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ملخص:
الفساد والشفافية مصطلحان يف غاية التناقض ،كلما ثقلت موازين الشفافية إالّ وضاقت ىوة الفساد ،وإذا
ودمرت اجملتمعات .أمام ىذه ادلعادلة ،وجد ادلشرع نفسو –
انعدمت الشفافية خنر الفساد أعمدة األنظمة السياسية ّ
على غرار ادلشرعُت اآلخرين -رلربا وملزما بًتسيخ آليات للوقاية من ألعمال الفساد وقمعها وظهر ذلك من خالل
قانون الوقاية من الفساد ومكافحتو رقم  01-06حيث وضع بو قوالب قانونية ألزم دبوجبها ادلوظفُت العموميُت على
وجرم كل فعل من شأنو يتفرع أو
احًتامها من أجل س ّد بؤر الفساد اليت أصبحت ىي ادلبدأ بدل أن تكون االستثناءّ .
ينتسب إىل مصطلح الفساد وعاقب مرتكبيو.
وألجل محاية ادلال العام وذبسيدا دلبدأ الشفافية وصون كرامة ادلوظف العمومي ،رأى ادلشرع ضرورة تبٍت إجراءات
وقائية على رأسها إجراء التصريح بادلمتلكات منعا الستفحال ظاىرة الفساد يف ادلؤسسات واإلدارات العمومية
ومكافحتو ،واقتضت الدراسة النظر إىل مدى مساذنة ىذه اإلجراءات يف تكريس مبدأ الشفافية يف الوظيفة العامة
وأثرىا يف مكافحة الفساد وقمعو.
الكلمات المفتاحية :الفساد،آليات الوقاية ،التصريح بادلمتلكات ،ادلال العام ،مبدأ الشفافية.



-المؤلف المرسل:
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ABSTRACT:
Corruption and transparency are two paradoxical terms, the heavier the
balance of transparency, the narrower the gap of corruption will be. If there is no
transparency, corruption will erode the pillars of political systems and will destroy
whole societies. To face this situation, the legislator, like other lawmakers, found
himself compelled and committed to establishing mechanisms to prevent and
suppress acts of corruption.
This was evidenced by the Law on Preventing and Combating Corruption N°
06-01 which laid down legal norms that civil servants were obliged to respect in
order to wipe out hotbeds of corruption that had become the principle rather than
the exception. Through this law, the legislator criminalized also every act that
could derive from or belong to the term corruption and punished the perpetrators.
Aiming at protecting public funds and at embodying the principle of
transparency and at safeguarding the dignity of the civil servants, the legislator
sees the necessity of adopting preventive measures, most essentially the procedure
of declaring properties in order to combat and to prevent the phenomenon of
corruption from spreading to public institutions and administrations.
This study intended to look at the extent to which these measures can
contribute to the institution of the principle of transparency in the civil service and
their impacts on combating and suppressing corruption.
Keywords: Corruption, prevention mechanisms, declaration of properties, public
funds, the principle of transparency.

:مقدمة

وعرب دبفهوم
ّ مر األزمنة بقوة معناه ودبكانتو اليت اقًتنت باهنيار األنظمة السياسية
ّ احتفظ مصطلح الفساد على
.تدّن ادلعيار األخالقي يف تنظيم وتسيَت األنظمة السياسية واالقتصادية والقانونية أساسا
ّ صريح على مدى

 وأضحى ىذا النوع.ليمس أىم مبدأ تقوم عليو اإلدارة العامة وخرق مبدأ مشروعيتها
ّ فنزح مفهوم ىذا ادلصطلح
من الفساد يستدعي ضرورة إعالن حالة الطوارئ من خالل خلق تدابَت وآليات قانونية ومؤسساتية ليس للح ّد من
 األمر الذي يبقى ربقيقو متعلقا دبدى، التقليل منها- ولكن – على أبسط تقدير-ىذه الظاىرة – ألنو أمر مستحيل
.االلتزام بأخالقيات ادلهن والوظائف داخل اجملتمع
معُت بل أصبح شبحا وخطرا عابرا حلدود الدول حىت
ّ مل يقتصر تفشي ظاىرة الفساد على دولة أو بلد أو نظام
.وإن مل يكن واقعيا فإنو قد يكون افًتاضيا مرجعو يف ذلك تطور الشبكة العنكبوتية ادلعلوماتية ويف ذلك ما يقال
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أمام ادلخاطر اليت يقتضيها الفساد رأت الدول ضرورة التعاون والتكاثف فيما بينها باالنضمام إىل ادلنظمات
الدولية واإلقليمية دلكافحة الفساد ادلايل والعمل على التصدي ذلذه الظاىرة حسب طبيعة وصورة مثوذلا وظهورىا يف
أي رلتمع.
تزامنا مع األحداث العادلية ،أصبحت اجلزائر ترى حتمية سباشيها مع اآلليات القانونية الدولية اليت تعمل على
مكافحة شىت أنواع الفساد وصوره وبدأت تظهر بوادر جهودىا من خالل القانون رقم ( 1 01-06ذي ادلراجع
الدولية) ادلتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحتو ادلتمم باألمر رقم  05-10الذي ألزم مجيع ادلوظفُت العموميُت أن
يصرحوا دبمتلكاهتم سواء عند توليهم مناصبهم أو عند هناية خدمتهم من الوظيفة.
تصب كلها يف
وانطالقا من ىذه النصوص التشريعية والتنظيمية بدأ ادلشرع يؤسس نظاما آليا وأساليب قانونية ّ

