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* -ا ُملؤَلِف املُراسل.
the state in all sectors0The study
concluded with a number of results,
the most important of which is that
despite the efforts of Algeria and
Morocco regarding the legislative
and reform measures accompanying
the fight against corruption in line
with the content of the UN
Convention , However corruption is

Abstract:
The study aimed to identify the
causes of administrative corruption
in Algeria and Morocco, with
reference to the most important
legal means to combat it, where
corruption is considered a serious
phenomenon facing all countries of
the world, and has great effects on
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combat and prevent corruption
requires
an
appropriate
environment in terms of its
legislative, regulatory, legal and
media dimensions, and the existence
of a state of law and good
governance.
Keywords:
Administrative
;Corruption; Corruption Index
Governance; Morocco; Algeria.

still widespread and the desired
objectives of combating it have not
been achieved as a result of the
absence of a specific tool to measure
it on the one hand, and as an ethical
situation
and
a
community
phenomenon that is surrounded by
secrecy,Therefore,
the
study
recommended that the effectiveness
of legislations and legal reforms to

مقدمةةة:
الفساد ظاهرة عاملية شديدة ال تشار ذات جةاور عميقةة تأقةا أبعةادا واسةعة تتةداقل
فيها عوامل خمتلفة ييعب التمييز بينها ،وختتلف درجة مشوليتها من جمتمةع إىل آقةر،
فالفساد الداري ظاهرة إقتيادية وإجتماعية وسياسية توجد يف ييع دول العةا  ،وإ
إقتلفةةا مةةدى ق ور تهةةا مةةن دولةةة ألقةةرى .حي ة متتةةل هةةاه الظةةاهرة إحةةدى القضةةايا
الكة ة ى الة ة حتتةةةل إهتمةةةا املةةةواطنني يف ييةةةع دول العةةةا  ،وأحةةةد أبةةةرز وأق ةةةر
املشكات ال إتفقا تقارير اخل اة واملختيني علو مكافحتها وعاجهةا ،وذلةك ملةا
هلا من قدرة علو ا تهار للقيم واملعايري األقاقية من جهة ،وملا تسةببه مةن خمةاطر علةو
إسةةتقرار اجملتمعةةات وأمنهةةا مةةن جهةةة أقةةرى ،وهةةاا مةةا يهةةدد مؤسسةةات الدميقراطيةةة
والعدالةةة ويعةةرض بةةرامج التنميةةة املسةةتدامة وسةةيادة القةةا و للخ ةةر ،و يعةةد مو ةةوع
الفسةةةاد يف الةةةدول الناميةةةة وقاصةةةة املغاربيةةةة كةةةاجلزائر ،مةةةن األمةةةور املسةةةتغربة عنةةةد
املواطنني ،وحبسب تقارير رمسية ،وحتو عاملية ،تقةع يف معظمهةا مبسةتنقعا فاسةدق .وقةد
ابتليةةا بلةةدا نا يف املغةةرا العربةةي بةةأ واع مةةن الفسةةاد املةةالي والداري والةةاي ألةةر بةةدوره
بشكل مباشر علو كل املسارات ال تسعو حكومةات هةاه الةدول لو ةعها مةن أجةل
التنميةةة واخل ةةط ال موحةةة ،إت أ الفسةةاد أصةةبمل بالتأكيةةد كالسوسةةة الةة تنحةةر
الدولة وكل مؤسساتها واعلها آيلة للسقوط.
 إشكالية الدراسة :إشكالية هاه الدراسة ت ز من قال طةرح التسةاؤل الرئيسةيالتالي :ما هي أبرز أسباا الفساد يف الدارة املغربية واجلزائرية وهل مةن آليةات للحةد
منه ،أما اجملهودات احلكومية املب اولة من الدولتني؟
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 أهمية الدراسة :تنبت أهمية الدراسة من أهمية مو وعها وهو الفساد بيفة عامةةوالداري قاصةةة ومةةا لةةه مةةن آلةةار سةةلبية يف اجلزائةةر واملغةةرا معةةا ،فةةالدارات العامةةة
أصةةبحا تشةةكل جمةةات واسةةعا ملمارسةةة الفسةةاد الداري بكةةل مظةةاهره ،وهةةاا ماجعةةل
اجلزائةةر واملغةةرا برتةةب متةةأقرة يف كةةل املؤشةةرات الدوليةةة مةةن ترتيةةب الةةدول األكتةةر
فسادا،

بط الفساد ،احلاكمية وبالتالي البح يف هاا املو وع يعت دراسة جلةوهر

معضلة التخلف واحللقة املفرغة ال تدور فيها املشةاريع التنمويةة بالبلةدين رغةم

ةخامة

ال فةةاق العةةا عليهةةا .وذلةةك مةةن أجةةل الوقةةوف علةةو األسةةباا ومةةن لةةم البح ة عةةن حلةةول
تساهم يف التقليل من الظاهرة رغم ق ورتها.
 أهداف الدراسة :تتمتل بعض أهداف الدراسة يف ما يلي: تسليط الضوة علو الفساد والفساد الداري وأهم أسبابه ومظاهره كإطار ظري. التعرف علو تشريعات اجلزائر واملغرا يف مكافحة الفساد والوقايةة منةه وترتيبهةادوليا يف هاا اجملال.
 تسةةليط الضةةوة علةةو الفسةةاد يف الدارة املغربيةةة واجلزائريةةة بةةني أسةةباا اسةةتمرارهوآليات احلد منه.
 حماور الدراسة :مت تقسيم هاه الدراسة إىل احملاور التالية:احملور األول :الفساد الداري وأسبابه ومظاهره.
احملور التا ي :الفساد يف الدارة املغربية بني الواقع واجلهود احلكومية ملكافحته.
احملور التال  :الفساد يف الدارة اجلزائرية بني األسباا والتشريع ملكافحته.
احملور األول :الفساد الداري وأسبابه ومظاهره
أوت -تعريف الفساد الداري:
 الفسةةاد لغةةة يعةةت الةةب ا  ،فيقةةال فسةةد الشةةية أي ب ةل وا ةةمحل ،أمةةا اص ة احا فعةةرفالفسةةاد علةةو أ ةةه اسةةتخدا الوظيفةةة العموميةةة لتحقي ة مكاسةةب شخيةةية وال ة تشةةمل الرشةةوة
واتبتزاز.
 والفسةاد الداري هو سلور وظيفي خمالف لأل ظمة والقوا ني الرمسية ومنحرف عةناألقاقيةةات الوظيفيةةة والقةةيم واألعةةراف اجملتمعيةةة مةةن أجةةل حتقي ة ميةةلحة شخيةةية
مادية كا ا أو معنوية ،كما يعرف أيضا بشكل أكتر مشوت للمعنو اللغةوي لكلمةة
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فسةةاد حي ة يةةأتي هةةاا األقةةري تةةارة مبعنةةو الب ةةال .ومةةرة أقةةرى مبعنةةو إصةةابة الشةةية
بالع ةةب ،ومةةرة مبعنةةو ات ة راا واخللةةل ،ومةةرة مبعنةةو إحلةةاق الضةةرر .وإذا مت تنةةاول
كلمة الفساد يف اللغات األجنبية فنمدها يف اللغةة ات ليزيةة  Curruptionمشةتقة مةن
األصةةل الاتةةيت  Rumpereأي كسةةر شةةية مةةا ،وقةةد يكةةو هةةاا الشةةية هةةو مدو ةةة
لسةةلور أقاقيةةة أو إجتماعيةةة أو غالبةةا مةةا تكةةو قاعةةدة إداريةةة للحيةةول علةةو كسةةب
مةةادي .أمةةا اص ة احا فعةةرف الفسةةاد علةةو أ ةةه اسةةتخدا الوظيفةةة العموميةةة لتحقي ة مكاس ةب
شخيية وال تشمل الرشوة واتبتزاز .أما كلمة الفساد يف اللغة الفر سةية فةتعت :إتةاف،
ختريب ،إفساد اآلداا والعادات والسلوكات ،رشوة موظف ،تزوير ،تزييف .)1(...وجةاة
يف تعريةةةف منظمةةةة الشةةةفافية الدوليةةةة للفسةةةاد الداري بأ ةةةهل كةةةل عمةةةل يتضةةةمن سةةةوة
استخدا املنيةب العةا لتحقية ميةلحة قاصةة ذاتيةة لنفسةه أو ياعتةه()2ل .أمةا البنةك
الدولي فعرف الفساد علو أ ةه ل إسةاةة اسةتعمال الوظيفةة العامةة للكسةب اخلةا ل(،)3
وأما تعريف الفساد يف ظةر املشةرع اجلزائةري فمةاة يف القةا و  11-11اليةادر يف 21
فيفري  ،2111حي اكتفةا املةادة 12مةن هةاا القةا و يف تعريفهةا للفسةاد بنيةها يف
الفقرةلأل علو أ ه :كل اجلرائم املنيو

عليها يف الباا الرابع من القةا و  ،وبةالرجوع

إىل الباا الرابع من قا و الوقاية من الفساد ومكافحته

ةد أ املشةرع اجلزائةري قةد

ص علو اريم جمموعة من األفعال وصلا إىل  21جرمية(.)4
لا يا -قيائص الفساد الداري:
يتميز الفساد الداري كظاهرة بعدة قيائص ميكن إجيازها يف النقاط التالية:

()5

 -3السرية :تتميز ممارساته وترتيباتةه وإجراةاتةه بالسةرية والةتحفظ ملةا يتضةمنه هةاا
النشاط من ممارسات غري مشروعة.
 -8تعةةةدد األطةةةراف املشةةةاركة يف ممارسةةةة الفسةةةاد الداري :يشةةةرتر يف ممارسةةةته
أطراف عديدة مكو ني يف ما بينهم شبكة متداقلة جد معقدة ،وهاا بسبب العاقات
التبادلية واملياحل املشرتكة بني األطراف الفاعلة يف عمليات الفساد.
 -1سرعة ال تشار :ينمو الفسةاد وينتشةر أكتةر كلمةا وجةدت البيئةة املناسةبة لةالك
كضعف الرقابةة و ظةم املسةاةلة والشةفافية والامبةاتة ،إ ةافة إىل العةادات واألعةراف
السائدة يف بعض اجملتمعات كاحملاباة واحملسوبية .
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 -5التنظيم احملكم :وهو ما جيعله كنس معني يعتمد بالدرجة األوىل علو التحايةل
وقرق القوا ني واستغال التغرات.
 -4تكريس البريوقراطية :يدعم ويرسخ الفساد الداري قةيم ومفةاهيم البريوقراطيةة
وهو ما يةنعكس سةلبا علةو التنظةيم ككةل ،تنةتج عنةه ألةار سةلبية يف مقةدمتها غيةاا
القواعد واللوائمل الرمسية وسي رة اتجتهادات الشخيية.
لالتا -أسباا الفساد الداري:
تتعةةةدد وختتلةةةف أسبابالفسةةةاد الداري مةةةن جمتمةةةع آلقةةةر ،وميكةةةن إجيازهةةةا فيمةةةا
يلي:

()6

 -3األسباا السياسية :وتتلخص فيما يلي:
أ-

عف املؤسسات :تعا ي أغلب الدول النامية من

ةعف مؤسسةاتها وهةو مةا يسةهم

يف تنمية الفساد ،وميكن احلكم علو مدى عف أو قوة مؤسسات الدولة من قال:
 مدى الغموض أو الشفافية يف معاماتها القتيادية. مدى إتباع الجراةات والنظم املو وعية يف التعيينات والوظائف. مدى قيور أو فعالية الرقابة علو أ ش ة الدولة.ا-

عف النظا القا و ي :يتناسب الفساد وغياا التشريعات ،فا كا ا القوا ني

وا حة وصارمة فا من السهولة اكتشاف حاتت التورط يف الفسةاد ،وت بية القةا و
يتوقف علو مةدى ميةداقية األجهةزة القضةائية والرقابيةة ومةدى قةدرتها علةو مكافحةة
الفسةةاد ،غةةري أ الع ة ة لةةيس يف دقةةة صةةياغة القةةوا ني فقةةط وإمنةةا يف الت بي ة الفعةةال.
حية ميكةةن أ يكةةو للتضةةخم القةةا و ي وتشةةابك النيةةو

القةةا و ي وسة ا مائمةةا

لنمو وإ تشار الفساد الداري.
ع -عد التكامل وات دماع :حيدث ذلك بسبب التفاوت الجتماعي وعد العدالة يف
توزيع الدقل ،مما يضعف مشاعر ات تماة والوتة للوطن ،وبالك ينةدفع األفةراد لتغليةب
امليلحة اخلاصة علو امليلحة العامة.
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 -8األسباا القتيادية :وتتلخص فيما يلي:
أ -توسيع الدور القتيةادي للدولةة :سةاهم ذلةك يف إ تشةار الفسةاد قاصةة يف الةدول
الناميةةة أي ةن تنتشةةر املركزيةةة يف اختةةاذ القةةرار القتيةةادي ،وهةةو مةةا يعمةةل املسةةؤولو
احلكوميو علو استغاله للحيول علو الرشاوى واهلدايا.
ا -اخنفةةاض مسةةتويات األجةةور :وهةةو مةةا يعكةةس عةةد العدالةةة يف توزيةةع الةةدقول
والتروات ،فينقسم اجملتمع إىل أقلية لرية وأغلبية فقرية ،ما يول لدى هاه األقرية دافعةا
ملخافة القوا ني للحيول علو مكاسب مادية.
ع -الكتما واتحتكار واحملاسبة :كلمةا متتةع املوظفةو العموميةو بدرجةة أعلةو
مةةن الكتمةةا والسةةرية واتحتكةةار وبدرجةةة أقةةل مةةن احملاسةةبة ،زادت احتماليةةة وقةةوع
الفساد الداري ،إذ أ املنيب احلكومي يع ةي صةاحبه درجةات متباينةة مةن السةي رة
علةةةو األ شةة ة احلكوميةةةة متةةةل عقةةةود املشةةةرتيات واتسةةةتتمارات احلكوميةةةة املختلفةةةة
والقرارات الدارية اخلاصة بالضرائب واخلوصية ...اخل.
 -1األسباا الجتماعية :وتتلخص فيما يلي:
أ -احملددات القيمية واالتقافية :تتألر األجهزة الدارية تألريا كبريا بالبيئة اخلارجية
احملي ةةة بهةةا ،حي ة تةةؤدي بعةةض القةةيم السةةائدة يف اجملتمةةع إىل تفشةةي ظةةاهرة الفسةةاد
الداري بهةةا كارتبةةاط الفةةرد بعائلتةةه وأقاربةةه وقبيلتةةه مةةا يشةةمع علةةو إ تشةةار احملسةةوبية
واحملاباة.
ا -قلةةة معاقبةةة املفسةةدين :علةةو الةةرغم مةةن إ تشةةار ظةةاهرة الفسةةاد الداري بشةةكل
كبري يف اجملتمعات إت أ نا احظ اخنفاض عدد األفراد املعاقبني ،وذلك لوجةود فمةوة
كبرية بني العقوبات املنيو
ع-

عليها قا و ا والعقوبات الفعلية.

