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مـلخـص:
شــك أ الفســاد مو ــو واســع متشــعب
لتعــدد أوجهــه ومظــاهرد ،ميكــر اإلحا ــة
كن مسبباته ودوافعـه ،وأمـام تدـامي تفشـي
الســـــلو

ات الفاســـــدة يف اجلهـــــاز اإلداري

ألبحت الوقاية مده أولوية اجتماع ة وقانون ة
هــدفها القضــاء علــى الظــاهرة واست صــا ا،
وهــو مــا يت ـ تى  -يف نظرنــا -إ مــر خــلل
جـــــــودة ا ســـــــتثمار يف القــــــ ر والضـــــــوا ط
اطخلق ة لإلنسا .

ديـــــد العلقـــــة الــــ تـــــر ط ـــــني القـــ ـ ر
الســـــلو

ة للعـــــو أو املســـــتخدم نلزام ـــــة

التحلي ها وفقا للتشريع اجلزائري مر جهـة،
مـــا أنهـــا مـــر ألـــول الرت ـــة والعق ـــدة يف
التشريع ا سـلمي؛ علـى أسـاق أ الوظـائ
العامة واجبـات ديد ـة وعباديـة قبـن أ تكـو
مهــام إداريــة؛ فهـــي تكل ــ قبــن أ تكـــو
تشري .
وتتجلى أهم ة املو و ضرورة ا حتكام
للضـــــوا ط اطخلق ـــــة يف جـــــن التصـــــرفات
الداش ة يف

ة العمـن ،والوقـوه علـى ب عـة

العلقــــة ــــني اطخــــلق والــــدير وأثرهــــا يف
السلوع اإلداري للموظفني.
الكلمـــات املفتاح ـــة :املوظـ ـ ؛ الوظ فـــة

* -ا ُملؤَلِ املُراسن.

العموم ـــــة؛ الضـــــوا ط اطخلق ـــــة؛ الفســـــاد
اإلداري.

its causes and motives cannot be
taken into consideration, and in the
face of the growing prevalence of
corrupt
behaviors
in
the

Abstract:
There is no doubt that corruption
is a broad and complex subject of its
many aspects and manifestations, all
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administrative system, prevention
has become a social and legal
priority aimed at eliminating and
eradicating the phenomenon, which,
in our view, can only be achieved
through the quality of investment in
human values and ethical controls.
To that end, this research paper
was made in an attempt to identify
these
controls
to
reduce
administrative corruption of a
public official, by identifying the
relationship between the behavioral
values of the aid or the user
obligatory to be exercised in
accordance
with
Algerian
legislation on the one hand, and it is
an asset of education and belief in

Islamic legislation; on the basis that
public functions are religious and
worship duties before they are
administrative tasks; they are
mandated
before
they
are
honorable.
The importance of the subject is
reflected in the need to invoke
ethical controls in most emerging
behaviors
in
the
working
environment, and to determine the
nature of the relationship between
ethics and religion and its impact on
the administrative behavior of
employees.
Keywords: The Employee; Public
Service;
Ethical
Controls;
Administrative Corruption.

:مقـدمـــة
حظي تـدع ر املدظومـة اطخلق ـة اهتمـام املشـر ؛ ـالدص علـى ملـة مـر الضـوا ط
ســني اظدمــة العموم ــة والقضــاء علــى املظــاهر
ة العمن سواء يف علقـة اإلدارة

وارآل ــات ل ـ تهــده يف دملــها إىل

السلب ة ال ارتبءت ها مر خلل إلزام ة اطخلق يف
.املوظفني أو علقة املوظفني املوا دني

،ما شكلت اطخلق مظهرا مر مظـاهر الدولـة اإلسـلم ة وفـق مدظـور متكامـن
وهو ما أسهر يف تدع ر اطخـلق يف ممارسـات الدولـة واإلدارة وفـق مـدهج عـزز الصـدق
والدزاهة واطمانة والشور واإلحسا واطمر املعروه والدهـي عـر املدكـر ودرء الفاسـد
.وأقصاها

 فدتج عر ذلك حضارة جا ت أدنى اطر،وجلب املصاحل

ــا ط اطخــلق وعــدم الــتحكر يف أدوات تعزيــزد وس ـ ءرة الدزعــة
 أســهر شــكن مباشــر يف اســتفحال ظــاهرة،الدولــة ومؤسســاتها

غ ـ أنــه غ ــاح
التســلء ة يف تســ

.الفساد وت ث ذلك على فكرة حو مة اإلدارة
 مـا هـو تـ ث الضـوا ط اطخلق ـة: ميكـر إثـارة اإلشـكال ة التال ـة،وعلى ما تقدم
على ظاهرة الفساد اإلداري مر املدظور القانوني والشرعي ؟
205

2021  أفريل-02  العدد-08 جملة الباحث للدراسات األكادميية ــــــــــــــــــ اجمللد
EISSN: 2588-2368ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــISSN: 2352-975X

الضوابط األخالقية والفساد اإلداري للموظف ____________________________ ميلود بن عبد العزيز ـ خليل غشام

احملور اطول -ماه ة الضوا ط اطخلق ة وأهم تها:
اعتبار املوظ جـزء مـر اجملتمـع وميثـن الدولـة مبـا ـا مـر امت ـازات السـلءة العامـة
وجــب عل ــه ا لتــزام يملــة مــر اطخــلق والفضــائن والق ـ ر يف تعاملــه إداريــا مــر جهــة،
وإلتزامـه ـدفس القـ ر مــع املتعـاملني داخـن املرفــق العمـومي مـر جهــة أخـر .

