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 ِبْسِم اهلل الرََّحممِن الرَِّحيم
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) َمْن َعَمَل َصاِلحًا محْن َذَكٍر و 

 ُأْنَثى َوٌهَو ٌمْؤمحْن َفْلُنْحِييه 

َحَياة َطيبة َوْلٌنْجِزيِهْم َأْجَرٌهْم 

 ِبَأْحَسِن َما َكاُنوا َيْعَمُلون( 

 

 

                                                                                                   

 (79سورة النحل : اآلية )
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) و أنا أعرف أن هناك جهازًا إداريًا يعزل الجماهير و يكبر 

يومًا بعد يوم هذا الجهاز ال بد أن تعلن عليه الثورة و يتحطم و 

 قد أعذر من أنذر ( 

) إذا كانت مصلحة الشعب ستضيع في الكاتب فلتتحطم المكاتب 

و لتبقى مصلحة الشعب الليبي ، و إذا كانت مصلحة الشعب 

 ألجل الحكومة فلتسقط الحكومة و ليحل الشعب (  الليبي ستضيع

 

 

                                                                                                                                                                
 القائد معمر  القذافي

 من خطاب زوارة التاريخي
                                                                                                                                                                           
 م  5721إبريل  51
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)ريب أوزعين أن أشكر نعمتك اليت أنعمت علي و على والدي و أعمل صاحلاً 

 ترضاه و أدخلين برمحتك يف عبادك الصاحلني ( 

 ( 91سورة النمل اآلية )
  

ر و ــــــشك
 ديرــــتق
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أقدم خالص شكري إىل الدكتور أكرم األكرمي الذي قدم يل كل التشجيع والدعم 

ات لتكون ورقات هذا و اإلرشاد لتحويل الفكرة اليت يف رأسي إىل حروف و كلم

 البحث الذي أرجوا أن يفيد كل من يهتم مبوضوع الفساد اإلداري .
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 ث ـحاإلطار العام للب

 :  المقدمة. 1

    الفساد يعني العطل و التلف  و الالف و و هفالههفل الحفاض البفآلخ يفافيآلين سفي أوفسفالا أو أهفهالالا

ف سففي أعآلاوففالا و مففآلاهتالا م وعففه ع هففي علفف  وففع  اميمففاس و سسففاد الفف ها م و ففيطآل   و أحياوففا

ل  س عليفل الطمع و الجشع عل  النفهس المآليبي م ويعيفد مفل البعفد عفن هفنال  س و خ فهلل  ف

و فففلا م سمتففف  مافففو المفففاد  و اوت فففآل عفففهس الفففنفل اجهفففاخ  يالسفففه  حفففدث الالفففآلج والمفففآلج 

واالوطآلاب م ومثآلت المحآلهات م وأ فب  عفا اموسفاس  مفع المفاح هفن حف ح أو حفآلا  م وهفن 

      ( عنا ينالي س عن ذلك سي متايل العزيز سقفاح  فبحاول   

 .  (05جعآلاف  ا

ف ماس وهعل هتف  أتتفآلس يذيف ا  افيفآلين وه فال  المسفلمين العاهفي وال ا في  وال شك أس الفساد أيا

سالففه هع ففيي م يففل مبيففآل  هففن القبففابآل ا ففتحد  ففاحبالا الهعيففد الشففديد ممففا تففاح  عففال   

 .  (50 الآلعد( 

والفساد امداخي وهع هن أوهاع امسساد سي اجخضم جول  عد عل  حقهض النفاس وللفا لالفام وأمفل 

للمفففاح يالبامفففلم وسيفففل يياوفففي لةهاوفففيم سضهاوفففي العمفففل  قتبفففي الن ففف  واميففف     ولآل فففهلل 

 هن أثآل عل  اجي ض والسلهو . وللمؤهنينم سب ف عما للفساد امداخي 

وعل  ع ا اج اس  هف يتا  قديا عف ا البحفل لدخا في وعفآلض حقفابد هسفتهيات الفسفاد امداخي 

 سي هنظمات الدوح م حيل  هف وستعآلض سيل   

 الف ل اجوح / الجاوب النظآلي م وال ي يتبمن المباحل التاليي   

   المبحل اجوح / هفاله  وأ باب الفساد امداخي .

 المبحل الثاوي / هظاعآل وأوهاع الفساد امداخي . 

