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Abstract

Key words:

This study examines Corruption Perceptions indexes in the public sector of Transparency
International by addressing the indexes that evaluate the countries of the world and Algeria as
well as the bases on which to rely on the process of measurement and evaluation, by addressing
the six indexes out of the 13 indexes in which Algeria evaluates in all areas of governance and
business environment in the public sector.
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The study concluded that despite the establishment of anti-corruption bodies and the
ratification of a set of laws that deal with the fight against corruption and prevention, however,
the spread of corruption and the lack of a culture of transparency, integrity and values of
accountability and accountability in the institutions and bodies of the public sector have
become a cause for concern, this is explained by the continuing decline of Algeria's ranking in
the Corruption Perceptions Index reports in recent years.
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ملخص
تطرق هذا البحث إلى محاولة تشخيص أهم مظاهر الفساد في القطاع العام باإلضافة إلى دراسة
مؤشرات مدركات الفساد في القطاع العام لمنظمة الشفافية الدولية وذلك بالتطرق إلى
منهجية المؤشرات الفرعية واألسس التي تعتمد عليها في عملية القياس والتقييم ،من خالل
تحليل المؤشرات الستة التي تقيم بها الجزائر في مجال الحوكمة وبيئة األعمال في القطاع
العام،ولقد خلصت الدراسة إلى ّأنه بالرغم من استحداث هيئتن لمكافحة الفساد والمصادقة على
مجموعة من القوانين والتشريعات التي تعنى بمكافحة الفساد والوقاية منه ،إال أن ظاهرة انتشار
الفساد وغياب ثقافة الشفافية والنزاهة وقيم المساءلة والمحاسبة في مؤسسات وهيئات القطاع
العام أصبحت تدعوا للقلق وهذا ما يفسر التراجع المستمر للترتيب الجزائر في التقارير
الدولية واإلقليمية لمؤشرات الفساد في السنوات األخيرة.
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اخللل اليت جتعل اجلزائر يف موقع متأخر إلجياد حلول علمية
 -1مقدمة
وواقعية ألعراض الفساد باعتباره املسؤول األول عن تردي
تعترب ظاهرة الفساد من أهم التحديات اليت تواجهها الدول
األوضاع االقتصادية واالجتماعية والسياسية ناهيك عن تأثريه
والشعوب ،باعتبارها ظاهرة عاملية سريعة االنتشار  ،نظرا
بشكل مباشر على العدالة االجتماعية والفاعلية االقتصادية.
لتعدد اجلهات املتورطة فيها وهي ذات جذور عميقة تتداخل
فيها عوامل خمتلفة يصعب التمييز بينها ،حيث ختتلف أهداف البحث  :تتمثل أهداف البحث فيما يلي:
درجة مشوليتها من جمتمع إىل أخر إال أن أكثرها شيوعاً يف  -حتديد مفهوم الفساد وأشكاله وأنواعه يف القطاع العام؛
اجملتمعات النامية ملا تتسم به من خصائص معينة أكثر من
 حماولة تشخيص واقع الفساد يف القطاع العام وأهم مظاهره؛غريها كضعف املؤسسات الرقابية و آليات املساءلة والشفافية
 وضع اجلزائر وفق مؤشرات مدركات الفساد وحتليل كلوحنو ذلك؛كما تتعدد صور الفساد وختتلف من بلد ألخر.
مؤشر لوحده ملعرفة املقياس الذي يعتمد عليه  ،وطبيعة
ونظرا للدور الذي يلعبه القطاع العام يف حتقيق الشؤون
األسئلة املتعلقة بكل نوع من الفساد املستهدف.
االقتصادية والسياسية والتنموية للدول ،ويف إطار السعي
لتحقيق احلوكمة الرشيدة أولت العديد من الدول أهمية املنهج املستخدم :حتقيقاً ألهداف البحث إعتمدنا على املنهج
كبرية هلذا القطاع من أجل حتسني أدائه وفاعليته ،وذلك الوصفي يف اجلانب النظري وذلك من خالل التطرق إىل مفهوم
من خالل تفعيل الشفافية واملساءلة وإتباع نهج شامل ومتعدد الفساد وأشكاله ومظاهره يف القطاع العام ،كما إعتمدنا على
اجلوانب ملكافحة الفساد مبختلف أشكاله وصوره يف العديد من املنهج التحليلي يف اجلانب التطبيقي من خالل دراسة وحتليل
مؤشرات مدركات الفساد يف القطاع العام .
دول العامل.
واجلزائر من الدول النامية عرفت يف السنوات األخرية العرض :من أجل اإلجابة على إشكالية البحث قمنا بتقسيمه إىل
استفحال ظاهرة الفساد يف القطاع العام ،بصورة بدأت خترج أربعة حماور أساسية تتمثل يف:

عن السيطرة وهذا ما تؤكده التقارير السنوية للمنظمات  -اإلطار املفاهيمي للفساد ؛
الدولية واإلقليمية  ،حيث أضحت اجلزائر تعاني هبوطا
 مؤشرات مدركات الفساد يف القطاع العام ()CPI؛واضحا يف تصنيفات املنظمات الدولية على كافة اجملاالت ،
ومن ضمن هذه اجملاالت مؤشرات منظمة الشفافية الدولية  -دراسة واقع الفساد على املستوى الدولي والوطين؛
اليت تعنى بقياس مستويات الفساد يف القطاع العام ،حيث  -حتليل مؤشرات مدركات الفساد اخلاصة باجلزائر.
صنفت اجلزائر من بني الدول األكثر فسا ًد ،بالرغم من اجلهود
 -1اإلطار املفاهيمي للفساد
الوطنية املبذولة يف هذا اجملال وذلك باملصادقة على االتفاقيات
تخصصة ملكافحة "إن حتديد مفهوم واضح وحمدد للفساد مسألة صعبة
الدولية يف هذا الشأن ،و إستحداث هيئات ٌم ِّ
هذه الظاهرة باإلضافة إىل املصادقة على جمموعة من للغاية خاصة يف ظل تشعب أشكاله وصوره وتعدد عوامله
القوانني والتشريعات اليت تعنى مبكافحة الفساد والوقاية منه .وأسبابه"(،)1حيث جند أن كل منظمة هلا تعريف ووجهة نظر
خاصة حول الفساد؛ إذ يعترب مفهوم الفساد مفهوم مركب
وعليه إنطالقا مما سبق ويف ظل اجلهود اليت تبذهلا اجلزائر
ينطوي على أكثر من بعد " ،كما أن تعريف الفساد يف كثري
على املستوى احمللى والدولي ملكافحة هذه الظاهرة ميكن طرح
من الدول يواجه مشكالت سياسية وهذا ما دفع مؤمتر األمم
التساؤل التالي :
املتحدة ملكافحة الفساد سنة  ،2003إىل عدم تعريف مصطلح
فيما تتمثل مظاهر الفساد يف القطاع العام ؟ ،وما هو موقع اجلزائر من الفساد وإكتفائه بإقرتاح قائمة لألصناف واألشكال الذي
()2
مؤشرات مدركات الفساد؟.
يندرج حتتها مسمى الفساد"
أهمية البحث :تكمل أهمية البحث يف دراسة منهجية مؤشرات .1.1تعاريف الفساد :تطرقت الكثري من املنظمات الدولية
منظمة الشفافية الدولية من خالل التطرق إىل املؤشرات اليت واإلقليمية إىل تعريف هذه الظاهرة ومن ضمن التعاريف اليت
ُتقيم بها اجلزائر ،حيث ال خيفى األثر والداللة الكبريان هلذه أعطيت للفساد ما يلي:
املؤشرات دوليا وإقليميا وحمليا ،وما هلا من تأثري على مسعة
.1.1.1تعريف صندوق النقد الدولي :الفساد هو "عالقة األيدي
البلد داخليا وخارجياً خاصة فيما يتعلق جبذب االستثمارات
الطويلة واخلفية اليت تهدف إىل كسب الفوائد واألرباح
األجنبية املباشرة وخمتلف رؤوس األموال  ،كما تكمل أهمية
بصورة غري مشروعة قانونياً لشخص واحد أو جمموعة من
البحث يف إعطاء تصور كامل هلذه املؤشرات واألسس اليت
()3
األشخاص هلم عالقة باآلخرين"
تعتمد عليها عملية القياس والتصنيف باإلضافة إىل دراسة
حالة اجلزائر ضمن هذه املؤشرات ،وحماولة تشخيص مواضع
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.2.1.1تعرف منظمة الشفافية الدولية :عرفت املنظمة الفساد بأنه االستفادة من النفقات العامة للمصلحة الشخصية.
إساءة استعمال السلطة لتحقيق مكاسب خاصة يف القطاع .2.1.2.1الفساد الصغري (العادي) :إساءة إستعمال السلطة من قبل
العام (.)4
املوظفني العموميني يف املستويات الدنيا واملتوسطة لإلدارة يف
ويالحظ أن هذا التعريف يركز على سبب الفساد يف السلطات تعامالتها اليومية مع املواطنني الذين غالبا ما يريدون احلصول
العامة وإساءة استخدامها ،ويربط بني الفساد وأنشطة الدولة على السلع واخلدمات األساسية يف أماكن مثل املستشفيات
وتدخلها يف السوق ووجود القطاع العام ،مبعنى أن هذا التعريف واملدارس وأقسام الشرطة وغريها من الوكاالت .
يستبعد إمكانية الفساد يف القطاع اخلاص ،ويركز بصفة .2.2.1أشكال الفساد من حيث جماالته :ميكن تصنيف الفساد وفق
مطلقة على الفساد يف القطاع العام ،ويتفق هذا التعريف مع اجملال الذي حيدث فيه إىل (: )9
معتقدات جاري بيكر ( )becker Garyالفائز جبائزة نوبل الذي
.1.2.2.1الفساد اإلداري :یعرف على أنه استغالل املوظفنی
يقول":إذا ألغينا الدولة فقد ألغينا الفساد (. )5
العمومینی لوظائفهم يف حتقیق منافع شخصیة ،كما قد
.3.1.1تعريف إتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد للعام  : 2003مل یكون حالة من الالمباالة واإلهمال واحملسوبیة ،وكذلك
تتطرق إتفاقية األمم املتحدة إىل تعريف الفساد ،بل إنصرفت تعطیل مصاحل الغري واالبتزاز والتحایل والتجاوزات اإلداریة
إىل تعريفه من خالل اإلشارة إىل احلاالت اليت ي رَ
ُتجم فيها ملصاحل ذاتیة للموظف ،كما یعين سوء التسیری و اإلدارة بشكل
الفساد إىل ممارسات فعلية على أرض الواقع وهي على وجه عام على مستوى الدولة.
اخلصوص (:)6
.2.2.2.1الفساد السیاسي :یعرف على أنه الفساد الذي یضرب
 رشوة املوظفني العموميني احملليني واألجانب وموظفي سیاسة الدولة يف الصمیم ومیس كیانها يف العمق،املؤسسات الدولية واإلقليمية؛
كتزویر االنتخابات وشراء ذمم الناخبنی ومركزیة اإلدارة
 اختالس املمتلكات وتبديدها من طرف املوظفني العموميني؛ والبريوقراطية ،وكذا ضعف أداء السلطات وتواطئها معأعمال غری قانونیة،...فهذا النوع من الفساد مرتبط بالسلطة
 املتاجرة بالنقود واإلثراء غري املشروع؛احلاكمة استنا ًد إىل سلطتها التقدیریة سواء تعلق األمر
 اختالس املمتلكات والرشوة يف القطاع اخلاص؛مبنافع مادیة أو رمزیة.
 غسل العوائد املتأتية من األعمال اإلجرامية؛.3.2.2.1الفساد االقتصادي واملالي :یرتبط باألوضاع واألنشطة

