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 الشفافية الدوليةمؤشر  من خاللواقع الفساد يف ليبيا 
 

 قسم االقتصاد - كلية االقتصاد - جامعة بنغازي       أ.علي محد اخلفيفي                                         
   رقسم املصارف واالستثما  -  املعهد العايل للعلوم اإلدارية واملالية بنغازي   املشيطي   أ.رجعة فرج 

                                                                                       
 

 النامية الدول يف انتشارا   أكثر تعد أهنا يعد الفساد ظاهرة عاملية واسعة االنتشار، تعاين منها كافة دول العامل إال       
 املصاحل وتقدمي العام املال على االعتداء يف تتمثل متعددة ورص الفساد ولظاهرة اخلصوص، وجه على منها والعربية
 حرية استخدام وإساءة واالبتزاز، واالحتيال واحملاباة والغش، والسرقة والرشوة واالختالس العامة، املصاحل على اخلاصة
 .بية وتلوث البيئة وغريها من الصوروالواسطة واحملسو  التصرف

مات الدولية بإصدار تقارير ختتص بقياس مستوى الفساد يف خمتلف دول العامل، ومن وتقوم العديد من املنظ        
وتطويقه، حيث يركز  مكافحته على واحلث الفساد ممارسات برصد املعنية الدولية الشفافية منظمة ضمن هذه املنظمات

 حقيق مكاسب خاصة.بأنه سوء استغالل السلطة املخولة لت -:املؤشر على الفساد يف القطاع العام ويعرفه

فا  أزمات اقتصادية ومالية كبرية، ترجع أسباهبا يف اخن تعاين من خاصة يف الفرتة احلالية-كمعظم الدول-وليبيا       
، هالذي يعد املصدر األساسي للدخل، إضافة إىل االخنفا  السريع واملستمر يف أسعار الكميات املصدرة من النفط، 
كل هذه الظروف أدت إىل تفاقم   حالة من عدم االستقرار، يادةز  سية، اليت أدت إىلوالصراعات والتجاذبات السيا

 ظاهرة الفساد اإلداري واملايل وسوء إدارة املال العام.

من خالل النقاط  الدولية الشفافية واقع الفساد في ليبيا في ظل مؤشربالتايل هتدف هذه الورقة إىل حبث        
 الرئيسة التالية:

 مفهوم الفساد وأنواعه ومظاهره وخصائصه. مقدمة عن 
 .أثر الفساد على بعض املتغريات االقتصادية 
 واملايل. أسباب الفساد اإلداري 
 .الفساد اإلداري واملايل يف االقتصاد اللييب 
  الشفافية الدولية وضع ليبيا وفقا  ملؤشرCPI .ومقارنته ببعض الدول العربية واألجنبية 
 دحد من انتشار الفساد ودحس ن وضع ليبيا يف مؤشر الشفافية الدولية. السياسات املقرتحة اليت  
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 صه ــصائــره وخــاهـــظــه ومـــواعـــأن واإلداري.ي ـــمالــال فسادــوم الـــهــفــن مـــع مــقـــدمـــة-أولا 
 فساد:ــوم الـــهــفــم-أ

ال  أو هدية ذات قيمة مالية مقابل أداء عمل هو ملزم ما املوظفبأنه "قبول  -Corruption:الفساد  يعّرف      
استغالل ببأدائه رمسيا  باجملان، أو ممنوع من أدائه رمسيا  وهو قيام املوظف الرمسي مبمارسة سلطاته بطريقة غري مشروعة 

ايني، )المه أو سوء استخدام السلطة الرمسية وترجيح املصلحة الشخصية على املصلحة العامة ،املنصب اإلداري
 .(10، ص3102

 

بأنه "سلوك املوظف ن احلكومي ن الذين ينحرفون عن القواعد املقبولة خلدمة  -:Huntingtonهانتنغتون ويعّرفه        
 International Transparencyمنظمة الشفافية الدولية أما .(77، ص0112)هنتجتون، أهداف خاصة"

د الوظيفة العامة اليت هي ضعامة لربح أو منفعة خاصة، او أنه عمل بأنه "سوء استخدام السلطة ال -:فتعّرف الفساد
 .(Carney,1988,p1) ثقة عامة

 

بأنه "عالقة األيدي الطويلة املتعمدة اليت هتدف  -:فله مفهومه اخلاص بالفساد فيعّرفه صندوق النقد الدوليأما        
، كما مييز ب ن حالت ن من الفساد، األوىل "اآلخرينو جمموعة ذات عالقة بستفادة من هذا السلوك لشخص واحد ألال

تتم بقبض الرشوة عند تقدمي اخلدمة االعتيادية املشروعة واملقررة، أما احلالة الثانية فتتمثل يف قيام املوظف بتأم ن 
ء و إعطاية أر مقابل تقاضي الرشوة كإفشاء معلومات س ،خدمات غري مشروعة وغري منصوص عليها وخمالفة للقانون

اليت  ،ري القانونيةغوإمتام صفقات غري شرعية وغريها من التعامالت  ،تراخيص غري مربرة أو القيام بتسهيالت ضريبية
 .(23، ص3112)صالح،  مقابلها املرتشي على مبالغ ومردودات مادية مقابل تسهيالته اليت قدمهايف حيصل 

 

استعمال الوظيفة العامة للكسب اخلاص، ومبعىن قيام  إساءة "-بأنه: مشكلة الفساد  البنك الدولي بينما يعرف      
أو من خالل استغالل الوظيفة العامة دون اللجوء إىل  ،املوظف بقبول رشوة لتسهيل عقد أو إجراء طرح ملناقصة عامة

إىل  هذا التعريف يشري .(23، ص3112)عبدالفضيل،  أو سرقة أموال الدولة مباشرة ،وذلك بتعي ن األقارب ،الرشوة
آليت ن رئيست ن من آليات الفساد، األوىل تتعلق بدفع الرشوة أو العمولة لتسهيل األمور لرجال األعمال والشركات، أما 

تتعلق بوضع اليد على املال العام واحلصول على مواقع وظيفية لألبناء واألقارب يف أجهزة الدولة، ويندرج هذا فالثانية 
املرتبط بالصفقات الكربى يف بري اد الصغري الذي خيتلف عن مستويات الفساد الكمن الفساد ضمن حلقات الفس النوع

 عامل املقاوالت وجتارة األسلحة الذي حيدث يف الغالب على املستوى السياسي.
 

 (30: 01، صم3102)بوسيعود،  :يـــالــمــاإلداري وال دفساـــواع الــــــأن-ب
 :منها توجد عدة تصنيفات للفساد

وهو الذي يرتكبه شخص أو جمموعة من  -:داخليفساد يقسم الفساد إىل  طراف املتعاملةاأل حسب -1
 مثل قيامهم بسرقة أو اختالس أو تزوير وثائق. ،األشخاص من داخل املنظمة اليت يعملون هبا
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املنظمة أو كثر من جهة من داخل النوع األكثر شيوعا ، ويتم من خالل اشرتاك أ يُعدّ  -:خارجيالفساد الالثاين أما 
 .خارجها
وينتشر يف املستويات الوظيفية الدنيا، من  -:الفساد الصغيرحسب درجة التغلغل يف اجملتمع، فهناك  أما -2

اتب احملدودة الرو  ب ن املوظف ن الصغار واملسؤول ن احلكومي ن من ذوي واملنتشرةخالل الرشاوى الصغرية 
الذي ينتشر يف املستويات الوظيفية العليا، من خالل  وهو الفساد -:الفساد الكبيرو هبدف زيادة دخوهلم،

لعامة، ااخلاص، واختالس األموال  لالستخدامقيام السياسي ن وكبار املسؤول ن بتخصيص األصول العامة 
 الصفقات والعقود اليت تتضمن مبالغ مالية كبرية. من أجل مترير رشاويوالدخول يف 

وهو ذلك النوع من الفساد الذي ينتشر يف املنظمات  -:المنظمالفساد هناك فمن حيث درجة التنظيم  أما -3
من خالل إجراءات وترتيبات مسبقة وحمددة تعرف من خالل مقدار الرشوة وآلية دفعها وكيفية  ،املختلفة

إهناء املعاملة، حيث يضمن الطرف العار  للفساد إهناء املعاملة وعدم توقفها، ويف هذه احلالة فإن الفساد 
وهذا النوع من الفساد يؤثر على املؤسسات وسلوك  ،الظاهرة اليت يعاين منها اجملتمع بكامله يأخذ شكل

وهو  -:الفساد العشوائيأما  القتصادية والسياسية واالجتماعية،األفراد على كافة املستويات وكافة النظم ا
كن خالل أي من أكثر خطورة من سابقه، حيث تتعدد خطوات دفع الرشوة بدون تنسيق مسبق، وال مي

 اخلطوات ضمان إهناء املعاملة فيها وعدم إبقائها، وهذا ما يعرقل سري األعمال.

