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anti- corruption techniques adopted
by countries that have been
remarkably successful in developing
their results over the past decades.
In addition, the fight against
corruption is not limited to the
official authority of states, but also
extends to individuals, associations
and civil society institutions that

إعـــاد ااـــل بغـــض النظـــر عـــن
املزكلة.

ــا ل مــن ص ـ ل ه ـ املةاصلــة التصــة
لظاهرط الفساد تعريفا تأ ي مـر تزـخيص
اار الظاهرط

د ل املغرب العربي الواوحن

علــ ـ اجلاــــود املب لــــة ملكافحــــة الفســــاد
التصة له.
الكلمـــاط املفتا يـــة :الفســـاد؛ مؤ ـــراط

ت ـوير تائكاـا بزـكل

ص ـ ل العقــود املا ــية .عــن طريــق

مكافحــــة الظــــاهرط إىل جا ــ ـ

مؤسســــاط الة لــــة علـــ إعتبــــار أ اجلميــــر

حماربـة الفسـاد املعتمـةط مـن طـرحن البلـةا
الـق جنحـ

تـــ

مــةر اط الفســاد؛ تزــخيص الفســاد بــة ل
املغرب العربي؛ جاود املكافحة التصة .
Abstract:
Transparency
International's
Corruption Perceptions Index has
confirmed the growing corruption
phenomenon in the Maghreb
countries, ranking among the most
corrupt countries in the world. In
contrast, there are no typical
solutions to fighting corruption, but
there are lessons to be learned from
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play an active and decisive role in
this field.
Through this intervention we try
to address the phenomenon of
corruption in a definition and
thoroughness with the diagnosis of
the reality of the phenomenon in the
Arab Maghreb countries and to

stand on efforts to combat
corruption and address it.
Keywords: Corruption; Indicators
;and Perceptions of Corruption
Diagnosis of Corruption in The
Maghreb Countries; Efforts to
Combat and Address.

مقةمــة:
يستخةم لفظ الفساد للتعب عن لموعة من السلو ياط غ املزر عة

الر وط،

اإلصـت م ،إسـاءط إسـتغ ل السـل ة ،اتبتـزان ،اإلدـراء غـ املزـر  ،اإلتـا اط
املتـاجرط بـالنفوذ ،إ ـافة إىل أفعـال تـرتب
للمسـاعةط

الزـر باـ األ زـ ة،

بأ زـ ة الفسـاد الرئيسـية ،يلكـأ إلياـا
غسـيل األمـوال إعااـة سـ العةالـة أ منعاـا.
()1

لـيس هنـا تعريـف ـامل متفـق عليـه عامليـا للفسـاد  ،غـ أ هنـا مقاربـة بةيلـة
عرف الفساد بأ ه أفعـال أ جـرائم تزـكل ممارسـاط فاسـةط ،تزـ
اجلـرائم

هـ األفعـال

عنصـرين أساسـيني ،األ ل هـو إ وائاـا علـ إسـاءط إسـتخةام السـل ة

الق ـاعني العـام ا ـاص ،الثـا ي أ األ ـخاص الـ ين يسـينو إسـتخةام سـل اتام
يكسبو من راء ذلم منافر ليس من قام.

تبحــث ه ـ الوراــة

()2

ااــر ــاهرط الفســاد اجلاــود املب لــة ملكافحتــه القضــاء

عليه ،مر تر يز صـاص علـ د ل املغـرب العربـي .اإل ـكالية امل ر ـة مـا هـو ااـر
اهرط الفساد

د ل املغرب العربي ماهي اجلاود املب لة ملنعه ااة منه؟.

حما لة لإلجابة عل ه اإل ـكالية

إعتمـاد ص ـة رباعيـة احملـا ر علـ النحـو

اتتي:
احملور األ ل :ماهية الفساد (التعريف األسباب).
أ ت -تعريف الفساد لغة ،إ

ا اا و ا.

دا يا -أسباب تفزي الفساد.
احملور الثا ي :مؤ راط الفساد أهميتاا
أ ت -أهم املؤ راط املستخةمة
دا يا -أهمية املؤ راط املعتمةط

م مسة الفساد.
إست

اهرط الفساد.
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عية الفساد بة ل املغرب العربي.

احملور الثالث :تزخيص

احملور الرابر :اجلاود املب لة ملكافحة الفساد.
أ ت :بالنسبة للمستوى الواائي.
عية املقا اط .

دا يا :عل

دالثا :املستوى األص

هو توعية اجلماور.

صامتة.
احملور األ ل :ماهية الفساد(التعريف األسباب)
معظـم البحـوث األ ادمييـة علـ

يقتضـي اإلتفـاه

املسـتخةمة مضـمو اا ،تـ ينحسـر اجلـةل
فإ ـه ميكـن تعريـف الفسـاد بـاملعن اللغـو

ةيـة معنـ املصـ لحاط

إطـار املو ـوعي .بـالنظر إىل ذلـم،
املعنـ اإل ـ

ي

ـ لم القـا و ي،

باإل افة إىل الواوحن عل أسباب إ تزار اهرط الفساد.
ا اا و ا:

أ ت -تعريف الفساد لغة ،إ

ت ــره مــن ص ـ ل ه ـ ا اجلــزء إىل التعــرحن عل ـ ماهيــة الفســاد مــن النا يــة اللغويــة
ية

اإل

لم املفاوم املعت اا و ا:

 -1الفساد لغة :الفساد
لغة الب

معاجم اللغـة ،أ ـله

لمـة )فسـة)