االقتصادیة ،مثل التالعب باملال العام ،تبیيض األموال و تهریب
 إعاقة سري العدالة؛السلع وقد یرتبط بالفئات الصغریة يف اجملتمع نتیجة الفقر
.2.1أشكال الفساد يف القطاع العام  :إن عدم التوصل إىل
واحلرمان ،باإلضافة إىل اختالس كبار املوظفنی لألموال
تعريف شامل ومتفق عليه للفساد من املعضالت اليت تواجه
واملوارد العامة للدولة ومؤسساتها ،إضافة إىل هذه األنواع هناك
الباحثني يف هذا اجملال ،ولعله راجع يف مقدمة ذلك إىل وجود
الفساد االجتماعي والثقايف.
صور وأنواع خمتلفة ومتنوعة للفساد؛ هذه الصور تتنوع بتنوع
املؤسسات والقطاعات اليت ينتشر فيها الفساد  ،إضافة إىل أن .3.1مظاهر الفساد يف القطاع العام  :إن مظاهر الفساد متعددة
أنواع الفساد متغرية ومتطورة باستمرار ،كما يالحظ أن هذه ومتداخلة وغالباً ما جند انتشار أحدها يكون سبباً مساعداً على
األنواع واملظاهر متداخلة ومتشابكة فيما بينها ،حبيث يصعب انتشار بعض املظاهر األخرى؛ إذ هناك أمناط متعددة ومتنوعة
التفرقة بني نوع وأخر يف كثري من اجملاالت ،والتقسيمات للفساد تتنوع بتنوع املؤسسات والقطاعات اليت ينتشر فيها،
اليت حنن بصدد عرضها إجتهد الكتاب والباحثني لوضعها وفقا ورغم تعدد وتنوع هذه األشكال إال أنها تتداخل فيما بينها ومن
ملعيار حمدد ،وهي تقسيمات نظرية يصعب وضع احلد الفاصل هذه املظاهر ما يلي (:)10
()7
بينها  ،وعليه ميكن تصنيف أشكال الفساد إىل عدة جماالت .1.3.1الرشوة  :تعرف بأنها قيام املوظف بأخذ أو قبول أو طلب
كما يلي:
مقابل معني  ،له قيمة مادية أو معنوية للقيام بعمل من
.1.2.1أشكال الفساد من حيث املستوى :تفرق منظمة الشفافية اختصاصه حبكم وظيفته أو االمتناع عن عمل من اختصاصه
الدولية بني نوعني من الفساد من حيث املستوى أو النطاق أو اإلخالل مبقتضيات واجباته الوظيفية .
كما يلي(:)8
.2.3.1التزوير :وهو حتسني الشيء ووضعه خبالف صفته فهو

.1.2.1.1الفساد الكبري (الشامل) :هو كل األفعال املرتكبة يف متويه بالباطل مبا يوهم أنه حق.
املستويات العليا للحكومة واليت ختل بالسياسات أو التسيري .3.3.1االختالس  :وهو عبث املوظف العام مبا أؤمتن عليه من مال
املركزي للدولة ،مما يمٌ كن األطراف الفاعلة يف السلطة من عام بسبب سلطته الوظيفية.
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مع أن هناك أشخاصا أحق منهم حبكم الكفاءة واخلربة
.4.3.1االستيالء على املال العام  :وذلك إما حبيازته أو االنتفاع به أياً واألقدمية.
كانت قيمته وسوا ًء كانت هذه القيمة مادية أو معنوية وسوا ًء .16.3.1استغالل املوظفني للسلطة و النفوذ :لتحقيق أغراض
إستوىل عليه املوظف بنفسه أو َّسهل اإلستالء عليه من غريه  .شخصية هلم أو ألقربائهم خالفا ملا يتفق مع املصلحة العامة .
.5.3.1تبديد املال العام :من خالل إضاعته وهو من باب خيانة
األمانة ألن ذلك مال األمة و ال جيوز إسرافه و التالعب به.
.6.3.1الرتبح من أعمال الوظيفة  :وهو من أسوء جرائم االستغالل
الوظيفي ويقصد به استغالل الوظيفة للحصول على ربح
أو فائدة وقد يلجأ املوظف إىل ذلك حتى ال يقع حتت طائلة
النصوص اجملرمة للرشوة .