ةةعف أقاقيةةات الوظيفةةة العامةةة :مةةن أهةةم مظةةاهر السةةلور الغةةري األقاقةةي يف

الدارة العامة إ تشار احملسوبية واحملاباة والقال مببدأ تكافؤ الفةر

وغيةاا مفهةو

املسةةاةلة العامةةة ،مةةا جعةةل بةةبعض الفاسةةدين يقومةةو مدمةةة ميةةاحلهم علةةو حسةةاا
امليلحة العامة.
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رابعا -مظاهر الفساد الداري:
تنقسم إىل عدة جمموعات ميكن إجيازها فيمايلي:

()7

 -3اترحنرافات املالية :تشمل املخالفات ال يأتي بها املوظف وتتعل بةالنواحي املاليةة
متل:
أ -خمالفة القواعد واألحكا املالية املنيو

عليها بالقوا ني واللةوائمل املعمةول بهةا،

خمالفة املناقيات واملزايةدات واملخةاز واملشةرتيات ،والهمةال أو التقيةري الةاي يرتتةب
عليه

ياع أو احتمال

مبلغ من أموال الدولة أو

ياع ح مالي للدولةة ،كةل تيةرف عمةدي يرتتةب عليةه صةرف
ياع حقوقها.

ا -الفساد الاي يتقاطع مع األ ظمة والقوا ني املتعلقة بنظا العدالة وحقةوق امللكيةة
والتسهيات امليرفية واتئتما ات.

()8

 -8اترحنرافات التنظيمية :تشةمل املخالفةات الة يرتكبهةا املوظةف وتتيةل مباشةرة
بالعمل الاي يقو به ،ومن أمتلتها:
 اتمتناع عن أداة العمل أو عةد أدائةه بدقةة وأما ةه ،عةد اتلتةزا مبواعيةد العمةل،عد إطاعة أوامر الرؤساة يف العمل ،إفشاة أسرار العمل وعد التعاو مع الزماة.
 احملسةةوبية أي متريةةر مةةا تريةةده التنظيمةةات مةةن قةةال فةةوذهم دو اسةةتحقاقهم هلةةاأصا ،والتباطؤ يف ا از املعامات وقاصة املهمة واملستعملة.

()9

 -1ارحنرافةةات سةةلوكية :تشةةمل املخالفةةات ال ة يرتكبهةةا املوظةةف وتتعل ة بسةةلوكه
وتيرفه الشخيي ومن أمتلتها:
أ -عةةد احملافظةةة علةةو كرامةةة الوظيفةةة ،أداة أعمةةال الغةةري براتةةب بغةةري إذ للسةةل ة
املختية ،اتشتغال بعمل ااري وشةراة مةا تعر ةه السةل ة للبيةع ،اجلمةع بةني الوظيفةة
وعمل آقر من شأ ه ال رار بالواجبات الوظيفية.
ا -احملابةةاة :أي تفضةةيل جهةةة علةةو جهةةة ألقةةرى بغةةري وجةةه ح ة كمةةا يف املقةةاوتت
والع ةةاةات أو عقةةود اتسةةتئمار واتسةةتتمار ،والوسةةاطة :أي تةةدقل شةةخص ذا مركةةز
وظيفةةةي أو تنظةةةيم سياسةةةي ليةةةاحل مةةةن ت يسةةةتح التعةةةيني أو إحالةةةة العقةةةد أو إشةةةغال
املنيب...إخل.

()10
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 -5ارحنرافات جنائية :تشمل املخالفةات الة يرتكبهةا املوظةف وتن ةوي علةو جةرائم
جنائيةةةة متةةةل الرشةةةوة ،اتقةةةتاجل ،التزويةةةر يف احملةةةررات الرمسيةةةة ،السةةةرقة ،جةةةرائم
السلور الشخيي...إخل.
أ -الرشوة :تعت احليول علو منفعة تكو مالية يف الغالب لتمريةر أو تنفيةا أعمةال
قافا للتشريع أو أصول املهنة.
ا -اتبتةةزاز والتزويةةر :لغةةرض احليةةول علةةو املةةال مةةن األشةةخا

مسةةتغا موقعةةه

الوظيفي بت يرات قا و ية أو إدارية أو إقفاة التعليمةات النافةاة علةو األشةخا

املعنةيني

كما حيدث يف دوائر الضريبة أو تزوير الشهادة الدراسية أو النقود.
ع -و هةةب املةةال العةةا  :عةةن طري ة السةةوق السةةوداة والتهريةةب باسةةتخدا اليةةاحيات
املمنوحةةة للشةةخص أو اتحتيةةال أو اسةةتغال الوظيفةةة للتيةةرف بةةأموال الدولةةة بشةةكل
سري من غري وجه ح أو مترير السلع ع منافا السوق السوداة.

()11

احملور التا ي :الفساد يف الدارة املغربية بني ا لواقع واجلهود احلكومية ملكافحته
أوت -الفساد وأسبابه يف الدارة املغربية:
يزقةر املغةرا مبشةاريع تنمويةة كةةبرية ترمةي إىل الرقةي باملسةتوى القتيةادي وجعةةل
ال سا غاية التنمية ،منها املبادرة الوطنية للتنميةة البشةرية ،كمشةروع وطةت للنهةوض
برها ات التنمية ،وال امج الجتماعية املتعلقةة بةالتعليم والسةكن واليةحة وفةك العزلةة
عن العا القروي ،تلك املبادرة الة تسةعو إىل إعمةار األقةاليم املهمشةة بتةوفري احلمايةة
الجتماعية والتغ ية اليحية لتحسني جودة احليةاة ،إىل جا ةب بةرامج تشةغيل الشةباا،
ويف مقةةدمتها :بةةرامج الدمةةاع والتأهيةةل وتشةةميع اتسةةتتمار ،املرتب ةةة بإ عةةاش التشةةغيل
وتشميع الشباا حةاملي الشةهادات علةو روح رياديةة األعمةال ،بال ةافة إىل السياسةات
التعليميةةةة لتكةةةوين الناشةةةئة والرفةةةع مةةةن قةةةدراتها البشةةةرية .وكةةةالك السةةةرتاتيميات
القتيادية ال تتعل بالبنية التحتيةة ،والدارة احملليةة ،والتنميةة املسةتدامة ،مةن قةال
الق اعات املهيكلة لقتياد املغرا :كمخ ط املغةرا األقضةر الةاي جيسةد مسةاعيَ
حتيتة لتوطيةد مكتسةبات الق ةاع الفاحةي ،عة إزالةة العقبةات املاليةة وتعبيةد ال رية
بآليات متويلية مبتكرة ،ورؤية  2121للق اع السياحي املوجهةة جبهةود مضةنية ،جلعةل
املغرا وجهةة سةياحية عامليةة ،وبر ةامج القةاع اليةناعي لت ةوير اليةناعة بةاملغرا مةن
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أجل بناة ق اع صناعي مغربةي قةوي جيةاا إليةه اتسةتتمارات .لكةن يف احمليةلة تبقةو
هاه السياسات عاجزة عن حتقي األهداف املس رة.
يف الواقع ليس من السهل حتديد األسةباا الة

()12

تكمةن وراة تنةامي هةاه الظةاهرة يف

املغةةرا ،ويعةةزى هةةاا إىل عةةاملني مهمةةني :العامةةل األول هةةو أ الفسةةاد حالةةة أقاقيةةة
وظةةاهرة جمتمعيةةة حتةةاط بالكتمةةا والسةةرية ،والعامةةل التةةا ي هةةو عةةد وجةةود طريقةةة
مضبوطة لقياجل الفساد ،فغالبا ما يتم اللموة إىل اجلرائد واجملات وشبكة ال رت ا،
ودراسة حاتت بعض الدارات كاجلمارر والشرطة والقضاة للحيول علةو املعلومةات .
لكن بيفة عامة ميكن إرجاع أسباا إ تشةار الفسةاد وتفشةيه إىل وجةود بيئةة سياسةية
وإقتيةةادية ولقافيةةة فاسةةدة ،فالفسةةاد ينتشةةةر عنةةدما يكةةو حكةةم القةةا و غائبةةةا،
واملؤسسات

عيفة وسياسات الدولة تؤدي إىل تيةدعات إقتيةادية وعامةة النةاجل تبةدي

تساحما حيال الفساد ،وميكن ادراع أو مل األسباا يف مايلي:

()13

 -3غيةةةاا لقافةةةة حكةةةم القةةةا و  :إ غيةةةاا لقافةةةة حكةةةم القةةةا و وجهةةةل النخةةةب
السياسية بأهمية القا و كمع عن الرادة الشعبية وحافظ للحقوق والواجبةات هةو يف
ظر ا أهم معوقات حماربة ظاهرة الرشوة.فمكافحة الفساد ت ميكةن أ تعتمةد فقةط
علةةو يقظةةة الضةةمري والرتبيةةة والرشةةاد أو علةةو ق ابةةات شةةعبوية ،بةةل إ ترسةةيخ حكةةم
القا و وت بيقه بفعالية هما أ من الوسائل للقضاة عليه .وإ عد ت بي القةا و علةو
ييع املتورطني وعد مسائلة املسؤولني املشتبهني هو احد األسباا املو ةوعية يف فشةل
السياسات احلكومة يف مكافحة الفساد .
-8

عف املؤسسات املكلفة مبحاربة الفساد :إذا كا ا الدولةة تعةا ي مةن الفسةاد

فةةالك بسةةبب

ةةعف املؤسسةةات املكلفةةة بةةردع السةةلوكات الفاسةةدة ،فوجةةود قضةةاة

مستقل وفعال يشكل أحةد العناصةر األساسةية يف منظومةة مكافحةة الفسةاد وماحقةة
املفسةةةدين.واحلقيقة أ القضةةةا ة موجةةةود يف املغةةةرا واسةةةتقاله مكةةةرجل علةةةو صةةةعيد
النيةةو

القا و يةةة ،لكةةن املمارسةةة تفيةةد عكةةس ذلةةك ،حي ة

ستشةةف ا تقائيةةة يف

حتريك الدعاوي املتعلقة بالفساد.فخال العقدين األقريين عرفةا عةدة ياعةات حمليةة
وجمموعةةةة مةةةن املؤسسةةةات العموميةةةة والشةةةبه العموميةةةة حتقيقةةةات حةةةول سةةةوة التةةةدبري
واتقتاجل والرشوة وقفا عليها جلا يابيةة لتقيةي احلقةائ واملفتشةية العامةة للماليةة
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واجمللس األعلو للحسابات ،لكن أغلب امللفةات الة محلتهةا تقةارير هةاه التحقيقةات،
بقيةةا ح ة ا علةةو ورق و تعةةرف طريقهةةا إىل حماكمةةة عادلةةة مسةةتقلة و زيهةةة.فاغلب
القضةةايا يف هةةاه امللفةةات قضةةعا لا تقائيةةة وحتكمةةا فيهةةا التعليمةةات والتوجيهةةات
السياسية و تراعو فيها أحكا القا و  ،وظل بةالك القضةاة فيهةا بعيةدا كةل البعةد
عن القيا بالدور املنوط به علو أكمةل وجةه إت وهةو ردع السةلوكات الفاسةدة بإصةدار
أحكامه بكل مو وعية وحرية واستقالية يف ح املتورطني.
 -1تدقل الد ولة يف النشاط القتيادي وتراجع القةدرة الشةرائية لل بقةة الوسة و:
ياحظ من قال است اعات الرأي ال تقو بها بعض يعيةات اجملتمةع املةد ي وعلةو
رأسةها اجلمعيةة املغربيةة حملاربةةة الرشةوة ،أ الق اعةات األكتةةر فسةادا هةي الق اعةةات
ال يكو فيها تدقل الدولةة مهمةا ويف مقةدمتها وزارة الداقليةة ،والتمهيةز ،واملاليةة،
والقضاة .فواقع احتكار اخلدمات ال تقدمها هةاه الق اعةات تضةع املةواطن يف موقةع
التبعيةةة لةةإلدارة واعلةةه مييةةل إىل خت ةةي القواعةةد واملسةةاطر عةةن طريةة مةةنمل الرشةةوة
للمسةةؤولني للحيةةول علةةو رقةةص أو اتسةةتفادة مةةن صةةفقات وحتقي ة أربةةاح وامتيةةازات
قارع إطار القا و .
يف هاا الطار قاما الدولة أواقر القر املا ي يف إطةار سياسةة اسةتتمارية تتمةاوا
ومت لبةةات العوملةةة بةةبعض الصةةاحات القتيةةادية ركةةزت قاهلةةا حكومةةة التنةةاوا
آ اار بشكل عا علو حترير بعةض الق اعةات التابعةة للدولةة وعلةو دعةم الشةفافية يف
تدبري الشأ العا ع إلغاة بعض اتمتيازات وترشيد النفقات  .لكةن هةاه الصةاحات
كا ا جزئية و ترتجم فيما بعد إىل إجراةات عملية حي طغو عليهةا اجلا ةب الةتقت
والتحسيسي من قبيل شر لةوائمل املسةتفيدين مةن رقةص النقةل ورقةص اسةتغال املقةالع
ومت بالتةةالي التغا ةةي عةةن بعةةض الصةةاحات الك ة ى كإلغ ةاة العديةةد مةةن العفةةاةات
الضريبية وتوسيع الوعاة الضرييب وتقويةة الشةفافية والنزاهةة يف ال فةاق العةا  .ومبةوازاة
مع تدقل الدولة يف الق اع القتيادي يشكل تراجع القدرة الشةرائية لل بقةة الوسة و
تسيما موظفي الدولة واملؤسسات العمومية واجلماعات احمللية أحد العناصر الفاعلةة يف
تنةةامي ظةةاهرة الفسةةاد ،فالزيةةادات املتكةةررة للحكومةةة يف أسةةعار املةةواد اتسةةتهاكية
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أدى إىل تةةدهور القةةدرة الشةةرائية واخنفةةاض املسةةتوى املعيشةةي هلةةؤتة ،ممةةا سةةاهم يف
إ عاف الروح املعنوية لديهم ودفعهم إىل تقبل الرشاوى وت ير الفساد.
 -5تساهل اجملتمع حيال الفساد :لعل أق ر ما يف الفساد من مميزات أ ةه حةاز علةو
مشروعية شبه رمسية يف اجملتمةع ،حية يتمتةع بقةدر مهةم مةن القبةول لةدى الةرأي العةا
الشعيب .فعامة الناجل تبدي تساحما كبريا ااه الفساد ،واةد لةه مةن الةارائع مةا ية ر
اسةةتمراره ويسةةاعد علةةو اتسةةاع

