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 شكر وعرفان

 

 

 لذي وفقنا وسدد خطايانا إلنجاز ىذا العمل نشكر اهلل عز وجل ا

 لى كل من ساعدنا من قريب أو من بعيدإنتوجو بالشكر الجزيل 

ونخص بالذكر األستاذ "أبركان فؤاد" الذي قبل اإلشراف عمى ىذه المذكرة، وعمى 
 المجيودات التي بذليا أثناء إنجازنا ليذا العمل

 كما نشكر جميع األساتذة الكرام.

 

  



 إهداء

 

 أىدم ىذا العمؿ إلى

لى أمي الحنكنة التي صبرت كتحممت مف أجمي  أغمى شخصيف في حياتي، إلى كالدم كا 
 كساندتي في مشكارم الدراسي

 إلى إخكتي كأخكاتي األعزاء

 إلى كؿ صديقاتي كزمبلئي في الدراسة

 إلى كؿ مف يعرفني

 إلى كؿ ىؤالء  أىدم ىذا العمؿ 

 

 جكماخ رشيدة

 

 

 

 

 



 

 إهداء

 

ىذا العمؿ المتكاضع إلى أمي الغالية منبع الحب كالحناف حفظيا اهلل كاطاؿ في  أىدم
 عمرىا،

لى كالدم   كا 

 إلى كؿ إخكتي كأخكاتي

 ككؿ عائمتو زكرداني" إلى خطيبي "كريـ

 إلى كؿ األقارب الكراـ

 إلى جميع زميبلتي كزمبلء الدراسة ككؿ مف يعرفني

 

 يزير تيحادة  

 

 



 مقدمة
 

 أ
 

 :مقدمة
جؿ تقريبيـ أالخدمات مف  أجكدالمكاطنيف، كتكفير  اىدة لكسب ثقةج دارةاإلتسعى 

 دارةاإلىذه  أفخمؿ قد تنعكس سمبا عمى ىذه العبلقة، فماذا لك  أممنيا، كفي حالة 
كلتفادم حدكث ذلؾ   فما المتكقع منيا .فساد كصارت عرضة ألشكالو كمظاىره أصابيا

كمحاربة  اإلدارملمحد مف الفساد  راءاتكاإلجكتكفير ترسانة مف القكانيف  إعدادستكجب إ
 النامية مقارنة بالدكؿ المتقدمة،كؿ مظاىره، ألف ىذه الظاىرة اجتاحت بشكؿ سريع الدكؿ 

، اآلفةتزاؿ تعاني مف ىذه  كالجزائر ككنيا دكلة مف دكؿ العالـ الثالث المتخمؼ كانت كال
المتحدة لمكافحة  األمـة تفاقيإلذلؾ حاكلت جاىدة لمحاصرتيا عف طريؽ المصادقة عمى 

، كال تخمك 2006قانكف مكافحة الفساد كالكقاية منو في  إصدارككذا  2004الفساد في 
 أنكاعكمكاجية كؿ  دارةاإلكالسعي لعصرنة  اإلدارم اإلصبلحمف برامج  برامج حككمتيا

 الفساد.

 الموضوع: أىمية

تقؿ فتكا عف  ي الجد خطيرة اجتاحت العديد مف المجتمعات، كى آفةيعد الفساد 
ككذا السياسي، لما لو مف  كاإلعبلمي األكاديمي ىتماـاإلستحكذ عمى إالحركب، لذلؾ 

 كأصبحت، ةاألخير  اآلكنةمت في حستفإ أنيا إالنو ظاىرة ليست بالجديدة أمع  أخطار
 قتصادية كاالجتماعية كالسياسية.عمميات التقدـ كالتنمية اإل أماـتشكؿ عائؽ 

 دارةاإلألنو يصيب  اإلطبلؽخطر عمى أالفساد ىك  أشكاؿكأحد  ماإلدار كالفساد 
نحراؼ عف اإل إلىبالشمؿ كيجعميا غير قادرة عمى القياـ بالمياـ كالخدمات كتقكدىا 

القكاعد كنظـ العمؿ الرسمية، كىيمنة المصمحة الشخصية كفقداف الرشد كالحكمة في 
لمكاطنيف كفقداف الشرعية كالمشركعية، تخاذ القرار كتدني جكدة الخدمات كبالتالي سخط اإ

ظاىرة متعددة الجكانب لتعدد مظاىره التي أخذت تتجاكز حدكد الدكلة، لـ  اإلدارمكالفساد 



 مقدمة
 

 ب
 

 أكجدتالكطنية فقط بؿ الدكلية، لذلؾ  اإلجراءاتيعد مف الممكف مع الظاىرة مف خبلؿ 
 منظمات عالمية حككمية كغير حككمية لمكافحة الفساد.

المكاضيع حساسية، ألف  أكثرخاصة مف  اإلدارمعمكما كالفساد الفساد  كتعد ظاىرة
 مؤشراتو قد تشكه سمعة بمد ما.

 الدراسة: أىداف

 خاصة. اإلدارمتحميؿ كتشخيص ظاىرة الفساد عامة كالفساد  -
في الجزائر ككذا الجيكد المبذكلة مف طرؼ  اإلدارممكافحة الفساد  آليات إبراز -

 مككنات المجتمع.
ككشؼ معكقات كالعقبات التي تكاجو جيكد  اإلدارمالضكء عمى الفساد تسميط  -

 .اإلجراءاتمكافحتو في الجزائر ككذلؾ محاكلة ترشيد ىذه 

 ختيار الموضوع:إمبررات 

 ذاتية. لأخر ك مكضكعية  كأسبابختيارنا ليذا المكضكع نابع مف مبررات إ إف

 الموضوعية: -1
مكافحتو في  آلياتك  اإلدارمد ككف البحكث المنصبة في ىذا السياؽ "الفسا -

 الجزائر" قميمة كمعظميا مركزة عمى الفساد عامة.
 في الجزائر. اإلدارممكافحة الفساد  آلياتحّداثة  -
 إجراءاتكخطكرتو لما يترتب عنو مف  اإلدارمحساسية مكضكع الفساد  -
 ئية يعاقب عمييا القانكف.اجز 

 

 



 مقدمة
 

 ج
 

 الذاتية: -2
محاكلة  إلىالسياسية شدنا الشغؼ كالعمكـ  دارةاإلككننا ندرس في مجاؿ  -

 ستئصالو مف جذكرهإفي الجزائر ككاقعو، كما يمنع  اإلدارمالفساد  أسبابمعرفة 
 .الحمكؿ، كجذب االنتباه لخطكرة ىذه الظاىرة إيجادمحاكلة  -
سبيؿ تحقيؽ نتائج ختيارنا ليذا المكضكع نابع مف غيرتنا عمى كطننا كفي إ -
 .اإلدارم يجابية في مجاؿ محاربة الفسادإ

 الدراسات السابقة:

مكضكع  إلى اإلدارمكالقانكف  دارةاإللقد تطرؽ مجمكعة مف الباحثيف الميتميف ب
 تحت عناكيف مختمفة. اإلدارمالفساد 

في الجزائر"، أطركحة مقدمة مف  اإلدارمالقانكنية لمكافحة الفساد  ليات"اآل -1
كحقكؽ، تخصص قانكف عاـ،  الباحث: حاحة عبد العالي لنيؿ شيادة الدكتكراه، عمكـ

 .2013 -2012جامعة بسكرة، 
، بينما ركز عمى اإلدارمالنظرم لمفساد كالفساد  طاراإلعمى  األطركحةحتكت إكقد 

، اإلدارمقرىا المشرع الجزائرم لمكافحة الفساد أالجزئية التي  جراءاتالجانب القانكني كاإل
 كما قدـ تكصيات.

لفساد في التشريع الجزائرم"، مذكرة لنيؿ شيادة الرقابة في مكافحة ا أجيزة"دكر  -2
، جامعة قاصدم مرباح، كرقمة إدارم، تخصص قانكف دقكؽ سميرة مقدمة مف الماستر
 .2014 -2013سنة 

الرقابة في الجزائر لمكافحة الفساد، كالدكر التي تمعبو  أجيزةلقد ركزت الباحثة عمى 
 .يزةاألجفي ىذا المجاؿ مع تحميؿ نقائص كعيكب ىذه 



 مقدمة
 

 د
 

كالمالي في مجاؿ الصفقات العمكمية في القانكف  اإلدارمظاىرة الفساد  -3
، داريةاإل جراءاتر في القانكف العاـ، فرع قانكف اإليستجالجزائرم": مذكرة لنيؿ شيادة الما

ركزت الباحثة عمى  .2013سنة  تيزم كزك بف بشير كسيمة، جامعةمقدمة مف طرؼ 
آليات مكافحتيا قصد إعطاء نظرة لكاقع تفشي الفساد مكضكع جرائـ الصفقات العمكمية ك 

 كالممارسات غير المشركعة في قطاع الصفقات العمكمية. 
كالنطاؽ الذم أضفناه ىك دكر المنظمات الحككمية كغير الحككمية في محاربة 
الفساد، باإلضافة إلى آليات أخرل كىي الحكـ الراشد كالمجتمع المدني كاإلعبلـ كآليات أك 

 احات مستقبمية لمكافحة ىذه الظاىرة.اقتر 
 :شكاليةاإل
 ىذه الدراسة تتمحكر حكؿ: إشكاليةنطبلقا مما سبؽ فإف إ

 في الجزائر ؟ اإلدارممكافحة الفساد  آلياتما مدل نجاعة كفعالية 
 .األسئمةكتجنب الخركج عف مضمكنو نطرح مجمكعة مف  أكثركلفيـ المكضكع 

 فو؟ماذا نقصد بالفساد؟ كما ىي أصنا -1
 ؟ كما ىي انعكاساتو عمى مسار تنمية المجتمعات؟اإلدارمما ىك الفساد  -2
 ؟اإلدارمالفساد  أسبابما ىي  -3
مكافحتو كىؿ نجحت ىذه  آليات؟ كما ىي رفي الجزائ اإلدارمما ىك كاقع الفساد  -4

 ؟اإلدارمفي الحد مف الفساد  ةاألخير 
 دارةاإلفي  اإلدارمىي الحمكؿ المستقبمية إليجاد بدائؿ لمحاربة الفساد  ما -5

 الجزائرية؟

 حدود الدراسة:
 .تقتضي أم دراسة حدكد مكانية كزمانية ضابطة



 مقدمة
 

 ه
 

 لياتفي الجزائر كنرصد اآل اإلدارمكاقع الفساد  إلىحدكد مكانية: سكؼ نتطرؽ  -1
 القانكنية كالمؤسساتية لمكافحتو في الجزائر.

نت ىناؾ كا 2004، قبؿ 2014- 2004الحدكد الزمانية: الفترة الضابطة  -2
نو بعد مصادقة الجزائر عمى اتفاقية أ إال مكافحة الفساد لـ تكف فعالة، آلياتك  إجراءات

صاّرت الجزائر ضمف ضمار الدكؿ المكافحة   2004المتحدة لمكافحة الفساد في  األمـ
قانكف مكافحة الفساد كالكقاية  بإصدارالمتحدة، فسارعت  األمـتحت رعاية  اإلدارملمفساد 
في الجزائر ككؿ ما  اإلدارممكافحة الفساد  آليات، فسكؼ تتبع تطكر 2006سنة منو في 

 .ياعتيصب في ىذا المكضكع كالجيكد المبذكلة في سبيؿ القضاء عمى الظاىرة كمدل نجا
 الفرضيات:

 :نقترح مجمكعة مف الفرضيات
نتشار ىذه إكالتحكـ في  سبابفيـ األ إلىيؤدم  اإلدارمتشخيص ظاىرة الفساد  -1
 .ظاىرةال
 في الجزائر فعالة كّمما قّمت مظاىره. اإلدارممكافحة الفساد  آلياتكمما كانت  -2
 في الجزائر عرقؿ مسار التنمية في المجتمع. اإلدارمنتشر الفساد إكمما  -3

 الدراسة:منيجية 
 األنسبالدراسة فإنو مف  أىداؼتحقيؽ  إلىالمطركحة كسعيا  اإلشكاليةنظرا لطبيعة 

 كالمنيج المقارف بصفة ثانكية. أساسيةنيج الكصفي التحميمي بصفة عتماد عمى الماإل
 المنيج الوصفي التحميمي:-1

يقكـ عمى أساس تحديد خصائص الظاىرة ككصؼ طبيعتيا كنكعية العبلقة بيف 
 يةاألكلنطبلؽ مف المعطيات اإل أساسيا كاتجاىاتيا، كيقكـ عمى أسبابالمتغيرات ك 



 مقدمة
 

 و
 

كظفنا ىذا المنيج لتحميؿ  .(1)النتائج البلزمة إلىؿ لمظاىرة محاكلة تحميميا لمكصك 
دارم كبياف أسبابو كآثاره المختمفة ككذا تحميؿ آليات المكافحة مف ظاىرة الفساد اإل

 ككذا المؤسساتية. خبلؿ النصكص القانكنية

:المنيج المقارن  -2 

الشبو حيث يبرز أكجو  الظاىرةىك ذلؾ المنيج الذم يعتمد عمى المقارنة في دراسة 
ستعانة بيذا المنيج في دراساتنا ، كعميو نقكـ باإل(2)أك أكثر ظاىرتيفختبلؼ فيما بيف إلاك 

 .لاألخر كنماذج الدكؿ  اإلدارمالفساد  لمكافحةلممقارنة بيف التجربة الجزائرية 

 طاراإل األكؿثبلث فصكؿ، الفصؿ  إلىقسمنا البحث  اإلشكاليةعمى  لئلجابة
 كأثاره اإلدارمكيتضمف تشخيص ظاىرة الفساد، ثـ ظاىرة الفساد  اإلدارمالنظرم لمفساد 

 .اإلدارمعمى التنمية كما يضـ الجيكد كالنماذج الدكلية لمكافحة الفساد 

في الجزائر فبل يمكف التطرؽ  اإلدارمأما الفصؿ الثاني تحت عنكاف ظاىرة الفساد 
 كذكر مؤشراتو. كاقع الفساد في الجزائر إلىمكافحتو دكف الرجكع  آليات إلى

في الجزائر كمدل  اإلدارممكافحة الفساد  آلياتأما الفصؿ الثالث فقد عنكانو بػ : 
 باإلضافةالقانكنية كالمؤسساتية،  لياتنجاعتيا، كىك جكىر مكضكعنا لنستعرض فيو اآل

  كتقديـ التكصيات. ةاألخير لنختـ بتقييـ ىذه  لأخر  آليات إلى
 
 
 

                                                           
مذكرة لنيؿ  ظاىرة الفساد اإلداري والمالي في مجال الصفقات العمومية في القانون الجزائري"،بف بشير كسيمة، " -  1

 .7، ص 2013حقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة تيزم كزك، درجة ماجستير في القانكف العاـ، قسـ العمـك السياسية، كمية ال
2
. 121 ص ، 2009،فألرد، ا1دار أسامة لمنشر كالتكزيع، ط ،"ميمالع البحث مناىج" د،ك دا عزيز- 



 مقدمة
 

 ز
 

 .صعوبات الدراسة
سكاءا مف حيث المنيجية    كاجيناىا عند قيامنا بيذا البحث صعكبات التيمف بيف ال

العراقيؿ، نذكر عمى سبيؿ  برز ىذهأك مف خبلؿ الكصكؿ الى المعمكمات  لعمى مف أ
 المثاؿ 
قمة المراجع المخصصة في دراسة مكضكع الفساد اإلدارم، حيث أف معظميا  -

 عالجت مكضكع الفساد عامة.
جرائـ الفساد اإلدارم في الجزائر، كىذا نظرا لسرية كتحفظ  قمة إحصائيات نسبة -

 الدكلة كىيئاتيا المتخصصة، كعدـ كشفيا ليذه األرقاـ.
نظرا لحساسية مكضكع الفساد اإلدارم، تعذر عمييا إجراء دراسة حالة ألحد  -

 .المؤسسات العمكمية

نا إلى ثبلثة كبناء عمى ما سبؽ، كلئلجابة عمى اإلشكالية المطركحة، قسمنا مذكرت
فصكؿ، ففي الفصؿ األكؿ خصصناه لئلطار المفاىيمي المتضمف تعريؼ الفساد عامة، 
كالفساد اإلدارم كتصنيفاتو كأنكاعو، أما الفصؿ الثاني فخصصناه لدراسة الفساد اإلدارم 
في الجزائر، كذلؾ بإبراز مختمؼ أسباب ظيكره ككاقعو كأبرز مؤشراتو. أما الفصؿ الثالث 

ناه بآليات مكافحة الفساد اإلدارم في الجزائر كمدل مجاعتيا، بحيث خصصنا فقد عنك 
 ىذا الفصؿ لذكر اآلليات القانكنية كالمؤسساتية لمكافحة ىذه الظاىرة، كأخيرا خاتمة.

 



 

 

 

 

 

 الفصل األول

 لظاىرة الفساد مفاىيمياإلطار ال
 

 

 

 

 

 

 



 الفسادلظاىرة  مفاىيميالفصؿ األكؿ                                              اإلطار ال
 

2 
 

 :تمييد
سكؼ نقـك فيو بضبط مفاىيـ المفاىيمي،  طارلئلفي ىذا الفصؿ الذم خصصناه 

جؿ فيـ المكضكع أمف  ، حيث تعتبر خطكة ميمةأشكالوكشكؿ مف  اإلدارمالفساد كالفساد 
بالتشخيص كعميو سكؼ نعرض الفساد عامة  إال الظاىرةيمكف فيـ  بكؿ جكانبو كال كاإلحاطة
لرائدة في أمثمة عف نماذج لدكؿ ا إعطاء إلىنعكاساتو كصكال ا  ك  وأسبابك  اإلدارمكالفساد 

 كالجيكد الدكلية لمكاجية ىذه الظاىرة. اإلدارمة الفساد ربمحا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفسادلظاىرة  مفاىيميالفصؿ األكؿ                                              اإلطار ال
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 تحميل مفيوم الفساد:  األولالمبحث 
نكاعو. أبحث بتعريؼ لظاىرة الفساد عامة كتصنيفو كذكر مسنقـك خبلؿ ىذا ال

 : تعريف الفساداألولالمطمب 

المصمحة كىك  ؼكالمفسّدة خبلىك مف فّسد فيك فاسد  تعريفو مف المنظكر المغكم:-أ 
مأخكذ مف الفعؿ يفسد إذا ذىب صبلح الشيء كخركج الشيء دكف االعتداؿ، ككذلؾ الفساد 

 .(1)الضرر بالغير إلحاؽىك التّمؼ أك 

مف المكاسب، خبث أك السحت أم الماؿ الحراـ كما  اإلفسادأم بالغ  كىك أيضا العتك
 .(2)رماـ كتقاطعكا األ ستفسد ضد استصمح كتفاسد القـك تدابركاا  ك 

يقع تحت سمطتو كدكره، ا ىك استغبلؿ لممكقع الذم يشغمو العامؿ كلم اصطبلحا:-ب 
 .(3)المنفعة الخاصةاجؿ مف 

ىك استغبلؿ السمطة مف أجؿ المنفعة  تعريؼ منظمة الشفافية العالمية:-ج 
 . (4)الخاصة

أنتربكؿ الدكلي لمفساد: ىك الكعد أك الطمب أك القبكؿ أك محاكلة الحصكؿ يؼ تعر -د 
ميف في الشرطة مف بطريقة مباشرة أك غير مباشرة عمى نقكد أك أشياء أك منفعة لمعام

  (5) يف مقابؿ القياـ بعمؿ أك االمتناع عف عمؿ يتعمؽ بالقياـ بكاجباتيـ.ف أك مدنييعسكري
                                                           

 .13، ص 2010، 1، دار الفكر لمنشر، المممكة الياشمية األردنية، ط"مكافحة الفساد"أحمد محمكد نيار أبك سكيمـ،  -  1
"، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في الفساد السياسي وأثره عمى استقرار السياسي في شمال إفريقيامة نقدم، " كري -  2

 .16، ص 2012العمـك السياسية كالعبلقات الدكلية، جامعة أبك بكر بمقايد، تممساف، 
 .172، ص 2008، 1"، سكرية، طمع الحرية ضد الفسادحسف إبراىيـ أحمد، " -  3
 www.transparency,org.com ة الشفافية العالمية: منظم -  4
ي ف أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتكراه آليات القانونية لمكافحة الفساد اإلداري في الجزائر"،حاحة عبد العالي، " -  5

 .23، ص 2014 – 2013جامعة بسكرة، سنة تخصص: قانكف عاـ، ، الحقكؽ
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لقانكف لـ يّرد تعريؼ محّدد لمفساد في ا :01-06تعريفو مف قانكف مكافحة الفساد -ق 
نما بالجرائـ التالية: الرشكة، االمتيازات غير المبّررة في مجاؿ الصفقات الخ، اختبلس  ربطو كا 

 .(1)الممتمكات، الغدر...
 فالفساد ىك كؿ الجرائـ المنصكص عمييا في الباب الرابع مف ىذا القانكف.

الفساد ىك ما يتصؿ باالكتساب غير المشركع أم مف دكف كجو حؽ كما ينتج -ك 
 .(2)ة في جميع قطاعات المجتمعرك و لعنصر القكة في المجتمع كالسمطة السياسية كالثعن
تعريفو مف المنظمة العربية لمكافحة الفساد: ىك كؿ ما يأتي عف االكتساب غير -ز 

 (3)المشركع كاالستفادة دكف كجو حؽ مف عنصر لقكة في المجتمع: السمطة كالماؿ.
كتفضيؿ المصمحة ج عف القانكف كالتنظيمات مف خبلؿ ما سبؽ فإف الفساد ىك الخرك 

 الشخصية عمى المصمحة العامة.
متعمؽ بذكر المكضكع  القرآفالكريـ: لقد كّرد أكثر ألفاظ الفساد في  القرآفمعنى الفساد في  -
 (.56 اآلية، األعراؼ" )إصبلحيا. قاؿ تعالى: " كال تفسدكا في األرض بعد األرضكىك 

كالمدف، يقكؿ اهلل تعالى: " إف الممكؾ إذا دخمكا  األقاليـك مداف كمّرة حّدد بالقرل كىي الب
 (.34 اآليةقرية أفسدكىا" )النمؿ، 

كفي قكلو تعالى: " الذيف كفركا كصدكا عف سبيؿ اهلل زدناىـ عذابا فكؽ العذاب بما 
 (.88 اآليةكانكا يفسدكف" )النحؿ، 

                                                           
 14العدد  ج ر ج ج، ،المتعمؽ بالكقاية مف الفساد كمكافحتو ،2006فيفرم  20المؤرخ في  01 -06 رقـ. القانكف -  1

لسنة  50العدد ، ج ر ج ج ، 2010اكت  26المؤرخ  في   05-10مر رقـ  المعدؿ كالمتمـ  بمكجب األ، 2006لسنة 
 .2011لسنة  44العدد ، ج ر ج ج  ،2011اكت  02المؤرخ في   15-11المعدؿ كالمتمـ بمكجب القانكف رقـ   ،2010

المشاريع الدولية لمكافحة الفساد والدعوة لإلصالح السياسي واالقتصاد في األقطار "سميـ الحص كآخركف،  -  2
 .50، ص 2006، األردف، 1ط العربية"،

"البنية االقتصادية في األقطار العربية واخالقيات المجتمع: الحمقة النقاشية التي أقامتيا بي، زياد حافظ ابتساـ الكات-  3
 .95، ص 2009، 1"، بيركت، طالمنظمة العربية لمكافحة الفساد
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، كالككف في أحسف األرض الكريمة تكّضح لنا أف اهلل تعالى خمؽ اآلياتكمف خبلؿ 
صدر منو كتخالؼ تعاليـ اهلل تالتي  األعماؿ، كأف كؿ اإلنسافصكرة كأف سبب الفساد ىك 

 تعالى تعّد بمثابة فساد.

 المطمب الثاني: جذور ظاىرة الفساد الحضارات القديمة:
، ككاف سبب اإلنسافيعد الفساد ظاىرة قديمة قدـ الحضارات فيك مكجكد كمتبلـز مع 

 أىـ ىذه الحضارات. إلىسقكط الحضارات القديمة، كسنتطرؽ  أسبابمف 
 )اليونان القديمة(: اإلغريقفساد في بالد ال

السياسية التي سادت اليكناف القديمة بأنيا أنظمة ديمقراطية، حيث  األنظمةلقد تميزت 
ىي:  أجيزةف مف ثبلثة الحكـ في النظاـ الديمقراطي يتكك  جيزةكاف الييكؿ التنظيمي أل

 المؤتمر العاـ ككاف يشمؿ جميع المكاطنيف.
أثينا لتبلفي ضعؼ المؤتمر العاـ، كالمحاكـ  ابتداعوكمجمس الخمسمائة كىك مجمس 
عف طريؽ اختيار صبلحية المكاطف المرشح  المكظفيفالتي تقكـ بالفصؿ في العقاب كمراقبة 

 عف طريؽ االنتخابات. ةخير األلتكلي الكظيفة ككاف التعييف يتـ في ىذه 
رغـ كؿ مف إال أف الفساد كجد في المدف اليكنانية المرتع الذم يقتات منو ليذا عمد 

كمكافحتيا، فمثبل "سكلكف" في  اآلفةكثير مف الحكماء كالفبلسفة اليكنانييف لتشخيص  ىذه 
كضبط عمميـ تشريعاتو التي أطمؽ عمييا )قانكف أثيكا( كضع قكاعد إلرشاد مكظفي الدكلة 

 األغنياءالمثؿ العميا لممساكاة االجتماعية في ببلد مزقتيا نزاعات  اإلدخاؿكسعي  اإلدارم
كالفقراء، كبعد سكلكف جاء أفبلطكف كالذم تطرؽ في كتابو )الجميكرية( لظاىرة الفساد، مف 

يستبعد  العدالة إلىخبلؿ مناقشتو لمشكمة العدالة الفردية كالجماعية، حيث أشار أف المجكء 
 .(1)مسالة المنفعة أك المصمحة كالتي ىي أساس ظيكر الفساد

                                                           
 .32 -31 ص ، صالمرجع السابؽحاحة عبد العالي،  -  1
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 المطمب الثالث: تصنيف الفساد
كالمجاالت التي يتغمغؿ فييا  األشكاؿيتنكع كيختمؼ الفساد مف حيث  أشكال الفساد: -1

 منيا:
 حسب المجاؿ لدينا:-أ
تكتؿ أك الحزب أك يتمثؿ باالنحراؼ عف المنيج المحّدد ألدبيات ال الفساد السياسي: -

 (1) أك المنظر. األعظـأك ككنو األكحد أك  باألزليةنتيجة الشعكر  السياسيةالمنظمة 
أك الكظيفي مف خبلؿ  اإلدارميتعمؽ بمظاىر الفساد كاالنحراؼ  :اإلدارمالفساد  -

العمؿ بالمخالفة التشريع القانكني كضكابط  تأديةالييئة كالتي تصدر مف المكظؼ العاـ أثناء 
لقيـ الفردية أم استغبلؿ مكظفي الدكلة لمكاقعيـ كصبلحياتيـ لمحصكؿ عمى مكاسب ا

 كمنافع بطرؽ غير مشركعة.
كسمكؾ الفرد كتصرفاتو غير  يةاألخبلقكمف مظاىره االنحرافات  الفساد المالي: -

  .(2)اجتماعي مقبكؿ ؼبديف أك تقاليد أك عر  المنضبطة
رفة كاالستغبللية لبلحتكارات االقتصادية ىك الممارسات المنح الفساد االقتصادم: -

، التي تستيدؼ تحقيؽ منافع اقتصادية خاصة عمى حساب مصمحة األعماؿكقطاعات 
 المجتمع بما ال يتناسب مع القيمة المضافة التي تسيـ بيا. 

ىك الخمؿ الذم يصيب المؤسسات االجتماعية التي أككؿ ليا  الفساد االجتماعي: -
. كما أف التنشئة كالمدرسة كالجامعات كمؤسسات العمؿ كاألسرةكتنشئتو، المجتمع تربية الفرد 
 .(3)فساد اجتماعي مستقبمي إلىالفاسدة تؤدم حتما 

                                                           
 .36، ص 2010، لبناف، د.ط، عربية، إشكاليات القياس والمنيجيةمؤشر الفساد في األقطار الأحمد سميـ،  -  1
ممتقى كطني حكؿ مكافحة الفساد كتبييض  "،الفساد عمى الصعيد الوطنيكسبيل لمكافحة  دالحكم الراشحميدكش عمي، " -  2

 .79- 78ص ص   ،تيزم كزك،  جامعة 2009مارس 11ك 10األمكاؿ يكمي 
 .29 -28 ص ، صالمرجع السابؽحاحة عبد العالي،  -  3
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 الفساد مف حيث درجة التغمغؿ في المجتمع: أنكاع-ب
الفساد الصغير: أك فساد الدرجات الكظيفية الدنيا كىك الفساد الذم يمارس مف فرد  -

لذا نراه ينتشر بيف صغار المكظفيف عف طريؽ استبلـ رشاكم  خريفاآلكاحد دكف تنسيؽ مع 
كعبئ الفساد الصغير يقع عمى عاتؽ الفقراء بصكرة غير متناسقة كيؤثر الفساد  األفرادمف 

 األىميةالتحيز بعيدا عف الخدمات ذات  إلىالحككمي  اإلنفاؽإذ أنو يدفع عمى حياة الفقراء 
 .كالضركرية االجتماعية

الفساد الكبير: أك فساد الدرجات الكظيفية العميا مف المكظفيف، كالذم يقكـ بو كبار  -
 تكمفةالمسؤكليف كالمكظفيف لتحقيؽ مصالح مادية أك اجتماعية كبيرة كىك أىـ كأشمؿ كأخطر 

 .(1)ضخمةالدكلة مبالغ 
 الفساد حسب نطاقو الجغرافي كانتشاره: أنكاع-ج

كما أف لمفساد يقـك ضمف نطاؽ الدكلة الكاحدة فإنو أيضا يمكف أف يأخذ بعد دكلي كقد 
 ة يككف محكرا ىذا الفساد:ينتككف أضراره عمى دكؿ مع

كىك الذم ينتشر داخؿ البمد الكاحد في منشأتو االقتصادية كضمف  فساد محمي: -
صب الصغيرة كمف الذيف ال ارتباط ليـ خارج لحدكد )مع شركات أك كيانات كبرل المنا

 أك عالمية(.
كىذا النكع يأخذ مدل كاسعا عالميا يعبر الدكؿ كحتى القارات ضمف  دكلي: فساد -

الببلد كتحت مظمة كنظاـ االقتصاد الحّر كظاىرة  يعبرما يطمؽ عمييا )بالعكلمة( 
 .(2)أكثر صكر الفساد الدكلي ألمكاؿاتبيض 

                                                           
 .79، ص المرجع السابؽحميدكش عمي،  -  1
اد االقتصادي في تحقيق التنمية المستدامة، دراسة مقارنة بين دور إستراتيجية مكافحة الفسسارة بكسعيكد، " -  2

ر في عمـك التسيير، كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير، جامعة ي"، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستالجزائر وماليزيا
 .21، ص 2013فرحات عباس سطيؼ، 
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 االقتصادية كعائق أمام التنمية اإلداريفساد مفيوم ال : المبحث الثاني
خطيرة عمى المجتمع كالتنمية،  نعكاساتإالفساد لما لو مف  أنكاعأخطر  اإلدارمالفساد 

الدراسات كالمناىج المتبعة مف  الختبلؼ اإلدارمحيث أف ىناؾ اختبلؼ في تعريؼ الفساد 
 ؿ الباحث.ك

 ياإلدار : تعريف الفساد األولالمطمب 
كجية نظر الباحثيف  الختبلؼكذلؾ  اإلدارملـ يتحدد تعريؼ كاحد حكؿ الفساد 

 كالكتاب.

فيك مفيكـ كاسع فقد يككف ذلؾ مف خبلؿ انتشار الرشكة أك المحسكبية أك التزكير أك 
ىبلتيـ العممية أك يككف ذلؾ ال تتناسب مع مؤ  إداريةفي مناصب  كاألصدقاء األقاربتعييف 

المكاطنيف في  ؿبحجة التكفير، مما يعني ثقؿ كاى إداراتبعدـ مكاكبة التطكير كتحجيـ 
 .(1)كاستغبلؿ ذلؾ في الرشكة لاألخر  اإلدارات

أك مف أجؿ  الكالءستخداـ السمطة العامة مف أجؿ كسب أك ربح اىك  اإلدارمكالفساد 
أجؿ تحقيؽ منفعة لجماعة أك طبقة ما بالطريقة التي  جتماعية أك مفإتحقيؽ ىيبة أك مكانة 

 .ياألخبلقيترتب عمييا خرؽ القانكف أك مخالفة التشريع كمعايير السمكؾ 

رض تحقيؽ غىك استغبلؿ المنصب العاـ ب" :اإلدارمتعريؼ البنؾ الدكلي لمفساد 
 .(2)"مكاسب شخصية فيك سكء استخداـ المنصب العاـ

 

                                                           
 .59، ص المرجع السابؽحاحة عبد العالي،  - 1
كمة الشركات كآلية لمحد ك "، ممتقى كطني حكؿ )حاإلطار الفمسفي والتنظيمي لمفساد اإلداري والماليسفياف، "  نقمارم - 2

 .3، ص 07/05/2012- 06مف الفساد كاإلدارم(، بميدة، يكمي 
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 اإلدارياد الفس أنواعالمطمب الثاني: 
 كمف أىميا ما يمي: : اإلداريالفساد  أنواع -1
: كتقصد بيا حصكؿ الشخص عمى منفعة تككف مالية في الغالب لتمرير أك الرشوة- أ

تنفيذ إعماؿ خبلؼ التشريع أك أصكؿ المينة، كىي كذلؾ سمكؾ ينطكم عمى طمب 
لغيره  ل مف جانب المكظؼ كذلؾ لنفسو أكأخر أك قبكؿ أك أخذ نقكد أك أم فائدة 

ع عممو بكاجبات الكظيفة م اإلخبلؿمقابؿ أداء عمؿ أك االمتناع عف أداء عمؿ أك 
 بذلؾ، عناصر جريمة الرشكة:

 مكظؼ عمكمي أك مف في حكـ الذم يسمى "المرتشي". -
 صاحب الحاجة أك المصمحة "الراشي". -
أك  األقاليـ، أك المناطؽ ك األحزاب: أم تمرير ما تريده التنظيمات )محسوبيةال- ب

 العكائؿ المتنفذة( مف خبلؿ نفكذىـ دكف استحقاقيـ ليا أصبل.
ل بغير كجو حؽ كما في منح المقاكالت أخر المحاباة: أم تفضيؿ جية عمى  - ت

 .(1)كالعطاءات أك عقكد االستئجار كاالستثمار
، اإلدارة العمكميةالمتفشي في  اإلدارم: ىي مف أىـ مظاىر الفساد وساطةال- ج

امية أكثر تأثرا بيا كبممارستيا مف المجتمعات المتقدمة، كتعد كتعتبر المجتمعات الن
شخص يممؾ سمطة القرار  إلىلمحصكؿ  األفرادكسيمة أك يستخدميا الفرد أك 

لتحقيؽ مصمحة لشخص أك أكثر كىي خارج القنكات كالمكائح التنظيمية الرسمية. 
 اعة.كأحيانا ما تستخدـ باسـ عاطفة الخير كما يعرؼ بالشفقة أك الشف

ليف الكبار في ك : ىك سمكؾ غير أخبلقي متفشي لدل الكثير مف المسؤ بتزازاال- د
المؤسسات الحككمية، كيقصد بو قياـ كبار العامميف في قمة اليـر الكظيفي في 

                                                           
ض األمكاؿ، جامعة ي، ممتقى كطني حكؿ مكافحة الفساد كتبي01-00جريمة الرشوة في ظل القانون معاشك فطة،  -  1

 . 2009مارس  11-10تيزم كزك، يكمي 
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المؤسسات الحككمية باالحتياؿ إلجبار المتعامميف معيـ عمى تقديـ مبالغ نقدية أك 
ـ في حالة عدـ تقديـ ما يطمب منيـ يقكمكف غيرىا، كتيديدىـ بأني أكأشياء عينية 

 نفسيا أك مراقبتيـ أك تمفيؽ اتياـ ليـ. أكبدنيا  بإيذائيـ
المتفشي في المؤسسات  اإلدارمفساد -: فمفونيب المال العام ةاالختالس والسرق- ق

كتبديد الماؿ العاـ عف طريؽ شتى أساليب كطرؽ التحايؿ  إىدارالحككمية ىك 
العاميف،  التي ينتيجيا بعض المكظفيف كاإلسراؼختبلس كالنيب كالسرقة كاال

المالية كتبديد لثركاتنا القكمية، الشيء  ناتبمقدار  اإلصرارالشيء الذم ساىـ في 
 .(1)الذم أنيؾ المؤسسات الحككمية لممضي قدما

 :اإلداريالفساد  أسباب -2

صمة ذات  سبابفقد تككف األ أخر إلىمف مجتمع  اإلدارمالفساد  أسبابتختمؼ 
 تاريخية ككذا طبيعة النظاـ السياسي كالنظاـ االقتصادم السائد.

