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املحاضزة الثاهيت 

هذه املحاضزة الثاهيت املخعلقت بإخالقباث املهىت سخجدونها جزكش علت ؤهىاع اللساد 

ً حتى ال جخخلط عليكم  وؤرجى قزاءتها قزاءة مخإهيت واهصحكم بمزاعاة جزقيم العىاٍو

. ألاهىاع وبالخىفيق

ؤهىاع اللساد : ثاهيا

ً املحاضزة : هي  اآلحي: عىاٍو

.  اللساد طبقا للمجال الذي وشإ فيه1-

. اللساد مً حيث اهخماء ألافزاد املىخزطين في اللساد 2-

.  اللساد مً حيث طبيعت العالقاث بين طزفي اللساد3-

 

عىد الظبب فُه إلى املجاٌ الري ًندشس فُه هرا  هنان أهىاع وجلظُماث عدًدة للفظاد َو

: الفظاد فنجد

: (املجال الذي ًيشإ فيه ؤو وشاطه): اللساد طبقا للمجال الذي وشإ فيه1-

ٌعخبر هذا املعيار مً ؤهم املعاًير التي ًخم الاسدىاد عليها لخحدًد ؤهىاع اللساد على 

، إلاطالق

قسم اللساد جبعا لهذا املعيار إلى ماًلي  : ٍو

خمثل في مجمل الاهدسافاث اإلاالُت ومسالفت اللىاعد وألاخيام : اللساد املالي1-1  ٍو

اإلاالُت التي جنظم طحر العمل اإلاالي في الدولت ومؤطظاتها، أو مسالفت الخعلُماث 



. الخاضت بأحهصة السكابت اإلاالُت

بي، والتهسب ألامىاٌ غظُل :لدشمل اإلاالي الفظاد مظاهس جدنىع و  الػٍس

ُف  ....النلدًت العملت جٍص

خعلم بالنشاطاث التي جخم دازل : اللساد إلاداري 1-2 ياد ًيىن ألاهثر اهدشازا، ٍو  ٍو

الجهاش ؤلادازي، والتي جؤدي إلى اهدساف ذلً الجهاش عن أهدافه لطالح أهداف 

زاضت طىاء وان ذلً بأطلىب فسدي أو حماعي منظم، خُث ًخم من زالٌ 

 .الخعظف في اطخسدام الظلطت واطخغالٌ اإلانطب إلاطلحت شخطُت

 هى ذلً الفظاد الري ًؤدي باإلاسء إلى الاهدطاط في طلىهُاجه : اللساد ألاخالقي1-3

بطىزة ججعله ال ًدىم علله فِظدظلم لجزواجه وزغباجه فُندط برلً إلى أكل 

نخج عن ذلً اهدشاز السذًلت والفاخشت والظلىواث املخالفت   الدزحاث واإلاساجب، ٍو

 .لآلداب

 هى إطاءة اطخسدام الظلطت العامت من كبل النسب الحاهمت : اللساد السياس ي1-4

اطخغالٌ الظلطت العامت " ألهداف غحر مشسوعت، وعسفخه هُئت ألامم اإلاخددة بأهه 

أو هى حغلُب مطلحت ضاخب اللساز على مطالح " لخدلُم مياطب زاضت 

ن، وللفظاد الظُاس ي عدة مظاهس أهمها غُاب الدًملساطُت، فلدان : آلازٍس

فظاد اللمت                                                ، هما ًمىن جلظُم الفظاد  هما ًلي....اإلاشازهت، فظاد الحيام

