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تعاين اجلزائر وعلى غرار بقية دول العامل النامي من انتشار فادح لظاهرة الفساد اإلداري الذي استحكمت حلقاته وطالت :  املداخلةملخص 

متتهنها خمتلف املنظمات واملؤسسات اجلزائرية وخاصة احلكومية منها ، فلقد ضج غالبية املواطنني من املمارسات واألساليب الغري املشروعة اليت 

كرسها خمتلف اإلدارات والدوائر احلكومية مبختلف موظفيها ، حيث باتت هذه األخرية رديفا ملفهوم البريوقراطية ،فلقد حادت هذه وت

اإلدارات احلكومية عن إطار املسار الرمسي  واهلدف الرئيس الذي أنشأت من أجله وهو خدمة املواطنني ، وانتقلت من دور اخلادم إىل دور 

نمر عن املواطنني ، حيث أصبحت متاطل يف قضاء معامالت ومصاحل املواطنني فاملواطن البسيط  الذي ال يتمتع بالنفوذ والقوة السيد الذي يت

عليه أن يكابد ويهدر الكثري من الوقت واجلهد يف طوابري طويلة يف سبيل قضاء خدمة معينة ال تستدعي إال دقائق معدودات، كما أصبحت 

كما  ،تلف موظفيها ال تتورع يف متلق وابتزاز أموال املواطنني يف شكل إكراميات ورشاوى من أجل تسريع معاملة الزبوناإلدارة احلكومية مبخ

عملت أيضا على إشاعة وتكريس  منطق وثقافة الوساطة واحملسوبية واحملاباة يف قضاء احلاجات ، هذا عاداك عن كثرة وتعقد اإلجراءات 

و ادع أاإلدارية املتبعة يف إستوفاء خدمة واحدة ، باإلضافة إىل التغيب  والتأخر الشبه دائم للموظفني عن االلتحاق مبناصب عملهم دون أدىن ر

 رقيب، وحىت إذا التحقوا فهم ينشغلون عن خدمة املواطنني باحلديث مع زمالئهم أو قراءة اجلرائد، وحىت إذا قضوا معاملة املواطن فهي يف

م الغالب تفتقد لإلتقان ومعايري اجلودة املطلوبة ، كل هذه التراكمات والترسبات أدخلت عموم  املواطنني يف حالة من الغضب والغليان وعد

لرضا عن مستوى ومنسوب األداء اخلدمايت املقدم من طرف هذه اإلدارات احلكومية نتيجة للفساد الذي عم واستحكم يف أرجائها وبني ا

موظفيها، ومن خالل استقرائنا لواقع ومؤشرات ظاهرة الفساد اإلداري يتراء لنا أن مثة عدة أسباب وعوامل متجذرة ومتداخلة سامهت يف 

رة الفساد اإلداري كاجلرثومة اخلبيثة يف نسيج اإلدارات احلكومية ، ومن مجلتها غياب نظام رقايب صارم وفعال يكبح من تشكل وانتشار ظاه

هذا باإلضافة إىل نقص خربة وتكوين غالبيتهم ،أيضا ، تسارع وانتشار الظاهرة ، أيضا غياب الضمري املهين لدى بعض املوظفني احلكوميني

ري عادلة يف تثمني جهود العمال ، حيث يشتكي الكثري من املوظفني من تدين رواتبهم وأجورهم وعدم تناسبها مع ترجع إىل عدم وجود معاي

الفساد القدرة الشرائية  وهذا ما يسهم بدوره يف انعدام احلافز يف العمل ، وسنأيت الحقا يف منت املداخلة العلمية إىل التطرق لتحديد ماهية 

ىل تفصيل كل األسباب املذكية لظاهرة الفساد اإلداري ، ويف األخري االنتقال إىل إبراز أهم متثالته ومتظهراته يف اإلداري ، مث االنتقال إ

  .       مفهوم الفساد اإلداري ، مسببات الفساد اإلداري ، مظاهر الفساد اإلداري:  الكلمات املفتاحية  .العموميةاملؤسسات 
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  :املقدمة 

عاتقها مسؤولية إنشاء بعض املشروعات واملنظمات واإلدارات احلكومية اليت تضطلع مبهام إشباع تأخذ الدولة على        

خمتلف حاجيات ورغبات املواطنني من السلع واخلدمات املتنوعة   كما تتكفل بالتنمية احمللية  مبختلف صورها ، فاإلدارة 

التماس واالتصال املباشر مع القاعدة الشعبية الواسعة والعريضة   العامة تعد رمزا هليبة وسلطة الدولة قاعديا ، وهذا ألا على

وهي بذلك تعد املرآة اليت تعكس صورة وطبيعة نظام احلكم القائم ، واألداة اليت تسهر على تنفيذ وترمجة السياسة العامة 

رات احلكومية يف التكفل حباجيات للدولة إىل أهداف واقعية ختدم الصاحل والنفع العام ، فأي إخفاق أو تقصري من هذه اإلدا

املواطنني هي إساءة  لنظام احلكم القائم برمته ، وسببا وجيها لفقدان التأييد الشعيب ، هذا التأييد الذي يعد املربر واملسوغ 

لواقع الشرعي الوحيد لوجودها واستمرارها يف سدة احلكم وقيادة البالد والعباد ، إال أنه ومن خالل استقرائنا ملؤشرات ا

يتراء لنا بوضوح أن اإلدارات احلكومية اجلزائرية أصبحت مرتعا ومستنقعا لبؤر ومظاهر الفساد اإلداري واملايل الذي انتشر 

وعم كافة أرجائها وموظفيها ، فلقد فشلت اإلدارة العمومية اجلزائرية فشال ذريعا يف تسيري وحل مشاكل املواطنني والتكفل 

ن ذلك أضحت تعد خزان للغضب والغليان الشعيب والالمباالة وعدم الرضا عن مستوى أدائها  حباجيام ، بل األكثر م

وإطار لتحطيم وتفتيت هيبة وسلطة الدولة واإلضرار بالصاحل والنفع العام ، وامتهان واستهتار ال مثيل له لكرامة املواطن  

لواقع بإصالح جذري حىت نتمكن من استئصال هذا وتبديد وهدر للمال العام ، إن األمر خطري يتطلب ثورة على هذا ا

الفريوس والورم اخلبيث الذي انتشر يف جسم األجهزة احلكومية ، فماذا نعين مبفهوم الفساد اإلداري ؟ و ما هي يا ترى أهم 

