
 رةــكـسـب -رــضـيـد خـوـحـة هــعـاهـج

 ةـيـاســسيـوم الــلــعـوق و الــقــة الحــليــك

 وقـــقــحــن الـــســق

 

 

 

 

 
   

 

 .هكولت هي هتطلباث ًيل شهادة الواستز في الحقوق هذكزة

 تخصص: قاًوى إداري.                               

 

 :الذكتورإشزاف             إعذاد الطالب:

 عبذ العالي  حاحت                 امـشـه اهيـب

 

 دور أخالقيات الموظف العام في الحد من الفساد اإلداري

  2015-2014:  الووسن الجاهعي



 

 
 أ

 مقدمة:

يعتبر موضوع أخالقيات الموظف العام من الموضوعات المعاصرة الذي يكتسب أىمية 
بالغة، باعتبار أن نجاح المنظمات الحكومية والخاصة يرتكز عمى ما يحممو العنصر البشري 

يطبقيا خالل ممارستو لميامو الوظيفية، حيث أصبحت األخالق في من قيم وأخالق التي 
الوقت الحاضر تحظى باىتمام كبير، فاليوم تتردد مصطمحات كثيرة مثل أخالقيات الوظيفة، 
أخالقيات األعمال، أخالقيات الوظيفة العامة، بعد أن كانت الكفاءات ىي مركز االىتمام 

سؤولية الوحيدة لألعمال، مما حداىا إلى إعادة صياغة الوحيد، والربح ىو اليدف األساسي والم
 األىداف والسياسات بشكل يبرز المسؤولية األخالقية لإلدارة.

قامة عالقاتوالغرض األساسي من المحافظة عمى الجانب الخمقي في اإل  دارة ىو بعث الثقة وا 

مى اإلخالص في عمل حسنة بين اإلدارة والمواطن، لذلك فالجانب الخمقي يساعد اإلداري ع
 عممو والمحافظة عمى أسرار المينة وتقديم أحسن الخدمات.

وقد أدى تراجع األخالق في الوظيفة العامة إلى ظيور انحراف سموكي في ممارسات الموظفين 
في اإلدارة، من استغالل لموظيفة وقبول الرشاوى واالختالسات المادية والمحسوبية في التعيين 

ىرة الفساد اإلداري الذي يعد من الممارسات الالأخالقية حتى برزت ظاوالترقية، وغيرىا من 
خطر أنواع الفساد عمى اإلطالق، ألنو يصيب اإلدارة بالشمل ويجعميا غير قادرة عمى النيوض أ

 بالميام المطموبة منيا.

ن والفساد اإلداري مصطمح مكون من كممتين; الفساد واإلدارة، فكممة الفساد في المغة مشتقة م
، ويرى ابن  1كممة َفُسَد، َيْفُسد، َفَسادًا، فيو ضد صمح، فيقال فسد الشيء أي بطل واضمحل

منظور أن الفساد نقيض الصالح، حيث عرف عمى انو;" خروج الشيء عن االعتدال سواء 
"، أما اصطالحا فقد تعددت تعاريفو، 2 كان ىذا الخروج قميال أم كثيرًا، وانو اخذ لممال ظمماً 

عمى أنو;" كل فعل  R.Simpikins سيمبكنز و R.Wralthحيث يعرفو كل من رونالد رلث 
عمى  H.Edehertzيعتبره المجتمع فسادًا، ويشعر فاعمو بالذنب وىو يرتكبو"، كما عرفو اديميرتز
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تم ارتكابيا بأساليب غير مادية " فعل غير قانوني أو صورة من األفعال غير القانونية التي  انو;
ومن خالل أساليب سرية تتسم بالخداع القانوني واالجتماعي، وذلك لمحصول عمى أموال أو 

"، أما المنظمة الدولية لمشفافية فقد عرفتو عمى 1 ممتمكات أو لتحقيق مزايا شخصية أو تجارية
، وىو نفس  2الح شخصية"انو;" إساءة استعمال السمطة التي اؤتمن عمييا الشخص لتحقيق مص

التعريف الذي أوردتو ىيئة األمم المتحدة في احد تقاريرىا عمى أن;" الفساد ىو سوء استخدام 
. أما مصطمح 3 السمطة العامة لمحصول عمى مكاسب شخصية مع اإلضرار بالمصمحة العامة"

 اإلدارة فقد قمنا بتعريفو في المتن.

صرف وسموك وظيفي سيء فاسد خالف اإلصالح، ىدفو أما الفساد اإلداري فعرف عمى انو;" ت
، ووضع صندوق النقد 4 االنحراف والكسب الحرام والخروج عن النظام لمصمحة شخصية"

تعريفا لمفساد اإلداري جاء فيو بأنو;" إساءة استعمال  7::2الدولي في تقريره الصادر سنة 
خالل التعاريف السابقة نشير ، ومن  5."من اجل الحصول عمى مكسب خاص. الوظيفة العامة

إلى أن الفساد بمفيومو العام أوسع وأشمل من الفساد اإلداري، ذلك ألن الفساد يشتمل عمى 
أفعال يمارسيا أي شخص حتى ولو لم يكن عامال في الدولة، أما الفساد اإلداري فشرطو أن 

 ي ىذه الدراسة.يكون الفاعل عامال في الدولة أي موظف، وىذا األخير ىو الذي يعنينا ف

الفساد اإلداري ظاىرة ال تعترف بالحدود الزمنية والمكانية، حيث وجودىا ال يقتصر عمى ف
مجتمع ما أو دولة دون أخرى، فيو يشمل جل دول العالم بما فييا الدول المتقدمة، األمر الذي 

يو عمى ىذا اإلتفاقيات عمى سبيل محاربتو، وبالتالي ف أدى إلى عقد الكثير من المؤتمرات و
النحو مشكمة وىذا بالنظر لما يرتبو ىذا األمر من خطورة ليا تكمفة اجتماعية واقتصادية 
باىظة، إذ يعمل عمى تراجع عممية التنمية واالزدىار، ويقوض فرص الديمقراطية، ويقمص 

 ميادين دولة القانون والمؤسسات، كما يخل بمبادئ العدالة والنزاىة والمساواة داخمو.
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 ية الدراسة:أىم

انطالقا مما سبق يتضح أن موضوع "دور أخالقيات الموظف العام في الحد من الفساد       
     ; النظرية الناحية، يمة، وتنبع أىميتو من ناحيتيناإلداري" من الموضوعات اإلدارية الم

من خالل أن ىذا الموضوع حظي باىتمام كبير لدى الباحثين والدارسين والمينيين في ىذا 
المجال، ولعل ندرة الدراسات التي بحثت في العالقة بين أخالقيات الموظف العام والفساد 
اإلداري يعطي ليذه الدراسة أىمية مميزة، خاصة في ظل ارتفاع األصوات المنادية والداعية إلى 

نما يمكن استخدام القيم عدم اال في  اإليجابيةكتفاء بمواجية الفساد اإلداري بالعقاب فقط، وا 
 أخالقيات الموظف العام لمحد من الظاىرة ومكافحتيا.

لموضوع الدراسة، فتبرز في الوقوف عمى الدور الفعال ألخالقيات  العممية األىميةأما  
استفحال ىذه األخيرة في المؤسسات  الموظف العام في مكافحة الفساد اإلداري، وذلك ألن

واإلدارات العمومية ناتج عن غياب ىذه األخالقيات وتراجعيا، مما أدى إلى بروز جياز إداري 
عن مكافحة الفساد اإلداري في اتخاذ  المسؤولةغير فعال، كما تساعد ىذه الدراسة الجيات 

في القيام بالدور المنوط بيا لمحد اإلجراءات المناسبة التي تدعم قيم وأخالقيات الموظف العام 
 من ظاىرة الفساد اإلداري ومكافحتو.

 :الدراسة أىداف

 الوظيف قطاع في األخالقيات ضعف لخطر اإلشارة إلى لدراستنا العامة األىداف تكمن
 معرفة في كمنتف الخاصة األىداف أما والمجتمع، واالقتصاد ،اإلدارة نجاعة وعمى العمومي
 وكذا الخصوص، بيذا التوصيات وأىم األخالقيات تعزيز مجال في الدوليةو  الوطنية، المساعي
، تطبيقيا حال في المينية األخالقيات تعيد أن شأنيا من التي التدابير أىم معرفة من تمكينو

وكذا أىمية األخالق الوظيفية في تقميص الفساد اإلداري الذي تواجيو مختمف اإلدارات 
 والمؤسسات العمومية.
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 أسباب اختيار موضوع الدراسة:

 يمي; الختيار ىذا الموضوع فيما الدوافع الذاتيةتتمخص     

  الميل والرغبة في دراسة ىذا الموضوع، وىذا لالطالع أكثر عمى مثل ىذه المواضيع
 اإلدارية .

 الدراسات المعالجة ليذا الموضوع، حيث انو من خالل المطالعة لممراجع فانو تبين  ندرة
 انو ال توجد مراجع كافية متخصصة تخصصًا مباشرًا في الموضوع.

  إلنجازإثراء المكتبة ببحث جديد قد يكون في متناول باحثين آخرين في المستقبل 
 دراسات أخرى مكممة.

 ىذا الموضوع فتكمن في;لدراسة  الدوافع الموضوعيةأما 

  األىمية البالغة التي يكتسبيا موضوع الدراسة، باعتباره أىم الموضوعات وأكثرىا
 حساسية في الوقت الراىن.

  استفحال ظاىرة الفساد اإلداري في اإلدارات نتيجة لتراجع أخالقيات الموظف العام
عتادىا إي بصورة بدأت تخرج عن السيطرة، وأصبحت الظاىرة من السموكيات الت

الموظفون، فأصبح لزامًا عمينا نحن كباحثين ونخب ىذا الوطن المساىمة في القضاء 
 عمى ىذه الظاىرة من خالل تبيان أىمية األخالقيات.

 إشكالية الدراسة: 

يعد موضوع أخالقيات الموظف العام من الموضوعات اليامة في حقل العموم اإلدارية،     
باعتباره من أساسيات نجاح اإلدارة، إذ يعكس الثقة بينيا وبين المجتمع الذي تعمل فيو، حيث 
وبالرغم من وجود ترسانة تشريعية وتنظيمية ضخمة موجية لمكافحة ظاىرة الفساد اإلداري، إال 

قطاع العمومي بإداراتو ومؤسساتو العمومية من خالل موظفيو الزالوا يتفنون فن استغالل أن ال
الثغرات القانونية والتيرب من النصوص القانونية، بتجردىم من أخالقيات الوظيفة العامة 
وتعريضيا لالنحراف الوظيفي التي ال تخدم إال مصالحيم الشخصية، وبالتالي المساس 

داراتيا ومؤسساتيا.بالمصمحة العامة و   بمصالح الدولة وا 
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ومن ىنا فان ىذه الدراسة سوف تتناول موضوع أخالقيات الموظف العام ودورىا في الحد من 
الفساد اإلداري ومكافحتو، نظرًا لألىمية التي تحظى بيا األخالقيات من جية، والحد من الفساد 

 اإلداري من جية أخرى، ومنو فاإلشكالية المطروحة ىي;

إلى أي مدى يمكن أن يساىم الجانب الخمقي لدى الموظف العام في الحد من الفساد 
 اإلداري؟

 المنيج المتبع:

قصد اإلحاطة واإللمام بأىم أبعاد ومضامين الدراسة وبغية اإلجابة عمى التساؤالت     
ز من المطروحة، تم االعتماد عمى منيجين; المنيج التحميمي و المنيج المقارن، فاألول يبر 

خالل تحميل أخالقيات الموظف العام ومدى تأثيرىا لمحد من الفساد اإلداري، عن طريق جمع 
المعمومات وتصنيفيا باالعتماد عمى ما ىو موجود في الكتب والدوريات والبحوث العممية 
المتخصصة حول أخالقيات الموظف العام وحول الفساد اإلداري، وكذا فحص وتحميل بعض 

دة في الدراسة، أما المنيج المقارن فقد استعممناه في بعض الجزئيات التي تتطمب األفكار الوار 
 منا دراسة المفاىيم من منظور التشريع الجزائري، والتشريعات األخرى.

 الدراسات السابقة:

لم نجد دراسات جزائرية سابقة ليذا الموضوع نظرا لحداثتو، إلكتفاء الباحثين الجزائريين      
ممتقيات والندوات في الموضوع وعدم الخوض فيو كبحث أكاديمي، يقدم ويبرز عمى عقد ال

 الظاىرة و أىم الحمول، ليذا وجدنا دراستين سعوديتين تحيط بجوانب الموضوع.

المعنونة بـ; أخالقيات الوظيفة العامة ودورىا في الحد من الفساد اإلداري  الدراسة األولى
ومكافحتو، وىي أطروحة دكتوراه فمسفة، مقدمة من طرف الباحث; عبد العزيز بن القحطاني، 
جامعة نايف العربية لمعموم األمنية، كمية العموم اإلجتماعية و اإلدارية، قسم العموم القانونية، 

دفت دراسة الباحث إلى إستخدام القيم اإليجابية في أخالقيات الوظيفة العامة ، بحيث ى3125
 في الحد من الفساد اإلداري ومكافحتو، وعدم اإلكتفاء بمواجية الفساد اإلداري بالعقاب فقط.
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المعنونة بـ; الفساد اإلداري; أنماطو و أسبابو و سبل مكافحتو، "نحو بناء نموذج الدراسة الثانية 
ي"، و ىي أطروحة دكتوراه فمسفة في العموم األمنية، مقدمة من طرف الباحث; خالد بن تنظيم

عبد الرحمن بن حسين بن عمر آل الشيخ، جامعة نايف العربية لمعموم األمنية، كمية الدراسات 
، بحيث ىدفت دراسة الباحث عمى إظيار حقيقة الفساد اإلداري 3118بقسم العموم القانونية، 

تو، وبناء نموذج تنظيمي مقترح لمكافحة الفساد اإلداري، وقد توصل الباحث إلى وسبل مكافح
دارية، وتنظيمية، ووصل إلى ان الحد  ان الفساد اإلداري نتاج عوامل اقتصادية، واجتماعية، وا 
من الفساد اإلداري يمكن عالجو قبل وقوع جريمة الفساد اإلداري )كإجراء وقائي(، ـوأثناء 

 ء دفاعي(، أو بعد وقوعيا )كإجراء عالجي(.وقوعاىا )كإجرا

 :صعوبات الدراسة

 لإلشارة فقد اعترضننا صعوبات في إعداد ىذا البحث نذكر منيا;  

  ،يجمع ىذا البحث بين متغيرين أساسيين ىما أخالقيات الموظف العام والفساد اإلداري
 وع.لذلك كان لزامًا عمينا أن نحصر المراجع التي نجمعيا في ىذا الموض

  صعوبة إيجاد المراجع والدراسات المتخصصة التي تناولت موضوع أخالقيات الموظف
 العام ودورىا في الحد من الفساد اإلداري.

 الدراسة: خطة

فصمين، تناولنا في الفصل األول  قسمنا ىذا الموضوع إلىاإلشكالية السابقة، لإلجابة عمى      
من خالل مبحثين فقد لدور الوقائي ألخالقيات الموظف العام في الحد من الفساد اإلداري، ا

المبحث الثاني  وفي تطرقنا في المبحث األول إلى اإلطار المفاىيمي ألخالقيات الموظف العام،
 أما القواعد األخالقية الوظيفية التي تساىم في الوقاية من الفساد اإلداري، تطرقنا إلىفقد 

مدور العالجي ألخالقيات الموظف العام في الحد من الفساد فقد خصصناه للفصل الثاني ا
لو عن دور اإلدارة و القضاء في تكريس في أول مبحث  خالل مبحثين فتطرقنامن  اإلداري

 مجيود المبذولة في مكافحة الفساد اإلداري.المبحث الثاني لـ،فيما خصص  األخالقيات المينية



 في الحد من الفساد اإلداريالفصل األول: الدور الوقائي ألخالقيات الموظف العام 
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 اإلداريفي الحد من الفساد  الموظف العام: الدور الوقائي الخالقيات األولالفصل 

يعد الفساد اإلداري إحدى القضايا الشائكة في أي مجتمع مف المجتمعات ، حيث يعتبر     
 والعصور المتعاقبة أنماط  سموكات ،ظاىرة متجذرة في التاريخ اإلنساني، وقد أفرزت عمى 
ىـ مف واعد القانونية في الوظيفة ، واألأفعاؿ منحرفة ، فيو يمثؿ انحرافا غير مشروع لمنظـ والق

ؿ انتياكا لممعايير والقيـ األخالقية التي تتطمبيا الوظيفة العامة ، وعميو يمكف القوؿ أف ذلؾ يمث
الستئصاؿ ومحاصرة مظاىر الفساد  ،أخالقيات الموظؼ العاـ ىي بمثابة خط الدفاع األوؿ

 .ت الالأخالقية في الوظيفة العامةوالحد مف السموكا،اإلداري 

 ألخالقيات الموظف العاماإلطار المفاهيمي : األولالمبحث 

أثار موضوع األخالؽ اىتماـ الباحثيف في كافة العمـو النظرية والتطبيقية، وىذا نتيجة     
الحكـ عمى أداء األعماؿ  ،إدراكيـ باف األخالؽ تعد بمثابة المعيار الذي يمكف مف خاللو

، وتعتبر الوظيفة العامة مف المجاالت الميمة  تي تتطمب التزاما دقيقا ال،المرتبطة بتمؾ العمـو
تتأثر إلى حد كبير بمدى تمسؾ الموظؼ بمجموعة ،باألخالؽ، فنوعية الخدمات التي تقدميا 

 .األخالقيات والسموكيات الوظيفية مف

 عناصرها ، واإلدارة أخالقيات: ماهية األولالمطمب 

مف المواضيع التي تحظى باىتماـ متزايد في السنوات  ،أصبح موضوع أخالقيات اإلدارة   
والنقد الموجو لإلدارة ،في مقدمتيا تزايد الفضائح األخالقية ،نتيجة ألسباب عديدة  ،األخيرة

بعيدا عف إطار أخالقي وشفاؼ ، لذا تحولت الرؤية القائمة عمى الربح ،والمعايير التي تعتمدىا 
 قائمة عمى أخالقيات اإلدارة ومعاييرىا الخاصة.،والكفاءة المادية إلى رؤية أخرى 
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 اإلدارة أخالقياتماهية : األولالفرع 

 أوال: تعريف األخالق

 بمعنى المروءة و الديف. والالـ،جمع خمؽ بضـ الخاء لغة:   -1

مثمما يشكؿ ،الباطنية  اإلنسافأو السجية وىو يشكؿ صورة  ،الخمؽ لغة يطمؽ عمى الطبعيضا أ
 1الظاىرة. اإلنسافصورة  –بفتح الخاء وسكوف الالـ  -خمؽ

 اصطالحا: -2

والتي ليا تأثير ،التي يتحمى بيا الشخص المسؤوؿ  ،مجموعة القيـ المشروعةيقصد بيا     
 ،رافضة لمظمـ والطغياف في المجتمعوال،والمانعة لمشر ،عمى السموؾ والمحققة لمخير  ،واضح

 2محددة تحكـ ىذا السموؾ. ضمف قواعد ومعايير

ظاىرة و  أعماؿ و،زاكية  إرادات و،ىيئة مركبة مف عموـ صادقة  :ابف القيـ بانياوعرفيا  
عف  األعماؿو ، األقواؿمطابقة لمحؽ تصدر تمؾ  وأقواؿوالحكمة والمصمحة ،واقفة لمعدؿ  باطنة

 3 افضميا. أوواشرفيا ، األخالؽىي ازكى  أخالقا، فتكسب النفس بيا واإلراداتتمؾ العمـو 

 األفعاؿحامد الغزالي األخالؽ بأنيا: " ىيئة في النفس راسخة، عنيا تصدر  أبوكما عرفيا 
 4 ويسر مف غير حاجة إلى فكر وروية".،بسيولة 

يسمى  ىو مأخوذ بو االنتماء نفسو مف األدب،بانيا: حقيقة الخمؽ في المغة  فعرفيا القطبيأما 
 خمقا أنو يصير كالخمقة فيو.

 

                                                           
1
 .3، ص 1990بيروت، دار المعرفة، ، احياء عموم الدينأبو حامد الغزالي،   
2

ماجستير،  رسالة، درجة التزام المشرفين التربويين في محافظات غزة بأخالقيات المهنةسميماف بف سالـ بف خميؿ الرومي،  
 .82، ص 2009فمسطيف، غزة،الجامعة االسالمية، 

3
 .48، 47 ص ص،2009، العراؽ،  اإلسالم، اخالق العمل في المفرج بف سميماف القوسي 

4
 كمية العمـو االنسانية، جامعة الجزائر، في الفمسفةماجستير  رسالة، الغزاليالسياسة عند أبو احمد  و األخالق، زرداويفتيحة  

 .23ص  1990،،واالجتماعية
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التي تحدد ما ىو  والمبادئ،بانيا مجموعة القواعد   DECENZO و   ROBBINSكما عرفيا 
 .1 السموؾ الصحيح والسموؾ الخاطئ

، والتي تعني خمؽ. وتكوف االخالؽ Ethosمستخمصة مف المفظ اليوناني  ETHIC أخالؽوكممة 
ETHIC  والتي تتخمؿ الفرد او مجموعة مف ،المثاليات الموجية  مجموعة مف المعتقدات، او

 الناس في المجتمع.

، حيث تـ اشتقاؽ ىذا االخير Déontologieعف لفظ   ETHICوبالمغة االجنبية يختمؼ لفظ 
وتعني  التي تعني العمـ، Logosو  ، والتي تعني ما يجب فعمو،Dénotonsمف المفظ اليوناني 

 ."درس الواجباتالعمـ الذي ي"المفظيف معا 

 انيا مرادؼ لألخالؽ المينية لمينة معينة. La Déontologieكما تعرؼ 

المختصيف والدارسيف في مجاؿ عمـ االدارة آرائيـ بشأف مفيـو األخالؽ متعددة، فقد أشار ف
Rue et Byers  الجماعة.  او ،و المبادئ التي تحكـ سموؾ الفرد ،ىي المعايير األخالؽالى اف

المتعمقة بما ىو خطأ ،وما ىو صواب، وبالواجبات األخالقية  باألسئمةويرتبط موضوع االخالؽ 
،  اذ اف األخالؽ لدييـ ىي مجموعة مف Slocumلمفرد. و يتفؽ ىذا التعريؼ مع ما أشار اليو 

و الخطأ، كما و القيـ المبدئية التي تحكـ سموؾ الفرد، والجماعة بشأف الصح ،القواعد االخالقية 
األخالؽ مف  Gardenانيا تضع المعايير عما ىو جيد وسيئ في التصرؼ و االفعاؿ. وال يجرد 

الى اف األخالؽ ىي: " تطبيؽ الفرد لما فقد أشار األوؿ  Negrosتأثيرات الموقؼ متفقا مع 
لى اف خالؿ القياـ بسموؾ معيف في موقؼ معيف "، أما الثاني فقد أشار ا،يؤمف بو مف القيـ 

وتنيي عف سموكيات معينة تحت ظروؼ ،األخالؽ ىي: مجموعة مف المبادئ المدونة تأمر 
 2كمعايير تحكـ سموكياتيـ ".،معينة. وىي انعكاسات القيـ التي يتخذىا األفراد 

بيف ما ىو  و،وتمثؿ األخالقيات لدى البعض مطمقات في التمييز بيف ما ىو جيد )الفضيمة( 
سيئ )الرذيمة(،و ىذا ما تمثمو االخالؽ المثالية. كما انيا تمثؿ لدى البعض االخر مسألة 

و ما يستيجنونو في ،نسبية، فيي اذف تفضيالت اجتماعية معينة تستند الى ما يجمو االفراد 

                                                           
1
 .17، ص 2006، الوراؽ لمنشر و التوزيع، االردف،اخالقيات االدارة ومسؤولية االعمال في شركات االعمالنجـ عبود نجـ ،  
 .4،ص)د س ف(،العراؽالتقنية ، المعاىد ،ىيئةاثرها في تقميل الفساداألعمال و أخالقيات أحمد محمود حبيب البوتي، 2
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و تصرفات في فترة و ظروؼ معينة، وتمؾ ىي االخالؽ النسبية، وضمف ،المجتمع مف سموؾ 
 ،التي ترفع مف درجة النسبية الى حدود الموقؼ الواحد،ا السياؽ نجد االخالؽ الموقفة ىذ

والحالة الواحدة، فالفرد يمكف اف يكوف جيدا في حالة و سيئا في حالة اخرى، حيث انو في 
المتنافسة في العالـ الواقعي حتى المديريف حسني النية يقوموف بما يؤدي ،الضغوط الموقفية 

  1خريف.الضرر لأل

وتسييؿ العبارة في تعريؼ األخالؽ اصطالحا فقاؿ: ،و لقد حاوؿ بعض المعاصريف تمخيص 
او مذمومة. ،ذات آثار في السموؾ محمودة  ،فطرية او مكتسبة،الخمؽ صفة مستقرة في النفس 

عمى نحو يحقؽ  ،والقواعد المنظمة لمسموؾ اإلنساني، كما يطمؽ الخمؽ عمى نفس المبادئ 
 2.ف وجوده في العالـ عمى الوجو األكمؿالغاية م

وىذه القيـ تكوف في مجمميا  ،وفحص وترتيب لقيمنا ،اختبار إالاألخالقيات ماىي و منو ف
 و ليذا 3وعمى اسموبنا في اتخاذ اي قرار. ،التي تؤثر عمى تصرفاتنا وسموكنا،القواعد األخالقية 

 كؿ مف ومى فف التعامؿ مع السموؾ المنظـ. ع،يمكف القوؿ اف االخالؽ وسيمة لتدريب األفراد 
بدورىا ناتج البناء و التي تعتبر األخالؽ وليدة ثقافة المجتمع، ،التي سردناىا ىذه التعريفات 

مف ثـ نجد ربطا وثيقا بيف أخالقيات االدارة والمكوف االجتماعي ، ذلؾ البعد  و،االجتماعي 
والمعايير االخالقية ،بشكؿ عاـ الى القيـ  تشير شكؿ السموؾ اإلداري في المنظمات، فييالذي ي

 4لغرض التمييز بيـ ما ىو صحيح وما ىو خطأ.،المجتمع  أفرادالتي يستند ليا 

تنبع  ىذه االخيرة، كما اف خالؽ المجتمع تعتبر أساس أخالقيات اإلدارة فأ،تأسيسا عمى ذلؾ 
ؿ ىي بيئة حية متفاعمة بيف مف أخالقيات المجتمع، ذلؾ اف االدارة ال تقـو عمى فراغ، ب

 المنظمة ووسطيا.

 

                                                           
1
   www.guichetdusavoir.org  :00.21، على 0202نوفمبر  20يوم. 

2
 .9، ص2003، جامعة اـ القرى ،السعودية ،المنهج االخالقي في حقوق االنسانيحي بف محمد حسف رمزي ،  

3
)د س ،د ب ف() )د د ف(،،اخالقيات الموظف العام في اطار قيم و المسؤولية االداريةعبد الرحمف محمد الحسف عثماف،   

 .37ص ،ف(

4
 .25،ص 2005عماف،،،دار وائؿ لمنشر والتوزيعالمسؤولية االجتماعية واخالقيات االعمال،الطاىر محسف منصور الغالبي  

http://www.guichetdusavoir.org/
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الجامع "القرآف الكريـ" صفة النبي صمى اهلل عميو  ،دستور اإلنسانية أما شرعيا ودينيا فقد بيف
، ذلؾ الصرح الذي ساىـ في بناء اإلطالؽوسمـ ،الذي بنى اعظـ صرح لألخالؽ الفاضمة عمى 

نؾ عمى خمؽ عظيـ "" في وضؼ النبي: أفضؿ مجتمع عرفتو اإلنسانية، فقاؿ اهلل تعالى  ،1وا 
وخمقا تطبعو مع ما جمبو اهلل عميو مف خمؽ ،حيث صار إمتثاؿ القرآف أمرا ونييا سجية لو 

 2 وكؿ خمؽ جميؿ.،و الكـر و الصفح ،عظيـ مف الحياء 

التي تحث عمى حسف الخمؽ، و أنو ىدؼ ،وفي سنتنا المطيرة العديد مف األحاديث النبوية 
نو صمى اهلل عميو أف يتمـ مكاـر األخالؽ فقد روي ع، سيدنا محمد صمى اهلل عميو وسمـرسالة 

، وقد جاء أناس اليو صمى اهلل عميو وسمـ وسمـ أنو قاؿ: )إنما بعثت ألتمـ مكاـر األخالؽ(
  3فقالو : مف أحب عباد اهلل الى اهلل تعالى؟ قاؿ: أحسنيـ خمقا.

ىي مجموع القيـ المشروعة التي يتحمى بيا الشخص ،ت و ليذا أجمع االسالـ اف االخالقيا
والمانعة  ،ة لمخيروالخاص والمحقق ،عمى السموؾ العاـ المسمـ المسؤوؿ، والتي ليا تأثير واضح

والطغياف ،واإلحساف والرافضة لمظمـ  ،لمشر والمناصرة لمحؽ، والمناىضة لمباطؿ والداعمة لمعدؿ
  4دة تحكـ ىذا السموؾ.ومعايير محد،في المجتمع ضمف قواعد 

قواعد و خير، او اختيارىا شر ،فيي تنوع الى اختيارىا ى اإلرادة،فاألخالؽ ىي: قوة راسخة في 
وتغيب ميؿ مف الميوؿ عمى غيره استمرار، ،االنساف، الذي يعيش في جماعة  بيا يمتـز يةسموك

 5وىو صفة نفسية، والمظير الخارج لو يسمى السموؾ.

 

 

 

                                                           
1
 مف سورة القمـ. 04اآلية   

2
 .244، ص 1990، بيروت ، دار مكتبة اليالؿ ، القران العظيمتفسير ، إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي الدمشقي  

3
 7، 6ص ص ،2004السعودية،،جامعة القصيـ،الطبعة الثالثة، أخالقيات الموظف المسممأحمد بف عبد الرحمف المشيشري،   

4
جامعة محمد  ،ممتقى وطني، أخالقيات العمل كأداة لمحد من الفساد اإلداري في الدول الناميةقوراري، مريـ  ايماف صوفي،  

 .1.ص2012ماي  7و 6كمية العمـو االقتصادية و التجارية وعمـو التسيير، بسكرة، يومي ، خيضر
5
 .84سميماف بف سالـ بف خميؿ الرومي، مرجع سابؽ ،ص   
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 اإلدارة : تعريفاثاني

الى الكممة (Administration)الغربي  اصؿ كممة إدارة في الفكر السياسي، واإلدارييعود     
حيث تمعب االدارة دورا كبيرا وعظيما في  1والتي تعني تقديـ خدمة. Ad ministre  الالتينية

وتقديـ مختمؼ الخدمات والقياـ بالصالح  ،والمجتمعات في مختمؼ ارجاء العالـ،تقدـ االمـ 
لقياس ،وطبيعة الخدمات التي تقدميا بمثابة الترمومتر ،االدارة العامة العاـ، حيث اصبحت 

 مدى تقدـ وازدىار الدوؿ و االمـ.

 لغة: اإلدارةتعريف  -1

في المغة العربية واصؿ استعماالتيا: بمعنى جعؿ الحركات تتواتر بعضيا  إدارةتعرؼ كممة     
 2شغمو، جعمو يدور و يعمؿ. :أدار محرؾ السيارة - في اثر بعض، جعمو يدور " أدار اآللة"،
 .ومنسجـ لتقديـ غرض، منتوج أو غاية معينة،والتشغيؿ يعني العمؿ وفؽ سياؽ متناسؽ 

 تعريف اإلدارة اصطالحا: -2

وصوال الى ىدؼ محدد، تحت اشراؼ وتوجيو ،تضافر جيود مشاركة ىذه األخيرة تعني     
 ،بانيا تقـو بتوجيو النشاط التنفيذي باألساليب اإلدارية،جية مسؤولة. كما عرفت تعريفا اخر 

التي توصمنا إلى تحقيؽ األىداؼ المنشودة، بأوفر قدر، و أقؿ تكمفة، و أسرع وقت، وأقؿ جيد، 
 3اعاة ظروؼ البيئة السياسية و االجتماعية و االقتصادية.وذلؾ مع مر 

ذىب الييا أىؿ االختصاص، حيث ذىب "ىوايت" الى اف ،و لإلدارة تعريفات كثيرة ومتنوعة 
ىي فف قيادة وتنسيؽ، ورقابة عدد معيف مف األفراد بقصد انجاز بعض األغراض أو  اإلدارة

: جعؿ األشياء تنفذ مف خالؿ أشخاص اخريف، وذلؾ عف بأنيااألىداؼ، ووصؼ "داؿ" االدارة 
 4ارشادىا ، والرقابة عمييا. طريؽ جيودىـ وتنظيميا، و

                                                           
، ،االسكندرية2007المكتب الجامعي الحديث،، التطوير االداري في منظمات الرعاية االجتماعيةابو الحسف عبد الموجود،  1

 .15ص

2
  http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar  باحاص10.15عمى  2014نوفمبر  10: يـو. 

3
 .31،ص2002 االسكندرية،، المكتب الجامعي الحديث،استراتيجيات و عمميات االدارةالمميجي ابراىيـ عبد اليادي،   

4
، دار اليازوري، االردف، منظور معاصر االدارة العامةتحميل أسس الييتي صالح الديف، ،الخفاجي نعمة عباس   

 .17،ص2009

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar
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وينقؿ )المغربي عبد الحميد عبد الفتاح( تعريؼ "تايمور" بقولو اف االدارة ىي: معرفة ما يجب 
كما عرفيا  ،ليؼ..ااف يمارسو األفراد بدقة، والتأكد مف تطبيقيـ لذلؾ بأفضؿ الطرؽ، وأقؿ التك

و التخطيط و التنظيـ  ،بانيا الجيود المتعمقة بالتنبؤ،فايوؿ اعتمادا عمى ممارسة المدير لعممو 
 1و التنسيؽ و الرقابة. ،األوامر إصدارو 

 ومف التعاريؼ السابقة نستخمص جممة مف النقاط التي ترتكز عمييا االدارة وىي:

المؤسسات التي تعبر  –ومف أجؿ -تحيا وتعمؿ وتمارس داخؿ  كوف االدارة:  الجانب االنساني
 مجتمعا انسانيا، متصال بعضو ببعض عف طريؽ رابطة العمؿ، تحقيقا لمنفع العاـ.

اف االدارة تعمؿ عمى تنمية الجوانب االجتماعية، حيث تقـو بتمبية رغبات :  الجانب االجتماعي
تؤدي دورا فعاال في معالجة كثير مف  األفراد لخدمة بعضيـ البعض في جو ىادؼ ، كما

األزمات االجتماعية و النفسية، حيث تجعؿ األفراد قادريف عمى األداء الجماعي، وتساعدىـ 
 عمى تفيـ االخريف بمختمؼ رغباتيـ احتياجاتيـ، وميوليـ ، وتوجياتيـ.

اىدافيا  اف العممية االدارية ىي عممية ىادفة تسعى الى تحقيؽ :اليادؼ الجانب الموضوعي
بكفاءة عالية، وذلؾ باالعتماد عمى احسف الوسائؿ، واقؿ التكاليؼ، وتوظيؼ افضؿ الموارد 

ة المنظمة و المحققة سس و المبادئ العمميدية و المعنوية. كما تتماشى و األالبشرية و الما
 لمتوازف داخؿ المنظمة وخارجيا ضمف نطاؽ محدد وواضح.

الموازنة بيف متطمبات الحاضر وتطمعات المستقبؿ،  اإلداريةتحقؽ : المتجدد اإلبداعيالجانب 
وترتب المستجدات )مف افكار وسمع  مف خالؿ ادراكيا ألىمية البعد الزمني، فتتنبأ باألحداث

وخدمات...( فيي تدرس الماضي وتستفيد مف تجاربو في اتخاذ القرارات، فيي بذلؾ تواكب 
 2التطور الحاصؿ لدى المجتمعات.

 

                                                           
1
، المكتبة العصرية، االدارة  االصول العممية والتوجهات المستقبمية لمدير القرن الحادي و العشرينعبد الحميد عبد الفتاح ،  

 .22،ص2006 مصر،
الدار الجامعية،  ،رؤية استراتيجية لحماية الجهاز االداري من التخمف و الفساد: االدارة العامةأبو بكر مصطفى محمود،  2

 .12ص،2009 مصر،
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 تعريف أخالقيات اإلدارة -ثالثا

،   اإلدارة  أخالقياتواإلدارة ليـ عدة آراء بشأف مفيـو  ،إف المتخصصيف في مجاؿ األعماؿ    
 و سنقـو بتعريفيا كما يمي:أو اخالقيات األعماؿ، ،أو كما يسمييا البعض أخالقيات المؤسسة 

في صنع القرار و اف  ،لممديريفخالقيات اإلدارة تمثؿ خطوط توجيو باف أ Ivancervichيعرفيا 
اىميتيا تزداد بالتناسب مع اىمية اثار و نتائج القرار ، فكمما كاف نشاط المدير أكبر تأثيرا في 

نيا: الدراسة المنيجية فعرفيا با Valok.P.vanاالخريف ازدادت أخالقيات ذلؾ المدير، أما 
 1.خالقي التي يتـ مف خالليا اختيار ما ىو جيدلمخيار األ

ونالحظ مف خالؿ ىذا التعريؼ أف "فالوؾ" يحاوؿ أف يعطي الخالقيات االدارة بعدا عمميا ليتـ 
حيث يرى اف  P.F.Duackerاستيعابيا ضمف عمـ االدارة. ونجد كذلؾ في ىذا الصدد 
عمى أساس التقييـ بيف الوسائؿ ،األخالؽ في االدارة ىي: العمـ الذي يعالج االختيارات العقالنية 

 المؤدية الى األىداؼ.

