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لمدني في مكافحة الفساد دور منظمات المجتمع ا
 اإلداري في الجزائر  



 اإلهداء                   
 بعد بسم هللا الرحمان الرحٌم

 أهدي ثمرة جهدي هذه إلى :

 إلى من ربتنً و أنارت دربً و أعانتنً بالصلوات والدعوات

 " أمً الحبٌبة "

 أطال هللا فً عمرها

 إلى من سهر و عمل بكد فً سبٌلً و علمنً أن العلم سالح الحٌاة

 شجعنً على طلب العلم و المعرفة عقٌدة و جهاد و

 أبً العزٌز "" 

 إلى كل إخوتً من كبٌرهم إلى صغٌرهم

 إلى أختً التً لم تلدهم لً أمً

 " نعٌمة و كرٌمة "

 إلى زمالئً و زمٌالتً فً الدراسة بجامعة عبد الحمٌد إبن بادٌس

 بمستغانم

 إلى كل من ساعدنً و لو بكلمة

 من قرٌب أو من بعٌد



 شكر و تقدٌر                                      

 

 الحمد هلل الذي سدد خطانا و أعاننا على هذا العمل

 

 أتقدم بالشكر و العرفان للدكتور المحترم الذي تفضل باإلشراف على هذا العمل

 " بوغازي عبد القادر"                                      

 ووقوفه معً و نصائحه القٌمة و إرشاداته و إنتقاداتهعلى الجهد المبذول منه 

 كما أتقدم بالشكر لكل األساتذة الذٌن تعلمت على أٌدٌهم منذ بداٌة مشواري الدراسً

 و إلى كل من ساعدنً على إنجاز هذه المذكرة

 و إلى كل أساتذة قسم العلوم السٌاسٌة بصفة خاصة

 و أسمى التحٌات إلى زمالئً الذٌن درسو معً

 و إلى كل عمال اإلدارة

 

 



 مقدمة .

 الفصل األول:اإلطار العام لدراسة المجتم  المدنً و الفساد اإلداري .

        المبح  األول : مدخل مفاهٌمً للمجتم  المدنً .

  .                                      المطلب األول :              

 .                                     المطلب الثانً :

 .                                            المطلب الثال  :

       المبح  الثانً : اإلطار المفاهٌمً للفساد اإلداري .

 .                                                    المطلب األول :

 .                             المطلب الثانً :              

 .                                المطلب الثال  :              

 الفصل الثانً: لٌات من مات المجتم  المدنً فً مكافحة الفساد اإلداري فً الجزائر .

        المبح  األول : الطر  الوقائٌة لمن مات المجتم  المدنً فً مكافحة الفساد اإلداري.

 .                         المطلب األول :              

 .                   المطلب الثانً :              

  .                                               المطلب الثال  :              

       المبح  الثانً : الطر  العالجٌة لمن مات المجتم  المدنً فً مكافحة الفساد اإلداري .

 .                    المطلب األول :              

 .                                                   المطلب الثانً  :

 .                                                   المطلب الثال  :
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 مقدمة                                                                                                            
 

 .مقدمة 

إعادة إحٌاء مفهوم المجتمع المدنً ،  02االجتماعً األخٌر من المرن  لمد شهد العمد          

على مستوى المؤتمرات و الندوات الدولٌة و األبحاث  وأصبح ٌحظى باهتمام واسع النطاق 

العلمٌة ، حٌث تم تصور أن المجتمع المدنً الدٌنامٌكً النشٌط له دور فً عملٌات الدممرطة ، 

و لمد تطور هذا االهتمام فٌما بعد إلى درجة أن أصبح ٌنظر إلى المجتمع المدنً على أنه 

تحدة فً طاع الخاص ، و هذا ما أكدته األمم المشرٌن ثالث إلى جانب المطاع الحكومً و الم

 تسعٌنٌات المرن العشرٌن . 

وأصبحت دراسة المجتمع المدنً تشكل أحد المداخل الرئٌسٌة لدراسة العاللة بٌن الدولة         

و المجتمع ، وهً العاللة التً تنطوي على آثار بالغة األهمٌة بالنسبة للتنمٌة فً بعدٌها 

ً و فً إضفاء الطابع الدٌممراطً على التسٌٌر ، خاصة فً ظل التغٌرات الوطنً و المحل

الحاصلة على مستوى النسك الدولً المرتبط بالحرٌات  و الحموق السٌاسٌة و المواطنة المائمة 

على تفعٌل دور الفرد على مستوى السٌاسات العامة و سٌاسات التنمٌة المرتبطة بتوسٌع مجال 

 .لمجتمعٌة المشاركة السٌاسٌة و ا

و اعتبارا من تسعٌنٌات المرن الماضً و فً إطار االنفتاح السٌاسً و االلتصادي الذي          

شهدته الجزائر أصبح دور منظمات المجتمع المدنً أساسٌا فً تمدٌم الخدمات الضرورٌة 

به بدا ٌمكن تمٌٌزه عن الدولة ، لذا نجد اهتمام  الجزائر للمواطنٌن باعتباره لطاعا ثالثا 

واضحا و جلٌا بهذا الدور الداعم و المساند لدور الدولة التنموي ، فكثٌرا ما ٌتم الربط بٌن 

المجتمع المدنً و إلامة الحكم الراشد الذي طالما نادت به الجزائر من خالل مبادرة النٌباد التً 

 فً الممة اإلفرٌمٌة فً الجزائر .  9111بدأت فً الظهور منذ سنة 

ات المجتمع المدنً أصبحت من الرواد و السبالٌن لمكافحة ظاهرة الفساد عامة منظم إن        

و اإلداري خاصة ، فهذه األخٌرة ظاهرة لدٌمة عرفتها البشرٌة على مر كل األزمنة ، و لد 

كانت العامل األساسً فً انهٌار و سموط أغلب الحضارات و اإلمبراطورٌة و األنظمة ، و 

و بشكل ملحوظ فً اآلونة األخٌرة ، وها هً الثورات التً ٌعرفها العالم  تزاٌدت هذه الظاهرة

 العربً أو ما ٌسمى بالربٌع العربً ترفع من مكافحة الفساد شعارا لها ،

و هً ظاهرة ال تعترف بالحدود الزمنٌة و ال بالحدود المكانٌة ، حٌث وجودها ال ٌمتصر      

ة دون أخرى ، فال ٌوجد على وجه البسٌط ذلن المجتمع الفاضل الذي على مجتمع ما أو دول

تفشً فً الدول المتمدمة و النامًٌخلو من الفساد أو المفسدٌن ، فهو م
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و الفساد اإلداري هو أخطر أنواع الفساد على اإلطالق ، ألنه ٌصٌب اإلدارة بالشلل و ٌجعلها  

غٌر لادرة على النهوض بالمهام المطلوبة منها ، و هو على هذا النحو مشكلة تتسم بالخطورة 

جتمع و و هذا بالنظر إلى اآلثار السلبٌة الضارة الهدامة المترتبة علٌه ، فهو وباء ٌنخر كٌان الم

ٌعٌك برامج التنمٌة كما ٌخل بمبادئ العدالة و النزاهة و المساواة داخله ، حٌث ٌنتشر تنعدم 

 . سٌادة حكم المانون و تنحصر العدالة 

ظاهرة متعددة الجوانب بالنظر لتعدد صوره و مظاهره التً أخذت تتجاوز حدود الدولة فهو   

الواحدة ، لتصبح ظاهرة دولٌة معلومة لم ٌعد من الممكن التعامل معها من خالل اإلجراءات 

الوطنٌة فمط خاصة فً ظل التمدم العلمً و التكنولوجً الهائل الذي كان من أسبابه تطور 

متطور ٌصعب ارتكاب الفساد اإلداري الذي أصبح ٌتخذ شكال جدٌدا و وسائل و أسالٌب 

 التعرف علٌها أحٌانا . 

كما تفنن مرتكبوه فً كٌفٌة زٌادة ثرواتهم بصورة غٌر مشروعة و لم تعد الوظٌفة العامة   

لدٌهم أداة لخدمة المجتمع ، و إنما أصبحت ساعة ٌتاجرون بها و ٌستثمرون سلطاتهم لتحمٌك 

 .م الشخصٌة و مصالحهم الخاصة بل و مصالح ألاربهم و أصدلائهم أغراضه

إن مواجهة ظاهرة الفساد اإلداري و الحد منه ال تتم من خالل الشعارات و الدعاٌات    

اإلعالمٌة ، بل إن األمر ٌحتاج إلى العدٌد من اإلجراءات الشاملة و المتعددة و التً تعتمد على 

أوال بشكل متكامل ثم تمترح العالج المناسب ثانٌا ، ألن  دراسات و أبحاث تشخص المشكلة

تشخٌص الداء هو أول خطوة للعالج ،  ألن جرائم الفساد اإلداري تعتبر من أهم التهدٌدات 

التً تواجه أمن و سالمة و مصالح األفراد و المجتمعات بشتى صورها ، لذا فمد اهتمت كافة 

، و اتجهت الجهود إلى وضع سٌاسات سبل و الوسائل المجتمعات و الدول التصدي لها بكافة ال

و استراتٌجٌات وطنٌة تموم على مساهمة كافة مؤسسات الدولة ما أجل كبح هذه الظاهرة و فً 

المتعلك  60-66 هذا اإلطار و سعٌا لمكافحة الفساد وضعت الجزائر لانون مكافحة الفساد رلم 

هذا المانون ضمن نصوصه مشاركة منظمات بالولاٌة من الفساد و مكافحته ، و لد تناول 

المجتمع المدنً فً الولاٌة من الفساد و مكافحته ، و هذا وفك آلٌات و استراتٌجٌات ما ٌنعكس 

 على دور منظمات المجتمع المدنً .

و فً هذا اإلطار تناولت هذه الدراسة  تحلٌل و رصد لدور منظمات المجتمع المدنً فً   

حة الفساد اإلداري فً الجزائر ألنه من الموضوعات التً باتت تفعٌل طرق و سبل لمكاف

 جادة و معممة .  ةتتطلب دراس
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 أهمية الموضوع : -/  0

 

ٌمكن النظر إلى أهمٌة موضوع : " دور منظمات المجتمع المدنً فً مكافحة الفساد اإلداري 

 فً الجزائر " من جانبٌن : نظري علمً و اآلخر عملً تطبٌمً . 

 

 _ األهمية العلمية .أ

 

تأتً أهمٌة هذا الموضوع العلمٌة فً كونه ٌهدف إلى تحلٌل و تشخٌص ظاهرة الفساد 

اإلداري، ذلن بالتعرف على ماهٌته و مظاهره و أسبابه و آثاره ، ذلن ألن تشخٌص المشكلة 

 هً أول مرحلة من مراحل المكافحة .  

تسعى إلى الكشف عن األدوار التً بها منظمات كما تكشف أهمٌة الدراسة األساسٌة فً أنها    

المجتمع المدنً فً مكافحتها للفساد اإلداري ، كما نخص بالذكر أٌضا االستراتٌجٌات المانونٌة 

 الجزائري للحد من الفساد .التً تبناها المشرع 

تكتسب أٌضا هذه الظاهرة أهمٌتها النظرٌة من خالل ما ٌبدو لنا من فجوات تواجهها    

دراسات و البحوث المتعلمة بالفساد اإلداري ، ومن ثم فان دراستنا هذه تسعى جاهدة من ال

خالل تسلٌط الضوء على الموضوع بشكل تفصٌلً إلى سد الثغرات و وضع لبنة تنطلك و 

تسترشد بها الجهات المعنٌة و المختصة بمكافحة الفساد اإلداري فً الجزائر، كما تتمثل أهمٌة 

ا تفتح الباب أمام مزٌد من الدراسات و األبحاث حول موضوع الفساد اإلداري فً أنهدراستنا 

 عموما و طرق مكافحته و مواجهته خصوصا . 

 _ األهمية العملية .ب

 

تتمثل األهمٌة العملٌة لهذه الدراسة بالنظر لخطورة ظاهرة الفساد اإلداري و تأثٌراتها السلبٌة  

كما أصبح الفساد من أهم معولات اإلصالح اإلداري و  على جمٌع المٌادٌن و المجاالت ،

التنمٌة ، األمر الذي ٌتطلب منح أهمٌة خاصة لهذه الظاهرة ، مما استدعى مزٌدا من الدراسة 

 و البحث .
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من خالل ما توصلت إلٌه هذه الدراسة من نتائج و توصٌات و كما تظهر أهمٌة الموضوع   

المجال بما ٌساعدهم فً توجٌه أعمالهم و إعادة بناء  توثٌمها للمتخصصٌن العاملٌن فً هذا

 استراتٌجٌات شاملة للحد من الفساد اإلداري .

 أهداف الدراسة .    -/  2

 

تسعى الدراسة إلى تحمٌك هدف أساسً ٌتمثل فً تبٌان دور منظمات المجتمع المدنً فً    

تكمٌلٌة و فرعٌة ٌمكن حصرها مكافحة الفساد اإلداري فً الجزائر، هذا باإلضافة إلى أهداف 

 فٌما ٌلً :

 التشخٌص الدلٌك لظاهرة الفساد اإلداري . -

 توعٌة المجتمع بخطورة هذه الظاهرة و كٌفٌة التصدي لها . -

 التعرف على أداء منظمات المجتمع المدنً فً مكافحة الفساد اإلداري فً الجزائر. -

 ً مجتمعنا ,تأثٌرها ف تسلٌط الضوء على فعالٌة مؤسسات المجتمع المدنً و مدى -

 فً الحد من ظاهرة الفساد اإلداري العوائك و التحدٌات التً تواجه هذه المنظمة تحدٌد  -

 كشف اآللٌات و الطرق التً تموم بها منظمات المجتمع فً مكافحة الفساد اإلداري . -

 و الوسائل لتدعٌمه للخروج من هذه الظاهرة . تمدٌم السبل  -

الوصول إلى نتائج حول مدى فاعلٌة منظمات المجتمع المدنً فً مكافحة الفساد و البحث  -

 عن كٌفٌة تطوٌره .

 أسباب اختيار الموضوع.-/ 3

 

ساهمت جملة من األسباب و الدوافع فً اختٌار هذا الموضوع كمشروع بحث و دراسة ،       

 منها أسباب ذاتٌة و أخرى موضوعٌة . 

 

 اتية :أ _ األسباب الذ

انطاللا من معٌشتنا الٌومٌة لظاهرة الفساد ، حٌث أصبحت حدٌث الساعة من خالل مظاهره  -

 العدٌدة منها الرشوة،المحسوبٌة،الغش،التزوٌر و استغالل المناصب السٌاسٌة و اإلدارٌة .

 ها و عن مدى خطورتها .لجزائري لهذه الظاهرة و السكوت عنتجاهل المجتمع ا -

 الرغبة فً التطلع إلى الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدنً فً مكافحة الفساد .  -
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 ب_األسباب الموضوعية :

 

الحالة المزرٌة التً أصبحت تعٌشها اإلدارة الجزائرٌة بسبب انتشار ظاهرة الفساد  .9

 وانعكاساته السلبٌة على المجتمع ، ما ٌفرض علٌنا البحث فً اآللٌات التً ٌتخذها

 المجتمع المدنً للخروج من هذه األزمة ما ٌؤدي إلى إرساء مبادئ الدٌممراطٌة .

تزاٌد دائرة النماش على المستوى الدولً و الوطنً و المحلً حول حجم الفساد و  .0

 اتساع نطاله و تشابن حلماته بدرجة كبٌرة .

 فضح جرائم الفساد بعدما كانت تعانً من التعتٌم و التضلٌل .  .3

 كالية :اإلش-/  4

اإلشكالٌة التً تطمح و تسعى هذه الدراسة التً تتناول موضوع " دور منظمات المجتمع  

 المدنً فً مكافحة الفساد اإلداري فً الجزائر"  إلى اإلجابة علٌها : 

 ما مدى مساهمة منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد اإلداري في الجزائر ؟ . -

 نطرح التساؤالت الفرعٌة التالٌة :انطاللا من هذه اإلشكالٌة 

 ما هو المجتمع المدنً ؟  .9

 ما مفهوم الفساد اإلداري ؟  .0

ما هً اآللٌات التً تسعى من خاللها منظمات المجتمع المدنً فً الحد من ظاهرة  .3

 الفساد األداري فً الجزائر ؟

 عب دورا فعاال فً مكافحة الفساد ؟هل استطاع المجتمع المدنً أن ٌل .4

 

 ت الدراسة :فرضيا-/ 5

 

ٌرجع سبب تزاٌد و تنامً ظاهرة الفساد اإلداري فً الجزائر إلى عدم مساهمة   -0

 منظمات المجتمع المدنً فً الحد منه .

ٌبمى أداء منظمات المجتمع المدنً و طرق مكافحتها للفساد اإلداري ضعٌف و ٌحتاج  -2

 إلى التطوٌر و الدعم .

 منح المجتمع المدنً اإلرادة لمحاربة الفساد.انفتاح الجزائر على الدٌممراطٌة ساهم فً  -3

 

 حدود الدراسة : -/  6
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البعد المكانً : ٌتمحور موضوع الدراسة حول الفساد اإلداري و الدور الذي تلعبه منظمات  

المجتمع المدنً فً مكافحته من خالل مجموعة من اآللٌات ، أما بخصوص إطاره التطبٌمً و 

 ألنها من الدول التً تشهد ظاهرة الفساد ."الجزائر" كمثال لمنا بدراسة 

 مناهج و مقتربات الدراسة :-/  7

 

 تم االعتماد فً هذه الدراسة على مجموعة من المناهج و الممتربات نذكر منها :   

 المنهج التاريخي : -

حٌث ٌسمح لنا هذا المنهج بطرح األحداث الماضٌة و سردها و الولوف على الظروف      

 التارٌخٌة لنشأة و تطور موضوع الدراسة .

و ٌظهر استخدام هذا المنهج من خالل الفصل األول الذي ٌتطرق إلى الظروف التارٌخٌة     

 للمجتمع المدنً و الفساد اإلداري .

 المنهج الوصفي : -

مح هذا المنهج بجمع المعلومات و الحمائك العلمٌة بهدف تحلٌلها و تصنٌفها و إبراز ٌس     

 خصائصها .

 و لد تم استخدام هذا المنهج فً إظهار ماهٌة الفساد اإلداري و صوره و آثاره .

 المقترب القانوني :  -

جزائر  و تمت االستعانة به فً ذكر بعض الموانٌن المتعلمة بمكافحة الفساد اإلداري فً ال

 . 29-26التركٌز خاصة على المانون 

 أدبيات الدراسة : -/ 8

 

اإلسكندرٌة ، الجامعة  كتاب الدكتور " عصام عبد الفتاح مطر " الفساد اإلداري ، .9

، حٌث أنه تطرق فٌه إلى دراسة ماهٌة الفساد اإلداري و مظاهره  0299الجدٌدة  ، 

 و كذلن الوثائك العالمٌة و الوطنٌة المعنٌة بمكافحة الفساد .

دراسة "عبد السالم عبد الالوي" التً تحمل عنوان دور المجتمع المدنً فً التنمٌة  .0

ً تدور حٌثٌاتها حول بعض الطرق التً اتخذها المجتمع المحلٌة بالجزائر " و الت

 المدنً فً مكافحة الفساد من أجل تحمٌك التنمٌة الشاملة .

أطروحة الدكتور" لحاحة عبد العالً" اآللٌات المانونٌة لمكافحة الفساد اإلداري  .3

حٌث درس فٌها كٌفٌة محاربة الفساد  0290/0293تخصص لانون عام سنة 



                                                                                                             مقدمة
 

 

ل التشرٌعات المانونٌة و المواثٌك الدولٌة الخاصة بمحاربة هذه اإلداري من خال

 الظاهرة .   

نادٌة بونوة ،" دور المجتمع المدنً فً صنع و تنفٌذ و تمٌٌم السٌاسة العامة فً  .4

"، الدراسة عبارة عن مذكرة ماجستٌر ممدمة بمسم العلوم  0221-9191الجزائر

،  0292-0221نة ، خالل الموسم الجامعً السٌاسٌة و العاللات الدولٌة ، جامعة بات

حٌث عالجت الباحثة لضٌة مشارن المجتمع المدنً المراحل المختلفة للسٌاسة 

العامة، و أٌضا تطور المجتمع المدنً و إشكالٌة المشاركة السٌاسٌة فً السٌاسة 

 .العامة فً الجزائر 

ربً "،عمد فً هذه أحمد الشكر الصبٌحً ، "مستمبل المجتمع المدنً فً الوطن الع .5

الدراسة إلى التوضٌح العلمً و العملً لمفهوم المجتمع المدنً ، توصل من خاللها 

إلى أن لٌام المجتمع المدنً فً الوطن العربً و توطٌد دعائمه ٌصبح أحد أبرز 

اآللٌات لتحصٌن وحدة المجتمع العربً ، و أن شروط نجاح النضال الدٌممراطً هو 

ات المجتمع بوصفها مؤسسة وسٌطة بٌن الفرد من ناحٌة و العمل على بناء مؤسس

 الدولة من ناحٌة أخرى و هً البدٌل الوظٌفً لمؤسسات المجتمع التملٌدٌة .