ـو هــلد

الق ر يف أساسها مبد ة على مراعاة الصاحل العام وخدمته  .غ أ تلك الق ر قد عرفـت
الكث مر الرتاجع نت جة للتجاوزات ال مارسها املوظ .
يف خضـــر هـــلد املمارســـات ا داريـــة ولغـــر
سلو

اإلنتفـــا وإســـتغلل الوظ فـــة ظهـــرت

ات مداف ة ملتءلبات ا لتزام املثال ة الوظ ف ـة يف نـص القـانو  ،وهـو مـا أد اىل

تفشي ظاهرة الفساد ا داري واملالي ،وللحد مده وجب تشخ ص الظاهرة ال نر أهـر
أسبا ها املو وع ة عدم ا لتزام الضـوا ط اطخلق ـة ،وتراجـع تـ ث الرت ـة الديد ـة يف
تقوير سلوع الفرد داخن اطسرة أو يف العمن.
وعل ــه ســدتءرق ملفهــوم الضــوا ط ا خلق ــة مــر الداح ــة القانون ــة والشــرع ة (أو )،
وإىل أهم ة اطخلق يف مكافحة الفساد (ثان ا).
أو  -مفهوم الضوا ط اطخلق ة:
إختل مفهوم اطخلق حسب الداح ة ال يدظر ال ها مدهـا ،غـ أنـه ميكـر ا تفـاق
علــى مفهــوم شــامن ــا اعتبارهــا " ...دموعــة القواعــد وجــد الدــاق أنفســهر ملــزمني
اتباعهـا ...نـاموق أد ــي يسـود علقـاتهر اإلجتماع ــة  ،وهـلا الدـاموق اطد ــي هـو ول ــد
املعتقدات املوروثة والعادات املت للة وما جر
مبعدى أ هلا التعري

ه العره ،و توا ع عل ه الداق "..

()1

مي ـز ـني اطخـلق وارآداح العامـة ،وقرنهـا تلـك املـؤثرات

اإللزام ـــة الـ ـ تـــبي اإلعتقـــاد مبجمـــن الفضـــائن والســـلو

ات ،لتتحـــول اىل أعـــراه

وتقال د ني اطفراد .
لكر اطخـلق تقـوم إ علـى أسـس ترسـخ ثوا تهـا يف اإلنسـا ؛ وهـي الصـر وف ـه
جتتمع لفات تكمن اطخلق عدم املبادرة اطذ  ،والتعقن و ظر الغ ا،والعفة الـ
متدــع املتص ـ

هــا عــر الرذائــن وســوء اظلــق ،واإلقــدام يف اظ ـ واإلحجــام يف غ ـ د،

ومراعاة العدل(.)2
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وعرفت اطخلق نها..." :دموعة املبادئ والقواعـد املدظمـة للسـلوع اإلنسـاني،ال
ددها الوحي لتدظ ر ح اة اإلنسـا ،و ديد علقتـه غـ د علـى حنـو

قـق الغايـة مـر

وجودد يف هلا العا على أ من وجه"(.)3
واطخلق يف املدظور الشرعي أعر مر القـانو ؛ لءب عتهـا الشـاملة والـ تهـتر تدظـ ر
شــؤو الدـــاق؛ فهـــي تــرتبط الس اســـة وشـــؤو احلكــر ومقومـــات اإلدراة و ـــوا ءها
اطخلق ة ،ثر ميتد حكمها ل دظر شؤو الداق اظالة.
 -1مر الداح ة القانون ة:
يعــط املشــر اجلزائــري يف ظــن اطمــر  03-01املتضــمر القــانو اطساســي العــام
للوظ فــة العموم ــة مفهومــا للضــوا ط اطخلق ــة  ،فاقتصــر علــى ذ ــر عــد الواجبــات
وألــزم التق ــد ه ـا،

ضــرورة ممارســة املهــام املدو ــة ــاملوظ

مانــة ودو

ــز ،مــع
()4

واجب مراعاة املوظ للألخلق الوظ ف ة وإحرتامها أثداء ممارسة الدشاط وخارجه .
"...فالقانو يف الغالب اطعر مر أحكامه مصبوغا الءا ع اطخلقي ،ن وقبـن ذلـك
معــرا يف جــوهرد عــر أحكــام أخلق ـة"( )5ممــا يعــي غ ــاح إ ــار قــانوني للقواعــد الـ
كر أخلق الوظ فة العموم ة،
ما

يتعر

القانو  09-01املتعلق الوقايـة مـر الفسـاد ومكافحتـه إىل تعريـ

الضوا ط اطخلق ة وإ ا أشار ـا يف نـص املـادة السـا عة علـى أنهـا "...قواعـد سـلو
ــــدد ا

ة

ــــار الــــلي يضــــمر اطداء الســــل ر والدزيــــه للوظــــائ العموم ــــة والعهــــدة

ا نتخا ة.)6("...
تبعا ملـا سـبق يتـبني أ املشـر اجلزائـري

ـدد مفهـوم الضـوا ط اطخلق ـة وإ ـا

تضــمر اإلشــارة ــا وفــق أ ــر شــر ة للعمــن الصــارم والدزيــه؛ ســواء لشــاغلي املرافــق
العموم ــة أو اإلقل م ـة ،هــلا الصــدد جتــدر ا شــارة إىل أ املــادة الســا عة أعــلد مدحــت
ســلءة و ــع املــدونات الســلو

ة للمؤسســات مبختلـ أنواعهـا ،لكــر امللحــا غ ــاح

تكريسـها ــالرغر مـر لــدور القــانو  09-01املتعلـق الوقايــة مـر الفســاد ومكافحتــه
مدل .2001
ومــر املف ــد أ نستو ــح معدــى املدونــة الســلو
" ...اعتمــاد معــاي طخلق ــات وســلو

ة أو اطخلق ــة الــ يقصــد هــا:

ات العمــن يف إ ــار املؤسســات العامــة،

ــدد
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للعاملني ف ها دموعة املعاي والق ر الواجب مراعاتهـا أثدـاء أداء مهـامهر ويف علقـاتهر
اجلمهور.)7( "...
لكر يف ظن غ اح مدونات سـلوع قانون ـة حمـددة وفـق قواعـد عامـة تـؤ ر القواعـد
اطخلق ة للعمن اإلداري ،وترع و ع هلد املدونات لإلدارات املعد ة ،يرتجر هلا الو ع
تراجع يف فر

املدءق اطخلقي يف عمن اإلدارة العموم ة.

