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ملخــص:
الــــق تلعــ ـ د را مامــــا

مـا تعـة الزـفافية مـن أهـم حمـا ر

التنميــة اإلاتصــادية دفــر ا تمــر بــالناوض،

جامعة باتنة -1اجلزائر

تعـــة الزـــفافية مـــن املســـائل اإل ـــ

عملية صلق

ـنر

ية

عمليــــة القضــــاء

ااـــــة مـــــن الفســـــاد بكافـــــة أ ـــــكاله،
الكزـــف عـــن أ زـــ ة الة لـــة التخ ي يــــة
* -ا ُملؤَلِف املُراسل.
important axes of economic
development and society. In
addition, civil society has played a
major role in this process through
its preventive role in all its means to
succeed a culture of transparency in
line with the process of reducing
corruption.
Keywords:
;Anti-corruption
;Management
;Transparency
Participation; Oversight.

لقــة أبرم ـ العةيــة مــن اتتفاايــاط

هـ ا

ا ـال مــن أجــل تكريســاا تعزيزهــا

دل

العــــات،
ب اً

مــــا يلعــ ـ ا تمــــر املــــة ي د رًا
ه العملية من ص ل د ر الواائي

بكافــة ســائله
يتما

لــف دقافــة الزــفافية كــا

عملية ااة من الفساد.

الكلمــاط املفتا يــة :مكافحــة الفســاد؛
اإلدارط؛ الزفافية؛ املزار ة؛ الراابة.
Abstract:
Transparency is a reform issue
that plays an important role in the
process of elimination and the
reduction of corruption in all its
forms, exposing the state's planning
and executive activities to citizens in
order to activate the process of
citizen participation in the process
of creation and decision-making.
Transparency is also one of the most

مقةمــة:
يعت الفساد اهرط اجتماعية سياسية عرفتاـا ا تمعـاط علـ مـر العصـور ،ذلـم
ملا تلعبـه هـ الظـاهرط

إ تاـا املبـادو القواعـة القا و يـة الـق تاـةحن للحفـا علـ
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املصــلحة العامــة ،يــث أ الفســاد ين ــو

جــوهر عل ـ أفعــال تعت ـ إ رافــا

ـاه األعمـال املتصــلة باايـاط العامــة،

حمــي األعمـال ا ا ــة،

يرتب بفكرط اإلدراء عل

ـ ا

ساب املال العام ا ةماط العامة د

ــمن
مـا أ ــه

جه ق ،من ص ل

ااصــول علـ الفوائـة املاليــة ا ــةماط ب ريقــة غـ مزــر عة ،يــث أ ا تزــار هـ
الظاهرط يعة مؤ را اويا عل تـة ي فعاليـة الراابـة ااكوميـة
التزريعاط الفعالة ،ب لم يؤد إىل تع يل اهلةحن ال
يستةعي

ال

ـعف القـا و

تسع الة لة إىل

ر رط البحث عن محاية فعالة للحة من ه

غيـاب

قيقه األمر

الظاهرط.

إطــار ااكــم

تعــة مســألة الزــفافية مــن أهــم طــره التنميــة اإل ـ ح اإلدار

الرا ة للوااية ااة من الفساد ،لقة تبن اتتفاايـاط الة ليـة التزـريعاط الةاصليـة
ه ا املبةأ

وجـه مـن أ جـه

و ه يعة مـن القضـايا الـق تعمـل الـة ل املتقةمـة إلبـران

الةميقراطية ،مظارا من مظاهر ااضارط ،يث توفر الزفافية أما ا أ ثـر للعـاملني
مــن ص ـ ل راابــة هينــاط الة لــة الةايقــة عل ـ ييــر العنا ــر الــق تســب أ
املخاطرط أ تؤدر عل مستوى اإل تاجية،

ــو مــن

ه ا اإلطار توجا اجلاود

سبيل تفعيل

ه ا املبةأ إىل إبـرام اتفاايـاط د ليـة تكفـل الت بيـق ااقيقـي للزـفافية

إطـار ااـة

مـــن ـــاهرط الفســـاد ،أهـــم هــ اجلاـــود
الزفافية الة لية د

لـــال الزـــفافية ســـنر ز علــ منظمـــة

أ نس الة ر الواـائي الـ

يــث أ امــا لعبــا د را بــارنا
مواجاة الفساد اإلدار

تعزيــز مفــاهيم الزــفافية

املالي ،اإلسرا

تتــواءم مــر بينتاــا الةاصليــة مــن جاــة،
الة ليــة تفعيــل الســبل

يلعبـه ا تمـر

مكافحـة الفسـاد

إ ــةى الوســائل املامــة

البحث عن االول التزريعية املناسبة الـق
قيــق املســاعي الة ليــة الــق تب ـ هلا املنظمــاط

قيــق جاــود العمــل املب لــة مــن أجــل رســم

ــر ا

ـ

املستقبلية.