ضرورة احل ّد من ظاىرة الفساد اإلداري وكان على رأس ىذه األساليب ضرورة التصريح بادلمتلكات باعتبارىا آلية
تضمن شفافية ادلوظف يف احلياة السياسية من جهة وربمي شلتلكاتو اخلاصة وادلمتلكات العمومية من جهة أخرى
ناىيك عن حفظ كرامة ادلكلفُت باخلدمة العمومية وصوهنا.
أمام ما تقدم يبقى التساؤل ادلطروح :ىل تم ّكن إجراء التصريح بالممتلكات الذي أقره المشرع كآلية للح ّد
من ظاىرة الفساد اإلداري ،من تحقيق النتائج والتداعيات التي ر ِ
صد من أجلها؟
ُ
زلاولة للعمل على وضع حل لإلشكالية السابق طرحها متّ االعتماد على خطة ربليل تضمنت ما يلي:
المحور األول :التأصيل القانوني واإلجرائي آللية التصريح بالممتلكات

أوال :الوضع القانوني ومرجعية النص على التصريح بالممتلكات
ثانيا :الجانب اإلجرائي لمبدأ التصريح بالممتلكات
المحور الثاني :مدى إلزامية التصريح بالممتلكات لضمان مبدأ الشفافية المقصود
أوال :أوجو اإلخالل بالتزام التصريح بالممتلكات
ثانيا :إنعكاسات مبدأ التصريح بالممتلكات وتجسيده لمبدأ الشفافية
المحور األول :التأصيل القانوني واإلجرائي آللية التصريح بالممتلكات

قد تتشابك معاّن الفساد وتتع ّقد صوره من بلد إىل آخر بل ويف البلد نفسو ،لذلك رأى ادلشرع ضرورة تشخيص

كل جرشنة من اجلرائم الناذبة عن ىذه الظاىرة اليت خنرت األنظمة السياسية وأسقطت أعمدة اجملتمعات ،وأمام خطورة
 -1القانون رقم  01-06ادلؤرخ يف  2006/02/20ادلتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحتو ،ج.ر .عدد  14ادلؤرخة يف  ،2006/03/08ادلتمم وادلعدل
باألمر رقم  05-10ادلؤرخ يف  ،2010/08/20ج.ر .عدد  ،50ادلعدل وادلتمم دبوجب القانون  15-11ادلؤرخ يف  ،2011/08/02ج.ر .عدد
 44ادلؤرخة يف .2011/08/10
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ىذه الظاىرة عمل ادلشرع اجلزائري اقتداء بادلشرعُت الدوليُت ،على حتمية إرناد الوسائل ادلناسبة لقمع اجلرائم ادلنسدلة
عنو.
أما من حيث مفهوم الفساد ،فقد عرفو ادلشرع الفرنسي من حيث منظوران ،فهناك ما مساه بالفساد اإلرنايب
على أنو سعي ادلوظف احلكومي بنشاط من أجل منح العقد ،وعرف الفساد السليب على أنو قبول ادلسؤول ذلدية أو

مكافأة أخرى بعد منح العقد أو تقدمي اخلدمة.1
ويبقى ادلعٌت العام للفساد حسب الفقو الفرنسي ىو كل إخالل بواجب األمانة اليت يفرضها العمل الوظيفي،
وىو رنلب للموظفُت منافع خاصة من ادلنافع العامة والفساد اإلداري ادلتمثل يف الرشوة يكون أكثر خطورة ألن
الشخص الذي شنارس عملو يلتمس منافع شخصية من خالل وظيفتو تتمثل يف التعويض ادلادي واذلدايا وأشياء أخرى
بغية إسبام عمل يقع ضمن وظيفتو األساسية أو يقوم بعرقلة ىذه األعمال حىت يأخذ من ادلتعاملُت بعض ادلنافع.2
أما يف التشريع اجلزائري ،فإنو بعد مصادقة اجلزائر على اتفاقية األمم ادلتحدة دلكافحة الفساد سنة 2004
دبوجب ادلرسوم الرئاسي رقم  128/04ادلؤرخ يف  ،2004/04/19أصبحت رلربة على إدخال مفهوم ىذا

ادلصطلح يف تشريعاهتا الداخلية حيث صدر قانون مكافحة الفساد دبوجب القانون رقم  01-06وعمد إىل تعريف
الفساد من خالل بيان صوره اليت من احملتمل أن يظهر عليها .حيث جاء يف نص ادلادة  02منو أ ّن " الفساد ىو كل
اجلرائم ادلنصوص عليها يف الباب الرابع من ىذا القانون" .ورجوعا إىل ىذا الباب فإن الفساد صنّف إىل أربعة أنواع:
إختالس ادلمتلكات وإلضرار هبا ،الرشوة وما شاهبها ،جرائم الصفقات العمومية والتسًت على جرائم الفساد ،فتجنّب
بذلك ادلشرع التعريفات القانونية حىت ال يثَت جدال بُت فقهاء القانون وفقهاء العلوم ادلشاهبة األخرى.
ومن بُت أنواع الفساد اليت أشار إليها ىذا النص ،الفساد اإلداري والذي يقصد بو رلموع االحنرافات اإلدارية
والوظيفية أو التنظيمية وكذا ادلخالفات اليت تصدر عن ادلوظف العام أثناء تأديتو دلهام وظيفتو.3