 : كتتمثؿ فيما يمي:السياسية سباباأل-أ 
مى معظـ المشركعات كالمعامبلت الخاصة كاحتكار معظـ عسيطرة الحككمة  -

 .األساسيةالخدمات 
 بقاء القيادات لمدة طكيمة في الحكـ. -
 الببلد كال تقبؿ المشاركة. كجكد أنظمة حكـ استبدادية تحتكر السمطة في -
في ىيئة كاحدة ىي المنفذة  ، كذلؾ بمعنى تركيز السمطةعدـ الفصؿ بيف السمطات -

 .كالمشرعة كالمقررة

                                                           
، قراءة تحميمية في مضامين وأبعاد ودالالت الفساد اإلداري في المؤسسات العمومية الجزائريةإبراىيـ تكىامي،  -  1

، ص 2012مام  07- 06، يكمي البميدةحككمة الشركات كآلية لمحد مف الفاسد المالي كاإلدارم، ممتقى كطني حكؿ 
 .12- 9ص
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كتسيير الشؤكف  إدارةضعؼ نظاـ الحكـ عمى المستكييف المركزم كالمحمي كسكء  -
 العامة.
 غياب المعارضة الفعمية في الحكـ. -
 القانونية: سباباأل -ب 
 ضعؼ الجياز القضائي كعدـ التطبيؽ السميـ لمقانكف. -
 .اإلدارمنظمة كتشريعات تشجع الفساد غياب المحاسبة ككجكد قكانيف كأ -
 .(1)ضعؼ المساءلة العامة -
 :داريةاإل سباباأل -ج 
المسؤكليات كتكلي الكظائؼ  إسنادعدـ االعتماد الكامؿ عمى معيار الكفاءة في  -

 كالمؤسسات في المستكيات. اإلداراتالعامة في كؿ 
 يا.أنكاعبشتى  داريةاإلعدـ فعالية أساليب الرقابة  -
 في مجاؿ عمميا. كغير متخصصة كفؤةية لقيادات ضعيفة كغير تكلي المسؤكل -
 االقتصادية واالجتماعية: سباباأل -د 
 كالشرؼ. األمانةكغياب مبدأ  األجكرتدىكر مستكيات  -
في المجتمع كغياب الكازع الديني عند أغمب  اإليمافكضعؼ  كاألخبلؽانييار القيـ  -

 المكظفيف كالمسؤكليف.
 مجاالت التربية كالتعميـ كاالقتصاد.سيما في التخمؼ بكجو عاـ ال -
سكء تكزيع الثركات كالمكارد االقتصادية عمى السكاف مما يخمؽ فكارؽ طبقية.  -

 .(2)البطالة كالفقر كتدني القدرة الشرائية

                                                           
 www.univ.biskra.dz/lab/Fbm/images/Fbm, le 03/08/2015 à 9h :55كقع االلكتركني:الم -  1
، ممتقى كطني حكؿ مكافحة الفساد كتبييض األمكاؿ، مظاىر وأسباب الفساد وسبل عالجو في الجزائرصدكؽ عمر،  -  2

 .7، ص ، تيزم كزك2009مارس  11ك 10يكمي 
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 ل كىي: أخر  أسبابكىناؾ 

المجتمعات غير الديمقراطية معركفة بككنيا بيئات مغمقة تسيطر  غياب الشفافية: -
كتخضعو لرقابتيا، كال تسمح الحككمات بنشر معمكمات غير تمؾ  إعبلمياالحككمات عمى 

 التي تكافؽ عمييا كتخدـ مصالحيا.
المراجعة  أجيزةبسبب غياب استقبللية السمطة القضائية ك  عدـ القابمية لممساءلة: -

كالحريات المدنية كحرية الصحافة، مما يجعؿ مفيـك القابمية لممساءلة غاية ال تدرؾ في 
 تمعات التي ال تتمتع بالديمقراطية.المج

المكائح كالقكانيف مف طرؼ  إصدارفي  اإلفراطإف  قكانيف كالحكافز الزائدة عف الحّد:ال -
ظيكر بيئة  إلىخمؽ نظـ بيركقراطية بالغة التعقيد كىذا بدكره يؤدم  إلىالحككمة يؤدم 

نظاـ  إلىكف أنيـ ينتمكف يتكاثر فييا الفساد ألف مكظفي الحككمة كالمكظفيف العمكمييف يدرك
السيطرة لجمع الرشكة كممارسة  آلياتحككمي متشدد، كلذلؾ يستخدمكف ما في حكزتيـ مف 

 .(1)امتيازاتالنفكذ كالحصكؿ عمى 

 ياأنواعالمطمب الثالث: تعريف التنمية و 
ىناؾ تعاريؼ كثيرة كمختمفة لمتنمية، فيي مجاؿ كاسع ككؿ كاحد عرفيا حسب انتمائو 

 يف.لمجاؿ مع

 تعريف التنمية:-1
ىي العممية التي يمكف بيا تكحيد جيكد كؿ مف المكظفيف كالحككمة لتحسيف الظركؼ 
االجتماعية كاالقتصادية في المجتمعات المحمية، لمساعدتيا عمى االندماج في الحياة 

 كالمساىمة في تقدميا.

                                                           
 .8سابؽ، ص المرجع النقمارم سفياف،  -  1
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ؽ الرفاه كىي أيضا عممية حضرية شاممة لمختمؼ أكجو النشاط في المجتمع لمؿ يحق
طبلؽككرمتو، كتطكير كفاءتو  لئلنساف  .(1)لقدراتو لمعمؿ البناء كالتنمية كا 
 أىميا. أنكاعىناؾ عدة  التنمية: أنواع -2

كمخمكؽ اجتماعي سياسي  اإلنسافينسجـ كطبيعة  إنسانيعمؿ  التنمية االجتماعية:
ات اجتماعية كىي البقاء كاالستمرار مستعينا في ذلؾ بما يتمتع بو مف صف إلىيسعى دائما 

ترجمة حقيقية لمفيـك االشتراكية حيث تحقؽ العدالة كالمساكاة كالمشاركة الفعمية في تحمؿ 
 المسؤكلية االجتماعية التي بيا يتحقؽ تقدـ المجتمع.

نمكذج تنمكم يحقؽ االستدامة  إطارىي عممية تغيير شاممة في  التنمية المستدامة:
 االستخداميةة كالسياسية كالبيئية، التي تضمف ترقية الكفاءة االقتصادية كاالجتماعية كالثقافي

 .(2)في تمبية االحتياجات الحالية كالمستقبمية اإلنجازيةلممكارد كتزايد المقدرة 

يتطكر خبلليا االقتصاد  األمدالتنمية االقتصادية: ىي عممية تطكرية تاريخية طكيمة 
اقتصاد متحرؾ  إلىؿ القكمي كدخؿ الفرد القكمي مف اقتصاد بدائي ساكف ال يزيد في الدخ

ما تتضمنو ىذه الكممة مف أبعاد تغيير اقتصادم  ؿتبدأ فيو ىذه الزيادة، إنيا عممية تغيير بك
 تغيرات في المجتمعات. إلىعي كسياسي يؤدم في النياية ااجتم

 في اإلدارم: ىي الجيكد التي يجب بذليا باستمرار لتطكير الجياز داريةاإلالتنمية 
عف طريؽ كضع اليياكؿ التنظيمية المبلئمة  داريةاإلالدكلة سعيا كراء رفع مستكل القدرة 
جرائولحاجات التنمية كتبسيط نظـ العمؿ  كمحاكلة تنمية سمكؾ ايجابي لدل المكظفيف تجاه  كا 

 .(3)بأقؿ تكاليؼ ىداؼأجيزتيـ كتحسيف بيئة العمؿ مف أجؿ تحقيؽ األ

                                                           
 .21، ص 2009دار الشركؽ لمنشر، عماف،  ،1، طمدخل الى عموم التنميةجماؿ حبلكة كعمي صالح،  -  1
 .43، ص المرجع السابؽسارة بكسعيكد،  -  2
 .182 –168، ص ص المرجع السابؽجماؿ حبلكة كعمي صالح،  -  3
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في المجتمع  اإلنسافكتككف غايتيا تنمية  اإلنسافعنصر  إلىتستند  التنمية البشرية:
كالجماعات كالتجمعات المختمفة ألجؿ خمؽ التكامؿ  األفرادمف كؿ النكاحي كما تيتـ بجميع 

 .(1)االجتماعي

 االقتصادية عمى التنمية اإلداريالمطمب الرابع: انعكاسات الفساد 
 آكمية )االقتصاد(، ىناؾ أثار متعددة لمفساد عمى مختمؼ المجاالت سكاء عمى التن

 عمى السياسية كالمجتمع )االجتماعي(.

 عمى صعيد التنمية: -1
 أداءيعرقؿ التنمية خاصة في الدكؿ النامية إذ يضعؼ كيعرقؿ مف  اإلدارمفالفساد 

 اقتصاد السكؽ في الدكؿ التي تمر بمرحمة التحكؿ كتطكر الكفاءة االقتصادية.
كما يتبعو مف قمة فرص العمؿ كزيادة  خارج البمد األمكاؿضعؼ االستثمار كىركب  -

 البطالة كالفقر.
 استثمارىا في مشاريع تخدـ المكاطنيف. األجدرضياع أمكاؿ الدكلة كالتي كاف مف  -

 االجتماعي: صعيدعمى  -2
حاباة لتأخذ حؽ أك مكىذا يتحقؽ مف خبلؿ )الكجاىة( كدخكؿ الكساطة كالمحسكبية كال

كىذه المظاىر تتصدر القيـ السائدة متقدمة في ، اآلخريفعمى حساب  األفرادحقكؽ بعض 
كالعمـ، كالتي كانت أمؿ الشباب كالدافع ليـ لبللتحاؽ بالتعميـ  األخبلؽذلؾ عمى قيـ 

 الجامعي، كالعمؿ كطبيب أك محامي أك ميندس.
خبلقي لممكظفيف: كتفسير ذلؾ أف الفساد في حالة انتشاره يككف السمكؾ األ إفساد -

عميو في الدكائر الحككمية  دسمكؾ مستقر كمتعاك  إلىليذا يتحكؿ ، ك إصبلحومف الصعب 
 العاـ كالخاص.  األعماؿكقطاع 

                                                           
 www. wikipedia.com- 03-03-2015/ 14 :30hالمكقع االلكتركني:  -  1
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 .(1)كفي مقدمتيا الحؽ في المساكاة األساسيةيؤثر عمى احتراـ حقكؽ المكاطنيف  -

يستياف بو مف المكارد نتيجة عمميات  إف البمداف العربية كمنيا الجزائر تفقد جزءا  ال
ينعكس عمى معادالت التنمية االجتماعية كاالقتصادية في ىذه البمداف  األمرا الفساد، كاف ىذ

عمى جيكد التنمية الكطنية ال يتسـ  اإلدارمالضار الذم يرتبو الفساد  كاألثر ،(2)بالسمب
، مثؿ اإلنسافالمذاف يصيباف جكانب معنكية معنية في  كاإلحباطبطابع مادم بحت، فالضرر 

ي كالتفاؤؿ، يعتبر عقبة خطيرة تعترض التنمية االجتماعية الكرامة كالسمك الركح
مادية، كالمكاطنكف الذيف يعيشكف  األكثرل األخر  األضراركاالقتصادية، ليا نفس خطكرة 

أك تضعؼ معنكياتيـ بسبب الفساد المنتشر دكف  اإليذاءبصكرة دائمة في ظؿ الخكؼ مف 
مف المؤكد أنيـ لف يسيمكا بأقصى  استعماؿ السمطة بصكرة فاضحة، إساءةعقاب أك سبب 

إال نجاحا محدكدا  إعدادما في كسعيـ في برامج التنمية كعادة ال تحقؽ أفضؿ خطط التنمية 
تمقائيا في الجيكد المشتركة  اإلسياـإذا كجد أعضاء المجتمع أنيـ غير قادريف عمى 

 .(3)المطمكبة

 سياسي:العمى صعيد  -3
نشكء قكاعد كأعراؼ  إلىيؤدم  اإلدارممكائح، فالفساد كال األنظمةالقكانيف ك  بإىداركذلؾ 

الحككمية، كفي نفس الكقت تراجع أك  األجيزةجديدة كتنظيـ غير اسمي في التعامؿ مع 
الذم تفقد  األمرالرسمية التي تحّددىا القكانيف كالمكائح الصادرة،  التنظيماتتبلشي كاختفاء 

 كدكليا مما يثير المخاكؼ مف التعامؿ معيا.بالدكلة الثقة محميا  داريةاإل األجيزةمعو 

                                                           
 .89، ص المرجع السابؽأحمد محمكد نيار أبك سكيمـ،  -  1
المركز العربي لمدراسات األمنية ، الفساد اإلداري كمعوق لعمميات التنمية االجتماعية واالقتصاديةصبلح الديف فيمي محمكد،  -  2

 .98، ص 1994الرّياض، كالتدريب، 
 .99نفس المرجع، ص  -  3
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المختمفة في  األحزابزيادة الصراعات كالخبلفات في جياز الدكلة بيف  إلىكما يؤدم 
 .(1)سبيؿ تحقيؽ المصمحة الخاصة عمى المصمحة العامة

 ل كىي:أخر  انعكاسات إلى باإلضافة

 آلياتحككمية بسبب ىجرة الكفاءات العممية نتيجة لتكلي غير المؤىميف لممناصب ال -
ذات التأىيؿ العممي  كاإلمكانياتتيميش القدرات  إلىالمحاباة كالمحسكبية كالرشكة مما يؤدم 

 كالفني.
االستقرار  أضعاؼ إلىتصاعد حاالت العنؼ كاالنقسامات في المجتمع مما يؤدم  -

 السياسي.
 إلىالمكاد  سداد الديف، كذلؾ لتكجيو إمكانيةزيادة حجـ المديكنية الخارجية كعدـ  -

 .(2)األساسيةغير كظائفيا 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .89، ص مرجع السابؽالأحمد محمكد نيار أبك سكيمـ،  -  1
 .139، ص 2004، 2كط 1، لبناف، طالفساد والحكم لصالح في البالد العربيةإسماعيؿ الشطي كآخركف،  -  2
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 اإلداريالجيود الدولية لمكافحة الفساد : المبحث الثالث

نظرا لخطكرة الفساد اإلدارم كما يترتب عميو مف أثار سمبية، فبل تكفي اإلجراءات 
 .الكطنية بؿ تجاكز ذلؾ إلى حدكد الدكلة كتكاثؼ جيكدىا مف اجؿ إيقاؼ ىذه الظاىرة

 : االتفاقيات الدوليةاألول المطمب
 المتحدة: األمماتفاقية -1

كتشكؿ ىذه  14/12/2005في  اإلدارمدخمت حيز التنفيذ لمكافحة الفساد، كالفساد 
االتفاقية خطكة ىامة في حركة مكافحة الفساد كأشكالو في جميع أنحاء العالـ حيث تندرج 

يـ الفساد بكافة أشكالو، كتشكيؿ ر جتحت ىذه االتفاقية التزامات لجميع الدكؿ لمعمؿ عمى ت
 حدكثو، كمبلحقة مرتكبتيا.ع كدعـ المؤسسات العاممة عمى من

المتحدة كقد تبنتيا  األمـالمتحدة لمكافحة الفساد تحت مظمة ىيئة  األمـكتدخؿ اتفاقية 
دكلة عربية  13دكلة مف بينيا  123ككقعت عمييا  2003الجمعية العامة في أكتكبر 

كتناكلت االتفاقية خطكرة  األردفدكلة مف بينيا الجزائر، مصر، جيبكتي،  25كصدقت عمييا 
مما  كآمنيا المجتمعاتمف مشاكؿ كمخاطر عمى استقرار  اإلدارمما يطرحو الفساد كالفساد 

ية كالعدالة كيعرض التنمية كسيادة القانكف األخبلقيفكض مؤسسات الديمقراطية كالقيـ 
 .(1)لمخطر

قائمة بيف الفساد كسائر أشكاؿ الجريمة المنظمة كالجريمة لمصبلت ال باإلضافة
 .األمكاؿاالقتصادية بما فييا غسيؿ 
الدكلية  اإلحاالتع كتكشؼ كتردع نالمتحدة لمكافحة الفساد لتم األمـكقد جاءت اتفاقية 

لممكجكدات المكتسبة بصكرة غير مشركعة، كتعزز التعاكف الدكلي في مجاؿ استرداد 

                                                           
 100، صالمرجع السابؽبك سكيمـ، أأحمد محمكد نيار  -  1
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الجنائية  جراءاتالقانكنية في اإل األصكؿلمراعاة  األساسيةمـ بالمبادئ المكجكدات كتس
 لمفصؿ في حقكؽ الممكية. داريةاإلكالمدنية ك 

كمكافحة الفساد  عمن إلىكاليدؼ مف ىذه االتفاقية: تركيج كتدعيـ التدابير الرامية 
لعمكمية كالممتمكات السممية لمشؤكف ا دارةاإلتعزيز النزاىة كالمساءلة ك ، ك بصكرة أكفأ كأنجع

 .(1)العمكمية
 الجنائية حول الفساد: االتفاقية-2

  01/07/2002كالتي دخمت حّيز التنفيذ في  27/01/1999مكقعة بستراسبكغ في 
كدخمت حيز  04/11/1999االتفاقية المدنية حكؿ الفساد المكقعة بستراسبكغ في  -

 .01/11/2003التنفيذ في 
حماية المصالح المالية كالمعتمدة مف مجمس بشأف  األكركبياتفاقية االتحاد  -

 .1996جكيمية  26في  األكركبي
في  األعضاء أك مكظفي األكركبيةاتفاقية مكافحة الفساد بيف مكظفي الجماعات  -
 .(2)لمنح كمكافحة الفساد اإلفريقياالتحاد 

 اإلداريالمطمب الثاني: المنظمات الدولية لمكافحة الفساد والفساد 
كمكاجيتو بعدة  اإلدارمككمية كغير حككمية تسعى لمكافحة الفساد ىناؾ منظمات ح

 طرؽ.

 المنظمات الحكومية: -1
بيدؼ تحقيؽ  الفساد كفؽ البنؾ الدكلي ىك استغبلؿ المنصب العاـ البنك الدولي: -

مبنؾ لفي كاشنطف أف  1991مكاسب كقد أشار رئيس البنؾ الدكلي في لقاء عاـ 
الفساد كأشكالو. ألنو ليس مف الميـ كـ يتدفؽ لمدكلة مف استراتيجيات عدة مف أجؿ مكافحة 

                                                           
 .105، ص المرجع السابؽأحمد محمكد نيار سكيمـ،  -  1
 .43 – 42، ص ص المرجع السابؽحاحة عبد العالي،  -  2



 الفسادلظاىرة  مفاىيميالفصؿ األكؿ                                              اإلطار ال
 

19 
 

استثمارات كتجارة كليس مف الميـ معدؿ نمك االقتصاد قبؿ البحث عف االستقرار االقتصادم 
ل األخر كالذم ال يمكف أف يتجدر في بيئة، يخربيا الفساد كبما أف الرشكة كأشكاؿ الفساد 

 اإلحصائياتفي الدكؿ النامية إال أف  األعماؿ كانت مف السابؽ أدكات فعالة كالزمة ألداء
أنو كمما زاد الفساد زاد خطر التيميش في االندماج في االقتصاد العالمي لذلؾ فإف  إلىتشير 

المؤسسات الحككمية كالتأكيد عمى قكة كتأثير المشاركة  إصبلحمكاجية الفساد تتـ عف طريؽ 
لدكؿ الفقيرة عمى صعيد المؤسسات الحككمية العامة كيعتبر أف الفساد أكثر ما يتكاجد في ا

بيدؼ تطكير خطكط عريضة يمكف  1997نذكر المبادرة العالمية لمتقارير التي تأسست عاـ 
االجتماعي  كاألداءالعمؿ بيا عمى نطاؽ عالمي إلصدار بيانات حكؿ االقتصاد المشترؾ 

 . (1)كالبيئي بالتعاكف مع االئتبلؼ االقتصادم المسؤكؿ في البيئة
 1996أقرت منظمة التجارة العالمية في شير ديسمبر  منظمة التجارة العالمية: -
كتيدؼ  األعضاءكحدة عمؿ خاصة لمراقبة الشفافية في التبادالت الحككمية في الدكؿ  إنشاء

القياـ بدراسة عف الممارسات الحككمية في ىذا الصدد بغرض صياغة المكاد  إلىالكحدة 
في  األعضاءلمستقبؿ القريب نظرا لكجكد تبايف كاسع بيف دكؿ التفاقية في ا األساسية

 .  (2)المنظمة في ىذا الشأف
تعتبر جيكد المنظمة مف أىـ كأشمؿ  منظمة التعاون االقتصادي والتنمية: -

المبادرات الدكلية المبذكلة لمكافحة الفساد كتتركز ىذه الجيكد في المجاالت التالية: الرشكة 
دكلية، يحتؿ ىذا المجاؿ أىمية خاصة في نشاط المنظمة، كترجع أكؿ ال األعماؿفي تبادؿ 

كعندما أصدرت المنظمة مجمكعة تكصيات عرفت  1994عاـ  إلىخطكة تـ اتخاذىا 
 األعضاءتي دعت الدكؿ الدكلية كال األعماؿفي تبادالت  بشأف الرشكة 1994بتكصيات عاـ 

كنصت التكصيات  األجانبف يكظفيف الرسمتحديد معايير فاعمة لمحاربة كمنع الرشكة الم إلى
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عمى أف تقـك لجنة االستثمارات الدكلية كالشركات متعددة الجنسية في المنظمة بمتابعة التزاـ 
 .(1)الدكؿ بيذه التكصيات

 منظمات غير الحكومية:ال -2
ىي منظمة غير حككمية تحارب الفساد كأشكالو كذلؾ  :منظمة الشفافية الدولية -

ألف الفساد يعّكؽ عمميات التنمية كينتيؾ حقكؽ  إنسانية أسبابمنيا: عدة نذكر  سبابأل
 .اإلنساف

 ديمقراطية ألف الفساد ضد الفساد كخاصة الدكؿ النامية. أسباب
 خمفية ألنو يعكؽ تكامؿ المجتمع. أسباب
 عممية: لف الفساد يّدمر كيشكه عمميات السكؽ كيمغي منافع ىذه العمميات. أسباب
في كاشنطف أكدت عمى ضركرة مكافحة  منظمة الشفافية الدكليةل رمؤتم خرآكفي 

كالعدؿ كرجاؿ الديف كخبراء في محاربة الفساد  األمفالفساد أماـ عدد مف المسؤكليف ككزراء 
 كأف ذلؾ يككف مف خبلؿ أمريف:

 الحاجة لمتحالؼ- أ
، المعمميف، اإلعبلـأىمية المعمكمة كالتركيز ىنا عمى دكر المسمحيف بالمعمكمة )- ب

 في مكافحة الفساد. الستخداميا الجماعات المدنية(

 فعالياتفمسؤكلي الحككمة ال يمكنيـ حؿ مشكمة الفساد كحدىـ ألنيـ ال بد ليـ مف 
كعد الرئيس بأف جميع القكانيف  1999غير حككمية لمساعدتيـ كفي نيجيريا مثبل عاـ 

ض كالشفافية في التعامؿ مع الحككمة سكؼ تجدد كتفر  األمانةالمساعدة عمى  األنظمةك 
 . (2)بالقكة
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تعتمد المنظمة في تمكيؿ أنشطتيا عمى التبرعات  شركات متعددة الجنسيات:ال -
التي يقدميا عدد ال بأس بو مف الييئات كالمنظمات الحككمية كغير الحككمية،  كاإلعانات

راؿ مكتكزر، جينيالمتحدة، كشركات بكنيج، ك  األمـكالمؤسسات االقتصادية كالبنؾ الدكلي ك 
فمف  ،األبعادىذا التمكيؿ يحقؽ عكائد متعددة  أف شؾ أف ىذه المؤسسات ترل كككداؾ، كال

بالنكاحي االجتماعية كاالقتصادية كنكع مف الرعاية ليا كمف ناحية  اىتمامايظير  ناحية
اقتصادية، تتمثؿ في تكفير تكمفة  اىداؼ يحقؽ ليا أفل فإف محاربة الفساد يمكف أخر 

لتقديميا لبعض المسؤكليف لتمرير بعض الصفقات كفؽ كؿ  العمكالت كالرشاكم التي تضطر
ىذا كذاؾ المساىمة في تدكيؿ كسيطرة النمكذج الغربي كخمؽ مجمكعة مف التشابكات تؤدم 

الجديد، فضبل عف النظاـ العالمي  آلياتمف  كآليةاضطرار كافة الدكؿ لمخضكع لو  إلى
قة ضغط عمى بعض الدكؿ لتمرير المنظمات كتقاريرىا عف الفساد ككر  استخداـ مثؿ ىذه

المنظمة  أىداؼقكانيف تخدـ مصالح، الشركات متعددة الجنسيات أك المؤسسات الدكلية كمف 
 إرشاديةىك الحد مف الفساد عف طريؽ تفعيؿ المنظمة عمى مبادئ  اإلرشاديةكمبادئيا 

مسؤكلية  أف مخاطر الفساد تتعدل حدكد الحاالت الفردية كليذا فيناؾ إدراؾتتخمص في: 
 مة لمحاربة الفساد كأشكالو.مشتركة كعا

اعتبار الحركة ضد الفساد حركة عالمية يتجاكز النظـ االجتماعية كالسياسية 
 .(1)كاالقتصادية كالثقافية داخؿ كؿ دكلة، االىتماـ بمبادئ: مثؿ المشاركة، البلمركزية

 .اإلداريالمطمب الثالث: نماذج دولية في مكافحة الفساد 

 :ذج الصينيالنمو  -1

 ²كمـ 9.640.821جميكرية شعبية عاصمتيا بكيف، نظاـ الحكـ شيكعي، مساحتيا 
نسمة ككف الصيف بمد شيكعي اشتراكي كذا كثافة سكانية  1.350.665.000عدد السكاف 

                                                           
 .68، ص المرجع السابؽأحمد محمكد أبك سكيمـ،  - 1



 الفسادلظاىرة  مفاىيميالفصؿ األكؿ                                              اإلطار ال
 

22 
 

عالية، حيث سعى النظاـ الشيكعي إلصبلحات كتغيرات في كؿ المجاالت مف أجؿ مكافحة 
نيا الحد مف ىذه الظاىرة حيث تـ تشديد أت قكانيف مف شالفساد ككؿ أشكالو حيث صاغ

 الرقابة بمختمؼ المستكيات الحزبية.
كبالرغـ مف جميع المعارؾ التي تخكضيا في حربيا عمى الفساد فإف الصيف كببساطة 

ات نائب فالجميكرية ثمارىا، كذلؾ بحسب اعترا اإلصبلحاتتؤدم حتى تستخدـ المسكنات 
لكف في ك يشاف"، المسؤكؿ عف ممؼ مكافحة الفساد، كيقكؿ مسؤ رئيس الكزراء "كانغ ك

الحككمة الصينية إف اعتقاؿ المسؤكليف ال يحقؽ كحدة النتائج المرجكة، كلكف البد مف 
 مراجعة النظـ االقتصادية كالسياسية في الببلد.

ل تتعمؽ أخر ك  إداريةألؼ مسؤكؿ قد صدر بحقيـ عقكبات  84يذكر أف أكثر مف 
 .(1)بالحزب

ككاف الرئيس الصيني "شي جيف بينغ" قد أطمؽ حممة تطيير كاسعة النطاؽ ضد الفساد 
، كمف جانبو نفي نائب رئيس الحككمة الصينية 2012 خرافي الصيف عندما تكلى منصبو أك 

مثمما فعمت دكؿ  األحزابالصينية تبني نظاـ سياسي متعدد  دارةاإلليف غربييف عـز ك ؤ سلم
المعارضة في ضماف نزاىة  األحزابار الشيكعية، الذم يعتمد عمى الشرقية بعد انيي اركيا
ل ميمة في رأم الخبراء مف أخر  إصبلحاتليف، كيبدك أيضا أف الصيف ال تفكر في ك المسؤ 

 نظاـ القضاء بما يكفؿ استقبلليتو عف الحزب الشيكعي. إصبلحاجؿ مكافحة الفساد. مثؿ 
لمحرب عمى الفساد في الصيف.  رأخكشؼ تقرير "لككؿ ستريت جكرناؿ" عف جانب 

فقاؿ إف حممة التطيير التي يتغنى بيا قادة الصيف في كؿ  االقتصادكىك تأثيرىا عمى 
مناسبة ليا تكمفتيا. فالحد مف الكسب غير المشركع قد يعني عمى المدل القصير خفض 
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قتصادم النمك، ذلؾ ألف المسؤكليف الحككمييف ىـ المحرؾ الرئيسي لدفع عجمة النشاط اال
 .(1)الفاخرةلقطاعات مثؿ السيارات كالفيبلت كالساعات 

 كالكسائؿ التي تبنتيا الصيف لمكافحة الفساد كأشكالو نجد:  جراءاتمف اإل
نظاـ التفقد كالتحرم لفحص كؿ ما قامت بو القيادات الحزبية كالحككمية لمتأكد مف  -

 نزاىتيا كااللتزاـ بالقكانيف.
العامة  األمكاؿعت في كؿ المستكيات لمراقبة لجاف فحص االنضباط حيث كض -

 كمعاقبة المخالفيف.
 إلىنظاـ تقديـ التقارير حيث شرع في تطبيؽ نظاـ تقديـ التقارير مف القادة  -

 المؤتمرات نكاب العماؿ مف اجؿ المشاركة في اتخاذ القرار كتحقيؽ النزاىة كالشفافية.
 اـ باالنضباط.القانكنية كااللتز  األحكاؿتشديد الرقابة كفحص  -
الرقابة الشديدة عمى المالية كتدقيؽ  كأحكاـالمالية  دارةاإل إصبلحالعمؿ عمى دفع  -

 .(2)الحسابات

حسب تقرير منظمة  2012لسنة  82نقكؿ أف الصيف تحتؿ المرتبة  األخيركفي 
 الشفافية العالمية.

 نموذج السنغافوري في مكافحة الفساد وأشكالو.ال -2
نسمة ، مساحتيا  5.183.700جنكب شرؽ أسيا، عدد سكانيا  جميكرية سنغافكرة تقع

 .²كمـ 710
إف الفساد في سنغافكرة ىك حقيقة حياة أكثر منو طريقة حياة كلكننا نستطيع القكؿ يكجد 
فساد ىناؾ إال أف المجتمع ليس فاسد كىذا ما صرح بو الدكتكر " جكف ككاه" أحد الخبراء 

لحكـ في أسيا، حيث لـ تكف سنغافكرة يكما ببل فساد، بؿ المعركفيف في دراسة الفساد كنظـ ا
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كقد طرح  1945كاف منتشرا منذ الحقبة االستعمارية كحتى نياية االحتبلؿ الياباني عاـ 
التي تسبب في انتشاره في  األساسيةالدكتكر "جكف" ثبلث عناصر قد تحكم العكامؿ 

تعتمد عمى حجـ مشاركة المجتمع  سنغافكرة أكال الركاتب الضئيمة كالفرص القميمة كالتي
كالمحاسبة  اإلحضار إمكانيةالمربحة كالضبط كىذا يعني  األنشطةككجكد  دارةاإلالمدني في 

 .(1)الناجزة كلذلؾ فإنيا حققت النجاح في مبلحقة التصرفات المخالفة مف تاريخيا
ي كلكف القانكف االمتثاؿ كالكع إلىكتدعكىـ  األفرادقد تخيؼ  كاألحكاـالقكانيف الصارمة 

 إلىألف العقاب ينبو فقط  جزئييفمف أجؿ مكافحة الفساد في سنغافكرة يتضمف خطة مف 
 خطكرة الفعؿ كال يشمؿ المكافأة.

لسياسييف كمكظفيف المجتمع المدني مف أجؿ االحتفاظ  األجكرتقـك سنغافكرة بزيادة 
القتصادية مف دفع النشاط بالخبراء الشرفاء كالمكىكبيف كعدـ مغادرتيـ كلمنع الحكافز ا

الفساد المالية فإف المكاسب  أسبابك  كاإلحضارالفاسد، كعف طريؽ القكانيف الصارمة لمضبط 
كجكد الرادع كقمة الكسب  إلىالغير المشركعة قد تحكلت مف أمف العقاب كضماف العائد 

 غير المشركع.
 دارةاإلفكرة كىي: مف نمكذج سنغا األسيكيةىناؾ أربع دركس يجب أف تتعمميا الدكؿ 

لمنجاح، يجب أف يككف جياز محاربة الفساد منفصؿ عف  األساسيالسياسية ىي الشرط 
جياز الشرطة كمجاؿ السياسة يجب أف يككف جياز محاربة الفساد نزييا كالحد مف ىذا 

يككف عف طريؽ التصدم لمصادره كالركاتب الضئيمة كندرة الفرص كغياب الضبط  األخير
 .(2)الناجز
قد الحظ "سيزار لكمركسك" المتخصص في عمـ الجريمة أنو ال يكجد حؿ لمجريمة ك 

 سكل العقاب كالسجف كالردع، كقد ظيرت نتائج ىذه المبلحظة في سنغافكرة.
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بعد أف كانت تعتبر مف أكثر الدكؿ فساد، أصبحت سنغافكرة خبلؿ الثبلثيف سنة 
ؿ فسادا عمى مستكل العالـ كفؽ معايير سيا كمف بيف أقؿ الدك آة أقؿ الدكؿ فسادا في األخير 

كقميؿ المكارد  األعراؽالدكلة في تحكيؿ مجتمع متعدد  إدارةمنظمة الشفافية العالمية كنجحت 
مجتمع مزدىر متطكر يكفر أفضؿ الخدمات لمكاطنيو، كنقمت الدكلة الفقيرة  إلىالطبيعية 

 إرادةالنظاـ انطمؽ مف  أفبلحظ أحد أىـ عكاصـ التجارة كالماؿ. كالم إلىالعديمة المكارد 
نظاـ يضمف لمدكلة البقاء في ظؿ الظركؼ الصعبة التي  إيجادة ثابتة ككاضحة في يسياس

 كضعت فييا بعد استقبلليا عف ماليزيا.
كمف سياستيا الكقائية مف الفساد نجد التكعية كتأميف الضبط االجتماعي بكسائمو 

دارةالفصؿ بيف الكزارات ك  المختمفة، كالحد مف المستندات  داريةاإل جراءاتتنفيذ، تبسيط اإلال ا 
كاضحة، تركيز االختصاص في  إجراءاتالمطمكبة لمحصكؿ عمى الخدمة مع كضع مدكنة 

جية معنية مف اجؿ تركيز المسؤكلية التكسع في تقديـ الخدمة بالطريؽ االلكتركني، الحد مف 
 .(1)نشر ثقافة الفساد في الكسط االجتماعي
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 :الصة واستنتاجخ

ليا عدة تعاريؼ نظرا لصعكبة ىذه  دمف خبلؿ ىذا الفصؿ تكصمنا إلى أف ظاىرة الفسا
األخيرة كاختبلؼ مداخيؿ الدراسة، كصبل إلى تصنيؼ الفساد الذم أخذ عدة أشكاؿ كالفساد 
االدارم كشكؿ منو يمثؿ  استغبلؿ المنصب العاـ مف أجؿ تحقيؽ المصمحة الخاصة، الذم 

تعددت أنكاعو كمظاىره كالرشكة كاالختبلس...إلخ التي تعرقؿ مسار التنمية في بدكره 
المجتمع، كلمقضاء عمى ىذه الظاىرة برزت جيكد دكلية ممثمة في اتفاقيات كىيئات مكافحة 
الفساد كلعؿ مف أبرز النماذج الرائدة في مكافحة ىذه الظاىرة النمكذج الصيني ككذا نمكذج 

 ف أنجح النماذج.سنغافكرة الذم يعد م
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 :تمييد
اإلدارم في الجزائر كمدل انتشاره كتغمغمو فيي كسائر  الفساد يتضمف ىذا الفصؿ كاقع

دكؿ العالـ الثالث تعاني مف انتشار ىذه الظاىرة كعميو سكؼ نشخص كاقع ىذه األخيرة في 
ككذا مختمؼ تقارير المنظمات العالمية المدركة لمفساد باإلضافة  الجزائر كنعرض مؤشراتو،

إلى الفضائح كالدالئؿ التي شيدتيا اإلدارة الجزائرية عمى استفحاؿ ىذه الظاىرة كانعكاساتيا 
 عمى مختمؼ األصعدة  كاألسباب المؤدية لو.
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 أسباب الفساد اإلداري في الجزائر : المبحث األول

 لفساد اإلدارم تحكميا مجمكعة مف األسباب المتداخمة فيما بينيا.إف ظاىرة ا

 المطمب األول: أسباب سياسية

ضعؼ أداء السمطات الثبلث: التنفيذية كالتشريعية كالقضائية كأجيزة الرقابة المختصة  -
 في كشؼ الفساد.

