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 مع، تتناول هذه الدراسة مؤشرات منظمة الشفافية الدولية ذات الصلة مبكافحة الفساد و إرساء نظام يتميز ابلشفافية:امللخص
 و قد مت إتباع املنهج الوصفي يف التعريف،اإلشارة إىل حالة اجلزائر و موقعها يف ترتيب الدول بتطبيق مؤشر مدركات الفساد
 و قد توصلت الدراسة إىل نتائج من أمهها أن مكافحة الفساد يف، و املنهج التحليلي يف دراسة حالة اجلزائر،ابملنظمة و مؤشراهتا
. حيث تقع اجلزائر ضمن املنطقة احلمراء وفق تصنيف منظمة الشفافية الدولية،اجلزائر ال يزال بعيدا عن حتقيق أهدافه
. مؤشر مدركات الفساد، مكافحة الفساد، الفساد، الشفافية، منظمة الشفافية الدولية: الكلمات املفتاحية
Abstract: This is a study of indicators of Transparency International, a global
organization with the purpose of fighting corruption and establishing transparent
systems. In which we refer to the Algeria case and it’s position in the ranking of
countries according to the corruption perceptions index.
The descriptive approach was used to introduce this organization, whereas to study the
case of Algeria the analytical approach was found more appropriate. The results of this
study are that fighting corruption in Algeria is still far from achieving its goals, with
Algeria on the red zone according to transparency international.
Key Words: Transparency International Organization, Corruption, Transparency, Anticorruption, Corruption Perceptions Index (CPI).
JEL Classification: A23, K42, P37.
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املقدمة:

يعد الفساد ظاهرة واسعة االنتشار و عمال خمالفا جلميع األنظمة و القوانني يف مجيع الدول ،و ميثل صورة
من صور اهنيار الدول و التعدي على حقوق األجيال ،و أحد أهم عوائق التنمية البشرية .و انعدام الثقة يف النظام
السياسي و االقتصادي للبلد ،و ما ينتج عنه من هتريب لرؤوس األموال إىل اخلارج ،و إحجام رؤوس األموال
اخلارجية عن االستثمار يف الداخل مما ينتج عنه أزمات اقتصادية داخلية من بطالة و تضخم و اخنفاض القدرة
الشرائية ،و هذا ما يستدعي مكافحة هذه الظاهرة على املستوى الوطين و الدويل.
و أتخذ هذه الظاهرة أنواعا و مظاهر متعددة نتيجة أسباب عدة منها سياسية و اقتصادية و اجتماعية إما داخلية
أو خارجية ،و هي ظاهرة عابرة للحدود ،ال تقتصر على دولة دون غريها ،و إن كانت مستفحلة يف الدول النامية
نتيجة غياب الشفافية يف تسيري الشأن العام و املال العام و انتشار سياسة الال عقاب يف هذه الدول .هذا ما جعل
اجملتمع الدويل يويل اهتماما ابلغا ملكافحة هذه الظاهرة سواء على املستوى الرمسي من خالل االتفاقيات الدولية
ملكافحة الفساد ( اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد – منوذجا) ،أو من خالل املنظمات غري احلكومية اليت هتتم
مبكافحة هذه اآلفة ،و على رأسها منظمة الشفافية الدولية.
و من خالل هذه الدراسة يسوف يتم تناول ابلدراسة الوصفية و التحليلية ملؤشرات منظمة الشفافية الدولية ،و مت
ترتيب البحث منهجيا يف ثالث حماور كما يلي:
احملور األول :اإلطار العام للبحث.

احملور الثاين :منظمة الشفافية الدولية و مؤشراهتا.

احملور الثالث :اجلزائر يف مؤشرات منظمة الشفافية الدولية.

-1اإلطار العام للدراسة:
تعمل هذه الدراسة على دراسة منظمة الشفافية الدولية و دورها يف مكافحة الفساد من خالل مؤشراهتا املتعددة
املعنية بقياس الفساد على املستوى الدويل و أساليب مكافحته ،مع اإلشارة إىل حالة اجلزائر.
.1.1إشكالية الدراسة:
متثل مؤشرات منظمة الشفافية الدولية املعنية بقياس الفساد أداة لتصنيف الدول يف مدى انتشار الفساد ،مما يؤثر
على مسعة الدول املعنية يف التعامالت الدولية ،لذا سوف تركز هذه الدراسة على هذه املؤشرات و معرفة مرتبة اجلزائر
يف تصنيف املنظمة للدول بتطبيق مؤشر مدركات الفساد ,و عليه ميكن صياغة اإلشكالية اجلوهرية للدراسة يف :ما
هي اآلليات اليت تعمل من خالهلا منظمة الشفافية الدولية ملكافحة الفساد ،و ما مدى انتشار الفساد يف اجلزائر من
خالل تطبيق هذه اآلليات.
.2.1أمهية الدراسة:
تكمن أمهية الدراسة يف التعرف على منهجية إعداد مؤشرات منظمة الشفافية الدولية و تسجيل بعض املالحظات
عنها ،و هذا ملا متثله هذه املؤشرات من أثر و داللة على املستوى الدويل و اإلقليمي و احمللي.
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.3.1هدف الدراسة:
هتدف الدراسة ملعرفة مؤشرات منظمة الشفافية الدولية املستعملة لقياس و إعطاء تصور شامل عنها و عن منهجية
هذه املؤشرات ،و دراسة حالة اجلزائر بناء على هذه املؤشرات.

.4.1منهج الدراسة:
سيتم دراسة و حتليل مؤشرات منظمة الشفافية الدولية ابنتهاج أسلوب التحليل املعتمد على األسلوب الوصفي اترة
و االستداليل اترة أخرى.
.5.1حدود الدراسة:
تتناول الدراسة مجيع مؤشرات منظمة الشفافية الدولية و تتبعها للفرتة املمتدة من  2003إىل  2018ابلنسبة
لدراسة حالة اجلزائر.
.2منظمة الشفافية الدولية و مؤشراهتا:

