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 مقدمة  

منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم رفع شعار "مكافحة الفساد"، وكانت عباراته واضحة لهيئة الرقابة  

اإلدارية، حيث أطلق منظومة جديدة من العمل للحرب عىل الفساد والمفسدين وأصحاب المصالح ، مؤكدا أنه لن  

، وأن يطبق ذلك عىل أرض الو  ن  كل أشكال  يقبل بالفاسدين أو الفاشلي 
ً
ا عىل أن يأخذ حق الدولة، ورافضا اقع ، مرصًّ

 النهب والفساد. 

اتيجية وطنية لمكافحة الفساد من مقر هيئة الرقابة االدارية ، وانتهت  ي هذا الصدد دعا الرئيس السيسي إل تبنن إستر
وفن

لة بالقرار رقم    -اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد  
ّ
لسنة   493، والمعدل بالقرار  2010لسنة    2890المشك

من محاورها وأهدافها، حيث تمكنت هيئة الرقابة اإلدارية من االرتقاء بمستوى    %99من تنفيذ ما يقرب من     -2014

ي مؤسسات الدولة،  
ن فن ن فيه، وبناء ثقة المواطني  اهة لدى العاملي  ن

، وإرساء مبادئ الشفافية والتن أداء الجهاز الحكومي

ي وتعزيز التعاون ال
 .محىل واإلقليمي والدولي بجانب مشاركة منظمات المجتمع المدنن

اتيجية تنفيذا للمادة    م الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد   218وتأنر هذه االستر ن ي تنص عىل أن: "تلتر
من الدستور النر

م الهيئات واألجهزة الرقابية المختصة با ن بينها القانون الهيئات واألجهزة الرقابية المختصة بذلك، وتلتر لتنسيق فيما 

ا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ عىل المال العام، ووضع 
ً
اهة والشفافية، ضمان ن بمكافحة الفساد، وتعزيز قيم التن

ها من الهيئات واألجهزة المعنية، وذلك عىل  اتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غت 
ومتابعة تنفيذ االستر

 ن" النحو الذى ينظمه القانو 

 

الوقت تتضافر  ي ذات 
الدولية للشفافية وفن المنظمة  الفساد والذي تصدره  ي مؤشر مدركات 

التقدم فن وتواصل مرص 

ن  اكة بي  ء الشر ي اهة، وتج  ن ن جهات حكومية لمزيد من مكافحة الفساد وتعميق مفهوم التن ي عالقة تكاملية بي 
الجهود فن

بية والتعليم والجهات ذات كتجربة جيدة ومؤث بية والتعليم من أكت  الوزارات من حيث عدد وزارة التر
رة كون وزارة التر

ن  اهة لدى منسوبيها )معلمي  ن
ي تربية النشء، مما يعمق الحاجة لكل ما يعزز الوعي بالتن

ة فن منسوبيها، ومسؤوليتها الكبت 

)
ً
ن وطالبا  .وموظفي 
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ثقافة   الفساد ونشر  مكافحة  ي 
والتعليم خطوات الفتة فن بية  التر أبرزها  وقد خطت وزارة  لعل  اهة لدى منسوبيها  ن التن

بية التعليم بتشكيل لجنة مكافحة الفساد بديوان عام الوزارة والمديريات التعليمية تختص  ي اتخذها وزير التر
الخطوة النر

ي 
اتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالديوان العام والجهات التابعة لها.  والنر بإعداد الخطة التنفيذية الرئيسية لالستر

ن الوزارة والجهات الحكومية عىل اجتثاث الفساد، وحفظ الحقوق وقد تم إعداد خطة  تس عي للعمل عىل التكامل بي 

اف  ي التعليم العام، واإلشر اهة، ومفهوم الشفافية لدى منسون 
ن اكة مع أعضاء اللجنة لتعزيز قيم التن اتيجية بالشر إستر

ي إدا
كة فن ي يستهدف جميع مناطق عىل تنفيذ وتطبيق األنشطة والفعاليات المشتر

بية والتعليم وفق جدول زمنن رات التر

اهة وتعمل الوزارة عىل  ن ي التوعية بالتن
ومحافظات الجمهورية، وقد حددت الوزارة اإلدارات المعنية ذات الدور األكت  فن