ةةاق مفعولةةه يف احليةةاة اليوميةةة .فهةةو ميت ةل للعديةةد مةةن

املةةواطنني هديةةة أو مسةةاعدة ويشةةكل بالنسةةبة للموظةةف حةةافزا مةةن اجةةل القيةةا بواجبةةه
املهت بنماعة وفعالية ،وهكةاا ا قلبةا القةيم واملبةادئ وأصةبمل الشةخص الةاي ت يقبةل
الرشةةوة إ سةةا ت يعتةةد بةةه بينمةةا املرتشةةي رجةةل مةةتفهم ويسةةاعد املةةواطنني علةةو قضةةاة
مآربهم.
لا يا -واقع ا لفساد الداري والتنمية يف املغرا:
يسةةتفحل الفسةةاد بيةةورة م ةةردة داقةةل املؤسسةةات ،قيوصًةةا بعةةد تفشةةي ظةةاهرة
الرشةةوة للحيةةول علةةو قةةدمات عموميةةة ،واحملسةةوبية يف سياسةةات التشةةغيل والةةدعم،
بال ةةةةافة إىل تزايةةةةد حةةةةاتت اتقةةةةتاجل املةةةةالي .فمةةةةن اليةةةةندوق الةةةةوطت للضةةةةما
الجتماعي ،إىل البنك الوطت للتنمية القتيادية ،مرورًا بالقرض العقاري والسةياحي،
كلةةها حةةاتت أو ةةحا جل يةةا تزايةةد سةةرطا الفسةةاد يف جسةةم الدولةةة املغربيةةة .وقةةد أدى
الفسةةاد إىل توسةةيع اهلةةوة داقةةل الق اعةةات القتيةةادية بةةني الق ةةاعني الرمسةةي وغةةري
الرمسةةةي ،وبةةةني اجملةةةالني احلضةةةري والقةةةروي ،لةةةم يف التوزيةةةع الرتاتةةةيب بةةةني املركةةةز
والقليم ،وكالك يف اهليكل اجملتمعي بني الرجل واملرأة ،وبني األغنياة والفقراة.وقري
دليةةل علةةو ذلةةك تيةةنيف منظمةةة الشةةفافية الدوليةةة لسةةنة  2112الةةاي يضةةع املغةةرا يف
املركز  51من  122دولة ع مؤشةر حماربةة الفسةاد ،كمةا يسةتخلص صةندوق النقةد
الدولي أ الفساد هو مبتابة عائ رئيسي للتنمية باملغرا ،مما يظهر قلا يف اسةتقالية
جهةةات مكافحةةة الفسةةاد وكفاةتهةةا املاديةةة والبشةةرية ،و ةةعف سةةيادة القةةا و والةةردع
العقابي.
يؤلر الفساد يف بنيا ومناهل التنمية بةاملغرا ،ويوقعهةا يف شةرر الدارة السةيئة الة
تعي ترية مسالكها إىل إ ازات ملموسة ،حي إ درجة احلرما بلغا عتبة ،%11
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وااوزت سبة الفقةر  ،%11وتسةاهم لةاث جهةات فقةط مةن  11جهةة يف للتةي التةروات
اليالية املنتمة ،كما أ  %1من السكا يستغلو  %11مةن النةاتج الةداقلي اخلةا ،
ممةةا يةةبني ع ةةب الفةةوارق الجتماعيةةة وأوجةةه الشةة ط يف التوزيةةع .ويف سةةياق متيةةل،
خيفض الفساد من حمفزات اتستتمار ع التاعب باملواصفات وكبمل املبادرة والبةداع
واتبتكار ،وتتملو معامله يف احتال املغةرا ملراتةب متد يةة يف تيةنيفات منةاخ األعمةال
ت تتناسب مع مقوماته وإمكا ياته ،وعد اسةتغاله بيةيغة أمتةل لعمليةات اخليخيةة
كي تنفةتمل األ سةواق وترسةخ التنافسةية .فسةلما ق اعةات عموميةة مملوكةة للدولةة إىل
احتكروها دو غريهم ،حي احتكر أشةخا

مستتمرين من الق اع اخلا

الشركات ال مت قيخيتها؛ مما أغل الباا أما التنافسية.

بعيةنهم

()14

ويف التقريةةر ،الةةاي أعةةده مكتةةب الشةةؤو القتيةةادية والتماريةةة و شةةر علةةو املوقةةع
الرمسي للخارجية األمريكية ،لفا ات تباه إىل أ املغرا أبر  12اتفاقية لنائية لتعزيةز
ومحاية اتسةتتمار ،ووقّةع  11اتفاقيةة إقتيةادية للقضةاة علةو اتزدواع الضةرييب للةدقل
مع الوتيات املتحةدة والعديةد مةن دول اتحتةاد األوروبةي .ووفة مع يةات اخلارجيةة الة
همةةا املنةةاخ اتسةةتتماري لسةةنة  ،2112فإ ةةه لعلةةو الةةرغم مةةن التحسةةن الكةةبري يف بيئةةة
األعمةةةال التماريةةةة ،فةةةإ غيةةةاا اليةةةد العاملةةةة املؤهلةةةة و ةةةعف محايةةةة حقةةةوق امللكيةةةة
الفكريةةة والبريوقراطيةةة احلكوميةةة والةةبطة يف الصةةاح التنظيمةةي تشةةكل حتةةديات
بالنسبة إىل املغرا''.

()15

كمةةا يتبةةوأ املغةةرا املركةةز  121يف سةةلم التنميةةة البشةةرية؛ ممةةا يكشةةف تةةدهور
ظروف العيش وتد ي الفر

املنتمة للدقل ،وادر الشارة إىل أ املغرا خيسر سنوييا

ق تني من معدل النمو القتيادي و 11111فرصة عمةل بسةبب تفشةي الفسةاد ،وذلةك
راجع للعراقيل املو ةوعة أمةا التوسةع يف إ شةاة املشةروعات اخلاصةة ،وزيةادة تكةاليف
ممارسةةة األعمةةال ،ومةةن لةةم دفةةع تلةةك األعمةةال إىل الق ةةاع غةةري الرمسةةي؛ ممةةا يفضةةي
بالضةةرورة إىل التقليةةل مةةن فةةر
اخليو

العمةةل بالق ةةاع اخلةةا  ،ويقةةع الضةةرر هنةةا علةةو وجةةه

علو املشروعات اليغرية أكتر من غريها.

يرتبط الفساد يف املغرا بإشةكالية الريةع ال اغيةة علةو املنظومةة القتيةادية ،الة
تكرجل ظامًا احتكارييا حيمي اتستغال غةري القةا و ي ،وية ز ذلةك مةن قةال تفةاقم
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مظاهره يف حاتت فردية كمنمل رقةص النقةل العمةومي ،واسةتغال املنةاجم ،واسةتغال
مسةةةاحات شاسةةةعة مةةةن كتبةةةا الرمةةةال ،وتيةةةدير بعةةةض منهةةةا إىل اخلةةةارع ،فتتةةةوزع
الكراميات والةرقص واهلبةات واتمتيةازات للرعايةا املسةتندين إىل شةبكات إقتيةادية
ودوائر سياسية .أما املظاهر اجلماعية فتع عن تقةديم دعةم متكامةل لق اعةات بعينهةا
حتةةا مسةةمو تشةةميع وجةةاا اتسةةتتمارات ،أبرزهةةا :العفةةاةات الضةةريبية الكليةةة أو
اجلزئية لبعض الق اعات القتيادية ،كالق اع الفاحةي ،والتعلةيم اخلةا  ،والعقةار
والسةةةياحة ...إخل ،وأيضًةةةا يف احليةةةول علةةةو اليةةةفقات العموميةةةة والتةةةدبري املفةةةوض،
وبشكل صارخ ع دعم املواد األساسية املقد من صندوق املقاصة ،حي يسةتفيد منةه
األغنياة واملؤسسات الك ى ،بينما ييةل أقةل مةن ربةع الةدعم فقةط إىل الفقةراة .وعلةو
النقيض من ذلك ،تنمم بعض املمارسات الريعية عن عد تةدقل الدولةة ،بغةض ال ةرف
عةن املمارسةةات اتحتكاريةةة و ةياع التنةةافس الشةةريف ،بتمةاوزات جمحفةةة علةةو حقةةوق
املسةةتهلك يف مسةةتوى األسةةعار والشةةروط التماريةةة؛ ممةةا يرتتةةب عنةةه تكةةريس لألسةةواق
السوداة.
ويف

اق مغاير ،يشري تقرير اهليئة املركزية للوقاية من الرشةوة لسةنة  2112إىل أ

اليةةةحة ،والدارة العموميةةةة ،والقضةةةاة ،تشةةةكل مكةةةامن الفسةةةاد بةةةاملغرا ،فتةةةؤدي
وظائف قاصة يف مواقةع عامةة ،وتتسةع أوكةار األلغةا بتهريةب األمةوال الةاي وصةل إىل
 11مليار دوتر يف العقود التالة األقةرية؛ ممةا يشةكل إهةدارًا ملةا يقةارا  %1مةن النةاتج
احمللةي اليةةالي ،ويةؤدي إىل تقليةةل فةر

التنميةةة يف كةل عقةةد ،كمةا أصةةبمل املغةةرا

حديقة قلفية تستورد املال غري الشرعي مبعدل قسارة ييل مللياري دوتر سنوييا.

()16

وصرح امللك املغربي يف رسالة وجهها إىل القمة  21لاحتاد األفريقةي و شةرت يف 12
ةةوفم  2112جبريةةدة العربةةي اتلكرتو يةةة بةةأ لمشةةكلة الفسةةاد ت ميكةةن اقتزاهلةةا
فقط يف بعدها املعنوي أو األقاقيل ،مشةددا علةو أ لالفسةاد ين ةوي أيضةا علةو عةبة
إقتيادي ،يلقي بتقله علو قةدرة املةواطنني الشةرائية ،تسةيما األكتةر فقةرا مةنهم .فهةو
ميتل  %11من كلفةة ال تةاع يف بعةض الق اعةات القتيةادية ".فالفسةاد حسةبه يسةاهم
ليف اترحنراف بقواعد املمارسة الدميقراطية ،ويف تقةويض سةيادة احلة والقةا و ؛ كمةا

15

جملة الباحث للدراسات األكادميية ــــــــــــــــــ اجمللد  -08العدد  -02أفريل 2021
ISSN: 2352-975XــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــEISSN: 2588-2368

الفساد اإلداري يف املغرب واجلزائر بني أسباب استمراره وآليات احلد منه _ فضيلة بوطورة ـ مريم زغالمي

أ ةةةةه يةةةةؤدي إىل تةةةةردي جةةةةودة العةةةةيش ،وتفشةةةةي اجلرميةةةةة املنظمةةةةة ،وا عةةةةدا األمةةةةن
والرهاال(.)17
لالتا -اجملهودات التشريعية والقا و ية ملواجهة الفساد يف املغرا:
دوليا اتسعا دائرة النقد ملنظومة الفساد باملغرا يف وة التقارير الدوليةة ،فةاخنرط
املغةةرا يف اتفاقيةةة األمةةم املتحةةدة ملكافحةةة الفسةةاد بةةالتوقيع وامليةةادقة عليهةةا ،حي ة
وقعا اململكة املغربية علو اتفاقية األمم املتحدة ملكافحةة الفسةاد بتةاريخ  12أكتةوبر
 2112وصةةادقا عليهةةا بتةةاريخ  15مةةاي  2117و شةةرت باجلريةةدة الرمسيةةة بتةةاريخ 17
ينةةاير  . 2112كمةةا اخنةةرط املغةةرا يف تنفيةةا قةةرارات مةةؤمتر دول األطةةراف مةةن قةةال
العمل علو ا اح آلية استعراض تنفيا اتفاقيةة األمةم املتحةدة ملكافحةة الفسةاد.وإقليميا
حاول املغرا تنظيم لقاةات دوليةة أهمهةا لقةاة دولةي حتةا عنةوا حةوار الفةاعلني املتعةدد
األطةةراف رحنةةو تفعيةةل اتلتزامةةات بشةةأ مكافحةةة الفسةةاد يف املمارسةةة مةةابني  15و11
يو يو  2111بتعاو منظمة التعاو والتنمية القتيادية وبر امج األمم املتحدة المنائي،
وقاصةةات اللقةةاة تقةةرر عر ةةها للمناقشةةة يف الةةدورة الرابعةةة ملةةؤمتر الةةدول األطةةراف يف
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسةاد والة ا عقةدت بةاملغرا مةابني  21و 22أكتةوبر
. 2111أمةةةا يف اجملةةةال الدسةةةتوري فقةةةد اةةةدد تعاقةةةد دسةةةتوري جديةةةد بةةةني احلةةةاكم
واحملكةةةو  ،بوليقةةةة دسةةةتورية دسةةةرتة آليةةةات قضةةةائية كةةةاجمللس األعلةةةو للحسةةةابات
وتشةةريعية كقةةا و اليةةفقات العموميةةة وقةةا و التيةةريمل باملمتلكةةات وقةةا و املنافسةةة
ومؤسساتية كأجهزة احلكامة كمملس املنافسة واهليئة الوطنية للنزاهة والوقايةة مةن
الرشةةوة وحماربتها....وتريةةا املقتضةةيات الدسةةتورية لسةةنة  2111بإحةةداث مؤسسةةات
وتشريع قوا ني وبلورة اسرتاتيميات وطنية .ومن أهم هاه املؤسسات الدستورية

