Route Educational and Social Science Journal

ISSN: 2148-5518

Volume 5 (9), July 2018

Received/Geliş
14 /6/2018

Article History
Accepted/ Kabul
22 /6/2018

Available Online / Yayınlanma
1 /7/2018

األخالقيات اإلدارية في اإلدارات المحمية و دورىا في مكافحة الفساد اإلداري
ــــــ الجزائر أنموذجا ــــ

موساوي راشدة.الباحثة

 الجزائر/  جامعة حمو لخضر ـــ الوادي/ طالبة دكتوراه عموم سياسية

الملخص

،إضمحبلؿ القيم األخبلقية:أصبح موضوع أخبلقيات اإلدارة من أىم ادلواضيع اليت حضيت بإىتماـ واسع و ذلك ألسباب عديدة صلد يف مقدمتها
 و ىذا األخَت و بإعتباره ظاىرة خطَتة أمجعت رلمل تقارير اخلرباء و الباحثُت يف،... تزايد نسبة الفساد اإلداري،إستغبلؿ العودلة من جانبها السليب
ىذا اجملاؿ على ضرورة معاجلتها و خاصة يف الدوؿ النامية اليت تنتشر فيها بنسبة أعلى رغم عدـ توفر إحصاءات دقيقة عن حجم ىذه الظاىرة إال
 فبعد أف كانت الكفاءة و اخلربة من معايَت األعماؿ اإلدارية طغت لضرورة حتمية معايَت األخبلؽ و أعادت ترتيب و.أف الواقع ال يشَت لغَت ذلك
 و ىذا ما دعت إليو كل ادلنظمات احمللية و اإلقليمية و كذا،صياغة سياسات اإلدارات و أىدافها للوصوؿ إذل حتقيق الثقة بُت اإلدارة و ادلواطن
 وسيتم من خبلؿ ىذه الورقة البحثية التطرؽ إذل أخبلقيات اإلدارة يف اإلدارات العمومية يف اجلزائر مع الًتكيز،الدولية مبا فيه ا منظمة الشفافية الدولية
.على الشأف احمللي فيها و أىم جهود الدولة اجلزائرية دلكافحة الفساد اإلداري
. أخبلقيات اإلدارة ػ اإلدارة احمللية ػ ػ الفساد اإلداري ػ ػ ادلواطن ػ ادلوظف العمومي ػ جودة األداء ػ اخلدمة العمومية:الكلمات المفتاحية

Summary
The subject of management ethics has become one of the most important topics that have been widely
noticed for many reasons. First of all, the erosion of moral values, the exploitation of globalization on its
negative side, the increasing proportion of administrative corruption ... and the latter as a serious
phenomenon. In this area, the need to address, especially in developing countries, which are spread at a
higher rate despite the lack of accurate statistics on the size of this phenomenon, but the reality does not
indicate otherwise. After the efficiency and experience of the administrative work standards were
overshadowed by the necessity of the inevitability of ethics standards and rearranged and formulated
policies and departments of the departments to achieve confidence between the administration and the
citizen, as called for by all local and regional and international organizations, including Transparency This
paper will discuss the ethics of management in the public administrations in Algeria with a focus on local
affairs and the Algerian state's most important efforts to combat administrative corruption.
key words: Management Ethics- Local Administration -Administrative Corruption - Citizen - Public
Employee - Quality Performance - Public Service.
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الباحثة.موساوي راشدة
المقدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
إف التزايد ادللحوظ يف حاجيات و خدمات ادلواطنُت و الراجع إذل زيادة النمو الدديوغرايف و إنتشار معادل الثورة التكنولوجية و ادلعلوماتية يف نفس
الوقت للكثَت من الدوؿ أدى إذل حتمية تعقد األعماؿ وتشابكها يف اإلدارات و ادلؤسسات اإلقتصادية و كذا اخلدماتية ،و ىذا ما إنعكس يف غالب
األوضاع إذل تفشي ظاىرة الفساد بأنواعها ادلارل ،اإلقتصادي ،اإلداري...و رغم عدـ توفر إحصاءات دقيقة عن ىذه الظاىرة و الراجع إذل أف معظم
الدوؿ ال تعطي التقارير و النسب الصحيحة عن حجم الفساد فيها حفاظا على صورهتا أماـ باقي الدوؿ ،إال أننا نركز يف ىذه الورقة البحثية على أف
معيار األخبلؽ كاف و ال بد أف يكوف من أىم ادلعايَت يف جل اإلدارات و الوظائف سواء احلكومية منها أو اخلاصة ،و على مجيع الدوؿ مبا فيها
اجلزائر أف تضع إسًتاتيجية شاملة طويلة ادلدى للقضاء أو باألحرى التخفيف من ىذه الظاىرة اليت سيكوف ذلا أبعاد جد سيئة إقتصاديا و حضاريا و
كذا تارخييا ألف ادلدونات و األقبلـ ال ترحم ،فكل سيجل لصاحل أو لغَت صاحل ىذه الدوؿ ،و ذلذا جيب مراعاة اجلانب األخبلقي كأىم مبدأ يف
ادلعامبلت ،يف التوظيف ،يف القيادة  ،يف تنظيم و توجيو اإلدارات و الوظائف و كذا ادلؤسسات و ادلنظمات العمومية  ،و سيتم تناوؿ يف ىذه الورقة
البحثية كل من اإلطار ادلفاىيمي دل تغَتات ىذا البحث ،و يليو أىم رلهودات الدولة اجلزائرية يف القضاء على الفساد اإلداري و إرساء معيار األخبلؽ
ادلهنية و اإلدارية يف عموـ إداراهتا ،مستنتجُت يف هناية البحث أىم ما ترتب عن ىذه اجلهود و ما ىي احللوؿ ادلقًتحة و ماديكن إستنتاجو و
إستخبلصو من ىذه الورقة البحثية و لدراسة ىذا ادلوضوع نطرح اإلشكالية التالية:

كيف تؤثر أخبلقيات اإلدارة على جودة األداء و اخلدمات ادلقدمة يف اإلدارة احمللية يف اجلزائر؟.
و سيتم اإلجابة على اإلشكالية من خالل المحاور اآلتية:
* عرض سلتصر لئلطار ادلفاىيمي دلتغَتات الدراسة ( أخبلقيات اإلدارة ،اإلدارة احمللية  ،الفساد اإلداري).
* قراءة لواقع الفساد اإلداري ومعيار األخبلقيات اإلدارية يف اإلدارة اجلزائرية -اإلدارة احمللية أمنوذجا ( -اجلانب القانوين ،اجلاين التطبيقي).
* احللوؿ ادلقًتحة لتعزيز أخبلقيات اإلدارة و مكافحة الفساد يف اإلدارة اجلزائرية.

