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  سخلل امل
 )تكنولوجيا(ت تقانة املعلومال األساسية لياتاآلات وواألدتوضيح  الورقة إىلهذه تهدف 

information technology ح يشكل ظاهرًةبالفساد الذي أص اليت تساعد يف مكافحةو 

ى األمر أكثر من ذلك حينما أصبح التطبيع الثقايف ملفردات ، بل تعدتعوق مسرية النماء والتقدم  عامليًة

كما توضح الورقة  ،عامل معه شرائح اجملتمع بتساهل عجيبتت عاديٍّ هشبومصطلحات الفساد أمرًا 

تعزيز قيم يف ( اجملتمع،  البحث العلمي، التدريسالثالثة ) وظائفها الرئيسةب اجلامعات إبراز دوركيفية 

 الوقاية منه.الفساد والشفافية وكيفية املساهمة يف مكافحة النزاهة و

تكون ليت تا ةإطار يتالءم مع البين ىتعتمد عل لفسادا ملكافحة خطةبناء  ضرورة إىلتوصلت الورقة  

،  القانون سيادة، تقانة املعلومات ، السلطة التنفيذيةهي  ومتكاملةمرتابطة  مكونات ةمن مخس

  التقويم.التقييم و، اجلامعات

 ، النزاهة والشفافية.أدوات تقانة املعلومات، مكافحة الفساداملفتاحية : الكلمات 

 املقدمة

رئيسًا أمام اجلهود املبذولة للتنمية ومعوقًا أساسيًا جلهود اإلستثمار  لفساد يشكل عائقًاأصبح ا

ويقوض من نوعية اخلدمات العامة، ونظرًا لظهور جرائم الفساد الدولية والعابرة للحدود أمرًا معاشًا 

 :اسوبية مثاًليتطلب ذلك تضافر اجلهود جمتمعة عرب منظومة متكاملة من اإلجراءات القانونية واحل

  محاية األشخاص الذين يقومون بالتبليغ عن وقائع الفساد وظهورهم يف احملاكم بشكل

من خالل استخدام أدوات واآلليات األساسية لتقانة املعلومات افرتاضي )إخفاء الشهود( 

 واإلتصاالت احلديثة واملتطورة.

 األمر ذلك. ىضما اقت ىوامسه ( مت هامكانية تغري بيانات الشهود )مثل موطن 

ساد وتدعمها تكاملية تقانة فمم املتحدة حملاربة اللها القانون وتؤكدها إتفاقية األفمثل هذه التدابري يك

 القانون.التشريعات واملعلومات مع 

عتباره العنصر األساسي النهيار هذه األيام ال أصبحت كلمة الفساد من أكثر الكلمات تدوااًل 

دم ع جمتمع دالة على يف أيِّ الفسادويعد ارتفاع مؤشر م الساسي برمته، منظومة اإلقتصاد بل النظا

لغياب املعايري واألسس التنظيمية والقانونية وتطبيقها، وسيادة مبدأ ستخدام األمثل لتقانة املعلومات واال

 .يف شغل الوظائف العامة الكفاءة، والنزاهة دالة،مبدأ العوإلغاء الفردية 

 ىخرأمبفاهيم لقد برز دور تقانة املعلومات واضحًا يف إعادة صياغة املفاهيم الكالسكية 

حديثة تساير التغري احلاصل وتعرب عنه بشكل سليم، ولقد فرضت تقانة املعلومات مفهوم احلكومة 

ة لتحقيق رضا املواطنني والشفافية والنزاه عامة إلكرتونيًاىل تقديم اخلدمات الإاإللكرتونية والتحول 

 وتكريس دولة القانون. حماربة الفساد ى وانعكاس ذلك عل

http://www.alukah.net/culture/0/5538/
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   مشكلة الورقة

القضية اليت تشغل بال اجملتمعات اليوم هو حجم الفساد لدرجه غري مسبوقه وقد أشار البنك 

ت تريليون دوالر سنويًا، واشار 1.5ليار دوالر وم 600الدولي أن حجم الفساد يف العامل يرتواح ما بني 

قودات احلكومية يف الدول من مجيع الع %10 ن الرشوة حتدث يفأمنظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية 

مناء والرخاء ثارها السالبة يف عملية اإلآلذا ال بد من اجياد حلول هلذه القضية واحلد من   ؛األعضاء

 .والتقدم

مظاهره وحتديد تعريف يغطي معظم جوانب ، وسباب الفسادألبحث عن جاءت هذه الورقة ل

الفساد وطرق مكافحته وكيفية اإلستفادة من آليات تقانة املعلومات واجلامعات يف بناء منظومة تكاملية 

حلماية اجملتمع ومؤسسات الدولة والنزاهة وتعمل  تعزيز الشفافيةاله تساعد يف مكونات فعَّ ىترتكز عل

 .ع يف براثن الفساد وإغالق الثقوب اليت يتسلل منها الفسادمن الوقو

   أهداف الورقة

 تي:اآلتهدف هذه الورقة لتحقيق 

  البحث عن أسباب الفساد .ومظاهره وحتديد تعريف يغطي معظم جوانب الفساد وطرق

 مكافحته .

