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ملخص:
تعتبر ظاهرة الفساد من أخطر املظاهر السلبية املنتشرة في الدول ،وأكثرها فتكا باألمن
والسلم املجتمعي ،ذلك أنها تصيب مفاصل حيوية ومؤثرة في الدولة ،كالصحة ،والتعليم،
وغيرها من مؤسسات الحكم والدولة املختلفة ،فاملال ،والرشوة ،واملحسوبية تعتبر العناوين
الكبرى في هذه الظاهرة ،ومن هنا كانت هيئات وآليات في مكافحة الفساد ،وأخرى لها جانب
رسمي رقابي من الدولة نفسها .ولقد جاءت هذه الدراسة للنظر في هل صيغت قوانين وطنية
تتماش ى مع ما جاءت به اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد؟.
الكلمات املفتاحية  :مكافحة الفساد ،األمم املتحدة ،اتفاقية.
Abstract:
The phenomenon of corruption is one of the most serious negative
manifestations prevalent in countries, and the most deadly of security and
community peace, as it affects vital and influential joints in the state, such as
health, education, and other institution of government and the state. This
study was made to consider whether national laws were drafted in line with
the United Nations Convention against corruption ?.
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ّ
مقدمة:
الفساد مرض قديم بقدم اإلنسان ،يترتب عليه نطاق واسع من اآلثار الضارة في
املجتمعات ،مهما كان شكله وصورته ،وهذا كله راجع إلى غياب الوازع الديني واألخالقي،
واالنحراف السلوكي لدى الناس ،فجاءت رسالة اإلسالم التي حملها نبينا الكريم صلى هللا عليه
وسلم لتعزيز دور الدين في حياة الناس وتقويم أخالقهم وإصالح ما فسد من سلوكياتهم ،لكن
رغم هذا مازال قائما ،حيث أنه يؤدي إلى تقويض الديمقراطية وسيادة القانون وإلى ارتكاب
انتهاكات حقوق اإلنسان وتشويه األسواق ويساهم في ازدهار الجريمة املنظمة واإلرهاب وغير
ذلك من التهديدات .ولهذا صيغت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد حسب قرار الجمعية
العامة  4/58املؤرخ  31تشرين األول/أكتوبر  ،2003حيث تقدم هذه االتفاقية مجموعة
شاملة من املعايير والتدابير والقواعد التي يمكن أن تطبقها جميع الدول من أجل تعزيز نظمها
القانونية والتنظيمية ملكا فحة الفساد .وهي تطالب باتخاذ تدابير وقائية وتجريم أكثر أشكال
الفساد شيوعا في القطاعين العام والخاص .وتحقق تقدما كبيرا بمطالبة الدول األعضاء
بإعادة األصول التي يتم الحصول عليها عن طريق الفساد إلى البلد الذي سرقت منه.
وتهدف هذه الدراسة تحليل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد والوقوف على بعض
موادها ملعرفة إن كانت توجد آليات ملكافحة الفساد ،هل صيغت قوانين وطنية تتماش ى مع
ما جاءت به اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد؟ ،ولقد اعتمدت دراستنا على املنهج
الوصفي التحليلي واملنهج املقارن ،هذا بتتبع املواد وتحليلها ومقارنتها بالقوانين الوطنية.

املحور األول :التدابيرالوقائية
وضعت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد تدابير وقائية ملكافحة الفساد حيث تضمن
النص على ضرورة ترسيخ السياسات التي تعزز مشاركة املجتمع وتأكيد النزاهة والشفافية
واملساءلة وسيادة القانون. 1
وقد تضمن النص أيضا أن يتم إجراء تقييم دوري للصكوك القانونية والتدابير اإلدارية ذات
الصلة ،بغية تقرير مدى كفايتها ملنع الفساد ومكافحته ،2كما نصت على ضرورة التعاون بين
الدول األطراف فيما بينها ومع املنظمات الدولية واإلقليمية لتعزيز وتطوير تلك التدابير سالفة
الذكر بما يشمل ذلك التعاون من املشاركة في البرامج واملشاريع الرامية إلى منع الفساد.3
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هذا وقد تضمنت االتفاقية ضرورة وجود هيئة أو هيئات داخل الدول األعضاء تقوم بمنع
الفساد وذلك بتنفيذ السياسات الواردة باملادة ( )5من االتفاقية واإلشراف عليها وإجراء
التوعية والدراسات والتواصل مع األجهزة املختلفة على أن تتمتع تلك الهيئة باالستقاللية حتى
تستطيع أن تقوم بدورها دون أي تأثير.4
والجزائر لها ّ
عدة هيئات وأجهزة متخصصة في كشف قضايا الفساد والتحقيق فيها ومعالجتها
قضائيا.
