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ى الدعل النامية .لالع جيب خن تبال اجلهـود
احلقيقية حملاربـة الفسـاد مـن قبـل املؤسسـا
الدعليــة عاحلكوميــة مــن طــالل عضــع طرــط
عتسرتاتيجيا ملكاف ة الفساد  .لالع جيـب
خن تبال اجلهود احلقيقية حملاربة الفسـاد مـن
قبل املؤسسا الدعلية عاحلكومية من طالل
عضع طرط عتسرتاتيجيا ملكاف ة الفساد.
الكلمــــا املفااحيــــة :الفســــاد؛ الانميــــة

ملـــخص:
يعارب الفساد من خطرر الهواهر ال ت ـر
* -ا ُملؤَلِف املُراسل.
Like in the Maghrebian countries
led by Algeria, which is the most one
who fight corruption crimes by
political and economic analysis with
its initial ratification of the United
Nations Convention.
Keywords: Corruption; Economic
;Development
Developing
Countries; Anticorruption.

اإلقاصادية؛ الدعل النامية؛ مكاف ة الفساد.

Abstract:
Corruption is one of the most
dangerous phenomena affecting
economic development countries
and it persists in developing
countries.
Therfore the real efforts must
make to fight corruption by
international and governments
institutions by putting in place
anticorruption plans and strategies.
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مقدمــة:
يعا ـرب الفســاد تحــدا آفــا العصــر الــاي يفاــع بالبلــدان الناميــة عاملاقدمــة علــى حــد
السـواء ،ى القرـاع العــا عاخلـاص عى خمالـف طبقــا اجملامـع ،حيـث لـ تـ ثري ســل
خكرب بكاري ى الدعل النامية مقارنة بالدعل املاقدمة ،عهاا ونعكاسات السـلبية علـى
النراط اإلقاصادي عيا

لع جليا ى مركل البرالة عالفقر .حبيث جند يؤثر علـى

اجملمعـــا اإلقاصـــادية ععرقلـــة عجلـــة الانميــــة اإلقاصـــادية كعـــد اناهـــا احلقــــوق
عالواجبا املرتتبة على املواطنع ،عطاةة فيما ياعلق برتاجع تيرادا الدعلة من ضرائب
عرسو عطدما لافري جرائ الفساد.
فالانمية اإلقاصادية هي الرشل الرئيسي ملخالف الدعل عاحلكوما املاعاقبـة طاةـة
الدعل العربية عاإلفريقية عطصوةا دعل املشرس العربي على رخسها اجلزائر ،حيث عمنا
بداية الاسعينيا اهد هات الدعل انهيـار ى خسـعار الـبرتعل ممـا طلـف لـع عـدة آثـار
ســلبية علــى تقاصــاديا هــا الــدعل نــا عنهــا ةعزع ـ البيئــة اإلجاماعيــة عاإلقاصــادية
عاوســاقرار السياســي ى البلــدان الناميــة .لــاا تفرن ـ هــا الــدعل عجعل ـ مــن الانميــة
اإلقاصادية قاطرة تاجاعة بهـا اإلضـررابا اإلجاماعيـة عاإلقاصـادية عالمنيـة عالوةـول
بها تىل بر المان.
عبالرغ من اجلهود املباعلة من طرإ الدعل املشاربية مبا فيها اجلزائر خبصوص دفع
عجلة الانمية ،تو خن الفساد عاجلرائ املنجـرة عنـ تلاهمـ البنـى اإلقاصـادية عخنهكـ
الـــدعل مبيزانيـــا ضـــخمة عرقلـ ـة النمـــو اإلقاصـــادي ،و ســـيما بعـــد ترـــور خاـــكال
(الفســاد) ،عاســافادت مــن معريــا العصــر الـ ترــمل العوملــة عالارــور الاكنولــوجي،
حيث كان خثار سـلبية برـكل خعسـع عخاـد فاكـا ى الداء اإلقاصـادي للـدعل ،لـاا
كان لزاما عليها سن قوانع عترريعا ردعية تقف ى عج لع.
 -اإلاكاليــة :بناء على ما سبق هكن ةـياغة اإلاـكالية الـ