 -2مر الداح ة الشرع ة:
شك أ دائرة اطخلق يف الدظام اإلسلمي واسـعة جـدا ،فهـي تشـمن م ـع أفعـال
ا نسا اظالة دفسه أو املتعلقة غـ د؛ سـواء

ـا الغـ فـردا أو ماعـة أو دولـة فـل

ر شئ عر دائرة ا خلق ولزوم مراعاة معاني اطخلق ،مما

د لـه نظـ ا يف أيـة

شريعة عاوية أو مدظومة قانون ة و ع ة(.)8
وعلـــى ذلـــك،

ـــد أنـــه مـــر املقالـــد الســـام ة للشـــريعة ا ســـلم ة؛

اطخلقي الفا ن لإلنسا يف الوسط ا جتماعي املدتمي إل ـه؛ سـ ما

ق ـــق البدـــاء
ـمر مدظمـات

العمن هده

ق ق الغايات املرجوة مر هلا البدـاء ،فهدـاع مـر ر ـط اطخـلق مبقالـد

الشريعة ح

عرفها نها ..." :دمو تعال ر يريد شارعها أ تص عادة وخلقا لءائفـة
()9

مر الداق ،لتبع ف هر الفضائن وا حسا طنفسهر وللداق. "...
مر خلل هلا التعري ندرع جل ا
الداق لتص غايـة مرغو ـة ـني

اطخلق وفق الشر ارتقت ملعدى ا حسا ني

ـن أ ـاه البشـر ،وخالـة لـد الءائفـة الواحـدة يف

ــة جامعــة .لــللك تعتــر اطخــلق ــاملفهوم ا ســلمي تلــك القـ ر ذات املرجع ــة القرآن ــة
والسدة الدبوية ؛ فالقرآ هو دستور اطخلق وجوهر القانو اطخلقي(،)10أمـا يف السـدة
الدبوية ف كفي أ يكو أعظـر ـوذ أخلقـي

تـل

ـه ـني البشـر أخـلق الرسـول

اط رم للي اهلل عل ه وسلر(.)11
إذ ميكر القول هلا الصدد أ اطخلق مر الداح ة الشـرع ة هـي تلـك السـلو

ات

الصاد رة عر ا نسا مراع ا يف ذلك أوامرالشار ونواه ه اجتـاد ر ـه واجتـاد علقتـه مـع
الدــــاق ومشــــتملت الوجــــود

لــــها،فاطخلق القرءان ــــة تتصــــ

صــــفة الشــــمول ة

والكمــال،على نق ـ د الــدص القــانوني يف تداولــه لظــاهرة الفســاد ومعاجلتها،فالقــانو
يق عاجزا أمام الدوايا والقرآ يهل ها ويقومها.
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ثان ا -أهم ة اطخلق يف مكافحة الفساد:
إ أهر اع يتمحور عل ه الفساد هو سـلوع املوظـ

وهـلا مـا أقـرد القـانو 09-01

املتعلق الوقايـة مـر الفسـاد ومكافحتـه يف الفقـرتني ( )9و( )2مـر املـادة اطوىل تحديـد
اطهـداه مـر إلـدارد؛ سـ ما ـدعر التـدا
الدزاهة واملسؤول ة والشفاف ة يف التس

الرام ـة للحــد مدـه وأيضـا تعزيـز مبــادئ

يف الدظامني العام واظاص

()12

.

ولألهم ة البالغة ملكانة ملوظ العمومي يف م دا تعزيز أسال ب الوقايـة مـر الفسـاد
اإلداري واملــالي ،فهــو احلجــز اطســاق للتقــوير واحلــد مدــه وفقــا للفقــرة "ح" مــر املــادة
الثان ة(.)13
لللك تعتر ا خلق مر أهر اطر ا يف الفكر اإللـلحي ،وهـو مـا يرتجـر دورهـا
يف احلــد مــر الفســاد نواعــه ا داري واملــالي ،وتتجلــى أهم ــة اطخــلق يف مكافحــة
الفساد أساسا ف ما يلي:
 -0اطهم ة ا دارية والتدظ م ة:
ملــا

ــا املوظ ـ العمــومي هــو الــر ر اطساســي لس ـ ورة اطعمــال ا داريــة مهمــا

إختل ولفه الوظ في إ

ا مـرؤوق أو رئـ س ،ويف ظـن

ـة أخلق ـة وظ ف ـة غـ

مدضبءة ،إنعكست آثارها السـلب ة داخـن املدظومـة ا داريـة ـاختله أنواعهـا وهـو مـا
ظهــر ت ـ ث د يف إســاءة إســتعمال الســلءة العامــة مبــا يعــار

ا ــده مــر إنشــاء املصــاحل

ا دارية واملرافق العموم ة ،ونعدد عد هلد السلب ات على سب ن املثال احلصر(:)14
أ -اعتمادا أسلوح احملا اة واحملسو ة يف الـتعني للوظـائ العموم ـة غـد الدظـر عـر
مع ــار الكفــاءة وا ســتحقاق للمدصــب املشــغول ،تكريســا لتــوار املدالــب و ــما
إستمرارية ا ستفادة مر ا مت ازات املتعلقة الوظ فة.
ح -خلق

ا موازي للسلءة الرئاس ة مما أفقد القرارات فاعل تها وأد إىل تراجع

دور اطجهزة ا داريـة الرع ـة؛ نعـدام الثقـة ـني الرؤسـاء واملرؤوسـني مـا أد اىل ـروز
الب وقرا ـة الســلب ة يف أ شــع أوجههــا وإنعكــاق ذلــك علــى مراعــاة

ق ــق املصــلحة

العامة.
هــلا الصــ دد ميكــر القــول نتم ــة اإلرتبــاط الوث ــق ــني

فــاءة وفعال ــة املرافــق

العموم ة و ني الضوا ط اطخلق ة للموظ العمومي ،فهي مبثا ة الصد املرتـد لتقـوير
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اجلهاز ا داري ه كلة وتدظ ما وجودة ،وهلا ما يعي"...أ م ع لـور الفسـاد ا داري
هي يف حق قة اطمر نق د اطخلق ات ا دارية.)15( "...
 -6اطهم ة ا قتصادية وا جتماع ة للضوا ط اطخلق ة:
ا لتزام السلو

ات والق ر اطخلق ة يف

ة العمـن وخالـة ذات البعـد ا قتصـادي

املدــتج أو اظــدماتي ،يــدعكس علــى مردوديتهــا مــر ح ـ اطداء والفعال ــة ،والشــفاف ة،
وهو مـا يـؤدي ـدورد اىل تءـوير وا ـاء ا قتصـاد الـو ي مـا ميكـر معـه

ق ـق اطمـر

ا جتمـاعي وا قتصــادي ،وانتشــار الفســاد يــؤدي اىل عجـز الدولــة عــر الق ــام مبهامهــا،
ويضع مقدرتها ا قتصادية سبب (:)16
 لورية العمل ات ا قتصادية. -عدم

بط ا نفاق وا سـراه ف ـه خالـة يف مشـاريع إنتاجهـا مدعـدم  ،زيـادة علـى
ن مب زان ة الدولة.