ويمكف ايضا تعريؼ أخالقيات االدارة عمى انيا: المبادئ التي تحكـ التصرفات داخؿ 
 2و التي توجو اتخاذ القرارات و السموؾ. ،المؤسسات االقتصادية

مؤسسة و ووردت تعاريؼ أخرى ألخالقيات االدارة تمثمت في انيا: "عبارة عف عقد بيف ال
وتحقيؽ  ،التعاوف كنافذة لتقميؿ الفرص الضائعة،و أصحاب المصالح، يتسع مداه ليشمؿ الثقة 

 الميزة التنافسية".

تعريؼ اخر: "سموؾ ممتـز بالجوانب األخالقية ،والقيمة المعبرة عف الثقة ،و الشفافية واالبتعاد 
لجميع األطراؼ باالعتماد  عف التمييز، والمراوغة و الصدؽ، بحيث يؤدي الى نتائج مرضية

عمى وسائؿ و أدوات مشروعة"، وتـ تعريفيا كذلؾ عمى انيا: "عبارة عف ابعاد أوسع واكثر 
والذاتية تحكـ التصرفات الفردية ،وضوحا، الغرض منيا ىو منظومة مف القيـ االجتماعية 

                                                           
1
 .20ـ، مرجع سابؽ، صجننجـ عبود   

2
:  www.tkne.net،اخالقيات االعمال واالدارة االستراتيجيةوفاء فتحي،     .16.35عمى  2014نوفمبر  18يـو
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دة، وتنعكس والمؤسسية في مختمؼ المواقؼ و الظروؼ، وتحدد السموكيات الجيدة و الغير جي
 " 1.في القوانيف ، والتعميمات ، وقواعد السموؾ والمعايير المينية

وىناؾ مف يعتبر اف أخالقيات اإلدارة ىي كؿ ممارسة لممينة، بالشكؿ الذي يرضي جميع 
عبارة عف " دراسة  في ممارسة ىذه المينة. وىي ايضا إىماؿأو ،األطراؼ، وبدوف أي تواطؤ 

الى  اإلدارةلحجـ األخالؽ المأخوذة بعيف االعتبار عند اتخاذ القرارات . وتشير أخالقيات 
الشخصية، و ىي في نفس الوقت المثالية في الحياة االجتماعية المترجمة  المثالية في الحياة

 2.ركةو التي تسمح لنا بتحديد قواعد العمؿ و الح،في العمؿ الذي يقـو بو الفرد 

التي تتغير عبر المواقؼ و األزمنة المختمفة، التي ىي قواعد ذف لإلدارة أخالقياتيا الخاصة، و إ
و  ،  اتخاذ القرارات و تأخذ بعيف االعتبار مجموعة مف القيـلقيـ السموكية التي توجو صناعة و ا

تطوير القرارات التي يتـ مف خالليا لمعمميات، تحميؿ منيجي المعتقدات. و بالتالي ىي دراسة و 
اإلدارية بحيث تكوف ىذه القرارات خيارات أخالقية تأخذ بعيف االعتبار ما ىو صحيح و جيد 

 3.لمفرد و المجموعة و المؤسسة

 أخالقيات اإلدارةعناصر الثاني: الفرع 

إجتماعي مسؤوؿ قد جرى تجسيدىا في داخؿ كؿ  إف المقاييس الخاصة بتصرؼ أخالقي او    
وتسيـ في ،قوى تمس القرارات األخالقية موظؼ فضال عف داخؿ المنظمة نفسيا، واف ىناؾ 

الجميور الخارجي، و اخالؽ الفرد وانظمة المنظمة و  وتتمثؿ في القوى بالنسيج الثقافيصنعيا، 
تكوينيا ىي جزء مكمؿ لإلدارة ،واف  فممارسة اخالقيات االدارة عبر ىذه القوى المساىمة في

اف يركزوا عمى أشياء ،" تفترض انو يتوجب عمى المدراء Samuelنظرية االخالؽ في نظر "
اخرى اضافية غير التركيز عمى االرباح وىذه الفكرة الجديدة بشأف االدارة تؤكد الحاجة الى 

 السائدة داخؿ محيط المؤسسة.اتخاذ قرارات ادارية ذات عالقة بالطبع األخالقية، و العادات 
                                                           

1
و ، دار اليازوري العممية لمنشر ادارة االعمال الدولية، منظور سموكي و استراتيجيزكريا مطمؾ الدوري ،أحمد عمى صالح،   

 .434، ص 2009 ،التوزيع، عماف
2
، مجمة العمـو االجتماعية واالنسانية)التواصؿ(، حقائق حول أخالقيات االعمال في المحاسبة، حالة الجزائرجاو حدو رضا،   

 .69، ص2007، جامعة باجي مختار ،عنابة، 20العدد 
3
، وائؿ لمنشر و  بعة االولىطال، ادارة واستراتيجية منظمات االعمال المتوسطة و الصغيرةطاىر محسف منصور الغالبي،   

 .102،ص 2009التوزيع، عماف، 
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فيقوؿ نتنافس كمجتمع ،و التنافس ال يمكف فصميا عف بعض  األخالؽأف  Samuelكما يرى 
يطعنوف  الذيف ،مع الناس مكاف سوؼ يتنافس لمدة طويمة بنجاح أيوال يوجد مجتمع في 
 :  اإلدارةخالقيات العناصر المكونة أل فيما يميوسنتناوؿ  .1الخمؼبعضيـ البعض مف 

 أوال: الثقافة التنظيمية

الثالثينيات مف القرف الماضي، وتزايد  أواخر إلى اإلدارةظيور الثقافة التنظيمية في يعد     
احتمت مكانة بارزة في المجتمع  أنيا إلى Priceأشاراالىتماـ بيا في مرحمة الخمسينيات، اذ 

كاف لمثقافة التنظيمية  أيضاعبر ما يعرؼ بمفيـو الرمزية، و في مرحمة الخمسينيات  األمريكي
  Densionوصؼالواردة عف الثقافة التنظيمية نجد  األوصاؼتعريفا، ومف  164ما يقارب 

: ىدؼ متحرؾ محاوال وصؼ حالة الغموض التي جعمت تعريؼ أو وضع مفيوـ أنيابقولو 
 وع مف الغموض.لمثقافة التنظيمية محاطا بن

الذي يصفو "الدليمي"  1984االوؿ عف الثقافة التنظيمية في عاـ  "جامعة يتسبرج"ومنذ مؤتمر 
بانو بمثابة الوالدة الحقيقية لمفيوـ الثقافة التنظيمية، وحتى االف فقد استطاع باحثوا عمـ المنظمة 

 2 .وضع االطار النظري لمثقافة التنظيمية

المعتقدات واالفتراضات و  ،توصؼ بكونيا متمثمة في مجموع القيـ ،و التعريؼ الشامؿ لمثقافةف
يد و االعراؼ السائدة في المعايير السموكية و االتصاالت، و التقالو  ،الرموز، والطقوس

 المنظمة، فيمكف القوؿ اف ثقافة المنظمة تتأثر بشكؿ كبير بثالث قضايا أساسية وىي:

 ة.فييا المنظم بيئة االعماؿ التي توجد -
 و آرائيـ الى باقي المنظمة و العامميف فييا.، أفكارىـالقادة االستراتيجيوف و الذيف تنشر  -
 3خبرة ىؤالء القادة و ممارستيـ السابقة و تجربتيـ. -

 

                                                           
1
)د د ف(،)د س ف(،  ، الوظيفية في تقميل فرص الفساد في الوظائف الحكومية األخالقياتأثر أسار فخري عبد المطيؼ،   

 .3،2ص ص 
2
 .3، ص المرجع نفسو  

3
 .7أحمد محمود حبيب البوتي، مرجع سابؽ، ص   
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 ،في المنظمة اإلدارةواحدة مف اىـ القوى في تكويف اخالقيات  اف الثقافة التنظيمية لنصؿ إلى
لمقيـ  ،اذ اف تراث المنظمة عمى حد وصؼ الباحث لو يكوف في صياغة اطار العمؿ الكمي

الى تصرفات ىي  ،داخؿ المنظمة، فالقيـ الشخصية و التفسير االخالقي الذي يترجـ ىذه القيـ
 1ظاىرة ميمة في عممية صنع القرار االخالقي في المؤسسات.

 ثانيا: أخالق الفرد

تشكؿ منظومة األخالؽ و السموؾ اىـ عناصر الشخصية االدارية و القيادية في الوظيفة     
العامة و الخاصة، و األخالؽ ىي جوىر الكائف اإلداري ،كما ىي جوىر االنساف بشكؿ عاـ، 
ويعتبر التزاـ القادة و المديريف و جميع العامميف بقواعد األخالؽ ،و السموؾ التي تحددىا 

وىذا االلتزاـ ،لنظاـ العاـ ،أو الخاص صفة أساسية مف صفات المنظمة الصحية المنشأة ،و ا
التطور استقرار الوضع الحالي، و النمو و بالضرورة سوؼ يحقؽ فائدتيف ىما: المحافظة عمى 

 2لألفراد و لممنشآت.

 ثالثا: أنظمة المنظمة

و نظـ  األخالؽومجموعة مبادئ ، األنظمةو  ،اف التركيب و السياسيات إلى Daftأشار     
 أخالقياتتشكؿ بمجمميا واحدة مف القوى المساىمة في تشكيؿ ،و االختبار و التدريب  ،المكافأة
والتي مف شأنيا اف توجو السموؾ باتجاه معيف. واف لكؿ نظاـ مف أنظمة المنظمة تأثيرا ، اإلدارة
و تدفعو  ،تتولد قوة تشد السموؾ و بمجمؿ ىذه التأثيرات ،عمى طبيعة سموؾ العامميف،خاصا 

ال يمكف ،أو يضعؼ العمؿ بأخالقيات االدارة، ولكثرة ىذه األنظمة ،باالتجاه الذي قد يعزز 
او بحوث تنفرد في  ،تاركيف المجاؿ لدراسات اخرى ،التوسع في سرد تأثيرىا بشكؿ أوسع

 3تغطيتيا.

 

 

                                                           
1
 .3، ص مرجع سابؽأسار فخري عبد المطيؼ،   

2
 .7، ص مرجع سابؽ أحمد محمود حبيب البوتي،  

3
 .4ص  سابؽمرجع  ،أسار فخري عبد المطيؼ  
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 رابعا: الجمهور الخارجي

تشكؿ بمجمميا القوة  ،المستفيدة وقوى السوؽ و الجماعات ،الزبائفاف األنظمة الحكومية و      
الرابعة التي تسيـ في تكويف أخالقيات االدارة، و توجييا باتجاه معيف دوف غيرىا، سيما في 

 1عالـ اليـو الذي يتصؼ بازدياد المنافسة، و تحوؿ األسواؽ، و التطور التكنولوجي.

 الموظف العامأخالقيات لمطمب الثاني: ماهية ا

إذا كانت الوظيفة العامة ىي العامؿ األساسي الذي تتكوف منيا اإلدارة، فاف العامؿ الحاسـ     
المحدد لفاعمية جيود اإلنماء تتمثؿ في الموظؼ العاـ، الذي يضطمع بأعباء الوظيفة العامة 

دارة الموارد القومية، ىذا ما ج عؿ الدارسيف ييتموف وىو الذي يمثؿ القوة القادرة عمى تحريؾ وا 
وذلؾ الف الكفاية في انجاز األعماؿ تقـو عمى أسس أخالقية ،بسموؾ العامميف داخؿ المنظمات 

وفؽ مبادئ ناشئة في ذات ،بدرجة أولى، وعمى الرقابة الفاعمة مف اجؿ احتراـ القانوف 
يؾ العممية اسياف في تحر الموظؼ، وعميو فالموظؼ العاـ والوظيفة العامة يعتبراف عنصراف أس

اإلدارية، وليذا سوؼ نقـو بتعريؼ الموظؼ العاـ في الفرع األوؿ، لنعرج في الفرع الثاني 
 لتعريؼ الوظيفة العامة.

 الفرع األول: مفهوم الموظف العام

وبيذا فيو يحمؿ عبئا ،اف الموظؼ العاـ يعتبر األداة و الوسيمة الناجحة في الوظيفة العامة     
لتحقيؽ الغاية التي عيف مف أجمو، ولكي نتعرؼ أكثر عمى مفيوـ الموظؼ العاـ سنقـو  ثقيال
قانوف الوقاية مف الفساد ومكافحتو و أيضا في قانوف مف خالؿ في الفقو وفي التشريع  وبتعريف

 .03-06الوظيفة العامة 

 

 

 

 
                                                           

1
 .7، ص مرجع سابؽأحمد محمود حبيب البوتي،   
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 تعريف الفقه لمموظف العامأوال: 

يعد تعريؼ الموظؼ العاـ مف التعريفات الشائكة، بحيث ال نستطيع وضع تعريؼ محدد وموحد 
األنظمة االدارية مف دولة ألخرى، و ىذا بالرغـ مف كوف الموظؼ العاـ يعتبر نظرا الختالؼ 

و التنظيمي في ،يد االدارة في ممارسة نشاطيا، و كذا  أىميتو كعنصر في البناء القانوني 
  الفقيية مف خالؿ التعريؼ الفقيي العاـ  نسمط الضوء عمى أىـ التعاريؼالدوؿ، و ليذا سوؼ 

 :و التعريؼ الفقيي الجزائري

 تعريف الفقه العام:  -1
 بأنو: كؿ شخص يساىـ بطريقة دائمة في ادارة العاـالموظؼ  Douguit: األستاذعرفيا  - أ

 ."1مرفؽ عاـ ميما كانت طبيعة األعماؿ التي يقـو بيا
الموظؼ العمومي بالمعنى الواسع بأنو:" كؿ شخص معامؿ  Ruzie: األستاذكما عرفيا - ب

 إلىبنظاـ القانوف العاـ، والذي تحدد حقوقو وواجباتو عند عدـ وجود نص، بالرجوع 
المعايير التي لـ  إلىإلداري و المبادئ العامة لمقانوف اإلداري، كما استخمصيا القانوف ا

لييا و المتصمة بطبيعة العمؿ المزاوؿ، و طريقة التعييف وعمى األخص بنظاـ إتسند 
 العمؿ و التأديب."

عرؼ الموظؼ العاـ بانو: " كؿ شخص يعمؿ في خدمة  Walineالفقيو الفرنسي - ت
المباشر و سمطة، ويساىـ بصورة اعتيادية في تسيير مرفؽ عاـ يدار بطريؽ اإلدارة 

 2يشغؿ وظيفة دائمة مدرجة في الكادر اإلداري.
فقد عرفو بأنو: الموظفوف ىـ األشخاص الذيف يقبموف بصفة  Berthelemyأما األستاذ: - ث

عامة، وفيما عدا بعض األحواؿ اإلستثنائية، تعييف اإلدارة ليـ في وظائؼ محددة 
 ويسيموف بطريقة مستمرة في إدارة الدولة.

عرؼ الموظؼ العاـ بأنو: كؿ شخص تقمد مف جية مختصة وظيفة  Rollandاألستاذ:  - ج
لتسيير المرافؽ العامة المدارة سمات الدواـ في الكوادر المنشأة،  دائمة أو ليا بعض
 بالطريقة المباشرة.

                                                           
1
دار المطبوعات الجامعية، االسكندرية،  )دراسة مقارنة(،:العامةالتأديب اإلداري في الوظيفة جمعة محارب، عمي   

 .85،ص2004

2
 .15،ص2009،فمسطيف،، مركز الديمقراطية وحقوؽ العامميف الحقوق التقاعدية لمموظف العاموليد عبد الرحمف مزىر،   
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المحكمة العميا اإلدارية: لكي يعتبر الشخص موظفا عاما خاضعا ألحكاـ الوظيفة العامة  - ح
لقوانيف والموائح يجب أف تكوف عالقتو بالحكومة ليا صفة االستقرار التي مردىا الى ا

تديره الدولة بطريقة مباشرة و الخضوع إلشرافيا وليست ،والدواـ في خدمة مرفؽ عاـ 
 يندرج في مجاالت القانوف الخاص.،عالقة عارضة تعتبر في حقيقتو عقد عمؿ 

في وظيفة دائمة ،ة عامة الدكتور عبد الحميد متولي: الموظؼ ىو مف يقوـ بخدم - خ
  1مرتبط بالحكومة تستند الى القانوف العاـ.

محكمة القضاء الدولي: اف الموظؼ ىو كؿ مف تناط بو احدى وظائؼ الدولة العامة  - د
سواء كاف مستخدما حكومي أو غير حكومي  ،في نطاؽ وظيفة احدى السمطات الثالثة

أف تكوف الوظيفة في نطاؽ شؤوف  أو غير مستخدـ، براتب أو بغير راتب، وانما يشترط
حدى إأو بطريؽ التعييف عمى مقتضى  ،يؿ اليو بطرؽ اإلنابةاالدولة و يكوف اختصاصو 

النصوص الدستورية أو التشريعية أو مف المعينيف في وظيفة ذوي المرتبات أف يكوف 
 الدولة.أو ما يقوـ في مقامو في نطاؽ ميزانية ،مقيدا عمى احدى درجات الكادر العاـ 

الدكتور توفيؽ شحاتة: الموظؼ العاـ بانو الشخص الذي يساىـ في عمؿ دائـ في مرفؽ  - ذ
بأسموب االستغالؿ المباشر وتكوف  اإلدارية،عاـ تديره الدولة وغيرىا مف الوحدات 

مساىمتو في ذلؾ العمؿ عف طريؽ اسناد مشروع لوظيفة، ينطوي عمى قرار بالتعييف مف 
 ليذا التعييف مف جانب صاحب الشأف. جانب اداري وعمى قبوؿ

الدكتور محمد فؤاد: يرى انو يعتبر موظفا عاما كؿ شخص يخضع لمنظاـ الخاص  - ر
في خدمة شخص مف أشخاص القانوف العاـ، ويتقاضى مرتبو  ،بالموظفيف العمومييف

ية او اية ميزانية عامة مستقمة معمقة بميزان ،مف ميزانية عامة، سواء كانت ميزانية الدولة
 2الدولة.

 

 

 

                                                           
1
 .243ص ،1973العممية، بيروتمكتبة ال، بعة االولىطال ،الوظيفة العامةروالف بالف، ترجمة أنطواف عبده،   

2
 مرجع نفسو.ال  
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 :العامالفقه الجزائري لمموظف تعريف   -2
أعواف ليـ أنظمة قانونية مختمفة وال تخضع العامة، اإلدارةيضمف لسير : ميسوف صبيح  - أ

منيا لمقانوف العاـ لموظيؼ العمومي سوى الذيف ليـ صفة الموظؼ، وال يعرؼ بيذه 
 .1دائمة و ثبتو فييا نيائياتعيينيـ في مناصب بعد سموا ر الصفة اال األشخاص الذيف 

: الموظفوف العموميوف ىـ األشخاص الذيف العاـتعريؼ عبد الرحمف الرميمي لمموظؼ - ب
أعدتو اإلدارة ألجميـ وحددت فيو  ،إرتبطوا باإلدارة بموجب عمؿ قانوني وحيد الطرؼ

 ودوف أف يشاركوا مباشرة بصفتيـ الشخصية.،حقوقيـ وواجباتيـ 
: الموظفوف ىـ مف يوجدوف في وضع قانوني تنظيمي حسب عبد الرحمف محيو أحمد- ت

المادة مف قانوف الوظيؼ العمومي، والذي يتميز بأنو قابؿ لمتعديؿ بقانوف جديد دوف أف 
  2يكوف ليـ الحؽ أف يتمسكوا بحقوؽ مكتبية.

اف الفقو اتفؽ عمى اف الموظؼ العاـ ىو مف يعيد اليو مف كؿ ىاتو التعاريؼ المقدمة نالحظ  
بالطريؽ المباشر بناءا عمى  األخرى،تديره الدولة و السمطات  ،بعمؿ دائـ في خدمة مرفؽ عاـ

 3تعييف يصادؽ قبوال لدى الموظؼ. 

 ةثانيا: تعريف الموظف العام في القانون األساسي لموظيفة العام

 66/133تعريف الموظف العام في األمر  -1

   الموظؼ العاـ بانو:  1966جواف  02المؤرخ في  66/133عرفت المادة األولى مف األمر     
" يعتبر موظفيف األشخاص المعينوف في وظيفة دائمة الذيف رسموا في درجة التسمسؿ في 

و الجماعات  ،اإلدارات المركزية التابعة لمدولة، و المصالح الخارجية التابعة ليذه اإلدارات

                                                           
1
كمية الحقوؽ و جامعة أمحمد بوقرة، ماجستير،  رسالة ،اثر التوظيف العمومي باإلدارات العمومية الجزائريةتشات ، سموى   

 .49،ص2009بومرداس،، العمـو السياسية، 

2
، ديواف المطبوعات الجامعية، دراسة في الوظيفة العامة في النظم المقارنة و التشريع الجزائريمحمد يوسؼ المعداوي،   

 .35ص، 1988الجزائر،  الطبعة الثانية،

3
  .190، ص2007، مطبعة العشري، مصر ، بعة الثانيةطال ،داريالمرجع في القانون االمحمد عبد الحميد ابو زيد،   
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مرسوـ، وال يسري ىذا القانوف تحدد بت المحمية و كذا المؤسسات و الييئات حسب كيفيا
  1األساسي عمى القضاة و القائميف بشعائر الديف وأفراد الجيش الوطني الشعبي".

 و حسب ىذا التعريؼ فاف أركاف الموظؼ العاـ وفقا لمتشريع الجزائري تكمف في :

 صدور أداة قانونية لمتعييف. -
 أف تكوف الوظيفة دائمة. -
 أف تكوف الوظيفة منصفة. -
 أف تكوف الوظيفة في خدمة المرفؽ العاـ. -

المؤرخ  59/244ىذا التعريؼ الذي تبناه المشرع الجزائري، يشبو ما ورد في القانوف الفرنسي 
وبالتالي فاف أركاف الموظؼ العاـ في التشريع الجزائري ىي نفس أركاف  1959فيفري  04في 

كمف في اف التشريع الفرنسي نص حيث يالموظؼ العاـ في التشريع الفرنسي، مع فارؽ بسيط 
عمى عدـ سرياف أحكامو عمى عماؿ المرافؽ العامة ذات الطابع  59/244في القانوف رقـ 

اشترط تمديد سرياف أحكامو  66/133الصناعي و التجاري، بينما المشرع الجزائري وفقا لألمر 
تطبيقي صريح ضرورة صدور مرسـو مع عمى عماؿ المرافؽ العامة الصناعية و التجارية، 

 2ينص عمى ذلؾ.

اعتبرا أف مستخدمي المرافؽ ذات الطابع اإلداري ىـ  افلإلشارة فاف الفقو و القضاء الفرنسي
وحدىـ موظفوف عموميوف، أما مستخدمي المرافؽ الصناعية و التجارية، فيـ يعتبروف عماؿ 

 3عاديوف، ويخضعوف ألحكاـ القانوف الخاص.

تطرؽ إلى رجاؿ الديف و لـ يذكر ىؿ يطبؽ ىذا القانوف عمييـ أو كما اف المشرع الفرنسي لـ ي
؟ ىذا خالؼ المشرع الجزائري ،وكذا البمجيكي حيث نصا عمى عدـ سرياف أحكاـ الوظيفة  ال

 العامة عمى رجاؿ الديف.

                                                           
1
، الجريدة المتضمن القانون األساسي  لموظيفة العامة، 1976جواف  02المؤرخ في  ،66/133األمر المادة األولى مف   
 .547ص، 1966جواف  08 الصادرة بتاريخ، 46رسمية عدد ال

2
 ,04ص ، 1983ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،مذكرات في الوظيفة العامةمحمد أنس قاسـ ،   

3
، الشركة الوطنية لمنشر و التوزيع، الجزائر، األساس القانوني لممسؤولية اإلدارية عن أعمال موظفيهاعمار عوابدي،   

 .40، ص 1982
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مف المرسـو السابؽ ذكره لعدة  01مف المادة  02الجزائري استثنى ما ذكرتو الفقرة  فالمشرع
 أسباب مف أىميا:

 حصانة رجاؿ القضاء و ىي ميزة مرتبطة بالوظيفة. -
طبيعة عمؿ أفراد الجيش الوطني الشعبي الذيف يحمموف عمى عاتقيـ مسؤولية حماية  -

 الوطف.
الذي يمعبو القائموف بشعائر الديف في بث القيـ و المبادئ الوطنية و اإلسالمية  الدور -

 في روح المجتمع و الحفاظ عميو.

و بالرغـ مف محاولة إعطاء المشرع الجزائري تعريفا لمموظؼ العاـ، يبقى تعريفا ناقصا ألنو لـ 
س الوظائؼ أحيانا التي يدرج موظفي الوظائؼ المؤقتة بالرغـ مف عمميـ في نفس األماكف، ونف

 نص عمييا ىذا األمر.

 66/63تعريف الموظف العام في األمر  -2

       2006جويمية  15المؤرخ في  03/ 06لـ يختمؼ مفيـو الموظؼ العاـ في القانوف رقـ 
السالؼ  66/33عما جاء في القانوف رقـ  ،و المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العامة

الموظؼ في كونو: " كؿ عوف عيف  06/03مف القانوف رقـ  04حصرت المادة الذكر، حيث 
 في وظيفة عمومية دائمة، و رسـ في رتبة في السمـ اإلداري".

يطبؽ ىذا القانوف  مجاؿ سيرانو فنصت عمى أف " 1مف ىذا القانوف 02كما حددت المادة 
 اإلدارات العمومية".في المؤسسات و  ،األساسي عمى الموظفيف الذيف يمارسوف نشاطيـ

و بيذا يمكف تعريؼ الموظؼ العاـ وفقا لممشرع الجزائري بأنو: كؿ عوف عيف في احدى 
 المؤسسات ، أو اإلدارات العمومية ليمارس نشاطو بصفة دائمة، ورسـ في رتبة السمـ اإلداري".

 

 

                                                           
1
الجريدة ، لموظيفة العامة األسـاسي الــقـانــون ـتــضـّمنالم، 2006 جويمية 15المؤرخ في:  06/03 االمرمف  02المادة   

 .03،ص 2006جويمية  16الصادرة بتاريخ: ،46الرسمية عدد: 
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 و انطالقا مف ىذا التعريؼ يشترط في الموظؼ العاـ االتي:

 :أو اإلدارات العمومية النشاط في احدى المؤسساتممارسة   - 1.1

في  06/03مف القانوف  02وتتمثؿ ىذه المؤسسات و اإلدارات وفقا لما حددتو المادة     
المركزية في الدولة و المصالح غير الممركزة التابعة ليا، و  اإلداراتالمؤسسات العمومية و 

العمومية ذات و المؤسسات  اإلداريو المؤسسات العمومية ذات الطابع  اإلقميميةالجماعات 
الطابع العممي و الثقافي و الميني، و المؤسسات العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، 

 .06/03وكؿ مؤسسة عمومية يمكف أف يخضع مستخدموىا ألحكاـ القانوف 

القضاء و المستخدميف  06/03القانوف ىذا وقد استثنت المادة المذكورة مف نطاؽ تطبيؽ 
العسكرييف و المدنييف لمدفاع الوطني ومستخدمي البرلماف، في حيف أف ىذه المادة لـ تشر إلى 

سالؼ الذكر،  66/133مف القانوف  01استثناء القائميف بشعائر الديف الذيف استثنتيـ المادة 
انية عمى إمكانية أف تتضمف نصت في فقرتيا الث 06/03مف القانوف  03ذلؾ أف المادة 

القوانيف األساسية الخاصة المتعمقة بالقائميف بشعائر الديف ) وكذا غيرىـ مف األسالؾ( أحكاما 
و سير الحياة المينية و االنضباط العاـ، و ذلؾ راجع  ،استثنائية في مجاؿ الحقوؽ و الواجبات

 :06/03 مف القانوف 03لخصوصية ىاتو األسالؾ وىذا مدرج في المادة 

و بيذا يستثنى األشخاص الذيف   :أف تكوف ممارسة ىذا النشاط بصفة دائمة -2.1
 يشغموف وظائفيـ ال عمى وجو االستمرار، كالمتعاقديف و المستخدميف المؤقتيف.

أداة قانونية عف السمطة اإلدارية المختصة، يمتحؽ  و يعني صدور :التعييف -3.1
 1بمقتضاىا ذلؾ العوف في وظيفة عمومية دائمة، وبصفة إرادية.

يشترط لثبوت صفة الموظؼ العاـ أف يتـ تعيينو في الوظيفة العامة مف قبؿ السمطة المختصة ف
في ىذه الوظيفة  بالتعييف وذلؾ طبقا إلجراءات قانونية صحيحة. فالشخص اذا لـ يتـ تعيينو

باإلدارة، ممف يممؾ التعييف، فانو بيذه المثابة ال يمكف اعتباره قانونا موظفا معينا في خدمة 
و تقاضى بالفعؿ مقابال عف عممو. ماداـ ينشأ إال بأداة  ،الحكومة و لو كاف قد تسمـ العمؿ فعال

التعييف ممف يممكو، و تطبيقا لذلؾ أكدت محكمة التمييز عمى اف صفة الموظؼ العاـ ال تثبت 
                                                           

1
 .7، ص مرجع سابؽمحمد أنس قاسـ،   
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و احد أشخاص دائـ في مرفؽ عاـ تديره الدولة، المنيوض بعمؿ  ،إال لمف يعيف بأداة قانونية
و راتبا. و عمى ضوء ما تقدـ فانو في حالة فقداف المرشح القانوف العاـ ولو لـ يستحؽ لقاء عمم

لشروط الوظيفة أو عدـ انطباقيا عميو فانو ال يعد موظفا عاما حتى ولو تـ ترشيحو لتمؾ 
 الوظيفة واجتيازه االختبارات لشغميا طالما لـ يصدر قرار تعيينو وفقا لألوضاع القانونية المقررة.

أو غيره و  ،ماؿ و التصرفات التي تصدر مف ىذا الشخصلذلؾ يثار التساؤؿ عف أثر األع
أو لـ يصدر  ،سواء صدر بتعيينو قرار خاطئ أو معيب ،الذي يقـو بأعماؿ الوظيفة العامة

 بتعيينو قرار إطالقا.

و لإلجابة عف ىذا السؤاؿ، اتبع القضاء اإلداري نظرية الموظؼ الفعمي لمواجية ىذه الحالة، 
التصرفات ، الصادرة عف الموظؼ تعتبر في ىذه الحالة باطمة، وال يعتد فاألصؿ أف األعماؿ و 

 بيا ،لصدورىا مف غير مختص، إال اف القضاء يقدر صحة بعض ىذه األعماؿ و التصرفات،
و الحقيقة أف نظرية الموظؼ الفعمي تقوـ عمى أساس مبدأ استمرار سير المرافؽ العامة، و 

بتدعيا مجمس الدولة الفرنسي، و مف تطبيقاتيا قياـ حماية الظاىر، وىي نظرية قضائية ا
 1الموظؼ بالعمؿ رغـ بموغو لسف التقاعد و دوف مد خدمتو بالطريقة القانونية.

جراء الذي يتـ مف خاللو تثبيت الموظؼ و يعني اإل:  الترسيـ في رتبة السمـ اإلداري  - أ
 في رتبتو.

 مكافحتهالفساد و  الوقاية من ثالثا: تعريف الموظف العام في قانون 

يعد قانوف الوقاية الفساد و مكافحتو مف مفردات القوانيف المستحدثة، في جممة ترسانة القوانيف 
المعاصرة ،التي تصبوا الى خدمة التنمية، و تعد الجزائر مف الدوؿ السباقة، التي سنت قواعد 

الذي جاءت  06/01قـ الوقاية مف الفساد ،ومكافحتو كظاىرة اجرامية، وىو ما كرسو قانوف ر 
 2قواعده منسجمة مع االتفاقيات الدولية التي صادقت عمييا الجزائر.

 

                                                           
1
 .24،ص2007، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، مصر، النظام القانوني لمموظف العامسعد نواؼ العتري،   

2
 .03، ص2008، دار اليدى، عيف مميمة، الجزائر، الفساد ومكافحتهقانون الوقاية من عبيدي الشافعي،   
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لمموظؼ العمومي كانت متسعة، عمى غير تمؾ التي  الجزائري قانوف مكافحة الفسادفنظرة 
ينظر الييا القانوف االداري، ليدرج فيو كؿ مف يتمتع بصفة الموظؼ العمومي، باإلضافة الى 

ليسوا كذلؾ طبقا لما ىو معموؿ بو في  ىا في حكـ الموظفيف العمومييف، وىـفئات اعتبر 
، ولعؿ السبب في ذلؾ يعود لرغبة المشرع في سد الطريؽ أماـ كؿ مف تسوؿ لو القانوف االداري

فقرة  2نفسو باإلتجار بالوظيفة والتالعب بالماؿ العاـ، إلحاؽ الضرر بالغير، ولقد عرفتو المادة 
 المتعمؽ بالوقاية مف الفساد ومكافحتو ، الموظؼ العمومي: 06/01ب مف القانوف 

ريعيا أو تنفيذيا أو قضائيا أو في أحد المجالس الشعبية " كؿ شخص يشغؿ منصبا تش -1
المحمية المنتخبة سواء كاف معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا مدفوع األجر أو غير مدفوع 

 األجر، بصرؼ النظر عف رتبتو أو أقدميتو."
" كؿ شخص أخر يتولى ولو مؤقتا، وظيفة أو وكالة بأجر أو بدوف أجر ،ويساىـ بيذه   -2

ة في خدمة ىيئة عمومية أو أي مؤسسة أخرى تممؾ الدولة كؿ أو بعض رأسماليا، الصف
 أو أي مؤسسة أخرى تقدـ خدمة عمومية. "

خر معرؼ عمى أنو موظؼ عمومي أو مف وفي حكمو طبقا لمتشريع و آ" كؿ شخص   -3
 1التنظيـ المعموؿ بيما."

أدرجيـ المشرع ضمف فئة  و مجموعات عديدة ،مف خالؿ ما تقدـ، لقد شمؿ نص المادة فئات
وفي السمطة التنفيذية و السمطة القضائية و  ،الموظفيف العمومييف، فشممت العامميف في البرلماف

كذلؾ المنتخبيف عمى المستوييف الوطني و المحمي، وحتى لو كاف التوظيؼ عف طريؽ التعييف، 
حصؿ عمى أجر، وال أو اإلنتخاب دائـ أو مؤقت أو بصفة عارضة أو حصؿ عمى أجر أو لـ ي

تيـ األىمية كما ال تيـ الرتبة، وبذلؾ اتسع نطاؽ التجريـ مف باب الوقاية مف الفساد، وىو ذات 
الفقرة أ مف اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد المؤرخة في  2التعريؼ الذي جاءت بو المادة 

 .2003أكتوبر  31

 

                                                           
1
جريدة ال، مكافحتهو متعمق بالوقاية من الفساد  ،2006 فيفري20مؤرخ في  06/01مف القانوف  -1-الفقرة ب 2المادة   
 .04، ص 2006مارس  08في  الصادرة،14رسمية عدد ال
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 2يتقيد بأي شيء حيث أنو نص في المادة  كما اف المشرع وسع في لفظ الموظؼ العمومي ولـ
أو تنفيذيا أو اداريا أو قضائيا لدى بمد أجنبي  ،الفقرة )ج( : "كؿ شخص يشغؿ منصبا تشريعيا

لصالح بمد أجنبي، بما في ذلؾ  ،سواء كاف معينا أو منتخبا وكؿ موظؼ يمارس وظيفة عمومية
،وكذلؾ الموظؼ في منظمة دولية عمومية وىذا  1لصالح ىيئة عمومية أو مؤسسة عمومية. "

 فقرة د. 2لمادة نصت عميو ا

: ال يعد موظفا إال مف كاف معينا يمكف أف نعرؼ الموظؼ العاـ عمى أنو ـمف خالؿ ما تقد
أو المحمية أو في  ،بمرسـو أو بقرار مف السمطة العمومية في وظيفة بإحدى االدارات المركزية

لمقانوف العاـ، وكاف مصنفا في درجة السمـ االداري، وكاف يشغؿ احدى الييئات الخاضعة 
 2منصبو بصفة دائمة. 

 الوظيفة العامة مفهومالفرع الثاني: 

 تعريف الوظيفة لغةأوال: 

أصميا مف الفعؿ الثالثي )و ظ ؼ( يظيؼ وظفا، وىي كممة تدؿ عمى تقدير شيء،     
أو طعاـ ، وجمعيا وظائؼ، و يمكف  والوظيفة مف كؿ شيء: ما يقدر لو في كؿ يـو رزؽ

استخراج المعنى المغوي لموظيفة العامة عمى أنيا :" التقدير والديمومة، والتقدير يكوف في منح 
 3بدؿ تقديـ الشيء و بشكؿ دوري ودائـ".

