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إنّ للفساد اإلداري تعريفات عدة فقد عرفه البنك الدولي بأنه إساءة استعمال الوظيفففا الفعفالفا لفلفافسف
فالفساد يحدث عندما يقوم موظف بقبول أو طل

عالقا الفساد اإلداري بالبطالا

الف فا

أو ابتزاز أو رشوة لتسهيل عقد أو إجراء طرح لنفافسفا عفالفا

كما يتم عندلا يعرض وكالء أو وسطاء لشركات أو أعمـال خاصـا تقديم رشفوة لفالفسفتفففادة لفت سفيفاسفات

أو

إجراءات عالا للتغل عت المنافسيت وتحقيق أرباح خارج إطار القوانيت المرعيا كما يمات لفلفففسفاد أن يفحفد
عت طريق استغالل الوظيفا العالا دون اللجوء إلى الرشوة وذلك بتعييت األقارب أو سرقا ألوال الدولا.

المدخل التقليدي:
ال ذذيي مذ ذق ذذاس أذ ذلذ ذ

ذذ

ال ذا ذه ذ ش لذذا حر ذ ذل ذ ا ذ ذ ا

األف اش أن النظ س القيمي اله ئذد

وال ذمذ ذيذ ذت ذم ذذد فذذي الذ ذمذذ ذ ذهذ ذ
احذيذ حذ مذدفذر األفذ اش لذ

ال
حم ر

لاكي

الذيي مذقذذاس أذلذ

المدخل بيد الاظياي:
ذ

الذاذهذ ش

لذذا حرذ ذلذ ان ذ ذ ا

أذذن ذذااأذذد

الذيذمذذل ال ذ ذمذي ذ ال ذمذيذت ذمذذد ولذي ذ
النظ س القيمي.

حن ف .

وفذذه لذذيا الذمذذدخذذل مذمذ ذذن
مذذذخذذي الذاذهذ ش مذ بذيذ ذنذظذيذمذيذ

ف لتطار الذ ذرذيذ خذي مذظذ ذ

عمل ليست لت حقهم وحرلان آخريت يملاون الحق فيها األلر الذي يجعل هفؤالء يفشعرون

يسهم في وجود نوع لت أنواع البطالا وهي البطالا االختياريا.
كما أنه يسهم لت جها أخرى في جعل أناس يحتلون لناصفبا ً ال يفستحقونها وال تتناسف لف
قفدراتهم وال لففؤهالتهم فففال ي ففدلون الوظيفففا الففتي يحتلونهففا بففأي شففيء وال يفساهمون فففي

الاه ش ظ ل حتيذدش األ ذرذ

التنميا أو في تطور العمل الموكل إليهم فيصبح ش صا يعمل وهو ال يعمفل وهفذا لفا يفسمى

واألبي ش.

بالبطالا المقنعا.

ولذا يمات تعريف الفساد اإلداري بأنه " كل لا يرتابه الموظف العام إخالالً بواجبات وظيففتفه الفعفالفا سفوا ًء
كان باعتباره لواطنا ً عاديا ً أو باعتباره لوظفا ً عالالً يمس الوظيفا العالا بشال لباشر أو غير لباشر طالفمفا
أنه يؤثر بالسل على لقتضيات وظيفته وسوا ًء كان الفعل أو التصرف لقننا ً في قفانفون الفعفقفوبفات بفاعفتفبفاره
جريما جنائيا نص على عقوبتها أم كان إخالالً يترت عليه جزا ًء تأديبياً.

ش صيا غير لشروعا األلر الذي يجعل لنه لنفذاً لحصول بعض األش ا

علفى لناصف

باإلحباط ويتأثرون نفسيا ال سيما كلما تارر ذلك ويفقد بعفضهم الرغبفا ففي العمفل وهفذا لفا

لداخل الفساد اإلداري
المدخل الاظياي:

ان الفففساد اإلداري كففل عمففل ل ففالف لقخففال ،والقففانون يرلففي إلففى الحففصول علففى لنفعففا