عُت  الظلطت الدشَس

          فظاد الفئت الىططى                             الظلطت الخنفُدًت

          فظاد اللاعدة                                      ضغاز اإلاىظفحن

لطد به زسوج أي حماعت عن الثىابذ العامت لدي ألامت مما : اللساد الثقافي1-5  ٍو



تها وإزثها الثلافي، وهى عىع ألاهىاع ألازسي من الفظاد، خُث ًطعب  ًفىً هٍى

ت السأي والخعبحر وؤلابداع  عاث ججسمه لخدطنه وزاء خٍس . إداهخه أو طن حشَس

 وهى الاهدساف الري ًطِب الهُئاث اللػائُت مما ًؤدي إلى : اللساد القضائي1-6

املحظىبُت و الىطاطت وكبٌى : غُاع الحلىق وجفش ي الظلم ومن أبسش ضىزه 

الهداًا والسشاوي وشهادة الصوز والفظاد اللػائي، وبهرا ما ًىظب هرا الفظاد 

زطىزة هبحرة على الشعىب ألهه يهلً الحيىماث والشعىب، ألن اللػاء هى 

 . الظلطت  التي ٌعٌى عليها الناض إلعادة خلىكهم

خعلم هرا النىع من الفظاد باإلامازطاث اإلاندسفت : اللساد الاقخصادي1-7  ٍو

ع، وجددر هده اإلامازطاث هدُجت  والاطخغاللُت والاخخيازاث الاكخطادًت وللمشاَز

غُاب السكابت أو هدُجت غعف الػىابط واللىاعد الحاهمت واإلانظمت للمنار 

 .الاكخطادي

م أعماٌ منافُت لللُم وألازالق  هما أهه الحطٌى على منافع مادًت وأزباح عن طٍس

واللاهىن والغش الخجازي، والخالعب في ألاطعاز من زالٌ افخعاٌ أشماث في 

ب ألامىاٌ، الفظاد  ألاطىاق، والسشاوي التي جمندها الشسواث الاحنبُت، تهٍس

..... الجمسوي، التهسب الجمسوي

 هى مجمل الاهدسافاث والازخالالث التي جطب اإلاؤطظاث :اللساد الاجخماعي 1-8

الاحخماعُت التي اوول لها املجخمع جسبُت النشء واألطسة واإلادزطت والجامعاث 

 ومؤطظت العمل وغحرها

هىا ًمكً الخمييز بين   :اللساد مً حيث اهخماء ألافزاد املىخزطين في اللساد 2-

 .فساد قطاع العام وفساد قطاع الخاص: هىعين مً اللساد



عخبر هرا النىع من الفظاد أشد عائلا للخنمُت على : فساد قطاع العام 1-1 َو

مظخىي العالم، وهى اطخغالٌ النشاط العام زاضت في جطبُم أدواث الظُاطاث 

فاث الجمسهُت والائخمان اإلاطسفي وؤلاعفاءاث  اإلاالُت واإلاطسفُت مثل الخعٍس

ل الفىائد  بُت ألغساع زاضت، خُث ًخىاطأ اإلاىظفىن العمىمُىن معا لخدٍى الػٍس

نت الدولت مثال بطسق مسخلفت واالزخالض  لها لخٍص والسطىم ألهفظهم  بدال من جدٍى

. وغحرها...والظسكت والسشىة

ًخمثل فظاد اللطاع الخاص في اطخغالٌ هفىذه :  فساد القطاع الخاص1-2

ظهس أًػا في شيل  بفػل ما ًملىه من ماٌ للخأزحر على الظُاطاث الحيىمُت، ٍو

هداًا وزشاوي من كبل اللطاع الخاص ملابل إعفاءاث وإعاهاث جلدم من كبل 

 وهى ما ًترجب علُه حغحر الظُاطاث الحيىمُت واهدسافها هدى طبلت لعام، االلطاع

اء على خظاب  معُنت من ألافساد وهي اإلاؤطظاث الخاضت وزحاٌ ألاعماٌ وألازٍس

ندشس هرا النىع من الفظاد عندما جخمحز ألاطىاق  طبلت البظطاء والفلساء، ٍو

كاهىهُت بهُاول غامػت وجيىن طُادة اللاهىن فيها معطلت وخُثما حظمذ اللىاهحن 

م الاخخياز والتي ال جسػع للسكابت والظُطسة   .بممازطت الظلطت عن طٍس

ًمكً جقسيم اللساد مً حيث :  مً حيث طبيعت العالقاث بين طزفي اللساد3 -

 .وفساد جأمزي وفساد جىاططي  (جبري )العالقت بين ؤطزافه إلى فساد قسزي 

في هره الحالت ًجبر اإلاظتهلً أو طالب :   اللساد القسزي ؤو الاببزاسي 3-1

الخدمت على دفع السشىة وإال جأزس خطىله الخدمت وحعطلذ مطالحه وزبما ال 

. ٌظخطُع الحطٌى عليها

كد ًيىن هنان حعاون بحن طسفي الفظاد هما في خالت دفع : اللساد الخأمزي  3-2

بت الجمسهُت بدون  مبالغ إلاىظفي الجمازن للظماح بدزٌى الظلع الخاغعت للػٍس



عخمد العائد من ذلً على  بت أو جسفُػها عما هى ملسز، َو جلاض ي هره الػٍس

اللىة الخفاوغُت لطسفي العالكت مع زظازة اكخطاد الدولت من حساء ذلً ومن زمت 

عسف هرا الفظاد باالجفاقي  خُث ًخفم أطساف  هلظ حغطُت النلفاث العامت، َو

 .الفظاد على ججنب الدفع للحيىمت ودفع مبلغ أكل للمىظف الحيىمي

وهى فظاد ًدخاج إلى ما ٌظمى الىطُط، خُث أن : اللساد الخىاططي  3-3

ن  اإلاىظف املخخظ ال ٌظخطُع الحطٌى على زشىة إال باشتران أشخاص أزٍس

 .معه

فلد ًيىن الفظاد فسدي أو منظم ًخمثل في : اللساد حسب درجت الخىظيم- 4

بالجماعاث اإلانظمت، هما ًخمثل بالجماعاث اإلانظمت هغظُل ألامىاٌ واملخدزاث 

ب . وغحرها...والسكُم والتهٍس

ففي أهظمت الحىم الدًمىكساطُت كد ًخغلغل الفظاد :  اللساد حسب هظام الحكم5-

لدي اللُاداث العلُا للحطٌى على منافع شخطُت أو للخأزحر في اللسازاث الظُاطُت 

وغحرها أو جصوٍس الاهخساباث لطالح فئت دون أزسي، هما أن ألاهظمت الظُاطُت في 

البلدان النامُت أو الاهخلالُت لها جأزحر في اهدشاز الفظاد هظسا أهظمت السكابت فيها غالبا 

 .ما جيىن غعُفت والظسوف مىاجُت إلامازطخه

 

 