ـة َـُلزَ ..الفسـاد

 ،فيقال :فسة الزـيء ،أ ب ُـلَ ا ـمحل ،يـأتي .التعـب علـ معـا عـةط

قس مواعه .فاو)اجلةب أ القح (

ما جاء

اتية الكرميةَ ﴿ :اَـرَ الفَسَـادق فِـي

ال َ َالْبَحخلره بِمَا َسَبَ خل أَيخلةِ النَامه لِيق ِيقَاقم بَعخلضَ الَ ِ عَمِلُوا لَعَلَاقمخل يَرخلجِعقو َ﴾(.)3
أ )ال غيا
عقُلوّاً

التك ّ(

ما

األ خلرضه َت فَسَاداً َالْعَااِ َبةُ لِلْمق ّتَ ِقنيَ﴾(.)4

أ )عصـيا ل اعـة اهلل(

َيَسخلـ َع خلو َ
و

اوله تعاىل﴿ :تِلْمَ الةَّارق اتصِرَطُ َكخلعَلُاَا لِلَّ ِينَ ت يقرهيـةق َ
مـا

اولـه﴿ :إ َّمَـا جَـزَاءق الَّـ ِينَ يقحَـارهبقو َ اللَّـهَ َ َرسقـولَهق

األَ خلرضه فَسَـادًا ،)5(﴾..يـث تر ـز اتيـة السـابقة علـ

لي امل ،تتوعة أ حابه بأ ة أ وا الع اب با ز

 -2الفساد إ

ـريم الفسـاد علـ
الة يا اتصرط.

ا :ليس هنا تعريف حمةد للفساد ،لكن مثة إجتاهاط متعةدط

تتفق عل أ الفساد هو إساءط إستعمال السل ة العامة أ الو يفة العامة ،الت ع باـا
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قيـق املصـلحة ا ا ـة الكسـ ا ـاص أ إسـتغ ل املو ـف ملنصـبه

باـةحن

الة لة املؤسساط العامة أ ا ا ة

ةمة مصااه.

مـا ينظـر إىل الفسـاد بأ ـه) ع اـة إجتماعيـة( تتمثـل

إ تاـا اواعـة السـلو

اإلجتماعي فيما يتعلق باملصلحة العامة( .)6يرجر سلو الفساد إىل عةم إستقامة ذاتيـة
للزخص الـ

ميارسـه ،بالتـالي فاـو إ تاـا لقيمـه اـيم ا تمـر الـ

ميـارم

ـة

ه ا السلو .

القـا و ي :فيعـة الفسـاد إ رافـا

 -3أما من اجلا

اإللتـزام بالقواعـة القا و يـة،

هنا إيا عل أ للفساد أدرا سلبيا مةمرا علـ القـا و

علـ القضـاء عنـةمايلحق

به ي اله .
اة إصتارط إتفااية األمم املتحةط ملكافحة الفساد للعام  0662م إت تعرحن الفسـاد
فيا ،بل إ صرف إىل تعريفه من صـ ل اإل ـارط إىل ااـاتط الـق

تعريفا فلسفيا أ

ي جم فياا الفساد إىل ممارساط فعلية عل أرض الوااـر ،مـن دـم القيـام بتكـريم هـ
املمارساط ،هي:
 الر وط -اإلصت م

مير جوهاا،

الق اعني العام ا اص.

مير جوهه.

 املتاجرط بالنقود. إساءط إستغ ل الو يفة. تبييض األموال.غ ها من أ جه الفساد األصرى(.)7

 -اإلدراء غ املزر

إ الفساد حيةث عنةما يقوم مو ف بقبـول ر ـوط أ إبتـزان ،لتسـايل عقـة أ إجـراء
طـرح ملنااصـة عامـة،

مـا يـتم عنـةما يقـوم

ـ ء أ سـ اء لزـر اط أ أعمـال

صا ة بتقةيم ر ـا ى لإلسـتفادط مـن سياسـاط أ إجـراءاط عامـة للتغلـ علـ منـافس،
قيـق أربـاح صـار إطـار القـوا ني الراعيـة،
ــاللكوء
متعةدط.

تعــيني األاــارب إىل احملســوبية

مـا اـة حيـةث الفسـاد بأ جـه أصـرى
ـ لم ســراة أمــوال الة لــة ب ــره

()8
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ـنة ه النقـة الـة لي( )IMFلـه مفاومـه ا ـاص عـن الفسـاد ،يـث يـرا بأ ـه
(ع اة األياد ال ويلة املتعمةط الق تاةحن إلستنتا الفوائة من هـ ا السـلو لزـخص
موعة ذاط ع اة باتصرين)(. )9

ا ةأ

ميكن التمييز بني التني من الفساد؛ األ ىل تتم بقبض الر وط عنة تقةيم ا ةمة
اإلعتيادية املزر عة املقررط .أما ااالة الثا ية ،فتتمثل
غـ

ايام املو ف بتأمني صـةماط

ـرعية غـ منصـوص علياـا خمالفـة للقـا و مقابـل تقا ـي الر ـوط،

معلومـاط سـرية أ إع ـاء تـراصيص غـ مـ رط أ القيـام بتسـاي ط

إفزـاء

ـريبية إمتـام

ـرعية غ هـا( ،)10مـن التعـام ط غـ القا و يـة الـق حيصـل مقابلـاا

ـفقاط غـ

املرتزي عل مبالر عائةاط مادية مقابل تساي ته الـق يقـةماا ،تضـر اواعـة العمـل
الق من املفر ض أ يكو ملتزما باا.