، وال خيرج عن  ةدالواح الدولة، وهو ما يعرب عن الفساد داخل فساد محلينطاق اجلغرايف، يوجد المن حيث  -4
ائم مع شركات ات وجر ن ال يرتبطون مبخالفرجال أعمال أو سياسي ن حملي ن مم أو ملوظف ن ا  كونه فساد

 أجنبية خارج الدولة.

 مبنافع ذاتية متبادلة تصل األمور إىل أن ترتابط الشركات احمللية والدولية حيث-: الدوليفساد ال فهو الثاين أما النوع 
 الدولة.داخل  سلطاتالمع 

الرشوة  مثل ،وهو الذي يهدف للحصول على عوائد مادية ومالية -:الفساد الماليالعائد هناك  حسب -5
فيكون يف احلاالت  -:الفساد غير الماديأما  لتهريب،وا النقديةواالختالس وسرقة األموال، وتزوير األوراق 

واحملسوبية بدون مقابل،  واحملاباةاليت ال يشرتط فيها احلصول على مقابل مادي، مثل ممارسة الوساطة 
 .شابه ذلك استخدام السلطة وما ءباإلضافة إىل سو 

وهو أكثر أمناط الفساد شيوعا  يف الدول النامية، حبيث يقوم  -:فساد القمةستوى، يوجد من حيث امل -6
الفساد  فهو النوع الثاينأما  ته،داملسؤول باستغالل األموال العامة دون رقيب مستغال  سلطته وسيا

الوزرات يؤدي فساد احلكم إىل إفساد النظام مبؤسساته املختلفة كفساد الربملان أو ، حيث المؤسسي
 .اخل ،السياسيةواهليئة القضائية وأجهزة األمن واألحزاب  اإلدارات املختلفةو 
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 :ي واإلداريـــالــمــال فسادـــص الـــائــصــخ-ج

 (02: 03، ص3102)المهايني،  تتلخص خصائص الفساد فيما يلي:
فسادها  فيفالقيادات غالبا  ما خت اليت متارسه، للجهةائل واألساليب اليت يتسرت الفساد هبا تبعا  ستتباين الو  -1

ا تنفذ توجيهات يتعذر وتغلفه باالعتبارات السيادية وتغلف ملفاته بالتظاهر بأهن ،ملصلحة العامةاباسم 
وتنفذ من الثغرات وتتح ن الفرص أو تنتهز الظروف  والغشأما القاعدة فإهنا تلجأ إىل التزوير  الكشف عنها،

 ر فسادها بعيدا  عن أنظار اآلخرين.مريتاليت تسمح ب ،االستثنائية
وعدم  ئة مشجعة لنموه وترعرعه، فالتسيبالفساد مع الظروف واملتغريات احمليطة، ليجعلها مناخا  وبي يتفاعل -2

نتاجية وإهدار الوقت وغريها من املشكالت وضعف اإل ،والتأخري عن مواعيد احلضور االنضباط يف العمل
لكوهنا دحفز أصحاب املعامالت الضائعة واملتأخرة للبحث عمن يساعدهم  مالئمة للفساد بيئة دارية تعداإل

 ولو بطرق غري مشروعة.
واجملاالت اليت ميارس فيها، فالفساد الذي يشيع  ه باختالف اجلهات اليت تتعامل بهختتلف أمناط الفساد وأدوات -3

ما  وهذا نتاجية،أو املنظمة اإل صحية خيتلف يف شكله وأسلوبه عن الذي يشيع يف املنظمة اجلامعية منظمةيف 
فمحاربته تستوجب وضع صيغ نوعية وقطاعية تنهض هبا املنظمات  الشاملة للفساد،يعقد صيغ املواجهة 

 املعنية لكوهنا األقدر على تشخيص ممارسة فسادها أكثر من غريها.
دون أن  ،مة الطرف ندور الرئيس يف تسهيل مهد تتم عرب وسطاء جمهول ن يلعبون إن أخطر ممارسات الفسا -4

 ا اآلخر أو على األقل دون أن يتقابال وجهاُ لوجه.يعرف أحدمه
وسائل وأساليب وشبكات حمكمة  ميتلكون، و يف هذا اجملال حمرتف نقبل مارسات الفساد من مل يتم التخطيط -5

 بتوقيت وتدبري جيعل كشفها أو إثباهتا غاية يف الصعوبة. ملتنفيذ خططه
وإن   ،وتنتشر يف كافة اجملتمعات متقدمة كانت أو نامية ،النتقال عرب احلدوداية سهلة إن الفساد ظاهرة دول -6

 له ومقاومته ودفع تكاليفه.مّ اجملتمعات النامية ال تقوى على دحكانت 

 ي:ـــالــمــداري والاإلفساد ـــر الـــاهــظــم-د

 (03، صم3102مهايني،)ال :نذكر منها يف هذا اجملال ةمألوفة و هر متعدداظللفساد م      
 ختالف: تعين حصول الشخص على منفعة تكون مالية يف الغالب لتمرير أو تنفيذ أعمال Briberyالرشوة 

 التشريع أو أصول املهنة.
 ،: ويقصد به املمارسات اليت يقوم هبا اخلاضعون للضريبة إلخفاء الدخل اخلاضع للضريبةالتهرب الضريبي

املتحصل عليها يف اإلقرار الضرييب املقدم ملصلحة الضرائب، او عدم تقدمي  مثل عدم تسجيل بعض اإليرادات
باصطناع قوائم مالية غري حقيقية مبعرفة بعض احملاسب ن  القيامقرار الضرييب هنائيا  إىل املصلحة، أو اإل

اتر، حبيث تسفر الذين جييدون التالعب يف البيانات واملفردات احملاسبية الواجبة التسجيل يف الدف ،املعتمدين
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أو عن ضرائب أقل من القيمة احلقيقية الواجب سدادها  ،نها ضرائبمعن خسائر ال يتحقق  احملاسبة النهائية
 .، وقد حيدث التهرب الضرييب عن طريق رشوة املسؤول ن يف اجلهاز الضرييبةإىل خزينة الدول

منها بصورة خمالفة للتشريعات املعمول أو إخراجها  دولةيقصد به إدخال البضائع إىل ال التهرب الجمركي: -1
 دون أداء الرسوم اجلمركية والضرائب األخرى كليا  أو خالفا  ألحكام املنع والتقييد الوارد يف القانون.  ،هبا

تعد ظاهرة غسيل األموال من الظواهر اخلطرية، اليت تواجه الكثري من دول العامل ملا هلا من  :األموالغسيل  -2
وقد ساعد على انتشار هذه الظاهرة سهولة انتقال رؤوس األموال عرب  وسياسية،جتماعية آثار اقتصادية وا

 .الدوليةالدول املختلفة، خاصة يف ظل دحرير التجارة 
 أو قبيلة أو مثل حزب أو عائلة ،وتعين تنفيذ أعمال لصاحل فرد او جهة ينتمي هلا هذا الفرد :المحسوبية -3

 يكونوا مستحق ن له.يكون أو وذ دون أن منطقة...اخل. وذلك باستخدام النف
 

 ( أهم مظاهر الفساد اإلداري والمالي0شكل رقم )

 
 المصدر: من إعداد الباحثين.

 ة:ـــصاديــتــرات القــيــغــتــمـالض ـــعــبى ــعل يـــالــمــإلداري والفساد اــر الــأث-اا ــيــانــث
 ومنها: سواء على املستوى الكلي أو اجلزئي ،قتصاديةالاعلى املتغريات  عديدة آثار اإلداري واملايل للفساد       
 .(312: 312، صم3111)راهي، 

 التماسفإن الفساد يعوق النمو االقتصادي من خالل  ،، فطبقا  للنظرية االقتصاديةالنمو القتصادي مستوى على-1
نظمي املشروعات احمللية أو األجنبية وقد بينت بعض سواء بالنسبة مل ،مما يؤثر سلبا  على النمو Rent Seekingالريع 
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يؤدي إىل آثار سلبية على النمو االقتصادي. كما أن  امم ،ب ن الفساد واالستثمار عكسيةالدراسات وجود عالقة 
امج واخلدمات العامة وبر  اإلنتاجيةوخيفض املوارد املتاحة للهياكل األساسية للعملية  ،االستثمار األجنيبضعف الفساد ي

 حماربة الفقر.

