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  حالة الجزائر - تهمكافح وآليات اإلداري واالقتصادي، آثارهالفساد  
  * بن عزوز محمد. د

                                                
 .اجلزائر –لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي  أستاذ حماضر قسم أ،  املدرسة العليا *

Résumé: 
 The subject of financial and administrative 
corruption aroused the interest of many 
experts in the economic, administrative 
and law sciences, as a complex 
phenomenon affect the capabilities of the 
country and disrupt combat mechanisms, 
as there is no  in any society  a real 
absence of corruption, but the issue that 
concern the society, actually,  is not 
exactly the existence of a certain amount 
of corruption in our transactions daily, but 
its size and breadth of his phenomena and 
its spread, which threatens the process of 
development and the future of societies, 
and perhaps as revealed the facts of 
financial and administrative co rruption 
issues and their impact on economic 
performance in recent years in many 
countries (including Algeria), this shows 
how corruption has penetrated the values 
and practice in all aspects of economic and 
political life, and effect on social aspects.   
In this endeavour, this paper trying to 
highlight this phenomenon, which affect 
the capabilities of the country and stand in 
front of of any development at, through 
the effective detection of anti-corruption 
mechanisms and monitoring results in 
Algeria. 
Key words: Corruption, Transparency, 
Performance Indicators, Corruption 
Control Mechanisms. 

  :لملخصا
اهتمام العديد من  واإلداريأثار موضوع الفساد املايل 

اخلرباء يف العلوم االقتصادية واإلدارية والقانونية، 
باعتباره ظاهرة معقدة تنخر مقدرات البالد  وتعطل 
آليات مكافحته، إذ ال يوجد على وجه البسيطة جمتمع 
فاضل خيلو متاما من الفساد، ولكن القضية اليت تشغل 

تمعات يف الظرف احلايل ليست بالتحديد وجود با ل ا
قدر ما من الفساد يف معامالتنا اليومية، وإمنا حجمه 
واتساع دائرته وتشابك حلقاته بدرجة مل يسبق هلا مثيل 
تمعات،  من قبل، يهدد مسرية التنمية ومستقبل ا
ولعل ما أفصحت عنه بعض وقائع قضايا الفساد املايل 

ها على األداء االقتصادي خالل واإلداري وآثار 
، )ومنها اجلزائر(السنوات األخرية يف العديد من البلدان 

يدل على مدى تغلغل قيم الفساد وممارسته يف كافة 
مناحي حياتنا االقتصادية والسياسية، وانعكاسها على 

ضمن هذا املسعى، حتاول ورقة  .اجلوانب االجتماعية
رة اليت أصبحت حبثنا تسليط الضوء على هذه الظاه

تنخر مقدرات البلد وتقف حجرة عثر أمام تقدم أي 
فعل تنموي، من خالل كشف فعالية آليات مكافحة 

  .الفساد ورصد نتائجها يف اجلزائر
الفساد، الشفافية، اإلجراءات : الكلمات الدالة

اإلدارية واملالية، اإلصالحات االقتصادية، مكافحة 
 .الفساد
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  :المقدمــــــــــــــة

العديد من احلكومات  أجندةيعترب موضوع مكافحة الفساد من القضايا األساسية املطروحة على 
وخمتلف املنظمات املهتمة مبكافحة الظاهرة، إذ ال ميكن رصد معامل التنمية يف أية دولة يف ظل تنامي هذه 

سب، وإمنا يتعدى ذلك الظاهرة، كما يفرتض أن مكافحة هذه الظاهرة ال يقتصر على األجهزة الرمسية فح
تمع املدين، واألحزاب السياسية، إذ تشري نتائج العديد من البحوث  إىل جهات غري رمسية، ومنظمات ا
ال أن مكافحة الظاهرة ال يتوقف على حزمة من القوانني والتشريعات فحسب،  والدراسات يف هذا ا

واإلقتصادية،  واحرتام ) التدقيق(نية واحملاسبية وإمنا تفعيل آليات الرقابة بكل أشكاهلا، السياسية واملد
احلريات املدنية املخولة دستوريا، واستقالل العدالة والدميوقراطية والشفافية، هي العناصر املستهدفة  للحد 

  .من الظاهرة

  :الجانب المنهجي : أوال 

 :اإلشكالية -1
 

اد واملطبقة يف العديد من البلدان، اآلليات القانونية واإلجرائية اليت تعمل على تقليص ظاهرة الفس
موحدة املضامني من حيث املبدأ رغم وجود اختالفات يف اجلوانب الشكلية على املستوى التطبيقي، 

تضييق جماالت توسع الظاهرة، عرب حزمة من ) ومن بينها اجلزائر ( حيث حتاول العديد من احلكومات 
أخرى،من منطلق ان حتقيق التنمية املستدامة مرهون القوانني الردعية من جهة، واملؤسساتية من جهة 

بتقليص الظاهرة اىل أدىن مستوى هلا، بسبب ما حتمله هذه األخرية من مظاهر االحنراف يف املعايري 
  .األخالقية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية

تمعات اليوم ليست مظاهر الفساد أصبحت إن القضية اليت فحسب،  تشغل بال الكثري من ا
وإمنا احلجم غري املسبوق الذي مييز الظاهرة، وعليه جاءت ورقة حبثنا يف حماولة منها لكشف أسباب 
الفساد وجذوره واملضامني اليت يتغذى منها، وآثاره على التنمية االقتصادية، من خالل البحث يف فعالية 

تمعي القادران على كسب رهانات التنمية  آليات املكافحة من جهة،ومستوى األداء احلكومي وا
  .املستدامة من جهة أخرى، وذلك من خالل بعض التجارب الناجحة يف العامل

هل مكنت أدوات وآليات مكافحة :ضمن هذا التصور ميكننا صياغة السؤال اجلوهري التايل
  الفساد االقتصادي رصد معالمه والحد من حجمها ؟
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وعة من األسئلة الفرعية، واليت مت حصرها على ولإلجابة على هذه اإلشكالية، ميكننا طرح جمم
  :النحو التايل 

 هل كانت حزمة القوانني املشروعة يف جمال مكافحة الفساد كافية للحد من الظاهر؟ - أ
 هل هناك سياسات مثلى متفق عليها للحد من حجم الظاهرة ؟ - ب
 الفساد؟ما مدى دقة املعايري اليت استندت إليها املنظمات الدولية املهتمة بتقييم  - ت
 هل سياسة مكافحة الفساد املمارسة من قبل احلكومة اجلزائرية سامهت يف تضييق الظاهرة؟ - ث

 : فرضيات الدراسة -2
لقد اعتمدنا جمموعة من الفرضيات من أجل حتليل الظاهرة، معتمدين على نتائج تقارير اهليئات  

تمع امل  . دينواملنظمات الدولية، وكذا استطالعات رأي مجهور، وهيئات ا
 التنمية وحيطم األسس املؤسساتية للدولة، الفساد يعيق - أ

  إرتباط الفساد باملسؤولية اإلدارية واملالية يساهم يف القضاء على سلوك املورد البشري، - ب
  آليات مكافحة الفساد تساهم يف التضييق واحلد من الظاهرة، - ت
 .غياب احلكامة وترشيد اإلنفاق العام يؤديان إىل اتساع حجم الفساد - ث