.4.1العوامل املؤثرة على انتشار الفساد يف القطاع العام  :الفساد
ظاهرة متشعبة ،تتداخل فيها مجلة من العوامل واألسباب
املؤدية هلا ،وختتلـف األسباب اليت تؤدي إىل منو الفساد
وانتشاره يف البلدان النامية عنها يف البلدان املتقدمة ،إال أن
طرق ممارسة الفساد متشابهة إىل حد كبري ،وميكن إمجال
جمموعـة من األسباب العامة اليت تؤدي إىل بروز هذه الظاهرة
واليت تشكل يف جمملها ما يُعـرف بـ "بيئـة الفساد" ()11؛ وبشكل
عام ميكننا إمجال أهم أسباب إنتشار الفساد فيما يلي:

.7.3.1قبول املوظفني اهلدايا واإلكراميات من أرباب املصاحل  :وهي من
أشكال الفساد الشائعة وتهدف إىل استمالة املوظف وإضعافه
.1.4.1العوامل السياسية  :تعترب العوامل السياسية من أكثر
على احلق؛ إذ أنها لن تقدم إليه لو مل يكن يف هذه الوظيفة.
العوامل دعما للفساد يف الدول النامية ،فهيمنة الساسة
.8.3.1الغش و التدليس :وهو بالنسبة للموظفني عدم بيان الفاسدين على خمتلف نواحي احلياة هو السبب الرئيسي يف
اإلجراءات وتوضيحها للمراجعني أو العاملني يف املنظمة انتشار حاالت الفساد ،وتتمثل مالمح هذه البيئة السياسية
كإستالم املعامالت وهي غري مكتملة مما يعوق اجنازها يف الفاسدة يف إنعدام االستقرار السياسي وعدم وجود دستور
موعدها .
دائم وسيطرة الدولة على وسائل اإلعالم باإلضافة إىل اعتماد
.9.3.1الوساطة :كقيام بعض املسؤولني بتعني أشخاص يف الوالء السياسي كمعيار يف تعيني القيادات اإلدارية يف املواقع
الوظائف العامة على أساس القرابة أو الوالء السياسي وذلك املهمة؛ متتع املسؤولني احلكومني حبرية واسعة يف التصرف
وبقليل من اخلضوع للمساءلة وغياب الدميقراطية احلقيقية
على حساب الكفاءة واملساواة يف الفرص .
.10.3.1االبتزاز  :وهو صورة أخرى من صور الفساد كأن يقوم وغياب التداول على السلطة والفصل بني السلطات وأجهزة
املسؤول بتكليف بعض املوظفني الذين يعملون معه وحتت الرقابة احلامسة وعدم وجود مؤسسات مستقلة ملكافحة
الفساد اإلداري و املالي(. )12
إمرته بقضاء حوائجه اخلاصة و خدمة أغراضه .
.11.3.1إفشاء املعلومات السرية  :وهي ضرب من ضروب الفساد .2.4.1العوامل االقتصادية واالجتماعية  :من العوامل االقتصـادية
ويقصد بها عدم احملافظة على األسرار واملعلومات والوثائق واالجتماعية التـي تسـاعد علـى انتشـار الفسـاد ما يلي (: )13
 املستوى االجتماعي للفرد واجملتمع على ح ٍد سواء واملتمثل يفاليت هي حتت يده حبكم منصبه و وظيفته .
.12.3.1شراء األصوات والنفوذ السياسي  :تنتشر هذه الظاهرة يف الفقر و العوز وتدني مرتبات املوظفني وعدم إرتباطها باألسعار
الدول اليت تدعي الدميقراطية؛ من خالل قبول السياسيني أخذ كل هذه األمور تؤدي دورا مهما يف انتشار الفساد ؛
تربعات غري قانونية حلمالتهم االنتخابية ومن ثم يستخدمها  -املساعدات اخلارجية اليت تقدمها الدول الكربى لسيطرة على
الدول النامية كي تسري يف فلكها ،حيث أن غالبية املساعدات
لشراء ذمم ناخبيهم علي أسس فردية .
.13.3.1التقصري و اإلساءة املتعمدة لإلدارة :يف العادة يصدر هذا واملعونات املقدمة إن مل تكن مجيعها تكون يف النهاية خلدمة
السلوك من املوظفني لكي يعربوا عن عدم رضاهم عن اإلدارة " الدول املاحنة لتلك املساعدات مما يؤثر سلبا على القرار
السيادي للدولة املتلقية للمساعدة ،مما يعزز انتشار الفساد ؛
املنظمة بشكل عام " .
.14.3.1التسيب الوظيفي  :يعرف بأنه ختلي املوظف عن عمله  -ارتفاع معدل البطالة يساهم يف انتشار ظاهرة الفساد؛
وانصرافه عن القيام بأداء واجباته جزئياً أو كلياً وعدم بذل  -التغريات املتالحقة للـنظم االقتصادية اليت تؤدي إىل الكثيــر
اجلهود يف العمل مما يؤدي إىل عدم انتظام العمل كأن يأتي مـــن التعـــديالت والتغريات يف أدوار اإلدارة العامة وهياكلها
التنظيمية الشيء الذي يقلـــل فـــي املـــدى الطويـــل مـــن
املوظف من منزله متأخ ًرا .
.15.3.1التحيز واحملاباة جلماعات أو أفراد دون وجه حق  :كأن يقوم كفاءة اإلدارة ويعزز الفساد؛

مسؤول ما برتقيه موظف و تنصيبه يف مركز متقدم يف اإلدارة  -التغيريات غري الواضحة األهداف على مسـتوى القيـادات
دون أن تتوفر لديه الكفاءات و املؤهالت املطلوبة هلذه الوظيفة جيعـل الكثيـر مـن األجهـزة ال تعمــل وفــق خطــط حمــددة أو
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ال تؤدي إىل أهــداف واضــحة وهذه األمور تشكل بيئة مالئمة ارتفع عدد النقاط واقرتب من الـمئة ( )100دل ذلك على
انعدام مظاهر الفساد وندرته والعكس صحيح (.)18
للفساد؛
 التفــاوت االقتصـادي احلاد ،فعــدم العدالــة فــي توزيــع .2.2مظاهر الفساد اليت يغطيها مؤشر مدركات الفساد يغطيالــدخل القــومي يعنــي وجــود طبقتــني فــي اجملتمــع ،أحــداهما مؤشر مدركات الفساد اجلوانب التالية (:)19
الطبقــة الغنيــة تشــتغل املناصـب العليــا فــي الدولــة وتتمتــع  -الرشوة؛
بــالنفوذ والقــوة و حتتكــر اخلــدمات والوظــائف مما يؤدي إىل
 اختالس املال العام؛انتشار مظاهر الفساد.
.3.4.1العوامل اإلدارية و القانونية :إن تضخم اجلهاز اإلداري  -انتشار ظاهرة املسؤولني الذين يستغلون املكاسب العامة
وزيادة عدد املوظفني يف معظم الدول النامية واإلجراءات لتحقيق مكاسب شخصية يف ظل اإلفالت من العقاب؛