.1.2منظمة الشفافية الدولية:
تعترب منظمة دولية غري حكومية معنية مبكافحة الفساد السياسي و غريه من أنواع الفساد ،تشتهر عامليا بتقريرها
السنوي مؤشر مدركات الفساد ،و هو قائمة مقارنة للدول من حيث انتشار الفساد حول العامل.
أتسست منظمة الشفافية الدولية أبملانيا عام  1993و هبا يقع مقرها الرئيسي ،و هلا حوايل  100فرع حملي منتشر
عرب خمتلف الدول ،و تعد اجلمعية اجلزائرية ملكافحة الفساد الفرع الوطين هلذه املنظمة .و هي تقول عن 3نفسها" :
الشفافية الدولية منظمة هي منظمة جمتمع مدين عاملية تقود احلرب ضد الفساد ،جتمع الناس معا يف جتمع عاملي
قوي للعمل على إهناء األثر املدمر للفساد على الرجال ،النساء و األطفال حول العامل ،مهمة الشفافية الدولية هي
خلق تغيري حنو عامل من دون فساد"( .منظمة الشفافية الدولية).2018 ،
منذ عام  1995بدأت إبصدار مؤشر فساد سنوي ،كما تقوم بنشر تقرير فساد عاملي ،و تعمل مع منظمات
اجملتمع املدين و الشركات و احلكومات لتنفيذها.
و يف سنة  1999أنشئ ما يعرف (فهرس الراشدين) و هو اتفاق ما بني البنوك و املصارف اخلاصة الكربى يف
العامل و تعمل على احلد من تبييض األموال و العمال على املساعدة يف كشف قضااي الفساد .و يف سنة 2000
قامت بوضع ما مسي (ميثاق االستقامة) و الذي يتضمن مبادئ العمل من أجل مكافحة الرشوة يف القطاع العام
(ملوسخ ،2010 ،ص.)03:
و ابتداء من سنة  2001بدأت املنظمة إبصدار تقارير سنوية حول معدالت الفساد يف العامل ابالعتماد على
جمموعة من اآلليات منها مؤشرات مدركات الفساد.
و ترى املنظمة أبن الفساد هو سوء استخدام السلطة العامة لتحقيق منافع خاصة ،و ذلك من خالل سوء
استخدام املناصب العامة من أجل احلصول على مكاسب خاصة ،و ذلك عندما يقبل املسؤول رشوة أو يطلبها ،و
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تشتهر املنظمة بتقريرها السنوي " مؤشر مدركات الفساد" ،الذي يقوم على مقارنة للدول من حيث انتشار الفساد
حول العامل.
و يعتمد مؤشر مدركات الفساد على البياانت اليت يتم مجعها من خالل مسوحات و استطالعات الرأي توفرها
ثالثة عشر مؤسسة مستقلة تضم كال من :البنك اإلفريقي للتنمية ،و البنك األسيوي للتنمية ،و مؤسسة بريتلسمان،
و وحدة االستخبارات االقتصادية ،و بيت احلرية ،و مؤسسة البصرية العاملية ،و املعهد الدويل للتنمية اإلدارية ،و
مؤسسة االستشارات حول املخاطر السياسية و االقتصادية ،و مؤسسة خدمات املخاطر األساسية ،و مؤسسة
الشفافية الدولية ،و البنك الدويل ،و املنتدى االقتصادي العاملي ،و مشروع العدالة العاملي( .غزيوي،2016،
ص.)06:
.2.2آليات عمل منظمة الشفافية الدولية:
تقوم منظمة الشفافية الدولية إبصدار العديد من املؤشرات اخلاصة بقياس مستوايت الفساد ،حيث خيتص كل مؤشر
جبانب معني من لقياس ،تستند يف معظمها على استقصاء أراء اخلرباء ،و انطباعاهتم من واقع ممارستهم العملية حول
مدى تفشي ظاهرة الفساد ،و تركز هذه املؤشرات على الفساد ف+ي القطاع العام.

أ-مؤشرات مدركات الفساد:
يعد مؤشر مدركات الفساد أهم املؤشرات اليت تصدر عن املنظمة ،و صدر ألول مرة عام  1995و يصدر سنواي،
و يعتمد على البياانت اليت يتم مجعها عن طريق استطالعات رأي متخصصة تقوم هبا مؤسسات خمتلفة و مستقلة،
و يركز بشكل عام على الفساد يف القطاع العام.
و املؤشر عبارة عن مزيج من املسوحات و التقييمات و اليت يتم مجعها من قبل جمموعة من املؤسسات املستقلة،و
يتم بعد ذلك تقييم الدولة ،حيث تكون درجة  100أكثر نزاهة ،و درجة ( )0أكثر فساد ( .نزاهة،2015 ،
ص.)03:
أ .1.أمهية مؤشر مدركات الفساد :على الرغم من وجود ثالثة عشر مصدرا آخر يتوىل قياس انتشار الفساد يف
القطاع العام ،فإن مؤشر مدركات الفساد الذي تقوم منظمة الشفافية الدولية إبصداره جتتمع فيه أربع خصائص
جتعل منه مؤشرا قيما للحوكمة ،و تتمثل هذه اخلصائص فيما يلي( :منظمة الشفافية الدولية ،2018 ،ص6)02:
 يشمل مؤشر مدركات الفساد أكرب عدد من الدول مقارنة بكل املصادر فرادى. تتوفر يف مؤشر مدركات الفساد مصداقية أكرب من املصادر فرادى ألنه يستدرك األخطاء احملتملة يف املصادراألخرى ،من خالل احتساب معدل نتائج ثالثة مصادر خمتلفة على األقل و ثالثة عشر مصدرا على
األكثر.
 و مييز مؤشر مدركات الفساد القائم على مقياس بني  0و  100درجة بني مدركات مستوى الفسادبشكل أكثر تفصيال مقارنة ابملصادر اليت تقوم على مقياس بني  1و  7درجات مثال أو بني  1و 10
درجات ،حيث يسند لكل بلد عدد كامل.
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 و مبا أن كال من مصادر املؤشر تقيم خمتلف جوانب الفساد و مظاهره يف القطاع العام ،فإن املؤشر جيمعبذلك بني كل هذه اجلوانب يف مؤشر واحد.