اف عىل تنفيذه،   إعداد وتصميم برنامج توعوي شامل وتتول اللجنة اإلشر

ي هذ الصدد تسع إدارة المت
ي بينهما وفن

اكات مجتمعيه مع الجهات ذات العالقة من منطلق العمل التعاونن ابعة لعقد شر

توعية   عىل  للعمل  ك  المشتر التعاون  إطار  ي 
فن اإلرشادية  األدلة  وإعداد  الندوات  وإقامة  اللقاءات  تنظيم  خالل  من 

الوقائية   األدوار  ي ذلك ضمن 
ويأنر لديهم،  الذاتية  الرقابة  ن وتنمية مفهوم  ي الموظفي  يلن  المحاسبية، وبما  إرساء  قبل 

ي الجوانب التنموية لبالدنا
 .تطلعات الدولة المرصية، بأن نكون أحد العنارص الفاعلة والمساهمة فن

ي التعليم ما قبل الجامعي مقدمة نظرية 
 إشكالية الفساد فن

ي للفساد عىل ا ي التأثت  السلن 
ي أجريت خالل العقد الماضن

لتطور االقتصادي والسياسي أظهرت الكثت  من الدراسات النر

واالجتماعي للدول، فقد لوحظ أنه يزيد من تكلفة الصفقات، ويقلل من كفاءة وجودة الخدمات، ويشوه عملية صناعة 

 أكدت تأثت  الفساد عىل توفت  الخدمات
ً
ي تم إجراؤها حديثا

ض القيم االجتماعية. ولذا فإن الدراسات النر  - القرار، ويقوِّ

ي القطاعات المختلفة بطريقة دقيقة،  ومن ضمنها التعليم
. وبالرغم من أنه يبدو من الصعب تقييم حجم الفساد فن

اض كونها ظاهرة ليست بالهامشية، فالتعليم عىل سبيل المثال يتأثر بهذه الظاهرة بثالث طرق  :فإنه يمكن افتر

الفساد عىل   - يمارسه  الذي  الضغط  ناحية عن طريق  من  التعليم  انية يتأثر  ن مت  وبالتالي عىل  العامة،  الموارد 

( جزء من اإلنفاق العام  ي أكت 
ي أغلب الدول أكت  )أو ثانن

ي تمثل فن
 التعليم النر

ه عىل تكلفة الخدمات التعليمية وحجمها وجودتها   -  .يؤثر الفساد عىل التعليم عن طريق تأثت 
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ن واألش طويل المدى، وينعكس عىل أداء    - ن والمتعلمي  ي التعليم عىل وجدان وثقافة المعلمي 
يعد أثر الفساد فن

ن سلبا طوال حياتهم المهنية  .األفراد والخريجي 

انية ن ي الواقع، فإن حجم المت 
ي األنشطة التعليمية واالحتكار    وفن

ن فن كي 
المخصصة للتعليم والعدد الكبت  لألفراد المشتر

ي القطاع  
ن فن ن والعامي  ن الحكوميي  ن الموظفي  ي أغلب الدول، ووجود عالقة تقديرية بي 

الذي يمارسه التعليم الحكومي فن

ي مجال التعليم،
ن الدو   الخاص فن ،   –بصفتها راعية    -لة  كلها عوامل تؤدي إل العديد من التعامالت بي  ن ن المواطني  وبي 

ي هذه العالقات ذو أثر هائل عىل التنمية واالستقرار 
ي المجتمع مما يجعل الفساد فن

بشكل يتداخل تقريبا مع كل أشة فن

ي التعليم 
  .االجتماعي باإلضافة إل األثر الذي نتطرق إليه فن

ن ا ن المنخفضة من بي  ن الحكوميي  ي تؤدي إل الفساد، وبالتالي فإنه  ويعد الفقر ورواتب الموظفي 
لعوامل الرئيسية النر