سـن اعل اإلجابـة

عليها من طالل الدراسـة عهـي كـالتي :مـا هي ا ليـا الارـريعية عالانهيميـة املاخـاة
ملكاف ة جرائ الفساد عما مدا ت ثري لع على الانمية اإلقاصادية ى الدعل املشاربية
عموما عى اجلزائر طصوةا؟
علإلجابة عن ها اإلاكالية قمنا باقسي الدراسة تىل احملاعر الاالية:
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احملور العل :ماهية الانمية اإلقاصادية
تن الــافكري احلقيقــي ى الانميــة اإلقاصــادية يعــود تىل فــرتة مــا بعــد احلــرس العامليــة
الاانية؛ عطصوةا بعد ط وع العديد من الدعل لالحاالل العرعبي ،ت خثـر كـاريا علـى
ةامعاتها؛ بسبب اساشالل املـوارد الربيعيـة فيهـا ،عبعـد تنهـاء اوحـاالل العرعبـي يـا
الدعل ،بقي تعاني اخنفاضا ى معدل املساوا املعيرـي مـع انارـار مل ـوظ للمجامعـا
الفقرية ،املعرعفة ى الدبيا اإلقاصادية مبصرل الدُّعل النّاميـة عامـة عالـدعل املشاربيـة
طاةة.
اعامد تربيق الانمية اإلقاصادية عدراساها ى القـرن العرـرين ،علـى تدراك ةموعـة
من املعايري عاملؤارا املُساخدَمة للاعامـل مـع الـدعل ،عطصوةـا الناميـة منهـا؛ لـالع و
يوجــد تىل ا ن تعريــف ثاب ـ ملصــرل الــدعل النّاميــة ،ممــا خدا تىل ضــرعرة تفعيــل دعر
القياس ى فه الانمية اإلقاصادية يا الدعل ،لاا

اوعاماد على معيار دطل الفراد؛

لن مـن خهـ املعـايري اإلقاصـادية تـ ثريا علـى اإلقاصـاد؛ ت كلمـا كـان الـدطل الفـرديّ
مرتفعا ،خدا لع تىل وّ اإلقاصاد ،عاساُخ ِد كـالع معيـار قيمـة اخلـدما عالسّـلع،
فعنـــدما هالـــع السـ ـكران قـــوة اـــرائية مناســـبة ،عنـــدها يرـــري لـــع تىل عجـــود تنميـــة
تقاصادية عاض ة ،تعرَإ مبصرل الرفا اإلقاصادي .علقد اها البنـع الـدعلي ى عـا
 9110مباابعــة الانميــة اإلقاصــادية ى الــدعل الناميــة ،طاةــة ا الــدطل املــنخفو
نســـبيا؛ ت متـــ اإلاــــارة تىل خن الدعلــــة الناميــــة هـــي الـــ

اــــاج دعمــــا ى تنمياهــــا

اإلقاصادية ،عمعدّل الدّطل اخلاص للفـرد الواحـد فيهـا خقـل مـن  044دعور خمريكـي،
مقارنــة بالــدعل ماوســرة الــدطل ،حيــث ياج ـاعة مع ـدّل دطــل الفــرد فيهــا  044دعور،
عهكــاا خةــب للانميــة اإلقاصــاديّة دعر حمــوري عمه ـ ى الواقــع اإلقاصــاديّ لل ـدّعل،
ع ديداً تلع ال تعاني ةعوبةً كبريةً ى الاعامل مع قراع اإلقاصاد اخلاصّ بها ،ممرـا
يدفعها تىل تربيق طُررة اسرتاتيجية عتنموية؛ بهدإ دع الانمية اإلقاصادية فيها.

()1

فالانميــة اإلقاصــادية هــي عمليــة ماعــددة البعــاد ،تا ــمن تجــراء تشــريا جاريــة ى
ايياكل اوجاماعية عالسلوكية عالاقافية عالـنه السياسـية عاإلداريـة ،جنبـا تىل جنـب
مع ةيادة معدو النمو اإلقاصادي ع قيق العدالة ى توةيع الدطل القـومي ،عاسائصـال
جاعر الفقر املرلق ى ةامع ما.

()2
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لــاا هكــن القــول ب ـ ن الانميــة اإلقاصــادية هــي سياســة طويلــة الجــل لا قيــق النمــو
اإلقاصــادي ى عمليــة يــزداد بواســراها الــدطل القــومي احلقيقــي لإلقاصــاد طــالل فــرتة
ةمنية طويلة.