ويف سياسة التجرمي اليت انتهجها ادلشرع اجلزائري يف القضاء على صور الفساد ،آليات ردعية داخلية من بينها
إجراء التصريح بادلمتلكات بالنسبة للموظفُت العموميُت.
أوال :الوضع القانوني ومرجعية نص التصريح بالممتلكات

عرفت فًتة التسعينيات أكرب انتشار ملفت لالىتمام فيما سنص ظاىرة الفساد ،والفساد اإلداري بوجو خاص.
لعل اإلصالحات السياسية اليت عمدت إىل تبٍت نظام التعددية واإلصالحات االقتصادية اليت استقطبها النظام
و ّ
 -1ادلادة  11/ 432من قانون العقوبات الفرنسي.
 -2عبد احلليم مشري ،عمر فرحايت" ،الفساد اإلداري :مدخل مفاىيمي" ،رللة االجتهاد القضائي ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة بسكرة،
 ،2009ص .13
 -3حاحة عبد العايل ،اآلليات القانونية دلكافحة الفساد اإلداري يف اجلزائر ،أطروحة دكتوراه ،جامعة بسكرة ،2013-2012 ،ص .30
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احلر ،ىذه ادلعطيات واألحداث كلها سعت يف تسهيل تغلغل الفساد يف القطاعات احلساسة للدولة شلا
االقتصادي ّ
أدى إىل سوء استعمال الثروة الوطنية والتعدي يف استغالذلا من طرف من كانت بيدىم سلطة القرار.
وصدور نص القانون رقم  01-06ما ىو إالّ إقرار واعًتاف من السلطة اجلزائرية على تفشي ظاىرة الفساد يف
دق ناقوس اخلطر من وخامة آثارىا .حىت أنو متّ تسجيل نسب عالية عندما يتعلق األمر
رلتمعها واالستجابة إىل ّ
باجلرائم االقتصادية واالدارية .ومتّ تسجيل أعلى نسبة يف اختالس ادلمتلكات العمومية من قبل ادلوظفُت العموميُت إذ
ق ّدرت بـ  %55.16خالل تلك الفًتة دون ذكر تنافس أعداد اجلرائم على سلم القضايا.
جرم ادلشرع اجلزائري جرشنة الفساد اإلداري سنة  2006بعد مصادقة اجلزائر على اتفاقية األمم ادلتحدة دلكافحة
ّ
سبس
الفساد ،ىذا ال يعٍت أن ادلشرع مل يكن مهتما هبذا النوع من اجلرائم ،بل كان قد ّ
جرم العديد من األفعال اليت ّ
بالوظيفة العامة واليت مساىا اجلرائم الوظيفية ادلنصوص عليها يف قانون العقوبات سباما كجرشنة الرشوة واالختالس
واستغالل النفوذ وما فعلو الحقا أنو خصص قانونا مستقال ألغلب اجلرائم الوظيفية ونص عليها وعلى عقوبتها يف
قانون مكافحة الفساد وعمل على استحداث جرائم فساد إداري جديدة كجرشنة تلقي اذلدايا واإلثراء غَت ادلشروع