البريوقراطية واإلدارية املعقدة ،وغموض اللوائح واإلجراءات  -عدم قدرة احلكومات على احتواء الفساد وفرض آليات فعالة
وضعف وسائل الرقابة على األجهزة احلكومية ،وعـدم وضـوح لتكريس مبدأ النزاهة يف القطاع العام؛
التعليمـات وغيـاب املعـايري الدقيقـة لقيـاس األداء وضـعف  -عبء اإلجراءات الروتينية والبريوقراطية املبالغ فيها اليت من
أخالقيـة الوظيفـة العامـة يشـجع املـوظفني على
ممارسة شأنها أن تزيد من فرص ظهور الفساد؛
مظاهر الفساد الذي حيقق هلم بعض املنافع اخلاصة (.)14
 التعيينات يف الوظيفة العمومية ال تكون على أساس الكفاءةوهذه األسباب اليت تساعد على انتشار الفساد حتدث خاصة وإمنا تكون على أساس احملاباة ؛
يف ظل عدم وجود قوانني رادعة للفساد وإن كانت موجودة
وإمنا املقصود هو قدرتها على التنفيذ الفعال هلا وما ينطوي  -عدم املالحقات القضائية واجلنائية للمسؤولني الفاسدين؛
على ذلك من غرامات تفرض على خمالفتها ،كما أن كثرة  -عدم وجود قوانني كافية تتعلق بتصريح املمتلكات والذمة
القوانني وتعددها وعدم ارتباط هذه القوانني بنظام األخالق املالية ومنع تضارب املصاحل يف صفوف املوظفني العموميني؛
العامة واملعرفة بها يزيد من انتشار الفساد  ،فضال على أن  -عدم توفري احلماية القانونية للمبلغني عن الفساد
الثغرات القانونية الناجتة عن غموض التفسريات وعدم وضوح والصحفيني واحملققني لدى تبليغهم عن حاالت الرشوة
النصوص القانونية واالختالف يف النص القانوني من دولة والفساد؛
ألخرى أو حتى من منظمة إىل أخرى واالستثناءات القانونية
تعطي املوظف فرصة التهرب من تنفيذ القانون أو الذهاب  -السيطرة على الدولة من قبل أصحاب املصاحل الشخصية
إىل تفسريه بطريقته اخلاصة واليت قد تتعارض مع مصاحل الضيقة؛
املواطنني ،وهذه األمور كلها تؤدي إىل انتشار مظاهر الفساد( - .)15عدم قدرة اجملتمع املدني على النفاذ إىل املعلومة فيما يتعلق
 .2مؤشرات مدركات الفساد يف القطاع العام (" : )CPIيعترب بالشؤون العامة.
مؤشر مدركات الفساد من أكثر املؤشرات استخداما على
مستوى العامل تقوم بإصداره منظمة الشفافية الدولية ،يعمل
على تقييم وترتيب الدول  ،طبقا لدرجة إدراك وجود الفساد
بني املسؤولني والسياسيني فيها ويركز املؤشر على الفساد يف
القطاع العام" ( ،)16ولكي يصنف البلد ضمن منظمة الشفافية
الدولية ينبغي أن يتوفر على ثالثة مصادر بيانات على األقل
(ثالثة مؤشرات فرعية على األقل) الستخدامها يف حساب
.1.3.2تقييم سياسات ومؤسسات الدول  )CPIA( :يقوم بتقديم
املعدل ومن ثم التصنيف (.)17
البيانات حول سياسات ومؤسسات الدول البنك األفريقي
.1.2التعريف مبؤشر مدركات الفساد  :هو مؤشر مركب يقوم للتنمية(، )AFDBوهو أحد أشكال تقييم السياسات واملؤسسات
على توليفة من االستقصاءات والتقييمات املعنية بالفساد ،التابعة للدولة ،ويعترب أداة تشخيص تقوم بتقييم جودة اإلطار
حيث يقوم بتسجيل عدد النقاط اليت حترزها البلدان واألقاليم املؤسسي للبلدان من حيث كفاءته يف إطار تعزيز املساعدات
ويصنفها إىل مراتب ،وذلك استنا ًد إىل درجة فساد القطاع اإلمنائية وهو يقيس قدرة البلد على دعم النمو املستدام واحلد
العام باالعتماد على مصادر للبيانات من مؤسسات مستقلة من الفقر وفعالية استخدام املساعدات اإلمنائية ويهدف
متخصصة يف حتليل مناخ األعمال واحلوكمة ،حبيث يرتاوح التقييم إىل حتقيق احلد األقصى من االتساق واالنسجام بني
مؤشر مدركات الفساد بني صفر إىل  100نقطة ،وكلما كل البلدان األعضاء ،باإلضافة إىل مدى االمتثال إلعالني
.3.2منهجية تقييم مؤشر مدركات الفساد :مؤشر مدركات
الفساد يعتمد على مصادر البيانات اليت يتم احلصول عليها من
قبل مؤسسات دولية مستقلة وذات كفاءة عالية ،حيث تعمل
منظمة الشفافية الدولية على مراجعة املنهجية اخلاصة بكل
مصدر من مصادر البيانات اليت تتلقاها لبناء أي مؤشر(،)20
وتتمثل يف  13مؤشر ميكن شرحها فيما يلي:
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باريس وروما بشأن فاعلية املساعدات وتنسيقها ويشمل التقييم
 54دولة أفريقية؛ اجلزائر غري معنية بهذا التقييم (.)21
.2.3.2مؤشرات احلوكمة املستدامة ( : )SGIيهتم بدراسة وتقييم
احلوكمة وعمليات صنع القرار يف مجيع الدول األعضاء يف
منظمة التعاون والتنمية واالحتاد األوروبي ،وذلك بهدف
تقييم مدى احلاجة إىل اإلصالحات يف هذه البلدان وقدرتها
على تنفيذها؛ويتم احتساب املؤشرات باستخدام بيانات كمية
من املنظمات الدولية ثم جيرى استكمال هذه البيانات
بتقييمات نوعية من طرف جمموعة من اخلرباء  ،حيث
يقوم بعرض وحتليل البيانات وإعداد هذا املؤشر مؤسسة
برتلمسان) )BF؛ ولقد مشل املؤشر يف سنة  2017حوالي 41
دولة من دول االحتاد األوروبي ومنظمة التعاون االقتصادي
والتنمية (.)22
.3.3.2مؤشر التحول ( :)TIيقوم بعرض وحتليل البيانات مؤسسة
برتلمسان (، )BFويقدم هذا املؤشر إطارا لتبادل أفضل املمارسات
بني املهتمني باإلصالح؛ ينشر مؤشر التحوالت تصنيفني  ،مؤشر
احلالة ومؤشر اإلدارة ،وذلك من خالل تقييم شامل ومعمق
وحتسب النقاط بنا ًء على تقارير الدول املفصلة واليت تكون يف
شكل  52سؤاال موزعا على  17معيا ًر ،تتم عمليات التقييم من
قبل خبريان لكل دولة ؛ويتكون تقييم الدولة من شقني تقرير
وصفي حلالة التحول وأداء اإلدارة يف البلد (تقرير وطين)
وتقرير كمي للتحول يف الدولة وأداء اإلدارة فيها (درجة أو
تصنيف البلد) ومشل هذا املؤشر يف سنة  2017حوالي 129
دولة ومنظمة ،من بينها اجلزائر (.)23

 :املخاطر السياسية ،االقتصادية والقانونية واملالية والتشغيلية
واألمنية ويوجه هذا املؤشر إىل حد كبري إىل تقييم املخاطر
التشغيلية ،ولكنه يستخدم أيضا يف تقييم املخاطر اليت
سيواجهها األفراد والشركات فيما خيص الرشوة وممارسات
الفساد األخرى من أجل االضطالع بأعمال جتارية ،ويقوم
بعرض وإعداد هذا التقرير مصلحة تقييم املخاطر العاملية
التابعة ملنظمة البصرية العاملية ( )Insight Globalيف سنة
إقليما يف مجيع أحناء
 2017مشل هذا املؤشر  204دولة /
ً
العامل (.)26
.7.3.2الكتاب السنوي للتنافسية ( :)CYBيقوم بإعداده املعهد
الدولي للتطوير اإلداري( ،)IMDويقيس مؤشر تقرير
التنافسية السنوي القدرة التنافسية للدول ،حيث يفحص
كيف يؤثر املناخ االجتماعي والسياسي واالقتصادي للبلد
على القدرة التنافسية للشركات ومن ثم يتم ترتيب الدول
بناء على هذه البيانات وتستخدم الدراسة  333معيار للحصول
على صورة متعددة األوجه للتنافسية يف الدول "؛ البلدان اليت
مشلها املؤشر  63دولة وإقليما يف مجيع أحناء العامل يف عام
.)27(2017

.8.3.2مؤشر حتليل املخاطر السياسية واالقتصادية لبلدان آسيا  :يقدم
هذا املؤشر "الشركة االستشارية لتقييم املخاطر السياسية
واالقتصادية "( ،)PERCحيث تولي إهتمام خاص باملتغريات
األساسية مثل الفساد االجتماعي والسياسي ،وحقوق امللكية
الفكرية واملخاطر املرتبطة بها ،ونوعية العمل ،ونقاط القوة
والضعف يف أنظمة البلدان أو األقاليم اآلسيوية املعنية ،مت
.4.3.2تصنيف املخاطر يف البلدان ( :)CRSالغرض من تصنيف فحص 15دوله يف آسيا باإلضافة إىل الواليات املتحدة من
خماطر البلدان تقديم حتليل مفصل وحمني للمخاطر املالية خالل قيامها بإستطالع الرأي يف هذه البلدان يف .)28( 2017
فيما يتعلق مبدى وجود إجراءات مساءلة تضبط عمليات .9.3.2الدليل العاملي للمخاطر الدول ( : )CRGيقدم تقييمات
ختصيص املال العام واستخدامه ،ومدى وجود هيئات مستقلة شهرية حول املخاطر السياسية واالقتصادية واملالية يف البلدان
تتوىل مراقبة احلسابات املتعلقة بالتصرف يف املال العام ،أو األقاليم ،ويلعب هذا الدليل دورا رئيسيا يف االقتصاد العاملي،
حيث يقوم بعرض وحتليل البيانات وإعداد هذا املؤشر وحدة ويقوم بعرض وحتليل البيانات وإعداد هذا املؤشر شركة
االستخبارات االقتصادية ( )EIU؛ ومشل التقرير  131بلدا يف خدمات املخاطر السياسية ()PRS؛ ولقد غطي هذا الدليل 140
بلدا أو إقليما يف  2017من بينها اجلزائر (.)29
 2017من بينها اجلزائر (.)24
.5.3.2تقارير عن الدول اليت متر مبرحلة إنتقالية :يقيس التحول
الدميقراطي للدول يف وسط أوروبا فقط  ،حيث تركز
التقارير على التقدم الدميقراطي واإلخفاقات الدميقراطية،
ويركز كل تقرير على املواضيع التالية :احلكم الدميقراطي
على مستوى الدولة العمليات االنتخابية؛ اجملتمع املدني ؛
استقالل اإلعالم؛ الدميقراطية احمللية؛ استقاللية القضاء،
ويقوم بإعداد هذا املؤشر بيت احلرية ( )Freedom House؛
ولقد مشل املؤشر  29بلدا أو إقليما يف سنة .)25( 2017
.6.3.2مؤشر املخاطر واألوضاع االقتصادية ( :)BCRIيقدم مؤشر
قياس املخاطر حتلي ً
ال لستة عوامل لبيئة املخاطر واملتمثلة يف