 المبحل الثالل / أثاخ الفساد امداخي . 

 المبحل الآلايع / أشقاح ا تشآلا  الفساد امداخي . 

 المبحل ال اهل / أ اليب هقاسحي وهعالجي الفساد امداخي . 

  -وسوف يتضمن الفصل الثاني / الجانب التطبيقي : 

 المبحل اجوح /  الهد  البنك( الدولي لمقاسحي الفساد . 

 المبحل الثاوي /  الهد هنظمي الشفاسيي الدوليي لقش  هدخمات الفساد . 
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 المبحل الثالل / ههتع الدوح العآلييي عل  يآليطي الفساد . 

 ي الفساد . المبحل الآلايع /  الهد اللجني الشعبيي للتفتيش و الآلتايي الشعبيي يشعبيي ه آلا ل لمقاسح

 مشكلة البحث : . 2

 قمن هشقلي البحل سي اوتشاخ الفساد امداخي سي غالبيي الفدوح و يمسفتهيات هتفاو في علف  الفآلغا 

 هن الجالهد التي  ب ح سي  بيل مبحل و ال    هنل يشقل والابي . 

 الهدف من البحث : . 3

اس الالدف هن البحل عه التعآلف عل  هدس يطهخ  هفاله  الفساد امداخي و التعآلف عل  هجمفل 

          اج ففباب الحقيقففي و المؤديففي اليففل م و مففآلح يعففا الطففآلض الهتابيففي للت ففدي لففل تبففل وتهعففل م 

 حدوثل .  حوالطآلض الع  يي القفيلي يالقبا  عليل سي حا

 أهمية البحث : . 4

الدخا ي النظآليي التطبيقيي هن ي ح المساعمات و الفهابد المتهتع  حقيقالا و التفي   قمن أعميي ع ه

 يمقن  هويحالا سيما يلي   

سابففد  علميففي تففد  بففيفالا الدخا ففي الفف  هجففاح البحففل العلمففي هففن يفف ح هففا يففتا عآلوففل هففن  -4-1

 حقابد و هعلههات و  ه يات سي ع ه الدخا ي . 

ل عل   نميي هالاخا ل الفقآليي و التقنيي و التنظيميي و غيآلعفا سابد  ش  يي للباحل حيل عم -4-5

 هن المالاخات و التي أمسبالا هن ي ح العمل سي  ميع هآلاحل ع ه الدخا ي. 

 فرضيات البحث : . 5

ينا ف عل  هشقلي البحل وأعميفي البحفل وعفدف البحفل داخ سفي ذعفن الباحفل   مينفات واعتقفادات 

 ويتين التاليتين   وهن ي لالا ا تطاع أس ي غ الفآل

 وتشاخ الفساد امداخي سي المنظمات و يين المحسهييي ( . ا  أس عناو ع تي مآلديي يين  -0-1

  أس عنفاو ع تففي عقسففيي يففين اوتشففاخ الفسففاد امداخي سففي المنظمففات و يففين الشفففاسيي و تففه   -0-5

 الآلتايي عل  ع ه المنظمات ( . 

 الدراسـات السابقـة  

  - منهجية البحث : .1

سي ع ه الدخا ي اج لهب النظآلي التطبيقي المعتمد عل  اجدييفات الحديثفي و التقفاخيآل  ا بع الباحل

الهاتعيي ذات الع تي يمهوهع البحفل و يف لك  فيتا سفي عف ه الدخا في اال فتفاد  هفن المعلههفات و 

الحقففابد المه ففهد  سففي أدييففات القتففب الحديثففي المتعلقففي يمهوففهع البحففل و مفف لك االعتمففاد علفف  

ت المه هد  سي الشبقي المعلهها يي يامواسي ال  اال تفاد  هن التقاخيآل التي أعفد الا اداخ  المعلهها

الآلتايي امداخيي ياللجني الشعبيي لتفتيش و الآلتايي الشعبيي يشعبيي ه آلا ل م حيل يتا هن يف ح هفا 
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لنتفاب   بد  هوي  هفدس اوتشفاخ الفسفاد امداخي سفي هنظمفات الفدوح العآلييفي م ممفا يفتا  هوفي  ا

 المتآل بي عل  اوتشاخه و السبل القفيلي للع ج . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