 :أهداف البحث  -3
 دف الدراسة إىل تعرية مكامن الفساد واآلثار السلبية املدمرة لإلقتصاد الوطين، -
ا وطرق احلد منها، -  حماولة تقدمي عينات للفساد االقتصادي يف اجلزائر وحتاليل وتشخيص أسبا
 إبراز قواعد مكافحة الفساد املطبقة يف العامل واآلليات اإلجرائية -
 :منهج الدراسة  -4

لقد اعتمدنا يف حتليلنا هلذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي القائم على مجع البيانات 
ا مث تفسري نتائجها ، حيث حاولنا اإلستعانة ببعض  املشكلة ملوضوع الدراسة، وحتليلها وفرز مكونا

يها، وكذلك البحوث املقارنات من خالل جتارب الدول الرائدة يف مكافحة الفساد والنتائج اليت وصلت إل
العلمية احملكمة والدراسات السابقة اليت اهتمت باملوضوع، مع إضفاء طابع التحليل النقدي لبعض 

 .األداءات واإلجراءات املطبقة يف جمال مكافحة الفساد كيف ما كان مصدرها
 : الدراسات السابقة  -5

دراسة اقتصادية " ان ، جامعة املدية، تناول موضوع الفساد حتت عنو خليل عبد القادر/ د - أ
تقدمي ظاهرة الفساد، مستندة على بعض املؤشرات ، دراسة حبثية خلصت إىل "لظاهرة الفساد يف اجلزائر
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العاملية، وتقارير دولية وحملية اليت ختص الظاهرة ،مقدما دراسة تقييميه للواقع اجلزائري، من خالل تقدمي 
 .اجلة الظاهرةمعتمدا التدرج يف مع ،بعض آليات حماربة الفساد

، الوقاية من الفساد اإلداري ومكافحته من منظور الفكر اإلسالمي، فراس مسلم أبوقاعود/ د - ب
، حيث تناولت 2013، سنة 36مقال منشور يف جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة ، العدد 

على األحكام الشرعية، وما الورقة البحثية موقف الشريعة اإلسالمية من الفساد واملفسدين مستندة بذلك 
جاء يف القرآن والسنّة، من خالل األحكام املرتتبة عن اإلفساد، وكذا موقف الشريعة من األحهزة 

، وقد أعتمدت املعاجلة على الوازع الديين، )ديوان احلسبة، وديوان املظامل( املتخصصة يف مكافحة الفساد 
تمع املدين من أجل ا   . حلّد من الظاهرةودور األسرة، ومؤسسات ا

  :اإلطار ألمفاهيمي : ثانيا 

  :المفهوم اإلداري واالقتصادي للفساد -1

يعد مصطلح الفساد من بني املصطلحات اليت تناولتها العديد من األحباث على قدر أمهيتها 
ا مرتبطة  جبوانب متعددة  ية، إدار ( وتأثريها يف احلياة االقتصادية والسياسية وحىت اإلجتماعية ، ولكو

ا العديد من الدراسات واألحباث، ذلك كون الفساد يغذي نفسه )إقتصادية، سياسية  ، اختلفت بشأ
بنفسه وخيلق مناخا واسعا من األعمال غري املشروعة اليت تقوض عمليات التنمية، وتقضي على مكونات 

على جمتمع دون غريه، إالّ الدولة، ورغم اتفاق الباحثني على أن الفساد ظاهرة واسعة اإلنتشار، ال تقتصر 
أن أتفاق بشأن مفهوم موحد للفساد يبقى حمل الدراسة، وميكن رد إشكالية عدم التوافق إىل جمموعة من 

  :1العوامل، نذكر منها 

عدم وجود منهج موحد لدراسة هذه الظاهرة بسبب اختالف انتماءات األشخاص واهليئات  -
 سياسيا واقتصاديا واداريا، اليت قامت بدراستها وتعدد حقوهلم املختلفة

تمعية واحلضرية اليت تستخدم يف فرز ما هو فاسد من املمارسات والسلوكيات،  - تباين املعايري ا
 وما هو مربر وما هو مقبول،

تمع حول مضمون الظاهرة، بني ما يراه املختصون وما يراه عامة الناس، -  اختالف ا
تمعات، الفساد يتجدد باستمرار، ألن الظاهرة صفة -  مالزمة للتحوالت اليت تعيشها ا
  .ارتباط الفساد بالعنصر البشري جيعله يستشري مهما كانت القيود -
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الفساد يف اللغة هو فسد ضد صلح، والفساد لغة هو البطالن،  : معنى الفساد لغة وفقها - أ
ح واملفسد، ميز الدين احلنيف بني املصل الفقه اإلسالمي، ويف 2فيقال فسد الشيء أي بطل واضمحل

ويسألونك عن اليتامى قل إصالح هلم خري وإن "  قوله تعالى)  220اآلية  (سورة البقرة حيث ورد يف 
 " .من املصلح ولو شاء اهللا ألعنتكم إن اهللا عزيز حكيم المفسدختالطوهم فإخوانكم واهللا يعلم 

       تعين املضمون" اإلفساد" كانت عبارة الفساد تعين الشكل الظاهر والعام منها، فإن عبارة   وإذا
والفعل والسلوك املمنهج للقيام بأعمال غري مشروعة، واملقصود هنا، األشخاص الذين يسعون للقيام 

إمنا جزاؤا الذين حياربون اهللا ورسوله " ، قوله تعاىل )33اآلية (في سورة المائدة، بالفساد، حيث ورد 
و تقطع أيديهم وأرجلهم من خلف أو ينفوا من األرض يف األرض فساد أن يقتلوا أو يصلبوا أ ويسعون

  ".ذلك هلم خزي يف الدنيا وهلم يف اآلخرة عذاب عظيم
 : معنى الفساد اإلداري واالقتصادي  - ب
لقد ارتبط مفهوم الفساد االقتصادي بتأثريه على أداء الفاعلني يف تسيري شؤون الدولة، من خالل      

( الذي حيدثه السلوك الفردي فيها، والذي يسعى إىل تعظيم عائده  صياغة السياسات االقتصادية واألثر
عرب مسلك إحتكار إصدار الرتاخيص، اليت تتميز بالندرة لإلستفادة من أنشطة إقتصادية، واليت )الريع

  .تنطوي عليها جمموعة اإلجراءات والقوانني احلاكمة للنشاط االقتصادي

باينت حول ربط مفهوم الفساد باستخدام املنصب الرمسي يف يف هذا السياق، انصبت جل التعاريف وإن ت
الفساد هو استخدام املنصب الرمسي يف " أن ) علي عبد القادر علي/د(أجهزة الدولة، حيث أعترب 

أجهزة الدولة لتحقيق منافع شخصية، مثل عقود التوريد احلكومية، واملشرتيات، وبيع املنشآت اململوكة، 
فتضع الفساد يف  أما المؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، " 3مناصب رمسية وكذا الدفع للحصول على

، بينما ترى 4خانة اإلبتزاز والرشوة واإلحتيال واستغالل النفوذ، و قد يشمل طرف أو أكثر من طرف
إساءة استعمال السلطة العامة أو الوظيفة العامة للكسب " لفساد على أنه امنظمة الشفافية الدولية 

، بينما خيتصره صندوق 5بشكل مباشر أو غري مباشر لتحقيق أغراض شخصية مستندة للمحسوبيةاخلاص 
موعة أشخاص، وهو " النقد الدويل يف  عالقة األيدي الطويلة املتعمدة واملستفيدة لشخص واحد أو 