 هةوالنزا تعزيز الشفافيةمكونات فعَّاله تساعد يف  ىتصميم إطار تكاملي يرتكز عل. 

  .كيفية اإلستفادة من آليات تقانة املعلومات يف مكافحة الفساد 

 التدريس، البحث وهي الرئيسة  الثالثة وظائفها ب توضيح دور اجلامعات يف مكافحة الفساد

 .اجملتمعو  العلمي

   مفهوم الفساد

رد أو بلد واحد ف ىيقتصر عل ، ومل يعد شأنًا حمليًاتعددٌةم الفساد ُيعد مفهومًا مركبًا له أبعاٌد

متحدون هلذا جاء شعار اجملتمع الدولي "ًا؛ أمرًا ضروري هالوقاية منه وحماربت ىمما جيعل التعاون الدولي عل

دم آسيدنا حينما خلق اهلل  ةيف القرآن الكريم أن اإلنطباع األول للمالئكجند و، "مكافحة الفساد ىعل

هو سؤال استعالم واستكشاف عن احلكمة و ""عليه السالم 

 .طردية وبقدر سفك الدماء ظهور الفساد وهي عالقة ،يف ذلك

   تعريف الفسادأواًل : 

يف جمال مكافحة  مبوافقة كافة الباحثني  ىليس هنالك تعريف واضح وحمدد للفساد حيظ

فمثاًل   [8]اد نظرًا لتعدد األشكال واملظاهر اليت يتخذها يف جمتمع ما بعاد الفسأالفساد ويطال كافة 

جند أن تعريف منظمة الشفافية الدولية هو "إساءة استخدام السلطه العامة لتحقيق كسب خاص" كما 

جل حتقيق أعرفته موسوعة العلوم اإلجتماعية بأنه "خروج عن القانون والنظام العام وعدم اإللتزام بهما من 

 ."واجتماعية للفرد أو جلماعة معينةصاحل سياسية واقتصادية م
  

أعمال ميارسها فرد أو مجاعة بصورة منظمة أو عشوائية بقصد أو  " : بأنه طلب  مساني  كما يعرفه

تكريس دولة تنتج عنها آثار سالبة تعوق مسرية التنميه وتساعد يف انهيار منظومة اإلقتصاد وعدم  غريه

  ". القانون
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 مظاهر الفسادًا : يثان

، يعيش إاّل يف بيئة مملوءة بالكتمان والسرية والظالم الويزداد الفساد وينتشر عند غياب الشفافية 

 الداعمة سلحةاألأهم من تعترب الشفافية هلذا  ؛أي أن مصدر قوة الفساد يف الغموض وعدم الوضوح

من أبرز مظاهر الفساد و ع اإلجراءاتلذلك يتعني تعزيز الشفافية الكاملة يف مجي ستئصال الفسادال

 : [5] [2]هياملنتشرة يف العامل 

 الرشوة. 

 وتوريث الوظائف ، احملاباه، الواسطةاحملسوبية. 

 عدم األمانة. 

 استغالل النفوذ والسلطه. 

  االبتزاز. 

  غسيل األموال. 

 األنانية.و ظيفي والتدريسي،السلبيةالتسيب الو 

 الكتمان والسرية والظالمو األسرار الوظيفية. 

، فمثأًل هل يعترب مضاعفة سعر الصرف مقابل العملة احمللية ىخرأوقد يأتي الفساد بصور عديدة ومظاهر 

 فسادًا؟

  النصف. إىلخر مببلغ من املال فإن قيمته ستنخفض آشخص مدين لشخص 

 خر بالقرار قبل صدوره فيقوم هذا الشخص بتحويل آأن خيرب شخص  صاحب القرار ميكن

  يف يوم واحد.ون ثروته تضاعفت كالعملة الصعبة وتإىل ه مجيع أموال

   مؤشرات الفساد:  ثالثًا

إن مؤشرات الفساد تظل واضحة املعامل، تنتشر وتتفشى داخل اجملتمع، يتجسد ظهورها بصيغ  

 :وهيئات خمتلفة، تتمثل يف

 نى الفاحش واملفاجئ يف اجملتمعالغ. 

 .حماربة برجميات ونظم تقانة املعلومات والتشكيك يف دورها وجدواها 

 يف  والتمكنياحملسوبية والوالء العامه، وظهور  ب مبدأ تكافؤ الفرص يف شغل الوظائفغيا

 .اجلدارةعن مبدأ اإلستحقاق وبداًل  العمل

  ظاهرة يف تسري دوالب العمل اليومي وظهور  نيوالروت ءاتاإلجرااإلدارية والتعقيدات كثرة

 .شيوع الرشوة و االبتزاز

  ظهورها بشكل شكلي مع إهمال نتائجهاالداخلية واخلارجية و الرقابةدور وأداء ضعف. 