 /Iاإلط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار المفاهيم ـ ـ ـ ـ ــي لمتغيرات الدراسة:
سيتم التطرؽ يف ىذه النقطة لكل من :تعريف أخبلقيات اإلدارة ػ اإلدارة احمللية ػ الفساد اإلداري و سيتم يف األخَت زلاولة التوصل لتعريف إجرائي

لكل متغَت من متغَتات الدراسة على التوارل.

خص هبا مصطلح أخبلقيات اإلدارة من قبل خرباء و متخصصي علم اإلدارة و كذا علماء
 /01تعريف أخالقيات اإلدارة :لقد تعددت التعاريف اليت َ
القانوف بتعدد زوايا اليت ينظر إليها ذلذا ادلصطلح من الناحية القانونية ،السياسية ،اإلدارية ،و حىت اإلقتصادية...فلقد تعددت ادلفاىيم حسب اخلرباء و
ادلعٌت حسبهم واحد  ،فهناؾ من يطلق عليو أخبلقيات ادلهنة ،أخبلقيات األعماؿ ،األخبلقيات الوظيفية ..و رغم كل ذلك اإلختبلؼ الوارد يف حتديد
مفهوـ شامل ألخبلقيات اإلدارة سندرج مجلة من التعريفات تساعدنا يف حتديد تعريف إجرائي لو.
أ /األخالق لغة" :أورد صاحب القاموس احمليط كلمة اخلُلق أو اخللُق ،مبعٌت السجية و الطبع و ادلروؤة و الدين.

و قاؿ ابن منظور يف لساف العرب " اخلُلُق :اخلليقة ،اعٍت الطبيعة و اجلمع :أخبلؽ و قاؿ أيضا :و اخللُق بضم البلـ و سكوهنا و ىو الدين و الطبع و
السجية ،و حقيقتو :أنو لصورة اإلنساف الباطنة ،و ىي نفسو و أوصافها و معانيها ادلختصة هبا ،مبنزلة اخلػًْلق لصورتو الظاىرة و أوصافها و معانيها و ذلا
أوصاؼ حسنة و قبيحة.
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الباحثة.موساوي راشدة
فاألخبلؽ تعٍت ػ ػ ػ ضمنا ػ ػ قوة راسخة يف اإلرادة ،تنزع إذل إختيار ما ىو خَت أو إختيار ما ىو شر".

1

كما تشَت األخبلقيات  (ETHICSإذل القيم و ادلعايَت األخبلقية اليت ذلا أفراد اجملتمع لغرض التمييز بُت ما ىو صحيح و ما ىو خطأ.
ـ ـ كما تعددت أراء ادلختصُت و الدارسُت يف رلاؿ علم اإلدارة بشأف مفهوـ علم األخبلؽ فقد أشار RUE& BYESإذل أف " األخبلؽ
ىي ادلعايَت و ادلبادئ اليت حتكم سلوؾ الفرد أو اجلماعة" ،كما أشار  SLOCUMأف األخبلؽ لديهم ىي رلموعة من القواعد األخبلقية و
القيم ادلبدئية اليت حتكم سلوؾ الفرد و اجلماعة بشأف الصح و اخلطأ ،كما أهنا تضع ادلعايَت دلا ىو جيد و سيء يف التصرؼ و األفعاؿ.

2

ب /اإلدارة :ـ ـ "عرفها كل من كونتر و أودونيل على أهنا " :سلسلة من النشاطات ادلتتابعة و ادلتكاملة ،تبدأ بتحديد األىداؼ ،مث رسم طريقة
للتوصل إليها ،من خبلؿ إعداد نشاطات التخطيط و التنظيم و التوجيو و الرقابة و ىو ما يطلق عليو العملية اإلدارية THE
.MANGEMENT PROCESS
ـ ـ أما علي عبد الوهاب فيعرفها بأهنا  :عملية إجتماعية مستمرة ،تعمل على إستغبلؿ ادلوارد ادلتاحة إستغبلال أمثل ،عن طريق التخطيط
و التنظيم و القيادة و الرقابة للوصوؿ إذل ىدؼ زلدد".

3

و من خبلؿ تعريف مصطلح األخبلؽ و مصطلح اإلدارة سيتم تعريف أخبلقيات اإلدارة كمصطلح جامع للمصطلحُت السابقُت:
أخالقيات اإلدارة :عرفت على أهنا ىي " رلموعة القواعد و األسس اليت جيب على ادلهٍت التمسك هبا ،و العمل مبقتضاىا ليكوف ناجحا يف
تعاملو مع الناس ،ناجحا يف مهنتو ،قادرا على إكتساب ثقة ادلتعاملُت معو من زمبلء ،رؤساء ،مرؤوسُت"...

4

كما عرفها ريو بيارز على أهنا " :رلموعة من ادلعايَت و ادلبادئ اليت هتيمن على السلوؾ اإلداري و تتعلق مبا ىو صحيح أو خطأ".
و يرى إيفانسيج أف أخبلقيات اإلدارة دتثل خططا توجيهية للمدبرين يف صنع القرار.
أما بيًت دروكر و الذي يعترب من أشهر كتاب اإلدارة يف القرف احلادي و العشرين  ،فَتكز على البعد ادلوضوعي ألخبلقيات اإلدارة بكوهنا علما
مراعيا لئلعتبار ادلادي و يعرفها على أهنا " العلم الذي يعاجل اإلختيارات العقبلنية على أساس التقييم بُت الوسائل ادلؤدية إذل األىداؼ"

5

ج /أهداف أخالقيات اإلدارة:
" ضبط العادات و اإلتفاقات و رلموع القيم و األعراؼ و التقاليد ادلتفق عليها يف زليط ما.
 1أخبلقيات اإلدارة من ادلنظور اإلسبلمي و اإلداري،خالد عبد الرمحن اجلريسي ،الرياض ،مكتبة ادللك فهد الوطنية أثناء النشر ،2016،ص .13-12
" 2أخبلقيات األعماؿ و أثرىا يف تقليل الفساد اإلداري"،أمحد زلمود حبيب البويت ،ىيئة ادلعاىد التقنية أربيل ،ادلعهد التقٍت العمادية ،ص.4
 3خالد بن عبد الرمحن اجلريسي ،مرجع سابق ،ص27
 4ادلرجع نفسو ،ص.28
"5تأثَت أخبلقيات اإلدارة على عملية توظيف ادلوارد البشرية يف اجلزائر"،دحيماف لويزة  ،رسالة ماجستَت (.كلية العلوـ السياسية و اإلعبلـ ،جامعة اجلزائر ،)3،2011ص .13
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الباحثة.موساوي راشدة
 تساعد األخبلقيات على تقدًن النقد الذايت لتحسُت ادلردودية ،و حتصُت الكفاءات الفنية و حتفيز ادلهارات ادلهنية و خلق جسور الثقة
يف األىداؼ ادلتبعة.