د:

()18

 دسرتة اهليئة املركزية للوقاية مةن الرشةوة ورفعهةا إىل مسةتوى هيئةة وطنيةة للنزاهةةوالوقاية من الرشوة وحماربتها.
 اترتقاة بةاجمللس األعلةو للحسةابات إىل مسةتوى هيئةة عليةا ملراقبةة املاليةة العموميةةللمملكة ،و ما استقاله ،حي ا ي ا باجمللس األعلو للحسابات املها التالية:
 تدعيم ومحاية مبادئ وقيم احلكامة اجليدة والشةفافية واحملاسةبة بالنسةبة للدولةةواألجهزة العمومية.
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 املراقبة العليا علو قوا ني املالية. التحقة ة مةةةن سةةةامة العمليةةةات املتعلقةةةة مبةةةداقيل وميةةةاريف األجهةةةزة اخلا ةةةعةللمراقبة.
 اختاذ العهقوبات عند اتقتضاة عن كل اقال بالقواعد اجلاري بها العمل. مراقبة وتتبع التيريمل باملمتلكات. تدقي حسابات األحزاا السياسية وفحص النفقات املتعلقة بالعمليات ات تخابية إلزاميةةة قضةةوع املراف ة العموميةةة ملعةةايري اجلةةودة والشةةفافية واحملاسةةبة واملسةةؤوليةوقضوع تسيريها للمبادئ والقيم الدميقراطية ال أقرها الدستور.
 وأيضةةةا القةةةا و املتعلةةة بةةةإلزا اتدارات العموميةةةة واجلماعةةةات احملليةةةة وهيآتهةةةاواملؤسسةةات العموميةةة وامليةةاحل ال ة عهةةد اليهةةا بتسةةيري مرف ة عةةا بتعليةةل القةةرارات
الدارية السلبية (.)2111-2112
 القةةا و املتعل ة بالنظةةا األساسةةي العةةا للوظيفةةة العموميةةة لغايةةة تعمةةيم املبةةاراة يفالتوظيف ومنع تضارا املياحل ومنع اجلمع بني الوظائف واألجور.
 امليةةادقة علةةو القةةا و املتعل ة حبمايةةة الضةةحايا والشةةهود واخل ة اة واملةةبلغني فيمةةاخيص جرائم الرشوة واتقتاجل واستغال النفوذ.
 القةةا و املتعلة باملفتشةةيات العامةةة للةةوزارات وتنظةةيم عاقتهةةا مةةع مؤسسةةة الوسةةيطواجمللس األعلو للحسابات واملفتشية العامة للمالية واهليئة املركزية للوقاية من الرشوة.
 القا و املتعل بإحداث أقسا للمرائم املالية ببعض حماكم اتستئناف. كمةا متةةا مائمةة املقتضةةيات التشةةريعية الوطنيةة وأحكةةا اتفاقيةة األمةةم املتحةةدةملكافحة الفساد قيوصةا يف القةا و اجلنةائي( املتةاجرة بةالنفوذ ،السةاةة يف اسةتغال
الوظةةةةائف ،الرشةةةةوة واقةةةةتاجل املمتلكةةةةات يف الق ةةةةاع اخلةةةةا  ،غسةةةةل العائةةةةدات
الجرامية) .والقا و املتعل مبكافحة غسيل األموال.
 وأطل ة املغةةرا إسةةرتاتيمية وطنيةةة ملكافحةةة الفسةةاد سةةنة  2111ومتتةةد إىل سةةنة 2121تتمتل أهدافها كما جاة يف تقريةر وزارة الوظيفةة العموميةة وحتةدي الق اعةات
العامة يف حتسني لقة املواطنني وقلب املوازين لم حتسني لقة اجملتمع الةدولي عة توطيةد
النزاهة واحلد من الفساد بشكل ملموجل يف أف  2121اعتمادا علو لةالوث احلكامةة
10
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والوقايةةة والزجةةر تتةةوىل قيادتهةةا اللمن ةة الوطنيةةة ملكافحةةة الفسةةاد .والشةةكل رقةةم()11
يبني أهم املفةاهيم املرتب ةة مبكافحةة الفسةاد بةاملغرا زمنيةا ،واألهةداف السةرتاتيمية
للمكافحة.
الشكل رقم ( :)63املفاهيم املرتب ة مبكافحة الفساد واألهداف اتسرتاتيمية يف
املغرا

امليةةدر :وزارة إصةةاح الدارة والوظيفةةة العموميةةة ،السةةرتاتيمية الوطنيةةة ملكافحةةة
الفساد ،علو الرابط اتلكرتو ي:
https: //www.mmsp.gov.ma/uploads/documents/strategie-LCC.pdf

ولكن رغةم هةاه اجلهةود املؤسسةاتية والتشةريعية التقريريةة منهةا واتستشةارية حيتةل
املغرا مستويات متقدمة يف الفساد وف عدة مؤشرات دولية متل سلم مؤشةر مةدركات
الرشوة.
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رابعا -اخل ة الوطنية ل تح الدارة (:)8683-8632
تشتمل اخل ةة الوطنيةة لصةاح الدارة  2121-2112علةو أربعةة وعشةرين مشةروعا
أساسةةةيا موزعةةةة علةةةو التحةةةوتت اهليكليةةةة األربعةةةة :التنظيميةةةة والتدبرييةةةة والرقميةةةة
والتخليقيةةة .ويرتكةةز اصةةاح الدارة علةةو الةةدعامات هةةاه مةةن حيةة التشةةريع بو ةةع
خم ةةط تشةةريعي مفيةةل لصةةدار النيةةو

القا و يةةة املةةؤطرة للتحةةوتت اهليكليةةة،

تنظيميةةا وتةةدبرييا ورقميةةا وختليقيةةا ،ولا يةةا التواصةةل باعتمةةاد خم ةةط تواصةةلي شةةامل
ملواكبة التحوتت اهليكلية لصاح الدارة من أجل اقبار وتوعيةة املةواطن عة خمتلةف
الوسةةائط ،وكةةالك التقيةةيم بإقضةةاع ق ةةة اصةةاح الدارة لعمليةةة تقيةةيم شةةامل علةةو
مرحلتني مرحلة بسنة  2115بغية استخا

النتائج األوليةة ومرحلةة التقيةيم النهةائي يف

سةةنة  2121لقيةةاجل ألةةر اتصةةاح يف الدارة العموميةةة ومةةدى حتقية األهةةداف املسة رة.
وكالك التعاو بتعبئة الشركاة واملارحنني الدوليني حول ق ة اصةاح الدارة مبةا يتةيمل
اسةةتلها افضةةل للممارسةةات والتمةةارا .والشةةكل رقةةم( )12يةةبني الةةدعامات الرئيسةةية
األربعة للخ ة الوطنية.

()19

الشةةةةةكل رقةةةةةم ( :)68الةةةةةدعامات الرئيسةةةةةية للخ ةةةةةة الوطنيةةةةةة لصةةةةةاح الدارة
()8683-8632

امليةةدر :وزارة إصةةاح الدارة والوظيفةةة العموميةةة ،اخل ةةة الوطنيةةة لصةةاح الدارة،
علو الرابط اتلكرتو ي:
https: //www.mmsp.gov.ma/ar/decline.aspx?m=7&r=379

إ احلكومةةة يف املغةةرا ت تن ل ة مةةن فةةراغ يف مكافحةةة الفسةةاد ،بةةل تسةةتفيد مةةن
اجلهود ال بالا يف هاا اجملال منا سنوات قلا ،وتعمل علو ترصيدها للمضي قدما
يف مكافحة الظاهرة ،مستحضرة اارا عدد من املؤسسات الدستورية املتخيية يف
12
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اجملةةال .فاحلكومةةة حرصةةا قةةال تشةةكيل اللمن ةة الوطنيةةة ملكافحةةة الفسةةاد ،علةةو
ما متتيلية عدد من الق اعات احلكومية واملؤسسةات الدسةتورية وكةاا املؤسسةات
املهتمة بهاا اجملال ،إ افة إىل متتيلية اجملتمع املد ي والق اع اخلا  .وعن مرتكزات
إسةةرتاتيمية مكافحةةة الفسةةاد ،فالدسةةتور  2111قيةةص فيةةا كةةاما للحكامةةة
كمةةا أرسةةو مبةةدأ النزاهةةة وربةةط املسةةؤولية باحملاسةةبة ،كمةةا ذكةةر بةةالرادة امللكيةةة
القوية ،مةن قةال اخل ةب والرسةائل امللكيةة الة أكةدت علةو إيةاة ورش مكافحةة
الفساد األهمية الازمة(.)20
قامسا -املغرا وترتيبه يف مؤشر الفساد:
تراجةةع املغةةرا يف مؤشةةر الفسةةاد العةةاملي ،حسةةب تقريةةر ترا ا سةةي أ رت اسةةيو ال،
الاي صدر يينف املغرا يف املرتبة  ،22وهو ما يعةت تراجةع املغةرا يف مؤشةر الفسةاد
بتمةةةا قةةةط ،حبية ة صةةةنف املغةةةرا يف تقريةةةر فةةةس املنظمةةةة لسةةةنة  2111يف املرتبةةةة
التمةةا و  .وأشةةار مؤشةةر مةةدركات الفسةةاد لعةةا  ،2111إىل أ ات تيةةار يف معركةةة
مكافحة الفسةاد يت لةب تكةاتف النةاجل وتوحيةد جهةودهم ،مشةريا إىل أ عةدد الةدول
ال أحزت تقدما علو املؤشر قد فاق عدد الدول ال تراجعةا رغةم أ الفسةاد ت يةزال
متفشةةيا علةةو اليةةعيد العةةاملي .كمةةا أكةةد تقريةةر ترا س ا سةةي أ  ،للتةةا الةةدول البةةالغ
عددها  112علةو مؤشةر  2111سةملا مةا دو  11ق ةة ،وحيةل املغةرا علةو ق ةة
 21وهةةي ق ةةة تعت ة حسةةب مؤشةةر املنظمةةة وجةةود مسةةتوى دو املتوسةةط مةةن الفسةةاد
املدرر(.)21

وحل فيما بعد املغرا يف املرتبة  21مةن أصةل  121دولةة يف التيةنيف الةدولي ملؤشةر
مةةدركات الفسةةاد لعةةا  2117اليةةادر عةةن منظمةةة الشةةفافية الدوليةةة ،حمققةةا بةةالك
تقدما بتسع مراكز عن السنة املا ةية ،ويف تعليقةه علةو املؤشةر قةال رئةيس احلكومةة
سعد الدين العتما ي إ هاا التقةد غةري كاف.فاململكةة احتلةا الرتبةة  ،21مةن أصةل
 121بلدا ،بة  11ق ة ،مقابل الرتبة  51برسم سنة  27( 2111ق ةة) .وعلةو مسةتوى
البلدا العربية ،أبرز التقرير أ املغةرا يةأتي يف الرتبةة السةابعة قلةف المةارات العربيةة
املتحةةدة وق ةةر واململكةةة العربيةةة السةةعودية واألرد وعمةةا وتةةو س .وترتكةةز منظمةةة
الشفافية الدولية يف تينيفها للدول علو بيا ات مرتب ة بالسلوكيات املرتب ةة بالفسةاد
11
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كالرشوة ،واقتاجل املال العةا  ،واسةتغال السةل ة مليةاحل شخيةية ،واحملسةوبية يف
اخلدمة املد ية(.)22
كما تقيس بعض البيا ةات اآلليةات املو ةوعة ملكافحةة الفسةاد متةل آليةات حماسةبة
املسؤولني الفاسدين ،وقدرة احلكومة علو ت بي آليات تعةزز النزاهةة ،ووجةود قةوا ني
كافية حول الفياح املالي ومنع تضارا املياحل .ويتم تنقيط الةدول عةن طرية إجةراة
عمليات حسابية خمتلفة علو هاه البيا ات ،للوصول إىل درجة هائية واحةدة لكةل دولةة
من  1إىل  ،111وكلما ارتفعا تيمة املؤشةر للدولةة يقةل معهةا درجةة الفسةاد املاحةظ
بهةةا ،وتيةةنف الدولةةة ال ة حتيةةل علةةو درجةةة  111دولةةة قاليةةة مةةن الفسةةاد .وذلةةك مةةا
يو حه الشكل رقم( )12الاي جيمع بني ترتيب املغرا بني سن  2111و 2117وبني
ت ور ترتيب املغرا إىل غاية .2111
الشكل رقم ( :)61ترتيب املغرا بني سن