 غياب حرية اإلعبلـ الحّر كالشفافية. -
الخاصة في الرقابة عمى األداء  ضعؼ دكر مؤسسات المجتمع المدني كالمؤسسات -

 .     (1)الحككمي
القيكد الحككمية عمى النشاط االقتصادم، كتمتع أفراد السمطة السياسية بحرية لمنحيـ  -

قكة احتكارية في منح الرخص كالتصاريح المختمفة دكف التشديد في تطبيؽ الثكاب 
 .(2)كالعقاب تجاىيـ

 كفاءة كالفعالية المطمكبة.غياب الرقابة الداخمية كالخارجية ذات ال -
 .(3)غياب مبدأ الشفافية في المعاممة كعدـ نشر العدؿ بيف أفراد المنظمة الكاحدة -
تحيز الدكؿ المتقدمة في محاربة الفساد، باعتبار أف رشاكم الدكؿ النامية تقدميا  -

 جيات مف الدكؿ المتقدمة حسب منظمة الشفافية الدكلية.
 .عدـ كجكد المحاسبة الحككمية  -

                                                           
دار الثقافة ، الفساد اإلداري وعالجو في الشريعة اإلسالمية، دراسة مقارنة بالقانون اإلداريمحمكد محمد معابرة،  -  1

 .15، ص 2011، 1عماف، طع، لمنشر كالتكزي
ممتقى كطني حكؿ مكافحة الفساد كتبييض األمكاؿ،  دراسة اقتصادية لظاىرة الفساد في الجزائر،خميؿ عبد القادر،  -  2

 .8 – 7، ص ص 2009مارس  11-10، يكمي جامعة المدية
التنمية كتحديث اإلدارة في الكطف  ، مؤتمر حكؿ تحدياتالفساد اإلداري: مظاىره وآليات إصالحوأحمد عمي بالتمر،  -  3

 .43، ص 2004مارس  17 – 15العربي، يكمي 
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 .(1)عدـ كجكد منافسة منتظمة ىيكميا كمؤسسيا -
 ضعؼ كانحصار المكاقؼ كالخدمات كالمؤسسات العامة التي تخدـ المكاطنيف. -
فقداف ىيبة القانكف في المجتمع ألف المفسديف يممككف تعطيؿ القانكف كقتؿ القرارات  -

 .(2)بالتالي يفقد المكاطف العادم ثقتو بييبة القانكف
 اخمية كالخارجية ذات الكفاءة كالفعالية المطمكبةغياب الرقابة الد -
 .(3)غياب مبدأ الشفافية في المعاممة كعدـ نشر العدؿ بيف أفراد المنظمة الكاحدة -
عدـ استقبللية القضاء أك ضعفو أك عدـ نزاىتو فاستقبللية القضاء مبدأ في غاية  -

ة رادعة تمارسيا األىمية مف سمطة قضائية مستقمة كنزيية تمارس عمييا كتمتمؾ سمط
 عمى المجتمع دكف تميز.

ضعؼ الكعي السياسي كالجيؿ باآلليات كالنظاـ اإلدارم التي يتـ مف خبلليا ممارسة  -
 .(4)السمطة كىك أمر يتعمؽ بعامؿ الخبرة كالكفاءة إلدارة شؤكف الدكلة

ضعؼ المؤسسات الذم تعاني منو غالبية البمداف النامية كمنيا الجزائر بطغياف  -
 مؿ الشخصي في الحياة السياسية.العا

 ضعؼ التنظيمات الكسيطة مف أحزاب كجماعات لممصالح. -
عمد التكامؿ كاالندماج بيف فئات المجتمع بسبب التفاكت االجتماعي بينيـ إلى  -

 .(5)ضعؼ مشاعر االنتماء كتغميب المصالح الخاصة عمى المصمحة العامة

                                                           
 .8، ص المرجع السابؽخميؿ عبد القادر،  -  1
، مذكرة لنيؿ شيادة اآلليات القانونية لمكافحة الفساد اإلداري وأمراض البيروقراطية في التشريع الجزائريرقية شكيخ،  -  2

دارية، جامعة قاصدم مرباح الماستر في الحقكؽ كالعمـك ال  .10، ص 2013كرقمة،  -سياسية، تخصص: تنظيمات سياسية كا 
 .43، ص المرجع السابؽأحمد عمي بالتمر،  -  3
 .8، ص المرجع السابؽرقية شكيخ،  -  4
 .115ص  المرجع السابؽ،محمكد محمد معابرة،  -  5
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ألف القيادة السياسية ىي القدكة كالمثؿ  عدـ اىتماـ القيادة السياسية بمحاربة الفساد -
 لباقي مسؤكلي الدكؿ. فبل بد أف تككف ىي السباقة في مكافحة الفساد.

 .(1)قصكر فعالية الرقابة عمى أنشطة الدكلة -
إساءة استخداـ الماؿ العاـ في الحصكؿ عمى السمطة السياسية أك الحصانة البرلمانية  -

 أك المنصب الحزبي.
باالستبداد كالدكتاتكرية كغياب آليات الحكـ الراشد كالديمقراطية، تميز نظاـ الحكـ  -

 يؤدم إلى تفشي كاستفحاؿ ظاىرة الفساد.
ضعؼ دكر المجالس التشريعية كعدـ كجكد معارضة حقيقية كجادة، كىك ما يقمؿ مف  -

 .(2)فاعمية مساءلة المسؤكليف كمحاسبة الفاسديف في النظاـ السياسي

 اقتصاديةالمطمب الثاني: أسباب 
النقص المادم الناتج عف ضعؼ الركاتب، إف انخفاض مستكيات األجكر في القطاع  -

العاـ مقارنة بالقطاع الخاص يؤدم إلى تقاضي المكظؼ الرشكة لتحقيؽ التكازف مع 
 .(3)اإلنفاؽ الخاص

 تكسع عمميات االستثمار األجنبي كالتجارة الخارجية كالمساعدات األجنبية. -
 دكلية كتبعية الجزائر لفرنسا.ضعؼ المنافسة ال -
 .(4)طبيعة النظاـ االقتصادم ككنو مغمؽ كغير متفتح يؤدم إلى انتشار الفساد -

                                                           
 .88، ص 2013، مجمة السياسية كالقانكف، العدد الثامف، الجزائر الفساد وأثره عمى الفقر: إشارة إلى حالةكارث محمد،  -  1
 .47 ، صالمرجع السابؽسارة بكسعيكد،  -  2
 .5، ص المرجع السابؽإبراىيـ تكىامي،  -  3
 .8، ص المرجع السابؽخميؿ عبد القادر،  -  4



 ظاىرة الفساد اإلدارم في الجزائر  الفصؿ الثاني: 
 

32 
 

كجكد مصالح كعبلقات تجارية مع شركات خارجية مف دكؿ أخرل كاستخداـ كسائؿ  -
غير قانكنية مف قبؿ شركات خارجية لمحصكؿ عمى امتيازات كاحتكارات داخؿ 

 الدكلة.
د مف شركات العالمية لمسمككات كالكسائؿ غير المشركعة كالضغط عمى ممارسة العدي -

الحككمات مف أجؿ فتح األسكاؽ لمنتجاتيا كالحصكؿ عمى عقكد بامتياز مف خبلؿ 
 .(1)منح الخدمات كرشكة لممكاطنيف كالحككمييف

تبيض األمكاؿ كتيريبيا إلى دكؿ المتقدمة كاستقباؿ البنكؾ األجنبية ليذه األمكاؿ  -
 تشجيع عمى عممية تبيض األمكاؿ كنيب الماؿ العاـ.كال

 تشكه السياسات المطبقة في المجاؿ االقتصادم. -
معدالت األجكر كالفقر: انخفاض معدالت أجكر القطاع العاـ مقارنة بأجكر القطاع  -

الخاص كانتشار الفقر يؤدياف إلى الفساد، رغـ أف رفع األجكر كحده ال يكفي إال إذا 
الفعالة كتنفيذ القانكف بدليؿ تكرط عدد مف كبار المسؤكليف ذكم الدخكؿ  أقترف بالرقابة

 المرتفعة في عمميات الفساد.
 .(2)ضعؼ معدالت التنمية كظيكر فجكة الدخكؿ -
النخفاض مستكل الدخؿ أك مركر اقتصاد البمد بكاحدة مف الدكرات االقتصادية التي  -

الكساد أك انخفاض سعر صرؼ مكاؿ كالتضخـ أك تسبب الحاجة إلى المزيد مف اال
 العممة...الخ.

انعداـ التخطيط لعممية التنمية االقتصادية ككفقا ألسس عممية كغياب دراسة ألغمب  -
 .(3)ة كتدني مستكل الدخؿ الفردمك المشاريع كسكء تكزيع الثر 

                                                           
  .9، ص المرجع السابؽ ،خميؿ عبد القادر -  1
 .8نفس المرجع، ص  -  2
3 ، عمى المكقع: 6"، المجمة السياسية كالدكلية، ص الفساد اإلداري "المفيوم والمحاور واآلثارر جبر، جعف -  

www.siyassa.org.ed/asiyassa/index.asp  ،08/09/2015  سا. 10عمى 

http://www.siyassa.org.ed/asiyassa/index.asp
http://www.siyassa.org.ed/asiyassa/index.asp
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 ارتفاع معدالت البطالة كاستمرارىا. -
مستكل متقدـ مف الرفاه قصكر دكر الدكلة في تكزيع الثركة القكمية كعدـ تكفير  -

 . (1)المعيشي لؤلفراد
استيراد الجزائر لمتقنيات المتطكرة بكثرة إلى تكجيو التبادالت التجارية نحك سكؽ  -

أجنبية محددة، مما يزيد مف فرص حدكث الفساد خاصة مف طرؼ الشركات األجنبية 
 التي تحاكؿ الحصكؿ عمى صفقات في الجزائر.

 أك لبلمساكاة بركز ظاىرة التفاكت الطبقي -
الخيار االشتراكي الذم اتبعتو الجزائر أدل إلى بركز الدكلة المقاكلة التي تقكـ  -

 .(2)باالستثمار في مشاريع عمكمية بدكف رقابة كال ضكابط لئلنفاؽ العاـ
اتساع الدكر االقتصادم لمدكلة: أف اتساع تدخؿ الدكلة في الحياة االقتصادية يعد أحد  -

يكر الفساد ألف األفراد يميمكف بطبيعتيـ إلى منح الرشكة لممسؤكليف العكامؿ الرئيسية لظ
لتخطي القكاعد كالنظـ كاإلجراءات العامة الركتينية كىناؾ مف المسؤكليف مف يخفؽ في 

 .(3)رفض تمؾ الرشاكم كيظير التدخؿ في عدة أشكاؿ منيا: السياسات الحمائية
 ـ العدالة في منح الركاتب كاألجكر.سكء األكضاع المعيشية لمعامميف الناجمة عف عد -
ضعؼ المستكل المادم لمكظيفة الحككمية كعدـ كفاية نظاـ الحكافز المادية كالمعنكية   -

 المعمكؿ بيا.

                                                           
 .116 ، صالمرجع السابؽمحمكد محمد معابرة،  -  1
، ص 2013مارس  04، الفساد في المجالس المنتخبة كعقبة في وجو التنمية المحمية في الجزائر، خركفيببلؿ  -  2
 سا. houria.com/index.php/etudes-www.el  ،02/11/2015 ،11، عمى المكقع: 10
، مذكرة لنيؿ شيادة الماستر، تخصص تنظيـ لفساد اإلداري وأثره عمى المؤسسات المحمية المنتخبةا ىناء بف يحي، -  3

دارم، جامعة كرقمة، سنة   .17، ص 2013كسياسي كا 

http://www.el-houria.com/index.php/etudes


 ظاىرة الفساد اإلدارم في الجزائر  الفصؿ الثاني: 
 

34 
 

سكء تسير الدكلة في تكزيع الدخؿ القكمي ىك الذم جعؿ األمكاؿ تتمركز لدل حفنة  -
 . (1)مف األشخاص

دل النخبة الحاكمة، كصارت لديو نظرة مساىمة الريع النفطي في خمؽ عقمية ريعية ل -
 .(2)خاصة لمعائد بدكف أم جيد كبكؿ الطرؽ، ميما تكف مشركعة أك غير مشركعة

الفساد في المراحؿ االنتقالية كالتحكالت االقتصادية مف نظاـ  ةتزداد الفرص لممارس -
 ألخر مثؿ: التكجو مف االقتصاد المخطط إلى اقتصاد السكؽ.

التي تتعرض ليا المجتمعات بسبب الحركب كالككارث أك األزمات االقتصادية  -
 ألسباب سياسية خارجية أك داخمية.

ارتفاع درجة مساىمة القطاع العاـ في النشاط االقتصادم باعتبار أنو كمما ارتفعت  -
الميؿ نحك  درجة سيطرة ىذا القطاع عمى األنشطة االقتصادية المتعددة كمما ازداد

 .(3)الفساد

 : أسباب اجتماعيةالمطمب الثالث
 تدني المستكل التعميمي كالثقافي لؤلفراد. -
ضعؼ الكازع الديني كاألخبلقي حيث يعتبر الكازع الديني ىك الرادع األقكل كاألجدل  -

مف جميع العقكبات الكضعية فيك يمثؿ رقابة ذاتو عمى سمكؾ األفراد كيكجيو نحك 
 .(4)الخمؽ الحسف كالسمكؾ القكيـ

 دية كالركابط القائمة عمى النسب كالقرابة.سيادة القيـ التقمي -
 ة الحسنة.ك حب الترؼ، الطمع كالجشع، كغياب القد -

                                                           
 .8، ص المرجع السابؽرقية شكيخ،  -  1
 .98، ص المرجع السابؽكارث محمد،  -  2
 .25، ص المرجع السابؽسارة بكسعيكد،  -  3
 .8، ص المرجع السابؽكيخ، رقية ش -  4
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 انتشار الجيؿ كالتخمؼ كالفقر كنقص معرفة األفراد بحقكقيـ. -
عدـ االىتماـ بتحقيؽ المساكاة في تكافؤ الفرص كالعدالة في تكزيع الثركة كالدخؿ، كيترتب  -

 .(1)يدة تمتمؾ الثركة دكف أف يككف ليا نفكذ إدارمعمى ذلؾ ظيكر شرائح اجتماعية جد
 .(2)ضعؼ دكر المجتمع المدني، كالغزك الثقافي األجنبي -
التكظيؼ حسب االنتماءات العشارية كاإلقميمية كالطائفية في المناصب العميا، التي  -

يستطيعكف مف خبلليا تحقيؽ المكاسب الخاصة كالمزايا غير المشركعة، مما يؤدم 
 ة الفساد في المجتمع.إلى زياد

 عدـ االلتزاـ بمبدأ الفصؿ المتكازف بيف السمطات كضعؼ الحاكمية اإلدارية. -
 تدني مينية األجيزة الرقابية العامة كالخاصة في الدكلة كالمجتمع. -
 التحكالت السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية المفاجئة كغير المدركسة. -
 اإلجراءات الكقائية كالعبلجية الناجعة.ضعؼ اإلدارة السياسية كالتردد باتخاذ  -
 عدـ القدرة عمى تمبية متطمبات العيش كالحياة الكريمة. -
 تقييد حرية اإلعبلـ كعدـ السماح بالكصكؿ إلى البيانات كالمعمكمات الميمة. -
 انحياز مؤسسات المجتمع المدني كضعؼ دكرىا الرقابي. -
الحصكؿ عمى تنفيذ العطاءات اء لضماف ر استخداـ الشركات األجنبية لكسائؿ اإلغ -

 .(3) كالمشاريع الجديدة مف غير كجو حؽ
ني مستكل التعميمي كالثقافي لؤلفراد، حيث أف شريحة كبيرة مف أفراد المجتمع تفتقر دت -

إلى الثقافة العامة ناىيؾ عف الثقافة القانكنية فجيؿ المكاطف باإلجراءات اإلدارية 
المناؿ بالنسبة لممكظؼ الذم يحاكؿ دائما  كجيمو بالقانكف يجعؿ منو فريسة سيمة

                                                           
 .5، ص المرجع السابؽإبراىيـ تكىامي،  -  1
 .8، ص المرجع السابؽخميؿ عبد القادر،  -  2
، مذكرة لنيؿ دور الشفافية والمساءلة في الحد من الفساد اإلداري بالقطاعات الحكومية في الجزائرأيكب لعمكدم،  - 3

دارم، جامعة كرقمة، سنة شيادة الماستر، ميداف حقكؽ كعمـك سياسية،   18، ص2013تخصص تنظيـ سياسي كا 
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تعقيد اإلجراءات لمحصكؿ عمى رشكة فالمكاطف البسيط يجد نفسو مضطرا لدفع الرشكة 
 المطمكبة.لسرعة في سبيؿ إنجاز معاممتو با

اإلىماؿ في تكعية العامة بدكر المؤسسة: إف تكعية العامة بعمؿ المؤسسات كاألجيزة  -
ستراتيجية التي نشأت مف ة كالنماء كتكضيح األىداؼ االبالدكلة كدكرىا في التنمي

المسؤكلية كتفيما اتجاىا ىذه المسميات كيعني حس أجميا تخمؼ لدل المكاطف 
الجميع اآللية كالكيفية لسير العمؿ بيذه المؤسسات كاألجيزة فيناؾ مسميات 

 لمؤسسات في الدكلة ال يعرؼ المكاطف عنيا شيئا فقط مجرد مسمى.
 .(1)ة كالمفاىيـ الخاطئةالمغالط -

 المطمب الرابع: أسباب إدارية
 عدـ كضع الشخص المناسب في المكاف المناسب. -
 غياب األبنية كالمؤسسات، فضبل إلى عدـ كجكد القكانيف الرادعة لمفساد. -
االنحراؼ اإلدارم كالذم يعكد إلى غياب قكاعد العمؿ كاإلجراءات المكتكبة كمدكنات  -

 .(2)القطاع العاـالسمكؾ لممكظفيف في 
 انتشار الرشكة كالكساطة كالمحسكبية بالمنظمات المختمفة. -
 المنظمة كعدـ قدرتيا عمى مكاكبة الحاضر. ؼتخم -
ضعؼ اإللياـ باألسمكب العممي في تسيير عمؿ المنظمة، كاالعتماد عمى الخبرة  -

 السابقة كالظف كاالعتقاد، كىي أساليب غير عممية.
 ية في التنظيـ اإلدارم.انتشار مظاىر البيركقراط -

                                                           
 .10، ص المرجع السابؽرقية شكيخ،  -  1
 .5، ص المرجع السابؽإبراىيـ تكىامي،  -  2
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عدـ إحساس العامؿ أك المكظؼ باالنتماء إلى الجية التي يعمؿ بيا كىبكط ركحو  -
المعنكية، كانخفاض إنتاجيتو، كسيادة ركح األنانية كاستغبلؿ الفرص المتاحة لتحقيؽ 

 مآربو الخاصة.
 .(1)عدـ نزاىة سمكؾ المدير كغياب تطبيؽ العديد مف مبادئ اإلدارة الفعالة -
 غياب المخطط الييكمي العاـ كعدـ كضكح السياسات العامة لئلدارة. -
تضخـ الجياز اإلدارم حيث يبلحظ حجـ القطاع العاـ يفكؽ احتياجاتو كمف شأف  -

 ىذا أف يعقد مف اإلجراءات اإلدارية كيضعؼ التكاصؿ مع المكاطنيف.
 .(2)ظفيفم بعض المك ذتدىكر السمكؾ اإلدارم كانتشار السمكؾ الفاسد الذم سيؤ  -
 ضعؼ كانحصار المكاقؼ كالخدمات كالمؤسسات العامة التي تخدـ المكاطنيف. -
كجكد ىياكؿ قديمة لؤلجيزة اإلدارية لـ تتغير عمى الرغـ مف التطكر الكبير كالتغير  -

في قيـ طمكحات األفراد ىذا لو أثر كبير في دفع العامميف إلى اتخاذ مسالؾ كطرؽ 
 تحت ستار الفساد اإلدارم.

مؿ مسؤكلية إصدار أكامر كتعميمات مختمفة لمنظـ حـ احتراـ كقت العمؿ كعدـ تعد -
بيدؼ اإلضرار بالصالح العاـ كتحقيؽ المصمحة الشخصية كعدـ كضع المكاطف في 

 صمب اىتماـ اإلدارة.
سكء صياغة القكانيف كالمكائح كذلؾ نتيجة لغمكض القكانيف أك تضاربيا في بعض  -

المكظؼ فرصة لمتيرب مف تنفيذ القانكف أك الذىاب إلى  األحياف األمر الذم يعطي
 .(3)تفسيره بطريقتو الخاصة التي قد تتعارض مع مصالح المكاطنيف

غياب الرقابة اإلدارية كالتي تيدؼ إلى مراجعة القرارات لمجيات الخاضعة لمرقابة  -
نيا تتـ كفقا لؤلنظمة كالتشريعات النافذة.  كا 

                                                           
 .43، ص المرجع السابؽأحمد عمي بالتمر،  -  1
 .10، ص المرجع السابؽرقية شيكخ،  -  2
 .12نفس المرجع، ص  -  3
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اصة كالمصمحة العامة كبيف الماؿ العاـ كالخاص صعكبة تميز بيف المصالح الخ -
 .(1)كيتجو بشكؿ دائـ إلى استخداـ المكارد العامة ألغراض خاصة

استغبلؿ النفكذ اإلدارية الذم يعني الظمـ ضد العماؿ كالمكظفيف داخؿ المؤسسات  -
العمكمية كيككف ذلؾ بمنعيـ مف حقكقيـ المشركعة ليـ كفؽ القكانيف المعمكؿ بيا 

تعمؽ األمر بالحقكؽ التي يكرسيا قانكف الكظيفة العمكمية كالتي ينص عمييا سكاء 
قانكف العماؿ حيث ال تكجد آليات قانكنية كاضحة المعالـ تسمح لممكظفيف كالعماؿ 

 داخؿ دكائر القطاع العاـ بالحصكؿ عمى حقكقيـ المشركعة.
 مكاطنيف.كالخدمات كالمؤسسات العامة التي تخدـ ال قؼضعؼ كانحصار المكا -
كجكد ىياكؿ قديمة لؤلجيزة اإلدارية لـ تتغير عمى الرغـ مف التطكر الكبير كالتغير  -

في قيـ كطمكحات األفراد ىذا لو أثر الكبير في دفع العامميف إلى اتخاذ مسالؾ كطرؽ 
تعمؿ تحت ستار الفساد اإلدارم بغية تجاكز محدكدات اليياكؿ القديمة كما يشاء 

 .(2)باإلجراءات كتضخـ اإلدارية المركزية ؼعنيا مف مشاكؿ تتم
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .8، ص لمرجع السابؽاخميؿ عبد القادر،  -  1
 .12، ص المرجع السابؽرقية شكيخ،  - 2



 ظاىرة الفساد اإلدارم في الجزائر  الفصؿ الثاني: 
 

39 
 

 واقع الفساد اإلداري في الجزائر: المبحث الثاني 
تعاني مف ظاىرة الفساد االدارم، مف خبلؿ ىذا  الناميالجزائر كسائر دكؿ العالـ 

 المبحث سكؼ نقـك بتحميؿ كرصد ىذه الظاىرة

 طورهالمطمب األول: ظيور الفساد اإلداري في الجزائر وت
يعد الفساد بمختمؼ أشكالو ظاىرة قديمة تكاجدت عمى مر التاريخ، كتحكلت في الكقت 
الحالي إلى مشكمة خطيرة تعاني منيا جميع الدكؿ كبدرجة أكبر الدكؿ النامية حيث تمس 

 القطاع العاـ كالخاص.

فالجزائر شيدت أشكاؿ متعددة مف الفساد في مختمؼ المجاالت كعمى ذلؾ نذكر عدد 
جرائـ، الرشكة كاالختبلس كسرقة األمكاؿ بكافة أنكاعيا في بعض البمداف العربية كمنيا ال

كالجدكؿ اآلتي يضع مقارنة بيف مجمكعة مف الدكؿ  .1990 – 1988الجزائر خبلؿ الفترة 
 العربية
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 .1990  -1988لعربية خبلؿ الفترة عدد جرائـ الرشكة كاالختبلس كسرقة األمكاؿ بكافة أنكاعيا في بعض البمداف ا :(01الجدول رقم )

نكع 
 الجريمة

 األردف سكريا الجزائر السعكدية مصر الدكلة
 1990 1989 1988 1990 1989 1988 1990 1989 1988 1990 1989 1988 1990 1989 1988 السنكات

 29 40 41 27 26 37 32 61 / 168 178 218 55 88 68 الرشكة
االختبلس كاساءة 

 الكظيفة
10 81 83 96 137 146 / 75 250 3 11 14 26 20 3 

سرقة األمكاؿ 
 بكافة أنكاعيا

19964 23005 26353 3306 8885 8501 / 4493 45955 5829 5958 7024 4836 4880 6304 

 .19، ص المرجع السابؽصبلح الديف فيمي محمكد، : المصدر 
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ة الثبلث في حيف يظير الجدكؿ أعبله أف جريمة الرشكة منتشرة في البمداف العربي
ساءة  نبلحظ ارتفاعيا في الجزائر مقارنة بسكريا كاألردف، أما بالنسبة لجريمة االختبلس كا 
الكظيفة معدليا منخفض في كؿ مف سكريا كاألردف، أما بالنسبة لمجزائر فنبلحظ ارتفاع 

نبلحظ جريمة سرقة األمكاؿ  1990 – 1989ممحكظ في ىذه الجريمة خبلؿ السنتيف : 
 ة أنكاعيا بشكؿ كبير في ىذه الدكؿ.بكاف

راجع إلى انتشار الفساد فييا كغياب الرقابة،  مذككرةإف ارتفاع ىذه الجرائـ في الدكؿ ال
دراج ىذه الجرائـ في خانة الجزائر ألف مثمت أحداث  1988حيث في سنة  لـ يتـ إحصاء كا 

فترة انتقالية مف  1990ك  1989في الببلد، كفي سنتيف  ةأكتكبر التي أدت إلى أزمة سياسي
أحادية حزبية إلى تعددية كانتياج اقتصاد السكؽ بالتالي تزايدت ىذه المظاىر بشكؿ كبير 

ساءة الكظيفة ارتفع  72إلى  61فجريمة الرشكة تزايدت مف  كاألمر كذلؾ بالنسبة الختبلس كا 
 (1).45955إلى  4493سرقة األمكاؿ مف بينما قدرت  250إلى  75معدليا مف 

 ف ىذه الجرائـ تعبر عف االنتشار الكبير لمفساد في ىذه الدكؿ مف بينيا الجزائر.إ

أف الجزائر  2006كشؼ تقرير البنؾ الدكلي حكؿ قضايا نظاـ اإلدارة العامة لسنة 
سجمت نقاطا ضعيفة جدا في مجاؿ مكافحة الفساد، كاحتمت أسفؿ السمـ في المجاالت 

براـ ا بداء الرأم المرتبطة بمراقبة الفساد كا  لصفقات كالفعالية الحككمية كسيادة القانكف كا 
 06كالمسالة كمكافحة الفساد، كذلؾ في مؤشر عالمي لنظاـ اإلدارة العامة مككف مف 

عناصر كباستعراض مككنات ىذا المؤشر العالمي لنظاـ اإلدارة العامة نجدىا لـ تتعدل 
الترتيب كالمساءلة عمى الترتيب فقط في مجاؿ إبداء الرأم كالمساءلة عمى  18%،  25%

فقط في مجاؿ جكدة األطر  %26في مجاؿ الفعالية الحككمية ككذلؾ  %43كأيضا 

                                                           
 .19، ص المرجع السابؽصبلح الديف فيمي محمكد، - 1
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في مجاؿ مبلئمة أنظمة السكؽ، عمما أف كؿ ىذه المككنات نسبتيا في  %32التنظيمية ك 
 .(1)%70الدكؿ المتقدمة تتجاكز 

بي، مظاىر لما يعرؼ بالفساد كتعتبر الرشكة كاستغبلؿ النفكذ كالغش كالتيرب الضري
االقتصادم كاإلدارم في الجزائر، كيعتبر استغبلؿ لمنفكذ في الجزائر إحدل األدكات األساسية 
لمفساد في الجزائر، باعتبار أف القرب مف مراكز القرار السياسي يسيؿ إدخاؿ السمع كخركج 

عمى العقارات كالقركض  الحاكيات مف المكانئ دكف رقابة تذكر، باإلضافة إلمكانية الحصكؿ
المصرفية، كيعتبر ىذا جزءا مف الكؿ االقتصاد جزائرم يتميز بطابعو اإلدارم غير الشفاؼ. 
باعتبار أف الكصكؿ لمراكز القرار السياسي يمثؿ سمطة ريعية يبحث عنيا بالكؿ، ألنيا 

 .(2)"تجمب المزايا ألصحابيا كلممحيط 

ىناؾ صعكبات تتبع حاالت الفساد في المجتمع الجزائرم، سبب مشكمة اإلحصاءات، 
كحسب تقرير منظمة الشفافية الدكلية فإف األقطار العربية تقع ضمف أكبر الدكؿ التي ينتشر 

ر، بغض النظر بمائة مميار دكال 2005فييا الفساد كقد قدرت األمكاؿ الميربة خبلؿ سنة 
كيدؿ ىذا أف  2004مميار دكالر خبلؿ  300عف األمكاؿ المحصاة، كما تـ تقديرىا بػ 

الرقماف اليائبلف عمى أف الفساد في ىذه األقطار أصبح قاعدة كليس استثناء، كمحميا 
 .(3)بمكجب القكانيف كالتنظيمات

ة كالفساد كالتيرب أف الرشك  2008كشفت "منظمة النزاىة الدكلية" في تقرير صدر سنة 
الضريبي إلى جانب العمميات المالية غير المشرعة أدت إلى نيب أمكاؿ الدكلة حيث تمكنت 

مميار سنتيـ( خبلؿ الفترة  97920مميار دكالر )ما يعادؿ  13.6شبكات الفساد مف تيريب 
إف مميار دكالر سنكيا، كبالحسابات االقتصادية ف 1.7بمعدؿ  2008إلى  2000الممتدة مف 
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مميار دكالر، الذم تـ تيريبو يسمح في حاؿ تمت المحافظة عميو  13.6المبمغ المقدر بػ 
مميكف  150مسكف عمى أساس سعر متكسط في حدكد  652800كاستثماره محميا ببناء 

سنتيـ لممسكف الكاحد حسب أسعار التكمفة الرسمية المعتمدة مف طرؼ الحككمة لمسكنات 
ت الحككمة مف التحكـ الجيد في أسعار االنجاز كتخفيضيا إلى االجتماعية. كفي حاؿ تمكن

مسكف كبالتالي يمكنيا  979200مميكف لممسكف الكاحد. فإف المبمغ يسمح ليا ببناء  100
حؿ أزمة السكف التي أصبحت مف القنابؿ األكثر تيديدا باالنفجار في كجو السمطات 

 .(1)العمكمية

مفارقات عجيبة عقب  2012إلى  2000ف شيدت الجزائر في السنكات األخيرة م
ظيكر مظاىر خطيرة لمفساد، تجمت في تكرط مسؤكليف كبار في فضائح اختبلس مميارات 

لتمكيؿ االقتصاد الكطني في إطار كؿ  عضك الدكالرات، خاصة مع األمكاؿ الضخمة التي ت
 2014 – 2010مف برنامج اإلنعاش الكطني كبرامج دعـ النمك كالمخطط الخماسي األخير 

مميار دكالر، كىي مبالغ ضخمة حكلت الجزائر إلى كرشة  286الذم خصص لو حكالي 
مفتكحة لمكثير مف المشاريع الكبرل الخاصة بالبنية التحتية كفي نفس الكقت حكلتيا إلى 
مممكة لمفساد بمختمؼ أشكالو )رشكة كنيب لمماؿ العاـ، إضافة إلى عقد العديد مف الصفقات 

 2000مميار دكالر بيف عامي  30.الخ( تكبدت الجزائر مف جرائو قرابة المشبكىة، ..
 .2010ك

انفجرت العديد مف قضايا الفساد الخطيرة بدءا بقضية البنكؾ الخاصة  2003 منذف
رج التي تـ تصفيتيا في ظركؼ جد غامضة بدكف متابعة فعمية ألصحابيا الذيف فركا لمخا

، كتعتبر قضية "الخميفة" مف أشير قضايا الفساد التي كعمى رأسيا فضيحة بنؾ الخميفة
عرفتيا الجزائر في السنكات األخيرة، حيث عرفت بػ "فضيحة القرف" كترجع تفاصيميا إلى 
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عندما قررت الحككمة تنصيب متصرؼ إدارم مف أجؿ تسيير بنؾ الخميفة لمدة  2003سنة 
كاف يبدك ككأنو قدر محتـك ال مفر منو. كبالرغـ مف فبلس االثبلثة أشير، بيدؼ إنقاذه مف 

تكاصؿ الجيكد في ىذا الشأف إال أف الحككمة كجدت نفسيا مضطرة لتعييف "مصمي" معمنة 
بذلؾ إفبلس بنؾ الخميفة كقتيا كاف فيو عبد المؤمف خميفة الرئيس المدير العاـ ببنؾ الخميفة 

المكاطنيف لكؿ مدخراتيـ التي أكدعكىا  قد فر إلى الخارج حيث تسببت الفضيحة في خسارة
)كىي نسبة عالية جدا  %17في خزائنو بيدؼ االستفادة مف فكائد عمى اإليداع تصؿ إلى 

 .(1)في الجزائر(

 غرب:  -ار شرقسيفضيحة الطريق ال

يعد قطاع األشغاؿ العمكمية مف أكثر القطاعات استقطابا في الجزائر في السنكات 
استنزاؼ كىدر كبير لمماؿ العاـ. كتضخيـ الفكاتير كالتبلعب في  األخيرة، حيث تسبب في

