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ملخــص:
تعتـــــر مكافحـــــة الفســـــاد علـــــى م ـــــع

املكافحة تستدعي تدخن ا

احلكوم ـــة وغـــ احلكوم ـــة علـــى م ـــع
املستويات تتمتع القدرة الكاف ة علـى اختـاذ
اإلجـــــراءات الضـــــرورية والتـــــدا

الوقائ ـــــة

والردع ة الفعالة د الفساد.
الكلمـــات املفتاح ـــة :مدظمـــات اجملتمـــع

اطلــعدة أولويــة ،نظــرا ملــا للفســاد مــر آثــار
* -ا ُملؤَلِ املُراسن.
international governmental and
nongovernmental institution capable
of taking effective measures of
prevention and repression against
corruption .
;Keywords: combating corruption
civil society organizations.

ات واملدظمـات

املـــــــــــــــــدني؛ مكافحـــــــــــــــــة الفســـــــــــــــــاد.
Abstract:
The fight against corruption at
all levels is a priority. Given the dire
and dangerous effects of corruption
on mobilizing and allocating the
necessary resources to eradicate
poverty. This fight requires at all
levels the intervention of strong

مقدمــة:
يعتر مو و مكافحة الفساد مر القضايا اطساس ة املءروحـة علـى أجدـدة العديـد
مـر احلكومـات ولتلـ املدظمـات املهتمـة مبكافحـة الظـاهرة ،إذ ميكـر رلـد
معا التدم ة يف أية دولة يف ظن تدـامي هـلد الظـاهرة،

مـا يفـرت

أ مكافحتهـا

يقتصـر علـى اطجهـزة الرع ـة فحسـب ،وإ ـا يتعـد ذلـك إىل جهـات غـ

رع ــة

ومدظمـات اجملتمـع املـدني واطحـزاح الس اسـ ة ،إذ تشـ نتـائج العديـد مـر البحـو
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والدراسـات إىل أ مكافحـة الظـاهرة

يتوقـ علـى حزمـة مـر القـوانني والتشـريعات

فحسـب ،وإ ـا تفع ـن آل ـات الرقا ـة كـن أشـكا ا الس اسـ ة واملدن ـة واحملاسـب ة
واحرتام احلريات املدن ة املخولة دستوريا ،واستقلل العدالـة والدميقرا ـة والشـفاف ة،
فهي

لها عدالر مستهدفة للحد مر هلد الظاهرة(.)1

وقد ألبح وجود مدظمات دتمع مدني

()2

قوية وفعالة ومستقلة مـر

ـمر املؤشـرات

ال تق س تقدم الدول وتءورها ،و ات وا حا للع ا ما تصـدعه اطنظمـة احلا مـة يف
العا الثال مر إباد مدظمـات دتمـع مـدني تا عـة ـا وتعمـن وفـق مصـاحلها و ـت
مظلتها ،ويلعب اجملتمع املدني دورا مكمل لدور الدول سواء مبفردهـا أو مبشـار تها
مع دول أخر أو مدظمات دول ـة حكوم ـة،

مـا تلعـب مدظمـات اجملتمـع املـدني دورا

ح ويا ومؤثرا يف إ ار تدش ط احلراع اجملتمعي يف مكافحة هلد الظاهرة(. )3
 أهم ة الدراسة :تكمر أهم ة الدراسة اطساس ة يف أنها تسـعى إىل الكشـ عـراطدوار ال

تقوم ها مدظمات اجملتمع املدني يف مكافحة ظاهرة الفساد.

 أهداه الدراسة:-

ظى هلا املو و يملة مر اطهداه واملتمثلة يف:

ش الءرق وارآل ات ال

الفساد ومد

تقوم ها مدظمات اجملتمع املدني يف مكافحة ظـاهرة

اعتها.

 الولول إىل نتائج حول مد فاعل ـة مدظمـات اجملتمـع املـدني يف مكافحـة الفسـادوالبح عر

ف ة تءويرها.

 إشـكال ة الدراسـة :يتدـاول مو ـو "دور مدظمـات اجملتمـع املـدني يف مكافحـةالفساد" إشكال ة رئ س ة تتمثن يف:

ميكر ملدظمات اجملتمع املـدني أ تسـاهر

يف مكافحة الفساد؟
ويف هـلا اإل ـار سـدتءرق مـر خـلل هـلد الدراسـة إىل تب ـا اطسـس القانون ـة الـ
ترتكز عل ها مدظمات اجملتمـع املـدني للق ـام ـدورها ،ومـر ثـر سـدقوم رلـد و ل ـن
لءرق عمن مدظمات اجملتمع املدني يف مكافحتها لظاهرة الفساد.
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احملــور اطول :اطســس القانون ــة ال ـ

ترتكــز عل هــا مدظمــات اجملتمــع املــدني للق ــام

دورها
نظــرا ظءــورة ظــاهرة الفســاد والتهديــد الدــاجر عدهــا علــى التدم ــة املســتدامة وعلــى
ا ستقرار فن مس لة مقاومتها هي مسؤول ة ختص احلكومات وحـدها فحسـب ،ـن
هي مس لة تهر ،وهي مسؤول ة تشرتع ف ها م ع ا
الســـواء ،اجملتمـــع رمتـــه

ـات الرع ـة وغـ الرع ـة علـى

مـــا أ مكافحـــة الفســـاد هـــي مصـــلحة مشـــرت ة جلم ـــع

الفواعــن يف اجملتمــع وهــي تتوق ـ عدــد احلكومــة فقــط ،ــن بــب أ تشــرتع ف هــا
مؤسسات اجملتمـع املـدن ي مثـن الدقا ـات واطحـزاح واجلمع ـات ،وتـدخن اجملتمـع املـدني
هلد الصفة له إ ار قانوني دولي وأسس قانون ة و د ة(.)4
أو  -اطسس القانون ة الدول ة:
لقــد نصــت معظــر ا تفاق ــات الدول ــة املعد ــة مبكافحــة الفســاد يف أحكامهــا مــواد
خالة دور اجملتمع املـدني يف مكافحـة الفسـاد ،وتعتـر هـلد اطحكـام إ ـارا قانون ـا
دول ـا يسـمح ملدظمـات اجملتمـع املـدني الق ـام مبهامهـا املتعلقـة مبواجهـة ظـاهرة الفســاد،
وتتمثن هلد ا تفاق ات يف اتفاق ة اطمر املتحدة واتفاق ة مدظمة التعاو والتدم ة.
 -1اتفاق ة اطمر املتحدة:
لقد

انت اجلزائر مر ني الدول السباقة للمصادقة على ا تفاق ة الدول ة ملكافحة

الفســاد املعتمــدة مبوجــب قــرار اجلمع ــة العامــة لألمــر املتحــدة رقــر  09/12يف دورتهــا
الثامدة واظمسني يـوم  39أ تـو ر  ،2003وهـلا مبوجـب املرسـوم الرئاسـي 922/09
املــؤر يف  21لــفر  9921هـــ املوافــق لـــ  91أفريــن  ،2009وهــلا دل ــن علــى ا هتمــام
الكب اللي أولته الدولة اجلزائرية للوقاية مر خءر الفساد ومكافحته(.)5