داري ؟ هذا ما املسببات اليت عملت على نشر وتأجيج هذه الظاهرة املرضية ؟ وما هي أهم املظاهر اليت يتبدى ا الفساد اإل

  .  سلطنا عليه الضوء بالدراسة والبحث، ونسعى لإلجابة عليه من خالل هذه الورقة البحثية
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  :مفهوم الفساد اإلداري / أوال 

ليس هناك تعريف حمدد للفساد ، لكن هناك عدة توجهات متنوعة تتفق كلها يف كون  أن الفساد هو إساءة استعمال        

ظيفة العامة للكسب اخلاص ما يؤذي إىل إحلاق الضرر باملصلحة العامة ، وسنورد يف هذا الصدد بعض السلطة العامة أو الو

  :التعريفات املختلفة اليت سعت لتحديد وإثراء ماهية الفساد اإلداري وهي كالتايل 

  "  ة لنفسه أو مجاعته كل عمل يتضمن سوء استخدام املنصب العام لتحقيق مصلح:" بأنه) منظمة الشفافية الدولية(ـ عرفته 

                    1"سوء استغالل السلطة العامة من أجل احلصول على مكاسب خاصة ) "البنك الدويل(ـ ويعرفه 

  2"باستخدام النفوذ العام لتحقيق أرباح أو منافع خاصة ) "موسوعة العلوم االجتماعية(ـ وتعرفه 

الفساد مفهوم عام يصف أي تنظيم أو نظام مستقل ال يتم أداء جزء من : "  )Wiki pedia(ـ وتعرفه املوسوعة احلرة 

  3"واجباته أو مهامه بالشكل املعتاد أداؤه بصورة طبيعية أو أدائه بصورة خاطئة ختالف الغرض األساسي من حتديد النظام 

العمل يف التعامل مع كافة األطراف تعمد خمالفة مبدأ التحفظ ـ احلرص على تطبيق قواعد " بأنه ) فيتو تانزي(ـ ويعرفه 

  4"ـ دف احلصول على مزايا شخصية أو مزايا لذوي الصلة 

خمالفة القواعد اليت حتكم اللعبة بطريقة ال يتوقعها اآلخرون  وميكن أن يترتب " بأنه ) Lamber dorff(ـ ويعرفه 

  5"على هذه املخالفة منافع ألكثر من طرف 

إساءة استعمال السلطة احلكومية للحصول على مكاسب أو منافع خاصة باملخالفة ملا تنصص ويقصد بالفساد اإلداري " ـ 

  6" عليه القواعد أو القوانني أو التشريعات أو اللوائح احلاكمة للعمل احلكومي 
                                                             
 .World Bank ,World development report,Oxford university press,Washington DC,1979,p102ـ 1

  2ـ محمد كریم عبد اهللا : (الفساد االقتصادي : األسباب والمعالجات) ، مجلة الملتقى ،السنة1،العدد2006،4،ص93.
  .13،ص2008،الدار الجامعیة،اإلسكندریة،)1ط(،)عولمة الفساد: (حمدي عبد العظیم .ـ د 3

  4ـ بوریس بیجو فیتش :( آراء في الفساد : األسباب والنتائج) ، مركز المشروعات الدولیة الخاصة،واشنطن،2004،ص23.
  .13،ص)مرجع ساق: (حمدي عبد العظیم .ـ د 5
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مبا يف ذلك ويقصد بالفساد اإلداري إتيان أفعال متثل أداء غري سليم أو إساءة أو استغالل لوظيفة تنطوي على سلطة ، " ـ 

أفعال االمتناع توقعا مليزة أو للحصول على مزية يوعد ا أو تعرض أو تطلب بشكل مباشر أو غري مباشر ، أو إثر قبول مزية 

   7" ممنوحة بشكل مباشر أو غري مباشر سواء للشخص ذاته أو لصاحل شخص آخر 

زام ما، أو استغالل غياما من أجل حتقيق مصاحل ويقصد بالفساد اإلداري اخلروج عن القانون والنظام وعدم االلت" ـ 

سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية للفرد أو مجاعة معينة، فهو سلوك خيالف الواجبات الرمسية للمنصب العام تطلعا لتحقيق 

  8"مكاسب خاصة مادية أو معنوية 

  9"للموظف العام  وهناك من يرى أن الفساد أزمة أخالقية يعرف على أنه سلوك ال أخالقي" ـ 

 :العموميةمسببات الفساد اإلداري باملؤسسات / ثانيا 

، الفساد اإلداري هو نتاج موعة من العوامل واألسباب املتداخلة واملتشابكة ، واليت ال ميكن حتييد احدها عن اآلخر     

املرضية اخلبيثة كاجلرثومة يف جسم فكلها سامهت من قريب أو بعيد ولو بشكل متفاوت بتنامي واستفحال هذه الظاهرة 

  :املؤسسات احلكومية ، وبشكل عام ميكن إمجال أهم األسباب املودية للفساد اإلداري يف النقاط التالية 

تعد العوامل االجتماعية والثقافية سبباً له أمهيته اخلاصة يف نشأة الفساد "  :ـ األسباب االجتماعية للفساد اإلداري1

ه داخل اتمع اجلزائري ،وتؤكد بعض القيم الثقافية التقليدية السائدة يف الدول النامية على فكرة العائلة اإلداري وانتشار

املمتدة، وارتباط الفرد بعائلته وأقاربه وأصدقائه وأبناء قريته اليت ينتمي إليها؛ ولذلك يتوقع منه يف حالة توليه منصباً إدارياً 

ة، أن يقدم خدماته هلؤالء األفراد الذين تربطه م صالت خاصة ، وتتمثل هذه اخلدمات يف مهماً يف اجلهاز اإلداري بالدول

إجياد الوظائف وفرص التعليم واحلصول على مزايا عينية وأدبية، ويصل األمر إىل خمالفة القانون أو مبدأ تكافؤ الفرص، من 
                                                                                                                                                                                                                      

  6ـ د.حمدي عبد العظیم : (مرجع نفسھ)،ص23.
.13،ص)مرجع نفسھ(: العظیم  حمدي عبد.ـ د  7  

  8ـ بالل خلف السكارنة : (أخالقیات العمل) ، (ط1) ،دار المسیرة للنشر والتوزیع،عمان،2009،ص281.
  9ـ ناصر عبید الناصر : (ظاھرة الفساد) ، دار المدى ، دمشق ، 2002 ،ص68. 
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إن لهل ، 10"افة صوره يف ممارسة الوظيفة العامة أجل حماباة األهل واألصدقاء، ما يترتب عليه ظهور قيم الفساد بك