 

 خطة الدراسة : -/ 9

لإللمام باإلشكالٌة المطروحة و إثبات صحة الفرضٌات أو نفٌها فمد تم االعتماد على خطة 

 تتكون من فصلٌن  تنتهً بخاتمة .

تناولنا فً الفصل األول : اإلطار العام لدراسة المجتمع المدنً و الفساد اإلداري ، و ذلن فً  

مبحثٌن تم التعرف على مفهوم منظمات المجتمع المدنً من خالل تعرٌف المجتمع المدنً و 

المدنً و كذا أركان و وظائف خصائصه باإلضافة إلى التعرف على أهم مؤسسات المجتمع 

مدنً ، أما المبحث الثانً تم التعرف على اإلطار المفاهٌمً للفساد اإلداري بالتطرق المجتمع ال

إلى مفهوم الفساد اإلداري و تطوره التارٌخً ، أسباب الفساد اإلداري و مظاهره و اآلثار 

الناجمة عنه ، أما الفصل الثانً فخصصناه لدراسة آلٌات منظمات المجتمع المدنً لمكافحة 

ري ، حٌث لسم هو اآلخر إلى مبحثٌن ، المبحث األول عالج الطرق الولائٌة الفساد اإلدا

من خالل التركٌز على إعداد الدراسات و لمنظمات المجتمع المدنً فً مكافحة الفساد اإلداري 

البحوث و التوعٌة االجتماعٌة  و التنسٌك و بناء التحالفات مع المنظمات الدولٌة ، أما المبحث 

لى الطرق العالجٌة فً مكافحة الفساد اإلداري و المتضمنة : تعرٌة و فضح الثانً تطرلت إ

 و المشاركة فً سن الموانٌن و تأمٌن المسائلة الحكومٌة و المانونٌة . الفساد



 

 

 

 الفصل األول
اإلطار العام لدراسة المجتمع 

 المدني و الفساد اإلداري
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 تمهٌد :  

األكثر شٌوعا و انتشارا فً نهاٌة هذا المرن ، تعتبر منظمات المجتمع المدنً أحد التعبٌر    

حٌث ٌرتبط هذا االنتشار بتحوالت عمٌمة شهدها العالم فً هذه الفترة ، كما ارتبطت مإسسات 

 المجتمع المدنً بمفهوم الدولة الحدٌثة ما أدى إلى تشكٌل حٌز مهما فً الفكر السٌاسً الغربً.
ت من المشاكل المستعصٌة فً الدول العربٌة ، و كذا .     أما فٌما ٌخص الفساد اإلداري فمد با

الغربٌة نظرا لتعمدها و عمومٌتها ، حٌث أن الفساد تناوله العدٌد من الباحثٌن و الكتاب فً 

السٌاسٌة و االلتصادٌة  و ذكرت فً العدٌد من اآلٌات المرآنٌة الكرٌمة تنبه و تحذر الناس من 

تفسٌرها كل حسب منظوره لذلن سوف نحاول من  أخطارها ، ولد اختلف المختصٌن فً فً

 خبلل هذا الفصل التعرف على الجانب النظري لمنظمات المجتمع المدنً و الفساد اإلداري .

من خبلل هذا الفصل سنتعرض لئلطار العام لدراسة  المجتمع المدنً و الفساد اإلداري         

 ، و ٌتضمن هذا الفصل مبحثٌن :

 مع المدنً .مدخل مفاهٌمً للمجت -

 

 اإلطار المفاهٌمً للفساد اإلداري . -
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 .ً : مدخل مفاهٌمً للمجتمع المدن ولالمبحث األ   

لمد تطرق الباحثون لمفهوم المجتمع المدنً فً سٌاق اتسم بتحوالت جذرٌة ونوعٌة فً        

و على ٌد تمع المدنً لم ٌتطور دفعة واحدة كما أن مفهوم المج لطار ،ر من الدول و األكثٌ

من طرف العدٌد من الفبلسفة و سهامات ,إنما نشؤ و تطور بفضل تراكم اإل فٌلسوف معٌن

ورها إثارة جدال كبٌرا و التً بد المبنٌة على اختبلفاتهم الفكرٌة، المفكرٌن خاصة السٌاسٌٌن و

عماله و شٌوعه بمفاهٌم لح فً استكما ارتبط هذا المصط نتجت عنه أطروحات إٌدٌولوجٌة  

، ع المدنً : تعرٌفهلى أهم المفاهٌم األساسٌة للمجتمسنتطرق فً هذا المبحث إ لذا  أخرى ،

   ركان التً ٌموم علٌها و وظابفه .األ خصابصه ،أهم مإسساته ،

 

 : تعرٌف المجتمع المدنً و خصابصه . المطلب األول         

 تعرٌف المجتمع المدنً . : والأ   

ال انه تلمى إما ٌلماه من رواج أكادٌمً علمً ، ن مفهوم المجتمع المدنً بالرغم إ        

 صعوبة كبٌرة فً تؤصٌل مفهومه . 

 : اللغوٌةالناحٌة تعرٌف المجتمع المدنً من  .1

 

أن  االجتماعٌةنجد فً موسوعة الفلسفة و العلوم  لى الموامٌس و الموسوعاتبالرجوع إ        

لكن جاءت لتعبر عن  civilلم ٌرد فٌها بل وردت فٌها كلمة  civil sociétéمصطلح 

للتعبٌر عن دالالت ذات  civisفً البلتٌنٌة  civilو كذلن ٌستعمل لفظ  مصطلحات أخرى،

ما معاجم تارٌخ األفكار فٌظهر أ بالمواطن العادي خبلفا للجند ، صلة بالحموق الخاصة

و تطلك غلٌه هذه الصفة بمعنى  المدنً ، لعصٌان بمعنى ا  civil obédienceمصطلح 

أو أنه اشتماق من انعدام  ارة عن مماومة حضارٌة أو متمٌزة ،ه عبعصٌان المانون المدنً أو أن

الحموق المدنٌة .
1

 

 

 :المجتمع المدنً من الناحٌة االصطالحٌة تعرٌف  .2

 

مجموعة من التنظٌمات المستملة التً تمؤل المجال العام بٌن ن المجتمع المدنً هو إ          

ركة للمجتمع ككل لى تحمٌك مصالح أو منافع مشتو األسرة , وهً غٌر ربحٌة تسعى إ الدولة
                                                           

 . 62ص  ، 2008،  3عربٌة ، طمركز دراسات الوحدة ال ، بٌروت ،المجتمع المدنً دراسة نمدٌة ،  عزمً بشار ة   1
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ٌم و معاٌٌر االحترام و التراضً أو لتحمٌك مصالح أفرادها ملتزمة بم همشةأو بعض فباته الم

و التسامح و لبول األخر 
2
. 

 

مجموعة التنظٌمات و المإسسات التً تحمك التوافك ٌعرفه" أنطونٌو غرامشً" بؤنه : "        

هذه  نة مجموعة اجتماعٌة على المجتمع ،لى هٌمالمجتمع السٌاسً و بالتالً تهدف إحول 

. ٌسة و النمابة و المدرسة و غٌرها "التنظٌمات و المإسسات هً الكن
3

 

مجموعة التنظٌمات التطوعٌة الحرة غٌر الحكومٌة براهٌم : "ٌعرفه سعد الدٌن إ كما        

التً تمؤل المجال العام بٌن األسرة و الدولة لتنسٌك مصالح أفرادها من أجل لضٌة أو مصلحة 

حترام و التراضً و التسامح و فً ذلن مع معاٌٌر االأو التعبٌر عن مصالح جماعٌة ملتزمة 

 ." دارة السلمٌة للتنوع و االختبلفاإل
4

 

نن الدولً و لمد منح للمجتمع المدنً بعدا تنموٌا من خبلل منظمة األمم المتحدة و البو       

شران المواطن فً التنمٌة ٌنظر على أنه المجال الذي ٌنتج إ فمد أصبحصندوق النمد الدولً ، 

. البشرٌة المستدامة 
5

 

التطوعٌة التً تنشؤ بممتضى ات و ٌعرف أٌضا على أنه مختلف الهٌبات و التنظٌم       

رادة الحرة ألعضابها بهدف حماٌة المصالح و الدفاع عنها على سبٌل المثال . األحزاب اإل

السٌاسٌة و التنظٌمات النمابٌة ,االتحادات المهنٌة ,جماعات المصالح و الجمعٌات األهلٌة .
6

 

ي تنظم فٌه العبللات بٌن المجتمع الذعلى أنه :" "دمحم عابر الجابري  "فهو لد عر         

 .على أساس الدٌممراطٌة "  أفراده

الحٌز الذي تتماطع فٌه المجتمع المدنً على أنه :" "مٌركل" و "الوت" و ٌعرف كل من         

(مع المجال دارة الدولة,األحزاب السٌاسٌة و البرلمان المجال السٌاسً,إ)المجاالت الثبلثة :

. "الشركات( و المجال الخاصااللتصادي )األعمال و 
7

 

                                                           
 . 62ص  ، 2009، الماهرة ، مكتبة األسٌرة ،  الموسوعة العربٌة للمجتمع المدنً ،أمانً لندٌل   2

 

مذكرة ممدمة لنٌل شهادة الماجستٌر فً  ،دور المجتمع المدنً فً تحمٌك الدٌممراطٌة االشتراكٌة  فً الجزائر منٌر زٌان ، 3

 . 9ص ق و العلوم السٌاسٌة ، ة ،غٌر منشورة ، جامعة الجلفة ، ،كلٌة الحموالسٌاسة العامة و التنمٌ
 . 167ص  ، 2006،  15، العدد  مجلة العلوم االجتماعٌة و اإلنسانٌة المجتمع المدنً نصٌب و تحدٌات ، لندة نصٌب ،  4
وحة ممدمة لنٌل شهادة الدكتوراه ، غٌر أطر ن باإلدارة فً المانون الجزابري ،عبللة المواط غزالن سلٌمة ،  5

 . 149ص  ، 2010ابر ، كلٌة الحموق ، منشورة،جامعة الجز
،  142،عدد التطور الدٌممراطً فً الوطن العربً:لضاٌا و إشكالٌات المجلة السٌاسٌة الدولٌة  حسن توفٌك إبراهٌم ،  6

 . 35ص  ، 2000
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ذلن الحٌز الذي ٌتؤلف من ٌعرف المجتمع المدنً على أنه : "  "ستٌفن دٌلو"و نجد          

و تروج لفضابل مدنٌة من لبل االحترام المتبادل جماعات طوعٌة تعمل كمصدر ضد السلطة 

و لٌة،االحترام المتبادل ك األهداف التالٌة : االستمبلو التسامح,و ذلن فإن المجتمع المدنً ٌحم

 مساواة  "السعً إلى ال
8
. 

التعرٌف اإلجرابً للمجتمع المدنً : هو تلن التنظٌمات االجتماعٌة و االلتصادٌة و        

السٌاسٌة التً ٌنظم إلٌها األفراد  بصفة طوعٌة ,تمارس مهام ووظابف نبٌلة بوسابل و أسلٌب 

مختلفة , و تعمل بصورة مستملة عن الدولة تهدف إلى تحمٌك مصالح ومنافع للفبات المهمشة و 

المجتمع و نشر الوعً و االهتمام بمختلف المضاٌا المطروحة و المساهمة فً  الضعٌفة فً

 تمدٌم الحلول .

 . ثانٌا : خصائص المجتمع المدنً   

تختلف مإسسات المجتمع المدنً فٌما بٌنها من حٌث التمدم و التخلف و درجة         

التعرٌفات ً إال أن جمٌع هذه عدٌدة للمجتمع المدنتعرٌفات فعالٌتها,ولهذا فمن الممكن أن نجد 

أربعة معاٌٌر ٌمكن من خبللها هنتٌكتون صاموٌل ال تخرج عن خصابص أساسٌة و لد حدد 

  و هً :التحكم فً مدى تطور المإسسة 

 المدرة على التكٌف فً ممابل الجمود :_أ 

إذن كلما كانت للمإسسة ’ٌمصد المدرة على التكٌف مع التطورات البٌبٌة التً تعمل فٌها        

 ألن الجمود ٌإدي إلى تضابل أهمٌتها و ربمالدرة  عالٌة على التكٌف  كلما كانت أكثر فعالٌة 

 المضاء علٌها , هنان عدة مإشرات فرعٌة متمثلة فً :

 .على االستمرار لفترة طوٌلة من الزمنٌمصد به لدرة المإسسة التكٌف الزمنً :  -

 ٌمصد به لدرة المإسسة على االستمرار مع تعالب األجٌال. التكٌف الجٌلً : -

ٌمصد به لدرة المإسسة على إحداث تعدٌبلت فً أنشطتها  التكٌف الوظٌفً : -

للتكٌف مع الظروف المستجدة .
9 

                                                                                                                                                                                           
ادة الماجستٌر فً مذكرة ممدمة لنٌل شه،  -والع و آفاق-المجتمع المدنً و حماٌة البٌئة فً الجزائر حواس صباح ،  7

 . 21ص،  2015المانون العام ،غٌر منشورة ، جامعة سطٌف ، كلٌة الحموق و العلوم السٌاسٌة ، 
ورلة  ، وضعٌة المؤسسات الدٌممراطٌة الممامة أثرها على عملٌة التحول الدٌممراطً فً الجزائر جمشٌة شلٌب الذراع ،  8

دٌسمبر  8-7 م المسار الدٌممراطً فً الجزابر ، جامعة شلف ،فً دع بحثٌة ممدمة فً ندوة حول :دور المجتمع المدنً

2011 . 
دراسة مٌدانٌة لوالٌتً المسٌلة و -دور منظمات المجتمع المدنً فً التنمٌة المحلٌة فً الجزائر عبد السبلم عبد البلوي ،  9

عبللات الدولٌة ،غٌر منشورة ، جامعة وم السٌاسٌة و المذكرة ممدمة لنٌل شهادة الماجستٌر فً العل ، -برج بوعرٌرٌج

 . 19ص ،  2012ورللة,كلٌة الحموق و العلوم السٌاسٌة ، 
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 االستمالل فً ممابل الخضوع و التبعٌة :_ ب       

خاضعة أو تابعة لغٌرها من المإسسات أو  أي ال تكون مإسسات المجتمع المدنً     

شى مع الرإٌة و األهداف الجماعات أو األفراد بحٌث ٌسهل السٌطرة علٌها وفك ما ٌتما

 وٌمكن تحدٌد درجة استمبللٌة المجتمع المدنً من خبلل المإشرات التالٌة :المسطرة ، 

أي تحدٌد مصادر تموٌل هذه المإسسة ،  ٌظهر ذلن  من خبلل االستمالل المالً: -1

هل تلمى تموٌبل من الدولة أو من جهات خارجٌة أم تعتمد بصورة كاملة على 

  التموٌل الذاتً

ٌشٌر إلى مدى استمبلل المإسسة فً إدارة شإونها  االستمالل اإلداري و التنظٌمً : -2

.بعٌدا عن تدخل الدولة  الداخلٌة طبما للوابحها و لوانٌنها الداخلٌة
10 

 :فً ممابل الضعف التنظٌمً   تعمد _ج      

و ٌمصد تعدد الرأسٌة و األفمٌة داخل المإسسة ,بمعنى تعدد هٌباتها التنظٌمٌة من جانب         

وجود مستوٌات إدارٌة داخلٌة ومن جانب ثان انتشارها جغرافٌا على أوسع نطاق ممكن داخل 

آخر فالمإسسات التً تكون لها أهداف عدٌدة و تكون أكثر لدرة على و من جانب المجتمع 

وبالتالً تنوع بدابلها لتحمٌك الهدف النهابً وضاعها ، حٌث تفمد أي من أهدافها ، تكٌف أ
11
. 

 :التجانس فً ممابل االنمسام   د_     

وجود صراعات داخل المإسسة التً تإثر الشن على ممارساتها  ٌمصد به عدمو       

لنشاطاتها,فكلما كانت االنمسامات و الصراعات داخل المإسسة المدنٌة ترتبط بطبٌعة نشاطها 

و ممارساتها و تحل بطرٌمة سلمٌة كلما كانت الصراعات ترتبط بؤسباب شخصٌة و كانت 

 .ةالمإسسكلما كان مإشرا على تخلف طرٌمة الحل عنٌفة 
12

 

 

 .  المطلب الثانً :  مؤسسات المجتمع المدنً 

فحسب إسساته،بعد تعرٌف المجتمع المدنً و تحدٌد خصابصه سنتطرق إلى أهم م       

إن تحمٌك االستمرار ٌمترن بإٌجاد مإسسات سٌاسٌة تنظم المشاركة  "صاموٌل هنتغتون"

العامة و المدرة على معالجة األزمات السٌاسٌة بتوسٌع المساهمة الشعبٌة فً صنع السٌاسات 

 ٌلً :  فً المجتمع عبر تحمٌك الدٌممراطٌة  و تتمثل مإسساته فٌما

                                                           
مذكرة مكملة لنٌل شهادة ،  لمجتمع المدنً فً دول المغرب العربً و دوره فً التنمٌة السٌاسٌةامحً الدٌن بٌاضً ،   10

 . 35ص ، 2012،جامعة بسكرة ،  وم السٌاسٌة و العبللات الدولٌة ، غٌر منشورةالماجستٌر فً العل
 . 35ص  محً الدٌن بٌاضً ، المرجع السابك ،  11
 الصفحة نفسها . المرجع نفسه ، 12
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 األحزاب السٌاسٌة :  -1 

كبٌرا بٌن  أحد مكونات المجتمع المدنً لد أثار جدالإن اعتبار األحزاب السٌاسٌة       

أن األحزاب السٌاسٌة ال تدخل فً حٌث أن الكثٌر منهم من اعتبر  الباحثٌن و المفكرٌن ،

مدنً لٌس فمط أن ما ٌمٌز المجتمع ال "الري دٌاموند "كما ٌرى ،تشكٌل المجتمع المدنً 

فً جوهره النظام و هو ما ٌعنً و إنما كذلن عن المجتمع السٌاسً ، استمبلله عن الدولة 

  :الحزبً و فً ذلن ٌمول

ٌمكن أن تشكل تحالفات مع األحزاب ولكن إذا  إن شبكات التنظٌمات فً المجتمع المدنً "   

هٌمنت  علٌها األحزاب فإنها تفمد وضع نشاطها األساسً فً المجتمع السٌاسً و تفمد  ما

 ." بالتالً معظم لدراتها على أن تموم بؤداء مثل التوسط و تعزٌز و بناء الدٌممراطٌة 

إلى ن دابرة المجتمع المدنً و ٌرجع سبب إلصاء بعض المفكرٌن لؤلحزاب السٌاسٌة م     

 السعً للوصول إلى السلطة . كون هدفه هو

على أنه على النمٌض من ذلن ثمة من ٌرٌد إلحام المكون الحزبً فً بنٌة المجتمع المدنً       

لدوره المحوري و الفعال فً إنعاش الكثٌر من جوانب الحٌاة االجتماعٌة و الثمافٌة من خبلل 

تنظٌم العدٌد من األنشطة و المساهمات كما تموم األحزاب بدور واع فً نشر الوعً السٌاسً 

تماعً و اعتبارها مدرسة مفتوحة لتعلٌم المواطنٌن و الرأي العام و إشران  المواطن و االج

 التنمٌة و حل المسابل التً تهمه .فً 

و بشكل عام فإن الرأي العام الذي تإدٌه ضمن هذه الدراسة هو المرجع من لبل       

الدراسات ,إن األحزاب ٌمكن أن تكون أحد مكونات أو ضمن بنٌة المجتمع المدنً طالما أنها 

تساعد و تساهم فً النشاط المدنً إلى جانب المجتمع المدنً لخدمة األفراد و تساهم فً عملٌة 

ة التنمٌة السٌاسٌ
13

 . 

