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 دمةػػمقػ

ك تفاعمو مع  ،قديمة، نشأت مع بداية ممارسة اإلنساف لحياتو ك سمككياتو ظاىرة الفساديعتبر 
فػػػػي األلػػػػكاح السػػػػكمرية، التشػػػػريعات القانكنيػػػػة  ؛، حيػػػػث عرفتيػػػػا أكلػػػػى الحضػػػػارات فػػػػي العػػػػالـالمجتمػػػػع

         كتابػػػػػات الفاسػػػػػفة اليكنػػػػػانييف أم ػػػػػاؿ أفاطػػػػػكف  ،لحمػػػػػكرابي، مػػػػػدكنات كادم النيػػػػػؿ لمصػػػػػر الفرعكنيػػػػػة 
أكػػد اإلسػػاـ عمػػى مختمػػؼ الكسػػائؿ الكقائيػػة ك الردعيػػة لمنػػع الفسػػاد مػػف بينيػػا التأكيػػد ك أرسػػطك، كػػذلؾ 

ك األخػػاؽ الكريمػػة فػػي العمػػؿ ك تأصػػيميا لػػدل المػػكظفيف، اعتمػػاد مبػػدأ  عمػػى القػػيـ ك المبػػادئ السػػامية
لعػف الراشػي كالمرتشػي ك سػمـ    الرقابة المالية عمى اإلدارة، ما أكدتو السنة النبكية قكلو صػمى اهلل عميػو

ك   ، كما تحدث ابف خمدكف عف   الجاه المفيد لمماؿ  ، إذ يرل أف الماؿ تابع لمجاه  ك السػمطة كالرائش
 .1 ليس العكس

يعد الفساد نكع مف السمكؾ المنحرؼ عف السمكؾ السائد ك المقبكؿ فػي المجتمػع،  مػف صػكره 
 الشائعة الرشكة، ك اختاس الماؿ العاـ

2
. 

إف الفسػػػاد ىػػػك اسػػػتغاؿ الكظيفػػػة ألجػػػؿ تحقيػػػؽ مكاسػػػب شخصػػػية بطريقػػػة مخالفػػػة ألنظمػػػة        
           ، ك انتشػػػاره نػػػاتج عػػػف مجمكعػػػة مػػػف األسػػػباب االقتصػػػادية3ك القػػػكانيف ك المعػػػايير األخاقيػػػة السػػػامية 

 ك االجتماعية ك السياسية ك اإلدارية.

مظػػػاىره ك صػػػكره ، ك قػػػػد يكػػػكف الفسػػػاد فػػػػردم الفسػػػاد كظػػػاىرة اقتصػػػادية، اجتماعيػػػػة تتعػػػدد 
أك بشػكؿ مػنظـ ك منسػؽ  ك ىػك  أك جيات أخرل يمارسو الفرد بمبادرة شخصية ك دكف تنسيؽ مع أفراد

         ،يتغمغػػػؿ فػػي كافػػة بنيػػػاف المجتمػػع سياسػػػيا ك اقتصػػاديا ك اجتماعيػػػا فانػػػو ،خطػػر أنػػػكاع الفسػػادأيعتبػػر 
يتطمػب إنجػاز  ، حيػثشمؿ قطاع المػكظفيف العمػكمييف الصػغارك ىناؾ صنفيف مف الفساد، فيناؾ ما ي

                                                           
حمكدم جماؿ الديف،   الجذكر التاريخية لظاىرة الفساد اإلدارم ك المالي  ، مركز الدراسات ك األبحاث العممانية في  1

، تاريخ االطاع : http://www.ssrcaw.org، المكقع االلكتركني : 3إلى  1، ص مف 2016العالـ العربي، 
14/08/2017. 

، مكقع المغرب لمقضاء ك المحاماة،   العدؿ أساس الحضارة ك االستمرار ك الدليؿ القاطع عمى المدنية ك األصالة   2
 .06/01/201، تاريخ االطاع :  http://www.justice-maroc.com : المكقع االلكتركني 

 .11، ص 1986  ، دار العمـ الماييف، بيركت،  86منير بمعمبكي،   قامكس المكرد  3

http://www.ssrcaw.org/
http://www.justice-maroc.com/
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أك   فيطمؽ عميو تسمية   فساد صػغير  ، عمكمي،أية معاممة ميما كانت بسيطة تقديـ رشكة لممكظؼ ال
 .1كبر فيطمؽ عميو   فساد كبيرأما يقـك بو كبار المسؤكليف بيدؼ تحقيؽ مكاسب 

     فإنيػػػا تػػػؤدم بالنتيجػػػة إلػػػى إلحػػػاؽ الضػػػرر بالمصػػػمحة العامػػػة تعػػػددت تعريفػػػات الفسػػػاد،إف ك 
 ك االلتزاـ ك الخركج عف القانكف ك النظاـ العاـ.

خػػػدمات، ك يفػػػرغ الحقػػػكؽ  ك الإف لقضػػػية الفسػػػاد مخػػػاطر حقيقيػػػة تيػػػدد الحريػػػات عمكمػػػا ك 
ك يعتبػػر  ،2سػػاحات شاسػػعة بمجتمعػػات مػػف حقكقيػػا ك يكدسػػيا ك يضػػاعفيا نتيجػػة لسػػمكؾ أفػػراد معينػػيف

المتقدمػػة عمػػى حػػد سػػكاء  الػػدكؿ الفسػػاد مػػف المشػػكات التػػي تعػػاني منيػػا الػػدكؿ الناميػػة منيػػا اإلفريقيػػة ك
ك ال قافي ك الكعي العاـ لػدل  رتبط بالمستكل االقتصادم ك السياسيمالف كجكده  ، 3بدرجات متفاكتة 

كرة ك التعقيػػد فػػي كػػؿ دكؿ المػػكاطنيف فػػي كػػؿ مجتمػػع، لكػػف فػػي كػػؿ األحػػكاؿ تبقػػى مشػػكمة تتسػػـ بػػالخط
         المعمػػػػكرة بػػػػالنظر لمنتػػػػائج الكخيمػػػػة ك ات ػػػػار اليدامػػػػة المترتبػػػػة عميػػػػو، فيػػػػك ينخػػػػر فػػػػي كيػػػػاف المجتمػػػػع
ك يقّكض قيمو األخاقية ك كؿ مبادئ العدالة ك المساكاة فيو ك أينما ينتشر الفساد ينعدـ احتراـ القانكف 

       ي تربطػػػو بالجريمػػػة، األمػػػر الػػػذم يػػػؤدم إلػػػى المسػػػاس بػػػأمفك العدالػػػة، فضػػػا عػػػف الصػػػمة الك يقػػػة التػػػ
 ك استقرار الدكلة.

ك اإلفريقيػػػة خاصػػػة أف  4ك الحقيقػػػة ال ابتػػػة ، أنػػػو ال يمكػػػف أليػػػة دكلػػػة مػػػف دكؿ العػػػالـ عامػػػة 
تكاجػػو ظػػاىرة الفسػػاد ك كػػؿ الجػػرائـ ذات الصػػمة بمفردىػػا، التسػػاع مسػػرح ىػػذه الجريمػػة ك امتػػدادىا عبػػر 

 ، الحدكد

تتعػػدد جػػرائـ الفسػػاد، ك تعتبػػر جريمػػة الرشػػكة مػػف أىػػـ مظػػاىره ، لمػػا تنطػػكم عميػػو مػػف مسػػاس 
بالكظيفػػػة  العامػػػة ، ك تعػػػد البيركقراطيػػػة السػػػمبية دافعػػػا لممػػػكاطنيف لمجػػػكء إلػػػى الرشػػػكة لضػػػماف تحقيػػػؽ 

                                                           
1
 Guld Jloy, kiolb, w : dictionary social science (ed), N. Y,free press, 1969, p 648. 

 .7، ص  2011ر ،   جرائـ الفساد اإلدارم  ، دار الجامعة الجديدة ، اإلسكندرية ، طعصاـ عبد الفتاح م 2
دراسة تشخيصية   تحميمية  -حسيف محمكد حسف :   اإلطار القانكني ك المؤسسي لمكافحة الفساد اإلدارم في مصر  3

 ، بحكث ك أكراؽ عمؿ قدمت إلى كرشة عمؿ :   نحك إستراتيجية كطنية لمكافحة الفساد  ، منشكرات المنظمة  -
 .31، ص 2011العربية لمتنمية اإلدارية، القاىرة، 

4
 Christian Vigouroux, « Déontologie des fonctions publiques », deuxième édition, Dalloz, Paris, 2012, 

P.101. 
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ك الحػد  مصالحيـ، مما ينعكس عمى حسف سير المرفؽ العمكمي ك اضطرابو ، مف  ـ كجػب مكافحتيػا
 يسر تقديـ الخدمات التي تضعيا اإلدارة أماـ المتعامميف معيا.، مما يف انتشارىام

ك إنما عابرة لمحدكد، فقػد لجػأت دكؿ إفريقيػا إلػى إبػراـ  فقط بما أف الفساد ظاىرة ليست محمية
  اتفاقيػػة االتحػػاد اإلفريقػػي لمنػػع الفسػػاد كمكافحتػػو، عمػػى لػػرار بػػاقي الػػدكؿ األخػػرل ك المنظمػػات الدكليػػة

، اتفاقيػػػػة األمػػػػـ المتحػػػػدة 2، اتفاقيػػػػات األكركبيػػػػة بشػػػػأف الفسػػػػاد1كاالتفاقيػػػػات األمريكيػػػػة لمكافحػػػػة الفسػػػػاد
 لمكافحة الفساد.

ممػػػػا ال شػػػػؾ أف الفسػػػػاد يعتبػػػػر اتف مػػػػف أىػػػػـ التحػػػػديات التػػػػي ينبغػػػػي عمػػػػى الػػػػدكؿ اإلفريقيػػػػة 
أصػػبح فػػي العديػػد مػػف ىػػذه جػػؿ تحسػػيف منػػاخ النمػػك ك االسػػت مار فييػػا ، خاصػػة بعػػد أف ٲمكاجيتيػػا مػػف 

 الدكؿ القاعدة ال االست ناء بسبب ضعؼ آليات المساءلة ك الشفافية لدييا ك حكـ القانكف.

إذا كانت بعض الدكؿ اإلفريقية قد أحرزت بعض التقدـ في مجاؿ مكافحة الفسػاد كالمصػادقة 
لمكافحتػػو سػػكاء عمػػى عمػػى االتفاقيػػات التػػي تجػػـر ممارسػػات الفسػػاد ك تضػػع آليػػات لمتنسػػيؽ بػػيف الػػدكؿ 

ك القضػػػػػاء عميػػػػػو يتطمػػػػػب إرادة سياسػػػػػية قكيػػػػػة ك عػػػػػددا مػػػػػف  ٬المسػػػػػتكل الػػػػػدكلي، اإلفريقػػػػػي، الػػػػػكطني 
 اإلصاحات الجذرية.

نتيجػػة لػػذلؾ اقتنعػػػت الػػدكؿ اإلفريقيػػة بضػػػركرة تنسػػيؽ ك تكحيػػد جيكدىػػػا المشػػتركة فػػي إطػػػار 
بيػة ىػذه المخػاطر كالتيديػدات المتصػاعدة عاقاتيا التعاكنيػة، تسػتيدؼ زيػادة الفعاليػات ك القػدرات لمجا

 لظاىرة الفساد ك عمى أشكاؿ اإلجراـ بصفة عامة ، التي باتت تيدد مستقبؿ الدكؿ ك اقتصادياتيا.

          سياسػػػػػيةمنيػػػػػا، كجػػػػػكد بيئػػػػػة  فػػػػػي إفريقيػػػػػا ، ك األسػػػػػباب متعػػػػػددةانتشػػػػػرت  ف الفسػػػػػاد ظػػػػػاىرةإ
تو يحتاج إلى تضافر جيكد كؿ دكؿ القارة ك مكافح ، ك اقتصادية ك اجتماعية ساىمت في تفاقـ الفساد

ك اقتصػػػاديات الػػػػدكؿ  التػػػػي تنخػػػر مجتمعػػػات، جػػػؿ القضػػػاء ك الحػػػد مػػػػف ىػػػذه الظػػػاىرة الخطيػػػرة أمػػػف 

                                                           
، ك دخمت حّيز 1996مارس  29تـ اعتماد االتفاقية االمريكية لمكافحة الفساد بكاسطة منظمة الدكؿ األمريكية في   1

 .  1997مارس  06التنفيذ في 
       01/07/2002، دخمت حّيز التنفيذ في  01/1999/ 27صدرت االتفاقية الجنائية حكؿ الفساد بػستراسبكرغ في   2

  01/02/2005، دخؿ حّيز التنفيذ في 15/05/2003ك البركتكككؿ اإلضافي الممحؽ بيا ك المكّقع بػستراسبكرغ فػػي 
 . 01/11/2003 ، دخمت حّيز التنفيذ في04/11/1999 غ فيػتراسبكر سك االتفاقية المدنية حكؿ الفساد المكّقعة ب
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تككف شاممة ك تمػس كػؿ القطاعػات يجب أف  ،ك معالجتو ك مف  ـ فاف مكافحتو ك محاربتو ،1اإلفريقية
 .2ك تضـ كافة الكسائؿ الممكنة 

تعػػد ظػػاىرة الفسػػاد مػػف بػػيف القضػػايا التػػي أجمعػػت تقػػارير الخبػػراء عمػػى ضػػركرة معالجتيػػا فػػي 
الدكؿ اإلفريقية مف أجؿ تحقيؽ التنمية فييا ، فيذه الدكؿ عمى حػد قػكليـ   تعػد مييئػة ألسػباب تاريخيػة 

 .3ك حضارية الحتضاف الفساد   

الكحػػػدة اإلفريقيػػػة قبػػػؿ تحكليػػػا إلػػػى منظمػػػة ك قػػػد بػػػدأت مكافحػػػة الفسػػػاد فػػػي إفريقيػػػا فػػػي إطػػػار 
المبادئ ك األىداؼ التي جاءت مف أجميا، خاصة فيما يتعمؽ بالتأكيد عمى  في إطار، االتحاد اإلفريقي

عامػا مػف  39 محؿ منظمة الكحدة اإلفريقية بعػد ،  ـ حؿ االتحاد اإلفريقي مبدأ التداكؿ السممي لمسمطة
 .4 1963تأسيسيا، عاـ 

        ك مػػػػع ظيػػػػػكر االتحػػػػػاد اإلفريقػػػػػي، كػػػػػاف كاضػػػػػحا تأكيػػػػػده عمػػػػػى الديمقراطيػػػػػة ك الحكػػػػػـ الراشػػػػػد 
مميػػػار دكالر أمريكػػػي تخػػػرج  148ك بحسػػػب تقػػػديرات االتحػػػاد اإلفريقػػػي فػػػاف حػػػكالي  ك مكافحػػػة الفسػػػاد،

 .قياإفري، ك ىذا ما يكضح ا ر الفساد عمى التنمية في 5سنكيا مف القارة اإلفريقية بسبب الفساد 

ك قد اعتمد االتحاد اإلفريقي عددا مف الك ائؽ اليامة التي ترسي معايير جديػدة عمػى صػعيد  
اإلعػػػاف حػػػكؿ الديمقراطيػػػة ،  2001لسػػػنة  (NEPAD)الشػػػراكة الجديػػػدة لتنميػػػة إفريقيػػػة تشػػػمؿ  ،القػػػارة 

اتفاقية االتحػاد ، ك الذم ارتبط ارتباطا ك يقا بمبادرة النيباد السياسية  ك االقتصادية ك تسيير المؤسسات
ك االنتخابػػات ك الحكػػـ  ، المي ػػاؽ اإلفريقػػي لمديمقراطيػػة 2003ك مكافحتػػو لسػػنة  اإلفريقػػي لمنػػع الفسػػاد

                                                           
    2003 -2002، احمد إبراىيـ محمكد، أيمف السيد عبد الكىاب،   التقرير االستراتيجي العربي طالبأبك حسف  1

 .4، ص 2003مركز األىراـ، القاىرة، 
منظمة الشفافية ل  نظاـ النزاىة العربي في مكاجية الفساد   ، نشر في إطار الجيكد المستمرة  ٬كماؿ المصباحي 2

 .12ك لفركعيا العربية، ص   الدكلية
منشكرات  ي،   كرقة عمؿ مقدمة في كرشة عمؿ  حماية الماؿ العاـ ك الحد مف الرشكة ك االختاس  ينخالد الميا 3

 .3، ص 2009لبناف،  المنظمة العربية لمتنمية االدارية،
 .1963مام  25تأسست منظمة الكحدة اإلفريقية بأديس أبابا )إ يكبيا( بتاريخ  4
     ك االقتصادية  المجمة الجزائرية لمعمـك القانكنية  الفساد ك أ ره عمى الفقر : إشارة إلى حالة الجزائر  ،  كارث محمد، 5

 .91، ص 2013، ،كمية الحقكؽ، جامعة الجزائر 08 العدد ،لسياسيةك ا
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         ك التعػػػػرؼ عمػػػػى ىػػػػذه المبػػػػادرات بح نػػػػا،، ك ىػػػػك مػػػػا سػػػػنحاكؿ التركيػػػػز عميػػػػو مػػػػف خػػػػاؿ 2007لسػػػػنة 
 لمكافحة الفساد.فريقية ك الك ائؽ اإل

لقد أصبح الفساد  قافة لمحصكؿ عمى الخدمات العمكمية ك القضاء عمى المساءلة ك الشفافية 
 .1في ظؿ سيادة الفساد، ىذا ما يفرض البحث في آليات ردعية لمكافحة الفساد 

حظػػي مكضػػػكع مكافحػػة الفسػػػاد باىتمػػػاـ كبيػػر عمػػػى جميػػػع ك فػػي ظػػػؿ كػػؿ ىػػػذه االعتبػػػارات، 
عمػػى المحميػػة، فػػا تكػػاد تخمػػك بػػرامج الحككمػػات المختمفػػة مػػف التركيػػز  الدكليػػة، اإلقميميػػة ، المسػػتكيات
 .2 األكلكياتيدرج في سمـ  أصبحك مكافحة الفساد ك  اإلدارم اإلصاح

االعتمػػاد فػػي ىػػذه  األنسػػبمػػف  نػػوأالبحػػث ارتأينػػا  ألىػػداؼنظػػرا لطبيعػػة المكضػػكع ك تحقيقػػا 
فػي إطػار مختمػؼ  ك تحميميػا ظػاىرة الفسػاد مػف خػاؿ كصػؼ، الدراسة عمى المنيج الكصػفي التحميمػي 

          ك اعتمػػدنا فػػي ذلػػؾ عمػػى كػػؿ مػػا ىػػك مكجػػكد فػػي الكتػػب ك الػػدكريات  ،النصػػكص القانكنيػػة التػػي تنظميػػا
            فحػػػص مختمػػػؼ التشػػػريعات الدكليػػػة ك اإلقميميػػػة خاصػػػة ،ك البحػػػكث العمميػػػة المتخصصػػػة حػػػكؿ الفسػػػاد

       ىػػػػذه القػػػػكانيف تحميػػػؿك المػػػػنيج القػػػانكني مػػػػف خػػػػاؿ  ،مكافحػػػة الفسػػػػاد بمسػػػػألة ك الكطنيػػػة ذات الصػػػػمة
  .ك التشريعات الخاصة بالدكؿ اإلفريقية ك المتعمقة بمكافحة الفساد

          الكخيمػػػة آ ارىػػػاقصػػػكل بػػػالنظر إلػػػى خطػػػكرة ظػػػاىرة الفسػػػاد ك  أىميػػػةلػػػو  البحػػػث مكضػػػكع إف
 أماـعائؽ تشكؿ  أصبحتىذه الظاىرة  أفك  عمما، خاصة إفريقيافي  ؛جميع المجاالت عمىك السمبية 

ك بتعمػػؽ حػػػكؿ  أك ػػػرالػػذم تطمػػػب البحػػث  األمػػػر ،ك الديمقراطيػػة الحكػػـ الراشػػػد إقامػػػةعمميػػة التنميػػة ك 
 الفساد في إطار المبادرات ك الك ائؽ اإلفريقية.مكضكع مكافحة 

كمػػا سػػبؽ ذكرىػػا، مػػف  بحػػثإف دكافػػع اختيػػار المكضػػكع ترجػػع بالدرجػػة األكلػػى إلػػى أىميػػة ال
نكنيػة ك تقيػيـ الفسػاد التطرؽ إلػى اتليػات القاك  ،انكني لمكافحة الفساد في إفريقياتبياف اإلطار القحيث 

عمميػػػة ترجػػػع أساسػػػا إلػػػى تنػػػكع النصػػػكص القانكنيػػػة التػػػي تػػػنظـ ىػػػذا فػػػي إفريقيػػػا، باإلضػػػافة إلػػػى دكافػػػع 
 المكضكع.

                                                           
، كمية الحقكؽ ك العمـك السياسية، 03صافك محمد،   الحكـ الراشد ك التنمية  ، مجمة القانكف، المجتمع ك السمطة رقـ  1

 .2014جامعة كىراف، 

 .335 – 334عصاـ عبد الفتاح مطر ،المرجع السابؽ ، ص  2
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 األطركحػػػػةىػػػػذه  إنجػػػػازقػػػػد كاجينػػػػا عػػػػدة صػػػػعكبات بمناسػػػػبة أمػػػػا عػػػػف صػػػػعكبات الدراسػػػػة ، ف
              البيانػػػػػػات نػػػػػػدرة أىميػػػػػػا ،المكسػػػػػػكمة   مكافحػػػػػػة الفسػػػػػػاد فػػػػػػي إطػػػػػػار المبػػػػػػادرات ك الك ػػػػػػائؽ اإلفريقيػػػػػػة  

التقيػػػيـ  أمػػػاـالدقيقػػػة المتعمقػػػة بالفسػػػاد خاصػػػة فػػػي الػػػدكؿ اإلفريقيػػػة ، ممػػػا شػػػكؿ عػػػائؽ  اإلحصػػػائياتك 
           ةنػػػػحيّ م ليػػػػر أنيػػػػاليػػػػر ، اإلحصػػػػائياتبعػػػػض  ناكجػػػػد إفك  ،المكضػػػػكعي ك الػػػػدقيؽ لظػػػػاىرة الفسػػػػاد 

 .التي تعدىا منظمة الشفافية الدكلية اإلحصائياتك المجكء في بعض المرات إلى 

بعػض  خاصػة فػي ،إفريقيػا فػيالفسػاد  ةكجكد دراسات قانكنية فػي مجػاؿ مكافحػكذلؾ صعكبة 
جػػػرت حػػػكؿ الفسػػػاد السياسػػػي قػػػد الدراسػػػات ك البحػػػكث  ألمػػػب أفجزائػػػر، ذلػػػؾ ال الػػػدكؿ اإلفريقيػػػة مػػػ ا

فػػػي  فعميػػا تتبمػػكر التػػي لػػـ ،بمػػا يعػػكد ذلػػؾ إلػػػى حساسػػية المكضػػكع ك حدا ػػة آليػػات مكافحتػػػور خاصػػة، 
يػػة مػػف لكقابا ، المتعمػػؽ2006فبرايػػر سػػنة  20المػػؤرخ فػػي  01-06رقػػـ  قػػانكف إصػػدارإال بعػػد  الجزائػػر

 .الفساد ك مكافحتو

إلػى البحػث فػي  ادفعنػمػا فػي إفريقيػا ،  األخيػرة نظرا التساع نطاؽ ظػاىرة الفسػاد فػي السػنكات
إشػكالية مػا إذا ، ىذا مػا ي يػر ك الك ائؽ اإلفريقية مكضكع الفساد ك مكافحتو في إطار مختمؼ المبادرات

كانػػت ىػػذه المبػػادرات ك الك ػػائؽ اإلفريقيػػة فػػي مسػػتكل تحػػدم خطػػكرة ظػػاىرة الفسػػاد ك ىػػؿ نجحػػت ىػػذه 
 اتليات القانكنية في التصدم لمفساد في إفريقيا ؟

اإلطػػار القػػانكني نتنػػاكؿ  قسػػمنا مكضػػكع البحػػث إلػػى بػػابيف رئيسػػييفاإلشػػكالية  لمعالجػػة ىػػذه
)البػػاب األكؿ(، مػػف خػػاؿ التعػػرؼ عمػػى ظػػاىرة الفسػػاد بصػػكرىا ك عاقتيػػا  لمكافحػػة الفسػػاد فػػي إفريقيػػا

طػػػرؽ إلػػػى تطػػػكر التشػػػريعات اإلفريقيػػػة ك الكطنيػػػة نت  ػػػـبمختمػػػؼ القضػػػايا فػػػي إفريقيػػػا )الفصػػػؿ األكؿ(، 
معاينػة ك مكافحػة الفسػاد  لكشػؼ ك اتليات القانكنيةمتصدم لمفساد )الفصؿ ال اني(، لننتقؿ إلى دراسة ل

  ػػػػػـ  مػػػػػف خػػػػػاؿ كشػػػػػؼ ك معاينػػػػػة الفسػػػػػاد فػػػػػي إفريقيػػػػػا )الفصػػػػػؿ األكؿ(، )البػػػػػاب ال ػػػػػاني(، قيػػػػػافػػػػػي إفري
لنخػػرج فػػي األخيػػر مػػف ىػػذه الدراسػػة بػػبعض  ، (ال ػػانيميكانيزمػػات مكافحػػة الفسػػاد فػػي إفريقيػػا )الفصػػؿ 

 الماحظات ك التكصيات. 
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 : اإلطار القانوني لمكافحة الفساد في إفريقيا الباب األوؿ

الفساد مف أىـ ك أعقد المكضكعات المطركحة ، التي تحتؿ اىتماـ مختمؼ دكؿ العالـ يعتبر 
كتعػػد مكافحػػة الفسػػاد أحػػد البنػػكد األساسػػية فػػي جػػدكؿ أعمػػاؿ الحككمػػات اإلفريقيػػة بعػػد  ،منيػػا اإلفريقيػػة

حصكؿ الدكؿ اإلفريقية عمى استقاليا، حيث كانت ىناؾ دعكات مسػتمرة إلػى سػف  ك تحػديث القػكانيف 
 مف أجؿ مكافحة الفساد.

األمػػػر دراسػػػة اسػػػتدعي  نظػػػرا لتفػػػاقـ حجػػػـ مشػػػكمة الفسػػػاد ك اسػػػتفحاليا فػػػي القػػػارة اإلفريقيػػػة،
أسػػػبابيا، عكامميػػػا، مكافحتيػػػا ك القضػػػاء عمييػػػا، خصكصػػػا لمػػػا ليػػػا مػػػف تػػػداعيات سػػػمبية عمػػػى عمميػػػة 
التنمية، لذلؾ يجب عمى األفارقة اتخاذ كافة اإلجراءات الازمة لسف القكانيف التي تكفػؿ مكافحػة الفسػاد 

 في مجاؿ مكافحة الفساد.ك تعديؿ قكانينيا المحمية بما يتناسب النظـ الدكلية  داخؿ القارة 

لتحديد اإلطار القانكني لمكافحة الفساد فػي إفريقيػا نتنػاكؿ مػدخؿ مفػاىيمي لظػاىرة الفسػاد فػي 
إفريقيػػػا مػػػف خػػػاؿ تحديػػػد مفيػػػـك الفسػػػاد ك عاقتػػػو بالتنميػػػة فػػػي إفريقيػػػا )الفصػػػؿ األكؿ(، لنعػػػالج تطػػػكر 

 )الفصؿ ال اني(.  اإلفريقية ك الكطنية اإلفريقية في التصدم لمفساد مف خاؿ تك يؼ الجيكد القكانيف
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 مدخؿ مفاىيمي لظاىرة الفساد في إفريقيا األوؿ:الفصؿ 
يشػػكؿ الفسػػاد ظػػاىرة خطيػػرة الرتباطػػو بالجريمػػة بػػؿ ك أصػػبح مػػف أىػػـ العكامػػؿ فػػي ظيكرىػػا        

 ك تأ يره السمبي عمى جميع المجاالت. ،ك انتشارىا، تنتيؾ مف خالو القيـ ك األخاؽ

رلػػـ أف الفسػػاد ظػػاىرة عامػػة تػػرتبط بمختمػػؼ المجتمعػػات، إال أنيػػا تحتػػؿ مكانػػا محكريػػا بػػيف 
مشكات القارة اإلفريقية، لذلؾ كانت مكافحة الفسػاد مػف بػيف أكلكيػات االتحػاد اإلفريقػي، عميػو سػنحاكؿ 

 بشػػكؿ دقيػػؽ عمػػى ظػػاىرة الفسػػاد فػػي إفريقيػػامػػف خػػاؿ ىػػذا الفصػػؿ األكؿ مػػف البػػاب األكؿ التعػػرؼ 

  ـ آ ارىا السمبية عمى التنمية في القارة اإلفريقية )المبحث ال اني(. )المبحث األكؿ(،

 المبحث األوؿ: مفيـو الفساد

، فقػػد أ بػػت كاقػػع عمػػى حػػد سػػكاء شػػمؿ الػػدكؿ الفقيػػرة ك الػػدكؿ الغنيػػةتلقػػد باتػػت ظػػاىرة الفسػػاد 
        المتقدمػػة أنيػػا لػػـ تكػػف يكمػػا بمػػأمف مػػف الفسػػاد، فقػػد أصػػبح الفسػػاد يشػػكؿ خطػػرا عمػػى الديمقراطيػػة  الػػدكؿ

ك دكلػػة القػػانكف ك حقػػكؽ اإلنسػػاف فػػي ىػػذه الػػدكؿ عامػػة ك اإلفريقيػػة خاصػػة، ك معالجتيػػا يقتضػػي بػػذؿ 
مكضػكع مكافحػػة مجيػكدات داخميػة، بػؿ تتطمػب تعاكنػػا إقميميػا ك دكليػا أيضػا، ك فػي ىػػذا اإلطػار يػدخؿ 

          ظػػاىرة الفسػػاد ضػػمف مػػا يعبػػر عنػػو بعالميػػة محاربػػة الفسػػاد، ك قػػد أفػػرزت الػػدكؿ اإلفريقيػػة عتبػػة التخمػػؼ
1ك الفقر، ذلؾ أف الفساد يمنع تحقيؽ النمك ك التقدـ بشكمو العاـ في شتى المجاالت 

. 

2في إطار فيـ ظاىرة الفساد 
ك معالجتيا تتبمػكر عػدد كبيػر مػف النظريػات فػي مجػاؿ مكافحػة  

3ىذه الظاىرة، ك عكلمة الفساد أدت في األمر إلى عكلمة الكفاح ضده 
. 

إف دراسػػة الفسػػاد يقتضػػي تػػكفر مجمكعػػة مػػف المفػػاىيـ مػػف خػػاؿ تعريفػػو، أسػػبابو، خصائصػػو 
 .)المطمب األكؿ(،  ـ التطرؽ إلى أشكالو ك آ اره )المطمب ال اني(

                                                           
األسباب ك ات ار ك اإلصاح  ، الطبعة األكلى، بيركت،  –ليماـ،   ظاىرة الفساد السياسي في الجزائر حميـ  محمد 1

 .239، ص 2011

 نظر :أ مف المعمكمات لممزيد  2

Petter LANGSETHY « An effective tool to redusce corruption international conférence  (Milan – Italy),    

19-20/11/1999, pp. 284 – 289.       
2  Voir a ce sujet : 
   Pierre LASCOUMES : « Corruptions », Presses de sciences Po, Paris, 1999 , P. 7. 
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 المطمب األوؿ : تعريؼ الفساد خصائصو و أسبابو

      لفيـ الفساد كمصطمح البد مف تعريفو تعريفا دقيقا لغة، اصطاحا ك قانكنا، خصائصػو
 ك أسباب انتشاره.   

 الفرع األوؿ : تعريؼ الفساد 

 يعتبر الفساد مصطمح متداكؿ لدل العاـ ك الخاص ك يتميز بمفاىيمو المختمفة.

 تعريؼ الفساد بوجو عاـ  -أوال 

 نتطرؽ إلى تعريؼ الفساد لغة ك اصطاحا ك قانكنا.

 التعريؼ المغوي  -0

   ك يقاؿ فسد الشيء فسكد فيك فاسد  لقد جاء في المصباح المنير أف الفساد مف مادة فسد،

، ك لمفساد في المغة معاني عديدة منيػا 1ك االسـ فساد، ك المفسدة خاؼ المصمحة ك جمعيا المفاسد  
، فيقػػاؿ أصػػمح الشػػيء بعػػد إفسػػاده أم اإلصػػاحضػػد ىػػك التمػػؼ ك العطػػب ك االضػػطراب ك الخمػػؿ،  ك 
  فاسد القـك أم تدابركا ك تقاطعكا.أقامو، منيا أيضا التقاطع ك التدابر، فيقاؿ ت

دة ك مختمفػة، إذ يػرد بمعنػى لػو معػاني متعػد  ( Corruption )  أما الفساد في المغة الفرنسية
 قػػػد يػػػػرد بمعنػػػػى ك، أك تشػػػكييا لمحقيقػػػػة ، أك لعقػػػػد ، أك تحريفػػػا لػػػػنص كسػػػيمة لرشػػػػكة قػػػاض  أك حػػػػاكـ 

        كمػػا قػػد يعنػػي السػػرقة ك االخػػتاسالتخريػػب ك التػػدمير ك التمػػؼ ،  أك، أك الظمػػـ الكاضػػح  ،االضػػطياد
 .2 ك االبتزاز أك خرؽ القكانيف

                                                           
1
 Stephen R. RILLEY, “ The political economy of anti-corruption strategies in Africa »,                         

European journal of development research, vol. 10 , n°. 1 (1998), and fredrik GALTUNG  “ Criteria for 

sustainable corruption contral, “ European journal of development research, vol. 10, n° 1, 1998,               

pp. 106-122. 
، مركز 30عنترة بف مركزؽ،  المقاربة اإلسامية في تحديد مفيـك الفساد ، المجمة العربية لمعمـك السياسية، العدد  2

 .96-95، ص 2011دراسات الكحدة العربية، بيركت، 
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، الػػذم لػػو دالالت ك اسػػتعماالت متعػػددة الفسػػاد ( Corruption )أمػػا فػػي المغػػة اإلنجميزيػػة 
 .1 شيء ما يعني كسر

كما يقصػد بػو تضػييع األمانػة  ،المجتمع كما يقصد بالفساد أيضا تدىكر القيـ األخاقية داخؿ
 .2 ك الغش

 والرشػػكة ، كمػػا يقصػػد بػػمػػف أك ػػر المعػػاني تعبيػػرا عػػف مصػػطمح الفسػػاد فػػي المغػػة اإلنجميزيػػة 
ك إسػػػاءة اسػػػتعماؿ  االبتػػػزاز ، 3 ليػػػاب النزاىػػػة أك األذل أك السػػػكء، التغييػػػر مػػػف الصػػػالح إلػػػى السػػػي  

تعبػػر عػػف أعمػػاؿ  ك ىػػي كميػػا مصػػطمحاتالمحسػػكبية ك التحيػػز،  السػػمطة ك النفػػكذ، االحتيػػاؿ ك الغػػش،
4فاسدة، ك ىذا ما يؤدم في النياية إلى تدمير ك تخريب المجتمع

. 
 
 التعريؼ االصطالحي  -2

، أم مخالفػة  5تـ تعريؼ الفساد في الشرع اإلسامي عمى أنو جميع المحرمات ك المكركىات
6كؿ ما ىك مشركع، فالفساد يعني الخركج عف االعتداؿ ك االستقامة 

. 

أك شػرط  يطمػؽ عميػو الجميػكر فػي بػاب المعػامات بأنيػا فاسػدة أم مخالفػة ركػف مػف أركانيػا
 بالتالي ال ترتب آ ارىا الشرعية.مف شركطيا ك 

     نػػذكر منيػػا قكلػػو تعػػالى : 7ك قػػد كرد مصػػطمح الفسػػاد فػػي القػػراف الكػػريـ فػػي خمسػػيف مكضػػعا 
   لك كاف فييما آلية إال اهلل لفسدتا   

8
. 

                                                           
         ، كمية الحقكؽ  2006-1995،  تأ ير الفساد السياسي في التنمية المستديمة : حالة الجزائر : عبدك  مصطفى 1

 .18، ص 2008ك العمـك السياسية، جامعة باتنة، 
2
 Oxford learner’s pocket dictionary, third edition, oxford university press, 2007, p.95. 

 .19ص  ،2003يخ داكد،  الفساد كاإلصاح ، منشكرات اتحاد الكتاب العرب، دمشؽ، عماد صاح عبد الرزاؽ، الش 3
 .95سابؽ، ص المرجع العنترة بف مركزؽ،  4

، بف منظكر، لساف العرب، دار صادر، بيركت،  5  .1990أبي الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر
 .    06ص    ،2004محمد المدني بكساؽ،  التعريؼ بالفساد ك صكره مف الكجية الشرعية  ، دار الخمدكنية،  الجزائر ،  6
نكاؼ سالـ كنعاف،   الفساد اإلدارم المالي : أسبابو، آ اره ك كسائؿ مكافحتو ، مجمة الشريعة ك القانكف، جامعة  7

 .84، ص 2008، جانفي 33اإلمارات، العدد 
 مف سكرة األنبياء. 22اتية  8
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،  ك كػذا مػا  1كذلؾ قكلو عز كجؿ   ظير الفساد في البر ك البحر بما كسبت أيدم الناس   
ف سػػػكرة النمػػػؿ فػػػي قكلػػػو سػػػبحانو ك تعػػػالى :   قالػػػت أف الممػػػكؾ إذا دخمػػػكا قريػػػة مػػػ 34جػػػاء فػػػي اتيػػػة 

ك كػػذا قكلػػو سػػبحانو ك تعػػالى :   إنمػػا جػػزاء الػػذيف يحػػاربكف اهلل  ك رسػػكلو ك يسػػعكف فػػي   2أفسػػدكىا  
، كػػذلؾ قكلػػو تعػػالى :   ك ال تبػػ  الفسػػاد فػػي األرض إف اهلل ال يحػػب  3األرض فسػػاد أف يقتمػػكا ....   

4فسديف   الم
. 

نجػػد أف ممػػا سػػبؽ ذكػػره أف اتيػػات الكريمػػة أشػػارت إلػػى جممػػة مػػف المفاسػػد كالشػػرؾ،  ك قطػػع 
 األرحاـ، ك نقض عيد اهلل ، ك إلحاؽ الضرر بالبيئة البرية ك البحرية....

كمػػا كرد أيضػػا لفػػظ الفسػػاد فػػي السػػنة النبكيػػة الشػػريفة نػػذكر قكلػػو صػػمى اهلل عميػػو ك سػػمـ ممػػا 
، كما 5رة رضي اهلل عنو أنو قاؿ :   المتمسؾ بسنتي عند فساد أمتي لو آجر شييد   ركم عف أبي ىري

ك سػمـ    ركم عف معاكية بف أبي سفياف رضي اهلل عنو أنو قاؿ :   سمعت رسكؿ اهلل صػمى اهلل عميػو 
6يقكؿ :   إنما األعماؿ كالكعاء إذا طاب أسفمو طاب أعاه ك إذا فسد أسفمو فسد أعاه   

. 

ناحظ مف خاؿ ىذه األحاديث الشريفة أف معنػى الفسػاد جػاء مطابقػا لممعػاني المػذككرة فػي  
 القراف الكريـ ك مف مدلكلو تمؼ الشيء ك خركجو عف المألكؼ.

 التعريؼ الفقيي  -3
ىناؾ عدة محاكالت لتعريؼ الفساد، فيناؾ مف ينظر إلػى الفسػاد مػف منظػكر أخاقػي أم أنػو 

كمف في الخركج عمى المعايير ك التقاليػد األخاقيػة لممجتمػع  ك تبعػا لػذلؾ يعػرؼ ظاىرة لير أخاقية ت

                                                           
. 41اتية  1  مف سكرة الرـك
 مف سكرة النمؿ. 34اتية  2
 مف سكرة البقرة. 20اتية  3
 .مف سكرة القصص 77اتية  4
، دار الفكر لمطباعة ك النشر ك التكزيع، بيركت     سنف أبي داكد  السجستاني،  شعتألأبك داكد سميماف بف ا 5

 ، بدكف صفحة.1994
، دار الفكر لمطباعة ك النشر ك التكزيع    سنف ابف ماجة  أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني الشيير بابف ماجة،  6

 ، بدكف صفحة. 2003بيركت 
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أك المكضػكعة   الفساد عمى أنو :   كؿ سمكؾ منحرؼ تم ؿ خركجا عػف القكاعػد القائمػة سػكاء المكرك ػة
 ك ذلؾ بيدؼ تحقيؽ مصمحة خاصة  

1
. 

بػاقي الكظػائؼ، حيػث  ك مف منظكر كظيفي ينظر إليو عمى أنو كظيفة اجتماعية شأنيا شػأف
يسػػتطيع الفػػرد حػػؿ بعػػض المشػػاكؿ باسػػتعماؿ الفسػػاد مػػ ا : تقػػديـ رشػػكة لقضػػاء مصػػمحة ك فػػي المقابػػؿ 

 ستمرار في ذلؾ بطريقة لير مشركعة.يستفيد المكظؼ مف إعانات تشجعو عمى اال

باإلضػػػػافة إلػػػػى ىػػػػذه االتجاىػػػػات المختمفػػػػة، نجػػػػد أف الفسػػػػاد يشػػػػجع عمػػػػى ظيػػػػكر مجمكعػػػػات 
ة ليػر قانكنيػة، ك يسػاعد عمػى اخػتاس األمػكاؿ ك تحكيميػا، ك يشػكؿ مساسػا بالمبػادئ ك القػيـ اقتصػادي

2الديمقراطية 
. 

               صػامكيؿ فيميػبس ىنتنجتػكفك مف التعريفات الفقيية لمفساد ما ذىػب إليػو المفكػر 

Samuel Phillips Huntington المعػايير المتفػؽ  عمى أنو :   سمكؾ المكظؼ العاـ عندما ينحرؼ عمػى
 عمييا لتحقيؽ أىداؼ ك لايات خاصة  

3
. 

عمػى  Simpikinsك سػيمبكنز R. Wralth كما عرؼ الفساد بشػكؿ عػاـ كػؿ مػف ركنالػد ركلػث 
 .4   أنو :   كؿ فعؿ يعتبره المجتمع فسادا، ك يشعر فاعمو بالذنب ك ىك يرتكبو

ديميرتػز     ٲعي ك االقتصػادم الفقيػو عنػد ك مف أكائؿ الفقيػاء الػذيف قػدمكا تعريفػا لمفسػاد االجتمػا
H. Edehertz  عمػػى أنػػو :   فعػػؿ ليػػر قػػانكني أك صػػكر مػػف األفعػػاؿ ليػػر القانكنيػػة التػػي تػػـ ارتكابيػػا

بأساليب لير مادية، ك مف خاؿ أساليب سرية تتسـ بالخداع القانكني ك االجتماعي، ك ذلؾ لمحصػكؿ 
 .عمى أمكاؿ أك ممتمكات أك لتحقيؽ مزايا شخصية أك تجارية  

ذىػػب إليػػو المػػدير العػػاـ لممنظمػػة العربيػػة لمكافحػػة  نشػػير إلػػى مػػا أيضػػا فػػي تعريػػؼ الفسػػادك 
ك مػا –أم مػف دكف كجػو حػؽ  –الفساد، عامر خياط بقكلو :   كؿ ما يتصؿ باالكتساب لير المشركع 

                                                           
، بدكف 05عبد الحميـ بف مشرم، عمر فرحاتي   الفساد اإلدارم : مدخؿ مفاىيمي ، مجمة االجتياد القضائي، العدد  1

 .10سنة، ص 
2
  Marc segonds, «  Internationalisation de l’incrimination de la corruption : … ou le devenir répressif d’une 

arme économique, Revue mensuelle, lexis nexis, jurisclasseur, Droit pénal, Septembre 2006, P. 06. 
3
 Samuel. P. Huntington, « Modernization and corruption », article in the book of : political corruption : 

concepts and contexts, by Arnold. J.Heidenheimer and Michael, 3 
rd 

edition, transaction publishers, 2001,  

P. 253. 
 .39مرجع السابؽ ، ص عبد الحميـ بف مشرم، عمر فرحاتي، ال 4
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    ينػػتج عنػػػو، لعنصػػػرم القػػكة فػػػي المجتمػػػع : السػػمطة السياسػػػية ك ال ػػػركة، فػػي جميػػػع قطاعػػػات المجتمػػػع، 
لفسػػاد، فباإلضػػافة إلػػى االسػػتغاؿ ليػػر المشػػركع لممػػاؿ الػػذم ك أكػػد عمػػى ضػػركرة التكسػػع فػػي مفيػػـك ا

تتسػػاكل فيػػو نكعػػا مػػا الػػدكؿ العربيػػة مػػع الػػدكؿ المتقدمػػة، فانػػو البػػد مػػف مكافحػػة مختمػػؼ مظػػاىر الفسػػاد 
المرتبطة بالسمطة السياسية في مختمؼ البمداف العربية، ذلؾ أف الدكؿ المتقدمػة قػد اسػتطاعت عمػى حػد 

سياسية لكي تجتاز مظاىر الفساد السياسي مف خاؿ نجاحيػا فػي إقػرار ك ترسػيخ قكلو تطكير نظميا ال
ك ذلػػؾ مػػف خػػاؿ تطكيرىػػا لمبػػدأ  ك المسػػاءلة التػػي تػػؤمف فعاليػػة آليػػات المحاسػػبةالممارسػػة الديمقراطيػػة 

الشػػعب لمقيػػاـ بػػدكر الرقابػػة عمػػى عمػػؿ  ةالمشػػاركة الشػػعبية فػػي العمميػػة السياسػػية، ىػػذا مػػف خػػاؿ تييئػػ
ك جػاء تعريفػو  ، 1 السمطتيف التشريعية ك التنفيذية، ك ىػي رقابػة يػزداد تأ يرىػا كممػا ارتفػع سػقؼ الحريػة

بأنػو كػؿ إخػاؿ بكاجػب األمانػة التػي يفرضػيا العمػؿ    ،Encarta 1997أيضػا فػي المكسػكعة الفرنسػية 
المتم ػػؿ فػػي  2 ة مػػف المنػػافع العامػػة، ك الفسػػاد اإلدارمالػػكظيفي، ك ىػػك يجمػػب لممػػكظفيف منػػافع خاصػػ

الرشكة يككف أك ر خطكرة الف الشخص الذم يمػارس عممػو الػكظيفي يمػتمس منػافع شخصػية مػف خػاؿ 
ك أشػػياء أخػػرل بغيػػة إتمػػاـ عمػػؿ يقػػع ضػػمف كظيفتػػو  ، تتم ػػؿ فػػي التعػػكيض المػػادم ك اليػػدايا كظيفتػػو

 حتى يأخذ مف المتعامميف بعض المنافع   األساسية، أك تقكـ بعرقمة ىذه األعماؿ
3
. 

    ك مف التعاريؼ المقدمة لمفساد مف قبؿ الفقياء العرب نذكر الدكتكر عطا اهلل خميؿ بأنو : 
ال   سػػػكء اسػػػتخداـ السػػػمطة أك المنصػػػب العػػػاـ لغايػػػات شخصػػػية، ك يتػػػدرج الفسػػػاد عمػػػى سػػػبيؿ الم ػػػاؿ

            كذ ك الكسػػػػػػاطة، ك المحسػػػػػػكبية،  ك االحتيػػػػػػاؿ،الحصػػػػػػر مػػػػػػف الرشػػػػػػكة، ك االبتػػػػػػزاز، ك اسػػػػػػتغاؿ النفػػػػػػ
ك اسػتغاؿ مػاؿ التعجيػؿ، ك الفسػاد لػيس حكػرا عمػى القطػاع العػاـ، ك إنمػا ىػك  ك االختاس، ك التزكيػد

أيضػػا مكجػػكد فػػي القطػػاع الخػػاص، ك يعتبػػر القطػػاع الخػػاص أيضػػا متػػكرط إلػػى حػػد كبيػػر فػػي معظػػـ 
 اـ  أشكاؿ الفساد المكجكد في القطاع الع

4
. 

بكسػػػف الفسػػػاد اإلدارم بأنػػػو :   اسػػػتغاؿ الكظيفػػػة العامػػػة            ٲكمػػػا عػػػرؼ األسػػػتاذ أحمػػػد إبػػػراىيـ 
ك المصػػادر العامػػة لتحقيػػؽ منػػافع شخصػػية أك جماعيػػة بشػػكؿ منػػاؼ لمشػػرع ك األنظمػػة الرسػػمية، سػػكاء 

                                                           
 .12، ص عبد الحميـ بف مشرم، عمر فرحاتي، المرجع السابؽ  1

2
  Voir à ce sujet :  

 F. Acosta, « La corruption politico-administrative : émergence, constitution et éclatement d’un champ 

d’études », Déviance et Société, 9 (4), 1985, PP. 333-353. 
3
  Microsoft Encarta 97, CD Room, 1997, P. 13. 

 .12ص  ،عبد الحميـ بف مشرم، عمر فرحاتي، المرجع السابؽ 4
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يمارسيا عميو األفراد مف كاف ىذا االستغاؿ بدافع شخصي مف المكظؼ بذاتو أك نتيجة لمضغكط التي 
 .1 ك سكاء كاف ىذا السمكؾ تـ بشكؿ فردم أك بشكؿ جماعي   ، خارج الجياز الحككمي

يظيػػر مػػف خػػاؿ التعػػاريؼ المػػذككرة أف الفسػػاد كمفيػػـك أكسػػع ألنػػو يقػػـك عمػػى مجمكعػػة مػػف 
فتو األفعػػػػاؿ يقػػػػـك بيػػػػا أشػػػػخاص يسػػػػتغمكف كظيفػػػػتيـ فػػػػي األعمػػػػاؿ المكسػػػػكمة بالفسػػػػاد أك مسػػػػتعما صػػػػ

ك المكظفػػػكف ىػػػـ الكسػػػيمة البشػػػرية التػػػي  ،2 كمكظػػػؼ ك مكقعػػػو الػػػكظيفي لتسػػػييؿ القيػػػاـ بيػػػذه األفعػػػاؿ
تستعمميا اإلدارة مف أجؿ تقديـ الخدمات لمجميكر باإلضافة إلى الكسيمة المادية التي تستعيف بيا ألداء 

 .3كظيفتيا المتم مة في األمكاؿ العامة 
، ك اصػػطاحا :   كػػػؿ  4يمكػػف تعريػػؼ المػػاؿ العػػاـ لغػػػة :   أنػػو مػػا ممكتػػو مػػػف كػػؿ شػػيء   
، كما عرؼ أيضػا بأنػو:    5شيء نافع لإلنساف يصح أف يستأ ر بو دكف ليره ك يككف محؿ لمحقكؽ   
:   ك عػرؼ أيضػا  بأنػو  ، 6الحؽ ذك القيمة المالية ، عينا كاف أك منفعة أك حقا مف الحقػكؽ العينيػة   

 .  7مجمكعة مف األمكاؿ التي تعكد إلى السمطة العامة   

  الفساد قانونيا:تعريؼ   -ثانيا

يتميز الفسػاد ككنػو مػف المسػائؿ ك المصػطمحات المتداكلػة بمفػاىيـ متعػددة قانكنيػة ك اقتصػادية         
القػػانكني لمفسػػاد  نحػػاكؿ أف نسػػتعرض المفيػػكـك كطنيػػة،  ك سياسػػية ك اجتماعيػػة، إداريػػة،  قافيػػة، دكليػػة

 .، إفريقي، كطنيمف منظكر دكلي

                                                           
 .15 - 14، ص عبد الحميـ بف مشرم، عمر فرحاتي، المرجع السابؽ  1

2  Voir à ce sujet :  

 Y. Mény, « La corruption dans la vie publique », Problèmes politiques et sociaux, 779, 1997. 
 ، الطبعة ال انية، دار ىكمو،  –دراسة مقارنة  –نكفؿ عمي عبد اهلل صفك الدليمي،   الحماية الجزائية لمماؿ العاـ  3

 .74، ص 2006الجزائر، 

الطاىر احمد الزاكم،   ترتيب القامكس المحيط عمى طريقة المصباح المنير ك أساس البالة  ، الجزء الرابع، دار  4
، الشيخ عبد اهلل البستاني،   البستاف  ، المجمد ال اني، المطبعة األمريكانية، 298، ص 1979الكتب العممية، بيركت، 

 .2105محيط  ، الجزء ال اني، ص ، بطرس البستاني،   قطر ال2222، 1927بيركت، 
 .5، ص 1935محمد كامؿ مرسي،   األمكاؿ  ، مطبعة الرلائب، القاىرة،  5
ص         ، 1986أحمد فراج حسيف،   الممكية ك نظرية العقد في الشريعة اإلسامية  ، الدار الجامعية، اإلسكندرية،  6

13. 
7
 Cyr Cambier, « droit administratif », maison ferdinand larcier, Bruxelles, 1968, P. 327. 
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نجد أف العديد مف القكانيف العقابية الكطنية تجـر األفعاؿ المكصكفة بجرائـ الفساد كالقانكف 
         الجزائرم ك المغربي ك المصرم.....الخ ك كذلؾ االتفاقيات الدكلية ك اإلقميمية منيا اإلفريقية

القكانيف  في  ـ في االتفاقيات الدكلية ك اإلقميميةتعريفو األكركبية ك األمريكية، سكؼ نبحث أكال  ك
     .الكطنية

  تعريؼ الفساد في القانوف الدولي -0

إف االىتماـ بقضية الفساد في العالـ ك إفريقيا خاصة ىي مسالة ليست بجديدة، إنمػا ىػي فػي 
1تطكر مستمر ك نتائجيا خطيرة خصكصا عمى اقتصاديات الدكؿ اإلفريقية 

. 

يمكػف أف نػذكر فػي ىػذا الصػدد بعػض االتفاقيػػات الدكليػة ك اإلقميميػة التػي عرفػت الفسػاد كمػػا 
 يمي :

 االتفاقيات الدولية  -أ

نػػػكرد فػػػي ىػػػذا الصػػػدد بعػػػض التعريفػػػات التػػػي جػػػاءت بيػػػا االتفاقيػػػات الدكليػػػة، باإلضػػػافة إلػػػى 
 المنظمات الدكلية.

 اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد   0-أ

 ، ك لػـ تعطػي ىػذه 2جػاءت اتفاقيػة األمػـ المتحػدة لمكافحػة الفسػاد المعركفػة باتفاقيػة ميريػدا 

فػػي فصػميا ال الػػث بتجػريـ مجمكعػة مػػف األفعػاؿ التػػي  3االتفاقيػة تعريفػا لمفسػػاد لكنػو أشػػارت إلػى صػكره 
 يقـك بيا المكظفكف العمكميكف ك ىي :

 الرشكة. -

 المتاجرة بالنفكذ. -

                                                           
1
 Charles MANGA FOMBAD, « Enrayer la corruption en Afrique : quelques leçons de  l’expérience de la 

direction du Bostwana chargée de la corruption et des délits économique », Revue international des 

sciences sociales, N°160, Juin 1999, P. 271.     

 
ديسمبر  14، دخمت حيز النفاذ في 58 -422اتفاقية األمـ المتحدة، المعتمدة بمكجب قرار الجمعية العامة رقـ 2

2005. 
، رسالة    أحمد بف عبد اهلل بف سعكد الفارس،   تجريـ الفساد في اتفاقية األمـ المتحدة ، دراسة تأصيمية مقارنة 3

 .30، ص  2008ماجستير ، الجامعة العربية لمعمـك األمنية ، الرياض، 
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 اختاس األمكاؿ العمكمية، الممتمكات في القطاع الخاص. -

 إساءة استعماؿ المكظؼ العمكمي لكظائفو ك مياـ منصبو. -

 اإل راء لير المشركع. -

 لسؿ العائدات اإلجرامية. -

 

منيا المكظؼ العمػكمي ك يمكػف أف نسػتنتج مػف خػاؿ كػؿ ىػذا أف  02كما عرفت في المادة 
الفساد ىك ارتكاب المكظؼ سكاء في القطاع العاـ أك الخاص سكاء كاف كطنيا أك أجنبيا أك دكليا ألحد 

 تفاقية.مف اال 08األفعاؿ المنصكص عمييا في المادة 

 الوطنية الحدود اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر 2-أ

  2000الكطنيػة لسػنة الحػدكد لقد نصت اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمػة المنظمػة عبػر 
 إلػى ضػركرة تجػريـ الفسػاد

 08ليػر أف معنػى الفسػاد جػاء مرادفػا تمامػا لمرشػكة، حيػث نصػت المػادة  ، 1
عمى ضركرة تجريـ مختمؼ صكر رشكة المكظفيف العمكمييف ك القائميف بالخدمة العمكمية كفقا لمػا منو 

 تقتضيو القكانيف الداخمية لمدكؿ األطراؼ في االتفاقية.

أك   نذكر أيضا التعاريؼ المتعمقػة بالفسػاد التػي جػاءت بيػا المنظمػات الدكليػة سػكاء الحككميػة
 لير الحككمية.

  l ة الدولية  منظمة الشفافي 3-أ

مػف بػػيف التعػاريؼ التػػي جػاء بيػػا منظمػة الشػػفافية الدكليػة   الفسػػاد ىػك سػػكء اسػتغاؿ السػػمطة 
 .2 لتحقيؽ مكاسب شخصية  ، أك   إساءة استعماؿ السمطة المككمة لتحقيؽ مكاسب خاصة  

                                                           
 55رقـ  لعامة بمكجب قرارىاالكطنية، اعتمدتيا الجمعية االحدكداتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر  1

 .2003سبتمبر  29، دخمت حيز النفاذ في  2000نكفمبر  15بتاريخ  25 –
 اإلشيار ك النشر  لاتصاؿ الكطنية المؤسسة طبع ،  الجزائر في الفساد لمكافحة القانكني النظاـ   ،مكسى بكدىاف 2

 .18، ص .2009 الجزائر، الركيبة، الطباعة كحدة
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يم ػػؿ ك كػذلؾ لمنظمػة الشػفافية الدكليػة مفيػـك خػاص بالنسػبة لمفسػاد فػي الجيػاز القضػائي إذ 
عندىا   أم تأ ير لير سميـ عمى العممية القضائية مف أم تخصص في كضع يمكنو مػف القيػاـ بػذلؾ، 

 ك يأخذ شكميف رئيسييف ىما :

 أكال التدخؿ السياسي مف خاؿ تخكيؼ القضاة.  -

أك يقبػؿ القاضػي  ؛جػر نظيػر تػأخير القضػيةٲ انيا الرشكة فقد يحصؿ المحػامي عمػى   -
 .1الرشاكل لإلسراع في الحكـ في القضية   

 منظمة الشرطة الجنائية الدولية  4– أ

لقػػد عرفػػت منظمػػة الشػػرطة الجنائيػػة الدكليػػة الفسػػاد بأنػػو :   أم مسػػار لمعمػػؿ أك امتنػػاع عػػف 
   الػػربحجػػؿ أفعػػؿ مػػف جانػػب أفػػراد أك منظمػػات دكليػػة عامػػة أك خاصػػة، فػػي انتيػػاؾ لمقػػانكف أك ال قػػة مػػف 

 أك الكسب  .

ك طبقػػا لممعػػايير العالميػػة لمكافحػػة الفسػػاد فػػي األجيػػزة الشػػرطية الصػػادرة مػػف اإلنتربػػكؿ فػػي 
 : 2 فاف مفيـك الفساد يتضمف ما يمي 2002جكيمية 

   الكعػػد أك الطمػػب أك القبػػكؿ أك محاكلػػة الحصػػكؿ بطريػػؽ مباشػػر أك ليػػر مباشػػر عمػػى نقػػكد  -
       أك أشػػػػياء ذات قيمػػػػة أك ىػػػػدايا أك خػػػػدمات أك مكافػػػػ ت أك منفعػػػػة لمعػػػػامميف فػػػػي الشػػػػرطة أك عسػػػػكرييف 
ك مػػدنييف سػػكاء ألنفسػػيـ أك ألشػػخاص آخػػريف أك جمعيػػات أك تجمعػػات مقابػػؿ القيػػاـ بعمػػؿ أك االمتنػػاع 

 عف عمؿ يتعمؽ بالقياـ بكاجباتيـ.

ا أك خػػػػدمات أك مكافػػػػ ت أك منفعػػػػة عػػػػرض أك تقػػػػديـ نقػػػػكد أك أشػػػػياء ذات قيمػػػػة أك ىػػػػداي -
لمعػػامميف فػػي الشػػرطة مػػف عسػػكرييف ك مػػدنييف سػػكاء ألنفسػػيـ أك ألشػػخاص آخػػريف ك سػػكاء كػػاف ذلػػؾ 

 أك لير مباشر مقابؿ القياـ بعمؿ أك االمتناع عف عمؿ يتعمؽ بالقياـ بكاجباتيـ. بطريؽ مباشر 

                                                           
                                          www.transparency.org  : منظمة الشفافية الدكليةنظر مكقع أ 1

2
 لممزيد مف المعمكمات انظر : الحسيف عمركش،   آليات مكافحة جريمة الفساد في نطاؽ منظمة الشرطة الجنائية 

 .10/01/2016تاريخ االطاع : ٬  https://www.univ-medea.dz:  االلكتركنيالدكلية ، المكقع 

http://www.transparency.org/
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العػػػػامميف مػػػػف شػػػػرطة مػػػػف القيػػػػاـ بعمػػػػؿ أك االمتنػػػػاع عػػػػف عمػػػػؿ يتعمػػػػؽ بالقيػػػػاـ بكاجبػػػػات  -
عسػػػكرييف أك مػػػدنييف يترتػػػب عميػػػو تعػػػريض شػػػخص إلػػػى االتيػػػاـ أك الحكػػػـ عميػػػو بجريمػػػة أك مسػػػاعدة 

 شخص لتجنيبو التعرض لممساءلة بصكرة لير قانكنية.

اإلدالء بمعمكمػػات شػػرطية ذات طػػابع سػػرم أك محظػػكر مقابػػؿ مكافػػأة أك أم منفعػػة ميمػػا  -
 كاف نكعيا.

اع عػػف عمػػؿ منصػػكص عميػػو عمػػى انػػو فسػػاد بمكجػػب قػػكانيف الػػدكؿ القيػػاـ بعمػػؿ أك االمتنػػ -
 األعضاء في االنتربكؿ.

المشاركة بشكؿ مباشر أك لير مباشػر أك المبػادرة أك أف يسػتخدـ ككسػيمة أك أداة قبػؿ  أك  -
بعد القياـ بعمؿ يػؤدم إلػى الحصػكؿ عمػى عمػكالت أك محاكلػة الحصػكؿ عمػى عمػكالت أك التػ مر عمػى 

 االمتناع عف عمؿ مف األعماؿ المذككرة في جميع النقاط السابقة.القياـ بعمؿ أك 

 تعريؼ البنؾ الدولي لمفساد 5-أ

عػػػرؼ البنػػػؾ الػػػدكلي الفسػػػاد كالتػػػالي:   الفسػػػاد ىػػػك إسػػػاءة اسػػػتعماؿ الكظيفػػػة العامػػػة لتحقيػػػؽ 
 فالفساد يحدث عادة : 1مكاسب خاصة   

 لتسييؿ عقد ك إجراءات مناقصة عامة.عندما يقـك مكظؼ بقبكؿ أك طمب أك ابتزاز رشكة  -

كما يتـ عندما يعرض ككاء أك كسطاء الشركات أك أعماؿ خاصة بتقػديـ رشػكة لاسػتفادة  -
 مف سياسات أك إجراءات عامة لمتغمب عمى منافسيف، ك تحقيؽ أرباح خارج إطار القكانيف النافدة.

مػة دكف المجػػكء إلػى الرشػػكة        كمػا يمكػػف لمفسػاد أف يحصػػؿ عػف طريػػؽ اسػتغاؿ الكظيفػػة العا -
2ك ذلؾ بتعييف األقارب أك سرقة أمكاؿ الدكلة مباشرة 

. 

ك ياحػػظ أيضػػا مػػف ىػػذا التعريػػؼ انػػو يرجػػع سػػبب الفسػػاد فػػي السػػمطات العامػػة ك يػػربط بػػيف 
الفساد ك أنشطة الدكلة ك تدخميا في السكؽ ك القطاع العاـ أم يستبعد القطاع الخاص ك يقكؿ في ىذا 

                                                           
 : نظرأممزيد مف التفصيؿ حكؿ مكقؼ البنؾ الدكلي مف الفساد ل 1

Sam VAKNIN," GUME AND  CORRUPTION " : UNITED PRESS INTERNATIONAL SKOPJE, 

MACEDONIA, 2003, P. 18. 
القانكف في مكافحة الفساد اإلدارم ك المالي  ، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، جامعة   دكر  عبد القادر الشيخمي، 2

 .349، ص 2006الدكؿ العربية، القاىرة، 
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            الحػػائز عمػػى جػػائزة نكبػػؿ:   إذا ألغينػػا الدكلػػة فقػػد ألغينػػا الفسػػاد   (Gary Becker)دد جػػارم بيكػػر الصػػ
 ك كأنو يحصر ظاىرة الفساد بكجكد الدكلة فإذا لابت لاب معيا.

 االتفاقيات اإلقميمية  -ب

األكركبيػػة، ، اإلفريقيػػةمنيػػا  ىنػػاؾ العديػػد مػػف االتفاقيػػات اإلقميميػػة التػػي تصػػدت لظػػاىرة الفسػػاد
 . األمريكية

 اتفاقية االتحاد اإلفريقي لمنع الفساد و مكافحتو  0- ب

التي طرحت في  ، 1يعتبر مكضكع الفساد مف بيف أىـ المكاضيع محؿ مناقشات ال نياية ليا 
ك مػف أىػـ  ، 3، حيػث أصػبح يشػكؿ عائقػا كبيػرا يجتػاح القػارة األفريقيػة  2مختمؼ المؤتمرات ك الندكات 

التحديات التي تعيؽ التنمية في إفريقيا ك مف بػيف القضػايا التػي تطػرح بك ػرة فػي إفريقيػا نظػرا أنيػا أك ػر 
4القارات فقرا ك تخمفا ك تيميشا 

. 

مػػف أىػػـ انجػػازات الػػدكؿ اإلفريقيػػة لمتصػػدم لظػػاىرة الفسػػاد ىػػي اتفاقيػػة االتحػػاد اإلفريقػػي لمنػػع 
 .2003يكليك سنة  11بمابكتك في الفساد ك مكافحتو المعتمدة 

بػػػػػالرجكع إلػػػػػى المػػػػػادة األكلػػػػػى منيػػػػػا نجػػػػػدىا تػػػػػنص عمػػػػػى أنػػػػػو يقصػػػػػد بالفسػػػػػاد :   األعمػػػػػاؿ                 
( 04أك الممارسػات بمػػا فييػػا الجػرائـ ذات الصػػمة التػػي تجرميػا   االتفاقيػػة   ك المشػػار إلييػا فػػي المػػادة )

 .5الفساد منيا ك التي اكتفت بذكر صكر ك مظاىر أعماؿ

 

 

                                                           
1
 Gilbert ETIENNE, «  les développements a contre courant », presses de la fondation nationale des sciences 

politiques, Paris, 2003, PP. 117-118. 
2
 René OWANA «  la corruption est une « affaire africaine »  impliquant l’état et les responsables publics, 

Edition Belin, Paris, 2006, P.71.     
3
 Jean François BARE, «  l’évaluation des politiques de développement », Harmattan, Paris, P. 52. 

 القانكف تخصص الحقكؽ في الماجستير شيادة لنيؿ مذكرة ،  إفريقيا في المستدامة التنمية ك النيباد  عنصر اليكارية،  4
 .6، ص2010 – 2009 كىراف، جامعة ، الحقكؽ كمية الدكلية، السياسات ك الدكلية العاقات:  االختيار العاـ،

5 Voir a ce sujet : 

   H. Sarassoro, « La corruption des fonctionnaires en Afrique. Etude de droit pénal comparé », Economica, 

Paris, 1979.  
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 االتفاقيات األوروبية لمكافحة الفساد   2-ب 

تعتبػػر الػػدكؿ األكركبيػػة مػػف الػػدكؿ السػػباقة فػػي بػػذؿ جيػػكد فػػي مجػػاؿ مكافحػػة الفسػػاد بإصػػدار 
  21بمالطػا ك التػي تػـ تأكيػدىا فػي الػدكرتيف  19تكصيات عف مؤ ـ كزراء العػدؿ األكركبيػيف فػي دكرتػو 

        تػػػػـ كضػػػػع برنامجػػػػا لمكافحػػػػة الفسػػػػاد، كمػػػػا أكصػػػػى رؤسػػػػاء دكؿك بنػػػػاءا عمػػػػى تمػػػػؾ التكصػػػػيات  22ك 
1ك حككمات مجمس أكركبا بكضع أجيزة قانكنية لمحاربة الفساد

. 

ك أىػػـ مػػا أسػػفرت عميػػو الجيػػكد األكركبيػػة ىػػك إصػػدار اتفػػاقيتيف ىمػػا، االتفاقيػػة الجنائيػػة حػػكؿ 
ك البركتكككؿ  01/07/2002التنفيذ في دخمت حيز ،  27/01/1999سبكرغ في  الفساد المكقعة بسترا

دخػػػػػػػػؿ حيػػػػػػػػز التطبيػػػػػػػػؽ فػػػػػػػػي  15/05/2003اإلضػػػػػػػػافي الممحػػػػػػػػؽ بيػػػػػػػػا ك المكقػػػػػػػػع بستراسػػػػػػػػبكرغ فػػػػػػػػي 
دخمػت حيػز  04/11/1999سػبكرغ فػي  ، ك االتفاقية المدنية حكؿ الفساد المكقعػة بسػترا01/02/2005

 .2 01/11/2003التنفيذ في 

 د االتفاقية األمريكية لمكافحة الفسا 3- ب

لقػػػد أدركػػػت مبكػػػرا خطػػػكرة ظػػػاىرة الفسػػػاد ك تصػػػدت ليػػػا بػػػإبراـ االتفاقيػػػة األمريكيػػػة لمكافحػػػة 
ك دخمػػت حيػز التنفيػػذ فػػي  1996مػػارس  29الفسػاد، تػػـ اعتمادىػا بكاسػػطة منظمػػة الػدكؿ األمريكيػػة فػي 

 .1997مارس  06

لػػػدكؿ مػػػف أىػػػدافيا ك ىػػػي تجػػػريـ كػػػؿ أفعػػػاؿ الفسػػػاد ك اقتنػػػاع الػػػدكؿ األعضػػػاء فػػػي منظمػػػة ا
األمريكية بأف الفساد يقكض شرعية المؤسسات العامة ك االضطرابات في المجتمع، ك النظاـ األخاقي 

ف الديمقراطية شرطا أساسيا لتحقيؽ االسػتقرار ك السػاـ أك العدالة ك كذلؾ التنمية الشاممة لمشعكب، ك 
الكظػػػائؼ العامػػػة ك قمقيػػػا  ك التنميػػػة فػػػي المنطقػػػة، ك يتطمػػػب ذلػػػؾ مكافحػػػة كػػػؿ أشػػػكاؿ الفسػػػاد فػػػي أداء

       الشػػػديد لمعاقػػػة بػػػيف الفسػػػاد ك العائػػػدات المتأتيػػػة مػػػف االتجػػػار ليػػػر المشػػػركع بالمخػػػدرات التػػػي تقػػػكض
ك مساءلة األشػخاص   ك تيدد األنشطة التجارية ك المالية المشركعة ك المجتمع عمى جميع المستكيات

                                                           
حاحة عبد العالي،  اتليات القانكنية لمكافحة الفساد اإلدارم في الجزائر ، أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه في  1

 .  43، ص  2012/2013الحقكؽ تخصص قانكف عاـ، 
بكجاؿ صاح الديف،  الجيكد األكركبية لمكافحة الفساد ، الممتقى الكطني حكؿ اتليات القانكنية لمكافحة الفساد،  2

 .01، ص2008كمية الحقكؽ ك العمـك السياسية، جامعة كرڤمة، 
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الفاسػػديف مػػف أجػػؿ مكافحػػة الفسػػاد، ك التعػػاكف بػػيف أطرافيػػا  ك تبػػادؿ المعمكمػػات ك قػػد أنشػػأت منظمػػة 
آليػػة مراجعػػة النظػػراء تقػػكـ بمراقبػػة مػػدل احتػػراـ الػػدكؿ األطػػراؼ  2001سػػنة  (OAS)الػػدكؿ األمريكيػػة 

 لبنكد االتفاقية ك حرصيا عمى تطبيؽ ما جاء فييا.

 ني تعريؼ الفساد في القانوف الوط -2

 نعرؼ الفساد في بعض القكانيف كالقانكف الجزائرم ك المغربي  ك المصرم.

 القانوف الجزائري   –أ

مف الدستكر الجزائرم فاف المعاىػدة التػي يصػادؽ عمييػا رئػيس الجميكريػة  150تطبيقا لممادة 
حسب الشركط المنصكص عمييا في الدسػتكر تسػمك عمػى القػانكف، ك قػد صػادقت الجزائػر عمػى اتفاقيػة 

 12، ك اتفاقيػة االتحػاد اإلفريقػي لمنػع الفسػاد ك مكافحتػو، المعتمػدة فػي 1األمـ المتحدة لمكافحة الفسػاد 
، األمر الذم دفع بالمشرع الجزائر إلى سف ك استحداث قانكف خاص بالفسػاد  2بمابكتك  2003جكيمية 

 2006فبرايػر  20المػؤرخ فػي 01-06 أطمؽ عميو تسػمية   قػانكف الكقايػة مػف الفسػاد ك مكافحتػو   رقػـ 
ئػر فػػي ، ك يػػأتي ىػذا القػانكف فػي إطػار مشػاركة الجزا 3المتضػمف قػانكف الكقايػة مػف الفسػاد ك مكافحتػو 

مساعييا الدكلية لمكافحة الفساد ك مكاءمة تشريعيا الداخمي مع االتفاقية الدكلية، ك الدليؿ عمى ذلؾ أف 
 ىذا القانكف مستمد مف أحكاـ اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد.

( أبػكاب اليػدؼ 06مػادة مكزعػة عمػى سػتة ) 72يتضمف قانكف الكقاية مػف الفسػاد ك مكافحتػو 
ك الشػفافية    دعـ التدابير الرامية إلى الكقاية مف الفساد ك مكافحتو، تعزيز النزاىة ك المسػؤكليةمنو ىك 

فػػػي تسػػػيير القطػػػاعيف العػػػاـ ك الخػػػاص، تسػػػييؿ ك دعػػػـ التعػػػاكف الػػػدكلي ك المسػػػاعدة التقنيػػػة مػػػف أجػػػؿ 
4الكقاية مف الفساد ك مكافحتو، بما في ذلؾ استرداد المكجكدات 

. 

                                                           
 19المؤرخ في  128 – 04بمكجب المرسـك الرئاسي رقـ  صادقت الجزائر عمى اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد 1

 .2004،  26، العدد لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية 2004أفريؿ 
 137 – 06بمكجب المرسـك الرئاسي رقـ صادقت الجزائر عمى اتفاقية االتحاد اإلفريقي لمنع الفساد ك مكافحتو  2

 .2004،  26عدد ال  ج ج د ش ج ر، 2006أفريؿ  10المؤرخ في 
 .2006مارس  08المؤرخة في  14ج ج د ش العدد  ج ر 3
 عمؽ بالكقاية مف الفساد ك مكافحتو.، يت2006فبراير  20المؤرخ في  01- 06المادة األكلى مف قانكف رقـ  4
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المتعمػػػؽ  01 – 06( مػػػف قػػػانكف رقػػػـ  -ٲ -)الفقػػػرة  2لفسػػػاد فػػػي المػػػادة ك قػػػد جػػػاء تعريػػػؼ ا
 بالكقاية مف الفساد ك مكافحتو بنصيا :   يقصد في مفيكـ ىذا القانكف بما يأتي :

             كػػػػػؿ الجػػػػػرائـ المنصػػػػػكص عمييػػػػػا فػػػػػي البػػػػػاب الرابػػػػػع مػػػػػف ىػػػػػذا القػػػػػانكف   ( " الفسػػػػػاد " : ٲ
نجػػد أف المشػػرع الجزائػػرم قػػد جػػـر مجمكعػػة مػػف  ،01 – 06 رقػػـ بػػالرجكع إلػػى البػػاب الرابػػع مػػف قػػانكف

 : 1 ك اعتبرىا جرائـ فساد ك ىي عمى النحك التالي األفعاؿ

 رشكة المكظفيف العمكمييف. -

 االمتيازات لير المبررة في مجاؿ الصفقات العمكمية. -

 الرشكة في مجاؿ الصفقات العمكمية. -

 المكظفيف العمكمييف األجانب ك مكظفي المنظمات الدكلية العمكمية.رشكة  -

 اختاس الممتمكات مف قبؿ مكظؼ عمكمي أك استعماليا عمى نحك لير شرعي. -

 .الغدر -

 اإلعفاء ك التخفيض لير القانكني في الضريبة ك الرسـ. -

 استغاؿ النفكذ. -

 إساءة استغاؿ الكظيفة . -

 تعارض المصالح. -

 لير قانكنية.اخذ فكائد بصفة  -

 عدـ التصريح أك التصريح الكاذب بالممتمكات. -

 اإل راء لير المشركع. -

 تمقي اليدايا. -

 التمكيؿ الخفي لألحزاب السياسية. -

 الرشكة في القطاع الخاص. -

 اختاس الممتمكات في القطاع الخاص. -

 تبييض العائدات اإلجرامية. -

                                                           
1
، يتعمؽ بالكقاية مف الفساد     2006فبراير سنة  20المؤرخ في  01-06مف قانكف رقـ  47إلى  25أنظر المكاد مف  

 ك مكافحتو.
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 اإلخفاء. -

 إعاقة اليد الحسف لمعدالة. -

 الخبراء ك المبمغيف ك الضحايا.حماية الشيكد ك  -

 الباغ الكيدم. -

1عدـ اإلباغ عف الجرائـ  -
. 

 
ك الماحظ ىنا أف المشرع الجزائػرم قػد كفػؿ عػدـ التعػارض ك المكاءمػة بػيف القػانكف الػداخمي 

 ك القانكف الدكلي ك ذكره بدقة لكؿ جريمة تحت تسمية جرائـ الفساد.

ذلػػؾ أف ىػػذه الجػػرائـ يػػرتبط انتشػػارىا بانتشػػار الفسػػاد أك مػػا يعػػرؼ بالمنػػاخ الفاسػػد، لػػذلؾ جػػاء 
2قانكف الكقاية مف الفساد ك مكافحتو لمقضاء عمى جميع أشكاؿ ك مظاىر الفساد 

. 

 القانوف المغربي   – ب

ك مكافحتيػا باتػت قضػية تشػكؿ محػؿ  ،لقد أصبحت ظاىرة الفساد في المغرب مشكمة أساسػية
، ك قػػػد  3تطمعػػػات المجتمػػػع المػػػدني ك الػػػرأم ك الػػػدكر الػػػذم تمعبػػػو الصػػػحافة فػػػي تسػػػميط الضػػػكء عمييػػػا

( حػكؿ 1998ديسػمبر  31عػرؼ الظييػر) حيػثاتخذت المغرب مجمكعة مف القكانيف لمكافحػة الرشػكة، 
عمػى اتفاقيػة األمػـ المتحػػدة  2003نة سػػ المغػرب عػدة تعػديات زيػػادة عمػى التكقيػع ،الصػفقات العمكميػة

عمػػى مشػػركع قػػانكف تبيػػيض  ، كمػػا تػػـ التصػػكيت2007لمكافحػػة الفسػػاد ك المصػػادقة عمييػػا فػػي مػػام 
ك المصادقة عمى القانكف الخاص بالتصريح بالممتمكات مػف طػرؼ مجمػس الحككمػة فػي فيفػرم  األمكاؿ
ي ىػػذا الشػػأف تعػػرؼ بػػػ   الييئػػة تنصػػيب سػػمطة عميػػا فػػ 2005، بحيػػث قػػررت الحككمػػة منػػذ سػػنة 2007

 .(I.C.P.C)المركزية لمكقاية مف الفساد   

  

                                                           
 .12 – 11، ص  المرجع السابؽمكسى بكدىاف،    1
 .12، ص 2010ىناف مميكة،   جرائـ الفساد   ، دار الجامعة الجديدة ، ك اإلسكندرية،  2

3
 Azeddine AKESBI : « La corruption endémique au Maroc », revue d’étude et de critique sociale, N° 25, 

2008, P. 40.      
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ف إ، فػػ1997سػػنة  Maroc Transparencyالشػػفافية  –ك منػػذ االعتػػراؼ الفعمػػي بػػػ   المغػػرب 
1مكضكع الفساد أصبح ك ير التداكؿ عمى الساحة 

. 

إلػػى  1958سػػنة  ك قػػد أشػػار القػػانكف األساسػػي لمكظيفػػة العمكميػػة الصػػادر بػػو ظييػػر شػػريؼ
 الكاجبات الكظيفية التي يعتبر اإلخاؿ بيا فسادا إداريا كما يمي :

 احتراـ سمطة الدكلة.  -0

ر دحظر النشاط المربح بحيث يمتنع عمى المكظؼ أف يمارس بصػفة مينيػة أم نشػاط يػ -2
عميو دخا ك ال يزكؿ ىذا الخطر إال بمقتضػى قػرار يصػدره فػي كػؿ حالػة عمػى حػدل الػكزير المخػتص 
بعد مكافقة رئيس الػكزراء ك يجػكز إلغػاء ىػذا القػرار فػي أم كقػت ك ال يشػمؿ ىػذا المنػع إنتػاج المؤلفػات 

أك مرتبػػػاتيـ اإلداريػػػة  العمميػػػة  أك األدبيػػػة أك الفنيػػػة عمػػػى أنػػػو ال يجػػػكز لممػػػكظفيف أف يػػػذكركا صػػػفاتيـ
 بمناسبة نشر ىذه المؤلفات إال بمكافقة الكزير المختص.

حظر أعماؿ المقاكالت : حيث يمتنع عمى كؿ مكظػؼ ميمػا كانػت كظيفتػو أف تكػكف لػو  -3
أك المصػػمحة  مباشػػرة أك بكاسػػطة مػػا أك تحػػت أم اسػػـ كػػاف فػػي مقاكلػػة مكضػػكعية تحػػت مراقبػػة اإلدارة 

 التي ينتمي إلييا أك عمى اتصاليا بمصالح أف تمس بحريتو.

ت رتبتػػو فػػي السػػمؾ اإلدارم مسػػؤكؿ المسػػؤكلية عػػف أداء العمػػؿ : كػػؿ مكظػػؼ كيفمػػا كانػػ -4
عف القياـ بالمياـ التي عيدىا إليو كما أف المكظؼ المكمؼ بتسػيير مصػمحة مػف مصػالح مسػؤكؿ أمػاـ 
رؤسائو عف السمطة المخكلة لو ليذا الغرض ك عف تنفيذ األكامر الصادرة عنو ك ال يبػرآ فػي شػيء مػف 

أك عند مباشرتيا تعرضو  لمكظؼ في تأدية كظيفتوالمسؤكليات المنكطة بمرؤكسيو ك كؿ ىفكة يرتكبيا ا
 لعقكبة تأديبية زيادة إذا اقتضى الحاؿ مف العقكبات التي ينص عمييا القانكف الجنائي.

ك عنػػد متابعػػػة أحػػد المػػػكظفيف مػػف طػػػرؼ الغيػػػر بسػػبب ىفػػػكة ارتكبيػػا فػػػي عممػػو يتعػػػيف عمػػػى 
 يا مدنيا.المجتمع العمكمي أف يتحمؿ الغرامات المالية المحككـ عميو ب

عػػدـ إفشػػاء األسػػرار : يمتػػـز كػػؿ مكظػػؼ بكػػتـ أسػػرار المينػػة فػػي كػػؿ مػػا يخػػص األعمػػاؿ           -5
ك األخبار التي يعمميا أ ناء تأدية المياـ الكظيفية أك بمناسبة مزاكلتيا ك يمنع كذلؾ منعا كميػا اخػتاس 

                                                           
 25العدد   ىيبك ، محمد طزم ،   نشر آليات مكافحة الفساد بالمغرب  ، مجمة الدراسات ك النقد االجتماعي، تريسابي 1

 .96، ص  2008، 
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 يمكػف أف يتجػرد المكظػؼ مػف أكراؽ المصمحة ك مستنداتيا أك تبميغيا لمغير بصػفة مخالفػة لمنظػاـ ك ال
1ىذا االلتزاـ إال بمقتضى قرار مف الكزير الذم يتبعو 

. 

 القانوف المصري   –ت

لـ يضع المشرع المصرم تعريفا محددا لمفساد، نظػرا لعػدـ كجػكد جريمػة تسػمى جريمػة الفسػاد 
مف خاؿ تفحصنا لمتشريعات المصرية تكجد مجمكعة مف النصكص التي  لكفك  ،بالمعنى الحرفي ليا

تحمي الماؿ العاـ ك الكظيفة العامة ك تضػع عقكبػات عمػى سػكء اسػتخداـ ىػذه الكظيفػة العامػة مػف قبػؿ 
مترككا ميمة التعريؼ لمفقو  2عف القياـ بعمؿ يدخؿ ضمف أعماؿ كظيفتو  كامتناعوالمكظؼ العمكمي 

 لفسػػػاد كظػػػاىرة متعػػػددة األبعػػػاد مػػػف كػػػؿ النػػػكاحي السياسػػػية، القانكنيػػػة االقتصػػػاديةك القضػػػاء ذلػػػؾ أف ا
3االجتماعية، مف الصعب حصرىا في تعريؼ كاحد 

. 

ك قػػد اسػػتقر فقيػػاء القػػانكف اإلدارم عمػػى تعريػػؼ المكظػػؼ العػػاـ كفقػػا لمػػا جػػاءت بػػو المحكمػػة 
يػو بعمػؿ دائػػـ فػي خدمػة مرفػػؽ عػاـ تػػديره اإلداريػة العميػا بقكليػػا :   إف المكظػؼ العػاـ ىػػك الػذم يعيػػد إل

الدكلة أك احد أشخاص القانكف العاـ األحرل عػف طريػؽ شػغمو منصػبا يػدخؿ فػي التنظػيـ اإلدارم لػذلؾ 
 المرفؽ .

أما الفقو المصػرم فقػد عػرؼ المكظػؼ العػاـ :   كػؿ شػخص يعيػد إليػو بعمػؿ دائػـ فػي خدمػة 
        حػػػد أشػػػخاص القػػػانكف العػػػاـ اإلقميميػػػة أك المرفقيػػػةأأك  أحػػػد المرافػػػؽ العامػػػة التػػػي يتػػػكلى إدارتيػػػا، الدكلػػػة

 ك ذلؾ بتكليو منصبا دائما يدخؿ في نطاؽ التنظيـ اإلدارم لممرفؽ  . 

 مف خاؿ ىذه التعاريؼ فإنو البد مف تكفر عنصريف في المكظؼ العاـ :

 العمؿ في خدمة مرفؽ عاـ أك أحد أشخاص القانكف العاـ.  -

4منتظـ لير عارضأف يقـك بعمؿ   -
. 

                                                           
باؿ أميف زيف الديف ،   ظاىرة الفساد اإلدارم في الدكؿ العربية ك التشريع المقارف   ،الطبعة األكلى ، دار الفكر  1

 .322 – 321، ص  2009الجامعي ، اإلسكندرية ، 
2
  Daniel Dommel, «  Face à la corruption », éditions Dis, Ibn Khaldoun, Algérie, 2004, P .10. 

 .35، ص ، المرجع السابؽحسيف محمكد حسف 3
 .41 – 40، ص  المرجع السابؽ ،حسيف محمكد حسف 4
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فػرد البػاب ٲقد عالج المشرع المصرم الفساد اإلدارم في قانكف العقكبات في الكتػاب ال ػاني ك 
قػػػانكف عقكبػػػات مصػػػرم( ك البػػػاب الرابػػػع لجريمػػػة  111إلػػػى  103ال الػػػث لجريمػػػة الرشػػػكة )المػػػكاد مػػػف 

1ف عقكبات مصرم( قانك  119 – 112اختاس الماؿ العاـ ك العدكاف عميو ك الغدر في )المكاد مف
. 

بالنسبة لجريمة الرشكة فيي تعتبر مف الجرائـ الخطيرة التي يرتكبيا المكظػؼ العػاـ ذلػؾ ألنيػا 
تقكـ عمى االتجار لير المشركع بالكظيفة العامة، ك قد جـر المشػرع المصػرم الرشػكة مػف خػاؿ اتجػار 

 األخذ.المكظؼ أك استغالو لكظيفتو سكاء كاف ذلؾ بالطمب أك القبكؿ أك 

 ك مف بيف األفعاؿ المعاقب عمييا في جريمة الرشكة :

 – 103تجػػريـ طمػػب الرشػػكة لمقيػػاـ بعمػػؿ مػػف أعمػػاؿ الكظيفػػة أك لامتنػػاع عنػػو )المػػكاد   -0
 قانكف عقكبات مصرم(. 104 –مكرر  103

تجػريـ طمػب الرشػكة لمقيػاـ بعمػؿ مػف أعمػاؿ الكظيفػة أك لامتنػاع عػف عمػؿ يعتقػد خطػأ   -2
كظيفتػو أك يػزعـ أنػو مػف أعمػاؿ كظيفتػو حتػى ك لػك كػاف يقصػد عػدـ القيػاـ بػذلؾ العمػؿ  أنو مػف أعمػاؿ

 مكرر قانكف عقكبات مصرم(. 104)المادة 

تجريـ قبكؿ أم ىدية أك عطية بعد القياـ بالعمؿ حتػى ك لػك لػـ يكػف ىنػاؾ اتفػاؽ سػابؽ   -3
 قانكف عقكبات مصرم(. 105)المادة 

 105عنػو نتيجػة لرجػػاء أك تكصػية أك كسػاطة )المػػادة تجػريـ القيػاـ بالعمػؿ أك االمتنػػاع   -4
 مكرر(.

المزعكـ لمحصكؿ أك محاكلة الحصكؿ عمػى مصػمحة  تجريـ استعماؿ النفكذ الحقيقي أك  -5
 مكرر قانكف عقكبات مصرم(.   106شخصية )المادة 

تجػػريـ طمػػب الرشػػكة مػػف قبػػؿ أعضػػاء مجػػالس إدارات الشػػركات المسػػاعدة أك الجمعيػػات   -6
 106أك النقابػػػات أك المؤسسػػػات العامػػػة أك الجمعيػػػات المعتبػػػرة قانكنػػػا ذات نفػػػع عػػػاـ )المػػػادة التعاكنيػػػة 
 ( قانكف عقكبات مصرم(.ٲمكرر )

 قانكف عقكبات مصرم(. 107تجريـ الكعد أك العطية حتى إذا لـ تكف مادية )المادة   -7

                                                           
 .46، ص  نفس المرجع 1
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لخطكرة تمؾ الجػرائـ  أما بالنسبة لجريمة اختاس الماؿ العاـ ك العدكاف عميو ك الغدر : نظرا 
إلػى  112فقد جرميا المشرع المصرم لكصفيا جنايػات فػي البػاب الرابػع مػف الكتػاب ال ػاني فػي )المػكاد 

 قانكف عقكبات مصرم( ك قد عاقب عمى ىذه الجرائـ كما يمي : 119

 (.ؽ ع ـ 112جريمة اختاس الماؿ العاـ )المادة  -0

 (.ؽ ع ـ 113جريمة االستياء أك تسييؿ االستياء عمى الماؿ العاـ )المادة  -2

 (.ؽ ع ـ 115جريمة التربح مف الماؿ العاـ )المادة  -3

 (.ؽ ع ـ 116األضرار العمدم بالماؿ العاـ )المادة  -4

أك بعضػػو مممككػػا  ( مػػا يكػػكف كمػػوؽ ع ـ 119ك يقصػػد بػػاألمكاؿ العامػػة طبقػػا لػػنص المػػادة )
 ت اتتية أك خاضعا إلشرافيا أك إلدارتيا :إلحدل الجيا

 الدكلة ك كحدات اإلدارة المحمية. -0

 الييئات العامة ك المؤسسات العامة ك كحدات القطاع العاـ. -2

 النقابات ك االتحادات. -3

 المؤسسات ك الجمعيات الخاصة ذات النفع العاـ. -4

 الجمعيات التعاكنية. -5

المنشػػػػ ت التػػػػي تسػػػػاىـ فييػػػػا إحػػػػدل الشػػػػركات ك الجمعيػػػػات ك الكحػػػػدات االقتصػػػػادية ك  -6
 الجيات المنصكص عمييا في الفقرات السابقة.

1أم جية أخرل ينص القانكف عمى اعتبار أمكاليا مف األمكاؿ العامة  -7
. 

 

 الفرع الثاني: خصائص الفساد 

 كجزىا فيما يمي :نمكف أف يلمفساد خصائص ك مميزات 

 ك إدارية ك سياسية لير مستقرة. إف ممارسة الفساد يككف مف خاؿ معطيات اجتماعية -

كػػذلؾ تظيػػر مػػف خػػاؿ التمتػػع بمكاسػػب الفسػػاد ك االسػػتمرارية فػػي ذلػػؾ عنػػد األفػػراد دكف  -
 مساءلتيـ حتى أصبح مككنا  قافيا.

                                                           
 .51 – 46حسيف محمكد حسف، المرجع السابؽ، ص  1
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كجػػكد مػػف خػػاؿ مؤشػػرات الفسػػاد خمػػؿ فػػي الػػدخؿ ك ىػػذا مػػا يحػػكؿ دكف تحقيػػؽ مسػػتكل  -
1معيشي مناسب 

. 

بقكلػو انػو إخضػاع المصػالح العامػة ألىػداؼ خاصػة، ك انطاقا مف تعريػؼ اإلنػس لمفسػاد  -
 ـ انتياؾ األنماط المقبكلة لمكاجب ك المصمحة العامة، ك يرل كػذلؾ انػو يكػكف عػادة مصػحكبا بالسػرية 
ك الامباالة ألم نتائج قد تتمخض عنو ك تؤدم إلى معاناة الجميكر، ك تكصػؿ اإلنػس مػف خػاؿ ىػذا 

 ا يمي :التعريؼ عدة خصائص يمكف نذكرىا كم

 .اشتراؾ أك ر مف شخص في الفساد 

 .إنصاؼ أعماؿ الفساد بالسرية 

 .يقـك الفساد عمى االلتزاـ ك المصالح المتبادلة 

 .التمكيو في أنشطة الفساد 

 .يقـك الفساد عمى االحتجاج لقرارات محددة ك عمى التأ ير في ىذه القرارات 

 .ينطكم الفساد عمى خيانة ال قة ك الخديعة ك التحايؿ 

  الخمػػط مػػا بػػيف المصػػالح العامػػة )األدكار فػػي الحيػػاة العامػػة( ك المصػػالح الخاصػػة )األدكار
 في الحياة الخاصة(.

  خرؽ ك انتياؾ كؿ أنماط الكاجب ك المسؤكلة ذلؾ الف الفساد ىػك احتكػار لمقػكة  ك افتقػارا
 لمشفافية ك المساءلة.

 .2ك منفعة ذاتية شخصية التعريفات حكؿ الحصكؿ عمى كسب لير مشركع خاص تدكر ىذه

 الفرع الثالث : أسباب الفساد 

 إف الفساد كظاىرة متفشية في المجتمعات خاصة منيا اإلفريقية، تتعدد أسبابيا ك دكافعيا. 

 

                                                           
 .38 -37ص  ،مكسى بكدىاف ، المرجع السابؽ 1
دراسة اقتصادية حكؿ الجزائر  ،  –خمفي عمي، خميؿ عبد القادر ،   قياس الفساد ك تحميؿ ميكانيزمات مكافحتو  2

    ،  06/2009، 02العدد كمية الحقكؽ، جامعة الجزائر، المجمة الجزائرية لمعمـك القانكنية االقتصادية ك السياسية، 
 .247 – 246ص 
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 األسباب القانونية و القضائية  -أوال

 نذكر منيا : ىناؾ مجمكعة مف األسباب القانكنية ك القضائية

اليدؼ مف القضاء ىي إرسػاء العدالػة ، ك لتحقيؽ المصمحة العامةإف القكانيف ال تشرع إال  -
ك إعادة الحقكؽ ألصحابيا استنادا لمبدأ سيادة القانكف، لكف ىذه القكانيف لير كافية ك كاممة ك االلتزاـ 

ك قصػػػػكرىا أدل إلػػػػى تكسػػػػع نطػػػػاؽ  ، 1بيػػػػا بالشػػػػكؿ الػػػػذم يحمػػػػي المجتمػػػػع مػػػػف تفشػػػػي ظػػػػاىرة الفسػػػػاد
 .2الجريمة

كضكح القػكانيف أم التسػرع فػي إصػدار تشػريعات ك يػرة خاصػة بػاإلدارة العامػة، حيػث عدـ  -
تنطػػكم عمػػى عيػػكب فػػي الصػػيالة القانكنيػػة كالتنػػاقض ك الغمػػكض ك التعػػارض فػػي بعػػض األحيػػاف ك 
 التعديات رلـ حدا تيا، كؿ ىذا يؤدم إلى خمؿ في المنظكمة القانكنية  ك عجزىا عمى مكافحة الفساد.

جتماعية التي تعتبر مف أىـ األسباب الفعالة فػي انتشػار الفسػاد خاصػة فػي الػدكؿ عكامؿ ا -
اإلفريقيػة، بحيػث أف البيئػة االجتماعيػػة ليػا تػأ ير مباشػػر عمػى تصػرفات األشػػخاص ، بحيػث فػي دراسػػة 

بعنػػػػكاف   التحػػػػديث ك الفسػػػػاد   إف انتشػػػػار الفسػػػػاد يػػػػرتبط ارتباطػػػػا ك يقػػػػا بعمميػػػػات  Huntingtonأجراىػػػا 
ديث االقتصػػػادم ك االجتمػػػاعي السػػػريع ك أضػػػاؼ أف المدينػػػة خمقػػػت مناخػػػا مسػػػاعدا عمػػػى ظيػػػكر التحػػػ

 .الفساد ك انتشاره

انتشػػار الجيػػؿ ك تػػدني المسػػتكل التعميمػػي ك ال قػػافي لألفػػراد خصكصػػا فػػي الػػدكؿ اإلفريقيػػة  -
قػػكقيـ ممػػا التػػي تعػػاني مػػف األميػػة ك ضػػعؼ ال قافػػة خاصػػة القانكنيػػة ك جيػػؿ المػػكاطنيف بالقػػانكف ك ح

يػؤدم إلػى جعميػـ فريسػة لممػكظفيف الفاسػديف الػذيف يكقعػكف بيػـ مػف اجػؿ دفػع مزايػا ليػر مسػتحقة لقػاء 
 القياـ بعمؿ يدخؿ ضمف كظيفتيـ.

عكامػػػػؿ اقتصػػػػادية حيػػػػث لمظػػػػركؼ االقتصػػػػادية دكرا كبيػػػػرا فػػػػي ظيػػػػكر الفسػػػػاد فػػػػي الػػػػدكؿ   -
ض الخصػػبة لمفسػػاد فألمػػب الػػدكؿ الغنيػػػة أف ال ػػراء النفطػػػي ىػػك األر  Petter Eigenاإلفريقيػػة، ك يػػرل 

 نفطيا ىي أك ر الدكؿ فسادا.
 يمكف إجماؿ ىذه العكامؿ االقتصادية فيما يمي :

                                                           
 .18ص  ،2005المكتب الجامعي الحديث، الرياض،  ، مة تزامف ال تكأمو الفساد ك العكل  عامر الكبيسي ،  1
 .85، ص ، المرجع السابؽ عبد العالي حاحة 2
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سػػػكء تكزيػػػع ال ػػػركة ك المػػػػكارد : حيػػػث تعػػػاني مختمػػػؼ الػػػػدكؿ اإلفريقيػػػة تفاكتػػػا فػػػي تكزيػػػػع  -
ي تفسير الفساد ك ضعؼ المداخيؿ ك ال ركات، األمر الذم ك أف المب المكاطنيف يعانكف الفقر ك بالتال

الػػكالء إلػػى الكظيفػػة ك المصػػمحة العامػػة خاصػػة فػػي أكسػػاط المػػكظفيف العمػػكمييف ممػػا يػػؤدم إلػػى قبػػكؿ 
الرشػػكة ككسػػيمة لزيػػادة ركاتػػبيـ المتدنيػػة بحيػػث ىنػػاؾ عاقػػة بػػيف معػػدؿ الفسػػاد  ك المسػػتكل المػػنخفض 

1لألجكر 
. 

ساد ك الديمقراطية، فالفساد ينخفض في أف ىناؾ عاقة بيف الف (Bescalia)فكما يرل بسكاليا 
الدكؿ التي تتمتع بالديمقراطية، أما األنظمة الديكتاتكرية تؤدم انتشار الفساد في ظؿ لياب الديمقراطية 

 ك احتكار السمطة.

اإلفريقية إلى تركيز السػمطة بعػد اسػتقاؿ ىػذه الػدكؿ، ىػذا مػا  منياك قد شيدت الدكؿ النامية 
أدل إلػػػى السػػػيطرة عمػػػى  ػػػركات الػػػباد، ك إف كانػػػت قػػػد تسػػػمح بظيػػػكر مؤسسػػػات سياسػػػية ك دسػػػتكرية 
رسمية، ك لكف دكف أف تتمتع بفاعمية خصكصا في عممية صنع القرار ما أدل في الك ير مف الحػاالت 

قابات عسكرية ك حركب أىميػة ك تؤكػد إحػدل الدراسػات أف إفريقيػا كجكد صراعات السمطة في شكؿ ان
2( انقابا عسكريا ناجحا 70سبعكف ) 1952شيدت منذ عاـ 

. 
عػػدـ االلتػػزاـ بمبػػدأ الفصػػؿ بػػيف السػػمطات الػػ اث التنفيذيػػة ك التشػػريعية  ك القضػػائية، ممػػا  -

نزاىػػة الجيػػػاز القضػػػائي يعتبػػػر سػػػببا يػػؤدم إلػػػى اإلخػػػاؿ بمبػػػدأ الرقابػػة المتبادلػػػة ك ليػػػاب اسػػػتقالية ك 
3جكىريا في تشجيع الفساد

. 
ضػػػػعؼ مؤسسػػػػات ك أجيػػػػزة الدكلػػػػة خاصػػػػة مػػػػف حيػػػػث الرقابػػػػة ك سػػػػمب الحقػػػػكؽ ك تقييػػػػد  -

الحريات، ك صنع الحكاجز المختمفة لمصحافة الحػرة مػف اجػؿ عػدـ القيػاـ بػدكرىا المنػكط فػي المراقبػة ك 
4الشفافية ك اإلنذار

. 

 

                                                           
 .225ص   ،2001، 134مي فريد : رؤية نظرية : مجمة السياسة الدكلية، في باب االقتصاد الدكلي ك البيئة، العدد  1
 .64سابؽ، ص المرجع العامر الكبيسي ،  2
:  االطاع تاريخ ، http://www.justice-maroc.com:   االلكتركني المكقعلممزيد مف المعمكمات انظر :  3

06/01/201.    

 .39 -38مكسى بكدىاف، المرجع السابؽ ، ص  4
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 يمية األسباب الق -ثانيا

ضػػعؼ الػػكازع الػػديني ك األخاقػػي لػػدل األفػػراد ك ىػػذا يػػؤدم إلػػى نتيجػػة حتميػػة ك ىػػي انييػػار 
القيـ ك التقاليد ك العادات المتكار ة بيف األجياؿ ك اسػتبداليا بقػيـ ىشػة ك منحرفػة ك ليػر صػالحة لبنػاء 

 أم مجتمع كاف
1
. 

 األسباب االجتماعية  -ثالثا

إف لمبيئة االجتماعية دكرا مباشرا في سمككيات األفراد، فتقكية الركابط االجتماعية بيف األفراد، 
يؤدم إلى تفضيؿ المسؤكليف الحككميكف أقاربيـ ك أصدقائيـ خاصة في مجاؿ التكظيؼ في المناصػب 

م مػف خاليػا العميا بشكؿ لير شرعي أك عف طريؽ ما يسمى في القانكف باالمتيازات لير المبررة يؤد
2إلى تحقيؽ المكاسب ك المزايا لير المشركعة مما يؤدم بالنتيجة إلى زيادة الفساد في المجتمع 

. 

كذلؾ انتشػار ظػاىرة الفقػر ك سػكء التكزيػع ال ػركة بػيف أفػراد المجتمػع األمػر الػذم يػؤدم بػالفرد 
3إلى اخذ الرشكة أك االختاس

 . 

اسػػػتخداـ معادلػػػة ميمػػػة جػػػدا فػػػي ىػػػذا  (UNDP)ي ك لقػػػد قػػػاـ برنػػػامج األمػػػـ المتحػػػدة اإلنمػػػائ
 المجاؿ التي تعبر عف الفساد كما يمي :

الشػػػفافية ك ىػػػي  زائػػػدالنزاىػػػة  زائػػػدالمسػػػاءلة  نػػػاقصاالستنسػػػاب  زائػػػداالحتكػػػار  يعنػػػيالفسػػػاد 
4معادلة تعبر عف الفساد بصفة عامة سكاء في القطاع العاـ أك الخاص 

. 

 

                                                           
طاىر محسف الغالبي ، صالح ميدم محسف العامرم ،   المسؤكلية االجتماعية ك أخاقيات األعماؿ   ، الطبعة  1

 .390، ص  2005األكلى دار كائؿ لمنشر، األردف ، 
 منصكراف سييمة ،   الفساد االقتصادم ك إشكالية الحكـ الراشد ك عاقتيما بالنمك االقتصادم ، حالة الجزائر ، رسالةٳ 2

 .180 – 179، ص  2005/2006ماجستير، جامعة الجزائر، 
3  Voir a ce sujet : 

H. Sarassoro, « La corruption et l’enrichissement sans cause en Afrique aujourd’hui », Afrique 

Contemporaine, vol. 4 (156), 1990, pp. 195-206. 

4
         : مكافحة الفساد مف أجؿ الحد مف الفقر ، الفساد ك التنمية  ٬ (UNDP) برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي 

 .8، ص  2008ديسمبر 
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 آثارهالمطمب الثاني : أشكاؿ الفساد و 

 آ ار سمبية في مختمؼ المجاالت. ويترتب عن، إف لمفساد أشكاؿ ك صكر عديدة ك متنكعة 

 الفرع األوؿ : أشكاؿ الفساد 

باتػػت تفتػػؾ بالقػػارة اإلفريقيػػة فػػي مختمػػؼ بمػػدانيا  ،1متعػػددة األكجػػو  إف الفسػػاد كظػػاىرة خطيػػرة
 نػذكر عمػى سػبيؿ الم ػاؿ قانكنيػةضػع نصػكص تػـ ك  أصبحت تشكؿ سمككا إجراميا ك عمى ىذا األساس

ك  حيػػػػث قػػػػرر المشػػػػرع الجزائػػػػرم عقكبػػػػات صػػػػارمة عمػػػػى جػػػػرائـ الفسػػػػاد كالرشػػػػكة  ،التشػػػػريع الجزائػػػػرم
االختاس، ك لعؿ أىـ أشكاؿ ك صكر الفساد االعتداء عمى الماؿ العاـ ك االستياء عميو ك عمى كجػو 

 يمي : العمـك يمكف أف نحدد مجمكعة مف أشكاؿ الفساد ك صكره كما

تبذير الماؿ العاـ باستعماؿ عدة كسائؿ كاإلعفػاءات الضػريبية أك الجمركيػة، أك بمقابػؿ رشػكة 
ك الماؿ العاـ يمكف تعريفو بأنو كؿ تمؾ األمكاؿ التي تستعمؿ مف قبؿ الجميكر ك  2أك تبادؿ المصالح 

قػط خصكصػا مػا تنتجػو التي تتطمب نظاما قانكنيا خاصا الف الغرض منيا ليس التممؾ بؿ االستغاؿ ف
 .3مف مكارد مالية 

مػػف ذلػػؾ مػػا  ؛قػػد حػػدد المشػػرع الجزائػػرم مفيػػـك المػػاؿ العػػاـ فػػي مختمػػؼ النصػػكص القانكنيػػة 
 الممكية العامة ىي ممؾ المجمكعة الكطنية.أف مف الدستكر الجزائرم  18تنص عميو المادة 

لمطاقػػػػػة ، ك ال ػػػػػركات ك تشػػػػػمؿ بػػػػػاطف األرض، ك المنػػػػػاجـ ك المقػػػػػالع، ك المػػػػػكارد الطبيعيػػػػػة 
 المعدنية الطبيعية ك الحية، في مختمؼ مناطؽ األماؾ الكطنية البحرية، ك المياه ، ك الغابات.

                                                           
1 Jean CARTIER- BRESSON, « Economique politique de la corruption et de la gouvernance », 

L’HARMATTAN, Paris, 2008, pp .17 – 18. 
 لممزيد مف المعمكمات انظر :  2
 .06/01/2016، تاريخ االطاع :  http://www.justice-maroc.com  :المكقع االلكتركني   

3
، 1984ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، األمكاؿ العامة ك األشغاؿ العامة  ،  محمد يكسؼ المعداكم :   

 .05ص

http://www.justice-maroc.com/


 

- 33 - 
 

كما تشمؿ النقؿ بالسكؾ الحديدية، ك النقؿ البحرم ك الجكم، ك البريد ك المكاصات السػمكية 
 .1ك الاسمكية، ك أماؾ أخرل محددة في القانكف 

مػػػػف القػػػػانكف المػػػػدني الجزائػػػػرم :   تعتبػػػػر أمػػػػكاؿ لمدكلػػػػة، العقػػػػارات              688تػػػػنص المػػػػادة  كمػػػػا
ك المنقػػػكالت التػػػي تخصػػػص بالفعػػػؿ أك بمقتضػػػى نػػػص قػػػانكني لمصػػػمحة عامػػػة أك إلدارة أك لمؤسسػػػة 

ة فػػي عمكميػػة أك لييئػػة ليػػا طػػابع إدارم أك لمؤسسػػة اشػػتراكية أك لكحػػدة مسػػيرة ذاتيػػا أك لتعاكنيػػة داخمػػ
 نطاؽ ال كرة الزراعية  .

مف ؽ ـ ج :   ال يجكز التصرؼ في أمكاؿ الدكلة أك حجزىا  أك تممكيا  689المادة تضيؼ 
، 688بالتقادـ لير أف القكانيف التي تخصص ىذه األمػكاؿ إلحػدل المؤسسػات المشػار إلييػا فػي المػادة 

 .2تحدد شركط إدارتيا  ك عند االقتضاء شركط عدـ التصرؼ فييا   

ليػػػاب النزاىػػػة ك الشػػػفافية         ، اسػػػتغاؿ الكظيفػػػة العمكميػػػة لتحقيػػػؽ مصػػػالح خاصػػػة باإلضػػػافة 
 الرشكة إلى لير ذلؾ مف صكر ك أشكاؿ الفساد. ،الكساطة  ،المحاباة ،ك المحسكبية

 الفرع الثاني : آثار الفساد 
كىي تمس جميع الجكانب إف انتشار ىذه الظاىرة في القارة اإلفريقية لو آ ار خطيرة ك كخيمة 

 االجتماعية ك االقتصادية ك القانكنية ك السياسية ك يمكف أف نبرز ذلؾ كاألتي :

                                                           
1
 76 ج ج د ش العدد ج رالمتضمف الدستكر الجزائرم،  1996ديسمبر  7مؤرخ في  438-96المرسـك الرئاسي رقـ  

 المعدؿ بػ: 6، ص 1996ديسمبر  08المؤرخة في 
 .2002ابريؿ  14ة في المؤرخ 25 ج ج د ش العدد ج ر، 2002أبريؿ  10المؤرخ في  03-02القانكف رقـ  -

 .2008نكفمبر  16المؤرخة في  63 ج ج د ش العدد ج ر، 2008نكفمبر  15المؤرخ في  19 -08القانكف رقـ  -

 .2016مارس  07المؤرخة في  14 ج ج د ش العدد ج ر، 2016مارس  06المؤرخ في  01-16القانكف رقـ  -
 يتضمف القانكف المدني المعدؿ ك المتمـ : 1975سبتمبر سنة  26المؤرخ في  58-75أمر رقـ  2

يناير  29المؤرخ في  01-83المتعمؽ بالتأمينات، القانكف رقـ  1980لشت  09المؤرخ في  07-80القانكف رقـ  -
، القانكف رقـ 1985سنة المتضمف قانكف المالية ل 1984ديسمبر سنة  24المؤرخ في  21-84، القانكف رقـ 1983

المتضمف كيفية استغاؿ األراضي الفاحية التابعة لألماؾ الكطنية ك تحديد  1987ديسمبر  08المؤرخ في  87-19
 07المؤرخ في  01-89، القانكف رقـ  1988مايك  03المؤرخ في  14-88حقكؽ المنتجيف ك كاجباتيـ، القانكف رقـ 

مايك  13المؤرخ في  05-07   ، ك القانكف رقـ 2005يكنيك  20لمؤرخ في ا 10-05، القانكف رقـ 1989فبراير 
2007. 
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 آثار الفساد السياسية  -أوال 

يػؤدم إلػى فقػداف ال قػة  الفسػاد ةمبادرات ك آليػات فعميػة لمكافحػإرادة سياسية ك عدـ كجكد  إف
حقػػػكؽ المػػػكاطنيف ك حمايتيػػػا ك ترسػػػػيخ  ك عػػػدـ القػػػدرة عمػػػى تكػػػػريس مػػػف جيػػػػة، ك تعػػػارض المصػػػالح

 مف  جية أخرل الديمقراطية ك الحكـ الراشد ك الشفافية عمى النظاـ في حد ذاتو
1. 

 آثار الفساد االقتصادية                                                             -ثانيا 

حيػػػث يػػػؤدم الفسػػػاد إلػػػى تبػػػذير المػػػاؿ العػػػاـ         2نخػػص بالػػػذكر التنميػػػة فػػػي المجػػػاؿ االقتصػػػادم
ك االخػػػػتاس ك الرشػػػػكة ممػػػػا يػػػػؤ ر سػػػػمبا عمػػػػى االسػػػػت مار ك المػػػػاؿ الػػػػكطني ك ىػػػػركب رؤكس األمػػػػكاؿ 

 .3األجنبية ك ك رة االحتكارات ك العجز في مكارد الدكلة 

 آثار الفساد االجتماعية  -ثالثا 

عنيػػا ك انعكاسػػاتيا عمػػى البيئػػة االجتماعيػػة  تتم ػػؿ فػػي تمػػؾ الممارسػػات الفاسػػدة ك مػػا يترتػػب
لممجتمع مف المساس بالقيـ االجتماعية ك انتشار الجريمة ك استياءىـ مف نظاـ معػيف ك تكسػيع الفجػكة 

 بيف أفرادىا ك عدـ التكافؤ في الفرص مف كؿ النكاحي
4. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1
  Voir à ce sujet : 

 - A-J . HEIDENHIMER, Political Corruption, New York, Transaction Publishers, 1989. 
- P. HEYWOOD  et al., « Political corruption », Political Studies, 45, 1997. 

2  Voir à ce sujet :  
 D. Frisch, « les effets de la corruption sur le développement», le Courrier ACP-UE 158, juillet, 1996,        

pp . 66-70.  
عبد العالي حاحة،   مبررات استقالية قانكف الكقاية مف الفساد ك مكافحتو  ، مجمة االجتياد القضائي، العدد  3

 .83ص ، 2009الخامس، 
 .84نفس المرجع، ص  4
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 المبحث الثاني : مكافحة الفساد و التنمية في إفريقيا

أف ىناؾ خمس دعائـ لمتنمية كطنيا ك ىػي : السػاـ ، االقتصػاد  1يرل بطرس بطرس لالي 
 ، البيئة ، العدالة االجتماعية ك الديمقراطية.

 Agenda forضػػػػكء تصػػػػكره ليػػػػذه الػػػػدعائـ الخمػػػػس، طػػػػرح فػػػػي خطتػػػػو لمتنميػػػػة     فػػػػي

developmentمػػع القضػػايا ذات الصػػمة كجيتػػو فػػي التعامػػؿ    ك التػػي اعتبرىػػا مكممػػة لخطتػػو لمسػػاـ ك
 بالتنمية ك ذلؾ عمى النحك التالي :

ىناؾ حاجة ممحة إلى كضع ىدؼ القضاء عمى الفقر في كؿ بمد فػي المسػتقبؿ القريػب.         -
ك اقترح ذلؾ أف تكضع خطة فكرية في ىذا الشأف تيدؼ إلى تخفيض عدد الفقراء إلى النصؼ في كػؿ 

 بمد خاؿ العقد المقبؿ.

ادة النظر في السياسة االقتصادية الدكلية ك فػي كسػائؿ تنفيػذىا مػع التركيػز ال بد مف إع -
 عمى التنمية البشرية ك إيائيا األىمية الازمة.

التحػػرؾ نحػػك   التنميػػة المتكاصػػمة   عمػػى المػػدل الطكيػػؿ ك يجػػب أف يشػػمؿ ذلػػؾ البيئػػة            -
 ك المجاالت االجتماعية عمى حد سكاء.

القناعة بأف السمـ ك األمف لػيس مسػؤكلية الحككمػات كحػدىا ك إنمػا ىمػا قضػية الشػعكب  -
 .2أيضا 

لقػػد أصػػبحت ظػػاىرة الفسػػاد تشػػكؿ خطػػرا يفتػػؾ بالقػػارة اإلفريقيػػة خصكصػػا ك أنيػػا مػػف القػػارات 
يػة التي كانػت ك ال زالػت تعػاني مػف تفػاقـ الفقػر ك إف كػاف الفسػاد أحػد العكامػؿ، ك بمػا أف الػدكؿ اإلفريق

ك الديمقراطية ك الحكـ الراشد لدخكليا األلفية الجديدة فػاف عمػى عاتقيػا  3تكافح مف أجؿ تحقيؽ التنمية 
مجمكعة مف االلتزامات لتحقيؽ التنمية في إفريقيا في إطار تكا ؼ الجيكد اإلفريقية ك ال يككف ذلؾ إال 

                                                           
( يضاؼ عمى قائمة الشخصيات 1996 – 1992بطرس بطرس لالي ىك األميف العاـ السادس لألمـ المتحدة ) 1

الدكلية التي تركت بصمات كاضحة عمى مسار التطكر العاـ ليذه المنظمة الدكلية العالمية مف خاؿ إدارتو لألمـ 
 المتحدة.

2
 Boutros Boutros- GHALI, « Paix, Développement, Démocratie », Volume II, Bruylant, Bruxelles, 1998,   

P. 1594.    
3
 M. Robinson, « Corruption and Development: an Introduction », The European Journal Of development 

Research, vol. 10 (1), 1998, pp. 1-14. 
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اإلنسػػاف ، مبػػادئ الديمقراطيػػة، مػػف خػػاؿ دعػػـ ىػػادؼ لقضػػايا التنميػػة ك لمحكػػـ الراشػػد ،احتػػراـ حقػػكؽ 
األمػػػػف  ك السػػػػمـ ك ىػػػػذا مػػػػف بػػػػيف األىػػػػداؼ التػػػػي كردت فػػػػي الك ػػػػائؽ ك المبػػػػادرات اإلفريقيػػػػة كالقػػػػانكف 

 .1التأسيسي لاتحاد اإلفريقي ك مبادرة الفساد

 المطمب األوؿ : الفساد و أثره عمى التنمية في إفريقيا 

سػكاء تعمػؽ األمػر بػاألمف         ،ريقيػة مػف كػؿ الجكانػبلمفساد أ ر في تحقيؽ التنمية فػي القػارة اإلف
  .ك السمـ أك إقرار حقكؽ اإلنساف ك مبادئ الديمقراطية ك الحكـ الراشد ك تطبيؽ القانكف

 الفرع األوؿ : الفساد و الحكـ الراشد

 2البد مف مكافحة الفساد إلقامة الحكـ الراشد في مجتمػع يمتػاز بتقػدـ الفسػاد ك تخمػؼ التنميػة
 .3 مكافحة الفساد، لكجكد عاقة بيف قضايا التنمية ك الحكـ الراشد ك 

لػػذلؾ كػػاف عمػػى الػػدكؿ  4مػػف المعػػركؼ أف التنميػػة تكػػكف مسػػتحيمة فػػي ليػػاب الحكػػـ الراشػػد 
      اإلفريقيػػة أف تمعػػب دكرا كبيػػرا فػػي دعػػـ المبػػادرات التػػي تشػػجع الحكػػـ الراشػػد فػػي ظػػؿ االتحػػاد اإلفريقػػي 

دابير خصكصػػػا قانكنيػػػة لمحاربػػػة الفسػػػاد بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ الرشػػػكة ك االخػػػتاس ك القيػػػاـ ك ذلػػػؾ بػػػإقرار تػػػ
بإصاحات قضائية ك بطبيعة الحاؿ تتطمب م ؿ ىذه التحديات التي تكاجييا البمداف اإلفريقيػة اسػتجابة 

، ك سػػػنحاكؿ تحديػػد مفيػػػـك الحكػػػـ الراشػػد  ك شػػػركطو مػػػف  5ضػػياع القػػػرار السياسػػػي ك شػػركاء التنميػػػة 
 خاؿ النقاط التالية :

ك قػػد طػػرح الحكػػـ الراشػػد عػػدة مسػػائؿ قانكنيػػة ك فػػرض شػػركط كاضػػحة منيػػا التنميػػة ك حمايػػة 
البيئة ك ربط بيف الحكـ الراشد بالدكلة التي تكافح الفساد بكؿ أنكاعو ك أشكالو، األمر الذم دفع بالعديد 

                                                           
1
 .58عنصر اليكارية، المرجع السابؽ، ص  

2 See about it : 
   Bardhan P. « Corruption and development : A Review of Issues », Journal of economic literature, 35,        

pp. 1320-1346.  
 .96، ص المرجع السابؽ    كارث محمد، 3

4
 Points 79 du document de référence du NEPAD, adopté le 23 octobre 2001, Abuja (Nigeria).  

5
، 2006، دار الفجر لمنشر ك التكزيع، القاىرة،  ،  التحكؿ الديمقراطي في القارة اإلفريقيةيالمخادم عبد القادر رزيؽ 

 . 267ص 
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ؿ اإلفريقية منيا الجزائر إلى تعديؿ قانكف العقكبات ك االنضماـ إلى االتفاقيات الدكلية لمكافحة مف الدك 
 .1الفساد ك كذا الجريمة المنظمة ك ىي كميا تعتبر مف المعايير التي تقكـ عمييا دكلة القانكف 

المغػة مػرادؼ لمصػطمح الحككمػة فػي كيعتبر الحكـ الراشد مف المفاىيـ الحدي ة حيث اسػتعمؿ 
 .2ك فعميا مع العكلمة  الفرنسية،  ـ ظير بعد ذلؾ كمصطمح قانكني معبرا عف تكاليؼ التسيير الفعاؿ،

ك لقد كضع البنؾ الدكلي معايير لمحكـ لير الراشد منيا انتشار الفساد ك كجػكد حككمػة ليػر 
 .3منتخبة ال تخضع لممساءلة ك انتياؾ حقكؽ اإلنساف األساسية 

 الحكـ الراشدمفيـو  -أوال 

يعبػر عػف ممارسػة السػمطة السياسػية ك إدارتيػا لشػؤكف  مصػطمح (Governance)يعتبر الحكـ 
يتضػػمف عمػػؿ أجيػػزة الدكلػػة الرسػػمية )سػػمطات  ،المجتمػػع بمختمػػؼ مػػكارده ك تطػػكره فػػي جميػػع الميػػاديف 

تنفيذيػػػػة ك تشػػػػريعية ك قضػػػػائية( ليػػػػر الرسػػػػمية أك منظمػػػػات المجتمػػػػع المػػػػدني باإلضػػػػافة إلػػػػى القطػػػػاع 
 .4الخاص

مػػف قبػػؿ مؤسسػػات األمػػـ المتحػػدة  (good governance)قػػد اسػػتخدـ مصػػطمح الحكػػـ الراشػػد 
ك التنميػػة ك التطػػكر ك التقػػدـ تقػػكـ بػػو كػػكادر         عمػػى ممارسػػة السػػمطة السياسػػية إلدارة شػػؤكف المجتمػػع نحػػ

 ك قيادات سياسية منتخبة ك ككادر إدارية بغرض تحسيف حياة المكاطنيف بكاسطة مشاركتيـ ك دعميـ.

 

                                                           
 ،المجمة الجزائرية لمعمـك القانكنية االقتصادية ك السياسية ،الفساد  العشاكم عبد العزيز،   الحكـ الراشد ك مكافحة  1

 .143، ص 2008، كمية الحقكؽ، جامعة الجزائر ، 02العدد 
 .1998ك ائؽ صندكؽ النقد الدكلي  2
        نبار لمعمـك االقتصادية  ألسامي حميد عباس الجميمي،  الحكـ الراشد ك دكرة في حماية البيئة  ، مجمة جامعة ا 3

 .15-1، ص 2008، جامعة االنبار، العراؽ، 1ك اإلدارية، المجمد 
حسف كريـ،   الفساد ك الحكـ الصالح في الباد العربية: مفيـك الحكـ الصالح  ، كرقة قدمت إلى :   الفساد  ك الحكـ  4

الصالح في الباد العربية  ، بحكث ك مناقشات الندكة الفكرية التي نضميا مركز دراسات الكحدة العربية بالتعاكف مع 
 .96المعيد السكيدم باإلسكندرية، ص 
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الحكـ بيػذا المفيػكـ يعبػر عػف ممارسػة السػمطات السياسػية ك االقتصػادية ك االجتماعيػة عمػى 
 .1مختمؼ المستكيات المركزية ك الامركزية أم اإلقميمية ك المحمية 

إذا تػػكفر الحكػػـ الراشػد عمػػى شػػركطو ك عمػى معػػاييره ك التػػي مػف بينيػػا حسػػب  ولػذلؾ نقػػكؿ أنػ
 ية أربعة معايير ك ىي :منظمة التعاكف االقتصادم ك التنم

 دكلة القانكف.  -أ 

 إدارة القطاع العاـ. -ب 

 السيطرة عمى الفساد. -ج 

 .2خفض النفقات العسكرية   -د 

يعتبػػر الحكػػـ الراشػػد إطػػار يمػػنح بيئػػة صػػالحة لمنمػػك ك تفعيػػؿ الخػػدمات العمكميػػة ك القضػػاء 
3عمى الفقر

. 

نقػػكؿ أنػػو البػػد مػػف مكافحػػة الفسػػاد بتطػػكير اإلدارة ك الحكػػـ ك إال أدل إلػػى الفشػػؿ فػػي تحقيػػؽ 
       (poor governance) التنميػػة مػػف خػػاؿ تعمػػيـ أسػػس الحكػػـ ليػػر الراشػػد أك ليػػر الصػػالح أك السػػي  

 ك لذلؾ البد مف التطرؽ إلى مجمكعة مف الخصائص الذم يجب محاربتيا نذكر : 

ينقصػػو اإلطػػار القػػانكني، ك ال يطبػػؽ مفيػػـك حكػػـ القػػانكف، بحيػػث تطبػػؽ القػػكانيف الحكػػـ الػػذم  -أ 
 بشكؿ تعسفي.

الحكػػـ الػػذم يتميػػز بكجػػكد أكلكيػػات تتعػػارض مػػع التنميػػة ك التػػي تػػدفع إلػػى اليػػذر فػػي المػػكارد  -ب 
 ك سكء استخداميا.  المتاحة

 تتسامح مع الفساد.الحكـ الذم يتميز بكجكد الفساد ك انتشار  قافتو ك خصكصا القيـ التي  -ج 

الحكػػـ الػػذم ال يفصػػؿ بشػػكؿ كاضػػح بػػيف المصػػالح الخاصػػة ك المصػػمحة العامػػة ك بػػيف المػػاؿ   -د 
 العاـ ك الخاص ك استخداـ المكارد العامة ك استغاليا لتحقيؽ مصمحة خاصة.

                                                           
1
                              :نظرٲمزيد من المعلومات لل 

The Gouvernance working : « Group of the international institue of administrative science 1996 », and Under 

standing the concept of gouvernance », in : http://www.gdc.org/v-gov/governance-underst and.html.            

  
2
 Daniel KAUFMANN , Aart and Massimo Mastruzzi, Governance Matters III : Governance indicators for 

1996-2002, Policy Research working paper; 3106(Washington , Dc: World Bank, 2003.    
3
 Pierre JACQUEMOT, «  la résistance a la « bonne gouvernance » dans un état africain », Revue tiers 

monde, N° 204, Octobre – Décembre 2010, P.129.     
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ضعؼ  قة المكاطنيف بشرعية الحكـ مما يؤدم إلى سيادة التسمط ك قمع ك مصادرة الحريات   -ق 
 حقكؽ اإلنساف ك ىي كميا مؤشرات سمبية البد مف تجاكزىا ك لك تدريجياك انتياؾ 

1. 

أما عػف دراسػة البنػد الػدكلي عػف الحكػـ الراشػد فػي منطقػة الشػرؽ األكسػط ك شػماؿ إفريقيػا فقػد   -ك 
استندت عمى حكـ القانكف ك المعاممة ك المشاركة بالمساكاة ك تأميف فرض متساكية لاستفادة مػف 

 .2ك المحاسبة   رىا الدكلة ك  انيا التم يؿ ك المشاركة ك الشفافية ك المساءلةالخدمات التي تكف

 شروط الحكـ الراشد  -ثانيا 

 مشاركة المكاطف في اتخاذ القرار.  -

حكـ القانكف الذم تقكـ بممارسة سمطة شرعية تقػكـ بقمػع ك مكافحػة الفسػاد ك الجػرائـ   -
 ذات الصمة.

 الشفافية ك المساءلة.  -

قػػد انػػدمج مفيػػـك الحكػػـ الراشػػد فػػي االتفاقيػػات الدكليػػة ك تركػػزت الجيػػكد أف ىػػذا المفيػػـك ييػػتـ 
 .3بمسألتيف ك ىما حكـ القانكف ك محاربة الفساد 

الحككمة الراشدة ىي دكلة القانكف ك نقيضيا ىك الحكـ الفاسد أم مف ال يطبؽ سيادة القانكف 
 ة العامة ك الخاصة.ك انعداـ الشفافية ك عدـ الفصؿ بيف المصمح

إذف معايير الحكـ الراشػد ىػك ارتباطػو بدكلػة القػانكف ك مكافحػة الفسػاد ك بالتػالي إرسػاء الحػؽ        
ك العدالػػػة ك ترسػػػػيخ الديمقراطيػػػػة ك الشػػػػفافية ك ذلػػػؾ مػػػػف خػػػػاؿ الػػػػدكر الػػػذم تمعبػػػػو السػػػػمطة القضػػػػائية 

 المستقمة.

شدة ىي تمؾ التي تحقػؽ التنميػة المسػتدامة ك ىناؾ العديد مف الباح يف يركف أف الحككمة الرا
ك ال يكػػػكف ذلػػػؾ إال بنػػػاء عمػػػى تػػػكفر مقكمػػػات الحكػػػـ الراشػػػد المتم مػػػة فػػػي الشػػػفافية ك سػػػيادة القػػػانكف ك 

 المساءلة ك العدالة .... الخ.

                                                           
1
  .Gouvernance and development (Washington), D C : World Bank, 1992, P. 9                                أنظر : 

تقرير عف التنمية في الشرؽ األكسط ك شماؿ إفريقيا :   الحكـ الجيد ألجؿ التنمية في الشرؽ األكسط ك شماؿ إفريقيا  2
 .3، ص 2003: تحسيف التضمينية ك المساءلة  ، كاشنطف : البنؾ الدكلي، 

 .147 -146العشاكم عبد العزيز، المرجع السابؽ، ص  3
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لقػػد أبرمػػت الػػدكؿ اإلفريقيػػة اتفاقيػػات لػػكمي أللػػراض التنميػػة االقتصػػادية ك اتفاقيػػات الشػػراكة       
 .1 ليا في ىذا الصدد مساعدات كشرط لمكصكؿ لمحكـ الراشد ك مكافحة الفساد ك قدمت

 الفرع الثاني : مكافحة الفساد و الديمقراطية في إفريقيا

إف مكافحػة الفسػػاد فػػي إفريقيػػا ال يكػكف إال بكجػػكد قيػػادة سياسػػية منتخبػة ديمقراطيػػا قػػادرة عمػػى 
 زف ك ت بيت النظاميف القانكني ك السياسي.تسيير ك تنمية المكارد الكطنية بشكؿ فعاؿ ك متكا

         اليػػػدؼ األسػػػمى لمتنميػػػة ىػػػك رفػػػع المسػػػتكل المعيشػػػي لمشػػػعكب ك الحػػػد مػػػف فجػػػكة ال ػػػركة إف
في إطار احتراـ حقكؽ اإلنساف ، ىػذا يتطمػب مزيػدا مػف تك يػؼ الجيػكد  2ك الدخؿ بيف مختمؼ الفئات 

ك عاقتيػػػا  اإلفريقيػػػة ك الكطنيػػػة لقمػػػع ظػػػاىرة الفسػػػاد، فػػػي ىػػػذا الصػػػدد نتطػػػرؽ إلػػػى مفيػػػـك الديمقراطيػػػة
 بالتنمية ك تكريسيا في بعض الدكؿ اإلفريقية.

 مفيـو الديمقراطية  -أوال

يػػػػا يمػػػػارس الشػػػػعب السػػػػمطة مباشػػػػرة أك بكاسػػػػطة نقصػػػػد بالديمقراطيػػػػة حكػػػػـ الشػػػػعب مػػػػف خال
 ككائيـ المنتخبيف مف خاؿ نظاـ انتخابي حر. 

           ك تقػػػػػػـك الديمقراطيػػػػػػة عمػػػػػػى مجمكعػػػػػػة مػػػػػػف المبػػػػػػادئ كالحريػػػػػػة، التم يػػػػػػؿ السياسػػػػػػي العػػػػػػادؿ 
 ك االنتخابات الحرة، ك الحريات الفردية ك الحؿ السممي لممنازعات.

 الديمقراطية يقكـ عمى مجمكعة مف العناصر نذكر:ك يمكف أف نقكؿ أف مفيـك 
 .سيادة الشعب 

 .حككمة قائمة عمى مكافقة المحككميف ك عمى تداكؿ السمطة 

 .فصؿ السمطات 

 .حقكؽ متعمقة بالحريات ك كسائؿ إعاـ حرة ك الكصكؿ إلى المعمكمات 

 .ممارسة انتخابات حرة ك عادلة 

 .حكـ األك رية ك حماية حقكؽ األقميات 

                                                           
1
 .153 -152، ص  المرجع السابؽ، العشاكم عبد العزيز 

 .115حسف كريـ، المرجع السابؽ، ص  2
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 .المساكاة أماـ القانكف ك تطبيقو المستمر 

 .تعددية اجتماعية ك اقتصادية ك سياسية، بما فييا مجتمع مدني مستقؿ 

كمػػا أف الديمقراطيػػة تعتبػػر مػػف أنمػػاط اتخػػاذ القػػرار أم مػػف خاليػػا يشػػارؾ الشػػعب فػػي ذلػػؾ 
 .1يترتب عميو قياـ المسؤكلية ك المحاسبة 

 عالقة الديمقراطية بالتنمية -ثانيا

تعتبر الديمقراطية كسيمة مػف حيث الفساد،  مكافحةمف أىـ الركابط بيف الديمقراطية ك التنمية 
ك مػػف   ،احتياجاتػو ك تمبيػةالكسػائؿ التػي تكمّكػفل المجتمػع اإلفريقػػي فػي أف يشػارؾ فػي األعمػػاؿ التنمكيػة 

تمكف كػػؿ فئػػات المجتمػػع مػػف المشػػاركة فػػي الحيػػاة السياسػػية العامػػة لمتػػأ ير تػػخػػاؿ آليػػات الديمقراطيػػة 
مػا يمػي : )   ي بػت التػاريخ أف  2000عمييا ك في ىذا الشأف يقكؿ تقرير التنميػة البشػرية الصػادر عػاـ 

التقدـ السريع ممكف في مجاؿ الحقكؽ االقتصػادية ك االجتماعيػة ك ال قافيػة حتػى فػي ليػاب المجمكعػة 
 ة مف الحقكؽ المدنية ك السياسية. الكامم

لكػػف حجػػب الحقػػكؽ المدنيػػة ك السياسػػية ال يسػػاعد بػػأم شػػكؿ مػػف األشػػكاؿ عمػػى تحقيػػؽ ىػػذه 
التطكرات السريعة، بؿ عمى العكس فالحقكؽ المدنية ك السياسية تكسب الفقراء سمطة المطالبة بحقػكقيـ 

          لعنايػػػػػػة الصػػػػػػحية،  ك العمػػػػػػؿ المحتػػػػػػـراالقتصػػػػػػادية ك االجتماعيػػػػػػة كالطعػػػػػػاـ ، السػػػػػػكف ك التربيػػػػػػة، ك ا
  ك الضػػػماف االجتمػػػاعي، كمػػػا تكسػػػب الحقػػػكؽ المدنيػػػة ك السياسػػػية الفقػػػراء سػػػمطة المطالبػػػة بالمحاسػػػبة 
عمى مدل تكافر الخدمات العامػة ، ك السياسػات العامػة المخصصػة لمفقػراء، ك شػفافية عمميػة المشػاركة 

 .2التي يعبركف مف خاليا عف آرائيـ  (

        3ك مػػف المبػػادرات اإلفريقيػػة التػػي تقػػـك بترسػػيخ مبػػادئ الديمقراطيػػة فػػي إفريقيػػا مبػػادرة النيبػػاد 
ك التػػي تعتمػػد عمػػى تعزيػػز مبػػدأ احتػػراـ حقػػكؽ اإلنسػػاف، ك الشػػفافية، ال قػػة، دكلػػة القػػانكف، كمػػا طرحػػت 

                                                           
 .110إلى  108ف محسف كريـ، المرجع السابؽ، ص  1
نيكيكرؾ : البرنامج  ، )2000برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي، حقكؽ اإلنساف ك التنمية البشرم، تقرير التنمية البشرية  2

2000.) 

بأبكجا )نيجيريا( ، مف مؤسسييا )الجزائر، نيجيريا، مصر، السنغاؿ،  3002أكتكبر  34مبادرة النيباد تـ إقراراىا في  3
 جنكب إفريقيا( ك يتجمى دكرىا في مساعدة الدكؿ اإلفريقية عمى مكافحة الفساد ك تأسيس الديمقراطية.   
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صػػنع القػػرار القائمػػة النيبػػاد عػػدة مبػػادرات تسػػتيدؼ بنػػاء القػػدرات لتركيػػز خصكصػػا عمػػى تعزيػػز عمميػػة 
 عمى المشاركة، إقرار تدابير فعالة لمحاربة الفساد ك االختاس، ك القياـ بإصاحات قضائية.