الميزانيات الممحقة التي تضخمت شيرا بعد أخر، كتعتبر فضيحة الفساد كالرشكة التي 
غرب" الذم يمتد مف الحدكد الشرقية لمببلد  –صاحبت في إنجاز القرف "الطريؽ اليسار شرؽ 

كمـ، كىك أضخـ كأشير قضايا الفساد في  1500الحدكد الغربية عمى مسافة تزيد عف  إلى
الجزائر، حيث قدرت قيمة الرشاكم بالمميارات كالعمكالت التي تمقاىا المتيمكف نظير 

-citicتسييبلت كخدمات قدمكىا بشكؿ غير قانكني لشركات أجنبية أبرزىا الشركة الصينية 
crcc مميارات  4لمشركع بدأ بػ المكمفة بإنجاز الشطر الغربي مف ىذا المشركع الضخـ، فا

 .(2)%40مميار دكالر كنسبة إنجازه لـ تتعدل  13دكالر، ككصؿ إلى 
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 فضيحة شركة سوناطراك:

غرب -ار شرؽسيلقد كاف الجزائريكف يعتقدكف إلى كقت قصير أف فضيحة الخميفة كالطريؽ ال
لمراقبكف أكبر كأثقؿ ستككناف أخر قضايا الفساد كاالحتياؿ في الجزائر حتى انفجرت أخرل يراىا ا

مف سابقتييا آال كىي "فضيحة سكناطراؾ" فيذه المرة امتد كتغمغؿ الفساد في قطاع المحركقات 
الذم يعد مف القطاعات الحساسة في الجزائر، بؿ يمثؿ العمكد الفقرم لبلقتصاد الجزائرم، حيث 

كالر، فعائدات مميار د 40مف صادرات الببلد، بدخؿ سنكم ال يقؿ عف  %97يمثؿ أكثر مف 
لـ يسمـ ك النفط كالغاز، ىي الممكؿ الرئيسي لكؿ نشاطات التنمية في الببلد، كبالرغـ مف ىذا في

براـ العديد مف الصفقات النفطية المشبكىة  .(1)مف فضائح الرشكة كالفساد كا 
 االداري. أمثمة عن انتشار الفساد

متو في ميناء سئؿ شخص شاىد في قضية أماـ المحكمة عف مي 2005في سنة  -
الجزائر، فقاؿ أنو يراقب أعكاف الجمارؾ فاستغرب جميع الحاضريف كيؼ يحتاج كؿ 

 مراقب إلى مراقب.
قاضي خبلؿ  120صرح السيد كزير العدؿ بأنو تـ عزؿ  2008في شير مام  -

قاضيا. كمازالت عممية  3000السنكات الثبلث األخيرة بسبب الفساد مف مجمكع 
 مرة في الجياز القضائي سنكيا.العزؿ ليذا السبب مست

صرح كزير التربية كالتعميـ بأنو قدر تخصيص خمسة حراس  2008جكاف  07في  -
 ممتحنا. 20في كؿ قاعة مف قاعات امتحانات البكالكريا التي تسع 

 فضيحة الغش الجماعي لممتحني شيادة البكالكريا. 2013كفي عاـ  -
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بعنكاف في الصفحة األكلى خبر نشرت جريدة الخبر اليكمية ك  2008جكاف  09في  -
ممفا مقابؿ  2695مفاده "كجكد إطارات في مناصب عميا في الدكلة بشيادات مزكرة" 

 رشاكم كالقضية معركضة عمى القضاء.
 المؤسسات العمكمية كاإلدارية. بعضظاىرة بيع كشراء مناصب عمؿ كمسؤكلية في  -
كلى في الصفحة االكتبت جريدة الشركؽ بالخط العريض  2008سبتمبر  09في  -

 .(1)مفاده أف بعض المسؤكليف يتاجركف بجكازات سفر لمحج

 المطمب الثاني: مؤشرات الفساد اإلداري في الجزائر
 158قد احتمت الجزائر مرتبة غير مشرفة ضمف "مؤشر الفساد لمدكؿ المصدرة" المتعمؽ بػ 

، كسبقو المؤشر 2003 دكلة أخضعت لمدراسة كالمراقبة. ككاف ىذا المؤشر قد صدر في سنة
كالذم احتمت فيو الجزائر المراتب األكلى في نسب الفساد كالرشكة،  2002األكؿ الصادر سنة 

كيقـك مؤشر الفساد لمدكؿ المصدرة عمى آلية طرح أسئمة عمى أطرؼ مؤسسات عدة دكؿ حكؿ 
شاكم" المعامبلت التجارية لممؤسسات األجنبية داخؿ بمدانيا، كذلؾ قصد الكشؼ عف "الر 
 أعربتكتكصمت المنظمة إلى أف الجزائر تتعامؿ مع أىـ الدكؿ المعركفة بدفع الرشاكم، حيث 

كبر في العالـ التي تستحكذ اال 30يا إزاء االرتفاع المذىؿ لمرشاكم مف دكؿ التصدير الػ قعف قم
أىـ زبائف ( بالمائة مف التعامبلت التجارية كاالقتصادية كالدكلية، كاحتؿ 50كحدىا عمى نسبة )

التي تتعاطى الرشكة في تعامبلتيا كإسبانيا،  حككماتالجزائر مراتب غير مشرفة ضمف قائمة ال
يطاليا كتركيا كالصيف كككريا الجنكبية  كتكصمت المنظمة إلى أف الجزائر تفضؿ التعامؿ فرنسا كا 

في منح  التجارم مع دكؿ شركاتيا راشية، كىك تمميح إلى الجزائر بأنيا ال تمارس الشفافية
 .(2)الصفقات العمكمية، كال تحتـر قانكف الصفقات في منح المشاريع االقتصادية لمشركات األجنبية
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إلى تفشي ظاىرة الفساد اإلدارم في الجزائر كاتساع الدكلية تفيد تقارير منظمة الشفافية 
 رقعتو مف سنة إلى سنة أخرل كىك ما يكضحو الجدكؿ التالي.

إلى  2003الجزائر في مؤشر مدركات الفساد مف  ترتيب(: درجة ك 02الجدول رقم )
2014.(1) 

 الرتبة الدرجة عدد الدكؿ السنة
 88 10مف  2.6 133 2003
2004 146 2.7 97 
2005 139 2.8 97 
2006 163 3.1 84 
2007 180 3.0 99 
2008 180 3.2 92 
2009 180 2.8 111 
2010 178 2.9 105 
2011 183 2.9 112 
 105 100مف  34 174 2012
2013 / 3.1 94 
2014 / 2.8 100 
 .source :archives.transparency.org/policy-research/surveys.indices/CPI2003-2014المصدر:

يبيف لنا الجدكؿ أعبله أف الجزائر تحتؿ مراتب متأخرة في محاربة الفساد كالحد منو، 
مف بيف  88بذلؾ المرتبة  كاحتمت 2.6حصمت عمى درجة سيئة قدرت بػ  2003ففي سنة 
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دكلة كيرجع ذلؾ لتفشي مظاىر الفساد كسكء استغبلؿ الكظيفة العمكمية، ثـ عرفت  133
حيث حصمت عمى درجة  2006 – 2004تحسنا طفيفا في درجة الفساد في السنكات مف 

دكلة كىي أحسف رتبة حصمت عمييا  163مف بيف  84كاحتمت بذلؾ الرتبة  2006في  3.1
تى كقتنا الحالي، كيرجع ذلؾ لئلجراءات القانكنية التي اتخذتيا الجزائر في ىذه الجزائر ح

صدارىا  الفترة لردع كمحاربة الفساد كالمصادقة عمى اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد، كا 
 المتعمؽ بالكقاية مف الفساد كمكافحتو. 06-01لمقانكف رقـ 

، حيث حصمت الجزائر 2006نقطة عف  15تراجع ترتيب الجزائر بػ  2007كفي سنة 
عرفت تحسف في  2008مما يدؿ عمى تفشي الفساد في الببلد كفي سنة  99عمى رتبة 

 180مف  92درجات كرتبة  10مف  3.2درجة كرتبة الفساد، حيث حصمت عمى درجة 
، حيث أصبحت ترتب مع الدكؿ األكثر فسادا في 2009دكلة، لتتراجع بشكؿ كبير في 

 دكلة. 180مف بيف  111كرتبة  2.8كليا عمى درجة جد سيئة قدرت بػ العالـ بحص

 2.9احتمت نفس درجة الفساد، حيث حصمت عمى درجة  2011ك  2010كفي سنتي 
 105دكلة، بعدما كانت في الرتبة  183مف بيف  112إلى رتبة  2011كتراجعت في سنة 

ة كعمى الرتبة درج 100درجة مف أصؿ  34حصمت عمى  2012، كفي سنة 2010سنة 
دكلة، ما يعني أف الجزائر ما زالت تعرؼ مستكيات مرتفعة لمختمؼ  174مف بيف  105

 .2014سنة  100لتتراجع إلى المرتبة  94احتمت المرتبة  2013مظاىر الفساد، كفي سنة 

مف خبلؿ ما سبؽ ذكره نصؿ الى نتيجة مفادىا أف مؤشر مدركات الفساد في الجزائر 
 نية كىذا يدؿ عمى انتشار مظاىر الفساد ككجكد بيئة مشجعة عمى ذلؾ.غير مستقرة كمتد

كعدـ نجاعة جيكد كأداء الحككمة في تحسيف صكرة الجزائر عالميا مف حيث الشفافية 
 كالنزاىة.
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 المطمب الثالث: تقييم واقع الفساد اإلداري في الجزائر
ئر كتقارير الييئات مف خبلؿ استقراء لمؤشرات كلمدركات الفساد اإلدارم في الجزا

الدكلية تبيف أف ىذه الظاىرة نامت بشكؿ كبير مع الكقت فمع أنيا مبلزمة كمرافقة لتكّكف 
مت مظاىره في مجاؿ الصفقات العمكمية كتبديد حالدكلة الجزائرية الحديثة إال أنيا إستف

سير  األمكاؿ العامة كسكء استغبلؿ الكظيفة في اإلدارات العامة مما شكؿ عائقا أماـ
السياسات العامة التي أصبحت دائما عرضة لمفضائح كعدـ نجاعتيا مما انعكس سمبا عمى 
مكانة الجزائر الدكلية كتراجع مراتبيا في مدركات الفساد حيث مف سنة المصادقة عمى 

صدارىا قانكف  لمكقاية مف الفساد كمكافحة،  01-06اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد كا 
 ئر في مراتب متدنية كمتأخرة في الترتيب في منظمة الشفافية.بقيت الجزا

ىذه المراتب تدؿ عمى  2014سنة  100ك  2004سنة  97حيث بقيت مكانتيا بيف 
ة التي مكميأف الفساد اإلدارم منتشر بشكؿ كبير في الجزائر كأف مظاىره تغذم اإلدارات الع

يف كالمكظفيف العمكمييف، فمنذ أصبحت كؿ مرة تظير باختبلسات كفضائح كبار المسؤكل
ظيرت العديد مف قضايا الفساد اإلدارم انطبلقا مف البنكؾ كاختبلس األمكاؿ العامة،  2003

كما شغؿ قطاع األشغاؿ العمكمية بنصيب كبير مف الفضائح بتضخيـ الفكاتير كالتبلعب 
لنظاـ اإلدارم بالميزانيات ككذا الرشكة في الصفقات العمكمية، مما يعطي طابع بيشاشة ا

كغياب الرقابة اإلدارية كعدـ كفاءة مكظفيف العمكمييف كاستغبلليـ لمناصبيـ كغياب 
 أخبلقيات العمؿ كعدـ صرامة القانكف.

كقد أصبحت اإلدارات الجزائرية بيئة مبلئمة لنمك الفساد اإلدارم كانتشاره بحيث أصبح 
 لتسيير أشغالو كمصالحو. ظاىرة عادية يمارسيا المكظؼ العمكمي كتقبميا المكاطف
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 نعكاسات الفساد اإلداري في الجزائرا: المبحث الثالث
 االقتصادية  يؤثر الفساد اإلدارم تأثيرا كبيرا كخطيرا عمى مختمؼ المجاالت

 االجتماعية، كالسياسية كيعيؽ التنمية.

 المطمب األول: انعكاسات الفساد اإلداري عمى المجال السياسي
رم يخمؽ فجكة بيف المكاطنيف كالحككمة مما يدفعو إلى مساندة القكل إف الفساد اإلدا -

المعارضة لئلطاحة بالحككمة بسبب االستياء مف الفساد المنتشر داخؿ أجيزة 
 الحككمة.

إف شعكر الفئات بالحرماف نتيجة تعميؽ الفجكة بيف فئات المجتمع بسبب الفساد  -
عنؼ كالثكرة عمى النظاـ القائـ لمتنفيس سيدفع ىذه الفئة الفقيرة إلى االلتحاؽ إلى ال

 عما يرتبط بشعكرىا بالحرماف.
يساىـ الفساد اإلدارم في التقميؿ مف شرعية النظاـ السياسي في نظر المكاطنيف كعدـ  -

كف سعيفي الفساد  يفالثقة، حيث يدرؾ المكاطنيف أف المكظفيف الحككمييف متكرط

ىماؿ كاجباتي ـلتحقيؽ مصالحي  .(1)  ـالخاصة كا 

يؤثر الفساد اإلدارم عمى تشكيو الممارسات البيركقراطية كالحرية كحقكؽ اإلنساف  -
كالمسؤكليات كالحقكؽ كالكاجبات، حيث ينتيؾ الفساد اإلدارم الحقكؽ السياسية كالمدنية 

 مف خبلؿ تشكيو عمؿ المؤسسات كالعمميات السياسية أك جعميا عديمة الفائدة.
اجع مكانتيا بيف دكؿ العالـ كفقدانيا لمثقة كالشفافية كالنزاىة الدكلة كتر اإلساءة في  -

الستفحاؿ ىذه الظاىرة فييا، تصبح نظرة الدكؿ ليا عمى أنيا مكاف لمفساد فتفقد 
 معامبلت اقتصادية كسياسية كتصنؼ عمى أنيا متخمفة.
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قة ظيكر السمبية كعدـ إقباؿ المكاطنيف عمى التعاكف مع النظاـ القائـ كفقداف الث -
 .(1)بالسياسات العامة

ظيكر نكع مف الحككمات تسمى بػ )حككمات النيب( كىذا المصطمح السياسي يقصد  -
بو حاكـ أك مسؤكؿ سياسي كبير ىدفو األساسي تجميع الثركة الشخصية كيمتمؾ القكة 
لتحقيؽ ذلؾ مف خبلؿ كجكده في السمطة فقد يدعـ الحاكـ الناىب بعض التداخبلت 

الدخؿ القكمي ألنيا تقدـ لو مكاسب شخصية كرئيس الدكلة مثبل،  التي لف ترفع مف
 .(2)كيميؿ إلى تفضيؿ الدكلة المنتفعة عمى الدكلة المنتجة

ينتيؾ الفساد اإلدارم الحقكؽ السياسية كالمدنية مف خبلؿ تشكيو طريقة عمؿ  -
يزة المؤسسات كالعمميات السياسية أك جعميا عديمة الفائدة كيضعؼ أداء القضاء كأج

 تطبيؽ القانكف.
 .(3)يشجع النزاعات كييدد االستقرار البمداف -
ضعاؼ قكة  - ضعؼ المشاركة السياسية كذلؾ نظرا لتقميص دكر األحزاب السياسية كا 

المعارضة، كىيمنة الحزب الحاكـ، باإلضافة إلى عدـ مشاركة المكاطنيف في العممية 
غياب الثقة كعدـ نزاىة كاالستفتاء نتيجة  السياسية كالتصكيت، االنتخابات،

 كنسبة بالمائة 44,46 محمية انتخابات اخر في المشاركة نسبو بمغت حيثالمسؤكليف
 .  بالمائة 35,5 التشريعية االنتخابات في

ضعؼ المناخ الديمقراطي في الدكلة حيث يؤدم الفساد اإلدارم إلى إضعاؼ كتشكيو  -
ف لـ يكف القضاء عميو كميا بسبب استبداد الحاكـ  المناخ الديمقراطي في المجتمع كا 

كسمطة المطمقة كاستخداـ عائدات الفساد لشراء األصكات الناخبيف في اعتبلء عرش 
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البرلماف مف أجؿ كسب الحصانة السياسية كاالستمرار في ممارسة التصرفات 
 كاألعماؿ غير المشركعة.

لتزاـ بأحكاـ شيكع الفكضى كعدـ االستقرار السياسي األمر الذم يشجع عمى عدـ اال -
 .(1)القكانيف كالمكائح كتصبح لغة العنؼ ىي المعترؼ بيا كالحاسمة في المنازعات السياسية

 المطمب الثاني: انعكاسات الفساد اإلداري عمى الصعيد االقتصادي
 يضعؼ حاالت النمك االقتصادم مف حيث التأثير السمبي عمى مناخ االستثمار. -
مة كالتي ستقاـ مجددا كبالتالي فإنو يضعؼ األثر يزيد مف تكاليؼ المشاريع القائ -

 االيجابي لحكافز االستثمار.
يؤثر عمى ركح المبادرة كاالبتكار كيضعؼ الجيكد إلقامة األعماؿ الصغيرة  -

 كالمتكسطة الحجـ.
 يزيد مف حاالت الفقر كعدـ العدالة في تكزيع الدخؿ. -
 .(2)إضعاؼ جكدة الخدمات -
 لتستغميا في غير صالح المجتمع كالدكلة. تركيز الثركة في أيدم قميمة -
يضعؼ االستثمار المحمي كاألجنبي عف طريؽ زيادة فرص السعي لمحصكؿ عمى  -

جنبي في فقد بمغت نسبة االستثمار اال، تصادية دكف مراعاة مصمحة المجتمعمزايا اق.
مخصصة لبلتحاد  272مشركعا منيا  691يغطي مميار سنكيا  21الجزائر 

بالمائة لبلشغاؿ العمكمية كىي نسبة 14بالمائة عمى الصناعة ك21عة االكربي. مكز 
 تممكو الجزائر مف ثركات ضئيمة مقارنة بما

 يقمؿ الحكافز المشجعة لبلستثمار، كتقميؿ الربح. -
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 يؤدم الفساد اإلدارم إلى خفض اإليرادات العامة، خاصة الضرائب كالرسـك الجمركية -
حسب  الى يكمنا ىذا 1990منذ دج  مميار 600حيث بمغ  حجـ التيرب الضريبي   

 .(1)تقرير المجمس االقتصادم كاالجتماعي 
 يؤدم الفساد إلى ىركب رؤكس األمكاؿ المحمية إلى الخارج. -
سكء تخصيص المكارد كالتأثير سمبا عمى الكفاءة اإلنتاجية كالتكزيعية داخؿ االقتصاد،  -

ض القادة السياسييف في المؤسسات ذلؾ نتيجة االختبلسات المتكررة التي يرتكبيا بع
المالية أك الغير المالية كالبريد كالمكاصبلت كبعض البنكؾ العمكمية، كىذا باإلضافة 

خارج كقد قدرتيا الييئات الجزائرية ما قيمتو الإلى عممية تيريب كتحكيؿ األمكاؿ إلى 
عالمية لمنزاىة دكالر، تيرب سنكيا باتجاه الخارجية حسب تقرير المنظمة المميار  2بػ 

 العالمية .
يؤدم الفساد اإلدارم أيضا إلى ضياع كاستنزاؼ كتبديد جزء كبير مف األمكاؿ  -

كالممتمكات نتيجة حصكؿ رجاؿ األعماؿ كالمستثمريف المحمييف كاألجانب عمى 
األشياء كالعقكد بأسعار أقؿ مما ىي عميو، كالتخفي خارج القطاع الرسمي كمف ثـ 

كطني مقادير مف المبالغ خارج قنكات رسمية كمنو حدكث تشكه يتسرب في الدخؿ ال
في التكزيع داخؿ االقتصاد، كقد زاد االىتماـ باالقتصاد الخفي في السنتيف األخيرتيف 
نتيجة تزايد حجمو كنسبتو إلى الناتج المحمي مثبل يشكؿ االقتصاد المكازم أك الخفي 

 14 – 10ما يتراكح ما بيف  مف الناتج المحمي %30 - 25في الجزائر ما بيف 
كسبب ذلؾ العبء الضريبي، مما أكجد التيرب الكظيفي كاستخداـ  ,مميار دكالر،

 .(2)سكؽ تنشط خارج  القانكف 700حيث ظيرت  خارج أطر األسكاؽ المقيدة
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 المطمب الثالث: انعكاسات الفساد اإلداري عمى الصعيد االجتماعي
يقيـ نظاما قيميا نتشاره ففي حالة استمراره كا يعتبر الفساد اإلدارم مشكمة أخبلقية -

نما أيضا ثقافة المجتمع.  منحرفا كثقافة فساد تيدد ليس فقط أسس الحككمة كا 
يؤدم الفساد اإلدارم إلى زيادة تكمفة الخدمات الحككمية مثؿ: التعميـ كالسكف كغيرىا  -

ا مما ينعكس مف الخدمات األساسية كىذا بدكره يقمؿ مف حجـ ىذه الخدمات كجكدتي
 سمبا عمى الفئات األكثر حاجة إلى ىذه الخدمات.

تراجع مستكل المعيشة بالنسبة لمفرد المكاطف كذلؾ بسبب تراجع معدالت النمك  -
 11ككانت  2013بالمائة سنة  9,8كانتشار البطالة التي بمغت نسبيا  االقتصادم.

  .حسب تقرير صندكؽ النقد العربي 2012سنة  بالمائة 10ك  2011سنة  بالمائة
دياد حاالت الصراع الطبقي، كظيكر طبقات تكدس الثركات كتبني لنفسيا مكقعا از  -

 اجتماعيا مؤثرا بطرؽ غير مشركعة.
 .(1)ىركب الكفاءات العممية كالفنية -
انييار البيئة االجتماعية كالثقافية كانحراؼ أساليب التعامؿ كالحياة بشكؿ ييدد النسيج  -

 األخبلقي لممجتمع.
المكاطنيف كانتشار حالة اإلحباط التي تنعكس بشكؿ سمبي ظيكر ركح اليأس بيف  -

 عمى العمؿ كاإلبداع.
 انتشار البلمباالة كالسمبية بيف أفراد المجتمع. -
عدـ المينية كفقداف قيمة العمؿ كالتقبؿ النفسي لفكرة التفريط في معايير أداء الكاجب  -

 .(2)الكظيفي كالرقابي كتراجع االىتماـ بالحؽ العاـ
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سمكؾ الفرد الذم يمارس الفساد بحيث يقمؿ مف رحمتو اإلنسانية كاألخبلقية يغير مف  -
 كيجبره التعامؿ مع اآلخريف بدافع المادية كالشخصية.

تعريض النظاـ االجتماعي لمخطر حيث تنتشر الجريمة كّرد فعؿ النييار القيـ كعدـ  -
 .(1)ميا جريمة يك  700منية تسجؿ في الجزائر حكالي أحسب مصادر  تكافؤ الفرص

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :خالصة واستنتاجات
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انطبلقا مف ىذا الفصؿ استنتجنا أف ظاىرة الفساد اإلدارم مكجكدة منذ القدـ في 
الجزائر كلقد تعددت أسباب انتشاره سكاء السياسية اك االجتماعية أك االدارية أك 

العديد  برزتكخطير حيث  ياالقتصادية التي انعكست عمى مجاالت مختمفة بشكؿ سمب
ة الشفافية ممف الفضائح كجرائـ الفساد في المؤسسات لعامة كىذا ما بينتو تقارير منظ

 2004مدركات الفساد منذ سنة  مؤشراتحيث احتمت الجزائر رتب غير مشرفة في 
 .2014إلى 

 كاسع.األمر الذم يدؿ عمى تنامي ظاىرة الفساد في الجزائر بشكؿ 



 

 

 

 الفصل الثالث

الفساد اإلداري في الجزائر آليات مكافحة 
 ومدى نجاعتيا
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 تمييد
ظاىرة الفساد اإلدارم في الجزائر كتكسع مظاىره دفع بالدكلة إلى إعادة  انتشارإّف  

النظر في السياسة المنتيجة، كاتخاذ تدابير كقائية كقمعية مف أجؿ الحّد مف ىذه الظاىرة 
 01-06ليمييا إصدار قانكف  2004اد سنة عمى إتفاقية مكافحة الفس دقةاالمصمف  انطبلقا

حداث تغييرات في الييئات السابقة كاستحداث  باإلضافة إلى إنشاء مؤسسات كقائية كا 
 إجراءات جّدية كصارمة.
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 اآلليات القانونية لمكافحة الفساد اإلداري في الجزائر : المبحث األول
جراءات كقائية لقد أعطى المشرع الجزائرم أىمية لمكافحة الفس اد كذلؾ بكضع تدابير كا 

 كقمعية مف خبلؿ إصدار مجمكعة مف القكانيف كالمراسيـ التي تجـر صكر الفساد اإلدارم.

 المطمب األول: قانون العقوبات
 156-66بأمر رقـ  1966جكاف سنة  8تـ إصدار قانكف العقكبات المؤرخ في  

 المتضمف تنظيـ القضائي، كيتضمف ىذا القانكف:

لجزء األكؿ: المبادئ العامة كأحكاـ تمييدية، الذم يتفرع إلى الكتاب األّكؿ تحت ا (1
 عنكاف عقكبات كتدابير األمف.

 الكتاب الثاني: األفعاؿ كاألشخاص الخاضعكف لمعقكبات.
 الجزء الثاني: تحت عنكاف التجريـ. (2

 الكتاب الثالث: الجنايات كالجنح كالعقكبات.
 عقكباتيا.الكتاب الرابع: المخالفات ك 
 .1كأخيرا أحكاـ عامة كختامية

 مضمون قانون العقوبات: (1
يشمؿ القانكف عمى مختمؼ التدابير كالعقكبات مع تحديد أفعاؿ األشخاص الخاضعيف  

 لمعقكبات كشرح لمجنايات كالجنح المختمفة كتحديد اإلجراءات الجزائية المخصصة ليا.

 

 

                                                           
 24صادر بتاريخ  84عدد  جريدة رسمية ،كالمتضمف قانكف العقكبات 1966يكليك  8مؤرخ في  156-66األمر رقـ  - 1

 .2006ديسمبر  20مؤرخ في  23-06 رقـ قانكف، المعدؿ كالمتمـ بال2006ديسمبر 
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 :باتو العق قانونتجريم الفساد اإلداري في  (2

ىذا القانكف جرائـ الفساد المختمفة كحّدد عقكبات جزائية مخصصة ليا، كذلؾ في لقد عالج 
الفصؿ الرابع منو تحت عنكاف الجنايات كالجنح ضد السبلمة العمكمية كقد ذكر كؿ مف 

 الجرائـ التالية.

أشير إلى ثبلث  6كحدد عقكبة مف  119الذم جّرمو في المادة اإلختالس والغدر: -أ
 دج.200.000دج إلى  50.000لية لػ سنكات كغرامة ما

ستغالل النفوذ: -ب أشير إلى ثبلث سنكات كغرامة  6تتمثؿ عقكبتيا في جريمة الرشوة وا 
 .1321دج حسب المادة  1.000إلى  500مالية 

نص القانكف عمى أنو يعاقب مرتكبي ىذه الجريمة بالحبس السمطة:  لغال استجريمة -ج
 .135دج حسب المادة  3.000إلى  500مف مف شيريف إلى سنة كبغرامة مالية 

عقكباتيا السجف المؤبد لكؿ مف قمد أك زكر أك زيؼ حسب المادة جريمة التزوير: -د
1972. 

 .الوقاية من الفساد ومكافحتو 61-60المطمب الثاني: قانون 
 أسباب إصدار ىذا القانون: (1

قناعا مف الدكلة بمخاطر الفساد اإلدارم بادرت إلى الم  صادقة عمى إتفاقية كعيا كا 
ألزمتيا إصدار قانكف خاص كمستقؿ التي  2004األمـ المتحدة لمكافحة الفساد سنة 

العقكبات التي كانت مدرجة سابقا ضمف قانكف  الفساد مكافحة الفساد يتضمف جميع جرائـل

                                                           
 السابؽ الذكر. قانكف العقكباتمتضمف 156-66 األمر رقـ - 1
 المرجع نفسو. - 2
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جميع الجرائـ كتساىؿ في العقكبات المخصصة ليا مما دفع بالمشرع  الذم لـ يتطرؽ الى
 إصدار قانكف مخّصص لمكافحة مظاىر الفساد. الجزائرم إلى

يرمي ىذا النص القانكني إلى تحديد كتنظيـ كافة اآلليات كاإلجراءات السياسية  
كاإلجتماعية كاألمنية كالقانكنية كالقضائية كالعبلجية باإلضافة إلى آليات التعاكف مع المجتمع 

اية مف الفساد كمكافحتو، باإلضافة إلى الدكلي في ىذا المجاؿ كدعـ التدابير الرامية إلى الكق
تسييؿ كدعـ التعاكف الدكلي كالمساعدة التقنية ألجؿ الكقاية مف الفساد كمكافحتو بما ذلؾ 

 . (1)المكجكدات ادداستر 

 طبيعة وخصائص ىذا القانون: (2

إعتمادا عمى المفاىيـ كالضكابط كالمعايير العممية كالقانكنية كالسياسية يمكف اإلقرار بأف 
ا القانكف ىك عبارة عف تقنيف شامؿ ككامؿ لمكافحة جرائـ الفساد كلكافة العقكبات المقّررة ىذ

ليا، باإلضافة أنو جامع لتدابير كآليات إجتماعية، سياسية كالقانكنية كالقضائية كالعبلجية 
 .(2)لبمكرة كتجسيد السياسة الكطنية لمكقاية مف مخاطر ىذه اآلفة

المتعمؽ  2006فيفرم سنة  20المؤرخ في  01-06تـ إصدار أك تشريع قانكف  
بالكقاية مف الفساد كمكافحتو بعد المصادقة عمى إتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد سنة 

 مادة كما يمي: 73أبكاب ك 6حيث يتضمف ىذا القانكف  2004

 أحكاـ ختامية.الباب األول: 

 تكظيؼ.التدابير الكقائية في قطاع العاـ كالالباب الثاني: 

 الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو.الباب الثالث: 

                                                           
 .8الكاقع كاآلفاؽ"، مداخمة في إطار مكافحة الفساد، ص بيف عبد القادر كاس، التجربة الجزائرية لمكافحة الفساد  - 1
 .8، ص نفس المرجع - 2
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 التجريـ كالعقكبات كأساليب التحرم رشكة المكظفيف العمكمييف.الباب الرابع: 

 المكجكدات التعاكف القضائي. اددكاستر التعاكف الدكلي الباب الخامس: 

 .(1)أحكاـ مختمفة كختاميةالباب السادس: 

كف أغمب سمككات الفساد اإلدارم كتـ إلغائيا مف قانكف العقكبات كقد جـر ىذا القان 
في مجاؿ مكافحة الفساد جذريا، كقد  وأحكامكنقميا إلى ىذا القانكف المستقؿ، حيث اختمفت 

تراكحت في حّدىا األدنى إلى إعادة صياغة جرائـ الفساد اإلدارم الكبلسيكية كفي حّدىا 
ساد اإلدارم، ككذلؾ كصمت إلى حّد إستحداث جرائـ المتكسط تكسيع نطاؽ بعض أفعاؿ الف

الفساد اإلدارم جديدة عمى غرار جريمة تمقي اليدايا كالتعارض المصالح كاإلثراء غير 
المباشر، فيك يمتاز نظرا إلى قانكف العقكبات ما يتضمنو مف جرائـ الفساد بالكمية كالشمكلية 

 2006ائب غير المباشرة كقانكف المالية باإلضافة إلى قانكف تمكيؿ األحزاب كقانكف الضر 
السياسية  اإلرادةكقكانيف حماية األمبلؾ العمكمية كاألشخاص، كما يتميز أنو يتطابؽ مع 

العامة لمدكلة في حماية المصمحة العامة كاألمكاؿ ككافة المخاطر كمف بينيا مخاطر الفساد 
الحؽ الحكـ الراشد كدكلة كافة مؤسسات الدكلة كسمطتيا كمكظفييا بأخبلقيات كتعزيز 

األمـ المتحدة لمكافحة  اتفاقيةالدكلية مف بينيا  االتفاقياتكالقانكف، كيتطابؽ ىذا القانكف مع 
 .(2)اقة لممصادقة عمييابالفساد التي كانت الجزائر الس

عّدة تدابير لمكافحة الفساد منيا ما ىك كقائي كمنيا ما ىك  01-06كضع قانكف  
 ردعي.

 

                                                           
 .المرجع السابؽ، 01-06قانكف  - 1
 المرجع نفسو. - 2
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 الوقائية: اإلجراءات-1

المذككرة في الباب الثاني، حيث ذكر في التدابير الوقائية في قطاع العام والتوظيف: -أ
بعض اإلجراءات الكقائية، فمثبل في المادة الثالثة تحدثت عف القكاعد  16إلى  3المكاد مف 

 التي يجب أف تتكفر في عممية تكظيؼ مستخدمي القطاع العاـ منيا:

 فية كالمعايير المكضكعية، مثؿ الجدارة كاإلنصاؼ كالكفاءة.مبادئ النجاعة كالشفا -
اإلجراءات المناسبة إلختيار كتككيف األفراد المرشحيف لتكلي المناصب العمكمية التي  -

 تككف أكثر عرضة لمفساد.
 أجر مبلئـ باإلضافة إلى تعكيضات كافية. -

اإلدارة العمكمية، أك  فكّؿ ىذه اإلجراءات ترمي أك تيدؼ إلى مكافحة الفساد اإلدارم في
 تجنب الكقكع فييا بكضع ىذه اإلجراءات الكقائية.

سترداد الموجودات والتعاون القضائي: -ب المذككرة في الباب الخامس التعاون الدولي وا 
 مف القانكف.

تحدث عف إسترداد الممتمكات عف طريؽ التعاكف الدكلي في مجاؿ  63ففي المادة  
 . (1)المصادرة

 لردعية:اإلجراءات ا-2

نص ىذا القانكف في مضمكنو عمى تجريـ لمختمؼ جرائـ كصكر الفساد اإلدارم كحّدد  
عقكبات كضبط إجراءات جزائية كىذا في الباب الرابع تحت عنكاف التجريـ كعقكبات كأساليب 

مف القانكف يعاقب بعقكبة الحبس مف سنتيف  25التحرم كرشكة المكظفيف العمكمييف، ففي المادة 
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دج كؿ مف كعد مكظفا عمكميا 1.000.000دج إلى 200.000شر سنكات كبغرامة مف إلى ع
 بمزية غير مستحقة أك عرضيا عميو أك منحو إياه بشكؿ مباشر أك غير مباشر.

باإلضافة إلى الرشكة في مجاؿ الصفقات العمكمية: يعاقب بالحبس مف عشر سنكات  
مكظؼ عمكمي كؿ دج، 2.000.000دج إلى 1.000.000إلى عشريف سنة كبغرامة مف 

 (.27يقبض أك يحاكؿ أف يقبض لنفسو أك لغيره، بصفة مباشرة أك غير مباشرة. )المادة 

يعاقب مرتكبي ىذه الجريمة بالحبس مف سنتيف إلى عشر سنكات  جريمة الغدر: -
 (.30دج )المادة 1.000.000دج إلى 200.000كبغرامة مف 

مالية سنتيف إلى عشر سنكات كبغرامة  يعاقب بالحبس مف جريمة استغالل النفوذ: -
 .(1)دج1.000.000دج إلى 200.000مف 

 :قوانين، مراسيم وتعميماتالمطمب الثالث: 

لقد أصدر المشرع الجزائرم مجمكعة مف القكانيف كالمراسيـ سعيا منو لمكافحة الفساد  
 اإلدارم بكؿ الكسائؿ.

 القوانين: -1

لمحاسبة العمكمية. تضمف ىذا القانكف تكضيح يتعمؽ با 1990أكت  15مؤرخ في  90/21قانكف 
 لممؤسسات كالييئات الخاضعة لمرقابة كبيف دكر مجمس المحاسبة في فرض الرقابة عمييا.