 

 و العمالٌة  :النمابات المهنٌة   -2  

تعتبر النمابات مإسسة من مإسسات المجتمع المدنً،و ذلن لعد اعتبارات منها :مولعها        

،وبالتالً فهً تملن المدرة على إصابة الدولة بالشلل   و الخدمٌة المركزي فً العملٌة اإلنتاجٌة 

أكثر الشرابح إدا ما لررت المٌام بإضرابات عامة ،هدا فضبل عن العضوٌة فٌها ،حٌث تضم 

تعلٌما فً الجزابر ،كما أن لهذه النمابات بعدها المومً على المستوى اإلللٌمً ،إضافة إلى 

                                                           
 . 50، ص  2010، الجزابر ، دار لرطبة للنشر و التوزٌع ،  المدخل إلى علم السٌاسةعبد الوهاب بن خلٌف ،   13
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ة على الصعٌد العالمً مما ٌمنحها المزٌد من الموة و عبللاتها الخارجٌة مع التنظٌمات المماثل

 الدعم .

بؤنها : مإسسة تجمع بٌن مجموعة وٌعرف بعض المفكرٌن النمابة انطبللا من وظٌفتها        

بل  من األشخاص بهدف الدفاع عن مصالحهم ،فهذه النمابة ال تسعى للوصول إلى السلطة 

اء،المهندسٌن،الصٌادلة،المحامٌن،الصحافٌٌن،و الدفاع عن مصالحهم ،و تشمل نمابة األطب

المعلمٌن.....و غٌرها 
14
. 

 الجمعٌات و االتحادات  : -3   

الجمعٌة هً األخرى من أهن تشكٌبلت المجتمع المدنً، و الجمعٌة  تعبٌر سٌاسً        

اجتماعً ٌطلك على تجمع عدة أشخاص للدفاع عن مصالحهم المشتركة أو تحمٌك فكرة 

ضمن حدود معٌنة واضحة ،هنان جمعٌات تخدم فبات و شرابح اجتماعٌة معٌنة مثل مشتركة 

لخ، كما أن هنان جمعٌات تتوجه المرأة المعولٌن و المرضى ......ااألطفال الشباب كبار السن 

المجتمعات المحلٌة نشطتها على أنشطتها إلى المجتمع ككل ،و أخرى تمتصر أوبؤهدافها 

فٌها .الموجودة 
15

 

 المنظمات غٌر الحكومٌة :  -4   

ٌشٌر مفهوم المنظمات غٌر الحكومٌة إلى المنظمات التً تمع بٌن الحكومة و المطاع        

الخاص مستملة عن الدولة ،تنظم بواسطة مجموعة من األفراد و تسعى للتؤثٌر على السٌاسة 

مع المدنً من حٌث جتهاما فً المالعامة للدولة ،كما تلعب المنظمات غٌر الحكومٌة دورا 

حرٌة التحرن االجتماعً لؤلفراد و الجماعات ، و حرٌة التعبٌر عن تطلعاتهم الفكرٌة و 

 المشاركة االجتماعٌة و السٌاسٌة و حرٌة المبادرة و طرٌمة المساهمة فً تنمٌة المجتمع.

ا تهدف إلى تحمٌك اتصال بٌن األفراد و الجماعات على المستوى الدولً و الوطنً مك      

 مثل منظمة الصلٌب األحمر الدولٌة و جمعٌات الهبلل األحمر فً الدول اإلسبلمٌة .

تتنوع وظابف المنظمات غٌر الحكومٌة و دورها تبعا لطبٌعة النظام السٌاسً و           

ا ٌرتبط هذا الدور بمدى رسوخ مبادئ الدٌممراطٌة و لواعدها و االلتصادي و االجتماعً ،كم

ما ٌتوفر من مناخ مناسب للمٌام بهذه األدوار ،و من هذه الوظابف تمدٌم المعونات االلتصادٌة 

                                                           
، مذكرة ممدمة لنٌل -دراسة حالة الجزائر–دور المجتمع المدنً فً بناء األمن ألهوٌاتً فً العالم العربً سمٌة أوشن ،  14

 .  46، ص  2010جامعة بسكرة ، غٌر منشورة ، شهادة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة ، 
مة لنٌل شهادة مستر فً العلوم ، مذكرة ممد  المجتمع المدنً فً الجزائر و دوره فً التنمٌة السٌاسٌةالعابد عمر ،   15

 .  171،ص  2016جامعة بسكرة ، غٌر منشورة ،السٌاسٌة  ،
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للمطاعات الفمٌرة و كذلن وظابف تتعلك بنشر ثمافة المبادرة و التطوع و التواصل مع 

المنظمات الدولٌة 
16
. 

 : أركان ووظائف المجتمع المدنً .مطلب الثالث ال           

 أركان المجتمع المدنً .أوال :         

التً أعطٌت للمجتمع المدنً فإن معظمها ٌركز على التعرٌفات رغم تعدد و اختبلف         

 فً وجوده ٌمكن تلخٌصها فً ما ٌلً  : ممومات أساسٌة ٌستند علٌها 

 الطوعٌة : -1

المجتمع المدنً باختبلف أنواعها و أهدافها تتؤسس بناء على الرغبة تعنً أن تنظٌمات         

المشتركة ألصحابها و انطبللا من  و إرادتهم الحرة أو الطوعٌة  ،و بالتالً فهً غٌر 

من طرف أي جهة ، وال ٌتم إحداثها استجابة لتعلٌمات و توجٌهات الحاكمٌن و ذوي مفروضة 

و تمارس نشاطها التً تستجٌب لؤلهداف التً تسطرها لنفسها بعٌدا عن أي النفوذ و غٌرهم ، 

تكوٌنات و بنا  المجتمع المدنً عن بالً التكوٌنات ضغط أو تؤثٌر خارجً , و بدلن تختلف 

االجتماعٌة المفروضة أو المتوارثة تحت أي اعتبار.
17

 

 التنظٌم : -2 

ٌختلف عن المجتمع التملٌدي بمفهومه ،وهو بهذا ٌعنً أن المجتمع المدنً منظم        

الكبلسٌكً،حٌث ٌشٌر إلى فكرة المإسسة التً تطال مجمل الحٌاة الحضارٌة والتً تشمل 

مختلف الحٌاة السٌاسٌة و االلتصادٌة و االجتماعٌة و الثمافٌة، ولعل ما ٌمٌز المجتمعات الحالٌة 

 تعالدٌة  حرة فً ظل المانون. هو الحضور الطاغً للمإسسات و غٌاب التنظٌم بوصفها عبللة

 الركن األخاللً و السلوكً : -3

و على حك اآلخرٌن فً أن  ٌنطوي على لبول االختبلف و التنوع بٌن الذات و اآلخرٌن         

ٌكونوا منظمات مجتمع مدنً تحمك و تحمً و تدافع عن مصالحهم المادٌة و المعنوٌة و 

االلتزام فً إدارة الخبلف داخل و بٌن منظمات المجتمع المدنً بعضها البعض و بٌن الدولة 

                                                           
الوطن و المجتمع العالمً دراسات فً التنمٌة السٌاسٌة و –العولمة و الدولة  حمزة غسان سنو،علً أحمد الطراح ،16

 .  195، ص  2002العربٌة ، ، بٌروت ، دار النهضة -االجتماع المدنً فً ظل الهٌمنة االلتصادٌة العالمٌة
 دور المجتمع المدنً فً تحمٌك التنمٌة  الشاملة فً الجزائر بٌن الثبات و التغٌٌر ،لرزٌر محمود ، ٌحٌاوي مرٌم ،   17

 .  2، جامعة بسكرة ، ص  7مجلة الفكر ، العدد 
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و الصراع  بالوسابل السلمٌة المتحضرة أي ٌمٌم االحترام و التسامح و التعاون و التنافس

السلمً 
18

 . 

 .وظابف المجتمع المدنً ثانٌا :  

 ٌمكن إجمال وظابف المجتمع المدنً فً ما ٌلً :       

                                                                                                                      

 

 المجتمع :تحمٌك النظام و االنضباط فً  - أ

فهو أداة لفرض الرلابة على سلطة الحكومة و ضبط سلون األفراد و الجماعات اتجاه        

 .بعضهم البعض 

 تحمٌك الدٌممراطٌة :  - ب

ٌوفر المشاركة االختٌارٌة فً المجال العام و المجال السٌاسً ، كما تعد منظمات و        

جمعٌات المجتمع المدنً أداة للمبادة الفردٌة المعبرة عن اإلرادة  الحرة و المشاركة االٌجابٌة  

النابعة من التطور ولٌس التبعٌة اإلجبارٌة  
19
. 

 التنشئة االجتماعٌة و السٌاسٌة :   - ت

تعكس لدرة المجتمع المدنً على االنضمام فً عملٌة بناء المجتمع أو هذه الوظٌفة و       

إعادة بنابه من جدٌد من خبلل غره لمجموعة من المٌم و المبادئ فً نفوس األفراد من أعضاء 

جمعٌاته و منظماته و على رأسهم الوالء و االنتماء و التعاون و التضامن ، فانضمام الفرد إلى 

جماعة ٌإثر فً حالته النفسٌة ، حٌث ٌشعر باالنتماء للجماعة التً ٌستمد منها هوٌته عضوٌة 

و ٌشجعه ذلن على المشاركة مع اآلخرٌن  .
20

 

 الوفاء بالحاجات و حماٌة الحموق : - ث

و على رأسها الحاجة للحماٌة و الدفاع عن حموق اإلنسان منها حرٌة التعبٌر ،التجمع و       

معٌات و االنضمام  إلٌها و الحك فً المعاملة المتساوٌة أمام المانون و التنظٌم ،تؤسٌس الج

 حرٌة التصوٌت و المشاركة فً االنتخابات و الحوار و النماش العام حول المضاٌا المختلفة.

                                                           
ممدمة لنٌل شهادة ماجستٌر فً  ، مذكرة -والع و آفاق-المجتمع المدنً و حماٌة البٌئة فً الجزائرحواس صباح ،   18

 . 24، ص  2015جامعة سطٌف ، كلٌة الحموق و العلوم السٌاسٌة  ، غٌر منشورة ، المانون العام تخصص لانون البٌبة  ،
 ، 2019فٌفري  25خصابص المجتمع ووظابفه ، تم تصفح المولع ٌوم   19

WWW .3 boii . net /civisociety info / cs – roles – htn – 62 k                                   . 
 . 2019فٌفري   25, تم تصفح المولع ٌوم  أثر السلطوٌة على المجتمع المدنًعبد الغفار شكر ،    20

http://ww.ahram                                          arabic . asp  . –/acpss/ index  org . eg  

http://ww.ahram/
http://ww.ahram/


 ام لدراسة المجتمع المدني و الفساد اإلداري عاإلطار ال        الفصل األول                         

 

17 

 

 الوساطة و التوفٌك : - ج

ونمل أهداف و رغبات أي التوسط بٌن الحاكم و الجماهٌر من خبلل لنوات االتصال       

مة و المواطنٌن بطرٌمة سلمٌة ، و تسعى منضمات المجتمع المدنً فً هذا اإلطار الحكو

الحفاظ على وضعها و تحسٌنه  واكتساب مكانة أفضل فً المجتمع ، حٌث تتولى مهام متعددة 

تبدأ بتلمً المطالب التً عادة ما تكون متعارضة و متضاربة و تجمٌعها و إعادة ترتٌبها و 

ددة لبل توصٌلها إلى الحكومة ، فلو تتصور غٌاب تلن الوظٌفة التنظٌمٌة تمسٌمها إلى فبات مح

ستكون النتٌجة هً عجز الحكومة عن التعامل مع الكم الهابل من المطالب المختلفة التً تعبر 

 عن مصالح األفراد فً المجتمع .

 

 توفٌر الخدمات و مساعدة المحتاجٌن : - ح

مع تمدٌم خدمات حٌث تمد مإسسات المجتمع المدنً ٌد العون و المساعدة للمحتاجٌن        

 خٌرٌة و اجتماعٌة هدفها مساعدة الفبات الضعٌفة التً توجد على هامش المجتمع .

 ملئ الفراغ فً حالة غٌاب الدولة أو انسحابها : - خ

ت المجتمع المدنً فً ذلن من خبلل األدوار و الوظابف التً كانت تإدٌها مإسساو       

الماضً، و خصوصا فً مجال النشاطات االلتصادٌة كاإلنتاج و توفٌر خدمات التعلٌم و 

 العبلج .

 التنمٌة المستدامة : - د

حٌث ٌتم من خبلل منضمات المجتمع المدنً تنمٌة و تطوٌر المهارات و المدرات الفردٌة       

ح لمإسسات المجتمع المدنً دور لؤلعضاء بشكل ٌملل العبء على الحكومة ، حٌث ٌصب

شرٌن للدور الحكومً فً تنفٌذ برامج و خطط التنمٌة المستدامة بمختلف جوانبها 
21
. 

 

 

 

 

                                                           
، مذكرة ممدمة لنٌل شهادة  -دراسة حالة الجزائر –دور تنظٌمات المجتمع المدنً فً التنمٌة السٌاسٌة منى هرموش ،   21

 . 32-30، ص  2010جامعة باتنة ، كلٌة الحموق و العلوم السٌاسٌة ،  غٌر منشورة ،ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة ،



 ام لدراسة المجتمع المدني و الفساد اإلداري عاإلطار ال        الفصل األول                         

 

18 

 

  .فساد اإلداري للمفاهٌمً الالمبحث الثانً : اإلطار        

 

من الظواهر الخطٌرة التً تواجه دول العالم  و خاصة  تعد ظاهرة الفساد اإلداري         

النامٌة ، ولد أخذت تهدد مجتمعاتنا،كما أنها أدت إلى عملٌة تشلل فً البناء و التنمٌة....،و لد 

ارتبط وجود الفساد بوجود النظم السٌاسٌة و الدول ، لدلن فهو ال ٌختص شعب معٌن وال دولة 

مافات ، فالفساد لضٌة عالمٌة وهو موجود فً جمٌع أنحاء معٌنة أو ثمافة دون غٌرها من الث

العالم ، و لكن حجمه و شكله ودرجة انتشاره  تختلف باختبلف الزمان و المكان ومن دولة 

  .ألخرى ، لذلن أضحى مكافحة الفساد كظاهرة عالمٌة من أهم المضاٌا المثارة حالٌا

ً تعرٌفنا للفساد و أبرز مراحل تطوره ، و فهذا ما سنتطرق إلٌه من خبلل هذا المبحث و      

 أهم أسبابه و مظاهره ، وما نجم عنه من آثار وخٌمة . 

 

 مفهوم الفساد اإلداري و تطوره التارٌخً .  المطلب األول :           

   

من الصعب إٌجاد مفهوم موحد للفساد اإلداري و هذا راجع إلى تعدد ظاهرة الفساد و          

تعدد أشكال التعبٌر عنها و تنوع المشاركٌن فً البحث عنها ، و هذا راجع إلى تعدد 

االنتماءات المعرفٌة مثل العلوم المانونٌة و السٌاسٌة و العلوم االجتماعٌة و االلتصادٌة و 

  .افة إلى اختبلف فً اإلٌدٌولوجٌات  و تباٌن المٌول واالتجاهات لدى الباحثٌن، باإلضاإلدارٌة 

 

 تعرٌف الفساد اإلداري .الفرع األول :   

 الفساد لغة : -1

عرف فً معاجم اللغة على أنه :فسد ضد صلح ، و الفساد لغة البطبلن ،فٌمال فسد        

 الشًء أي بطل و اضمحل .

فسد الشًء ٌفسد فسادا و  و الفساد نمٌض الصبلح و أخذ المال ظلما ، و هو مؤخوذ من         

، وحمٌمته العدول عن االستمامة إلى ضدها ، و المفسدة ضد المصلحة فسدا
22
. 

                                                           
، اإلسكندرٌة ، دار الفكر الجامعً الفساد االلتصادي أسبابه أشكاله آثاره آلٌات مكافحته نزٌه عبد المحفوظ دمحم مبرون ،   22

 . 15. ص  2013، 
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و لد ورد تعرٌف الفساد فً المرآن الكرٌم فً لوله تعالى : ) ظهر الفساد فً البر و          

ناس لٌذٌمهم بعض الذي عملوا  لعلهم ٌرجعون ( .البحر بما كسبت أٌدي ال
23

 

رٌدون علوا  فً األرض وال كما ورد فً لول هللا سبحانه و تعالى : ) للذٌن ال ٌ         

و هذا ٌدل على الطغٌان و التجبر . فسادا( 
24

 

استخدام الموة إساءة   كافحة الفساد فٌعرفه على أنه : "أما برنامج األمم المتحدة لم        

و هذا التعرٌف ٌتعلك بكل من المطاعٌن العام و الخاص ، طالما أنه لم ٌربط  "لمآرب شخصٌة 

 . الموة بالمطاع الذي ٌعمل فٌه الفرد
25

 

مشتمة من الفعل البلتٌنً  "CORUPTION"و فً اللغة اإلنجلٌزٌة فإن كلمة         

CORUPTUS   " ًأو المحطمة حرفٌا المادة المكسورةو الذي ٌعن . 
26

 

 من الصالح إلى السٌا .تعنً التغٌٌر   "CORUPTION "و إن التفسٌر لكلمة   

 الفساد اصطالحا :  -2

 

لمد تناولت العدٌد من األدبٌات مفهوم الفساد اإلداري أو المعانً ذات العبللة ، و لد ترد        

 .و تؤثٌرها و بٌبة ظهورها  كلمة الفساد حسب حالها و شكل ولوعها

                                                                                                                                                       

هو مجموعة النشاطات التً تتم داخل الجهاز اإلداري  ٌمكن المول أن الفساد اإلداري  "لذا 

فعبل إلى انحراف ذلن الجهاز عن هدفه الرسمً لصالح أهداف خاصة  الحكومً و التً تإدي

."سواء كان بصفة متجددة أو مستمرة بؤسلوب فردي أو جماعً منظم 
27

 

الخاصة  استغبلل السلطة من أجل المنفعة "د أنه :العالمٌة للفساد الفسا تعرف الشفافٌة       

".
28

 

                                                           
  . 41سورة الروم ، اآلٌة   23
 . 83صورة المصص ، اآلٌة   24
،  2014، دار الشروق للنشر و التوزٌع  ،  -األردن-، عمان الحكومة الرشٌدة و مكافحة الفسادمحً الدٌن شعبان توق ،   25

                                                                                                                                                               . 97ص 

 
، العراق ، دار غٌداء للنشر و التوزٌع ،   الفساد اإلداري ة إستراتٌجٌة المكافحة اإلعالمٌة .  دمحم إبراهٌم عبد هللا الزبٌدي ،26

 ..  23 22، ص ص 2017
، أطروحة ممدمة لنٌل شهادة دكتوراه فً اآللٌات المانونٌة لمكافحة الفساد اإلداري فً الجزائر حاجة عبد العالً ،   27

 . 20، ص  2013جامعة بسكرة ،  غٌر منشورة ،الحموق تخصص لانون عام ،
 . 15، ص  2009، لبنان ، دار البالً ، الفمر و الفساد فً العالم العربً سمٌر التنٌر ،   28
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الفساد هو استعمال الوظٌفة العامة للكسب الخاص عبر  " أنه:"روبرت كلٌغارد "رفهو ٌع       

التعامبلت غٌر الرسمٌة ، ودلٌل ألعمال الفاسدة ٌتضمن الرشوة و االبتزاز و االحتٌال ، وضع 

ن المسإولٌن الحكومٌٌن لماء تسرٌع معامبلت تمع ضمالٌد على المال العام دفع الرشوة  إلى  

. سلطاتهم المضابٌة و االختبلس "
29

 

نصب العام  لتحمٌك استغبلل  الم" فٌرى أن الفساد اإلداري هو :  "دانٌال كوفمان "أما       

.  مكاسب شرعٌة "
30

 

ال الوظٌفة العامة للكسب إساءة استعم ٌعرف الفساد اإلداري على أنه : "البنن العالمً       

. الخاص "
31

 

الفساد هو تعرٌف ال أخبللً و سلون وظٌفً سٌا  ":"دمحم رشٌدي  "تعرٌف الدكتور      

ج عن النظام لمصلحة      و الخروخبلف اإلصبلح ، هدفه االنحراف و كسب الحرام 

. شخصٌة "
32

 

إساءة استعمال الوظٌفة  أنه :" 1997لفساد فً تمرٌره لسنة تعرٌف صندوق النمد الدولً ل     

 وم موظف بمبول أو طلب أو ابتزاز أو رشوةالعامة للكسب الخاص ، فالفساد ٌحدث عندما ٌم

منالصة عامة ، كما ٌمكن أن ٌحصل الفساد عن طرٌك استغبلل  لتسهٌل عمد أو إجراء 

سرلة أموال الدولة      الوظٌفة العامة دون اللجوء إلى الرشوة و ذلن بتعٌٌن األلارب أو

. مباشرة "
33

 

الفساد اإلداري هو ظاهرة سلبٌة تتفشى داخل األجهزة اإلدارٌة ،لها أشكال عدٌدة تتخذ       

هذه األشكال نتٌجة الثمافة السابدة فً المجتمع و المنظمة و النظام المٌمً، و تمترن بمظاهر 

متنوعة كالرشوة و عبللات المرابة و الصدالة ،تنشؤ بفعل مسببات مختلفة هدفها األساسً و 

ا الربٌسٌة إحداث انحراف فً المسار الصحٌح للجهاز اإلداري لتحمٌك أهداف غٌر غاٌاته

. مشروعة فردٌة أو جماعٌة 
34

 

                                                           
ولٌد خبلن ، دور المإسسات الدولٌة فً ترشٌد الحكم المحلً ، مذكرة مكملة لنٌل شهادة الماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة و   29

 . 08، ص  2009جامعة لسنطٌنة ،  منشورة ،غٌر العبللات الدولٌة ،
 المرجع نفسه ، الصفحة نفسها ,  30
 .  17التنٌر ، مرجع سابك  ، ص  سمٌر   31
، مذكرة ممدمة لنٌل شهادة ماجستٌر اآللٌات المانونٌة و المؤسساتٌة لمحاربة الفساد اإلداري لً الجزائر بٌوض رٌمة ،   32

 .  13، ص  2026جامعة بسكرة ، كلٌة الحموق و العلوم السٌاسٌة ،  غٌر منشورة ،فً العلوم السٌاسٌة ،
، مجلة الدراسات االلتصادٌة  ، جامعة األغواط   المفهوم أألسباب و طرق المعالجة–الفساد مشكلة المرن علً بفنٌش ،    33

 ,  250ص  2011جانفً  15، 
34

 . 10، ص  1999، جامعة بغداد ،  المدٌرٌن الفساد اإلداري و بعض أشكاله من وجهة نظرفٌصل الدلٌمً  ،   
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مفهوم الفساد مفهوم واسع ٌتسع باتساع أسالٌبه ، فمد ٌكون ذلن من خبلل تفشً الرشوة        

مإهبلتهم أو المحسوبٌة أو تعٌٌن األلارب و األصدلاء فً مناصب إدارٌة ال تتناسب مع 

 .العلمٌة أو ٌكون ذلن بعرللة اإلجراءات أو المعامبلت التً ٌسعى إلٌها المواطن 

نحراف أخبللً على المستوى اإلداري لكبار الموظفٌن و المكلفٌن بالخدمة فالفساد ا       

العامة فً السلطات المابمة من خبلل أخذ الرشوة و االختبلس و الغش و التزوٌر و التهرب 

ً و بٌع أموال الدولة لتحمٌك المصالح الشخصٌة و بؤثمان زهٌدة الوظٌف
35
. 