إف العاقػػػة بػػػيف الديمقراطيػػػة ك الفسػػػاد تظيػػػر مػػػف خػػػاؿ تفعيػػػؿ آليػػػات الديمقراطيػػػة بكاسػػػطة 
ـ قضػػائي فّعػػاؿ يعمػػؿ ك ىػػك الخيػػار الكحيػػد لمنػػع الفسػػاد ك كػػذلؾ كجػػكد نظػػا ،ترسػػيخ النظػػاـ الػػديمقراطي

   كػػذلؾ مجتمػػع مػػدني نشػػيط  ،ف التنفيذيػػة ك التشػػريعية ضػػمف مبػػدأ الفصػػؿ بػػيف السػػمطاتابجانػػب السػػمطت
 .1ك إعاـ ك صحافة حرة ك الحريات العامة التي تسمح لممكاطنيف بإبداء الرأم  ك التعبير 

جمعيػػػات  يتضػػػمف المجتمػػػع المػػػدني منظمػػػات ك مؤسسػػػات ليػػػر حككميػػػة ك نقابػػػات مينيػػػة ك
ك تمعػػب منظمػػات المجتمػػع المػػدني دكرا أساسػػيا فػػي تحقيػػؽ التكامػػؿ  ، قافيػػة ك مينيػػة ك كسػػائؿ إعػػاـ 

          االجتمػػػػػاعي ك رفػػػػػع مسػػػػػتكل المشػػػػػاركة الشػػػػػعبية فػػػػػي المجػػػػػاؿ العػػػػػاـ ك كضػػػػػع السياسػػػػػات االجتماعيػػػػػة
 .2ك االقتصادية عمى المستكيات المحمية ك الكطنية 

 الديمقراطية في بعض الدوؿ اإلفريقيةتكريس  -ثالثا

تعػػاني القػػارة اإلفريقيػػة مػػف عػػدة مشػػاكؿ أ ػػرت بشػػكؿ سػػمبي عمػػى عمميػػة التحػػكؿ الػػديمقراطي 
  3كاألزمػػات االقتصػػادية ك السياسػػية ك االجتماعيػػة كػػالفقر الػػذم أصػػبح منشػػرا بشػػكؿ كبيػػر فػػي إفريقيػػا 

قػػة النيبػػاد التػػي تبنتيػػا الػػدكؿ اإلفريقيػػة أنػػو باإلضػػافة إلػػى العكامػػؿ الخارجيػػة ، حيػػث جػػاء فػػي إطػػار ك ي
ك احتراـ حقكؽ اإلنساف ك الحكـ الراشد، حيث  4 يستحيؿ تحقيؽ التنمية في لياب الديمقراطية الحقيقية

  اعتبرت قضية حقكؽ اإلنساف في تقيػيـ مػدل ديمقراطيػة نظػاـ مػف األنظمػة السػائدة فػي الػدكؿ اإلفريقيػة
ك التػػي  ،مػػف ىنػػا جػػاءت مبػػادرة النيبػػاد كخطػػكة جديػػدة لتفعيػػؿ عمميػػة التحػػكؿ الػػديمقراطي مػػف الػػداخؿ 

ك تكجيو كؿ الجيكد إلى تحقيؽ ىذه األىداؼ منيػا تخفػيض  ،تيدؼ عمى قياـ إفريقيا عمى أسس جديدة
           يف إفريقيػػػاك البطالػػػة ك تحقيػػػؽ التنميػػػة المسػػػتدامة فػػػي إطػػػار شػػػراكة عالميػػػة جديػػػدة بػػػ فػػػي نسػػػبة الفقػػػر

 ك المجتمع الدكلي أساسو تبادؿ االلتزامات ك المسؤكليات ك المنفعة.  

                                                           
 .271محمد حميـ ليماـ، المرجع السابؽ، ص  1
 .115-114، المرجع السابؽ، ص حسف كريـ 2

3
  Voir à ce sujet :  

   C. Fay, « La démocratie au Mali, ou le pouvoir en pâture », Cahiers d’Etudes Africaines, vol. XXXV (1),    

137, 1995, pp. 19-53.   
4  Point 71 du document de référence du NEPAD. 
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نتناكؿ ىذا المكضكع في ظؿ التشريعات الراىنة لبعض الدكؿ اإلفريقيػة كػالجزائر، المغػرب، س
 تكنس.

 إفريقيا الشمالية  - 0

 . كنماذج نتطرؽ إلى تكريس الديمقراطية في الجزائر، المغرب ، تكنس 

 حالة الجزائر  -أ

 نتناكؿ المستجدات الكاردة في الدستكر الجزائرم ك قكانيف الجماعات المحمية.

 

 الدستور  - 0أ / 

يعتبػػػر الدسػػػتكر الجزائػػػرم أسػػػمى قػػػانكف فػػػي الدكلػػػة، حيػػػث نػػػص عمػػػى مجمكعػػػة مػػػف 
 األحكاـ المتعمقة بالديمقراطية ك اإلدارة العمكمية نذكر منيا : 

        أشػػػػار الدسػػػػتكر الجزائػػػػرم أف الشػػػػعب مصػػػػدر كػػػػؿ سػػػػمطة  لػػػػديمقراطي :التنظػػػػيـ ا -
ك اعتبػر المجػالس المحميػة  ،، كما أعطى األكلكية لاستفتاء لممارسة ىػذه السػيادة 1ك صاحب السيادة 

ك مظيػرا تمػارس مػف خالػو الديمقراطيػة  ،المنتخبة إطارا قانكنيا يعبػر مػف خاليػا النػاخبكف عػف إرادتيػـ
 المتم مة في المشاركة السياسية لممكاطنيف.

عمػػى تقػػـك الّدكلػػة أضػػاؼ الدسػػتكر أف  مكافحػػة الفسػػاد و التصػػريح بالممتمكػػات : -
ػػػب ك يعتبػػػر  ،مبػػػادئ التّنظػػػيـ الػػػّديمقراطّي كالفصػػػؿ بػػػيف السػػػمطات كالعدالػػػة االجتماعّيػػػة المجمػػػس المنتخ 

تشػػػجع الدكلػػػة ، حيػػػث يعّبػػػر فيػػػو الّشػػػعب عػػػف إرادتػػػو، كيراقػػػب عمػػػؿ الّسػػػمطات العمكمّيػػػةاإلطػػػار الّػػػذم 
  .2  الديمقراطية التشاركية عمى مستكل الجماعات المحمية

ال يمكػػػف أف تكػػػكف الكظػػػائؼ كالعكيػػػدات فػػػي مؤّسسػػػات الّدكلػػػة مصػػػدرا لم ّػػػراء، كال كسػػػيمة كمػػػا 
  يكنتخب في   أك   الدكلة،   كظيفة سامية في   عيف فييك    يجب عمى كؿ شخصك  ، لخدمة المصالح الخاّصة

                                                           
 ، يتضمف تعديؿ الدستكر الجزائرم.2016مارس سنة  06المؤرخ في  01 -16مف القانكف رقـ  07المادة  1
 مف التعديؿ الدستكرم. 15المادة  2
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بدايػة    يصرح بممتمكاتو في   أف   ىيئة كطنية،   أك في   مجمس كطني   يكعيف في   ينتخب أك   أك   مجمس محمي، 
                   .1  نيايتيما   كظيفتو أك عيدتو كفي

الحصػػكؿ يضػػمف الدسػػتكر لممػػكاطف  حػػؽ حصػػوؿ المػػواطنيف عمػػى المعمومػػات :  -
يمكػف أف تمػس ممارسػة ىػذا الحػؽ بحيػاة الغيػر    الكمػا   ، عمى المعمكمات كالك ػائؽ كاإلحصػائيات كنقميػا

     .2  بمقتضيات األمف الكطني بالمصالح المشركعة لممؤسسات ك بحقكقيـ ك الخاصة ك

 

المكمفػػػة بتنظػػػيـ االنتخابػػػات تكمػػػـز السػػػمطات العمكميػػػة  حيػػػث مبػػػدأ حيػػػاد اإلدارة :   -
     .3  تكضع القائمة االنتخابية عند كؿ انتخاب تحت تصرؼ المترشحيف ك   ، بإحاطاتيا بالشفافية كالحياد

 قوانيف الجماعات المحمية  -2أ / 

  الديمقراطية في إطار قانكني البمدية ك الكالية. ترسيخ نتطرؽ إلى
 

  قانوف البمدية 

، يتعمؽ بالبمدية، الذم 2011يكنيك سنة  22المؤرخ في  10 -11قانكف رقـ  صدر
 في العديد مف المجاالت. 08 -90جاء إلصاح االختاالت التي كانت مكجكدة في قانكف البمدية رقـ 

جممػػػة مػػػف المػػػكاد القانكنيػػػة تتعمػػػؽ بػػػالمفيـك  10 -11قػػػد جسػػػد قػػػانكف البمديػػػة رقػػػـ 
مدية في الباب ال الث تحت عنكاف   مشاركة المػكاطنيف فػي تسػيير شػؤكف التشاركي في تسيير شؤكف الب

         ، حيػػػػث تشػػػػكؿ البمديػػػػة اإلطػػػػار المؤسسػػػػاتي لممارسػػػػة الديمقراطيػػػػة عمػػػػى المسػػػػتكل المحمػػػػي4البمديػػػػة   
 ك التسيير الجكارم. 

مبػػدأ المكاطنػػة مػػف  10 – 11لقػػد جسػػد قػػانكف البمديػػة رقػػـ  تجسػػيد المواطنػػة :  -
خػػاؿ نػػص المػػادة ال انيػػة منػػو بقكليػػا :   البمديػػة ىػػي القاعػػدة اإلقميميػػة لامركزيػػة ، ك مكػػاف لممارسػػة 

                                                           
 مف التعديؿ الدستكرم. 23المادة  1
 الجديدة مف التعديؿ الدستكرم. 51المادة  2

 الجديدة مف التعديؿ الدستكرم. 193المادة  3
 ، يتعمؽ بالبمدية.2011يكنيك سنة  22المؤرخ في  10 -11قانكف رقـ مف  14إلى  11مف كاد أنظر لمم 4



 

- 45 - 
 

ك تشكؿ إطار مشاركة المكاطف في تسيير الشؤكف العمكمية  ، ك مف نص المادة يظيػر أف  المكاطنة ،
سػػػة الديمقراطيػػػة ك المكاطنػػػة عمػػػى المسػػػتكل المشػػػرع الجزائػػػرم اعتبػػػر البمديػػػة اإلطػػػار المؤسسػػػاتي لممار 

المحمػػي، ذلػػؾ اسػػتجابة لضػػركرة إشػػراؾ المػػكاطف فػػي صػػنع القػػرار فػػي الجزائػػر طبقػػا لمػػا جػػاء فػػي البػػاب 
( ىػػذا يعتبػػر تحفيػػزا ك تشػػجيعا لممػػكاطف الجزائػػرم 13 – 12 – 11ال الػػث مػػف ىػػذا القػػانكف فػػي مػػكاده )

 فيـ.عمى المشاركة في تسكية مشاكميـ ك تحسيف ظرك 

كمػػػػػا يقتضػػػػػي تكػػػػػريس الديمقراطيػػػػػة التشػػػػػاركية العمػػػػػؿ عمػػػػػى دعػػػػػـ ك تقكيػػػػػة مشػػػػػاركة  
 المكاطنيف ك المجتمع المدني في صنع القرار.

حيػث تػـ رفػع الحػد األدنػى لتشػكيمة أعضػاء المجمػس توسيع المجالس البمديػة :  -
نتخابات الجديػد عضك في قانكف اال 13إلى  1997أعضاء في قانكف االنتخابات لسنة  07البمدم مف 

ألعضاء المجمس البمدم  ك أصبح الحد األعمى ،نسمة مف سكاف البمدية 1000.000لكؿ  2012لسنة 
عضػػكا فقػػط، ىػػذا يػػدؿ عمػػى  33نسػػمة، بعػػد أف كػػاف  2000.000عضػػك لكػػؿ  43فػػي القػػانكف الجديػػد 

أراء  بألمبيػػػة تكسػػػيع تم يػػػؿ المػػػكاطنيف فػػػي المجمػػػس مػػػف أجػػػؿ ضػػػماف الشػػػفافية ك النزاىػػػة ك األخػػػذ
إلػى حػؽ المػرأة  ، باإلضػافة 10 – 11المكاطنيف، مسايرة لإلصاحات التي جاء بيا قانكف البمديػة رقػـ 

بالمائػة، أيضػا تخفػيض سػف الترشػح لانتخابػات فمقػد أصػبح  30في التم يػؿ داخػؿ المجػالس المحميػة بػػ 
رات العادية لممجمس الشعبي ، ك رفع عدد الدك 2012سنة حسب القانكف العضكم لانتخابات لسنة  23

ك ال تتعػػدل مػػدة   البمػػدم فػػي السػػنة، حيػػث يجتمػػع المجمػػس الشػػعبي البمػػدم فػػي دكرة عاديػػة كػػؿ شػػيريف
 (.10 – 11مف قانكف البمدية رقـ  16كؿ دكرة خمسة أياـ ) المادة 

 .1إلى لير ذلؾ مف اإلصاحات التي شيدتيا الجزائر في ظؿ قانكف البمدية المذككر أعاه
  قانوف الوالية 

، يتعمػؽ بالكاليػة، تضػمف 2012فبرايػر  21المػؤرخ فػي  07 – 12صدر قانكف رقػـ 
 العديد مف األحكاـ يمكف أف نذكر منيا :

                                                           
 حككمة نحك –الجماعات المحمية في الدكؿ المغاربية في ضكء التشريعات الراىنة  إصاحعطكات عبد الحاكـ،    1

التنمية المستدامة:  حككمة :  إلىكرقة قدمت ، 93-91 ، ص -الجماعات المحمية ك تعزيز الديمقراطية التشاركية 
بكحنية قكم، دار الكتاب الحديث، إشراؼ   تحت  –دراسة لبعض النماذج ك المؤشرات  –في النظرية ك التطبيؽ 

 . 2016الجزائر، 
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            حػػػػػؽ أعضػػػػػاء المجمػػػػػس الشػػػػػعبي الػػػػػكالئي بتكجيػػػػػو األسػػػػػئمة الكتابيػػػػػة ألم مػػػػػدير -
مف قانكف الكالية(، ىػذا  37)المادة أك مسؤكؿ عمى مستكل المصالح ك المديريات لير الممركزة لمدكلة 

 ما يبرز مدل تكسيع نطاؽ الرقابة الشعبية.

عمى ىذه الرقابة التػي  07 – 12الرقابة اإلدارية : حيث أعمف قانكف الكالية رقـ  -
 مف قانكف الكالية(. 44 – 43تضمف السير الحسف لممجمس الشعبي الكالئي )المادة 

يػػة المػذككر أعػػاه أنػػو يمكػػف أف يكقػػؼ بمكجػػب مػػف قػػانكف الكال 45كمػا أضػػافت المػػادة 
مداكلػػة لممجمػػس الشػػعبي الػػكالئي، كػػؿ منتخػػب يكػػكف محػػؿ متابعػػة قضػػائية بسػػبب جنايػػة أك جنحػػة ليػػا 
صػػمة بالمػػػاؿ العػػػاـ، إلػػى لايػػػة صػػػدكر حكػػـ نيػػػائي مػػػف الجيػػة القضػػػائية المختصػػػة، كمػػا يقصػػػى بقػػػكة 

جزائيػة نيائيػة ليػا عاقػة بعيدتػو تضػعو تحػت  القانكف مف المجمس الشعبي كؿ منتخب كاف محؿ إدانة
عدـ القابمية لانتخاب، يعد ذلؾ المجمس الشعبي الػكالئي بمكجػب مداكلػة، ي بػت اإلقصػاء بمكجػب قػرار 

مف قانكف الكالية( ، إلى ليػر ذلػؾ مػف المسػتجدات فػي  46صادر مف الكزير المكمؼ بالداخمية )المادة 
 .1ك التي تعتبر نقمة نكعية في إطار تكريس الديمقراطية  قانكف الكالية في الجزائر

 . 2بيذا تعتبر الكالية مكاف لممارسة الديمقراطية المحمية ك مشاركة المكاطف 

 حالة المغرب  -ب 

لقػػد صػػػدر فػػػي المغػػػرب عػػػدة قػػػكانيف تنظيميػػػة ىػػػي : القػػػانكف التنظيمػػػي المتعمػػػؽ بالجيػػػات          
، القػػػانكف التنظيمػػػي المتعمػػػؽ 112 -14عمػػػؽ بالعمػػػاالت ك األقػػػاليـ ، القػػػانكف التنظيمػػػي المت14-111

فيمػػػا يخػػػص  2011ك قػػػد صػػػدرت ىػػػذه القػػػكانيف مكافقػػػة لمػػػا جػػػاء بػػػو دسػػػتكر  113 – 14بالجماعػػػات 
 الجماعات المحمية التي تضمنت العديد مف اإلصاحات تؤكد عمى تعزيز دكر الجماعات المحمية في 

 حات، تعزيز دكر المكاطنيف ك المجتمع المدني مف خاؿ :عممية التنمية ك مف ىذه اإلصا

 آليات تشاركية لمحكار ك التشاكر مف طرؼ مجمس الجية. إحداث  -

 حؽ المكاطنيف بتقديـ العرائض إلدراج نقطة في جدكؿ أعماؿ المجمس.  -

                                                           
 .97 – 95عبد الحاكـ، المرجع السابؽ ، ص  تعطكا 1
 ، يتعمؽ بالكالية.2012فبراير  21المؤرخ في  07 – 12قانكف رقـ مف  1المادة  2
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التنصػػيص عمػػى آليػػات الحكامػػة الجيػػدة ك ذلػػؾ بمكاكبػػة الجماعػػات المحميػػة لبمػػكغ   -
 .1حكامة جيدة في تسيير شؤكنيا ك ممارسة االختصاصات الممنكحة ليا 

 حالة تونس  –ت 

في تكنس الجماعات المحمية مكانة في الباب السابع منو تحت  2014لقد منح دستكر    
               السػػػػػمطة التشػػػػػريعية ك السػػػػػمطة التنفيذيػػػػػة ك السػػػػػمطة القضػػػػػائيةعنػػػػػكاف السػػػػػمطة المحميػػػػػة عمػػػػػى لػػػػػرار 

ك منحيػػا القػػكة القانكنيػػة ك المعنكيػػة كبػػاقي السػػمطات، ك لقػػد مػػنح الدسػػتكر عػػدة صػػاحيات لمجماعػػات 
 المحمية أىميا :
 التركيز عمى البعد التشاركي ك الحككمة الرشيدة -

اعتمػػػػاد المقاربػػػػة التشػػػػاركية ك مبػػػػادئ الحككمػػػػة الرشػػػػيدة إلدارة الحكػػػػـ حيػػػػث   تعتمػػػػد  -
الجماعػػػات المحميػػػة آليػػػات الديمقراطيػػػة التشػػػاركية ك مبػػػادئ الحككمػػػة المفتكحػػػة لضػػػماف إسػػػياـ أكسػػػع 
 لممػػػكاطنيف ك المجتمػػػع المػػػدني فػػػي إعػػػداد بػػػرامج التنميػػػة ك التييئػػػة الترابيػػػة ك متابعػػػة تنفيػػػذىا طبقػػػا لمػػػا

مف الدستكر التكنسي المذككر أعاه، ك ىذا يدؿ عمى تعزيػز  139يضبطو القانكف  طبقا لنص الفصؿ 
            قػػػػػػػيـ المكاطنػػػػػػػة الفعالػػػػػػػة  ك تحقيػػػػػػػؽ الديمقراطيػػػػػػػة التشػػػػػػػاركية ك الفاعمػػػػػػػة لحػػػػػػػؿ المشػػػػػػػاكؿ االقتصػػػػػػػادية 

المجالس المحمية حيث ، باإلضافة إلى النص عمى كيفية انتخاب تشكيات 2ك االجتماعية ك السياسية 
عمى أنو   تدير الجماعات المحميػة مجػالس منتخبػة انتخابػا عامػا  2014مف دستكر  133نص الفصؿ 

 ، حرا ، مباشرا، سريا، نزييا، ك شفافا  .

بيػػػا القػػػكانيف المنظمػػػة لمجماعػػػػات  تنقػػػكؿ فػػػي األخيػػػر أف اإلصػػػاحات اإلداريػػػة التػػػي جػػػاء
فػػي الجزائػػر أك المغػػرب ك تػػكنس تجعميػػا شػػريكا فعػػاؿ فػػي تحقيػػؽ سػػكاء  ، المحميػػة فػػي الػػدكؿ المغاربيػػة

بالتالي محاربة كؿ مظػاىر الفسػاد سػكاء عمػى مسػتكل المجػالس  ؛الديمقراطية ك الحكـ الراشد ك التنمية 
 أك المكظفيف اإلدارييف. المحمية ك المنتخبيف

 

 

                                                           
 .100 – 98عطكات عبد الحاكـ، المرجع السابؽ، ص  1
 .112 – 109المرجع نفسو، ص  2
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 إفريقيا الجنوبية  - 2
جنكب إفريقيا، ىذا  ك ،زامبيا منيا إفريقيا الجنكبيةلقد تغمغؿ الفساد بشتى صكره في عدة دكؿ 

مػػا شػػكؿ عائقػػا أمػػاـ عمميػػة التحػػكؿ الػػديمقراطي فػػي إفريقيػػا نظػػرا لكجػػكد عػػدة عكامػػؿ منتشػػرة فػػي القػػارة 
              اإلفريقيػػػػػػػػػة كػػػػػػػػػالفقر ك المديكنيػػػػػػػػػة، النزاعػػػػػػػػػات المسػػػػػػػػػمحة ك االنقابػػػػػػػػػات، تع ػػػػػػػػػر التنميػػػػػػػػػة االقتصػػػػػػػػػادية 
ك لمكاجيتيػػا اسػػػتعانت فػػػي الك يػػػر مػػػف األحيػػػاف إلػػػى صػػندكؽ النقػػػد الػػػدكلي، لكػػػي يكصػػػي ىػػػذا األخيػػػر 

ك كػػاف  ،بسياسػػات ك بػػرامج محػػددة يػػرتبط تنفيػػذىا بإعػػادة جدكلػػة الػػديكف ك السػػماح بضػػخ مػػكارد جديػػدة 
 ليذه السياسات ا ر سمبي عمى الشعكب اإلفريقية ك عجز الحككمات عف تحقيؽ أىداؼ التنمية.

إف زيادة الكعي المكاطنيف بخطكرة ىذه السياسات عمى مصالحيا الخاصة أدت إلى األخذ 
بػػالتحكؿ الػػديمقراطي فػػي إطػػار مػػا سػػمي بالمشػػركطية السياسػػية ، ك ىػػذا مػػا ي يػػر التسػػاؤؿ حػػكؿ تحقيػػؽ 

 الديمقراطية الحقيقية نظرا النتشار الفساد ك احتكار السمطة ك انتياؾ حقكؽ اإلنساف.

 ك جنكب إفريقيا كنمكذج. زامبياى دراسة حالة سنتطرؽ إل
 زامبياحالة  -أ 

ستقاؿ ، كانت زامبيا دكلة الحزب الكاحد تحػت شػعار   زامبيػا كاحػد، أمػة كاحػدة  ،  ػـ االبعد 
، ك ىػي الفتػرة التػي تميػزت بػالنمك 1991ظيرت حركة اجتماعية لمديمقراطية متعػددة األحػزاب فػي عػاـ 

، كػػاف لػػو الفضػػؿ فػػي القيػػاـ بعػػدة 2002ك بعػػد تػػرأس مكاناكاسػػا زامبيػػا سػػنة  االجتمػػاعي ك االقتصػػادم،
 حمات لمحد مف الفساد ك زيادة مستكل المعيشة.

إصػاحا اقتصػاديا فػي  األسرع اإلفريقية الدكؿمف اعتبر البنؾ الدكلي زامبيا،  2010في عاـ 
 . 1العالـ 

 جنوب إفريقيا  -ب  
جنػػكب إفريقيػػا منيػػا انتشػػار الفسػػاد الػػذم أصػػبح يشػػكؿ بػػالرلـ مػػف كجػػكد بعػػض المشػػاكؿ فػػي 

         ، فػػػاف جنػػػكب إفريقيػػػا حققػػػت التحػػػكؿ الػػػديمقراطي بعػػػد القضػػػاء عمػػػى نظػػػاـ الفصػػػؿ العنصػػػرم 2 تحػػػديا

                                                           
 .10/10/2016: تاريخ االطاع ٬ www.ar.wikipedia.org: نظر المكقع االلكتركني ألممزيد مف المعمكمات  1

2 See about it : 

  T. Lodge, T. « Political Corruption in South Africa», African Affairs, vol. 97 (387). 1998, pp. 157-187. 
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 64، فػي المرتبػػة حسػب منظمػة الشػفافية الدكليػة مػف الػدكؿ التػي حافظػت عمػى معػدليا المتكسػطىػي  ك
  .1 45فأصبحت   2015 كاستمرت بذلؾ لػ 44ككانت 

 الفرع الثالث : مكافحة الفساد و حقوؽ اإلنساف في إفريقيا

  إف انتشػػار الفسػػاد فػػي القػػارة اإلفريقيػػة يػػؤدم إلػػى التمييػػز فػػي الحصػػكؿ عمػػى الخػػدمات العامػػة
       ك التنمكيػػػػة  كمػػػا يػػػؤدم فسػػػاد القضػػػاء إلػػػى ليػػػاب المسػػػاكاة أمػػػاـ القػػػانكف خصكصػػػا الحقػػػكؽ القانكنيػػػة

مف حقكؽ اإلنساف التي يكفميا اإلعاف العالمي  تعتبرالتي  ،ك االقتصادية  ك السياسية ك االجتماعية 
 لحقكؽ اإلنساف، فينتيؾ الفساد ىذه الحقكؽ العامة ك كسب المعيشة في القطاعيف العاـ ك الخاص.

 المطمب الثاني : عولمة جريمة الفساد 

مػػػف أىػػػـ ات ػػػار السػػػمبية ىػػػذا مػػػا يعتبػػػر  ،بصػػػكرة كاسػػػعة انتشػػػرتإف الفسػػػاد كظػػػاىرة عالميػػػة 
جريمػة عػابرة ، ك اعتبػار الفسػاد لمعكلمة، لذلؾ نبحث مف خاؿ ىذا المطمب عف عكامؿ عكلمة الفسػاد 

 د.لمحدك 

 الفرع األوؿ : عوامؿ عولمة الفساد

كممػػة العكلمػػة  إف ،نحػػاكؿ تحديػػد مصػػطمح العكلمػػة  عكامػػؿ عكلمػػة الفسػػاد،قبػػؿ التطػػرؽ إلػػى 
التػػي تعنػػي نشػػاط الشػػبكات الكبػػرل المنتشػػرة عمػػى المسػػتكل  (Mondialisation)يقابميػػا المفػػظ الفرنسػػي 

ك يمكػػف    Globalizationك يقابميػػا المفػػظ االنجميػػزم ، العػالمي ك تزايػػد عمميػػة التبػػادؿ التجػػارم الػػدكلي 
التػػي تعنػػي بػػيف األمػػـ ك ىػػي تعبػػر عػػف  Internationalisationأف يطمػػؽ عمييػػا كػػذلؾ مصػػطمح التػػدكيؿ 

، ك يمكف كصفيا بككنيػا :  2تجانس بيف مختمؼ الدكؿ ك الشعكب خصكصا أنماط النشاط االقتصادم
  التكسػػع المتزايػػد المطػػرد فػػي تػػدكيؿ اإلنتػػاج مػػف قبػػؿ الشػػركات متعػػددة الجنسػػيات، بػػالتكازم مػػع ال ػػكرة 

                                                           
 ، تاريخ االطاع : http://www.masralarabia.com  لممزيد مف المعمكمات انظر المكقع االلكتركني :  1

10/10/2016     .                                                          

محمد حسف أبك العا،   ديكتاتكرية العكلمة : قراءة تحميمية في فكر الم قؼ  ، الطبعة األكلى، ب د ف القاىرة، ص  2
32 

http://www.masralarabia.com/
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لى تصكر أف العالـ قد تحكؿ إلى قرية ككنيػة صػغيرة ك المعمكمات التي أدت إ المستمرة في االتصاالت
  1. 

2كاقع ال يمكف تجاىمو  كلقد ساىمت العكلمة بشكؿ كبير في القضاء عمى الحدكد، ك ى
.  

إف العكلمػػة كظػػاىرة ليػػا أبعػػاد اقتصػػادية ك سياسػػية ك اجتماعيػػة ك  قافيػػة تيػػدؼ إلػػى القضػػاء 
عمى الحدكد عف طريؽ خمؽ ما يشبو بالقرية الصغيرة، معتمدة في ذلؾ عمى التطكر التكنكلكجي اليائؿ 

 المتطكرة. 3ك كسائؿ االتصاؿ 

الفسػػػاد ، التػػػي تيػػػدد المجتمػػػع تعتبػػػر مػػػف أخطػػػر الجػػػرائـ التػػػي أفرزتيػػػا ظػػػاىرة العكلمػػػة جػػػرائـ 
الداخمي ك الدكلي بالكامؿ، خصكصا في مجػاؿ التقػدـ التقنػي ممػا يػكفره مػف إمكانيػات لتنػامي األنشػطة 

 . 4بشكؿ عاـ الجريمة  انتشار اإلجرامية، ك عميو نقكؿ أف العكلمة أ رت بصكرة كبيرة في

 لقد تعدّدت التعريفات لظاىرة العكلمة يمكف أف نذكر منيا :

عرفيا عبد الرحمف خميفة  لغكيا :  ىي اشتقاؽ مف العالمي ك مف العالمية لكي تصؿ بعد  -
ذلػػؾ إلػػى العكلمػػة، ك اصػػطاحا : ىػػي مرحمػػة مػػف مراحػػؿ تفكيػػر اإلنسػػاني فػػي العػػالـ المعاصػػر، بػػدأت 

كككػب نسػبة إلػى   -بالحدا ة، ما بعد الحدا ة، العالمية،  ػـ العكلمػة،  ػـ تػأتي بعػد ذلػؾ مرحمػة الكككبػة 
 .5 ـ يتطمعكف بعد ذلؾ إلى مرحمة الككنية    –األرض 

اعتبر حسف حنفي العكلمة :   ذلؾ الصراع التاريخي بيف المركز ك األطػراؼ، بػيف الػدكؿ  -
ك الجنػػػػكب، بػػػػيف االسػػػػتعمار ك التحػػػػرر، ك بػػػػيف الييمنػػػػة ك  الغنيػػػػة ك الػػػػدكؿ الفقيػػػػرة، بػػػػيف الشػػػػماؿ

 .6االستقاؿ 

                                                           
 .36، ص 2000أسامة المجذكب، العكلمة اإلقميمية، الطبعة األكلى، الدار المصرية المبنانية لمنشر،  1

2 Chems Eddine CHITOUR, « Mondialisation l’espérance on le Chaos, Editions ANEP, Algérie, 2002, P. 29. 
 .176، ص 2008ة، دار ىكمة، الجزائر، ع امنية لخميسي،   عكلمة الّتجريـ ك العقاب  ، الطبعة ال اني 3
، 3000سميماف عبد المنعـ،   دركس في القانكف الجنائي الدكلي  ، الطبعة األكلى، دار الجامعة لمنشر، اإلسكندرية،   4

 .25ص 

       ، 2000محمد صمطح،  العكلمة السياسية  ، الطبعة األكلى، دار الجامعييف لمطباعة، اإلسكندرية،  فضؿ اهلل 5

 .10ص 
 .39محمد حسيف أبك العا، المرجع السابؽ، ص  6
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ف فسػاده إالضػعيؼ ىػك دائمػا الطػرؼ التػابع لمطػرؼ القػكم ك منػو فػك بالتالي فػاف الطػرؼ  -
 يخدـ ىذا األخير.

تضمنت انخفاض الصادرات  ،في دراسة أعدىا البنؾ الدكلي حكؿ الكاقع االقتصادم اإلفريقي
، ك انخفضػػت نسػػبة المسػػػاعدات 1980مػػػف الصػػادرات العالميػػة سػػػنة  ٪ 1٪  إلػػى  2,4اإلفريقيػػة مػػف 

  ر سمبا  عمى النمك اإلفريقي.ما أك ىذا  1 ٪ 50الدكلية في إفريقيا بػ 

بما أف القارة اإلفريقية كانت تعاني التيميش فكانت لمعكلمة دكر في أف تصػبح إفريقيػا منطقػة 
 .2ىيمنة الشماؿ 

عانػػػػػت ك ال تػػػػػزاؿ تعػػػػػاني مػػػػػف العديػػػػػد مػػػػػف المشػػػػػاكؿ منيػػػػػا ك بمػػػػػا أف المجتمعػػػػػات اإلفريقيػػػػػة 
المديكنية، الفقر، األمراض المختمفة ، التع ر في تحقيؽ التنمية الشاممة ممػا جعػؿ الك يػر ينػدد بالعكلمػة 

 .3 لما خمفتو مف آ ار سمبية في إفريقيا

لمقػػرف  لػػذلؾ نجػػد أنػػو ظيػػرت ىنػػاؾ إرادة افريقيػػة جديػػدة، اليػػدؼ منيػػا ىػػك إرسػػاء خطػػة عمميػػة
لشراكة الجديدة لتنمية إفريقيػا الكاحد ك العشريف مف اجؿ تطكير إفريقيا عمى أسس جديدة ك ىي مبادرة ا

 .5كرد فعؿ عمى العكلمة ك الحفاظ عمى الخصكصيات الكطنية ك استئصاؿ الفساد 4النيباد   

االفتقػار إلػى ضػعؼ الػكازع األخاقػي ك ك ساىمت في عكلمة الفساد ضافة إلى عكامؿ أخرلإ
ك طغيػػػاف المصػػػمحة الخاصػػػة ك تسػػػبيقيا عمػػػى األكلكيػػػات ك المصػػػالح العامػػػة ، لػػػذلؾ نقػػػكؿ إف  النزاىػػػة

                                                           
دراسة مقارنة  ، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير  2007-1999ريا يفراحي محمد،   الفساد السياسي في الجزائر ك نيج 1

، ص 2011-2010في العمـك السياسية ك العاقات الدكلية )نظـ سياسة مقارنة( ، جامعة كىراف، السنة الجامعية 
144. 

2
 Nigel C.GIBSON, « Africa and globalization: marginalization and resistance », journal of Asian and 

African studies, Vol 39 (1-2), (London thousand oaks’, C A and New Delhi), pp. 5-7. 
3
 Ibid,  pp. 11-17-18. 

4
 Salah MOUHOUBI, « le NEPAD : une chance pour l’Afrique ? » Office des publications universitaires, 

Alger, 2005, P. 128.   
5
 Guy MASSAMBA, Samuel M. Kariuki and Stephen N. Nedgwa, « globalization and Africa’s regional and 

local responses » , Journal of Asian and African studies, Vol 39 (1-2), P.36. 
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لمعكلمة تأ ير كبير في مجاؿ اإلجراـ، نظرا لسيكلة انتقاؿ األشخاص، األمكاؿ، المعمكمات ك ظيكر ما 
 .    1ب الجرائـ يعرؼ بالجرائـ المستحد ة ك الذم أسيـ في عكلمة أساليب ك طرؽ ارتكا

 الفرع الثاني : الفساد كجريمة عابرة لمحدود

ال شؾ أف ىناؾ إدراؾ دكلي باف انتشػار الفسػاد يػؤ ر بشػكؿ سػمبي فػي أمػف ك اسػتقرار الػدكؿ 
عامػػة ك اإلفريقيػػة خاصػػة ك ىػػك يعػػكض المؤسسػػات ك الديمقراطيػػة ك العدالػػة ك حكػػـ القػػانكف كمػػا ييػػدد 

خصكصا عاقة الفساد بمختمػؼ الجػرائـ المنظمػة ككنػو ىػك فػي حػد ذاتػو  مشاريع التنمية ، بكؿ أبعادىا
جريمة عابرة لمحدكد تيدد االستقرار في ىذه الدكؿ اإلفريقية ك التنميػة فييػا ، فينػاؾ اقتنػاع تػاـ ك دكلػي 

ك تختػرؽ   باف الفساد لـ يعد مسالة داخمية تنحصر ضمف حدكد الدكلة التي تعاني منيا بؿ باتت ت علبكر
ؾ الحدكد مما يجعؿ التعاكف بيف الدكؿ اإلفريقية ك التعاكف بصفة عامة شيء ضركرم لمسيطرة عمى تم

 .2الفساد ك مكافحتو ك ىي مسؤكلية جميع الدكؿ 

قد ارتبط انتشار الفساد ك عممية ضبطو ك السيطرة عميو بيدؼ انتشار حكػـ القػانكف كفعاليتػو 
اد ك الجريمػػػة  ك مخالفػػػة القػػػانكف ك إف كػػػاف الفسػػػاد ال ، ليػػػذا نقػػػكؿ أف ىنػػػاؾ عاقػػػة كطيػػػدة بػػػيف الفسػػػ

يقتصر فقط عمى مدل تعطيؿ حكـ القانكف ك إنما كافة الجكانب االجتماعية ك السياسية ك االقتصػادية 
ك ليذا كاف البد عمى المجتمعات الدكلية عامة تدارؾ خطر ىذه الظاىرة ك مكافحتيا بشػكؿ جػذرم مػف 

 د مف انتشارىا.خاؿ كضع آليات ضبطيا ك الح

إف نمػػك الفسػػاد ك انتشػػاره يعتبػػر مػػف أىػػـ ات ػػار السػػمبية لمعكلمػػة ، فقػػد اخترقػػت ظػػاىرة الفسػػاد 
جميػػع الحػػدكد ك ىػػذا مػػا أدل إلػػى اإلقبػػاؿ عمػػى األعمػػاؿ الفاسػػدة ك إمكانيػػة تحقيػػؽ ال ػػراء عػػف طريػػؽ 

 .3أعماؿ لير مشركعة 

                                                           
  مميكة درياد،   ا ر العكلمة عمى القانكف الجنائي الجزائرم  ، المجمة الجزائرية لمعمـك القانكنية االقتصادية ك السياسية 1

 .2013، كمية الحقكؽ، جامعة الجزائر، جكاف 02عدد 
داكد خير اهلل :  الفساد كظاىرة عالمية ك آليات ضبطيا ، كرقة قدمت إلى  الفساد ك الحكـ الصالح في الباد  2

العربية ، بحكث ك مناقشات الندكة الفكرية التي نظميا مركز دراسات الكحدة العربية بالتعاكف مع المعيد السكيدم 
 .  413باإلسكندرية، ص 

3
 Robert  KLITGAORD, controlling corruption (Berkeley, CA : university of California press, 1988) p.22, 

and Andrei Shleifer and Robert vishny, “corruption” quarterly journal of economies, Vol. 108, no. 3 

(August 1993), pp.599-617. 
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لمحػدكد ك عاقتيػا بالجريمػة المنظمػة  سنحاكؿ أف ندرس في ىذا الصدد الفساد كمشكمة عابرة
 ك دكر اإلجراـ المنظـ في تعميـ الفساد.

 الفساد و الجريمة المنظمة -أوال 

إف الفسػػاد باعتبػػاره جريمػػة فػػي حػػد ذاتػػو فانػػو يييػػ  بيئػػة مناسػػبة لكقػػكع مجمكعػػة مػػف الجػػرائـ 
 .1.. الخ.  تبييض األمكاؿاألخرل م ؿ االتجار بالمخدرات ك االتجار بالساح ك تيريب المياجريف ك 

ك قػػد ظيػػػرت الجريمػػػة المنظمػػػة التػػي تػػػدخؿ فػػػي إطػػػار الفسػػػاد عبػػر الحػػػدكد فػػػي ظػػػؿ انتشػػػار 
العكلمػػػة ك التطػػػكر التكنكلػػػكجي ىػػػذه الكسػػػائؿ االلكتركنيػػػة التػػػي سػػػيمت عمميػػػة االتصػػػاؿ بػػػيف منظمػػػات 

دة حجػػـ التجػػارة المشػػركعة ك نقػػؿ األمػػكاؿ بػػيف الػػدكؿ كػػذلؾ التسػػييات التجاريػػة ك زيػػا الجريمػػة الدكليػػة
أمنت أسكاقا لمبضائع لير المشػركعة ، ك نمػك الجريمػة عبػر الحػدكد السػيما بالنسػبة إلػى الػدكؿ الناميػة 
منيػػا اإلفريقيػػة التػػي تفتقػػر أساسػػا إلػػى قػػكانيف تحمػػي المجتمػػع ك مؤسسػػات قضػػائية تضػػمف تطبيػػؽ ىػػذه 

 .2القكانيف بفعالية 

 دور الجريمة المنظمة في تعميـ الفساد -ثانيا

إف التداخؿ بيف الجريمة المنظمة ك الفساد كبير جدا ، حيث أ بتػت جػّؿ الدراسػات إف ازدىػار 
الجريمة المنظمة ك الفساد ال يعيشاف إال في بيئػة حكػـ فاسػد ك كجػكد نقػص فػي البنػى القانكنيػة ، لػذلؾ 

 .3كاجية ظاىرة الفساد سعت معظـ الدكؿ إلى كضع قكانيف ك تشريعات لم

بػػػدأت منظمػػػة الشػػػفافية الدكليػػػة بنشػػػر مؤشػػػرات الرشػػػكة أدل إلػػػى ظيػػػكر  1990ك منػػػذ سػػػنة  
       ، حيػػث تػػـ سػػف العديػػد مػػف التشػػريعات التػػي تجػػـر الفسػػاد  4إدراؾ عػػالمي بمسػػألة مكافحػػة ىػػذا الظػػاىرة 

                                                           

.92كارث محمد، المرجع السابؽ، ص   1 
 .417داكد خير اهلل، المرجع السابؽ، ص  2

3
 Forum sur la crime et la société, centre de prévention internationale du crime vienne, Volume 3, Numéros 1 

et 2, Décembre 2003, p.35.    
4
 Fatiha TALAHITE, « les enjeux de l’évaluation et de la lutte contre la corruption », Quotidien El Watan  

N° 4952 du 09/01/2007, Algérie. 
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 بػات العاقػة الكطيػدة بػيف ظػاىرة ك تكافحػو عبػر مختمػؼ المسػتكيات الكطنيػة ك اإلقميميػة ك الدكليػة ك إ
 .1الفساد ك الجريمة المنظمة 

  يعتبػر اسػتخداـ الرشػكة ك اإلفسػاد مػف كسػائؿ ارتكػاب السػمكؾ اإلجرامػي فػي الجريمػة المنظمػة
حيث تحرص الجماعة اإلجرامية المنظمة عمى تسخير المكظفيف العمكمييف ك ذلؾ لتسييؿ الميمػة مػف 

تقػػديـ المسػػاعدة ليػػا فػػي تحقيػػؽ أىػػدافيا اإلجراميػػة، خصكصػػا فػػي  خػػاؿ دفػػع رشػػاكل ليػػـ حتػػى تضػػمف
إطار التقميؿ مف مخاطر كشفيـ مف طرؼ السمطات العامة ك بالتػالي فػرض سػيطرتيا عمػى العديػد مػف 

 . 2مؤسسات الدكلة 

       تعتبػػػر الجريمػػػة المنظمػػػة مػػػف اخطػػػر المشػػػاكؿ التػػػي تيػػػدد أمػػػف ك اسػػػتقرار العاقػػػات الدكليػػػة
ك تػػػػأ ير عصػػػػابات الجريمػػػػة المنظمػػػػة عمػػػػى السػػػػمطات السياسػػػػية ك القضػػػػائية ك االقتصػػػػادية ك كسػػػػائؿ 

 .3 اإلعاـ

لقد حددت المػادة ال انيػة مػف اتفاقيػة الجريمػة المنظمػة عبػر الكطنيػة بعػض المصػطمحات كمػا 
 يمي :

 ا ة   جماعة ذات ىيكؿ تنظيمي، مؤلفة مف  جماعة إجرامية منظمة يقصد بتعبير   -
أشخاص أك أك ر، مكجكدة لفترة مف الزمف كتعمؿ بصكرة متضافرة بيدؼ ارتكاب كاحدة أك أك ر مف 

أك لير   الجرائـ الخطيرة أك األفعاؿ المجرمة كفقا ليذه االتفاقية، مف أجؿ الحصكؿ، بشكؿ مباشر
 مباشر، عمى منفعة مالية أك منفعة مادية أخرل.

سمكؾ يم ؿ جرما يعاقب عميو بالحرماف التاـ مف الحرية يقصد بتعبير  جريمة خطيرة   -  
 .4 لمدة ال تقؿ عف أربع سنكات أك بعقكبة أشد

                                                           
 .150، ص 2013شبمي مختار،   الجياز العالمي لمكافحة الجريمة المنّظمة  ، دار ىكمو، الجزائر،  1
ص  ، 2001شريؼ سيد كامؿ،   الجريمة المنظمة في القانكف المقارف ، الطبعة األكلى، دار النيضة العربية، القاىرة، 2

53. 
جياد محمد البريزات،   الجريمة المنظمة : دراسة تحميمية  ، الطبعة ال انية، دار ال قافة لمنشر ك التكزيع، عماف،  3

 .15، ص 2010

اتفاقية المكافحة الجريمة المنظمة عبر الكطنية المعركفة باتفاقية باليرمك، اعتمدت مف طرؼ الجمعية العامة لألمـ  4
 . 2000مبر سنة نكف 15المتحدة يـك 
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إف مصطمح الجريمة المنظمة أك اإلجراـ المنظـ قديـ ك منتشر فػي كػؿ منػاطؽ العػالـ ك ذلػؾ 
مػػػػف خػػػػاؿ مجمكعػػػػة مػػػػف األعمػػػػاؿ ليػػػػر المشػػػػركعة كاالتجػػػػار ليػػػػر المشػػػػركع بالمخػػػػدرات ك االتجػػػػار 

ك لػػذلؾ  باألسػػمحة ك السػػيارات ك القرصػػنة ك اليجػػرة السػػرية لمميػػاجريف ك جػػرائـ المعمكماتيػػة ك الرشػػكة، 
ك ماحقػػػة   اف البػػػد مػػػف كضػػػع اتفاقيػػػة دكليػػػة لمجريمػػػة المنظمػػػة ك ماحقيػػػا الػػػ اث لضػػػبط الجريمػػػةكػػػ

 مرتكبييا ك تفعيؿ التعاكف الدكلي ك اإلقميمي لمكافحتيا.

بأنيػا تنظػيـ إجرامػي، يضػـ بػيف  1987ك مف التعريفات ما صػدر عػف المجنػة األمريكيػة عػاـ 
كفقا لنظاـ بال  التعقيػد ك الدقػة ، يفػكؽ التنظػيـ الػذم تتبعيػا طياتو اتالؼ مف المجرميف الذيف يعممكف 

أك ػػر المؤسسػػات تطػػكرا ك تقػػدما، كمػػا يخضػػع إفرادىػػا ألحكػػاـ قانكنيػػة قرركىػػا ألنفسػػيـ تفػػرض إحكامػػا 
بالغة القسكة عمى مف يخرج عمى قامكس الجماعة ك يمتزمكف في أداء أنشطتيـ اإلجرامية بخطػط دقيقػة 

نػػو مجمكعػػة مػػف إربػػاح الطائمػػة ك التػػركيج ك الفسػػاد ك السػػرقة، ك بعبػػارة أخػػرل، يجنػػكف مػػف كرائيػػا األ
 .1 األفراد المنظميف بقصد الكسب بكسائؿ لير مشركعة ك باستمرار  

يسػػػتخدـ مصػػػطمح الجريمػػػة المنظمػػػة لإلشػػػارة إلػػػى األنشػػػطة اإلجراميػػػة التػػػي تسػػػتيدؼ تمكيػػػؿ       
ك كػػذلؾ تمػس األشػػخاص عػػف طريػػؽ التيديػػد           ،المجتمػػعك اسػتغاؿ أسػػكاؽ ليػػر مشػػركعة عمػى حسػػاب 

ك اإلكػػراه أك باسػػتعماؿ العنػػؼ الجسػػدم ك ىػػذه األنشػػطة اإلجراميػػة المنظمػػة تتجػػاكز الحػػدكد لمدكلػػة إلػػى 
 .2دكلة أخرل

عاقػػة بالجريمػػة ك الأكجػػو الفسػػاد متعػػددة سػػكؼ نحػػاكؿ أف نشػػير إلػػى الػػبعض مػػع اإلشػػارة  إف
 .كطنيةالمنظمة عبر ال

 االتجار بالمخدرات    -0

لقد أصبحت المخدرات ك تركيجيا ك تسكيقيا مصدرا ميما لمدخؿ سكاء بالنسبة لبعض األفراد 
أك الجماعات أك المؤسسات أك لسد العجز المالي فػي بعػض الػدكؿ ك الفسػاد المػرتبط بتجػارة المخػدرات 

         الدكليػػػػةلػػػػذلؾ أبرمػػػػت العديػػػػد مػػػػف االتفاقيػػػػات ، الػػػػدكؿ اإلفريقيػػػػة  دكؿ العػػػػالـ منيػػػػا ك التػػػػي تعػػػػاني منػػػػو
         قػػؼ عمػػى  ػػاث اتفاقيػػات دكليػػة نيمكػػف أف  ،لمتصػػدم لمشػػكمة المخػػدرات ك االتجػػار بيػػا  ،ك اإلقميميػػة

                                                           
 .163-162العشاكم عبد العزيز، المرجع السابؽ، ص  1
 .164 -163نفس المرجع، ص  2
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التػػي سػػعت إلػػى  ، 1972المعدلػػة ببرتككػػكؿ سػػنة  ، 1961ك ىػػي : االتفاقيػػة الكحيػػدة لممخػػدرات سػػنة 
اتفاقيػػة المػػؤ رات العقميػػة  ،يػػا إال أللػػراض طبيػػة أك عمميػػةبالتعامػػؿ  ك مخػػدرةالحػػد مػػف حيػػازة العقػػاقير ال

ك اتفاقيػة األمػـ المتحػدة ، التي تمنػع سػكء اسػتعماؿ بعػض األدكيػة خػارج الكصػفة الطبيػة ، 1971لسنة 
مفادىػا ىػك اتخػاذ جميػع ،  1988لمكافحػة االتجػار ليػر المشػركع بالمخػدرات ك المػؤ رات العقميػة لسػنة 

ك عػف كيفيػة التعػاكف الػدكلي فػي عػدة أمػكر كتسػميـ  اإلجراءات لمنػع االتجػار ليػر المشػركع بالمخػدرات
1المجرميف ك محاكمتيـ 

. 

نجػد أف بعػض الػدكؿ اإلفريقيػة أصػبحت مكانػا  ،ك في تقرير أممي خاص بمكافحػة المخػدرات
ك عمكمػا ، درات إلى أكركبا تستعمؿ كمعابر لشبكات المتاجرة ك تيريب المخ منيا كإلنتاج المخدرات، 

ك عبكرا ك لذلؾ عمى الدكؿ اإلفريقية تعزيز  باتت إفريقيا تعاني مف مشكمة المخدرات استياكا ك إنتاجا
 .2في ىذا المجاؿ الرقابة 

 تبييض األمواؿ  -2           

مصدره  إلخفاءالذم ىك  مرة عمؿ إجرامي  ،يفيد مصطمح تبييض األمكاؿ تحكيؿ الماؿ لير المشركع 
كػػؿ     ك يعرفػػو األسػػتاذ نػػادر عبػػد العزيػػز شػػافي بأنػػو ،ليظيػػر فػػي األخيػػر بأنػػو آت مػػف مصػػدر شػػرعي

فعؿ يقصد بو تمكيو أك إخفاء مصدر األمػكاؿ أك المػداخيؿ الناتجػة بصػكرة مباشػرة أك ليػر مباشػرة عػف 
 .3   ارتكاب إحدل الجرائـ

 التشريعات الكطنية تبييض األمكاؿ منيا التشريع الجزائرم ك التشريع المصرم. جرمتقد ك 

 * التشريع الجزائري            

ف المشػػػرع الجزائػػػرم لػػػـ يعػػػرؼ تبيػػػيض األمػػػكاؿ فػػػي النصػػػكص التشػػػريعية ك التنظيميػػػة بػػػؿ إفػػػ
 اكتفى بتحديد األفعاؿ التي تشكؿ جريمة تبييض األمكاؿ ك التي تتم ؿ في :

                                                           
   http://www.unodc.org : المكقع االلكتركني لإلطاع عمى النص الكامؿ ليذه االتفاقيات أنظر 1

 .166العشاكم عبد العزيز، المرجع السابؽ، ص  2
 .27، ص2000نادر عبد العزيز شافي،   تبييض األمكاؿ: دراسة مقارنة  ، منشكرات الحمبي الحقكقية، لبناف،  3

http://www.unodc.org/
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 389مكػػػرر إلػػػى  389فػػػي قػػػانكف العقكبػػػات فػػػي القسػػػـ السػػػادس مكػػػرر المػػػكاد مػػػف  * الػػػنص
تحت عنكاف  تبييض األمكاؿ  المػادة  2004نكفمبر  10المؤرخ في  15-04، بمكجب القانكف 7مكرر 
 مكرر تنص بأنو يعتبر تبييض لألمكاؿ : 389

            بغػػػػرض إخفػػػػاءتحكيػػػػؿ الممتمكػػػػات أك نقميػػػػا مػػػػع عمػػػػـ الفاعػػػػؿ بأنيػػػػا عائػػػػدات إجراميػػػػة،  -
أك تمكيػػو المصػػدر ليػػر المشػػركع لتمػػؾ الممتمكػػات أك مسػػاعدة أم شػػخص متػػكرط فػػي ارتكػػاب الجريمػػة 

 األصمية التي تأتت منيا ىذه الممتمكات، عمى اإلفات مف ات ار القانكنية لفعمتو.

إخفػػاء أك تمكيػػو الطبيعػػة الحقيقػػة لمممتمكػػات أك مصػػدرىا أك مكانيػػا أك كيفيػػة التصػػرؼ  -
 فييا أك حركتيا أك الحقكؽ المتعمقة بيا، مع عمـ الفاعؿ أنيا عائدات إجرامية.

اكتساب الممتمكات أك حيازتيا أك استخداميا مع عمـ الشخص القائـ بذلؾ كقت تمقييػا،  -
 .   أنيا تشكؿ عائدات إجرامية

المشػػاركة فػػػي ارتكػػػاب أم مػػػف الجػػػرائـ المقػػػررة كفقػػػا ليػػػذه المػػػادة، أ  التكاطػػػؤ أك التػػػ مر  -
 عمى ارتكابيا ك محاكلة ارتكابيا ك المساعدة ك التحريض عمى ذلؾ ك تسييمو ك إسداء المشكرة بشأنو.

مػف المتعمػؽ بالكقايػة  2005فبرايػر  06المؤرخ فػي  01-05ك نفس التعريؼ كرد في القانكف 
 تبييض األمكاؿ ك تمكيؿ اإلرىاب ك مكافحتيا.

آليػات  الكقايػة منيػا ك بيذا نجد أف المشرع الجزائرم حدد األفعػاؿ التػي تشػكؿ ىػذه الجريمػة ك
 .1 مكافحتيا

 

 

 

 

                                                           
 .23لعشب عمي،  اإلطار القانكني لمكافحة لسؿ األمكاؿ ، الطبعة ال انية، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، ص 1
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 * التشريع المصري            

فػػػي عشػػػركف مػػػادة،   1، بشػػػأف مكافحػػػة لسػػػؿ األمػػػكاؿ2002لسػػػنة  80إف القػػػانكف المصػػػرم 
كػؿ سػمكؾ ينطػكم عمػى اكتسػاب أمػكاؿ  بأنػو   2 مصطمح لسؿ األمػكاؿ حيث عرفت المادة األكلى منو

أك اسػت مارىا أك  أك استبداليا أك إيداعيا أك ضمانيا  أك حيازتيا أك التصرؼ فييا أك إدارتيا أك حفظيا
جريمة مف الجرائـ المنصكص عمييا فػي نقميا أك تحكيميا أك التاعب في قيمتيا إذا كانت محصمة مف 

أك تمكيو طبيعتػو  مف ىذا القانكف مع العمـ بذلؾ متى كاف القصد مف ىذا السمكؾ إخفاء الماؿ 2المادة 
أك الحيمكلػة دكف اكتشػاؼ ذلػؾ  أك تغييػر حقيقتػو أك مصدره أك مكانػو أك صػاحبو أك صػاحب الحػؽ فيػو

 .3المحصؿ منيا الماؿأك عرقمة التكصؿ إلى شخص مف ارتكب الجريمة 

أما فػي مادتػو ال انيػة فقػد حظػر لسػؿ األمػكاؿ المتحصػمة مػف بعػض الجػرائـ بمػا فييػا الجػرائـ 
المنظمػة التػػي يشػػار إلييػػا فػػي االتفاقيػات الدكليػػة التػػي صػػادقت عمييػػا مصػر سػػكاء كقعػػت جريمػػة لسػػؿ 

 نيف المصرم ك األجنبي.األمكاؿ في الداخؿ أك الخارج بشرط أف تككف معاقبا عمييا في كا القانك 

( فقد نص القانكف عمى إنشاء كحدة مستقمة بالبنؾ المركزم لمكافحة 6إلى  3أما في المكاد ) 
 لسؿ األمكاؿ يشتبو في أنيا تتضمف لسؿ األمكاؿ.

 تختص ىذه الكحدة بما يمي :

تتضػمف تمقي اإلخطارات الكاردة مف المؤسسات المالية عف العمميات التػي يشػتبو فػي أنيػا  -
 لسؿ األمكاؿ،

إنشػػاء قاعػػدة بيانػػات لمػػا يتػػكفر لػػدييا مػػف معمكمػػات ك كضػػع كػػؿ الكسػػائؿ الكفيمػػة بإتاحتيػػا  -
 لمسمطات القضائية ك ليرىا مف الجيات المختصة بتطبيؽ القانكف،

                                                           
، 2003لسنة  78، معدؿ بالقانكف بشأف مكافحة لسؿ األمكاؿ 11/05/2002بتاريخ الصادر  2002لسنة  80قانكف  1

 .2008لسنة  181ك بالقانكف رقـ 

2
لسؿ األمكاؿ في التشريع المصرم يقابمو تبييض األمكاؿ في التشريع الجزائرم ك ىي الترجمة الصحيحة لممصطمح  

  . Blanchiment d’argentبالمغة الفرنسية   

بشأف مكافحة لسؿ األمكاؿ في ضكء  2002لسنة  80أحمد،   شرح القانكف المصرم رقـ حساـ الديف محمد  3
  .23، ص2003االتجاىات الحدي ة  ، دار النيضة العربية، القاىرة، 
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تبادؿ المعمكمات ذات الصمة بغسؿ األمكاؿ ك التنسيؽ مع جيات الرقابة في الدكلػة،ك مػع  -
الدكؿ األجنبية ك المنظمات الدكلية تطبيقا ألحكػاـ االتفاقيػات الدكليػة التػي تكػكف الجيات المختصة في 

 مصر طرفا فييا أك تطبيقا لمبدأ المعاممة بالم ؿ،

تػػػػكلي أعمػػػػاؿ التحػػػػرم ك الفحػػػػص عمػػػػا يػػػػرد إلييػػػػا مػػػػف إخطػػػػارات ك معمكمػػػػات فػػػػي شػػػػأف  -
ابة العامة بما يسفر عنو التحػرم العمميات التي يشتبو في أنيا تتضمف لسؿ األمكاؿ ك تقـك بإباغ الني

 مف قياـ دالئؿ عمى ارتكاب جريمة مف الجرائـ المنصكص عمييا في قانكف مكافحة لسؿ األمكاؿ.

ك لقػػد مػػنح لمعػػامميف بالكحػػدة صػػفة مػػأمكر الضػػبط القضػػائي بالنسػػبة إلػػى الجػػرائـ المنصػػكص 
 عمييا في ىذا القانكف ك ذلؾ لتأدية مياميـ.

( عمػػػى ضػػػركرة التػػػزاـ الجيػػػات التػػػي تعيػػػد إلييػػػا الرقابػػػة عمػػػى 12لػػػى إ 7ك نػػػص فػػػي المػػػكاد )
المؤسسػات الماليػة بإنشػاء ك تييئػػة الكسػائؿ الكفيمػة بػػالتحقؽ مػف التػزاـ تمػػؾ المؤسسػات بالقكاعػد المقػػررة 

 قانكنا لمكافحة لسؿ األمكاؿ.

ى ( فقػػد نػػص عمػػى العقكبػػات المفركضػػة عمػػى مػػف يرتكػػب أك حتػػ18إلػػى  13أمػػا فػػي المػػكاد )
 يشرع في ارتكاب فعؿ مف األفعاؿ المنصكص عمييا في المادة ال انية مف القانكف.

( إلػػػى تبػػػادؿ التعػػػاكف القضػػػائي فػػػي مجػػػاؿ لسػػػؿ 20إلػػػى  19أخيػػػرا تعػػػرض فػػػي المػػػادتيف )
األمػػكاؿ ك تسػػميـ المجػػرميف ك اتخػػاذ كافػػة اإلجػػراءات القانكنيػػة لتجميػػد أك حجػػز األمػػكاؿ مكضػػكع جػػرائـ 

 .1عائداتيا لسؿ األمكاؿ أك 

ك ىكػػذا نجػػد أف مختمػػؼ التشػػريعات الكطنيػػة كمػػا عرضػػنا سػػابقا الجزائػػر ك مصػػر لنمكذجػػاف 
اتفقػػت عمػػى مكافحػػة ظػػاىرة الفسػػاد ك اتخػػذت فػػي ذلػػؾ جممػػة مػػف النصػػكص التشػػريعية نظػػرا لػػكعي ىػػذه 

 الدكؿ بخطكرتيا ك آ ارىا الكخيمة.

 االتجار بالسالح  -3           

سكاء كاف مشركعا أك لير مشركع يقكد إلى مستكيات مرتفعة مف الفساد إف االتجار بالساح 
ك التعػػاكف مػػع  لمػػا يصػػحبو ك إف حصػػؿ بصػػكرة مشػػركعة الك يػػر مػػف الرشػػاكل ك العمػػكالت أك التكاطػػؤ
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شبكات الجريمة المنظمػة لقػاء الرشػكة، ك نظػرا السػتفحاؿ الفسػاد بالنسػبة ليػذا النػكع مػف االتجػار أصػبح 
       ميػػا ك فػػي ىػػذا الصػػدد ىنػػاؾ محاكلػػة لمعالجػػة ىػػذه المشػػكمة مػػف قبػػؿ المجتمػػع الػػدكلييشػػكؿ تيديػػدا عال

ك ىك ممحؽ اتفاقية األمـ المتحدة بشأف الجريمة المنظمة ك الذم يتضمف الخطر عمػى تصػنيع السػاح 
 .1النارم ك االتجار بو 

فػي حػد ذاتػو  ىذا الممحؽ يؤكد عمى حػؽ الػدفاع الفػردم ك الجمػاعي عػف الػنفس ك ىػك يشػكؿ
   حربا ضد جريمػة االتجػار باإلنسػاف، كمػا يحػدد أف كػؿ نقػؿ أك المسػاعدة عمػى عبػكر السػاح بػيف دكلػة 
ك أخرل ىك اتجار لير مشركع بالساح إذا لـ يكف بمكافقة إحدل الدكلتيف عمى األقػؿ أك إذا لػـ يحمػؿ 

كاسػػعة لمنػػع انتشػػار االتجػػار السػػاح العامػػات المفركضػػة بمكجػػب الممحػػؽ كمػػا يفػػرض اتخػػاذ إجػػراءات 
بالسػػػاح ك التعػػػاكف بػػػيف الػػػدكؿ خصكصػػػا فػػػي مجػػػاؿ تبػػػادؿ المعمكمػػػات حػػػكؿ شػػػبكات االتجػػػار ليػػػر 

 .2المشركع 

ف مكافحة الفساد مف خاؿ ترسيخ دعائـ الحكـ الراشد إ ،ختاما لما سبؽ ذكره في ىذا الفصؿ
ك الديمقراطيػػة ك احتػػراـ حقػػكؽ اإلنسػػاف يضػػمف تحقيػػؽ التنميػػة فػػي القػػارة اإلفريقيػػة، خصكصػػا بكاسػػطة 
كضع نصكص قانكنية لردع ىذه الظػاىرة ك قمعيػا ك مكافحتيػا ك عػدـ تػكفير البيئػة المائمػة تػدفع إلػى 

، لػػذلؾ سػػنحاكؿ التطػػرؽ فػػي الفصػػؿ ال ػػاني مػػف البػػاب األكؿ إلػػى تطػػكر كجػػكد األشػػكاؿ المختمفػػة لمفسػػاد
      اإلفريقيػػػة فػػػي مكافحػػػة الفسػػػاد بدايػػػة مػػػف الجيػػػكد الدكليػػػة ك اإلفريقيػػػة )المبحػػػث األكؿ( القػػػكانيفمختمػػػؼ 

 ك المبادرات الكطنية لمكافحة الفساد )المبحث ال اني(.
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 General Assembly, protocol against the illicit manufacturing of and trafficking in fireams, their parts and 

components and ammunition, supplementing the United Nations convention against transnational organized 

crime adopted on 31 may 2001. 
 .عبر الكطنية المادة ال ال ة مف ممحؽ اتفاقية األمـ المتحدة بشأف الجريمة المنظمة 2
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الوطنيػة فػي التصػدي  اإلفريقية و القوانيفالفصؿ الثاني: تطور 
  لمفساد

يعتبػر الفسػاد ظػاىرة ك آفػة عالميػة ، عميػو فقػد تكا فػت الجيػكد اإلفريقيػة التخػاذ مجمكعػة مػف 
اإلفريقيػة ك تطكرىػا ك كضػع اتليػات  القػكانيفالتدابير لمكافحػة ىػذه الظػاىرة مػف خػاؿ صػدكر مختمػؼ 

العمميػػة لمحػػد مػػف آ ارىػػا المػػدمرة خصكصػػا عمػػى اقتصػػاديات الػػدكؿ اإلفريقيػػة ك مػػا ت يػػره مػػف إشػػكاليات 
        باإلضػػػػافة إلػػػػى دكر المنظمػػػػات الدكليػػػػة الحككميػػػػة ذات االختصػػػػاص العػػػػاـ كػػػػاألمـ المتحػػػػدة  قانكنيػػػػة،

ات الدكليػة المتخصصػة المعنيػة مباشػرة بقضػايا التنميػة كالبنػؾ ك اإلقميمية كاالتحػاد اإلفريقػي ك المنظمػ
ك صندكؽ النقد الدكلي ك المنظمات الدكلية لير الحككمية كمنظمة الشفافية الدكليػة التػي تنشػط  الدكلي

     ك ذلػؾ مػف خػاؿ جمػع المعمكمػات ،في بناء مقاييس الفساد ك الشػفافية ك الحكػـ الصػالح ك التػركيج لػو
 حكث ك الدراسات.ك إجراء الب

التي  نحاكؿ مف خاؿ ىذا الفصؿ ال اني مف الباب ال اني القياـ بعرض مفصؿ لطبيعة الدكر
مختمػؼ الجيػكد  ، مػف خػاؿفػي مجػاؿ مكافحػة الفسػاد فػي إفريقيػا تمعبػو ىػذه المنظمػات الدكليػة ك أ رىػا

 ال اني(. ك الكطنية لمكافحة الفساد )المبحث ،ك اإلفريقية )المبحث األكؿ( الدكلية

 الدولي عمى مكافحة الفساد في إفريقيا القانوفأثر  : المبحث األوؿ

سعت التشريعات اإلفريقية لمكاجيػة الفسػاد ك الجػرائـ ذات الصػمة، حيػث المبػدأ المعػركؼ ىػك 
أنػػو يمكػػف معاقبػػة أم فعػػؿ ك اعتبػػاره جريمػػة مػػا لػػـ يكػػف ىنػػاؾ نػػص قػػانكني كاضػػح، عمػػى ىػػذا األسػػاس 

طػػكر  ػػـ إلػػى الت الػػدكلي عمػػى مكافحػػة الفسػػاد فػػي إفريقيػػا )المطمػػب األكؿ(، القػػانكفنتطػػرؽ أكال إلػػى أ ػػر 
 اإلفريقي في مجاؿ مكافحة الفساد )المطمب ال اني(. القانكف

 المطمب األوؿ: دور المنظمات و االتفاقيات الدولية في مكافحة الفساد

المطمب إلى دكر المنظمات لير الحككميػة ك الييئػات المتخصصػة  ك سكؼ نتعرض في ىذا
 الدكلية التي أبرمت في ىذا الشأف.في مجاؿ مكافحة الفساد  ـ ننتقؿ إلى دراسة االتفاقيات 
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 الفرع األوؿ : دور المنظمات غير الحكومية و الييآت المتخصصة

إف إدراؾ المجتمػػع الػػدكلي بػػأف انتشػػار الفسػػاد يػػؤ ر سػػمبا عمػػى أمػػف ك اسػػتقرار الػػدكؿ ك ييػػدد 
خاؿ ىذا الفػرع التنمية بكافة أبعادىا ك أسس العدالة ك حكـ لقانكف ك القيـ الديمقراطية ك سنحاكؿ مف 

 دراسة بعض المنظمات لير الحككمية ك الييئات المتخصصة كنماذج.

 دور المنظمات غير الحكومية   -أوال

ىنػػاؾ العديػػد مػػف المنظمػػات ليػػر الحككميػػة التػػي ليػػا دكر كبيػػر فػػي مجػػاؿ مكافحػػة الفسػػاد            
 ك سكؼ نقتصر في دراستنا عمى منظمة الشفافية الدكلية نمكذجا.

     منظمة الشفافية الدولية  - 0

 نتطرؽ إلى تعريفيا ك أىدافيا ك مبادئيا.

 تعريفيا و أىدافيا - أ

ك ترمز ليا  1الفسادمكافحة منظمة الشفافية الدكلية ىي منظمة عالمية لير حككمية تختص ب
مقرىػػا بػػرليف، نظػػرا لخطػػكرة ظػػاىرة الفسػػاد ك تغمغميػػا فػػي كػػؿ دكؿ  1993تأسسػػت عػػاـ  (TI)اختصػػارا 

العػػالـ، شػػعارىا ىػػك   االتحػػاد العػػالمي ضػػد الفسػػاد   ك ىػػي تعبيػػر عػػف حركػػة عالميػػة لمكافحػػة الفسػػاد 
 Peter)يجػف آأفرزىػا مجتمػع دكلػي عػالمي قادىػا مجمكعػة مػف الشخصػيات عمػى رأسػيـ األلمػاني بيتػر 

EIGEN) ك أمريكػا    المدير السابؽ لمبنؾ الدكلي ك الذم لو خبػرة كاسػعة فػي قضػايا التنميػة فػي إفريقيػا
الاتينية تشتير عالميا بتقريرىػا السػنكم مؤشػر الفسػاد ك الػذم يقػكـ عمػى المقارنػة بػيف الػدكؿ مػف حيػث 

 انتشار الفساد فييا عالميا.

مػػف دكف فسػػاد بكاسػػطة تجمػػع عػػالمي ميمػػة منظمػػة الشػػفافية الدكليػػة ىػػي التغييػػر نحػػك عػػالـ 
2عمى كضع حد ك إنياء األ ر المدمر لمفساد 

. 
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ك قػػد نمػػت ىػػذه المنظمػػة إلػػى أف أصػػبحت مجتمػػع مػػدني عالميػػة تناضػػؿ ضػػد الفسػػاد، حيػػث 
 فرع ليا في دكؿ العالـ. 100أكبر منظمة لير حككمية تضـ أك ر مف  2002أصبحت في سنة 

الذم أنصبح كاقع سػائد فػي كػؿ دكؿ العػالـ فكػاف البػد مػف ك مف  أىدافيا ىك الحد مف الفساد 
ك خمػؽ   كجكد اتحاد عالمي مف أجؿ مكافحة ىذه الظاىرة التي باتت مسػؤكلية مشػتركة لمحاربػة الفسػاد

 مناخ مائـ يقـك عمى التعاكف ك الشفافية.

نػػذكر ك تعتمػػد منظمػػة الشػػفافية الدكليػػة عمػػى بعػػض المفػػاىيـ مػػف شػػأنيا القضػػاء عمػػى الفسػػاد 
 الشفافية المساءلة ك النزاىة.

  الشفافيةTransparency 

تعتبر الشفافية مف المصطمحات األك ر تداكال في الكقت الحالي ك تعني تدفؽ كؿ المعمكمات 
ك تعمؿ الشفافية عمى محاربة الفساد بكافة أشكالو مف خاؿ  ،بشكؿ عمني عبر مختمؼ كسائؿ اإلعاـ

شػػفافية التشػػريعات ك كضػػكحيا ك تبسػػيط اإلجػػراءات ك مشػػاركة المػػكاطف ك إطاعػػو عمػػى كػػؿ مػػا يػػدكر 
 ك بغيابيا تغيب. ك تعد الشفافية أحد الركائز الرئيسية التي تقكـ عمييا الديمقراطية  ، 1حكلو

الشػػفافية بأنيػػا :   ظػػاىرة تشػػير إلػػى  2 (PNUD)ك قػػد عػػرؼ برنػػامج األمػػـ المتحػػدة اإلنمػػائي 
تقاسػػـ المعمكمػػات ك التصػػرؼ بطريقػػة مكشػػكفة، فيػػي تتػػيح لمػػف ليػػـ مصػػمحة فػػي شػػاف مػػا أف يجمعػػكا 
 معمكمات حكؿ ىذا الشأف قد يكػكف ليػا دكر حاسػـ فػي الكشػؼ عػف المسػاكئ ك فػي حمايػة مصػالحيا   

ك ىذا يتطمب كجكد مؤسسات أك ر تنظيـ ك عصرنة مػف النػاحيتيف  ،ي التدفؽ الحر لممعمكماتأيضا ى
 المادية ك البشرية.

 

 

 
                                                           

فارس بف عمكش بف بادم السبيعي،  دكر الشفافية ك المساءلة في الحد مف الفساد ، أطركحة دكتكراه، جامعة نايؼ  1
 .2011-2010 المممكة العربية السعكدية، زايد،

برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي ىك شبكة األمـ المتحدة المعنية بالتنمية العالمية، كىك منظمة تدعك إلى التغيير كربط  2
 .البمداف بالمعارؼ كالخبرات كالمكارد بيدؼ مساعدة الشعكب عمى بناء حياة أفضؿ
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  ك يعبركف الباح كف عف الشفافية بأنيا آلية تستخدـ لمكاجية الفساد.

 كما تحظى الشفافية بأىمية تتم ؿ في :

المشاركة في اتخاذ القرار ك تكعية المػكاطنيف، حيػث جػاء فػي المقػرر الخػاص بمجنػة حقػكؽ  -
اإلنساف   أف حؽ طمب المعمكمات ك الحصكؿ عمييا ك ب يا يفرض عمى الدكؿ مكجب تأميف الكصكؿ 

1إلى المعمكمات   
. 

 يا. محاربة الفساد بكؿ أشكالو ك صكره خصكصا مف حيث تطبيؽ التشريعات ك عدـ اختراق -
تحقيؽ الديمقراطية ك المساءلة ك ضماف نجاحيما، حيث تعزز الشػفافية مفػاىيـ الديمقراطيػة  -

 ك تقكم قكاعدىا كما تعد الخطكة األكلى في مكافحة الفساد.

ك يتطمػػب تحقيػػؽ الشػػفافية تػػكافر الديمقراطيػػة فػػي المجتمػػع خصكصػػا فػػي حصػػكؿ المػػكاطنيف  -
ك التعريػػؼ بػػالحقكؽ ك الكاجبػػات ك ىػػذا يتطمػػب كجػػكد  عمػػى جميػػع المعمكمػػات مػػف خػػاؿ نشػػر الػػكعي
2قكانيف ك أنظمة تسمح بالكصكؿ إلى المعمكمات 

. 

            ك لػػػذلؾ نقػػػكؿ أف تفشػػػي الفسػػػػاد فػػػي المجتمعػػػات منيػػػا اإلفريقػػػػي ىػػػك  مػػػرة لغيػػػاب الشػػػػفافية  -
 ك تكفرىا يعني التصدم الكامؿ لمفساد.

   المساءلةAccountability   

المساءلة عمى أنيا :   الطمب مػف المسػؤكليف  (PNUD)عّرؼ برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي 
  ك تصػريؼ كاجبػاتيـ تقديـ التكضيحات الازمػة ألصػحاب المصػمحة حػكؿ كيفيػة اسػتخداـ صػاحياتيـ 

ك األخذ باالنتقادات التي تكجػو ليػـ ك تمبيػة المتطمبػات المطمكبػة مػنيـ ك قبػكؿ )بعػض( المسػؤكلية عػف 
 .3الفشؿ ك عدـ الكفاءة أك عف الخداع ك الغش   

                                                           
، ربيع األكؿ 115جعفر أحمد العمكاف،  الشفافية اإلدارية بيف المفيـك ك التطبيؽ ، مجمة التنمية اإلدارية، العدد  1

 ىػ. 1435
        ،2000الشكرم عمي يكسؼ،  المنظمات الدكلية ك اإلقميمية المتخصصة ، ايتراؾ لمنشر ك التكزيع، القاىرة،  2

 .282ص 

           نظر المكقع االلكتركني :                                                                                                      ألممزيد مف المعمكمات  3
ncy.asphttp://www.pogar.org/arabic/governance/transpare  ، 23/08/6201 : اإلطاع تاريخ.  

http://www.pogar.org/arabic/governance/transparency.asp
http://www.pogar.org/arabic/governance/transparency.asp
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        ك يشػػػػير مفيػػػػػـك المسػػػػػاءلة أف المسػػػػتخدـ مسػػػػػؤكؿ عػػػػػف نتػػػػػائج عممػػػػو ك عػػػػػف تقػػػػػديـ إجابػػػػػات 
 جية إدارية ك إشرافية تساءلو.أك تفسيرات عما يقدمو مف إنتاجات بكجكد 

 تتم ؿ أىمية المساءلة في النقاط التالية :

 تكجيو تركيز المكظفيف عمى نتائج أعماليـ. -

 إعطاء دافعيو أكبر لمتطكر ك التقدـ ك تحسف األساليب في تسيير أمكر العمؿ. -

تعزيػػز ك تتطمػػب المسػػاءلة كجػػكد نظػػاـ المراقبػػة ك ضػػبط أداء المسػػؤكليف ك كجػػكد الشػػفافية ك 
 مكافحة الفساد مف خاؿ الكسائؿ المختمفة سكاء القانكنية أك اإلعامية.

  النزاىةIntegrity 

تعني النزاىة خدمة المكاطنيف ك كسب  قتيـ الذم ىك الغاية مف الكظيفة العامة، مف كراء 
العامػة عػف كػؿ سعي المكظؼ العاـ لمحفاظ عمػى المػاؿ ك الممتمكػات العامػة لمتأكيػد عمػى نزاىػة اإلدارة 

 ما يسيء لمكظيفة العامة مف كاجبات ك مياـ.

كما عرفت النزاىة بأنيا االبتعاد عف كػؿ شػيء يسػيء لمكظيفػة العامػة مػف بعيػد أك قريػب مػف 
ممارسػات تػؤدم إلػى اإلخػػاؿ بالكاجبػات ك الميػاـ ك العمػؿ بكػػؿ جديػة ك إخػاص ك مسػؤكلية المعيػػكد 

 .    1بيا 

يػا تخمػؽ بيئػة طػاردة لمفسػاد بمػا يحقػؽ المصػمحة العامػة فػي خدمػة لمنزاىة أىميػة مػف حيػث أن
 المكاطنيف.

قػػد أصػػدرت منظمػػة الشػػػفافية الدكليػػة كتػػاب نظػػػاـ النزاىػػة العربػػي حػػػكؿ كيفيػػة تفعيػػؿ النزاىػػػة          
منظمػػات المجتمػػع المػػدني فػػي رفػػع مسػػتكل  الػػذم تمعبػػو الفعػػاؿ الػػدكربكاسػػطة ك الشػػفافية ك المسػػاءلة 

ك مخاطره، ك تعزيز مبادئ الشفافية ك النزاىة ك المساءلة ك ذلػؾ مػف خػاؿ إتبػاع  الكعي حكؿ الفساد 
 الخطكات التالية :

                                                           
، منظمة الشفافية الدكلية منشكرات،  نظاـ النزاىة العربي في مكاجية الفساد : كتاب المرجعية  ،  كماؿ المصباحي 1

2006. 
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بػػػذؿ الجيػػػكد إلبقػػػاء قضػػػايا الفسػػػاد المجتمػػػع عمػػػى رأس اىتمامػػػات منظمػػػات المجتمػػػع  -
 المدني ك ترسيخ القيـ المناىضة لمفساد. 

دكر اإلعػاـ حػكؿ قضػايا الفسػاد مػف خػػاؿ نشػر المعمكمػات ك إطػاع المػكاطف عمييػػا  -
 في سبيؿ تكعيتو ك المشاركة في مكافحة الفساد.

 استقطاب فئات فعالة في المجتمع لممساىمة في بناء نظاـ النزاىة. -

إصدار نشرات تكعية حكؿ ظاىرة الفساد، أسبابيا، آ ارىا ك العمؿ عمى إدراج ذلؾ فػي  -
 .1ناىج التربية ك الندكات لمتنبيو إلى خطكرة الظاىرة ك سبؿ الحد منيا م

ك قػػد طػػكرت منظمػػة الشػػفافية الدكليػػة كسػػائؿ ك آليػػات عمػػؿ لمتعريػػؼ بظػػاىرة الفسػػاد، أسػػبابيا        
ك كسائؿ مكافحتيا حيث أقدمت عمى تجميع ك تصنيؼ ك تبكيػب كػـ ىائػؿ مػف المعمكمػات عػف ظػاىرة 

ك تػرجـ ىػذا العمػؿ  ، 2كأكؿ عمؿ تقػكـ بػو المنظمػة  (Source Book)كتاب مرجعي  الفساد ك نشره في
إلى أك ر مف لغة ك ىذا العمؿ يعتبر األساس الذم انطمقػت منػو المنظمػة  ك محاكلتيػا لبمػكرة مػا سػمتو 

        ك الػػػذم يتضػػػمف تحديػػػد جػػػؿ العكامػػػؿ  (National Integrity System)بػػػػ   النظػػػاـ الػػػكطني لمنزاىػػػة 
 ك المتغيرات التي تدخؿ في قياس درجة نزاىة أم نظاـ عمى المستكل الكطني.

أحػػد نشػػػطاء المنظمػػة بالتعػػػاكف مػػع االقتصػػػادم العػػالمي فردريػػػؾ  1995قػػاـ أيضػػػا فػػي سػػػنة 
ك الػذم كػاف بم ابػة  (Corruption Perceptions Index)جػالتنج بابتكػار مؤشػر لقيػاس مػدركات الفسػاد 

ك تطػكرت   مشركعا دفع بالعديد مف المنظمات الدكلية إلى بمكرة مؤشػرات لقيػاس مػدركات أك ػر شػمكال 
، ك ألكؿ  (-Brise Payers Index -BPI)  لمؤشػر دافعػي الرشػاك  1999جيكد المنظمة لتطمؽ في عاـ 

- Global Corruption Report) تقريرىػا الشػامؿ عػف الفسػاد فػي العػالـ 2001مرة نشرت المنظمػة سػنة 

BCR-)  3ك ىك يعتبر تقريرا سنكيا
. 

 مبادئيا  - ب

 تقكـ منظمة الشفافية الدكلية عمى مجمكعة مف المبادئ نذكر منيا :
                                                           

 .150، ص السابؽ المرجع ،كماؿ المصباحي 1
 http://www.transparency.org/Sourcebook/index.html المكقع االلكتركني : أنظرلممزيد مف المعمكمات  2

حسف نافعة،  دكر المؤسسات الدكلية ك منظمات الشفافية في مكافحة الفساد ، نشرت ىذه الدراسة ضمف ممؼ  الفساد  3
 .552-551ص   ،2004ديسمبر  مركز دراسات الكحدة العربية، بيركت،  ك الحكـ الصالح في الباد العربية ،
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 االعتراؼ بالمسؤكلية المشتركة لمفساد، -

 زيادة الكعي عمى ضركرة مكافحة الفساد العالمي، -

 الفساد،االعتراؼ بكجكد عدة أسباب تؤدم إلى مكافحة  -

 .1التأكيد عمى إصاح األنظمة ك األفراد  -

 ىناؾ  اث مؤشرات تصدر عف الشفافية الدكلية ىي : 

 2 (CPI Corruption Perceptions Index)مؤشر مدركات الفساد  -

 (GCR Global Corruption Report)التقرير العالمي عف الفساد  -

 (BPI Brise Payers Index)مؤشر دافعي الرشاكم  -

 (GOPAC)لمبرلمانييف ضد الفساد  المنظمة العالمية - 2

 تعتبر ىذه المنظمة مف الييئات التي حاربت الفساد.

 تعريفيا و نشاطاتيا -أ

لقد أنشأت المنظمة العالمية لمبرلمانييف ضد الفساد بمناسبة ندكة عالمية لمبرلمانييف فػي أكتػاكا 
دكلػة  60  برلمػاني يم مػكف أك ػر مػف  170ك التي شػارؾ فييػا أك ػر مػف  ؛2002بكندا في أكتكبر سنة 

،تعنػػى بتعزيػػز مبػػادئ المسػػاءلة، النزاىةػػػ الشػػفافية ك تقػػـك بالتنسػػيؽ العػػالمي  3مػػف مختمػػؼ أنحػػاء العػػالـ 
 .4بيف مختمؼ البرلمانييف في مكاجية قضايا الفساد 

مػػف أىػػـ نشػػاطاتيا ك أعماليػػا يمكػػف أف نػػذكر مشػػركع الشػػفافية فػػي اإليػػرادات، حيػػث أنشػػأت 
المنظمػػة بنػػاء عمػػى مقػػررات مؤتمرىػػا العػػالمي ال ػػاني الػػذم انعقػػد فػػي أركشػػا )تنزانيػػا( فػػي سػػبتمبر سػػنة 

 مجمكعػة عمػؿ برلمانيػة حػكؿ مكضػكع الشػػفافية فػي اإليػرادات، السػيما االسػتخراجية منيػا لمػػدكؿ 2006
          النفطيػػػػة ك الضػػػػريبية لمػػػػدكؿ ليػػػػر النفطيػػػػة، إذ أدرؾ البرلمػػػػانيكف بعػػػػد مراجعػػػػة األكضػػػػاع االقتصػػػػادية 

                                                           

 
1
 Shiloh HOGGARD, “Preventing corruption in Colombia : The need for an Enttanced state-level approach”, 

Arizona Journal of international & comparative law, Vol 21, N° 2, 2004, P. 590. 
2
 Jens CHIR, AUDVIG and odd-HELGE Fjeldstad with inge Amundsen, Tone Sissener and Tina Soreide, 

corruption: A review contemporary research, Bergen (CMI) and Oslo (NUPI), December 2000, pp. 26-30.    
 .132مكسى بكدىاف، المرجع السابؽ، ص  3
 .41حاحة عبد العالي، المرجع السابؽ، ص  4
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ك االجتماعية لعدد كبير مف الػدكؿ أف التػي تحصػؿ عمػى مبػال  طائمػة مػف األمػكاؿ تػأتي مػف الشػركات 
المعنيػػة يػػتـ االسػػتياء  ك تأخػػذ أشػػكاؿ مسػػتحقات تػػدفع لمػػدكؿ ،االسػػتخراجية لممعػػادف ك الػػنفط ك الغػػاز 

عمى جزء كبير مف األمػكاؿ المسػتحقة عمػى الشػركات االسػتخراجية لمدكلػة مػف قبػؿ عػدد مػف المسػؤكليف 
 بطريقة لير شرعية.

كما ييدؼ ىذا المشركع إلى إعداد دراسة مفصمة حكؿ كاقع الشفافية في اإليػرادات فػي الػدكؿ 
ك كػذلؾ إعػداد دليػؿ برلمػاني عربػي  ؛ناف، الجزائر، المغربالعربية التالية : الككيت، البحريف، اليمف، لب

 . 1لتعزيز الشفافية في المراقبة المالية 

 مؤتمرات البرلمانييف ضد الفساد  -ب 

 مف مؤتمرات البرلمانييف ضد الفساد ما يمي :

 ،2000المؤتمر األكؿ الذم انعقد في أكتاكا الكندية سنة  -
 ،2004ال اني الذم انعقد في بيركت، نكفمبر سنة المؤتمر البرلماني اإلقميمي  -
 20إلػػى  17المػػؤتمر العػػالمي ال الػػث لمبرلمػػانييف ضػػد الفسػػاد الػػذم انعقػػد بالككيػػت مػػف  -

 .2008نكفمبر 
مػػػف الكرشػػػات التػػػي ككنتيػػػا المنظمػػػة، كرشػػػة العمػػػؿ، بعنػػػكاف  اتفاقيػػػة األمػػػـ المتحػػػدة لمكافحػػػة 

 كاء .الفساد : تعزيز التعاكف بيف مختمؼ الشر 

 تقارير المنظمة العالمية لمبرلمانييف ضد الفساد  -ت

تقريػػر حػػكؿ مػػؤتمر تأسػػيس الفػػرع  مػػف أىػػـ تقػػارير المنظمػػة العالميػػة لمبرلمػػانييف ضػػد الفسػػاد
أربػع  دكلػة عربيػة، ك بعػد 11برلمانيا مػف  39مشاركا منيـ  92العربي لممنظمة ك الذم انعقد بحضكر 

 المحاكر األساسية التالية :جمسات عمؿ دارت النقاشات حكؿ 
العمؿ البرلماني ضد الفسػاد ك تفعيػؿ دكر الفػرع العربػي لممنظمػة العالميػة لمبرلمػانييف ضػد  -

 الفساد.

 الكصكؿ إلى المعمكمات : مف خاؿ تكريس الحؽ في الحصكؿ عمى المعمكمات  -

                                                           
  .134 -133مكسى بكدىاف، المرجع السابؽ، ص  1
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ىػػػػذه معاىػػػػدة األمػػػػـ المتحػػػػدة لمكافحػػػػة الفسػػػػاد : حػػػػث الػػػػدكؿ العربيػػػػة عمػػػػى التكقيػػػػع عمػػػػى  -
 المعاىدة ك المصادقة عمييا، كما أ يرت بعض القضايا منيا : 

 ضركرة مكاءمة التشريعات العربية مع متطمبات المصادقة عمى معاىدة األمـ المتحدة. -
 إصدار القكانيف أك تعديميا تماشيا مع المعاىدة مع االنتباه إلى الصيالة القانكنية ليا. -
 

دل الػػػرأم العػػػاـ ك األحػػػزاب ك منظمػػػات المجتمػػػع المػػػدني          التعريػػػؼ بالمعاىػػػدة بشػػػكؿ كاسػػػع لػػػ
 .1ك الصحافة ك اإلعاـ 

 الييآت الدولية المتخصصة   -ثانيا

مف الييئات الدكلية المتخصصة يمكف أف نأخذ كنمكذج البنؾ الدكلي ك صندكؽ النقد الػدكلي 
 لدكلية المتعمقة بمكافحة الفساد.المعنياف باألنشطة ا

 البنؾ الدولي  - 0

يعتبػػر البنػػؾ الػػدكلي نمػػكذج لممنظمػػات الدكليػػة التػػي قامػػت بػػالتركيج لمحكػػـ الراشػػد ك محاربػػة 
 حيث يرل خبراء البنؾ الدكلي إف لمحكـ الراشد  اث أبعاد ىي :  2الفساد

شكؿ النظاـ مػف حيػث طبيعتػو ك شػرعيتو ك المشػاركة ك المسػاءلة ك الشػفافية ك حكػـ   -
 القانكف.

لمكارد االقتصػادية ك االجتماعيػة لتحقيػؽ التنميػة فػي الدكلػة ك مػدل ارتبػاط ذلػؾ ا إدارة  -
 بدكر المجتمع المدني.

قػػدرة الحككمػػات عمػػى القيػػاـ بالكظػػائؼ المعيػػكدة ك ىنػػا يتبػػيف لنػػا مػػدل كفػػاءة الجيػػاز   -
 اإلدارم ك فاعميتو ك استقاليتو.

 

                                                           

. 138مكسى بكدىاف، المرجع السابؽ، ص   1 
              ممزيد مف المعمكمات أنظر :ل  2

Jean Cartier Bresson, « La Banque Mondiale, La corruption et la Gouvernance », Revue tiers monde, t.XLI, 

N° 161, janvier- mars 2000, pp.175-187.  
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تعػػددة ك متنكعػػة فػػي مجػػاؿ كمػػا قػػاـ العديػػد مػػف الخبػػراء فػػي البنػػؾ الػػدكلي بدراسػػات م  -
 .1مكافحة الفساد نظرا الستحالة تحقيؽ التنمية المطمكبة في الدكؿ النامية النتشار ظاىرة الفساد فييا 

 

تظير القناعة بالتأ ير السمبي لمفساد عمى إفريقيا، مف خاؿ تقرير البنؾ الدكلي الصادر عػاـ 
بعنكاف   إفريقيا جنكب الصحراء : مف األزمة إلى النمك المستداـ   ، حيث كضع مشكمة الفسػاد  1989

ك الفسػػاد   الراشػػد ك ارتباطػػو بقضػايا الحكػػـ ،عمػى رأس المشػػكات التنمكيػػة التػػي تكاجػو القػػارة اإلفريقيػػة 
 في إفريقيا.

يعكػس ىػػذا التقريػػر بعػػض مشػػكات التنميػػة فػػي القػػارة اإلفريقيػػة كأزمػػة الحكػػـ الراشػػد ك الفسػػاد    
 سكء اإلدارة السياسية، انعداـ المساءلة، الشفافية ك ىي تحكؿ دكف تحقيؽ التنمية اإلقميمية.

لمكافحػػة الفسػػاد، حيػػث لعػػب  برنػػامج 600أك ػػر مػػف  1996لقػػد دعػػـ البنػػؾ الػػدكلي منػػذ عػػاـ 
 .2دكرا ىاما في التطرؽ إلى أسباب الفساد ك اعتباره اكبر معيؽ لمتنمية بشكؿ عاـ 

أف الفسػػػاد عمػػػى  3 (Jim Yong Kim)ك قػػػد اعتبػػػر رئػػػيس البنػػػؾ الػػػدكلي جػػػيـ يكنػػػ  كػػػيـ 
أضػػاؼ أف المسػػتكييف العػػاـ ك الخػػاص ىػػك محنػػة الػػدكؿ الناميػػة؛ ك ىػػك العػػدك رقػػـ كاحػػد لشػػعكبيا، كمػػا 

 محاربة الفساد يجب أف يككف في صميـ عمؿ البنؾ الدكلي.
إف اىتمػػاـ البنػػؾ الػػدكلي بقضػػية الفسػػاد فػػي إفريقيػػا أدل إلػػى تركيػػز السياسػػات الكطنيػػة لمعديػػد 

ك القكانيف  مف دكؿ القارة عمى مشكمة الفساد، لذلؾ كضعت العديد مف اتليات القانكنية لمكافحة الفساد
ك تشديد العقكبات، أيضا تفعيؿ أجيزة الرقابة ك التي ك يرا ما حاكلت إقنػاع الػدكؿ المانحػة بجػديتيا فػي 

ـ جػػػػدارتيا بالحصػػػػكؿ عمػػػػى المعكنػػػػات االقتصػػػػادية التػػػػي أصػػػػبحت مشػػػػركطة تػػػػمػػػػف  ،مكافحػػػػة الفسػػػػاد 
 بسياسات كاضحة لمحد مف الفساد. 

 
 
 

                                                           
المستقبؿ مجمة زايرم بمقاسـ،   تحسيف إدارة الحكـ ك محاربة الفساد شرط التنمية المستدامة في الكطف العربي ،  1

 .62-52، ص 2008 بيركت، مركز دراسات الكحدة العربية، ، منشكرات358، العدد العربي
 ،          ، جامعة كىراف2014، 03عبد المطيؼ فاصمة،   مكافحة الفساد  ، مجمة القانكف، المجتمع ك السمطة رقـ  2

 .4- 3ص

 .2201تكلى الرئاسة مطمع يكليك عاـ  ،لمبنؾ الدكلي الرئيس ال اني عشر جيـ يكن  كيـ 3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A


 

- 71 - 
 

 صندوؽ النقد الدولي  - 2

النقػػد الػػدكلي كم ػػاؿ آخػػر عػػف المنظمػػات الدكليػػة التػػي تنشػػط فػػي مجػػاؿ مكافحػػة إف صػػندكؽ 
الفسػػػاد نظػػػرا لسػػػمطاتو الكاسػػػعة فػػػي مجػػػاؿ مراقبػػػة السياسػػػات االقتصػػػادية ك الماليػػػة عمػػػى صػػػعيد الػػػدكؿ 

أك عمػػى الصػػعيد العػػػالمي ك الغايػػة مػػف ىػػػذه الرقابػػة تحقيػػؽ االسػػػتقرار المػػالي ك النقػػدم فػػػي  األعضػػاء
 لتكفير شركط التنمية المستمرة.العالـ 

يمارس صندكؽ النقد الدكلي  اث كظائؼ رئيسية تتم ؿ في : الكظيفة االستشارية ك الرقابية 
تتػػػػػيح لصػػػػػندكؽ النقػػػػػد الػػػػػدكلي تقػػػػػديـ المشػػػػػكرة ك إبػػػػػداء الماحظػػػػػات التػػػػػي يراىػػػػػا لتصػػػػػحيح السياسػػػػػات 

الدكلي التدخؿ إلقراض الػدكؿ التػي تمػر  االقتصادية ك المالية ك الكظيفة اإلقراضية تتيح لصندكؽ النقد
 stand » بأزمػة اقتصػادية كفقػا لشػركط ك متطمبػات كػؿ قػرض فػي إطػار اتفاقيػات االسػتعداد االئتمػاني 

by-arrangements »،   أك التػػي تقػػدـ فػػي إطػػاره اتفاقيػػات محػػددة متكسػػطة األجػػؿ« extended fund 

facility » أك التػي تقػدـ فػي إطػار اتفاقيػات تسػييؿ النمػك ك الحػد مػف الفقػر ؛ « Poverty Reduction 

and growth » ،  باإلضػػافة إلػػى التسػػيياتfacility التػػي يقػػدميا فػػي الحػػاالت الطارئػػة، ك الكظيفػػة ،
ع الفنيػػة تتػػيح لصػػندكؽ النقػػد الػػدكلي إمكانيػػة تقػػديـ معكنػػة فنيػػة لمػػدكؿ األعضػػاء، كمػػا يشػػارؾ فػػي كضػػ

 .1معايير في مجاؿ الشفافية ك المساءلة 

بمػػا أف صػػندكؽ النقػػد الػػدكلي ىػػك أحػػد الفػػاعميف فػػي النظػػاـ الػػدكلي فػػاف سياسػػاتو تقػػـك عمػػى 
متطمبػػات ك معػػػايير الشػػػفافية ك المسػػػاءلة ك مكافحػػػة الفسػػػاد فػػػي المجتمػػػع الػػػدكلي ألنػػػو يعتبػػػر مػػػف أىػػػـ 

 إلى عدد مف األمكر اليامة عمى النحك التالي :المنظمات الدكلية الحككمية التي لفتت االنتباه 

 الفساد أصمح أحد العقبات التي تيدد التنمية ك النمك في العالـ. -
 مسؤكلية انتشار الفساد ىي مسؤكلية عامة تقع عمى عاتؽ الجميع. -
2البد مف بذؿ جيد دكلي في إطار التعاكف لمقضاء عمى الفساد ك ترسيخ ذلؾ في العالـ كمو -

. 
 

                                                           
                                                                                                                         لممزيد مف التفاصيؿ أنظر : 1

"IMF’S Approach to promoting good governance and combating corruption : A guide ". 
 .559-556-553السابؽ، ص حسف نافعة، المرجع  2
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باإلضػػافة إلػػى ىػػذه المنظمػػات الحككميػػة ك ليػػر الحككميػػة ىنػػاؾ منظمػػات دكليػػة م ػػؿ األمػػـ 
المتحػػػدة ك اإلقميميػػػة كاالتحػػػاد اإلفريقػػػي ك ليرىػػػا ك التػػػي تسػػػتعمؿ كسػػػائؿ تتم ػػػؿ فػػػي صػػػيالة ك إبػػػراـ 

حاكؿ االتفاقيػػات الدكليػػة لمكافحػػة الفسػػاد ك متابعػػة تنفيػػذ مػػا تضػػمنتو مػػف بنػػكد ك التزامػػات ك ىػػذا مػػا سػػن
 دراستو في الفرع ال اني.

 الفرع الثاني : االتفاقيات الدولية 

نتطػػػرؽ فػػػي ىػػػذا الفػػػرع إلػػػى الصػػػعيد الػػػدكلي ك االتفاقيػػػات الدكليػػػة المبرمػػػة مػػػف أجػػػؿ مكافحػػػة 
 ،الفساد ك التي يعكس الكعي بػأف الفسػاد بكافػة أشػكالو ظػاىرة باتػت تشػكؿ خطػرا عمػى المجتمػع الػدكلي

ة ك المصػػادقة عمييػػا اتخػػاذ كػػؿ اإلجػػراءات ك التسػػييات خصكصػػا فػػي عػػكػػؿ الػػدكؿ المكق عمػػىبالتػػالي 
 .1 اؿ التعاكف الدكلي لمتصدم لجريمة الفساد ك ما يرتبط بيا مف جرائـ أخرلمج

 لمكافحة المخدرات  اتفاقيات األمـ المتحدة -أوال

  حيػػػازة العقػػػاقير : التػػػي تيػػػدؼ إلػػػى الحػػػد مػػػف  0960االتفاقيػػػة الوحيػػػدة لممخػػػدرات لعػػػاـ
           المخػػػدرة ك اسػػػتعماليا ك تكزيعيػػػا ك اسػػػتيرادىا ك تصػػػديرىا ك صػػػناعتيا ك إنتاجيػػػا إال أللػػػراض طبيػػػة
أك عممية باإلضافة إلى التعاكف الدكلي مف أجؿ منع االتجار لير المشػركع بيػا ك قػد عػدلت ببرتككػكؿ 

 .1972سنة 
  التػػػي تيػػػدؼ إلػػػى منػػػع إسػػػاءة اسػػػتعماؿ ىػػػذه  0970اتفاقيػػػة المػػػؤثرات العقميػػػة لسػػػنة :

 المؤ رات إال لمعاج. 
  اتفاقية  األمـ المتحدة  لمكافحػة االتجػار غيػر المشػروع بالمخػدرات و المػؤثرات العقميػة

ك التػػي تيمنػػا فػػي مكضػػكعنا حيػػث تضػػمنت أحكامػػا  ، 2ك المعركفػػة باسػػـ اتفاقيػػة فيينػػا  :0988لسػػنة 
مف تجارة المخدرات ك مكافحة ىذا النشاط ك عائداتو ك متحصػاتو مػف  متعمقة بتبييض األمكاؿ العائدة

أمػػكاؿ ك أصػػكؿ الرتباطيػػا بأنشػػطة إجراميػػة أخػػرل ك عمػػى ىػػذا األسػػاس اتخػػذت شػػكؿ الجريمػػة الدكليػػة 
 . 3المنظمة بكؿ آ ارىا 

                                                           
1
 Vienna Convention the law of the treaties, article 27, 1155 United Nations treaties series, p 331.     

 . 1995يناير  28المؤرخ في  41-95صادقت الجزائر عمى االتفاقية بتحفظ بمكجب المرسـك الرئاسي  2
        لير المشركع في المكاد المخدرة ك المؤ رات العقمية حيز التنفيذ في  االتجاردخمت اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة  3

 .1990نكفمبر  11
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( مػػادة، تضػػمنت أحكامػػا تتعمػػؽ بغسػػؿ األمػػكاؿ 34جػػاءت ىػػذه االتفاقيػػة فػػي أربعػػة ك  ا ػػيف )
جػاؿ تجػارة المخػدرات ك المػؤ رات العقميػة منيػا تجػريـ تحكيػؿ األمػكاؿ أك نقميػا عممػا بأنيػا مسػتمدة في م

 مف جريمة مرتبطة بتجارة المخدرات ك المؤ رات العقمية أك إخفاء مصدرىا لير المشركع.

األمػكاؿ رلػـ أنيػا مقصػكرة عمػى  تبيػيضتعد ىذه االتفاقية أكؿ خطكة دكلية ميمة نحػك تجػريـ 
 .كاؿ المتأتية مف االتجار لير المشركع بالمخدرات ك المؤ رات العقميةاألم

األمكاؿ مف خاؿ تحديد األفعاؿ الكاجب تجريميا مػف قبػؿ  تبييضك قد عرفت ىذه االتفاقية  
 عمى النحك التالي : 1، ح2، ب1( ب 1الفقرة ) الدكؿ األعضاء في المادة ال ال ة

: تحكيؿ األمكاؿ أك نقميا مع العمػـ أنيػا مسػتمدة مػف أيػة جريمػة مػف الجػرائـ المنصػكص  1ب
           مػػف نفػػس المػػادة، أك االشػػتراؾ فػػي م ػػؿ ىػػذه الجريمػػة أك الجػػرائـ بيػػدؼ إخفػػاء  1( 1عمييػػا فػػي الفقػػرة )

 ػػؿ ىػػذه أك تمكيػػو المصػػدر ليػػر المشػػركع لألمػػكاؿ أك قصػػد مسػػاعدة أم شػػخص متػػكرط فػػي ارتكػػاب م
 الجريمة عمى اإلفات مف العكاقب القانكنية ألفعالو.

              : إخفػػػػػاء أك تمكيػػػػػو حقيقػػػػػة األمػػػػػكاؿ أك مصػػػػػدرىا أك مكانيػػػػػا أك طريقػػػػػة التصػػػػػرؼ بيػػػػػا 2ب
أك حركتيا أك الحقكؽ المتعمقػة بيػا أك ممكيتيػا، مػع العمػـ بأنيػا مسػتمدة مػف جريمػة أك جػرائـ منصػكص 

مف المادة ال ال ة، أك مستمدة مػف فعػؿ مػف أفعػاؿ االشػتراؾ فػي م ػؿ ىػذه الجريمػة عمييا في الفقرة كاحد 
 أك الجرائـ.

: مػػع مراعػػاة المبػػادئ الدسػػتكرية ك المفػػاىيـ األساسػػية لمنظػػاـ القػػانكني لكػػؿ دكلػػة، عمييػػا 1ح
لفة أك حيػػازة األمػػكاؿ مػػع العمػػـ كقػػت تسػػمميا بأنيػػا مسػػتمدة مػػف الجريمػػة أك الجػػرائـ سػػا تجػػريـ اكتسػػاب

 أك مستمدة مف فعؿ مف أفعاؿ االشتراؾ في م ؿ ىذه الجريمة أك الجرائـ. الذكر، 
                                                           

           ( تنص عمى تجريـ األفعاؿ التالية : إنتاج أم مخدرات أك مؤ رات عقمية أك صنعيا 1المادة ال ال ة الفقرة ) 1
أك االتجار  النزكؿ عنيا أك التبادؿ عمييا أك استيرادىا أك تصديرىا أك استخراجيا أك تسميميا أك حيازتيا أك إحرازىا أك

فييا ك كذلؾ زراعة نبات مف النباتات المنتجة لممخدرات أك المؤ رات العقمية أك استيراد ىذه النباتات في أية مرحمة 
أك النزكؿ  ازتو أك إحرازه مف مراحؿ النمك أك تصديره أك عرضو لمبيع أك تكزيعو أك شرائو أك تسميمو أك تسممو أك حي

عنو أك التبادؿ عميو   أك نقمو بقصد االتجار أك االتجار فيو ك تأخذ البذكر حكـ النبات الذم ت مره باإلضافة إلى 
تجريـ صنع المكاد المدرجة في الجدكليف األكؿ ك ال اني المرفقيف باالتفاقية )السائؼ المستخدمة في صناعة 

حامض الخميؾ ال مجي( أك حيازتيا أك إحرازىا أك شرائيا مع العمـ بأنيا تستخدـ في زراعة المخدرات م ؿ األستكف ك 
 أك صنع أك إنتاج المخدرات ك كذلؾ تجريـ تنظيـ إدارة أك تنظيـ أك تمكيؿ أم مف الجرائـ السابقة.
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ىػػذا ك قػػد بينػػت االتفاقيػػة اإلجػػراءات ك الضػػكابط الازمػػة لتتبػػع األمػػكاؿ المتأتيػػة مػػف االتجػػار 
 لير المشركع بالمخدرات في حالة طمب دكلة أخرل مصادرة ىذه األمكاؿ، ك مف أىـ ىذه اإلجراءات :

الدكلة أف تستصدر مف سػمطاتيا المختصػة أمػرا بالمصػادرة،  ػـ تقػدـ ىػذا األمػر  عمى -
 إلى السمطات المختصة في الدكلة األخرل بيدؼ تنفيذه عمى األمكاؿ ك المتحصات التي ىربت إلييا.

تصػػػدر السػػػمطات المختصػػػة بالدكلػػػة المطمػػػكب منيػػػا المصػػػادرة أمػػػرا بالمصػػػادرة بعػػػد  -
،  ػػػػػـ             تبحػػػػػث األجيػػػػػزة المختصػػػػػة عػػػػػف المتحصػػػػػات ك تحديػػػػػدىا  ػػػػػـ تجميػػػػػدىاأجػػػػػراء التحقيػػػػػؽ الػػػػػاـز

 ك مصادرتيا.

لمدكلػػة التػػي ضػػبطت ىػػذه األمػػكاؿ أف تتصػػرؼ بيػػا كفقػػا لقانكنيػػا الػػداخمي ك كاجباتيػػا  -
 اإلدارية.

ك يتضػػح لنػػا ممػػا سػػبؽ أف ىػػذه االتفاقيػػة ك رلػػـ تناكليػػا مكضػػكع االتجػػار بالمخػػدرات إال أنيػػا 
األمػػػكاؿ المتأتيػػػة مػػػف المخػػػدرات، ك أنيػػػا خطػػػكة فػػػي تعزيػػػز التعػػػاكف الػػػدكلي فػػػي مجػػػاؿ  تبيػػػيضجرمػػػت 
 األمكاؿ. تبييضمكافحة 

كمػػا تضػػمنت االتفاقيػػة أيضػػا أحكامػػا لمتعػػاكف الػػدكلي فػػي مجػػاؿ تسػػميـ المجػػرميف ك معػػاقبتيـ 
 .1عف جرائـ تبييض األمكاؿ كتسييؿ التعاكف القضائي 

 الوطنية الحدود مكافحة الجريمة المنظمة عبر اتفاقية األمـ المتحدة ل -ثانيا

ىي معاىدة متعددة األطراؼ برعاية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمػة المنظمػة، اعتمػدت بقػرار 
           تسػػػػمى  أيضػػػػا  باتفاقيػػػػة  بػػػػاليرمك   2 2000نػػػػكفمبر  15مػػػػف الجمعيػػػػة العامػػػػة لألمػػػػـ المتحػػػػدة  فػػػػي  

 ك بركتكككالتيا ال ا ة )بركتكككالت باليرمك( ىي : 

 بركتكككؿ منع ك قمع ك معاقبة االتجار باألشخاص، خاصة النساء ك األطفاؿ. -

 بركتكككؿ مكافحة تيريب المياجريف عف طريؽ البر ك البحر ك الجك. -

 بركتكككؿ مكافحة صنع لير المشركع ك االتجار في األسمحة النارية.  -

                                                           
 .46-45لشعب عمي، المرجع السابؽ، ص  1
 05 المؤرخ في 55-02 الرئاسي بتحفظ بمكجب المرسـك الجريمة المنظمة عبر الكطنية صادقت الجزائر عمى اتفاقية 2

 .2002فبراير 
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 تبيػيض( مػادة تضػمنت أحكامػا تتعمػؽ بتجػريـ 41صدرت ىذه االتفاقية في إحػدل ك أربعػيف )
( 8( ك كذا تجريـ الفسػاد )المػادة 7األمكاؿ )المادة  تبييض( ك تدابير مكافحة 6عائدات الجرائـ )المادة 

 (.9بما في ذلؾ مف تدابير مكافحة الفساد )المادة 

االتفاقية الدكؿ األطراؼ إلى اتخػاذ مػا يمػـز مػف تػدابير تشػريعية ك تػدابير أخػرل لتجػريـ دعت 
 : 1األفعاؿ التالية 

تحكيػػػؿ الممتمكػػػات أك نقميػػػا، مػػػع العمػػػـ بأنيػػػا عائػػػدات جػػػرائـ بغػػػرض إخفػػػاء أك تمكيػػػو  -
ذم المصدر لير المشركع لتمؾ الممتمكات أك مساعدة أم شخص ضالع فػي ارتكػاب الجػـر األصػمي الػ

 تأتت منو عمى اإلفات مف العكاقب القانكنية لفعمتو.

إخفاء أك تمكيو الطبيعػة الحقيقيػة لمممتمكػات أك مصػدرىا أك مكانيػا أك كيفيػة التصػرؼ  -
 فييا أك حركتيا أك ممكيتيا أك الحقكؽ المتعمقة بيا، مع العمـ بأنيا عائدات إجرامية.

 

 كما دعت االتفاقية كؿ دكلة طرؼ فييا إلى : 
 

إنشػاء نظػاـ داخمػي لمرقابػة ك اإلشػراؼ عمػى المؤسسػات المصػرفية ك سػائر الييئػات  -
 األمكاؿ. تبييضاألمكاؿ مف أجؿ كشؼ ك ردع أشكاؿ  بتبييضالمصرفية بشكؿ خاص 

أف تكفػػؿ بقػػدرة األجيػػزة اإلداريػػة  ك الرقابيػػة ك أجيػػزة إنفػػاذ القػػكانيف ك سػػائر األجيػػزة  -
األمكاؿ، عمى التعاكف ك تبادؿ المعمكمات عمى الصػعيديف الػكطني  ييضتبالمكمفة ك المكرسة لمكافحة 

       ك الػػػدكلي، ك أف تنظػػػر لمغايػػػة نفسػػػيا فػػػي إنشػػػاء كحػػػدة اسػػػتخبارات ماليػػػة تعمػػػؿ كمركػػػز كطنػػػي لجمػػػع
 األمكاؿ. تبييضك تحميؿ  ك تعميـ المعمكمات عما يحتمؿ كقكعو مف 

حركػػة النقػػد ك الصػػككؾ القابمػػة لمتػػداكؿ أف تنظػػر فػػي تنفيػػذ تػػدابير مجديػػة لكشػػؼ ك رصػػد  -
ذات الصػػمة عبػػر حػػدكدىا، ك رىنػػا بكجػػكد إعاقػػة حركػػة اسػػتخداـ المعمكمػػات ك دكف إعاقػػة حركػػة رأس 

 الماؿ المشركع بأم صكرة مف الصكر.

إنشاء نظاـ رقابي ك إشرافي ك أف تسترشد بالمبادرات ذات الصمة التي اتخذتيا المنظمػات  -
 األمكاؿ. تبييضاألطراؼ لمكافحة اإلقميمية ك المتعددة 

                                                           
 اتفاقية الجريمة المنظمة عبر الحدكد الكطنية. المادة السادسة مف 1
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السعي إلى تطكير ك تعزيػز التعػاكف العػالمي ك اإلقميمػي ك ال نػائي بػيف األجيػزة القضػائية        -
 .  1األمكاؿ تبييضك أجيزة إنفاذ القكانيف ك أجيزة الرقابة المالية مف أجؿ مكافحة 

 عمى ما يمي :أما في مجاؿ الضبط ك المصادرة، ح ت االتفاقية الدكؿ األطراؼ 

اعتماد ما قد يمـز مف تدابير، إلى أقصى حد ممكف في حدكد نظميا الداخمية، لمتمكف مػف  -
مصػػادرة العائػػدات اإلجراميػػة المتأتيػػة مػػف الجػػرائـ المشػػمكلة باالتفاقيػػة، أك ممتمكػػات تعػػادؿ قيمتيػػا تمػػؾ 

 العائدات،
ك اختفاء  العائدات اإلجرامية اعتماد ما قد يمـز مف تدابير لمتمكف مف التعرؼ عمى أم مف -

 أ رىا أك تجميدىا أك ضبطيا بغرض مصادرتيا :

 

 * إذا كانت العائدات اإلجرامية قد حكلت أك بدلت جزئيا أك كميا إلى ممتمكات أخرل.
* إذا كانت العائدات اإلجرامية قد اختمطػت بممتمكػات اكتسػبت مػف مصػادر مشػركعة، كجػب 

 في حدكد القيمة المقدرة لمعائدات المختمطة.إخضاع تمؾ الممتمكات لممصادرة 

اإليرادات أك المنافع األخرل المتأتية مف العائدات اإلجرامية التي حكلػت العائػدات  إخضاع -
اإلجراميػػػة إلييػػػا أك بػػػدلت بػػػو، أك مػػػف الممتمكػػػات التػػػي اختمطػػػت بيػػػا العائػػػدات اإلجراميػػػة، أيضػػػا لػػػنفس 

 مطبقيف عمى العائدات اإلجرامية.التدابير عمى ذات النحك ك بنفس القدر ال

         أف تحيػػػػػػؿ إلػػػػػػى سػػػػػػمطاتيا المختصػػػػػػة أف تػػػػػػأمر بتقػػػػػػديـ السػػػػػػجات المصػػػػػػرفية أك الماليػػػػػػة  -
 أك بالتحفظ عمييا ك عدـ االختفاء كراء السرية المصرفية. أك التجارية

   مزعكمةالنظر في إمكانية إلزاـ الجاني بأف يبيف المصدر المشركع لمعائدات اإلجرامية ال -

 أك الممتمكات األخرل المعرضة لممصادرة.

 9ك  8قد نصت االتفاقيػة صػراحة عمػى تجػريـ الفسػاد ك تػدابير مكافحتػو فػي أحكػاـ المػادتيف 
 ( مف االتفاقية تجريـ الفساد كما يمي :8منيا، حيث تضمنت المادة ال امنة )

                                                           
 .ةطنيالك الحدكد ة مف اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر عالمادة الساب 1
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خرل لتجريـ األفعاؿ التالية تعتمد كؿ دكلة طرؼ ما قد يمـز مف تدابير تشريعية ك تدابير أ -
 جنائيا عندما ترتكب عمدا.

كعػػػد مكظػػػؼ عمػػػكمي بمزيػػػة ليػػػر مسػػػتحقة أك عرضػػػيا عميػػػو أك منحػػػو إياىػػػا، بشػػػكؿ  -
أك لير مباشر، سكاء لصالح المكظؼ نفسو أك لصالح شخص آخػر أك ىيئػة أخػرل، لكػي يقػـك  مباشر

 ؛نطاؽ ممارستو ميامو الرسميةذلؾ المكظؼ بفعؿ ما أك يمتنع عف القياـ بفعؿ ما ضمف 
التماس مكظػؼ عمػكمي أك قبكلػو، بشػكؿ مباشػر أك ليػر مباشػر، مزيػة ليػر مسػتحقة،  -

سكاء لصالح المكظؼ نفسو أك لصالح شػخص آخػر أك ىيئػة أخػرل، لكػي يقػـك ذلػؾ المكظػؼ بفعػؿ مػا 
 أك يمتنع عف القياـ بفعؿ ما ضمف نطاؽ ممارستو ميامو الرسمية.

ؼ فػػي اعتمػػاد مػػا قػػد يمػػـز مػػف تػػدابير تشػػريعية ك تػػدابير أخػػرل لتجػػريـ تنظػػر كػػؿ دكلػػة طػػر  -
         مػػػف ىػػػذه المػػػادة الػػػذم يكػػػكف ضػػػالعا فيػػػو مكظػػػؼ عمػػػكمي أجنبػػػي 1السػػػمكؾ المشػػػار إليػػػو فػػػي الفقػػػرة 

 أك مكظؼ مدني دكلي.

 ك بالم ؿ، تنظر كؿ دكلة طرؼ في تجريـ أشكاؿ الفساد األخرل جنائيا.
اعتماد ما قد يمـز مف تدابير لمتجريـ الجنائي لممشػاركة كطػرؼ تعتمد أيضا كؿ طرؼ في  -

 متكاط  في فعؿ مجـر لمقتضى ىذه المادة.

 

مػف ىػذه االتفاقيػة يقصػد بتعبيػر  المكظػؼ العمػكمي   9ك  8مػف المػادة  1أللػراض الفقػرة  -
تطبػؽ أم مكظؼ عمكمي أك شخص يقدـ خدمة عمكمية، حسب تعريفيا في القانكف الداخمي ك جعميػا 

 في القانكف الجنائي لمدكلة الطرؼ التي يقـك الشخص المعني بأداء تمؾ الكظيفة فييا.

 

مػػف  8أمػا فيمػػا يخػػص تػػدابير مكافحػػة الفسػػاد، فإنػػو باإلضػافة إلػػى التػػدابير المبينػػة فػػي المػػادة 
 ىذه االتفاقية :

 

تعتمػػػد كػػػؿ دكلػػػة طػػػرؼ، بالقػػػدر الػػػذم يناسػػػب نظاميػػػا القػػػانكني ك يتسػػػؽ معػػػو، تػػػدابير  -
          تشػػريعية أك إداريػػة أك تػػدابير فعالػػة أخػػرل لتعزيػػز نزاىػػة المػػكظفيف العمػػكمييف ك منػػع فسػػادىـ ك كشػػفو 

 ك المعاقبة عميو.
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نػػع فسػػاد تتخػػذ كػػؿ دكلػػة طػػرؼ تػػدابير لضػػماف قيػػاـ سػػمطتيا باتخػػاذ إجػػراءات فعالػػة لم -
المػكظفيف العمػكمييف ك كشػػفو ك المعاقبػة عميػو، بمػػا فػي ذلػؾ مػػنح تمػؾ السػمطات اسػػتقالية كافيػة لػػردع 

 .1ممارسة التأ ير لير السميـ عمى تصرفاتيا 

تعتبػػػر اتفاقيػػػة األمػػػـ المتحػػػدة  (UNCAC)اتفاقيػػػة األمػػػـ المتحػػػدة لمكافحػػػة الفسػػػاد  -ثالثػػػا
 31مػػػػف قبػػػػؿ الجمعيػػػػة العامػػػػة ألمػػػػـ المتحػػػػدة نيكيػػػػكرؾ فػػػػي اإلطػػػػار العػػػػاـ لمكافحػػػػة الفسػػػػاد اعتمػػػػدت 

 . 2005ديسمبر  14، دخمت حّيز التنفيذ في  2 2003أكتكبر

ك عمػػى الػػدكؿ  ،مػػف أىػػـ النصػػكص التػػي جرمػػت كػػؿ النشػػاطات الفاسػػدة 3ىػػذه االتفاقيػػة  دتعػػ
ف تيديػدات عمػى المصادقة عمى االتفاقية التعػاكف مػف أجػؿ قمػع الفسػاد نظػرا لمػا تشػكمو ىػذه الظػاىرة مػ

استقرار ك أمف المجتمعات، مما يقكض مؤسسات ك قيـ الديمقراطية ك القيـ األخاقية ك يعرض التنمية 
 المستدامة  ك سيادة القانكف لمخطر.

بمػػا أف الفسػػاد ظػػاىرة تمػػس بكػػؿ المجتمعػػات فػػاف التعػػاكف الػػدكلي عمػػى مكافحتػػو أمػػر حتميػػا           
 ك ضركريا

4. 

أجػػػؿ منػػػع الفسػػػاد ك مكافحتػػػو يقتضػػػي تػػػكفير المسػػػاعدات التقنيػػػة ك تػػػدعيـ إف التعػػػاكف مػػػف 
 الطاقات ك بناء المؤسسات لتعزيز قدرة الدكؿ لمكافحة الفساد بصكرة فعالة.

إف منع الفسػاد ك مكافحتػو ك القضػاء عميػو ىػك مسػؤكلية جميػع الػدكؿ فػي إطػار التعػاكف فيمػا 
 ير الحككمية لتعزيز  قافة محاربة ك نبذ الفساد.ك مشاركة المجتمع الدكلي ك المنظمات ل بينيا

مادة مقسمة إلى  مانية فصػكؿ، تضػمنت أحكامػا عامػة تتعمػؽ  71قد كردت ىذه االتفاقية في 
بسياسػػات مكافحػػة الفسػػاد ، اإلطػػار التشػػريعي لتجػػريـ أفعػػاؿ الفسػػاد، اإلطػػار اإلجرائػػي لماحقػػة جػػرائـ 

 الفساد ك مرتكبييا.

                                                           
 الكطنية.الحدكد مف اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة عبر  :المادة  1
 ش د ج ج ر ج، 2004أفريؿ  19المؤرخ في  128-04صادقت عميو الجزائر بتحفظ بمكجب المرسـك الرئاسي رقـ  2

 .12، ص 2004أفريؿ  25المؤرخة في  26العدد
3
 http://www.unodc.org/pdf/crime/convention/_corruption/signing/Convention-e.pdf 

4
 Lara Green, George Larbi, Michael Hubbard, cooperating against corruption a review of in country donor 

coordination in Africa against corruption, commissioned by dfid policy division anti-corruption team, 

international development department, university of Birmingham, February 2005, P. 21. 
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ؽ الدكؿ األطراؼ في ىذه االتفاقية إزاء خطكرة الفساد ك ما يطرحو مف تدكر الديباجة حكؿ قم
مشػػاكؿ ك مخػػاطر عمػػى اسػػتقرار المجتمعػػات ك الصػػمة بػػيف الفسػػاد ك سػػائر أشػػكاؿ الجريمػػة خصكصػػا 
الجريمػػة المنظمػػة ك الجريمػػة االقتصػػادية بمػػا فييػػا لسػػؿ األمػػكاؿ ك اقتناعيػػا بػػأف الفسػػاد لػػـ يعػػد شػػأنا 

لتعاكف الدكلي عمى منعػو ك مكافحتػو أمػرا ضػركريا ك ىػي مسػؤكلية تقػع عمػى عػاتؽ محميا، مما يجعؿ ا
 جميع الدكؿ.

( أحكػػاـ عامػػة كبيػػاف ألػػراض االتفاقيػػة ك تحديػػد 4إلػػى  1تنػػاكؿ الفصػػؿ األكؿ )المػػكاد مػػف  
بعض المصطمحات المستخدمة في االتفاقية ك نطاؽ االنطبػاؽ، باإلضػافة إلػى مػادة مخصصػة لمفيػـك 

 ك صكنيا. السيادة

( فإنػػػو يتنػػػاكؿ التػػػدابير الكقائيػػػة مػػػف 15إلػػػى  5أمػػػا الفصػػػؿ ال ػػػاني مػػػف االتفاقيػػػة )المػػػكاد مػػػف 
الفساد، حيث يتضمف أحكاما متعمقة بالسياسات الكقائية ك إنشاء ىيئات كقائية لمكافحة الفساد،ك كذلؾ 

قايػػػػة مػػػػف الفسػػػػاد صػػػػيالة مبػػػػادئ الشػػػػفافية ك المسػػػػاءلة فػػػػي مجػػػػاؿ الخػػػػدمات العامػػػػة، ك متطمبػػػػات الك 
 خصكصا في المجاالت الحيكية في القطاع العاـ.

حػكؿ  1يدكر الفصؿ ال الث مف اتفاقية مكافحة الفسػاد تحػت عنػكاف  التجػريـ ك إنفػاذ القػانكف  
تجػػػريـ األفعػػػاؿ التاليػػػة : رشػػػكة المػػػكظفيف العمػػػكمييف الػػػكطنييف، رشػػػكة المػػػكظفيف العمػػػكمييف األجانػػػب          

ات الدكلية الحككمية، اختاس الممتمكػات مػف قبػؿ مكظػؼ عمػكمي، إسػاءة اسػتغاؿ ك مكظفي المؤسس
الكظػائؼ، المتػػاجرة بػالنفكذ، اإل ػػراء ليػػر المشػركع، الرشػػكة فػي القطػػاع الخػػاص، االخػتاس فػػي القطػػاع 
الخاص، لسيؿ العائدات المتأتية مف الجريمة، عرقمة سير العدالة ك المشاركة ك الشركع عف قصد فػي 

ك المعاقبػػة    ريمػػة منصػػكص عمييػػا فػػي االتفاقيػػة، تحديػػد مسػػؤكلية األشػػخاص عػػف تمػػؾ الجػػرائـأم ج
 عمييا.

كمػػا عرفػػت االتفاقيػػة لسػػيؿ عائػػدات الجريمػػة  عمػػى أنيػػا جريمػػة جنائيػػة بمػػا فػػي ذلػػؾ تحكيػػؿ 
األمػػكاؿ أك نقميػػا إلخفػػاء أك تمكيػػو المصػػدر ليػػر المشػػركع، بمػػا فػػي ذلػػؾ مسػػاعدة أم شػػخص فػػي ىػػذا 

 ؿ، إخفاء ك تمكيو طبيعة ىذا المصدر، مع العمـ بأف تمؾ األمكاؿ ىي عائدات إجرامية.العم

                                                           
 الكطنية. الحدكد األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة عبرمف اتفاقية  42 -15المكاد أنظر  1
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   قػػد كرد فػػي المػػادة ال انيػػة البنػػد  ىػػػ  مػػف االتفاقيػػة أف المقصػػكد بتعبيػػر  العائػػدات اإلجراميػػة 
.  بأنو أم ممتمكات متأتية أك متحصؿ عمييا بشكؿ مباشر مف ارتكاب جـر

مػػف االتفاقيػػة ، عمػػى أف كػػؿ دكلػػة  14ألمػػكاؿ قػػد كرد فػػي المػػادة أمػػا فػػي شػػأف تػػدابير لسػػؿ ا
طػػػرؼ أف تنشػػػ  نظامػػػا داخميػػػا شػػػاما لمرقابػػػة ك اإلشػػػراؼ عمػػػى المصػػػارؼ ك المؤسسػػػات الماليػػػة ليػػػر 
المصرفية ك عمى الييئات األخرل المعرضة بكجو خػاص لغسػؿ األمػكاؿ مػف أجػؿ ردع ك كشػؼ جميػع 

 أشكاؿ لسؿ األمكاؿ.

          ؿ نصػػت االتفاقيػػة عمػػى تبػػادؿ المعمكمػػات عمػػى الصػػعيد الػػكطني ك الػػدكليك فػػي نفػػس المجػػا
ك أف تنظػػػػر لتمػػػػؾ الغايػػػػة فػػػػي إنشػػػػاء كحػػػػدة اسػػػػتخبارات ماليػػػػة تعمػػػػؿ كمركػػػػز كطنػػػػي لجمػػػػع ك تحميػػػػؿ 

 المعمكمات المتعمقة بعمميات لسؿ األمكاؿ المحتممة ك تعميـ تمؾ المعمكمات
1. 

 اإلجرامية فاف االتفاقية ح ت الدكؿ األطراؼ :أما في مجاؿ لسؿ العائدات 

أف تعتمد كفقا لممبادئ األساسية لقانكنيا الػكطني مػا قػد يمػـز مػف تػدابير تشػريعية ك تػدابير  -
أخػػػػرل لتجػػػػريـ األفعػػػػاؿ عنػػػػدما ترتكػػػػب عمػػػػدا، إبػػػػداؿ الممتمكػػػػات أك إحالتيػػػػا، مػػػػع العمػػػػـ بأنيػػػػا عائػػػػدات 

 الجريمة.

 قيقية لمممتمكات أك مصدرىا أك مكانيا أك كيفيػة التصػرؼ فييػاإخفاء أك تمكيو الطبيعة الح -
 أك حركتيا أك ممكيتيا أك الحقكؽ المتعمقة بيا مع العمـ بأنيا تمؾ الممتمكات ىي عائدات إجرامية.   

اكتسػػػػاب الممتمكػػػػات أك حيازتيػػػػا أك اسػػػػتخراجيا مػػػػع العمػػػػـ كقػػػػت اسػػػػتاميا بأنيػػػػا عائػػػػدات  -
 إجرامية.

مػػف االتفاقيػػة دعػػكة كػػؿ  31يػػد ك الحجػػز ك المصػػادرة : جػػاء فػػي المػػادة أمػػا فػػي مجػػاؿ التجم
دكلػػة طػػرؼ فػػي االتفاقيػػة، أف تتخػػذ ضػػمف نطػػاؽ نظاميػػا القػػانكني مػػا قػػد يمػػـز مػػف تػػدابير لمػػتمكف مػػف 
مصػػادرة العائػػدات اإلجراميػػة المتأتيػػة مػػف أفعػػاؿ مجرمػػة كفقػػا لاتفاقيػػة  أك ممتمكػػات تعػػادؿ قيمتيػػا قيمػػة 

 اإلجرامية أك بدلت بيا جزئيا أك كميا، تمؾ العائدات

                                                           
 .53 -52لشعب عمي، المرجع السابؽ، ص  1
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الممتمكات المكتسبة مف مصادر مشركعة ك اختمطت بالعائدات اإلجرامية في حدكد القيمة  -
 المقدرة لمعائدات المخمكطة.

مػػػػف  52فػػػػي مجػػػػاؿ منػػػػع ك كشػػػػؼ إحالػػػػة العائػػػػدات المتأتيػػػػة مػػػػف الجريمػػػػة : كرد فػػػػي المػػػػادة 
طػرؼ فػي االتفاقيػة مػا قػد يمػـز مػف تػدابير، كفقػا لقانكنيػا الػداخمي  االتفاقية، ما يفيد بػأف تتخػذ كػؿ دكلػة

إللزاـ المؤسسات المالية بخصكص التحقؽ مف ىكية زبائنيا ك تحديد ىكية المالكيف المنتفعيف باألمكاؿ 
المكدعػػة فػػي حسػػابات عاليػػة القيمػػة، ك أف تقػػـك كفقػػا لقانكنيػػا الػػداخمي باالسػػتمياـ مػػف المبػػادرات ذات 

 األمكاؿ.    تبييضتي اتخذتيا المنظمات اإلقميمية ك المتعددة األطراؼ لمكافحة الصمة ال

، 1 عمػػى التعػػاكف الػػدكلي األمػػـ المتحػػدة لمكافحػػة الفسػػاد الفصػػؿ الرابػػع مػػف اتفاقيػػة كمػػا جػػاء
حيػػػػث يتعػػػػيف عمػػػػى الػػػػدكؿ األطػػػػراؼ مسػػػػاعدة بعضػػػػيا الػػػػبعض فػػػػي التحقيقػػػػات ك اإلجػػػػراءات الخاصػػػػة 

بالفساد، ك ذلػؾ بتقػديـ المسػاعدة القانكنيػة المتبادلػة فػي مجػاؿ جمػع ك نقػؿ األدلػة بالمسائؿ ذات الصمة 
الستخداميا في المحكمة ك لتسػميـ المجػرميف ك نقػؿ األشػخاص المحكػـك عمػييـ ك كػذلؾ اتخػاذ التػدابير 

   مف االتفاقية 43/2الازمة لتجميد ك حجز ك مصادرة العائدات المتأتية مف الفساد حيث تنص المادة 
فػػي مسػػائؿ التعػػاكف الػػػدكلي، كممػػا اشػػترط تػػػكافر ازدكاجيػػة التجػػريـ كجػػب اعتبػػػار ذلػػؾ الشػػرط مسػػػتكفى 
بصػػػرؼ النظػػػر عمػػػا إذا كانػػػت قػػػكانيف الدكلػػػة الطػػػرؼ متمقيػػػة الطمػػػب التػػػي تدرجػػػو فييػػػا الدكلػػػة الطػػػرؼ 

اف السػمكؾ الطالبة أك تستخدـ في تسميتو نفس المصطمح الػذم تسػتخدمو الدكلػة الطػرؼ الطالبػة، إذا كػ
الػػػذم يقػػػـك عميػػػو الجػػػـر الػػػذم تمػػػتمس بشػػػأنو المسػػػاعدة يعتبػػػر فعػػػا إجراميػػػا فػػػي قػػػكانيف كمتػػػا الػػػدكلتيف 

 الطرفيف .

( صراحة عف اسػترداد المكجػكدات 59إلى  51يعمف الفصؿ الخامس مف االتفاقية )المكاد مف 
اتليػػات ك اإلجػػراءات يمكػػف عمػػى أنػػو  مبػػدأ أساسػػي مػػف مبػػادئ االتفاقيػػة  ، ك يػػتـ تعيػػيف سمسػػمة مػػف 

بمكجبيا تتبع األصػكؿ ك تجميػدىا ك مصػادرتيا ك إعادتيػا إلػى الدكلػة الطػرؼ المطالبػة اعتمػادا عمػى 
كيفيػة ارتبػاط األصػكؿ بيػا فػػي المقػاـ األكؿ حتػى لػك تػـ لسػػميا فػي كقػت الحػؽ، أم إذا قامػت الدكلػػة 

 اء اختاسيا كأساس لمعكدة.الطرؼ المطالبة باالعتراؼ بممكيتيا لألصكؿ أك بالتضرر جر 

                                                           
 مف اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد. 60إلى  54أنظر المكاد مف  1
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تعتبر ىذه المسألة جد ميمة في العديد مف البمداف النامية حيث أدل الفساد إلى نيب  ركاتيػا 
 الكطنية.

( لمكضػكع المسػاعدة التقنيػة        62إلػى  60كما خصصت االتفاقية الفصؿ السػادس )المػكاد مػف 
( ألحكػػػػاـ ختاميػػػػة كتنفيػػػػػذ 91إلػػػػى  65 - 63ك الفصػػػػؿ السػػػػابع )المػػػػكاد مػػػػف  ،ك تبػػػػادؿ المعمكمػػػػات

 .  1االتفاقية

عالميػػػة  إسػػػتراتيجيةفػػػي رسػػػـ  أساسػػػياالمتحػػػدة قػػػد لعبػػػت دكرا  األمػػػـ أفممػػػا سػػػبؽ بيانػػػو نجػػػد 
لمكافحة الفساد، حيث بدؿ المجتمع الدكلي بخصكص مكافحة الفساد بما في ذلؾ الرشكة جيكدا عمػى 

     .2تكل القانكني بردع ىذه الجرائـ سالم

نجد أيضا أف برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي يقـك بجمع المعمكمات حػكؿ تعزيػز حكػـ القػانكف 
ك الشػفافية ك مكافحػػة الفسػاد، ك جيػػكد البرنػػامج لمحاربػة الفسػػاد إنمػا لػػدعـ أىدافػػو المتم مػة فػػي القضػػاء 

 ل ة لمتنمية.عمى الفقر ك تعزيز األمف ك بالتالي مساعدة البمداف عمى تحقيؽ أىداؼ األلفية ال ا

 اإلفريقي في مجاؿ مكافحة الفساد القانوفتطور  الثاني:المطمب 

إف ظػػػاىرة الفسػػػاد بػػػالرلـ مػػػف أنيػػػا عالميػػػة تػػػرتبط بمختمػػػؼ المجتمعػػػات اإلنسػػػانية، إال أنيػػػػا 
          تتصػػدر مشػػكات القػػارة اإلفريقيػػة بكجػػو خػػاص، ك قػػد اىػػتـ األفارقػػة بمشػػكؿ الفسػػاد لمػػا لػػو مػػف تػػأ يرات 
ك انعكاسػات سػػمبية عمػػى التنميػة ك أفاقيػػا فػػي دكؿ القػػارة، لػذلؾ كػػاف البػػد مػف تضػػافر الجيػػكد اإلفريقيػػة 
لمتصػػدم لظػػاىرة الفسػػاد التػػي باتػػت تشػػكؿ خطػػرا كخيمػػا عمػػى التنميػػة فػػي إفريقيػػا، لػػذلؾ اعتمػػد االتحػػاد 

 (NEPAD)لتنمية إفريقيػا اإلفريقي مجمكعة مف المبادرات ك االتفاقيات اإلفريقية تشمؿ الشراكة الجديدة 
ك المؤسسػػػات )الفػػػرع   ك مػػػا يػػػرتبط بيػػػا مػػػف اإلعػػػاف حػػػكؿ الحكػػػـ الػػػديمقراطي، السياسػػػي، االقتصػػػادم

           األكؿ(،  ػػػػػػـ اتفاقيػػػػػػة االتحػػػػػػاد اإلفريقػػػػػػي لمنػػػػػػع الفسػػػػػػاد ك مكافحتػػػػػػو ك المي ػػػػػػاؽ اإلفريقػػػػػػي لمديمقراطيػػػػػػة 
إلػػػى جيػػػكد إفريقيػػػة أخػػػرل نػػػذكر منيػػػا : بركتككػػػػكؿ ك االنتخابػػػات ك الحكػػػـ )الفػػػرع ال ػػػاني( باإلضػػػافة 

 مجمكعة تطكير إفريقيا الجنكبية لصد الفساد، التحالؼ العالمي مف أجؿ إفريقيا.