تقدمي فإن هذا يدفع البعض إىل  ،الضرييب اجلهاز عندما يكون هناك فساد يف ةالضريبي حصيلةالأثر الفساد على  -2
وبطريقة زائفة من إظهار مقدرة منخفضة  ميّكنهم ما هلذه الشركاتضريبيا  غري حقيقي  إقرارات ضريبية تظهر وعاء  
عومل من يقدم  فإذا، خر إقرارات ضريبية حقيقية تظهر مقدرة مرتفعةيقدم البعض اآل ن  حيفمقارنة مبقدرهتم احلقيقية، 

مببدأ العدالة األفقية، اليت تقوم  هذا يعين إخالال  فان  ،معاملة ضريبية واحدة يقدم إقرارات مزيفة نإقرارات صحيحة وم
خالل الفساد مببدأ إما يرتتب عليه  ى الدفع،ذوي القدرة املتساوية علمن  للشركاتمعاملة ضريبية متماثلة  على أساس

 العدالة االجتماعية يف توزيع األعباء العامة.
 

السياسة املالية  او صانع قامفإذا  ،لطاقة الضريبيةل اخنفا  زائفالفساد على نطاق واسع  انتشاريرتتب على كما        
ة قة الضريبية الزائفة، فإن السياسعلى أساس الطااحلكومي  اإلنفاقحلجم  والتخطيط الضريبية اإليراداتحجم  بتقدير

العام، أو  اإلنفاقأو متويل  يق النمو االقتصاديا يتعلق بتحقمختلفة، سواء امل هاافداالقتصادية لن تستطيع دحقيق أه
انت كالتخلي عن بعض األهداف اليت   إىلالدولة  قد جيرب، ما بالكفاءة املطلوبة اخلدمات االجتماعية العامة قدميت

 .تسعى إىل دحقيقها

ىن دالنفقات العامة، مما يؤدي إىل دحقيق أ صمن خالل أثره على ختصي الحكومي اإلنفاقأثر الفساد على  يتمثل-3
، ألهنا الدولةوليس أقصى نفع ممكن، ويرتتب على انتشار الفساد سوء ختصيص موارد  اإلنفاقنفع ممكن من هذا 

ومن مث ستحظى األنشطة  جهة نظر اجملتمع،و العام من  اإلنفاقدحظى بأولوية  اليت ال اإلنفاقسوف تتجه صوب أوجه 
مة، ثري من األنشطة االقتصادية املهك، يف مقابل ذلك سيتم إغفال المن اإليرادات العامة كبريحجم  بإنفاق  األقل أمهية

و دحس ن مستوى املناطق أ ناعي،اع الزراعي والصطكاإلنفاق على الق  عليها بالدرجة الكافية اإلنفاقيكون ال  أن أو
 ...اخلالنائية

 رمسي: سوق األجنيبللصرف  سوق نظهور الفساد  وجود يرتتب على :الصرف األجنبيالفساد على سوق  أثر-4
 يمسوسوق غري ر  ،جنيب مقارنة بالطلبلسوق بندرة يف الصرف األايسوده السعر الرمسي للصرف األجنيب، ويتميز هذا 

يسوده سعر أعلى من السعر الرمسي، ويتميز هذا السوق باحلركة والنشاط يف شراء العر  املتاح من  "السوق املوازية"
النقد األجنيب، وتوجيه هذا النقد إما إىل متويل أنشطة غري خمططة، أو متويل أنشطة حمظورة أو غري مرغوب فيها من 

عدم قدرة الدولة على سداد دفوعات واستمراريته، ورمبا ميزان امليف يؤدي يف النهاية إىل عجز قد وجهة نظر اجملتمع، مما 
وما لذلك من آثار سيئة  ،اخلارجية أزمة املديونية من تعاينما جيعلها  و، وهإىل االقرتا  من اخلارجديوهنا، وقد تلجأ 
 .على االقتصاد
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عو إىل عدم تشجيع الفساد البريوقراطي ضريبة تد يعد :األجنبيو الستثمار المحلي فساد على بيئة أثر ال-5
 املباشر األجنيبمزايا االستثمار  تستفيد منن أفساد ال ينتشر فيها يتال لدولة، إذ ال ميكن لاألجنيبو  احمللي االستثمار
 .للدولة ديثةاحلدارية اإلارات هاملديدة و اجل اتتقنيالجلب ك ،بصورة أكرب
بيئة  علىيؤثر فإن وجود الفساد  احمللية،عن السوق لحصول على املزيد من املعلومات ل املستثمرينوحلاجة         

، ن للفسادو املمارس االبتزاز الذي ميارسه البريوقراطيون بسبب طلب الرشوة لتسريع اإلجراءات االستثمار من خالل
يل لذا عندها يبدأ املسؤولون احملليون بطلب الرشوة مقابل عدم وضع العراق ةاملضيف الدولةن يتم االستثمار يف أومبجرد 

 .مع هؤالء املسؤولون لتسهيل إجراءاهتم يصبح القائمون باالستثمار املباشر يف وضع تفاوضي

ب على انتشار الفساد انتهاج إجراءات حماسبية يرتت: وراق المالية وصناديق الستثمارسوق األالفساد على  أثر-6
ضريبيا  منخفضا  بغر   ائر تعكس وعاء  بات لألرباح واخلسغري حقيقية ومضللة يف أغلب األحيان، وإعداد حسا

املعاملة الضريبية، وحسابات أخرى تظهر معدالت مرتفعة للرحبية تنتشر يف أسواق املال بقصد الرتويج لالكتتاب يف 
 .(23، ص3102المهايني،)للمستثمر ما يرتتب عليه حالة من عدم اليق ن  الشركات، وهوأوراق هذه 

 

 ي:ــالــمــاإلداري وال فسادــال ابــبــأس-اا ــثــالــث
 ميكن دحديد أسباب الفساد اإلداري واملايل يف اجلوانب الرئيسة التالية:     

 :ةــيــاســيــاب ســبــأس-أ
ضعف و ، ع املدينمؤسسات اجملتم وضعف، غياب احلريات والنظام الدميقراطييقصد باألسباب السياسية       
األسباب وأخطرها، حيث تؤكد التجارب  أهم نلسياسية النتشار الفساد والرشوة معالم والرقابة، وتعد األسباب ااإل

هتا اوالتقارير والدراسات يف هذا اجملال أن فساد القمة سرعان ما ينتقل للمستويات الدنيا اليت دحتمي وتتسرت بقياد
ات اليت متكنها من استغالهلا املتواطئة معها، حيث هتيمن العناصر الفاسدة على املمتلكات العامة وتتمتع بالسلط

الت فساد د حاهخاصة يف الدول النامية، وإن كانت الدول املتقدمة هي األخرى غالبا  ما تش ،ملصاحلهم الشخصية
باستغالل املراكز السياسية والثقة املمنوحة هلم من النظام احلاكم الرتكاب أفعال الفساد،  متعددة ، حيث يقوم البعض

ية للفساد إساءة استخدام املال العام يف احلصول على السلطة السياسية أو احلصانة الربملانية أو ومن األسباب السياس
املنصب احلزيب، من خالل التأثري على الرأي العام بواسطة الرشوة االنتخابية من أجل احلصول على األصوات يف 

 االنتخابات.