تضخ ر الفوات مما

ما يضرح مصـداق ة ونزاهـة الدولـة نت جـة للفسـاد يف التسـ

 ،ممـا يعكـس لـورة

تبع على عدم الثقة يف املشاريع ا ستثمارية.
ومـر أهــر مظـاهر الفســاد ا قتصــادي الـ تدســب لعــدم احـرتام الضــوا ط ا خلق ــة
والشرع ة والقانون ة يف تس

مؤسسات الدولة مايلي(:)17

 -خضو مسؤولي الدولة تزاز رجال اطعمال لفر

احلصول على تسـه لت مال ـة

وإجرائ ة و ريب ة مهمة.
 تهريب ناتج ممارسات الفساد وا ستثمار خار حدود الدولة.وهـــي أخءـــر لـــور الفســـاد لت ث هـــا الســـل ي املمتـــد للقءـــا املـــالي واإلقتصـــادي
واملؤسســـاتي ســـبب تر

بـــة املشـــاريع ا قتصـــادية الوهم ـــة،وغايتها تهـــده لتحق ـــق

مــداخ ن مرتبءــة املصــلحة الشخصـ ة ،وإســتثمار ناجتهــا خــار الدولــة وتهريــب ناجتهــا
وأللوها.
و يرتبط هلا اطمر املؤسسات اظالة أو اإلسشمار الفـردي إ ـا ميكـر أ ميتـد
إىل إستدزاه ألول مال ة ملؤسسات عموم ة ،واللي لألس تكـو آثـارد

ارث ـة علـى

مستو املوارد البشرية أو علـى مسـتو املـال العام ،مـا ميكـر أ متتـد آثـارد للتسـ
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اإلداري ،وَتَكَ ـوُ ه ا ــن خــار أ ــر التدظ ـ ر تــؤ رد وتــدافع علــى مكتســباته الغ ـ
مشروعة.
هلا ا ختلل ا قتصادي وانعكاساته املـؤثرة علـى لتلـ اطلـعدة خالـة تهديـد
أسس اطمر اجملتمعي اللي يقوم على " ...رورة

ق ق العدالـة ا جتماع ـة ـني لتلـ

اجلماعات وهو ما يرتبط تحق ق فكرة التضامر ا جتماعي وما يتءلبه مر وئام"
إذ أ مر أهر ر ائز ا سـتقرار يف الدولـة تـو ني العدالـة ا جتماع ـة

()18

.

حـد القـ ر

اطساس ة ف ها ،هلد الق ر قا لة للنه ار ت ث الفساد ،و ط س اسة الدولة يف تريـرد
مـا يهـز املدظومـة اطخلق ـة الـ

كـر اجملتمـع مـر خـلل عـدم توزيـع الـدخن القـومي

توزيعا عاد  ،ما يؤدي اىل تهم ش غالب ـة اجملتمـع تكـريس الءبق ـة وحصـر الثـروة يف
يد ف ة قل لة واسءة ممارسات غ مشروعة ،ويسفر عده تفك ك الـروا ط ا جتماع ـة
وانتشار الفقر و ن لور ا حنراه ا خلقي (.)19
مـــا يــــرر أهم ــــة الضـــوا ط اطخلق ــــة إلســــهامها يف خلـــق ا ســــتقرار ا قتصــــادي
وا جتماعي والت س س لدظام إداري قائر على أسس قانون ة.
احملور الثاني -تعزيز الضوا ط اطخلق ة قانونا وش رعا

آل ة ملكافحة الفساد:

ترتبط الضوا ط اطخلق ـة التدشـ ة والـدير والب ـة ا جتماع ـة،غ أ ترمتهـا يف
سلوع واإللتزام ها مدش د يف الغالب ذاتي ،ومر هدا ترز أهم تها يف مكافحة الفساد ؛
فاإللتزام ذاتـي والرقا ـة ذات ـة تـرتبط الضـم والتدشـ ة الديد ة،هـلا

ميدـع مـر تـبي

القانو جلملة مر الضوا ط اطخلق ة هدفها احلد مـر الفسـاد مـر خـلل إ ـفاء القـ ر
اطخلق ة على القواعد القانون ـة

آل ـة لـدعر اإللتـزام هـا واإلسـتفادة مدهـا يف إلـلد

اإلدارة
أو  -مر الداح ة القانون ة:
تتبلور هلد الضوا ط يف رلدها مر التشريع الدولي والداخلي واملتمثن أساسا يف :
 -0يف الدستور:
دـــاراة للس اســـة الدول ـــة يف تـــبي دســـرتة مكافحـــة الفســـاد وحمار تـــه ه" اط ـــر
الدســـتورية اط ـــح يف مكافحـــة الفســـاد جتمـــع ـــني ارآل ـــات الوقائ ـــة والتصـــح ح ة
والتصاحل ة،وتعتمد مقار ة مدسقة غ مشتتة ملعاجلة مشكلة الفساد.)20("...
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وقد تضمر الدستور اجلزائري مبادئ عامة مرتبءة ـاطخلق موجهـة أساسـا لضـبط
املمارسة اإلدارية ترتبط مبفاه ر املساواة والعدل ،بعت الق مة القانون ة والدسـتورية،
ومر أهر ماتضمده الدستور يف اجلزائر ملكافحة الفساد؛ املادة  90مر الدسـتور دصـها
على

رورة إحرتام اطخلق اإلسلم ة ومدع لالفتها على مستو املؤسسـات واإلدارات

العموم ة ،وهو ما يؤ د إرتباط الضوا ط اطخلق ـة مـر زاويـة الشـريعة والقـانو وفقـا
لــــدص املــــادة  90مــــر الدســــتور "...الســــلوع املخــــال للخلــــق اإلســــلمي وقــ ـ ر ثــــورة
نـــوفمر .)21("...واملـــادة وا ـــحة يف مدـــع لالفـــة اطخـــلق اإلســـلم ة و الضـــرورة مدـــع
لالفتها على مستو املؤسسات واإلدارات العموم ة.
ويف نفــس الســ اق عُـــززت املســاواة