أوال :مرحلة قبل صدور قانون  01-06املتضمن قانون مكافحة الفساد:
قبل صدور القانون  01-06املتعلق بمكافحة الفساد كانت هناك قوانين وهيئات تكافح وتقي
من ظاهرة الفساد ومن أهمها:
-1مجلس املحاسبة:
أسس من خالل دستور  1976املعدل في سنة  1989وسنة  1996مجلس املحاسبة كأعلى
جهاز للرقابة الالحقة على مالية الدولة والجماعات اإلقليمية واملصالح العمومية حيث تتمثل
مهمته في مراقبة كل العمليات املالية للدولة وقد تم تأسيس هذه الهيئة ميدانيا عام 1980
وخضع في تسييره للتغيرات التالية:
القانون  05-80املؤرخ في أول من شهر مارس  1980الذي أعطى له االختصاص اإلداريوالقضائي ملمارسة رقابة شاملة على الجماعات واملرافق واملؤسسات والهيئات التي تسير
األموال العمومية أو تستفيد منها مهما يكن وضعها القانوني.5
القانون  32-90املؤرخ في  4ديسمبر  1990الذي حصر مجال تدخله حيث استثنى منمراقبته املؤسسات العمومية واملرافق العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وجرده من
صالحياته القضائية.
األمر  20-95املؤرخ في  17جويلية  1995الذي يوسع مجال اختصاصه ليشمل رقابة كلاألموال العمومية مهما يكن الوضع القانوني ملسيري هذه األموال أو مستفديها.6
ويبدو أن املشرع الجزائري قد أناط بمجلس املحاسبة جملة من الصالحيات التي تصب في
إطار رقابة املال العام ،واملالحظ أن هذه الرقابة تشمل جميع الهيئات العمومية املختلفة
وكذا املؤسسات التي تملك فيها األشخاص املعنوية العامة جزء من رأس مالها ،وعالوة على
ذلك يمتد مجال اختصاص مجلس املحاسبة بالرقابة على املال العام إلى رقابة استعمال
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املوارد ا ملالية التي تجمعها الهيئات العمومية بمناسبة حمالت التضامن الوطني .7وجاءت املواد
من ( )06إلى ( )15من األمر رقم  02-95بتحديد مجال الرقابة التي يمارسها مجلس املحاسبة.
-2خلية معالجة االستعالم املالي:
تعتبر خلية معالجة االستعالم املالي من الهيئات املستحدثة في إطار تنفيذ االلتزامات الدولية
للجزائر بعد مصادقتها على االتفاقيات الدولية.
أنشئت خلية االستعالم املالي لدى وزارة املالية ،بموجب املرسوم التنفيذي رقم  127-02مؤرخ
في  24محرم عام  1423املوافق  7أبريل  2002وهي هيئة خاصة ومستقلة ،8وتمثل مهمتها في
مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب .9إال أن هذا املرسوم جاء سابقا ألوانه ،فاملشرع لم
يكن قد جرم بعد تبييض األموال سنة  ،2002وبالرغم من ذلك أصدر املرسوم املذكور أعاله،
والذي بقي دون جدوى إلى غاية سنة  ،2004حيث تم تعيين أعضاء الخلية الستة وقام املشرع
بتجريم واملعاقبة على األفعال التي تشكل تبييض أموال بنقتض ى القانون رقم  15/04املعدل
واملتمم لقانون العقوبات لينتهي األمر فيما بعد باملشرع إلى تخصيص نص مميز ملوضوع
مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب أال وهو القانون رقم  .1001/05ويتوقف دور هذه
الخلية في مكافحة الفساد على تمتعها باالستقاللية التي تجعلها في منأى عن أي تأثير أو تدخل
غير مناسب في عملها.