 ،السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية يف النظام السياسي كما أن عدم االلتزام مببدأ الفصل املتوازن ب ن         
مببدأ الرقابة املتبادلة، إضافة إىل أن كثرة تعاقب احلكومات  اإلخاللوطغيان السلطة التنفيذية على التشريعية يؤدي إىل 

حاولة االنتفاع قدر وسرعة دوران القيادات كثريا  ما دحّفز السياسي ن على انتهاز فرص توليهم ملناصب حساسة مب
، وهو ما يتسبب يف ضياع املوارد شروعة كالسرقة واالختالس والرشوةرق غري مطاملستطاع حىت ولو باستعمال 
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أثر األخالقيات  عبد اللطيف،) االقتصادية للدولة، وهذا النوع من الفساد يصعب كشفه وتوقيفه وحماسبة املتسبب ن فيه
 .(www.maannews.net/arb/library.aspxFF)الوظائف احلكومية، الوظيفية يف تقليل فرص الفساد يف 

 

 ة:ـــيــافــقــوث ةــيــاعـمــتــاجاب ــبــأس-ب

من تداخل العالقات االجتماعية مع العالقات املادية أو االقتصادية،  األسباب االجتماعية والثقافية للفساد تنشأ     
توظيف  مثل، ام االجتماعيالتمييز العنصري، وطبيعة النظمن ة، و الوظيفي واألخالقياتالقيم  منظومة ضعفمن و 

بغري وجه حق، من يف التعامل الرمسي ويف الضغط على القيادات لتحقيق مكاسب ومزايا  والقبليةاالنتماءات اإلقليمية 
وان ن أو إجناز بعض األعمال اليت تتعار  مع القفضال  عن ، خالل عمليات التعي ن وشغل الوظائف ومنح الرخص

إضافة إىل ذلك فإن األثر السليب لبعض العادات واستغالل النفوذ.  ةمن خالل شيوع الوساط ،متس املصلحة العامة
وعدم االهتمام بامللكية  ،مثل ضعف الوعي بأمهية الوقت ،والتقاليد السائدة يف سلوك بعض املسؤول ن يف القطاع العام

وإساءة استخدام وسائل نقل الدولة واستخدامها لألغرا  الشخصية،  ،كوميةواملبالغة يف جتهيز املكاتب احل ،العامة
 .(33، صم3113)الكبيسي، أصبحت عرفا  اجتماعيا  سائدا  بالرغم من االضرار اليت تسببها للمصلحة العامة

 

جيعل بل الدولة، كما أن غياب الوعي وقلة املعرفة لدى العديد من األفراد حبقوقهم اليت جيب توفريها من ق         
يعرف  ملال العام، كما أن الفرد الذي الاجاهزا  الستغالل وظيفته للحصول على املال من خالل الرشوة أو سرقة  الفرد

معاملته يكون أكثر عرضة الستغالل املوظف الفاسد الذي يقوم باستغالل جهله للحصول  إلجنازاإلجراءات الالزمة 
 .(30: 31، صم3101)سويلم، املعاملة بسرعةجناز تلك إعلى املال منه مقابل 

 

 ة:ــــاديــصــتــاب اقـــبــأس-ج

يوجه سلوك الفرد حنو قد اهر الفساد، حيث أنه ظم من أهم أسباب أنشاراالقتصادية  األوضاعتردي  يُعدّ         
دفع الرتكاب الفساد، األسباب االقتصادية اليت ت أهمحاجاته اخلاصة، ومن  شباعإل االحتيالاالحنراف وممارسة 
يشبع احتياجاته املعيشية،  ، ما جيعل الدخل احلقيقي له الالشهري باملقارنة مبستوى التضخمدخل الاخنفا  مستوى 

، م3111)خلف، ومن هنا جيد املوظف نفسه مضطرا  لقبول الرشوة ليسد النقص املادي الناتج عن ضعف دخله
 .(382ص

 

قليلة تستحوذ على نسبة كبرية  يُوجد فئةواملوارد االقتصادية يف اجملتمع من شأنه أن كما أن سوء توزيع الثروة        
ا يؤدي إىل اتساع اهلوة ب ن األغنياء من الدخل، بينما الغالبية من املواطن ن يعيشون عند خط الفقر أو دحته، مم

 والفقراء.
 

االنتقالية والتحوالت االقتصادية، حيث يتم أحيانا   أن فرص ممارسة الفساد تزداد يف املراحل إىل وجتدر اإلشارة     
والرتبح غري املشروع، ويساعد على ذلك  الوظيفييشكل فرصة كبرية لالحنراف  طرح شركات القطاع العام للبيع ما
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، م3118)عبد العزيز، حداثة وعدم اكتمال البناء املؤسسي واإلطار القانوين الذي يوفر بيئة مناسبة للفساد
لدولة بسبب احلروب والكوارث أو ألسباب سياسية خارجية ان األزمات االقتصادية اليت تتعر  هلا أما ك .(03ص

 ،يؤدي إىل تزايد نشاط السوق املوازية ما لع واخلدمات، وتزايد الطلب عليهاأو داخلية تؤدي إىل شح يف عر  الس
 عمالت األجنبية وتزويرها والتحايل والرشوةمنوعات والتبادل غري الشرعي للوما يرافقها من هتريب واجتار بامل

 (.1، صم3113)الكبيسي،
 

إىل جانب ما سبق فإن ارتفاع درجة مسامهة القطاع العام يف النشاط االقتصادي، باعتبار أنه كلما ارتفعت       
لقطاع العام من سيطرة هذا القطاع على األنشطة االقتصادية كلما ازداد امليل حنو الفساد، وذلك ملا ينطوي عليه ا

ن دحميل اإلدارة العامة والقطاع العام بأعباء برامج التنمية الطموحة أءلة. كما قراطية وضعف عملية الرقابة واملسابريو 
الية كبرية، فيتم هذا دون متكينها من بناء مؤسساهتا وتطوير قدراهتا ميستلزم ختويلها صالحيات واسعة ومدها مبوازنات 

دحميل اإلدارة إخضاعها للرقابة واملساءلة، حيث يصبح و أ ن قياداهتا ضد احتماالت الفساد وتأهيل كوادرها ودحص
مناخا  مالئما  للفساد العامة بأعباء تفوق طاقتها وتركها تتصرف باملال العام دون رقابة مالية أو حماسبية أو سياسية 

 ملفسدين.وا
 

 ة ــيــمــيــظــنــة وتــــاب إداريـــبــأس-د

سواء الداخلية من اإلدارة او واملتابعة والرقابة،  ت املساءلةتتلخص األسباب اإلدارية للفساد يف غياب آليا      
، وتشعب أوقات زمنية معقولةن قصور اجلهاز اإلداري عن خدمة املواطن يف أ. كما ةاخلارجية من هياكل مستقل

قصور وعيوب اهليكل التنظيمي كعدم أن إضافة إىل  ،ظاهرة الفساد نتشاراإلجراءات وغياب الشفافية يؤدي إىل ا
إىل  بدوره دحديد ووضوح قنوات االتصال ونطاق اإلشراف اإلداري وازدواجية االختصاصات واملهام الوظيفية، يؤدي

 صعوبة دحديد املسؤوليات.
 

القتصادية ومتطلبات احلياة فإن اختالل أنظمة املرتبات واحلوافز، وعدم مواكبتها للظروف ا ،ما سبق إضافة إىل       
تكليف املنظمات  مثلما أنجيعلها عاجزة عن توفري احلد األدىن من االحتياجات الضرورية بوسائل وطرق مشروعة. 

قيامهم عن إجناز األعمال أو  عاجزين العامل نأو أن اإلدارية بأعباء ووظائف تفوق قدرهتا وإمكاناهتا البشرية واملادية، 
 إلجنازها يف وقت أقصر وجبهد أقل، ومن هذه األساليب تقدمي الرشوة. غري القانونيةإىل األساليب  هموئتأخريها وجلب
 

مل واإلجراءات بسبب غياب قواعد الع ،ام واملسؤولياتهب التعليمات وعدم وضوح توزيع املر تضا نكما أ      
 خلروج عن أخالق الوظيفةا على املوظف ن كل ذلك يشجع  الدقيقةلعام، وغياب معايري اإلجناز ا املكتوبة يف القطاع

 .(38، صم3102)بوسيعود، 
 

 ة:ـــيــونـــانـــاب قـــبــأس-ه
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من األسباب القانونية نقص التشريعات ووجود ثغرات يف العديد من القوان ن، باإلضافة إىل التهاون يف يندرج ض       
اجلهاز القضائي وغياب اإلطار القانوين  ا أن ضعفساهم يف انتشار الفساد، كميما مساءلة وحماسبة املفسدين 

املناسب يؤدي إىل سوء صياغة بعض القوان ن وتضارهبا يف بعض األحيان، ما مينح املواطن جماال واسعا  لالجتهاد 
 والغش وهدر املال العام. التحايلوالتأويل ويفتح الباب أمام خمتلف مظاهر 

 

وعدم مواكبة  ،ائية واألمنية على األساليب التقليدية يف التحقيق وإثبات التهماألجهزة القض كذلك فإن اعتماد        
فضال  يؤدي إىل بقاء تلك العناصر حرة طليقة.  ،دات اليت تستخدمها شبكات الفساد وعصابات التزوير والرشوةناملست
هم، ويقدمون هلم مبالغ مالية  عن قصد محايت ليتولواقيام بعض املتورط ن يف عمليات الفساد بتجنيد بعض القضاة  عن