 تعريف الوظيفة العامة اصطالحاثانيا: 

ذو طابع عمومي ،وتتضمف  الوظيفة العمومية الخمية األولى في كؿ جياز اداري تعتبر     
مجموعة مف الواجبات المتكاممة والمتجانسة التي تسند الى شخص فيو شروط التأىيؿ المحددة 

ؿ الشخص عمى مجموعة مف مف : تعميـ وخبرة وتدريب ومعارؼ ...الخ، وفي مقابؿ ىذا يتحص
 اسب وحجـ الواجبات التي قاـ بتأديتيا.الحقوؽ تتن

                                                           
1
 .06/01الفقرة ج مف القانوف  2المادة   

2
 .16، ص2009.17ضاء(، الدفعة ،،)إجازة قالحماية الجزائية لممال العام في ظل قانون مكافحة الفسادىشاـ جزيري،   

3
دراسة مقارنة بين القانونين االردني و  النظام القانوني النتهاء خدمة الموظف العام،عبد العزيز سعد مانو العنزي،   

 . 13، ص 2013 االردف،،كمية الحقوؽ ، جامعة الشرؽ األوسط ، ، رسالة ماجستيرالكويتي
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ومية حديث اإلستعماؿ في أدبيات اإلدارة العمومية بالمغة العربية، يعتبر مصطمح الوظيفة العم
 في المغة اإلنجميزية.  Civil Servicالفرنسية و  المغةفي  Fonction Publiqueتقابمو عبارة 

 ولقد أعطيت لموظيفة العمومية عدة تعاريؼ نذكر ما يمي:

  التعريف األول:

مجموعة مف االختصاصات القانونية أو األنشطة التي يجب اف  ىي اال الوظيفة العمومية ما
يمارسيا شخص بطريقة دائمة في عمؿ اإلدارة مستيدفا الصالح العاـ، ومف ثـ ال تعد مف 

 .1الحقوؽ المالية الممموكة لشاغؿ الوظيفة، والتي يستطيع التنازؿ عنيا وفقا لمشيئتو 

 التعريف الثاني: 

ا الواسع تعني مجموع االشخاص العامميف تحت تصرؼ السمطة الوظيفة العمومية بمفيومي
وـ الوظيفة العمومية كؿ المعنى يدخؿ في مفي العامة مف أجؿ تحقيؽ خدمات عمومية، وبيذا

دارة العمومية الذيف تربطيـ بيا شروط قانونية، أما بمفيوميا الضيؽ فال يقصد اشخاص اإل
وف الى قانوف الوظيفة العمومية أي الموظفوف بالوظيفة العمومية اال االشخاص الذيف يخضع

 .2العموميوف 

 التعريف الثالث:

الوظيفة العمومية ىي مركز قانوني يشغمو الموظؼ وىي توجد عادة قبؿ أف يشغميا أحد، لذلؾ 
فيي تستقؿ في وجودىا بحقوقيا وواجباتيا عمف يشغميا، فيي تبقى قائمة وال تنتيي بوفاة او 

تنشأ باألداة القانونية التي الموظؼ الذي يشغميا، والقاعدة اف الوظيفة العمومية  استقالة او اقالة
 .3يحددىا المشرع 

 

 

                                                           
1
 .06ص ،مرجع سابؽمحمد انس قاسـ،   

2
  Essaid Taib, Droit de la fonction publique, édition distribution Houma, Alger, 2003, p11. 

3
 .35، ص1994ة،ي، دار المطبوعات الجامعية، االسكندر وسائل االدارة العامةابو زيد فيمي،   
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 تشتمؿ الوظيفة العمومية عمى مدلوالف أحدىما شكمي واآلخر موضوعي: التعريف الرابع: 

 بأداء: تعني الوظيفة العمومية بمعناىا الشكمي الموظفوف الذيف يقوموف المعنى الشكمي -1
 الوظيفة االدارية في مرافؽ الدولة، وىؤالء الموظفيف يعمموف لصالح االدارة وباسميا.

: وتعني بو النشاط الذي يقوـ بو ىؤالء الموظفيف، والذي يتركز في المعنى الموضوعي -2
 .1تنظيـ ىذا النشاط لتمكيف اإلدارة مف القياـ بما أوكؿ الييا مف مياـ واختصاصات 

و مف تعاريؼ نالحظ اف ىناؾ مف اكتفى في تعريفو بذكر أحد المعنييف تقديم ما سبؽمف خالؿ 
في تعريفو لموظيفة  الشكمي او الموضوعي، في حيف اف ىناؾ مف جمع بيف المفيوميف

ألنيما  وال المعنى الموضوعي ،وجية نظرنا أال نيمؿ ال المعنى الشكمي فالعمومية، واألصح م
بانيا مجموعة مف  ،تعريؼ الوظيفة العموميةوعميو يمكف مرتبطاف ببعضيما البعض ،

التنظيمات التي تتعمؽ بالموظفيف العمومييف ،ىذه التنظيمات قد تتعمؽ بناحية قانونية تظير في 
 باإلدارةتتمثؿ في عالقة الموظؼ  ،كيفية قياـ الموظؼ العمومي بعممو، وقد تتعمؽ بناحية فنية

فاف دراسة الوظيفة العمومية يجب اف  ،وتطبيقا لذلؾ العمومية واالىتماـ بمشاكمو وحياتو المينية
تشمؿ عمى جانبيف: جانب قانوني وآخر فني، ذلؾ ألف اإلقصار في الدراسات اإلدارية عمى 

 .2الجانب القانوني دوف النواحي الفنية ينجـ عنو ما يسمى بأزمة القانوف اإلداري 
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ات الجامعية، ديواف المطبوع الوظيفة العامة )دراسة مقارنة مع التركيز عمى التشريع الجزائري(،عبد العزيز السيد الجوىري،   

 .05ص ،1983الجزائر، 

2
 .37، ص2007النيضة العربية، القاىرة،  ر، داالعامةالوظيفة انس جعفر،   
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 اإلداريفي الوقاية من الفساد  المساهمةالوظيفية  األخالقيةالقواعد  الثاني:المبحث 

القواعد األخالقية التي يمتـز بيا الموظؼ العاـ عديدة ومتنوعة، منيا ما ينص عمييا في     
العامة، ومنيا ما يشتؽ مف طبيعة الوظيفة ذاتيا، ومنيا ما يفرضيا العرؼ قانوف الوظيفة 

اإلداري، وعمى الرغـ مف إختالؼ ىذه القواعد التي يصنفيا الفقياء تصنيفات مختمفة، تمتقي 
حوؿ جوىر الوظيفة العامة وىو أداء الوظيفة وفقًا لقواعد أخالقية، ىذه األخيرة تعمؿ عمى 

 السير الحسف لألعماؿ.

و عميو فإنو توجد العديد مف القواعد األخالقية التي تتعمؽ بالوظيفة العامة، ويمكف تقسيميا 
إلى: القواعد الوظيفية البحتة والتي سيتـ دراستيا ضمف المطمب األوؿ، والقواعد المرتبطة 

 بأخالقيات المينة والتي سنتطرؽ إلييا ضمف المطمب الثاني.

 الوظيفية البحتة: القواعد األولالمطمب 

إف الواجبات أو األخالقيات ىي ممارسة المياـ وفؽ قوانيف الشرؼ، عالوة عمى اإللتزاـ     
بالتفرغ لممارسة الوظيفة بدقة وأمانة، كعدـ الجمع بيف أكثر مف وظيفة وطاعة الرئيس، كما 

الدقة  يشترط مف جية أخرى اإلتصاؼ بالسموؾ الحميد، لذا سنتناوؿ في ىذا المطمب مبدأ
ضمف الفرع األوؿ، و مبدأ االمتناع عف ممارسة نشاط مواز ضمف الفرع في العمؿ واألمانة 

 الثاني، وفي الفرع األخير سنتطرؽ " لمطاعة ، اإلحتراـ وحسف المعاممة".

 لفرع األول: الدقة و األمانة في العملا

في الشريعة اإلسالمية نجد أف القراف الكريـ قد أوصى عمى األمانة لما ليا مف قيمة دينية     
كبيرة وىذا ما نجده في قولو تعالى: " اف اهلل يأمركـ اف تؤدوا األمانات إلى أىمو، واذا حكمتـ 

تعالى  ، وقولو1بيف الناس أف تحكموا بالعدؿ اف اهلل نعما يعظكـ بو أف اهلل كاف سميعا بصيرا" 
 2ألماناتيـ وعيدىـ راعوف". ىـ أيضا: " والذيف

 

                                                           
1
 مف سورة النساء. 58اآلية   

2
 .منوفؤ الم سورة مف 08 اآلية  
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" يجب عمى الموظؼ أف يمارس عمى :  03-06مف األمر  41ة الماد نصتأما قانونا فقد 
ميامو بكؿ أمانة وبدوف تحيز "، وىذا ىو الواجب األوؿ و األىـ بالنسبة لمموظؼ العاـ حيث 

واليدؼ مف كؿ ىذا ىو ضماف  بأداء العمؿ بنفسو،يتفرغ عنو العديد مف االلتزامات ومنيا القياـ 
 أوعرقية  أونقابية  أواستمرارية المرفؽ العاـ وأداء واجبو بكؿ أمانة دوف تحيز ألي نزعة حزبية 

 .1خر مع تأديتيا بكؿ أمانة اعتبار آأي 

  وىي:كما تترتب عف ما جاء في نص المادة المذكورة آثار 

المنوط بو وعميو اف يمحؽ بالمنصب الذي يكوف قد تـ تعيينو أف يقوـ الموظؼ شخصيا بالعمؿ 
أو نقمو اليو، وكؿ إخالؿ بيذا االلتزاـ يعرضو لإلجراءات التأديبية التي باإلمكاف اف تسفر عف 
عزلو لترؾ المنصب، إال اف ىذه القاعدة العامة تتضمف استثنائيف تفرضيما بعض المقتضيات 

 الظرفية المعروفة وىي:

المؤقتة لموظيفة التي يجوز السماح بيا عند شغور المنصب أو عند تعذر  الممارسة -1
 شغمو مف طرؼ صاحبو أي الموظؼ المرسـ فيو.

موظؼ غائب أو في حالة االمتناع لضماف سير المرفؽ  إخالؼستخالؼ وىي حالة اإل -2
 العاـ.

اف القضاء أقر  إالفي ىذه الحالة بأنيا مرتبطة مبدئيا بوجود نص يسمح بيا  اإلشارةتجدر 
مركزه و جوازىا بدوف نص في حالة ضرورة المصمحة مف طرؼ الموظؼ الذي يتجاوب 

 2الصالحيات المسندة اليو بالصالحيات المستخمؼ فييا. 

وعالوة عمى ما سبؽ فاف االلتزاـ بالقياـ بالوظيفة ىو التزاـ قانوني يتمثؿ في ضرورة االضطالع 
 لمعيف فيو بصفة شخصية و التقيد بقواعد المصمحة.بالمياـ المرتبطة بمنصب الشغؿ ا

 

                                                           
1
 15المؤرخ في  63-66، أحكام االمر الرئاسي العموميةالعام لموظيفة  األساسيشرح القانون دماف ذبيح عاشور،   

 .18ص ،2010 ، دار اليدى ، الجزائر،2666جويمية 

2
،الجزائر ، ، دار ىومة لمطباعة الوظيفة العمومية عمى ضوء التشريعات الجزائرية وبعض التجارب األجنبيةىاشمي خرفي ،   

 .70، ص 2010
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وال يمكنو أيضا التنصؿ مف جزء مف مسؤولياتو إال عف طريؽ التفويض المرخص بو قانونا فانو 
التزاـ وواجب أخالقي باعتبار اف الموظؼ ارتضى ممارسة الوظيفة دوف إكراه أو ضغط ومف ثـ 

عميو مقتضيات الممارسة المينية وضميره المينييف،  فيو مطالب بالوفاء ليذا االلتزاـ  بما تمميو
 1اطراد.  بما يضمف عدـ اإلضرار بمبدأ حسف سير المرفؽ العاـ بانتظاـ و

 الفرع الثاني: اإلمتناع عن ممارسة نشاط مواز

يتضمف ىذا المبدأ منع كؿ موظؼ مف الممارسة بعنواف ميني نشاطا خاصا مدرا لمربح     
وىو االلتزاـ الذي ال يمكف مخالفتو إال في حدود ما رخص بو القانوف، و قد ميما كانت طبيعتو 

مف القانوف األساسي لموظيفة العمومية و  43قرر التشريع الجزائري ىذا المبدأ في نص المادة 
يخصص الموظفوف كؿ نشاطيـ الميني لممياـ التي أسندت الييـ و ال يمكنيـ "  التي جاء فييا:

في اطار خاص ميما كاف نوعو، غير أنو يرخص لمموظفيف ممارسة مياـ  ممارسة نشاط مربح
فؽ كيفيات تحدد عف طريؽ التكويف أو التعميـ أو البحث كنشاط ثانوي ضمف شروط وو 

أيضا عمى إمكانية الموظفيف المنتميف  03-06مف األمر  44، كما نصت المادة التنظيـ.."
يف وكذا أسالؾ الممارسيف الطبييف المتخصصيف إلى أسالؾ أساتذة التعميـ العالي و الباحث

 ممارسة نشاط مربح يوافؽ تخصصيـ.

 عامميف عمى األقؿ: إلىو يستند تبرير ىذا المبدأ 

عامؿ ظرفي و يتمثؿ في الحد مف ظاىرة البطالة التي ميزت معظـ بمداف العالـ غداة -1
 يومنا ىذا. إلىالحرب العالمية الثانية و ال تزاؿ قائمة في العالـ الثالث 

عامؿ ايديولوجي يرتبط بضرورة حماية الموظؼ مما ينجـ مف آثار سمبية عمى نزاىتو -2
وحياده مف جراء الجمع بيف مسؤوليات في خدمة الصالح العاـ و أنشطة تابعة لمقطاع الخاص 

 2غالبا ما تتعرض مع ىذا الصالح العاـ.

 

                                                           
1
 .03-06مف األمر  129والمادة  128انظر المادة   

2
 .271ص مرجع سابؽ،  ىاشمي خرفي،  
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إضعاؼ ىذا المبدأ وجعمتو ال يحض ال إال أف العديد مف التطورات المختمفة ساىمت في 
 بالتطبيؽ الصاـر وال بطابع اإلطالؽ وىذا راجع لألسباب التالية:

التدني الذي يميز وضعية األجور في الوظيفة العمومية الذي قد يبرر السماح ألعواف  -1
 اإلدارة بالبحث عف مداخيؿ إضافية تمكنيـ مف تمبية ضروريات الحياة.

ورات التي يعرفيا عالـ الشغؿ أو بالتقدـ التكنولوجي الذي يميز اعتبارات لصيقة بالتط -2
مي )العمؿ الجزئي، العمؿ عف مجاؿ االتصاؿ التي أفزت صيغا جديدة لمعمؿ العمو 

.(، خاصة بالنسبة لمنساء توفر وقتا كافيا لممارسة أنشطة إضافية تتالءـ و .بعد
 الوضع االجتماعي لكؿ واحد مف المعنييف بيذه الصيغ.

ىذا التوجو بصفة مستمرة منذ صدور قانونيا األساسي األوؿ لموظيفة  وقد تبنت الجزائر
 :بػػ  العمومية فيي تسمح

تعميمية في حدود ست ساعات في األسبوع وشريطة الحصوؿ عمى القياـ بأنشطة  -1
 رخصة مكتوبة مف جية اإلدارة المختصة.

بالوظيفة األساسي المسندة اليو، ممارسة أعماؿ الخبرة و االستشارة في حدود ال تضر  -2
 1وال تتضمف أجرا سنويا يتجاوز ثالث أضعاؼ األجر األساسي الذي يتقاضاه شيريا.

 وحسن المعاممة االحترام الطاعة،الفرع الثالث: 

خمت النصوص القانونية الخاصة بشؤوف الموظفيف، مف إيراد تعريؼ لمرئيس اإلداري الذي     
 عمى عاتؽ الفقو اإلجتياد في القضية، فيعرفو البعض بأنو:يجب طاعتو، ومف ثـ يبقى 

" الشخص الذي يقـو بإنجاز األعماؿ بواسطة اآلخريف، فكؿ مف يمارس نشاطا إداريا يتعمؽ 
 .2بالتخطيط و التنظيـ، و التوجيو و الرقابة، فيو رئيس إداري" 

 ر رئيسا إداريا.فمف خالؿ ىذا التعريؼ البسيط فانو مف يقـو بالعمؿ بنفسو ال يعتب

 

                                                           
1
 .272، 271ىاشـ خرفي، مرجع سابؽ، ص ص   

2
 .168،ص 1983، )د د ف(، القاىرة ، االدارة العامةسيد اليواري،   
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 أوال: طاعة المرؤوسين و الرؤساء-

حرصت الشريعة اإلسالمية حرصا شديدا عمى عنصر الطاعة ، وىذا ما نجده في القرآف     
، 1 الكريـ في قولو تعالى: "يا أييا الذيف آمنوا أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسوؿ، وأولي األمر منكـ"

 بمختمؼ رتبيـ. المسؤوليف، سواء الحكاـ أو رؤساء اإلدارات،لفظ عاـ يشمؿ جميع فأولوا األمر 

و الحديث النبوي الشريؼ الذي ىو ثاني مصدر لمتشريع اإلسالمي يؤكد ذلؾ بقولو صمى اهلل 
عميو وسمـ: " عمى المرء المسمـ السمع ،والطاعة فيما أحب ،و كره ، مالـ يؤمر بمعصية، فاذا 

 2ة".أمر بمعصية ،فال سمع عميو وال طاع

 اإلداريةلمفرد المسمـ التصرؼ السميـ وعدـ الطاعة العمياء، كما يجنب المنظمة  أعطى فاإلسالـ
ىما المعيار لمطاعة و عدميما  اإلفسادو  فاإلصالحنتيجة لمطاعة العمياء،  األخطاءالوقوع في 

وبيذا المقياس المحدد لمطاعة و تنفيذ األوامر توجد خدمة مدنية سميمة تؤدي دورا ميما في 
 3المجتمع الفاضؿ المتعاوف. إيجاداالقتصادية و االجتماعية، و  التنمية

رة مف الطاعة ىي انقياد المرؤوس لألوامر الصادفي االصطالح التشريعي القانوني فاف  أما
سمطتو الرئاسية، و العمؿ عمى تنفيذىا بدقة وأمانة، شريطة أف تكوف ىذه األوامر متطابقة مع 
القانوف، وال تمس بالمصالح العمومية، و عدـ تقييد الموظؼ العاـ بيذا الواجب يعتبر خطأ 

 .4إداريا تأديبيا تترتب عنو مسؤولية الموظؼ التأديبية 

واجب ينجـ مف تنظيـ الوظيفة العامة، وىو أثر مف آثار  بأنيا الرئاسيةالسمطة  وىناؾ مف عرؼ
 المؤسسة التي يتطمب نظاميا الخضوع الرئاسي.

 اإلداريو ىذا الواجب قائـ حتى ولو لـ ينص عميو صراحة في القانوف طالما أف طبيعة التنظيـ 
لمموظفيف،  اإلداريتقتضي ذلؾ إعماال لمبدأ السمطة الرئاسية أو مبدأ التدرج الوظيفي في السمـ 

 فالموظؼ األدنى يطيع الموظؼ األعمى منو درجة الذي تربطو بو عالقة رئاسية.
                                                           

1
 مف سورة النساء. 59اآلية   

2
ماجستير في العدالة الجنائية ، تخصص تشريع جنائي  رسالة، االعتداء عمى الموظف العامالمفيز، ابراىيـ بف محمد   

 .27،28، ص ص 2006السعودية،اسالمي، جامعة نايؼ العربية  لمعمـو االمنية، كمية الدراسات العميا، 

3
 .30، ص المرجع نفسو  

4
 .87،ص 1988دار النيضة العربية، القاىرة، ،الرؤساء و مبدأ المشروعية، دراسة مقارنة طاعةعبد الحميد ابو زيد،محمد   
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يستمد واجب الطاعة أساسو القانوني مف تنظيـ الوظيفة العامة ذاتيا، و القائمة عمى فكرة 
مسمية، أو ما يعرؼ بنظاـ السمطة الرئاسية. و يمكف اف نجمؿ ىذا األساس في التبعية التس

 فكرتيف أساسيتيف ىما:

 السمطة لمن يمثل الدولة في سمطة متميزة:-1

فالسمطة الرئاسية كما يعرفيا "مارسيؿ فاليف" ىي سمطة إصدار األوامر و التعميمات، لمف      
. ىذه السمطة التي ترتبط 1صادرة مف المرؤوس يخضعوف ليا و إلغاء و تعديؿ القرارات، ال

ارتباطا وثيقا بمبدأ التدرج اإلداري، الذي توزع فيو المسؤولية عمى درجات متعددة، و يتخذ شكؿ 
ىـر ومتتابع الدرجات ترتبط فيو كؿ درجة بالدرجة التي تمييا مباشرة، برابطة قانونية مباشرة ىي 

 .2رابطة السمطة الرئاسية 

الرئيس اإلداري عندما يصدر قرارات، و أوامر معينة يصدرىا بصفتو الوظيفية ال  ومف ثـ فإف
بصفتو الشخصية، فيو ممثؿ لمدولة و نائب عف سمطتيا، وبالتالي فاف طاعة المرؤوسيف لو 

 .3طاعة لمدولة، و طاعة ىذه األخيرة بمثابة طاعة لمقانوف  إالماىي 

 لفاعمية قرارات الرئيس اإلداري: الطاعة ضمان -2

ىي سمطة لمرئيس وواجب عمى المرؤوس، فالرئيس يتولى مسؤولية سير العمؿ في اإلدارة،     
 ضو طبيعة األمور، فأي عمؿ يقـو بوالتي يترأسيا أو يشرؼ عمييا، وبالتالي الطاعة أمر تفر 

الموظؼ العاـ ما ىو إال تنفيذ ألوامر الرئيس المسؤوؿ عف سير العمؿ، وتوزيع المياـ في 
اإلدارة. ذلؾ لو ترؾ مجاؿ الخيار في القياـ ببعض األعماؿ دوف األخرى، لكاف ىناؾ تغميب 
لمصمحتو الخاصة عمى حساب المصمحة العامة، وىذا مف شأنو زرع الفوضى و اإلخالؿ 

 دارة.بالسير الحسف لإل

 

                                                           
1
 .13، ص المرجع نفسو  
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3
 .61، ص 1999عماف، ، دار مجدالوي لمنشر، أخالقيات الوظيفة العامةالشيخمي ، عبد القادر   
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فواجب الطاعة يضمف فعالية قرارات الرئيس اإلداري، ومف ثـ وجب عمى الموظؼ العاـ احتراـ 
 تطبيؽ ىذه القرارات بصفة محايدة.ىذا الواجب و 

وىذا ال يعني إىدار كرامة المرؤوس و انعداـ حقو في إبداء آرائو حوؿ األوامر التي يصدرىا 
 .1الرئيس بكؿ حياد و موضوعية 

في وضعية المؤتمف عمى مصالح الدولة ولوضعيتو يعتبر الموظؼ العاـ مما سبؽ قولو فإف و 
التبعية اليرمية التي تفرض عميو تنفيذ ميامو الموكمة اليو وذلؾ ميما كانت رتبتو في السمـ 

الصادرة مف رئيسو  األوامرلكونو مسؤوؿ عف تنفيذىا وذلؾ فيو مطالب بااللتزاـ بطاعة  اإلداري
اذ كانت األوامر غير مشروعة، و  إالاشر فال ينبغي عمى الموظؼ الخروج عف الطاعة المب

بطبيعتيا إلحاؽ الضرر الجسيـ بالمصمحة العامة يترتب عمى تنفيذىا المساس الخطير بحسف 
 إلىارتكاب مخالفة جزائية أو  إلىمف شأنو دفع الموظؼ المرؤوس  أوسير المرفؽ العاـ 

 2التعسؼ. 

كانت األوامر غير اذ  إالالموظؼ الخروج عف الطاعة ارة: " ال ينبغي عمى ويقصد بػعب
ليست مطمقة النصرافيا  أيضامشروعة"، ىو: أف طاعة الرئيس اف كانت ىي واجبة فيي 

 مصدر القرار اذا في الحاالت التي تتوفر فييا الشروط التالية: إلىوتعمقيا بالمسؤولية التأديبية 

 المرؤوس. إلىصدور امر مخالؼ لمقانوف مف الرئيس  -
 المخالؼ. األمر إلىأف ينبو المرؤوس الرئيس  -
 الرئيس رغـ ذلؾ عمى أف ينفذ المرؤوس األمر. إصرار -

وعميو فاف موافقة الرئيس ال تبرر مخالفة القانوف ، بؿ اف امره المخالؼ لمقانوف لممرؤوس ال 
كتابة، فاعترض  لو ثبت أف أمر الرئيس قد صدر اليو إاليعفي ىذا األخير مف المسؤولية، 

                                                           
1
، ديواف المطبوعات الجامعية، االسكندرية، مبادئ القانون االداريمحمد رفعت عبد الوىاب،حسف عثماف محمد عثماف،   

 .39، ص 2001

2
، ديواف الوظيفة العمومية بين التطور و التحول من منظور تسيير الموارد البشرية و اخالقيات المهنة، مقدـ سعيد   

 .302.301، ص ص 2010المطبوعات الجامعية ، الجزائر، 
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عميو كتابة لرئيسو، فأصر عمى تنفيذ مرؤوسو لممخالفة، في ىذه الحالة تكوف المسؤولية عمى 
 1الرئيس مصدر األمر وحده. 

عمى الموظؼ العاـ تنفيذ أوامر الرؤساء و احتراـ قرارىـ في حدود المياـ  خير فانوو في األ
 3" و التزاـ حدود األدب و الياقة في مخاطبتيـ". 2الوظيفية،

وكذا يجب أف يراعي الموظؼ العاـ أثناء أداء ميامو الوظيفية وجو اهلل وما يفرضو دينو 
فيحرص عمى االلتزاـ بما أمرنا بو اهلل سبحانو وتعالى ورسولو الكريـ صمى اهلل عميو وسمـ وما 

 4و الرسوؿ الكريـ. نيى عنو وذلؾ في طاعة لما أمر اهلل تعالى 

 ةممو حسن المعاثانيا: االحترام 

يجب عمى الموظؼ العاـ أف يحسف التعامؿ مع مستعممي المرفؽ العاـ الذي يعمؿ فيو. 
العمومية أمانة مقدسة و خدمة اجتماعية قواميا االلتزاـ المخمص و الواعي بمصالح  فالوظيفة

مف األمر  53المواطنيف و حقوقيـ و حريتيـ وفقا ألحكاـ الدستور و القانوف وىنا تنص المادة 
 ع المواطنيف و كاف نصيا كما يمي:عمى ضرورة التعامؿ الالئؽ م 06-03

ستعممي المرفؽ بمياقة ودوف مماطمة"، كما اف الموظؼ يجب عمى الموظؼ التعامؿ مع م "
باكتسابو ليذه الصفة أصبح ممتزما أماـ القانوف بأداء أعباء وظيفتو دوف أف ينتظر مقابال أو 

مف  54المادة  أكدتوتعرض لمعقاب وىذا ما  إالمجاممة مف المواطنيف مستعممي المرفؽ و 
 .03-06 األمر
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 الثاني: القواعد المرتبطة بأخالقيات المهنة المطمب

وجب يف عمى مصالح الدولة ومواطنييا، لما كاف الموظؼ العاـ ىو ممثؿ السمطة والحارس األم
أف يكوف صالحًا مف الناحية األخالقية لمقياـ بأعباء الوظيفة، فاألخالؽ الحميدة والصرامة 

والبقاء فييا حتى يكتسب  ،العمومية واإلخالص في العمؿ شرطاف ضرورياف لتقمد الوظيفة
الموظؼ ثقة المواطنيف و إحتراميـ مف جية، وليكوف أىال لمصالحيات الموكمة إليو مف جية 

 أخرى.

و عميو سنتناوؿ في ىذا المطمب لمبدأ اإلخالص والصرامة ضمف الفرع األوؿ، وسنتطرؽ 
مف الفرع األخير سندرس ضمف الفرع الثاني لممحافظة عمى أخالقيات وكرامة الوظيفة، وض

 عنصريف وىما السر الميني، و التحفظ.

 اإلخالص و الصرامةالفرع األول: 

 أوال: اإلخالص

مف أىـ المبادئ التي تميز الوظيفة العامة االلتزاـ باإلخالص، حيث يتجرد صاحبيا مف كؿ 
العاـ مرتبط اعتبارات تمس معنى ىذا المبدأ، ما عدا تمؾ التي تدؿ حقيقة عمى اف الموظؼ 

 ومعتصـ بفكرة معينة تظير في مفيـو اإلخالص.

 :تعريف اإلخالص لغة -1

يمكف تعريؼ اإلخالص مف الجانب المغوي عمى أنو فكرة الصدؽ و الصراحة، و المعاممة دوف 
 1سوء نية.

 :تعريف اإلخالص اصطالحا  -2

سياسية معية، يحوي ىذا المفظ عدة معاني مف أىميا فكرة اإلخالص لنظاـ معيف أو مؤسسات 
 2 أو حتى اإلخالص لبعض الرموز كاإلخالص الجميوري.

                                                           
1
  www.almaany.com/ar/dict/ar-ar, 18févrie 2015 à 23:12. 

2
  C.Lumière, La fonction publique, le gouvernement et les socialistes, le monde, 1976, N° 5, 

D.D, Cersaloc. p 9 

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar
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اإلخالص وىذا ما نستشفو في القراف الكريـ في  شادت الشريعة اإلسالمية عمى عنصرأ و قد
، أما 1قولو عز وجؿ : " إف الذيف امنوا وعمموا الصالحات إنا ال نضيع أجر مف أحسف عمال" 

في السنة فنجد الكثير مف األحاديث التي حثت عمى اإلخالص في العمؿ ومف األحاديث قولو 
 2ب اذا عمؿ أحدكـ عمال أف يتقنو".صمى اهلل عميو وسمـ: " إف اهلل يح

 مضمون اإلخالص: -3

اإلخالص المراد العمؿ بو في مجاؿ الوظيفة العامة يجب أف يكوف بالمعنى الحيادي       
ي واجب الطاعة، المالحظ في ىذا الشأف وضعية الموظؼ العاـ في األنظمة طبعا، أ

عة وخدمة الحزب و الدولة معا، و الديكتاتورية المتميزة بوحدة التفكير ووجوب الخضوع و الطا
 إلى، فاإلخالص في ىذه الحالة يتحوؿ 59-85مف المرسـو  21المادة ىذا ما أشارت إليو 

 "خدمة" أو "مزية" يقـو بيا الموظؼ العاـ حتى يتمقى رضا الزعماء السياسييف.

حيث حدد طاعة  40ؼ مادتو  03-06فكرة اإلخالص في األمر  إلىكما أشار المشرع أيضا 
الموظؼ العاـ بدولة القانوف بعيدا عف كؿ تأثير سياسي صادر مف جمعية تمارس نشاطا 

 التي تفرض عميو فكرة األمانة التي تخفي طبعا في معناىا اإلخالص.  41سياسيا، و المادة 

أحسف وجو، أي ضرورة ممارسة المينة  فاإلخالص بمفيومو الصحيح يعني أداء العمؿ عمى
بكؿ صديؽ ونية حسنة، بعيدا عف كؿ االعتبارات الذاتية السمبية، فالموظؼ العاـ المخمص ىو 

 خدمة الدولة بكؿ قواه الفكرية. إلىالذي يطمح 

ىي جوىر يقوي شخصية الموظؼ العاـ، ويبعده عف كؿ األطماع وخاصة  3:  ثانيا: الصرامة
 المادية منيا.

 

 
                                                           

 
1
 مف سورة الكيؼ. 30اآلية   

2
مركز الدراسات جامعة بغداد، ، 101، مجمة كمية اآلداب، العدد أخالقيات الوظيفة في اإلسالمانتصار زيف العابديف شيباز،   

 .659التربوية و األبحاث النفسية، العراؽ، ص 

3
 A.S.Mecheriakoff, Droit des services publique , P.U.F, collection droit fondamental,1995 ,N° 

68,p88. 
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  1لغويا تعني ضرورة التقيد بالموضوعية و اإلنصاؼ.    تعريف الصرامة لغة:-1 

 2 ة.تعني ممارسة النشاط بدوف اعتبارات ذاتي  تعريف الصرامة اصطالحا:-2

 مضمون الصرامة: -3

تعتبر ىذه األخيرة مف أىـ االلتزامات التي تضبط الموظؼ العاـ في ممارسة نشاطو،       
 فيي الجانب أو الصفة المادية أو العاطفية  لمبدأ الحياد، حيث تكمؿ الجانب الروحي وتعني: 

ابتعاد الموظؼ عف كؿ اعتبار يبعده عف تأدية وظيفتو بكؿ حياد و موضوعية"، ينتج عنو " 
 مف كؿ الممذات سواء كانت مادية او معنوية. طبعا استقاللو

ارة، بنؾ، ضرائب، صناعة، فالموظؼ العاـ ممـز باالستغناء عف كؿ مصدر ثروة كالتج
التي يشغميا  ،.الخ ، كما يمنع أيضا مف ممارسة كؿ نشاط آخر خارج الوظيفة العامةفالحة،.

تراكـ الوظائؼ، و في حالة اذا فاز في انتخابات ترشح  أيضابصفة احتكارية، كما ال يجوز لو 
و ضرورة االستقالؿ  ،حتى ال يخمط بيف الطموح السياسي ،فييا يمكف اف يحصؿ عمى انتداب

 .اإلداريفي مزاولة عممو 

اتجاه  اإلحساس أوو الشعور  ،ذلؾ ال بد اف يتميز الموظؼ العاـ بانعداـ العاطفة إلى باإلضافة
  .ومصمحتيا بالمفيـو االجتماعي ،مع اإلدارة العامة، فيو مرتبط بالدولةعامميـ الموطنيف في ت

 المحافظة عمى أخالقيات وكرامة الوظيفةالفرع الثاني: 

تزاـ الموظؼ باألخالقيات أثناء ممارسة مينتو و احتراـ كرامة الوظيفة التي أسندت اليو ال      
و الرىبة لمشخص الذي ينوب عنو  ،إعطاء االحتراـتاف أساسيتاف في كر داخؿ أو خارج العمؿ ف

ضمانا  ،التي يجب أف تتمتع بمكانة عالية لدى األشخاص ،الموظؼ في النشاط أال وىي الدولة
الخارجي مف نظافة  لالستقرار و الثقة، و قد تبدأ مظاىر احتراـ الموظؼ لوظيفتو مف ىندامو

لوسائؿ اإلدارة، إلى حياتو الخاصة بعد العمؿ المباس وغيره، إلى حديثو مع الناس و استعمالو 
في عالقاتو مع مف يميؽ بمكانتو و ارتياده لألماكف المحترمة فخارج نطاؽ الوظيفة ال يكوف 
الموظؼ فردا مثؿ غيره مف األفراد أو مواطنا كغيره مف المواطنيف، فالموظؼ يجب اف يتجنب 

                                                           
1
 www.almaany.com/ar/dict/ar-ar18févrie2015, à 19 :08. 

2
 Larousse de poche, www.larousse.fr/dictionnaires/francais/poche , à 13 16 fév 2015, 15:35. 

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar18févrie2015
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 ظيفة التي يشغميا ويقوؿكرامة الو تصرؼ يسيء إلى سمعة و  أوفي حياتو الخاصة أي فعؿ 
"ديمبريو" في ىذا الصدد: " اف الموظؼ يتمتع أساسا بحرية كاممة في حياتو الخاصة و لكف ىذه 
الحرية يجب أال تؤدي إلى فضيحة، اذ اف اكثر ما تخشاه اإلدارة ىو الفضائح..."، و في ىذا 

فى مع طبيعة ميامو ولو : " يجب عمى الموظؼ تجنب كؿ فعؿ يتنا42الصدد تنص المادة 
."  1كاف ذلؾ خارج الخدمة. كما يجب عميو اف يتسـ في كؿ األحواؿ بسموؾ الئؽ و محتـر

 ، و التحفظالسر المهنيالفرع الثالث: 

يعتبر ىذا األخير مف اىـ القيود التي تضبط ممارسة المينة ميما كانت طبيعتيا، و       
باألخص تمؾ التي ليا عالقة وثيقة بالنشاطات،  فعدـ اإلفشاء باألسرار المينية ىو مف 
االلتزامات األساسية الممقاة عمى كافة أعواف الدولة و التي تنص عمييا كافة القوانيف المتعمقة 

لعامة، فأساس ىذا االلتزاـ ىو حماية مصمحة األفراد  لمصالحيـ الشخصية و بالوظيفة ا
أسرارىـ الخاصة ومف جية ثانية حماية المصمحة العامة لضماف الثقة بيف الموظؼ العاـ و 
المستفيد مف خدمات اإلدارة، أما التحفظ فيو تقييد جزئي لحرية الموظؼ العاـ مف خالؿ ما 

الؽ أراء  صادرة منو، و ذلؾ بالقدر الالـز لضماف حسف سير ينتج عنو مف تعبير أو اط
 كؿ ما سبؽ ذكرة سنحاوؿ تفصيمو فيما يمي:والحذر. اإلدارة، فيو ممـز باتخاذ الحيطة 

 السر المهنيأوال: 

ىو ما أخفي وكتـ، وىو خالؼ  :لفظ السر لغويا يعرؼلغة   تعريف السر المهني -1
و األعياف و الجمع أسرار كالقوؿ:" أسررت الحديث  اإلعالف و يستعمؿ في المعاني ،

 2إسرارا أي أخفيتو".
 ىذا المفظ اصطالحا سر الدولة، و إفشاؤه  يعنيتعريف السر المهني اصطالحا   -2

 يضر بمصالحيا، كما يمكف تعريفو بعبارة أخرى انو المنع الشرعي إلفشاء السر.