ضبط السلوؾ ادلهٍت و الشخصي الذي ينبغي أف يتحلى بو ادلوظفوف لدى الدولة و ضماف إنضباطهم مبا ينسجم و مقتضيات شلارسة
الوظيفة العمومية ،و إطبلعهم على واجباهتم ادلهنية يف إطا ر أخبلقي.
تطبيق نظاـ اجلزاءات األجيابية و السلبية لتفادي بعض مظاىر الفساد اإلداري.
حتقيق التوازف بُت األحكاـ األخبلقية و حريات و حقوؽ ادلوظفُت.
تقريب عمل اإلدارة العامة من ادلواطنُت باإلصغاء إذل إىتماماهتم و إنشغاالهتم و كذا على حتسُت نوعية اخلدمات ادلقدمة إليهم.

 إنشاء الثقة ادلتبادلة بُت اإلدارة و ادلواطن".

6

من خبلؿ ما سبق ذكره من تعريفات و أىداؼ أخبلقيات اإلدارة سنحاوؿ اإلدلاـ مبا ذكر و حتديد تعريف إجرائي ذلذا ادلصطلح و اليت تعترب
رلموعة القيم و ادلبادئ ادلثلى اليت جيب أف يلتزـ هبا ادلوظف إزاء ما ينجزه من أعماؿ ،مع مراعاتو التمييز بُت احلق و الباطل يف ذلك ،و ىي
مستمدة من السلوؾ و القيم اإلنسانية اليت خلقت فينا ،مع مراعاة اإلنضباط بالعادات و القواعد السلوكية ادلتعارؼ عليها يف اإلطار اجملتمعي و
القانوين و احلفاظ على مستلزمات اخلدمة و ما تقتضيو الوظيفة العامة.

 /02تعريف اإلدارة المحلية :تتميز كل دولة بنظاـ سياسي حيوي أىدافها و إسًتاتيجياهتا لتطوير بلداهنا و شعوهبا على حد السواء ،و ىو نفس
الشيء بالنسبة لنظامها اإلداري و الذي يتباين من دولة إذل أخرى بتباين الظروؼ و التداعيات اليت ترسم زلتواه و خططو ،فهناؾ دوؿ دتيزت
أنظمتها اإلدارية بادلركزية ادلطلقة على عكس بعض الدوؿ اليت رأت يف البلمركزية احلل الوحيد للتقليل من أعباء السلطات ادلركزية و ادلسامهة يف
حتريك عجلة التنمية و اليت عرفت أيضا يف بعض األنظمة بالبلمركزية اإلدارية أو اإلدارة احمللية كما ىو احلاؿ يف الدولة اجلزائرية و من ىنا سيتم
تعريف اإلدارة احمللية و اليت:
ـ ـ "عرفها الكاتب البريطاني كرام مودي  MODIE CRAMEأهنا رللس منتخب تًتكز فيو الوحدة احمللية و يكوف عرضة للمسؤولية

السياسية أماـ الناخبُت لسكاف الوحدة احمللية و يعترب مكمبل ألجهزة الدولة.

ـ ـ ـ عرفت من قبل الشيخيلي بأهنا" أسلوب من أساليب التنظيم اإلداري للدولة ،تقوـ على فكرة توزيع النشاطات و الواجبات بُت األجهزة
ادلركزية و احمللية ،و ذلك لغرض أف تتفرغ األوذل لرسم السياسة العامة للدولة ،إضافة إذل إدارة ادلرافق القومية يف الببلد ،و أف تتمكن األجهزة

احمللية من تسيَت مرافقها بكفاءة و حتقيق أغراضها ادلشروعة".

ـ ـ و يعرفها الزعبي على أهنا " أسلوب إدارة مبقتضاىا يقسم إقليم الدولة إذل وحدات ذات مفهوـ زللي ،تتمتع بشخصية إعتبارية و دتثلها
رلالس منتخبة من أبنائها إلدارة مصاحلها حتت إشراؼ و رقابة احلكومة ادلركزية".

7

 6دحيماف لويزة ،مرجع سابق ،ص .15
' 7نظم اإلدارة احمللية ( ادلفهوـ و الفلسفة و األىداؼ)"زلمد زلمود الطعامنة ،ادللتقى العريب األوؿ حوؿ :نظم اإلدارة احمللية يف الوطن العريب ،سلطنة عماف 20-18:أغسطس
 ،2003ص .9-8
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الباحثة.موساوي راشدة
"كما يتضمن نظاـ اإلدارة احمللية النقل الفعلي لئلختصاصات و السلطات إذل وحدات اإلدارة احمللية بدال من رلرد التفويض ،حىت برغم
القيود ادلفروضة مبقتضى التشريع على حدود ىذه اإلختصاصات و السلطات و حق الوزارات يف اإلشراؼ عليها ،و يف إطار نظاـ اإلدارة
احمللية ،تتوذل احلكومة ادلركزية مباشرة اخلدمات و ادلرافق القومية الكربى و تًتؾ ماعداىا إذل سلطات زللية منتخبة كلها أو معظمها تتوذل

مباشرهتا بإشراؼ احلكومة أحيانا و بإعاناهتا ادلادية و الفنية و اإلدارية".

8

ـ ـ أما فيما يخص اإلدارة المحلية في التنظيم اإلداري الجزائري يعرب عنها بالبلمركزية اإلقليمية و اليت تعترب أىم تطبيق لنظرية البلمركزية
اإلدارية ،حيث تنص ادلادة  15م ن الدستور اجلزائري على أف " اجلماعات اإلقليمية للدولة ىي البلدية و الوالية ،و عليو فاإلدارة البلمركزية
اإلقليمية يف اجلزائر أو ما يعرؼ أيضا باإلدارة احمللية أو اجملموعات اإلقليمية إمنا تقوـ على وحدتُت إداريتُت مها البلدية و الوالية 9و اليت ديثلهما