                                                           
  الكطنية. الحدكد األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة عبراتفاقية  مف 91إلى  60المكاد مف أنظر  1
2
 .73، ص 2010مكسى بكدىاف،   النظاـ القانكني لمكافحة الرشكة  ، دار اليدل، الجزائر،  
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 المبادرات اإلفريقية الفرع األوؿ :

أىميا مشكمة الفسػاد ، برامج لمكاجية المشاكؿ التي تعرقؿ التنمية كضعت القارة اإلفريقية لقد 
الشػػػراكة الجديػػػدة لتنميػػػة  مبػػػادرة :ع الميػػػاديف ك لعػػػؿ أىػػػـ ىػػػذه المبػػػادرات اإلفريقيػػػة ك تأ يرىػػػا عمػػػى جميػػػ

حػػكؿ الحكػـ الػديمقراطي، السياسػي، االقتصػػادم ك المؤسسػات الػذم ارتػػبط  ، اإلعػاف   النيبػاد   إفريقيػا
 ارتباطا ك يقا بمبادرة النيباد.

 1 (NEPAD)مبادرة النيباد  -أوال

 مكافحة الفساد. إطار مف خاؿ تحديد مفيكميا ك جيكدىا في نتعرؼ عمى مبادرة النيباد

 مفيـو مبادرة النيباد  -0

ك جنكب   بعد سمسمة مف االجتماعات حيث تبنت كؿ مف نيجيريا 2لقد تبمكرت مبادرة النيباد 
إفريقيا ك الجزائر مػا يعػرؼ ببرنػامج األلفيػة اإلفريقيػة، بينمػا تقػدمت السػنغاؿ بمبػادرة أخػرل أطمػؽ عمييػا 

 « Plan Omega ».اسـ   خطة أكميجا  

ك قػػد تػػـ طػػرح الػػك يقتيف خػػاؿ قمػػة سػػرت ليػػر العاديػػة التػػي دارت حػػكؿ قضػػايا القػػارة بيػػدؼ 
خاصػػة أزمػػة المديكنيػػة اإلفريقيػػة، تيمػػيش القػػارة، مسػػالة زيػػادة  دعػػـ عمميػػة تنميػػة بمػػداف القػػارة اإلفريقيػػة
 .3تقديـ المساعدات المالية ك المعكنات 

 La nouvelle initiative)  (NAI)تـ دمج المبادرتيف تحت اسـ   المبػادرة اإلفريقيػة الجديػدة   

africaine)  الشػػػػراكة  بمكسػػػػاكا )زامبيػػػا(، ك التػػػي أطمػػػػؽ عمييػػػا فيمػػػا بعػػػػد اسػػػـ 2001جكيميػػػة  11فػػػي  
 )نيجيريا( بأبكجا  2001أكتكبر  23الجديدة لتنمية إفريقيا   تـ إقرارىا في 

4. 

                                                           
1
  NEPAD : cadre stratégique de l'Union africaine pour le développement socio-économique du continent, est 

à la fois une vision et un cadre stratégique pour l'Afrique au XXIe siècle. 
2
 Le document de référence du NEPAD  à été initialement élaboré et adopté par l’organisation de l’Unité 

Africaine sous le nom de « Nouvelle initiative Africaine » lors de la 37
ème

 session de l’OUA à Lusaka le 11 

juillet 2001, il a été adopté a Abuja (NIGERIA) le 23 octobre 2001, à l’issue de la rencontre du comité de 

mise en œuvre. 
 .2عنصر اليكارية، المرجع السابؽ، ص  3

4
 Abderrahmane MEBTOUL, « Enjeux et défis du second mandat du président Bouteflika »,  Edition 

Casbah, volume 2, Alger, 2005, P.66.        
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بإرسػاء خطػة عمميػػة لمقػرف الكاحػد ك العشػػريف لتطػكير إفريقيػػا   (NEPAD)قامػت مبػادرة النيبػػاد 
دكليػػا، بحيػػػث تممػػؾ القػػػارة اإلفريقيػػة اإلرادة ك الكممػػػة فػػي تحديػػػد أىػػدافيا، عمػػػى أف  ك االرتقػػاء بمكانتيػػػا

ك الحكػػػـ   يكػػكف دكر النيبػػاد ىػػك مسػػاعدة الػػدكؿ اإلفريقيػػة عمػػى مكافحػػة الفسػػاد ك تأسػػيس الديمقراطيػػة
ية الراشد ك احتراـ حقكؽ اإلنساف،  ـ تأتي المسػاعدات ك اليبػات مػف الػدكؿ المانحػة أم الػدكؿ الصػناع

المتقدمة فيذه الشراكة ىي عقد بػيف اإلفػريقييف ك الػدكؿ المتقدمػة حيػث تقػع عمػى عػاتؽ الػدكؿ اإلفريقيػة 
بذؿ الجيد المنتظر مف قبؿ المجتمع الػدكلي فػي مسػائؿ اإلصػاحات االقتصػادية ك السياسػية ك التكتػؿ 

ك فػتح األسػكاؽ الدكليػة  زمػةك التعاكف في المقابػؿ تقػكـ الػدكؿ المتقدمػة بتقػديـ الػدعـ ك المسػاعدات الا
 لمنتجاتيا

1. 

ك لػذلؾ  النيباد ىي تػأميف بشػكؿ مسػتداـ لتحسػيف األكضػاع لمشػعكب اإلفريقيػة، إف إستراتيجية
 مف الضركرم العمؿ عمى ترقية الديمقراطية ك الحكـ الراشد ك صيانة حقكؽ اإلنساف.

لمقدمػة ، حيػث حسػب مػا أجػزاء مػف ضػمنيا ا 7صفحة مقسػمة إلػى  59تقع ك يقة النيباد في 
جاء في الك يقة فاف النيبػاد ىػي كعػد يمتػـز مػف خالػو القػادة األفارقػة ببمػكغ األىػداؼ المنشػكدة كمػا جػاء 

 .Promesse des dirigeants africains   2بنصيما   

يم ػػػؿ أيضػػػا حسػػػب الك يقػػػة التزامػػػا مػػػف قبػػػؿ قػػػادة إفريقيػػػا، يقػػػـك عمػػػى رؤيػػػة مشػػػتركة ك قناعػػػة 
   راسخة باف عمى عاتقيـ القضاء عمػى الفقػر ك كضػع مجتمعػاتيـ، منفػردة ك مجتمعػة عمػى طريػؽ النمػك 

 .3ك التنمية المستدامة، ك في نفس الكقت المشاركة الفاعمة في االقتصاد ك السياسة الدكلييف

 جيود النيباد في مكافحة الفساد –2

ف نسػػمط الضػػكء عمػػى بعػػض أقبػػؿ إف نتطػػرؽ إلػػى جيػػكد النيبػػاد فػػي مكافحػػة الفسػػاد نحػػاكؿ 
 مظاىر الفساد في إفريقيا.

 

                                                           

 
1
 Salah MOUHOUBI, « le NEPAD : Une chance pour l’Afrique ? « office des publications       

Universitaires, Alger, 2005, P. 128.          
2
 Point 1 du document de référence du NEPAD. 

3
 Point 67 du document de référence du NEPAD, l’objectif du NEPAD et « d’éradiquer la pauvreté et de 

placer les pays Africains, à la fois collectement et individuellement, sur la voie de la croissance durable et 

du développement.  
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 مظاىر الفساد في إفريقيا -أ 

 ف نذكر :أأىـ أسباب ك مظاىر الفساد في القارة اإلفريقية يمكف 

          ظػػػػػاىرة الفسػػػػػاد مػػػػػف سػػػػػكء تكزيػػػػػع الفػػػػػرصاالسػػػػػتعمار ك أ ػػػػػاره خصكصػػػػػا فػػػػػي نحػػػػػك  -
 ك الخدمات ك عدـ االستقرار في العديد مف الدكؿ اإلفريقية.

 زيادة الفقر ك التخمؼ ك الامساكاة. -

 لياب األمف ك انعداـ االستقرار. -

 Michael Johnstonلياب الديمقراطية حيث يرل  -

 

إف الكصكؿ إلى الديمقراطية يحتاج إلى دكلة تؤدم كظائفيا بفاعمية ك ىػي مقبكلػة مػف جميػع 
 .1فئات الشعب ك مف طرؼ الدكؿ األخرل، ك ال يككف ذلؾ إال بتكفر شركط ك معايير الديمقراطية 

 دور النيباد في مكافحة الفساد -ب 

        دعػػـ ىػػادؼ لمحكػػـ الراشػػدأىػػـ مػػا جػػاءت بػػو مبػػادرة النيبػػاد ىػػك كضػػع برنػػامج مػػف خػػاؿ 
ك احتراـ حقكؽ اإلنساف ك مبادئ الديمقراطية، األمف ك السػمـ، التعػاكف ك التكامػؿ اإلقميمػي ك ال يكػكف 

 ذلؾ إال بتكفر إال بقياـ األفارقة بتنفيذ عدد مف المبادرات نذكر منيا :

  السمـ و األمف في القارة 

متيا تعيش حالة مف الضػعؼ، لػذلؾ أكلػت مبػادرة حيث أف الحركب ك النزاعات في إفريقيا جع
النيبػاد اىتمامػػا خاصػا بػػدعـ السػمـ ك األمػػف فػي القػػارة، ك كضػع حػػد لممنازعػات الداخميػػة ك ىنػاؾ جيػػكد 

2ممحكظة يقكدىا االتحاد اإلفريقي في ىذا الصدد 
. 

 

 

                                                           
1
 Michael JOHNSTON, « Corruption et démocratie : Menaces pour le développement, possibilités de 

reforme », Revue tiers monde, T.XLI, n° 161, janvier- mars 2000, P.120.  
2
 Le droit à la paix et la sécurité et garanti par l’article 23 de la CADHP, et l’article 4, de  l’acte constitutif de 

l’union Africaine. 
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  الديمقراطية و الحكـ الراشد 
الديمقراطيػػة فػػي إفريقيػػا ك تعتمػػد فػػي ذلػػؾ عمػػى تعزيػػز تقػػـك مبػػادرة النيبػػاد عمػػى ترسػػيخ مبػػادئ 

  مػػف ك يقػػة النيبػػاد(، الشػػفافية، ال قػػة 80، 79، 71، 49، 45، 43مبػػدأ احتػػراـ حقػػكؽ اإلنسػػاف )الفقػػرات 
 دكلة القانكف ك لتحقيؽ ذلؾ البد مف :

 التزاـ الدكؿ المشاركة باستحداث أك تعزيز عمميات ك ممارسات الحكـ السياسي. -

 الدكؿ المشاركة دكرا في دعـ المبادرات التي تشجع الحكـ الراشد. أف تمعب -

إضػفاء الصػيغة المؤسسػة عمػػى االلتزامػات عػف طريػؽ قيػػادة الشػراكة الجديػدة لتنميػػة  -
 إفريقيا مف اجؿ ضماف القيـ الجكىرية لممبادرة.

تركيز ك لمكفػػاء بيػػذه التعيػػػدات، فقػػد طرحػػت النيبػػػاد عػػدة مبػػادرات تسػػػتيدؼ بنػػاء القػػدرات بػػػال
 عمى:

 الخدمات اإلدارية ك المدنية، -

 تعزيز اإلشراؼ البرلماني، -

 تعزيز عممية صنع القرار القائمة عمى المشاركة، -

 إقرار تدابير فعالة لمحاربة الفساد ك االختاس، -

 .1القياـ بإصاحات قضائية  -

ك قػد جػاء اإلعػاف عػف الديمقراطيػػة ك الحكػـ الراشػد فػي العديػػد مػف المكا يػؽ اإلفريقيػة، نػػذكر 
حقػػػكؽ ل، المي ػػػاؽ اإلفريقػػػي  2اإلعػػػاف حػػػكؿ الحكػػػـ الػػػديمقراطي، السياسػػػي، االقتصػػػادم ك المؤسسػػػات 

 .3العقد التأسيسي لاتحاد اإلفريقي ،اإلنساف ك الشعكب

  الحكـ االقتصادي و تيسير المؤسسات 
 اتخاذ ك بذؿ الجيكد ك مف أجؿ تحسيف يعتبر الحكـ االقتصادم ك تعزيز اليياكؿ المؤسسية.

                                                           
1
، 2006عبد القادر رزيؽ المخادمي،   التحكؿ الديمقراطي في القارة اإلفريقية  ، دار الفجر لمنشر ك التكزيع، القاىرة،  

 .267ص 
2
 Déclaration sur la gouvernance démocratique, politique, économique et des entreprises,  Durban, 2002, 

PP.1-7.       
3
 L’article 4 m de l’union africaine. 
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كػػذلؾ مػػف شػػاف تنميػػة البنػػى األساسػػية بتكمفػػة أقػػؿ، ك زيػػادة اإلفػػادة مػػف االسػػت مار، أف تشػػجع 
 .جيع المبادرة الخاصةانتعاش االست مارات المباشرة الخارجية التي تعتبر ضركرة لتش

ك قػد جػػاء ذلػػؾ كاضػػحا فػػي اإلعػػاف التػكافقي لممنتػػدل الرابػػع لتنميػػة إفريقيػػا لمجنػػة االقتصػػادية 
 إلفريقيا

 2005ك تعزز ذلؾ في تقرير المجنة االقتصادية إلفريقيا حكؿ الحكامة في إفريقيا عاـ  ، 1
2. 

 التكامؿ و التعاوف اإلقميمي 

مصالح األفارقػة مشػتركة ك ىػي مكافحػة الفسػاد العػابر لحػدكدىا اإلقميميػة، تؤكػد عمػى  بما أف
ضػركرة إيػاء أكلكيػة لمتكامػؿ اإلفريقػػي ك التعػاكف معػا لمصػد ليػػذه الظػاىرة ك ال يكػكف ذلػؾ إال بتضػػافر 

 الجيكد اإلفريقية.

 اإلعالف حوؿ الحكـ الديمقراطي، السياسي، االقتصادي و المؤسسات -ثانيا

ك الحككمػات  ( لمػؤتمر رؤسػاء الػدكؿ 38قد جاء ىذا اإلعاف في الدكرة ال امنة ك ال ا يف )ل
ك قػد ارتػبط ارتباطػا ك يقػا بمبػادرة النيبػاد  3 2002جكيميػة  08المنعقدة فػي دكريػاف )جنػكب إفريقيػا( فػي 

  خاصة فيما يتعمؽ بػاإلعاف عػف الديمقراطيػة ك الحكػـ الراشػد ك التصػدم لتحػديات التنميػة االقتصػادية
جميع البمداف اإلفريقية حكامة اقتصادية جيدة، تقػـك  انتياجك االجتماعية، ك التخفيؼ مف حدة الفقر ك 

العػػاـ ك الخػػاص، فػػي إطػػار تعزيػػز احتػػراـ الحريػػات المدنيػػة ك مراعػػاة  عمػػى شػػراكة قكيػػة بػػيف القطػػاعيف
جػػؿ تحسػػيف سػػبؿ الحكػػـ أإطػػار تشػػريعي ك مؤسسػػي مناسػػب مػف  تػكفيرالشػفافية فػػي تطبيػػؽ القػػانكف، ك 

 .4الديمقراطي، السياسي، االقتصادم ك تعزيز اليياكؿ المؤسسية 

 الفرع الثاني : االتفاقيات اإلفريقية

االىتمػػاـ بقضػػايا الفسػػاد ك انعكاسػػاتو السػػمبية عمػػى أفػػاؽ التنميػػة فػػي القػػارة اإلفريقيػػة تكمػػؿ  إف
 ببذؿ جيكد إفريقية يمكف إف نذكرىا كما يمي :

                                                           
 ك إفريقيا ، اإلعاف التكافقي لممنتدل الرابع لتنمية إفريقيا لمجنة االقتصادية، اإلفريقية حكؿ   أنو حكامة مف اجؿ نم 1

 ، أديس أبابا، إ يكبيا(.2004أكتكبر  11-15)
 
 .2005أنظر تقرير المجنة االقتصادية إلفريقيا حكؿ   الحكامة في إفريقيا  ، 2

3
 Déclaration sur la gouvernance démocratique, politique, économique et des entreprises, Durban, 2002. 

4
 Ibid, PP.7-10.          
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 (The African Union) اتفاقية االتحاد اإلفريقي لمنع الفساد و مكافحتو   -أوال

يكليػك سػنة  11، المعتمػدة بمػابكتك فػي تعتبر اتفاقيػة االتحػاد اإلفريقػي لمنػع الفسػاد ك مكافحتػو
، ذلػػػؾ فػػػي إطػػػار لػػػدكؿ اإلفريقيػػػة فػػػي مجػػػاؿ التصػػػدم لظػػػاىرة الفسػػػاداأىػػػـ جيػػػكد ك انجػػػازات  1 2003

 .3دكلة إفريقية  52تككف مف ت،  2منظمة إقميمية الذم يعتبر  االتحاد اإلفريقي

تمػت المكافقػة  ، حيػث، مقره بأديس أبابا فػي دكلػة إ يكبيػا2002سنة  االتحاد اإلفريقي تأسس 
، ك قػػد أعمػػف فػػي 2000يكليػػك  11عمػػى النظػػاـ التأسيسػػي لاتحػػاد اإلفريقػػي بمدينػػة لػػكمي )التكلػػك( فػػي 

، التكقيػػػع رسػػػميا عمػػػى القػػػانكف التأسيسػػػي  2001مػػػؤتمر سػػػرت ال ػػػاني )مػػػؤتمر اسػػػت نائي( فػػػي مػػػارس 
بجنػػكب إفريقيػػا مقػػر  Durban))كانػػت مدينػػة دكربػػاف ك  ،دكلػػة عضػػك 36ادقة لاتحػػاد اإلفريقػػي، بمصػػ

 .  2002يكليك  10إلى  8انعقاد أكؿ قمة ليذا المكلكد الجديد مف 

إلػػى تحقيػػؽ عػػدة أىػػداؼ نػػذكر  رمػػيمػػادة، ي 33يقػػع القػػانكف التأسيسػػي لاتحػػاد اإلفريقػػي فػػي 
 منيا 

تعزيػز السػاـ كاألمػف كاالسػتقرار ،  فريقيػةإلا لػدكؿتحقيؽ كحدة كتضػامف أكبػر بػيف الشػعكب كا :4
؛ بنشػر 3004حيث قػاـ االتحػاد اإلفريقػي بػأكؿ تػدخؿ عسػكرم فػي شػير مػام عػاـ ، في القارة األفريقية

قكات حفظ الساـ مػف دكؿ مختمفػة ك ىػي إ يكبيػا، مكزمبيػؽ، ك جنػكب إفريقيػا فػي بكركنػدم، فػي إطػار 
نشر قكات لحفظ الساـ في صػراع دارفػكر فػي السػكداف، كػذلؾ تنفيذ بعض االتفاقيات العسكرية، كذلؾ 

حمايػػة ، تكطيػػد النظػػاـ الػػديمقراطي كمؤسسػػاتو كتعزيػػز المشػػاركة الشػػعبية كالحكػػـ الرشػػيدمػػف بػػيف أىدافػػو 
، حقكؽ اإلنساف كالشعكب كفقا لممي اؽ األفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب، ككذلؾ المكا يػؽ ذات الصػمة

 .رة، كخاصة عف طريؽ البحث في مجاؿ العمـك كالتكنكلكجيااإلسراع بتنمية القا

                                                           
1
، يتضمف التصديؽ، عمى اتفاقية االتحاد اإلفريقي 2006أبريؿ سنة  10مؤرخ في  137 – 06مرسـك رئاسي رقـ  

        المؤرخة في 24 العدد ش د ج ج ر ج، 2003يكليك سنة  11لمنع الفساد ك مكافحتو، المعتمدة بمابكتك في 
16 /04/2006. 

لجنة االتحاد ، المجمس التنفيذم،البرلماف اإلفريقي، لجمعية العامةا:  مف عدة أجيزة ك ىييتألؼ االتحاد اإلفريقي  2
المجمس ، مجمس السمـ كاألمف)السفراء(،  المم ميف الدائميف لمجنة االتحاد اإلفريقي، محكمة العدؿ اإلفريقية، اإلفريقي

 . المجاف الفنية المتخصصة ،كاالجتماعي كال قافي االقتصادم
 .15/04/2017تاريخ االطاع :  ،/https://ar.wikipedia.org/wiki أنظر المكقع االلكتركني: االتحاد_اإلفريقي 3

 .مقدمة قانكنو التأسيسيت أىداؼ االتحاد اإلفريقي في إطار حدد 4

https://ar.wikipedia.org/wiki/الاتحاد
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التحػػديات التػػي كاجيػػت إفريقيػػا، ظػػاىرة الفسػػاد التػػي انتشػػرت بشػػكؿ كاسػػع فػػي كػػؿ  أىػػـك مػػف 
الػػػدكؿ اإلفريقيػػػة، ك مػػػف الجيػػػكد التػػػي أسػػػفر عنيػػػا االتحػػػاد اإلفريقػػػي لمكافحتيػػػا ، إبػػػراـ اتفاقيػػػة االتحػػػاد 

 .2003اإلفريقي لمنع الفساد ك مكافحتو سنة 

و الكخيمػة عمػى اسػتقرار الػدكؿ اإلفريقيػة تتضمف ىذه االتفاقية أحكاما تتعمؽ بالفسػاد ك عكاقبػ 
        ك آ ارىػػػا السػػػمبية عمػػػى التنميػػػة لمشػػػعكب اإلفريقيػػػة، إنشػػػاء اتليػػػات الازمػػػة فػػػي إفريقيػػػا لضػػػبط الفسػػػاد

 ك المعاقبة ك القضاء عميو ك اتخاذ التدابير الفعالة مف أجؿ ذلؾ.

بالحاجػػػة إلػػػى معالجػػػة األسػػػباب مػػػادة ك تسػػػتيؿ الديباجػػػة  28تتػػػألؼ االتفاقيػػػة مػػػف ديباجػػػة ك 
الجذرية لمفساد في القارة اإلفريقية ك انتياج سياسات جنائية مكحدة لحمايػة المجتمػع مػف الفسػاد بمػا فػي 
          ذلػػػؾ اعتمػػػاد تشػػػريعات ك إجػػػراءات كقائيػػػة مناسػػػبة ك تصػػػميميا عمػػػى تعزيػػػز الشػػػراكة بػػػيف الحككمػػػات

ك الشػػباب ك كسػػائؿ اإلعػػاـ ك القطػػاع الخػػاص مػػف  ك جميػػع فئػػات المجتمػػع المػػدني ك خاصػػة النسػػاء
 أجؿ محاربة الفساد.

الصػػػػادر عػػػػػف الػػػػػدكرة العاديػػػػػة الرابعػػػػػة            AHG/ DEC.126 (XXXIV)بػػػػػالمقرر  إذ تػػػػّذكر
ك ال ا ػػػػيف لمػػػػؤتمر رؤسػػػػاء الػػػػدكؿ ك الحككمػػػػات، المنعقػػػػدة فػػػػي كاجػػػػادكجك )بكركينافاسػػػػك( فػػػػي يكنيػػػػك           

         يطمػػػب مػػػف األمػػػيف العػػػاـ القيػػػاـ بالتعػػػاكف مػػػع المجنػػػة اإلفريقيػػػة لحقػػػكؽ اإلنسػػػاف ، ك الػػػذم1998سػػػنة 
ك الشعكب، بعقد اجتماع رفيع المستكل لمخبراء مف اجؿ بحث سبؿ ك كسائؿ إزالة العقبػات التػي تحػكؿ 
دكف التمتػػع بػػالحقكؽ االقتصػػادية ك االجتماعيػػة ك ال قافيػػة بمػػا فػػي ذلػػؾ مكافحػػة الفسػػاد ك اإلفػػات مػػف 

يجػب اتخاذىػا فػي ىػذا العقاب، ك تقديـ اقتراحات بشأف التشريعات المناسبة ك اإلجػراءات األخػرل التػي 
 الصدد.

       بالمقرر الصادر عف الدكرة العادية السابعة ك ال ا يف لمؤتمر رؤساء دكؿ إذ تذكّر مجددا
ك كذلؾ اإلعاف  2001ك حككمات منظمة الكحدة اإلفريقية المنعقدة في لكساكا )زامبيا( في يكليك سنة 

ي المنعقدة في دكرباف )جنكب إفريقيا( في يكليك سنة لمؤتمر االتحاد اإلفريق الذم أقرتو الدكرة األكلى
التي دعت إلى إنشاء آلية منسقة لمكافحة  (NEPAD)حكؿ الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا  2002

 الفساد بصكرة فعالة.
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 : 1بعض المصطمحات نذكر منياقد عرفت اتفاقية االتحاد اإلفريقي لمنع الفساد ك مكافحتو 

سػػػبؽ أف أشػػػرنا إلييػػػا فػػػي التعريػػػؼ القػػػانكني ك لمتػػػذكير فقػػػط فإنيػػػا تعنػػػي الػػػذم :  الفسػػػاد    
 الكسػب ليػر المشػركع ك الممارسات بما فييا الجريمة ذات الصمة التي تجرميا ىذه االتفاقيػة   األعماؿ

أك أم    الزيادة اليائمة في األصكؿ الخاصة بأم مكظؼ عمكمي الكسب لير المشركع   تعني عبارة  
 يمكف لو أك ليا تبرير دخمو/دخميا بصكرة معقكلة. شخص آخر ال

ك تعني ىذه العبارة األصكؿ مف أم نكع كانػت، سػكاء منيػا الماديػة ك ليػر  : عائدات الفساد
الماديػػة، المتداكلػػة أك ال ابتػػة، المممكسػػة أك ليػػر المممكسػػة، ك أم سػػند قػػانكني أك ك يقػػة قانكنيػػة إل بػػات 

مقػػػة بيػػذه األصػػػكؿ ك التػػػي تػػـ الحصػػػكؿ عمييػػا نتيجػػػة عمػػؿ مػػػف أعمػػػاؿ ممكيتيػػا أك إ بػػػات الفكائػػد المتع
 الفساد.

ك تعني أم مكظؼ أك مكظؼ دكلة أك الككاالت التابعػة ليػا بمػا فػي ذلػؾ  موظؼ عمومي : 
مف يقع عميو االختيار أك يتـ تعيينو أك انتخابو لمقياـ بأنشطة أك مياـ باسـ الدكلة أك لخدمتيا عمى أم 

 ت التسمسؿ اليرمي لمسمطة.مستكل مف مستكيا

 أما عف أىداؼ االتفاقية فتتم ؿ فيما يمي
2
 : 

تشػػجيع ك تعزيػػز قيػػاـ الػػدكؿ األطػػراؼ بإنشػػاء اتليػػات الازمػػة فػػي إفريقيػػا لمنػػع الفسػػاد          -
 ك ضبطو ك المعاقبة عميو ك عمى الجرائـ ذات الصمة في القطاعيف العاـ ك الخاص.

كف فيمػػػا بػػػيف الػػػدكؿ مػػػف أجػػػؿ ضػػػماف فعاليػػػة التػػػدابير             تعزيػػػز ك تسػػػييؿ ك تنظػػػيـ التعػػػا -
ك اإلجػػراءات الخاصػػة لمنػػع الفسػػاد ك الجػػرائـ ذات الصػػمة فػػي إفريقيػػا ك ضػػبطيا ك المعاقبػػة ك القضػػاء 

 عمييا.

تنسػػيؽ ك مكاءمػػة السياسػػات ك التشػػريعات بػػيف الػػدكؿ األطػػراؼ أللػػراض منػػع الفسػػاد         -
 القضاء عميو في القارة.ك ضبطو ك المعاقبة ك 

تعزيػػػز التنميػػػة االجتماعيػػػة ك االقتصػػػادية عػػػف طريػػػؽ إزالػػػة العقبػػػات التػػػي تحػػػكؿ دكف  -
 التمتع بالحقكؽ االقتصادية ك االجتماعية ك ال قافية ك كذلؾ الحقكؽ المدنية ك السياسية.

                                                           
 المادة األكلى مف اتفاقية االتحاد اإلفريقي لمنع الفساد ك مكافحتو. 1
 مف اتفاقية االتحاد اإلفريقي لمنع الفساد ك مكافحتو.  2المادة  2
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 تكفير الظركؼ المناسبة لتعزيز الشفافية ك المساءلة في إدارة الشؤكف العامة. -

 كما نصت االتفاقية عمى جممة مف المبادئ تتعيد الدكؿ األطراؼ بااللتزاـ بيا منيا
1. 

الحكـ  احتراـ المبادئ ك المؤسسات الديمقراطية ك المشاركة الشعبية ك سيادة القانكف ك -
 الرشيد.

احتػػراـ حقػػكؽ اإلنسػػاف ك الشػػعكب طبقػػا لممي ػػاؽ اإلفريقػػي لحقػػكؽ اإلنسػػاف ك الشػػعكب             -
 الك ائؽ األخرل ذات الصمة بشأف حقكؽ اإلنساف.ك 

 الشفافية ك المساءلة في إدارة الشؤكف العامة. -

 تعزيز العدالة االجتماعية مف أجؿ كفالة تنمية اجتماعية ك اقتصادية متكازنة. -

 إدانة ك رفض أعماؿ الفساد ك الجرائـ ذات الصمة ك اإلفات مف العقاب. -

الجػرائـ  ك نصت عمى جممة مف األحكاـ تتعمؽ بأعمػاؿ الفسػاد كما تجدر اإلشارة أف االتفاقية
 ك لكف دكف تحديد كصفيا المعركؼ في التشريعات العقابية ك يمكف ذكرىا كالتالي : 2ذات الصمة 

التمػػاس مكظػػؼ عمػػكمي أك أم شػػخص آخػػر أك قبكلػػو بصػػكرة مباشػػرة أك ليػػر مباشػػرة   -
       أك خدمػة أك كعػد أك ميػزة لنفسػو أك شػخص  ألم سمع ذات قيمة نقدية أك منفعة أخػرل م ػؿ ىديػة

 أك كياف آخر مقابؿ القياـ أك االمتناع عف القياـ بأم عمؿ أ ناء أداء المياـ العامة المنكطة بو،

 عرض أم سمع ذات قيمة نقدية، بصكرة مباشػرة أك ليػر مباشػرة عمػى مكظػؼ عمػكمي  -

      أك أم شػػػخص آخػػػر أك منحػػػو إياىػػػا أك أم منفعػػػة أخػػػرل م ػػػؿ ىديػػػة أك خدمػػػة أك كعػػػد أك ميػػػزة لنفسػػػو 
أداء المياـ العامة المنكطة  أك لشخص أك كياف آخر مقابؿ القياـ أك االمتناع عف القياـ بأم عمؿ أ ناء

 .بو

أداء  قيػػاـ مكظػػؼ عمػػكمي أك أم شػػخص آخػػر أك امتناعػػو عػػف القيػػاـ بػػأم عمػػؿ أ نػػاء -
 المياـ المنكطة بو بيدؼ الحصكؿ بصكرة لير مشركعة عمى فكائد لنفسو أك ألم طرؼ  الث،

                                                           
 .نفس االتفاقيةمف  3المادة  1

 مف اتفاقية االتحاد اإلفريقي لمنع الفساد ك مكافحتو. 4المادة  2
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          قياـ مكظؼ عمكمي أك أم شخص آخػر بتحكيػؿ أم ممتمكػات تمتمكيػا الدكلػة  -

أك ككاالتيا قد تسمميا ىذا المكظؼ بحكـ منصبو، إلى ككالة مستقمة أك فرد، لكي تستخدـ في ألػراض 
 ؾ التي خصصت ليا، لصالحو أك لصالح مؤسسة أك لصالح طرؼ  الث،لير تم

عػػػرض أك تقيػػػيـ أم منفعػػػة ليػػػر مسػػػتحقة أك الكعػػػد بيػػػا أك التماسػػػيا أك قبكليػػػا بصػػػكرة  -
أك يعمػؿ  مباشرة أك لير مباشرة  لصالح أك مف قبؿ أم شخص يتكلى إدارة كياف تابع لمقطػاع الخػاص

 أك يمنع عف القياـ بو منتيكا بذلؾ ما تفرضو عميو كاجباتو، فيو، لنفسو أك لغيره، لكي يقـك بعمؿ
عػػرض أك تقػػديـ أم منفعػػة ليػػر مسػػتحقة أك الكعػػد بيػػا أك التماسػػيا أك قبكليػػا  بصػػكرة  -

مباشرة أك لير مباشرة لصالح أك مف قبؿ شخص يعمػف أك يؤكػد قدرتػو عمػى اسػتخداـ نفػكذه فػي التػأ ير 
شخص يؤدم كظائفو فػي القطػاع العػاـ أك الخػاص، مػف أجػؿ  بصكرة لير سميمة عمى قرار يصدره أم

الحصػػكؿ عمػػى ىػػذه المنفعػػة ليػػر المسػػتحقة لنفسػػو أك لغيػػره ك كػػذلؾ طمػػب الحصػػكؿ عمػػى ىػػذه المنفعػػة 
         أك الكعػػػد بتقػػػديـ ىػػػذه المنفعػػػة ليػػػر المسػػػتحقة لنفسػػػو أك لغيػػػره ك كػػػذلؾ طمػػػب الحصػػػكؿ عمػػػى العػػػرض

لنفػػػكذ، سػػػكاء اسػػػتخدـ النفػػػكذ بالفعػػػؿ أك حقػػػؽ النفػػػكذ المفتػػػرض النتػػػائج أك اسػػػتاميا أك قبكليػػػا مقابػػػؿ ا
 المطمكبة أـ ال،
 الكسب لير المشركع، -
 استخداـ أك إخفاء عائدات مستمدة مف أم مف األعماؿ المشار إلييا في ىذه المادة، -
كعميؿ رئيسي أك شريؾ أك محرض أك متدخؿ بأم طريقة في ارتكاب أم مف  المشاركة -

 األعماؿ المشار إلييا في ىذه المادة بأم شكؿ مف أشكاؿ التعاكف أك المؤامرة.

اتخاذ جميع اإلجراءات التشريعية لتجريـ أعمػاؿ الفسػاد ، حيػث تقػـك الػدكؿ األطػراؼ باعتمػاد 
 إجراءات تشريعية ك ليرىا مف اإلجراءات إلدراج األعماؿ التالية ضمف األعماؿ اإلجرامية كما يمي :

أم ممتمكػػػات أك الػػػتخمص منيػػػا مػػػع العمػػػـ بػػػأف ىػػػذه الممتمكػػػات تعتبػػػر عائػػػدات تحكيػػػؿ   -
لجريمػػة فسػػاد أك جػػرائـ ذات صػػمة ك ذلػػؾ لغػػرض إخفػػاء المصػػدر ليػػر الشػػرعي لمممتمكػػات أك لغػػرض 
 مساعدة أم شخص مشترؾ في ارتكاب الجريمة عمى التيرب مف العكاقب القانكنية المترتبة عمى فعمو،

إخفػػاء الحقيقػػة بشػػأف طػػابع أك مصػػدر أك مكقػػع الممتمكػػات التػػي تعتبػػر عائػػدات لجريمػػة   -
أك تحكيػػؿ  أك الجػػرائـ ذات الصػػمة أك الترتيبػػات المتخػػذة لمػػتخمص مػػف ىػػذه الممتمكػػات أك نقميػػا فسػػاد

 ممكيتيا أك أم حقكؽ متعمقة بيا ،
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بػػأف ىػػذه الممتمكػػات  شػػراء أك اقتنػػاء أك اسػػتخداـ أم ممتمكػػات مػػع العمػػـ كقػػت اسػػتاميا  -
 .1تعتبرعائدات لجريمة الفساد أك لجرائـ مرتبطة بو 

باإلضػػػافة إلػػػى نصػػػيا عمػػػى أحكػػػاـ أخػػػرل تتعمػػػؽ بمكافحػػػة أعمػػػاؿ الفسػػػاد ك إنشػػػاء ك تعزيػػػز 
مػف االتفاقيػة(، مصػادرة  15أك ككػاالت كطنيػة مسػتقمة لمكافحػة الفسػاد، تسػميـ مرتكبييػا )المػادة  ىيئػات

      المتعمقة بأعماؿ الفساد ك التعرؼ عمييػا ، متابعتيػا ، تجميػدىا أك مصػادرتيا العائدات ك الكسائؿ 

مػػػف االتفاقيػػػة(، تقػػػديـ  16ك إرجػػػاع أم شػػػيء قػػػد يكػػػكف مطمكبػػػا كػػػدليؿ عمػػػى ارتكػػػاب الجريمػػػة )المػػػادة 
 مػػػف االتفاقيػػػة( ، التعػػػاكف الػػػدكلي فػػػي إطػػػار تعزيػػػز التعػػػاكف 18المسػػػاعدة القانكنيػػػة المتبادلػػػة )المػػػادة 

 مف االتفاقية(. 19اإلقميمي ك القارم ك الدكلي لمنع ممارسات الفساد )المادة 

 الميثاؽ اإلفريقي لمديمقراطية و االنتخابات و الحكـ -ثانيا
 (African charter on democracy election and gouvernance) 

كافؽ رؤساء الدكؿ  ك الحككمات اإلفريقية فػي القمػة ال امنػة التػي عقػدت فػي العاصػمة أديػس 
، الػػػذم 2عمػػػى المي ػػاؽ اإلفريقػػػي بشػػأف الديمقراطيػػػة ك االنتخابػػات ك الحكػػػـ  2007ينػػاير  30أبابػػا فػػػي 

          يػػػةدكلػػػة، حيػػػث ترمػػػي ىػػػذه المبػػػادرة إلػػػى تعزيػػػز الممارسػػػات الديمقراط 15يحتػػػاج لنفػػػاده إلػػػى مصػػػادقة 
 .3ك النيكض بيا في جميع أنحاء القارة اإلفريقية    

مػادة مكزعػة عمػى إحػػدل  53يتػألؼ المي ػاؽ اإلفريقػي لمديمقراطيػة ك االنتخابػات ك الحكػـ مػف 
ك االنتخابػات  عشر فصؿ، حيث تضمف المي اؽ مجمكعة مف المبادئ االسترشػادية لتعزيػز الديمقراطيػة

 اإلنساف ك اتليات األخذ بيا.ك الحكـ الجيد ك حقكؽ 

 التالية:حيث حددت المادة ال انية مف الفصؿ ال اني مف المي اؽ المبادئ األساسية 

 تعزيز الدكؿ األعضاء لمقيـ العالمية ك مبادئ الديمقراطية ك احتراـ حقكؽ اإلنساف. -

فيمػا يتعمػؽ التشجيع ك العمؿ عمى زيادة المؤيديف لمبدأ سيادة حكػـ القػانكف ك الدسػتكر  -
 بالترتيبات السياسية لمدكؿ األعضاء.

                                                           
 مف اتفاقية االتحاد اإلفريقي لمنع الفساد ك مكافحتو. 6المادة   1

2
 La Charte Africaine de la Démocratie, des Elections et de la Gouvernance adoptée le 30 janvier 2007 à 

Addis-Abeba (Éthiopie). 
3
                   أنظر المكقع االلكتركني :مكقع األمـ المتحدة،   القضايا العالمية   ، لممزيد مف المعمكمات  

www.un.org/ar/index.html  14/09/2016تاريخ االطاع ٬. 

http://www.un.org/ar/index.html
http://www.un.org/ar/index.html
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تعزيز إجػراء انتخابػات حػرة ك منتظمػة إليجػاد سػمطة تشػريعية ك حككمػة منتخبػة مم مػة  -
 لمشعب ك كذلؾ عممية التحكؿ الديمقراطي لمحككمات.

رفػػض ك االعتػػػراض عمػػػى أم تغييػػر ليػػػر ديمقراطػػػي لمحككمػػة، عمػػػى اعتبػػػار أف ذلػػػؾ  -
 اـ ك األمف ك التنمية.ييدد االستقرار ك الس

 تعزيز ك حماية استقاؿ العدالة )القضاء(. -

دعـ ك التنشئة عمى فكرة الحكـ الجيد مف خػاؿ تعزيػز ال قافػة ك ممارسػة الديمقراطيػة،  -
 .ك بناء ك تعزيز مؤسسات الحكـ، ك دعـ فكرة التعددية السياسية

 : 1ية ك تسترشد الدكؿ األعضاء لتنفيذ ىذا المي اؽ المبادئ التال

 احتراـ حقكؽ اإلنساف ك المبادئ الديمقراطية. -

 تعزيز نظاـ الحككمة النيابية. -

 إقامة انتخابات حرة ك نزيية. -

 الفصؿ بيف السمطات. -

 تعزيز المساكاة بيف الجنسيف في المؤسسات العامة ك الخاصة. -

 المشاركة الفعالة لممكاطنيف في عمميات الديمقراطية ك كذلؾ في الشؤكف العامة. -

 الشفافية ك النزاىة في إدارة الشؤكف العامة. -

 رفض ممارسات الفساد الخاصة بالحصانة. -

 رفض كؿ التغيرات لير الديمقراطية لمحككمات. -

تعزيػػػػز التعدديػػػػة السياسػػػػية ك احتػػػػراـ القػػػػانكف ك الحقػػػػكؽ ك احتػػػػراـ التأسػػػػيس القػػػػانكني  -
خػػذ كضػػعيتيا فػػي إطػػار القػػانكف لألحػػزاب السياسػػية بمػػا فػػي ذلػػؾ أحػػزاب المعارضػػة ك التػػي يجػػب أف تأ

 الكطني .
أمػػا الفصػػؿ الرابػػع مػػف المي ػػاؽ فقػػد ركػػز عمػػى الديمقراطيػػة ك حكػػـ القػػانكف ك حقػػكؽ اإلنسػػاف          

 ك تعزيز حكـ الدستكر )المادة الرابعة ك الخامسة مف المي اؽ(.
 

                                                           
 اإلفريقي لمديمقراطية ك االنتخابات ك الحكـ.المادة ال ال ة )الفصؿ ال الث( مف المي اؽ  1
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آليػة ليػر  مف المي ػاؽ أف كػؿ اتفػاؽ بػيف الػدكؿ األعضػاء عمػى أف أم 23كما أشارت المادة 
رسػمية لمكصػكؿ لمسػػمطة ىػك أسػمكب ليػػر قػانكني ك تتخػذ ضػػده عقكبػات مػف قبػػؿ االتحػاد ك قػد حػػددت 
ىػػذه المػػادة اتليػػات ليػػر القانكنيػػة فػػي : العصػػياف المسػػمح أك االنقػػاب ضػػد الحككمػػة المنتخبػػة، تػػدخؿ 

ائز فػػي االنتخابػػات المرتزقػػة لإلطاحػػة بالحككمػػة، رفػػض الحككمػػة القائمػػة التخمػػي عػػف الحكػػـ لمحػػزب الفػػ
نيا خػػرؽ أطالمػػا كانػػت ىػػذه االنتخابػػات حػػرة ك نزييػػة ك كػػذلؾ أيػػة تعػػديات دسػػتكرية أك قانكنيػػة مػػف شػػ

 المبادئ المتعمقة بالحككمة الديمقراطية المنتخبة.
 

أشار المي اؽ اإلفريقي لمديمقراطيػة ك االنتخابػات ك الحكػـ إلػى مجمكعػة مػف اإلجػراءات عمػى 
 لتزاـ بيا تتم ؿ في :الدكؿ األعضاء اال

اتخػػػػاذ اإلجػػػػراءات المناسػػػػبة لمػػػػا فػػػػي ذلػػػػؾ اإلجػػػػراءات القانكنيػػػػة ك التنفيذيػػػػة، ك كػػػػذلؾ  -
 اإلدارية لجعؿ القكانيف الكطنية متكافقة مع المي اؽ.

اتخاذ اإلجراءات القانكنية بما يتماشى مع التدابير الدستكرية مػف اجػؿ ضػماف تنفيػذ مػا  -
 جاء في المي اؽ.

 .1اإلرادة السياسية كشرط أساسي لتحقيؽ األىداؼ الكاردة في المي اؽتعزيز  -

سيدخؿ المي ػاؽ اإلفريقػي حػكؿ الديمقراطيػة ك االنتخابػات ك الحكػـ إلػى حيػز النفػاذ فػي          -
ينػػاير  16، ك ذلػػؾ بعػػد  ا ػػيف يكمػػا مػػف إيػػداع ك يقػػة التصػػديؽ الخامسػػة عشػػر فػػي 2012فبرايػػر  15

 مف المي اؽ 48لكاميركف كفقا لممادة مف قبؿ جميكرية ا 2012
2. 

 

 The southern africanبرتوكػوؿ مجموعػة تطػوير إفريقيػا الجنوبيػة لصػد الفسػاد  -ثالثػا

development community protocol against corruption (SADC)  
  

الػذم يقػكـ عمػى منػع         2001تـ التكقيع عمػى بركتككػكؿ مجمكعػة تطػكير إفريقيػا الجنكبيػة فػي 
 .3ك معاقبة ك استئصاؿ الفساد؛ ك تقكية آليات الكشؼ عنو 

                                                           
 اإلفريقي لمديمقراطية ك االنتخابات ك الحكـ.المي اؽ مف  44المادة  1
، سيراليكف، إ يكبياىي : مكريتانيا،  اإلفريقي لمديمقراطية ك االنتخابات ك الحكـ الدكؿ األعضاء في المي اؽ 2

 كف.بيساك، نيجيريا، الكامير  –، زامبيا، لينيا، النيجر، لينيا إفريقيابكركينافاسك، ليسكتك، ركاندا، تشاد، لانا، جنكب 
3
 Lara GREEN,  George Larbi, Michael Hubbard, OP. CIT, PP.22-23. 
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ىػذا ، (The global coalituds for Africa)باإلضػافة إلػى التحػالؼ العػالمي مػف أجػؿ إفريقيػا 
قية ك منظمػات ليػر حككميػة لمتعػاكف فػي مجػاؿ مكافحػة الفسػاد، التحالؼ الذم جمع بيف حككمات إفري

فػػػي نيركبػػي المنظمػػػات ليػػر الحككميػػػة لمنػػدكبي الػػػدكؿ التػػي صػػػادقت عمػػػى  1997حيػػث اجتمػػػع سػػنة 
 إعاف ليما ضد الفساد.

 .1مف قبؿ األعضاء في التحالؼ  مبدأ 25 تـ إصدار

تعتبػػر شػػكؿ مػػف أشػػكاؿ التعػػاكف ، التػػي (Commission for Africa)كػػذلؾ المجنػػة اإلفريقيػػة 
حيػث طالبػت المجنػة الحصػكؿ عمػى دعػـ مجمكعػة  2004الحكػكمي، ك كػاف اجتماعيػا األكؿ فػي مػام 

ال ماني ك االتحاد األكركبي ك مبػادرة النيبػاد لمقيػاـ بحػؿ مجمكعػة مػف القضػايا المعقػدة مػف بينيػا قضػية 
 .2تقرار في إفريقيا الفساد ك التي رأت المجنة أنو سببا رئيسيا النعداـ االس

 الوطنية لمكافحة الفساد في إفريقيا القوانيفتطور  المبحث الثاني :

ممػػا ال شػػؾ فيػػو أف الفسػػاد بشػػتى صػػكره ك أشػػكالو منتشػػر فػػي سػػائر دكؿ العػػالـ؛ ك أصػػبحت 
مف المسائؿ التي تعيؽ الدكؿ ك الشعكب الناشدة لمديمقراطية، خصكصا الدكؿ اإلفريقية ك لذلؾ يتطمػب 
            مكافحػػة الفسػػػاد سػػف قػػػكانيف كطنيػػة داخػػػؿ الػػػدكؿ حتػػى تجسػػػد مسػػاعييا المتعمقػػػة بالقضػػاء عمػػػى الفسػػػاد

ك سػنحاكؿ   ك قمعو ك بالخصكص أف جؿ ىذه الدكؿ صادقت عمى االتفاقيات الدكلية المتعمقة بالفسػاد
      ا )المطمػػب األكؿ(؛التعػػرض إلػػى بعػػض المبػػادرات الكطنيػػة التػػي اتخػػذتيا بعػػض الػػدكؿ فػػي شػػماؿ إفريقيػػ

 ك في إفريقيا السكداء )المطمب ال اني(.

 المطمب األوؿ: في دوؿ شماؿ إفريقيا

ك قد تطرقنا إلى بعض الدكؿ مػف خػاؿ قكانينيػا المتعمقػة بقمػع الفسػاد ك مكافحتػو ك أخػذناىا 
 كنماذج عمى سبيؿ الم اؿ القانكف الجزائرم، المغربي، المصرم.

 

 

                                                           
1
 Lara GREEN,  George Larbi, Michael Hubbard, OP. CIT, p. 21. 

2
 Ibid , p. 23. 
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 الجزائري القانوفالفرع األوؿ : 

لطالما حرص المشرع الجزائرم عمى مائمة القكانيف الداخمية مع القانكف الدكلي تطبيقا لنص 
المعاىػدات التػي يصػادؽ عمييػا رئػيس الجميكريػة، حسػب الشػركط  1مف الدستكر الجزائػرم  150المادة 

 المنصكص عمييا في الدستكر، تسمك عمى القانكف  .

المتعمقػػة بمكافحػػة الفسػػاد فػػي الجزائػػر ك يػػرة ك متنكعػػة ك سػػكؼ نحػػاكؿ ك النصػػكص القانكنيػػة 
 التطرؽ إلى النصكص الدستكرية ك الك ائؽ السياسية  ـ النصكص التشريعية ك التنظيمية.

 الدستور -أوال

إف األحكػاـ الدسػػتكرية ممػا تحممػػو مػف أبعػػاد بالنسػبة لمتكجيػػات العامػة ك المبػػادئ المنصػػكص 
ك تعكػػس فػػي طياتيػػا دكلػػػة  ،لتزامػػات عمكمػػاكاجبػػات ك ا مػػف حقػػكؽ كلجزائػػرم ، عمييػػا فػػي الدسػػتكر ا

ك الحقكؽ الفردية ك الجماعية ك دكلة الكاجبات ك االلتزامات ك كذا الحؽ ك القانكف مػف خػاؿ  الحريات
 مجمكعة المكاد الكاردة فيو.

 .  ال يعذر بجيؿ القانكف 2 74بحيث تنص المادة 

 الدستكر ك قكانيف الجميكرية  . يجب عمى كؿ شخص أف يحتـر

:   يجب عمى كؿ مكاطف أف يحمي ك يصكف اسػتقاؿ الػباد ك سػيادتيا        3 75تطبيؽ المادة 
 ك سامة ترابيا الكطني ك كحدة شعبيا ك جميع رمكز الدكلة.

يعاقػػب القػػانكف بكػػؿ صػػرامة عمػػى الخيانػػة ك التجسػػس ك الػػكالء لمعػػدك، ك عمػػى جميػػع الجػػرائـ 
 كبة ضد امف الدكلة  .المرت

                                                           
1
مف دستكر  132التي كانت تعادليا المادة  2016مارس سنة  6مف التعديؿ الدستكرم المؤرخ في  150المادة  

1996. 

التي كانت تعادليا  2016مارس سنة  6مؤرخ في  01 – 16مف التعديؿ الدستكرم بمكجب قانكف رقـ  74المادة  2
 .1996مف دستكر   60المادة 

 .2016مارس سنة  06مؤرخ في  01 - 16بمكجب قانكف رقـ  التعديؿ الدستكرم 3
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  كػػؿ المػػكاطنيف متسػػاككف فػػي أداء الضػػريبة ك يجػػب عمػػى كػػؿ  1 78ك تػػنص كػػذلؾ المػػادة 
 كاحد أف يشارؾ في تمكيؿ التكاليؼ العمكمية، حسب قدرتو الضريبية.

 ال يجكز أف تحدث أية ضريبة إال بمقتضى القانكف.

رسػػـ، أك أم حػػؽ كيفمػػا كػػاف  ك ال يجػػكز أف تحػػدث بػػأ ر رجعػػي، أيػػة ضػػريبة، أك جبايػػة، أك
 نكعو.

كػػؿ عمػػؿ ييػػدؼ إلػػى التحايػػؿ فػػي المسػػاكاة بػػيف المػػكاطنيف ك األشػػخاص المعنػػكييف فػػي أداء 
 الضريبة يعتبر مساسا بمصالح المجمكعة الكطنية ك يقمعو القانكف.

مػػف الدسػػتكر  80يعاقػػب القػػانكف عمػػى التيػػرب الجبػػائي ك تيريػػب رؤكس األمػػكاؿ   أمػػا المػػادة 
      تػػػنص عمػػػى   يجػػػب عمػػػى كػػػؿ مػػػكاطف أف يحمػػػي الممكيػػػة العامػػػة ك مصػػػالح المجمكعػػػة الكطنيػػػة فإنيػػػا

 ك يحتـر ممكية الغير .

 المعاىدات الدولية -ثانيا

لقػػد صػػادقت الجزائػػر عمػػى مجمكعػػة مػػف المعاىػػدات ك االتفاقيػػات الدكليػػة التػػي تتبنػػى مكافحػػة 
 ا، نذكر منيا :الفساد  ك الجرائـ ذات الصمة التي سبؽ ذكرىا سابق

 في مجاؿ مكافحة الفساد  -0
 اعتمػػػدت مػػػف قبػػػؿ الجمعيػػػة العامػػػة ألمػػػـ :  اتفاقيػػػة األمػػػـ المتحػػػدة لمكافحػػػة الفسػػػاد

صػادقت عمييػا ، 2005ديسػمبر  14، دخمػت حّيػز التنفيػذ فػي   2003أكتػكبر 31المتحدة نيكيكرؾ في 
 .2004فريؿ أ 19المؤرخ في  128-04الجزائر بتحفظ بمكجب المرسـك الرئاسي رقـ 

  يكليػػك  11بمػػابكتك فػػي المعتمػػدة :  واإلفريقػػي لمنػػع الفسػػاد و مكافحتػػاتفاقيػػة االتحػػاد
أبريػؿ سػػنة  10مػؤرخ فػػي  137 – 06مرسػػـك رئاسػي رقػػـ صػػادقت عمييػا الجزائػػر بمكجػب  2003 سػنة

2006. 

 
 

                                                           
 .2016مارس سنة  06مؤرخ في  01 - 16بمكجب قانكف رقـ  التعديؿ الدستكرم 1
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 عبر الحدود الوطنية في مجاؿ مكافحة الجريمة المنظمة -2

 

  اعتمػػدت الوطنيػػة : الحػػدود اتفاقيػػة األمػػـ المتحػػدة لمكافحػػة الجريمػػة المنظمػػة عبػػر
        تسػػػمى  أيضػػػا  باتفاقيػػػة  بػػػاليرمك 2000نػػػكفمبر  15 بقػػػرار مػػػف الجمعيػػػة العامػػػة لألمػػػـ المتحػػػدة  فػػػي
 المرسػكـصػادقت الجزائػر عمػى االتفاقيػة بػتحفظ بمكجػب ك بركتكككالتيا ال ا ػة )بركتككػكالت بػاليرمك(، 

 .2002فبراير  05 المؤرخ في 55-02 الرئاسي

 في مجاؿ مكافحة المخدرات  -3

 

  صػػادقت عمييػػا الجزائػػر بػػتحفظ ، بمكجػػب :  0960االتفاقيػػة الوحيػػدة لممخػػدرات لعػػاـ
 .   1 1972قد عدلت ببرتكككؿ سنة ، 1963سبتمبر  11المؤرخ في  343 – 63المرسـك الرئاسي  

 

  المرسػػػـك  صػػػادقت عمييػػػا الجزائػػػر بمكجػػػب:  0970اتفاقيػػػة المػػػؤثرات العقميػػػة لسػػػنة
 .1977ديسمبر  7المؤرخ في  177 – 77الرئاسي رقـ 

 

 لمكافحة االتجار غير المشػروع بالمخػدرات و المػؤثرات العقميػة  اتفاقية األمـ المتحدة
ينػاير  28المػؤرخ فػي  41-95بتحفظ بمكجب المرسـك الرئاسػي  عميياصادقت الجزائر :  0988لسنة 
1995. 

كمػػا تجػػدر اإلشػػارة أنػػو، ينعقػػد االختصػػاص فػػي جػػرائـ المخػػدرات ك المػػؤ رات العقميػػة لمجيػػات 
 2 36/05/3008بتاريخ  :53444القضائية الجزائرية، ىذا ما قضت بو المحكمة العميا في قرارىا رقـ 

ك المتػػاجرة الدكليػػة لممخػػدرات، المنعقػػد اختصػػاص الفصػػؿ فييػػا لمقضػػاء ، حيػػث تشػػكؿ جريمػػة الحيػػازة 
الجزائرم، ضبط مخدرات لدل ربػاف سػفينة، أ نػاء عبػكره بسػفينتو الميػاه اإلقميميػة الجزائريػة، خػاؿ تنقمػو 

،  29 – 05مػػػػف قػػػػانكف رقػػػػـ  46ك  39،  28بػػػػيف إقميمػػػػي دكلتػػػػيف مختمفتػػػػيف ، تطبيقػػػػا لػػػػنص المػػػػكاد 
 ة مف المخدرات ك المؤ رات العقمية ك قمع االستعماؿ ك االتجار لير المشركعيف بيا. المتعمؽ بالكقاي

                                                           
 1972، يتضمف تصديؽ الجزائر عمى بركتكككؿ سنة 2002فبراير  5المؤرخ في  61-02المرسـك الرئاسي رقـ  1

 .1961المعدؿ ك المتمـ لاتفاقية الكحيدة المتعمقة بالمخدرات لسنة 
 
 .3008، الجزائر، 03مجمة المحكمة العميا، لرفة الجنح  ك المخالفات، العدد  2
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 ثالثا : القانوف 

إف النصػػكص التشػػريعية المتعمقػػة بالكقايػػة مػػف الفسػػاد ك مكافحتػػو ك يػػرة جػػدا، نسػػتعرض عمػػى 
 سبيؿ الم اؿ :

 -  الجزائيػةيتضػمف قػانوف اإلجػراءات ، 0966يونيو  8الصادر في  055-66أمر رقـ ،
 22 -06،  ػـ بالقػانكف رقػـ 2004نػكفمبر  10المػؤرخ فػي  14-04معدؿ ك متمـ السيما بالقانكف رقػـ 

، ك بالقػانكف 2015يكليػك سػنة  23المػؤرخ فػي  02-15، ك بػاألمر رقػـ 2006ديسمبر  20المؤرخ في 
    40، 37، 1مكػػرر  8مكػرر،    8، الػػذم نػص فػي مػكاده  2017مػارس  27المػؤرخ فػي  07-17رقػـ 
عمى عدة أحكػاـ إجرائيػة تتعمػؽ خاصػة بجػرائـ تبيػيض األمػكاؿ ك تمكيػؿ اإلرىػاب  329مكرر ك  40ك 

سػػػػكاء مػػػػف حيػػػػث عػػػػدـ قابميتيػػػػا لمتقػػػػادـ أك مػػػػف حيػػػػث تكييػػػػؼ آليػػػػات متابعتيػػػػا   أك مػػػػف حيػػػػث تكسػػػػيع 
 االختصاص القضائي بشأف زجرىا ك قمعيا.

معػػػدؿ        تضػػػمف قػػػانوف العقوبػػػاتي، 0966يونيػػػو  18الصػػػادر فػػػي  056-66أمػػػر رقػػػـ  -
 23-06،  ػػػػـ بالقػػػانكف رقػػػػـ  2004نػػػكفمبر  10الصػػػادر فػػػػي  15-04ك مػػػتمـ السػػػػيما بالقػػػانكف رقػػػػـ 

ديسػػػمبر سػػػنة  20المكافػػػؽ  1427ذم القعػػػدة عػػػاـ  29، بتػػػاريخ 84الصػػادر فػػػي الجريػػػدة الرسػػػمية رقػػػـ 
دة أحكػػاـ عقابيػػة تخػػص عمػػى عػػ 7مكػػرر  389مكػػرر إلػػى  389، ك الػػذم نػػص فػػي مػػكاده مػػف  2006

 عمميات تبييض األمكاؿ  ك تمكيؿ اإلرىاب.

خوصصػة  المتعمػؽ بػالتنظيـ والتسػيير و، 2110أوت  21المػؤرخ فػي  14-10أمر رقـ  -
 .2008فبراير  28المؤرخ في  01-08باألمر رقـ  معدؿ ك متمـ، المؤسسات العمومية االقتصادية

، المتضػمف القػانوف األساسػي العػاـ 2116يوليو سنة  05المؤرخ في  13-16أمر رقـ  -
 . 1لموظيفة العمومية 

ف القانوف ، يتضم  2114سبتمبر سنة  16المؤرخ في  00-14القانوف العضوي رقـ  -
 .2 األساسي لمقضاء

                                                           
 .2006 سنة جكيمية 16المؤرخة في  46العدد ش د ج ج ر ج 1
 .2004سبتمبر سنة  8المؤرخة في   57العدد ش د ج ج ر ج 2
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ؽ بالوقاية مف تبيػيض ، يتعم  2115فبراير سنة  16المؤرخ في  10-15القانوف رقـ  -
 .1األمواؿ و تمويؿ اإلرىاب و مكافحتيما 

، المتعمػػؽ بالوقايػػة مػػف 2116فبرايػػر سػػنة  21المػػؤرخ فػػي  10 - 16القػػانوف رقػػـ  -
 .2 الفساد و مكافحتو

، يتضمف النظاـ المحاسبي 2117نوفمبر سنة  25المؤرخ في  00 – 17قانوف رقـ  -
 .3 المالي

يتضػمف قػانوف الماليػة             ،  2118ديسػمبر سػنة  31ؤرخ فػي الم 20-18القانوف رقـ  -
منػػو عمػػى اسػػتحداث مصػػمحة مركزيػػة لمتحريػػات الجبائيػػة  45الػػذم يػػنص فػػي المػػادة  4 2119لسػػنة  
  تنشأ عمى مسػتكل المديريػة العامػة لمضػرائب مصػمحة التحريػات الجبائيػة تكمػؼ، عمػى المسػتكل  بقكليا

 الكطني بالقياـ بتحقيقات قصد تحديد مصادر التيرب ك الغش الجبائييف. 

تتػػكفر مصػػمحة التحرييػػات الجبائيػػة المنشػػأة بمكجػػب مرسػػـك تنفيػػذم عمػػى فػػركع جيكيػػة تابعػػة 
 ليا .

 القكانيف المتعمقة بمكافحة الفساد كما سبؽ ذكرىا، نتطرؽ إلى البعض منيػانظرا لك رة ك تنكع 
 عمى سبيؿ الم اؿ :

 قانوف العقوبات  -0

ىنػػػاؾ بعػػػض المػػػكاد القانكنيػػػة تتعمػػػؽ بمكضػػػكع مكافحػػػة الفسػػػاد المنصػػػكص عمييػػػا فػػػي قػػػانكف 
فبرايػر   20المػؤرخ فػي  01-06، ما زالت سارية المفعكؿ، لـ يػتـ إلغائيػا بمكجػب قػانكف رقػـ  العقكبات

 ما يمي :ك ىانذكر  ، المتعمؽ بالكقاية مف الفساد ك مكافحتو، 2006
( سػػػنكات      3( أشػػػير إلػػػى  ا ػػػة )6يعاقػػػب بػػػالحبس مػػػف سػػػتة )  :  مكػػػرر 009المػػػادة  -
مػػف القػػانكف  2، كػػؿ مكظػػؼ عمػكمي فػػي مفيػػـك المػػادة دج 200.000دج إلػػى  50.000ك بغرامػة مػػف 

                                                           
 .2005فبراير سنة  9المؤرخة في   11العدد ش د ج ج ر ج 1
 .2006مارس سنة  8المؤرخة في  14العدد ش د ج ج ر ج 2
 .2007نكفمبر سنة  25المؤرخة في  74العدد ش د ج ج ر ج 3
 .2008ديسمبر سنة  31المؤرخة في  74العدد ش د ج ج ر ج 4
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ك المتعمػػػؽ بالكقايػػػة مػػػف الفسػػػاد ك مكافحتػػػو، تسػػػبب  2006فبرايػػػر سػػػنة  20المػػػؤرخ فػػػي  01-06رقػػػـ 
بإىمالػػػو الكاضػػػح فػػػي سػػػرقة أك اخػػػتاس أك تمػػػؼ أك ضػػػياع أمػػػكاؿ عمكميػػػة أك خاصػػػة أك أشػػػياء تقػػػـك 

 قكلة كضعت تحت يده سكاء بحكـ كظيفتو أك بسببيا . مقاميا أك ك ائؽ أك سندات أك عقكد أك أمكاؿ من

 20.000  يعاقػب بػالحبس مػف سػنتيف إلػى عشػر سػنكات ك بغرامػة مػف  : 021المادة  -
دج القاضي أك المكظؼ أك الضابط العمكمي الذم يتمؼ آك يزيؿ بطريؽ الغش ك بنية  100.000إلى 

في عيدتو بيػذه الصػفة أك سػممت لػو بسػبب  منقكلة كانت ؿاإلضرار ك ائؽ أك سندات أك عقكد أك المكا
 كظيفتو  .

ضػػده  أك األطػػراؼالػػذم يتحيػػز لصػػالح احػػد  اإلدارةرجػػؿ  أك  القاضػػي  : 032المػػادة  -
  . دينار 100.000 إلى 20.000 اث سنكات ك بغرامة مف  إلى أشيريعاقب بالحبس مف ستة 

 قانوف الوقاية مف الفساد و مكافحتو -2

يتعمؽ  2006فبراير سنة  20المؤرخ في  01-06القانكف رقـ  الجزائرملقد اصدر المشرع 
،  2010أكت  26المػؤرخ فػي  05 -10، معػدؿ ك مػتمـ بػاألمر رقػـ  1بالكقاية مػف الفسػاد ك مكافحتػو 

     الفسػػاد ك اتخػػذ جميػػع التػدابير لمكقايػػة مػػف،  2011لشػت سػػنة  02المػػؤرخ فػػي  15 – 11القػانكف رقػػـ 
           ك المسػػػاءلة   تحقيػػػؽ النزاىػػػة ك الشػػػفافية فػػػي تسػػػيير القطػػػاعيف العػػػاـ ك الخػػػاص رك مكافحتػػػو فػػػي إطػػػا

 ك تدعيـ التعاكف الدكلي في مجاؿ قمع ىذه الظاىرة.

 مضموف قانوف الوقاية مف الفساد و مكافحتو  - أ

 مادة مكزعة عمى ستة أبكاب كما يمي : 73يتضمف ىذا القانكف 

 عامة، أىداؼ ىذا القانكف، تحديد المصطمحات.يتضمف أحكاـ الباب األوؿ : 

المتعمػػػػؽ بالكقايػػػػة مػػػػف الفسػػػػاد ك مكافحتػػػػو  01-06 رقػػػػـ مػػػػف قػػػػانكف 2حيػػػػث حػػػػددت المػػػػادة 
 مجمكعة مف المصطمحات، نذكرىا كما يمي :

 .  كؿ الجرائـ المنصكص عمييا في الباب الرابع مف ىذا القانكف   الفساد : -

 

                                                           
 .08/03/2006المؤرخة في  14العدد ش د ج ج ر ج 1
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 : الموظؼ العمومي -

حػد المجػالس أ  كؿ شخص يشغؿ منصبا تشػريعيا أك تنفيػذيا أك إداريػا أك قضػائيا أك فػي  -1
مػدفكع األجػر أك ليػر  ،ا أك منتخبػا، دائمػا أك مؤقتػاينػالشعبية المحمية المنتخبة سكاء أكػاف مع

 ،مدفكع األجر، بصرؼ النظر عف رتبتو أك أقدميتو

ىـ بيػذه اك يس ،جر أك بدكف أجرأكالة بك  كظيفة أك ،كؿ شخص آخر يتكلى ك لك مؤقتا -2
        ؿكػػأيػػة مؤسسػػة أخػػرل تممػػؾ الدكلػػة  أك أك مؤسسػػة عمكميػػة الصػػفة فػػي خدمػػة ىيئػػة عمكميػػة

 ،تقدـ خدمة عمكمية أخرل ك أية مؤسسةأ يا،أك بعض رأسمال
متشػريع ك التنظػيـ لطبقػا  وحكمػفػي كؿ شخص آخر معرؼ بأنو مكظؼ عمكمي أك مػف  -3

 .1   المعمكؿ بيما

 إلى أربع فئات ك ىي : 01-06مصطمح المكظؼ العمكمي كما جاء في القانكف يشير 

  المناصب التنفيذية و اإلدارية و القضائية  وذو 

عمكميػا كػؿ شػخص يشػغؿ منصػبا تنفيػذيا أك إداريػا أك قضػائيا ك يسػتكم فػي ذلػؾ  ايعد مكظف
مؤقتػػا مػػدفكع األجػػر أك ليػػر مػػدفكع األجػػر ك بصػػرؼ النظػػر عػػف  كأف يكػػكف معنيػػا أك منتخبػػا دائمػػا أ

 أقدميتو.

 يقصد بالشخص الذم يشغؿ منصبا تنفيذيا،
ك ىػػػػك   رئػػػػيس الجميكريػػػػة الػػػػذم جعمػػػػو الدسػػػػتكر الجزائػػػػرم عمػػػػى رأس السػػػػمطة التنفيذيػػػػة -

 منتخب.

 رئيس الحككمة معيف مف قبؿ رئيس الجميكرية -
2. 

المنػػػػػػدكبكف أك كميػػػػػػـ معينػػػػػػكف مػػػػػػف قبػػػػػػؿ رئػػػػػػيس أعضػػػػػػاء الحككمػػػػػػة )الػػػػػػكزراء ك الػػػػػػكزراء  -
 الجميكرية(.

                                                           
 .   2003فقرة أ مف اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد لسنة  2ىذا التعريؼ مستمد مف المادة  1
 15  مؤرخ في 19 – 08استبدلت تسمية رئيس الحككمة بالكزير األكؿ  بمكجب التعديؿ الدستكرم بمكجب قانكف  2

 .2008نكفمبر سنة 
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األصػؿ أنػػو يسػػاؿ رئػػيس الجميكريػػة عػف الجػػرائـ التػػي قػػد يرتكبيػػا بمناسػبة تأديػػة ميامػػو مػػا لػػـ 
تشكؿ خيانة عظمى ك يحاؿ في ىذه الحالة إلػى المحكمػة العميػا لمدكلػة المختصػة دكف سػكاىا بمحاكمػة 

 رئيس الجميكرية.

مػػف الدسػػتكر التػػي أحالػػت قػػانكف عضػػكم يحػػدد تشػػكيمة  158لمػػادة ك ىػػك مػػا يسػػتخمص مػػف ا
ىذه المحكمة ك تنظيميا ك سيرىا ك اإلجراءات المطبقة ك ىك النص الذم لػـ يػر النػكر بعػد رلػـ مػركر 

 الذم أسس المحكمة العميا لمدكلة. 1996عشر سنكات عمى صدكر الدستكر 

عػف الجنايػات ك الجػنح التػي قػد يرتكبيػا  أما رئيس الحككمة ، فػاف كػاف جػائرا مسػاءلتو جزائيػا
بمناسػػبة تأديػػة ميامػػو بمػػا فييػػا جػػرائـ الفسػػاد فػػاف محاكمتػػو تظػػؿ معمقػػة عمػػى تنصػػيب المحكمػػة العميػػا 

 لمدكلة المختصة دكف سكاىا بمحاكمتو.

فػػػػي حػػػػيف يجػػػػكز مسػػػػالة أعضػػػػاء الحككمػػػػة عػػػػف جػػػػرائـ الفسػػػػاد أمػػػػاـ المحػػػػاكـ العاديػػػػة كفػػػػؽ 
 ك ما يمييا مف القانكف اإلجراءات الجزائية. 573لمادة اإلجراءات المنصكص في ا

أمػػا الشػػخص الػػذم يشػػغؿ منصػػبا إداريػػا، فيقصػػد بػػو كػػؿ مػػف يعمػػؿ فػػي اإلدارة عمكميػػة سػػكاء 
            كػػػػاف دائمػػػػا فػػػػي كظيفتػػػػو أك مؤقػػػػت مػػػػدفكع األجػػػػر أك ليػػػػر مػػػػدفكع األجػػػػر بصػػػػرؼ النظػػػػر عػػػػف راتبػػػػو 

 أك أقدميتو.

 فئتيف :ك ينطبؽ ىذا التعريؼ عمى 

 العماؿ الذيف يشغمكف مناصبيـ بصفة دائمة. -

 العماؿ الذيف يشغمكف مناصبيـ بصفة مؤقتة. -

 

أما الشخص الذم يشغؿ منصبا قضائيا، يتم ؿ في القاضػي بػالمفيـك الضػيؽ ك لػيس الكاسػع 
كمػا فػا يشػغؿ منصػبا قضػائيا إال القضػاة الممغػاة، مػف قػانكف العقكبػات  119كما ىك الحاؿ فػي المػادة 

 ك ىـ فئتاف : ءعرفيـ القانكف األساسي لمقضا
القضػػػػاة التػػػػابعكف لنظػػػػاـ القضػػػػاء العػػػػادم ك يشػػػػمؿ ىػػػػذا السػػػػمؾ، قضػػػػاة الحكػػػػـ ك النيابػػػػة  -

 .1لممحكمة العميا المجالس القضائية ك كذا القضاة العامميف في اإلدارة المركزية لكزارة العدؿ 

                                                           
 ، يتضمف القانكف األساسي لمقضاء. 2004سبتمبر  06المؤرخ في  11 – 04مف القانكف العضكم رقـ  02المادة  1
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األمػر بقضػاة المجمػس الدكلػة ك المحػاكـ القضاة التػابعكف لنظػاـ القضػاء اإلدارم ك يتعمػؽ  -
 اإلدارية.

كمػػا يشػػغؿ منصػػبا قضػػائيا المحمفػػكف المسػػاعدكف فػػي محكمػػة الجنايػػات ك المسػػاعدكف فػػي  -
قسـ األحداث ك في القسـ االجتماعي بحكـ مشاركتيـ فػي األحكػاـ التػي تصػدر عػف الجيػات القضػائية 

 المذككرة.

        مجمػػػػػس المحاسػػػػبة سػػػػػكاء كػػػػانكا قضػػػػػاة حكػػػػػـ ك بالمقابػػػػؿ ال يشػػػػػغؿ منصػػػػبا قضػػػػػائيا قضػػػػاة ال
 أك محتسبيف ك ال أعضاء المجمس الدستكرم ك ال أعضاء مجمس المنافسة.

 ذكك المناصب النيابية. -

 

 مف يتكلى كظيفة أك ككالة في مرفؽ أك في مؤسسة عمكمية ذات رأس ماؿ مختمط. -

 مف في حكـ مكظؼ عاـ. -

 
   الوكالة النيابية وذو 

 بالشخص الذم يشغؿ منصبا تشريعيا أك المنتخب في المجمس الشعبية المحمية،يتعمؽ األمر 

الشخص الذم يشغؿ منصبا تشريعيا ك يقصد بو العضك في البرلماف بغرفتيػو المجمػس  -
 الشعبي الكطني ك مجمس األمة سكاء أكاف منتخبا أك معينا.

           فأمػػػا أعضػػػاء المجمػػػس الشػػػعبي الػػػكطني فكميػػػـ منتخبػػػكف عػػػف طريػػػؽ االقتػػػراع العػػػاـ المباشػػػر 
 مف الدستكر(. 1الفقرة  101ك السرم )المادة 

أمػا أعضػاء مجمػس األمػة ف م ػا أعضػاءه منتخبػكف عػف طريػؽ االقتػراع ليػر مباشػر ك السػرم        
 .1مف الدستكر( 02الفقرة  101)المادة  ك ال مث األخر معينكف مف طرؼ رئيس الجميكرية

أما المنتخب في المجالس الشعبية المحمية ، يقصد بو كافة أعضاء المجػالس الشػعبية البمديػة        
 ك المجالس الشعبية الكالئية بمف فييـ الرئيس.

                                                           
 .2008نكفمبر سنة  15مؤرخ في  19 – 08التعديؿ الدستكرم بمكجب قانكف  1
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  مف يتولى وظيفة أو وكالة في مرفؽ أو في مؤسسة عمومية أو ذات رأس ماؿ مختمط 

بالعامميف في الييئات العمكميػة أك المؤسسػات العمكميػة ذات رأس مػاؿ المخػتمط  يتعمؽ األمر
 أك في المؤسسات الخاصة التي تقدـ خدمة عمكمية ك الذيف يتمتعكف بقسط مف المسؤكلية.

ىا كما نذكر  01 - 06مف قانكف رقـ  2حددتيا أيضا المادة  باإلضافة إلى مصطمحات أخرل
 :  1يمي

أك قضػائيا     كؿ شخص يشغؿ منصبا تشريعيا أك تنفيذيا أك إدارياموظؼ عمومي أجنبي : 
لدل بمد أجنبي ، سكاء كاف معينا أك منتخبا، ك كؿ شخص يمارس كظيفة عمكمية لصػالح بمػد أجنبػي، 

 بما في ذلؾ لصالح ىيئة عمكمية أك مؤسسة عمكمية  .

شػػتغؿ منصػػب لػػدل بمػػد أجنبػػي أك يمػػارس فػناحظ أف المكظػػؼ العمػػكمي األجنبػػي ىػػك الػػذم ي
 كظيفة لصالح بمد أجنبي.

أنػو كػؿ مسػتخدـ دكلػي أك كػؿ شػخص تػأذف لػو مؤسسػتو   موظؼ منظمة دولية عموميػة :  
 مف ىذا القبيؿ بأف يتصرؼ نيابة عنيا  .

           مجمكعػػػػة مػػػف العناصػػػػر الماديػػػة أك ليػػػػر الماديػػػة أك مػػػػف األشػػػخاص الطبيعيػػػػيف  الكيػػػاف : 
 االعتبار بيف المنظميف بغرض بمكغ ىدؼ معيف  .أك 

        المكجػػػكدات بكػػػؿ أنكاعيػػػا سػػػكاء العناصػػػر الماديػػػة أك ليػػػر الماديػػػة ، منقكلػػػة  الممتمكػػػات :  
أك ليػػػػػر منقكلػػػػػة مممكسػػػػػة أك ليػػػػػر مممكسػػػػػة ك المسػػػػػتندات أك السػػػػػندات القانكنيػػػػػة التػػػػػي تبتػػػػػت ممكيػػػػػة 

 المكجكدات أك كجكد الحقكؽ المتصمة بيا  .

كػػػؿ الممتمكػػػات المتأنيػػػة أك المتحصػػػؿ عمييػػػا بشػػػكؿ مباشػػػر أك ليػػػر   العائػػػدات اإلجراميػػػة : 
 مباشر مف ارتكاب الجريمة  .

                                                           
 ، يتعمؽ بالكقاية مف الفساد ك مكافحتو. 2006فبراير سنة  20المؤرخ في  01 – 06مف قانكف  2المادة  1



 

- 107 - 
 

فػرض حظػر مؤقػت عمػى تحكيػؿ الممتمكػات أك اسػتبداليا أك التصػرؼ   التجميد أو الحجػز : 
  أمػػر صػػادر عػػف محكمػػة  فييػا أك نقميػػا، أك تػػكلي عيػػدة الممتمكػػات أك السػػيطرة عمييػػا مؤقتػػا، بنػػاءا عمػػى

 أك سمطة مختصة أخرل  .

   التجريد الدائـ مف الممتمكات بأمر صادر عف ىيئة قضائية  . المصادرة :

  ك ىػػػك كػػػؿ جػػػـر تأتػػػت منػػػو عائػػػدات يمكػػػف أف تصػػػبح مكضػػػكع تبيػػػيض  الجػػػـر األصػػػمي :
 األمكاؿ كفقا لمتشريع المعمكؿ بو ذم الصمة  .

  اإلجراءات الػذم يسػمح لشػحنات ليػر مشػركعة أك مشػبكىة بػالخركج مػف  التسميـ المراقب :
اإلقميـ الكطني أك المػركر عبػره أك بدخكلػو بعمػـ مػف السػمطات المختصػة ك تحػت مراقبتيػا بغيػة التحػرم 

 عف جـر ما ك كشؼ ىكية األشخاص الضالعيف في ارتكابو  .

  .  اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد  االتفاقية :

   ك يقصد بيا الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد ك مكافحتو  .   الييئة :

يتعمػػؽ بالتػػدابير الكقائيػػة فػػي القطػػاعيف العػػاـ ك الخػػاص فكضػػع مجمكعػػة مػػف البػػاب الثػػاني : 
المعايير لتكظيؼ مستخدمي القطاع العاـ بناء عمػى جممػة مػف المبػادئ كالنجاعػة ك الشػفافية ك معػايير 

جػػػػدارة ك اإلنصػػػػاؼ ك الكفػػػػاءة ك إلزاميػػػػة المكظػػػػؼ العمػػػػكمي بالتصػػػػريح لممتمكاتػػػػو بعػػػػد مكضػػػػكعية كال
 تنصيبو، كما تتخذ مجمكعة مف التدابير في تسيير األمكاؿ العمكمية ك كذلؾ األمر بالنسبة لمقطاع

1. 

        يتضػػػػمف إنشػػػػاء الييئػػػػة الكطنيػػػػة المكمفػػػػة بالكقايػػػػة مػػػػف الفسػػػػاد ك مكافحتػػػػو البػػػػاب الثالػػػػث : 
 عاقتيا بالسمطة القضائيةك 

2. 

ك مػف   نص قانكف مكافحة الفساد عمى التجريـ ك العقكبات ك أسػاليب التحػرمالباب الرابع : 
 25بيف صكر التجريـ المنصكص عمييا في ىذا القانكف الرشكة فػي القطػاعيف العػاـ ك الخػاص )المػكاد 

فػػي مجػػاؿ الصػػفقات العمكميػػة، ، االمتيػػازات ليػػر المبػػررة  ج(ـ  ؼ ك مػػف ؽ  40 – 28 – 27 –
( ، الغػدر، اسػتغاؿ جـ  ؼ ك ؽمػف  41 – 29الممتمكػات العمكميػة أك الخاصػة ) المػادتيف  اخػتاس

                                                           
 المتعمؽ بالكقاية مف الفساد ك مكافحتو. 2006فبراير  20المؤرخ في  01 – 06( مف قانكف 16إلى  3المكاد مف ) 1
 ( مف نفس القانكف.24إلى  17المكاد مف ) 2
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(، أخػػذ فكائػػد بصػػفة جـ  ؼ ك ؽمػػف  34النفػػكذ، إسػػاءة اسػػتغاؿ الكظيفػػة ، تعػػارض المصػػالح )المػػادة 
 36ح الكػػاذب بالممتمكػػات )المػػادة ج(، عػػدـ التصػػريح أك التصػػري مػػف ؽ ـ ؼ 35ليػػر قانكنيػػة )المػػادة 

مػف  38(، تمقي اليدايا )المػادة جـ  ؼ ك ؽمف  37اء لير المشركع  )المادة (، اإل ر جـ  ؼ ك ؽمف 
(، تبيػػػيض العائػػػدات جـ  ؼ ك ؽمػػػف  39(، التمكيػػػؿ الخفػػػي لألحػػػزاب السياسػػػية )المػػػادة جـ  ؼ ك ؽ

لحسػف (، إعاقػة السػير اـ ج ؼ ك ؽمف  43، اإلخفاء )المادة (جـ  ؼ ك ؽمف  42اإلجرامية )المادة 
بػػاغ عػػف (، عػػدـ اإلجـ  ؼ ك ؽمػػف  46، الػػباغ الكيػػدم )المػػادة ج(مػػف ؽ ـ ؼ  45لمعدالػة )المػػادة 
ؼ المشػددة فػي )المػادة ( ك قػد نػص المشػرع الجزائػرم عمػى الظػرك جـ  ؼ ك ؽمػف  47الجرائـ )المادة 

فػػػػػػػػػػػػيض العقكبػػػػػػػػػػػػات فػػػػػػػػػػػػي                   نكف ك عمػػػػػػػػػػػػى اإلعفػػػػػػػػػػػػاء ك تخ( مػػػػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػػػػذا القػػػػػػػػػػػػاجـ  ؼ ك ؽمػػػػػػػػػػػػف  48
 ( منو.جـ  ؼ ك ؽمف  49)المادة 

يتضػػػمف اسػػػترداد المكجػػػكدات بكاسػػػطة منػػػع ك كشػػػؼ ك تحكيػػػؿ العائػػػدات البػػػاب الخػػػامس : 
 .1اإلجرامية ك ذلؾ في إطار التعاكف الدكلي 

باعتبػػػار أف الجزائػػػر مػػػف بػػػيف الػػػدكؿ السػػػابقة لممصػػػادقة عمػػػى اتفاقيػػػة األمػػػـ المتحػػػدة ك كػػػذا 
         االتفاقيػػات اإلفريقيػػة المتعمقػػة بمكافحػػة الفسػػاد، خصػػص المشػػرع الجزائػػرم فػػي قػػانكف الكقايػػة مػػف الفسػػاد 

 ك مكافحتو بابا كاما متعمؽ بمكافحة الفساد عف طريؽ التعاكف الدكلي.

التعػػػاكف  2المتعمػػػؽ بمكافحػػػة التيريػػػب  06-05فقػػػرة   ح   مػػػف األمػػػر رقػػػـ  2مػػػادة عرفػػػت ال
الدكلي بقكليػا   ىػك التعػاكف بػيف الػدكؿ ك المنظمػات الجيكيػة ك الييئػات ك المؤسسػات األخػرل المكمفػة 

 بمكافحة التيريب  .

 57المتعمػػؽ بالكقايػػة مػػف الفسػػاد ك مكافحتػػو ك بالضػػبط فػػي مادتػػو  01-06قػػد نػػص قػػانكف 
 عمى مجمكعة مف األحكاـ تتعمؽ بالتعاكف الدكلي خاصة في مجاؿ التعاكف القضائي.

                                                           
           المتعمؽ بالكقاية مف الفساد ، 2006فبراير  20المؤرخ في  01 – 06( مف قانكف 70إلى  57المكاد مف ) 1

 ك مكافحتو.
 09-06، يتعمؽ بمكافحة التيريب، معدؿ ك متمـ باألمر رقـ 2005لشت سنة  23مؤرخ في  06-05أمر رقـ  2

المتضمف قانكف المالية  2006ديسمبر سنة  26المؤرخ في  24-06، القانكف رقـ 2006يكليك سنة  15ي المؤرخ ف
 .2010المتضمف قانكف المالية التكميمي لسنة  2010لشت سنة  26المؤرخ في  01-10ك األمر رقـ   2007لسنة 



 

- 109 - 
 

كما اشػترط ىػذا القػانكف مبػدأ المعاممػة بالم ػؿ فػي إطػار مػا تسػمح بػو المعاىػدات ك االتفاقػات 
           ذات الصػػػػػمة ك القػػػػػكانيف، حيػػػػػث تقػػػػػػاـ عاقػػػػػات تعػػػػػاكف قضػػػػػائي فػػػػػػي مجػػػػػاؿ التحريػػػػػات ك المتابعػػػػػػات

 اإلجراءات القضائية المتعمقة بالجرائـ المنصكص عمييا في ىذا القانكف.ك 

 ما يمي : 01-06مف أجؿ منع تحكيؿ العائدات الفاسدة ك كشفيا ألـز قانكف 

التعامػػؿ مػػع المصػػارؼ ك المؤسسػػات الماليػػة : إذ ألػػـز قػػانكف مكافحػػة الفسػػاد ىػػذه المصػػارؼ        
قائيػػة بشػػأف فػػتح حسػػابات ك مسػػكيا ك تسػػجيؿ العمميػػات ك مسػػؾ ك المؤسسػػات الماليػػة باتخػػاذ تػػدابير ك 

 الكشكؼ.

كمػػا ال يسػػمح أف تنشػػأ بػػاإلقميـ الجزائػػرم مصػػارؼ لػػيس ليػػا حضػػكر مػػادم ك ال تنتسػػب إلػػى 
 مجمكعة مالية خاضعة لمرقابة. 

كما ال يرخص لممصارؼ ك المؤسسات المالية المنشاة بالجزائر بإقامة عاقات مع مؤسسػات 
بيػػة تسػػمح باسػػتخداـ حسػػاباتيا مػػف طػػرؼ مصػػارؼ لػػيس ليػػا حضػػكر مػػادم ك ال تنتسػػب إلػػى ماليػػة أجن

 .1مجمكعة مالية خاضعة لمرقابة 

فػػػػي إطػػػػار تقػػػػديـ المعمكمػػػػات يمكػػػػف لمسػػػػمطات الكطنيػػػػة المما مػػػػة أف تمػػػػد السػػػػمطات األجنبيػػػػة 
ك في إطار  ،عمى إقميميا المختصة بالمعمكمات المالية المفيدة المتكفرة لدييا بمناسبة التحقيقات الجارية

 .2ك استرجاعيا  اإلجراءات المتخذة بغرض المطالبة بعائدات الجرائـ المنصكص عمييا في ىذا القانكف

مف قانكف مكافحة الفسػاد عػف الحسػاب المػالي المتكاجػد فػي الخػارج إذ  61كما تحد ت المادة 
مػػػد أجنبػػي أف يبمغػػكا السػػػمطات يمتػػـز المكظفػػكف العمكميػػكف الػػػذيف ليػػـ مصػػمحة فػػػي حسػػاب مػػالي فػػي ب

المعنيػػة عػػف تمػػؾ العاقػػة ك أف يحتفظػػكا بسػػجات مائمػػة تتعمػػؽ بتمػػؾ الحسػػابات ك ذلػػؾ تحػػت طائمػػة 
 الجزاءات التأديبية ك دكف اإلخاؿ بالعقكبات الجزائية المقررة.

                                                           
 ية مف الفساد ك مكافحتو.تعمؽ بالكقا، ي2006فبراير  20المؤرخ في  01-06 رقـ مف قانكف 59المادة  1
 مف نفس القانكف. 60المادة  2
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،  1لمكقاية مف الفساد ك مكافحتو تػدابير لاسػترداد المباشػر لمممتمكػات 01-06أضاؼ قانكف 
إذ تخػػتص الجيػػات القضػػائية الجزائريػػة بقبػػكؿ الػػدعاكل المدنيػػة المرفكعػػة مػػف طػػرؼ دكؿ األعضػػاء فػػي 

 جؿ االعتراؼ بحؽ ممكيتيا لمممتمكات المتحصؿ عمييا مف أفعاؿ الفساد.أاالتفاقية مف 

كمػػا يمكػػف لمجيػػات القضػػائية أف تنظػػر فػػي الػػدعاكل المرفكعػػة أف تمػػـز األشػػخاص المحكػػـك 
 أفعاؿ الفساد بدفع تعكيض مدني لمدكلة الطالبة عف الضرر الذم لحقيا.عمييـ بسبب 

-06فقرة )ط( مف قػانكف  2أما في مجاؿ استرداد المكجكدات ك مصادرتيا فقد عرفت المادة 
 المصادرة بأنيا   التجريد الدائـ مف الممتمكات بأمر صادر عف ىيئة قضائية  . 01

الفقػػرة )ح(   التجميػػد   أك   الحجػػز   :   فػػرض  فػػي 01 - 06مػػف قػػانكف  2عرفػػت المػػادة و 
حظر مؤقت عمى تحكيؿ الممتمكات أك اسػتبداليا أك التصػرؼ فييػا أك نقميػا، أك تػكلي عيػدة الممتمكػات 

 أك السيطرة عمييا مؤقتا، بناء عمى أمر صادر عف محكمة أك سمطة مختصة أخرل  .

اءا عمى طمب إحدل الدكؿ األطراؼ أك السمطات المختصة ك ذلؾ بن يمكف لمجيات القضائية
في االتفاقية التي تككف محاكميا أك سمطاتيا المختصة قد أمرت بتجميد أك حجز العائدات المتأتية مػف 
إحدل الجرائـ المنصكص عمييا في ىػذا القػانكف أك الممتمكػات أك المعػدات أك األدكات التػي اسػتخدمت 

ئـ أف تحكػػـ بتجميػػد أك حجػػز تمػػؾ الممتمكػػات شػػريطة أك كانػػت معػػدة لاسػػتخداـ فػػي ارتكػػاب ىػػذه الجػػرا
 كجكد أسباب كافية لتبرير ىذه اإلجراءات ك كجكد ما يدؿ عمى أف ماؿ تمؾ الممتمكات ىك المصادرة.

كما يمكف لمجية القضػائية المختصػة أف تتخػذ اإلجػراءات التحفظيػة المػذككرة فػي الفقػرة أعػاه 
 ك اتياـ احد األشخاص الضالعيف في القضية بالخارج.  عمى أساس معطيات  ابتة، السيما إيقاؼ أ

كما يجكز رفػض التعػاكف الػدكلي الرامػي إلػى المصػادرة أك إلغػاء التػدابير التحفظيػة إذا لػـ تقػـ 
الدكلػػة الطالبػػة بإرسػػاؿ أدلػػة كافيػػة فػػي كقػػت معقػػكؿ، أك إذا كانػػت الممتمكػػات المطمػػكب مصػػادرتيا ذات 

إجػػراء تحفظػػي، يمكػػف السػػماح لمدكلػػة الطالبػػة بعػػرض مػػا لػػدييا مػػف  قيمػػة زىيػػدة، ليػػر انػػو قبػػؿ رفػػع أم
 .2أسباب تبرر إبقاء اإلجراءات التحفظية 

                                                           
 ، يتعمؽ بالكقاية مف الفساد ك مكافحتو. 2006فبراير سنة  20المؤرخ في  01-06رقـ مف قانكف  73المادة  1
 ، يتعمؽ بالكقاية مف الفساد ك مكافحتو.2006فبراير سنة  20المؤرخ في  01 -06مف قانكف  65 - 64المادتيف  2
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ك ما   أما بالنسبة لطمبات التعاكف الدكلي بغرض المصادرة، كفقا لما قررتو االتفاقيات الدكلية
مػػف قػػانكف  66المػػادة يقتضػػيو القػػانكف ىنػػاؾ حػػاالت ألجػػؿ الحكػػـ بالمصػػادرة أك تنفيػػذىا نصػػت عمييػػا 

 ك ىي كاألتي : 06-01

بيػػاف بالكقػػائع التػػي اسػػتندت إلييػػا الدكلػػة الطالبػػة ، كصػػؼ اإلجػػراءات المطمكبػػة ، إضػػافة   -
إلػى نسػػخة مصػادؽ عمييػػا مػف األمػػر الػذم اسػػتند إليػو الطمػػب، ك ذلػؾ إذا تعمػػؽ األمػر باتخػػاذ إجػػراءات 

 التجميد أك الحجز أك بإجراءات تحفظية.

مكػػػات المػػػراد مصػػػادرتيا ك تحديػػػد مكانيػػػا ك قيمتيػػػا، مػػػع بيػػػاف الكقػػػائع التػػػي كصػػػؼ الممت  -
استندت إلييا الدكلة الطالبة بشكؿ مفصؿ ك بالقدر الذم يسػمح لمجيػات القضػائية الكطنيػة باتخػاذ قػرار 
 المصادرة طبقا لإلجراءات المعمكؿ بيا ك ذلؾ في حالة الطمب الرامي إلى استصدار حكـ بالمصادرة.

يتضمف الكقائع ك المعمكمات التي تحدد نطاؽ تنفيذ أمر المصادرة الكارد مف الدكلػة بياف   -
الطالبػػة، إلػػى جانػػب تقػػديـ ىػػذه األخيػػرة لتصػػريح يحػػدد التػػدابير التػػي اتخػػذتيا إلشػػعار الػػدكؿ األطػػراؼ 

األمر ك ذلؾ إذا تعمؽ  ،حسنة النية، مع مراعاة األصكؿ القانكنية ك التصريح بأف حكـ المصادرة نيائي
 بتنفيذ حكـ بمصادرة.

حػػػكؿ التعػػػاكف  69ك بالتحديػػػد فػػػي مادتػػو  01-06كمػػا أضػػػاؼ المشػػرع الجزائػػػرم فػػػي قػػانكف 
ب مػػالخػػاص إمكانيػػة تبميػػ  معمكمػػات خاصػػة بالعائػػدات اإلجراميػػة إلػػى دكلػػة طػػرؼ فػػي االتفاقيػػة دكف ط

            تحقيقػػػػات أك متابعػػػػاتمسػػػػبؽ منيػػػػا، إذا كانػػػػت ىػػػػذه المعمكمػػػػات تسػػػػاعد الدكلػػػػة المعنيػػػػة عمػػػػى إجػػػػراء 
 أك إجراءات قضائية أك تسمح لتمؾ الدكلة بتقديـ طمب يرمي إلى المصادرة.

التصرؼ  يتـ ،نو عند صدكر قرار المصادرةفإك عف كيفية التصرؼ في الممتمكات المصادرة 
 .1 في الممتمكات المصادرة كفقا لممعاىدات الدكلية ذات الصمة ك التشريع المعمكؿ بو

كمػػا يمػػي :   المكجػػكدات  01-06فقػػرة )ك( مػػف قػػانكف  2مصػػطمح الممتمكػػات عرفتػػو المػػادة 
             بكػػػؿ أنكاعيػػػا، سػػػكاء كانػػػت ماديػػػو أك ليػػػر ماديػػػو، منقكلػػػة أك ليػػػر منقكلػػػة، مممكسػػػة أك ليػػػر مممكسػػػة، 

 المتصمة بيا  .ك المستندات أك السندات القانكنية التي ت بت ممكية تمؾ المكجكدات أك كجكد الحقكؽ 

                                                           
 ، يتعمؽ بالكقاية مف الفساد ك مكافحتو.2006فبراير  20المؤرخ في  01-06مف قانكف رقـ  70المادة  1
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 الباب السادس 

عبارة عف أحكاـ مختمفة ك ختامية، حيث يتـ إلغاء كؿ األحكاـ المخالفػة ليػذا القػانكف السػيما 
ك المتضمف قانكف العقكبات  1966يكنيك  08المؤرخ في  156 – 66المنصكص عمييا في األمر رقـ 

ك المتعمػؽ بالتصػريح  1997اير سػنة ينػ 11المػؤرخ فػي  04 – 97ك كذا األمػر رقػـ  ،المعدؿ ك المتمـ
 بالممتمكات.

         ، ك المتعمػػػػػؽ بالكقايػػػػػة مػػػػػف الفسػػػػػاد 2006فبرايػػػػػر  20المػػػػػؤرخ فػػػػػي  01-06إف قػػػػػانكف رقػػػػػـ 
 ك مكافحتو عّدؿ ك تمـ بمكجب :

 .1 2010أكت  26المؤرخ في  05-10األمر رقـ  -

 .2 2010 سنة أكتكبر 27 في مؤرخ 11 -10 رقـ قانكف -

 .3 2011لشت  02المؤرخ في  15-11القانكف رقـ  -

 

المػؤرخ  01-06يػتمـ قػانكف رقػـ  2010لشػت سػنة  26مػؤرخ فػي  05 -10أمر رقػـ  -1
-10رقػػـ  ك المتعمػػؽ بالكقايػػة مػػف الفسػػاد ك مكافحتػػو )المػػادة األكلػػى مػػف األمػػر  2006فبرايػػر  20فػػي 
05.) 

المػػذككر أعػػاه ك تحػػرراف كمػػا  01-06مػػف القػػانكف رقػػـ   9ك  2تػػتمـ المادتػػاف :  2المػػادة 
 يأتي :

 : يقصد في مفيكـ ىذا القانكف بما يأتي : 2المادة 

 الفقرات مف أ( إلى  ـ ( .................. )دكف تغيير(..................، -

 تضاؼ إلييا الفقرة  ف(   الديكاف   : الديكاف المركزم لقمع الفساد. -            

أف تؤسػػػس اإلجػػػراءات المعمػػػكؿ بيػػػا فػػػي مجػػػاؿ الصػػػفقات العمكميػػػة عمػػػى  يجػػػب:  9المػػػادة 
 قكاعد الشفافية  ك النزاىة ك المنافسة الشريفة ك عمى معايير مكضكعية.

                                                           
 .2010/ 01/09المؤرخة في  50ج ر ج ج د ش العدد 1
 .2010/ 03/11المؤرخة في  66ج ر ج ج د ش العدد 2
 .2011/ 10/08المؤرخة في  44ج ر ج ج د ش العدد 3
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 ك يجب أف تكرس ىذه القكاعد عمى كجو الخصكص :

 عانية المعمكمات المتعمقة بإجراءات إبراـ الصفقات العمكمية. -

 كة ك االنتقاء.اإلعداد المسبؽ لشركط المشار  -

 إدراج التصريح بالنزاىة عند إبراـ الصفقات العمكمية. -

 معايير مكضكعية ك دقيقة التخاذ القرارات المتعمقة بإبراـ الصفقات العمكمية. -

 ممارسة كؿ طرؽ الطعف في حالة عدـ احتراـ قكاعد إبراـ الصفقات العمكمية. -

 

 21  المػؤرخ فػي 01 – 06الذم يتمـ القانكف رقػـ  05 -10مف األمر  3المادة  كما تضيؼ
   ك المػػػذككر أعػػاه ، ببػػاب  الػػػث مكػػرر عنكانػػػو   2006فبرايػػر سػػنة  20المكافػػػؽ  1427محػػـر عػػاـ 

 .1مكرر  24مكرر ك  24الديكاف المركزم لقمع الفساد   يتضمف المادتاف 

، 2010أكتكبر سنة  27المكافؽ  1431ذم القعدة عاـ  19مؤرخ في  11-10قانكف رقـ  -
لشػػت  26   المكافػػؽ 1431رمضػػاف عػػاـ  16المػػؤرخ فػػي  05 -10يضػػمف المكافقػػة عمػػى األمػػر رقػػـ 

فبراير سػنة  20المكافؽ  1427محـر عاـ  21المؤرخ في  01- 06الذم يتمـ القانكف رقـ  2010سنة 
 (.11-10   ف قانكف رقـك المتعمؽ بالكقاية مف الفساد ك مكافحتو )المادة األكلى م 2006

، 2011لشػػػت سػػػنة  2المكافػػػؽ  1432رمضػػػاف عػػػاـ  2مػػػؤرخ فػػػي  15 -11قػػػانكف رقػػػـ  -
 2006فبرايػر سػنة  20المكافػؽ  1427محػـر عػاـ  21المؤرخ فػي  01 – 06ك يتمـ القانكف رقـ  يعدؿ

مػف قػانكف رقػـ  ك المتعمؽ بالكقاية مف الفسػاد ك مكافحتػو، المػتمـ بػاألمر المػذككر أعػاه )المػادة األكلػى
11-15.) 

 21  المػػػؤرخ فػػػي 01 – 06مػػػف القػػػانكف رقػػػـ  29ك  26تعػػػدؿ ك تػػػتمـ المادتػػػاف  : 2المػػػادة 
 ك المذككر أعاه ، ك تحرراف كما يأتي : 2006فبراير سنة  20المكافؽ  1427محـر عاـ 

( سػػػػػنكات ك بغرامػػػػػة مػػػػػف 10( إلػػػػػى عشػػػػػر )2يعاقػػػػػب بػػػػػالحبس مػػػػػف سػػػػػنتيف ) : 26المػػػػػادة 
 دج. 1.000.000دج إلى  200.000

          كػػؿ مكظػػؼ عمػػكمي يمػػنح عمػػدا لمغيػػر امتيػػازا ليػػر مبػػرر عنػػد إبػػراـ أك تأشػػير عقػػد -1
         أك اتفاقيػػة أك صػػفقة أك ممحػػؽ، مخالفػػة ألحكػػاـ التشػػريعية ك التنظيميػػة المتعمقػػة بحريػػة الترشػػح 

 ك المساكاة بيف المترشحيف ك شفافية اإلجراءات.
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 ) ...... الباقي بدكف تغيير .....(
( سػػػػػنكات ك بغرامػػػػػة مػػػػػف 10( إلػػػػػى عشػػػػػر )2يعاقػػػػػب بػػػػػالحبس مػػػػػف سػػػػػنتيف ) : 29المػػػػػادة 

دج كػػؿ مكظػػؼ عمػػكمي يبػػدد عمػػدا أك يخػػتمس أك يتمػػؼ أك يحتجػػز  1.000.000دج إلػػى  200.000
بػػدكف كجػػو حػػؽ  أك يسػػتعمؿ عمػػى نحػػك ليػػر شػػرعي لصػػالحو أك لصػػالح شػػخص أك كيػػاف آخػػر، أم 

صة أك أم أشياء أخرل ذات قيمة عيد بيػا إليػو بحكػـ ممتمكات أك أمكاؿ أك أكراؽ مالية عمكمية أك خا
 كظيفتو أك بسببيا.

 دراسة بعض جرائـ الفساد في قانوف الوقاية مف الفساد و مكافحتو  - ب

عمػػى جػػرائـ الفسػػاد ك العقكبػػات  01-06قػػانكف الكقايػػة مػػف الفسػػاد ك مكافحتػػو رقػػـ لقػػد نػػص 
 .منيا عمى سبيؿ الم اؿ بعضال، نحاكؿ في ما يمي دراسة  المقررة ليا

 جريمة الرشوة  -0ب/
أك بعبػارة   ،يمكف تعريؼ جريمة الرشػكة عمػى أنيػا اتجػار بالكظيفػة ك اإلخػاؿ بكاجػب النزاىػة

إلػى المرتشػي  ك ىػك المكظػؼ  مزيػة ليػر مسػتحقة الراشػي أخرل ىي اتفاؽ بيف شخصيف بمكجبو يمػنح
نفسو أك لصالح ل سكاءيقبميا ألداء عمؿ أك االمتناع عف عمؿ يدخؿ في أعماؿ الكظيفة العمكمي الذم 

 شخص آخر أك كياف آخر.

ك يقصد بالكياف مجمكعة مف العناصر المادية أك لير المادية أك مف األشخاص الطبيعيػيف       
 .1أك االعتبارييف المنظميف بغرض بمكغ ىدؼ معيف 

    رشوة الموظفيف العمومييف 
، المتعمػػؽ بالكقايػػة مػػف 01 – 06مػػف قػػانكف رقػػـ  25ىػػك الفعػػؿ المنصػػكص عميػػو فػػي المػػادة 

         الفسػاد ك مكافحتػو ، حيػػث جمػع المشػرع الجزائػػرم مػف خػاؿ ىػػذه المػادة بػيف صػػكرتي الرشػكة اإليجابيػػة 
 ك حصرىا في رشكة المكظؼ العمكمي. 2 ك السمبية

                                                           
 ، يتعمؽ بالكقاية مف الفساد ك مكافحتو.2006فبراير سنة  20المؤرخ في  01-06قانكف ( مف ھالفقرة ) 2المادة  1
2
ؽ ع ج )الرشكة السمبية(،         126كانت رشكة المكظفيف العمكمييف في ظؿ قانكف العقكبات يحكميا نصاف، المادة  

 01-06مف قانكف رقـ  25المادة ؽ ع ج )الرشكة االيجابية( ، التي تـ إلغائيما ك حمت محميما  129ك المادة 
، المتعمؽ بالكقاية مف الفساد ك مكافحتو، التي جمعت بيف صكرتي الرشكة السمبية   2006فبراير سنة  20المؤرخ في 
 ك االيجابية.
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   الصورة األولى : الرشوة االيجابية 

، أنػػو لكػػي تتحقػػؽ الرشػػكة االيجابيػػة 01-06مػػف القػػانكف   1/  25يسػػتفاد مػػف نػػص المػػادة 
يتعمػػؽ األمػػر بشػػخص الراشػػي الػػذم يعػػرض عمػػى المكظػػؼ العمػػكمي مزيػػة ليػػر مسػػتحقة لقيامػػو بػػأداء 

 المادم ك الركف المعنكم.أك االمتناع عف أداء عمؿ مف كاجباتو ، باإلضافة إلى الركف   عمؿ

               يتحقػػػؽ الػػػركف المػػػادم بكعػػػد المكظػػػؼ العمػػػكمي بمزيػػػة ليػػػر مسػػػتحقة أك عرضػػػيا عميػػػو
أك منحػػو إياىػػا مقابػػػؿ قيامػػو بػػأداء عمػػػؿ مػػف أعمػػاؿ كظيفتػػػو أك االمتنػػاع عنػػو، لػػػذلؾ يجػػب أف تتػػػكافر 

 العناصر ال ا ة اتتية :

سػػائؿ التاليػػػة : الكعػػد بمزيػػػة  أك عرضػػػيا           يتحقػػػؽ باسػػػتعماؿ الك السػػموؾ المػػػادي :   -
أك منحيػػا إلػػػى المسػػػتفيد منيػػػا ك ىػػك المكظػػػؼ العمػػػكمي؛ ك الغػػػرض منػػو ىػػػك تحريضػػػو عمػػػى اإلخػػػاؿ 

 بكاجبات الكظيفة العمكمية.

         يتم ػػػػػؿ فػػػػػي حمػػػػػؿ المكظػػػػػؼ العمػػػػػكمي عمػػػػػى أداء عمػػػػػؿ الغػػػػػرض مػػػػػف المزيػػػػػة :  -
كاجباتو يػدخؿ ضػمف اختصاصػو ك ال ييػـ فػي ىػذه الحالػة أف يكػكف قػد أك االمتناع عف أداء عمؿ مف 

 أدل سمكؾ الراشي إلى النتيجة المرجكة.

 

يقػػـك عمػػى  ،فػػي صػػكرتيا االيجابيػػة رشػػكة المػػكظفيف العمػػكمييف لجريمػػة لػػركف المعنػػكمأمػػا ا
رتشػي مال الراشػي يعمػـ أف الرشػكة جريمػة عمديػة ، ذلػؾ أف حيػث تعتبػر، القصد الجنائي العمـ ك اإلرادة 

ليػػػر ىػػػي نظيػػػر عممػػػو  لػػػو يػػػاعميػػػو أك منح يابيػػػا آك عرضػػػ هكعػػػد ك أف المزيػػػة التػػػي مكظػػػؼ عمػػػكمي
 . ك اتجاه إرادتو إلى ذلؾ ك القبكؿ مف طرؼ المكظؼ العمكميقة ، مستح

 
 الصورة الثانية : الرشوة السمبية 

، باإلضػػافة إلػػى صػػفة 01-06مػػف القػػانكف رقػػـ  2/  25نصػػت عمػػى ىػػذه الصػػكرة المػػادة 
 اتتية:المرتشي أف يككف مكظفا عمكميا، يقتضي الركف المادم تكافر العناصر 

يتم ػػػؿ فػػي الطمػػػب أك القبػػػكؿ، ذلػػؾ بطمػػػب المكظػػػؼ العمػػػكمي النشػػػاط اإلجرامػػػي :  -
الصػػكرتاف تكشػػفاف  متػػامزيػػة ليػػر مسػػتحقة ميمػػا كانػػت طبيعتيػػا، أك قبكلػػو عػػرض صػػاحب المصػػمحة فك

 عف فعؿ كاحد ك ىك االتجار بالكظيفة.
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         تقتضػػػي الرشػػػكة السػػمبية أف يقبػػػؿ الجػػػاني مزيػػػة ألداء عمػػػؿ الغػػػرض مػػػف الرشػػػوة :  -
 أك االمتناع عف أداء عمؿ مف كاجباتو.

القصػد  يتم ػؿ فػي ،السػمبية افػي صػكرتي المكظفيف العمكمييف لجريمة رشكة ركف المعنكمأما ال
، عمـ المرتشي بأنو مكظؼ عمكمي ك أف المزية التي طمبيا أك قبميػا نظيػر عممػو الجنائي العمـ كاإلرادة

 .1لير مستحقة 

-06   مػف قػانكف رقػـ  25لقمع جريمة رشكة المكظفيف العمكمييف بصػكرتييا، تعاقػب المػادة 
 دج : 1.000.000دج إلى  200.000سنكات ك بغرامة مف  10بالحبس مف سنتيف إلى  01

اىػػا، ية ليػػر مسػػتحقة أك عرضػػيا عميػػو أك منحػػو إمزيػػكػػؿ مػػف كعػػد مكظفػػا عمكميػػا ب  -0
بشكؿ مباشر أك لير مباشر، سكاء كػاف لصػالح المكظػؼ نفسػو أك لصػالح شػخص أك كيػاف آخػر لكػي 

 يقـك بأداء عمؿ أك االمتناع عف أداء عمؿ مف كاجباتو، 

كػػػػؿ مكظػػػػؼ عمػػػػكمي طمػػػػب أك قبػػػػؿ، بشػػػػكؿ مباشػػػػر أك ليػػػػر مباشػػػػر، مزيػػػػة ليػػػػر   -2
مسػػتحقة، سػػكاء لنفسػػو أك لصػػالح شػػخص أك كيػػاف آخػػر، ألداء عمػػؿ أك االمتنػػاع عػػف أداء عمػػؿ مػػف 

 كاجباتو.

   رشوة الموظفيف العمومييف األجانب و موظفي المنظمات الدولية العمومية 

ي األجنبػػػي   فػػػي الفقػػػرة )ج( ك  مكظػػػؼ منظمػػػة عػػػرؼ المشػػػرع الجزائػػػرم   المكظػػػؼ العمػػػكم
 كما يمي : 06/01مف قانكف  2دكلية عمكمية   في الفقرة )د( في المادة 

    ج( مكظؼ عمكمي أجنبي : كؿ شخص يشغؿ منصبا تشريعيا أك تنفيذيا أك إداريا    

أك قضػػائيا لػػدل بمػػػد أجنبػػي، سػػػكاء كػػاف معينػػػا أك منتخبػػا، ك كػػػؿ شػػخص يمػػػارس كظيفػػة عمكميػػػة      
 لصالح بمد أجنبي، بما في ذلؾ لصالح ىيئة عمكمية أك مؤسسة عمكمية.

د( مكظؼ منظمة دكلية عمكمية : كؿ مستخدـ دكلي أك كؿ شخص تأذف لو مؤسسة مػف 
 ىذا القبيؿ بأف يتصرؼ نيابة عنيا.

                                                           
 .84إلى  71ص مف المرجع السابؽ،  أحسف بكسقيعة، 1



 

- 117 - 
 

رشػػكة المػػكظفيف العمػػكمييف األجانػػب ك مػػكظفي المنظمػػات الدكليػػة العمكميػػة ريمػػة ج ك تعتبػػر
  .1 01-06قانكف رقـ  إطارفي  مف الجرائـ المستحد ة

 تشترؾ كمتا الصكرتيف في صفة الجاني ك ىك مكظؼ عمكمي كما سبؽ تعريفو.

معنػكم سػكاء كما تتفػؽ ىػذه الصػكرتيف مػع رشػكة المػكظفيف العمػكمييف فػي ركنييػا المػادم ك ال
 تعمؽ األمر بالرشكة االيجابية أك الرشكة السمبية )طمب أك قبكؿ مزية لير مستحقة(.

مف قانكف مكافحة الفساد التي ال تختمػؼ فػي  28إذ نص عمى عقكبة ىذه الجريمة في المادة 
( إلػى 2مػف نفػس القػانكف، حيػث يعاقػب بػالحبس مػف سػنتيف ) 25صيالتيا ك أركانيا عػف نػص المػادة 

 دج. 1.000.000دج إلى  200.000( سنكات ك بغرامة مف 10ر )عش

كػػػؿ مػػػف كعػػػد مكظفػػػا عمكميػػػا أجنبيػػػا أك مكظفػػػا فػػػي منظمػػػة دكليػػػة عمكميػػػة بمزيػػػة ليػػػر   -
مسػػػتحقة أك عرضػػػيا عميػػػو أك منحػػػو إياىػػػا، بشػػػكؿ مباشػػػر أك ليػػػر مباشػػػر، سػػػكاء كػػػاف ذلػػػؾ لصػػػالح 

أك االمتنػاع عػف  المكظػؼ بػأداء عمػؿ أك لصالح شػخص أك كيػاف آخػر، لكػي يقػـك ذلػؾ المكظؼ نفسو
أداء عمؿ مف كاجباتو، ك ذلػؾ بغػرض الحصػكؿ أك المحافظػة عمػى صػفقة أك أم امتيػاز ليػر مسػتحؽ 

 ذم صمة بالتجارة الدكلية أك بغيرىا.

كؿ مكظؼ عمكمي أجنبي أك مكظؼ فػي منظمػة دكليػة عمكميػة يطمػب أف يقبػؿ ، مزيػة   -
ليػر مسػػتحقة بشػػكؿ مباشػر أك ليػػر مباشػػر، سػػكاء لنفسػو أك لصػػالح شػػخص أك كيػاف آخػػر، لكػػي يقػػـك 

 أك االمتناع عف أداء عمؿ مف كاجباتو. بأداء عمؿ
 

   الرشوة في مجاؿ الصفقات العمومية 

محػؿ المػادة  حمػتالتػي  01-06مػف قػانكف رقػـ  27ىذه الجريمة منصكص عمييا فػي المػادة 
 :الممغاة  2مف قانكف العقكبات  1مكرر  128

                                                           
 تعمؽ بالكقاية مف الفساد ك مكافحتو.، ي2006فبراير سنة  20المؤرخ في  01-06مف قانكف رقـ  28المادة  1
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المػذككرة أعػاه أف يكػكف الجػاني مكظػؼ عمػكمي عػف النحػك الػذم سػبؽ  27ك تشترط المادة 
 بيانو.

 أما عف الركف المادم يتكافر عمى العنصريف التالييف :

يتم ػػؿ فػػي قػػبض أك محاكلػػة قػػبض أجػػرة أك منفعػػة أك عمكلػػة التػػي النشػػاط اإلجرامػػي :  -
تقػػػدـ إلػػػى المسػػػتفيد منيػػػا أم الجػػػاني نفسػػػو بصػػػفة مباشػػػرة أك ليػػػر مباشػػػرة نظيػػػر قيامػػػو بػػػأداء الخدمػػػة 

 المطمكبة منو، ك قد يعيف الجاني شخص ليره تقدـ إليو األجرة أك المنفعة.

 

عمكلتو يككف بمناسبة تحضير أك إجراء مفاكضات قصػد إف قبض الجاني المناسبة :  -
إبراـ أك تنفيذ صفقة أك عقػد أك ممحػؽ باسػـ الدكلػة أك الجماعػات المحميػة أك المؤسسػات العمكميػة ذات 
الطػػػابع اإلدارم أك المؤسسػػػات العمكميػػػة ذات الطػػػابع الصػػػناعي أك التجػػػارم أك المؤسسػػػات العمكميػػػة 

 .1االقتصادية 

يتم ػػؿ فػػي القصػػد الجنػػائي، العمػػـ ك اإلرادة ك ىػػك عمػػـ المكظػػؼ  لمجريمػػة المعنػػكم الػػركفأمػػا 
ف األجرة أك المنفعة التي يقبضيا أك يحاكؿ قبضيا لنفسو أك لغيره لير مستحقة ك مػع ذلػؾ أالعمكمي ب

 تنصرؼ إرادتو إلى ذلؾ.

 10بػػالحبس مػػف سػػالفة الػػذكر عمػػى الرشػػكة فػػي مجػػاؿ الصػػفقات العمكميػػة  27تعاقػػب المػػادة 
 دج. 2.000.000دج إلى  1.000.000سنة ك بغرامة مف  20سنكات إلى 

    إساءة استغالؿ الوظيفة 

نػػػص عمييػػػا  ،كظيفػػػة صػػػكرة جديػػػدة لرشػػػكة المكظػػػؼ العمػػػكميالتعتبػػػر إسػػػاءة اسػػػتغاؿ      
ك يشػػػترط فػػػي الجػػػاني أف يكػػػكف مكظػػػؼ  ،01- 06مػػػف قػػػانكف رقػػػـ  33المشػػػرع الجزائػػػرم فػػػي المػػػادة 

 عمكمي كما سبؽ بيانو، إضافة إلى الركف المادم الذم يقتضي تكفر العناصر اتتية : 

حيػث أداء أو االمتناع عػف أداء عمػؿ عمػى نحػو يخػرؽ القػوانيف و التنظيمػات :  -
ك أف يمتنع عف أ ،ينيى عنو القانكف ك التنظيـ  ؿتقتضي الجريمة أف يقـك المكظؼ العمكمي بأداء عم
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أداء عمؿ يأمر القانكف ك التنظيـ بأدائو، كما يقتضي أف يككف العمؿ المطمكب مػف المكظػؼ العمػكمي 
أدائو أك االمتناع عنو صدر منو أ ناء ممارسة كظيفتو كما جاء في صيالة المادة المذككرة أعاه   في 

 إطار ممارسة كظائفو  .

 

يمػػػة أف يكػػػكف الغػػػرض مػػػف السػػػمكؾ تقتضػػػي الجر الغػػػرض مػػػف السػػػموؾ المػػػادي :  -
 .1 المادم الذم قاـ بو المكظؼ العمكمي ىك الحصكؿ عمى منفعة لير مستحقة

أمػػا الػػركف المعنػػكم لمجريمػػة يتم ػػؿ فػػي تػػكافر القصػػد الجنػػائي الػػذم يتجسػػد فػػي تعمػػد إسػػاءة 
اسػػتغاؿ  أسػػاء  كػػؿ مكظػػؼ عمػػكمي  أعػػاهالمػػذككرة  33اسػػتغاؿ الكظيفػػة، كمػػا جػػاء فػػي نػػص المػػادة 

 ....   منصبو عمدا أككظائفو 

( إلػى عشػر 02بالحبس مػف سػنتيف ) 33كلقمع جريمة إساءة استغاؿ كظيفة ، تعاقب المادة 
أسػػػاء اسػػػتغاؿ دج، كػػػؿ مكظػػػؼ عمػػػكمي  1.000.000إلػػػى  200.000( سػػػنكات ك بغرامػػػة مػػػف 10)

إطػػار ممارسػػة كظائفػػو، عمػػؿ فػػي  منصػػبو عمػػدا مػػف أجػػؿ أداء عمػػؿ أك االمتنػػاع عػػف أداء كظائفػػو أك
        مسػػػػتحقة لنفسػػػػو  عمػػػػى نحػػػػك يخػػػػرؽ القػػػػكانيف كالتنظيمػػػػات، كذلػػػػؾ بغػػػػرض الحصػػػػكؿ عمػػػػى منػػػػافع ليػػػػر

 .آخرأك لشخص أك كياف 
 

  اإلثراء غير المشروع 

اسػػتحد يا  لرشػكة المػػكظفيف العمػػكمييف، ىػذا النػػكع مػػف الجريمػػة يعتبػر أيضػػا صػػكرة جديػػدة    
ك يشترط في     ،منو  37، نص عمييا في المادة  01-06المشرع الجزائرم في قانكف مكافحة الفساد 

الجػػاني أف يكػػكف مكظػػؼ عمػػكمي كمػػا سػػبؽ بيانػػو، إضػػافة إلػػى الػػركف المػػادم الػػذم يقػػـك عمػػى تػػكافر 
 العناصر اتتية :

أف تكػػػػكف الزيػػػػادة معتبػػػرة مقارنػػػػة بمداخميػػػػو  حصػػػوؿ زيػػػػادة فػػػػي ذمتػػػػو الماليػػػػة :  -
 المشركعة.
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أف يبػػرر الزيػػادة التػػي  كظػػؼ العمػػكمييتعػػيف عمػػى الم العجػػز عػػف تبريػػر الزيػػادة :  -
 .1ك إال كاف محؿ متابعة جزائية  ،حصمت عمى ذمتو المالية 

 

عمػػػـ المكظػػػؼ الػػػذم ينصػػػرؼ إلػػػى أمػػػا الػػػركف المعنػػػكم لمجريمػػػة يتم ػػػؿ فػػػي القصػػػد الجنػػػائي، 
 اتجاه إرادتو إلى حيازتيا. ، كطرأت في ذمتو المالية التي معتبرة الزيادة ال بعدـ مشركعيةالعمكمي 

ك يعتبػر اإل ػػراء ليػػر المشػػركع جريمػػة مسػػتمرة تقػـك إمػػا بحيػػازة الممتمكػػات ليػػر المشػػركعة أك 
 استغاليا بطريقة مباشرة أك لير مباشرة.

مف ىذا القانكف بػالحبس مػف  37ء لير المشركع، تعاقب المادة أما بالنسبة لقمع جريمة اإل را
دج كػػؿ مكظػػؼ عمػػكمي ال يمكنػػو  1.000.000إلػػى  200.000سػػنكات ك بغرامػػة مػػف  10سػػنتيف إلػػى 

 .تقديـ تبرير معقكؿ لمزيادة المعتبرة التي طرأت في ذمتو المالية مقارنة بمداخميو

   تمقي اليدايا 

اسػػتحد يا المشػػرع الجزائػػرم فػػي قػػانكف لرشػػكة المػػكظفيف العمػػكمييف، ىػػي صػػكرة جديػػدة      
 منو.  38في المادة  01-06مكافحة الفساد 

تتطمػػب جريمػػة تمقػػي اليػػدايا، أف يكػػكف الجػػاني مكظػػؼ عمػػكمي كمػػا سػػبؽ بيانػػو، إضػػافة إلػػى 
 الركف المادم ك الذم يقـك عمى عدة أفعاؿ تتم ؿ فيما يمي :

مػػى اليديػػة    يقصػػد بيػػا كضػػع الجػػاني يػػده عر مسػػتحقة : مزيػػة غيػػآيػػة قبػػوؿ ىديػػة أو  -
 .2ك ليس مجرد قبكليا  يااستامأك المزية لير المستحقة مع 

مػف قػانكف  38تشػترط المػادة و مناسػبتيا :  غيػر المسػتحقة طبيعة اليديػة أو المزيػة -
المكظػػػؼ العمػػػكمي ليػػػا عاقػػػة  بميػػػاالتػػػي ق ليػػػر المسػػػتحقة أف تكػػػكف اليديػػػة أك المزيػػػة ،01-06رقػػػـ 

 .ليا صمة بميامو أك معاممة في سير إجراء، مف شانيا أف تؤ ر بكظيفتو 
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ف مػف قػدـ أعمـ المكظؼ العمكمي بػ أمالقصد الجنائي  لمجريمة يتم ؿ فيلركف المعنكم اأما 
 .1نصرؼ إلى تمقييا يلو مصمحة لديو ك مع ذلؾ  لير المستحقة لو اليدية أك المزية

مػػف ىػػذا القػػانكف المكظػػؼ العمػػكمي الػػذم قبػػؿ  38، تعاقػػب المػػادة  بالنسػػبة لقمػػع الجريمػػةأمػػا 
     ( ك بغرامػػػػػة مػػػػػػف2( أشػػػػػير إلػػػػػى سػػػػػنتيف )6اليديػػػػػة أك المزيػػػػػة ليػػػػػر المسػػػػػتحقة بػػػػػالحبس مػػػػػػف سػػػػػتة )

 دج. 200.000دج إلى  50.000

 الشخص مقدـ اليدية بنفس العقكبة.كما يعاقب 

   الرشوة في القطاع الخاص 

، التػي تأخػذ ىػي  01-06مػف قػانكف رقػـ  40نصت عمى الرشػكة فػي القطػاع الخػاص المػادة 
 : الرشكة االيجابية ك الرشكة السمبية. افاألخرل صكرت

  الصورة األولى : الرشوة االيجابية 

 01-06مػػف القػػانكف رقػػـ   1/  40ال تقتضػػي الرشػػكة االيجابيػػة المنصػػكص عمييػػا فػػي المػػادة 
 ة معينة.أف تككف لمراشي صف

 يقـك ركنيا المادم عمى العناصر التالية :

أك عرضيا أك منحيػا لكػي يقػـك  لير مستحقة يتحقؽ بالكعد بمزيةالسموؾ اإلجرامي :  -
 بأداء عمؿ أك االمتناع عف أداء عمؿ يندرج ضمف كاجباتو. منيا المستفيد

 

ىػػك  ليػػر المسػػتحقة المسػػتفيد مػػف المزيػػةإف :  غيػػر المسػػتحقة المسػػتفيد مػػف المزيػػة -
، سػػػكاء لصػػػالحو أك لصػػػالح شػػػخص يػػػدير كيػػػاف تػػػابع لمقطػػػاع الخػػػاص أك يعمػػػؿ لديػػػو بػػػأم صػػػفة كانػػػت

 .شخص آخر

أم عمػػـ  يتم ػػؿ فػػي القصػػد الجنػػائي الرشػػكة فػػي القطػػاع الخػػاص أمػػا الػػركف المعنػػكم لجريمػػة
ك أف   بأية صفة كانتالراشي بصفة المرتشي ك ىك انو يدير كيانا تابعا لمقطاع الخاص أك يعمؿ لديو 
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ىي  ما المزية التي كعده بيا أك عرضيا عميو أك منحت لو نظير أداء عمؿ أك االمتناع عف أداء عمؿ
 لير مستحقة، كاتجاه إرادتو إلى ذلؾ ك قبكليا مف طرؼ المرتشي.

  الصورة الثانية : الرشوة السمبية 

الصكرة السمبية لمرشكة في القطاع الخاص تتطمب في الجاني صػفة معينػة، حيػث تقتضػي  إف
          لجػػػاني شخصػػػا يػػػدير كيانػػا تػػػابع لمقطػػػاع الخػػػاصاأف يكػػكف  01-06مػػػف القػػػانكف رقػػػـ   2/  40المػػادة 

 .أك يعمؿ لديو بأية صؼ

مػب أك قبػكؿ، بشػكؿ الجػاني بسػمكؾ إجرامػي يتم ػؿ فػي ط الركف المادم لمجريمة في قياـ يقكـ
مباشر أك لير مباشر، مزية لير مستحقة سكاء لنفسو أك لصالح شخص آخر أك كياف لكي يقـك بأداء 

 عمؿ أك االمتناع عف أداء عمؿ ما.

فػي القصػد  الرشكة فػي القطػاع الخػاص فػي صػكرتيا السػمبية تتم ػؿ لجريمة المعنكم الركفأما 
المرتشي بأنػو يػدير كيانػا تابعػا لمقطػاع الخػاص أك يعمػؿ لديػو بأيػة ، ك ىك عمـ  العمـ ك اإلرادة الجنائي

          صػػػفة كانػػػت، مػػػع انصػػػراؼ إرادتػػػو إلػػػى طمػػػب أك قبػػػكؿ مزيػػػة ليػػػر مسػػػتحقة نظيػػػر قيامػػػو بػػػأداء عمػػػؿ
 .  1ما  أك االمتناع عف أداء عمؿ

( 6)المػػػذككرة أعػػػاه عمػػػى الرشػػػكة فػػػي القطػػػاع الخػػػاص بػػػالحبس مػػػف سػػػتة  40تعاقػػػب المػػػادة 
 دج : 500.000دج إلى  50.000( سنكات ك بغرامة 5أشير إلى خمس )

كؿ شخص كعد أك عرض أك منح، بشكؿ مباشر أك لير مباشر مزية لير مستحقة عمى  -
أم شػخص يػػدير كيانػػا تابعػػا لمقطػػاع الخػػاص، أك يعمػػؿ لديػػو بأيػػة صػػفة كانػػت، سػػكاء لصػػالح الشػػخص 

ؿ أك امتنػػاع عػػف أداء عمػػؿ مػػا، ممػػا يشػػكؿ إخػػاال نفسػػو أك لصػػالح شػػخص آخػػر، لكػػي يقػػكـ بػػأداء عمػػ
 بكاجباتو.

كػػؿ شػػخص يػػدير كيانػػا تابعػػا لمقطػػاع الخػػاص أك يعمػػؿ لديػػو بأيػػة صػػفة، يطمػػب أك يقبػػؿ  -
بشػػكؿ مباشػػر أك ليػػر مباشػػر، مزيػػة ليػػر مسػػتحقة سػػكاء لنفسػػو أك لصػػالح شػػخص آخػػر أك كيػػاف لكػػي 

 كؿ إخاؿ بكاجباتو.يقـك بأداء عمؿ أك االمتناع عف أداء عمؿ ما مما يش
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 جريمة االختالس  -2ب/

ك لقد جـر المشرع الجزائرم اختاس الممتمكات مف قبؿ المكظؼ العمكمي في القطاع العػاـ، 
 اختاس الممتمكات في القطاع الخاص.

   اختالس الممتمكات مف قبؿ الموظؼ العمومي 

مػا ياحػظ مػف ، ك 1 01- 06مػف قػانكف رقػـ  29نصت عمػى ىػذا النػكع مػف الجريمػة المػادة 
يحمي الماؿ العاـ ك الماؿ الخاص متى عيد بو إلى المكظؼ العمكمي  أف المشرع الجزائرم نصىذا ال

 بحكـ كظائفو أك بسببيا.

فضػػػا عػػػف صػػػفة الجػػػاني ككنػػػو مكظػػػؼ عمػػػكمي، يتم ػػػؿ الػػػركف المػػػادم ليػػػذه الجريمػػػة فػػػي 
 العناصر التالية :

 صكر :يتجسد مف خاؿ عدة السموؾ اإلجرامي :  -

 

معنػػاه تحكيػػؿ األمػػيف حيػػازة المػػاؿ المػػؤتمف عميػػو مػػف حيػػازة كقتيػػة عمػػى :  * االخػػتالس
 سبيؿ األمانة إلى حيازة نيائية عمى سبيؿ التمميؾ.

 يككف عند ىاؾ الشيء بشتى الطرؽ كالتفكيؾ، التمزيؽ، الحرؽ.* اإلتالؼ : 
عميػػػو مػػػف حيازتػػػو إمػػػا  يتحقػػػؽ إذا قػػػاـ األمػػػيف بػػػإخراج المػػػاؿ الػػػذم أؤتمػػػف* التبديػػػد : 

 باالستياؾ أك بالتصرؼ فيو.
 احتجاز الشيء عمدا ك بدكف كجو حؽ. * االحتجاز بدوف وجو حؽ : 

تتحقؽ بالتعسؼ في استعماؿ الممتمكات سكاء :  * االستعماؿ عمى نحو غير مشروع
 استعمؿ الجاني الماؿ لغرضو الشخصي أك لفائدة شخص ليره أك كياف آخر.

         أيػػة ممتمكػػات أك أمػػكاؿ أك أكراؽ ماليػػة عمكميػػة أك خاصػػة تتم ػػؿ فػػيمحػػؿ الجريمػػة :   -
 أك أم أشياء أخرل ذات قيمة.

أف يكػكف المػاؿ أك الشػيء ذك القيمػة  محػؿ الجريمػة قػد عالقة الجاني بمحػؿ الجريمػة :  -
 لمماؿ ك كظيفتو.سمـ لممكظؼ العمكمي بحكـ كظائفو أك بسببيا أم كجكد عاقة بيف حيازتو 
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أمػا بالنسػبة لمػػركف المعنػكم لمجريمػة يشػػترط تػكافر القصػد الجنػػائي العمػـ ك اإلرادة، حيػث يعمػػـ 
   الجاني أف الماؿ الذم بيف يديو ىك ممػؾ لمدكلػة أك مؤسسػاتيا أك الخػكاص، سػمـ لػو عمػى سػبيؿ األمانػة 

          ،ازه عمػػػػدا ك بػػػػدكف كجػػػػو حػػػػؽك مػػػػع ذلػػػػؾ تتجػػػػو إرادتػػػػو إلػػػػى اختاسػػػػو أك إتافػػػػو أك تبديػػػػده أك احتجػػػػ
 أك استعمالو عمى نحك لير شرعي.

لقمػػػع جريمػػػة اخػػػتاس الممتمكػػػات مػػػف قبػػػؿ مكظػػػؼ عمػػػكمي أك اسػػػتعماليا عمػػػى نحػػػك ليػػػر 
          ( سػػنكات10( إلػػى عشػػر )2بػػالحبس مػػف سػػنتيف ) 01-06مػػف القػػانكف رقػػـ  29شػػرعي، تعاقػػب المػػادة 

    دج كػػػػؿ مكظػػػػؼ عمػػػػكمي يخػػػػتمس أك يتمػػػػؼ أك يبػػػػدد  1.000.000دج إلػػػػى  200.000ك بغرامػػػػة مػػػػف 
   أك يحتجػػز عمػػدا ك بػػدكف كجػػو حػػؽ  أك يسػػتعمؿ عمػػى نحػػك ليػػر شػػرعي لصػػالحو أك لصػػالح شػػخص 

أك أمكاؿ أك أكراؽ ماليػة عمكميػة أك خاصػة أك أم أشػياء أخػرل ذات قيمػة  أك كياف آخر، أية ممتمكات
 عيدتيا إليو بحكـ كظائفو أك بسببيا.

العمػػـ انػػو يجػػب أف تكػػكف األمػػكاؿ المختمسػػة مكضػػكعة تحػػت المكظػػؼ بمقتضػػى كظيفتػػو         مػػع 
أك مػف  أك بسببيا، كما أنو ال يتطمب لقياـ الجريمة حصكؿ شػككل مػف اإلدارة التػي يعمػؿ بيػا المكظػؼ

 في حكمو.

عمػػى فعػػؿ اخػػتاس األمػػكاؿ العمكميػػة، حتػػى ك لػػك  01-06مػػف القػػانكف  29ك تطبػػؽ المػػادة 
مػػف قػػانكف العقكبػات الممغػػاة، عمػػا بقاعػدة تطبيػػؽ القػػانكف  119ف ىػػذا الفعػػؿ مرتكبػا فػػي ظػػؿ المػادة كػا

21/03/2007، بتاريخ 436871رقـ األصمح لممتيـ، ىذا ما قضت بو المحكمة العميا في قرارىا 
1.   

   اختالس الممتمكات في القطاع الخاص 

ك التي ال تختمؼ بشكؿ كبير عف  ، 01-06مف قانكف رقـ  41تضمنت ىذه الجريمة المادة 
اخػػتاس الممتمكػػات مػػف قبػػؿ المكظػػؼ العمػػكمي مػػا عػػدا صػػفة الجػػاني الػػذم يعتبػػر شػػخص يػػدير كيػػاف 

 تابعا لمقطاع الخاص أك يعمؿ فيو بأية صفة أ ناء مزاكلة نشاط اقتصادم أك مالي أك تجارم.

 المادم لمجريمة تكافر العناصر اتتية :يتطمب الركف 
 يتم ؿ في فعؿ االختاس دكف سكاه.السموؾ اإلجرامي :  -
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فػػػػي أيػػػػة ممتمكػػػػات أك أمػػػػكاؿ أك أكراؽ ماليػػػػة  يتم ػػػػؿ محػػػػؿ الجريمػػػػةمحػػػػؿ الجريمػػػػة :  -
 خصكصية أك أشياء أخرل ذات قيمة.

الجريمػة قػد يشػترط لقيػاـ الجريمػة أف يكػكف المػاؿ محػؿ عالقة الجاني بمحؿ الجريمػة :  -
 سمـ لمجاني بحكـ ميامو أم كجكد عاقة بيف حيازتو لمماؿ ك بيف كظيفتو.

أما عف الركف المعنكم تعتبر جريمة الرشكة في القطاع الخػاص جريمػة عمديػة تقتضػي تػكافر 
القصػػد الجنػػائي أم العمػػـ ك اإلرادة كمػػا سػػبؽ بيانػػو فػػي جريمػػة اخػػتاس الممتمكػػات مػػف قبػػؿ المكظػػؼ 

 .1العمكمي 

عمػػػػى جريمػػػػة اخػػػػتاس الممتمكػػػػات فػػػػي القطػػػػاع  01-06مػػػػف قػػػػانكف رقػػػػـ  41تعاقػػػػب المػػػػادة 
دج إلػػػػػى  50.000( سػػػػػنكات ك بغرامػػػػػة مػػػػػف 5( أشػػػػػير إلػػػػػى خمػػػػػس )6الخػػػػػاص بػػػػػالحبس مػػػػػف سػػػػػتة )

دج كؿ شخص يدير كيانا تابعا لمقطاع الخاص، أك يعمؿ فيو بأية صفة أ ناء مزاكلة نشاط  500.000
تجػػارم، تعمػػد اخػػتاس أيػة ممتمكػػات أك أمػػكاؿ أك أكراؽ ماليػػة خصكصػػية أك أم أك  اقتصػادم أك مػػالي

 أشياء أخرل ذات قيمة عيد بيا إليو بحكـ ميامو.

