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وإسةةاةة اسةةتعمال السةةل ة الوظيفيةةة ،لكةةن

ملخةةص:
احلةةدي عةةن الفسةةاد جبميةةع أشةةكاله ت
خيص جمتمعا بعينه أو دولة بااتها ،وإمنا هو
ظاهرة عاملية تشكو منها كل الدول قاصةة
الةةدول املغاربيةةة ،ملةةا لةةه مةةن ق ةةر علةةو األمةةن
اتجتمةةةةاعي والنمةةةةو اتقتيةةةةادي واألداة
الداري ،ومةن هنةا حةةازت هةاه الظةاهرة علةةو
اهتمةةةا كةةةل اجملتمعةةةات وكةةةل الةةةدول لةةةاا
أدركةةا اجلزائةةةر أهميةةةة وجةةةود اسةةةرتاتيمية
وقةةوا ني تعةةزز النزاهةةة والشةةفافية وحتةةارا
الفساد بكافة أشكاله ،وجعلا ذلك

ةمن

أولوياتها وهلةاا فإ هةا إىل جا ةب مةا لةديها مةن
* -ا ُملؤَلِف املُراسل.
social security ,economic growth
and administrative
performance 0
The existence of a strategy and laws
promoting
integrity
and
transparency and
fighting
corruption in all its forms has made
it a priority, which has enabled it to

باملقابةةةةل وحسةةةةب تقريةةةةر منظمةةةةة الشةةةةفافية
الدوليةةةة األقةةةري لسةةةنة ،2117ياحةةةظ عةةةد
تقةةةةةد الةةةةةدول املغاربيةةةةةة يف الرتتيةةةةةب ومنهةةةةةا
اجلزائةةر مقار ةةة بتحسةةن ترتيةةب تةةو س رغةةم
الصةةاحات السياسةةية والداريةةة ال ة قامةةا
بهةةا اجلزائةةر يف اآلو ةةة األقةةرية ،لةةاا سةةنتناول
يف دراسةةةتنا جةةةرمي الرشةةةوة واتقةةةتاجل يف
الق اع العةا ملةا هلمةا مةن ق ةورة علةو ييةع
األصةةعدة مةةن قةةال قةةراةة قا و يةةة علةةو

ةةوة

التشريعني اجلزائري والتو سي.
الكلمةةةات املفتاحيةةةة :الرشةةةوة؛ اتقةةةتاجل؛
التشريع اجلزائري؛ التشريع التو سي؛ الق اع
العا .
Abstract:
Corruption in all its forms does
not concern a society or a country in
itself, but a global phenomenon to
which all countries, and in
particular the Maghreb countries,
complain because of their danger to
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Algeria in in recent years 0We will
therefore address in our study the
crimes
of
corruption
and
embezzlement in the public sector
because they are dangerous at all
levels by reading In the light of
Algerian and Tunisian legislation0
Keywords:
;Bribery
;embezzlement; Algerian legislation
;Tunisian legislation

ratify the international conventions
on the fight against corruption ,as
well as international conventions on
the fight against corruption 0At the
last international conference in
2017, the Maghreb countries did not
progress in the ranking, including
Algeria in relation to the
improvement of the Tunisian order
despite
the
political
and
administrative reforms led by

مقدمةةة:
املتتبةةع للحالةةة اتقتيةةادية واتجتماعيةةة يف اجلزائةةر ياحةةظ ا تشةةار الفسةةاد بيةةوره
املختلفة كالرشوة وإهدار املال العا الاي ميتل فعا مكو ا جلرمية اتقتاجل ،حية
ظل حتقي أهداف املناخ اقت يةادي واحلكةم الراشةد وزيةادة الشةفافية دو ت بية علةو
أرض الواقةةع ،مةةع عمةةز عةةن مراقبةةة املةةال العةةا وطةةرق إ فاقةةه ،وعرقلةةة عمةةل جملةةس
احملاسبة واملفتشية العامة للمالية وال ملا الاي مينع وابةه مةن املبةادرة بلمةا حتقية يف
قضايا الفسةاد ومينةع وابةه مةن كشةف تةائج جلةا التحقية حتةو يف صةفقات اسةترياد
السلع الغاائية متل الزيا والسكر.
تعت الرشوة واتقتاجل من اآلفات اجملتمعية القدمية املستمدة ،فا يكاد خيلو أي
جمتمةةع مةةن اجملتمعةةات مةةن آلارهةةا ،لةةالك فةةإ لدراسةةة جةةرمي الرشةةوة واتقةةتاجل يف
الق ةاع العةا أهميةة متميةزة عةن دراسةة غريهةا مةن اجلةرائم وذلةك أل ق ورتهمةا متةس
الفرد واجملتمع والدولة علو السواة ،واملعا اة منهما تكاد تكو علو كافة املسةتويات
اتجتماعيةةة واألقاقيةةة واتقتيةةادية ،بةةل يتعةةدى ألرهمةةا إىل املسةةتوى السياسةةي أيضةةا،
فهي من اجلرائم الفاسدة واملفسدة ،فالرشوة كما يعرفها الفقهاة هي ااار بالوظيفةة:
تتمتل يف ارحنراف املوظف يف أدائه ألعمال وظيفته عن الغرض املستهدف مةن هةاا األداة
وهو امليلحة العامة ،من أجل حتقي ميلحة شخيية له ،وهي الكسةب غةري املشةروع
من الوظيفة أما اتقتاجل فهةو اتسةتياة علةو املةال العةا مةن قبةل مةن اوكةل اليةه امةر
ادارته أو جبايته أو صيا ته.
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فالرشوة واتقةتاجل كبةدت اجلزائةر مةتا قرابةة  21مليةار دوتر بةني عةامي 2111
و ،2111منهةةا  12.7مليةةار دوتر مت حتويلةةها إىل اخلةةارع بةةني  2111و ،2111وتضةةاف
تلةك القضةية إىل مةا يسةمو بفضةيحة القةر يف اجلزائةر املتعلقةة بتيةفية جممةع اخلليفةةة
الةةاي يتكةةو مةةن شةةركة ال ةةريا والبنةةك وشةةركة البنةةاة وشةةركة اخلةةدمات األمنيةةة
و قةةل األمةةوال وشةةركة األدويةةة ،وقضةةية سةةو اطرار 1و2و2و 1وقضةةية طري ة السةةيار
شةةرق -غةةرا ،وأل الرشةةوة يف اجلزائةةر وصةةلا إىل مسةةتويات ت حتتمةةل وتنخةةر جسةةد
اتقتياد ،أرد ا أ منهد علةو غةري العةادة هلةاا املقةال مبن ة اتحيةائيات ،وبدايةة مةن
سنة  2111ومبناسبة التحضري ملشروع قا و الوقاية من الفساد ومكافحته يف اجلزائر
قاما املديرية العامةة لألمةن الةوطت بتكليةف أحةد املؤسسةات الدوليةة لتقةو ليةاحلها
بدراسة حول ظاهرة الرشوة يف اجلزائر وهو املركز العملياتي للبحةوث الت بيقيةة وسة
اآلراة ،قامةةا بدراسةةة حةةول ظةةا هرة الرشةةوة يف اجلزائةةر مةةن قةةال سةة اآلراة حيةة
قليا الدراسة أ :
 -بيفة عامة  21.1باملئة يقولو أ الرشوة ظاهرة متمارة يف اجملتمع اجلزائري.

  21.2باملئة يقولو أ هم عاشوا شخييا اربة الرشوة حسب الق اعات -1 :اتدارات العمومية  27.1باملئة . ق اع املالية  21.2باملئة. القضاة  11.2باملئة. مياحل األمن  1.1باملئة . -2من حي اهليئات ال جيب أ تساهم يف مكافحته:
  11.1يقولو أ العدالة هي األداة الرئيسية ملواجهة الفساد .  11.2مياحل األمن.  11املساجد.  12.1اجملتمع املد ي.  12.5املدرسة. 12.2 -األحزاا السياسية.
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ويف سنة  2117ذكرت منظمة لالشفافية الدوليةل يف آقر تيةنيف هلةا قةا

بسةنة

 ،2117حةةول استشةةراة الفسةةاد والرشةةوة يف العةةا مشةةل  121بلةةدا ،وفقةةا ملةةدركات
ا تشةةةار الفسةةةاد فةةأ اجلزائةةةر جةةةاةت يف الرتبةةةة  111برصةةةيد  22ق ةةةة يف التيةةةنيف
اخلا

بالعا  ،2117وهاا تراجع وا مل وق ري بعدما كا ا حتتل املرتبةة  112سةنة

 2111و 22سنة  .2111واحتلا تو س اليدارة مغاربيا لم املغرا لةم اجلزائةر ،وبغةض
عن مدى صدق هاته األرقةا لكةن الواقةع يقةول أ اجلزائةر مازالةا تيةنف كةة”تلميةا
غةةري

يةةب” يف جمةةال الوقايةةة وحماربةةة الفسةةاد ،رغةةم توقيعهةةا علةةو اتتفاقيةةة األمميةةة

حملاربةة الفسةاد منةا  2111وتوقيعهةا علةو اتتفاقيةة العربيةة ملكافحةة الفسةاد احملةرورة
بالقةاهرة بتةةاريخ  21ديسةم سةةنة ،2111وإصةدارها لقةةا و قةا

مبكافحةةة الفسةةاد

والوقاية منةه رقةم  11/11وإ شةائها ألكتةر مةن هيئةة رمسيةة ملكافحةة هةاه الظةاهرة،
وهي اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد والديوا الوطت لقمع وحماربة الفساد ،زيادة علو
جملس احملاسبة واملفتشية العامة للمالية ،و عية ت رح أكتر من سؤال بشةأ اسةتمرار
اجلزائةةر لتةةايللالرتتيةةب العةةاملي ،فالسةةؤال الةةاي ي ةةرح فسةةه يةةدورحول :ا تشةةار هةةاه
الظاهرة هل تعود إىل هشاشة و قص التدابري املتخاة من طرف املشرع اجلزائري مقار ة
بةةنظريه التو سةةي يف التيةةدي هلةةاه الظةةاهرة أ تعتبةةارات أقةةرى؟ ،وفيمةةا تتمتةةل هةةاه
التةةدابري؟ ،آقةةاين بعةةني اتعتبةةار أ تقريةةر منظمةةة الشةةفافية الدوليةةة يف تقيةةيم ،2117
كشف حتسن طفيف يف مؤشر مكافحة الفساد يف تةو س ،حية حيةلا تةو س علةو
 %12مقابل  %11يف تقييم  ،2111حمتلة بالك املركز الة 71علو مستوى العا  ،وهو
مةا اعتة أمةرا يةةدعو إىل التفةاؤل قاصةةة وأ تةو س سةةبقا كةتري مةةن الةدول العربيةةة يف
اختاذ إجراةات جةادة حملاربةة الفسةاد أبرزهةا قةا و حريةة تةداول املعلومةات ،فضةا عةن
تفعيل دور هيئة مكافحة الفسةاد ،وتةبت اسةرتاتيمية وطنيةة حملاربةة الفسةاد ،وأ شةأت
حمكمةةة قاصةةة للفيةةل يف قضةةايا الفسةةاد ،وعليةةه سةةتتم دراسةةتنا هلةةاا املو ةةوع علةةو
النحو التالي:
احملةةور األول :التةةدابري الوقائيةةة ال ة ا تهمهةةا اجلزائةةر وتةةو س للوقايةةة مةةن جةةرمي
الرشوة واتقتاجل يف الق اع العا .
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احملةةور التةةا ي :التةةدابري القمعيةةة املتخةةاة مةةن طةةرف املشةةرعني اجلزائةةري والتو سةةي
ملكافحة الرشوة واتقتاجل يف الق اع العا .
احملور األول :التدابري الوقائية ال ا تهمت ها اجلزائر وتو س للوقاية من جرمي

الرشوة

واتقتاجل يف الق اع العا
بةةالرجوع إىل القةةا و رقةةم  11/11املتعل ة بالوقايةةة مةةن الفسةةاد ومكافحتةةه املعةةدل
واملتمم احظ أ ه مشل اجلا ب الوقائي واجلا ب القمعي ،أل الصاح األولي املبكةر
من شأ ه أ يسعف اجملتمع وحيميه من شر جرمية الفساد ،فلو مت اتعتناة كما ينبغي
ويف حينه بهاا اجلا ب سواة علو مستوى إسناد املسؤوليات العمومية ملا عرف اتقتياد
الوطت متل النزيف الاي يعرفه اليو ولعل قضية بنك اخلليفةة ،وقضةية البنةك الةوطت
اجلزائري ألحسن دليةل علةو ذلةك ولتحقية هةاه الغايةة تيةدرت هةاا القةا و يوصةا
هامةة ترمةي إىل إرسةاة قواعةد وقائيةة هادفةة أساسةا إىل احلةد مةن ظةاهرة الفسةاد،
وبالنسبة للمشرع التو سي أكد يف املرسةو الطةاري عةدد 121لسةنة  2111املةؤرخ يف
 11ةوفم 2111املتعلة مبكافحةة الفسةاد علةو

ةرورة اختةاذ إجةراةات وقائيةة ،لةاا

ت رق أوت ملا ورد يف التشريع اجلزائري لم التو سي.
أوت -التدابري الوقائية ال ا تهمها املشرع اجلزائري للوقاية من جرمي

الرشوة واتقتاجل

يف الق اع العا :
حةةةةدد املشةةةةرع اجلزائةةةةري يف القةةةةا و رقةةةةم  11/11املتعلةة ة بالوقايةةةةة مةةةةن الفسةةةةاد
ومكافحته املعدل واملتمم إجراةات وقائية لتفادي الفساد تناوهلا يف النقاط التالية:
 حتةةدي طريقةةة التوظيةةف وإتبةةاع املعةةايري املعتمةةدة دوليةةا يف اقتيةةار املوظةةف و ةةماأجرته وتكوينه.
)1(.