 8630و 8631وت ور ترتيب املغرا إىل

غاية .8630

امليةةدر :ترتيةةب الةةدول العربيةةة علةةو مؤشةةر مةةدركات الفسةةاد  ،2117علةةو الةةرابط
اتلكرتو ي:
https: //www.mubasher.info/news/2017
366
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وميو

ما حققه املغرا قال سنة  2117من حتسن يف مؤشر مامسةة الرشةوة،

قةةال السةةيد رئةةيس احلكومةةة إ هةةاا التحسةةن جيةةب أ يسةةتمر ،وأ تواكبةةه إ ةةازات
حقيقية يلمسها اجلميع وترفع منسةوا التقةة .وت ميكةن حتقية اي تقةد دو التيةدي
هلاه الظاهرة ال

تنخر أجهةزة الدارة حتةو يةتمكن املغةرا لييةبمل شةريكا فةاعا يف

املنظومة القتيادية العاملية.
احملور التال  :الفساد يف الدارة اجلزائرية بني األسباا والتشريع ملكافحته
أوت -جمهودات اجلزائر يف مكافحة الفساد:

إ مكافحة الفساد مهمة قا و يةة وأقاقيةة وطنيةة ،تسةهم يف تعزيةز ومحايةة حقةوق
ال سا  ،ويف

اح ق ط التنمية وبلوغها أهدافها ،ومكافحة الفساد حيتةاع إىل ق ةة

وبر ةةامج عمةةل تسةةتند إىل عةةز تجتتةةاث هةةاه اآلفةةة اخل ةةرية ،واىل تشةةريعات افةةاة،
وتدابري وسياسات فاعلة ،وكالك إىل آليات للمساةلة واملكاشفة واحملاسبة.
فقد قاما السل ات اجلزائريةة قةال السةنوات األقةرية بتعةديل وتكييةف منظومتهةا
القا و ية من أجل مكافحة ظاهرة الفساد ،وهاا قيد حتسني اليورة السيئة عن بيئةة
األعمال وتشميع اتستتمار .وإ إصدار القا و رقم  11-11املتعل بالوقاية مةن الفسةاد
ومكافحته يعت تتوجيا لجراةات م ابقة القا و اجلزائري مع مضةمو اتفاقيةة األمةم
املتحدة ال صادقا عليها اجلزائر يف سنة .2111
بةةدأت اجلزائةةر معركتهةةا

ةةد الفسةةاد بالتحةةالف مةةع اجملتمةةع الةةدولي حملاصةةرة هةةاا

الةةداة ،فكةةا هلةةا فضةةل السةةب العربةةي يف ات ضةةما ال ةةوعي إىل اتتفاقيةةة الدوليةةة
ملكافحة الفساد ،وصةادقا عليهةا عةا ( 2111املرسةو الرئاسةي 122لسةنة ،)2111
واعت ة ت أحةةد مهندسةةي اتفاقيةةة اتحتةةاد الفريقةةي ملكافحةةة الفسةةاد ،وال ة صةةادقا
عليها عةا ( 2111املرسةو الرئاسةي  127لسةنة  .)2111كمةا كا ةا صةاحبة السةب
العربي ملائمة تشريعها الوطت مةع املعةايري الدوليةة يف هةاا اليةدد ،بإصةدارها للقةا و
رقةةم  11لسةةنة  2111املتعل ة بالوقايةةة مةةن الفسةةاد ومكافحتةةه ،حتةةو مةةن قبةةل ابةةرا
اتتفاقيةةةة العربيةةةة ملكافحةةةة الفسةةةاد عةةةا  ،2111والةة صةةةادقا عليهةةةا سةةةنة 2111
(املرسو الرئاسي  215لسنة  .)2111كما اتبعا هاا املسعو بإصاحات تفتة لقا و
اتجةةراةات اجلزائيةةة وقةةا و اليةةفقات العموميةةة عةةا  2111لتسةةتميب آلليةةات الوقايةةة
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واملتابعةةةة والتحةةةري مةةةع ال ةةةابع احلركةةةي واملةةةنظم هلةةةاه اجلةةةرائم .كمةةةا سةةةارعا إىل
استحداث إطار مؤسساتي واع للمراقبة البعدية للفساد املالي(جملس احملاسبة) ،وتنفيةا
إسرتاتيمية املكافحة (اهليئة الوطنيةة ملكافحةة الفسةاد) ،اهيةك عةن ت ويرهةا آلليةات
التحري (الديوا الوطت املركزي لقمع الفساد).

()23

ومع ذلك تبقو الع ة يف امللموجل وهو اتسةاع دائةرة الفسةاد الشةية الةاي يؤكةد علةو
عد تنفيا التشريعات والقوا ني بشكل جدي .فبالرجوع للتشريع اجلزائةري وبالتحديةد
املرسو الرئاسي رقم( )11/12املؤرخ يف  11ف اير  2112الاي يتضمن التيدي علةو
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة ،املعتمدة من قبل اجلمعية العامة لألمةم
املتحدة مبدينة بالريمو يو  11وفم ،2111
للفساد

ده قد عاجل مو ةوع التةدابري الوقائيةة

من البابني التا ي والتال من قا و الوقاية من الفساد ومكافحته ،وذلةك يف

املواد من  12إىل  .21و وجزها يف ما يلي:

()24

 -3التدابري الوقائية يف الق اع العةا  :إ هةاه التةدابري هلةا دور عاجةي ولةيس ردعةي
بهةةدف محايةةة الوظيفةةة العامةةة مةةن كةةل أشةةكال الفسةةاد الداري كمةةا تعةةزز جمةةال
املسؤولية والعقا ية يف تسيري األموال العمومية .تضمنها املشةرع اجلزائةري يف املةواد مةن
 12إىل  12من قا و الوقاية من الفساد ومكافحته.

()25

أ -معايري التوظيف يف الق اع العا  :بينا املادة التالتة مةن قةا و الوقايةة مةن الفسةاد
ومكافحته ،أهم القواعد ال يتعني مراعاتها يف توظيف مستخدمي الق ةاع العةا ويف
تسيري حياتهم املهنية.
ا -التيةةريمل باملمتلكةةات:

حي ةدد قةةا و الوقايةةة مةةن الفسةةاد ومكافحتةةه قائمةةة

معينة للموظفني اخلا عني لواجب التيريمل باملمتلكةات ،بةل مةن صةياغة املةادة الرابعةة
يفهةم أ كةل املةوظفني العمةةوميني ملزمةو مبةدئيا بواجةب التيةةريمل ،ومةع ذلةك قيةةا
املادة السادسة من قا و  11/11باكر فئة من املوظفني العمةوميني اخلا ةعني لواجةب
التيةةريمل .ويتضةةمن التيةةريمل وجةةودا لألمةةار العقاريةةة واملنقولةةة ال ة حيوزهةةا املوظةةف
العمةةومي أو أوتده القيةةر يف اجلزائةةر أو يف اخلةةارع .كمةةا حةةددت املةةادة السادسةةة مةةن
القةةا و اجلهةةات ال ة يةةتم التيةةريمل أمامهةةا بالنسةةبة ل ائفةةة مةةن املةةوظفني العمةةوميني.
وأحالا بالنسبة لباقي املوظفني إىل ص تنظيمي.
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ع -مدو ات قواعد سلور املوظفني العموميني :يفرض علو الدارة العامة و ع آليات
للسلور واألقاق أو ما يعرف باملدو ات األقاقيةة يف الق ةاع العةا حتةدد الطةار الةاي
يضمن األداة السليم واملائم للوظائف العمومية حتقيقا ودعما ملكافحة الفساد ،حسب
املادة  17من قا و الوقاية من الفساد ومكافحته.
د -النزاهة يف جمال إبرا اليفقات العموميةة :اعتمةد املشةرع يلةة إجةراةات تتمتةل
يف:
 عا ية املعلومات املتعلقة بإجراةات إبرا اليفقات العمومية. العداد املسب لشروط املشاركة وات تقاة. و ع معايري مو وعية ودقيقة تختاذ القرارات املتعلقة بإبرا اليفقات العمومية. إتاحةةة طةةرق ال عةةن املمكنةةة ألصةةحاا امليةةاحل قيةةد الةةدفع بعةةد احةةرتا قواعةةدإبرا اليفقات.
 -8معةةايري احملاسةةبة يف جمةةال الق ةةاع اخلةةا  :ا تهمةةا اجلزائةةر تةةدابري وقائيةةة يف
جمةةةةال الق ةةةةاع اخلةةةةا

ةةةةمن املةةةةادتني  11 ،12مةةةةن قةةةةا و الوقايةةةةة مةةةةن الفسةةةةاد

ومكافحتةةه ،ففةةي املةةادة  12حيةةرت التةةدابري ال ة يةةتعني اختاذهةةا ملنةةع
اخلا

ةةلوع الق ةةاع

يف الفساد وميكن إجيازها يف النقاط التالية:

 تعزيز التعاو بني األجهزة ال تتوىل الكشف والقمع وكيا ات الق اع اخلا . تعزيةةز و ةةع معةةايري ومةةدو ات قواعةةد السةةلور قيةةد احملافظةةة علةةو زاهةةة الق ةةاعاخلا .
 تعزيز الشفافية بني كيا ات الق اع اخلا . تدقي داقلي حلسابات املؤسسات اخلاصة قيد منةع مةا يةأتي (حسةب املةادة :)11مسك حسابات قةارع الةدفاتر ،إجةراة معةامات دو تةدوينها يف الةدفاتر أو دو تبيينهةا
بيورة وا حة ،تسميل فقات وهمية ،أو قيد التزامةات ماليةة دو تبةيني غر ةها علةو
الوجه اليحيمل ،التاف العمدي ملستندات احملاسبة قبل ا تهاة اآلجال املنيو

عليهةا

يف التشريع والتنظيم املعمول به.
 -1مشاركة اجملتمع املد ي يف تدابري الوقاية مةن الفسةاد :املشةرع اجلزائةري بيةدد
اعتمةةاده لسةةةرتاتيمية وقائيةةةة ملكافحةةةة الفسةةةاد فقةةد تضةةةمن يف املةةةادة  11مةةةن قةةةا و
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 11/11مو ةةةوع اجملتمةةةع املةةةد ي وأوجةةةب

ةةةرورة تشةةةميع مشةةةاركته يف الوقايةةةة مةةةن

الفساد.
لا يا -أسباا استمرار الفساد يف الدارة اجلزائرية:
رغم ما سعا إليه اجلزائر من قال الجراةات التشريعية والصاحية لعدة ق اعات
للتخفيةةف مةةن وطةةأة الفسةةاد الداري إت أ هنةةار العديةةد مةةن األسةةباا ال ة تنقسةةم بةةني
قيور التشريعات أو تعود لالتزا بتلك التشريعات ميكن إجيازها يف مايلي:
 عةةد الت بيةة الفعلةةي لقةةوا ني مكافحةةة الفسةةاد و قةةص الةةردع ،فمةةتا املرسةةواخلا

بتشكيل اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته صةدر يف ةوفم 2111
يتم تفعيلها وتعةيني أعضةائها إىل غايةة ةوفم  2111وباشةرت مهامهةا يف 12

واهليئة

جا في .2111
 استمرار هيمنة الدولة علو النشاط القتيادي وازدياد فقاتها مما يضاعف فةرالفساد ،وغياا الق اع اخلا

الاي هو أيضا ليس بعيدا عن الفساد.

 قةةص الشةةفافية يف اهليئةةات واملؤسسةةات العموميةةة والتكةةتم علةةو املعلومةةات املاليةةةحبمة أسرار املهن وبالتالي ييعب مراقبتها أو حماسبتها أو تتبعها من اجملتمع املد ي.
أو للمؤسسات ال تبلغ عن حاتت الفساد.

 -عد وجود ما ات كافية لألشخا

 عد اتستقالية التامة للقضاة وللهيئات الرقابيةة املوجةودة ممةا يعية عملةها بسةببالضغوط سواة من أصحاا النفوذ أو من طرف السل ة التنفياية...إخل.
 عةةةد إشةةةرار اجملتمةةةع املةةةد ي واهليئةةةات املسةةةتقلة يف تعزيةةةز الشةةةفافية ومكافحةةةةالفساد.
-

عف الرقابةة التشةريعية متةل عةد إجبةار ال ملةا احلكومةة بتقةديم دوري لقةا و

بط امليزا ية وهو ح يضمنه له الدستور.
 ال فةرة املاليةة الة متتعةا بهةا اجلزائةةر يف العشةرية األقةرية تيمةة ارتفةاع األسةةعارفسهلا املخ

ات التنموية الكبرية ال

قلقا مشاريع وزعا بني الشةركات الوطنيةة

واألجنبية وكترت املنافسة ال رافقتها الرشاوى وزيادة الفساد.
 قةةةص يف حريةةةة اليةةةحافة والعةةةا قاصةةةة املرئةةةي الةةةاي لةةةه تواصةةةل كةةةبري مةةةعاملواطنني.
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تبنا احلكومة يلةة مةن الة امج التنمويةة القتيةادية بدايةة مةن سةنة  2111تيمةة
الوفرة يف السيولة باخلزينة العمومية وال

وفرها ارتفةاع أسةعار الةبرتول فشةهدت الفةرتة

مةةن سةةنة  2111إىل غايةةة سةةنة  2111لالةةة بةةرامج تنمويةةة حبةةوالي  21.111مليةةار دع
قسما علو املشاريع التنمويةة ،حية قامةا اجلزائةر يف م لةع األلفيةة اجلديةدة بةإطاق
سياسةةة ال عةةاش القتيةةادي لتحقي ة تنميةةة شةةاملة ومسةةتدامة ،وقةةد متخةةض عةةن ذلةةك
إطةةاق لالةةة بةةرامج تنمويةةة ك ة ى بغةةاف مةةالي إيةةالي قةةدر حب ةوالي  21512مليةةار
دينار ،متتلا يف بر امج دعم ال عاش القتيةادي للفةرتة ( )2111 -2111بغةاف مةالي
قةةدر بةةة  11.5مليةةار دينةةار جزائةةري ،ال ةةامج التكميلةةي لةةدعم النمةةو للفةةرتة (-2111
 )2115بغةةاف مةةالي قةةدر حبةةوالي  211مليةةار دينةةار جزائةةري ،وأيضةةا بر ةةامج توطيةةد
النمةو للفةرتة ( )2111 -2111بغةاف مةالي قةدر بةة  1111مليةار دينةار جزائةري ،إت أ
هةةاه املشةةاريع