شروعة مرتبطة برشوة عند تقدمي خدمة إعتيادية وم األولىذا الشكل مييز بني حالتني من الفساد، 
وخمالفة للقانون مقابل  افتمثل يف تأمني خدمة غري مشروعة وغري منصوص عليه الثانيةومقررة، أما 

تقاضي رشوة، كإفشاء معلومة سرية، أو إعطاء تراخيص غري مربرة، أو تقدمي تسهيالت ضريبية وامتام 
  ،6صفقات غري شرعية
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يف حتقيق النمو (لفساد تأثريا موجبا ، هناك آراء أخرى تعتقد أن لولكن في جانب من رأي مخالف
، و يدعمون وجهة نظرهم هذه بأن الرشوة اليت تدفع إىل املوظفني يف الكثري من املؤسسات  )االقتصادي

ا كذلك  ، حيث يرون أن الرشوة متثل الزيت الذي يسهل عمل احملرك، ذلك أن الرشوة اليت )إجابية(كو
م يف إقامة مشاريعهم تعد مفيدة، تدفع للموظفني احلكوميني من قبل املستث مرين لقاء املوافقة على طلبا

ا تفضي إىل تقليل تكاليف االنتظار اليت يتحملها رجال األعمال، والتأخري احلاصل بسبب الروتني  أل
ا تؤدي إىل زيادة الكفاءة االقتصادية  والتعقيد الوظيفي يف احلصول على تلك املوافقات، وبالنتيجة فإ

  .7النمو االقتصاديوتنشيط 

املالحظ أن هذا التعريف حججه ضعيفة ومنافية لألعراف والقوانني اليت تشكل أسس الدولة، حيث ال 
يوجد وال نظرية يف العلوم القانونية، أو يف علم االجتماع، أو يف علم  االقتصاد أو دراسة إستشرافية، 

تصادية وتنشيط النمو، وعليه أنه من خالل وصلت إىل نتيجة كون الرشوة تؤدي إىل زيادة الكفاءة االق
التعاريف السابقة، يوجد إتفاق مضمونه، أن الفساد إستغالل السلطة العامة لتحقيق مكاسب شخصية 
موعة من األطراف، وأن جمهودات التنمية املتصلة بتطور الدولة، لن تتحقق يف ظل التوسع  لطرف أو 

يف القطاع العام فحسب، وإمنا يوجد أيضا يف القطاع اخلاص،  املستمر للفساد، كما أن الفساد ال يوجد
وباألخص يف املشاريع الكبرية، إذ يوجد بشكل واضح يف جمال اإلقتناء، وكذلك اإلستئجار، كما يوجد يف 
األنشطة اخلاصة املنظمة بواسطة احلكومة، وخصوصا اجلانب املتعلق بالصفقات العامة اليت جعلت العديد 

أثريا يف وقت قياسي، كما أن إساءة استخدام الوظيفة العامة للكسب اخلاص ليس بالضرورة من املوظفني 
  .8إخل...أن تكون ملنفعة املوظف اخلاصة، بل تكون ملنفعة حزبه أو قريبه أو عشريته أو عائلته، أو حاشيته

ج الذي يعمل على ذلك السلوك املمنه"واستنادا للتعاريف السابقة ميكن تعريف الفساد االقتصادي بأنه 
ا من نفوذ لتحقيق مكاسب شخصية  بشكل ) مادية أو معنوية ( إستغالل الوظيفة العامة وما يتصل 

  ".يتعارض مع القوانني، حبيث ينتج عنه تشويها للتنمية وكبح مقدرات األمة وإهدارا للموارد االقتصادية

 : 9السمات المميزة للفساد اإلداري واالقتصادي -2
ز الفساد بشكل عام، ميكن حصرها فيما يليهناك عدة مسا ّ  :ت متي

 إشرتاك أكثر من طرف يف ممارسة الفساد االقتصادي، -
 السرية التامة يف ممارسة الفساد االقتصادي، -
 جيسد الفساد االقتصادي املصاحل املشرتطة واملنافع التبادلية ملرتكبيه، -
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ومرتكيب الفساد باستخدام  يعرب الفساد االقتصادي عن اتفاق بني إراديت صانع القرار -
  .وسائل الضغط املتعددة

 :األشكال والمظاهر -3
يأخذ الفساد أشكال ومظاهر  متعددة، حيث تعمل هذه األخرية على تدمري االقتصادي، 
وختريبه، علما أن ردم الفجوة اليت يرتكها هذا التدمري تتطلب التضحية جبيل كامل، وميكن حصر أهم 

 : 10ايا التاليةاملظاهر واألشكال يف القض
وتعين حصول الشخص على منفعة تكون مالية يف الغالب : )  bribery(الرشوة  -1

، وهي أيضا متثل كل نفع حيصل عليه مسبقا 11لتمرير أو تنفيذ أعمال خالف التشريع أو أصول مهنية
دف احل اق ضرر موظفا نتيجة تنفيذه عمال غري قانوين لصاحل الراشي، أو حىت اإلمتناع عن تنفيذ عمل 

 .بطرف معني، على أن يتوىل املستفيذ من عدم تنفيذ هذا العمل دفع رشوة
وتتمثل يف استغالل السلطة أو النفوذ أو التحيز لفرد أو جهة معينة على : المحسوبية -2

حنو يتعارض مع القوانني والتشريعات، حيث تعد أحد أهم أشكال الفساد مبا تسببه من آثار إقتصادية 
ية، مثل توزيع غري العادل ملوارد البلد وشغل الوظائف واملناصب بغري املؤهلني، مما خيلق وإجتماعية سلب

 .الشعور بالظلم والقهر االجتماعي
هو جرمية إقتصادية تتضمن نوعا من الغش يعمل على تزييف : النصب واإلحتيال -3

ولني أو موظفي احلقائق واملعلومات لتحقيق منافع خاصة وقد تتم عمليات اإلحتيال بوساطة مسؤ 
 .حكومة، او سياسيني نافذين

منتشر بشكل واسع، حيث يستعمل فيه  :التزوير وانتشار ظاهرة التسيب اإلداري  -4
تقليد التوقيعات، واألختام الرمسية أو حكومية عن طريق الطباعة للشهادات، وذلك باستخدام تقنيات 

باملسئولية والتسيب، وامهال تام للعمل تكنولوجية حديثة، باإلضافة إىل انتشار ظاهرة عدم الشعور 
 .اخل ...،12وعرقلته

، تعد من اجلرائم االقتصادية احلديثة اليت Money Launderng: غسيل األموال  -5
ترتبط بالفساد واجلرمية املنظمة، ال سيما منها املخدرات، والفساد السياسي، الرشوة، والتهريب، حيث 

املالية ملا توفره هذه األخرية من قنوات وأساليب تستخدم يف غسيل ترتبط هذه اجلرمية بالبنوك واملؤسسات 
األموال غري النظيفة، هدفها األساسي إضفاء الشرعية على أموال هي يف األصل ذات مصدر غري 
مشروع، علما أنه يوجد عدد كبري من اإلتفاقيات الدولية اليت تنص على مكافحة هذا النوع من اجلرمية 
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، 1988ا، إتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اإلجتار غري املشروع املعروفة بإتفاقية فيينا والفساد، نذكر منه
ع عليها 2000بسويسرا املعلنة سنة  Wolfsberg، ومبادئ 1998  وتوصيات بازل بنك  11، واليت وّق

عض البنوك من كربيات البنوك العاملية من إرساء إرشادات، بعد حصوهلا على عدد من الفضائح املالية يف ب
 .13الكربى