 -إتباع طريقة التيريمل باملمتلكات

 استحداث أسلوا تشميع املؤسسات واهليئات علو و ع مدو ات سلور. إرسةةةاة قواعةةةد الشةةةفافية يف إبةةةرا اليةةةفقات العموميةةةة وتكةةةريس معةةةايري عا يةةةةاملعلومات والعداد املسب للشروط وممارسة طرق طعن.
 تعزيز تدابري الشفافية واملسؤولية يف تسيري األموال العمومية تسيما إعداد امليزا ية. أوجد تدابري قاصة لتحيني سلك القضاة بو ع قواعد أقاقيات املهنة.353
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 -أوجد تدابري ترمي إىل منع

يف الفساد بالكيفيات احملةددة يف

لوع الق اع اخلا

املادة  12منه.
 حتديد معايري احملاسبة ووجوا منع املعامات قةارع الةدفاتر وعةد القيةد املةادة 11منه.
 تشميع مشاركة اجملتمع املد ي املادة 11منه.لتمسةةةيد الجةةةراةات الوقائيةةةة اسةةةتحدث القةةةا و هيئةةةة وطنيةةةة للوقايةةةة مةةةن الفسةةةاد
ومكافحته ،تدقل عملية إ شاة هاه اهليئة الوطنية

من الجراةات واألدوات القا و ية

الرامية إىل الوقاية من ظاهرة ا تشار الفساد من جهة و رورة القيا بكل ما من شأ ه
أ يةبني األسةباا املؤديةة إليةه مةن جهةة لا يةة ،مةدها املشةرع بكةل الوسةائل القا و يةة
واملاديةة والبشةرية والتنظيميةة الة

اعةل منهةا مؤسسةة وطنيةة قائمةة بةااتها وتتمتةع

بياحيات واسعة وخمتلفة وفعلية يف جمال الوقاية من الفساد ومكافحته حسب املادة
 20من القا و  11/11وهي:
 اقةرتاح سياسةة شةاملة للوقايةة مةن الفسةاد اسةد مبةادئ دولةة القةا و  ،وتعكةسالنزاهة والشفافية واملسؤولية يف تسيري الشؤو واألموال العامة.

 تقديم توجيهات ختص الوقاية من الفساد لكل شةخص أو هيئةة عموميةة أو قاصةةواقرتاح تدابري قاصة منها ذات ال ابع التشريعي والتنظيمي للوقاية من الفساد ،وكاا
التعاو مع الق اعات املعنية العمومية واخلاصة يف إعداد قواعد املهنة.
 -إعداد برامج تسممل بتوعية وحتسيس املواطنني باآللار الضارة الناية عن الفساد.

 يع ومركزة واستغال ييع املعلومات ال ميكةن أ تسةاهم يف الكشةف عةنأعمةةال الفسةةاد والوقايةةة منهةةا تسةةيما البحة

يف التشةةريع والتنظةةيم والجةةراةات

واملمارسات الدارية ،ألجل تقديم توصيات لزالتها.

 التقيةيم الةدوري لةألدوات القا و يةة والجةراةات الداريةة الراميةة إىل الوقايةة مةنالفساد ومكافحته والنظر يف مدى فعاليتها.

 تلقةي التيةرحيات اخلاصةة بةاملوظفني العمةوميني بيةفة دوريةة ودراسةة واسةتغالاملعلومةات الةواردة فيهةا والسةهر علةو حفظهةا مةع مراعةاة أحكةا املةادة  06أعةاه يف
فقرتيها 01و.12
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 -اتستعا ة بالنيابة العامة جلمع األدلة والتحري يف الوقائع ذات عاقة بالفساد.

-

ةما تنسةي ومتابعةة النشةاطات واألعمةال املباشةرة ميةدا يا علةو أسةاجل التقةارير

الدوريةة واملنظمةة املدعمةة بإحيةائيات وحتاليةل متيةلة مبمةال الوقايةة مةن الفسةاد
ومكافحته ،ال

ترد إليها من الق اعات واملتدقلني املعنيني.

 السهر علةو تعزيةز التنسةي مةا بةني الق اعةات وعلةو التعةاو مةع هيئةات مكافحةةالفساد علو اليعيدين الوطت والدولي .
 احل علو كل شاط يتعلة بالبحة عةن األعمةال املباشةرة يف جمةال الوقايةة مةنالفساد ومكافحته وتقييمها.

جدير بالاكر أ هةاه اهليئةة

تعةرف النةور إىل بعةد مةرور أربةع سةنوات مةن صةدور

هاا القا و بيدور مرسةو رئاسةي يف  17ةوفم  ،2111يتضةمن تعةيني رئةيس اهليئةة
وسةةتة أعض ةاة ملةةدة مخةةس سةةنوات قابلةةة للتمديةةد مةةرة واحةةدة ،وبةةدأت العمةةل فعليةةا يف
 2111/11/11بعد أداة أعضةاؤها للةيمني القا و يةة ،ويف سةبيل دعةم التةدابري الوقائيةة
مت العةةا عةةن إ شةةاة الةةديوا املركةةزي لقمةةع الفسةةاد وذلةةك يف امل ةادة  21مكةةرر مةةن
الباا التال مكرر املستحدث مبوجب األمةر  11/11املةؤرخ يف  21أوت  2111املةتمم
لقا و الوقاية من الفسةاد ومكافحتةه ،ويكلةف هةاا الةديوا حسةب ذات املةادة مبهمةة
البح والتحري عم جرائم الفساد بينما أحالا علو التنظيم فيما خيةص تشةكيلة هةاا
الديوا وكيفيات سريه وحسب املادة  21مكرر  1مةن األمةر رقةم  ،11 -11فةإ هةاا
الةةديوا يسةةتعني بضةةباط شةةرطة قضةةائية تةةابعني لةةه ملمارسةةة مهامةةه ،وخيضةةع هةةؤتة
الضةةباط يف عملةةهم لقةةا و الجةةراةات اجلزائيةةة وميتةةد اقتياصةةهم احمللةةي يف جةةرائم
الفساد واجلرائم املرتب ة بها إىل كامل الةرتاا الةوطت ،وقةد جةاة إ شةاة هةاا الةديوا
لدعم وتعزيةز عمةل اهليئةة ،كمةا جةرى احلةدي علةو إ شةاة املرصةد الةوطت ملكافحةة
الفساد يتمتع بال ةابع التنفيةاي وبيةاحيات تسةممل لةه بالتةدقل املباشةر ومبتابعةة مةدى
سري ملفات الفساد علو مستوى اجلهات القضائية ،والسهر علو ت بي القوا ني املتعلقةة
بالوقاية من الفساد ومكافحته .كمةا سةيعمل املرصةد بالتنسةي مةع الةديوا املركةزي
لقمع الفسةاد ،مةن أجةل إجيةاد حلةول ملواجهةة ظةاهرة الفسةاد الة ا تشةرت يف عةدد مةن
الق اعات اتقتيادية.
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لا يا -التدابري الوقائية ال ا تهمها املشرع التو سي للوقاية من جرمي

الرشوة واتقتاجل

يف الق اع العا
أكةد املشةرع التو سةي يف املرسةو الطةاري عةدد 121لسةنة  2111املةؤرخ يف 11
وفم 2111املتعل مبكافحة الفساد عزمه يف مكافحةة الفسةاد يف الق ةاعني العةا
واخلةا  ،وذلةك قاصةة بت ةوير جهةود الوقايةة منةه وتيسةري كشةفه و ةما تتبةع
مرتكبيه وردعهم ودعم اجملهود الدولي للحد منه وتقليص آلاره والعمةل علةو اسةرتجاع
عائداته ،من قال:
 -3تضمن الدولة إدراع مكافحة الفساد كمحور رئيسي يف بةرامج التنميةة البشةرية
واتقتيادية واتجتماعية بناة علو منهج:
 مشولي يغ ي كافة جماتت تدقلها بيورة مباشرة أو غري مباشرة، تشاركي يسممل بتمنيد كل طاقات اجملتمع من أفراد ومنظمات وق اعةات عامةةوقاصة،
 -تفاعلي ميكن من تبادل املعلومات بني خمتلف املتدقلني وتنسي جهودهم.

()2

 -8تضمن الدولة تنفيا سياستها يف جمال مكافحة الفسةاد وذلةك بو ةع النيةو
القا و يةةة والرتتيبيةةة املسةةتوجبة واآلليةةات الة تضةةمن احرتامهةةا وباختةةاذ التةةدابري
والجراةات العملية لتعزيز النزاهة والشفافية واملساةلة واحرتا القا و (.)3

 -1تضمن الدولة إقرار بر امج شامل لتبسيط الجةراةات الداريةة وتعيةريها قاصةة
عةن طرية اعتمةاد تكنولوجيةات اتتيةال واملعلومةات يف إسةداة اخلةدمات الداريةة
وترشيد التيرف يف املوارد والنفقات واملشرتيات العمومية .
 -5علو اهلياكل العمومية واألشخا

()4

املكلفني بتسيري مرف عمومي اعتماد:

 مدو ات سلور حتدد واجبات مستخدميها وحقوقهم، أدلة إجراةات حتدد بدقة وو وح شروط وإجراةات إسداة اخلدمات، مبةادئ توجيهيةة ملنةع الفسةاد و ظةم مائمةة ملكافحتةه طبقةا لطةار عةا حيةددبالتنسي مع اهليئة.