 المراسيم:-2

المتضمف القانكف األساسي  1985مارس  23مؤرخ في  85/59المرسـك رقـ  -
 النمكذجي لعماؿ المؤسسات كاإلدارات العمكمية.

                                                           
 .المرجع السابؽ، 01-06قانكف  - 1



 الفصؿ الثالث                      آليات مكافحة الفساد اإلدارم في الجزائر كمدل نجاعتيا
 

65 
 

القطاع الذم تعمؿ فيو المؤسسات كاإلدارات العمكمية كما يحّدد  يحّدد ىذا المرسـك
القكاعد القانكنية التي تنظـ العماؿ الذيف يمارسكف عمميـ في المؤسسات كاإلدارات، 
كما يكضح القكانيف الخاصة التي تطبؽ عمى المكظؼ كتحدد بدقة األحكاـ النكعية 

 صب.التي تطبؽ عمى بعض أصناؼ المكظفيف لخصكصية المن
الذم ينظـ عبلقات بيف المكظؼ  1988جكيمية  04مؤرخ في  13-88المرسـك رقـ  -

كاإلدارة نص ىذا المرسـك في مضمكنو كاجبات اإلدارة إتجاه المكاطنيف مف أجؿ تقديـ 
طبلع المكاطف عمى  أجكد الخدمات كحّدد طرؽ كأساليب التعامؿ كشّدد عمى الشفافية كا 

 .(1)نشاطيا كبرامجيا
المتعمؽ بتنظيـ  2010أكتكبر  07المؤرخ في  236-10رئاسي رقـ المرسـك ال -

شركط مراحؿ ككيفيات إبراـ الصفقات  رتفدصفقات عمكمية يضـ ىذا المرسـك 
 المشاركة حرصا منو يمنع أم تجاكزات غير قانكنية. طراؼاألك العمكمية 

يتضمف تنظيـ  2012أفريؿ  25المؤرخ في  194-12المرسـك التنفيذم رقـ  -
سابقات كاالمتحانات كالفحكص المينية في المؤسسات كاإلدارات العمكمية الم

جراءىا، ينص ىذا المرسـك عمى كيفية المشاركة في التكظيؼ كيحّدد كينظـ كّؿ  كا 
تحاؽ بالكظائؼ لكاإلمتحانات مف أجؿ تسييؿ اال بالمسابقاتمراحؿ كشركط المتعمقة 

 أم مخالفات. عكمنح الفرص العادلة لمجميع كمن
 التعميمات:

تحدد كيفيات تنظيـ المسابقات  2008أكت  08مؤرخة في  38التعميمة رقـ  -
لتحاؽ بمختمؼ أسبلؾ المشتركة في كاإلختبارات المينية المتعمقة بيا لبل كاالمتحانات

 المؤسسات كاإلدارات العامة.
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ح ت ممفات الترشحعالجت ىذه التعميمة مختمؼ شركط التقدـ لئلختبارات المينية ككض
 كمدخؿ التقدـ لئلمتحانات كفؽ القانكف.

كالصادرة عف الكزير األكؿ تتعمؽ  2011أفريؿ  1المؤرخة في  01التعميمة رقـ  -
د ىذه التعميمة جّد تعبإضفاء المدكنة عمى إجراءات التكظيؼ بعنكاف الكظيفة العمكمية 

لغت ميمة في مجاؿ التكظيؼ كمكافحة الفساد ككنيا نصت عمى كضع التسييبلت كأ
جراءات التي تعقد التكظيؼ سكاء مف خبلؿ تخفيؼ ممفات الترشح كتبسيط  بعض شركط كا 

 .(1)شركط التكظيؼ
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 اآلليات المؤسساتية لمكافحة الفساد اإلداري في الجزائر : المبحث الثاني
األكؿ لآلليات القانكنية التي أصدرىا المشّرع الجزائرم  بعدما تطرقنا في المبحث

إلى اآلليات المؤسساتية كاألجيزة الرقابية الفساد اإلدارم سنتطرؽ في ىذا المبحث  لمكافحة
 المختمفة.

 الييئة الوطنية لموقاية من الفساد المطمب األول:
لمكقاية مف الفساد كمكافحتو بمكجب المادة  01-06تـ إنشاء ىذه الييئة كفؽ قانكف   (1

ية المعنكية كاإلستقبلؿ المالي، ( كىي ذات سمطة إدارية مستقمة تتمتع بالشخص17)
ختصاصيا ذات طابع إستشارم، كقد تـ تنصيبيا يكـ   .(1)2011جانفي  03كا 

 (.20مياـ الييئة: المادة ) (2
إقتراح شامؿ لمكقاية مف الفساد تجسد مبادئ دكلة القانكف كتعكس النزاىة كالشفافية  -

 كالمسؤكلية في تسيير الشؤكف كاألمكاؿ العمكمية.
ت تخص الكقاية مف الفساد، لكؿ شخص أك ىيئة عمكمية أك خاصة، تقديـ تكجييا -

قتراح تدابير خاصة منيا ذات طابع التشريعي كالتنظيمي لمكقاية مف الفساد.  كا 
 إعداد برامج تسمح بتكعية كتحسيس المكاطنيف باآلثار الضارة الناجمة عف الفساد. -
ؼ عف أعماؿ الفساد جمع كاستغبلؿ كؿ المعمكمات التي يمكف أف تساىـ في الكش -

كالكقاية منيا، السيما البحث في التشريع كالتنظيـ كاإلجراءات كالممارسات اإلدارية، 
 .(2)عف عكامؿ الفساد ألجؿ تقديـ تكصيات إلزالتيا

 تقديـ تقرير سنكم يتضمف نتائج عمميا تمخيصا لمعاينتيا مع تقديـ اإلقتراحات. -
 سات التابعة لرقابتيا.طمب كّؿ المعمكمات شفكيا ككتابيا مف المؤس -
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إعداد ممخص يحتكم عمى مبلحظات كمعاينات لمفتشية الييئة يتضمف تدابير مف  -
 .(1)شأنيا تنظيـ كتحسيف مصالح الييئات مكضكع الرقابة

التقييـ الدكرم لؤلدكات القانكنية كاإلجراءات اإلدارية الرامية إلى الكقاية مف الفساد  -
 كالنظر في مدل فعاليتيا. توكمكافح

تمقي التصريحات بالممتمكات الخاصة بالمكظفيف العمكمييف بصفة دكرية كدراسة  -
كاستغبلؿ المعمكمات الكاردة فييا كالسير عمى حفظيا، كذلؾ مع مراعاة أحكاـ المادة 

 .3ك 1أعبله في فقرتييا  6
 اإلستعانة بالنيابة العامة لجمع األدلة كالتحرم في كقائع ذات عبلقة بالفساد. -
ى تعزيز التنسيؽ ما بيف القطاعات، كعمى التعاكف مع ىيئات مكافحة السير عم -

 الفساد عمى الصعيديف الكطني كالدكلي.
الحث عمى كؿ نشاط يتعمؽ بالبحث عف األعماؿ المباشرة في مجاؿ الكقاية مف  -

 . (2)الفساد كمكافحتو كتقييميا

 الديوان المركزي لقمع الفساد. المطمب الثاني:
 التعريف بالديوان: (1

يحّدد  2011ديسمبر  08المؤرخ في  426-11تـ إنشاءه حسب المرسكـ الرئاسي رقـ 
تشكيمو كتنظيمو ككيفيات سيره، فالديكاف المركزم لقمع الفساد ىك مصمحة مركزية عممياتية 

ىذا  علمشرطة القضائية تكمؼ بالبحث عف الجرائـ كمعاينتيا في إطار مكافحة الفساد كيكض
المكمؼ بالمالية، يتمتع باإلستقبلؿ في عممو كسيره، مقره الجزائر الديكاف لدل الكزير 

 العاصمة.
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 تشكيمة الديوان: (2
إّف الديكاف المركزم عبارة عف ىيئة كطنية لقمع الفساد عمى المستكل الكطني كالمحمي 

 يتشكؿ مف: 

 ضباط كأعكاف الشرطة القضائية التابعة لكزارة الدفاع الكطني. -
 قضائية التابعة لكزارة الداخمية.ضباط كأعكاف الشرطة ال -
 أعكاف عمكمييف ذك كفاءات في مجاؿ مكافحة الفساد. -
 .(1)يتككف مف ديكاف كمديرية التحريات كمديرية اإلدارة العامة -
 ميام الديوان: (3
 جمع كّؿ المعمكمات التي تسمح بالكشؼ عف أفعاؿ الفساد كمكافحتيا. -
حالة مرتكبيو أماـ القضاء.جمع األدلة كالقياـ بتحقيقات في كاقع الفساد ك  -  ا 
تطكير التعاكف كالتساند مع الييئات مكافحة الفساد كتبادؿ المعمكمات بمناسبة  -

 التحقيقات الجارية.
 ىا.اقتراح سياسة مف شأنيا المحافظة عمى حسف سير التحرّيات التي يتكال -
كص إستعماؿ ضباط كأعكاف الشرطة القضائية التابعكف لمديكاف كّؿ الكسائؿ المنص -

 عمييا في التشريع مف أجؿ استجماع المعمكمات المتعمقة بمياميـ.
تعيف الديكاف بضباط شرطة القضائية التابعيف لمصالح الشرطة القضائية األخرل سي -

 . (2)مسبقاعند الضركرة مع إعبلـ ككيؿ الجميكرية 
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 مجمس المحاسبة المطمب الثالث:
 التعريف بالمجمس:-1

ة في الجزائر التطرؽ لنشأتو كتحديد طبيعتو القانكنية يتضمف التعريؼ بمجمس المحاسب
ختصاصاتو.  كتحديد ميامو كا 

 نشأة مجمس المحاسبة في الجزائر: - أ
 127-63إّف أّكؿ نص قانكني أشار إلى مجمس المحاسبة يتمثؿ في المرسـك رقـ 

، المتضمف تنظيـ كزارة المالية، حيث نص عمى إنشاء مجمس 1963أفريؿ  19المؤرخ في 
منو إلى مبدأ  190، أشار في المادة 1976حاسبة كعضك لئلدارة، ككما صدر الدستكر الم

نشاء مجمس المحاسبة.  الرقابة كا 

 مراحل نشأتو:  - ب

 مّر ىذا المجمس بثبلث مراحؿ تتمثؿ في: 

الذم منح لو دكرنا ىامنا حيث يتمتع  05-80تأسس بمكجب قانكف المرحمة األولى:  -
و كسمح ئسعة كما اعترؼ بصفة القاضي ألعضابصبلحيات إدارية كقضائية كا

بتمثيميـ لدل مجمس األعمى لمقضاء عمى أف يكضع تحت السمطة العميا لرئيس 
 .(1)الجميكرية

 المرحمة الثانية: -

د النظر في مسألة الرقابة الممنكحة لممجمس حيث االذم أع 32-90بدأت مع قانكف  
 فقد أصحابو صفة القاضي.أصبح يقكـ برقابة إدارية دكف أم أثر قانكني كما 
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 المرحمة الثالثة واألخيرة: -

الذم أعاد مكانة المجمس كرفع دكره  20-95ىي التي نظمت بمكجب األمر رقـ  
كجعؿ منو ىيئة قضائية إدارية، بحيث أصبحت بعض القرارات الصادرة عنو تخضع لو عف 

 طريؽ الطعف بالنقض.

 لطبيعة القانونية:ا-2

دارم كقضائي في ممارسة المياـ المككمة إليو كيتمتع ىك مؤسسة تتمتع بإختصاص إ
باإلستقبلؿ ضمانا لمحيادة كالمكضكعية، مقره في الجزائر العاصمة كيعتبر المؤسسة العميا 

 لمرقابة البعدية لؤلمكاؿ الدكلة كالجماعات اإلقميمية كالمرافؽ العمكمية.

رقابة مزدكجة كشاممة، مجمس المحاسبة ىي  يتكالىامف ىنا يظير أف الرقابة التي  
أعيد النظر في الطبيعة القضائية لممجمس لدل أعضائو،  20-95حيث أنو بمكجب أمر رقـ 

 .(1)يو فيك ىيئة عمكمية ذات طابع قضائي خاصة بحكـ القانكفمكع

 مجال إختصاص مجمس المحاسبة:  -3

عمى أنو تخضع لرقابة المجمس المحاسبة مصالح  02-99مف األمر  7نصت المادة 
دكلة كالجماعات اإلقميمية كالمؤسسات العمكمية بإختبلؼ أنكاعيا التي تخضع إلى القكاعد ال

منو أنو تخضع كذلؾ ليذه الرقابة المرافؽ العمكمية  8المحاسبة العمكمية كأضافت المادة 
ذات طابع صناعي كتجارم كمالي تككف رؤكس أمكاليا ذات طبيعة عمكمية، كما أشارت 

ير األسيـ العمكمية لبعض الشركات األخرل، باإلضافة إلى الييئات التي ( إلى تسي9المادة )
أنو (، كما 02تقـك بتسيير النظـ اإلجبارية لتأميف الحماية االجتماعية كىذا كفقا لممادة )
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يمكف أف يراقب المجمس استعماؿ المكارد التي تجمعيا الييئات التي تمجأ إلى التبرعات 
 حمبلت التضامف الكطني. في إنسانية  العمكمية مف أجؿ دعـ قضايا

 ميام المجمس:  -4

 أثناء تنفيذ الميزانية  ارتكبتالكشؼ عف المخالفات المالية إذا  -

 (1)معرفة ما إذا كانت الكحدة اإلدارية قادرة أك مؤىمة الستخداـ أمكاؿ الدكلة. -

 كاضحة. التحقؽ مف قياـ المحتسبيف بتقديـ حسابات كجعؿ تسيير المالية بصكرة  -

ة يعالتحقؽ مف مدل تطبيؽ القكانيف المالية كقكاعد الميزانية بصكرة صحيحة كمدل شر  -
 العمميات كترخيصيا. 

مراقبة مدل شرعية حسابات الخاصة بالعمميات المتعمقة باألمكاؿ الدكلة كالجماعات  -
 المحمية. 

الميزانية العامة المطمكبة كالتقصير كعدـ إحتراـ أحكاـ كمبادئ  فاتالبالمخإعبلـ السمطات  -
 قانكنا. 

يقرر مجمس المحاسبة بعد أداء ميمتو مدل مسؤكلية المحاسب العمكمي الشخصية المالية  -
ج بظركؼ القكة إذا قاـ بإرتكاب مخالفات تتعمؽ باألمكاؿ كالمكارد التي يستطيع فييا أف يحت

 لـ يرتكب أم مخالفة. القاىرة أنو 

تراحات كتكصيات ألعماؿ الييئات الخاضعة لرقابتو مع تقديـ اقييدؼ إلى تقييـ نيائي  -
 حسف ألمكاؿ الدكلة كالميزانية. مف أجؿ ضماف سير 

 تقديـ قكاعد تنظيـ كعمؿ الييئات الخاضعة لرقابتو  -
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تأكد مف مدل مطابقة شركط متطمبة في منح ىذه اإلعانات مع األىداؼ التي أنفقت مف  -
 (1)أجميا.

 ررىا المجمس بعد التحريات:العقوبات التي يق

يتكلى مجمس المحاسبة بعد إنتياءه مف التحريات كالتدقيؽ المالي مدل صحة 
أف مسؾ الحسابات قد تـ  اتضحكنظامية حسابات األمر )الكالي( كالمحاسب العمكمي فإذا 

ذا  براء لممجمس العمكمي، كا  بشكؿ صحيح كمنتظـ يقدـ المجمس مخالصة لؤلمر بالصرؼ كا 
كتشافيا فيما بعد حصمت م تابعة جزائية لممعني سببيا إرتكابو لؤلفعاؿ ليا طابع الجريمة كا 

كالحظ كجكد نقائص أك كرد تأخير في محاسبة إحدل المصالح العمكمية التي تمت مراقبتيا 
فتقرر العقكبات كؿ محاسب متسبب في تأخير إيداع حسابات التسيير أك عدـ إرساؿ 

 دج.  020222ك 0222تتراكح بيف  المستندات الثبكتية بغرامة

حيث يقرر المجمس مدل مسؤكلية المحاسب الشخصية كالمالية في حالة سرقة 
 بلؿاألمكاؿ العامة أك إىماؿ في ممارسة كظيفتو كما يعاقب عمى كؿ األفعاؿ التي تشكؿ إخ
يتعدل في تسيير الميزانية بغرامة يصدرىا في حؽ مرتكبي المخالفات بمبمغ الغرامة الذم ال 

 . (2)الراتب السنكم لمرتكبي المخالفة

ما ىي إال تصكر ذىني تقابميا عمى أرض الكاقع ممارسات تناقضيا ىذه المياـ 
كتفرغيا مف محتكاىا، كلعؿ قصكر الرقابة التي يؤدييا مجمس المحاسبة تكمف في جممة مف 

 األسباب أىميا ما يمي: 

                                                           
، مذكرة لنيؿ أىمية اإلستفادة من اآلليات الحديثة والمنظور اإلسالمي في الرقابة عمى المال العام، شكيخي سامية - 1

 .9، ص2011تممساف، جامعة أبك بكر بمقايد، ة العامة، شيادة ماجستير، تخصص تسيير المالي
 .12، صالمرجع نفسو - 2
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ىماؿ مضمكنيا كما تحتكيو مف عدـ االكتراث بالتقارير التي يعيدىا مجمس ا - لمحاسبة، كا 
كمية، مبلحظات كتكجييات قيمة مف شأنيا تقكية قكاعد كمبادئ الرقابة عمى األمكاؿ العم

لى عدـ إمتبلؾ المجمس لؤلدكات كآليات فعالة رادعة في حد كذلؾ راجع بالدرجة األكلى ا
اإلدارم كالمالي كاإلنحرافات  ذاتيا لمحد مف ظاىرة التقصير كالتياكف أك اإلىماؿ في التسيير

أقصى ما يممكو مجمس المحاسبة ىك إصدار غرامات مالية ال تتجاكز األجر  فالمالية، إ
السنكم الذم يتقضاه العكف المرتكب لممخالفة، أك إحالة الممؼ دكف الفصؿ فيو إلى النيابة 

أديبي، فميس كاف لو كصؼ جزائي، أك الييئة التأديبية إذا كاف لو كصؼ ت االعامة إذ
 لممجمس جزاء ردعي كىك ما يحد مف إستقبلليتو. 

 التكصيات التي يصدرىا المجمس عقب رقابتو اإلدارية ال تكتسي بطبيعتيا صفة اإللزاـ.  -

تيميش الدكر اإلستشارم لمجمس المحاسبة حيث لرئيس الجميكرية أك رئيس الييئة  -
مة صبلحية إخطار مجمس المحاسبة، إلبداء التشريعية أك المجمكعة البرلمانية كرئيس الحكك 

  1ؿ، لكف نادرا ما يتـ المجكء إليو.ئاسرأيو حكؿ بعض الم

عدـ كجكد ضمانات ثانكية كمادية تمكف قضاة مجمس المحاسبة مف تأدية كظائفيـ بشكؿ  -
 المطمكب 

رية كلمعالجة ىذه الثغرات في مياـ المجمس يتكجب إلزاـ قانكني عمى كافة السمطات اإلدا
 بضركرة الرد عمى التقارير الرقابة التي يعدىا المجمس في مدة معينة. 

مجمس المحاسبة بصكرة عمنية كتضميف تمؾ التقارير  ايييجر نشر تقارير الرقابة التي  -
 اإلجراءات حياؿ المخالفيف بكؿ شفافية. 
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عضكية كمنحيـ منح قضاة المجمس كأعكانيـ اإلستقبللية سكاء مف الناحية الكظيفية أك ال -
 حصانة لحمايتيـ مف مختمؼ أشكاؿ الضغكطات. 

إف ىذه التكصيات مف شأنيا تفعيؿ أكثر لدكر المجمس كمنحو مكانو كقيمة في 
  (1)اإلدارم.الفساد مكافحة 

 المطمب الرابع: مفتشية العامة لممالية.
  التعريف بالمفتشية العامة لممالية:-1

عيد ليا  0982مارس  20لمؤرخ في ا 95-82تـ إنشاءىا بمقتضى المرسـك 
صبلحيات المراقبة المالية بما في ذلؾ مصالح الدكلة كالجماعات العمكمية كالبلمركزية ككؿ 
المؤسسات ذات الطابع اإلدارم، االقتصادم كاالجتماعي، كعميو ىي جياز رقابي دائـ 

س برنامج عمؿ محدد يمارس رقابة بعدية كالحقة يككف بعد تنفيذ الميزانية المحمية، عمى أسا
مف البداية، كفقا لطمبات الرقابة التي يدعكا إلييا أعضاء الحككمة كمجمس المحاسبة 

 كالمجمس الشعبي الكطني. 

  دور المفتشية العامة لممالية في مكافحة الفساد اإلداري:-2

 مراقبة تسيير الصناديؽ كمراجعة األمكاؿ كالقيـ كالسندات عمى إختبلؼ أنكاعيا التي -
 يممكيا المسيركف كالمحاسبكف. 

القياـ ببحث أك تحقيؽ في عيف المكاف مف أجؿ مراقبة األعماؿ أك المعطيات المبنية في  -
 المحاسبات العمكمية. 

 التدقيؽ المالي مف أجؿ ضماف تسيير العقبلني لمماؿ العاـ. -
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الكقاية مف الفساد  التقييـ الدكرم لؤلدكات القانكنية كاإلجراءات اإلدارية الرامية إلى -
 كمكافحتو كالنظر في مدل فعاليتيا.

تمقي التصريحات بالممتمكات الخاصة بالمكظفيف العمكمييف بصفة دكرية كاستغبلؿ  -
 المعمكمات الكاردة فييا كالسير عمى حفظيا. 

 االستعانة بالنيابة العامة لجمع األدلة كالتحرم في كقائع ذات عبلقة بالفساد.  -
يؽ كمتابعة النشاطات كاألعماؿ المباشرة ميدانيا عمى أساس التقارير الدكلية ضماف تنس -

كالمنتظمة المدعمة بإحصائيات كتحاليؿ متصمة بمجاؿ الكقاية مف الفساد كمكافحتو التي ترد 
 إلييا مف القطاعات كالمتدخميف المعنييف. 

يئات مكافحة الفساد القطاعات، كعمى التعاكف مع ى فبيالسير عمى تعزيز التنسيؽ ما  -
 عمى الصعيديف الكطني كالدكلي. 

الحث عمى كؿ نشاط يتعمؽ بالبحث عف األعماؿ المباشرة في مجاؿ الكقاية مف الفساد  -
كمكافحتو، كتقييميا. كعندما تتكاصؿ الييئة إلى كقائع ذات كصؼ جزائي تحكؿ الممؼ إلى 

المختص لتحريؾ الدعكل العمكمية عند كزير العدؿ، حافظ األختاـ، الذم يحظر النائب العاـ 
اإلقتضاء، كما ترفع الييئة إلى رئيس الجميكرية تقرير سنكم يتضمف تقييـ لمنشاطات ذات 
الصمة بالكقاية مف الفساد كمكافحتو ككذا النقائص المعينة كالتكصيات المقترحة عند 

 .(1)اإلقتضاء
 

 

 
 

                                                           
، ج ر ج ج المتعمؽ بصبلحيات المفتشية العامة لممالية 1980مارس  10المؤرخ في  53-80مف المرسـك  1المادة  - 1

 . 1980لسنة  10عدد 
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 داري في الجزائرلمكافحة الفساد اإلاقتراحات : المبحث الثالث

إلى جانب اآلليات القانكنية كالمؤسساتية لمكافحة الفساد اإلدارم، ىناؾ آليات أخرل 
 مف شأنيا المساىمة في مكافحة ىذه الظاىرة تتمثؿ فيما يمي:

 الحكم الراشد كآلية لمكافحة الفساد اإلداري المطمب األول:
 تعريف الحكم الراشد:-1

دارتيا لشؤكف يعتبر مفيـك الحكـ الراشد إ  صطبلحا عف ممارسة السمطة السياسية كا 
جتماعيا كما يعرفيا برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي  المجتمع كمكارده، لتطكيره إقتصاديا كا 

UNDP أف الحكـ الراشد ىك حالة تعكس تقدـ اإلدارة كتطكيرىا مف إدارة تقميدية إلى إدارة :
عمميات كاآلليات المناسبة لتحقيؽ األىداؼ تتجاكب مع متطمبات المكاطنيف، كتستخدـ ال

 المرجكة مف المشاريع بشفافية كمسؤكلية أماـ المكاطنيف.

المتضمف  20-20بالنسبة لمجزائر فقد ظير مصطمح الحكـ الراشد في القانكف رقـ  
( حيث عّرفو 20نة في فصمو األكؿ المتعمؽ بالمبادئ العامة في مادتو )يقانكف التكجييي لممد

انشغاالت المكاطف كتعمؿ لممصمحة ببأنو "المنيج أك اآللية التي بمكجبيا تككف اإلدارة ميتمة 
( كذلؾ في إطار تسيير المدينة، 00العامة في إطار الشفافية، كذلؾ تطرؽ لو في مادتو )

 :(1)الراشد في مجاؿ تسيير المدف كذلؾ عف طريؽحيث تحدث عف ترقية الحكـ 

 تطكير أنماط التسيير العقبلني باستعماؿ الكسائؿ كاألساليب الحديثة. -

 تكفير كتدعيـ الخدمة العمكمية كتحسيف نكعيتيا. -

 تتسـ بما يمي:أسس الحكم الراشد: -2

                                                           
كمة ك ، مداخمة في إطار الممتقى آليات حالحكم الراشد كآلية لمعالجة الفساد في اإلدارة العمومية الجزائريةرايس كفاء، - 1

 .6-3، ص ص 2013نكفمبر  26-25المؤسسات كمتطمبات تحقيؽ التنمية المستدامة، الجزائر، 
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 :ة كذلؾ مف أجؿ مساىمة األفراد في عمميات صنع القرارات، إما بطريق المشاركة
مباشرة أك مف خبلؿ المجالس المحمية المنتخبة لتعبر عف مصالحيـ كعف طريؽ 

 تحديد القضايا كالمشكبلت، مثؿ المشاركة في اإلنتخابات.

 :يخضع صانع القرار في األجيزة المحمية لمساءلة المكاطنيف كاألطراؼ  المساءلة
 األخرل ذات العبلقة.

 :القرار داخؿ المجتمع كفي إطار قكاعد  قبكؿ المكاطف المحمي لسمطة صانع الشرعية
 كعمميات مقبكلة كأف تستند إلى حكـ القانكف كالعدالة.

 :يعني قدرة األجيزة المحمية تحكيؿ المكارد إلى برامج كخطط  الكفاءة والفعالية
 كمشاريع تمبي إحتياجات المكاطنيف كتعبر عف أكلكياتيـ.

 :األطراؼ في المجتمع المحمي سيكلة الحصكؿ عمى المعمكمات لجميع  الشفافية
 كتكفير الفرصة لمحكـ عمى مدل فعالية األجيزة المحمية.

 :أف تسعى األجيزة المحمية إلى خدمة جميع األطراؼ المعنية كاإلستجابة  اإلستجابة
 .(1)لمطالبيا، خاصة الفقراء كالميمشيف

 في مكافحة الفساد:كآلية دور الحكم الراشد -3

تحسيف أداء مؤسسات القطاع العاـ، كذلؾ مف  إف مبادئ الحكـ الراشد يمكف مف 
خبلؿ محاربة الفساد كمظاىره بإعتماد أسس كميكانزمات فعالة كتكفير منظكمة قيمية 
عبلمية باعتباره يقـك عمى تفاعؿ كؿ مف الحككمة  لممجتمع كمنظكمة سياسية كقانكنية كا 

الة لمكافحة الفساد كالقطاع الخاص كالمجتمع المدني، حيث أصبح الحكـ الراشد آلية فع
كتحقيؽ التنمية، غير أف غياب متطمبات الحكـ الراشد قد تكّرس أكثر مف صكر الفساد 

 كتعمقو داخؿ المجتمع.
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كلتفعيؿ دكر الحكـ الراشد في مكافحة الفساد اإلدارم يجب تحقيؽ مبادءه كالشفافية  
المحاسبة التي يخضع  التي تسمح بإطبلع المكاطنيف لبرامج سياسات النظاـ، باإلضافة إلى

ليا المكاطنيف مف خبلؿ المساءلة عف ممارساتيـ، كالشرعية التي تحقؽ التطبيؽ الفعمي 
 .  (1)لمقانكف كتجنب الخركج عنو

 لمكافحة الفساد اإلداريكآلية  المطمب الثاني: المجتمع المدني
 التعريف بالمجتمع المدني:-1

كاإلقتصادية كاإلجتماعية  يعرؼ المجتمع المدني عمى أنو المؤسسات السياسية 
كالثقافية التي تعمؿ في ميادينيا المختمفة، في استقبلؿ عف سمطة الدكلة لتحقيؽ أغراض 
متعّددة، منيا أغراض سياسية كالمشاركة في صنع القرار عمى المستكل الكطني كالقكمي، 

كمنيا  كمثؿ ذلؾ األحزاب السياسية، كمنيا أغراض نقابية كالدفاع عف مصالح أعضائيا،
أغراض ثقافية كما في إتحادات الكتاب كالمثقفيف كالجمعيات الثقافية التي تيدؼ إلى نشر 
الكعي الثقافي كفقا إلتجاىات أعضاء كؿ جماعة، كمنيا أغراض إلسياـ في العمؿ 

 )2) اإلجتماعي لتحقيؽ التنمية.

 المجتمع المدني في الجزائر:-2

جزائر في النصؼ الثاني مف الثمانيات القرف بدأ ظيكر مفيكـ المجتمع المدني في ال 
كاف مف تداعيات  0989الماضي، حيث بدأ الحديث عنو في خضاـ األزمة بالنسبة لسنة 

التي شيدتيا الجزائر حيث ظير إطار دستكرم كقانكني جديد بعد  0988أحداث أكتكبر 

                                                           
 .86، ص المرجع السابؽر، صدكؽ عم -  1

2 -Belaid ABRIKA, Société civile, corruption et la lutte contre la corruption, séminaire national sur la lutte 
contre la corruption et blanchiment d’argent, université de Tizi-Ouzou, les 10-11 mars 2009, p. 88. 
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لنقابات في ، حيث ظير عدد كبير مف الجمعيات كا0989المصادقة عمى الدستكر الجديد 
 كقت قياسي قصير.

االساسية لئلنساف ففي الفصؿ الرابع المتعمؽ بالحقكؽ كالحريات ينص عمى الحقكؽ  
التي تنص عمى إنشاء  10كالحريات الفردية كالجماعية، كتتضح ىذه الحقكؽ في المادة 

شركط ككيفيات إنشاء الجمعيات حسب  97ك 90الجمعيات كاإلجتماع كحّدد في مادتيف 
نقابة مستقمة نشط  92ألؼ جمعية ك 78تكاجد حكالي ترة الداخمية كالجماعات المحمية كزا

 .(1)كطنيا

مف قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو  09كما أف المشرع الجزائرم نص في المادة  
عمى ضركرة إشراؾ المجتمع المدني في عممية مكافحة الفساد بقكلو: "يجب تشجيع مشاركة 

 ة مف الفساد كمكافحتو بتدابير مثؿ:يقاك ي الالمجتمع المدني ف

إعداد الشفافية في كيفية إتخاذ القرار كتعزيز مشاركة المكاطنيف في تسيير الشؤكف  -
 العمكمية.

إعداد برامج تعميمية كتربكية كتحسيسية لمخاطر الفساد مع مراعاة حرمة الحياة  -
النظاـ العاـ كحياد الخاصة كشرؼ ككرامة األشخاص ككذا مقتضيات األمف الكطني ك 

 القضاء.

يتضح مف خبلؿ ىذه المادة أف تنظيمات المجتمع المدني تشكؿ آلية فعالة في المشاركة في 
مكافحة الفساد، فالمجتمع المديف يعتبر الفاعؿ اإلجتماعي األىـ لدعـ أسس كمبادئ 

 .(2)اإلصبلح كالقضاء عمى الفساد

 

                                                           
 .5، ص 2013أكتكبر  28، ككالة أنباء العماؿ العرب، 1191النقابية في الجزائر بعد دستور  الحركةشريط سعاد،  - 1
 .47، ص المرجع السابؽرشيد بكسعيكد،  - 2
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 د االداري:دور وأىمية المجتمع المدني في مكافحة الفسا-3

يبرز دكر أىمية المجتمع المدني في مكافحة الفساد، مف حيث أننا نجد أف معظـ  
المؤسسات كالمنظمات سكاء الدكلية أك الكطنية الناشطة في مكافحة الفساد، تؤكد عمى أىمية 
إشراؾ المجتمع كتدعيمو في محاربة ىذه الظاىرة، فمثبل نجد إتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة 

 .(1)منيا تؤكد عمى ذلؾ 05، في المادة 0225ساد لسنة الف

 المطمب الثالث: دور اإلعالم في مكافحة الفساد اإلداري
أدل اإلعبلـ بكسائمو كأدكاتو كقكالبو كأشكالو المختمفة عبر العصكر أدكارنا محكرية  

ة، كتعتبر كميمة في الكثير مف القضايا كالشؤكف اإلجتماعية كالثقافية كاإلقتصادية كالسياسي
كسائؿ اإلتصاؿ خاصة الصحافة كاإلذاعة كالتمفزيكف إذا تكفرت ليا الحرية مف أىـ كسائؿ 
الرقابة الشعبية عمى السمطة السياسية كجيازىا اإلدارم، كسبلحا ىاما مف أسمحة مكافحة 

قد الفساد، كتعّد الصحافة مف أىـ كسائؿ التعبير عف آراء المكاطنيف في النظـ الديمقراطية، ك 
حتياجاتو  ىأصبحت الصحافة ببل منازع أداة الرأم العاـ األكل في التعبير عف اتجاىاتو كا 

كرغباتو، كتتزايد أىمية كسائؿ اإلعبلـ في تناكؿ قضايا المجتمع، كما تبرز مسؤكلياتيا تجاه 
التعبير عف مصالح الجماىير، حيث تعد مف كسائط كأدكات التعبير كالتكجيو كالضبط 

 .(2)كتمثؿ قكة مستقمة في المجتمعاإلجتماعي 

حيث قامت بعض الدكؿ بتكقيع إتفاقيات دكلية مف أجؿ عمؿ تشريعات قانكنية  
كقكاعد أخبلقية تيتـ بدكر كسائؿ اإلعبلـ في مكافحة الفساد، كما قامت منظمة األمـ 

حدة إلى المتحدة لمعمـك كالتربية كالثقافة، كالمجمس اإلقتصادم اإلجتماعي التابع لؤلمـ المت

                                                           
، مذكرة لنيؿ شيادة الماستر، قسـ العمـك تطوير األداء المؤسساتي آلليات مكافحة الفساد في الجزائررشيد بكسعيكد، - 1

 .45، ص 2014 ،العمـك السياسية، جامعة كرقمةالسياسية، كمية الحقكؽ ك 
المكقع اإللكتركني: دكر كسائؿ اإلعبلـ في مكافحة الفساد في الجزائر، عمى  - 2

www.startimes.com/%3ft%3d26711671  42سا 10عمى الساعة:  11/09/2015، يـك. 

http://www.startimes.com/%3ft%3d26711671
http://www.startimes.com/%3ft%3d26711671
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ؿ عمى دعـ ماإلىتماـ بدكر كسائؿ اإلعبلـ في حؿ المشاكؿ اإلجتماعية كاإلقتصادية، كالع
حقكؽ اإلنساف كاحتراميا، كتعتبر كسائؿ اإلعبلـ مف المؤسسات اليامة في القضاء عمى 
الفساد في كثير مف الدكؿ التي قطعت شكطنا كبيرنا في ممارسة الديمقراطية، باإلضافة أنيا 

نذار مبكر ألم خمؿ في المجتمع كتعمؽ الكعي لدل المكاطنيف بشأف إتخاذ جياز  رصد كا 
 . (1)القرارات مف أجؿ مكافحة ىذه الظاىرة

 واقع اإلعالم والفساد في الجزائر:
ينبع دكر كسائؿ اإلعبلـ في مكافحة الفساد إنطبلقا مف ككف المعمكمة كالسرعة في  

ألنظمة المتقدة عف غيرىا، يتمثؿ دكر المعمكمة أساسا انتقاليا اصبحت الميزة التي تفرؽ بيا ا
في العمؿ عمى تكسيع فضاءات النزاىة كالشفافية، كىذا ما يسمح لؤلفراد مف تتبع أم نشاط 
تقـك بو الحككمة، تشكؿ كسائؿ اإلعبلـ القاعدة األساسية لمتنبيو عف أم سمكؾ فاسد، كىنا 

ف بالحقائؽ كالمعمكمات المتعمقة بمختمؼ يظير دكر الصحافييف مف خبلؿ إمداد المكاطني
براز األمبلؾ كالمصالح التي تستحكذ عمييا الطبقة  األنشطة التي تقـك بيا الحككمة كا 

 السياسية.
يسمح اإلعبلـ بخمؽ المناخ الديمقراطي الذم يساعد في مكافحة الفساد كبالرغـ مف  

ة كالشبكات األنترنيت يظؿ الكثير تعدد كسائؿ اإلعبلـ في الجزائر مف تمفزيكف، راديك، صحاف
 منيا مقصيا في مجاؿ مكافحة الفساد.