حتق ة جممةةل أهةةدافها يف حتقي ة التنميةةة القتيةةادية وت ةةوير الةةباد

ولكنها باملقابل فتحةا األبةواا أمةا الفسةاد الداري لينخةر كةل امليزا يةات املخييةة
ملعظم الق اعات وحولا اجلزائر إىل جمال مفتوح ل تشار الفساد بكل أشكاله.
لالتا -ترتيب اجلزائر مبؤشر مدركات الفساد حسب منظمة الشفافية الدولية:
استنادا للتقارير الدولية

د مؤشر منظمة الشفافية الدولية الاي يتدرع مةن اليةفر()1

إىل العشةةةرة ( ،)11يف درجةةةة وجةةةود الفسةةةاد ،حية ة  :الدرجةةةة صةةةفر :سةةةي رة الفسةةةاد
بشكل كلي....فاسد جدا والدرجة العاشرة :و عية اخللو من الفساد .....ظيف جدا.
اجلدول رقم ( :)63ترتيب اجلزائر مبؤشر مدركات الفسةاد حسةب منظمةة الشةفافية
الدولية.
السنوات
2112
2111
2111
2111
2117
2112
2115
8636

ترتيب

عدد دول

اجلزائر
22
57
57
21
52
55
111
111

الرتتيب
122
111
112
112
121
121
121
172

املؤشر

السنوات

201
207
202
201
201
202
202
205

2111
2112
2112
2111
2111
2111
2117

ترتيب

عدد دول

اجلزائر
112
111
51
111
22
112

الرتتيب
171
177
177
177
117
171

205
201
201
201
201
202

112

121

202

املؤشر
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امليدر :من إعداد الباحتتني بناةا علو معلومات تقارير منظمة الشفافية الدولية علةو
الرابط التشعيب:
http:
//www.transparency.org/news/feature/coppuption-perceptionsindex- 2016

إ اجلزائر حسب اجلدول رقم ( )11توجد من جمال الةدول الة بهةا حمةم كةبري
من الفساد وهي من البلدا املتأقرة يف جمال ما الشفافية واحلد من الفساد ،فبعةد
البدة يف ال امج التنموية ال جاةت مبشاريع

خمة ويف سةنة  2112حتيةلا اجلزائةر

علو درجة سيئة قدرت يف املؤشر بةةة  2.1واحتلا الرتبة  22من أصةل  122دولةة ،وهةاا
يعت تفشي الفساد يف الباد ،لةم حتسةن املؤشةر بشةكل طفيةف قةال الفةرتة مةن سةنة
 2111إىل غايةةة سةةنة  2111ويعةةود ذلةةك أساسةةا لاجةةراةات القا و يةةة املتخةةاة مةةن قبةةل
احلكومة اجلزائلرية علو حسب ماتنص عليه اتفاقية األمم املتحةدة ملكافحةة الفسةاد،
ومت اصةةدار القةةا و رقةةم ( )11-11املةةؤرخ يف  21فيفةةري  ،2111املتعل ة بالوقايةةة مةةن
الفساد ومكافحته ،اجلريدة الرمسية للممهورية اجلزائرية العدد  ،11اليادرة بتةاريخ
 ،2111/12/12ومباشرة قال سنوات  ،2112 ،2117 ،2111ارتفع املؤشةر قلةيا
عنةةد درجةةة  12مةةن أصةةل عشةةر درجةةات لتخةةرع بةةالك مةةن القائمةةة السةةوداة ال ة تضةةم
جمموعةة البلةدا األكتةر فسةادا يف العةا والة تتحيةل علةو أقةل مةن  12درجةات يف
املؤشر .لتعود للقائمةة مباشةرة قةال سةنوات  ،2111 ،2111 ،2115تيمةة اخنفةاض
املؤشةةر إىل أقةةل مةةن  12درجةةات ،وهةةي فةةرتة بدايةةة بر ةةامج دعةةم النمةةو()2111-2111
الةةةاي قيةة ص لةةةه غةةةاف مةةةالي قةةةدر بةةةة  1111مليةةةار دينةةةار جزائةةةري ،لةةةدعم التنميةةةة
القتيةةادية جبملةةة مةةن اتسةةتتمارات الضةةخمة يف معظةةم الق اعةةات ،إت أ املسةةؤولني
وجدوا فرصة أك ملمارسة الفساد بشكل أعم  .لةم ارتفةع املؤشةر يف سةنة  2112إىل
 2.1وبقي حتو قال السنوات الاحقة مستقرا يف فةس اجملةال ( )2.1-2.2وهةو مؤشةر
عيف من أصل  11درجات مما يفسر وجود بيئةة مةن الفسةاد ومراتةب غةري مشةرفة مةن
حي الشفافية والنزاهة يف اجلزائر قاصة يف ما يتعل بالوظيفةة العموميةة وتسةيري املةال
العةةا وقةةد جةةاةت برتتيةةب  112مةةن جممةةوع  171دولةةة قةةال سةةنة  ،2111وبقيةةا علةةو
فس احلال الشية قال سنة  2117حي رتبا يف الرتبةة  112مةن جممةوع  121دولةة
ومبؤشر  2.2من أصل عشرة.
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ومن أبسط الدتئل علو أ اجلزائر تشهد منوا سريعا لظاهرة الفساد الداري ظاهرة
الرشوة ال متتل أق ر داة أصاا الدارة اجلزائرية واسةتفحل فيهةا بشةكل تفةا تلةك
اجلرمية األقاقية ال متس الضمري املهت واتعتداة علو لقة املواطن يف إدارته ووطنةه
بعةد اتعتةةداة علةةو أموالةةه .وتشةةك أ إ تشةةار مظةاهر الفقةةر والتخلةةف قةةد سةةبب إ تشةةار
الرشوة حتو حتولا إىل قاعدة عمل جململ املعامات اليومية يف الوظيفة العامة.
فمةةتا علةةو مسةةتوى إدارة اجلمةةارر أعلةةن مةةديرها ا ةةه مت فيةةل ومقا ةةاة أكتةةر مةةن
 111يركةةي بتهمةةةة الرشةةةوة..وتهريب 2آتف مليةةةار إىل اخلةةةارع)26( ،بال ةةةافةملتابعة
أكتةةر مةةن  121مةةن مةةوظفي اجلمةةارر بسةةبب الرشةةوةواألق اة املهنيةةة( ،)27وكشةةف
املفتش العا للممارر أ ه مت توقيف  212يركي من بينهم أعوا وإطةارات متةورطني
يف تعةةاطي الرشةةوة مةةن املسةةتوردين واملتعةةاملني القتيةةاديني)28( ،وأيضةةا علةةو مسةةتوى
البلديات فقد كشفا ميادر من وزارة الداقليةة واجلماعةات احملليةة إدا ةة  112رئةيس
بلدية من أصل  1111رئيس علو املستوى احمللي تيمةة تةورطهم بعمليةات فسةاد ...كمةا
أ  1117منتخةةب حملةةي تورطةةوا يف قضةةايا مشةةبوهة ومعةةامات غةةري قا و يةةة قاصةةة مةةا
تعل منها مبمال العقار وحتويل األرا ي والتاعب يف منمل اليفقات العموميةة ،دو أ
نسو املعامات التمارية الدولية لإلدارة اجلزائرية وال تؤكد علو تفاقم أزمة الفساد
الداري يف اجلزائر من أمتلتها استرياد 111م حنة بقيمة  211مليو دوتر وهي قدمية
حتايل فيها املستوردو وأظهروها بفاتورات جديدة.

()29

وكةةل يةةو تعةةج اليةةحافة اجلزائريةةة بأقبةةار اتقةةتاجل والنهةةب لتةةروة الةةباد ملئةةات
املليارات ف يد اجلزائر قةال سةنة  2111مت اقةتاجل مةن حسةابات الزبةائن يف وكالةة
واحدة 1.5مليةار سةنتيم مةن دفةاتر التةوفري واتحتيةاط التابعةة لةةةة  11زبةو  )30( ،وقةال
شةةهر أوت مةةن هةةاه السةةنة  2112أيضةةا قةةا قةةابض بريةةد مكتةةب الدبةةداا باليةةحراة
اجلزائرية بالس و علو  2.1مليار سنتيم ،وتعةرض

ةحايا اقةتاجل  2مايةري مةن بريةد

اجلزائر ببسكرة قال سنة  2117إىل طول ات تظار للتعةويض رغةم دقةول القضةية يف
مسةةارها القةةا و ي منةةا اكتشةةاف التغةةرة املاليةةة( ،)31وسةةابقا كشةةفا جمموعةةة ولةةائ
ومراسةةات رمسيةةة ملؤسسةةة بريةةد اجلزائةةر ،كيةةف تتسةةرت املديريةةة العامةةة لل يةةد علةةو
عمليات اقتاجل وحتويل ألموال املةواطنني والزبةائن رغةم التقةارير املفيةلة الة وصةلتها
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ال تؤكد التورط بالدليل وال ها  ،إت أ القضايا أغلقةا و يةتم التبليةغ عنهةا رغةم
مرور أكتر مةن عةا علةو وقائعهةا .رغةم أ القةا و  11-11املتعلة بالوقايةة مةن الفسةاد
ومكافحتةةه يلةةز املسةةؤول بةةالتبليغ علةةو متةةل هةةاه اجلةةرائم حتةةا طائلةةة العقوبةةة ،حية
يةةنص القةةا و علةةو معاقبةةة كةةل شةةخص يعلةةم حبكةةم مهنتةةه أو وظيفتةةه بوقةةوع جرميةةة
اتقتاجل و يبلغ عنها السل ات املختية وهي اجلهات القضائية يف الوقا املائم بعد
هاية عملية التحقي الداقلي ال مضةو عليهةا أكتةر مةن  11شةهرا كةاما ،و يةتم
حتريك حتو جلنة ات ضباط ل يد اجلزائر.
ومةةن جا ةةب آقةةر ،راسةةل مةةدير الشةةبكة ال يديةةة باملديريةةة العامةةة بتةةاريخ  11جةةوا
 2112السيد املدير العا حول قضية اقتاجل مكتب بريد وهرا حبي اجملاهد أواقةر
 ،2112وأبلغه بتواطؤ مفةتش باملديريةة الوتئيةة لةوهرا  ،وهةو قريةب مسةؤول كةبري يف
املؤسسة باملديرية العامة حسب املعلومات املتوفرة ،وأحل علو

رورة إحالةة املفةتش علةو

اجمللس التةأدييب و التحقية معةه بعةد لبةوت تورطةه مةع قةابض مكتةب بريةد وهةرا حةي
اجملاهد يف طمس أدلة اتقتاسات قبل مرور احملققةني علةو املكتةب ،وحسةب ميةادر
داقلية يف بريد اجلزائر ،فإ كل الاين وردت أمساةهم واتقتاسات والتحويات غةري
الشرعية ألموال الزبائن واملةواطنني الة تورطةوا فيهةا ،قةد حةافظوا علةو مناصةبهم و
تتحرر حتةو جلةا ات ضةباط علةو أقةل تقةدير ،ماعةدا املةدير اجلهةوي للتةدقي  ،الةاي
غادر منيبه وأحيل علةو التقاعةد ،وهةاا رغةم تةوفر أدلةة الدا ةة والتواطةؤ والتقيةري يف
تقارير املفتشيات اجلهويةة للشةلف ووهةرا واملديريةة العامةة مةن قةال مديريةة الشةبكة
ال يديةةة .وكةةل هةةاا رغةةم أ مؤسسةةة بريةةد اجلزائةةر متلةةك هةةيكا تنظيميةةا حمكمةةا،
ولديها هيئات مراقبةة علةو مسةتوى ييةع وتيةات الةوطن ،وذكةر بةأ أكتةر مةن 111
موظف مهمتهم األساسية والوحيدة هي الرقابة ،متهمةا مةوظفني مبؤسسةته يعملةو علةو
تكسري املؤسسة وزعزعة إستقرارها.

()32

وقال سنة  2111اتهم تقرير سري للبنك املركزي مؤسسة لبريةد اجلزائةرل بالعمةل
متامةةةا قةةةارع التةةةدابري املنيةةةو

عليهةةةا يف قةةةا و مكافحةةةة تبيةةةيض األمةةةوال ومتويةةةل

الرهةةاا ،وقةةال أ مسةةؤولي املؤسسةةة ال ة حتيةةي رحنةةو  12مليةةو حسةةاا مةةالي،
ميتتلوا ألي من الجراةات الرقابيةة الة يفر ةها القةا و ألجةل فحةص وحتديةد ميةدر
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وحمم اليداعات والتحويات املشبوهة من رحنو مليةو عمليةة ماليةة تةتم يوميةا مةا بةني
احلسةةابات ال يديةةة اجلاريةةة ،كمةةا أهملةةوا التةةدابري ال ة تسةةممل بةةالتعرف الةةدقي علةةو
هوية مايني الزبةائن الةاين يتوافةدو شةهريا علةو خمتلةف مراكةز اليةكور ال يديةة
ع الرتاا الوطت.