 جريمة الغدر  -3ب/

، المتعمػػؽ بالكقايػػة مػػف الفسػػػاد            01-06مػػف قػػانكف رقػػـ  30تػػنص عمػػى جريمػػة الغػػدر المػػادة 
 .2ك مكافحتو 

         إشػػػتراط طمػػػب أك تمقػػػي أك بلكظيفتػػػو العمػػػكمي  اسػػػتغاؿ المكظػػػؼيمكػػػف تعريػػػؼ الغػػػدر بأنػػػو 
     لنفسػػػو سػػػكاء مسػػتحؽمػػػا ىػػػك أك يجػػاكز  ة األداءليػػػر مسػػػتحق ايعمػػػـ أنيػػمبػػال  ماليػػػة أك أمػػر بتحصػػػيؿ 

 .أك لصالح اإلدارة أك لصالح األطراؼ الذم يقـك بالتحصيؿ لحسابيـ 

ف يكػػػكف قابضػػػا عمكميػػػا كمػػػا سػػػبؽ ذكػػػره، كػػػأفػػػا تتطمػػػب ىػػػذه الجريمػػػة أف يكػػػكف الجػػػاني مكظ
 لمضرائب أك محضرا أك عكف جمارؾ.
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بقبض مبال  ماليػة ليػر مسػتحقة األداء أك تجػاكز مػا ىػك  لجريمة الغدر المادم ركفيتحقؽ ال
 مستحؽ، سكاء تـ الحصكؿ عمى الماؿ بناء عمى الطمب أك التمقي أك بإصدار أمر لممرؤكسيف.

ة الغػػدر تػػػكافر القصػػد الجنػػػائي المتم ػػؿ فػػػي عمػػـ الجػػػاني بػػػأف يقتضػػي الػػػركف المعنػػكم لجريمػػػ
إرادتػو مع انصراؼ ،  1المبم  المطمكب أك المتحصؿ عميو لير مستحؽ أك أنو يتجاكز ما ىك مستحؽ 

 . لذلؾ

عمػػى جريمػػة الغػػدر بػػالحبس مػػف سػػنتيف إلػػى عشػػر  01 - 06مػػف القػػانكف  30تعاقػػب المػػادة 
            دج،  كػػػؿ مكظػػػؼ عمػػػكمي يطالػػػب أك يتمقػػػى 1.000.000 دج إلػػػى 200.000سػػػنكات ك بغرامػػػة مػػػف 

أك يشترط أك يأمر بتحصيؿ مبال  مالية يعمـ أنيا لير مسػتحقة األداء أك يجػاكز مػا ىػك مسػتحؽ سػكاء 
 لنفسو أك لصالح اإلدارة أك لصالح األطراؼ الذيف يقـك بالتحصيؿ لحسابيـ.

باإلضافة إلى أف المشػرع الجزائػرم يعاقػب أيضػا عػف اإلعفػاء ك التخفػيض ليػر القػانكني فػي 
( 5ك ذلػػػؾ بػػػالحبس مػػػف خمػػػس ) 01 – 06مػػػف القػػػانكف رقػػػـ  31الضػػػريبة ك الرسػػػـ بمقتضػػػى المػػػادة 

دج، كػػػػؿ مكظػػػػؼ  1.000.000دج إلػػػػى  500.000( سػػػػنكات ك بغرامػػػػة مػػػػف 10إلػػػػى عشػػػػر ) سػػػػنكات
ستفادة، تحت أم شكؿ مف األشكاؿ، ك ألم سبب كاف، ك دكف ترخيص مف أك يأمر باال عمكمي يمنح

القػػػػانكف، مػػػػف إعفػػػػاءات أك تخفيضػػػػات فػػػػي الضػػػػرائب أك الرسػػػػـك العمكميػػػػة أك يسػػػػمـ مجانػػػػا محاصػػػػيؿ 
 مؤسسات الدكلة.

 استغالؿ النفوذجريمة  -4ب/
تتشػػػابو ىػػػذه ،  2 01 – 06مػػػف القػػػانكف رقػػػـ  32تػػػنص عمػػػى جريمػػػة اسػػػتغاؿ النفػػػكذ المػػػادة 

لكػف تختمػؼ معيػا فػي كػكف جريمػة اسػتغاؿ النفػكذ تسػتمـز أف يسػتغؿ  ،الجريمة ك يرا مع جريمػة الرشػكة
الشخص نفكذه لدل إحػدل المصػالح العمكميػة لتمكػيف الغيػر مػف الحصػكؿ عمػى فائػدة أك امتيػاز مقابػؿ 

         مكظػػػؼ العمػػػكمي فػػػي حػػػيف أف جريمػػػة الرشػػػكة تتحقػػػؽ متػػػى طمػػػب ال ؛ أك ىبػػػة أك ىديػػػة كعػػػد أك عطػػػاء
أك مف في حكمو أك استجاب لطمب الغرض منو االرتشاء مقابؿ قيامو بعمؿ أك االمتناع عف عمؿ مػف 

  أعماؿ كظيفتو.
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مف القانكف المذككر أعاه عمػى جريمػة اسػتغاؿ النفػكذ بصػكرتييا االيجابيػة  32تنص المادة 
 ك السمبية.

   : مف القانكف رقـ   1/  32ىي الصكرة المنصكص عمييا في المادة الصورة االيجابية
، فضػػا عػػف صػػفة الجػػاني الػػذم ال يشػػترط فييػػا المشػػرع الجزائػػرم صػػفة معينػػة، فقػػد يكػػكف 01 - 06

مكظفػػػا عمكميػػػا أك أم شػػػخص آخػػػر بشػػػرط أف يكػػػكف صػػػاحب نفػػػكذ، يتطمػػػب الػػػركف المػػػادم لمجريمػػػة 
 العناصر التالية :

حقػػؽ بالكسػػائؿ التاليػػة : الكعػػد بمزيػػة ليػػر مسػػتحقة عمػػػى يتالسػػموؾ اإلجرامػػي :  -
 الجاني أك عرضيا عميو أك منحو إياىا، بشكؿ مباشر أك لير مباشر.

ض عمى استغاؿ نفػكذه مػف َّيتم ؿ في حمؿ المحرالغرض مف استغالؿ النفوذ :  -
 أجؿ الحصكؿ مف إدارة أك سمطة عمكمية عمى منفعة لير مستحقة لصالحو أك لصالح ليره.

 

قـك عمى تجريمة عمدية ىي  لجريمة استغاؿ النفكذ في صكرتيا االيجابية لركف المعنكماأما 
كما ىك الحػاؿ بالنسػبة لمقصػد الجنػائي الػذم تتطمبػو جريمػة الرشػكة ، القصد الجنائي أم العمـ ك اإلرادة 

 االيجابية. 
   : ؛01- 06 رقػـمف القػانكف   2/  32تنص عمى ىذه الصكرة المادة الصورة السمبية 

باإلضػػػافة إلػػػى صػػػفة الجػػػاني الػػػذم قػػػد يكػػػكف مكظفػػػا عمكميػػػا أك شػػػخص آخػػػر، يتطمػػػب ركنيػػػا المػػػادم 
 العناصر التالية :

قيػػاـ الجػػاني بطمػػب أك قبػػكؿ مػػف طمػػب أو قبػػوؿ مزيػػة مػػف صػػاحب المصػػمحة :  -
مػع عطية أك كعد أك ىبة أك ىدية أك أية منفعة أخرل لقضاء مصمحتو، الذم يمكف صاحب المصمحة 

 تذرعو بنفكذه لقضاء حاجة صاحب المصمحة.

يتم ػؿ فػي الحصػكؿ عمػى منفعػة ليػر مسػتحقة مػف الغرض مف استغالؿ النفوذ :  -
 إدارة أك سمطة عمكمية لفائدة الغير، ذلؾ باستعماؿ الجاني نفكذه مف أجؿ ذلؾ.

القصػػد يتم ػػؿ فػػي نفػػس فػػي صػػكرتيا السػػمبية  لجريمػػة اسػػتغاؿ النفػػكذ ركف المعنػػكمالػػأمػػا عػػف 
 الجنائي الذم تتطمبو جريمة الرشكة السمبية

1. 
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بػػالحبس  01-06مػف القػانكف رقػـ  32لقمػع جريمػة اسػتغاؿ النفػكذ بصػكرتييا، تعاقػػب المػادة 
 دج : 1.000.000دج إلى  20.000( سنكات أك بغرامة مف 10( إلى عشر )2مف سنتيف )

أك عرضػيا  كؿ مف كعد مكظفا عمكميا أك أم شخص آخر بأية مزية لير مستحقة  -1
أك الشػػخص    عميػػو أك منحػػو إياىػػا، بشػػكؿ مباشػػر أك ليػػر مباشػػر، لتحػػريض ذلػػؾ المكظػػؼ العمػػكمي 

عمػػى اسػػتغاؿ نفػػكذه الفعمػػي أك المفتػػرض بيػػدؼ الحصػػكؿ مػػف إدارة أك مػػف سػػمطة عمكميػػة عمػػى مزيػػة 
 رض األصمي عمى ذلؾ الفعؿ أك لصالح أم شخص آخر،لير مستحقة لصالح المح

كؿ مكظؼ عمكمي أك أم شخص آخر يقػكـ بشػكؿ مباشػر أك ليػر مباشػر، بطمػب   -2
      أك قبكؿ أيػة مزيػة ليػر مسػتحقة لصػالحو أك لصػالح شػخص آخػر لكػي يسػتغؿ ذلػؾ المكظػؼ العمػكمي

عمكميػػة عمػػى منػػافع ليػػر  أك الشػػخص نفػػكذه الفعمػػي أك المفتػػرض بيػػدؼ الحصػػكؿ مػػف إدارة أك سػػمطة
 مستحقة.

 أخذ فوائد بصفة غير قانونية جريمة  -5ب/

،  1عمػػى جريمػػة أخػػذ فكائػػد بصػػفة ليػػر قانكنيػػة  01 – 06مػػف قػػانكف رقػػـ  35نصػػت المػػادة 
تتطمػػب ىػػذه الجريمػػة أف يكػػكف الجػػاني مكظفػػا عمكميػػا يػػدير عقػػكد أك مناقصػػات أك مقػػاكالت أك يشػػرؼ 

 عمييا ، كما يمكف أف يككف مكمفا أذكف الدفع في عممية ما.

ف : صػكرة األخػذ تعنػي ايأخػذ صػكرت يتم ؿ الركف المادم لمجريمة في السمكؾ اإلجرامػي الػذم
ك صػكرة تمقػي الجػاني فائػدة مػف  ،اخذ الجػاني نصػيب مػف عمػؿ مػف األعمػاؿ التػي تعػكد عميػو بالفائػدة 

عمػػؿ مػػف األعمػػاؿ التػػي يػػديرىا أك يشػػرؼ عمييػػا، سػػكاء حصػػؿ عمييػػا بنفسػػو أك بكاسػػطة شػػخص آخػػر 
 لحسابو.

اتجػاه إرادة الجػاني إلػى الحصػكؿ ك ىػك أما الركف المعنكم لمجريمة يتم ؿ في القصد الجنائي 
 .2عمى منفعة مع عممو بعناصر الجريمة 

    ( سػػػنكات 10( إلػػػى عشػػػر )2بػػػالحبس مػػػف سػػػنتيف ) 01 – 06مػػػف قػػػانكف  35تعاقػػػب المػػػادة 
      دج ، كػػؿ مكظػػؼ عمػػكمي يأخػػذ أك يتمقػػى إمػػا مباشػػرة  1.000.000دج إلػػى  200.000ك بغرامػػة مػػف 

                                                           
 مف ؽ ع ج.الممغاة  123المادة  حمت محؿ 01-06مف القانكف رقـ  35المادة  1
 .128إلى  119أحسف بكسقيعة، المرجع السابؽ، ص مف  2



 

- 129 - 
 

       يػػػؽ شػػػخص آخػػػر، فكائػػػد مػػػف العقػػػكد أك المزايػػػدات أك المناقصػػػات ك إمػػػا بعقػػػد صػػػكرم ك إمػػػا عػػػف طر 
           أك المقػػػاكالت أك المؤسسػػػات التػػػي يكػػػكف كقػػػت ارتكػػػاب الفعػػػؿ مػػػديرا ليػػػا أك مشػػػرفا عمييػػػا بصػػػفة كميػػػة
أك جزئية، ك كذلؾ مف يككف مكمفا باف يصدر إذنا بالػدفع فػي عمميػة أك مكمفػا بتصػفية أمػر مػا ك يأخػذ 

 ئد أم كانت.منو فكا

 تبييض العائدات اإلجرامية جريمة  -6ب/

، ك قػد 01 – 06مػف القػانكف رقػـ  42نصت عمػى جريمػة تبيػيض العائػدات اإلجراميػة المػادة 
يػػة أك المتحصػػؿ تمػػف نفػػس القػػانكف العائػػدات اإلجراميػػة بأنيػػا :   كػػؿ الممتمكػػات المتأ 2عرفػػت المػػادة 

 ارتكاب الجريمة  .عمييا بشكؿ مباشر أك لير مباشر مف 

تقتضػػي الجريمػػة كجػػكد جريمػػة أصػػمية متم مػػة فػػي إحػػدل جػػرائـ الفسػػاد المنصػػكص عميػػو فػػي 
، المتعمػػػؽ بالكقايػػػة مػػػف الفسػػػاد ك مكافحتػػػو 2006فبرايػػػر سػػػنة  20المػػػؤرخ فػػػي  01 - 06القػػػانكف رقػػػـ 

 كجريمة الرشكة، االختاس إلى ليرىا مف جرائـ الفساد التي سبؽ ذكرىا.

 يي نفس أركاف جريمة تبييض األمكاؿفتبييض العائدات اإلجرامية  جريمة ة ألركافأما بالنسب
  .1المنصكص ك المعاقب عمييا في قانكف العقكبات الجزائرم

 ما يمي : يعتبر تبييضا لألمكاؿحيث 

 بغػػرض إخفػػاء إجراميػػة،تحكيػػؿ الممتمكػػات أك نقميػػا مػػػع عمػػـ الفػػػاعؿ بأنيػػا عائػػدات  -      
المصػػدر ليػػر المشػػركع لتمػػؾ الممتمكػػات أك مسػػػاعدة أم شػػخص متػػكرط فػػي ارتكػػاب الجريمػػة أك تمكيػػو 

 ،األصمية التي تأتت منيا ىذه الممتمكات ، عمى اإلفات مف ات ػار القانكنية لفعمتو

إخفػػػػاء أك تمكيػػػػو الطبيعػػػػة الحقيقيػػػػػة لمممتمكػػػػات أك مصػػػػدرىا أك مكانيػػػػا أك كيفيػػػػػة  -      
   ،حركتيا أك الحقكؽ المتعمقة بيا ، مع عمـ الفاعؿ أنيا عائدات إجراميةأك  التصرؼ فييا 

اكتسػػاب الممتمكػػات أك حيازتيػػا أك اسػػتخداميا مػػػع عمػػـ الشػػخص القػػائـ بػػذلؾ كقػػت  -      
 ،تمقييا، أنيا تشكؿ عائدات إجرامية

                                                           
 .مف قانكف العقكباتمكرر ك ما يمييا  389المادة  1
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كاطؤ أك الت مر المشاركة في ارتكاب أم مف الجرائـ المقررة كفقا ليذه المادة، أك الت -      
عمػػػػى ارتكابيػػػػا ك محاكلػػػػة ارتكابيػػػػا ك المسػػػػاعدة ك التحػػػػريض عمػػػػى ذلػػػػؾ ك تسػػػػييمو ك إسػػػػداء المشػػػػكرة 

 .1بشأنو

     مػػػػف القػػػػانكف رقػػػػـ  42أمػػػػا بالنسػػػػبة لقمػػػػع جريمػػػػة تبيػػػػيض العائػػػػدات اإلجراميػػػػة نصػػػػت المػػػػادة 
عمػػى أنػػو   يعاقػػب عمػػى تبيػػيض عائػػدات الجػػرائـ المنصػػكص عمييػػا فػػي ىػػذا القػػانكف، بػػنفس  01 -06

ك المقصػػكد ىنػػا قػػانكف العقكبػػات،  ،العقكبػػات المقػػررة فػػي التشػػريع السػػارم المفعػػكؿ فػػي ىػػذا المجػػاؿ   
 حيث يعاقب :

       ( سػنكات 10( سػنكات إلػى عشػر )5كؿ مػف قػاـ بتبيػيض األمػكاؿ بػالحبس مػف خمػس ) -
 دج . 3.000.000دج إلى  1.000.000ك بغرامة مف 
جريمػػة تبيػػيض األمػػكاؿ عمػػى سػػبيؿ االعتيػػاد أك باسػػتعماؿ التسػػييات  كػػؿ مػػف يرتكػػب -

( سػنكات إلػى خمػس 10التي يمنحيا نشاط مينػي أك فػي إطػار جماعػة إجراميػة ، بػالحبس مػف عشػر )
 دج . 8.000.000دج إلى  4.000.000( سنة ك بغرامة مف 15عشرة )

ىػذا القسػـ بالعقكبػات يعاقب عمى المحاكلة في ارتكػاب الجػرائـ المنصػكص عمييػا فػي   -
 .2المقررة لمجريمة التامة 

 جريمة اإلخفاء  -7ب/

، ك ىػػي تعتبػػر مػػف الجػػرائـ  01-06مػػف القػػانكف رقػػـ  43نصػػت عمػػى جريمػػة اإلخفػػاء المػػادة 
 المستمرة.

 تقتضي جريمة إخفاء عائدات جرائـ الفساد العناصر التالية :

          المنصػػػكص عمييػػػا فػػػي القػػػانكف رقػػػـتتم ػػػؿ فػػػي إحػػػدل جػػػرائـ الفسػػػاد جريمػػػة سػػػابقة :  -
 المتعمؽ بالكقاية مف الفساد ك مكافحتو.  06-01

                                                           
 .ؽ ع جمكرر مف  389المادة  1
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يجب أف ينصب اإلخفاء عمى العائدات المتحصؿ عمييػا مػف إحػدل الشيء المخفي :  -
 جرائـ الفساد.

 

حيػث تأخػذ ، تتطمب جريمة اإلخفاء تكافر الركف المادم الذم يقكـ عمى السمكؾ محؿ التجػريـ
ك يسػتكم أف يكػكف تمقػي  ،اإلخفاء إحدل الصكرتيف، صػكرة تمقػي الشػيء الػذم مصػدره إجرامػي  جريمة

الشػػػيء بصػػػفة مباشػػػرة مػػػف مرتكبػػػي الجريمػػػة األصػػػمية أك مػػػف كسػػػيط ، صػػػكرة حيػػػازة الشػػػيء مػػػع العمػػػـ 
 بمصدره اإلجرامي.

باإلضػػافة إلػػى الػػركف المعنػػكم لجريمػػة اإلخفػػاء المتم ػػؿ فػػي القصػػد الجنػػائي، حيػػث ال يعاقػػب 
عمى اإلخفاء إال إذا كاف عمدا، يكفي مجرد عمـ المخفي بالمصدر اإلجرامي لألشياء المخفاة في لحظة 

العائػػدات أك   ، أم العمػػـ بػػأف العائػػدات مسػػركقة ك حيػػازة ىػػذه األشػػياء 1مػػا مػػف حيػػازة الشػػيء المخفػػي 
 ك العمـ ركف أساسي في جريمة اإلخفاء.  ؛عمدا

( إلػى 2عمى جريمة اإلخفػاء بػالحبس مػف سػنتيف ) 01-06مف القانكف رقـ  43تعاقب المادة 
دج، كػؿ شػخص أخفػى عمػدا كػا  1.000.000دج إلػى  200.000( سػنكات ك بغرامػة مػف 10عشر )

 ـ المنصكص عمييا في ىذا القانكف. أك جزءا مف العائدات المتحصؿ عمييا مف إحدل الجرائ

قػػد تمتحػػؽ بالجريمػػة ظػػركؼ ترجػػع إلػػى مابسػػات كقكعيػػا، تبعػػا لعػػدة اعتبػػارات إلػػى ظػػركؼ 
 ، أحيانا اإلعفاء مف العقكبة.مشددة، ظركؼ مخففة 

إذا كػػػػاف  ، حيػػػػث 01-06مػػػػف القػػػػانكف رقػػػػـ  48المػػػػادة الظػػػػركؼ المشػػػػددة نصػػػػت عمييػػػػا   -
مرتكب جريمة أك أك ر مف الجرائـ المنصكص عمييا في ىذا القانكف ، قاضيا أك مكظفا يمارس كظيفػة 
عميا في الدكلة، أك ضابطا عمكميا، أك عضكا في الييئة، أك ضابطا أك عكف شرطة قضائية، أك ممػف 

( 10عشػػر)أك مكظػػؼ أمانػػة ضػػبط يعاقػػب بػػالحبس مػػف   يمػػارس بعػػض صػػاحيات الشػػرطة القضػػائية،
 ( سنة ك بنفس الغرامة لمجريمة المرتكبة.20سنكات إلى عشريف )

يسػتفيد  ، حيػث 01-06مػف القػانكف رقػـ  1/  49اإلعفاء مػف العقكبػة نصػت عمييػا المػادة   -
مف األعػذار المعفيػة مػف العقكبػة المنصػكص عمييػا فػي قػانكف العقكبػات، كػؿ مػف ارتكػب أك شػارؾ فػي 

                                                           
 .164 -163أحسف بكسقيعة، المرجع السابؽ، ص  1
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           المتعمػػػؽ بالكقايػػػة مػػػف الفسػػػاد 01-06رقػػػـ  قػػػانكفلمنصػػػكص عمييػػػا فػػػي ك ػػػر مػػػف الجػػػرائـ اجريمػػػة أك أ
أك القضػػػائية أك الجيػػػات  ، ك قػػػاـ قبػػػؿ مباشػػػرة إجػػػراءات المتابعػػػة بػػػإباغ السػػػمطات اإلداريػػػةك مكافحتػػػو

 يا.يالمعنية، عف الجريمة ك ساعد عمى معرفة مرتكب
تخفػػػض ، حيػػػث  01-06مػػػف القػػػانكف رقػػػـ  2/  49تخفػػػيض العقكبػػػة نصػػػت عمييػػػا المػػػادة   -

العقكبة إلى النصؼ بالنسبة لكؿ شخص ارتكب أك شارؾ في إحدل الجرائـ المنصػكص عمييػا فػي ىػذا 
القانكف ك الذم، بعد مباشرة إجراءات المتابعة، ساعد في القبض عمى شػخص أك أك ػر مػف األشػخاص 

 .1 الضالعيف في ارتكابيا

منػو إلػى العقكبػات  50في المادة  01-06 رقـ تعرض قانكفإضافة إلى العقكبات األصمية ، 
  فػػػي حالػػػة اإلدانػػػة بجريمػػػة أك أك ػػػر مػػػف الجػػػرائـ المنصػػػكص عمييػػػا يمكػػػف لمجيػػػة  ابنصػػػي ،التكميميػػػة 

القضػػػػائية أف تعاقػػػػب الجػػػػاني بعقكبػػػػة أك أك ػػػػر مػػػػف العقكبػػػػات التكميميػػػػة المنصػػػػكص عمييػػػػا فػػػػي قػػػػانكف 
 اختيارية.، ك ىي إما إجبارية أك   العقكبات

  .عمى حد سكاء العقكبات التكميمية عمى الشخص الطبيعي ك الشخص المعنكم تطبؽ 

  : 2العقكبات التكميمية ىي بالنسبة لمشخص الطبيعي : 

 الحجز القانكني، -

 الحرماف مف مباشرة بعض الحقكؽ الكطنية ك المدنية ك العائمية، -

 تحديد اإلقامة، -

 المنع مف اإلقامة، -

 الجزئية لألمكاؿ،المصادرة  -

 المنع المؤقت مف ممارسة المينة أك النشاط ، -

 إلاؽ المؤسسة، -

 اإلقصاء مف الصفقات العمكمية، -

 الحضر مف إصدار الشيكات أك استعماؿ بطاقات الدفع، -

                                                           
 ، يتعمؽ بالكقاية مف الفساد ك مكافحتو.2006فبراير سنة  20المؤرخ في  01-06مف قانكف  49المادة  1
 .ؽ ع جمف  9المادة  2
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تعميػػػؽ أك سػػػحب رخصػػػة السػػػياقة أك إلغاؤىػػػا مػػػع المنػػػع مػػػف استصػػػدار رخصػػػة  -
 جديدة، 
 سحب جكاز السفر،  -
 .حكـ أك قرار اإلدانة نشر أك تعميؽ -
 

   : يكػػػكف الشػػػخص  01-06مػػػف قػػانكف  53طبقػػػا لممػػادة بالنسػػبة لمشػػػخص المعنػػػوي
االعتبارم مسؤكال جزائيا عف الجرائـ المنصػكص عمييػا فػي ىػذا القػانكف كفقػا لمقكاعػد المقػررة فػي قػانكف 

 :  1ك ىي في مكاد الجنح   العقكبات، 
 حؿ الشخص المعنكم، -

 ( سنكات،5مف فركعيا لمدة ال تتجاكز خمس )لمؽ المؤسسة أك فرع  -

 ( سنكات،5اإلقصاء مف الصفقات العمكمية لمدة ال تتجاكز خمس ) -

  المنػع مػػف مزاكلػة نشػػاط أك عػدة أنشػػطة مينيػػة أك اجتماعيػة بشػػكؿ مباشػر أك ليػػر مباشػػر -
 ( سنكات،5نيائيا ك لمدة ال تتجاكز خمس )

 أك نتج عنيا، مصادرة الشيء الذم استعمؿ في ارتكاب الجريمة -

 نشر ك تعميؽ حكـ اإلدانة ، -

( سػػنكات، ك تنصػػب الحراسػػة 5الكضػػع تحػػت الحراسػػة القضػػائية لمػػدة ال تتجػػاكز خمػػس ) -
 عمى ممارسة النشاط الذم أدل إلى الجريمة أك الذم ارتكبت الجريمة بمناسبتو.

األحكػاـ ؛ فتطبػؽ 01-06أما بالنسبة لممشاركة فػي الجػرائـ المنصػكص عمييػا فػي قػانكف رقػـ 
المنصػػػكص عمييػػػا فػػػي قػػػانكف العقكبػػػات، أمػػػا الشػػػركع فػػػي ىػػػذه الجػػػرائـ؛ فيعاقػػػب عميػػػو بم ػػػؿ الجريمػػػة 

 .2نفسيا
ال تتقػادـ الػدعكل فإنػو  ،01–06 مف القانكف رقػـ 54 تطبيقا لنص المادةبخصكص التقادـ ، 

فػػي حالػػة مػػا إذا تػػـ تحكيػػؿ  ،المنصػػكص عمييػػا فػػي ىػػذا القػػانكف ائـالعمكميػػة ك ال العقكبػػة بالنسػػبة لمجػػر 
 .عائدات الجريمة إلى خارج الكطف

 
                                                           

 .ؽ ع جمكرر مف  18المادة  1

 ، يتعمؽ بالكقاية مف الفساد ك مكافحتو.3007فبراير  30المؤرخ في  02-07مف قانكف رقـ  63المادة  2
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 .1في لير ذلؾ مف الحاالت، تطبؽ األحكاـ المنصكص عمييا في قانكف اإلجراءات الجزائية
مػػػػف ىػػػػذا القػػػػانكف أم جريمػػػػة  29بالنسػػػػبة لمجريمػػػػة المنصػػػػكص عمييػػػػا فػػػي المػػػػادة  نػػػػوأليػػػر 

اسػػتعماليا عمػػى نحػػك ليػػر شػػرعي، تكػػكف مػػدة تقػػادـ اخػػتاس الممتمكػػات مػػف قبػػؿ مكظػػؼ عمػػكمي أك 
 .2سنكات 10الدعكل العمكمية مساكية لمحد األقصى لمعقكبة المقررة ليا أم 

 قانوف اإلجراءات الجزائية -3

نظػػػرا لتعػػػدد ك تنػػػكع المػػػكاد المتعمقػػػة بمكضػػػكع مكافحػػػة الفسػػػاد المنصػػػكص عمييػػػا فػػػي قػػػانكف 
 يمي : اإلجراءات الجزائية نذكر البعض منيا كما

  ال تنقضػػػػػي الػػػػػدعكل العمكميػػػػػة بالتقػػػػػادـ فػػػػػي الجنايػػػػػات ك الجػػػػػنح مكػػػػػرر :  8المػػػػػادة   -
أك الرشػكة  المكصكفة بأفعاؿ إرىابية ك تخريبية ك تمؾ المتعمقة بالجريمة المنظمة العابرة لمحدكد الكطنية

 .3أك اختاس األمكاؿ العمكمية   

  ..... ليػػر أنػػو فيمػػا يتعمػػؽ ببحػػث ك معاينػػة جػػرائـ المخػػدرات ك الجريمػػة  : 06المػػادة   -
المنظمػػة عبػػػر الحػػػدكد الكطنيػػة ك الجػػػرائـ الماسػػػة بأنظمػػة المعالجػػػة اتليػػػة لممعطيػػات ك جػػػرائـ تبيػػػيض 
األمػػػكاؿ ك اإلرىػػػاب ك الجػػػرائـ المتعمقػػػة بالتشػػػريع الخػػػاص بالصػػػرؼ، يمتػػػد اختصػػػاص ضػػػباط الشػػػرطة 

 .4مؿ اإلقميـ الكطني ....  القضائية إلى كا

  يمكػػف ككيػػؿ الجميكريػػة لضػػركرة التحريػػات، ك بنػػاء عمػػى تقريػػر  : 0مكػػرر  36المػػادة   -
مسبب مػف ضػابط الشػرطة القضػائية، أف يػأمر بمنػع كػؿ شػخص تكجػد ضػده دالئػؿ تػرجح ضػمكعو فػي 

 جناية أك جنحة مف مغادرة التراب الكطني.

لػػكطني المتخػػذ كفقػػا ألحكػػاـ الفقػػرة السػػابقة لمػػدة  ا ػػة يسػػرم أمػػر المنػػع مػػف مغػػادرة التػػراب ا
 أشير قابمة لمتجديد مرة كاحدة.

                                                           
 .الجزائية اإلجراءاتمكرر مف قانكف  612نظر المادة أ 1
 يتعمؽ بالكقاية مف الفساد ك مكافحتو.، 2006فبراير سنة  20، المؤرخ في 01-06 رقـ مف قانكف 54المادة  2

 ، يعدؿ ك يتمـ قانكف اإلجراءات الجزائية.2004نكفمبر سنة  10المؤرخ في  14-04مكرر مف القانكف رقـ  8المادة  3
 ، يعدؿ ك يتمـ قانكف اإلجراءات الجزائية.2006ديسمبر سنة  20المؤرخ في  22-06مف القانكف رقـ  16المادة  4
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لير أنو إذا تعمؽ األمػر بجػرائـ اإلرىػاب أك الفسػاد يمكػف تمديػد المنػع إلػى لايػة االنتيػاء مػف 
 التحريات  .

ليػػػر أنػػػو إذا كانػػػت التحريػػػات الجاريػػػة تتعمػػػؽ بجػػػرائـ    ...... : 0مكػػػرر  50المػػػادة   -
ك الجػرائـ الماسػة بأنظمػة المعالجػة اتليػة  المتاجرة بالمخدرات ك الجريمة المنظمػة عبػر الحػدكد الكطنيػة

لممعطيات ك جرائـ تبييض األمكاؿ ك اإلرىاب ك الجرائـ المتعمقة بالتشريع الخػاص بالصػرؼ ك الفسػاد، 
المنصػكص عمييػا  يمكف الشخص المكقػكؼ أف يتمقػى زيػارة محاميػو بعػد انقضػاء نصػؼ المػدة القصػكل

 .1 مف ىذا القانكف   51في المادة 

ليػر أنػو يمكػف تمديػد المػدة األصػمية لمتكقيػؼ لمنظػر بػإذف كتػابي    ...... :  65المػادة   -
 مف ككيؿ الجميكرية المختص : 

 ػػػاث مػػػرات إذا تعمػػػؽ األمػػػر بجػػػرائـ المتػػػاجرة بالمخػػػدرات ك الجريمػػػة المنظمػػػة عبػػػر الحػػػدكد 
 .2الكطنية ك جرائـ تبييض األمكاؿ ك الجرائـ المتعمقة بالتشريع الخاص بالصرؼ ك الفساد   

           إذا اقتضػػػػػت ضػػػػػركرات التحػػػػػرم فػػػػػي الجريمػػػػػة المتمػػػػػبس بيػػػػػا : 5مكػػػػػرر  65المػػػػػادة   -
االبتدائي في جرائـ المخدرات أك الجريمة المنظمة العابرة لمحدكد الكطنية أك الجػرائـ الماسػة أك التحقيؽ 

بأنظمػػة المعالجػػػة اتليػػػة لممعطيػػػات أك جػػػرائـ تنظػػػيـ األمػػػكاؿ أك اإلرىػػػاب أك الجػػػرائـ المتعمقػػػة بالتشػػػريع 
 : بما يأتي       الخاص بالصرؼ ك كذا جرائـ الفساد، يجكز لككيؿ الجميكرية المختص أف يأذف

 اعتراض المراسات التي تتـ عف طريؽ كسائؿ االتصاؿ السمكية ك الاسمكية.

كضػػػع الترتيبػػػات التقنيػػػة، دكف مكافقػػػة المعنيػػػيف، مػػػف أجػػػؿ التقػػػاط ك ت بيػػػت ك بػػػث ك تسػػػجيؿ 
           الكػػػاـ المتفػػػكه بػػػو بصػػػفة خاصػػػة أك سػػػرية مػػػف طػػػرؼ شػػػخص أك عػػػدة أشػػػخاص فػػػي أمػػػاكف خاصػػػة

 ك التقاط صكر لشخص أك عدة أشخاص يتكاجدكف في مكاف خاص.أك عمكمية أ

                                                           
، يعدؿ ك يتمـ 2005يكليك سنة  23المؤرخ في  02-15مف األمر رقـ  1مكرر  51، المادة 1رر مك 36المادة  1

 قانكف اإلجراءات الجزائية.
 ، يعدؿ ك يتمـ قانكف اإلجراءات الجزائية.2005يكليك سنة  23المؤرخ في  02-15مف األمر رقـ  65المادة  2
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أك ليرىػا  يسمح اإلذف المسمـ بغرض كضع الترتيبػات التقنيػة بالػدخكؿ إلػى المحػات السػكنية
مف ىذا القانكف ك بغير عمـ أك رضا األشػخاص الػذيف ليػـ  47ك لك خارج المكاعيد المحددة في المادة 

 حؽ عمى تمؾ األماكف.

يػػػػات المػػػػأذكف بيػػػػا عمػػػػى ىػػػػذا األسػػػػاس تحػػػػت المراقبػػػػة المباشػػػػرة لككيػػػػؿ الجميكريػػػػة تنفػػػػذ العمم
 المختص.

     فػػػي حالػػػة فػػػتح تحقيػػػؽ قضػػػائي، تػػػتـ العمميػػػات المػػػذككرة بنػػػاء عمػػػى إذف مػػػف قاضػػػي التحقيػػػؽ 
 . 1ك تحت مراقبتو المباشرة   

  ال تتقادـ العقكبات المحككـ بيػا فػي الجنايػات ك الجػنح المكصػكفة  مكرر: 602المادة  -
 .2بأفعاؿ إرىابية ك تخريبية ك تمؾ المتعمقة بالجريمة المنظمة العابرة لمحدكد الكطنية ك الرشكة   

 القانوف األساسي لمقضاء -4

القػػانكف ضػػمف المت، 2004سػػبتمبر سػػنة  6مػػؤرخ فػػي  11 – 04عضػػكم رقػػـ القػػانكف مل طبقػػا
إف مينة القضاء تتطمب نزاىة القاضي في أداء كظيفتو عمػى أحسػف كجػو، يترتػب ف ،األساسي لمقضاء

 في حالة اإلخاؿ بكاجباتو مجمكعة مف العقكبات التأديبية ؛ ك فيما يمي تكضيح لذلؾ.

 : 3 11 – 04مف القانكف رقـ  2طبقا ألحكاـ نص المادة  يشمؿ سمؾ القضاء
قضاة الحكـ ك النيابة العامة لممحكمة العميا ك المجالس القضػائية، ك المحػاكـ التابعػة   -

 لمنظاـ القضائي العادم.

 قضاة الحكـ ك محافظي الدكلة لمجمس الدكلة ك المحاكـ اإلدارية.  -

 القضاة العامميف في :  -

 اإلدارة المركزية لكزارة العدؿ. -

                                                           
، يعدؿ ك يتمـ قانكف اإلجراءات 2006ديسمبر سنة  20 المؤرخ في 22-06مف القانكف رقـ  5مكرر  65المادة  1

 الجزائية.
   ، يعدؿ ك يتمـ قانكف اإلجراءات الجزائية.2004نكفمبر سنة  10المؤرخ في  14-04مكرر مف القانكف  612المادة  2
يعيف القضاة بمكجب مرسـك رئاسي بناء عمى اقتراح مف كزير العدؿ، ك بعد مداكلة المجمس األعمى لمقضاء، يؤدم  3

مف القانكف العضكم  4القضاة عند تعيينيـ األكؿ ك قبؿ تكلييـ كظائفيـ اليميف بالصيغة المنصكص عمييا في المادة 
 .نكف األساسي لمقضاء، المتضمف القا2004سبتمبر سنة  6مؤرخ في  11-04رقـ 
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 أمانة المجمس األعمى لمقضاء. -

 اإلدارية لممحكمة العميا ك مجمس الدكلة.المصالح  -

 مؤسسات التككيف ك البحث التابعة لكزارة العدؿ. -

 
   واجبات القضاة 

 كاجبات القضاة كما يمي : 11 – 04يحدد القانكف األساسي لمقضاء رقـ 

يجػػػب عمػػػى القاضػػػي أف يمتػػػـز فػػػي كػػػؿ الظػػػركؼ، بكاجػػػب الػػػتحفظ ك اتقػػػاء الشػػػػبيات              -
 الماسة بحياده ك استقاليتو.ك السمككات 

يجب عمى القاضي أف يصدر أحكامو طبقا لمبادئ الشرعية ك المسػاكاة، ك ال يخضػع   -
 في ذلؾ إال لمقانكف، ك أف يحرص عمى حماية المصمحة العميا لممجتمع.

          يجػػػػػب عمػػػػػى القاضػػػػػػي أف يعطػػػػػي العنايػػػػػة الازمػػػػػػة لعممػػػػػو، ك أف يتحمػػػػػى بػػػػػػاإلخاص -
 أف يسمؾ سمكؾ القاضي النزيو الكفي لمبادئ العدالة.ك العدؿ، ك 

 يجب عمى القاضي أف يفصؿ في القضايا المعركضة عميو في أحسف اتجاؿ. -

يمتػػـز القاضػػي بالمحافظػػة عمػػى سػػرية المػػداكالت، ك أال يطمػػع أيػػا كػػاف عمػػى معمكمػػات  -
 .1تتعمؽ بالممفات القضائية، إال إذا نص القانكف صراحة عمى خاؼ ذلؾ 

       يمنػػػػع عمػػػػى كػػػػؿ قػػػػاض، ميمػػػػا يكػػػػف كضػػػػعو القػػػػانكني، أف يممػػػػؾ فػػػػي مؤسسػػػػة، بنفسػػػػو  -
أك بكاسطة الغير تحت أية تسمية، مصالح يمكف أف تشػكؿ عائقػا لمممارسػة الطبيعيػة لميامػو، أك تمػس 

 .2باستقالية القضاء بصفة عامة 

 كرامة مينتو.يجب عمى القاضي أف يتقيد، في كؿ الظركؼ، بسمكؾ يميؽ بشرؼ ك  -

                                                           
، يتضمف القانكف األساسي 2004سبتمبر سنة  6المؤرخ في  11 -04مف القانكف العضكم رقـ  11إلى  7المكاد مف  1

 .2004سبتمبر سنة  8المؤرخة في  57لمقضاء، ج ر العدد 
 مف نفس القانكف. 18المادة  2
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يكتتػػب القاضػػي كجكبػػا تصػػريحا بالممتمكػػات فػػي لضػػكف الشػػير المػػكالي لتقمػػده ميامػػو  -
 كفقا لمكيفيات المحددة في التشريع ك التنظيـ المعمكؿ بيما.

أعػػاه، كػػؿ خمػػس  24يجػػدد القاضػػي كجكبػػا التصػػريح بالممتمكػػات المػػذككر فػػي المػػادة  -
 .1ية ( سنكات، ك عند كؿ تعييف في كظيفة نكع5)

بػػالحؽ  حقػػكؽ القضػػاة كػػاالعتراؼ ليػػـ 11 - 04حػػدد القػػانكف العضػػكم رقػػـ  فػػي نفػػس الكقػػت
النقػػابي، لكػػف بشػػرط أف يسػػمككا دائمػػا عنػػد ممارسػػة ىػػذه الحقػػكؽ، مسػػمكا يحفػػظ ىيبػػة منصػػبيـ ك شػػرؼ 

 .2المينة ك نزاىة ك استقالية القضاء 

لػػذلؾ كػػؿ تقصػػير يرتكبػػو القاضػػي تبعػػا لػػذلؾ يجػػب عمػػى القضػػاة االنضػػباط لمقيػػاـ بميػػاميـ، 
 إخاال بكاجباتو المينية يعتبر خطأ تأديبيا.

 خطأ تأديبيا جسيما ما يأتي : 11 – 04كما يعتبر في مفيـك القانكف العضكم رقـ 
 

يعتبر خطا تأديبيا جسيما كؿ عمؿ أك امتناع صػادر عػف القاضػي مػف شػأنو المسػاس   -
 العدالة.بسمعة القضاء أك عرقمة حسف سير 

 عدـ التصريح بالممتمكات بعد اإلعذار، ك التصريح الكاذب بالممتمكات. -

خرؽ كاجب التحفظ مف طرؼ القاضي المعركضة عميو القضية بربط عاقات بينة مع  -
 أحد أطرافيا بكيفية يظير منيا افتراض قكم النحيازه.

ص اإلدارم ممارسة كظيفة عمكمية أك خاصػة مربحػة خػارج الحػاالت الخاضػعة لمتػرخي -
 المنصكص عميو قانكنا.

 المشاركة في اإلضراب أك التحريض عميو ك / أك عرقمة سير المصمحة. -

 إفشاء سر المداكالت. -

 

                                                           
، يتضمف القانكف 2004سبتمبر سنة  6المؤرخ في  11 -04القانكف العضكم رقـ  مف 25إلى  23المكاد مف  1

 . األساسي لمقضاء
مف نفس القانكف، مع اإلشارة إلى أف الحؽ النقابي متعرؼ بو لمقاضي في حدكد األحكاـ المنصكص عمييا  32المادة  2

 المذككر أعاه. 11 – 04مف القانكف العضكم رقـ  12ك  7في المادتيف 
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 .1إنكار العدالة  -

 

   العقوبات التأديبية 

يتعػػرض القاضػػي الػػذم ارتكػػب خطػػأ تأديبيػػا جسػػيما لعقكبػػة العػػزؿ ؛ كمػػا يعاقػػب أيضػػا بػػالعزؿ 
 جنائية أك عقكبة الحبس مف أجؿ جنحة عمدية.كؿ قاض تعرض إلى عقكبة 

 العقكبات التأديبية فيما يمي : تتم ؿ
   العقوبات مف الدرجة األولى 

 التكبيخ،  -

 النقؿ التمقائي. -

 

   العقوبات مف الدرجة الثانية 

 التنزيؿ مف درجة كاحدة إلى  اث درجات، -

 سحب بعض الكظائؼ، -

 القيقرة بمجمكعة أك بمجمكعتيف. -

 

   العقوبات مف الدرجة الثالثة 

أك جػزء  ( شيرا، مع الحرماف مف كػؿ المرتػب12التكقيؼ لمدة أقصاىا ا ني عشر ) -
 منو، باست ناء التعكيضات ذات الطابع العائمي.

  العقوبات مف الدرجة الرابعة 

 اإلحالة عمى التقاعد التمقائي، -

 العزؿ. -

 

                                                           
، يتضمف القانكف 2004سبتمبر سنة  6المؤرخ في  11 -04قانكف العضكم رقـ مف ال 62إلى  60المكاد مف  1

األخطاء تحدد مدكنة أخاقيات مينة القضاة التي يعدىا المجمس األعمى لمقضاء،  أفمع اإلشارة األساسي لمقضاء، 
 المينية األخرل.
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ال تترتب عمى ارتكاب خطأ تأديبي إال عقكبة كاحػدة، ليػر أف العقكبػات مػف الػدرجتيف ال انيػة 
ك ال ال ة المذككرة أعاه، يمكف أف تككف مصحكبة بالنقؿ التمقائي؛ ك يػتـ تنفيػذ العقكبػات األخػرل بقػرار 

 .1مف كزير العدؿ 

 القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية -5

، المتضمف القانكف األساسي  2006يكليك سنة  15المؤرخ في  03-06األمر رقـ  ينص
العاـ لمكظيفة العمكمية عمى مجمكعة مف النصكص القانكنية المتعمقة بكاجبات المكظؼ العمكمي التي 

 يمتـز بيا أ ناء أداء ميامو، نذكر عمى سبيؿ الم اؿ البعض منيا : 

إطار تأدية ميامو، احتراـ سمطة الدكلة كفػػرض احتراميا  يجب عمى المكظؼ، في   : 41المادة 
 .  كفػقا لمقكانيف كالتنظيمات المعمكؿ بيا

 .  يجب عمى المكظؼ أف يمارس ميامو بكؿ أمانػة كبدكف تحيز   : 40المادة 

يجب عمى المكظؼ تجنب كؿ فعؿ يتنافى مع طبيعة ميامو كلك كاف ذلؾ خارج    : 42المادة 
 .الخدمة

 .  يجب عميو أف يتسـ في كؿ األحكاؿ بسمكؾ الئؽ كمحتـركما 

كال يمكنيػػـ  ،يخصص المكظفكف كؿ نشاطيـ الميني لممياـ التػي أسنػػدت إلييػػـ   : 43المادة 
 .ممارسة نشػػاط مربح في إطار خاص ميما كاف نكعو

انكم ضمف شركط لير أنو يرخص لممكظفيف بممارسة مياـ التككيف أك التعميـ أك البحث كنشاط  
 .ككفؽ كيفيات تحدد عف طريؽ التنظيـ

 .كما يمكنيـ أيضا إنتاج األعماؿ العممية أك األدبية أك الفنية

كفي ىذه الحالة، ال يمكف المكظؼ ذكر صفتو أك رتبتو اإلدارية بمناسبة نشر ىذه األعماؿ، إال 
 .  بعد مكافقة السمطة التي ليا صاحيات التعيف

                                                           
، يتضمف القانكف 2004سبتمبر سنة  6المؤرخ في  11 -04مف القانكف العضكم رقـ  70إلى  63أنظر المكاد مف  1

 .األساسي لمقضاء
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 .عمى المكظؼ أف يسير عمى حماية الك ائؽ اإلدارية كعمى أمنيا"  : 49المادة 

يمنع كؿ إخفاء أك تحكيؿ أك إتاؼ الممفات أك المستندات أك الك ائؽ اإلدارية كيتعرض مرتكبيا 
 .  إلى عقكبات تأديبية دكف المساس بالمتابعات الجزائية

 .  رة في إطار ممارسة ميامويتعيف عمى المكظؼ أف يحافظ عمى ممتمكات اإلدا"  : 51المادة 

يجب عمى المكظؼ، أال يستعمؿ، بأية حاؿ، أللراض شخصية أك أللراض خارجػة "  : 50المادة 
 .  عف المصمحػة، المحات كالتجييزات ككسائؿ اإلدارة

يجب عمى المكظؼ التعامؿ بأدب كاحتراـ في عاقاتو مع رؤسائو كزمائو "  : 52المادة 
 .  كمرؤكسيو

 .  يجب عمػى المكظؼ التعامؿ مع مستعممي المرفؽ العاـ بمياقة كدكف مماطمة"  : 53 المادة

أك استاـ،  يمنػع عمى المكظؼ تحت طائمة المتابعات الجزائية، طػمب أك اشتػراط "  : 54المادة 
ىدايا أك ىبات أك أية امتيازات مف أم نكع كانت، بطريقة مباشرة أك بكاسطة شخص آخر، مقابؿ 

 .  تأدية خدمة في إطار ميامو

 النصوص التنظيمية  -رابعا 

       مػف مراسػيـ رئاسػيةالتػي ليػا عاقػة بمكافحػة الفسػاد النصػكص التنظيميػة  مختمؼ نتطرؽ إلى
 ك تنفيذية ك قرارات إدارية.

 المراسيـ الرئاسية  - 0

 نذكر منيا ما يمي :يمكف أف المتعمقة بمكافحة الفساد ىناؾ الك ير مف المراسيـ الرئاسية 

ك المػتمـ  المعػدؿ ، يتضمف تنظيـ الصػفقات العمكميػة1 250 – 02مرسكـ رئاسي رقـ  -
 .2008أكتكبر سنة  26المؤرخ في  2 338 – 08رقـ بالمرسـك الرئاسي 

                                                           
 .2002/  07/ 22المؤرخة في  52 العدد ش د ج ج ر ج 1
 .2008/  09/  07المؤرخة في  62 العدد ش د ج ج ر ج 2
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، يتضػػػمف التصػػػديؽ، 2004أبريػػػؿ سػػنة  19مػػؤرخ فػػػي  128-04مرسػػـك رئاسػػػي رقػػػـ  -
بػتحفظ ، عمػػى اتفاقيػػة األمػػـ المتحػػدة لمكافحػػة الفسػػاد، المعتمػػدة مػػف قبػػؿ الجمعيػػة العامػػة لألمػػـ المتحػػدة 

 .1 2003أكتكبر سنة  31بنيكيكرؾ  يـك 

، يتضػػمف التصػػديؽ 2006أبريػػؿ سػػنة  10مػػؤرخ فػػي  137 – 06مرسػػـك رئاسػػي رقػػـ  -
 .2 2003يكليك سنة  11عمى اتفاقية االتحاد األفريقي لمنع الفساد ك مكافحتو، المعتمدة بمابكتك في 

، المحػػدد لتشػػكيمة 2006نػػكفمبر سػػنة  22مػػؤرخ فػػي  413 – 06مرسػػـك رئاسػػي رقػػـ  -
 .3ات سيرىا الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد ك تنظيميا ك كيفي

، المحػػػدد نمػػػكذج 2006نػػػكفمبر سػػػنة  22مػػػؤرخ فػػػي  414 – 06مرسػػػـك رئاسػػػي رقػػػـ  -
 التصريح بالممتمكات.

، يحػػدد كيفيػػات 2006نػػكفمبر سػػنة   22مػػؤرخ  فػػي  415 – 06مرسػػـك الرئاسػػي رقػػـ  -
مػػف القػػانكف  6التصػػريح بالممتمكػػات بالنسػػبة لممػػكظفيف العمػػكمييف ليػػر المنصػػكص عمػػييـ فػػي المػػادة 

 .4المتعمؽ بالكقاية مف الفساد ك مكافحتو 

، القاضي باستحداث مصمحة مركزيػة لمشػرطة القضػائية 52 – 08مرسكـ رئاسي رقـ   -
 سكرية لألمف التابعة لكزارة الدفاع الكطني ك تحديد مياميا.لممصالح الع

 ، المتضمف مياـ الدرؾ الكطني ك تنظيمو.143 – 09مرسـك رئاسي رقـ  -

يتضمف تعييف رئيس ك أعضاء الييئة  2010نكفمبر سنة  7مرسكـ رئاسي مؤرخ في   -
 .5الكطنية لمكقاية مف الفساد ك مكافحتو 

 

                                                           
 .2004/  04/  25المؤرخة في  26العدد ش د ج ج ر ج 1
 .2006/  04/  16المؤرخة في  24العدد ش د ج ج ر ج 2
 .2006/  11/  22المؤرخة في  74العدد ش د ج ج ر ج 3

 .2006/  11/  22المؤرخة في  74العدد ش د ج ج ر ج 4
 .2010/  11/  14المؤرخة في  69العدد ش د ج ج ر ج 5
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، يتضمف تعييف المدير العاـ لمديكاف 2011ديسمبر سنة  14مرسكـ رئاسي مؤرخ في   -
 .1المركزم لقمع الفساد 

، يحػدد تشػكيمة الػديكاف 2011ديسػمبر سػنة  8مػؤرخ فػي  426-11مرسكـ رئاسي رقـ  -
 المركزم لقمع الفساد ك تنظيمو ك كيفيات سيره

2. 

ف تعييف رئيس ديكاف بالديكاف ، يتضم2012ديسمبر سنة  25مرسكـ رئاسي مؤرخ في  -
 المركزم لقمع الفساد

3. 

، يتضػمف تعيػيف رئػيس قسػـ مكمػؼ 2012ديسػمبر سػنة  25مرسكـ رئاسػي مػؤرخ فػي   -
 .4بالتنسيؽ ك التعاكف الدكلي بالييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد ك مكافحتو

 ، يتضػػػمف تعيػػػيف مػػػدير التحريػػػات2012ديسػػػمبر سػػػنة  10مرسػػػـك رئاسػػػي مػػػؤرخ فػػػي   -
 .5بالديكاف المركزم لقمع الفساد 

، يتضػػمف التعيػػيف بالييئػػة الكطنيػػة 2012نػػكفمبر سػػنة  27مرسػػـك رئاسػػي مػػؤرخ فػػي   -
 .6لمكقاية مف الفساد ك مكافحتو 

، يتضػمف تعيػيف مػدير اإلدارة العامػة 2012مرسكـ رئاسي مػؤرخ فػي أكؿ لشػت سػنة   -
 بالديكاف المركزم لقمع الفساد

7. 

 

                                                           
 .2011/  12/  27المؤرخة في  70العدد ش د ج ج ر ج 1
 .2011/  12/  14المؤرخة في  68العدد ش د ج ج ر ج 2
 .2013/  01/  16المؤرخة في  3العدد ش د ج ج ر ج 3
 .2013/  01/  20المؤرخة في  4العدد ش د ج ج ر ج 4
 .2012/  12/  23المؤرخة في  70العدد ش د ج ج ر ج 5
 .2012/  12/  16المؤرخة في  68العدد ش د ج ج ر ج 6
 .2012/  08/  29المؤرخة في  47العدد ش د ج ج ر ج 7
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، يعػػدؿ ك يػػتمـ المرسػػـك 2012فبرايػػر سػػنة  7مػػؤرخ فػػي  65-12مرسػػـك رئاسػػي رقػػـ   -
الذم يحدد تشػكيمة الييئػة الكطنيػة لمكقايػة  2006نكفمبر سنة  22المؤرخ في  413 – 06الرئاسي رقـ 

 .1مف الفساد ك مكافحتو ك تنظيميا ك كيفيات سيرىا 

د النظػػػػاـ التعكيضػػػػي يحػػػػد 2012فبرايػػػػر  7مػػػػؤرخ فػػػػي  65 -12مرسػػػـك رئاسػػػػي رقػػػػـ   -
المطبػػؽ عمػػى أعضػػاء مجمػػس اليقظػػة ك التقيػػيـ ك كيفيػػة مػػنح مرتبػػات المػػكظفيف ك األعػػكاف العمػػكمييف 

 .2العامميف بالييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد ك مكافحتو 

، يتضػػمف تعيػػيف نائػػب مػػدير بالييئػػة 2013فبرايػػر سػػنة  24مرسػػـك رئاسػػي مػػؤرخ فػػي   -
 .3د ك مكافحتو الكطنية لمكقاية مف الفسا

، يتضػػػػمف تعيػػػػيف مػػػػدير دراسػػػػات 2014فبرايػػػػر سػػػػنة  14مرسػػػػـك رئاسػػػػي مػػػػؤرخ فػػػػي   -
 .4بالديكاف المركزم لقمع الفساد 

 نظرا لك رة المراسيـ الرئاسية المتعمقة بمكافحة الفساد يمكف أف نذكر عمى سبيؿ الم اؿ : 
 

، يحػػدد نمػػكذج 2006نػػكفمبر سػػنة  22المػػؤرخ فػػي  414 – 06مرسػػـك رئاسػػي رقػػـ   -
 :  5التصريح بالممتمكات 

ييػدؼ ىػذا المرسػـك إلػى تحديػد نمػكذج  01-06مف قػانكف رقػـ  5حيث تطبيقا ألحكاـ المادة 
 (.414-06التصريح بالممتمكات )المادة األكلى مف المرسـك رقـ 

يشػػمؿ التصػػريح بالممتمكػػات جػػردا لجميػػع األمػػاؾ العقاريػػة ك المنقكلػػة التػػي يممكيػػا المكظػػؼ 
العمػػػػػكمي ك أكالده القصػػػػػر فػػػػػي الجزائػػػػػر أك فػػػػػي الخػػػػػارج، ك يعػػػػػّد التصػػػػػريح كفقػػػػػا لنمػػػػػكذج التصػػػػػريح 
بالممتمكات، حيث يكتتب التصريح خػاؿ الشػير الػذم يمػي تػاريخ تنصػيب المكظػؼ العمػكمي أك تػاريخ 

                                                           
 .2012/  02/  15المؤرخة في  8ج ر ج ج د ش العدد 1
 .2012/  02/  15المؤرخة في  8ج ر ج ج د ش العدد 2
 .2013/  03/  20المؤرخة في  16ج ر ج ج د ش العدد 3
 .2013/  03/  17المؤرخة في  15ج ر ج ج د ش العدد 4
 .2006/  11/  22المؤرخة في  74ج ر ج ج د ش العدد 5
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          2006فبرايػػػػر سػػػػػنة  20المػػػػؤرخ فػػػػي  01-06مػػػػػف القػػػػانكف  4عيدتػػػػو االنتخابيػػػػة طبقػػػػا لممػػػػادة  بدايػػػػة
 (.414-06مف المرسـك الرئاسي رقـ  2ك المتعمؽ بالكقاية مف الفساد ك مكافحتو )المادة 

ك تسػػػمـ  ،يعػػػد التصػػػريح بالممتمكػػػات فػػػي نسػػػختيف يكقعيمػػػا المكتتػػػب ك السػػػمطة المػػػكدع لػػػدييا
 (.414-06مف المرسـك رقـ  3تتب )المادة نسخة لممك

، يحػدد كيفيػات 2006نكفمبر سنة   22المؤرخ في  415 – 06مرسكـ رئاسي رقـ  -
مػػف القػػانكف  6التصػػريح بالممتمكػػات بالنسػػبة لممػػكظفيف العمػػكمييف ليػػر المنصػػكص عمػػييـ فػػي المػػادة 

 المتعمؽ بالكقاية مف الفساد ك مكافحتو.

   مػػػف القػػػانكف 6كمييف ليػػػر المنصػػػكص عمػػػييـ فػػػي المػػػادة حيػػػث يجػػػب عمػػػى المػػػكظفيف العمػػػ
مػػف  4المػػذككر أعػػاه، أف يكتتبػػكا التصػػريح بالممتمكػػات فػػي اتجػػاؿ المحػػددة بمكجػػب المػػادة  01 –06

 القانكف نفسو :

            أمػػػػػاـ السػػػػػمطة الكصػػػػػية، بالنسػػػػػبة لممػػػػػكظفيف العمػػػػػكمييف الػػػػػذيف يشػػػػػغمكف مناصػػػػػب -
 أك كظائؼ عميا في الدكلة،

أمػػاـ السػػمطة السػػممية المباشػػرة، بالنسػػبة لممػػكظفييف العمػػكمييف الػػذيف تحػػدد قػػائمتيـ  -
 بقرار مف السمطة المكمفة بالكظيفة العمكمية.

يكضػػػع التصػػػريح، مقابػػػؿ كصػػػؿ، مػػػف قبػػػؿ السػػػمطة الكصػػػية أك السػػػممية لػػػدل الييئػػػة الكطنيػػػة 
 (.415 – 06سـك الرئاسي رقـ مف المر  2لمكقاية مف الفساد ك مكافحتو في آجاؿ معقكلة )المادة 

 المراسيـ التنفيذية  - 2

 ىناؾ أيضا العديد مف المراسيـ التنفيذية نخص بالذكر :

، المتعمػػػؽ بإنشػػػاء خميػػػة  2002أفريػػػؿ  07مػػػؤرخ فػػػي  127 – 02مرسػػػـك تنفيػػػذم رقػػػـ   -
        رقػػػػػػـالمعػػػػػػدؿ ك المػػػػػػتمـ بػػػػػػػ : المرسػػػػػػـك التنفيػػػػػػذم  1 معالجػػػػػػة االسػػػػػػتعاـ المػػػػػػالي ك تنظيميػػػػػػا ك عمميػػػػػػا

08– 275 2. 

                                                           
 .2002 / 04/  7المؤرخة في  23العدد ج ر ج ج د ش 1
 .2008 / 09/  7المؤرخة في  50ج ر ج ج د ش العدد 2
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 ، المتعمؽ بتحديد صاحيات كزير العدؿ حافظ األختاـ.332 – 04مرسـك تنفيذم رقـ   -

 ، المتعمؽ بتنظيـ اإلدارة المركزية في كزارة العدؿ.333 – 04مرسـك تنفيذم رقـ   -
ك محتػكاه  ، المتضمف شكؿ اإلخطار بالشبية ك نمكذجػو 05 – 06مرسكـ تنفيذم رقـ   -

 استامو.ككصؿ 

، المتضمف تحديد االختصاص المحمي لػبعض المحػاكـ 348 – 06مرسكـ تنفيذم رقـ   -
 ككاء الجميكرية ك قضاة التحقيؽ. ك

 ، المتعمؽ بصاحيات المفتشية العامة لممالية. 272 – 08مرسـك تنفيذم رقـ   -

العامػػة ،  المتعمػؽ بتنظػػيـ المفتشػػيات الجيكيػة لممفتشػػية 276 – 08مرسػـك تنفيػػذم رقػػـ   -
 لممالية.

، يتعمػػؽ بػػالتعكيض 2013مػػارس سػػنة  28، مػػؤرخ فػػي  116 -13مرسػػـك تنفيػػذم رقػػـ   -
الجزافػػػػي الخػػػػاص الممنػػػػكح لممسػػػػتخدميف المكضػػػػكعيف تحػػػػت تصػػػػرؼ الػػػػديكاف المركػػػػزم لقمػػػػع 

1الفساد
. 

 القرارات اإلدارية - 3

الفساد ، نذكر عمى سبيؿ الم ػاؿ مػا  بمكافحةالمتعمقة  اإلداريةنظرا لصعكبة اإللماـ بالقرارات 
 يمي :

 قرار محدد قائمة األعكاف العمكمييف الكاجب عمييـ التصريح بممتمكاتيـ. -

مػػػف القػػػانكف الخػػػاص بالكقايػػػة مػػػف  21قػػػرار متضػػػمف تحديػػػد شػػػركط تطبيػػػؽ المػػػادة  -
 تبييض األمكاؿ ك تمكيؿ اإلرىاب ك مكافحتو.

ك  قػػػرار متضػػػمف تعيػػػيف أعػػػكاف البنػػػؾ المركػػػزم المػػػؤىميف لمعاينػػػة مخالفػػػة التشػػػريع  -
 التنظيـ الخاصيف بالصرؼ ك حركة رؤكس األمكاؿ مف ك إلى الجزائر.

قرار متعمؽ بتنظيـ المصالح التقنية لخميػة االسػتعاـ المػالي القػرار الػكزارم المشػترؾ  -
 .2007الصادر في  39رقـ 

                                                           
 .2013/  03/ 31المؤرخة في  18العدد ش د ج ج ر ج 1
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قػػرار متضػػمف تعيػػيف األعػػكاف المكمفػػيف بالتحقيقػػات االقتصػػادية ك قمػػع الغػػش المػػؤىميف  -
1لمعاينة مخالفة التشريع ك التنظيـ الخاصيف بالصرؼ ك حركة رؤكس األمكاؿ مف ك إلى الخارج 

. 

، يتضػػمف تفػػكيض اإلمضػػاء إلػػى المػػدير العػػاـ  2012فبرايػػر سػػنة  15قػػرار مػػؤرخ فػػي   -
2ع الفساد لمديكاف المركزم لقم

. 

، يحػػػدد عػػػدد ضػػػباط ك أعػػػكاف  2012ابريػػػؿ سػػػنة  10قػػػرار كزارم مشػػػترؾ مػػػؤرخ فػػػي   -
الشػػػرطة القضػػػائية التػػػابعيف لػػػكزارة الػػػدفاع الػػػكطني المكضػػػكعيف تحػػػت تصػػػرؼ الػػػديكاف المركػػػزم لقمػػػع  

3الفساد 
. 

، يحػػػػدد عػػػػدد ضػػػػباط ك أعػػػػكاف 2012يكنيػػػػك سػػػػنة  07قػػػػرار كزارم مشػػػػترؾ مػػػػؤرخ فػػػػي   -
ئية التػػػابعيف لػػػكزارة الداخميػػػة ك الجماعػػػات المحميػػػة المكضػػػكعيف تحػػػت تصػػػرؼ الػػػديكاف الشػػػرطة القضػػػا

4المركزم لقمع الفساد 
. 

، يحػػػدد تعػػػداد مناصػػػب الشػػػغؿ          2012لشػػػت سػػػنة  23قػػػرار كزارم مشػػػترؾ مػػػؤرخ فػػػي   -
بعنػكاف  ك تصنيفيا ك مدة العقد الخاص باألعكاف العامميف في نشاطات الحفظ أك الصيانة أك الخػدمات

5الديكاف المركزم لقمع الفساد 
. 

، يتضمف تنظيـ مديريات الػديكاف  2012نكفمبر سنة  13قرار كزارم مشترؾ مؤرخ في   -
6المركزم لقمع الفساد 

. 

          ، يتضػػػػػمف انتػػػػػداب الضػػػػػباط2012نػػػػػكفمبر سػػػػػنة  25قػػػػػرار كزارم مشػػػػػترؾ مػػػػػؤرخ فػػػػػي   -
7اع الكطني لدل الديكاف المركزم لقمع الفسادك أعكاف الشرطة القضائية التابعيف لكزارة الدف

. 

 ، يحدد التنظيـ الداخمي لمديكاف المركزم لقمع2013فبراير سنة  10قرار مؤرخ في   -

8الفساد 
. 

                                                           
 .208 - 203مكسى بكدىاف، المرجع السابؽ، ص  1
 .25/03/2012المؤرخة في  17ج ر ج ج د ش العدد 2
 .2012/  07/  22المؤرخة في  42ج ر ج ج د ش العدد 3
 .2012/  07/  22المؤرخة في  42ج ر ج ج د ش العدد 4
 .2012/  09/  09المؤرخة في  49ج ر ج ج د ش العدد 5
 .2012/  12/  19المؤرخة في  69ج ر ج ج د ش العدد 6
 .2013/  05/  22المؤرخة في  27ج ر ج ج د ش العدد 7
 .2013/  06/  23المؤرخة في  32ج ر ج ج د ش العدد 8
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، يحدد التنظيـ الداخمي لمييئػة الكطنيػة  2013مارس  21قرار كزارم مشترؾ مؤرخ في   -
1لمكقاية مف الفساد ك مكافحتو 

. 

القانكف سكاء دكليا أك إقميميا أك كطنيا أكلى اىتماـ كبير لمكافحة ظػاىرة في األخير نقكؿ أف 
الفساد السيما مف خاؿ العدد الكبير مف النصكص القانكنية ك ذلؾ بغرض قمع ىذه الظاىرة ك تحقيػؽ 

 مزيد مف التنسيؽ ك التكامؿ ك التعاكف في ىذا المجاؿ.

السػػمكؾ ك أخاقيػػات الميػػف   نػػذكر : باإلضػػافة إلػػى نصػػكص أخػػرل المتم مػػة فػػي   مػػدكنات 
  مدكنػػة أخاقيػػات الكظيفػػة العمكميػػة، مدكنػػة أخاقيػػات مينػػة القضػػاة ، مدكنػػة أخاقيػػات مينػػة الشػػرطة

 ..... الخ. 2مدكنة أخاقيات التربية، التككيف ك التعميـ ، مدكنة أخاقيات المينة الجمركية 

 المغربي القانوف الفرع الثاني :

كغيرىا مف الدكؿ اإلفريقية تعاني مف ظاىرة تفشػي الفسػاد ك انتشػار جػرائـ الفسػاد  المغربإف 
بمػػا فييػػا جريمػػة الرشػػكة ك االخػػتاس، لػػذلؾ صػػادقت ىػػي األخػػرل عمػػى اتفاقيػػة األمػػـ المتحػػدة لمكافحػػة 

3الفساد 
. 

 تعريؼ الموظؼ العمومي -أوال

يعد مكظفا عمكميا في تطبيؽ قد عرؼ المشرع المغربي مدلكؿ المكظؼ العمكمي كما يمي :  
         أحكػػاـ التشػػريع الجنػػائي كػػؿ تشػػخيص كيفمػػا كانػػت صػػفتو يعيػػد إليػػو فػػي حػػدكد معينػػة بمباشػػرة كظيفػػة 
       أك ميمػػػة ك لػػػك مؤقتػػػة بػػػأجر أك بػػػدكف أجػػػر ك يسػػػاىـ بػػػذلؾ فػػػي خدمػػػة الدكلػػػة أك المصػػػالح العمكميػػػة 

 .4 صالح ذات نفع عاـ  أك المؤسسات العمكمية أك الم أك ىيئات البمدية 

يتضػػح مػػف خػػاؿ ىػػذا التعريػػؼ أف المشػػرع المغربػػي أعطػػى مفيػػـك كاسػػع لممكظػػؼ العمػػكمي 
لتمييزه عف األشخاص اتخػريف فػي ككنػو يتقيػد بمجمكعػة مػف االلتزامػات بحكػـ كظيفتػو، لػذلؾ نقػكؿ أف 

                                                           
 .2013/  06/  16المؤرخة في  31العدد ش د ج ج ر ج 1

 .208مكسى بكدىاف، المرجع السابؽ، ص  2
مام  09في  ، ك صادقت عمييا 2003ديسمبر  09كقعت المغرب عمى اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد في  3

2007. 
 مف مجمكعة القانكف الجنائي المغربي. 224المادة  4
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الميػـ مػف ىػذا ىػك المكظؼ العمػكمي يجػب أف يتصػؼ بػبعض العناصػر منيػا، الػدكاـ ك االسػتمرارية ك 
 أف يؤدم خدمة عامة حسب ما جاء في التعريؼ الجنائي.

 دراسة بعض جرائـ الفساد في التشريع المغربي -ثانيا

 ىناؾ عدة جرائـ يرتكبيا المكظؼ العمكمي، نذكر البعض منيا :

 جريمة الرشوة  -0

( مػف 40إلػى  35المشرع المغربي الرشكة ك إنما اكتفى بالنص عمييا ضمف المكاد ) لـ يعرؼ
        بأنيػػػا عػػػرض مػػػف جانػػػب ك قبػػػكؿ مػػػف جانػػػب آخػػػر ألم فائػػػدة يػػػا الفقػػػو عرف ، لكػػػف 6101972ظييػػػر 

أك منفعػػة كانػػت مقابػػؿ القيػػاـ أك االمتنػػاع عػػف عمػػؿ مػػف أعمػػاؿ كظيفتػػو، ك بيػػذا التعريػػؼ فػػإف الرشػػكة 
  :جكد طرفيف ىما تقتضي ك 

: يطمب أك يقبؿ رشكة مقابؿ قيامو أك امتناعو عف عمػؿ مػف أعمػاؿ كظيفتػو  موظؼ عمومي
 أك اإلخاؿ بكاجباتيا.

: الػػذم يقػػدـ أك يعػػرض رشػػكة أك يعػػد بيػػا مكظػػؼ عمػػكمي ك بالتػػالي فػػاف صػػاحب المصػػمحة
 أركاف الجريمة تتم ؿ في :

تسػػمـ ىبػػة أك ىديػػة أك أيػػة فائػػدة أخػػرل  : يتم ػػؿ فػػي فعػػؿ الطمػػب أك القبػػكؿ أكركػػف مػػادي  -
 مقابؿ العمؿ أك االمتناع.

 : يتخذ دائما صكرة القصد الجنائي.ركف معنوي  -

مػػػف القػػػانكف الجنػػػائي المغربػػػي   248أمػػػا عػػػف العقكبػػػة المقػػػررة لجريمػػػة الرشػػػكة فطبقػػػا لمفصػػػؿ 
سػب الحػاالت  درىػـ ح 5000إلػى  250تتراكح بيف الحبس بيف سػنتيف إلػى خمػس سػنكات ك لرامػة مػف 

ك جعؿ العقكبػة ىػي الحػبس مػف سػنة إلػى  ػاث  249التي كردت في الفصؿ المذككر،  ـ جاء الفصؿ 
 250درىػػـ حسػػب الحػػاالت التػػي أكردىػػا الفصػػؿ المػػذككر،  ػػـ الفصػػؿ  5000إلػػى  250ك لرامػػة مػػف  

أنو إذا كاف  فقط أضاؼ في فقرتو األخيرة   ،249الذم أقّر نفس العقكبة المنصكص عمييا في الفصؿ 
أك مكظفا عاما أك متكليا مركزا نيابيا فاف العقكبػة ترفػع إلػى الضػعؼ أمػا إذا كانػت رشػكة  الجاني قاضيا
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أحد رجاؿ القضاء أك األعضاء الحمفيف أك قضاة المحكمة قد أدت إلى صدكر حكـ بعقكبػة جنايػة ضػد 
حاكـ إدارم تحيز لصالح أحد متيـ فاف ىذه العقكبة تطبؽ عمى مرتكب جريمة الرشكة، ك كؿ قاض أك 

أك تحيزا ضده عداكة لو يعاقب بالحبس مف ستة أشير إلى  اث سنكات ك لرامة مف  األطراؼ ميا لو
 درىـ. 1000إلى  250

 جريمة االختالس      -2

جػػـر المشػػرع المغربػػي االخػػتاس فػػي القػػانكف الجنػػائي، حيػػث يعاقػػب بالسػػجف مػػف خمػػس إلػػى 
    كػؿ قػاض أك مكظػؼ عمػكمي بػدد أك اخػتمس ،مسػة آالؼ إلػى مائػة درىػـعشريف سنة ك بغرامة مف خ

          أك احتجػػػز بػػػدكف حػػػؽ أك أخفػػػى أمػػػكاؿ عامػػػة  أك خاصػػػة أك سػػػندات تقػػػكـ مقاميػػػا أك حججػػػا أك عقػػػكد 
أك المختمسػة  أك منقػكالت مكضػكعية تحػت يػده بمقتضػى كظيفتػو أك بسػببيا، فػإذا كانػت األشػياء المبػددة

أك المخفػػاة تقػػؿ قيمتيػػا عػف مائػػة ألػػؼ درىػػـ، فػػاف الجػاني يعاقػػب بػػالحبس مػػف سػػنتيف إلػػى  أك المحتجػزة
 .1ك بغرامة مف ألفيف إلى خمسيف ألؼ درىـ  خمس سنكات،

 في : لجنائية عمى العقكبات التكميمية المتم مةك قد نصت المسطرة ا

 الحرماف مف الحقكؽ المدنية ك الكطنية. -

مػػع اعتبػػار  2جػػرائـ الفسػػاد ك لػػك كانػػت فػػي يػػد الغيػػرمصػػادرة األمػػكاؿ المتحصػػمة مػػف  -
 .3 إخفاء األمكاؿ المتحصمة مف ىذا النكع مف الجرائـ جريمة لسؿ األمكاؿ ك لك ارتكبت خارج المغرب

كمػػا نصػػت أيضػػا عمػػى عقكبػػة الحرمػػاف مػػف مزاكلػػة الكظػػائؼ أك الخػػدمات مػػدة ال تزيػػد عػػف 
الحػاالت التػػي تكػكف فييػػا العقكبػة المقػػررة، طبقػػا نجػػد  مػف ؽ. ج .ـ :   256عشػر سػػنكات فػي الفصػػؿ 

ألحد فصكؿ ىػذا الفػرع عقكبػة جنحيػة فقػط، تجػكز أيضػا أف نحكػـ عمػى مرتكػب الجريمػة بالحرمػاف مػف 
مف خمس سنكات إلى عشر سنكات، كمػا يجػكز  40كاحد أك أك ر مف الحقكؽ المشار إلييا في الفصؿ 

  . ك الخدمات العامة مدة ال تزيد عف عشر سنكاتأف يحكـ عميو بالحرماف مف مزاكلة الكظائؼ أ

                                                           
 الجنائي المغربي.مف القانكف  241المادة  1
 ج ـ. ؽمف  247الفصؿ  2
 ـ.ج  ؽمف  574-2ك  574 -1الفصميف  3
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كعيػػػا منيػػػا بات ػػػار السػػػمبية النتشػػػار الفسػػػاد أكلػػػت أىميػػػة خاصػػػة لمحاربػػػة كػػػؿ  إف المغػػػرب ك
أشػػكاؿ الفسػػاد، ك لػػذلؾ عممػػت عمػػى تفعيػػؿ التزاماتيػػا فػػي مجػػاؿ مكافحػػة الفسػػاد عمػػى جميػػع المسػػتكيات 

 كر :)المؤسساتي، القانكني ك التنظيمي( يمكف أف نذ

بشػػػأف إحػػػداث الييئػػػة الكطنيػػػة لمنزاىػػػة ك الكقايػػػة مػػػف الرشػػػكة         113.12مشػػػركع قػػػانكف رقػػػـ  -
ك محاربتيا، ىذه الييئة ستحؿ محؿ الييئة المركزية لمكقاية مف الرشكة؛ ك مف خػاؿ ىػذا القػانكف تأكيػد 

 عمى استقالية ىذه الييئة في مكافحة الفساد ك الكقاية منو.

يتعمػػػؽ بمجمػػػس المنافسػػػة، إذ أصػػػبح مجمػػػس لمنافسػػػة صػػػاحيات جػػػد  20.13قػػػانكف رقػػػـ  -
         كاسػػعة خاصػػة مػػف خػػاؿ ضػػبط كضػػعية المنافسػػة فػػي األسػػكاؽ ك مراقبػػة كػػؿ العمميػػات ليػػر المشػػركعة 

 ك االحتكار.

 تكحيد التشريع بالنسبة لمؤسسات الدكلة. -

 تقكية الشفافية ك تعزيزىا. -

ات لتشػمؿ المراقبػة ك التحػرم ك التفتػيش ك التعػاكف مػع تفعيؿ دكر المفتشيات العامة لمكزار  -
 كؿ مف المجمس األعمى لمحسابات ك المفتشية العامة لممالية ك الييئة المركزية لمكقاية مف الرشكة.

إحالػػة ممفػػات الفسػػاد التػػي ضػػمنتيا تقػػارير المجمػػس األعمػػى لمحسػػابات ك المفتشػػية العامػػة  -
 لممالية عمى القضاء لمبث فييا. 

قػػد أعمنػػت كزارة العػػدؿ ك الحريػػات فػػي المغػػرب قيػػاـ النيابػػات العامػػة بػػالتحقيؽ فػػي العديػػد مػػف 
ممفات المرتبطة بالفسػاد المػالي فػي مجمكعػة مػف المؤسسػات العمكميػة ك الجماعػات المحميػة بيػا تبديػدا 

ارة العػػدؿ ، الػػذم عمػػى أساسػػو أمػػرت كز  1لممػػاؿ العػػاـ، بنػػاء عمػػى تقريػػر   المجمػػس األعمػػى لمحسػػابات   
النيابػػات العامػػة المختصػػة بػػإجراء أبحػػاث بشػػاف مخالفػػات المتعمقػػة بالقػػانكف الجنػػائي، التػػي كشػػفت عػػف 

جماعػػػة ترابيػػػة مػػػف بػػػيف المؤسسػػػات ك الجماعػػػات التػػػي تضػػػمنيا تقريػػػر المجمػػػس  16   التحقيػػػؽ حػػػكؿ
 األعمى لمحسابات باسـ السنة المذككرة  .

  الييئػػػة العميػػػا لمراقبػػة الماليػػػة العمكميػػػة بالمممكػػػة،           يعتبػػر المجمػػػس األعمػػػى لمحسػػابات بم ابػػػة
ك يمكػػف  ،2011ك يضػػمف الدسػػتكر اسػػتقالو  ، يتمتػػع بعػػدة صػػاحيات منصػػكص عمييػػا فػػي دسػػتكر 

                                                           
 .2012تقرير   المجمس األعمى لمحسابات   الصادر سنة  1
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جػػؿ التحقيػػؽ فػػي ألمقضػػاء أف يعتمػػد عمػػى تقػػاريره فػػي مختمػػؼ مجػػاالت صػػرؼ األمػػكاؿ العمكميػػة مػػف 
 .1قضايا الفساد 

الداخميػػػة تقريػػػرا كشػػػفت فيػػػو عػػػف عػػػدد مػػػف المتابعػػػات القضػػػائية فػػػي حػػػؽ كمػػػا أصػػػدرت كزارة 
أعضاء المجالس المحمية بسبب ارتكابيـ أعماال مخالفة لمقانكف إلى حيف إصدار أحكاـ نيائية في حؽ 

نو أك قد أفاد ذات التقرير  ،المتابعيف، الذم يترتب عنو تجريده مف عضكية المجالس التي ينتمكف إلييا
ممفػات تتعمػؽ بالحسػابات اإلداريػة  8مف القانكف المتعمػؽ بالمي ػاؽ الجمػاعي ىنػاؾ  71المادة بناء عمى 

عمػى المجػالس الجيكيػة لمحسػابات  المرفكضة مف قبؿ المجالس الجماعية الحضرية، التػي تمػت إحالتيػا
 مف مدكنة المحاكـ المالية. 153-142المختصة بإبداء الرأم فييا ، طبقا لمقتضيات 

تكصمت أيضا كزارة الداخمية بعدة شكايات تتعمؽ بسكء التسػيير المػالي ك اإلدارم بشػؤكف كما 
الجماعػػػة ك انتياكػػػات تػػػـ ارتكابيػػػا فػػػي مجػػػاؿ التعميػػػر،  باإلضػػػافة لمتصػػػرفات ليػػػر القانكنيػػػة لػػػبعض 

 .2المكظفيف

 : م ؿنضيؼ أيضا بعض القكانيف المتعمقة بمكضكع مكافحة الفساد 

المتعمػػؽ بالمسػػطرة الجنائيػػة، المعػػدؿ ك المػػتمـ السػػيما بالقػػانكف رقػػـ  22. 01القػػانكف رقػػـ   -
          ، فػػػػي شػػػػأف حمايػػػػة الضػػػػحايا ك الشػػػػيكد ك الخبػػػػراء ك المبمغػػػػيف، فيمػػػػا يخػػػػص جػػػػرائـ الرشػػػػكة  37. 10

 17 بتػػػاريخ 1.11.164ك االخػػتاس ك اسػػػتغاؿ النفػػػكذ ك ليرىػػػا، الصػػػادر بتنفيػػػذه ظييػػػر شػػػريؼ رقػػػـ 
 .2011أكتكبر 

المتعمػػؽ بمكافحػػة لسػػؿ األمػػكاؿ الصػػادر بتنفيػػذه ظييػػر شػػريؼ رقػػـ  43.05القػػانكف رقػػـ   -
 .2007أبريؿ  17بتاريخ  1.07.79
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 المصري القانوفالفرع الثالث : 

تعتبر مصر مف الدكؿ اإلفريقيػة التػي تنتشػر فييػا ظػاىرة الفسػاد، حيػث يكضػح تقريػر منظمػة 
العربية التي تعاني مف مستكل مرتفع مف الفساد ك قد احتمػت  الشفافية الدكلية أف مصر مف أك ر الدكؿ

، األمر الذم جعؿ مصر في مقدمة  1 2003دكلة خاؿ العاـ  133مف بيف  73المرتبة  ىاطبقا لتقرير 
اتفاقيػػة األمػػـ المتحػػدة لمكافحػػة الجريمػػة المنظمػػة كالػػدكؿ العربيػػة التػػي صػػادقت عمػػى االتفاقيػػات الدكليػػة 

 2005قية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد سنة ، ك اتفا2004سنة 
2. 

 تعريؼ الموظؼ العمومي  -أوال

مكػػرر مػػف ؽ ع ـ، نجػػد أف المشػػرع المصػػرم كسػػع فػػي  119مػػف خػػاؿ تفحػػص نػػص المػػادة 
 تحديد مصطمح المكظؼ العاـ التي تنص   يقصد بالمكظؼ العاـ في حكـ ىذا الباب :

 العاممكف في الدكلة ك كحدات اإلدارة المحمية.القائمكف بأعباء السمطة العامة ك  -

رؤساء ك أعضاء المجالس ك الكحدات ك التنظيمػات الشػعبية ك ليػرىـ ممػف ليػـ صػفة  -
 نيابية عامة سكاء كانكا منتخبيف أك معينيف.

 أفراد القكات المسمحة. -

 .كؿ مف فكضتو إحدل السمطات العامة في القياـ بعمؿ معيف ك ذلؾ في حدكد عممو -

رؤسػػػػاء ك أعضػػػػاء مجمػػػػس اإلدارة ك المػػػػديركف ك سػػػػائر العػػػػامميف فػػػػي الجيػػػػات التػػػػي  -
 اعتبرت أمكاليا أمكاال عامة طبقا لممادة السابقة.                                                              

ى كؿ مف يقـك بأداء عمؿ يتصؿ بالخدمػة العامػة بنػاء عمػى تكميػؼ صػادر إليػو بمقتضػ -
  . القكانيف

 

                                                           
1
 Transparency international (TI), Global corruption report (Berlin: Transparency   international, 2003)       

فيفرم  25ك صادقت عمييا في  2003ديسمبر  09كقعت مصر عمى اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد في  2
2005. 
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 المصري القانوفدراسة بعض جرائـ الفساد في  -ثانيا

العديػد مػف األفعػاؿ ك يمكػف أف نػذكر بعضػيا  1قد جـر المشرع المصرم في قانكف العقكبػات 
 كالتالي :

 مف ؽ ع  ـ ( 111إلى  103جريمة الرشكة )الكتاب ال اني المكاد مف  -

 مف ؽ ع ـ( 119إلى  112مف اختاس الماؿ العاـ )الكتاب ال اني المكاد  -

 (2002لسنة  80األمكاؿ )القانكف  تبييضجريمة  -

يمكف أف نستعرض بعض جرائـ الفساد التي يقـك بيا المكظؼ العاـ ك المجرمة طبقا لمتشريع 
 المصرم كما يمي :

الرشػػكة فػػي القػػانكف المصػػرم معناىػػا أف يتػػاجر المكظػػؼ العػػاـ بأعمػػاؿ  جريمػػة الرشػػوة : -0
الكظيفػػة ك ذلػػؾ مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ مصػػمحة خاصػػة ك المتم مػػة فػػي الكسػػب ليػػر المشػػركع عمػػى حسػػاب 

 المصػػمحة العامػػة
ك ىػػي عاقػػة تنشػػأ بػػيف المكظػػؼ العػػاـ )المرتشػػي( ك صػػاحب المصػػمحة )الراشػػي(  2

       حتػػى مجػػرد الكعػػد بيػػا، مقابػػؿ قيامػػو بعمػػؿ مػػف أعمػػاؿ كظيفتػػو لحصػػكؿ المكظػػؼ العػػاـ عمػػى رشػػكة أك 
 أك االمتناع عف القياـ بو.

يفتػػرض فػػي مرتكػػب جريمػػة الرشػػكة كػػكف المرتشػػي مكظفػػا عامػػا مختصػػا بالعمػػؿ الػػذم تمقػػى 
الرشكة لمقيػاـ بػو ك بالتػالي يفتػرض دائمػا فػي مرتكبيػا صػفة خاصػة ك ىػك ككنػو مكظفػا عامػا ك ال تقػـك 

 ة بدكنياالجريم
3. 

تكمػػف عمػػػة تجريميػػػا كػػكف أف الغػػػرض مػػػف الكظيفػػة العامػػػة التػػػي يشػػغميا المكظػػػؼ العػػػاـ ىػػػك 
تحقيػػؽ المصػػمحة العامػػة لممػػكاطنيف، ك ىػػي تعتبػػر مػػف أخطػػر الجػػرائـ التػػي تخػػؿ بحسػػف سػػير الكظيفػػة 

اكاة بػيف العامة، ك تغميب المكظؼ العاـ لمصمحتو عمى المصمحة العامة، باإلضافة إلى اإلخاؿ بالمس

                                                           
، يتعمؽ بقانكف العقكبات المصرم، المعدؿ السيما 1937يكليك سنة  31الصادر في  1937لسنة  58قانكف رقـ  1

 .  2008لسنة  126ك القانكف رقـ  ، 2003لعاـ  95بالقانكف 
القسـ الخاص: الجرائـ المضرة بالمصمحة العامة  ، دار المطبكعات  –فتكح عبد اهلل الشاذلي،   شرح قانكف العقكبات  2

 .19، ص 2010الجامعية، اإلسكندرية، 
 .25، ص نفس المرجع 3
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المكاطنيف أماـ المرافؽ العامة، ك ىكذا ينتشر الفساد في المرافؽ العامة ك بالتالي يفقد المكاطنكف  قػتيـ 
 104، 103ك لذلؾ يجـر المشرع المصرم بمختمػؼ صػكرىا طبقػا ألحكػاـ المػكاد ) 1 في عدالة أجيزتيا

ك لرامػػة ال تقػػؿ عػػف ألػػؼ  ع ـ( بكصػػفيا جنايػػة عقكبتيػػا األصػػمية ىػػي السػػجف المؤبػػد  مػػف ؽ 108ك 
 جنيو مصرم ك ال تزيد عف مبم  الرشكة ك مصادرة مبم  الرشكة ك عقكبتيا المشددة ىي اإلعداـ.   

 جريمة االختالس  -2

مػػػػف قػػػػانكف العقكبػػػػات المصػػػػرم عمػػػػى صػػػػكرة  112لقػػػػد نػػػػص المشػػػػرع المصػػػػرم فػػػػي المػػػػادة 
ختمس أمكاال أك أكراقا أك ليرىا كجدت في حيازتو بسبب كظيفتو ٳس بقكليا :   كؿ مكظؼ عاـ االختا

 معاقب بالسجف المشدد  .

ك قػػد جػػـر أيضػػا المشػػرع المصػػرم جريمػػة اخػػتاس الممتمكػػات فػػي القطػػاع الخػػاص فػػي نػػص 
 مكرر مف ؽ ع ـ. 113المادة 

مشػػدد ىنػػاؾ عقكبػػات تكميميػػة نصػػت باإلضػػافة إلػػى العقكبػػة األصػػمية المتم مػػة فػػي السػػجف ال
مػػف ؽ ع ـ، المتم مػػة فػػي العػػزؿ أك زكاؿ الصػػفة، ك الغرامػػة النسػػبية المسػػاكية لقيمػػة  118عمييػػا المػػادة 

 الماؿ المختمس بشرط أف ال تقؿ عمى خمسمائة جنيو مع رد الماؿ المختمس. 

ىػذا تقترف الجريمة بظركؼ مشددة ؛ فتصؿ العقكبػة إلػى السػجف المؤبػد،  : الظروؼ المشددة
 : كما يميمف قانكف العقكبات المصرم  112جاء في الفقرة ال انية مف المادة 

         كػػػػػػكف الجػػػػػػاني مػػػػػػف مػػػػػػأمكرم التحصػػػػػػيؿ أك المنػػػػػػدكبيف لػػػػػػو أك األمنػػػػػػاء عمػػػػػػى الكدائػػػػػػع  -
 أك الصيارفة ك سمـ لو الماؿ بيذه الصفة.

 االرتباط بجريمة التزكير أك استعماؿ محرر مزكر ارتباطا ال يقبؿ التجزئة. -

 ارتكاب االختاس في زمف الحرب ك إضراره بمركز الباد االقتصادم. -
 

                                                           
 .21-20، ص  السابؽ المرجعفتكح عبد اهلل الشاذلي،  1
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   فقػػد جعػؿ المشػرع المصػػرم مقػدار الضػرر النػػاجـ مػف جريمػة االخػػتاس  الظػروؼ المخففػة: 
مػػػػػف أسػػػػػباب تخفػػػػػيض العقكبػػػػػة المقػػػػػررة لجريمػػػػػة ك قيمػػػػػة المػػػػػاؿ مكضػػػػػكعيا ك ظركفيػػػػػا ك مابسػػػػػاتيا 

 .1االختاس
 

  قػػانكف العقكبػػات المصػػرممكػػرر )ب( مػػف  118المػػادة  لػػنص اطبقػػ اإلعفػػاء مػػف العقوبػػة :
بػاب جػرائـ العػدكاف عمػى المػاؿ  -مف العقكبات المقػررة لمجػرائـ المنصػكص عمييػا فػي ىػذا البػاب  ىيعف

كػػؿ مػػف بػػادر مػػف شػػركاء فػػي الجريمػػة مػػف ليػػر المحرضػػيف عمػػى ارتكابيػػا بػػإباغ السػػمطات  –العػػاـ 
ك قبػػؿ اكتشػػافيا، ك يجػػكز اإلعفػػاء مػػف العقكبػػات المػػذككرة إذا حصػػؿ  القضػػائية أك اإلداريػػة بعػػد تماميػػا

طبقا  ال يجكز اإلعفاء مف العقكبة كما الجريمة ك قبؿ صدكر الحكـ النيائي فييا، اإلباغ بعد اكتشاؼ
اإلبػاغ إلػى  ممكرر إذا لـ يػؤد 112، 113لمفقرتيف السابقتيف في الجرائـ المنصكص عمييا في المكاد 

رد المػػػاؿ مكضػػػكع الجريمػػػة، ك يجػػػكز أف يعفػػػى مػػػف العقػػػاب كػػػؿ مػػػف أخفػػػى مػػػاال متحصػػػا مػػػف إحػػػدل 
كػػؿ أك بعػػض ك رد  الجػػرائـ المنصػػكص عمييػػا فػػي ىػػذا البػػاب إذا أبمػػ  عنيػػا ك أدل ذلػػؾ إلػػى اكتشػػافيا 

 الماؿ المتحصؿ عنيا، ك لكف استبعد المشرع المصرم المكظؼ المختمس مف اإلعفاء. 

 المطمب الثاني : في دوؿ إفريقيا السوداء 

كينيا ك نيجيريا مف الدكؿ األكائؿ التي كقعت عمى اتفاقية االتحاد اإلفريقي لمنع الفساد  تعتبر
الػػػدكلتاف مػػف أبػػػرز الػػدكؿ اإلفريقيػػػة التػػي ينتشػػػر فييػػػا ، ك تعتبػػر  2 2003ك مكافحتػػو قبػػػؿ نيايػػة سػػػنة 

ك نيجيريػػػا  الفسػػاد ك لػػػذلؾ سػػػكؼ نمقػػػي الضػػػكء عمػػػى مختمػػػؼ جكانػػب ظػػػاىرة الفسػػػاد فػػػي كػػػؿ مػػػف كينيػػػا
 نمكذجا.

 الكيني  القانوف الفرع األوؿ : 

لطالما كانت قضية الفساد ك انتشاره في كينيا ىػي القضػية األساسػية ك المحكريػة فػي العاقػة 
ك حتى تكلي مكام كيباكي  ؛التي تربط بيف كينيا ك المانحيف مف الدكؿ الغربية في مجاؿ تمقييا لممعكنة

ظؿ األمر عمى حالو، بالرلـ مف كجكد تشريع كيني لمحاربة الفسػاد قبػؿ اسػتقاليا  2002السمطة سنة 
                                                           

 .ؽ ع ـمكرر )أ( مف  118المادة  1
، بينما صادقت عمييا 2006صادقت نيجيريا عمى اتفاقية االتحاد اإلفريقي لمنع الفساد ك مكافحتو في ديسمبر سنة  2

 . 2007كينيا في فبراير سنة 
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مكافقػػا لانتخابػػات الػػذم جػػاء  1997ليػػر أف آليػػات مكافحػػة الفسػػاد تػػـ تعػػديميا فػػي بدايػػة  1956سػػنة 
الرئاسػػػية ك البرلمانيػػػة فػػػي كينيػػػا، ك أىػػػـ مػػػا جػػػاء فيػػػو ىػػػك السػػػماح بتشػػػكيؿ السػػػمطة الكينيػػػة لمكافحػػػة 

ك التي قضػت المحكمػة العميػا فيمػا بعػد أف قػرار Kenya Anti-corruption Authority  (KACA )الفساد
 تشكيؿ الييئة ك السمطة لير دستكرم.

الػػذم كػػاف شػػعاره مكافحػػة  2002ة السػػمطة فػػي كينيػػا عػػاـ مػػع كصػػكؿ مػػكام كيبػػاكي إلػػى قمػػ
 الفساد، شيدت كينيا جيكد كاضحة في مجاؿ مكافحة الفساد مف خاؿ : 

 انضماميا إلى اتفاقية االتحاد اإلفريقي لمنع ك مكافحة الفساد. -

لعػاـ   3قػانكف مكافحػة الفسػاد ك الجػرائـ االقتصػادية رقػـ  2003صدكر في أبريؿ سنة  -
2003 . 

 .2003لعاـ  4صدكر قانكف أخاؽ الكظيفة العامة رقـ  -

 Kenya Anti-corruptionعمػػػى ىػػػذا األسػػػاس تأسسػػػت المفكضػػػية الكينيػػػة لمكافحػػػة الفسػػػاد

commission (KACC)  باإلضافة إلى المجمس االستشارم  2003ك التي بدأت عمميا في أكتكبر سنة
 الكيني لمكافحة الفساد.

لػػذلؾ نقػػكؿ أف بدايػػة األلفيػػة الجديػػدة فػػي كينيػػا تعػػد إقػػرارا لتعزيػػز جيػػكد مكافحػػة الفسػػاد عمػػى 
 المستكل الكطني ك اإلقميمي.     

فػػي خػػاؿ ىػػذه الفتػػرة شػػيدت كينيػػا تطػػكرات كاضػػحة فػػي مكافحػػة الفسػػاد خصكصػػا فػػي ظػػؿ 
قاكمػة الفعالػة لمفسػاد خاصػة كجكد إرادة سياسية قكية ك إف كانػت ىػذه اإلرادة السياسػية تراجعػت عػف الم

 .1في المستكيات العميا 

 

                                                           
 المكقع االلكتركني : ، (الفساد لمكافحة عربي اتحاد) الفساد لمكافحة  العربية  المفكضيةىناء عبيد،    1

https://www.facebook.com/permalink.php  : 20/05/2017 ، تاريخ االطاع. 
دكلة مف العالـ مف إفريقيا ك آسيا ك أمريكا الجنكبية  150* تقدـ الككالة األمريكية لمتنمية الدكلية مساعدات ألك ر مف  

 تتركز أساسا حكؿ التنمية البشرية ك االقتصادية.
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 النيجيري القانوفالفرع الثاني : 

    ،نيجيريا ك إف كانت دكلػة نفطيػة ك لنيػة بػالمكارد، إال أنيػا تعػاني مػف معػدالت مرتفعػة لمفقػر
ك ىػػػك يعتبػػػر مػػػف مؤشػػػرات تفشػػػي ظػػػاىرة الفسػػػاد فػػػي نيجيريػػػا ، حيػػػث  تعتبػػػر نيجيريػػػا مػػػف الػػػدكؿ التػػػي 
     تحصػػؿ عمػػى مسػػػاعدات ماليػػة مػػف طػػػرؼ أكبػػر المنظمػػػات الدكليػػة كالككالػػة األمريكيػػػة لمتنميػػة الدكليػػػة 

 *(USAID) 1. 

بسػبب  (EFCC)الفسػاد ك تتشابو حالة نيجيريا بحالة كينيا فيما يتعمؽ باعتراض ىيئة مكافحة 
تػػػكرط كبػػػار المسػػػؤكليف فػػػي قضػػػايا الفسػػػاد، ك بػػػدأ تفعيػػػؿ جيػػػكد مكافحػػػة الفسػػػاد مػػػع كصػػػكؿ الػػػرئيس 

          ك الػػػذم كػػػاف ييػػدؼ لمحاربػػػة الفسػػػاد ك مكاجيػػة الضػػػغكط الداخميػػػة  1999أكباسػػانجك إلػػػى الحكػػػـ عػػاـ 
 ك الخارجية.     

كاف أكؿ مشركع قانكف تقدـ بػو الػرئيس النيجيػرم إلػى البرلمػاف ىػك مشػركع قػانكف الممارسػات 
 Internationalك الػػػذم أنشػػػأ المفكضػػػية المسػػػتقمة  لممارسػػػات  الفسػػػاد  2000الفاسػػػدة فػػػي يكنيػػػك سػػػنة 

corrupt Practices and other related offences commission (ICPC) 

        كانػػت ىػػذه المفكضػػية مسػػتقمة عػػف المػػدعي العػػاـ ك أىميتيػػا فػػي تمقػػي الشػػكاكم ك مػػف الناحيػػة القانكنيػػة 
 ك البحث فييا بشكؿ مستقؿ، ك كانت تحكـ في عضكيتيا مم ميف عف المجتمع المدني. 

  (EFCC)  ، تـ إنشاء مفكضية الجرائـ االقتصادية ك المالية2002سنة 

Economic and financial crimes commission The  ك كانت ىذه المفكضية الجديػدة تعمػؿ
عمػػى منػػع ك بحػػث ك محاكمػػة عػػدد مػػف الجػػرائـ الماليػػة فػػي القطػػاعيف العػػاـ ك الخػػاص باإلضػػافة إلػػى 

 التحقيؽ في جرائـ الفساد السابقة. 

قػػد م مػػت فتػػرة حكػػـ الػػرئيس أكباسػػانجك فتػػرة ايجابيػػة فػػي االلتػػزاـ ك احتػػراـ نيجيريػػا لتعيػػداتيا 
دكليػػػة لمكافحػػػة الفسػػػاد، ك كػػػذلؾ الكػػػكادر التػػػي كانػػػت تعمػػػؿ فػػػي إطػػػار مفكضػػػية الجػػػرائـ اإلقميميػػػة ك ال

 االقتصادية ك المالية التي كانت مػف أفضػؿ العناصػر مػع كجػكد الك يػر مػف الػدعـ الػداخمي ك الخػارجي 
ك عاقة المفكضية مع جمعيات المحاميف، ك الجمعيات العاممة في مجاالت حقكؽ اإلنساف ك في تمؾ 

                                                           
1
 USAID, Nigeria in website: http://www.usaid.gov/locations/sub-

saharan_africa/countries/negeria/19september 2007. 
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تػػرة تحسػػف ترتيػػب نيجيريػػا عمػػى مقيػػاس الشػػفافية الدكليػػة، ك لكػػف تػػدىكرت جيػػكد مكافحػػة الفسػػاد فػػي الف
نيجيريا مع كصكؿ الرئيس عمر يارادكا إلى الحكـ بصدكر عدة قرارات ترمي إلى تقييد االستقالية التي 

 . 1كانت تتمتع بيا مفكضية الجرائـ االقتصادية في عيد الرئيس أكباسانجك

 الزامبي القانوفالفرع الثالث : 

تعتبر زامبيا مف الػدكؿ اإلفريقيػة التػي ينتشػر فييػا الفسػاد بمختمػؼ صػكره، ك مػف أجػؿ مكائمػة 
زامبيػػا التفاقيػػة األمػػـ المتحػػدة لمكافحػػة الفسػػاد ك كػػذا اتفاقيػػة االتحػػاد األفريقػػي لمنػػع الفسػػاد ك مكافحتػػو، 

 كضعت مجمكعة مف القكانيف لمكافحة الفساد.

 إلػػػى باإلضػػػافةاإلطػػػار القػػػانكني لمكافحػػػة الفسػػػاد،  2010لعػػػاـ  38تبػػػر قػػػانكف الفسػػػاد رقػػػـ يع
استغاؿ الكظيفة  ك ممارسة  إساءةالمتعمقة بالفساد ك  األحكاـقانكف العقكبات الذم يضـ مجمكعة مف 

 الذم ييػدؼ إلػى حظػر ك منػع لسػؿ 2001لعاـ  14السمطة العمكمية، كذلؾ قانكف لسؿ األمكاؿ رقـ 
 .2 الذم يتعمؽ بمصادرة العائدات اإلجرامية 2010لعاـ  19، ك قانكف المصادرة رقـ األمكاؿ

تفاقيػػات الدكليػػة ك اإلقميميػػة لمكافحػػة الخاصػػة ليػػذا الفصػػؿ نقػػكؿ أنػػو بػػالرلـ مػػف االلتػػزاـ با
تدعميا، خصكصػا ك كجكد إرادة سياسة قكية الرقابية الفساد، إال أنو البد مف تفعيؿ أكبر لدكر الييئات 

ك أف ىناؾ تطكر تشريعي في مجاؿ مكافحة الفسػاد فػي إفريقيػا، ك بػالرلـ مػف ذلػؾ تظػؿ قضػية الفسػاد 
ك يقة الصمة بالمناخ السياسي السائد فػي كػؿ الػدكؿ اإلفريقيػة ك ليػذا البػد مػف تضػافر الجيػكد اإلفريقيػة 

معاينػػة الفسػػاد ك ىػػذا مػػا سػػكؼ  لمكافحػػة ظػػاىرة الفسػػاد خصكصػػا مػػف حيػػث أجيزتيػػا المكمفػػة بمراقبػػة ك
 نتناكلو بالدراسة في الباب ال اني.

 

 

 

 
                                                           

 .https://www.facebook.com/permalink.phpالمكقع االلكتركني:  ،ىناء عبيد، المرجع السابؽ 1
 .30/23/3027تاريخ اإلطاع : ، www.unodc.orgأنظر المكقع االلكتركني :  2

http://www.unodc.org/
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         البػػػػػاب الثػػػػػاني: انليػػػػػات القانونيػػػػػة لكشػػػػػؼ و معاينػػػػػة
 و مكافحة الفساد في إفريقيا

فػػي ضػػػكء مػػا يطرحػػػو الفسػػاد مػػػف مشػػاكؿ عمػػػى اسػػتقرار المجتمعػػػات اإلفريقيػػة ك أمنيػػػا، ممػػػا 
  يعرض التنمية ك سيادة القانكف لمخطر، كاف البد عمى الدكؿ اإلفريقية سكاء عمػى المسػتكل اإلقميمػي 

ليػػػات لمكقايػػػة مػػػف الفسػػػاد ك مكافحتػػػو ك تعزيػػػز القػػػدرات عمػػػى منعػػػو ك محاربتػػػو آأك الػػػكطني مػػػف كضػػػع 
 الة.بصكرة فعّ 

إف مكافحػػة الفسػػػاد فػػػي إفريقيػػػا يتطمػػػب تعزيػػػز التعػػاكف مػػػع الػػػدكؿ ك المنظمػػػات سػػػكاء الدكليػػػة           
أك اإلقميميػػػة المختصػػػة بمكافحػػػة الفسػػػاد ، خصكصػػػا تعزيػػػز الػػػدكر الرقػػػابي لألجيػػػزة المختصػػػة ك حػػػؽ 

          مػػف جميػػع صػػكرهالمػػكاطف مػػف الحصػػكؿ عمػػى المعمكمػػات ك الكشػػؼ عػػف مػػكاطف الفسػػاد ك مكافحتػػو 
ك مكافحػة  لكشػؼ ك معاينػة ك أشكالو، لذلؾ سكؼ نركز في دراسة الباب ال اني عمػى اتليػات القانكنيػة

ك مؤشػػرات قياسػػو  ،الفسػػاد فػػي إفريقيػػا مػػف خػػاؿ التعػػرؼ عمػػى ىيػػ ت مكافحػػة الفسػػاد إفريقيػػا ك كطنيػػا
مػف خػاؿ الصادرة عف منظمة الشفافية الدكلية كنمكذج )الفصػؿ األكؿ(،  ػـ مكافحػة الفسػاد فػي إفريقيػا 

المكافحة القانكنيػة ك اإلعاميػة، ك التعػاكف االفريقػي فػي مجػاؿ الكشػؼ عػف ممارسػات الفسػاد ك قمعيػا 
 )الفصؿ ال اني(.
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 في إفريقيا: كشؼ و معاينة الفساد األوؿالفصؿ 
إف تفعيؿ آليات مكافحة الفساد في إفريقيا تحتاج إلى المزيد مف التعاكف ك التنسيؽ بيف الدكؿ 
اإلفريقية ك مدل قدرة الحككمات ك األنظمة عمى محاربة الفساد، كفقا لما جاء في إطار اتفاقية االتحػاد 

 القكانيف الكطنية. ، ك مختمؼ التشريعات ك2003اإلفريقي لمنع الفساد ك مكافحتو لسنة 

فػة بالكقايػة مػف مف الباب ال اني عند أجيزة الرقابة المكمّ  األكؿنحاكؿ الكقكؼ في ىذا الفصؿ 
ك قيػاس   الفساد ك مكافحتو إفريقيا ك كطنيا )المبحث األكؿ(، لنتعػرض إلػى المؤشػرات العالميػة لمعاينػة

 الفساد في إفريقيا )المبحث ال اني(.

 الفساد في إفريقياالمبحث األوؿ : كشؼ 

       إف مكاجيػػػة الفسػػػاد يحتػػػاج إلػػػى تكظيػػػؼ مختمػػػؼ اتليػػػات القانكنيػػػة ك القضػػػائية لمكقايػػػة منػػػو
، لػػػذلؾ تتطمػػػب الكقايػػػة مػػػف الفسػػػاد ك مكافحتػػػو 1ك مكافحتػػػو ك تنشػػػيط  ك تفعيػػػؿ دكر األجيػػػزة الرقابيػػػة 

 إنشاء ىيئات  ك أجيزة إفريقية ك كطنية. 

المكمفػػػة بالكقايػػػة مػػػف الفسػػػاد ك مكافحتػػػو مػػػا ىػػػي إال ترسػػػيخ ك تحقيػػػؽ لمػػػا إف ىيئػػػات الرقابػػػة 
الكطنيػػة لمكافحػػة  اتليػػاتباإلضػػافة إلػى  ؛تضػمنتو االتفاقيػػات الدكليػػة مػف مسػػاعي لمقضػػاء عمػى الفسػػاد

 الفساد.

 المطمب األوؿ : آلية المتابعة اإلفريقية

لتحقيػؽ التنميػة ك قػد أنشػأت مػف لطالما سػعت إفريقيػا إلػى محاربػة الفسػاد فػي إطػار مسػاعييا 
   أجؿ ذلؾ مجمس استشارم حكؿ الفسػاد داخػؿ اإلتحػاد اإلفريقػي ك فيمػا يمػي نحػاكؿ التعػرؼ عمػى نشػأتو

 ك كظائفو.

 

 
                                                           

مختار شبيمي،   اإلجراـ االقتصادم  ك المالي الدكلي ك سبؿ مكافحتو  ، الطبعة ال انية، دار ىكمو لمطباعة ك النشر  1
 .53، ص 2012ك التكزيع، الجزائر، 
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 نشأة المجمس االستشاري اإلفريقي حوؿ الفساد الفرع األوؿ :

      تـ إنشاء المجمس االستشارم حكؿ الفساد في إطار اتفاقية االتحاد اإلفريقي لمنع الفساد 

، حيػػث يتكػػكف (UA)ك ليػػة لممتابعػػة حػػكؿ الفسػػاد داخػػؿ اإلتحػػاد اإلفريقػػي  1 2003ك مكافحتػػو لسػػنة     
ئمػػػة مػػػف عضػػػكا ينتخػػػبيـ المجمػػس التنفيػػػذم لاتحػػاد اإلفريقػػػي مػػػف بػػيف قا 11المجمػػس االستشػػػارم مػػف 

الخبػػراء ليػػر المتحيػػزيف الػػذم يتمتعػػكف بػػأعمى مسػػتكل مػػف النزاىػػة ك الكفػػاءة المعتػػرؼ بيػػا فػػي المسػػائؿ 
 المتعمقة بمنع الفساد ك مكافحتو ك الجرائـ ذات الصمة تقترحيـ الدكؿ األطراؼ.

عنػػػد انتخػػػاب أعضػػػاء المجمػػػس االستشػػػارم، يضػػػمف المجمػػػس التنفيػػػذم تم ػػػيا متكافئػػػا بػػػيف 
 تم يا جغرافيا عادال. الجنسيف ك

كما يقكـ أعضاء المجمس بأعماليـ بصفتيـ الشخصية ك يتـ تعينيـ لمدة سنتيف قابمة لمتجديد 
 مرة كاحدة.

 الفرع الثاني : وظائؼ المجمس االستشاري

 : 2يقـك المجمس االستشارم اإلفريقي بعدة كظائؼ نذكر

 الفساد في القارة، تعزيز ك تشجيع اتخاذ ك تطبيؽ اإلجراءات الازمة لمنع -

جمع الك ائؽ ك المعمكمات بخصكص طابع الفساد ك الجػرائـ ذات الصػمة ك نطاقػو فػي  -
 إفريقيا،

إيجاد األساليب الازمة لتحميؿ طابع الفساد ك الجرائـ ذات الصػمة ك نطاقػو فػي إفريقيػا  -
 ،ك نشر المعمكمات ك تكعية الجميكر بات ار السمبية لمفساد ك الجرائـ ذات الصمة

تقػػػديـ النصػػػح لمحككمػػػات حػػػكؿ كيفيػػػة معالجػػػة كار ػػػة الفسػػػاد فػػػي نطػػػاؽ اختصاصػػػاتيا  -
 القضائية المحمية ك الجرائـ ذات الصمة،

جمع المعمكمات ك تحميػؿ سػمكؾ ك تصػرفات الشػركات المتعػددة التػي تعمػؿ فػي إفريقيػا        -
مػف ىػذه االتفاقيػة فػي   1/ 18ك نشر ىذه المعمكمات بيف السمطات الكطنية كما تـ تحديػدىا فػي المػادة 

 مجاؿ التعاكف ك المساعدة القانكنية المتبادلة،

                                                           
 مف اتفاقية االتحاد اإلفريقي لمنع الفساد ك مكافحتو. 4إلى  1الفقرات مف  22المادة  1
 مف اتفاقية االتحاد اإلفريقي لمنع الفساد ك مكافحتو. 5/ 22المادة  2
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 تطكير ك تعزيز اعتماد مدكنات سمكؾ متسقة لممكظفيف العمكمييف، -

إقامػػػة شػػػراكات مػػػع المجنػػػة اإلفريقيػػػة لحقػػػكؽ اإلنسػػػاف ك الشػػػعكب ك المجتمػػػع المػػػدني  -
لير الحككميػة بغيػة تسػييؿ الحػكار فػي مجػاؿ اإلفريقي ك المنظمات الحككمية ك الحككمية المشتركة ك 

 مكافحة الفساد ك الجرائـ ذات الصمة،

تقػديـ التقػػارير بانتظػػاـ إلػػى المجمػػس التنفيػػذم حػػكؿ التقػػدـ الػػذم تحػػرزه كػػؿ دكلػػة طػػرؼ  -
 في االمت اؿ ألحكاـ ىذه االتفاقية،

يػزة صػنع ؽ بالفسػاد ك الجػرائـ ذات الصػمة قػد تكمفػو بيػا أجالقياـ بػأم ميػاـ أخػرل تتعمّػ -
 سياسات االتحاد اإلفريقي.

 
، فػاف المجمػس يعتمػد قكاعػد اإلجػراءات الخاصػة بػو، حيػث  1أما فيمػا يتعمػؽ بػاإلجراءات 

تمتػػـز الػػدكؿ األطػػراؼ بػػإباغ المجمػػس فػػي لضػػكف سػػنة مػػف دخػػكؿ ىػػذه االتفاقيػػة حيػػز التنفيػػذ، بالتقػػدـ 
           ا ذات الصػػػػمة، قيػػػػاـ السػػػػمطات المحػػػػرز فػػػػي تنفيػػػػذىا،  ػػػػـ تكفػػػػؿ كػػػػؿ دكلػػػػة طػػػػرؼ مػػػػف خػػػػاؿ إجراءاتيػػػػ

أك الككػاالت الكطنيػة لمكافحػػة الفسػاد بتقػػديـ تقاريرىػا إلػى المجمػػس مػرة كػػؿ سػنة عمػى األقػػؿ قبػؿ انعقػػاد 
 الدكرات العادية ألجيزة تكجيو السياسات في االتحاد اإلفريقي. 

 آليات الرقابة الوطنية المطمب الثاني :

خاؿ قكانينيا المحميػة عمػى مكافحػة الفسػاد ك كضػع حػد ليػذه إف الدكؿ اإلفريقية تحرص مف 
اتفػػة التػػي أصػػبحت تمػػس كػػؿ الميػػاديف، لػػذلؾ قامػػت الػػدكؿ اإلفريقيػػة مػػف خػػاؿ قكانينيػػا حػػكؿ الفسػػاد، 

 بإنشاء ىيئات كطنية لمكافحة الفساد تنفيذا أيضا اللتزاماتيا اإلفريقية ك الدكلية.

زة الرقابة المكمفة بالكقاية مػف الفسػاد ك مكافحتػو فػي مف خاؿ ىذا المطمب نحاكؿ دراسة أجي
 كا مف الجزائر ك نيجيريا نمكذجا.

 ىيآت مكافحة الفساد في الجزائر الفرع األوؿ :

ك مكافحتػػو   لقػد تػػـ إنشػاء الييئػػات الكطنيػػة لمكافحػة الفسػػاد بمكجػب قػػانكف الكقايػػة مػف الفسػػاد
فػي البػػاب ال الػث ك الػػذم نػص عمػػى الييئػة الكطنيػػة لمكقايػة مػػف الفسػاد ك مكافحتػػو مػف خػػاؿ  06-01

                                                           
 اتفاقية االتحاد اإلفريقي لمنع الفساد ك مكافحتو.مف  7 - 6الفقرتيف  22المادة  1
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المػؤرخ فػي  05-10منو،  ـ أضاؼ المشرع إلى ىذه الييئػة بمكجػب األمػر رقػـ  24إلى  17المكاد مف 
ة فػػي الػػػديكاف بييئػػة أخػػرل لمكافحػػة الفسػػاد المتم مػػ 01-06الػػذم يػػتمـ قػػانكف  2010لشػػت سػػنة  26

المركزم لقمػع الفسػاد ك الػذم يعمػؿ بجانػب الييئػة الكطنيػة لمكقايػة مػف الفسػاد فػي محاربػة ىػذه الظػاىرة 
 في الجزائر ك فيما يمي تفصيؿ بذلؾ.

 الييئة الوطنية لموقاية مف الفساد و مكافحتو -أوال

لمتعمػػػػؽ ، ا2006فبرايػػػر  20المػػػؤرخ فػػػي  01-06نػػػص المشػػػرع الجزائػػػرم فػػػي القػػػػانكف رقػػػـ 
         بالكقايػػػػة مػػػػف الفسػػػػاد ك مكافحتػػػػو عمػػػػى إنشػػػػاء جيػػػػاز يتم ػػػػؿ فػػػػي   الييئػػػػة الكطنيػػػػة لمكقايػػػػة مػػػػف الفسػػػػاد

 413-06ك مكافحتػػو  ،  ػػػـ حػػّدد تشػػػكيمتيا ك تنظيميػػا ك كيفيػػػة سػػيرىا بمكجػػػب المرسػػكـ الرئاسػػػي رقػػػـ 
المػػؤرخ  64 -12رقػػـ  المعػػدؿ ك المػػتمـ بمكجػػب المرسػػـك الرئاسػػي 2006نػػكفمبر سػػنة  22المػػؤرخ فػػي 

، عمػػى ىػػذا األسػػاس سػػنتعرؼ مػػف خػػاؿ ىػػذه الدراسػػة عمػػى النظػػاـ القػػانكني  2012فبرايػػر سػػنة  7فػػي
 لمييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد ك مكافحتو

 نشأة الييئة الوطنية و تعريفيا  -0

إف إنشػػاء الييئػػة الكطنيػػة يػػدخؿ ضػػمف اتليػػات القانكنيػػة الراميػػة إلػػى الكقايػػة مػػف انتشػػار 
، حيث تنشأ ىيئة كطنية مكمفة بالكقاية مف الفساد ك مكافحتو، قصد تنفيػذ  1الفساد ك قمعو ك مكافحتو 

 .2اإلستراتيجية الكطنية في مجاؿ مكافحة الفساد

درجة األكلى القضاء عمػى كػؿ جػرائـ الفسػاد، باإلضػافة مف دكافع إنشاء الييئة الكطنية ىك بال
األمـ  ، ك اتفاقية2003االتحاد اإلفريقي لمنع الفساد ك مكافحتو لسنة  إلى مصادقة الجزائر عمى اتفاقية

 .3 2003المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 

                                                           
أحمد عمراني،  آليات الكقاية مف الفساد ك مكافحتو في الجزائر )مقاربة قانكنية ك مؤسساتية(  ، مجمة العمـك  1

 .49، ص 2012، ديسمبر 2اإلنسانية، العدد 
 ، يتعمؽ بالكقاية مف الفساد ك مكافحتو.2006فبراير  20المؤرخ في  01 – 06مف قانكف رقـ  17المادة  2

زكزك زكليخة،   جرائـ الصفقات العمكمية ك آلية مكافحتيا في التشريع الجزائرم  ، الطبعة األكلى، دار الراية،  3
 .246 -245 ، ص2016الجزائر، 
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لممبػػادئ ا كػػػؿ دكلػػػة طػػػرؼ، كفقػػمػػف اتفاقيػػة األمػػـ المتحػػدة عمػػى تكفػػؿ  6حيػػث تػػنص المػػادة 
 :ة أك ىيئات، حسب االقتضاء، تتكلى منع الفساد، بكسائؿ م ؿاألساسية لنظاميا القانكني، كجكد ىيئ

ى تنفيػذ مػف ىػػذه االتفاقيػة، كاإلشػراؼ عمػ 5تنفيذ السياسات المشار إلييػا فػي المػادة  -
 .تمؾ السياسات كتنسيقو، عند االقتضاء

 .زيادة المعارؼ المتعمقة بمنع الفساد كتعميميا -

ة أك الييئػات ية لنظاميػا القػانكني، بمػنح الييئػادئ األساسػتقكـ كؿ دكلة طرؼ، كفقا لممبػكما  
ة أك الييئػػات مػػف االضػػطاع بكظائفيػػا مػػا يمػػـز مػػف االسػػتقالية، لتمكػػيف تمػػؾ الييئػػ سػػابقاالمشػػار إلييػػا 

يف اديػػة كمػػكظفتػػأ ير ال مسػػكغ لػػو. كينبغػػي تػػكفير مػػا يمػػـز مػػف مػػكارد م بصػػكرة فعالػػة كبمنػػأل عػػػف أم
 .ؤالء المكظفكف مف تدريب لاضطاع بكظائفيـمتخصصيف، ككذلؾ ما قد يحتاج إليو ى

مطة أك السػػمطات ة طػػرؼ بػػإباغ األمػػيف العػػاـ لألمػػـ المتحػػدة باسػػـ كعنػػكاف السػػتقػػـك كػػؿ دكلػػ
 .ددة لمنع الفساداألخػرل عمػى كضػع كتنفيػذ تدابير مح التي يمكف أف تساعد الدكؿ األطػراؼ

الييئػة الكطنيػة لمكقايػة  01-06مػف القػانكف رقػـ  18قد عػرؼ المشػرع الجزائػرم فػي المػادة  ك
، 1مػػػف الفسػػػاد ك مكافحتػػػو بأنيػػػا سػػػمطة إداريػػػة مسػػػتقمة تتمتػػػع بالشخصػػػية المعنكيػػػة ك االسػػػتقاؿ المػػػالي

 تكضع لدل رئيس الجميكرية.

ضػمف السػمطات اإلداريػة لقػد اعتبػر المشػرع الجزائػرم مػف خػاؿ نػص المػادة، الييئػة الكطنيػة 
 نذكر منيا : 2المستقمة، لذلؾ نص عمى مجمكعة مف التدابير تضمف استقالية ىذه الييئة 

قيػػػػاـ األعضػػػػاء ك المػػػػكظفيف التػػػػابعيف لمييئػػػػة، المػػػػؤىميف لاطػػػػاع عمػػػػى معمكمػػػػات  -
 يـ.شخصية ك عمكما عمى أية معمكمات ذات طابع سرم، بتأدية اليميف الخاصة بيـ قبؿ استاـ ميام

 

معػػكف عمػػى ىػػذه المعمكمػػات السػػرية، حيػػث يػػؤدم أعضػػاء الييئػػة ك المسػػتخدميف الػػذيف قػػد يطّ 
 أماـ المجمس القضائي، قبؿ تنصيبيـ، اليميف اتتية :

                                                           
 . ، يتعمؽ بالكقاية مف الفساد ك مكافحتو2006فبراير  20المؤرخ في  01 – 06قانكف رقـ مف  18المادة  1

 .نفس القانكفمف  19المادة  2
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        أقسـ باهلل العمي العظيـ ، أف أقػكـ بعممػي أحسػف قيػاـ ، ك أف أخمػص فػي تأديػة مينتػي  ك أكػتـ سػرىا
 1ك أسمؾ في كؿ الظركؼ سمككا شريفا   

 تزكيد الييئة بالكسائؿ البشرية ك المادية الازمة لتأدية مياميا،  -

 التككيف المناسب ك العالي المستكل لمستخدمييا، -

             ضػػػػػػماف أمػػػػػػف ك حمايػػػػػػة أعضػػػػػػاء ك مػػػػػػكظفيف الييئػػػػػػة مػػػػػػف كػػػػػػؿ أشػػػػػػكاؿ الضػػػػػػغط  -
       أك االعتػػداء ميمػػا يكػػف نكعػػو، التػػي قػػد يتعرضػػكف ليػػا أ نػػاء  أك التيديػػد أك اإلىانػػة ك الشػػتـ أك الترىيػػب

 أك بمناسبة ممارستيـ لمياميـ.

 

لقياـ الييئة الكطنية بتنفيذ اإلستراتيجية الكطنيػة لمكافحػة الفسػاد البػد مػف اسػتقاليتيا عضػكيا       
 .2ك كظيفيا 

  : تتجسد في عدة مظاىر قصد ضماف حيادىا أ ناء ممارسة مياميا االستقاللية العضوية
مػػف خػػاؿ تعػػدد ىياكميػػا لمقيػػاـ بكظائفيػػا المتشػػعبة ك المتعػػددة، األمػػر الػػذم دفػػع بالمشػػرع الجزائػػرم إلػػى 

، لكػػف مػػا ياحػػظ أف  3كضػػع مصػػمحة مػػزكدة بيياكػػؿ إداريػػة ك تقنيػػة مختمفػػة تتم ػػؿ فػػي األمانػػة العامػػة 
( 06ك سػػتة )  السػػتقالية الييئػػة الكطنيػػة، حيػػث تتشػػكؿ الييئػػة الكطنيػػة مػػف رئػػيس ىنػػاؾ تقييػػد نكعػػا مػػا

         ( كاحػػػدة1( سػػػنكات قابمػػػة لمتجديػػػد مػػػرة )5أعضػػػاء يػػػتـ تعييػػػنيـ بمكجػػػب مرسػػػـك رئاسػػػي لمػػػدة خمػػػس )
ا ، مما يعني أف الييئة الكطنية تابعة لمسػمطة التنفيذيػة، ىػذا مػ 4ك تنيى مياميـ حسب األشكاؿ نفسيا 

 يفيد تقييد استقاليتيا في ممارسة مياميا المخكلة قانكنا.
 

  :تمتػػػاز الييئػػػة الكطنيػػػة بػػػكظيفتيف، كظيفػػػة ذات طػػػابع استشػػػارماالسػػػتقاللية الوظيفيػػػة،           
 ك أخرل رقابي.

                                                           
، يحدد تشكيمة الييئة الكطنية 2006نكفمبر سنة  22المؤرخ في  413 – 06مف المرسـك الرئاسي، رقـ  20المادة  1

نكفمبر سنة  22المؤرخة في  74العدد ش د ج ج ر جلمكقاية مف الفساد ك مكافحتو ك تنظيميا ك كيفيات سيرىا، 
2006. 

 .248زكزك زكليخة، المرجع السابؽ، ص  2
 .250 – 249نفس المرجع، ص  3

يحدد تشكيمة الييئة الكطنية لمكقاية  2006نكفمبر سنة  22المؤرخ في  413-06ئاسي رقـ مف المرسـك الر  5المادة  4
 مف الفساد ك مكافحتو ك تنظيميا ك كيفية سيرىا. 
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تعتبر مجمؿ اختصاصات الييئة الكطنية ذات طػابع استشػارم تتحػدد وظيفة استشارية : 
ك النزاىػػة،  الفسػػاد، مػػف خػػاؿ اقتػػراح سياسػػة شػػاممة تجسػػد مبػػادئ دكلػػة القػػانكفأصػػا فػػي الكقايػػة مػػف 

الشػػفافية، المسػػؤكلية فػػي تسػػيير الشػػؤكف ك األمػػكاؿ العمكميػػة، كػػذلؾ اقتػػراح مجمكعػػة مػػف التػػدابير ذات 
 الطابع التشريعي ك التنظيمي ك العمؿ في إطار التعاكف مع ىيئات مكافحة الفساد اإلقميمية ك الدكلية.

تتجسػػد مػػػف خػػػاؿ تمقييػػػا التصػػػريحات بالممتمكػػػات الخاصػػػة وظيفػػػة رقابيػػػة )أو إداريػػػة(: 
بػػػالمكظفيف العمػػػكمييف ك حفػػػظ كػػػؿ المعمكمػػػات الػػػكاردة فييػػػا، ضػػػمانا لمشػػػفافية ؛  ك حمايػػػة الممتمكػػػات 
العمكمية ك نزاىة األشخاص المكمفيف بالخدمة العمكمية ، يعتبر ىذا التصريح إجراء جكىرم يبيف مدل 

 .1تطكر الذمة المالية لممكظؼ العمكمي؛ ك مقارنة البيانات الكاردة قبا ك بعد ذلؾ 

ك تعػػدد كظائفيػػػا ال يضػػمف االسػػػتقالية التامػػة، ذلػػػؾ أف تمكيػػػؿ الييئػػة مػػػف قبػػؿ الدكلػػػة عػػػف  
طريؽ اإلعانات يحػد مػف اسػتقاليتيا الماليػة، كػذلؾ خضػكعيا لرقابػة ماليػة يمارسػيا مراقػب مػالي يعينػو 

 ير المكمؼ بالمالية، ىذا ما يبرز ك يرا تبعية الييئة الكطنية المالية لمسمطة التنفيذية.الكز 

كمػػا ترفػػع الييئػػة الكطنيػػة إلػػى رئػػيس الجميكريػػة تقريػػر سػػنكم يتضػػمف تقيػػيـ لمنشػػاطات ذات 
   .2الصمة لمكقاية مف الفساد ك مكافحتو؛ ك كدا النقائص المعاينة ك التكصيات المقترحة عند االقتضاء

 مياـ الييئة الوطنية  -2

 : 3تكمؼ الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد ك مكافحتو بعدة مياـ نذكر منيا 

اقتػػراح سياسػػة شػػاممة لمكقايػػة مػػف الفسػػاد تجسػػد مبػػادئ دكلػػة القػػانكف ك تعكػػس النزاىػػة           -
 ك الشفافية ك المسؤكلية في تسيير الشؤكف ك األمكاؿ العمكمية،

تخػػص الكقايػػة مػػف الفسػػاد، لكػػؿ شػػخص أك ىيئػػة عمكميػػة أك خاصػػة،           تقػػديـ تكجييػػات -
ك اقتراح تدابير خاصة منيػا ذات الطػابع التشػريعي ك التنظيمػي لمكقايػة مػف الفسػاد، ك كػذا التعػاكف مػع 

 القطاعات المعنية العمكمية ك الخاصة في إعداد قكاعد أخاقية المينة،

 المكاطنيف بات ار الضارة الناجمة عف الفساد،إعداد برامج تسمح بتكعية ك تحسيس  -

                                                           
 .351-350أحمد عمراني، المرجع السابؽ، ص  1
 مكافحتو.المتعمؽ بالكقاية مف الفساد ك ، 2006فبراير  20المؤرخ في  01 – 06 رقـ مف قانكف 24المادة  2

 نفس القانكف.مف  20المادة  3
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جمع ك مركزة ك استغاؿ كؿ المعمكمات التي يمكف أف تساىـ في الكشػؼ عػف أعمػاؿ  -
الفساد ك الكقاية منيػا، السػيما البحػث فػي التشػريع ك التنظػيـ ك اإلجػراءات ك الممارسػات اإلداريػة، عػف 

 عكامؿ الفساد ألجؿ تقديـ تكصيات إلزالتيا.

يـ الػػدكرم ألدكات القانكنيػػة ك اإلجػػراءات اإلداريػػة الراميػػة إلػػى الكقايػػة مػػف الفسػػاد      التقيػػ -
 ك مكافحتو ك النظر في مدل فعاليتيا.

تمقػػػي التصػػػريحات بالممتمكػػػات الخاصػػػة بػػػالمكظفيف العمػػػكمييف بصػػػفة دكريػػػة ك دراسػػػة         -
 ك استغاؿ المعمكمات الكاردة فييا ك السير عمى حفظيا.

 نة بالنيابة العامة لجمع األدلة ك التحرم في كقائع ذات عاقة بالفساد،االستعا -

ضػػماف تنسػػيؽ ك متابعػػة النشػػاطات ك األعمػػاؿ المباشػػرة ميػػدانيا، عمػػى أسػػاس التقػػارير  -
الدكرية ك المنتظمة المدعمة بإحصائيات ك تحاليؿ متصمة بمجاؿ الكقايػة مػف الفسػاد ك مكافحتػو، التػي 

 ك المتدخميف المعنييف، ترد إلييا مف القطاعات

السػػير عمػػى تعزيػػز التنسػػيؽ مػػا بػػيف القطاعػػات، ك عمػػى التعػػاكف مػػع ىيئػػات مكافحػػة   -
 الفساد عمى الصعيديف الكطني ك الدكلي،

الحػػػث عمػػػى كػػػؿ نشػػػاط يتعمػػػؽ بالبحػػػث عػػػف األعمػػػاؿ المباشػػػرة فػػػي مجػػػاؿ الكقايػػػة مػػػف  -
 ك مكافحتو، ك تقييميا. الفساد

 تشكيمة الييئة الوطنية -3

إف تشػكيمة الييئػػة الكطنيػػة لمكقايػة مػػف الفسػػاد ك مكافحتػػو ك تنظيميػا ك كيفيػػات سػػيرىا حػػددت 
ؿ ك المػػتمـ ، المعػػدّ  1 2006نػػكفمبر سػػنة  22المػػؤرخ فػػي  413 – 06بمكجػػب المرسػػـك الرئاسػػي رقػػـ 
 .2 2012فبراير  7المؤرخ في  64 – 12بمكجب المرسـك الرئاسي رقـ 

 

                                                           
 .2006نكفمبر سنة  22المؤرخة في  74ج ر ج ج د ش العدد 1
 .2012فبراير سنة  15المؤرخة في  08ج ر ج ج د ش العدد 2
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( أعضػػػاء يعينػػػكف بمكجػػػب 6تقيػػػيـ يتشػػػكؿ مػػػف رئػػػيس ك سػػػتة )تضػػػـ الييئػػػة مجمػػػس يقظػػػة ك 
( سػػػنكات قابمػػػة لمتجديػػػد مػػػرة كاحػػػدة، ك تنيػػػي ميػػػاميـ حسػػػب األشػػػكاؿ 5مرسػػػـك رئاسػػػي لمػػػدة خمػػػس )

 .1نفسيا

ك ألداء  ،2إف إنشػاء الييئػة الكطنيػػة يعتبػر عمػا رئيسػػيا لمكافحػة ظػاىرة الفسػػاد ك الحػد منيػػا 
 كؿ اتتية :الييئة مياميا فإنيا تزكد بالييا

 أمانة عامة. -

 قسـ مكمؼ بالك ائؽ ك التحاليؿ ك التحسيس. -

 قسـ مكمؼ بمعالجة التصريحات بالممتمكات. -

 .3قسـ مكمؼ بالتنسيؽ ك التعاكف الدكلي -
 

 ك فيما يمي تفصيؿ لمكظائؼ التي تقـك بيا ىياكؿ الييئة كما يمي :
 

 رئيس الييئة - أ

 يكمؼ رئيس الييئة بما يأتي :
 عمؿ الييئة، إعداد برنامج -

 تنفيذ التدابير التي تدخؿ في إطار السياسة الكطنية لمكقاية مف الفساد ك مكافحتو، -

 إدارة أشغاؿ مجمس اليقظة ك التقييـ، -

 السير عمى تطبيؽ برنامج عمؿ الييئة ك النظاـ الداخمي، -

 ك مكافحتو. إعداد ك تنفيذ برامج تككيف إطارات الدكلة في مجاؿ الكقاية مف الفساد  -

 تم يؿ الييئة لدل السمطات ك الييئات الكطنية ك الدكلية، -

 كؿ عمؿ مف أعماؿ التسيير يرتبط بمكضكع الييئة، -

                                                           
المرسـك مف  5تعدؿ ك تتمـ المادة ، 2012فبراير سنة  7المؤرخ في  64 -12مف المرسـك الرئاسي رقـ  2المادة  1

 .2006نكفمبر سنة  22المؤرخ في  413 – 06الرئاسي رقـ 
 ، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في  2012- 1999باديس بكسعيكد،   مؤسسة مكافحة الفساد في الجزائر  2

 .106، ص 2015العمـك السياسية، تخصص التنظيـ ك السياسات، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، 
المذككر  413 -06المرسـك الرئاسي رقـ  مف 6تعدؿ ك تتمـ المادة ،  64 – 12مف المرسـك الرئاسي رقـ  3المادة  3

 أعاه.
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تحكيػػػؿ الممفػػػات التػػػي تتضػػػمف كقػػػائع بإمكانػػػو أف تشػػػكؿ مخالفػػػة جزائيػػػة إلػػػى كزيػػػر  -
 العدؿ، حافظ األختاـ قصد تحريؾ الدعكل العمكمية، عند االقتضاء،

 في كؿ أعماؿ الحياة المدنية، تم يؿ الييئة أماـ القضاء ك -

 ممارسة السمطة السممية عمى جميع المستخدميف، -

تطكير التعاكف مع ىيئات مكافحة الفساد عمػى المسػتكل الػدكلي ك تبػادؿ المعمكمػات  -
 بمناسبة التحقيقات الجارية،

كما يمكف رئػيس الييئػة أف يسػند إلػى أعضػاء مجمػس اليقظػة ك التقيػيـ ميمػة تنشػيط  -
كعاتية فػػػي إطػػػار تنفيػػػذ برنػػػامج عمػػػؿ الييئػػػة ك كػػػذا المشػػػاركة فػػػي فػػػرؽ عمػػػؿ مكضػػػ

التظػػاىرات الكطنيػػة ك الدكليػػة المرتبطػػة بالكقايػػة مػػف الفسػػاد ك مكافحتػػو ك المسػػاىمة 
 ، 1 في أعماليا

 

منػػػو ك التػػػػي تػػػػتمـ أحكػػػػاـ  7بمكجػػػػب المػػػػادة  64 – 12كمػػػا أضػػػػاؼ المرسػػػػـك الرئاسػػػي رقػػػػـ 
مكرر ك التي تنص عمى أنو  9بمادة  2006نكفمبر  22المؤرخ في  413 – 06المرسكـ الرئاسي رقـ 

  يساعد رئيس الييئة مػدير دراسػات يكمػؼ عمػى الخصػكص بتحضػير نشػاطات الػرئيس ك تنظيميػا فػي 
 مجاؿ االتصاالت مع المؤسسات العمكمية ك كذا العاقات مع األجيزة اإلعامية ك الحركة الجمعكية .