بالرجوع إلى أحكام القانون  01/05املعدل واملتمم وكذا النصوص التنظيمية املنظمة لعمل
خلية معالجة االستعالم املالي ،تبين خلوها من أي نص يسمح بتدخل وزير املالية في عمل أو
قرارات الخلية ،فهذه األخيرة تتخذ قراراتها على مستوى مجلسها باألغلبية املطلقة ،وهذا ما
يمكن اعتبارها مؤشرا على استقالليتها بالرغم من فحوى املادة ( )04مكرر من القانون 01/05
التي تلحقها بالوزير املكلف باملالية.11
ولقد أحدث املشرع الوطني تعديالت جوهرية على طابع الخلية حيث أصبح يعتبرها سلطة
إدارية ،يظهر أن املشرع أخذ بمعيار السلطة العامة في تحديد مفهوم خلية معالجة االستعالم
املالي ،وبالتالي فهذه الخلية باعتبارها سلطة عامة تمارس مجموعة من مظاهر السلطة العامة
والتي تتمثل في مجموعة من االمتيازات والسلطات واالختصاصات االستثنائية وغير املألوفة
والتي تجعلها في مركز أعلى ،وتمنحها حرية أوسع في ممارسة تصرفاتها .12وعليه فإن أعمال
وتصرفات الخلية تقوم على فكرة السلطة العامة وهي ما يطلق عليها بأعمال السلطة فهي
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أعمال إدارية تخضع لقواعد القانون اإلداري ،ويخضع النزاع املتعلق بها إلى اختصاص
القاض ي اإلداري.13
ثانيا :مرحلة بعد صدور قانون  01-06املتضمن قانون مكافحة الفساد:
-1الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته:
أنشئت الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بموجب القانون رقم  01-06سنة 2006
وشرعت في ممارسة مهامها في يناير  2013وهي سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية
القانونية واالستقالل املالي .وتعتبر الجهاز التنفيذي الرئيس ي في االستراتيجية الوطنية في
مكافحة الفساد. 14وهي مكلفة بجمع وتحليل إحصاءات الفساد واتجاهاته.
-2الديوان املركزي لقمع الفساد:
أنش ئ الديوان املركزي لقمع الفساد بموجب القانون رقم  01-06سنة  2006وهذا حسب نص
املادة ( )24مكرر ، 15وبدأ عمله منذ مارس  2013وهذا املرسوم يحدد تشكيلة الديوان
املركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره ،وهو جهاز مركزي متخصص في مجال
ّ
التحقيقات مكلف بمكافحة الفساد .ويتولى بجمع األدلة وإجراء تحقيقات بشأن أفعال
الفساد وإحالة مرتكبيها إلى املحكمة املختصة.16
هذا ونصت االتفاقية أيضا على أن تتخذ اإلجراءات املناسبة في مجال القطاع العام الختيار
وتدريب األفراد لتولي املناصب العمومية التي تعتبر بصفة خاصة عرضة للفساد ومن تناوبهم
على املناصب عند االقتضاء .وكذلك تشجيع تقديم أجور كافية ووضع جداول أجور منصفة
مع مراعاة مستوى النمو االقتصادي للدولة الطرف املعنية.17
وهنا نجد املشرع الجزائري قد وافق على ما جاء في االتفاقية ،حيث جاء في نص املادة ( )3من
القانون املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته بأن يراعى في توظيف مستخدمي القطاع
الخاص وفي تسيير حياتهم املهنية ّ
عدة قواعد منها :الجدارة واإلنصاف والكفاءة  ،وبتقديم
األجر املالئم باإلضافة إلى تعويضات كافية ،وبتزويدهم ببرامج تعليمية وتكوينية مالئمة من
أجل أداء مهامهم على الوجه السليم.18
كما تضمنت االتفاقية أيضا على وضع مدونات سلوك للموظفين العموميين بهدف تعزيز
النزاهة واألمانة واملسؤولية وألجل ضمان األداء الصحيح واملشرف للوظائف العمومية .وقد
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دعت االتفاقية في إطار ذلك الدول األطراف إلى أن تأخذ في االعتبار باملبادرات ذات الصلة التي
اتخذتها املنظمات اإلقليمية واألقاليمية واملتعددة األطراف ومنها املدونة الدولية لقواعد
سلوك املوظفين العموميين الواردة في املرفق قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة 59/51
املؤرخ  12كانون األول -ديسمبر .19 1996
ّأما املشرع الجزائري فقد نص في املادة ( )7على الدولة واملجالس املنتخبة والجماعات املحلية
واملؤسسات والهيئات العمومية وكذا املؤسسات العمومية ذات النشاطات االقتصادية ،أن
تضع مدونات وقواعد سلوكية تحدد اإلطار الذي يضمن األداء السليم والنزيه واملالئم
للوظائف العمومية والعهدة االنتخابية.20
كما تشتمل االتفاقية على وضع النظم واتخاذ التدابير التي تلزم املوظفين العموميين
باإلفصاح للسلطات املعنية عما لهم من أنشطة خارجية وعمل وظيفي واستثمارات
وموجودات وهبات أو منافع كبيرة قد تفض ي إلى تضارب في املصالح مع مهامهم كموظفين
عموميين.21
ّأما املشرع الجزائري حسب القانون املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته فقد نص في املادة
( )4عل ضرورة التصريح باملمتلكات واملادة( )6وضحت كيفية التصريح باملمتلكات.