تعرٌف الفساد فً المانون الجزابري : لمد صادلت الجزابر على االتفالٌة الدولٌة لمكافحة        

 2003  جوٌلٌة 12المعتمدة فً  الفساد و كذا اتفالٌة االتجاه اإلفرٌمً  لمنع الفساد و محاربته

بجرابم الفساد ، و هو األمر الذي دفع بالمشرع الجزابري إلى استحداث لانون خاص  بماٌوتو

،  2006فٌفري  20أطلك علٌه تسمٌة > لانون الولاٌة من الفساد و مكافحته < الصادر فً 

ولد جاء تعرٌف الفساد فً هذا المانون على شاكلة ما جاء فً اتفالٌة مٌردا ، حٌث اكتفت 

على أنه كل الجرابم  ( ألمانون فً تعرٌفها للفساد بنصها فً الفمرة ) من هذا ا 02المادة 

 فً الباب الرابع من هذا المانون .المنصوص علٌها 
36

 

 من خبلل هذه التعرٌفات ٌمكن إعطاء تعرٌف إجرابً للفساد اإلداري على أنه :         

داخلٌة فً المنظمة سلون إداري غٌر رسمً بدٌل عن السلون الرسمً ، تحتمه أسباب      

فً حاالت أخرى ، كما لد تكون العامة نفسها ، و أسباب خارجٌة لد تكون فردٌة أو جماعٌة 

التصادٌة أو اجتماعٌة أو ثمافٌة أو إدارٌة أو غٌرها ، وٌنطوي على إخبلل الموظف العام 

بالمنظمة ، بواجبات وظٌفته ، أو المٌام بؤعمال محرمة علٌه عن لصد مع علمه بتعلٌمات عمله 

إما نتٌجة اإلهمال أو التسٌب أو بمصد تعطٌل العمل أو بهدف تحمٌك مكسب خاص ٌتحمك 

رٌن  الذٌن ٌمثلون عمبلء حٌنما ٌمبل الفرد الرسمً رشوة أو ٌطلبها أو ٌبتزها من اآلخ

  المنظمة.

 

                                                                                                                                 

 :  التطور التارٌخً للفساد اإلداري .  الفرع الثانً

وجدة ظاهرة الفساد منذ األزل ، و كانت بداٌاتها مع النشؤة األولى للمجتمع اإلنسانً ،        

فالفساد ظاهرة إنسانٌة لبل كل شًء ظهرت مع والدة اإلنسان فً ظل وجود الرغبات 

                                                           
، مصر ، مركز الدراسات  الرلابة المالٌة و اإلدارٌة و دورها فً الحد من الفساد اإلداريأحمد مصطفى صبٌح ،   35

 .  55، ص  2016العربٌة للنشر و التوزٌع ، 
 .  16-15،  05مضابً ، العدد ، مجلة االجتهاد ال -مدخل مفاهٌمً-الفساد اإلداريعبد الحمٌد بن مشري ،   36
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اإلنسانٌة لبلستٌبلء على ما لآلخر و لد ساعدت الظروف فً مرحلة االستمرار البشري مع 

 زٌادة الموارد إلى وجود النزعة الواضحة بؤن ٌتحول من ال ٌملن إلى أن ٌمتلن و بشتى

 سلمٌة . الطرق سلمٌة كانت أو غٌر

 150و لد وجد الفساد فً حضارات لدٌمة ، ففً راكا فً سورٌا وجدت حوالً         

لبل المٌبلد تحتوي على أرشٌف خاص بجهة مسإولة  13ترجع إلى المرن كتابة مسمارٌة 

ة ضمن عن األمن فً تلن الببلد به بٌانات عن بعض المواطنٌن الذٌن كانو ٌمبلون الرشو

"آشورٌة  "ٌن و اسم األمٌرةء كبار المسإولٌهذه البٌانات أسما
37
. 

حمو  "ولد تحدث العدٌد من المصلحون و المفكرون و الفبلسفة عن الفساد منذ أٌلم        

الذي وصل به األمر إلى أن تنس شرٌعة حمو رابً فً العدٌد من موادها على "رابً 

 الفساد .زوٌر و غٌرها من ممارسات إعدام من ٌرتكب السرلة و الت

الفساد ( ق .م ما ٌشٌر إلى ظاهرة  382 -322)  "أرسطو "كما نجد فً كتابات       

بعض الناس ٌحولون كل فن أو وسٌلة للحصول على النمود و  بشكل أو بآخر حٌث ٌمول :"

 حمٌك الغاٌة ٌجب تحٌزه لكل شًء " .كذلن ٌتصورون أنه الغاٌة و من أجل ت

الفساد تجلت فً العصر العباسً بشكل واضح و منتشر عند  و ٌذكر أٌضا أن ظاهرة      

ن كانوا ٌسعون فً الوسابط  لدى المادة األتران النساء و المصور الخطابٌن للمناصب الذٌ

 ى مناصب الوزارة أو أي منصب آخر .للوصول إل

إبان و من جهة أخرى فمد انتشر الفساد فً إنجلترا و فً أمرٌكا ، ففً إنجلترا انتشر       

م ظهر استخدام آلٌات الفساد للتؤثٌر على أعضاء  1660وارت عام ٌحكم ملون آل ست

و ٌذكر البعض استمرار هذا األسلوب البرلمان من لبل الملن و المعارضة لٌحمك مكاسبه ، 

 . 19لمراحل متؤخرة من المرن 

أما فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة نبلحظ مساهمة عوامل كثٌرة فً ازدٌاد الفساد ،       

فالنمو السرٌع و المجتمع المتحرن الذي ٌركز على الفردٌة و النجاح المادي أثر فً ذلن
38
 

. 

و إذا توجهنا إلى الدول العربٌة فإننا لن نجدها أحسن حاال رغم أنها تبنً سٌاسات و    

 و أنظمة لمحاربة الفساد و من ٌتعدى حدوده ٌتلمى جزاإه . تسن لوابح 

                                                           
 . 61، ص  2011عمان ، دار البازوري ، ،  الفساد اإلداري و المالً و آثاره االلتصادٌة و االجتماعٌةهشام ألشمري ،    37
38

 .  44، ص  2011، اإلسكندرٌة  ، دار الجامعة الجدٌدة ، لفساد اإلداري عصام عبد الفتاح مطر ، ا   
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مما تمدم نخلص إلى أن الفساد لدٌم التارٌخ حٌث عرفه اإلنسان منذ بداٌة خلفٌته و ال    

زال ٌكتشف فً كل ٌوم بشكل و نوع جدٌد حٌث ساهمت تعمٌدات الحٌاة فً زٌادته و تعدد 

  صوره التً تلمً بظبللها السٌبة على المجتمعات . 

 

 د اإلداري  .الفسا و مظاهر أسباب   :   المطلب الثانً   

ٌعتبر الفساد اإلداري انتهان للواجب العام و االنحراف عن المعاٌٌر األخبللٌة للعمل       

 و مخالفة للمواعد المانونٌة أي المٌام بإعمال غٌر شرعٌة من اجل تحمٌك مصلحة شخصٌة ، 

لٌه من خبلل هذا إو هنان عدة أسباب تدفع الموظف إلى ارتكابه ، وهذا ما سنتطرق 

 . المطلب

 . : أوال : أسباب الفساد اإلداري   

 األسباب  االلتصادٌة :  -1

 اإلداري فً المجال االلتصادي و من لمد تعددت األسباب التً تإدي إلى ظهور الفساد    

   بٌنها :

ٌعانً أكثر الموظفٌن خصوصا فً الدول النامٌة من نمص كبٌر فً الرواتب و  _       

االمتٌازات مما ٌعنً عدم المدرة على الوفاء بمتطلبات المعٌشٌة ،و من هنا ٌجد الموظف نفسه 

مضطرا لتمبل الهداٌا )الرشوة(من المواطن لٌسد بها النمص المادي الناتج عن ضعف الرواتب 

ؤة تحفٌزٌة فمد ال تكون لدى الموظفٌن فً المطاع العام حوافز تدفعهم إلى ، حالة الرشوة كمكاف

المٌام بؤعمالهم بالوجه المطلوب نظرا لتدنً األجور ومستوى الرلابة الداخلٌة فتموم الرشوة 

بزٌادة لٌمة فً الوظٌفة العمومٌة .
39

 

مجموعة من دى _ سوء توزٌع الدخل المومً ،األمر الذي ٌجعل األموال تتمركز ل     

أكثر غنى و لى زٌادة حدة االنمسام الطبمً، حٌث تصبح الطبمة الغنٌة األشخاص وهذا ٌإدي إ

 الطبمة الفمٌرة أكثر فمر .

_ ارتفاع درجة مساهمة المطاع العام فً النشاط االلتصادي باعتبار أنه كلما ارتفعت درجة     

المٌل نحو الفساد فً ظل ما ٌنطوي  سٌطرة هذا المطاع على األنشطة االلتصادٌة كلما ازداد

علٌه المطاع العام من البٌرولراطٌة ، فهً ال تهتم بعملٌة اإلنتاج بمدر تركٌزها على أنشطة 
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التوزٌع و عملٌة التخطٌط دون وجود دور اللٌات  السوق الحر فً تخصٌص الموارد 

 . االلتصادٌة ، األمر الذي ٌفتح المجال أمام ممارسات الفساد المتنوعة

_ سوء توزٌع الثروة فً المجتمع ، حٌث ٌوجد نسبة للٌلة من األفراد تستحوذ على نسبة      

كبٌرة من الثروة و الدخل ، بٌنما نجد أن األغلبٌة العظمى من المواطنٌن فً العدٌد من الدول 

ة ه ، األمر الذي ٌإدي إلى ضعف الوالء لؤلهداف العامة و مصلحالنامٌة عند خط الفمر و تحت

 المجتمع ، و التمهٌد لسلوكٌات  فاسدة من جانب بعض العاملٌن فً األجهزة اإلدارٌة للدولة 

فظبل عن سهولة اختراق عصابات الجرٌمة المنظمة ألجهزة األمن ، و العدالة باإلغراءات      

المالٌة و الخٌالٌة التً ٌضعف أمامها بعض العناصر المسإولة فً تلن األجهزة و سهولة 

رغبة فً الحماٌة و األمان من ن شبكات الفساد التً تظم بعض كبار المسإولٌٌن تكوٌ

المبلحظة األمنٌة و المضابٌة  و التستر على االنحرافات المالٌة و إهدار األموال العامة .
40

 

 

 األسباب السٌاسٌة : -2

ٌعتبر الفساد السٌاسً سببا من أسباب الفساد اإلداري ، فالعمل ٌتم ضمن البنٌة السٌاسٌة وفما    

إلطارها الرسمً و العاملون فٌها تحت الرلابة المضابٌة و التشرٌعٌة ، ولذلن فإن أي ضعف 

 .لهذه الرلابة بسبب االنحراف فً سلون العاملٌن و ٌساعد على انتشار الفساد 

كبار المسإولٌٌن بالصبلحٌات الواسعة فً ظل غٌاب نظام المحاسبة و المسابلة و  ٌتمتع _      

هذا ما ٌزٌد من حجم الفساد ، باعتبارهم صناع المرار و صبلحٌاتهم تمكنهم من استغبلل 

الشخصٌة و ٌإدي عدم االستمرار السٌاسً و سرعة دوران المٌادات فً سلطاتهم لمصالحهم 

لى استغبلل السٌاسٌٌن لموالعهم و ظهور أشكال الفساد فً بعض المجتمعات النامٌة ع

تعامبلتهم .
41

 

_ عدم التزامهم بمبدأ الفصل المتوازن بٌن السلطات الثبلثة التنفٌذٌة التشرٌعٌة و المضابٌة      

فً نظام السٌاسً و طغٌان السلطة التنفٌذٌة على السلطة التشرٌعٌة ، و هو ما ٌإدي إلى 

و نزاهته لابة المتبادلة ، كما أن ضعف الجهاز المضابً و غٌاب استمبللٌاته اإلحبلل بمبدأ الر

 ٌعتبر سببا مشجعا على الفساد .

 _ ضعف أجهزة الرلابة فً الدولة و عدم استمبللٌاتها .     

                                                           
 .  56 53ص -، ص 2008، مصر ، دار الجامعة ، عولمة الفساد و فساد العولمة حمٌدي عبد العظٌم ،    40
 .   26، ص  2013الكتاب الحدٌث ، ، األردن ، عالم  إدارة الفساد نعٌم إبراهٌم الظاهر ،   41
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_ ضعف اإلرادة لدى المٌادة السٌاسٌة لمكافحة الفساد، وذلن بعدم اتخاذ أٌة إجراءات ولابٌة      

 عمابٌة جادة بحك عناصر الفساد .أو 

 _ غٌاب التشرٌعات ة األنظمة التً تكافح الفساد و تفرض العموبات على مرتكبٌه .     

 

كما ترجع أسباب الفساد عند الكثٌر من العلماء السٌاسٌة إلى الهٌكل السٌاسً السابد أي        

كلما تركزت هذه الموى فً ٌد تركٌبة الموى السٌاسٌة فً المجتمع ، حٌث تزٌد فرص الفساد 

لكنهم ٌإكدون أن النظام الفرد الواحد ،وتنخفض كلما اتسعت الممارسات الدٌممراطٌة 

الدٌممراطً بما ٌحتوي علٌه من ضوابط فصل بٌن السلطات العامة المختلفة و الرلابة المتبادلة 

والمحاسبة علٌه   فٌما بٌنها من شؤنها أن تملل من فرص الفساد و ٌزٌد من فرص الكشف عنه

وبنٌة علماء السٌاسة إلى إمكانٌة التوطبة بٌن كبار المسإولٌٌن فً السلطة التنفٌذٌة و بٌن 

أعضاء السلطة التشرٌعٌة الرتكاب الفساد على مستوى عال وواسع مما ٌمتضً وعٌا كبٌر 

 لدى الجمهور و ٌمظة ونشاط مستمر من جانب مإسسات المجتمع المدنً .

_ عدم وجود الدستور أو وجود دستور مإلت أو وجود دستور دابم لكن ال ٌتم احترامه      

و الكرامة و تمل المسابلة و ٌضعف الوالء و االنتماء و االنتهان للبلد حٌث تهدر الحموق 

 .  فتزداد حاالت الفساد اإلداري وٌتم تغلٌب المصلحة الشخصٌة على المصلحة العامة 

م من المبلحمة و الخضوع لدى كبار الموظفٌن و رجال السٌاسة تحمٌه_ توفر الحصانة     

 .للمسابلة
42

 

   

 :األسباب االجتماعٌة  -3

تعتبر األسباب االجتماعٌة من األسباب التً تإثر تؤثٌرا مباشر على سلون العاملٌن فً       

أجهزة اإلدارة المختلفة فً أي مجتمع ، حٌث أن التنشبة األسرٌة و االتجاهات السابدة لدى 

و أخبللهم و لٌمهم النظرٌة و الدٌنٌة تحدد بشكل مباشر أو غٌر مباشر سلوكٌات أفراده 

 . اإلدارٌٌن

عندما تكون هنان فجوة بٌن األغنٌاء و الفمراء فً المجتمع وتتجه هذه الفجوة إلى _      

و ازدٌاد أحبلم الثراء السرٌع  فً ظل ثورة المعلومات و الرغبة فً التملٌد و المحاكاة االتساع 

فً ظل حبلم األ لى الفساد من اجل تحمٌك تلنلدى الفمراء أو محدودي الدخل ،فمد ٌدفعهم ذلن إ

                                                           

 
 . 251، ص 2013، لبنان ، منشورات الحلبً ،   الفساد و إبراز الجرائم و اآلثار و سبل المعالجهفادٌة لاسم بٌضون ،  42
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امة و انهار النظام و المسإولٌة العاألخبللً و غٌاب مفهوم المساءلة أضعف الوازع الدٌنً و 

جابٌة بمٌم السلون و من ثم استبدال المٌم اإلٌفراد دون وجود بدٌل حمٌمً لتوجٌه المٌم لدى األ

 . معدالت الفساد فً المجتمع زٌادةسلبٌة منحرفة و 

تزال هنان بعض المجتمعات المتمدمة و النامٌة على السواء التً  _ التمٌز العنصري إذ ال     

 ٌمارس فٌها التمٌٌز العنصري على أساس اللون أو الجنس أو ألدٌن أو المنشؤ الجغرافً للبشر        

األمر الذي ٌإدي إلى تردي األوضاع االلتصادٌة و االجتماعٌة لؤلللٌات التً تعانً من هذا 

 ملة .التمٌٌز و سوء المعا

_ شٌوع ثمافة الفساد فً المجتمع ، فالفساد اإلداري هنا تحول إلى لاعدة عمل ٌومٌة فً      

 اإلدارات الحكومٌة ومنظمات األعمال .

اآلفاق  _ فمدان الحران االجتماعً و جمود التفكٌر و التحجر وعدم لبول التغٌٌر و ضٌك      

   أسلٌب حٌاة المجتمعات األخرى . و االنعزال و للة حركة األفراد باالطبلع على

 التعصب الطابفً و الدٌنً ، وهذا ٌفمد المنظمات و المجتمع المدرة على االستفادة من _      

الكوادر كافة بغض النظر عن انتماءاتهم الطابفٌة و مذاهبها الدٌنٌة و ٌشكل مدخبل للتوظٌف 

غٌر العادل الذي ٌموم على أسس غٌر صحٌحة .
43

 

_انتشار الفمر و الجهل و نمص المعرفة بالحموق الفردٌة و سٌادة المٌم التملٌدٌة و الروابط     

 المابمة على أساس المرابة .

،مما المرافك و الخدمات و المإسسات العامة التً تخدم المواطنٌن انحصار  و_ ضعف      

سلن طرق مستمٌمة ٌشجع على التنافس بٌن العامة للحصول علٌها و ٌعزز من استعدادهم ل

لبول للحصول علٌها و ٌشجع المتمكنٌن من ممارسة الوساطة و المحسوبٌة و المحاباة و 

 الرشوة .