()5
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 -4علةو الدولةة اعتمةاد بةرامج لتأهيةل السةلط العموميةة وهياكةل الرقابةة والتةدقي
والتفقد والتقييم والتعةديل ودعمهةا ومتكينهةا مةن الوسةائل املاديةة والبشةرية الضةرورية
ألداة مهامها يف جمال مكافحة الفساد بنماعة وفاعلية(.)6

 -0تعتمد الدولة ظم تدقي وتقييم داقلية وقارجية ألداة السلط واهلياكل العمومية
بهةدف ت ةوير مسةةاهمتها يف مكافحةة الفسةاد وإجةراة املراجعةة الضةرورية عنةد
اتقتضاة(0)7
ولتدعيم هاه التدابري الوقائية ،اختات جمموعة من الجراةات أهمها تتمتل يف:
 إصدار قا و يضمن حريوة النوفةاذ إىل املعلومةات العاموةة للمةروة األوىل يف تةاريخ تةو سيف مةةاي  ،2111وتتض ةمون سياسةةة احلكومةةة الفيةةاح علةةو الحيةةائيوات احلكوميوةةة
الرئيسيوة مبةا يف ذلةك تقةارير تنفيةا امليزا يوةة ومراجعةة حسةابات تقةارير احملكمةة وغةري
ذلك.
 تأسةةيس جلنةةة وطنيةةة لتقيةةي احلقةةائ حةةول جةةرائم الفسةةاد واتقةةتاجل يف عةةا 2111للنظر يف الفساد ال إرتكبه النظا القديم ،وإ شاة أ ظمةة جديةدة ملكافحةة
الفساد ،ومتو إستبدال اللّمنة الوطنية لتقيةي احلقةائ حةول جةرائم الفسةاد والقةتاجل
باهليئة الوطنية ملكافحة الفسةاد وهةي هيئةة عموميةة مسةتقلة تتمتةع بالشخيةية املعنويةة
واتسةةتقال الداري واملةةالي ،وتتكةةوو هاتةةه اللّمنةةة مةةن  21عضةةو مةةن الدارة العاموةةة
واجملتمع املد ي والقضاة ،ومن مهامها:
 اقرتاح سياسات مكافحة الفساد ومتابعة تنفياها باتيال مع اجلهات املعنية. إصدار املبادئ التوجيهية العامة باتيال مع اجلهات املعنية ملنع الفساد و ظم مائمةةلكشفه.
 الكشف عن مواطن الفساد يف الق اعني العا واخلا . تلق ة ي الشةةكاوى والشةةعارات حةةول حةةاتت الفسةةاد والتحقي ة فيهةةا وإحالتهةةا علةةواجلهةةةات املعنيةةةة مبةةةا يف ذلةةةك القضةةةاة -.إبةةةداة الةةةرأي يف مشةةةاريع النيةةةو

القا و يةةةة

والرتتيبية ذات العاقة مبكافحة الفساد.
 تيسري اتتيال بةني خمتلةف امليةاحل واجلهةات املعنيةة مبكافحةة الفسةاد ،وتةدعيمالتفاعل فيما بينها.
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 يةةع املع يةةات والبيا ةةات والحيةةائيات املتعلقةةة بالفسةةاد لحةةداث قاعةةدة بيا ةةاتبهدف استغاهلا يف إ از املها املوكولة إليها.
 شةةر الةةوعي اتجتمةةاعي مبخةةاطر الفسةةاد عةةن طرية احلمةةات التحسيسةةية وإقامةةةالندوات واللقاةات وإصدار النشريات واألدلة وتنظيم الدورات التدريبيةة والشةراف علةو
برامج التكوين،
 إ ةةةاز البحةةةوث والدراسةةةات ذات العاقةةةة مبكافحةةةة الفسةةةاد أو املسةةةاعدة علةةةوإ ازها.
ومن قال التمعن يف صاحيات هاه اهليئة ميكن استنباط أ املشةرع التو سةي مةنمل
اهليئة مهمة ذات شقني األوىل وقائية حمضة وذلك من قال تقديم التوجيهات والعمليات
التحسيسةية والتا يةة ردعيةة مةن قةال اسةتغال املعلومةات والتحةري بشةأ ها وتوظيفهةا
لكشف هةاه اجلةرائم وإيقةاف مرتكبيهةا وتةدابري استشةارية ،وهةي فةس طبيعةة مهةا
اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد علو مستوى التشريع اجلزائري ،إت أ هاا األقري جعل
منها هيئة ادارية من جهةة هلةا اسةتقال مةالي وهلةا سةل ات قا و يةة كتقةديم طلبةات ألي
شخص طبيعي أو معنوي لاطاع علو الولائ واملعلومات ال تراها مفيدة يف حترياتهةا
للكشةةف عةةن أعمةةال الفسةةاد  ،21كمةةا ميكةةن هلةةا اتسةةتعا ة بالنيابةةة العامةةة جلمةةع
األدلة والتحري يف وقائع ذات صلة بالفساد  7/21وحددت املةادة  22مةن هةاا القةا و
عاقة اهليئةة بالسةل ة القضةائية وذلةك بقيامهةا عنةد وصةوهلا إىل وقةائع تشةكل وصةفا
جزائيا بتحويل امللف إىل السيد وزير العةدل حةافظ األقتةا  ،الةاي خي ةر النائةب العةا
املخةتص لتحريةك الةدعوى العموميةة .هةاه السةل ات شةبيهة بسةل ات الضةبط القضةائي
ال

تنةاط بةاملوظفني وأعةوا الدارات وامليةاحل العموميةة ،بال ةافة إىل كو هةا تابعةة

لرئاسة اجلمهورية .الشية الاي يتضارا مع النظا القا و ي اخلا

باهليئات املسةتقلة،

والاي يفرض ختلييهم من أيو تبعية وظيفية أو هيكلية للسةل ة التنفيايةة ،وهةو مةا مت
تفاديه يف القا و التو سي ،وأسند لرئيس اهليئة وأعضائها صاحية أعمال التحقي من
تفتةةيش وحمةةز للولةةائ واملعةةدات واملنقةةوتت ،كمةةا ةةص علةةو أ احملا ةةر والتقةةارير
احملرورة لدى اهليئة تعتمد كحمج تميكن ال عن فيها إت بالزور.
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وبالنسةةبة للتيةةريمل باملمتلكةةات كلةةف القةةا و عةةدد  17لسةةنة  1527املةةؤرخ يف 11
أفريةةةل  1527املتعلةة بالتيةةةريمل علةةةو الشةةةرف مبكاسةةةب أعضةةةاة احلكومةةةة وبعةةةض
األصناف من األعوا العموميني )8( ،دائرة احملاسةبات بتمميةع التيةاريمل علةو الشةرف
باملكاسب اليةادرة عةن أعضةاة احلكومةة وسةائر مةوظفي الدولةة .وقةد توسةع القةا و
التو سي يف حتديد األشخا

اخلا عني لوجوا التيريمل باملكاسب بنةاة علةو تقسةيم

األعوا العموميني حبسب لمناط اخل رل  zones de risqueأي بفرض التيةريمل علةو
األشةةخا

الةةاين يتةةبني أ هةةم أكتةةر عر ةةة مةةن غريهةةم إىل إغةةراةات الفسةةاد ،ويسةةتند

املشرع يف ذلك علو ما تاحظه أجهزة الرقابة وما يرتدد يف وسائل العا وما يةرد علةو
احملاكم اجلزائية من القضايا والتتبعات ،من ذلك أ ةه أصةدر أمةر يتعلة بةإقرار وجةوا
التيةةةريمل باملكاسةةةب بالنسةةةبة لةةةبعض أعةةةوا وزارة النقةةةل والتمهيةةةز وهةةةم األشةةةخا
املكلفو بإجراة امتحا ات السياقة وبتسليم شهادات الفحص الفت للحربات(.)9
غري أ املشكل الاي تتريه مسألة التيريمل باملكاسب هو املتعلة مبةدى قةدرة دائةرة
احملاسةبات علةةو حسةةن اسةتغال املع يةةات الة تتممةةع لةديها ،فالةةدائرة مكلفةةة جبمةةع
التياريمل ت غري وليسا هلا مهمة املتابعة أو التحليل .واملفروض أ تتم معاجلةة املع يةات
آليا بواس ة منظومة معلوماتية يقةع حتيينهةا بيةفة مسةتمرة ويفةرتض أ تكةو دوريةة،
علةةو أ يقةةع الرجةةوع إليهةةا عنةةد ا تهةةاة مهةةا الشةةخص املعةةت يف الق ةةاع العةةا  ،وذلةةك
بتحديةةد أماكةةه عنةةد املغةةادرة ومقار تهةةا مبةةا كةةا يتةةوفر لديةةه مةةن األمةةوال واملةةداقيل
امليروح بها حتةو يتسةنو حتليةل مةدى ت ةاب ت ةور عناصةر الامةة املاليةة ومسةتوى عةيش
ذلك الشوخص مع ما حققةه مةن املةداقيل ،وقيوصةا مةن األجةور واملةنمل واملنةافع العينيةة
قال مباشرة الوظيفة أو األعباة العامة ،ومن شأ هاا النظةا لةو تةوفرت المكا يةات
املاديةةة والبشةةرية لت بيقةةه أ ميكّةةن السةةلط القضةةائية مةةن ميةةادر مثينةةة للمعلومةةات
متكنها من تتبع حاتت الفساد بسهولة أك .

()10

يةةةنص الدسةةةتور التو سةةةي علةةةو أ يقةةةد كبةةةار املةةةوظفني العمةةةوميني تيةةةرحيا عةةةن
ممتلكةةاتهم ،إذ جةةاة يف الفيةةل  11منةةه :لعلةةو كةةل مةةن يتةةوىل رئاسةةة اجلمهوريةةة أو
رئاسةةةة احلكومةةةة أو عضةةةويتها أو عضةةةوية جملةةةس ةةةواا الشةةةعب أو عضةةةوية اهليئةةةات
الدستورية أو أي وظيفة عليا أ ييرح مبكاسبه وف ما يضب ه القا و ل.
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 الباغ عن جرائم الفساد :يف اطار اسرتاتيمية املشةرع التو سةي ملكافحةة الفسةادورحنةو تنفيةةا بنةةود اتفاقيةةة األمةةم املتحةدة ملكافحةةة الفسةةاد واتتفاقيةةة العربيةةة ملكافحةةة
الفسةةاد لسةةنة  2111وتعزيةةزا آلليةةات الكشةةف عةةن مةةواطن الفسةةاد وتتبةةع مرتكبيةةه
وتكريسةةا ملبةةادئ النزاهةةة والشةةفافية والواجبةةات ،ال ة متليهةةا املواطنةةة أصةةدر املشةةرع
التو سةةةي القةةةا و عةةةدد  11املةةةؤرخ يف  17مةةةارجل  2117املتعلة ة بةةةاتباغ عةةةن الفسةةةاد
ومحاية املبلغني .
يف حني

د أ املشرع اجلزائري قد قص محاية الشهود واخل اة واملبلغني يف صةلب

القا و . 11/11
احملةةور التةةا ي :ال تةةدابري القمعيةةة املتخةةاة مةةن طةةرف املشةةرعني اجلزائةةري والتو سةةي
ملكافحة ا لرشوة واتقتاجل يف الق اع العا
أوت :التمريم
 -3علو مستوى التشريع اجلزائري مت اريم الرشوة واتقةتاجل يف الق ةاع العةا يف
القا و رقم  11/11املتعل بالوقاية من الفساد ومكافحته املعدل واملتمم:
منيز يف هاا اليدد ما بني:
أ -الرشوة يف الق اع العا :

يرد يف قا و العقوبات اجلزائةري أي تعريةف لرشةوة،

وإمنا اكتفو املشرع بتحديةد عناصةر هةاه اجلرميةة وآلارهةا ،وقةد عرفهةا الفقةهل بأ هةا
متةةاجرة املوظةةف بأعمةةال وظيفتةةه عةةن طرية طلةةب أو قبةةول أو تلقةةي مةةا يعر ةةه صةةاحب
احلاجة مقابل أداة قدمة أو اتمتناع عن أدائهةال( ،)11ةص القةا و علةو الرشةوة بعنةوا
رشوة املوظفني العموميني وأقا املشرع اجلزائري بنظا لنائية الرشوة ،والةاي يعتمةد أ
الرشوة تشمل جرميتني متميزتني ،األوىل سةلبية والتا يةة إجيابيةة ،وتسةتقل كةل جرميةة
بأركا هةةا ،حي ة ميكةةن أ تقةةع أحةةدهما دو األقةةرى ،إذ أ صةةاحب احلاجةةة يعت ة
فاعا أصليا يف جرمية مستقلة ،أما ظا وحدة الرشةوة فتقةو علةو أ الرشةوة تشةكل
جرمية واحدة بالنظر إىل جوهرها املمتتل يف اتاار بالوظيفةة ،وهةاا اتاةار ت يةتم إت
من طرف من ميلك سل ا الوظيفة وحيافظ علو زاهتها وهةو املوظةف الفاعةل األصةلي
والةةركن األساسةةي فيهةةا أمةةا املرتشةةي فهةةو شةةريك .مةةن قةةال دراسةةة قةةا و الوقايةةة مةةن
الفسةةاد ومكافحتةةه يتضةةمل أ املشةةرع أدقةةل تعةةديات علةةو النيةةو

العقابيةةة القدميةةة
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اخلاصة بالرشوة ،فنص علةو جرميةة رشةوة املوظةف العمةومي يف مةادة واحةدة هةي املةادة
 21من القةا و  ،11/11وألغةو أحكةا املةواد  121 ،121مكةرر 125 ،127 ،مةن
قا و العقوبات ،وبقي املشرع يأقا بنظا لنائية الرشوة أي وجةود جةرميتني :سةلبية مةن
جا ةةب املوظةةف ،وإجيابيةةة مةةن جا ةةب صةةاحب امليةةلحة ،وهمةةا جرميتةةا مسةةتقلتا عةةن
بعضهما.