أ .2.مظاهر الفساد اليت يغطيها مؤشر مدركات الفساد :تقوم بياانت مصادر مؤشر مدركات الفساد بتغطية
اجلوانب التالية من الفساد( :منظمة الشفافية الدولية ،2018 ،ص)03 :
 الرشوة. اختالس املال العام. انتشار ظاهرة املسؤولني الذين يستغلون املكاتب العامة لتحقيق مكاسب شخصية يف ظل اإلفالت منالعقاب.
 قدرة احلكومات على احتواء الفساد و فرص آليات فعالة لتكريس مبدأ النزاهة يف القطاع العام. عبء اإلجراءات الروتينية و البريوقراطية املبالغ فيها الذي من شأنه أن يزيد من فرص ظهور الفساد. املفارقة بنب التعيينات القائمة على الكفاءة و التعيينات القائمة على احملاابة يف الوظيفة العمومية. مالحقات قضائية جنائية حقيقية ملسؤولني فاسدين. قوانني كافية تتعلق بتصريح املمتلكات و الذمة املالية و منع تضارب املصاحل يف صفوف املوظفنيالعموميني.
 توفري احلماية القانونية للمبلغني عن الفساد و الصحفيني و احملققني لدى تبليغهم عن حاالت الرشوة والفساد.
 السيطرة على الدولة من قبل أصحاب املصاحل الشخصية الضيقة. قدرة اجملتمع املدين على النفاذ إىل املعلومة فيما يتعلق ابلشؤون العامة.و على الرغم من .اهتمام مؤشر مدركات الفساد بكل هذه اجلوانب فإنه ال يعكس الصورة الكاملة للفساد يف
البلدان اليت قام بتقييمها ،و ذلك أنه يعكس مدركات انتشار الفساد يف القطاع العام من منظور املشتغلني يف قطاع
األعمال و اخلرباء يف شؤون البلدان املعنية ،و هو ال يقوم بتغطية جوانب الفساد التالية:
 مدركات املواطن أو حاالت الفساد اليت تعرض هلا. االحتيال الضرييب. التدفقات املالية غري املشروعة. مسهلو الفساد ( احملامون ،احملاسبون ،املستشارون املاليون ،و غريهم) تبييض األموال. فساد القطاع اخلاص. -االقتصادايت و األسواق غري املنظمة.
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أ .3.منهجية مؤشر مدركات الفساد :يعمل املؤشر على اجلمع بني البياانت املستمدة من عدد خمتلف من
املصادر ،و إلدراج دولة يف عملية التصنيف البد أن تكون الدولة خضعت لعملية املسح من طرف ثالثة مصادر
مسحية على األقل من املصادر اليت يعتمد عليها مؤشر مدركات الفساد .و قد مت تعديل املنهجية املتبعة ابتداء من
إصدار  ،2012حيث منذ اإلصدار األول للمؤشر عام  1995إىل غاية مؤشر  2011كان املؤشر يعتمد على
معلومات مستمدة من إحصائيات خالل السنتني املاضيتني للسنة اليت يراد حساب املؤشر هلا ،مع استعمال مقياس
عام موحد بتدرج من ( )10إىل( ،)0حيث متثل درجة ( )0أعلى مستوى من مستوايت الفساد املدرك ،يف حني
تعادل الدرجة ( )10أدىن مستوى من مستوايت الفساد املدرك ،و يتم حتديد الدرجات على مؤشر مدركات
الفساد من خالل احتساب املتوسط جلميع القيم املوحدة لكل دولة ،و يف عام  2012مت تغيري الطريقة املتبعة يف
حساب مؤشر مدركات الفساد لتوفري أكرب قدر من الوضوح حول الكيفية اليت يتم فيها بناء املؤشر ،و لتصبح درجة
أي دولة من خالل هذا املؤشر يعمل بصورة أفضل على تسجيل التغريات اليت تطرأ على مدركات الفساد يف القطاع
العام مع مرور الوقت ،و تعتمد الطريقة اجلديدة على وجود البياانت اخلاصة بعام واحد فقط من كل مصدر من
مصادر البياانت ،و يتم ترمجة البياانت على مقياس بتدرج من (  100إىل  ،) 0حيث متثل الدرجة ( )0أعلى
مستوى للفساد ،بينما متثل الدرجة ( )100أدىن مستوى للفساد ،و تعترب درجة الدولة ضمن املؤشر أهم داللة
على مستوى الفساد املدرك من ترتيب الدولة ضمن الدول اليت مشلها املؤشر ،ذلك أن عدد الدول قد يزيد أو
ينقص من سنة ألخرى مما قد يغري من ترتيب الدولة صعودا و نزوال .و قد أشارت منظمة الشفافية الدولية إىل عدم
إمكانية مقارنة نتائج عام  2012و ما تالها من السنوات مع بقية السنوات اليت سبقت  2012الختالف
منهجية إعداد مؤشر مدركات الفساد.
أ .4.مصادر مدركات الفساد :يتم قياس مؤشر مدركات الفساد ابالعتماد على مصادر البياانت املتوفرة ،و اليت
يتم مجعها من اإلحصائيات اليت تقوم هبا عدد من املؤسسات املستقلة ،و خيتلف عدد املصادر من دولة ألخرى
فتكون كثرية يف دول و قليلة يف دول أخرى ،حيث تقوم هذه املصادر حبساب جممل إدراك حجم الفساد يف
القطاعني العام و السياسي ،حبيث ال متيز بني الفساد اإلداري و السياسي.
و تشمل هذه املصادر أحدث االستطالعات اليت يتم إجراؤها على الفئات التالية ( اخلرباء من الداخل و اخلارج،
مديري اإلدارة العليا و املتوسطة ،الشركات احمللية و العاملية ،رجال األعمال املغرتبني ،شبكة مراسلني ،تقييم
املوظفني) ( .عويد ،2016 ،ص.)175 :
و ليمون املصدر مقبوال و مؤهال العتباره مصدرا ابلنسبة إىل مؤشر مدركات الفساد ،البد أن يستويف املعايري التالية:
( منظمة الشفافية الدولية ،2018 ،ص) 05 :
 أن يقيس مدركات الفساد يف القطاع العام.. أن يعتمد على منهجية موثوقة و سليمة ،ختول إسناد الدرجات و الرتب للدول وفقا لنفس املقياس. -أن يصدر عن جهة موثوق هبا.
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 أن يسند نقاطا متفاوتة مبا يكفي لضمان التمييز بني الدول. أن يسند معدالت لعدد كبري من الدول. أن يتوىل خبري يف شؤون الدول أو شخص من قطاع األعمال إسناد املعدالت و أن جتري املؤسسة هذاالتقييم مرة كل سنتني على األقل.

ب -مؤشر دافعي الرشوة:
مؤشر غري سنوي صدر ألول مرة يف عام  ،1999و هو تصنيف ألبرز الدول املصدرة بناء على احتمال خضوع
شركاهتا يف اخلارج لعملية ارتشاء ،و يعتمد املؤشر على عملية مسح للجهات املسؤولة العليا للشركات ،مع الرتكيز
على األعمال التجارية للشركات األجنبية يف بالدها ،و ما ينجم عنه من فساد يف دول املورد ،و ابلتايل فإن املؤشر
يقوم بتصنيف الدول و ليست الشركات.