مبــدأ دســـتوري تبد هــا يف املــادة  32و 39مـــر

التعدين الدستوري لعام  ،2091وإعتبار إنعدامها

حد أهر املعوقات يف تقـويد مبـدأ

املشــــار ة يف احل ــــاة العامــــة مهمــــا تشــــعبت دا تهــــا إقتصــــاديا وس اســـ ا وثقاف ــــا
وإجتماع ا.
ولعن أهر مبـدأ دسـتوري لـدعر مكافحـة الفسـاد وحمار تـه خلـق دـاء مؤسسـي قـائر
إنشــاء ا

علــى الدزاهــة؛ ولتحق ــق ذلــك

ــة الو د ــة للوقايــة مــر الفســاد ومكفاحتــه

يدعكس دورها يف دعر القـ ر واملبـادئ الـ تقـوم عل هـا دولـة العـدل والقانو ،وجتسـ د
س اسات فعل ة ملكافحة الفساد والوقاية مده(.)22
و الرغر مر الت س س الدستوري لله ة الو د ة ملكافحة الفساد والوقاية مده غ أ
خلق نظام قانوني ملكافحة الفسـاد والوقايـة مدـه
للظاهرة ،ومر ثر حماولـة

تـا إىل تشـخ ص إجتمـاعي وإداري

ديـد ارآل ـات الكف لـة مبواجهـة هـلد اطخـ ة ،وهـو الـدور

املدوط هلد اطخ ة.
وإزدواج ة ول املبادئ املتعلقة مبكافحـة الفسـاد والوقايـة مدـه (قانون ة،أخلق ـة)
ميكر أ تدفصن عـر التكـوير املؤسسـاتي والس اسـي واجملتمعـي يف الدولـة،
ميكر أ تدفصن عر تدع ر س ادة القانو ذلك أنه (:)23
"تقوم ثقافة س ادة القانو على عسة عدالر أساس ة أ وهي:
 الثقة ني الدولة واجملتمع. نظام القوانني.266
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 شرع ة املؤسسات واطنظمة والفاعلني. الشمول ة. الب ة". -6يف اتفاق ة اطمر املتحدة ملكافحة الفساد:
مسايرة للتشريع العاملي حملار ة الفساد ومكافحته،إنضـمت اجلزائـر إلتفاق ـة اطمـر
املتحـدة ملكافحـة الفسـاد مبوجـب املرسـوم الرئاسـي رقـر  922-09املـؤر يف  91أفريــن
 2009املتضمر التصديق تحفا على إتفاق ـة اطمـر املتحـدة ملكافحـة الفسـاد املعتمـدة
مر قبن اجلمع ة العامة لألمر املتحدة د ويوع يوم  39أ تو ر سدة . 2003
و ــرز يف نظــام اإلتفاق ـة مــدهج تــبي نظــام أخلقــي هدفــه تعزيــز الوقايــة مــر الفســاد
ومكافحتــه،يِحَ ْ املدظومــة املؤسس ـ ة علــى تــبي نظــام مــدونات قواعــد ســلوع تضــبط
قواعد العمن داخلها ،وهو اطمر اللي تضـمدته املـادة  2مـر الفصـن الثـاني مـر اإلتفاق ـة
نعتمــاد أســلو ني يف تكــريس مــدونات قواعــد الســلوع ،مــر خــلل الدظــام الــداخلي
للمؤسسات العموم ة،أو مر خلل نصوص قانون ة:
" ...علــى وجــه اظصــوص تســعى

ــن دولــة ــره إىل تءب ــق

ــمر نءــاق نظمهــا

املؤسس ة والقانون ة مدونات أو معاي سلوع مر أجن اطداء الصـح ح واملشـره والسـل ر
للوظائ العموم ة.)24("...
وتبعــا ــلا التوجــه تبدــت اجملموع ـة اطورو ــة نظــام قواعــد يــدعر مــدلول الدزاهــة مــر
خـــلل املدونـــة اطورو ـــة لقواعـــد الســـلوع املتعلقـــة الدزاهـــة الس اســ ة لـــد املدتخـــبني
احملل ني واإلقل مني وا ده مدها هو دعر مؤشرات الثقة ـني املـوا دني واملدتخـبني ـمر
مبادئ ا عدها اطخلقـي يف املدظومـة اطورو ـة مـع دعـر تكريسـها علـى مسـتو دول
اجملموعة اطورو ة(.)25
يف حني أ اجلزائر وعلى الرغر مر مصادقتها على إتفاق ة اطمـر املتحـدة للوقايـة مـر
الفســـاد ومكافحتـــه إ أنـــه ســـجن غ ـــاح مـــدونات ســـلوع تضـــبط العمـــن الس اســـي،
واإلداري.
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ويف تصريح سا ق على تاريخ املصـادقة أ ـدت اجلزائـر تـبي نظـام مـدونات السـلوع
وتوزيعها على املوظف ني العموم ني

ـمر تقريـر اطمـني العـام لألمـر املتحـدة حـول تدف ـل

املدونة الدول ة لقواعد سلوع املوظفني العموم ني يف 2002

وترز أهم ة مدونات قواعد السلوع يف

ونهـا

()26

.

ـدد املـدهج اطخلقـي الـلي يضـبط

التعامن داخن املدظومة اإلدارية أو مع حم ءها اظارجي.
مـا تـدعر التشـريع اجلزائــري صـدور القـانو  09-01املتعلــق الوقايـة مـر الفســاد
ومكافحته ،وترمي أهدافه إىل(":)27
 -دعر التدا

الرام ة إىل الوقاية مر الفساد ومكافحته.

 -تعزيز الدزاهة واملسؤول ة والشفاف ة يف تس

القءاعني العام واظاص.