وتصدع منظومة القيم واألخالق لدى املوظفني احلكوميني من أكرب املسببات االجتماعية اليت تسهم يف إشاعة الفساد 

ب عن لع) األسرة واملدرسة ودور العبادة(اإلداري يف املؤسسات احلكومية ، فتراجع دور مؤسسات التنشئة االجتماعية 

أدوارها يف صقل وتنشئة وذيب سلوك أبنائها مسح خبلق جيل فاسد من املوظفني احلكوميني ، إن عدم االهتمام باجلانب 

السلوكي التربوي لألطفال من خالل غرس القيم النبيلة واألخالق الفاضلة يف نفوسهم منذ الصغر سوف يؤذي حتما يف 

ل الرشوة وعدم مسؤولية وعدم احترام القانون ، وميكن إجياز بعض األسباب املستقبل إىل انتهاج سلوكيات غري محيدة كقبو

  : االجتماعية املودية للفساد اإلداري ومن أمهها 

  .سيادة القيم التقليدية والروابط القائمة على النسب والقرابة ـ

.عدم وضع الشخص املناسب يف املكان املناسب ـ  

.ة احلسنةحب الترف، الطمع واجلشع، وغياب القدو ـ  

فغالبا ما يكون العامل األساسي لفساد املوظف العام " ـ انتشار اجلهل والتخلف والفقر ونقص معرفة األفراد حبقوقهم 

 11"ووقوعه يف براثن هذا الوباء هو حاجته املاسة للنقود وفاقة حاله فهو دافعه يف أغلب األحيان إىل ارتكاب العمل الفاسد 

ويعد الفقر وتدين معدالت األجور من األسباب اليت تؤذي إىل شيوع الفساد يف اتمع وخاصة عندما تكون الرواتب " 

 . 12" تشكل عصب حياة املوظف العام 

لعب العوامل االقتصادية السائدة يف بعض اتمعات دوراً مؤثراً يف انتشار قيم ت: ـ األسباب االقتصادية للفساد اإلداري2

فساد وتغلغلها يف أحشاء اتمع، وتزداد فاعلية هذه العوامل بصفة خاصة يف الدول اليت تتبىن سياسة إمنائية رأمسالية حمورها ال

                                                             
10 WWW. Moqatel .com / 10/02/2012. 

 40،ص2011،دار الیازوي العلمیة للنشر والتوزیع،عمان،)1ط(،)الفساد اإلداري والمالي وأثاره االقتصادیة واالجتماعیة(: ـ ھاشم الشمري،إیثار الفتلي 11
  12ـ تقي ،أحمد باھض،ھدى زویر الدعمي: (أثر الفساد على التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة)،بحث،كلیة اإلدارة واالقتصاد،جامعة كربالء،2005،ص6.
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التركيز على اعتبارات النمو االقتصادي احلر، دون االهتمام بتحقيق املساواة يف تكافؤ الفرص والعدالة يف التوزيع الثروة 

ظهور شرائح اجتماعية جديدة متتلك الثروة دون أن يكون هلا نفوذ إداري ، عندئذ تلجأ تلك والدخل ، ويترتب على ذلك 

الشرائح إىل شراء الذمم واستمالة أصحاب النفوذ اإلداري باستخدام أساليب فاسدة، كالرشوة والعموالت واإلغراءات 

الكثري من املوظفني احلكوميني ال سيما أن املختلفة اليت تقدم للمسئولني ، دف احلصول على منافع ومصاحل خاصة ، 

خصوصا يف الدول النامية يعانون من نقص كبري يف الرواتب واالمتيازات ، ما يعين عدم قدرم على الوفاء مبتطلبات املعيشة 

دة ليسدوا الكرمية ، ومن هنا جيد املوظفني أنفسهم مضطرين لتقبل اهلدايا والرشاوى واإلكراميات من طرف تلك الفئة الفاس

إن اخنفاض مستويات األجور يف القطاع العام مقارنة بالقطاع اخلاص " ا النقص املادي الناتج عن ضعف رواتبهم     

فتدين رواتب وأجور املوظفني احلكوميني وارتفاع  13"يؤذي إىل تقاضي املوظف الرشوة لتحقيق التوازن مع اإلنفاق اخلاص 

لقيام بعض املوظفني بالبحث عن مصادر مالية أخرى حىت لو باستخدام أساليب الكسب  مستوى املعيشة يشكل بيئة مالئمة

  .غري املشروع كالرشوة واالختالس

حيدث الفساد اإلداري يف كثري من األحيان نتيجة العتبارات إدارية  :ـ األسباب القانونية واإلدارية للفساد اإلداري3

ت، فضال إىل عدم وجود القوانني الرادعة للفساد ، الشيء الذي يؤدي هذا إىل وقانونية، تتمثل يف غياب األبنية واملؤسسا

إطالق يد العناصر البريوقراطية ـ وخاصة العناصر العليا منها ـ يف تنفيذ ما تراه حمققاً ملصاحلها اخلاصة، مستخدمة يف ذلك 

إن اجتاه القادة اإلداريني الستغالل مناصبهم العامة : "قائالً) أرثر لويس(األساليب املتنوعة للفساد اإلداري، وهذا ما يؤكده 

يف حتقيق مصاحلهم الذاتية، وتكديس الثروات وتقاضي الرشاوى والعموالت، أو من خالل األساليب اليت يلجأ إليها 

رات أصحاب رؤوس األموال اخلاصة ـ احمللية واألجنبية ـ حلماية مصاحلهم وجتاوز اإلجراءات الروتينية املعقدة لإلدا

البريوقراطية، بتقدمي الرشاوى والعموالت إىل مديري تلك اإلدارات، حيث يترتب على هذه األوضاع ظهور الفساد يف 

  :وقد يرجع االحنراف اإلداري عموما إىل األسباب القانونية واإلدارية التالية "   ممارسة الوظيفة العامة 

                                                             
  . 21،ص2001،أفریل266،العدد23،مجلة المستقبل العربي،بیروت،السنة)التكالیف االجتماعیة للفساد: (حجازي ـ المرسي سید 13
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  .لسلوك للموظفني يف القطاع العامغياب قواعد العمل واإلجراءات املكتوبة ومدونات ا ـ