وتتضمن االتفاقية أيضا على تنظيم املشتريات العمومية وإدارة األموال العامة على نحو يقوم
على الشفافية والتنافس واملعايير املوضوعية في اتخاذ القرارات .وكذلك في مجال إجراء
املناقصات وعقود االشتراء وإقامة نظام فعال للمراجعة الداخلية بما في ذلك وجود نظام
فعال للطعن في القرارات املتخذة ضمانا لوجود سبل قانونية للتظلم واالنتصاف في حال عدم
إتباع لقواعد أو اإلجراءات.22
وال يقتصر انتشار الفساد على القطاع العام فقط بل قد يمتد ويتوغل في القطاع الخاص
أيضا ولذلك فق د وضعت االتفاقية تدابير وقائية ملنع ضلوعه في القطاع الخاص ،وذلك من
خالل تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون وكيانات القطاع الخاص ذات الصلة .والعمل
على وضع معايير وإجراءات تستهدف صون نزاهة هذا القطاع بما في ذلك وضع مدونات قواعد
سلوك ألجل قيام املنشئات التجارية وجميع املهن ذات الصلة بممارسة أنشطتها على وجه
صحيح ومشرف.23
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ّ
ّأما املشرع الجزائري فقد نص في املادة ( )9على أنه يجب عند إبرام الصفقات العمومية بأن
يقوم على قواعد الشفافية والنزاهة واملنافسة الشريفة وعلى معايير موضوعية ودقيقة في
اتخاذ القرارات كما تمارس كل طرق الطعن في حالة عدم احترام تلك القواعد.24
كما جاء في االتفاقية كذلك على ضرورة إنشاء نظام داخلي للرقابة واإلشراف على املصارف
واملؤسسات املالية غير املصرفية بما في ذلك األشخاص الطبيعية أو االعتبارية التي تقدم
خدماتها في مجال نقل وتحويل األموال أو كل ماله قيمة ،ويدخل ضمن إطار تدابير منع غسل
األموال.25
ولقد نص على هذا املشرع الجزائري في املادة ( ":)16يتعين على املصارف واملؤسسات املالية
غير املصرفية ،بما في ذلك األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين الذين يقدمون خدمات
نظامية أو غير نظامية في مجال تحويل األموال أو كل ماله قيمة ،أن تخضع لنظام رقابة
داخلي من شأنه منع وكشف جميع أشكال تبييض األموال وفقا للتشريع والتنظيم املعمول
بهما".26

املحور الثاني :التجريم وإنفاذ القانون
ال تكاد تخلو االتفاقية بصفة عامة من تجريم أي فعل من أفعال الفساد ،ولعل هذا ما يؤكد
أهميتها كصك دولي عالمي وشامل ملكافحة ظاهرة الفساد .وعلى الرغم من أن االتفاقية ال
يمكنها أن تنش ئ بذاتها تجريما مباشرا يطبق تلقائيا على الدول األطراف فيها ،فإن ما تضمنته
من الدعوة إلى تجريم مختلف أفعال وصور الفساد ينطوي على درجة من اإللزام في مواجهة
الدول األطراف فيها والتي يعترف نظامها القانوني أن االتفاقيات الدولية التي تصدق عليها
الدولة تصبح جزءا من قانونها الداخلي وتصبح هذه الدول عاجال أو آجال مدعوة إلجراء
املواءمة بين االتفاقية وتشريعاتها الداخلية.27
-1رشوة املوظفين العموميين:
نصت املواد ( 15و 16و 18و ) 21من االتفاقية على الرشوة واملتاجرة بالنفوذ ،وتجريم ارتشاء
املوظفين منصوص عليه في التشريع الجزائري منذ أول قانون جنائي صدر في سنة ،1966
ولقد أعاد القانون املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته تعريف هذه الجريمة حرصا على
االمتثال لألحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد .فاملادة ( )25من القانون تنص على
معاقبة الراش ي واملرتش ي ّ
وتوسع نطاق هذه الجريمة لتشمل جميع األشخاص الذين تندرج
وظائفهم أو أنشطتهم ضمن مفهوم "املوظف العمومي" كما عرفته املادة ( )2من االتفاقية.