بناء عل ما سبق ميكن طرح اإل كالية التالية :ما مةى جناعة الزفافية
من اهرط الفساد؟
ذلم ما سنحا ل اإلجابة عليه من ص ل احملورين التاليني:
احملور األ ل :مفاوم الزفافية

مقاربة اا و ية للحة من اهرط الفساد.
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احملور الثـا ي :اجلاـود الة ليـة لتفعيـل الزـفافية

مقاربـة اا و يـة للحـة مـن ـاهرط

الفساد.
احملور األ ل :مفاوم الزفافية

مقاربة اا و ية للحة من اهرط الفساد

تعت ـ الزــفافية مــن أهــم اإلس ـ اتيكياط الــق تعمــل عل ـ
سلو األفراد ت وير الزرا ة التعا

قيــق التنميــة ،تر ــية

التعامل مر املؤسساط العـاملني ،يـث أ

الزــفافية تعــة مــن أهــم املت لبــاط الــق يرتكــز علياــا اإل ـ ح اإلدار للقضــاء عل ـ
الب اراطية ااة من اهرط الفساد.
أ ت -تعريف الزفافية:
الزفافية هي إ ةى املص لحاط ااةيثة الق استخةمتاا اجلااط املعنيـة ككافحـة
العــات معــ ط عــن

الفســاد

ــر رط إطــ

اجلماــور علــ مــناا السياســاط العـــام،

يفية إدارط الة لة من ابل القائمني علياا من رهسـاء د ل
املعنيني

كومـاط نراء

افـة

مؤسسـاط الة لـة ،ذلـم بغيـة ااـة مـن السياسـاط غـ املعلنـة أ مـا يعـرحن

بــــ(صلــف الكــواليس) ،الــق تتســم بــالغموض عــةم مزــار ة اجلماــور فياــا بزــكل
ا ز.

هنــا العةيــة مــن التعــاريف املتعلقــة با ـ ا املص ـ لز الــق ت تظاــر إت بعــة تفزــي
اهرتي الفساد اإلدار

املالي ،يث تعرحن هينة األمـم املتحـةط الزـفافية بأ اـا " ريـة

تــةفق املعلومــاط معرفــة بأ ســر مفاهيماــا ،أ تــوف ملعلومــاط العمــل ب ريقــة منفتحــة
تســمز أل ــحاب الزــأ بااصــول علـ املعلومــاط الضــر رية للحفــا علـ مصــااام،
اختاذ القراراط املناسبة ا تزاحن األص اء".

يعرفاــا

()1

ــنة ه النقــة الــة لي بأ اــا "اإل فتــاح عل ـ اجلماــور فيمــا يتعلــق بايكــل

ــائف احملاســبة العموميــة للق ــا العــام ،ال ـ
املصلحة".

مــن ــأ ه تقريــر املســاءلة تثبي ـ

()2

يـرى األسـتاذ طيـ تـزير " أ الزـفافية تعتـ أهـم أ سـر مـن مفاـوم الةميقراطيــة
ذاتاا ،أل الةميقراطية اـة ت تتمتـر بالزـفافية بالضـر رط صا ـة عنـةما جنـة أ درجـة
ب ط من عةم الزفافية تزوب لاتط عةط

ظماا ،الق من املفـر ض أ تكـو

تزار ية صا ة ا اتط الق متس القضايا لـةى املـواطن ،عليـه فـإ الزـفافية هـي
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العمـل هـي تعـر تـوف املعلومـاط الكاملـة عـن األ زـ ة

قيض الغموض أ السـرية

العامة للصحافة الـرأ العـام املـواطنني الـراغبني
مـا يتعلــق باــا مــن جوا ـ إعابيــة مــن

علـ أعمـال ااكومـة،

اإلطـ

ــحة مصــةااية املعلومــاط

ــوح لإلجــراءاط

البيا اط ا ا ـة بالو ـةاط املؤسسـاط السياسـية اإلاتصـادية اتجتماعيـة ا ا ـة
ـ ا

العامــة،

ــوح الع اــاط فيمــا بيناــا مــن يــث التخ ــي

الو ول إىل الغاياط األهةاحن املعلنة مسبقا ،أ من جوا
مـــن ذ

ا ـــةماط الـــق يقـــةماا اجلا ـــ األ ل
الوا املناس

املعلوماط الصحيحة

()3

التمويــل التنفي ـ

سلبية بع اـة ذ

قاـــم

الع اـة

ااصـــول الو ـــول إىل

.

دا يا -أهمية الزفافية:
للزفافية أهمية

قيق التنمية ،جتسية عملية اإل ـ ح اإلدار  ،العمـل

ب ط

عل رفر اجلودط اإلدارية ،تظار أهمية الزفافية من ص ل النقاف التالية(:)4
 .1تســاعة الزــفافية عل ـ صلــق منــا لإلبــةا  ،فاــو بــ لم يعمــل عل ـ إبعــاد

ــل

السلو ياط غ السوية داصل خمتلف التنظيماط اإلدارية السياسية.

 .8تعت الزفافية آلية فعالة من أجـل القضـاء علـ الفقـر رفـر املسـتوياط املعيزـية،
ح اإلدار للحة من الفساد.

قيق ااكم الرا ة اإلدارط الةميقراطية اإل

 .7تعت الزفافية من بـني سـائل جنـاح اإلدارط سـواء

ا ـ عامـة أ صا ـة

أداء

ائفاا جناعة أعماهلا.

 .4إســتخةام الزــفافية
جتن الفو

ل ما يؤد إىل تع يل س ه

 .5ترســيخ اــيم التعــا
ياعيا

العمليــاط اإلداريــة ي تـ عليــه تــوف
تضــافر اجلاــود

الواـ

التكــاليف

العملية.

ــوح النتــائا ،يــث يكــو أداء العمــل

لم تكو احملاسبة عل التكا ناط بزكل ياعي.

 .2يتمتــر األفــراد العــاملو

التنظيمــاط اإلداريــة امل بقــة هل ـ ا املفاــوم باســتق لية

أ ثــر أدنــاء ايــامام بواجبــاتام الو يفيــة ،األمــر ال ـ
الراابة اإلدارية املستمرط ،األمر ال
 .3العمل عل إ ةاث تغي

يعــزن الراابــة ال اتيــة بــةت مــن

ععل اراراط األفراد أ ثر فافية مصةااية.

