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  :امللخص باللغة العربية
واجلزائـر   حد سواءالدول على مجيع حاولنا من خالل هذه الورقة البحثية اإلحاطة بإحدى أكرب التحديات اليت تواجه     

ظاهرة قدمية قدم الوجود البشري  أاعل اعتبار  اإلداريالفساد موضوع على وجه اخلصوص، من خالل تسليط الضوء على 
على ظهر األرض، ولكنها استفحلت يف اآلونة األخرية، وأزداد انتشارها يف الدول النامية باعتبارها بيئة خصـبة لنموهـا،   

وما تتطلبه من شفافية تكفل ضمان وجود رقابة مستمرة ألداء األجهزة اإلدارية، بل  ياطحيث تنعدم أساليب احلكم الدميقر
تسيطر قواعد البريوقراطية على املؤسسات واإلدارات احلكومية، كل هذه العوامل تغري أفراد اتمع، خاصة موظفي القطاع 

  .العام واحلكومي بإتباع سبل غري مشروعة للحصول على غايام املادية
فقد تنبه العامل أمجع دوال وحكومات، ومؤسسات وأفراد إيل هذا الوباء الذي جيتاح العامل وبالقياس إىل كل ما ذكرناه،     

 كاتفاقيـة ظاهرة الفساد اإلداري لذا بدأت تنشط اجتاهات مقاومة ل قلة لكل حماوالت التطور واإلصالح،ويفرز أفاته املعر
ك االتفاقية اليت مت وضعها بغية التعريف ذه الظاهرة وبيان سبل الوقاية منها وإجـراءات  األمم املتحدة ملكافحة الفساد، تل

   . مكافحتها
 Abstract: 

We tried, through this paper to take one of the biggest challenges facing all countries alike, and Algeria in 
particular, by shining a light on the subject of administrative corruption at as it is a phenomenon as old as human 
existence on earth, but it has taken hold in recent times, and increased proliferation in developing countries as a 
fertile environment for growth, where there is no methods of democratic governance and the requirements of 
transparency to ensure to ensure a constant scrutiny of the performance of administrative organs, but controlled the 
rules of bureaucratic institutions and government departments, all of these factors entice members of society, 
especially public sector employees and government to follow the ways of non- legitimate for material ends.  
    Compared to all that we have mentioned, it may alert the world states and governments, institutions and 
individuals to the epidemic that has swept the world and produces lesion impeding all attempts of development and 
reform, so I started active trends in resistance to the phenomenon of corruption such as the Convention United 
Nations Convention against Corruption, the Convention that have been developed with a view to the definition this 
phenomenon and indicate ways of prevention and control procedures. 
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  :مقدمة

ما حيتاجون  تعترب اإلدارة األداة األساسية لتسيري أجهزة الدولة وضمان دميومة مؤسساا، إذ تتم بواسطتها تلبية حاجيات املواطنني وتقدمي    
وهلذا الغرض استودعت الدولةُ املوظف العمومي جزًءا من سلطاا وأمدته بقوا وسطوا حىت يتسىن له القيام بعمله وتأدية  ،إليه من خدمات

مبهامه، ولذلك وكان لزاما على الدولة أن تضمن للموظف العمومي القدرة والنفوذ الالزمني للقيام يف أحسن الظروف وبأيسر السبل،  مهامه
فمجرد محل أختام الدولة وصالحية إمضاء الوثائق الرمسية جتعل من املوظف العمومي مصدرا  ،كانت أعماله ملزمة ونافذة جتاه مجيع املواطنني

لتحقيق لذلك كان من واجب املوظف العمومي أن يستعمل السلطات املمنوحة إليه ارات العمومية، للسلطة وعامال حامسا يف مصداقية القر
أما إذا احنرف ا  ،الصاحل العام وبلوغ ما تصبو إليه اموعة من رقي ورفاهية يف سبيل حتقيق التطور الصحيح والسليم لكافة أفراد اتمع

  .لتحقيق مصاحله الشخصية وإشباع نزواته الفردية فقد أساء بذلك إىل الدولة وأضعف ثقة املواطنني يف نزاهتها وسالمة أعماهلا
وتزداد قيمة املوظف العمومي وجسامة مسؤوليته حينما تضع الدولة بني يديه أمواال عامة للسهر على استعماهلا واستغالهلا لتغطية        

ور ية االقتصادية والتطحاجيات اموعة الوطنية وتلبية رغبات خمتلف الفئات االجتماعية، ذلك أن املال العام يعترب عنصرا هاما من عناصر التنم
حتميل املوظف املسؤولية اإلدارية عند خرق النظم اليت حتكم التصرف يف املال العام وجب ومن هذا املنطلق  ومن هذا املنطلقاالجتماعي، 

  .ومقدرات الدولة، ذلك أن الفساد اإلداري يعترب آفة مدمرة ومرضا عضاال ينخر أوصال املؤسسات ويهدد اتمع بااليار واالضمحالل
 وإميانا منا بأمهية هذا املوضوع إن على الصعيد احمللي أو الدويل، سنحاول من خالل هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على هذه الظاهرة،    

  :من خالل حماور أساسية نلخصها فيما يلي
 .النظري لظاهرة الفساد اإلداري اإلطار -
 .وأساليب مكافحته اإلداريالفساد تداعيات  -
 .اإلداري مكافحة الفسادة اجلزائرية يف استعراض التجرب -

   
                                       .اإلطار النظري لظاهرة الفساد اإلداري: أوال
     تمعات اإلنسانية يف كل األزمنة والعصور، فالقدمية حديثة تتصل بالطبيعة  عد الفساد ظاهرة اجتماعيةيجمتمع يأ منها خيلو البشرية، وقد عرفتها ا 
واملتقدمة على حد سواء،  وهذا يعين أن الفساد ظاهرة دولية عابرة للحدود، وتعاين منه كل اتمعات النامية منها ،والتطور النمو مراحل من بلغ مهما

املية، نتيجة السوق املفتوح بعداً واسعاً يصل إىل الع) أحياناً(حيث تأخذ هذه الظاهرة  ،لكن مبستويات ختتلف باختالف التقدم احلضاري واإلنساين
كمة داخل هذا البلد أو واالقتصاد املعومل، ما يعين ترابط املصاحل بني الشركات العاملية متعددة اجلنسية والشركات احمللية وبني املنافع الذاتية للنخب احلا

         .ذاك مما يساعد على تفشي الفساد يف الوسط اإلداري
  .آثار وانعكاسات على اتمع  ، مظاهره ، أسبابه ، وما ترتبه هذه الظاهرة من اإلداري ء على مفهوم الفسادسوف نسلط الضو يليوفيما     

 :اإلداري الفساد مفهوم -1

 ..ذلك بيان املقصود بالفساد اصطالحاً  يلي، اً ملا هو حمدد ىف اللغةسنقوم بعرض مفهوم الفساد وفق اإلداريلتحديد معىن الفساد 
، هذا وللفساد بطُلَ واضمحل أي الشيءفيقال فسد ، لغة البطالن) الفساد(د صلُح و ض) فسد(فساد ىف معاجم اللغة هو ىف ال:الفساد لغة