دا يا -أسباب تفزي الفساد:
ت تفلـز الفلسـفاط العامـة الةراسـاط النظريـة

ةيـة سـب تفزـي الفسـاد

ا تمعـاط غـ أ الفلسـفة الت بيقيّـة الةراسـاط الـق تعتمـة علـ إسـتقراء الوااـر
متابعة الظواهر من يث القوط الضعف اإل تزـار اإل سـار؛ اـة جنحـ

ةيـة

األسباب الق تساعة عل إ تزار الفساد بكل أ واعه أ كاله أهماا(:)11
 .7عكز ال اما ال بوية املؤسساط الةينية عن تنمية الوان األص اي لةى األفراد،
أ تقوية الضم

هو الراي األ ل لسلو األفراد حماسبتام؛ ذلم أ الفساد اة اق

بال بويني رجال الةين ،فااة الزيء ت يع يه ،ت يؤدر
 .0إ عـةام اإل سـام بوجـود القـةر املقنـر مـن العةالـة
ال بقاط الفناط ا تمعية ،األمر ال
طمعـا

طالبيه.

ااقـوه الواجبـاط بـني

فـتز البـاب علـ مصـرعيه للر ـوط احملسـوبية

قيـق العةالـة النسـبية القسـرية؛ تبعـا ملنظـور

ـل فنـة مـن ا تمـر ملصـاح

األفراد ال ين يعا و الزعور باإلغ اب الظلم(.)12

 .2إ ايــار أ
اإلجتماعي،

ــعف ال بقــة الوس ـ

املنــوف باــا فــظ اإلســتقرار التــوان

قيق التنمية تعزيز ايم اإلعتةال التسامز اإل فتاح التمة  .اة أدى

إ ايار أ تفكم ه ال بقة إىل إ تقا اط إجتماعية تغـ
أفرادها للبحث بأية طريقة عن الثراء السـرير ،األمـر الـ

املنظومـة القيميـة دفعـ
أ ـتا تفككـا

منظومـة
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القيم ،همش التقالية املة ية الق تقيم الع ااط اإلجتماعية عل أسـس مـن التعااةيـة
التقنني الزفاحن ليس عل أسس خصية أ ارابيه لبينة الفساد إلستمرارها(.)13

ول األفراد غ املؤهلني للقيادط

.2

موار املسؤ لية التخ ي

كا ينعكس إ عكاسا سلبيا مبا را عل مؤسساط الة لة
 .5اصـور القـوا ني ختلفاـا
اللوائز القوا ني ،األمر الـ

إختـاذ القـرار،

لاا.

ـعف منفـ ياا اـة ترتـ علـ ذلـم :التحايـل علـ
راء اـور الفسـاد املمـناا ،اإلفـ ط مـن العقـاب

ـا

احملاسبة(.)14

 .0إست اد ص

التنمية براما اإل

ح من ا ار من د

أ دراسة أ متحيص

للفـواره بـني مـا سـتورد الوااـر املعـيش ،فلكـل أمـة مزخصـاتاا صصو ـيتاا الـق
تزكل هويتاا؛ تنعكس ب بيعة ااـال علـ إعابياتاـا سـلبياتاا ،مـا يقتضـي إعـاد
ح من الةاصل أ تكييف الوافة فقا للواار املعيش(. )15

آلياط اإل

احملور الثا ي :مؤ راط م مسة الفساد أهميتاا
سنقف
الفساد

ه ا احملور عنة أهم املؤ ـراط املسـتخةمة إلسـت
ـ لم التعـرحن علـ أهميـة هـ املؤ ـراط مـةى

مـةى إ تزـار ـاهرط
ـحتاا

ايـام الظـاهرط

ذلم من ص ل:
م مسة الفساد:

أ ت -أهم املؤ راط املستخةمة

إ اإل اطـة الزـاملة اإل صـاء الكمـي النـوعي الـةايق ملظـاهر الفسـاد مسـألة
تزوباا عةط
ال

عوباط اجتة باألسـام عـن طـابر السـرية الـ

جعل البحث عن آلياط مناكية

حيـي بالظـاهرط ،األمـر

فيلة بقيام الفسـاد م لبـا ملحـا لـةى لموعـة

من املنظماط اهليناط املعنية.

لقـة بـرنط
د لي

السـا ة الة ليـة مؤ ـراط اإلسـت

الـق أ ـبح

ظـ بـإع احن

أد اط مناكية مل مسة اهرط الفساد ،الق إ تار مناا بزكل صاص مؤ ـر

م مسـة الر ـوط ،البـار م العـاملي للر ـوط ،مؤ ـر الـة ل املصـةرط الـق تصـةرها
منظمة الزفافية الة لية(.)16

تن لق ه املؤ راط من مع

أساسي مفاد أ التكـتم املصـلحة املزـ

ة بـني

مرتكيب الفساد جتعل من الصع ايـام مسـتوياته ،أل القيـام املو ـوعي ينبغـي أ
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يتأسس عل جتا ب الفاعلني ااقيقيني مر إستبيا اط الةراسـاط اإلسـت
يستحيل اوعه ،لكو اإلع احن باجلرمية ليس من

ال

عية ،األمـر

فاط مرتكبياا ،بالتالي

ت ميكـن أ يتواـر مـن مرتكـ الفسـاد اإلعـ احن لةراسـة إسـت

عية بسـلو لـرم

اا و ا غ مرغوب فيه إجتماعيا(.)17

لتكا ن ه ا املـأنه ،إصتـارط هـ الةراسـاط ،علـ رأسـاا مؤ ـر م مسـة الر ـوط
حايا الفساد مثل اإلرتزـاء اإلبتـزان علـ

البار م العاملي ،اللكوء إىل من يعت

من صةماط اإلدارط ،اصة إست

رأسام رجال األعمال املواطنو املستفية

آرائام

إدرا ام ملستوياط الفساد.