، زاد فيها معدل الفساد األصغر، وهو الذي يمكن تعريفه عىل أنه فساد يصغر فيه حجم التعامل  
َ
كلما زادت الدولة فقًرا

 طبيعيًّ 
ً
 ما يعتت  هذا النوع من الفساد ترصفا

ً
ي الدول شديدة الفقر أحيانا

يه. ففن ا أو طريقة متوقعة  المالي وحجم ما يشتر

ي الطبقات 
ي توجد فن

ي أي مكان، والنر
ي يمكن رؤيتها فن

ة من الفساد النر للحصول عىل الخدمات، عىل عكس الصور الكبت 

ي هذا المجال، توضح 
ي المجتمعات المختلفة. ولكن األبحاث الموجودة فن

ي تركيبة القوى فن
العليا من صناعة القرار فن

باستقرا عالقات   
ً
أيضا للفساد  المنشورة،  أن  المعلومات  وشفافية  الموجودة،  القانونية  واألطر  السياسية،  النظم  ر 

ها  ومعدل مسئولية األفراد والمؤسسات، وكفاءة طرق الحكم المطبقة، وأهمية وخصائص المساعدات األجنبية، وغت 

 .من العالقات

ي هذا المجال عدم توفر وثائق ك
افية تتعامل بطريقة شاملة ومنظمة  وتوضح المراجعة الشيعة لألبحاث الموجودة فن

ي  
ي مجال التعليم، ولكنه من الواضح أنه يجب اعتبار الحرب ضد الفساد فن

مع األوجه العديدة للفساد الموجودة فن

نتائجها،   وبالتالي  التعليمية وجودتها وكفاءتها،  الخدمات  تؤثر فقط عىل حجم  أولوية قصوى ألنها ال  التعليم  دائرة 

 
ً
ي نظم التعليم. وباإلضافة إل ذلك، فإن عبء الفساد المالي    ولكنها تؤثر أيضا

ي التعليم وثقة الجمهور فن
عىل العدالة فن

عية هي أكت  بكثت  بالنسبة لألش  ي هيئة رشاوي أو تكلفة غت  شر
ي تستقطع من المواطن فن

الذي يقاس بنسبة الدخل النر

ي هذا الصدد يواجه المخططون التع
ها. وفن  من غت 

ً
ي تطوير طرق مبتكرة لبناء  األكتر فقرا

 يتمثل فن
ً
ا  كبت 

ً
ليميون تحديا

ن بالكفاءة والعدالة  .نظم مؤثرة ومسئولة وشفافة قادرة عىل تقديم الخدمات بطريقة تتمت 
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ن صناعة  ي هو تحسي  ي التعليم بهدف ايجان 
ي هذا الجزء من إل فتح الباب لمناقشة األخالقيات والفساد فن

ونهدف فن

همالقرار وإدارة النظم ا ن ومديرين وغت  ام رأى أصحاب المصلحة من أولياء أمور وطالب ومدرسي   .لتعليمية واحتر

ي التعليم 
 تعريف الفساد فن

ي قطاع التعليم هي نفس خواصه 
ف األبحاث الفساد بطرق مختلفة، فيمكن تخيل أن الخواص الرئيسية للفساد فن تعرِّ

تع يمكن  الحالة  هذه  ي 
وفن األخرى،  الحكومية  القطاعات  ي 

للكسب فن الحكومي  المنصب  "استخدام  أنه  عىل  ريفه 

" وهو تعريف يغطي العديد من األنشطة مثل المحسوبية أو طلب الرشوة أو محاولة الحصول عليها عن  الشخصي

ن السلوك  از أو محاباة األقارب أو شقة المال العام ... إلخ. ويوضح تعريف آخر مثت  لالهتمام العالقة بي  ن طريق االبتر

نتائجه، ويرص عىل أهمية عامل االنتظام عن طريق تعريف الفساد عىل أنه "االستخدام المنتظم للمنصب الفاسد و 

ي تحقيق مكاسب شخصية ينتج عنها تقليل جودة أو توفر األموال أو الخدمات العامة". وعند تطبيق هذا 
الحكومي فن