جاء في دراسة أكاديمية حديثة أف جريدة "الخبر" ىي األكثر الصحؼ الكطنية التي  
تعالج كتفضح الفساد في الجزائر، مف خبلؿ معالجتيا اليكمية لقضايا اإلختبلس كالرشكة 

 .(2)اد عمكماكاستغبلؿ النفكذ كالتيرب كفضائح الفس
كما صنفت الجريدة عمى أنيا األكثر جرأة في فتحيا لمممفات كتخصيص مساحة ىامة  

ليا بشكؿ شبو يكمي، كأفادت الدراسة بأف "الخبر" ال تتكاف عف ذكر مصادر األخبار 
                                                           

 .كقع اإللكتركني السابؽنفس الم - 1
 .55، ص المرجع السابؽرشيد بكسعيكد، - 2
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الخاصة بالفساد اإلقتصادم بما يمنحيا المصداقية كالمكضكعية كاإلحترافية في معالجة 
 اىره.قضايا الفساد كمظ

كتـ اختيار "الخبر" عمى أساس مقارنتيا بالصحؼ األخرل ألنيا أىـ الصحؼ التي  
إلى  0202تعالج قضايا الفساد، كليذا تمت معالجة كتحميؿ أعداد الجريدة الصادرة مف سنة 

كأشارت النتائج إلى أف "جريدة الخبر" خصصت مادة إعبلمية في مختمؼ قضايا  0200
لجزائر مما جعميا أكثر الجرائد تداكالن كمحاربة لمظاىر الفساد الفساد اإلقتصادم في ا

عتمادىا عمى مصداقية أخبارىا مف خبلؿ المصادر المتنكعة مف الدرؾ الكطني كالشرطة  كا 
 كالجمارؾ.
حيث أشارت نفس الدراسة إلى أف سكء األداء كالفساد المالي كفضائح البنكؾ  

جديد الماؿ العاـ، ككذا بت، تمييا قضايا نيب كتكالمؤسسات تصدرت أىـ األخبار كالتحقيقا
تبييض األمكاؿ، كصكال إلى إستغبلؿ السمطة كالنفكذ عند تكزيع المشاريع، باإلضافة إلى ىذا 

 . (1)عالجت "الخبر" قضايا كممفات التيريب عبر الحدكد كتجارة المخدرات
تعاني مف عّدة بالرغـ مف الجيكد التي تبذليا الصحافة المكتكبة إاّل أنيا تظؿ  

معكقات في أداء دكرىا، لحؿ أىميا الرقابة الشديدة التي تحّد كتقيد العمؿ الصحفي، كما أف 
ىناؾ منع في الكصكؿ إلى الخبر مف مصادرىا الرسمية، إذ تنعدـ القكانيف التي تضمف 
ة الكصكؿ إلى الخبر الرسمي، كما أف اإلطار القانكني الزاؿ يمنع القياـ بالتحقيقات بحج

حتراـ الحياة الخاصة لممسؤكليف.  المسائؿ األمنية كا 
ال يزاؿ رجاؿ اإلعبلـ يخضعكف لمختمؼ الضغكط كاإلبتزاز في ظؿ الفساد الذم  

 .(2)تعرفو مختمؼ أجيزة الدكلة خاصة جياز القضاء

 
                                                           

 .57، ص المرجع السابؽرشيد بكسعيكد،  - 1
 .59، ص المرجع نفسو - 2
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 مكافحة الفساد اإلداري في الجزائر يم آلياتيتق : المبحث الرابع
القانكنية كاإلدارية في سبيؿ مكافحة الفساد اإلدارم سخرت الجزائر جممة مف اآلليات 

كمف خبلؿ ىذا المبحث سكؼ نقيـ مدل فعالية ىذه اآلليات كنعايف النقائص التي تعرقؿ 
 ميمتيا.

 يم اآلليات القانونيةيتق المطمب األول:
 قانون العقوبات:-1

نكاف حمؿ ىذا القانكف في مضمكنو تجريـ لبعض مظاىر الفساد اإلدارم تحت ع 
الجنايات كجنح ضد السبلمة العمكمية عمى غرار جريمة الرشكة كاستغبلؿ النفكذ كاإلختبلس 

ساءة استعماؿ السمطة كنص عمى عقكبات جزائية كحّد أقصاه  سنكات كغرامة مالية  02كا 
دج إال أف ىذا القانكف حمؿ عّدة نقائص، ككنو قانكف عاـ ذا طابع  0220222أقصاىا 

 مخصص في جرائـ الفساد اإلدارم.تنظيـ قضائي غير 
مكاكبة التطكر الذم صاحب ظاىرة الفساد اإلدارم الذم أنتج جرائـ  عف د عجزقك  -

 جديدة لـ يدرجيا ضمف ىذا النص القانكني.

 تساىؿ مع مرتكبي جرائـ الفساد اإلدارم رغـ خطكرة أضرار المصاحبة ليا. -

 كاكتفى بالتعميـعدـ تكضيحو ألركاف جرائـ الفساد  -

 ـ يتبنى المسؤكلية الجزائية لمشخص المعنكم.ل -

 وقاية من الفساد ومكافحتو:لم 61-60قانون -2

يعّد قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو مف أحدث نصكص القانكنية في مجاؿ مكافحة  
الفساد كذلؾ بعد المصادقة عمى إتفاقية األمـ المتحدة، كىك قانكف مستقؿ كمستحدث 

كر الفساد كاحتكل كذلؾ عمى إجراءات كقائية. لقد استحدث خصص لتجريـ مظاىر كص
المشرع بمكجب ىذا القانكف جرائـ جديدة لـ تكف معركفة في ظّؿ قانكف العقكبات، كىي 
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ساءة استغبلؿ الكظيفة كعدـ التصريح أك  اليداياجريمة تمقي  كاإلثراء عند المشركع كا 
 التصريح الكاذب بالممتمكات كتعارض المصالح.

ـ مف حداثة ىذا القانكف كمع الجديد كاستحداث إجراءات ردعية جديدة إال أنو برغ 
تساىؿ في بعضيا كعقكبة جريمة عدـ التصريح أك التصريح الكاذب بالممتمكات كعقكبة 
جريمة تمقي المكظؼ العمكمي ليدايا جاءت مخففة مقارنة مع باقي العقكبات المقررة لجرائـ 

 الفساد اإلدارم.

ؼ العقكبات عمى بعض المكظفيف العمكمييف كمكظفي ديكاف الكطني ككذا تخفي 
كلمنح القانكف قكة كالصرامة يجب عدـ  تولمكافحة الفساد في حيف أنو ألجؿ تفعيؿ مكافح

 أم شخص ميما كانت مكانتو كالكظيفة التي يشغميا. ناءهستثا

ممة جاره إصد هرغـ مجيكدات المشرع الجزائرم في مجاؿ مكافحة الفساد بكؿ صكر  
مف القكانيف كالمراسيـ التي تصب في ىذا المجاؿ، إال أف التزايد في جرائـ الفساد كاإلدارم 

المتدني في مدركات الفساد يكشؼ نقائص في فعالية آليات القانكنية ترتيب الجزائر ككذا 
جرائـ نيؼ تصكيتضح ذلؾ مف ككنيا تفتقر إلى الصرامة كعدـ تشديد العقكبات فبدؿ مف 

مف أجؿ إعطاء  الجناية ساد اإلدارم عمى أنيا جنح كاف أحسف لممشرع تصنفيا في خانة الف
تشدد ليجة العقاب لتعكد  ةار تسـ بالمركنة حيث تقكة كتفعيؿ القكانيف كما أف ىذه القكانيف ت

عفاءىـ مف تكتعفي ك  تغاضي عف بعضيا، كالتغاضي عف جرائـ مسؤكليف بعض الييئات كا 
 العقكبات.

قكؿ أف رغـ شمكلية القكانيف الصادرة عف المشرع إال أنيا تحتاج إلى دفعة مف يمكف ال 
النظاـ ككنو ماداـ أصدر قكانيف فإف البّد مف الكقكؼ لمكصكؿ إلى غايتيا بكّؿ صرامة كعدـ 

صنعو التطبيؽ الجدم كالحاـز لو مما يالقانكف  فييبةعف أم جريمة  التغاضيأك  ىؿاتسال
 يكسبو فعالية كقيمة.
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 تقييم اآلليات المؤسساتية. المطمب الثاني:
رغـ الجيكد التي سخرتيا الجزائر لمكافحة الفساد اإلدارم مف خبلؿ إنشائيا جممة مف  

حداث تغيرات داخؿ ىياكميا التنظيمية إاّل  المؤسسات كالييئات اإلدارية لمراقبة كقمع الفساد كا 
 يتيا في ىذا المجاؿ.أّنيا تعاني مف نقائص كثغرات تقمؿ مف ىبتيا كفعال

 الييئة الوطنية لمكافحة الفساد:-1

مف خبلؿ دراسة لمياـ كدكر الييئة الكطنية نبلحظ أنو ظاىريا أعطيت لمييئة الكطنية  
صبلحيات كاسعة لممارسة مياميا كما كفرت ألعضاءىا الحماية القانكنية الفساد  لمكافحة

قضايا الفساد كنيب الماؿ العاـ باإلضافة إلى كاإلستقبللية الكظيفية كالعضكية، لكف إستمرار 
ترتيب الجزائر المتأخر في مؤشر مدركات الفساد طيمة الفترة التي تمت إنشاء الييئة يظير 
ستقبللية ىذه األخيرة، كأف كظيفتيا إستشارية رقابية عكس تسميتيا التي  نقائص في فعالية كا 

ىا مبلئمة اخاذ إجراءات جزائية كقرارات تر تدؿ عمى الردع كقمع الفساد، حيث ال يمكف ليا إت
 بخصكص قضايا بالفساد.

فالسمطة التنفيذية كالمشرع الجزائرم منح الييئة اإلستقبللية مف جية كجردىا مف جية  
 عمميا كتحقيقيا ألىدافيا. كيعيؽأخرل، مما يظير التناقض في الصبلحيات الممنكحة ليا 

 الديوان المركزي لقمع الفساد: -2

يا ىيئة ذات طابع قضائي تقـك بإجراء تحقيقات كتقارير عف مخالفات الفساد التي إن 
يرتكبيا الجيات التابعة لرقابتيا إاّل أف دكرىا يقتصر عمى إعداد التقارير كتقديـ إقتراحات 
دكف تدخؿ في إصدار عقكبات أك محاسبات لمرتكبي الجرائـ كالفساد، إف ىذه النقائص التي 

يكاف الكطني المركزم لقمع الفساد تجعؿ منو ىيئة شكمية، رغـ إنتسابيا لجياز يعاني منيا الد
 ميـ يتمثؿ في الشرطة القضائية التابعة لكزارة الدفاع.
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 كيعرقؿعدـ إستقبللية المالية كاإلدارية لمديكاف تابع لكزير المالية مما يصعب التحقيؽ  
 أداء ميامو بنزاىة كشفافية كمكضكعية.

 لمحاسبة الجزائري في مجال الرقابة ومكافحة الفساد:دور مجمس ا-3

قاـ المشرع بتفعيؿ دكر المجمس في مكافحة الفساد مف خبلؿ تكسيع صبلحياتو  
الرقابية كمجاؿ تدخمو حيث اصبح مف أىـ األجيزة المعنية بمكافحة الفساد كمظاىره في 

الرقابة البعدية ألمكاؿ الدكلة ، كبالرغـ مف أىمية دكر المجمس المحاسبة كالمتمثؿ في الجزائر
كالتي تيدؼ إلى إرساء العدالة مف خبلؿ تطبيؽ قكانيف المالية، إاّل أننا نجد الكثير مف 

ممارسة  ـالنقائص التي يجب تداركيا عمى أرض الكاقع، كالتي تقؼ حاجزنا كمعرقبل أما
 المجمس ليذه الكظيفة الرقابية.

ي عرفيا المجمس فإنو لـ يرقى لبمكغ اليدؼ الذم فبالرغـ مف اإلصبلحات المتتالية الت 
ييدؼ إليو، كالشفافية التي يسعى إلى تحقيقيا في تسيير األمكاؿ العمكمية، فقد بقيت ىذه 
األخيرة تبدك مجرد شعارات، ككذلؾ بالنسبة لمفاعمية التي يرمي إلى ترسيخيا في سبيؿ ترشيد 

 اإلتفاؽ العمكمي.  

عية الييئة مف الناحية المالية إلى السمطة التنفيذية ككف مف بيف النقائص أيضا، تب 
لرقابة ى إعانات مف الدكلة التي تمزميا ميزانيتيا تسجؿ ضمف الميزانية العامة لمدكلة كتتمق

 المراقب المالي، األمر الذم يجعميا جياز تابع ماليا لمسمطة التنفيذية.

دكرىا عمى أكمؿ كجو كمحدكدية يد الييئة مف آليات تضمف حسف الرقابة كتأدية ر تج 
صبلحيتيا في مكافحة الفساد ككنيا ال تتمتع بسمطة  تحريؾ الدعكل العمكمية كسمطة القمع 

 كالعقاب. كعميو يبقى دكرىا استشارم كرقابي.
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 دور المفتشية العامة لممالية: -4

 رغـ الجيكد التي تقكـ بيا ىذه الييئة في مجاؿ مكافحة الفساد اإلدارم مف إعداد 
تقارير سنكية كتحريات لعمؿ مؤسسات الدكلة، كصرؼ الماؿ العاـ إاّل أّنيا غير مؤىمة قانكنا 
ّنما تنتيي ميمتيا عند إثبات المخالفات كتقديـ تقرير  التخاذ أم عقكبة مف أم نكع كانت، كا 
عاـ كنيائي لمسمطات أك كصاية إلى رئيس مجمس المحاسبة، كعميو فإف عمميا مجّرد رقابة 

 .كاستشاريةة سطحي

لآلليات المؤسساتية لمكافحة الفساد كاإلدارم في الجزائر الحظنا  مناييتقمف خبلؿ  
ا كجدت نقائص أك يإلى التغمب عمى ىذه الظاىرة إال أن بجدية سعي الدكلة الجزائرية

الكقائية تمثمت في التبعية المالية  معظـ الييئات كالمؤسساتفييا ؾ ر تشتباألحرل نقطة 
ية لمسمطة التنفيذية كىذا يعيؽ عمؿ ىذه الييئات كيقمؿ مف فعاليتيا ككنيا ال تستطيع كاإلدار 
 بشفافية كحياد تابعة ليذه اإلدارات كضد مكظفييابالتحقيقات  القياـ 

كرقابي كال يمكنيا إصدار عقكبات بؿ  االستشارمكما أف ىذه المؤسسات تتسـ الطابع  
عداد التقارير  تكتفي بالتحقيقات كا 

 لإلقتراحاتيم يتق لمطمب الثالث:ا
يعّد كّؿ مف الحكـ الراشد كالمجتمع المدني كاإلعبلـ آليات جّد ميمة في مكافحة 

المتطكرة كبالرجكع لمجزائر كمف خبلؿ  الدكؿالعديد مف عمييا الفساد بكّؿ أشكالو حيث تعتمد 
 ا ليذه اآلليات الحظنا النقائص كتيميش الكبير لدكرىا.ندراست

 انظر اشد في الجزائر بؿ مجدد إجراءات كتسميات  يمكف الحديث عف حكـ ر فبل
مؽ مجاؿ لتفعيؿ دكره خإلدارة المحمية ال تمسح بالممركزية الشديدة كالرقابة التي تخضع ليا 

ككما أف ميكانيزمات الحكـ الراشد غير متكفرة، كالشفافية التي تسمع يتدفؽ المعمكمات 
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 ارتكابعمى كؿ ما تقـك بو مما يقّمؿ  لبلطبلعما بفتح المجاؿ م سياساتيالممكاطف كتكضح 
 جرائـ الفساد اإلدارم.

كغياب  اضعفيكما أف جرائـ التي تشيدىا اإلدارة المحمية في الجزائر دليؿ عمى 
 المساءلة كىشاشة القاعدة القانكنية.

مو أك شبو غائب في ساحة الجزائرية كيقتصر عم كما أف الحديث عف المجتمع المدني
يعاني مف عّدة نقائص ككف تمكيمو مف طرؼ الدكلة فيك  حيث عماؿ الخيريةاألدكره عمى 

كعميو فبل يمكف لو أف يؤدم دكر الرقيب عمى أعماؿ كسياسة  تياتابع ليا كيطبؽ سياس
 الدكلة.

آلية فعالة تؤدم دكرىا كما يتكقع منو نتيجة لغياب ثقافة لدل  اعتبارهكلذلؾ ال يمكف 
الجزائرم باألىمية البالغة لمجتمع المدني في رقابة عمى النظاـ كمحاربة كّؿ أشكاؿ  المجتمع

عمى برامجو كنقميا لممكاطنيف فرغـ الكـ اليائؿ لمجمعيات إال أنيا  االطبلعالفساد مف خبلؿ 
 المالية كالكالء لمنظاـ. لتبعيتيا ال تؤدم أم ميّمة كيرجع ذلؾ

 في الجزائر. اإلدارملية فعالة في مكافحة الفساد المجتمع كآ اعتباركعميو ال يمكف 

كقتنا الحاضر تيتـ بنقؿ المكاضيع  في أّما بالنسبة لئلعبلـ ككنو كسيمة جّد ميمة
رغـ إقرار الجزائر لحرية التعبير منذ إصدار دستكر  .كالتحقيقات اليكمية كفي كؿ كقت

سائؿ اإلعبلـ في الجزائر كما فتحت المجاؿ لقنكات الخاصة، رغـ الكـ اليائؿ لك  0989
عدادىا لتقارير ح ؿ ىذا المجاؿ إال أنيا مقصرة كمقّيدة نظرا لتبعيتيا ك كنقمو لجرائـ الفساد كا 

في المسؤكليف الكبار لمدكلة التي تمارس عميو رقابة شديدة كتمنع مف نشر تحقيقات حكؿ 
 اإلدارة العامة ىذا مف جية.
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المينية، فكؿ غايتو تحقيؽ الربح مف خبلؿ ك كما أف اإلعبلـ يفتقر إلى المصداقية 
يجب أف يككف بالمرصاد ألعماؿ المسؤكليف  نشر أخبار كاذبة أك مشككؾ فييا، حيث

 كيكشؼ جرائـ الفساد كالتبلعبات التي تحصؿ.

كعميو مف خبلؿ تقييمنا لكاقع الحكـ الراشد كآلية لمكافحة الفساد اإلدارم إلى جانب 
كمتابعة الحظنا تيميش ىذه اآلليات أك  طرديةعبلقة  والذم تربطالمجتمع المدني كاإلعبلـ 

 في الجزائر.اإلدارم باألحرل غيابيا في مجاؿ مكافحة الفساد 
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 :خالصة واستنتاج

بذلت الدكلة الجزائرية جيكدا في سبيؿ مكافحة ظاىرة الفساد اإلدارم بكؿ جرائمو مف 
اإلدارم، إلى جانب إنشاء ىيئات رقابية   خبلؿ إصدار قكانيف كتشريعات تجـر مظاىر الفساد

تسعى لمكقكؼ عند ىذه الظاىرة كمحاكلة التقميؿ منيا. إال أف ىذه اآلليات حممت نقائص 
ككنيا لـ تحقؽ نتائج في ىذا المجاؿ فالتقارير كالمؤشرات تظير انتشارا كاسعا لجرائـ الفساد 

انكف كتسيمو في تطبيؽ العقكبات كاستفحاليا. كلعؿ مف أبرز ىذه النقائص عدـ صرامة الق
ككذا عدـ فاعمية الييئات الرقابية ككنيا ال تتمتع باالستقبللية كتقكـ بعمؿ استشارم دكف أف 

 تككف ليا سمطة رقابية.
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، حاكلنا في الجزائر كآليات مكافحتو مف خبلؿ تطرقنا لمكضكع الفساد االدارم
ثمة في مدل نجاعة كفعالية آليات مكافحة الفساد الجكاب عمى االشكالية المتم

االدارم في الجزائر، كقبؿ االجابة عمى ىذه االشكالية كاف البد مف تشخصي لظاىرة 
ؿ األكؿ حيث تكصمنا فيو إلى تعريؼ الفساد كضبط مفاىيـ كىذا ما تضمنو الفص

مات كتفضيؿ الفساد مف المنظكر القانكني كاالدارم ىك الخركج عف القانكف كالتنظي
المصمحة الشخصية عمى المصمحة العامة، كما فيمنا أف ظاىرة الفساد مكجكدة منذ 
القدـ، فقد عرفتيا العديد مف الحضارات القديمة كالتي كاف الفساد سبب انييارىا 
باإلضافة إلى أف الفساد ظاىرة اجتاحت كؿ المجاالت كأخذت أشكاؿ مختمفة سكاء 

 اك المالي أك االقتصادم أك االجتماعي.الفساد السيسي اك اإلدارم 
بالنسبة لمفساد االدارم كشكؿ مف أشكاؿ  كأماىذا فيما يخص الفساد عامة، 

كاستغبلؿ المنصب مف أجؿ تحقيؽ المصمحة  العامةالفساد ىك استخداـ السمطة 
في الرشكة كالمحاباة كالمحسكبية  همظاىر الشخصية عمى المصمحة العامة، كتتمثؿ 

 لكساطة التي اجتاحت اإلدارات.إلى جانب ا
ب كراء تفشي ىذه الظاىرة التي كضحناىا في ىذا ىناؾ جممة مف األسبا

اإلدارم الذم يعرقؿ مسارىا كينعكس بالسمب  كالفسادالفصؿ، كما ربطنا بيف التنمية 
سكاء مف خبلؿ ىدر الماؿ العاـ كعرقمة االستثمار أك غياب الكفاءة في  عمييا

 ألشخاص بكساطة ال يممككف المؤىبلت لقيادة التنمية. كظيؼلتالتسيير نتيجة 
كفي خضـ كؿ ىذا رصدنا الجيكد الدكلية التي تسعى لمكافحة الفساد المتمثمة 

ديد مف الدكؿ لممصادقة عمييا األمـ المتحدة التي شجعت الع في االتفاقيات كاتفاقية
كاتفاقية  ية حكؿ الفسادكالسعي لمكافحة ىذه الظاىرة. إضافة إلى االتفاقية الجنائ

د بيف منظمي ح المالية كاتفاقية مكافحة الفساالمصال حمايةاالتحاد األكربي بشأف 
 الجماعات األكربية.
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حككمية كالبنؾ الدكلي الذم تبنى عدة استراتيجيات  كما أف ىناؾ منظمات
 1996الدكلية التي أقرت سنة  التجارةلمكافحة الفساد بأشكالو، إلى جانب منظمة 

إنشاء كحدة عمؿ خاصة لمراقبة الشفافية في التبادالت الحككمية. كمنظمات غير 
حككمية كمنظمة الشفافية التي تعد سنكيا تقارير كمؤشرات مدركات الفساد في دكؿ 

 العالـ.
لنمكذجيف الرائديف في مجاؿ مكافحة الفساد  لنختـ ىذا الفصؿ باستعراض

الفساد الذم عرفتو إال  لسكانية العمبلقة كحجـالمتمثؿ في الصيف التي رغـ كثافتيا ا
جيكدات معتبرة دفعتيا لمطريؽ لمخركج مف دكامة الفساد بكؿ أشكالو أنيا بذلت م

 نتيجة إلصبلحات إدارية كقانكنية قاـ بيا النظاـ.
فمف خبلؿ  أما بالنسبة لسنغفكرا التي تعد مف أنجح النماذج في مكافحة الفساد 

تمكنت مف محاربة الفساد في مدة قصيرة كأصبحت ي التغيير ف كرغبتياإجراءاتيا 
 تتصدر ترتيب مؤشر مدركات الفساد.

مف خبلؿ ىذا الفصؿ فإف الفرضية التي تقكؿ أف تشخيص ظاىرة الفساد 
 االدارم يؤدم إلى فيـ األسباب صحيحة.

كبعد ضبطنا لممفاىيـ تطرقنا في الفصؿ الثاني إلى كاقع الفساد اإلدارم في 
زائر كف المكضكع يتحدث عنيا كاف البد مف تشخيص ىذه الظاىرة محميا. حيث الج

استنتجنا أنيا مكجكدة منذ القديـ في الجزائر كأف أسباب انتشار ىذه الظاىرة عديدة 
كنتيجة لضعؼ أداء السمطات الثبلث كعدـ صرامة كقكة القكانيف باإلضافة  كمتشابكة

كالمؤسسات الخاصة في ممارسة الرقابة  إلى تيميش دكر مؤسسات المجتمع المدني
عمى األداء الحككمي كضعؼ الرقابة كارتفاع معدالت البطالة كالتكظيؼ حسب 

الفساد  كلتتبعالنتماءات كالمحاذاة كعدـ كضع الشخص المناسب في المكاف المناسب 
اإلدارم في الجزائر كاف البد مف دراسة كتحميؿ لتقارير دكلية لمدركات الفساد حكؿ 



 خاتمة
 

95 
 

الجزائر حيث كجدنا أف الجزائر كانت دائما تحتؿ مرتبة غير مشرفة في ترتيب الدكؿ 
األكثر فسادا نتيجة لتفشي ىذه الظاىرة كبركز فضائح الفساد عمى الساحة التي 
سيطرت عمى قطاع االشغاؿ العمكمية بمعنى الصفقات العمكمية التي مثمت بيئة 

سات كرشاكم بالمميارات كتكرط خصبة لكؿ مظاىر الفساد االدارم مف اختبل
 مسؤكليف كبار في قضايا الفساد.

كمف خبلؿ تقييمنا لكاقع الفساد االدارم في الجزائر ضمف ىذا الفصؿ تبيف أف  
ىذه الظاىرة كانت مكجكدة مف القدـ كالزالت متكاصمة في االنتشار االمر الذم 

ر منظمة الشفافية حيث الجزائر دكليا  كتفسير ترتيبيا في تقاريانعكس عمى مكانة 
 .100ك 97تتراكح بيف  2014إلى سنة  2004بقيت مكانتيا مف سنة 

ىذا األمر يدؿ عمى انتشار خطير لمفساد اإلدارم نتيجة غياب الرقابة المالية 
 كاإلدارية كعدـ صرامة القانكف 

كبطبيعة الحاؿ ىناؾ آثار لفساد سمبية الخطيرة ليذه الظاىرة عمى مختمؼ 
حيث يفقد النظاـ شرعيتو  كمشركعيتو في نظر المكاطنيف ألنيـ يدرككف  المجاالت

اف مكظفي الحككمة مجرد متكرطيف في الفساد يسعكف لتحقيؽ مصالح شخصية كما 
يضعؼ حاالت النمك االقتصادم نتيجة ضياع كاستنزاؼ أمكاؿ كممتمكات العامة 

 كتراجع المستكل المعيشي.
مكافحة الفساد االدارم في الجزائر انطبلقا كاستعرضنا في آخر الفصؿ آليات 

مف اآلليات القانكنية المتمثمة في قانكف العقكبات الذم حمؿ في مضمكنو تجريـ 
لظاىرة الفساد االدارم إال انو لـ يتضمف كؿ الجرائـ المتعمقة بو كلـ يكاكب التطكر 

 الحاصؿ في المجاؿ اإلجراـ االدارم.
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ية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد أصدرت قانكف كبعد مصادقة الجزائر عمى اتفاق
ككذا نص عمى الكسائؿ الكقائية  خاص كمستقؿ لكؿ جرائـ كمظاىر الفساد االدارم

 غرار إنشائو  ىيئة جديدة مختصة في ىذا المجاؿ. كالردعية عمى
 مضامينياأف المشرع كاف يصدر كؿ مرة مراسيـ كتعميمات حممت في  كما

لى جانب المؤسسات الرقابية اإلدارية افحة الفساد اإلدارم إشأنيا مكإجراءات مف 
، الديكاف الكطني لقمع الفساد كالييئة الكطنية لمكافحتوكحيث استحدثت ىيئات جديدة 

كاجرت تعديبلت عمى الييئات السابقة كمجمس المحاسبة كالمفتشية العامة لممالية 
عداد   ات كاإلدارات العمكميةالتي أككمت ليـ ميمة الرقابة المالية عمى المؤسس كا 

 التقارير ككشؼ التجاكزات.
منا ليذه اآلليات التي رصدىا كاستحدثيا المشرع الجزائرم كمف خبلؿ تقيي

الفعمية لمرتكبي جرائـ الفساد  كالمتابعةالحظنا بعض النقائص حيث تفتقر لمصرامة 
لجميع جدكف حيث خطكرة ىذه الجرائـ تستدعي تشديد العقكبات كتطبيقيا عمى ا

 استثناء.
كما أف المؤسسات كالييئات التي سخرت في ىذا المجاؿ تكتسي طابع استشارم 
كرقابي ككنيا غير مستقمة كتابعة لمييئة التنفيذية األمر الذم يعرقؿ عمميا كيفقدىا 

 النزاىة.
ككإجابة عف االشكالية المطركحة فإنو ال يمكف إنكار المجيكدات التي تبذليا 

مكافحة الفساد اإلدارم حيث تسعى دائما الستحداث آليات كقكانيف جديدة  الدكلة في
. إال انيا لـ تجدم اك باألحرل لـ تحقؽ األىداؼ المطمكبة تصب في ىذا المجاؿ

فجرائـ الفساد اإلدارم الزالت تتزايد كتنتشر ىذا ما كضحتو تقارير منظمات مختصة 
 الفساد. لرصد
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المختمفة كالقياـ بجممة مف  سياساتيا النظر في إعادةكعميو البد مف 
االصبلحات انطبلقا مف القكانيف كصكال إلى إصبلحات إدارية سكاء مف خبلؿ 

مف خبلؿ  المركنة عمى التنظيمات كالمكائح اإلدارية كخمؽ بيئة عمؿ مناسبة إضفاء
صدار مدكنة العبلكاتتحفيز في ركاتب كتقديـ  أخبلقيات الكظيفة العامة  لممكظفيف كا 

تتضمف مجمكع التكجييات ذات العبلقة بما يجب عممو في الكظيفة لتككف مرشد 
 لسمكؾ المكظؼ كمساعدة في مكاجية الفساد اإلدارم.

كبي جرائـ ضاء كتحميو بالنزاىة كمعاقبة مرتالق استقبلليةكما يجب ضماف 
ف ة إلى جانب ضماالفساد ميما كاف كتكفير آليات فعالة لمرقابة المالية كاإلداري

 استقبللية األجيزة الرقابية.
تفعيؿ جيكد المنظمات كالمؤسسات غير الحككمية في مجاؿ الكقاية مف -

 الفساد كمكافحتو
اشراؾ المجتمع المدني في اصدار القكانيف ككضع الخطط كالتصكرات -

 لمكافحة ىده الظاىرة. 
 .االحتكاؾ بالدكؿ الرائدة في مكافحة الفساد كاالستفادة مف خبراتيا -
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 قائمة المراجع 
 اوال . قائمة المراجع بالمغة العربية

 الكتب: -1
لبنية االقتصادية في األقطار العربية زياد حافظ، ا ،ابتساـ الكاتبي .1

واخالقيات المجتمع: الحمقة النقاشية التي أقامتيا المنظمة العربية 
 .2009، 1، بيركت، طلمكافحة الفساد

 .2008، 1، طا، سكريمع الحرية ضد الفساد، إبراىيـ أحمد، حسف .2
، دار الفكر لمنشر، المممكة مكافحة الفسادأحمد محمكد نيار، ,أبك سكيمـ  .3

 .2010، 1ط األردنية الياشمية، 
، ترجمة: مات الفساد، الثروة والسمطة والديمقراطيةز متال جكنستكف، مايكؿ،  .1

كة مكتبة العبيكاف، المممكة العربية السعكدية، نايؼ ياسيف، امتياز التكزيع شر 
 .2008، 1ط

المشاريع الدولية لمكافحة الفساد والدعوة لإلصالح ، سميـ، الحص .5
 .2006، األردف، 1ط السياسي واالقتصاد في األقطار العربية"،

دار الشركؽ  ،1، طمدخل الى عموم التنمية ،عمي ،جماؿ كصالح، حبلكة .6
 .2009لمنشر، عماف، 

ألردف، دار اسامة لمنشر كالتكزيع , "مناىج البحث العممي"،عزيز، ، د داك  .7
 .2009، 1ط

، إشكاليات القياس مؤشر الفساد في األقطار العربيةسميـ, أحمد،  .8
 .2010كالمنيجية،  لبناف،  د.ط، 

 1ط لبناف،  ، الفساد والحكم لصالح في البالد العربيةإسماعيؿ،  ،الشطي .9
 .2004، 2كط
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 التنمية ، "الفساد اإلداري كمعوق لعممياتصبلح الديفد، فيمي محمك  .10
 .1994"، الرّياض، االجتماعية واالقتصادية

الفساد اإلداري كمعوق لعمميات التنمية صبلح الديف،  ،فيمي محمكد .00
الرّياض، المركز العربي لمدراسات األمنية كالتدريب، ، االجتماعية واالقتصادية

1994. 