 ت ســــه ن ودعــــر التعــــاو الدولي،واملســــاعدة التقد ــــة طجــــن الوقايــــة مــــر الفســــادومكافحته مبا يف ذلك إسرتداد املوجودات" .
ثان ا -الضوا ط اطخلق ة مر الداح ة الشرع ة:
سبقت اإلشارة ف ما تقدم؛ إىل أ الفساد اإلداري يـرتبط أساسـا سـلو

ات اطفـراد

واجلماعات فبلرة اظ والشر تتدازعا يف الدفس البشرية ني اإللـلد واإلفسـاد

()28

،

و مقوم ا إ اإللتزام سبن التقو والعمن مبقالد الشريعة اإلسلم ة وأحكامها.
واطخــلق يف اجملــال الــوظ في مــر وجهــة نظــر إســلم ة تتمثــن يف املبــادئ والقواعــد
الدا عــة مــر القــرآ الكــرير والســدة الدبويــة الشــريفة( ،)29وه ـي مبثا ــة املــدهج الشــامن
املتكامــن لكــن فــرد شــاغن لوظ فــة عامــة أو خالــة مهمــا
تتعار

ن

انــت رتبتــه أو وظ فتــه ؛

سلو اته مع هلد املبادئ.

وعلى هلا اطساق ترتكز ز فكـرة الوظ فـة العامـة يف التشـريع ا سـلمي علـى "أ
الوظائ العامة واجب ديي وعبادي ،فهي تكل

قبن أ تكو تشـري  .وقـد

ـا

ا ختبـار قبــن ا خت ــار مبـدأ أساسـ ا يف اإلســلم ،فـل يشــغن فــرد وظ فـة عامــة قبــن أ
تثبت اختبار للح ته،فألللح واط ف هو اطجدر ها ،ومر يثبت عدم للح ته ا
يُدحى عدها .فهي حق ملر يستحقها ول س لءالبها"(.)30
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 -0مر القرآ الكرير:
مال الدظر ية اطخلق ة يف اإلسلم أنهـا جسـدت مـلهبا شـامل ـا ،فلـر تهمـن

مر

التدشـ ة والرت ــة ،و أهم ــة العلــوم الســلو

ة والتشــبع هــا ،و أخــلق اجملتمــع

ظهـــرت ف هـــا مراعــــاة اطخـــلق يف التســـ

واإلدارة واحلكــــر والس اســـة ،فاملــــلهب

اطخلقي يف اإلسلم متم ز ول أنه متكامن متسر الشمول ة

مــا

()31

.

ومــا ورد يف ســور القــرآ الكــرير د لــة علــى ذلــك ،فقــد تضــمر مدهجــا شــامل يف
ف ــة التعامــن وإلبــاق الــدفس ــاطخلق ،واحل ـ علــى اطمــر ــاملعروه والدهــي عــر
كرْ مِدْكُرْ ُأ َمةٌ يَ ْدعُو َ إلَـى الْخَ ْـر وَيَـ ْمُرُو َ ِـالْمَعْرُوهِ وَيَدْهَـ ْو َ
املدكر ،قال تعاىل ﴿وَلْتَ ُ
عَر الْمُدْكَر وَأُولَ ِكَ هُرُ الْ ُمفْلِحُو َ﴾(.)32
فمر أعظر القواعـد الشـرع ة يف حمار ـة الفسـاد هـي قاعـدة اطمـر ـاملعروه والدهـي
عر املدكـر ،فهـو مسـؤول ة تشـار

ة يسـهر ف هـا

ـن أفـراد اجملتمـع حسـب لـفاتهر

وذواتهر.
ما أقر القرآ الكرير ملة مر الق ر واملعاي اطخلق ة تقتضـي وجـوح اإلمتثـال
ا ،ميكر ذ رها على سب ن املثال احلصر يف مايلي(:)33
الصدق ،الصر ،اإلخلص ،اطمانة والبشاشة ،وهي
ها وإظهار املوظ

ا يف سلو ه

اإلداري الداشئ عر اإلحنرافات السلو

لـها لـفات وجـب اإلتصـاه

ق قا للمصلحة العامـة ودرءا لكـن مظـاهر الفسـاد
ة املخالفة لتعال ر العق دة اإلسلم ة.

 -6مر هدي السدة الدبوية:
الغايــة اطعــى للعق ــدة اإلســلم ة هــي إلــلد اجملتمع،وإشــاعة مكــارم اطخــلق
ف ه،و ق قا لد الغاية جاء ا دي الدبوي مكمل للمقالد اطخلق ـة مصـداقا لقولـه
لَلَى اللَهُ عَلَ ْهِ َوسَلَرَ «إنَمَا ُعِثْتُ لِ ُتَمِرَ مَكَارمَ الْ َخْلَاق»(.)34
فكانــت اطخــلق هــي اللبدــة اطساس ـ ة يف تدظــ ر اإلدارة واجملتمع ،ــنحرتام مبــادئ
العــدل واملســاواة و ق ــق املصــلحة العامــة يف تول ــة مدالــب املســؤول ة ،ويف ــاح أمانــة
مــن املســؤول ة أرشــدنا هــدي الســدة الدبويــة إىل ذلــك؛ ففــي حــدي عَبْ ـدُ ال ـرَحْمَر ْ ـرُ
سَ ـمُرَةَ ،قَــالَ :قَــالَ لِــي َرسُــولُ اهللِ لَ ـلَى اهللُ عَلَ ْ ـهِ َوسَ ـلَرَ« :يَــا عَبْ ـدَ ال ـرَحْمَر ،لَــا تَسْ ـ َل
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الْنمَارَةَ ،فَننَكَ إ ْ ُأعْءِ تَهَا َعرْ مَسْ َ َلةٍ أُ ِلْتَ إلَ ْهَا ،وَإ ْ ُأعْءِ تَهَا عَـرْ غَ ْـر مَسْـ َ َلةٍ ُأعِدْـتَ
عَلَ ْهَا»(.)35
فنلــلد اإلدارة يبــدأ نلــلد الدفــوق وســلمة املقالــد مــر غـ إفــراط و تفــريط؛
ويشهد لللك ما روي َعرْ أَ ِي مُوسَى ،قَالَ :سَمِعَ الدَبِـيّ لَـلَى اهللُ عَلَ ْـهِ َوسَـلَرَ رَجُلًـا يُثْدِـي

حةَِ ،فقَالََ « :لقَدْ أَهْلَكْتُرْ أَوْ قَءَعْتُرْ ظَهْرَ الرَجُن»
جنٍ وَيُءْريهِ فِي الْمِدْ َ
عَلَى رَ ُ