وتتكــو ا تفاق ــة مــر  29مــادة موزعــة علــى مثان ــة فصــول،
شــاملة مــر املعــاي والتــدا

تــوي علــى دموعــة

والقواعــد ال ـ ميكــر جلم ــع الــدول أ تءبقهــا مــر أجــن

تعزيز اطنظمة القانون ة والتدظ م ة ملكافحـة ظـاهرة الفسـاد ،ومتثـن يف دملـها تءـورا
نوع ا هاما سواء على لع د وسائن وأدوات مكافحة هلد الظاهرة على أر
مر خلل استحدا

الواقع أو

عد املفاه ر وارآل ات القانون ة ال تفر ها ظاهرة الفساد والـ
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تتجاوز ءب عتها حدود الدول س ما الشق املتعلق دقن أو تهريـب اطمـوال احملصـلة مـر
جرائر الفساد.
وقد أشارت اتفاق ة اطمر املتحدة لدور اجملتمع املدني يف مكافحة ظاهرة الفساد يف
نص املادة الثالثة عشر وال تدص على أنه " تتخل

ن دولة ره تدا

مداسـبة ـمر

حدود إمكان اتها ووفقا للمبادئ اطساس ة لقانونها الداخلي ،لتشج ع أفراد وماعـات
يدتمو إىل القءا العام ،مثـن اجملتمـع اطهلـي واملدظمـات غـ احلكوم ـة ومدظمـات
اجملتمع احمللي ،على املشار ة الدشءة يف مدع الفساد وحمار تـه وإلذ ـاء وعـي الدـاق
ف ما يتعلق وجود الفسـاد وأسـبا ه وجسـامته ومـا ميثلـه مـر خءـر ،ويدبغـي تـدع ر هـلد
املشار ة تدا

مثن:

أ) تعزيز الشفاف ة يف عمل ات اختاذ القرار وتشج ع إسهام الداق ف ها.

ح) ما ت س حصول الداق فعل ا على املعلومات.
) الق ام نشءة إعلم ة تسهر يف عدم التسـامح مـع الفسـاد و ـللك ـرامج توع ـة
عامة تشمن املداهج املدرس ة واجلامع ة.
د /احـــرتام وتعزيـــز

ايـــة إلتمـــاق املعلومـــات املتعلقـــة الفســـاد وتلق هـــا ونشـــرها

وتعم مها. )6("...
 -6إتفاق ة مدظمة التعاو والتدم ة ا قتصادية ملكافحة رشوة املـوظفني العمـوم ني
اطجانب يف املعاملت التجارية الدول ة:
تعتر الرشوة ظاهرة واسعة ا نتشار يف املعاملت التجاريـة الدول ـة ،و ـا آثـار وخ مـة
على ا قتصـاد صـفة عامـة ،ذلـك أ الفسـاد يقـو

والتدم ـة ا قتصـادية ويشـود دـال

املدافسة الدول ة ،و لا بب على م ع الـدول نسـب اتفاق ـة مدظمـة التعـاو والتدم ـة
ا قتصــادية أ تتقاســر املســـؤول ة يف مكافحــة الرشــوة يف دـــال املعــاملت التجاريـــة
الدول ة ،وتضع ا تف اق ـة دموعـة مـر التـدا

الفعالـة لـرد رشـوة املـوظفني العمـوم ني

اطجانــب ومدعهــا ومكافحتهــا ،ســ ما التجــرير الســريع ــلد الرشــوة ءريقــة فعالــة
ومدسـقة ،و ميكـر أ يتحقـق ذلـك ـدو التعـاو علـى املسـتو الـدولي ،مبـا يف ذلـك
ا جراءات ال

تتخـلها اطمـر املتحـدة والبدـك الـدولي ولـددوق الدقـد الـدولي ،و ـلا

مدظمــة التجــارة العامل ــة ونظمــة الــدول اطمريك ــة ودلــس أورو ــا وا

ــاد اطورو ــي،
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وذلــك

يكــو إ تظــافر جهــود الشــر ات واملدظمــات التجاريــة ونقا ــات العمــال،

فضل عر املدظمات غ احلكوم ة اطخر حملار ة الرشوة .
ولقد أعءت اتفاق ة مدظمة التعاو والتدم ة ا قتصـادية أهم ـة
املدني

ـب ة لـدور اجملتمـع

كن يف مكافحة الفساد ،فل ميكر أ تكو هداع مكافحة فعالة دو

إشراع مدظمات اجملتمع املدني ،ف دعو فريق العمن التا ع لد املدظمة واملعـي الرشـوة
يف املعــاملت التجاريــة الدول ــة إىل التشــاور والتعــاو مــع املدظمــات الدول ــة واملؤسســات
املال ــة الدول ــة الداشــءة يف مكافحــة رشــوة املــوظفني العمــوم ني اطجانــب يف املعــاملت
التجاريــة الدول ــة وإىل التشــاور انتظــام مــع املدظمــات غ ـ احلكوم ــة وممثلــي دوائــر
اطعمال الداشءني يف هلا امل دا (.)7
ثان ا -اطسس القانون ة الو د ة:
تشـمن تدظ مـات اجملتمـع املـدني يف اجلزائـر
الس اس ة أي املدظمات غ احلكوم ة ،ح

ـن مـر اجلمع ـات الدقا ـات واطحـزاح

أعءى املشر اجلزائري على سب ن املثـال

للجمع ة املعتمدة الشخصـ ة املعدويـة واطهل ـة املدن ـة مبجـرد ت س سـها وميكدهـا الق ـام
التقا ـي و كــن اإلجــراءات أمـام اجلهــات القضــائ ة املختصــة سـبب وقــائع ــا علقــة
هـــده اجلمع ـــة ،والـ ـ أحلقـــت أ ـــرارا مبصـــاحل اجلمع ـــة أو املصـــاحل الفرديـــة أو
اجلماع ة طعضائها،

ما ميكـر للجمع ـات اجلزائريـة أ تتعـاو يف إ ـار الشـرا ة

مع مع ات أجدب ة أو مدظمـات دول ـة غـ حكوم ـة ـا نفـس اطهـداه يف ظـن احـرتام
القانو املعمول ه،
سسة

ما ميكـر للجمع ـة يف إ ـار التشـريع املعمـول ـه الق ـام نشـءة

تدظ ر أيام دراس ة وملتق ات ،إلدار ونشر الدشريات واجمللت ...إخل (.)8

نلحــا مــر خــلل قــانو اجلمع ــات اجلزائــري أ املشــر اجلزائــري أعءــى ملمثــن
اجملتمع املـدني و املتمثـن يف اجلمع ـات ،قاعـدة تشـريع ة يدءلـق مدهـا مـر أجـن آداء دورد
كن فعال ة .
مـا جتــدر اإلشـارة إىل أ املشــر اجلزائـري أعءــى أهم ـة لــدور اجملتمـع املــدني يف
مكافحة الفساد وعلى وجه اظصوص يف القـانو  09/01املتعلـق الوقايـة مـر الفسـاد
ومكافحتــه إذ تش ـ املــادة  91مدــه علــى
الوقاية مر الفساد ومكافحته تدا

ــرورة تشــج ع مشــار ة اجملتمــع املــدني يف

مثن:
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 -اعتمــاد الشــفاف ة يف

ف ــة اختــاذ القــرار وتعزيــز مشــار ة املــوا دني يف تس ـ

الشؤو العموم ة.
 متكني وسائن اإلعلم واجلمهور مر احلصول علـى املعلومـات املتعلقـة الفسـاد مـعمراعــاة حرمــة احل ــاة اظال ـة وشــره و رامــة اطشــخاص و ــلا مقتض ـ ات اطمــر
الو ي والدظام العام وح اد القضاء.