"اال  للفساد:  التالي  التعريف  إل  يؤدي  أن  يمكن  التعليم  عىل  ي  التعريف 
فن الوظيفة  أو  الحكومي  للمنصب  ستخدام 

 ذا بال عىل الحصول عىل التعليم أو جودته أو العدالة فيه". 
ً
ا المؤسسة التعليمية، لتحقيق مكاسب شخصية تؤثر تأثت 

ي 
ن فن ي عىل التعليم من العاملي  عية بغض النظر عن األثر السلن  ويرى البعض أن مجرد تحقيق مكاسب مادية غت  شر

ي النظام التعليمي المؤسسة التع
ي إطار الفساد فن

 .ليمية يجب أن يدخل فن

ن  الموظفي  مجال  حدود  ي 
فن يقع  الذي  الكبت   والفساد  تعريفه  السابق  األصغر  الفساد  ن  بي  التعريفات  بعض  وتفرق 

ى   أو مشاري    ع كت   
ً
تتضمن عقودا ي 

النر القرارات  يصنعون  الذين  ن  والسياسيي  العليا  المناصب  ن ذوي  )مثل  الحكوميي 

المدارس المرصية إل أكتر من مليار  قرارا  ي 
تكاليفها فن ي تصل 

النر النشر  أو دور  ن  المؤلفي  اختيار  أو  الكتب،  ت طباعة 

ن الذين يمارسون الفساد الكبت    جنيه(.  ن الموظفي  ن بي  ي التميت 
وعند تطبيق هذا التعريف عىل مجال التعليم سوف يعنن

التعليمي  إدارة القطاع  ي 
ة فن بالمساعدات األجنبية حيث يمكن  )وب   بسبب مناصبهم الكبت  المتعلقة  الذات المناصب 

ة من المال أن تغري بالسلوك الفاسد(   هم المحدود للمبالغ الكبت  ي الفساد األصغر بسبب تأثت 
ن فن ن هؤالء المتورطي  وبي 

. ويمكن هنا توضيح أن الفساد الكبت  يو  ن جد عىل األرجح عىل إدارة النظام التعليمي وبالذات مواردها المالية كالمعلمي 

القومي   
ن المستويي  أفراد عىل  يتورط فيه  الالمركزية يمكن أن  التعليمية  النظم  ي حالة 

، ولكن فن القومي عىل المستوى 

ي توجه فيها المساعدات األجنبية إل المستوى المحىلي 
. ويشي هذا أيضا عىل الدول النر  .والمحىلي
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ي يمكن أن تظهر عند دراسة الفساد  
ن السلوك الفاسد والسلوك وإحدى المشاكل النر ي التعليم هي معرفة الفرق بي 

فن

ي  
والتحليل فن النظر  ي تحتاج إل 

النر الفساد. فأحد األمثلة  ي فهم 
العوامل االجتماعية والثقافية فن يه بسبب أهمية  ن التن

ن مؤسسة تعليمية بعينها أو تع ي القبول ألبناء خريجي 
اهة هي مثال: األولوية فن ن ن الفساد والتن يينهم بها، فهل التفرقة بي 

ن الحق  ي المؤسسة التعليمية؟ فهناك عىل األرجح منطقة غت  واضحة بي 
ن فن  بحق العاملي 

ً
افا  أم اعتر

ً
يعتت  هذا فسادا

ي  
ن وعلينا تحديدها، فن ن االثني  ي تحديد هذه المناطق بي 

ن الفساد أحيانا، وتكمن المشكلة فن الذي يؤمن به البعض وبي 

 .إطار من الشفافية وعدم الشية

المدارس   وبناء  المعلومات  نظم  وبالتحديد  الفساد،  بظاهرة  تتأثر  أن  واإلدارة  التخطيط  مجاالت  لجميع  يمكن 

ات والكتب المدرسية وتوزيعها وتوزي    ع  ن ن وتوريد التجهت  ن المعلمي  قيات )بما فيها نظم الحوافز( وتعيي  والتوظيف والتر