ظهر الفساد ىف الرب والبحر «قوله تعاىل  يفكما ) اجلدب أو القحط(، فهو وموقعه ىف العبارات املستخدم امعان عدة ختتلف حبسب مواضعه 
للذين «كما ىف قوله تعاىل ) الطغيان والتجرب(، وهو 41سورة الروم اآلية » عملوا لعلهم يرجعون الذيليذيقهم بعض  الناس أيديمبا كسبت 

إمنا جزاء «كما ورد ىف قوله سبحانه وتعاىل ) عصيان لطاعة اهللا(، أو هو 83سورة القصص اآلية » وال فساداًال يريدون علواً ىف األرض 
ويسعون ىف األرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف أو ينفوا من األرض ذلك هلم الذين حياربون اهللا ورسوله 
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، لغة يعىن التلف والعطب واالضطرابميكن القول أن الفساد  بالتايلو ،33سورة املائدة اآلية  »اآلخرة عذاب عظيم يفالدنيا وهلم  يف خزي
  .1، ونقيضه هو الصالحعن االعتدال الشيءفهو يشري إىل التلف وخروج 

كل سلوك منحرف ميثل خروجا عن القواعد القائمة " ، فقد عرفه البعض على أنهاملفاهيم املقررة ملصطلح الفساد اختلفت :الفساد اصطالحاً
املخالفة  األفعالمن  طائفة"، كما يستخدم مصطلح الفساد للداللة على "املوضوعة، وذلك دف حتقيق مصلحة خاصة أوسواءا املوروثة 

كل فعل يعتربه اتمع فسادا "كما عرف على أنه ، 2"لألنظمة والقوانني والعرف العام دف حتقيق منافع شخصية على حساب املصلحة العامة
ة اليت اؤمتن عليها إساءة استعمال السلط"أما عن املنظمة الدولية للشفافية فقد عرفت الفساد على انه ، 3"ويشعر فاعله بالذنب وهو يرتكبه
سوء استعمال السلطة العامة للحصول على "املتحدة بأنه  األممهيئة  أوردته، وهو نفس التعريف الذي "الشخص لتحقيق مصاحل شخصية

  .4"باملصلحة العامة اإلضرارمكاسب شخصية مع 
د والضوابط اليت حتكم السلوك سوى ضابط واحد هـو  األسس والقواع للفساد إذاً مفهوم واسع يعرب عن انعدام القيم األخالقية، وعن غيابف

ذا املعىن  فهو ،اآلخرين ومصاحلهم بغض النظر عن النتائج اليت تترتب على ،األنانية والفائدة لشخص أو فئة من الناسو حتقيق الربح واملصلحة
                                                     .اإلنساين أبسط قيم وقواعد السلوكواليت تتناىف  يعين الكثري من املمارسات والسلوكيات اخلاطئة

، وهو حيدث على سبيل املثال عندما يقـوم  "إساءة استعمال السلطة العامة أو الوظيفة العامة للكسب اخلاص"فهو يعين  اإلداريأما عن الفساد 
، كما ميكن أن حيدث عن طريق استغالل الوظيفة العامـة مـن   ةل عقد أو إجراء طرح ملناقصة عامموظف بقبول أو طلب ابتزاز رشوة لتسهي

وقد عرفه البعض كذلك على أنه استغالل  ب ضمن منطق احملسوبية أو سرقة أموال الدولة مباشرة،دون اللجوء إىل الرشوة وذلك بتعيني األقار
عذر حتقيقها بطريقة مشروعة أو أنه سـلوك غـري   املوظف العام ملوقع عمله وصالحياته للحصول على كسب غري مشروع أو منافع شخصية يت

أنه له تعريف آخر بورد  ، كماوالثقايف والسياسي واالقتصادي عياالجتماتفرضه ظروف معينة وتساعد عليه ويقتضيه التحول  وشرعي  رمسي
ليمات لتحقيق منفعة لنفسه أو لذويه ، ىف خمالفة القوانني واللوائح والتعام الشخص باستغالل مركزه وسلطاتهعلى قي ينطويسلوك غري سوى "

  . 5من األقارب واألصدقاء واملعارف وذلك على حساب املصلحة العامة
، حيث يـتم  الشأن العام للجماعة إىل شأن خاصأن الفساد ظاهرة تقوم على أساس من حتويل  مل هذه التعريفات على اختالفهايتضح من جم

  .حة اخلاصة وليس وفق الصاحل العامق اعتبارات املصلوف االقتصاديختصيص املوارد وتوزيع العائد 
 :اإلداريالفساد  أسباب -2

 اإلدارةمنظري وباحثي علم  أكدبروز ظاهرة الفساد وانتشارها يف خمتلف اتمعات، فقد  إىل أدتاليت  األسبابمن املؤكد وجود جمموعة من 
  6:هي األسباب جمموعة منوالسلوك التنظيمي على وجود 

هو وجود فجوة كبرية بني القيم احلضرية السائدة يف اتمع وبني  اإلداريسبب بروز ظاهرة الفساد  إنوتعين  :حلضريةا األسباب  - أ
الدولة لذلك ستكون هناك حاالت خمالفة لقيم وقواعد العمل الرمسية تعد استجابة طبيعية  أجهزةقيم وقواعد العمل الرمسية املطبقة يف 

  .تبدو حتركا طبيعيا لتقليص الفجوة بني قيم اتمع وقيم قواعد العمل الرمسية أا كما ،احلضري لقيمياللنظام 
واجلمهور  اإلدارةضعف العالقة ما بني  إىل إضافة اإلداريةغري الرمسية على القرارات  حمدودية قنوات التأثري إن :السياسية األسباب  - ب

 .اإلداريبروز الفساد  إىلتؤدي  أنكل هذه احلاالت من شأا  ،وانتشار الوالءات اجلزئية
مل تتغري على الرغم من التطور الكبري والتغري يف  اإلدارية لألجهزةوجود هياكل قدمية  إىلاهليكلية  األسبابوتعزى  :يكليةاهل سباباأل  -  ج

بغية جتاوز  إلداريااختاذ مسالك وطرق تعمل حتت ستار الفساد  إىلالكبري يف دفع العاملني  أثره، وهذا له األفرادقيم وطموحات 
  .املركزية  اإلدارية األجهزةوتضخم  باإلجراءاتات اهلياكل القدمية وما ينشأ عنها من مشاكل تتعلق يحمدود

 .اموعة أوللفرد  لقيمياالنظام  اليارحيدث نتيجة  اإلداريالفساد  إن :قيميةال سباباأل  - د



 

 
  

 
672012 

 
 

يولد فئات  أنالعدالة يف توزيع الثروة يف اتمع والذي من شأنه ود وجهو عدم  األسبابهذه  أهملعل من  :قتصاديةاال سباباأل  - ه
 . حمرومة وأخرىذات ثراء كبري 