()36

خاتــمة:
مــر خــلل مــا عر ــه يف ورقتدــا البحث ــة  ،نتــبني

ــرورة تق ــد املوظ ـ العمــومي

الضوا ط اطخلق ة املكرسة شرعا وقانونـا للحـد مـر

ـن اإلحنرافـات والسـلو ات

ال متس صورة املؤسسة العموم ة أمام املرتفقني ،والتقل ن مر مظاهر الفسـاد اإلداري
ما يعزز تدم ة الدس ج اجملتمعي؛ عر داء الفرد نحـدا إلـلحات ذات أثـر أخلقـي يف
الب ـــات الوظ ف ـــة الـ ـ تتخللـــها مظـــاهر الفســـاد اإلداري وحو مـــة التسـ ـ
للوظ فة العموم ة  ،مما سبق الل ر نستخلص عد الدتائج نوردها

الرشـ ـ د

مايلي:

أو  -الدتائج:
 عدم اهتمام املشر تعري الضوا ط اطخلق ة وفق نصوص مواد حمددة .ة تعـد مع ـارا

 -عدم جلوء املؤسسـات واإلدارت العموم ـة إىل اعتمـاد مـدونات سـلو

مؤسسا لضبط ومراقبة عد اإلختل ت والتجاوزات الصادرة عر سلو ات املوظفني .
 اطخلق يف الدير نظـرة متكاملـة ومتوازنـة إللـلد الفـرد واملؤسسـات وتكـريسق ر العدل واملساواة واإلنصاه.
 أهم ة إستحضار الواز الديي يف سلو ات املوظ وعمله.ثان ا -اإلقرتاحات:
 -وجــوح اإلعمــال املــدونات الســلو

ة واطخلق ــة يف املؤسســات العموم ــة وتفع ــن

اجلزاءات املداسبة يف حالة اإلخلل ها.
ـ ني القــوانني

 ا هتمــام اإل ــار املع شــي الضــامر لكرامــة املوظ ـ عــر ريــقاملدظمة لألجر والعلوات.
 -إدما مقار ة اطخلق وفق املدهج اإلسلمي الرت وي واإلجتمـاعي

سـاق مشـرو

إللحي لتقوير الفرد واجملتمع .
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ا ــوامـــش واملراجع:
( -)1مصــءفى رحــ ر ظــاهر حب ــب :مفهــوم اطخــلق العامــة يف القــانو وخصائصــها ،دلــة اجلامعــة
العراق ة،اجلامعة العراق ة ،اجمللد  ،22العدد ،2092 ،2ص.290
( -)2خالــد ــر معــة عثمــا اظــراز  :موســوعة اطخــلق ،ط ،9مكتبــة أهــن اطثــر للدشــر والتوزيــع،
الكويت  ،2001ص .21
( -)3نقل عر

تاح،موسوعة اطخلق ،اجلزء اطول مقدمات يف اطخلق،اإلحسا اطلفة إعداد القسر

العلمي مبؤسسة الدرر السدد ة إشراه الشبخ علوي ر عبد القادر السقاه ،ص .92
( -)4املواد :)10( - )90( :مر اطمر  03-01املؤر يف 91جويل ة  2001املتضـمر القـانو اطساسـي العـام
للوظ فة العموم ة ،ر عدد  91املؤرخة يف  91جويل ة  ،2001ص .2 ،1
( -)5توف ق عبد احملسر :أخلق ات اطعمال،دط،د.د  ،2092 -2091،ص .19
( -)6انظــر املــادة ( )2مــر القــانو رقــر  09-01املــؤر يف  20ف فــري  2001املتعلــق الوقايــة مــر الفســاد
ومكافحته ،ر  02 ،99مارق  ،2001ص 1و.2
( -)7مريزق عدما  :التسـ

العمـومي ـني اإلجتاهـات الكلسـ ك ة واإلجتاهـات احلديثـة ،اجلزائـر،

ط ،2091 ،9ص .992
( -)8انتصار زير العا ديت شه داز :أخلق ات الوظ فة العامة يف ا سلم ،دلـة اطداح ،جامعـة غـداد،
اجمللد ،2العدد ،2092 ،909ص.191
( -)9ل لى س ة :املقالد اطخلق ـة وجتل اتهـا يف املدظومـة اطلـول ة والفقه ـة ،دلـة جامعـة اطمـ عبـد
القادر للعلوم اإلسلم ة ،جامعة اطم عبد القادر قسدء دة ،اجمللد  ،33العدد ،2091 ،2ص .302
( -)10موقـــاري فءـــوم:القـ ـ ر اطخلق ـــة ـــني الـــرتا اإلســـلمي والفلســـفة احلديثـــة املعالـــرة ،دلـــة
املع ار،جامعة اطم عبد القادر قسدء دة ،اجمللد  ،23العدد ،2091 ،9ص.911
( -)11موقاري فءوم :الق ر اطخلق ة ني الرتا اإلسلمي والفلسـفة احلديثـة املعالـرة ،مرجـع سـا ق،
ص .911
( -)12انظــر املــادة ( )9مــر القــانو رقــر  09-01املــؤر يف  20ف فــري  2001املتعلــق الوقايــة مــر الفســاد
ومكافحته ،ر  02 ،99مارق  ،2001ص.9
( -)13انظر املادة ( )2الفقرة (ح) مر القانو رقر  09-01املؤر يف  20ف فري  2001املتعلق الوقايـة مـر
الفساد ومكافحته ،ر  02 ،99مارق  ،2001ص.1
( -)14حاحــة عبــد العــالي :ارآل ــات القانون ــة ملكافحــة الفســاد اإلداري يف اجلزائر،أ روحــة د تــوراء
علوم ،حقوق،