ويعتر هلا اإل ار القانوني اظاص دور اجملتمع املدني يف مكافحة الفسـاد ،البد ـة
اطساس ـ ة لتفع ــن عمــن اجملتمــع يف مواجهــة الفســاد والق ــام مبهامــه واحملــددة مبوجــب
القانو  09/01يف إ ار ما تشهدد اجلزائر مر

و ت جوهرية يف دا ت عديدة ويف

إ ـار تشـج ع الدولـة وانفتاحهـا علـى تدظ مـات وحر ـات اجملتمـع املـدني ،جـاء دور
القءـا الثالـ

خالـة يف جانبـه املتعلـق اجلمع ـات مسـاندا وداعمـا ـلد الورشـة ،إذ

يلحا مدل دايات اطلف ة اجلديدة م لد نسق جديد مر التفاعن ـني الدولـة واجملتمـع
املـدني يف م ـادير مكافحـة الفسـاد ويف جوانـب ا رتقـاء خبدمـة املـوا ر ،هـلا الدسـق
يشكن حر

ة متزايدة يف الدموذ املءرود للدراسة ،ح

عمـدت اجلزائـر مـر أجـن

مكافحـة الفسـاد اإلداري إىل تعزيـز الثقـة يف مؤسسـات اجملتمـع املـدني وتفع ـن دورهـا
يتجلى دور هلد املدظمـات يف دعـر التـدا

وهو ما مدحه إياها الدستور ،ح

والقمع ة ملكافحة الفساد ،ويتر هلا مـر خـلل

الوقائ ـة

سـني اطداء وتـ مني املسـاءلة وتعزيـز

الشفاف ة واحلفاظ على املصداق ة.

احملور الثاني :آل ات عمن مدظمات اجملتمع املدني يف مكافحة ظاهرة الفساد
إ الفساد أ ـر مشـكلة تعرقـن تءـور وتقـدم اجملتمـع لـلا فمكافحتـه واحلـد مـر
انتشارد هو واجب ومسؤول ة اجلم ع ،دءا مر املؤسسة الدسـتورية الـ

عل هـا أ تضـع

ارآل ات التشريع ة اللزمة ملكافحته ،إىل تفع ن دور اجملتمع املدني واجلهـاز اطمـي يف
الرقا ة واحملاسبة،

ما أ ترع مهمة مكافحة الفساد د الدولة أمر غـ فعـال لـلا

وجب تـدخن ومسـاعدة مـر اجملتمـع املـدني الـلي يؤ ـد عل ـه البـاحثو

نـه أحـد أهـر

آل ات مكافحة هلد الظاهرة.

وســوه نتءــرق أو إىل ارآل ــات الوقائ ــة الـ تقــوم هــا مدظمــات اجملتمــع املــدني مــر
أجن مكافحة الفساد ،نتعر

عد ذلك إلي ارآل ات العلج ة.
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أو  -ارآل ات الوقائ ة ملدظمات اجملتمع املدني ملكافحة الفساد:
وتتمثــن ارآل ــات الوقائ ــة ملدظمــات اجملتمــع املــدني ملكافحــة الفســاد يف التوع ــة
ا جتماع ـة ،إعـداد الدراسـات والبحـو ويف التدسـ ق و دـاء التحالفـات مـع املدظمـات
الدول ة.
 -0دور مدظمات اجملتمع املدني يف التوع ة ا جتماع ة:
تلعـب مدظمـات اجملتمـع املـدني دوراً أساسـ اً يف التوع ـة ا جتماع ـة مـر خـلل خلـق
ثقافة مداهضة للفسـاد ومعـززة لقـ ر الدزاهـة ـني

افـة شـرائح اجملتمـع اسـتغلل جـن

الوسائن واطدوات املمكدة ،و استخدام لغة سهلة قادرة علـى الولـول إىل وعـي وعقل ـة
املـوا ر البسـ ط وقـادرة علـى
الرت

ف ـزد للق ـام ـدورد يف مكافحـة الفسـاد ،وأ

يـتر

ـز فقـط علـى الءبقـة املثقفـة وهـو مـا نلمسـه مـر خـلل سـعي عـد اجلمع ـات

اجلزائريـة لتكـريس ثقافـة فضـح الفسـاد عـر الصـحافة املكتو ـة و ـلا التظـاهرات
الثقاف ة شكن

وم ـدي هـاده،

مـا تعمـن مدظمـات اجملتمـع املـدني علـى التوع ـة

الشعب ة مبخا ر الفساد مر خلل تب ا ظـواهر الفسـاد وآثارهـا املباشـرة علـى املـوا ر
و لا تدم ها حل اة اجملتمع

كن،

ما أ زيادة وعي اجملتمع يعزز مر تفع ن دور

الرقا ة الشعب ة ال هي مر أهر وسائن مكافحة ظاهرة الفساد(.)9
و التـالي فمدظمـات اجملتمـع املـدني تعتمـد علـى اجلهـود اإلعلم ـة الواسـعة الدءـاق
والتفافهـا حـول قضـايا الفسـاد مـر خـلل نشـر املعلومـات عـر وسـائن اإلعـلم وإ ـل
اطفراد عل ها يف سب ن التوع ة وتدم ة الق ر املداهضة للفساد ،والدفع اجتاد املشـار ة
يف حمار تـه وتدم ـة اإلحسـاق املوا دـة لـد اطفـراد ،ومـر جهـة أخـر تعمـن وسـائن
اإلعلم على التوع ـة املسـتمرة قـانو مكافحـة الفسـاد والقـوانني اطخـر ذات الصـلة
الفسـاد،

مـا مـر شـ نها أ تعـزز املصـداق ة يف مؤسسـات الدولـة مـر خـلل تسـل ط

الضوء على املؤسسات ال ختلو مر الفساد ،وتعءي أولويـة
يف تس

ـر للشـفاف ة والدزاهـة

أنشءتها وتسل ط الضوء على املؤسسات املهتمة الفساد (.)10

ومـع ذلـك فمـر املهـر ر ـط

ـلت الـوعي مبكافحـة الفسـاد شـكن وث ـق قضـ ة

س اسـ ة مـا وتزويـد العامـة ـ دوات حمـددة ميكـدهر اسـتخدامها لإل ـل عـر حـا ت
الفساد أو السعي للحصـول علـى احللـول ،وقـد يكمـر ذلـك وعلـى سـب ن املثـال يف رفـع
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مسـتو الـوعي العـام حـول إلـلد أو تءب ـق تشـريع معـني ،وتشـكن
الفعن قـوة دافعـة لإللـلد وبـب أ يـتر تق مهـا نـرص لتحديـد مـا إذا