هو ما اكتسبه الفرد عن طريق الوراثة وكل  واألساسياليت دافعها األويل  األسبابوهي مجيع  :فزيولوجيةاليولوجية وبال سباباأل  - و
  .من آثار على سلوكياته وتصرفاته ما يتعلق باخللفية السابقة من حياته وما تركته 

 .اليت تنشأ نتيجة للتأثريات البيئية واالجتماعية األسبابوهي مجيع  :اجتماعية أسباب  -  ي
 .األسباباليت تظهر نتيجة لتفاعل اموعتني السابقتني من  األسبابوهي مجيع  :مركبة أسباب  - ن
  :وهيالعامة هلذه الظاهرة  األسبابجمموعة من  إمجالوميكن 
ü والقرابة؛ابط القائمة على النسب شار الفقر واجلهل ونقص املعرفة باحلقوق الفردية، وسيادة القيم التقليدية والروانت  
ü القضائية يف النظام السياسي وطغيان السلطة التنفيذية على ت الثالث التنفيذية والتشريعية وعدم االلتزام مببدأ الفصل املتوازن بني السلطا

ته يعترب سببا ضعف اجلهاز القضائي وغياب استقالليته ونزاه إنمببدأ الرقابة املتبادلة، كما  اإلخالل إىلو ما يؤدي السلطة التشريعية وه
 ؛مشجعا على الفساد

ü  ؛ابة يف الدولة وعدم استقالليتهاالرق أجهزةضعف 
ü اقتصادية واجتماعية ويساعد على ذلك حداثة تزداد الفرص ملمارسة الفساد يف املراحل االنتقالية والفترات اليت تشهد حتوالت سياسية و

القانوين اليت توفر بيئة مناسبة للفاسدين مستغلني ضعف اجلهاز الرقايب على الوظائف العامة يف  واإلطارعدم اكتمال البناء املؤسسي  أو
 ؛هذه املراحل

ü ؛ضعف واحنسار املرافق واخلدمات واملؤسسات العامة اليت ختدم املواطنني   
ü ال ملمارسة  واإلجراءاتعد العمل غياب قوااملكتوبة ومدونات السلوك للموظفني يف قطاعات العمل العام واخلاص، وهو ما يفتح ا

  ؛الفساد
ü  املعلومات والسجالت العامة، مما حيول دون ممارستهم لدورهم الرقايب  إىلللمواطنني بالوصول  أووعدم السماح هلا  اإلعالمغياب حرية

 ؛مةارات واملؤسسات العاالوز أعمالعلى 
ü  تمع املدين واملؤسسات اخلاصة يف الرقابة علىعدم متتعها باحليادية يف عملها أواحلكومي  األداءضعف دور مؤسسات ا. 

  :اإلداريمظاهر الفساد  -3

 7:اآليت يف واملظاهر األشكال تلكوأبرز  مـأه ديدحت نـوميكتعددة، وم كثرية ومظاهرهاإلداري  الفساد أشكالإن 

  . الوظيفة أو املهنةخالل من تكون ماليه يف الغالب لتمرير أو تنفيذ أعمال  منفعةحصول شخص على هي  :)bribery( الرشوه  - أ
 ،األصدقاءو رى النامجة عن حماباة األقارباهي صوره من صور الفساد االد ):Nepotism favoritism( احملاباة واحملسوبية  - ب

رمبا اضطهاد مجاعات وطبقات أخرى واستبعاد روابط القرىب و الوضع الطبقي ومجاعات و نعلى أساس أن هذه االليه تنطلق م
 نتيجةلدى أفراد مل جتمع  هائلةأو احملاباة أن تتراكم ثروات  احملسوبية، وقد ينتج عن واالجتماعية العرقيةمتأثرين بذلك باألصول 

لكنه جاء جراء احترام القوانني وضوابطها ودفع الضرائب بشكلها املنتظم خاطرة واملللمنطق الرأمسايل السليم القائم على االستثمار و
مما يؤدي إىل سوء التنظيم  ةليس هلا كفاء فئةوجود  ، كما ينتج عن مثل هذا الفساد يف حال التعيني الوظيفي إىلاستغالل النفوذ

وتضارب اختصاصام وتضخم اجلهاز الوظيفي ونقص  اإلداريني القادةيف تعدد  املتمثلةاإلداري وبريوقراطية القيادات االداريه 
  .واالنسانيه السلوكيةاملهارات 

جتاوز القوانني والعبور من خالهلا بشكل  هومن بعض أساليب ،ل على منافع شخصيهللحصواالحتيال ستخدم ي :)fraud(االحتيال   - ج
للتهرب من الضرائب ،وهذا النوع يؤثر على الدخل  ، ومن صور االحتيال على القانونحتياليهإ آليةباستعمال  املسئوليةخال من 



 

 
  

 
672012 

 
 

واملوظفون املختصون عن حتصيل الرسوم  املسئولونوان يغض  الدولةالقومي للمجتمع كله ومن أمثلته إدخال سيارات داخل 
  .الدولةمن قام بتهريب هذه السيارات داخل  رشاوى، مقابل املستحقة

ل الشخص موقعه الوظيفي بسوء قصد ولتسبيب كسب غري مشروع لنفسه أن يستغ يقصد به ):black mailing( التزوير  - د
تزوير  أو ةعلى األشخاص املعينني كما حيدث يف الدوائر الضريبي النافذةإخفاء التعليمات  لتهأمثمن و، للدولةوتسبيب خسارة 

 . دأو تزوير النقو جلامعيةاأو  ملدرسيةاالشهادات 
، بسلوك املوظف الشخصي وتصرفاته قةاملتعل والسلوكيةمنها االحنرافات االخالقيه  يدةعدصور  يأخذ هذا الشكل :سوء األخالق  - ه

وأعماله األخرى دون إذن إدارته أو يستغل سلطته  لعامةا الوظيفةباحلياء يف أماكن العمل أو أن جيمع بني  خملةكالقيام بأعمال 
  . ةالعام صلحةامللتحقيق مآرب شخصيه له على حساب 

مجاعة دون االلتزام بأصول العمل والكفاءة الالزمة مثل تعيني شخص يف  أوحل فرد ما، اأي التدخل لص :(Wasta) الواسطة  - و
 .غري مستحقأو االنتماء احلزيب رغم كونه غري كفؤ  أومنصب معني ألسباب تتعلق بالقرابة 

فيذ مصاحل مرتبطة بوظيفة الشخص من طرف معني يف اتمع مقابل تن أموالأي احلصول على : (Black mailins) االبتزاز  -  ي
 .املتصف بالفساد

 :اإلداريالفساد  أنواع -4
   8:اآليتعدة أنواع ميكن حصرها ىف  ياإلدارللفساد 
 شخصـي من قبل صغار املوظفني وغالباً مع يعرب عن سـلوك   احلكوميحيدث عند قاعدة اهلرم  الذيوهو الفساد : العرضيالفساد   - أ