ها. ولكن المصاريف الخاصة )كاإلعانات المالية(. واالمتحانات وال ي تمارس خارج المدرسة وغت 
شهادات واألنشطة النر

ي هذه المجاالت ليست متساوية وال تتضمن نفس األشخاص وال تحدث بنفس درجة التكرار 
الفرص لممارسة الفساد فن

 بالتكاليف المادية أ
ً
ها العام عىل عمل النظام التعليمي بنفس القوة، سواًء كان هذا التأثت  متعلقا و اإلنسانية وليس تأثت 

ي عن طريق  أو كفاءة النظام أو باآلثار الضارة للفساد عىل القيم األخالقية. ولهذا فإنه من المفيد أن يتم تطوير تدريج 

ي التعليم حيث يمكن إلعادة تنظيم النظام اإلداري  
ي يمارس فيها الفساد فن

المالحظة لتقسيم المجاالت الرئيسية النر

ي عالج هذه المشكلة
 .المساعدة فن

التعليم نجدها    ي 
الفساد فن ي تحتوي عىل فرص لممارسة 

النر التخطيط واإلدارة  ي 
الرئيسية فن المجاالت  وعند تقسيم 

المعايت  واالختالس  ي يمكن أن تظهر، مثل المحسوبية وتجاوز 
النر الفاسدة  الممارسات   عديدة من 

ً
أنواعا ي 

تتمثل فن

ات الممكنة لهذه الممارسات عىل ها، بجانب التأثت  ي جميع    وغت 
الوصول للموارد والجودة والعدالة واألخالقيات. ففن

القيم  األطفال  تعلم  )بمعنن  األخالقيات  عىل  ي  سلن  تأثت   الفاسدة  للممارسات  يكون  أن  بالطبع  يمكن  الحاالت 

ة للفساد، فيمكن عىل سبيل الم  ة وغت  المباشر ن اآلثار المباشر ثال والسلوكيات األخالقية(. ويمكن توضيح فرق آخر بي 

 ، ن ن المعلمي  قيات وتعيي  ي مجاالت التوظيف والتر
ي حالة الممارسات الفاسدة فن

توقع التأثت  المباشر عىل جودة التعليم فن

ات والطعام والكتب   ن ي مجاالت كبناء المدارس وتوريد التجهت 
 فن
ً
بجانب ترصفاتهم، وإن كان للممارسات المذكورة الحقا

 غت  مباشر ع
ً
ا  ىل الجودة. المدرسية وتوزيعها تأثت 

 كيفية قضت الوزارة عىل الفساد 



 

 

7 

 

القرار  أحكام  قراًرا وزارًيا بشأن تعديل بعض   ، ي
الفنن والتعليم  والتعليم  بية  التر ، وزير  ي

الدكتور طارق شوفر أوال: أصدر 

( رقم  لسنة  64الوزاري  إطار    2016(  ي 
فن وذلك  التعليمية،  والمديريات  الوزارة،  عام  بديوان  الفساد  مكافحة  بشأن 

. اإلج بية والتعليم لمكافحة أي صورة من أشكال الفساد اإلداري والمالي
ي تتخذها وزارة التر

 راءات النر

، والدكتور محمد    ونص القرار عىل أن يكون تشكيل اللجنة برئاسة الدكتور أحمد الجيوسر  ي
نائب الوزير للتعليم الفنن

ي 
الفنن التعليم  قطاع  رئيس  من:  األعضاء كل  وتضم  للرئيس،  نائًبا  التعليمية،  وعات  المشر دعم  صندوق  مدير  عمر 

المهنية   األكاديمية  مدير  غنيم  صالح  والدكتور  العام،  التعليم  قطاع  رئيس  حجازي  رضا  والدكتور  ات،  ن والتجهت 

، واللوا  ن ف عىل اإلدارة للمعلمي  ء يشى عبدهللا مدير هيئة األبنية التعليمية، والمستشاران القانونيان بالوزارة، والمشر

والدولي  والخاص  الثانوي  للتعليم  المركزية  اإلدارة  عىل  ف  المشر عبدالعزيز  وياش  الوزير،  مكتب  لشؤون  المركزية 