 .(008، صم3118)عبد العزيز، ينية يتعذر عليهم احلصول عليها بالطرق املشروعةعكبرية وهدايا 

 ( أسباب الفساد اإلداري والمالي3شكل )

 لمصدر: من إعداد الباحثين.ا
 

 ي:ـــبــيـــاد اللــصــتــي القــــي فــــالـــمــالاإلداري و  فسادــال-رابعاا 

دل إال أنااه كااان حماادودا  وباملعاا ،تقريبااا   م0130ام منااذ تأساايس الدولااة الليبيااة عااماان ظاااهرة الفساااد ليبيااا  تعاااين         
مناااى وتفشاااى بكافاااة أشاااكاله املعروفاااة يف كافاااة اجملااااالت االقتصاااادية واالجتماعياااة يف  وقاااد املعقاااول وفاااق املعاااايري الدولياااة،

، وإضاعاف دور القطااع اخلااص بعد سيطرة الدولة على النشاط االقتصاادي ،شرينالنصف الثاين من سبعينيات القرن الع
األحاداث السياساية  نتيجاة، م3100بعاد عاام  هوبسبب غياب الرقابة الفعالة واملساءلة اساتمر الوضاع ليأخاذ أساوأ صاور 

سبب غياب أجهزة الدولاة اليت مرت هبا البالد، وما جنم عن غياب األمن وعدم االستقرار السياسي وانتشار الفوضى، وب
صابح مشاكلة تعااين يلو استفحل األمر ليعم الفساد املايل واإلداري معظم مرافق الدولة الليبية ومؤسساهتا،  ، حيثالرقابية
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ميكاان إرجاااع أسااباب الفساااد يف االقتصاااد اللياايب إىل مااا ، و قتصاااد اللياايبمنهااا معظاام مؤسسااات الدولااة بشااكل أجهااد اال
 .((Fefta, Mda,2016، (32 :32)المالطي، ، ص يلي:

دحاااول األفكاااار االشااارتاكية الثورياااة إىل قاااوان ن ملزماااة شاااكلت أبااارز أساااباب عااادم االساااتقرار يف االقتصااااد الليااايب  -1
 واختالل اإلدارة والنزوع إىل البريوقراطية وتعقيد اإلجراءات.

سااواء علااى مسااتوى  ،ال العاااماملااضااعف الرقابااة الذاتيااة يف األجهاازة احلكوميااة وغياااب معااايري الشاافافية يف إدارة  -2
 عة هلا.كومات والوزارات واملؤسسات التابامليزانية العامة أو موازنات احل

لعاام  (03)وتقييدها بالقاانون رقام  ،وسوء توزيعها وربطها بالكفاءة والنزاهة احلقيقية اخنفا  املرتبات واألجور -3
اسااااع ماااان املااااوظف ن احلكااااومي ن ، األماااار الااااذي أفضااااى إىل أوضاااااع معيشااااية صااااعبة دفعاااات بقطاااااع و م0180

 الستغالل مناصبهم الوظيفية لتعويض النقص يف الدخول.
مااان ضااامن ظااااهرة خمالفاااة  هافيصااانميكااان ت الفسااااد العدياااد مااان ممارسااااتحياااث خمالفاااة القاااوان ن والتشاااريعات،  -4

عقود تنفياذ بعض اجلهات العامة تقوم بإبرام ف. قصد أو الرتاخي يف تطبيقها بغري التشريعات واللوائح بقصد أو
أعماااال قبااال عرضاااها علاااى دياااوان احملاسااابة، األمااار الاااذي ياااؤدي إىل عااادم التقياااد باإلنفااااق ضااامن املخصصاااات 

 .إىل خسائر مالية    ىأداملعتمدة، وهذا ما 
األساااس  إتبااااعرف عليهاااا مثااال التاااأخر يف إعاااداد امليزانياااات، وعااادم ااحملاسااابية املتعااا تطبياااق املبااااد مراعااااة عااادم  -5

مماا  ،والرأمسالياة رادياةياإلة باجلرد السنوي، وعدم وضاع أساس علمياة للتفرقاة با ن املصاروفات واإلجراءات اخلاص
 .تلصحيحة هلذه اجلهاايرتتب عليه عدم إظهار القوائم املالية لنتيجة النشاط واملركز املايل بالصورة 

يف ملاف اجلرحاى ت تقادر بعشارات امللياارات متثلا م3100هدر أموال طائلاة خاالل األعاوام الايت أعقبات عاام  -6
 اليت أظهرت آلياهتا عدم وجود طرق مناسبة لصرفها. )الثوار(ومكافآت 

مااان  ا  يف كافاااة مفاصااال الدولاااة، ماااا شاااجع كثاااري  م3100 انتشااارت بعاااد عاااام يتاحملاصصاااة املناطقياااة واحلزبياااة الااا -7
 لقدرهتم على التسرت مبناطقهم وكياناهتم. ،املوظف ن على سلوك الفساد املايل واإلداري

واهنيار مؤسسات الدولة من قبل املفسدين لنهب  م3100تغالل احلالة االنتقالية اليت متر هبا ليبيا بعد عام اس -8
 أموال الدولة.

غياااب وسااائل اإلعااالم وحريااة الصااحافة وعاادم الوصااول إىل املعلومااات والسااجالت العامااة، إضااافة إىل غياااب  -9
 الشفافية يف صنع القرار فيما يتعلق بشؤون الدولة.

كفاااءة احلكوماة تااؤثر عليهاا احملسااوبية والوساااطة ن  إضاافة إىل أ ،دة القاانون ومنظمااات اجملتماع املااديناب ساايغياا -11
علااااى املسااااتوى الفااااردي، والعالقااااات اخلاصااااة والعائليااااة واجملموعااااة احمليطااااة بالنظااااام تااااتحكم يف  يااااع القاااارارات 

 احلكومية.
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سلطة القضائية بالكامل يف السانوات الايت تلات غياب السلطة القضائية حيث مل تتمكن احلكومة من تفعيل ال -11
حناااء الدولااة، بساابب انتشااار األساالحة باا ن أالثااورة، إضااافة إىل تراجااع املساااءلة، والوضااع األمااين املتااوتر يف  يااع 
 امليلشيات مما جعل الدولة عاجزة على إنفاذ العقوبات وفر  األمن.

ت أو عقود، والتالعب يف القرو  الغش واالحتيال ودفع الرشوة للحصول على قرو  أو خدما -12
 وضعف نظام احملاسبة الذي يفتقر إىل القواعد واملعايري الدولية. املصرفية،والتسهيالت 

كل هذه الظروف انعكست   ،الصراع حول الشرعية بعد رفض املؤمتر الوطين تسليم السلطة للربملان املنتخب -13
 إهدار املال العام وبالتايل أدت إىل انتشار الفساد.على ظروف املؤسسات العامة مثل سوء اإلدارة واألداء و 

 

، م3107مدى تفشي ظاهرة الفساد قيام هيئة الرقابة اإلدارية التابعة جمللس النواب اللييب عام  وليس أدل عن        
ات اكتشاف جتاوز  إيقاف كل من رئيس هيئة مكافحة الفساد وأربعة موظف ن آخرين من موظفي اهليئة عن العمل بعد

من رئيس هيئة مكافحة الفساد، ونائب  ، املنشور كال  م3107( لسنة 001)ومشل قرار اهليئة رقم إدارية ومايل، 
ة الرقابة أوضحت هيأ وقد اجع الداخلي هبيئة مكافحة الفساد،الرئيس ورئيس الشؤون اإلدارية واملراقب املايل واملر 
يت أجرهتا هيئة الرقابة اإلدارية خبصوص بعض التجاوزات اإلدارية اإلدارية أن القرار ''جاء على خلفية التحقيقات ال

لسنة  (00)املالية''، وطالبت اهليئة من جملس النواب إعادة تشكيل اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد وفقا للقانون رقم و 
 .م3102

 

 نبية:ومقارنته ببعض الدول العربية واألج (CPI)وضع ليبيا وفقاا لمؤشر مدركات الفساد -0
 قبل أن نتطرق إىل وضع ليبيا يف ظل مؤشر الشفافية الدولية نقدم حملة موجزة عن هذا املؤشر.      