وتعارض ادلصاحل واجلرائم ادلتعلقة بالصفقات العمومية.
من بُت ىذه اجلرائم جرشنة اإلثراء غَت ادلشروع ادلنصوص عليها يف ادلادة  37من القانون رقم 01-06
ومفهومها أهنا جرشنة مستمرة تقوم إما حبيازة ادلمتلكات غَت ادلشروعة أو استغالذلا بطريقة مباشرة أو غَت مباشرة.
وبال تايل فإن كل موظف عمومي ال شنكنو تقدمي تربير معقول للزيادة ادلعتربة اليت طرأت على ذمتو ادلالية مقارنة
دبداخيلو ادلشروعة يعترب مرتكبا جلرشنة اإلثراء غَت ادلشروع.
يتم التصريح
واجلدير باإلشارة إىل أن جرشنة اإلثراء غَت ادلشروع ال شنكن أن يكون ذلا وجود قانوّن إذا مل ّ
بادلمتلكات.1
ويف ىذا الشأن ،فإن إجراء التصريح بادلمتلكات يع ّد إجراء مبدئيا وأساسيا لتجسيد مبدأ الشفافية يف احلياة
العمومية ووسيلة ذات وزن يف ادلنظومة العامة للوقاية من الفساد ومكافحتو .واعترب ادلشرع عدم التصريح أو التصريح
الكاذب بادلمتلكات جرشنة من جرائم الفساد اإلداري ادلعاقب عليها طبقا لنص ادلادة  36من قانون الوقاية من
الفساد ومكافحتو.2
 -1أمال يعيش" ،صور التجرمي اجلديدة ادلستحدثة دبوجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحتو" ،رللة االجتهاد القضائي ،العدد  ،5جامعة بسكرة ،ص
.102
 -2ادلادة  36من القانون رقم  ":01-06يعاقب باحلبس من ستة أشهر إىل مخس سنوات وبغرامة من  50.000دج إىل  500.000دج ،كل موظف
عمومي خاضع قانونا لواجب التصريح دبمتلكاتو ومل يقم بذلك عمدا ،بعد مضي شهرين من تذكَته بالطرق القانونية ،أو قام بتصريح غَت كامل أو غَت
صحيح أو خاطئ ،أو أدىل عمدا دبالحظات خاطئة أو خرق عماد اإللتزامات اليت يفرضها عليو القانون"
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وتعترب ادلادة  4من نفس القانون عملية التصريح بادلمتلكات من أىم التدابَت الوقائية يف القطاع العام حيث جاء
نصها ":قصد ضمان الشفافية في الحياة السياسية والشؤون العامة ،وحماية الممتلكات العامة ،وصن نزاىة
األشخاص المكلفين بخدمة عمومية ،يلزم الموظف العمومي بالتصريح بممتلكاتو.
يقوم الموظف العمومي باكتتاب تصريح بالممتلكات خالل الشهر الذي يعقب تاريخ تنصيبو في وظيفتو
أو بداية عهدتو االنتخابية.
تم بها
يجدد ىذا التصريح فور كل زيادة معتبرة في الذمة المالية للموظف العمومي بنفس الكيفية التي ّ
التصريح األول.
كما يجب التصريح بالممتلكات عند نهاية العهدة االنتخابية أو عند انتهاء الخدمة"

تأكيدا لنصوص ادلواد ادلتعلقة بآلية التصريح بادلمتلكات واليت إذا انعدمت أو ُزِّورت تصبح عمال رلرما يدخل يف

إطار جرشنة اإلثراء غَت ادلشروع ادلعاقب عليها ،فإنو يتوجب على كل موظف عمومي أن يقدم إقرارا مفصال عن ذمتو
ادلالية هبدف رصد وربصيل شلتلكاتو ادلنقولة والعقارية حىت يكون يف منآى عن أي كسب غَت مشروع يكون سببا يف
مساءلتو عن الزيادة غَت ادلشروعة يف ثروتو مقارنة مع مدخولو ادلشروع.
غَت أن ادلالحظ يف نص ادلادة  4من ىذا القانون أن ادلشرع اكتفى بإخضاع ادلوظف على التصريح دبمتلكاتو
عند هناية العهدة االنتخابية أو عند انتهاء اخلدمة دون اإلشارة إىل إمكانية ىذا ادلوظف ربايلو وحصولو على شلتلكات
غَت مشروعة وبأمساء مستعارة ( سواء باسم الزوجة أو األبناء)
ثانيا  :الجانب اإلجرائي لمبدأ التصريح بالممتلكات
سبقت اإلشارة إى أن إجراء التصريح بادلمتلكات ىو إجراء وقائي اتفقت الدول على العمل بو يف إطار سياسة
قمع الفساد اإلداري ،اذلدف منو تقصي حالة الذمة ادلالية للموظف العمومي ودراسة التناسب بُت مدخولو ادلشروع
وقيمة شلتلكاتو يف حالة زيادهتا أثناء توليو الوظيفة ومعرفة مصدرىا ،حىت يكون تأكيدا للموظف ومحاية لو من انتفاء
أي جرشنة متعلقة باستغالل ادلمتلكات العمومية بطريقة غَت مشروعة.
وقد جاءت ادلادة  4من القانون رقم  01-06واضحة من حيث مقاصد ىذا اإلجراء ومن حيث مواعيد إجراء
التصريح وجهاتو من أجل نفي جرشنة اإلثراء غَت ادلشروع.
تقيّدا بنص ادلادة  5من نفس القانون ،فإن التصريح بادلمتلكات ىو جرد لألمالك ادلنقولة والعقارية اليت زنوزىا
ادلوظف العمومي ( ادلكتتب يف نص ادلادة) أو أوالده القصر ولو يف الشيوع ،يف اجلزائر و/أو يف اخلارج.1

 -1ادلادة  5من القانون رقم .01-06
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وجاء ادلرسوم الرئاسي رقم  1 414-06موضحا من خالل ملحقو مضمون التصريح بادلمتلكات حيث يشمل
التصريح األمالك العقارية ادلبنية وغَت ادلبنية مع بيان مواقعها ،األمالك ادلنقولة خاصة إذا حاز ادلوظف أمواال منقولة
ذات قيمة معتربة ،السيولة النقدية واالستثمارات مع بيان أصول وخصوم ىذه الذمم ادلالية إضافة إىل أمالك أخرى
خرجت عن التصنيف الثالثي ادلذكور.
ويبقى التصريح مفرغا يف الشكل النموذجي الذي زندده ادلرسوم الرئاسي رقم  414-06متضمنا ىوية ادلوظف
ادلصرح والوصف الكامل لألموال وأصول ملكيتها مع اإلشارة إىل تاريخ التعيُت يف الوظيفة وتاريخ التصريح وتوقيع
ادلصرح.
يتم ربرير التصريح بادلمتلكات يف نسختُت موقعتُت من طرف ادلوظف ادلصرح واذليئة ادلودع لديها وتسلم نسخة
ّ