شٌوع الوساطة و استغبلل العبللات الشخصٌة غٌر الرسمٌة إلنجاز المعامبلت الشخصٌة  _    

 و التً تتعارض مع الموانٌن و تمس المصلحة العامة .

عض العادات االجتماعٌة على سلون اإلدارٌٌن و المتعاملٌن تضعف _ األثر السلبً لب    

 بالولت ، وعدم االلتزام بالمواعٌد و استخدام أمبلن الدولة ألغراض شخصٌة . االهتمام 

على التحاٌل  نٌنبعض الموظفٌن و المواط _ ضعف الظروف االجتماعٌة تتسبب فً إلدام    

 و التزوٌر .

                                                           
43

 .  58عبلء فرحان طالب ، علً الحسٌن حمٌدي العامري ، مرجع سابك ، ص   
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االجتماعٌة للموظف أو المستوى اإلداري و فساد أخبلله و المٌمة االجتماعٌة _سوء التنشبة     

.      بشكل عام ٌإدي بالضرورة إلى انتشار الفساد
44

 

 

 ثانٌا : مظاهر الفساد اإلداري :        

 التً ٌموم بها تإن ظاهرة الفساد اإلداري تتجلى فً مجموعة من المظاهر و السلوكٌا      

بعض من ٌتولون المناصب العامة ، و هً متنوعة و ذلن بسبب انتشارها و لكن بعضها 

 ٌمارس أكثر من بعض ، سوف ندرس منها ما ٌلً :

و غلط فً تحرٌمه الرشوة ، و هً دفع المال فً ممابل لضاء  اإلسبلممما حرمه  الرشوة : 1

مصلحة ٌجب على المسإول لضابها بدونها .
45

 

أسباب بروز الرشوة و اتساع نطاق تداولها ٌعود إلى جملة من العوامل من و نرى أن        

أهمها: تعمٌد اإلجراءات اإلدارٌة ،سوء استخدام الروتٌن ،التطبٌك غٌر العملً و غٌر المنطمً 

للتعلٌمات و اللوابح ،طول السٌر اإلداري لبعض األجهزة اإلدارٌة ،غٌاب األدلة التنظٌمٌة التً 

إلى خطوات إنجاز المعاملة مما ٌإدي ذلن خضوعه إلى االجتهادات و ظوابط ترشد المواطن 

 الموظفٌن و التً غرضها وضع العرالٌل أمام إنجاز المعامبلت .

تجعل المواطن أمام خٌار دفع الرشوة ضمانا من خبلل هذه األسباب المذكورة أعبله       

لسرعة اإلنجاز و تملٌل الولت و الجهد . 
46

 

تظهر عندما ٌموم مسإول إداري بإعطاء األولوٌة لؤللارب و األصدلاء و ة :المحسوبٌ 2

المعارف فً حاالت التوظٌف و الترلٌة الوظٌفٌة ،و إعطاء المنالصات على المشارٌع و 

األعمال التجارٌة األخرى دون التمٌد بالمواعد و الموانٌن المنظمة للتوظٌف و دون مراعاة 

ت و االستحماق و تكافإ الفرص ،ولد انتشر هذا النوع من الفساد اعتبارات الجدارة و المإهبل

بصورة كبٌرة .
47

 

تعرف السلطة بؤنها الحك فً إصدار األوامر و سوء استغالل السلطة أو المنصب العام :  3

متابعة تنفٌذها و المحاسبة علٌها ، وٌوجد فً السلطة جانبٌن : أولهما ضرورة امتبلن الموة من 

 و األمر اآلخر هو النفوذ أي المدرة على التؤثٌر على األخرٌٌن .مصادر مختلفة 

                                                           
44

 . 35، ص  2015، عمان ، مركز الكتاب األكادٌمً ، الفساد اإلداري فً الوظٌفة العامة حمزة حسٌن الطابً ،   
 .  07، ص  2010بر ، دار الهومة ، ، الجزا النظام المانونً لمكافحة الرشوةموسى بودهان ،   45
 . 47عبلء فرحان طالب ،  مرجع سابك ، ص   46
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من األنماط السلوكٌة الفاسدة مثل :  العدٌدكما تندرج تحت هذا المظهر من الفساد اإلداري      

 الحصول على أموال الدولة و التصرف فٌها من غٌر وجه حك تحت تسمٌات مختلفة و عدم 

االلتزام بمواعٌد العمل و عدم االستغبلل المناسب لولت العمل و التهاون فً أداء المهام 

المرتبطة بهم و التمصٌر فً تحمٌك أهداف المنظمة و خدمة المواطنٌن و اإلهمال الممصود 

للمعدات و األدوات المستخدمة فً العمل ،وكذلن التعسف و التشدد ومنح المزاٌا و الهبات 

     أو التغاضً عن أخطاء الممربٌن و التساهل معهم .  دون وجه حك
48

 

 ٌتخذ الغش عدة مظاهر منها : الغش :  4

ٌمع الغش فً هذا المجال من خبلل تبدٌل توارٌخ  :التهرب الضرٌبً و الجمركً _أ 

للتخلص الصبلحٌات حتى أن أحد المتابعٌن لمثل هذه المضاٌا اعتبرت إفرٌمٌا عموما أهم مكان 

 .صبلحٌاتها و خاصة األطعمة المحفوظة نتهاء لع التً على وشن امن الس

و ذلن بتملٌد المصنوعات األصلٌة ، وتعتبر جمهورٌة النٌجر  :الغش فً الصناعة ب_

الفٌدرالٌة الرابدة فً هذا المجال .
49

 

ٌموم بمثل هذا السلون رحال األعمال فهإالء ٌدفعون التهرب الضرٌبً و الجمركً .  5

لفترة للمسإولٌٌن الحكومٌٌن بغٌت حصولهم على تخفٌض ضرٌبً أو إعفاء ضرٌبً الرشاوى 

طوٌلة نسبٌا أو تخفٌض الرسوم الجمركٌة أو إعفابهم من دفع الرسوم وفك استثناء أو تبلعب 

 على الموانٌن .

هذا النوع من الفساد ٌمارس ٌمارس من لبل اإلدارٌٌن و العاملٌن خاصة فً _ االبتزاز : 6

ة التً تمارس األنشطة السٌادٌة مثل األجهزة األمنٌة بكافة أنواعها و اللجان األجهز

االنضباطٌة و لجان التفتٌش و الرلابة على األسعار و غٌرها ، وعادة ما تدفع هذه المبالغ تحت 

التهدٌد لدفع الضرر الجسدي أو النفسً أو اإلساءة إلى السمعة و هً تدخل فً إطار تلفٌك 

ٌدفع ثمنا باهظا لسمعته اإلنسانٌة و حرٌته التً ٌفترض أن ال ٌدفعها لكونه  التهم فالبريء

وتجدر اإلشارة إلى أن األجهزة التً تمارسها غالبا ما تكون هً المسإولة عن حماٌة  رٌبا،ب

الناس و أموالهم .  
50
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إن للفساد اإلداري آثار سٌاسٌة و التصادٌة و اجتماعٌة مدمرة للمجتمعات و الدول ،       

وتختلف آثاره حسب طبٌعته و درجته ، ألن الفساد ٌشغل الذٌن ٌمومون به بعٌدا عن األهداف 

 الحمٌمٌة للمنظمة أو الدولة .

 ومن بٌن اآلثار الناجمة عن ظاهرة الفساد اإلداري نذكر :  

 ٌاسً :الجانب الس - أ

 من أهم تؤثٌرات الفساد على الجانب السٌاسً ما ٌلً :

ٌمس الفساد اإلداري مصدالٌة الدولة للجهاز اإلداري ، بل لد ٌخل بالثمة فً النظام  -    

السٌاسً ككل ، حٌث ٌمهد لحدوث خلل و اضطرابات تهدد األمن فً النظام السٌاسً للدولة ، 

 و ٌحولها عن أهدافها و من ثم تهتز ثمة المواطن .فالفساد ٌعرلل سٌر المرافك العامة 

ٌإدي الفساد إلى االنحراف باألهداف و السٌاسات التنموٌة و ٌعٌد توجٌه الموارد  -    

ال ٌمكن الوصول إلى الحكومٌة إلى مجاالت و فبات غٌر مستهدفة ذلن أنه فً ظل بٌبة فاسدة 

عة النظام السٌاسً و عبللاته الخارجٌة األهداف المرسومة لسٌاسة التنمٌة و ٌسًء إلى سم

خاصة مع الدول التً ٌمكن أن تمدم الدعم المادي له ، و بشكل ٌجعل هده الدول تضم شروط 

لد تمس سٌادة الدول لمنع مساعدتها .
51

 

ٌضعف المشاركة السٌاسٌة نتٌجة انعدام الثمة بالمإسسات العامة و أجهزة الرلابة و  -    

 المسابلة.

ر على مدى تمتع النظام بالدٌممراطٌة و لدرته على احترام حموق المواطنٌن األساسٌة ٌإث -    

 و فً ممدمتها الحك فً المساواة و تكافإ الفرص كما ٌحد من شفافٌة النظام و انفتاحه .

 ٌمود إلى الصراعات الكبٌرة إذ ما تعارضت على المصالح بٌن مجموعات مختلفة . -    

عندما تكون الحكومة ضعٌفة ٌمل االهتمام بإعبلء شؤن المانون و النظام و االنضباط و  -    

. تتهاوى الرلابة و المتابعة ، و ٌصبح المناخ العام مإهبل النتشار الفساد
52

 

 

 ٌمكن الحكم على مدى ضعف الحكومة أو لوتها من خبلل معرفة ما ٌلً :   

 االلتصادٌة .مدى الغموض و الشفافٌة فً معامبلتها  -

 مدى اتساع اإلجراءات و النظم الموضوعٌة فً التعٌٌنات و الوظابف . -

                                                           
 . 259علً  بفنٌش ، مرجع سابك ، ص   51
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 مدى لصور أو فعالٌة الرلابة على أنشطة الدولة . -

هو الفساد الذي ٌتعلك باالنحبلل و االنحراف فً توزٌع السلطة و المسابل إن الفساد السٌاسً   

داول على السلطة و المسابلة التً ٌخضع لها المتعلمة بنظام الحكم و المإسسات السٌاسٌة و الت

النظام الحاكم أمام الجماهٌر و المواطنٌن و الحرٌات و المشاركة و التغٌٌر و التنظٌم و الرلابة 

و تمارسها هذه الجماهٌر .التً ٌتمتع بها 
53

 

 : الجانب االلتصادي   - ب

 

االلتصادٌة العالٌة ،  داري هو كلفتهوزا فً اآلثار السلبٌة للفساد اإلن المظهر األكثر برإ        

سساته و ظهار هذه التكلفة مجموعة كبٌرة من العناصر التً ٌتحملها المجتمع و مإوٌدخل فً إ

 شارة إلى أهم اآلثار السلبٌة على النواحً االلتصادٌة باآلتً :األفراد فٌه ، و ٌمكن اإل

ر سلبا على مناخ االستثمار و ٌضعف الفساد اإلداري حاالت النمو االلتصادي ، حٌث ٌإث _

ة ومن جهة أخرى أحجام الشركات هروب االستثمارات الداخلٌة و رأس المال الوطنً من جه

حاالت جنبٌة و األعمال الدولٌة عن ممارسة حاالت استثمارٌة كثٌفة فً بلدان تنتشر فٌها األ

 الفساد اإلداري بشكل كبٌر .

ٌضعف الجهود إللامة األعمال الصغٌرة و متوسطة ٌإثر على روح المبادرة و االبتكار و _ 

الحجم و التً تعتبر ضرورٌة جدا لتفعٌل االلتصاد و المضاء على البطالة و التكاسل مع 

 المنظمات كبٌرة الحجم لغرض التطوٌر االلتصادي .

إثر سلبا على أسالٌب المنافسة العادلة و النزٌهة و بالتالً فغنه ٌنعكس على األسواق و _ ٌ

 خصٌص الموارد و عدالة توزٌع الدخل بطرق غٌر سلمٌة و غٌر عادلة .ت

من خبلل مإسساتها المختلفة كالجهاز الضرٌبً _ ٌملل من اإلرادات التً تحصل علٌها الدولة 

 و الجمركً من نفمات التً تتحملها الدولة و بالتالً ٌإثر على النمو االلتصادي . 

 العدالة فً توزٌع الدخل .ٌزٌد من حاالت الفمر و عدم _ 

_ هدر الموارد بسبب تدخل مصالح شخصٌة بالمشارٌع التنموٌة العامة و الكلفة المادٌة الكبٌرة 

 للفساد على الخزٌنة العامة نتٌجة لهدر اإلٌرادات العامة .

 _ الفشل فً الحصول على المساعدات األجنبٌة لسوء سمعة النظام السٌاسً .

                                                           
 . 18، ص  2010، عمان ، دار الفكرة ،  مكافحة الفسادأحمد محمود نهار أبو سواٌلم ،   53
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تصادٌة نظرا لغٌاب التمدٌر و بروز المحسوبٌة و المحاباة فً أشغال _ هجرة الكفاءات االل

 المناصب العامة .

 الجانب االجتماعً :  - ت

 ٌإثر الفساد اإلداري من الجانب االجتماعً على عوامل عدٌدة نذكر منها ما ٌلً :   

   و السلبٌة  و انتشار البلمباالة _ ٌإدي الفساد إلى خلخلة المٌم األخبللٌة و إلى اإلحباط     

بٌن أفراد المجتمع و بروز التعصب و انتشار الجرٌمة كرد فعل النهٌار المٌم و عدم تكافإ 

 الفرص .

_ كما ٌإدي الفساد إلى فمدان لٌمة العمل و تراجع االهتمام بالحك العام و الشعور بالظلم     

لمهمشة  و المتضررة لدى األغلبٌة مما ٌإدي إلى انتشار الفمر و زٌادة حجم المجموعات 

بشكل خاص النساء األطفال و الشباب .
54

 

_ انتشار روح الٌؤس بٌن الموظفٌن و انتشار حالة اإلحباط  التً تنعكس بشكل سلبً على     

العمل و اإلبداع ، لذلن تعد مهمة محاربة الفساد على درجة عالٌة األهمٌة كً ٌصادر إلى 

 الخٌر و السعادة للفرد و المجتمع .تهٌبة فرص التمدم و النمو التً تجلب 

و _ اختبلل مبدأ العدالة االجتماعٌة بٌن الناس ، حٌث ٌصبح الفساد هو المدخل السرٌع     

الناجح للحصول على الحموق االجتماعٌة ، وفً مثل هذه الظروف نجد أن من ال ٌستحك 

المنافع أو الوظٌفة ٌحصل على ما ٌشاء ، بٌنما ٌعجز صاحب الحك من الحصول على حمه فً 

أو الترخٌص أو غٌرها .
55

 

_ كذلن ٌإدي الفساد إلى عدم تحمٌك أهداف المإسسة المحلٌة و الدولٌة التً ترصد مبالغ     

مالٌة لمساعدة الفمراء أو دعم السلع و الخدمات التً ٌحتاجون إلٌها ، حٌث ٌلتهم الفساد الجزء 

هب إلى من ٌستحمها من الفمراء ، حٌث نجد أن األكبر من هذه األموال المخصصة التً ال تذ

هنان بعض الفاصدٌن فً السلع لدعمه و تختفً من األسواق و ال ٌصل الدعم الذي تخصصه 

 الحكومات لمحدودي الدخل ، و ٌحمك المفسدٌن ثروات طابلة من سلوكهم الفاسد .

                                                           
، مصر ، المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة ،  آلٌات حماٌة المال العام و الحد من الفساد اإلداريدمحم خالد المهاٌنً ،   54

 .  243، ص   2009
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المٌمة من أجل الحصول  _ كما أن الفساد ٌإدي إلى التخلً عن المبادئ و المٌم األخبللٌة    

على منافع مادٌة بدون وجه حك ، و تصبح أنواع الفساد المختلفة مهارة بٌنما ٌصبح االجتهاد 

و التمسن بالدٌن و المٌم األخبللٌة السلٌمة فً نظر هإالء تخلفا . 
56
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 خالصة الفصل األول :   

من خبلل ما سبك نستنتج أن الفساد اإلداري بالرغم من اختبلف وجهات النظر فٌه من        

سوء استخدام المنصب أو السلطة  هومه  إال أنهم اتفموا على أنه "لبل الفبلسفة و العلماء فً مف

و كذلن ٌعنً التلف و العطب و إلحاق الضرر  مصلحة شخصٌة بطرق غٌر لانونٌة " لتحمٌك

 ي الخروج عن االعتدال و االستمامة  .باآلخرٌن، أ

و لد برز الفساد منذ األزل الحضارات المدٌمة الٌونانٌة و الفرعونٌة و غٌرها من          

الحضارات العرٌمة....،و لد ظهر فً الحضارة البابلٌة خبلل فترة حكم حمو رابً ، و لد تكلم 

ولت ، كذلن فً العصور العباسٌة فً ذلن العنه أٌضا أرسطو و هذا ٌدل على وجود الفساد 

األخٌرة ، ثم بدأ فً االنتشار فً أمرٌكا و انجلترا إلى أن اندرج فً الدول العربٌة فهو ال ٌزال 

موجود إلى ٌومنا هذا ، و دلٌل ذلن ثروات الربٌع العربً و الحران الشعبً فً الجزابر منذ 

 و التً سببها األساسً الفساد . 2019- 22-03

كان للفساد اإلداري أسباب تساعده فً انتشار و اتساع من عدة جوانب سواء كانت  و        

التصادٌة أو سٌاسٌة أو اجتماعٌة و ذلن باختبلف األشكال التً ٌتخذها فً تحمٌك مصالحه 

 الشخصٌة من رشوة أو اختبلس أو تزوٌر ، فكلها تصب فً سوء استخدام المنصب العام .

من المجاالت الثبلثة السابمة سباب و المظاهر ٌنتج انعكاسات فً كل و من خبلل هذه األ       

سٌاسً التصادي و اجتماعً ، مما ٌسبب انعكاسا فً كل منها و هذا ما ٌإدي إلى حدوث خلل 

داخل المنظمة و حدوث شغب من لبل المواطنٌن ، مما ٌإثر سلبا على االلتصاد الوطنً 

 للدولة.
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 تمهيد :   

طار ما تشهده الجزائر من تحوالت جوهرٌة فً مجاالت عدٌدة ، و فً إطار فً إ        

جاء دور المطاع الثالث خاصة فً تشجٌع الدولة و انفتاحها على تنظٌمات المجتمع المدنً ، 

جانبه المتعلك بالجمعٌات مساعدا و مدعما لهذه الورثة ، إذ ٌالحظ مٌالد نسك جدٌد من التفاعل 

بٌن الدولة و المجتمع المدنً فً مٌدان مكافحة الفساد ، حٌث عمدة الجزائر على مكافحة 

نً و تفعٌل دورها ، و هو ما الفساد اإلداري من خالل تعزٌز الثمة فً مإسسات المجتمع المد

منحه إٌاها الدستور ، حٌث ٌتجلى دور هذه المنظمات فً دعم التدابٌر الولائٌة و الممعٌة 

و ٌتم هذا من خالل تحسٌن األداء و تؤمٌن المسائلة و تعزٌز الشفافٌة و لمكافحة الفساد ، 

 الحفاظ على المصدالٌة .

 : ما ٌلً  من خالل هذا الفصل سٌتم دراسة           

 _ الطرق الولائٌة لمنظمات المجتمع المدنً فً مكافحة الفساد اإلداري .

 _ الطرق العالجٌة لمنظمات المجتمع المدنً فً مكافحة الفساد اإلداري .
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المبحث األول : الطرق الولائية لمنظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد   

 اإلداري .

أكبر مشكلة تعرلل تطور و تمدم المجتمع لذا فمكافحته و الحد من انتشاره هو إن الفساد        

واجب و مسإولٌة الجمٌع ن بدأ من المإسسة الدستورٌة التً علٌها أن تضع اآللٌات التشرٌعٌة 

الالزمة لمكافحته ، إلى تفعٌل دور المجتمع المدنً و الجهاز األمنً فً الرلابة و المحاسبة ، 

غٌر فعال لذا وجب تدخل و مساعدة من كما أن ترن مهمة مكافحة الفساد بٌد الدولة أمر 

 المجتمع المدنً الذي ٌإكد علٌه الباحثون بؤنه أحد أهم آلٌات مكافحة هذه الظاهرة .