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ّ
وتجسد أحكام االتفاقية
ويتناول القانون املذكور أيضا رشوة املوظفين العموميين األجانب،
فيما يخص الرشوة واالرتشاء.28
ّأما املادة ( )32من القانون فتجرم فعل املتاجرة بالنفوذ سلبا أو إيجابا 29وتسير وفق لغة املادة
( )18من االتفاقية.
ّ
وتجرم املادة ( )40من القانون أيضا فعلي الرشوة واالرتشاء في القطاع الخاص.
-2االختالس:
جاء النص عليه في املادة ( )17من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ،إساءة استغالل
الوظائف ،و ّ
تجرم املادة ( )29من القانون الخاص بالوقاية من الفساد ومكافحته والتي حلت
محل املادة ( )119من قانون العقوبات امللغاة ،اختالس كل موظف عمومي بأي طريقة كانت
ممتلكات أو أمواال أو أوراقا مالية عهد بها إليه .وتنطبق هذه املادة بوجهه عام على املوظفين
العموميين الذين يتعاملون بالنقود أو على املوظفين العموميين من املستويات العليا
الضالعين في عمليات معقدة لغرض االختالس.
-3الغدرواإلعفاء والتخفيض غيرالقانوني في الضريبة أو الرسم:
يمنح القانون بعض املوظفين سلطات وامتيازات تسهيال ألداء مهامهم التي يقومون بها لصالح
الدولة ولكنفي مقابل ذلك ألزمهم بالتقيد بالقانون ،ويدخل في هذا املجال تحصيل الرسوم
والضرائب ومختلف الفوائد الواجب تحصيلها من ذوي الشأن .فعلى املوظف أن يتقيد أثناء
قيانه بالتحصيل بما أمر به القانون ،فال يأمر بما هو غير مستحق أو يتجاوز ما هو مستحق،
فإن فعل ذلك يكون قد خالف القانون وارتكب جريمة الغدر ،حيث يكون قد أثقل كاهل
األفراد بغير حق .30تنص املادة ( )30من قانون مكافحة الفساد على جريمة الغدر  ،وهي أن
يطالب كل موظف عمومي أو يتلقى أو يشترط أو يأمر بتحصيل مبالغ مالية يعلم أنها غير
مستحقة األداء أو يجاوز ما هو مستحق سواء لنفسه أو لصالح اإلدارة أو لصالح األطراف
الذين يقوم بالتحصيل لحسابهم.
-4إساءة استغالل الوظيفة:
نصت املادة ( )19من اتفاقية مكافحة الفساد على تجريم تعمد موظف عمومي إساءة
استغالل وظائفه أو موقعه .وتجرم املادة ( )33من القانون  01-06إساءة استغالل الوظائف،
فهي تعتبر جريمة قيام موظف عمومي ،أو عدم قيامه ،بفعل رسمي ما بغرض الحصول على
مزية غير مستحقة لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر.31
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-5اإلثراء غيراملشروع:
نصت املادة ( )20من اتفاقية مكافحة الفساد على جريمة اإلثراء غير املشروع ،وهي زيادة ثروة
املوظف بعد توليه الوظيفة العامة ،متى لم يثبت املوظف مصدر لتلك الزيادة.32
لم يسبق النص علي جريمة اإلثراء غير املشروع ،إلى أن جاء القانون  ،01/06حيث نص هذا
األخير على هذه الجريمة في املادة ( )37منه والتي جاءت تكريسا لقاعدة من أين لك هذا،
وتنص هذه املادة على حصول زيادة في الذمة املالية بأن تكون معتبرة مقارنة باملداخيل
املشروعة ،والعجز عن تبرير الزيادة.33
-6إعاقة سيرالعدالة:
املقصود بعرقلة سير العدالة كل سلوك يخل بالواجبات التي تقع على عاتق األفراد واملؤثرة
على سير العدالة ،باإلضافة إلى األعمال التي تؤثر على إدارة عمل القضاء بواجباته.34
ونصت املادة ( )25من اتفاقية مكافحة الفساد على تجريم األفعال التالية:
استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحهاللتحريض على اإلدالء بشهادة زور أو للتدخل في اإلدالء بالشهادة أو تقديم األدلة في إجراءات
تتعلق بارتكاب أفعال مجرمة وفقا لالتفاقية.
استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخل في ممارسة أي موظف قضائي أو معنيبإنفاذ القانون في مهامه الرسمية فيما يتعلق بارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذه االتفاقية وليس
في هذه الفقرة الفرعية ما يمس بحق الدول األطراف أن تكون لديها تشريعات تحمي فئات
أخرى من املوظفين العموميين.
وقد نصت املادة ( )236من القانون الجنائي على جريمة ذات نطاق عام ،بحيث ّ
تجرم
استعمال الوعود أو الضغط أو التهديد أو االعتداء لحمل الغير على اإلدالء بإقرارات أو
بأقوال كاذبة أو بشاهدات زور خالل سير اإلجراءات القضائية .وفضال عن ذلك .
وبالرجوع لنص املادة ( )44من القانون املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ،أنها تجرم
استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو عرض مزية مستحقة للتحريض على اإلدالء
بشهادة زور أو منع اإلدالء بالشهادة أو تقديم أدلة كاذبة بشأن جرائم الفساد.
وتجرم املادة ( )44أيضا من القانون الخاص بالفساد استخدام القوة البدنية أو التهديد أو
الترهيب للتدخل في سير التحقيق في جرائم الفساد .وتتجاوز هذه املادة نطاق مقتضيات
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اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ،بحيث ال تسري فقط على املوظفين القضائيين ،بل
تنطبق أيضا على كل شخص يشترك في التحقيق.

املحور الثالث :التعاون الدولي في مكافحة الفساد:
وضعت اتفاقية األمم املتحدة في هذا السياق عدة أدوات قانونية تشكل قنوات للتعاون الدولي
وهي تسليم املجرمين ،نقل األشخاص املحكوم عليهم ،املساعدة القانونية املتبادلة ،نقل
اإلجراءات الجنائية ،التعاون في انفاذ القانون ،التحقيقات املشتركة ،أساليب التحري
الخاصة ،التعاون في استرداد املوجودات.
-1تسليم املجرمين ،نقل األشخاص املحكوم عليهم ،نقل اإلجراءات الجنائية املواد ( 44و  45و
 ) 47من االتفاقية:
أخضعت االتفاقية نظام تسليم املجرمين إلى بعض األحكام التي تشترطها القوانين الداخلية في
أغلب دول العالم لكي ال يمس ذلك بالسيادة الدول ،ومنها أن تكون الجريمة املطلوب التسليم
بشأنها تعتبر كذلك في قوانين كال الدولتين؛ الدولة الطالبة للتسليم والدولة املتلقية للطلب.35
يرد النص على تسليم املجرمين في قانون اإلجراءات الجزائية وأيضا في املعاهدات الثنائية التي
تكون الجزائر طرفا فيها .وقد وقعت الجزائر على  33اتفاقية ثنائية في مجال تسليم املجرمين،
كما أنها طرف في اتفاقية االتحاد اإلفريقي ملنع ومكافحة الفساد ،36وكذلك اتفاقية الرياض
العربية الخاصة باملساعدة القانونية املتبادلة التي تتضمن فصال خاصا بتسليم املجرمين.
وفضال عن ذلك ،فإن الجزائر طرف في االتفاقية العربية ملكافحة الفساد منذ عام . 2010
وال تسمح الجزائر بتسليم مواطنيها وهذا حسب نص املادة ( )696من قانون اإلجراءات
الجزائية .وفي الحاالت األخرى تعتبر ازدواجية التجريم شرطا مسبقا للسماح بالتسليم .وعالوة
على ذلك ،أن يكون الجرم خاضعا لعقوبة ال تقل عن سنتين .وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى
أن جميع الجرائم املنصوص عليها في اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يعاقب عليها في
التشريع الجزائري بسنتين حبسا على األقل ،ومن ثم فهي خاضعة جميعها للتسليم.