وجاة يف التقرير أ مكمن اخل ورة يف املسألة يبدأ من حمم مؤسسة بريةد اجلزائةر
فسةةها ،حي ة ميةةر مةةن قاهلةةا  57باملائةةة مةةن األمةةوال ال ة ختةةرع مةةن بنةةك اجلزائةةر،
وتوظةةف املؤسسةةة رحنةةو  21ألةةف مسةةتخد وتسةةري  12مليةةو حسةةاا بنكةةي ليةةاحل 5
مايني زبو  ،كما تعاجل ما يقرا من مليو عملية مالية يوميا.
وبةةالرغم مةةن ذلةةك يقةةول مفتشةةو البنةةك املركةةزي أ مؤسسةةة بريةةد اجلزائةةر لتفتقةةد
خلري ةةة املخةةاطرل ال ة يفةةرتض أ حتةةدد بدقةةة التهديةةدات الة ميكةةن مةةن قاهلةةا أ
تتسرا عمليات مالية مشبوهة وغري قا و ية لتبييض األموال ومتويل الرهةاا ،ويرب ةو
بني ذلك وبني غياا منيب مراسل قليةة معاجلةة املعلومةات املاليةة يف اهليكلةة اجلديةدة
للمؤسسةةةة ،الةةةاي ل تعينةةةه املؤسسةةةةل ،خمالفةةةة بةةةالك ةةةص القةةةا و  ،كمةةةا وصةةةف
املفتشو اآلليتني اللتني اعتمدتهما املؤسسة ،أوتهما حلفةظ الولةائ والبيا ةات اخلاصةة
مبختلةةف العمليةةات املاليةةة ،وقييةةا التا يةةة لتعريةةف الزبةةائن والعمةةاة بأ همةةا لغةةري
كاملتني ،وغري مهيةأتني وت فعةالتنيل يف أداة مهماتهمةا.مع ارتفةاع حيةيلة القتاسةات
إىل  21مليار سنتيم ،مؤقرا محلا وزيرة ال يد وتكنولوجيات العا واتتيال هدى
إميةةا فرعةةو  ،املةةواطنني مسةةؤولية تنةةامي لاتقةةتاجل ألرصةةدة زبةةائن بريةةد اجلزائةةرل،
مشةةةرية أ لأزيةةةد مةةةن  11باملائةةةة مةةةن عمليةةةات القةةةتاجل تعةةةود إىل أق ةةةاة أو إهمةةةال
املواطننيل.سببها حسب تائج التحقيقات أق اة يرتكبها الزبائن قال ملة اليةكور
أو

ياعهال داعية إىل لعد حتميل موظفي املؤسسة املسؤوليةل(.)33
وأ ةةافا أ اسةةتحداث ل ظةةا إ ةةاارل الزبةةائن هاتفيةةا عةةن كةةل عمليةةات السةةحب يف

رصةةيده سةةيمكن مةةن ات تهةةاة مةةن متةةل هةةاه املمارسةةات .كمةةا سيسةةاهم مركةةز بنةةك
املعلومةةات الةةاي دشةةةن يف األيةةا املا ةةةية يف لتةةأمني األرصةةدة ومحايتهةةةا مةةن القرصةةةنة
واتقتاجلل( .)34وقد اعرتف وزير املالية الساب السيد مراد مدلسي أ اجلزائةر

ةيعا

قال لاث سنوات فقط  111مليةار سةنتيم بسةبب سةوة التسةيري( ،)35حسةب مةا شةرته
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جريةةدة احملقة يف العةةدد  22بتةةاريخ  17ةةوفم  ،2117فهةةل يةةا تةةرى سةةوة التسةةيري هةةو
املي ة لمل املةةنقمل للفسةةاد الداري يف الدارةاجلزائريةةة؟؟؟ ومةةع كةةل هةةاه الفضةةائمل ال ة
تتسارع كالوباة يف جسد الباد يةبني ت ةور املؤشةر حسةب الشةكل رقةم( )11يف أرقةا
غةةري مشةةرفة أبسةةط تفسةةري لعةةد فعاليةةة التةةدابري املتخةةاة ملكافحةةة الفسةةاد الداري يف
اجلزائةةر ،وإ ترتيةةب اجلزائةةر يف سةةنة  2111كةةا برتبةةة  111دوليةةا ويف سةةنة 2112
علةةو فةةس النق ةةة ولكةةن برتتيةةب  51عامليةةا تيعكةةس حتسةةنا يف الو ةةعية وإمنةةا يعةةود
السةةةبب لرتاجةةةع عةةةدد الةةةدول املعنيةةةة باتحيةةةاة مةةةن  171دولةةةة يف  2111إىل  112يف
.2111

امليدر :من إعداد الباحتني بناة علو مع يات اجلدول رقم ()11
رابعا -ترتيب اجلزائر مبؤشر

بط الفساد حسب تقارير البنك الدولي:

ترتبا اجلزائر من قال التقارير الدولية حول الفساد يف مراتب متأقرة تؤكد علةو
وجةةود وإ تشةةار الفسةةاد يف ييةةع أجهةةزة الدولةةة .واجلةةدول رقةةم( )12يةةبني مؤشةةر

ةةبط

الفساد حسب تقارير البنك الدولي قال الفرتة (.)2111 -2112
اجلةةدول رقةةم ( :)68ترتيةةب اجلزائةةر مبؤشةةر

ةةبط الفسةةاد حسةةب تقةةارير البنةةك

الدولي()8630 -8661
السنوات
2112
2111
2111
2111
2117

قيمة املؤشر
 1011 1011 1012 10251017 -

السنوات
2112
2115
2111
2111
2112

قيمة املؤشر
 1011 1015 1011 10121011 -

السنوات
2112
2111
2111

قيمة املؤشر
 1011 10111012 -

2111

1025 -
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امليدر :من إعداد الباحتني بناةا علو معلومات تقارير منظمة الشةفافية الدوليةة علةو
الرابط التشعيب:
http: //www.transparency.org/news/feature/coppuption-perceptionsindex-2016

مةةن قةةال اتعتمةةاد علةةو مؤشةةر

ةةبط الفسةةاد الةةاي يعةةده البنةةك الةةدولي

ةةد أ

اجلزائةةر متةةأقرة جةةدا يف هةةاا اجملةةال ،ويعةةود السةةبب يف ذلةةك كمةةا أشةةار التقريةةر إىل
أو اع احلوكمة أو مؤشةرات إدارة احلكةم والنزاهةة ،والةاي يعتمةد علةو قيةاجل مةدى
تةةةةورط السياسةةةةيني وال ملةةةةا يني والقضةةةةاة ومةةةةوظفي احلكومةةةةة ومسةةةةؤولي الضةةةةرائب
واجلمارر يف قضايا الرشوة والفساد .وقد أو ةمل التقريةر بةأ

ةعف املؤسسةات العامةة

يف الدولة وغيةاا الشةفافية يف الدارة العامةة واملاليةة ،و ةعف القةدرة علةو ردع ومعاقبةة
الفاسةةةدين ،وغيةةةاا النظةةةا القضةةةائي املسةةةتقل ،بال ةةةافة إىل عةةةد فعاليةةةة وجةةةدوى
الصاحات ال تقو بها احلكومة ،وهةو مةا يسةبب تراجةع ترتيةب اجلزائةر علةو سةلم
بط الفساد.

()36

إ صور الفساد الداري يف الدارة اجلزائرية متعددة لةالك سةاهما يف تراجةع الةباد
يف ت بي تشريعات بط الفساد رغم وجودهةا ،حية أ التةأقر يف احلضةور والتعمةل
يف ات يةةراف مةةن العمةةل هةةو السةةمة البةةارزة ألغلةةب مةةوظفي الدارة وحيةةدث هةةاا تيمةةة
تسةةيب الدارة بدايةةة مبسةةؤوليها ،الةةاين تغيةةب عةةنهم الرقابةةة واحملاسةةبة ،اهيةةك عةةن
احملابةةاة والتحيةةز ال ة طغةةا بشةةكل واسةةع عنةةد ا ،أيةةن ت غةةو يف الوظيفةةة العموميةةة
العاقةةةات العائليةةةة واألهةةةل واألصةةةدقاة دو النظةةةر ت ملعةةةايري الكفةةةاةة وت اجلةةةدارة،
وهكةةةاا تةةةدرجييا يف السةةةلم الداري حتةةةو ييةةةبمل الةةةرئيس حمةةةاط بأهلةةةه وأصةةةدقائه
فيشكل مملكة ختد ميلحته اخلاصة ت إدارة خلدمة اجملتمع .فمةا إ توجةه املةواطن
البسةةيط لدارة عامةةة طلبةةا خلدمةةة مةةن حقةةه إت وقةةد وجةةد عةةدد مةةن يتعسةةف ويتسةةلط
ويتقةةاعس عةةن اخلدمةةة أكتةةر بكةةتري مةةن عةةدد مةةوظفي اخلدمةةة احلسةةنة ويف الوقةةا
احملدد.
فإسةةاةة اسةةتغال املنيةةب يف اجلزائةةر أصةةبحا حقيقةةة واقعيةةة تبةةد مةةن السةةرعة يف
إجياد حلول ردعية هلا .وتعت تنظيمات اجملتمةع املةد ي ووسةائل العةا واليةحافة أهةم
األدوات الة تكشةةف قضةةايا الفسةةاد وتتريهةةا لةةدى السةةل ات العموميةةة والةةرأي العةةا ،
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كةةالك اجلمعيةةات الوطنيةةة غةةري احلكوميةةة متةةل اجلمعيةةة الوطنيةةة ملكافحةةة اآلفةةات
الجتماعيةةة واللمنةةة الوطنيةةة ملبةةادرة الفسةةاد وقضةةايا اجملتمةةع ،واخلليةةة الوطنيةةة حلمايةةة
األمةار العموميةةة. ..فالفسةةاد قضةةية جمتمعيةةة ت تقتيةر مهمةةة حماربتهةةا علةةو اجلبهةةات
الرمسيةةة فقةةط بةةل حتتةةاع إىل تظةةافر جهةةود اجلميةةع وقاصةةة خمتلةةف تنظيمةةات اجملتمةةع
املةةد ي ووسةةائل العةةا واليةةحافة .وميكةةن ماحظةةة ذلةةك بشةةكل وا ةةمل مةةن قةةال
مؤشةةر

ةةبط الفسةةاد يف الشةةكل رقةةم( ،)12وهةةو مةةا يتماشةةو من قيةةا مةةع مةةا حيةةلا

اجلزائر عليه من مراتب متأقرة وآقرها  112سنة  2117بعدما كا ا الرتبة  112يف
سنة  2111ومن بني 21.بلةدا عربيةا تةأتي بالرتبةة  11قةال  ،2117وهةو ترتيةب متةد
وليس مفاجئا حسب اجلمعية اجلزائرية ملكافحة الفسةاد حية حيةلا اجلزائةر قةال
سنة  2111علو الرتبة  17افريقيا والتاسعة عربيا.
قامتةةةة:
أوت -تائج الدراسة :من قال هاه الدراسةة ميكةن إدراع العديةد مةن النتةائج ةوجز
أهمها يف النقاط التالية:
 الفساد ت يقتير علو الرشوة والكسةب غةري املشةروع عة سةوة اسةتخدا السةل ةبل هو شر إجتماعي وا ه يُؤلر بشكل فعال يف اجملتمع ويرسخ الفقر وحيمب الشةفافية.
وإ شيوع احلالة الاهنية لدى األفراد وتعودهم علو ممارسات الفساد تةبني بةأ اجملتمةع
يةةرق بعةةد إىل الةةوعي مبخةةاطره ،فلةةيس هنةةار إدرار لةةدى اجلميةةع م ةةورة األ ةةرار
ال يلحقها الفساد باجملتمع وما يشكل من العاقة يف سبيل منوه وت وره.
 إ علة الدولة املغربية واجلزائرية ت تكمن يف غيةاا القةوا ني بةل يف عةد ت بيقهةابفعالية مما جعل احد الباحتني يشبه اجلريدة الرمسية املغربيةة لبقة مةن القةوا ني بةدو
ت بي ل ،واجلزائةر بالتلميةا غةري النميةب يف مكافحةة الفسةاد فقضةايا الفسةاد املتعلقةة
مبلفات اخلليفة وسو اطرار وال ري السيار وغريها املتورطو فيهةا مسةؤولينكبارا يف
هر الدولةة ،وهةؤتة أصةبمل الفسةاد لةديهم كإسةرتاتيمية عمةل ،وهةاا ق ةري جةدا أل
هاه العلة تنتشر يف ما يعةرف لبالدولةة الفاشةلةل .فالقةا و مبةا حيتويةه مةن قةيم وأهةداف
جيب أ يكو احلاكم الفعلي يف الدولةة ورمةز السةيادة الشةعبية حتةو ميكةن بالتةالي
احلدي عن دولة فعلية للح والقا و .
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 الفساد الداري يف اجلزائةر اتسةع وزاد وا تشةر أكتةر بزيةادة حمةم النفقةات العامةةوهةةو مةةا جعةةل هةةاه النعمةةة تنقلةةب إىل قمةةة وتةةؤدي إىل زيةةادة العمةةز املةةواز ي ،أل منةةط
الدولةةة الريعيةةة كةةاجلزائر جيعلةةها تعتمةةد علةةو العنيةةر الوحيةةد الةةنفط وتكةةو معنيةةة
بإعةةادة توزيةةةع الريةةةع بةةدت مةةةن األفكةةةار املنتمةةة.فرغم جمهةةةودات اجلزائةةةر وإجراةاتهةةةا
التشةةريعية والصةةاحية امليةةاحبة ملكافحةةة الفسةةاد الةةاي أصةةبمل يعةةد كوجةةه آقةةر مةةن
اتستعمار ،إت أ اجملتمع املد ي أيضا يتحمل املسؤولية ولو بنسب متفاوتة مع الدولةة يف
إ تشار هاا الداة،

ف عليها غياا الشفافية وحرية العا وشمل املعلومات.