للموظف.2
أما من حيث ميعاد وأجل التصريح ،فإن ادلادة  2/4من القانون رقم  01-06ال إهبام فيها حيث يلتزم ادلوظف
الذي ُع ُّت يف وظيفة عمومية باإلدالء بتصريح شلتلكاتو خالل الشهر الذي يلي تاريخ تنصيبو بالوظيفة أو تاريخ بداية
عهدتو االنتخابية .على أن رند التصريح مباشرة بعد كل زيادة يف الذمة ادلالية للموظف منتهجا يف ذلك نفس إجراء
التصريح السابق.3
أما من حيث جهات التصريح ،فإن القانون رقم  01-06ح ّدد قائمة للموظفُت ادلعنيُت بالتصريح وح ّدد مقابل
ذلك جهات التصريح.
فإما أن يكون التصريح أمام الرئيس األول للمحكمة العليا بالنسبة لرئيس اجلمهورية حيث ال زنق أن ينتخب

لرئاسة اجلمهورية إال ادلرشح الذي يقدم التصريح العلٍت دبمتلكاتو العقارية وادلنقولة داخل الوطن وخارجو ،يضاف إليو
أعضاء الربدلان ورئيس اجمللس الدستوري وأعضاؤه والوزير األول ورئيس رللس احملاسبة وزلافظ بنك اجلزائر والسفراء
والقناصلة والوالة والقضاة ،على أن ينشر زلتوى التصريح بادلمتلكات باجلريدة الرمسية خالل الشهرين لتسلم ادلهام.
وإذا كانت فئة القضاة تصرح دبمتلكاهتا أمام الرئيس األول للمحكمة العليا وطادلا أن ىذا األخَت ينتمي إىل فئة
القضاة ،فأمام أي ىيئة يديل الرئيس األول للمحكمة العليا دبمتلكاتو إذا كان القانون رقم  01-06قد أغفل
توضيح ذلك؟
ومن جانب آخر ،فإن ادلادة  2/06من القانون رقم  01-06جعلت الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد
ومكافحتو جهة سلصصة لرؤساء وأعضاء اجملالس احمللية للتصريح دبمتلكاهتم ،وزلتوى التصريح ال ينشر باجلريدة
 -1ادلرسوم الرئاسي  414-06ادلؤرخ يف  2006/11/22زندد دنوذج التصريح بادلمتلكات ،ج.ر .عدد .74
 -2ادلادة  3من ادلرسوم الرئاسي رقم .414-06
 -3ادلادة  3/4من القانون رقم .01-06
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زلل نشر يف لوحة اإلعالنات دبقر البلدية أو الوالية خالل الشهر ادلوايل لتقلد
الرمسية كالفئة السابقة وإدنا يكون ّ
ادلناصب.
أما باقي ادلوظفُت الذين ال ينتمون إىل الفئتُت السابقتُت فقد صدر بشأهنم ادلرسوم الرئاسي رقم 415-06
ادلؤرخ يف  2006/11/22الذي زندد كيفيات التصريح بادلمتلكات بالنسبة للموظفُت العموميُت غَت ادلنصوص
عليهم يف ادلادة  06من القانون رقم  ،01-06وبالتايل فإن ادلوظفُت العموميُت الذين يشغلون مناصب أو وظائف
سامية يف الدولة يدلون دبمتلكاهتم أمام السلطة الوصية خالل شهر من تاريخ التنصيب ،1ىذه السلطة تقوم بإيداع
التصرزنات لدى اذليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتو.
أما ادلوظفون العموميون الذين ربدد قائمتهم بقرار من السلطة ادلكلفة بالوظيفة العامة ،فإن التصريح يكون أمام

السلطة السلمية المباشرة .2

المحور الثاني  :مدى إلزامية التصريح بالممتلكات لضمان مبدأ الشفافية المقصود

جرم القانون رقم  01-06فعل عدم التصريح أو التصريح الكاذب بادلمتلكات ونص على عقوبة ىذا الفعل
ّ
ادلنصب يف وظيفة عامة لإلجراء اإللزامي خالل األجل وادليعاد
دبقتضى ادلادة  36منو طادلا مل شنتثل ادلوظف العمومي ّ
القانوّن احملدد.
وجدير باإلشارة أن إجراء التصريح بادلمتلكات وإخضاع ادلوظفُت العموميُت لو ىو نظام كان قد نص عليو
ادلشرع اجلزائري دبوجب األمر رقم  04-97ادلؤرخ يف  1997 01/11وادلتعلق بالتصريح بادلمتلكات وادللغى
دبوجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحتو دبوجب ادلادة .71
ويبقى ذبرمي اإلخالل بالتزام التصريح بادلمتلكات يهدف إىل بسط الرقابة على الذمة ادلالية للموظف العمومي
باعتبارىا مؤشرا أو معيارا على نزاىتو أو احنرافو  3وأن سبلّصو من ىذا اإلجراء رنره إىل الوقوع يف أركان جرشنة اإلثراء

غَت ادلشروع ادلنصوص عليها وعلى عقوبتها يف القانون رقم .01-06
أوال :أوجو اإلخالل بالتزام التصريح بالممتلكات

يتخذ الركن ادلادي جلرشنة عدم االلتزام بالتصريح بادلمتلكات صورتُت :إما أن يكون اإلخالل بواجب التصريح

كامال أو قد يكون اإلخالل جزئيا.