 املوضوعيةالعامة ومصاحل ذاتية على حساب املصاحل ولتحقيق منافع  يع املمتلكات العامةب. 

 الفساد ةحماربيف تقانة املعلومات  توظيف

احلديثة يعتمد بشكل رئيسي على الوعي  التقانةمواكبة املستجدات السريعة يف  القدرة علىإن 

تقانة إن التطورات املتالحقة يف جمال  ،تواجهنا يف مجيع اجملاالت والصعوبات اليتحبجم التحديات 

ها وتوظيفها خلدمة أصبحت حتتاج إىل مثابرة وجهد متواصل لضمان متابعتها والتفاعل مع املعلومات

 : يتاآل ،حماربة الفساديف تقانة املعلومات  اتقدمهأهم األدوار اليت ومن  اجملتمع،

http://www.alukah.net/sharia/0/81934
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   ثورة اإلنرتنتأواًل : 

حناء العامل يف شبكة واحدة، سهلت عملية تبادل املعلومات أساهم اإلنرتنت يف ربط مجيع 

أدنى اعتبار للحدود اجلغرافية والسياسية  وختزينها ومعاجلتها بسرعة فائقة تتطورت بتطور الزمن، دون

وبالتاىل أصبحت هذه املعلومات الوسيلة األكثر فعالية وأقل تكلفة يف كشف بور الفساد للمواطنني 

 :اآلتيهيئات اجملتمع املدني من خالل 

  اسنوقدرتها على نشر األخبار بسرعة رهيبة وتوصيلها ألكرب قدر من الوسائل التواصل اإلجتماعي ،

 كافحة الفساد.بالتالي ميكن االستفادة منها يف مو

 ختالس وكانت ايف سابقة قضائية أدانت احملكمة املتهم إلرتكابة جرمية )، فمثاًل تبادل املعلومات

ن التعرف على املتهم عن أالبينة املقدمة هي بينة خبري البصمة حيث ذكر رئيس القضاء أبورنات 

رمية بواسطة خبري البصمات ميكن املوجودة يف مسرح اجلمضاهاة بصمات أصبعه بالبصمات طريق 

قبوله، يف حني قضى موالنا صالح الدين حممد بنقض احلكم الصادر باإلدانة يف قضية مدينة 

قائاًل "حسب علمي ليس مثة سابقة يف اخلاصة بسرقة ثالثة منازل عن طرق كسر النوافذ كوسيت 

ويقول دكتور كرشنافاسديف   البصمات دون تعضيد" على بينة خبري بناًء السودان أدين فيها شخص

لعل القاضي صالح الدين عندما أصدر حكمه هذا مل يكن مطلعًا على حكم رئيس القضاء 

 .[7] (أبورنات

  اخلدمات اإللكرتونيةًا : ثاني

أصبحت احلكومة اإللكرتونية ضرورة حتمية جيب السعي اجلاد يف تطبيقها يف كل دولة 

ترغب يف مواكبة التطور واللحاق بركب األمم املتقدمة وتسعى للنهوض بأمتها، كما عصرية متحضرة و

رتقاء بالعمل اإلداري وحتسني ؛ ألن من شأنه اإلداد يومًا بعد يومزأصبح بناء وتقديم خدمات الكرتونية ي

 :اآلتيادائه وحتقيق الشفافية و ذلك من خالل 

 ساويني يف أتباع اجراءات احلصول واإلستفادة  مع اخلدمات اإللكرتونية متلنيمجيع املتعام

 من هذه اخلدمات.

 واملعامالت.راءات إلجتبسيط ا 

 هذه اخلدمات يعملون يف حدود وصفهم الوظيفي دون اإلخالل بذلك. ىمجيع القائمني عل 

حلاالت السودان مت رصد ا –يف والية كسال  ًاعند تنفيذ برنامج املرتبات واملوارد البشرية إلكرتونيفمثاًل 

 التالية:

  وجود يف كشف املرتباتمعدد كبري من املوتي الزال. 

  يف أكثر من موقع. هكثر من راتب أي يعين مت تعينأموظف له 

  مستندات بناء وعددهم وأللنقص مستندات يرتتب عليها استحقاقات مثل شهادة امليالد

 .وغريها الزواج

 oT)(I snternet of ThingI  انرتنت األشياءًا : ثالث

وهي تعين ، األشياءانرتنت التقنية الثورية املسماه ب اآلن نعيش عصر املوجه الرابعة عصرحنا أصب

ان تدار كل األجهزة واألشياء اليت نستخدمها يف حياتنا اليومية بواسطه اهلواتف الذكيه أو اجهزة 

املتخصصة يف أصبحث كل الشركات الكربى هلذا  ؛جهزة حتكم متصله باإلنرتنتأاحلاسوب أو أي 
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تسهم هذه التقانة يف جعل هكذا و جمال تقانة املعلومات تعمل جاهدة ملواكبة منتجاتها هذه التقانة،