على التوارل كل من القانوف رقم  10-11ادلؤرخ يف  28ربيع األوؿ عاـ  1433ادلوافق لػ  22يونيو سنة  2011ادلتعلق بالبلدية و الذي
يعترب نتيجة لعدة تعديبلت ،و القانوف  07-12ادلؤرخ يف  28ربيع األوؿ عاـ  1433ادلوافق لػ  21فيفري سنة  2012و ادلتعلق بالوالية و
الذي يعترب أيضا كنتيجة آلخر التعديبلت اليت طالت قانوف ىذه اذليئات.
ـ ـ ـ ـ ـ من خبلؿ ذلك نعرؼ اإلدارة احمللية بأهنا :أسلوب من أساليب التنظيم اإلداري و ىي عبارة عن ىيئات زللية تقوـ على إقتساـ
اإلختصاصات و األعباء مع السلطة ادلركزية ،تتميز بإستقبلؿ مارل نسيب حتت إشراؼ الوزارات ادلعنية ،و ىي دتثل الوحدة األقرب للقاعدة
الشعبية ،ألهنا تتوذل شؤوف التسيَت العاـ على ادلستوى احمللي.
 /03مفهوم الفساد اإلداري :إف تشابك األعماؿ يف اإلدارات العمومية و كثرة الطلبات و اخلدمات ادلقدمة لؤلفراد أدى إذل تعقد األعماؿ
اإلدارية و إنتشار مظاىر التسيب و الفساد اإلداري الذي طغى على معظم اإلدارات سواء ذات الطابع اإلقتصادي أو اخلدمايت منها و الراجع
إذل تغليب ادلصلحة الشخصية على ادلصلحة العامة و انتشار ادلظاىر البلأخبلقية كالرشوة و احملسوبية و إفشاء أسرار العمل ...و الذي ديكن أف
نرجع أسبابو أيضا يف بعض األحياف إذل ختاذؿ احلكومات يف مراجعة شبكة األجور و الرواتب و كذا احلوافز ادلخصصة للموظفُت العموميُت
من فًتة إذل أخرى ،شلا يعكس سلبا على السلوؾ ادلهٍت للموظف خاصة مع اإلرتفاع ادلستمر يف ادلتطلبات ادلعيشية ،كما جيب مراعاة ضوابط
العبلقة داخل ادلؤسسا ت العمومية سواء بُت ادلرؤوسُت فيما بينهم  ،أو بُت ادلرؤوسُت و رؤساىم و كذا العبلقة بنب اإلطار الداخلي للمؤسسات
و بُت ادلواطنُت ،و شلا يلي سنحاوؿ التطرؽ إذل مجلة التعريفات اليت تناولت مفهوـ الفساد و كذا الفساد اإلداري.
أ /الفساد لغة" :ورد الفساد يف معاجم اللغة يف (فسد) الشيء يفسد بضم السُت (فسادا) فهو فاسد ،و ادلفسدة ضد ادلصلحة كما ورد الفساد
يف القرآف الكرًن يف مواضع عديدة ليدؿ على معاين سلتلفة ،فقد ورد لعرب عن (الطغياف و التجرب) ،كما يف قولو تعاذل " الذين ال يريدوف علوا يف
األرض و ال فسادا" اآلية  83من س ورة القصص ،أو (جلدب و القحط) كما يف قولو تعاذل " ظهر الفساد يف الرب و البحر مبا كسبت أيدي
الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعوف" اآلية  41من سورة الروـ ،أو (عصياف و إطاعة اهلل) يف قولو تعاذل "إمنا جزاء الذين حياربوف

 8الدستور و اإلدارة احمللية دراسة مقارنة ،زكي زلمد النجار ،القاىرة ،دار النهضة العربية،1995 ،ص.1
9اإلدارة احمللية اجلزائرية ،زلمد الصغَت بعلي،عنابة،دار العلوـ للنشر و التوزيع،2013 ،ص.5
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الباحثة.موساوي راشدة
اهلل و رسولو و يسعوف يف األرض فسادا أف يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم و أرجلهم من خبلؼ أو ينفوا من األرض ذلك ذلم خزي يف

الدنيا و ذلم عذاب عظيم" اآلية  33من سورة ادلائدة".

10

ب /تعريف الفساد اإلداري  :ADMINISTRATON CORRUPTIONو ىو احلالة اليت يدفع هبا ادلوظف للقياـ
بعمل ما نتيجة زلفزات مادية أو غَت مادية و غَت قانونية لصاحل مقدـ احملفزات و بالتارل إحلاؽ الضرر بادلصلحة العامة ،أو ىو تلك النشاطات
اليت تتم داخل جهاز إداري حكومي و ادلسبب فعبل إذل حتريف ذلك اجلهاز عن ىدفو الرمسي اليت ديثل طلبات اجلمهور و ادلصلحة العامة
لصاحل أىداؼ خاصة سواء كاف ذلك بصيغة متجددة أو بأسلوب فردي أو مجاعي منظم.
أما تعريف منظمة الشفافية الدولية للفساد اإلداري على أنو " إساءة إستخداـ السلطة اليت أؤدتن عليها الشخص لتحقيق مصاحل شخصية.

11

ج /أسباب الفساد اإلداري:
لقد تعددت أسباب الفساد اإلداري و اليت دتحورت يف جلها يف أسباب إ دارية ،سياسية ،إقتصادية ،إجتماعية....،إخل و لكن ما يهمنا يف ىذا
ادلقاـ ىو التطرؽ إذل أسباب و دوافع السلوؾ غَت األخبلقي ادلؤدي إذل تفشي ظاىرة الفساد اإلداري و اليت ندرج منها ما يلي:
" سوء اإلدارة :إنطبلقا من ضعف الرقابة و عد وضع الشخص ادلناسب يف ادلكاف ادلناسب.
 إخنفاض األجور و ادلرتبات :و اليت يف غالب األحياف ال تليب حاجات و متطلبات عائلتو.
 ضعف تطبيق األنظمة و القوانُت و القرارات :حبيث ىناؾ ضعف يف حتديد أساليب تنظيم العاملُت و حتديد مسؤولياهتم و واجباهتم ،و
تسيب القادة و ادلديرين ،ألف أخطر أنواع الفساد ىو فساد القادة.
 سوء تطبيق اإلجراءات العلمية يف إختيار و تعيُت ادلوظفُت :يف غالب األحياف يكوف تعيُت و إختيار ادلوظفُت نتيجة إلعتبارات
عشوائية غَت منظمة و غَت علمية تقوـ أحيانا على احملسوبية ،و ال تعتمد على ادلقاببل ت الشخصية و ال على الكفاءة و
األمانة"..

12

د/آثار و نتائج الفساد اإلداري
 oالفساد التنظيمي:

 عدـ إحًتاـ وقت العمل.
 إمتناع ادلوظف من تأدية العمل ادلطلوب.
 عدـ اإللتزاـ بأوامر و تعليمات الرؤساء.
 " 10دور احلكم الراشد يف مكافحة الفساد اإلداري و حتقيق متطلبات الًتشيد اإلداري"،بن عبد العزيز خَتة  ،رللة ادلفكر،جامعة بسكرة ،العدد(،08:د.ت.ف ) ،ص.327
 " 11الوقاية من الفساد ادلارل و اإلداري من منظور الفكر اإلسبلمي ( مشكلة اإلثراء غَت ادلشروع دلوظف القطاع العمومي"كردودي صربينة ، ،اجمللة اجلزائرية للعودلة و السياسات
اإلقتصادية .العدد ،2016 ،07ص.226-225
" 12دور أخبلقيات األعماؿ يف قمع الفساد اإلداري ،بوقصة إدياف،سعدي حيدرة  ،رللة العلوـ القانونية و السياسية ،العدد،17:جانفي  ،2018ص .585
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األخالقيات اإلدارية في اإلدارات المحمية و دورىا في مكافحة الفساد اإلداري
ــــــ الجزائر أنموذجا ــــ

الباحثة.موساوي راشدة
 السلبية و اإلنعزالية.
 عدـ حتمل ادلسؤولية.
 إفشاء أسرار العمل.

 oاإلنحرافات السلوكية:






عدـ احملافظة على كرامة الوظيفة.
مجع الوظيفة بُت الوظيفة و بُت أعماؿ أخرى.
سوء إستعماؿ السلطة.
احملسوبية.
الوساطة.

 oاإلنحرافات المالية:

 سلالفة القواعد و األحكاـ ادلالية ادلنصوص عليها يف قانوف ادلنظمات و ادلؤسسات .
 سلالفة التعليمات اخلاصة بأجهزة الرقابة ادلالية.
 إسراؼ و إصدار ادلاؿ العاـ.

 oاإلنحرافات الجبائية:

 الرشوة.
 إختبلس ادلاؿ العاـ.
 التزوير".