 القةةةا و  11-11املةةةؤرخ يف  2111الةةةاي أقةةةر تأسةةةيس اهليئةةةة الوطنيةةةة ملكافحةةةةالفساد،

ي ب و يعني أعضاة اهليئة إت بعد  1سنوات ،أي عا  ،2111و تباشر

مهامهةةا إت يف سةةنة  ،2111مةةع إجةةراةات كةةترية اختةةات علةةو صةةعيد مةةا مسةةي “تعزيةةز
النيو

اهلادفة إىل حماربة الفساد” ،كمراجعة القا و حول النقد والقرض ،وقةا و

قمةةةع خمالفةةةة القةةةوا ني والتشةةةريعات اخلاصةةةة باليةةةرف وحركةةةة رؤوجل األمةةةوال رحنةةةو
اخلارع ،والقا و اخلا

مبملس احملاسبة ،قبل الوصةول إىل قةا و الفسةاد .واملةتري يف

هاه الجراةات الة يفةرتض أ هةا تضةفي مزيةدا مةن التشةدد علةو املنظومةة الة تتنةاول
إعا احلرا علو الفساد ،تياحبها
إجراةات ردعية

عف الرادة السياسية لدى القيةادة وعةد اختةاذ

د من لبا يف حقهم الفساد.

لا يةةةا -توصةةةيات الدراسةةةة :مةةةن قةةةال النتةةةائج السةةةابقة ميكةةةن إدراع العديةةةد مةةةن
التوصيات أبرزها مايلي:
 جيب أ تكو الشفافية يف اجلزائر واملغةرا هةي السةاح األول ملكافحةة الفسةادمع تعزيز يف املقا التا ي املساةلة والرقابة البعدية وتنفيا تائمها ،أل متكني احلكم
الراشةةد لةةن يكةةو إت بإقامةةة دولةةة احلقةةوق والقةةا و  ،واعتمةةاد املشةةاركة ،املسةةاةلة،
الشفافية ،وسيادة حكم القا و  .وزرع لقافة حماربة اآلفة الجتماعية من قال الرتبيةة
األقاقية وال امج التعليمية ال تو مل مظاهر الفساد ومضاره لتيبمل مع مةرور الةزمن
جزةا من السلور الشخيي القوميألفراد اجملتمع.
 أوت وأقةةريا النظةةا السياسةةي الةةدميقراطي هةةو الكفيةةل بالقضةةاة تةةدرجييا علةةوالفسةةاد ،لةةالك علةةو النظةةا اجلزائةةري واملغربةةي حماولةةة الفيةةل بةةني السةةل ات و ةةما
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الشفافية واملساةلة واملشاركة الشعبية وت هري احلياة السياسية واحلزبية من املمارسات
املشةةبوهة مةةع قضةةاة مسةةتقل ت خيضةةع إت ألحكةةا القةةا و وحريةةة العةةا  ،فقةةد قةةال
أرس و قبل أكتر من ألفي عا إ الفساد يعت وفاة الدميقراطية واليةو ميكةن القةول
أ غياا الدميقراطية احلقة واحلاكمية الرشيدة يعت وقوع الدولة يف مسةتنقع الفسةاد
و ياع أهداف التنمية الشاملة وحقوق ات سا .
 تتحلةةةو املسةةةرية التنمويةةةة يف اجلزائةةةر واملغةةةرا بة ة امج ومشةةةاريع متبيةةةرة ،لكةةةنتغمرهةةةا سةةةيول الفسةةةاد ،وتظةةةل بةةةالك كةةةاخل وات اليةةةحيحة يف ال رية ة اخلةةةاط .
وتيويب املسار حيتاع إىل أعمدة إصاحية تيةوغ رؤيةة موحةدة حا ةنة لقناعةة سياسةية
وتوجه اسرتاتيمي .ويف هاا املضمار ،ينبغي الق يعة مع ممارسات املا ي ال تتحةرش
باملسةةتقبل ،فالفسةةاد ت يتعةةايش مةةع التنميةةة ،بةةل يسةةتنزفها ،وحماصةةرته تت لةةب إرادة
صادقة بسلوكيات مسئولة ،وإدارة متالية بقيادات واعية وديناميكية.
اهلةوامةةش واملراجةةةع:
( -)1فضيلة بوطورة ،وفل مسايلي ،تألري ظاهرة الفساد اتداري علو حقوق ات سا والتنمية البشرية يف
اجلزائةةر مةةع إشةةارة ألهةةم الوسةةائل القا و يةةة ملكافحتةةه ،امللتقةةو املغةةاربي حةةول املبةةادرة األكادمييةةة
ملكافحة الفساد ،الرباط ،املغرا ،يومي األربعاة واخلميس 21و 27سبتم .2112
( -)2تيسري زاهر ،غدوا علي ،أمحد قضر ،احلوكمة املؤسساتية ودورها يف احلةد مةن الفسةاد املةالي
والداري يف امليارف ،دراسة ألراة عينة من موظفي امليارف اخلاصة يف سورية ،جملةة جامعةة تشةرين
للبحةةوث والدراسةةات العلميةةة ،سلسةةلة العلةةو اتقتيةةادية والقا و يةةة ،اجمللةةد  ،21العةةدد،2111 ،11
.71 :
( -)3مفيةد د ةو يةو س ،تألريالفسةاد علةو األداة اتقتيةادي للحكومةة ،جملةة تنميةة الرافةدين ،العةةدد
 ،111اجمللد  ،22كلية الدارة واتقتياد ،جامعة املوصل ،العراق،2111 ،

.71 :

( -)4القا و رقم ( )11 -11املةؤرخ يف  21فيفةري  ،2111املتعلة بالوقايةة مةن الفسةاد ومكافحتةه ،ع.ر
للممهورية اجلزائرية ،العدد  ،11بتاريخ  ،2111/12/12املادة ،12

.11 :

( -)5عماد بوروح ،بلقاسم بةوقرة ،الفسةاد الداري (أ واعةه ،أسةبابه ومظةاهره) ،جملةة العلةو ال سةا ية
واتجتماعية ،العدد ،22 :جوا  ،2112اجلزائر،
( -)6اي

احني غا ية ،مرجع ساب ،2111 ،

.211-215 :
( 211-211 :بتيرف).

( -)7عةةةادل حممةةةد عبةةةد الرمحةةةا  ،الفسةةةاد الداري :دراسةةةة ميدا يةةةة حملافظةةةة أسةةةيوط ،جملةةةة ميةةةر
املعاصرة ،جملد  ،112العدد  ،112مير،2111 ،

.212-212 :

335

جملة الباحث للدراسات األكادميية ــــــــــــــــــ اجمللد  -08العدد  -02أفريل 2021
ISSN: 2352-975XــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــEISSN: 2588-2368

الفساد اإلداري يف املغرب واجلزائر بني أسباب استمراره وآليات احلد منه _ فضيلة بوطورة ـ مريم زغالمي

( -)8حممد قالد املهايت ،الفساد الداري واملالي مظاهره وأسبابه ومةدقل الرقابةة احلكوميةة ملكافحتةه ،جملةة
رماح للبحوث والدراسات ،مركز البح وت وير املوارد البشرية رماح ،األرد ،2112 ،

.11-11 :

( -)9حممةةةد قالةةةد املهةةةايت ،الفسةةةاد الداري واملةةةالي مظةةةاهره وأسةةةبابه ومةةةدقل الرقابةةةة احلكوميةةةة
ملكافحتةه ،جملةة رمةاح للبحةةوث والدراسةات ،مركةز البحة وت ةةوير املةوارد البشةرية رمةةاح ،األرد ،
.11 -11 :

،2112

( -)10حممد قالد املهايت ،مرجع ساب ،2112 ،
( -)11فس املرجع الساب ،

.11 -11 :

.11 -11 :

( -)12يةو س بلفةاح ،حتديالفسةاد يف السياسةة التنمويةةة باململكةة املغربيةة ،مركةز املشةروعات الدوليةةة
اخلاصة ،غرفة التمارة اتمريكية واشن ن ،علو الرابط اتلكرتو ي:
https: //www.cipe-arabia.org/index.php/around-the-world/morocco/1207corruptionchallengesinmorocco

( -)13عبد املالك ازكيوح ،ملاذا عمزت الدولة عن حماصرة ظاهرة الفساد الداري واملالي؟ ،مقةال علةو
جريدة هس يس ،جريدة الكرتو ية مغربية ،اخلميس  11ديسم  ،2111علو الرابط اتلكرتو ي:
https: //www.hespress.com/writers/247957.html

( -)14يو س بلفاح ،موقع سب ذكره.
) -(15هسةة يس ،اخلارجيةةة األمريكيةةة :الب الةةة والفسةةاد يعيقةةا ت ةةور اتقتيةةاد املغربةةي ،جريةةدة
الكرتو ية مغربية ،علو الرابط اتلكرتو ي:
https: //www.hespress.com/economie/399821.html

( -)16يو س بلفاح ،موقع سب ذكره.
) -(17عربي ،21ملك املغرا :الفساد يعي

التنمية بأفريقيا وحماربته أولوية ،علو الرابط اتلكرتو ي:
https: //arabi21.com/story/1105829/

( -)18رشةةيد كةةديرة ،الفسةةاد الداري وإدارة الفسةةاد ،دراسةةة يف التمربةةة املغربيةةة ملكافحةةة الفسةةاد،
امللتقةةةو املغةةةاربي حةةةول املبةةةادرة األكادمييةةةة ملكافحةةةة الفسةةةاد ،الربةةةاط ،املغةةةرا ،يةةةومي األربعةةةاة
واخلميس 21و 27سبتم .2112
( -)19وزارة اصةةةةاح اتدارة والوظيفةةةةة العموميةةةةة ،اخل ةةةةة الوطنيةةةةة تصةةةةاح اتدارة ،علةةةةو الةةةةرابط
اتلكرتو ي:
https: //www.mmsp.gov.ma/ar/decline.aspx?m=7&r=379

( -)20اململكةةة املغربيةةة ،رئةةيس احلكومةةة ،رئةةيس احلكومةةة يةةرتأجل اتجتمةةاع األول للمنةةة الوطنيةةة
ملكافحة الفساد ،علو الرابط اتلكرتو ي:
http: //www.pm.gov.ma/details.4.1741.

( -)21األول ،مؤشر الفساد العاملي :املغرا يزداد فسادا ،علو الرابط اتلكرتو ي:
https: //alaoual.com/society/4939.html

( -)22ترتيب الدول العربية علو مؤشر مدركات الفساد  ،2117علو الرابط اتلكرتو ي:
334
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https: //www.mubasher.info/news/2017

( -)23شةةهيدة قةةادة ،التمربةةة اجلزائريةةة ملكافحةةة الفسةةاد ومفارقاتهةةا :إطةةار قةةا و ي ومؤسسةةاتي طمةةوح
يفتقد آلليةات إ فةاذه ،امللتقةو املغةاربي حةول املبةادرة األكادمييةة ملكافحةة الفسةاد ،الربةاط ،املغةرا،
يومي األربعاة واخلميس 21و 27سبتم .2112
( -)24مالكيةةة بيةةل ،التةةدابري الوقائيةةة ملواجهةةة جةةرائم الفسةةاد الداري واملةةالي ،جملةةة احلقةةوق والعلةةو
(115 -111 :بتيرف)

ال سا ية ،العدد  ،22اجمللد األول ،د.جل.

( -)25القةةةا و ( )11/11اليةةةادر بتةةةاريخ  2111/12/21املتعلة ة بالوقايةةةة مةةةن الفسةةةاد ومكافحتةةةه،
اجلريدة الرمسية العدد ،11اليادرة يف .2111/12/12
( -)26ةوارة باشةوش ،مقا ةةاة  111يركةي بتهمةةة الرشةوة ..وتهريةب  2آتف مليةةار إىل اخلةارع ،علةةو
الرابط التشعيب:
( -)27اي

https: //www.africanewshub.com/news/4587186- %D9%85%D9
احني غا ية ،مرجع ساب .211 : ،2111 ،

( -)28ليلو شرفاوي ،مقا اة ومعاقبة  212يركي يف فضائمل رشوة وفساد ،علو الرابط التشعيب:
( -)29اي

احني غا ية ،مرجع ساب ،2111 ،

https: //www.echoroukonline.com/
.211 -211 :

( -)30توقيف رئيسة مكتب بريد اجلزائر بأوتد فايا بتهمة اقةتاجل  7مليةار سةنتيم ،جريةدة الشةعب،
 12مارجل  ،2112علو الرابط التشعيب:
https: //www.djazairess.com/echchaab/109248

( -)31أبو عبد القادر ،قابض بريد مكتب الدبداا وراة الس و علةو  201مليةار سةنتيم يف إليةزي ،علةو
الرابط التشعيب:
https: //www.ennaharonline.com/

( -)32حسا حويشة ،تقارير وولائ رمسيةة حبةوزة لالشةروقل تفضةمل املسةتور موظفةو بال يةد متورطةو
بالدليل يف حتويل أموال الزبائن ،جريدة الشروق ،2111/11/11 ،علو الرابط التشعيب:
https: //www.echoroukonline.com/

( -)33الذاعةةة اجلزائريةةة ،فرعةةو  :أزيةةد مةةن  11باملائةةة مةةن عمليةةات اتقةةتاجل ب يةةد اجلزائةةر سةةببها
الزبائن ،2111/15/25 ،علو الرابط التشعيب:
http: //www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20160929/89349.html
( -)34عبد النور بو مخخم ،تقرير رمسي يتهم ال يد بتحةويات مشةبوهة مةن إسةرائيل ،بريةد اجلزائةر ..
البنك املفضل لإلرهابيني واملافيا ،جريدة الشروق  ،2111/11/12علو الرابط التشعيب:
https: //www.echoroukonline.com/

( -)35اي

احني غا ية ،مرجع ساب ،2111 ،

.211 :

( -)36عبد الرزاق موتي خلضر ،بوزيد السايمل ،فاعلية سياسات احلكةم الراشةد يف احلةد مةن الفسةاد
باجلزائر ،اجمللة اجلزائرية للتنمية اتقتيادية ،جامعة ورقلة ،العدد /17ديسم ،2117

.221 :
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