.10.3.2تقييم األداء السياسي واملؤسساتي للبلدان (: )CPIAيقيم
مجيع البلدان املؤهلة باستخدام  16معيارا جممعة يف أربع
فئات :اإلدارة االقتصادية  ،السياسات اهليكلية ،السياسات
اخلاصة بالتكافل االجتماعي وتعزيز املساواة  ،إدارة القطاع
العام واملؤسسات احلكومية؛ وتركز املعايري على التوازن بني
فهم العوامل الالزمة للنمو وتقليص الفقر من جهة  ،وتفادي
التعقيد املفرط لعملية التقييم من جهة أخرى ،ويقوم بعرض
وحتليل البيانات وإعداد هذا التقييم البنك الدولي  ،ومشل هذا
التقييم  95دولة لسنة 2017؛ و مل تكن اجلزائر معنية بهذا
التقييم (.)30
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.11.3.2استطالعات رأي املسؤولني التنفيذيني يف قطاع األعمال (:)EOS
هو استطالع سنوي صادر عن املنتدى االقتصادي العاملي ()WEF

بلدا وإقليما سنة  ، 2018وذلك حسب مقياس يرتاوح بني 0
و 100نقطة ،حيث متثل النقطة الصفر البلدان األكثر فسا ًد
يف حني متثل النقطة  100البلدان األكثر نزاهة ،و قد أشار
تقرير الفساد العاملي يف  2018إىل أن أكثر من ثلثي البلدان
قد حتصلت على درجة تقل عن  50نقطة ،مبتوسط  43درجة،
وهذا ما يشري إىل ضخامة انتشار الفساد يف القطاع العام حول
العامل ،وحسب تقارير املنظمة العاملية للشفافية وعلى املستوى
الدولي شهدت عدة بلدان حتسنا ملحوظا لدرجتها وفقا
لتقرير  ،2018خالل السنوات الست املاضية ومنها  :كوت
ديفوار والسنغال واململكة املتحدة ،يف حني تراجعت درجة عدة
بلدان أخرى ،من بينها سوريا واليمن واسرتاليا.

يهتم باملسؤولني التنفيذيني يف الشركات؛ تطور االستطالع
على مر الزمن ،حبيث أصبح يقدم تقارير ضرورية ملؤشر
التنافسية العاملي ومؤشرات أخرى نشرها املنتدى ،ويعمل بشكل
وثيق مع شبكة تضم أكثر من  160معهدا شريكا يعملون
على تدعيم التحقيق مع بلدانهم أو أقاليمهم ،ويتم اختيار
هذه املؤسسات لقدرتها على إجراء اتصاالت مع قادة األعمال
الرئيسيني ،فضال عن معرفتهم لبيئة األعمال يف بلدانهم
والتزامهم للبحث على القدرة التنافسية اليت أجراها املنتدى،
يف  2017مشل االستطالع أراء مدراء تنفيذيني بالشركات لـ
 133دولة من بينها اجلزائر (.)31
ولقد حققت الدمنارك ونيوزيلندا أعلى الدرجات ،حيث حصلتا
.12.3.2مؤشر سيادة القانون( : )RLIيصدر هذا املؤشر عن مشروع على  88و 87نقطة على التوالي ومن جهة أخرى حصلت
العدالة العاملي( ،)WJPوهو أداة مصممة من قبل مشروع العدالة الصومال وسوريا وجنوب السودان على أدنى الدرجات وهي
العاملي لعرضه بطريقة مفصلة وشاملة ؛ يبحث يف "كيف  10و 13و 13على التوالي ،وعلى مستوى املناطق كان أفضل
أن البلدان واألقاليم تلتزم مبمارسة مبدأ سيادة القانون" ؛ معدل ملنطقة أوروبا الغربية ،حيث بلغ معدل درجاتها 66
يوفر هذا املؤشر معلومات مفصلة وبيانات أولية حول عدة نقطة ،أما عن أسوء املناطق متثلت يف كل من إفريقيا جنوب
جوانب لسيادة القانون ،وبالتالي فإنه يسمح ملختلف أصحاب الصحراء مبعدل 32:نقطة ،وأوروبا الشرقية وأسيا الوسطى
املصلحة بتقييم إىل أي مدى حترتم الدولة سيـــادة القانــون مبعدل  35 :نقطة (.)34
يف املمـــارسة العملية ،وحتديـــد نقاط القوة والضعف يف .2.3وضع الدول العربية على مؤشر مدركات الفساد  .2018أشار
البلدان مقارنة مع البلدان ذات الوضع االقتصادي املماثل؛ تقرير منظمة الشفافية الدولية لـ  ، 2018على أن غالبية
ولقد مشل املؤشر يف  2017حولي  113دولة ،اجلزائر مل الدول العربية مل تستطع حتقيق نتائج حقيقية تعكس إرادة
تكن معنية بهذا املؤشر (.)32
الشعوب يف بناء أنظمة دميقراطية فعالة تعطي مساحة
.13.3.2مؤشر مشاريع تنوع الدميقراطية ( :)VDPهو مقاربة
جديدة لفهم وقياس الدميقراطية ،يوفر بيانات متعددة
اجلوانب مقسمة بنا ًء على عدة معايري تعكس مدى تعقد
مفهوم الدميقراطية كنظام للحكم  ،حيث مييز مشروع تنويع
الدميقراطية بني سبعة مبادئ رفيعة املستوى للدميقراطية
هي :االنتخابات ،الليربالية املشاركة ،التداول على السلطة ،
املساواة ،األغلبية ،التوافق ،وهو عبارة عن تعاون بني أكثر من
 3000باحث يف مجيع أحناء العامل ؛ يشارك يف استضافته قسم
العلوم السياسية يف جامعة غوتنربغ ) (Gothenburgيف السويد
ومعهد كيلوج يف جامعة نوتر دام ( )Notre Dameبالواليات
املتحدة األمريكية؛ ومشل مؤشر تنوع الدميقراطية() V-Dam
 177دولة من ضمنها اجلزائر يف سنة .)33( 2017

.3واقع الفساد على املستوى الدولي والوطين  :من أجل دراسة
وتقييم الفساد على املستوى الدولي والوطين سنعتمد على
مؤشرات مدركات الفساد للمنظمة العاملية للشفافية،وأهم
التقارير الدولية واإلقليمية اليت تعين بالفساد يف القطاع العام .
 .1.3واقع الفساد على املستوى الدولي  :وفقا ملدركات انتشار
الفساد يف القطاع العام ،واستنا ًد ا إىل أراء اخلرباء واملسوؤلني
يف جمال األعمال قام مؤشر مدركات الفساد بتصنيف 180
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للمساءلة واحملاسبة فحسب التقرير األخري للمنظمة ،ال يزال
الفساد منتشراً يف الدول العربية على الرغم من إختاذ عدد من
الدول  -األردن ولبنان وتونس -خطوات متواضعة وإجيابية حنو
حماربة الفساد وزيادة الشفافية والنزاهة ،إال أن غالبية الدول
العربية ال ُتظهر أي تغيري كبري يف مؤشر الفساد ،حيث ال يزال
الفساد قائماً يف هذه البلدان ويف مجيع أحناء املنطقة (،" )35يف هذا
السياق حصلت غالبية الدول العربية على تصنيف فاسد جدا
ماعدا دولتني عربيتني هما اإلمارات وقطر وذلك بسبب فاعلية
اإلدارة العامة يف هذين الدولتني والقدرة اإلحصائية ومستوى
التنمية البشرية والناتج احمللي والصحة والتعليم ،كما أن
سوريا واليمن تندرجان ضمن البلدان اخلمسة األدنى مرتبة
يف املؤشر على الصعيد العاملي وذلك بسبب العالقة املباشرة بني
احلرب واالنتهاكات الصارخة حلقوق اإلنسان وانتشار الفساد.
وحبسب تقرير  2018ملنظمة الشفافية الدولية فإن الفساد
السياسي يعترب التحدي الرئيسي يف منطقة الشرق األوسط
ومشال إفريقيا  ،حيث أنه بالرغم من جهود احلكومات يف
مكافحة الفساد إال أن العديد من احلكومات العربية تتأثر
سياستها وتتحدد ميزانياتها ومصاريف أمواهلا بنفوذ شخصيات
تعمل على مصاحلها الشخصية على حساب املواطنني .
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واجلدول ( )01يوضح درجة الفساد يف القطاع العام وترتيب من املواطنني يقولون إن "غالبية" أو "مجيع" املوظفني فيها
الدول العربية على مؤشر مدركات الفساد جملموع  180بلدا فاسدين وما بني  %35و %39يقولون إن بعضهم فاسد،
بينما تعتقد أقلية بسيطة أن هذه اجملموعات خالية متاماً من
وإقليما اليت مشلها التقييم يف سنة .2018
()37
اجلدول( :)01ترتيب الدول العربية على مؤشر مدركات الفساد من(  7%إىل . ) 9%
الفساد ودرجة الفساد لسنة 2018
كما يعتقد العديد من املواطنني أيضا أن حكوماتهم ال تقوم
باجلهود الصحيحة حملاربة الفساد وأن أداء حكوماتهم يف
الدرجة
حماربة الفساد سيئة جدا واجلدول ( )02يبني نظرة املواطنني
الرتتيب الدولي
البلد
الرتتيب العربي
100-0
حلكوماتهم يف حماربة الفساد يف جمموعة من الدول العربية.
23
70
اإلمارات
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