"، منشكرات الحمبي الحقكقية، ة وتبيض األموال"الرشو نادية، ، قاسـ بيضكف .12
 .2008، 1ط

"الفساد اإلداري وعالجو في الشريعة اإلسالمية"، ، محمكد محمد ، معابرة .13
 .2011، 1عماف، ط دراسة مقارنة بالقانون اإلداري،

 
 المذكراتو  الرسائل -ثانيا

لجزائر"، حاحة عبد العالي، "آليات القانكنية لمكافحة الفساد اإلدارم في ا-1
جامعة تخصص: قانكف عاـ، ، في الحقكؽ أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتكراه

 .2014 – 2013بسكرة، سنة 
بف بشير كسيمة، "ظاىرة الفساد اإلدارم كالمالي في مجاؿ الصفقات -2

العمكمية في القانكف الجزائرم"، مذكرة لنيؿ درجة ماجستير في القانكف العاـ، 
، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة تيزم كزك، قسـ العمـك السياسية

2013. 
سارة بكسعيكد، "دكر إستراتيجية مكافحة الفساد االقتصادم في تحقيؽ -3

التنمية المستدامة، دراسة مقارنة بيف الجزائر كماليزيا"، مذكرة لنيؿ شيادة 
التسيير،  ر في عمـك التسيير، كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمكـيالماجست

 .2013جامعة فرحات عباس سطيؼ، 
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شكيخي سامية "أىمية اإلستفادة مف اآلليات الحديثة كالمنظكر اإلسبلمي في -4
الرقابة عمى الماؿ العاـ"، مذكرة لنيؿ شيادة ماجستير، تخصص تسيير المالية 

 .2011العامة، تممساف، 
اسي في شماؿ كريمة نقدم، " الفساد السياسي كأثره عمى استقرار السي-5

إفريقيا"، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في العمكـ السياسية كالعبلقات الدكلية، 
 .2012جامعة أبك بكر بمقايد، تممساف، 

أيكب لعمكدم، "دكر الشفافية كالمساءلة في الحد مف الفساد اإلدارم -6
 بالقطاعات الحككمية في الجزائر"، مذكرة لنيؿ شيادة الماستر، ميداف حقكؽ

دارم، جامعة كرقمة، سنة   2013كعمـك سياسية، تخصص تنظيـ سياسي كا 
رشيد بكسعيكد، تطكير األداء المؤسساتي آلليات مكافحة الفساد في الجزائر، -7

مذكرة لنيؿ شيادة الماستر، قسـ العمـك السياسية، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، 
 .2014جامعة كرقمة 

كنية لمكافحة الفساد اإلدارم كأمراض البيركقراطية في رقية شكيخ، "اآلليات القان-8
التشريع الجزائرم"، مذكرة لنيؿ شيادة الماستر في الحقكؽ كالعمـك السياسية، 

دارية، جامعة قاصدم مرباح   .2013كرقمة،  -تخصص: تنظيمات سياسية كا 
ىناء بف يحي، "الفساد اإلدارم كأثره عمى المؤسسات المحمية المنتخبة"، -9
دارم، جامعة كرقمة، م ذكرة لنيؿ شيادة الماستر، تخصص تنظيـ كسياسي كا 

 .2013سنة 
زركقي مميكة، "أساليب مكافحة الفساد في اإلدارة المحمية"، مذكرة لنيؿ  -10

 .2013شيادة الماستر، شعبة الحقكؽ، تخصص: قانكف إدارم، جامعة كرقمة، 
 
 
 

 



 قائمة المراجع
 

102 
 

 المقاالت -ثالثا
"، ككالة 1989ي الجزائر بعد دستكر شريط سعاد، "الحركة النقابية ف .14

 .2013أكتكبر  28أنباء العماؿ العرب، 
كارث محمد، الفساد كأثره عمى الفقر: إشارة إلى حالة الجزائر"، مجمة  .15

 .2013السياسية كالقانكف، العدد الثامف، 
 ممتقيات-رابعا

إبراىيـ تكىامي، "قراءة تحميمية في مضاميف كأبعاد كدالالت الفساد  .1
م في المؤسسات العمكمية الجزائرية"، حككمة الشركات كآلية لمحد مف اإلدار 

 .2012مام  07- 06الفاسد المالي كاإلدارم، بسكرة، يكمي 
أحمد عمي بالتمر، "الفساد اإلدارم: مظاىره كآليات إصبلحو"، مؤتمر  .2

 17 – 15حكؿ تحديات التنمية كتحديث اإلدارة في الكطف العربي، يكمي 
  .2004مارس 

كسبيؿ لمكافحة الفساد عمى الصعيد الكطني"،  دميدكش عمي، "الحكـ الراشح .3
 10يكمي ، جامعة المديةممتقى كطنيي حكؿ مكافحة الفساد كتبييض األمكاؿ، 

 .2009مارس  11ك
خميؿ عبد القادر، دراسة اقتصادية لظاىرة الفساد في الجزائر، جامعة  .4

 .المدية
جػػػػة الفسػػػػاد فػػػػي اإلدارة العمكميػػػػة رايػػػػس كفػػػػاء، الحكػػػػـ الراشػػػػد كآليػػػػة لمعال .5

الجزائريػػػػة، مداخمػػػػة فػػػػي إطػػػػار الممتقػػػػى آليػػػػات حككمػػػػة المؤسسػػػػات كمتطمبػػػػات 
 .2013نكفمبر  26-25تحقيؽ التنمية المستدامة، الجزائر، 

 .سييمة بكزبرة، "دكر مجمس المحاسبة في مكافحة جرائـ الفساد"، مداخمة .6
الفسػػػػاد الكاقػػػػع كاآلفػػػػاؽ"، عبػػػػد القػػػػادر كػػػػاس، "التجربػػػػة الجزائريػػػػة لمكافحػػػػة  .7

 .مداخمة في إطار مكافحة الفساد
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، ممتقى كطني حكؿ 01-06معاشك فطة، جريمة الرشكة في ظؿ القانكف  .8
مارس،  11، 10مكافحة الفساد كتبيض األمكاؿ"، جامعة تيزم كزك، يكمي 

2009 . 
نقمارم سفياف، " اإلطار الفمسفي كالتنظيمي لمفساد اإلدارم كالمالي"،  .9

كمة الشركات كآلية لمحد مف الفساد كاإلدارم(، بميدة، ك كطني حكؿ )ح ممتقى
 .07/05/2012- 06يكمي 

 
 النصوص القانونية-خامسا
كالمتضمف قانكف  1966يكليك  8مؤرخ في  156-66األمر رقـ  .1

، المعدؿ 2006ديسمبر  24صادر بتاريخ  84عدد  جريدة رسمية ،العقكبات
 .2006ديسمبر  20خ في مؤر  23-06 رقـ قانكفكالمتمـ بال

صبلحيات المتعمؽ ب 1980مارس  10المؤرخ في  53-80 رقـ مرسـك .2
 .  1980لسنة  10ج ر ج ج عدد  المفتشية العامة لممالية

المتعمؽ بالكقاية مف  2006فيفرم  20المؤرخ في  01 -06 رقـ القانكف  .3
 المعدؿ كالمتمـ  ،2006لسنة  14العدد  ،، ج ر ج جالفساد كمكافحتو

، ج ر ج ج، 2010اكت  26المؤرخ  في   05-10مكجب االمر رقـ  ب
المؤرخ  15-11المعدؿ كالمتمـ بمكجب القانكف رقـ ، 2010لسنة  50العدد 
 .2011لسنة  44العدد ، ج ر ج ج، 2011اكت  02في 

 المواقع اإللكترونية-ساساد
 www.transparency.org.comمنظمة الشفافية العالمية:  .1
 www.wolidfitaili.com/%25D825A7%25D leركني:  المكقع االلكت .2

28.07. 2015 a 13 : 45h 
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 www.surnoline.org/../ 1370.htmالمكقع اإللكتركني:  .3
20/06/2015 a 12 : 11h 

 www.wikipedia.com-03-03-2015/ 14 :30hالمكقع االلكتركني:  .4
 joradp.dzwww.:45h  2015 à 18-11-. Le 28المكقع اإللكتركني:  .5
 www.ar.wikipedia.org/wiki/%258%25A7%المكقع اإللكتركني: .6

le 25/07/2015 à 12h :32. 
 ,www.univ.biskra.dz/lab/Fbm/images/Fbmالمكقع االلكتركني: .7

le 03/08/2015 à 9h :55 
المحمية  الفساد في المجالس المنتخبة كعقبة في وجو التنمية، خركفيببلؿ  .8

www.el-، عمى المكقع: 10، ص 2013مارس  04، في الجزائر
houria.com/index.php/etudes  ،02/11/2015،  :عمى الساعة 

 سا. 11
يكـ ،  ww.startimes.com/%3ft%3d26711671wالمكقع اإللكتركني:  .9

 .42سا 10عمى الساعة:  11/09/2015
"، المجمة السياسية الفساد اإلداري "المفيوم والمحاور واآلثارجعفر جبر،  .10

 aspwww.siyassa.org.ed/asiyassa/index.، عمى المكقع: كالدكلية
 سا. 10 الساعة: عمى 08/09/2015، 

 المراجع بالمغة األجنبية:
 

Séminaire : 

1. Belaid ABRIKA, Société civile, corruption et la lutte contre la 
corruption, séminaire national sur la lutte contre la corruption et 
blanchiment d’argent, université de Tizi-Ouzou les 10-11 mars 2009. 

http://www.joradp.dz/
http://www.el-houria.com/index.php/etudes
http://www.el-houria.com/index.php/etudes
http://www.el-houria.com/index.php/etudes
http://www.startimes.com/%3ft%3d26711671
http://www.siyassa.org.ed/asiyassa/index.asp
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 ، المتعمق بالوقاية من الفساد و مكافحتو . 01 - 00القانون رقم 
 إف رئيس الجميكرية،

ك  126ك  7 - 122ك  120ك  119بناء عمى الدستكر، ال سيما المكاد  -
 منو، 132

قبؿ الجمعية كبمقتضى اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة مف  -
 العامة لؤلمـ المتحدة بنيكيكرؾ

 04المصادؽ عمييا بتحفظ بالمرسـك الرئاسي رقـ  2003أكتكبر سنة  31بتاريخ 
 صفر عاـ 29المؤرخ في  128 -

 ، 2004أبريؿ سنة  19المكافؽ  1425
 6المكافؽ  1417شكاؿ عاـ  27المؤرخ في  09 - 97كبمقتضى األمر رقـ  -

 باألحزاب السياسية، المتعمؽالقانكف العضكم  ضمف كالمت 1997مارس سنة 
 1425رجب عاـ  21المؤرخ في  11 - 04العضكم رقـ  القانكفكبمقتضى  -

 األساسي لمقضاء، القانكفكالمتضمف  2004سبتمبر سنة  6المكافؽ 

 1425رجب عاـ  21المؤرخ في  12 - 04لعضكم رقـ ا القانكفكبمقتضى  -
الذم يحدد تشكيؿ المجمس األعمى لمقضاء كعممو  2004سبتمبر سنة  6المكافؽ 

 كصبلحياتو،
المكافؽ  1386صفر عاـ  12المؤرخ في  133 - 66كبمقتضى األمر رقـ  -
عدؿ القانكف األساسي العاـ لمكظيفة العمكمية، الم كالمتضمف 1966يكنيك سنة  2

 كالمتمـ،
المكافؽ  1386صفر عاـ  18المؤرخ في  155 - 66كبمقتضى األمر رقـ  -
 قانكف اإلجراءات الجزائية، المعدؿ كالمتمـ، كالمتضمف 1966يكنيك سنة  8

http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=5838
http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=5838
http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=5838
http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=5838
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المكافؽ  1386صفر عاـ  18المؤرخ في  156 - 66كبمقتضى األمر رقـ  -
 كالمتمـ،قانكف العقكبات، المعدؿ  كالمتضمف 1966يكنيك سنة  8
المكافؽ  1395رمضاف عاـ  20المؤرخ في  58 - 75كبمقتضى األمر رقـ  -

 القانكف المدني، المعدؿ كالمتمـ، كالمتضمف 1975سبتمبر سنة  26
المكافؽ  1395رمضاف عاـ  20المؤرخ في  59 - 75كبمقتضى األمر رقـ  -

 ،القانكف التجارم، المعدؿ كالمتمـ كالمتضمف 1975سبتمبر سنة  26
المكافؽ  1399شعباف عاـ  26المؤرخ في  07 - 79رقـ  القانكفكبمقتضى  -

 قانكف الجمارؾ، المعدؿ كالمتمـ، كالمتضمف 1979يكليك سنة  21
 17المكافؽ  1404شكاؿ عاـ  8المؤرخ في  17 - 84رقـ  القانكفكبمقتضى  -

 بقكانيف المالية، المعدؿ كالمتمـ، كالمتعمؽ 1984يكليك سنة 
المكافؽ  1411محـر عاـ  24المؤرخ في  21 - 90قـ ر  القانكفكبمقتضى  -

 بالمحاسبة العمكمية، المعدؿ كالمتمـ، كالمتعمؽ 1990غشت سنة  15
 9المكافؽ  1417صفر عاـ  23المؤرخ في  22 - 96كبمقتضى األمر رقـ  -

مخالفة التشريع كالتنظيـ الخاصيف بالصرؼ  كالمتعمؽ بقمع 1996يكليك سنة 
لى الخارج، المعدؿ كالمتمـ،كحركة رؤكس األمكا  ؿ مف كا 

المكافؽ  1417رمضاف عاـ  2المؤرخ في  04 - 97كبمقتضى األمر رقـ  -
 بالتصريح بالممتمكات، كالمتعمؽ 1997يناير سنة  11
 1424جمادل الثانية عاـ  27المؤرخ في  11 - 03كبمقتضى األمر رقـ  -

 كالمتعمؽ بالنقد كالقرض، 2003غشت سنة  26المكافؽ 
 1425ذم الحجة عاـ  27المؤرخ في  01 - 05رقـ  القانكفكبمقتضى  -

بالكقاية مف تبييض األمكاؿ كتمكيؿ  كالمتعمؽ 2005فبراير سنة  6المكافؽ 
 اإلرىاب كمكافحتيما،

http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=5838
http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=5838
http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=5838
http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=5838
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 كبعد رأم مجمس الدكلة، -
 كبعد مصادقة البرلماف، -

 الكتي نصو : القانكفيصدر 
 الباب األكؿ
 أحكاـ عامة

 اليدؼ
 إلى ما يأتي : القانكفالمادة األكلى : ييدؼ ىذا 

 كمكافحتو، الفساددعـ التدابير الرامية إلى الكقاية مف  -
 تعزيز النزاىة كالمسؤكلية كالشفافية في تسيير القطاعيف العاـ كالخاص، -
 الفسادلدكلي كالمساعدة التقنية مف أجؿ الكقاية مف تسييؿ كدعـ التعاكف ا -

 المكجكدات. كمكافحتو، بما في ذلؾ استرداد
 المصطمحات

 بما يأتي : القانكف: يقصد في مفيـك ىذا  2المادة 
 أ( "الفساد": كؿ الجرائـ المنصكص عمييا في الباب الرابع مف ىذا القانكف.

 1ب( "مكظؼ عمكمي " : 

كؿ شخص يشغؿ منصبا تشريعيا أك تنفيذيا أك إداريا أك قضائيا أك في أحد  -
معينا أك منتخبا، دائما أك مؤقتا، الشعبية المحمية المنتخبة، سكاء أكاف  المجالس

 مدفكع األجر، أك غير مدفكع األجر، بصرؼ
 النظر عف رتبتو أك أقدميتو،

 
كؿ شخص كخر يتكلى كلك مؤقتا، كظيفة أك ككالة بأجر أك بدكف أجر،  -2

 كيساىـ بيذه الصفة في خدمة ىيئة
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 عمكمية أك مؤسسة عمكمية أك أية مؤسسة أخرل تممؾ الدكلة كؿ أك بعض
 رأسماليا، أك أية مؤسسة أخرل تقدـ

 خدمة عمكمية،
كؿ شخص كخر معرؼ بأنو مكظؼ عمكمي أك مف في حكمو طبقا لمتشريع  -3

 كالتنظيـ المعمكؿ بيما.
ج( "مكظؼ عمكمي أجنبي " : كؿ شخص يشغؿ منصبا تشريعيا أك تنفيذيا أك 

كؿ شخص يمارس سكاء كاف معينا أك منتخبا، ك  إداريا أك قضائيا لدل بمد أجنبي،
أك مؤسسة  كظيفة عمكمية لصالح بمد أجنبي، بما في ذلؾ لصالح ىيئة عمكمية

 عمكمية.
د( "مكظؼ منظمة دكلية عمكمية " : كؿ مستخد ـ دكلي أك كؿ شخص تأذف لو 

 يتصرؼ نيابة عنيا. مؤسسة مف ىذا القبيؿ بأف
ف األشخاص ق( "الكياف" : مجمكعة مف العناصر المادية أك غير المادية أك م

 المنظميف بغرض بمكغ ىدؼ معيف. الطبيعييف أك االعتبارييف
ك( "الممتمكات" : المكجكدات بكؿ أنكاعيا، سكاء كانت مادية أك غير مادية، 

غير مممكسة، كالمستندات أك السندات  منقكلة أك غير منقكلة، مممكسة أك
 لمتصمة بيا.القانكنية التي تثبت ممكية تمؾ المكجكدات أك كجكد الحقكؽ ا

ز( " العائدات اإلجرامية " : كؿ الممتمكات المتأتية أك المتحصؿ عمييا، بشكؿ 
 جريمة. مباشر أك غير مباشر، مف ارتكاب

ح( "التجميد" أك "الحجز" : فرض حظر مؤقت عمى تحكيؿ الممتمكات أك 
يا أك تكلي عيدة الممتمكات أك السيطرة عمي استبداليا أك التصرؼ فييا أك نقميا،

 مؤقتا، بناء عمى أمر صادر عف محكمة أك سمطة مختصة أخرل.
 ط( "المصادرة" : التجريد الدائـ مف الممتمكات بأمر صادر عف ىيئة قضائية.
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م( "الجـر األصمي" : كؿ جـر تأتت منو عائدات يمكف أف تصبح مكضكع 
 المعمكؿ بو ذم الصمة. تبييض لؤلمكاؿ كفقا لمتشريع

" : اإلجراء الذم يسمح لشحنات غير مشركعة أك مشبكىة  ؾ( "التسميـ المراقب
المركر عبره أك دخكلو بعمـ مف السمطات  بالخركج مف اإلقميـ الكطني أك

األشخاص  المختصة كتحت مراقبتيا، بغية التحرم عف جـر ما ككشؼ ىكية
 الضالعيف في ارتكابو.

 ؿ( "االتفاقية" : اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد.
 كمكافحتو. الفسادـ( "الييئة" : يقصد بيا الييئة الكطنية لمكقاية مف 

 الباب الثاني
 التدابير الكقائية في القطاع العاـ

 التكظيؼ
ر حياتيـ المينية : تراعى في تكظيؼ مستخدمي القطاع العاـ كفي تسيي 3المادة 

 القكاعد الكتية :
مبادئ النجاعة كالشفافية كالمعايير المكضكعية، مثؿ الجدارة كاإلنصاؼ  1-

 كالكفاءة،
اإلجراءات المناسبة الختيار كتككيف األفراد المرشحيف لتكلي المناصب  2-

 لمفساد، العمكمية التي تككف أكثر عرضة
 ة،أجر مبلئـ باإلضافة إلى تعكيضات كافي 3-
إعداد برامج تعميمية كتككينية مبلئمة لتمكيف المكظفيف العمكمييف مف األداء  4-

فادتيـ مف تككيف متخصص يزيد مف كعييـ  الصحيح كالنزيو كالسميـ لكظائفيـ كا 
 بمخاطر الفساد.

 التصريح بالممتمكات
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: قصد ضماف الشفافية في الحياة السياسية كالشؤكف العمكمية، كحماية  4المادة 
نزاىة األشخاص المكمفيف بخدمة عمكمية، يمـز  لممتمكات العمكمية، كصكفا

 المكظؼ العمكمي بالتصريح بممتمكاتو.
يقـك المكظؼ العمكمي باكتتاب تصريح بالممتمكات خبلؿ الشير الذم يعقب 

عيدتو االنتخابية. يجدد ىذا التصريح فكر كؿ  تاريخ تنصيبو في كظيفتو أك بداية
 الذمة المالية لممكظؼ العمكمي بنفس الكيفية التي تـ زيادة معتبرة في

بيا التصريح األكؿ.كما يجب التصريح بالممتمكات عند نياية العيدة االنتخابية أك 
 عند انتياء الخدمة.

 محتكل التصريح بالممتمكات
أعبله،  4كم التصريح بالممتمكات، المنصكص عميو في المادة ت: يح 5المادة 

التي يحكزه ا المكتتب أك أكالده الؽ صر، كؿ ك  قارية كالمنقكلةجردا لؤلمبلؾ الع
 ؼ م اؿ شيكع، ؼ م الجزائر ك /أك ؼ م الخ ارج.

 يحرر ىذا التصريح طبقا لنمكذج يحدد عف طريؽ التنظيـ.
 كيفيات التصريح بالممتمكات

: يككف الت صريح بالممتمكات الخاص برئيس الجميكرية، كأعضاء  6المادة 
الدستكرم كأعضائو، كرئيس الحككمة كأعضائيا،  كرئيس المجمس البرلماف،

 كرئيس المجمس الدس تكرم كأعضائو، كرئيس الحككمة
كأعضائيا، كرئيس مجمس المحاسبة، كمحافظ بنؾ الجزائر، كالسفراء، كالقناصمة، 

لممحكمة العميا، كينشر محتكاه في الجريدة الرسمية  كالكالة، أماـ الرئيس األكؿ
المكالييف لتاريخ  (2ية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خبلؿ الشيريف ) لمجميكر 

 انتخاب المعنييف أك تسمميـ مياميـ.
يككف التصريح بممتمكات رؤساء كأعضاء المجالس الشعبية المحمية المنتخبة أماـ 



حقالمال  
 

112 
 

طريؽ التعميؽ في لكحة اإلعبلنات بمقر البمدية أك  الييئة، كيككف محؿ نشر عف
 سب الحالة خبلؿ شير.الكالية ح

 يصرح القضاة بممتمكاتيـ أماـ الرئيس األكؿ لممحكمة العميا.
يتـ تحديد كيفيات التصريح بالممتمكات بالنسبة لباقي المكظفيف العمكمييف عف 

 طريؽ التنظيـ.
 مدكنات قكاعد سمكؾ المكظفيف العمكمييف

لس المنتخبة : مف أجؿ دعـ مكافحة الفساد، تعمؿ الدكلة ك المجا 7المادة 
كالييئات العمكمية ككذا المؤسسات العمكمية  كالجماعات المحمية كالمؤسسات

المسؤكلية  ذات النشاطات االقتصادية، عمى تشجيع النزاىة كاألمانة ككذا ركح
بيف مكظفييا كمنتخبييا، السيما مف خبل ؿ كضع مدكنات كقكاعد سمككية تحدد 

 اإلطار الذم يضمف األداء
 زيو كالمبلئـ لمكظائؼ العمكمية كالعيدة االنتخابية.السميـ كالن

: يمتـز المكظؼ العمكمي بأف يخبر السمطة الرئاسية التي يخضع ليا  8المادة 
مع المصمحة العامة، أك يككف مف شأف ذلؾ  إذا تعارضت مصالحو الخاصة

 التأثير عمى ممارستو لميامو بشكؿ عاد.
 إبراـ الصفقات العمكمية

جب أف تؤسس اإلجراءات المعمكؿ بيا في مجاؿ الصفقات العمكمية : ي 9المادة 
 الشريفة كعمى معايير مكضكعية. عمى قكاعد الشفافية كالمنافسة

 كيجب أف تكرس ىذه القكاعد عمى كجو الخصكص :
 عبلنية المعمكمات المتعمقة بإجراءات إبراـ الصفقات العمكمية، -
 تقاء،اإلعداد المسبؽ لشركط المشاركة كاالن -
 معايير مكضكعية كدقيقة التخاذ القرارات المتعمقة بإبراـ الصفقات العمكمية، -
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 ممارسة كؿ طرؽ الطعف في حالة عدـ احتراـ قكاعد إبراـ الصفقات العمكمية. -
 تسيير األمكاؿ العمكمية

: تتخذ التدابير البلزمة لتعزيز الشفافية كالمسؤكلية كالعقبلنية في  10المادة 
لمتشريع كالتنظيـ المعمكؿ بيما، كالسيما عمى  ألمكاؿ العمكمية طبقاتسيير ا

 ة بإعداد ميزاني ة الدكلة كتنفيذىا. المتعمؽمستكل القكاعد 
 الشفافية في التعامؿ مع الجميكر

افية ع لى كيفية تسيير الشؤكف العمكمية، يتعيف عمى : إلضفاء الشف 11المادة 
 المؤسسات كاإلدارات كالييئات

 العمكمية أف تمتـز أساسا :
باعتماد إجراءات كقكاعد تمكف الجميكر مف الحصكؿ عمى معمكمات تتعمؽ  -

 بتنظيميا كسيرىا، ككيفية اتخاذ
 القرارات فييا،

 بتبسيط اإلجراءات اإلدارية، -
 في اإلدارة العمكمية، الفسادت تحسيسية عف مخاطر بنشر معمكما -
 بالرد عمى عرائض كشكاكل المكاطنيف، -
بتسبيب قراراتيا عندما تصدر في غير صالح المكاطف كبتبييف طرؽ الطعف  -

 المعمكؿ بيا.
 عمقة بسمؾ القضاةالتدابير المت

: لتحصيف سمؾ القضاء ضد مخاطر الفساد، تكضع قكاعد ألخبلقيات  12المادة 
 كالنصكص األخرل السارية المفعكؿ. المينة كفقا لمقكانيف كالتنظيمات

 في القطاع الخاص
: تتخذ تدابير لمنع ضمكع القطاع الخاص في الفساد، كالنص عند  13المادة 
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 ديبيةاالقتضاء، عمى جزاءات تأ
 فعالة كمبلئمة كردعية تترتب عمى مخالفتيا.

 كليذا الغرض يجب أف تنص التدابير المذككرة، السيما عمى ما يأتي :
تعزيز التعاكف بيف األجيزة التي تقـك بالكشؼ كالقمع ككيانات القطاع  1-

 الخاص المعنية،
جراءات بغرض الحفاظ عمى نزاىة كيانات القطا 2- ع تعزيز كضع معايير كا 

مدكنات قكاعد السمكؾ مف أجؿ قياـ المؤسسات  الخاص المعنية، بما في ذلؾ
كسميمة، لمكقاية  ككؿ الميف ذات الصمة بممارسة نشاطاتيا بصكرة عادية كنزيية

مف تعارض المصالح كتشجيع تطبيؽ الممارسات التجارية الحسنة مف طرؼ 
  كلة،ككذا في عبلقتيا التعاقدية مع الد المؤسسات فيما بينيا

 تعزيز الشفافية بيف كيانات القطاع الخاص، 3-
 الكقاية مف االستخداـ السيئ لئلجراءات التي تنظـ كيانات القطاع الخاص، 4-
 تدقيؽ داخمي لحسابات المؤسسات الخاصة. 5-

 معايير المحاسبة
: يجب أف تساىـ معايير المحاسبة كتدقيؽ الحسابات المعمكؿ بيا في  14المادة 

 لخاص في الكقاية مفالقطاع ا
 الفساد كذلؾ بمنع ما يأتي :

 مسؾ حسابات خارج الدفاتر، 1-
 إجراء معامبلت دكف تدكينيا في الدفاتر أك دكف تبيينيا بصكرة كاضحة، 2-
تسجيؿ نفقات كىمية، أك قيد التزامات مالية دكف تبييف غرضيا عمى الكجو  3-

 الصحيح،
 استخداـ مستندات مزيفة، 4-
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جاؿ المنصكص عمييا العمدم لمستندات المحاسبة قبؿ انتياء اآل اإلتبلؼ 5-
 في التشريع كالتنظيـ المعمكؿ بيما.

 مشاركة المجتمع المدني
 دالفسا: يجب تشجيع مشاركة المجتمع المدني في الكقاية مف  15المادة 

 كمكافحتو بتدابير مثؿ :
اعتماد الشفافية في كيفية اتخاذ القرار كتعزيز مشاركة المكاطنيف في تسيير  -

 الشؤكف العمكمية،
 جتمععمى الم الفسادإعداد برامج تعميمية كتربكية كتحسيسية بمخاطر  -
تمكيف كسائؿ اإلعبلـ كالجميكر مف الحصكؿ عمى المعمكمات المتعمقة  -

الخاصة كشرؼ ككرامة األشخاص، ككذا  بالفساد، مع مراعاة حرمة الحياة
 مقتضيات األمف الكطني كالنظاـ العاـ كحياد القضاء.

 تدابير منع تبييض األمكاؿ
يتعيف عمي المصارؼ كالمؤسسات المالية غير  الفساد: دعما لمكافحة  16المادة 

األشخاص الطبيعييف أك االعتبارييف الذيف يقدمكف  المصرفية، بما في ذلؾ
لو قيمة، أف  خدمات نظامية أك غير نظامية في مجاؿ تحكيؿ األمكاؿ أككؿ ما

داخمي مف شأنو منع ككشؼ جميع أشكاؿ تبييض األمكاؿ تخضع لنظاـ رقابة 
 كفقا لمتشريع كالتنظيـ

 المعمكؿ بيما.
 الباب الثالث

 كمكافحتو الفسادالييئة الكطنية لمكقاية مف 
 كمكافحتو الفسادإنشاء ىيئة الكقاية مف 

كمكافحة، قصد تنفيذ  الفسادمف  بالكقاية: تنشأ ىيئة كطنية مكمفة  17المادة 
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 مكافحة الفساد. اإلستراتيجية الكطنية في مجاؿ
 النظاـ القانكني لمييئة

: الييئة سمطة إدارية مستقمة تتمتع بالشخصية المعنكية كاالستقبلؿ  18المادة 
 الجميكرية. المالي، تكضع لدل رئيس
 ميا ككيفية سيرىا عف طريؽ التنظيـ.تحدد تشكيمة الييئة كتنظي

 استقبللية الييئة
: تضمف استقبللية الييئة بكجو خاص عف طريؽ اتخاذ التدابير الكتية  19المادة 

: 
قياـ األعضاء كالمكظفيف التابعيف لمييئة، المؤىميف لبلطبلع عمى معمكمات  1-

لخاصة بيـ معمكمات ذات طابع سرم، بتأدية اليميف ا شخصية كعمكما عمى أية
 قبؿ استبلـ مياميـ.

 تحدد صيغة اليميف عف طريؽ التنظيـ.
 تزكيد الييئة بالكسائؿ البشرية كالمادية البلزمة لتأدية مياميا، 2-
 التككيف المناسب كالعالي المستكل لمستخدمييا، 3-
ضماف أمف كحماية أعضاء كمكظفي الييئة مف كؿ أشكاؿ الضغط أك  4-

أك االعتداء ميما يكف نكعو، التي قد  اإلىانة كالشتـ الترىيب أك التيديد أك
 يتعرضكف ليا أثناء أك بمناسبة ممارستيـ لمياميـ.

 مياـ الييئة
 : تكمؼ الييئة السيما بالمياـ الكتية : 20المادة 

كتعكس  القانكفتجسد مبادئ دكلة  الفساداقتراح سياسة شاممة لمكقاية مف  1-
 تسيير الشؤكف كاألمكاؿ العمكمية، النزاىة كالشفافية كالمسؤكلية في

كمية أك تقديـ تكجييات تخص الكقاية مف الفساد، لكؿ شخص أك ىي ئة عم 2-
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ذات الطابع التشريعي كالتنظيمي لمكقاية مف  خاصة، كاقتراح تدابير خاصة منيا
قكاعد  الفساد، ككذا التعاكف مع القطاعات المعنية العمكمية كالخاصة في إعداد

 أخبلقيات المينة،
إعداد برامج تسمح بتكعية كتحسيس المكاطنيف بالكثار الضارة الناجمة عف  3-

 الفساد،
مركزة كاستغبلؿ كؿ المعمكمات التي يمكف أف تساىـ في الكشؼ عف جمع ك  4-

السيما البحث في التشريع ك التنظيـ ك اإلجراءات  كالكقاية منيا، الفسادأعماؿ 
 إلزالتيا، ألجؿ تقديـ تكصيات الفسادكالممارسات اإلدارية، عف عكامؿ 

التقييـ الدكرم لؤلدكات القانكنية كاإلجراءات اإلدار ية الرامية إلى الكقاية مف  5-
 مدل فعالياتيا، كمكافحتو، كالنظر في الفساد

تمقى التصريحات بالممتمكات الخاصة بالمكظفيف العمكمييف بصفة دكرية  6-
الكاردة فييا كالسير عمى حفظيا، كذلؾ مع مراعاة  كدراسة كاستغبلؿ المعمكمات

 ،3ك  1أعبله في فقرتييا  6أحكاـ المادة 
 جمع األدلة كالتحرم في كقائع ذات عبلقة بالفساد،االستعانة بالنيابة العامة ل 7-
ضماف تنسيؽ كمتابعة النشاطات كاألعماؿ المباشرة ميدانيا، عمى أساس  - 8

المدعمة بإحصائيات كتحاليؿ متصمة بمجاؿ الكقاية  التقارير الدكرية كالمنتظمة
 المعنييف، كمكافحتو، التي ترد إلييا مف القطاعات كالمتدخميف الفسادمف 
السير عمى تعزيز التنسيؽ ما بيف القطاعات، كعمى التعاكف مع ىيئات  9-

 طني كالدكلي،الك  عمى الصعيديف الفسادمكافحة 
الحث عمى كؿ نشاط يتعمؽ بالبحث عف األعماؿ المباشرة في مجاؿ  10-

 كمكافحتو، كتقييميا. الفسادالكقاية مف 
 تزكيد الييئة بالمعمكمات كالكثائؽ

http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=5838
http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=5838
http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=5838
http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=5838
http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=5838
http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=5838
http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=5838
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 20ار ممارسة المياـ المذككرة في المادة : يمكف الييئة، في إط 21المادة 
كالمؤسسات كالييئات التابعة لمقطاع العاـ أك  أعبله، أف تطمب مف اإلدارات

معمكمات تراىا  الخاص أك مف كؿ شخص طبيعي أك معنكم كخر أية كثائؽ أك
 مفيدة في الكشؼ عف أفعاؿ الفساد.

/ أك الكثائؽ المطمكبة كؿ رفض متعمد كغير مبرر لتزكيد الييئة بالمعمكمات ك 
 لمعدالة في مفيـك ىذا القانكف. يشكؿ جريمة إعاقة السير الحسف
  عبلقة الييئة بالسمطة القضائية

: عندما تتكصؿ الييئة إلى كقائع ذات كصؼ جزائي، تحكؿ الممؼ  22المادة 
الذم يخطر النائب العاـ المختص لتحريؾ  إلى كزير العدؿ، حافظ األختاـ،

 مكمية عند االقتضاء.الدعكل الع
 السر الميني

: يمتـز جميع أعضاء كمكظفي الييئة بحفظ السر الميني، كيطبؽ ىذا  23المادة 
 الذيف انتيت عبلقتيـ المينية بالييئة. االلتزاـ كذلؾ عمى األشخاص

كؿ خرؽ لبللتزاـ المذككر في الفقرة السابقة، يشكؿ جريمة يعاقب عمييا بالعقكبة 
 لجريمة إفشاء السر الميني. ف العقكباتالمقررة في قانك 

 تقديـ التقرير السنكم
: ترفع الييئة إلى رئيس الجميكرية تقريرا سنكيا يتضمف تقييما  24المادة 

ككذا النقائص المعاينة  الفساد كمكافحتو، مف بالكقايةلمنشاطات ذات الصمة 
 كالتكصيات المقترحة عند االقتضاء.
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 الباب الرابع

 التجريـ كالعقكبات كأساليب التحرم
 رشكة المكظفيف العمكمييف

( سنكات كبغرامة  10( إلى عشر ) 2: يعاقب بالحبس مف سنتيف )  25المادة 
 دج : 1.000.000 دج إلى 200.000مف 
بمزية غير مستحقة أك عرضيا عميو أك منحو كؿ مف كعد مكظفا عمكميا  1-

سكاء كاف ذلؾ لصالح المكظؼ نفسو أك  إياىا، بشكؿ مباشر أك غير مباشر،
 لصالح شخص أك كياف كخر لكي يقكـ بأداء عمؿ أك االمتناع عف أداء عمؿ

 مف كاجباتو،
كؿ مكظؼ عمكمي طمب أك قبؿ بشكؿ مباشر أك غير مباشر، مزية غير  2-

خر، أك كياف كخر، ألداء عمؿ أك آشخص  لنفسو أك لصالح مستحقة، سكاء
  االمتناع عف أداء عمؿ مف كاجباتو.

 االمتيازات غير المبررة في مجاؿ الصفقات العمكمية
( سنكات كبغراـ ة  10( إلى عشر ) 2: يعاقب بالحبس مف سنتيف )  26المادة 
 دج : 1.000.000 دج إلى 200.000مف 
بإبراـ عقد أك يؤشر أك يراجع عقدا أك اتفاقية أك  كؿ مكظؼ عمكمي يقـك 1-

األحكاـ التشريعية كالتنظيمية الجارم بيا العمؿ  صفقة أك ممحقا مخالفا بذلؾ
 بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة لمغير.