 Corruption Perception Indexالدولية مؤشر الشفافية -أ

 تعترب مؤشر الشفافية الدولية فهي Transparency Internationalتصدر منظمة الشفافية الدولية          
 .أملانيا عاصمة برل ن يف ومقرها ،م 1993عام تأسست الفساد مكافحة جمال يف حكومية وغري لةمستق مؤسسة

    هاااو مؤشااار مركاااب  الشااافافية ومؤشااار ،هاااو دحدياااد مساااتوى الفسااااد داخااال الااادول الشااافافية إن اهلااادف مااان مؤشااار
A Composite Index  يساااتخدم مساااوحاتsurveys رباء لرجاااال األعماااال والسياساااي ن واملتخصصاااون واخلااا

هااذه املسااوحات تزيااد ماان  ،وتقييمااات ملقيماا ن يف الدولااةي فهااو يتكااون ماان مصااادر موثوقااة تسااتخدم منهجيااات خمتلفااة
يشااامل مؤشااار الشااافافية و  .(22، صم3112)رضـــا،  ملساااتويات احلقيقياااة للفسااااد مااان دولاااة إىل أخااارىا مساااتوى فهااام

 :(Graf,2008, p2)هي  ،مؤسسة مستقلة 03تابعا  إىل  ا  مصدر  02الدولية 
 

 "Asian Development Bank "ADB مصرف التنمية اآلسيوي

  "African Development bank "AFDB مصرف التنمية اإلفريقي

 "The Bertelsmann Transformation Index "BTI مؤشر تحول بيرت لسمان، مؤسسة بيرت لسمان

 The Country Policy and Institutional Assessment by theسياسة الدولة والتقييم المؤسساتي من قبل وكالة 
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 ."IDA and IBRD (World Bank)"CPLA البنك الدوليو  ةالتنمية الدولي

 "The Economic Intelligence Unit" EIU وحدة المعلومات القتصادية

 "Freedom House Nations in Transit "FH في طور التحول دول مجلس حرية الدول

 Global Insight, formerly World Markets Research (ة )مركز أبحاث السوق الدولي سابقاالرؤية العالمي

Centre "GI" 

 The International Institute for Management المؤسسة الدولية للتطوير اإلداري في لوزان

Development, Lausanne "IMD" 

 "Merchant International Group "MIG المجموعة الدولية للتجارة

الهيئة الستشارية عن المخاطر السياسية والقتصادية 
  "The Political and Economic Risk Consultancy "PERC كونغ  غفي هون

 United Nations Economic Commission for Africa الهيئة القتصادية لألمم المتحدة عن أفريقيا

"UNECA" 

 "The World Economic Forum "WEF المنتدى القتصادي العالمي

 

 يااع هااذا املصااادر تعريفااا للفساااد، مثاال سااوء اسااتعمال الساالطة العامااة ماان أجاال أغاارا  شخصااية، أو تسااتخدم 
 إعطاااء الرشااوة ملااوظفي الدولااة أو اخااتالس املااال العااام، ويقااوم كاال مصاادر بتقياايم انتشااار الفساااد باا ن كبااار مااوظفي الدولااة

)مثاال طاارح أساائلة ذات صاالة باسااتغالل الوظيفااة العامااة   عاان طريااق القيااام باالسااتبيان راسااةيف الاادول قيااد الد والسياسااي ن
جناااح جهااود مكافحااة الفساااد . ووفقااا ملنظمااة الشاافافية  ىكقبااول املااوظف ن للرشاااوى، أو اخااتالس األمااوال العامااة، ومااد

خاللاه تساجيل التصاورات املتعلقاة فهاو مؤشار حمادود النطااق ياتم مان  ،الدولية ال يعكاس املؤشار الصاورة الكاملاة للفسااد
 عمال واخلرباء يف الدولة.انتشار الفساد يف القطاع العام من منظور رجال األ ىمبد

 

 :رـــؤشــمـــال لــيــدل-ب
منهجية سنة  علىوبعد إجراء بعض التغريات  (0-1)كانت قيمة املؤشر ترتاوح ب ن   م3103قبل سنة         
، بينما امرتفع ان هناك فسادحيث تدل قيمة صفر على أ (011-1) رتاوح ب نأصبحت قيمة املؤشر ت م3103

املؤشر  حصلت عليها الدولة يف اليت النقاط جمموع مقارنة ، فال ميكنعلى عدم وجود فساد يف الدولة 011تشري قيمة 
 .له السابقة النسخ من غريها مع م 2012سنة

 

 قارنته ببعض الدول العربية واألفريقية:ة الدولية ومضوء مؤشر الشفافي القتصاد الليبي على واقع-ج

الاااذي يبيااااان ترتياااب ليبياااا ضمااااان مؤشااااار الشااافافية الدولياااة خااااااالل الفتااااااارة  (0)ىل بياناااااااااات اجلااادول رقااام باااالنظر إ      
حيث كااااااان املؤشار  (،م3100-3112)حياث تااااااام تقسيااام هااااااذه الفتاااااااارة إىل فرتتياااااااان األوىل (، م3112-3103)

، مااع التأكيااد علااى (011-1)حيااث أصاابحت قيمااة املؤشاار ( م3103-3103)أمااا الثانيااة  (،01-1)قيمتااه باا ن 
 مبا بعدها. م3103عدم جواز مقارنة أي فرتة قبل 

 

                                                            
  م3103 ،مذكرة فنية حول املنهجية م3103 مؤشر مدركات الفساد على املنهجية اجلديدة ميكن الرجوع إىل منظمة الشفافية الدولية،لالطالع. 
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قااد وصاالت أعلااى درجااة يف الفاارتة، و  ا وفااق املؤشاار كاناات مسااتقرة يف غالبيااةيف الفاارتة األوىل يالحاا  أن درجااة ليبياا        
مبقادار  م3100و م3101، إال أن هاذه القيماة اخنفضات بصاورة كبارية يف عاامي (3.7)، حياث بلغات م3113عام 
على التوايل وهذا يرجع إىل األوضاع السياسية اليت صاحبت هذه الفارتة، وإذا ماا نظرناا إىل ترتياب ليبياا  (3.1(، )3.3)

ماان باا ن  (013)رتفاااع واالخنفااا  وكااان أفضاال ترتيااب خااالل هااذه الفاارتة الاااوفااق املؤشاار يالحاا  أنااه متذبااذب باا ن اال
 دولة. (082)من أصل  (038)حيث كان الرتتيب  م3100دولة. أما أدىن ترتيب فكان يف العام  (032)
 

يف أمااا بالنساابة ملصاار فقااد كااان ترتيبهااا وفااق املؤشاار مرتاجعااا  غالبااا ، ولكاان أفضاال ماان ترتيااب ليبيااا، حيااث وصاالت       
. بينماا (003)ن ترتيبهاا ، حيث كاام3118، أما أدىن ترتيب فكان يف عام (71)برتتيب  م3113أفضل ترتيب عام 

الاايت تعااد ماان أفضاال الاادول األفريقيااة يف هااذا املؤشاار فكااان ترتيبهااا مرتاجعااا  خااالل الفاارتة األوىل، ووصاالت إىل الساانغال 
 (.003)بتصنيف  م3100ب كان عام ، بينما أدىن ترتيم3113يف عام ( 71)أفضل ترتيب وهو 

 

 مااأ، 027، بتصانيف م3113أما العاراق فكاان ترتيباه مرتاجعاا  دائماا  يف الفارتة األوىل وبلاغ أفضال ترتياب يف عاام       
الاايت تعااد أفضاال الاادول العربيااة يف هااذا . أمااا اإلمااارات م3118و م3117فكااان يف عااامي  (078)أدىن ترتيااب وهااو 

يف  23أماا أدىن ترتياب فكاان  م3100يف عاام  38غالبا ، حيث بلغت أفضل ترتيب وهاو  ا  تقدماملؤشر فكان ترتيبها م
 .م3118عام 

لعربية واألفريقيةومقارنته بترتيب بعض الدول ا الشفافية الدوليةترتيب ليبيا ضمن مؤشر  (0جدول )  
(0310-2311) خالل الفترة  

 

عدد  الدول السنة
الدول 
الخاضعة 
 للتقييم

 اإلمارات العراق السنغال رمص ليبيا
 الرتتيب الدرجة الرتتيب الدرجة الرتتيب الدرجة الرتتيب الدرجة الرتتيب الدرجة