 األميف العاـ  -ب

 يكمؼ األميف العاـ، تحت سمطة رئيس الييئة عمى الخصكص بما يأتي :
 

 تنشيط عمؿ ىياكؿ الييئة ك تنسيقيا ك تقييميا، -

 السير عمى تنفيذ برنامج عمؿ الييئة، -

تنسيؽ األشغاؿ المتعمقة بإعداد مشػركع التقريػر السػنكم ك حصػائؿ نشػاطات الييئػة،  -
 باالتصاؿ مع رؤساء األقساـ،

                                                           
 22المؤرخ في  413 – 06مف المرسـك الرئاسي رقـ  9، تتمـ المادة  64 – 12مف المرسـك الرئاسي رقـ  6المادة  1

     .2006نكفمبر سنة 
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اإلدارم ك المػػالي لمصػػػالح الييئػػػة ك يسػػاعد األمػػػيف العػػاـ فػػػي ىػػػذه ضػػماف التسػػػيير  -
     الميػػػاـ نائػػػب مػػػدير مكمػػػؼ بالمسػػػتخدميف ك الكسػػػائؿ، نائػػػب مػػػدير مكمػػػؼ بالميزانيػػػة 

 .1ك المحاسبة 

 قسـ الوثائؽ و التحاليؿ و التحسيس  -ت

 يكمؼ قسـ الك ائؽ ك التحاليؿ ك التحسيس عمى الخصكص بما يأتي :
الدراسػات ك التحقيقػات ك التحاليػؿ االقتصػادية أك االجتماعيػة، ك ذلػؾ عمػى  القياـ بكؿ -

الخصػػكص بيػػدؼ تحديػػد نمػػاذج الفسػػاد ك طرائقػػو مػػف أجػػؿ تنػػكير السياسػػة الشػػاممة لمكقايػػة مػػف الفسػػاد           
 ك مكافحتو،

دراسػػػػة الجكانػػػػب التػػػػي قػػػػد تشػػػػجع عمػػػػى ممارسػػػػة الفسػػػػاد ك اقتػػػػراح التكصػػػػيات الكفيمػػػػة  -
            عمييػػػا، مػػػف خػػػاؿ التشػػػريع ك التنظػػػيـ الجػػػارم بيمػػػا العمػػػؿ ك كػػػذا عمػػػى مسػػػتكل اإلجػػػراءاتبالقضػػػاء 

 ك الممارسات اإلدارية، عمى ضكء تنفيذىا،

دراسػػة ك تعمػػيـ ك اقتػػراح اإلجػػراءات المتصػػمة بحفػػظ البيانػػات الازمػػة لنشػػاطات الييئػػة       -
          باالعتمػػػاد عمػػػى اسػػػتخداـ تكنكلكجيػػػات االتصػػػاؿك مياميػػػا ك الكصػػػكؿ إلييػػػا ك تكزيعيػػػا، بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ 

 ك اإلعاـ الحدي ة.

تصػػميـ ك اقتػػراح نمػػاذج الك ػػائؽ المعياريػػة فػػي جمػػع المعمكمػػات ك تحميميػػا سػػكاء منيػػا  -
 المكجية لاستعماؿ الداخمي أك الخارجي.

المتعمقػػة دراسػػة المعػػايير ك المقػػاييس العالميػػة المعمػػكؿ بيػػا فػػي التحميػػؿ ك االتصػػاؿ ك  -
 بالكقاية مف الفساد ك مكافحتو بغرض اعتمادىا ك تكييفيا ك تكزيعيا.

اقتػػػػراح ك تنشػػػػيط البػػػػرامج ك األعمػػػػاؿ التحسيسػػػػية بالتنسػػػػيؽ مػػػػع اليياكػػػػؿ األخػػػػرل فػػػػي  -
 الييئة.

ترقيػػػػة إدخػػػػاؿ قكاعػػػػد أخاقيػػػػات المينػػػػة ك الشػػػػفافية ك تعميميػػػػا عمػػػػى مسػػػػتكل الييئػػػػات  -
 ع المؤسسات المعنية.العمكمية ك الخاصة، بالتشاكر م

                                                           
المؤرخ في  413 – 06مف المرسـك الرئاسي رقـ  7، تعدؿ ك تتمـ المادة 64 -12الرئاسي رقـ مف المرسـك  4المادة  1

 .2006نكفمبر سنة  22
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تكػػػكيف رصػػػيد ك ػػػائقي ك مكتبػػػي فػػػي ميػػػداف الكقايػػػة مػػػف الفسػػػاد ك مكافحتػػػو ك ضػػػماف  -
 ك استعمالو. حفظو

 .1ك في األخير إعداد تقارير دكرية لنشاطاتو  -

 

 قسـ معالجة التصريحات بالممتمكات  -ث

 يكمؼ قسـ معالجة التصريحات بالممتمكات، عمى الخصكص بما يأتي :
 2التصريحات بالممتمكات لألعكاف العمكمييف كما ىك منصػكص عميػو فػي الفقػرة تمقي  -

مػف  2ك بالرجكع إلى الفقػرة  2006فبراير سنة  20المؤرخ في  01 - 06مف القانكف رقـ  6مف المادة 
المذككر أعاه نجد أنو يككف التصريح بممتمكات رؤساء ك أعضػاء المجػالس الشػعبية المحميػة  6المادة 
بة أماـ الييئة ك يككف محؿ نشر عف طريؽ التعميؽ فػي لكحػة اإلعانػات بمقػر البمديػة أك الكاليػة المنتخ

 حسب الحالة خاؿ شير مف تاريخ انتخابيـ.

اقتراح شركط ك كيفيات ك إجراءات تجميع ك مركزة ك تحكيؿ التصريحات بالممتمكات،  -
 اكر مع المؤسسات ك اإلدارات المعنية،طبقا لألحكاـ التشريعية ك التنظيمية المعمكؿ بيا ك بالتش

 القياـ بمعالجة التصريحات بالممتمكات ك تصنيفيا ك حفظيا، -

 استغاؿ التصريحات المتضمنة تغييرا في الذمة المالية. -

جمع ك استغاؿ العناصر التي يمكف أف تؤدم إلى المتابعات القضائية ك السير عمى  -
 لتشريعية ك التنظيمية المعمكؿ بيا.إعطائيا الكجية المناسبة طبقا لألحكاـ ا

 .2إعداد تقارير دكرية لنشاطاتو  -

 

عمػػػػى المكظػػػػؼ العمػػػػكمي  01- 06قػػػػانكف مكافحػػػػة الفسػػػػاد  ك فػػػػي ىػػػػذا الصػػػػدد، قػػػػد فػػػػرض
التصريح بالممتمكات، ك جـر اإلخاؿ بيذا الكاجب مف خاؿ تجريـ عدـ التصريح أك التصريح الكاذب 

 بالممتمكات.

                                                           
المؤرخ في  413 -06مف المرسـك الرئاسي رقـ  12، يعدؿ ك يتمـ المادة 64-12مف المرسـك الرئاسي رقـ  8المادة  1

 .2006نكفمبر سنة  22
المؤرخ  413 -06مف المرسـك الرئاسي رقـ  13، يعدؿ ك يتمـ المادة 64 – 12مف المرسـك الرئاسي رقـ  9المادة  2

 .2006نكفمبر سنة  22في 
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أك التصريح الكاذب بالممتمكات أف يككف الجاني مكظؼ عمكمي، ىذا يقتضي عدـ التصريح 
ضػػػمانا لمشػػػفافية فػػػي تسػػػيير الشػػػؤكف  ،01-06رقػػػـ  مػػػف قػػػانكف 4مػػػف صػػػيالة المػػػادة  نستشػػػفو األمػػػر

  لمممتمكػات العمكميػة، ك حمايػة ،العمكمية ك نزاىة المػكظفيف العمػكمييف المكمفػيف بػأداء خدمػة عمكميػة 
فئة مػف المػكظفيف كيفيات التصريح بالممتمكات بالنسبة ل بذكر 01-06قانكف مف  6كما خصت المادة 

 العمكمييف الخاضعيف لكاجب التصريح بالممتمكات.

مف ىذا القانكف المكظؼ العمكمي بالتصريح بممتمكاتو، حيػث يػتـ اكتتػاب  4قد ألزمت المادة 
يػة بالنسػبة لػرئيس الجميكريػة، أعضػاء ىذا التصريح عند البدء في الخدمة أك عند بدايػة العيػدة االنتخاب

  البرلمػػاف ك رئػػيس المجمػػس الدسػػتكرم ك أعضػػاؤه ك الػػكزير األكؿ ك أعضػػاؤه ، رئػػيس مجمػػس المحاسػػبة
ك رؤسػاء ك أعضػاء المجػالس الشػعبية المحميػة المنتخبػة، كمػا  1محػافظ بنػؾ الجزائػر، السػفراء، القضػاة 

يجػػػػدد ىػػػػذا التصػػػػريح عنػػػػد كػػػػؿ زيػػػػادة فػػػػي الذمػػػػة الماليػػػػة لممكظػػػػؼ العمػػػػكمي، كػػػػذلؾ يكػػػػكف التصػػػػريح 
 بالممتمكات عند نياية العيدة االنتخابية أك انتياء الخدمة.

يحكزىػػػػا المكظػػػػػؼ التػػػػػي المنقكلػػػػة العقاريػػػػػة ك  يحتػػػػكم التصػػػػػريح بالممتمكػػػػات جػػػػػردا لألمػػػػاؾ
العمػػكمي أك أكاله القصػػر ك لػػك فػػي الشػػيكع، فػػي الجزائػػر ك / أك فػػي الخػػارج، يػػتـ التصػػريح بالممتمكػػات 

لػػػرئيس الجميكريػػػة، أعضػػػاء البرلمػػػاف، ك رئػػػيس المجمػػػس أمػػػاـ الػػػرئيس األكؿ لممحكمػػػة العميػػػا بالنسػػػبة 
  بة، محػػافظ بنػؾ الجزائػػرالدسػتكرم  ك أعضػائو، ك رئػػيس الحككمػة ك أعضػائيا ، رئػػيس مجمػس المحاسػ

السػػػفراء  ك القناصػػػمة ، الػػػكالة ، القضػػػاة ؛ ك ينشػػػر محتػػػكاه فػػػي الجريػػػدة الرسػػػمية لمجميكريػػػة الجزائريػػػة 
 ( المكالييف لتاريخ انتخاب المعنييف أك تسمميـ مياميـ.2الديمقراطية الشعبية خاؿ الشيريف )

س الشعبية المحمية المنتخبة، يككف أما بالنسبة لمتصريح بالممتمكات لرؤساء ك أعضاء المجال
أماـ الييئة الكطنية لمكقاية مػف الفسػاد ك مكافحتػو، محػؿ نشػر عػف طريػؽ التعميػؽ فػي لكحػة اإلعانػات 

 .2بمقر البمدية أك الكالية حسب الحالة خاؿ شير

                                                           
، يتعمؽ بالقانكف األساسي 2004سبتمبر سنة  6مؤرخ في  11 – 04قانكف العضكم رقـ مف ال 25نصت المادة  1

سنكات ك عند التعييف في كظيفة نكعية م ؿ )ككيؿ الجميكرية،  5كات كؿ لمقضاء، عمى أف يجدد التصريح بالممتم
  قاضي التحقيؽ، رئيس محكمة ...(.

 ، يتعمؽ بالكقاية مف الفساد ك مكافحتو.2006فبراير  20المؤرخ في  01–06رقـ  قانكفالمف  6المادة  2
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أمػػػا بالنسػػػبة لبػػػاقي المػػػكظفيف العمػػػكمييف، يػػػتـ تحديػػػد كيفيػػػات التصػػػريح بالممتمكػػػات بمكجػػػب 
، الػػػػػذم يحػػػػػّدد كيفيػػػػػات التصػػػػػريح 2006نػػػػػكفمبر  22المػػػػػؤرخ فػػػػػي  415- 06ـ الرئاسػػػػػي رقػػػػػـ المرسػػػػػك 

مػػف القػػانكف المتعمػػؽ  06بالممتمكػػات بالنسػػبة لممػػكظفيف العمػػكمييف ليػػر المنصػػكص عمػػييـ فػػي المػػادة 
المػػكظفيف العمػػكمييف أف ىػػؤالء يجػػب عمػػى  منػػو 2، حيػػث طبقػػا لممػػادة 1الفسػػاد ك مكافحتػػوبالكقايػػة مػػف 

 :  مف القانكف نفسو 4يكتتبكا التصريح بالممتمكات في اتجاؿ المحّددة بمكجب المادة 

أماـ السمطة الكصية، بالنسبة لممكظفيف العمكمييف الذيف يشغمكف مناصػب أك كظػائؼ عميػا -
 في الدكلة،

 أمػػاـ السػػمطة السػػممية المباشػػرة، بالنسػػبة لممػػكظفيف العمػػكمييف الػػذم تحػػدد قػػائمتيـ بقػػرار مػػف-
 السمطة المكمفة بالكظيفة العمكمية.

يكدع التصريح، مقابؿ كصؿ، مف قبؿ السمطة الكصية أك السممية لدل الييئة الكطنية لمكقاية 
 مف الفساد ك مكافحتو في آجاؿ معقكلة.

مػف  36إف عدـ التصريح أك التصريح الكاذب بالممتمكػات يعتبػر جريمػة تعاقػب عمييػا المػادة 
( سػنكات ك بغرامػة مػف 5( أشير إلػى خمػس )6بالحبس مف ستة ) 01 – 06رقـ قانكف مكافحة الفساد 

دج، قد جـر المشرع الجزائرم ىذا الفعؿ نظرا لعدـ مراعاة المكظؼ العمػكمي  500.000إلى  50.000
 لمكاجبات ك االلتزامات التي فرضيا عميو قانكف الكقاية مف الفساد ك مكافحتو. 

 قسـ التنسيؽ و التعاوف الدولي  -ج

 يكمؼ قسـ التنسيؽ ك التعاكف الدكلي، عمى الخصكص بما يأتي :

تحديػػػػد ك اقتػػػػراح ك تنفيػػػػذ الكيفيػػػػات ك اإلجػػػػراءات المتعمقػػػػة بالعاقػػػػات الكاجػػػػب إقامتيػػػػا مػػػػع 
ؤرخ في الم 01 – 06مف القانكف رقـ  21المؤسسات العمكمية ك الييئات الكطنية األخرل، طبقا لممادة 

ك ذلػػؾ  فػػي إطػػار تزكيػػد الييئػػة بالمعمكمػػات ك الك ػػائؽ المفيػػدة لكشػػؼ أفعػػاؿ الفسػػاد 2006فبرايػػر  20
 السيما بغرض :

 جمع كؿ المعمكمات الكفيمة بالكشؼ عف حاالت التساىؿ مع أفعاؿ الفساد. -

                                                           
1
 .  3007نوفمبر  33المؤرخ في  526- 07من المرسوم الرئاسي رقم  2المادة   
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القياـ أك العمؿ عمى القياـ بتقييـ أنظمة الرقابػة الداخميػة ك عمميػا المكجػكدة بغػرض  -
 تحديد مدل ىشاشتيا بالنسبة لممارسات الفساد.

 تجميع ك مركزة ك تحميؿ اإلحصائيات المتعمقة بأفعاؿ الفساد ك ممارساتو. -

اسػػتغاؿ المعمكمػػات الػػكاردة إلػػى الييئػػة بشػػأف حػػاالت فسػػاد يمكػػف أف تكػػكف محػػؿ  -
 ؿ بيما.متابعات قضائية ك السير عمى إيائيا الحمكؿ المناسبة لمتشريع ك التنظيـ المعمك 

تطبيؽ الكيفيات ك اإلجراءات المتعمقة بالتعاكف مع المؤسسات ك منظمات المجتمع  -
المػػدني ك الييئػػات الكطنيػػة ك الدكليػػة المختصػػة بالكقايػػة مػػف الفسػػاد ك مكافحتػػو، ك ذلػػؾ قصػػد ضػػماف 
              تبػػػػػادؿ لممعمكمػػػػػػات منػػػػػتظـ ك مفيػػػػػػد فػػػػػي تكحيػػػػػػد مقػػػػػاييس الطػػػػػػرؽ المعتمػػػػػدة فػػػػػػي الكقايػػػػػة مػػػػػػف الفسػػػػػػاد

 ك مكافحتو ك تطكير الخبرة الكطنية في ىذا الميداف.

دراسة كؿ كضعية تتخمميا عكامؿ بينػة لمخػاطر الفسػاد مػف شػأنيا أف تمحػؽ أضػرارا  -
 بمصالح الباد، بغرض تقديـ التكصيات المائمة بشأنيا.

مػػػات      المبػػػادرة ببػػػرامج ك دكرات تككينيػػػة يػػػتـ إنجازىػػػا بمسػػػاعدة المؤسسػػػات أك المنظ -
 ك الدكلية المختصة بالكقاية مف الفساد ك مكافحتو ك تنظيـ ذلؾ. أك الييئات الكطنية

 .1إعداد تقارير دكرية لنشاطاتو  -
 

ك ىػؤالء  يساعد رئيس كؿ قسػـ فػي ممارسػة الصػاحيات المككمػة إليػو أربعػة رؤسػاء دراسػات 
 .2يساعدىـ بدكرىـ مكمفكف بالدراسات 

تعتبر كظائؼ رئيس قسـ ك مدير دراسػات ك رئػيس دراسػات ك نائػب المػدير ك كػذلؾ كظػائؼ 
 .3األميف العاـ كظائؼ عميا 

                                                           
 22 المؤرخ في 413 – 06التي تتمـ أحكاـ المرسـك الرئاسي رقـ  64 -12مف المرسـك الرئاسي رقـ  10المادة  1

 مكرر. 13بالمادة  2006نكفمبر سنة 
 22المؤرخ في  413 – 06التي تتمـ أحكاـ المرسـك الرئاسي رقـ  64 -12مف المرسـك الرئاسي رقـ  11المادة  2

 .1مكرر  13بالمادة  .2006نكفمبر سنة 
المؤرخ  413 -06مف المرسـك الرئاسي رقـ  14، تعدؿ ك تتمـ المادة 64 -12مف المرسـك الرئاسي رقـ  12المادة  3

 .2006نكفمبر سنة  22في 
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كمػػا يسػػتفيد أعضػػاء مجمػػس اليقظػػة ك التقيػػيـ، باسػػت ناء الػػرئيس مػػف تعػػكيض جزافػػي شػػػيرم 
مػة فػي أشػغاؿ بعنكاف نشاطاتيـ في مجمس اليقظة ك التقييـ، ك تعكيض شيرم يرتبط لمساىمتيـ المحتم

 فرؽ العمؿ المكضكعاتية يحدد مبم  كؿ منيما كما يأتي :

 دج 50.000التعكيض الجزافي الشيرم : ..........  -

 

1دج 20.000التعكيض الشيرم المرتبط بتنشيط فرؽ العمؿ المكضكعاتية : .......  -
 

 

كمػا يسػػتفيد أعضػػاء مجمػػس اليقظػػة ك التقيػػيـ، باسػت ناء الػػرئيس، بمناسػػبة تػػنقميـ داخػػؿ التػػراب 
الػػكطني ك إلػػى الخػػارج، مػػف تعكيضػػات عػػف المصػػاريؼ الناجمػػة عػػف الميمػػات، تحسػػب عمػػى التػػكالي، 

جمػػػادل  14المػػؤرخ فػػي  500 – 91اسػػتنادا إلػػى الكظػػائؼ العميػػػا المحػػددة فػػي المرسػػـك التنفيػػػذم رقػػـ 
ك فػػي المجمكعػػة األكلػػى مػػف  ،، المعػػدؿ ك المػػتمـ1991ديسػػمبر سػػنة  21المكافػػؽ  1412ال انيػػة عػػاـ 

يكليػػك  3 المكافػػؽ 1402رمضػػاف عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  217 – 82التصػػنيؼ المحػػدد فػػي المرسػػـك رقػػـ 
 .2، المعدؿ   ك المتمـ ك المذككريف أعاه 1982سنة 

لعميػػػا لكػػػؿ مػػػف األمػػػيف العػػػاـ ك رئػػػيس القسػػػـ ك مػػػدير الدراسػػػات ك رئػػػيس تصػػػنؼ الكظػػػائؼ ا
الدراسات ك نائب المدير في الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد ك مكافحتو، ك تدفع مرتباتيػا اسػتنادا إلػى 

، كمػا يصػنؼ المنصػباف العاليػاف لكػؿ مػف المكمػؼ  3الكظائؼ المما مػة ليػا فػي اإلدارة المركزيػة لمػكزارة 
         لدراسػػات ك رئػػيس مكتػػب المنصػػكص عمييمػػا فػػي التنظػػيـ الػػداخمي لمييئػػة الكطنيػػة لمكقايػػة مػػف الفسػػادبا

         ، 4لمػػػكزارة   ك مكافحتػػػو، ك يػػػدفع مرتباتيػػػا اسػػػتنادا إلػػػى المناصػػػب المما مػػػة ليمػػػا فػػػي اإلدارة المركزيػػػة

                                                           
التعكيضي المطبؽ عمى  يحدد النظاـ، 2012فبراير سنة  7المؤرخ في  65 – 12مف المرسـك الرئاسي رقـ  2المادة  1

العمكمييف العامميف بالييئة الكطنية لمكقاية  األعكافمجمس اليقظة ك التقييـ ك كيفية منح مرتبات المكظفيف ك  أعضاء
 .2012فبراير سنة  15المؤرخة في  08 العدد ش د ج ج ر جك مكافحتو،  مف الفساد

التعكيضي المطبؽ عمى  يحدد النظاـ، 2012فبراير سنة  7المؤرخ في  65 – 12مف المرسـك الرئاسي رقـ  3المادة  2
العمكمييف العامميف بالييئة الكطنية لمكقاية  األعكافمجمس اليقظة ك التقييـ ك كيفية منح مرتبات المكظفيف ك  أعضاء

 .ك مكافحتو مف الفساد
 .المرسـك الرئاسيمف نفس  4المادة  3
 .المرسـك الرئاسيمف نفس  5المادة  4
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         يػػة لمكقايػػة مػػف الفسػػاد ك مكافحتػػوك يصػػنؼ المكظفػػكف ك األعػػكاف العمكميػػكف، العػػاممكف بالييئػػة الكطن
 .1ك تدفع مرتباتيـ طبقا لمقكانيف األساسية الخاصة ك النصكص التنظيمية المطبقة عمييـ 

إف رفض تزكيد الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد ك مكافحتػو بالك ػائؽ ك المعمكمػات المطمكبػة 
إعاقػػة السػػير الحسػػف لمعدالػػة تقػػـك عمػػى  يعػػد صػػكرة مػػف صػػكر عرقمػػة البحػػث عػػف الحقيقػػة بمػػا فػػي ذلػػؾ

 العناصر التالية :

: ك ذلػؾ فػي إطػار الميػاـ التػي تضػطمع  حؽ الييئة في طمب المعمومات و الوثػائؽ -
، ال سػػيما جمػػع ك اسػػتغاؿ كػػؿ المعمكمػػات التػػي تسػػاىـ فػػي الكشػػؼ عػػف أعمػػاؿ 2بيػػا الييئػػة الكطنيػػة 

لجمع األدلة ك التحرم في كؿ الكقائع التي ليا عاقة بالفساد؛ الفساد، كما ليا االستعانة بالنيابة العامة 
 ك لمييئة تقدير كؿ ما ىك مفيد لذلؾ.

يقتضػي الػرفض  طمبػا مسػبقا رفض تزويد الييئة بالمعمومات و الوثائؽ المطموبػة :  -
يكػكف  أم ردا سمبيا، كما أف التأخر في الرد ال تقـك عمى أساسو إذا كاف الرد ايجابيػا، كػذلؾ يشػترط أف

      ، إال إذا كانػػت المعمكمػػات ك الك ػػائؽ المطمكبػػة ال عاقػػة ليػػا بالفسػػاد 3الػػرفض متعمػػدا أم ليػػر مبػػرر
 .4ك بالتالي ال تفيد الييئة الكطنية في الكشؼ عف أعماؿ الفساد 

إف الييئػػة الكطنيػػة لمكقايػػة مػػف الفسػػاد ك مكافحتػػو فػػي إطػػار ممارسػػتيا لمميػػاـ المػػذككرة أعػػاه 
أف تطمػب مػف اإلدارات ك المؤسسػات ك الييئػات التابعػة لمقطػاع العػاـ أك الخػاص أك مػف كػؿ  يمكف ليا

         شػػػخص طبيعػػػي أك معنػػػكم آخػػػر أيػػػة ك ػػػائؽ أك معمكمػػػات تراىػػػا مفيػػػدة فػػػي الكشػػػؼ عػػػف أفعػػػاؿ الفسػػػاد، 
د أك لير مبرر لتزكيد الييئة بالمعمكمات أك الك ائؽ المطمكبة يشكؿ ك يعتبر كؿ رفض سكاء كاف متعمّ 

 .5جريمة إعاقة السير الحسف لمعدالة في مفيكـ ىذا القانكف 

                                                           
 مف نفس المرسـك الرئاسي.  6المادة  1

 ، المتعمؽ بالكقاية مف الفساد كمكافحتو.2006فبراير  20المؤرخ في  01-06مف قانكف رقـ  20المادة  2
 كاف الرفض مبرر أك لير مبرر.لقضاة المكضكع كامؿ السمطة التقديرية ما إذا  3
 .174 – 173أحسف بكسقيعة، المرجع السابؽ، ص  4
 ، المتعمؽ بالكقاية مف الفساد ك مكافحتو.2006فبراير  20المؤرخ في  01 – 06مف قانكف رقـ  21المادة  5
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ك يعاقب الرفض العمدم لير المبػرر بتزكيػد الييئػة الكطنيػة بالك ػائؽ ك المعمكمػات المطمكبػة 
 .1 دج 500.000 دج إلى 50.000ف ( سنكات كبغرامة م5( أشير إلى خمس ) 6الحبس مف ستة ) ب

 سير الييئة الوطنية -4

( أشػير بنػاء عمػى اسػتدعاء مػف رئيسػو، كمػا 3يجتمع مجمس اليقظة ك التقييـ مرة كػؿ  ا ػة )
 يمكف أف يعقد اجتماعات لير عادية بناء عمى استدعاء مف رئيسو.

( يكمػا 15يعد الرئيس جدكؿ أعمػاؿ كػؿ اجتمػاع ك يرسػمو إلػى كػؿ عضػك قبػؿ خمسػة عشػر )
عمى األقؿ مف تاريخ االجتماع ك تقمص ىذه المدة بالنسبة لاجتماعػات ليػر العاديػة دكف أف تقػؿ عػف 

 .2( أياـ، في األخير يحرر محضر عف أشغاؿ الييئة 8 مانية )

 .3مجمس اليقظة ك التقييـ كما يتكلى األميف العاـ لمييئة أمانة 

لة ك المتممػة بمكجػب المػادة ، المعدّ  413 – 06مف المرسكـ الرئاسي رقـ  17تضيؼ المادة 
، لمييئػػػػة أف تطمػػػػب مسػػػػاعدة أم إدارة أك مؤسسػػػػة أك ىيئػػػػة 64 – 12مػػػػف المرسػػػػـك الرئاسػػػػي رقػػػػـ  13

         أك مستشػػػار  خبيػػػر عمكميػػػة فػػػي مجػػػاؿ الكقايػػػة مػػػف الفسػػػاد ك مكافحتػػػو ك ليػػػا أيضػػػا أف تسػػػتعيف بػػػأم
 أك ىيئة دراسات يمكف أف تفيدىا.

تصػػدر الييئػػات كػػؿ التكصػػيات أك اتراء أك التقػػارير أك الدراسػػات التػػي ترسػػميا إلػػى الييئػػات 
 .4المعنية، طبقا لألحكاـ التشريعية ك التنظيمية المعمكؿ بيا 

سػػػالفا فػػإف الييئػػة تعػػد نظاميػػػا أمػػا بالنسػػبة لكيفيػػات تحديػػد العمػػػؿ الػػداخمي لميياكػػؿ المػػذككرة 
الداخمي الذم يحدد ىذه الكيفيات، يصادؽ مجمس اليقظة ك التقييـ عمى النظاـ الداخمي الذم ينشر فػي 

 الجريدة الرسمية.
                                                           

 مف نفس القانكف. 3/ 44المادة  1

، تحدد تشكيمة الييئة الكطنية 2006نكفمبر سنة  22المؤرخ في  413 – 06مف المرسـك الرئاسي رقـ  15المادة  2
نكفمبر سنة  22المؤرخة في  74العدد ش د ج ج ر جلمكقاية مف الفساد ك مكافحتو ك تنظيميا ك كيفيات سيرىا، 

 .20 – 17، ص 2006
 .المرسـك الرئاسيمف نفس  16المادة  3
 64 –12مف المرسـك الرئاسي رقـ  14المعدلة بمكجب المادة ،  413 – 06مف المرسـك الرئاسي رقـ  18المادة  4

 .2012فبراير سنة  7المؤرخ في 
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أما بالنسبة لمتنظيـ الداخمي لمييئة الكطنية لمكقاية مػف الفسػاد، تػـ تحديػده بمكجػب قػرار كزارم 
، حيث بمقتضى المادة األكلى منو ك تطبيقػا ألحكػاـ المػادة  1 2013مارس سنة  21مشترؾ مؤرخ في 

         ، المعػػػػػدؿ ك المػػػػػتمـ2006نػػػػػكفمبر سػػػػػنة  22مػػػػػؤرخ فػػػػػي  413 – 06مػػػػػف المرسػػػػػـك الرئاسػػػػػي رقػػػػػـ  8
      ك المػػػذككر أعػػػاه، ييػػػدؼ ىػػػذا القػػػرار إلػػػى تحديػػػد التنظػػػيـ الػػػداخمي لمييئػػػة الكطنيػػػة لمكقايػػػة مػػػف الفسػػػاد 

 اتب ك رؤساء دراسات.ك مكافحتو في مك

 يضـ التنظيـ الداخمي لمييئة تحت سمطة الرئيس :

 عمى مستوى األمانة العامة  -

 المديرية الفرعية لممستخدميف ك المحاسبة المنظمة في :

 مكتب الميزانية، -1

 مكتب المحاسبة. -2

 

 عمى مستوى األقساـ   -

 . 2( بالدراسات لكؿ رئيس دراسات 2يساعد رؤساء الدراسات مكمفاف ا ناف )

 عالقة الييئة الوطنية بالسمطة القضائية -5

لمييئػػة الكطنيػػة لمكقايػػة مػػف الفسػػاد ك مكافحتػػو صػػاحية االسػػتعانة  01 – 06مػنح قػػانكف رقػػـ 
 .3بالنيابة العامة لجمع األدلة ك التحرم في الكقائع ذات عاقة بالفساد 

إلػػى الكطنيػػة أنػػو فػػي حػػيف تكصػػمت الييئػػة  01 – 06مػػف قػػانكف رقػػـ  22كمػا أضػػافت المػػادة 
العػػدؿ، حػػافظ األختػػاـ، الػػذم يخطػػر النائػػب العػػاـ كقػػائع ذات كصػػؼ جزائػػي، تحػػكؿ الممػػؼ إلػػى كزيػػر 
 المختص لتحريؾ الدعكل العمكمية عند االقتضاء.

                                                           
          يحدد التنظيـ الداخمي لمييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد 2013مارس سنة  21قرار كزارم مشترؾ مؤرخ في  1

 .2013يكنيك سنة  16مؤرخة في  31العدد ش د ج ج ر جك مكافحتو، 
، يحدد التنظيـ الداخمي لمييئة الكطنية لمكقاية 2013مارس سنة  21مف القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في  2المادة  2

 مف الفساد ك مكافحتو.
 ، المتعمؽ بالكقاية مف الفساد ك مكافحتو. 2006فبراير  20المؤرخ في  01 – 06مف قانكف   7/ 20المادة  3
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مرىػكف بكجػكد جريمػة ميمػا كػاف تكييفيػا القػانكني )جنايػة،  1إف الدعكل العمكمية ك تحريكيػا 
ؽ تمقي أعضاء النيابة العامة عف طري المتم ميف فيحركيا ك يباشرىا رجاؿ القضاء؛ يجنحة، مخالفة(، 

  مائمػػػة  الشػػػكاكل  ك اإلخطػػػارات ك تقريػػػر كفقػػػا لسػػػمطتيـ التقديريػػػة تحريكيػػػا مػػػف عدمػػػو كفقػػػا لمبػػػدأ 
ك ىػػذا ال يمنػػع  ،المتابعػػة  ، إال فػػي الحالػػة التػػي يشػػترط القػػانكف لتحريكيػػا شػػككل مسػػبقة مػػف المضػػركر

 .2قعة اإلجرامية النيابة العامة مف القياـ بالتحريات لجمع كافة المعمكمات المتعمقة بالكا

كما يجكز أيضا لمطرؼ المضركر أف يحرؾ الدعكل العمكمية أما عف طريؽ االدعاء المدني 
 مكرر ؽ ا ج ج(. 337أك التكميؼ المباشر )المادة  ،ك ما بعدىا مف ؽ ا ج ج( 72)المادة 

تيدؼ الدعكل العمكمية إلى تطبيؽ العقكبات عمى كؿ مف يخالؼ النصكص القانكنية الػكاردة 
 .3في قانكف العقكبات ك القكانيف المكممة لو 

تتميػػز الػػدعكل العمكميػػة بأنيػػا ممػػؾ لممجتمػػع تم مػػو النيابػػة العامػػة، لػػذلؾ ال يجػػكز ليػػا التنػػازؿ 
 .4عنيا 

ضباط الشرطة القضائية )المرحمة البكليسية( بمجػرد إف البحث ك التحرم عف الجرائـ يقـك بو 
كقكعيا في إطار التحقيؽ التمييدم، إما بناء عمػى تعميمػات ككيػؿ الجميكريػة أك مػف تمقػاء أنفسػيـ كفقػا 
لما جاء في قانكف اإلجراءات الجزائية، مف بػيف اختصاصػات ضػابط الشػرطة القضػائية نػذكر التفتػيش، 

 األشخاص، المعاينات.القبض عمى المشتبو فيو، سماع 

 

                                                           
 155-66 ، يتمـ األمر رقـ2017مارس سنة  27المؤرخ في  07 – 17نصت المادة األكلى مكرر مف قانكف رقـ  1

بيؽ العقكبات ك المتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية بقكليا:   الدعكل العمكمية بتط 1966يكنيك سنة  8المؤرخ في 
 يحركيا ك يباشرىا رجاؿ القضاء أك المكظفكف المعيكد إلييـ بيا بمقتضى القانكف.

 كما يجكز أيضا لمطرؼ المضركر أف يحرؾ ىذه الدعكل طبقا لمشركط المحددة في ىذا القانكف .  
 .13جماؿ نجيمي، المرجع السابؽ، ص  2
، ص 2008ائية الجزائرم  ، الطبعة الخامسة ، دار ىكمو، الجزائر، عبد اهلل أكىايبية،   شرح قانكف اإلجراءات الجز  3

48. 
 .53نفس المرجع، ص  4
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إمكانيػػة المجػػكء إلػػى حػػكؿ   01-06قػػانكف رقػػـ إجػػراءات خاصػػة نػػص عمييػػا باإلضػػافة إلػػى 
بػػػإذف مػػػف  ذلػػػؾ أك إتبػػػاع أسػػػاليب تحػػػرم خاصػػػة كالترصػػػد االلكتركنػػػي ك االختػػػراؽ ك التسػػػميـ المراقػػػب

 .1السمطة القضائية المختصة

  التفتيش 

في إطػار إجػراءات التحقيػؽ األكلػي يقػكـ ضػابط الشػرطة القضػائية بتفتػيش المسػاكف ك ضػبط 
ك المفيػػدة إلظيػػار الحقيقػػة، ال يػػتـ ذلػػؾ إال بنػػاء عمػػى  ، 2األشػػياء ك الك ػػائؽ التػػي ليػػا عاقػػة بالجريمػػة 

إذف مكتكب صادر مػف ككيػؿ الجميكريػة أك قاضػي التحقيػؽ، يػتـ اسػتظياره قبػؿ دخػكؿ المنػازؿ )المػادة 
ج ج(، باإلضػػػافة إلػػػى احتػػػراـ مكاقيػػػت التفتػػػيش إال اسػػػت ناءا فػػػي بعػػػض الجػػػرائـ عنػػػدما يتعمػػػؽ  إؽ  44

منظمة عبر الكطنية، الجرائـ الماسة بأنظمػة المعالجػة اتليػة لممعطيػات، بجرائـ المخدرات أك الجريمة ال
جػػػرائـ تبيػػػيض األمػػػكاؿ ك اإلرىػػػاب ك كػػػدا الجػػػرائـ المتعمقػػػة بالتشػػػريع الخػػػاص بالصػػػرؼ، يجػػػكز إجػػػراء 
          التفتػػيش ك المعاينػػة ك الحجػػز فػػي كػػؿ محػػؿ سػػكني أك ليػػر سػػكني فػػي كػػؿ سػػاعة مػػف سػػاعات النيػػار 

لػػؾ بنػػاء عمػػى إذف مسػػبؽ مػػف ككيػػؿ الجميكريػػة المخػػتص، كمػػا يمكػػف لقاضػػي التحقيػػؽ فػػي أك الميػػؿ، ذ
الجرائـ المذككرة أف يقػكـ بأيػة عمميػة تفتػيش أك حجػز لػيا أك نيػارا ك فػي أم مكػاف عمػى امتػداد التػراب 

 .3الكطني؛ أك يأمر ضباط الشرطة القضائية المختصيف لمقياـ بذلؾ 
 سماع األشخاص 

ت التحقيؽ التمييدم، سماع األشخاص كشيكد أك مشتبيا فييـ، لمكشؼ عف مف بيف اإلجراءا
ظػػركؼ ك مابسػػات الجريمػػة ك التعػػرؼ عمػػى مختمػػؼ المعمكمػػات المتعمقػػة بيػػا التػػي تنتيػػي فػػي األخيػػر 

 بتدكيف محضر ليا.
ىػػػذا التصػػػريح عنػػػد كػػػؿ زيػػػادة فػػػي الذمػػػة الماليػػػة لممكظػػػؼ العمػػػكمي، كػػػذلؾ يكػػػكف التصػػػريح 

 عند نياية العيدة االنتخابية أك انتياء الخدمة.بالممتمكات 

                                                           
 ، يتعمؽ بالكقاية مف الفساد ك مكافحتو.2006فبراير  20المؤرخ في  01-06مف القانكف رقـ  56المادة  1
 . 160إلى  158، ص مف 2005أحمد لام،   ضمانات المشتبو فيو أ ناء التحريات األكلية  ، دار ىكمو، الجزائر،  2
 مف ؽ إ ج ج. 47المادة  3
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يحتػػػػكم التصػػػػػريح بالممتمكػػػػات جػػػػػردا لألمػػػػاؾ العقاريػػػػػة ك المنقكلػػػػة التػػػػػي يحكزىػػػػا المكظػػػػػؼ 
العمػػكمي أك أكاله القصػػر ك لػػك فػػي الشػػيكع، فػػي الجزائػػر ك / أك فػػي الخػػارج، يػػتـ التصػػريح بالممتمكػػات 

 أماـ الرئيس.

 المعاينات 

رم عف الجػرائـ إال بمعاينػة مسػرح الجريمػة ك ذلػؾ بتنقػؿ ضػابط الشػرطة ال يتـ البحث ك التح
الصػػكر..(  -ك إجػػراء مختمػػؼ المعاينػػات، ك رفػػع جميػػع األدلػػة )البصػػمات الجريمػػة القضػػائية إلػػى مكػػاف

 التي ليا عاقة بالجريمة ك الحفاظ عمييا.

باإلضافة إلى تمقي الشكاكل ك البالات ك جمػع االسػتدالالت ك إجػراء التحقيقػات االبتدائيػة، 
تنفيذ اإلنابات القضائية الصادرة إلييـ مف قضاة التحقيؽ في الحاالت العاديػة، كمػا تتكسػع صػاحياتيـ 

 ك ما يمييا مف ؽ ا ج ج(.  42في حالة التمبس بالجريمة )المادة 

كمػػا يمكػػف أف نػػذكر اختصاصػػات أخػػرل تػػـ اسػػتحدا يا فػػي قػػانكف اإلجػػراءات الجزائيػػة منيػػا 
مكػػرر  65إلػػى المػػادة  5مكػػرر  65اعتػػراض المراسػػات ك تسػػجيؿ األصػػكات ك التقػػاط الصػػكر )المػػادة 

ج ج(، يككف ذلؾ في  إؽ  18مكرر  65إلى المادة  11مكرر  65ك التسرب )المادة  ،ج ج( إؽ  10
ئـ كالجريمة المنظمة، الجػرائـ الماسػة بأنظمػة المعالجػة اتليػة لممعطيػات، جػرائـ المخػدرات، بعض الجرا

 ا جرائـ الفساد.ذتبييض األمكاؿ، اإلرىاب، الجرائـ المتعمقة بالتشريع الخاص بالصرؼ ك ك
يتعيف عمى ضباط الشرطة القضائية أف يحرركا محاضر بأعماليـ؛ ك أف يبػادركا بغيػر تميػؿ 

ج ج(، ىػػذه  إؽ  18ر ككيػػؿ الجميكريػػة بالجنايػػات ك الجػػنح التػػي تصػػؿ إلػػى عمميػػـ )المػػادة إلػػى إخطػػا
المحاضر تحتكم عمى مجمكعة مف البيانات، حيث ال يككف لممحضر قكة اإل بات إال إذا كاف صحيحا 

ك يككف قد حرره كاضعيو أ ناء مباشرة كظيفػتيـ ؛ ك أكرد فيػو عػف مكضػكع داخػؿ فػي نطػاؽ  في الشكؿ
صاصيـ ما قد رآه ك سمعو أك عاينو بنفسو؛ ك ال تعتبر ىذه المحاضر المت بتة لمجنايػات أك الجػنح اخت

 . 1 ج ج( إؽ  215إال مجرد استدالالت ما لـ يمس القانكف عمى خاؼ ذلؾ )المادة 

إف مباشػرة الػػدعكل العمكميػػة مػركرا بكػػؿ اإلجػػراءات ك تحريكيػػا ك تقػديـ الطمبػػات أمػػاـ قاضػػي 
ج ج، ال يجػكز لقاضػي التحقيػؽ أف يجػرم تحقيػؽ  إمػف ؽ  68التحقيؽ، بحسب مػا تػنص عميػو المػادة 

                                                           
 ؽ إ ج ج. 216أنظر المادة  1
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أك جنحػة  إال بمكجب طمب افتتاحي مف ككيؿ الجميكرية إلجػراء تحقيػؽ حتػى ك لػك كػاف بصػدد جنايػة 
 س بيا.متمب

       يتخػػذ قاضػػػي التحقيػػػؽ جميػػػع اإلجػػػراءات القانكنيػػػة التػػي يراىػػػا ضػػػركرية لمكشػػػؼ عػػػف الحقيقػػػة 
 ك عمى ىذا األساس تحرر محاضر بيذه اإلجراءات.   

ك تكميؼ المتيـ بالحضكر أماـ المحكمة مف اجؿ المرافعة ك إبداء الطمبات ك الدفكع، بمعنػى 
 .1ير فييا إلى لاية الفصؿ فييا نيائيا آخر استعماؿ الدعكل العمكمية ك الس

المحاكـ الجزائية نكعػاف : محػاكـ عاديػة صػاحبة االختصػاص العػاـ فػي نظػر كافػة الػدعاكل، 
 محاكـ است نائية تختص بنظر جرائـ معينة أك بمحاكمة أشخاص معينيف دكف ليرىـ.

 نخص بدراسة بعض المحاكـ : محكمة الجنح ك المخالفات ، محكمة الجنايات.

   محكمة الجنح و المخالفات 

تختص بالنظر في الجنح ك المخالفات في نطاؽ اختصاصيا اإلقميمي ما عدا بعػض الجػرائـ 
التػػػي يجػػػكز فييػػػا تمديػػػػد االختصػػػاص كجػػػرائـ المخػػػدرات، الجريمػػػػة المنظمػػػة، الجػػػرائـ الماسػػػة بأنظمػػػػة 

المتعمقػػػػة بالتشػػػػريع الخػػػػاص المعالجػػػػة اتليػػػػة لممعطيػػػػات، جػػػػرائـ تبيػػػػيض األمػػػػكاؿ، اإلرىػػػػاب، الجػػػػرائـ 
 بالصرؼ.

( 1( قضػاة فػي مػكاد الجػنح، ك بقاضػي فػرد )3تتشكؿ محكمة الجنح ك المخالفات مف  ا ة )
 في مكاد المخالفات باإلضافة إلى كاتب ضبط الجمسة ك ككيؿ الجميكرية أك احد مساعديو.

          لرفػػػػػة  رئػػػػػيستسػػػػػتأنؼ أحكاميػػػػػا أمػػػػػاـ الغرفػػػػػة الجزائيػػػػػة بػػػػػالمجمس القضػػػػػائي، مشػػػػػكا مػػػػػف 
ك مستشاريف، ك النائب العاـ أك احد مساعديو، كما ال يجػكز لقضػاة المكضػكع بػالمجمس القضػائي، أف 

حػػػدىـ أيفصػػػمكا فػػػي االسػػػتئناؼ المرفػػػكع إذا سػػػبؽ أف اشػػػترككا فػػػي إصػػػدار الحكػػػـ المسػػػتأنؼ أك باشػػػر 
 .2إجراءات التحقيؽ االبتدائي بصفتو قاضي التحقيؽ 

 
 

                                                           
 .57عبد اهلل أكىايبية، المرجع السابؽ، ص  1

 .332، ص 2009دار ىكمو، الجزائر،  أحمد شكقي،   مبادئ اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائرم   2
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  الجناياتمحكمة 

مػػػى عفػػػي الحكػػػـ جزائيػػػا كاليػػػة ليػػػا كامػػػؿ اليمكػػػف تعريػػػؼ محكمػػػة الجنايػػػات بأنيػػػا محكمػػػة 
األشػػخاص البػػالغيف، حيػػث يكجػػد بمقػػر كػػؿ مجمػػس قضػػائي، محكمػػة جنايػػات ابتدائيػػة كمحكمػػة جنايػػات 

 1كػذا الجػنح ك المخالفػات المرتبطػة بيػػاالمكصػػكفة جنايػات ك اسػتئنافية، تختّصػاف بالفصػؿ فػي األفعػاؿ 
، حيث أصبحت أحكاميا نيائية بعػد مػا كانػت ابتدائيػة كفقػا لمتعػديؿ األخيػر 2كفؽ شكميات محددة قانكنا
المػػؤرخ  06 -17مػػف القػػانكف العضػكم رقػػـ  2، ىػػذا مػػا أكدتػو أيضػػا المػادة 3لقػانكف اإلجػػراءات الجزائيػة

 17لمػؤرخ فػي ا 11-05مف القانكف العضػكم رقػـ  13، التي عدلت المادة  2017مارس سنة  27في 
ك المتعمؽ بالتنظيـ القضائي التي أضافت ىيئػة قضػائية إسػتئنافية، سػميت بمحكمػة   2005يكليك سنة 

 الجنايات اإلستئنافية.

تتصؿ محكمة الجنايات بالقضية بكاسطة طريقيف : طريؽ عادم عػف طريػؽ قاضػي التحقيػؽ 
ات بمعرفة ككيؿ الجميكرية إلى النائػب إذا تبيف لو أف الكقائع تشكؿ جناية، يصدر أمر بإرساؿ المستند

، أمػػػا إذا تأكػػػدت أف  4العػػػاـ لػػػدل المجمػػػس القضػػػائي، الػػػذم يقػػػـك بجدكلػػػة القضػػػية أمػػػاـ لرفػػػة االتيػػػاـ 
ك طريؽ ليػر عػادم ، 5الكقائع المنسكبة لممتيـ تشكؿ جناية تصدر قرار اإلحالة إلى محكمة الجنايات 

 عندما يطعف بالنقض أماـ المحكمة العميا. ، ك اإلحالة 6يككف عف طريؽ تنازع االختصاص

مػػف خصػػائص محكمػػة الجنايػػات أنيػػا محكمػػة تكجػػد بمقػػر كػػؿ مجمػػس قضػػائي، تقضػػي فػػي 
الػػػدعكل العمكميػػػة ك الػػػدعكل المدنيػػػة التبعيػػػة بحكػػػـ ابتػػػدائي قابػػػؿ لاسػػػتئناؼ أمػػػاـ محكمػػػة الجنايػػػات 

يا المحالػة إلييػا تػـ التحقيػؽ فييػا االستئنافية، كما ليس ليا أف تقضػي بعػدـ االختصػاص ذلػؾ أف القضػا
 عمى درجتيف ، قاضي التحقيؽ ك لرفة االتياـ.

                                                           
 مف قانكف اإلجراءات الجزائية. 322إلى  248أنظر المكاد  مف   1
  الطبعة األكلى، دار اليدل، الجزائر،  –دراسة مقارنة  –التيجاني زليخة،   نظاـ اإلجراءات أماـ محكمة الجنايات  2

 .10، ص 2014
 ، المعدؿ ك المتمـ لقانكف اإلجراءات الجزائية  .2017مارس سنة  27المؤرخ في  07-17قانكف رقـ  3
، المعدؿ ك المتمـ لقانكف اإلجراءات 2017مارس سنة  27المؤرخ في  07-17مف القانكف  258أنظر المادة  4

 الجزائية.
، المجمة القضائية، 1987/ 05/  19اريخ الصادر بت 53496ىذا ما قضت بو المحكمة العميا في قرارىا رقـ  5

 .259، ص 1989،  04المحكمة العميا، الغرفة الجنائية، العدد 
 مف قانكف اإلجراءات الجزائية. 545 – 437 – 363أنظر المكاد  6
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أمػػا بالنسػػبة لتشػػكيمة محكمػػة الجنايػػات، تتشػػكؿ محكمػػة الجنايػػات االبتدائيػػة مػػف قػػاض برتبػػة 
مستشار بالمجمس القضائي عمى األقؿ، رئيسػا ك مػف قاضػييف مسػاعديف ك أربعػة محمفػيف، كمػا تتشػكؿ 

ك مػف  االستئنافية مف قاض برتبة رئيس لرفة بالمجمس القضائي عمػى األقػؿ ، رئيسػا محكمة الجنايات
 27المػؤرخ فػػي  07-17مػػف قػانكف رقػػـ  258قاضػييف مسػػاعديف ك أربعػة محمفػػيف طبقػا ألحكػػاـ المػادة 

قبػػؿ  258، المعػػدؿ ك المػػتمـ لقػػانكف اإلجػػراءات الجزائيػػة، بعػػدما كػػاف نػػص المػػادة 2017مػػارس سػػنة 
ينص عمى تشكيمة محكمة الجنايات مف قاض يككف برتبة رئيس لرفة بالمجمس القضائي عمى التعديؿ 

 ( ك مف محمفيف ا نيف.2األقؿ رئيسا ك مف قاضييف )

ف إأمػػا بالنسػػبة لمفصػػؿ فػػي الجنايػػات المتعمقػػة بجػػرائـ اإلرىػػاب ك المخػػدرات ك التيريػػب، فػػ
 فية تتشكؿ مف القضاة فقط.محكمة الجنايات االبتدائية ك محكمة الجنايات االستئنا

يعػػػيف أيضػػػا بػػػأمر مػػػف رئػػػيس المجمػػػس القضػػػائي، قػػػاض احتيػػػاطي أك أك ػػػر لكػػػؿ جمسػػػة مػػػف 
جمسات محكمتي الجنايات االبتدائية ك االستئنافية، ذلؾ السػتكماؿ تشػكيمة الييئػة فػي حالػة كجػكد مػانع 

تيا حتػى إعػاف رئػيس لدل القضاة األصمييف، يتعيف عمى القػاض االحتيػاطي حضػكر الجمسػة منػذ بػداي
 (.07-17المعدلة مف قانكف رقـ  258المحكمة لمؽ باب المناقشات )المادة 

          يػػػػػتـ اختيػػػػػار المحمفػػػػػكف بكاسػػػػػطة القرعػػػػػة، كمػػػػػا يجػػػػػكز لػػػػػرئيس محكمػػػػػة الجنايػػػػػات االبتدائيػػػػػة
سػػتخراج أك االسػػتئنافية بعػػد إجػػراء قرعػػة اسػػتخراج المحمفػػيف األصػػمييف، أف يصػػدر أمػػرا بػػإجراء القرعػػة ال

أيضا محمؼ احتياطي أك أك ر يتعيف عمييـ حضكر ك متابعة المرافعات ك يكممكف ىيئػة المحكمػة عنػد 
 .1كجكد مانع لدل المحمفيف األصمييف بعد تقرير ذلؾ بأمر مسبب مف رئيس المحكمة 

مػػا يجػػدر اإلشػػارة إليػػو ىػػك أنػػو ال يجػػكز لمقػػاض الػػذم سػػبؽ لػػو نظػػر القضػػية، بكصػػفو قاضػػيا 
أك الحكػػـ أك عضػػػكا بغرفػػة االتيػػػاـ أك ممػػ ا لمنيابػػة العامػػػة، أف يجمػػس لمفصػػػؿ فييػػا بمحكمػػػة  لمتحقيػػؽ

الجنايات، كما ال يجكز أيضا لمحمؼ سبؽ لو أف شارؾ في الفصؿ في القضية أف يجمػس لمفصػؿ فييػا 
 .07 -17المعدلة مف القانكف رقـ   260مف جديد تطبيقا ألحكاـ المادة 

تعقػػػد محكمػػػػة الجنايػػػػات االبتدائيػػػػة ك محكمػػػػة الجنايػػػات االسػػػػتئنافية جمسػػػػاتيا بمقػػػػر المجمػػػػس 
    القضػػائي إال فػػي بعػػض الحػػاالت أيػػف يجػػكز ليػػا أف تنعقػػد فػػي أم مكػػاف آخػػر مػػف دائػػرة االختصػػاص 

                                                           
 ، المعدؿ ك المتمـ لقانكف اإلجراءات الجزائية.2017مارس سنة  27المؤرخ في  07-17مف القانكف  259المادة  1
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ك ذلؾ بقرار مف كزير العدؿ؛ ك يمتد اختصاصػيا المحمػي إلػى دائػرة االختصػاص المجمػس ك يمكػف أف 
 إلى خارجو بمكجب نص خاص. يمتد

( أشير؛ ك يجكز تمديدىا بمكجػب 3تنعقد دكرات محكمة الجنايات أك االستئنافية  كؿ  ا ة )
أكامر إضافية أك بناء عمى اقتراح النائػب العػاـ تقريػر انعقػاد دكرة إضػافية أك أك ػر متػى دعػت الحاجػة، 

، كمػػا يحػػدد تػػاريخ افتتػػاح دكرات 1دفاع ىػػذا األمػػر يعتبػػر مسػػالة تنظيميػػة ك إداريػػة ال تمػػس بحقػػكؽ الػػ
محكمػػة الجنايػػات االبتدائيػػة أك االسػػتئنافية بػػأمر مػػف رئػػيس المجمػػس القضػػائي بنػػاء عمػػى طمػػب النائػػب 

 .2العاـ؛ يقـك رئيس المجمس القضائي بضبط جدكؿ قضايا كؿ دكرة بناء عمى اقتراح النيابة العامة 
 

 الديواف المركزي لقمع الفساد -ثانيا

ىػػي محاربػػة  01-06إف الغايػػة مػػف كضػػع قػػانكف خػػاص بالكقايػػة مػػف الفسػػاد ك مكافحتػػو رقػػـ 
ىػػذه الظػػاىرة ك كشػػؼ مرتكبييػػا ؛ لػػذلؾ نػػص عمػػى مجمكعػػة مػػف األحكػػاـ المتعمقػػة بػػالتجريـ ك العقػػاب، 
الرقابة عمى أعماؿ الفساد مف خاؿ الييئة الكطنية لمكقاية مػف الفسػاد ، أك ػر مػف ذلػؾ أضػاؼ المشػرع 

المػؤرخ فػي  05 – 10لجزائرم جياز آخر يتم ؿ فػي الػديكاف المركػزم لقمػع الفسػاد بمكجػب األمػر رقػـ ا
            2006فبرايػػػػػر سػػػػػنة  20المػػػػػؤرخ فػػػػػي  01 – 06، الػػػػػذم يػػػػػتمـ القػػػػػانكف رقػػػػػـ 2010لشػػػػػت سػػػػػنة  26

 3 2مػادة ال 05 -10مػف األمػر رقػـ  2ك المتعمؽ بالكقاية مف الفساد ك مكافحتو، حيث أضػافت المػادة 
 بإضافة الفقرة )ف( ك تحرر كما يمي :

 ف(   الديكاف   : الديكاف المركزم لقمع الفساد.
ببػػػاب  الػػػث  01 – 06بتتمػػػيـ القػػػانكف رقػػػـ  05 – 10مػػػف األمػػػر رقػػػـ  3كمػػػا جػػػاءت المػػػادة 

 .1ر مكرّ  24ر ك مكرّ  24مكرر عنكانو   الديكاف المركزم لقمع الفساد   يتضمف المادتاف 
 

                                                           
زكاكم أماؿ،   القكاعد اإلجرائية لمحكمة الجنايات  ، المجمة الجزائرية لمعمـك القانكنية االقتصادية ك السياسية، العدد  1

 .138، ص 2011، كمية الحقكؽ، جامعة الجزائر، 02
، المعدؿ ك المتمـ لقانكف 2017مارس سنة  27المؤرخ في  07-17مف القانكف  255إلى  252أنظر المكاد مف  2

 اإلجراءات الجزائية.

 ر ج، 01 – 06مف قانكف رقـ  2، تتمـ المادة 2010لشت سنة  26المؤرخ في  05 – 10مف األمر رقـ  2المادة  3
 .2010المؤرخة في أكؿ سبتمبر  50العدد ش د ج ج
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 نشأة الديواف المركزي و تعريفو  -0

م عػػف مكػػرر ينشػػأ ديػػكاف مركػػزم لقمػػع الفسػػاد ميمتػػو البحػػث ك التحػػرّ  24طبقػػا لػػنص المػػادة 
جػػػرائـ الفسػػػاد ك يمػػػارس ضػػػباط الشػػػرطة القضػػػائية التػػػابعكف لمػػػديكاف ميػػػاميـ كفقػػػا لقػػػانكف اإلجػػػراءات 

رائـ الفسػاد ك الجػرائـ ذات الصػمة إلػى الجزائية ك أحكاـ قانكف الفسػاد، يمتػد اختصاصػيـ المحمػي فػي جػ
 .1كامؿ اإلقميـ الجزائرم 

، تشػػػكيمة 2011ديسػػػمبر سػػػنة  8المػػػؤرخ فػػػي  426 -11ك قػػػد حػػػدد المرسػػػـك الرئاسػػػي رقػػػـ 
منو الديكاف بأنو مصػمحة  2الديكاف المركزم لقمع الفساد ك تنظيمو ك كيفيات سيره، حيث عرفت المادة 

ية ، تكمػؼ بالبحػث عػف الجػرائـ ك معاينتيػا فػي إطػار مكافحػة الفسػػاد، مركزيػة عممياتيػة لمشػرطة القضػائ
ك تسػػييره مػػف       كمػػا يكضػػع الػػديكاف لػػدل الػػكزير المكمػػؼ بالماليػػة، ك يتمتػػع باالسػػتقاؿ فػػي عممػػو 

( ؛ ك مػػػػف ناحيػػػػة أخػػػػرل ىنػػػػاؾ تقييػػػػد ليػػػػذه 426 -11مػػػػف المرسػػػػـك الرئاسػػػػي رقػػػػـ  3ناحيػػػػة )المػػػػادة 
االستقالية ، نظرا لتبعيتو لكزير العدؿ حافظ األختاـ مف الناحية الماليػة ك اإلداريػة، يحػدد مقػر الػديكاف 

 .2بمدينة الجزائر 

 مياـ الديواف المركزي -2

المياـ المنكطة بو بمكجب التشريع السارم المفعكؿ، عمى الخصكص  يكمؼ الديكاف في إطار
 بما يأتي :

           جمػػػػػع كػػػػػؿ معمكمػػػػػة تسػػػػػمح بالكشػػػػػؼ عػػػػػف أفعػػػػػاؿ الفسػػػػػاد ك مكافحتيػػػػػا ك مركػػػػػزة ذلػػػػػؾ -
 ك استغالو.

جمػػع األدلػػة ك القيػػاـ بتحقيقػػات فػػي كقػػائع الفسػػاد ك إحالػػة مرتكبييػػا لمم ػػكؿ أمػػاـ الجيػػة  -
 القضائية المختصة.

تطػػػػكير التعػػػػاكف ك التسػػػػاند مػػػػع ىيئػػػػات مكافحػػػػة الفسػػػػاد ك تبػػػػادؿ المعمكمػػػػات بمناسػػػػبة  -
 التحقيقات الجارية.

                                                           
 .2010لشت سنة  26المؤرخ في  05 – 10مف األمر رقـ  1مكرر  24المادة  1
، يحدد تشكيمة الديكاف المركزم لقمع 2011ديسمبر سنة  8المؤرخ في  426 – 11مف المرسـك الرئاسي رقـ  4المادة  2

 .13 – 10،   ص 2011ديسمبر  14المؤرخة في  68العدد ش د ج ج ر جالفساد ك تنظيمو ك كيفيات سيره، 
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اقتػػراح كػػؿ إجػػراء مػػف شػػأنو المحافظػػة عمػػى حسػػف سػػير التحريػػات التػػي يتكالىػػا عمػػػى  -
 .1السمطات المختصة 

 تشكيمة الديواف المركزي -3

لشت  26المؤرخ في  05 – 10مكرر في فقرتيا ال انية مف األمر رقـ  24لقد نصت المادة 
، المتعمؽ بالكقاية مف 2006فبراير سنة  20المؤرخ في  01 – 06، الذم يتمـ القانكف رقـ 2010سنة 

سػػيره عػػف ك كيفيػػات     الفسػػاد ك مكافحتػػو، أنػػو تحػػدد تشػػكيمة الػػديكاف المركػػزم لقمػػع الفسػػاد ك تنظيمػػو 
ديسػمبر سػنة  8المػؤرخ فػي  426 –11ك عمى أساس ذلؾ صدر المرسـك الرئاسػي رقػـ  ،طريؽ التنظيـ

 مف : 3السالؼ الذكر ، حيث يتشكؿ الديكاف  2 2011
 ضباط ك أعكاف الشرطة القضائية التابعة لكزارة الدفاع الكطني، -

 ماعات المحمية،ضباط ك أعكاف الشرطة القضائية التابعة لكزارة الداخمية ك الج -

أعػػكاف عمػػكمييف ذكم كفػػاءات أكيػػدة فػػي مجػػاؿ مكافحػػة الفسػػاد ك لمػػديكاف، زيػػادة عمػػى  -
 ذلؾ، مستخدمكف لمدعـ التقني ك اإلدارم.

يؤسس تعكيض جزافي خاص لفائدة المستخدميف المكضكعيف تحت تصرؼ الػديكاف المركػزم 
، يتعمػػؽ 2013مػػارس سػػنة  28فػػي  المػػؤرخ 116 -13رقػػـ لقمػػع الفسػػاد، بمقتضػػى المرسػػـك التنفيػػذم 

بػػػالتعكيض الجزافػػػي الخػػػاص الممنػػػكح لممسػػػتخدميف المكضػػػكعيف تحػػػت تصػػػرؼ الػػػديكاف المركػػػزم لقمػػػع 
 .4( 116-13مف المرسـك التنفيذم رقـ  1الفساد ) المادة 

           حيػػػػث زيػػػػادة عمػػػػى عناصػػػػر المرتػػػػب المتقاضػػػػاة فػػػػي المنصػػػػب المشػػػػغكؿ بعنػػػػكاف المؤسسػػػػة
ك اإلدارة األصمية بما في ذلؾ التعكيضات ك العاكات أك الراتب اإلجمالي، بما في ذلػؾ التعكيضػات، أ

 أعاه شيريا، كما يأتي :  1يصرؼ التعكيض الجزافي الخاص المنصكص عميو في المادة 

 دج لضباط الشرطة القضائية ك األعكاف العمكمييف اتخريف، 45.000 -

                                                           
 مف نفس المرسـك الرئاسي.  5المادة  1
 209 -14لمرسـك الرئاسي رقـ ، المعدؿ با 2011ديسمبر سنة  8المؤرخ في  426 – 11 رقـالمرسـك الرئاسي  2

 .2014يكليك سنة  31مؤرخة في  46العدد ش د ج ج ر ج، 2014يكليك سنة  23المؤرخ في 
 مف نفس المرسـك الرئاسي. 6المادة  3

 .2011ديسمبر سنة  8المؤرخ في  426 -11مف المرسـك الرئاسي رقـ  25تطبيقا ألحكاـ المادة  4
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 قضائية.دج ألعكاف الشرطة ال 25.000 -

 

ك يقػػػبض التعػػػكيض المنصػػػكص عميػػػو بمكجػػػب ىػػػذا المرسػػػـك فػػػي ميزانيػػػة الػػػديكاف ك يخضػػػع 
 .1القتطاعات الضماف االجتماعي 

 

مػف قػانكف  15تجدر اإلشارة أف صفة ضابط الشرطة القضائية يتمتع بيػا حسػب نػص المػادة 
 اإلجراءات الجزائية :

 رؤساء المجالس الشعبية البمدية، -0

 الكطني،ضباط الدرؾ  -2

المكظفكف التابعكف لألساؾ الخاصة لممراقبيف، ك محافظي ك ضباط الشػرطة لألمػف  -3
 الكطني،

ذكك الرتػػب فػػي الػػدرؾ، ك رجػػاؿ الػػدرؾ الػػذيف أمضػػكا فػػي سػػمؾ الػػدرؾ الػػكطني  ػػاث  -4
سػػنكات عمػػى األقػػؿ ك الػػذيف تػػـ تعيينػػييـ بمكجػػب قػػرار مشػػترؾ صػػادر عػػف كزيػػر العػػدؿ ك كزيػػر الػػدفاع 

 مكافقة لجنة خاصة ، الكطني، بعد

المكظفػػػكف التػػػابعكف لألسػػػاؾ الخاصػػػة لممفتشػػػيف ك حفػػػاظ ك أعػػػكاف الشػػػرطة لألمػػػف  -5
الػػكطني الػػذيف امضػػكا  ػػاث سػػنكات عمػػى األقػػؿ بيػػذه الصػػفة ك الػػذيف تػػـ تعييػػنيـ بمكجػػب قػػرار مشػػترؾ 

 صادر عف كزير العدؿ ك كزير الداخمية ك الجماعات المحمية، بعد مكافقة لجنة خاصة،

اط ك ضػػػػباط الصػػػػؼ التػػػػابعيف لممصػػػػالح العسػػػػكرية لألمػػػػف الػػػػذيف تػػػػـ تعييػػػػػنيـ ضػػػػب -6
 .2خصيصا بمكجب قرار مشترؾ صادر عف كزير الدفاع الكطني ك كزير العدؿ 

ك ىناؾ فئػة أخػرل منحيػا المشػرع الجزائػرم صػفة ضػباط ك أعػكاف الشػرطة القضػائية مػنيـ:  
الضباط المرسميف التابعيف لمييئة الخاصة إلدارة الغابات، اختصاصػيـ محصػكر فػي القيػاـ بالتحقيقػات 

 .3ك التحريات حكؿ الجرائـ التي تشكؿ إخاال بنظاـ الغابات 

                                                           
، يتعمؽ بالتعكيض الجزافي 2013مارس سنة  28المؤرخ في  116 – 13مف المرسـك التنفيذم رقـ  3 - 2المادتيف  1

 الخاص الممنكح لممستخدميف المكضكعيف تحت تصرؼ الديكاف المركزم لقمع الفساد.

 ؽ إ ج ج.مف  15المادة  2
      القانكف رقـ ب ، يتضمف النظاـ العاـ لمغابات، المعدؿ ك المتمـ1984يكنيك  23المؤرخ في  12-84القانكف رقـ  3

 . 1991ديسمبر  02المؤرخ في  20 -91
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شػػػرطة القضػػػائية ك المكظفػػػكف التػػػابعكف لمػػػكزارات المعنيػػػة كمػػػا أف ىػػػؤالء الضػػػباط ك أعػػػكاف ال
الػػذيف يمارسػػكف ميػػاميـ فػػي الػػديكاف، يخضػػعكف لألحكػػاـ التشػػريعية ك التنظيميػػة ك القانكنيػػة األساسػػية 

، أمػػػا بالنسػػػبة لتحديػػػد العػػػدد المكضػػػكع تحػػػت تصػػػرؼ الػػػديكاف، فيكػػػكف بمكجػػػب قػػػرار  1المطبقػػػة عمػػػييـ 
، كمػػا بإمكػػاف الػػديكاف أف يسػػتعيف بكػػؿ خبيػػر أك مكتػػب  2زير المعنػػي مشػػترؾ بػػيف كزيػػر الماليػػة ك الػػك 

 .3استشارم ك/ أك مؤسسة ذات كفاءات أكيدة في مجاؿ مكافحة الفساد 

يحػػدد عػػدد ضػػباط ك أعػػكاف الشػػرطة القضػػائية التػػابعيف لػػكزارة الداخميػػة ك الجماعػػات المحميػػة 
ب قػػػػرار كزارم مشػػػػترؾ مػػػػؤرخ فػػػػي       المكضػػػػكعيف تحػػػػت تصػػػػرؼ الػػػػديكاف المركػػػػزم لقمػػػػع الفسػػػػاد بمكجػػػػ

 .4 2012يكنيك سنة  07

ديسػمبر  08المػؤرخ فػي  426 – 11مف المرسػـك الرئاسػي رقػـ  8حيث تطبيقا ألحكاـ المادة 
ك المػػذككر أعػػاه، ييػػدؼ ىػػذا القػػرار إلػػى تحديػػد عػػدد ضػػباط ك أعػػكاف الشػػرطة القضػػائية  2011سػػنة 

      المحميػػة المكضػػكعيف تحػػت تصػػرؼ الػػديكاف المركػػزم لقمػػع الفسػػادالتػابعيف لػػكزارة الداخميػػة ك الجماعػػات 
 ) المادة األكلى مف القرار الكزارم المشترؾ المذككر أعاه(.

يحػػػػدد حسػػػػب المػػػػادة ال انيػػػػة مػػػػف القػػػػرار الػػػػكزارم المشػػػػترؾ عػػػػدد الضػػػػباط ك أعػػػػكاف الشػػػػرطة 
 يف أعاه كما يأتي :القضائية التابعيف لكزارة الداخمية ك الجماعات المحمية ك المذككر 

 ( ضباط شرطة قضائية.5خمسة ) -

 ( أعكاف شرطة قضائية.5خمسة ) -

 تنظيـ الديواف المركزي -4

يسػػير الػػديكاف مػػدير عػػاـ يعػػيف بمرسػػـك رئاسػػػي بنػػاء عمػػى اقتػػراح مػػف كزيػػر الماليػػة ك تنيػػػى 
رة العامػة تكضػع ميامو بنفس الشكؿ، كما يتكػكف الػديكاف مػف ديػكاف ك مديريػة لمتحريػات ك مديريػة لػإلدا

                                                           
، يحّدد تشكيمة الديكاف المركزم لقمع 2011ديسمبر سنة  8المؤرخ في  426 – 11مف المرسـك الرئاسي رقـ  7المادة  1

 الفساد ك تنظيمو ك كيفيات سيره.
تشكيمة الديكاف المركزم لقمع ، يحّدد 2011ديسمبر سنة  8المؤرخ في  426 – 11مف المرسـك الرئاسي رقـ  8المادة  2

 .الفساد ك تنظيمو ك كيفيات سيره
 مف نفس المرسـك الرئاسي. 9المادة  3
 .2012يكليك سنة  22المؤرخة في  42العدد ش د ج ج ر ج 4
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تحػػت سػػمطة المػػدير العػػاـ، ك تػػنظـ مػػديريات الػػديكاف فػػي فرعيػػة يحػػدد عػػددىا بقػػرار مشػػترؾ بػػيف الػػكزير 
         ،المكمػػؼ بالماليػػة ك السػػمطة المكمفػػة بالكظيفػػة العمكميػػة  يسػػاعد رئػػيس الػػديكاف خمسػػة مػػديرم دراسػػات

ك نػكاب المػديريف  مديرم الدراسات ك المػديريفك تعتبر كظائؼ كؿ مف المدير العاـ ك رئيس الديكاف ك 
كظػػائؼ عميػػا فػػي الدكلػػة ك تصػػنؼ ك تػػدفع المرتبػػات اسػػتنادا إلػػى الكظػػائؼ العميػػا فػػي الدكلػػة، لألمػػيف 

 .1ك المدير العاـ ك المديريف  ك نكاب المديريف عمى مستكل اإلدارة المركزية في الكزارة  ،العاـ
 

 المركزيوظائؼ رئيس الديواف  - أ

         يكمػػػػؼ رئػػػػيس الػػػػديكاف، يحػػػػؽ سػػػػمطة المػػػػدير العػػػػاـ، بتنشػػػػيط عمػػػػؿ مختمػػػػؼ ىياكػػػػؿ الػػػػديكاف
 .2ك متابعتو 

 المركزي وظائؼ المدير العاـ لمديواف -ب

 يكمؼ عمى الخصكص بما يأتي :
 إعداد برنامج عمؿ الديكاف ك كضعو حيز التنفيذ، -

 إعداد مشركع التنظيـ الداخمي لمديكاف ك نظامو الداخمي، -

 السير عمى حسف سير الديكاف ك تنسيؽ نشاط ىياكمو، -

 تطكير التعاكف ك تبادؿ المعمكمات عمى المستكييف الكطني ك الدكلي، -

 ممارسة السمطة السميمة عمى جميع مستخدمي الديكاف، -

 .3إعداد التقرير السنكم عف نشاطات الديكاف الذم يكجيو إلى الكزير المكمؼ بالمالية  -

 وظائؼ المديريات  -ت 

بالنسػػبة لمديريػػة التحريػػات تكمػػؼ باألبحػػاث ك التحقيقػػات فػػي مجػػاؿ جػػرائـ الفسػػاد، أمػػا مديريػػة 
 .4اإلدارة العامة بتسيير مستخدمي الديكاف ك كسائمو المالية ك المادية 

 

                                                           
تنص عمى  ،2011ديسمبر سنة  08المؤرخ في  426 – 11مف المرسـك الرئاسي رقـ  18إلى  10المكاد مف  1

 الديكاف المركزم لقمع الفساد.كيفيات تنظيـ 
 مف نفس المرسـك الرئاسي. 15المادة  2
 نفس المرسـك الرئاسي.مف  14المادة  3
 نفس المرسـك الرئاسي. 17 - 16المادة  4
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فبرايػر سػنة  10لقد حدد التنظيـ الداخمي لمديكاف المركزم لقمع الفساد بمكجب قرار مػؤرخ فػي 
 8  المػػػؤرخ فػػػػي 426 – 11مػػػػف المرسػػػـك الرئاسػػػي رقػػػـ  18، حيػػػث تطبيقػػػا ألحكػػػاـ المػػػادة  1 2013

ك المػذككر أعػاه، ييػدؼ ىػذا القػرار إلػى تحديػد التنظػيـ الػداخمي لمػديكاف المركػزم  2011ديسػمبر سػنة 
 لقمع الفساد )المادة األكلى مف القرار المذككر أعاه(.

 
  : تتشكؿ تحت سمطة المدير العاـ، مديرية التحريات مف 

 المديرية الفرعية لمدراسات ك األبحاث ك التحميؿ، -

 لفرعية لمتحقيقات القضائية،المديرية ا -

 المديرية الفرعية لمتعاكف ك التنسيؽ. -
 ( مكاتب :3تتشكؿ المديرية الفرعية لمدراسات ك األبحاث ك التحميؿ مف  ا ة ) 

 مكتب الخبرة التقنية، -

 مكتب الك ائؽ ك الدراسات، -

 مكتب اإلحصائيات. -

 ( 3المديرية الفرعية لمتحقيقات القضائية تتشكؿ مف  ا ة ): مكاتب 
 مكتب تحقيؽ اليكية القضائية، -

 مكتب اإلنابات القضائية. -

 مكتب اإلجراءات ك اإلحاالت. -

 ( مكاتب  :3المديرية الفرعية لمتعاكف ك التنسيؽ تتشكؿ مف  ا ة ) 
 مكتب التعاكف القضائي، -

 مكتب قاعدة المعمكمات، -

 مكتب الحجزات. -

 ة مف :تتشكؿ تحت سمطة المدير العاـ مديرية اإلدارة العام 
 المديرية الفرعية لممكارد البشرية، -

 المديرية الفرعية لمميزانية ك المحاسبة ك الكسائؿ. -

                                                           
 . 2013يكنيك سنة  23المؤرخة في  32العدد ش د ج ج ر ج 1
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 ( مكاتب :3تتشكؿ المديرية الفرعية البشرية مف  ا ة ) 
 مكتب تسيير ك متابعة مستخدمي الديكاف ك المكضكعيف تحت التصرؼ، -

 مكتب التككيف ك االمتحانات ك المسابقات، -

 المنازعات القانكنية ك النشاط االجتماعي.مكتب التنظيـ ك  -
 ( مكاتب :3تتشكؿ المديرية الفرعية لمميزانية ك المحاسبة ك الكسائؿ مف  ا ة ) 

 مكتب التقديرات الميزانية ك الصفقات العمكمية، -

 مكتب المحاسبة ك العمميات الميزانية، -

 .1مكتب كسائؿ التسيير ك األرشيؼ  -

 يكيفيات سير الديواف المركز  -5

لحسف سير عمؿ الديكاف المركػزم لقمػع الفسػاد فقػد نػص الفصػؿ الرابػع مػف المرسػـك الرئاسػي 
ك أعػػػكاف  عمػػػى جممػػػة مػػػف األحكػػػاـ تحػػػدد كيفيػػػات سػػػير الػػػديكاف حيػػػث يعمػػػؿ ضػػػباط  426 – 11رقػػػـ 

الشػػرطة القضػػائية التػػابعكف لمػػديكاف، أ نػػاء ممارسػػة ميػػاميـ، طبقػػا لمقكاعػػد المنصػػكص عمييػػا فػػي قػػانكف 
اإلجراءات الجزائية السػيما المتعمقػة بجمػع المعمكمػات المتعمقػة بميػاميـ السػيما مػا ىػك منصػكص عميػو 

 65فػػي الفصػػؿ الرابػػع   فػػي اعتػػراض المراسػػات ك تسػػجيؿ األصػػكات ك التقػػاط الصػػكر  ، المػػكاد مػػف 
 65إلػػػى  11مكػػػرر  65؛ ك الفصػػػؿ الخػػػامس   فػػػي التسػػػرب، المػػػكاد مػػػف 10مكػػػرر  65إلػػػى  5مكػػػرر 

 – 06ك أيضػػا األحكػػاـ المنصػػكص عمييػػا فػػي القػػانكف رقػػـ ، مػػف قػػانكف اإلجػػراءات الجزائيػػة 18كػػرر م
في إطار ما تضمنو ىذا القانكف مف أسػاليب التحػرم الخاصػة  2 2006فبراير سنة  20المؤرخ في  01

ـ المراقػب مف أجؿ تسييؿ جمع األدلة المتعمقة بجرائـ الفساد خصكصا فيما يتعمؽ بالمجكء إلػى التسػمي 3
أك إتبػػػاع أسػػػاليب تحػػػر خاصػػػة كالترصػػػد اإللكتركنػػػي ك االختػػػراؽ، عمػػػى النحػػػك المناسػػػب ك بػػػإذف مػػػف 
السػػػػمطة القضػػػػائية المختصػػػػة كمػػػػا يؤىػػػػؿ الػػػػديكاف عنػػػػد الضػػػػركرة االسػػػػتعانة بمسػػػػاىمة ضػػػػباط الشػػػػرطة 

يف فػػي كػػؿ القضػػائية أك أعػػكاف الشػػرطة القضػػائية التػػابعيف لمصػػالح الشػػرطة القضػػائية األخػػرل، ك يتعػػ

                                                           
 ، يحدد التنظيـ الداخمي لمديكاف المركزم لقمع الفساد. 2013فبراير سنة  10مف القرار المؤرخ في  8إلى  2المكاد مف  1
، يحّدد تشكيمة الديكاف المركزم 2011ديسمبر سنة  8المؤرخ في  426 – 11مف المرسـك الرئاسي رقـ  19المادة  2

 لقمع الفساد ك تنظيمو ك كيفيات سيره.
 يتعمؽ بالكقاية مف الفساد ك مكافحتو. 2006فبراير سنة  20المؤرخ في  01 – 06مف قانكف  56المادة  3
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الحاالت إعاـ ككيؿ الجميكرية لدل المحكمة، مسبقا، بعمميات الشرطة القضائية التي تجػرم فػي دائػرة 
 .1اختصاصو 

كمػػػا يتعػػػيف عمػػػى ضػػػباط ك أعػػػكاف الشػػػرطة القضػػػائية التػػػابعيف لمػػػديكاف، ك مصػػػالح الشػػػرطة 
ي مصػػمحة العدالػػة، كمػػا القضػػائية األخػػرل عنػػدما يشػػارككف فػػي نفػػس التحقيػػؽ، أف يتعػػاكنكا باسػػتمرار فػػ

يتبػػادلكف الكسػػائؿ المشػػتركة المكضػػكعة تحػػت تصػػرفيـ، مػػع اإلشػػارة فػػي إجػػراءاتيـ إلػػى المسػػاىمة التػػي 
 (.426 – 11مف المرسـك الرئاسي رقـ  21يمقاىا كؿ منيـ في سير التحقيؽ )المادة 

المخػػتص منػػو عمػػى أنػػو يمكػػف لمػػديكاف بعػػد إعػػاـ ككيػػؿ الجميكريػػة  22كمػػا أضػػافت المػػادة 
ممية باتخػػاذ كػػؿ إجػػراء إدارم تحفظػػي عنػػدما يكػػكف عػػكف عمػػكمي بػػذلؾ مسػػبقا، أف يكصػػي السػػمطة الّسػػ
 مكضع شبية في كقائع تتعمؽ بالفساد.

أما بالنسبة إلعداد ميزانية الديكاف فيقػكـ ليػا المػدير العػاـ ك الػذم يعرضػيا عمػى مكافقػة كزيػر 
 ل انكم بصرؼ ميزانية الديكاف.المالية، كما يعتبر المدير العاـ ىك األمر ا

يستفيد المستخدمكف المكضكعكف تحت تصرؼ الديكاف باإلضافة إلى المرتب الذم يتقاضكنو 
 .3عمى حساب ميزانية الديكاف تحدد بمكجب نص خاص  2مف المؤسسة األصمية مف تعكيضات 

الفسػاد ك لممزيػد مػف باإلضافة إلى الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد؛ ك الديكاف المركزم لقمع 
التعػػاكف ك التنسػػػيؽ فػػػي مجػػػاؿ محاربػػة الجريمػػػة عمػػػى المسػػػتكل الكصػػػي فقػػد تػػػـ إنشػػػاء المجنػػػة الكطنيػػػة 

مػػارس سػػنة  8المػػؤرخ فػػي  108 – 06لتنسػػيؽ أعمػػاؿ مكافحػػة الجريمػػة بمكجػػب المرسػػـك التنفيػػذم رقػػـ 
 .4، يتضمف إنشاء لجنة كطنية لتنسيؽ أعماؿ مكافحة الجريمة 2006

                                                           
، يحّدد تشكيمة الديكاف المركزم 2011ديسمبر سنة  8المؤرخ في  426 – 11مف المرسـك الرئاسي رقـ  21المادة  1

 لقمع الفساد ك تنظيمو ك كيفيات سيره.
، يتعمؽ التعكيض الجزافي الخاص الممنكح 2013مارس سنة  28، المؤرخ في 176 – 13المرسـك التنفيذم رقـ  2

 لممستخدميف المكضكعيف تحت تصرؼ الديكاف المركزم لقمع الفساد.
، يحّدد تشكيمة الديكاف 2011ديسمبر سنة  8المؤرخ في  426 – 11مف المرسـك الرئاسي رقـ  25إلى  23المكاد مف  3

 تنظيمو ك كيفيات سيره. المركزم لقمع الفساد ك
 .2006مارس  8المؤرخة في  15العدد ش د ج ج ر ج 4
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: يتـ إنشاء لجنة كطنية لدل الكزير المكمػؼ بالداخميػة لتنسػيؽ أعمػاؿ  لمستوى الوطنيعمى ا
   مكافحػػة الجريمػػة السػػيما المصكصػػية  ك المخػػدرات ك المسػػاس بالنظػػاـ العػػاـ ك الغػػش بمختمػػؼ أشػػكالو، 

 (.108 – 06ك تدعى في صمب النص   المجنة   )المادة األكلى مف المرسـك التنفيذم رقـ 

 أما بالنسبة لممياـ التي تقـك بيا المجنة فإنيا تكمؼ عمى الخصكص بما يأتي : 

ضػػػػماف تنسػػػػيؽ تبػػػػادؿ المعمكمػػػػات، ك األعمػػػػاؿ ك الكسػػػػائؿ التػػػػي تسػػػػخرىا مختمػػػػؼ  -
 المصالح لمكقاية مف كؿ المظاىر اإلجرامية ك إفشاليا.

 حة الجريمة.اقتراح كؿ التدابير التي مف شأنيا تحسيف التنسيؽ ك الفعالية في مكاف -
تقييـ الكضعية ك إعداد حصػيمة األعمػاؿ التػي باشػرتيا مختمػؼ المصػالح فػي مجػاؿ  -

 مكافحة الجريمة.

 تتشكؿ المجنة الكطنية مف :

 كزير الداخمية أك مم مو رئيسا. -

 مم ؿ عف كزارة الدفاع الكطني. -

 مم ؿ عف كزارة العدؿ. -

 مم ؿ عف كزارة التجارة. -

 مم ؿ عف قيادة الدرؾ الكطني. -

 مم ؿ عف المديرية العامة لمجمارؾ. -

 مم ؿ عف المديرية العامة لمضرائب. -

 
 كما يمكف االستعانة، كمما دعت الحاجة بمم ؿ عف كؿ قطاع معني قانكنا بمكضكع محدد.

يعػػيف أعضػػاء المجنػػة إسػػميا بنػػاء عمػػى اقتػػراح مػػف السػػمطة التػػي يتبعكنيػػا، تجتمػػع المجنػػة مػػرة 
كاحدة فػي الشػير ك بصػفة اسػت نائية بنػاء عمػى اسػتدعاء مػف رئيسػيا كممػا دعػت الحاجػة، بعػد ذلػؾ تعػد 

 .1المجنة تقريرا شيريا عف النشاطات ك التقييـ ك ترسمو إلى رئيس الحككمة 

                                                           
، يتضمف إنشاء لجنة 2006مارس سنة  8المؤرخ في  108 – 06مف المرسـك التنفيذم رقـ  6إلى  3المكاد مف  1

 كطنية لتنسيؽ أعماؿ مكافحة الجريمة.
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تتكفر المجنة عمى لجنة تنسيؽ ك تقيػيـ ك متابعػة عمػى مسػتكل كػؿ  عمى المستوى المحمي : 
كاليػػة، تكمػػؼ بمتابعػػة تطػػكر التصػػرفات اإلجراميػػة ك الجنحيػػة ك اقتػػراح التػػدابير العمميػػة لمقضػػاء عمييػػا، 

مميػات كما تسير عمى الصعيد الميداني بتنسيؽ األعماؿ التي تقكـ بيػا ضػد ىػذه الظػكاىر مػف خػاؿ ع
 مشتركة ك تدعيـ فعالياتيا.

 يرأس الكالي لجنة التنسيؽ ك التقييـ ك المتابعة، ك تشمؿ :

 قائد مجمكعة الدرؾ الكطني، -

 رئيس أمف الكالية، -

 مدير التجارة، -

 رئيس مفتشية أقساـ الجمارؾ. -

 مديرية الضرائب. -

ا دعت الحاجة، تجتمع المجنة مرة كؿ خمسة عشر يكما؛ ك بناء عمى استدعاء مف الكالي كمم
 .1ترسؿ تقريرا شيريا إلى المجنة الكطنية لتنسيؽ أعماؿ مكافحة الجريمة 

لإلشػػػارة فقػػػط أنشػػػأت فػػػي الجزائػػػر فيمػػػا سػػػبؽ ىيئػػػات كػػػاف ينػػػدرج ضػػػمف اختصاصػػػيا ميمػػػة 
 مكافحة الفساد، نذكر المفتشية العامة لممالية، مجمس المحاسبة.

  المفتشية العامة لممالية 

            01/03/1980المػػػؤرخ فػػػي  35–8بمكجػػػب المرسػػػـك الرئاسػػػي رقػػػـ  1980تػػػـ إنشػػػاءىا سػػػنة 
ة نصكص تنظيميػة نػذكر عمػى سػبيؿ الم ػاؿ ة مرات حيث أصدر المشرع الجزائرم عدّ ك تـ تنظيميا عدّ 

المرسكـ التنفيذم المتعمؽ بصاحيات المفتشية العامة لمماليػة، حيػث عيػد ليػا مراقبػة الماليػة عمػى كافػة 
ك الامركزيػػػة ك كػػػؿ المؤسسػػػات ذات  بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ مصػػػالح الدكلػػػة ك الجماعػػػات العمكميػػػة المؤسسػػػات

 .2الطابع اإلدارم ك االقتصادم 

                                                           
، يتضمف إنشاء لجنة 2006مارس سنة  8المؤرخ في  108 -06مف المرسـك التنفيذم رقـ  8إلى  2أنظر المكاد مف  1

 كطنية لتنسيؽ أعماؿ مكافحة الجريمة. 
برابح حمزة،   الحككمة المحمية ك لية لتسيير الجماعات المحمية في الجزائر   ، المكتبة الكطنية الجزائرية، الجزائر،  2

 .48 – 47 ، ص2017
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  مجمس المحاسبة 

ميمتػػػو  1980يعتبػػػر مجمػػػس المحاسػػػبة ىيئػػػة رقابيػػػة بعديػػػة عمػػػى األمػػػكاؿ العامػػػة، أنشػػػأ سػػػنة 
التابعػػة ليػػا فػػي تسػػيير األمػػكاؿ العمكميػػة رقابيػػة ذات طػػابعيف إدارم كقضػػائي عمػػى الدكلػػة أك الييئػػات 

 ميما كاف كضعيا القانكني.

 ىيآت مكافحة الفساد في تونس الفرع الثاني :

، المتعمػػؽ 2011نػػكفمبر  14المػػؤرخ فػػي  2011لسػػنة  120بمكجػػب المرسػػـك اإلطػػارم عػػدد 
 7  لمرسػكـ عػددالمجنة الكطنية لتقصي الحقائؽ حكؿ الفساد المحد ة بمكجػب ابمكافحة الفساد، تـ حؿ 

، باإلضػافة  1؛ ك تعكيضػيا بالييئػة الكطنيػة لمكافحػة الفسػاد 2011فيفرم  18المؤرخ في  2011لسنة 
إلػػػى جانػػػب الييئػػػات الدسػػػتكرية األخػػػرل بمكجػػػب  إلػػػى إنشػػػاء ىيئػػػة الحككمػػػة الرشػػػيدة ك مكافحػػػة الفسػػػاد

 .2 2014دستكر تكنس الجديد لسنة 

 الييئة الوطنية لمكافحة الفساد -أوال

        تعتبػػػػر الييئػػػػة الكطنيػػػػة لمكافحػػػػة الفسػػػػاد ىيئػػػػة كطنيػػػػة مسػػػػتقمة تتمتػػػػع بالشخصػػػػية المعنكيػػػػة 
 . 3ك االستقاؿ اإلدارم ك المالي 

تيػػػدؼ الييئػػػة الكطنيػػػة إلػػػى مكافحػػػة الفسػػػاد فػػػي القطػػػاعيف العػػػاـ ك الخػػػاص، بتطػػػكير جيػػػكد 
ك تقميص  المجيكد الدكلي لمحد منوالكقاية منو ك تيسير كشفو ك ضماف تتبع مرتكبيو ك ردعيـ ك دعـ 

 .4آ اره ك العمؿ عمى استرجاع عائداتو 

 فيما يمي تتم ؿ مياـ الييئة الكطنية
5: 

 اقتراح سياسات مكافحة الفساد كمتابعة تنفيذىا باتصاؿ مع الجيات المعنية، -

                                                           
 ، يتعمؽ بمكافحة الفساد.2011نكفمبر  14المؤرخ في  2011لسنة  120مف المرسـك اإلطارم عدد  41الفصؿ  1
 .2014يناير  27اعتمدت تكنس دستكرىا الجديد في  2
 ، يتعمؽ بمكافحة الفساد.2011نكفمبر  14المؤرخ في  2011لسنة  120مف المرسـك اإلطارم عدد  12الفصؿ  3
4 .  الفصؿ األكؿ مف نفس المرسـك
. 13الفصؿ  5  مف نفس المرسـك
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إصػػػدار المبػػػادئ التكجيييػػػة العامػػػة باتصػػػاؿ مػػػع الجيػػػات المعنيػػػة لمنػػػع الفسػػػاد كنظػػػـ  -
 مائمة لكشفو،

 الخاص، الكشؼ عف مكاطف الفساد في القطاعيف العاـ ك -

حالتيػػا عمػػى الجيػػات  - تمقػػي الشػػكاكل كاإلشػػعارات حػػكؿ حػػاالت الفسػػاد كالتحقيػػؽ فييػػا كاا
 المعنية بما في ذلؾ القضاء.

 إبداء الرأم في مشاريع النصكص القانكنية كالترتيبية ذات العاقة بمكافحة الفساد، -

االتصاؿ بيف مختمؼ المصالح كالجيات المعنية بمكافحة الفساد كتدعيـ التفاعؿ  تيسير -
 فيما بينيا،

جمع المعطيات كالبيانات كاإلحصػائيات المتعمقػة بالفسػاد إلحػداث قاعػدة بيانػات بيػدؼ  -
 استغاليا في إنجاز المياـ المكككلة إلييا،

قامػة النػدكات نشر الكعي االجتماعي بمخاطر الفساد عف طريؽ الحما - ت التحسيسية كاا
صدار النشريات كاألدلة كتنظيـ الدكرات التدريبية كاإلشراؼ عمى برامج التككيف،  كالمقاءات كاا

 إنجاز البحكث كالدراسات ذات العاقة بمكافحة الفساد أك المساعدة عمى إنجازىا. -

التقصػػي ككتابػػة مػػف رئػػيس كمجمػػس كجيػػاز لمكقايػػة ك تتشػػكؿ الييئػػة الكطنيػػة لمكافحػػة الفسػػاد 
 .1 عامة

 : يعػّيف رئػيس الييئػة بػأمر يّتخػذ بػاقتراح مػف الحككمػة مػف بػيف الشخصػيات  رئيس الييئػة
يسير عمى سير أعماليا كيرأس جمساتيا كيم ميا لدل ؛ ك الكطنية المستقمة ذات الخبرة القانكنية المتميزة

 الغير كيحفظ ك ائقيا.

 : الصاحيات التاليةالكطنية  الييئة يمارس رئيس            

 اإلشراؼ اإلدارم كالمالي عمى الييئة كالمكظفيف فييا، -

 إعداد مشركع الميزانية السنكية، -

 اإلشراؼ عمى إعداد التقرير السنكم لمييئة كعرضو عمى مصادقة مجمس الييئة ، -
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طمػػػب إلحػػػاؽ مػػػكظفيف أك أعػػػكاف لمعمػػػؿ لػػػدل الييئػػػة كانتػػػداب متعاقػػػديف طبقػػػا لمتشػػػريع  -
 الجارم بو العمؿ،

تعيػػػيف كاتػػػب عػػػاـ لمييئػػػة يتػػػكلى تػػػدكيف مػػػداكالتيا كيسػػػير عمػػػى تسػػػييرىا اإلدارم تحػػػت  -
 إشراؼ الرئيس.

لمرئيس حؽ تفكيض البعض مػف صػاحياتو كتابيػا لنائبػو أك ألم عضػك بجيػاز الكقايػة  -
 .1 كالتقصي

 : يتألؼ مجمس الييئة مف رئيس الييئة ك أعضاء يقع اختيارىـ كما يمي مجمس الييئة : 

سػػبعة أعضػػاء عمػػى األقػػؿ مػػف سػػامي المػػكظفيف كمم مػػيف عػػف ىياكػػؿ الرقابػػة كالتػػدقيؽ  -
 كالتفقد كالتقييـ،

سػػبعة أعضػػاء عمػػػى األقػػؿ عػػػف منظمػػات المجتمػػػع المػػدني كالييئػػػات المينيػػة مػػػف ذكم  -
 فاءة كالخبرة في المسائؿ ذات العاقة بمياـ الييئة ،الك

 قاض عدلي كقاض مف المحكمة اإلدارية كقاض مف دائرة المحاسبات، -

 االتصاؿ. عضكيف عف قطاع اإلعاـ ك -

 ك ال يمكف أف يتجاكز العدد األقصى ألعضاء المجمس  ا يف عضكا.            

اقتػػراح مػػف الحككمػػة بعػػد التشػػاكر مػػع األطػػراؼ يعػػيف أعضػػاء مجمػػس الييئػػة بػػأمر بنػػاء عمػػى 
 المعنية.

 كال يحكؿ عدـ تعييف عضك أك أك ر بالمجمس دكف تككينو.

 مدة النيابة في مجمس الييئة  اث سنكات قابمة لمتجديد مرة كاحدة.

كيمكػػف لػػرئيس الييئػػة أف يػػدعك  ،يعقػد مجمػػس الييئػػة جمسػػاتو مػػرة كػػؿ  ا ػػة أشػػير عمػػى األقػػؿ
 قاد في جمسات است ائية كمما دعت الضركرة إلى ذلؾ.المجمس لانع
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يػػػػػرأس مجمػػػػػس الييئػػػػػة رئيسػػػػػيا كيشػػػػػارؾ أعضػػػػػاء جيػػػػػاز الكقايػػػػػة كالتقصػػػػػي فػػػػػي المػػػػػداكالت 
كلػػػرئيس المجنػػػة أف يػػػدعك أم شػػػخص مػػػف ذكم الخبػػػرة كاالختصػػػاص لحضػػػكر اجتماعػػػات  ،كالتصػػػكيت

 المجمس قصد االستئناس برأيو في المسائؿ المعركضة عميو.

مػػداكالت المجمػػس بحضػػكر نصػػؼ أعضػػائو عمػػى األقػػؿ كيتخػػذ قراراتػػو بػػالتكافؽ كعنػػد كتجػػرم 
 االقتضاء بألمبية الحاضريف كيككف صكت الرئيس مرجحا عند التساكم.

كفي صكرة عدـ اكتماؿ النصاب تقػع الػدعكة لجمسػة  انيػة تنعقػد حتػى بحضػكر عػدد يقػؿ عػف 
 .األعضاءنصؼ 

ات األساسػػية لعمميػػا كيبػػدم رأيػػو فػػي الميػػاـ المكككلػػة يتعيػػد مجمػػس الييئػػة بػػالنظر فػػي التكجيػػ
 .1 كما يتكلى إقرار النظاـ الداخمي لمييئة كالمصادقة عمى تقريرىا السنكم، إلييا 

    مػف رئػػيس الييئػػة كأعضػػاء ال يتػػألؼ جيػاز الكقايػػة ك التقصػػي  :جيػػاز الوقايػػة والتقصػػي
الحككمػػة مػػػف بػػػيف الخبػػػراء المشػػػيكد ليػػػـ يقػػؿ عػػػددىـ عمػػػى عشػػػرة يعينػػػكف بػػأمر بنػػػاء عمػػػى اقتػػػراح مػػػف 

بالنزاىة كالكفاءة في اختصاصات القانكف كالمالية كمراقبة الحسػابات كالجبايػة كالشػؤكف العقاريػة كليرىػا 
 مف االختصاصات ذات العاقة بمياـ الييئة.

مػػدة نيابػػة الػػرئيس كأعضػػاء جيػػاز الكقايػػة كالتقصػػي سػػت سػػنكات ليػػر قابمػػة لمتمديػػد كيتجػػدد 
يختار رئيس الييئة نائبا لو مف بيف أعضاء جياز الكقاية كالتقصي ، ألعضاء كؿ  اث سنكاتنصؼ ا

 يعكضو عند التعذر أك الغياب.

يتػػكلى جيػػاز الكقايػػػة كالتقصػػي إدارة الييئػػة كيتمتػػػع فػػي نطػػاؽ ممارسػػػة الميػػاـ المكككلػػة إليػػػو 
 : بالصاحيات التالية

 مجمس الييئة لممصادقة عميو، اقتراح الييكؿ التنظيمي لمييئة كعرضو عمى -

 إعداد مشاريع النصكص القانكنية كالترتيبية الخاصة بعمؿ الييئة، -

 إحداث لجاف فرعية أك متخصصة تحدد مياميا في قرار اإلحداث، -

 عرضو عمى مجمس الييئة لممصادقة عميو. المكافقة عمى مشركع ميزانية الييئة ك -
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كالتقصػي قبػؿ مباشػرة ميػاميـ اليمػيف التاليػة أمػاـ رئػيس يؤدم الرئيس كأعضاء جيػاز الكقايػة 
الدكلػػة   أقسػػـ بػػاهلل العظػػيـ أف أكػػكف مخمصػػا لمػػكطف كأف أحتػػـر الدسػػتكر كالقػػكانيف ك أف أقػػـك بميػػامي 

 باستقالية كأمانة  .

 : يتعيف عمى كؿ عضك بالييئة إعاـ رئيسيا كتابيا بػما يمي

 مف تسميتو بالييئة،ػ المياـ التي باشرىا قبؿ  اث سنكات 

 ػ كؿ نيابة باشرىا لدل شخص مادم أك معنكم قبؿ  اث سنكات مف تسميتو بيذه الييئة.

كما يخضع رئيس الييئة كأعضاء جياز الكقايػة كالتصػدم إلػى كاجػب التصػريح عمػى الشػرؼ 
 .1بالمكاسب طبقا لمتشريع الجارم بو العمؿ

يتػكلى فػي ىػذا اإلطػار تجميػع ، كمػا الفسػاد يتعيد جياز الكقاية ك التقصػي بالبحػث فػي جػرائـ
المعمكمات كالك ائؽ كالشػيادات التػي مػف شػأنيا أف تمكػف مػف تقصػي الحقيقػة بخصػكص شػبية ارتكػاب 
جرائـ فساد مف قبؿ أم شخص مادم أك معنػكم عػاـ أك خػاص أك أم تنظػيـ أك جمعيػة أك ىيئػة ميمػا 

عػػػة كمػػػدل صػػػحتيا قبػػػؿ إحالتيػػػا عمػػػى السػػػمط كانػػػت طبيعتيػػػا كالت بػػػت فػػػي المعمكمػػػات كالك ػػػائؽ المجم
القضػػػائية المختصػػػة قصػػػد تتبػػػع مرتكبػػػي ىػػػذه الجػػػرائـ. كليػػػا أف تقػػػـك بأعمػػػاؿ التفتػػػيش كحجػػػز الك ػػػائؽ 

كتعتمػػد  ،كالمنقػػكالت بكػػؿ المحػػات المينيػػة كالخاصػػة التػػي تػػرل ضػػركرة تفتيشػػيا كذلػػؾ دكف إجػػراء آخػػر
التقصػي عنػد مباشػرة أعمػاؿ التقصػي فػي جػرائـ الفسػاد المحاضر كالتقارير التي يحررىػا جيػاز الكقايػة ك 

 حججا ال يمكف الطعف فييا إال بالزكر.

يمكػف لػرئيس الييئػة بنػاء عمػى مداكلػة لجيػاز ، عند كجكد أدلة جدية حكؿ اقتػراؼ جػرائـ فسػاد
أف يطمب مف السمط المختصة اتخاذ اإلجػراءات التحفظيػة المناسػبة ضػد المشػتبو فػي  ،الكقاية كالتقصي

          أك التصػػػرؼ فييػػػا رتكػػػابيـ تمػػػؾ الجػػػرائـ لمنػػػع إحالػػػة األمػػػكاؿ كالممتمكػػػات مكضػػػكع الجريمػػػة أك تبػػػديمياا
 أك نقميا أك إتافيا.
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كمػػػا يمكػػػف لػػػرئيس الييئػػػة بنػػػاء عمػػػى مداكلػػػة لجيػػػاز الكقايػػػة كالتقصػػػي أف يطمػػػب مػػػف السػػػمط 
لمقػػكانيف كالتراتيػػب الجػػارم بيػػا  المختصػػة اتخػػاذ اإلجػػراءات التحفظيػػة المناسػػبة عنػػد كجػػكد خػػرؽ كاضػػح

 .1 العمؿ

الييئػػة  تنشػػرك  ،تعػػد الييئػػة تقريػػرا سػػنكيا عػػف نشػػاطيا يتضػػّمف خاصػػة اقتراحاتيػػا كتكصػػياتيا
 .2 تقريرىا السنكم لمعمـك كتحيمو عمى رئيس الجميكرية كعمى السمطة التشريعية

 ىيئة الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد في تونس -ثانيا

؛ ك الػػػذم شػػػكؿ نقطػػػة تحػػػكؿ فػػػي تػػػكنس، 2014اعتمػػػدت تػػػكنس دسػػػتكرىا الجديػػػد لسػػػنة لقػػػد 
خاصػػة نصػػو عمػػى إنشػػاء   ىيئػػة الحككمػػة الرشػػيدة ك مكافحػػة الفسػػاد  ، إلػػى جانػػب الييئػػات الدسػػتكرية 

 األخرل.

 تتمتع ىيئة الحككمة الرشيدة ك مكافحة الفساد باالستقالية المادية ك اإلدارية.

 : 3تتكلى ىيئة الحككمة الرشيدة ك مكافحة الفساد المياـ اتتية 

تسيـ في سياسات الحككمة الرشيدة ك منع الفساد ك مكافحتو ك متابعة تنفيػذىا ك نشػر  -
  قافاتيا،

 تعزز مبادئ الشفافية ك النزاىة ك المساءلة،   -

          ،حقػؽ منيػاك الت ،ك التقصػي فييػا ،رصد حاالت الفساد في القطػاعيف العػاـ ك الخػاص -
 ك إحالتيا عمى الجيات المعنية.

تتشػػكؿ الييئػػة مػػف أعضػػاء مسػػتقميف محايػػديف مػػف ذكم الكفػػاءة ك النزاىػػة، يباشػػركف ميػػاميـ 
 لفترة كاحدة مدتيا ست سنكات ك يجدد  مث أعضائيا كؿ سنتيف.
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 الفرع الثالث : ىيآت مكافحة الفساد في مصر

المصرم التي تنص عمى :   تمتـز الدكلة بمكافحة الفسػاد، ك يحػدد لمدستكر  218كفقا لممادة 
القػػػػانكف الييئػػػػات المسػػػػتقمة ك األجيػػػػزة الرقابيػػػػة المختصػػػػة بػػػػذلؾ، ك تمتػػػػـز الييئػػػػات ك األجيػػػػزة الرقابيػػػػة 
المختصة بالتنسيؽ فيما بينيا فػي مكافحػة الفسػاد، ك تعزيػز قػيـ النزاىػة ك الشػفافية، ضػمانا لحسػف أداء 

ك الحفػػػاظ عمػػػى المػػػاؿ العػػػاـ، ك كضػػػع ك متابعػػػة تنفيػػػذ اإلسػػػتراتيجية الكطنيػػػة لمكافحػػػة  لعامػػػةالكظيفػػػة ا
 الفساد بالمشاركة مع ليرىا مف الييئات ك األجيزة المعنية، ك ذلؾ عمى النحك الذم ينظمو القانكف  .

باإلضػػافة إلػػى مػػا ىػػك منصػػكص عميػػو فػػي الدسػػتكر، تعتبػػر مصػػر إحػػدل الػػدكؿ التػػي كقعػػت 
اتفاقيػػة األمػػـ المتحػػدة لمكافحػػة الفسػػاد، عمػػى ىػػذا األسػػاس يقػػع عمػػى عاتقيػػا أف تتخػػذ مػػا يمػػـز مػػف عمػػى 

تػػػدابير بمػػػا فييػػػا التػػػدابير التشػػػريعية ك اإلداريػػػة لضػػػماف تنفيػػػذ االلتزامػػػات المنصػػػكص عمييػػػا بمقتضػػػى 
 منيا. 65االتفاقية تطبيقا ألحكاـ المادة 

ىي ت لمكافحة الفساد بمكجب مجمكعة مف  ةصر عدم تك مكائمة منيا لاتفاقية الدكلية أنشأ
 القكانيف يمكف أف نذكر منيا :

 ىيئة الرقابة اإلدارية -أوال 

مػػػارس  16الصػػػادر فػػي  1964لسػػنة  54نشػػأت ىيئػػة الرقابػػػة اإلداريػػة بمكجػػػب القػػانكف رقػػػـ 
كجياز مستقؿ  يختص بمكافحة صكر الفساد المالي ك اإلدارم مف اجؿ حمايػة المػاؿ العػاـ  ،1 1964

ك التصػػدم لاعتػػداءات الصػػادرة مػػف المكظػػؼ العػػاـ باإلضػػافة إلػػى متابعػػة مػػدل التػػزاـ الحككمػػة بتنفيػػذ 
 القكانيف المنظمة لمختمؼ القطاعات في مصر مف اختصاصاتيا :

 ؿ ك اإلنتاج كاقتراح كسائؿ تافييابحث كتحرم أسباب القصكر في العم. 

 الغرض منيا متابعة تنفيذ القكانيف ك المكائح كالقرارات كالتأكد مف أنيا كافية لتحقيؽ. 

 كشؼ عيكب النظـ اإلدارية كالفنية ك المالية ك اقتراح كسائؿ تافييا . 

 الكشؼ عف المخالفات اإلدارية كالمالية التي تمس سامة أداء الكظيفة. 

                                                           
لسنة  71معدؿ بالقانكف رقـ ، بشأف ىيئة الرقابة اإلدارية، 1964مارس  16الصادر في  1964لسنة  54قانكف رقـ  1

ك بالقانكف   ،1977لسنة  21، ك بالقانكف رقـ 1975لسنة  46، ك بالقانكف 1974لسنة  116، ك بالقانكف رقـ 1961
 .1983لسنة  112، ك بالقانكف رقـ 1982لسنة  110رقـ 
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  ما تنشره الصحؼ ك كسائؿ اإلعاـ مف أكجو إىماؿ / استغاؿ / سكء إدارةبحث . 

 تمػس سػامة أداء  التػي كشؼ ك ضبط الجرائـ التي تقػع مػف العػامميف أك مػف ليػرىـ ك
 . الكظيفة العامة

 بحث شكاكل المكاطنيف. 

 بداء الرأم  . 1 التحرم عف المرشحيف لنيؿ األكسمة ك النياشيف كاا

كما تختص ىيئػة الرقابػة اإلداريػة بػالتحرم ك الكشػؼ عػف حػاالت الكسػب ليػر المشػركع بػيف 
 2العامميف بأجيزة الدكلة. 

 عضك الرقابة اإلدارية عدة صاحيات لتنفيذ ميامو : 1964لسنة  54ك قد منح قانكف رقـ 

 حؽ اإلطاع عمى البيانات ميما كانت درجة سريتيا . 

 ندات كالتحفظ عمى الممفاتالحصكؿ عمى صكرة مف المست . 

 استدعاء مف يرل سماع أقكاليـ . 

 طمب كقؼ / أك أبعاد المكظؼ مؤقتان عف العمؿ أك الكظيفة . 

  طمب معاقبة المكظؼ تأديبيان . 

  سػػمطة الضػػبطية القضػػائية فػػي جميػػع أنحػػاء الجميكريػػة فػػي حػػدكد االختصاصػػات
 . التحرم عف الجرائـ كجمع االستدالالت كالبحث عف مرتكبييا كضبطيـ بما في ذلؾالمخكلة لو  

 اإلدارة العامة لمكافحة جرائـ األمواؿ العامة -ثانيا 
المصػػرية قػػرار رئػػيس الجميكريػػة نشػػأت اإلدارة العامػػة لمكافحػػة جػػرائـ األمػػكاؿ العامػػة بمكجػػب 

 .1984لسنة  10رقـ 
 

 الجياز المركزي لممحاسبات -ثالثا 

الصػػادر  1988لسػػنة  144أنشػػأ الجيػػاز المركػػزم لممحاسػػبات بمكجػػب القػػانكف المصػػرم رقػػـ 
 . 1998لسنة  157، معدؿ بمكجب أحكاـ القانكف رقـ 1988يكليك سنة  9في 

 
                                                           

 ، الخاص بإعادة تنظيـ ىيئة الرقابة اإلدارية. 1964لسنة  54رقـ  قانكف 1

 ، بشأف الكسب لير المشركع.1975لسنة  62قانكف رقـ  2
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يعتبػػر الجيػػاز المركػػزم لممحاسػػػبات ىيئػػة مسػػتقمة ذات شخصػػية اعتباريػػػة عامػػة تتبػػع رئػػػيس 
ى أمػػكاؿ الدكلػػػة ك األشػػخاص العامػػة األخػػػرل ك ليرىػػا مػػػف الجميكريػػة، تيػػدؼ إلػػػى تحقيػػؽ الرقابػػة عمػػػ

األشػػخاص المنصػػكص عمييػػا فػػي ىػػذا القػػانكف، كمػػا تعػػاكف مجمػػس الشػػعب فػػي القيػػاـ بميامػػو فػػي ىػػذه 
، يمػػػارس الجيػػػاز المركػػػزم لممحاسػػػبات عػػػدة أنػػػكاع مػػػف الرقابػػػة  منيػػػا الرقابػػػة الماليػػػة بشػػػقييا 1الرقابػػػة 

 .2لقانكنية عمى القرارات الصادرة في شاف المخالفات المالية المحاسبي  ك القانكني، الرقابة ا
 

 وحدة مكافحة غسؿ األمواؿ -رابعا 

لسػنة  164بمكجػب قػرار رئػيس الجميكريػة المصػرم رقػـ  3 نشأة كحػدة مكافحػة لسػؿ األمػكاؿ
  .2002يكليك سنة  24الصادر في  2002

 

لمكافحػة لسػؿ األمػكاؿ تتػكلى ذات طػابع خػاص  كحػدة مسػتقمة المصرمتنشأ بالبنؾ المركزم 
  .4 2002 لسنة 80لسؿ األمكاؿ الصادر بالقانكف رقـ  مباشرة االختصاصات الكاردة بقانكف مكافحة

يشػػػكؿ الكحػػػدة مجمػػػس أمنػػػاء يضػػػـ خمسػػػة أعضػػػاء،  ا ػػػة بحكػػػـ كظػػػائفيـ ك ا نػػػيف مػػػف أىػػػؿ 
 .5الخبرة

 

، ليا ، كمتابعة تنفيذىاسة العامة بتصريؼ شئكنيا ككضع السيا يختص مجمس أمناء الكحدة
ا مطبقا لقانكف مكافحة لسؿ األمكاؿ المشار إليو ، كيككف لو عمى األخص  بما يكفؿ تحقيؽ ألراضيا

  : يأتي

  . اعتماد النماذج الازمة لتنفيذ أحكاـ قانكف لسؿ األمكاؿ المشار إليو -              

 لتزاـ المؤسسات المالية باألنظمة كالقكاعد المقررةالكسائؿ الكفيمة بالتحقؽ مف ا تييئة -              

  . قانكنا لمكافحة لسؿ األمكاؿ

                                                           
 .1988يكليك سنة  9، الصادر في 1988لسنة  144مف القانكف رقـ  1المادة  1
  .مف نفس القانكف 2المادة  2
 لسؿ األمكاؿ في التشريع التكنسي يقابمو تبييض األمكاؿ في التشريع الجزائرم. 3
يتضمف ، 2002يكليك سنة  24، الصادر في 2002لسنة  164المصرم رقـ المادة األكلى مف قرار رئيس الجميكرية  4

 إنشاء كحدة مكافحة لسؿ األمكاؿ.
 مف نفس القرار.المادة ال انية  5
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الجيات المختصة بتطبيؽ أحكاـ  التأكد مف تزكيد السمطات القضائية كليرىا مف -              
 .تطمبيا التيقانكف مكافحة لسؿ األمكاؿ بالمعمكمات 

 الدكؿ فياعتماد قكاعد تبادؿ المعمكمات المتكفرة لمكحدة مع الكحدات المم مة  -     

فييا تطبيقا لمبدأ  تككف مصر طرفا التياألجنبية كالمنظمات الدكلية تطبيقا ألحكاـ االتفاقيات الدكلية 
   .المعاممة بالم ؿ

  . 1 الدكلة فياؿ بمكافحة لسؿ األمك  الخاصة اإلجراءات اقتراح األنظمة ك -              
  

   شئكنيا إدارة ك رئيس مجمس األمناء اإلشراؼ عمى الكحدةكما يتكلى 
2: 

  . التأكد مف تنفيذ الكحدة لممياـ المحددة ليا -                       

المحافؿ الدكلية  فياالتصاالت كالترتيبات المتعمقة بعمؿ الكحدة  إجراء -                       
الجيات المختصة بالدكؿ األخرل كبالمنظمات الدكلية تطبيقا ألحكاـ االتفاقيات  كتبادؿ المعمكمات مع

 .3 الدكلية
 المصػػػرم المركػػزمإلػػى مجمػػػس إدارة البنػػؾ  رئػػيس مجمػػس األمنػػػاء تقريػػرا سػػنكيا يقػػدـك يعػػد 

لسؿ األمكاؿ كمكقػؼ مصػر منيػا،  مجاؿ مكافحة في يتضمف عرضا لنشاط الكحدة كالتطكرات العالمية
.الجميكريةلمعرض عمى رئيس  المركزمالبنؾ  كيرفع التقرير كماحظات مجمس إدارة

4
  

 

 

 
                                                           

ف ، يتضم2002يكليك سنة  24، الصادر في 2002لسنة  164المصرم رقـ المادة ال ال ة مف قرار رئيس الجميكرية  1
 .إنشاء كحدة مكافحة لسؿ األمكاؿ

بدعكة مف  بالقاىرة ، كذلؾ المصرم المركزملمبنؾ  الرئيسياألمناء سنتاف كيجتمع المجمس بالمقر  مدة عضكية مجمس 2
أعضائو ، كتصدر قراراتو  رئيسو مرة عمى األقؿ كؿ  ا ة أشير ، كتككف اجتماعاتو صحيحة بحضكر ألمبية

منو الرئيس ، كتككف ىذه القرارات  الذميرجح الجانب  باأللمبية المطمقة ألصكات الحاضريف ، كعند تساكل األصكات
 . ، طبقا ألحكاـ المادة الرابعة مف نفس القرارتصديؽ نافذة دكف حاجة إلى اعتماد أك

 مف نفس القرار.المادة الرابعة  3
، 2002يكليك سنة  24، الصادر في 2002لسنة  164المصرم رقـ المادة الخامسة مف قرار رئيس الجميكرية  4

 .مكافحة لسؿ األمكاؿف إنشاء كحدة يتضم
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 الييئة العامة لمرقابة المالية -خامسا 

صػدر النظػػاـ األساسػػي لمييئػػة العامػة لمرقابػػة الماليػػة بمكجػػب قػرار رئػػيس الجميكريػػة المصػػرم 
        ، يتضػػػػمف تنظػػػػيـ الرقابػػػػة عمػػػػى األسػػػػكاؽ2009فبرايػػػػر سػػػػنة  25الصػػػػادر فػػػػي  2009لسػػػػنة  10رقػػػػـ 

 .2009لسنة  192ك األدكات المالية لير المصرفية المعدؿ بمكجب قرار 
 الييئة التنسيقية لمكافحة الفساد -سادسا 

كػػذلؾ ىنػػاؾ مشػػركع قػػانكف يػػنص عمػػى إنشػػاء ىيئػػة مسػػتقمة تػػدعى  الييئػػة التنسػػيقية لمكافحػػة 
         ،يعػػػػد بم ابػػػػة خطػػػػكة لمقضػػػػاء عمػػػػى الفسػػػػاد، تتمتػػػػع ىػػػػذه الييئػػػػة بالشخصػػػػية االعتباريػػػػةالفسػػػػاد ، الػػػػذم 

ك االسػػتقاؿ الفنػػي ك المػػالي ك اإلدارم، تيػػدؼ إلػػى تعزيػػز قػػيـ النزاىػػة ك الشػػفافية، ضػػمانا لحسػػف أداء 
د مشػػاركة مػػع الكظيفػػة العامػػة ك الحفػػاظ عمػػى المػػاؿ العػػاـ، تنفيػػذا لإلسػػتراتيجية الكطنيػػة لمكافحػػة الفسػػا

 الييئات المعنية.
 :1التالية ك قد نص مشركع القانكف عمى انو تختص الييئة التنسيقية لمكافحة الفساد بالمياـ

صػػدار المػػكائح التنفيذيػػة بمػػا ال يتعػػارض مػػع أحكػػاـ  - إصػػدار القػػرارات المنظمػػة لعمميػػا، كاا
 ىذا القانكف.

صػدار تكصػيات بشػأف الكقايػة مػف الفسػاد، كمػا تعمػؿ  - كضع سياسات لمكافحة الفساد كاا
 مجاؿ مكافحة كمنع الفساد. فيعمى التنسيؽ كالتعاكف مع الييئات كاألجيزة الرقابية األخرل 

العمػػػؿ عمػػػى تفعيػػػؿ اإلنفػػػاذ الفعمػػػي التفاقيػػػة األمػػػـ المتحػػػدة لمكافحػػػة الفسػػػاد كاالتفاقيػػػات  -
 ىذا الشأف. فييمية كال نائية األخرل ذات الصمة كالتنسيؽ بيف الجيات كالييئات المعنية الدكلة كاإلقم

المحافػؿ الدكليػة تعكػس كافػة األبعػاد  فػيصيالة رؤية مصرية مكحدة يتـ التعبير عنيػا  -
 القانكنية كاألمنية كالسياسية المتصمة بالمكضكع.

                                                           
، تاريخ  http://www.masrawy.comأحمد عمي،   نص مشركع قانكف ىيئة مكافحة الفساد  ، المكقع االلكتركني :  1

 .06/02/2017االطاع : 

http://www.masrawy.com/
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الكطنيػػػة ذات الصػػػمة بمنػػػع كمكافحػػػة  لمتشػػػريعات كالمػػػكائح كالقػػػرارات دكرمإجػػػراء تقيػػػيـ  -
 التيالفساد كالكقاية منو، كذلؾ بغية تقرير مدل كفايتيا كمدل تكافقيا مع النصكص كاالتفاقيات الدكلية 

 ىذا المجاؿ لمبرلماف. فيصدقت عمييا مصر، كتقديـ االقتراحات كالتكصيات كمشركعات القكانيف 

منػع كمكافحػة الفسػاد، كاقتػراح خطػة عمػػؿ مجػػاؿ  فػيإعػداد الدراسػات كالبحػكث الازمػة  -
قكمية تتضمف األىداؼ كالسياسيات كاإلجراءات الازمة لمكافحة الفسػاد كالكقايػة منػو بمػا يجسػد مبػادئ 

 سيادة القانكف كحسف إدارة الشؤكف كالممتمكات العامة.

 كضع برامج مف أجؿ الت قيؼ كالتركيج لمكافحة الفساد كتنفيذىا. -

ف باألكسػػػػػاط الحككميػػػػػة كليػػػػػر الحككميػػػػػة بمخػػػػػاطر الفسػػػػػاد، مػػػػػع نشػػػػػر تكعيػػػػػة العػػػػػاممي -
 اإلصدارات المتعمقة بيذا الشأف.

 حماتيـ اليادفة لمكافحة الفساد. في المدنيمساعدة جمعيات المجتمع  -

 مف أجؿ الكقاية مف الفساد. الدكليالتركيج لمتعاكف  -

دارة كتحميؿ المعمكمات الكاردة حكؿ الفساد. -  تجميع كاا

تمقػػى الشػػكاكل مػػف جانػػب األفػػراد كاألشػػخاص كالييئػػات االعتباريػػة، فيمػػا يتضػػمف مػػف  -
دارية مف جانب الجيات كاإلدارات كالييئات الحككمية.  مخالفات مالية كاا

العمؿ عمى مطابقة القكانيف الداخمية مع المعايير الدكلية، كالتأكد مف عدـ كجكد عكامؿ  -
 المفعكؿ. السارم التشريع فيمكاتية ألعماؿ الفساد 

رفػػػع التكصػػػيات كالدراسػػػات الفنيػػػة كالتقػػػارير الصػػػادرة عػػػف الييئػػػة إلػػػى كػػػؿ مػػػف رئػػػيس  -
أف ينظرىػػا،  مجمػػس النػػكاب الجميكريػػة، كمجمػػس النػػكاب، كرئػػيس مجمػػس الػػكزراء، فػػكر صػػدكرىا، كعمػػى

مػػدة ال تجػػاكز أربعػػة أشػػير مػػف تػػاريخ كركدىػػا إليػػو، كتنشػػر ىػػذه  فػػيكيتخػػذ اإلجػػراء المناسػػب حياليػػا 
 .1 العاـ الرأمالتقارير عمى 

                                                           
 .http://www.masrawy.comالمكقع االلكتركني : لممزيد مف المعمكمات أنظر  1

http://www.masrawy.com/news/Tag/25592/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8#bodykeywords
http://www.masrawy.com/
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       تبمػػ  الييئػػة سػػمطات التحقيػػؽ المختصػػة بمػػا تكتشػػفو مػػف دالئػػؿ عمػػى ارتكػػاب مخالفػػات،  -
      بػػات أك جػػرائـ، كعمػػي جيػػات التحقيػػؽ اتخػػاذ الػػاـز حيػػاؿ تمػػؾ الجػػرائـ أك المخالفػػات كفقػػا لقػػانكف العقك 

 لضكف شير مف تاريخ اإلباغ. فيأك القكانيف األخرل المتعمقة بالجريمة محؿ اإلباغ، كذلؾ كمو 

، 1981يكليػك سػنة  25، الصػادر فػي 1981لسػنة  127كما نشير إلى القانكف المصرم رقـ 
لسػنة  139ك بالقػانكف رقػـ  ،1992لسػنة  105يتضمف قانكف المحاسبة الحككميػة، معػدؿ بالقػانكف رقػـ 

2006. 
يقصد بالمحاسبة الحككميػة القكاعػد التػي تمتػـز بيػا الجيػات اإلداريػة فػي تنفيػذ المكازنػة العامػة 

كتبكيػب العمميػات الماليػة التػي تجرييػا كقكاعػد الرقابػة الماليػة قبػؿ الصػرؼ لمدكلة ك تأشيراتيا ك تسجيؿ 
ظيار كتحميؿ النتائج  التي تعبر عنيا المراكز المالية كالحسػابات الختاميػة ليػذه كنظـ الضبط الداخمي كاا

 .1 الجيات كبحيث تعطى صكرة حقيقة ليا

 كما تيدؼ المحاسبة الحككمية إلى تحقيؽ ألراض منيا :
 

       اإلدارية  الرقابة المالية قبؿ الصرؼ كنظـ الضبط الداخمي بالنسبة ألمكاؿ الجيات -
 . كانت إيرادا أك أصكال أك حقكقاأك األمكاؿ التي تديرىا سكاء 

 . ترشيد المصركفات -             

 . الرقابة عمى التزامات الجيات اإلدارية كمتابعة الكفاء بيا  -             

 . إظيار نتائج تنفيذ المكازنة العامة لمدكلة  -             

لمراكز المالية كرسـ السياسة كاتخاذ تكفير البيانات كالمعمكمات الازمة لتحديد ا  -             
 . 2 القرارات

 و زامبيا الفرع الرابع : ىيآت مكافحة الفساد في نيجيريا

المتحػدة  األمػـتعتبر كؿ مف نيجيريػا ك زامبيػا مػف الػدكؿ التػي كقعػت ك صػادقت عمػى اتفاقيػة 
ىيػ ت أنشػئتا فػي ىػذا اإلطػار لمنع الفساد ك مكافحتو، ك قد  اإلفريقيلمكافحة الفساد، ك اتفاقية االتحاد 

 .مكافحة الفسادل
                                                           

  .1981سنة  يكليك  25الصادر في 1981لسنة  127رقـ مف القانكف  2المادة  1
  .1981سنة  يكليك  25الصادر في 1981لسنة  127رقـ القانكف مف  3المادة  2
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 ىيآت مكافحة الفساد في نيجيريا -أوال 

 تعتبر نيجيريا مف الدكؿ التي يتكلؿ فييا الفساد
 ة مشاكؿ تكاجييػا نيجيريػا، ىذا راجع لعدّ 1

2
 

 ... الػخك البطالػة  زيادة أعباء الديكف، عجز الدكلة عف تغطية أجكر العامميف في القطاع العاـ، الفقر 
التابعػػػة لألمػػػـ المتحػػػدة ك االسػػػتفادة مػػػف خبرتيػػػا فػػػي مجػػػاؿ  UNCACك قػػػد اسػػػتعانة نيجيريػػػا بييئػػػة  3

 مكافحة الفساد ك مساعدتيا في كضع بعض األسس لإلصاح منيا :

 تحقيؽ االستقرار االقتصادم ك السياسي ك االجتماعي. -

 تقميؿ معدالت الفقر ك خمؽ ال ركة ك فرص العمؿ. -

 التشريعات ك مراقبة الحالة االقتصادية ك ضبطيا.كضع  -

 تشجيع الشراكة بيف القطاعيف العاـ ك الخاص. -

      ك عمى ىذا األسػاس قامػت الحككمػة النيجيريػة بتأسػيس مكتػب   تحسػيف الخدمػة العامػة 

Bureau for public service reform (BPSR) ك مكافحػة  ك كضػعت خطػة عمػؿ مػف أجػؿ اإلصػاح
 (.UNCAC)لتعاكف مع األمـ المتحدة الفساد با

أىػـ مػػا تمخػػض عػػف التحػػديات التػػي كاجيػػت الحككمػة النيجيريػػة فػػي سػػبيؿ مكافحػػة الفسػػاد مػػا 
 يمي :

   مكافحة الجرائـ المالية  . ناقش مجمس الشعب مشركع 2002في ديسمبر سنة  -

 أقر مجمس الشيكخ مبادرة مكافحة الفساد. 2003في فبراير سنة  -

صػػادؽ مجمػػس الشػػعب عمػػى مشػػركع قػػانكف االنتخابػػات الػػذم حػػؿ  2002فػػي عػػاـ  -
 Independentك الػػذم أكػػد مػػف خالػػو عمػػى دكر الييئػػة القكميػػة لإلنتخابػػات 2001محػػؿ قػػانكف عػػاـ 

national electoral commission (INEC)  ك مراقبػػة المسػػاعدات الماليػػة المقدمػػة لألحػػزاب المختمفػػة
 .4بكاسطة األفراد ك المؤسسات

                                                           
 .(Transparency international organization)ىذا كفقا لمؤشرات منظمة الشفافية الدكلية  1

2 U. J. Njoku, « Colonial Political Re-Engineering and the Genesis of Modern Corruption in African Public 

Service. The Issue of the Warrant Chiefs of South Eastern Nigeria as a Case in Point», Nordic Journal of 

African Studies, vol. 14 (1), 2005, pp . 99-116. 
3
 D. J. Smith, « Kinship and Corruption in Contemporary Nigeria », Ethnos, vol. 66 (3), 2001, pp. 344-364. 

    www.transparency.org    : لممزيد مف المعمكمات أنظر مكقع منظمة الشفافية الدكلية 4

http://www.transparency.org/
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ضػػػاـ ىػػػذه التغييػػػرات القانكنيػػة ك المؤسسػػػية فإنػػػو تػػػـ إنشػػاء ىيئػػػات مكافحػػػة الفسػػػاد فػػػي فػػي خ
 نيجيريا اتتية :

 * (EFCC)لجنة الجرائـ االقتصادية و المالية النيجيرية  -0

 .1تضطمع ىذه الييئة بالتحقيؽ في الجرائـ المالية كجرائـ تبييض األمكاؿ ....... الخ 

 * (ICPC)المجنة المستقمة لمممارسات الفاسدة و الجرائـ األخرى ذات الصمة  -2

مػػة مكافحػػة الفسػػاد بكػػؿ أشػػكالو ، تضػػطمع بميّ 2000ك ىػػي تعتبػػر لجنػػة مسػػتقمة أنشػػأت سػػنة 
 .2عضك معينكف مف طرؼ الرئيس بالتشاكر مع مجمس الشيكخ  12مككنة مف رئيس ك 

باإلضػػافة إلػػى ىػػذه الييئػػات ىنػػاؾ ىيئتػػاف حككميتػػاف تقكمػػاف بمكافحػػة الفسػػاد خصكصػػا فػػي 
 .3(CCB)ك مكتب نظاـ الضبط ( BMPIV)القطاع العاـ ك ىما كحدة المراقبة ك استخبارات السعر 

 ىيآت مكافحة الفساد في زامبيا -ثانيا 

ك اتفاقيػػػة  ،اتفاقيػػة األمػػـ المتحػػػدة لمكافحػػة الفسػػاد فػػي تنفيػػػذ زامبيػػا  فػػي إطػػار تعزيػػز جيػػػكد 
 : 4، تـ إنشاء ىي ت معنية بمكافحة الفساد نذكر لمنع الفساد ك مكافحتو اإلفريقياالتحاد 

 2009مػف مياميػا تنفيػذ سياسػة مكافحػة الفسػاد الكطنيػة لعػاـ لجنة مكافحة الفساد :   -0
 بالتحقيقات ك تكعية المجتمع لمنع الفساد.، ك مسؤكلياتيا عف 2010ك خطتيا التنفيذية لعاـ 

منكطػة  ،ىذه الييئة تابعة لمجنة إنفػاذ قػكانيف المخػدراتوحدة مكافحة غسؿ األمواؿ :   -2
 بمكافحة لسؿ األمكاؿ.

                                                           

   www.efecnigeria.org لممزيد مف المعمكمات أنظر مكقع المجنة االلكتركني :* 
1
 Human rights watch, criminal politics violence, « godfathers »  and corruption in Nigeria, volume 19, N° 16 

(A), october 2007, P. 48. 

 ك التي تعني :  (ICPC)لممزيد مف المعمكمات حكؿ  *
Independent corrupt practies and other related offenees agency. 

 www.icpcnigeria.com:   المجنة االلكتركني أنظر مكقع
2
 United nations development programme, institutional arrangements to combat corruption : A comparative   

study, ISBN : 974 – 93632 – 3 – x, Thailand, 2005, P.69. 
3
 Ibid, P. 68. 

 .30/23/3027، تاريخ اإلطاع : www.unodc.orgأنظر المكقع االلكتركني :  4

http://www.efecnigeria.org/
http://www.icpcnigeria.com/
http://www.unodc.org/
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فحػص  ، مػف مسػؤكليتياىػذه المجنػة تابعػة لمجمعيػة الكطنيػة لجنة الحسػابات العامػة :  -3
 المرافؽ العمكمية ك المشركعات المممككة لمدكلة.جكانب اإلدارة المالية لمكظفي الحسابات في 

 
إنشاء ىيئات لمرقابة عمى أعماؿ الفساد مػف الناحيػة القانكنيػة يحتػاج إلػى  نقكؿ في األخير أف

 .متابعة ك البحث ك الكشؼ عف الفسادالتفعيؿ دكرىا مف الناحية العممية في 

 المبحث الثاني : مؤشرات قياس الفساد في إفريقيا

العديػػػد مػػػف الييئػػػات الدكليػػػة تقػػػـك بقيػػػاس ك نشػػػر عػػػدد مػػػف المؤشػػػرات ك اإلحصػػػائيات ىنػػػاؾ 
 المتعمقة بالفساد ك التي تختمؼ باختاؼ جية الدراسة.

بالرلـ مف التنكع في ىذه الدراسػات فإنيػا تمػس كػؿ دكؿ العػالـ بمػا فييػا الػدكؿ اإلفريقيػة التػي 
تقػػـك بإصػػدارىا المنظمػػات الدكليػػة ك الييئػػات ليػػر ينتشػػر فييػػا الفسػػاد بمختمػػؼ أشػػكالو، ىػػذه المؤشػػرات 

الحككمية الميتمة بمسالة الفساد كعائؽ مف عكائػؽ التنميػة، مػف أىميػا المؤشػرات التػي تصػدرىا منظمػة 
 الشفافية الدكلية.

 1عميو سكؼ نقتصر عمى دراسة مؤشرات قياس الفساد التي تصدرىا منظمة الشفافية الدكلية 
، التي ليا صدل عػالمي كػدليؿ اسػتطاعي ك استرشػادم حػكؿ حجػـ ك نكعيػة الفسػاد فػي مختمػؼ دكؿ 

 ك االعتماد عمييا مف طرؼ الدكؿ في مكافحتيا لمفساد. ،العالـ

 ىناؾ  ا ة مؤشرات تصدر عف منظمة الشفافية الدكلية :

 مؤشر مدركات الفساد. -

 لمؤشر دافعي الرشاك  -

 ف الفساد.التقرير العالمي الشامؿ ع -

 

                                                           
 نظر مكقع منظمة الشفافية الدكلية.ألممزيد مف المعمكمات  1
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ى الصػادرة عػف منظمػة المطمب األوؿ: مؤشرات مدركات الفساد و دافعي الرشػاو 
 الشفافية الدولية

سػػػكؼ نتعػػػرض إلػػػى بعػػػض اإليضػػػاحات حػػػكؿ ىػػػذاف المؤشػػػراف خصكصػػػا مػػػف حيػػػث قيػػػاس 
 الفساد.