13

/IIقراءة لواقع الفساد اإلداري و معيار األخالقيات اإلدارية في اإلدارة الجزائرية
 -اإلدارة المحلية أنموذجا-

( الجانب القانوني ،الجانب التطبيقي).

 /01أسباب تقاطع المبادئ األخالقية و الفساد اإلداري في الجزائر :قبل التطرؽ لواقع الفساد يف اجلزائر وجب اإلشارة إذل أىم
مؤشرات قياس الفساد ادلعتمدة دوليا و اليت دتحورت فيما يلي :مؤشر ادلخاطرة الدولية للفساد( )IGRGو الذي يصدر عن جامعة
"مَتالند" بأمريكا ،و مؤشر األعماؿ الدولية ( ،)BIو مؤشر منظمة الشفافية الدولية الذي يدعى مبؤشر " الفساد للدوؿ ادلصدرة" و
يتم قياس نسبة الفساد من خبلؿ ىذا ادلؤشر بتدرجو من صفر ( )0إذل ( )10حيث ديثل الصفر سيطرة الفساد بشكل كلي ،و دتثل
العشرة اخللو من الفساد ،إضافة إذل "ادلؤشر العادلي لنظاـ اإلدارة العامة" و الذي يتبناه البنك الدورل ادلهتم بقياس أبعاد نظاـ اإلدارة
العامة من خبلؿ مؤشر يشمل ستة مكونات منها مكافحة الفساد و الذي يقيس مدى إستغبلؿ السلطة العامة لتحقيق مآرب و
مكاسب شخصية ،مبا يف ذلك أعماؿ الفساد و إستحواذ النخبة على مقدرات الدوؿ ،إبداء الرأي و ادلساءلة  ،اإلستقرار السياسي،

 13بن عبد العزيز خَتة ،مرجع سابق ،ص .330
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الباحثة.موساوي راشدة
الفعالية احلكومية،نوعية األطر التنظيمية ،سيادة القانوف ،و لقد كشف تقرير للبنك الدورل حوؿ نظاـ اإلدارة العامة أف اجلزائر سجلت

نقاطا ضعيفة جدا يف رلاؿ مكافحة الفساد 14و حسب ىذه ادلؤشرات فقد:

حلت اجلزائر يف ادلرتبة  108عادليا يف تقرير منظمة الشفافية الدولية لسنة  2016الذي مشل  176دولة يف العادل برصيد  34نقطة
وفق سلم مرقم من صفر “أي أعلى نسبة فساد” إذل مائة “أدىن نسبة فساد” ،حيث تراجعت اجلزائر عن تنقيط سنة  2015أين
حلت يف ادلرتبة ،88وجاءت اجلزائر يف التقرير األخَت دلنظمة الشفافية الدولية “ترانسربانسي” ،على مستوى ادلغرب الكبَت وراء كل من
تونس اليت احتلت الرتبة ( )75وادلغرب الذي احتل الرتبة ( ،)90وإذل جانب الدوؿ ادلغاربية فباقي دوؿ مشاؿ إفريقيا والشرؽ األوسط
احتلت مراتب متأخرة ما جعل التقرير يشَت إذل أف ىذه “احلالة تعكس من الفشل يف معاجلة الفساد كأمر زلوري لتحقيق التنمية
ادلستدامة درجة الدوؿ العربية على مؤشر مدركات الفساد ذلذا العاـ ،فغالبية الدوؿ سالفة الذكر تراجعت تراجعا ملحوظا يف العبلمات
حيث أف  ٪90من ىذه الدوؿ حققت أقل من درجة  50بادلئة..

15

ـ ـ و من خبلؿ ذلك إشتملت مظاىر الفساد اإلداري يف اإلدارات العمومية يف جل الدوؿ مبا فيها اجلزائر على كل من :التسيب
اإلداري ،الرشوة ،احملاباة ،إفشاء أسرار العمل،اإلختبلس ،إستغبلؿ النفوذ ...
و سيتم التطرؽ إذل أىم ادلظاىر البلأخبلقية اليت أدت إذل تراجع نسبة التنمية اإلدارية يف اإلدارة اجلزائرية و اليت نشمل منها:

ـ التسيب اإلداري:و مبا أننا يف صدد دراسة لئلدارات احمللية مبا فيها البلدية و الوالية كاف البد أف نشَت أهنا من بُت اإلدارات
اليت مسها نوع من الفساد اإلداري و يف نفس الوقت ىي من أكثر ادلؤسسات اليت حظيت من قبل السلطة اجلزائرية جبملة كبَتة
من اإلصبلحات و رغم ذلك فقد نتج عن التسيب اإلداري من قبل رؤساء ىذه اجملالس و موظفيها مجلة من التجاوزات القانونية
و اإلدارية اليت خلفت حسب إحصائيات و إف دل تكن دقيقة" :أكثر من  25ألف مشروع معطل بسبب الصراعات بُت
ادلنتخبُت ،أكثر من  400ألف احتجاج للسكاف ناتج عن سوء التسيَت ،استقاالت ومتابعات باجلملة يف قضايا فساد وإبراـ
صفقات مشبوىة أىم ما ميز اجملالس البلدية خبلؿ العهذة اإلنتخابية  2017-2012و ىذا ما أعاؽ سَت عجلة التنمية احمللية
وحطم آماؿ مواطنُت يف جتسيد أبسط متطلبات حياهتم االجتماعية بعد وعود زائفة وخطابات سياسية كاذبة أماـ سوء تسيَت
ألبسط الربامج التنمية كتهيئة الطرقات وإزالة القاذورات اليت تبقى النقطة السوداء بأغلب البلديات،كما تورط أكثر من 250
رئيس بلدية يف ملفات تتعلق بالتزوير والنصب والرشوة وغَتىا من هتم الفساد،إضافة إذل مجلة من التوقيفات و ادلتابعات القضائية
بسبب فضائح الفساد ،و جتميد عدد كبَت من اجملالس البلدية بسبب اإلنسداد و اخلبلفات بُت األعضاء.16