                                                           
1
 .03-06مف األمر  42المادة   

2
الحماية الجنائية لسر المهنة في الشريعة االسالمية و القوانين الوضعية و تطبيقاتها في أسامة بف عمر محمد عسيالف،   

، الدراسات العميااالمنية، كمية  ، تخصص السياسة الجنائية، جامعة نايؼ العربية لمعمـو ماجستير رسالة، بعض الدول العربية
 .28،ص 2004الرياض، 
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شخص إلى شخص أخر مستكتما إياه و كما عرؼ السر الميني عمى انو: " ىو ما يضفي بو 
يدخؿ فيو أمر تدؿ القرائف عمى طمب كتمانو، أو كاف العرؼ يقضي بكتمانو كما يدخؿ في 
الشؤوف الشخصية و العيوب التي يكره صاحبيا اف يطمع عمييا الناس، ومنو األسرار الطبية 

 1الطبية". الخاصة بالمرضى التي يطمع الطبيب عمييا أو غيرىا ممف يمارسوف الميف

مف  16أىمية ىذا اإللتزاـ منحتو مكانة ميمة في عدة تقنينات مف أىميا ما جاء في المادة 
 1985مارس  23الصادر بتاريخ  59-85مف القانوف رقـ  23، والمادة 133-66األمر 

مف  10الخاص بالقانوف األساسي النموذجي لعماؿ المؤسسات و اإلدارات العامة ، و المادة 
   ، و األمر رقـ3 226-90مف المرسـو التنفيذي رقـ  16و المادة  ،2 131-88 المرسـو

حيث منع عمى الموظؼ القياـ  48حرص مف جيتو عمى االلتزاـ بالسر في المادة  06-03
بعدة أفعاؿ تؤثر سمبا عمى نشاطو ككشؼ محتوى الوثائؽ التي بحوزتو أو أي حدث أو خبر 

 تأدية ميامو.و اطمع عميو بمناسبة عمـ بو أ

 السر المهنيمضمون -3   

يسمح عمؿ الموظؼ لو باالطالع عمى كثير مف األسرار المتعمقة بالخدمة العمومية أو األفراد 
وىذا ما أدرجو المشرع  مف خالؿ الوثائؽ اإلدارية أو تظممات األفراد أو اتصالو المباشر بيـ، 

عمى الموظؼ العاـ أف يمتـز  ، حيث  03-06مف األمر  49و المادة  48الجزائري في المادة 
، كما يمنع عميو الكشؼ عف أي محتوى أو وثيقة بعدـ إفشاء األسرار المينية التي يطمع عمييا 

بحوزتو ، أو أي حدث أو خبر عمـ بو أو اطمع عميو بمناسبة ميامو،  ما عدا ما تقتضيو 
بترخيص  إالضرورة المصمحة العامة، وال يتحرر الموظؼ مف واجب حفظ السر الميني 

                                                           
1
، الطبعة األولى، )د د المسؤولية المدنية الناشئة عن إفشاء السر المهني، دراسة قانونيةسميماف عمي حمادي الحمبوسي،   

 .21ص ، 2012 ،ف( ،)د ب ف(

2
، الجريدة الرسمية 1988جويمية  04، المؤرخ في بتنظيم العالقات بين اإلدارة  و المستخدمينالخاص  131-88المرسـو   

 .1013ص ، 1988جويمية  06الصادرة بتاريخ:  ،27عدد 

3
لحقوق والتزامات العمال الممارسين لموظائف العميا في ، المحدد 1990جويمية  25المؤرخ في  226-90المرسـو التنفيذي   

 .1023ص  ،1990جويمية  28الصادرة بتاريخ: ،31عدد ، جريدة رسمية وواجباتهم الدولة
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 اإلداريةية الوثائؽ مكتوب مف السمطة السممية المؤىمة و عمى الموظؼ أف يسير عمى حما
 1.الممفات أو المستندات إتالؼ أوتحويؿ  أو إخفاءوعمى  أمنيا ويمنع عميو 

ىذا الواجب اليدؼ منو ىو حماية المرفؽ العاـ كما أف أساسو ىو حماية مصمحتيف وىما  و
 مصمحة األفراد ومصمحة الدولة:

المعمومات الخاصة حيث يطمع الموظؼ بحكـ وظيفتو عمى الكثير مف مصمحة األفراد:  -
 و السرية المتعمقة باألفراد التي يجب حمايتيا بالتزاـ الموظؼ بالمحافظة عمى سريتيا.

ة الدولة: المحافظة عمى أسرار الوظيفة و أسرار العمؿ ضرورية لتوفير الثقة بيف حمصم -
 في أداء رسالتيا. اطمئنانو و إعانتو إلىالمواطف و اإلدارة بما يؤدي 

 السر المهني:نطاق وحدود -4

كما اشرنا سابقا باف واجب عدـ إفشاء السر الميني حتى بعد اف يفقد صفتو كعامؿ، وعمى 
الموظؼ اف يمتـز بالسرية ليس فقط اتجاه األفراد، بؿ حتى اتجاه المؤسسات، و اإلدارات 

 ف ليا الموظؼ بالتبعية.يالعمومية التي يد

 نطاق السر المهني:  - أ

بالسر الميني ىو التزاـ عاـ ومطمؽ، فالمشرع ىو الوحيد المخوؿ بالترخيص باإلعفاء  االلتزاـ
مف ىذا االلتزاـ كاستثناء الشخص الذي يقـو بإعالـ السمطات الطبية و القضائية و اإلدارية 

 ...ال يتحرر الموظؼ مف السرراحة عمى ىذا االلتزاـ بقوليا: "تنص ص 48المعنية، فالمادة 
 2بترخيص مكتوب مف السمطة السممية المؤىمة". إالالميني 

 

 

 

 
                                                           

1
 .03-06 األمرمف  49و المادة  48المادة  انظر نص  

2
 .03-06مف االمر  48المادة   
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 حدود االلتزام بالسر المهني:-ب

 وىي حالتيف:الميني ،فيناؾ حاالت يجوز لمموظؼ إفشاء السر  كما اشرنا سابقا

 حاالت اإلفشاء الجوازي لمسر المهني:-ت

عمى سبيؿ الحصر مثاال عمى إثبات البراءة أو إعطاء القضية  تكوف مرخصة في حاالت وىي
 اإلدارية الرد الذي تحتاجو.

 حاالت اإلفشاء اإللزامي لمسر المهني:-ث

يكوف في ىاتو الحالة اإلفشاء الزاميا في التبميغ عف الجرائـ، و الجنح التي يعمـ بيا الموظؼ 
و المستندات، و الوثائؽ إلى السمطات الجنائية و  ،أثناء ممارستو لموظيفة. و تبميغ المعمومات

إال اذا تعمؽ األمر بمعمومات طبية،  ،الجزائية، وكذا اإلشياد أماـ القضاء في المسائؿ الجنائية
 ذلؾ بواسطة طبيب يعيف ليذا الغرض.فيكوف 

فصاحب الحؽ في االطالع عمى المعمومات التي تيمو، ينبغي اف تصمو بالمغة الواضحة، 
كينو مف االحتفاظ بحقو في اشتراط تصحيحيا، أو إتماميا بالتوضيح أو بإزالة بعض وتم

 1المعمومات. 

 التحفظ ثانيا:

يحوي لفظ التحفظ عدة معاني، مف أىميا فكرة التخزيف أو     لغويا تعريف التحفظ  - أ
محؿ توضع فيو السمع أو المواد، كما يعني أيضا الحذر و التمسؾ في األفعاؿ و 
المواقؼ، وحتى التعبير مع التصريح بعدـ رسمية القوؿ أو حقيقتو، أو إمكاف الغمط في 

 2الرواية.

يعني لفظ التحفظ في ىذا السياؽ اإللتزاـ بسموؾ الحذر في     اإصطالحيالتحفظ تعريف -ب  
التعبير، وىو واجب عمى أغمبية الموظفيف العمومييف في ممارسة المينة، و المالحظ أنو 

 دؼ إلى حد بعيد مع لفظ الكتماف.يترا
                                                           

1
 314، 313، مرجع سابؽ، ص ص مقدـ سعيد   

 
2
 ar-http://www.almaany.com/ar/dict/ar   :  .09.05عمى  2015فيفري   25يـو

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar
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موضوعية قرارات ىذا اإللتزاـ مف ابتكار مجمس الدولة الفرنسي كييئة قضائية إدارية تراقب 
المحاكـ في فرنسا ،المشرع الجزائري لـ ييمؿ ىذا المفيوـ حيث نص عميو في عدة تقنيات مف 

-06مف األمر  26المادة ،و أيضا في  133-66مف األمر رقـ  20أىميا ما جاء في المادة 
 المشار اليو سابقا. 03

الموظؼ  ييدتقمف خالؿ  ،عمديالخجؿ النوع مف بشرحو جاء إلتزاـ التحفظ بالمدلوؿ السابؽ 
العاـ في معاممتو مع الغير، بحيث ال يعبر بسيولة عف مواقفو و ال عف آرائو بكؿ ما يخص 

يـ مف التربية حتى بعيدا عف الوظيفة الظروؼ التي تسود في اإلدارة العامة. التحفظ جزء م
العامة، و عمى ىذا األساس ال بد ألعواف الدولة أف يتميزوا بيذا العنصر األخالقي اإليجابي و 
المساعد عمى ممارسة المينة بكؿ صراحة. ويكوف الموظؼ العاـ مقيدا بيذا اإللتزاـ داخؿ و 

 خارج عممو.

 مضمون االلتزام بالتحفظ-ت  

 .1، ولو كاف خارج الخدمةاإلدارةعمى سمعة و سموكو موظؼ العاـ اف يحافظ عمى عمى ال يتعيف

بآرائو السياسية، كما ال يسمح لو  اإلدالءعند  اإلدارةال يجوز لمموظؼ العاـ المساس بسمعة ف
العامة مؤسسة تجسد الموضوعية و  اإلدارةانطالقا مف اف  ضراباإلبتحريض الموظفيف عمى 

ر بدوف عيوب فيرى حد كبي إلى إيجابيةالحياد و االستمرارية، فيجب اف تكوف صورة الموظؼ 
 سياسية". أغراضاستعمالو لتحقيؽ  إلى اإلدارةمرونة ىذا الواجب قد تدفع محمد براىيمي بأف: "

رسة نشاطو، لكف بدرجات متفاوتة مما أثناءفااللتزاـ بالتحفظ يمس بحرية تعبير الموظؼ العاـ 
، فالموظؼ النقابي لو الحؽ في اإلداريحسب الصفة الوظيفية و الظروؼ التي تحيط بالعمؿ 

التعبير و الدفاع عف حقوؽ زمالئو لكف في اطار شرعي و بكؿ موضوعية، بعيدا عف كؿ 
ليدؼ مف الحركة لييا، فاإالتي ينتمي  اإلدارةاالعتبارات الشخصية التي تشوه سمعتو وصورة 

 ، فالتحفظ مف خصائصو: اإلداريالمينة وليس تحطيـ الجياز  أوضاعالنقابية مثال ىو ترقية 

 

                                                           
1
 .200محمد انس قاسـ، مرجع سابؽ، ص   
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 اليدؼ منو ىوـ مفروض عمى جميع الموظفيف ككؿ، وعميو فإف أنو واجب مستمر، وانو عا
 مساواة المواطنيف في االستفادة مف خدمات اإلدارة. حماية المصمحة العامة، وكذا مبدأ

يكوف الشخص المثالي لممواطنيف، ذلؾ اف أي يجب عمى الموظؼ اف  مف كؿ ما سبؽ قولو،
القوانيف يجرح كرامة الوظيفة و يذبح اعتباره،  أو اآلدابو  لألخالؽعمؿ يقـو بو ويكوف منافيا 

لذلؾ  ،اإلدارةعمى الموظؼ، و بالتالي  ينجر ذلؾ مف سخط الناس ما و الثقة فيو لمناس و
 1وسموكو مطابقة ليذا االلتزاـ. ،تصرفاتو ،أعمالويو اف يمتـز بالوالء لمدولة، واف تكوف يتوجب عم

                                                           
1
 .47 ،45، مرجع سابؽ، ص ص  بوشعير سعيد   
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 د اإلداري                     في الحد من الفسا الموظف العامالدور العالجي ألخالقيات الفصل الثاني:   

بالرغـ مف أىمية الوقاية كخطوة سابقة لموقوؼ في وجو الفساد اإلداري، الذي أصبح     
مستشريًا في المنظمات اإلدارية في غالبية دوؿ العالـ، نتيجة ارتباطو بالجريمة مف جية 
والعولمة وأذرعيا الممتدة في كافة المجاالت مف جية أخرى، إال أف ىناؾ العديد مف اآلليات 
التي تـ وضعيا لتكوف بمثابة خط الدفاع الثاني أماـ موجات الفساد اإلداري، كخطوة عالجية 

 قع أو قد يقع مف ممارسات الفساد اإلداري.لما و 

وكما ىو الحاؿ بالنسبة لمدور الوقائي ألخالقيات الموظؼ العاـ، كاف البد مف عرض الدور  
العالجي لتمؾ األخالقيات التي تأتي في المرحمة الحقة لوقع ممارسات وجرائـ الفساد اإلداري، 
ويمكف تصنيؼ األخالقيات الوظيفية والتنظيمية المكافحة لمفساد اإلداري، مف خالؿ دراسة دور 
اإلدارة والقضاء في تكريس أخالقيات الموظؼ العاـ ضمف المبحث األوؿ، وكذا دراسة الجيود 

 المبذولة في توظيؼ األخالؽ لمكافحة الفساد اإلداري ضمف المبحث الثاني.

 تكريس األخالقيات المينية القضاء فيدور اإلدارة و  :األولالمبحث 

نتشاره عمى مستوى جميع المؤسسات تتعدد األسباب التي تساىـ في ظيور      الفساد اإلداري وا 
داخؿ المجتمع، وىذا ما جعؿ المسؤوليات تتعدد في معالجة ىذا المشكؿ، لذا كانت لمؤسسات 
الدولة دور فعاؿ في وضع حموؿ لمحاربتو أو التقميؿ مف أخطاره، مف خالؿ تكريس أخالقيات 

دور كؿ مف اإلدارة والقضاء في تكريس  الموظؼ العاـ، وعميو سنتعرؼ في ىذا المبحث عمى
 أخالقيات الموظؼ العاـ لمحد مف الفساد اإلداري.

 الوظيفيةاإلدارة في تكريس األخالقيات  دور :األولالمطمب 

زمة لتكريس األخالقيات التي ومستخدمييا تطبيؽ اإلجراءات الال يتعيف عمى اإلدارة العامة     
تساىـ في الحد مف الفساد اإلداري، لذا جاء قانوف الوقاية مف الفساد ومكافحتو مسطرًا ليذا 

فعالة القطاع تدابير لمنع ضموعو في الفساد، والنص عند اإلقتضاء عمى جزاءات تأديبية 
دارية ضمف الفرع اإللرقابة اوعميو سنتناوؿ في ىذا المطمب  ،وردعية تترتب عمى مخالفتيا

 لجزاءات الػتأديبية لمموظؼ العاـ ضمف الفرع الثاني.ااألوؿ، و 
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 الرقابة اإلدارية :لفرع األولا

د اإلداري التي بدأت في تعاني العديد مف المنظمات و بشتى أنواعيا مف ظاىرة الفسا    
زدادت حدتيا في السنو التضخـ و  وفي مؤسسات الدولة، وال  ات األخيرة خاصة في القطاع العاـا 

يستثنى مف ذلؾ القطاع الخاص أيضا ، وقد يرجع ذلؾ إلى غياب عممية الرقابة اإلدارية، أو 
عدـ فعاليتيا في التصدي ليذه الظاىرة ،خاصة في دوؿ العالـ الثالث التي تسعى جاىدة مف 

مية الرقابية بكثرة تتميز العمو ليذا ، خرجيا مف دائرة التخمؼ و التبعيةأجؿ تحقيؽ تنمية ت
الوسائؿ واألساليب التي تقوـ بيا اإلدارة، ولو أنيا تختمؼ مف إدارة إلى أخرى باختالؼ طبيعة 
النشاط الذي تقـو بو، وىذا لكي ينجح نظاـ الرقابة في بموغ األىداؼ التي يرمي ليا، وفي 

ألساليب واألدوات مقدمتيا قياس األداء الفعمي ونتائجو، وسوؼ تتـ اإلشارة بإيجاز لبعض ا
 الرقابية مع التعرض لكيفية تطبيقيا واستخداميا في العممية الرقابية.

 تعريف الرقابة اإلداريةأوال:  -

وذلؾ لما ليا مف دور  ،تعد الرقابة اإلدارية احدى الوظائؼ اإلدارية اليامة في المنظمات    
في التأكد مف جودة األداء و التحقؽ مف تنفيذ ما تـ التخطيط لو بكفاءة عالية، وقد قدـ العديد 

إال أنيا جميعا تيدؼ إلى الحفاظ عمى  ،مف اإلدارييف تعاريؼ مختمفة لمفيـو الرقابة اإلدارية
ؿ التكاليؼ و في أسرع وقت و الموارد المادية و البشرية لممنظمة في سبيؿ تحقيؽ أىدافيا بأق

بأحسف جود، مع تصحيح األخطاء و معالجة االنحرافات عند ظيورىا ، ومنع تكرارىا في 
 المستقبؿ.

 التعريف المغوي لمرقابة:-1

نيايتو، والرقيب ىو مف  إلى، أي تابع الشيء بةقاشتقت الرقابة مف الفعؿ راقب يراقب مرا    
 .1، وىو الحارس الحافظ شيءيغيب عنو  وىو الحافظ الذي ال يقـو بفعؿ الرقابة ،

التقصي، الفحص، المحاسبة، اإلشراؼ، التفتيش، و المراجعة، و التحقيؽ، ا: كما تعني لغوي
التيقف مف أداء معيف، االستفسار عف غامض، تجمية حقيقة شيء ما، اإلحاطة عمما بما يجيمو 

 المراقب.
                                                           

 .45.61، على : 5148فيفري  47وم : ي http://www.abdalah.comفقو المعارؼ اإلسالمية،  1

http://www.abdalah.com/
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التحقيؽ، التفتيش : 1و الذي يراد بو Le contrôleة الفرنسية: و يقابؿ مصطمح الرقابة بالمغ
سالمتو، والمراقب ىو الشخص  أوالجاد و الدقيؽ لنظاـ ما، أو لنشاط ما، و تقصي مدى دقتو 

 المكمؼ بميمة الرقابة.

 2.بمعنى التحقؽ مف توافؽ قرار أو وضع مسمؾ مع معيار ما Rotulus وتقابمو المفظة الالتينية:

ورد لفظ الرقابة في الشريعة اإلسالمية وىذا ما تجمى في القراف الكريـ بقوؿ الحؽ تعالى كما 
، و يشير ىذا المعنى إلى اف ىناؾ مراقبا 3و رقيب عتيد" ديعز وجؿ : " ما يمفظ مف قوؿ إنا ل

، ففي ذلؾ إشارة إلى 4اف اهلل كاف عميكـ رقيبا"..لكؿ إنساف يحفظ تصرفاتو، و قولو تعالى: "
محاسبة اهلل سبحانو وتعالى لعباده و ذلؾ عف طريؽ مراقبة أعماليـ، وكذا وردت لفظ الرقابة في 
السنة النبوية الشريفة ومثاؿ ذلؾ قوؿ أبي بكر الصديؽ رضي اهلل عنو: " ارقبوا محمدا صمى 

 5اهلل عميو و سمـ في أىؿ بيتو"، و في ذلؾ دليؿ عمى الحفظ.

 التعريف االصطالحي لمرقابة:-2

لقد تضاربت آراء الفقياء و المفكريف مف الميتميف و المتخصصيف في المجاؿ القانوني،      
فاف  بؿ اكثر مف ذلؾ  ،عطاء تعريؼ اصطالحي موحد لمرقابةأو مجاؿ اإلدارة العامة حوؿ إ

اوية فقياء اإلدارة العامة اختمفوا فيما بينيـ حوؿ تعريؼ الرقابة، فكؿ منيـ أعطاىا تعريفا وفؽ ز 
ومنيـ مف عرفيا مف منظور الرقابة ، 6فمنيـ  مف عرفيا مف منظور رقابة األداء. تخصصو

، لكف ىذا االختالؼ ال يعني عدـ اتفاقيـ حوؿ المبادئ العامة التي تؤسس 7المحاسبية و المالية
تراقب  عمييا الرقابة، فمف الجانب القانوني فيي تعتبر في جزء منيا رقابة ذاتية، أي اف اإلدارة

 :صخاال ىانفسيا بنفسيا. وليذا سنقؼ عند ثالث اتجاىات عرفت الرقابة حسب منظور 

                                                           
1 http://www.almaany.com/ar/dict/ar-fr/  : ـ.02.32عمى  2015جانفي  12يـو 

، كمية ماجستير، جامعة الحاج لخضر أطروحة، آليات الرقابة التشريعية في النظام السياسي الجزائري، بغيمةليمى بف  2
 .10، ص2004،  باتنة الحقوؽ و العمـو السياسية ،

 مف سورة ؽ. 18اآلية 3

 مف سورة النساء. 01اآلية 4

 .678ص،2004بعة الرابعة ،دار الكتب العممية، بيروت، ط،الصحيح البخاريأبي عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ البخاري، 5

 .20،ص 1982ديف، بيروت، ، مطبعة عاب الرقابة عمى االداء من الناحية العممية و العمميةعبده ناجي، 6
 .278، ص 1980، دار المعارؼ، القاىرة، ادارة االفراد لرفع الكفاية االنتاجيةعمي السممي، 7

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-fr/
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 االتجاه األول: النظرية التقميدية" لمفقيو دوجالس ماكجريجور" - أ

تفتيش و استخداـ لمسمطة و النفوذ  أنياعمى  اإلداريةعممية الرقابة  إلىينظر ىذا االتجاه      
 أوالتعميمات و توقيع العقاب عمييـ في حالة خطئيـ  أو األوامرعمى تنفيذ  األفراد إلجبار
بطبعو  أنانياف الفرد السابقة الذكر بحيث يرى فكرة المف انطمؽ الفقيو "دوجالس" ، ف1إىماليـ

اذا كانت ىناؾ رقابة  إال يوثؽ بالقياـ بو أولمعمؿ، وبما انو ال يؤتمف  متأصمةيتسـ بكراىية 
 مىع جبارهإل كأساس: العقاب و التيديد أسموبيفمعتمدا في ذلؾ عمى  ،شديدة تفرض عميو

العمؿ ، ىذا االتجاه الذي يجعؿ مف الرقابة أداة لمتخويؼ و التيديد لكف في الحاالت التي يكوف 
انتقد ىذا  .الواجب الوظيفي بأداءالموظفيف  إخالؿوىذا في حالة  و حازماً  شديداً  اإلشراؼفييا 

ينيـ ب مما يولد أزمة ثقة ،بيف الرئيس و المرؤوس اإلنسانيةعيد عف االعتبارات الراي عمى انو ب
 ،2بالمسؤولية اإلحساسوعدـ  باإلحباطالشعور و  األداءمستوى  يترتب عمييا تأثير سمبي عمى

نتيجة التأثير السمبي عمى  اإلدارةذلؾ يقتؿ روح المبادرة بيف العامميف داخؿ  إلى باإلضافة
 سموكيـ.

 إلىلـ يوجد ىناؾ رقابة شديدة، ستؤدي حتما  اذإ ألنوف ىذه الرقابة صارمة أ يبدوا لناومما 
 .اإلدارةفوضى و اضطرابات داخؿ 

 االتجاه الثاني: النظرية السموكية أو كما تسمى بالعالقات اإلنسانية"-ب

نحو تحقيؽ  األفرادفي سموؾ  تأثيرعممية  : "مفيوـ الرقابة في المدرسة السموكية ىي عبارة عف
 ."اإليجابي، وىو الرفع مف مستوى العامميف عف طريؽ التأثير 3النتائج المرجوة

الجو المالئـ  إعدادىذا االتجاه حاوؿ تجنب عيوب الرأي السابؽ و بالتالي عمؿ عمى 
 إلىفي نشاطات التنظيـ، مما يؤدي  إشراكيـالديمقراطي، و ىذا يساعد عمى تشجيع العامميف و 

                                                           
 .239، ص 1999، القاىرة، مجموعة النيؿ العربية -أسس ومفاىيم–مبادئ اإلدارة عمي محمد منصور، 1

(، ب ب ف، دار الكتاب الحديث،)االتصال، الرقابةالتخطيط، التنظيم، القيادة، التنسيق، العممية اإلدارية:سعيد السيد عمي، 2
 .375، 374،ص ص 2007

معالجة نظرية و تطبيقية بطريقة و الخدمية:  الفساد المالي و اإلداري في المؤسسات اإلنتاجيةفارس رشيد البياتي ، 3
 .249،ص 2010دار آلية لمنشر و التوزيع، األردف،  الطبعة األولى،األنظمة التكاممية ،
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لىو  الطمأنينةو  األمفبالمسؤولية و  إحساسيـ التقميؿ مف العمؿ و  إنجاحجؿ أالتعاوف بينيـ مف  ا 
 االنحرافات.و  األخطاء

وخدمة مصالحيـ  بأعماليـاالستيانة  إلىالمرؤوسيف  عنو يدفأـ يسمـ ىذا االتجاه مف النقد اذ ل
قو عمى جميع تطبي عميـ ، وال يمكفتالتسامو بالشمولية و إ، وعدـ األخريفالشخصية عمى حساب 
تحمؿ  إلىـ مع الشخصية البيروقراطية لبعض العامميف الذيف ال يميموف العامميف فيو ال ينسج

 1المسؤولية، و يفضموف الخضوع لمنظاـ و التمسؾ بالروتيف.

وضع الموظؼ في جو يخمو  ألنو اإلداريةالرقابة  إلنجاحىذا الموقؼ ال يمكف اعتباره سبيؿ 
ف تكوف ىناؾ أوبالتالي البد  أخطاءهمحاسبتو عف عممو و  أداءديد في مف الصرامة و التش

 سمطة يمارسيا الرئيس عمى المرؤوس.

 التطبيقي" أواالتجاه الثالث: "االتجاه العممي -ت

قياس عمى النواحي التطبيقية لمرقابة وذلؾ مف خالؿ وضع المعايير و يرتكز  األخيرىذا     
  .2مف ثـ تصحيح بيف النتائج الفعمية و الخطط الموضوعةومقارنتو بالمتحقؽ الفعمي و  األداء

يعتمد عمى نوع مف الجدية في  إجراءخر لمرقابة وذلؾ عف طريؽ آىذا االتجاه كاف لو تصور 
العمؿ وىو الدخوؿ في الميداف التطبيقي العممي الذي يقـو عمى مراقبة الناتج المحقؽ، بما تـ 

 وضعو في الخطة.

البالغة  األىميةف أتتفؽ عمى  جميعاً  أنيا إالورغـ االختالؼ بيت ىاتو التيارات الفكرية الثالث 
، تصحيحيا العمؿ عمىو  األخطاءكشؼ الموضوعة و  ىداؼاألفي تحقيؽ  اإلداريةلعممية الرقابة 

البشرية لممنظمة، وتحقيؽ المصمحة ية و لجؿ الحفاظ عمى الموارد الماأومنع تكرارىا مستقبال مف 
 العامة.

الصناعية و العامة" حيف قدـ  اإلدارةفي كتابو " "ىنري فايوؿ اإلداري"وقد عبر عف ذلؾ العالـ 
شير التعاريؼ، حيث وصؼ أقدـ و أعتبر مف الذي يو  اإلداريةلمفيوـ الرقابة  تعريفا اصطالحياً 

                                                           
 .376سعيد السيد عمي، مرجع سابؽ، ص  1

 .249، ص مرجع سابؽفارس رشيد البياتي،  2
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ؿ شيء يتـ حسب الخطة المرسومة، والتعميمات الصادرة ف كأمف  بالتأكدىذه العممية بأنيا تقـو 
تصحيحيا ومنع حدوثيا و  األخطاءؼ الرقابة ىو تشخيص نقاط الضعؼ و المبادئ القائمة، وىدو 

 .1في المستقبؿ 

قانوني  سساىو وجود أاإلدارية مف منظور قانوني و فقد عرؼ الرقابة  اإلداريالقانوف أما 
متخصصة  أجيزةتمؾ التي تمارسيا  أو األشخاصلمرقابة التي تمارسيا السمطات المركزية عمى 

و  اإلداريةمراقبة السمطات نيا : " اإلدارية عمى أمستقمة، فعمار عوابدي عرؼ الرقابة و 
نفسيا بنفسيا عف طريؽ مراجعة  اإلدارية، أي تراقب السمطات أعماليالذات فسيا و الالمركزية لن

 لمتأكدتفحص ما صدر منيا مف تصرفات و  األفرادعمى تظممات  اً مف تمقاء نفسيا، بناء أعماليا
كثر انسجاما مع قواعد القانوف أوتعديميا حتى تصبح يقـو بتصحيحيا مف مدى مشروعيتيا و 

 ".2المشروعية في الدولة  أومبد

كما عرفيا كؿ مف محمد قاسـ القريوتي و ميدي حسف زويمؼ في كتابييما المفاىيـ الحديثة في 
" تمؾ الرقابة التي  ىي: الحقيقية اإلداريةف الرقابة أيعتبراف  -النظريات و الوظائؼ-اإلدارة

توقعة، ومنع ىذه االنحرافات االنحرافات الم إلىفتعمؿ عمى التنبيو  األحداثف تسبؽ أتستطيع 
وىي  ،النفوذمقررة، وىي تعني ممارسة القوة والسمطة و  لمقاييس قبؿ حدوثيا ليتـ التنفيذ طبقاً 

 .3"األعماؿ إتماـالتي تستطيع مف خالليا تحديد كيفية 

"مجيود منظـ نيا: أ" باإلدارةعمـ  أساسياتفي كتابيا "  فعرفت الرقابة اإلدارية "مناؿ طمعت"أما 
تصميـ نظـ التغذية العكسية لممعمومات ومقارنة المخططة و  لألىداؼ األداءلتحديد معايير 

ذا كانت ىناؾ انحرافات وقياس دالالتيا إ، و تحديد ما الفعمي بتمؾ المعايير المحددة سمفاً  األداء
الطرؽ الممكنة  بأكثرجميع موارد المشروع تستخدـ  فمف أ لمتأكدمطموب  إجراءتخاذ أي إو 

 .4المشروع  أىداؼفاعمية لتحقيؽ كفاءة و 

                                                           
، دار الشروؽ ، عماف ، ىيكمة االجيزة و صنع السياسيات و تنفيذ البرامج الحكوميةاالدارة العامة:موفؽ حديد محمد،  1

 .186، 185، ص ص 2004

 .555، ص 1984سة الوطنية لمكتاب ، الجزائر ، ، المؤس مبدأ فكرة تدرج السمطة الرئاسيةعمار عوابدي ،  2

دار الشروؽ، األردف،  ،النظريات و الوظائفالمفاىيم الحديثة في االدارة:محمد قاسـ القريوتي، ميدي حسف زوليؼ،  3
 .229، ص 1993

 .194، 193ص ص  )د س ف(، ، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية،  أساسيات في عمم اإلدارةمناؿ طمعت محمود،  4
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نو ارتأينا إف اإلداريةالخاصة بالرقابة  األخرىغيرىا مف التعريفات مف خالؿ التعاريؼ السابقة و ف
مستمرة يتـ مف عممية ديناميكية و  األخيرةف ىذه أوىو :  اإلداريةتقديـ تعريؼ مناسب لمرقابة 

وقياسو  األداءوفؽ الخطة الموضوعة، وذلؾ بمتابعة  األىداؼف تحقؽ أمف  التأكدخالليا 
ومنع تكرارىا في  إصالحياالعمؿ عمى و  أسبابيارصد أي انحرافات طارئة عميو مع تحديد و 

قؿ خطأ وتكمفة أجودة و  بأحسفالمنظمة  أىداؼو تحقيؽ  اإلنتاججؿ رفع كفاءة أالمستقبؿ مف 
خاصة المادي و ىذا ما يتطمب ضرورة االستثمار في المورد فضؿ عائد، و أقصر وقت و أو 

 رشيدة تعمؿ عمى حماية المصمحة العامة لممجتمع. إدارة إلىالبشري في سبيؿ الوصوؿ 

 : أساليب الرقابة اإلداريةاثاني

تتميز العممية الرقابية بكثرة الوسائؿ واألساليب التي تقوـ بيا اإلدارة، ولو أنيا تختمؼ مف إدارة 
ى أخرى باختالؼ طبيعة النشاط الذي تقوـ بو، وىذا لكي ينجح نظاـ الرقابة في بموغ إل

األىداؼ التي يرمي ليا، وفي مقدمتيا قياس األداء الفعمي ونتائجو، وسوؼ تتـ اإلشارة بإيجاز 
 لبعض األساليب واألدوات الرقابية مع التعرض لكيفية تطبيقيا و إستخداميا في العممية الرقابية.

 اإلشراف والمالحظة:-1

تتـ الرقابة عف طريؽ اإلشراؼ والمالحظة في مختمؼ المستويات اإلدارية، فياتاف الوسيمتاف   
، 1تعتبراف مف أىـ الوسائؿ أبسطيا، ذلؾ ألنيما تعتمداف عمى اإلتصاؿ المباشر بالعامميف

والتعميمات ومالحظة جيودىـ وتوجيييـ لمطريقة الصحيحة ألداء العمؿ مف خالؿ األوامر 
ستعماؿ السمطة  واإلرشادات الشفاىية أو الكتابية، فاإلشراؼ اإلداري يقـو عمى التوجيو وا 

 .2االتصاؿ الدائـ والمستمر مع القدرة عمى تقييـ األداء وتوقيع الجزاء عند اإلقتضاءو 

 

 

                                                           
دراسة تطبيقية عمى المراقبين الجمركيين  -الرقابة اإلدارية وعالقتيا بكفاءة األداءأحمد بف صالح بف ىميؿ الحربي،  1

،قسـ العمـو كمية الدراسات العميا  ،جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية ،ماجستير رسالة ،بجمركة مطار الممك خالد الدولي
 .57ص ،2003الرياض، اإلدارية،

 .435ص مرجع سابؽ، ،سعيد السيد عمي 2
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ولرفع كفاءة إستخداـ ىذه الوسيمة الرقابية فإف ذلؾ يتطمب توفر شرطيف ميميف عند 
 خداميما وىما:است

 أف تكوف ليا أثر واضح ومباشر عمى حسف سير األداء. -
أف تعمؿ عمى إظيار أوجو االنحراؼ واألخطاء ونقاط الضعؼ و إقتراح أفضؿ الحموؿ  -

 .1بشأنيا

ت الالزمة ألداء أما أسموب المالحظة فيستعممو اإلداريوف كوسيمة لمحصوؿ عمى المعموما
، أي أنيا تتـ أثناء اإلنتاج الفعمي 2ات أثناء العممية اإلنتاجيةإكتشاؼ لإلنحراف وظيفة الرقابة و

لمسمع والخدمات بمعنى أثناء إنجاز العمؿ، فيو يكشؼ األخطاء عند وقوعيا وبالتالي يكوف 
 تصحيح األخطاء أكثر فعالية .

إف الحاجة إلى إستخداـ أسموب المالحظة يتوقؼ عمى مستوى ميارة المشرفيف والمدراء، وعمى 
 .3.إلخلنظاـ السائد في إنجاز األعماؿ.ا

ويرى الكثيروف أنو البديؿ لممالحظة المباشرة في قياس األداء، فيي تعطي فكرة واقعية عف 
 .4يسمعوف بأنفسيـ ما يقاؿداء، حيث يرى المديروف ما يحدث و األ

 التقارير:-2  

إلى تقدير مدى كفاءة وىي مف أىـ األساليب الرقابية، ويقصد بيا التقارير التي تستيدؼ  
امميف في قياس مستوى مف خالؿ كفاية الع مدى سيره نحو تحقيؽ األىداؼالعمؿ اإلداري و 

                                                           
 .57، صمرجع سابؽأحمد بف صالح بف ىميؿ الحربي،  1

جامعة محمد خيضر، بسكرة، ، مجمة صادرة عف من المعمومة إلى المعرفة: تطور أساليب الرقابةىنيف بف عامر، دا 2
 .14، ص2009

لمنظمة العربية لمعمـو ا ،، جامعة الدوؿ العربيةمفاىيم أساسية الرقابة اإلدارية في المنظمات:أبو بكر مصطفى بعيرة،  3
 .27، ص النشر( بدوف سنة)، 273العدد اإلدارية،

، ، اليمف،)ب س ف(كمية التجارة واالقتصادجامعة صنعاء، ، الرقابة اإلدارية، البرنامج التدريبيعبد العزيز محمد المخالفي،  4
 .09ص
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، وتختمؼ التقارير مف حيث توقيتيا فقد تكوف تقارير دورية بشكؿ منتظـ أو شيرية أو 1أدائيـ
منيا ىي األكثر والتقارير إما أف تكوف شفيية أو مكتوبة، والمكتوبة  ،2سنوية أو نصؼ سنوية

واألكثر مصداقية، والتقارير تستعمؿ في كؿ المؤسسات خاصة في المؤسسات الكبيرة،  إستعماالً 
إذ تسمح باإلحتفاظ بقاعدة بيانات تسمح في المستقبؿ عند إجراء الدراسات المختمفة بالمقارنة 

األعماؿ المنجزة ، فيي تسيـ في توضيح 3بيف النتائج القديمة والنتائج المحصؿ عمييا حديثاً 
ومدى كفاية ىذه األعماؿ ومطابقتيا لممواصفات، ومدى إلتزاـ األفراد العامميف، وبالتالي فإف 

 .4ىذه التقارير تستخدـ في قياس مستوى األداء

 ومف أىـ التقارير اإلدارية ما يمي:

 التقارير الدورية:  - أ

إلخ(، يقـو بوضع ىذه التقارير ..ية أو أسبوعية أو شيريةتكوف ىذه التقارير بصورة دورية) يوم 
عادة المدراء موجية لإلدارة العميا، ومثؿ ىذه التقارير تكوف مختصرة وتحتوي عمى معمومات 

 .5.إلخصائية أو جداوؿ أو أرقاـ.وبيانات إح

 

 

 

 
                                                           

دراسة مسحية عمى شرطة من األمنية، الرقابة اإلدارية وعالقتيا باألداء الوظيفي في األجيزة عبد اهلل عبد الرحماف النمياف،  1
الرياض، ، كمية الدراسات العميا، في العمـو اإلدارية، أكاديمية نايؼ العربية لمعمـو األمنية  ماجستير ، رسالةمنطقة حائل

 .33، ص2003
قاصدي ماجستير، جامعة  رسالة، الرقابة الوصائية وأثرىا عمى المجالس الشعبية البمدية في الجزائربالناصر بالطيب،  2

 .13، ص2011مرباح،كمية الحقوؽ والعمـو السياسية ،

: 12،صhttp://www.onefd.edu.dzمقاالت منشورة:، لرقابةبدوف صاحب المقاؿ،ا3  .18.25،عمى: 2015مارس03، يـو

ستخدامو لمرقابة عمى األداء والكشف عن اإلنحرافاتعمي خمؼ عبد اهلل،  4 ماجستير في التحميؿ  اطروحة، التحميل المالي وا 
 .25،ص  2008قسـ اإلدارة، الدانمارؾ،،كمية اإلدارة واإلقتصاد  ،المالي، األكاديمية العربية المفتوحة 

، جامعة عماف األىمية ، كمية اإلقتصاد والعمـو  المعايير، التقييم، التصحيحمبادئ الرقابة اإلدارية: عبد الرحماف الصباح ،  5
 .288، ص1998اإلقتصادية، 

http://www.onefd.edu.dz/
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 تقارير قياس كفاءة الموظفين: -ب 

وىي تقارير دورية عادية يقيـ فييا الرؤساء المباشروف أداء مرؤوسييـ بما في ذلؾ قياس   
إلخ، يقصد بمثؿ ىذه عاونيـ مع زمالئيـ في العمؿ..قدراتيـ، وتطور تمؾ القدرات ومدى ت

التقارير تحفيز الموظفيف عمى األداء وتحسيف نوعية عمميـ، باإلضافة إلى تحسيف أوضاعيـ 
 .1الوظيفية

 تقارير التوصية:-ت

الغرض الرئيسي مف ىذه التقارير ىو توفير ظروؼ أفضؿ لألداء، والمساعدة في حؿ بعض  
 .2المشكالت وتحسيف خطة العمؿ المعموؿ بو

 :ىالشكاو -ث

حقاؽ الحؽ، إذ بقدور تمؾ وىي أيضا وسيمة رقابية لكونيا تحمؿ طابع المراجعات والمتابعة و  ا 
أف تضع الرؤساء تمامًا في الصورة، فيما يخص بعض أوجو اإلنحراؼ أو األخطاء  ىالشكاو 

 ميما كاف نوعيا.