 -1ادلادة  2من ادلرسوم الرئاسي رقم .415-06
 -2نورة ىارون ،جرشنة الرشوة يف ظل اتفاقية األمم ادلتحدة دلكافحة الفساد وأثرىا على التشريعات اجلزائية الداخلية ،مذكرة ماجستَت ،كلية احلقوق ،جامعة
دمشق ،2008 ،ص .206
 -3حاحة عبد العايل ،ادلرجع السابق ،ص .232
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فأما بالنسبة لإلخالل الكلي أو الكامل بالتصريح  ،فإن ذلك يعٍت امتناع ادلوظف عن تقدمي أي اكتتاب يصرح
ّ

فيو دبا يدخل يف ذمتو ادلالية وىو ما أشارت إليو ادلادة  36من القانون رقم  01-06يف نصها " ...كل موظف
عمومي خاضع قانونا لواجب التصريح بممتلكاتو ولم يقم عمدا بعد مضي شهرين من تذكيره بالطرق القانونية"

ولتحقق ىذا الوجو من أوج االمتناع وخضوع ادلوظف العمومي للعقوبة ادلنصوص عليها وجب أساسا أن يكون

يتم تذكَته بضرورة االلتزام بالواجب بالطرق القانونية واليت
ادلوظف ّ
متعمدا يف عدم االلتزام بواجب التصريح ،وعلى أن ّ
قصد هبا ادلشرع عن طريق زلاضر قضائية أو عن طريق رسائل موصى هبا مع العلم بالوصل ،وآخر شرط لتحقق ىذا
الركن أن سبضي مدة شهرين من تذكَت ادلوظف بواجب التصريح وال شنتثل لذلك.
فإذا اجتمعت ىذه الشروط ،فإن ادلوظف يعترب سلال إخالال كامال بواجب التصريح دبمتلكاتو شلا يستوجب توقيع
التعمد حىت يكتمل وجو اجلرشنة قانونا ،ألن اجلرشنة ال تقوم إذا
العقاب عليو .دون إذنال القصد اجلنائي وادلقصود بو ّ
كان عدم التصريح نتيجة إذنال أو رعونة.1
أما الصورة الثانية ،فيكون فيها ادلوظف سلال بواجب التصريح إخالال جزئيا فقط ،معٌت ذلك أن يقدم تصرزنا
غَت كامل دبمتلكاتو كإذنال اإلشارة إىل بعض البيانات الواجب ذكرىا والتقيّد هبا حسب ما نص عليو النموذج ادلشار

إليو يف ادلرسوم الرئاسي رقم  414-06وىو ما أشارت إليو أيضا ادلادة  36من القانون رقم  ..." : 01-06أو قام
بتصريح غير كامل أو غير صحيح أو خاطئ أو أدلى عمدا بمالحظات خاطئة أو خرق عمدا االلتزامات التي
يفرضها القانون عليو"
ثانيا :إنعكاسات مبدأ التصريح بالممتلكات وتجسيده لمبدأ الشفافية

من خالل استقراء ادلادة  4من القانون رقم  01-06وربليلها قد يكون ذلك مرجعا للعديد من ادلبادئ واإلجراءات