ـ ـ التحيز و المحاباة :بالرغم من أف ادلادة  27من األمر  03-06ادلتعلق بالقانوف األساسي العاـ للوظيفة العامة اجلزائري تنص
على أنو ال جيوز التمييز بُت ادلوظفُت بسبب أرائهم أو جنسهم أو أصلهم أو بسبب أي ظرؼ من ظروفهم الشخصية أو
" 14دراسة إقتصادية لظاىرة الفساد يف اجلزائر" ،خليل عبد القادر،جامعة ادلدية ،اجلزائر،ص .11،9
 15ادلوقع اإللكًتوين  http://elhiwardz.com/national/74167/تاريخ الولوج.2018/06/13:
 16ادلوقع اإللكًتوين  ، https://www.ennaharonline.comتاريخ الولوج.2018/06/13:
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الباحثة.موساوي راشدة
اإلجتماعية ،كما أف ادلادة  41من نفس القانوف تنص على انو" جيب على ادلوظف أف ديارس مهامو بكل أمانة و بدوف حتيز" إال
أف واقع اإلدارة اجلزائرية ال خيلو من احملاباة و احملسوبية ،شلا أدى إذل إنتشار فكرة لدى ادلواطنُت أنو إف دل تكن لديهم وساطة
الديكن لو أف يتقلد منصب عمل ،أو يستخرج حىت وثيقة إدارية.

17

ـ ـ إستغالل المنصب :ال ديكن إغفاؿ و ختطي ىذه ادلمارسات اخلطَتة و البلأخبلقية يف اإلدارات اجلزائرية و ىي إستغبلؿ
ادلنصب و إستعماؿ النفوذ ،لتحقيق مصاحل و مهاـ شخصية سواء بتخطي القوانُت أو إضفاء الشرعية على ادلمارسات ادلشبوىة
يف ىذا اإلطار ،شلا أدى إذل تفشي أساليب التهديد ادلادي أو ادلعنوي من قبل أصحاب القيادات و ادلناصب سواء لؤلقل منهم
رتبة أو حىت للمواطنُت.
يقصر يف حق ادلوظف العمومي يف اإلدارات احمللية و العمومية من الناحية التشريعية ،إال
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ شلا سبق نرى أف ادلشرع اجلزائري دل َ
أف الواقع التطبيقي و ادلمارسايت كاف عكس طبيعة و مدى شرعية ىذه القوانُت و مبلئمتها للطبيعة احلضارية و الدينية و حىت
اإلدارية للمجتمع اجلزائري و ىذا ما أدى إذل التقاطع ما بُت زلاولة تكريس و تعزيز األخبلؽ ادلهنية و اإلدارية اليت حتث عنها
طبيعة اجملتمع اجلزائري احملافظ و ما بُت خرؽ تلك القوانُت الرامية لذلك من أصحاب النفوس ادلريضة و البعيدة كل البعد عن
التعاليم اجملتمعية و اإلسبلمية .

 /02جهود الدولة الجزائرية في مكافحة الفساد اإلداري و تعزيز أخالقيات المهنة:

ػ ػ رغم كل التجاوزات اليت شهدهتا و تشهدىا اإلدارة اجلزائرية إال أف السلطات الوصية سعت سعيا ملحوظ ادلعادل يف شق طريق مكافحة الفساد و
القضاء على مظاىره من خبلؿ مجلة من القوانُت التشريعية و التنظيمية الرامية لردع مثل ىده األساليب البلأخبلقية ،فقد مت التصديق من قبل
احلكومة اجلزائرية على" إتفاقية اإلحتاد اإلفريقي دلنع الفساد و مكافحتو ادلعتمدة مباباتو يف  11جويلية  2003و اليت تضمنها ادلرسوـ الرئاسي رقم

 137-06ادلؤرخ يف  10أفريل  ،18"2006ومت على إثرىا إقرار القانوف رقم  01-06ادلؤرخ يف  20فيفري  2006ادلعدؿ و ادلتمم ادلتعلق
بالوقاية من الفساد و مكافحتو و الذي ىدؼ إذل:
 دعم التدابَت الرامية إذل الوقاية من الفساد و مكافحتو.
 تعزيز النزاىة و ادلسؤولية و الشفافية يف تسيَت القطاعُت العاـ و اخلاص.
 تسهيل و دعم التعاوف الدورل و ادلساعدة التقنية من أجل الوقاية من الفساد و مكافحتو و من بُت العقوبات اليت أقرىا القانوف رقم
 01-06و اليت تردع و تكافح الفساد اإلداري و تراوحت العقوبات اليت نص عنها ما بُت سنتُت ( )02و عشرة ( )10سنوات سجنا و على
غرامات مالية تراوحت ما بُت  200.000دينار جزائري و  1.000.000دينار جزائري لعقوبات تباينت بُت الرشوة ،تبذير ادلاؿ العاـ ،إستغبلؿ
الوظيفة ،عدـ التصريح بادلمتلكات 19و ىذه األخَتة ما مت التأكيد عليها يف ادلرسوـ الرئاسي رقم  415-06ادلؤرخ يف  22نوفمرب  2006و احملدد
 " 17الفساد اإلداري " اجلزائر منوذجا" ،ايططاحُت غانية،رللة احلكمة للدراسات اإلجتماعية ،جامعة العفروف ،العدد.07:
 18أمحد غاي ،مرجع سابق.
 19اجلمهورية اجلزائرية الدديقراطية الشعبية ،القانوف رقم  01-06ادلؤرخ يف  21زلرـ عاـ 1427ادلوافق لػ  20فرباير  ،2006ادلعدؿ و ادلتمم ،ادلتعلق بالوقاية من الفساد و
مكافحتو ،اجلريدة الرمسية ،العدد.14:
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الباحثة.موساوي راشدة
لكيفيات التصريح بادلمتلكات بالنسبة للموظفُت العموميُت غَت ادلنصوص عليهم يف ادلادة السادسة ( 20*)6من القانوف ادلتعلق بالوقاية من الفساد
و مكافحتو ،و كل ذلك ضمن مبادرات السلطة اجلزائرية يف تعزيز مكافحة الفساد و القضاء على ادلظاىر اإلدارية السلبية.
ػ ػ ػ و يف نفس ال سياؽ صادقت اجلزائر بتحفظ على إتفاقية األمم ادلتحدة دلكافحة الفساد اليت مت إعتمادىا مبوجب قرار اجلمعية العامة رقم 58/4
بتاريخ  31أكتوبر  2003مبوجب ادلرسوـ الرئاسي رقم 128-04ادلؤرخ يف  19أفريل  ،2004و على اإلتفاقية العربية دلكافحة الفساد و اليت مت
التوقيع عليها بالقاىرة بتاريخ  21ديسمرب  2010و صادقت عليها اجلزائر مبوجب ادلرسوـ الرئاسي رقم 249-14ادلؤرخ يف  8سبتمرب.2014
ػ ػ التعليمة الرئاسية رقم ( )03الصادرة عن رئيس اجلمهورية اليت تتضمن تفعيل نشاطات مكافحة الفساد.
ادلعدالف و ادلتمماف للقانوف رقم 01-06
ػ ػ األمر رقم  05-10ادلؤرخ يف  26أوت  2010و القانوف رقم  15-11ادلؤرخ يف  2أوت َ 2011
ادلتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحتو ( سابق الذكر).