والشكاوى عمومًا ىي عبارة عف وسائؿ رقابية يمارسيا المواطنوف والمراجعوف عمى العامميف  
 .3والمسؤوليف في المنظمات

 التفتيش:-ىـ

اءة إنجازه وسالمة اإلجراءات المتبعة في ييدؼ التفتيش إلى التأكد مف حسف أداء األعماؿ وكف
التنفيذ، ويقـو بأعماؿ التفتيش فئة متخصصوف مف ذوي الكفاءات والخبرات حتى يكونوا ممميف 
بكافة دقائؽ أمور العمؿ، ويتـ التفتيش عادة بمقابمة العامميف وفحص أعماليـ ومناقشتيـ فييا، 

                                                           
دراسة ميدانية بمؤسسة المحركات والجرارات  –أساليب الرقابة ودورىا في تقييم أداء المؤسسة اإلقتصادية السعيد بمـو ،  1
ـو اإلنسانية كمية العم ،ماجستير في تنمية وتسيير الموارد البشرية، جامعة منتوري رسالة ،(SONACOMEسوناكوم )ب

 .38، ص)ب س ف (قسنطينة،  والعمـو اإلجتماعية ،

 .39، صالمرجع نفسو2

 .293سابؽ، صعبد الرحماف الصباح ، مرجع 3
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مدى إمكانية حميا والوقوؼ عمى و والوقوؼ عمى المشكالت التي تعترض سير األداء، 
 .1سبباتيام

 التحريات اإلدارية:-و

وىي عبارة عف إجراءات استكشافية في أفعاؿ تتمثؿ عادة في المحاباة، اإلسترشاء، إختالس  
ساءة إستعماؿ السمطة، والمتمثمة في الجرائـ المتعمقة  األمواؿ، إىماؿ الواجبات الوظيفية وا 

استندت ميمة التحريات إلى جيات متخصصة لمقياـ بيا، ونجد في بالفساد اإلداري، وقد 
 .2الجزائر جياز مجمس المحاسبة الذي منحو القانوف سمطة التحري

 الجزاءات التأديبية لمموظف العام: الثانيالفرع 

  تجاهإبالتزاماتو قد يرتكب الموظؼ أثناء أدائو لميامو أو العمؿ الموكؿ إليو أو أثناء قيامو 
التي تكوف عادة و  ،اإلدارة المستخدمة بأخطاء وظيفية تكوف مخالفة لألحكاـ التنظيمية السارية

حيث يندرج ىذا الخطأ  ،السير الحسف داخؿ اإلدارة أو الييػئة المستخدمةو  ،متعمقة بالنظاـ العاـ
 06/03حسب ما نص عميو المشرع الجزائري في األمػر  ،حسب جسامتو إلى أربع درجات

التي و ، تأديبيةعقوبات  األخرىتضمف القانوف األساسي لموظيفة العمومية، ويقابمو مف الجية الم
حمؿ الموظفيف عمى أداء  ،تمثؿ السالح الرئيسي الذي بواسطتو تستطيع السمطة اإلدارية

حسب طبيعة كؿ اربع عقوبات  إلىحددىا المشرع واجباتيـ بصورة سميمة و مرضية ، والتي 
 .تأديبيخطأ 

 أوال: تصنيف األخطاء التأديبية

 03-06رقـ  موظيفة العامة، وفي مضموف األمرلقد سار المشرع الجزائري في القانوف الحالي ل
درجات في المادة  أربعة إلىجسامتيا ة حسب درجة خطورتيا و ينالمي األخطاءتصنيؼ  إلى

 كما يمي:، وىي  3المينية األخطاءمف الفصؿ الثالث بعنواف ، 177
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 األولىالمينية من الدرجة  األخطاء-1

و التي  األولىمف الدرجة ، 1التأديبية األخطاءعمى  03-06 األمرمف  178لقد نصت المادة 
باالنضباط العاـ يمكف اف يمس بالسير الحسف  إخالؿتتمثؿ عمى وجو الخصوص في كؿ 

 لممصالح.

 إخالؿتحت ىذا الصنؼ فقط السموكيات التي تشكؿ  إدراجو بذلؾ تممؾ الجية المختصة سمطة 
العمؿ، عدـ أداء العمؿ  أوقاتالعاـ كعدـ احتراـ  باالنضباطبالواجبات الوظيفية المتعمقة 

 .أمانةالوظيفي بدقة و 

 أخطاء المينية من الدرجة الثانية-2

 أخطاءعمى وجو الخصوص  03-06األمر مف  179عتبر المشرع الجزائري في المادة إلقد 
 المتمثمة في:التي يقـو بيا الموظؼ و  األعماؿمف الدرجة الثانية كؿ التصرفات و  تأديبية

، و يدخؿ في ىذا النطاؽ كؿ اإلدارة أمالؾ أو/المستخدميف و بأمف إىماال أوالمساس سيوا -أ
منو، والتي مف  إىماؿ أونتيجة غفمة  أيالموظؼ بصفة غير عمدية  يأتيياالتصرفات التي 

 ممتمكات الييئة المستخدمة.و  ،الموظفيف بأمفلحاؽ الضرر إنيا أش

 180غير تمؾ المنصوص عمييا في المادتيف  األساسيةبالواجبات القانونية  اإلخالؿ-ب
 الدرجة الرابعة. ألخطاءالمتضمنة و  181الدرجة الثالثة، و المادة  المتعمقة بمخالفات

 التي تشكؿ مساساً التي تندرج تحت ىذا الصنؼ و  لفاتبسمطة تقدير المخا اإلدارةبذلؾ تتمتع و 
 الدرجتيف الثالثة و الرابعة.في ف ال تكوف مما صنفيا المشرع أبااللتزامات الوظيفية بشرط 

 أخطاء المينية من الدرجة الثالثة-3

قد صنفت ىذه األخيرة  اانينجد  ،2التي تضمنت أخطاء الدرجة الثالثة، 180المادة  إلىبالرجوع 
 التصرفات التي يقـو مف خالليا الموظؼ العاـ بما يمي:في جممة 
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لتزاـ بالسر المتعمقة باإل 49بالمادة  اإلخالؿبسبب  اإلداريةتحويؿ غير قانوني لموثائؽ -أ
 .اإلداري

 ميامو. تأديةبتقديميا خالؿ  يمتـزمعمومات ذات الطابع الميني التي ال إخفاء-ب

المياـ المرتبطة بوظيفتو بدوف مبرر  تأديةطار إنفيذ معمومات السمطة السممية في رفض ت-ت
 الرئاسية. األوامربتنفيذ  إخاللومقبوؿ، وذلؾ بسبب 

 المينية. األسرار إفشاءمحاولة  أو إفشاء- ث

غراض أل أوغراض شخصية المستخدمة أل اإلداريةالييئة  أمالؾ أواستعماؿ تجييزات -ىػ    
 ليما بالمصمحة.ال عالقة 

 1األخطاء المينية من الدرجة الرابعة -4

 مينية مف الدرجة الرابعة عند قياـ الموظؼ العاـ بما يمي: أخطاءتعتبر عمى وجو الخصوص 

معنوي مقابؿ تأدية  أوطبيعة كانت يقدميا لو شخص طبيعي  أيةاالستفادة مف امتيازات مف -أ
 طار ممارسة وظيفتو.إخدمة في 

 شخص في مكاف العمؿ. أيعنؼ عمى  أعماؿارتكاب -ب

العمومية التي  اإلدارة أوالمؤسسة  أمالؾمادية جسيمة بتجييزات و  أضرارفي  التسبب عمداً -ت
 بالسير الحسف لممصمحة. اإلخالؿنيا أمف ش

 السير الحسف لممصمحة. إلى اإلساءةقصد  إداريةوثائؽ  ؼتالإ-ث

 الترقية. أوكؿ وثيقة سمحت لو بالتوظيؼ  أوالمؤىالت  أوتزوير الشيادات -ىػ

خر، غير تمؾ المنصوص عمييا في آ حالجمع بيف الوظيفة التي كاف يشغميا و نشاط مرب-و
 .03-06 األمرمف  44و  43المادتيف 
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 أالتي تشكؿ خط اإلداريةلـ يقـ بتحديد المخالفات  ف المشرع الجزائريأ إلى اإلشارةو تجدر 
ستخدمة في تقييـ درجة الم اإلدارة، بؿ ترؾ ذلؾ لمسمطة التقديرية التي تتحمى بيا تأديبياً 

تكييفيا مع جسامة الخطأ الذي ارتكبو الموظؼ، ثـ تقـو بتوقيع العقوبة في الحدود المخالفة و 
 .1المقررة قانونا 

ي بعض مخالفات جديدة تحت كؿ صنؼ منيا سواء بالتقنيف ف إدراجكما يمكف لمسمطة السممية 
 .2واجبات الموظؼ  إلىبالنظر  أوالنصوص الخاصة، 

 العقوبات التأديبيةتصنيف ثانيا: 

يقصد بالعقوبة التأديبية: " تمؾ الجزاءات التي توقعيا سمطة التأديب المختصة، عمى الموظفيف 
 3المرتكبيف لممخالفات، أو الجرائـ التأديبية".

ذلؾ ألنو ىو اآلخر  العقوبة يقترب مف قانوف العقوبات ،القانوف التأديبي الجزائري في مجاؿ ف
عمى مخالؼ الواجبات الوظيفية،  يحدد العقوبات، و يرتبيا في شكؿ عقوبات تدريجية توقع

تظير أوجو الشبو بيف القانونيف خاصة في أنو ال يمكف توقيع عقوبة غير منصوص عمييا و 
فالعقوبات التأديبية تخضع لممبدأ القائؿ: " ال صراحة في القوانيف المتعمقة باألنظمة الوظيفية 

، فقد أكد المشرع الجزائري في 03-06، وعميو و في ظؿ األمر 4عقوبة تأديبية إال بنص" 
في  ،دارية المختصة بالتعييف الصالحيةالقانوف الحالي لموظيفة العامة ،عمى منح السمطة اإل
تيا في تحريؾ عمى صالحي عاـ، فضالً  تسميط العقوبة التأديبية عمى الموظؼ المخطئ كأصؿ

، حيث سنتطرؽ في ىذا الفرع إلى جممة 162التحقيؽ فييا طبقا لممادة الدعوى التأديبية و 
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العقوبات التي أقرىا القانوف، وما مدى تأثيرىا عمى الحياة المينية لمموظؼ العاـ، وىذا حسب 
 163.1نص المادة 

 األولىالعقوبات التأديبية من الدرجة -1

تشمؿ ثالث عقوبات وىي: التنبيو، اإلنذار الكتابي، التوبيخ. و تحتص السمطة الرئاسية بتوقيع 
. كما أف ىاتو العقوبات عبارة عف 2ذات طابع انضباطي ىذه الجزاءات وىي عقوبات بسيطة و 

حيث تعتبر شكؿ مف أشكاؿ  عقوبات معنوية التي ال تؤثر عمى الوضعية القانونية لمموظؼ،
 ، كما تعتبر عقوبات خفيفة يبرر توقيعيا مف طرؼ اإلدارة لوحدىا، وىي كالتالي:3لتأديبا

إجراء مصمحي لمتحذير :  و ىي عقوبة استحدثيا المشرع وال تعد أف تكوف مجرد التنبيو - أ
 .4لفت النظر و التوجيو و 

موؾ المعيب، و ىو ما يعرؼ باإلنذار الشفوي وىو وسيمة في يد اإلدارة لتحذير الموظؼ ذو الس
 و بالنظاـ الذي عميو االلتزاـ بو.

العقوبات وىذه العقوبات ليا عالقة وثيقة بأدبيات و أخالقيات الموظؼ، و التنبيو يعتبر أحؽ 
ىذا األخير يختمؼ عمى اإلنذار الكتابي و  شفوياً  الذي يعتبر إنذاراً ، و 163كما وضحت المادة 

ؼ خاص بو عند تكرار نفس لممعني بو، أما الثاني فيدرج في مم في أف األوؿ يتـ تبميغو لفظياً 
الخطأ المرتكب بموجب يتالءـ و  اتخاذ ىذه العقوباتيكوف عادة ما  ،ارتكاب خطأ آخرالخطأ، و 

 .5قرار مسبب مف الجية المختصة بالتأديب 
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أديبية، و قد إختمؼ الفقياء عما إذا كانت العقوبات المعنوية تعتبر مف قبيؿ العقوبات الت
تحذيره دعو الموظؼ إلى وجوب تقويـ مسمكو و ت ،تحذيرو  المعنى الصحيح أـ أنيا مجرد آراءب

 .1 أشد جسامةأخطاء في مف الوقوع 

حسـ المشرع الفرنسي ىذا الخالؼ، بالنص عمى العقوبات المعنوية في القانوف الوظيفي،  و قد
 أيف اعتبر مف قبؿ العقوبات التي تصيب مزايا الوظيفة، و مركز الموظؼ. 

نو في ىذه الحالة يتـ تحذير إف : عمى خالؼ التنبيو و الذي يكوف شفوياً اإلنذار الكتابي-ب
يمفت نظره إلى بإرساؿ كتاب إلى الموظؼ يذكر فيو المخالفة التي ارتكبيا و  الموظؼ كتابياً 

ضرورة عدـ اإلخالؿ بواجباتو الوظيفية مرة أخرى، وضرورة االنضباط حتى وجوب عدـ تكراره و 
 .2ال يتعرض لجزاء أشد إف لـ يصمح مف شأنو 

 المخطأ، إذ تأتي فيتعتبر ىذه العقوبة مف أخؼ العقوبات الجائز توقيعيا عمى الموظؼ 
إذ  ىي تنتمي إلى العقوبات المعنويةذلؾ بعد التنبيو مباشرة ، و بداية سمـ العقوبات التأديبية و 

 .3تستيدؼ تبصير الموظؼ بالمخالفة التي ارتكبيا حتى ال يعود إلييا 

 :التوبيخ-ت

التي تختص  االنضباطيةاألخيرة مف العقوبات و  ت المعنوية، وىي العقوبة الثالثةىو مف العقوبا
 ويتـ غالباً  ،لتصاقو بشخص الموظؼكثر خصوصية إل، فيو جزاء أ4بتوقيعيا السمطة الرئاسية 

ىمالو لواجباتو الو و  في مواجية دليؿ عمى عدـ كتابتو، ينشأتسجيمو في ممؼ الموظؼ و  ظيفية، ا 
التوبيخ يتخذ عدة صور أىميا: توجيو الكالـ العنيؼ، أو توجيو عبارات استخفاؼ بو دوف و 

 .5قذؼ فيو أو سب 

في األخير نشير إلى أف عقوبات الدرجة األولى ما ىي إال عقوبات تأديبية، وليا آثار معنوية 
لتحذير بحتة، ىدفيا ىو تحذير الموظؼ مف العودة إلى المخالفة مرة أخرى، وىو نوع مف ا
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الوقائي تمارسو اإلدارة في مواجية موظفييا، بيدؼ وقايتيـ ومنعيـ مف العودة إلى إرتكاب 
ىذه العقوبات أي أثر مادي، أو تبعي ضار يتعمؽ  عديدة، ىذا وال يترتب عمى توقيأخطاء ج

 .1بالمراكز و األوضاع الوظيفية 

 العقوبات التأديبية من الدرجة الثانية-2

 لية غير مباشرة وذلؾ لمساسيا بالمزايا المادية لمموظؼ العمومي وىي:تعتبر عقوبات ما

 التوقيف عن العمل من يوم إلى ثالثة أيام: - أ

تعتبر ىذه العقوبة مف العقوبات المالية التي تنصب مباشرة عمى المرتب الذي يتقاضاه      
 2الموظؼ.

لمدة ال تتجاوز ثالثة أياـ،  اد الموظؼ المخطئ مؤقتا عف العمؿوىي عقوبة يتـ بموجبيا إبع
وىي تختمؼ عف إجراء الوقؼ الفوري لمموظؼ عف العمؿ كإجراء احتياطي السابؽ البياف، 

لعدـ تقاضيو  ، نظراً يمباشرة، حيث يترتب عمييا ضرر مالوتعتبر مف العقوبات المالية غير ال
 عف الفترة التي عوقب فييا بالوقؼ عف العمؿ. راتباً 

 وكاف يمسة بحسب طبيعة الخطأ أو العمؿ المرتكب، مف قبؿ الموظؼ وترفع ىذه العقوب
لعادي، لسير النشاط اطيرة عمى السير الميني و باالنضباط العاـ، دوف اف يكوف ليا نتائج خ

أكثر مف ؿ ىذه األخطاء في التأخر المتكرر عف العمؿ ف تتمثأالييئة المستخدمة، ويمكف 
ات غير المبررة في االجتماعالحركات و  ،غير مرخص بيامرتيف في األسبوع، وغيابات متكررة 

امة، ونجد أيضا عدـ مراعاة المساس باآلداب الع ،نو خمؼ فوضىأأماكف العمؿ وأفعاؿ مف ش
 .3تجييزه ف يؤدي إلى أضرار مادية خطيرة بالنسبة لمعامؿ و أاألمف والتي يمكف 

 الشطب من قائمة التأىيل:- ب

يا سـ الموظؼ المعاقب بإف جدوؿ الترقية، و يقصد بيا شطب أو ما يسمى بعقوبة الشطب م
بالتالي حرمانو مف الترقية، وتحدد مدة الحرماف بالنسبة لمسنة مف الجدوؿ الخاص بالترقيات و 
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يحـر ىذا الشطب الموظؼ المعاقب مف حقوقو فييا ىذا الجدوؿ نافذ المفعوؿ، و التي يكوف 
غيرىا مف الترقيات باألقدمية أو المسابقة، عمى أف يكوف في الترقية باالختيار دوف  يةالمستقبم
سمو في إيكوف الموظؼ المعني بيا، قد قيد لمدة عاـ، عمى األكثر وبشرط اف  مؤقتاً  حرماناً 

 .1قائمة المترشحيف لمترقية 

كما نشير إلى انو يمكف لمموظؼ الذي كاف محؿ عقوبة الدرجة األولى أو الثانية، أف يطمب 
تخاذ قرار العقوبة، إالحية التعييف بعد سنة مف تاريخ تبار مف السمطة التي ليا صإعادة االع

لقانوف بعد مرور سنتيف مف عتبار بقوة اموظؼ لعقوبة جديدة تكوف إعادة اإلذا لـ يتعرض الا  و 
قرار العقوبة، وفي حالة رد االعتبار يمحى كؿ اثر لمعقوبة مف ممؼ المعني)المادة  تخاذإتاريخ 
 .2مف القانوف األساسي لموظيفة العامة(  176

 العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة-3

لقد وزع المشرع الجزائري االختصاص التأديبي في مجاؿ توقيع العقوبات التأديبية عمى      
لمتساوية المجنة اإلدارية امطة اإلدارية المختصة بالتعييف و اصفة بيف السالموظؼ العاـ، من
كالمجمس التأديبي، حينما صنؼ العقوبات حسب جسامة األخطاء المرتكبة  األعضاء المجتمعة

(، ومنح الجية اإلدارية المختصة السمطة 03-06مف األمر  163إلى اربع درجات )المادة 
ة ستشارة المجنة السالفإرجة األولى والثانية، في حيف الزميا بة في توقيع عقوبات الدالمطمق

قتراح إمجاؿ توقيع عقوبة الدرجة الثالثة والرابعة، حيث ال تممؾ سوى ييا في أالذكر، والتقيد بر 
: " تتخذ  2الفقرة  165لمراي الموافؽ لممجمس التأديبي حسب المادة  العقوبة وتنفيذىا، وفقاً 

عة بقرار مبرر، الرابت التأديبية مف الدرجة الثالثة و يات التعييف العقوباالسمطة التي ليا صالح
عة كالمجمس المجتم دارية المتساوية األعضاء المختصةي الممـز مف الجية اإلأخذ الر أبعد 

أربعيف جؿ ال يتعدى خمس و أبت في القضية المطروحة عمييا في ف تأالتأديبي، والتي يجب 
 3إخطارىا."مف تاريخ ابتداء ً  يوماً 

                                                           
 .191عمي جمعة محارب، مرجع سابؽ، ص  1

 .460عبد العالي حاحة ، مرجع سابؽ، ص  2

 .03-06مف االمر  02الفقرة  165المادة 3



 الثاني: الدور العالجي ألخالقيات الموظف العام في الحد من الفساد اإلداري الفصل

 

 
66 

قوبة مف طرؼ اإلدارة، و يتجسد دور ىذه المجنة في تقديـ اآلراء االستشارية الموفقة بشاف الع
ييا فقط بالموافقة دوف اف تصدر العقوبة التي تتكفؿ اإلدارة بتوقيعيا بموجب قرار أحيث تعطي ر 

 .1إداري، و الذي يخضع لمطعف فيو أماـ لجنة الطعف 

 جاءت عمى النحو التالي: 03-06مف األمر  163لممادة  وفقاً عقوبات الدرجة الثالثة 

 التوقيف عن العمل من أربعة أيام إلى ثمانية أيام: - أ

ف عقوبة اإليقاؼ عف أذ نجد إار مادية ومعنوية في نفس الوقت، وىي عقوبة تنطوي عمى آث
المعني، تتمثؿ  مادية بالموظؼ العمؿ مف أربعة أياـ إلى ثمانية أياـ ال شؾ أنيا تمحؽ أضراراً 

ف يتضمف قرار ألخطورة العقوبات فالبد  في الخصـ مف ىذه األياـ مف مرتبو الشيري، ونظراً 
ف أيخصـ جزء منو، واذا كاف فال يجب أو  عف احتفاظ الموظؼ ألجره كامالً  الوقؼ توضيحاً 

 .2حتفاظ الموظؼ بمجموعة المنح العائمية إيزيد الخصـ عف النصؼ ضرورة 

لدرجة الثانية بالذكر ىو وجوب التفرقة بيف التوقيؼ عف العمؿ الوارد ضمف عقوبات االجدير 
مف الدرجة  حد األخطاء المينيةصميو، تطبؽ عمى الموظؼ المرتكب ألأعقوبة  عتبارهإوالثالثة ب

الثانية أو الثالثة، وبيف التوقيؼ عف العمؿ كإجراء تحفظي أو تدبير وقائي يتخذ في حالة 
 174/01وظؼ لجريمة جنائية والذي ينص عميو المشرع الجزائري بموجب المادة ارتكاب الم

 جزائية، الالموظؼ الذي كاف محؿ متابعات  مف القانوف األساسي لموظيفة العامة: " يوقؼ فوراً 
وف كإجراء تحفظي في ف يكأا ىناؾ نوعاف مف التوقيؼ، فيمكف تسمح ببقائو في منصبو." وبيذ

أو كعقوبة تأديبية في حالة ارتكاب أفعاؿ الفساد  ،رائـ الفساد اإلداريحدى جإحالة ارتكاب 
 .3اإلداري ذات الصبغة اإلدارية البحتة 

 

 

 
                                                           

  .193، ص مرجع سابؽعمي جمعة محارب، 1

 .1982، مطبعة اإلخوة مورافيمي، مصر، مبادئ الوظيفة العامة و تطبيقاتيا عمى التشريع الجزائريمحمد انس قاسـ جعفر، 2

 .460عبد العالي حاحة ، مرجع سابؽ، ص 3



 الثاني: الدور العالجي ألخالقيات الموظف العام في الحد من الفساد اإلداري الفصل

 

 
67 

 التنزيل في الدرجة إلى درجتين:- ب

رجتو مباشرة في السمـ و يقصد بيا: جعؿ الموظؼ في الدرجة أو الدرجتيف المتيف دوف د
 .1ال يرفع منيا إال عند استكماؿ شروط الترقية اإلداري، و 

 وىي عقوبة قاسية بالمقارنة مع العقوبة التي سبقتيا وىي التوقيؼ المؤقت عف العمؿ.

بما ينعكس عمى وضعو  ،ويترتب عمى ىذه العقوبة فقداف الموظؼ المعاقب لترقية ناليا
زاؿ في بداية مشواره ؼ الذا كاف الموظإتحيؿ توقيع ىذا النوع مف الجزاء يسالوظيفي، و 

 الوظيفي، أي لـ تتوافر فيو بعد المدة التي تسمح لو بالترقية إلى الدرجة األولى.

ذ أنيا تتضمف التنزيؿ مف درجة إلى إ، ف ىذه العقوبة تنطوي عمى عقوبتيف معاً أو يتضح أيضا 
لتي كاف عمييا درجتيف في السمـ اإلداري، وىي الدرجة أو الدرجتيف األدنى مباشرة لمدرجة ا

الموظؼ قبؿ توقيع العقاب، كما تنطوي أيضا عمى خفض الراتب بالقدر الذي كاف عميو قبؿ 
 .2الترقية في الدرجة الحالية، وما يتبع ذلؾ أيضا مف تخفيض في العالوات 

 النقل اإلجباري:- ت

إلى نقؿ نوعي  خر، وثانياً مكاني وىو نقؿ الموظؼ مف مكاف آل ينقسـ النقؿ اإلجباري إلى نقؿ
 3وىو نقؿ الموظؼ مف وظيفة إلى أخرى.

ا يترتب عميو مم مكانياً  ما نقالً إ فيي عقوبة تأديبية يتـ بموجبيا نقؿ الموظؼ المخطئ تمقائياً 
وتكبيد الموظؼ المصاريؼ المالية )نفقات النقؿ(، وقد يكوف النقؿ  تغيير مجاؿ العمؿ واإلقامة

إلى أخرى، بما ينطوي عميو ىذا النقؿ مف تعديؿ في أي نقؿ الموظؼ مف وظيفة  نوعياً 
 .4أو التغيير الكامؿ لموظيفة ذاتيا  ختصاص الوظيفياال
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فالنقؿ اإلجباري يمنح الموظؼ تعييف جديد وىو إجراء تأديبي ذا عقوبة تأديبية منصوص عمييا 
ظؿ احتراـ  ، تخضع لمرقابة القضائية، و تتخذ في03-06مف األمر  3الفقرة  163في المادة 

طالع الموظؼ عمى ممفو إمانات التأديبية كإجراء مجموعة مف اإلجراءات التأديبية، وكذا الض
يمية، ليس عقوبة تأديبية يتـ الغراض تنظا النقؿ المصمحي فيو تدبير داخمي و ، أمالتأديبي مثالً 

في ؾ ضطراد، أي متى استدعت ضرورة المصمحة ذلإنتظاـ و إتيدؼ إلى حسف سير المرفؽ ب
إلدارية في اتخاذه إلى وظيفة أخرى، وىنا تتقيد السمطة ا نقؿ الموظؼ مف وظيفتو األصمية

 158طبقا لممادة  ألعضاء، ولو بعد صدور قرار النقؿلمجنة اإلدارية المتساوية ا بالرأي الممـز
 .03-06مف األمر 

 كاف لو الحؽ استرداد الا  الحالة أي مساس بذمتو المالية، و وال يترتب عمى نقؿ الموظؼ في ىذه 
: " يستفيد الموظؼ الذي تـ نقمو 03-06مف األمر  159ذا ما نصت عميو المادة ىما انفقو، و 
لمتنظيـ  أو التنصيب طبقاً  ضرورة المصمحة مف استرداد التنقؿ أو تغيير اإلقامةإجباريا ل

 المعموؿ بو."

 العقوبات التأديبية من الدرجة الرابعة-4

أشد قسوة مف سابقاتيا لما ليا آثار جسيمة عمى حياة الموظؼ العاـ  تعتبر ىذه العقوبات
مف القانوف  173طأ جسيـ )المادة خقيا إال في حالة ارتكاب الموظؼ لالمينية، وال يمكف تطبي

 وىي تشمؿ نوعيف مف العقوبات ىي: األساسي لموظيفة العامة(،

 التنزيل إلى الرتبة السفمى مباشرة: - أ

 المالية المشددة والتي تمس بالمركز المالي لمموظؼ بصورة فورية ومباشرة.وىي مف الجزاءات 

قت و يقصد بيا خفض الموظؼ المعاقب إلى الرتبة السفمى مباشرة لمرتبة التي كاف يحتميا و 
و التنزيؿ يكوف مرة واحدة فقط، وتطبيؽ ىذه العقوبة يفترض وجود ، توقيع العقوبة التأديبية عميو

ف يرتب عنو اإلقصاء مف السمؾ أي حاؿ مف األحواؿ أوالتخفيض ال يمكف ب ىذه الرتبة، مثؿ
 1الذي يتبعو الموظؼ .
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 التسريح:- ب

المصنفة في قائمة العقوبات التأديبية التي  ومادياً  قصى العقوبات معنوياً أتعتبر ىذه العقوبة مف 
ستغناء عف الموظؼ، بسبب ارتكابو لخطأ جسيـ يستدعي ضرورة فصمو واإل قد يتعرض ليا

نيا أقصى صور التأديب أل كما تعدقصد المحافظة عمى الخدمة في المرفؽ العاـ،  خدماتو
ة وممؼ الموظؼ تعني فشؿ اإلجراءات العادية لتقويمو، لذلؾ يتعيف الرجوع إلى الظروؼ الواقع

يا رتكابو مخالفة معينة يشفع لو فيإف إذا كاف ىذا الممؼ ناصع البياض فإلتقدير العقوبة، ف
 1الممؼ أنيا أوؿ مخالفة مما يقتضي بتخفيؼ العقاب واعتباره إنذار إلصالحو.

و تتشابو عقوبة التسريح مع عقوبة العزؿ في كونيا عقوبة استبعادية يقصد بيا تنحية الموظؼ 
باإلدارة  المخطئ بصفة نيائية مف وظيفتو، بما يؤدي إلى إنياء عالقتو الوظيفية نيائياً 

، كما أف المشرع الجزائري 03-06مف األمر  2مف الباب العاشر 216لممادة  المستخدمة، طبقا
الذي كاف محؿ تسريح، وىي عدـ قابميتو لمتوظيؼ  في غاية الخطورة عمى الموظؼ رتب حكماً 

 4مف ذات األمر المذكور سالفا. 185وىذا طبقا لممادة  3مف جديد في الوظيفة العامة،

مف خالؿ ما سبؽ ذكره مف عقوبات، فإف المشرع الجزائري قد جعؿ مف العقوبات وسيمة ردع   
وجزاء عف كؿ موظؼ يخؿ بإلتزاماتو، واليدؼ مف كؿ ىاتو العقوبات ىو أخمقة الموظؼ العاـ، 

 وجعمو موظفا مثاليا، كما اف اليدؼ ىو تطيير المرافؽ العمومية مف الفساد اإلداري.

مف  163إلى انو باإلضافة إلى ىذه العقوبات التأديبية، الواردة في المادة نشير كذلؾ  كما 
ر تأديبية توقع عمى الموظؼ نو توجد عقوبات أخرى غيإقانوف األساسي لموظيفة العامة، فال

مف  184ومنيا العزؿ، ولقد نص المشرع الجزائري عمى ىذه العقوبة بموجب المادة  العاـ
لعامة وحدد سببيا و إجراءاتيا وىي كما يمي: " إذا تغيب الموظؼ القانوف األساسي لموظيفة ا
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يوما متتالية عمى األقؿ دوف مبرر مقبوؿ، تتخذ السمطة التي ليا صالحية التعييف  15لمدة 
 .1إجراء العزؿ بسبب إىماؿ المنصب، بعد اإلعذار وفؽ كيفيات تحدد عف طريؽ التنظيـ" 

 الوظيفيةاألخالقيات  دور القضاء في تكريسالمطمب الثاني: 

يمعب القضاء دور فعاؿ في الحد مف الفساد اإلداري، إذ مف خاللو يتـ الكشؼ عمى الجرائـ   
التي يرتكبيا الموظؼ العاـ بمناسبة قيامو بوظائفو كأوؿ خطوة، وذلؾ عف طريؽ إتباع إجراءات 
خاصة نص عمييا قانوف الوقاية مف الفساد ومكافحتو باإلضافة إلى قانوف اإلجراءات الجزائية، 
، بحيث قرر المشرع لجرائـ الفساد اإلداري عقوبات  ثـ اإلحالة لممحاكمة لتقرير الجزاء الالـز

 لمواجيتيا.

 وقبؿ استعراض العقوبات المقررة لجرائـ الفساد اإلداري، البد لنا مف تحديد ىذه الجرائـ. 

 اإلداري تصنيف جرائم الفسادالفرع األول: 

إلداري بحيث ال يمكف حصرىا بشكؿ دقيؽ وكامؿ، فيو تتعدد مظاىر وصور جرائـ الفساد ا  
يختمؼ باختالؼ الجية التي تمارسو أو المصمحة التي يسعى لتحقيقيا، والفساد الذي يمارسو 
الفرد بمبادرة شخصية ودوف تنسيؽ مع أفراد أو جيات أخرى أو الذي تمارسو مجموعة بشكؿ 

و يتغمغؿ في كافة بنياف المجتمع إداريًا منظـ ومنسؽ، يشكؿ أخطر أنواع الفساد اإلداري، في
وسياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، ويمكف إجماؿ أىـ الجرائـ التي يتمثؿ بيا الفساد اإلداري في 

 يمي: ثالث مجموعات كما
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 ةالسموكي اتأوال: االنحراف

ويقصد بيا تمؾ المخالفات اإلدارية التي يرتكبيا الموظؼ، ويتعمؽ بمسمكو الشخصي أثناء  
 وىي:1تأديتو ميمات وظيفتو، والتي تتعمؽ بصفة أساسية بالعمؿ

 استغالل النفوذ الوظيفي:-1

ويظير في الحاالت التي يقـو بيا الموظؼ الحكومي باستخداـ سمطتو لتحقيؽ ىدؼ آخر غير  
 يمي: ، ومف أىـ مظاىر استغالؿ النفوذ الوظيفي ما2العامةالمصمحة 

 المحسوبية:-أ

تعتبر مف أكثر مظاىر الفساد خطورة واألصعب عالجًا، فيي تنجـ عف استغالؿ المنصب 
الحكومي لالستفادة الشخصية لمصمحة الفرد ومحاسبيو دوف وجو حؽ، فيو فساد ناتج عف سوء 

عميو، إلعطاء حؽ مف يستحؽ إلى مف ال يستحؽ، وأساس نية وسوء قصد مع سبؽ اإلصرار 
ة، وبذلؾ تستغؿ الموارد وتشغؿ المناصب مف قبؿ غير مؤىميف، القرابالتمييز الصمة الجيوية و 

مما يؤدي إلى تراكـ ثروات ىائمة لدى بعض األفراد، فتنشأ آثار سمبية تنعكس عمى حياة 
 .3المجتمعات والمواطنيف نتيجة ليذه الممارسات

 الوساطة:-ب

وىي وسيمة أو أداة يستخدميا الفرد أو األفراد لموصوؿ إلى شخص يممؾ سمطة القرار لتحقيؽ 
مصمحة لشخص أو أكثر، وىي خارج القنوات والموائح التنظيمية الرسمية، وأحيانًا ما تستخدـ 

صًا في ، وىذه الظاىرة منتشرة وشائعة خصو 4باسـ عاطفة الخير وما يعرؼ بالشفقة أو الشفاعة

                                                           
 .05، ص2005السعودية، )د د ف(،،الفساد اإلداري وعالجو من منظور إسالميىناء يماني،  1

، جامعة يحي آليات حماية الماؿ العاـ ومكافحة الفسادوطني حوؿ: ، ممتقى الفساد اإلداري وسبل مكافحتومخموؼ فيصؿ،  2
 .07، ص2009ماي  06و 05المدية، يومي ،فارس، كمية الحقوؽ 

، ، قراءة تحميمية في مضامين وأبعاد ودالالت الفساد اإلداري في المؤسسات العمومية الجزائريةإبراىيـ توىامي ،ليتيـ ناجي 3
ممتقى وطني حوؿ : حوكمة الشركات كآلية لمحد مف الفساد المالي واإلداري، جامعة محمد خيضر، كمية العمـو االقتصادية 

 .09، ص2012ماي  07و 06ومي والتجارية وعمـو التسيير،بسكرة، ي
مجمة  - دراسة تحميمية من منظور اجتماعي –معنى الوساطة وأسبابيا لدى الشباب في المجتمع األردني فايز الجبالي،  4

 .78، ص1996،األردف، 03، العدد21مؤتة، المجمد 
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الدوؿ النامية، ومف األمثمة عمى ىذه الظاىرة: قياـ األشخاص النافذيف في الدولة بالتوسط لدى 
 .1المسؤوليف لتعييف أقاربيـ في مؤسسات الدولة بغض النظر عمى مدى مالئمتو لمعمؿ

 االتجار بالوظيفة:-ت 

وىي مف أسوأ جرائـ االستغالؿ الوظيفي وتتشابو مع جريمة الرشوة، إال أف جريمة الرشوة في   
جوىرىا اتجار في أعماؿ الوظيفة، بينما االتجار بالوظيفة فيو استغالؿ الوظيفة ذاتيا لمحصوؿ 
عمى ربح أو فائدة مف أعماليا، وذلؾ مف خالؿ تسخير الموظؼ العاـ استخداـ األدوات 

اء الخاصة باإلدارة بنية االنتفاع لألغراض الشخصية، وقد يمجأ الموظؼ إلى ذلؾ حتى واألشي
 .2ال يقع تحت طائمة النصوص المجرمة لمرشوة

 التسيب الوظيفي:-ث

التسيب الوظيفي ارتبط في اإلدارة بمسألة الغياب والتأخير عف العمؿ، ويشمؿ التسيب   
وظؼ أثناء تأدية ميامو الرسمية مثؿ: اليروب مف الوظيفي العديد مف الممارسات السمبية لمم

أداء األعماؿ والمعامالت المختمفة وكذلؾ عدـ المسؤولية في إنجاز األعماؿ واستغالؿ المركز 
.الخ، ونقصد بالتسيب الوظيفي إىماؿ الموظؼ لواضح في العالقات العامة.الوظيفي واإلىماؿ ا

وانيف والموائح والقرارات التي تنظـ الوظيفة لمواجبات المنوطة بو والمنصوص عمييا في الق
العامة، بشكؿ يؤدي إلى مردود سمبي عمى اإلنتاجية وسير العمؿ ومف أىـ مظاىر التسيب 

 .3الوظيفي ىو "الغياب"

 

 
                                                           

ماجستير في  رسالة، ة ومكافحة الفسادالوطنية لحماية النزاى ةمعوقات تنفيذ اإلستراتيجيفيصؿ بف طمع بف طايع المطيري،  1
 .37،ص2008العدالة الجنائية، جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية، الرياض، 

، أطروحة دور الشفافية والمساءلة في الحد من الفساد اإلداري في القطاعات الحكوميةفارس بف عموش بف بادي السبيعي،  2
ايؼ العربية لمعمـو األمنية، كمية الدراسات العميا، قسـ العمـو اإلدارية، الرياض، دكتوراه فمسفة في العمـو األمنية، جامعة ن

 .114، ص 2010
اإلصالح اإلداري وأىميتو في القضاء عمى التسيب والفساد اإلداري وتحقيق نوري منير، بارؾ نعيمة ،بف داودية وىيبة،  3

جامعة  -دوافع وآفاؽ –ت السياسية في الجزائر والتنمية المستدامة ، ممتقى وطني حوؿ : التحوالالتنمية االقتصادية المستدامة
 .04، ص2008ديسمبر  18و 17حسيبة بف بوعمي، كمية العمـو القانونية واإلدارية، الشمؼ، يومي 
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 لموظف عن أداء العمل المطموب منوامتناع ا-ىـ

بكؿ أمانة  عمى أف الموظؼ ينبغي عميو ممارسة عممو 06/03مف قانوف  41لقد نصت المادة 
وبدوف تحيز، فإذا حاد عف ىذا المبدأ كامتناعو عف أداء عممو المنوط بو، أو عدـ أدائو بشكؿ 
سميـ أو التراخي في أدائو أو أدائو بالحد األدنى، فيو بذلؾ يعد مخالفًا ألعمالو الوظيفية 

 وواجباتو.