()3

احملور الااني :خهداإ الانمية اإلقاصادية
هكن خن جنمل خهداإ الانمية اإلقاصادية ى النقاط الاالية:

()4

خعو -ةيادة الدطل القومي:
تعارب ةيادة الدطل القومي من خعىل خهـداإ الانميـة اإلقاصـادية علـى اإلطـالق ،ع لـع
خن الشر

الساسي الاي يدفع البالد تىل القيا بالانمية اإلقاصـادية ت ـا هـو اخنفـا

مساوا املعيرـة عالفقـر عةيـادة ـو عـدد السـكان فيهـا .فـال سـبيل للق ـاء علـى الفقـر
عاخنفا

مساوا املعيرة ع ااـي املرـكلة السـكانية ،تو بزيـادة الـدطل احلقيقـي،

ع لع من طالل تتاحة الفرص لل صـول علـى احلاجـا الساسـية مـن السـلع عاخلـدما
ال تناجها املوارد اإلقاصادية املخالفة طالل فرتة ةمنية معينة.
ثانيا -رفع مساوا املعيرة:
يعارب

قيق مساوا معيرة مرتفع من بع الهداإ ايامـة الـ تسـعى الـدعل الناميـة

لا قيقها ،لن ارتفاع مساوا املعيرة للسكان يعد من ال رعرا الساسية لل يـاة مـن
م كل عملب

عمسكن .فالانمية اإلقاصادية ليس ةرد عسيلة لزيادة الـدطل القـومي

السنوي ف سب ،عت ا هي خي ا عسيلة لرفع مساوا معيرة سكان تلع الدعلة.
ثالاا -تقليل الافاع ى توةيع الدطل عالارعا :
يعاــرب تقليــل الافــاع ى توةيــع الــدطول هــدإ مــن الهــداإ اوجاماعيــة ى عمليــة
الانمية اإلقاصادية ،ف غلب الدعل النامية ال تعاني من اخنفا
اخنفا

الدطل القـومي ،عمـن

ماوسط نصيب الفرد ،تعاني خي ـا مـن اطـاالو ى توةيـع الـدطل عالاـرعا ،

فقد تسا و فئة ةشرية من السكان علـى جـزء كـبري مـن الاـرعة ،بينمـا تعـاني غالبيـة
السكان من الفقر عاحلرمان عاخنفا

مساوا دطـوي  ،ممـا يـؤدي تىل تـدني املسـاوا

املعيري عالص ي عالاعليمي ،عتزداد هـا الهـاهرة تفاقمـا كلمـا تزايـدحج السـكان
عاتسع حدعد الدعلة.
كما تكمن خي ا خهداإ الانمية اإلقاصادية فيما يلي:

()5
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 -تعارب خحد خه الدعا ال تساعد الدعل على اإلساقالل اإلقاصادي.

-

سع مساوا معيرـة خفـراد اجملامـع مـن طـالل ةيـادة دطـوي ؛ تـوفري فـرص عمـل

ي.
 توفري السلع عاخلدما لفراد اجملامع بالكميا عالنوعيا املناسبة.سع النات احمللي ع قيق الاروير اإلقاصادي املنرود.

 تقليل الفجوة اإلقاصادية بع الدعل املاقدمة عالدعل النامية.احملور الاالث :عاقع الانمية اإلقاصادية ى اجلزائر
تاماع اجلزائر بإمكانيا تنمويـة معاـربة رغـ عـد عجـود اسـاشالل خماـل يـا ،حيـث
هكن اإلاارة تىل خه القراعا على الن و الاالي:
خعو -الفالحة:
يكاســي قرــاع الفالحــة خهميــة كــبرية ى اإلقاصــاد الــوطب عقــد ارتفع ـ القيمــة
امل افة يـاا القرـاع مـاال مـن  077مليـار دينـار سـنة  7444تىل  001مليـار دينـار سـنة
 ،7440خي بنسبة  % 1كمعـدل سـنوي مسـاهمة ى النـات احمللـي اإلمجـالي طـالل هـا
الفرتة ،مع مالحهة خن معدل و القراع مااباس حسب الهرعإ املناطية ،عقد ارع
عةارة الفالحة عالانمية الريفيـة ى تنفيـا سياسـا الاجديـد الفالحـي عالريفـي بنـاء علـى
القانون الاوجيهي الصادر ى خع  7441بهدإ متكع القرـاع الفالحـي مـن املسـاهمة
الفعالة ى

سع المن الشاائي ع قيق الانمية املسادامة.