بالرجوع إىل التشريع اجلزائةري فقةد يةع اليةورتني يف ةص واحةد املةادة  21وأفةرد
كل صورة بفقرة ماف ،ما كا يف ظل قا و العقوبةات حيكمهمةا يةا خمتلفةا
املادة  121امللغاة تضمنا الرشوة السلبية واملادة  125امللغاة تضمنا الرشوة الجيابية.
أ -3 -الرشوة السلبية :تتمتل حسب املةادة  2/21يف متةاجرة املوظةف بأعمةال وظيفتةه
عن طري ال لب مبمةرد قبةول بةأي صةورة مةن اليةور كا ةا ،مزيةة غةري مسةتحقة مةن
طرف املوظف العمومي سواة لنفسه أو لغريه أو لياحل كيا آقر وذلك ألداة أو امتناع
عن أداة عمل يعت من صميم واجباته.

أ -8 -الرشوة اتجيابية :املادة 1/21هي ال تقع من صةاحب احلاجةة وتقةو مبمةرد
عرض أو وعد أو منمل املوظف العمومي سواة بشكل مباشر أو غري مباشر ،سواة كا
ذلك لياحل املوظف ذاته أو شخص آقر أو كيا آقر ،مبزية غري مستحقة بهةدف أداة
أو امتنةاع هةاا األقةري عةن عمةل مةن صةميم واجباتةه،

يشةرتط املشةرع يف الراشةي أيةة

صفة.
ا -اقتاجل املمتلكات من قبل موظف عمومي أو استعماهلا علو رحنو غري الشرعي:
وهو الفعل املعاقب عليه يف املادة  25ال

حلا حمةل املةادة  115مةن ق.ع امللغةاة واملعدلةة

مبوجب املادة  2من القا و رقم  11/11املؤرخ يف 2111/12/2
ومبوجةةب هةةاا التعةةديل :يعاقةةب بةةاحلبس مةةن سةةنتني إىل عشةةر سةةنوات وبغرامةةة مةةن
 211111دع إىل 1111111دع كل موظف عمةومي يبةدد عمةدا أو خيةتلس أو يتلةف أو
حيتمز بدو وجه ح أو يسةتعمل علةو رحنةو غةري شةرعي ليةاحله أو ليةاحل شةخص أو
كيةةا آقةةةر ،أي ممتلكةةات أو أمةةةوال أو أوراق ماليةةة عموميةةةة أو قاصةةة أو أي أشةةةياة
أقرى ذات قيمة عهد بها إليه حبكم وظائفه أو بسببها.
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جر القا و اتقتاجل ،التاف ،التبديد ،واحلمز بدو وجه ح واتستعمال غري
الشرعي ،وذلك مبوجب املادة  25من القا و املتعل بالوقاية من الفساد ومكافحته
 -8علو مستوى التشريع اجلزائي التو سي ،قيوص املشروع الباا التال مةن اجلةزة
األول مةةةن الكتةةةاا التةةةا ي مةةةن اجمللةةةة اجلزائيةةةة إىل اجلةةةرائم املرتكبةةةة مةةةن املةةةوظفني
العموميني وأشباههم.
فبدأ بتعريف املوظف العمومي من أحكا املادة  22ال ورد فيهةا :ل يعتة موظفةا
عموميةا تن بة عليةةه أحكةا هةاا القةةا و كةل شةخص تعهةةد إليةه صةاحيات السةةل ة
العمومية أو يعمل لدى ميلحة من مياحل الدولةة أو ياعةة حمليةة أو ديةوا أو مؤسسةة
عمومية أو منشأة عمومية أو غريها من الاوات ال تساهم يف تسيري مرف عمومي.
ويشبه باملوظف العمومي كل من له صفة املأمور العمومي ومن ا تخب لنيابة ميةلحة
عمومية أو من تعينه العدالة للقيا مبأمورية قضائية .ل
وهةو تعريةف أ ةي مةن ذلةك الةاي اعتمدتةه اتفاقيةة األمةم املتحةدة ملكافحةة الفسةاد
ال

ورد يف مادتها التا ية ،وهو فس التعريف الاي أقةا يةه املشةرع اجلزائةري يف املةادة

 2الفقرة لال من قا و :11/11
أ -يقيد بتعبري لموظف عموميل:
 أي شخص يشغل منيبا تشريعيا أو تنفيايا أو إداريةا أو قضةائيا لةدى دولةة طةرف،سةةواة أك ةا معيونةةا أ منتخبةةا ،دائمةةا أ مؤقتةةا ،مةةدفوع األجةةر أ غةةري مةةدفوع األجةةر،
بيرف النظر عن أقدمية ذلك الشخص؛
 أي شخص يؤدي وظيفة عمومية ،لياحل جهاز عمومي أو منشأة عمومية ،أو يقةدقدمة عمومية ،حسب التعريف الوارد يف القا و الداقلي للدولة ال رف وحسب مةا هةو
م بو يف اجملال القا و ي ذي اليلة لدى تلك الدولة ال رف؛
 أي شخص آقر معروف بأ ه ل موظف عمومي ل يف القا و الداقلي للدولة ال رف.بيد أ ه ألغةراض بعةض التةدابري املعينةة الةواردة يف الفيةل التةا ي مةن هةاه اتتفاقيةة،
جيوز أ يقيد بتعبري لموظف عموميل أي شخص يةؤدي وظيفةة عموميةة أو يقةد قدمةة
عمومية ،حسب التعريف الوارد يف القا و الداقلي للدولة ال رف وحسب ما هةو م بوة
يف اجملال املعت من قا و تلك الدولة ال رف.
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ا -يقيةةد بتعةةبري لموظةةف عمةةومي أجةةنيبل أي شةةخص يشةةغل منيةةبا تشةةريعيا أو
تنفيايا أو إداريا أو قضائيا لدى بلد أجنيب ،سواة أكةا معينةا أ منتخبةا؛ وأي شةخص
ميارجل وظيفة عمومية لياحل بلد أجةنيب ،مبةا يف ذلةك ليةاحل جهةاز عمةومي أو منشةأة
عمومية؛
ع -يقيةةد بتعةةبري لموظةةف مؤسسةةة دوليةةة عموميةةةل أي مسةةتخد مةةد ي دولةةي أو أي
شخص تأذ له مؤسسة من هاا القبيل بأ يتيرف يابة عنها؛ل.
علةو أ املشةرع التو سةةي فيةل بةني جةةرمي

الرشةاة واترتشةةاة فخيةص املةةواد 22

و 21و 21جلرميةةة اترتشةةاة ،وهةةي تلةةك الةة يرتكبهةةا املوظةةف العمةةومي( -عكةةس
املشةةرع اجلزائةةري الةةاي أوردهةةا يف مةةادة واحةةدة كمةةا سةةب وذكر ةةا) -إذ ورد بةةاملواد
املاكورة ما يلي:
املادة  :21لكل شخص ا سحبا عليه صفة املوظف العمومي أو شبهه وفقا ألحكا
هاا القا و ويقبل لنفسه أو لغريه بدو ح سواة بيةفة مباشةرة أو غةري مباشةرة ع ايةا
أو وعةةودا بالع ايةةا أو هةةدايا أو منةةافع كيفمةةا كا ةةا طبيعتهةةا لفعةةل أمةةر مةةن عائ ة
وظيفتةةه ولةةو كةةا حقةةا لكةةن ت يسةةتوجب مقةةابا عليةةه أو لتسةةهيل إ ةةاز أمةةر مةةرتبط
ميائص وظيفته أو لامتناع عن إ از أمر كا من الواجب القيا به يعاقب بالسةمن
ملدة عشرة أعوا وم ية قدرها عف قيمة األشياة ال قبلةها أو مةا مت الوعةد بةه علةو
أ ت تقل اخل ية عن عشرة آتف دينار.
وتقضةةي احملكمةةة بةةنفس احلكةةم حبرمةةا احملكةةو عليةةه مةةن مباشةةرة الوظةةائف
العمومية ومن تسيري املراف العمومية و يابة املياحل العموميةل.
املادة  :25لإذا كا املوظف العمومي أو شبهه هو الباع علةو الرشةاة فةإ العقةاا
املنيو

عليه بالفيل ( 22جديد) من هاه اجمللة يرفع إىل عفهل.

املادة  :24لإذا قبةل املوظةف العمةومي أو شةبهه ع ايةا أو وعةودا بالع ايةا أو هةدايا أو
منةةافع كيفمةةا كا ةةا طبيعتهةةا جةةزاة عمةةا فعلةةه مةةن أمةةور مةةن عائة وظيفتةةه لكةةن ت
يستوجب مقابا عليهةا أو عمةا امتنةع عةن فعلةه وكةا مةن الواجةب عليةه عةد القيةا بةه
يعاقب بالسمن ملدة مخسة أعوا وم ية قدرها مخسة آتف دينارل.
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أما جرمية الرشةاة فقةد قيوةها املشةرع بأحكةا مسةتقلة جةاةت بهةا املةواد  51و52
و:52
املادة  :13ليعاقب بالسمن مدة مخسة أعوا وم ية قدرها مخسة آتف دينةار كةل
شةخص يرشةةو أو حيةةاول أو يرشةو بع ايةةا أو بوعةةود بالع ايةا أو هةةدايا أو منةةافع كيفمةةا
كا ا طبيعتها أحد األشخا

املشار إليهم بالفيةل ( 22جديةد) مةن هةاه اجمللةة لفعةل

أمر من عائ عمله ،ولةو كةا حقةا لكةن ت يسةتوجب مقةابا عليةه أو لتسةهيل إ ةاز
أمر مرتبط ميائص عمله أو لامتناع عن إ از أمر كا من الواجب القيا به.
وهاا العقاا ينسحب علو كل شخص توسط بني الراشي واملرتشي.
ويرفع العقاا إىل

ةعفه إذا وقةع جة األشةخا

املشةار إلةيهم بالفيةل ( 22جديةد)

مةةن هةةاه اجمللةةة علةةو اقةةرتاف األفعةةال املةةاكورة حتةةا طائلةةة العنةةف أو التهديةةد املسةةلط
عليهم شخييا أو علو أحد أفراد عائلتهمل.
املادة  :18ليكو العقاا بالسمن مدة عا وم ية قدرها ألف دينةار إذا

حييةل

من حماولة الرشاة ألر بالفعل .ويكو العقاا بالسمن مدة عامني وم ية قةدرها ألفةا
دينار إذا

حييل من حماولة اجل بالضرا أو التهديد ألر بالفعلل.