21

ػ ػ األمر رقم  03-06ادلؤرخ يف  19مجادى الثانية عاـ  1427ادلوافق  15يوليو سنة  206يتضمن القانوف األساسي للوظيفة العمومية.
ػ ػ ادلرسوـ التنفيذي رقم  321-17ادلؤرخ يف  02نوفمرب  2017حيدد كيفيات عزؿ ادلوظف بسبب إمهاؿ ادلنصب.

22

23

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ و إضافة جلملة ىذه القوانُت و األوامر اليت أقرهتا احلكومة اجلزائرية يف سبيل القضاء و مكافحة الفساد اإلداري و السعي إذل تطوير إداراهتا
و احلفاظ على اذلوية الوطنية ،أنشأت رلموعة من اذليئات تعترب ىيئات تنفيذية و تنظيمية أو باألحرى تعترب اجلانب ادلمارسايت و التطبيقي جلملة
القوانُت السابق ذكرىا و من بينها صلد:
ػ ػ ػ " اذليئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحتو ادلنشأة مبوجب ادلادة  17من القانوف  01-06ادلتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحتو من خبلؿ
ادلرسوـ الرئاسي رقم  413-06ادلؤرخ يف  22نوفمرب  2006و ادلعدؿ و ادلتمم مبوجب ادلرسوـ الرئاسي رقم  64-12ادلؤرخ يف  07فيفري
.2012
ػ ػ الديواف الوطٍت لقمع الفساد و ادلنشأ مبوجب القانوف رقم  11-10ادلؤرخ يف  27أكتوبر  2010و الذي جاء متمما للقانوف رقم  01-06ادلتعلق
بالوقاية من الفساد و مكافحتو.

 20اجلمهورية اجلزائرية الدديقراطية الشعبية ،ادلرسوـ الرئاسي رقم  415-06ادلؤرخ يف أوؿ ذي القعدة عاـ 1427ادلوافق لػ  22نوفمرب  ،2006احملدد لكيفيات التصريح
بادلتتلكلت بالنسبة للموظفُت غَت ادلنصوص عليهم يف ادلادة  6من القانوف ادلتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحتو ،اجلريدة الرمسية ،العدد ،74:ص .25
*ادلوظفوف ادلذكورين يف ادلادة  6وفق قانوف مكافحة الفساد 01-06ىم:رئيس اجلمهورية ،أعضاء الربدلاف،رئيس اجمللس الدستوري و أعضائو،رئيس احلكومة و
أعضائو،رئيس رللس احملاسبة،السفراء،الوالة،القناصلة،زلافظ بنك اجلزائر...
21أمحد غاي ،مرجع سابق.
22جلمهورية اجلزائرية الدديقراطية الشعبيةاألمر رقم  03-06ادلؤرخ يف  19مجادى الثانية عاـ 1427ادلوافق لػ  15يوليو  ، 2006ادلتضمن القانوف األساسي العاـ للوظيفة
العمومية ،اجلريدة الرمسية ،العدد.46:
 23جلمهورية اجلزائرية الدديقراطية الشعبية ،ادلرسوـ التنفيذي رقم  321-17ادلؤرخ يف  13صفرعاـ  1439ادلوافق لػ  2نوفمرب سنة  ،2017احملدد لكيفيات عزؿ ادلوظف
بسبب إمهاؿ ادلنصب ،اجلريدة الرمسية ،العدد ،66:ص .11
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الباحثة.موساوي راشدة
ػ ػ خلية معاجلة اإلستعبلـ ادلارل و اليت أنشأت مبوجب القانوف رقم  01-05ادلؤرخ يف  06فيفري  2005و ادلتعلق بالوقاية من تبييض االمواؿ و
دتويل اإلرىاب و مكافحتهما ،و لقد مت تعديل ىذا القانوف عدة مرات و كانت آخر التعديبلت بادلرسوـ التنفيذي رقم  157-13ادلؤرخ يف 15
أفريل .2013
ػ ػ كما مت إبراـ عدة إتفاقيات يف ىذا الصدد منها:
ػ ػ إبراـ إتفاقية مع وزارة الًتبية الوطنية يف شهر فيفري  2015و اليت هتدؼ إذل توعية األجياؿ الناشئة مبخاطر الفساد.
ػ ػ تنصيب فريق عمل مشًتؾ يتشكل من شلثلُت عن اذليئة ووزارة التعليم العارل لوضع آليات التعاوف بينهما و اليت أسفرت عن:
 إدراج وحدات تكوينية تشمل مواضيع تتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحتو على مستوى مرحلة التدرج.
 إدراج مواضيع حبث تتكفل هبا سلابر البحثث يف الربنامج الوطٍت للبحث العلمي بغرض إستكشاؼ األسباب و العوامل اليت تساعد على
شلارسات الفساد و أصلع السبل إلزالتها.
ػ ػ كما أطلقت اذليئة الوطنية دلكافحة الفساد برنارلا وطنيا للتكوين موجو للموظفُت العموميُت ديتد على ثبلث سنوات و يستفيد منو 10.000
موظف و مت تعيُت ادلفتشوف العاموف بالدوائر الوزارية للقياـ بإعداد قوائم ادلوظفُت ادلعنيُت و الذي مت اإلعبلف عنو بتاريخ 09:سبتمرب  2015و
إنطلقت فعالياتو بتاريخ  07فيفري ".2016

24

ػ ػ ػ ػ ما نبلحظو أف اجلهود اجلزائرية كانت واضحة ادلعادل إلرساء أخبلقيات ادلهنة و زلاربة الفساد بكل أشكالو ،لكن نبلحظ من جهة أخرى أف
ىناؾ تقصَت و خلل يف التطبيق ،وكذا عدـ إدراج قوانُت و أوامر حتمي مثبل ادلبلغُت عن مظاىر الفساد يف اإلدارات العمومية و ذلك ما يؤدي
إذل ختوؼ ادلبلغُت من أصحاب النفوذ كما سبق الذكر ألف ليس ىناؾ قانوف حامي ذلم.
/IIIالحلول المقترحة لتعزيز أخالقيات اإلدارة و مكافحة الفساد في اإلدارة الجزائرية