دقافة املنظمة ت يتكو لةى األفراد العاملني اةرط

إعابية صالية من الر تني.
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 .2تأ يــة مصــةااية أ منظمــة أمــام الـــرأ العــام ااكومــة الق ــا ا ـــاص
املنظماط الة لية.

 .9صلق ممارسة سياسية زاهة

أداء العمل ااكومي.

 .11تعمـــل الزـــفافية علـ ـ مـــنز ات ـــراحن إنالـــة املعواـــاط الب اراطيـــة تبســـي
اإلجراءاط سرعة اإلجنان بعيةا عن اتجتااد الزخصي.

.11تعة الزفافية مسألة حموريـة

عمليـة التنميـة ذلـم لكو اـا تعمـل علـ

الةميقراطية ااكم الرا ة ،تأ ية ق املواطن

قيـق

فام مراابـة تقيـيم القـراراط

الق يتخ ها املسؤ لني تةعوا ل فتاح اإلدار .

 .18تســاعة األفــراد

التعــب عــن ذ اتاــم ،األمــر الـ

مــن ــأ ه رفــر درجــة الر ــا

اترتقاء كستوى األداء النوعي جودط النتائا(.)5

الو يفي ل فراد يساهم

دالثًا -عوامل جناح الزفافية:
إ العمل عل

قيـق الزـفافية ت يتـأت إت مـن صـ ل تـوف يلـة مـن العوامـل الـق

تعمل عل تفعيل تأ ية د رها
الفساد ،تتمثل أهم العوامل
.1

جتسـية املنظمـة اإل ـ

ية لـإلدارط اصـة ااـة مـن

جناح الزفافية ما يلي(:)6

ــر رط جــود بينــة عمليــة :يــث تعمــل علـ تــوف التــةاب الضــر رية الــق مــن

ــأ اا التحقــق مــن أداء املؤسســاط لو ائفاــا التعــرحن عل ـ مكــامن الــنقص بالنســبة
إلجراءاط معينة.

 .8العمـــل بسياســـة الـــة را الـــو يفي :قيـــث ت يســـتمر املو ـــف صا ـــة
املــو فني

بـــار

املواـــر الـــو يفي الوا ـــة ملـــةط نمنيــة طويلـــة ،أل ذلـــم يـــؤد إىل الـــر تني

التعامل مر املوار

حق مكتس  ،لعل تة ير املو فني هو و من التةري

تكامل

املعلوماط.

 .7تاينة بينة عملية

ـحية تقـوم علـ إر ـاء العـاملني املتابعـة املو ـوعية بـث ر ح

اجلماعة :ت م أ املو ف ال
غ

يتحقق له الر ا الو يفي سيكو أ ثر ر ا مـن

عل اإللتزام باملمارساط اإلدارية السليمة ،اإلبتعاد عـن املمارسـاط الفاسـةط

أ املتابعــــة املســــتمرط ألداء العــــاملني

مـا

املرا ــــل املختلفــــة تســــاعة علــ ـ ا تزــــاحن
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اإل رافـــاط أ ت بـــأ ل ابـــل تفااماـــا
اجلماعة العمل معا

ـ ـ لم إلتـــزام العـــاملني داصـــل املؤسســـة بـــر ح

فريق ا ة ي ت عنه

عوبة ا تزار الفساد فيما بينام.

 .4تبسي إجراءاط العمـل بزـكل يسـمز بـأداء املنافسـة د

تعقيـة :ينـةر

ـمن

ذلــم زــر املعلومــاط البيا ــاط تــوف األدلــة عــن إجــراءاط عمــل املؤسســة ااتصــار
اإلجــراءاط الضــر رية مــا أمكــن ذلــم ،يــث أ اإلدارط ت تقتضــي بالزــفافية امتنــا
العاملني عن اجتناب املخالفاط فحس
إ

لكن اإللتزام أيضا باإلب غ عن خمالفاط الغـ

ةد .

يكزــف التكــا ناط أ اإل رافــاط :يــتلخص التــأمني

 .5تــأمني املو ــف ال ـ

محايته من النقل أ الفصل أ اارما من املزايا املالية الق حيصل علياا ،ذلم اصـة
تزكير املو فني عل اإلب غ عن جتا ناط الرهساء.

ـــر رط تنظـــيم د راط تأهيليـــة للمـــو فني

.2

افـــة اجلاـــاط اصـــة تكـــريس

الزفافية العمل عل ت بيقاا :هو مـا يـؤد إىل صلـق دقافـة تنظيميـة أساسـاا الو ـوح
اإلفصاح

رية التعب .

 .3اختـــاذ اإلجـــراءاط ذاط الع اـــة باصتيـــار أ تعـــيني املـــو فني ،أ مكافـــأتام أ
تقييمام ،أ قلام ،أ ا تةابام ،أ بأ أمر من األمور املتعلقـة بزـفافية زاهـة م لقـة
كنأى عن أ اعتباراط.

تنص املعاي الة ليـة علـ

ـر رط تـوافر العنا ـر التاليـة لتحقيـق الزـفافية تفعيـل

جنا اا(:)7
 تصميم اإلجراءاط التعليماط ااكومية كا يتفق مـر القواعـة القا و يـة املكتوبـةاملنزورط.

ــر اواعــة ا ــحة للنزــر اإلفصــاح

-

ا املواعية الـق عـ

ــةد فياــا املعلومــاط الواج ـ توف هــا،

زـرها فياـا ،املسـؤ لية القا و يـة امل تبـة

الـة اإلصـ ل

بعةم زرها
 -أ توفر املؤسساط ااكومية معلوماط

افية لفام عملاا تسايل مراابة أدائاا.