 ً هذا المبحث بالممولة الشهٌرة " الولاٌة خٌر من العالج "لذا سوف نستهل حدٌثنا ف        

ثر شٌوعا فً المجال الطبً ، إال أنها ال تمل أهمٌة فً مجال مكافحة الفساد ، فلو و إن كانت أك

استطعنا أن نضع سبل ولائٌة تمنع ولوع جرائم الفساد فلن نحتاج إلى أي تشرٌعات عمابٌة ، 

ومن هنا تظهر أهمٌة هذا المسم من الدراسة ، لذلن لد تم تخصٌص هذا المبحث لتناول التدابٌر 

 مكافحة الفساد اإلداري فً الجزائر .الولائٌة ل
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 . إعداد الدراسات و البحوثالمطلب األول : 

 

ال بد على أي باحث لبل إعداد بحثه اللجوء إلى مسح الوالع المعاش ، من أجل أخذ فكرة        

عنه ، و بالتالً النظري لبل التطبٌمً ، و هو ما تسعى إلٌه منظمات المجتمع المدنً فً 

و دراسات أبحاث مكافحتها للفساد اإلداري ، حٌث تنطلك من الوالع المعاش وصوال بها إلى 

 ال .فً هذا المج

و الدراسات ٌمتصر دور منظمات المجتمع المدنً على تنفٌذ االستطالعات و البحوث        

وهذا راجع غلى اعتمادها على أسس علمٌة  و منطمٌة فً رصد  مما ٌعزز دور المجتمع

الفساد و تمدٌم المعالجات للمفاصل الضعٌفة فً المإسسات الحكومٌة .
1

 

ت و دوافع الفساد داخل المطاع العام و الخاص مثل كما تسلط الضوء على مسببا      

البٌرولراطٌة و ازدواجٌة االختصاصات و مستوى األجور و المكافئات ......الخ و دراسة 

للحد من الفساد و أسالٌبه و  ن أجل تطوٌرها لتصبح أكثر فاعلٌةالتشرٌعات و اللوائح م

ظواهره .
2

 

ألن و ٌرجع ذلن إلى تعزٌز العمل المٌدانً نتٌجة لمرب المجتمع المدنً من أرض الوالع       

أعضائه ذي توجٌهات إٌثارٌة  و هذا ما ٌعطٌهم المدرة على اإلحساس باحتٌاجات اآلخرٌن و 

 ( . UNCACهو ما ألرته اتفالٌة األمم المتحدة لمكافحة الفساد  )  

لى تشجٌع الدراسات المٌدانٌة حول تحلٌل ظاهرة الفساد و من كما ٌسعى المجتمع المدنً إ     

أجل بلورة أطر النظرٌة و نماذج علمٌة لمعرفة الدوافع و تشخٌص األسباب و تحلٌل الظروف 

 المسببة للفساد و التً ٌتم استنباطها من لضاٌا الفساد .
3

 

 

 

                                                           
فٌفري  ?8تصفح المولع ٌوم  ، تم دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز النزاهة و مكافحة الفسادسعٌد موسى ٌاسٌن ،    1

918@ . 

       http//:WWW.AHHEWAR .ORG/DEBAT /SHOW .ART ASP ?AID ‘à(çé.    
 

، ) ورلة بحثٌة لدمت فً الملتمى الوطنً الثانً حول آلٌات  دور المجتمع المدني في مكافحة الفسادعبد المالن رداوي ،   2

 . ?1(  ، ص  @911حماٌة المال العام  و مكافحة الفساد ، جامعة المدٌة ، 
  . 9@عبد السالم عبد الالوي ، مرجع سابك ، ص   3

http://www.ahhewar/
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جال البحث و الدراسات من كما أن منظمات المجتمع المدنً توسع نطاق عملها فً م           

خالل مراكز البحوث و الدراسات ، باإلضافة إلى دعم البحوث العلمٌة فً مجال مكافحة 

 الفساد .

 ٌمكن إجمال دور منظمات المجتمع المدنً فً إعداد الدراسات و البحوث من خالل :        

و الدراسات العلمٌة  األكادمٌٌن و المثمفٌن على إعداد البحوث_ دعم و تحفٌز الباحثٌن و 

الدلٌمة حول الفساد التً تراعً لواعد المنهج العلمً و التفكٌر اإلبداعً و معاٌٌرها من أجل 

المساهمة فً تطوٌر جهود مكافحة الفساد و تعزٌز التدابٌر الالزمة للولاٌة منه و تحدٌث 

 أدوات و وسائل مكافحته .

 فٌذ الدراسات و البحوث . مل على تن_ تؤهٌل أفراد المجتمع المدنً و الع

_ تبنً المجتمع المدنً دراسات و بحوث متخصصة ،إضافة إلى تنفٌذ استطالعات الرأي 

العام و إصدار تمارٌر و دورٌات متخصصة تساهم فً بناء بٌئة معرفٌة متطورة تدعم عملٌات 

 . اتخاذ المرار و صناعته ، وفك آلٌات علمٌة و مهنٌة سعٌا منها لمكافحة الفساد 

_ تعزٌز حوكمة الشركات العامة كؤحد وسائل مكافحة الفساد و تحمٌك االنضباط المالً و 

اإلداري ، و وضع خطة لومٌة متكاملة لمكافحة الفساد و هذا من خالل األبحاث التً تموم بها 

منظمات المجتمع المدنً و وسائل اإلعالم .
4

 

 

  المطلب الثاني : التوعية االجتماعية .         

 

المجتمع المدنً دورا أساسٌا فً التوعٌة االجتماعٌة من خالل خلك ثمافة  تلعب منظمات        

مناهضة للفساد و معززة لمٌم النزاهة بٌن شرائح المجتمع باستغالل كافة الوسائل و األدوات 

 الممكنة و باستخدام لغة سهلة لادرة على الوصول إلى وعً المواطن البسٌط و لادرة على 

 

 

                                                           
، تم تصفح المولع ٌوم  نحو إرساء منهجية فعالة لمؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد في العالمفوزي العزي ،   4

 . @918فٌفري  91

            http://WWW.KENANAONLINE .COME l FAWZI 222 PORTS l 705575.  

http://www.kenanaonline/
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و هو ما تحفٌزه للمٌام بدوره فً مكافحة الفساد ، و أن ال ٌتم التركٌز فمط على الطبمة المثمفة 

نلمسه من خالل سعً بعض الجمعٌات الجزائرٌة لتكرٌس ثمافة فضح الفساد عبر الصحافة 

المكتوبة و التظاهرات الثمافٌة .
5

 

كما تعمل منظمات المجتمع المدنً على التوعٌة بمخاطر الفساد من خالل بٌان ظواهر         

الفساد و آثارها المباشر على المواطن ، و كذا لتدمٌرها لحٌاة المجتمع ككل ، كما أن زٌادة 

وعً المجتمع ٌعزز دور الرلابة الشعبٌة التً هً أهم وسٌلة لمكافحة ظاهرة الفساد .
6

 

المجتمع المدنً تعتمد على الجهود اإلعالمٌة واسعة النطاق و ذلن من خالل  منظمات       

نشر المعلومات عبر وسائل اإلعالم و اطالع الفرد علٌها على سبٌل التوعٌة و تنمٌة المٌم 

المناهضة للفساد و المشاركة فً محاربته و تنمٌة اإلحساس بالمواطنة لدى األفراد ، ومن جهة 

إلعالم على التوعٌة المستمرة بمانون مكافحة الفساد و الموانٌن األخرى أخرى تعمل وسائل ا

ذات الصلة بالفساد ، كما من شؤنها أن تعزز المصدالٌة فً مإسسات الدولة منت خالل تسلٌط 

كبرى للشفافٌة و النزاهة فً الضوء على المإسسات التً تخلو من الفساد و تعطً أولوٌة 

 ضوء على المإسسات المهتمة بالفساد .تسٌٌر أنشطتها ، و تسلٌط ال

كما تعمل وسائل  اإلعالم  على  استخدام البرامج الحوارٌة و اإلعالم اإللكترونً بشكل        

مإثر لمخاطبة الجماهٌر و رفع درجة الوعً  لدٌهم بخصوص الفساد ، و تفعٌل المنوات 

د . الدٌنٌة و الرٌاضٌة و الفنٌة لتموم بدورها فً مواجهة الفسا
7

 

 ٌمكن استخالص  دور المجتمع المدنً فً التوعٌة االجتماعٌة فٌما ٌلً :         

عن طرٌك التطوٌر و النشر و اإلعالم و إصدار أسس الثمافة المدنٌة و الحوار  رساء_ إ 

 نشرات التوعٌة .

_  تحرٌن لضاٌا تهم الرأي العام و استمطاب و جذب طالات و فئات مستملة و فعالة ، 

إلضافة إلى إٌجاد أكبر لاعدة اجتماعٌة من أجل توعٌة الجمهور حول اإلجراءات الرسمٌة با

 على الموافمات الحكومٌة من خالل التعاون مع الدوائر الرسمٌة و وضع اآللٌات المناسبة لذلن.

 

 

                                                           
 . 8@عبد السالم عبد الالوي ، مرجع سابك  ، ص    5
، مجلة تكرٌت للعلوم  -دراسة حالة العراق-دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفسادإسراء عالء الدٌن نوري ،   6

 . @1،  9119،  =1المانونٌة و السٌاسٌة ، العدد 
 البرلمان-، دور الصحافة في تدعيم تنفيذ  آليات اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد دراسة تحليليةد عبد العزٌز راش  7

 . 98ص  9181، بغداد الكلٌة التمنٌة اإلدارٌة للنشر ،  -نموذج
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_ المٌام بدور إعالمً واسع و مستمر فً سبٌل التوعٌة  و تنمٌة المٌم المناهضة للفساد 

 ً .الحكوم

_ إبماء لضاٌا الفساد فً رأس اهتماماتها و العمل على ترسٌخ لٌم أخاللٌة معارضة للفساد .
8

 

 _ استطالع آراء الجمهور بصفة دورٌة حول أداء الوزارات و كشف مواطن الخلل .

 التعلٌمٌة و المثمفٌن فً محاربة الفساد اإلداري . _ تعزٌز دور الجامعات و المعاهد

_ التركٌز على البعد األخاللً فً محاربة الفساد فً لطاعات العمل العام و الخاص من خالل 

التركٌز على الدعوة لمحاربة الفساد بؤشكاله المختلفة .
9

 

_االعتماد على الشفافٌة فً اتخاذ المرار و تعزٌز مشاركة المواطن فً تسٌٌر الشإون 

 العمومٌة .

الرسمٌة على الموافمات الحكومٌة من خالل التعاون مع  _ توعٌة الجمهور حول اإلجراءات

 الدوائر الرسمٌة و وضع اآللٌات المناسبة و تعرٌف الجمهور بآلٌات و أماكن تمدٌم الشكوى .

_ إصدار نشرات توعٌة حول أسباب الفساد و نتائجه ، و التركٌز على إدراج ذلن فً مناهج 

د ندوات تلفزٌونٌة و عروض مسرحٌة للتنبٌه على التربٌة الوطنٌة لتالمٌذ  المدارس ، و عم

خطورة الظاهرة و سبل مكافحتها .
10

 

 

 المطلب الثالث :التنسيك و بناء التحالفات مع المنظمات الدولية .   

 

تتطلب ظاهرة الفساد جهود المإسسات و منظمات المجتمع المدنً فً كبح هذه الظاهرة       

و لعل المإتمرات و اللماءات المعنٌة بهذا الموضوع تمثل نموذج للمشاركة و التعاون لوضع 

اإلستراتٌجٌات و الخطط الالزمة للحد من الفساد ، و زٌادة الوعً و اإلدران بهذه الظاهرة ، 

                                                           
 18ص ،  ;918حزٌران  >1، ٌومٌة المإتمر ،  دور المجتمع المدني في مكافحة الفسادعالء حافظ عبد الكاظم ،   8
 , @918فٌفري  ?8، تم تصفح المولع ٌوم  و مكافحة الفساد مطلب شعبيعلً أبو حبلة ، محاربة  9

 
http://www. Alwatanvoice org /publiction acc _annual _report- 2013  .  
 
 

، العراق ، مركز الدراسات المانونٌة  ، د س  العراقدور الرلابة الشعبية في التصدي لظاهرة الفساد في لاسم دمحم عبٌد ،  10

 . ;8 :8ط  ، ص ص  

http://www/
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عم أو التحالف ثنائً أو جماعً أو فً الدعم المالً و الدولً ، سواء كان هذا الد ناهٌن عن

 إطار منظمات حكومٌة .

إن ظاهرة الفساد أصبحت تسمى بالفساد عابر للمارات ، حٌث أصبحت عملٌات الفساد        

اإلداري و المالً تتم فً إطار الجرٌمة المنظمة ، و تستعمل فٌها أسالٌب و إمكانٌات  تتجاوز 

المدرات الفردٌة للدول ، وهو ما جعل اتفالٌة األمم المتحدة لمكافحة الفساد تإكد فً دٌباجتها 

 أهمٌة التعاون فً مجال مكافحة الفساد .على 

من ق م ج على سمو االتفالٌات  :8<و فً هذا اإلطار نصت الفمرة األولى من المادة        

وهذا كؤساس الدولٌة  على الموانٌن الوطنٌة فٌما ٌخص التعاون و التحالف مع الدول األجنبٌة 

التعاون الدولً .
11

 

مدنً أن تإدي دورا حٌوٌا فً وضع سٌاسات مكافحة الفساد تستطٌع منظمات المجتمع ال       

، حٌث ألام برنامج األمم المتحدة اإلنمائً منذ مدة طوٌلة شراكة مع منظمات المجتمع المدنً 

 على المستوٌات الوطنٌة اإلللٌمٌة  و الدولٌة . 

ا بٌن تعتمد الجزائر على ضرورة التنسٌك بٌن المإسسات الوطنٌة المختصة و كذ       

الهٌئات الدولٌة المكلفة بحماٌة هذا اآلفة ، حٌث صرح عبد الملن سابح ل ) و أ ج ( على 

هامش اختتام هذا اللماء أنه تم التوصل إلى إجماع  على ضرورة التنسٌك بٌن المإسسات 

ة باعتبار أن الفساد ظاهر الوطنٌة المكلفة بمحاربة الفساد ، وكذا بٌن الهٌئات الدولٌة المختصة 

عالمٌة .
12

 

إن جل الدول العربٌة تسعى إلى تحمٌك التنمٌة من خالل مكافحتها للفساد ، و من بٌن هذه       

الدول نجد الجزائر التً تعمل جاهدة فً هدا المجال ، ومحاولة منها التحالف مع المنظمات 

ست فً الدولٌة ، و مثال ذلن نجد أن الجمعٌة الجزائرٌة للنضال من الرشوة و التً تؤس

من طرف عدد من الصحافٌٌن و إطارات من المإسسات العمومٌة و التً  @@@8دٌسمبر 

تعمل بالتعاون مع المنظمة الدولٌة للشفافٌة فً مجال مكافحة الفساد ، و التً وجهت مذكرة 

جهودها من كما كرست الجمعٌة   للحكومة الجزائرٌة مرفمة بتعلٌك حول الخاصٌة التشرٌعٌة ،

برامج  =911- :911ف بؤهمٌة االتفالٌة األممٌة ضد الفساد ، ووضعت ما بٌن أجل التعرٌ

                                                           
، بٌروت ، الندوة العلمٌة حول  ، اآلليات المانونية و المؤسساتية لمكافحة الفساد و الولاية منهعبد الرحمان اللمتونً    11

 .  >8، ص  9188سبتمبر  =1_ >1تفشً ظاهرة الفساد اإلداري و وسائل مكافحته ، 
 .  @8علً مصباح إبراهٌم ، مرجع سابك ، ص   12
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متعددة من أجل توعٌة الجمهور من خالل دراسات و لماءات و ندوات و حمالت إعالمٌة  و 

هدا مثال عن الجمعٌة التً تعمل على محاربة الفساد .
13

 

و االتفالٌات الدولٌة  18-=1تكمن مجاالت التعاون و التحالف الدولً وفما للمانون       

 لمكافحة الفساد فٌما ٌلً :

 التعاون المضائي : -1

 

على ضرورة التعاون على أوسع نطاق و ذلن فً  18-=1من ق  <>إذ نصت المادة         

إطار المعاملة بالمثل ، و فً إطار االتفالٌات الدولٌة المتعلمة بمجال التحرٌات و المتابعات و 

 المتعلمة بالجرائم المنصوص علٌها فً هذا المانون . اإلجراءات المضائٌة

 التعاون مع المصارف و المؤسسات المالية : -2

 

ركز هذا التعاون على تبادل المعلومات و أخذها بعٌن االعتبار فٌما ٌتعلك بؤنواع        

الحسابات و العملٌات التً تتطلب الفحص الدلٌك، والسٌما المعلومات المتعلمة بهوٌة 

14 . خاص الذٌن ٌجب مرالبة حساباتهماألش
 

 التعاون في مجال المعلومات : -3

 

من هذا المانون على التعاون مع دولة أجنبٌة فً مجال تمدٌم المعلومات  1=نصت المادة        

 التً تطلبها هذه الدولة من السلطات الجزائرٌة بمناسبة التحمٌمات الجارٌة على إللٌمها .

 الممتلكات :في مجال استيراد  -4

 

األحكام األجنبٌة التً مرت بمصادرة  18-=1أ_فً مجال المصادرة : أعتبر المانون       

ممتلكات اكتسبت عن طرٌك أحد الجرائم المتعلمة بالفساد و المنصوص علٌها فً ذات المانون 

 نافذة فً الجزائر .

                                                           
، مذكرة ممدمة لنٌل شهادة الماجستٌر إشكالية الفساد و اإلصالح السياسي في المنطمة العربية سٌف الدٌن عطٌش هنً ،   13

 .  :8، ص  @911جامعة الجزائر ،  غٌر منشورة ،فً العلوم السٌاسٌة ،
،  =911فٌفري  91المإرخ فً  18_=1نون من لا 9181أوت  =9ر فً الصاد >1-81من األمر رلم  1=المادة    14

 . ;1ص
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فً االتفالٌات الدولٌة  ب_التجمٌد و الحجر : و ذلن بناء على طلب إحدى دول األطراف     

 المتعلمة بمكافحة الفساد .

و تكمن فً تمدٌم الطلب  <=أما إجراءات هذا التعاون و التحالف فمد نصت علٌه المادة    

المتعلك بالمصادرة من دولة عضو فً االتفالٌة إلى وزارة العدل التً تحٌله إلى النائب العام 

للجهة المضائٌة المختصة .
15

 

ومن خالل هذا التعاون لد تحصلت الجزائر على صفة عضو مإسس فً الجمعٌة        

، ولد اجتمعت هذه الجمعٌة المنعمدة بالعاصمة الدولٌة للسلطات الوطنٌة المعنٌة بمكافحة الفساد 

، والذي حضره كبار  =911أكتوبر  =9إلى  99الصٌنٌة بكٌن حالل الفترة الممتدة من 

دولة ، تم فً هذا اإلطار عمد اجتماعات  وزارٌة مشتركة برئاسة  1=8المسئولٌن ألكثر من 

وزٌر الحكومة خرجت بعدة التراحات و توصٌات التخاذ لرارات صارمة و رسم خطة عمل 

، باإلضافة إلى اتخاذ إجراءات مٌدانٌة لمكافحة هذه اآلفة و الظاهرة الخطٌرة و بغٌة تتمة 

ن من أهم السبل المساعدة فً الولاٌة من الفساد و اإلجراءات المتخذة و فعالٌتها ، ألن ذل

المضاء علٌه .  
16

 

   

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 من نفس المانون . <=المادة   15
، ورلة بحثٌة لدمت فً الملتمى الوطنً الثانً التجربة الجزائرية لمكافحة الفساد بين الوالع و اآلفاق عبد المادر كاس ،    16

 . 81، ص  @911حول آلٌات حماٌة المال و مكافحة الفساد ، جامعة باتنة ، 
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: الطرق العالجية لمنظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد المبحث الثاني

 اإلداري . 

 

لد إن منظمات المجتمع المدنً تمثل سلطة الشعب فً مواجهة أي احتكار أو استبداد        

ٌصدر عن الدولة ، فهً لادرة على فرض إرادتها و رغباتها و لادرة على التؤثٌر و المساهمة 

كل السبل الولائٌة لمنظمات المجتمع  المدنً فً مكافحتها فً لرارات الدولة و هذا بعد فشل 

 للفساد اإلداري ، تلجؤ لطرق أكثر رداعة من شؤنها حفظ المال العام .