ومثال ذلك، حاالت االختالس على نطاق حمدود أو تلقى الرشوة اخلفيفة أو سرقة أدوات مكتبية وما أكثر  منه تعبرياً عن نظام عام 
 .إىل ذلك

حيدث حني تتحول إدارة املنظمة إىل إدارة فاسدة مبعىن أن يدير العمل برمته شبكة مترابطـة   الذيوهو : النظاميالفساد املنتظم أو   - ب
شـاريع واملـدير   تضم مدير الدائرة ومدراء امل اليتلى اآلخر مثال ذلك ، شبكة الفساد من الفساد يستفيد ويعتمد فيها كل عنصر ع

 .احلكوميتباره يدار من رأس اهلرم باع اإلداريوهذا هو أخطر أنواع الفساد  ،والتجاري املايل
جـم  إىل مصاحل خاصـة وحب  وهو النهب الواسع للمال العام عن طريق الصفقات الومهية وحتويل املمتلكات العامة: الفساد الشامل  - ت

 .بل القمة املتربعة على رأس اهلرموميارس هذا النوع من ق كبري،
غري  وإمجاالً فإن القاسم املشترك بني كافة هذه التقسيمات هو وحدة اهلدف املتمثل ىف حتقيق أقصى املنافع اخلاصة من الوظيفة العامة وبطرق

  .مشروعة 
  .يب مكافحتهوأسال اإلداريالفساد  تداعيات: ثانيا

يذوق مـن ثـروة    أالاحلكومة  أموالعلى من يدير  أيضالسانه، فإنه يستحيل  إليهمسا امتد  أويذوق عسال  أالكما يستحيل على املرء "
  )قبل امليالد 300من كتابات كوتيليا رئيس وزراء امللك يف اهلند القدمية ( "امللك ولو نزرا قليال

فساد ال أنعلى  األدلةتؤكد وان اختلف شكله وحجمه، حيث . حد سواء والفقرية، النامية واملتقدمة علىالفساد موجود يف البلدان الغنية ف
والتنمية البشرية من خالل تقليل فرص احلصول على  اإلمنائية األهدافحتقيق  إىلويعرقل اجلهود الرامية  يضر الفقراء على حنو متفاوت،

ذلك أن الفساد يرتب الكثري واخلدمات االجتماعية، واملؤسسات  األساسيةعن االستثمار يف البنية  اخلدمات االجتماعية وحتويل املوارد بعيداً
ككل ومن مث للطرق يات وآثار الفساد على اتمع تداعلسوف نعرض  يليوفيما لى كل من مسرية اإلصالح والتنمية، من اآلثار الوخيمة ع

  :كالتايلعليه، وذلك  املتبعة يف مكافحته وملا ال القضاء واألساليب
 :اإلداريتداعيات الفساد  -1
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  9:أمههاالسلبية لعل من  اآلثارللفساد بصورة عامة جمموعة من  إن
  : للموظفني األخالقيفساد السلوك   - أ

ـ  حيكم تصرفات املوظفني، ذلك أن انتشـاره   الذي خالقياألإن انتشار الفساد يؤدى إىل اختالل ما يعرف بدليل السلوك  ل يـؤدى إىل حتوي
ئرة أو والفساد ذه الصورة ال يقف عند حد الدا العام فإنه جياريه ويتغاضى عنه، اراة الفساد ، فبدالً من أن يقاومه الضمري اإلنساينالسلوك 

خطـر،  ويعرضـه لل  االجتماعيالنظام  مما يؤثر بشكل مباشر على ،، بل سينتشر ليمتد بني مجيع اجلهات احلكوميةاملؤسسة احلكومية الواحدة
در القيم السـائدة ىف   اليت، ذلك أن الفساد يفرز العديد من السلوكيات  إحداث خلل ىف القيم االجتماعيةإضافة إىل ذلك يؤدى الفساد إىل

يقتل الـدافع   إمجاالً ميكن القول أن الفساد يؤدى إىل زيادة الشعور بالالمباالة والسلبية لدى أفراد اتمع ، إضافة إىل أنهاتمع واألخالق، و
  .خالقيةوالرغبة ىف إجناز وأداء الواجب ويزيد من األنانية لدى األفراد ، كما أنه يؤدى إىل انتشار اجلرمية كرد فعل اليار منظومة القيم األ

  : للدولة اإلداريز فقدان الثقة باجلها  - ب
ذلك أن املواطنني سرعان ما يفقدوا الثقة ىف املسئولني وتصرحيام ، للدولة اإلداريالثقة ىف اجلهاز  إن استمرار انتشار الفساد يؤدى إىل فقدان

  . يعرض اتمع للتخلف وااليار الذيمما يعدم لديهم األمل ىف اإلصالح، األمر 
  :قتصاديةعرقلة التنمية اال  - ت

، إضافة إىل أنه جز ىف املوازنة العامة للدولالع ، ذلك أن الفساد يؤدى إىل زيادةية االقتصادية ويؤدى إىل عرقلتهايقوض الفساد من عملية التنم
، هذا باإلضافة إىل أنه يقلل من فـرص  حيتاجها املواطن اليتفة اخلدمات كما أنه يؤدى إىل ارتفاع تكل ،يكلف الدولة باليني الدوالرات سنوياً

، وما حدث اتى السابقا حدث ىف دول االحتاد السوفيمثال ذلك ، مدار املال العام وزيادة النفقات، وويعمل على إه واألجنيباالستثمار احمللى 
ث تراجع وايار حدو 1997وىف بورصة األوراق املالية عام  املصريفىف دول جنوب شرق آسيا ، فقد ترتب على استشراء الفساد ىف اجلهاز 

  .الدويلوالبنك  الدويلية وصندوق النقد ، مما أدى إىل حتول هذه الدول من دول دائنة إىل دول مدينة للمؤسسات املالية العاملاقتصادي
  :ى العوامل االقتصادية ىف اتمع، ويتمثل ذلك ىف اآلثار التاليةميكن القول أن للفساد تأثري مباشر عل ،إمجاالًو

حتد مـن   اليتوذلك بسبب الرشاوى  ،يساهم الفساد ىف تدىن كفاءة االستثمار العام وإضعاف مستوى اجلودة ىف البنية التحتية العامة -
 وتسئ توجيهها أو تزيد من كلفتها؛املوارد املخصصة لالستثمار 

تسعى فيه البلدان النامية إىل استقطاب موارد االستثمار  الذيىف الوقت ، األجنيبونوعية موارد االستثمار  للفساد أثر مباشر ىف حجم -
 كنولوجيا؛كانات نقل املهارات التعليه هذه االستثمارات من إم تنطويملا  األجنيب

، السياسية ىف اتمع وىف النظام ، من خالل استغالل أصحاب النفوذ ملواقعهم املميزحالة توزيع الدخل والثروة بتردي يرتبط الفساد -
ألصول باإلضافة إىل قدرم على مراكمة ا ،يقدمها النظام واليتمما يتيح هلم االستئثار باجلانب األكرب من املنافع االقتصادية ىف اتمع 