كؿ تاجر أك صناعي أك حرفي أك مقاكؿ مف القطاع الخاص، أك بصفة  2-
، كلك  عامة كؿ شخص طبيعي أك معنكم بصفة عرضية، بإبراـ عقد أك يقـك

 صفقة مع الدكلة أك الجماعات المحمية أك المؤسسات أك الييئات العمكمية
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الخاضعة لمقانكف العاـ أك المؤسسات العمكمية االقتصادية كالمؤسسات العمكمية 
 ذات الطابع الصناعي كالتجارم،

ة في األسعار كيستفيد مف سمطة أك تأثير أعكاف الييئات المذككرة مف أجؿ الزياد
التعديؿ لصالحيـ في نكعية المكاد أك الخدمات  التي يطبقكنيا عادة أك مف أجؿ
 أك كجاؿ التسميـ أك التمكيف.

 الرشكة في مجاؿ الصفقات العمكمية
( سنة  20( سنكات إلى عشريف )  10: يعاقب بالحبس مف عشر )  27المادة 

مكظؼ عمكمي دج، كؿ  2.000.000 دج إلى 1.000.000كبغرامة مف 
أجرة  يقبض أك يحاكؿ أف يقبض لنفسو أك لغيره، بصفة مباشرة أك غير مباشرة،

أك منفعة ميما يكف نكعيا مناسبة تحضير أك إجراء مفاكضات قصد إبراـ أك 
باسـ الدكلة أك الجماعات المحمية أك المؤسسات  تنفيذ صفقة أك عقد أك ممحؽ

الصناعي  ت العمكمية ذات الطابعالعمكمية ذات الطابع اإلدارم أك المؤسسا
 كالتجارم أك المؤسسات العمكمية االقتصادية.

 الدكلية العمكمية رشكة المكظفيف العمكمييف األجانب كمكظفي المنظمات
( سنكات كبغراـ ة مف 10( إلى عشر)2ب بالحبس مف سنتيف )ق: يعا 28المادة 

 دج : 1.000.000 دج إلى 200.000
كميا أجنبيا أك مكظفا في منظمة دكلية عمكمية بمزية كؿ مف كعد مكظفا عم 1-

 غير مستحقة أك عرضيا عميو
أك منحو إياىا، بشكؿ مباشر أك غير مباشر، سكاء كاف ذلؾ لصالح المكظؼ 

لكي يقكـ ذلؾ المكظؼ بأداء عمؿ أك  نفسو أك لصالح شخص أك كياف كخر،
 المحافظة عمى االمتناع عف أداء عمؿ مف كاجباتو، كذلؾ بغرض الحصكؿ أك

 صفقة أك أم امتياز غير مستحؽ ذم صمة بالتجارة الدكلية أك بغيرىا،
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كؿ مكظؼ عمكمي أجنبي أك مكظؼ في منظمة دكلية عمكمية، يطمب أك  2-
مباشر أك غير مباشر، سكاء لنفسو أك لصالح  يقبؿ مزية غير مستحؽ ة، بشكؿ

مف  عف أداء عمؿشخص أك كياف كخر، لكي يقـك بأداء عمؿ أك االمتف اع 
 كاجباتو.

 استعماليا عمى نحك غير شرعي اختبلس الممتمكات مف قبؿ مكظؼ عمكمي أك
( كبغرامة مف  10( إلى عشر ) 2: يعاقب بالحبس مف سنتيف )  29المادة 

مكظؼ عمكمي يختمس أك يتمؼ أك  دج كؿ 1.000.000دج إلى  200.000
 مى نحك غير شرعي لصالحويبدد أك يحتجز عمدا كبدكف كجو حؽ أك يستعمؿ ع

أك لصالح شخص أك كياف كخر، أية ممتمكات أك أمكاؿ أك أكراؽ مالية عمكمية 
 أك خاصة أك أم أشياء أخرل ذات

 قيمة عيد بيا إليو بحكـ كظائفو أك بسببيا.
 الغدر
( إلى عشر 2: يعد مرتكبا لجريمة الغدر كيعاقب بالحبس مف سنتيف ) 30المادة 

دج ، كؿ مكظؼ  1.000.000دج إلى  200.000 مة مف( سنكات كبغرا10) 
يعمـ أنيا غير  عمكمي يطالب أك يتمقى أك يشترط أك يأمر بتحصيؿ مبالغ مالية

مستحقة األداء أك يجاكز ما ىك مستحؽ سكاء لنفسو أك لصالح اإلدارة أك لصالح 
 بالتحصيؿ لحسابيـ. األطراؼ الذيف يقكـ

 الضريبة كالرسـ اإلعفاء كالتخفيض غير القانكني في
( سنكات  10( سنكات إلى عشر ) 5: يعاقب بالحبس مف خمس )  31المادة 

دج، كؿ مكظؼ عمكمي يمنح  1.000.000 دج إلى 500.000كبغرامة مف 
ترخيص  أك يأمر باالستفادة، تحت أم شكؿ مف األشكاؿ، كألم سبب كاف، كدكف

لرسـك العمكمية أك مف القانكف، مف إعفاءات أك تخفيضات في الضرائب أك ا
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 يسمـ مجانا محاصيؿ
 مؤسسات الدكلة.
 استغبلؿ النفكذ

( سنكات كبغرامة  10( إلى عشر ) 2: يعاقب بالحبس مف سنتيف )  32المادة 
 دج : 1.000.000 دج إلى 200.000مف 
كؿ مف كعد مكظفا عمكميا أك أم شخص كخر بأية مزية غير مستحقة أك  1-

مباشر أك غير مباشر، لتحريض ذلؾ  بشكؿ عرضيا عميو أك منحو إياىا،
 المكظؼ العمكمي أك الشخص عمى استغبلؿ نفكذه الفعمي أك المفترض بيدؼ

الحصكؿ مف إدارة أك مف سمطة عمكمية عمى مزية غير مستحقة لصالح 
  لصالح أم شخص كخر، المحرض األصمي عمى ذلؾ الفعؿ أك

شر أك غير مباشر، كؿ مكظؼ عمكمي أك أم شخص كخر يقكـ بشكؿ مبا 2-
مستحقة لص الحو أك لصالح شخص كخر لكي  بطمب أك قبكؿ أية مزية غير

بيدؼ  يستغؿ ذلؾ المكظؼ العمكمي أك الشخص نفكذه الفعمي أك المفترض
 الحصكؿ مف إدارة أك سمطة عمكمية عمى منافع غير مستحقة.

 إساءة استغبلؿ الكظيفة
( سنكات كبغرامة  10إلى عشر ) ( 2: يعاقب بالحبس مف سنتيف )  33المادة 
دج كؿ مكظؼ عمكمي أساء استغبلؿ  1.000.000 دج إلى 200.000مف 

عمؿ في إطار  كظائفو أك منصبو عمدا مف أجؿ أداء عمؿ أك االمتناع عف أداء
ممارسة كظائفو، عمى نحك يخرؽ القكانيف كالتنظيمات، كذلؾ بغرض الحصكؿ 

 أك كياف كخر. مستحقة لنفسو أك لشخص عمى منافع غير
 تعارض المصالح

( كبغرامة مف 2( أشير إلى سنتيف ) 6: يعاقب بالحبس مف ستة )  34المادة 
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 9مكظؼ عمكمي خالؼ أحكاـ المادة  دج كؿ 200.000دج إلى  50.000
 مف ىذا القانكف.

 أخذ فكائد بصفة غير قانكنية
ت كبغرامة ( سنكا 10( إلى عشر ) 2: يعاقب بالحبس مف سنتيف )  35المادة 
دج ، كؿ مكظؼ عمك مي يأخذ أك يتمقى  1.000.000ى دج إل 200.000مف 

ما عف طريؽ شخص  ما بعقد صكرم كا  فكائد مف العقكد أك  خر،آإما مباشرة كا 
لمناقصات أك المقاكالت أك المؤسسات التي يككف كقت ارتكاب االمزايدات أك 

 الفعؿ مديرا ليا أك
ة، ككذلؾ مف يككف مكمفا بأف يصدر إذنا بالدفع مشرفا عمييا بصفة كمية أك جزئي

 ما كيأخذ منو فكائد أيا كانت. في عممية ما أك مكمفا بتصفية أمر
 عدـ التصريح أك التصريح الكاذب بالممتمكات

( سنكات 5( أشير عمى خمس ) 6: يعاقب بالحبس مف ستة )  36المادة 
خاضع قانكنا  دج كؿ مكظؼ عمكمي 500.000 دج إلى 50.000كبغرامة مف 

( مف 2)  لكاجب التصريح بممتمكاتو كلـ يقـ بذلؾ عمدا، بعد مضي شيريف
تذكيره بالطرؽ القانكنية، أك قاـ بتصريح غير كامؿ أك غير صحيح أك خاطئ، 

خاطئة أك خرؽ عمدا االلتزامات التي يفرضيا عميو  أك أدلى عمدا بمبلحظات
 القانكف.

 اإلثراء غير المشركع
( سنكات كبغرامة  10( إلى عشر ) 2يعاقب بالحبس مف سنتيف ) :  37المادة 
دج ، كؿ مكظؼ عمكمي ال يمكنو تقديـ  1.000.000 دج إلى 200.000مف 

مقارنة بمداخيمو  تبرير معقكؿ لمزيادة المعتبرة التي طرأت في ذمتو المالية
 المشركعة.
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شخص ساىـ  يعاقب بنفس عقكبة اإلخفاء المنصكص عمييا في ىذا القانكف، كؿ
غير المشركع لؤلمكاؿ المذككرة في الفقرة السابقة  عمدا في التستر عمى المصدر

 بأية طريقة كانت.
يعتبر اإلثراء غير المشركع المذككر في الفقرة األكلى مف ىذه المادة جريمة 

غير المشركعة أك استغبلليا بطريقة مباشرة أك  مستمرة تقـك إما بحيازة الممتمكات
 ة.غير مباشر 
  تمقي اليدايا

( كبغرامة مف 2( أشير إلى سنتيف ) 6: يعاقب بالحبس مف ستة )  38المادة 
كؿ مكظؼ عمكمي يقبؿ مف شخص ىدية  دج، 200.000دج إلى  50.000

ليا  أك أية مزية غير مستحقة مف شأنيا أف تؤثر في سير إجراء ما أك معاممة
 صمة بميامو.

 قكبة المذككرة في الفقرة السابقة.يعاقب الشخص مقدـ اليدية بنفس الع
 التمكيؿ الخفي لؤلحزاب السياسية

: دكف اإلخبلؿ باألحكاـ الجزائية السارية المفعكؿ، المتعمقة بتمكيؿ  39المادة 
قاـ بعممية تمكيؿ نشاط حزب سياسي بصكرة  األحزاب السياسية، يعاقب كؿ مف

 بغرامة مف( سنكات ك  10( إلى عشر ) 2خفية، بالحبس مف سنتيف ) 
 دج. 1.000.000دج إلى  200.000

 الرشكة في القطاع الخاص
( سنكات 5( أشير إلى خمس ) 6: يعاقب بالحبس مف ستة )  40المادة 

 دج. 500.000 دج إلى 50.000كبغرامة مف 
كؿ شخص كعد أك عرض أك منح، بشكؿ مباشر أك غير مباشر، مزية غير  1-

ا لمقطاع الخاص، أك يعمؿ لديو بأية كيانا تابع مستحقة عمى أم شخص يدير
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لكي يقـك  خر،آصفة كانت، سكاء لص الح الشخص نفسو أك لصالح شخص 
 بأداء عمؿ أك االمتناع عف أداء عمؿ ما، مما يشكؿ إخبلال بكاجباتو،

كؿ شخص يدير كيانا تابعا لمقطاع الخاص أك يعمؿ لديو بأية صفة، يطمب  2-
ر، مزية غير مستحقة سكاء لنفسو أك لصالح مباش أك يقبؿ بشكؿ مباشر أك غير

عمؿ ما، مما  شخص كخر أك ؾ ياف لكي يقـك بأداء عمؿ أك االمتناع عف أداء
 يشكك إخبلال بكاجباتو.

  اختبلس الممتمكات في القطاع الخاص
( سنكات 5( أشير إلى خمس ) 6: يعاقب بالحبس مف ستة )  41المادة 
دج كؿ شخص يدير كيانا تابعا  500.000 دج إلى 50.000ة مف مكبغرا

مالي أك  لمقطاع الخاص، أك يعمؿ فيو بأية صفة أثناء مزاكلة نشاط اقتصادم أك
تجارم تعمد اختبلس أية ممتمكات أك أمكاؿ أك أكراؽ مالية خصكصية أك أم 

 بيا إليو بحكـ ميامو. أشياء أخرل ذات قيمة عيد
 تبييض العائدات اإلجرامية

مى تبييض عائدات الجرائـ المنصكص عمييا في ىذا : يعاقب ع 42المادة 
 التشريع السارم المفعكؿ في ىذا المجاؿ. القانكف، بنفس العقكبات المقررة في

 اإلخفاء
( سنكات كبغرامة  10( إلى عشر ) 2: يعاقب بالحبس مف سنتيف )  43المادة 
دج كؿ شخص أخفى عمدا كبل أك جزءا  1.000.000 دج إلى 200.000مف 
عمييا في ىذا  العائدات المتحصؿ عمييا مف إحدل الجرائـ المنصكصمف 

 القانكف.
 إعاقة السير الحسف لمعدالة

( سنكات 5( أشير إلى خمس ) 6ستة )  ف: يعاقب بالحبس م 44المادة 
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 دج : 500.000 دج إلى 50.000 كبغرامة مف
مزية غير كؿ مف استخدـ القكة البدنية أك التيديد أك الترىيب أك الكعد ب 1-

لمتحريض عمى اإلدالء بشيادة زكر أك منع اإلدالء  مستحقة أك عرضيا أك منحيا
 كفقا ليذا القانكف، بالشيادة أك تقديـ األدلة في إجراء يتعمؽ بارتكاب أفعاؿ مجرمة

كؿ مف استخدـ القكة البدنية أك التيديد أك الترىيب لعرقمة سير التحريات  2-
 ليذا القانكف، رمة كفقاالجارية بشأف األفعاؿ المج

 كؿ مف رفض عمدا كدكف تبرير تزكيد الييئة بالكثائؽ كالمعمكمات المطمكبة. 3-
  حماية الشيكد كالخبراء كالمبمغيف كالضحايا

( سنكات كبغرامة مف 5( أشير إلى ) 6: يعاقب بالحبس مف ستة )  45المادة 
ك الترىيب أك كؿ شخص يمجأ إلى االنتقاـ أ دج 500.000دج إلى  50.000

الخبراء أك  التيديد بأية طريقة كانت أك بأم شكؿ مف األشكاؿ ضد الشيكد أك
  الضحايا أك المبمغيف أك أفراد عائبلتيـ كسائر األشخاص الكثيقي الصمة بيـ.

 الببلغ الكيدم
( سنكات 5( أشير إلى خمس ) 6: يعاقب بالحبس مف ستة )  46المادة 

دج، كؿ مف أبمغ عمدا كبأية طريقة  500.000دج إلى  50.000كبغرامة مف 
 كانت السمطات المخ تصة بببلغ كيدم يتعمؽ بالجرائـ المنصكص عمييا في ىذا

 القانكف ضد شخص أك أكثر.
 عدـ اإلببلغ عف الجرائـ

( سنكات 5( أشير إلى خمس ) 6: يعاقب بالحبس مف ستة )  47المادة 
ؿ شخص يعمـ بحكـ مينتو د ج، ك 500.000د ج إلى  50.000كبغرامة مف 

أك كظيفتو الدائمة أك المؤقتة بكقكع جريمة أك أكثر مف الجرائـ المنصكص عمييا 
 كلـ يبمغ عنيا السمطات العمكمية المختصة في الكقت المبلئـ. القانكففي ىذا 
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 المشددةالظركؼ 
: إذا كاف مرتكب جريمة أك أكثر مف الجرائـ المنصكص عمييا في  48المادة 
يمارس كظيفة عميا في الدكلة، أك ضابط ا  قاضيا، أك مكظفا القانكفىذا 

 طا أك عكف شرطة قضائية، أك ممفعمكميا، أك عضكا في الييئة، أك ضاب
يمارس بعض صبلحيات الشرطة القضائية، أك مكظؼ أمانة ضبط، يعاقب 

( سنة كبنفس الغرامة  20عشريف )  ( سنكات إلى 10بالحبس مف عشر ) 
 المقررة لمجريمة المرتكبة.

 اإلعفاء مف العقكبات كتخفيفيا
المنصكص عمييا في  : يستفيد مف األعذار المعفية مف العقكبات 49المادة 

شارؾ في جريمة أك أكثر مف الجرائـ  قانكف العقكبات ، كؿ مف ارتكب أك
 المنصكص عمييا في ىذا القانكف، كقاـ قبؿ مباشرة إجراءات المتابعة بإببلغ
السمطات اإلدارية أك القضائية أك الجيات المعنية، عف الجريمة كساعد عمى 

 معرفة مرتكبييا.
عمييا في الفقرة أعبله، تخفض العقكبة إلى النصؼ  عدا الحالة المنصكص

شارؾ في إحدل الجرائـ المنصكص عمييا في ىذا  بالنسبة لكؿ شخص ارتكب أك
شخص أك  عمى كالذم، بعد مباشرة إجراءات المتابعة، ساعد في القبض القانكف

 أكثر مف األشخاص الضالعيف في ارتكابيا.
 العقكبات التكميمية

: في حالة اإلدانة بجريمة أك أكثر مف الجرائـ المنصكص عمييا في  50المادة 
القضائية أف تعاقب الجاني بعقكبة أك أكثر مف  ىذا القانكف، يمكف الجية

 العقكبات التكميمية المنصكص عمييا في قانكف العقكبات.
 لتجميد كالحجز كالمصادرةا
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: يمكف تج ميد أك حجز العائدات كاألمكاؿ غير المشركعة الناتجة  51المادة 
الجرائـ المنصكص عمييا في ىذا القانكف، بقرار  عف ارتكاب جريمة أك أكثر مف

 قضائي أك بأمر مف سمطة مختصة.
جية القضائية في حالة اإلدانة بالجرائـ المنصكص عمييا في ىذا القانكف، تأمر ال

غير المشركعة، كذلؾ مع مراعاة حاالت استرجاع  بمصادرة العائدات كاألمكاؿ
 األرصدة أك حقكؽ الغير حسف النية.

كتحكـ الجية القضائية أيضا برد ما تـ اختبلسو أك قيمة ما حصؿ عميو مف 
الشخص المحكـك عميو أك فركعو أك إخكتو  منفعة أك ربح، كلك انتقمت إلى أصكؿ

إلى  زكجو أك أصياره سكاء بقيت تمؾ األمكاؿ عمى حا ليا أك كقع تحكيمياأك 
 مكاسب أخرل.

 المشاركة كالشركع
: تطبؽ األحكاـ المتعمقة بالمشاركة المنصكص عمييا في قانكف  52المادة 

 عمييا في ىذا القانكف. العقكبات عمى الجرائـ المنصكص
بمثؿ الجريمة  القانكففي ىذا يعاقب عمى الشركع في الجرائـ المنصكص عمييا 

 نفسيا.
  مسؤكلية الشخص االعتبارم

: يككف الشخص االعتبارم مسؤكال جزائيا عف الجرائـ المنصكص  53المادة 
 لمقكاعد المقررة في قانكف العقكبات. كفقا القانكفعمييا في ىذا 

 التقادـ
: دكف اإلخبلؿ باألحكاـ المنصكص عمييا في قانكف اإلجراءات  54المادة 

كال العقكبة بالنسبة لمجرائـ المنصكص عمييا  الجزائية، ال تتقادـ الدعكل العمكمية
 الكطف. نكف، في حالة ما إذا تـ تحكيؿ عائدات الجريمة إلى خارجفي ىذا القا
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كفي غير ذلؾ مف الحاالت، تطبؽ األحكاـ المنصكص عمييا في قانكف 
 اإلجراءات الجزائية.

مف ىذا الؽ انكف،  29غير أنو بالنسبة لمجريمة المنصكص عمييا في المادة 
 ى لمعقكبة المقررة ليا.مساكية لمحد األقص تككف مدة تقادـ الدعكل العمكمية

 أثار الفساد
: كؿ عقد أك صفقة أك براءة أك امتياز أك ترخيص متحصؿ عميو مف  55المادة 

المنصكص عمييا في ىذا القانكف، يمكف التصريح ببطبلنو  ارتكاب إحدل الجرائـ
الدعكل مع مراعاة حقكؽ  كانعداـ كثاره مف قبؿ الجية القضائية التي تنظر في

 النية.الغير حسف 
 أساليب التحرم الخاصة

: مف أجؿ تسييؿ جمع األدلة المتعمقة بالجرائـ المنصكص عمييا في  56المادة 
التسميـ المراقب أك اتباع أساليب تحر خاصة  ىذا القانكف، يمكف المجكء إلى

السمطة القضائية  كالترصد اإللكتركني كاالختراؽ، عمى النحك المناسب كبإذف مف
 المختصة.

لؤلدلة المتكصؿ إلييا بيذه األساليب حجيتيا كفقا لمتشريع كالتنظيـ المعمكؿ تككف 
 بيما.

 الباب الخامس
 التعاكف الدكلي كاسترداد المكجكدات

 التعاكف القضائي
: مع مراعاة مبدأ المعاممة بالمثؿ كفي حدكد ما تسمح بو المعاىدات  57المادة 

تقاـ عبلقات تعاكف قضائي عمى  كالقكانيف، كاالتفاقات كالترتيبات ذات الصمة
التحريات  أكسع نطاؽ ممكف، خاصة مع الدكؿ األطراؼ في االتفاقية في مجاؿ
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كاإلجراءات القضائية المتعمقة بالجرائـ المنصكص عمييا في ىذا  كالمتابعات
 القانكف.

 منع ككشؼ كتحكيؿ العائدات اإلجرامية
متعمقة بتبييض األمكاؿ كتمكيؿ : دكف اإلخبلؿ باألحكاـ القانكنية ال 58المادة 

العمميات المالية المرتبطة بالفساد، يتعيف عمى  اإلرىاب، كبغرض الكشؼ عف
 المعمكؿ بو أف : المصارؼ كالمؤسسات المالية غير المصرفية، كطبقا لمتنظيـ

تمت ـز بالمعطي ات اؿ كاردة ب شأف األشخاص الطبيعي يف أك  1-
بؽ عميو المؤسسات المالية الفحص الدقيؽ عمى االعتبارييف الذيف يتع يف أف تط

باإلضافة  حساباتيا، ككذا أنكاع الحسابات كالعمميات التي تتطمب متابعة خاصة،
 إلى التدابير الكاجب اتخاذىا لفتح ىذه الحسابات كمسكيا كتسجيؿ العمميات،

ت تأخذ بعيف االعتبار المعمكمات التي تبمغ ليا في إطار التعامؿ مع السمطا 2-
بيكية األشخاص الطبيعييف أك االعتبارييف الذيف  األجنبية، كالسيما المتعمقة منيا
 يجب مراقبة حساباتيـ بدقة،

تمسؾ كشكؼ كافية لمحسابات كالعمميات المتعمقة باألشخاص المذككريف في  3-
( سنكات كحد أدنى مف 5ىذه المادة، لفترة خمس )  الفقرتيف األكلى كاؿ ثانية مف

معمكمات عف ىكية  ر عممية مدكنة فييا، عمى أف تتضمف ىذه الكشكؼتاريخ كخ
 الزبكف، كقدر اإلمكاف، معمكمات عف ىكية المالؾ المنتفع.

 التعامؿ مع المصارؼ كالمؤسسات المالية
ككشفيا، ال يسمح أف تنشأ  الفساد: مف أجؿ منع تحكيؿ عائدات  59المادة 

حضكر مادم كال تنتسب إلى مجمكعة مالية  باإلقميـ الجزائرم مصارؼ ليس ليا
 خاضعة لمرقابة.

كما ال يرخص لممصارؼ كالمؤسسات المالية المنشأة في الجزائر بإقامة عبلقات 
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 مع مؤسسات مالية أجنبية
ليس ليا حضكر مادم كال تنتسب تسمح باستخداـ حساباتيا مف طرؼ مصارؼ 

 إلى مجمكعة مالية خاضعة لمرقابة.
 تقديـ المعمكمات

: يمكف السمطات الكطنية المماثمة أف تمد السمطات األجنبية المختصة  60المادة 
المتكفرة لدييا، بمناسبة التحقيقات الجارية عمى إقميميا،  بالمعمكمات المالية المفيدة

الجرائـ المنصكص عمييا  ذة بغرض المطالبة بعائداتكفي إطار اإلجراءات المتخ
 في ىذا القانكف، كاسترجاعيا.

 الحساب المالي المتكاجد بالخارج
: يمتـز المكظفكف العمكميكف الذيف ليـ مصمحة في حساب مالي في  61المادة 

أك سمطة أخرل عمى ذلؾ الحساب، بأف يبمغكا  بمد أجنبي أك حؽ أك سمطة تكقيع
تتعمؽ بتمؾ  عنية عف تمؾ ا لعبلقة، كأف يحتفظكا بسجبلت مبلئمةالسمطات الم

الحسابات، كذلؾ تحت طائمة الجزاءات التأديبية كدكف اإلخبلؿ بالعقكبات 
 الجزائية المقررة.

 تدابير االسترداد المباشر لمممتمكات
: تختص الجيات القضائية الجزائرية بقبكؿ الدعاكل المدنية المرفكعة  62المادة 
االتفاقية، مف أجؿ االعتراؼ بحؽ ممكيتيا  طرؼ الدكؿ األعضاء فيمف 

 لمممتمكات المتحصؿ عمييا مف أفعاؿ الفساد.
كيمكف الجيات القضائية التي تنظر في الدعاكل المرفكعة طبقا لمفقرة األكلى مف 

بدفع تعكيض  الفسادالمحكـك عمييـ بسبب أفعاؿ  ىذه المادة، أف تمـز األشخاص
 مدني لمدكلة الطالبة عف الضرر الذم لحقيا.

كفي جميع الحاالت التي يمكف أف يتخذ فييا قرار المصادرة، يتعيف عمى 
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بما يمـز مف تدابير لحفظ حقكؽ الممكية  المحكمة التي تنظر في القضية أف تأمر
 ة التي قد تطالب بيا دكلة أخرل طرؼ في االتفاقية.المشركع

  استرداد الممتمكات عف طريؽ التعاكف الدكلي
 في مجاؿ المصادرة

: تعتبر األحكاـ القضائية األجنبية التي أمرت بمصادرة ممتمكات  63المادة 
المنصكص عمييا في ىذا القانكف، أك الكسائؿ  اكتسبت عف طريؽ إحدل الجرائـ

 كاإلجراءات المقررة. في ارتكابيا نافذة باإلقميـ الجزائرم طبقا لمقكاعدالمستخدمة 
يمكف الجيات القضائية أث ناء نظرىا في جرائـ تبييض األمكاؿ أك جريمة أخرل 

الجارم بو العمؿ، أف تأمر بمصادرة الممتمكات  مف اختصاصيا كفقا لمتشريع
عمييا في  ـ المنصكصذات المنشأ األجنبي كالمكتسبة عف طريؽ إحدل الجرائ

 ىذا القانكف، أك تمؾ المستخدمة في ارتكابيا.
كيقضى بمصادرة الممتمكات المذككرة في الفقرة السابقة حتى في انعداـ اإلدانة 

 أك ألم سبب كخر. بسبب انقضاء الدعكل العمكمية
 التجميد كالحجز

سمطات : كفقا لئلجراءات المقررة، يمكف الجيات القضائية أك ال 64المادة 
الدكؿ األطراؼ في االتفاقية التي تككف محاكميا  المختصة بناء عمى طمب إحدل

مف إحدل  أك سمطاتيا المختصة قد أمرت بتجميد أك حجز العائدات المتأتية
الجرائـ المنصكص عمييا في ىذا القانكف، أك الممتمكات أك المعدات أك األدكات 

ارتكاب ىذه الجرائـ، أف تحكـ معدة لبلستخداـ في  التي استخدمت أك كانت
ىذه اإلجراءات  بتجميد أك حجز تمؾ الممتمكات شريطة كجكد أسباب كافية لتبرير

 ككجكد ما يدؿ عمى أف مكؿ تمؾ الممتمكات ىك المصادرة.
يمكف الجية القضائية المختصة أف تتخذ اإلجراءات التحفظية المذككرة في الفقرة 
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السيما إيقاؼ أك اتياـ أحد األشخاص ثابتة،  السابقة عمى أساس معطيات
 الضالعيف في القضية بالخارج.

ترد الطمبات المذككرة في الفقرة األكلى مف ىذه المادة، كفؽ الطرؽ المنصكص 
كتتكلى النيابة العامة عرضيا عمى المحكمة المختصة  أدناه، 67عمييا في المادة 

 االستعجالي. ضاءالتي تفصؿ فييا كفقا لئلجراءات المقررة في مادة الق
 رفع اإلجراءات التحفظية

: يجكز رفض التعاكف الرامي إلى المصادرة المنصكص عميو في ىذا  65المادة 
التحفظية، إذا لـ تقـ الدكلة الطالبة بإرساؿ أدلة كافية  القانكف، أك إلغاء التدابير

 ذات قيمة زىيدة في كقت معقكؿ، أك إذا كانت الممتمكات المطمكب مصادرتيا
،غير أنو قبؿ رفع أم إجراء تحفظي، يمكف السماح لمدكلة الطالبة بعرض ما 

 إبقاء اإلجراءات التحفظية. لدييا مف أسباب تبرر
 طمبات التعاكف الدكلي بغرض المصادرة

: فضبل عف الكثائؽ كالمعمكمات البلزمة التي يجب أف تتضمنيا  66المادة 
تفاقية الثنائية كالمتعددة األطراؼ كما تقرره اال طمبات التعاكف القضائي كفقا لما

االتفاقية،  يقتضيو القانكف، ترفؽ الطمبات المقدمة مف إحدل الدكؿ األطراؼ في
 ألجؿ الحكـ بالمصادرة أك تنفيذىا، حسب الحاالت بما يأتي :

بياف بالكقائع التي استندت إلييا الدكلة الطالبة، ككصؼ اإلجراءات  1-
عمى مطابقتيا لؤلصؿ مف األمر الذم  خة مصادؽالمطمكبة، إضافة إلى نس

 استند إليو الطمب، حيثما كاف متاحا كذلؾ إذا تعمؽ األمر باتخاذ إجراءات
 التجميد أك الحجز أك بإجراءات تحفظية،

كصؼ الممتمكات المراد مصادرتيا كتحديد مكانيا كقيمتيا متى أمكف ذلؾ،  2-
لة الطالبة، كالذم يككف مفصبل بالقدر إلييا الدك  مع بياف بالكقائع التي استندت
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لئلجراءات  الذم يسمح لمجيات القضائية الكطنية باتخاذ قرار المصادرة طبقا
 المعمكؿ بيا، كذلؾ في حالة الطمب الرامي إلى استصدار حكـ بالمصادرة.

بياف يتضمف الكقائع كالمعمكمات التي تحدد نطاؽ تنفيذ أمر المصادرة الكارد  3-
جانب تقديـ ىذه األخيرة لتصريح يحدد التدابير التي  الطالبة، إلىمف الدكلة 

ككذا ضماف مراعاة  اتخذتيا إلشعار الدكؿ األطراؼ حسنة النية، بشكؿ مناسب،
األصكؿ القانكنية كالتصريح بأف حكـ المصادرة نيائي، كذلؾ إذا تعمؽ األمر 

 بالمصادرة. بتنفيذ حكـ
 مصادرةإجراءات التعاكف الدكلي مف أجؿ ال

: يكجو الطمب الذم تقدمو إحدل الدكؿ األطراؼ في االتفاقية،  67المادة 
الممتمكات أك المعدات أك الكسائؿ األخرل  لمصادرة العائدات اإلجرامية أك

مباشرة  مف ىذا القانكف، كالمتكاجدة عمى اإلقميـ الكطني، 64المذككرة في المادة 
 اـ لدل الجية القضائية المختصة.إلى كزارة العدؿ التي تحكلو لمنائب الع

ترسؿ النيابة العامة ىذا الطمب إلى المحكمة المختصة مرفقا بط لباتيا، كيككف 
 كالطعف بالنقض كفقا لمقانكف. حكـ المحكمة قاببل لبلستئناؼ

تنفذ أحكاـ المصادرة المتخذة عمى أساس الطمبات المقدمة كفقا ليذه المادة 
 القانكنية. ة الطرؽبمعرفة النيابة العامة بكاف

 تنفيذ أحكاـ المصادرة الصادرة عف جيات قضائية أجنبية
: ترد قر ارات المصادرة التي أمرت بيا الجيات القضائية إلحدل  68المادة 

أعبله، كتنفذ  67الطرؽ المبينة في المادة  الدكؿ األطراؼ في االتفاقية ، عبر
تنصب  الطمب، كذلؾ طالما أنياطبقا لمقكاعد كاإلجراءات المعمكؿ بيا في حدكد 

عمى عائدات الجريمة أك الممتمكات أك العتاد أك أية كسائؿ استعممت الرتكاب 
 ىذا القانكف. الجرائـ المنصكص عمييا في
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 التعاكف الخاص
: يمكف تبميغ معمكمات خاصة بالعائدات اإلجرامية كفقا ليذا القانكف،  69المادة 

دكف طمب مسبؽ منيا، عندما يتبيف أف ىذه  إلى أية دكلة طرؼ في االتفاقية
إجراءات  المعمكمات قد تساعد الدكلة المعنية عمى إجراء تحقيقات أك متابعات أك

 قضائية أك تسمح لتمؾ الدكلة بتقديـ طمب يرمي إلى المصادرة.
 التصرؼ في الممتمكات المصادرة

، يتـ التصرؼ : عندما يصدر قرار المصادرة طبقا ألحكاـ ىذا الباب 70المادة 
لممعاىدات الدكلية ذات الصمة كالتشريع المعمكؿ  في الممتمكات المصادرة كفقا

 بو.
 الباب السادس

 أحكاـ مختمفة كختامية
 119ك  119ا المكاد السيم القانكف: تمغى األحكاـ المخالفة ليذا  71المادة 
مؾ رر ك  126ك  126ك  125ك  124ك  123ك  122ك  121ك  1مكرر 
ك  131ك  130ك  129ك  1مكرر  128مكرر ك  128ك  128ك  127
 1966يكنيك سنة  8المؤرخ في  156 - 66األمر رقـ  مف 134ك  133

 1997سنة  يناير 11المؤرخ في  04 -97كالمذككر أعبله، ككذا األمر رقـ 
 المذككر أعبله.ك 

: تعكض كؿ إحالة إلى المكاد الممغاة في التشريع الجارم بو العمؿ،  72المادة 
 القانكف، كذلؾ كما يأتي : بالمكاد التي تقابميا مف ىذا

مف قانكف العقكبات الممغيتاف تعكضاف بالمادة  1مكرر  119ك  119المادتاف  -
  مف ىذا القانكف، 29
 مف ىذا القانكف، 30عقكبات الممغاة تعكض بالمادة مف قانكف ال 121المادة  -

http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=5838
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 مف ىذا القانكف، 31مف قانكف العقكبات الممغاة تعكض بالمادة  122المادة  -
 35مف قانكف العقكبات الممغاة تعكض بالمادة  125ك  124ك  123المكاد  -

 مف ىذا القانكف،
عكض مف قانكف العقكبات ت 129ك  127مكرر ك  126ك  126المكاد  -

 مف ىذا القانكف، 25بالمادة 
 مف ىذا القانكف، 32مف قانكف العقكبات تعكض بالمادة  128المادة  -
 مف ىذا القانكف، 26مكرر مف قانكف العقكبات تعكض بالمادة  128المادة  -
 مف ىذا القانكف. 27مف قانكف العقكبات تعكض بالمادة  1مكرر  128المادة  -

ئية الجارية تعكض كؿ إشارة إلى المكاد الممغاة فيما يخص اإلجراءات القضا
مف قانكف  2مع مراعاة أحكاـ المادة  بالمكاد التي تقابميا في ىذا القانكف

 العقكبات.
جميكرية الجزائرية في الجريدة الرسمية لم القانكف: ينشر ىذا  73المادة 

 الديمقراطية الشعبية.

 .2006فبراير سنة  20المكافؽ  1427محـر عاـ  21حرر بالجزائر في 

 عبد العزيز بكتفميقة
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