ب .1.منهجية مؤشر دافعي الرشوة :تعتمد منهجية مؤشر دافعي الرشوة على طرح أسئلة االستبيان على
املسؤولني
التنفيذيني لشركات قطاع األعمال حول مدى اخنراط الشركات اليت ميتلكون فيها عالقات جتارية من إحدى البلدان
املعنية ابلرشوة ،و قد تتغري هذه األسئلة من سنة ألخرى ،للحصول على أجوبة أكثر مصداقية و تعبريا ،ويتم ترمجة
البياانت على مقياس يتدرج من ( 10إىل  ،)0حيث متثل الدرجة ( )10الرأي القائل أبن الشركة من ذلك البلد مل
متارس الرشوة ،بينما متثل الدرجة ( )0الرأي القائل أبن الشركة من ذلك البلد مارست الرشوة بشكل مستمر ،و بناء
عليه يتم تصنيف الدول أبهنا أقل أو أكثر احتماال لالخنراط يف الرشوة على مستوى اخلارج( .منظمة الشفافية
الدولية ،2017 ،ص)04 :
ب .2.الدول املعنية مبسح مؤشر دافعي الرشوة :يتم تعيني الدول اليت ختضع إىل تصنيف مؤشر دافعي الرشوة
بناء على املعايري التالية( :عويد ،2016 ،ص)177 :
 مدى االنفتاح التجاري و يقاس من خالل (تدفق االستثمارات األجنبية املباشرة ابإلضافة إىل حجمالصادرات).
 ما إذا كانت الدولة املصنفة يف آخر إصدار للمؤشر ( لغرض مقارنة اآلراء مبرور الوقت). العضوية يف جمموعة العشرين - .األمهية التجارية داخل املنطقة أو القارة.ج -تقرير الفساد العاملي:
صدر ألول مرة عام  2001و هو سنوي ما عدا سنوات (  ) 2012 ،2010 ،2002و يتعرض التقرير إىل
تفاصيل قضااي الفساد لقطاع أو جمال حمدد ،أو لقضية من قضااي احلكم الراشد ،يغطي التقرير فرتة اثنا عشر شهرا
ابتداء من شهر جويلية إىل غاية شهر جوان من السنة املوالية ،و يقدم التقرير حبثا و حتليال متخصصني ،كما يوفر
دراسات حول حاالت معينة ،و هو جيمع بني األحباث األكادميية ،و الدراسات العملية امليدانية ،و التقرير موجه
جملموعة واسعة من القراء من بينهم واضعو السياسات و الصحفيون ،و األساتذة و الطالب و اجلمهور العام.
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ويشكل التقرير السنوي الذي تنشره املنظمة أحد أهم اآلليات اليت أصبح هلا صدى عاملي و دور مهم على مستوى
شفافية األنظمة يف معامالهتا االقتصادية و املالية ( .خلميسي ،2013 ،ص)80:
و تكمن أمية تقري الفساد العاملي يف لفت االنتباه إىل ضرورة أن تبقى وسائل اإلعالم و اجملتمع املدين يف حالة
يقظة جتاه ظاهرة الفساد.
و قد تناول تقرير الفساد العاملي منذ صدوره ألول مرة عام  2001إىل غاية  2017جمموعة من القضااي يبينها
اجلدول التايل:
اجلدول رقم  :1القضااي اليت تناولتها تقارير الفساد العاملي

التقرير

السنة
2001

تناول وضع الفساد يف دول العامل بشكل عام

الثاين

2003

الوصول إىل املعلومات

الثالث

2004

الفساد السياسي

الرابع

2005

البناء و اإلعمار يف مرحلة ما بعد الصراع

اخلامس

2006

الصحة

السادس

2007

األنظمة القضائية

السابع

2008

قطاع املياه

الثامن

2009

القطاع اخلاص

التاسع

2011

تغري املناخ

العاشر

2013

التعليم

احلادي عشر

2016

الرشوة

األول

املوضوع

املصدر :من إعداد الباحث ابالعتماد على تقارير الفساد العاملي للمنظمة على املوقع الرمسي للمنظمة.

د-تقرير تقييم نظام النزاهة الوطين
مبثابة سلسلة من الدراسات اليت تتم داخل الدولة تعرض تقييما مكثفا و نوعيا ملواطن القوة و الضعف يف أهم
املؤسسات للمساعدة على ترشيد احلوكمة و منع انتشار الفساد يف البلدان املشمولة ابلتقييم.
و يهدف التقرير إىل تقييم النظام الوطين للنزاهة على املستويني القانوين ( القوانني و النصوص التنظيمية ) و العملي
( التطبيق) .و يعد تقرير تقييم نظام النزاهة الوطين ابلنسبة ملنظمة الشفافية الدولية أداة قياس هامة ،إذ يعترب مكمال
للمؤشرات العاملية اليت تتبعها املنظمة.
كما يهدف التقرير إىل تسهيل عملية االنتقال من نظام املساءلة العمومية املعتمد يف الدول االستبدادية إىل نظام
احملاسبة األفقية القائم على تعدد هيئات الرقابة و احملاسبة ( الربملان ،هيئات الرقابة العامة ،القضاء ،وسائل اإلعالم،
الرقابة اإلدارية ....اخل) مبا يسمح من مواجهة شاملة للفساد.
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و تسعى منظمة الشفافية الدولية للوصول إىل نظام نزاهة وطين على مستوى الدول يعرب عن رؤية شاملة ملواجهة
الفساد من خالل إصالح األطر املؤسسية و القانونية و إجراءات العمل ،إبتباع منهج تدرجيي يضمن مشاركة واسعة
ملؤسسات اجملتمع املدين و القطاع اخلاص و وسائل اإلعالم و املؤسسات الدينية ،و تطبيق برانمج إصالح كلي
يشمل القضااي و اجملاالت ذات العالقة بنظام احلكم.

د .1.مكوانت نظام النزاهة الوطين :يتكون نظام النزاهة الوطين من ثالثة مكوانت أساسية ،و ميكن تشبيه نظام
النزاهة الوطين بصرح على شكل معبد حيث ميثل الوعي العام و قيم اجملتمع األساس الذي يقوم عليه املعبد ،و
عناصر نظام النزاهة األعمدة اليت يقوم عليها سطح املعبد ،و النزاهة الوطنية متثل سطح املعبد اليت تستقر عليها
أهداف نظام النزاهة الوطين و املتمثلة يف نوعية حياة أفضل ،و سيادة القانون ،و التنمية املستدامة.
و قد قدمت منظمة الشفافية الدولية منوذجا لتصور عام خيص عناصر نظام النزاهة املتمثلة يف أعمدة املعبد يتكون
عددها من ثالثة عشر عمودا ،و قد ختتلف هذه الركائز من دولة ألخرى و قد يتم تكييفها حسب طبيعة النظام.
الشكل رقم  :1منوذج منظمة الشفافية الدولية لنظام النزاهة الوطين

(

-

–

-

)

املصدر:عويد.غزوان رفيق ،)2016( ،دراسة حتليلية ملؤشرات منظمة الشفافية الدولية ( مع اإلشارة حلالة العراق)،
جملة النزاهة و الشفافية للبحوث و الدراسات ،العدد  ،09ص.181:

د .2.قواعد و أركان نظام النزاهة الوطين :يقتضي قيام كل ركن من أركان نظام النزاهة الوطين وجود جمموعة من
القواعد و املمارسات ترتجم األدوار املركزية لذلك الركن ،و يعترب غياب هذه القواعد دليال على ضعف هذا الركن،
و اهتزازه ضمن جمموعة األركان املكونة لنظام النزاهة الوطين ،و كلما غابت هذه القواعد و املمارسات من جمموعة
أكرب من األركان ،كلما قلل ذلك من قيمة نظام النزاهة الوطين ،و قد قامت منظمة الشفافية الدولية بوضع جمموعة
من القواعد و املمارسات املرتبطة بكل ركن من أركان نظام النزاهة الوطين ،و اجلدول التايل يوضح هذه القواعد و
املمارسات
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اجلدول رقم  :2القواعد و املمارسات املرتبطة أبركان نظام النزاهة الوطين
العمود املؤسسي

القواعد و املمارسات الالزمة

السلطة التنفيذية

قواعد تضارب املصاحل

اجمللس التشريعي/الربملان/جملس الشعب

انتخاابت حرة و نزيهة و ممارسة دور رقايب و تشريعي فاعل

جلنة احلساابت العامة( يف اجمللس التشريعي)

سلطة حماسبة كبار املسؤولني

املدقق العام /هيئة الرقابة العامة

إعداد التقارير العلنية

اإلدارة احلكومية

أخالقيات اإلدارة احلكومية و تدابري حماربة الفساد داخلها

القضاء

االستقالل و النزاهة و الفاعلية

وسائل اإلعالم

حق الوصول إىل املعلومة و حرية التعبري

اجملتمع املدين

حرية التعبري و العمل

ديوان املظامل

الرقابة على سلوكيات السلطة التنفيذية و االستقاللية عنها

اجلهات الرقابية و مكافحة الفساد

القوانني النافذة و الواجبة النفاذ

القطاع اخلاص

سياسة التنافس النزيهة و قواعد املشرتايت

اجملتمع الدويل

مساعدة متبادلة فعالية قانونية  /قضائية

املصدر :عويد.غزوان رفيق ،)2016( ،دراسة حتليلية ملؤشرات منظمة الشفافية الدولية (مع اإلشارة إىل حالة
العراق) ،جملة النزاهة و الشفافية للبحوث و الدراسات ،العدد  ،09ص.182 :

هـ -مقياس الفساد العاملي:
يعرب مقياس الفساد العاملي عن آراء األفراد يف خمتلف أرجاء العامل ،حيث يقيس مدركات و جتارهبم املتعلقة
3ابلفساد ،من خالل استطالع آرائهم ملستوى الفساد يف أبرز املؤسسات اخلدمية ،و ملختلف اجلهود اليت تبذهلا
حكوماهتم يف مكافحة الفساد و احلد من انتشاره يف الدول اليت يعيشون فيها ،و ابلتايل فإن مقياس الفساد العاملي
هو استطالع للرأي العام و ليس للخرباء يف الدول اليت يشملها القياس.
هـ  .1.منهجية مقياس الفساد العاملي :يتم التوصل إىل مقياس الفساد العاملي من خالل استقصاء يتم إعداده من
طرف منظمة الشفافية الدولية يضم أسئلة متعددة تسمح ابلتعرف على رأي اجلمهور ملستوى الفساد يف دولتهم ،و
يتم حتديث االستقصاء سنواي ،من خالل تعديل أسئلة االستقصاء ابحلذف أو الزايدة ،و منه ال ميكن القيام بعملية
مقارنة درجات الدولة من سنة ألخرى لعدم تشابه األسئلة ،و يتم إتباع عدة طرق الستطالع رأي اجلمهور إما عن
طريق املقابالت وجها لوجه أو بواسطة اهلاتف أو عن طريق االنرتانت ،مث يتم حتليل البياانت يف األمانة العامة
للمنظمة يف برلني و التحقق منها بواسطة حملل مستقل ،مع استبعاد كل األجوبة الغامضة.
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هـ  .2.مصادر بياانت مقياس الفساد العاملي :تقوم مؤسسة غالوب الدولية كجزء من عملها يف استطالع .رأي
اجلماهري ابالعتماد على فروعها احمللية املنتشرة يف معظم دول العامل ،كما تقوم منظمة الشفافية الدولية بتفويض
منظمات أخرى يف البلدان اليت ال تغطيها مؤسسة غالوب.

-3اجلزائر يف مؤشرات منظمة الشفافية الدولية:

 .1.3جهود اجلزائر ملكافحة الفساد :يف إطار اجلهود الدولية اليت تبذهلا العديد من املنظمات الدولية و اإلقليمية
ملكافحة كافة أشكال الفساد املنتشر داخل اإلدارات و الشركات العمومية و اخلاصة و تعزيز نظام النزاهة ،عمدت
العديد من الدول لوضع اسرتاتيجيات وطنية ملكافحة الفساد ،و على غرار بقية الدول فإن اجلزائر و من خالل
احلكومات املتعاقبة قامت ببذل جهود ملكافحة هذه الظاهرة ،تتجلى هذه اجلهود يف األعمال التالية.
أ-اإلجراءات التشريعية:
يف إطار مكافحة الفساد عمدت اجلزائر إىل املصادقة على االتفاقيات الدولية و اإلقليمية املعنية مبكافحة الفساد ،و
سن العديد من القوانني اليت تتوافق مع هذه االتفاقيات ،و ميكن إمجاله فيما يلي:

أ .1.اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته :بعد مصادقة اجلزائر على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة
الفساد مبوجب املرسوم الرائسي رقم  ،128-04و اتفاقية االحتاد اإلفريقي ملنع الفساد مبوجب املرسوم الرائسي رقم
 ، 137-06بدأ العمل من أجل وضع آليات ملعاجلة الفساد ،فتم إنشاء اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد و
مكافحته مبوجب املادة  17من القانون رقم  01-06املعدل و املتمم مبوجب القانون رقم  15-01املتعلق
ابلوقاية من الفساد و مكافحته ،و جعل منها هيئة دستورية تتوىل مهمة اقرتاح سياسة شاملة للوقاية من الفساد( .
نورة ،2017 ،ص)240:
و ما يالحظ على هذه اهليئة أهنا رغم متتعها بسلطة إدارية مستقلة إال أهنا تبقى عرضة للرقابة من طرف الوزير
املكلف ابملالية .كما أهنا ال ميكنها حتويل امللفات املتعلقة جبرائم الفساد اليت أعدهتا إىل النيابة العامة ،إمنا تقوم
بتحويلها إىل وزير العدل ،مما جيعل امتثال املشرع اجلزائري ألحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف جمال
منح اهليئة االستقاللية امتثال شكلي فقط.
أ .2.الديوان املركزي لقمع الفساد :هو مبثابة جهاز أمين قضائي يهتم بعملية التحري و التحقيق يف خمتلف جرائم
الفساد يف اجلزائر ،و يضم الديوان موظفني سامني يف الدولة و رجال القانون و األمن ،و قد نص عليه مبوجب
املادة  24من املر  05-10متمم لقانون الوقاية من الفساد  ،و أنشئ مبوجب املرسوم الرائسي رقم .426-11
تكمن مهمته األساسية يف فضح جرائم الفساد و الرشوة و اختالس املال العام و اخلاص يف إطار القضاء على كافة
اجلرائم املالية ،من أجل التفعيل األكثر للهيئة فهو ال خيتلف عن ابقي األجهزة القضائية األخرى ( .عزوق،
 ،2017ص)98:
و منذ بدأ الديوان يف عمله فقد عاجل ملفات كبرية خاصة مبشاريع تسيري أموال تنمية اهلضاب ،الصندوق الوطين
للسهوب ،ملف العقار الصناعي ،ملف الطريق السيار شرق غرب ،و العديد من امللفات األخرى.
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أ .3.خلية معاجلة االستعالم املايل :تعترب خلية معاجلة االستعالم املايل مركزا لتجميع املعلومات البنكية و املصرفية
و البحث و إلقاء الضوء حول سلبيات األرصدة البنكية بعد تلقي تصرحيات االشتباه من طرف املؤسسات املالية،
فتقوم بعملية التدقيق يف املعلومات بغرض اكتشاف عمليات تبييض األموال و متويل اإلرهاب.
و قد قامت اجلزائر مبطابقة اآلليات الوطنية مبا يستجيب لالتفاقيات الدولية ملعاجلة خلية لالستعالم املايل منذ
مصادقتها على عدة اتفاقيات دولية يف جمال مكافحة تبييض األموال و جتفيف منابع متويل اإلرهاب.
و قد قامت اخللية بتحويل العديد من امللفات لتبييض األموال ،أغلبها يتعلق ابلشبهة يف تسجيل حاالت خمالفات
الصرف و حركة األموال من اجلزائر إىل اخلارج.
أ .4.تفعيل دور أجهزة الرقابة اإلدارية يف مكافحة الفساد اإلداري :هتدف أجهزة الرقابة اإلدارية اليت تعد من
أقدم النظم الرقابية ظهورا إىل ضمان سري و أداء الوظيفة العامة بشفافية و نزاهة بعيدا عن االحنراف و الفساد
اإلداري.
و ختتلف األجهزة املعنية ابلرقابة اإلدارية ابختالف النشاط اإلداري حمل الرقابة ،و تعترب أجهزة الرقابة اإلدارية
اخلاصة ابلصفقات العمومية من أمهها ابعتبار الصفقات العمومية من أكثر اجملاالت عرضة للفساد اإلداري ،لدلك
أجرى املشرع اجلزائري تعديالت عميقة و جذرية على الصفقات العمومية من خالل إصداره املرسوم الرائسي رقم
 236-10املتضمن تنظيم الصفقات العمومية املعدل و املتمم ،أبن خصص هلا اباب كامال ،و هذا حلمايتها من
خمتلف صور الفساد اإلداري و هذا يف مجيع مراحلها ( ,حاحة ،2013 ،ص 517 :بتصرف )
حيث أخضع املشرع اجلزائري تلك الصفقات العمومية للرقابة قبل دخوهلا حيز التنفيذ و قبل تنفيذها و بعده ،من
طرف أجهزة رقابية متارس عدة صور من الرقابة صنفها املشرع اجلزائري إىل ثالثة أقسام ،رقابة داخلية ،و رقابة
خارجية ،و رقابة وصائية ،و هذا كله من أجل احلفاظ على املال العام و عدم تبديده و هدره.
أ .5.دور األجهزة املختصة ابلرقابة املالية يف مكافحة الفساد اإلداري :يقوم ابلرقابة املالية الداخلية املراقب املايل
الذي يتمتع بصالحيات واسعة يف الرقابة على النفقات العمومية ،و تقوم ابلرقابة اخلارجية كل من املفتشية العامة
للمالية اليت تضطلع مبهام و دور كبري يف مكافحة الفساد من خالل الصالحيات املمنوحة هلا من قبل املشرع
اجلزائري ،و جملس احملاسبة الذي يعترب من أهم املؤسسات الرقابية ،و اليت أوالها املشرع أمهية ابلغة ،و ذلك من
خالل تفعيل دوره يف عملية الرقابة على األموال العمومية و إعطائه صالحيات أكثر ،و قد أسندت له مهمة الرقابة
البعدية ألموال و اجلماعات اإلقليمية و املرافق العمومية ،و هي مؤسسة تتمتع بدور مزدوج إداري و قضائي و
يتمتع ابالستقالل يف التسيري ،و هذا صماان للموضوعية و احلياد و الفعالية يف أعماله .و الصالحيات املمنوحة له
هلا عالقة مباشرة مبكافحة الفساد.