  :اآلثار االقتصادية واالجتماعية والسياسية للفساد اإلداري واإلقتصادي: ثالثا 

لقد أّدى الفساد يف كثري من مواقع النشاط االقتصادي ويف العديد من الدول إىل تشويه التنمية  
ق الرئيسي ألي االقتصادية، عرب التخصيص غري األمثل للموارد وكذا اإلنفاق العام، حيث أصبح مي ثل املعوّ

ذا الفعل التخرييب العام جيعل الدولة مقيدة بالشكل الذي  حماولة تدفع باجتاه إرساء أسس الدولة، فهو 
ذا الفعل أيضا يؤسس  ميكن أصحابه النفوذ الوصول إىل مجيع أجهزة الدولة باستعمال كافة الطرق، فهو 

بدءا من احلكومة إىل املؤسسة التشريعية والعدالة، عن طريق  مجهوريته النافذة إىل خمتلف مؤسسات الدولة،
إرساء أسس العمل املوازي لألنشطة االقتصادية، والعمل غري الشرعي يف كافة النواحي من أجل تقويض 

، إذ تشري )ومنها اجلزائر ( املستهدفات األساسية للدولة، وهو ما جيري اليوم يف العديد من البلدان 
إىل أن احلّصة اليت تنفقها األسر الفقرية من دخلها  2000أجراها البنك الدويل يف سنة الدراسات اليت 

على الرشوة يتجاوز ما تنفقه األسر الغنية، وأن الشركات الصغرية تدفع رشاوي تتجاوز ضعف ما تدفعه 
ا السنوية، إذ تشري تقديرات البنك الدويل  أن أكثر من الشركات الكبرية إذا ما قورنت بنسبة إيرادا

من دخل العامل يف سنة   % 3مليار دوالر أمريكي تدفع كرشى كل سنة، أي ما يزيد عن  1000
مليار دوالر أمريكي خترج سنويا من القارة  148، وحبسب تقديرات اإلحتاد األفريقي فإن حوايل  2003

ما مت إعادة توظيفها يف هذه  األفريقية بسبب الفساد، علما أن هذه املوارد ميكن أن حتدث فارقا كبريا إذا
من الشركات الصغرية واملتوسطة يف اإلقتصاديات اإلنتقالية أن  % 70اإلقتصادات، ويرى أكثر من 

ذلك أن خماطرالفساد أشد فتكا وتأثريا ليس على جانب دون اآلخر، وإمنا  ،14الفساد ميثل عائقا أمامها 
  .     15سيةميتد إىل النواحي االقتصادية واالجتماعية والسيا

 الفساد على الصعيد االقتصادي 

  :إىل الفساد على الصعيد االقتصادي يؤدي

 إعاقة النمو االقتصادي، مما يقوض كل مستهدفات التنمية طويلة او قصرية األجل، -
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موارد الدولة أو على األقل تقدير سوء استغالهلا مبا يعدم الفائدة املرجوة من اإلستغالل  اهدار -
 األمثل،

 اإلستثمارات الوطنية واألجنبية لغياب حوافزها،هروب   -
اإلخالل بالعدالة التوزيعية للدخول واملوارد واضعاف الفعالية اإلقتصلدية وازدياد اهلوة بني  -

 الفئات الغنية والفقرية،
تفاقم وعجز املوازنة، من خالل إضعاف اإليرادات العامة للدولة نتيجة التهرب من دفع الرسوم  -

رائب، باستخدام وسائل احليلة واإللتفاف على القوانني النافذة، وهي ممارسات واجلمركة والض
دف جتنب احلدث املنشىء هلا ا املكلفون بدفعها   . 16يقوم 

التأثري السليب لسوء اإلنفاق العام ملوارد الدولة عن طريق اهدارها يف املشاريع الكربى مبا حيرم  -
 مات من اإلستفادة من هذه املوارد،قطاعات هامة مثل الصحة والتعليم واخلد

تدين كفاءة اإلستثمارات العامة واضعاف مستوى اجلودة يف البىن التحتية العامة بفعل الرشاوي  -
 اليت تدفع للتغاضي عن املواصفات القياسية املطلوبة،

 تشويه األسواق وسوء التخصيص يف املوارد، من خالل ختفيض قدرة احلكومة على فرض الرقابة  -
ا الرقابية على البنوك والتجارة ونظ م التفتيش لتصحيح فشل األسواق، مما يفقد احلكومة سيطر

 .17الداخلية

  :يؤدي إلى:الفساد على الصعيد االجتماعي 

تمع نتيجة عدم العدالة  - يار النسيج االجتماعي وإشاعة روح الكراهية بني طبقات وفئات ا ا
 واملساواة وتكافؤ الفرص،

اشر وغري املباشر لتداعيات الفساد االقتصادية والسياسية على استقرار األوضاع األمنية التاثري املب -
 .والسلم االجتماعي

  :الجهات الدولية المسئولة والمؤشرات المطبقة في محاربة الفساد في العالم: رابعا

 : 18المؤسسات الدولية الفاعلة في محاربة ظاهرة الفساد اإلداري واإلقصادي -1
 : ليالبنك الدو  - أ
تم أيضا مبعايري الشفافية، وآداء   مؤسسة عاملية حتاول دعم الدول من خالل مشاريع التنمية، حيث 

احلكومات، واحلد من الفساد، عرب تعليق املشاريع واملساعدات املقدمة للدول اليت فيها الفساد، إذ تقدم 
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كومات عن دورها املنوط بإرساء سنويا تقريرا مفصل عن الدول اليت ينتشر فيها الفساد، واحنراف احل
واحرتام قواعد التنمية املستدامة، حيث ترتب الدول عرب مسوحات إستطالع رأي، وبيانات لتقصي 

 . احلقائق
 : منظمة الشفافية الدولية - ب

بيرتاجيت " من قبل املدعوا  1993هي مؤسسة عاملية غري حكومية مقرها يف لندن، تأسست سنة  
ى مكافحة الفساد، واحلد منه خالل وضع التشريعات واإلجراءات، يتمثل ، هدفها هو العمل عل" 19

سلوكها يف العالنية والتصريح للبيانات، واألرقام واإلحصائيات اخلاصة بالواردات والصادرات، واإلنفاق 
احلكومي، من خالل وسائل اإلعالم، والوسائل الرقابية األخرى، واملساءلة، األمر الذي يتيح للمجتمع 

تمع معرفةوال   جمريات األمور  فضاء، وا

دولة،  100اليت ال بد أن تعلن أمام القضاء واإلعالم، كما متلك هذه املنظمة فروعا يف أكثر من   
 .20الفرع الوطين هلذه املنظمة" اجلمعية اجلزائرية ملكافحة الفساد" وتعد 

 :المؤشرات الدولية القائمة على قياس الفساد -2

، ترصد وجتّمع نتائجها عن طريق 21د متعددة ومتنوعة، تعتمد مؤشرات ومعايري كثريةأنظمة حماربة الفسا
، 22)مؤسسة 13تضم ( مسوحات واستطالعات رأي متخصصة، توفرها مؤسسات خمتلفة ومستقلة 

، والذي تتمثل 1995الصادر عن منظمة الشفافية الدولية منذ سنة  مؤشر مدركات الفسادأمهها 
سابه إىل توحيد البيانات اليت يتم احلصول عليها من خالل املصادر الفردية نتيجة اخلطوة األوىل يف احت