سوء صياغة القوانني واللوائح املنظمة للعمل، وذلك نتيجة لغموض مواد القوانني أو تضارا أو تعدد وتعقد إجراءاا يف  ـ

ه بعض األحيان، األمر الذي يعطي املوظف الفرصة للتهرب من تنفيذ القانون وااللتفاف عليه، أو الذهاب إىل تفسريه بطريقت

  .اخلاصة اليت قد تتعارض مع مصاحل املواطنني

اإلدارة البريوقراطية واملركزية وعدم السماح للموظفني باملشاركة يف التسيري واختاذ القرارات اإلدارية ورسم سياسة  ـ

  . املؤسسة احلكومية

  . غياب التشريعات واألنظمة اليت تكافح الفساد اإلداري وتفرض العقوبات على مرتكبيه ـ

  .ضعف أجهزة الرقابة الداخلية يف املؤسسات والشركات احلكومية ـ

  .استمرار واستيطان أصحاب املناصب اإلدارية واحلكومية يف مراكزهم  ـ

  املزايا الكبرية املمنوحة هلم كالسيارات الفخمة  إغراق املسئولني يف حياة الرفاه من خالل  ـ

  .و اإلقامات الفاخرة

ففيما يتعلق باجلوانب واألسباب السياسية املالزمة لظاهرة الفساد، ميكن القول :"  للفساد اإلداري ـ األسباب السياسية4 

أن عوامل خمتلفة تقف وراء شيوع هذه الظاهرة تتناغم يف شدا ودرجتها طردياً مع تنامي ظاهرة الفساد، منها عدم وجود 

شكل انسب أي غياب دولة املؤسسات السياسية والقانونية نظام سياسي فعال يستند إىل مبدأ فصل السلطات وتوزيعها ب

والدستورية، وعند هذا املستوى تظهر حالة غياب احلافز الذايت حملاربة الفساد يف ظل غياب دولة املؤسسات وسلطة القانون 

مبدى ضعف والتشريعات حتت وطأة التهديد بالقتل واالختطاف والتهميش واإلقصاء الوظيفي  وهناك عامل آخر يتعلق 

املمارسة الدميقراطية وحرية املشاركة الذي ميكن أن يسهم يف تفشي ظاهرة الفساد اإلداري واملايل ذلك أن شيوع حالة 



 

 
  

 
672012 

 
 

 
 

االستبداد السياسي والدكتاتورية يف العديد من البلدان يسهم بشكل مباشر يف تنامي هذه الظاهرة وعندها يفقد النظام 

فأغلب الباحثني يتفقون  14"يتها يف السلطة وتصبح قراراا متسلطة بعيدة عن الشفافية السياسي أو املؤسسة السياسية شرع

، الذي يتركز Patrimonial Ruleعلى أن أكثر النظم إفرازاً للفساد اإلداري ومظاهره هو النظام الديكتاتوري األبوي 

يف شخصية حاكم مستبد  يتمتع بسلطة مطلقة تصل عادة إىل حد االستبداد الكامل وحتيط به خنبة حمدودة من أهل الثقة، 

الذين يتصفون بالوالء الكامل لشخصه، ويعملون على إجهاض روح املبادرة والرقابة الشعبية واإلدارية، ما يشجع على 

لوعي السياسي وعدم معرفة قلة اطة املطلقة مفسدة مطلقة ، وهناك عامل آخر يتعلق ب،فالسلظهور صور الفساد املختلفة

اآلليات والنظم اإلدارية اليت تتم من خالهلا ممارسة السلطة، والذي  يرجع عادة إىل عامل نقص الكفاءة واخلربة بني موظفي 

االستقرار السياسي مما يهيأ اجلو للفساد اإلداري كل هذه العوامل السياسية جمتمعة خلقت جوا من عدم  اإلدارات احلكومية،

  :لالنتشار والتنامي   وميكن إمجال عموم املسببات السياسية يف النقاط التالية 

اإلرادة لدى القيادة السياسية ملكافحة عدم وجود نية صارمة من طرف احلكومات يف حماربة الفساد اإلداري ، فضعف  ـ

ختاذ أية إجراءات وقائية أو عقابية جادة حبق عناصر الفساد بسبب انغماسها نفسها أو بعض الفساد اإلداري ، وذلك بعدم ا

  .أطرافها يف الفساد اإلداري

ضعف مؤسسات مكافحة الفساد اإلداري، باإلضافة إىل تغافل اجلهات الرقابية العامة عن التعامل مع الصفقات املشبوهة  ـ

   .وعمليات السمسرة

  15" املساءلة بشكل دقيق على مجيع أجهزة الدولة  عدم تطبيق نظام"  ـ 

  16"متتع بعض املسئولني حبصانات جتعلهم مبنأى عن احملاسبة، واقتصار احملاسبة على صغار املوظفني دون الكبار "  ـ

                                                             
  .80،2006،موقع مجلة النبأ،العدد)مفھومھ ومظاھره وأسبابھ:الفساد اإلداري:(ـ یاسر خالد بركات الوائلي  14

من وجھة نظر المدانین بممارستھ والمعنیین بمكافحتھ بالمملكة العربیة السعودیة)،رسالة دكتوراه،  :ـ خالد بن عبد الرحمن آل الشیخ بعنوان: (الفساد اإلداري
.2008جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة،المملكة السعودیة، 15  
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  .عدم تكريس احلكومات ملبدأ تكافؤ الفرص واملساواة والعدالة يف توزيع الثروة والدخول  ـ

ضعف دور مؤسسات اتمع املدين واملؤسسات اخلاصة يف الرقابة على أداء املؤسسات احلكومية أو عدم متتعها "  ـ

  17" باحليادية يف أداء عملها 

قصورها يف توعية الناس بأضرار وأشكال و فعدم فعالية السلطة اإلعالمية: ـ األسباب اإلعالمية للفساد اإلداري 5 

أهم املسببات املشيعة ملظاهر الفساد اإلداري يف سلوكيات املوظفني احلكوميني ، فغياب حرية  يعد من الفساد اإلداري

اإلعالم وعدم السماح هلا أو للمواطنني بالوصول إىل املعلومات والسجالت العامة حيول دون ممارستهم لدورهم الرقايب على 

ملوظفني يف امتهان الفساد اإلداري بعيد عن كل أشكال أعمال املؤسسات احلكومية، الشيء الذي يسهم يف متادي وتفنن ا

  .املتابعات اإلعالمية اليت تفضحهم وتكشف أساليبهم امللتوية للرأي العام وتضيق عليهم اخلناق