نه إذا لم ٌتم منع ولوع جرائم الفساد بتنفٌذ السبل الولائٌة سالفة الذكر تلجؤ و الجدٌر بالذكر أ  

إلى تدابٌر جدٌدة و رادعة و تتمثل فً السبل العالجٌة و هذا كإجراء احتٌاطً راجع إلى وجود 

خلل فً التدابٌر الولائٌة ، مما أدى إلى تفالم األزمة ، و هذا ما سٌتم التطرق إلٌه من خالل 

 بحث . هذا الم

 

 . المطلب األول : تعرية و فضح الفساد        

  

تموم منظمات المجتمع المدنً فً مكافحة الفساد من خالل طرحها لمضاٌا الفساد و         

و كذا الكشف عن الهٌئات و المإسسات التً تورطت  بمختلف أنواعه و كذلن المتسببٌن فٌه ،

 بجرائم الفساد حتى تثٌر الرأي العام و هذا راجع إلى عدة طرق .

تلعب منظمات المجتمع المدنً دورا بالغ األهمٌة فً الكشف عن جرائم الفساد من         

ارٌر الخاصة بمرالبة خالل الرلابة لكافة أعمال المطاع العام و الخاص فً الدولة، و إعداد التم

تنفٌذ الخطط و االستراتٌجٌات و مستوى تنفٌذ الموانٌن و االتفالٌات التً تصادق علٌها الدول و 

، كما أنها تكشف عن مواطن الفساد من ضمنها مستوى تنفٌذ االتفالٌات الدولٌة لمكافحة الفساد 

هات المحلٌة و الدولٌة المعنٌة و المفسدٌن ، و نشر التمارٌر التً تعدها إلى الرأي العام و الج

لمكافحة الفساد ، باإلضافة إلى المطالبة و الضغط المستمرة من أجل تفعٌل المسائلة      و 

 .  المحاسبة 
17
  

و الوصول إلى المعلومة و  وسائل اإلعالم أٌضا دورا مهما فً فضح جرائم الفسادل          

طٌن فً لضاٌاه ، و ترهل أجهزة الحكومة  كشف الستار عنها ، حٌث تعمل على كشف المتور

ظلت  فضائح الفساد و اختالس األموال خالل الفترة األخٌرة تسٌطر على ذا السٌاق ÷، و فً 
                                                           

 , 9@، 8@عبد السالم عبد الالوي ، مرجع سابك ، ص ص   17
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صفحات الصحف عموما و الجرائد خصوصا ، كما تفجرت لضاٌا اختالس البنون الوطنً 

ة المرن المعروفة لى فضٌحالجزائري و التً أحدثت ضجة كبٌرة فً الجزائر ، باإلضافة إ

ملٌون دوالر . 11?و الذي سبب لوحده خسائر فً حدود  بمضٌة " بنن الخلٌفة "
18

 

 فإن دور منظمات المجتمع المدنً فً مكافحة الفساد اإلداري  تتجلى فً :و مجمل المول      

تحمٌمات لكشف لضاٌا الفساد و مرتكبٌها تشجٌع الصحافٌٌن و تحفٌزهم على إجراء  -

توفٌر الحماٌة لهم السٌما المتخصصٌن منهم ، فً الصحافة االستمصائٌة  ، مع 

)التحمٌك(،التً تتمكن من كشف الفساد و تعرٌة الفاسدٌن ، من خالل المعلومات و 

األدلة الوثائك و المستندات المإكدة .
19 

تضطلع الصحف و المنوات اإلعالمٌة  بالدور نشر محاكمة المسإولٌن ، حٌث أن  -

ٌموم بردع المجرمٌن و  عها فً نشر محاكمة المسإولٌن ألن المشرالمنوط ب

اإلعالن عن ذلن حتى ٌخاف من تسول له نفسه ، وذلن حتى ٌحفظ المجتمع من كل 

، لذا فإن نشر فضائح الفساد الصغٌر و الكبٌر على حد سواء ٌعد الشوائب و اآلثام 

دارٌة المضبوطة  تظل لٌد فً السابك كانت الكثٌر من المضاٌا اإلخطوة جٌدة ألنه 

الكتمان ، مما ٌجعل العمال أهون على أصحابها بكثٌر من الفضٌحة العامة على 

الصحف ، كما أنه تشجع كثٌرٌن على اعتماد أنهم ٌنجون جلهم من العٌب االجتماعً 

 حتى لو انكشفت الفضٌحة .
20

 

 

      . المطلب الثاني : المشاركة في سن الموانين و التشريعات      

                                     

فً إطار مكافحة الفساد تعمل منظمات المجتمع المدنً جاهدة على إٌصال صوتها إلى         

الجهات المعنٌة مطالبة بدمجها فً صنع الموانٌن و التشرٌعات الالزمة ، كونها أكثر دراٌة 

 .بالوالع المعاش و هذا ما ٌنعكس على المجتمع ككل 

                                                           
لدمت فً الملتمى   ، ورلة بحثاآلليات المانونية لتفعيل دور اإلعالم في مكافحة جرائم الفساد عبد الحلٌم موساوي ،   18

 . :1، ص  ?911الوطنً حول اآللٌات المانونٌة لمكافحة جرائم الفساد ، جامعة ورللة ، 
، تم تصفح المولع ٌوم  نحو إرساء منهجية فعالة لمؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد في العالم فوزي العزي ،  19

 . @918فٌفري  91

http:// WWW. KENANAINLINE COME/ USERS/ FAWZI 222  . 
، ورلة بحث ممدمة  -دراسة ممارنة–الفساد اإلداري و سبل مكافحته ضمن األطر المانونية صالح بن بكر الطبار ،   20

 . 18، ص :911أكتوبر  ?1-=1للمإتمر الدولً حول محاربة الفساد الذي تنظمه أكادٌمٌة ناٌف للعلوم األمنٌة ، الرٌاض ، 
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من  >8دة إن مشاركة المجتمع المدنً فً الحد من الفساد و الولاٌة منه هو ما كرسته الما      

ٌجب تشجٌع مشاركة المجتمع المدنً فً الولاٌة من الفساد و  الذي ٌنص على " 18-=1ق 

 مكافحته من خالل :

ون اعتماد الشفافٌة فً كٌفٌة اتخاذ المرار و مشاركة المواطنٌن فً تسٌٌر الشإ -

 العمومٌة. 

 إعداد  برامج تعلٌمٌة و تربوٌة و تحسٌس األفراد بمخاطر الفساد على المجتمع ز -

تمكٌن وسائل اإلعالم و الجمهور من الحصول على المعلومات المتعلمة بالفساد مع  -

ً و النظام مراعاة الحٌاة الخاصة و كرامة األشخاص و كذا ممتضٌات األمن الموم

.العام"
21 

إن مفهوم المشاركة ٌعنً النشاط و التحرن ، وٌكون هذا الفعل فعال التصادٌا أو        

اجتماعٌا أو ثمافٌا ....، و هو مفهوم شدٌد االرتباط بما ٌعنٌه مفهوم المواطن من ممارسة و 

فعل المٌدان العام ، و هذا ٌعنً أن المواطن عضو فً المجتمع ، كما ٌرتبط بتعزٌز دوره فً 

دى مشاركته فً إدارة الشؤن العام . المجتمع بم
22

 

تلعب منظمات المجتمع المدنً دورا أساسٌا فً الضغط و التؤثٌر على الحكومة بإلرار       

 لوانٌن مشددة و المشاركة فً  سنها .

أٌضا فً الجزائر على المشاركة فً صنع المرار ، و الشن أن تعزٌز النزاهة كما تعمل       

تاج إلى بٌئة تشرٌعٌة و لانونٌة من أجل تعزٌز المسائلة و المحاسبة ، إن و مكافحة الفساد تح

مشاركة المجتمع المدنً فً تمدٌم ممترحات مشارٌع الموانٌن التً تخص مكافحة الفساد ، أو 

الموانٌن التً تعزز استماللٌة الهٌئات  الرلابٌة أو الموانٌن التً تعزز عدم اإلفالت من العماب 

  .علٌها  ءلى الممتلكات العامة أو االستٌالأو االعتداء ع
23

 

كة فً صٌاغة األنظمة و التشرٌعات و الموانٌن و ٌجب أن تكون هنان أٌضا شرا      

السٌاسات العامة المنظمة لحٌاة األفراد فً المجتمع ، و توطٌد عاللاتها بالبرلمان و تبادل 

و دٌممراطٌة تنسجم مع حاجٌاتها و  المعلومات بٌنهما و الضغط علٌها إللرار سٌاسات عادلة

مصالح مجتمعاتها المحلٌة ، حٌث أن وجود نصوص لانونٌة تحمل تعرٌفا واضحا لتضارب 

                                                           
 المتعلك بمكافحة الفساد فً الجزائر  .  18- =1أنظر لانون   21
،  18، العدد  >1، المجلد  دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد ، المجلة األكاديمية للبحث المانونيخٌرة ساوس ،   22

9189 ،98= ،98> . 
 سعٌد موسى ٌاسٌن ،  مرجع سابك .  23
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المصالح ٌوفر أداة فً أٌدي نشطاء المجتمع المدنً  مطالبة السلطة التشرٌعٌة بإفراز تشرٌعات 

ات .بحٌث ٌتم من خاللها مسائلة و محاسبة من ال ٌلتزم بتلن األخاللٌ
24

 

 ٌمكن استخالص دور منظمات المجتمع المدنً فً سن الموانٌن و التشرٌعات فٌما ٌلً :       

تعزٌز عاللة المإسسات المدنٌة مع السلطة التشرٌعٌة و التنفٌذٌة و المتابعة المضائٌة  -

لحاالت الفساد ، و تشكٌل التحالفات لتعزٌز مبادئ  الشفافٌة و النزاهة و الحكم 

 الصالح .

 

شراكة المجتمع المدنً فً صٌاغة األنظمة و التشرٌعات و الموانٌن و السٌاسات  -

فً المجتمع و توطٌد عاللتها بالبرلمان ، حٌث أن العامة المنظمة لحٌاة األفراد 

وجود نصوص لانونٌة تحمل تعرٌفا واضحا لتضارب المصالح ٌوفر أداة فً أٌدي 

اهرة الفساد : كما على المجتمع ناشطاء المجتمع المدنً إلثارة الوعً حول ظ

المدنً مطالبة السلطة التشرٌعٌة بمرار التشرٌعات ، بحٌث ٌتم من خاللها محاسبة 

من ال ٌلتزم بتلن األخاللٌات .
25 

 

 

مشاركة منظمات المجتمع المدنً من خالل الشراكة المجتمعٌة فً دعم التشرٌعات  -

الذي من شؤنه توفٌر إمكانٌة الوصول و اإلطار المانونً المتعلك بالتموٌل السٌاسً ، 

إلى المعلومات المطلوبة ، و األخذ بممترحات  المجتمع المدنً عند صٌاغة تلن 

 التشرٌعات التً من شؤنها الحد من مظاهر الفساد اإلداري.

 

أما فٌما ٌخص السلطة المضائٌة فعلى المجتمع المدنً ممارسة دوره فً ضمان  -

و تمكٌن الجهاز المضائً و مرالبة أدائه و متابعة حاالت استمالل السلطة المضائٌة ، 

الفساد التً تطرح أمامه ، لٌحثها بما ٌنسجم مع احترام الحرٌات العامة و الحموق 

السٌاسٌة و المدنٌة لألفراد ، و توفٌر البٌئة الحمولٌة التً تحدد الوضع لمإسسات 

جدٌد شكلها .المجتمع المدنً و ٌكسبها الشرعٌة و االعتراف بها و ت
26 

 

 

                                                           
 . 19، ص  @911أوت  <8، ٌومٌة الحوار ،  مرالبة الفساد، دور المجتمع المدني في سامً فودة   24

 
 .  @918فٌفري  ?8، تم تصفح المولع ٌوم  االتفاليات الدولية و اإللليمية لمكافحة الفساددمحم بوعمران ،   26
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 المسائلة الحكومية و المانونية  المطلب الثالث : تأمين

 

فإذا كانت الحكومة خاضعة للمسائلة عن طرٌك  تستمد الحكومة مشروعٌتها من الشعب ،  

المرالبة و الدٌممراطٌة و الشفافٌة فً العملٌات الحكومٌة فً ظل مكافحة مشروعة و فعالة فً 

 مكافحة الفساد ، ٌرجع الفضل إلى الدور الذي تموم به منظمات المجتمع المدنً . 

م المتجدد باإلدارة بشكل عام و تمثل المسائلة مفهوما برز بوصفه جزءا من االهتما       

تحمٌك مطلع األمانة فً اإلدارة بشكل خاص ، وهذا المفهوم ٌعنً فً الوالع المحاسبة عن 

 المخرجات و النتائج المتولعة من األشخاص و األجهزة و الحكومة ككل .

 و عرفت المسائلة بتعرٌفات عدٌدة منها :       

الطلب من المسإولٌٌن تمدٌم  إلنمائً على أنها : "م المتحدة اعرفها برنامج األم       

التوضٌحات الالزمة ألصحاب المصلحة حول كٌفٌة استخدام صالحٌاتهم و تعرٌف واجباتهم و 

األخذ باالنتمادات التً توجه لهم و تلبٌة المتطلبات المطلوبة منهم و لبول بعض المسإولٌة عند 

. " الكفاءة أو عند الخداع و الغشالفشل و عدم 
27

 

كما تعرف نظم المسائلة على أنها واجب المسإولٌٌن عن الوظائف الرسمٌة سواء كانوا        

سٌر خالل منتخبٌن أو معٌنٌن ، وزراء أو موظفٌن و من فً حكمهم فً تمدٌم تمارٌر دورٌة 

العمل فً المإسسة أو الوزارة ، بشكل ٌتم فٌه توضٌح لراراتهم و تفسٌر سٌاساتهم ، و 

داد لتحمل المسإولٌة المترتبة على هذه المرارات ، و االلتزام بتمدٌم تمارٌر عن سٌر االستع

العمل فً مإسستهم ٌوضح االٌجابٌات و السلبٌات و مدى النجاح أو اإلخفاق فً تنفٌذ 

سٌاساتهم فً العمل . 
28

 

 

 تعمل منظمات المجتمع المدنً جاهدة على مكافحة الفساد فً الجزائر من خالل مسائلة

الحكومة ، وذلن عن طرٌك األحزاب السٌاسٌة ، حٌث أن وجود األحزاب معناه وجود 

المعارضة و هو ما ٌحول دون اإلنفراد بالرأي فً تسٌٌر الحكم و مإسسات الدولة ، فإذا ما 

انحرفت هذه المإسسات و الهٌئات عن تنفٌذ الوعود التً لطعتها و البرامج الممترحة ، وجد 

دها و تكشف عن األخطار ، وتمدم بالممابل لبدائل التً من شؤنها مواجهة من ٌمودها و ٌنتم

                                                           
، هٌئة النزاهة ، لسم  البحوث و الدراسات ، تم  دور األجهزة الرلابية في مكافحة الفساد ،إحسان علً عبد الحسٌن   27

 .  >918فٌفري  91تصفح المولع ٌوم  

http: www. Nazaha. org /files/ dmocratic  _ governance/ kedo _policy -paper  .  
 .  1:عبٌر مصباح  ، مرجع سابك ، ص   28
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المشاكل التً تعجز المإسسات الرسمٌة من خاللها ، ومنه فالمعارضة تعد شكل من أشكال 

المحاسبة و الرلابة .
29

 

كما تساهم فً مكافحتها للفساد اإلداري من خالل إخضاع األشخاص الذٌن ٌتولون       

المناصب العلٌا فً الدولة المسائلة المانونٌة ة اإلدارٌة عن نتائج أعمالهم ، والذٌن ٌكونون 

 بدورهم مسإولٌٌن أمام السلطة التشرٌعٌة التً تتولى الرلابة على أعمال السلطة التنفٌذٌة . 

ل منظمات المجتمع المدنً أٌضا على تطوٌر دور الرلابة و المسائلة للهٌئات تعم      

التشرٌعٌة من خالل األدوات البرلمانٌة المختلفة فً هذا المجال مثل : األسئلة الموجهة 

 للوزراء و طرح المواضٌع للنماش العلنً .

ألولوٌات األساسٌة فً ٌسعى المجتمع المدنً فً مطالبته بمسائلة الحكومة ألنها إحدى ا      

مكافحة الظاهرة لكً تصبح أكثر شفافٌة عن طرٌك تسهٌل المشاركة و اإلشراف  الواسع 

 النطاق من جانب المنظمات المدنٌة و وسائل اإلعالم .

و لد طور البنن الدولً و بنون التنمٌة األخرى خالل السنوات األخٌرة استراتٌجٌات        

طرٌمها إلى إدران أهمٌة المجتمع المدنً فً مطالبته بالمسائلة  لمكافحة الفساد ، و هً فً

الحكومٌة و تؤمٌنها ، لكن كون هذه المإسسات مصارف تشترن أكبر من المجتمع المدنً 

لتعزٌز مثل هذا االنخراط من جانب الحكومة نفسها ، فوفما إلستراتٌجٌات البنن نفسها تكمن 

لواعد النزاهة و الشفافٌة بفتح المجال أمام مإسسات فً مساعدة الدول حتى تتمكن من إرساء 

المجتمع المدنً و ووسائل اإلعالم من أجل المٌام بالمسائلة .
30

 

أما فٌما ٌخص المسائلة المانونٌة تكون من خالل تمدٌم نوع من الحماٌة للمواطنٌن ،        

و المفسدٌن ، و الذٌن لد  سواء أولئن الذٌن ٌمعون ضحاٌا للفساد أو الذٌن ٌمومون بفضح الفساد

ٌتعرضون لألذى و ذلن بتمدٌم المنشورات المانونٌة لهم أو رفع الدعاوي للمضاء ضد الجهات 

التً تتؤكد من فسادها ، باعتبارها معنٌة بالحفاظ على حموق المجتمع و مصالحه .
31

 

ٌتولون أٌضا من أدوار المجتمع المدنً المحاسبة التً هً خضوع األشخاص الذٌن        

المناصب العامة للمسائلة المانونٌة و اإلدارٌة و األخاللٌة عن نتائج أعمالهم ، أي أن ٌكون 

الموظفٌن الحكومٌٌن مسإولٌٌن أمام رإسائهم ، الذٌن ٌكونون بدورهم مسإولٌٌن أمام السلطة 

 التشرٌعٌة التً تتولى الرلابة على أعمال السلطة التنفٌذٌة .

ت المجتمع المدنً على محاسبة موظفً الدولة ، حٌث أن ضعف و كم تعمل منظما       

انعدام عنصر الرلابة و المحاسبة على موظفً الدولة  ٌإدب إلى انتشار و تفشً الفساد بٌنهم ، 
                                                           

 .  @89، مرجع سابك ، ص  سٌف الدٌن عشٌط هنً   29
 . 1>عبد السالم  عبد الالوي ، مرجع سابك ، ص   30
 . 9@ص ،   بد السالم عبد الالوي ، مرجع نفسهع  31
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و إلى إساءة استعمالهم لسلطاتهم التمدٌرٌة ، و تجاوز حدود صالحٌاتهم و العبث بؤموال الدولة 

نٌن من جهة أخرى ، و هنا البد من إنشاء  األجهزة الرلابٌة من جهة ، و استغالل المواط

الالزمة و المادرة على كشف االنحرافات  و المإسسات أال أخاللٌة  داخل الجهاز اإلداري 

المعنً ، و التحمٌك مع المواطنٌن المنحرفٌن و فرض العموبات التً ٌستحمونها علٌهم .
32
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   اني .الثخالصة الفصل 

األخٌر و من خالل دراستنا لدور منظمات المجتمع المدنً فً مكافحة الفساد و فً         

 اإلداري و الولاٌة منه ٌتضح ما ٌلً :

ال تزال منظمات المجتمع المدنً فً الجزائر تفتمر لإلمكانٌات التً من شؤنها أن تسهل        

عملها فً مجاالت عدٌدة ، كما أن  منظمات المجتمع المدنً أصبحت تتحرن فً نطاق                 

ضٌك ، حٌث أن الفساد طال هذه المنظمات فً حد ذاتها ، و هذا ما ٌجعلها غٌر لادرة على 

ة الفساد فً الدولة نتٌجة لضعفها و عدم كفاءتها ، باإلضافة إلى التظلٌل فً المعلومات مواجه

إلى جانب ذلن نجد الضغوطات و سٌاسات الترهٌب التً تمارس ضدها ، رغم نص الدستور 

 الجزائري علٌها .    
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 الخاتمة .      