ب-اإلجراءات اإلصالحية املصاحبة :إضافة إىل املصادقة على االتفاقيات الدولية و اإلقليمية و سن القوانني
العديدة ملكافحة الفساد ،فإن اجلزائر ابلتوازي مع هذا املسار عمدت إىل القيام إبصالحات يف الكثري من
القطاعات ذات العالقة ب مبكافحة الفساد،و اليت تتمثل فيما يلي:
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ب .1.إصالح العدالة و القضاء :مت إصدار القانون األساسي للقضاء ،و القانون املتعلق بتشكيل اجمللس األعلى
للقضاء ،و حتسني الظروف املهنية للقاضي و محايته من الضغوط ،و حتديث و عصرنة القضاء ،و إخضاع القضاة
إىل دورات تكوينية حول الفساد و طرق مكافحته.
ب .2.إصالح النظام احملاسيب للدولة :مت تكييف احملاسبة العمومية مع معايري احملاسبة الدولية ،مبا يضمن معايري
الوضوح و الدقة و األمان ،و إمكانية املقارنة ،و التسجيل الدقيق للصفقات العمومية.
ب .3.اإلصالح املايل :من خالل إصالح النظام الضرييب و مراجعة جمموعة من الضرائب لتفادي التهرب
الضرييب ،و عصرنة إدارة الضرائب إبنشاء مديرية للشركات الكرب ،و إنشاء إدارة لإلعالم و الواثئق ملكافحة التهرب
الضرييب و هروب رؤوس األموال و تبييض األموال .كما مت إدخال نظام ابزل  2يف القطاع البنكي بغية حتسني
التحكم يف املخاطر و تعزيز الرقابة و االنضباط يف األسواق املالية.
ب -4-صالح قطاع اجلمارك :مت استحداث جلنة للعمليات مكونة من موظفني ابملفتشية العامة للمالية وموظفني
ابملفتشية العامة للجمارك ،للقضاء على حاالت الرشوة داخل هذا القطاع املهم ،كما مت عصرنة قطاع اجلمارك
بتزويده ابلوسائل احلديثة من كامريات و كاشفات احلاوايت ).(scanner
ب -5-ترقية اإلعالم :إبصدار قانون جديد لإلعالم سنة  ،2012مما يعطي للصحافة حرية و محاية أكثر ،مما
يساعد على كشف جرائم الفساد.
 -2.3اجلزائر من خالل مؤشر مدركات الفساد
رغم اجلهود املبذولة من طرف الدولة ملكافحة الفساد و احلد منه  ،فان حجم الفساد يعرف نوعا من التعتيم و
الغموض و السرية ،حيث ال توجد هناك إحصائيات رمسية عن حجمه و ال معلومات دقيقة عن قضااي الفساد ،إال
أن قضااي الفساد اليت مت تفجريه.ا من طرف وسائل اإلعالم املكتوبة من طرف بعض احملللني و االقتصاديني أو
بعض اهليئات و املنظمات الدولية (قضية بنك اخلليفة{ ،}2003البنك التجاري الصناعي {،}2003
الصندوق اجلزائري الكوييت لالستثمار{ ،}2005قطاع السكن و العمران{،}2003قضااي الفساد يف قطاع
الصحة{ ،}2005جممع طونيك{ }2005قطاع اجلمارك{ ،}2006،2009،2011قضااي التهرب
الضرييب{ ،}2011قطاع األشغال العمومية{الطريق السيار شرق-غرب  ،}2010قطاع احملروقات{،)}2010
هزت مسعة اجلزائر و أابنت أبن كل اجلهود اليت بذلت مل حتدث األثر املتوقع منها و هو احلد من ظاهرة الفساد.
و نظرا لنقص املعلومات عن هذه
الظاهرة يف اجلزائر سنحاول تناوهلا من خالل قراءة ملؤشر مدركات الفساد اخلاصة ابجلزائر و الصادرة عن منظمة
الشفافية الدولية للفرتة املمتدة من  2003إىل غاية  2018و القيام بتحليل هذه املعطيات.
أ-قراءة ملؤشر مدركات الفساد
مؤشر مدركات الفساد يصدر كل سنة عن منظمة الشفافية الدولية ،و مبقتضاه يتم ترتيب الدول حسب الدرجة اليت
حتصلت عليها على سلم من ( )0 – 10للفرتة اليت تسبق سنة  ،2011و على سلم من ( )0 – 100للسنوات
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من  2012فما فوق ،و تعترب الدرجة اليت حتصلت عليها الدولة أهم من ترتيبها ،ذلك أن عدد الدول اليت يشملها
التصنيف قد يزيد او ينقص من سنة ألخرى ،و ختتلف املنهجية املتبعة يف حساب املؤشر للفرتة املمتدة من سنة
 2011و ما قبلها من السنوات ،و الفرتة املمتدة من  2012فما بعدها من سنوات.
و يبني اجلدول التايل مؤشر مدركات الفساد يف اجلزائر خالل الفرتة املمتدة بني  2003و  ،2018حيث مل يتم
إدراج اجلزائر صمن الدول املصنفة إال ابتداء من عام .2003
جدول رقم  :3مؤشر مدركات الفساد يف اجلزائر خالل الفرتة 2018 – 2003
غ

غ
10

2003

2.6

88

133

-

-

17

04

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

2.7
2.8
3.1
3.0
3.2
2.8
2.9
2.9
3.4
3.6
3.6
3.6
3.4
3.3
3.5

97
97
84
99
92
111
105
112
105
94
100
88
108
112
105

146
159
163
179
180
180
178
183
174
177
175
168
176
180
180

+0.1
+0.1
+0.3
-0.1
+0.2
-0.4
+0.1
0.0
+0.5
+0.2
0.0
0.0
-0.2
-0.1
+0.2

-11
0
+13
-15
+7
-3
+6
-7
+7
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-6
+12
-20
-4
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13
13
17
13
13
13
13
13
13
13
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07
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07
06
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06
07
06
06
05
05
06
06
06

املصدر :من إعداد الباحث ابالعتماد على تقارير منظمة الشفافية الدولية للسنوات ( )2018-2003
نالحظ من اجلدول أن تقرير منظمة الشفافية الدولية ملؤشر مدركات الفساد يف اجلزائر ابلنسبة لرتتيب اجلزائر بني
الفرتة املمتدة من  2003إىل  2018يبني ترتيب اجلزائر عامليا بني أحسن  84لسنة  2006و أسوأ ترتيب
 112لسنة  ،2017و إن كانت رتبة الدولة ال تعطي تعبريا دقيقا عن مستوى الفساد إال أن الرتتيب يبني أن
اجلزائر كان ترتيبها دائما ضمن الدول اليت حتصلت على درجات أقل من النصف ،مما يضعها يف املنطقة احلمراء وفق
تصنيف املنظمة ،و من حيث الدرجات فإن أحسن درجة حتصلت عليها اجلزائر للفرتة ما بني  2003إىل 2011
( نفس املنهجية) هي  3.2لسنة  2008و قد يعود السبب يف ذلك لصدور سنة  2006القانون اخلاص ابلوقاية
من الفساد و مكافحته ،و قامت ابلتصديق يف نفس السنة على اتفاقية االحتاد اإلفريقي ملنع الفساد.
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و متثل سنيت  2003و  2004أسوأ درجة حتصلت عليها اجلزائر ،و يعود ذلك إىل استمرار تفشي الفساد يف
اإلدارات العمومية ،و القطاع املصريف و مصاحل اجلمارك و قطاع الصحة ،حيث عرفت هذه السنوات قضااي فساد
اعتربت من أكرب قضااي الفساد يف بداية القرن الواحد و العشرين ،على غرار ما عرف بفضيحة القرن (فضيحة بنك
اخلليفة) أين تورط فيها مسؤولون كبار يف الدولة ،إضافة إىل الفساد الذي ظهر يف قطاع البناء و السكن بعد زلزال
بومرداس سنة  ،2003ابإلضافة إىل قضية البنك التجاري الصناعي .و تعود األسباب يف استمرار تراجع املؤشر إىل
ما عرفته اجلزائر من فضائح للفساد على غرار الطريق السيار شرق غرب و قضية سوانطراك ،و التهرب الضرييب
لشركة أوراسكوم تيليكوم.
و للفرتة املمتدة من  2012إىل غاية  2018كانت الدرجة اليت حتصلت عليها اجلزائر ضمن املؤشر ترتاوح ما بني
 33درجة من أصل  100لسنة  2017و  36درجة من أصل  100لكل من سنيت  2013و ، 2014
وهذا ما يعين أن اجلزائر مل خترج من املنطقة احلمراء.
و ترجع منظمة الشفافية الدولية النتائج املتدنية اليت حتصلت عليها اجلزائر مع دول املنطقة اليت تصنف ضمنها
( دول الشرق األوسط و مشال إفريقيا ) إىل غياب الشفافية ،و انعدام األمن و كذا الثروة النفطية اليت تتمتع هبا
بعض هذه الدول مما يفتح أبواب الفساد خاصة يف ظل سنوات ارتفاع احملروقات.