ـلت الـوعي
انـت تلـك

القـوة الدافعـة قـد تسـتمر علـى املـد املتوسـط أم البع ـد ،ومـر املهـر للغايـة أ تتضـمر
ـلت التوع ـة أنشـءة تتعلـق تعزيـز أهـداه وغايـات مكافحـة الفسـاد وغ هـا مـر
اطهداه ذات الصلة(.)11
 -6دور مدظمات اجملتمع املدني يف إعداد الدراسات والبحو :
د على أي اح قبـن إعـداد نثـه اللجـوء إىل مسـح الواقـع املعـايف مـر أجـن أخـل
الفكـرة عدـه و التـالي الدظـري قبـن التءب قـي ،وهـو مـا تسـعى إل ـه مدظمـات اجملتمـع
املـدني يف مكافحتهـا للفسـاد اإلداري ،ح ـ تدءلـق مـر الواقـع املعـايف ولـو

هـا إىل

أنا ودراسات يف هلا اجملال.
ومــر أجــن إ ــفاء الشــفاف ة يف تس ـ

الشــؤو العامــة ،يدبغــي عــن مدظمــات اجملتمــع

املــدني احلصــول علــى املعلومــات املتعلقــة الفســاد واملفســدير وتوظ ـ هــلد املعلومــات
املتحصـــن عل هـــا يف إعـــداد تقـــارير دراســـات حـــول الفســـاد يف قءـــا معـــني ويف دولـــة
مع دـة( ،)12ويقتصـر دور مدظمـات اجملتمـع املـدني علـى تدف ـل ا سـتءلعات والبحـو
والدراسات مما يعزز دور اجملتمع املـدني ،وهـلا راجـع إىل اعتمادهـا علـى أسـس علم ـة
ومدءق ـة يف رلــد الفسـاد وتقــدير املعاجلــات للمفالــن الضــع فة يف املؤسســات
احلكوم ـة،

مـا تسـلط الضـوء علـى مسـببات ودوافـع الفسـاد داخـن القءـا العـام

واظـــاص مثـــن الب وقرا ـــة وازدواج ـــة ا ختصالـــات ومســـتو

اطجـــور

واملكاف ات...إخل ،ودراسة التشريعات واللوائح هـده تءويرهـا و ـديثها مـر أجـن أ
تصبح أ ثر فعال ة للحد مر الفساد وظواهرد .وأسـال به ويرجـع ذلـك إىل تعزيـز العمـن
امل داني نت جة لقرح اجملتمع املدني مر أر

الواقع (.)13

ما يسعى اجملتمع املدني إىل تشج ع الدراسات امل دان ة حول

ل ن ظاهرة الفساد

مـر أجـن لـورة أ ـر نظريـة و ـاذ علم ـة ملعرفـة الـدوافع وتشـخ ص اطسـباح و ل ـن
الظروه املسببة للفساد وال يتر استدبا ها مر قضايا الفساد (.)14
أيضـا مـر أدوار اجملتمـع املـدني إعـداد الدراسـات اللزمـة ملعرفـة مـد مواءمـة
التشريعات الو د ة مع دود ا تفاق ـة ،أو أ تسـعى إىل إجـراء تق ـ ر ذاتـي حـول تءب ـق
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ا تفاق ة ،وهلد التقارير املوازية لعمن احلكومات تسـاهر يف مراقبـة أعما ـا وتسـاعد
على خلق حـوار حـول ا تفاق ـة وحـول الفسـاد شـكن

ـب  ،وعلـى مدظمـات اجملتمـع

املدني إعداد الدراسات والبحو وو ع مقرتحات اإلجـراءات وتقـدميها للحكومـة مـر
أجن العمن علـى تءـوير اط ـر والوظـائ اظالـة الداعمـة سـتقلل ة أجهـزة الشـر ة
والقضاء عر سلءة احلكومة

تكو هلد اطجهزة مستقلة متاما(،)15

ما وسعت

مدظمـات اجملتمـع املـدني نءـاق عملـها يف دـال البحـ والدراسـة مـر خـلل مرا ـز
البحو والدراسات ،اإل افة إىل دعر البحو العلم ة يف دال مكافحة الفساد.
 -2دور مدظمات اجملتمع املدني يف التدس ق و داء التحالفات مع املدظمات الدول ة:
إ ظاهرة الفسـاد تتءلـب جهـود املؤسسـات ومدظمـات اجملتمـع املـدني يف

ـبح هـلد

الظاهرة ومدعها ،ولعن املؤمترات واللقاءات املعد ة هلا املو و متثن ـوذ للمشـار ة
والتعاو لو ع ا سرتات ج ات واظءط اللزمة لكبح الفساد ،وزيادة الوعي واإلدراع
هـلد الظـاهرة ،ناه ـك عـر الـدعر املـالي الـدولي مـر الـدول املاحنـة واإلشـادة الـدول
الداجحة يف مكافحة الفساد ،سواء

ا هـلا الـدعر أو التحـال ثدـائي أو مـاعي أو

يف إ ار مدظمات حكوم ة(.)16
ما ألبحت ظاهرة الفساد تسمى الفساد عا ر للقارات ،ح

ألـبحت عمل ـات

الفسـاد اإلداري واملـالي تـتر يف إ ـار اجلرميـة املدظمـة عـر الو د ـة ،وتسـتعمن ف هـا
أسال ب وإمكان ات تتجاوز القدرات الفردية للدول ،وهو ما جعن اتفاق ة اطمر املتحدة
ملكافحة الفسـاد تؤ ـد يف ديباجتهـا علـى أهم ـة التعـاو الـدولي يف دـال مكافحـة
الفساد وتفرد فصل

امل لللك.