()6

ثانيا -اإلنااج احليواني:
هكن معرفة عضعية اإلناـاج احليـواني ى اجلزائـر مـن طـالل الكميـا املناجـة مـن
الل و عاللبان عالبيو ،حيث مل يسجل تنااج الل و ترورا كبريا ،فقد اناقـل اإلناـاج
مـن  012خلــف طــن سـنة  9110تىل  011خلــف طــن سـنة  ،7442خي مبعــدل ــو ســنوي
 ،%9.0رغ ـ مســاهمة عمليــة غلــق احلــدعد الربيــة مــع املشــرس ى تقلــيص عــدد املااــية
املهربة ،خما تنااج اللبان فقد اناقل من  9901خلف طن سنة  9110تىل  9002طن سنة
 7442عهو ما هال معدل ـو سـنوي  ،%7.1ى حـع سـجل تناـاج البـيو معـدل سـنوي
 %7.9طالل نف

الفرتة.
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ثالاا -الصيد الب ري عتربية املائيا :
تاوفر اجلزائر على العوامل الربيعية ال رعرية للنهو

بقراع الصيد الب ري عتربية

املائيا  ،حيث تسم الهرعإ املناطية باةدهار هاا القرـاع ت يقـدر عـدد خيـا النرـاط
خي عــدد اليــا املمكنـــة للخــرعج تىل عــر

الب ـــر مــن خجــل الصـــيد بـــ  794يـــو ى

املاوسط ،كما خن اكل عتركيبة السـاحل (جيومورفولوجيـة السـاحل) تـوفر كـل مـا
هو ضرعري للصيد الب ري عتنمية املوارد الب رية.
رابعا -الصناعة:
خعر السلرا العمومية للقراع الصـناعي خهميـة كـبرية مبااـرة عقـب اوسـاقالل
نهرا لوعيها بدعر ى الانمية اإلقاصادية ،غري خن الرتكة املورعثة عن اإلسـاعمار جعلـ
الرتكيز يبقى على الصناعا اإلساخراجية على حساس غريها من الصناعا  ،باعابـار
خن اإلسرتاتيجية الصناعية اإلساعمارية كانـ تركـز علـى تصـدير املـواد اخلـا فقـط،
ععــد اوهامــا بوضــع قاعــدة ةــناعية مانوعــة تســم باةدهــار قرــاع الصــناعة حمليــا،
ي اإ تىل لع النقائص الكبرية ى املوارد البررية املؤهلة خثناء تلع الفرتة ،كمـا خنـ
مل يـا اســاشالل العوائـد النفريــة الكــبرية طـالل الســبعينا عمرلـع الامانينــا ى بنــاء
قاعدة ةناعية مانوعة عقوية.
حيث ترتكز اإلسرتاتيجية الصناعية اجلديدة على احملاعر الاالية:
 اساهداإ قراعا معينة عترقياها عترويرها. اإلنارار القراعي للصناعة. سياســـا الرتقيـــة الصـــناعية عـــن طريـــق ترـــجيع اإلباكـــار عاإلبـــداع ى اجملـــالالصناعي.
احملور الرابع :ترتيب اجلزائر ضمن مؤارا الفساد العاملية
ت ا تررقنا تىل الدعل املشاربية خع العربية بصفة عامة عاجلزائر بصفة طاةة ،جند خن
منهمة الرفافية الدعلية خةدر ما يعـرإ مبـ ٔواـر مـدركا الفسـاد الـاي ياـزامن مـع
الاكرا اخلامسة عالعررين لاأسي