دارة المركزية للمتابعة وتقويم األداء، ومدير عام اإلدارة والمعاهد القومية، ورئيس اإلدارة المركزية لألمن، ورئيس اإل 

 ، ن ، ونقيب االجتماعيي  ن العامة للشؤون القانونية، ومدير عام اإلدارة العامة للتوجيه المالي واإلداري، ونقيب المعلمي 

 . ن  ورئيس المجلس األعىل لألمناء واآلباء والمعلمي 

اف عىل المدارس الدولية والخاصة واللجان  وقد أضاف القرار اختصاصات أوسع للجنة، ومنحه ا سلطة المتابعة واإلشر

 المشكلة لهذا الشأن عىل مستوى الوزارة والمديريات التعليمية؛ وذلك لزيادة الرقابة عليها. 

ي كشفتها اللجنة  
 ومن أشهر الوقائع النر

بية والتعليم بمحافظة القليوبية للمحاكمة التأديبية العاجلة، لما   - إحالة رئيس قسم شئون الطلبة بمديرية التر

ي بيانات النجاح ل   
وير فن ن ي امتحانات شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة.    4نسب إليه من التالعب والتر

 طالب فن

بية والتعليم بمحافظة القبض عىل كل من مديرة التعليم الخاص بإدارة العبور   - التعليمية التابعة لمديرية التر

بية والتعليم، وأخران هم كل من محاسب   القليوبية، ومسئول األمن بذات اإلدارة ومدير عام بأمن وزارة التر

ي مجال تخليص االجراءات،  
إحدى المدارس الخاصة الدولية بمدينة العبور، وصاحبة مكتب خاص تعمل فن

ن  المتهمي  لمبلغ    وذلك لطلب  الثالث  األول حنر  الرشوة، وحصولهم عىل   1,4من  مليون جنيه عىل سبيل 

الف جنيه من إجمالي قيمة مبلغ الرشوة المتفق عليه مع المتهم الرابع وبوساطة المتهمة الخامسة   ٧00حوالي  
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ي بالمدرسة وتعديل بعض
يطانن التقارير    مقابل قيامهم بنهو إجراءات زياده كثافة الطالب بفصول القسم الت 

للقسم   إنشاء فصل  ترخيص  الحصول عىل  ي 
المنظمة، وكذلك معاونتهم فن للوائح  بالمخالفة  الصادرة عنها 

 عىلي ذمه التحقيقات
ً
 عىلي النيابة العامة المختصة قررت حبسهم جميعا

ن ، وبعرض المتهمي   .األمريكي

والتعلي - بية  التر بمديرية  واإلدارية  المالية  الشئون  عام  مدير  عىل  إدارة القبض  ومدير  القليوبية،  بمحافظة  م 

كة مقاوالت خاصة عىل مبلغ   يات السابق لتسهيلهما استيالء شر مليون جنيه من قيمة األعمال   1,5المشتر

بية والتعليم بالقليوبية .  ي تنفذها ببعض المدارس التابعة لمديرية التر
 النر

بية والتعليم لتنظيم الحفالت والعال - قات العامة المدعو أحمد صابر النتحاله  القبض عىل مستشار وزير التر

ي الحصول عىل منافع مادية 
بية والتعليم واستغالل المنصب المزعوم فن صفة المستشار اإلعالمي لوزارة التر

، وذلك بعد ان ادع قدرته عىل التدخل    5وعطايا عينية تقدر قيمتها بحوالي   ن ن جنيه من أحد المواطني  ماليي 

لحفظ احدى الدعاوى الخاصة لصالح المواطن، وكانت أسفرت تحريات الرقابة لدى بعض الجهات القضائية  

بية  التر لوزارة  اإلعالمي  المستشار  استخدام صفة  المتهم  اعتياد  الهيئة  عن  لبيان رسمي صادر  وفقا  اإلدارية 

القانو  اإلجراءات  ن  وبتقني  انهاء مصالحهم،  ي 
فن ن  الراغبي  ن  المواطني  من  العديد  للنصب عىل  تم والتعليم  نية 