تنوع واختالف درجات املقاييس املستخدمة فيها، ويتم ترمجة تلك البيانات إىل مقياس عام موحد ضمن 
، من خالل إحتساب ) 10و  0( حدود درجات مؤشر مدركات الفساد، واليت تنحصر قيمته ما بني 

أعلى مستوى للفساد املدرك، )  0( ط احلسايب جلميع القيم املوحدة لكل دولة، حيث متثل الدرجة املتوس
كما ميثل مؤشر أداء احلكومات الصادر .   23أدىن مستوى للفساد املدرك )  10( يف حني تعىن درجة 

تعتمد يف ، واحدة من البيانات اليت ) 2،5 -و 2،5(+عن البنك الدويل، والذي يرتاوح مؤشره بني 
االت االقتصادية املرتبطة باألداء اإلنفاقي، والتحصيل اجلبائي، ومصادر  تقييم أداء الدول يف العديد من ا

إخل، وكذلك السياسية املرتبطة باإلستقرار السياسي، وظبط ...األموال، والعجز امليزاين، وحجم اإلستدانة،
اإلضافة إىل اجلوانب االجتماعية املرتبطة بالبطالة والفقر، االستقرار األمين، وحق املساءلة وحرية التعبري، ب

  .واجلدول أدناه، يبني أهم أنواع املؤشرات املستعملة  يف كشف بؤر الفساد يف العامل 
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  يبين أهم مؤشرات قياس الفساد المستعملة من قبل الهيئات الدولية) 01(الجدول 

الجهة التي صدر منها   المفهوم  إسم المؤشر
  المؤشر

تمع  مؤشر حكم القانون د بالقواعد القنونية يف ا ّ   البنك الدويل  يقيس مدى الثقة والتقي
 contrôl       مؤشر ضبط الفساد

of corruption    
يقيس الفساد بني املسؤولني احلكوميني، والفساد كعقبة 

  .يف تطوير االقتصاد وجذب اإلستثمارات
  البنك الدويل

 مؤشر مدركات الفساد
Corruption perceptions  

يقيس مدى ادراك املسؤولني يف الدولة لوجود الفساد، 
ا   14هو مؤشر مركب يعتمد على مسوحات قامت 

هيئة مستقلة حسنة السمع، علما أن ادراج دولة ضمن 
  مسوحات) 3(قائمة الفساد يتطلب ذلك ثالثة 

منظمة & البنك الدويل 
  الشفافية الدولية

  ساءلةمؤشر حق التعبري وامل 
Voice and 

accountability 

يقيس اجلوانب املرتبطة باحلريات السياسية، واإلنتخابات 
احلرة والنزيهة، وحرية الصحافة، واحلريات املدنية، 
واحلقوق السياسية، ودور العسكر يف السياسة، والتغيري 

  . احلكومي، وشفافية القوانني والسياسات

  البنك الدويل

 ةمؤشر فعالية احلكوم
Government 
effectiveness  

: يقيس هذا املؤشر اإلدراكات احلسية للمفاهيم اآلتية
نوعية اجلهاز البريوقراطي، وتكاليف املعامالت، ونوعية 

  .الرعاية الصحية العامة، ودرجة استقرار احلكومة

  البنك الدويل

 مؤشر نوعية التنظيم والظبط 
Kind of management 

and control  

: املؤشر اإلدراكات احلسية للمفاهيم اآلتيةيقيس هذا 
حدوث سياسات غري ودية حيال السوق، مثل التحكم 
يف األسعار، والرقابة غري الواقعية على البنوك، والضبط 

  .املفرط يف جمال التجارة وتأسيس املشاريع

  البنك الدويل

 مؤشر االستقرار السياسي
Political stability  

ة ّ إلحتمال ظهور حالة من عدم  يقيس اإلدركات احلسي
االستقرار أو حدوثها، توترات،نزاع مسلح، إنقالب 

ديد إرهايب،   ....عسكري، 

  البنك الدويل

  : المصدر
 .12أيوب لعمودي، دور الشفافية واملساءلة يف احلد من الفساد اإلداري، املرجع السابق، ص  -
ملؤشرات الفساد املايل واإلداري واثرها يف مؤشر التنمية البشرية، جملة فريد خليل اجلاعوين، دراسة إحصائية وصفية حتليلية  -

لد    2009سنة  02العدد  25جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، ا
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لقد أفضت جتارب العديد من اهليئات املستقلة والكاشفة لبؤر الفساد يف العامل ، أنه على الرغم 
من وجود العديد من املؤشرات الفاعلة اليت تعمل على قياس الفساد يف العامل ، إالّ أن مؤشر مدركات 

نظميت الشفافية الدولية الفساد، ومؤشر السيطرة على الفساد،ومؤشر املساءلة وحرية التعبري الصادرة عن م
والبنك الدويل، مها األكثر شيوعا واستعماال يف العامل، إذ تشري البيانات العاملية بناءا على هذه املؤشرات، 
أن بؤر الفساد يف العامل مّست مجيع الدول، حىت تلك الدول اليت ترفع لواء الشفافية والدميوقراطية، حيث 

 161( مليار يورو  120ال، أن الفساد كّلف االقتصاد األورويب سنويا يشري تقرير املفوضية األوروبية مث
ا دول األعضاء يف اإلحتاد، وقد كشفت نتائج استطالع )مليار دوالر  ، رغم إجراءات الوقاية اليت اختذ

 12الرأي أن ثالثة أرباع األوروبيني يعتقدون أن الفساد ظاهرة واسعة اإلنتشار، وقد ذكر واحد من بني 
، كما قدرت منظمة الشفافية الدولية أن  2016روبيا أنه كان شاهدا أو شارك يف عملية فساد يف سنة أو 

سنويا ) مليار دوالر  78مبا يعادل ( مليار يورو  60الفساد يف إيطاليا مثال يكلف دافعي الضرائب حنو 
 يعتربون الفساد من اإليطاليني % 87، أن 2015، وقد كشف تقرير املفوضية يف وقت سابق من سنة 

من أخطر املشاكل اليت تقوض الدولة، وأن الركود االقتصادي الذي تعانيه سببه الفساد االقتصادي، بدءا 
م فيها مسؤولون حمليون  من العجز امليزاين الذي أصبح مثقال، وكذا الفضائح املرتبطة باإلنفاق الذي ا

إلضافة إىل الفساد الواقع يف الوكاالت املكلفة ، با)مليون دوالر  1.3(جتاوزت قيمته املليون يورو 
مليون دوالر، كلها عناصر كان هلا تأثري على النمو  130بالتحصيل اجلبائي، حيث اخلسار قّدرت بـ 

 05، ويف الربازيل أشار تقرير منظمة الشفافية، أن الدولة سجلت تراجعا يف التصنيف بـ 24االقتصادي
النفطية طيلة سنوات " برتوبراس "  الفضائح اليت سامهت فيها شركة مراكز، والسبب يعود إىل 07نقاط و

أعضاء من جملس الشيوخ، كما أشار التقرير أن روسيا تعد  06نائبا على األقل و 25على دفع رشاوي لـ 
  . 201525األسوأ يف التصنيف بالنسبة لسنة 

الدمنارك احتلت ، أن 2015ولكن يف اجلانب اآلخر، يقدم مؤشر مدركات الفساد يف عام 
الصدارة للعام الثاين على التوايل، من حيث إمكانية الوصول للمعلومات املتعلقة بامليزانية، وكذلك مصادر 
األموال وكيفية إنفاقها مبستويات عالية النزاهة، واستقاللية فعلية للقضاء، وحوكمة رشيدة، جعلت 