يفة كاإلىماؿ ومف صورىا: التقاعس عف أداء الواجب، وعدـ المحافظة عمى أمانة الوظ
 .1..الخفض الموظؼ إنجاز المياـ المطموبةوالالمباالة، ور 

 عدم المحافظة عمى كرامة الوظيفة :-2

، فالموظؼ 2ونقصد بيا ممارسة الفرد أعماؿ تعيبو وتعيب الجياز اإلداري الذي ينتمي إليو  
داخؿ الخدمة أو مطالب دائما بالتحمي بالسموؾ الالئؽ بالمركز الوظيفي الذي يشغمو سواء 

مف  42خارجيا، وعميو تجنب كؿ فعؿ يتنافى مع طبيعة ميامو وىذا ما نصت عميو المادة 
، وكؿ تصرؼ يخرج عف ىذا اإلطار يعد مف قبيؿ االنحراؼ السموكي 03/ 06القانوف 

 لمموظؼ، كارتكاب الموظؼ لفعؿ مخؿ بالحياء مثال.

 عدم االلتزام بأوامر وتعميمات الرؤساء:-3

أحد أىـ مظاىر الفساد اإلداري ىي عدـ إطاعة المرؤوسيف لمرؤساء، فمف المتعارؼ عميو  إف  
أنو ووفقًا لمبدأ التسمسؿ اليرمي يتوجب عمى كؿ موظؼ إطاعة أوامر رؤسائو والتي ال 
تتعارض مع القوانيف، غير أف ما يسود بيف الموظفيف في مختمؼ مستوياتيـ ىو عدـ االكتراث 

وذلؾ ألف شغؿ الوظائؼ اإلدارية بالنسبة لعدد معتبر ال يتـ عمى أسس  ألوامر رؤسائيـ،
نما يخضع العتبارات كثيرة، ومف شأف مثؿ ىذا الوضع خمؽ بؤر توتر  قانونية وموضوعية وا 

                                                           
 .38فيصؿ بف طمع بف طايع المطيري، مرجع سابؽ، ص 1

، مجمة العمـو االقتصادية وعمـو اإلداري ،دراسة ميدانيةالعدالة التنظيمية عمى انتشار الفساد ، تأثير قاسـ نايؼ عمواف 2
 .62، ص2007كمية االقتصاد، ،، جامعة التحدي ليبيا 07التسيير، العدد
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وصراعات بيف الرؤساء والمرؤوسيف، مما ينعكس سمبًا عمى سير المرافؽ العامة وعمى مصالح 
 .1المواطنيف

 المعمومات السرية: إفشاء-4

ويقصد بيا عدـ المحافظة عمى األسرار الوظيفية، وما تتضمنو مف معمومات وبيانات ووثائؽ   
أتيح لمموظؼ بحكـ منصبو ووظيفتو اإلطالع عمييا، ولـ يكف بمقدوره تحقيؽ ذلؾ لوال المركز 

 الوظيفي الذي يشغمو. 

رحمة التكتـ عمى المعمومات والتي مف وقد يصؿ الحد بالموظفيف الضالعيف في الفساد إلى م 
غير الجائز التكتـ عمييا، كالسكوت عمى السرقات واالختالسات سواء كاف المقابؿ في ذلؾ 

 .2ماديًا أـ معنويًا أـ حتى بدوف مقابؿ

 ثانيا: االنحراف المالي:

وتتمثؿ ، 3ويقصد بيا المخالفات المالية واإلدارية التي تتصؿ بسير العمؿ المنوط بالموظؼ  
 يمي: ىذه المخالفات فيما

 اإلضرار باألموال والمصالح العامة:-1

 وىذا المظير مف الفساد اإلداري لو أشكاؿ متعددة منيا:  

 االستيالء عمى المال العام: - أ

والماؿ الذي يقع عميو االستيالء ىو كؿ ما يمكف حيازتو أو االنتفاع بو أيًا كانت قيمتو مادية  
أو معنوية، وسواء استولى عمييا الموظؼ بنفسو أـ سيؿ لغيره االستيالء عمييا، فالموظؼ العاـ 

 .4ةيعد فاعاًل لمجريمة في كمتا الحالتيف، ألف التسييؿ صورة مف صور االشتراؾ في الجريم
                                                           

 .13سابؽ، صإبراىيـ توىامي، وليتيـ ناجي، مرجع 1

نموذج  ءو بنانح –الفساد اإلداري: أنماطو وأسبابو وسبل مكافحتو خالد بف عبد الرحماف بف حسف بف عمر آؿ الشيخ، 2
الرياض،  ،كمية الدراسات العميا ة،جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمني وراه الفمسفة في العمـو األمنية،دكت اطروحة -تنظيمي
 .36، ص2007

 .06سابؽ، صىناء يماني، مرجع 3

 .32، ص مرجع سابؽخالد بف عبد الرحماف بف حسف بف عمر آؿ الشيخ،  4
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 تبديد المال العام:-ب   

ويعني إخراج الموظؼ الماؿ الذي ائتمف عميو مف حيازتو باستيالكو أو التصرؼ فيو تصرؼ   
المالؾ، كأف يبيعو أو يرىنو أو ييبو لمغير، كما يحمؿ التبديد معنى اإلسراؼ والتبذير، وال يعد 

ولة استعماؿ الماؿ تبديدًا إذا ورد عمى مجرد المنفعة ال غير، ومف قبيؿ ذلؾ إنفاؽ مؤسسات الد
 .1مف الماؿ العاـ بشكؿ مفرط ومبالغ فيو عمى المؤتمرات والميرجانات أو البعثات..الخ

 إتالف المال العام:-ت

ونقصد بو إعداـ الماؿ والقضاء عميو بإحراقو مثال أو تمزيقو كمية، كقياـ الموظؼ بتخريب   
تالؼ أمواؿ ثابتة أو منقولة أو أوراؽ أو غيرىا لمجية التي تعمؿ بيا بحكـ عممو كيدـ بناء أو  وا 
 تحطيـ وسيمة النقؿ أو إشعاؿ النار عمدًا بإحدى وسائؿ اإلنتاج بقصد اإلضرار باالقتصاد

 . 2الوطني

 اإلعفاء أو التخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم:-2   

وىي إحدى جرائـ الفساد عمومًا والفساد اإلداري خصوصًا، وقد تناوليا المشرع الجزائري في   
مف  122منو، والتي عوضت المادة  31قانوف الوقاية مف الفساد ومكافحتو وىذا في المادة 

فإنو يعد مرتكبًا ليذه الجريمة:" كؿ موظؼ عمومي  31، وحسب المادة قانوف العقوبات الممغاة
يمنح أو يأمر باالستفادة تحت أي شكؿ مف األشكاؿ وألي سبب كاف ودوف ترخيص مف القانوف 
مف إعفاءات أو تخفيضات في الضرائب أو الرسـو العمومية، أو يسمـ مجانًا محاصيؿ 

 مؤسسات الدولة".

لمشرع حمايتيا مف خالؿ تجريـ ىذا الفعؿ ىي مصمحة الدوؿ مف والمصمحة التي حاوؿ ا 
خالؿ الحفاظ عمى حقوقيا المالية مف الموظفيف الذيف يعمموف عمى حرمانيا مف حقيا في 

                                                           
 رسالة، الحماية الجنائية لنزاىة الوظيفة العمومية في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحتو، دور رمزي بف صديؽ  1

 .31، ص2013ماجستير، تخصص قانوف جنائي، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقمة، 

 .09سابؽ،ص، مرجع مخموؼ فيصؿ 2
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الحصوؿ عمى إراداتيا، وعميو ال يجوز لمموظؼ إعفاء المواطف منيا أو تخفيضيا ألي سبب 
 .1مف األسباب

 ثالثا: االنحراف الجنائي:

 .، االختالستتمثؿ في االنحرافات الجنائية التي يرتكبيا الموظؼ في جرائـ مثؿ: الرشوة 

 الرشوة:-1

موظؼ في أعماؿ وظيفتو عف طريؽ االتفاؽ مع صاحب الحاجة  يقصد بالرشوة اتجار  
والتفاىـ معو عمى قبوؿ ما عرضو األخير مف فائدة أو عطية نظير أداء أو امتناع عف أداء 
عمؿ يدخؿ في نطاؽ وظيفتو أو دائرة اختصاصو، وعميو فإف الرشوة ىي عمميو متاجرة مف 

، أي الحصوؿ عمى 2قيؽ منافع شخصيةالموظؼ العاـ بوظيفتو بحيث تحوؿ إلى سمعة لتح
، لذلؾ 3أمواؿ أو أية منافع أخرى مف أجؿ تنفيذ عمؿ أو االمتناع عف تنفيذه مخالفة لألصوؿ

فإف المشرع الجزائري قد نص عمى ىذه الجريمة في القسـ الثاني مف الفصؿ الرابع مف الكتاب 
 الثالث مف قانوف العقوبات.

مف قانوف مكافحة الفساد، تقسـ إلى جريمة الرشوة السمبية  25وجريمة الرشوة حسب المادة  
، فجريمة الرشوة السمبية تقـو 4)جريمة الراشي( وجريمة الرشوة اإليجابية )جريمة المرتشي(

بمجرد عرض أو وعد أو منح الموظؼ العمومي، سواء بشكؿ مباشر أو غير مباشر وسواء 
الموظؼ ذاتو أو شخص آخر أو كياف آخر، مزية غير مستحقة بيدؼ أداء كاف ذلؾ لصالح 

 أو امتناع ىذا األخير عف عمؿ مف صميـ واجباتو.

                                                           
 .133سابؽ، ص ، مرجع عبد العالي حاحة  1

، ممتقى وطني حوؿ: اآلليات القانونية لمكافحة الرشوة كمظير من مظاىر الفساد اإلداري وأساليب معالجتوقاشي ، عالؿ  2
 .02، ص2008ديسمبر  03و 02الفساد، جامعة قاصدي مرباح، كمية الحقوؽ والعمـو االقتصادية ورقمة ، يومي 

ماجستير في  رسالة، صفقات العمومية في القانون الجزائريظاىرة الفساد االداري و المالي في مجال الوسيمة بف بشير،  3
 .60،ص 2013القانوف العاـ، جامعة مولود معمري، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، تيزي وزو،

، مجمة االجتياد المتعمق بالوقاية من الفساد ومكافحتو 01-06من القانون  25قراءة في أحكتم المادة حناف براىيمي،  4
 .140، ص2009لعدد الخامس، جامعة محمد خيضر، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية ،بسكرة، القضائي، ا
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أما جريمة الرشوة اإليجابية فتقـو بطمب أو قبوؿ بأي صورة مف الصور كانت، مزية غير 
لؾ ألداء أو مستحقة مف طرؼ الموظؼ العمومي سواء لنفسو أو لغيره أو لصالح كياف آخر، وذ

امتناع عف أداء عمؿ يعتبر مف صميـ واجباتو، وترتبط ىذه الجريمة بالضرورة بصفة الموظؼ 
 .1العمومي، والذي تناولتو المادة الثانية مف قانوف مكافحة الفساد بالتعريؼ

والحكمة مف تجريـ الرشوة ىو لحماية الوظيفة العامة وصيانة األجيزة الحكومية مما يمكف أف  
 بيا مف خمؿ وفساد، نتيجة االتجار في أعماؿ الوظيفة العامة. يمحؽ

حيث أف انتشار الرشوة تضعؼ ثقة األفراد في السمطة العامة ونزاىتيا، كما أف انتشارىا يؤدي  
ثارة األحقاد والضغائف والتباغض بينيـ، ورواج الكيد  إلى اإلخالؿ بالمساواة بيف المواطنيف، وا 

لمتاجريف بحقوؽ الناس، حتى يغدو المجتمع غابة يكوف البقاء فييا والغش وكثرة السماسرة ا
 .2لمقادريف عمى الدفع

 االختالس:-2    

يعرؼ االختالس عمى أنو إتياف الجاني لسموؾ يضيؼ بو الماؿ موضوع الحيازة إلى سيطرتو   
 .3الكاممة عميو، كما لو كاف ممكا لو

راسة وىي االختالس في القطاع العاـ، فإنو يمكف وبالرجوع إلى النص المجـر لمجريمة محؿ الد 
تعريفيا عمى أنيا جريمة اختالس الممتمكات مف قبؿ موظؼ عمومي يختمس وبدوف وجو حؽ 
لصالحو أو لصالح شخص أو كياف آخر، أية ممتمكات أو أمواؿ أو أوراؽ مالية عمومية أو 

                                                           
، الصور الجزمية الحديثة لمفساد والتدابير الالزمة لمكافحتيا والوقاية منيا عمى ضوء القانون الجزائري فريدة بف يونس 1

 05ممتقى وطني حوؿ: آليات حماية الماؿ العاـ ومكافحة الفساد، جامعة يحي فارس، كمية الحقوؽ، المدية ، يومي  ،06/01
 .13، ص2009ماي  06و

، ديات حماية المال العام و مكافحة الفساآللوطني الثاني الممتقى ال ،الرشوة وخطرىا عمى المال العاممصطفاوي ، محمد  2
 .13ص، 2009ماي  06، 05يومي  ،، المديةالحقوؽجامعة يحي فارس، كمية 

تخصص قانوف  ماجستير، رسالة، رائم الفساد في القطاع الخاص في ظل التشريع الجنائي الجزائريج،خديجة عميور  3
 .40، ص2012ورقمة ،  ،، جامعة قاصدي مرباح، كمية الحقوؽ والعمـو السياسيةجنائي
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، فالموظؼ 1أو بسببيا خاصة أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عيد بيا إليو بحكـ وظائفو
العمومي مستأمف عمى ما بيف يديو مف الماؿ العاـ، فال يصرفو إال فيما ىو مخصص لو، وال 
يعمؿ فيو بما يحقؽ لو منفعة شخصية، لذلؾ جاءت النصوص الجزائية صارمة في ىذا الصدد، 

ىذه  ، باعتبار أف2وذلؾ مف أجؿ تحصيف الماؿ العاـ وحمايتو مف أطماع القائميف عميو
الجريمة تعتبر مف أكثر األعماؿ خطورة عمى االقتصاد الوطني، بالنظر إلى ما تسببو مف 
استنزاؼ الكثير مف الموارد المالية التي تستيدؼ تمبية الحاجات العامة وتحقيؽ التنمية في 

 مختمؼ المجاالت.

وعمى ىذا األساس ورغبة منو في حماية ىذا الماؿ مف انتياؾ أو اعتداء، قاـ المشرع   
الجزائري بتجريـ ىذا الفعؿ )اختالس الماؿ العاـ(، وأقر لو جزاءات وعقوبات تتناسب وطبيعتو، 

مف قانوف مكافحة  29مف قانوف العقوبات الممغاة بالمادة  119وىذا ما نصت عميو المادة 
 .3لوقاية منوالفساد وا

 

 إلى جانب ىذه الجرائـ الخاصة بالفساد اإلداري نذكر أيضا:

 .عدـ المحافظة عمى كرامة الوظيفة 
  :الجرائـ المتعمقة بالصفقات العمومية 

 الرشوة في الصفقات العمومية.، المحاباة 
 .استغالؿ نفوذ األعواف 
 .أخذ فوائد بصفة غير قانونية 
  

                                                           
ليات متقى وطني حوؿ: اآلم،تحديد مفيوم جرائم الفساد في القانون الجزائري ومقارنتيا باالتفاقيات الدوليةحمميؿ، صالح  1

، 2008ديسمبر  03و 02ورقمة، يومي  ،جامعة قاصدي مرباح، كمية الحقوؽ والعمـو االقتصادية القانونية لمكافحة الفساد،
 . 07ص

2
 .13، ص)د س ف(، المعيد األعمى لمقضاء، تونس، القطاعين العام والخاص، جرائم الفساد في الحمديمحمد الطاىر  

3
، مجمة االجتياد القضائي، العدد القانونية الجزائية لجريمة اختالس المال العام ، األحكامالكاىنة زواويعبد الغني حسونة ، 

 .208ص )د س ف(، ،قسـ الكفاءة المينية لممحاماةالخامس، جامعة محمد خيضر 
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  جرائم الفسادالعقوبات المقررة ل الفرع الثاني:

لقد قاـ المشرع في ظؿ قانوف الوقاية مف الفساد ومكافحتو، بإعادة تنظيـ السياسة العقابية 
نحة، وىذا بتقرير عقوبة الحبس جالتي تميزت بإعادة تكييفيا إلى  المقررة لجرائـ الفساد اإلداري،

 ذات طابع مالي كالمصادرة. والغرامة بدال مف عقوبة السجف، وأتى بجزاءات أخرى

ولقمع جرائـ الفساد اإلداري تضمف قانوف الوقاية مف الفساد ومكافحتو، مجموعة مف العقوبات  
األصمية والتكميمية المقررة لمشخص الطبيعي والمعنوي، وىي تتراوح عمومًا بيف الحبس والغرامة 

 يمي تفصيؿ لذلؾ. وفيما المالية، كما تضمف أيضا تنظيـ المسائؿ المتعمقة بالمشاركة،

 في الجدوؿ التالي عرض لعقوبات جرائـ الفساد اإلداري: 

 

 العقوبة الجريمة
غير المبررة في مجاؿ الصفقات        االمتيازات

 (    26العمومية )المادة 
 (            25رشوة الموظفيف العمومييف ) المادة

 انب وموظفيجالموظفيف العمومييف األ رشوة
 (.28 ـالمنظمات الدولية العمومية )

اختالس الممتمكات مف قبؿ موظؼ عمومي أو 
 (.29استعماليا عمى نحو غير شرعي )المادة 

 (.30الغدر )المادة 
 (.32استغالؿ النفوذ ) المادة 

 (.33إساءة استغالؿ الوظيفة )المادة 
 (.35 ـأخذ فوائد بصفة غير قانونية )

 (.37ة اإلثراء غير المشروع )الماد
 
 

 سنوات  10الحبس مف سنتيف إلى 
الى   200,000مف مالية  غرامةو 

 . دج 1,000,000
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 (                34تعارض المصالح )المادة 
 (38تمقي اليدايا )المادة 

 
 
 

 (.36 ـبالممتمكات ) عدـ التصريح أو التصريح الكاذب
 
 
 
 

اإلعفاء أو التخفيض غير القانوني في الضريبة 
 (.31والرسـ )المادة 

 
 
 
 

 
 (.  27ـالرشوة في مجاؿ الصفقات العمومية )

 

( أشير إلى 06الحبس مف ستة )
دج  50,000غرامة مف و  سنتيف
 دج 200,000إلى 
 
 

( أشير إلى 06الحبس مف ستة )
( سنوات وبغرامة مف 05خمس )

 دج.                              500,000 إلىدج 50,000
 
 
( سنوات إلى 05لحبس مف خمس )ا
( سنوات وبغرامة مف 10)

 1,000,000ىإلدج  500,000
 دج.
 
 

( سنوات إلى 10الحبس مف عشر )
( سنة وبغرامة مف 20عشريف)

 1,000,000إلى دج  200,000
 دج.
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الوقاية مف الفساد ومكافحتو، أف تعاقب مف قانوف  50يمكف لمجية القضائية حسب المادة 
الموظؼ العمومي الجاني بعقوبة أو أكثر مف العقوبات التكميمية المنصوص عمييا في المادة 

مف قانوف العقوبات، في حالة اإلدانة بجريمة أو أكثر بالجرائـ المذكورة سالفا، وىذه  09
 العقوبات تتمثؿ في:

 .الحجز القانوني 
 .الحرماف مف ممارسة الحقوؽ الوطنية والمدنية والعائمية 
 .تحديد اإلقامة 
 .المصادرة الجزئية لألمواؿ 
 .المنع المؤقت مف ممارسة مينة أو نشاط 
 .إغالؽ المؤسسة 
 .اإلقصاء مف الصفقات العمومية 
 .الحظر مف إصدار الشيكات أو استعماؿ بطاقات الدفع 
 ئيا مع المنع مف استصدار رخصة جديدة.تعميؽ أو سحب رخصة السياقة أو إلغا 
 .سحب جواز السفر 
 .نشر أو تعميؽ حكـ أو قرار اإلدانة 

عمى امكانية تجميد العائدات واألمواؿ غير المشروعة الناتجة عف  51كما أشارت المادة   
ارتكاب  جريمة أو أكثر مف جرائـ الفساد، بقرارا قضائي أو بأمر مف سمطة مختصة، وفي حالة 

انة بالجرائـ المذكورة تأمر الجية القضائية بمصادرة العائدات واألمواؿ غير المشروعة، اإلد
وذلؾ مع مراعاة حاالت استرجاع األرصدة أو حقوؽ الغير حسف النية، ولمجية القضائية أيضا 
أف تحكـ برد ما تـ اختالسو أو قيمة ما حصؿ عميو مف منفعة أو ربح، ولو انتقمت إلى أصوؿ 

محكـو عميو أو فروعو أو زوجو أو أصياره، سواء كانت تمؾ األمواؿ عمى حاليا أو الشخص ال
 وقع تحويميا إلى مكاسب أخرى.

والجدير بالذكر أف العقوبات المذكورة أعاله تخفض إلى النصؼ لمف إرتكب أو شارؾ في  
اص إحدى جرائـ الفساد، وبعد مباشرة إجراءات المتابعة ساعد في القبض عمى بعض األشخ

 الضالعيف في ارتكابيا.
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أما إف قاـ باإلبالغ والمساعدة قبؿ مباشرة إجراءات المتابعة، فإنو يستفيد مف األعذار المعفية 
 .ىذا فيما يخص األشخاص الطبيعية مف العقوبة المنصوص عمييا في قانوف العقوبات

الوقاية مف الفساد مف قانوف  53أما عف مسؤولية األشخاص المعنوية فقد اكتفت المادة 
ومكافحتو باإلحالة في شأنيا إلى تطبيؽ القواعد المقررة في قانوف العقوبات، والمقصود بيا 

إلى  06/01مف قانوف  52، كما أحالت المادة 03مكرر 18مكرر إلى  18تحديدًا المواد مف 
 .1مواد قانوف العقوبات فيما يتعمؽ بالمشاركة

 ولة في مكافحة الفساد اإلداري الجيود المبذالمبحث الثاني: 

لـ تكتؼ الدوؿ لمواجية ظاىرة الفساد عبر قوانينيا الوطنية فقط، بؿ انتظمت باتفاقيات      
قميمية، وذلؾ لموقوؼ عمى أسباب ودوافع ظاىرة الفساد  دولية وشاركت بمؤتمرات دولية وا 

ية التي تضعيا الجيود الدولية في والوسائؿ الكفيمة بمعالجتيا، وكذا لالستفادة مف المعايير الدول
ىذا السبيؿ، ولعؿ التزاـ الدوؿ باالتفاقيات التي صادقت عمييا وتحويميا إلى صيغة تشريعية ليا 
نفاذ في نظاميا القانوني الداخمي، يحقؽ مبدأ التعاوف الدولي والتعايش والتناسؽ بيف األنظمة 

ظاىرة الفساد اإلداري وذلؾ  وعمى رأسياميا، القانونية في العالـ لمواجية المشاكؿ المؤثرة عال
باستخداـ أفضؿ الوسائؿ، حيث يتـ مف خالليا تعزيز إرادة الدولة بإرادة المجتمع الدولي ككؿ، 
فيكوف إلرادتيا عبر اإلتفاقيات تأثيرًا أكثر فاعمية عمى مكافحة الفساد مما لو أظيرت إرادتيا 

الؿ اإلتفاقيات توحيد الجيود والمواقؼ بما يفضي عبر قوانينيا الوطنية فقط، حيث يتـ مف خ
إلى تدويؿ الحموؿ لمواجية ىذه الظاىرة، وضماف تنفيذ األحكاـ الصادرة لمواجيتيا، وليذا 
سنتناوؿ أىـ الجيود الدولية والعربية )في المطمب األوؿ(، وكذا ألىـ الجيود المبذولة مف الدولة 

 بكؿ أشكالو)في المطمب الثاني(. الجزائرية في مكافحتيا لمفساد اإلداري

 

 

 

                                                           
1

 .107سابؽ، ص بف صديؽ ، مرجع ي رمز -
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 المطمب األول: الجيود الدولية والعربية المبذولة في مكافحة الفساد اإلداري

اإلقميمية  والمؤسساتالعربية  والمؤسساتالدولية  المؤسسات جيود تتكامؿ أف يمكف     
لذا  األبعاد، متعددة دولية ظاىرةت ىذه الظاىرة أصبح أف بعػد، اإلداري الفساد حاالت لمكافحة
، فضال عف الجيود فعالةًا جيود الفساد لمكافحةالدولية و العربية  الجيود تكوف أفالبد 

 تشمؿ متعددة وآليات أسػاليبيا تجسيد خػالل مف تـالوطنية الداخمية لكؿ دولة عمى حدى، إذ ي
 البطالة عمى قضاءوال الجيدة األجور مستويات في متمثال االقتصادي كالجانب، كثيرة أبعاداً 

 لمنظاـ السميـ البناء خالؿ مف والثقافي االجتماعي الجانبا كذو  المعيشة، مستويات وتحسيف
  إداري، فساد لممارسة مػدخالً  تمثػؿ أف يمكف التي أو الفاسدة والتقاليد األعراؼ ومحاربة القيمي

 وتطوير، والمحاكـ القضاء مؤسسة تقوية في المتمثؿ المؤسسي بالبعدىذه األبعاد  تستكمؿل
وفيما يمي سوؼ نسرد أىـ . الشعبية والرقابة اإلعالـ دور وتعزيز، والمسػاءلة الرقابػة أجيزة

 الجيود الدولية)في الفرع األوؿ(،والجيود العربية في مكافحتيـ لمفساد اإلداري)في الفرع الثاني(.

 األول: الجيود الدولية المبذولة في مكافحة الفساد اإلداري الفرع

مع تنامي و تفشي فضائح الفساد في الدوؿ النامية و الوعي المتزايد بآثاره االقتصادية، و      
االجتماعية السمبية، كثفت الجيود الدولية، في الفترة األخيرة لمكافحة الفساد، سواء مف قبؿ 

 .1ة، او غير الرسمية المنظمات الدولية الرسمي

فالفساد اإلداري يعتبر احد اىـ األثار السمبية لمعولمة، فمـ يعد شأنا محميا داخميا، يتعمؽ بدولة 
واحدة أو بنظاـ اقتصادي أو سياسي معينيف، بؿ ىو ظاىرة دولية مست كؿ المجتمعات و 

لؾ عامؿ إزعاج الدوؿ، سواء كانت متقدمة، أو السائرة في طريؽ النمو، و اصبح يشكؿ بذ
لمختمؼ الدوؿ، لما يطرحو مف مشاكؿ، و مخاطر عمى استقرار المجتمعات و امنيا، وعمى 

 تراجع القيـ األخالقية و العدالة و يعرض التنمية و سيادة حكـ القانوف لمخطر.

 ،و الوطنية الحكومية و غير الحكومية ،لذلؾ أجمعت المنظمات و الييئات الدولية و اإلقميمية
ومواجيتو وذلؾ بالتعاوف فيما بينيا،  ،ا منظمات المجتمع المدني عمى ضرورة مقاومتوو كذ

                                                           
1
مؤسسة حورس الدولية لمنشر، االسكندرية، ،الطبعة االولى  و التطوير االداري، اإلصالح الفساد بين محمد الصرفي،   

 .48، ص 2008
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 ،      التي يجب عمييا وضع اتفاقيات ،فمسؤولية مكافحة الفساد ممقاة عمى عاتؽ جميع الدوؿ
 .1و استراتيجيات و تشريعات مناسبة لمتصدي لو 

 أوال: ىيئة األمم المتحدة

وضع وثيقة ممزمة وشاممة، مكرسة بالكامؿ لمعالجة الفساد في االونة  لقد ادت الحاجة الى   
االخيرة، الى اقرار معاىدة االمـ المتحدة لمكافحة الفساد، مف قبؿ الجمعية العامة بموجب قرارىا 

، و تتضمف االتفاقية تدايبر وقائية واسعة، كما تحتوي عمى احكاـ حوؿ تعزيز التعاوف 04-58
ؿ الجنائية وكذلؾ فصوال مستقمة عف استرداد الموجودات، و المساعدة الفنية، الدولي، في المسائ
كانت  2003اكتوبر  31، ىذه االتفاقية التي اعتمدتيا الجمعية العامة في 2وتبادؿ المعمومات 

 .مف اىـ الجيود و االتفاقيات الدولية في مكافحة الفساد

فتحت باب التصديؽ عمييا في المؤتمر رفيع المستوى المنعقد  2005ديسمبر  11و  09ففي  
، وجاءت ىذه االتفاقية و التي  2005ديسمبر  14بميريدا المكسيكية ودخمت حيز التنفيذ في 

فصوؿ، لتمتـز الدوؿ االطراؼ فييا بضرورة اجراء و  08مادة مصنفة في  71تحتوي عمى 
ديالت واسعة النطاؽ، تمس مختمؼ تشريعاتيا واجيزتيا االدارية و المالية، و تطبيؽ تدابير وتع

القضائية، تيدؼ اساسا الى الوقاية مف جرائـ الفساد ومكافحتيا، وردع مرتكبييا، اضافة الى 
اىتماما واىمية كبيريف الى  أولتالتعاوف الدولي بيف الدوؿ االطراؼ في ىذا المجاؿ، كما 

و  ،القطاعيف العاـ، و الخاص، كما وفرت مف الضمانات ما يسيؿ الكشؼمواجية الفساد في 
التحقيؽ في جرائـ الفساد، وكذا حماية الشيود و الضحايا، و المبمغيف، و الخبراء وكذا وضع 

الى الخارج، وغيرىا مف التدابير الرامية الى الحد مف الفساد و  ،ليات السترداد االمواؿ الميربةآ
 .3الوقاية منو 

 

 
                                                           

1
 .39عبد العالي حاحة ، مرجع سابؽ، ص   

2
الطبعة االولى،دار الثقافة لمنشر و المتحدة،  مكافحة الفساد: لدليل الى اتفاقية االممثائر سعود العدواف،  

 .31،ص 2012التوزيع،عماف،

3
 .40، 39عبد العالي حاحة ، مرجع سابؽ، ص ص   
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 انيا: ىيئة الشفافية الدوليةث

اف منظمة الشفافية الدولية ىي منظمة مدنية غير حكومية تقود المعرؾ ضد الفساد، و شعارىا 
، ميمتيا ىي األلمانية، ومقرىا برليف 1995نشات سنة أىو: "االتحاد العالمي ضد الفساد"، 

يؽ المنظمة في العمؿ زيادة فرص مساءلة الحكومات، وتقييد الفساد المحمي و الدولي، وطر 
لتحقيؽ اىدافيا ينبع مف ايمانيا بانو مف الممكف محاربة الفساد، بشكؿ مستمر، في حالة 
مشاركة كؿ المعنييف سواء مف الحكومة او المجتمع المدني، او القطاع الخاص، ووسيمتيا في 

لمجتمع المدني، و ذلؾ اف تجمع في فروعيا المحمية االفراد ذوي الذمـ، المعروفيف بالنزاىة في ا
في عالـ التجارة و االعماؿ، و في الحكومات، لمعمؿ في تحالؼ مف اجؿ اصالح النظاـ، 

او مياجمة افراد بعينيـ، وانما تركز عمى بناء نظـ  ،ومبدا المنظمة في ذلؾ عدـ تسمية اسماء
 تحارب الفساد، فترى المنظمة انو ال يمكف مكافحة الفساد اال مف خالؿ:

رير المتعمقة بالفساد و فضح الجيات التي تمارسو سرا، وعالنية، لزيادة الوعي نشر التقا -
 العالمي، مف خالؿ الفروع القومية لممنظمة، في الدوؿ المختمفة.

اعداد دراسات ميدانية عف الفساد عمى مستوى الصحة و التربية، و التعميـ و القضاء، و  -
 ؿ مواجيتيا.الشرطة، وعقد ندوات لمناقشة ظاىرة الفساد وسب

العاـ، لخمؽ ارادة  بالشأفشعبة مف ذوي االىتمامات  لتأسيسوضع خطط طويمة المدى  -
 .1سياسية قامعة لمفساد 

ىو الحد مف الفساد عف طريؽ تفعيؿ اتحاد عالمي،  أوراقيافيدؼ المنظمة كما جاء في 
 .2لتحسيف وتقوية نظـ النزاىة المحمية و العالمية 

 حيث ارتكز عمؿ المنظمة عمى عدة قواعد اىميا: 

االىتماـ بمبادئ الديمقراطية و المشاركة و الالمركزية و الشفافية عمى المستوى المحمي،  -
 و تجاوز االنتماءات الصيقة في االدارة.

 التسميـ بوجود اسباب عممية و اخالقية تقؼ وراء ظاىرة الفساد االداري. -
                                                           

1
 .41، 40عبد العالي حاحة ، مرجع سابؽ، ص ص   

2
، كمية ماجستير،جامعة دمشؽ رسالة -دراسة تطبيقية-دور مينة المراجعة في مكافحة الفساديسراف محمد سامي شامية،   

 .33، 32، ص ص 2008االقتصاد،
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 اري واىميا الرشوة عف طريؽ الرقابة و المساءلة.مكافحة مظاىر الفساد االد -
 1أف يتخذ االجراء المناسب ضد اي مدير او موظؼ ينتيؾ لوائح السموؾ. -

تقـو ىذه الييئة باصدار تقرير سنوي عف الفساد في العالـ، بناءا عمى معمومات تقوـ بتجميعيا 
عامالت اليومية، ثـ تقـو مف موظفيف بالقطاع العاـ، في كؿ دولة، مف خالؿ تجربتيا في الم

المنظمة بتحميؿ تمؾ المعمومات وتمخيصيا في تقرير سنوي، وال تتطرؽ المنظمة الى البحث عف 
 .2فساد القطاع الخاص 

 ثالثا: البنك الدولي

خطة لمساعدة الدوؿ في مواجية الفساد، ومحاصرتو،  1996تبنى البنؾ الدولي منذ سنة 
ىرة الفساد واسبابيا، وعواقبيا، و الثانية ادخاؿ تتضمف ثالثة عناصر ىي: تشخيص ظا

اصالحات عمى انظمة الدولة مف النواحي التشريعية، و االدارية، و االقتصادية، والثالثة ىي 
 .3اشراؾ المجتمع المدني و المنظمات غير الحكومية ووسائؿ االعالـ في مكافحة الفساد 

لصادر عف البنؾ الدولي عمى ضرورة الحد ركز تقرير التنمية في العالـ و ا 1997وفي سنة 
 مف الفساد و التصرفات التحكمية لمدولة.