تبني ه الةراساط س اإل با التصور عـن إ تزـار الفسـاد

الـة ل املزـمولة

بالقيام ،علما بأ منظمة الزـفافية العامليـة الراعيـة هلـ الةراسـاط تقـر بزـكل دائـم
املؤ راط ما هي إت تصوراط ليس بالضر رط قيقة فعلية(.)18

بأ ه

دا يا -أهمية املؤ راط املعتمةط
األمـر األ يـة هـو أ هلـ

اهرط الفساد:

إست

الةراسـاط اإلسـت

عية إعابيـاط

مـا أ هلـا أ جـه

اصور ،فمن إعابياتاا(:)19
 بعث رسالة رمزية إىل ااكوماط القاملزية من اجلاود لتبةية سوء الفام ااا ل

قق إجناناط

عيفة بأ علياـا أ تبـ ل

تصور أرباب العمل اجلامعيني األطـر

املواطنني التكا ب مر طمو اتام.
 -معرفـة مـةى إ تزـار الفسـاد

مرافـق الة لـة ،فـق مؤ ـر البـار م  ،مـن صـ ل

آراء املعنـيني األساسـيني

إسـتاةاحن البـؤر

إسـت

ـةماط هـ املرافـق تو يفاـا

النز ة للفساد بإجراءاط اف ط عاجلة.
 إدـارط اإل تبـا إىل الفسـاد املرتكـ مـن طـرحن بعـض املصـةرين مـن د لى للحصول عل العقود ااكومية

الة ل النامية ،ذلم

ـناعية

إطار مؤ ـر الـة ل

املصةرط.
-

فيز لتمـر األعمـال الـة لي لإلسـتثمار

الـة ل الـق يكـو مسـتوى الفسـاد

املتصور فياا ني .
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 التزكير عل توجيه الرأ العام ملمارسة غ ه عل الفاعلني ااكـوميني اصـةالةراساط.

التفاعل إعابيا مر تائا ه

رغم جود ه اإلعابياط ،فإ املع ياط املؤ راط املعتمةط تبق تقريبية سبية
الةتلة بالنظر إىل(:)20
عوبة القيام الةايق لظاهرط الفساد بالرجو إىل مصادر متنوعة للمعلومـاط مـن

-

بيناا إست

عاط للرأ تعتمة عل عيناط غ ممثلة.

 -إاتصارها عل

ية من أفعال الفساد هو الر وط.

كل

 عةم اةرتاا عل موا بة اإلجناناط املتحققـة ،إعتبـارا لـب ء تغـ التصـور مقابـلاإليقا السرير لت وراإلجنان.
 سـبية مصـةاايتاايعت مؤ راحموريا

ال

 -إعتمادها

ا تمعـاط ذاط ال بيعـة الزـفوية ،إعتبـارا لعامـل اإل ـاعة
توجيه اإلدرا العام

و جااط معينة.

تصنيف الة ل عل مؤ راط لإلدرا تضر البنيـا األص اـي مو ـر

إتاام ،مما يؤدر عل مقوماط اجلاذبية اإلاتصادية هل

الة ل.

بناء عليه يتبني أ ه مـن الصـع اإلعتمـاد علـ هـ املؤ ـراط املر بـة

ـةها مـن

النا ية اإل صائية لقيام تزخيص مةى تفزي اهرط الر وط الق ت ميكن التعاطي
معاا باملن ق الكمي الضيق ،بل ينبغي العمل بإستمرار عل تعزيزها بتحقيقاط أصـرى
عامة أ ا اعية أ بواس ة التحصيل الودائقي للمعلوماط ول الفساد.

احملور الثالث :تزخيص

عية الفساد بة ل املغرب العربي

فق اإلستنتاجاط املتقاطعة ملؤ راط امل مسة املبا ـرط غـ املبا ـرط،

تزـخيص

ـعية الفسـاد بـة ل املغـرب العربـي كـا يسـمز ك مسـة تفزـي الظـاهرط الق اعـاط
املستاةفة ص ل العامني0671/0670م ،هو ما يو حه اجلة ل التالي:
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اجلة ل ( :)1م مسة مؤ راط الفساد للعام 8113/8112م
املرتبة
العاملية
8112من
بني132
د لة

املرتبة

الع مة فقا

العاملية

الع مة فقا

ملؤ ر

8113م

البلة

من

ملؤ ر مةر اط

مةر اط

عاط

املستخةمة

8113م

8112م

د لة

اإلست

الفساد للعام

الفساد للعام

بني127

عةد

15

12

تو س

27

20

1

96

27

املغرب

21

26

1

762

770

اجلزائر

22

22

0

720

722

موريتا يا

01

02

0

716

717

ليبيا

72

71

5

number of
sources

Upper CI

7
7
6
6
5

48
44
37
32
22

standard
Lower CI
error
36
36
29
24
12

3,73
2,6
2,32
2,41
3,05

CPI Score
Rank
2017
42
40
33
28
17

74
81
112
143
171

32,00

املصةر :منظمة الزفافية العاملية ،تاريخ اإلط

ISO3 Region
MENA
MENA
MENA
SSA
MENA

Country
Tunisia
Morocco
Algeria
Mauritania
Libya

TUN
MAR
DZA
MRT
LBY

GLOBAL AVARAGE

 8112/11/81عل املوار
www.transprency.org.icp

تصـةر منظمـة الزـفافية الة ليـة منـ العـام  1995مؤ ـر مـةر اط الفسـاد بصـورط
سنوية .بالرغم من بعض الثغراط املناكية إرتكان هـ ا املؤ ـر علـ إدرا الفسـاد ت
عل إدباته بالةليل القاطر ،فاو ت يزال من أ ثر مؤ راط الفساد إستعمات
العام 0671م ،أ ةرط املنظمة
للع مة الق اهلا

العات .