 . بصورة مستمرة مما يوسع الفجوة بني خمتلف طبقات اتمع
  :إهدار القوانني واللوائح  - ث

، فإنه بذلك يؤدى إىل نشوء قواعد وأعـراف  نني واللوائححتددها القوا اليتاخلروج عن التنظيمات الرمسية اعتبار أن الفساد يقوم  على أساس ب
تفقد معه األجهـزة اإلداريـة    الذي، كذلك يؤدى إىل تراجع واختفاء التنظيمات الرمسية األمر احلكوميالتعامل  يف رمسيظيم غري جديدة وتن

  . ثقتها لدى املتعاملني معها سواء أكان ذلك حملياً أو خارجياً ، وهو ما ينتج عنه بالضرورة عزوف الناس عن التعامل معها
 :الفساد اإلداري مكافحة آليات -2

مبا يف ذلك  ،شاملة وعامة تأخذ بعني االعتبار خمتلف ااالت احليوية للمجتمع إستراتيجيةوضع خطة عمل و فساد اإلداري جيبملكافحة ال
مع التأكيد على أنه جيب أن تتوفر إرادة اإلصالح لدى كافة األطراف املعنية  والثقافية واإلعالمية، اجلوانب السياسية واالقتصادية واالجتماعية

  .اط السياسية والقضائية واالقتصادية واملالية واإلعالمية والثقافيةبالفساد، ونعين بذلك األوس
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يف البناء اتمعي وحماولة اخلروج بنتائج إجيابية وبناءة تسهم بقدر كبري يف إصالح  اري وما ينتج عنها من إفسادوللحد من ظاهرة الفساد اإلد
   :مايلياعتماد  إىل املسالك اإلدارية ويف إرساء خطة وطنية للتنمية السياسية واالقتصادية واالجتماعية، فإنه يتجه

 أن، أي أعماهلمعن نتائج  واألخالقية واإلداريةنونية الذين يتولون املناصب العامة للمساءلة القا األشخاصهي خضوع  :احملاسبة  - أ
الذين هم يف الغالب يشغلون قمة اهلرم يف املؤسسة أي الوزراء ومن هم يف ( رؤسائهم  أمام مسئولنييكون املوظفني احلكوميني 

  .لسلطة التنفيذيةا أعمالالسلطة التشريعية اليت تتوىل الرقابة على  أمامبدورهم  مسئولنيالذين يكونون ) مراتبهم 
 أعماهلمتقدمي تقارير دورية عن نتائج وهذا بمعينني،  أومنتخبني  اكانوعن الوظائف العامة، سواء  املسئولنيهي واجب  :املساءلة  - ب

النواب والوزراء  أعمال( العامة  اإلدارات أعمالومدى جناحهم يف تنفيذها، وحق املواطنني يف احلصول على املعلومات الالزمة عن 
عمل هؤالء يتفق مع القيم الدميقراطية ومع تعريف القانون لوظائفهم ومهامهم، وهو  أنحىت يتم التأكد من ) املوظفني العموميني و

 .كتسام للشرعية والدعم من الشعبا الستمرار أساساًما يشكل 
 اإلجراءاتوعلنية ) مموليها أودمة املنتفعني من اخل(هي وضوح ما تقوم به املؤسسة ووضوح عالقتها مع املوظفني  :فافيةالش  -  ج

 .غري احلكومية األخرىاملؤسسات  أعمالكما ينطبق على  ،احلكومة أعمال، وهو ما ينطبق على واألهدافوالغايات 
واملهنية يف العمل، وبالرغم من التقارب بني مفهومي الشفافية  واإلخالص واألمانةهي منظومة القيم املتعلقة بالصدق  :الرتاهة  - د

  . عملية وإجراءاتبنظم  األولمعنوية بينما يتصل  أخالقيةالثاين يتصل بقيم  أن إالاهة والرت
اليت مت ذكرها (يتطلب صحوة ثقافية تبني خماطره السياسية واالقتصادية واالجتماعية  اإلداريالقضاء على الفساد  أن إىل اإلشارةوينبغي  

حىت يكون ذلك على مستوى الدولة  ،اإلداريمن قبل القيادة السياسية حملاربة الفساد  اجلادة واحلقيقية اإلرادة، كما ينبغي توفر )مسبقا
حملاربة الفساد تتطلب  إستراتيجيةوان أي  ،مع السلطة السياسية اإلداريبأن ال تصطدم توجهات مكافحة الفساد  األقلعلى  أوواتمع 

  :التايلالسابقة وعلى النحو  اإلرادةاستخدام وسائل شاملة تدعمها 
 أمامهتبين نظام دميقراطي يقوم على مبدأ فصل السلطات، وسيادة القانون، من خالل خضوع اجلميع للقانون واحترامه واملساواة  -

 ؛ام يقوم على الشفافية واملساءلة، نظاألطرافمن مجيع  أحكامهوتنفيذ 
تضعف عمله، وااللتزام من قبل السلطة التنفيذية على  نأبناء جهاز قضائي مستقل وقوي ونزيه، وحتريره من كل املؤثرات اليت ميكن  -

 ؛أحكامهاحترام 
عن الذمم املالية لذوي املناصب العليا، وقانون  اإلفصاحتفعيل القوانني املتعلقة مبكافحة الفساد على مجيع املستويات، كقانون  -

وظيفة تعلقة مبكافحة الرشوة واحملسوبية واستغالل الامل األحكاماملعلومات، وتشديد  إىلالكسب غري املشروع، وقانون حرية الوصول 
 ؛العامة يف قانون العقوبات

املوجهة للوزراء وطرح  األسئلةالربملانية املختلفة يف هذا اال مثل  األدواتتطوير دور الرقابة واملساءلة للهيئات التشريعية من خالل  -
 ؛حلكومةوطرح الثقة باالتحقيق واالستجواب  وإجراءاتاملواضيع للنقاش العلين، 

 اإلدارةدواوين املظامل، اليت تتابع حاالت سوء  أو واإلداريةدواوين الرقابة املالية  أوتعزيز دور هيئات الرقابة العامة كمراقب الدولة  -
ة تعلقة مبمارسامل اإلجراءات، وغياب الشفافية يف واإلدارييف مؤسسات الدولة والتعسف يف استخدام السلطة، وعدم االلتزام املايل 

 ؛الوظيفة العامة
وذلك من خالل التركيز على دعوة  ،يف حماربة الفساد يف قطاعات العمل العام واخلاص األخالقي وبناء اإلنسانالتركيز على البعد  -

ارسة علقة بشرف ممواملواثيق املت األنظمة أووكذلك من خالل قوانني اخلدمة املدنية , حماربة الفساد بأشكاله املختلفة إىل األديانكل 
 ،)مدونات السلوك ( الوظيفة 
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املعلومات ومنح احلصانة للصحفيني للقيام بدورهم يف نشر املعلومات وعمل  إىلاحلرية للصحافة ومتكينها من الوصول  إعطاء -
 ؛تكشف عن قضايا الفساد ومرتكبيهاالتحقيقات اليت 