املةةادة  :11لت عقةةاا علةةو املرتشةةي أو الواسة ة الةةاي قبةةل كةةل حماكمةةة خية مةةن
تلقاة فسه باترتشاة ويأتي يف آ واحد مبا يتبا ذلكل.
قيةص املشةرع التو سةي أحكامةا قاصةة لةردع اقةتاجل املمتلكةات مةن قبةل
موظف عمومي وردت بها أحكا املواد  51و 51و:57
املادة  :14ليعاقب بالسمن مدة مخسةة عشةر عامةا وم يةة تسةاوي مبلةغ مةا حيكةم
برتجيعه املوظفو العموميو أو أشباههم الاين يأقاو أمةوات بةاطا وذلةك بةأ يةأمروا
باسةةتخا

أو يقبضةةوا أو يقبلةةوا مةةا يعرفةةو عةةد وجوبةةه أو يتمةةاوزوا املقةةدار الواجةةب

لإلدارات املنتسبني إليها.
كما ميكن زيادة علو ذلك احلكم عليهم بالعقوبات التكميلية املقةرورة بالفيةل 1
من هاته اجمللة.ل
املادة  :10ل يعاقب بالسمن مةدة عشةرة أعةوا وم يةة تسةاوي قيمةة املنفعةة املتحيةل
عليهةةا أو املضةةرة احلاصةةلة لةةإلدارة املوظةةف العمةةومي أو شةةبهه وكةةل مةةدير أو عضةةو أو
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مسةةتخد بإحةةدى اجلماعةةات العموميةةة احملليةةة أو اجلمعيةةات ذات امليةةلحة القوميةةة أو
بإحدى املؤسسات العمومية ذات اليبغة اليناعية والتمارية أو الشركات الة تسةاهم
الدولة يف رأجل ماهلا بيفة مباشرة أو غري مباشرة بنيةيب مةا أو الشةركات التابعةة إىل
اجلماعات العموميةة احملليةة مكلّةف مبقتضةو وظيفةه ببيةع أو صةنع أو شةراة أو إدارة أو
حفةةظ أي مكاسةةب اسةةتغل صةةفته تسةةتخا

فائةةدة ت وجةةه هلةةا لنفسةةه أو لغةةريه أو

لإل رار بالدارة أو قالف الرتاتيب املن بقة علو تلك العمليات لتحقي الفائدة أو إحلاق
الضرر املشار إليهما.ل
املادة  :11ليعاقب بالسمن مدة مخسة أعوا وم يةة تسةاوي قيمةة الفائةدة املتحيةل
عليها كل شخص ممن ذكر بالفيل املتقد أقةا أو قبةل أي ربةمل لنفسةه أو لغةريه بةأي
كيفية كا ا يف أمر توىل إدارته أو الشراف عليه أو حفظه كليا أو جزئيا أو أقا أي
فائدة كا ا يف أمر هو مكلف بالذ بالدفع فيه أو بتيفيتهل.
وحرصا منه يف محاية املال العا ج ور املشةروع التو سةي مسةاهمة املوظةف العمةومي يف
رأمسال منشأة قاصة ختضع لرقابتةه حبكةم وظيفتةه أو مشةاركته يف تسةيريها ،حتةو
وإ كا ذلك بعد ا تهاة صفته الوظيفية.
كمةةا جةةر تعةةاطي املوظةةف العمةةومي لنشةةاط قةةا

لةةه عاقةةة مبباشةةرة مهامةةه دو

ترقيص مسب يف ذلك  .وهو ما يا عليه املادتا  57مكرر و 57لالتا.
املادة  11مكرر :ليعاقب بالسمن مدة لالة أعوا وم يةة قةدرها لالةة آتف دينةار
كةةةل موظةةةف عمةةةومي يعمةةةد وهةةةو يف حالةةةة املباشةةةرة أو عةةةد املباشةةةرة أو الحلةةةاق إىل
املساهمة بنفسه أو بواسة ة بعمةل أو بةرأجل مةال يف سةري منشةأة قاصةة قا ةعة حبكةم
مهامه لرقابته أو كا مكلفا بإبرا العقود معها أو كا عنيةرا فةاعا يف إبةرا تلةك
العقود.
وحيطّ العقةاا إىل عةامني والغرامةة إىل إىل ألفةي دينةار بالنسةبة إىل املوظةف العمةومي
الةةاي اسةةتغل صةةفته السةةابقة وعمةةد إىل هةةاه املسةةاهمة قبةةل ا قضةةاة مخةةس سةةنوات مةةن
ا ق اعه هائيا عن ممارسة مهامه وذلك لتحقي فائةدة لنفسةه أو لغةريه أو لحلةاق

ةرر

بالدارة.ل
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املةةادة  11لالتةةا :ليعاقةةب بالسةةمن مةةدة عةةامني الةةنني وم يةةة قةةدرها ألفةةا دينةةار كةةل
موظةةف عمةةومي يعمةةد وهةةو يف حالةةة املباشةةرة أو عةةد املباشةةرة أو الحلةةاق إىل ممارسةةة
شاط قا

مبقابل له عاقة مباشرة مبهامه دو أ يكو له ترقيص مسب يف ذلك.

وتضبط شروط احليول علو ترقيص من قبل الدارة وإجراةاته بأمر.
ويسةةتهدف إىل فةةس العقةةاا كةةل موظةةف عمةةومي يقةةرتف هةةاا الفعةةل قبةةل ا قضةةاة
مخس سنوات من ا ق اعةه هائيةا عةن ممارسةة مهامةه و يكةن مرقيةا لةه قا و ةا يف
ذلك.ل
كمةةا يشةةمل اتقةةتاجل أيضةةا اتسةةتياة علةةو الرسةةو والعقةةود والولةةائ واملنقةةوتت
التابعة للمؤسسات العمومية ال يعمل املوظف العمومي لديها وهةو مضةمو املادتةا 55
و:111
املادة  :11ليعاقب بالسمن مدة عشرين عاما وم ية تساوي قيمة مةا وقةع اتسةتياة
علي ةه ،كةةل موظةةف عمةةومي أو شةةبهه واملةةؤمتن أو احملتسةةب العمةةومي ،وكةةل مةةدير أو
عضةةةو أو مسةةةتخد بإحةةةدى اجلماعةةةات العموميةةةة احملليةةةة أو اجلمعيةةةات ذات امليةةةلحة
القومية أو بإحدى املؤسسةات العموميةة ذات اليةبغة اليةناعية والتماريةة أو الشةركات
ال تساهم الدولة يف رأجل ماهلا مباشرة أو بيفة غري مباشرة بنييب ما أو الشةركات
التابعةةة إىل اجلماعةةات العموميةةة احملليةةة الةةاي تيةةرف بةةدو وجةةه يف أمةةوال عموميةةة أو
قاصةةة أو اقتلسةةها أو اقةةتلس حممةةا قائمةةة مقامهةةا أو رقاعةةا أو رسةةوما أو عقةةودا أو
منقةوتت كا ةا بيةده مبقتضةو وظيفةه أو حووهلةةا بةأيو كيفيةة كا ةا .وتنسةحب وجوبةةا
أحكا الفيل  52علو اجلرائم املنيو

عليها بهاا الفيل .ل

املادة  :366ليعاقب بالسمن مدة عشرة أعوا وم ية قدرها ألف دينار كل موظةف
عمةةومي أو شةةبهه يسةةرق أو خيةةتلس أو يزيةةل العقةةود أو الرسةةو املةةؤمتن عليهةةا مبقتضةةو
وظيفه وميكن احلكم عليه زيةادة علةو ذلةك بالعقوبةات التكميليةة املقةرورة بالفيةل 1
من هاته اجمللة.ل
املاحظ أ املشرع اجلزائري قيص هلاه اجلرمية أحكاما قاصةة صةلب املةادة 25
فقط كما و حنا سابقا.
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لا يا :العقاا
إ ةةافة إىل التمةةريم ميتةةل العقةةاا الش ة التةةا ي يف القاعةةدة اجلزائيةةة ،وقةةد حاولنةةا
تلخيص أهم املاحظات ميو

السياسة العقابية املتبعة مةن طةرف املشةرع اجلزائةري

والتو سي فيما خيص مكافحةة الفسةاد بيةفة عامةة والرشةوة واتقةتاجل قيوصةا يف
النقاط التالية:
يةةع املشةةرع اجلزائةةري صةةور جةةرائم الفسةةاد مبةةا فيهةةا جةةرائم الرشةةوة واتقةةتاجل
التقليدية واملستحدلة يف قا و واحد مستقل ،وقد قالف املشرع اجلزائري بةالك ظةريه
التو سةةي الةةاي تةةرر جةةرائم الفسةةاد متنةةالرة بةةني يةةو

املدو ةةة اجلزائيةةة إ تيةةور

املشكلة خيتلف يف البلدين مما يرتتةب عنةه اقةتاف احللةول ،ومةن لةم تبةاين التوجهةات
التشريعية ،وبالك يكو املشةرع قةد أقةرع هةاه اجلةرائم مةن مدو ةة قةا و العقوبةات،
وقيةص هلةا قا و ةا مسةتقا ،إ املاحظةة األوليةة بالنسةبة للعقوبةات املقةررة جلرميةة
الرشوة هي انيمل هاه اجلرمية ،وذلك تعتبارات سياسية وقا و ية.وت ب علو جرميةة
الرشوة مبختلف أشكاهلا يف حني

د أ املشرع التو سي تةدروع يف ردع جةرائم الرشةاة

مةةن اجلنحةةة إىل اجلنايةةة وذلةةك حبسةةب تائمهةةا وال ةةرق املسةتعملة فيهةةا إت أ ةةه يف فةةس
الوقا كافأ املرشي أو الواس ة الاي خي من تلقاة فسةه عةن تلقةي املوظةف العمةومي
لرشةةوة ويقةةد دلةةيا علةةو ذلةةك ،بةةأ أعفةةاه مةةن العقةةاا ،واهلةةدف مةةن ذلةةك هةةو تشةةميع
العا عن ارتكاا هاه اجلرائم قبل احملاكمة من أجلها.
علو أ املشرع أقر أحكاما قاصة جبرائم الرتشاة املقرتفة من القضةاة صةلب املةواد
 22و 25و 51من اجمللة اجلزائية وشدد فيها وال ورد فيها ما يلي:
املادة  :22ليعاقب بالسمن مدة عشرين عامةا القا ةي الةاي يرتشةي مبناسةبة جرميةة
تقتضةةي عقةةاا مرتكبهةةا بالعةةدا أو بالسةةمن بقيةةة العمةةر سةةواة كةةا أقةةا الرشةةوة
مليلحة املتهم أو ملضرته.ل
املادة  :21لإذا وقع مبوجب ارتشةاة القا ةي عقةاا املةتهم بالسةمن ملةدة معينةة بعقةاا
أشد فنفس العقةاا حيكةم بةه علةو ذلةك القا ةي علةو أ ت يقةل العقةاا احملكةو بةه
علو هاا األقري عن عشرة أعوا سمنا.ل
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املادة  :16ليعاقب بالسمن مدة عا كل قاض
املنيو

جيرح يف فسه ،فيمةا عةدا اليةور

عليها بالفيل  22وما بعده من هاه اجمللةة ،بعةد قبولةه عا يةة أو قفيةة ممةن

هو طرفا يف قضية منشورة لديه أشياة أو قيما أو أي مبالغ مالية.ل
أورد املرسو الطاري عدد  121قيا ة األما ة
وبالرجوع إىل أحكا اجمللة اجلزائية

من قائمة جرائم الفساد .

د أ املشرع قد قيوص هلا املةادة  257الة

ورد فيها :ل يعاقب بالسمن مدة لالة أعوا وم ية قةدرها مائتةا وأربعةو دينةارا كةل
من خيتلس أو يتلةف أو حيةاول أ خيةتلس أو يتلةف سةندات أو قةودا أو سةلعا أو رقاعةا أو
وصوتت أو غري ذلك من الكتايب املتضمنة تلتزا أو إبراة أو القا ية بهما

تسلم له

إت علةةو وجةةه الكةةراة أو الوديعةةة أو الوكالةةة أو التولقةةة أو العةةارة أو ألجةةل عمةةل معةةني
بةةأجر أو بدو ةةه بشةةرط ترجيعهةةا أو إحضةةارها أو اسةةتعماهلا يف أمةةر معةةني قاصةةدا بةةالك
ال رار بأربابها أو املتيرفني فيها أو من هي بأيديهم.
ويكو العقاا بالسمن مدة عشرة أعوا إذا كةا اجلةا ي وكةيا أو مسةتخدما أو
قادمةةا أو أجةةري يومةةه ليةةاحب الشةةية املخةةتلس أو وليةةا أو وصةةيا أو ةةاظرا أو مقةةدما أو
مؤمتنا أو متيرفا قضائيا أو مديرا لوقف أو مستخدما به.ل
كمةا

اةر بعةض األفعةال املرتب ةة جبرميةة اقةتاجل األمةوال العموميةة 24

كتحويل هاه األموال أو قلها أو إيداعها بقيد إقفائها أو حيازتها أو التيرف فيها.

أما العقوبات ال أقرها املشرع اجلزائري للشخص ال بيعي تنقسم إىل عقوبةات
أصلية وعقوبات تكميلية
 -3العقوبات األصلية جلرميةة الرشةوة :العقوبةات األصةلية جلرميةة الرشةوة هةي تلةك
ال جيوز فيها احلكم دو أ تقرت بأية عقوبة أقرى(.)12
أ -يعاقب كل موظف عمومي طلب أو قبل بشكل مباشةر أو غةري مباشةر مزيةة غةري
مستحقة لنفسةه أو ليةاحل شةخص آقةر أو كيةا آقةر آلداة عمةل أو اتمتنةاع عةن آداة
عمةل مةن واجباتةه ،بةاحلبس مةن سةنتني ) (2إىل عشةر سةنوات) ، (10وبغرامةة مةن
200.000دع إىل .000.000 1دع.