  .مستويات النمو االقتصادي يف استدامة مستمرة

) عسكري أو ملكي أو مدين(فساد يف الوطن العريب مرتبطة أساسا مبكونات احلكم السائد ظاهرة ال
ا حتما إجتماعية نتيجة  وامتداداته التارخيية، ومبأن الظاهرة متفشية منذ تأسيس هذا احلكم، فإن أسبا

فيها تكاد أن التوزيع غري العادل للثروة، واخللل الذي يكتنف منظومة احلكم العربية، هو أن احلريات 
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، أن حجم الفساد املايل 2010و  2009، إذ يشري تقرير البنك الدويل لسنيت 26تكون شبه معدومة 
يف الوطن  %40إىل  % 30الذي يؤثر يف االقتصاد يف العامل يصل إىل تريليون دوالر سنويا، منها حوايل  

ز كيان اال قتصاد العريب، استنادا هلذا التقرير العريب فقط ، وهو ما يعين أن حجم أموال الفساد اليت 
مليون منصب  شغل يف  20مليار دوالر سنويا، هذا املبلغ يكفي أن يغطي  400إىل  300ترتاوح بني 

العامل العريب، وبإمكانه القضاء على البطالة ملدة عام واحد، مع العلم أن الدول العربية يف حاجة إىل توفري 
، وهو ما يساوي حجم الداخلني اجلدد إىل سوق العمل سنويا، مليون فرصة عمل جديدة سنويا  300

مما يعين كبحا للنمو االقتصادي، وختريب األفق التنموي املستقبلي، واجلدول أدناه يبني نتائج مؤشر 
  .27مدركات الفساد يف بعض الدول العربية

نتائج مؤشر مدركات الفساد في بعض الدول العربية خالل ): 02(الجدول      
2008/2012.  

الرتتيب يف   الدول العربية
2008  

الرتتيب يف 
2009  

الرتتيب يف 
2010  

الرتتيب يف 
2011  

الرتتيب يف 
2012  

  عربيا  دوليا  عربيا  دوليا  عربيا  دوليا  عربيا  دوليا  عربيا  دوليا

  10  92  10  111  12  105  11  112  11  105  اجلزائر

  09  88  09  80  09  85  09  89  08  80  املغرب

  09  88  09  80  09  85  09  89  08  80  تونس

  12  118  11  112  11  98  10  111  13  115  مصر

  01  28  01  22  01  19  01  22  01  27  قطر

  05  47  05  49  05  50  06  56  04  58  األردن

  13  123  15  143  15  143  14  130  13  115  موريتانيا

  02  35  02  30  02  28  02  28  01  28  اإلمارات

  08  80  06  63  05  50  07  57  06  66  السعودية

  17  160  17  168  16  146  14  130  15  126  ليبيا

  2008/2012التقارير السنوية ملنظمة الشفافية الدولية، للفرتة –منتدى الشفافية : املصدر 
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بالنظر للجدول املشار أعاله، أن أفضل النتائج حققتها دول اخلليج، حيث حصلت السعودية 
دولة مسها املسح، وقد نالت اإلمارات املرتبة  176من أصل  دوليا  80عربيا، واملرتبة  08على املرتبة 

، وهي يف أحسن وضع باملقارنة مع بقية الدول العربية فيما 2012عامليا يف سنة  35عربيا ، واملرتبة  02
  .يتعلق باحملافظة على الرتبة

ال حتسن أما إذا نظرنا إىل دول املغرب العريب، فإن املؤشر يؤهل كل من املغرب وتونس يف جم
د بالنسبة ملدركات الفساد،  ّ األوضاع الداخلية للبلد، حيث جند أن املغرب وتونس حيافظون على ترتيب جي

 09وأن مؤشر املساءلة وحرية التعبري وفعالية احلكم أفضل من اجلزائر، إذ حتتل املغرب وتونس الرتبة  
، رغم 2012عامليا يف سنة  92عربيا، والرتبة  09عامليا، بينما حتتل اجلزائر الرتبة  88عربيا، والرتبة الـ 

  ). 2011( التحسن امللحوظ باملقارنة مع السنة املاضية 

، أنه على املواطنني إبالغ حكومتهم بأن 28ويف هذا االجتاه، يشري رئيس منظمة الشفافية الدولية
ا مسؤولية سوء استخدام السلطة والرشوة، م حيملو وتسليط الضوء على  الفساد مسؤولية اجلميع، وأ

أن مؤشر مدركات الفساد مازال قائما،وأن عدم التصدي للفساد، " ، وأضاف قائال "الصفقات السرية
، وقد كشف استطالع رأي عاملي أنه يف "سوف يرهن الدولة إىل درجة يصعب ترميم أسسها من جديد

، أن مخس دول بلغ فيها 29، ومن خالل قياس حجم الفساد جتريه منظمة الشفافية الدولية 2014سنة 
الفساد اإلداري من خالل دفع رشاوي إىل مستويات ختريبية ال حدود هلا، حيث  بلغت نسب الفساد الـ 

يف اليمن، وهو ما  % 74يف ليبيا،  % 62يف األردن،  % 37يف اجلزائر،  % 41يف مصر،  % 36
  . ني يف عمليات الفساد هذهيعين أن الظاهرة ظلت مرتفعة نتيجة لضلوع مسؤولني وموظفني حكومي

  :الفساد في الجزائر وآليات مكافحته: خامسا 

لقد أولت اجلزائر أمهية قصوى من اجل حماربة الفساد، وذلك من خالل مصادقتها على 
، واملتعلقة مبكافحة الفساد،حيث صادقت اجلزائر على 2003االتفاقيات الدولية لألمم املتحدة سنة 

، حيث مت من خالهلا 128 - 04مبوجب املرسوم الرئاسي رقم  2004ريل أف 19هذه االتفاقية يف 
الصادر يف  01/06إصدار حزمة من القوانني للحد من هذه الظاهرة، متثلت يف قانون رقم 

احملدد  06/414، واملتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته يف اجلزائر، املرسوم رقم 02/04/2006
، املتضمن كيفيات التصريح باملمتلكات اخلاصة 06/415، واملرسوم لنموذج التصرحيات باملمتلكات 

، املتعلق بالوقاية من تبييض األموال واإلرهاب، 05/01باألعوان العموميني ، باإلضافة إىل قانون رقم 
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، ومراجعة قانون الصفقات العمومية، وتعديل 2012الصادر سنة  02-12املعدل واملتمم باألمر 
، املتعلق بقمع خمالفة التشريع والتنظيم اخلاصني 22/69، وتعديل األمر رقم 11/30القانون رقم 

، وهي جتربة ميكن حتديد فعاليتها يف تسيري املال العام 30بالصرف وحركة رؤوس األموال من وإىل اخلارج
  .الذي أصبح مستهدف بشكل غري مسبوق يف السنوات األخرية ظهرت جتلياته بعد تراجع أسعار النفط

 :سسات المخولة لمحاربة الفساد في الجزائرالمؤ  -1
تمع املدين من اجل حماربة  ا القانونية ومؤسسات ا لقد حاولت اجلزائر تفعيل دور مؤسسا
الفساد بكل أشكاله، وذلك بعد مصادقتها على اإلتفاقيات الدولية واإلقليمية اخلاصة مبكافحة الفساد، 

الس  واهليئات الوطنية املنصوص عليها دستوريا، هيئات ) ن بشقيهالربملا(حيث نصبت باإلضافة إىل ا
ل له الدستور الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، ومجلس المحاسبة وطنية منها،  الذي خوّ