على الوطن واملواطن،  الباهظةوخماطرها وتكلفتها  اآلفةالتوعية ذه تنمية الدور اجلماهريي يف مكافحة الفساد من خالل برامج  -
ور التوعية القطاعية وتعزيز دور مؤسسات اتمع املدين واجلامعات واملعاهد التعليمية واملثقفني يف حماربة الفساد والقيام بد

 .واجلماهريية
  10:مها اإلداريملكافحة الفساد  أساسينيوقد مت حتديد اجتاهني 

الوقائية دف منع  واألساليبوالترتيبات الوقائية، ويشمل هذا التوجه استخدام كافة الطرق  اإلدارية باإلصالحاتالعمل  :األولالجتاه ا
  .حدوث حاالت االحنراف

ستخدام كافة ، ويشمل هذا التوجه ااإلداريمقاضاة املخالفني والضرب بيد من حديد على الرؤوس الفاسدة داخل اجلهاز  :االجتاه الثاين
  .جية دف معاجلة حاالت االحنرافالعال واألساليبالطرق 
متكاملة  منظومةوباجتماعهما يكونان  ،لآلخر، لكن احدمها مكمال اآلخرالتوجهني السابقني ال يعترب احدمها بديال عن  ما ان هذينك      

وان هذه املنظومة تعمل باجتاهني  ،د وحتجيمها ومن مث القضاء عليهاااحتواء ظاهرة الفس األساسي، هدفها يطلق عليها منظومة احتواء الفساد
  .معاجلتها أووكل اجتاه له خططه وسياساته اليت حتول دون وقوع حاالت االحنراف 

إن اهللا يأمركم أن تؤدوا ((يقول تعاىل ، حيث والسنةنجده منصوص عليه يف القران ف عالج الفساد اإلداري من منظور إسالميعن  أما
  ) .58(سورة النساء االيه )) األمانات إىل أهلها وإذا حكمتم بني الناس أن حتكموا بالعدل إن اهللا نعما يعظكم به إن اهللا كان مسيعا بصريا

)) إنا عرضنا االمانه على السماوات واألرض واجلبال فأبينا أن حيملها وأشفقت منها ومحلها اإلنسان انه كان ظلوما جهوال ((كما قال تعاىل 
  .)72(االيه  سورة األحزاب

 ةلفاكما أن االمانه يف أداء العمل قد حث عليها الدين اإلسالمي حسبما جاء يف اآليات س ،))اهللا ال حيب الفساد  إن((ويف احلديث الشريف 
تخدم أسلوبني ملعاجلة ذلك ولذا جنده قد اس ،أن الدين اإلسالمي أكثر األديان معرفه بنفسية البشر وكيفية معاجلتها ذلك إىل، ضف الذكر

على عمله  وماليت جتعل املوظف يق املختلفةيقصد بأسلوب الترغيب استخدام أساليب التحفيز  ، حيثالفساد ومها أسلوبا الترغيب والترهيب
أسرفوا على أنفسهم ال  قل ياعبادي الذين(( ومن آيات الترغيب قوله تعاىل  ،اجنازا عاليا ويؤدي اداءا متميزابنفس راضيه ومحاس كبري ينجز 

  .)53(سورة الزمر االيه )) الرحيم تقنطوا من رمحة اهللا إن اهللا يغفر الذنوب مجيعا انه هو الغفور 
من أكثر اخللفاء  –رضي اله عنه  –فقد كان سيدنا عمر بن اخلطاب أسلوب التخويف بأنواعه املتدرجة،  استخدامفيعين أما أسلوب الترهيب 

إن أهون شيء عندي ( على الوالة والعمال ومن مقوالته كان شديدا  كما, الة والعمال يف الدولة اإلسالميةرهيب على الوتطبيقا ألسلوب الت
أو االحنراف  وكان يقامسهم أمواهلم إذا تكاثرت دون مربر وكان يعاقبهم إذا رأى فيهم الفساد) أن أضع واليا مكان والٍ إذا اشتكى منه الناس 

صحيح االحنرافات قبل دف كشف األخطاء وت ، سلوب الترهيب ملكافحة الفساد اإلداري يف مفهوم الرقابة على أداء العاملنيويتمثل أاملايل، 
خطة املوضوعة متاما وتنتهي إىل االطمئنان إىل سري العمل اإلداري وفقا لل ،الوظيفة الرابعة من وظائف املدير أو القائد أن تستفحل، والرقابة هي

غري أن اإلنسـان بشـر   , لم على نفسه بدافع من ضمريه احليوتبدأ الرقابة للفرد املسلم بالرقابة الذاتية اليت ميارسها املوظف املس، دون إخالل
ولقد جعل اهللا تعاىل مسئولية الرقابة مسؤولية , فإن املرء حيتاج إىل رقابة عليه ولذلك ،معرض للخطأ وقليل من الناس من تردعه نفسه عن الزلل

أرأيتم إن اسـتعملت علـيكم   (   –رضي اهللا عنه  –ونستدل على ذلك قول عمر بن اخلطاب , ا الدولة واتمع املسلم بأكملهاعية تقوم مج
 .) عمله أعمل مبا أمرته أم ال حىت أنظر يف, ال : قال , نعم : أكنت قضيت ما علي ؟ قالوا , خري ما أعلم مث أمرته بالعدل فيكم 

  .اض التجربة اجلزائرية يف مكافحة الفساد اإلدارياستعر: ثالثا
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والتنظيمـي املـوروث،    اإلداري بـاإلرث كاالجتماعية واالقتصادية  األخرىاجلزائرية ال زالت تعتمد يف تعاملها مع البيئات  اإلدارةبيئة  إن 
 األوضـاع ، واختاذ رد الفعل يف التعامل مع الثغرات  التقليدي القائم على سد األسلوباالستناد على  إىل إضافةوسلوك القيادة البريوقراطية، 

  .اجلزائرية اإلدارةالرداءة والفساد يف  أنتجالتغيري، كل هذا  إدارةاجلديدة عوض االعتماد على مدخل 
  11:اجلزائرية يف النقاط التالية اإلدارةلوكيات وس أسس أهموميكن تلخيص 

 ؛اإلداريةزدواجية وتضارب يف املسؤوليات العامة، مما انشأ ا اإلداريةعدم وضوح السياسات  -
 واخنفاض مستوى آدائها؛ اإلداريةتضخم حجم العمالة  -
 عدم املساواة وتكافؤ الفرص الناتج عن احملسوبية والوساطة؛ -
   ؛..يةسياسية، االقتصادية، االجتماعجديد دون مراعاة االختالف يف الظروف ال ماهراالعتماد على احللول املعدة مسبقا، وتقبل كل  -
 الرأي العام؛ أماموعدم االعتراف باملشكالت  اإلخفاقاتحقيقة  إخفاء -
 االتكال والتهرب من الواجبات؛ أساليبالتهرب من املسؤولية وانتشار  -
 املستمدة من التراث احلضاري لألمة؛ األصيلةيف التخفيف من وطأة القيم االجيابية  اإلداريةالعديد من املؤسسات  إسهام -
غـري   العيابات، التحايل على القانون، األصوليةتفشي الظواهر السلبية كالرشوة، احملسوبية،  إىل أدىالفعالة مما  اإلداريةابة غياب الرق -