لقد سعت الدولة اجلزائرية لتعزيز أخبلقيات اإلدارة كآلية دلكافحة الفساد اإلداري من خبلؿ تقنينها جلملة من القوانُت و األوامر و
التشريعات اليت تضفي عنها ال شرعية ادلمارساتية و لقد كاف ىناؾ أثر واضح جلهود السلطات الوصية يف قمع ىذه ادلمارسات من خبلؿ القضايا
و التوقيفات و ادلتابعات القضائية اليت طالت العديد من ادلوظفيُت و رؤساء و أعضاء اجملالس ادلنتخبة فيما خيص عمليات الرشوة أو إختبلس
ادلاؿ العاـ ...و ىذا ما يعك س مدى جدية اجلهود اجلزائرية يف مكافحة الفساد اإلداري ،و إلرساء معادل إدارة ذات أبعاد إسًتاتيجية و تنموية
طويلة ادلدى ختلو من كل ادلظاىر السلبية ،ساعية إذل خدمة الوطن و ادلواطن و لتحقيق ذلك وجب تكاتف اجلهود جلملة من الفواعل الرمسية و
غَت الرمسية و من األعلى إذل األسفل دوف إستثناء إنطبلقا من توفر:

ـ ـ ـ إرادة سياسية فعلية :رغم أف اجلزائر قد صادقت على مجلة من ادلعاىدات و اإلتفاقيات الدولية ،وسنت العديد من القوانُت الوطنية وكذا
أنشأت العديد من األجهزة و اذليئات اخلاصة مبكافحة الفساد ،كمجلس احملاسبة واذليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتو... ،إال أف غياب
إرادة سياسية حقيقية و فعلية جعل كل ىذه اجلهود تذىب سدا دوف حتقيق األىداؼ ادلرجوة منها و دوف حىت التخفيف من حدة الفساد الذى
طغى على ادلؤسسات العمومية و ىذا ما أشارت لو منظمة الشفافية الدولية يف آخر تقرير ذلا عن اجلزائر.

 24أمحد غاي ،مرجع سابق.
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الباحثة.موساوي راشدة
ـ تجسيد مبادئ الحكم الراشد :إف من أىم مبادئ احلكم الراشد :الشفافية ،احملاسبة و ادلساءلة و إف جتسيد و تكريس ىذه ادلبادئ على
أرض الواقع جتعلنا أماـ دولة قانوف تقوـ على زلاسبة اجلميع على أخطائهم دوف دتييز ،و ىذا ما يعزز دور اجلهة القضائية و الرقابية و يضفي
عليها اإلستقبللية العملية .

ـ الرقابة :جيب على السلطات اجلزائرية تعزيز و تكثيف دور ادلؤسسات الرقابية سواء على مستوى الداخلي لئلدارات أو على ادلستوى اخلارجي
خاصة منظمات اجملتمع ادلدين اليت دتثل الوسيط بُت القاعدة الشعبية و ادلؤسسات الرمسية يف الدولة ،و منحها اإلستقبلؿ ادلارل الف التبعية ادلالية
سيجعلها حتت سلطة الغَت شلا جيعلنا نرجع إذل نقطة إستغبلؿ النفوذ و ادلناصب بشكل آرل.

ـ ـ مراجعة شبكة األجور و الرواتب :على الدولة اجلزائرية أف تقوـ بُت فًتة و أخرى إذل مراجعة قوانُت األجور و الرواتب و كذا احلوافز
للموظف العمومي دتاشيا مع متغَتات و متطلبات ادلعيشة ،وذلك لسد إحتياجات ادلوظفُت و بالتارل عدـ سعيهم وراء الطرؽ غَت القانونية
لتوفَت ادلاؿ و حتسُت مستواىم ادلعيشي.

ـ التمسك بتعاليم ديينا اإلسالمي :لقد جاء القرآف الكرًن لتنوير طريق اإلنساف و تعليمو األخبلؽ احلميدة ،و إف دتسكنا بتعاليم ىذا الدين
سيغنينا عن كل ما هندره من أمواؿ و جهود يف سبيل مكافحة مظاىر و سلبيات قد هنانا عنها ديننا من بادئ األمر دوف أي جهد مادي أو
معنوي.

الخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتمة:
شلا سبق طرحو يف ىذه الورقة البحثية توصلنا إذل مجلة من النتائج و إقًتحنا مجلة من التوصيات عسى و أف تكوف يف إطار اإلفادة صلملها يف اآليت:
النتائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــج:

 إف األخبلقيات اإلدارية نقطة جوىرية جيب الًتكيز عليها و عدـ إغفاذلا يف التعامبلت الوظيفية لتحقيق كفاءة و فعالية و كذا
جودة اخلدمة ادلقدمة.
 تزايد نسبة الفساد اإلداري يف الدوؿ النامية رغم غياب إحصائيات دقيقة ،جعل السلطة اجلزائرية تضع إسًتاتيجيات دقيقة و
صارمة للحد من تفشي ىذه الظاىرة يف اإلدارات العمومية هبا.
 إف األخبلؽ ليست رلرد توجيهات عشوائية أو لفظية فقط بل ىي إلتزاـ ديٍت أوال مث مجاعي ثانيا.
 إف حتقيق جودة اخلدمات ادلقدمة للمواطنُت ذات صلة وطيدة حبسن ادلعاملة و األخبلؽ اليت يتحلى هبا ادلوظف ،فيجب التعامل
مع ادلواطن على أنو زبوف يف مؤسسة إقتصادية تسعى للربح ادلادي.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ و توصي الدراسة بما يلي:

 جيب وضع منظومة قانونية و تنظيمية دلعايَت و مبادئ القيم األخبلقية و اإلجراءات التعسفية اليت تكوف نتيجة اإلخبلؿ هبا.
 التأكيد على معيار ادلمارسات األخبلقية يف سلم التوظيف و يف قوانُت الوظيفة العمومية وكذا جترًن كل من خيل بذلك.

 وجب على كل نظاـ سياسي إعادة النظر يف شبكة الرواتب و األجور من فًتة ألخرى لسد الطرؽ أماـ إحتياج ادلوظفُت و بالتارل
الولوج إذل اأعماؿ غَت اأخبلقية لتوفَت ادلاديات.
 تفعيل نظاـ الرقابة و احملاسبة الداخلية و اخلارجية يف كل اإلدارات العمومية و على كل األشخاص دوف إستثناء.
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الباحثة.موساوي راشدة
 اجلميع ملزموف باحلفاظ على الوطن و ذلذا وجب اإللتزاـ باألخبلؽ كمعيار أورل ،بدءا من القيادات و السلطات العليا ليكوف
األمر إلزاما على ما دوف ذلك من ادلستويات الوظيفية.
 جيب إحبلؿ مبادئ احلكم الراشد مبا فيها دولة القانوف مبعٌت الكل سواسية أماـ القانوف دوف دتييز.
 غرس روح العمل اجلماعي مبا يضمن الثقة بُت اجلميع و غرس حب العمل و حتمل ادلسؤوليات.

 جيب التحلي بالكفاءة و األمانة العملية يف اإلدارات و مكافأة ادلوظفُت األمناء ليكونوا قدوة حسنة لآلخرين.
 و أىم توصية جيب التمسك بتعاليم ديننا احلنيف اليت جتمع كل التوصيات سابقة الذكر.
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