 ضبط المتهم وجارى التحقيق معه حاليا بمعرفة النيابة العامة

بية والتعليم بإحدى المحافظات؛ لتقاضيه مبالغ مالية عىل سبيل الرشوة من   - القبض عىل مدير مديرية التر

باستمرار   المدرسة، وسماحه  للتفتيش عىل  المتابعة  ، مقابل عدم إرساله لجان  ثانوي صناعي مدير مدرسة 

ي وظيفته. مدير 
 المدرسة فن

ي اتخذتها الوزارة  اآل 
 ليات النر

حسب   -1 المختلفة  والقرارات  للتعليمات  اإلدارية  الدوائر  تنفيذ  بمتابعة  مرتبط  وهو  اإلدارية  بالسياسة  التقيد 
تنفيذ  سوء  عنها  ينتج  ي كان 

النر الذاتية  ات  للتفست  المجال  ترك  عدم  عىل  ساعد  مما  منها،  اختصاص كل 
للموارد االقتصادية والعمل عىل ترشيد  التعليمات، كما عم المناسب  ل عىل توزي    ع المسئوليات واالستخدام 

ي هذه الموارد واستخدام الكميات المناسبة منها بأقل 
طرق الرصف والحرص عىل عدم التبذير أو اإلشاف فن

ي تلك المنظومة. 
 التكاليف الممكنة مما ادي الي تقليل الفساد فن
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ن واالدارة باألهداف ، ومنها وضع مجموعة أهداف وربطها تفويض الصالحيات من المدر  -2 اء لبعض الموظفي 
 . ن ن المدراء والموظفي  كة بي 

 بمعايت  رقابية تعتمد عىل وجود مسئوليات مشتر

ن . اعتماد الوزارة  -3 ي القواني 
 توقيع  أقص العقوبات عىل مخالفن

ها عىل ال -4 ة، ومدى تأثت  اهرة الخطت 
ّ
ي مكافحتها  التوعية المجتمعّية لهذه الظ

مجتمع واألفراد، وتنمية دورهم فن
 والقضاء عليها. 

بليغ عن حاالت الفساد.   -5
ّ
 تخصيص مكافئة مالّية لمن يقوم بالت

6-   
ّ
وائر الحكومّية، والمدارس، والجامعات، والقنوات المرئّية والمسموعة تحث

ّ
ي الد

عقد ندواٍت دينّية وتوعوّية فن
خلص من الفساد اإلدارّي، 

ّ
ن للت  ودعمها بالقصص والعت  من األقوام الفاسدة الّسابقة وما حّل بها. المواطني 

ن لمحاربة الفساد  -٧ ي كّل دائرة لإلصالح اإلداري، ودراسة الواقع اإلداري، وسلوك العاملي 
تشكيل لجنٍة مخّصصٍة فن

 وقت اكتشافه.  

، ذات الكفاءة وال -8 طوير والتغت ّ
ّ
بالت المؤمنة  شيطة، 

ّ
ابة الن

ّ
ن القيادات الش ي مجال تعيي 

ة العلمّية فن ل والخت 
ّ
مؤه

ي المكان المناسب 
خص المناسب فن

ّ
 العمل. وضع الش

ي المرحلة الثانوية والذي ادي بدورة الي وقف اهدار المال ومنع التالعب    اعتماد الوزارة عىلي  -9
ي فن
ونن الكتاب االليكتر

ي أسعار طباعة الكتب  
 فن
ي  -10

ة النر ي مما قلل عمليات الفساد الصغت 
ونن اعتماد الوزارة عىلي دفع كافة المبالغ المالية عن طريق الدفع االليكتر

ة    تحدث عن طريق رصف األموال المباشر
ف واالستالم  -11 وعات الخاصة بالبناء الي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لألشر اعتماد الوزارة عىلي اسناد المشر

ي تلك العملية   
 مما ادي الي منع الفساد فن

 اعتماد الوزارة سياسية الشمول المالي والمتعلقة برصف الشيكات البنكية.  -12

 