 أ تــوفر املؤسســاط ااكوميــة البيا ــاط الــق حيتاجاــا املــواطن الق ــا ا ــاصلو ر ا

املستقبلية تقةير معةتط املخاطر اتستثمارية.
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 -أ تكو النصـوص القـوا ني اللـوائز التعليمـاط اإلجـراءاط

متنـا ل املـواطن

أ حاب األعمال.

 -أ يتم توف البيا اط األساسية عن األداء اإلاتصاد

ا سرير م ئم.

 -أ يتم توف البيا اط الرئيسية املتعلقة باملالية العامة بزكل مفصل دايق سرير.

صوص الةراساط البحوث الـق تقـوم باـا الـة ائر ااكوميـة الـق

 -أ يتم توف

متس قياط املواطنني بزكل مبا ر.

 أ تقــوم الــة ائر ااكوميــة بزــكل د رصوص السياساط اإلجراءاط ا

لمــا ااتضـ الضــر رط ذلــم بو ــر

الق تتبناها

متنا ل اجلماور.

بالرجو أل كام املادط  06من اا و مكافحة الفساد الق صـ علـ املاـام الـق
تقوم باا اهلينة الوطنية ملكافحة الفساد ،فإ مااماا تعة من بني التةاب القا و ية الق
ســع إلياـا اجلزائــر مــن أجــل تكــريس تعزيــز مبــةأ الزــفافية ذلــم مــن صـ ل املاــام
التالية(:)8
 إا ـ اح سياســة ــاملة للواايــة مــن الفســاد جتســة مبــادو د لــة القــا وتسي الزؤ

النزاهة الزفافية املسؤ لية

تعكــس

األموال العمومية.

 تقــةيم توجياــاط ختــص الواايــة مــن الفســاد مكافحتــه لكــل ــخص أ هينــةعمومية أ صا ة ،اا اح تةاب صا ة مناا ذاط ال ابر التزـريعي التنظيمـي للواايـة
مــن الفســاد

ـ ا التعــا

مــر الق اعــاط املعنيــة العموميــة ا ا ــة

إعــةاد اواعــة

أص اياط املانة.

 إعةاد براما تسمز بتوعية -ير مر زط استغ ل

سيس املواطنني باتدار الناية عن الفساد.

ـل املعلومـاط الـق ميكـن أ تسـاهم

أعمـــال الفســـاد الواايـــة مناـــا ،تســـيما البحـــث

الكزـف عـن

التزـــرير التنظـــيم اإلجـــراءاط

املمارساط اإلدارية عوامل تقةيم تو ياتاا إلنالتاا.

 التقيــيم الــة ر لــ د اط القا و يــة اإلجــراءاط اإلداريــة الراميــة إىل الواايــة مــنالفساد مكافحته النظر

مةى فعاليتاا.

 تلقي التصرحياط باملمتلكـاط ا ا ـة بـاملو فني العمـوميني بصـفة د ريـة دراسـةاستغ ل املعلوماط الواردط فياا السار عل

فظاا.
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اائر ذاط ع اة بالفساد.

 -اتستعا ة بالنيابة العامة جلمر األدلة التحر

ـما تنســيق متابعـة النزــاطاط األعمـال املبا ــرط ميـةا يا علـ أسـام التقــارير

-

اليـــل متصـــلة ككـــال الواايـــة مـــن الفســـاد

الة ريـــة املنتظمـــة املةعمـــة بإ صـــائياط

مكافحته ،الق ترد إلياا من الق اعاط املتةصلني املعنيني.

 -السار عل تعزيز التنسيق مـا بـني الق اعـاط ،علـ التعـا

مـر هينـاط مكافحـة

الفساد عل الصعيةين الوطر الة لي.
مكافحة الفساد:

رابعًا -األداء الو يفي للزفافية

هنــا رب ـ للزــفافية بنكــاح األداء ااكــومي التقليــل مــن ــاهرط الفســاد ،األمــر
جعل الة ل تعمل عل تنمية األجازط ااكومية من صـ ل إرسـاء مبـةأ الزـفافية،

ال

يــث يصــبز كقــة رها مراابــة ااكومــاط حماســبتاا مــن ص ـ ل التأ ــة مــن مــةى
تعزيز مبةأ الزفافية ،أهم األداءاط الو يفية للزفافية
 .1تعزيزهــا للحكــم الرا ــة العمــل عل ـ
العموميني تعزيز الزـفافية

مكافحة الفساد من ص ل:

ــر مــة اط لقواعــة ســلو املــو فني

متويـل اامـ ط ات تخابيـة األ ـزاب السياسـية،

مـا

تلتــزم الــة ل بإصضــا إجــراءاط ال ايــة التفــويض للمعــاي املو ــوعية مثــل اجلــةارط،
اإل صــاحن ،بالتــالي

ــما أ تكــو ا ــةماط العامــة حمكومــة كبــادو الكفــاءط

الزفافية.

 .8توســير فكــرط املزيــة الــق تســال

ــل ع يــة أ هبــة أ أ منفعــة أصــرى ،فقــة

تكــو ذاط طبيعــة ماديــة مثــل املــال املنقــول أ العقــار ،اــة تكــو ذاط طبيعــة معنويــة
ال اية ،بالنسبة لتوسير فكرط املزية
الفساد فقة أص ط به منظمة التعا
األجا ـ
النزياة

أداء

يفي لتفعيل الزفافية

التنمية اإلاتصادية

املعــام ط التكاريــة الة ليــة ،األمــر ال ـ

مكافحـة

ة ر وط املو فني العموميني

أدى إىل جتســية مبــةأ املنافســة

املعام ط التكارية الة لية.