وتستء ع مدظمات اجملتمع املدني أ تـؤدي دورا ح ويـا يف و ـع س اسـات مكافحـة
الفساد ح

أقام رنامج اطمر املتحدة اإل ائي مدـل مـدة ويلـة شـرا ة مـع مدظمـات

اجملتمع املدني على املستويات الو د ة واإلقل م ة والدول ة ،وتعمن اجلزائر على
التدس ق ني املؤسسات الو د ة املختصـة و ـلا ـني ا

ـرورة

ـات الدول ـة املكلفـة احلمايـة

مر هلد ارآفة(.)17
إ جن الدول العر ة تسعى إىل
هلد الدول

ق ق تدم ة مر خلل مكافحتها للفساد ،ومر ني

د اجلزائر ال تعمن جاهدة يف هلا اجملـال ،وحماولـة مدهـا التحـال مـع
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املدظمـات الدول ـة ومثـال ذلـك

ـد أ اجلمع ـة اجلزائريـة للدضـال مـر الرشـوة والـ

ت سسـت يف ديسـمر  1999مـر ـره عـدد مـر الصـحاف ني وإ ـارات مـر املؤسسـات
العموم ة ،تعمن التعاو مع املدظمة الدول ة للشفاف ة يف دال مكافحة الفساد ،ال
وجهت مـل رة للحكومـة اجلزائريـة مرفقـة تعل ـق حـول اظالـ ة التشـريع ة،
هم ـة ا تفاق ـة اطمم ـة

رست اجلمع ة دهوداتها مر أجـن التعريـ

مـا

ـد الفسـاد،

وو عت ما ني  2003و 2001رامج متعددة مر أجن توع ة اجلمهور مر خلل دراسات
ولقـاءات ونـدوات و

ـلت إعلم ـة وهـلا مثـال عـر اجلمع ـة الـ

تعمـن علـى حمار ـة

الفساد(. )18
ومر خلل هلا التعاو

صلت اجلزائر على لفة عضو مؤسس يف اجلمع ة الدول ة
مـا

للسـلءات الو د ـة املعد ـة مبكافحـة الفسـاد،

صـن الء ـب لع ـز وزيـر العـدل

حافا اطختام على لفة عضو مؤسس يف ذات اجلمع ة ،وذلك مـر خـلل اجتمـا هـلد
اجلمع ـة املدعقـدة العالـمة الصـ د ة كـني خـلل الفـرتة املمتـدة مـر 22إىل 21
أ تو ر ،2001ونت جة دهودات اجلزائر ومشار تها الفعالة يف إعداد اتفاق ـة اطمـر
املتحدة ملكافحة الفساد واملصادقة عل ها ،و لا إعداد ا تفاق ة اإلفريق ـة ملكافحـة
الفساد والتوق ـع والتصـديق عل هـا واملشـار ة يف

افـة التجمعـات اظالـة الظـاهرة

على الصع د العر ي واإلقل مي والدولي(.)19
ثان ا -ارآل ات العلج ة ملدظمات اجملتمع املدني يف مكافحة الفساد:
إ مدظمات اجملتمع املـدني متثـن سـلءة الشـعب يف مواجهـة أي احتكـار أو اسـتبداد
قـد يصـدر مـر الدولـة ،فهـي قـادرة علـى فـر

إرادتهـا ورغباتهـا وقـادرة علـى التـ ث

واملساهمة يف قرارات الدولة وهلا عد فشن

ن مـر السـبن الوقائ ـة ملدظمـات اجملتمـع

املدني يف مكافحتها للفساد اإلداري ،تلج لءـرق أ ثـر ردعـا مـر شـ نها حفـا املـال
العام ،واجلدير الل ر أنه إذ
سالفة الل ر ،تلج إىل تدا

يتر مدـع وقـو جـرائر الفسـاد تدف ـل السـبن الوقائ ـة
جديدة ورادعة تتمثن يف السبن العلج ة وهلا

احت ا ي راجع إىل وجود خلن يف التدا

نجراء

الوقائ ة ما أد إىل تفاقر اطزمة.
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 -0دور مدظمات اجملتمع املدني يف الكش عر جرائر الفساد:
يتجلى دور مدظمات اجملتمع املدني مر خلل الرقا ة والتق ـ ر لكافـة أعمـال القءـا
العــــام واظــــاص يف الدولــــة ،وإعــــداد التقــــارير اظالــــة مبراقبــــة تدف ــــل اظءــــط
وا سرتات ج ات وتق ر مستو اطداء ومراقبة ا نتخا ـات وا سـتفتاءات ومسـتو تدف ـل
القــوانني وا تفاق ــات ال ـ تصــادق عل هــا الــبلد ومــر

ــمدها مســتو تدف ــل ا تفاق ــة

الدول ــة ملكافحــة الفســاد والكش ـ عــر مــوا ر الفســاد واملفســدير ونشــر

ــن تلــك

التقارير ال تعـدها للـرأي العـام واجلهـات احملل ـة والدول ـة املعد ـو مبكافحـة الفسـاد
اإل افة للمءالبة والضغط املستمرير مر أجن تفع ن مبدأي املساءلة واحملاسبة (.)20
وترتكز جهود اجملتمع املدني يف مكافحته للفساد أيضا على وسائن اإلعلم خالة
يف حماولة مدها إىل فضح جـرائر الفسـاد والولـول إىل املعلومـة و شـ السـتار عدهـا،
حـ

شـ

تعمـن علـى

املتـور ني يف قضـاياد وترهـن أجهـزة احلكومـة ،ويف هـلا

السـ اق ظلـت فضـائح واخـتلق اطمـوال والفسـاد خـلل الفـرتة اطخـ ة تسـ ءر علـى
لـفحات اجلرائـد خصولـا،

مـا تفجـرت قضـايا اخـتلق البدـوع ،وأهمهـا قضـ ة
ـجة

البدك الو ي اجلزائري وال أحدثت

ـب ة يف اجلزائـر وقـدرت ـاختلق 30

مل ار ديدار جزائري أي  405مليني دو ر ،اإل افة إىل فض حة القر املعروفة قض ة
" دك اظل فة "واللي سـبب لوحـدد خسـائر يف حـدود  800مل ـو دو ر وهـلا ـاعرتاه
حمـامي البدـك(،)21
و ية تبسة وال

ـللك

يسـلر دـك الفلحـة والتدم ـة الريف ـة ـدائرة ـر العـاتر

لغت ق مة خسائر اظزيدة العموم ة ف ها  328مل و دو ر وهي قض ة

مرتبءـة تهريـب أمـوال إىل اظـار ،
الر

ا عاشور وال

مـا تضـاه إىل قائمـة ا ختلسـات قضـ ة عبـد

قدرت ق متها ــ  3200مل ار سدت ر مر البدك الو ي اجلزائري

وال دام التحق ق ف ها أر ع سدوات

املـة ،ح ـ تـورط ف هـا حـوالي 21متهمـا ،ومـا

يضـاه إىل قائمـة ا ختلسـات تلـك الـ
صفقة اطفرشة وال
مـر

انت

عرفهـا قءـا اظـدمات اجلامع ـة واملتعلقـة

ت رئاسة املدير العام لديوا اظدمات اجلامع ة وعـدد

بـار موظف ـه ،واجلـدير الـل ر أنـه

يسـلر قءـا العدالـة نفسـه مـر قضـايا

الرشوة والفساد عد تورط العديد مر القضاة يف ذلك(.)22
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هلا الدسبة إىل فضح وتعرية الفساد الءريقة املباشرة ملدظمات اجملتمع املدني ،أمـا
الدسـبة إىل الءريقـة غـ املباشـرة تـتر مـر خـلل نشـر املعلومـات والب انـات والدراسـات
واإلعلنات واإلحصاءات ،اإل افة إىل رلد وتتبع ارآراء والتوجهات،

ما تلعب دورا

مهما يف توج ه لرأي العام مـر خـلل متا عتهـا لألحـدا والوقـائع( ،)23و التـالي تتحمـن
الصحافة املكتو ة مسؤول ة الكش عر حا ت الفساد اإلداري واملالي ال
وثائقها ،أو