صالحيات واسعة ودقيقة متكنه من تقدمي تقارير سنوية إىل رئيس اجلمهورية، ختص تسيري املال العام وطرق 
، حيث كشفت العديد من التقرير حقائق مروعة تؤكد تنامي لهيئة الوطنية لحقوق اإلنسانا إنفاقه، وكذا

تمع املدين اليت تعمل يف  ظاهرة الفساد يف اجلزائر، كما يوجد أيضا إىل جانب هذه اهليئات، مؤسسات ا
قريره واملطالب بتقدمي ت كالمجلس الوطني االقتصادي واإلجتماعيحقول عديدة، منها االقتصادي، 

الجمعية الوطنية السنوي، يضع فيه احلكومة أمام مسؤوليتها، باإلضافة إىل اجلمعيات الوطنية، منها 
 .إخل من اهليئات .....للدفاع عن المستهلك،

 :الفساد في الجزائر من خالل أهم المؤشرات -2

ا يف تفسري ظاهرة الفساد عديدة، منها مؤشر مدركات ال فساد الصادر املؤشرات الدولية املعمول 
عن منظمة الشفافية الدولية، ومؤشر ضبط الفساد الصادر عن البنك الدويل، وهي مؤشرات متفق حوهلا 
من قبل العديد من املخابر واملنظمات، خصوصا تلك اليت تعمل يف احلقل االقتصادي والتسيري اإلداري، 

، والدرجة املمنوحة هلا، )تونس، املغرب منها اجلزائر،(حيث يشري اجلدول أناه إىل ترتيب الدول املغاربية 
  . تعين فساد أقل  100تعين فساد أكرب والدرجة  0حيث أن الدرجة 
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نتائج مؤشر مدركات الفساد في الجزائر بالمقارنة مع بعض الدول المغاربية ): 03(الجدول 
2012/2016  

  الدول العربية
2012  2013  2014  2015  

  الدرجة  الرتتيب  الدرجة  الرتتيب  درجةال  الرتتيب  الدرجة  الرتتيب

  36  88  36  100  36  100  34  105  اجلزائر

  36  88  39  80  37  80  37  88  املغرب

  38  76  40  79  41  79  41  75  تونس

من أصل  2014يف سنة ( 2012/2016تقارير منظمة الشفافية الدولية لسنة : المصدر       
مت اإلطالع عليه يوم  -Htts://ar.wikidia)دولة  176من أصل  2015دولة، ويف سنة 175

25/01/2017 .  

 40يالحظ من خالل اجلدول أعاله، أن تصنيف اجلزائر تبعا ملؤشر مدركات الفساد أقل من   
، باملقارنة مع دول 2015 – 2012يف الفرتة  100من أصل  36درجة  ، حيث حصلت على%

د يف املغرب واجلزائر باملقارنة مع تونس عالية جدا، اجلوار خالل نفس الفرتة، وهو ما يعين أن ظاهرة الفسا
وأن اآلليات القانونية واإلجرائية على الرغم من كثافتها إالّ أن فاعليتها ضعيفة، وهي نتائج تبني ضعف 

، 2003املؤسسات الدستورية وعلى رأسها القضاء غري املستقل، وأن قضايا الفساد اليت مست الفرتة 
، وما اجنر عنها من آثار إقتصادية، يرتمجها  مؤشر احلرية 2010اية إىل غ...، 2006، 2005

  . االقتصادية، كما هو وارد يف اجلدول أدناه
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يبين تطور مؤشر الحرية االقتصادية في الجزائر خالل الفترة ) 04(الجدول رقم       
2000/2012  

  

20
00

  20
01

  20
02

  20
03

  20
04

  20
05

  20
06

  20
07

  20
08

  20
09

  20
10

  20
11

  20
12

  

قيمة 
56  المؤشر

.8
  57

.3
  

61  57
.7

  58
.1

  53
.2

  55
.7

  56
.4

  56
.2

  56
.6

  56
.9

  

51  52
.4

  

 .عرباوي مصعب، واقع احلكم الراشد يف الدول العربية، املصدر السابق  :المصدر 

يالحظ من خالل اجلدول أعاله، أن هذا املؤشر مل يسجل تطور إجيايب يف جمال احلرية 
طوال هذه الفرتة، وأن سهولة ممارسة األعمال  % 52ؤشر يف حدود أقل من اإلقتصادية، حيث بقي امل

مازال يكتنفها بعض الغموض، وهو ما ترتمجه مؤشرات مناخ األعمال يف اجلزائر، حيث تشري تقارير البنك 
الدويل املرتبطة مبمارسة أنشطة األعمال، ان املستثمرين ال زالوا يواجهون عقبات جراء ثقل العديد من 

  .  اإلجراءات، وهو ما يفتح جمال واسع للرشوة وعدم  االستقرار يف املنظومة القانونية

 التصاعدي يف تطور بؤر الفساد يف اجلزائر، ترتمجه مجلة من املؤشرات، يعرضها اجلدول أدناه االجتاههذا 
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يبين تطور الفساد في الجزائر حسب بعض المؤشرات خالل الفترة ) 05(الجدول 
2000/2015  

  المؤشر

20
00

  20
02

  20
03

  20
04

  20
05

  20
06

  20
07

  20
08

  20
09

  20
10

  20
11

  20
12

  20
13

  20
14

  20
15

  

مؤشرفعالية 
14  الحكومة

.1
  30

.7
  30

.2
  35

.1
  

39  35
.6

  30
.1

  

32  35
.9

  38
.8

  34
.6

  

34  31
.6

  

32  31  

مؤشر ضبط 
14  الفساد
.1

  21
.5

  30
.2

  28
.3

  41
.5

  37
.6

  36
.4

  34
.5

  34
.5

  37
.1

  36
.5

  38
.3

  38
.8

  

38  37
.5

  

إبداءالرأي 
17  13  والمساءلة

.3
  17

.3
  24

.5
  26

.4
  22

.1
  19

.7
  19

.7
  17

.1
  

18  18
.3

  22
.3

  22
.7

  22
.5

  

23  

نوعيةالتنظيم 
28  23  وإلجراءات

.9
  29

.9
  29

.9
  38

.2
  29

.9
  27

.2
  21

.8
  13

.4
  10

.5
  

10  9.
1

  11
.5

  11
.5

  

10  

مؤشراالستقرار 
.9  السياسي

1
  6.

7
  5.