إطـار هـ ا املؤ ـر اائمـة ترتـ  722بلـةا فقـا

ل بلة بناء عل بيا اط

يعاا من عةد من اإلست

عاط أجرتاا

مصادر خمتلفة ،مناا تقييم البنم الة لي ل داء الق ر للسياساط املؤسساط تقرير
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التنافسية العاملي الصادر عن منتةى اإلاتصاد العاملي ،كـا أ ـه غالبـا مـا تضـاحن الـة ل
إىل املؤ ر أ تستبعة منه فقـا ملـةى تـوافر البيا ـاط وهلـا ،فمـن غـ املناسـ مناكيـا
إجراء مقار ة بني املرات الق

تلاا الة ل من سنة إىل أصرى(.)21

أما الع مة الق مينحاا املؤ ر ،الق تزكل تقييما راميا ي ا ح بني ق ة ا ـةط
عزر قاف ،فتمثل أداط أ ثر داة ملقار ة الة ل ،مر األص بااسبا أ عةد املصادر
املستخةمة وعاا اة يؤدرا أيضـاً علـ الع مـة املمنو ـة .

معظم بلةا املغرب العربي تراجعا
مثا و الق
من ق ـة

إدراجاا

العـام 0671م ،ـاةط

الع ماط الق التاا  .من بني البلـةا املنـة د دـة

ال تي  ،يث أ اـر املؤ ـر جـود تراجـر ملحـو بـأ ثر

الع مـاط املمنو ـة للـة ل ،أربعـة مناـا سـكل تراجعـا بـأ ثر مـن 7اىل0

ق ة( من أ ل عزرط  ).تقر ه التغ اط

الع ماط من هـامش ا

ـأ ،مـا حيـة

من دتتتاا اإل صائية ).(22

أما معةل الع مة ا ا ة كن قة الزره األ س
 0 ،0ق ة  .ت ي ـرأ أ تغـي يـ
فنـاط :البلـةا ذاط األداء األعلـ

ر

مشال أفريقيا ف اجعـ قـوالي

تونيـر البلـةا  ،الـق

البلـةا ذاط األداء املتوسـ

تقسـيماا إىل دـ ث
البلـةا ذاط األداء

األد (.)23
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الزكل( :)1صارطة تو ز إ تزار الفساد

املصةر :منظمة الزفافية العاملية ،تاريخ اإلط

د ل املغرب العربي العات

 8112/11/81عل املوار
www.trensparency.org.icp

إ مؤ راط املةر اط مثل مؤ ر مةر اط الفساد التابر ملنظمة الزـفافية الة ليـة
ترتكز أ ثر عل أعمـال الفسـاد البسـي ة ليسـ م ئمـة لتزـمل املزـا ل األ ـ
مثل" اإلسـتحواذ علـ الة لـة "أ إسـتخةام آليـاط الة لـة لتوجيـه الريـر اإلاتصـاد إىل
األطراحن املقرّبة اة رأى فياا الكث من املراابني املتميّـزين مزـكلة
بعض د ل من قة الزره األ س

ـب ط جـةا

مشال أفريقيا .ص ل املناازاط الق أجراهـا مـؤصرا

البنم الة لي ـول ت بيـق إسـ اتيكية مكافحـة الفسـاد إدارط ااكـم الـق
أعرب الكث

املن قة عن القام يال" اإل تقائية

القا و لـيس م بقـا بالكامـل علـ ذ
ما إ تك آصر
ائف

ـعاا،

سيادط القـا و " ،معتـ ين أ

الصـلة بأ ـحاب النفـوذ

ا

ـال السياسـي .

من إ تزار الواس ة للنفاذ إىل املنافر ا ةماط العامة أ لتأمني

الق ا العام.

()24
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احملور الرابر :اجلاود املب لة ملكافحة الفساد
ـاةط السـنواط األصـ ط تزايـةا ملحو ـا

اجلاـود املب لـة ملكافحـة الفسـاد

الكث من بلةا املن قة.

يرجر ه ا التزاية إىل الكث من األسباب ،من أهماا التصةيق عل إتفااية األمم
املتحــةط ملكافحــة الفســاد ففــي الف ـ ط املمتــةط ،بــني ديســم
0665أ بح عمليا
ما بعة.

ةا علياا

افة البلةا

 2003ديســم

املن قة أطرافا مواعـة علـ اإلتفاايـة  76مناـا

()25

الة ل املواعة أ املصةاة عل إتفااية األمم املتحةط ملكافحة الفساد -د ل املغرب العربي-
/

تاريخ التواير

تاريخ التصةيق

اجلزائر

 9ديسم 0662م

02أ ط0662م

املغرب

 9ديسم 0662م

9ما 0661م

ليبيا

 02ديسم 0662م

1يو يو0665م

تو س

26مارم0662م

/

املصةر :من إعةاد البا ث باإلستعا ة ب ر برط بيزيل :الفسـاد
مشال أفريقيا :إىل إخنفاض أم إستمرار األمور عل

األ س

من قـة الزـره

اهلا؟ الزـره األ سـ

مشال أفريقيا ،إدارط ااكم :أصبار أفكار ،البنـم الـة لي ،ا لـة ، 2العـةد، 1
 ،8112ص.4
ا ل اجلاود املب لة املضي اةما عل مستوياط عةط اـة ـ ط العةيـة مـن

ما

ااكومـاط ـ

هو ـر

و ـر بعـة جتربتاـا الناجحـة

تزـكيل اللكنـة املسـتقلة

ملكافحة الفسـاد ،فمـث أ زـن تـو س جاـانا صا ـا ككافحـة الفسـاد أطلقـ عليـه
تسمية هينة ااو مة الر ـيةط مكافحـة الفسـاد هـي هينـة دسـتورية مسـتقلة تتمتـر
بالزخصية القا و يـة اإلسـتق لية اإلداريـة املاليـة مقرهـا تـو س العا ـمة ( ،)26تسـام
اهلينة