املوار عـن معلومـا
املنهمة .حيث يكرف هاا ٔ

تبعـث بـالقلق خبصــوص تفرـى آفــة الفسـاد ى الـدعل .فعلــى الـرغ مــن مسـاعي حماربــة
الفساد ى خمالف أ اء العامل عامة عالدعل املشاربيـة طاةـة ععلـى رخسـها اجلزائـرٕ ،او
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ٔان جهـود معهـ الـدعل تبقـى ماعاـرة .كمـا ٔان الاقـد الـاي ٔاحرةتـ عـدة بلـدان ى هــاا
اجملال طالل السنوا الس املاضية كان طجووٕ ،ان مل يكن معدعما.
عالدهــى مــن لــع أن الا ليــل املفصــل لناــائ املــؤاــر قــد كرــف ٔاي ــا عــن تاــدنى
مساويا محايـة الصـ افة عاملنهمـا غـري احلكوميـة هـي الـ تاصـدر ٔاعلـى معـدو
الفساد ى معه البلدان .
عياولرى املؤار تصنيف  914بلدا عتقليمـا عفقـا ملـدركا انارـار الفسـاد ى قراعهـا
العــا  ،اســانادا إىل ٓاراء اخلــرباء عاملســؤعلــع ى ةــال العمــال ،ع لــع حســب مقيــاس
يرتاعز بع  4ع 944نقرـة ،حيـث متاـل النقرـة الصـفر البلـدان الكاـر فسـادا ى حـع
متال النقرة  944البلدان الكار نزاهة.
عتوةل املؤار ها السنة ٕاىل ٔان ٔاكار من ثل اـي البلـدان قـد حصـل علـى درجـة تقـل
عن  04نقرة حيث أ ّن معدل الدرجا بلغ  00نقرة.

عطــالل الســنوا الســاة املاضــية اــهد كــل كــو ديفــوار ،الســنشال عاململكــة
املا دة،

سـنا ى ترتيبهـا ،بينمـا تاـاجع ترتيـب الكـاري مـن البلـدان نـاكر مـن بينهـا

اليمن عسوريا عخسرتاليا .حيث جاء سوريا ( 90نقرة) ثـ ّ جنـوس السـودان ( 97نقرـة)
عخطريًا الصومال ( 1نقاط) ى يل الرتتيب.

عيُــاكر خن منهمــة الرــفافية الدعليــة خطلقـ مــؤاــر مــدركا الفســاد ســنة 9110
عابــرة املــؤاــرا العامليــة لاقيــي
ليصــب ٔاحــد ٔاه ـ ٕاةــدارا منهمــة الرــفافية الدعليــة ٔ
انارار الفساد ى القراع العا  ،عيعري املؤار حملة سنوية عـن الدرجـة النسـبية ونارـار
الفساد من طالل تصنيف البلدان ى خمالف ٔا اء العامل.

حيث جند ترتيب عرر الدعل العىل من حيـث النزاهـة حسـب مـا خعرد تقريـر مؤاـر
الفساد العاملي الصادر سنة  7491حسب اجلدعل الاالي:
اجلدعل رق ( :)00ترتيب عرر دعل العىل عامليا من حيث النزاهة عقلة الفساد
الرتتيب

الدعلة

تنقيط 5006

تنقيط 5007

تنقيط 5002

49

نيوةيالندا

11

14

19

47

الدنيمارك

11

14

19

40

فيلندا

10

11

14
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40

النرعي

10

10

11

40

سويسرا

10

10

10

40

سنشافورا

10

10

10

42

السويد

10

11

11

41

كندا

17

17

10

41

لكسمبورغ

17

19

10

94

هولندا

17

10

10

Source: https: //www.transparency.org/news/feature/corruption-perceptionsindex-2017

الركل رق ( :)00ترتيب عرر دع ل العىل عامليا من حيث النزاهة عالفساد
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املصدر :من تعداد الباحاع بناء على تقرير مؤار الفساد العاملي.

خمــا خبصــوص الــدعل العربيــة فنجــد ان تقريــر مؤاــر الفســاد العــاملي خدرج الرتتيــب
الاالي:
اجلدعل رق ( :)05ترتيب عرر دعل العربية العىل عامليا من حيث النزاهة عالفساد
الرتتيب

الدعلة

تنقيط 5006

تنقيط 5007

تنقيط 5002

70

اإلمارا

29

00

24

00

قرر

00

09

29

09

السعودية

01

00

07
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الردن
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00
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الب رين

00
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اجلزائر

00
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979

مصر

07

00

00
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Source:
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الركل رق ( :)00ترتيب عرر دعل العربية العىل عامليا من حيث النزاهة عالفساد
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33
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املصدر :من تعداد الباحاع بناءا على تقرير مؤار الفساد العاملي.