وال يعتبر أي من الجرائم املنصوص عليها في اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد جريمة
سياسية ،وبالتالي تخضع جميعها للتسليم .وفضال عن ذلك ،ال تسمح الجزائر بالتسليم
استنادا إلى دافع سياس ي .أما فيما يتعلق بطلبات التسليم الخاصة باألمور املالية ،فإن الجزائر
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تطبق مباشرة الفقرة  16من املادة ( )44من االتفاقية ،ومن ثم فهي ال تفرض طلبات التسليم
ملجرد أنها تستند إلى أمور مالية.
وفيما يتعلق بنقل األشخاص املحكوم عليهم ،فهو ال يرد في التشريع الجزائري الداخلي على
الرغم من أنه منصوص عليه في بعض االتفاقيات اإلقليمية والثنائية التي تكون الجزائر طرفا
فيها .وفضال عن ذلك ،يكفل قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري معاملة عادلة لكل شخص
يكون موضوع طلب التسليم خالل سير اإلجراءات.
كما أن بعض االتفاقيات القضائية الثنائية التي وقعت الجزائر عليها تنص على رفض طلب
التسليم إذا كان الطلب قائما على دوافع ذات طابع تمييزي من قبل العرق أو نوع الجنس أو
اللغة أو الديانة أو الجنسية ،وإن لم يكن أية من أحكام القانون الداخلي يراعي هذا املقتض ى.
وفيما يتعلق بنقل اإلجراءات الجنائية ،فعلى الرغم من عدم النص عليه في التشريع الجزائري،
إال أنه يرد في املادة  22من االتفاقية العربية ملكافحة الفساد عندما يكون ذلك مصلحة حسن
النية.37
-2املساعدة القانونية املتبادلة املادة ( )46من االتفاقية:
رغم أن بعض أحكام االتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ال تؤخذ في االعتبار في التشريع
الداخلي الجزائري ،إال أن قانون اإلجراءات الجزائية والقانون املتعلق بالوقاية من تبييض
األموال وتمويل اإلرهاب وهذا في نص املواد من ( 25إلى  )30على تقديم املساعدة القانونية
املتبادلة رهنا بمبدأ املعاملة باملثل .وفضال عن ذلك ،تنص بعض االتفاقيات الثنائية التي
أبرمتها الجزائر على تبادل املساعدة القانونية على أوسع نطاق ممكن.
وتعتبر وزارة العدل السلطة املركزية في كل االتفاقيات الثنائية للمساعدة القانونية املتبادلة.
وفي حال عدم وجود اتفاق ثنائي ،تمر الطلبات عبر القناة الدبلوماسية فتنقلها وزارة العدل
إلى السلطات القضائية املختصة.
ويمكن االتفاق على تقديم املساعدة القانونية املتبادلة في بعض الحاالت دون اعتبار ملبدأ
ازدواجية التجريم ،ماعدا إن كان ينطوي على إجراءات قيصرية .وعالوة على ذلك ،ال تعتبر
السرية املصرفية واألمور املالية ،عندما ترتبط بأفعال فساد ،سببا لرفض طلب املساعدة
القانونية املتبادلة .ومع ذلك ،يجوز رفض طلب املساعدة القانونية املتبادلة إن كان من شأنه
أن يمس بسيادة الجزائر أو أمنها أو نظامها العام أو سائر مصالحها األساسية .38ويرفض
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الطلب أيضا إن استند إلى اعتبارات تتصل بالعرق أو الديانة أو نوع الجنسية أو اللغة أو
الظروف الشخصية واالجتماعية.