إرساء سياساط ظم منـر الفسـاد مكافحتـه

تنفيـ ها زـر دقافتاـا .مـا تتـوىل ر ـة ـاتط الفسـاد

زـف مواطنـه،

متابعـة

الق ـاعني العـام ا ـاص

التقصي فياا ،التحقق مناا ،إ التاا عل اجلااط املعنيـة فقـا للتزـرير اجلـار بـه
العمل(.)27
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مـــا أاـــر املزـــر اجلزائـــر بإ زـــاء هينـــة طنيـــة مكلفـــة بالواايـــة مـــن الفســـاد
مكافحته ،هي سل ة إداريـة تتمتـر بالزخصـية املعنويـة باإلسـتق ل املـالي( .)28أطلـق
عل ه اهلينة تسمية "الةيوا املر ز لقمر الفساد"(.)29
سـع د ل املغـرب العربـي إىل التقـةم

بر ـاما مكافحـة الفسـاد علـ د دـة

مستوياط أساسية هي :الوااية املقا اط نيادط توعية اجلماور .

تضـيف اإلتفاايـة عنا ـر أصـرى مثـل إسـتعادط األ ـول التعـا
مـا أ اـا تلـزم املـواعني علياـا إختـاذ عـةد

التقنيـة

الـة لي املسـاعةط
ـواط املامـة لتعزيـز

ـب مـن ا

النزاهة مكافحة الفساد يزكل لمو ه األبعاد العنا ر بر الا غنيا يت لـ
ت بيقه الكامل سنواط عةيةط.

أ ت -بالنسبة للمستوى الواائي:
جنـز عـةد مـن بلـةا املن قـة

إ ـران تقـةم ملحـو

إعةاد بر اما عمـل للواايـة مـن الر ـوط حماربتاـا،

هـ ا ا ـال  .ـ

ر مثـال

املغـرب يتضـمن  43إجـراء أفقيـا

مناـا :اـا و محايـة الضـحايا الزـاود امللغـني ا ـ اء ، 2011تعمـيم املسـابقاط
التو يف

اضـايا اجلـرائم

الو يفة العمومية ، 2011إ ـةاث  4أاسـام متخصصـة

اإلاتصادية املالية ، 2011تقوية د ر املفتزياط العامة 2011م(.)30
تنةر الوااية

إطار إدارط الزؤ

العامـة بزـكل سـليم ،تت لـ تأسـيس آليـاط

مساءلة اوية مثل أ ظمـة التـةايق الـةاصلي ا ـارجي
املز ياط أ ثر إ فتا ا

ااسـاباط ،جعـل ممارسـاط

فافية ،تعزيز إعتماد معيار اجلـةارط

التو يـف ال ايـة

ا ةمة املة ية ،إعادط تصميم إدارط األعمـال تر ـيةها

الق ـا العـام لتخفـيض

إ تمال اـو أعمـال الفسـاد ،مـا إىل ذلـم  .ميكـن للواايـة

هـ ا ا ـال املسـاعةط

عل مكافحة الفساد ،فض عن توف منافر أصرى مثل

سني الفاعليـة النوعيـة

تقةيم ا ةماط .

دا يا -عل

عية املقا اط:

ينبغي إختاذ عةد من التةاب اهلادفة إىل تعزيز اإلطار القا و ي املؤسسي ملكافحـة
الفسـاد .ميكـن أ تزـمل تأسـيس هينـة صا ـة ككافحـة الفسـاد،

مـا ميكـن أ

تزمل مترير تزريعاط تعن بالتصريز عن الةصل األ ول بتضارب املصاح بالر وط
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بـاإلصت م بسـوء التصـرحن باملـال بتبيـيض األمـوال  .ميكـن

باإلدراء غـ املزـر

أص ا أ تزمل الو يفة اإلستقصائية داصل الة لة
السلو داصل ا ةمة املة ية تعزيز ال ابـ بـني

سني اإلجراءاط التأديبية اواعة
تـ

ـائف اإلستقصـاء املقا ـاط

تأسيس حما م جةيةط خمتصة كعاجلة املزا ل املتعلقة بالفساد.

اـة ص ـ عـةد مـن البلـةا العربيـة مـؤصرا ص ـواط علـ هـ ا املسـتوى ،فقـة سـن
املغـرب تزـريعاط تتعلـق بالتصـريز عـن الـةصل األ ـول( .اـا و التصـريز اإلجبـار
باملمتلكـاط 0662م )
املغــرب ـ

إ زـاء مؤسسـاط جةيـةط خمتصـة ككافحـة الفسـاد

ر مناــا :إ ــةاث اهلينــة املر زيــة للواايــة مــن الر ــوط دســ تاا

(0661م0672 ،م) ،ا لـس األعلـ
الوسـي

ا ـالس اجلاويـة للحسـاباط ،إ ـةاث مؤسسـة

دسـ تاا سـنة 0677م ،إ ـةاث ا لـس الـوطر اقـوه اإل سـا

إ ةاث للس املنافسة دس ته ،إ ةاث
إ ةاث  4أاسام للكرائم املالية
دالثا -املستوى األص
هو املستوى ال

هو توعية اجلماور:
من العمل

املن قة ف تبلي ااكوماط

مو و الزفافية اإل فتـاح ،مـر أ القناعـة اـة ترسـخ

لـةى اجلميـر بأهميـة ا تمـر املـة ي

مكافحـة الفسـاد ،يـث ت يقـل د ر عـن د ر

السـل اط اهلينـاط العموميـة لتحقيـق التـوان املو ـوعي املفـر ض
الفساد .هل ا اإلعتبار أ

ما أ ةرط

املة تعن ككافحة الفساد .