 الفرع األوؿ : مؤشر مدركات الفساد

Corruption percuptions index (CPI)  يعتبػػػر أحػػػد المؤشػػػرات التػػػي تصػػػدرىا منظمػػػة :
الشػػفافية الدكليػػة ك تعتمػػد عمييػػا فػػي ترتيػػب الػػدكؿ طبقػػا لدرجػػة اسػػتفحاؿ الفسػػاد فييػػا، ك إلصػػدار ىػػذا 
المؤشػػر تسػػتخدـ عػػدة تقػػارير مسػػحية مػػف رجػػاؿ األعمػػاؿ ك المحممػػيف الػػدكلييف ك االعتمػػاد عمػػى نتػػائج 

لشركط عند األخذ بيذه الدراسة كأف يككف م ا ترتيب الدكؿ دراسات لمصادر مك كؽ فييا، مع مراعاة ا
إحػػدل المخرجػػات الرئيسػػية لمدراسػػة يتكحػػد المسػػمكح ك المنيجيػػة المتبعػػة فػػي إجرائيػػا مػػف نفػػس الجيػػة 
بالنسبة لكؿ الدكؿ محؿ الدراسة ك ذلؾ لتسػييؿ عمميػة مقارنػة النتػائج ببعضػيا الػبعض مػع األخػذ بعػيف 

 1 (Score)السابقة لمتقميؿ مف التغيير الفجائي في محصمة النقاط  االعتبار نتائج السنكات

تقكـ منظمة الشفافية الدكلية بإصدار سػنكم لمؤشػر مػدركات الفسػاد، حيػث يعتمػد   1995منذ 
ك يعتبػر التػرقيـ القياسػي لمنظمػة  ،قياس ظاىرة الفساد عمى الحصكؿ عمى المعمكمات مف عدة مصادر

إلػػى  0اييس لمعرفػػة مػدل كجػكد الفسػاد ك انتشػاره، حيػػث ينحصػر القيػاس مػف الشػفافية الدكليػة أحػد المقػ
فيم ػؿ أدنػى مسػتكل  10أعمى مستكل لمفساد، أما ما يعادؿ الدرجة  0درجات، حيث تعادؿ الدرجة  10

 2012ك نأخذ عمى سبيؿ الم اؿ نتائج بعض الدكؿ اإلفريقية في مؤشر مػدركات الفسػاد لمعػاـ  2 لمفساد
 : 3كما يمي 

 عربيا. 8دكليا، ك  75تحتؿ المرتبة  تونس :

                                                           
          ،07/02/2007جميكرية مصر العربية، كزارة الدكلة لمتنمية اإلدارية، لجنة الشفافية ك النزاىة، التقرير األكؿ،  1

 .16 – 15ص 
مصطفى يكسؼ كافي،   جرائـ الفساد ، لسيؿ األمكاؿ، السياحة، اإلرىاب اإللكتركني، المعمكماتية  ، الطبعة األكلى،  2

 .16، ص 2013مكتبة المجتمع العربي لمنشر ك التكزيع، األردف، 
 .3023مؤشر مدركات الفساد الصادر عف منظمة الشفافية الدكلية لعاـ  3
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 عربيا.  9دكليا، ك  88تحتؿ المرتبة  : المغرب
 عربيا.  10دكليا،  94تحتؿ المرتبة  : جيبوتي
 عربيا.  11دكليا، ك  105تحتؿ المرتبة  : الجزائر
 عربيا. 12دكليا، ك  118تحتؿ المرتبة  مصر :

 عربيا.  13دكليا، ك  123تحتؿ المرتبة  موريتانيا :
 عربيا.  17دكليا، ك  160تحتؿ المرتبة  ليبيا :

 عربيا. 19دكليا، ك  173تحتؿ المرتبة  السوداف :
 عربيا.  20دكليا، ك  174تحتؿ المرتبة  الصوماؿ :

 

قػارات مف خاؿ التقارير التي تصدرىا منظمػة الشػفافية الدكليػة، يظيػر أف إفريقيػا ىػي أك ػر ال
 العالـ فسادا، يتضح ذلؾ مف خاؿ األم مة التالية :

  : ف أل، 177مػػف أصػػؿ  136تعتبػػر كينيػػا مػػف الػػدكؿ األك ػػر فسػػادا، تحتػػؿ المرتبػػة كينيػػا
الكينيػػػيف ال يػػػركف أم تحسػػػف فػػػي مسػػػتكل المعيشػػػة ك تمقػػػي الخػػػدمات، نظػػػرا الرتفػػػاع نسػػػب الفسػػػاد فػػػي 

 مؤسسات الدكلة.

  : ك قػد اعتبػرت  ،؛ ك بيذا تعػاني ىػي األخػرل مػف الفسػاد 83المرتبة تحتؿ ليبيريا ليبيريا
أف الفسػاد ىػك العػدك  2006فػي عػاـ  (Ellen Johnson Sirleaf)رئيسة ليبيريا إيمػيف  جكنسػكف سػيرليؼ 

 األكؿ الذم يجب محاربتو.

  :؛ ك ىػػػي بػػػذلؾ تعتبػػػر الدكلػػػة األك ػػػر فسػػػادا فػػػي شػػػرؽ 140تحتػػػؿ أكلنػػػدا المرتبػػػة أوغنػػػدا
 .إفريقيا

  : منػػػو عمػػػى التػػػزاـ الدكلػػػة لمكافحػػػة الفسػػػاد  1 2014دسػػػتكر مصػػػر لسػػػنة  لقػػػد أكػػػدمصػػػر     
ك كضػع ، ك تعزيز قيـ النزاىة ك الشفافية ضمانا لحسف أداء الكظيفة العامة ك الحفاظ عمى الماؿ العػاـ

ك متابعػػػة تنفيػػػذ اإلسػػػتراتيجية الكطنيػػػة لمكافحػػػة الفسػػػاد، لػػػذلؾ أكػػػد رئػػػيس الحككمػػػة المصػػػرية المينػػػدس 
إبػػراىيـ محمػػب أنػػو ال يمكػػف التحػػدث عػػف مكافحػػة الفسػػاد ك السػػعي نحػػك اإلصػػاح إدارم، دكف االلتػػزاـ 

يػػػػة، لتحقيػػػػؽ بالمبػػػػادئ األساسػػػػية لمحككمػػػػة؛ التػػػػي تسػػػػتكجب ضػػػػركرة عمػػػػؿ المؤسسػػػػات بكفػػػػاءة ك فعال
                                                           

 .2014الصادر عاـ  مف دستكر مصر 218المادة  1
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احتياجات المجتمع مف خاؿ االستخداـ األم ؿ لممكارد المتاحة؛ ك إرساء مبدأم المساءلة ك المحاسبة، 
المػػػػذيف طالمػػػػا افتقػػػػدىما بشػػػػدة الجيػػػػاز اإلدارم لمدكلػػػػة، كػػػػذلؾ مبػػػػدأ الشػػػػفافية، مػػػػف حيػػػػث التػػػػزاـ جميػػػػع 

يف عمػى المشػاركة الفعالػة فػي مؤسسات الدكلػة نحػك إفصػاح عػف قراراتيػا ك سياسػاتيا ك تشػجيع المػكاطن
 اتخاذ القرار.

كمػػػا أكضػػػح انػػػو ال يمكػػػف أف يػػػأتي ذلػػػؾ إال مػػػف خػػػاؿ كضػػػع ك تنفيػػػذ إسػػػتراتيجية كاضػػػحة 
 لإلصاح اإلدارم. 

أف السػػمطات  2013لعػػاـ  1قػػد كشػػؼ التقريػػر السػػنكم الصػػادر عػػف منظمػػة الشػػفافية الدكليػػة 
تكل دكؿ شػػػماؿ إفريقيػػػا :   لػػػـ تحسػػػػف الحاكمػػػة فػػػي كػػػؿ مػػػف مصػػػػر ك المغػػػرب ك تػػػكنس ك عمػػػى مسػػػػ

اإلجراءات التي تتخذىا في إطار مكافحة الفساد ك نزاىة ك استقاؿ القضاء ك تشريع القكانيف م ؿ حؽ 
الكصكؿ إلػى المعمكمػات ك حمايػة المبمغػيف  ، كمػا أكضػحت منظمػة الشػفافية الدكليػة أف ىػذه الػدكؿ لػـ 

 تقرير العاـ الماضي.تحسف ترتيبيا، إنما احتمت نفس مرتبتيا في 

بعػػدد  114دكلػػة حػػكؿ العػػالـ، حيػػث احتمػػت مصػػر دكليػػا المرتبػػة  177شػػمؿ ىػػذا التقريػػر 
فػػي المؤشػػر السػػنكم بينمػػا كانػػت الػػدكؿ األسػػكأ فػػي المنطقػػة ىػػي السػػكداف ك ليبيػػا فػػي مكافحػػة  32نقػػاط 

   :  (Huguette Labelle)الفسػػاد؛ ك فػػي ىػػذا الشػػأف قالػػت رئيسػػة منظمػػة الشػػفافية الدكليػػة ىكجيػػت البيػػؿ 
أف جميػػػػع الػػػػدكؿ مازالػػػػت تكاجػػػػو تيديػػػػد الفسػػػػاد عمػػػػى جميػػػػع  2013  يظيػػػػر مؤشػػػػر مػػػػدركات الفسػػػػاد 

       المسػتكيات الحككميػة، مػف إصػدار التػراخيص المحميػة ك حتػى إنفػاذ القػكانيف ك المػكائح  ، كمػا أضػافت: 
الشػفافية تػدعـ المسػاءلة ك أنيػا    مف الكاضح أف الدكؿ صاحبة أعمػى درجػات تظيػر بكضػكح كيػؼ أف

قادرة عمى كقؼ الفساد  ؛ ك أنو   حاف الكقت لكقؼ مف يفمتػكف بالفسػاد، أف ال غػرات القانكنيػة ك ليػاب 
اإلرادة السياسػػية فػػي الحككمػػات تيسػػر مػػف الفسػػاد المحمػػي ك الفسػػاد العػػابر لمحػػدكد، ك تسػػتدعي جيكدنػػا 

 .2ب عمى الفساد   المتضافرة مف اجؿ مكافحة اإلفات مف العقا

ك تقريػر مؤشػر مػدركات  ،2013 – 2012ك مقارنة بيف تقرير مؤشر مدركات الفساد لعامي 
الػذم أصػدرتو منظمػة الشػفافية الدكليػػة، نجػد أنػو مازالػت العديػد مػف الػدكؿ اإلفريقيػػة  2016الفسػاد لعػاـ 

                                                           
 .2013مؤشرات مكافحة الفساد الصادرة عف منظمة الشفافية الدكلية لعاـ  1
 النامية  ، المكقع االلكتركني : لمشعكب األكؿ العدك الفساد:    الدكلي البنؾنظر : ألممزيد مف المعمكمات  2

www.aljazeera.net 25/05/2016تاريخ االطاع : ٬.  
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حيث تناكؿ تقرير مؤشرات  ( األك ر فساد عمى مستكل العالـ،10تحتؿ مراتب متقدمة في قائمة الدكؿ )
 : 1دكلة عمى مستكل العالـ ك كانت الدكؿ اإلفريقية األك ر فسادا حسب ترتيبيا كاألتي 176الفساد في 

 176المرتبة  الصوماؿ :  -

 170المرتبة  السوداف، ليبيا :  -

 168المرتبة غينيا بيساو :   -

 164المرتبة أريتريا :   -

 .159المرتبة الكونغو :   -

 

 : 2016ترتيبا حسب ظيكرىا عمى مؤشر مدركات الفساد لعاـ  ـ تمييا 
 75المرتبة  تونس :  -

 90المرتبة  المغرب :  -

 108المرتبة  مصر ، الجزائر :  -

   Bribe payers index (BPI) ىالفرع الثاني : مؤشر دافعي الرشاو 

 Gallup internationalعمػى نتػائج جمعيػة جػالكب الدكليػة  مؤشػر دافعػي الرشػاكل يعتمػد فػي

association (GIA)   مف جيكد منظمة الشفافية الدكلية في مجاؿ دائمػا قيػاس الفسػاد ىػك إطاقيػا سػنة
 .2 لمؤشر دافعي الرشاك  1999

ك يقػػيـ ىػػذا   2011، 2008،  2006،  2002، 1999ك قػػد صػػدر عنػػو عػػدة تقػػارير سػػنة 
          لتسػػييؿ أعماليػػا ك لتصػػدير منتكجاتيػػا  لالمؤشػػر أكبػػر الشػػركات الصػػناعية فػػي العػػالـ التػػي تػػدفع رشػػاك 

ك عمى حسب منظمة الشفافية الدكلية فإف أىػـ خطػكة لمكافحػة الرشػكة الخارجيػة ىػك مػدل فعاليػة الػدكؿ 
ك الحككمػػات فػػي مكافحػػة الفسػػاد داخميػػا ك خارجيػػا ك الحفػػاظ عمػػى معػػايير النزاىػػة ك عػػدـ اإلفػػات مػػف 

 العقاب.

                                                           
1
 : الصادر عف منظمة الشفافية الدكلية، المكقع االلكتركني 2016الفساد لعاـ مؤشر مدركات  

https://www.alhurra.com : 04/06/2017، تاريخ االطاع. 

 .552حسف نافعة، المرجع السابؽ، ص  2

https://www.alhurra.com/
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تطػكير إطػار يػتـ اسػتخدامو لتقيػيـ مػدل قيػاـ المؤسسػات باإلفصػاح كما عممت المنظمة عمى 
ك عمى  ،عف إستراتيجيتيا ك سياستيا في مجاؿ مكافحة الفساد أم إفصاحيا عف برنامج مكافحة الفساد

 ىذا األساس كصفت المنظمة بعض التكصيات لمشركات أىميا :

 الشركات،أنو ينبغي نشر التفاصيؿ الكاممة المتعمقة بمجاالت عمميات  -

 نشر الحسابات بما في ذلؾ الربح ك الخسارة، -

 الة في مجاؿ مكافحة الفساد.ضماف امتاكيا برامج فعّ  -

 Global corruption report (GCR)التقرير الشامؿ عف الفساد  المطمب الثاني :

 نتعرض إلى تحديد ىذا التقرير الشامؿ عف الفساد ك الغرض منو

 الشامؿ الفرع األوؿ : مضموف التقرير

ىػػػذا التقريػػػر الشػػػامؿ عػػػف الفسػػػاد تقيػػػيـ سػػػنكم عػػػف الفسػػػاد فػػػي العػػػالـ، تقػػػـك منظمػػػة الشػػػفافية 
مػع دراسػات  1الدكلية بإصداره كؿ عاـ، حيث تركز في كؿ عاـ عمى قطاع حيكم مف قطاعات الدكلػة 

 تفصيمية 

 مف مختمؼ الدكؿ فنذكر مف ىذه التقارير ما يمي :

عمػػى دراسػػة بصػػفو عامػػة الكضػػع الكػػائف لمفسػػاد فػػي  ركػػزّ ، 2001التقريػػر األكؿ عػػاـ  -
 العالـ.

حػػػػكؿ الفسػػػػاد فػػػػي الحصػػػػكؿ عمػػػػى المعمكمػػػػات ك التعامػػػػؿ  2003التقريػػػػر ال ػػػػاني عػػػػاـ  -
 .  Access to informationمعيا

 Political corruption  ، تناكؿ الفساد السياسي2004التقرير ال الث عاـ  -

           ، تنػػػػػػاكؿ كافػػػػػػة جكانػػػػػػب الفسػػػػػػاد فػػػػػػي قطػػػػػػاع اإلنشػػػػػػاءات2005التقريػػػػػػر الرابػػػػػػع عػػػػػػاـ   -
 المقاكالت  ك إعادة البناء ك اإلعمار ك

Corruption in construction and post conflit reconstruction    
 ، إىتـ بالفساد في قطاع الرعاية الصحية2006التقرير الخامس عاـ  -

                                                           
، ص 07/02/2007جميكرية مصر العربية، كزارة الدكلة لمتنمية اإلدارية، لجنة الشفافية ك النزاىة، التقرير األكؿ،  1

15. 
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(Corruption and health)  

                               ، رصد الفساد في النظاـ القضائي2007التقرير السادس عاـ  -
Corruption in judicial systems 

عمى الفسػاد فػي قطػاع الميػاه ك الفقػر ك التنميػة بكجػو  ، ركزّ 2008التقرير السابع عاـ  -
 عاـ.

 الخاص.، تناكؿ الفساد في القطاع 2009التقرير ال امف عاـ  -

 ، حكؿ مخاطر الفساد المرتبطة بتغيير المناخ.2011التقرير التاسع عاـ  -

 .1، مكضكعة الفساد في قطاع التعميـ 2013التقرير العاشر عاـ  -

 الفرع الثاني : الغرض منو
الدكليػػة أسػػفر عمػػى حقيقػػة ك كاقػػع ىػػك أف الشػػفافية ة سػػنكات مػػف عمػػؿ منظمػػة عمػػى مػػدار عػػدّ 
شػػتى مجاالتيػػا معيقػػا لمتنميػػة سػػكاء االجتماعيػػة، االقتصػػادية ....، فػػإذا أخػػذنا الفسػػاد يػػدمر الحيػػاة فػػي 

عمى سبيؿ الم اؿ التقرير في طبعتو العاشرة الذم يمقي الضكء عمى الفساد في قطػاع التعمػيـ ك مػا ىػي 
 المناىج المبتكرة لمحاربة الفساد في التعميـ ك الحاجة إلى استئصالو مف قطاع التعميـ.

منظمة في ىذا الشأف أف الغػرض مػف ىػذا التقريػر ىػك تتبػع التطػكر الػذم يمػر فيػو   ك ترل ال
        أم نظػػاـ تعميمػػي، ك الػػذم يبػػدأ بنظػػرة عامػػة لممعػػايير، ك األطػػراؼ القانكنيػػة ك التنظيميػػة ذات العاقػػة
كؿ ك مف  ـ يقيـ مخاطر الفساد عمى مستكل تمكيؿ التعميـ، ك مف  ـ النظػر عػف قػرب إلػى الخبػرات حػ

الكيفيػػة التػػي يفػػكض فييػػا الفسػػاد عمػػى مرحمػػة مػػف مراحػػؿ التعمػػيـ العػػالي، تقػػديـ حمػػكؿ عمميػػة لمشػػاكؿ 
 .2 الفساد لرضا مركزيا لمتقرير 

           يعػػػػرض التقريػػػػر  التعمػػػػيـ  بشػػػػكؿ مفصػػػػؿ ك بخطػػػػكات عمميػػػػة لمنػػػػع إسػػػػاءة اسػػػػتخداـ السػػػػمطة
ك الرشكة ك كؿ التعامات التي مف شأنيا تخريب التجربة التعميمية ك يدعك التقرير  كؿ الحككمات إلى 

الضػكء عمػى  2013تعزيز الحكـ الرشيد في السياسات التعميمية في كؿ أنحاء العالـ، حيث ألقى تقرير 
، كجػكد نفقػات مدرسػية عدة إشكاالت حكؿ الممارسات الفاسدة في قطاع التعمػيـ )اخػتاس أمػكاؿ التعمػيـ

خفية، الشيادات المزيفة...( ك يظير التقرير أف الفساد يعد عائقا يحكؿ دكف جكدة التعمػيـ ك كػذلؾ فػي 
                                                           

1
 .www.transparency.org لممزيد مف المعمكمات انظر المكقع االلكتركني :  

الشامؿ عف الفساد حكؿ الفساد في قطاع التعميـ(، الصادر عف منظمة الشفافية ممخص التقرير العاشر )التقرير  2
 الدكلية.

http://www.transparency.org/
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ك بالتػػالي انييػػػار   مجػػاؿ التنميػػػة االجتماعيػػة ك االقتصػػػادية ك يضػػر باالمتيػػػازات األكاديميػػة لمجامعػػػة 
 سمعة التعميـ العالي في الدكلة. 

صفحة مقسـ إلى خمسػة أقسػاـ يتضػمف تحمػيات ك تكصػيات يقػدميا  442صدر التقرير في 
  .خبير بدكر أقساـ التقرير 70أك ر مف 

 

  : تكجييات عالمية حكؿ الفساد في قطاع التعميـ.القسـ األوؿ 

 : فيـ معدؿ الفساد في التعميـ. القسـ الثاني 

 : الشفافية ك النزاىة في التعميـ العالي. القسـ الثالث 

  المناىج المبتكرة لمتصدم لمفساد في التعميـ. الرابع :القسـ 

 : دكر التعميـ في تعزيز النزاىة الشخصية ك المينية. القسـ الخامس 

تبػيف تفػاكت النسػػب بالنسػبة لمختمػؼ الػدكؿ حػكؿ الكشػؼ عػف الفسػػاد يمػف خػاؿ ىػذا التقريػر 
فسػاد الصػادر عػف المنظمػة ميػـ جػدا في قطاع التعميـ منيا دكؿ إفريقيػة، لػذلؾ يعتبػر التقريػر الشػامؿ لم

 خصكصا في مكافحة الفساد.
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 الفصؿ الثاني : مكافحة الفساد في إفريقيا
سػكاء، األمػػر  إف مكافحػة الفسػاد يسػتكجب التنسػػيؽ بػيف الجيػكد اإلفريقيػة ك الكطنيػػة عمػى حػدّ 

الػػذم يتطمػػب كجػػكد كسػػائؿ شػػاممة مػػف ضػػػكابط قانكنيػػة ك أجيػػزة رقابيػػة فعالػػة ك سػػبؿ أخػػرل متنكعػػػة، 
   ػاره آباإلضافة التنسيؽ مػع كسػائؿ اإلعػاـ التػي تمعػب دكر أساسػي فػي الكشػؼ عػف مخػاطر الفسػاد ك 

 ك كيفية الكقاية منو ك مكافحتو.

مػػػف البػػػاب ال ػػاني إلػػػى الكسػػػائؿ القانكنيػػػة                نيال ػػاعمػػى ىػػػذا األسػػػاس نتطػػرؽ فػػػي ىػػػذا الفصػػػؿ 
ك اإلعاميػػػة لمكافحػػػة الفسػػػاد عمػػػى المسػػػتكل اإلفريقػػػي ك الػػػكطني )المبحػػػث األكؿ(،  ػػػـ نتعػػػرض إلػػػى 

 إجراءات التعاكف اإلفريقي لمكشؼ عف ممارسات الفساد ك قمعيا )المبحث ال اني(.

 إعالميامكافحة الفساد قانونيا و  المبحث األوؿ :

ىناؾ مجمكعة مف الطػرؽ ك السػبؿ تيػدؼ إلػى مكافحػة الفسػاد ك التقميػؿ مػف فػرص ممارسػتو 
 مف خاؿ كضع إطار قانكني ك إعامي فّعاؿ يقمع ىذه الظاىرة.

 القانونية  المطمب األوؿ: المكافحة

إف مكافحة الفساد يتطمب تضػافر الجيػكد الدكليػة ك اإلقميميػة ك المحميػة خصكصػا فػي مجػاؿ 
اتخػػاذ مجمكعػػة مػػف اإلجػػراءات القانكنيػػة الازمػػة لتفعيػػؿ ىػػذه المكافحػػة، مػػف تجػػريـ األنشػػطة المتعمقػػة 

ك كفالة أكبر قدر مف الشفافية ك الحصكؿ عمى المعمكمات بشػكؿ صػحيح، باإلضػافة إلػى تتبػع  بالفساد
سػػمبية تػػنعكس مػػكاطف الفسػػاد فػػي مؤسسػػات الدكلػػة المختمفػػة، ذلػػؾ أف عػػدـ المكافحػػة لػػو تبعػػات ك أ ػػار 

 عمى الفرد ك المجتمع  ك تضعؼ اليياكؿ الحساسة داخؿ أم دكلة افريقية.
 

 الفرع األوؿ : الوسائؿ القانونية الدولية و اإلقميمية

 .1نتطرؽ إلى الكسائؿ القانكنية الدكلية،  ـ اإلقميمية في إطار االتفاقيات الدكلية ك اإلقميمية

 

                                                           
 تـ النص عمى االتفاقيات الدكلية ك اإلقميمية بالتفصيؿ في الفصؿ ال اني مف الباب األكؿ. 1
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 الوسائؿ القانونية الدولية –أوال 

عمى الصعيد القانكني الدكلي، نجد مصػادقة الػدكؿ اإلفريقيػة عمػى االتفاقيػات الدكليػة المتعمقػة 
ك تضػػميف  ،بمكافحػػة الفسػػاد ك الجػػرائـ ذات الصػػمة مػػف خػػاؿ التعػػاكف الػػدكلي لمتصػػدم ليػػذه الظػػاىرة

 التشريعات الكطنية لمحتكل ىذه االتفاقيات الدكلية.

 ةالوسائؿ القانونية اإلقميمي -ثانيا

عمػػػى الصػػػعيد اإلقميمػػػي، نجػػػد مصػػػادقة الػػػدكؿ اإلفريقيػػػة عمػػػى اتفاقيػػػة االتحػػػاد اإلفريقػػػي لمنػػػع 
ك الػكعي  ، التػي تعتبػر خطػكة ميمػة فػي مجػاؿ تطػكير التعػاكف اإلفريقػي2003الفساد ك مكافحتو لسػنة 

كشػػؼ بأىميػػة مكاجيػػة الفسػػاد ك تعزيػػز الحكػػـ الراشػػد ك تحقيػػؽ الشػػفافية؛ ك تكظيػػؼ مختمػػؼ الكسػػائؿ لم
 .1عف الفساد 

 تدعيـ العدالة بكاسطة استقالية القضاء ك ما يقابمو مف درجة تقدـ نحك الديمقراطية.

إف احتراـ القانكف ك صػفتو اإللزاميػة بالنسػبة لجميػع أشػخاص القػانكف يػؤدم إلػى عػدـ تجاىػؿ 
الظػاىرة، فحتػى الدكلػة مبدأ الشرعية، فالتعرض لعقكبة يقررىا القانكف في جرائـ الفساد يشكؿ قمعػا ليػذه 

تجد نفسيا خاضعة لقكاعد قانكنية ؛ ك بالتالي نقكؿ أف الكسائؿ القانكنية تساىـ بشكؿ كبير في مكافحة 
 الفساد ك كذا ضماف حقكؽ ك حريات المكاطنيف.

ليػػة لمكافحػػة الفسػػاد ك تتم ػػؿ فػػي حكػػـ  كػػذلؾ ىنػػاؾ كسػػائؿ أخػػرل،  تتجسػػد فػػي الديمقراطيػػة ك
ك بالتػالي فػإف الديمقراطيػة ىػي الكسػيمة  2ؽ سػمطات تم مػو فػي ممارسػة السػمطة الشعب لنفسػو عػف طريػ

األحسػػف لإلسػػناد السػػمطة بطريقػػة شػػرعية ك بالتػػالي قيػػاـ نظػػاـ ديمقراطػػي ك عاقتػػو بػػالحكـ الراشػػد فػػي 
 مكاجية الفساد بكافة صكره مف أجؿ تحقيؽ التنمية في إفريقيا

3. 

                                                           
 .271محمد حميـ ليماـ ، المرجع السابؽ ، ص  1

محمد بكسمطاف،   الديمقراطية ك الحاكمية تنافس أـ تكامؿ   ، أشغاؿ الممتقى الكطني حكؿ مكضكع   مؤشرات الحكـ  2
 .2012، جامعة كىراف ،01(، مجمة القانكف ، المجتمع ك السمطة ، رقـ 2011أبريؿ  07ك  06الراشد ك تطبيقاتيا   )

3
  see about it :  

Olivier de Sardan, J.-P. «A Moral Economy of Corruption in Africa» Journal of Modern African Studies, 

vol. 37, 1999, pp. 25-52. 
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 يرل في ىذا الصدد ككفي عناف 
أف الحكـ الراشد ىك العامؿ األىـ الذم يمكف مػف محاربػة  1

 . 2الفقر ك تعزيز التنمية 

ك الػػػػذم يتجسػػػػد فػػػػي التػػػػزاـ الػػػػدكؿ  إضػػػػافة إلػػػػى دكر المجتمػػػػع المػػػػدني فػػػػي مكافحػػػػة الفسػػػػاد، 
منيػا أنػو   تمتػـز  12األطراؼ في اتفاقية االتحػاد اإلفريقػي لمنػع الفسػاد ك مكافحتػو تطبيقػا لػنص المػادة 

 ؿ األطراؼ في ىذه االتفاقية بما يأتي :الدك 
 المشاركة كاممة مف قبؿ المجتمع المدني في مكافحة الفساد ك الجرائـ ذات الصمة. -
خمػػؽ بيئػػة مائمػػة تمكػػف المجتمػػع المػػدني ك تشػػجعو عمػػى حمػػؿ الحككمػػات عمػػى االرتقػػاء  -

 إلى أعمى مستكيات مف الشفافية ك المسؤكلية في إدارة الشؤكف العامة.

تكفير مشاركة المجتمع المدني فػي عمميػة المراقبػة ك التشػاكر مػع المجتمػع المػدني  ضماف -
 في تنفيذ ىذه االتفاقية  .

 

ك سػػنحاكؿ فػػي ىػػذا الصػػدد اعطػػاء فكػػرة حػػكؿ المجتمػػع المػػدني ك دكره فػػي مكافحػػة الفسػػاد، 
ك انتشػر  ،حيث اكتسى مصطمح المجتمع المدني عدة دالالت منذ القدـ؛ ك تطكر مف عصػر إلػى آخػر

اسػػػػتخدامو عبػػػػر كػػػػؿ أنحػػػػاء العػػػػالـ، حيػػػػث امتػػػػدت أفاقػػػػو حتػػػػى أصػػػػبح الحػػػػديث عػػػػف المجتمػػػػع المػػػػدني 
 .3العالمي

ك يعػػػرؼ المجتمػػػع المػػػدني بأنػػػو   مجمكعػػػة التنظيمػػػات التطكعيػػػة المسػػػتقمة ذاتيػػػا، التػػػي تمػػػأل 
المجتمػع ككػؿ،  المجاؿ العاـ بيف األسرة ك الدكلة، ىي لير ربحية، تسعى إلى تحقيؽ منافع ك مصػالح

          أك بعػػػػض فئاتػػػػو الميمشػػػػة، أك لتحقيػػػػؽ مصػػػػالح أفرادىػػػػا ممتزمػػػػة بقػػػػيـ ك معػػػػايير االحتػػػػراـ  ك التراضػػػػي
 . 4ك اإلدارة السامية لاختافات ك التسامح ك قبكؿ اتخر   

  بأنػػو   المجػػاؿ الػػذم تتجسػػد فيػػو حاجػػات جماعػػة مػػا       Haber masكمػػا عرفػػو  ىابرمػػاس     
 اىتماماتيا بصكرة خاقة ك منظمة ك باستقالية  .ك 

                                                           

  
1
 األميف العاـ السابؽ لألمـ المتحدة. 

2
 Voir à ce sujet :  

  A. Bio Tchané, & P. Montigny, «  Lutter contre la corruption. Un impératif pour le développement du Bénin 

dans l’économie internationale », Le Flamboyant/l’Harmattan, Cotonou-Paris, 2000.      
3
حساني محمكد،   محدكدية المجتمع المدني الجزائرم في تعزيز الحكـ الراشد  ، مجمة القانكف، المجتمع ك السمطة،  

 ، كمية الحقكؽ، جامعة كىراف.2014، 03

 .6، ص 2008أماني قنديؿ،   المكسكعة العربية لممجتمع المدني  ، مكتبة األسرة، القاىرة،  4
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  بأنػػو   فضػػاء الحيػػاة االجتماعيػػة المنظمػػة التػػي تتسػػـ  Daimond  عرفػػو أيضػػا   دايمكنػػد   
بأنيػػا طكعيػػة، تػػدير أمكرىػػا بنفسػػيا، تعتمػػد عمػػى ذاتيػػا فػػي البقػػاء، مسػػتقمة عػػف الدكلػػة ك مقيػػدة بنظػػاـ 

 . 1قانكني ك مجمكعة مف القكاعد المشتركة 

     إف مشػػاركة المجتمػػع المػػدني فػػي مكافحػػة الفسػػاد يعتبػػر عنصػػرا رئيسػػيا فػػي تعزيػػز الديمقراطيػػة
ك الحكـ الراشد، ك يمكف لو مف خػاؿ الضػغط عمػى الحككمػات ك المشػاركة فػي المنظمػات التػي تعمػؿ 

 في مجاؿ محاربة الفساد :

 تككيف كعي لدل المكاطف حكؿ خطكرة الفساد بمختمؼ أشكالو. -

 تركيج لخطط عمؿ في إطار مكافحة الفساد.ال -
 .2مراقبة أعماؿ ك قرارات الحككمات مف أجؿ تخفيض الفساد  -

 

تعمػػػؿ مؤسسػػػات المجتمػػػع المػػػدني عمػػػى تحقيػػػؽ إدارة أك ػػػر ترشػػػيد لمحكػػػـ مػػػف خػػػاؿ تنظػػػيـ 
 مشاركة الناس في تقرير مصيرىـ ك عاقتيـ بالحككمة كفؽ اتليات التالية :

          يمعػػب المجتمػػع المػػدني دكرا ىامػػا فػػي مكافحػػة الفسػػادالمسػػاىمة فػػي اتخػػاذ القػػرار :  -
ك إشػػػراؾ  ،ك الكقايػػػة منػػػو، إلضػػػفاء الشػػػفافية مػػػف خػػػاؿ مشػػػاركة الييئػػػات الحككميػػػة فػػػي اتخػػػاذ القػػػرار

 .المكاطنيف في تسيير الشؤكف العمكمية

ة، يبػيف مػف خاليػا خطػكرة عمى المجتمع المػدني القيػاـ بحمػات تحسيسػيالتحسيس :  -
 الفساد، أسبابو ك أ اره المدمرة عمى التنمية.

لتعميػػؽ المسػػاءلة ك الشػػفافية عبػػر نشػػر المعمكمػػات            ذلػػؾالحصػػوؿ عمػػى المعمومػػات :  -
 ك تداكليا.

لػػذلؾ ينبغػػي عمػػى ىيئػػات المجتمػػع المػػدني ك كػػذا كسػػائؿ اإلعػػاـ الحصػػكؿ عمػػى المعمكمػػات 
  نشػػػرىا ك تعميميػػػا؛ ك دكر ىػػػذه األخيػػػرة فػػػي الكشػػػؼ الممارسػػػات المتعمقػػػة بالفسػػػاد المتعمقػػػة بالفسػػػاد ك

 األمر الذم يتطمب كجكد كسائؿ إعػاـ حػرة ك مسػتقمة لمػتمكف مػف فضػح المفسػديف، ليػذا يجػب تشػجيع 

                                                           
 .23، ص 2007ة،   الفمسفة ك المجتمع المدني  ، دار ال قافة العربية، القاىرة، أحمد عبد الحميـ عطيّ  1

2
 The world Bank, « Anticorruption in transition: A contribution to the policy debate »,  Washington, D.e,   

September 2000, pp. 44-45.           
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ك تػػكفير إمكانيػػة اتصػػاؿ المػػكاطنيف بالييئػػات المكمفػػة بمكافحػػة الفسػػاد ك كسػػائؿ اإلعػػاـ إلباليػػا عػػف 
 ا الفساد التي تصؿ إلى عمميـ. عممي

يعتبػػػر الرصػػػد كسػػػيمة فعالػػػة تمكػػػف المجتمػػػع المػػػدني مػػػف فضػػػح الممارسػػػات الرصػػػد :  -
 الفاسدة، مف خاؿ مراقبة كيفية صرؼ الماؿ العاـ ك إبراـ الصفقات. 

 

باإلضػػافة إلػػى العمػػؿ عمػػى تحقيػػؽ العدالػػة ك المسػػاكاة أمػػاـ القػػانكف، مشػػاركة المػػكاطنيف فػػي 
 .1الشأف العاـ، أداء أفضؿ لمخدمة العامة 

إف الدكر الذم يمعبػو المجتمػع المػدني الػذم يسػمح بالمشػاركة الفعميػة لممػكاطنيف فػي األنشػطة 
بقػػػدر مػػػف القػػػكة لتحقيػػػؽ التػػػكازف داخػػػؿ  االقتصػػػادية ك االجتماعيػػػة ك ذلػػػؾ فػػػي إطػػػار جماعػػػات يتمتػػػع

، لػػػػذلؾ نقػػػػكؿ أف  2المجتمػػػػع، كمػػػػا تتػػػػيح لممػػػػكاطنيف تطػػػػكير قػػػػدراتيـ ك تحسػػػػيف مسػػػػتكياتيـ المعيشػػػػية 
          مؤسسػػػػات المجتمػػػػع المػػػػدني ليػػػػا دكر فعػػػػاؿ فػػػػي مكافحػػػػة الفسػػػػاد ك التكعيػػػػة لمخػػػػاطره ك تكسػػػػيع نطػػػػاؽ

 ك أساليب الكقاية منو ك مكافحتو.
إف منظمات المجتمع المدني تساىـ في مكافحة ظاىرة الفسػاد ك فضػح مرتكبييػا، لػذلؾ يجػب 
تكفير كؿ الظػركؼ الستئصػاؿ جػذكر الفسػاد ك إضػفاء مزيػد مػف الشػفافية فػي تسػيير الشػؤكف العمكميػة 

 . 3لممكاطف 

حػػة ك لػػذلؾ نقػػكؿ أنػػو بػػالرلـ مػػف أف العديػػد مػػف الػػدكؿ اإلفريقيػػة قطعػػت شػػكطا كبيػػرا فػػي مكاف
الفسػػاد ، مػػا زالػػت فػػي سػػمـ درجػػات مػػدركات الفسػػاد العػػالمي فػػي مراتػػب متدنيػػة عالميػػا، لػػذلؾ البػػد مػػف 
تسخير اتليات القانكنية، خصكصا مف حيث التطبيؽ الصحيح لمنصكص القانكنيػة، سػكاء تعمػؽ األمػر 

ك تعزيز  ك العمؿ عمى تحسيف مستكاىا عالميا ك إقميميا في محاربة الفساد  ،بالفساد الكبير أك الصغير

                                                           
كداد لزالني،   كاقع المجتمع المدني في الجزائر ك دكره في تحقيؽ الرشادة  ، مجمة القانكف ، المجتمع ك السمطة رقـ  1

 ، محمد بف أحمد.2، كمية الحقكؽ ك العمـك السياسية، جامعة كىراف 2015، 04
حكؿ مكضكع مؤشرات الحكـ حداد محمد،   المشاركاتية ك حؽ المكاطف في اإلعاـ   ، أشغاؿ الممتقى الكطني  2

، كمية الحقكؽ 2012، 01(، مجمة القانكف ، المجتمع ك السمطة ، رقـ 2011أبريؿ  07ك  06الراشد ك تطبيقاتيا  ، )
 .67ك العمـك السياسية، جامعة كىراف، ص 

مرباح، العدد  رضا ىميسي،   دكر المجتمع المدني في الكقاية مف جرائـ الفساد ك مكافحتيا  ، مجمة جامعة قاصدم 3
 . 2009مة، ڤ، كر 01
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الشػػػفافية ك الحكػػػـ الصػػػالح ك محاربػػػة حقػػػكؽ اإلنسػػػاف ك تعزيػػػز التنميػػػة ك تفعيػػػؿ دكر ىيئػػػات مكافحػػػة 
 .1الفساد 

 الفرع الثاني : الوسائؿ القانونية الوطنية

ف القػػكانيف التػػػي تكفػػػؿ مكافحػػػة الػػػدكؿ لمكافحػػة الفسػػػاد ىػػػك سػػػ الكطنيػػػة مػػف الكسػػػائؿ القانكنيػػػة
ك اإلقميمية  ، ك بمناسبة مصادقة الدكؿ األفريقية عمى االتفاقيات الدكلية 2لظاىرة الفساد بكافة أشكاليا 

تعػػديؿ قكانينيػػا الكطنيػػة بمػػا يتناسػػب مػػع ىػػذه  إلػػىبيػػا  أدل، ىػػذا مػػا اإلفريقيػػة المتعمقػػة بمكافحػػة الفسػػاد
 االتفاقيات

3. 

 مكافحة الفساد عمى الصعيد القانكني نذكر :ك مف أىـ سبؿ 

 .4الكقاية مف الفساد كالتكعية بو ، ك مدل تأ يره عمى الفرد ك المجتمع   -

كضػػػع نظػػػاـ عقػػػابي صػػػاـر فػػػي محاربػػػة الفسػػػاد ك تشػػػديد العقػػػاب عمػػػى جػػػرائـ الرشػػػكة             -
 مرتكبيو.ك اختاس الماؿ العاـ ك خصكصا بالنسبة لمفساد الكبير، مف أجؿ ردع 

التخصػػػص أك ػػػػر مػػػػف طػػػرؼ السػػػػمطات المختصػػػػة فػػػػي متابعػػػة قضػػػػايا الفسػػػػاد ك عمػػػػى   -
 .5نزاىتيا

الكشؼ عػف التجػاكزات ك جمػع كػؿ األدلػة المتعمقػة بإدانػة كػؿ أشػكاؿ الفسػاد ك التعامػؿ   -
 معيا كفقا لمقكانيف السارية.

المختصػة بمكافحػة تعزيز التعاكف القضائي مػع الػدكؿ ك المنظمػات الدكليػة ك اإلقميميػة   -
 الفساد.

 

                                                           
الصالح في تعزيز التنمية ك حماية حقكؽ اإلنساف   أشغاؿ الممتقى الكطني  مالكي تكفيؽ،   دكر الحكـ الديمقراطي 1

(، مجمة القانكف، المجتمع ك السمطة، 2011أبريؿ  07ك  06حكؿ مكضكع مؤشرات الحكـ الراشد ك تطبيقاتيا   )
 .49، ص 01رقـ  2012

2  Voir à ce sujet : 

   Djillali HADJADJ, « Combattre la corruption. Enjeux et perspectives », ed Karthala, Paris,  2002.  
 .545حسف نافعة، المرجع السابؽ، ص  3

4
  Voir à ce sujet : 

R. Bouchery, Prévention de la corruption et transparence de la vie économique, Paris, La Documentation  

française, 1993.    
 .267ص  المرجع السابؽ، محمد حميـ ليماـ، 5
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 .1تعزيز الدكر الرقابي لألجيزة المختصة   -
 ترسيخ بشكؿ فعاؿ كؿ القكاعد التي تيدؼ إلى تكطيد الديمقراطية ك الشػفافية كالدسػتكر  -

          ك القػػػػػكانيف ك التنظػػػػػيـ ك كػػػػػؿ النصػػػػػكص التػػػػػي تػػػػػرتبط مباشػػػػػرة بمكافحػػػػػة الفسػػػػػاد ك رشػػػػػكة المسػػػػػؤكليف 
 .2ك القضاة

عمؿ مناسبة لممكاطنيف، بكاسطة إيجاد كظيفة مناسػبة ليػذه الفئػات مػف أجػؿ  خمؽ فرص -
 تحسيف مستكل معيشتيـ.

 
كم اؿ في مجاؿ مكافحة الفساد قانكنيا، كما سػبؽ  الجزائرم قانكفالب نستدؿ في ىذا الصددك 
المؤرخ  01–06 رقـ حيث سف المشرع الجزائرم قانكف خاص بمكافحة الفساد ك ىك قانكف اإلشارة إليو،

 ، المتعمؽ بالكقاية مف الفساد ك مكافحتو.2006فبراير  20 في

سػكاء فػي القطػاع العػاـ  يةئتدابير الكقاالعمى مجمكعة مف  صن الكقاية مف الفساد مجاؿ ففي
 القطاع الخاص. أك

  التدابير الوقائية في القطاع العاـ 

فػي  01-06الجزائػرم فػي قػانكف رقػـ ىناؾ مجمكعة مف التدابير الكقائية نص عمييا المشػرع 
 عدة مجاالت :

 

حيث تراعى في تكظيؼ مستخدمي القطاع العاـ ك في تسيير حياتيـ المينية  التوظيؼ :  -
 : 3القكاعد اتتية 

مبػػػادئ النجاعػػػة ك الشػػػفافية ك المعػػػايير المكضػػػكعية، م ػػػؿ الجػػػدارة ك اإلنصػػػاؼ     -
 ك الكفاءة.

                                                           
 أنظر في ىذا الصدد : 1

، منشكرات المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية،   مراحؿ تطكر مكافحة الفساد اإلدارم في السكداف   أمير إبراىيـ أبشر،
 .350 – 349، ص 2012

J. Cartier-Bresson,  " Pratiques et contrôle de la corruption   " , Paris, Montchrestien, 1997. 
 .255المرجع السابؽ ، ص  كماؿ المصباحي، 2

3
 ، يتعمؽ بالكقاية مف الفساد ك مكافحتو.2006فبراير  20المؤرخ في  01 – 06مف قانكف رقـ  3المادة  
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تككيف األفراد المرشحيف لتكلي المناصب العمكميػة اإلجراءات المناسبة الختيار ك  -
 التي تككف أك ر عرضة لمفساد.

 أجر مائـ باإلضافة إلى تعكيضات كافية. -

إعػػداد بػػرامج تعميميػػة ك تككينيػػة مائمػػػة لتمكػػيف المػػكظفيف العمػػكمييف مػػػف األداء  -
ـ الصػػػحيح ك النزيػػػو ك السػػػميـ لكظػػػائفيـ ك إفػػػادتيـ مػػػف تكػػػكيف متخصػػػص يزيػػػد مػػػف كعػػػيي

 بمخاطر الفساد.

    جػػػؿ دعػػػـ مكافحػػػة الفسػػػاد، تعمػػػؿ الدكلػػػة ك المجػػػالس المنتخبػػػة ك الجماعػػػات المحميػػػة أك مػػػف 
ك المؤسسات ك الييئات العمكمية ك كدا المؤسسات العمكمية ذات النشاطات االقتصادية، عمى تشجيع 

          خبييػػا، السػػيما مػػف خػػاؿ كضػػع مػػدكنات تك كػػدا ركح المسػػؤكلية بػػيف مكظفييػػا ك من األمانػػةالنزاىػػة ك 
السػػميـ ك النزيػػو ك المائػػـ لمكظػػائؼ العمكميػػة ك  اإلطػػارالػػذم يضػػمف  اإلطػػارك قكاعػػد سػػمككية تحػػدد 

 .1العيدة االنتخابية 

كمػػػا يمتػػػـز المكظػػػؼ العمػػػكمي بػػػاف يخبػػػر السػػػمطة الرئاسػػػية التػػػي يخضػػػع ليػػػا إذا تعارضػػػت 
مصػػالحو الخاصػػة مػػع المصػػمحة العامػػة، أك يكػػكف مػػف شػػاف ذلػػؾ التػػأ ير عمػػى ممارسػػتو لميامػػو بشػػكؿ 

 .2عاد 
قصػد ضػماف الشػفافية فػي الحيػاة السياسػية ك الشػؤكف العمكميػة،   : التصريح بالممتمكػات  -
الممتمكػػػات العمكميػػػة، ك صػػػكف نزاىػػػة األشػػػخاص المكمفػػػيف بخدمػػػة عمكميػػػة، يمػػػـز المكظػػػؼ ك حمايػػػة 

 العمكمي بالتصريح بممتمكاتو.

حيث يقكـ المكظؼ العمكمي باكتتاب تصريح بالممتمكات خػاؿ الشػير الػذم يعقػب تػاريخ تنصػيبو فػي 
عتبػػػرة فػػػي الذمػػػة الماليػػػة كظيفتػػػو أك بدايػػػة عيدتػػػو االنتخابيػػػة، ك يجػػػدد ىػػػذا التصػػػريح فػػػكر كػػػؿ زيػػػادة م

لممكظؼ العمكمي بنفس الكيفية التي تـ بيا التصريح األكؿ، كما يجب أيضا التصريح بالممتمكات عند 
 . 3نياية العيدة االنتخابية أك الخدمة 

                                                           
1
 ، يتعمؽ بالكقاية مف الفساد ك مكافحتو.2006فبراير  20المؤرخ في  01 – 06مف قانكف رقـ  7المادة  

2
 مف نفس القانكف. 8المادة  

 مف نفس القانكف. 4المادة  3
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لتعزيػػز الشػػفافية ك المسػؤكلية ك العقانيػػة فػػي تسػػيير األمػػكاؿ  تسػػيير األمػػواؿ العموميػػة :  -
       العمكميػػػة تتخػػػذ جميػػػع التػػػدابير الازمػػػة السػػػيما عمػػػى مسػػػتكل القكاعػػػد المتعمقػػػة بإعػػػداد ميزانيػػػة الدكلػػػة 

 . 1ك تنفيذىا 

 التدابير الوقائية في القطاع الخاص 

 نذكر منيا : لمنع الفساد في القطاع الخاص تتخذ مجمكعة مف التدابير
التػػػي تقػػػكـ بالكشػػػؼ ك القمػػػع ك كيانػػػات القطػػػاع الخػػػاص  األجيػػػزةتعزيػػػز التعػػػاكف بػػػيف  -
 المعنية.

تعزيػػز كضػػع معػػايير ك إجػػراءات بغػػرض الحفػػاظ عمػػى نزاىػػة كيانػػات القطػػاع الخػػاص  -
المعنية، بما في ذلؾ مدكنات قكاعد السمكؾ مف اجؿ قياـ المؤسسات ك كؿ الميػف ذات الصػمة 

ك تشػجيع    اطات بصكرة عادية ك نزيية ك سميمة، لمكقاية مػف تعػارض المصػالح بممارسة نش
تطبيػػػػؽ الممارسػػػػات التجاريػػػػة الحسػػػػنة مػػػػف طػػػػرؼ المؤسسػػػػات فيمػػػػا بينيػػػػا ك كػػػػدا فػػػػي عاقتيػػػػا 

 التعاقدية مع الدكلة.

 تعزيز الشفافية بيف كيانات القطاع الخاص. -

 كيانات القطاع الخاص.الكقاية مف االستخداـ السي  لإلجراءات التي تنظـ  -

 . 2تدقيؽ داخمي لحسابات المؤسسات الخاصة  -
تسػػػػاىـ معػػػػايير المحاسػػػػبة ك تػػػػدقيؽ الحسػػػػابات المعمػػػػكؿ بيػػػػا فػػػػي القطػػػػاع  أفكمػػػػا يجػػػػب 

 ما يأتي :الخاص في الكقاية مف الفساد ك ذلؾ بمنع 
 مسؾ حسابات خارج الدفاتر. -

 تبيينيا بصكرة كاضحة.إجراء معامات دكف تدكينيا في الدفاتر أك دكف  -

 تسجيؿ نفقات كىمية، أك قيد التزامات مالية دكف تبييف لرضيا عمى الكجو الصحيح. -

 استخداـ مستندات مزيفة. -

اإلتاؼ العمدم لمستندات المحاسبة قبؿ انتياء اتجاؿ المنصكص عمييا فػي التشػريع  -
 .3ك التنظيـ المعمكؿ بيما 
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2
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فػػػي القطػػػاع الخػػػاص المػػػذككرة أعػػػاه، فانػػػو عنػػػد  باإلضػػػافة إلػػػى تػػػدابير منػػػع ضػػػمكع الفسػػػاد
 .عمى مخالفتيا رتباالقتضاء ىناؾ جزاءات تأديبية فعالة ك مائمة ك ردعية تت

باإلضػػافة إلػػى التػػدابير الكقائيػػة فقػػد نػػص المشػػرع الجزائػػرم أيضػػا عمػػى جػػرائـ الفسػػاد ك تقريػػر 
د ك مكافحتػو ك الػديكاف المركػزم لقمػع ، كذلؾ دكر كؿ مف الييئػة الكطنيػة لمكقايػة مػف الفسػاعقكبات ليا

 الفساد كما سبؽ بيانو.

 المطمب الثاني : المكافحة اإلعالمية 

تتحمؿ كسائؿ اإلعاـ مسؤكلية كبيرة في مجاؿ مكافحة الفساد بكافة أشػكالو، فيػي تعبػر عػف 
ك يم ػؿ   حيث يعتبر اإلعاـ آلية ميمة لإلحداث أم تغيير داخػؿ مجتمػع مػا،، رأم ك ضمير المجتمع

في عالمنا المعاصر أىمية كبرل لمتكاصؿ االجتماعي بػيف أفػراد المجتمػع )الصػحؼ اإلذاعػة ، المػذياع 
1، التمفاز(

. 

 نحاكؿ التعرؼ عمى المكافحة اإلعامية لمفساد ك دكرىا في محاربة الفساد.

ك يمكػف ، إف مشاركة اإلعاـ في مكافحة الفساد، إنما ييدؼ إلى نشر ال قافة الرافضة لمفسػاد
 تعريؼ اإلعاـ لغكيا اصطاحا ك قانكنا. 

يعػػػرؼ اإلعػػػاـ لغػػػة بأنػػػو   مصػػػدر أعمػػػـ ك أعممػػػت كأذنبػػػت ك يقػػػاؿ اسػػػتعمـ لػػػي خبػػػر فػػػاف      
ك أعممنيػػػػو حتػػػػى أعممػػػػو، ك إسػػػػتعممني الخبػػػػر فأعممتػػػػو إيػػػػاه، ك أعمػػػػـ الفػػػػارس ، جعػػػػؿ لنفسػػػػو عامػػػػو 

أك أبػػيض فػػي الحػػرب، ك أعمػػـ نفسػػو ك سػػميا  الشػػجعاف، ك أعمػػـ الفػػرس، أم عػػاؽ عميػػو صػػكفا أحمػػر
 بسيما الحرب  .             

أما المعنى االصطاحي لإلعاـ فإنو   بث رسائؿ كاقعية أك خيالية مكحدة عمػى أعػداد كبيػرة 
مف النػاس يختمفػكف فيمػا بيػنيـ مػف النػكاحي االقتصػادية ك االجتماعيػة ك ال قافيػة فػاإلعاـ يعتبػر جممػة 

       ، التػػػي تعمػػػؿ مسػػػاعدة المسػػػتقبميف ىنػػػا ىػػػـ األفػػػراد أك الجماعػػػات مػػػف خػػػاؿ االتصػػػاؿ مػػػف المعمكمػػػات
ك التفاعػػؿ التػػي يػػتـ بيػػنيـ، ك يمكػػف القػػكؿ بػػأف اإلعػػاـ   يقصػػد بالمعمكمػػات ك األخبػػار أم مضػػمكف 

                                                           
عمي بف فايز الجحني،   اإلعاـ األمني ك الكقاية مف الجريمة  ، الطبعة األكلى، دار الحامد لمنشر ك التكزيع،  1

 .149، ص  2014الرياض 
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   يعمػػػػػؿ عمػػػػػى تنػػػػػكير المسػػػػػتقبميف ك رفػػػػػع الغشػػػػػاكة عػػػػػف أعيػػػػػنيـ، ك مسػػػػػاعدتيـ عمػػػػػى صػػػػػناعة القػػػػػرار
 .1المناسب 

عمكما نقكؿ أف اإلعاـ ىك إخبار بالحقػائؽ ك المعمكمػات ك نقػؿ المعمكمػات ك المعػارؼ مػف 
 خاؿ أدكات ك كسائؿ اإلعاـ المختمفة.

بقكليػػػا   يقصػػػد  2مػػػف قػػػانكف اإلعػػػاـ الجزائػػػرم  3أمػػػا التعريػػػؼ القػػػانكني، فقػػػد عرفتػػػو المػػػادة 
، كؿ نشر أك بػث لكقػائع أحػداث أك رسػائؿ أك أراء أك بأنشطة اإلعاـ، في مفيكـ ىذا القانكف العضكم

أفكار أك معارؼ، عبر أية كسيمة مكتكبة أك مسمكعة أك متمفزة أك إلكتركنية، ك تككف مكجية لمجميػكر 
 أك لفئة منو  .

قػػد أكلػػت مختمػػؼ التشػػريعات ك الصػػككؾ الدكليػػة أىميػػة كبيػػرة لإلعػػاـ مػػف حيػػث أنػػو يسػػاىـ 
خػاطر الفسػاد، حيػث سػنت العديػد مػف القػكانيف التػي تمكػف  كسػائؿ اإلعػاـ بشكؿ كبير فػي التعريػؼ بم

           مػػػف ممارسػػػة عمميػػػا بكػػػؿ حريػػػة خصكصػػػا فػػػي محاربتيػػػا الظػػػكاىر السػػػمبية فػػػي المجتمػػػع لتفشػػػي الفسػػػاد
 . 3التنبيو لمعديد مف القضايا التي تعالجيا كسائؿ اإلعاـ ك 

لمفيـك حرية اإلعاـ بعدا جديدا في البياف الػدكلي كما أضافت الجمعية العامة لألمـ المتحدة 
الػػذم أكػػد عمػػى أف الحػػؽ فػػي حريػػة التعبيػػر يتضػػمف حريػػة البحػػث عػػف  1966الػػذم أصػػدرتو فػػي عػػاـ 

        المعمكمػػػات ك األفكػػػار مػػػف كػػػؿ نػػػكع، الحصػػػكؿ عمييػػػا ك نشػػػرىا دكف أم اعتبػػػار أليػػػة حػػػدكد سياسػػػية، 
         ف شػػػفييا أـ كتابيػػػا أـ مطبكعػػػا أـ متمفػػػزا أـ بػػػأم شػػػكؿ آخػػػر   ك بالشػػػكؿ الػػػذم يختػػػاره الفػػػرد، سػػػكاء كػػػا

 ك يعني   بشكؿ آخر   األنترنت  .

                                                           
، 2010ردف، ألكلى، مكتبة المجتمع العربي لمنشر ك التكزيع، األعاـ المعاصر  ، الطبعة اإلمحمد محمكد دىيبة ،  ا 1

 .7ص

 ، يتعمؽ باإلعاـ.2012يناير سنة  12المؤرخ في  05 – 12قانكف عضكم رقـ  2
 .2 – 1، ص 2012الصباح ،   حقكؽ اإلنساف  ، مركز المرأة العربية لمتدريب ك البحكث ، العراؽ،  3
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يعتبػػػػر اإلعػػػػاـ كسػػػػيمة القػػػػت اىتمامػػػػا ك تقػػػػديرا كبيػػػػرا حتػػػػى أف الػػػػرئيس األمريكػػػػي   تكمػػػػاس 
قػائا :   لػػك تػػرؾ لػي الخيػػار بػيف أف تكػػكف لنػػا  1787كتػػب فػي عػػاـ  (Thomas Jefferson)جيفرسػكف 

 .1حككمة مف دكف صحؼ، أك صحؼ مف دكف حككمة، فمف أتردد في اختيار ال اني   

 سنتطرؽ إلى دكر اإلعاـ في مكافحة الفساد ك ذلؾ في إطار المكا يؽ الدكلية ك اإلقميمية.

 د في إطار المواثيؽ الدوليةالفرع األوؿ : دور اإلعالـ في مكافحة الفسا

لطالمػػػا كانػػػت لكسػػػائؿ اإلعػػػاـ تػػػأ ير كبيػػػر عمػػػى الػػػرأم العػػػاـ ك تشػػػكيؿ القػػػيـ ك االتجاىػػػات 
ك آ ػاره  المناىضة لمجريمة مف خاؿ الدكر الذم يمعبو اإلعاـ ك الصحافة لمكشؼ عف مخاطر الفسػاد

 ك كيفية الكقاية منو ك مكافحتو.

الحقػػكؽ األساسػػية لممػػكاطف ك ركيزتػػو فػػي حمايػػة حريػػة حيػػث أصػػبح الحػػؽ فػػي اإلعػػاـ مػػف 
الرأم ك التعبير ك حقو في الكصكؿ إلى المعمكمات كأساس لتطبيػؽ الحكػـ الراشػد ك تعزيػز الديمقراطيػة 
ك تتكلى عادة الدساتير النص عمييا ك حمايتيا، فإعاـ المكاطف أصبح اليـك مف بيف االلتزامات الممقاة 

 عمى عاتؽ الدكلة.

 المكاطف في اإلعاـ ىك مضمكف في المكا يؽ الدكلية، يمكف أف نذكر : ك حؽ

  اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف 

عمػػػى مجمكعػػػة مػػػف القكاعػػػد ك األحكػػػاـ التػػػي  2يػػػنص اإلعػػػاف العػػػالمي لحقػػػكؽ اإلنسػػػاف 
تضمف الحريات األساسية التي يجب عمى الشعكب ك األمـ مراعاتيا ك التقيد بيا مف أجؿ الحفاظ عمى 

منو عمى أف   لكؿ شخص حؽ التمتع بحرية الرأم  19كرامة كؿ فرد في المجتمع ؛ ك قد أكدت المادة 
   ك يشػمؿ ىػذا الحػػؽ حريتػو فػي اعتنػاؽ اتراء دكف مضػػايقة ك فػي التمػاس األنبػاء ك األفكػػار ، ك التعبيػر

 ك تمقييا ك نقميا إلى اتخريف بأية كسيمة ك دكف اعتبار لمحدكد  .
 
 
 

                                                           
1
 Into the news room-leonardR.tell and Rom taylor prentice-hall of India -1985. 

2
 Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée le 10 Décembre 1948. 
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  العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية و السياسية 

حقكؽ المدنيػة ك السياسػية لقد تبنت الجمعية العامة لألمـ المتحدة العيد الدكلي الخاص بال
(PIDCP )1  مػف ىػذا العيػد عمػى أف   لكػؿ إنسػاف  19، حيػث نصػت المػادة  2 1966ديسػمبر  16في

الحؽ في التعبير، ك يشمؿ ىذا الحؽ حريتو في التماس مختمؼ ضركب المعمكمات ك األفكار ك تمقييا 
ك نقميا إلى اتخريف دكف اعتبار لمحدكد، سكاء عمى شكؿ مكتكب أك مطبكع  أك في قالػب فػي أك بػأم 

 كسيمة أخرل يختارىا  .
 
 2113فاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد لسنة ات  

 منيا عمى ما يمي : 13حيث أكدت المادة 
 حؽ الناس في الكصكؿ الفعاؿ لممعمكمات.  -
احتػػػراـ ، تطػػػكير ك حمايػػػة الحريػػػة فػػػي طمػػػب ك تمقػػػي ك نشػػػر ك تكزيػػػع المعمكمػػػات الخاصػػػة  -

 بالفساد.
 

 إطار المواثيؽ اإلفريقية الفرع الثاني : دور اإلعالـ في مكافحة الفساد في

 في ىذا الصدد نذكر :

  الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ اإلنساف و الشعوب 
 في فقرتيا األكلى عمى حؽ كؿ فرد أف يحصؿ عمى المعمكمات. 09حيث تنص المادة 

  2113اتفاقية االتحاد اإلفريقي لمنع الفساد و مكافحتو لسنة  

ك ليرىا  إقرار كؿ دكلة طرؼ، تدابير تشريعيةمف االتفاقية عمى ضركرة  09تنص المادة 
       إلضػػفاء الفعاليػػة عمػػى الحػػؽ فػػي الحصػػكؿ عمػػى أيػػة معمكمػػات مطمكبػػة لممسػػاعدة فػػي مكافحػػة الفسػػاد 

 ك الجرائـ ذات الصمة.

                                                           
1
 Pacte internationale relative aux droits civils et politiques adoptée le 16 Décembre 1966,  New York. 

2
   ، صادقت عميو بتاريخ   1968ديسمبر  10كقعت الجزائر عمى العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية ك السياسية في  

 .1989سبتمبر  12
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 : 1بما يمي  دكؿ األطراؼالتزاـ الضركرة اتفاقية االتحاد اإلفريقي عمى  كما تأكد
الفسػػػػػاد ك الجػػػػػرائـ ذات الصػػػػمة ك تعمػػػػػيـ ىػػػػػذه االتفاقيػػػػػة مشػػػػاركة كاممػػػػػة فػػػػػي مكافحػػػػة  -

 بالمشاركة الكاممة مف قبؿ كسائؿ اإلعاـ.
ف كسائؿ اإلعػاـ ك تشػجعو عمػى حمػؿ الحككمػات عمػى االرتقػاء خمؽ بيئة مائمة تمكّ  -

 إلى أعمى مستكيات مف الشفافية ك المسؤكلية في إدارة الشؤكف العامة. 

       الحصػػػػكؿ عمػػػػى المعمكمػػػػات فػػػػي حػػػػاالت الفسػػػػاد ضػػػػماف مػػػػنح كسػػػػائؿ اإلعػػػػاـ سػػػػبؿ  -
ك الجرائـ ذات الصمة شريطة أف ال يؤ ر بث م ؿ ىذه المعمكمات بصكرة مناكئة عمى عمميات التحقيؽ 

 ك الحؽ في محاكمة عادلة  .
 

 الفرع الثالث : دور اإلعالـ في مكافحة الفساد في إطار التشريع الوطني

 كنمػػكذج فػػي     التشػػريع الجزائػػرم فػػي بالضػػبطدكر اإلعػػاـ فػػي مكافحػػة الفسػػاد سػػكؼ نتنػػاكؿ 
تنظـ بشكؿ كاضػح حػؽ المػكاطف الجزائػرم فػي اإلعػاـ ك حصػكلو عمػى  التي قانكنيةالنصكص إطار ال

 : منيا المعمكمات، نذكر

  : ىناؾ مجمكعة مف المكاد منيا :الدستور الجزائري 

:   حريػػة الصػػحافة المكتكبػػة ك السػػمعية البصػػرية ك عمػػى الشػػبكات اإلعاميػػة  2 50المػػادة  
 مضمكنة ك ال تقيد بأم شكؿ مف أشكاؿ الرقابة القبمية.

 ال يمكف استعماؿ ىذه الحرية لممساس بكرامة الغير ك حرياتيـ ك حقكقيـ.
ك احتراـ   القانكفنشر المعمكمات ك األفكار ك الصكر ك اتراء بكؿ حرية مضمكف في إطار 

  كابت األمة ك قيميا الدينية ك األخاقية ك ال قافية.
 ال يمكف أف تخضع جنحة الصحافة لعقكبات سالبة لمحرية  .

:   الحصػػػػكؿ عمػػػػى المعمكمػػػػات ك الك ػػػػائؽ ك اإلحصػػػػائيات ك نقميػػػػا  3 51تضػػػػيؼ المػػػػادة  -
 مضمكناف لممكاطف.

                                                           
 مف اتفاقية االتحاد اإلفريقي لمنع الفساد ك مكافحتو. 12المادة  1
 ، يتضمف تعديؿ الدستكر الجزائرم.2016مارس  06المؤرخ في  01-16مف قانكف رقـ  50المادة  2
 ، يتضمف تعديؿ الدستكر الجزائرم.2016مارس  06المؤرخ في  01-16مف قانكف رقـ  51المادة  3
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الخاصة ك بحقػكقيـ ك بالمصػالح المشػركعة ال يمكف أف تمس ممارسة ىذا الحؽ بحياة الغير 
 لممؤسسات ك بمقتضيات األمف الكطني.

 

 يحدد القانكف كيفيات ممارسة ىذا الحؽ  .

  الجزائريقانوف اإلعالـ 

فػإف ممارسػة أنشػطة اإلعػاـ تسػاىـ فػي االسػتجابة  1مػف قػانكف اإلعػاـ  5طبقا لنص المادة 
 بحاجات المكاطف ك ترقية مبادئ ك قيـ الديمقراطية ك حقكؽ اإلنساف.

أف إصػػػدار كػػػؿ نشػػػرية دكريػػػة يػػػتـ  05 – 12مػػػف قػػػانكف اإلعػػػاـ رقػػػـ  11ك أضػػػافت المػػػادة 
بحريػػػة، عمػػػى أف يخضػػػع إصػػػدار كػػػؿ نشػػػرية دكريػػػة إلجػػػراءات التسػػػجيؿ ك مراقبػػػة صػػػحة المعمكمػػػات، 
بإيداع تصػريح مسػبؽ مكقػع مػف طػرؼ المػدير مسػؤكؿ النشػرية ، لػدل سػمطة ضػبط الصػحافة المكتكبػة 

 .المنصكص عمييا في ىذا القانكف العضكم، ك يسمـ لو فكرا كصؿ بذلؾ

 ك عمكما قانكف اإلعاـ الجزائرم تضمف :

   : تحػػت عنػػكاف    األحكػػاـ العامػػة    تػػدكر حػػكؿ مجمػػكع القكاعػػد ك المبػػادئ البػػاب األوؿ
 مف قانكف اإلعاـ(. 5إلى  1التي تحكـ ممارسة الحؽ في اإلعاـ ك حريتو ك أىدافو )المكاد مف 

   : الصحافة المكتكبة ك يضـ الفصؿ  يتعمؽ بتنظيـ نشاط اإلعاـ عف طريؽالباب الثاني
األكؿ يدكر حكؿ إصدار النشريات الدكرية تضمف مجمكعة مف القكاعد التي تػنظـ كيفيػة النشػر )المػكاد 

مف قانكف اإلعاـ(،  ك فصؿ  اني تحت عنكاف التكزيع ك البيع في الطريؽ العاـ يتعمؽ  32إلى  6مف 
 مف قانكف اإلعاـ(. 39إلى  33رية )المكاد مف بكيفية ممارسة نشاط تكزيع النشريات الدكرية بح

   : مػف  57إلػى  40يتعمؽ   بسمطة ضػبط الصػحافة المكتكبػة  ، )المػكاد مػف الباب الثالث
 قانكف اإلعاـ(.

  : تحػػػت عنػػػكاف النشػػػاط السػػػمعي البصػػػرم يػػػدكر فصػػػمو األكؿ حػػػكؿ كيفيػػػة البػػػاب الرابػػػع
مف قانكف اإلعاـ( ك في فصمو ال اني تحػدد  63إلى  58ممارسة النشاط السمعي البصرم )المكاد مف 

 مف قانكف اإلعاـ(. 66إلى  64صاحيات سمطة ضبط السمعي البصرم )المكاد مف 

                                                           
 ، يتعمؽ باإلعاـ.2012يناير سنة  12المؤرخ في  05 – 12قانكف عضكم رقـ   1
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  : يتضمف كسائؿ اإلعاـ اإللكتركنية ك نشاطيا عبر األنترنت )المكاد مػف الباب الخامس
 مف قانكف اإلعاـ(. 72إلى  67

  : الصػػحفي ك آداب ك أخاقيػػات المينػػة  ، تضػػمف تحػػت عنػػكاف   مينػػة البػػاب السػػادس
مف قانكف اإلعػاـ(، أمػا  91إلى  73فصميا األكؿ مينة الصحفي التعريؼ بالصحفي ك حقكقو )المادة 

 مف قانكف اإلعاـ(. 99إلى  92الفصؿ ال اني فتضمف آداب ك أخاقيات المينة )المكاد مف 
  : تنػػػاكؿ ك طػػػرؽ الػػػرد ك كيفيػػػات عنكانػػػو   حػػػؽ الػػػرد ك حػػػؽ التصػػػحيح البػػػاب السػػػابع ، 

منو :   يجب عمى المدير مسؤكؿ النشرية أك مدير خدمػة اإلتصػاؿ  100التصحيح حيث نصت المادة 
السػػمعي البصػػػرم أك مػػػدير كسػػيمة إعػػػاـ إلكتركنيػػػة، أف ينشػػر أك يبػػػث مجانػػػا كػػؿ تصػػػحيح يبمغػػػو إيػػػاه 

سػػيمة اإلعػػاـ المعنيػػة بصػػكرة ليػػر شػػخص طبيعػػي أك معنػػكم بشػػأف كقػػائع أك أراء، تكػػكف قػػد أكردتيػػا ك 
  1صحيحة  

  : مف قانكف اإلعاـ(. 115يدكر حكؿ مسؤكلية النشر )المادة الباب الثامف 
  : تضػػمف المخالفػػات المرتكبػػة فػػي إطػػار ممارسػػة النشػػاط اإلعامػػي )المػػكاد البػػاب التاسػػع

 مف قانكف اإلعاـ(. 126إلى  116مف 
  : الباب حػكؿ دعػـ الصػحافة ك ترقيتيػا عػف طريػؽ إعانػات تدكر أحكاـ ىذا الباب العاشر

مف قانكف  129إلى  127تمنحيا الدكلة لترقية حرية التعبير ك رفع المستكل الميني لمصحفييف )المكاد 
 اإلعاـ(.

  : تحػت عنػكاف نشػاط ككػاالت االستشػارة فػي االتصػاؿ حيػث تمػارس الباب الحػادي عشػر
 مف قانكف اإلعاـ(. 130تنظيـ المعمكؿ بيما )المادة ىذا النشاط ضمف احتراـ التشريع ك ال

  : 133إلػػى  131شػػممت عمػػى أحكػػاـ انتقاليػة  ك ختاميػػة )المػػكاد مػػف البػػاب الثػػاني عشػػر 
 مف قانكف اإلعاـ(.

أما بخصكص العاقة بيف الحؽ في اإلعاـ ك الديمقراطية المحمية، يمكػف التكقػؼ عمػى حػؽ 
 في قكانيف الجماعات المحمية. المكاطف في الكصكؿ إلى المعمكمات

 

                                                           
 مف قانكف اإلعاـ. 114إلى  100أنظر المكاد مف  1
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 الجزائرية قوانيف الجماعات المحمية  

البػاب ال الػث تحػت عنػكاف مشػاركة المػكاطنيف فػي تسػيير شػؤكف  1حيث تضمف قانكف البمدية 
ك يظير  ( حكؿ إعاـ المكاطنيف بشؤكنيـ باستعماؿ الكسائؿ اإلعامية 14إلى  11البمدية )المكاد مف 

المكاد المذككرة أعاه مف قانكف البمدية حيث تشكؿ البمدية اإلطار المؤسساتي  ذلؾ جميا مف خاؿ نص
 لممارسة الديمقراطية عمى المستكل المحمي ك التسيير الجكارم.

كما يتخذ المجمس الشعبي البمدم كؿ التدابير إلعػاـ المػكاطنيف بشػؤكنيـ ك استشػارتيـ حػكؿ 
ادية ك االجتماعيػػة ك ال قافيػػة حسػػب الشػػركط المحػػددة فػػي خيػػارات ك أكلكيػػات التييئػػة ك التنميػػة االقتصػػ

 ىذا القانكف.

ك يمكػػػف فػػػي ىػػػذا المجػػػاؿ اسػػػتعماؿ، عمػػػى كجػػػو الخصػػػكص الكسػػػائط ك الكسػػػائؿ اإلعاميػػػة 
 المتاحة.   

كمػا يمكػػف المجمػػس الشػػعبي البمػػدم تقػػديـ عػػرض عػػف نشػػاطو السػػنكم أمػػاـ المػػكاطنيف )المػػادة 
 مف قانكف البمدية(. 11

كيفيػػة تحقيػػؽ أىػػداؼ الديمقراطيػػة المحميػػة فػػي إطػػار التسػػيير الجػػكارم  12يؼ المػػادة كمػػا تضػػ
أعاه، حيػث يسػير المجمػس الشػعبي البمػدم عمػى كضػع إطػار مائػـ لممبػادرات  11المذككر في المادة 

المحميػة التػػي تيػػدؼ إلػػى تحفيػز المػػكاطنيف ك حػػ يـ عمػػى المشػاركة لتسػػكية مشػػاكميـ ك تحسػػيف ظػػركؼ 
 مف قانكف البمدية(. 28)المادة معيشتيـ 

         كمػػا يمكػػف لػػرئيس المجمػػس الشػػعبي البمػػدم اإلسػػتعانة بصػػفة استشػػارية كػػؿ شخصػػيتو محميػػة 
 13ك كؿ خبير أك مم ؿ جمعية محمية معتمدة قانكنا لتقديـ أم مساىمة مفيدة ألشغاؿ المجمس )المادة 

 مف قانكف البمدية(.

أمػػا فيمػػا يخػػص إمكانيػػة المػػكاطف مػػف اإلطػػاع عمػػى كػػؿ المعمكمػػات ك الك ػػائؽ اإلداريػػة فإنػػو 
يمكػػػف لكػػػػؿ شػػػػخص اإلطػػػػاع عمػػػػى مسػػػػتخرجات مػػػداكالت المجمػػػػس الشػػػػعبي البمػػػػدم ك قػػػػرارات البمديػػػػة 

                                                           
 ، يتعمؽ بالبمدية.2011يكنيك سنة  22المؤرخ في  10 – 11قانكف رقـ  1
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مػف قػانكف  14باإلضافة إلى أف كؿ شخص ذم مصمحة الحصكؿ عمى نسخة منيا عمى نفقتو )المادة 
 البمدية(.

الػػذم يكفػػؿ حػػؽ إطػػاع المػػكاطف عمػػى بعػػض الك ػػائؽ  1س الشػػيء بالنسػػبة لقػػانكف الكاليػػة نفػػ
 المرتبطة بسير جمسات المجالس ك القرارات المتخذة.

  الجزائري و مكافحتو الفساد الوقاية مف قانوف 

أكػد عمػى مجمكعػة مػف التػدابير  01 – 06نجد أف قانكف الكقاية مػف الفسػاد ك مكافحتػو رقػـ  
الكاجػػػب تطبيقيػػػا مػػػف طػػػرؼ اإلدارات العمكميػػػة بيػػػدؼ ضػػػماف النزاىػػػة ك الشػػػفافية فػػػي تسػػػيير الشػػػؤكف 

   2العامة ك حماية الممتمكات العمكمية ك ال يككف ذلؾ إال في إطار الشفافية في التعامؿ مع الجميكر 

الشفافية عمى كيفيػة تسػيير الشػؤكف العمكميػة، منو بقكليا :   إلضفاء  11ك ىذا أكدتو المادة 
 يتعيف عمى المؤسسات ك اإلدارات ك الييئات العمكمية أف تمتـز أساسا :

باعتماد إجراءات ك قكاعػد تمكػف الجميػكر مػف الحصػكؿ عمػى معمكمػات تتعمػؽ   -
 بتنظيميا  ك سيرىا، ك كيفية اتخاذ القرارات فييا،

 بتبسيط اإلجراءات اإلدارية،  -

 معمكمات تحسيسية عف مخاطر الفساد في اإلدارة العمكمية،بنشر   -

 بالرد عمى عرائض ك شكاكل المكاطنيف،  -

بتسبيب قراراتيا عندما تصدر في لير صالح المكاطف، ك بتبيػيف طػرؽ الطعػف   -
 المعمكؿ بيا.

 مشػػاركة المجتمػػع المػػدني فػػي الكقايػػة مػػف الفسػػاد ك مكافحتػػو 01 - 06رقػػـ  قػػانكفكمػػا شػػجع 
 : 3منيا  بتدابير

اعتمػػاد الشػػفافية فػػي كيفيػػة اتخػػاذ القػػرار ك تعزيػػز مشػػاركة المػػكاطنيف فػػي تسػػيير   -
 الشؤكف العمكمية.

                                                           
1
 ، يتعمؽ بالكالية.2012فبراير سنة  21المؤرخ في  07 – 12قانكف رقـ  

2
 .75محمد، المرجع السابؽ، ص حداد  

3
 ، يتعمؽ بالكقاية مف الفساد ك مكافحتو.2006فبراير سنة  20المؤرخ في  01 – 06القانكف رقـ  مف 15المادة   
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 إعداد برامج تعميمية ك تربكية ك تحسيسية بمخاطر الفساد عمى المجتمع. -

تمكيف كسائؿ اإلعاـ ك الجميكر مف الحصكؿ عمى المعمكمات المتعمقة بالفساد مع مراعاة  -
الحيػػػػاة الخاصػػػة ك شػػػػرؼ ك كرامػػػة، ك كػػػػدا مقتضػػػػيات األمػػػف الػػػػكطني ك النظػػػاـ العػػػػاـ ك حيػػػػاد حرمػػػة 
 القضاء.

أما فيما يخص مكافحة الفساد اإلدارم ك المالي بمناسبة إبراـ الصفقات العمكمية، فإف قػانكف 
مكافحػػة الفسػػاد يؤكػػد عمػػى ضػػركرة أف تؤسػػس اإلجػػراءات المعمػػكؿ بيػػا فػػي مجػػاؿ الصػػفقات العمكميػػة 

ة الشػريفة ك عمػى معػايير مكضػكعية ، ك لتكػريس ىػذه القكاعػد عمى قكاعد الشفافية ك النزاىػة ك المنافسػ
 : 1يجب عمى كجو الخصكص 

 

 عانية المعمكمات المتعمقة بإجراءات إبراـ الصفقات العمكمية، -

 اإلعداد المسبؽ لشركط المشاركة  ك االنتقاء، -

 الصفقات العمكمية،إدراج التصريح بالنزاىة عند إبراـ  -

 معايير مكضكعية ك دقيقة التخاذ القرارات المتعمقة بإبراـ الصفقات العمكمية، -

 ممارسة كؿ الطعف في حالة عدـ احتراـ قكاعد إبراـ الصفقات العمكمية. -

 

نقكؿ في األخيػر أف لإلعػاـ دكر رئيسػي فػي حػؽ المػكاطف لمكصػكؿ إلػى المعمكمػات ككسػيمة 
             ؽ فػػػػػػي المسػػػػػػاءلة ك تحديػػػػػػد المسػػػػػػؤكليات ممػػػػػػا يعػػػػػػزز ال قػػػػػػة بػػػػػػيف المػػػػػػكاطف لتعزيػػػػػػز الشػػػػػػفافية ك الحػػػػػػ

 ك الدكلة مف جية ك سبيؿ لمكافحة الفساد مف خاؿ الحصكؿ عمى كؿ المعمكمات المتعمقة بو.

 

 

 

                                                           
1
 20المؤرخ في  01 – 06، يتمـ القانكف رقـ 2010لشت سنة  26المؤرخ في  05 -10مف األمر رقـ  9المادة  

 .01/09/2010المؤرخة في  50، ك المتعمؽ بالكقاية مف الفساد ك مكافحتو، ج ر رقـ 2006فبراير 
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المبحػػث الثػػاني : إجػػراءات التعػػاوف اإلفريقػػي لمكشػػؼ عػػف ممارسػػات 
 الفساد و قمعيا

لطالمػػا كانػػت الػػدكؿ اإلفريقيػػة تطمػػح إلػػى تنسػػيؽ ك تك يػػؼ تعاكنيػػا ك كحػػدتيا ك تماسػػكيا مػػف 
أجؿ تحقيؽ ظػركؼ معيشػة أفضػؿ لمشػعكب اإلفريقيػة ك التنميػة ك االسػتقرار، لػذلؾ انتيجػت  فػي إطػار 

ىػػا اإلتحػػاد اإلفريقػػي سياسػػة جنائيػػة مكحػػدة لحمايػػة المجتمػػع اإلفريقػػي مػػف الفسػػاد، بمػػا فػػي ذلػػؾ اعتماد
تشريعات ك إجراءات كقائية لمكشؼ عف الممارسات الفساد ك قمعيا ك التي أسفرت عف صيالة اتفاقيػة 

، حيػث تتعػاكف الػدكؿ اإلفريقيػة فيمػا بينيػا مػف أجػؿ ضػماف  1االتحاد اإلفريقي لمنػع الفسػاد ك مكافحتػو 
         فريقيػػػػػا ك ضػػػػػبطيا فعاليػػػػػة التػػػػػدابير ك اإلجػػػػػراءات الخاصػػػػػة لمنػػػػػع الفسػػػػػاد ك الجػػػػػرائـ ذات الصػػػػػمة فػػػػػي إ

 ك دكليا ك كطنيا. إقميمياك المعاقبة ك القضاء عمييا في إطار التعاكف 

 المطمب األوؿ: عمى الصعيد اإلفريقي

ة، يتطمب األمر التعاكف بيف الدكؿ اإلفريقية عف مف أجؿ مكافحة الفساد ك الجرائـ ذات الصمّ 
طريؽ تبػادؿ المسػاعدة القانكنيػة خصكصػا فػي مجػاؿ تسػميـ مرتكبػي جػرائـ الفسػاد أك مصػادرة العائػدات 
      اإلجراميػػة إذا كانػػت نتيجػػة الجريمػػة المطمػػكب التسػػميـ بشػػأنيا، كػػذلؾ تفعيػػؿ ك تعزيػػز التعػػاكف اإلقميمػػي 

ا سنتكلى سنتكلى دراستو بالتفصيؿ حسب ما كرد في اتفاقية االتحاد اإلفريقػي ك الدكلي بشأف ذلؾ ك ىذ
 لمنع الفساد ك مكافحتو.

 الفرع األوؿ : التعاوف القضائي في مجاؿ مكافحة الفساد

إف انتشػػار الفسػػاد فػػي القػػارة اإلفريقيػػة ، يتطمػػب مػػف كػػؿ الػػدكؿ اإلفريقيػػة التنسػػيؽ فيمػػا بينيػػا           
جؿ مكافحتو، تحقيقا لمصمحتيا في عدـ إفات المجرميف مػف العقػاب مػف خػاؿ تفعيػؿ ك التعاكف مف أ

القكاعد اإلجرائية في مجػاؿ التعػاكف القػانكني ك القضػائي ك الػدكلي مػف خػاؿ تقػديـ المسػاعدة القانكنيػة 
ك في مجاؿ مصادرة عائدات الفساد، باإلضافة إلى تعزيز التعاكف اإلقميمي ك الدكلي لمكشؼ  ،المتبادلة

 عف كؿ ممارسات أعماؿ الفساد لقمعيا ك القضاء عمييا.

 
                                                           

 .2003يكليك سنة  11المعتمدة بمابكتك في  اتفاقية االتحاد اإلفريقي لمنع الفساد ك مكافحتو 1
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 في مجاؿ المساعدة القانونية المتبادلة و تسميـ المجرميف -أوال

افحتػو تتطمػب أف تمتػـز فػي إف الػدكؿ األطػراؼ فػي اتفاقيػة االتحػاد اإلفريقػي لمنػع الفسػاد ك مك
 : 1مجاؿ التعاكف اإلفريقي بتبادؿ المساعدات القانكنية ك ذلؾ كما يمي 

ية ك المعاىدات القابمة لمتطبيؽ، تمتـز الدكؿ األطراؼ بتحقيؽ أكبر طبقا لقكانينيا المحمّ  -
الطمبػات المقدمػة مػف قدر ممكف مف التعاكف الفني ك تقديـ المساعدات فيما بينيا عند القياـ فكرا ببحث 

 ك الكشؼ عنيا  لة بمقتضى قكانينيا الكطنية لمنع أعماؿ الفساد ك الجرائـ ذات الصمة السمطات المخكّ 
 ك التحقيؽ فييا ك المعاقبة عمييا.

فػػي حالػػة إقامػػة دكلتػػيف طػػرفيف أك عػػدة دكؿ أطػػراؼ عاقػػات فيمػػا بينيػػا عمػػى أسػػاس  -
يكػػكف ليػػا خيػػار تنظػػيـ م ػػؿ ىػػذه العاقػػات المتبادلػػة دكف  نػػة، يجػػكز أفدة أك أنظمػػة معيّ تشػػريعات مكّحػػ

 اإلخاؿ بأحكاـ ىذه االتفاقية.

تمتـز الدكؿ األطراؼ بالتعاكف فيما بينيا عمى إجػراء دراسػات ك أبحػاث ك تبادليػا حػكؿ  -
         كيفيػػػػػة مكافحػػػػػة الفسػػػػػاد ك الجػػػػػرائـ ذات الصػػػػػمة ك تبػػػػػادؿ الخبػػػػػرات المتعمقػػػػػة بمنػػػػػع الفسػػػػػاد ك مكافحتػػػػػو 

 مة.ك الجرائـ ذات الصّ 
ا أمكػػف، عمػػى تقػػديـ أم مسػػاعدات فنيػػة تمتػـز الػػدكؿ األطػػراؼ بالتعػػاكف فيمػػا بينيػػا، كمّمػ -

متاحػػػة عنػػػد كضػػػع البػػػرامج ك مػػػدكنات السػػػمكؾ، أك عمػػػى القيػػػاـ، عنػػػد المػػػزـك ك لصػػػالح العػػػامميف فييػػػا، 
 .2 افحة الفساد ك الجرائـ ذات الصمةبتنظيـ دكرات تدريبية مشتركة بيف دكلة أك عدة دكؿ في مجاؿ مك

باإلضافة إلى تـ تناكلو، فإف تبادؿ المساعدات القانكنية التػي تظيػر جميػا مػف خػاؿ التسػميـ، 
 مصادرة عائدات الفساد.

                                                           
 .2003يكليك سنة  11مكافحتو، المعتمدة بمابكتك في مف اتفاقية االتحاد اإلفريقي لمنع الفساد ك  18أحكاـ المادة  1
2

 ( أنو :6ك  5في فقرتيا ) 18تضيؼ المادة 2
ال تؤ ر أحكاـ ىذه المادة عمى االلتزامات المنصكص عمييا في أم معاىدات أخرل  نائية أك متعددة األطراؼ  -

 (.5جنائية )الفقرة المساعدات القانكنية المتبادلة في المسائؿ ال –ا أك جزئيا كميّ  -تحكـ 
ال تنص ىذه المادة عمى أم أحكاـ تمنع الدكؿ األطراؼ مف أف تقدـ إحداىا لألخرل أفضؿ أشكاؿ المساعدات  -

 (.6القانكنية المتبادلة المسمكح بيا في ظؿ قكانينيا المحمية )الفقرة 
شخص أك تقديـ مساعدة بمكجب تعني عبارة   الدكلة الطرؼ المطمكب منيا  ، أم دكلة طرؼ يطمب منيا تسميـ  *

 اتفاقية االتحاد اإلفريقي لمنع الفساد ك مكافحتو طبقا لممادة األكلى مف ىذه االتفاقية.
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اتفاقيات  نائية ك متعددة األطراؼ في مجاؿ تبادؿ المساعدة ك التعاكف القضػائي  أيضا ىناؾ
 : عمى سبيؿ الم اؿ نذكر  1

  االتفاقيات الثنائية 

 نذكر عمى سبيؿ الم اؿ االتفاقيات المبرمة بيف الجزائر ك الدكؿ اإلفريقية :
 
   اتفاقية خاصة بالتعاكف المتبادؿ في الميداف القضػائي بػيف الجزائػر كالمغػرب، المكقعػة
افريػػؿ  17 المػػؤرخ فػػي 116 – 63دؽ عمييػػا بالمرسػػـك رقػػـ ا، المصػػ1963مػػارس  15بػػالجزائر بتػػاريخ 

، 1969جػانفي  15 المعدؿ ك المتمـ بالبركتكككؿ الممحؽ باالتفاقية المكقع عميو بػأفراف بتػاريخ ،1963
 .1969سبتمبر  2المؤرخ في  68–69دؽ عميو باألمر رقـ االمص

  ك تكنس،  اتفاقية بشأف المساعدة المتبادلة ك التعاكف القضائي ك القانكني بيف الجزائر
–63رقػػـ كجػػب المرسػػـك بم الجزائػػر عمييػػا تدقا، صػػ1963جكيميػػة  26بػػالجزائر بتػػاريخ المكقػػع عمييػػا 

 15؛ ك المصادؽ عمييا مػف طػرؼ تػكنس بمكجػب قػانكف عػدد 1963نكفمبر  14المؤرخ في يكـ  450
 .2 1966مارس  16، المؤرخ في 1966لسنة 

  الجميكريػػػػة  اتفاقيػػػػة بشػػػػأف المسػػػػاعدة المتبادلػػػػة ك التعػػػػاكف القػػػػانكني ك القضػػػػائي بػػػػيف
 دؽ عمييػا بػاألمرا، المصػ1964فبرايػر 29الجزائرية الديمقراطية الشعبية ك مصر المكقعة بػالجزائر فػي 

 . 1965جكيمية  29المؤرخ في  195–65رقـ 

  كالمػػالي  اتفاقيػػة تتعمػػؽ بالمسػػاعدة المتبادلػػة كالتعػػاكف القضػػائي كالقػػانكني بػػيف الجزائػػر
جػكاف  18المػؤرخ فػي  399-83دؽ عمييػا بػاألمر ا، المصػ1983جػانفي  28المكقع عمييا ببمػاكك فػي 

1983
3. 

    اتفاقيػػة تتعمػػؽ بالتعػػاكف كالمسػػاعدة القضػػائية بػػيف الجزائػػر كالنيجػػر المكقػػع عمييػػا فػػي
1985أفريؿ  23المؤرخ في  77-85دؽ عمييا بالمرسـك رقـ ا، المص1984أفريؿ  12نيامي بتاريخ 

4. 

                                                           
مصطفى صخرل،   االتفاقيات القضائية الدكلية : أحكاميا ك نصكصيا  ، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية،  1

  .355ك  37، ص 2005

 18 -15مؤرخ في  13العدد  لمجميكرية التكنسية )الجزائر(، الرائد الرسمي1963 سنة 87ج ر ج ج د ش العدد  2
 . 1966سنة 

 .1983سنة  26ج ر ج ج د ش العدد  3
 .1985سنة  18ج ر ج ج د ش العدد 4
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    اتفاقيػػػػػة حػػػػػكؿ التعػػػػػاكف القضػػػػػائي فػػػػػي المجػػػػػاؿ الجزائػػػػػي بػػػػػيف الجميكريػػػػػة الجزائريػػػػػة
لمصػادؽ عمييػا ا، 2001أكتػكبر  19الديمقراطية الشعبية كجميكرية جنكب إفريقيا المكقعة ببريتكريا في 

 .1 2005مام  28في 

 

 : االتفاقيات المتعددة األطراؼ 

القػػػانكني ك القضػػػائي بػػػيف دكؿ اتحػػػاد المغػػػرب نػػػذكر عمػػػى سػػػبيؿ الم ػػػاؿ اتفاقيػػػة التعػػػاكف 
، جػػػاءت ىػػػذه االتفاقيػػػة تنفيػػػذا 1991مػػػارس  10ك  9العربػػي، المكقػػػع عمييػػػا بػػػرأس النػػػكؼ )ليبيػػػا( فػػي 

لبرنػػػػامج عمػػػػؿ اتحػػػػاد المغػػػػرب العربػػػػي؛ ك اقتناعػػػػا بػػػػاف التكحيػػػػد التشػػػػريعي ك القضػػػػائي مػػػػف األىػػػػداؼ 
ك التنسيؽ   العمؿ عمى تحقيقيما بتعزيز صي  التعاكفاألساسية في اتحاد المغرب العربي، التي ينبغي 

        ك تكحيػػػد قكاعػػػد االختصػػػاص ك االعتػػػراؼ باألحكػػػاـ ك تنفيػػػذىا ك تسػػػميـ المتيمػػػيف ك المحكػػػـك عمػػػييـ 
 ك تنفيذ العقكبات.  

أما في مجاؿ تسميـ المجرميف فيك إجراء ك مظير مػف مظػاىر التعػاكف الػدكلي فػي مجػاؿ 
 . 2مكافحة الجريمة مف أجؿ ماحقة الجناة ك عدـ إفاتيـ مف العقاب 

تسميـ المجرميف بأنو إجراء تقكـ بمقتضاه الدكلة الطالبة بتسميـ شخص يكجد  يمكف تعريؼ
 .3لة المطمكب إلييا مف اجؿ ماحقتو عف جريمة ارتكبوفي إقميميا إلى دكلة أخرل تسمى بالدك 

ك يعػػرؼ أيضػػا :   ىػػك اإلجػػراء القػػانكني المؤسػػس عمػػى معاىػػدة أك معاممػػة بالم ػػؿ أك قػػانكف 
كطنػػي تتسػػمـ بمقتضػػاه دكلػػة مػػا مػػف دكلػػة أخػػرل شػػخص مػػتيـ أك مرتكػػب مخالفػػة جنائيػػة ضػػد القػػكانيف 

 .4الخاصة بالدكلة الطالبة   
 عدة سمات ك خصائص لمتسميـ نذكر : يمكف أف نستخمص

 ككنو يتـ بيف دكلة ك أخرل أك جية قضائية دكلية.طابعو الدولي :  -

                                                           
 .2005سنة  37العدد ش د ج ج ر ج 1
 .37، ص ، المرجع السابؽمصطفى صخرل  2
 ، دار الجامعة  –دراسة مقارنة  –اإلشكالية في النظاـ القانكني لتسميـ المجرميف سميماف عبد المنعـ،   الجكانب  3

 .32، ص 2007الجديدة لمنشر، اإلسكندرية، 
4
 V.ch, BASSIOUNI, « L’extradition : U. S Model », Revue internationale de droit pénal,  Vol. 62, p. 470. 
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نػػػو يتػػػدرج ضػػػمف التعػػػاكف القضػػػائي بػػػيف الػػػدكؿ لمكافحػػػة أذلػػػؾ طابعػػػو التعػػػاوني :  -
 الجريمة  ك ماحقة مرتكبيو.

يعتبػػػر تسػػػميـ المجػػػرميف إجػػػراء مػػػف إجػػػراءات التعػػػاكف القضػػػائي طابعػػػو اإلجرائػػػي :  -
الػػدكلي تقػػـك الدكلػػة المطمػػكب إلييػػا بتسػػميـ شػػخص متكاجػػد عمػػى إقميميػػا إلػػى دكلػػة أخػػرل 

 .1بيدؼ محاكمتو عف جريمة ارتكبيا أك ألجؿ تنفيذ حكـ جنائي صدر ضده 

 

جميػػا أبالجريمػػة التػػي مػػف ىنػػاؾ شػػركط البػػد مػػف تكافرىػػا إلجػػراء التسػػميـ سػػكاء تمػػؾ المتعمقػػة 
 يطمب التسميـ أك المتعمقة بالعقكبة المقررة ليذه الجريمة :

   : تتم ؿ في شرطيف : شرط ازدكاج التجريـ في قانكف كػؿ الشروط المتعمقة بالجريمة
مف الدكلتيف الطالبػة ك المطمػكب منيػا التسػميـ ك ىػك شػرط ايجػابي ك ىػك يعتبػر مػف أىػـ مبػادئ النظػاـ 
القانكني لمتسميـ المنصكص عميو عمى جميع األصعدة الدكلية ك الكطنية ، شرط استبعاد بعض الجرائـ 

 .2ائـ نظرا إلى لمكضيا ك صعكبتيا ك ىك شرط سمبي مف نطاؽ التسميـ في بعض الجر 

   : ال يمكف إ ارة التسميـ إال إذا كاف الفعؿ المطمكب التسميـ الشروط المتعمقة بالعقوبة
ألجمػػو يعاقػػب عميػػو بعقكبػػة جنائيػػة ؛ ك أف تنطػػكم ىػػذه العقكبػػة عمػػى حػػد أدنػػى مػػف الجسػػامة، ىػػذا مػػا 

 الدكلية في مجاؿ التسميـ.تشترط التشريعات الكطنية ك االتفاقيات 

ي ػػار التسػػاؤؿ حػػكؿ القػػانكف الػػذم نسػػتند إليػػو لتحديػػد الحػػد األدنػػى لمعقكبػػة المقػػررة : ىػػؿ ىػػك 
 قانكف الدكلة الطالبة أك الدكلة المطمكب منيا التسميـ ؟

نميز بيف حالتيف : حالة طمب التسميـ ألجؿ محاكمة الشخص محؿ الماحقة تبعا لما ىك 
التفاقيػػات الدكليػػة ، يكػػكف اسػػتيفاء الحػػد األدنػػى لمعقكبػػة مقػػررا فػػي قػػانكف كػػؿ مػػف منصػػكص عميػػو فػػي ا

الدكلتيف الطالبة ك المطمكب منيا التسميـ ، حالة طمب التسميـ ألجؿ تنفيذ الحكـ الصادر ضد الشخص 
 المحكػػـك عميػػو المطمػػكب تسػػميمو، فانػػو يكفػػي أف تتجػػاكز العقكبػػة المحكػػـك بيػػا الحػػد األدنػػى المقػػرر فػػي

                                                           
 .8سميماف عبد المنعـ، المرجع السابؽ، ص  1
 .154 -153ك  131 – 130نفس المرجع، ص   2
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لكػف فػي ىػذه الحالػة  ،االتفاقية التي ترتبط بيا الدكلتاف أك التشريع الكطني لمدكلة المطمكب منيا التسػميـ
 .1 ىناؾ بعض االتفاقيات ال نائية تشترط أف تككف العقكبة المحكـك بيا في قانكف الدكلتيف

القػػػارة اإلفريقيػػػة ف قمػػػع ممارسػػػات الفسػػػاد فػػػي إطبقػػػا التفاقيػػػة االتحػػػاد اإلفريقػػػي لمنػػػع الفسػػػاد، 
تسػػتكجب عمػػى الػػدكؿ األطػػراؼ تسػػميـ مرتكبييػػا عمػػى الجػػرائـ التػػي تقررىػػا الػػدكؿ األطػػراؼ ك ذلػػؾ كمػػا 

 يمي:

تعتبػػر الجػػرائـ الكاقعػػة فػػي نطػػاؽ ىػػذه االتفاقيػػة، مدرجػػة ضػػمف القػػكانيف الداخميػػة لمػػدكؿ  -
اج ىػػػذه الجػػػرائـ كجػػػرائـ األطػػػراؼ كجػػػرائـ تسػػػتكجب لتسػػػميـ مرتكبييػػػا، كمػػػا تمتػػػـز الػػػدكؿ األطػػػراؼ بػػػإدر 
 تستكجب تسميـ مرتكبييا في إطار معاىدات تسميـ المجرميف المبرمة فيما بينيا.

عندما تتمقى دكلة طرؼ تشترط كجكد معاىدة لتسميـ المجرميف، طمبا لمتسػميـ مػف دكلػة  -
يػع الجػرائـ طرؼ لـ تبـر معيا م ؿ ىذه المعاىدة، تجكز اعتبار ىذه االتفاقية كسػند قػانكني بالنسػبة لجم

 التي تغطييا ىذه االتفاقية.

تعترؼ الدكؿ األطراؼ التي ال تشترط كجػكد معاىػدة لتسػميـ، فيمػا بينيػا، بػالجرائـ التػي  -
 تنطبؽ عمييا ىذه االتفاقية كجرائـ تستكجب التسميـ.

ه تمتػػػػـز الػػػػدكؿ األطػػػػراؼ بتسػػػػميـ أم شػػػػخص مػػػػدعى عميػػػػو أك ت بػػػػت ىػػػػذه التيمػػػػة ضػػػػدّ  -
أك جػػػرائـ ذات صػػػمة فػػػي أراضػػػي دكلػػػة طػػػرؼ أخػػػرل ك تطمػػػب إحػػػدل الػػػدكؿ بارتكػػػاب أعمػػػاؿ الفسػػػاد 

األطػراؼ األخػرل تسػميمو، طبقػا لقكانينيػا المحميػػة أك أم معاىػدات قابمػة لمتطبيػؽ بشػأف التسػميـ أك كفقػػا 
 ألم اتفاقيات أك ترتيبات قائمة فيما بينيا بشأف التسميـ.

تكػػاب الجريمػػة أك ت بػػت عنػػدما تػػرفض دكلػػة طػػرؼ يقػػيـ فػػي أراضػػييا شػػخص أتيػػـ بار  -
التيمػػػة ضػػػده فػػػي أراضػػػييا تسػػػميـ ىػػػذا الشػػػخص عمػػػى أسػػػاس كقػػػكع الجريمػػػة فػػػي نطػػػاؽ اختصاصػػػيا 

التسػميـ بعػػرض القضػية دكف أم تػػأخير عمػى السػػمطات *القضػائي، تمتػػـز الدكلػة الطػػرؼ المطمػكب منيػػا 
خػػاؼ ذلػػؾ، ك تقػػـك عمػى  2**المختصػة فييػػا لغػػرض المحاكمػة مػػا لػػـ تتفػػؽ مػع الدكلػػة الطػػرؼ الطالبػػة 

 بإباغ الدكلة الطرؼ الطالبة بالنتائج النيائية.

                                                           
 .206 – 205ك  201، المرجع السابؽ، ص  سميماف عبد المنعـ 1
تعني عبارة   الدكلة الطرؼ الطالبة  ، أم دكلة طرؼ تقدـ طمب لتسميـ شخص أك الحصكؿ عمى مساعدة كفقا  **

 ألحكاـ اتفاقية االتحاد اإلفريقي لمنع الفساد ك مكافحتو طبقا لممادة األكلى مف ىذه االتفاقية.
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مع مراعاة أحكػاـ قكانينيػا المحميػة ك أم معاىػدات قابمػة لمتطبيػؽ بشػأف التسػميـ، تجػكز  -
لمدكلػػػػة الطػػػػرؼ المطمػػػػكب منيػػػػا، بعػػػػد التأكػػػػد مػػػػف أف الظػػػػركؼ تسػػػػمح بػػػػذلؾ ك مػػػػف مػػػػدل إلحػػػػاح ىػػػػذه 

رؼ الطالبة، أف تضع الشخص المطمكب تسميمو ك المكجكد في الظركؼ، ك بناء عمى طمب الدكلة الط
أراضييا رىف الحجز، أك تتخذ أم إجراءات مناسبة أخرل لضماف حضكر ىذا الشخص أ نػاء إجػراءات 

 . 1التسميـ 

 

يمكػػف أف نػػذكر فػػي مجػػاؿ تسػػميـ المجػػرميف بعػػض االتفاقيػػات ال نائيػػة التػػي كقعػػت ك صػػادقت 
 عمييا الجزائر مع بعض الدكؿ اإلفريقية : 

     اتفاقية تتعمؽ بتسميـ المجرميف بيف الجزائر ك نيجيريا المكقع عمييا بالجزائر في  -
 .2 2005مام  28دؽ عمييا في ا، المص2003مارس  12

        تتعمؽ بتسميـ المجرميف بيف الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةاتفاقية   -
 61-03دؽ عمييا بالمرسكـ رقـ االمص،  2001أكتكبر  19إفريقيا المكقعة ببريتكريا في  ك جنكب
  .3 2003فبراير  8المؤرخ في

 ثانيا : في مجاؿ عائدات الفساد

تقصػػػد بعبػػػارة   عائػػػدات الفسػػػاد  ، األصػػػكؿ مػػػف أم نػػػكع كانػػػت، سػػػكاء منيػػػا الماديػػػة ك ليػػػر 
 إل بػػاتالماديػػة، المتداكلػػة أك ال ابتػػة، المممكسػػة أك ليػػر المممكسػػة، ك أم سػػند قػػانكني أك ك يقػػة قانكنيػػة 
أعمػػػاؿ  ممكيتيػػا أك إ بػػػات الفكائػػد المتعمقػػػة بيػػذه األصػػػكؿ ك التػػػي تػػـ الحصػػػكؿ عمييػػا نتيجػػػة عمػػؿ مػػػف

 .4الفساد

المطمػػكب منيػػا، بقػػدر مػػا تسػػمح بػػو قكانينيػػا ك بنػػاء عمػػى طمػػب الدكلػػة  *تمتػػـز الدكلػػة الطػػرؼ
 الطرؼ الطالبة، بمصادرة ك إرجاع أم شيء :

                                                           
 مف اتفاقية اإلتحاد اإلفريقي لمنع الفساد ك مكافحتو. 15المادة  1
 .2005 / 38العدد ش د ج ج ر ج 2
 .2003 / 09العدد ش د ج ج ر ج 3
 المادة األكلى مف اتفاقية االتحاد اإلفريقي لمنع الفساد ك مكافحتو. 4
تعني عبارة   طرؼ  ، أم دكلة عضك في االتحاد اإلفريقي صادقت عمى اتفاقية االتحاد اإلفريقي أك انضمت إلييا           *

 أك االنضماـ لدل رئيس مفكضية االتحاد اإلفريقي طبقا لممادة األكلى مف ىذه االتفاقية.ك أكدعت ك ائؽ التصديؽ 
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 قد يككف مطمكبا كدليؿ عمى إرتكاب الجريمة مكضع البحث، -

الشػخص المطمػكب تـ اكتسابو نتيجة الجريمة المطمكب التسميـ بشأنيا ك كجد في حػكزة  -
 عند اعتقالو أك تـ اكتشافو بعد ذلؾ.

طمبػػت ذلػػؾ الدكلػػة الطػػرؼ حتػػى فػػي  إذاكمػػا يجػػكز تسػػميـ ىػػذه األشػػياء المشػػار إلييػػا أعػػاه، 
 ر تسميمو بسبب كفاتو أك اختفائو أك فراره.حالة رفض تسميـ الشخص المطمكب أك تعذّ 

ي أراضػي الدكلػة الطػرؼ المطمػكب ك عندما تتعػرض األشػياء المػذككرة لمحجػز أك المصػادرة فػ
منيػػػا، يجػػػكز ليػػػذه الدكلػػػة أف تحػػػتفظ مؤقتػػػا باألشػػػياء المطمكبػػػة أك تسػػػمميا إلػػػى الدكلػػػة الطػػػرؼ الطالبػػػة 

 .1شريطة ردىا حتى يتـ استكماؿ اإلجراءات الجنائية الجارية 

 ثالثا : في مجاؿ السرية المصرفية

الفسػاد ك مكافحتػو عمػى أف تمتػـز كػؿ دكلػة مف اتفاقية االتحاد اإلفريقي لمنع  17تنص المادة 
 طرؼ في ىذه االتفاقية في مجاؿ السرية المصرفية بما يأتي :

اإلجراءات الازمة لتفكيض محاكميا أك سػمطاتيا المختصػة األخػرل مػف إصػدار  اتخاذ -
 أمر بمصادرة أك حجز أم ك ائؽ مصرفية أك مالية أك تجارية، بيدؼ تنفيذ أحكاـ ىذه االتفاقية.

تمتػػػػـز الدكلػػػػة الطالبػػػػة بعػػػػدـ اسػػػػتخداـ أم مػػػػف المعمكمػػػػات التػػػػي تمقتيػػػػا ك التػػػػي تعتبػػػػر  -
محفكظػػػػة فػػػػي ظػػػػؿ السػػػػرية المصػػػػرفية، فػػػػي أم لػػػػرض آخػػػػر ليػػػػر اإلجػػػػراءات القانكنيػػػػة التػػػػي طمبػػػػت 

 المعمكمات مف أجميا، إال بمكافقة الدكلة الطرؼ المطمكب منيا.

مصػػرفية ذريعػػة لتبريػػر رفضػػيا التعػػاكف كمػػا تمتػػـز الػػدكؿ األطػػراؼ بعػػدـ اتخػػاذ السػػرية ال -
 بخصكص الجرائـ المتعمقة بالفساد ك الجرائـ ذات الصمة بمقتضى ىذه االتفاقية.

تمتػػـز أيضػػا بػػإبراـ اتفاقيػػات  نائيػػة لرفػػع السػػرية المصػػرفية بشػػأف الحسػػابات المصػػرفية  -
ك بمػػػػنح السػػػػمطات المختصػػػػة الحػػػػؽ فػػػػي الحصػػػػكؿ عمػػػػى أم دليػػػػؿ يكجػػػػد فػػػػي حػػػػكزة  ،المشػػػػككؾ فييػػػػا

 المصارؼ أك المؤسسات المالية بمكجب التغطية القضائية.

 

                                                           
 لمنع الفساد ك مكافحتو. اإلفريقيمف اتفاقية االتحاد   2/ 16المادة  1
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 الفرع الثاني: تعزيز التعاوف اإلقميمي و الدولي في مجاؿ مكافحة الفساد

لتجاريػػػػة فػػػػي مجػػػػاؿ تعزيػػػػز ركح التعػػػػاكف اإلقميمػػػػي ك الػػػػدكلي لمنػػػػع الفسػػػػاد خػػػػاؿ العمميػػػػات ا
 الدكلية، فاف الدكؿ األطراؼ في اتفاقية االتحاد اإلفريقي لمنع الفساد ك مكافحتو تمتـز بما يأتي :

 دة الجنسياتالتعاوف مع البمداف األصمية لمشركات متعد   -أوال

دة الجنسػػػيات، ذلػػػؾ مػػػف أجػػػؿ إضػػػفاء طػػػابع األصػػػمية لمشػػػركات متعػػػدّ  تعػػػاكف مػػػع البمػػػداف إف
معاقبة ممارسة العمكالت السرية أك أم شكؿ آخر مػف أشػكاؿ الممارسػات التػي تتسػـ الجرائـ الجنائية ك 

 بالفساد خاؿ العمميات التجارية الدكلية ك منعيا.

 اتخاذ اإلجراءات التشريعية الالزمة -ثانيا

يتـ اتخاذ اإلجراءات التشريعية الازمة مف طرؼ جميع الدكؿ لمنػع المػكظفيف العمػكمييف مػف 
          متمكػػات التػػي اكتسػػبكىا عػػف طريػػؽ الرشػػكة ك ذلػػؾ بتجميػػد حسػػاباتيـ المصػػرفية فػػي الخػػارج التمتػػع بالم

 ك تسييؿ إعادة المبال  المختمسة أك المكتسبة بصكرة لير شرعية إلى بمدانيا األصمية.

 اإلقميميةالعمؿ مع المنظمات الدولية و   -ثالثا

يقصد ىنا العمؿ عف ك ب مع المنظمات الدكلية، اإلقميميػة ك اإلقميميػة الفرعيػة لمقضػاء عمػى 
الفساد في برامج المسػاعدات اإلنمائيػة ك التعػاكف ك ذلػؾ بتحديػد قكاعػد صػارمة لألىميػة ك حسػف اإلدارة 

 .1لممترشحيف في اإلطار العاـ لسياساتيا اإلنمائية 

 ئؿ الجنائية المتعمقة بمكافحة الفسادالتعاوف الدولي في المسا -رابعا

عمػى التعػاكف الػدكلي  2003لقد أكدت اتفاقية االتحاد اإلفريقػي لمنػع الفسػاد ك مكافحتػو لسػنة 
 منيا، بغرض مكافحة الفساد. 19في المسائؿ الجنائية في المادة 

ك أللػػراض التعػػػاكف ك المسػػػاعدات القانكنيػػػة المتبادلػػػة، تمتػػـز كػػػؿ دكلػػػة طػػػرؼ بػػػإباغ رئػػػيس 
مفكضية اإلتحاد اإلفريقي، عند تكقيع أك إيداع ك ائؽ التصديؽ، بالسمطة أك الككالػة الكطنيػة المختصػة 

                                                           
 مف اتفاقية االتحاد اإلفريقي لمنع الفساد ك مكافحتو. 1/ 19المادة  1
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عػف تقػديـ  بالجرائـ المنصكص عمييا في ىذه االتفاقية، ك تككف السمطات أك الككاالت الكطنية مسؤكلة
 الطمبات ك استاميا بخصكص المساعدة ك التعاكف.

 ،كما تقكـ السمطات أك الككاالت الكطنية باالتصاؿ مباشرة فيمػا بينيػا أللػراض ىػذه االتفاقيػة
ك يسػػمح ليػػذه السػػمطات أك الككػػاالت الكطنيػػة باالسػػتقاؿ الػػاـز بغيػػة تمكينيػػا مػػف االضػػطاع بصػػكرة 

زمػة مػف ليا، ك عمى ىذا األساس تمتـز الدكؿ األطػراؼ باتخػاذ اإلجػراءات الاّ الة مف المياـ المنكطة فعّ 
ك القيػػػاـ   أجػػػؿ كفالػػػة تخصػػػيص سػػػمطات أك ككػػػاالت كطنيػػػة لمكافحػػػة الفسػػػاد ك الجػػػرائـ ذات الصػػػمة 

بضػػماف تػػدريب العػػامميف فييػػا ك مػػنحيـ الحػػكافز الضػػركرية لتمكيػػنيـ مػػف االضػػطاع بالميػػاـ المنكطػػة 
  .1بيـ

ىػػػذه االتفاقيػػػة عمػػػى ضػػػركرة التػػػزاـ دكؿ األطػػػراؼ بالتعػػػاكف طبقػػػا إلحكػػػاـ المكا يػػػؽ  قػػػد ح ػػػت
             الدكليػػة ذات الصػػمة بشػػاف التعػػاكف الػػدكلي فػػي المسػػائؿ الجنائيػػة التػػي تنػػدرج فػػي نطػػاؽ ىػػذه االتفاقيػػة،

             لفسػػػػادك أكػػػػدت عمػػػػى ضػػػػركرة المسػػػػاعدة القانكنيػػػػة المتبادلػػػػة بػػػػيف دكؿ األطػػػػراؼ فػػػػي مجػػػػاؿ مكافحػػػػة ا
ك الجػػرائـ ذات الصػػمة، فضػػا عػػف األسػػاليب المقػػررة فػػي االتفاقيػػة نجػػد أنيػػا دعػػت دكؿ األطػػراؼ إلػػى 
كشؼ أكجو الفساد مف خاؿ العمميات التجارية الدكليػة الػذم ال يمكػف التصػدم ليػا إال بكاسػطة تحقيػؽ 

 التعاكف الدكلي.

االتحاد اإلفريقػي لمنػع الفسػاد ك مكافحتػو بشػاف  كذلؾ مف أىـ اإلجراءات التي تناكلتيا اتفاقية
التعػػػػاكف الػػػػدكلي، ىػػػػك إجػػػػراء تجميػػػػد حسػػػػابات المػػػػكظفيف العمػػػػكمييف التػػػػي اكتسػػػػبكىا بكاسػػػػطة الرشػػػػكة             

أك االخػػتاس أك أيػػة جريمػػة أخػػرل مػػف جػػرائـ الفسػػاد، مػػع تسػػييؿ عمميػػة إعادتيػػا إلػػى بمػػدانيا األصػػمية، 
        يػػرة مػػف حيػػث القضػػاء عمػػى اإلجػػراـ ك حرمػػاف المجػػرميف مػػف تحقيػػؽ أىػػدافيـىػػذا اإلجػػراء لػػو أىميػػة كب

ك فػػي ىػػذا الشػػأف تعتبػػر  ،ك كػػذا تيريػػب أك تبيػػيض األمػػكاؿ، مػػع إمكانيػػة الدكلػػة اسػػترجاعيا لخزينتيػػا 
،ىػذا مػا يبػرز  2الجزائر مف الدكؿ التي سعت إلى سف آليات لمتعاكف الدكلي في مجػاؿ مكافحػة الفسػاد 

 مكقفيا مف المصادقة عمى اتفاقية االتحاد اإلفريقي لمنع الفساد ك مكافحتو.

                                                           
 نفس االتفاقية.مف  20المادة  1
 ، تحديدا في الباب الخامس تحت عنكاف   التعاكف الدكلي ك استرداد المكجكدات  .01 -06القانكف رقـ بمكجب  2
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يؤسس استرداد المكجكدات باعتباره مف المبادئ األساسية لتعقب ك تجميد ك مصادرة األمكاؿ 
التي تػـ الحصػكؿ عمييػا مػف خػاؿ األنشػطة الفاسػدة ؛ ك فػي ىػذا المجػاؿ تقػاـ عاقػات تعػاكف قضػائي 

يف دكؿ األطػػراؼ فػػي االتفاقيػػة فػػي مجػػاؿ التحريػػات ك المتابعػػات ك كػػؿ اإلجػػراءات القضػػائية المتعمقػػة بػػ
 بجرائـ الفساد.

تدعيما لمصادقة الدكؿ اإلفريقية عمى اتفاقية االتحاد اإلفريقي لمنع الفساد ك مكافحتػو، سػعت 
جزائريػػة بمكجػػب القػػانكف رقػػـ إلػػى كضػػع آليػػات لمتعػػاكف الػػدكلي مػػف اجػػؿ مكافحػػة الفسػػاد منيػػا الدكلػػة ال

السػػػػػالؼ الػػػػػذكر، تحديػػػػػدا فػػػػػي البػػػػػاب الخػػػػػامس تحػػػػػت عنػػػػػكاف   التعػػػػػاكف الػػػػػدكلي ك اسػػػػػترداد  06-01
 المكجكدات .

 المطمب الثاني: عمى الصعيد الوطني

أللػػػراض التعػػػاكف اإلفريقػػػي الػػػدكؿ اإلفريقيػػػة األطػػػراؼ فػػػي ىػػػذه االتفاقيػػػة فػػػي مجػػػاؿ التعػػػاكف 
ف فػػإف كػػؿ دكلػػة تعتمػػد إجػػراءات تشػػريعية داخميػػة تػػدرج األعمػػاؿ المنصػػكص اإلفريقػػي لمتابعػػة المجػػرمي

عمييػػا فػػي ىػػذه االتفاقيػػة ضػػمف الجػػرائـ الجنائيػػة، كمػػا تمتػػـز بمكافحػػة الفسػػاد ك الجػػرائـ ذات الصػػمة فػػي 
القطػػاعيف العػػاـ ك الخػػاص، باإلضػػافة إلػػى اختصاصػػيا القضػػائي بشػػأف أعمػػاؿ الفسػػاد ك الجػػرائـ ذات 

 يأتي تفصيا بذلؾ.الصمة ك فيما 

 الفرع األوؿ : اتخاذ إجراءات المكافحة الالزمة 

، بيػدؼ  1لتحقيؽ األىداؼ المنصكص فػي اتفاقيػة اإلتحػاد اإلفريقػي لمنػع الفسػاد ك مكافحتػو 
ك القضػاء   ك مكاءمة التشريعات بيف الدكؿ األطراؼ أللراض منع الفساد ك ضػبطو ك المعاقبػة تنسيؽ

 عميو في القارة اإلفريقية فإنو تعتمد الدكؿ مجمكعة مف اإلجراءات لمكافحة الفساد. 

 اإلجراءات التشريعية -أوال 

 تمتـز الدكؿ األطراؼ في اتفاقية االتحاد اإلفريقي ك مكافحتو بما يأتي :

                                                           
 مف اتفاقية االتحاد اإلفريقي لمنع الفساد ك مكافحتو. 2المادة  1
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اعتمػػػػػػاد اإلجػػػػػػراءات التشػػػػػػريعية ك ليرىػػػػػػا مػػػػػػف اإلجػػػػػػراءات الازمػػػػػػة لجعػػػػػػؿ األعمػػػػػػاؿ  -
 ، مندرجة ضمف الجرائـ الجنائية. 1المنصكص عمييا في اتفاقية اإلفريقي لمنع الفساد ك مكافحتو 

أم شػػركات  تعزيػػز إجػػراءات الرقابػػة الكطنيػػة مػػف أجػػؿ ضػػماف خضػػكع إنشػػاء ك تشػػغيؿ -
 ؼ الحتراـ التشريعات الكطنية السارية في ىذه الدكؿ.أجنبية في أراضي الدكؿ األطرا

 إنشاء ك تشغيؿ ك تعزيز ىيئات أك ككاالت كطنية مستقمة لمكافحة الفساد. -

اعتمػػاد إجػػراءات تشػػريعية ك ليرىػػا مػػف اإلجػػراءات إلنشػػاء ك تشػػغيؿ ك تعزيػػز أنظمػػة  -
إيصػػاالت الضػػرائب ك الرسػػـك لممحاسػػبة ك المراجعػػة ك المتابعػػة الداخميػػة ك خاصػػة لإليػػرادات العامػػة ك 

 ك الخدمات العامة. الجمركية ك المصركفات ك اإلجراءات المتعمقة باستخداـ ك شراء ك إدارة السمع

اعتمػػػػاد إجػػػػراءات تشػػػػريعية ك ليرىػػػػا مػػػػف اإلجػػػػراءات لحمايػػػػة الشػػػػاكي ك الشػػػػاىد فػػػػي  -
 القضايا المتعمقة بالفساد ك الجرائـ ذات الصمة بما في ذلؾ حماية ىكيتيما.

زمػػة لضػػماف قيػػاـ المػػكاطنيف بػػاإلباغ عػػف حػػاالت الفسػػاد دكف اعتمػػاد اإلجػػراءات الاّ  -
 خكؼ مف عمميات االنتقاـ التي قد تترتب عمى ذلؾ.

اعتمػػاد إجػػراءات تشػػريعية كطنيػػة بغيػػة معاقبػػة األشػػخاص الػػذيف يقػػدمكف تقػػارير كاذبػػة  -
 ـ ذات الصمة.قة بالفساد ك الجرائحاقدة ضد أشخاص أبرياء في القضايا المتعمّ 

ة ك المصػػمحة اعتمػػاد ك تعزيػػز آليػػات لتشػػجيع تكعيػػة السػػكاف عمػػى احتػػراـ السػػمع العاّمػػ -
         ك تػػكعيتيـ بمكافحػػة الفسػػاد ك الجػػرائـ ذات الصػػمة بمػػا فػػي ذلػػؾ البػػرامج التعميميػػة فػػي المػػدارس ةالعاّمػػ

 .2ك تكعية كسائؿ اإلعاـ ك تعزيز البيئة المناسبة الحتراـ آداب المينة 

 

كما تقكـ الدكؿ األطػراؼ باعتمػاد إجػراءات تشػريعية ك ليرىػا مػف اإلجػراءات إلدراج األعمػاؿ 
 المتعمقة بتبييض عائدات الفساد ضمف األعماؿ اإلجرامية كما يمي :

تحكيػػػؿ أم ممتمكػػػات أك الػػػتخمص منيػػػا مػػػع العمػػػـ بػػػأف ىػػػذه الممتمكػػػات تعتبػػػر عائػػػدات  -
لغػػرض إخفػػاء المصػػدر ليػػر الشػػرعي لمممتمكػػات أك لغػػرض لجريمػػة فسػػاد أك جػػرائـ ذات صػػمة ك ذلػػؾ 

 مساعدة أم شخص مشترؾ في ارتكاب الجريمة عمى التيرب مف العكاقب القانكنية المترتبة عمى فعمو،

                                                           
 مف نفس االتفاقية.  4/2المادة  1
 مف اتفاقية اإلتحاد اإلفريقي لمنع الفساد ك مكافحتو. 5المادة  2
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إخفاء الحقيقة بشأف طابع أك مصػدر أك مكقػع الممتمكػات التػي تعتبػر عائػدات لجريمػة   -
تخػػػذة لمػػػتخمص مػػػف ىػػػذه الممتمكػػػات أك نقميػػػا أك تحكيػػػؿ أك الجػػػرائـ ذات الصػػػمة أك الترتيبػػػات الم فسػػػاد

 ممكيتيا أك أم حقكؽ متعمقة بيا،

شراء أك اقتناء أك استخداـ أم ممتمكات مع العمـ كقػت اسػتاميا بػأف ىػذه الممتمكػات    -
 مف االتفاقية(. 6تعتبر عائدات لجريمة فساد أك لجرائـ مرتبطة بو )المادة 

 
 الدعوى الجنائيةحماية األشخاص في  -ثانيا

الفقػػرة الخامسػػة مػػف اتفاقيػػة اإلتحػػاد اإلفريقػػي لمنػػع الفسػػاد          5كمػػا سػػبؽ اإلشػػارة إليػػو فػػي المػػادة 
ك مكافحتػػو حيػػث تمتػػـز الػػدكؿ األطػػراؼ فػػي ىػػذه االتفاقيػػة باعتمػػاد اإلجػػراءات الازمػػة لحمايػػة الشػػاكي         

  ـ ذات الصػمة لحمػايتيـ مػف التعػرض لمعنػؼ أك التيديػد ك الشػاىد فػي القضػايا المتعمقػة بالفسػاد ك الجػرائ
 الة ليذه الجرائـ.ك ذلؾ لضماف المكافحة الفعّ 

   ففػي مجػػاؿ حمايػة الشػػيكد باعتبػار أف الشػػيادة تعػد كسػػيمة مػف كسػػائؿ إ بػات الكاقعػػة القانكنيػػة 
 .1ك ليا دكر كبير في إ بات اإلدانة أك البراءة 

مف طرؼ الشيكد ك تعريضو لتيديد خطير بسبب المعمكمػات  ك لما كاف في اإلدالء بالشيادة
التػػي يمكػػنيـ تقػػديميا لمقضػػاء فػػي قضػػايا الفسػػاد، نجػػد أف مختمػػؼ التشػػريعات الكطنيػػة كضػػعت قػػكانيف 

 لحماية الشيكد منيا : التشريع الجزائرم، التشريع المغربي، التشريع التكنسي.

 التشريع الجزائري  -0

نص عمى حماية الشيكد في قضايا الفساد بمكجب األمػر رقػـ حيث نجد أف المشرع الجزائرم 
، حيػػث تمػػـ 2 ، يعػػدؿ ك يػػتمـ قػػانكف اإلجػػراءات الجزائيػػة2015يكليػػك سػػنة  23المػػؤرخ فػػي  02 – 15

البػػاب ال ػػاني مػػف الكتػػاب األكؿ بفصػػؿ سػػادس عنكانػػو   فػػي حمايػػة الشػػيكد ك الخبػػراء ك الضػػحايا   ، 

                                                           
 .366، ص 1966حسف صادؽ المرصفاكم،   في أصكؿ اإلجراءات الجنائية   ، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية،  1
 باألمرالجزائية، معدؿ ك متمـ السيما  اإلجراءات، يتضمف قانكف 1966يكنيك سنة  8مؤرخ في  155 – 66مر رقـ أ 2

 .2015يكليك سنة  23المؤرخ في  02 – 15رقـ 
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؛ ك إف كاف مف خاؿ تفحص ىذه المكاد لـ تتعػرض  28ر مكرّ  65إلى  19ر مكرّ  65يتضمف المكاد 
 إلى حماية الضحايا ك تبقى اإلشارة إلييا في العنكاف فقط.

مػػا ييمنػػا مػػف خػػاؿ مػػا جػػاء فػػي ىػػذه النصػػكص القانكنيػػة ىػػك أف المشػػرع الجزائػػرم بسػػط ىػػذا 
ضػيف لتيديػد خطيػر، ك أف النػكع مػف الحمايػة عنػدما يتعمػؽ األمػر بالشػيكد ك الخبػراء، ك أف يككنػكا معرّ 

 .1يتعمؽ األمر بقضايا الجريمة المنظمة أك اإلرىاب أك الفساد دكف ليرىا 

حيػػث يمكػػف إفػػادة الشػػيكد ك الخبػػراء مػػف تػػدبير أك أك ػػر مػػف تػػدابير الحمايػػة ليػػر اإلجرائيػػة            
             ت حيػػػػػاتيـ ك / أك اإلجرائيػػػػػة المنصػػػػػكص عمييػػػػػا فػػػػػي ىػػػػػذا الفصػػػػػؿ السػػػػػادس المػػػػػذككر أعػػػػػاه إذا كانػػػػػ

أك سػػػامتيـ الجسػػػدية أك حيػػػاة أك سػػػامة أفػػػراد عػػػائاتيـ أك أقػػػاربيـ أك مصػػػالحيـ األساسػػػية معرضػػػة 
لتيديد خطير، بسػبب المعمكمػات التػي يمكػنيـ تقػديميا لمقضػاء ك التػي تكػكف ضػركرية إلظيػار الحقيقػة 

 .2في  قضايا الجريمة المنظمة أك اإلرىاب أك الفساد 

 ىذه التدابير فيما يمي : ك تتم ؿ

 : تتم ػػؿ التػػدابير ليػػر اإلجرائيػػة لحمايػػة الشػػاىد ك الخبيػػر، عمػػى  التػػدابير غيػػر اإلجرائيػػة
 الخصكص فيما يأتي : 

 إخفاء المعمكمات المتعمقة بيكيتو، -

 كضع رقـ ىاتفي خاص تحت تصرفو، -

 تمكينو مف نقطة اتصاؿ لدل مصالح األمف، -

 إمكانية تكسيعيا ألفراد عائمتو ك أقاربو،   بة لو معضماف حماية جسدية مقرّ  -

 كضع أجيزة تقنية كقائية بمسكنو، -

 تسجيؿ المكالمات الياتفية التي يتمقاىا أك يجرييا بشرط مكافقتو الصريحة، -

 تغيير مكاف إقامتو، -

 منحو مساعدة اجتماعية أك مالية، -

 كضعو، إف تعمؽ األمر بسجيف، في جناح يتكفر عمى حماية خاصة.   -

                                                           
ة(، الجزء األكؿ، ة بمادّ نكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم عمى ضكء االجتياد القضائي )المادّ جماؿ نجيمي،   قا 1

 .167، ص 2016الطبعة ال انية، دار ىكمو لمطباعة ك النشر ك التكزيع، الجزائر 
 .(2015يكليك سنة  23المؤرخ في  02-15)أضيفت باألمر رقـ  19مكرر  65المادة  2
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 يستفيد الضحايا أيضا مف ىذه التدابير في حالة ما إذا كانكا شيكدا.
كما يمكف أف تتخذ التػدابير ليػر اإلجرائيػة لمحمايػة قبػؿ مباشػرة المتابعػات الجزائيػة ك فػي أيػة 
مرحمػة مػػف اإلجػػراءات القضػػائية، ك يػػتـ ذلػػؾ إمػػا تمقائيػػا مػػف قبػػؿ السػػمطة القضػػائية المختصػػة أك بطمػػب 

 القضائية أك بطمب الشخص المعني.مف ضابط الشرطة 

ككيؿ الجميكرية، بالتشاكر مع السمطات المختصة اتخاذ التدابير المناسبة قصد ضػماف  يقرر
 الحماية الفعالة لمشياد أك لمخبير المعرض لمخطر.

 بمجرد فتح تحقيؽ قضائي، تؤكؿ ىذه السمطة لقاضي التحقيؽ المحظر.

األسػػباب التػػي بررتيػػا قائمػػة، ك يمكػػف تعػػديميا بػػالنظر  تبقػػى التػػدابير المتخػػذة سػػارية مػػا دامػػت
 لخطكرة التيديد.

 .1يعمؿ ككيؿ الجميكرية عمى تنفيذ ك متابعة تدابير الحماية 

 : التدابير اإلجرائية 
 تتم ؿ التدابير اإلجرائية لحماية الشاىد ك الخبير فيما يأتي :

 اإلجراءات،عدـ اإلشارة ليكية أك ذكر ىكية مستعارة في أكراؽ  -

 عدـ اإلشارة لعنكانو الصحيح في أكراؽ اإلجراءات، -

أك إلػى  اإلشارة، بدال مف عنكانو الحقيقي، إلى مقر الشرطة القضائية أيف تـ سػماعو -
 لييا النظر في القضية.إالجية القضائية التي سيؤكؿ 

 

 الجميكرية.تحفظ اليكية ك العنكاف الحقيقياف لمشاىد أك الخبير في ممؼ خاص يمسكو ككيؿ 
 .2يتمقى المعني التكاليؼ بالحضكر عف طريؽ النيابة العامة 

 
 

                                                           

 
 23المؤرخ في  02-15الذيف أضيفكا بمكجب األمر رقـ  22مكرر  65-21مكرر  65-20 مكرر 65أنظر المكاد 1

 .2015يكليك سنة 
 .(2015يكليك  23المؤرخ في  02-15)أضيفت باألمر رقـ  23مكرر  65المادة  2
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 : سماع الشيود 

         ر أعػػػاه مكػػػرّ  65إذا رأل قاضػػػي التحقيػػػؽ أف شػػػاىدنا معػػػرض لألخطػػػار المػػػذككرة فػػػي المػػػادة 
الجزائيػة مػف قػانكف اإلجػراءات  93ك قرر عدـ ذكر ىكيتو ك كذا البيانات المنصكص عمييػا فػي المػادة 

سمو ك لقبػو ك عمػره، حالتػو ك مينتػو ك سػكنو .....(، فإنػو ينبغػي أف يشػير فػي محضػر السػماع إلػى إ)
 رت ذلؾ.األسباب التي برّ 

 تحفظ المعمكمات السرية المتعمقة بالشاىد في ممؼ خاص يمسكو قاضي التحقيؽ.

األسػػػئمة المػػػراد كمػػػا يجػػػكز لمنيابػػػة العامػػػة أك المػػػتيـ أك الطػػػرؼ المػػػدني أك دفاعيمػػػا عػػػرض 
 طرحيا لمشاىد عمى قاضي التحقيؽ قبؿ أك عند سماع الشاىد.

يتخػػذ قاضػػي التحقيػػؽ كػػؿ التػػدابير الضػػركرية لمحفػػاظ عمػػى سػػرية ىكيػػة الشػػاىد ك يمنعػػو مػػف 
 .1الجكاب عمى األسئمة التي قد تؤدم إلى الكشؼ عف ىكيتو 

أنػو إذا  02 – 15مػف األمػر رقػـ  26ر مكػرّ  65أما بالنسػبة لجيػة الحكػـ فقػد أضػافت المػادة 
ف كانػػت معرفػػة ىكيػػة الشػػخص إأحيمػػت القضػػية عمػػى جيػػة الحكػػـ، يتعػػيف عمػػى ىػػذه األخيػػرة أف تقػػرر 

 ضركرية لممارسة حقكؽ الدفاع ك ذلؾ بالنظر لمعطيات القضية.

اليكيػػة عػػف طريػػؽ  يجػػكز لجيػػة الحكػػـ، تمقائيػػا أك بطمػػب مػػف األطػػراؼ، سػػماع الشػػاىد مخفػػي  
           كسػػائؿ تقنيػػة تسػػمح بكتمػػاف ىكيتػػو بمػػا فػػي ذلػػؾ السػػماع عػػف طريػػؽ المحاد ػػة المرئيػػة عػػف بكعػػدكضػػع 

 ك استعماؿ األساليب التي ال تسمح بمعرفة صكرة الشخص ك صكتو.

إذا كانت تصريحات الشاىد المخفي اليكيػة ىػي أدلػة االتيػاـ الكحيػدة تجػكز لممحكمػة السػماح 
 مكافقتو بشرط أخذ التدابير الكافية لضماف حمايتو. بالكشؼ عف ىكية الشاىد بعد

ك إذا لـ يتـ الكشؼ عف ىكيػة الشػاىد تعتبػر المعمكمػات التػي يكشػؼ عنيػا مجػرد اسػتدالالت 
 15مػف األمػر رقػـ  27ر مكػرّ  65ال تشكؿ لكحدىا دليا يمكف اعتماده كأسػاس لمحكػـ باإلدانػة )المػادة 

– 02 .) 
                                                           

يكليك          23المؤرخ في  02 – 15المتاف أضيفتاف باألمر رقـ  26ر مكرّ  65ك المادة  25ر مكرّ  65نظر المادتاف أ 1
 .2015سنة 
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يعاقػػب عمػػى الكشػػؼ عػػف ىكيػػة          02 – 15مػػف األمػػر رقػػـ  28مكػػرر  65كمػػا تضػػيؼ المػػادة 
 50.000، بالحبس مف ستة أشير إلى خمس سنكات ك بغرامة مف يّ أك عنكاف الشاىد أك الخبير المحم

 دج. 500.000دج إلى 

 التشريع المغربي -2

           ، المعػػػدؿ 2011أكتػػػكبر  20المػػػؤرخ فػػػي  37 -10لقػػػد سػػػف المشػػػرع المغربػػػي القػػػانكف رقػػػـ 
            المتعمػػػػؽ بالمسػػػػطرة الجنائيػػػػة، فػػػػي شػػػػاف حمايػػػػة الضػػػػحايا ك الشػػػػيكد  22 -01ك المػػػػتمـ لمقػػػػانكف رقػػػػـ 

ك الخبراء ك المبمغيف، فيما يخص جرائـ الرشكة ك االختاس ك استغاؿ النفكذ ك ليرىػا الصػادر بتنفيػذ 
 .1 2011أكتكبر  17ي المؤرخ ف 1.11.164ظيير شريؼ رقـ 

 

 في حماية الضحايا 
المػػذككر  37 -10لقػػد خػػص المشػػرع المغربػػي الضػػحايا بحمايػػة خاصػػة فػػي إطػػار القػػانكف رقػػـ 

يتعيف إشعار الضحية المتضرر مف جريمة بحقو في االنتصاب كمطالب بػالحؽ المػدني أمػاـ أعاه، حيث 
 بالحقكؽ التي يخكليا لو القانكف.قاضي التحقيؽ أك أماـ ىيئة المحكمة كما يتعيف إشعاره 

 

يشػػار إلػػى ىػػذا اإلشػػعار بالمحضػػر المنجػػز مػػف طػػرؼ الشػػرطة القضػػائية أك مػػف طػػرؼ النيابػػة 
 العامة في الحالة التي يم ؿ فييا الضحية أماميا.

يقػػػـك ككيػػػؿ الممػػػؾ أك الككيػػػؿ العػػػاـ لمممػػػؾ أك قاضػػػي التحقيػػػؽ كػػػؿ فيمػػػا يخصػػػو، باتخػػػاذ تػػػدابير 
تأميف سامة الضحية أك أفراد أسػرتو أك أقاربػو أك ممتمكاتػو مػف كػؿ ضػرر قػد يتعػرض لػو الحماية الكفيمة ب

 : جراء تقديـ شكايتو، كيمكف ليذه الغاية أف يكضع رىف إشارة الضحية ما يمي
رقػـ ىػاتفي خػاص بالشػػرطة القضػائية أك بالمصػالح األمنيػة يمكنػػو االتصػاؿ بػو فػي أم كقػػت   -

 لطمب الحماية؛
 جسدية لو أك ألفراد أسرتو أك ألقاربو مف طرؼ القكة العمكمية؛حماية   -
 تغيير أماكف اإلقامة كعدـ إفشاء المعمكمات المتعمقة باليكية.  -

يمكف عرض الضحية عمى أنظار طبيب مختص كتخصيصو بالرعاية االجتماعية الازمػة، عنػد 
 االقتضاء.