ال ف ها املفسدو إىل التحق ق مر خلل عر

تكشـ

الوثائق واحلقائق املتعلقة

القضـ ة ،ومتا عـة التحق قـات ف هـا ولـو إىل إحالتهـا للقضـاء والبـت ف هـا وحماسـبة
املفسدير ،وتكو لبغة الكش

احلقائق

ع دة عر التشويه وإ ا تعتمد على عر

ول اغتها على شكن موعظة توجه للساعني يف هلا ا جتاد أو حتى الـلير يدظـرو إىل
هلد الظاهرة على أنها واقع يتر

شفه و حتى حماسبة مرتكب ه(. )24

 -6دور مدظمات اجملتمع املدني يف سر القوانني والتشريعات:
تعمن مدظمات اجملتمع املدني جاهدة على إيصـال لـوتها إىل اجلهـات املعد ـة ،وهـلا
يف إ ار مكافحتها للفساد واحلد مده ،مءالبة ددها يف لدع القـوانني والتشـريعات
ونهـا علـى درايـة ـالواقع املعـايف وهـلا مـا يـدعكس اإلبـاح علـى اجملتمـع

اللزمـة
كن.

تلعب مدظمات اجملتمع املدني دورا أساس ا يف الضغط والت ث على احلكومة ـنقرار
قوانني مشددة واملشـار ة يف سـدها،

مـا تعمـن مدظمـات اجملتمـع املـدني يف اجلزائـر

علـى املشـار ة يف لـدع القـرار يف إلـدار التشـريعات ،و شـك أ تعزيـز الدزاهـة
ومكافحة الفساد

تا إىل

ة تشريع ة وقانون ة مر أجـن تعزيـز املسـاءلة واحملاسـبة،

إ مشار ة اجملتمع املدني يف تقدير مقرتحات مشاريع القوانني الـ ختـص مكافحـة
الفساد ،أو القوانني الـ تعـزز اسـتقلل ة ا

ـات الرقا ـة أو القـوانني الـ

اإلفلت مر العقاح أو ا عتـداء علـى املمتلكـات العامـة وا سـت لء عل هـا
إىل ذلـك

تعـزز عـدم
()25

اإل ـافة

ـد أ تكـو هدـاع شـرا ة يف لـ اغة اطنظمـة والتشـريعات والقـوانني

والس اسات العامة املدظمة حل اة اطفراد يف اجملتمع ،وتو د علقتها الرملانات وتبـادل
املعلومات دها والضغط عل ها إلقرار س اسات عادلـة ودميقرا ـة تدسـجر مـع حاجـات
وأولويـات ومصـاحل دتمعاتهـا احملل ـة ،ح ـ أ وجـود نصـوص قانون ـة

مـن تعريفـا
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وا ـحا لتضـارح املصـاحل يـوفر أداة يف أيـدي نشـءاء اجملتمـع املـدني ملءالبـة السـلءة
التشريع ة نقرار تشـريعات ن ـ يـتر مـر خل ـا مسـاءلة وحماسـبة مـر يلتـزم تلـك
اطخلق ات(.)26
 -2دور مدظمات اجملتمع املدني يف ت مني املساءلة احلكوم ة والقانون ة:
تعمن مدظمات اجملتمع املـدني جاهـدة علـى مكافحـة الفسـاد يف اجلزائـر مـر خـلل
مساءلة احلكومة وذلك عر ريق اطحزاح الس اس ة ،ح ـ أ وجـود اطحـزاح معدـاد
وجود املعار ـة وهـو مـا

ـول دو ا نفـراد ـالرأي يف تسـ

الدولـة ،فـنذا مـا احنرفـت هـلد املؤسسـات وا

دفـة احلكـر ومؤسسـات

ـات عـر تدف ـل الوعـود الـ

قءعتهـا

والـرامج املقرتحـة وجـد مـر يقاومهـا ويدتقـدها وتقـدم املقا ـن البـدائن الـ مـر شـ نها
مواجهــة املشــا ن الـ

تعجــز أو تتقــاعس املؤسســات الرع ــة مــر خل ــا ،ومدــه

فاملعار ة تعد شكن مر أشكال احملاسبة والرقا ة (.)27
مـا تسـاهر يف مكافحتهـا للفسـاد مـر خـلل إخضـا اطشـخاص الـلير يتولـو
املدالـب العل ـا يف الدولـة للمسـاءلة القانون ـة واإلداريـة عـر نتـائج أعمـا ر ،والـلير
يكونـو

ـدورهر مسـؤولني أمـام السـلءة التشـريع ة الـ

السلءة التدف لية،

تتـوىل الرقا ـة علـى أعمـال

ما تعمن على تءوير دور الرقا ة واملسـاءلة للـه ات التشـريع ة مـر

خـلل اطدوات لرملان ـة املختلفـة يف هـلا اجملـال مثـن اطسـ لة املوجهـة للـوزراء و ـرد
املوا

ع للدقايف العلي(.)28

ويسـعى اجملتمـع املـدني يف مءالبتـه مبسـاءلة احلكومـة طنهـا إحـد اطولويـات
اطساسـ ة يف مكافحـة الظـاهرة لكـي تصـبح أ ثـر شـفاف ة ،عـر ريـق تسـه ن
املشار ة واإلشراه الواسع الدءاق مر جانب املدظمات املدن ة ووسائن اإلعلم.
وت مني املساءلة القانون ة يتر تقـدير نـو مـر احلمايـة للمـوا دني سـواء أول ـك الـلير
يقعو

حايا للفساد أو اللير يقومو فضح الفسـاد واملفسـدير والـلير قـد يتعر ـو

لألذ  ،وذلك تقدير املدشورات القانون ة ر أو رفع الدعاو
احملا ر(،)29
تت

ر أو الرتافع عل هر أمـام

ما ترفع مدظمات اجملتمع املدني الـدعاو للقضـاء

ـد اجلهـات الـ

د مر فسادها اعتبارها معد ة احلفاظ على حقوق اجملتمع ومصاحله ،أيضـا مـر

أدوار اجملتمع املدني احملاسبة ال

هي خضو اطشخاص اللير يتولو املدالـب العامـة
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للمسـاءلة القانون ـة واإلداريـة واطخلق ـة عـر نتـائج أعمـا ر ،أي أ يكـو املـوظفني
احلكـوم ني مسـؤولني أمـام رؤسـائهر الـلير هـر يف الغالـب يشـغلو قمـة ا ـرم يف
املؤسسة ،أي الوزراء واللير يكونـو مسـؤولني ـدورهر أمـام السـلءة التشـريع ة الـ
تتوىل الرقا ـة علـى أعمـال السـلءة التدف ليـة(،)30
علـى حماسـبة مـوظفي الدولـة ح ـ أ

مـا تعمـن مدظمـات اجملتمـع املـدني

ـع وانعـدام عدصـر الرقا ـة واحملاسـبة علـى

موظفي الدولة يؤدي إىل انتشار وتفشي الفساد دهر ،وإىل إساءة استعما ر لسـلءاتهر
التقديريـة وجتـاوز حـدود لـلح اتهر والعبـ
املـوا دني مـر ناح ـة أخـر  ،وهدـا