إن الحرب ضد الفساد ال ٌمكن حسمها خالل شهور أو حتى سنوات للٌلة ، فاألمر         

ٌفرض معالجة األسباب الرئٌسٌة التً تؤدي إلى تفشً الظاهرة و عدم االكتفاء بمعالجة 

و عدم االكتفاء بسٌاسة عامة ولائٌة ، تكون  مظاهرها ، ما ٌعنً تبنً سٌاسة عامة إستبالٌة

علمٌة والعٌة فاعلة فً جوانبها السٌاسٌة ، اإلدارٌة ، االلتصادٌة ، المالٌة و االجتماعٌة ٌشارن 

فٌها الجمٌع ، بدءا من السلطات السٌاسٌة التً علٌها أن تضمن استماللٌة المضاء و تضع 

فٌذها ، إلى المضً إلى تفعٌل دور المجتمع اآللٌات التشرٌعٌة الالزمة مع الحرص على تن

المدنً من أجل ثمافة معززة لمٌم النزاهة بٌن كافة أطٌاف المجتمع ، تستخدم فٌها لغة سهلة 

 تخاطب وعً و عملٌة المواطن البسٌط .

كما ٌعد الفساد اإلداري ظاهرة خطٌرة تحتاج إلى تحلٌل و تدلٌك و تشخٌص ، ألن         

ٌمكن الوصول إلى العالج المناسب لهذه الظاهرة و التً أخذت منحى  بدون التشخٌص ال

تصاعدٌا فً الجزائر ، و هذا التصاعد راجع إلى ضعف المؤسسات المدنٌة فً مكافحتها ، 

باإلضافة إلى ضعف اآللٌات المتعددة من طرفها ، و هذا راجع إلى جملة من النتائج التً تم 

 استخالصها و المتمثلة فً :

تعمٌد و التشابن الذي تعرفه ظاهرة الفساد جعل الباحثٌن ٌختلفون فً تحدٌد إن ال -

مهامه، و ٌتضح ذلن من خالل أن ظاهرة الفساد تتخذ مفاهٌم مختلفة ، كما تتعدد 

 أشاكه نتٌجة ألسباب بٌئٌة اجتماعٌة و أسباب بٌئٌة داخلٌة .

 .ٌعتبر الفساد اإلداري ظاهرة منتشرة فً المؤسسات الجزائرٌة  -

إن مكافحة الفساد اإلداري لم تصل بعد إلى الحد األدنى من تطلعات الشارع  -

 الجزائري بسبب غٌاب اإلرادة السٌاسٌة لإلصالح .

تدنً فعالٌة المجتمع المدنً و ضعف احترافٌته فً مناهضة جرائم الفساد ، كما  -

لمانونٌة ، ٌعانً من للة السوائل وشح فً الموارد ، ناهٌن عن العوائك اإلدارٌة و ا

التً حالت دون حرٌته فً كشف لضاٌا الفساد الكبرى و التً أصبحت تطل علٌنا 

من الخارج لبل الداخل ، فً حٌن ٌفترض فً المجتمع المدنً أن ٌمثل مجال الحرٌة 

 السٌاسٌة ، االلتصادٌة ، االجتماعٌة و العلمٌة .

ولاٌة من الفساد و تدنً المؤسسات اإلدارٌة الجزائرٌة مثل الهٌئة الوطنٌة لل -

مكافحته،رغم منحها االستمالل المالً و الشخصٌة المعنوٌة ، مع منحها جملة من 

الصالحٌات الواسعة النطاق التً تساعدها على أداء مهامها فً مكافحتها للفساد ، 

 لكن ما ٌعاب على هذه الهٌئة هٌمنة السلطة التنفٌذٌة علٌها فً كل صالحٌاتها . 
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 المرآن الكرٌم : -أوال      
 

  . ورة الرومس  -1

 .ورة المصص س   -2

 

 المواثٌك الرسمٌة : -ثانٌا

 

المتضمن اإلطار  ، 2666فٌفري  26المؤرخ فً  61-66لانون رلم  -1

المانونً و المؤسسً لمكافحة الفساد و الولاٌة منه ، الجرٌدة الرسمٌة ، العدد 

14 . 

 

 :الكتب  -ثالتا           

 

الفساد االلتصادي أسبابه أشكاله آثاره آلٌات نزٌه عبد المحفوظ دمحم مبرون ،  -1

 .  2613، اإلسكندرٌة ، دار الفكر الجامعً ، مكافحته 

 

الوطن و المجتمع –العولمة و الدولة  حمزة غسان سنو،علً أحمد الطراح ، -2
العالمً دراسات فً التنمٌة السٌاسٌة و االجتماع المدنً فً ظل الهٌمنة 

 .   2662، بٌروت ، دار النهضة العربٌة ، -االلتصادٌة العالمٌة

 

طبة للنشر ، الجزائر ، دار لر المدخل إلى علم السٌاسةعبد الوهاب بن خلٌف ،  -3

 .  2616و التوزٌع ، 

 

، الماهرة ، مكتبة األسٌرة ،  الموسوعة العربٌة للمجتمع المدنًأمانً لندٌل ،  -4

2669 . 

 

، بٌروت ، مركز دراسات الوحدة المجتمع المدنً دراسة نمدٌة ،  عزمً بشار ة -5

 .  2668،  3العربٌة ، ط

 

،  -األردن-، عمان فسادالحكومة الرشٌدة و مكافحة المحً الدٌن شعبان توق ،  -6

 . 2614دار الشروق للنشر و التوزٌع  ، 

 



 قائمة المراجع                                            
 

56 

 

،  الفساد اإلداري ة إستراتٌجٌة المكافحة اإلعالمٌةدمحم إبراهٌم عبد هللا الزبٌدي ،  -7

 . 2617العراق، دار غٌداء للنشر و التوزٌع ،  

 

 .  2669، لبنان ، دار البالً ، الفمر و الفساد فً العالم العربً سمٌر التنٌر ،   -8

 

،  الفساد اإلداري و بعض أشكاله من وجهة نظر المدٌرٌنفٌصل الدلٌمً  ،  -9

 .1999جامعة بغداد ، 

 

الرلابة المالٌة و اإلدارٌة و دورها فً أحمد مصطفى صبٌح ،  -01

، مصر ، مركز الدراسات العربٌة للنشر و التوزٌع ،  الحد من الفساد اإلداري

2616 . 

 

داري و المالً و آثاره االلتصادٌة و الفساد اإلهشام ألشمري ،  -11

 .  2611، عمان ، دار البازوري ،  االجتماعٌة

 

، اإلسكندرٌة  ، دار لفساد اإلداري عصام عبد الفتاح مطر ، ا -01

 . 2611الجامعة الجدٌدة ، 

 

استراتٌجٌات عالء فرحان طالب ، علً الحسٌن حمٌدي العامري ،  -13

 . 2614، دار األٌام ،  ، عمان محاربة الفساد اإلداري و المالً

 

، مصر ، دار عولمة الفساد و فساد العولمة حمٌدي عبد العظٌم ،  -14

 . 2668الجامعة ، 

 

، األردن ، عالم الكتاب الحدٌث ،  إدارة الفساد نعٌم إبراهٌم الظاهر ، -15

2613 . 

 

،   الفساد و إبراز الجرائم و اآلثار و سبل المعالجهفادٌة لاسم بٌضون ،  -16

 . 2613لبنان ، منشورات الحلبً ، 
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، عمان ، مركز الفساد اإلداري فً الوظٌفة العامة حمزة حسٌن الطائً ،  -17

 . 2615الكتاب األكادٌمً ، 

 

، الجزائر ، دار الهومة  النظام المانونً لمكافحة الرشوةموسى بودهان ،  -18

 ،2616  . 

 

، مصر ،  الفساد نحو استراتٌجٌات الوطنٌة لمكافحة دمحم الذٌبات ،  -19

 . 2611المنظمة العربٌة لتنمٌة إدارٌة ، 

 

، عمان ، دار الفكرة ،  مكافحة الفسادأحمد محمود نهار أبو سواٌلم ،  -26

2616 . 

 

،  آلٌات حماٌة المال العام و الحد من الفساد اإلداريدمحم خالد المهاٌنً ،  -21

 . 2669، المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة ، مصر

 

، دور الصحافة فً تدعٌم تنفٌذ  آلٌات اإلستراتٌجٌة عبد العزٌز راشد  -22

، بغداد الكلٌة التمنٌة  -نموذج البرلمان-الوطنٌة لمكافحة الفساد دراسة تحلٌلٌة

 . 2616اإلدارٌة للنشر ، 

دور الرلابة الشعبٌة فً التصدي لظاهرة الفساد فً لاسم دمحم عبٌد ،  -23
 اسات المانونٌة  ، د س ط .، العراق ، مركز الدر العراق

  

 : المماالت  -رابعا          

 

المجتمع المدنً نصٌب و تحدٌات ، مجلة العلوم االجتماعٌة و لندة نصٌب ،  .1

 .  2666،  15، العدد  اإلنسانٌة
 

التطور الدٌممراطً فً الوطن العربً:لضاٌا و إشكالٌات حسن توفٌك إبراهٌم ،  .2

  .  2666،  142،عدد المجلة السٌاسٌة الدولٌة 
 

دور المجتمع المدنً فً تحمٌك التنمٌة  لرزٌر محمود ، ٌحٌاوي مرٌم ،  .3

، جامعة بسكرة   7مجلة الفكر ، العدد  الشاملة فً الجزائر بٌن الثبات و التغٌٌر ،

 . 
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، مجلة  المفهوم أألسباب و طرق المعالجة–الفساد مشكلة المرن علً بفنٌش ،  .4

 .  2611جانفً  15ة  ، جامعة األغواط  ، الدراسات االلتصادٌ
 

، مجلة االجتهاد  -مدخل مفاهٌمً-الفساد اإلداريعبد الحمٌد بن مشري ،  .5

 .  16 15، 65المضائً ، العدد 
 

-دور مؤسسات المجتمع المدنً فً مكافحة الفسادإسراء عالء الدٌن نوري ،  .6

،  66سٌاسٌة ، العدد ، مجلة تكرٌت للعلوم المانونٌة و ال -دراسة حالة العراق

2662  ،69 . 
 

دور المجتمع المدنً فً مكافحة الفساد ، المجلة األكادٌمٌة خٌرة ساوس ،   1 .7

 . 217، 216، 2612،  61، العدد  65، المجلد  للبحث المانونً
 

 
 : الملتمٌات و الندوات -خامسا          

 
الممامة أثرها على وضعٌة المؤسسات الدٌممراطٌة جمشٌة شلٌب الذراع ،  -1

، ورلة بحثٌة ممدمة فً ندوة حول :دور  عملٌة التحول الدٌممراطً فً الجزائر

 8-7المجتمع المدنً فً دعم المسار الدٌممراطً فً الجزائر ، جامعة شلف ، 
 . 2611دٌسمبر 

، ) ورلة بحثٌة  دور المجتمع المدنً فً مكافحة الفسادعبد المالن رداوي ،  -2
لدمت فً الملتمى الوطنً الثانً حول آلٌات حماٌة المال العام  و مكافحة الفساد ، 

 ( .  2669جامعة المدٌة ، 
 

، اآللٌات المانونٌة و المؤسساتٌة لمكافحة الفساد و عبد الرحمان اللمتونً  -3
و وسائل  ، بٌروت ، الندوة العلمٌة حول تفشً ظاهرة الفساد اإلداري الولاٌة منه

 .  2611سبتمبر  66_ 65مكافحته ، 
 

، التجربة الجزائرٌة لمكافحة الفساد بٌن الوالع و اآلفاق عبد المادر كاس ،   -4
ورلة بحثٌة لدمت فً الملتمى الوطنً الثانً حول آلٌات حماٌة المال و مكافحة 

 .  2669الفساد ، جامعة باتنة ، 
 

لتفعٌل دور اإلعالم فً مكافحة جرائم  اآللٌات المانونٌةعبد الحلٌم موساوي ،  -5
، ورلة بحث لدمت فً الملتمى  الوطنً حول اآللٌات المانونٌة لمكافحة الفساد 

 .  2668جرائم الفساد ، جامعة ورللة ، 
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–الفساد اإلداري و سبل مكافحته ضمن األطر المانونٌة صالح بن بكر الطبار ،  -6
، ورلة بحث ممدمة للمؤتمر الدولً حول محاربة الفساد الذي  -دراسة ممارنة

 .  2663أكتوبر  68-66تنظمه أكادٌمٌة ناٌف للعلوم األمنٌة ، الرٌاض ، 
 

 
  المذكرات : -سادسا         
 

 مذكرات الدكتوراه :  - أ
 

 
، اآللٌات المانونٌة لمكافحة الفساد اإلداري فً الجزائر حاجة عبد العالً ،  -1

ٌر مدمة لنٌل شهادة دكتوراه فً الحموق تخصص لانون عام ،غأطروحة م

 . 2613منشورة ، جامعة بسكرة ، 

 

، أطروحة ممدمة  عاللة المواطن باإلدارة فً المانون الجزائريغزالن سلٌمة ،  -2

 . 2616لنٌل شهادة الدكتوراه ، غٌر منشورة،جامعة الجزائر ، كلٌة الحموق ، 

 
 

 مذكرات الماجستٌر : - ب
 

دور المجتمع المدنً فً تحمٌك الدٌممراطٌة االشتراكٌة  فً منٌر زٌان ،  -1
، مذكرة ممدمة لنٌل شهادة الماجستٌر فً السٌاسة العامة و التنمٌة ،غٌر الجزائر

 منشورة ، جامعة الجلفة ، ،كلٌة الحموق و العلوم السٌاسٌة .
 

،  -ع و آفاقوال-المجتمع المدنً و حماٌة البٌئة فً الجزائرحواس صباح ،  -2
مذكرة ممدمة لنٌل شهادة الماجستٌر فً المانون العام ،غٌر منشورة ، جامعة 

 . 2615سطٌف ، كلٌة الحموق و العلوم السٌاسٌة ، 
 

دور منظمات المجتمع المدنً فً التنمٌة المحلٌة فً عبد السالم عبد الالوي ،  -3
مذكرة ممدمة لنٌل  ، -دراسة مٌدانٌة لوالٌتً المسٌلة و برج بوعرٌرٌج-الجزائر

شهادة الماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة و العاللات الدولٌة ،غٌر منشورة ، جامعة 

 . 2612ورللة,كلٌة الحموق و العلوم السٌاسٌة ، 
 

المجتمع المدنً فً دول المغرب العربً و دوره فً التنمٌة محً الدٌن بٌاضً ،  -4
، مذكرة مكملة لنٌل شهادة الماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة و العاللات  السٌاسٌة

 . 2612الدولٌة ، غٌر منشورة ،جامعة بسكرة ، 
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–دور المجتمع المدنً فً بناء األمن ألهوٌاتً فً العالم العربً سمٌة أوشن ، -5
، مذكرة ممدمة لنٌل شهادة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة ، -دراسة حالة الجزائر

 .  2616ر منشورة ، جامعة بسكرة ، غٌ
 

، مذكرة   المجتمع المدنً فً الجزائر و دوره فً التنمٌة السٌاسٌةالعابد عمر ،  -6
ممدمة لنٌل شهادة مستر فً العلوم السٌاسٌة  ،غٌر منشورة ، جامعة بسكرة 

،2616 . 
 

،  -والع و آفاق-المجتمع المدنً و حماٌة البٌئة فً الجزائرحواس صباح ،  -7
كرة ممدمة لنٌل شهادة ماجستٌر فً المانون العام تخصص لانون البٌئة  ،غٌر مذ

 . 2615منشورة ، جامعة سطٌف ، كلٌة الحموق و العلوم السٌاسٌة  ، 
 

دراسة حالة –دور تنظٌمات المجتمع المدنً فً التنمٌة السٌاسٌة منى هرموش ،  -8
السٌاسٌة ،غٌر منشورة ،  ، مذكرة ممدمة لنٌل شهادة ماجستٌر فً العلوم -الجزائر 

 . 2616جامعة باتنة ، كلٌة الحموق و العلوم السٌاسٌة ، 
 

اآللٌات المانونٌة و المؤسساتٌة لمحاربة الفساد اإلداري لً بٌوض رٌمة ،  -9
، مذكرة ممدمة لنٌل شهادة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة ،غٌر منشورة ، الجزائر 

 .  2626السٌاسٌة ، جامعة بسكرة ، كلٌة الحموق و العلوم 

 
إشكالٌة الفساد و اإلصالح السٌاسً فً المنطمة سٌف الدٌن عطٌش هنً ،  -16

، مذكرة ممدمة لنٌل شهادة الماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة ،غٌر منشورة ، العربٌة 

 .  2669جامعة الجزائر ، 
 

ولٌد خالن ، دور المؤسسات الدولٌة فً ترشٌد الحكم المحلً ، مذكرة مكملة لنٌل  -11
شهادة الماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة و العاللات الدولٌة ،غٌر منشورة ، جامعة 

 . 2669لسنطٌنة ، 

 
 : الموالع اإللكترونٌة :سابعا         

 
 .خصائص المجتمع ووظائفه  -1

                         WWw.3 boii . net /civisociety info / cs – roles – 
htn – 62 k.  
 

  . أثر السلطوٌة على المجتمع المدنً، عبد الغفار شكر -2
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         http://ww.ahramarab –/acpss/ index  egorg .              

 

ً فً تعزٌز النزاهة و مكافحة دور منظمات المجتمع المدنسعٌد موسى ٌاسٌن ،  -3
 .  الفساد

    http//:WWW.AHHEWAR .ORG/DEBAT /SHOW .ART ASP ?AID 
‘à(çé. 

 

نحو إرساء منهجٌة فعالة لمؤسسات المجتمع المدنً فً مكافحة فوزي العزي ،  -4
 .  الفساد فً العالم

    http://WWW.KENANAONLINE .COME l FAWZI 222 PORTS l 
705575.  

 

  و مكافحة الفساد مطلب شعبًعلً أبو حبلة ، محاربة  -5
   http://www. Alwatanvoice org /publiction acc _annual _report- 
2013 

 
نحو إرساء منهجٌة فعالة لمؤسسات المجتمع المدنً فً مكافحة ،  فوزي العزي -6

 .  الفساد فً العالم

http:// WWW. KENANAINLINE COME/ USERS/ FAWZI 222  .  

 

    wwwttph//:.   االتفالٌات الدولٌة و اإلللٌمٌة لمكافحة الفساددمحم بوعمران ،  -7
Newtadic  org / /or /0 25 % D 08 . 

 

، هٌئة النزاهة ،  ، دور األجهزة الرلابٌة فً مكافحة الفسادإحسان علً عبد الحسٌن  -8
 لسم  البحوث و الدراسات. 

htt://www. Nazaha. org /files/ dmocratic  _ governance/ kedo 
_policy -paper  .  

 
 .http//:WWW. EJEMAY معولات التنمٌة _الفساد اإلدارينورة الحمودي ،  -9

COM/ SHOWTHREAD _PLP= 2427 . 

 
 

 

http://ww.ahram/
http://www.ahhewar/
http://www.kenanaonline/
http://www/
http://www/
http://www/
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 الصفحة....................................................................................المحتويات

 .. ............................................................................................مقدمة .

 

 01لمجتمع المدني و الفساد اإلداري ......................اإلطار العام لدراسة ا الفصل األول :

 

 01.............................................المبحث األول : مدخل مفاهيمي للمجتمع المدني .

 

 01..........................................تعريف المجتمع المدني و خصائصه  المطلب األول :

 01.....................................................مؤسسات المجتمع المدني  المطلب الثاني :

 01.............................................أركان المجتمع المدني و وظائفه  المطلب الثالث :

 

 01المفاهيمي للفساد اإلداري ............................................إلطار المبحث الثاني : ا

 

 01.....................................مفهوم الفساد اإلداري و تطوره التاريخي  المطلب األول :

 41.............................................أسباب الفساد اإلداري و مظاهره  المطلب الثاني :

 41............................................اآلثار الناجمة عن الفساد اإلداري  المطلب الثالث :

 

 41....الفصل الثاني : آليات منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد اإلداري في الجزائر

 

  41.....اإلداري  المبحث األول : الطرق الوقائية لمنظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد

 

 43.....................................................إعداد الدراسات و البحوث  المطلب األول :
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 43............................................................التوعية االجتماعية  المطلب الثاني :

 11.................................................التنسيق مع المنظمات الدولية المطلب الثالث : 

 

 11....المبحث الثاني : الطرق العالجية لمنظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد اإلداري

 

 11...........................................................تعرية و فضح الفساد  المطلب األول :

 13.....................................ركة في سن القوانين و التشريعات المشا المطلب الثاني :

 13..........................................تأمين المسائلة الحكومية و القانونية  المطلب الثالث :

 

 34.............الخاتمة ...............................................................................

 33...................................................................................قائمة المراجع .

 14................................................................................الفهرس............

 

  

 

 

 

 

 