قطر
عمان
األردن
السعودية
تونس
املغرب
الكويت
البحرين
اجلزائر
مصر
جيبوتي
لبنان
موريطانيا
جزر القمر
العراق
ليبيا
السودان
اليمن
سوريا
الصومال
فلسطني

62
52
49
49
43
43
41
36
35
35
31
28
27
27
18
17
16
14
13
10
مل تقيم

33
53
58
58
73
73
78
99
105
105
124
138
144
144
168
170
172
176
178
180
/

Source : Transparency international, corruption perceptions index
2017 disponible sur : https://www.transparency.org/news/feature/
corruption_perceptions_index_2017

اجلدول( :)02نظرة املواطنني حلكوماتهم يف حماربة الفساد.
الدولة
اليمن
األردن
فلسطني
تونس
املغرب
لبنان
مصر
اجلزائر

سيئة
%91
%61
% 61
%62
%64
%76
%58
%69

جيدة
%6
%34
% 33
% 31
% 30
% 22
% 33
% 24

املصدر :منظمة الشفافية الدولية  ،الناس والفساد دراسة مسحية يف الشرق
األوسط ومشال إفريقيا ،كورالي برنغ منسقة األحباث يف األمانة العامة ،
، 2016متاح على :https://www.transparency.org :ص14

من خالل اجلدول ( )02نالحظ أن نظرة املواطنني حلكوماتهم
يف معظم الدول العربية سيئة جداً  ،حيث جتاوزت % 50
وحققت اليمن أعلى نسلمغرب بـ %69و  %64على التوالي
وهذا ما يعكس مدى إستياء املواطنني جتاه حكوماتهم يف
حماربة الفساد والشكل رقم ( )1يعطينا نظرة أكثر وضوحا
يف هذا السياق.
الشكل ( :)01نظرة املواطنني حلكوماتهم يف حماربة الفساد.

من خالل قراءتنا للجدول ( )01نالحظ أن  19من بني  21دولة
عربية حتصلت على أقل من  50درجة يف مؤشر إدراك الفساد
لعام  ، 2018الشيء الذي يعكس و جيسد حجم تفشي الفساد
يف القطاع العام يف هذه الدول ،وهذا ما تؤكده نتائج دراسة
مسحية قامت بها املنظمة حول الفساد يف الشرق األوسط
ومشال إفريقيا يف سنة  ، 2016واليت كشفت أن حولي 50
مليون شخص بالغ يف املنطقة يضطرون لدفع رشاوى من
أجل الوصول إىل اخلدمات األساسية اليت حيتاجونها  ،كما
كشفت الدراسة أن غالبية املواطنني يف املنطقة ( )%61يرون
أن الفساد قد ارتفع خالل السنة املاضية ،بينما يعتقد %15
منهم بأن الفساد قد اخنفض (إما إىل حد ما أو كثرياً ) ،فيما
يعتقد  %19منهم بأنه بقي على حاله (.)36
هذا ويعتقد الكثريون أن نسبة الفساد لدى املسؤولني
احلكوميني وأعضاء الربملان عالية جداً ،حيث أن حوالي()%45

املصدر :املصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على معطيات اجلدول ()02
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 -3موقع اجلزائر يف مؤشر مدركات الفساد
اجلزائر كسائر دول العامل وعلى غرار الدول العربية يف
السنوات األخرية أصبحت تعاني من ظاهرة الفساد يف القطاع
العام بشكل يدعوا للقلق ،حيث صنفت اجلزائر ضمن الدول
األكثر فسا ًد يف العامل يف سنة  ،2018وما جتدر اإلشارة إليه
أن اجلزائر أحرزت حتسنا حنو حماربة الفساد وزيادة الشفافية
والنزاهة يف القطاع العام مقارنة بسنة  ،2017حيث تقدمت
بسبعة مراكز خالل سنة  2018لتحل يف املرتبة  105من
بني  180دولة وبرصيد  35نقطة 100 /وفقا لتقرير «مؤشر
مدركات الفساد  »2018الذي أصدرته منظمة الشفافية
العاملية.

 41%يعتقدون أن البعض منهم فاسد ،و  % 13فقط يعتقد
أن مؤسسات القطاع العام خالية متاماً من الفساد (.)39
أما فيما يتعلق بالرشوة اليت تعترب من أهم مظاهر الفساد ،يشري
التقرير أن حوالي شخص واحد من بني مثانية أشخاص يف
اجلزائر ( حوالي )%14من مستخدمي اخلدمات العامة قاموا
بدفع رشاوى و مبقارنة هذه اإلحصائيات مع بعض الدول
العربية تعترب هذه النسبة أقل بكثري من بعض الدول ،حيث
يشري التقرير أن الرشوة تعترب أمر اعتيادي يف املغرب ومصر
حيث أن ما بني( %48و )%50من املواطنني الذين حصلوا على
اخلدمات العامة قاموا بدفع رشاوى( .)40والشكل رقم ( )2يوضح
درجات اجلزائر على مؤشرات الفساد .2018-2012

إال أن جمموع الدرجات اليت سجلتها اجلزائر( 35درجة) هو الشكل( : )02التمثيل البياني لدرجات اجلزائر على مؤشرات
أقل من معدل النقاط اليت سجلتها منطقة الشرق األوسط الفساد 2018-2012
ومشال إفريقيا والذي قدر يف املتوسط النقاط بـ 39 :درجة
،وأقل من متوسط النقاط العاملي الذي بلغ  43نقطة وفقا
للتقرير ذاته(.)38حيث أن اجلزائر سجلت درجات منخفضة يف
ترتيب الفساد على مر السنوات األخرية.

واجلدول ( )3يوضح ترتيب اجلزائر على مؤشرات الفساد يف
العامل خالل الست سنوات األخرية والدرجة املتحصل عليها
من .100
اجلدول( :)03ترتيب اجلزائر على مؤشرات الفساد يف العامل
2018-2012
السنوات
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

الدرجة
100-0
34
36
36
36
34
33
35

املرتبة دوليا

الدول املشمولة

105
94
100
88
108
112
105

175
168
175
167
167
180
180

املصدر :املصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على معطيات اجلدول ()03