ـ موال الدولـة مـر ناح ـة واسـتغلل

ـد مـر تشـخ ص و ديـد اطشـخاص املدحـرفني

و ش املدظومات الفاسدة داخن اجلهـاز اإلداري ،مـر خـلل إنشـاء اطجهـزة الرقا ـة
اللزمة والقادرة على

ش ا حنرافات واملمارسات اللأخلق ة داخن اجلهاز اإلداري

املعي والتحق ق مع املوظفني املدحرفني وفر

العقو ات ال يستحقونها(.)31

خامتــة:
لقد أمعت لتلـ ارآراء الو د ـة والدول ـة أ الدولـة وحـدها تسـتء ع مكافحـة
الفسـاد دو

ـال لتلـ اجلهـات احلكوم ـة مـع مدظمـات اجملتمـع املـدني فمحار ــة

الفســاد قضـ ة دتمــع تتجــاوز ا
تـوف الب ــة الـ

ــات املتخصصــة وأجهــزة الرقا ــة ،ف جــب العمــن علــى

تاجهــا مدظمـات اجملتمــع املــدني مـر أجــن متك دهـا مــر آداء دورهــا

فعال ة أ ر وذلك مر خلل:
 دعــر البدــاء املؤسســي وذلــك مــر اجلــانبني الفــي واملــادي ،فهــووالت ه ن لرفع مستو ارآداء،
و ريقــة إعــداد املشـاريع والتفــاو

تــا إىل التــدريب

التـدريب عـن أعمـال الرلـد واملتا عـة وإعـداد التقـارير
...إخل،

مــا يعــاني اجملتمــع املــدني مــر عــدم وجــود

ادر وظ في مستقر لعدم قدرته على ا ستمرار يف دفع رواتب ثا تـة ملوظف ـه ،لـلا فـل
د أ تعدى السلءة تقدير الدعر املادي للمجتمع املدني.
 -إلــلد البد ــة التشــريع ة:

ــد مــر تءــوير القــوانني والتدظ مــات اظالـة ــاجملتمع

املدني ،مبا يضمر حق ت س س مدظمات اجملتمع املدني دو احلاجة إىل ترخ ص مر أي
جهـة رع ـة وحقهـا يف و ـع تعـدين الدظـام اطساسـي املداسـب ومزاولـة وتدف ـل املشــاريع
وا نضــمام إىل ا

ــادات والشــبكات ،أو تشــك لها وتدف ــل املشــاريع املشــرت ة معهــا
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واحلصــول علــى الــدعر والترعــات دو احلاجــة إىل اإلذ املســبق مــر أيــة جهــة رع ــة،
لكدها ملزمة العمن شفاف ة ونشر تقاريرها الفد ة واملال ة.
 -نشر ثقافة داعمة لدور اجملتمع املدني:

ـد أ يلعـب اظءـاح الرعـي دورا داعمـا

يف نشر ثقافة تؤ د على أهم ة الدور اللي يلعبـه اجملتمـع املـدني
التدم ــة ،وخالــة دتمعاتدــا الــ تســ ءر ف هــا الســلءة علــى

شـريك أساسـي يف
افــة وســائن اإلعــلم

املسموعة واملرئ ة.
 امــتلع وســائن اإلعــلم :لــر يــتمكر اجملتمــع املــدني مــر لعــب دورد يف خلــق وعــيمداهد للفساد ومعزز لق ر الدزاهة والشفاف ة ،دو متكده مر امتلع
ال تت ح له إيصال أفكارد إىل

ـافو ارآل ـات

ن شرائح اجملتمع ،وذلك مر خـلل إعءائـه الفرلـة
انــت مســموعة أو مرئ ــة ملــا ــا مــر دور يف إيصــال

يف امــتلع وســائن إعلم ــة ســواء
املعلومة والت ث على الرأي العام.

 تقويــة مســاءلة مدظمــات اجملتمــع املــدني وشــفاف تها :تــزداد ا جمــات علــى مدظمــاتاجملتمع ا ملدني

لما تعـاظر ارتبا هـا مبسـائن الس اسـة العامـة وخالـة إذا

ـا اطمـر

يتعلق مبكافحة الفساد ،فاجملتمع تزداد ا جمات على مدظمات اجملتمع املدني
تعـاظر ارتبا هـا مبسـائن الس اسـة العامـة ،وخالـة إذا

لما

ـا اطمـر يتعلـق مبكافحـة

الفســاد ،فــاجملتمع املــدني ناجــة إىل مواجه ـة التحــديات مــر خــلل آل ــات فعالــة ذات
مصداق ة وتدف لها لضما شرع ة املدظمات.
ا ـوامــش واملراجـــع:
( -)1حممـد ـر عـزوز :الفسـاد اإلداري وا قتصـادي ،آثـارد وآل ـات مكافحتـه ،حالـة اجلزائـر ،اجمللـة
اجلزائرية للعوملة والس اسات ا قتصادية ،العدد ،2091 02ص .912
( -)2ويقصد اجملتمع املدني مع ات

اية املستهلك ومع ات الدزاهة والشفاف ة والدقا ات والتجمعات

والصحافة ودالس حقوق اإلنسـا ومدظمـة مراسـلني ـل حـدود ،وهـلد التجمعـات املدن ـة متتلـك دورا
هاما يف

ش الفساد وتعب ة الرأي العـام

ـدد وحاسـبة مقرتف ـه ،ولكـر يشـرتط أ تتـوافر يف هـلد

اجلمع ات ءب عة احلال اإل افة إىل متتعها الدزاهة والشفاف ة أ تكو
يشـرتط اســتقل ا املـادي حتــى تسـتغلها جهــات أجدب ــة يف

ا توجهات س اس ة،

ما

ق ـق مآر ــه .د /حسـني احملمــدي ــوادي:

الفساد اإلداري ،دار املءبوعات اجلامع ة ،اإلسكددرية ،2002 ،ص.902

( -)3عصام عبد الفتاد مءر :الفساد اإلداري ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكددرية ،2099 ،ص.929
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( -)4هم سـي ر ـا :دور اجملتمـع املـدني يف الوقايـة مـر جـرائر الفسـاد ومكافحتهـا ،مقـال مدشـور يف
املوقع:
http: //dspace- univ- ouargla.dz
( -)5را ـ ة وزيــا  :ظــاهرة الفســاد يف اجملتمــع العر ــي ،دلــة العلــوم اإلنســان ة ،العــدد ،2009 ،09

ص .39
( -)6رداوي عبد املالك ،املرجع نفسه ،ص.1
( -)7انظر تول ة دلس مدظمة التعاو والتدم ة ا قتصادية واملعي مبواللة مكافحـة رشـوة املـوظفني
العموم ني اطجانب يف املعاملت التجارية الدول ة ،املعتمدة مر اجمللس يف  ،2001/99/21مدشور على
املوقع الرعي للمدظمةWWW.OCDE.ORG ،