                                                           
 .2011أكتكبر  20المؤرخة في  5988ج ر العدد  1
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بقػػرار معمػػؿ اتخػػاذ أم تػػدبير آخػػر يعتبػػر  إذا كانػػت تػػدابير الحمايػػة المػػذككرة ليػػر كافيػػة، يمكػػف
 .1 ضمانة فعمية لفائدة مستحؽ الحماية

  في حماية الشيود و الخبراء 

يحػؽ لمشػاىد أك الخبيػر فػي أم قضػية، ،  37 -10مف القانكف رقػـ  6 -82المادة تطبيقا لنص 
  أك سػػامتو الجسػػدية أك مصػػالحو األساسػػية  كانػػت ىنػػاؾ أسػػباب جديػػة مػػف شػػأنيا أف تعػػرض حياتػػو إذا مػػا

        أك حيػػػػاة أفػػػػراد أسػػػػرتو أك أقاربػػػػو أك سػػػػامتيـ الجسػػػػدية أك مصػػػػالحيـ األساسػػػػية لمخطػػػػر أك لضػػػػرر مػػػػادم 
أك معنػػكم إذا مػػا أدلػػى بشػػيادتو أك إفادتػػو، أف يطمػػب مػػف ككيػػؿ الممػػؾ أك الككيػػؿ العػػاـ لمممػػؾ أك قاضػػي 

 ىذا القانكف.أحد اإلجراءات المنصكص عمييا في  تطبيؽ - حسب األحكاؿ -التحقيؽ 
 

إف حمايػػة الشػػيكد فػػي جػػرائـ المػػاؿ العػػاـ كالرشػػكة ك االخػػتاس ك اسػػتغاؿ النفػػكذ يكػػكف عػػف 
طريػػػؽ اتخػػػاذ التػػػدابير الازمػػػة لحمػػػايتيـ، حيػػػث يمكػػػف اتخػػػاذ أم تػػػدبير يعتبػػػر ضػػػمانة فعميػػػة لمسػػػتحؽ 

        ، حيػػػث أكػػػد المشػػػرع المغربػػػي  عمػػػى تحقيػػػؽ الحمايػػػة الفعميػػػة لمضػػػحايا ك الشػػػيكد ك الخبػػػراء  2الحمايػػػة 
 .3ك المبمغيف 

 تتم ؿ تدابير الحماية المقررة لمشاىد فيما يمي :

 االستماع شخصيا لمشاىد أك الخبير؛ -
المطمػكب فييػا إخفاء ىكية الشاىد أك الخبير في المحاضر كالك ائؽ التػي تتعمػؽ بالقضػية   -

 شيادة الشاىد أك إفادة الخبير، كذلؾ بشكؿ يحكؿ دكف التعرؼ عمى ىكيتو الحقيقية؛
تضػػميف ىكيػػة مسػػتعارة أك ليػػر صػػحيحة لمشػػاىد أك الخبيػػر فػػي المحاضػػر كالك ػػائؽ التػػي   -

 ستقدـ أماـ المحكمة بشكؿ يحكؿ دكف تعرؼ الغير عمى ىكيتو الحقيقية؛
الحقيقي لمشاىد أك الخبير ضػمف المحاضػر كالك ػائؽ التػي تنجػز  عدـ اإلشارة إلى العنكاف  -

 في القضية المطمكب فييا شيادة الشاىد أك إفادة الخبير، كذلؾ بشكؿ يحكؿ دكف التعرؼ عمى عنكانو؛

                                                           
 .2011أكتكبر  20المؤرخ في  37 -10مف القانكف رقـ  5 -82ك  4 -82ف االمادت 1
 .2011أكتكبر  20المؤرخ في  37 -10مف القانكف رقـ  7 -82المادة  2
 العاـ  الماؿ جرائـ في الشيكد  حماية ندكة حكؿ تركيبي تقرير العاـ، الماؿ جرائـ في الشيكد حماية ، العمكم محمد 3

 المحمية لإلدارة المغربية المجمة بالرباط، بأكداؿ القانكنية العمـك كمية مع بشراكة اإلدريسي محمد مؤسسة نظمتيا التي
 .224 ص ،2014 مام ، 116 عدد كالتنمية،
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اإلشػػػارة فػػػي عنػػػكاف إقامػػػة الشػػػاىد أك الخبيػػػر إلػػػى مقػػػر الشػػػرطة القضػػػائية التػػػي تػػػـ فييػػػا   -
ختصػػػة لمنظػػػر فػػػي القضػػػية إذا مػػػا كػػػاف قػػػد اسػػػتدعي أكؿ مػػػرة أمػػػاـ قاضػػػي االسػػػتماع إليػػػو أك المحكمػػػة الم

 التحقيؽ أك المحكمة؛
كضػػع رىػػف إشػػارة الشػػاىد أك الخبيػػر الػػذم يكػػكف قػػد أدلػػى بشػػيادتو أك إفادتػػو، رقػػـ ىػػاتفي   -

        خػػػػاص بالشػػػػرطة القضػػػػائية حتػػػػى يػػػػتمكف مػػػػف إشػػػػعارىا بالسػػػػرعة الازمػػػػة إزاء أم فعػػػػؿ قػػػػد ييػػػػدد سػػػػامتو
 أك أقاربو؛ سامة أسرتوأك 

إخضاع اليكاتؼ التي يستخدميا الشاىد أك الخبير لرقابة السػمطات المختصػة بعػد مكافقػة   -
 المعني باألمر كتابة ضمانا لحمايتو؛

تكفير حماية جسدية لمشاىد أك الخبير مف طرؼ القكة العمكمية بشكؿ يحكؿ دكف تعرض   -
 ك أقاربو لمخطر.الشاىد أك الخبير أك أحد أفراد أسرتو أ

يمكػػف لككيػػؿ الممػػؾ أك الككيػػؿ العػػاـ لمممػػؾ أك قاضػػي التحقيػػؽ كػػؿ فيمػػا يخصػػو، تغييػػر تػػدابير 
                الحمايػػة المتخػػػذة لفائػػػدة الضػػػحايا أك الشػػػيكد أك الخبػػػراء أك المبمغػػيف أك إضػػػافة تػػػدبير آخػػػر أك أك ػػػر إلييػػػا

 أك إلغاؤىا، تمقائيا أك بناء عمى طمب.
 بير الحماية المأمكر بيا حتى بعد صدكر الحكـ إذا اقتضت الضركرة ذلؾ.تستمر تدا
 .1 األحكاؿ، يتعيف إخبار المعني باألمر بالتدبير المتخذ لضماف حمايتو كفي كؿ

 

إذا كانت ىناؾ أسباب جديػة تؤكػدىا دالئػؿ عمػى أف حضػكر  37 -10ك قد أضاؼ القانكف رقـ 
            المػػػػتيـ. مػػػػف شػػػػأنيا أف تعػػػػرض حياتػػػػو أك سػػػػامتو الجسػػػػدية الشػػػػاىد لػػػػإلدالء بشػػػػيادتو أك مكاجيتػػػػو مػػػػع

أك مصالحو األساسية أك حياة أفراد أسرتو أك أقاربػو أك سػامتيـ الجسػدية لمخطػر أك مصػالحيـ األساسػية، 
جاز لممحكمة بناء عمػى ممػتمس النيابػة العامػة أف تػأذف بتمقػي شػيادتو بعػد إخفػاء ىكيتػو بشػكؿ يحػكؿ دكف 

عميو. كما يمكنيا اإلذف باستعماؿ الكسائؿ التقنيػة التػي تسػتعمؿ فػي تغييػر الصػكت مػف أجػؿ عػدـ التعرؼ 
؛ ك نفس الشيء يقاؿ بالنسبة  2 تقنية االتصاؿ عف بعد  التعرؼ عمى صكتو، أك االستماع إليو عف طريؽ

 .لحماية الخبير
 
 
 

                                                           
 .2011أكتكبر  20المؤرخ في  37 -10 مف القانكف رقـ 10 -28المادة  1
 نفس القانكف.مف  1 -347المادة  2
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 حماية المبمغيف 

لممبمػػ  الػػذم يقػػكـ بػػإباغ السػػمطات المختصػػة ألسػػباب كجييػػة كبحسػػف نيػػة عػػف إحػػدل  يحػػؽ
، أف يطمػػػب مػػػف ككيػػػؿ الممػػػؾ أك الككيػػػؿ العػػػاـ لمممػػػؾ أك قاضػػػي ىػػػذا القػػػانكفالجػػػرائـ المشػػػار إلييػػػا فػػػي 

 أعاه. المذككرةالتحقيؽ كؿ فيما يخصو، اتخاذ كاحد أك أك ر مف التدابير المنصكص عمييا 
 

قتضػػيات قانكنيػػة ال يمكػػف متابعػػة المبمغػػيف سػػكاء تأديبيػػا أك جنائيػػا عمػػى أسػػاس خافػػا أليػػة م
 .1 إفشاء السر الميني، إذا كانت الجرائـ المبم  عنيا تـ االطاع عمييا بمناسبة مزاكلتيـ لمياميـ

يتعػػػػرض المبمػػػػ  الػػػػذم يقػػػػـك بػػػػاإلباغ بسػػػػكء نيػػػػة عػػػػف كقػػػػائع ليػػػػر صػػػػحيحة إلحػػػػدل العقكبػػػػات 
 مف مجمكعة القانكف الجنائي. 370ك  369الفصميف المنصكص عمييا في 

 
 التشريع التونسي -3

 24 لقػػد كقعػػت تػػكنس عمػػػى اتفاقيػػة األمػػـ المتحػػدة لمكافحػػػة الفسػػاد ك صػػادقت عمييػػا بتػػػاريخ
منيػا عمػى اتخػاذ الػدكؿ تػدابير مناسػبة فػي  32، حيث نصػت ىػذه االتفاقيػة فػي المػادة  2 2008مارس 

نظاميػػا القػػػانكني الػػػداخمي، لتػػػكفير حمايػػة فعالػػػة لمضػػػحايا ك الشػػػيكد ك المبمغػػيف، الػػػذيف يػػػدلكف بشػػػيادة 
 تتعمؽ بأفعاؿ مجرمة كفقا ليذه االتفاقية مف أم انتقاـ أك ترىيب.

فػػػي بعػػػض  مضػػػحايا كالشػػػيكد كالمبمغػػػيفلك قػػػد أشػػػار المشػػػرع التكنسػػػي إلػػػى الحمايػػػة القانكنيػػػة 
 النصكص نذكر منيا :

  يتعمػؽ بمكافحػة  2100نػوفمبر  04مػؤرخ فػي  2100لسنة  021المرسـو اإلطاري رقـ
عػػػرؼ لقػػد جػػػاء ىػػذا المرسػػػـك بيػػػدؼ مكافحػػة الفسػػػاد فػػي القطػػػاعيف العػػػاـ ك الخػػاص، حيػػػث :  الفسػػػاد
 ، المصطمحات التالية :2011لسنة  120المرسـك اإلطارم رقـ مف  2الفصؿ 

سػػػكء اسػػػتخداـ السػػػمطة أك النفػػػكذ أك الكظيفػػػة لمحصػػػكؿ عمػػػى منفعػػػة شخصػػػية.    الفسػػػاد : 
كيشػػػمؿ الفسػػػاد خاصػػػة جػػػرائـ الرشػػػكة بجميػػػع أشػػػكاليا فػػػي القطػػػاعيف العػػػاـ كالخػػػاص كاالسػػػتياء عمػػػى 

                                                           
 .2011أكتكبر  20المؤرخ في  37 -10مف القانكف رقـ  9 -82المادة  1

 .2008جكاف  3المؤرخ في  45الرائد الرسمي عدد  2
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لتصرؼ فييا أك تبديدىا كاستغاؿ النفػكذ كتجػاكز السػمطة أك سػكء اسػتعماليا األمكاؿ العمكمية أك سكء ا
 .  كاإل راء لير المشركع كخيانة األمانة كسكء استخداـ أمكاؿ الذكات المعنكية كلسؿ األمكاؿ

مجمكعة مف المبادئ كالسمككيات التي تعكس التقيد بمقتضػيات القػانكف كمقاصػده    : لنزاىةا
المصالح كاالمتنػاع عػف أم عمػؿ مػف شػأنو المسػاس ب قػة العمػـك فػي صػحة كسػامة ك تجنب تضارب 

  .  األداء أك السمكؾ كمطابقتو لمضكابط التي تحكمو

نظاـ يقكـ بصػكرة خاصػة عمػى التػدفؽ الحػر لممعمكمػات كالعمػؿ بطريقػة منفتحػة    : الشفافية
مناسػػػب كبأيسػػػر السػػػبؿ تسػػػاعد بمػػػا مػػػف شػػػأنو أف يتػػػيح تػػػكفير معطيػػػات صػػػحيحة ككاممػػػة فػػػي الكقػػػت ال

أصػػحاب الشػػأف عمػػى التعػػرؼ عمػػى كيفيػػة إنجػػاز خدمػػة معينػػة أك صػػنع القػػرار كفيمػػو كتقييمػػو التخػػاذ 
المكاقؼ كاإلجراءات المناسػبة قصػد الحفػاظ عمػى مصػالحيـ كفسػح المجػاؿ أمػاميـ لمسػاءلة األشػخاص 

  .  أك عراقيؿ المعنييف عند االقتضاء دكف حكاجز

قػرار مبػدأ إخضػاع كػؿ شػخص طبيعػي أك معنػكم ي بػت ارتكابػو إلحػدل جػرائـ إ   : المساءلة
  . الفساد لممسؤكلية الجزائية كالمدنية كالتأديبية كذلؾ بقطع النظر عف صفتو أك كظيفتو

األمػػكاؿ بكػػؿ أنكاعيػػا سػػكاء ماديػػة أك ليػػر ماديػػة، منقكلػػة أك ليػػر منقكلػػة ككػػذلؾ كمػػا اعتبػػر  
 أك المتحصػؿ عمييػا بشػكؿ مباشػر ممكيتيػا أك كجػكد حػؽ فييػا المتأتيػة المستندات كالصككؾ التي ت بػت

 أك لير مباشر مف ارتكػاب إحػدل جػرائـ الرشػكة ك الفسػاد بمػا فػي ذلػؾ ال مػار ك المػداخيؿ بكػؿ أنكاعيػا
 .عائدات لمفساد

تضػػػػػمف الدكلػػػػػة إدراج مكافحػػػػػة الفسػػػػػاد كمحػػػػػكر رئيسػػػػػي فػػػػػي بػػػػػرامج التنميػػػػػة البشػػػػػرية  حيػػػػػث
شمكلي يغطػي كافػة مجػاالت تػدخميا بصػكرة مباشػرة  بناء عمى منيج ؛ ك ذلؾ جتماعيةكاالقتصادية كاال
تشػػػاركي يسػػػمح بتجنيػػػد كػػػؿ طاقػػػات المجتمػػػع مػػػف أفػػػراد كمنظمػػػات كقطاعػػػات عامػػػة  أك ليػػػر مباشػػػرة،

 .1 تفاعمي يمكف مف تبادؿ المعمكمات بيف مختمؼ المتدخميف كتنسيؽ جيكدىـ كخاصة،

 مف أجؿ تنفيذ الدكلة سياستيا في مجاؿ الفساد فإنيا تقـك بما يمي : 

كضع النصكص القانكنية كالترتيبية المستكجبة كاتليػات التػي تضػمف احتراميػا كباتخػاذ  -
 التدابير كاإلجراءات العممية لتعزيز النزاىة كالشفافية كالمساءلة كاحتراـ القانكف.

                                                           
 .بمكافحة الفساديتعمؽ ،  2011نكفمبر  14مؤرخ في  2011لسنة  120المرسـك اإلطارم رقـ مف  3الفصؿ  1
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اإلجػراءات اإلداريػة ك تعصػيرىا خاصػة عػف طريػؽ اعتمػاد إقرار برنامج شامؿ لتبسػيط  -
تكنكلكجيػػات االتصػػاؿ كالمعمكمػػات فػػي إسػػداء الخػػدمات اإلداريػػة كترشػػيد التصػػرؼ فػػي المػػكارد كالنفقػػات 

 .1 كالمشتريات العمكمية

العمكميػػة كاألشػػخاص المكمفػػيف بتسػػيير مرفػػؽ عمػػكمي ك فػػي ىػػذا الصػػدد عمػػى كػػؿ اليياكػػؿ 
 :جراءات م ؿ مجمكعة مف اإل اعتماد

 مدكنات سمكؾ تحدد كاجبات مستخدمييا كحقكقيـ،اعتماد  -
 أدلة إجراءات تحدد بدقة ككضكح شركط ك إجراءات إسداء الخدمات،اعتماد   -
مبػػادئ تكجيييػػة لمنػػع الفسػػاد كنظػػـ مائمػػة لمكافحتػػو طبقػػا إلطػػار عػػاـ يحػػدد اعتمػػاد   -

  .بالتنسيؽ مع الييئة

العمكمية ك ىياكؿ الرقابة كالتدقيؽ كالتفقػد كالتقيػيـ كالتعػديؿ  اعتماد برامج لتأىيؿ السمط -
كدعميػػػا كتمكينيػػػا مػػػف الكسػػػائؿ الماديػػػة كالبشػػػرية الضػػػركرية ألداء مياميػػػا فػػػي مجػػػاؿ مكافحػػػة الفسػػػاد 

 بنجاعة كفاعمية.
نظػػػػـ تػػػػدقيؽ كتقيػػػػيـ داخميػػػػة كخارجيػػػػة ألداء السػػػػمط كاليياكػػػػؿ العمكميػػػػة بيػػػػدؼ  اعتمػػػاد -

جراء المراجعة الضركرية عند االقتضاء تطكير مساىمتيا في  .2 مكافحة الفساد كاا

القطػػػػاع الخػػػػاص إلػػػػى كاجػػػػب ، يحػػػػث أيضػػػػا 2011لسػػػػنة  120إف المرسػػػػـك اإلطػػػػارم  رقػػػػـ 
المسػػػػاىمة فػػػػي جيػػػػكد الدكلػػػػة الراميػػػػة إلػػػػى مكافحػػػػة الفسػػػػاد بتصػػػػكر كتنفيػػػػذ اتليػػػػات الكفيمػػػػة بالحػػػػد مػػػػف 

خضػػاع ممارسػػة مختمػػؼ الممارسػػات التػػي مػػف شػػأنيا أف تشػػجع عمػػى تفشػػي ا لفسػػاد فػػي القطػػاع العػػاـ كاا
األنشػػػػطة االقتصػػػػادية كالمعػػػػامات كالمبػػػػادالت التجاريػػػػة بػػػػيف مؤسسػػػػات القطػػػػاع الخػػػػاص إلػػػػى مبػػػػادئ 
 المنافسة المشركعة ك تعزيز مبادئ الشفافية كالنزاىة في التصػرؼ كالتسػيير بمؤسسػات القطػاع الخػاص

( 9)الفصؿ   .مف المرسـك

نشر في  أفراد المجتمع في مكافحة الفساد في القطاعيف العاـ كالخاصة باإلضافة إلى مشارك
نشػػر المعمكمػػات المتعمقػػة بالفسػػاد ك آليػػات ك  ، التحسػػيس بمخػػاطر الفسػػاد كضػػركرة مكافحتػػو الػػكعي ك

                                                           
، يتعمؽ بمكافحة 2011نكفمبر  14مؤرخ في  2011لسنة  120رقـ مف المرسـك اإلطارم  5 – 4أنظر الفصميف  1

 الفساد.
. 8 – 7 – 6أنظر الفصكؿ  2  مف نفس المرسـك
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تطػػكير  مكافحتػػو، تطػػكير كظيفػػة اإلصػػغاء إلػػى المػػكاطف كتمكينػػو مػػف حػػؽ التعبيػػر عػػف مػػكاطف الفسػػاد،
 تعزيػز قػدرات مكّكنػات المجتمػع المػدني كخاصػة منيػا المنظمػات المعنيػة بمكافحػة الفسػادأداء اإلعاـ، 

( 10)الفصؿ   .مف المرسـك

تضمف الدكلة في إطار سياستيا ك في شأف الحماية القانكنية لمضحايا ك الشيكد ك المبمغيف، 
بخطػره كالتقمػيص مػف  لمكافحة الفساد التشجيع عمى التبمي  عف حاالت الفساد بنشػر الػكعي االجتمػاعي

 .1ك إقرار تدابير لحماية الضحايا كالشيكد كالمبمغيف العراقيؿ القانكنية كالعممية التي تمنع كشفو كاا باتو
 

  يتعمػػؽ بمكافحػػة 2105أوت  7مػػؤرخ فػػي  2105لسػػنة  26القػػانوف األساسػػي عػػدد ،
: حيػػث يػػنص عمػػى اتخػػاذ التػػدابير الكفيمػػة بحمايػػة كػػؿ مػػف أككػػؿ ليػػـ  و منػػع غسػػيؿ األمػػواؿ اإلرىػػاب

 .2القانكف ميمة معاينة جرائـ اإلرىاب، تشمؿ أيضا تدابير الحماية المتضرر ك الشيكد ك أسرتيـ 

 : 3تتم ؿ ىذه التدابير فيما يمي 

 اإلذف بانعقاد الجمسة في لير مكانيا المعتاد،  -

االتصاؿ السمعية ك البصرية المائمة دكف حضكر تمقي التصريحات باستعماؿ كسائؿ  -
 المعني باألمر شخصيا،

 إجراء الجمسات بصكرة سرية في الحاالت التي ينجـ عف العمنية خطر حقيقي، -

مػػػف القػػػانكف األساسػػػي المػػػذككر أعػػػاه أف يػػػتـ  74ك يمكػػػف حسػػػب مقتضػػػيات الفصػػػؿ  -
    تػكنس؛ ك تضػمف فػي ىػذه الحالػة ىكيػاتيـ تعييف محؿ التبميػ  لػدل ككيػؿ الجميكريػة لممحكمػة اإلداريػة ب

 ك مقراتيـ بدفتر سرم مرقـ،

كما يمكف في حالة الخطر، تضميف جميع المعطيػات الخاصػة بالشػيكد ك المتضػرريف  -
 مف القانكف األساسي(. 75بمحاضر مستقمة تحفظ بممؼ منفصؿ عف الممؼ األصمي )الفصؿ 

 

مػػف القػػانكف األساسػػي كػػؿ مػػف عػػرض األشػػخاص المعنيػػيف بالحمايػػة           78يعاقػػب الفصػػؿ 
أك مكاسػبيـ أك حيػػاة أك مكاسػب أفػػراد أسػرىـ إلػػى خطػر ك ذلػػؾ باإلفصػاح عمػػدا عػف أم معطيػػات مػػف 

                                                           
 ، يتعمؽ بمكافحة الفساد.2011نكفمبر  14مؤرخ في  2011لسنة  120رقـ مف المرسـك اإلطارم  11الفصؿ  1
، يتعمؽ بمكافحة اإلرىاب ك منع 2015أكت  7مؤرخ في  2015لسنة  26القانكف األساسي عدد مف  71المادة  2

 لسيؿ األمكاؿ.
 مف نفس القانكف. 71الفصؿ  3
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إلػى   5000سػنة ك لرامػة مػف  12أعػكاـ إلػى  5شانيا الكشؼ عنيـ ك تكقػع عميػو عقكبػة السػجف مػف 
 ار، دكف أف يمنع ذلؾ مف تطبيؽ العقكبات األك ر شدة.دين 50000

 

  يتعمػؽ بػاإلبالغ عػف  2107مػارس  7مػؤرخ فػي  2107لسػنة  01قانػوف أساسػي عػدد
آليػػات حمايػػة المبمغػػيف بمػػا يسػػاىـ فػػي تكػػريس  يتضػػمف ىػػذا القػػانكف حيػػث:  الفسػػاد وحمايػػة المبمغػػيف

كمنػػػػع الفسػػػػاد كمكافحتػػػػو فػػػػي القطػػػػاعيف العػػػػاـ  مبػػػػادئ الشػػػػفافية كالنزاىػػػػة كالمسػػػػاءلة كالحككمػػػػة الرشػػػػيدة
 .1 كالخاص

جممػة اإلجػراءات اليادفػة إلػى حمايػة المبمّػ   ىػذا القػانكف ك يقصد بحمايػة المبمغػيف فػي مفيػكـ
عف الفساد ضد مختمؼ أشكاؿ االنتقاـ أك التمييز التي قد تسمط عميو بسبب تبميغو عف حاالت الفساد، 

ذ  االنتقاـ مف  أك عقكبات مقّنعة كبصفة عامة كؿ إجراء تعسفي  المبّم  شكؿ مضايقات مستمرةسكاء اّتخ 
أك رفػض طمػب النقمػة أك  أك اإلعفػاء أك رفػض الترقيػة في حقو بما فػي ذلػؾ اإلجػراءات التأديبيػة كػالعزؿ
أك التيديد بيما يسمط ضد المبّم  أك ضد كؿ شػخص  النقمة التعسفية أك شكؿ اعتداء جسدم أك معنكم

  .2 الصمة بوك يؽ 

الضامنة  عمى المبّم  أف يكجو اإلباغ عف الفساد كجكبا لمييئة التي عمييا أف تتخذ التدابير
 .لحماية ىكيتو

كتختص الييئة كجكبا بالنظر في اإلباغ عف حاالت الفساد المتعمقة بالصكر             
 : التالية

 .إذا كاف المبم  عنو رئيسا لمييكؿ العمكمي المعني -

 األعمىإذا كاف المبم  عنو أحد أعضاء الييئات الدستكرية المستقمة أك المجمس  -
 .أك المحكمة الدستكرية أك مجمس نكاب الشعب أك الجماعات المحمية لمقضاء

 إذا كاف المبم  عنو ينتمي إلى القطاع الخاص -

                                                           
يتعمؽ باإلباغ عف الفساد  2017مارس  7مؤرخ في  2017لسنة  10عدد  األساسيقانػكف الفصؿ األكؿ مف ال 1

 .كحماية المبمغيف
 الفصؿ ال اني مف نفس القانكف. 2
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مباشػػػرة كليػػا أف تحيػػؿ مػػا خػػرج عػػػف ذلػػؾ إلػػى اليياكػػؿ المعنيػػة دكف منػػػع المبمّػػ  مػػف المجػػكء 
 .1 لمقضاء في كؿ الحاالت

ـّ إيػداع اإلبػاغ مباشػرة لػدل الييئػة مقابػؿ كصػؿ يسػّمـ  ك ،يتكلى المبّم  تقديـ اإلباغ كتابيا يت
 .كجكبا في الغرض أك عف طريؽ البريد مضمكف الكصكؿ مع اإلعاـ بالبمكغ

المخصصػػػػػة كيمكػػػػػف اإلبػػػػػاغ عػػػػػف حػػػػػاالت الفسػػػػػاد عبػػػػػر المنظكمػػػػػات اإللكتركنيػػػػػة الرسػػػػػمية 
2لمغرض

. 

يجب عمى المبّم  كشؼ ىكيتو لدل الييئة. كلو أف يطمب الحفاظ عمى سرية ىكيتو في جميع 
3مراحؿ الت بت مف إبالو

. 

   مػف أّم شػكؿ مػف أشػكاؿ االنتقػاـأمػا عػف شػركط ك آليػات حمايػة المبمػ  فانػو يتمتػع بالحمايػة 
أك أّم  أك إداريػػػة  أّم ماحقػػػة جزائيػػػة أك مدنيػػػةأك التمييػػػز أك الترىيػػػب أك القمػػػع كمػػػا تػػػتـّ حمايتػػػو مػػػف 

 . إجراء آخر يمحؽ بو ضررا ماديا أك معنكيا إذا كاف كؿ ذلؾ بمناسبة اإلباغ أك تبعا لو

ـّ تنفيػػذ قػػرارات الحمايػػة بالتنسػػيؽ مػػع السػػمطات العمكميػػة  تسػػند الحمايػػة بقػػرار مػػف الييئػػة كيػػت
 .الجارم بو العمؿالمعنية بتكفيرىا كخاصة األمنية كفؽ التشريع 

مف ىذا  26كتنسحب الحماية عمى األشخاص ك يقي الصمة بالمبّم  المشار إلييـ بالفصؿ 
 .القانكف

 .4 كيست نى مف الحماية مف يقّدـ عمدا، تبميغا بقصد اإلضرار بالغير دكف كجو حؽّ 
 

 :  اإلجراءات التاليةتتطمب حماية المبم  
 ،تكفير الحماية الشخصية لممبّم  بالتنسيؽ مع السمطات العمكمية المعنية بتكفيرىا -
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 .المبمغيف
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نقمػػػة المبمّػػػ  بطمػػػب منػػػو أك بعػػػد مكافقتػػػو مػػػف مكػػػاف عممػػػو كفػػػؽ مػػػا تقتضػػػيو ضػػػركرات  -
 ،الحماية

 ،تكفير اإلرشاد القانكني كالنفسي لممبّم  -
مػػػنح المبمّػػػ  كسػػػائؿ لإلبػػػاغ الفػػػكرم عػػػف أّم خطػػػر يتيػػػّدده، أك يتيػػػّدد أم شػػػخص مػػػف  -

 ،األشخاص ك يقي الصمة بو، بمناسبة التبمي  أك تبعا لو
 ،تعديؿ إجراءات الحماية بأم شكؿ مف األشكاؿ كفؽ ما تقتضيو مصمحة المبّم  -
أك معنػػػكم عػػػف  أك جسػػػدم اتخػػػاذ أّيػػػة تػػػدابير أخػػػرل مػػػف شػػػأنيا منػػػع كػػػّؿ ضػػػرر مينػػػي -

1المبّم 
. 

لقد نص المشػرع التكنسػي فػي سػبيؿ حمايػة المبمػ  مػف كػؿ أشػكاؿ التيديػد عمػى مجمكعػة مػف 
 العقكبات كما يمي : 

( سنكات كبخطية مالية تتراكح بيف ألؼ دينارا 5يعاقب بالسجف مف سنة إلى خمس ) -
أك لير    كانت، بشكؿ مباشر( آالؼ دينار، كؿ مف تعّمد كشؼ ىكية المبّم ، بأّم كسيمة 5كخمسة )
 .مباشػر

 .كال يحكؿ ذلؾ دكف تسميط العقكبات التأديبّية عمى كاشؼ اليكية إذا كاف عكنا عمكميا

( آالؼ 5( سػنكات كبخطيػة ماليػة تتػراكح بػيف خمسػة )10( إلى عشػر )5كيعاقب مف خمس )
أك أّم  ( آالؼ دينػػار فػػي حػػاؿ أّدل الكشػػؼ إلػػى إيقػػاع ضػػرر جسػػدم جسػػيـ بػػالمبّم  10دينػػار كعشػػرة )

 .مف ىذا القانكف 26شخص مف األشخاص المشار إلييـ بالفصؿ 

       يمجأ إلػى اتخػاذ تػدابير انتقاميػة أك الترىيػب يعاقب بالسجف مف ستة أشير إلى سنتيف كؿ مف
أك بكاسػػػػػطة كبػػػػػأم شػػػػكؿ مػػػػػف األشػػػػػكاؿ ضػػػػػد شػػػػخص المبمّػػػػػ  أك أم شػػػػػخص مػػػػػف  أك التيديػػػػد مباشػػػػػرة

 .مف ىذا القانكف 26األشخاص المشار إلييـ بالفصؿ 
( إلػى 5كفي صكرة إلحاؽ ضرر جسدم أك معنكم جسيـ يعاقب الفاعؿ بالسػجف مػف خمػس )

 .سنكات( 10عشر )

                                                           
 مف نفس القانكف. 19أنظر الفصؿ  1
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يعاقب بخطية مالية مف ألؼ دينار إلى خمسة آالؼ دينار كؿ مف يتعّمد عػدـ تمكػيف الييكػؿ 
 .اإلدارم المختص مف أداء المياـ المكككلة لو في إطار اإلبالات المتعّيد بيا

مػػف ىػػذا القػػانكف، دكف تسػػميط العقكبػػة األشػػّد إذا كانػػت األفعػػاؿ  34ال تحػػكؿ أحكػػاـ الفصػػؿ 
 .جريمة أخرل معاقب عمييا بعقكبة أشد في نصكص قانكنية أخرل المذككرة تشكؿ

مػف ىػذا القػانكف، تسػمط عمػى  19في حػاالت اإلبػاغ عمػى معنػى الفقػرة األخيػرة مػف الفصػؿ  
( سػػػنكات كخطيػػػة ماليػػة تتػػػراكح بػػػيف ألػػػؼ دينػػػارا 5المبمػػ  عقكبػػػة بالسػػػجف تتػػػراكح مػػػف سػػنة إلػػػى خمػػػس )

 . ( آالؼ دينار كيحـر آليا مف التمّتع بالحقكؽ المنصكص عمييا بيذا القانكف5كخمسة )

ؾ دكف تسميط عقكبات تأديبية عمى مف تعّمد تقديـ إبػاغ بقصػد اإلضػرار بػالغير كال يحكؿ ذل
 .إذا كاف عكنا عمكميا

يمكػف لممتضػّرر مػف ىػذا اإلبػاغ، المجػكء إلػػى القضػاء لمطالبػة الفاعػؿ بجبػر الضػرر المػػادم 
 كالمعنكم الحاصؿ لو

1
. 

الجرائـ اإلرىابيػة دكف ما ياحظ عمى ىذه النصكص القانكنية أف نطاؽ الحماية يقتصر عمى 
ف اليرىا، كما ركػزت عمػى تػدابير الحمايػة اإلجرائيػة دكف التػدابير ليػر اإلجرائيػة، عمػى خػاؼ التشػريع

 الجزائرم ك المغربي.
 مكافحة الفساد و الجرائـ ذات الصمة في الخدمة العامة -ثالثا

مكافحتػػو مػػف أجػػؿ مكافحػػة تمتػػـز الػػدكؿ األطػػراؼ فػػي اتفاقيػػة اإلتحػػاد اإلفريقػػي لمنػػع الفسػػاد ك 
 الفساد ك الجرائـ ذات الصمة بما يأتي :

نػيف تقػديـ إقػرار عػف ممتمكػاتيـ ك  ػركاتيـ عنػد تػكلي مطالبة المكظفيف العمػكمييف المعيّ  -
 مياـ كظيفة عامة ك خاؿ مدة تكلييـ ىذه الكظيفة ك بعد انتياء مدة خدمتيـ.

بإعػػػداد مدّكنػػػة سػػػمكؾ ك مراقبػػػة تشػػػكيؿ لجنػػػة داخميػػػة أك جيػػػاز مما ػػػؿ آخػػػر ك تكميفػػػو  -
 تنفيذىا ك تكعية المكظفيف العمكمييف ك تدريبيـ بشأف المسائؿ المتعمقة ب داب المينة.

                                                           
يتعمؽ ،  2017مارس  7مؤرخ في  2017لسنة  10عدد  األساسيقانػكف مف ال 38إلى  34أنظر الفصؿ مف  1

 .باإلباغ عف الفساد كحماية المبمغيف
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اتخاذ إجراءات تأديبية ك إجراءات لمتحقيؽ في القضايا المتعمقة بالفسػاد ك الجػرائـ ذات  -
 الصدد.الصمة بغية مكاكبة التكنكلكجيا ك زيادة فعالية المسؤكليف في ىذا 

ضماف الشفافية ك العدالة ك الفعالية في إدارة القطاعات ك إجػراءات التعيػيف فػي خدمػة  -
 العامة.

مػػع عػػدـ اإلخػػاؿ بأحكػػاـ التشػػريعات المحميػػة، التأكػػد مػػف أف حصػػانة تمػػنح لممػػكظفيف  -
 .1العمكمييف ك ال تشكؿ عقبة عند التحقيؽ في ادعاءات تكجو ضد محاكمة ىؤالء المكظفيف 

 
 مكافحة الفساد في القطاع الخاص -رابعا

كمػػػػا تتخػػػػذ الػػػػدكؿ األطػػػػراؼ فػػػػي االتفاقيػػػػة المػػػػذككرة أعػػػػاه إجػػػػراءات تشػػػػريعية ك ليرىػػػػا مػػػػف 
اإلجػػػراءات لمنػػػع ك مكافحػػػة أعمػػػاؿ الفسػػػاد ك الجػػػرائـ ذات الصػػػمة التػػػي يرتكبيػػػا مكظفػػػكف فػػػي القطػػػاع 

 الخاص أك مف قبمو.

قطاع الخاص في محاربة المنافسة لير العادلػة ليات لتشجيع مشاركة الآك تمتـز أيضا بإقامة 
كاحتػػػراـ إجػػػراءات الصػػػفقات ك حقػػػكؽ الممكيػػػة، ك اتخػػػاذ اإلجػػػراءات الازمػػػة لمنػػػع الشػػػركات مػػػف دفػػػع 

 مف اتفاقية اإلتحاد اإلفريقي لمنع الفساد ك مكافحتو(. 11الرشاكم لمفكز بمنح الصفقات )المادة 

 الفسادالفرع الثاني : االختصاص في قضايا 

االختصاص القضائي بشأف أعماؿ الفساد ك الجرائـ ذات  اإلطارسكؼ ندرس الفساد في ىذا 
       الصػمة مػع مراعػاة الحػد األدنػى مػف ضػمانات المحاكمػة العادلػة، باإلضػافة إلػى مػا يترتػب عػف المتابعػػة 

متأتيػػة عػػف ك صػػدكر حكػػـ نيػػائي عػػف الجيػػات القضػػائية المختصػػة مػػف تجميػػد ك مصػػادرة العائػػدات ال
 أعماؿ الفساد.

 االختصاص القضائي -أوال

اختصػاص قضػائي فيمػا يتعمػؽ بأعمػاؿ الفسػاد ك الجػرائـ  االتفاقيػةيككف لكػؿ دكلػة طػرؼ فػي 
 ة :ػػػذات الصمة ك ذلؾ في حال
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 ا أك جزئيا في أراضييا،ارتكاب المخالفة كميّ  -

 قبؿ أم شخص يقيـ في أراضييا،ارتكاب الجـر مف قبؿ أحد مكاطنييا خارج أراضييا أك مف  -

 كجكد المدعى عميو بارتكاب الجريمة في أراضييا ك عدـ قياميا بتسميمو إلى دكلة أخرل،  -
فػػي حالػػة ارتكػػاب الجريمػػة خػػارج نطػػاؽ االختصػػاص القضػػائي لمدكلػػة الطػػرؼ مػػع تػػأ ير ىػػذه  -

 ار ضػارة آاقب أك الجريمة مف كجية نظر ىذه األخيرة عمى مصالحيا الحيكية أك تسببيا في عك 
 بالنسبة لمدكلة الطرؼ.

باإلضػػافة إلػػى االختصػػاص الجنػػائي تمارسػػو دكلػػة طػػرؼ طبقػػا لقكانينيػػا المحميػػة، عمػػى أف ال 
 تيف.تحاكـ الشخص عمى نفس الجريمة مرّ 

          ك دكف اإلخػػػػاؿ بأحكػػػػاـ القػػػػانكف المحمػػػػي، ينػػػػاؿ أم شػػػػخص مػػػػتيـ بارتكػػػػاب أعمػػػػاؿ الفسػػػػاد 
ك الجػػػرائـ ذات الصػػػمة، محاكمػػػة عادلػػػة بمكجػػػب إجػػػراءات جنائيػػػة طبقػػػا لمحػػػد األدنػػػى مػػػف الضػػػمانات 
المنصكص عمييا في المي اؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف ك الشعكب أك أم ك يقة دكليػة أخػرل ذات صػمة 

 .1بشأف حقكؽ اإلنساف معترؼ بيا مف قبؿ الدكؿ األطراؼ المعنية 

 

 مصادرة الوسائؿ المتعمقة بالفساد   -ثانيا

لقػػػد أكجبػػػت اتفاقيػػػة االتحػػػاد اإلفريقػػػي لمنػػػع الفسػػػاد ك مكافحتػػػو عمػػػى الػػػدكؿ األطػػػراؼ اتخػػػاذ 
مجمكعة مف اإلجراءات التشريعية مف اجؿ مصادرة العائدات ك الكسػائؿ المتعمقػة بالفسػاد، ك قػد عرفػت 

أك كسائؿ بناء   م إلى الحرماف مف ممتمكات أك عكائد المصادرة عمى أنيا :   أم عقكبة أك إجراء يؤد
عمػػػى أمػػػر مػػػف محكمػػػة قانكنيػػػة بعػػػد اسػػػتكماؿ إجػػػراءات المحاكمػػػة بخصػػػكص عمػػػؿ إجرامػػػي أك أعمػػػاؿ 

 .2إجرامية تتعمؽ بالفساد  
الفقرة األكلى مف اتفاقية االتحاد اإلفريقي لمنع الفساد ك مكافحتو عمػى  16لذلؾ نصت المادة 

 األطراؼ باتخاذ اإلجراءات التشريعية كما يمي :التزاـ الدكؿ 

    قيػػػاـ سػػػمطاتيا المختصػػػة بالبحػػػث عػػػف الكسػػػائؿ أك العائػػػدات المتعمقػػػة بأعمػػػاؿ الفسػػػاد  -
 ك التعرؼ عمييا ك متابعتيا ك إدارتيا ك تجميدىا أك مصادرتيا رىنا بصدكر حكـ نيائي بذلؾ، 

                                                           
 مف اتفاقية اإلتحاد اإلفريقي لمنع الفساد ك مكافحتو. 14 - 13المادتاف  1
 اتفاقية اإلتحاد اإلفريقي لمنع الفساد ك مكافحتو.مف  1المادة  2
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ا مػع العائػدات التػي تحققػت نتيجػة مصادرة العائدات أك الممتمكات التي تتسػاكل قيمتيػ  -
 الجرائـ المقررة طبقا ليذه االتفاقية،

 إعادة تحكيؿ عائدات الفساد.   -

كمػػػا تمتػػػـز الدكلػػػة الطػػػرؼ المطمػػػكب منيػػػا حسػػػب قكانينيػػػا، بنػػػاءا عمػػػى طمػػػب الدكلػػػة الطػػػرؼ 
جػػة أك اكتسػػب نتي ،الطالبػػة بمصػػادرة أك إرجػػاع أم شػػيء يكػػكف مطمػػكب كػػدليؿ عمػػى ارتكػػاب الجريمػػة 

 الجريمة المطمكب التسميـ بشأنيا ك كجد بحكزة الشخص المطمكب عند اعتقالو أك تـ اكتشافو بعد ذلؾ.

ف عقكبػػة كالتشػػريع الجزائػػرم، حيػػث نػػص المشػػرع أقػػد اتخػػذت التشػػريعات اإلفريقيػػة مكاقػػؼ بشػػ
ك األمػكاؿ    السػالؼ الػذكر عمػى إمكانيػة تجميػد أك حجػز العائػدات  01-06الجزائرم في القػانكف رقػـ 

      ليػػػر المشػػػركعة الناتجػػػة عػػػف ارتكػػػاب جريمػػػة أك أك ػػػر مػػػف الجػػػرائـ المنصػػػكص عمييػػػا، بقػػػرار قضػػػائي 
أك بػػػأمر مػػػف سػػػمطة مختصػػػة؛ ك فػػػي حالػػػة اإلدانػػػة بإحػػػدل جػػػرائـ الفسػػػاد المنصػػػكص عمييػػػا فػػػي ىػػػذا 

عػػػاة اسػػػترجاع القػػػانكف، تػػػأمر الجيػػػة القضػػػائية بمصػػػادرة العائػػػدات ك األمػػػكاؿ ليػػػر المشػػػركعة، مػػػع مرا
األرصدة أك حقكؽ الغير حسف النية، كما تحكـ الجية القضائية برد مػا تػـ اخػتاس أك قيمػة مػا حصػؿ 

أك إخكتو أك زكجو   ك لك انتقمت إلى أصكؿ الشخص المحككـ عميو أك فركعو ،عميو مف منفعة أك ربح
 .1أك أصياره سكاء بقيت تمؾ األمكاؿ عمى حاليا أك كقع تحكيميا إلى مكاسب أخرل 

 يظير مما تقدـ أىمية المصادرة في إطار التصدم لجرائـ الفساد.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ، يتعمؽ بالكقاية مف الفساد ك مكافحتو.2006فبراير سنة  20المؤرخ في  01 -06مف قانكف رقـ  51المادة  1
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 خػػاتمة

إف تغمغػػؿ الفسػػاد بمختمػػؼ مظػػاىره ك أشػػكالو فػػي القػػارة اإلفريقيػػة أدل إلػػى شػػؿ عمميػػة التنميػػة 
مػػػف تػػػـ أصػػػبح يحتػػػؿ مكقعػػػا ميمػػػا فػػػي بػػػرامج اإلصػػػاح االقتصػػػادم ك اإلدارم ك االجتمػػػاعي، فييػػػا، 

 خصكصا في مجاؿ المكافحة القانكنية ك ردع المفسديف.

تعتبػػر ظػػاىرة الفسػػاد مػػف الظػػػكاىر الخطيػػرة نظػػرا ت ارىػػا الكخيمػػػة الممتػػدة إلػػى كػػؿ الجكانػػػب 
ك مػػا تشػػكمو  ،بالمػػاؿ العػػاـ ك اقتصػػاديات الػػدكؿك مساسػػيا  ،خاصػة القطاعػػات الحيكيػػة لمػػدكؿ اإلفريقيػػة

 مف تيديد ألمف ك استقرار القارة اإلفريقية، األمر الذم يحتـ التكتؿ ك التعاكف مف أجؿ التصدم ليا.

ختمػػؼ اليػػـك أف ظػػاىرة الفسػػاد أخػػذت أبعػػادا ال يسػػتياف بيػػا فػػي إفريقيػػا، األمػػر الػػذم أدل نال 
المستكل اإلقميمي في مجػاؿ التعػاكف بػيف  عمى رىا اليدامة سكاءإلى تك يؼ الجيكد لمحد منيا ك مف أ ا

 الػػػدكؿ اإلفريقيػػػة ك العمػػػؿ المشػػػترؾ تحػػػت جنػػػاح االتحػػػاد اإلفريقػػػي لمكاجيػػػة ىػػػذه الظػػػاىرة ،  أك عمػػػى
المسػػتكل الػػكطني مػػف خػػاؿ رسػػـ سياسػػية جنائيػػة أساسػػيا التشػػريعات ك القػػكانيف الفعالػػة لمكاجيػػة جػػرائـ 

  .ك القضائية لمكشؼ عنيا رقابيةالفساد ك اليياكؿ ال

ك مف بيف الجيكد اإلقميمية التي كاف ليا دكر بارز في مكافحة ظاىرة الفسػاد، جيػكد االتحػاد 
، 2003اإلفريقػي اسػتنادا إلػى مػا جػاء فػي إطػار اتفاقيػة االتحػاد اإلفريقػي لمنػع الفسػاد ك مكافحتػو لسػنة 

مقراطيػة ك الدي حيث أكدت عمى ضركرة تعزيز ك حماية حقكؽ اإلنسػاف ك الشػعكب ك دعػـ المؤسسػات 
ك فػػي سػػبيؿ معالجػة كػػؿ األسػػباب الجذريػػة النتشػػار الفسػػاد فػػي  ،ك كفالػة الحكػػـ الراشػػد ك سػػيادة القػػانكف

إفريقيا، تـ كضع ىذه االتفاقية تتكيجا لجيكد القارة في التصدم لمفساد، ىذه الجيكد كػاف ليػا دكر بػارز 
عات الكطنيػػة لمػػدكؿ اإلفريقيػػة، مػػف خػػاؿ تبنػػي محتػػكل االتفاقيػػة ك تجػػريـ كػػؿ صػػكر الفسػػاد فػػي التشػػري

ك اقتصػادية مشػتركة،  ك حضػارية  خاصة أف الدكؿ اإلفريقية تػربط بينيػا خصػائص  ك مميػزات  قافيػة 
 ك االستقرار.   األمر الذم يدعكا إلى المزيد مف التكامؿ لما يضمف ليا التطكر

مػػػف خػػػاؿ تحميمنػػػا ألحكػػػاـ اتفاقيػػػة االتحػػػاد اإلفريقػػػي لمنػػػع الفسػػػاد ك مكافحتػػػو، يظيػػػر جميػػػا  
االىتمػػاـ الػػذم أكاله االتحػػاد ليػػذا النػػكع مػػف الجػػرائـ الػػذم أصػػبح يشػػكؿ أكبػػر تيديػػد لاسػػتقرار ك األمػػف 

التػي تجسػدت اإلفريقي، نظرا لخطكرة الفسػاد ك كعيػا لمكافحتػو، ممػا يسػتكجب تضػافر الجيػكد اإلقميميػة 
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فػػي صػػكرة جيػػكد االتحػػاد اإلفريقػػي فػػي مكافحػػة الفسػػاد ، لمنيػػكض بالتنميػػة الشػػاممة التػػي تسػػعى الػػدكؿ 
 اإلفريقية إلى تحقيقيا.

نجد أيضػا أف اتفاقيػة االتحػاد اإلفريقػي لمنػع الفسػاد ك مكافحتػو تكسػعت فػي تحديػدىا لألفعػاؿ 
الػدكؿ اإلفريقيػة لمػا جػاء فػي إطارىػا مػف جيػكد المككنة لمفساد، عمى ىذا األسػاس اسػتجابت العديػد مػف 

 137 -06 لمكافحة الفساد مف بينيا الجزائر، حيث بمصادقتيا عمى االتفاقية بمكجب المرسـك الرئاسي
عمى اتفاقية االتحاد اإلفريقي لمنع الفسػاد  تصديؽ الجزائرتضمف الم ، 2006أبريؿ سنة  10مؤرخ فيال

، جرمت كؿ أفعػاؿ الفسػاد فػي إطػار قػانكف رقػـ  2003 يكليك سنة 11ك مكافحتو، المعتمدة بمابكتك في 
ك مكافحتػػو، مػػف خػػاؿ  ، المتعمػػؽ بالكقايػػة مػػف الفسػػاد 2006فبرايػػر سػػنة  20المػػؤرخ فػػي  01 – 06

البػػػاب الرابػػػػع منػػػػو؛ تتم ػػػػؿ أفعػػػاؿ الفسػػػػاد الػػػػكاردة فػػػػي ىػػػػذا القػػػانكف بالترتيػػػػب التػػػػالي : رشػػػػكة المػػػػكظفيف 
ي مجػػػاؿ الصػػػفقات العمكميػػػة ، رشػػػكة المػػػكظفيف العمػػػكمييف األجانػػػب ك مػػػكظفي العمػػػكمييف ، الرشػػػكة فػػػ

أك اسػتعماليا عمػى نحػك ليػر  المنظمات الدكلية العمكمية، اختاس الممتمكات مف قبؿ مكظػؼ عمػكمي
ك الرسػػـ ، اسػػتغاؿ النفػػكذ، إسػػاءة  شػػرعي، الغػػدر ، اإلعفػػاء ك التخفػػيض ليػػر القػػانكني فػػي الضػػريبة

، تعارض المصالح، اخذ فكائد بصفة لير قانكنية، عدـ التصريح أك التصريح الكػاذب استغاؿ الكظيفة
بالممتمكات، اإل راء لير المشركع، تمقي اليدايا، التمكيػؿ الخفػي لألحػزاب السياسػية، الرشػكة فػي القطػاع 

ير الخػاص، اخػػتاس الممتمكػػات فػػي القطػػاع الخػػاص، تبيػػيض العائػػدات اإلجراميػػة، اإلخفػػاء، إعاقػػة السػػ
المبمغػػيف ك الضػػحايا، الػػػباغ الكيػػدم، عػػدـ اإلبػػاغ عػػػف ك  الحسػػف لمعدالػػة، حمايػػة الشػػػيكد ك الخبػػراء

الجرائـ، باإلضافة إلى العقكبات المقررة ليػا ك التأكيػد عمػى تشػديدىا فػي حالػة مػا إذا كػاف مػ ا مرتكػب 
 48ر فػي أحكػاـ المػادة الجريمة قاضيا أك مكظفا يمارس كظيفة عميا في الدكلة إلػى ليػره حسػب مػا ذكػ

 السالؼ الذكر. 01- 06مف قانكف رقـ 

إف مكافحػػػة الفسػػػاد فػػػي إفريقيػػػا ليػػػر كػػػافي لكحػػػده إذ البػػػد بالػػػدكؿ اإلفريقيػػػة أف تكاجػػػو أيضػػػا 
ك فػػػي ىػػػذا الشػػػأف نػػػذكر بعػػػض  ،الجػػػرائـ األخػػػرل السػػػيما مكافحػػػة الجريمػػػة المنظمػػػة، تبيػػػيض األمػػػكاؿ

اإلعانػػات الصػػادرة عػػف االتحػػاد اإلفريقػػي كػػإعاف الرقابػػة ضػػد االتجػػار ليػػر المشػػركع ك اإلسػػراؼ فػػي 
، باإلضافة إلى المكقؼ اإلفريقي المشترؾ حػكؿ الكقايػة مػف  2006 -2002المخدرات في إفريقيا لعاـ 

 .2004الجريمة ك العدالة الجنائية لسنة 
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 الدراسة إلى بعض الماحظات :   نتكصؿ مف خاؿ

إف ظػػاىرة الفسػػاد ىػػي ظػػاىرة مازمػػة لممجتمػػع البشػػرم فػػي كافػػة مراحػػؿ تطػػكره التاريخيػػة،  -
 تشترؾ مجمكعة مف العكامؿ في إحدا يا ك انتشارىا، يتطمب استئصاليا العديد مف التحديات. 

لمػػػدكؿ  ىنػػػاؾ تشػػػابو كبيػػػر بػػػيف مػػػا ىػػػك منصػػػكص عميػػػو فػػػي مختمػػػؼ التشػػػريعات الكطنيػػػة -
اإلفريقيػػػة بشػػػأف مكافحػػػة الفسػػػاد ك اتفاقيػػػة االتحػػػاد اإلفريقػػػي لمنػػػع الفسػػػاد ك مكافحتػػػو فػػػي عػػػدة مسػػػائؿ، 
كجمػػػػع المعمكمػػػػات المتعمقػػػػة بالفسػػػػاد ك اتخػػػػاذ مجمكعػػػػة مػػػػف اإلجػػػػراءات ك الكسػػػػائؿ الازمػػػػة لمتابعػػػػة 

 ك محاكمتيـ ك معاقبتيـ. المجرميف

 

ف الفساد ك مكافحتو في القارة اإلفريقيػة إال أنػو بالرلـ مف سف تشريعات ك آليات لمكقاية م -
ال تػػزاؿ معظػػـ الػػدكؿ اإلفريقيػػة تحتػػؿ المراتػػب األخيػػرة دكليػػا فػػي تقػػارير المنظمػػات ليػػر الحككميػػة، ممػػا 
يستمـز كضػع إسػتراتيجية دقيقػة ك نظػـ رقابيػة جػد فعالػة لمكاجيػة الفسػاد ك منحيػا اسػتقالية اكبػر لمقيػاـ 

 انكنا. بمياميا المخكلة ليا ق

 لعؿ أىـ التكصيات التي نتكصؿ إلييا لمعالجة مشكات الفساد في إفريقيا ىي كالتالي :

محاربػػة الفسػػاد عمػػى كافػػة المسػػتكيات مػػف خػػاؿ تحػػديث القػػكانيف ك معاقبػػة مرتكبػػي جػػرائـ  -
 الفسػػاد فػػي القطػػاعيف العػػاـ ك الخػػاص، مػػف خػػاؿ تفعيػػؿ ك دعػػـ الػػدكر الرقػػابي ك التأكيػػد عمػػى االلتػػزاـ

 باألخاؽ المينية.

 نشر  قافة النزاىة ك الشفافية ك حفظ الماؿ العاـ. -

 التكعية لخطكرة ىذه الظاىرة ك آ ارىا الكخيمة. -

تعزيز اتليات الخاصة بضبط الفساد ك تجريمو بمختمؼ أشكالو ك تفعيؿ القكانيف المتعمقة  -
 بالفساد ك تطبيقيا.

المقكمػػػات التػػي تمكػػف مػػػف القيػػاـ بعممػػػو إصػػاح النظػػاـ القضػػػائي ك تػػكفير اإلمكانيػػات ك  -
 بنزاىة.

 التركيز عمى التعاكف اإلفريقي ك الدكلي لمكافحة الفساد. -

ضركرة كجكد إدارة مالية قكية لتقػدير النتػائج ك الػذم يسػاعد فػي تقيػيـ المشػاريع ك البػرامج  -
 ك مدل تناسب النفقات العمكمية في تحقيؽ األىداؼ المرجكة.
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خطػػكرة ظػػاىرة الفسػػاد، مػػف خػػاؿ كضػػع معػػايير عمػػى أساسػػيا يػػتـ الػػكعي لػػدل المػػكظفيف ب -
    اختيارىـ ك تقكيـ أداءىـ الميني ك التي مف شأنيا تعميؽ اإلدراؾ ك اإلحساس أف قدراتو  ك نزاىتػو 

ك أف كػؿ المسػاس بػأخاؽ المينػة يػؤدم إلػى ارتكػاب أعمػاؿ  ،ك إخاصو ىي الكسػيمة لتحقيػؽ ذاتػو    
 ف ذلؾ متابعتو جزائيا عمى الفعؿ المجرب قانكنا.منافية ليا ك اك ر م

مراجعػة بشػكؿ دكرم التشػريع القػػائـ ك عنػد الضػركرة تشػديد العقكبػػة فػي حالػة عػدـ االلتػػزاـ  -
 بو.

 التأكيد عمى سيادة القانكف ك تطبيقو عمى جميع الفئات. -

 ضماف استقالية األجيزة الرقابية شرط جكىرم إلنجاح مكافحة الفساد. -

مبادئ الجػدارة ك الكفػاءة أ نػاء التكظيػؼ فػي القطػاع العػاـ لتػكلي المناصػب األك ػر مراعاة  -
 عرضة لمفساد، مع السير عمى إعداد برامج تككينية ك تكعػكية بمخاطر الفساد.

ف مكافحػػة الفسػػاد ك اإلجػػراءات الكقائيػػة الكاجػػب اتخاذىػػا مػػف قبػػؿ أإعػػداد بػػرامج تكعيػػة بشػػ -
 عمييا قانكنا. الجيات المكمفة بالمياـ المنصكص

 ،نخمص مما سبؽ أف الفساد لو آ ار سمبية مدمرة عمى اقتصػاديات الشػعكب اإلفريقيػة خاصػة
ك الجػكع         ك األمف العاـ لممجتمع الدكلي عامة، كما يؤدم إلػى انتشػار اتفػات االجتماعيػة كػالفقر 

ية في تسػيير الشػأف العػاـ، لػذلؾ ض مبادئ الديمقراطك أنو يقكّ  ،ك البطالة ك انحطاط القيـ االجتماعية 
كجػػب مكافحػػة جػػرائـ الفسػػاد عمػػى المسػػتكياف الػػكطني ك اإلقميمػػي فػػي إطػػار التعػػاكف القضػػائي المشػػترؾ 

 بيف الدكؿ اإلفريقية في كنؼ االتحاد اإلفريقي.
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 المالحػػؽ

 األوؿلممحؽ ا
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  خامسالممحؽ ال

  (  منااثقرارات قضائية صادرة عف المحكمة العميا، الجزائر، جرائـ الفساد، )مف أوال  إلى 

 22/01/2118قرار بتاريخ  531000ممؼ رقـ أوال : 

 ؿ( ك مف معيػػػا –ضد )ص ع(  –)ف قضية 

 –تزوير محررات رسمية أو عمومية  –تزوير محررات عرفية  : الموضػػػوع

 .محرر عرفي –غرفة االتياـ  –جناية  –جنحة  –موثؽ                  

 .220، ك 216/3، 215، 214قانكف العقكبات : المكاد :                  

 

 

 

 

 

 إف المحكمة العميا

المكتػػػكب    بعػػػد االسػػػتماع إلػػػى السػػػيد ...................... الػػػرئيس المقػػػرر فػػػي تػػػاكة تقريػػػره 
ك إلى السيدة .................. المحامية العامة في تقديـ طمباتيا المكتكبة ك الرامية إلى نقػض القػرار 

 المطعكف فيو.

فصا في الطعف بالنقض المرفكع مف طرؼ النائب العاـ لدل مجمس قضػاء .......... ضػد 
القاضػػي  2007/09/17.... بتػػاريخ القػػرار الصػػادر عػػف لرفػػة االتيػػاـ التابعػػة لمجمػػس قضػػاء .......

 بإحالة المتيميف :

        (7س(  –)ـ  (6ـ(  –)ع  (5ج(  –)ع  (4ز(  –)ب  (3ف(  –)ش  (2ؿ(  –)ص  (0
 ر( –ع  –)ب 

 

المبدأ : يعد قرارا قضائيا مشوبا بالتناقض و منعدـ األساس القانوني مستوجبا النقض، قرار    
.غرفة االتياـ المعتبر محررات منجزة مف طرؼ موثقة غير مشيرة، وثائؽ عرفية     
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عمى محكمة الجنح مف أجؿ التزكير فػي محػررات عرفيػة ك إداريػة ك اسػتعماؿ المػزكر ك مراجعػة عقػكد 
تبديد أمكاؿ  عمكمية ك اسػتعماليا عمػى نحػك ليػر  -النصب  - مخالفة لألحكاـ التشريعية ك التنظيمية

ؽ ع   ك المػػػػادة  42 – 372 – 223 – 222 – 220 – 216/05شػػػػرعي ك المشػػػػاركة طبقػػػػا لممػػػػكاد 
 06/01.1مف القانكف  29

 ع( –)ب  (2ط( ك  –)ف  (0ك انتفاء كجو الدعكل لصالح المتيميف   
النائػب العػاـ الطػاعف تػدعيما لطعنػو ك المتضػمف كجيػا بعد االطاع عمى التقرير الػذم قدمػو 

 كاحدا لمنقض.
 و عميو فإف المحكمة العميا

 

 حيث أف الطعف بالنقض استكفى أكضاعو القانكنية فيك مقبكؿ شكا. :مف حيث الشكؿ 
 : مف حيث الموضوع

و عػػف الوجػػو الوحيػػد المثػػار مػػف طػػرؼ النيابػػة الطاعنػػة : المػػأخوذ مػػف انعػػداـ و قصػػور 
 : األسباب

بػػدعكل أف لرفػػة االتيػػاـ تكصػػمت مػػف خػػاؿ قرارىػػا إلػػى إحالػػة بعػػض المتيمػػيف عمػػى محكمػػة 
أف الكقائع المنسكبة إلييـ ال تكف إال جنح ك انتفاء كجػو الػدعكل لممتيمػيف       )ف  الجنح عمى أساس

 ع(، -)ب  ك ط( -
دكف تحميػػؿ صػػحيح ك كػػؿ ذلػػؾ بػػدكف تمحػػيص األدلػػة ك القػػرائف المكجػػكدة ضػػد المتيمػػيف ك 

 لمكقائع مف أجؿ حسف تكييفيا ك إسنادىا، ك مف  مة تككف لرفة االتياـ قد عرضت قرارىا لمنقض.
ؿ( عمػى محكمػة  –ك حيث يتبيف مف القرار المطعػكف فيػو أف لرفػة قػد أحالػت المتيمػة )ص 

إل باتيػػا  الجػػنح عمػػى أسػػاس جنحػػة التزكيػػر فػػي محػػررات عرفيػػة بتزييػػؼ الكقػػائع التػػي أعػػدت المحػػررات
ؽ ع، ك بػػررت ىػػذه النتيجػػة التػػي تكصػػمت إلييػػا عمػػى   أف العقػػكد   220ك   216/03طبقػػا لممػػادتيف 

المحررة مف طرؼ المتيمة بأكضاع ك شركط لير قانكنية لـ تشير ك بذلؾ تعتبر محررات عرفية ك قد 
 ضمنتيا كقائع لير صحيحة ... .

يػاـ نفسػيا تقػع تحػت طائمػة أحكػاـ المػادة ك حيث  أف الكقائع المعركضة مف طرؼ لرفة االت
ؽ ع التي تعاقب   كؿ قاضي أك مكظؼ أك قائـ بكظيفػة عمكميػة قػاـ أ نػاء تحريػره محػررات مػف  215
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أعماؿ كظيفتو بتزييؼ جكىرىا أك ظركفيا بطريػؽ الغػش ...   ك عميػو فػإف النتيجػة التػي تكصػمت إلييػا 
ضة عمييا ك ىك ما يشكؿ الخطأ في التكييؼ القػانكني لرفة االتياـ جاءت متناقضة مع الكقائع المعرك 

 المعتمد مف طرفيا.
كما أنيا لـ تكضح األساس القانكني الذم اعتمدت عميو لما اعتبرت أف عدـ شير المحررات 

 1المنجرة مف طرؼ المك قة تجعؿ منيا ك ائؽ عرفية.
نعػػػدـ األسػػػاس ك عميػػػو فػػػاف القػػػرار المطعػػػكف فيػػػو جػػػاء مشػػػكب بالتنػػػاقض فػػػي األسػػػباب ك م

 القانكني ك يترتب عف ذلؾ نقض القرار المطعكف فيو برمتو.
 فمػيػػػػػػذه األسبػػػػػػػاب

بقبكؿ طعف النائػب العػاـ شػكا ك مكضػكعا    ك : الغرفة الجنائية  –تقضي المحكمة العميا 
لرفػة االتيػاـ مشػكمة  –بنقض ك إبطاؿ القرار المطعكف فيو ك إحالة الدعكل ك األطراؼ نفس المجمػس 

 2تشكيا آخر لمفصؿ فييا مف جديد طبقا لمقانكف.
 إبقاء المصاريؼ عمى الخزينة العامة.

الغرفػػة الجنائيػػػة القسػػػـ  –بػػذا صػػػدر القػػرار بالتػػػاريخ المػػذككر أعػػػاه مػػف قبػػػؿ المحكمػػة العميػػػا 
 األكؿ المتركبة مف السادة :
......................... 

......................... 
......................... 

.......................... 

 رئيس القسػػػػػـ رئيسا مقررا
 مستشػػػػػػػػػػػػػارا
 مستشػػػػػػػػػػػػػارا
 مستشػػػػػػػػػػػػػارا

 
 بحضكر السيدة :.................... المحامي العاـ ،
 ك بمساعدة السيدة :....................أميف الضبط.
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 24/10/2117قرار بتاريخ  427994ممؼ رقـ ثانيا : 

 ع( –)ف ك  ج( –ب  –)ـ أ( ك مف معو ضد  –قضية ) أ 

  –تبديد أمواؿ عمومية  –اختالس أمواؿ عمومية  : الموضػػػوع                      

 فساد. –قانوف أصمح لممتيـ                       

 الدستكر.                      

 119ك  2قانكف العقكبات : المادتاف :                       

 .29: المادة  01 – 06قانكف رقـ :                       

 

 

 

 

 

 العمياإف المحكمة 

لػى  ..……………بعد االستماع إلى السيد  المستشار المقرر في تػاكة تقريػره المكتػكب، كاا
 المحامي العاـ في تقديـ طمباتو المكتكبة. …………………السيد

ب( ،  –خ(،)أ  –أ(، )ب  –بعد االطاع عمى الطعف بالنقض المرفكع مف طرؼ كؿ مف )أ 
 الصػادر بتػاريخ ..…………لمجمػس قضػاء س( ضػد قػرار لرفػة االتيػاـ –أ  –أ( ك )ب  –)ب 

1  :
القاضي بإحالتيـ عمى محكمة الجنايات لػنفس الجيػة القضػائية بتيمػة اخػتاس      ك  07/09/2005

دج بالنسػػبة لػػألكؿ إضػػرارا بالمديريػػة الكالئيػػة لمبريػػد ك  10.000.000تبديػػد أمػػكاؿ عمكميػػة بمبمػػ  يفػػكؽ 
ي ك ال الػث مػع التبديػد أخيػرا المشػاركة فػي اخػتاس مبمػ  المكاصات ك المشاركة في ذلؾ بالنسبة لم ػان

 دج لمرابعة ك الخامسة. 10.000.000يفكؽ 

                                                           
1
 .2007ال اني العدد  –مجمة المحكمة العميا  

 

المبدأ : صدور قانوف جديد أقؿ شدة، بعد صدور قرار مف غرفة االتياـ يحيؿ إلى محكمة 
الجنايات، و قبؿ فصؿ المحكمة العميا في الطعف بالنقض في ىذا القرار، يؤدي إلى إبطاؿ 
 القرار و ليس إلى نقضو، عمال بالمبدأ الدستوري القاضي بمساواة الجميع أماـ القانوف.
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حيػػػث أف المحػػػامي العػػػاـ لػػػدل المحكمػػػة العميػػػا قػػػدـ طمباتػػػو الكتابيػػػة الراميػػػة إلػػػى عػػػدـ قبػػػكؿ 
 الطعكف شكا.
 أف الطعكف استكفت أكضاعيا القانكنية فيي مقبكلة شكا. حيث

س( قػػػػػػػػػػػػدمت كػػػػػػػػػػػػؿ منيمػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػذكرة بكاسػػػػػػػػػػػػطة  –أ  –أ( ك )ب  – أف )ب حيػػػػػػػػػػػػث
، بػػالقكؿ أف إحالػػة مػػأخوذ مػػف مخالفػػة القػػانوف وجيػػا وحيػػدا لمػػنقضأ ػػارت فييػػا ..…………األسػػتاذ

مػػػف  29مػػػف قػػػانكف العقكبػػػات التػػػي تػػػـ تعكيضػػػيا بالمػػػادة  119المتيمػػػيف الطػػػاعنيف عمػػػى نػػػص المػػػادة 
بالكقاية مف الفساد ك ىي أقؿ شدة مف السابقة  المتعمؽ 2006.02.20المؤرخ في :  01 – 06القانكف 

إذ أصبحت كاقعة اخػتاس أمػكاؿ عمكميػة تشػكؿ جنحػة ك ىػي أصػمح لممتيمػيف فيتعػيف تطبيػؽ القػانكف 
 الجديد.

حيػػث أف مػػا ذكرتػػو الطاعنتػػاف مؤسػػس ذلػػؾ أف المحكمػػة العميػػا اسػػتقر اجتيادىػػا عمػػى إلغػػاء 
صػػؿ فػػي الطعػػف ضػػده يصػػدر قػػانكف جديػػد يجعػػؿ مػػف القػػرار الصػػادر فػػي عيػػد قػػانكف سػػابؽ ك قبػػؿ الف

مف قانكف العقكبات التي تنص عمى عدـ  2عقكبة الجريمة محؿ المتابعة أقؿ شدة ك ىذا تطبيقا لممادة 
رجعيػػػة قػػػانكف العقكبػػػات إلػػػى الماضػػػي إال مػػػا كػػػاف منػػػو أقػػػؿ شػػػدة مػػػف جيػػػة ك تنفيػػػذا لممبػػػدأ الدسػػػتكرم 

 القاضي بمساكاة الجميع أماـ القانكف.
مػػػف قػػػانكف اإلجػػػراءات  500حيػػػث أف حػػػاالت الػػػنقض مػػػذككرة عمػػػى سػػػبيؿ الحصػػػر بالمػػػادة 

الجزائيػػة ك ىػػي تعنػػي أف قضػػاة المكضػػكع قػػد أخطئػػكا فػػي تطبػػيقيـ لمقػػانكف األمػػر الػػذم لػػيس كػػذلؾ فػػي 
دعكل الحاؿ إذ ال تجكز مؤاخذتيـ عمى عدـ التطبيؽ قانكف لـ يكف قد ظير بعد إلى الكجػكد ك ىػك مػا 

لممحكمة العميا بالنقض لير أف ىذا ال يمنعيا مف القضاء باإلبطػاؿ إلفػادة المتيمػيف بالقػانكف  ال يسمح
 1الجديد الذم ىك أصمح ليـ. 

ب( الػػػػذيف لػػػػـ  –خ( ك )أ  –أ(، )ب  –حيػػػػث أف ىػػػػذه األسػػػػباب تتعمػػػػؽ أيضػػػػا بالطػػػػاعنيف )أ 
 يقدمكا مذكرات طعكنيـ لكف نظرا لحسف سير العدالة يتعيف تمديد اإلبطاؿ إلييـ.
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 فمػيػػػػػػذه األسبػػػػػػػاب
 

 الغرفة الجنائية : –تقضي المحكمة العميا 
 قبكؿ الطعكف شكا ك مكضكعا.     
 ك بإبطاؿ القرار المطعكف فيو.     
 أماـ نفس الجية القضائية مشكمة تشكيا أخر لمفصؿ فييا مجددا.ك إحالة القضية ك األطراؼ      

 مصاريؼ الدعكل عمى الخزينة العمكمية.
ك         –الغرفػة الجنائيػة  –بذا صدر القػرار بالتػاريخ المػذككر أعػاه مػف طػرؼ المحكمػة العميػا      

 المتشكمة مف السادة :
…………………. 
…………………. 
…………………. 

…………………. 
…………………. 
…………………. 
…………………. 
…………………. 
…………………. 

 الػػػػػػػػػرئيس 
 المستشػػػار المقػػرر

 المستشػػػػػػػػػار
 المستشػػػػػػػػػار
 المستشػػػػػػػػارة
 المستشػػػػػػػػػار
 المستشػػػػػػػػػار
 المستشػػػػػػػػػار
 المستشػػػػػػػػارة

 
 المحامي العاـ ، .…………………بػحضكر الػػػػػػػسيد / 

 1أمينة قسـ الضبط. .…………………ك بمساعدة الػػػسيدة / 
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 20/13/2117قرار بتاريخ  436870ممؼ رقـ ثالثا : 

 (ع -ف ب( ك مف معيا ضد ) –قضية ) ب

 فساد -أصمح لممتيـ  قانوف–اختالس أمواؿ عمومية  الموضوع :

 119ك  2قانكف العقكبات : المادتاف : 

 .29: المادة  01 – 06قانكف رقـ : 

 

 

 

 

 

 إف المحكمة العميا

بعػػد االسػػتماع إلػػى السػػيد ...................... المستشػػار المقػػرر فػػي تػػاكة تقريػػره المكتػػكب 
 كالى السيدة ........................ المحامية العامة في طمباتو الكتابية.

ع( ضػػػد الحكػػػـ  –ع( ، )ب  –ب( ، )ؽ  –فصػػػا فػػػي الطعػػػكف بػػػالنقض المرفكعػػػة مػػػف )ب 
القاضػػػي  21/02/2006ر عػػػف محكمػػػة الجنايػػػات لػػػدل مجمػػػس قضػػػاء.................... فػػػي الصػػػاد

( سػػػنكات سػػػجنا مػػػف أجػػػؿ المشػػػاركة فػػػي اخػػػتاس أمػػػكاؿ عمكميػػػة األفعػػػاؿ 06ب( بسػػػت ) –عمػػػى )ب 
مكرر مف قانكف العقكبػات ك عمػى   )ؽ  119 – 4/ 119 – 42المنصكص ك المعاقب عمييا بالمكاد 

دج لكػؿ منيمػا مػف أجػؿ  20 000( سنكات حبسػا نافػذا ك لرامػة قػدرىا 03ع( ب اث ) –ع( ، )ب  –
 ذات الكقائع.

مسجؿ بالنيابة العامة لػدل المحكمػة  04/04/2006ع( تقدـ بطمب  –حيث أف الطاعف )ب 
صرح بمكجبو أنو ينازؿ عف طعنو المسجؿ ضػد الحكػـ الصػادر عػف محكمػة  03/07/2006العميا في 

( 03القاضػػػػي عميػػػػو بػػػػ اث ) 21/02/2006ل مجمػػػػس قضػػػػاء ........... المػػػػؤرخ فػػػػي الجنايػػػػات  لػػػػد

 

المبدأ :عمال بقاعدة تطبيؽ القانوف األصمح لممتيـ، تطبؽ المادة 92 مف القانوف        
المتعمؽ بالوقاية مف الفساد و مكافحتو، عمى فعؿ اختالس أمواؿ عمومية،  60 – 60 

مف قانوف العقوبات، الممغاة. 002حتى و لو كاف ىذا الفعؿ مرتكبا في ظؿ المادة   
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سنكات حبسا نافذا مف أجؿ المشاركة في اختاس أمكاؿ عمكمية ك صدر بشأف طمبو أمػر عػف الػرئيس 
 األكؿ لدل المحكمة العميا يشيد لو بتنازلو عف طعنو.

 انكنية فيما مقبكليف شكا.ع( استكفيا أكضاعيما الق –ب( ، )ؽ  –ك حيث أف طعني )ب 
ب( عػف طريػؽ ككيمييػا األسػتاذيف ................ ك ...............  –ك حيث قدمت )ب 

 مذكرتيف تدعيما لطعنيا حكت األكلى كجييف لمنقض، فيما ضمنت ال انية  ا ة أكجو لمنقض.
ىا كجيػػػيف ع( مػػػذكرة عػػػف طريػػػؽ ككيمػػػو األسػػػتاذ....................حكا –ك حيػػػث قػػػدـ )ؽ 

 لمنقض.
 ك حيث قدمت المحامية العامة طمبات كتابية ترمي إلى رفض الطعنيف.

 ب( : مذكرة األستػػػػاذ .......................-حػػػػػوؿ طعػػػػػػف )ب
الصادر  01-06المأخكذ مف مخالفة القانكف رقـ :عف الفرع الثالث مف الوجو الثالث مسبقا 

 ،20/02/2006في 
-06بو الطاعف في ىذا الفرع عمى الحكـ المطعكف فيو تجاىمػو لمقػانكف     حاصؿ ما يعيب

مف قانكف العقكبات ك الذم جعؿ األفعاؿ المسندة  119المعدؿ لممادة  20/02/2006الصادر في  01
 لمطاعنة تككف جنحة معاقبا عمييا بالحبس.

يتضح أف محكمة  21/02/2006حيث بالفعؿ بالرجكع إلى الحكـ المطعكف فيو الصادر يـك 
الجنايات أدانت الطاعنة عف جـر المشاركة في اختاس أمكاؿ عمكمية الفعؿ المنصكص   ك المعاقب 

 مف قانكف العقكبات ك التي تقرر عقكبة السجف المؤبد. 119/4 – 42عميو بالمكاد 
 المتعمػػؽ بالكقايػػة مػػف الفسػػاد ك مكافحتػػو ك إلغػػاء 01-06لكػػف حيػػث ال ابػػت مػػف القػػانكف رقػػـ 

التػي  01-06مػف القػانكف رقػـ  29مف قانكف العقكبػات ك تعكيضػيما بأحكػاـ المػادة  119أحكاـ المادة 
 تعاقب عمى ذات فعؿ اختاس أمكاؿ عمكمية بالحبس مف سنتيف إلى عشر سنكات حبسا.

ك مف  مة فاف محكمة الجنايات ك عمى الرلـ مف أف الكقائع تمت في ظؿ القػانكف القػديـ إال 
 الرجعي يجد مجالو لمتطبيؽ طالما  بت أف النص القانكني الجديد ىك األصمح لممتيمة.أف األ ر 

اعتبػػار الفػػرع ال الػػث مػػف  –ك دكف مناقشػػة بػػاقي مػػا أ يػػر –تعػػيف  –ك حيػػث متػػى  بػػت ذلػػؾ 
ك ترتػػب عػػف ذلػػؾ نقػػض الحكػػـ دكف حاجػػة إلػػى مناقشػػة بػػاقي مػػا أ يػػر مػػف  –الكجػػو ال الػػث فػػي محمػػو 

 الطاعنة.
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ع( أديػػف عػػف نفػػس الجػػـر ك كفقػػا لػػنص قػػانكني ممغػػى       –ك حيػػث متػػى تبػػيف لممحكمػػة أف )ؽ 
 ك في لير صالحو تعييف تمديد الطعف لو دكف حاجة إلى مناقشة ما أ اره الطاعف.

 
 فمػيػػػػػػذه األسبػػػػػػػاب

 
 :الغرفة الجنائية  –تقضي المحكمة العميا 

 . 04/04/2006ع( المتنازؿ عف طعنو ابتداء مف  –بأال كجو لمفصؿ في طعف )ب 
 ع( شكا ك مكضكعا. –ب( ك ) ؽ  –بقبكؿ طعني )ب 

ع( أمػػاـ نفػػس محكمػػة الجنايػػات  –ب( ك ) ؽ  –بػػنقض الحكػػـ المطعػػكف فيػػو ك إحالػػة الطػػاعنيف )ب 
 مشكمة تشكيا آخر لمفصؿ في القضية مف جديد كفقا لمقانكف.

 المصاريؼ عمى الخزينة العامة.
  –القسػـ ال ػاني –الغرفػة الجنائيػة  –بذا صدر القػرار بالتػاريخ المػذككر أعػاه مػف طػرؼ المحكمػة العميػا 

 ك المتشكمة مف السادة :
......................... 
......................... 
......................... 

......................... 

......................... 
......................... 

 

 رئػيس قسػػػػػػػػػـ
 المستشػػار المقػػػػػرر

 المستشػػػػػػػػػػػار
 المستشػػػػػػػػػػػار
 المستشػػػػػػػػػػػار
 المستشػػػػػػػػػػػار

 
 بػحضكر الػسيد ة :..................... المحامية العامة ،
 ك بمساعدة الػػسيد :........................ أميف الضبط.
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 27/13/2110قرار بتاريخ  241561ممؼ رقـ :  رابعا

 (ع -ف ـ( ضد ) –قضية ) ؿ

 تعدد صكرىا  –كاقعتاف  –اختاس أمكاؿ عمكمية  –كرقة األسئمة الموضوع : 

 مخالفة القانكف –سؤاؿ مركب    

المبدأ : إف اإلجابة بنعـ عف السؤاؿ الرئيسي المتعمؽ بكاقعتيف مختمفتيف مف حيث األركاف           
ك العناصر يجعؿ منو مركبا حيث يصبح المتيـ مرتكبا لجميع صكر الكاقعة ك عميو كاف عمى محكمة 

الجنايات أف تضمف لسؤاؿ اإلدانة كاقعة كاحدة ك بصكرة كاحدة حتى يتسنى ليا إعطاء الجكاب 
 الصحيح.  

                                       
 قػػػرار                         

فػػػػػػي جمسػػػػػػتيا العمنيػػػػػػة المنعقػػػػػػدة بتػػػػػػاريخ :                   –الغرفػػػػػػة الجنائيػػػػػػة  –أصػػػػػػدرت المحكمػػػػػػة العميػػػػػػا 
 ـ( –) ؿ  -، ك بعد المداكلة القانكنية القرار اتتي نصو : بيف :  2001/  03/  27

 –.........................–المسجكف بمؤسسة إعادة التربية 
ككيمػػػو األسػػػتاذ / .......................... المحػػػامي المقبػػػكؿ لػػػدل المحكمػػػة العميػػػا، الكػػػائف 

 –....................–.…………………………………مقره، 
 الطػػاعف بالػػنقض مف جيػػة

 ك بيف : النيابة العامة 
 بالنقض مف جية أخػػػرىالمطعوف ضدىا       

بعػػػد االسػػػتماع إلػػػى السػػػيد :........................... المستشػػػار المقػػػرر فػػػي تػػػاكة تقريػػػره 
 المكتكب، ك إلى السيد : ......................... المحامي العاـ في تقديـ طمباتو المكتكبة.

الصػػػػادر عػػػػف  ـ ( ضػػػد الحكػػػػـ  –بعػػػد االطػػػػاع عمػػػػى الطعػػػف بػػػػالنقض المرفػػػػكع مػػػػف : ) ؿ 
ك القاضػػػي عمػػػى المػػػتيـ  1999/  06/  15محكمػػػة الجنايػػػات بمجمػػػس قضػػػاء ............ بتػػػاريخ : 

 بعشر سنكات سجنا مع الغرامة المالية مف أجؿ اختاس أمكاؿ عمكمية.
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ؿ( قػػدـ عريضػة بكاسػػطة ككيمػػو المحػػامي ...........................  –حيػث أف الطػػاعف )ـ
 نقض.ضمنيا كجيا كحيدا لم

 حيث أف الطاعف معفى مف تسديد الرسـ القضائي.
 ـ ( مستكؼ ألكضاعو القانكنية فيك مقبكؿ شكا.  –حيث أف طعف ) ؿ 

 حيث أف النائب العاـ لدل المحكمة العميا قدـ مذكرة برأيو القانكني انتيى فييا إلى الرفض.
 لفة القانكف.ك المأخكذ مف مخا عف الوجو المثار تمقائيا مف المحكمة العميا :

 حيث أف محكمة الجنايات صالت األسئمة المتعمقة بكاقعة االختاس عمى النحك التالي :
  ىػػؿ أف المػػتيـ مػػذنب الرتكابػػو جنايػػة اخػػتاس أك تبديػػد أك حجػػز عمػػدا ك بػػدكف كجػػو  -1

 حؽ أك سرقة أمكاؿ عمكمية أك خاصة أك أمكاال منقكلة ؟  .

السػؤاؿ األكؿ قػد كضػعت تحػت يػد المػتيـ سػكاء  أف األمكاؿ المنقكلة المذككرة في   ىؿ -2
 بمقتضى كظيفتو أك بسببيا ؟  .

  ىؿ أف المتيـ يعػد قاضػيا أك مكظفػا أك ضػابطا عمكميػا أك شػخص تحػت أيػة تسػمية  -3
 يسيـ في خدمة مؤسسة اقتصادية عمكمية ؟  .

الصػكر حيث يتبيف مف صيالة السؤاليف األكؿ ك ال الث أف محكمػة الجنايػات ضػمنت جميػع 
مف قانكف العقكبات في السؤاؿ األكؿ بحيػث ال يتبػيف إف كانػت الكاقعػة تتعمػؽ  119التي عددتيا المادة 

باختاس أك سرقة أك حجز ك في ىذا لمكض ال يمكػف أعضػاء محكمػة الجنايػات مػف إعطػاء الجػكاب 
في عػف السػؤاؿ تمغػى أمػاـ محكمػة الجنايػات، فاإلجابػة بػالن الصحيح لمكاقعة التي أحيؿ المتيـ مف أجميا
ك اإلجابة تجعؿ المػتيـ مرتكبػا لجميػع صػكر الكاقعػة    ك  اكؿ صكر الكاقعة ك قد يككف مرتكبا إلحداى

قد يكػكف فػي كاقػع الحػاؿ مرتكبػا لكاحػدة منيػا فقػط ىػذا مػف جيػة ك مػف جيػة أخػرل فػإف السػؤاؿ تضػمف 
اس ك السػرقة ك مػف  ػـ كػاف عمػى كاقعتيف مختمفتيف مف حيث األركاف ك العناصر ك ىما كاقعتػا االخػت

محكمػػة الجنايػػات أف تضػػمف السػػؤاؿ كاقعػػة كاحػػدة ك بصػػكرة كاحػػدة فػػإف تعػػددت صػػكر الكاقعػػة المنسػػكبة 
 إلى المتيـ فميا أف تضع لكؿ صكرة سؤاال مستقا.

حيث أف السؤاؿ ال الث يتضمف عػدة أنػكاع مػف الكظػائؼ المختمفػة فػا يتبػيف منػو مػا إذا كػاف 
أك ضػػابطا عمكميػػا أك شخصػػا تحػػت أيػػة تسػػمية ك فػػي ىػػذا لمػػكض ال يسػػاعد أعضػػاء  المػػتيـ قاضػػيا

 محكمة الجنايات عمى إعطاء الجكاب الصحيح لمسؤاؿ.
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حيػػث يتبػػيف مػػف االطػػاع عمػػى محضػػر المرافعػػػات أنػػو ليػػر مميػػكر بتكقيػػع كػػؿ مػػف رئػػػيس 
جراءات الجزائية تستكجب مف قانكف اإل 12فقرة  314الجمسة ك كاتبيا ك في ىذا مخالفة ألحكاـ المادة 

 نقض الحكـ دكف مناقشة الكجو الم ار مف الطاعف.
 

 فمػيػػػػػػذه األسبػػػػػػػاب
 -الغرفة الجنائية  –تقضي المحكمة العميا

 بقبكؿ الطعف شكا ك بتأسيسو مكضكعا.
ك بػنقض ك إبطػاؿ الحكػـ المطعػكف فيػو، ك بإحالػة القضػية إلػى نفػس الجيػة القضػائية مشػكمة 

 ىيئة أخرل لمفصؿ في الدعكل مف جديد طبقا لمقانكف.مف 
 ك المصاريؼ القضائية عمى الخزينة العامة.

            –الغرفػػػة الجنائيػػػة  –بػػػذا صػػػدر القػػػرار بالتػػػاريخ المػػػذككر أعػػػاه مػػػف طػػػرؼ المحكمػػػة العميػػػا 
 ك المتشكمة مف السادة :

........................... 
........................... 
........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

 الػػرئػػػػيػػػػػس
 المستشػػػػار المقػػػرر

 المستشػػػػػػػػػػػار
 المستشػػػػػػػػػػػار
 المستشػػػػػػػػػػػار
 المستشػػػػػػػػػػػار
 المستشػػػػػػػػػػػار
 المستشػػػػػػػػػػػار

 
 ك بػحضكر الػػػػػػػسيد :

 المحامي العاـ،                                                                  
                                      .................................. 

 يد :ك بمساعدة الػػػس
 أميف الضبط.                                                                   

                                           ............................. 
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 20/02/0999قرار بتاريخ  233113ممؼ رقـ :  خامسا

 ع . ؽ( –ع( ضد )ؼ  –قضية ) ف

  –دمػج الظػرؼ المشػدد بالسػؤاؿ الرئيسػي         –اختاس أمكاؿ عمكمية  –كرقة األسئمة الموضوع : 
 مخالفة اإلجراءات. –سؤاؿ متشعب 

المبدأ : إف تصاعد العقكبة في المادة 111 مف قانكف العقكبػات مػف الفقػرة 2 إلػى الفقػرة 6 يشػكؿ كػا 
قانكف اإلجراءات الجزائية.مف  305منيا ظرفا مشددا يتعيف طرح سؤاؿ مستقؿ لكؿ منيا كفقا  لممادة   

ك أف دمج المبم  المختمس ضمف السؤاؿ الرئيسي يجعمو معقدا يترتب عميو النقض.             

            

 قػػػرار                          
 

فػػػػػػي جمسػػػػػػتيا العمنيػػػػػػة المنعقػػػػػػدة بتػػػػػػاريخ :                   –الغرفػػػػػػة الجنائيػػػػػػة  –أصػػػػػػدرت المحكمػػػػػػة العميػػػػػػا 
 ، ك بعد المداكلة القانكنية القرار اتتي نصو : بيف :1999/ 12/  21

 النائب العاـ لدل مجمس قضاء ........................
 الطػػاعف بالػػنقض مف جيػػة

 ع ( –ك بيف : ) ؼ  
 أخػػػرىالمطعوف ضده بالنقض مف جية           

بعد االستماع إلػى السػيد :...................... المستشػار المقػرر............... فػي تػاكة 
 تقريره المكتكب،   ك إلى السيد : ......................... في تقديـ طمباتو الكتابية.

بعػػػػد االطػػػػاع عمػػػػى الطعػػػػف بػػػػالنقض المرفػػػػكع مػػػػف قبػػػػؿ النائػػػػب العػػػػاـ لػػػػدل مجمػػػػس قضػػػػاء 
ضد الحكـ الجنائي الصادر بنفس التاريخ عػف محكمػة الجنايػات  27/02/1999بتاريخ :  ............

ع( عػػػف جػػػـر اخػػػتاس أمػػػكاؿ عمكميػػػة ك جنحػػػة التزكيػػػر -لػػػنفس المجمػػػس القضػػػائي ببػػػراءة المػػػتيـ )ؼ
 مف قانكف العقكبات.  222ك  119/4األفعاؿ المنكه   ك المعاقب عمييا بالمادتيف 

 فى أكضاعو القانكنية فيك مقبكؿ شكا.حيث أف الطعف استك 
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 حيث أف النائب العاـ الطاعف أرفؽ طعنو بتقرير ضمنو كجيا كحيدا لمنقض.
 حيث أف المحامي العاـ لدل المحكمة العميا تقدـ بمذكرة خمص فييا إلى رفض الطعف. 
يػػة فػػي عػػف الكجػػو الم ػػار تمقائيػػا مػػف قبػػؿ المحكمػػة العميػػا : المػػأخكذ مػػف مخالفػػة قكاعػػد جكىر 

 اإلجراءات. 
-بدعكل أف السؤاؿ ال الث التي طرحتو محكمة الجنايات في مكاجيػة المطعػكف ضػده    )ؼ

مف قانكف  119ع( جاء متشعبا ك تضمف الظرؼ المشدد المنصكص عميو في الفقرة الرابعة مف المادة 
 مف قانكف اإلجراءات الجزائية.  305العقكبات ما جعمو مخالفا ألحكاـ المادة 

 03حيث فعا بالرجكع إلى كرقة األسئمة ك الحكـ المطعػكف فيػو تبػيف عمػى أف السػؤاؿ رقػـ  ك
 ع( عمى النحك التالي :-الذم كضعتو محكمة الجنايات في مكاجية المطعكف ضده )ؼ

ع( مػػذنب الرتكابػػو فػػي نفػػس الظػػركؼ الزمانيػػة ك المكانيػػة جنايػػة اخػػتاس -ىػػؿ المػػتيـ )ؼ»
مميػكف دينػار ك يقػؿ عػف  ا ػة مايػيف دينػار الفعػؿ المنصػكص ك المعاقػب  أمكاؿ عمكمية يكفؽ مبمغيا

 .«مف قانكف العقكبات؟ 119/4عميو بالمادة 
ك حيػػث يتجمػػى كاضػػحا مػػف فحػػكل السػػؤاؿ أنػػو جػػاء معقػػدا ك متشػػعبا ككنػػو تضػػمف فػػي صػػمبو 

مف قانكف  305ة مما يجعمو ألحكاـ الماد 119الظرؼ المشدد المحدد في نص الفقرة الرابعة مف المادة 
 اإلجراءات الجزائية التي تكجب كضع سؤاؿ عف كؿ كاقعة معينة في منطكؽ قرار اإلحالة.

ىػػذا عػػاكة إلػػى أف نفػػس السػػؤاؿ جػػاء ناقصػػا مػػف جيػػة أخػػرل ك لػػـ يتضػػمف العناصػػر التػػي 
مف قانكف العقكبات ك خاصػة عنصػر العمػد، ك عمػى أف يكػكف المػاؿ المخػتمس قػد كضػع  119حددتيا 
 يده بسبب كظيفتو ك متى كاف ذلؾ تعيف نقض الحكـ المطعكف فيو.تحت 

 
 لػيػػػػػػذه األسبػػػػػػػاب

 
 -الغرفة الجنائية  –تقضي المحكمة العميا

 بقبكؿ الطعف شكا ك مكضكعا.
عمػػى نفػػس المحكمػػة  ك بػػنقض ك إبطػػاؿ الحكػػـ المطعػػكف فيػػو، ك بإحالػػة القضػػية ك األطػػراؼ

 مشكمة مف ىيئة أخرل لمفصؿ فييا طبقا لمقانكف. 
 ك إبقاء المصاريؼ القضائية عمى الخزينة العامة. 
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            –الغرفػػػة الجنائيػػػة  –بػػػذا صػػػدر القػػػرار بالتػػػاريخ المػػػذككر أعػػػاه مػػػف طػػػرؼ المحكمػػػة العميػػػا 
 ك المتشكمة مف السادة :

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

 الػػرئػػػػيػػػػػس
 المستشػػػار المقػػػػرر

 المستشػػػػػػػػػػػار
 المستشػػػػػػػػػػػار

 

 ك بػحضكر الػػػػػػػسيد :
 المحامي العاـ،                                                                   

  ............................. 
                                      

 ك بمساعدة الػػػػػػػػسيد :
 أميف الضبط.                                                                   

                                           ............................. 
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 26/01/0999قرار بتاريخ  225559ممؼ رقـ :  دساسا

 ع( –ـ( ضد )ف -ع  ك ـ  -قضية ) ـ 

  –مػف قػانكف العقكبػات  119تطبيػؽ المػادة  –متيـ لير مكظؼ  –اختاس أمكاؿ عمكمية  الموضوع :
 خطأ في تطبيؽ القانكف.

 مف العقكبات. 119المادة  المرجع :

مػػػف قػػػانكف العقكبػػػات تشػػػترط أف يكػػػكف الجػػػاني مكظفػػػا          111مػػػف المقػػػرر قانكنػػػا أف المػػػادة :  المبػػػدأ
 أك ضابطا عمكميا حتى تقع الجريمة.

ك القػػرار الػػذم لػػـ ينػػاقش صػػفة المػػتيـ عنػػد اقترافػػو الجريمػػة، إذ اخػػتمس أمػػكاال لػػـ يكػػف أمينػػا           
 عمييا بمقتضى الكظيفة، قد أخطأ في تطبيؽ القانكف.

 

 قػػػرار                            
فػػػػػػي جمسػػػػػػتيا العمنيػػػػػػة المنعقػػػػػػدة بتػػػػػػاريخ :                   –الغرفػػػػػػة الجنائيػػػػػػة  –أصػػػػػػدرت المحكمػػػػػػة العميػػػػػػا 

 ، ك بعد المداكلة القانكنية القرار اتتي نصو : بيف :1999/ 10/  26
 ..……………–ـ( ،المسجكناف بػ : مؤسسة إعادة التربية  –)ـ –( 2ع(،   –)ـ – (1

 العميا.الككيؿ عنيما : األستاذ ......................... المعتمد لدل المحكمة 
 ...……………………………الكائف مقره : 

 الطػػاعناف بالػػنقض مف جيػػة                                                 

 النيابة العامة. -ك بيف : 
 المطعوف ضدىا بالنقض مف جية أخػػػرى                                                   

 
 

:.............. المستشػػار المقػػرر فػػي تػػاكة تقريػػره المكتػػكب ك إلػػى بعػػد االسػػتماع إلػػى السػػيد 
 السيد :........................ المحامي العاـ في تقديـ طمباتو المكتكبة.
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بعػػد االطػػاع عمػػى الطعنػػيف بػػالنقض المرفػػكعيف مػػف المتيمػػيف ضػػد القػػرار الصػػادر بتػػاريخ : 
ـ ( بجنايػػة  –باتيػػاـ المػػدعك ) ـ  -ة االتيػػاـ لرفػػ –عػػف مجمػػس قضػػاء .............  29/09/1998

ك اتيػػػاـ المػػػػدعك          ـاخػػػتاس أمػػػػكاؿ عمكميػػػة ك التزكيػػػػر فػػػي ك ػػػػائؽ إداريػػػة ك مصػػػػرفية ك تقميػػػد االختتػػػػا
ك        209ك  42ك  04 – 119ـ ( بالمشاركة األفعاؿ المنصكص ك المعاقب عمييا بالمكاد  –) ـ 
 عقكبات. 22 – 219

 الطعنيف استكفيا أكضاعيما القانكنية فيما مقبكليف شكا.حيث أف 
حيػػػث أف الطػػػاعنيف أكدعػػػا مػػػذكرة تػػػدعيما لطعنييمػػػا بكاسػػػطة األسػػػتاذ .......... أ ػػػارا فييػػػا 

 كجييف لمنقض.
 حيث أف المحامي العاـ لدل المحكمة العميا قدـ طمباتو كتابية خمص فييا إلى رفض الطعف.

ثػػاني مسػػبقا و المػػأخوذ مػػف مخالفػػة القػػانوف و الخطػػأ فػػي عػػف الفػػرع األوؿ مػػف الوجػػو ال
 تطبيقو :

ـ ( مجرد  –عقكبات لير متكفر ألف المتيـ ) ـ  119بالقكؿ أف شركط المتابعة طبقا لممادة 
ك ألف   عػػكف لمحراسػػة بككالػػة الصػػندكؽ الػػكطني لمتػػكفير ك االحتيػػاط لػػيس مكظفػػا أك شػػبييا بػػالمكظؼ 

 350قتضى الكظيفة أك بسببيا ك أف الكقائع تككف مجرد سػرقة طبقػا لممػادة األمكاؿ لـ تكف بيف لديو بم
 عقكبات.

عقكبػػػات تفتػػػرض فػػػي الجػػػاني أف يكػػػكف مكظػػػؼ أك ضػػػابطا عمكميػػػا        119حيػػػث أف المػػػادة 
ك       أك تحت أم تسمية كانت ك في نطاؽ أم إجراء يتكلى ك لك مؤقتا كظيفػة بػأجر أك بػدكف أجػر 

خدمػػة الدكلػػة أك الجماعػػات المحميػػة أك المؤسسػػات االقتصػػادية العمكميػػة أك أم  يسػػيـ بيػػا الصػػفة فػػي
 ىيئة خاضعة لمقانكف الخاص تتعيد بمرفؽ عاـ . س.

أف القرار المطعكف فيو لـ ينػاقش ك لػـ يعػايف بػأف المػتيـ ينتمػي إلػى إحػدل ىػذه الفئػات  حيث
تصػػرفاتو مػػف الييئػػات التػػي ذكرتيػػا المػػادة حتػػى يعتبػػر مكظفػػا، ك إذا كانػػت الييئػػة التػػي كقعػػت ضػػحية 

 عقكبات. 119
حيػػث أف مػػا قػػاـ بػػو المػػتيـ إنمػػا نػػتج عػػف منػػاكرات الخػػتاس أمػػكاؿ مػػف ككػػاالت لمصػػندكؽ 
الػػكطني لمتػػكفير ك االحتيػػاط ليػػر تمػػؾ التػػي ينتسػػب إلييػػا بصػػفتو عػػكف حراسػػة، ك بالتػػالي فػػإف األمػػكاؿ 

         يف يديػػػػو ك لػػػػـ يكػػػػف أمينػػػػا عمييػػػػا بمقتضػػػػى الكظيفػػػػة التػػػػي اختمسػػػػيا بمعيػػػػة أخيػػػػو ك شػػػػريكو لػػػػـ تكػػػػف بػػػػ
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عقكبػػات ليػػر متػػكفر  119أك بسػػببيا، ممػػا يجعػػؿ الشػػرط األخيػػر لقيػػاـ جريمػػة االخػػتاس طبقػػا لممػػادة 
 أيضا، ك بالتالي فإف ما أ اره الطاعناف مؤسس ك ينجر عنو نقض القرار المطعكف فيو.

 لػيػػػػػػذه األسبػػػػػػػاب
 

 -الغرفة الجنائية  –مة العمياتقضي المحك
ـ ( شػكا ك مكضػكعا  ك بػنقض ك إبطػاؿ القػرار  –ع ( ، ) ـ  –بقبكؿ طعني المتيميف ) ـ 

ك     –لرفػػة االتيػػػاـ  –عػػف مجمػػػس قضػػاء ........  29/09/1998المطعػػكف فيػػو الصػػػادر فػػي  : 
 فييا طبقا لمقانكف.بإحالة القضية عمى نفس الجية القضائية مشكمة مجددا مف ىيئة أخرل لمفصؿ 

 ك تبقى المصاريؼ عمى عاتؽ الخزينة العامة.
             –الغرفػػػة الجنائيػػػة  –بػػػذا صػػػدر القػػػرار بالتػػػاريخ المػػػذككر أعػػػاه مػػػف طػػػرؼ المحكمػػػة العميػػػا 

 ك المتشكمة مف السادة :
........................ 
....................... 
....................... 

....................... 
 

 رئػػػػيػػػػػسػػال
 ررػمقػػػار الػػػالمستش

 المستشػػػػػػػػػػػار
 المستشػػػػػػػػػػػار

 
 ك بػحضكر الػػػػػػػسيد :

 المحامي العاـ،                                                                   
  ............................. 

                                      
 ك بمساعدة الػػػػػػػػسيد :

 كاتب الضبط.                                                                   
       ............................. 
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 27/13/2110قرار بتاريخ  267848ممؼ رقـ :  سابعا

 إ  ك مف معو( –ع( ضد ) ع  –قضية ) ف 

                                      تعميػؿ نػاقص  -أركاف الجريمة   –المشاركة في االختاس  الموضوع :

   

 مخالفة القانكف. -

 إف محكمة الجنايات لـ أعطػت لمكقػائع كصػفا جنائيػا دكف أف تبػرز األركػاف المككنػة لمجريمػة : المبدأ

        المنسػكبة لممتيمػيف كنػكع المسػاعدة ك األفعػاؿ التحضػيرية أك المسػيمة لمجريمػة فػإف تعميميػا جػاء 

 مف قانكف اإلجراءات الجزائية. 305مف قانكف العقكبات ك  42ناقصا ك مخالفا ألحكاـ المادة 

 

 قػػػرار                       
جمسػػػػػػتيا العمنيػػػػػػة المنعقػػػػػػدة بتػػػػػػاريخ :                   فػػػػػػي –الغرفػػػػػػة الجنائيػػػػػػة  –أصػػػػػػدرت المحكمػػػػػػة العميػػػػػػا 

 ، ك بعد المداكلة القانكنية القرار اتتي نصو : بيف : 2001/ 03/  27
 النائب العاـ لدل مجمس قضاء ..................... -

 
 الطػػاعف بالػػنقض مف جيػػة                                                         

 إ ( –) ع  –( 1ك بيف :  
 س ( –) ب  –( 2

الككيػػػػؿ عنػػػػو : األسػػػػتاذ ..................... المحػػػػامي المعتمػػػػد لػػػػدل المحكمػػػػة العميػػػػا الكػػػػائف مقػػػػره :                 
........................................................... 

 ص ( –) ب  –( 3
 المطعوف ضدىـ بالنقض مف جية أخػػػرى                                                                
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 بعد االستماع إلى المستشار المقرر .............. في تاكة تقريره المكتكب.
بعػػد االطػػاع عمػػى الممتمسػػات المكتكبػػة لممحػػامي العػػاـ ........................ ك المؤرخػػة 

 الحكـ ك اإلحالة. الرامية إلى نقض 16/01/2001في : 
بعػػد االطػػػاع عمػػػى الحكػػػـ الجنػػػائي الصػػادر عػػػف محكمػػػة الجنايػػػات لمجمػػػس قضػػػاء ........ 

ك الػذم قضػى فيػو حضػكريا نيائيػا ببػراءة المتيمػػيف ....................  29/04/2000المػؤرخ فػي : 
 مكاؿ عمكمية.ك ..................،   ك .................. مف جناية المشاركة في اختاس أ

بعد االطاع عمى الطعف بالنقض أماـ المحكمة العميا ك المقدـ مف طرؼ النائب العاـ يػـك : 
س (،            –إ (، ) ب  –ضػػد الحكػػـ الجنػػائي المشػػار إليػػو أعػػاه الػػذم قضػػى ببػػراءة ) ع  03/05/2000

 ص (. –) ب 
شػػػرائطو ك ركعيػػػت فيػػػو حيػػػث أف الطعػػػف بػػػالنقض قػػػد اسػػػتكفى أكضػػػاعو الشػػػكمية ك اسػػػتكمؿ 

 اإلجراءات المقرر قانكف فيك مقبكؿ شكا.
حيػػػث أف الطػػػاعف بػػػالنقض أرفػػػؽ تقريػػػر حػػػكؿ الطعػػػف بػػػالنقض تنػػػاكؿ فييػػػا ممخػػػص لكقػػػائع         

 ك إجراءات القضية  ـ أ ار فيو كجو كحيد لمنقض.
 مف ؽ . إ . ج. 314/05الكجو المأخكذ مف خرؽ قاعدة جكىرية في اإلجراءات 

لـ يذكر فيو اسـ المدافع عف كؿ متيـ، مما يجعػؿ قضػاة المحكمػة العميػا فػي لػبس مػف  الحكـ
تػػكافر الػػدفاع مػػف عدمػػو عمػػى اعتبػػار أف حػػؽ الػػدفاع مضػػمكف قانكنػػا أمػػاـ محكمػػة الجنايػػات، ك الػػتمس 

 نقض ك إبطاؿ الحكـ.
س( قػدـ مػذكرة بكاسػطة محاميػو األسػتاذ ......................  –ك أف المطعكف ضػده )ب 

 المحامي المعتمد لدل المحكمة العميا يمتمس فييا رفض طعف النائب العاـ.
 حيث أف المحامي العاـ بالمحكمة العميا تمسؾ بمطالبو السابقة.

 :الغرفة الجنائية  –عف الوجو التمقائي المثار مف طرؼ ىيئة المحكمة العميا 
حيػػػث أننػػػا بػػػالرجكع إلػػػى أكراؽ الممػػػؼ يتبػػػيف مػػػف قػػػرار لرفػػػة االتيػػػاـ الصػػػادر باإلحالػػػة عمػػػى 

ص ( عمػػػػى أسػػػػاس  –س(، ك ) ب  –إ (، ك ) ب  –محكمػػػػة الجنايػػػػات أنػػػػو أحػػػػاؿ المػػػػدعكيف : ) ع 
ك      42جناية المشاركة في اختاس أمكاؿ عمكمية، األفعاؿ المنصكص ك المعاقب عمييا بالمػادتيف 

مػػف ؽ ع، ك بػػالرجكع إلػػى كرقػػة األسػػئمة يتبػػيف منيػػا ك أف رئػػيس محكمػػة الجنايػػات كضػػع ك  119/03
طرح األسئمة الخاصة بالجريمة السالفة الذكر بالصيغة التالية :   ىؿ أف المػتيـ ...... مػذنب الرتكابػو 
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لمفػاعميف .... جـر المشاركة في اختاس أمكاؿ عمكمية عمدا، ك ذلؾ بمساعدة بكؿ الطػرؽ ك معاكنتػو 
عمػػػى ارتكػػػاب جنايػػػة اخػػػتاس أمػػػكاؿ عمكميػػػة مػػػع عممػػػو بػػػذلؾ، ك ىػػػذا إضػػػرارا بالػػػديكف الجيػػػكم لمحػػػـك 

 بالشرؽ كحدة .......  .
حيػػػػث أف األسػػػػئمة المتعمقػػػػة بػػػػالمطعكف ضػػػػدىـ بػػػػالنقض جػػػػاءت بػػػػنفس الػػػػنمط المشػػػػار إليػػػػو        

فييػػػا كافػػػة العناصػػػر المككنػػػة ك يتجمػػػى منػػػو أف محكمػػػة الجنايػػػات كضػػػعت أسػػػئمة ناقصػػػة  لػػػـ تتنػػػاكؿ 
لمكاقعة، ألف الشريؾ في الجريمة مػف لػـ يشػترؾ اشػتراؾ مباشػر إال أنػو سػاعد بكػؿ الطػرؽ، يجػب تبيػاف 
الطػػػرؽ أك المعاكنػػػة التػػػي قػػػاـ بيػػػا أك قػػػدميا لمفاعػػػؿ أك الفػػػاعميف عمػػػى ارتكػػػاب األفعػػػاؿ التحضػػػيرية أك 

كاقعػة يجػب تناكليػا، ك بالتػالي المحكمػة طرحػت المسيمة أك المنفذة، ك ىػذه كميػا عناصػر رئيسػية فػي ال
أسئمة ناقصة ك مبيمة بحيث ال تستقيـ فييـ اإلجابة سمبا أك إيجابا، ك تككف المحكمػة بػذلؾ قػد خالفػت 

مػػف ؽ ع، ك  42مػػف ؽ . إ . ج، ك لػػـ تمتػػـز بأحكاميػػا مخالفػػة بػػذلؾ نػػص المػػادة  305أحكػػاـ المػػادة 
 بطاؿ.تككف بذلؾ قد عرضت حكميا لمنقض ك اإل

 214اإلجػراءات جػاء مخػالؼ ألحكػاـ المػادة  أف محضػر إ بػات حيػث أنػو باإلضػافة إلػى ذلػؾ
مف  ؽ . إ .ج في فقرتيا ال اث األخيرة، ألنو جاء مبتكرا مف تكقيع الػرئيس، ك بالتػالي صػار ال عمػؿ 

الػذم  ك صار باطا ك بطمت مع إجراءات المحاكمة ك الحكـ المطعػكف فيػو بػالنقض ألف المحضػر لو،
بيف أيدينا ما ىك إال نسخة مطابقػة لألصػؿ ك ال تحمػؿ تكقيػع الػرئيس ك ال كاتػب الضػبط، ك أف عبػارة 
نسػػػخة طبػػػؽ األصػػػؿ، ال يمكنيػػػا أف تحػػػؿ محػػػؿ تكقيػػػع الػػػرئيس ك ال كاتػػػب الضػػػبط، ك ال تعطػػػي القػػػكة 

 القانكنية ك الحجية لممحضر ك ىذا خرؽ جكىرم يؤدم إلى النقض ك اإلبطاؿ. 
متػػػى كػػػاف كػػػذلؾ اسػػػتكجب نقػػػض الحكػػػـ ك إبطالػػػو دكف مناقشػػػة الكجػػػو الم ػػػار مػػػف حيػػػث أنػػػو 

 طرؼ الطاعف.
 لػيػػػػػػذه األسبػػػػػػػاب

 
 -الغرفة الجنائية  –تقضي المحكمة العميا

ك بنقض الحكـ المطعكف فيػو بػالنقض الصػادر  –بقبكؿ طعف النائب العاـ شكا ك مكضكعا 
.....  ك إبطالو، ك إحالػة القضػية أمػاـ نفػس الجيػة القضػائية عف محكمة الجنايات لمجمس قضاء ....

 مشكمة مف ىيئة أخرل لمفصؿ في الدعكل مف جديد.
 ك بإلزاـ المطعكف ضدىـ بمصاريؼ الطعف.
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             –الغرفػػػة الجنائيػػػة  –بػػػذا صػػػدر القػػػرار بالتػػػاريخ المػػػذككر أعػػػاه مػػػف طػػػرؼ المحكمػػػة العميػػػا 

 ك المتشكمة مف السادة :   
........................ 
....................... 
....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

 الػػرئػػػػيػػػػػس
 المستشػػػػار الػػػمقرر

 المستشػػػػػػػػػػػار
 المستشػػػػػػػػػػػار
 المستشػػػػػػػػػػػار
 المستشػػػػػػػػػػػار
 المستشػػػػػػػػػػػار
 المستشػػػػػػػػػػػار

 

 ك بػحضكر الػػػػػػػسيد :
 المحامي العاـ،                                                                   

  ............................. 
                                       

 ك بمساعدة الػػػػػػػػسيد :
 أميف الضبط.                                                                   

                                           ............................. 
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 27/13/2110قرار بتاريخ  262693ممؼ رقـ :  ثامنا

 ـ( -)خ ( ضدع -ف قضية ) 

خطػأ فػي  –عػدـ إبرازىػا  –أركػاف الجريمػة  –سؤاؿ  –تبديد أمكاؿ عمكمية  –أحكاـ البراءة الموضوع : 
 تطبيؽ القانكف.  

إف الحكـ المطعكف فيو القاضي ببراءة المتيـ مف جريمة تبديد أمكاؿ عمكمية لـ يتضمف عنػد :  المبدأ
المػػادم ك الفػػؿ بقيػػة عناصػػر الكاقعػػة ممػػا يجعمػػو ناقصػػا ك طرحػػو لمسػػؤاؿ الرئيسػػي إال الػػركف 

 يشكؿ خطأ في تطبيؽ القانكف ينجر عنو النقص.

 

 قػػػرار                            
فػػػػػػي جمسػػػػػػتيا العمنيػػػػػػة المنعقػػػػػػدة بتػػػػػػاريخ :                   –الغرفػػػػػػة الجنائيػػػػػػة  –أصػػػػػػدرت المحكمػػػػػػة العميػػػػػػا 

 ، ك بعد المداكلة القانكنية القرار اتتي نصو : بيف : 2001/ 03/  27
 النائب العاـ لدل مجمس قضاء ..................... -بيف : 

 الطػػاعف بالػػنقض مف جيػػة                                                 

 المطعوف ضده مف جية أخرى ع (                                          –) خ -بيف : ك  
ك     بعد االسػتماع إلػى السػيد ................ المستشػار المقػرر فػي تػاكة تقريػره المكتػكب 

 إلى السيد ............... المحامي العاـ في طمباتو الكتابية.
المرفػػػكع مػػػف طػػػرؼ النائػػػب العػػػاـ لػػػدل مجمػػػس قضػػػاء  بعػػػد االطػػػاع عمػػػى الطعػػػف بػػػالنقض

الػذم قضػى ببػراءة  05/04/2000......... ضػد حكػـ محكمػة الجنايػات لػنفس الجيػة الصػادر بتػاريخ 
 ع( مف تيمة تبديد أمكاؿ عمكمية. –)خ 

 حيث أف الطعف استكفى أكضاعو القانكنية فيك مقبكؿ شكا.
قػػدـ طمباتػػو الكتابيػػة الراميػػة إلػػى نقػػض الحكػػـ حيػػث أف المحػػامي العػػاـ لػػدل المحكمػػة العميػػا 

 المطعكف فيو.
 حيث أف الطاعف أكدع مذكرة تدعيما لطعنو أ ار فييا كجييف لمنقض.
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مػأخكذ مػف مخالفػة قاعػدة جكىريػة فػي اإلجػراءات بػدعكل عػدـ تكقيػع المحمػؼ الوجو األوؿ : 
 األكؿ عمى قرار المحكمة المسجؿ بذيؿ كرقة األسئمة.

مػػأخكذ مػػف الخطػػأ فػػي تطبيػػؽ القػػانكف أف السػػؤاؿ المطػػركح عػػف كاقعػػة تبديػػد : الوجػػو الثػػاني
 أمكاؿ عمكمية ال يتضمف كافة عناصر ىذه الجريمة ك خاصة ركف العمد.

 عف الوجييف معا :
حيػػث يتبػػيف بالفعػػؿ مػػف االطػػاع عمػػى كرقػػة األسػػئمة الممحقػػة بػػالحكـ المطعػػكف فيػػو أف قػػرار 

-309المحمؼ األكؿ ك الذم كقؼ فقط عمى األسئمة ك أف المػادة المحكمة لير مكقع عميو مف طرؼ 
مػػف قػػانكف اإلجػػراءات الجزائيػػة تفػػرض أف يكقػػع الػػرئيس ك المحمػػؼ األكؿ عمػػى قػػرار المحكمػػة حالػػة  6

انعقػػاد الجمسػػة ك ذلػػؾ إ باتػػا لممداكلػػة حػػكؿ العقكبػػة المقضػػي بيػػا أك البػػراءة ك ىػػك إجػػراء جػػكىرم يتعمػػؽ 
 عف مخالفتو البطاف المطمؽ. بالنظاـ العاـ يترتب 

حيػػث مػػف جيػػة أخػػرل فإنػػو يتبػػيف مػػف خػػاؿ مراجعػػة السػػؤاؿ الرئيسػػي الػػذم طرحتػػو المحكمػػة 
مػػف قػػػانكف العقكبػػات ال يتضػػػمف جميػػع أركػػػاف ىػػػذه  119عػػف كاقعػػػة تبديػػد أمػػػكاؿ عمكميػػة كفقػػػا لممػػػادة 

 الكاقعة    ك التي ىي :
 الصفة : مكظؼ أك شبيو بو. -1

 يد أمكاؿ عامة أك خاصة.الفعؿ المادم : تبد -2

 القصد الجنائي ك المتم ؿ في العمد. -3

 أف تككف األمكاؿ المبددة تحت يد الفاعؿ بمقتضى كظيفتو أك يسببيا.  -4

حيػػث أف السػػؤاؿ لػػـ يتضػػمف ليػػر الػػركف المػػادم لمجريمػػة ك ألفػػؿ بقيػػة العناصػػر ممػػا جعمػػو 
 لؾ النقض. ناقصا األمر الذم يشكؿ خطأ في تطبيؽ القانكف ك يترتب عف كؿ ذ

 لػيػػػػػػذه األسبػػػػػػػاب
 

 –الغرفة الجنائية  –تقضي المحكمة العميا
 بقبكؿ الطعف شكا ك مكضكعا. -

بطػػاؿ الحكػػـ المطعػػكف فيػػو ك إحالػػة القضػػية ك األطػػراؼ أمػػاـ نفػػس الجيػػة إك بػػنقض ك  -
 القضائية مشكمة تشكيا آخر لمفصؿ فييا.  
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 المصاريؼ عمى الخزينة.  -
             –الغرفػػػة الجنائيػػػة  –بػػػذا صػػػدر القػػػرار بالتػػػاريخ المػػػذككر أعػػػاه مػػػف طػػػرؼ المحكمػػػة العميػػػا 

 ك المتشكمة مف السادة :   
........................ 
....................... 
....................... 

....................... 

....................... 

....................... 
....................... 

 

 رئػػػػيػػػػػسػػال
 مقررػػػػػار الػػالمستش

 المستشػػػػػػػػػػػار
 المستشػػػػػػػػػػػار
 المستشػػػػػػػػػػػار
 المستشػػػػػػػػػػػار
 المستشػػػػػػػػػػػار

 
 ك بػحضكر الػػػػػػػسيد :

 المحامي العاـ،                                                                   
  ............................. 

                                      
 ك بمساعدة الػػػػػػػػسيد :

 أميف الضبط.                                                                   
                                           ............................. 

 

 

 

 

 

 

 



 

366 
 

 سادسالممحؽ ال
 

  يتعمؽ بمكافحة الفساد 2100نوفمبر  04مؤرخ في  2100لسنة  021مرسـو إطاري عدد 

 

 إف رئيس الجميكرية المؤقت،

كعمػى  1913جكيميػة  9الصػادرة بمقتضػى األمػر العمػي المػؤرخ فػي  المجمػة الجزائيػة بعد اإلطػاع عمػى
 أك تممتيا، جميع النصكص التي نقحتيا

المػؤرخ فػي  1959لسػنة  130الصػادرة بمقتضػى القػانكف عػدد  مجمة اإلجراءات المدنية كالتجارية كعمى
 كعمى جميع النصكص التي نقحتيا أك تممتيا، 1959أكتكبر  5

 24       المػؤرخ فػي 1968لسػنة  23قتضػى القػانكف عػدد كعمى مجمػة المرافعػات الجزائيػة الصػادرة بم
 كعمى جميع النصكص التي نقحتيا أك تممتيا، 1968جكيمية 

كالمتعمػؽ بضػبط القػانكف األساسػي  1970سػبتمبر  26المػؤرخ فػي  1970لسػنة  6كعمى المرسػكـ عػدد 
نػػػكفمبر  20المػػػؤرخ فػػػي  1970لسػػػنة  46المصػػػادؽ عميػػػو بالقػػػانكف عػػػدد  دائػػػرة المحاسػػػبات ألعضػػػاء

لسػنة  3 كبالقػانكف عػدد 1974أكتػكبر  24المػؤرخ فػي  1974لسػنة  18كالمنقح بالمرسػكـ عػدد  1970
 1986جكيميػػة  28المػػؤرخ فػػي  1986لسػػنة  76كبالقػػانكف عػػدد  1981جػػانفي  23المػػؤرخ فػػي  1981

 37كالقػػانكف األساسػػي عػػدد  1990أكتػػكبر  29المػػؤرخ فػػي  1990لسػػنة  83كبالقػػانكف األساسػػي عػػدد 
أك تممتػػو كخاصػػػة        كجميػػع النصػػكص التػػي نقحتػػو  2001جكيميػػة  24المػػؤرخ فػػي  2001لسػػنة 

 ،2011سبتمبر  29المؤرخ في  2011لسنة  90مرسـك عدد ال

المتعمػػػؽ بالتصػػػريح عمػػػى الشػػػرؼ  1987أفريػػػؿ  10المػػػؤرخ فػػػي  1987لسػػػنة  17كعمػػػى القػػػانكف عػػػدد 
 بمكاسب أعضاء الحككمة كبعض األصناؼ مف األعكاف العمكمييف،

مجنػػػة الكطنيػػػة المتعمػػػؽ بإحػػػداث ال 2011فيفػػػرم  18المػػػؤرخ فػػػي  2011لسػػػنة  7كعمػػػى المرسػػػكـ عػػػدد 
 منو، 2لتقصي الحقائؽ حكؿ الرشكة كالفساد كخاصة الفصؿ 

بػػالتنظيـ المؤقػػت لمسػػمط  المتعمػػؽ 2011مػػارس  23المػػؤرخ فػػي  2011لسػػنة  14كعمػػى المرسػػكـ عػػدد 
 ،العمكمّية

http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D8%B9%D8%A7%D9%85_(tn)
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86/_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_(tn)
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA_(tn)
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%B9%D8%AF%D8%AF_14_%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_2011_%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE_%D9%81%D9%8A_23_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3_2011_%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA_%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9(tn)
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%B9%D8%AF%D8%AF_14_%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_2011_%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE_%D9%81%D9%8A_23_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3_2011_%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA_%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9(tn)
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%B9%D8%AF%D8%AF_14_%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_2011_%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE_%D9%81%D9%8A_23_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3_2011_%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA_%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9(tn)
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 كعمى مداكلة مجمس الكزراء.

 : يصدر المرسـك اتتي نصو

 الباب األوؿ أحكػػاـ عػامػة

ييػػدؼ ىػػذا المرسػػـك اإلطػػارم إلػػى مكافحػػة الفسػػاد فػػي القطػػاعيف العػػاـ كالخػػاص كذلػػؾ  الفصػػؿ األوؿ ػ
خاصة بتطكير جيػكد الكقايػة منػو كتيسػير كشػفو كضػماف تتبػع مرتكبيػو كردعيػـ كدعػـ المجيػكد الػدكلي 

 لمحد منو كتقميص آ اره كالعمؿ عمى استرجاع عائداتو.

 : ا المرسكـيقصد بالمصطمحات التالية عمى معنى ىذ ػ 2الفصؿ 

سػػكء اسػػتخداـ السػػمطة أك النفػػكذ أك الكظيفػػة لمحصػػكؿ عمػػى منفعػػة شخصػػية. كيشػػمؿ الفسػػاد  : الفسػػاد
  خاصػػة جػػرائـ الرشػػكة بجميػػع أشػػكاليا فػػي القطػػاعيف العػػاـ كالخػػاص كاالسػػتياء عمػػى األمػػكاؿ العمكميػػة 

اسػػتعماليا كاإل ػػػراء ليػػػر أك سػػكء التصػػػرؼ فييػػا أك تبديػػػدىا كاسػػتغاؿ النفػػػكذ كتجػػػاكز السػػمطة أك سػػػكء 
 المشركع كخيانة األمانة كسكء استخداـ أمكاؿ الذكات المعنكية كلسؿ األمكاؿ.

مجمكعػػة مػػف المبػػادئ كالسػػمككيات التػػي تعكػػس التقيػػد بمقتضػػيات القػػانكف كمقاصػػده ك تجنػػب  : النزاىػػة
          ة األداء تضػػارب المصػػالح كاالمتنػػاع عػػف أم عمػػؿ مػػف شػػأنو المسػػاس ب قػػة العمػػـك فػػي صػػحة كسػػام

 أك السمكؾ كمطابقتو لمضكابط التي تحكمو.

نظاـ يقكـ بصكرة خاصة عمى التدفؽ الحر لممعمكمات كالعمؿ بطريقة منفتحة بما مف شػأنو  : الشفافية
أف يتػػيح تػػكفير معطيػػات صػػحيحة ككاممػػة فػػي الكقػػت المناسػػب كبأيسػػر السػػبؿ تسػػاعد أصػػحاب الشػػأف 
عمى التعرؼ عمى كيفية إنجاز خدمة معينة أك صنع القرار كفيمو كتقييمو التخػاذ المكاقػؼ كاإلجػراءات 

لمناسػػػػبة قصػػػػد الحفػػػػاظ عمػػػػى مصػػػػالحيـ كفسػػػػح المجػػػػاؿ أمػػػػاميـ لمسػػػػاءلة األشػػػػخاص المعنيػػػػيف عنػػػػد ا
 أك عراقيؿ. االقتضاء دكف حكاجز

إقػػػرار مبػػػدأ إخضػػػاع كػػػؿ شػػػخص طبيعػػػي أك معنػػػكم ي بػػػت ارتكابػػػو إلحػػػدل جػػػرائـ الفسػػػاد  : المسػػػاءلة
 كظيفتو. لممسؤكلية الجزائية كالمدنية كالتأديبية كذلؾ بقطع النظر عف صفتو أك

األمػػػكاؿ بكػػػؿ أنكاعيػػػا سػػػكاء ماديػػػة أك ليػػػر ماديػػػة، منقكلػػػة أك ليػػػر منقكلػػػة ككػػػذلؾ  : عائػػػدات الفسػػػاد
   المستندات كالصككؾ التي ت بػت ممكيتيػا أك كجػكد حػؽ فييػا المتأتيػة أك المتحصػؿ عمييػا بشػكؿ مباشػر 

 ك المداخيؿ بكؿ أنكاعيا. أك لير مباشر مف ارتكاب إحدل جرائـ الرشكة ك الفساد بما في ذلؾ ال مار
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.  الييئة: الييئة الكطنية لمكافحة الفساد المنشأة بمقتضى ىذا المرسـك

تضػمف الدكلػة إدراج مكافحػة الفسػاد كمحػكر رئيسػي فػي بػرامج التنميػة البشػرية كاالقتصػادية  ػ 3الفصؿ 
 : كاالجتماعية بناء عمى منيج

 ك لير مباشرة،شمكلي يغطي كافة مجاالت تدخميا بصكرة مباشرة أ -

 تشاركي يسمح بتجنيد كؿ طاقات المجتمع مف أفراد كمنظمات كقطاعات عامة كخاصة، -

 تفاعمي يمكف مف تبادؿ المعمكمات بيف مختمؼ المتدخميف كتنسيؽ جيكدىـ. -

تضػػمف الدكلػػة تنفيػػذ سياسػػتيا فػػي مجػػاؿ مكافحػػة الفسػػاد كذلػػؾ بكضػػع النصػػكص القانكنيػػة  ػ 4الفصػػؿ 
كالترتيبية المستكجبة كاتليات التي تضمف احتراميا كباتخػاذ التػدابير كاإلجػراءات العمميػة لتعزيػز النزاىػة 

 كالشفافية كالمساءلة كاحتراـ القانكف.

سيط اإلجراءات اإلدارية ك تعصيرىا خاصة عف طريؽ تضمف الدكلة إقرار برنامج شامؿ لتب ػ 5الفصؿ 
اعتمػػاد تكنكلكجيػػات االتصػػاؿ كالمعمكمػػات فػػي إسػػداء الخػػدمات اإلداريػػة كترشػػيد التصػػرؼ فػػي المػػكارد 

 كالنفقات كالمشتريات العمكمية.

 : عمى اليياكؿ العمكمية كاألشخاص المكمفيف بتسيير مرفؽ عمكمي اعتماد ػ 6الفصؿ 

 دد كاجبات مستخدمييا كحقكقيـ،مدكنات سمكؾ تح -

 أدلة إجراءات تحدد بدقة ككضكح شركط ك إجراءات إسداء الخدمات، -

مبػػػادئ تكجيييػػػة لمنػػػع الفسػػػاد كنظػػػـ مائمػػػة لمكافحتػػػو طبقػػػا إلطػػػار عػػػاـ يحػػػدد بالتنسػػػيؽ مػػػع  -
 الييئة.

قيؽ كالتفقػد كالتقيػيـ عمى الدكلػة اعتمػاد بػرامج لتأىيػؿ السػمط العمكميػة ك ىياكػؿ الرقابػة كالتػد ػ 7الفصؿ 
كالتعػػديؿ كدعميػػا كتمكينيػػا مػػف الكسػػائؿ الماديػػة كالبشػػرية الضػػركرية ألداء مياميػػا فػػي مجػػاؿ مكافحػػة 

 الفساد بنجاعة كفاعمية.

تعتمػػد الدكلػػة نظػػـ تػػدقيؽ كتقيػػيـ داخميػػة كخارجيػػة ألداء السػػمط كاليياكػػؿ العمكميػػة بيػػدؼ ػ  8الفصػػؿ 
جراء المراجعة الضركرية عند االقتضاء.تطكير مساىمتيا في مكافحة الفساد   كاا
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يخضػع القطػاع الخػاص إلػى كاجػب المسػاىمة فػي جيػكد الدكلػة الراميػة إلػى مكافحػة الفسػاد  ػ 9الفصػؿ 
بتصػكر كتنفيػذ اتليػات الكفيمػػة بالحػد مػف الممارسػات التػػي مػف شػأنيا أف تشػجع عمػػى تفشػي الفسػاد فػػي 

خضػػػاع ممارسػػػة مختمػػػؼ األنشػػػطة  االقتصػػػادية كالمعػػػامات كالمبػػػادالت التجاريػػػة بػػػيف القطػػػاع العػػػاـ كاا
مؤسسػػػػات القطػػػػاع الخػػػػاص إلػػػػى مبػػػػادئ المنافسػػػػة المشػػػػركعة ك تعزيػػػػز مبػػػػادئ الشػػػػفافية كالنزاىػػػػة فػػػػي 

 التصرؼ كالتسيير بمؤسسات القطاع الخاص.

يتم ؿ كاجب تشريؾ أفراد المجتمع في مكافحة الفساد في القطاعيف العاـ كالخاص خاصة  ػ 01الفصؿ 
 : فيما يمي

 نشر الكعي كالتحسيس بمخاطر الفساد كضركرة مكافحتو، -

 نشر المعمكمات المتعمقة بالفساد ك آليات مكافحتو، -

 تطكير كظيفة اإلصغاء إلى المكاطف كتمكينو مف حؽ التعبير عف مكاطف الفساد، -

 تطكير أداء اإلعاـ، -

 لمنظمات المعنية بمكافحة الفساد.تعزيز قدرات مكّكنات المجتمع المدني كخاصة منيا ا -

تضمف الدكلة في إطار سياستيا لمكافحة الفساد التشجيع عمػى التبميػ  عػف حػاالت الفسػاد  ػ 00الفصؿ 
بنشر الكعي االجتماعي بخطره كالتقميص مف العراقيؿ القانكنية كالعممية التي تمنع كشفو كاا باتو ك إقرار 

 تدابير لحماية الضحايا كالشيكد كالمبمغيف.

 ة الفسادالباب الثاني في الييئة الوطنية لمكافح

تحػػدث ىيئػػة عمكميػػة مسػػتقمة تسػػمى  الييئػػة الكطنيػػة لمكافحػػة الفسػػاد  تتمتػػع بالشخصػػية  ػ 02الفصػػؿ 
 المعنكية كاالستقاؿ اإلدارم كالمالي.

 : تتكلى الييئة القياـ خاصة بالمياـ التالية ػ 03الفصؿ 

 اقتراح سياسات مكافحة الفساد كمتابعة تنفيذىا باتصاؿ مع الجيات المعنية، -0

 إصدار المبادئ التكجييية العامة باتصاؿ مع الجيات المعنية لمنع الفساد كنظـ مائمة لكشفو، -2

 الكشؼ عف مكاطف الفساد في القطاعيف العاـ كالخاص، -3



 

370 
 

حالتيا عمى الجيات المعنية بما في تمقي الشكاكل كاإلشعارات حكؿ حاالت الفساد  -4 كالتحقيؽ فييا كاا
 ذلؾ القضاء.

 إبداء الرأم في مشاريع النصكص القانكنية كالترتيبية ذات العاقة بمكافحة الفساد، -5

 االتصاؿ بيف مختمؼ المصالح كالجيات المعنية بمكافحة الفساد كتدعيـ التفاعؿ فيما بينيا، تيسير -6

انػػات كاإلحصػػائيات المتعمقػػة بالفسػػاد إلحػػداث قاعػػدة بيانػػات بيػػدؼ اسػػتغاليا جمػػع المعطيػػات كالبي -7
 في إنجاز المياـ المكككلة إلييا،

قامػة النػدكات كالمقػاءات  -8 نشر الكعي االجتماعي بمخاطر الفسػاد عػف طريػؽ الحمػات التحسيسػية كاا
صدار النشريات كاألدلة كتنظيـ الدكرات التدريبية كاإلشراؼ عمى برامج  التككيف، كاا

 إنجاز البحكث كالدراسات ذات العاقة بمكافحة الفساد أك المساعدة عمى إنجازىا. -9

تعمؿ الييئة عمى التعاكف مع نظيراتيا بالدكؿ األجنبية كالمنظمػات الدكليػة المختصػة كليػا  ػ 04الفصؿ 
لدراسػػػػات أف تبػػػػـر معيػػػػا اتفاقػػػػات تعػػػػاكف فػػػػي مجػػػػاؿ اختصاصػػػػيا. كمػػػػا تسػػػػعى إلػػػػى تبػػػػادؿ الك ػػػػائؽ كا
 كالمعمكمات معيا بما مف شأنو أف يكفؿ اإلنذار المبكر بجرائـ الفساد كتفادم ارتكابيا ككشفيا.

عمػػى المصػػالح كاليياكػػؿ العمكميػػة المختصػػة أف تسػػاعد الييئػػة عمػػى جمػػع المعمكمػػات  ػ 05الفصػػؿ 
 د كالمبمغيف.كاإلحصائيات حكؿ المسائؿ المرتبطة بمياميا كتنفيذ إجراءات حماية الضحايا كالشيك 

المتعمػؽ  1987أفريػؿ  10المػؤرخ فػي  1987لسػنة  17مف القػانكف عػدد  5كاست ناء مف أحكاـ الفصؿ 
بالتصػػريح عمػػى الشػػرؼ بمكاسػػب أعضػػاء الحككمػػة كبعػػض األصػػناؼ مػػف األعػػكاف العمػػكمييف يمكػػف 

 دعة لدييا.لمييئة أف تطمب مف دائرة المحاسبات اإلطاع عمى التصاريح عمى الشرؼ بالمكاسب المك 

تتكػػكف المػػكارد الماليػػة لمييئػػة مػػف االعتمػػادات الماليػػة التػػي ترصػػد ليػػا مػػف ميزانيػػة الدكلػػة  ػ 06الفصػػؿ 
 ككذلؾ المنح كاليبات ك المساعدات التي تتحصؿ عمييا بمكافقة مجمس الييئة.

يئػػػة آمػػػر تكػػػكف لمييئػػػة ميزانيػػػة مسػػػتقمة تمحػػػؽ بميزانيػػػة الػػػكزارة األكلػػػى كيكػػػكف رئػػػيس الي ػ 07الفصػػػؿ 
 الصرؼ.

 كال تخضع قكاعد صرفيا كمسؾ حساباتيا إلى مجمة المحاسبة العمكمية.
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كيعػػػيف مجمػػػس الييئػػػة مراقػػػب حسػػػابات لمػػػدة  ػػػاث سػػػنكات يقػػػع اختيػػػاره مػػػف بػػػيف الخبػػػراء المحاسػػػبيف 
 المرسميف بجدكؿ ىيئة الخبراء المحاسبيف بالباد التكنسية.

 ت.كتخضع الييئة إلى مراقبة دائرة المحاسبا

 تتركب الييئة مف رئيس كمجمس كجياز لمكقاية كالتقصي ككتابة عامة. ػ 08الفصؿ 

يعّيف رئيس الييئة بأمر يّتخذ باقتراح مػف الحككمػة مػف بػيف الشخصػيات الكطنيػة المسػتقمة  ػ 09الفصؿ 
 ذات الخبرة القانكنية المتميزة.

 لدل الغير كيحفظ ك ائقيا.يسير رئيس الييئة عمى سير أعماليا كيرأس جمساتيا كيم ميا 

 : يمارس الرئيس في نطاؽ المياـ المكككلة إليو الصاحيات التالية

 اإلشراؼ اإلدارم كالمالي عمى الييئة كالمكظفيف فييا، -1

 إعداد مشركع الميزانية السنكية ، -2

 اإلشراؼ عمى إعداد التقرير السنكم لمييئة كعرضو عمى مصادقة مجمس الييئة ، -3

إلحػػػاؽ مػػػكظفيف أك أعػػػكاف لمعمػػػؿ لػػػدل الييئػػػة كانتػػػداب متعاقػػػديف طبقػػػا لمتشػػػريع الجػػػارم بػػػو  طمػػػب -4
 العمؿ،

  .تعييف كاتب عاـ لمييئة يتكلى تدكيف مداكالتيا كيسير عمى تسييرىا اإلدارم تحت إشراؼ الرئيس -5

 قصي.لمرئيس حؽ تفكيض البعض مف صاحياتو كتابيا لنائبو أك ألم عضك بجياز الكقاية كالت

 : يتألؼ مجمس الييئة مف رئيس الييئة ك أعضاء يقع اختيارىـ كما يمي ػ 21الفصؿ 

 سبعة أعضاء عمى األقؿ مف سامي المكظفيف كمم ميف عف ىياكؿ الرقابة كالتدقيؽ كالتفقد كالتقييـ، -1

لخبػرة سبعة أعضاء عمى األقؿ عف منظمات المجتمع المػدني كالييئػات المينيػة مػف ذكم الكفػاءة كا -2
 في المسائؿ ذات العاقة بمياـ الييئة ،

 قاض عدلي كقاض مف المحكمة اإلدارية كقاض مف دائرة المحاسبات، -3

 عضكيف عف قطاع اإلعاـ كاالتصاؿ. -4

 ك ال يمكف أف يتجاكز العدد األقصى ألعضاء المجمس  ا يف عضكا.
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 بعد التشاكر مع األطراؼ المعنية.يعيف أعضاء مجمس الييئة بأمر بناء عمى اقتراح مف الحككمة 

 كال يحكؿ عدـ تعييف عضك أك أك ر بالمجمس دكف تككينو.