احملور اخلام  :هيئة مكاف ة الفساد
يعــد الفســاد مــن خطرــر اجلــرائ ال ـ تعــاني منهــا دعل العــامل ب ســر  ،المــر الــاي
اســاوجب تجــراءا ســريعة لوضــع خداة قانونيــة دعليــة ملكاف ــة الفســاد عهــاا مــن طــالل
اتفاقيــة الم ـ املا ــدة ملكاف ــة الفســاد املؤرط ـة ى  7440/94/09عال ـ

الاوقيــع

عليها باملكسيع ى املؤمتر السياسي املنعقد من  41تىل  90ديسمرب  7440مـن الـدعل
املنهمة عال ان م تليها اجلزائر.

()7
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عقعـ علـى اإلتفاقيـة عةـادق عليهـا ى

حيث تعاـرب اجلزائـر مـن الـدعل العىل الـ

خفريـــل  7440مبرســـو رئاســـي رقـــ  971-40اجلريـــدة الر يـــة عـــدد  70باـــاريخ:
 ،7440/40/70علا قيق اونسجا بـع كـل مـن الارـريع الـدعلي عالارـريع الـداطلي
اجلزائري جاء القانون  49-40املاعلق بالوقاية مـن الفسـاد عمكاف اـ  ،باـدابري عقائيـة
عخجهزة حملاربة ها الهاهرة منها اييئة الوطنية ملكاف ة الفساد.

()8

حيث نص املادة  92من القانون السالف الاكر على خن " :تنر هيئة عطنيـة ماعلقـة
بالوقاية من الفساد عمكاف ا قصـد تنفيـا اإلسـرتاتيجية الوطنيـة ى ةـال مكاف ـة
الفســاد" .كمــا حــدد املــادة  91من ـ علــى خنهــا هيئــة تداريــة مســاقلة تاماــع بالرخصــية
املعنويــة عاإلســاقالل املــالي ،فهــي عبــارة عــن ســلرة تداريــة مســاقلة و خت ــع لي رقابــة
تداريــة خع عظيفيـــة عو خت ـــع ملبـــدخ الاـــدرج ايرمــي الـــاي تاميـــز بــ اإلدارة عايياكـــل
املكونــة يــا ،عو تعاــرب جلــان خع مرافــق عموميــة تقــو بــدعر مكاف ــة الفســاد عتــزداد
فعالياهـا ى ةـال الاعـاعن الـدعلي ،عتوضـع هـا اييئـة لـدا رئـي

اجلمهوريـة ،عتاماـع

بصالحيا عاسعة ى ةال الوقاية عحماربة الفساد.
نصـــب هـــا اييئـــة باـــاريخ  ،7499/49/40حيـــث
الرئاسي رق  090-40املؤر ى .7440/99/77

تنرـــااها مبوجـــب املرســـو

()9

عحاـى تبااــر مهامهـا عةــالحياتها علـى الن ــو املسـاقل املرلــوس منهـا ،عضــع املرــرع
اجلزائري ةموعة من الحكا املخالفـة الـ ت ـمن اسـاقاللية هـا اييئـة املنصـوص
عليها ى املادة  91من قانون مكاف ة الفساد.

()10

عمن خه ها الحكا  ،قيا الع اء املوظفع ى ها اييئة ب داء الـيمع اخلاةـة
به قبل اساالمه املها .

()11

احملور السادس :خ ثر الفساد على الانمية اإلقاصادية
يعارب الفساد خحد عوائق الانمية اإلقاصادية عل ناائ سلبية عتامال فيما يلي:

()12

 -1الفرل ى جاس اإلساامارا اخلارجية ،عهرعس راعس الموال احمللية ؛ فالفسـاد
ياعار

مع عجود بيئة تنافسية حرة ،عال

تركل ارطا خساسـيا جلـاس اإلسـاامارا

احمللية عاخلارجية على حد السواء ،عهو ما يؤدي تىل ضعف عا ى توفري فرص العمـل،
عيوسع ظاهرتي الفقر عالبرالة.
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 -2هدر املوارد بسبب تدطل املصاحل الرخصية باملرـاريع الانمويـة العامـة ،عالكلفـة
املادية الكبرية للفساد على اخلزينة العامة ،كنايجة يدر اإليرادا العامة؛
 -3الفرـــل ى احلصـــول علـــى املســـاعدا الجنبيـــة ،كنايجـــة لســـوء