3112 2.1 118 3.3 71 3.2 76 2.2 113 5.2 37 133 
3112 2.5 118 3.2 77 3.1 85 2.1 129 6.1 29 145 
3113 2.5 117 3.4 71 3.2 78 2.2 137 6.2 31 158 
3113 2.7 115 3.3 71 3.3 71 1.9 161 6.2 31 163 
3117 2.5 131 2.9 115 3.6 71 1.5 178 5.7 34 179 
3118 2.6 126 2.8 115 3.4 85 1.3 178 5.9 35 180 
3111 2.5 131 2.8 111 3.1 99 1.5 176 6.5 31 180 
3101 2.2 146 3.1 98 2.9 115 1.5 175 6.3 29 178 
3100 2.1 168 2.9 112 2.9 112 1.8 175 6.8 28 183 
  متقدم غالبا   مرتاجع غالبا   مرتاجع غالبا   مرتاجع غالبا   متذبذب التقييم
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  .م2116-2113) تقارير المنظمة الدولية للشفافية للفترةإعداد الباحثين من خالل  المصدر:

 

 
لعربية واألفريقيةومقارنته بترتيب بعض الدول ا الشفافية الدوليةترتيب ليبيا ضمن مؤشر  (3جدول )  

(م3103-3103خالل الفترة )  
 

 السنة

عدد  الدول
الدول 
الخاضعة 
 للتقييم

 اإلمارات العراق السنغال مصر ليبيا

 الرتتيب الدرجة الرتتيب الدرجة الرتتيب الدرجة الرتتيب الدرجة الرتتيب الدرجة

3103 21 161 32 118 36 94 18 169 68 27 176 
3102 15 172 32 114 41 77 16 171 69 28 177 
3102 18 166 37 94 43 69 16 171 71 25 175 
3103 16 161 36 88 44 61 16 161 71 23 168 
3103 14 171 34 118 45 64 17 166 66 24 176 
  متقدم دائما   متذبذب متقدم غالبا   متذبذب مرتاجع غالبا   التقييم

 (.م3103-3103المنظمة الدولية للشفافية للفترة ) تقاريرالمصدر: إعداد الباحثين من خالل 

فيتضح جليا  وضع ليبيا املرتدي ضمن املؤشار حياث  (، م3103-3103)للفرتة الثانية واملمتدة من أما بالنسبة         
أدىن بلاغ دولاة، بينماا  (073)من أصل  (031)وهو  م3103كان ترتيبها مرتاجعا  غالبا  وبلغت أفضل ترتيب يف عام 

 .م3102يف عام  (073)رتيب ت
 

باااا ن االرتفاااااع واالخنفااااا ، حياااث بلغاااات أفضاااال ترتيااااب يف عااااام  ا  كاااان ترتيااااب مصاااار خااااالل هااااذه الفااارتة متذبااااذبو       
 ،غالباا   ا  . أماا السانغال فكاان ترتيبهاا متقادمم3103يف عاام  (008)بينما كان أدىن ترتياب وهاو  (88)وهو  م3103

 .م3103يف عام  (12)، بينما كان أدىن ترتيب وهو م3103عام يف  (30)حيث بلغت أفضل ترتيب وهو 
 

أماااا العاااراق فكاااان ترتيباااه متذباااذبا  إال أناااه ظااال متاااأخرا  كماااا كاااان يف الفااارتة الساااابقة، حياااث بلاااغ أفضااال ترتياااب وهاااو      
. وظلاات اإلمااارات يف وضااع متقاادم ومسااتمر م3102يف عااام  (070)، أمااا أدىن ترتيااب فكااان م3103عااام  (030)
يف عاااام  (38)، أماااا أدىن ترتياااب وهاااو (32)برتتياااب  م3103حياااث ساااجلت أفضااال ترتياااب يف عاااام  ،الفااارتة الثانياااةيف 

 . م3102
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د حسانت مان ترتيبهاا ما السنغال فقأويالح  أن ليبيا والعراق كانتا دائما  ضمن كوكبة الدولة املتأخرة وفق املؤشر،       
 حققاات بااذبا إال أنااه أفضاال ماان ليبيااا، وتبقااى اإلمااارات الدولااة الوحياادة الاايتفااالزال ترتيبهااا متذأمااا مصاار  يف هااذا املؤشاار،

 يب ن ترتيب ليبيا وبعض الدول يف ظل مؤشر الشفافية الدولية. (2)رقم والشكل  قفزات كبرية وفقا  للمؤشر،
 
 

 ترتيب ليبيا وبعض الدول في ظل مؤشر الشفافية الدولية (2شكل )
 

 3103-3103من الفترة  0310 -3112الفترة من 
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 ياــبــلي يـــف فسادـــال ةــحــافــلمك ةـــرحـتــقـمــال يةتيــجاتــر الس 3

 اتمنظما أو كدولاة مؤسساات أو أوأفارادا  ساواء ،ومتعاوناة متكاملاةا  جهاود تتطلاب مناه واحلاد الفسااد مكافحاة إن    
 اساتخدام تتطلاب الفسااد مكافحاة فإسارتاتيجية فعالاة، رقابياة ونظام وضاوابط تشاريعات مان الباد كماا ،ولياةود إقليمياة

 النزاهاة والشافافية ثقافاة وترسايخ مظااهره مان والوقاياة الفسااد مان يف احلاد تسااعد أن شاأهنا ومتنوعاة مان وساائل شااملة
 :يليإليها ما  التوصل مت اليت واملقرتحات التوصيات أهم ومن ،ومناهضة الفساد

صل مع منظمة الشفافية الدولية حول كيفياة ادحس ن صورة ليبيا يف مؤشر الشفافية الدولية من خالل التو  ىعل العمل-0
 املؤشر.دحس ن تقييم ليبيا يف 

 عمال خطاة عان الدولاة واإلفصااح طارف مان الفسااد مكافحاة يف صاادقة ونياة حقيقياة سياساية إرادة وجاود ضـرورة-3
  ) .مدين وجمتمع وغري رمسية، رمسية مؤسسات (اجلميع فيها يشارك دقيقة واسرتاتيجية

 أو عمله يف يقصر من حماباة فكل دون ،واملتابعة األشراف واجب واملسئولة املعنية اجلهات علىالرقابة، و  دور تعزيز-2
 استثناء. دون موقع إي ويف ما كانأين الرادعةالقوان ن  حبقه تطبق إن يستحق ،اخلاصة ملصاحله وسيلة عمله من جيعل

 اخلاضاعة والبلاديات العاماة واملؤسساات اإلدارات داخل وحماولة تطويرها الداخلية الرقابة وحدات تفعيل على العمل-2
 .احملاسبة ديوان لرقابة

 مان بادوره يزياد دولي اا مماا هباا املعارتف احملاسابية املعاايري خاالل تطبياقاحلساابات مان  ومراجعاة احملاسابة معاايري توحيـد-3
 .والثقة الشفافية

ضاد  والتوعوياة اإلعالمياة احلماالت خاالل مان ،الفسااد مكافحاة يف املادين اجملتماع ومنظماات املاواطن ن مشـاركة-3
 واساتحداث حدوثاه، أثنااء عناه والكشاف الفسااد ممارساات عان باالتبليغ املاواطن ن واملاوظف ن مان كال وتشاجيع الفسااد،
 . الشكاوى  صناديق (وشكاويهم الستقبال تبليغاهتم آليات

 املختلفاة، اإلعاالم وساائل دينياة عان طرياق وماواع  نادوات وإقاماة الدينياة املؤسساة عارب فراداأل لدى الدينية التوعية-7
 .والدولة اجملتمع جتاه السلبية وآثارهاخطورهتا  وبيان الفساد ممارسات لنبذ والعلماء وخطباء املساجد
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 وماا تاهامبؤثر  والتعرياف الفسااد، حمارباة علاىاملاواطن ن  وتشايع الفسااد عملياات عان الكشف يف اإلعالم دور تفعيل- 8 
 ونقل املتخصصة وكذلك اجلرائد واجملالت الشكاوىامج املرئية للتواصل وتقدمي الرب  خالل تصميم من آثار عنه من ينجم

 فيه. املتورط ن املسؤول ن وكشف الفساد قضايا عن للمواطن املعلومة الصحيحة

 اإلجيابياة اجلواناب ودحليلهاا وأخاذ دراساتها خاالل مان الفسااد مكافحاة يف الرائادة ولياةالد التجاارب مان السـتفادة-1
 الليبية. البيئة مع تكييفها وحماولة منها
ومراجعاااة القاااوان ن الساااارية  ،القضااااء والنياباااة العاماااة ألداء دورهاااا يف التعجيااال يف الفصااال يف قضاااايا الفسااااد تطـــوير- 01

 املتعلقاة حباق القاوان ن خاصاة بصاورة ومنهاا ،الفسااد مبكافحاة املتعلقاة القاوان ن وإصادار ودحديثها وفق االتفاقياات الدولياة
 .الفساد ملكافحة وطنية مستقلة ةهيأ وإنشاء الفساد، كاشفي ومحاية املعلومات، إىل الوصول