واملساعدة القانونية املتبادلة املنصوص عليها في القوانين الوطنية في الجزائر ،وفي عدد من
املعاهدات الثنائية واإلقليمية التي تكون الجزائر طرفا فيها تتمثل في جميع الشهادات
واألقوال ،وتوفير األدلة ،وتحديد أماكن تواجد األشخاص وتحديد هوياتهم ،ونقل السجناء
بصفة شهود ،وتنفيذ طلبات التفتيش وحجز عائدات الجريمة وتجميدها ومصادرتها
والتصرف فيها ،واسترداد املوجودات.39
وإضافة إلى ذلك ،يجوز للجزائر بمقتض ى قوانينها الوطنية وبموجب املعايير التقليدية التي
تعتبر طرفا فيها ،أن تنقل تلقائيا معلومات عن جريمة مشمولة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة
الفساد .كما تنص بعض اتفاقيات املساعدة القانونية املتبادلة التي تكون الجزائر طرفا فيها
على ضرورة الحفاظ على سرية املعلومات واألدلة املقدمة في إطار طلب املساعدة القانونية
املتبادلة ،ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك.
ووفق املبدأ ذاته ،يجب أال تستخدم املعلومات التي تتلقاها الدولة املتلقية للطلب إال في نطاق
طلب املساعدة القانونية املتبادلة ،ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك .وتقض ي القاعدة
العامة بجواز استخدام املعلومات املتاحة للعموم ألغراض أخرى ،وجواز إفشاء أدلة البراءة في
جميع األحوال.
وثمة نقطة أخيرة وهي أن الطرف املتلقي الطلب يتحمل ،عموما تكاليف تنفيذ طلب املساعدة
القانونية املتبادلة ،ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك.
-3التعاون في مجال إنفاذ القانون ،التحقيقات املشتركة ،أساليب التحري الخاصة املواد (48
و  49و  )50من االتفاقية:
لتعزيز التعاون الدولي ،لدى الجزائر نصوص تنظيمية تنص على تبادل املعلومات بهدف إنفاذ
القانون .كما وقعت الجزائر على العديد من االتفاقيات الثنائية التي تتوخى تبادل املعلومات في
إطار طلب بهذا الشأن وتبادل املوظفين من أجل تبادل املمارسات الجيدة .وفضال عن ذلك،
فإن الجزائر عضو في املنظمة الدولية للشرطة الجنائية ،وأبرمت وحدتها املعنية بمعالجة
االستعالمات املالية  15اتفاقا لتبادل املعلومات املالية بشأن غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
وإضافة إلى ذلك ،أبرمت خمسة عشرة وحدة لالستخبارات املالية اتفاقات إدارية واتفاقات
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تعاون مع الجزائر .ويسمح كل من قانون اإلجراءات الجزائية وقانون مكافحة غسل األموال
استخدام أساليب التحري الخاصة ،ال سيما في قضايا الجريمة املنظمة وقضايا الفساد.40

خاتمة:
لقد توصلت هذه الدراسة لعدة نتائج منها:
القت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ترحيبا دوليا ملموسا وهذا من أجل مكافحةظاهرة الفساد التي تهدد الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية والعدالة االجتماعية .
 ساهمت مساهمة كبيرة في محاربة ظاهرة الفساد وهذا من خالل صدور تشريعات داخليةللدول تنص على محاربة هذه الظاهرة.
 أصدرت الجزائر قانونا يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ،ولقد جاءت أحكامه متفقةوموائمة مع أحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ،ومع وجود أيضا قوانين أخرى تتفق
موادها مع أحكام االتفاقية ،منها :القانون املتعلق بتبييض األموال وتمويل اإلرهاب ،قانون
اإلجراءات الجزائية ،قانون العقوبات.
االقتراحات:
تعزيز التعاون املحلي واالقليمي والدولي في تبادل املعلومات حول وقائع تبييض األموالوتمويل اإلرهاب وتبادل الخبرات واملعارف في هذا املجال.
ومن أجل ظاهرة تبييض األموال وتميل اإلرهاب ،تفعيل دور خلية معالجة االستعالم املاليومنحها الصالحيات الواسعة للقيام بمهامها على أحسن وجه ،من خالل الجمع بين إجراءات
الوقاية والضبط واملالحقة.
على املجتمع الدولي التعاون والتنسيق بهدف محاصرة وكشف وقطع خطوط االتصال بينمرتكبي جرائم الفساد مما يعطى االنطباع بتكاثف الدول ملكافحة السلوك الفاسد .
إنشاء أجهزة مكافحة الفساد لجمع املعلومات وتحليلها واالطالع على مرتكبيها وتحديد أماكنوظروف ارتكابهاـ مع الحرص على تطوير وتحسين برامج تدريب العاملين في أجهزة الوقاية من
الفساد ومكافحته.
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