يت ل القةر األ

افة أ اء املن قة جيةا

ةط معاجلـة املعلومـاط املاليـة سـنة 0662م،

بعض حما م اتستنناحن0677م(.)31

اجلزائر مؤصرا تزريعاط جةيةط

دسـ ته،

ـب ه

مواجاـة

اإلتفااية األممية ملكافحة الفساد بإختاذ التةاب املناسبة

لتةعيم مزار ة ا تمر املة ي ع (:)32
 نيادط عي النام بوجود الفساد أسبابه جسامة خماطر .عملياط إختاذ القرار،

 -التزكير عل املزار ة النز ة

ـما تيسـ

صـول

النام عل املعلوماط.
 -القيام بأ ز ة إع مية تسام

عـةم التسـامز مـر الفسـاد ،إعـةاد بـراما توعيـة

عامة تزمل املناها التعليمية اجلامعية.
 -محاية ااق

الو ول للمعلوماط املتعلقة بالفساد تلقياا زرها.
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اـة سـاهم إتفاايـة األمـم املتحـةط ملكافحـة الفسـاد

إع ـاء القالـ ل ـاما

ح بعيـة املـةى ،هـو مـا إسـتكاب لـه الـة ل املغاربيـة

تزـريعاتاا الوطنيـة فمـث

إ

املادط  75من القا و راـم 67 -60املتعلـق بالواايـة مـن الفسـاد

ص املزر اجلزائر

مكافحتــه علـ أ ــه ( :عـ تزــكير مزــار ة ا تمــر املــة ي

الواايــة مــن الفســاد

مكافحته بتةاب مثل:
 إعتمـاد الزـفافيةالزؤ

يفيـاط إختـاذ القـرار تعزيـز مزـار ة املـواطنني

تسـي

العمومية،
سيسية كخاطر الفساد عل ا تمر،

 -إعةاد براما تعليمية تةريبية

 متكني سائل اإلع م اجلماور من ااصول عل املعلوماط املتعلقة بالفساد ،مـرمراعــاط رمــة اايــاط ا ا ــة
الوطر النظام العام

ــرحن

رامــة األ ــخاص

ـ ا مقتضــياط األمــن

ياد القضاء)(.)33

ما تعمل املغرب عل تعزيز د ر ا تمر املة ي الصحافة

مكافحة الفسـاد مـن

ص ل:
 تعزيز معاي النزاهة امل بقة من طرحن اجلمعياط.لال مبادراط حماربة الفساد.

 تعزيز التعا-

سني احملي اإلع مي للب د.

-

سني الزفافية حماسبة املسؤ لني العموميني ا واص.

 -إعادط النظر

املمارساط املزينة(.)34

متارم اجلااط املعنية
يـزال غـ

غوطا

امـل ااصـا أ يا ـا

ب ط لتحقيق ه ا التغي لكن بر اما اإل
الكـث مـن األمثلـة الـق ذ ر اهـا أعـ

الـبعض أ هـ الـتغ اط ليسـ سـوى لـرد تـزيني للواجاـة ،لكنـه مـن ا

حت
.فـ ى
ـأ أ

كم علياا بالفزل أل التغي التزريعي املؤسسي ليس سا صصو ـا عنـة جـود
بعـض املسـتفيةين مـن
الةيناميكي ال

ـر يزـوبه ا لـل،

مـا أ هـ اإل تقـاداط تغفـل عـن املسـار

يأص التغي املؤسسي هو غالبا ما يكو متعثرا متةرجا أ ثـر

منه دابتا مستقرا.

587

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

الفساد يف دول املغرب العربي قراءة مسحية يف واقع الظاهرة __________________________________ صباح حواس

صامتــة:
من ص ل الةراسة تبني أ هنا إتفاه ول جود اهرط الفساد إستمرارها تيكة:
عوبة اإلدباط.

-

 الة املوارد إ عةام التنسيق بني هيناط الراابة. -غياب الزفافية

عوبة الو ول إىل املعلوماط.

 متر ز السل ة تضارب املصاح.ما تبني أ هنا إصت حن ول كم الظاهرط تيكة:
 جود تصور سليب مسبق لةى األفراد ول املؤسساط العمومية ا ا ة. املؤ ــراط الة ليــة ت متثــل الوااــر يــث تعتمــة علـ مناكيــة مع يــاط غ ـ متفــقعلياا.
 -تر يز سائل اإلع م الوطنية الة لية عل

اتط أ اائر معظماا غ مؤ ة.

 ااقيقة أ عةم فاعلية األطر القا و ية املؤسسية ملكافحة الفساد بـة ل املغـربالعربـــي ترجـــر إىل عوامـــل سياســـية إاتصـــادية إداريـــة ،يـــث أ الفســـاد السياســـي
اإلدار ساهم

يؤ ـة أهميـة جـود إرادط

إ تزار سلو ياط ت أص ايـة األمـر الـ

سياسية قيقية لضما جناح لاوداط مكافحة الفساد(.)35
ماما يكن من أمر فإ الو ر الراهن يستوج :
 -إعادط تقييم األطر القا و ية املؤسساتية ااالية د رها

مكافحة الفساد بـة ل

املغرب العربي.
 تفعيل د ر املؤسساط اهليناط القائمة مر الص ل تكوين تأهيل العامليني

يـز علـ تنميـة املـوارد البزـرية مـن

ميةا الراابة التفتيش.