ثابتة حنو  ًىدا خبطري حياتنا رويدأ ورييتسو ،فارق املكان بينه وبني كل األشياء ىاألنسان يتغلب عل

على سبيل  ،لوقاية منهواالفساد  حةمكافبات من الضروري استخدام هذه التقانة يف و، احلياة الذكية

 :اآلتياملثال يف 

 تربمج مسبقًا ملنع تهريب الذهب والدوالر  نواع واجلودةاألصناعة حاويات بكل األشكال و

وغريها من األشياء اليت ال ترغب الدولة يف خروجها وتلك اليت ال ترغب يف دخوهلا أو حتى 

 وع.من سرقتها، من خالل اصدار اشارات تبني املمن

  والثالجات  ات اإلضاءةبوح وملاواملر كالتلفازجعل مجيع األجهزة يف املكاتب واملنازل

اصدار إشارة يف حالة أي شي غري عادي مثل راقبة ومأدوات للوغريهامن األشياء تستعمل ك

 استالم مبلغ من املال .

 .صناعة كراسي للعاملني بالدولة لقياس الزمن احلقيقي لعملهم 

 

   Data Miningدين البيانات  تعرابعًا : 

ازدادت ، Terabytesتقاس بالرتابايت من البيانات وضخمة وجود كميات هائلة يف ظل 

فاألساليب دوات متتاز بالقوة لتحليل البيانات واستخراج املعلومات واملعارف منها أىل تطوير إاحلاجة 

بتعدين )تنقيب( ، ومن هنا ظهر ما يسمى اتمن البيانالتقليدية ال تستطيع أن تتعامل مع هذا الكم اهلائل 

وملا كانت السوابق ، [1 استنتاج املعرفةو معاجلة هذه البياناتىل إتهدف ذكية كتقنية  البيانات

تشكل قاعدة بيانات ضخمة، أصبح من املؤكد استخدام تقنية واألفريقية القضائية يف املنطقة العربية 

 :اآلتي، على سبيل املثال يف بذير والتهرب الضرييبللكشف عن التزوير والتتعدين البيانات 
 

  سباب حدوث ظاهرة الفساد من خالل حتليل البيانات املالية الضخمة أعلى التعرف

 سباب االختالس بتطبيق مفهوم خوارزميات العنقده.أالكتشاف 

 ية.اكتشاف ما إذا كان  هنالك فساد مالي أم ال، من خالل حتليل اإلرتباط للبيانات املال 

 .التنبؤ حبدوث احنراف مالي من خالل استخدام مفهوم التصنيف 
 

 :الفساد  مكافحةدور اجلامعات يف تفعيل 

ومن أهم العوامل املؤثرة يف البشرية ًا واساسيًا يف تنمية اجملتمعات مهمتلعب اجلامعات دورًا 

اآلنية بل ميتد دورها يف رها، وأصبحت اجلامعات ال ينحصر دورها يف مواجهة التحديات يتغيريها وتطو

التنبؤ بالتحديات املستقبلية واختاذ اإلجراءات واخلطوات الالزمة للتصدي هلا قبل حدوثها، وملا كان 

الدور الكبري ملشاركة  الفساد يشكل اخلطر احلالي واملستقبلي للمجتمعات البشرية بات من املؤكد 

 يف ذلك من خالل :اجلامعات 
 

 .مناهجها 

 وغريها ني وامتحانات الطالبية يف إجراءتها اإلدارية واملالية والتعوضع أسس شفاف. 

 ئة التدريس قدوة حسنه لطالبه يف تنفيذ متطلبات النزاهه والشفافية.ين يكون عضو هأ 
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يف  اجملتمعوالتدريس ، البحث العلمي وهي  [6]الرئيسة  الثالثة  وظائفهاب يتم مساهمة اجلامعات

 :تيمن خالل اآلمنه وتعزيز قيم النزاهة والشفافية مكافحة الفساد والوقاية 
 

 التدريسأواًل : 

تفتح العقول لإلدارك األوسع والتقدير السليم  هو يالتدريس اجلامعمن األهداف التى يرمي هلا 

 تي :يف إطار هوية اجملتمع وهذا يساعد يف مكافحة الفساد من خالل اآلواخللق القويم 
 

 افحة الفساد مكاحلوكمة الرشيدة ومقرر  -أ

 مكافحة الفساد ن يكون بعدد من املسميات منها "أوميكن املقرر هذا اجلامعات مثل  ىتتبن

 :التاليه السماتب يتسم و "مكافحة الفساد " أو "التحديات واحللول

o  ملزم لكل طالب اجلامعة. 