()13

ا -يعاقةةةب بةةةاحلبس مةةةن سةةةنتني إىل عشةةةر سةةةنوات وبغرامةةةة مةةةن 211111دع إىل
 1111111دع كل موظف عمومي يبدد عمدا أو خيتلس أو يتلف أو حيتمز بةدو وجةه
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حة  ،أو يسةةتعمل علةةو حمةةو غةةري شةةرعي ليةةاحله أو ليةةاحل شةةخص أو كيةةا آقةةر أي
ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو قاصة أو أي أشياة أقةرى ذات قيمةة عهةد
بها حبكم وظيفته أو بسببها.
كما أقر املشرع يف املادة  12املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي عن جةرائم الفسةاد
طبقا لقا و العقوبات.
 -8العقوبةات التكميليةة جلرميةة الرشةوة :إ ةافة إىل العقوبةات األصةلية السةابقة
الاكر ميكن للمهة القضائية املختية أ حتكةم علةو اجلةا ي بعقوبةة أو أكتةر مةن
العقوبات التكميلية املنيو
التكميليةة هةي تلةك الة
احلاتت ال

عليهةا يف قةا و العقوبةات وهةي جوازيةة( ،)14والعقوبةات

ت جيةوز احلكةم بهةا مسةتقلة عةن عقوبةة أصةلية فيمةا عةدا

ينص عليها القا و صراحة ،وهي أما إجبارية أو اقتيارية(0)15

وتتمتل هاه العقوبةات يف احلمةز القةا و ي ،احلرمةا مةن ممارسةة احلقةوق الوطنيةة
واملد ية والعائليةة ،حتديةد القامةة ،املنةع مةن القامةة ،امليةادرة اجلزئيةة لألمةوال املنةع
املؤقا من ممارسة مهنة أو شاط ،إغةاق مؤسسةة ،القيةاة مةن اليةفقات العموميةة،
احلظةر مةن إصةدار شةيكات و/أو اسةتعمال ب اقةات الةدفع ،تعلية أو سةحب رقيةة
السياقة أو إلغائها مع املنع من استيةدار رقيةة جديةدة ،سةحب جةواز السةفر ،شةر أو
تعلي حكم أو قرار الدا ة(0)16
 أورد املشرع جمموعة ظروف وأعاار من شأ ها أ ترفةع العقوبةة أو ختفةض منهةا أوتعفو منها أصا.

أ -الظةروف املشةددة :لقةد شةدد املشةرع مةن العقوبةات السةالبة للحريةة احلةبس دو
التشديد يف الغرامة ،إذا كا مرتكب اجلرمية قا يا ،أوموظفا ميارجل وظيفةة عليةا
يف الدولةةة أو
ومكافحتةه ،أو

ةةاب ا عموميةةا ،أو عضةةوا يف اهليئةةة الوطنيةةة للوقايةةة مةةن الفسةةاد
ةاب ا أو عةو شةرطة (قضةائية ،أو ممةن ميةارجل بعةض صةاحيات

الشرطة القضائية ،أو موظف أما ة

بط ،حي جعل العقوبةة السةالبة للحريةة احلةبس

من عشر 10سنوات إىل ) ( 20سنة ،وبنفس الغرامة املقررة للمرمية املرتكبة)17( ،وما
ياحظ علو هاا التشديد أ ه ت يشمل صورة الرشةوة يف جمةال اليةفقات العموميةة أل
العقوبة األصلية املقدرة هلاه األقرية هي احلبس من عشر )  ( 10سةنوات إىل عشةرين (
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) 20سنة ،وهي فس عقوبة التشديد ،من جهة أقةرى يبةدو هةاا التشةديد أكتةر وقعةا
بالنسةبة للرشةوة يف الق ةاع اخلةا

(الرشةوة الجيابيةة) لكةو العقوبةة املقةدرة هلةاه
تشرتط فيها

األقرية غري مرتفعة من احية ،من احية أقرى كو الرشوة الجيابية

صفات قاصة بالراشي مما يورد احتمات أ يكو أحد الفئات املعنية بالتشديد.

ا -األعةاار املعفيةة واملخففةة جلرميةة :إ املشةرع وكمةا سةب القةول قةد شةدد يف
جرميةة الرشةوة علةو النحةو الةاي سةب بيا ةه ،إت أ ةه ومةن جا ةب آقةر قةد فةتمل اجملةال
لاستفادة من بعض أحكا قا و الوقاية من الفساد ومكافحتةه مةن قةال إمكا يةة
العفاة من العقوبة أو إ قاصها إىل النيف يف حالتني.

 إذا بةادر مرتكةب جرميةة الرشةوة واتقةتاجل ،وقبةل مباشةرة إجةراةات املتابعةةبالباغ عن اجلرمية وساعد علو معرفة مرتكبيها ،فإ ةه يسةتفيد مةن األعةاار املعفيةة
من العقوبة إذا قا مرتكب اجلرمية أو املشارر يف ارتكابها ،وبعد مباشةرة إجةراةات
املتابعةة باملسةاعدة يف القةبض علةو شةخص أو أكتةر مةن األشةخا
ارتكابها ،فإ ه يستفيد من ختفيض العقوبة إىل النيف.

الضةالعني يف

()18

وتبدو غاية املشرع من تكريسه هلاه األقرية حافزا لألشخا

الاين

لعوا يف هاه

اجلرائم من أجل الرتاجع عن ذلك قبل فوات األوا هاامن جهةة ،ومةن جهةة أقةرى فةإ
أفعال مرتكيب جرائم الرشوة ،وال اعلهم يستفيدو من التخفيف متةل البةاغ عةن
شركائهم قد تساعد يف عمليات املتابعة والتحري للكشف عن باقي املابسات ،ورمبا
أطراف وجهات أقرى مساهمة يف هاه اجلرائم.

 سل ات القا ي اجلزائي اتستتنائية يف مكافحة الرشوة واتقتاجل يف الق ةاعالعا
و ظرا لل بيعة اخلاصة جلرائم الفساد ،فإ املشةرع اجلزائةري رأى أ ةه مةن املناسةب
ملكافحة هاه اجلرائم استحداث جزاةات جديدة تكميلية بال ةافة إىل تلةك املعروفةة
يف قا و العقوبات وال

تعد وحدها كافية ملواجهة هةاه اجلةرائم ،وهةاا حملاصةرة

هةاه الظةاهرة و ةما عةد اسةتفادة مرتكبيهةا مةن عائةداتها غةري املشةروعة ،فأجةاز
للمهة القضائية ال

تنظر يف الدعوى العمومية التيريمل بب ا كل عقد أو صةفقة أو

براةة أو امتياز أو ترقيص متحيل عليه من ارتكاا إحدى جةرائم الفسةاد،

()19
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السةةةل ة تقتضةةةي تكوينةةةا قاصةةةا للقا ةةةي الةةةاي يسةةةتعملها ومعرفةةةة كافيةةةة بالنظةةةا
القا و ي لليفقات العمومية ا افة إىل حسن تقدير الظروف واألحةوال الة مةن املائةم
فيها اب ال اليفقة أل هاه السل ة اقتياريةة وليسةا وجوبيةة ،كمةا أ ةه جيةب مراعةاة
الغري حسن النية،
 كمةا أع ةي للقضةاة اجلزائةي سةل ة ميةادرة العائةدات واألمةوال غةري املشةروعة:النااة عن ارتكاا جرمية الرشوة يف خمتلف أشةكاهلا ،مةع مراعةاة حةاتت اسةرتجاع
األرصدة أو حقوق الغري حسن النية ،كما ميكن أ حتكم اجلهة القضائية عند إدا ة
اجلا ي برد ما أقاه تيمة ارتكابه جرمية الرشوة مبختلف أشكاهلا ،أو برد قيمة مةا
حيل عليه من منفعة أو ربمل ،وين ب هاا احلكةم يف حالةة ا تقةال األمةوال إىل أصةول
اجلا ي أو فروعه أو إقوته أو زوجةه أو أصةهاره سةواة بقيةا تلةك األمةوال (علةو حاهلةا أو
وقع حتويلها إىل مكاسب أقرى.

()20

إ امليادرة تتخا شكلني أساسيني:
 ميةادرة قا و يةة :كةأ ييةدر قةا و يقضةي مبيةادرة أمةار معينةة تابعةة لةبعضاألشخا  ،ومتاله ميادرة أمار البايةات يف تةو س غةداة اتسةتقال وميةادرة أمةار
الرئيس الساب لتو س وحاشيته وأفراد عائلته بعد التورة.
 ميةةادرة جزائيةةة :تقضةةي بهةةا احمل ةاكم يف شةةكل عقوبةةات تكميليةةة وهةةو إجةةراةتتخاه أيضا بعض الدارات متل إدارة الديوا ة ( اجلمارر ) .
وعلو هاا األساجل سعا الدولة التو سية غداة التةورة إىل إصةدار مرسةو يف ميةادرة
أمةةوال وممتلكةةات علةةو ملةةك الةةرئيس السةةاب وعائلتةةه وحاشةةيته واملقةةربني منةةه وهةةو
املرسو عدد  12لسةنة  2111املةؤرخ يف  11مةارجل  2111الةاي ورد يف مادتةه األوىل :ل
تيةادر لفائةدة الدولةة التو سةةية وفة الشةروط املنيةو

عليهةةا بهةاا املرسةو ويف تةةاريخ

إصةةداره ،ييةةع األمةةوال املنقولةةة والعقاريةةة واحلقةةوق املكتسةةبة بعةةد  7ةةوفم 1527
والراجعة للرئيس السةاب للممهوريةة التو سةية زيةن العابةدين بةن احلةاع محةدة بةن احلةاع
حسن بن علي وزوجته ليلو بنا حممةد بةن رحومةة ال رابلسةي وبقيةة األشةخا

املبيةنني

بالقائمةةة امللحقةةة بهةةاا املرسةةو وغريهةةم ممةةن قةةد يتبةةا حيةةوهلم علةةو أمةةوال منقولةةة أو
عقارية أو حقوق جراة عاقتهم بأولئك األشخا .
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وت متةةس امليةةادرة املقةةررة مبقتضةةو هةةاا املرسةةو مةةن حقةةوق الةةدائنني يف امل البةةة
بالوفةةاة بةةديو هم املرتتبةةةة قبةةل  11جةةةا في  ،2111علةةو أ يةةتم ذلةةةك وفةة الجةةةراةات
احملددة بأحكا هاا املرسو  .ل
يا املادة التالتة علو إحداث جلنة تسمو جلنة امليادرة تتكو مةن قضةاة عةدليني
وإداريةةةني ومةةةاليني وبعةةةض ممةةةتلني عةةةن وزارات أقةةةرى تكةةةو مهمتهةةةا القيةةةا جبميةةةع
الجةةراةات الداريةةة والقا و يةةة الازمةةة لنقةةل األمةةوال العقاريةةة واملنقولةةة واحلقةةوق لفائةةدة
الدولة ،ومن اجل ذلك فإ ه حي هلا:
 طلب ييع املعلومات ال متكنها من القيةا مبهامهةا واتطةاع علةو الولةائ الةت لبهةةا مةةن اهلياكةةل الداريةةة واملؤسسةةات العموميةةة واخلاصةةة مهمةةا كةةا صةةنفها ومةةن
ييع احملاكم مهما كا ا درجتها دو أ اابه بالسر املهت .
 طلب الذ بإجراة ييع أعمال البحة والتقيةي الة خيوهلةا التشةريع اجلةاري بةهالعمل وتعيني ق اة بغرض الكشف عن األموال املنقولة والعقارية واحلقوق امليادرة .
 طلةةب إجةةراة ييةةع الجةةراةات الةة متكةةن مةةن حفةةظ املكاسةةب امليةةادرة مةةناحملاكم املختية.