 .7منــر ات تيــال الفســاد

املزــر عاط املمولــة تقــةيم يــة العــو

الــةعم لكــل

اجلاـــود الة ليـــة حملاربـــة الفســـاد تفعيـــل الزـــفافية ،هــ ا مـــا جســـة البنـــم الـــة لي
اســتكابة ســريعة ملقتضــياط

زــف الفســاد

()9

ت ـ تصــبز أ ثــر

فــاءط أ ثــر

صضوعا للمساءلة بالتالي أ ثر فافية.
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وح األد ار املستوياط ع ية عملياط املوان ة ل ط

.4

دعائم لتكريس الزفافية املالية الق يقوم باا

العام ،هـ ككملـاا

نة ه النقـة الـة لي ،يـث أ التمييـز

الوا ز بني األ ز ة ااكومية األ ز ة التكاريـة جـود إطـار اـا و ي يو ـز يـنظم
إدارط املاليـــة العامـــة لكـــي يتعامـــل كزيـــة مـــن الو ـــوح مـــر اضـــايا الزـــفافية املتعلقـــة
باأل ز ة املرتب ة باملوارد ال بيعية ،القضايا املمادلـة املتعلقـة بال تيبـاط التعااةيـة بـني
ااكومة القائمني عل الق ا العام الق ا ا اص.

بالنسبة لع يـة عمليـاط املوان ـة الـق تعتـ أداط ااكومـة األساسـية لو ـر تفقـة
املوان ة السـنوية عـ أ تغ ـي

السياساط املالية العامة ،بالتالي فاملعلوماط املقةمة

افة األ ز ة املالية العامـة بصـرحن النظـر عـن ال تيبـاط املؤسسـية الـق تـتم فقـا هلـا
تلم األ ز ة ،نيـادط التأ يـة علـ أهميـة الزـفافية فيمـا يتعلـق بنوعيـة اتف ا ـاط،
ااعية املوان ة عموما ،ه ا ت يتأت إت من ص ل(:)10
أ.إتا ة املعلوماط ل ط

العام :يث يؤ ة ه ا املبةأ عل

الزاملة عل املالية العامة الق اـة تتـوفر
الق ع أ تكو مو وفة

دـائق املوان ـة أ

ر رط زر املعلومـاط
تقـارير املاليـة العامـة،
ا

فا دايقا للمخاطر املالية ا صوم ات تمالية

األ ز ة به املالية العامة النفقاط الضريبية.

ب.
مــر

ما

حة البيا اط املعلوماط :ذلم باةحن

ـما ااكومـة ملعـاي جودتاـا

ــر رط إصضــا تلــم املعلومــاط إىل فحــص مســتقل ،يــث عـ أ يســتو بيا ــاط

املالية العامة معاي جودط البيا اط املتعارحن علياا ،إصضا أ ز ة املالية العامة للراابـة
الةاصلية ذاط الفعالية األ يةط أ تتوفر هلا الضما اط الواائية.

 .تعزيز الوعي األص اي لةى املواطنني حملاربة الفساد اإلدار اصة تنمية املعـاي
األص اية للمواطنني.
احملـور الثــا ي :اجلاــود الة ليــة لتفعيــل الزــفافية

مقاربــة اا و يــة للحــة مــن ــاهرط

الفساد
لقــة ــاة ا تمــر الــة لي تغ ـ ا ملحو ــا

الكفــاح العــاملي

ــة اجلــرائم املاليــة

اإلدارية من ص ل تزاية كم اتلياط املكرسة للحة من الفساد ،ذلـم بظاـور آليـاط
متعةدط األطـراحن الـق أ زـأط صصيصـا هلـ ا الغـرض مـن صـ ل العمـل علـ تكـريس
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الزفافية إلزام العةيـة مـن الـة ل بضـر رط األصـ باـا بغيـة خت ـي عقبـة ص ـر الفسـاد
الة لي ال

سيتعا م د ر ،

باةحن ب ل جاودها تقري

ه ا الصـةد

إبـرام العةيـة مـن اتتفاايـاط الة ليـة

جاة ظرها الواوحن عل املـواطن املتعلقـة باـ اجلـرائم،

يث ارط العةية من املنظماط ااكوميـة غـ ااكوميـة لتكـريس الزـفافية
ااة من الفساد عل يير األ عةط ،تعت منظمة الزـفافية الة ليـة هينـاط ا تمـر
املــة ي مــن أ ـ اتليــاط زــاطا فعاليــة

مكافحــة الفســاد القضــاء علـ اجلــرائم

امل تبة عنه.
أ ت -منظمة الزفافية الة لية:
أ زــأط منظمــة الزــفافية الة ليــة ســنة  7992يقــر مقرهــا بـ لني ،هــي مــن أ ـ
املنظمـاط الة ليـة غـ ااكوميـة

لـال إعـةاد الةراسـاط اإل صـائياط اجلــةا ل

ا ا ة ب تي الـة ل مـن يـث ا تزـار الفسـاد فياـا ،ذلـم لكو اـا تسـع إىل نيـادط
فرص مساءلة ااكوماط حماربة الفساد فياا(.)11

فاي ترى أ مزكلة الفساد مزـكلة عامليـة

ـاه اسـر ت

تـا إىل مبـادرط علـ

ميكن القضاء علياا إت من ص ل زر التقـارير بالفسـاد فضـز اجلاـاط الـق متارسـه
سرا أ ع ية لزيـادط الـوعي العـاملي مـن صـ ل الفـر القوميـة للمنظمـة،
طويلــة املــةى مــن أجــل تأســيس ــعبة مــن ذ
سياسية اامعة للفساد