عـــة النهـــا

السياسي.
 -4هجرة الكفاءا اإلقاصادية ،نهرا لشياس الاقـدير عبـرعة احملسـوبية عاحملابـاة ى
تاشال املناةب العامة.
احملور السابع :دعر هيئة مكاف ة الفساد
متــارس اييئــة العديــد مــن املهــا عالصــالحيا ال ـ ترــمل تلــع الاــدابري الوقائيــة،
اإلسارارية اإلدارية.
خعو -الادابري اإلسارارية:
عتامال مايلي:
 -1اقــرتاز سياســة اــاملة للوقايــة مــن ظــاهرة الفســاد باكــري

مبــدخ الرــفافية ى

تسيري الموال العامة.
 -2مجع ع ليل املعلوما ال هكن خن تساه ى الكرف عن خعمال الفسـاد ،و
ســيما الب ــث ى اإلطــار الارــريعي عالانهيمــي عاإلجرائــي عــن الاشــرا القانونيــة ال ـ
تسـهل عمليـا تفــال املاـورطع عالفــاعلع ى اجلزائـر املاعلقــة بالفسـاد عمــن ثـ تقــدي
الاوةيا بإةالاها.
 -3الســـهر علـــى تقريـــر الانســـيق مـــا بـــع القراعـــا عالاعـــاعن بـــع اييئـــا املعنيـــة
مبكاف ة الفساد.

()13

ثانيا -الادابري اإلدارية:
لعل خه عمل تقو بـ اييئـة ى مواجهـة الفسـاد تكمـن ى عمليـة تلقـي الاصـرما
باملمالكا ال تعود تىل املوظفع ،كون هـاا الاصـري يعـع الامـة املاليـة خع عناةـر
الامة املالية للموظف ى ظرعإ خمالفة عهو ما يسـم مبقارنـة البيانـا الـواردة ى هـا
الاصرما مع ترور الامة املالية ى الهرعإ العادية.
مــا هكــن الا اــري علي ـ خبصــوص هــاا اإلجــراء ،خن ـ خيــص فئــة كــل مــن راســاء
عخع ـــاء اجملـــال

الرـــعبية احملليـــة املناخبـــة عخع ـــاء اييئـــة مـــن تلقـــي الاصـــرما
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باملمالكــا اخلاةــة بــرئي
عخع اء احلكومة عرئي

اجلمهوريــة عخع ــاء الربملــان عرئــي
احلكومة (الوةير العل) عرئي

ةل

البنـــع املركـــزي عالســـفراء عالـــووة عالق ـــاة عتحـــالاه تىل الـــرئي
العليا.

اجملل ـ

الدســاوري

احملاسبة ،عحمـافظ
العل للم كمـــة

()14

ععنـدما تاوةـل اييئــة تىل عقـائع ا طــابع خع عةـف جزائـي،

ــول امللـف تىل عةيــر

العــد ل حـــافظ الطاــا الـــاي خيرـــر النائــب العـــا املخـــاص تقليميــا لا ريـــع الـــدعوا
العمومية عند اقا اء لع.

()15

ععلى هاا الساس فإن الوظيفـة العامـة تكليـف للقـائ بهـا علـي

ترـريف ،فالقـائ

على خداء الوظيفـة مكلـف بـ داء عاجبـا عظيفاـ بدقـة عخمانـة عسـرعة ععلـى الدعلـة خن
توفر ل عدة ضمانا قانونيـة مـن اإلعاـداء ،عتقـرر لـ عقوبـا ةـارمة ت ا اعاـدا علـى
املواطن خثناء تعامل مع املسافيدين من طدمة املرفق العا الاي يعمل ب .