o  املقرر بأكرب قدر ممكن. تدريسعملية تقانة املعلومات يف توظيف 

o  الطالب.افة النزاهة و تعزيز مفهوم املواطنة يف أوساط غرس ثقيساعد يف 

o  مظاهربيان ، واحلوكمة الرشيدة و صطلح الفسادالتعريف مبعلى تشتمل مفرداته 

رائم الفساد يف التشريعات اجلنائية وتطبيقاتها جلصور  ،ومؤشراته الفساد و أسبابه

الفساد و مبكافحة عنية اجلهات الوطنية و الدولية امل ،ةالنزاهة والشفافي، القضائية

تفاقية او مكافحة الفساددورها يف و ITOالدولية الشفافية منظمة مثل  حتقيق الشفافية

يتعرض  وأخريًا ،أهمية إدارة املعرفة ومربراتها وفوائدهاملكافحة الفساد األمم املتحدة 

وقصص  املعنية مبكافحة الفسادالوطنية و الدولية  لتطبيقات اإللكرتونية ل املقرر

 النجاح.
 

 برنامج  بكالريوس نظم املعلومات القانونية   -ب

تتزايد األهمية االقتصادية واالسرتاتيجية لتقانة املعلومات على نطاق العامل يوم بعد يوم، وذلك 

ملا تتطلبه التنمية االقتصادية من تطور يف هذه العلوم. تساهم تقانة املعلومات بدور بارز يف حركة 

ملعلومات. وقد نشأت لذلك األسواق العاملية منذ بواكري هذا القرن الذي يعترب البداية احلقيقية لعصر ا

للكادر املؤهل الذي بإمكانه دعم عصر املعلومات ، كما عليه مسايرة اجليد ضرورة اإلعداد 

 التطور الذي حيدث يف هذا اجملال.

التوسع يف بناء القدرات  ىعل ن يرتكزأ بإن عملية إصالح وتطوير التعليم باجلامعات  جي

اجلامعات برامج حديثة تنمي للطالب ى لذا جيب أن تتبن ؛ التومواكبة التطور العاملي يف كافة اجملا

هل يعترب إلتزام كليات اجلامعة مبناهج قدمية ومكررة فمثاًل  .وتفكري خالق ةقدرات حتليلية جيد

 دون اآلخذ باساليب التطور التقاني يف نقل املعرفة نوع من الفساد ؟

 مهمًا  أصبح أمرًاأو العدلية  لقانونيةبرنامج  بكالريوس نظم املعلومات اهلذا فإن وجود  

 وأن حيقق األهداف التالية:  ريجاخلة اليت جيب أن ميتلكها انملطلوبات املعرفية والتقافيه تتكامل 

 ناء وتعزيز بعلى ، يعملون بها وقادرين القانونية ختريج طالب متخصصني يف نظم املعلومات

  .القانونيةقي باألداء والسلوكيات املهارات الفنية والتقنية وحتديد متطلبات الر
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  من املعلومات أتطبيقات وتشغيل تزويد الطالب باملهارات والعلوم الالزمة لتطوير وإدارة

  .واحللول املالية االلكرتونية

 إعداد جيل من اخلرجيني مؤهلني مبهارات معرفية وحبثية متميزة للنهوض بالعمل القانوني .  

 الناجتة عن تطبيقات  القانونيةالتحديات  ملواجهةقنيات احلديثة متليك الطالب املهارات والت

 قادرين على مواكبة التطور. و املعلومات تقانة

  ق لتحقيق هدف مشرتك والتواصل العمل بفعالية ضمن فريتعليم الطالب على كيفية

 فعال مع جمموعة واسعة من اجلماهري.  لبشك

 مهنهم وطباعهم وشخصياتهم،  ية يفتعليم الطالب على كيفية غرس القيم اإلسالم

 فة إىل حصوهلم على املؤهالت األكادميية.اباإلض

 

 البحث العلميًا : ثاني

ن األحباث اليت أصبح من أهم مساته، وألقد تبوأ البحث العلمي مكانة مميزة يف العامل املعاصر و

وخمتلف جوانب احلياة، الزراعة قامت بها اجلامعات عرب التاريخ كان هلا بالغ األثر يف جماالت الصناعة و

 ي:تساسيًا يف مكافحة الفساد من خالل اآلأن يشكل البحث العلمي ركنًا أوبالتالي ميكن 

  توجيه طالب املاجستري والدكتوراه لدراسة القضايا املرتبطة مبكافحة الفساد وتوفري

 .ة اجملتمع وتقدمهعاحللول الناجحة يف رف

 فساد وكافية لتوفري متطلبات البحث العلمي املتعارف ختصيص ميزانية خاصه ملكافحة ال

علمية  أحباثإلجناز جهزة أمثل مصادر املعرفة املختلفة من مكتبة وقواعد البيانات وعليها 

 بصورة أكثر مشوليتة وعمقًا.

  اجلامعات ذات املستوى الراقي والتنصيف العاملي العالي واملهتمة  إىلاإليفاد يف مهام علمية

فضاًل عن استضافة باحثني مميزين للمشاركة يف إجراء  لفساد والوقاية منهمبكافحة ا

 األحباث ذات العمل اجلامعي.