اتهتمامــاط بزــأ العــات

افة اجلرائم املالية( ،)12ل لم اجتمع الـة ل

او للعمل عل إ ااء األدر املةمر للفساد تكمن مامتاـا
الفســـاد ـــول العـــات،

ـر ص ـ

التزاماـا

لــق إرادط

جتمـر عـاملي
الكزـف عـن

مـــا عــ علــ الـــة ل اســـتخةام املســـاعةاط املاليـــة لتـــةعيم

املؤسساط ااكومية تةعيم اضاء مستقل،
صا ـــعني للقـــوا ني ،فتاـــتم بتكـــريس جاودهـــا

لم ع أ يكـو القضـاط أ فسـام
مكافحـــة الفســـاد القضـــاء علـ ـ

اجلرائم فاـي تعمـل بكـل زـاف فعاليـة منـ تأسيسـاا علـ تزـكير

ـياغة اتفاايـاط

د لية للقضاء عل الفساد بكافة أ كاله.

لقــة ارتكــز عمــل منظمــة الزــفافية الة ليــة مــن أجــل حماربــة الفســاد القضــاء علـ
اجلرائم املالية عل يلة من األهةاحن القواعة األساسية هي:
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 .1النزاهة :الق تعت من القيم األص اية الق ع التحلـي باـا أدنـاء أداء الو ـائف
العامة مبا رط ا ةماط العمومية.

 .8الزــفافية :أ اتهتمــام كبــادو الةميقراطيــة املزــار ة السياســية الزــفافية
املســاءلة علـ املســتويني احمللــي الــة لي ،فاــي تعمــل علـ لفـ أ ظــار ســائل اإلعـ م
ا تمر املة ي بكل أطيافه عل أص ار الفساد ،الكزف عن األ رار الـق تسـبباا
ت سيما

البلةا النامية(.)13

األسـس قـث متابعـة اضـايا الفسـاد طـورط منظمـة

من أجل جتسية هـ املعـاي
الزفافية املؤ راط التالية:

أ.مؤ ر مةر اط الفساد :هو ال
إدرا

يعمل علـ تقسـيم ترتيـ الـة ل طبقـا لةرجـة

جود الفساد بـني املسـؤ لني السياسـيني

عل ـ بيا ــاط ذاط

الة لـة ،هـو مؤ ـر مر ـ يعتمـة

ــلة بالفســاد يســتنة إىل دراســاط متنوعــة ،يصــةر مــن ص هلــا أراء

املستثمرين احملليني األجا

املتعاملني مـر اإلدارط ااكوميـة املعنيـة ـول اإلجـراءاط

املتبعــة درجــة املعا ــاط الــق تع

ــام

تنفي ـ ها ظريــاتام إىل مــةى ا تزــار الفســاد

الر وط ،يث يضم معلوماط مستمةط مـن إ صـائياط صـ ل السـنتني املا ـيتني
يقـــيم كـــم الفســـاد

مـا

خمتلـــف د ل العـــات مـــن ابـــل صـ ـ اء مقـــيمني داصـــل الـــب د أ

صارجاـا ،ذلــم سـ تقـةير درجــاط الفســاد

خمتلــف د ل العـات مــن صـ ل ترتيـ

الة ل س الة ل األال فسادا(.)14

ب .مؤ ــر دافعــي الر ــا  :هــو يقــيس مــن جــه الزــر اط الصــناعية املتعــةدط
اجلنســياط الــق اــة تــةفر ر ــا

للمســؤ لني ااكــوميني

الــة ل األصــرى لتســايل

أعماهلا لتصةير منتوجاتاا لتلم الة ل(.)15

 .التقريــر العــاملي الزــامل :ير ــز بزــكل عــام علـ الفســاد
الق اعــاط اايويــة

ا ــا معــني مــن

خمتلــف منــاطق العــات ،محــل النزاهــة هل ـ الفــر ممــا دفع ـ

برهساء العات الة ل إىل اإلفصاح عن ممتلكاتام ا ا ة.

زر التقرير العاملي أل ل مـرط سـنة 0667

سـبيل مـن السـبل الة ليـة املعـزنط ملبـةأ

الزفافية اصة ااة من اهرط الفساد(.)16
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عليه فإ اهلـةحن األساسـي للمنظمـة

مـا جـاء

راتاـا التأسيسـية هـو ااـة مـن

ـــاهرط الفســـاد علــ املســـتوى الـــة لي عـــن طريـــق ا ـــاد عـــاملي بتقـــويم ظـــم النزاهـــة
الزــفافية العامليــة مــن أجــل متابعــة ممارســاط الفســاد
ــةى ا تزــار تــورف املســؤ لني

زــف ملفاتــه ،الواــوحن علـ
مــا تعمــل منظمــة الزــفافية

خمتلــف د ل العــات،

الة لية عل نيادط الوعي كخاطر الفساد تزكير ا تمر الة لي عل مراابـة مسـاءلة
ااكومة عل خمتلف الصفقاط مر رجال األعمال املتورطني
لقة

ا ملنظمة الزفافية الة لية العةية من اإلجناناط

اضايا الفساد(.)17

لال مكافحة الفسـاد

القضاء عل اجلرائم املالية ،فاي تعمل عل نيـادط فر عاـا بزـكل مسـتمر
أ ــاء العــات ظــرا ملــا تلعبــه الزــفافية

در

ــب

خمتلـف

معاجلــة اضــايا الفســاد عل ـ

املستوى الة لي.
دا يا -منظماط ا تمر املة ي:
لقة أ بز جود منظماط ا تمر املة ي من من املؤ راط الق تقيس تقـةم الـة ل
ت ورها ،يلع ا تمر املة ي د را مكم لة ر الة ل سواء كفردها أ با ـ ا اا
مر د ل أصرى أ منظماط د لية كومية ،يث هلا د ر يو
اارا ا تمعي

مكافحة ه

يقصــة بــا تمر املــة ي

مـؤدر

إطـار تنزـي

الظاهرط.