 -4حتليل مؤشرات مدركات الفساد اخلاصة باجلزائر

جيمع مؤشر مدركات الفساد البيانات من عدة مصادر
َّ
خمتلفة يعكس مدى إدراك اجملتمع ملستوى الفساد يف القطاع
العام يف شكل درجة نسبية النتشار الفساد من منظور العاملني
يف قطاع األعمال واخلرباء يف شؤون الدول املعنية ،حيث إستند
تقرير سنة  2018إىل  13دراسة مسحية تقييمية للفساد
Source : Transparency international, corruption perceptions index
 ,disponiple sur :https:// www.transparency .org/ research /cpiمن  12مؤسسة مستقلة ومتخصصة يف حتليل بيئة األعمال
واحلوكمة  ،أما مؤشر مدركات الفساد الذي تقيم به اجلزائر
من خالل قراءتنا للجدول ( )03نالحظ أن اجلزائر حصلت يستند إىل  06مؤشرات فرعية تعكس تقييم اخلرباء واملسؤولني
على أقل من  36درجة يف مؤشر إدراك الفساد خالل السنوات التنفيذيني لعدد من مظاهر الفساد يف القطاع العام ، ،وهي على
الستة املاضية  ،األمر الذي يعكس و جيسد مدى تفشي الفساد التوالي:
يف القطاع العام.
 تصنيف املخاطر للدول( ، )CRSالصادر عن وحدة التحرياتوهذا ما يؤكده تقرير منظمة الشفافية الدولية حول الفساد االقتصادية جملموعة االيكونوميست ()EIU؛
يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا وباالعتماد على دراسة
 مؤشر التحوالت ( )TIالصادر عن منظمة برتلسمان ()BF"شبكة املقياس اإلفريقي" اليت قامت بها على عينة من 1200
مواطن يف اجلزائر ؛ يعتقد هؤالء أن القطاع العام يف اجلزائر  -مؤشر املخاطر واألوضاع االقتصادية ملنظمة غلوبال إنسايت
يعاني من فساد منتشر ،حيث أن أكثر من  % 34يعتقدون أن ()GI؛
غالبية أو مجيع موظفي هذه املؤسسات فاسدون ،بينما حوالي
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 الدليل العاملي ملخاطر الدول ( )ICRGالصادر عن مؤسسة الوطنية ملكافحة الفساد واهليئات الوطنية ملكافحة الفساديف احلد من انتشار هذه الظاهرة باإلضافة إىل عدم تطبيق
خدمات املخاطر السياسية ()PRS؛
 استطالعات رأي املسؤولني التنفيذيني يف قطاع األعمال القوانني املتعلقة بالفساد .ويعزز هذا القول "تقرير حقوق اإلنسان حول اجلزائر لسنة
( )EOSالصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي ()WEF؛
 مشروع أمناط الدميقراطية ( )Dem-Vالصادر عن  "2016الذي أشار إىل أن احلكومة مل تنفذ القانون املتعلقجامعة غوتنربغ( ،(Gothenburgومعهد أمناط الدميقراطية بالفساد بشكل فعال رغم أن القانون ينص على عقوبات جزائية
بالسجن ملدة ترتاوح بني سنتني وعشر سنوات بسبب الفساد
( )V-Demوجامعة جامعة نوتر دام ( )Notre Dame؛
الرمسي ،كما أشار التقرير أن وزارة العدل أحالت حوالي
وتتعلق األسئلة يف كل مؤشر إما بنوع حمدد من الفساد  987موظفا حكوميا يف شركات تديرها الدولة بارتكاب
أو بفعالية آليات منع الفساد ،مع العلم أن كل مؤشر لديه جرائم تتعلق بالفساد لكن عدم توجيه اتهامات إىل كبار
مقياس خاص به ؛على أال يقل املقياس املتعلق باملستويات املسؤولني احلكوميني دليل على إفالت املسؤولني احلكوميني
املدركة للفساد عن  4نقاط على األقل  ،ليتم بعدها تكييفه من العقاب (.)42
مع مقياس مؤشر مدركات الفساد الذي يرتاوح بني 0و100
نقطة ،حيث متثل درجة  0أعلى مستوى من مدركات الفساد وبالنسبة للهيئات املتخصصة يف مكافحة الفساد اإلداري
وتعادل درجة  100املستوى األدنى ملدركات الفساد ،وتتواصل خلصت دراسة قام بها "حاحة عبد العالي" أن اهليئة الوطنية
منظمة الشفافية الدولية مع كل مؤسسة تصدر عنها هذه للوقاية من الفساد ومكافحته مل تقوم بدور ملموس يف
املؤشرات ،ومبا أن بعض املصادر غري منشورة للعلن ،فإن املنظمة مكافحة الفساد واحلد منه بسبب حمدودية الدور الرقابي
تطلب أيضا إذنا بنشر الدرجات اليت وقع تكييف مقياسها إىل هلا ،وذلك ألن اهليئة يغلب على مهامها الطابع االستشاري
جانب درجة املؤشر( .)41واجلدول رقم ( )04يبني لنا املؤشرات و التحسيسي ،باإلضافة إىل تقييد سلطة اهليئة يف حتريك
والدرجات اليت حصلت عليها اجلزائر حسب كل مؤشر من الدعوى العمومية عند معاينة إحدى جرائم الفساد اإلداري.
أما فيما يتعلق بالديوان املركزي لقمع الفساد خلصت نفس
املؤشرات الستة مابني ( .)2018-2015
اجلدول( :)04املؤشرات والدرجات اليت حصلت عليها حسب الدراسة أن املشرع مل مينحه الشخصية املعنوية األمر الذي
جيعل الديوان مصلحة تابعة لوزارة املالية مثلها مثل املفتشية
كل مؤشر.2017-2015
العامة للمالية وهو األمر الذي يتناقض مع املهمة املوكلة
له القيام بها وهي التصدي ألفعال الفساد وردعها وهي مهمة
2018
2017
2016
2015
املؤشر
خطرية تتطلب قدرا كايف من االستقاللية للنهوض بها(.)43
33
37
37
38
()CRS
()TI
()BCRI
()ICRG
()EOS
()DV

36
42
31
31
/

36
22
32
33
44

37
22
32
34
37

37
35
32
39
32

الدرجة
املرجحة

36

34

33

35

والشكل التالي يعطي لنا نظرة أكثر وضوحا فيما يتعلق
بالدرجات اليت حصلت عليها اجلزائر.
الشكل( :)03الدرجات اليت حصلت عليها اجلزائر حسب كل
مؤشر .2018- 2015

Source : Transparency international, corruption perceptions
index ,disponiple sur :https://www.transparency.org/research/cpi

من خالل اإلحصائيات املقدمة من طرف منظمة الشفافية
العاملية املبينة يف اجلدول ( )04حتصلت اجلزائر على35
نقطة من أصل مئة نقطة يف سنة  ، 2018وهذه الدرجة هي
مرجحة للمؤشرات الفساد الستة اليت قيمت بها اجلزائر على
مؤشر مدركات الفساد
حيث تعكس مدى اتساع رقعة الفساد وغياب ثقافة الشفافية
والنزاهة وقيم املساءلة واحملاسبة والرقابة املالية يف مؤسسات
وهيئات القطاع العام من وجهة نظر عينة الدراسة املسحية لفهم هذه األرقام يف اجلدول والشكل السابقني سنقوم بتحليل
اليت ختتارها املنظمة كما جتسد هذه الدرجة حسب املنظمة كل مؤشر على حدة للمعرفة املقياس الذي يعتمد عليه
مستويات الفساد يف القطاع العام ،ومدى إخفاق اإلسرتاجتية وطبيعة األسئلة املتعلقة بنوع الفساد املستهدف ومدى وجود
املصدر :املصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على معطيات اجلدول ()04
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فاعلية اإلجراءات ملنع الفساد يف كل بلد حسب كل مؤشر،
كما يلي:
.1.4تصنيف املخاطر للدول :)CRS( ،ترتاوح نقاط املؤشر من 0
(مظاهر الفساد قليلة جدا) و ( 4مظاهر الفساد كبرية جدا)
حيث يقيس مؤشر تصنيف املخاطر للدول ،مظاهر الفساد يف
القطاع العام من خالل دراسة وحتليل املؤشرات التالية:
 مدى وجود إجراءات مساءلة وخطوات واضحة تضبط عمليةختصيص األموال العامة واستخدامها؛
 مدى تصرف املوظفون العموميون يف املال العام لتحقيقأغراض شخصية أو حزبية؛
 -مدى وجود أموال معينة ال ختضع للمساءلة ؛

.4.4الدليل العاملي ملخاطر الدول ( )PRSهذا املؤشر يهتم بتقييم
الفساد يف املنظومة السياسية ،حيث أن أكثر أشكال الفساد
اليت يواجهها رجال األعمال بشكل مباشر هي الفساد املالي يف
شكل املطالبة ملبالغ معينة ورشاوي يف معامالت تقديم رخص
االسترياد والتصدير أو مراقبة صرف االعتمادات املالية ،أو
التقييم الضرييب أو احلماية األمنية أو منح القروض؛ ويقيس
هذا الدليل يف الغالب الفساد احلقيقي أو احملتمل الذي يظهر
يف شكل حمسوبية أو حماباة أو تسهيل احلصول على وظيفة
أو تبادل اخلدمات أو التمويل السري لألحزاب أو العالقات
املشبوهة بني عامل السياسة واألعمال ليتم إعطاء درجات
للفساد على مقياس من ( 0أعلى درجة من املخاطر احملتملة)
إىل ( 6أدنى املخاطر احملتملة).
.5.4استطالعات رأي املسؤولني التنفيذيني يف قطاع األعمال (:)WEF