 إ ــــرا اجلمعيــــاط مؤسســــاط ا تمــــر املــــة ياإل

ــــأطراحن فاعلــــة

خمتلــــف

اط اإلدارية براما مكافحة الفساد.
-

قيــق العةالــة اإلجتماعيــة مــن صــ ل مكافحــة الفقــر الب الــة

ســني ســلم

األجور.
 -تعزيز النزاهة الزفافية

مؤسساط الة لة الق ا ا اص.
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اهلـوامــش املراجـــر:
(-)1

تي ـ إ جــراءاط مكافحــة الفســاد للمــةعني العــامني احملققــني :مكت ـ األمــم املتحــةط املعــر

باملخةراط اجلرمية ،ص.02
( -)2تعريف بر اما األمم املتحةط اإلمنائي للفساد بأ ه :إساءط إستغ ل سل ة ممنو ة لتحقيق مكس
صاص(  ،أداط تقييم مكافحـة الفسـاد لل ملـا يني ،بر ـاما األمـم املتحـةط اإلمنـائي 70 ،ـوفم ،2013
عل املوار:
http: //www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic%20Governance/ Anti
corruption/User%20Guide%20- %20Anti Corruption%20Assessment%
20Tool%20for%20Parliamentarians.pdf
( -)3سورط الر م ،اتية.27

( -)4سورط القصص ،اتية.22
( -)5سورط املائةط ،اتية.22
( -)6دا د صـ اهلل“ ،الفسـاد

ظـاهرط عامليـة آليـاط

ـب اا” ،للـة املسـتقبل العربـي ،السـنة،27

العةد ،29ب ط ،0662 ،ص.01
( -)7عادل عبة الل يف :الفساد

ظاهرط عربية آليـاط

ـب اا :إطـار لفاـم الفسـاد

الـوطن العربـي

معاجلته ،للة املستقبل العربي ،.السنة ، 27العةد ، 309ب ط ،0662 ،ص.95
( -)8حممـود عبـة الفضـيل :مفاـوم الفسـاد معـاي  ،للـة املسـتقبل العربـي ،السـنة ، 27العـةد،309
ب ط ،0662 ،ص ص. 34- 3
( -)9عن عماد

ح :الفساد اإل

ح ،منزوراط إ اد الكتاب العرب ،دمزق ،0662 ،ص3

( -)10وناد عبة الرمحن :الفساد التنمية :التحـة

اإلسـتكابة ،للـة اإلدار  ،السـنة ، 23العـةد،86

 ،0667ص. 80
( -)11عصم

صار ،الفساد اضية ا ـ

الزـر ،للـة ر ن اليوسـف ،القـاهرط 01 ،أ تـوبر،2015

عل املوار:

http: //goo.gl/rw05

( -)12املرجر فسه.
( -)13املرجر فسه.
( -)14املرجر فسه.
( -)15املرجر فسه.
( -)16منظمة الزفافية العاملية ،تاريخ اتط  0672/77/06عل املوار:
www.transprency.org.icp

( -)17اهلينـة املر زيـة للواايـة مـن الر ـوط :مـن اهلينـة املر زيـة للواايـة مـن الر ـوط إىل اهلينـة الوطنيـة
للنزاهة الوااية من الر وط حماربتاا ،الرباف املغرب ،0672/0670 ،ص .02عل املوار
www.icpc.ma
585

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

الفساد يف دول املغرب العربي قراءة مسحية يف واقع الظاهرة __________________________________ صباح حواس

( -)18املرجر فسه.
( -)19اهلينة املر زية للوااية من الر وط :املرجر فسه ،ص.00
( -)20املرجر فسه.
( -)21منظمـة الزـفافية الة ليـة :مؤ ـر مـةر اط الفسـاد لبلـةا الزـره األ سـ
لعام0671م ،تاريخ اتط

مشـال أفريقيـا

 0672/77/06عل املوار:
http: //www.transparency.org

( -)22املرجر فسه.
( -)23املرجر فسه.

( -)24ر برط بيزيل :الفساد
اهلا؟ الزره األ س

عل

من قة الزره األ س

مشال أفريقيا :إىل إخنفاض أم إستمرار األمـور

مشال أفريقيا ،إدارط ااكم :أصبار أفكار ،البنـم الـة لي ،ا لـة، 2

العةد ،0662 ، 1ص.2 ،2
( -)25املرجر تفسه ،ص.2
( -)26الباب األ ل  /الفصل األ ل من اا و أساسي عةد  59لسنة  2017مؤر

 24أ ط ، 2017يتعلق

باينة ااو مة الر يةط مكافحة الفساد ،الرائة الرمسي للكماورية التو سـية  5 -7سـبتم ،0671
عةد ،17 -16ص.0212
( -)27الباب الثا ي /الفصل ا ـامس ،الرائـة الرمسـي للكماوريـة التو سـية  5-7سـبتم  ،0671املرجـر
فسه.
( -)28املادط  72 ،71من القا و رام  67-60املؤر

 07حمرم عام  7201املوافـق ل 06ف ايـر 0660م

املتعلق بالوااية من الفساد مكافحته.
( -)29املادط  02مكرر من األمر راـم  65-76املـؤر
املتمم للقا و رام  67 -60املؤر

 70رمضـا  7220املوافـق ل 00غزـ 0676م،

 07حمـرم عـام  7201املوافـق ل 06ف ايـر 0660م املتعلـق بالواايـة

من الفساد مكافحته ،ر  ،56ص.70
( -)30اململكة املغربية ،رئاسـة ااكومـة :مزـر اإلسـ اتيكية الوطنيـة ملكافحـة الفسـاد ،اإلجتمـا
األ ل للكنة اإل راحن ،الرباف 75 ،جا في ،0675ص.07
( -)31املرجر فسه ،ص.00
()32

 -املادط  31من إتفااية األمم املتحةط ملكافحة الفساد.

( -)33املادط  75من القا و رام 67 -60املتعلق بالوااية من الفساد مكافحته ،املرجر السابق.
( -)34اململكــة املغربيــة ،رئاســة ااكومــة :مزــر اإلس ـ اتيكية الوطنيــة ملكافحــة الفســاد ،املرجــر
السابق ،ص.29
( -)35عادل عبة العزيز السن :د ر الثقافة التنظيمية العةالة اإلجتماعيـة

مكافحـة الفسـاد ،جامعـة

الة ل العربية ،د م  ،ص.270
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