( -)8املــواد ،92 ،23 ،29مــر القــانو  ،01/92املــؤر يف  92يدــاير  ،2092املتعلــق اجلمع ــات. ،ر،
العدد .33
( -)9عبد السلم عبد اللوي :دور اجملتمع املدني يف التدم ة احملل ة ،مل رة ماجسـت  ،جامعـة ورقلـة،
 2099/2090ص.19
( -)10عبد العزيز راشد :دور الصحافة يف تدع ر تدف ل آل ـات اإلسـرتات ج ة الو د ـة ملكافحـة الفسـاد،
الكل ة التقد ة اإلدارية للدشر غداد ،2090 ،ص .29
( -)11علي مصباد إ راه ر :ارآل ات القانون ة واملؤسسات ة ملكافحة الفساد والوقاية مده ،الددوة العلم ـة
حول تفشي ظاهرة الفساد اإلداري ووسائن مكافحته،

وت ،د.ق ،ص.901

()12

- LEELEEA Shailendrasingh, ROQUILLY Christophe, lutte anticorruption,
gestion des risques et compliance , éditions Lamy, Paris, 2013.
( -)13سـع د موسـى ياسـني :دور مدظمـات اجملتمـع املـدني يف تعزيـز الدزاهـة ومكافحـة الفسـاد ،تـاريخ

ا

ل  ،2092/99/01مدشور على املوقع
www.alhewar.org

( -)14سع د عبدد سع د الشدادي :الفساد اإلداري ،تاريخ اإل ل  ،2092/99/1مدشور على املوقع:
www.shatharat.net.

( -)15دـدي حلمـي :املتءلبـات اللزمـة ملسـاءلة فاعلـة وفـق معـاي احلكـر الراشـد ،تـاريخ ا

ـل

 ،2092/99/2مدشور على املوقع:
www.womenpress.net

( -)16عبـد الر

ـا اللمتـوني :ارآل ـات القانون ـة واملؤسسـات ة ملكافحـة الفسـاد والوقايـة مدـه ،الدـدوة

العلم ــة حــول تفشــي ظــاهرة الفســاد اإلداري ووســائن مكافحتــه ،أيــام  01و 01ســبتمر ،2099
ص .91،92

( -)17علي مصباد إ راه ر ،املرجع السا ق ،ص.91
( -)18سـ

الـدير عءـ ش هـي :إشـكال ة الفسـاد واإللـلد الس اسـي يف املدءقـة العر ـة ،مـل رة

ماجست  ،جامعة املدية ،2001 ،ص.1
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 ورقة ن قـدمت يف، التجر ة اجلزائرية ملكافحة الفساد ني الواقع وارآفاق:اق
.90  ص،2001 ، جامعة املدية،اية املال ومكافحة الفساد

 عبد القادر-)19(

امللتقى الو ي الثاني حول آل ات

.921  ص، املرجع السا ق، عصام عبد الفتاد مءر-)20(
 ورقة ن، ارآل ات القانون ة لتفع ن دور اإلعلم يف مكافحة جرائر الفساد: عبد احلل ر موساوي-)21(
.3 ص،2002 ، جامعة ورقلة،قدمت يف امللتقى الو ي حول ارآل ات القانون ة ملكافحة جرائر الفساد

 مدشـور علـى،2092/99/2 ـل

 تـاريخ ا،ـب ة تهـز اجلزائـر

 فضـائح دك ـة: حممـد حسـني-)22(
:املوقع

www.qatarshares.com

.2  ص، املرجع السا ق، عبد احلل ر موساوي-)23(
، دور الصحافة يف تدع ر تدف ـل آل ـات اإلسـرتات ج ة الو د ـة ملكافحـة الفسـاد: عبد العزيز راشد-)24(
.20  ص،2090 ، غداد،الكل ة التقد ة اإلدارية للدشر

 تـاريخ، دور مدظمـات اجملتمـع املـدني يف تعزيـز الدزاهـة ومكافحـة الفسـاد: سـع د موسـى ياسـني-)25(
: مدشور على املوقع،2092/99/02 اإل ل
www.ahewar.org
.2  ص،2001/02/92 ، يوم ة احلوار، دور اجملتمع املدني يف مراقبة الفساد: سامي فودة-)26(

.921  ص، املرجع السا ق،الدير عء ش هي

 س-)27(

 ورقـة نـ، تفشي ظـاهرة الفسـاد ـني التـدظ والواقـع العملـي: د ل ير ع دة، عزيزة ر ع دة-)28(
 جامعـة،آل ـة للحـد مـر الفسـاد املـالي واإلداري

مقدمة يف امللتقى الو ي حـول حو مـة الشـر ات
.02  ص،2092  ماي2و1  يومي،سكرة

 ونل ر على سب ن املثال القض ة التال ة-)29(
L’action en justice des ONG dans l’affaire dite des « biens mal acquis». Cette affaire
concerne les conditions d’acquisition, en France, des biens mobiliers et immobiliers
par les présidents Omar Bongo (Gabon), Teodoro Obiang (Guinée équatoriale) et
Denis Sassou N’guesso (Congo- Brazzaville) et par leur entourage.
La procédure judiciaire a été engagée en mars 2007, lorsque trois associations
françaises (Sherpa, survie et la fédération des
Congolais de la diaspora) ont déposé une première plainte contre plusieurs
dirigeants africains (Omar Bongo, Teodoro Obiang, Denis Sassou N’guesso,
Edouardo Dos Santos et Blaise Compaore), à partir notamment des informations
contenues dans un rapport publié par le CCFD. Il ressort de l’enquête menée par ce
dernier que les dirigeants en question posséderaient sur le sol français des
patrimoines immobiliers considérables, qui n’ont pu être acquis par le seul fruit de
leurs revenus. La disparité entre les salaires officiellement perçus par les chefs d’état
et le patrimoine qu’ils ont
été en mesure d’acquérir permet de présumer que des détournements ont été
commis. L’infraction visée est donc le recel de détournement de fonds publics. En
janvier 2011, deux juges d’instruction ont été nommés un information judiciaire a
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été ouverte. Cette affaire constitué une avancée juridique considérable, et pour la
première fois en France l’action en justice d’une association de lutte contre la
corruption en nom des intérêts qu’elle c’est donnée pour objet de défendre et
jugés recevable. Cette décision devrait ainsi permettre à l’avenir de surmonter
l’inertie du parquet dans certaines affaires politico financières sensible . LEBEGUE
Daniel, et YUNG Marina, «Restitution des avoirs détournés: Le rôle des
organisations non gouvernementales», la revue international et stratégique n° 85,
institue de relations internationales et stratégiques, (IRIS), 2012, p 85.
،2092/99/02  تـاريخ ا ـل، حنـو اسـرتات ج ة و د ـة للدولـة املدن ـة: ناديـة حسـني عبـد اهلل-)30(

:مدشور على املوقع
www.alhewar.org.
 مدشـور علـى،2092/99/02 ـل

 تـاريخ ا، الفسـاد اإلداري، معوقـات التدم ـة: نـورة احلمـودي-)31(
:املوقع

www.ejtemay.com.
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