  : العموميةمظاهر الفساد اإلداري يف املؤسسات / ثالثا 

تتعدد مظاهر وصور الفساد وال ميكن حصر هذه املظاهر بشكل دقيق وكامل ، فهو خيتلف باختالف اجلهة اليت متارسه      

أو املصلحة اليت يسعى لتحقيقها ، فقد ميارسه فرد أو مجاعة أو مؤسسة خاصة أو رمسية أو أهلية ، وقد يهدف لتحقيق منفعة 

، وقد يكون الفساد فردي ميارسه الفرد مببادرة شخصية ودون تنسيق مع مادية أو مكسب سياسي أو مكسب اجتماعي 

أفراد أو جهات أخرى ، وقد متارسه جمموعة بشكل منظم ومنسق ، ويشكل ذلك أخطر أنواع الفساد فهو يتغلغل يف كافة 

 تمع إداريا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا ، وميكن إمجال أهم املظاهر اليت يتمثلا الفساد اإلداري يف النقاط التالية بنيان ا: 

فمن بني أخطر مظاهر الفساد اإلداري املتفشي يف املؤسسات احلكومية هو  :ـ االختالس والسرقة وب املال العام 1

إهدار وتبديد املال العام عن طريق شىت أساليب وطرق التحايل والنهب والسرقة واالختالس واإلسراف اليت ينتهجها بعض 
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ني العامني ، الشيء الذي ساهم يف اإلضرار مبقدراتنا املالية وتبديد لثرواتنا القومية، الشيء الذي أك خمتلف املوظف

املؤسسات احلكومية للمضي قدما، وعرضها لإلفالس واإلغالق واخلصخصة، وخمتلف العقوبات واملتابعات القضائية يف 

ونعين باختالس " للقيام باملشاريع اليت تكفل متطلبات التنمية املنشودة  الوقت الذي كان اتمع يف حاجة ماسة هلذه األموال

كما نعين باختالس املال العام  "  18"املال العام حيازة كاملة للشيء بعنصريه املادي واملعنوي بغري رضا مالكه أو حائزه 

اتساع رقعة االقتصاد الريعي ويطرد  احلصول على أموال الدولة والتصرف ا بغري وجه حق ، ويعمل االختالس على زيادة

وتعترب جرمية االختالس جرمية احتيالية حيتاج حدوثها إىل الذكاء والتخصص واصطناع  19" النقود خارج دائرة اإلنتاج 

رس املربرات العقلية واملنطقية ، استنادا إىل املنصب الذي يتواله املختلس والذي عادة ما يكون من ذوي اخلربة والثقافة والتم

يف إدارة مناصب مالية أو إدارية ، حيث يقوم باالستيالء على العهدة املادية أو املعنوية املؤمتن عليها حبكم وظيفته أو صلته 

املباشرة أو غري املباشرة بالشيء موضع االختالس بغري رضا أو علم أو موافقة مالكه أو حائزه ، وحتدث واقعة االختالس 

  . معه فيها أحد وذلك بسبب ظروف تتعلق به دون غريه تدفع به إىل اجلرمية بصفة منفردة لفرد ال يشترك

إن الرشوة " يف حتليله للفساد اإلداري يف دول جنوب آسيا ) جونار مريدال( يقول :ـ الرشوة والتربح الغري مشروع 2

حلكومية والوكاالت والشركات صارت من احلقائق الثابتة يف األجهزة اإلدارية يف هذه الدول، حيث تعاين كل اإلدارات ا

العامة ومكاتب التصدير وإدارات الضرائب من انتشار الرشوة على نطاق واسع، حبيث ميكن القول إنه مىت أُعطيت السلطة 

وتعد الرشوة من أكثر مظاهر  20"ألي موظف سيكون هناك جمال للرشوة، واليت من دوا ال يسري دوالب العمل اإلداري

شارا وتأثريا ، والرشوة تعين احلصول على األموال أو أية منافع أخرى من أجل تنفيذ عمل خمالف ألصول الفساد شيوعا وانت

املهنة وهي ليست ظاهرة عابرة أو عرضية إمنا ظاهرة مؤثرة يتلمسها كل فرد يف تعامل وسلوك املوظف مع عامة اتمع 

ا عند صغار املوظفني وعند كبار املديرين ، وهي ختتلف عندما يريد استغالل سلطته ، وقد عرفت الرشوة انتشارا واسع

                                                             
  18ـ د.حمدي عبد العظیم : (مرجع سابق) ، ص27.

  19ـ بشیر مصیطفي :(الفساد االقتصادي :مدخل في المفھوم والتجلیات)،مجلة بحوث اقتصادیة عربیة،السنة13،العدد2006،36،ص127. 
20WWW. Moqatel .com / 10/02/2012.  
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بشكلها وطبيعتها ، فقد تكون ذات قيمة مادية أو تكون ذات طبيعة عينية ، وقد تأخذ مفاهيم وتفسريات عدة، فمنهم من 

مهما  يسميها هدية ومنهم من يسميها مساعدة ومنهم من يسميها إكرامية  والكل يعي أا رشوة ال جتوز بأي وجه حق

  .اختلفت تسمياا

تعترب من أكثر مظاهر الفساد خطورة واألصعب عالجا، فهي تنجم عن استغالل املنصب احلكومي :  ـ احملاباة واحملسوبية3

لالستفادة الشخصية ملصلحة الفرد وحماسيبه دون وجه حق، فهو فساد ناتج عن سوء نية وسوء قصد مع سبق اإلصرار عليه 

، وبذلك تستغل املوارد وتشغل ) اجلهوية والقرابية(إىل من ال يستحق ، وأساس التمييز الصلة إلعطاء حق من يستحق 

املناصب من قبل غري املؤهلني ، مما يؤذي إىل تركم ثروات هائلة لدى بعض األفراد ، فتنشأ آثارا سلبية تنعكس على حياة 

  . اتمعات واملواطنني نتيجة هلذه املمارسات

عد من أخطر الظواهر املنتشرة بكثرة يف املؤسسات احلكومية ، ويقصد به اصطناع األوراق واملستندات، وي :ـ التزوير 4

وتقليد التوقيعات واألختام الرمسية أو احلكومية عن طريق الطباعة للشهادات والشيكات واألوراق التجارية والنقود املالية  

تزوير أيضا باألساليب التقليدية العادية أو اليدوية ، ويعتمد التزوير وهذا باستخدام تقنيات تكنولوجية حديثة وقد حيدث ال