()21

قةةروع املشةةرع اجلزائةةري عةةن القواعةةد العامةةة يف مسةةألة التقةةاد فاملةةادة  11تقةةرر يف
فقرتها األوىل أ جرائم الفساد بالنسبة للعقوبة ،والدعوى العموميةة فةا تتقةاد البتةة إذ
مت حتويلها إىل قةارع الةوطن وكنةا نتظةر تعةديل املةادة  2مكةرر مةن قةا و الجةراةات
اجلزائية ،وال حسةبها ت تتقةاد الةدعوى العموميةة بالنسةبة جلةرائم الرشةوة واقةتاجل
األموال العمومية وهي من جرائم الفساد حتةو ولةو بقيةا عائةدات الجةرا داقةل الةوطن
لكن املشرع اجلزائري يف األمر رقم  11/12املتضمن تعديل قا و الجراةات اجلزائية
غفل هاه النق ةة ،وبةالرجوع إىل املةادة  11الفقةرة التالتةة ذكةرت أ جةرائم اتقةتاجل
تكو مدة تقاد الدعوى العمومية مساوية للحةد األقيةو للعقوبةة املقةررة هلةا وهةي 11
سنوات  .يف التشةريع التو سةي

يةتم التنيةيص علةو مةدة التقةاد للةدعوى العموميةة أو

العقوبات املقررة هلةا كمةا أوصةا بةالك اتتفاقيةة األمميةة ،وبالتةالي اعتمةاد األحكةا
العامة.
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لالتا :أساليب التحري اخلاصة واألق اا اجلزائية املتخيية
 -3أورد املشةرع اجلزائةري أسةاليب التحةري اخلاصةة يف تعةديل  2111/12/21رقةم
 22/11وميكةن تيةنيف هةاه األسةاليب إىل اعةرتاض املراسةات واألصةوات والتقةاط
اليور والتسرا أو كما مساه قا و الوقاية من الفساد ومكافحتةه أسةلوا اتقةرتاق،
ويعرف الفقه أساليب التحري اخلاصة بكو ها تلك العمليات أو الجراةات أو التقنيةات
الة

تسةتخدمها الضةب ية القضةائية حتةا مراقبةة وإشةراف السةل ة القضةائية ،بغيةة

البح والتحةري عةن اجلةرائم اخل ةرية املقةررة يف قةا و العقوبةات ،ويةع األدلةة عنهةا
والكشةف عةن مرتكبيهةا ،وذلةك دو علةم ور ةا األشةخا

املعنةيني .كمةا

ةد أ

املشةرع قةد وسةع يف أسةاليب البحة والتحةري مبواكبتةه خمتلةف التشةريعات اجلنائيةة
األقرى يف سبيل كشف اجلرائم للحد من الفساد.

ةابط لشةرطة القضةائية يف حالةة مةا إذا كةا

وبةالك وسةع املشةرع مةن اقتيةا

التحقية التمهيةدي الةاي جيريةه خيةص إحةدى اجلةرائم املتعلقةة باملخةدرات أو تبيةيض
األموال أو املتعلقة بالتشريع اخلا

باليرف أو املاسة بأ ظمة املعاجلة اآللية للمع يات

واجلرمية املنظمةة العةابرة احلةدود الوطنيةة وكةاا جةرائم الفسةاد املنيةو

يف القةا و

 .11/11فقةةةد أصةةةبمل مبوجةةةب القةةةا و  22 -11املعةةةدل واملةةةتمم لقةةةا و الجةةةراةات
اجلزائية ،يتمتع باقتياصات أوسع يف سبيل تسهيل إجراةات البح والتحري عن تلك
اجلرائم وكشف مرتكبيها ،فما ياحظ هنا أ التشريع عدد هاه اجلرائم علو سبيل
احلير ،وقد يرجع هاا للخ ورة الجرامية هلاه األفعةال وألرهةا علةو السياسةة العامةة
يف الدولةة واقتيةادها ،أمةا إذا كا ةا هةاه األعمةال يف غةري هةاه اجلةرائم فإجراؤهةا
باطل(.)22
وقةد أدرع املشةرع أسةاليب التحةري اخلاصةة يف قةا و الجةراةات اجلزائيةة املعةدل
واملتمم ( ،)2وكاا

من قا و الوقاية مةن الفسةاد ومكافحتةه ،وذلةك مةن أجةل تسةهل

يةع األدلةة املتعلقةة بةاجلرائم املنيةو

عليهةا يف القةا و  .بالنسةبة للمشةرع التو سةي

ليسا هنار أحكا قاصة متعلقة بالبح والتحري والتحقية يف هةاه اجلةرائم كمةا
يةتم التنيةيص علةو مةدد التقةاد للةدعوى العموميةة أو العقوبةات املقةررة هلةا كمةا
أوصا بالك اتتفاقية األممية ،وبالتالي اعتماد األحكا العامة.
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 -8أ شأ املشرع اجلزائةري ،وذلةك مبوجةب قةا و الجةراةات مبقتضةو القةا و رقةم
 11/11املؤرخ يف  10وفم  ، 2004و يف إطار مكافحته لإلجرا اخل ري ما اص لمل
علو تسميته باألق اا اجلزائية املتخييةة ،وأقةر هلةا بنظةر بعةض أ ةواع اجلةرائم علةو
سبيل احلير ،و يكن قبل صدور األمر رقم  11/11املةتمم للقةا و  11 /11يةدرع
جرائم الفساد منها بيريمل العبارة رغم يه علو جرمية تبيةيض األمةوال ،الة تعةةد
مةةن بني أهم جرائم الفساد املاسة باملال العا  ،والة تةدقل

ةمن تِعةداد اجلةرائم الة

تنظر فيها األق اا اجلزائية مبوجب قا و الجراةات اجلزائية ،ليتم استدرار ذلك يف
املةادة  24مكةرر  1مةن اتمةر  11/11املةاكور أعةاه ،لتيةبمل بةالك جرائةةم الفسةاد
قا عة تقتيا

تلك األق اا ،هو فس منهاع املشرع التو سي حي مت ا شةاة ق ب

قضةةائي بتةةو س العاصةةمة مهمتةةه النظةةر يف اجلةةرائم اتقتيةةادية واملاليةةة كمظهةةر مةةن
مظاهر الفساد.

 امليدر :الرائد الرمسةي للممهوريةة التو سةية قةا و أساسةي عةدد 11مةؤرخ يف 0ديسم . 8630
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قامتةةة:
يف هاية هاه الورقةة الة حاولنةا مةن قاهلةا و ةع مقاربةة بةني التشةريعني اجلزائةري
والتو سي فيمةا خيةص الوقايةة مةن الرشةوة واتقةتاجل ومكافحتهمةا يف الق ةاع العةا ،
مةةن قةةال الرتكيةةز علةةو واقةةع الطةةار التشةةريعي يف كةةا القةةا و ني،

ةةد أ التشةةريع

اجلزائري هو التشريع العربي واملغاربي الوحيد الاي ا فرد ،وأقر قا و ا قاصا ومفيا
ملكافحةةةة جةةةرائم الفسةةةاد وهةةةو القةةةا و  11/11املعةةةدل واملةةةتمم ،يف مقابةةةل التشةةةريع
التو سي اخلا

مبكافحة الفساد قد قلط ما بةني قةا و إ شةاة هيئةة أو إدارة أو جلنةة

ملكافحة الفساد وبني قةوا ني قاصةة ملكافحةة جةرائم الفسةاد ،حتةدد مبوجبهةا جةرائم
الفساد من حي األركا والعناصر العقوبات وسواها من األحكا اخلاصة بهةا ،رغةم
مةةا متولتةةه مسةةألة مكافحةةة الفسةةاد كإحةةدى الشةةكاليات العوييةةة ،ال ة كةةا مةةن
املفةةروض إيائهةةا العنايةةة الازمةةة يف تةةو س منةةا أمةةد طويةةل ظةةرا تسةةتفحاهلا ،فتش ةتوا
النيو

املتعلقة بهةا وتعةدودها علةو غةرار اجمللةة اجلزائيةة أو جملةة الجةراةات اجلزائيةة

والقا و املتعل بالتيريمل علو الشةرف مبكاسةب أعضةاة احلكومةة وبعةض األصةناف
من األعوا العمومني.
ويف فس السياق ،صدر كل مةن القةا و األساسةي عةدد  22لسةنة  2111املةؤرخ يف
 21مارجل  2111املتعل باحل يف النفةاذ للمعلومةة ومةؤقورا القةا و األساسةي عةدد 11
لسةةنة  2117املةةؤرخ يف  7مةةارجل  2117املتعل ة بةةالباغ عةةن الفسةةاد ومحايةةة املةةبلّغني،
كما صةدر قةا و ل شةاة ق ةب قضةائي مةالي متخيةص يف قضةايا الفسةاد الكة ى،
ممةةةا جعةةةل ال رية ة ت يةةةزال طةةةويا لو ةةةع ركةةةائز فاعلةةةة يف مكافحةةةة الفسةةةاد رغةةةم
إ شاة اهليئة الدستورية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

وبالنسبة للرشوة واتقتاجل يف الق اع العا فقد أبدى املشةرع اجلزائةري حسةن يتةه
يف مكافحتهما سواة يف يو

قا و مكافحة الفساد رقةم  11/11املعةدل واملةتمم،

وحتةةو يف التعةةديات األقةةرية ال ة مسةةا الدسةةتور ،حي ة اعت ة الفسةةاد قيا ةةة للةةوطن
وطريقا للمرمية املنظمة ،ويف هاا اتطار اصبمل محاية اتقتياد الوطت من أي شةكل
من أشكال التاعب ،أو اتقةتاجل ،أو الرشةوة ،أو التمةارة غةري املشةروعة والتعسةف،
أو اتستحواذ ،أو امليادرة غري املشروعة فرض عني علو كل مةواطن ومسةؤول حماربةة
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الفساد حسب املادة  21من الدستور ،مةن قةال منةع اسةتغال الوظةائف أو العهةدات يف
مؤسسةةات الدولةةة لكسةةب التةةراة ،ووسةةيلة خلدمةةة امليةةاحل اخلاصةةة ... ،كةةل ملةةك
يكتسةةةب عةةةن طريةة الرشةةةوة ،مهمةةةا كا ةةةا طبيعتةةةه ،يكةةةو حمةةةل ميةةةادرة طبقةةةا
للقا و  ،...وكالك األمر رقم  12/11املعدل لقا و الجةراةات اجلزائيةة يف مادتةه 21
مكةةرر 1حي ة منحةةا لوكيةةل اجلمهوريةةة يف حالةةة جةةرائم الفسةةاد أ ميةةدد أمةةر من ةع
الشةةخص الةةاي توجةةد

ةةده دتئةةل تةةرجمل

ةةلوعه يف هةةاه اجلرميةةة مةةن مغةةادرة الةةرتاا

الوطت إىل غاية ات تهاة من التحريات ،وهو فس منهةاع املشةرع التو سةي رغةم اقةتاف
القراةات واملن لقات حي ورد يف الدستور لحتر

الدولة علو حسن التيةرف يف املةال

العمومي وتتخا التدابري الازمة ليرفه حسب أولويات اتقتياد الوطتل.
ممةا سةةب يةل إىل إجابةةة علةو إشةةكالية ورقتنةا أ العلةةة لةيس يف الرادة التشةةريعية
بقدر غياا إرادة سياسية ملكافحةة الرشةوة واتقةتاجل مةن جا ةب السةل ات اجلزائريةة
وحتو التو سية ،مقار ة مع معدل منوهما كترة فضائمل الفساد دلةيا علةو تفشةي اآلفةة
ال

طالا خمتلف أجهزة الدولة الاي غرقا يف الرشوة واتقةتاجل ،ابتةداة مةن إدارات

اخلدمات ال تتعامل مةع املةواطن العةادي إىل اعلةو هةر حية اليةفقات الكة ى بةني
رجال األعمال والشركات.

لةةاا فةةنحن ةةرى أ ةةه ينبغةةي أوت -وقبةةل اتلتةةزا مبنظومةةة قا و يةةة ت بةةد مةةن اتلتةةزا
مبنظومةةة قةةيم وأقةةاق إ سةةا ية ودينيةةة وقا و يةةة يف جمتمعاتنةةا ،وهةةي أساسةةا موجةةودة
ولكنها حتتاع إىل تفعيل علو مستويات لالةة :فرديةة وجمتمعيةة ومؤسسةاتية (سياسةية-
اقتيادية)..
وإزاة هاا الداة اتقتيادي واتجتماعي اخل ري ،فةإ هنةار عةدة مقرتحةات ميكةن
األقا بها يف هاا اجلا ب وأهمها .