ب -أسباب تراجع ترتيب اجلزائر
تراجع ترتيب اجلزائر يف مؤشر مدركات الفساد ،و يعود ذلك إىل عدة أسباب ميكن إجيازها فيما يلي:
 عدم التطبيق الفعلي و الصارم لقوانني مكافحة الفساد اليت مت إقرارها. هيمنة الدولة على القطاع االقتصادي و ازدايد نفقاهتا مما خلق املزيد من فرص الفساد. غياب الشفافية يف اهليئات و املؤسسات العمومية ،حيث ال تكاد تنشر هذه اهليئات و املؤسسات أيةمعلومات حول نشاطاهتا.
 خضوع القضاء و هيئات الرقابة لضغوطات حتد من استقالليتها و يعيق عملها. عزل اجملتمع املدين و اهليئات املستقلة عن املشاركة الفعلية يف مكافحة الفساد. غياب اجلدية يف حماربة االقتصاد املوازي و عمليات تبييض األموال. غياب الرقابة التشريعية. تقييد حرية الصحافة و اإلعالم من خالل الضغوطات املختلفة خاصة منها املالية حىت ال تقوم بكشفقضااي الفساد.
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اخلامتة:
خالل هذا البحث مت التطرق لتعريف منظمة الشفافية الدولية ،و اهلدف الذي تسعى إليه و هو مكافحة الفساد،
واآلليات اليت تتبعها للقيام بذلك ،كما مت دراسة حالة اجلزائر مع التعرف على اجلهود املبذولة ملكافحة الفساد من
طرف الدولة ،و ما مدى جدوى هذه اجلهود من خالل التعرف على حجم الفساد و ترتيب اجلزائر صمن مؤشر
مدركات الفساد ملنظمة الشفافية الدولية ،و قد مت التوصل إىل جمموعة من النتائج و التوصيات:
 تعد منظمة الشفافية الدولية منظمة مستقلة غري حكومية هتتم مبكافحة الفساد ،و قد عملت منذ نشأهتا عام
 1995على وضع مؤشرات لقياس درجة الفساد على مستوى الدول و ابلتايل على مستوى العامل.
 يعترب مؤشر مدركات الفساد من أهم املؤشرات اليت تعتمد عليها منظمة الشفافية الدولية لقياس مدى انتشار
الفساد على املستوى الدويل ،و من خالله يتم تصنيف كل دولة من خالل عدد من الدرجات اليت تتحصل
عليها على سلم يتدرج من  100إىل  0حيث متثل درجة  100دولة ذات شفافية كاملة ،و الدرجة  0دولة
ذات فساد كامل ،و تعتمد املنظمة على جمموعة من املصادر تقوم بتقييم الدولة حيث يشرتط أن ال يقل عدد
املصادر عن ثالثة لقبول تصنيف الدولة.
 هناك مؤشرات أخرى تعتمد عليها منظمة الشفافية الدولية ،و هي ال تقل أمهية عن مؤشر مدركات الفساد و
تعترب مكمال له ،و تتمثل يف ( مؤشر دافعي الرشوة ،تقرير الفساد العاملي ،تقرير تقييم نظام النزاهة الوطين،
مقياس الفساد العاملي).

 من خالل مؤشر مدركات الفساد يتبني أن اجلزائر احتلت رتبا متدنية صمن السنوات اخلمسة األخرية تراوحت
بني الرتبة  88لسنة  2015من أصل  168دولة ،و الرتبة  112لسنة  2017من أصل  180دولة ،و
كانت أحسن درجة حتصلت عليها هي  36من أصل  100لسنوات .2015 ،2014 ،2013
 تعرب الدرجة اليت حتصلت عليها اجلزائر و اليت تضعها يف املنطقة احلمراء ضمن تصنيف الدول األكثر فسادا يف
العامل عن فشل السياسات املنتهجة ،و إخفاق كل اجلهود املبذولة ملكافحة الفساد.

 غياب الشفافية يف النظام السياسي ،وعدم استقاللية القضاء و خضوعه للضغوطات ،و تقييد حرية اإلعالم و
الصحافة ،و غياب جمتمع مدين فعال ،و عدم النص على عقوابت صارمة ملرتكيب الفساد ،و احلماية اليت حيظى
هبا السياسيون ،كل هذا ساهم يف تفشي الفساد بشكل كبري و رهيب.
من خالل حبثنا و النتائج املتوصل إليها ميكننا اخلروج ببعض التوصيات فيما خيص اإلجراءات الواجب اختاذها جلعل
عملية مكافحة الفساد أكثر جناعة ،و لتتمكن اجلزائر من اخلروج من الدائرة احلمراء ،و تتمثل هذه التوصيات
فيمايلي:
 oضرورة تكييف مجيع التشريعات ذات الصلة مبكافحة الفساد مبا يتوافق مع اتفاقية املم املتحدة ملكافحة الفساد.
 oمراجعة التشريعات مبا يضمن حرية الصحافة و اإلعالم و التعبري ،و حق احلصول على املعلومة لتتمكن وسائل
اإلعالم من القيام بعملها يف كشف قضااي الفساد.
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رفع احلصانة عن السياسيني املتورطني يف قضااي الفساد ،و تشديد العقوابت على مرتكيب الفساد.
حترير القضاء من مجيع الضغوطات ،و متكني القضاة من القيام مبهامهم بكل استقاللية و حرية ،خاصة فيما
يتعلق يف قضااي الفساد.
متكني اجملتمع املدين من القيام بدوره يف تعزيز النزاهة و املساءلة.
ضمان احلماية الكاملة للمبلغني مبا يضمن اخنراط كل األطراف مبا فيها األفراد يف مكافحة الفساد.
كما ميكننا تبين التوصيات اليت خرجت هبا منظمة الشفافية الدولية يف تقريرها ملؤشر مدركات الفساد لعام
 2018و املتمثلة فيما يلي:
تقوية املؤسسات عن ضمان فرض الضوابط و التوازانت على السلطة السياسية ،و احلرص على أن تعمل هذه
املؤسسات دون التعرض للرتهيب.
سد الفجوة بني التشريعات املتعلقة ابلفساد و تنفيذها على أرض الواقع و تطبيق أحكاها.
دعم منظمات اجملتمع املدين خاصة على املستوى احمللي ،و هو ما سيعزز املشاركة السياسية و رقابة الرأي العام
على اإلنفاق احلكومي.
دعم استقاللية اإلعالم و حريته ،و ضمان سالمة الصحفيني و قدرهتم على العمل دون أي ختويف أو تضييق.
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