()16

طامتــة:
رغ اجلهود املباعلة على مجيع الةعدة الدعلية مبا فيها الدعل املشاربية ععلى رخسها
اجلزائر من خجل الاعاعن ملكاف ة الفساد ،تو خنها و ةالـ تفاقـد تلـع الفعاليـة ،عهـاا
رغ ـ الارــريعا القانونيــة عاملؤسســاتية املخاصــة ى الوقايــة مــن الفســاد عمكاف ا ـ ،
حيث خن اجلزائر على سبيل املاال و احلصر جنـد خنـ عبنـاء علـى مؤاـر الفسـاد العـاملي
قد تراجع من سنة  7490بنقرة  00تىل النقرة  00سنة  ،7490ث بعد لع الرتاجع
مـــن النقرـــة  00تىل النقرـــة  00ســـنة  ،7492مـــا يـــوحي بـــاعفن الوضـــع ى اجلزائـــر
عاونارار املازايد جلرائ الفساد عهو ما اـهدت السـاحة الوطنيـة عـرب السـنوا الطـرية
املامالة ى خةمة اخلليفة ،الرريق السيار ارق غرس ،بنع اجلزائر ،سـوناطراك... ،تخل.
فرمبا يو دليل على فرل ا ليا القانونيـة الـ رةـدتها اجلزائـر ى مكاف ـة الفسـاد
ععد فاعلياها.
ععلي هكننا اخلرعج ببعو الاوةيا ال ندرجها كا تي:
 ضــرعرة تعزيــز الاعــاعن بــع املصــاحل املخاصــة ى ةــال مكاف ــة الفســاد داطــلاجلزائر ،عطارجيا ما بع اجلزائر عالدعل املشاربية طصوةا عبع دعل العامل عموما.
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 تبــادل اخلــربا ى ةــال مكاف ــة الفســاد عتبــرا اإلتفاقيــا ى تطــار الاعــاعنالدعلي.
 تعزيز الاعاعن بع الجهزة المنية عالق ائية داطليا عدعليا من خجل حماربة الفساد. مـــن املؤسســـا عاملصـــاحل المنيـــة ال ـــمانا القانونيـــة مـــن خجـــل ت ديـــة مهامهـــابرفافية عفاعلية.
ايـوامــ

عاملراجـــع:

( -)1مفهو الانمية اوقاصادية مقال منرور باملوقع اولكرتعني
https: //mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85- %D8%A7
%D 9%84%D8%AA %D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9- %D8%A7%D 9%84
%D 8% A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
ةيارة بااريخ .7491/99/94

( -)2رمزي سالمة ،تقاصاديا الانمية ،الدر اجلامعية ،الردن 9111 ،ص ص .941 -942
( -)3كامل بكري ،الانمية اوقاصادية ،دار النه ة العربية ،بريع  9110 ،ص ص .92 -90
( -)4علي الررفا  ،الانمية اوقاصادية ى العامل العربي ،دار جلي

الزمان ،عمان ،7494 ،ص .99

( -)5حربــي عريقــا  ،مقدمــة ى الانميــة عالاخرــيط اوقاصــادي ،دار الكرمــل للنرــر عالاوةيــع ،ط،7
عمان ،7444 ،ص.00
( -)6ملف الاجديد الفالحي عالريفي ،عةارة الفالحة عالانمية الريفية.
( -)7جباري عبد اجمليد ،دراسا قانونيـة ى املـادة اجلزائيـة علـى ضـوء خهـ تعـديال  ،الربعـة الاالاـة،
دار هومة ،اجلزائر ،7490 ،ص .971
( -)8نف
( -)9بــادي

املرجع ،ص .904
بوســعيود ،م سســة مكاف ــة الفســاد ى اجلزائــر  ،7497 -9111مــاكرة ماجســاري ى

العلو السياسية ،جامعة مولود معمري تيزي عةع ،جوان  ،7490ص .940
( -)10رمزي حوحو ،املرجع السابق ،ص .20
( -)11نف

املرجع ،ص .20

( -)12حممد املهياني ،آليا محاية املال عاحلد من الفساد اإلداري حبو عخعراق عمل ى املؤمتر املنعقـد
ى الرباط ،ماي  ،7441ص ص .00 -00
( -)13رمزي حوحو ،املرجع السابق ،ص .20
( -)14نف

املرجع ،ص .22

( -)15نف

املرجع ،ص .21

( -)16عبد القادر عبد احلفيظ الرـيخلي ،املـؤمتر العربـي الـدعلي ملكاف ـة الفسـاد ،الاـدابري القانونيـة
ملكاف ة الفساد ،الريا  ،اململكة العربية السعودية.7490 ،
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