 .الشرعية، احترام العمل كقيمة حضارية
 أصبحع انتشار الفساد واملفسدين، الرقابة واملساءلة، وم أجهزةبضعف  اإلدارية لألجهزةوعليه، فإن اقتران هذا الكم اهلائل من املظاهر السلبية 

، مبا استدعى تفعيل آليات حملاصرة الظاهرة والقضاء على تداعياا السلبية على عملية بناء قدرات اجلهـاز  اإلدارييهدد مسار العمل التنموي 
وهو ما كان بالفعل، حيـث  ، لشكليظرفية قائمة على التغيري ا إجراءاتشاملة وواضحة بعيدة املدى ، وليس  إستراتيجية، وهذا وفق اإلداري

ـ  ذا جعل الربنامج احلكومي من حماربة هذه الظاهرة أحد أهم أولوياته، عاقدا العزم عل تقومي وذيب السلوك الوظيفي يف مجيع ااالت، متخ
قانون جزائري للوقاية من الفساد  أولميالد  إىلكل هذه الظروف جمتمعة  أدتقناعة راسخة، حيث  12املتحدة حملاربة الفساد األممممن اتفاقية 

  .20/02/2006 بتاريخ 01-06ومكافحته حتت رقم 
  :اإلدارياحلد من ظاهرة الفساد  إىلالتدابري الوقائية والعالجية املتضمنة يف هذا القانون واليت تسعى  ألهموفيما يلي سنتعرض 

 :اإلداريالتدابري الوقائية للحد من ظاهرة الفساد  - 1
ائي للحد من الفساد اإلداري يف تفعيل مصطلحات هامة من شأا أن حتفز املوظف العمومي على العمل يف كنف الرتاهة ويف يتمثل العمل الوق

  .جو من الشفافية بعيدا عن التكتم والتخفي وراء ستر واهية تبعث على الشك وتلقي بظالل الريبة على كل ما يقوم به من أعمال
 اإلداريد مـن ظـاهرة الفسـاد    احل إىل أساساقواعد وقائية هادفة  إرساء إىلالقانون نصوصا هامة ترمي ولتحقيق هذه الغاية تصدرت هذا 

  13:كالتايل
 :أمههافيما خيص هذا اال، فقد مت اختاذ مجلة من التدابري  :التوظيف  - أ

 الكفاءة،النجاعة، الشفافية، اجلدارة و بعني االعتبار جلملة من املعايري حال التوظيف من بينها األخذ -
للشخص نفس احلق الذي لغريه يف تقلد  نملبدأ أاالنتقاء املوضوعي القائم على شروط تضمن تكافؤ الفرص، احتراما  أسلوباعتماد  -

 الوظائف العامة يف البالد؛
السقوط ، وحتميه من مغبة اإلنسانعيشة الئقة بكرامة  وألسرتهللموظف  كفللكل وظيفة، توتعويضات كافية مالئمة  أجرةضمان  -

 يف هاوية الفساد؛
 .برامج تكوينية لتحسني املدارك والتحسيس مبخاطر الفساد إعداد -
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الكلفني مبهام ذات نفع عام، يلزم  األشخاصقصد ضمان شفافية سري املؤسسات العمومية ولصون كرامة : التصريح باملمتلكات  - ب
الشهر الذي يعقب تاريخ تنصيبه، وجيدد فور كل زيادة يف خالل  ألخريايكون هذا  أنح مبمتلكاته، على املوظف العمومي بالتصري

 .الذمة املالية للموظف العمومي، كما جيب التصريح باملمتلكات عند انتهاء اخلدمة
انتهاك حلرمة احلياة اخلاصة للموظف العمومي،  أيوبشأن مبدأ املساس حبياة املواطن اخلاصة، ميكن القول أن هذا اإلجراء ال يشكل 

  .تالشفافية يف تويل املسؤوليا مبدأراء يقصد به ترسيخ بل هو إج
قانوين،  ماهرمتثل املدونة جمموع الواجبات اخلاصة مبمارسة نشاط مهين حمدد من طرف النقابات ويف إطار  :وضع مدونات أخالقية  - ح

ها قواعد تكون مبثابة إطار لذلك حرص هذا القانون على وضع مثل هذه املدونات من طرف املؤسسات واهليئات العمومية، حتدد في
 .السليم واحلسن والرتيه للوظيفة العمومية األداءيضمن 

تعد الصفقات العمومية اال اخلصب الذي ينمو ويتكاثر فيه الفساد بصورة مضطردة، وهذا  :يف جمال إبرام الصفقات العمومية  - خ
ا من طرف اجلهات املتعاقدة للظفر باملعامالت بأقل تكلفة ، لعالقتها املباشرة بصرف املال العام من جهة، ومن جهة أخرى، استغالهل

 .                   األرباحقيمة الصفقة عند حساب نسبة  إىلعلى حساب املصاحل الوطنية، مقابل خدمات مالية نسبية تضاف يف اية املطاف 
ترتيبا تركز يف جمملها على مفهوم ) سابق الذكر(القانون  تلحقه مثل هذه املعامالت باالقتصاد الوطين، اوجد أنمنه ملا ميكن  وإدراكا

املعمول ا، فضال عن واجب تبسيط  لإلجراءات، وفقا الشفافية، املنافسة الشريفة، املوضوعية والتسيري العقالين للمال العام
  .والرد على شكاوي املواطنني وحسن استقباهلم وتوجيههم اإلدارية اإلجراءات

أحسن الربامج  اختياربصفة حضارية وهادفة يف اتمع عندما ميارس حقوقه االنتخابية  إن: ملدينمسامهة اتمع ا  - د
أحسن املمثلني لتويل السلطة العمومية، وهي الوسيلة املثلى  اختياروأنزه األشخاص وأقدرهم، سيساهم بالضرورة يف 

القضاء عليه ، سيساهم بدون شك يف لعب  إىلمساعي الدولة الرامية  إىل انضمامهللوقاية من الفساد، كما أن 
 . الوقاية من الظاهرة إىلالدور اإلجيايب ، مساندا بذلك كل اجلهود الرامية 

املراقبة الداخلية املستمرة للمؤسسات العمومية وتدقيق عملياا  إن:وضع أنظمة رقابة داخلية للمؤسسات العمومية  - ذ
 . يف حينها تبييض األموال والكشف عن مصادرهااحملاسبية تعد أمثل وأفضل طريقة ملنع ظاهرة 

مت إنشاء هيئة وطنية مكلفة بالوقاية من الفساد  ،)ذكور أعالهامل(مبوجب القانون  :اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته  -  ر
 .ومكافحته، حيث تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل، وتلحق برئيس اجلمهورية مباشرة