حيث أول ما يبدأ بو نصها "ضمان الشفافية" معٌت ذلك أنو ال بد إلدارات الدولة ومؤسساهتا العمومية أن تعتمد
وجلي ،من أجل دراستها وتوظيف نتائجها
مبدأ الشفافية الذي يعمل على توفَت معلومات موظفيها بشكل واضح ّ
على أن تكون ادلعطيات دقيقة ،واضحة ،صحيحة وشاملة دون أن يستثٌت منها أي قطاع من قطاعات الدولة.2
كما قد تعرف الشفافية على أهنا االنفتاح على اجلمهور إذا تعلق األمر هبياكل أو وظائف القطاع احلكومي،
ونوايا السياسات ادلالية العامة وحسابات القطاع العام مع األخذ بعُت االعتبار أن انعدام الشفافية يؤدي حتما إىل
حالة الالإستقرار وعدم الكفاءة واالفتقار إىل العدالة.3
 -1أحسن بوسقيعة ،الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص ،دار ىومة للنشر والتوزيع ،اجلزائر ،2012 ،ص .141
 -2بوقنور امساعيل ،التنمية اإلدارية ومشكلة الفساد ،مذكرة ماجستَت ،جامعة اجلزائر ،2007 ،ص .14
 -3عماد الشيح داود ،الشفافية ومراقبة الفساد ،حبوث ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع ادلعهد السوري
باإلسكندرية ،حول الفساد واحلكم الصاحل يف البالد العربية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بَتوت ،2004 ،ص .146
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وإذا حبثنا يف انعكاس إجراء التصريح بادلمتلكات وذبسيده دلبدأ الشفافية ،فإن أقطابا عديدة قد تتقاسم فضل
ذبسيده.
فاإلعالم مصدر أكيد يف ربقيق الشفافية وذلك من حيث نشر ادلعلومات والبيانات احلكومية واحلرص على
عالني ة تداوذلا بُت سلتلف وسائل اإلعالم اليت تعترب عنصرا أساسيا يف مكافحة سلتلف أشكال الفساد وفرض الرقابة
من خاللو حيث يتيح لألفراد فرصة متابعة أعمال احلكومة اليت يقع على عاتقها مسؤولية الكشف على الفساد بكل
صوره .وىذا ما تعكسو ضرورة نشر التصريح بادلمتلكات يف اجلريدة الرمسية حسب ما سبق التطرق إليو.
كما أن للمجتمع ادلدّن دور أكيد يف تكريس مبدأ الشفافية حيث دعت األمم ادلتحدة م خالل وثيقتها
دلكافحة الفساد إىل ضرورة إشراك اجملتمع ادلدّن يف مكافحة الفساد من خالل مشاركة أفراد ومنظمات غَت حكومية

عن طريق تعزيز الشفافية يف عمليات ازباذ القرار وضمان احلصول على ادلعلومات والقيام بأنشطة إعالمية.1
ومن جهة أخرى وتأكيدا لنص ادلادة  23من الدستور ،فإنو ال شنكن أن تكون الوظائف والعهدات يف
مؤسسات الدولة مصدرا للثراء وال وسيلة خلدمة ادلصاحل العامة  .ومن ىذا ،فإن إجراء التصريح بادلمتلكات لكل
شاغل لوظيفة عامة ادلنصوص عليو دبوجب القانون  01-06من شأنو فرض محاية للممتلكات العمومية من كل
أشكال النهب والسرقة حىت تبقى ثروة للمجتمع ال إلثراء الذمم اخلاصة لبعض ادلوظفُت.2
وإذا حرص ادلشرع على ضرورة التصريح بادلمتلكات يف حالة شغل وظيفة عامة ،فإدنا قصد بو محاية وصون نزاىة
األشخاص ادلكلفُت خبدمة عمومية وأ ّن احلفاظ على القيم األخالقية للموظف النزيو ىو إسهام فعلي يف التنمية والبناء

اجملتمعي وضمان االستقرار فيو.
وعليو فإن التصريح بادلمتلكات زنمي ادلملكات العامة من جهة ويقي ادلوظف العام من أي شبهة أو شك حول
مصدر اكتساب أمالكو أو أموالو ،وأن عدم إخضاع ىذه ادلمتلكات للحصر واجلرد رنعل قابلية واحتمال دنو ثروتو
بطريق غَت مشروع شلا رنعلها أمواال مشبوىة غَت نزيهة.
خالصة دلا تقدم فإن آلية التصريح بادلمتلكات – حىت وإن مل ربقق النتائج اليت رصدت من أجلها بصفة مطلقة
وشاملة -إال أهنا تعترب من أىم الوسائل واألساليب اليت اعتمدىا ادلشرع اجلزائري حلماية ادلال العام بادلركز األول،
ومحاية ادلوظف العام من أي سلوك غَت مشروع قد يقدم عليو ويف األخَت ىو مبدأ يعزز الشفافية يف العمل اإلداري.
وأي إخالل دببدأ عدم التصريح بادلمتلكات يقابلو أسلوب ردعي قائم على عقوبات زنددىا القانون ورنعل من تعمد
عدم االمتثال إليو رلرما .
 -1ادلرسوم الرئاسي رقم  128-04ادلؤرخ يف  2004/06/19يتضمن التصديق بتحفظ على اتفاقية األمم ادلتحدة دلكافحة الفساد ،ادلعتمد من قبل
اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة ،ج.ر .عدد  ،26ادلؤرخة يف .2004/04/25
-2ح ومو رمزي ،دنش لبٌت"،اذليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتو"،رللة االجتهاد القضائي ،جامعة زلمد خيضر ،بسكرة ،العدد  ،5،2007ص77
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الخاتمة:
أضحت آلية التصريح بادلمتلكات ميكانيزما أساسيا ،قمعيا وفعاال رنسد من خاللو مبدأ الشفافية يف إطار احلياة
العمومية وىي إحدى ركائز ادلنظومة القانونية للوقاية من الفساد ومكافحتو.
مل تبخل ادلادة  4من القانون رقم  01-06ادلتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحتو على بيان األىداف الصرزنة
اليت يصبو إليها ىذا ادلبدأ حيث كانت الشفافية ومحاية كرامة ادلوظفُت عنوانا ذلا وأ ّن قيام ادلوظفُت العموميُت هبذا
رقي وعيهم وأن ضرورة انتمائهم إىل رلتمع مدّن يفرض عليهم تنفيذ أي التزام مرتبط
االلتزام ما ىو إال دليل على ّ
دبمارسة نزيهة خلدمة عمومية.
ومن خالل النص السابق الذكر ،حصر ادلشرع فئات ادلوظفُت العموميُت الواجب عليهم القيام بالتزام التصريح
دبمتلكاهتم واإلعالن عن كل زيادة معتربة يف ذشلهم ادلالية.
خول ذلا مهمة تلقي التصرزنات ومراقبة ومتابعة ادلوظفُت
كما حدد اذليئات الرمسية ّ
ادلنصبة ذلذا الغرض واليت ّ
العموميُت.
إذا كان ادلشرع قد حاول اجلمع بُت اجلانبُت النظري والعملي يف قانون الوقاية من الفساد ،فإن ما شنكن
استنتاجو أنو فعال قد وفّق من اجلانب النظري من حيث فرضو آلليات رادعة وقامعة للفساد ،لكن إذا تفقدنا اجلانب
العملي فقد شنكن اإلشارة إىل أن ادلشرع فعال فرض على ادلوظف اكتتاب شلتلكاتو حُت تعيينو وبعد هناية خدمتو دلنع
الوقوع يف اجلمع بُت أركان جرشنة اإلثراء غَت ادلشروع ،لكن مل يفرض على ادلكتتب أن يصرح دبمتلكات زوجتو أو
أبنائو ألن التقيد بنص ادلادة فحسب قد رنعل ادلوظف يتمسك فعال دبدلول النص القانوّن من جهة ومن جهة أخرى
نفس النص قد يفسح رلال التحايل والتالعب يف اكتساب شلتلكات بأمساء مستعارة ،فهل سها ادلشرع عن التطرق
إىل ىذه ادلسألة أم أنو سيلحق بالنص نصا تنظيميا آخر ؟.
وما قد يوضع ربتو خط أيضا ىو اجلهة أو اذليئة اليت شنكن أو "رنب " أن يصرح دبمتلكاتو أمامها الرئيس األول
للمحكمة العليا طادلا أنو ينتمي إىل سلك القضاء وأن القضاة حددت فئتهم يف القانون  01-06وألزموا باكتتاب
تصرزناهتم أمام الرئيس األول للمحكمة العليا.