أوت :تعةةديل النظةةا السةةاب بغةةرض رفةةع حمةةم املكافةةآت التشةةميعية سةةواة املاديةةة أو
املعنوية لكل مةن يُةدلي مبعلومةات عةن جةرائم حقيقيةة تتعلة بالرشةوة ،يف سةبيل محايةة
اليةاحل العةةا  ،وإ كةةا الدتة مبعلومةةات يف هةةاا اخليةةو

هةةو واجةةب وطةةت ميليةةه

الضمري علو املوظف أو الفرد ،كما حيبا النص علو تنةوع تلةك املكافةآت الة تع ةو
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ملن يُبلغ عن متل هاه اجلرائم ،فضا علو توفري كل الضما ات حلماية الشةخص الةاي
يبلغ عنها .

لا يةةا :تفعيةةل دور ييةةع اجلهةةات ذات اليةةلة مبكافحةةة الرشةةوة واتقةةتاجل ،حي ة
يبدأ دورها قبةل وقةوع اجلرميةة ولةيس بعةدها ،حتةو ت تتفةاقم األمةور وبةالك يُهةدر املةال
العا وييبمل التدقل بعد ذلك متأقرا .

لالتا :مبا أ ةه رمبةا يكةو أ السةبب الكةامن قلةف جرميةة الرشةوة هةو الوسةاطة أو
احملسوبية ،لاا جيب مكافحة هاا اجلا ب بفعالية أكة وبنحةو أشةد ممةا هةو وارد يف
ظةا مكافحةة الرشةوة ،حية إ هةةاا املةدقل يعةد الةدافع األول جلرميةة الرشةةوة ،إىل
جا ةةةب توعيةةةة املةةةواطن م ةةةورة اجلرميةةةة وتو ةةةيمل الجةةةراةات الةة ميكنةةةه اختاذهةةةا
واجلهات ال

يلمأ إليها لإلباغ عنها .

رابعةةا :تفعيةةل مو ةةوع الةةردع العةةا واخلةةا

وتسةةريع احلكةةم يف هةةاه اجلرميةةة حتةةو

تظل حا رة يف ذهن اجملتمع وأفراده ،حي يُاحظ أ صدور األحكةا اخلاصةة حبة
اجلناة جبرائم الرشوة تكو بعد سنوات من وقةوع اجلرميةة إىل جا ةب أهميةة شةر تلةك
األحكا اليادرة

د اجلناة يف جرائم الرشوة واتقةتاجل يف الق ةاع العةا باعتبارهةا

أموال الشعب قبل كل ش  ،يف اليحف وأجهزة العا .

قامسةةا:

ةةرورة التنسةةي بةةني اهليئةةة الوطنيةةة ملكافحةةة الفسةةاد واهليئةةات الرقابيةةة

األقرى املعنية مبكافحة الفساد والرشوة مع

رورة تفعيل دور اهليئات الرقابية كافة.

اهلةوامةةش واملراجةةةع:
 -إ قياجل الفساد بلغة الحياةات ليس أمرا سها طاملةا أ املشةرتكني فيةه ليسةوا متعةاو ني يف هةاا
اليدد .وتقد ا ملنظمة العاملية للشفافية وهي منظمة رائةدة يف جمةال حماربةة الفسةاد لالةة معةايري تقةو
بتحديتها سنويا لقياجل الفساد وهي :مؤشر إدرار الفساد (القائم علو آراة اخل اة حول أحةوال البلةدا
الفاسدة) ،والبارومرت العاملي للفساد (القائم علو است اعات مواقف الرأي العا وق تهم مع الفسةاد،
واست اع دافعي الرشوة الاي يبح يف استعداد الشركات األجنبية لدفع الرشوة .كما تقو املنظمةة
العاملية للشفافية بنشر تقرير دولي حول الفساد علو موقعها
)www.globalcorruptionreport.org/(0

كما يقو البنك الدولي كالك جبمع معلومات خمتلفة حول الفساد وينشره علو موقعه
www.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/datatools.htm
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( -)1علو أ يكو هاا التيريمل قال الشهر الةاي يعقةب تةاريخ تنيةيب املوظةف يف وظيفتةه أو بدايةة
عهدته ات تخابية ،وجيدد فور كل زيةادة معتة ة يف الامةة املاليةة للموظةف العمةومي ،بةنفس الكيفيةة
ال مت فيها التيريمل األول ،كما جيب التيةريمل باملمتلكةات عنةد هايةة العهةدة ات تخابيةة أو ا تهةاة
اخلدمة .هاا وحيتوي التيريمل باملمتلكات املنيو

عليه باملادة 04من قةا و  11/11املتعلة بالوقايةة

من الفساد ومكافحته ،جردا لألمار العقارية واملنقولة ال حيوزها املكتتب أو أوتده القير ولو يف
الشيوع يف اجلزائرو /أو يف اخلارع.

ويكو التيريمل حسب ما يلي:
 أما الرئيس األول للمحكمة العليا بالنسبة* :رئيس اجلمهورية * .أعضاة ال ملا * .رئيس اجمللةسالدسةتوري وأعضةاؤه * .رئةيس احلكومةة وأعضةائها * .رئةيس جملةس احملاسةبة * .حمةافظ بنةك
اجلزائر *.السفراة *القنا صلة * .الوتة * .القضاة.
 -أما اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد بالنسبة* :لرؤساة وأعضاة اجملالس الشعبية احمللية املنتخبة.

* أما بالنسبة لباقي فئةات املةوظفني العمةوميني فيةتم حتديةد كيفيةة التيةريمل باملمتلكةات عةن طرية
التنظةةيم وقةةد حةةدد املرسةةو الرئاسةةي رقةةم  111-11املةةؤرخ يف  22ةةوفم  2111كيفيةةات التيةةريمل
بالنسبة هلاه الفئة املستتناة من املادة السادسة.
مةع الشةارة أ حمتةوى التيةريمل باملمتلكةات بالنسةبة للفئةة األوىل مةا عةدا القضةاة ينشةر يف اجلريةدة
الرمسية للممهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية قةال الشةهرين املةواليني لتةاريخ ا تخةاا املعنةيني أو
تسلمهم ملهامهم.
يف حني يكو التيريمل باملمتلكات للفئة التا ية من املوظفني حمل شر عةن طرية التعلية يف لوحةة العا ةات
مبقر البلدية أو الوتية حسب احلالة قال شهر.

( -)2الفيل  2من املرسو الطاري عدد 121لسنة  2111مةؤرخ يف  11ةوفم  2111يتعلة مبكافحةة
الفساد.
( -)3الفيل  1من املرسو الطاري عدد 121لسنة  2111مةؤرخ يف  11ةوفم  2111يتعلة مبكافحةة
الفساد.
( -)4الفيل  1من املرسو الطاري عدد 121لسنة  2111مةؤرخ يف  11ةوفم  2111يتعلة مبكافحةة
الفساد.
( -)5الفيل  1من املرسو الطاري عدد 121لسنة  2111مةؤرخ يف  11ةوفم  2111يتعلة مبكافحةة
الفساد.
( -)6الفيل  7من املرسو الطاري عدد 121لسنة  2111مةؤرخ يف  11ةوفم  2111يتعلة مبكافحةة
الفساد.
( -)7الفيل  2من املرسو الطاري عدد 121لسنة  2111مةؤرخ يف  11ةوفم  2111يتعلة مبكافحةة
الفساد.
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 -املرسةةو عةةدد  7لسةةنة  2111املةةؤرخ يف  12فيفةةري  2111املتعل ة بإحةةداث اللمنةةة الوطنيةةة لتقيةةي
احلقائ حول الرشوة والفساد.
( -)8صدر ت بيقا هلاا القا و األمر عدد  112لسةنة  1527املةؤرخ يف  11أفريةل  1527املتعلة بضةبط
متةةال وحمتةةوى التيةةريمل علةةو الشةةرف مبكاسةةب أعضةةاة احلكومةةة وبعةةض األصةةناف مةةن األعةةوا
العموميني الاي عو ه األمر عدد  111لسنة  1555املؤرخ يف  27فيفري 1555
 -أ شئا دائرة احملاسبات عمةا بأحكةا دسةتور اجلمهوريةة األوىل اليةادر سةنة  ،1515الةاي ةص
بفيله  15كما قمل بالقا و الدستوري عدد  11لسنة  1557املؤروخ يف  27أكتوبر  1557علو أ :
ليرتكب جملس الدولة من هيئتني:
 )1احملكمة الدارية،
 )2دائرة احملاسبات.
يضبط القا و تنظيم جملس الدولة وهيئتيه ،كما حيدد مشموتت أ ظارها والجراةات املتبعة لديهال.
وقةةد أحةةدلا دائةةرة احملاسةةبات فعلي ةا مبوجةةب القةةا و عةةدد  2لسةةنة  1512املةةؤرخ يف  2مةةارجل 1512
واملتعلة بتنظةةيم دائةةرة احملاسةةبات واملةةنقمل واملةةتمم بالقةةا و عةةدد  17لسةةنة  1571املةةؤرخ يف  21أفريةةل
 1571وبالقا و األساسي عدد  22لسنة  1551املؤرخ يف  25أكتوبر  1551وبالقا و األساسي عدد
 71لسةةنة  2111املةةؤرخ يف  17جويليةةة  2111وبالقةةا و األساسةةي عةةدد  2لسةةنة  2112املةةؤرخ يف 25
جا في  ، 2112وهي تتخا شةكل هيئةة عليةا للروقابةة تسةهر علةو حسةن التيةروف يف األمةوال العموميةة
وتساهم بالك يف احرتا قواعد املساةلة والشفافية ومبادئ احلكم الرشيد.
( -)9أمر عدد  1121لسنة  2111مؤرخ يف  2ديسم  2111يتعل بضبط قائمة أعةوا الوكالةة الفنيةة
للنقل ال ي اخلا عني للتيريمل علو الشرف باملكاسب.

( -)10أمحةد الةورفلي :مقاومةة الفسةاد يف تةو س قبةةل  11جةا في  2111وبعةده ،مداقلةة ألقيةا يف إطةةار
ةةدوة علميةةة حةةول املشةةاركة اجملتمعيةةة يف مكافحةةة الفسةةاد وآفةةاق ت ويرهةةا يف العةةا العربةةي ،فةةاجل
اململكة املغربية 21 -15 -ديسم ،2111

.12

( -)11أحسةةةن سةةةنقوقة :الةةةوجيز يف القةةةا و اجلزائةةةي اخلةةةا  ،اجلةةةزة التةةةا ي ،دار هومةةةة ،اجلزائةةةر
العاصمة،2117 ،

.17

( -)12املادة  11فقرة  2من األمر رقم  111-11املتضمن قا و العقوبات املعدل واملتمم.
( -)13املادة  21فقرة  2من القا و رقم  ،11-11املتعل بالوقاية من الفساد ومكافحته املعدل واملتمم.
( -)14املادة  11من القا و رقم  ،11-11املتعل بالوقاية من الفساد ومكافحته املعدل واملتمم.
( -)15املادة  1فقرة  2من األمر رقم  111-11املتضمن قا و العقوبات املعدل واملتمم املعدل واملتمم.
( -)16املادة  5من األمر رقم  111-11املتضمن قا و العقوبات املعدل واملتمم املعدل واملتمم.
( -)17املادة  12من القا و رقم  ،11-11املتعل بالوقاية من الفساد ومكافحته املعدل واملتمم.
( -)18املادة  15من القا و رقم  ،11-11املتعل بالوقاية من الفساد ومكافحته املعدل واملتمم.
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( -)19املادة  11من القا و رقم  ،11-11املتعل بالوقاية من الفساد ومكافحته املعدل واملتمم.
( -)20املادة  11فقرتةا  2و 2مةن القةا و رقةم  ،11-11املتعلة بالوقايةة مةن الفسةاد ومكافحتةه املعةدل
واملتمم.
( -)21حممد ال اهر احلمدي :جرائم الفساد يف الق اعني العا واخلا  ،ةدوة اتااهةات احلديتةة يف
القا و اجلزائي الداري ،جامعة الدول العربية،

 ،21علو املوقع اللكرتو ي:

https: //carjj.org/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9/1515

( -)22ير الدين هنو ي ودارين يقدح ،الضب ية القضائية يف القا و اجلزائةري ،دار هومةة ،اجلزائةر،
،2115
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