3
  10

.6
  20

.7
  15

.9
  14

.4
  14

.8
  13

.3
  11

.3
  10

.4
  

10  12
.8

  

13  13
.5

  

ير منظمة ر ول العربية، املصدر السابق، تقاعرباوي مصعب، واقع احلكم الراشد يف الد  :المصدر 
  ..2000/2015:  ومنتدى الربملانيني العرب للفرتة الشفافية الدولية، والبنك الدويل

ا بالسياسات هذا املؤشر يقيس مصداقية احلكومة والتزامه :مؤشر فعالية الحكومة  -1
االقتصادية واإلجتماعية، من خالل نوعيتها وتنفيذها على ارض الواقع، وكذا الليونة يف ممارسة اإلجراءات 
املتصلة حبرية اإلستثمار، حقوق امللكية، حرية العمل، حرية السياسة الضريبية، إدارة اإلنفاق احلكومي، إىل 

هناك جمهودات تبدل من أجل الرفع من هذا  آخره من املعايري، حيث يظهر من خالل اجلدول، أن
، 35.21، حيث ارتفع املؤشر يف املتوسط إىل 2010إىل غاية  2005املؤشر، وهو ما تبينه سنوات 
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باملقارنة مع حجم اإلنفاق العام بدءا من برنامج ( وهو ما يعرب عن حالة مستقرة، إالّ أن النتائج احملققة 
، تعد ضعيفة، وذلك نتيجة )2010/2014تنمية اخلماسي ، وبرنامج ال2005/2009دعم النمو 

 10و  5حلجم الفساد الذي استشرى بشكل ملحوظ، إذ قّدرت تكاليف املشاريع يف البىن التحتية بني 
أضعافها، وهو ما محّل احلكومة أعباء هي يف غنا عنها، وذلك نتيجة تفشي بعض املمارسات اخلاطئة يف 

تعيينات يف املناصب، وسيادة العالقات الشخصية وغياب الكفاءة،وهو ما يعرب اجلهاز اإلداري املرتبطة بال
 .عن الرتاجع يف مؤشر الفعالية لدى احلكومة

يقيس هذا املؤشر بعض إدراكات الفساد منها، تقدمي أموال : مؤشر ضبط الفساد -2
ظ من خالل اجلدول غري قانونية إىل الرمسيني والقضاة، والفساد بني املسؤولني احلكوميني، حيث يالح

، ولكن يف السنوات 41.5، حيث وصل املؤشر إىل 2005أعاله أن هناك حتسن يف املؤشر خالل سنة 
درجة، حيث حاول احلفظ على شيء من  40اليت تليها حدث وان تراجع املؤشر إىل مستويات أقل من 

ا  االستقرار، من خالل تفعيل عمليات املتابعة امليدانية عرب إصدار حزمة من القوانني واإلجراءات املتصلة 
،  2006للحد من ظاهرة الفساد متثلت يف إصدار قانون خاص بالوقاية من الفساد ومكافحته سنة 

درجة، فإن ضبط  50واإلجراءات املتصلة به الردعية منها والقانونية، وعليه ما دام املؤشر مل يتعدى الـ 
حلد منه، من منطلق أن قيم مؤشر إستقاللية القضاء يف الفساد وإدراك مكامنه تبقى من الصعوبة يف ا

درجات، وأن ترتيب اجلزائر  10درجة من أصل  2.5مل تتعدى  2013 – 2010اجلزائر خالل الفرتة 
ذا املؤشر، وهو ما يعين حتيني معايري الشفافية  142درجة من أصل  120تعدت الـ  دولة معنية 

  .ادوالدموقراطية من أجل ضبط ظاهرة الفس
يالحظ من خالل اجلدول أعاله، أن هذا املؤشر مل يتجاوز : إبداء الرأي والمساءلة -3
، مما يعين أنه مل تبدل مساعي يف جمال حتسني املساءلة 2015 -2000خالل الفرتة  % 30نسبة الـ 

، حيث تبني النسب املدونة 2004/2005وحرية الرأي، على الرغم من وجود بعض التحسن يف سنيت 
ذه الفرتة هبوط يف مستوى املؤشر، مما يعين أن هناك تضييق يف جمال حرية التعبري وتكوين مجعيات بعد ه

وحرية اإلعالم واملشاركة يف احلياة السياسية، ويبني من جهة أخرى أن الظاهر يف ابداء الراي واملساءلة يف 
حكومة من خالل مؤشر اجلزائر يعرب عن جوانب سطحية ليس إالّ، وهو ما يعكس األداء الضعيف لل

درجات، وتقريبا نفس الشيء بالنسبة  10درجة  من أصل  2.21، والذي ال يتجاوز  31الدميوقراطية
، وهو ما جعل اجلزائر 2015 -2010درجة خالل الفرتة  2.7للمشاركة السياسية، واليت مل تتجاوز
سسب التضييقات املمارسة دولة ب 167دولة األخرية من أصل  35تصنف يف املراتب األخرية ضمن الـ 

  .يف حق حرية التعبري، وهو ما جيعل حجم الفساد يتعاظم بشكل تدرجيي
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اإلدركات احلسية ملدى  بقياسهذا املؤشر يسمح  :إلجراءاتانوعية التنظيم و  -4
حدوث سياسة غري ودية حيال السوق،حيث يشري هذا املؤشر أن اإلجراءات املتعلقة باألعمال التجارية 

، حيث حقق 2015إىل غاية  2009بدءا من سنة  الفرتة،وق اجلزائرية بقي ضعيفا طوال وتنظيم الس
درجة، علما أن أن  100درجة من أصل  11.5درجة و 10.5املؤشر درجات يف مستويات دنيا بني 

كذا و هذه النتائج تؤكدها تقارير مناخ األعمال يف اجلزائر، منها اإلجراءات املتصلة بإنشاء املشروع 
اخيص اخلاصة مبمارسة أنشطة األعمال واخلوصصة، والنقص الفادح يف احلصول على املعلومات، وهي الرت 

ا، بالشكل الذي  الضبابية اليت مكنت الفساد من السيطرة على عملية التنظيم واإلجراءات املتصلة 
دولة ضمن  183من أصل  136يسمح بعدم إستقرار منظومة القوانني، وهو ما جعل اجلزائر حتتل املرتبة 

  . 2013هذا املؤشر يف سنة 
من خالل اجلدول أعاله، يالحظ أن هذا املؤشر مل : مؤشر االستقرار السياسي -5

، وهو مؤشر ضعيف، 100من أصل  20.7، حيث وصل املؤشر قيمة 2005يعرف حتسنا إالّ يف سنة 
االت املتصلة بتنظيم املؤسسات وممارسة ال يدل على حتسني مهامها، والسبب يعود إىل  األوضاع يف ا

عدم وجود استقاللية بني اهليئة القضائية واهليئة التنفيذية، وهو ما جعل نسبة اإلمتناع عن التصويت 
، رغم حاالت اإلنفتاح اليت حتاول من خالهلا 2011إىل غاية  2007يف تشريعيات  % 60تتجاوز الـ 

ات، وهو ما تفنده املنظمة العاملية للنزاهة يف تقاريرها اهليئة التنفيذية تقدمي انطباع حول نزاهة االستحقاق
  .السنوية حول اجلزائر، وهي عناصر مكنت املال الفاسد من إضعاف اهليئة القضائية وتقوية اهليئة التنفيذية

  :الصةالخ

املالحظ أنه يف ظل غياب الرشادة االقتصادية واإلجتماعية والسياسية، يتعاظم منسوب الفساد 
دد مسرية التنمية فيها، حبيث وتتسع مظا هره، وتتشابك حالقاته بدرجة كبرية، ترهن مقّدرات األمة و

دمي املكونات واألسس والروابط االجتماعية، والدالئل يؤكدها الواقع، إذ أن املعاينات اليت  تصل إىل 
يف العديد من  أشارت إليها بعض تقارير الفساد، تشري إىل تراجع معظم املؤشرات املاكرو إقتصادية

، والسبب يعود إىل إستفحال ظاهرة الفساد يف اإلدارة وتسيري الشأن العام، )ومنها اجلزائر( البلدان
والدالئل تؤكد أن إعتماد الشفافية واملساءلة واحلرية يف التعبري وتنظيم املؤسسات القانونية، وشفافية تنظيم 

تمع املدين،يف تسيري الشأن العام، عناصر تسا   . هم يف احلّد من ظاهرة الفساد، وإعادة بناء الدولةا
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