وقد بادر البنؾ الى وضع استراتيجية جديدة لنشاطو في مجاؿ مكافحة الفساد، تتضمف اربعة 
 محاور اساسية:

 منع اشكاؿ االحتياؿ و الفساد كافة في المشروعات الممولة مف قبؿ ذلؾ. -
لنامية التي تعتـز مكافحة الفساد، خصوصا فيما يتعمؽ بتصميـ تقديـ العوف لمدوؿ ا -

وتنفيذ برامج المكافحة، وذلؾ بشكؿ منفرد او بالتعاوف مع المؤسسات الدولية المعنية، 
ومؤسسات االقراض و التنمية االقميمية، و ليضع البنؾ الدولي برنامجا موحدا لمدوؿ 

 ظروؼ كؿ دولة، او مجموعة دوؿ.النامية كافة، بؿ يطرح نماذج متفاوتة تبعا ل

                                                           
1
 .29، ص 2004الطبعة الثانية، دار الثقافة لمنسر و التوزيع، عماف،  الوسيط في القانون الدولي العام،عبد الكريـ عمواف ،   

2
 .88، ص 2008، الطبعة االولى، الدار الجامعية، االسكندرية، الفساد و العولمةعبد العظيـ حمدي ،   

3
 .41العالي حاحة، مرجع سابؽ، ص عبد   
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اعتبار مكافحة الفساد شرطا اساسيا لتقديـ خدمات البنؾ الدولي، في مجاالت رسـ  -
استراتيجيات المساعدة، وتحديد شروط ومعايير االقراض، ووضع سياسية المفاوضات، 

 .1واختيار تصميـ المشروعات 

 اإلفريقيةرابعا: الجيود 

، عندما اجتمع التحالؼ العالمي مف 1999فيفري  23كانت بداية ىاتو الجيود بواشنطف في 
و الذي اختتـ باصدار مبادئ غير  ،اجؿ افريقيا الجؿ مناقشة االطر التعاونية لمكافحة الفساد

 مبدأ(، مف قبؿ االعضاء األحد عشر في التحالؼ. 25ممزمة لمكافحة الفساد)

ىي اتفاقية االتحاد االفريقي لمنع  ،االفريقية في مجاؿ التصدي لمفساد كما اف اىـ انجاز لمدوؿ
 .2 2003ومكافحة الفساد، مف طرؼ رؤساء الدوؿ وحكومات االتحاد االفريقي، بمابوتو سنة 

فاتفاقية االتحاد االفريقي تدعو الى تجريـ طائفة واسعة مف الجرائـ، بما فييا الرشوة)محمية أو 
و االثراء غير  ،ممكية مف جانب الموظفيف العمومييف و المتاجرة بالنفوذاجنبية(، وتحويؿ ال

المشروع، و قد نصت عمى اف كؿ دولة طرؼ تتخذ التدابير التشريعية، و غيرىا مف ىذا القبيؿ 
العماؿ الحؽ في الحصوؿ عمى اي معمومات مطموبة، لممساعدة في مكافحة الفساد بكؿ 

 .3مظاىره 

 الثاني: الجيود العربية المبذولة في مكافحة الفساد اإلداري الفرع

 اإلدارةانضمت المنطقة العربية ليذا الجيد الدولي وبقوة، و بذا ذلؾ جميا مف خالؿ مبادرة     
الرشيدة لخدمة التنمية في الدوؿ العربية، و التي شكمت ىذه المبادرة نقطة تحوؿ رئيسة نحو 

العربية في مكافحة  اإلرادةىذه  تأكيدجيد عربي شامؿ ومشترؾ في مكافحة الفساد، وقد جرى 
، بتاريخ  (األردفالذي عقد في منطقة البحر الميت) اإلقميميالفساد خالؿ فعاليات المؤتمر 

المتحدة لمكافحة  األمـ، و الذي اطمؽ مشروع " دعـ تطبيؽ اتفاقية 2008جانفي  21-22
الفساد" ، في الدوؿ العربية، بحضور وزراء عدؿ ومسؤوليف حكومييف، وممثميف رفيعي المستوى 

                                                           
1
 .50،49مرجع سابؽ ،ص ص صرفي، المحمد   

2
 .43عبد العالي حاحة ، مرجع سابؽ،ص   

3
 .94، مرجع سابؽ، ص الفساد االداريعصاـ عبد الفتاح مطر،   
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الى  إضافةدولة عربية،  19مف السمطة القضائية، والجيات المعنية بمكافحة الفساد، مف 
ودولييف، وقد كرس  إقميمييفو القطاع الخاص، وخبراء  واإلعالـالمدني  ممثميف عف المجتمع

ىذا المؤتمر التزاـ الدوؿ العربية بتفعيؿ جيودىا لمكافحة السفاد، عبر بناء قدراتيا عمى تطبيؽ 
لية منسقة، آ بإقرارىاالمتحدة لمكافحة الفساد، فتميزت الدوؿ المشاركة في المؤتمر  األمـاتفاقية 

بكة اقميمية تكوف بمثابة المنتدى االقميمي لدعـ جيود تطبيؽ االتفاقية، عمى المستوى النشاء ش
 .1الوطني و االقميمي 

كما لعب مجمس وزراء الداخمية العرب دورا كبيرا في التصدي لمفساد، حيث عمؿ في العديد مف 
ا المجاؿ عدة اجتماعاتو الى التنبيو الى اخطار الفساد و اثاره السمبية، و قد عقدت في ىذ

ممتقيات عممية متخصصة في مجاؿ مكافحة الفساد بمختمؼ اشكالو، واىـ انجازاتو: مشروع 
مادة وىي تتطابؽ الى حد بعيد مع اتفاقية االمـ  20االتفاقية لمكافحة الفساد، والتي تتضمف 

ربية لقواعد المتحدة لمكافحة الفساد، وكذا مشروع القانوف العربي النموذجي، واخيرا المدونة الع
 .2سموؾ الموظفيف العمومييف 

فالجيود العربية التي بذلت كانت تصبو الى تعزيز الحكـ الصالح و المفاىيـ الديمقراطية في 
مناىضة الفساد ومف خالؿ  بأىميةالمجتمع العربي، مف خالؿ احداث الوعي وتوسيع االدراؾ، 

اىمية النشاط المعادي لمفساد، و  مجتمع المدني نحولتوجيو اىتماـ المواطنيف، ومؤسسات ا
، وكذا تشجيع ثقافة األوضاعالى اصالح  اإلصرارو ، اىمية كشؼ مواقع الفساد و فضحيا

 ممارسات الشفافية.

فيذا االىتماـ العالمي في مواجية الفساد االداري و التصدي لو، يؤكد لنا حقيقتيف: االولى عظـ 
ؿ العالـ قاطبة وبال استثناء تعاني مف ىذا الخطر ضرر وخطر الفساد االداري، و الثانية اف دو 

ولكف بدرجات متفاوتة،  اذ انو في ازدياد مستمر مف دولة الخرى، و يتـ ترتيب الدوؿ حسب 
مدى وجود فساد مدرؾ في صفوؼ موظفي الدولة، وبيف السياسييف فييا، ويركز المؤشر عمى 

                                                           
1
حكـ القانوف  ، المركز العربي لتطويرقراءة موجزة حول جيود و اجيزة مكافحة الفساد في الدول العربيةحرب وسيـ،   

 .04،ص 2010والنزاىة،)د د ف(،)د ب ف(

2
 .44عبد العالي حاحة ، مرجع سابؽ،ص    
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يفة، مف اجؿ تحقيؽ مكاسب خاصة، وعدـ الفساد في القطاع العاـ، ويعرفو بسوء استعماؿ الوظ
 .1احتراـ اخالقيات الوظيفة العامة، و المدونات 

 المطمب الثاني: الجيود الجزائرية المبذولة في مكافحة الفساد اإلداري

و  ،تسعى كؿ دولة لمحفاظ عمى عمى مرافقيا العامة مف اي فعؿ يتنافى وسمعة مؤسساتيا      
العمومية، بحيث تسعى الى تقديـ مختمؼ خدماتيا لالفراد كافة، دوف مراعاة اعتبارات  اداراتيا

او اي فعؿ يصدر مف الموظؼ  ،او المحسوبية او المحاباة ،اخرى كتفضيؿ شخص عمى اخر
التي ينتمي الييا،  ،الذي يتولى ميمة خدمة عمومية لالفراد داخؿ المؤسسة العمومية ،العاـ

والقيـ عف طريؽ  ،وابط و االخالقياتضولة الجزائرية وضع مجموعة مف الوعميو وجب عمى الد
يساىـ في الحد اف الجزاء  مجموع االلتزامات التي وجب عمى الموظؼ العاـ التقيد بيا، باعتبار

الفساد  ةحاربعمى م  كما اف الجزائر عزمت مف الفساد داخؿ االدارات والمؤسسات العمومية،
 مف خالؿ سف قوانيف والمصادقة عمى اتفاقيات دولية و ،عامة بكؿ اشكالواالداري في الوظيفة ال

عريبة لمكافحة الفساد االداري، اضافة الى ىذا سف قوانيف ردعية و عقابية ،لكؿ مف يخالؼ 
التعميمات والقوانيف التي مف شأنيا الحد مف الفساد االداري في الوظيفة العامة. فضال عف 

اد بكؿ اشكالو، وفيما يمي سنسرد اىـ الجيود الجزائرية لمكافحة الفساد انشاء ىيئة لمكافحة الفس
 االداري في الوظيفة العامة.

 الفرع األول: النصوص القانونية

ىي مجموع القوانيف و المراسيـ و االتفاقيات، التي تيدؼ إلى تفصيؿ الممارسات، المندرجة 
 ضمف الممارسات الفاسدة، و تحدد عقوباتيا، مف أىميا:

 01-06أوال: القانون المتعمق بالوقاية من الفساد ومكافحتو 

لقد سارعت الجزائر الى المصادقة عمى اتفاقية االمـ المتحدة لمكافحة الفساد في اطار 
يتعمؽ   2006فيفري  20بتاريخ  03-06االستجابة الراداة المجتمع الدولي اصدرت القانوف 

الى دعـ التدابير الرامية الى الوقاية مف الفساد بالوقاية مف الفساد ومكافحتو الذي ييدؼ 
ومكافحتو، وتعزيز النزاىة و المسؤولية والشفافية سواء في القطاع العاـ او القطاع الخاص، 

                                                           
1
 .87،86خالد بف عبد الرحمف بف حسيف بف عمر آؿ شيخ، مرجع سابؽ،ص ص   
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     مادة.  73وتسييؿ و دعـ التعاوف الدولي، يتكوف ىذا القانوف مف خمسة ابواب و يحتوي عمى 
، حيث تضمف المادتيف االولى منو في اليدؼ مف خصص فيو في الباب االوؿ لممبادئ العامة

القانوف المنوه عنو اعاله اما الثانية، فتناولت المصطمحات الواردة في القانوف أىميا تعريؼ 
، اما الباب الثاني فتناوؿ التدابير الوقائية، مف خالؿ جممة القواعد 1الفساد و الموظؼ العمومي 

يا، مراعاتيا لضماف النزاىة و الشفافية في تسيير التي عمى االدارة العمومية و مستخدمي
الشؤوف العامة، و في العالقات التي تربط الييئات العمومية بالمواطنيف، لتشمؿ ايضا ىذه 
القواعد الوقائية القطاع الخاص، بما انو الشريؾ االساسي لمسمطات العمومية في شتى مجاالت 

 :الحياة، وىذا ما سوؼ نبرزىا ممخصة فيما يمي

 2: مف خالؿ فرض نصوص متعمقة بالمعايير و الشروط الالزمة في التوظيؼ.التوظيف

العمومية، و  المؤسسات: وىذا ضمانا لشفافية الحياة السياسية و سير التصريح بالممتمكات
 3ة ذات النفع العاـ.مالمكمفيف بمي األشخاصلصوف كرامة 

 وضع مدونات أخالقية:

اف ليا اثر بالغ في تقويـ شؤوف الموظفيف التابعيف  ،التي اثبت الواقع االجتماعي األخيرةىذه 
مف طرؼ  ،لنفس الفئة، باعتبارىا مجموع الواجبات الخاصة بممارسة نشاط ميني محدد

مف  ،قانوني، ليذا حرص المشرع عمى وضع مثؿ ىذه المدونات وما ىالنقابات و في اطار 
 ،       السميـ األداءمومية المحددة لقواعد تكوف بمثابة اطار يضمف والييئات الع، طرؼ المؤسسات

 .4و الحسف و النزيو لموظيفة العمومية 

 رقابة داخمية لممؤسسات العمومية:  أنظمةوضع 

اف المراقبة الداخمية المستمرة لممؤسسات العمومية، و تدقيؽ لعممية حساباتيا وفؽ ما يشترطو 
القانوف، تعد امثؿ و افضؿ وسيمة لمنع ظاىرة تبييض االمواؿ، و الكشؼ عف مصادرىا في 

                                                           
1
 .05عبيدي الشافعي، مرجع سابؽ، ص   

2
 .01-06مف القانوف  2و  1المادتاف   

3
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حينيا، ومتابعة مآليا، وىو الغرض الذي قصده المشرع مف خالؿ النص عمى ىذا االجراء 
 1منو. 16ضمف المادة 

فقد أشار الى  ،تعمؽ بالوقاية مف الفساد ومكافحتومال 01-06أما في الباب الثالث مف قانوف 
، وعمى الباب الرابع فقد عرج المشرع الى عنصري التجريـ و العقاب، 2انشاء ىيئة تكافح الفساد

الفساد في لما لو دور ميـ في الحد مف ظاىرة انتشار  ،بحيث اعتبر االوؿ بمثابة اسموب وقائي
في الحصوؿ عمى  ،و المثمى لمعاقبة مف يستغؿ وظيفتو ،مة الفعالةيالمجتمع، كونو الوس

           :ةوقد تضمف ىذا القانوف بالتجريـ لالفعاؿ التالي غير مشروعة، مكاسب خاصة،
رشوة الموظفيف العمومييف، الرشوة في القطاع الخاص، اختالس الممتمكات مف قبؿ الموظؼ 

الستعماليا في وجو غير مشروع، الغدر، استغالؿ النفوذ..الخ، مع االشارة فاف المشرع قد العاـ 
عمؿ عمى تكييؼ التشريع الوطني وفؽ مع ما تقتضيو اتفاقية االمـ المتحدة لمكافحة الفساد، 
بادراج بعض الجرائـ لـ يسبؽ واف عرفيا الشريع الوطني مف قبؿ مثؿ: رشوة الموظفيف 

جانب، موظفي المنظمات الدولية العمومية، التمويؿ الخفي لالحزاب السياسية، العمومييف اال
عدـ التصريح بالممتمكات او التصريح الخاطئ، تمقي اليدايا، تعارض المصالح، االثراء غير 

 .3المشروع 

تجنيح جميع الجرائـ المنصوص عمييا  أما االسموب الثاني فيو العقاب: فقد عمد المشرع الى
في ىذا الباب، و ذلؾ حتى بالنسبة لمجرائـ التي كانت تحمؿ وصفا جنائيا قبؿ االلغاء الذي 
مسيا في قانوف العقوبات، ليقـو بالمقابؿ بالنص عمى تشديد جميع الجنح بموجب المواد الجديدة 

دج  2.000,000عشريف سنة بالنسبة لعقوبة الحبس و الى  الى ،تصؿ في بعض االحياف
 . 4بالنسبة لعقوبة الغرامة 

مف  56الى 50اضافة الى العقوبات التكميمية و اساليب التحري التي اشار الييا في المواد مف 
 المتضمف قانوف الوقاية مف الفساد ومكافحتو. 06-01

                                                           
1
 .01-06 وفنقا مف ، 16المادة   

2
 .2011جانفي  3تـ تنصيب  الييئة الوطنية في لموقاية مف الفساد ومكافحتو يـو   

3
 .01-06مف قانوف رقـ  47الى  25المواد مف   

4
 .01-06، مف قانوف 49و  48المواد   
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يقة "التعاوف الدولي" مف خالؿ التعاوف والذي تضمف طر  01-06في الباب الخامس مف قانوف 
مف قبؿ الدوؿ  ،،عف طريؽ اختصاص المحاكـ الوطنية في الدعاوى المرفوعة1القضائي
، فالتعاوف 3، ونفاذ االحكاـ االجنبية اآلمرة بمصادرة الممتمكات عمى االقميـ الوطني2االعضاء

سيما العابرة لمحدود الوطنية،  القضائي يعتبر ضروري في مكافحة الفساد االداري و الجريمة ال
وياخد ىذا التعاوف عدة اشكاؿ مثؿ: تبادؿ الخبرات و المعمومات القضائية، و المساعدة التقنية 
او االنابة القضائية، او المصادرة او تسميـ المجرميف، او االعتراؼ باالحكاـ الجنائية، او نقؿ 

 .4االجراءات و غير ذلؾ مف صور التعاوف القضائية

، و التعاوف 5ا اشار المشرع ايضا الى التعاوف الدولي في مجاؿ اتخاذ االجراءات التحفظيةكم
-06، لتكوف لممشرع احكاما ختامية في الباب السادس مف قانوف 6 الدولي في مجاؿ المصادرة

تـ مف خالليا االشارة الى ادراج احكاـ انتقالية تاخد بعيف االعتبار اآلثار التي انجرت  06-01
غاء بعض احكاـ قانوف العقوبات، او ادراج االحكاـ الجديدة المستمدة مف اتفاقية االمـ عف ال

المتحدة لمكافحة الفساد، في النظاـ القانوني الداخمي، حتى يسود انسجاـ بيف النصوص 
 التشريعية و االحكاـ التنظيمية.

 .03-06ثانيا: االمر المتضمن القانون االساسي لموظيفة العامة 

، 50، 43، 42، 41، 40مر الذي شدد مف خاللو المشرع الجزائري ال سيما في المواد ىذا اال
، عمى االلتزاـ بالقوانيف وعدـ تسخير الوظيفة او التجييزات التابعة لممؤسسة العمومية، 54و 

او امتياز مقابؿ تاجية ميمة ، او اليبات او اية مزية ،كما يمنعو مف اشتراط او استالـ اليدايا
 7طار عممو.في ا

                                                           
1
 ..01-06مف قانوف ، 57المادة    

2
 .01-06، مف القانوف 62المادة   

3
 .01-06مف القانوف ، 63المادة   

4
، الممتقى الوطني السادس حوؿ الفساد واليات مكافحتو ،جامعة الجيود الدولية لمكافحة الفساد االدارياحسيف عثماني،   

 .184،ص 2012لحقوؽ و العمـو السياسية، بسكرة،محمد خيضر، كمية ا

5
 .01-06انوف مف ق 65، و64المادتيف   

6
 ..01-06مف قانوف ، 66المادة   

7
 .03- 06المواد مف االمر   
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 1المتضمن قانون العقوبات: 23-06ثالثا: االمر 

. و مضمونيا تحديد 134. 133. 132. 130. 120مكرر.  57.119ال سيما في المواد : 
تجريـ عدد مف الممارسات المندرجة ضمف الفساد كاالختالس و الرشوة، اضافة الى العقوبات 

 التي تسمط عمى مرتكبييا.

 الرئاسيان المحددان لنموذج التصريح بالممتمكات:رابعا: المرسومان 

 22بتاريخ  74الصادر في الجريدة الرسمية عدد  414-06و ىما المرسـو الرئاسي رقـ 
، و المرسـو الرئاسي المحدد لنموذج التصريح بالممتمكات بالنسبة لمموظفيف 2006نوفمبر 

قاية مف الفساد و مكافحتو)رقـ مف قانوف الو  06العمومييف غير المنصوص عمييـ في المادة 
(، و نظرا لكثرة 2006نوفمبر 22بتاريخ  74الصادر في الجريدة الرسمية عدد  06-415

 .2التشريعات المتعمقة بمكافحة الفساد فقد تـ ذكر القوانيف التي ليا عالقة بموضوع البحث فقط

 خامسا: اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة الفساد:

ىاتو االتفاقية بكؿ تحفظ و التي اشرنا الييا سابقا، و كانت الجزائر قد صادقت الجزائر عمى 
 23الصادر في الجريدة الرسمية عدد  128-04صادقت عمييا بموجب مرسـو رئاسي رقـ 

 .2004افريؿ  19بتاريخ 

 سادسا: اتفاقية االتحاد االفريقي لمنع الفساد ومكافحتو:

لتي صادقت عمييا الجزائر بموجب المرسـو وا 2003جويمية  11المعتمدة بمابوتو في  
 ، و التي اشرنا الييا سابقا.2006.3افريؿ  10المؤرخ في  137-06الرئاسي رقـ 

 

 
                                                           

1
 24، الصادرة بتاريخ: 84، جريدة رسمية عدد 2006ديسمبر 20المؤرخ في  المتضمن قانون العقوبات 23-06القانوف   

 .11،ص 2006ديسمبر 

2
، 2009، المؤسسة الوطنية لالتصاؿ و النشر و االشيار، النظام القانوني لمكافحة الفساد في الجزائرموسى بودىاف،   

 .208، 178الجزائر، ص ص 
3
 .72، ص المرجع نفسو  
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 الفرع الثاني: الييئة الوطنية لموقاية من الفساد و مكافحتو

ىي ىيئة أناط بيا المشرع الجزائري ميمة تنفيذ االستراتيجية الوطنية في مجاؿ مكافحة      
، وىي تعد 2المتعمؽ بالوقاية مف الفساد ومكافحتو  01-06، أسست بموجب القانوف 1ادالفس

: فيي سمطة إدارية مستقمة تتمتع بالشخصية 2006بموجب قانوف الفساد الصادر في فيفري 
 .3المعنوية و االستقالؿ المالي وتوضع تحت تصرؼ رئيس الجميورية 

 فيما يمي: مف خالؿ ما ذكر نستخمص خصائص الييئة

 أوال: الييئة سمطة إدارية مستقمة -

في ىذا االطار نجد اف المشرع قد حذا حذو المشرع الفرنسي في فكرة السمطة االدارية المستقمة، 
التي ييدؼ انشاؤىا الى ضماف الحياد، في مواجية المتعامميف االقتصادييف، و كذا في معاممة 

مؽ االمر بضماف شفافية في الحياة السياسية، و االعواف العموميوف و المنتخبيف، عندما يتع
 .4الشؤوف العمومية 

 ثانيا: تمتع الييئة بالشخصية المعنوية، و االستقالل المالي -

تتمتع الييئة بالشخصية المعنوية، و االستقالؿ المالي: لقد تـ منح الييئة الشخصية المعنوية 
ليا باالستقالؿ المالي، وىذا اف دؿ ، اضافة الى االعتراؼ 01فقرة  18وىذا بموجب المادة 

فانما يدؿ عمى رغبة المشرع في التأكيد عمى االستقاللية ليذه الييئة، و بيذا يعتبر منح 
الشخصية المعنوية لمييئة، عامال ميما يؤكد عمى استقاللية الييئة عف السمطة التنفيذية، اال انو 

                                                           
1
، ممتقى وطني حوؿ االليات القانونية لمكافحة الفساد، مكافحة الفساد في القانون الجزائري و اسميب معالجتومزاولي محمد،   

 .03مية الحقوؽ و العمـو االقتصادية،ورقمة، ص ، جامعة قاصدي مرباح، ك2008ديسمبر  03-02يومي 

2
الممتقى ، دور قانون الوقاية من الفساد ومكافحتو في تكريس قواعد الشفافية في مجال الصفقات العموميةأماؿ قاسمي ،   

جامعة باجي مختار، ، 2013ماي  20، يوم "دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام"س حول: الوطني الساد
 .08كمية الحقوؽ والعمـو السايسية، عنابة، ص 

3
ممتقى وطني حوؿ الفساد وسبؿ  -دورىا وسبل ترقيتيا-الييئة الوطنية لموقاية من الفساد ومكافحتوسعاد دغماف ،   

 .101، ص 2012مكافحتو، جامعة محمد خيضر، كمية الحقوؽ و العمـو  السايسية، بسكرة، 

4
منو المتعمؽ بتشكيمة الييئة  02المعدؿ والمتمـ في المادة  413-06أكده المرسـو المشرع في المرسـو الرئاسي رقـ وىو ما   

 الوطنية لمكافحة الفساد.
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، كما نشير الى انو رغـ تمتع 1مطمقة ال يعد عامال حاسما الثبات استقاللية الييئة بصفة 
الييئة باالستقالؿ المالي اال اف ميزانيتيا تسجؿ ضمف الميزانية العامة لمدولة، وىو ما اكدتو 

مف المرسوـ المذكور، كما تخضع محاسبتيا لقواعد المحاسبة العمومية، ولرقابة  21المادة 
 المراقب المالي الذي يتكفؿ وزير المالية بتعيينو.

 لثا: تبعية الييئة لرئيس الجميوريةثا -

نجد اف الييئة موضوعة  01-06مف القانوف رقـ  02الفقرة  18مف خالؿ استقراء احكاـ المادة 
مف  01في تصرؼ رئيس الجميورية، وبالتالي نالحظ اف المشرع وقع في تناقض بيف الفقرة 

وفي المقابؿ تخضع لرئيس ، فكيؼ تكوف الييئة سمطة ادارية مستقمة؟ 02والفقرة  18المادة 
الجميورية، ويرى البعض اف سبب التناقض يرجع الى الضغوط الممارسة عمى الدولة الجزائرية، 
مف طرؼ االمـ المتحدة الحداث ىذه الييئة، ومف جية ثانية رغبة المشرع في ترؾ الييئة تحت 

 .2رة جدية وفعمية إمرة السمطة التنفيذية لعدـ توافر إرادة سياسية لمكافحة الفساد، بصو 

 تشكيمة الييئة و مياميا:-1
 تشكيمة الييئة: - أ

المعدؿ و المتمـ لمقانوف  2012فيفري  07المؤرخ في  64-12تضـ الييئة حسب المرسـو 
 ما يمي: 2006نوفمبر  22المؤرخ في  06-413

سنوات، قابمة لمتجديد مرة  05، يتـ تعيينيـ بموجب مرسـو رئاسي لمدة اعضاء 06رئيس و 
، و بالتالي نجد اف تشكيمة الييئة و تنظيميا لـ يتـ 3واحدة، وتنيى مياميـ بنفس األشكاؿ 

وانما تـ احالتيا عمى التنظيـ، ذلؾ اف  ، 01-06تحديدىا ضمف قانوف الوقاية مف الفساد رقـ 
ني لرئيس الييئة و اعضاءىا في القانوف نفسو، يشكؿ ضمانة اساسية النص عمى النظاـ القانو 

الستقاليمة الييئة و اعضاءىا، وتمكينيـ مف اداء مياميـ في مجاؿ الوقاية مف الفساد 
ومكافحتو، بعيدا عف القيود و الضغوط الممارسة مف قبؿ السمطة المعينة، و الشيء المالحظ 

                                                           
1
، مجمة االجتياد القضائي، العدد الخامس، جامعة الييئة الوطنية لموقاية من الفساد ومكافحتورمزي حوحو ، لبنى دنش،   

 .73ص ،2009كمية الحقوؽ و العمـو السياسية، بسكرة،  محمد خيضر بسكرة،

2
 .486عبد العالي حاحة ، مرجع سابؽ، ص   

3
 .413-06مف المرسـو الرئاسي  05راجع المادة   
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رار في التشريع الجزائري فيما يخص ىذه الييئة، اذ تـ اف ىناؾ نوع مف التخبط وعدـ االستق
، اال اف تشكيمة الييئة لـ تنصب فعميا اال بعد اداء اليميف 2006النص عمى انشاءىا سنة 

سنوات  05، اي طواؿ اكثر مف 2011القانونية بمجمس قضاء الجزائر العاصمة في جانفي 
انونيا مما يدؿ عمى عدـ التناسؽ في كانت الييئة حبرا عمى ورؽ،  و بعد انشاءىا عدؿ ق

، و بالرجوع الى تشكيمة الييئة نجد عمى 1النصوص التشريعية، في مجاؿ مكافحة الفساد 
مف المرسـو المذكور ميامو  09راسيا: رئيس يعيف بموجب مرسـو رئاسي، و لقد حددت المادة 

 بدقة.

، ويتـ اختيارىـ مف بيف اعضاء 06مجمس يقظة و تقييـ: يتكوف مف رئيس الييئة، و -
 .2الشخصيات الوطنية المستقمة التي تمثؿ المجتمع المدني و المعروفة بنزاىتيا و كفائتيا 

 و تتمثؿ في : اليياكل:-

امانة عامة يرأسيا االميف العاـ، قسـ مكمؼ بالوثائؽ و التحاليؿ و التحسيس، قسـ مكمؼ 
 يؽ و التعاوف الدولي.بمعالجة التصريحات بالممتمكات، قسـ مكمؼ بالتنس

 3الييئة : وىيكمة و الييكؿ التنظيمي التالي سيوضح بايجاز تشكيمة 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .487، ص مرجع سابؽعبد العالي حاحة ،   

2
، جامعة رسالة ماجستير، ادجرائم الصفقات العمومية واليات مكافحتيا في ظل القانون المتعمق بالفسزوليخة زوزو ،   

 .182،ص 2012قاصدي مرباح، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، ورقمة، 

3
 .103سعاد دغماف ، مرجع سابؽ،ص   
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 ميام الييئة: -2

مياـ المجنة بوضوح حيث اعتبرت بمثابة آلية مف اآلليات  20حدد قانوف الفساد في مادتو 
الوطنية لمواجية الظاىرة، ووفؽ احكاـ قانوف مكافحة الفساد فاف الييئة تتمتع باستقاللية معنوية 

 .2، و تقديـ توجييات في ىذا المجاؿ 1اقتراح سياسة شاممة لموقاية مف الفسادو ادارية، ميمتيا 

اقتراح تدابير تشريعية و ادارية، اعداد برامج تسمح بتوعية و تحسيس المواطنيف باالثار الضارة 
الناجمة عف الفساد ، ويحؽ ليا االطالع عمى التقارير الخاصة بالتصريح بالممتمكات لمموظفيف 

، كما يحؽ ليا االستعانة بالنيابة العامة في اجراء تحرياتيا، وجمع االدلة في الوقائع العمومييف
 3التي ليا صمة بالفساد.

                                                           
1
 .09اماؿ قاسمي ، مرجع سابؽ، ص   

2
 .82رمزي حوحو ، لبنى دنش ، مرجع سابؽ، ص   

3
 .82، ص المرجع نفسو  

 الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته

 األمانة العامة

 األمين العام

 قسم مكلف بالوثائق و التحاليل و التحسيس

 رئيس-

 مكلفون بالدراسات 04-

نائب مدير مكلف  مكلفون بالدراسات-

 بالمستخدمين و الوسائل

 

نائب مدير مكلف 

 بالميزانية   و المحاسبة

 األمين العام

مجلس يقظة 

 وتقييم

 رئيس -

 أعضاء 06 - 

 بمعالجة التصريحات بالممتلكاتقسم مكلف 

 رئيس-
 الدراساترؤساء  04-

 

 الدوليبالتنسيق و التعاون قسم مكلف 

 رئيس-
 رؤساء دراسات  04-
 مكلفون بالدراسات-
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ويحؽ ليا ايضا الحصوؿ عمى كؿ المعمومات و الوثائؽ، مف االدارات العمومية ومف القطاعيف 
متابعة النشاطات العاـ والخاص، التي ليا صمة بتحقيقاتيا، كما تكمؼ المجنة ايضا بتنسيؽ و 

الخاصة بمجاؿ مكافحة الفساد، ويصؼ القانوف كؿ سموؾ يؤدي الى عرقمة عمؿ الييئة بػ 
 1"جريمة اعاقة سير العدالة"، وتترتب عف ذلؾ اجراءات عقابية.

 المطمب الثاني: نماذج ألىم مدونات األخالق المينية بالجزائر

مكافحة  دعـأجؿ  "مف الفساد ومكافحتو، مف قانوف الوقاية مف 07لقد نص المشرع في المادة 
الفساد، تعمؿ الدولة و المجالس المنتخبة و الجماعات المحمية، و المؤسسات و الييئات 
العمومية، و كذا المؤسسات العمومية ذات النشاطات اإلقتصادية، عمى تشجيع النزاىة، واألمانة 

مف خالؿ وضع مدونات، و قواعد و كذا روح المسؤولية بيف موظفييا، ومنتخبييا، ال سيما 
األداء السميـ، والنزيو المالئـ لموظائؼ العمومية، و العيدة  يضمفسموكية تحدد اإلطار الذي 

 ."االنتخابية

 الفرع األول: تعريف مدونات األخالق المينية

األخالؽ المينية أو كما يسمييا البعض مدونات السموؾ، ىي عبارة عف مجموعة مف  مدونة
الضوابط المكتوبة، و التي تحكـ سموكيات الموظفيف العاميف، كموظفي االنتخابات. و تعمؿ 
بعض النظـ عمى اعتماد مدونات سموؾ خاصة باألحزاب السياسية، و المرشحيف و الجيات 

نة إلى منع الممارسات، و السموكيات غير األخالقية، وفي حاؿ األخرى. وتيدؼ ىذه المدو 
كونيا ممزمة فإنيا قد تعمؿ عمى إخضاع األفراد، و الجيات إلى المسؤولية و المحاسبة عف 
أفعاليـ، التي تتعارض مع نصوصيا، وقد تتشكؿ المدونة وثيقة منفصمة واف تكوف جزءا مف 

 نصوص تشريعية شاممة.

 ذج عن أخالقيات المينيةالفرع الثاني: نما

في قطاع الوظيفة العمومية عثرنا اال عمى مدونة واحدة، مضبوطة بيذا المفظ اي "مدونة 
 276-92أخالقيات"، و ىي مدونة اخالقيات الطب، التي صدرت بالمرسـو التنفيذي رقـ 

، و التي نصت مادتيا االولى، عمى اف اخالقيات الطب ىي 1992جواف  06المؤرخ في 
                                                           

1
 .09اماؿ قاسمي ، مرجع سابؽ،ص  
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وع المبادئ، و القواعد و االعراؼ، التي يتعيف عمى كؿ طبيب او جراح اسناف، او صيدلي مجم
 1اف يراعييا، واف يستميميا في ممارسة مينتو."

فكؿ مف الطبيب و جراح االسناف و الصيدلي شمميتيـ ىاتو المدونة وضبطت اخالقيات 
عقوبات تاديبية  صدر في حقيـت ،مينتيـ، وكؿ اخالؿ بتمؾ القواعد واالخالقيات وااللتزامات

 كؿ حسب جسامة وطبيعة المخالفة.

اف يمارسا مياميما  276-92فالطبيب وجراح االسناف، عمى سبيؿ المثاؿ أقر القانوف رقـ 
، كما منعو القانوف اف يؤدياف ميمة انتخابية او  2ضمف احتراـ حياة الفرد و شخصة البشري.