قياق العدالاة با ن ودح ،األجاور ورفاع والكفااءة العدالاة علاى مبنياة العاام القطااع سياساة واضاحة للتعييناات يف اعتماد-00
 العاام القطااع يف للحاوافز نظاام للماوظف ن، وإجياادالكرمياة  احليااة نمبا يؤمّ  موظفي القطاع العام من ناحية تقارب األجور

 .وأدائه املوظف بإنتاجية مرتبطا يكون

 معاملة بأية تعلقةامل املعلومات من معرفة املواطن ميّكن وإلكرتوين، ورقي دليل عن طريق اإلدارية اإلجراءات تسهيل-03
 وغريهاا، اإلجناز ومهلة املعاملة ومسار تأديتها، وكيفية املفروضة والرسوم التقدمي، وطريقة الرمسية اإلدارات يف إجنازها يريد

 .إجنازها عرقلة أو املعاملة تأخري حال يف املختصة اجلهة أمام الشكاوى وتقدمي

 التعاقاد عملياات يف الشاريفة واملنافساة دحقياق النزاهاة لضامان اتاملشارتي لعملياات أساساي ا عنصار ا الشـفافية13-  
 اخلاصااة القواعااد تلااك تتطلااب أن جيااب  يااع املؤسسااات العامااة كمااا اإلفصاااح علاىماان خااالل فاار   ،احلكاومي
 مما يتيح ملن يرغب إن يطلع عليها. علنية والعطاءات املناقصات تكون أن ،باملشرتيات

 بالقواعاد االلتازام التأكياد علاى وكاذلك ،والقارو  والاديون اإليارادات ياةجبا جدياة لضامان سياساات وضـع-02
 الالزماة الضامانات كافاة علاى احلصاول والتأكاد مان املصارفية، والتساهيالت القارو  مانح عناد املصارفية واألحكاام
 .وسوء االستخدام للتالعب مصدرا باعتباره السرتجاعها

 بشكل واستمرار عملها الشركات إنشاء متنع اليت املعوقات خبفض ،مسيالر  االقتصاد يف الرمسي االقتصاد غري دمج-03
 .اإلجرائية بعض املتطلبات من الصغرية الشركات استثناء أو تسجيل الشركات، إجراءات تبسيط مثال رمسي

 تقاديرهم علاى اساتخدام املسائول ن قادرة تقيياد األوىل بطاريقت ن: الفسااد مان الضاريبية للحاد القاوان ن تبسـي -03
 خبفضاها وذلاك االلتزام بسادادها وزيادة الضرائب من التهرب نسبة تقليل الثانيةالضريبية، و  القواعد تطبيق يف الشخصي

 .الرمسي غري تقليل االقتصاد طرق إحدى أيض ا وهذه
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وفات املطلوباااة اإلجاااراءات اجلمركياااة عااان طرياااق نشااار املعلوماااات الااايت تشااامل القاااوان ن واإلجاااراءات واملصااار  تســـهيل-07
ولتجارة العبور ونشر كل هذه املعلومات على موقاع مصالحة اجلماارك لكاي يساتطيع رجاال  ،م للتجارواخلدمات اليت تقد

 األعمال التعرف عليها.
 

* * * * * * * * * * * * * * * 

 
 

 عـــــراجـــمــال
 

قياساااية حلالاااة  أثااار مؤشااارات احلكااام لرشااايد والفسااااد علاااى العوائاااد الضاااريبية، دراساااة، أبـــو عـــودة، مـــروة عـــاطف -1
، قساام اقتصاااديات التنميااة، كليااة التجااارة، اجلامعااة رســالة ماجســتير غيــر منشــورةم، 2115-1996فلسااط ن 

 .م2115االسالمية، غزة، 
، 8، جملااد 1، العااراق، العااددمجلــة جامعــة القادســية، ظاااهرة الفساااد االقتصااادي، أبوهــات، عبــدالكريم كامــل -2

 .3-1م، ص ص2116
ساارتاتيجية مكافحااة الفساااد االقتصااادي يف دحقيااق التنميااة املسااتدامة، دراسااة مقارنااة باا ن دور ا بــو ســيعود، ســارة، -3

، كلياة العلاوم االقتصاادية والتجارياة وعلاوم التسايري، جامعاة فرحاات رسالة ماجستير غيـر منشـورة، جلزائر وماليزيا
 .م2113عباس، سطيف، اجلزائر، 

رق مكافحتاااااه ودور املنظماااااات العاملياااااة والعربياااااة يف الفسااااااد اإلداري أسااااابابه آثااااااره وطااااا، حســـــين، ســـــمر عـــــادل -4
 .م2114، 7، العدد مجلة النزاهة والشفافية للبحوث والدراسات، مكافحته

مجلــة ، املعضاالة والعااالج وجتااارب بعااض الاادول واملااايل.الفساااد اإلداري ، الخطيــب، خالــد راغــب، فريــد كورتــل -5
 .137-118، ص صم2118، ديسمرب 4، األردن، العدد رماح للبحوث والدراسات

 284، صم2119، عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع، 1، طأخالقيات العمل، خلف، بالل -6

-196، ص ص2، العادد مجلة الكوفة، الفساد املايل واإلداري يف العراق وسبل معاجلته، راهي، محمد غالي -7
218. 

، دار السـالم للطباعـة والنشـرالقااهرة،  ،"مكاناة مصار والادول العربياة يف املؤشارات العاملياة"،رضا، عبد السـالم -8
 .33، صم2114
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، حالة دراسة عن اململكة العربياة الساعودية :اسرتاتيجية احلد من الفساد اإلداري السالم، عبداهلل بن عبدالكريم -9
 – التخصاايص واالسااتخدام وورشااة عماال تسااوية املنازعااات املاليااة كواالملبااور – نــدوة إدارة المــال العــام

 .م25-2009/10/29ماليزيا،

 .21-21، صم2111، عمان، دار الفكر، 1، طمكافحة الفساد، سويلم، أحمد محمود -11

ــدالرحمن -11 عمــادة ، الفساااد اإلداري ظااواهره وساابل عالجااه، مصــطفى محمــود أبــوبكر، الشــميمري، أحمــد عب
 .م2113، جامعة امللك سعود، البحث العلمي

نــــدوة لجنــــة اإلدارة ، العااااراق واساااارتاتيجيات مكافحتااااهمؤشاااارات الفساااااد اإلداري واملااااايل يف ، الشــــهابي، إنعــــام -12
 .م2115سبتمرب،  19-17، اسطنبول، واإلحصاء والتخطي  الستراتيجي

 .م2113، دمشق، اتحاد الكتاب العرب، منشورات الفساد واإلصالح، صالح، عماد -13

ألول: "تطاوير اجلهااز اإلداري ، امللتقاى العاريب امتطلبات مواجهاة املخالفاات املالياة واإلدارياة، عبد العزيز، عادل -14
 .م2119، القاهرة، منشورات المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، م2118احلكومي"، اإلسكندرية، 

-14"، نادوة املاال العاام ومكافحاة الفسااد املاايل واإلداري، تاونس مكافحاة أعماال الرشاوة، "عبدالعزيز، عـادل -15
 .م2118، القاهرة، ية اإلداريةمنشورات المنظمة العربية للتنم، م2118-مايو 18

ــــــــداللطيف، فخــــــــري -16 .                         أثاااااااار األخالقيااااااااات الوظيفيااااااااة يف تقلياااااااال فاااااااارص الفساااااااااد يف الوظااااااااائف احلكوميااااااااة ،عب
 www.maannews.net/arb/library.aspxFF  

ــدالغني أحمــد -17 "دراسااة دحليليااة الفساااد املااايل وأوجااه القصااور يف الرقابااة علااى املااال العااام يف ليبيااا ، الفطيســي، عب
، ص م2114، 1، جملااااد16، العاااادد المجلــــة الجامعــــة، م2112-2118لتقااااارير ديااااوان احملاساااابة للساااانوات 

 .212-189ص

 .م2115، الريا ، المكتب الجامعي الحديث، الفساد والعوملة، تزامن ال توأمة، الكبيسي -18

شــؤون ، دراسااة دحليليااة ألسااباب وآثااار الفساااد اإلداري واملااايل يف االقتصاااد اللياايب، الطي، عبــدالفتاح أبــوبكرالمــ -19
 .71-58، ص صم2116، ديسمرب، 3، العدد ليبية
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