
 
 

اسزُبدا إنى   تخليق الحياة العامة ٔ  محاربة الرشىةرذهيم َض دٕل يٕضٕع  :المىضـىع

 .يمزطفبد يٍ كهًخ انسيذ رئيس انٓيئخ انًزكزيخ نًذبرثخ انزشٕح
 

انًٕضٕع يزٕفز ػهى األَززَذ، َمهزّ إنيكى ثبجزٓبد شخظي ٔرظزف نًالءيخ انزذهيم يغ طجيؼخ 

  .ٔرزريت  يزادم انزذهيمانسؤال ٔ انؼجزح ُْب ثبنًُٓجيخ 

 

 مقذمـة
 

 .يؼزجز اَزشبر انزشٕح ٔفسبد اإلدارح يٍ أخطز انًشبكم انزي ػهيُب يٕاجٓزٓب نزخهيك انذيبح انؼبيخ

 

  فًب انًمظٕد ثزخهيك انذيبح انؼبيخ؟ -

   

  ٔيب ْي اآلنيبد انكفيهخ ثذنك؟ -

 

 ٔ يب ْي انزشـٕح؟ -

                          

  ا يذبرثزٓب؟ٔكيف يًكٍُ -

  

 مفهـىم تخليق الحياة العامة وآلياتهـا

 

  :ما المقصىد بتخليق الحياة العامة-1
 

يمزضي رخهيك انذيبح انؼبيخ رزسيخ ليى انشفبفيخ ٔانُزاْخ ٔركبفؤ انفزص ٔاإلخالص في انؼًم يغ يذبرثخ 

 .انفسبد ٔانزشٕح نهؼًم ػهى رطٕيز انذيًمزاطيخ ٔادززاو دمٕق اإلَسبٌ

 

كٍ رخهيك انذيبح انؼبيخ إال ثئرجبع يمبرثخ رشبركيخ رزٕدذ فيٓب جٕٓد انذٔنخ ٔانًمبٔنخ ْٔيئبد انًجزًغ ال يى

   .انًذَي

 

  :ـ آليات تخليق الحياة العامة 2

 
 :رزؼذد آنيبد رخهيك انذيبح انؼبيخ، ٔيُٓب 

 

رزثيخ ػهى انًٕاطُخ انزذسيس ٔانزٕػيخ ٔاإلػالو، نفضخ انفسبد ٔانزذسيس ثخطٕرح انزشٕح  َٔشز ال • 

  .ٔدمٕق اإلَسبٌ

 

 .إديبج ليى ثمبفيخ جذيذح في اإلدارح انًغزثيخ كبنشفبفيخ ٔانًذبسجخ ٔانُزاْخ  ٔادززاو انسز انًُٓي •

 

 .سيبدح ٔادززاو انمبٌَٕ ٔإطالح انمضبء ٔاأليٍ ٔإرجبع َظبو انًزاجؼخ انًبنيخ •



 

 

 مفهىم الرشىة وخطة محاربتها
 

  :ـ ما المقصىد بالرشـىة 1
 

انزشٕح ْي فزع يمبثم غيز يشزٔع نهذظٕل ػهى يُفؼخ يؼيُخ، ْٔي يًبرسخ غيز يمجٕنخ َبرجخ ػٍ 

رؼسف في اسزؼًبل انسهطخ، ٔاسزغالل انًٕظف نسهطزّ انزمذيزيخ ٔخيبَزّ نأليبَخ سؼيب ٔراء اإلثزاء غيز 

 .انًشزٔع

 

اسزغالال نجشغ انًٕظف ثغيخ انذظٕل ػهى انزخض يمذو انًٕاطٍ انزشٕح إيب جٓال ثبنمبٌَٕ أٔ 

 .ٔانظفمبد ٔانزًهض يٍ انضزائت

 

دزو انذيٍ اإلساليي انزشٕح، كًب أٌ انمبٌَٕ انجُبئي انًغزثي يؼبلت انًزرشيٍ، ٔنهذذ يٍ ْذِ اآلفخ 

 .ٔفضخ يزركجيٓب ظٓزد جًؼيبد يذَيخ يزخظظخ في يذبرثخ انزشٕح

 

 :ـ آليات  محاربة الرشىة 2
 
 .ْذف ػبو ٔأْذاف خبطخ ٔاضذخ ٔلبثهخ نهزذميك يغ طيبغخ شؼبر انخطخ: ديذ أْذاف انخطخرخ • 

 

 :خاتمـة
 

رؼزجز انزشٕح يٍ أخطز انًشبكم انزي رؼيك رمذو انًغزة، نذا ػهيُب يذبرثزٓب ٔدػى انجًؼيبد انزي  

 .رفضذٓب

 

 

 .أرجٕ أٌ يكٌٕ  انًٕضٕع يفيذا نألػضبء يغ يزًُيبري ثبنزٕفيك نهجًيـــغ

 

 

 

http://enamaroc.exprimetoi.net 

 

Par Admin 

http://enamaroc.exprimetoi.net/