 اجملتمعًا : ثالث

 ؛سليب عليهال رهأثويتسلل الفساد يف اجملتمع مستغاًل ضعف وغياب وعي اجملتمع خبطورة الفساد 

ك أول خطوات إيقاف واستئصال لذل، عاظم لعدم إحساس اجملتمع خبطورتهلذلك يستمر الفساد ويت

 ي جملتمالفساد هي رفع مستوى الوعي ا

 زيز اجلانب األخالقى والضمري الشخصي وتنمية القيم الدينية ونشر ثقافة اإلنضباط فى تع

 . كافة جماالت احلياة

 ولية اجملتمعية والواجب الوطينؤتعزيز دور اجملتمع فى مكافحة الفساد ونشر ثقافة املس 

 . الشعب على أمواله بإعتبار املواطنني أنفسهم احلصن األول فى حماربة الفسادلفرض رقابة 

  تشجيع البحث العلمي والدراسات العليا بقضايا تصب يف مصلحة مكافحة الفساد، كما

 للنزاهة والشفافيه. دوٍر نشر ثقافة النزاهة والشفافية من خالل دعم ىتساعد عل

 حماربة الفساد وتدعيم الرقابة لصحافة واإلعالم يفتفعيل دور منظمات اجملتمع املدنى وا 

 الشعبية 
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 الفسادمكافحة  منظومة إطار

بشتى أطيافه أحد معاول اهلدم اليت تواجه عمليات التنمية االقتصادية والسياسية  الفساديظل  

 منظومة لتنفيذ الالزمة األساسية املكونات من جمموعة هناك أن ذه الورقة ما سبقه تشري، واالجتماعية

، وإنهاء الظلم وأشكال االستغالل دة العدل مبختلف صوره يف اجملتمعإلعاوتعمل , بنجاح مكافحة الفساد

 نفيذبالت مرورًا الفكرة تبين مرحلة من ًابدء، يف كل اجملتمعات من خالل ربط املسؤولية باحملاسبة

لكل مكون من هذه املكونات عدد من  ،والتحسني التطوير وإعادة يموالتق إىل ووصواًل والتطوير

ال يتم حتديدها بصورة علمية شاملة إال من خالل بناء  حملاربة الفساد ًاحمدد هدفًاالتفرعات تغطي 

 هي:( 1رقم ) اليت يوضحها الشكل املكونات هذهتتكيف مع البيئة،   ملكافحة الفسادسرتاجتية ا
 

 :من املرتكزات منها عدد  ىشتمل علي:  السلطة التنفيذية مكون أواًل 

  منابعه  فوجتف، بالقوة والدقة والتسلسلية يف تطبيقها سمتت الفسادملكافحة اسرتاتيجية واضحة بناء

ؤسسات يتعاون فى تنفيذها كافة م ،واجلهل والفقر والظلم واحملسوبيةاملتمثلة فى البطالة والتضخم 

 .الدولة ومنظمات اجملتمع املدنى والصحافة واإلعالم 

  تدعيم وتقوية األجهزة الرقابية ومنحها كامل اإلختصاصات والسلطات التى متكنها من القيام

 .بدورها فى مكافحة

  إصالح نظام التوظيف فى القطاع احلكومى ونشر قيم النزاهة فى التعيينات والرتقية وحماربة

 . وبية وتوريث الوظائفواحملس الواسطة

 فائق اإلنرتنت دعم ذلك ويتضمن ،الثقة لتعزيز وتسخريها التقانةقدرات  إلطالق مناسبة بيئة إعداد 

 وأمنية املعلومات. خلصوصيةاملشاكل املتعلقة با ملعاجلة املالئم العمل إطار، وبناء  السرعة
 

 :من املرتكزات منهاعدد  ىشتمل علي : قانونالسيادة مكون نيًا ثا

  وفري بيئة تشريعية قوية ومتناسقة وصارمة عن طريق إصدار حزمة من التشريعات فى جماالتت ( 

تداول املعلومات ، منع تضارب املصاحل ، محاية املبلغني والشهود، حماربة الفساد وتدعيم األجهزة 

 .كافحة الفساد مب ، وغريها من القوانني املتعلقة(الرقابية 

 وإنزال العقوبات الرادعة مبرتكبيها سرعة التقاضى جلرائم الفسادتساعد يف  وفري بيئة تشريعت. 

  وذلك من خالل صناعة معايري واضحة ودقيقة يستند  املتخص بالوظيفه تقليل السلطة التقديرية لدى

 .عليها يف آدائه ألعماله

 

 من املرتكزات منها: عدد ىيشتمل عل : مكون اجلامعاتثالثًا 

   وتفكري خالق ةحتليلية جيد ربامج حديثة تنمي للطالب قدراتلاجلامعات توفري . 