على الذكاء العقلي وفن التقليد ، وعادة ما يزور املوظف ملصلحته اخلاصة أو مصلحة الغري للحصول على مثن أو مقابل من 

ليد وحماكاة احلقيقة أو اختالقها أو عملية التزوير ، نستطيع القول أن التزوير يعد جرمية اقتصادية وإدارية تعتمد على تق

  .      حتريفها بقصد غش اآلخرين ، وهذا من أجل جين أو احلصول على منفعة ومصلحة لشخصه أو غريه

وهو يعد من أكثر املظاهر انتشارا يف املرافق العمومية ، وهو يعد من األساليب االجتماعية امللتوية اليت يلجأ  :ـ الغش 5

ن من موظفي اإلدارات العمومية دف خداع اآلخرين الذين يقبلون على طلب واقتناء خدماا لتحقيق إليها بعض الفاسدي

منافع ومصاحل خاصة، فالغش سلوك إجرامي غري أخالقي وظاهرة مرضية استوطنت نفوس بعض املرضى من موظفي 

  .   دون وجه حق اإلدارات العامة لتحقيق منافع على حساب اآلخرين أو للحصول على مكاسب مالية
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وهو سلوك غري أخالقي متفشي لدى الكثري من املسئولني الكبار يف املؤسسات احلكومية ، ويقصد به قيام :  ـ االبتزاز6

كبار العاملني يف قمة اهلرم الوظيفي يف املؤسسات احلكومية باالحتيال إلجبار املتعاملني معهم على تقدمي مبالغ نقدية أو أشياء 

ها ، وديدهم بأم يف حالة عدم تقدمي ما يطلب منهم يقومون بإيذائهم بدنيا أو نفسيا أو مراقبتهم أو تلفيق عينية أو غري

التهم هلم أو اإلساءة والتشهري م بني الناس وعرب وسائل اإلعالم ، أو إحالتهم على التحقيق اإلداري أو توقيع عليهم 

املزايا ، األمر الذي جيرب ضحاياهم على االستجابة والرضوخ لتهديدام جزاءات وعقوبات إدارية ، أو حرمام من بعض 

ودفع أو تقدمي املقابل املايل أو العيين أو العالقة غري املشروعة مع النساء والفتيات اخلاضعات لنفوذهم وسلطام مقابل الترقية 

  .  أو احلوافز املكافآت

فمن بني أهم مظاهر الفساد اإلداري املتفشي يف إداراتنا العامة استعمال الواسطة وتعد الواسطة من الظواهر  :ـ الواسطة 7

االجتماعية العامة اليت تسود معظم اتمعات إال أا ختتلف من جمتمع إىل آخر ، وتعترب اتمعات النامية أكثر تأثرا ا 

لبيئتها احلضارية واالجتماعية القائمة على استمرار العالقات األولية التقليدية وما  ومبمارستها من اتمعات املتقدمة  وذلك

وهي تعد وسيلة أو أداة يستخدمها الفرد أو األفراد للوصول إىل شخص ميلك سلطة القرار " يرتبط ا من قيم ومعايري ثقافية 

ة الرمسية  ، وأحيانا ما تستخدم باسم عاطفة اخلري لتحقيق مصلحة لشخص أو أكثر، وهي خارج القنوات واللوائح التنظيمي

  21"وما يعرف بالشفقة أو الشفاعة 

وهو سلوك غري أخالقي ،إذ ويف غياب الرقابة  :ـ التباهي والتعسف يف استعمال النفوذ والسلطات املمنوحة للموظف 8 

على مكافآت غري قانونية ، دون اعتراض يستغل املوظفون العموميون مواقعهم وصالحيام يف ابتزاز املواطنني للحصول 

مما يؤذي إىل حرمان املواطن من حقه يف االعتراض " األفراد خوفا من معاداة موظفي احلكومة والتعرض لألذى الشخصي 

 على أي استغالل للسلطة ، مما يؤذي إىل زيادة الفساد واستفحاله ، فتصبح الوظيفة بالنسبة ملثل هؤالء املوظفني مرتعا خصبا

                                                             
ـ فایز الجبالي : (معنى الوساطة وأسبابھا لدى الشباب في المجتمع األردني)،دراسة تحلیلیة من منظور اجتماعي،مجلة مؤتة 

78،ص3،1996،العدد21،األردن،المجلد 21  
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 22"للتسلط وبسط النفوذ وحتقيق األهداف واملصاحل اخلاصة الغري املشروعة على حساب األهداف واملصاحل العامة املشروعة 

فجهل بعض املوظفني ووصول غالبيتهم للحصول على الوظيفة بالطرق الغري املشروعة جعلهم يتباهون وخيتالون يف استعمال 

تعماهلا من أجل كيد املواطنني والتحايل عليهم  وإيهامهم بأن ما يقدمونه هلم من السلطات املمنوحة هلم ، ويتعسفون يف اس

خدمات هو جمرد منحة ومنة منهم وفضل ، فيبدوا أن اإلدارة العامة وحلد اآلن فشلت يف نقل الصورة الصحيحة اليت يتبني 

  .  من خالهلا أن املوظف العام خادما للشعب وليس سيدا له

فمن بني أهم املظاهر اليت يتجلى ا الفساد اإلداري  ):االنتهازية واملتاجرة بالوظيفة(التسيب اإلداري ـ انتشار ظاهرة 9 

فلقد أصبحنا نالحظ انتشار أنواع معينة من السلوك بني " يف وسط املنظمات احلكومية هو انتشار مظاهر التسيب اإلداري

عور باملسؤولية ، والتراخي يف أداء الواجبات ، وإمهال العمل واالجتار املوظفني العاملني باإلدارة العامة خصوصا ، كعدم الش

بالوظيفة واالنتهازية ، وامليل إىل استغالل اإلدارة لتحقيق املصلحة اخلاصة على حساب املصلحة العامة ، واالحنراف بالسلطة 

من شأنه اإلساءة واإلضرار باملواطنني  واستخدامها يف غري جماالا ، وتشويه القرارات اإلدارية وعرقلة تنفيذها،وهذا

   23"واملصلحة العامة على حد سواء

فمن بني أعراض الفساد اإلداري يف  ) :الالمسؤولية والالمباالة(ـ عدم التزام املوظف بتكريس نفسه للعمل الوظيفي 10

املؤسسات احلكومية عدم تكريس املوظفني مجيع أوقات عملهم خلدمة املؤسسة  فالعدد األكرب من العمال ال يتقيدون بالدوام 