ل ة احلقوق والعلوم الس اس ة جامعة سكرة ،2092 ،ص .909

( -)15لل ر مسلط الشري :ظـاهرة الفسـاد اإلداري وأثرهـا علـى اطجهـزة اإلداريـة ،دلـة ا قتصـاد
واإلدارة ،جامعة امللك عبد العزيز السعودية،اجمللد  ،92العدد ،2009 ،2ص.29
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( -)16را ــ ـ ة مســــعود،ارآثار ا قتصــــادية واإلجتماع ــــة للفســــاد املــــالي يف اجلزائــــر واســــرتات ج ات
مكافحتــه ،دلــة ج ــن اطنــا القانون ــة املعمقــة ،مر ــز ج ــن البحـ العلمــي ،العــدد،2092 ،21
ص .22
( -)17عبد العظ ر عبد الواحد شكري ،الفساد يف الدول الدام ة وانعكاساته ا قتصادية واإلجتماع ـة
وســبن مكافحتــه (العــراق حالــة دراس ـ ة) ،دلــة القادس ـ ة للعلــوم اإلداريــة واإلقتصــادية ،اجمللــد ،91
العدد ،2093 ،3ص . 919
( -)18خرمـــويف اعهـــا ،اطمر اجملتمعـــي مـــدخن لبدـــاء اإلنســـا  ،دلـــة العلـــوم ا جتماع ـــة ،املر ـــز
الدميقرا ي العر ي ،رلني أملان ا ،العدد  ،2092 ،9ص . 21
( -)19حاجة عبد العالي ،ارآل ات القانون ة ملكافحة الفساد يف اجلزائر ،مرجع سا ق ،ص.901
( -)20ســوج ت شــودري ،ريتشــارد ست ســي ( صــفتهر قــادة املشــرو ) وآخــرو  ،مكافحــة الفســاد أ ــر
دستورية ملدظمة السرق اطوسط و ال إفريق ا ،مر ز العمل ات اإلنتقال ة الدستورية املؤسسة الدول ـة
للدميقرا ة واإلنتخا ات ،رنامج اطمر املتحدة اإل ائي ،2099 ،ص .91
( -)21انظر :املادة ( )90مر القانو رقر  09-91املؤر يف  01مارق  2091املتضمر التعدين الدسـتوري،
ر ،99املؤرخة يف  2مارق .2091
( -)22انظر :املادة ( )202و( )203مر القـانو رقـر  09-91املـؤر يف  01مـارق  2091املتضـمر التعـدين
الدستوري ،ر ،99املؤرخة يف  2مارق .2091
( -)23ل ــا مكــاي ،حنــو ثقافــة س ـ ادة القانو ،إستكشــاه اإلجا ــات الفعالــة للتحــديات القائمــة أمــام
تءب ق العدالة واطمـر ،دل ـن عملـي ،ط،9معهـد الو يـات املتحـدة للسـلم ،واشـدءر العالـمة ،2091
ص .91
( -)24انظر املادة ( )2مر إتفاق ة اطمر املتحدة ملكافحـة الفسـاد

ـمر املرسـوم الرئاسـي رقـر 922-09

املــؤر يف  90أفريــن  2009املتضــمر التصدســق ــتحفا علــى اتفاق ــة اطمــر املتحــدة ملكافحــة الفســاد
املعتمدة مر قبن اجلمع ة العامة لألمر املتحدة ن ويورع ،يوم  39أ تو ر. ،2003ر ،عدد ،21املؤرخة
يف  21أفرين .2009
( -)25املدونة اطورو ة لقوا عد السلوع املتعلقـة الدزاهـة الس اسـ ة لـد املدتخـبني احمللـ ني واإلقل مـ ني،
مؤمتر السلءات احملل ة واإلقل م ة التا ع حمللس أورو اConsail De Leurope, Mars 2017.،
https://rm.coe.int/code-de-conduite-europeen, le 22/12/2020,91 :45.
( -)26املادة ( )9مر القانو  09-01املؤر يف  20ف فري  2001يتعلـق الوقايـة مـر الفسـاد ومكافحتـه،

 .ر  ،99املؤرخة يف  2مارق .2001
( -)27تقرير اطمني العام حول تدف ل املدونة الدول ة لقواعد سلوع املوظفني العموم ني،جلدة مدع اجلرمية
والعدالة اجلدائ ة،اجمللس ا قتصادي واإلجتماعي ،اطمر املتحدة ،الدورة احلادية عشرة ،ف دا 21-91

أفرين  ،2002ص .9
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( -)28فراق مسلر ،الوقاية مر الفساد اإلداري ومكافحته مر مدظور الفكـر اإلسـلمي ،دلـة

ل ـة

غداد للعلوم ا قتصادية اجلامعة ،العدد  ،2093 ،31ص.911
( -)29انتصارزير العا دير ،أخلق ات الوظ فة العامة يف اإلسلم ،مرجع سا ق ،ص .119
( -)30ر ود ياسني :ب عة الوظ فة العموم ة يف اإلسلم ،دلة الباح يف العلوم اإلنسان ة واإلجتماع ة،
جامعة قالدي مر اد ورقلة ،اجمللد  ،2العدد  ،91جوا  ،2091ص.911 ،922
( -)31لإل ــل أ ثــر انظــر :يعقــوح املل جــي ،اطخــلق يف اإلســلم مــع املقارنــة الــديانات الســماوية
واطخلق الو ع ة،دط ،مؤسسة الثقافة اجلامع ة اإلسكددرية9901،هـ9121 -م .
( -)32سورة آل عمرا  :ارآية .909
( -)33للتفص ن أ ثر انظر :انتصار زير العا دير ،أخلق ات الوظ فة العامة يف اإلسلم ،مرجع سا ق،
ص . 111،110 ،112
( -)34ا ر عبد الر ( ر عالر الدمري القر  ي) :ا ستل ار،

ق ق :سا حممد عءـا ،حممـد علـي

معــو  ،دار الكتــب العلم ــة ،ـ وت ،ط9929 ،9هـــ 2000 -مِ ،تَــاحُ الْكَلَــامَ ،ــاحُ مَــا جَــاءَ فِــي
الصِدْق وَالْكَلِحِ ،2 ،ص .121
( -)35اإلمام مسلر ،لح ح مسلر،

ق ق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إح اء الرتا العر ـي ،ـ وت،

(د.ت)ِ ،تَــاحُ الْنمَــا َرةَِ ،ــاحُ الدَهْــي عَــرْ َلَــبِ الْنمَــا َرةِ وَالْحِــرْص عَلَ ْهَــا ،حــدي رقــر،3 ،9112 :
ص .9911
( -)36اإلمام مسلر ،لح ح مسلر ،مرجع سـا قِ ،تَـاحُ الزّهْـدِ وَالرَقَـائِقَ ،ـاحُ الدَهْـي عَـر الْمَـدْد ،إذَا
َا َ فِ هِ إفْرَاطٌ وَخِ َ مِدْهُ فِتْدَةٌ عَلَى الْمَمْدُود ،حدي رقر ،9 ،3009 :ص .2212
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