 مدة النيابة في مجمس الييئة  اث سنكات قابمة لمتجديد مرة كاحدة.

يعقػػد مجمػػس الييئػػة جمسػػاتو مػػرة كػػؿ  ا ػػة أشػػير عمػػى األقػػؿ. كيمكػػف لػػرئيس الييئػػة أف يػػدعك المجمػػس 
 ئية كمما دعت الضركرة إلى ذلؾ.لانعقاد في جمسات است ا

يرأس مجمس الييئة رئيسيا كيشارؾ أعضاء جياز الكقاية كالتقصػي فػي المػداكالت كالتصػكيت. كلػرئيس 
المجنػػػػػة أف يػػػػػدعك أم شػػػػػخص مػػػػػف ذكم الخبػػػػػرة كاالختصػػػػػاص لحضػػػػػكر اجتماعػػػػػات المجمػػػػػس قصػػػػػد 

 االستئناس برأيو في المسائؿ المعركضة عميو.

كر نصػػؼ أعضػػائو عمػػى األقػػؿ كيتخػػذ قراراتػػو بػػالتكافؽ كعنػػد االقتضػػاء كتجػػرم مػػداكالت المجمػػس بحضػػ
 بألمبية الحاضريف كيككف صكت الرئيس مرجحا عند التساكم.

كفػػي صػػكرة عػػدـ اكتمػػاؿ النصػػاب تقػػع الػػدعكة لجمسػػة  انيػػة تنعقػػد حتػػى بحضػػكر عػػدد يقػػؿ عػػف نصػػؼ 
 .األعضاء

اسية لعمميا كيبدم رأيو في المياـ المكككلة يتعيد مجمس الييئة بالنظر في التكجيات األس ػ 20الفصؿ 
. 13مف الفصؿ  9ك 8ك  5ك  2ك 1إلييا ك المبينة باألعداد   مف ىذا المرسـك

 كما يتكلى إقرار النظاـ الداخمي لمييئة كالمصادقة عمى تقريرىا السنكم.

يتألؼ جياز الكقاية كالتقصي مف رئيس الييئة كأعضاء ال يقؿ عددىـ عمى عشرة يعينكف  ػ 22الفصؿ 
بػػأمر بنػػاء عمػػى اقتػػراح مػػف الحككمػػة مػػف بػػيف الخبػػراء المشػػيكد ليػػـ بالنزاىػػة كالكفػػاءة فػػي اختصاصػػات 

اقػػة القػػانكف كالماليػػة كمراقبػػة الحسػػابات كالجبايػػة كالشػػؤكف العقاريػػة كليرىػػا مػػف االختصاصػػات ذات الع
 بمياـ الييئة.

مػػػدة نيابػػػة الػػػرئيس كأعضػػػاء جيػػػاز الكقايػػػة كالتقصػػػي سػػػت سػػػنكات ليػػػر قابمػػػة لمتمديػػػد كيتجػػػدد نصػػػؼ 
 األعضاء كؿ  اث سنكات.

 يختار رئيس الييئة نائبا لو مف بيف أعضاء جياز الكقاية كالتقصي يعكضو عند التعذر أك الغياب.



 

373 
 

يتكلى جياز الكقاية كالتقصػي إدارة الييئػة كيتمتػع فػي نطػاؽ ممارسػة الميػاـ المكككلػة إليػو  ػ 23الفصؿ 
 : بالصاحيات التالية

 اقتراح الييكؿ التنظيمي لمييئة كعرضو عمى مجمس الييئة لممصادقة عميو، -0

 إعداد مشاريع النصكص القانكنية كالترتيبية الخاصة بعمؿ الييئة، -2

 ية أك متخصصة تحدد مياميا في قرار اإلحداث،إحداث لجاف فرع -3

 المكافقة عمى مشركع ميزانية الييئة كعرضو عمى مجمس الييئة لممصادقة عميو. -4

 عمى رئيس الييئة ك أعضاء جياز الكقاية كالتقصي التفرغ لمعمؿ بيا. ػ 24الفصؿ 

 كتحدد االمتيازات كالمنح التي يتمتعكف بيا بأمر.

ئيس كأعضػػاء جيػػاز الكقايػػة كالتقصػػي قبػػؿ مباشػػرة ميػػاميـ اليمػػيف التاليػػة أمػػاـ يػػؤدم الػػر  ػ 25الفصػػؿ 
رئػػػيس الدكلػػػة   أقسػػػـ بػػػاهلل العظػػػيـ أف أكػػػكف مخمصػػػا لمػػػكطف كأف أحتػػػـر الدسػػػتكر كالقػػػكانيف ك أف أقػػػـك 

 بميامي باستقالية كأمانة  .

التتبعػات فيمػا يتعمػؽ  يتمتع رئػيس الييئػة كأعضػاء جيػاز الكقايػة كالتقصػي بالحصػانة ضػد ػ 26الفصؿ 
 بممارسة المياـ المكككلة إلييـ.

 كيمكف رفع الحصانة إ ر مداكلة خاصة لجياز الكقاية كالتقصي بعد استدعاء المعني باألمر لسماعو.

 يتعيف عمى كؿ عضك بالييئة إعاـ رئيسيا كتابيا بػما يمي: ػ 27الفصؿ 

 بالييئة،المياـ التي باشرىا قبؿ  اث سنكات مف تسميتو  ػ 0

 كؿ نيابة باشرىا لدل شخص مادم أك معنكم قبؿ  اث سنكات مف تسميتو بيذه الييئة. ػ 2

كما يخضع رئيس الييئة كأعضاء جياز الكقاية كالتصدم إلى كاجب التصػريح عمػى الشػرؼ بالمكاسػب 
 طبقا لمتشريع الجارم بو العمؿ.

      تيا فػػي مسػػألة تتعمػػؽ بشػػخص مػػادم ال يمكػػف ألم عضػػك بالييئػػة المشػػاركة فػػي مػػداكال ػ 28الفصػػؿ 
     أك معنػػػكم تكػػػكف لػػػو معػػػو مصػػػمحة شخصػػػية أك قرابػػػة عائميػػػة أك مصػػػاىرة أك أم نػػػكع مػػػف االلتزامػػػات 

 أك العقكد.
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أك     كما يمنع عمى عضػك الييئػة المشػاركة فػي مػداكالتيا إذا تعمقػت بشػخص تكػكف لػو معػػو مصػمحة 
 الممؼ عمى السمطة القضائية.قرابة خاؿ الفتػرة الاحقة إلحالة 

يجب عمى كؿ عضك بالييئة المحافظة عمػى السػر المينػي فػي كػؿ مػا بمػ  إلػى عممػو مػف  ػ 29الفصؿ 
 ك ائؽ أك بيانات أك معمكمات حكؿ المسائؿ الراجعة بالنظر لمييئة

يمكػػف ألم شػػخص مػػادم أك معنػػكم لػػو مصػػمحة فػػي ذلػػؾ أف يقػػدح فػػي أم عضػػك مػػف  ػ 31الفصػػؿ 
 أعضاء جياز الكقاية كالتقصي كذلؾ بمكتكب معمؿ يكجو إلى رئيس الييئة.

 يتعيد جياز الكقاية ك التقصي بالبحث في جرائـ الفساد. ػ 30الفصؿ 

ف شػػأنيا أف تمكػػف مػػف تقصػػي كيتػػكلى فػػي ىػػذا اإلطػػار تجميػػع المعمكمػػات كالك ػػائؽ كالشػػيادات التػػي مػػ
أك    الحقيقة بخصكص شبية ارتكاب جرائـ فساد مف قبؿ أم شخص مادم أك معنكم عػاـ أك خػاص 

أم تنظػػػيـ أك جمعيػػػة أك ىيئػػػة ميمػػػا كانػػػت طبيعتيػػػا كالت بػػػت فػػػي المعمكمػػػات كالك ػػػائؽ المجمعػػػة كمػػػدل 
ه الجػػرائـ. كليػػا أف تقػػـك صػػحتيا قبػػؿ إحالتيػػا عمػػى السػػمط القضػػائية المختصػػة قصػػد تتبػػع مرتكبػػي ىػػذ

بأعمػاؿ التفتػيش كحجػز الك ػائؽ كالمنقػػكالت بكػؿ المحػات المينيػة كالخاصػػة التػي تػرل ضػركرة تفتيشػػيا 
كذلػػؾ دكف إجػػراء آخػػر. كتعتمػػد المحاضػػر كالتقػػارير التػػي يحررىػػا جيػػاز الكقايػػة كالتقصػػي عنػػد مباشػػرة 

 إال بالزكر.أعماؿ التقصي في جرائـ الفساد حججا ال يمكف الطعف فييا 

 يمكف تتبع الذكات المعنكية إذا  بتت مسؤكليتيا في ارتكاب جرائـ الفساد . ػ 32الفصؿ 

كال يمنػػع تتبػػع الػػذات المعنكيػػة مػػف تكقيػػع العقكبػػات عمػػى مم مييػػا أك مسػػيرييا أك الشػػركاء فييػػا مػػف ذكم 
 النفكذ إذا  بتت مسؤكليتيـ الشخصية عف ىذه األفعاؿ.

س الييئة بناء عمى مداكلة لجياز الكقاية كالتقصي ك عند كجكد أدلة جدية حكؿ يمكف لرئي ػ 33الفصؿ 
اقتراؼ جرائـ فساد أف يطمب مف السمط المختصة اتخاذ اإلجراءات التحفظية المناسبة ضد المشتبو فػي 

ؼ أك التصػر          ارتكابيـ تمؾ الجرائـ لمنػع إحالػة األمػكاؿ كالممتمكػات مكضػكع الجريمػة أك تبػديميا 
 فييا أك نقميا أك إتافيا.

كما يمكف لرئيس الييئة بناء عمى مداكلة لجياز الكقاية كالتقصي أف يطمب مف السػمط المختصػة اتخػاذ 
 اإلجراءات التحفظية المناسبة عند كجكد خرؽ كاضح لمقكانيف كالتراتيب الجارم بيا العمؿ.
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إلداريػػة كمختمػػؼ مصػػالح كىيػػ ت يتعػػيف عمػػى مصػػالح الدكلػػة كبصػػفة خاصػػة المصػػالح ا ػ 34الفصػػؿ 
الرقابة كالتفقد كالتدقيؽ كالجماعات المحمية كالمؤسسات كالمنشػ ت العمكميػة كالمنشػ ت ذات المسػاىمات 
العمكمية مد رئيس الييئة بتصاريح تتضمف كؿ ما بم  إلييا كما أمكف ليا الحصكؿ عميو في قياميا أك 

نػػدرج ضػػمف مياميػػا أك مػػف شػػأنيا أف تسػػاعد ىػػذه بمناسػػبة قياميػػا بمياميػػا مػػف معمكمػػات كمعطيػػات ت
 األخيرة عمى القياـ بالمياـ المنكطة بعيدتيا عمى أحسف كجو.

أك      تقػػدـ ىػػذه البيانػػات كالك ػػائؽ مباشػػرة كبمبػػادرة مػػف المصػػالح كاليياكػػؿ المػػذككرة إلػػى رئػػيس الييئػػة 
 بطمب منو عند االقتضاء.

عمػى كػؿ شػخص مػادم أك معنػكم مػد رئػيس الييئػة بكػؿ مػا لديػو مػف ك ػائؽ أك تصػاريح  ػ 35الفصػؿ 
حكؿ كؿ ما بم  إليو أك كؿ ما تعرض لو كما أمكف الحصكؿ عميو مف معمكمات كبيانات تندرج ضػمف 

 مياـ الييئة.

الماليػة لمحافظ البنؾ المركزم التكنسي كرئيس ىيئة السكؽ المالية كرئيس بكرصة األكراؽ  ػ 36الفصؿ 
كرئػػيس مجمػػس المنافسػػة ككػػؿ الييػػ ت األخػػرل المعنيػػة مػػد رئػػيس الييئػػة بكػػؿ مػػا لػػدييـ مػػف معمكمػػات 
كبيانػػػات كك ػػػائؽ حػػػػكؿ العمميػػػات التػػػػي قامػػػت بيػػػا مؤسسػػػػات القػػػرض كمؤسسػػػػات التكظيػػػؼ الجمػػػػاعي 

 كشركات االست مار كالشركات المدرجة بالبكرصة كتكحي بكجكد ممارسات فساد.

 ات كالك ائؽ مباشرة كبمبادرة منيـ إلى رئيس الييئة.تقدـ ىذه البيان

كعمى السمط كالييئات المشار إلييا بالفقرة األكلى مّد الييئة بطمب مف رئيسيا بالمعمكمات كالك ائؽ ذات 
 الصمة باختصاص الييئة.

بصػرؼ النظػر عػف النصػكص الخاصػة المخالفػة، ال يجػكز مكاجيػة طمبػات رئػيس الييئػة  ػ 37الفصػؿ 
ك ائؽ بكاجب الحفاظ عمى السر الميني كذلػؾ ميمػا كانػت طبيعػة أك صػفة  كؿ عمى معمكمات أكلمحص

 الشخص المادم أك المعنكم الذم تكجد لديو المعمكمات أك الك ائؽ التي يطمبيا رئيس الييئة.

 كؿ قياـ أماـ الييئة يعتبر عما قاطعا لمتقادـ كتجاؿ سقكط حؽ القياـ. ػ 38الفصؿ 

تنشػػر قػػرارات الييئػػة ذات الصػػبغة العامػػة المتعمقػػة بمجػػاؿ اختصاصػػيا بالرائػػد الرسػػمي  ػ 39الفصػػؿ 
 لمجميكرية التكنسية.

 تعد الييئة تقريرا سنكيا عف نشاطيا يتضّمف خاصة اقتراحاتيا كتكصياتيا . ػ 41الفصؿ 
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 التشريعية.تنشر الييئة تقريرىا السنكم لمعمـك كتحيمو عمى رئيس الجميكرية كعمى السمطة 

 كما يمكف لمييئة إصدار بالات أك تقارير خاصة حكؿ نشاطيا.

 الباب الثالث أحكاـ انتقالية

تحػػؿ الييئػػة الكطنيػػة لمكافحػة الفسػػاد محػػؿ المجنػػة الكطنيػػة لتقصػػي الحقػػائؽ حػػكؿ الفسػػاد  ػ 40الفصػػؿ 
ا ممفاتيػػػػا كتحػػػاؿ إلييػػػػ 2011فيفػػػػرم  18المػػػػؤرخ فػػػي  2011لسػػػنة  7المحد ػػػة بمكجػػػػب المرسػػػكـ عػػػػدد 

 كك ائقيا.

يتعمػػؽ بإحػػداث  2011فيفػػرم  18مػػؤرخ فػػي  2011لسػػنة  7الػػػمرسكـ عػػدد  تمغػػى أحكػػاـ ػ 42الفصػػؿ 
 داية مف استكماؿ إجراءات تككيف الييئة.ب لجنة كطنية لتقصي الحقائؽ حكؿ الرشكة كالفساد

 ينشر ىذا المرسـك بالرائد الرسمي لمجميكرية التكنسية. ػ 43الفصؿ 

 .2011نكفمبر  14تكنس في 

 رئيس الجميكرية المؤقت

 فؤاد المبزع
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 سابعالممحؽ ال

يتعمؽ باإلبالغ عف الفساد وحماية  2107مارس  7مؤرخ في  2107لسنة  01قانػوف أساسي عدد 
 المبمغيف

 باسـ الشعب،

 كبعد مصادقة مجمس نكاب الشعب،

 : يصدر رئيس الجميكرية القانكف األساسي اتتي نّصو

 الباب األوؿ

 أحكاـ عامة

جراءات اإلباغ عف الفساد كآليات حماية  الفصؿ األوؿ ػ ييدؼ ىذا القانكف إلى ضبط صي  كاا
المبمغيف بما يساىـ في تكريس مبادئ الشفافية كالنزاىة كالمساءلة كالحككمة الرشيدة كمنع الفساد 

 .كمكافحتو في القطاعيف العاـ كالخاص

 : مى معنى ىذا القانكفيكقصد بالمصطمحات التالية ع ػ 2الفصؿ 

كؿ شخص طبيعي أك معنكم يقكـ عف حسف نية بإباغ السمطات المختصة بمعمكمات  : أ ػ المبم غ
تم ؿ قرائف جدية أك تبعث عمى االعتقاد جديا بكجكد أعماؿ فساد قصد الكشؼ عف مرتكبييا كذلؾ 

 .طبقا لمشركط كاإلجراءات المنصكص عمييا بيذا القانكف

كؿ تصرؼ مخالؼ لمقانكف كالتراتيب الجارم بيا العمؿ يضر أك مف شأنو اإلضرار  : ب ػ الفساد
بالمصمحة العامة، كسكء استخداـ السمطة أك النفكذ أك الكظيفة لمحصكؿ عمى منفعة شخصية كيشمؿ 
جرائـ الرشكة بجميع أشكاليا في القطاعيف العاـ كالخاص كاالستياء عمى األمكاؿ العمكمية أك سكء 

ؼ فييا أك تبديدىا كاستغاؿ النفكذ كتجاكز السمطة أك سكء استعماليا، كجميع حاالت اإل راء التصر 
لير المشركع كخيانة األمانة كسكء استخداـ أمكاؿ الذكات المعنكية كلسؿ األمكاؿ كتضارب المصالح 

فعاؿ التي تيدد كاستغاؿ المعمكمة الممتازة كالتيرب الجبائي كتعطيؿ قرارات السمطة القضائية ككؿ األ
 .الصحة العامة أك السامة أك البيئة

 :  األعماؿ التحضيرية ( 0

 .2017فيفرم  22مداكلة مجمس نكاب الشعب كمصادقتو بجمستػػو المنعقػدة بتاريخ 

أك        جممة اإلجراءات اليادفة إلى حماية المبّم  عف الفساد سكاء كاف ذات طبيعية  : ت ػ الحماية
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مختمؼ أشكاؿ االنتقاـ أك التمييز التي قد تسمط عميو بسبب تبميغو عف حاالت الفساد، معنكية ضد 
ذ  االنتقاـ مف المبّم  شكؿ مضايقات مستمرة أك عقكبات مقّنعة كبصفة عامة كؿ إجراء تعسفي  سكاء اّتخ 

النقمة أك أك رفض طمب  أك اإلعفاء أك رفض الترقية في حقو بما في ذلؾ اإلجراءات التأديبية كالعزؿ
أك التيديد بيما يسمط ضد المبّم  أك ضد كؿ شخص  النقمة التعسفية أك شكؿ اعتداء جسدم أك معنكم

 .مف ىذا القانكف 26ك يؽ الصمة بو عمى معنى الفصؿ 

 .مف الدستكر 130ىيئة الحككمة الرشيدة كمكافحة الفساد المنصكص عمييا بالفصؿ  : ث ػ الييئة

 : شمؿ ما يميكي : ج ػ الييكؿ العمومي

 ػ رئاسة الجميكرية كالمؤسسات التابعة ليا،

 ػ مجمس نكاب الشعب،

 ػ رئاسة الحككمة كمختمؼ اليياكؿ الخاضعة إلشرافيا بالداخؿ كالخارج،

  ػ المجمس األعمى لمقضاء كجميع الييئات القضائية،

 ػ المحكمة الدستكرية،

 ػ الييئات الدستكرية المستقمة،

 الدكلة كمختمؼ اليياكؿ الخاضعة إلشرافيا بالداخؿ كالخارج،ػ الكزارات ككتابات 

 ػ البنؾ المركزم التكنسي،

 ػ المؤسسات كالمنش ت العمكمية،

 ػ مؤسسات القرض كالمؤسسات المالية العمكمية،

  ػ الجماعات المحمية،

 .ػ الييئات العمكمية المستقمة

كيشمؿ كؿ األشخاص كالمؤسسات كاليياكؿ التي ال تعكد ممكيتيا إلى الدكلة بما  : د ػ القطاع الخاص
 .في ذلؾ الشركات كالجمعيات كاألحزاب كأشخاص القانكف الخاص التي تسّير مرفقا عاما

يتعيف عمى اليياكؿ العمكمية اتخاذ جميع التدابير كاإلجراءات الضركرية لحسف تنفيذ ىذا  ػ 3الفصؿ 
رساء مبادئ النزاىة كالمساءلة كمكافحة الفسادالقانكف بما ي  .ضمف شفافية عمؿ اإلدارة كاا

مف ىذا القانكف، التي تستجيب لمممارسات الفضمى المتعارؼ  2تمنح لميياكؿ المشار إلييا بالفصؿ 
جراءات إسنادىا  عمييا كطنيا كدكليا، في مجاؿ التكقي مف الفساد كمنع حدك و، حكافز تضبط شركط كاا

 .أمر حككميبمقتضى 
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ال تحكؿ أحكاـ ىذا القانكف دكف اإلباغ عف حاالت فساد مباشرة إلى الجيات القضائية  ػ 4الفصؿ 
 .المختصة

يتعيف عمى اليياكؿ المكمفة بتنفيذ ىذا القانكف التقيد بمقتضيات حماية المعطيات الشخصية  ػ 5الفصؿ 
 .كفقا لمتشريع الجارم بو العمؿ في ىذا المجاؿ

 انيالباب الث

جراءات اإلباغ عف الفساد المكجب لمحماية  .في شركط كاا
 القسـ األوؿ

 في الجية المختصة بتمقي اإلبالغ

عمى المبّم  أف يكجو اإلباغ عف الفساد كجكبا لمييئة التي عمييا أف تتخذ التدابير الضامنة  ػ 6الفصؿ 
 .لحماية ىكيتو

 : الفساد المتعمقة بالصكر التاليةكتختص الييئة كجكبا بالنظر في اإلباغ عف حاالت 

 .ػ إذا كاف المبم  عنو رئيسا لمييكؿ العمكمي المعني

أك المحكمة   لمقضاء  األعمىػ إذا كاف المبم  عنو أحد أعضاء الييئات الدستكرية المستقمة أك المجمس 
 .الدستكرية أك مجمس نكاب الشعب أك الجماعات المحمية

 .إلى القطاع الخاصػ إذا كاف المبم  عنو ينتمي 

كليا أف تحيؿ ما خرج عف ذلؾ إلى اليياكؿ المعنية دكف منع المبّم  مف المجكء مباشرة لمقضاء في كؿ 
 .الحاالت

يتعّيف عمى كؿ ىيكؿ عمكمي خاضع ألحكاـ ىذا القانكف، تحديد الييكؿ اإلدارم المختص  ػ 7الفصؿ 
و مف قبؿ الييئة كالبحث فييا. كيشار إليو فيما يمي داخمو، بتمقي اإلباغ عف شبيات الفساد المحالة إلي

 ."بػ  الييكؿ اإلدارم المختص

كما يتعيف عمى كؿ ىيكؿ عمكمي خاضع ألحكاـ ىذا القانكف أف يكجو إلى الييئة في ظرؼ شيريف 
كني مف تاريخ نشر ىذا القانكف بالرائد الرسمي لمجميكرية التكنسية أرقاـ الياتؼ كالفاكس كالبريد اإللكتر 

 .الخاص بالييكؿ اإلدارم المختص كنشرىا عمى المكقع اإللكتركني الخاص بو

يجب عمى اليياكؿ العمكمية تيسير عمؿ الييكؿ اإلدارم المختص كذلؾ بتمكينو مف  ػ 8الفصؿ 
المكارد المادية كالبشرية الضركرية ألداء ميامو المنصكص عمييا في ىذا القانكف كعدـ التدخؿ في 

 .أعمالو
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 سـ الثانيالق

جراءات اإلبالغ  في صيغ وا 

عمى الييئة مكاصمة النظر في ممفات اإلباغ عف حاالت الفساد بعد سحبيا مف الييكؿ  ػ 9الفصؿ 
  : المعني في الصكر التالية

إذا لـ يقـ الييكؿ العمكمي المعني باّتخاذ اإلجراءات الازمة لمتحّقؽ مف مكضكع اإلباغ كالتعامؿ  ػ 1
 .معو ضمف اتجاؿ المحّددة بيذا القانكف

 .إذا باشر الييكؿ العمكمي المعني اّتخاذ إجراءات تعّسفّية تبعا لإلباغ ػ 2

ف يتضمف ذلؾ التنصيصات الكجكبّية المشار يتكلى المبّم  تقديـ اإلباغ كتابيا عمى أ ػ 01الفصؿ 
 .مف ىذا القانكف 12إلييا بالفصؿ 

ـّ إيداع اإلباغ مباشرة لدل الييئة مقابؿ كصؿ يسّمـ كجكبا في الغرض أك عف طريؽ البريد مضمكف  يت
 .الكصكؿ مع اإلعاـ بالبمكغ

ذا كاف المبّم  مكفكفا أك يعاني مف أم إعاقة جسدية أخرل أك كاف ال  يحسف الكتابة أف يقدـ إبالو كاا
 .مباشرة لمييئة التي يحرر أحد أعضائيا محضرا في الغرض يتضمف تفاصيؿ اإلباغ

 .كيمكف اإلباغ عف حاالت الفساد عبر المنظكمات اإللكتركنية الرسمية المخصصة لمغرض

ىكيتو في  يجب عمى المبّم  كشؼ ىكيتو لدل الييئة. كلو أف يطمب الحفاظ عمى سرية ػ 00الفصؿ 
 .جميع مراحؿ الت بت مف إبالو

 : يجب أف يتضّمف اإلباغ عف الفساد ما يمي ػ 02الفصؿ 

 اسـ كلقب المبّم  كعنكانو كرقـ بطاقة تعريفو، ػ 1

 التسمية االجتماعية كالمقر االجتماعي إذا كاف المبّم  شخصا معنكيا، ػ 2

  األفعاؿ مكضكع اإلباغ، ػ 3

 .ىكية الشخص أك الييكؿ مكضكع اإلباغ عف حاالت الفساد ػ 4

مف ىذا  12إذا لـ يتضّمف اإلباغ عف حاالت الفساد البيانات المنصكص عمييا بالفصؿ  ػ 03الفصؿ 
( أياـ مف تاريخ 7القانكف، تتكلى الييئة دعكة المبّم  الستكماؿ البيانات في أجؿ ال يتجاكز سبعة )

( أياـ مف 10المبّم  أف يستكمؿ البيانات المطمكبة في أجؿ ال يتجاكز عشرة )تكصميا باإلباغ كعمى 
 .تاريخ تكصمو بطمب االستكماؿ

ترفض الييئة النظر في الممفات التي لـ يقع استكماليا في اتجاؿ المحددة أعاه ما عدل الحاالت 
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 .االتي ترل الييئة أف األفعاؿ مكضكع اإلباغ تتطمب مكاصمة النظر في شأني

تتكلى الييئة اتخاذ التدابير الازمة لمتحّقؽ مف صحة المعطيات المضمنة بالممفات التي  ػ 04الفصؿ 
 .مف ىذا القانكف 6تعيدت بيا عمى معنى الفصؿ 

كتتكلى اليياكؿ المعنية اتخاذ التدابير المنصكص عمييا بالفقرة السابقة فيما يتعمؽ بالممفات المحالة 
 .عمييا مف الييئة

عاـ المبّم  بنتائج تقريرىا في  ػ 05ؿ الفص تتكلى الييئة إعداد تقرير حكؿ األعماؿ مكضكع اإلباغ كاا
مف ىذا  6    أجؿ ال يتجاكز الشيريف مف تاريخ تقديـ اإلباغ الذم تعيدت بو عمى معنى الفصؿ

 .القانكف كيمكف تمديد األجؿ شيرا إضافيا إذا تكفرت أسباب جدية لذلؾ

اليياكؿ المعنية إعداد تقرير حكؿ األعماؿ مكضكع اإلباغ كالمحالة عمييا مف الييئة كما تتكلى 
عاـ الييئة بنتائج تقريرىا في أجؿ ال يتجاكز الشير، كيمكف لمييكؿ المعني طمب تمديد األجؿ  كاا
رير في بخمسة عشر يكما إضافيا إذا تكفرت أسباب جدية لذلؾ، كعمى الييئة أف تعمـ المبّم  بنتائج التق

 .أجؿ أسبكع مف تاريخ تكصميا بو مف الييكؿ المعني

أك    يمكف لممبّم  تقديـ اقتراحات أك معمكمات أك أدّلة إضافية أ ناء التحقيقات ػ 06الفصؿ 
 .االستعامات الاحقة التي تقكـ بيا الييئة

كد شبية فساد يتعيف إذا  بت بناء عمى اإلباغ المحاؿ مف الييئة عمى الييكؿ المعني كج ػ 07الفصؿ 
  : عمى الييكؿ المعني اتخاذ اإلجراءات الضركرية التالية

ػ إحالة المعني باألمر عمى مجمس التأديب الّتخاذ اإلجراءات التأديبية ضّده كذلؾ كفؽ التشريع الجارم 
 .بو العمؿ

 .ائياػ إحالة الممّؼ إلى النيابة العمكمية إذا كانت األفعاؿ المرتكبة معاقبا عمييا جز 

كفي جميع الحاالت عمى الييكؿ المعني أف يحيؿ نتائج األبحاث كالتقارير مكضكع اإلباغ عمى الييئة 
 .التي عمييا أف تتخذ ما تراه صالحا مف إجراءات

حالتو عمى الجيات  ػ 08الفصؿ  تتكلى الييئة إعداد تقرير نيائي حكؿ األعماؿ مكضكع اإلبالات كاا
 .افالمعنية في أجؿ أقصاه شير 

 الباب الثالث

 في شروط وآليات حماية المبم غ

ينتفع المبّم  بناء عمى طمب منو أك بمبادرة مف الييئة كبشرط مكافقتو بالحماية مف أّم  ػ 09الفصؿ 
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أك      أك التمييز أك الترىيب أك القمع. كما تتـّ حمايتو مف أّم ماحقة جزائية شكؿ مف أشكاؿ االنتقاـ
مدنية أك إدارية أك أّم إجراء آخر يمحؽ بو ضررا ماديا أك معنكيا إذا كاف كؿ ذلؾ بمناسبة اإلباغ أك 

 . تبعا لو

ـّ تنفيذ قرارات الحماية بالتنسيؽ مع السمطات العمكمية المعنية  تسند الحماية بقرار مف الييئة كيت
 .بتكفيرىا كخاصة األمنية كفؽ التشريع الجارم بو العمؿ

 .مف ىذا القانكف 26تنسحب الحماية عمى األشخاص ك يقي الصمة بالمبّم  المشار إلييـ بالفصؿ ك 

 .كيست نى مف الحماية مف يقّدـ عمدا، تبميغا بقصد اإلضرار بالغير دكف كجو حؽّ 

 .ال يكمـز المبّم  بإقامة الحجة عمى المعمكمات التي قاـ بإباليا ػ 21الفصؿ 

طمبات الحماية كاتليات الازمة ليا كمّدتيا كتتخذ قرارىا في الغرض في  تدرس الييئة ػ 20الفصؿ 
ظرؼ  ا ة أياـ مف تاريخ تكصميا بالطمب. ككمما كاف القرار برفض تكفير الحماية فيستكجب تعميمو. 

 .ساعة مف تاريخ اتخاذه 48كتتكّلى الييئة في كؿ األحكاؿ إباغ قرارىا إلى المبّم  في أجؿ 

أك       ؿ عشرة أياـ مف اإلعاـ المشار إليو أعاه الطعف في قرار رفض تكفير الحمايةيمكف في أج
إقرارىا بصكرة جزئية أك لير كافية أك تعديميا أك إنيائيا أماـ القاضي اإلدارم االستعجالي الذم 

يصدر قراره في أجؿ سبعة أياـ مف تاريخ الطعف. كيككف قراره قابا لمطعف باالستئناؼ طبؽ 
 .إلجراءات المقّررة بالنسبة إلى األذكف االستعجاليةا

يتعّيف الحفاظ عمى سرية ىكّية المبّم  بشكؿ كامؿ مف قبؿ الييئة، كال تكشؼ ىكّيتو إال  ػ 22الفصؿ 
 .بعد مكافقتو المسبقة كالكتابية

ائية ذات يمكف عند الضركرة، كاحتراما لحقكؽ الدفاع االستماع إلى المبّم  كشاىد أماـ الجية القض
 .النظر التي تّتخذ ما يمـز مف تدابير لحماية سرّية ىكّيتو تجاه الغير

أك جزائية عمى أسػاس مخالفتو لمسّر الميني أك  ال تسّمط عمى المبّم  أّية عقكبات تأديبية ػ 23الفصؿ 
 .لكاجب التحفظ إذا اتخذت تمؾ العقكبات بمناسبة اإلباغ أك تبعا لو

يتمتع المبّم  باإلعانة العدلية كباإلعانة القضائية لدل المحكمة اإلدارية في خصكص  ػ 24الفصؿ 
الدعاكل الم ارة ضده أك التي يقـك بإ ارتيا كالمرتبطة بإبالو عف الفساد كذلؾ بصرؼ النظر عف 

 .الشركط المستكجبة لانتفاع بيا
 :  جراءات التاليةيشمؿ قرار الحماية تمتيع المبّم  بكؿ أك بعض اإل ػ 25الفصؿ 

 .تكفير الحماية الشخصية لممبّم  بالتنسيؽ مع السمطات العمكمية المعنية بتكفيرىا ػ 1
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 .نقمة المبّم  بطمب منو أك بعد مكافقتو مف مكاف عممو كفؽ ما تقتضيو ضركرات الحماية ػ 2

 .تكفير اإلرشاد القانكني كالنفسي لممبّم  ػ 3

منح المبّم  كسائؿ لإلباغ الفكرم عف أّم خطر يتيّدده، أك يتيّدد أم شخص مف األشخاص  ػ 4
 .ك يقي الصمة بو، بمناسبة التبمي  أك تبعا لو

 .تعديؿ إجراءات الحماية بأم شكؿ مف األشكاؿ كفؽ ما تقتضيو مصمحة المبّم  ػ 5

 .جسدم أك معنكم عف المبّم أك  اتخاذ أّية تدابير أخرل مف شأنيا منع كّؿ ضرر ميني ػ 6

تنسحب األحكاـ المتعمقة بالحماية المشار إلييا بيذا الباب كفقا لما تقّدره الييئة، عمى  ػ 26الفصؿ 
المبّم  كقرينو كأصكلو كفركعو إلى الدرجة األكلى كالشيكد كالخبراء كأّم شخص آخر تقّدر الييئة أّنو 

 .عرضة لمضرر بمناسبة اإلباغ أك تبعا لو

مف  26يجب عمى المبّم ، كأّم مف األشخاص المشمكليف بالحماية كالمشار إلييـ بالفصؿ  ػ 27لفصؿ ا
 . ىذا القانكف، اتّباع تدابير السامة التي تضعيا السمطات المعنية لو كتعممو بيا

أّم مف تمنح الدكلة مكافأة مالية لممبّمغيف الذيف أّدل إباليـ إلى الحيمكلة دكف ارتكاب  ػ 28الفصؿ 
أك استرداد األمكاؿ  جرائـ الفساد في القطاع العاـ أك إلى اكتشافيا أك اكتشاؼ مرتكبييا أك البعض منيـ

 . المتأتّية منيا

 .تقترح الييئة إسناد المكافأة بعد التأكد مف م ؿ اإلباغ

 .يتـ تحديد آليات كصي  كمعايير إسناد المكافأة بأمر حككمي ػ 29الفصؿ 

في صكرة تعرض المبّم  إلى إجراءات إدارية ميما كاف صنفيا، يحمؿ عمى الييكؿ  ػ 31الفصؿ 
أك   العمكمي أك المشّغؿ، عبء إ بات أّف التدابير التي ألحقت ضررا بالمبّم  لـ تكف بمناسبة التبمي 

 . تبعا لو

شار إلييـ تمتـز الدكلة بتعكيض المبّم ، أك عند االقتضاء أّم شخص مف األشخاص الم ػ 30الفصؿ 
مف ىذا القانكف، الذم أصابو ضرر نتيجة اإلباغ، كيقدر التعكيض بما يكازم ما تعّرض  26بالفصؿ 

 . لو مف أضرار مادية كمعنكية

في صكرة إدانة مرتكب الجريمة المبم  عنيا كفقا ليذا القانكف، يحّؽ لمدكلة أف تعكد عميو الستخاص 
مف ىذا  26أك أّم شخص مف األشخاص المشار إلييـ بالفصؿ النفقات المترتّبة عمى حماية المبّم  

القانكف كاستخاص النفقات الناتجة عف التعكيض عمى معنى الفقرة األكلى مف ىذا الفصؿ 
 .مف ىذا القانكف 28كاستخاص قيمة المكافأة المالية المنصكص عمييا بالفصؿ 
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كاب جريمة فساد، بإباغ السمط ذات يعفى مف العقكبات المستكجبة مف بادر عند ارت ػ 32الفصؿ 
أك معمكمات قبؿ عمميا بيا مّكنت مف اكتشاؼ الجريمة كتفادم تنفيذىا أك اكتشاؼ  النظر بإرشادات

 .أك البعض منيـ أك اقتفاء األمكاؿ المتأتّية منيا مرتكبييا

ب التي تحصؿ كال يحكؿ ذلؾ دكف أف تعكد الدكلة عمى المعني باألمر السترجاع كؿ المبال  كالمكاس
 .عمييا بمناسبة ارتكاب الجريمة ما لـ يبادر مف تمقاء نفسو بذلؾ

يسعؼ بالحّط إلى النصؼ مف العقكبة المقّررة أصالة لمجريمة، مف قاـ بارتكاب جريمة  ػ 33الفصػؿ 
فساد في القطاع العاـ كمّكنت اإلرشادات أك المعمكمات التي تكلى إباليا إلى السمط ذات النظر 

المبّم   بمناسبة البحث األّكلي أك التتبعات أك التحقيؽ أك أ ناء المحاكمة، مف كضع حّد لجريمة الفساد
أك بعضيـ أك مف إلقاء  عنيا أك تفادم ارتكاب جرائـ فساد أخرل، أك مف الكشؼ عف جميع فاعمييا

 .القبض عمييـ

 الباب الرابع

 في العقوبات

( سنكات كبخطية مالية تتراكح بيف ألؼ دينارا 5يعاقب بالسجف مف سنة إلى خمس ) ػ 34الفصؿ 
أك لير  ىكية المبّم ، بأّم كسيمة كانت، بشكؿ مباشر( آالؼ دينار، كؿ مف تعّمد كشؼ 5كخمسة )
 .مباشػر

 .كال يحكؿ ذلؾ دكف تسميط العقكبات التأديبّية عمى كاشؼ اليكية إذا كاف عكنا عمكميا

( آالؼ دينار 5( سنكات كبخطية مالية تتراكح بيف خمسة )10( إلى عشر )5كيعاقب مف خمس )
ؼ إلى إيقاع ضرر جسدم جسيـ بالمبّم  أك أّم شخص ( آالؼ دينار في حاؿ أّدل الكش10كعشرة )

 .مف ىذا القانكف 26مف األشخاص المشار إلييـ بالفصؿ 

أك    يعاقب بالسجف مف ستة أشير إلى سنتيف كؿ مف يمجأ إلى اتخاذ تدابير انتقامية ػ 35الفصؿ 
ك أم شخص مف أك بكاسطة كبأم شكؿ مف األشكاؿ ضد شخص المبّم  أ أك التيديد مباشرة الترىيب

 .مف ىذا القانكف 26األشخاص المشار إلييـ بالفصؿ 

( إلى عشر 5كفي صكرة إلحاؽ ضرر جسدم أك معنكم جسيـ يعاقب الفاعؿ بالسجف مف خمس )
 .( سنكات10)

يعاقب بخطية مالية مف ألؼ دينار إلى خمسة آالؼ دينار كؿ مف يتعّمد عدـ تمكيف  ػ 36الفصؿ 
 .الييكؿ اإلدارم المختص مف أداء المياـ المكككلة لو في إطار اإلبالات المتعّيد بيا
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مف ىذا القانكف، دكف تسميط العقكبة األشّد إذا كانت األفعاؿ  34ال تحكؿ أحكاـ الفصؿ  ػ 37الفصؿ 
 .تشكؿ جريمة أخرل معاقب عمييا بعقكبة أشد في نصكص قانكنية أخرل المذككرة

مف ىذا القانكف، تسمط عمى  19في حاالت اإلباغ عمى معنى الفقرة األخيرة مف الفصؿ  ػ 38الفصؿ 
( سنكات كخطية مالية تتراكح بيف ألؼ دينارا 5المبم  عقكبة بالسجف تتراكح مف سنة إلى خمس )

 . ر كيحـر آليا مف التمّتع بالحقكؽ المنصكص عمييا بيذا القانكف( آالؼ دينا5كخمسة )

كال يحكؿ ذلؾ دكف تسميط عقكبات تأديبية عمى مف تعّمد تقديـ إباغ بقصد اإلضرار بالغير إذا كاف 
 .عكنا عمكميا

يمكف لممتضّرر مف ىذا اإلباغ، المجكء إلى القضاء لمطالبة الفاعؿ بجبر الضرر المادم كالمعنكم 
 . لحاصؿ لوا

 الباب الخامس

 أحكاـ انتقالية

تتكّلى الكزارة المكمفة بالحككمة بالتنسيؽ مع الييئة النظر حالة بحالة في ممفات طمب  ػ 39الفصؿ 
جانفي  14الحماية كتسكية الكضعية التي يتقدـ بيا كّؿ مف تكّلى التبمي  عف حالة فساد كذلؾ بعد 

النفاذ شريطة أف ي بت المعني باألمر تقديمو لممفات فساد إلى حدكد دخكؿ ىذا القانكف حيز  2011
ـّ تقديـ ممفات طمب الحماية كتسكية الكضعية في أجؿ أقصاه سّتة أشير ) ( 6كتضرره جّراء ذلؾ. كيت

 .مف دخكؿ ىذا القانكف حّيز النفاذ

 14خ في المؤر  2011لسنة  120تتكّلى الييئة المحد ة بمقتضى المرسكـ اإلطارم عدد  ػ 41الفصؿ 
المتعمؽ بمكافحة الفساد، التعيد بالمياـ المسندة بمقتضى ىذا القانكف لييئة الحككمة  2011نكفمبر 

بداء الرأم في مشاريع  130الرشيدة كمكافحة الفساد المنصكص عمييا بالفصؿ  مف الدستكر كاا
 .ة لميامياالنصكص القانكنية المتصمة بمجاؿ اختصاصيا، كذلؾ إلى حيف مباشرة الييئة المعني

 .ينشر ىذا القانكف األساسي بالرائد الرسمي لمجميكرية التكنسية كينفذ كقانكف مف قكانيف الدكلة

 .2017مارس  7تكنس في 

 رئيس الجميكرية

 محمد الباجي قايد السبسي
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 ثامفالممحؽ ال
 

( بتنفيػػذ 2100أكتػػوبر  07) 0432مػػف ذي القعػػدة  09صػػادر فػػي  01001064ظييػػر شػػريؼ رقػػـ 
المتعمػؽ بالمسػطرة الجنائيػة، فػي  22110  رقػـ القاضػي بتغييػر وتتمػيـ القػانوف 37101رقػـ  القانوف

الضػحايا والشػيود والخبػراء والمبمغػيف، فيمػا يخػص جػرائـ الرشػوة واالخػتالس واسػتغالؿ  شأف حمايػة
 النفوذ وغيرىا

  
 الحمد هلل كحده،

  
 : بداخمو –الطابع الشريؼ 

 بف يكسؼ اهلل كليو( )محمد بف الحسف بف محمد
  

  يعمـ مف ظييرنا الشريؼ ىذا، أسماه اهلل كأعز أمره أننا:
 منو، 50ك  42بناء عمى الدستكر كال سيما الفصميف 

  
 أصدرنا أمرنا الشريؼ بما يمي:

القاضػػػي بتغييػػر كتتمػػػيـ  37.10ينفػػذ كينشػػر بالجريػػػدة الرسػػمية، عقػػب ظييرنػػػا الشػػريؼ ىػػػذا، القػػانكف رقػػـ 
المتعمؽ بالمسطرة الجنائية، في شأف حماية الضحايا كالشيكد كالخبػراء كالمبمغػيف، فيمػا  22.01ـ القانكف رق

يخػػػػص جػػػػرائـ الرشػػػػكة كاالخػػػػتاس كاسػػػػتغاؿ النفػػػػكذ كليرىػػػػا، كمػػػػا كافػػػػؽ عميػػػػو مجمػػػػس النػػػػكاب كمجمػػػػس 
 المستشاريف.

 
 ( .2011أكتكبر  17) 1432مف ذم القعدة  19كحرر بالرباط في                                   

  
 رئيس الحككمة، كقعو بالعطؼ :

 .عباس الفاسي اإلمضاء:
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 37101قانوف رقـ 
 المتعمؽ بالمسطرة الجنائية 22110يقضي بتغيير وتتميـ القانوف رقـ 

 في شأف حماية الضحايا والشيود والخبراء والمبمغيف
 فيما يخص جرائـ الرشوة واالختالس واستغالؿ النفوذ وغيرىا

 
 0المادة 

المتعمػػؽ بالمسػػطرة الجنائيػػة الصػػادر بتنفيػػذه  22.01يضػػاؼ كمػػا يمػػي إلػػى الكتػػاب األكؿ مػػف القػػانكف رقػػـ 
 ر:( القسـ ال اني مكر 2002أكتكبر  3) 1423مف رجب  25بتاريخ   1.02.255 الظيير الشريؼ رقـ
 القسـ ال اني مكرر

 حماية الضحايا والشيود والخبراء والمبمغيف
 

 الباب األكؿ
 حماية الضحايا

 
يتعػػيف إشػػعار الضػػحية المتضػػرر مػػف جريمػػة بحقػػو فػػي االنتصػػاب كمطالػػب بػػالحؽ المػػدني  4-82المػػادة 

 قانكف.أماـ قاضي التحقيؽ أك أماـ ىيئة المحكمة كما يتعيف إشعاره بالحقكؽ التي يخكليا لو ال
يشػػار إلػػى ىػػذا اإلشػػعار بالمحضػػر المنجػػز مػػف طػػرؼ الشػػرطة القضػػائية أك مػػف طػػرؼ النيابػػة العامػػة فػػي 

 الحالة التي يم ؿ فييا الضحية أماميا.
  

يقـك ككيؿ الممؾ أك الككيؿ العاـ لمممؾ أك قاضػي التحقيػؽ كػؿ فيمػا يخصػو، باتخػاذ تػدابير  5-82المادة 
الضحية أك أفراد أسرتو أك أقاربو أك ممتمكاتو مف كؿ ضػرر قػد يتعػرض لػو الحماية الكفيمة بتأميف سامة 

 جراء تقديـ شكايتو، كيمكف ليذه الغاية أف يكضع رىف إشارة الضحية ما يمي:
رقػـ ىػاتفي خػاص بالشػػرطة القضػائية أك بالمصػالح األمنيػة يمكنػػو االتصػاؿ بػو فػي أم كقػػت   -

 لطمب الحماية؛
 ألفراد أسرتو أك ألقاربو مف طرؼ القكة العمكمية؛حماية جسدية لو أك   -
 تغيير أماكف اإلقامة كعدـ إفشاء المعمكمات المتعمقة باليكية.  -

 يمكف عرض الضحية عمى أنظار طبيب مختص كتخصيصو بالرعاية االجتماعية الازمة، عند االقتضاء.

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/38578.htm
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اتخػاذ أم تػدبير آخػر يعتبػر ضػمانة فعميػة إذا كانت تدابير الحماية المذككرة لير كافية، يمكف بقرار معمػؿ 
 لفائدة مستحؽ الحماية.

 7-82ك 6-82يتمتع الضحية الشاىد أك الضػحية المبمػ  بتػدابير الحمايػة المنصػكص عمييػا فػي المػادتيف 
 أدناه حسب األحكاؿ.

 
 الباب الثاني

 حماية الشيود والخبراء
 

كانت ىناؾ أسباب جدية مف شأنيا أف تعػرض  يحؽ لمشاىد أك الخبير في أم قضية، إذا ما 6-82المادة 
أك     أك سامتو الجسدية أك مصالحو األساسية أك حياة أفػراد أسػرتو أك أقاربػو أك سػامتيـ الجسػدية حياتو

مصالحيـ األساسية لمخطر أك لضرر مادم أك معنكم إذا ما أدلى بشيادتو أك إفادتو، أف يطمب مف ككيؿ 
تطبيػػؽ أحػػد اإلجػػراءات المنصػػكص  -حسػػب األحػػكاؿ -الممػػؾ أك الككيػػؿ العػػاـ لمممػػؾ أك قاضػػي التحقيػػؽ 

  لمذككرة.بعده، كذلؾ بعد بياف األسباب ا 7-82مف المادة  8ك     7ك  6عمييا في البنكد 
يمكف لككيؿ الممؾ أك الككيؿ العاـ لمممؾ أك قاضي التحقيؽ كؿ فيما يخصو، تمقائيػا أك بنػاء  7-82المادة 

عمػى طمػب، إذا تعمػؽ األمػر بجريمػة الرشػكة أك اسػتغاؿ النفػكذ أك االخػتاس أك التبديػد أك الغػدر أك لسػػؿ 
ىذا القػانكف أف يتخػذ بقػرار معمػؿ كاحػدا أك  مف 108أك إحدل الجرائـ المنصكص عمييا في المادة  األمكاؿ

 : أك ر مف التدابير التالية لضماف حماية الشيكد كالخبراء
 االستماع شخصيا لمشاىد أك الخبير؛ -1
إخفاء ىكية الشاىد أك الخبير في المحاضر كالك ائؽ التي تتعمؽ بالقضية المطمكب فييا   -2

 يحكؿ دكف التعرؼ عمى ىكيتو الحقيقية؛شيادة الشاىد أك إفادة الخبير، كذلؾ بشكؿ 
تضميف ىكية مستعارة أك لير صحيحة لمشاىد أك الخبيػر فػي المحاضػر كالك ػائؽ التػي   -3

 ستقدـ أماـ المحكمة بشكؿ يحكؿ دكف تعرؼ الغير عمى ىكيتو الحقيقية؛
 عػػػدـ اإلشػػػارة إلػػػى العنػػػكاف الحقيقػػػي لمشػػػاىد أك الخبيػػػر ضػػػمف المحاضػػػر كالك ػػػائؽ التػػػي  -4

تنجػػز فػػي القضػػية المطمػػكب فييػػا شػػيادة الشػػاىد أك إفػػادة الخبيػػر، كذلػػؾ بشػػكؿ يحػػكؿ دكف التعػػرؼ عمػػى 
 عنكانو؛
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اإلشػػارة فػػي عنػػكاف إقامػػة الشػػاىد أك الخبيػػر إلػػى مقػػر الشػػرطة القضػػائية التػػي تػػـ فييػػا   -5
أمػػػاـ قاضػػػي االسػػػتماع إليػػػو أك المحكمػػػة المختصػػػة لمنظػػػر فػػػي القضػػػية إذا مػػػا كػػػاف قػػػد اسػػػتدعي أكؿ مػػػرة 

 التحقيؽ أك المحكمة؛
كضع رىف إشارة الشاىد أك الخبيػر الػذم يكػكف قػد أدلػى بشػيادتو أك إفادتػو، رقػـ ىػاتفي   -6

أك      خاص بالشرطة القضائية حتػى يػتمكف مػف إشػعارىا بالسػرعة الازمػة إزاء أم فعػؿ قػد ييػدد سػامتو
 أك أقاربو؛   سامة أسرتو 

يسػػػتخدميا الشػػػاىد أك الخبيػػػر لرقابػػػة السػػػمطات المختصػػػة بعػػػد إخضػػػاع اليكاتػػػؼ التػػػي   -7
 مكافقة المعني باألمر كتابة ضمانا لحمايتو؛

تػػػكفير حمايػػػة جسػػػدية لمشػػػاىد أك الخبيػػػر مػػػف طػػػرؼ القػػػكة العمكميػػػة بشػػػكؿ يحػػػكؿ دكف   -8
  تعرض الشاىد أك الخبير أك أحد أفراد أسرتو أك أقاربو لمخطر.

ذككرة لير كافية، يمكف بقرار معمػؿ اتخػاذ أم تػدبير آخػر يعتبػر ضػمانة فعميػة إذا كانت تدابير الحماية الم
 لفائدة مستحؽ الحماية.

مػف المػادة السػابقة،  5إلػى  2إلى جانب اتخاذ أحد التدابير المنصكص عمييا في البنػكد مػف  8-82المادة 
ارة ىيئػة المحكمػة لتطمػع يتعيف االحتفاظ باليكية الحقيقة لمشاىد أك الخبير في ممؼ خاص يكضػع رىػف إشػ

 عميو كحدىا عند االقتضاء.
لير أنو، إذا كاف الكشؼ عف ىكية الشخص ضركريا لممارسة حؽ الدفاع، جاز لممحكمة، إذا اعتبرت أف 
شػػيادة الشػػاىد أك إفػػادة الخبيػػر أك المبمػػ  ىػػي كسػػيمة اإل بػػات الكحيػػدة فػػي القضػػية، السػػماح بالكشػػؼ عػػف 

 ، شريطة تكفير تدابير الحماية الكافية لو.ىكيتو الحقيقية بعد مكافقتو
إذا قررت المحكمة عػدـ الكشػؼ عػف ىكيػة الشػخص ال تعتبػر شػيادة الشػاىد أك إفػادة الخبيػر أك المبمػ  إال 

 مجرد معمكمات ال تقـك بيا حجة بمفردىا.
 

 الباب الثالث
 حماية المبمغيف

 
المختصػة ألسػباب كجييػة كبحسػف نيػة عػف إحػدل لممبمػ  الػذم يقػـك بػإباغ السػمطات   يحػؽ 9-82المادة 

أعاه، أف يطمػب مػف ككيػؿ الممػؾ أك الككيػؿ العػاـ لمممػؾ أك قاضػي  7-82الجرائـ المشار إلييا في المادة 
 أعاه. 7-82التحقيؽ كؿ فيما يخصو، اتخاذ كاحد أك أك ر مف التدابير المنصكص عمييا في المادة 
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ف متابعػػة المبمغػػيف سػػكاء تأديبيػػا أك جنائيػػا عمػػى أسػػاس إفشػػاء السػػر خافػػا أليػػة مقتضػػيات قانكنيػػة ال يمكػػ
 الميني، إذا كانت الجرائـ المبم  عنيا تـ االطاع عمييا بمناسبة مزاكلتيـ لمياميـ.

يتعرض المبم  الذم يقـك باإلباغ بسكء نية عف كقػائع ليػر صػحيحة إلحػدل العقكبػات المنصػكص عمييػا 
 مكعة القانكف الجنائي.مف مج 370ك  369في الفصميف 

 
 الباب الرابع

 نطاؽ الحماية

 
يمكف لككيؿ الممؾ أك الككيؿ العاـ لمممؾ أك قاضي التحقيؽ كؿ فيما يخصو، تغيير تدابير  10-82المادة 

أك    الحماية المتخذة لفائدة الضحايا أك الشيكد أك الخبراء أك المبمغيف أك إضافة تدبير آخر أك أك ر إلييا 
 تمقائيا أك بناء عمى طمب. إلغاؤىا،

 تستمر تدابير الحماية المأمكر بيا حتى بعد صدكر الحكـ إذا اقتضت الضركرة ذلؾ.
 األحكاؿ، يتعيف إخبار المعني باألمر بالتدبير المتخذ لضماف حمايتو.  كفي كؿ

  
 2المادة 

 
 22.01ال ػاني مػف القػانكف رقػـ يتمـ كما يمي الفرع الخامس مف الباب األكؿ مػف القسػـ ال الػث مػف الكتػاب 

 : 2-347ك  1-347المتعمؽ بالمسطرة الجنائية المذككر أعاه بالمادتيف 
أك     إذا كانت ىناؾ أسباب جدية تؤكدىا دالئؿ عمى أف حضكر الشاىد لإلدالء بشيادتو  1-347المادة 

األساسػية أك حيػاة أفػراد  مكاجيتو مع المتيـ. مف شػأنيا أف تعػرض حياتػو أك سػامتو الجسػدية أك مصػالحو
أسػػرتو أك أقاربػػو أك سػػامتيـ الجسػػدية لمخطػػر أك مصػػالحيـ األساسػػية، جػػاز لممحكمػػة بنػػاء عمػػى ممػػتمس 
النيابة العامة أف تأذف بتمقػي شػيادتو بعػد إخفػاء ىكيتػو بشػكؿ يحػكؿ دكف التعػرؼ عميػو. كمػا يمكنيػا اإلذف 

أك     لصػػكت مػػف أجػػؿ عػػدـ التعػػرؼ عمػػى صػػكتو، باسػػتعماؿ الكسػػائؿ التقنيػػة التػػي تسػػتعمؿ فػػي تغييػػر ا
  تقنية االتصاؿ عف بعد.  االستماع إليو عف طريؽ

مػف الكتػاب األكؿ مػف ىػذا القػانكف،  تطبؽ أماـ ىيئة الحكـ مقتضيات القسـ ال ػاني المكػرر 2-347المادة 
 المتعمقة بحماية الضحايا كالشيكد كالخبراء كالمبمغيف.

  



 

391 
 

 قائمة المػراجع

 المؤلفاتأوال : 

 المؤلفات بالمغة العربية -0

 المؤلفات العامة  –أ 

ترتيػب القػامكس المحػيط عمػى طريقػة المصػباح المنيػر ك أسػاس البالػة  ،  حمػد الػزاكم،  أالطػاىر  -0
د اهلل البسػتاني،            ، الشػيخ عبػ298، ص 1979الجزء الرابػع، دار الكتػب العمميػة، بيػركت، 

        ، بطػػرس البسػػتاني،2222، 1927ال ػػاني، المطبعػػة األمريكانيػػة، بيػػركت، البسػػتاف  ، المجمػػد 
 قطر المحيط  ، الجزء ال اني.

أحمد فراج حسيف،   الممكية ك نظرية العقد في الشريعة اإلسامية  ، الدار الجامعيػة، اإلسػكندرية،  -2
1986. 

دار صػػػادر، بيػػػركت،  أبػػػي الفضػػػؿ جمػػػاؿ الػػػديف محمػػػد بػػػف مكػػػـر ابػػػف منظػػػكر،   لسػػػاف العػػػرب  ، -3
1990. 

أبػػػػك داكد سػػػػميماف بػػػػف االشػػػػعت السجسػػػػتاني،   سػػػػنف أبػػػػي داكد  ، دار الفكػػػػر لمطباعػػػػة ك النشػػػػر          -4
 .1994ك التكزيع، بيركت، 

الشػػػكرم عمػػػي يكسػػػؼ،  المنظمػػػات الدكليػػػة ك اإلقميميػػػة المتخصصػػػة  ، ايتػػػراؾ لمنشػػػر ك التكزيػػػع،  -5
 . 2000القاىرة، 

العكلمػػة اإلقميميػػة  ، الطبعػػة األكلػػى، الػػدار المصػػرية المبنانيػػة لمنشػػر، مصػػر، أسػػامة المجػػذكب،    -6
2000. 

أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني،   سنف إبػف ماجػة   دار الفكػر لمطباعػة ك النشػر ك التكزيػع ،  -7
 .2003بيركت، 

دار أحمػػػد بػػػػف محمػػػػد بػػػػف عمػػػػي الفيػػػػكمي المقػػػػرم،   المصػػػػباح المنيػػػػر : معجػػػػـ عربػػػػي عربػػػػي   ،  -8
 .2004الحديث، القاىرة ، 

 .2005أحمد لام،   ضمانات المشتبو فيو أ ناء التحريات األكلية  ، دار ىكمو، الجزائر،  -9

 .2007أحمد عبد الحميـ عطية،   الفمسفة ك المجتمع المدني  ، دار ال قافة العربية، القاىرة  -01



 

392 
 

ة، ديػكاف المطبكعػات الجامعيػة، إسماعيؿ معراؼ،   اإلعػاـ حقػائؽ ك أبعػاد ...  ، الطبعػة ال انيػ -00
 . 2007،  2الجزائر 

 .2008أماني قنديؿ،   المكسكعة العربية لممجتمع المدني  ، مكتبة األسرة، القاىرة،  -02

 . 2009أحمد شكقي،   مبادئ اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائرم   دار ىكمو، الجزائر،  -03

لخػػاص  ، الجػػزء ال ػػاني، الطبعػػة العاشػػرة،  دار أحسػػف بكسػػقيعة،   الػػكجيز فػػي القػػانكف الجزائػػي ا -04
 .2014ك التكزيع، الجزائر،  ىكمو لمطباعة ك النشر 

  الطبعػػة األكلػػى،  –دراسػػة مقارنػػة  –التيجػاني زليخػػة،   نظػػاـ اإلجػػراءات أمػػاـ محكمػة الجنايػػات  -05
 .2014دار اليدل، الجزائر، 

بكحنيػػة قػػكم، عطػػكات عبػػد الحػػاكـ، فريحػػات إسػػماعيؿ، ك آخػػركف   حككمػػة التنميػػة المسػػتدامة :  -06
دراسػػػة لػػػبعض النمػػػاذج ك المؤشػػػرات  ، دار الكتػػػاب الحػػػديث، الجزائػػػر،  –فػػػي النظريػػػة ك التطبيػػػؽ 

2016. 

الكطنيػة برابح حمزة،   الحككمة المحمية ك لية لتسيير الجماعات المحمية فػي الجزائػر   ، المكتبػة  -07
 .2017الجزائرية، الجزائر، 

جيػػاد محمػػد البريػػزات،   الجريمػػة المنظمػػة : دراسػػة تحميميػػة  ، الطبعػػة ال انيػػة، دار ال قافػػة لمنشػػر         -08
 .2010ك التكزيع، عماف، 

ة جمػاؿ نجيمػي ،   قػػانكف اإلجػراءات الجزائيػػة الجزائػرم   عمػػى ضػكء االجتيػػاد القضػائي    )مػػادّ  -09
 .2016ألكؿ، الطبعة ال انية، دار ىكمو لمطباعة ك النشر ك التكزيع، الجزائر، ة( الجزء ابمادّ 

حسػػف صػػادؽ المرصػػفاكم،   فػػي أصػػكؿ اإلجػػراءات الجنائيػػة   ، منشػػأة المعػػارؼ، اإلسػػكندرية،  -21
1966. 

بشػػاف مكافحػػة لسػػؿ  2002لسػػنة  80حسػػاـ الػػديف محمػػد أحمػػد،   شػػرح القػػانكف المصػػرم رقػػـ  -20
 .2003ىات الحدي ة  ، دار النيضة العربية، القاىرة، األمكاؿ في ضكء االتجا

حسف أبك طالب، أحمػد إبػراىيـ محمػكد، أيمػف السػيد عبػد الكىػاب،   التقريػر االسػتراتيجي العربػي  -22
 .2003 ، مركز األىراـ، القاىرة،  2003 -2002

 .1998خالد سمارة الزعبي،  القانكف اإلدارم  ، الطبعة ال ال ة، دار ال قافة، عماف،  -23

خالد الميايني،   حماية الماؿ العاـ ك الحد مف الرشكة ك االختاس  ، منشكرات المنظمة العربية  -24
 .2009لمتنمية اإلدارية، لبناف، 



 

393 
 

زكزك زكليخػػػة،   جػػػرائـ الصػػػفقات العمكميػػػة ك آليػػػة مكافحتيػػػا فػػػي التشػػػريع الجزائػػػرم  ، الطبعػػػة  -25
 .2016األكلى، دار الراية، الجزائر، 

 منعـ،سميماف عبد ال -26

  دركس فػػػػي القػػػػانكف الجنػػػػائي الػػػػدكلي  ، الطبعػػػػة األكلػػػػى، دار الجامعػػػػة لمنشػػػػر،  -
2000. 

 ، دار  -دراسػػة مقارنػػة -  الجكانػػب الشػػكمية فػػي النظػػاـ القػػانكني لتسػػميـ المجػػرميف  -                 
 .2007الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية، 

ك التكزيػػػع، األردف،    ، الطبعػػػة ال ال ػػػة، دار ال قافػػػةسػػػييؿ حسػػػيف الفػػػتاكم،   حقػػػكؽ اإلنسػػػاف  -27
2010. 

 شبمي مختار،   الجياز العالمي لمكافحة الجريمة المنظمة  ، دار ىكمو، الجزائر. -28

شػػػريؼ سػػػػيد كامػػػؿ،   الجريمػػػػة المنظمػػػة فػػػػي القػػػانكف المقػػػػارف  ، الطبعػػػة األكلػػػػى، دار النيضػػػػة  -29
 .2001العربية، القاىرة، 

صػػػػالح ميػػػػدم محسػػػػف العػػػػامرم،  المسػػػػؤكلية االجتماعيػػػػة ك أخاقيػػػػات طػػػػاىر محسػػػػف الغػػػػالبي،  -31
 .2005األعماؿ  ، الطبعة األكلى ، دار كائؿ لمنشر، األردف، 

دراسػة لإلسػتراتيجية الكطنيػة لمتعػاكف  –عاء الديف شػحاتة :   التعػاكف الػدكلي لمكافحػة الجريمػة  -30
 .2002طبعة ال انية، القاىرة، الدكلي لمكافحة المخدرات  ، ايتراؾ لمنشر ك التكزيع، ال

عماد صػاح عبػد الػرزاؽ، الشػيخ داكد،   الفسػاد ك اإلصػاح  ، منشػكرات اتحػاد الكتػاب العػرب،  -32
 .2003دمشؽ، 

         ، دار الفجػػػر لمنشػػػػر ،  التحػػػػكؿ الػػػديمقراطي فػػػػي القػػػارة اإلفريقيػػػػةيالمخػػػادم عبػػػد القػػػادر رزيػػػػؽ -33
   .2006ك التكزيع، القاىرة، 

 .2008سي،   عكلمة التجريـ ك العقاب   ، الطبعة ال انية، دار ىكمو، الجزائر، ع مانية لخمي -34

عبػػد اهلل أكىايبيػػة،   شػػرح قػػانكف اإلجػػراءات الجزائيػػة الجزائػػرم  ، الطبعػػة الخامسػػة، دار ىكمػػو،  -35
 .2008الجزائر، 

ار الجامعػة عبد اهلل عبد الكريـ عبد اهلل،   لسؿ األمكاؿ عمػى شػبكة األنترنػت   دراسػة مقارنػة، د -36
 .2008الجديدة، اإلسكندرية، 



 

394 
 

عمي بف فايز الجحني،   اإلعػاـ األمنػي ك الكقايػة مػف الجريمػة   ، الطبعػة األكلػى، دار الحامػد  -37
 .2014لمنشر ك التكزيع، األردف، 

فضػػػػػؿ اهلل محمػػػػػد صػػػػػمطح،  العكلمػػػػػة السياسػػػػػية  ، الطبعػػػػػة األكلػػػػػى، دار الجػػػػػامعييف لمطباعػػػػػة،  -38
 .2000اإلسكندرية، 

القسػػػـ الخػػاص : الجػػػرائـ المضػػرة بالمصػػػمحة  -كح عبػػد اهلل الشػػػاذلي،   شػػرح قػػػانكف العقكبػػات فتػػ -39
 .2010دار المطبكعات الجامعية، اإلسكندرية،    ،العامة

لعشػب عمػػي،   اإلطػػار القػانكني لمكافحػػة لسػػؿ األمػػكاؿ  ، ديػكاف المطبكعػػات الجامعيػػة، الطبعػػة  -41
 .2009ال انية، بف عكنكف، الجزائر، 

 .1935كامؿ مرسي،   األمكاؿ  ، مطبعة الرلائب، القاىرة،  محمد -40
محمػػػد يكسػػػؼ المعػػػداكم،   األمػػػكاؿ العامػػػة ك األشػػػغاؿ العامػػػة  ، ديػػػكاف المطبكعػػػات الجامعيػػػة،  -42

 .1984الجزائر، 

 1986  ، دار العمـ الماييف، بيركت،  86منير بمعمبكي،   قامكس المكرد  -43

ماىيتيػػا ككسػػائؿ مكافحتيػػا دكليػػا           –محمػػكد شػػريؼ بسػػيكني :   الجريمػػة المنظمػػة عبػػر الكطنيػػة  -44
 .2004ك عربيا   ، دار الشركؽ، الطبعة األكلى ، القاىرة، 

محمػػد حسػػف أبػػك العػػا،   ديكتاتكريػػة العكلمػػة، قػػراءة تحميميػػة فػػي فكػػر الم قػػؼ  ، الطبعػػة األكلػػى،  -45
 .2004 مطبعة مدبكلي، القاىرة،

مصػػطفى صػػخرل،   االتفاقيػػات القضػػائية الدكليػػة : أحكاميػػا ك نصكصػػيا  ، المكتػػب الجػػامعي  -46
 .2005الحديث، اإلسكندرية، 

 1995مصطفى عبدك،   تأ ير الفساد السياسي في التنمية المستديمة، حالة الجزائر:             -47
 .2008 ، كمية الحقكؽ ك العمـك السياسية، جامعة باتنة  2006 –

محمد محمكد دىبية،   اإلعاـ المعاصر  ، الطبعة األكلى، مكتبة المجتمع العربي لمنشػر     ك  -48
 .2010التكزيع، األردف، 

 .2010مكسى بكدىاف،   النظاـ القانكني لمكافحة الرشكة  ، دار اليدل، الجزائر،  -49

 .2011كندرية، ماىر عطية شعباف،   مشاكؿ إفريقيا معاصرة  ، دار المعرفة الجامعية، اإلس -51



 

395 
 

مخمػد إبػراىيـ الزعبػي :   جريمػة اسػت مار الكظيفػة، دراسػة مقارنػة  ، دار ال قافػة، األردف، الطبعػة  -50
 .2011األكلى، 

دار      مختار شبيمي،   اإلجراـ االقتصادم ك المالي الدكلي ك سبؿ مكافحتو، الطبعػة ال انيػة،  -52
 .2012ىكمو لمطباعة ك النشر ك التكزيع، الجزائر، 

د مصػػباح القاضػػي،   قػػانكف العقكبػػات  ، منشػػكرات الحمبػػي الحقكقيػػة، لبنػػاف، الطبعػػة د محّمػػحّمػػم -53
 .2013األكلى، 

 . 2014مصطفى راجعي،   التديف ك جكدة الحكامة في الجزائر  ، دار حامد، عماف،  -54

محمػػد فتحػػي عيػػد،   األمػػكاؿ المتأتيػػة مػػف الجػػرائـ المنظمػػة ك سػػبؿ مكافحتيػػا  ، منشػػكرات مركػػز  -55
 الدراسات األمنية ك التدريب، الرياض، بدكف سنة.

 ، منشػػػكرات الحمبػػػي الحقكقيػػػة،  -دراسػػػة مقارنػػػة –نػػػادر عبػػػد العزيػػػز شػػػافي ،   تبيػػػيض األمػػػكاؿ  -56
 .2000لبناف، 

 ، الطبعػػة  –دراسػة مقارنػػة  –نكفػؿ عمػػي عبػد اهلل صػػفك الػدليمي،   الحمايػػة الجزائيػػة لممػاؿ العػػاـ  -57
 .2006ال انية، دار ىكمو، الجزائر، 

نصػػػر الػػػديف مػػػركؾ،   جريمػػػة المخػػػدرات فػػػي ضػػػكء القػػػكانيف ك االتفاقيػػػات الدكليػػػة، دار ىكمػػػو  -58
 .2010لمطباعة  ك النشر ك التكزيع، الجزائر، 

 كسيـ حساـ الديف األحمد،   جريمة التزكير في التشريعات العربية  ، منشكرات الحمبي الحقكقية، -59
 .2012لبناف، الطبعة األكلى، 

يكسػػؼ عبػػد الحميػػد المراشػػدة،   جريمػػة المخػػػدرات آفػػة تيػػدد المجتمػػع الػػدكلي  ،  دار ك مكتبػػػة   -61
 .2012الحامد لمنشر ك التكزيع، عماف، الطبعة األكلى، 

 المؤلفات المتخصصة –ب 
 

منشكرات المنظمة العربيػة أمير إبراىيـ أبشر،   مراحؿ تطكر مكافحة الفساد اإلدارم في السكداف،  -0
 .2012لمتنمية اإلدارية، 

بػػاؿ أمػػػيف زيػػف الػػػديف ،   ظػػاىرة الفسػػػاد اإلدارم فػػي الػػػدكؿ العربيػػة ك التشػػػريع المقػػارف : مقارنػػػة  -2
 .2009بالشريعة اإلسامية  ، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، الطبعة األكلى، 



 

396 
 

لػػػى اتفاقيػػػة األمػػػـ المتحػػػدة  ، دار ال قافػػػة لمنشػػػر      ػػػائر سػػػعكد العػػػدكاف،   مكافحػػػة الفسػػػاد : الػػػدليؿ إ -3
 .2012ك التكزيع، األردف، 

 ،  نحػػػك إسػػػتراتيجية كطنيػػػة لمكافحػػػة الفسػػػػاد،   ، ك مجمكعػػػة مػػػف المػػػؤلفيفحسػػػيف محمػػػكد حسػػػف -4
 .2011، القاىرة ،منشكرات المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية

ك الحكػػـ الصػػالح فػػي الػػباد العربيػػة   الطبعػػة داكد خيػػر اهلل، حسػػف كػػريـ، حسػػف نافعػػة،   الفسػػاد  -5
 .2004األكلى، منشكرات مركز دراسات الكحدة العربية، بيركت، 

 .      2009ير،   الفقر ك الفساد في العالـ العربي ، دار الساقي، لبناف، سمير التنّ  -6

ك                الديف فيمي محمكد،   الفساد اإلدارم كمعكؽ لعمميات التنمية االجتماعيةصاح  -7
 .1994 ، المركز العربي لمدراسات األمنية ك التدريب، الرياض،  االقتصادية

عػػامر الكبيسػػي،   الفسػػاد ك العكلمػػة : تػػزامف ال تكأمػػة  ، المكتػػب الجػػامعي الحػػديث، اإلسػػكندرية،  -8
2005. 

ظمػػػة العربيػػػة عبػػػد القػػػادر الشػػػيخمي،   دكر القػػػانكف فػػػي مكافحػػػة الفسػػػاد اإلدارم ك المػػػالي  ، المن -9
 .2006لمتنمية اإلدارية، جامعة الدكؿ العربية، القاىرة، 

 .2011عصاـ عبد الفتاح مطر،   جرائـ الفساد اإلدارم  ، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،  -01

كمػػػاؿ المصػػػباحي،   نظػػػاـ النزاىػػػة العربػػػي فػػػي مكاجيػػػة الفسػػػاد : كتػػػاب المرجعيػػػة  ، منشػػػكرات  -00
 . 2006 منظمة الشفافية الدكلية،

محمػػػػد المػػػػدني بكسػػػػاؽ،   التعريػػػػؼ بالفسػػػػاد ك صػػػػكره مػػػػف الكجيػػػػة الشػػػػرعية  ، دار الخمدكنيػػػػة،  -02
 .2004الجزائر، 

مكسػػػػى بكدىػػػػاف،   النظػػػػاـ القػػػػانكني لمكافحػػػػة الفسػػػػاد فػػػػي الجزائػػػػر  ، طبػػػػع المؤسسػػػػة الكطنيػػػػة  -03
 .2009لاتصاؿ، النشر ك اإلشيار كحدة الطباعة الركيبة، الجزائر، 

األسػػػباب ك ات ػػػار ك اإلصػػػاح  ،  –يمػػػاـ،   ظػػػاىرة الفسػػػاد السياسػػػي فػػػي الجزائػػػر محمػػػد حمػػػيـ ل -04
 . 2011الطبعة األكلى، مركز دراسات الكحدة العربية، بيركت، 

مصػػػػطفى يكسػػػػؼ كػػػػافي،   جػػػػرائـ: الفسػػػػاد، لسػػػػيؿ األمػػػػكاؿ، السػػػػياحة، اإلرىػػػػاب اإللكتركنػػػػي،  -05
 .2013لمنشر ك التكزيع، األردف،  المعمكماتية  ، الطبعة األكلى، مكتبة المجتمع الغربي

 .2010ىناف مميكة،   جرائـ الفساد  ، دار الجامعة الجديدة، الجزائر،  -06

 



 

397 
 

 ثانيا : األطروحات و المذكرات الجامعية

 األطروحات  - 0

حاحة عبد العالي،   اتليات القانكنية لمكافحة الفساد اإلدارم في الجزائر  ، أطركحة لنيػؿ دكتػكراه  -1
 .2013 -2012الحقكؽ، تخصص قانكف عاـ، جامعة محمد خيضر، بسكرة، عمـك في 

فػػارس بػػف عمػػكش بػػف بػػادم السػػبيعي،  دكر الشػػفافية ك المسػػاءلة فػػي الحػػد مػػف الفسػػاد ، أطركحػػة  -2
 .2011-2010، ، المممكة العربية السعكديةدكتكراه، جامعة نايؼ زايد

 المذكرات - 2

شػػكالية الحكػػـ الراشػػد ك عاقاتيمػػا بػػالنمك االقتصػػادم، إمنصػػكراف سػػييمة،   الفسػػاد االقتصػػادم ك إ -0
 .2006 – 2005حالة الجزائر  ، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، 

دراسػػة تأصػػيمية  –أحمػػد بػػف عبػػد اهلل بػػف سػػعكد الفػػارس،   تجػػريـ الفسػػاد فػػي اتفاقيػػة األمػػـ المتحػػدة  -2
 .2008مقارنة ، رسالة ماجستير، جامعة ناييؼ العربية لمعمـك األمنية، الرياض، 

 ، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة  2012 - 1999باديس بكسعيكد،   مؤسسة مكافحة الفساد في الجزائر  -3
ك، الماجستير في العمػـك السياسػية، تخصػص التنظػيـ ك السياسػات، جامعػة مكلػكد معمػرم، تيػزم كز 

2015. 

 ، دكر الجماعػػات المحميػػة فػػي تكػػريس الديمقراطيػػة التشػػاركية فػػي التشػػريع الجزائػػرمحمػػدم مػػريـ،    -4
كميػة ، جامعػة محمػد بكضػياؼ، تخصػص القػانكف اإلدارم الحقػكؽ مذكرة لنيؿ شيادة الماجسػتير فػي

 .2015 -2014، المسيمة الحقكؽ كالعمـك السياسية،

ميػػػة المسػػػتدامة فػػػي إفريقيػػػا  ، مػػػذكرة لنيػػػؿ شػػػيادة الماجسػػػتير فػػػي عنصػػػر اليكاريػػػة،   النيبػػػاد ك التن -5
الحقػػكؽ تخصػػص القػػانكف العػػاـ، االختيػػار : العاقػػات الدكليػػة ك السياسػػات الدكليػػة، كميػػة الحقػػكؽ ، 

 .2010 – 2009جامعة كىراف، 

رة ، دراسػػة مقارنػػة  ، مػػذك2007 – 1999فراحػػي محمػػد،   الفسػػاد السياسػػي فػػي الجزائػػر ك نيجيريػػا،  -6
لنيؿ شيادة الماجستير في العمكـ السياسية ك العاقات الدكلية )نظاـ سياسة مقارنة(، جامعة كىراف، 

2010-2011. 

 



 

398 
 

 ثالثا : المقاالت

 المقاالت العامة  –أ 
 

، 115جعفر أحمد العمكاف،  الشفافية اإلدارية بيف المفيـك ك التطبيؽ ، مجمة التنمية اإلداريػة، العػدد  -0
   ىػ1435ربيع األكؿ 

حداد محمد،   المشاركاتية ك حؽ المكاطف في اإلعاـ  ، مجمة القػانكف ، المجتمػع ك السػمطة ، رقػـ  -2
 ، كمية الحقكؽ ك العمـك السياسية، جامعة كىراف.2012، 01

حسػػاني محمػػكد،   محدكديػػة المجتمػػع المػػدني الجزائػػرم فػػي تعزيػػز الحكػػـ الراشػػد  ، مجمػػة القػػانكف،  -3
 .2014، كمية الحقكؽ، جامعة كىراف، 03رقـ  المجتمع ك السمطة،

زكاكم أماؿ،   القكاعد اإلجرائية لمحكمػة الجنايػات  ، المجمػة الجزائريػة لمعمػـك القانكنيػة االقتصػادية    -4
 .2011، كمية الحقكؽ، جامعة الجزائر، 02ك السياسية، العدد 

 ، مجمػة جامعػة االنبػار لمعمػـك سامي حميد عباس الجميمػي،  الحكػـ الراشػد ك دكرة فػي حمايػة البيئػة  -5
 .2008، جامعة االنبار، العراؽ، 1االقتصادية ك اإلدارية، المجمد 

 ، كميػة الحقػكؽ03صافك محمد،   الحكـ الراشد ك التنمية  ، مجمة القانكف، المجتمع ك السمطة، رقـ  -6
 .2014ك العمـك السياسية، جامعة كىراف، 

، 134الدكليػػة، فػػي بػػاب االقتصػػاد الػػدكلي ك البيئػػة، العػػدد مػػي فريػػد : رؤيػػة نظريػػة : مجمػػة السياسػػة  -7
2001. 

مجمػػة ، محمػػد بمقاسػػـ،   كزيػػر العػػدؿ يحقػػؽ فػػي اخػػتاالت مؤسسػػات عمكميػػة ك جماعػػات محميػػة   -8
  .2011ىسبرس اإللكتركنية، 

 ك         محمد بكسمطاف،   الديمقراطية ك الحاكمية تنافس أـ تكامؿ   ، مجمة القانكف ، المجتمػع  -9
 .2012، جامعة كىراف ، 01السمطة، رقـ 

الصالح في تعزيػز التنميػة ك حمايػة حقػكؽ اإلنسػاف، مجمػة  مالكي تكفيؽ،   دكر الحكـ الديمقراطي -01
 .2012، جامعة كىراف، 01القانكف، المجتمع ك السمطة، رقـ 

عمػػـك القانكنيػػػة مميكػػة دريػػاد،   ا ػػر العكلمػػة عمػػى القػػػانكف الجنػػائي الجزائػػرم  ، المجمػػة الجزائريػػة لم -00
 .2013، كمية الحقكؽ، جامعة الجزائر، جكاف 02االقتصادية ك السياسية، عدد 
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 ، كالتنميػة المحمية لإلدارة المغربية المجمة   العاـ، الماؿ جرائـ في الشيكد حماية   ، العمكم محمد -02
 .2014  مام ، 116 عدد

التشػػريعات المغاربيػػػة : دراسػػة فػػػي التشػػػريع مػػاينك جيالػػػي،   الحمايػػة القانكنيػػػة المػػف الشػػػيكد فػػػي  -03
 .2016مة، ڤ، كر 14العدد  الجزائرم ك المغربي ك التكنسي  ، مجمة جامعة قاصدم مرباح،

كداد لزالنػػي،   كاقػػع المجتمػػع المػػدني فػػي الجزائػػر ك دكره فػػي تحقيػػؽ الرشػػادة  ، مجمػػة القػػانكف ،  -04
، محمػػػد بػػػف أحمػػػد 2السياسػػػية، جامعػػػة كىػػػراف ، كميػػػة الحقػػػكؽ ك العمػػػـك 04المجتمػػػع ك السػػػمطة رقػػػـ 

2015. 

 المقاالت المتخصصة –ب 
 

العشػػػػاكم عبػػػػد العزيػػػػز،   الحكػػػػـ الراشػػػػد ك مكافحػػػػة الفسػػػػاد  ، المجمػػػػة الجزائريػػػػة لمعمػػػػـك القانكنيػػػػة  -0
 . 2008، كمية الحقكؽ، جامعة الجزائر، 02االقتصادية ك السياسية، العدد 

ك               أحمد عمرانػي،  آليػات الكقايػة مػف الفسػاد ك مكافحتػو فػي الجزائػر )مقاربػة قانكنيػة  -2
 .2012 ، ديسمبر2مؤسساتية(  ، مجمة العمـك اإلنسانية، العدد 

بيػػاتريس ىيبػػك ، محمػػد طػػكزم،   نشػػر آليػػات مكافحػػة الفسػػاد بػػالمغرب  ، مجمػػة الدراسػػات ك النقػػد  -3
 .2008، 25االجتماعي ، العدد 

دراسػة اقتصػادية  -خمفي عمي، خميؿ عبػد القػادر،   قيػاس الفسػاد ك تحميػؿ ميكانيزمػات مكافحتػو،  -4
، كميػة الحقػكؽ، 02المجمة الجزائرية لمعمـك القانكنية االقتصػادية ك السياسػية، العػدد  ،  -حكؿ الجزائر

 .  2009جامعة الجزائر،جكاف 

مجمػػة جامعػػة رضػػا ىميسػػي،   دكر المجتمػػع المػػدني فػػي الكقايػػة مػػف جػػرائـ الفسػػاد ك مكافحتيػػا  ،  -5
 .2009مة، ڤ، كر 01العدد  قاصدم مرباح،

زايرم بمقاسـ،   تحسيف إدارة الحكـ ك محاربػة الفسػاد شػرط التنميػة المسػتدامة فػي الػكطف العربػي ،  -6
 .2008، دراسات الكحدة العربية، بيركتمركز ، منشكرات 358، العدد المستقبؿ العربيمجمة 

عبػػد العػػػالي حاحػػػة،   مبػػررات اسػػػتقالية قػػػانكف الكقايػػة مػػػف الفسػػػاد ك مكافحتػػو  ، مجمػػػة االجتيػػػاد  -7
 .2009القضائي، العدد الخامس، 

عنترة بػف مػركزؽ،  المقاربػة اإلسػامية فػي تحديػد مفيػـك الفسػاد ، المجمػة العربيػة لمعمػـك السياسػية،   -8
 .2011ركز دراسات الكحدة العربية، بيركت، ، م30العدد 
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، جامعػػػة 03عبػػػد المطيػػػؼ فاصػػػمة،   مكافحػػػة الفسػػػاد  ، مجمػػػة القػػػانكف، المجتمػػػع ك السػػػمطة رقػػػـ  -9
 .  2014كىراف، 

عبػػػػد الحمػػػػيـ بػػػػف مشػػػػرم، عمػػػػر فرحػػػػاتي   الفسػػػػاد اإلدارم : مػػػػدخؿ مفػػػػاىيمي ، مجمػػػػة االجتيػػػػاد  -01
 ، بدكف سنة.05القضائي، العدد 

سػػػػميماف،   الفسػػػػاد : الكاقػػػػع ك الػػػػدكافع ك االنعكاسػػػػات السػػػػمبية  ، مجمػػػػة الفكػػػػر محمػػػػكد صػػػػادؽ  -00
 .2005، مركز بحكث شرطة الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة، 54، العدد 14الشرطي، المجمد 

المجمػػة الجزائريػػة لمعمػػـك كارث محمػػد،   الفسػػاد ك أ ػػره عمػػى الفقػػر : إشػػارة إلػػى حالػػة الجزائػػر  ،  -02
 .2013، ،كمية الحقكؽ، جامعة الجزائر 08 العدد ،االقتصادية ك السياسية القانكنية ك

 رابعا : النصوص القانونية و التنظيمية
 النصوص القانونية  –  0

 الدستور -أ 

 ، المعػدؿ بػػ1996ديسمبر  08المؤرخة في  76، الجريدة الرسمية رقـ 1996لسنة  جزائرالدستكر  -0
: 

المؤرخػة فػي  25، الجريػدة الرسػمية رقػـ 2002أبريػؿ  10المؤرخ في  03-02القانكف رقـ  -
 .2002ابريؿ  14

المؤرخػػة  63، الجريػػدة الرسػػمية رقػػـ 2008نػػكفمبر  15المػػؤرخ فػػي  19 -08القػػانكف رقػػـ  -
 .2008نكفمبر  16في 

المؤرخػة فػي  14، الجريدة الرسمية رقـ 2016مارس  06المؤرخ في  01-16القانكف رقـ  -
 .2016مارس  07

 .2014يكرية التكنسية لسنة دستكر الجم -2

 

 المعاىدات الدولية  - ب

 1972، بصػػػػيغتيا المعدلػػػػة ببركتككػػػػكؿ سػػػػنة 1961االتفاقيػػػػة الكحيػػػػدة المتعمقػػػػة بالمخػػػػدرات لسػػػػنة  -0
 .1972مارس  25المؤرخ في 

 .1971اتفاقية المؤ رات العقمية لسنة  -2
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 .1988رات العقمية لسنة اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة االتجار لير المشركع بالمخدرات ك المؤ  -3

اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمػة عبػر الكطنيػة، المعتمػدة بقػرار مػف الجمعيػة العامػة  -4
 .2000نكفمبر  15لألمـ المتحدة يـك 

 .2003 يكليك سنة 11اتفاقية االتحاد اإلفريقي لمنع الفساد ك مكافحتو، المعتمدة بمابكتك في  -5

المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة مف قبؿ الجمعية العامة ألمـ المتحدة بنيكيكرؾ يػـك اتفاقية األمـ  -6
 .2003أكتكبر سنة  31

 

 النصوص التشريعية  - ت

 

  التشريع الجزائري 
، يتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية، معدؿ 1966يكنيك سنة  8المؤرخ في  155 – 66األمر رقـ  -0

 ك متمـ السيما :

 .2015يكليك سنة  23المؤرخ في  02 – 15األمر رقـ  -

 . 2017مارس سنة  27المؤرخ في  07 – 17قانكف رقـ  -

ك         ، يتضمف قانكف العقكبات، معدؿ1966يكنيك سنة  8المؤرخ في  156 – 66رقـ  األمر -2
 .2014فبراير سنة  4المؤرخ في  01 -14متمـ، السيما بالقانكف رقـ 

   ، يتضػػػػمف القػػػػانكف األساسػػػػي 2004سػػػػبتمبر سػػػػنة  6مػػػػؤرخ فػػػػي  11 – 04قػػػػانكف عضػػػػكم رقػػػػـ  -3
 لمقضاء.

، يتعمػؽ بػالتنظيـ القضػائي، المعػدؿ 2005يكليك سنة  17مؤرخ في  11 – 05قانكف عضكم رقـ  -4
 بػ : 

 .2017مارس سنة  27مؤرخ في  06 -17القانكف العضكم رقـ  -

ك مكافحتػػو  بالكقايػػة مػػف الفسػػاد ، يتعمػػؽ2006فبرايػػر سػػنة  20المػػؤرخ فػػي  01 – 06قػػانكف رقػػـ  -5
المؤرخ  15 – 11؛ ك بالقانكف رقـ 2010أكت  26المؤرخ في  05 – 10معدؿ ك متمـ باألمر رقـ 

 .2011لشت سنة  2 في

، يتعمػػػؽ بمكافحػػػة التيريػػػب، معػػػدؿ ك مػػػتمـ 2005لشػػػت سػػػنة  23مػػػؤرخ فػػػي  06-05أمػػػر رقػػػـ  -6
ديسػمبر  26المػؤرخ فػي  24-06، القانكف رقػـ 2006يكليك سنة  15المؤرخ في  09-06باألمر رقـ 
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لشػػت سػػنة  26المػػؤرخ فػػي  01-10ك األمػػر رقػػـ  2007المتضػػمف قػػانكف الماليػػة لسػػنة  2006سػػنة 
 .2010المالية التكميمي لسنة  المتضمف قانكف 2010

 - 10   ، يتضمف المكافقة عمى األمر رقـ2010أكتكبر سنة  27مؤرخ في  11 – 10قانكف رقـ  -7
فبرايػػر  20   المػػؤرخ فػػي 01 – 06الػػذم يػػتمـ القػػانكف رقػػـ  2010لشػػت سػػنة  26المػػؤرخ فػػي  05

 ، يتعمؽ بالكقاية مف الفساد ك مكافحتو.2006سنة 

 ، يتعمؽ بالبمدية.2011يكنيك سنة  22المؤرخ في  10 – 11قانكف رقـ  -8

 ، يتعمؽ باإلعاـ.2012يناير سنة  12المؤرخ في  05 – 12قانكف عضكم رقـ  -9

 ، يتعمؽ بالكالية.2012فبراير سنة  21المؤرخ في  07 – 12قانكف رقـ  -01

 

  التشريع المصري 
، يتعمػؽ بقػانكف العقكبػات المصػرم 1937يكليػك سػنة  31الصادر فػي  1937لسنة  58قانكف رقـ  -0

 . 2008لسنة  126؛ ك القانكف رقـ  2003لعاـ  95المعدؿ ال سيما بالقانكف 

، بشػػػػأف ىيئػػػػة الرقابػػػػة 1964مػػػػارس  16، الصػػػػادر فػػػػي 1964لسػػػػنة  54القػػػػانكف المصػػػػرم رقػػػػـ  -2
 46  ؛ ك بالقػانكف1974لسػنة  116؛ ك بالقػانكف رقػـ 1961لسػنة  71اإلدارية، معدؿ بالقانكف رقػـ 

؛ ك بالقػانكف رقػـ 1982لسػنة  110؛ ك بالقػانكف رقػـ 1977لسػنة  21؛ ك بالقػانكف رقػـ 1975لسنة 
 .1983لسنة  112

 ، بشأف الكسب لير المشركع.1975لسنة  62قانكف رقـ  -3

، يتضػػػمف قػػػانكف 1981سػػػنة  يكليػػػك 25، الصػػػادر فػػػي 1981لسػػػنة  127القػػػانكف المصػػػرم رقػػػـ  -4
 .2006لسنة  139؛ ك بالقانكف رقـ 1992لسنة  105المحاسبة الحككمية، معدؿ بالقانكف رقـ 

، يتضمف قانكف الجياز 1988يكليك سنة  9، الصادر في 1988لسنة  144القانكف المصرم رقـ  -5
 . 1998لسنة  157المركزم لممحاسبات، معدؿ بمكجب أحكاـ القانكف رقـ 

، بشأف مكافحػة لسػيؿ األمػكاؿ 11/05/2002الصادر في  2002لسنة  80رقـ المصرم قانكف ال -6
 .2008لسنة  181؛ ك بالقانكف رقـ 2003لسنة  78معدؿ بالقانكف رقـ 
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 التشريع التونسي 

ك       ، يتعمػؽ بػاإلباغ عػف الفسػاد2017مارس  7مؤرخ في  2017لسنة  10قانكف أساسي عدد  -
 .حماية المبمغيف

 

 التشريع المغربي 

المتعمػػؽ بمكافحػػة لسػػؿ األمػػكاؿ الصػػادر بتنفيػػذه ظييػػر شػػريؼ رقػػـ  43.05القػػانكف المغربػػي رقػػـ  -0
 .2007ابريؿ  17بتاريخ  1.07.79

المتعمػؽ بالمسػطرة الجنائيػة، المعػدؿ ك المػتمـ ال سػيما بالقػانكف رقػـ  22. 01القانكف المغربػي رقػـ  -2
شػػيكد ك الخبػػراء ك المبمغػػيف، فيمػػا يخػػص جػػرائـ الرشػػكة ك ، فػػي شػػأف حمايػػة الضػػحايا ك ال 37. 10

 17بتػػاريخ  1.11.164ك اسػػتغاؿ النفػػكذ ك ليرىػػا، الصػػادر بتنفيػػذه ظييػػر شػػريؼ رقػػـ  االخػػتاس
 .2011أكتكبر 

، يتعمػػؽ بمكافحػػة اإلرىػػاب ك منػػع 2015أكت  7مػػؤرخ فػػي  2015لسػػنة  26قػػانكف أساسػػي عػػدد  -3
 لسيؿ األمكاؿ.

 

  التشريع الكيني 

 ، يتعمؽ بمكافحة الفساد ك الجرائـ االقتصادية.2003لعاـ  3قانكف رقـ  -0

 ، يتعمؽ بأخاؽ الكظيفة العامة.2003لعاـ  4قانكف رقـ  -2

 

  زامبيالتشريع ال 

 ، يتعمؽ بمكافحة الفساد.2010لعاـ  38 قانكف رقـ -0

 ، يتعمؽ بغسؿ األمكاؿ.2001لعاـ  14قانكف رقـ  -2

 بالمصادرة.، يتعمؽ 2010لعاـ  19قانكف رقـ  -3
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 النصوص التنظيمية - 2

 

 المراسيـ الرئاسية  - أ
  الجزائر 

، يتضػػػمف تصػػػديؽ الجزائػػػر، 1963سػػػبتمبر  11المػػػؤرخ فػػػي  343 – 63المرسػػػـك الرئاسػػػي رقػػػـ  -0
 .1961بتحفظ، عمى االتفاقية الكحيدة المتعمقة بالمخدرات لسنة 

عمػى  ،، يتضػمف تصػديؽ الجزائػر1977ديسػمبر  7المػؤرخ فػي  177 – 77المرسكـ الرئاسي رقػـ  -2
 .1971اتفاقية المؤ رات العقمية لسنة 

، يتضػمف تصػديؽ الجزائػر، بػتحفظ، 1995ينػاير  28المػؤرخ فػي  41 – 95المرسكـ الرئاسي رقـ  -3
سػػػنة عمػػػى اتفاقيػػػة األمػػػـ المتحػػػدة لمكافحػػػة االتجػػػار ليػػػر المشػػػركع بالمخػػػدرات ك المػػػؤ رات العقميػػػة ل

1988 . 

، يتضػػػمف تصػػػديؽ الجزائػػػر عمػػػى 2002فبرايػػر  05المػػػؤرخ فػػػي  55 – 02المرسػػـك الرئاسػػػي رقػػػـ  -4
 اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الكطنية.

، يتضػػػػمف تصػػػػديؽ الجزائػػػػر عمػػػػى 2002فبرايػػػػر  5المػػػػؤرخ فػػػػي  61-02المرسػػػػـك الرئاسػػػػي رقػػػػـ  -5
 .1961لاتفاقية الكحيدة المتعمقة بالمخدرات لسنة  المعدؿ ك المتمـ 1972بركتكككؿ سنة 

، تصػػػديؽ الجزائػػػر، يتضػػػمف 2004أبريػػػؿ سػػػنة  19مػػػؤرخ فػػػي  128 – 04مرسػػػـك رئاسػػػي رقػػػـ ال -6
بتحفظ، عمى اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحػة الفسػاد، المعتمػدة مػف قبػؿ الجمعيػة العامػة ألمػـ المتحػدة 

 .2003أكتكبر سنة  31بنيكيكرؾ يـك 
عمػى  تصػديؽ الجزائػر، يتضػمف 2006أبريػؿ سػنة  10مؤرخ في  137 – 06ـ رئاسي رقـ مرسك ال -7

 .2003 يكليك سنة 11اتفاقية االتحاد اإلفريقي لمنع الفساد ك مكافحتو، المعتمدة بمابكتك في 

، يحػػػّدد تشػػػكيمة الييئػػػة 2006نػػػكفمبر سػػػنة  22المػػػؤرخ فػػػي  413 – 06المرسػػػـك الرئاسػػػي، رقػػػـ  -8
الكطنية لمكقاية مف الفساد ك مكافحتو ك تنظيميػا ك كيفيػات سػيرىا، معػدؿ ك مػتمـ بمكجػب المرسػـك 

 .2012فبراير سنة  7المؤرخ في  64 -12الرئاسي رقـ 

كذج التصػػػريح ، يحػػػّدد نمػػػ2006نػػػكفمبر سػػػنة  22المػػػؤرخ فػػػي  414 – 06المرسػػػـك رئاسػػػي رقػػػـ  -9
 بالممتمكات.
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، يحػػػّدد كيفيػػػات التصػػػريح 2006نػػػكفمبر سػػػنة  22مػػػؤرخ فػػػي  415 - 06المرسػػػـك رئاسػػػي رقػػػـ  -01
مػػف القػػانكف المتعمػػؽ  6بالممتمكػػات بالنسػػبة لممػػكظفيف العمػػكمييف الغيػػر منصػػكص عمػػييـ فػػي المػػادة 

 بالكقاية مف الفساد  ك مكافحتو. 

، يحػػػّدد تشػػػكيمة الػػػديكاف 2011ديسػػػمبر سػػػنة  8ي المػػػؤرخ فػػػ 426 – 11المرسػػػـك الرئاسػػػي رقػػػـ  -00
المػؤرخ  2009 -14المركزم لقمع الفسػاد ك تنظيمػو ك كيفيػات سػيره، معػدؿ بالمرسػـك الرئاسػي رقػـ 

 .2014يكليك سنة  23في 

التعكيضػػػي  يحػػػّدد النظػػػاـ، 2012فبرايػػػر سػػػنة  7المػػػؤرخ فػػػي  65 – 12المرسػػػـك الرئاسػػػي رقػػػـ  -02
العمػكمييف  األعػكافة ك التقييـ ك كيفية منح مرتبات المػكظفيف ك مجمس اليقظ أعضاءالمطبؽ عمى 

 .ك مكافحتو العامميف بالييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد

 

  مصر 

، يتضمف إنشاء اإلدارة العامة لمكافحػة جػرائـ 1984لسنة  10قرار رئيس الجميكرية المصرية رقـ  -0
 األمكاؿ العامة.

، 2002يكليػػػك سػػػنة  24، الصػػػادر فػػػي 2002لسػػػنة  164قػػػرار رئػػػيس الجميكريػػػة المصػػػرم رقػػػـ  -2
 يتضمف إنشاء كحدة مكافحة لسؿ األمكاؿ.

، بشػػػػأف 2004ديسػػػػمبر سػػػػنة  23، الصػػػػادر فػػػػي 2004لسػػػػنة  307قػػػػرار رئػػػػيس الجميكريػػػػة رقػػػػـ  -3
 انضماـ مصر التفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد.

، 2009فبرايػػػػر سػػػػنة  25فػػػػي  ، الصػػػػادر2009لسػػػػنة  10قػػػػرار رئػػػػيس الجميكريػػػػة المصػػػػرم رقػػػػـ  -4
 192يتضػػمف تنظػػيـ الرقابػػة عمػػى األسػػكاؽ ك األدكات الماليػػة ليػػر المصػػرفية المعػػدؿ بمكجػػب قػػرار 

 ، المتعمؽ بإصدار النظاـ األساسي لمييئة العامة لمرقابة المالية.2009لسنة 

 
 المراسيـ التنفيذية -ب 

 
يػتػضػػػّمف إنػشػػػاء لجنػػة كطنيػػة  ،2006سػػػنة مػػػارس  8مػػػػؤرخ فػػي  108 - 06ذم رقػػـ مرسػػـك تنفيػػ -0

 .لتنسيؽ أعماؿ مكافحة الجريمة
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، يتعمػػػؽ بػػػالتعكيض الجزافػػػي 2013مػػػارس سػػػنة  28مػػػؤرخ فػػػي  116 – 13مرسػػػـك تنفيػػػذم رقػػػـ  -2
الخػػػػاص الممنػػػػكح لمسػػػػتخدميف المكضػػػػكعيف تحػػػػت تصػػػػرؼ الػػػػديكاف المركػػػػزم لقمػػػػع الفسػػػػاد، الجريػػػػدة 

 .2013مارس سنة  31المؤرخة في  18الرسمية العدد 
 

 القرارات اإلدارية -ت 

عػػػػدد ضػػػػباط ك أعػػػػكاف الشػػػػرطة ،  يحػػػػّدد 2012أفريػػػػؿ سػػػػنة  10قػػػػرار كزارم مشػػػػترؾ مػػػػؤرخ فػػػػي  -0
 القضائية التابعيف لكزارة الدفاع المكضكعيف تحت تصرؼ الديكاف المركزم لقمع الفساد.

، يحػّدد عػدد ضػباط ك أعػكاف الشػرطة القضػائية 2012يكنيػك سػنة  7قرار كزارم مشترؾ مؤرخ في  -2
المركػػػزم لقمػػػع  التػػػابعيف لػػػكزارة الداخميػػػة ك الجماعػػػات المحميػػػة المكضػػػكعيف تحػػػت تصػػػرؼ الػػػديكاف

 الفساد.

، يتضػػمف تنظػػيـ مػػديريات الػػديكاف المركػػزم 2012نػػكفمبر سػػنة  13قػػرار كزارم مشػػترؾ مػػؤرخ فػػي  -3
 لقمع الفساد.

، يتضػػمف تنظػػيـ مػػديريات الػػديكاف المركػػزم 2012نػػكفمبر سػػنة  25قػػرار كزارم مشػػترؾ مػػؤرخ فػػي  -4
 لقمع الفساد.

 الداخمي لمديكاف المركزم لقمع الفساد. ، يحّدد التنظيـ2013فبراير سنة  10قرار مؤرخ في  -5

، يحّدد التنظيـ الداخمي لمييئة الكطنيػة لمكقايػة 2013مارس سنة  21قرار كزارم مشترؾ مؤرخ في  -6
 مف الفساد ك مكافحتو.

 

 خامسا : المجالت القضائية
 

 .1989، الجزائر، 04المجمة القضائية، المحكمة العميا، الغرفة الجنائية، العدد  -0

 .2007، الجزائر، 02المحكمة العميا، لرفة الجنح ك المخالفات ، العدد مجمة  -2

 .2007، الجزائر، 02مجمة المحكمة العميا، الغرفة الجنائية، العدد  -3

 

 



 

407 
 

 

 المؤلفات باللغة األجنبية -3

 الفرنسيةباللغة  -أ 

 المؤلفات  - 0

 

 المؤلفات العامة 

1- Abderrahmane MEBTOUL, «  Enjeux et défis du second mandat du président 

Bouteflika », Edition Casbah, Volume 2, Alger, 2005. 

2- Boutros Boutros- GHALI, « Paix, Développement, Démocratie », Volume II, Bruylant, 

Bruxelles, 1998.    

3- Cyr Cambier, « droit administratif », maison ferdinand larcier, Bruxelles, 1968. 

4- Chems Eddine CHITOUR, « Mondialisation l’espérance ou le chaos  », Edition ANEP, 

Algérie, 2002. 

5- Christian Vigouroux, « Déontologie des fonctions publiques », deuxième édition, 

Dalloz, Paris, 2012. 

6- Georges COURADE, «  L’Afrique des idées reçues », Edition Belin, Paris, 2006. 

7- Gilbert ETIENNE, « Les développement à contre courant », Presse de la fondation 

nationale des sciences politiques, Paris, 2003.  

8- Jean François BARE, «  l’évaluation des politiques de développement », Harmattan, 

Paris. 

9- Jean CARTIER- BRESSON, « Economique politique de la corruption et de la  

gouvernance », L’HARMATTAN, Paris, 2008. 

10- J-L . Rocca, « La corruption » , Paris, Syros, 1993. 

11- Salah MOUHOUBI, « Le NEPAD : une chance pour l’Afrique ? », office des 

publications universitaires, Alger, 2005. 

 

  المؤلفات المتخصصة 

1- A. Bio Tchané, & P. Montigny, «  Lutter contre la corruption. Un impératif pour le 

développement du Bénin dans l’économie internationale », Le Flamboyant/l’Harmattan, 

Cotonou-Paris, 2000.      

2- Azeddine AKESBI : «  La corruption endémique au Maroc », Revue d’étude et de 

critique sociale n° 25, 2008. 



 

408 
 

3- Blundo. G et J . P. olivier de soudan, « Etat et corruption en Afrique », éditions Karthala 

et APAD, France, 2007. 

4- Djillali HADJADJ, 

- « Corruption et démocratie en Algérie », nouvelle édition, la 

Dispute, SNEDIT, Paris, 2001. 

- « Combattre la corruption. Enjeux et perspectives »,                 

ed Karthala, Paris,  2002. 

5- Daniel DOMMEL, « Face à la corruption » Edition Dis. Ibn Khaldoun, Algérie, 2004. 

6- Eric ALT et Iriene Luc, La lutte contre la corruption, presse universitaire, France, 1 ère 

édition, 1997. 

7- J. Cartier-Bresson, «  Pratiques et contrôle de la corruption » , Paris, 

Montchrestien,1997. 

8- R. Bouchery, «  Prévention de la corruption et transparence de la vie économique », 

Paris, La Documentation française, 1993. 

9- René OWANA, « La corruption est une affaire africaine impliquant l’état et les 

responsables publics », Editions Belin, Paris, 2006. 

 

 المقاالت  -2

 المقاالت العامة –أ 

1-  C. Fay, « La démocratie au Mali, ou le pouvoir en pâture », Cahiers d’Etudes 

Africaines, vol. XXXV (1), 137, 1995.   

2- Pierre JACQUEMONT, «  la résistance à la bonne gouvernance  dans un état Africain », 

revue tiers Monde, N° 204, Octobre – décembre 2010. 

3- Revue internationale des sciences N° 160, Juin 1999. 

4- V.ch. BASSIOUNI, « l’extradition : U.S. Model »,  Revue internationale de droit pénal, 

Vol. 62. 

 

 المقاالت المتخصصة -ب 

1- Alternatives internationales, N° 9, Juillet 2003. 

2- Charles Manga FOMBAD, « Enrayer la corruption en Afrique : quelques leçons de 

l’expérience de la direction du Botswana chargée de la corruption et des délits, 

économiques », Revue internationale des sciences sociales, N° 160, Juin, 1999. 

3- Courrier international N° 8, 06/07/2006. 



 

409 
 

4- D. Frisch, « les effets de la corruption sur le développement», le Courrier ACP-UE 158, 

juillet, 1996.  

5- F. ACOSTA, « La corruption politico-administrative : émergence, constitution et 

éclatement d’un champ d’études », Déviance et Société, 9 (4), 1985. 

6- H. Sarassoro, « La corruption et l’enrichissement sans cause en Afrique aujourd’hui », 

Afrique Contemporaine, vol. 4 (156), 1990. 

7- Jean Cartier Bresson, « La Banque Mondiale, La corruption et la Gouvernance », Revue 

tiers monde, t.XLI, N° 161, janvier- mars 2000. 

8- Michael JOHNSTON, « Corruption et démocratie : Menaces pour le développement, 

possibilités de reforme », Revue tiers monde, T.XLI, n° 161, janvier- mars 2000. 

9- Marc SEGONDS, « Internationalisation de l’incrimination de la corruption : … ou le 

devenir répressif d’une arme économique », Revue mensuelle, Lexis Nexis, 

JURISCLASSEUR, droit pénal, France, Septembre 2006. 

10- Pierre LASCOUMES : « Corruptions », Presses de sciences Po, Paris, 1999. 

11- Y. Mény, « La corruption dans la vie publique », Problèmes politiques et 

sociaux, 779, 1997. 

 المىاثيق و اإلعالنات و العهىد -3

 

1- Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée le 10 Décembre 1948. 

2- Pacte internationale relative aux droits civils et politiques adoptée le 16 Décembre 

1966,  New York. 

3- La charte Africaine des droits de l’homme et des peuples, adoptée le 27 Juin 1981, 

Ouagadougou (Burkina-Faso). 

4- Le document de référence du NEPAD, adopté le 23 Octobre 2001, Abuja 

(NIGERIA). 

5- La Déclaration sur la Gouvernance Démocratique, Politique, Economique et des 

Entreprise, adoptée le 09 Mars 2003, Abuja (NIGERIA). 

6- La Charte Africaine de la Démocratie, des Elections et de la Gouvernance adoptée le 

30 janvier 2007 à Addis-Abeba (Éthiopie). 

 

 

 

 



 

410 
 

 اإلنجليزيةباللغة   - ب

 

 المؤلفات -0

 

 المؤلفات العامة  –أ 

 
1- A-J.  Heidenhimer,  «  Political Corruption » , New York, Transaction Publishers, 

1989 

2- Daniel KAUFMANN , Aart and Massimo Mastruzzi, Governance Matters III : 

Governance indicators for 1996-2002, Policy Research working paper; 3106 

(Washington , Dc: World Bank, 2003. 

3- Guld Jloy, kiolb, w : dictionary social science (ed), N. Y, free press, 1969. 

4- Oxford Learner’s Pocket Dictionary, Third Edition, Exford University Press, 2007. 

 

 المؤلفات المتخصصة –ب 

 

1- H. Sarassoro, « La corruption des fonctionnaires en Afrique. Etude de droit pénal 

comparé », Economica, Paris, 1979.  

2- J-F. Médard, « La crise de l’Etat néo-patrimonial et l’évolution de la corruption en 

Afrique sub-saharienne », Mondes en Développement, vol. 26 (102), 1998. 

3- Jens CHIR, AUDVIG and odd-HELGE Fjeldstad with inge Amundsen, Tone Sissener 

and Tina Soreide, corruption: A review contemporary research, Bergen (CMI) and Oslo 

(NUPI), December 2000. 

4- Lara Green, George larbi, Michael Hubbard, « Cooperating against corruption a review 

of in country donor coordination in Africa against corruption, commissioned by dfild 

policy division anti-corruption team, international development department, university 

of Birmingham, February 2005. 

5- Samuel. P. Huntington, « Modernization and corruption », article in the book of : 

political corruption : concepts and contexts, by Arnold. J.Heidenheimer and Michael,    

3 
rd 

edition, transaction publishers, 2001. 

6- Sam VAKNIN," gume and  corruption" : united press international skopje, macedonia, 

2003. 



 

411 
 

7- Shiloh HOGGARD, “ Preventing corruption in Colombia : The need for an Enttanced 

state-level approach”, Arizona Journal of international & comparative law, Vol 21,      

N° 2, 2004. 

 المقاالت  -3

 

 المقاالت العامة  –أ 

 

1- Guy MASSAMBA, Samuel M. Kariuki and Stephen N. Nedgwa,                    "  

globalization and Africa’s regional and local responses ", Journal of Asian and African 

studies, Vol 39 (1-2). 

2- Human rights watch,  " criminal politics violence, « godfathers »  and corruption in 

Nigeria ", volume 19, N° 16 (A), October 2007. 

 

 المقاالت المتخصصة –ب 

 

1- D- J. Smith, « Kinship and Corruption in Contemporary Nigeria », Ethnos, vol. 66 (3), 

2001. 

2- J-P. Olivier de Sardan, «A Moral Economy of Corruption in Africa» Journal of Modern 

African Studies, vol. 37, 1999. 

3- M. Mc Mullan, « A Theory of Corruption. Based on a Consideration of corruption in 

the Public Services and Governments of British Colonies and Ex-Colonies in West 

Africa», Sociological Review, vol. 9 (2), 1961. 

4- M. Robinson, «Corruption and Development: an Introduction», The European Journal 

Of development Research, vol. 10 (1), 1998. 

5- Nigel C.GIBSON « Africa and globalization: marginalization and resistance, journal of 

Asian and African studies, Vol 39 (1-2), (LONDON thousand oaks’, C A and NEW 

DELHI). 

6- P. Heywood et al., « Political corruption », Political Studies, 45, 1997. 

7- P. BARDHAN. « Corruption and development : A Review of Issues », Journal of 

economic literature, 35.  

 

8- Robert KLITGAARD, controlling corruption (Berkeley, CA : university of California 

press, 1988) p.22, and Andrei Shleifer and Robert vishny,  " corruption” quarterly 

journal of economies, Vol. 108, no. 3 (August 1993). 



 

412 
 

9- Stephen R. RILLEY, " The political economy of anti-corruption strategies in Africa", 

European journal of development research, vol. 10 , n°. 1 (1998), and fredrik 

GALTUNG, « Criteria for sustainable corruption contral » , European journal of 

development research, vol. 10, n° 1, 1998. 

10- T. Lodge, « Political Corruption in South Africa », African Affairs, vol. 97 (387). 

1998. 

11- U. J. Njoku, « Colonial Political Re-Engineering and the Genesis of Modern 

Corruption in African Public Service. The Issue of the Warrant Chiefs of South Eastern 

Nigeria as a Case in Point », Nordic Journal of African Studies, vol. 14 (1), 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

413 
 

 

 فهرســال

 

 المىضىع الصفحة

 

 أ
 ب
 ت

 

 

 .................................................................................................إىػػػػداء 
 .................................................................................................شكر و تقدير 

 ...........................................................................................قائمة المختصرات 
 

 

6إلى  1  
 165إلى  7
 60إلى  8
 8إلى  8
 65إلى 8
 65إلى  8
 65إلى  8
 65إلى  8

 65إلى  10
 65إلى  11
 65إلى  15
 65إلى  15
 65إلى  15
 65إلى  15
 65إلى  16
 65إلى  16
17 
 65إلى  18

 

.....................................................................................................مقدمػػػة  
 ..................................اإلطار القانوني لمكافحة الفساد في إفريقيا الباب األوؿ : 

 ..............................لظاىرة الفساد في إفريقيا يمدخؿ مفاىيمالفصؿ األوؿ : 
 ...............................................................المبحث األكؿ : مفيكـ الفساد 

 ...................المطمب األكؿ : تعريؼ الفساد خصائصو ك أسبابو 
 ............................................................................الفرع األكؿ : تعريؼ الفساد 

 .........................................................................تعريؼ الفساد بكجو عاـ  -أكال
 ..................................................................................التعريؼ المغكم  -1

 ..........................................................................التعريؼ االصطاحي  -2

 ...................................................................................التعريؼ الفقيي  -3

 .................................................................... اقانكني الفساد  تعريؼ- انيا 
 ..............................................................تعريؼ الفساد في القانكف الدكلي  -1
 .................................................................................االتفاقيات الدكلية -أ

 ..................................................اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد  1-أ

 .................اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الكطنية  2-أ

 ...................................................................منظمة الشفافية الدكلية  3-أ

 ........................................................لية منظمة الشرطة الجنائية الدك  4-أ

 .............................................................تعريؼ البنؾ الدكلي لمفساد  5 -أ



 

414 
 

 65 إلى
 65إلى   19

 65إلى  20
 65إلى  20
 65إلى  20
 65إلى  21
 65إلى  23
 65إلى  23
 65إلى  25
 65إلى  27
 65إلى  28
 65إلى  29
 65إلى  31
 65إلى  31
 65إلى  32
 65إلى  32
 65إلى  33
 65إلى  34
 65إلى  34
34 
 65إلى  

35 
 65إلى  36
 65إلى  36
 65إلى  38
 65إلى  39
 65إلى  40

 

 ...............................................................................االتفاقيات اإلقميمية -ب

 ................................اتفاقية االتحاد اإلفريقي لمنع الفساد ك مكافحتو  1-ب

 ...............................................االتفاقيات األكركبية لمكافحة الفساد  2-ب

 ...................................................االتفاقية األمريكية لمكافحة الفساد  3-ب

 .............................................................تعريؼ الفساد في القانكف الكطني  -2
 ...........................................................................القانكف الجزائرم  -أ

 .............................................................................القانكف المغربي  -ب

 ............................................................................القانكف المصرم  -ت

 .........................................................................الفرع ال اني : خصائص الفساد 
 .............................................................................الفرع ال الث : أسباب الفساد 

 ....................................................................األسباب القانكنية ك القضائية  -أكال
 ......................................................................................األسباب القيمية  - انيا
 ................................................................................األسباب االجتماعية  - ال ا

 ...............................................المطمب ال اني : أشكاؿ الفساد ك أ اره 
 ..............................................................................الفرع األكؿ : أشكاؿ الفساد 
 ................................................................................الفرع ال اني : آ ار الفساد 

 ................................................................................آ ار الفساد السياسية  -أكال
 ............................................................................آ ار الفساد االقتصادية  - انيا
 ............................................................................آ ار الفساد االجتماعية  - ال ا

 .................................المبحث ال اني : مكافحة الفساد ك التنمية في إفريقيا 
 ..........................المطمب األكؿ : الفساد ك أ ره عمى التنمية في إفريقيا 

 .................................................................الفرع األكؿ : الفساد ك الحكـ الراشد 
 ................................................................................مفيـك الحكـ الراشد  -أكال
 ...............................................................................شركط الحكـ الراشد  - انيا

 .........................................مقراطية في إفريقيا الفرع ال اني : مكافحة الفساد ك الدي



 

415 
 

 
 65إلى  40
 65إلى  41
 65إلى  42
 65إلى  43
 65إلى  43
 65إلى  43
 65إلى  44
 65إلى  46
 65إلى  47
 65إلى  48
 65إلى  48
 65إلى  48
 65إلى  49
 65إلى  49
 65إلى  49
 65إلى  52
 65إلى  53
 65إلى  53
 65إلى  55
 65إلى  56
 65إلى  59
 159إلى  61
 167إلى  61
 65إلى  61
 65إلى  62

 
 ..................................................................................مفيـك الديمقراطية  -أكال
 .......................................................................عاقة الديمقراطية بالتنمية  - انيا
 ............................................تكريس الديمقراطية في بعض الدكؿ اإلفريقية  - ال ا

 ....................................................................................إفريقيا الشمالية  -1

 ...................................................................................حالة الجزائر  - أ

 ....................................................................................الدستكر  -1-أ
 .............................................................قكانيف الجماعات المحمية  -2-أ

 .................................................................................حالة المغرب  - ب

 ....................................................................................حالة تكنس  - ت

 ...................................................................................يا الجنكبية إفريق -2

 ...................................................................................حالة زامبيا    - أ

 ................................................................................جنكب إفريقيا  - ب

 .....................................الفرع ال الث : مكافحة الفساد ك حقكؽ اإلنساف في إفريقيا 
 ................................................المطمب ال اني : عكلمة جريمة الفساد 

 ...................................................................الفرع األكؿ : عكامؿ عكلمة الفساد 

 .........................................................الفرع ال اني : الفساد كجريمة عابرة لمحدكد
 ........................................................................لفساد ك الجريمة المنظمة ا -أكال
 ......................................................دكر الجريمة المنظمة في تعميـ الفساد  - انيا

 ..............................................................................االتجار بالمخدرات  -1

 ....................................................................................تبييض األمكاؿ  -2

 ...................................................................................االتجار بالساح  -3
 ......اإلفريقية و الوطنية في التصدي لمفساد  القوانيفالفصؿ الثاني : تطور 
 ............الدكلي عمى مكافحة الفساد في إفريقيا  القانكفالمبحث األكؿ : ا ر 

 ...المطمب األكؿ : دكر المنظمات ك االتفاقيات الدكلية في مكافحة الفساد 
 ........................الفرع األكؿ : دكر المنظمات لير الحككمية ك اليي ت المتخصصة 



 

416 
 

 
 65إلى  62
 65إلى  62
 65إلى  62
 65إلى  66
 65إلى  67
 65إلى  67
 65إلى  68
 65إلى  68
 65إلى  69
 65 إلى 71
 65إلى  71
 65إلى  72
 65إلى  72
 65إلى  74
 65إلى  78
 65إلى  82
 65إلى  83
 65إلى  83
 65إلى  83
 65إلى  84
 65إلى  85
 65إلى  85
 65إلى  87
 65إلى  87
 65إلى  88

 
 ..................................................................دكر المنظمات لير الحككمية  -أكال

 ..........................................................................منظمة الشفافية الدكلية  -1

 ............................................................................تعريفيا ك أىدافيا  - أ

 ........................................................................................مبادئيا   - ب

 ...................................................المنظمة العالمية لمبرلمانييف ضد الفساد  -2

 .........................................................................تعريفيا ك نشاطاتيا  - أ

 .....................................................مؤتمرات البرلمانييف ضد الفساد   - ب

 .................................. العالمية لمبرلمانييف ضد الفساد تقارير المنظمة  - ت

 .....................................................................اليي ت الدكلية المتخصصة  - انيا 
 ........................................................................................البنؾ الدكلي  -1

 .............................................................................صندكؽ النقد الدكلي  -2

 ........................................................................الفرع ال اني : االتفاقيات الدكلية 
 .....................................................اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة المخدرات  -أكال
 ................الكطنية الحدكد اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر  - انيا
 ...........................................................كافحة الفساد اتفاقية األمـ المتحدة لم - ال ا

 ...........المطمب ال اني : تطكر التشريع اإلفريقي في مجاؿ مكافحة الفساد
 .....................................................................الفرع األكؿ : المبادرات اإلفريقية 

 ..........................................................................................ادرة النيبادمب -أكال
 ...............................................................................مفيـك مبادرة النيباد -1

 ...............................................................جيكد النيباد في مكافحة الفساد  -2

 .................................................................مظاىر الفساد في إفريقيا  - أ

 ...........................................................دكر النيباد في مكافحة الفساد  - ب

 ............ف حكؿ الحكـ الديمقراطي، السياسي، االقتصادم ك المؤسسات  انيا : اإلعا
 .....................................................................الفرع ال اني : االتفاقيات اإلفريقية 

 ............................................اتفاقية االتحاد اإلفريقي لمنع الفساد ك مكافحتو  -أكال



 

417 
 

 
 65إلى  93
 65إلى  95
 65إلى  96
 65إلى  96
 65إلى  97
 65إلى  97
 65إلى  98
 65إلى  98
 65إلى  99
 65إلى  99

 65إلى  100
 65إلى  101
 65إلى  102
 65إلى  102
 65إلى  114
 65إلى  114
 65إلى  123
 65إلى  125
 65إلى  126
 65إلى  128
 65إلى  129
 65إلى  130
 65إلى  134
 65إلى  136
 65إلى  140

 
 .....................................المي اؽ اإلفريقي لمديمقراطية ك االنتخابات ك الحكـ  - انيا
 ...............................بركتكككؿ مجمكعة تطكير إفريقيا الجنكبية لصد الفساد  - ال ا

 .........الكطنية لمكافحة الفساد في إفريقيا  القكانيفالمبحث ال اني : تطكر 
 ..............................................المطمب األكؿ : في دكؿ شماؿ إفريقيا 

 ......................................................................الجزائرم  القانكفالفرع األكؿ : 
 ................................................................................................الدستكر  -أكال
 ...................................................................................المعاىدات الدكلية  - انيا

 ........................................................................في مجاؿ مكافحة الفساد  -1

 .........................................................في مجاؿ مكافحة الجريمة المنظمة  -2

 ..................................................................في مجاؿ مكافحة المخدرات  -3

 ..................................................................................................القانكف  - ال ا
 ....................................................................................قانكف العقكبات  -1

 .........................................................قانكف الكقاية مف الفساد ك مكافحتو  -2

 ......................................مضمكف قانكف الكقاية مف الفساد ك مكافحتو  - أ

 .......دراسة بعض جرائـ الفساد في قانكف الكقاية مف الفساد ك مكافحتو   - ب

 ....................................................................جريمة الرشكة  -1-ب
 ...............................................................جريمة االختاس  - 2-ب
 ....................................................................جريمة الغدر  -3 -ب

 ........................................................جريمة استغاؿ النفكذ  -4 -ب

 .....................................جريمة أخذ فكائد بصفة لير قانكنية  -5 -ب

 .......................................جريمة تبييض العائدات اإلجرامية  -6 -ب

 ..................................................................جريمة اإلخفاء  -7 -ب

 .....................................................................قانكف اإلجراءات الجزائية  -3

 .......................................................................القانكف األساسي لمقضاء  -4

 ..................................................القانكف األساسي العاـ لمكظيفة العمكمية  -5



 

418 
 

 

 65إلى  141
 65إلى  141
 65إلى  145
 65إلى  146
 65إلى  148
 65إلى  148
 65إلى  149
 65إلى  149
 65إلى  150
 65إلى  153
 65إلى  153
 65إلى  154
 65إلى  154
 65إلى  155
 65إلى  156
 65إلى  156
 65إلى  158
 275إلى  159
 277إلى  160
 220إلى  161
 65إلى  161
 65إلى  161
 65إلى  162
 65إلى  162
 65إلى  163

 

 ..............................................................................النصكص التنظيمية  -رابعا
 ................................................................................المراسيـ الرئاسية  -1

 .................................................................................مراسيـ التنفيذية ال -2

 ................................................................................القرارات اإلدارية  -3

 ........................................................................المغربي  القانكفالفرع ال اني : 

 ......................................................................تعريؼ  المكظؼ العمكمي  -أكال
 .........................................المغربي  القانكفدراسة بعض جرائـ الفساد في  - انيا

 .....................................................................................جريمة الرشكة  -1

 .................................................................................جريمة االختاس  -2

 .......................................................................المصرم  القانكفالفرع ال الث : 
 .......................................................................تعريؼ المكظؼ العمكمي  -أكال
 ........................................المصرم  القانكفدراسة بعض جرائـ الفساد في  - انيا

 .....................................................................................جريمة الرشكة  -1

 .................................................................................جريمة االختاس  -2

 ...........................................المطمب ال اني : في دكؿ إفريقيا السكداء 
 ...........................................................................الكيني  القانكفالفرع األكؿ : 
 .......................................................................النيجيرم  القانكفالفرع ال اني : 

 ........................................................................الزامبي  القانكفالفرع ال الث : 

 .....انليات القانونية لكشؼ و معاينة و مكافحة الفساد في إفريقيا الباب الثاني : 

 .........................................الفصؿ األوؿ : كشؼ و معاينة الفساد في إفريقيا
 .................................................المبحث األكؿ : كشؼ الفساد في إفريقيا 
 ................................................المطمب األكؿ : آلية المتابعة اإلفريقية

 .................................ريقي حكؿ الفسادالفرع األكؿ : نشأة المجمس االستشارم اإلف
 .........................................................الفرع ال اني : كظائؼ المجمس االستشارم 

 ...............................................المطمب ال اني : آليات الرقابة الكطنية 



 

419 
 

 
 65إلى  163
 65إلى  164
 65إلى  164
 65إلى  167
 65إلى  168
 65إلى  169
 65إلى  170
 65إلى  171
 65إلى  172
 65إلى  174
 65إلى  178
 65إلى  179
 65إلى  186
 65إلى  187
 65إلى  187
 65إلى  188
 65إلى  190
 65إلى  191
 65إلى  191
 65إلى  191
 65إلى  193
 65إلى  197
 65إلى  197
 65إلى  202
 65إلى  204

 
 ...................................................ة الفساد في الجزائر الفرع األكؿ : ىي ت مكافح

 ................................................الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد ك مكافحتو  -أكال
 ................................................................نشأة الييئة الكطنية ك تعريفيا  -1

 ..............................................................................مياـ الييئة الكطنية  -2

 ...........................................................................تشكيمة الييئة الكطنية  -3

 ..................................................................................رئيس الييئة   - أ

 ................................................................................. األميف العاـ  - ب

 .................................................قسـ الك ائؽ ك التحاليؿ ك التحسيس   - ت

 ................................................قسـ معالجة التصريحات بالممتمكات   - ث

 ........................................................قسـ التنسيؽ ك التعاكف الدكلي   - ج

 ...............................................................................سير الييئة الكطنية  -4

 ....................................................عاقة الييئة الكطنية بالسمطة القضائية  -5

 ...................................................................الديكاف المركزم لقمع الفساد  - انيا
 ............................................................نشأة الديكاف المركزم ك تعريفو  -1

 ..........................................................................مياـ الديكاف المركزم  -2

 .......................................................................تشكيمة الديكاف المركزم  -3

 ........................................................................تنظيـ الديكاف المركزم  -4

 ........................................................كظائؼ رئيس الديكاف المركزم  - أ

 ..............................................ؼ المدير العاـ لمديكاف المركزم كظائ  - ب

 .......................................................................كظائؼ المديريات    - ت

 ................................................................كيفيات سير الديكاف المركزم  -5

 .....................................................الفرع ال اني : ىي ت مكافحة الفساد في تكنس 
 ................................................................... الييئة الكطنية لمكافحة الفساد -أكال
 ......................................ىيئة الحككمة الرشيدة ك مكافحة الفساد في تكنس - انيا

 .....................................................الفرع ال الث : ىي ت مكافحة الفساد في مصر 



 

420 
 

 
 65إلى  203
 65إلى  204
 65إلى  204
 65إلى  205
 65إلى  207
 65إلى  207
 65إلى  209
 65إلى 210
 65إلى  211
211 65 

 

211  
 65 

 65إلى  211
 65إلى  211
212 65 
 65إلى  212

 65إلى  227
 65إلى  213
 275إلى  213
 65إلى  216
 65إلى  217
 65إلى  218
 65إلى  218
 268إلى  220
 65إلى  220
 65إلى  220

 
 .............................................................................ىيئة الرقابة اإلدارية  -أكال 

 .............................................اإلدارة العامة لمكافحة جرائـ األمكاؿ العامة  - انيا 

 ...................................................................الجياز المركزم لممحاسبات  - ال ا 

 ..................................................................كحدة مكافحة لسؿ األمكاؿ  -رابعا 

 ..................................................................الييئة العامة لمرقابة المالية  -خامسا 

 .............................................................الييئة التنسيقية لمكافحة الفساد  -سادسا 

 ......................................لرابع : ىي ت مكافحة الفساد في نيجيريا ك زامبيا الفرع ا
 ...............................................................ىي ت مكافحة الفساد في نيجيريا  -أكال
 .................................................لجنة الجرائـ االقتصادية ك المالية النيجيرية   -1
 ....................المجنة المستقمة لمممارسات الفاسدة ك الجرائـ األخرل ذات الصمة  -2

 .................................................................ىي ت مكافحة الفساد في زامبيا  - انيا

 ..................................................................................ساد لجنة مكافحة الف  -1
 .......................................................................كحدة مكافحة لسؿ األمكاؿ   -2
 ...............................................................................لجنة الحسابات العامة   -3

 ....................................المبحث ال اني : مؤشرات قياس الفساد في إفريقيا 
المطمب األكؿ : مؤشرات مدركات الفساد ك دافعي الرشاكل الصادرة عف 

 ...............................................................................منظمة الشفافية الدكلية 
 .................................................................الفرع األكؿ : مؤشر مدركات الفساد 
 ................................................................الفرع ال اني : مؤشر دافعي الرشاكل 
 ......................................... الشامؿ عف الفسادالمطمب ال اني : التقرير 

 ..............................................................الفرع األكؿ : مضمكف التقرير الشامؿ 
 ...........................................................................الفرع ال اني : الغرض منو 

 .................................الفصؿ الثاني : ميكانيزمات مكافحة الفساد في إفريقيا 
 ......................................المبحث األكؿ : مكافحة الفساد قانكنيا ك إعاميا 

 ....................................................المطمب األكؿ : المكافحة القانكنية 



 

421 
 

 
 65إلى  220
 65إلى  221
 65إلى  221
 65إلى  225
 65إلى  229
 65إلى  231
 65إلى  232
 65إلى  233
 65إلى  239
 65إلى  239
 65إلى  239
 65إلى  240
 65إلى  245
 65إلى  246
 65إلى  247
 65إلى  247
 65إلى  247
 65إلى  247
 65إلى  247
 65إلى  249
 65إلى  249
 65إلى  249
 65إلى  251
 65إلى 251
 65إلى  255

 
 ...............................................الفرع األكؿ : الكسائؿ القانكنية الدكلية ك اإلقميمية 

 ..........................................................................الكسائؿ القانكنية الدكلية  -أكال
 ........................................................................الكسائؿ القانكنية اإلقميمية  - انيا

 .............................................................الفرع ال اني : الكسائؿ القانكنية الكطنية 
 ..................................................ال اني : المكافحة اإلعامية  المطمب

 .................الفرع األكؿ : دكر اإلعاـ في مكافحة الفساد في إطار المكا يؽ الدكلية 
 ..............الفرع ال اني : دكر اإلعاـ في مكافحة الفساد في إطار المكا يؽ اإلفريقية 

 ................ع ال الث : دكر اإلعاـ في مكافحة الفساد في إطار التشريع الكطني الفر 
 ....المبحث ال اني : إجراءات التعاكف اإلفريقي لمكشؼ عف ممارسات الفساد ك قمعيا 

 ..............................................المطمب األكؿ : عمى الصعيد اإلفريقي 
 ......................................الفرع األكؿ : التعاكف القضائي في مجاؿ مكافحة الفساد 

 ...............................في مجاؿ المساعدة القانكنية المتبادلة ك تسميـ المجرميف  -أكال
 ..........................................................................في مجاؿ عائدات الفساد  - انيا
 .....................................................................في مجاؿ السرية المصرفية  - ال ا

 .................الفرع ال اني : تعزيز التعاكف اإلقميمي ك الدكلي في مجاؿ مكافحة الفساد
 ................................التعاكف مع البمداف األصمية لمشركات متعددة الجنسيات  -أكال
 ..........................................................اتخاذ اإلجراءات التشريعية الازمة  - انيا
 ......................................................العمؿ مع المنظمات الدكلية ك اإلقميمية  - ال ا
 ........................التعاكف الدكلي في المسائؿ الجنائية المتعمقة بمكافحة الفساد  -رابعا

 ...............................................المطمب ال اني : عمى الصعيد الكطني 
 ...................................................الفرع األكؿ : اتخاذ إجراءات المكافحة الازمة 

 ..............................................................................اإلجراءات التشريعية  -أكال
 .......................................................حماية األشخاص في الدعكل الجنائية  - انيا

 ...............................................................................الجزائرم  التشريع -1

 .................................................................................التشريع المغربي  -2



 

422 
 

 279إلى  258
 463إلى  265
 65إلى  266
 65إلى  266
 65إلى  266
 إلى  267
 272إلى  268
 281إلى  273
 281إلى  391
 281إلى  413

 

 ..................................................................................التشريع التكنسي  -3

 ................................مكافحة الفساد ك الجرائـ ذات الصمة في الخدمة العامة  - ال ا
 ...........................................................مكافحة الفساد في القطاع الخاص  -رابعا

 .......................................................الفرع ال اني : االختصاص في قضايا الفساد 
 ..............................................................................االختصاص القضائي  -أكال
 ..............................................................مصادرة الكسائؿ المتعمقة بالفساد  - انيا

 ...........................................................................................................خاتمة 
 ..........................................................................................................المالحؽ

 .................................................................................................قائمة المراجع
  ..........................................................................................................الفيرس

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

« La lutte contre la corruption dans le cadre des initiatives et des documents 

africains » 

 

RESUME 

La question de la lutte contre la corruption dans le cadre des initiatives et des 

documents africains est importante en ce qui concerne les textes juridiques qu’elle organise 

dans le domaine de la prévention, la lutte et le réprimer, à l’échelle internationale, 

régionale et nationale, et la coordination entre eux. 

La reconnaissance par les Etats africains des conséquences graves de la corruption et 

de ses effets dévastateurs sur le développement des peuples africains a conduit à la 

nécessité d’une politique pénale unifiée, y compris l’adoption d’une législation appropriée 

et des mesures préventives et la mise en place de mécanismes en Afrique pour prévenir la 

corruption.  
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Coopération judiciaire – Extradition. 
 

« The fighting against corruption in African initiatives and documents » 

Abstract  

The issue of fight against corruption in the framework of African initiatives and 

documents is important in terms of the legal texts it organizes in the field of prevention, 

Fight it and suppress it, internationally, regionally and nationally, and coordination among 

them. 

The African States’ recognition of the serious consequences of corruption and its 

devastating effects on the development of African peoples led to the need for a unified 

criminal policy, including the adoption of appropriate legislation and preventive measures 

and the establishment of mechanisms in Africa to prevent corruption. 

 

Key words 

Corruption-Africa-the African Union-NEPAD Initiative-Law of Corruption-Crimes of 

corruption 

Criminal Revenue- International conventions- Judicial cooperation- Extradition. 

 

 المبادرات و الوثائؽ اإلفريقية "" مكافحة الفساد في إطار 
 ممخص
إف مكضكع مكافحة الفساد في إطار المبادرات ك الك ائؽ اإلفريقية لو أىمية مف حيث النصكص القانكنية التي       

 ك التنسيؽ فيما بينيـ. ؛تنظمو في مجاؿ الكقاية منو ك مكافحتو ك قمعو، دكليا، إقميميا، كطنيا
بالعكاقب الكخيمة لمفساد ك آ اره المدمرة عمى التنمية لمشعكب اإلفريقية ،أدل إلى ضركرة إف إدراؾ الدكؿ اإلفريقية 

ك إنشاء اتليات الازمة في إفريقيا  انتياج سياسة جنائية مكحدة بما في ذلؾ اعتماد تشريعات ك إجراءات كقائية مناسبة
  .المعاقبة ك القضاء عميو ك عمى الجرائـ ذات الصمة ،لمنع الفساد

 الكممات المفتاحية       
 -العائدات اإلجرامية  - جرائـ الفساد -قانكف الفساد  -مبادرة النيباد  -تحاد اإلفريقي اإل -إفريقيا  -الفساد       

 . تسميـ المجرميف -التعاكف القضائي  -االتفاقيات الدكلية 