الرمسي ، واألدهى من ذلك أن بعضهم ال يتقيدون إال مبواعيد احلضور واالنصراف، حبيث ال ميضون إال بضع ساعات قليلة 

مكاتبهم اإلدارية إلثبات دوامهم ، وهناك بعض املوظفني من جيمع عمله يف اإلدارة مع عمال إضافيا يف القطاع اخلاص أو يف 

املهن احلرة ،وجندهم خالل الساعات القليلة اليت يقضوا باإلدارة ال يبذلون كل طاقام ألن كل اهتمامهم منصب على 

تبدوا يف رأيهم أكثر أمهية من غريها ، كما يلجأ بعض املوظفني إىل التهرب من مسؤوليام اخلاصة اليت تنتظرهم واليت 

                                                             
  22ـ جاسم محمد الذھبي : (الفساد اإلداري في العراق)، مركز المشروعات الدولیة الخاصة،ص7. 

  23ـ إسماعیل قرة وآخرون : (تنمیة الموارد البشریة)،دار الھدى للنشر والتوزیع،عین ملیلة،الجزائر،2002،ص25.
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مسؤوليام بأساليب متعددة كالتأخر أو التغيب بدون عد شرعي عن احلضور إىل مكان العمل ، أو اخلروج أثناء أوقات 

لقاة على عاتقهم ، ويف بعض األحيان يلجأ الدوام الرمسي لقضاء مصاحلهم اخلاصة غري مبالني باملسؤولية املادية واألدبية امل

املوظف إىل االنسحاب النفسي من العمل ، حيث جنده قابعا وراء مكتبه خالل فترة الدوام الرمسي إال أنه ال ينجز أي عمل  

يقضي وهذا السلوك يؤذي إىل تراكم معامالت املواطنني وتأخري أعماهلم وعدم إجنازها ، ويف بعض األحيان قد جند املوظف 

عمله يف قراءة الصحف واالت أو استقبال الضيوف وتبادل األحاديث الشخصية معهم دون مراعاة لقيمة الوقت املخصص 

  .للعمل

فمن بني أهم متظهرات الفساد  :ـ اإلمهال الوظيفي واستغالل وسائل ومعدات املؤسسة يف خدمة أغراض شخصية 11

هو تعديها واستغالهلا لوسائل ومعدات العمل يف قضاء مصاحلهم اخلاصة ، حيث اإلداري يف املؤسسات احلكومية اجلزائرية 

كثريا ما نالحظ يف إدارتنا العامة استعمال سيارات املؤسسة يف قضاء املشاوير اخلاصة أو استعمال املعدات املكتبة واملطبعية 

تيجة لالمباالة واإلمهال الصادرة عن بعض ألمور شخصية ، كما يالحظ أيضا يف هذا الصد إتالف بعض املعدات والوسائل ن

  . املوظفني العامني

فمن بني أهم متثالت الفساد اإلداري يف املنظمات احلكومية هو عدم تكتم بعض  :ـ عدم احملافظة على األسرار املهنية 12

سرار املتعلقة باملناقصات املوظفني العاملني ا على أسرار مؤسسام ، حبيث جند البعض منهم قد جيرأ على البوح ببعض األ

  .   الوطنية لكي يرسيها على أحد املتعاملني دون سواه ، أو قد جيرؤون على بيع بعض األسرار للمؤسسات اخلاصة املنافسة

أيضا من بني جتليات ومظاهر الفساد يف اإلدارات العامة ومما زاد يف تفاقم آثارها  :ـ كثرة وتعقد اإلجراءات اإلدارية 13

فمما يالحظ غموض وإطالة اإلجراءات والنظم والتعليمات إىل احلد الذي " املنتنة هو كثرة وتعقد اإلجراءات اإلدارية  السيئة

أصبح فيه املواطن يعتقد أن املوظف يستطيع أن مينح أو مينع وأن ينفذ أو يؤجل ذلك ، ونتيجة لذلك فقد وجد املواطن 
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ب التملق واالستعطاف واحملسوبية ، بل تعدى ذلك إىل استعماله بعض البسيط نفسه مرغما على إتباع وسائل وأسالي

  .24"األساليب الغري املشروعة للوصول إىل املوظف وإقناعه بضرورة إجناز العمل بالسرعة املطلوبة دون تباطؤ أو عرقلة 

اإلداري يف املؤسسات  أيضا من بني أهم متثالت الفساد:   ـ غياب وانعدام الضمري املهين لبعض املوظفني العامني14

احلكومية هو عدم جترد واستقامة بعض موظفي اإلدارات العامة ، فغالبية السلوكيات اليت يتعامل ا املوظفني العامني مع 

املواطنني ال ختلوا من حتيزهم لالعتبارات الشخصية أو األسرية أو الطائفية أو العرقية أو السياسية ،وأصبحوا جييزون ألنفسهم 

اهلدايا واإلكراميات وحىت تورطهم يف خمتلف أشكال الرشوة ، مما قد يؤذي إىل شراء ضمري وذمة املوظف بشكل فعلي  قبول 

وهذه تعد كارثة حقيقية ، وذلك ألن ظاهرة الرشوة تتجاوز آثارها وسلبياا سلوك الفرد أو جمموعة األفراد الذين ميارسوا 

تمع بكل قطاعاته ، حبيث أا حتدث خلال خطريا يف منظومة لتشمل اا تضعف من فاعلية املشاريع االقتصادية ، كما أ

القيم واملثل االجتماعية ، كما أا تصيب أجهزة الدولة بالشلل وحتد من فاعليتها يف حتقيق األهداف الطموحة خلطط الدولة 

  .    االقتصادية واالجتماعية

إن ما تشهده إداراتنا العامة عدم التزام  ) :عدم الرتاهة واالستقامة( ملهنة ـ عدم التزام املوظف مبعايري أخالقيات ا15

موظفيها مبعايري الرتاهة واالستقامة اليت تدعوا إىل ضرورة معاملة مجيع املواطنني بشكل متساو وعادل وعدم حماباة أي شخص 

إن صح القول ال يتحلون باألخالقيات  أو جمموعة ما على أي شخص أو جمموعة أخرى  فغالبية موظفي اإلدارات العامة

الفاضلة وال يستطيعون متثل فكرة الصاحل العام والتمتع باحلاسة السياسية ، ومل يستطيعوا بعد من إدراك أن الوظيفة اليت 