ــل اجلمعيــاط مثــل يعيــاط محايــة املســتالم ،يعيــاط

النزاهة الزفافية ،النقاباط ،التكمعاط ،الصحافة ،لالس قوه اإل سـا  ،منظمـة
مراســلو ب ـ

ــة د ،هــي منظمــاط تتمتــر بالنزاهــة الزــفافية لــيس لــةياا أ توجــه
تـ ت يـتم اسـتغ هلا مـن ابـل جاـاط أجنبيـة مـن أجـل

سياسي تتمتر باتستق ل املاد
قيق مآرباا(.)18

تظار جاود منظماط ا تمـر املـة ي
الفساد من ص ل الة ر الواائي ال

تعزيـز الزـفافية مـن أجـل ااـة مـن ـاهرط

تلعبه ذلم من ص ل:

 .1التوعية اتجتماعية :يث يعمل ا تمر املة ي علـ صلـق دقافـة مناهضـة للفسـاد
معـــزن لقـــيم النزاهـــة بـــني

افـــة ـــرائز ا تمـــر ،ذلـــم باســـتعمال

افـــة الوســـائل

الفعالياط املمكنة باستخةام لغة سالة اادرط عل الو ول إىل الـوعي عقليـة املـواطن
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البسي
ال

اـادرط علـ
يؤدر سلبا

فيـز مـن أجـل القيـام بـة ر
بنية ا تمر اإلاتصاد

()19

مكافحـة الفسـاد ،هـ ا األصـ

.

 .8إعــةاد الةراســاط البحــوث :ذلــم عــن طريــق ااصــول عل ـ املعلومــاط املتعلقــة
زـف املمارسـاط املتعلقـة

بالفساد من أجل زرها تقييماـا متكيناـا مـن ذلـم بغيـة
بالفســاد ،إعــةاد التقــارير املتعلقــة بالةراســاط ــول الفســاد
معينة،

ا ــا معــني

د لــة

ا فضز املمارساط الفاسةط العمل عل تعبنة الرأ العام إ فاء الزـفافية

املساءلة مـن صـ ل إعـةاد البحـوث الةراسـاط تـ تصـبز أ ثـر فعاليـة

ااـة مـن

الفساد بكل أ كاله.

املتبـادل :ذلــم مـن صـ ل تنسـيق جاودهــا تكامليـة أعماهلــا مـن صـ ل

 .7التعـا

إ زاء الزبكاط احمللية ،ات ضمام إىل الزبكاط اإلاليميـة الة ليـة الـق تاـةحن إىل
مكافحة الفساد تعزيز الزفافية ،تـ يتسـن هلـا القيـام بتبـادل املعلومـاط التكـارب
ا

اط رسم ا

بصــورط ســليمة

ـ

ة ،ممـا يعمـل علـ تكـريس اجلاـود

تنفيـ الـ اما املزـ

قيــق األهــةاحن املنزــودط مــن أجــل إاــرار سياســاط عادلــة دميقراطيــة

تنسكم مر اجاط مصاح لتمعاتاا احمللية(.)20
صامتــة:
صتـام هـ الوراـة البحثيــة املتعلقــة بالزـفافية

مقاربــة اا و يــة للحـة مــن ــاهرط

الفســـاد جنـــة أ الزـــفافية تعـــة مســـألة مامـــة مـــن املســـائل الناجحـــة
اإلاتصادية اإل

ح اإلدار

إطار ااكم الرا ة للوااية مـن الفسـاد ااـة منـه،

ذلم لكو ـه آليـة فعالـة للكزـف اإلعـ
التخ ــي

التنفيــ  ،لقـــة

مـن جا ـ الة لـة عـن أ زـ تاا

افـة

رســـته الـــة ل باعتبـــار مظاـــرا مـــن ااضـــارط جتســـية

الةميقراطية ذلم ملا تلعبـه الزـفافية مـن د ر

ـب

األ زـ ة ااكوميــة مــا يتعلــق باــا ،يــث تظاــر أهميتاــا
اإلدار

صلـــق التنميـــة

ـول املعلومـاط الكاملـة عـن
جتســية عمليــة اإل ـ ح

صلق منا لإلبةا داصل خمتلف التنظيماط اإلدارية السياسية لنكاعـة أعماهلـا

للحة من الفساد ،يث تعمل عل تعزيز الراابة لتكو اراراط األفـراد ذاط مصـةااية
هــي ب ـ لم تعــة أ ــة أهــم مقومــاط حمــا ر جنــاح التنميــة املســتةامة دفعاــا للمكتمــر
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بالتقةم الت ور ،هـ ا ت يتـأت إت بتـوف يلـة مـن العوامـل الـق مـن ـأ اا التعـرحن
عل مكامن النقص.