  العمل مببدأ )عاقب املسيء مبكافأة احملسن( وأن يكون جزءًا من ثقافة الوظيفة العامَّة، تفعيل

 .ؤوليَّةبدعم املخلصني من امُلوظَّفني الذين يتحلون بالنزاهة واألمانة والشعور باملس

  الفردي واملؤسسي.سرتاجتية لتنفيذ مفهوم إدارة املعرفة وإقتصاد الفكر لإلرتقاء ابناء 

  تشجيع البحث العلمي والدراسات العليا بقضايا تصب يف مصلحة مكافحة الفساد، كما تساعد

 للنزاهة والشفافيه.دوٍر نشر ثقافة النزاهة والشفافية من خالل دعم  ىعل

http://www.alukah.net/culture/0/46665


 12من  9صفحة 

 : من املرتكزات منهاعدد  ىشتمل علي: ة املعلوماتتقانمكون رابعًا 

  قد تواجه األجهزة  أو قيوٍد عوائٍق يِّاملعلومات وحتديث البيئة الرقابية وإزالة أ تقانةاالعتماد على

 .الرقابية عند طلب املعلومات

 تدفع والرسوم  الغراماتاملعامالت املاليه مثل وملشرتيات احلكومية تتم بالطريقة اإللكرتونية ا

 .ال يرى املال وإمنا يرى األرقام( املتخص بالوظيفه ) ة بالطرق اإللكرتوني

  نظمة املعمول بها داخل املؤسسات والدوائر احلكومية ألاالجراءات وا يفتعزيز الشفافية الكاملة

 .السر الوظيفي هو الذي يباع ويدفع من أجل احلصول عليهألن  )إجراءات العمل معلنة للجميع(

  اإلجراءات اإلدارية واحلد من املستندات املطلوبة للحصول على اخلدمة وجعلها معلنة للجميع تبسيط

ومدة كل إجراء) فرتة اجناز يف مكان واضح وعام مثال: )إجراءات احلصول على اخلدمة تعلن 

االجراء( حتى يتمكن طالب اخلدمة من معرفة اإلجراءات التسلسلية للحصول على ما يريد من 

 .اىل النهاية والفرتة الزمنية الالزمة للحصول على اخلدمة البداية

 

تقييم جتربة مكونات مكافحة الفساد وتقوميها من   ىشتمل علي :لتقويم االتقييم ومكون خامسًا 

، من خالل اإلستفادة من البحوث العلمية اليت تناول موضوع وقت آلخر وسد الثغرات الناجتة عن ذلك

 البيانات الناجتة عن أي مسح علمي. مكافحة الفساد ومن خالل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مكافحة الفساد(: مكونات 1شكل رقم )
 

 مكافحة الفساد

السلطة 
 التنفيذية
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سيادة 
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 املعلومات

 

 اجلامعات
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 مكافحة الفساد إلطارتطبيق عملي 

  بتوضيح أهمية إعتماد اإلطار التكاملي ملكافحة الفساد من خالل اآلتي: قام الباحث 

  برنامج "إصالح" أواًل 

كما يبني  ،املبادرة األكادميية ملكافحة الفسادم " لدعإصالحبتصميم برنامج "الباحث قام 

الفساد، حيث مكافحة تكامل منظومة مكونات يوضح تطبيق عملي ( ذلك، وأيضًا ك2الشكل رقم )

نسخة  ووه[9] ضمن موقعها الرمسي على اإلنرتنت برنامج هذا جامعة النيل األبيض بالسودان  عتمدتا

أي مظهر من مظاهر الفساد بطريقة مبتكرة، هذه التجربة  اإلبالغ عن ىجتريبية تشجع املواطنني عل

 دور تكاملي لكل مكونات مكافحة الفساد من خالل اآلتي: إىلحتتاج 

  التقانة.قدرات  إلطالق مناسبة بيئة إعدادتتمثل يف  السلطة التنفيذية 

 وإنزال العقوبات  لفسادسرعة التقاضى جلرائم ا محاية املبلغني والشهود،تتمثل يف  سيادة القانون

 .الرادعة مبرتكبيها

 ولية اجملتمعية ؤتعزيز دور اجملتمع فى مكافحة الفساد ونشر ثقافة املستتمثل يف  اجلامعات

عتبار املواطنني أنفسهم احلصن األول فى الفرض رقابة الشعب على أمواله ب والواجب الوطين

  .قب املسيء مبكافأة احملسن(العمل مببدأ )عاباإلضافة إىل تفعيل  حماربة الفساد

 تقديم خدمات الكرتونيةتتمثل يف  تقانة املعلومات. 