  .    يشغلوها هي تكليف مفروض عليهم خلدمة مجيع املواطنني

د أهم مظاهر الفساد اإلداري هو عدم احترام موظفي اإلدارات فأح:  ـ عدم التزام املوظف باحترام الشرعية القانونية16

العامة قوانني املؤسسة ، فمن الناحية املبدئية ختضع الوظائف العامة إىل إجراءات تنظيمية مستمدة من الدستور والقوانني 

                                                             
  24 24ـ إسماعیل قرة وآخرون : (مرجع نفسھ)،ص29.
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شرعية القانونية من حيث واألنظمة ألي بلد ، وعليه فإن املوظف خالل قيامه بعمله الوظيفي يعترب مسئوال على احترام ال

امليل حنو " قواعد االختصاص وقواعد اإلجراءات الشكلية ، إال أنه بعض املوظفني ال يلتزمون بالشرعية القانونية وينتام 

خمالفة القواعد القانونية واألحكام املالية املنصوص عليها بالقانون أو داخل املنظمة ، وحماولة جتاوزها وخرقها واعتبار ذلك 

ونتيجة لذلك تسود الرغبة يف كسر القانون واالحتيال عليه ، واخلروج ... وع من الوجاهة أو دليل على النفوذ والسلطة ن

فلذلك أفقد القانون قوته واحترامه مما أذى إىل  25" عن أحكامه للحصول على املنافع الشخصية اليت تدر على مرتكبيه 

  . بددين ألموال الدولة ومشروعاا العامةارتفاع نسبة اخلارجني عن حكم القانون وامل

فأحد أهم مظاهر الفساد اإلداري عدم إطاعة املرؤوسني  :ـ انعدام الطاعة التسلسلية بني موظفي اإلدارات العامة 17

يت للرؤساء ، فمن املتعارف عليه أنه ووفقا ملبدأ التسلسل اهلرمي أو الرتبوي يتوجب على كل موظف إطاعة أوامر رؤسائه وال

ال تتعارض مع القوانني ، غري أن ما يسود بني املوظفني يف خمتلف مستويام هو عدم االكتراث ألوامر رؤسائهم ، وذلك 

ألن شغل الوظائف اإلدارية بالنسبة لعدد معترب ال يتم على أسس قانونية وموضوعية ، وإمنا  خيضع العتبارات كثرية ، ومن 

صراعات هامشية بني الرؤساء واملرؤوسني ، مما ينعكس بسلبياته اخلطرية على حسن شأن مثل هذا الوضع خلق بؤر توتر و

سري املرافق العامة وعلى مصاحل املواطنني ، واحلقيقة  أن إحساس الرئيس باالستهانة باألوامر اليت يوجهها للمرؤوسني، 

نظيم اإلداري ، ومظهرا من مظاهر ختلف اجلهاز وحماولة املرؤوسني التملص من إطاعة تلك األوامر هو مبثابة أداة هدم يف الت

  .  اإلداري جيب جتاوزه ، بل إنه مرض خطري ينبغي عالجه

أيضا من بني أهم مظاهر الفساد اإلداري عدم جودة وبطأ خدمات  :ـ بطأ ورداءة اخلدمات واملعامالت احلكومية 18

ريا ما جند عبارات التذمر والسخط وعدم الرضا اليت يبدوا املؤسسات احلكومية باملقارنة بنظرياا يف القطاع اخلاص ، فكث

املواطنني إزاء اخلدمات املقدمة من طرف اإلدارات العمومية ، وهذا راجع لنقص تكوين وتسيب وإمهال وال مباالة املوظفني 

وواجبام املهنية ، احلكوميني  خاصة يف ظل غياب نظام رقايب صارم ورادع وفعال يلجمهم عن التراخي يف أداء مهامهم 
                                                             

  25ـ زكي حنوش:(مظاھر الفساد اإلداري في السلوك الیومي للمواطن العربي)،(دراسة حالة)،بحث منشور على شبكة المعلومات الدولیة،ص4ـ5.
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فكثريا ما يصادف املواطنني األخطاء واألغالط يف الشهادات والوثائق املستخرجة ، وكثريا ما ينتظر املواطنني ملدد قياسية 

  .  وخيالية يف سبيل قضاء خدمة أو مصلحة ال تستدعي إال دقائق معدودات إلجنازها يف القطاع اخلاص

   :اخلامتة 

ساد اإلداري يف اجلزائر ووصلت إىل مستويات ومعدالت غري مسبوقة يف حجمها وتنوعها ، وآثارها لقد استشرت ظاهرة الف

املدمرة على احلياة واإلنسان و رفاهه املادي والروحي   فمما ال شكك فيه أن استفحال هذه الظاهرة املرضية اخلطرية يف 

ل املواطنني وأجهزة الرقابة املختلفة ، كما أنه سيؤذي إىل فقدان إداراتنا سيعرض املوظف العام ال حمالة إىل انتقاد شديد من قب

ثقة املواطنني بالدور الفعال واحليوي الذي جيب أن تلعبه أجهزة اإلدارة العامة واملؤسسات احلكومية يف عملية التطوير 

حلادة اليت استشرت يف رحم االقتصادي واالجتماعي املنشود دف اللحاق بركب العوملة ولتجاوز هذه األزمة اإلدارية ا

   اإلدارة العامة خصوصا ، جيب تفعيل آليات الرقابة واملتابعة والضبط والعقاب والسهر على ممارسة عملها يف شفافية تامة

كما جيب على الدولة توجيه العناية الفائقة إىل إشباع الرغبات واحلاجات املختلفة لألفراد العاملني بالسهر على توفري حد 

أدىن من القيم والفضائل االجتماعية ، وذلك عن طريق زيادة أجورهم بشكل دائم على حنو يتناسب وتكاليف املعيشة 

ورهم، وتوسيع نطاق الضمان االجتماعي واحلماية االجتماعية للموظفني، ومن وختفيض نسب الضرائب اليت يدفعوا عن أج

جهة أخرى البد من بذل جهود تربوية تشمل املوظفني أنفسهم لتوعيتهم بأمهية الصاحل العام ، كما يتوجب القيام حبملة 

من طرف اجلميع، وهنا البد للقيادة توعوية شاملة عن طريق وسائل اإلعالم املختلفة إلبراز تلك املساوئ وكيفية حماربتها 

  .   السياسية من جتسيد العالج الشايف والسهر على التزام اجلميع بتطبيق كل ما يسن من قرارات يف هذا الشأن
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