لقة برنط العةيـة مـن اجلاـود الة ليـة لتكريسـاا ،تعـة منظمـة الزـفافية الة ليـة
بإ صائياتاا مؤ راتاا

ةية درجـة الفسـاد لـةى الـة ل مـةى جـود الزـفافية

مناصاــا الــو يفي مــن أهــم اجلاــود املب لــة

هــ ا ا ــال ،د

املب لة من طرحن ا تمر املة ي بكل أطيافه

أ تناســ اجلاــود

صلق دقافة مناهضة للفساد مـن صـ ل

تعزيز ملفاوم الزـفافية مـن صـ ل التوعيـة اتجتماعيـة للمـواطنني مـن أجـل تعزيـز مفاـوم
ااة من الفساد بكل أ كاله.

النزاهة الزفافية

عليه قةم التو ياط التالية:
 .7إجراء املزية من التحسـني الت ـوير للعمـل ااقيقـي هـ ا بتو يـف أسـالي جـة
مت ورط إ زاء مرا ز مراابة تعمل عل تكريس الزفافية.

 .0تعةيل املنظومة القا و ية كا يتما

مر الزفافية من صـ ل

ـر امليكا يزمـاط

اتلياط الضر رية لتحقيق الزفافية.

 .2اتستفادط من التكارب الة لية ا

اط العاملية

لال تعزيز الزفافية.

 .2القيام بةراساط تقييماط ول مكامن الضعف الق تع

األداءاط ااكومية

تكريس الزفافية ب ل االول للقضاء علياا.

 .5بلــورط مزــار ة ا تمــر املــة ي
التبلير

الكزــف عــن جــرائم الفســاد املســاهمة

الة غياب الزفافية.

 .0إعةاد د راط تأهيلية تةريبية لتكريس الزفافية عل مستوى اإلداراط املعاهـة
اجلامعاط.
اهلـوامــش املراجـــر:
( -)1عصام عبة الفتاح ع ر :الفساد اإلدار  ،دار اجلامعة اجلةيةط ،اإلسكنةرية ،0677 ،ص .006
( -)2عماد

ح عبة الرناه/الزيخ دا د :الفساد اإل

ح ،منزوراط ا اد

تاب العرب ،دمزـق،

 ،0662ص .720
( -)3ااا علي بةر الةين :جرائم الفساد آلياط مكافحتاا
غــ ـ منزــــورط ،ختصــــص اــــا و صــــاص،

التزرير اجلزائر  ،أطر ـة د تـورا

ليــــة ااقــــوه العلــــوم السياســــية ،جامعــــة تلمســــا ،

 ،0670 -0675ص .212
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( -)4املرجر فسه ،ص .212 ،215
( -)5حممـــة بـــن حممـــة أمحـــة ااربـــي :درجـــة اتلتـــزام كمارســـة الزـــفافية اإلداريـــة لـــةى األاســـام
األ ادميية

امعة امللم سعود" السعودية" ،ا لة الة لية ال بوية املتخصصة ،ا لـة

لية ال بية

 ،7العةد ،0670 ،0ص.271
( -)6ااا علي بةر الةين :املرجر السابق ،ص.210
( -)7بونية السايز :سبل تعزيز املساءلة الزفافية ملكافحة الفساد متكني ااكم الرا ة

الـة ل

العربيــة ،للــة البا ــث ،جامعــة اا ــة مربــاح رالــة ،خمــ اجلامعــة" املؤسســة التنميــة احملليــة
املستةامة"،

لية العلوم اتاتصادية التكارية علوم التسي  ،العةد العةد  ،0670 ،76ص.52

( -)8املادط  06من القا و  ،67-60املؤر
اجلريةط الرمسية ،عةد 72الصادرط

 06ف اير ،0660املتعلق بالوااية من الفسـاد مكافحتـه،
 ،0660/62/62ا ظر

لم:

 سني فرعة :ا تمر الة لي مكافحة الفساد ،للة اتجتاـاد القضـائي ،العـةد ا ـامس ،خمـأدر اتجتااد القضائي عل

ر ة التزرير ،جامعة حممة صيضر بسكرط ،ص.20

( -)9عب مصلز :اتئت حن من أجل النزاهة املساءلة ،النزاهة الزفافية املساءلة

مواجاـة الفسـاد،

أما للنزاهة املساءلة ،فلس ني ،0661 ،ص.21
( -)10ااا علي بةر الةين :املرجر السابق ،ص .226 ،219
( -)11عب مصلز :املرجر السابق ،ص .21
( -)12ا ة عبة العالي :اتليـاط القا و يـة ملكافحـة الفسـاد اإلدار
الة تورا  ،ختصص اا و عام،

اجلزائـر ،أطر ـة لنيـل ـاادط

ليـة ااقـوه العلـوم السياسـية ،جامعـة حممـة صيضـر بسـكرط،

 ،0672ص .27 ،26
( -)13ملوسخ حممة :د ر الزفافية الة لية

مكافحة الفساد ،مقال منزور عل املوار اإللك

ي:

www.univ-media.dz .

( -)14سايز بونية :املرجر السابق ،ص.07
( -)15ملوسخ حممة :املرجر السابق.
( -)16بوسعيود سارط :د ر اس اتيكية مكافحة الفساد اتاتصاد
مقار ة بني اجلزائر ماليزيا) ،م

رط ماجيست

علوم التسي ،

قيق التنمية اتاتصادية (دراسة
لية العلوم اتاتصادية التكاريـة

علوم التسي  ،جامعة فر اط عبام ،س يف ،0672 ،ص.92
( -)17املرجر فسه ،ص.92
( -)18سني احملمة بواد  :الفساد اإلدار  ،لغـة املصـاح ،دار امل بوعـاط اجلامعيـة ،اإلسـكنةرية،
 ،0662ص.716
( -)19املرجر فسه ،ص.710
()20

 عصام عبة الفتاح م ر :املرجر السابق ،ص.220489
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