 ملكافحة الفساد "إصالحتتمثل يف تقييم البحث العلمي اخلاص بتجربة  لتقويماالتقييم و 

 .ا وإصالح نقاط الضعفوتقوميه

 ""إصالح ملكافحة الفساد نظام(: 2شكل رقم )
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  مقرر "احلكومة الرشيدة ومكافحة الفساد"  ثانيًا

أو ""  احلكومة الرشيدة ومكافحة الفساد"عتماد أي مقرر دراسي ملكافحة الفساد مثل مقرر "ا

حيت يكون فاعاًل ويؤدي الغرض حيتاج أن تتضمن مفرداته مكونات اإلطار التكاملي ملكافحة الفساد 

 من خالل اآلتي:منه، ويتم ذلك 

 تتمثل يف ة التنفيذيةالسلط : 

o عتماد التعليم العالي للمقرر وساعاته املعتمدة.ا 

o ف بهارتة معجامعة املقرر اليت حتصل عليها الطالب من أي إعتماد نتيجcredit 

transfer  

o إجياد التمويل الالزم لتنفيذه. 

 تتمثل يف  سيادة القانون : 

o  ا القضائيةرائم الفساد يف التشريعات اجلنائية وتطبيقاتهجلصور. 

o  مثل منظمة  الفساد و حتقيق الشفافيةمبكافحة اجلهات الوطنية و الدولية املعنية

 .ودورها يف مكافحة الفساد ITOالشفافية الدولية 

o  ملكافحة الفساد إتفاقية األمم املتحدة. 

 تتمثل يف اجلامعات : 

o و احلوكمة الرشيدة التعريف مبصطلح الفساد. 

o الطالب.يز مفهوم املواطنة يف أوساط غرس ثقافة النزاهة و تعز 

o  ومؤشراته الفساد و أسبابه مظاهربيان. 

o أهمية إدارة املعرفة ومربراتها وفوائدها. 

o .دور الطالب يف مكافحة الفساد 

 تتمثل يف  تقانة املعلومات: 

o املعنية مبكافحة الفساد وقصص النجاح.الوطنية و الدولية لتطبيقات اإللكرتونية  ا 

o الطالب على العمل بفعالية ضمن فريق لتحقيق هدف مشرتك والتواصل  كيفية تعليم

 فعال مع جمموعة واسعة من اجلماهري لبشك

 أو تشريع خاص مبكافحة الفساد أو أي عمل علمي أي حبث تتمثل يف تقييم  لتقويماالتقييم و

 .وتقوميها وإصالح نقاط الضعف برنامج إصالحجتربة تطبيقي مثاًل 

 اتوالخوصي النخائج

 بتكسبري حبواجز   ه تب قوي سببل مواجه يو غالق ثقوب الفسادومتكاماًل إل يتبنى املركز إطارًا قويًا

، السببلطة التنفيذيببة) مببناإلطببار  يتكببون ،والشببفافيةوبنبباء قواعببد املسبباءلة  والتسببرت االحتكببار 

 األساسية تاملكونا وهيالتقويم( التقييم و املؤسسات التعليمية والقانون، تقانة املعلومات،سيادة 

   .بنجاح مكافحة الفساد منظومة لتنفيذ الالزمة

  إدارة إنشباء  وحتقيبق الشبفافيه مبن خبالل      منوذج عملبي ملكافحبة الفسباد   تقديم يسعى املركز يف

الالزمبة   تطبوير الربجميبات  ومثبل برنبامج "إصبالح "    بناء وتقويم اخلدمات اإللكرتونية باملركز ل

 ملعلومات املوضحة بالورقة.ليات تقانة اآلذلك واالستفادة من 



 12من  12صفحة 

 تدور يف : العربية واإلفريقية  شراكات ذكية مع اجلامعاتعلى بناء املركز  يعمل 

  غرس ليساعد يف "  مكافحة الفساداحلوكمة الرشيدة و اجلامعات مقرر " ىأن تتبن

  الطالب.ثقافة النزاهة و تعزيز مفهوم املواطنة يف أوساط 

 ثة تنمي للطالب قدرات حتليلية جيده وتفكري خالق اجلامعات برامج حدي ىأن تتبن

  ".برنامج  بكالريوس نظم املعلومات القانونيةويربط جمال القانون والتقانة مثل "

  خلدمببة تطببوير مكافحببة الفسبباد و ىمبواضببيع تسبباعد علببتوجيببه البحببوث يف اجلامعببات

امل املوجبه الرابعبة   اليت تتسق مع معب  القانونية برجميات تسهم يف حوسبة وبناء التطبيقات

جمببالس متخصصببة يف جمببال   واعتمبباد النتببائج املستخلصببة منهببا يف عمببل      ،مببن التقببدم 

  .هالوقاية من الفساد ومكافحت

  بشبكٍل أكثبر فاعليبة    ومتكبن   لنشر ثقافة النزاهة والشبفافية  دورًااجلامعات  ىتتبنأن

من  السلوك القويم نشرومظاهر الفساد،  مثليف تقويم السلوكيات املنحرفة يف اجملتمع 

 .  خالل املسابقات

   سببرتاتيجية واضببحة اؤطر خلطبة  يببو  مكافحتببه، ىسبباعد علب يبالورقببة   الفسباد  اعتمباد تعريببف

 .الواردة بالورقة  مكافحة الفسادمكونات  تعتمد على املعامل واملالمح
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