تعرف ذات اهليئة مآل املرصد الوطين ملكافحة الرشوة، الذي مل يتعدى دوره التنديد، مت مد هذه اهليئة جبميع الوسائل  وحىت ال
من  القانونية، املادية، البشرية والتنظيمية، اليت جتعل منها مؤسسة وطنية قائمة بذاا وتتمتع بصالحيات واسعة وخمتلفة يف جمال الوقاية

  :التايلك الفساد ومكافحته
 العامة؛ واألموالمن الفساد تعكس الرتاهة والشفافية واملسؤولية يف تسيري الشؤون  للوقايةإقتراح سياسة شاملة  -
 تقدمي توجيهات ختص الوقاية من الفساد لكل شخص أو هيئة عمومية أو خاصة؛ -
 الضارة النامجة عن الفساد؛ باآلثارداد برامج تسمح بتوعية وحتسيس املواطنني إع -
 ع واستغالل مجيع املعلومات اليت ميكن أن تساهم يف الكشف عن أعمال الفساد والوقاية منه؛مج -
 .تلقي التصرحيات الواردة من املوظفني العموميني بصفة دورية ودراسة املعلومات الواردة فيها والسهر على حفظها -
 :اإلداريللحد من ظاهرة الفساد  عالجيةالتدابري ال - 2



 

 
  

 
672012 

 
 

، كونه الوسيلة املثلـى  ظاهرة الفساد يف اتمع، فإن ألسلوب الردع واجلزر دورا أمها انتشارقائي دورا هاما يف احلد من الو لألسلوبإذا كان 
، وقد تضمن كل من خولت له نفسه استغالل سلكته الوظيفية يف احلصول على مكاسب خاصة غري مشروعة والفعالة للضرب وبيد من حديد

  14:لتاليةا األفعالهذا القانون جترمي 
 رشوة املوظفني العموميني، وكذا الرشة يف القطاع اخلاص؛ -
 على وجه غري مشروع؛ واستعماهلاإختالس املمتلكات من قبل موظف عمومي  -
 الغدر؛ -
 النفوذ؛ استغالل -
 تعارض املصاحل؛ -
 أخذ فوائد بصفة غري قانونية؛ -
 عدم التصريح أو التصريح الكاذب باملمتلكات؛ -
 اإلثراء غري املشروع؛ -
 تلقي اهلدايا؛ -
 التمويل اخلفي لألحزاب السياسية؛ -
 تبييض العائدات اإلجرامية؛ -
       .إعاقة السري احلسن للعدالة -

، وتقليص عقوبات تصل ويف حال إرتكاب أحد األفعال أعاله، فإنه يتم جتميد العائدات واألموال غري املشروعة الناجتة عنها
، كما نص ذات القانون على ضرورة دج بالنسبة لعقوبة الغرامة 2000000 إىل عشرون سنة بالنسبة لعقوبة احلبس، وإىل

تفعيل خمتلف آليات التعاون الدويل يف جمال التحريات و املتابعات، وهذا دف مصادرة املمتلكات اليت أكتسبت عن طريق 
   .إحدى األفعال املذكورة أعاله

 )نتائج وتوصيات: (اخلامتة
بصفة خاصة، وعلية فإن القانون  اإلداريبني الدول املتأخرة جدا يف جمال مكافحة ظاهرة الفساد عامة والفساد اجلزائر من  أنصفوة القول، 

مع موضوع فساد األجهزة اإلدارية  تتعاطوفق إستراتيجية ال  قد جاء يف آوانه، وهذا حىت ميكن التصدي لظاهرة الفساد االداري أعالهاملذكور 
، وإمنا تتعاطى مع )Approche Corrective(، وبالتايل كأمر جيب حماربته ومعاقبة املفسدين )Réactive(يف اجلزائر بصورة رد فعل 
 Préventive( ، عرب معاجلة أسباب، عوامل تأخري وتعطيل، وفساد ألجهزة اإلدارة يف اجلزائر)Proactive( املوضوع بصورة إستباقية 

Approche(ا، وبناء عامل ثقة ل إىل ترشيد سلوك ، وذلك من اجل الوصواليت تستهدف الوصول  اإلستراتيجيةاملواطنني فيها، هذه قياد
   .تتناسب والوظائف القيادية العلياتوفر قيادات إدارية كفؤة  أساستقوم عل ولدعم التنمية وحماربة الفساد اإلداري 

  :، من بينهاالفساد اإلداريغلب على ظاهرة ميكننا تقدمي بعض التوصيات اليت نراها تساعد يف التوانطالقا مما سبق ذكره، 
 ؛يف العمل لتحقيق املصلحة العامةونشر ثقافة الوالء والتفاين  اإلداريزيادة برامج التوعية والتثقيف ضد الفساد  -
ا، عادي امواطن أوضمن دوائر الدولة  اكان موظف اسواء ،للمواطن شياملعيالتأكيد على حتقيق توازن اقتصادي كبري ورفع املستوى  -

على  احارس اال تضع جائع" انطالقا من مبدأ  األولللنهوض باملستوى االقتصادي للفرد والتركيز بشكل كبري على النوع  وهذا
 ؛"طعام

على نشر حاالت الفساد اليت يتم  األوىلتعمل ، حيث اإلداريمكافحة الفساد  وأجهزة اإلعالمية األجهزةتقوية العالقة بني  -
 ؛من اجنازات األجهزةدف نقل الصورة واضحة عما حتققه هذه  ،ألخرىامكافحتها من قبل 
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 حمدد، توجه من خالله رادعة ووقائية وتربوية واضحة، وضمن سقف زمين إجراءات تضمنشاملة ودقيقة ت ةإستراتيجياعتماد  -
اخلربات على ون استثناء، وتعتمد دو اإلداريةلفساد يف مجيع املستويات ل الداعمنيو لفاسدينا فرادواألة للمؤسسات سيضربات قا

  ؛االعتبار مبدأ وضع الشخص املناسب يف املكان املناسب عنيوتأخذ ب ،والكفاءات الوطنية
 ؛ي ال يتيح للموظف سهولة التالعباحلد الذ إىلالعمل وسرعة اجناز املعامالت  إجراءاتقليل الروتني وتبسيط ت -
لكشف االحنرافات وتصحيحها بصورة مستمرة واحليلولة  ،ملؤسسات عملية مستمرةاملوظفني وا أداءالعمل على جعل عملية تقومي  -

 ؛من الثقافة السائدة يف العمل ادون استمرار هذه االحنرافات لتصبح جزء
 ؛الرقابية أخذ التدابري الوقائية والعالجية والعمل على تفعيل القوانني ووسائل الردع وتطوير النظم -
س وغرس القيم الروحية والفضائل األخالقية، والتضحية واإليثار وتعميق حبهم ووالئهم للوطن، وتنمية توعية الشباب وطالب املدار -

قدرام على املفاضلة بني اخلري والشر واحلق والباطل وبني احلالل واحلرام، وتوفري الفرص الكاملة ملمارستها على الواقع، وليس جمرد 
 .تلقينها وترديدها
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