 مدى سوء التصرف يف استخدام املوارد العامة؛ملعرفة طبيعة الفساد يف قطاع األعمال طرحت جمموعة من
 مدى وجود هيئة مستقلة تقوم بالرقابة على تسيري األموال األسئلة على املشاركني يف استطالع الرأي ( :على مقياسالعامة؛
يرتاوح من  – 1االنتشار الواسع ملمارسة الفساد  – 7 -الغياب
 مدى وجود سلطة قضائية مستقلة خيول هلا حماكمة التام للممارسة الفساد) وكان من بينها :أعضاء احلكومة أو املسؤولني عن إساءة إستخدام املوارد العامة ؛  -مدى إنتشار ممارسة الشركات لدفع مبالغ إضافية

 مدى وجود تقليد بدفع رشاوى للحصول على العقود وحتقيق غري موثقة أو رشاوي يف التعامل مع األطراف اليت متثلاملنافع اخلاصة.
املؤسسات العامة فيما يتعلق بالصادرات والواردات ،منح العقود
.2.4مؤشر التحوالت ( :)TIيقيس مؤشر التحوالت ،مظاهر الفساد والرتاخيص العمومية ،دفع الضرائب السنوية  ...اخل؛
يف القطاع العام من خالل إعطاء درجات الفساد على مقياس  - 1مدى انتشار ممارسات اختالس املال العام يف صفوف
(درجة أعلى الفساد) و ( 10درجة أدنى الفساد) وتقييم
الشركات واألفراد واجملموعات بسبب انتشار الفساد .
مظاهر الفساد يف القطاع العام يف كل بلد من خالل مؤشرين .6.4معهد أمناط الدميقراطية ( : )Dem-Vيهتم بقياس مدى
أساسني هما :
انتشار الفساد السياسي من خالل معدل مؤشر الفساد يف القطاع
 مدى تعرض أصحاب الوظائف العمومية الذين أساؤوا العام  ،مؤشر الفساد يف السلطة التنفيذية  ،مؤشر الفساد يفالسلطة التشريعية  ،مؤشر الفساد يف السلطة القضائية ،على
استغالل مناصبهم للمالحقة القضائية أو للعقاب ؛
مقياس يرتاوح من أدنى درجة وهي  0إىل  1أعلى درجة.
 مدى جناح احلكومة يف السيطرة على الفساد ؛وما جتدر اإلشارة إليه فيما يتعلق مبؤشر مدركات الفساد أن
ويشمل هذا املؤشر  129دولة  ،من بينها اجلزائر ،فقد حتصلت هذا املؤشر ال يعكس الصورة الكاملة للفساد يف البلدان ،إذ أن
على  4.98من  10حيث ترتاوح النقاط من ( 1أعلى درجة نطاق مؤشر مدركات الفساد حمدود ،حيث يعكس مدركات
فساد) و ( 10أدنى درجات
( )44فساد) ،و هذا حسب تقرير مؤشر انتشار الفساد يف القطاع العام حسب أراء املشتغلني يف قطاع
مدركات الفساد . 2018
األعمال واخلرباء يف شؤون البلدان املعنية فقط ،إذ انه ليس
.3.4مؤشر املخاطر واألوضاع االقتصادية ملنظمة البصرية العاملية ( )GIحكما باتاً على مستويات الفساد لبلدان أو جمتمعات بأكملها
 :يتم تقييم املخاطر واألوضاع االقتصادية من خالل مقياس أو لسياساتها أو نشاط القطاع اخلاص فيها (. )45
يرتاوح من ( 1األقل فسادا) إىل ( 5احلد األقصى الفساد) ،حيث لذا ميكن القول أن التصنيف الذي حصلت عليه اجلزائر يف
يتم تقييم عدد من مظاهر الفساد يف هذا يف القطاع العام مؤشر مدركات الفساد هو متوسط جملموع املؤشرات الفرعية
أهمها :إمكانية تعرض األفراد أو الشركات خلطر الرشاوي اليت تهتم بتقييم خمتلف جوانب الفساد ومظاهره يف القطاع
أو ممارسات فاسدة أخرى الستكمال املعامالت التجارية ،على العام؛ من خالل طرح سؤال أو عدد من األسئلة على عينة
غرار احلصول على عقود هامة والسماح بتوريد أو تصدير الدراسة يف قطاع األعمال واخلرباء يف شؤون البلدان املعنية
منتوج معني يف املعامالت اليومية والذي من شأنه التسبب فيها ملعرفة أرائهم حول مظاهر الفساد يف القطاع العام  ،وعليه
يف تهديد قدرة الشركة على العمل يف بلد ما ،أو يعرضها من أجل رفع درجة اجلزائر على مؤشر مدركات الفساد ال بد
لعقوبات قانونية أو تنظيمية أو تشويه مسعتها.
من حتسني درجات اجلزائر يف املؤشرات الفرعية ،وذلك من
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خالل إضفاء الشفافية والنزاهة على كل املظاهر اليت تعنى قانون  06-01املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته جاء
بها املؤشرات يف قياس الفساد وكذالك التواصل والتعاون مع لتجسيد االتفاقيات السابقة الذكر ،ومل ينفذ بشكل فعال يف
منظمة الشفافية الدولية يف كيفية اختيار عينة الدراسة مكافحة الفساد ،وهو ما يعكسه الواقع الذي تعيشه اجلزائر
وتؤكده التقارير الدولية.
املسحية ومدى متثيلها جلميع املواطنني.
.2.5التوصيات :من خالل النتائج السابقة ميكن اقرتاح
.5خامتة
يعترب الفساد من املواضيع املعقدة واملتشعبة  ،تتطلب مكافحته جمموعة من التوصيات كما يلي:
إرادة سياسية جادة وحقيقية للتغيري واإلصالح ،واختاذ  -ضرورة تطبیق معایری احلوكمة يف مؤسسات القطاع العام
إجراءات طويلة األجل حلوكمة املؤسسات العمومية وجعلها بكل ما يتضمنه هذا املصطلح من قيم كالشفافية والرقابة
خاضعة للمساءلة  ،باإلضافة إىل تعزيز مشاركة اجملتمع واملساءلة.
املدني يف فضح ومكافحة الفساد،حيث أنه بدون إصالح جاد  - ،ضرورة حوكمة املؤسسات الرقابية املعنية مبكافحة الفساد،
سيستمر الفساد يف االزدهار؛ من خالل البحث ميكن استخالص من خالل إضفاء الشفافية عليها ونشر املعلومات ،فالتعتیم
جمموعة من النتائج والتوصيات كمايلي.:
وإخفاء املعلومات واإلحصائیات ُّ
یعد من أسالیب الفساد.
.1.5النتائج :من خالل هذه الدراسة ميكن استنتاج ما يلي:
 تعزيز القوانني اليت تركز على الوصول إىل املعلومات ،األمر الفساد ظاهرة عاملية تعـاني منها كل البلدان ،حتى أكثرها الذي يؤدي إىل تعزيز الشفافية واملساءلة مع تقليل فرصشفافية ودميقراطية ،لكن بشكل متفاوت ،حيث نلمسه يف الفساد.
العديد من الدول املتطورة كظاهرة جزئية وحمدودة ،أما يف  -تعزيز دور اجملتمع املدني واجلمعيات يف حقل حماربة الفساد،
الدول النامية فهو ظاهرة متجذرة يف كل القطاعات.
والقيام بأنشطة إعالمية تسهم يف عدم التسامح مع الفساد
 ممارسات الفساد ودرجته تتباين من جمتمع ألخر ،تبعاً وكذلك برامج لتوعية اجملتمع مبكافحة الفساد وأسبابه وماجملموعة من العوامل املتداخلة واملختلفة ،تقع فـي مقـدمتها ميثله من خطر على مصاحله.
الظـروف السياسـية والقانونية واالجتماعية والثقافية.
 -ضرورة التعاون الدولي مبا يتفق والنظم القانونية واإلدارية

 عملية مكافحة الفساد تتطلب تضافر اجلهود الوطنية و من أجل تعزيز فاعلية تدابري إنفاذ قوانني مكافحة الفساداإلقليمية والدولية  ،باإلضافة إىل إرادة سياسية جادة تعمل وتبادل اخلرباء واملعلومات عن وسائل وأساليب الفساد والكشف
على استحداث مؤسسات عامة قوية وآليات للمحاسبة و املبكر عن جرائم الفساد.
املساءلة ،باإلضافة إىل إشراك اجملتمع املدني يف حماربة الفساد .تضارب املصاحل
 أما على املستوي الوطين رغم اجلهود اليت تبنتها احلكومة * يعلن املؤلفان أنه ليس لديهما تضارب يف املصاحل.يف مكافحة الفساد بإنشاء عدة هيئات وطنية متخصصة
واستحداث عدة نصوص تشريعية و تنظيمية للحد من هذه .6املراجع
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