اضافة الى حرص المشرع عمى عدـ افشاء السر الميني ، 3وظيفية ادارية، في رفع عدد زبائنو
 41.4الى  37التي اشار الييا في المواد مف 

أما الصيدلي فنجد أف القانوف الزمو باتباع االخالقيات التي تتماشى ومينتو، مثؿ احترامو 
لمينتو والدفاع عنيا، وامتناعو عف كؿ عمؿ مف شانو اف يحط مف قيمة ىذه المينة حتى خارج 

 .5مارستو المينة م

ومف واجبو تقديـ المساعدة لكؿ مف عمؿ تقـو بو السمطات العمومية قصد حماية الصحة 
الحفاظ عمى السر الميني اال في الحاالت المخالفة، المنصوص عمييا في  وترقيتيا، وكذا

 ، الخ مف القواعد االخالقية المنظمة لمينة الصيدلي.6القانوف

، "عمى 7المعدؿ و المتمـ 63لي، فقد نص قانونو التوجييي في مادتو أما في مرفؽ التعميـ العا
اف ينشأ لدى وزير التعميـ العالي مجمس آداب و اخالقيات المينة الجامعية، مكمؼ باقتراح كؿ 

                                                           
1
، الجريدة المتضمن مدونة اخالقيات الطب، 1992جواف  06، المؤرخ في 276 -92مف المرسـو التنفيذي رقـ  01المادة   

 .1419، ص 1999، 52الرسمية، عدد 
2
 .276 -92مف المرسـو التنفيذي رقـ  06المادة   

3
  .276 -92المرسـو التنفيذي رقـ مف  ،22المادة   

4
  .276 -92المرسـو التنفيذي رقـ  ،41الى  37المواد مف   

5
 .276 -92المرسـو التنفيذي رقـ  ، 104المادة   

6
 .276-92مف المرسـو التنفيذي رقـ  113و  109المادة   

7
 المحدد صالحيات مجمس اداب وأخالقيات المينة الجامعية، 2004جواف  23المؤرخ في  180-04المرسـو التنفيذي رقـ   

 .23،ص 2004جويمية  27، الصادرة بتاريخ: 41رسمية عدد  ، جريدةوتشكيمتو وسيره
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التدابير المتعمقة بقواعد االداب و االخالقيات الجامعية، وكذا احتراميا". كما اصدرت المديرية 
 ارة المالية دليؿ اخالقيات عوف االدارة الجبائية.العامة لمضرائب بوز 

اما في قطاع االتصاؿ نجد مرفقا ال يقؿ اىمية، باعتبار حيويا في الوسط االجتماعي لمدولة، 
وىو مرفؽ االعالـ، فالصحفي مجبر عمى اتباع اخالقيات مينة الصحفي التي اعدتيا وزارة 

ا، وصيانة مبادئيا، مف خالؿ القانوف المنظـ االتصاؿ ومجبر عمى تنفيذىا واحتراميا وتطبيقي
يتعمؽ باالعالـ، نجد انو ينظـ مينة الصحفي واالعالـ بكؿ  05-12لممينة وىو قانوف رقـ 

انواعو ووسائمو المتعددة مف خالؿ جممة مف االخالقيات، مف اىميا: سير الصحفي عمى 
، وكذا احترامو 1مناط الصحفي االحتراـ الكامؿ الداب واخالقيات المينة مف خالؿ ممارستو ل

لشعارات الدولة و رموزىا، التحمي باالىتماـ الدائـ العداد خبر كامؿ وموضوعي، ونقؿ الوقائع 
 .2اث بكؿ نزاىة وموضوعية دو االح

اضافة الى مجموعة المبادئ التي وجب عمى الصحفي اتباعيا، والسير عمى تطبيقيا مثؿ: 
المينة، وكذا االلتزاـ بالصدؽ و الموضوعية المذاف يعتبراف مف ابرز المبادئ  الحفاظ عمى اسرار

الذي يتحمى بيا االعالمي، فاالنساف العادي يمكف اف يكوف عادال لكف اليستطيع اف يكوف 
كذلؾ الصحفي الذي ال بد عميو اف ينفي ذاتيتو و انتمائو وعواطفو ومشاعره  موضوعيا،

 .3صحفية وتحيزاتو، في الممارسة ال

مينة  وأخالقيات آلدابمجمس اعمى  إنشاء إلى ،مف نفس القانوف 94كما أشارت المادة 
 مف قبؿ صحفييف محترفيف. أعضاؤهالصحافة الذي ينتخب فيو 

 الفرع الثالث: اليدف من وضع المدونة

لدى  إرساء معايير أخالقية، وقواعد و مبادئ أساسية آلداب الوظيفة وقيـ و ثقافة مينية عالية
موظفي الخدمة المدنية، وتعزيز االلتزاـ بيذه المعاير و القواعد و القيـ، و ترسيخ أسس 

                                                           
1
 15الصادرة بتاريخ  02، جريدة رسمية عدد 2012جانفي 12، المؤرخ في المتعمق باالعالم 05-12مف قانوف  92المادة   

 .29، ص 2012جانفي 

2
 .05-12مف قانوف ، 02فقرة  92المادة   

3
ماجستير في الحقوؽ، تخصص قانوف  رسالة، الصحافة المكتوبة في الجزائرالضمانات القانونية لحرية ساـ صولي، تاب  

 .41، ص 2010دستوري، جامعة محمد خيضر، كمية الحقوؽ و العمـو السياسية، بسكرة، 
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وذلؾ مف خالؿ توعية موظفي الخدمة المدنية و  ،الممارسات الجيدة و الحاكمية الرشيدة
واطر اإلنضباط االتي التي تحكـ سير العمؿ في  ،توجيييـ نحو األخالقيات الوظيفية السميمة

و األنظمة السارية و كذلؾ مف خالؿ بياف واجباتيـ  ،المدنية و المنسجمة مع القوانيف الخدمة
 ودورىـ في تحسيف الخدمات وتعزيز المصداقية بالخدمة العامة. ،ومسؤولياتيـ الوظيفية

تعزيز ثقة المواطف ومتمقي الخدمة العامة بعمؿ المؤسسات الحكومية وزيادة االحتراـ و التقدير 
توفير الخدمات بأفضؿ طريقة ممكنة إنشاء مدونات أخالؽ فيو بالنسبة لفئة  لدورىا في

الموظفيف ىو شأنو القانوف بالنسبة لممجتمع. ذلؾ اف الواقع االجتماعي قد اثبت اف المدونات 
، في تقويـ شؤوف الموظفيف التابعيف لنفس الفئة باعتباره مجموع  1األخالقية أثرا بالغا األىمية 

لخاصة بممارسة نشاط ميني محدد مف طرؼ النقابات و في إطارىا القانوني ليا الواجبات ا
الغرض حرص المشرع ضمف ىذا القانوف عمى وضع مثؿ ىذه المدونات مف طرؼ المؤسسات 
و الييئات العمومية و تحدد فييا قواعد تكوف بمثابة اطار يتضمف األداء السميـ و النزيو 

 لموظيفة العامة.

                                                           
1
المفتوحة عمى العدالة ،  ،محاضرة بمناسبة االياـ المتعمق بالوقاية من الفساد ومكافحتو 01-06شرح قانون عيمور سعيد،   

 .05ص )د س ف(، مجمس قضاء برج بوعريريج ،الجزائر،، )غير منشورة( 



 

 

 

102 

 الخاتمة

وعمى الرغم من وجود أساليب واستراتيجيات لمكافحة ، إليو التطرق سبق من خالل ما      
لم تستند عمى  إذأن ىذه األساليب و االستراتيجيات  إال، ساد االداري داخل الوظيفة العامةالف

ال تكمن في الفساد االداري و  اليوم يا، وعميو فان الخطورةلن تحقق ىدف فإنيامرتكزات فعالة 
 انعدام أخالقيات المينة لدى الموظف العام داخل وظيفتو ؛ فيذه األخالقيات تعد أحدإنما في  

وك األفراد العاممين سم لكونيا تعكس ؛المؤسسات العمومية إدارةالميمة في  الوسائل أىم
االداري الفساد ثمون المؤسسة بصفة عامة، فبالرغم من خطورة ظاىرة يمالذين بالمؤسسات و 

يعد أخطر من  الموظف العامأخالقيات بعدم االىتمام أن  إالىتمام الذي أنيط بو لمحد منو، واال
االىتمام اري ، وعميو ؛ ألنو السبب الرئيسي و المنبت األصمي النتشار الفساد االدالظاىرة نفسيا

 يوجد الحل المناسب ليذه الظاىرة. بيا

بل أصبحت االدارة اليوم بأمس الحاجة  ،عمى الفردخالقيات لم يعد مقتصرا األوعميو فمدلول 
فيي  لفكر لمعاممين داخميا؛باعتبارىا وعاء يجتمع فيو الجيد وا ؛الى النظر ألخالقيات االدارة

ما يفرضو الوقت الراىن ىو أن تحرص اإلدارات عمى فموكيات موظفييا وتؤثر فييم ، بس تتأثر
و الذي سيقود  ،ىو اليدف األساسي لإلدارةوبيذا يصبح  ،تجسيد القيم األخالقية لدى موظفييا

 .وواضح بما يساىم في تحقيقيا ،كل األىداف لطريق صحيح

وربطيا باألداء  ،خيامينية وجب ترسي ،قةوبيذا فان اقتناع االدارة بأن ىذه األخالقيات حقي 
 ( وىذا ما سيحقق انسجاميا و استمراريتيا. خالقأ،عمل)فتنطمق من ،مكانتيا، و سيزيد من قيمتيا

ليا دور كبير في  تزام بيا من قبل الموظفواالل الموظف العامأن أخالقيات  إليوومما نخمص 
 ة الفساد االداري، ويتضح ىذا من خالل النتائج التاليةظاىر الحد من العديد من المشاكل وأىميا 

 والتي ألحقنا بيا مجموعة من التوصيات عمى النحو التالي:
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 أوال: النتائج

كما يظير ضعف في  ،االىتمام الكافي في أغمب دول الموظف العامأخالقيات  لم تمق  -1
 ؛المميزة لمفرد أو جماعة؛ ألنو مرتبط بالخصائص الداخمية التركيز عمى ىذا الجانب

 ليذا ىناك صعوبة في التحكم فيو والتأثير عميو.
تكريس مبدأ حيادية أخالق العاممين و التعامل معيم عمى أنيم عناصر قادرة عمى أن   -2

عن معتقداتيا ومبادئيا و االندماج مع سياسات المؤسسة التي يعممون بيا بغض تتخمى 
تبة عن تمك السياسات، وىذا ما يشكل تحديا وخطرا النظر عن النتائج الألخالقية المتر 

 كبيرا يواجو الموظف العام.
سبب رئيسي لتفشي ظاىرة الفساد االداري في القطاع غياب أخالقيات الموظف العام   -3

 العام.
وكفء مرىون بممارساتيا االدارية العادلة  ان وجود مؤسسات ومنظمات متطورة و فعالة -4

و شفافة من قبل موظفييا وىذا ما سيؤدي حتما الى االرتقاء بالعمل المؤسساتي و 
 االداري وبالتالي تطور المجتمع.

المؤسسات لن تعتمد عمى مدى التزام العاممين بأخالقيات العمل  إداراتان الكثير من  -5
بحاجة أن تمزميم بذلك ، ولذلك البد من البحث بناءا عمى قناعاتيم الشخصية بل ىي 

 عن أرضية أخالقية لممؤسسة.
 ثانيا: التوصيات 

و امة التي نرى أنيا ىو بعد عرض النتائج التي توصمنا الييا نورد بعض التوصيات 
التي يجب أن يراعييا كل موظف  الموظف العام،أخالقيات  عمى تضفي أىمية أكبر

 داخل وظيفتو: 
وتبنيو لمقيم، و معيار واحد  الموظف العام،مفيوم واحد ألخالقيات  إيجادالبد من   -1

 من قبل كافة المؤسسات في القطاع العام.
وذلك عن طريق تفعيل دور التدريب العممي  الموظف العام،االىتمام بأخالقيات   -2

سبل اكتساب األخالقيات االدارية الحميدة في توجيو الموظف الى  لكي يؤدي دوره
 وااللتزام بيا سموكيا و مينيا.
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ات عمى شكل مدونات ىذه السموكيات األخالقية لممينة بالمؤسس إرساءمحاولة   -3
وبرامج تدريبية ، ودمج مكاتب تيتم بالشؤون األخالقية داخل المؤسسة ، أخالقية، 

 وىذا ماسيزيد الثقة وااللتزام بين المؤسسة وموظفييا.
بتحسين الممقاة عميو ، وفي الوقت نفسو االىتمام  وليةؤ سالموظف العام بالم إشعار  -4

زالةالوضع المادي لو ودعمو   كافة المعوقات و العراقيل التي قد تواجو. وا 
 د مع ضمان الحماية القانونية لو. في فضح قضايا الفسا اإلعالمضرورة تفعيل دور   -5
فين ورسم ضرورة تطوير أنظمة الرقابة داخل المؤسسات العمومية و مسائمة الموظ  -6

 الصحيحة و المستقيمة لوظائفيم .الحدود 
وبالتالي خمق  موظفيياواألىم أن تحرص المؤسسة عمى تقوية الوازع الديني لدى   -7

     رقابة ذاتية داخميم. 
وما يوفره من رقابة  ضرورة أن ال ييمل الدارسون و المختصون دراسة سمم القيم  -8

 الصحيحة.داخمية والتي تحدد السموك وتعمل عمى نشر القيم 
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 المراجعالمصادر و قائمة 
 المصادر أوال:
القرآنالكريم -أ
 النصوص القانونية- ب
 التشريعات العادية-1

المتضمن قانون العقوبات32-60القانون- في رسمية3660ديسمبر36المؤرخ جريدة ،
 .3660ديسمبر38،الصادرةبتاريخ:48عدد

جريدةال،مكافحتوو متعمق بالوقاية من الفساد ،3660فيفري36مؤرخفي60-60قانونال-
 .3660مارس64فيالصادرة،08رسميةعددال
ال- المؤرخفيالمتعمق باالعالم60-03قانون 3603جانفي03، عدد رسمية جريدة ،63

 .3603جانفي00الصادرةبتاريخ

  األوامر:-2
- 62-60األمر في 00المؤرخ لموظيفة3660يوليو العام األساسي القانوني المتضمن ،

 .80،3660،العدد3660يوليو00العمومية،جريدةرسميةالصادرةفي
- 022-00األمر في المؤرخ ،63 0790جوان المتضمن القانون األساسي  لموظيفة ،

 .0700جوان64يخ،الصادرةبتار80،الجريدةالرسميةعددالعامة

 النصوص التنظيمية- ت
المراسيم التنفيذية -0

المؤرخفيبتنظيم العالقات بين اإلدارة  و المستخدمينالخاص020-44المرسوم- ،68
 .0744جويمية60،الصادرةبتاريخ:39،الجريدةالرسميةعدد0744جويمية

لحقوق والتزامات العمال ،المحدد0776جويمية30المؤرخفي330-76المرسومالتنفيذي-
34،الصادرةبتاريخ:20،جريدةرسميةعددالممارسين لموظائف العميا في الدولة وواجباتيم

 .0776جويمية

- التنفيذيرقم 3668جوان32المؤرخفي046-68المرسوم المحدد صالحيات مجمس ،
بتاريخ:80،جريدةرسميةعددخالقيات المينة الجامعية وتشكيمتو وسيرهاداب وأ ،الصادرة

 .3668جويمية39
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المتضمن مدونة اخالقيات ،0773جوان60،المؤرخفي390-73المرسومالتنفيذيرقم-
.03،0777،الجريدةالرسمية،عددالطب

  ثانيا: المراجع
 المغة العربية:بالمراجع  -أ

 الكتب: -1

،المكتبالجامعيالتطوير االداري في منظمات الرعاية االجتماعيةالحسنعبدالموجود،أبو-
 .3669الحديث،االسكندرية،

- بعيرة، مصطفى بكر الدولالرقابة اإلدارية في المنظمات: مفاىيم أساسيةأبو جامعة ،
 .،)بدونسنةالنشر(392العربية،المنظمةالعربيةلمعموماإلدارية،العدد

أب- محمود، مصطفى بكر رؤية استراتيجية لحماية الجياز االداري من : االدارة العامةو
 .3667مصر،الدارالجامعية،،التخمف و الفساد

.0776بيروت،دارالمعرفة،،احياء عموم الدينأبوحامدالغزالي،-
 .0778،ةي،دارالمطبوعاتالجامعية،االسكندروسائل االدارة العامةزيدفيمي،أبو-

،الطبعةالرابعة،دارالكتبالعممية،صحيح البخاريأبيعبداهللمحمدبنإسماعيلالبخاري،-
 .3668بيروت،

- المشيشري، الرحمن عبد بن الثالثة،جامعةأخالقيات الموظف المسممأحمد الطبعة ،
 .3668القصيم،السعودية،

البوتي،- حبيب محمود المعاىدل الفسادأخالقيات األعمال واثرىا في تقميأحمد ،ىيئة
 التقنية،العراق،)دسن(.

- المطيف، فخريعبد أثر األخالقيات الوظيفية في تقميل فرص الفساد في الوظائف أسار
،)ددن(،)دسن(.الحكومية

الدمشقي- القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل ،تفسير القران العظيم، اليالل مكتبة دار ،
 .0776بيروت،

 .3669النيضةالعربية،القاىرة،ر،داالعامةالوظيفةنسجعفر،أ-

- العدوان، االولى،دارمكافحة الفساد: لدليل الى اتفاقية االمم المتحدة، ثائرسعود الطبعة
 .3603الثقافةلمنشروالتوزيع،عمان،
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المركزقراءة موجزة حول جيود و اجيزة مكافحة الفساد في الدول العربيةحربوسيم،- ،
 .3606تطويرحكمالقانونوالنزاىة،)ددن(،)دبن(العربيل

،الطبعةالثانية،دارالجماىيرلمنشرشرح أحكام الوظيفة العموميةحسينحمودةالميداوي،-
.3663والتوزيعواإلعالن،بنغازي،

،دارمنظور معاصر تحميل أسس االدارة العامةالييتيصالحالدين،،الخفاجينعمةعباس-
.3667،االردن،اليازوري

، أحكام االمر الرئاسي العموميةالعام لموظيفة  األساسيشرح القانون دمانذبيحعاشور،-
 .3606،داراليدى،الجزائر،2006جويمية  15المؤرخ في  06-03

- عبده، أنطوان ترجمة بالن، االولىطال،الوظيفة العامةروالن بعة ال، العممية،مكتبة
 .0792،بيروت

،ادارةاالعمال الدولية، منظور سموكي و استراتيجيالدوري،أحمدعمىصالح،زكريامطمك-
.3667،التوزيع،عمانوداراليازوريالعمميةلمنشر

نوافالعتري،- اإلسكندرية،النظام القانوني لمموظف العامسعد دارالمطبوعاتالجامعية، ،
 .3669مصر،

السيدعمي،- ،العممية اإلدارية:التخطيط، التنظيم، القيادة، التنسيق، االتصال، الرقابةسعيد
 .3669دارالكتابالحديث،)ببن(،

،ديوانالمطبوعاتالجامعية،النظام التأديبي لمموظف العمومي في الجزائرسعيدبوشعير،-
0770. 

الوظيفة العمومية بين التطور و التحول من منظور تسيير الموارد البشرية و سعيدمقدم،-
 .3606،ديوانالمطبوعاتالجامعية،الجزائر،اخالقيات المينة

المدنية الناشئة عن إفشاء السر الميني، دراسة المسؤولية سميمانعميحماديالحمبوسي،-
 .3603،الطبعةاألولى،)ددن(،)دبن(،قانونية

 .0742،)ددن(،القاىرة،االدارة العامةسيداليواري،-

 الغالبي، منصور محسن ،ادارة واستراتيجية منظمات االعمال المتوسطة و الصغيرةطاىر
 ،)دسن(.وزيع،عمانالطبعةاالولى،وائللمنشروالت
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الغالبي- منصور محسن لمنشر،المسؤولية االجتماعية واخالقيات االعمالالطاىر وائل ،دار
.3660والتوزيع،عمان،

االصول العممية والتوجيات المستقبمية لمدير القرن الحادي  االدارةعبدالحميدعبدالفتاح،-
.3660مصر،،المكتبةالعصرية،و العشرين

،جامعةعمانمبادئ الرقابة اإلدارية: المعايير، التقييم، التصحيحعبدالرحمانالصباح،-
 .0774األىمية،كميةاإلقتصادوالعموماإلقتصادية،

الحسنعثمان،- الرحمنمحمد المسؤولية االدارية في اطار قيم و اخالقيات الموظف عبد
 ،)ددن(،)دبن(،)دسن(.العام

- العزيز عبد الجوىري، مع التركيز عمى التشريع دراسة مقارنة : الوظيفة العامةالسيد
 .0742ديوانالمطبوعاتالجامعية،الجزائر،،الجزائري

- المخالفي، محمد العزيز كميةالرقابة اإلدارية، البرنامج التدريبيعبد صنعاء، جامعة ،
 التجارةواالقتصاد،اليمن،)بسن(.

 .3664،الطبعةاالولى،الدارالجامعية،االسكندرية،د و العولمةالفساعبدالعظيمحمدي،-

 .0777،دارمجدالويلمنشر،عمان،أخالقيات الوظيفة العامةعبدالقادرالشيخمي،-

الطبعةالثانية،دارالثقافةلمنسروالوسيط في القانون الدولي العام،عبدالكريمعموان،-
 .3668التوزيع،عمان،

ناجي،- بيروت،الرقابة عمى االداء من الناحية العممية و العمميةعبده عابدين، ،مطبعة
0743.

- الشافعي، الجزائر،قانون الوقاية من الفساد ومكافحتوعبيدي مميمة، عين اليدى، دار ،
3664. 

 .0746،دارالمعارف،القاىرة،ادارة االفراد لرفع الكفاية االنتاجيةعميالسممي،-

عمي- محارب، دارالمطبوعاتالتأديب اإلداري في الوظيفة العامة:)دراسة مقارنة(،جمعة
 .3668الجامعية،االسكندرية،

- منصور، محمد القاىرة،-أسس ومفاىيم–مبادئ اإلدارة عمي العربية، النيل مجموعة
0777. 
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لمكتاب،مبدأ فكرة تدرج السمطة الرئاسيةعمارعوابدي،- الوطنية المؤسسة الجزائر،،
0748. 

،الشركةالوطنيةاألساس القانوني لممسؤولية اإلدارية عن أعمال موظفيياعمارعوابدي،-
.0743لمنشروالتوزيع،الجزائر،

الفساد المالي و اإلداري في المؤسسات اإلنتاجية و الخدمية: معالجة فارسرشيدالبياتي،-
التوزيع،،نظرية و تطبيقية بطريقة األنظمة التكاممية  و لمنشر آلية دار األولى، الطبعة

.3606األردن،
- الحمديصرفالمحمد الطاىر المعيد، جرائم الفساد في القطاعين العام والخاصحمد ،

 األعمىلمقضاء،تونس،)دسن(.

- الصرفي، االولىو التطوير االداري، اإلصالح الفساد بين محمد حورس،الطبعة مؤسسة
.3664االسكندرية،الدوليةلمنشر،

 .0742ة،الجزائر،طبوعاتالجامعي،ديوانالممذكرات في الوظيفة العامةمحمدأنسقاسم،-

،مطبعةمبادئ الوظيفة العامة و تطبيقاتيا عمى التشريع الجزائريمحمدانسقاسمجعفر،-
.0743اإلخوةمورافيمي،مصر،

- عثمان، محمد عثمان الوىاب،حسن عبد رفعت ديوانمبادئ القانون االداريمحمد ،
 .3660المطبوعاتالجامعية،االسكندرية،

- زيد، ابو الحميد عبد العشري،المرجع في القانون االداريمحمد مطبعة الثانية، الطبعة ،
 .3669مصر،

ابوزيد،- الحميد عبد النيضةطاعة الرؤساء و مبدأ المشروعية، دراسة مقارنةمحمد ،دار
.0744العربية،القاىرة،

- زوليف، حسن ميدي القريوتي، قاسم المفاىيم الحديثة في االدارة:النظريات و محمد
 .0772،دارالشروق،األردن،الوظائف

ياقوت،- وثالثة  الشرطةأفراد  الدعوى التأديبية في النظام الوظيفي لضباط  ومحمدماجد
الجديدة،،انظمة خاصة لموظيفة العامة وفقا ألحدث التشريعات و آراء الفقو الجامعة دار

 .(دسن)االسكندرية.
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،دراسة في الوظيفة العامة في النظم المقارنة و التشريع الجزائريمحمديوسفالمعداوي،-
.0744ديوانالمطبوعاتالجامعية،الطبعةالثانية،الجزائر،

 .3667العراق،،اإلسالم، اخالق العمل في المفرجبنسميمانالقوسي-

ابراىيم- المميجي اليادي، الجامعياستراتيجيات و عمميات االدارةعبد المكتب ،
 .3663االسكندرية،الحديث،

 اإلسكندرية،)دسن(.المكتبالجامعيالحديث،،أساسيات في عمم اإلدارةمنالطمعتمحمود،-

،المؤسسةالوطنيةلالتصالوالنظام القانوني لمكافحة الفساد في الجزائرموسىبودىان،-
.3667،الجزائرواالشيار،النشر

- محمد، حديد االدارة العامة:ىيكمة االجيزة و صنع السياسيات و تنفيذ البرامج موفق
 .3668،دارالشروق،عمان،الحكومية

نجم،- الوراقلمنشرواالدارة ومسؤولية االعمال في شركات االعمال اخالقياتنجمعبود ،
.3660التوزيع،االردن،

،الطبعةالثانية،دارالنظرية العامة لمتأديب في الوظيفة العامةالدينمصباحقاضي،نصر-
.3663الفكرالعربي،القاىرة،

 .0742،الجزءالثاني،دارالثقافةلمنشر،األردن،القانون اإلدارينوافكنعان،-

- ، خرفي ب الوظيفة العمومية عمى ضوء التشريعات الجزائرية وبعض التجار ىاشمي
 .3606،دارىومةلمطباعة،الجزائر،األجنبية

.3660السعودية،دن(،)د،الفساد اإلداري وعالجو من منظور إسالميىناءيماني،-
،مركزالديمقراطيةوحقوقالعاممينالعام الحقوق التقاعدية لمموظفوليدعبدالرحمنمزىر،-

 .3667فمسطين،

حسن- محمد بن امالمنيج االخالقي في حقوق االنسان،رمزييحي جامعة ،
.3662القرى،السعودية،
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 الرسائل الجامعية -2
 أطروحات الدكتوراه - أ
الفساد اإلداري: أنماطو وأسبابو وسبل خالدبنعبدالرحمانبنحسنبنعمرآلالشيخ،-

جامعة-نموذج تنظيمي ءنحو بنا –مكافحتو  األمنية، العموم في الفمسفة دكتوراه اطروحة
 .3669نايفالعربيةلمعموماألمنية،كميةالدراساتالعميا،الرياض،

وحةدكتوراه،اطراآلليات القانونية لمكافحة الفساد االداري في الجزائرعبدالعاليحاحة،-
 .3602عمومفيالحقوق،جامعةمحمدخيضر،كميةالحقوقوالعمومالسياسية،بسكرة،

دور الشفافية والمساءلة في الحد من الفساد اإلداري فارسبنعموشبنباديالسبيعي،-
،أطروحةدكتوراهفمسفةفيالعموماألمنية،جامعةنايفالعربيةلمعمومفي القطاعات الحكومية

 .3606ألمنية،كميةالدراساتالعميا،قسمالعموماإلدارية،الرياض،ا

 رسائل الماجستير -ب 

سامتاب- ،رسالةماجستيرالضمانات القانونية لحرية الصحافة المكتوبة في الجزائرصولي،
فيالحقوق،تخصصقانوندستوري،جامعةمحمدخيضر،كميةالحقوقوالعمومالسياسية،

 .3606بسكرة،

،رسالةماجستيرفيالعدالةالجنائية،االعتداء عمى الموظف العامابراىيمبنمحمدالمفيز،-
الدراساتالعميا، كمية االمنية، لمعموم  نايفالعربية جامعة تخصصتشريعجنائياسالمي،

.3660السعودية،
دراسة تطبيقية  -الرقابة اإلدارية وعالقتيا بكفاءة األداءأحمدبنصالحبنىميلالحربي،-

نايفالمراقبين الجمركيين بجمركة مطار الممك خالد الدوليعمى  جامعة ماجستير، رسالة
.3662العربيةلمعموماألمنية،كميةالدراساتالعميا،قسمالعموماإلداريةالرياض،

- عسيالن، محمد عمر بن الحماية الجنائية لسر المينة في الشريعة االسالمية و أسامة
،رسالةماجستير،تخصصالسياسةاتيا في بعض الدول العربيةالقوانين الوضعية و تطبيق

 .3668،كميةالدراساتالعميا،الرياض،األمنيةالجنائية،جامعةنايفالعربيةلمعموم

دراسة ميدانية  –أساليب الرقابة ودورىا في تقييم أداء المؤسسة اإلقتصادية السعيدبموم،-
تنمية(SONACOMEبمؤسسة المحركات والجرارات بسوناكوم ) في ماجستير رسالة ،
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وتسييرالمواردالبشرية،جامعةمنتوري،كميةالعموماإلنسانيةوالعموماإلجتماعية،قسنطينة،
)بسن(.

،رسالةالرقابة الوصائية وأثرىا عمى المجالس الشعبية البمدية في الجزائربالناصربالطيب،-
 .3600ورقمة،ميةالحقوقوالعمومالسياسية،كماجستير،جامعةقاصديمرباح،

رسالة،جرائم الفساد في القطاع الخاص في ظل التشريع الجنائي الجزائريخديجةعميور- ،
السياسية، والعموم الحقوق كمية مرباح، قاصدي جامعة جنائي، تخصصقانون ماجستير،

 .3603،ورقمة

الجنائية لنزاىة الوظيفة العمومية في ظل قانون الوقاية من ، دور الحماية رمزيبنصديق-
السياسية،الفساد ومكافحتو والعموم الحقوق كمية جنائي، تخصصقانون ماجستير، رسالة ،

 .3602،ةقاصديمرباح،ورقمةجامع

،جرائم الصفقات العمومية واليات مكافحتيا في ظل القانون المتعمق بالفسادزوليخةزوزو،-
 .3603رسالةماجستير،جامعةقاصديمرباح،كميةالحقوقوالعمومالسياسية،ورقمة،

رسالةماجستير،جامعة، اثر التوظيف العمومي باإلدارات العمومية الجزائريةسموىتشات،-
 .3667مرداس،أمحمدبوقرة،كميةالحقوقوالعمومالسياسية،،بو

- الرومي، خميل بن سالم بن درجة التزام المشرفين التربويين في محافظات غزة سميمان
.3667،رسالةماجستير،الجامعةاالسالمية،غزة،فمسطين،بأخالقيات المينة

الطعن في العقوبة التاديبية لمموظف العام، دراسة مقارنة بين القانون الجزائري عادلزياد،-
و المصري تيزي، السياسية، العموم و الحقوق كمية معمري، مولود جامعة ماجستير، رسالة

 .3600وزو،

- ، عشية بن الحميد المبادئ العامة لمتنظيم االداري وتطبيقاتيا في االدارة عبد
 .3660،رسالةماجستير،جامعةالجزائر،كميةالحقوق،الجزائر،الجزائرية

النظام القانوني النتياء خدمة الموظف العام، دراسة مقارنة عبدالعزيزسعدمانوالعنزي،-
رسبين القانونين االردني و الكويتي ماجستير،، األوسطالة الشرق الحقوق،جامعة كمية ،

 .3602االردن،
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الرقابة اإلدارية وعالقتيا باألداء الوظيفي في األجيزة األمنية، عبداهللعبدالرحمانالنميان،-
أكاديميةمى شرطة من منطقة حائلدراسة مسحية ع اإلدارية، العموم في ماجستير رسالة ،

.3662نايفالعربيةلمعموماألمنية،كميةالدراساتالعميا،الرياض،
ستخدامو لمرقابة عمى األداء والكشف عن اإلنحرافاتعميخمفعبداهلل،- ،التحميل المالي وا 

قسميميةالعربيةالمفتوحة،كميةاإلدارةواإلقتصاد،ماجستيرفيالتحميلالمالي،األكادرسالة
.3664اإلدارة،الدانمارك،

- زرداوي، الفمسفة،األخالق و السياسة عند أبو احمد الغزاليفتيحة في ماجستير رسالة ،
.0776جامعةالجزائر،كميةالعموماالنسانيةواالجتماعية،،

- المطيري، طايع بن طمع بن الوطنية لحماية النزاىة  ةستراتيجيمعوقات تنفيذ اإلفيصل
األمنية،ومكافحة الفساد لمعموم نايفالعربية جامعة الجنائية، العدالة في ماجستير رسالة ،

. 3664الرياض،
- بغيمة، بن ماجستير،آليات الرقابة التشريعية في النظام السياسي الجزائريليمى مذكرة ،

.3668السياسية،باتنة،جامعةالحاجلخضر،كميةالحقوقوالعموم
ظاىرة الفساد االداري و المالي في مجال الصفقات العمومية في القانون وسيمةبنبشير،-

والعمومالجزائري الحقوق كمية معمري، مولود جامعة العام، القانون في ماجستير رسالة ،
.3602السياسية،تيزيوزو،

رسالة-دراسة تطبيقية-ي مكافحة الفساددور مينة المراجعة فيسرانمحمدساميشامية،-
.3664ماجستير،جامعةدمشق،كميةاالقتصاد،

 القضاء: إجازة -ت
 .09،3667الدفعة،الحماية الجزائية لممال العام في ظل قانون مكافحة الفسادىشامجزيري،-

  لمقاالت و الممتقياتا -3
المقاالت: -أ

دور قانون الوقاية من الفساد ومكافحتو في تكريس قواعد الشفافية في مجال أمالقاسمي،
العموميةفيحمايةدورقانونالصفقاتسحول:الممتقىالوطنيالساد،الصفقات العمومية

العام مخ ،المال باجي الجامعة والعموم الحقوق كمية عنابةسياسيتار، ة، ماي  20يوم ،
2013. 
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الممتقيات-ب
، قراءة تحميمية في مضامين وأبعاد ودالالت الفساد اإلداري في ليتيمناجي،إبراىيمتوىامي-

الشركاتكآليةلمحدمنالفساد،ممتقىوطنيحول:حوكمةالمؤسسات العمومية الجزائرية
الماليواإلداري،جامعةمحمدخيضر،كميةالعموماالقتصاديةوالتجاريةوعمومالتسيير،بسكرة،

 .3603ماي69و60يومي
أ- عثماني، السادسحولالجيود الدولية لمكافحة الفساد االداريحسين الوطني الممتقى ،

 .3603ومالسياسية،بسكرة،الفسادوالياتمكافحتو،جامعةمحمدخيضر،كميةالحقوقوالعم

- قاسمي، دور قانون الوقاية من الفساد ومكافحتو في تكريس قواعد الشفافية في أمال
قانونالصفقاتالعموميةفيدورس حول: الممتقى الوطني الساد،مجال الصفقات العمومية

ماي36يوم،سية،عنابةياجامعةباجيمختار،كميةالحقوقوالعمومالس ،حمايةالمالالعام
3602. 

إ- قوراري، مريم صوفي، الدول أخالقيات العمل كأداة لمحد من الفساد اإلداري في يمان
،ممتقىوطني،جامعةمحمدخيضر،كميةالعموماالقتصاديةوالتجاريةوعمومالتسيير،النامية

.3603ماي9و0بسكرة،يومي
ممتقى-دورىا وسبل ترقيتيا-الييئة الوطنية لموقاية من الفساد ومكافحتوسعاددغمان،-

السايسية،  الحقوقوالعموم كمية جامعةمحمدخيضر، وطنيحولالفسادوسبلمكافحتو،
.3603بسكرة،

عيمورسعيد- ،محاضرةالمتعمق بالوقاية من الفساد ومكافحتو 01-06شرح قانون ،
العدالةبمنا عمى المفتوحة االيام منشورة(،سبة سن(،،)غير بوعريريج،مجمس)د برج قضاء

 الجزائر.

- حمميل، في القانون الجزائري ومقارنتيا باالتفاقيات  تحديد مفيوم جرائم الفسادصالح
كميةالدولية، مرباح، قاصدي جامعة الفساد، لمكافحة القانونية اآلليات حول: وطني ممتقى

.3664ديسمبر62و63الحقوقوالعموماالقتصادية،ورقمة،يومي
ممتقىوطنيالرشوة كمظير من مظاىر الفساد اإلداري وأساليب معالجتوعاللقاشي،- ،

حول:اآللياتالقانونيةلمكافحةالفساد،جامعةقاصديمرباح،كميةالحقوقوالعموماالقتصادية
.3664ديسمبر62و63ورقمة،يومي
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، الصور الجزمية الحديثة لمفساد والتدابير الالزمة لمكافحتيا والوقاية منيا فريدةبنيونس-
ممتقىوطنيحول:آلياتحمايةالمالالعامومكافحة،06/01عمى ضوء القانون الجزائري 

.3667ماي60و60،المدية،يوميالفساد،جامعةيحيفارس،كميةالحقوق
،ممتقىوطنيحولمكافحة الفساد في القانون الجزائري و اساليب معالجتو،مزاوليمحمد-
الفساد،لياتاال لمكافحة قاصديالقانونية العمومجامعة و الحقوق كمية مرباح،

 .3664ديسمبر62-63وميي،االقتصادية،ورقمة
يات حماية آللوطني الثاني الممتقى الرشوة وخطرىا عمى المال العام،المحمدمصطفاوي،-

ماي60،60جامعةيحيفارس،كميةالحقوق،المدية،يوميد، المال العام و مكافحة الفسا
3667. 

،ممتقىوطنيحول:آلياتحمايةالمالالعاممكافحتوالفساد اإلداري وسبل مخموففيصل،-
 .3667ماي60و60ومكافحةالفساد،جامعةيحيفارس،كميةالحقوق،المدية،يومي

- وىيبة، داودية ،بن نعيمة بارك منير، اإلصالح اإلداري وأىميتو في القضاء عمى نوري
،ممتقىوطنيحول:التحوالتالتسيب والفساد اإلداري وتحقيق التنمية االقتصادية المستدامة

جامعةحسيبةبنبوعمي،كميةالعموم-دوافعوآفاق–السياسيةفيالجزائروالتنميةالمستدامة
 .3664ديسمبر04و09الشمف،يوميانونيةواإلدارية،الق
:المجالت-4 
إ- شيباز، العابدين زين العددأخالقيات الوظيفة في اإلسالمنتصار اآلداب، كمية مجمة ،

.(ندس)راق.،جامعةبغداد،مركزالدراساتالتربويةواألبحاثالنفسية،الع060
،مجمةالعمومفي المحاسبة، حالة الجزائر حقائق حول أخالقيات االعمالجاوحدورضا،-

.3669،جامعةباجيمختار،عنابة،36االجتماعيةواالنسانية)التواصل(،العدد
- براىيمي، المتعمق بالوقاية من  01-06من القانون  25قراءة في أحكتم المادة حنان

االجتيادالقضائي،العددالخامس،جامعةمحمدخيضر،كميةالحقوق،مجمةالفساد ومكافحتو
 .3667والعمومالسياسية،بسكرة،

،مجمةصادرةعنجامعةمن المعمومة إلى المعرفة: تطور أساليب الرقابةداىنينبنعامر،-
 .3667محمدخيضر،بسكرة،
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- دنش، لبنى ، االجتيادومكافحتوالييئة الوطنية لموقاية من الفساد رمزيحوحو مجمة ،
القضائي،العددالخامس،جامعةمحمدخيضربسكرة،كميةالحقوقوالعمومالسياسية،بسكرة،

3667.
،، األحكام القانونية الجزائية لجريمة اختالس المال العامعبدالغنيحسونة،الكاىنةزواوي-

،كميةالحقوقوالعمومالسياسية،مجمةاالجتيادالقضائي،العددالخامس،جامعةمحمدخيضر
.3667بسكرة،

دراسة تحميمية  –معنى الوساطة وأسبابيا لدى الشباب في المجتمع األردني فايزالجبالي،-
.0770،األردن،62،العدد30دمجمةمؤتة،المجم-من منظور اجتماعي

،مجمةالعدالة التنظيمية عمى انتشار الفساد اإلداري ،دراسة ميدانيةقاسمنايفعموان،تأثير-
 .3669تحديليبيا،كميةاالقتصاد،،جامعةال69العموماالقتصاديةوعمومالتسيير،العدد

 
 ثالثا: المراجع بالمغة األجنبية

-A.S.Mecheriakoff, Droit des services publique ,P.U.F, collection droit, (Sans 

l'année de publication) 

-C.Lumière, La fonction publique, le gouvernement et les socialistes, le monde, 

1976, N° 5 (Sans publication d'un pays). 
-Essaid Taib, Droit de la fonction publique, édition distribution Houma, Alger, 

2003. 
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