قائمة المصادر والمراجع:

النصوص التشريعية والتنظيمية:

 -1القانون رقم  01-06ادلؤرخ يف  2006/02/20ادلتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحتو ،ج.ر .عدد  14ادلؤرخة يف
 ،2006/03/08ادلتمم وادلعدل باألمر رقم  05-10ادلؤرخ يف  ،2010/08/20ج.ر .عدد  ،50ادلعدل وادلتمم دبوجب القانون
 15-11ادلؤرخ يف  ،2011/08/02ج.ر .عدد  44ادلؤرخة يف .2011/08/10
 -2ادلرسوم الرئاسي رقم  128-04ادلؤرخ يف  2004/06/19يتضمن التصديق بتحفظ على اتفاقية األمم ادلتحدة دلكافحة
الفساد ،ادلعتمد من قبل اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة ،ج.ر .عدد  ،26ادلؤرخة يف .2004/04/25
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 -3ادلرسوم الرئاسي  414-06ادلؤرخ يف  2006/11/22زندد دنوذج التصريح بادلمتلكات ،ج.ر .عدد .74

 -4قانون العقوبات الفرنسي.
الكتب :

 -1أحسن بوسقيعة ،الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص ،دار ىومة للنشر والتوزيع ،اجلزائر.2012 ،
الرسائل الجامعية :

 -1بوقنور امساعيل ،التنمية اإلدارية ومشكلة الفساد ،مذكرة ماجستَت ،جامعة اجلزائر.2007 ،
 -2حاحة عبد العايل ،اآلليات القانونية دلكافحة الفساد اإلداري يف اجلزائر ،أطروحة دكتوراه ،جامعة بسكرة.2013-2012 ،
 -3نورة ىارون ،جرشنة الرشوة يف ظل اتفاقية األمم ادلتحدة دلكافحة الفساد وأثرىا على التشريعات اجلزائية الداخلية ،مذكرة ماجسًت،
كلية احلقوق ،جامعة دمشق.2008،
المقاالت:

 -1أمال يعيش" ،صور التجرمي اجلديدة ادلستحدثة دبوجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحتو" ،رللة االجتهاد القضائي ،العدد ،5
جامعة بسكرة.
 -2جومو رمزي ،دنش لبٌت " ،اذليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتو" ،رللة االجتهاد القضائي ،جامعة زلمد خيضر ،بسكرة،
العدد .2007 ،5
 -3عبد احلليم مشري ،عمر فرحايت" ،الفساد اإلداري :مدخل مفاىيمي" ،رللة االجتهاد القضائي ،كلية احلقوق والعلوم السياسية،
جامعة بسكرة.2009 ،
 -4عماد الشيح داود ،الشفافية ومراقبة الفساد ،حبوث ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع
ادلعهد السوري باإلسكندرية ،حول الفساد واحلكم الصاحل يف البالد العربية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بَتوت.2004،
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