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ملخــص:
يعتر اإل ل مر أهر املوا ـ ع الـ تءـرد
للدقــايف يف دــال مكافحــة جــرائر الفســاد.
فهــو مــر الوســائن الرئ سـ ة ــلد املكافحــة،
وآل ة هامة للكش عر مقرتيف هلد اجلرائر
وملحقتهر .غـ أ عمل ـة اإل ـل

اإل ــل إىل إحجــام اطفــراد عــر الق ــام ـن ل
ا

مما يؤثر سلبًا على املتا عات ،و التالي إفلت
اجملرمني مر العقاح.
الكلمــــات املفتاح ــــة:

ـث ا مـا

* -املؤل املُراسن.
fear that the reporter will be
followed up by the crime of false
fraud,
fear
of
losing
job
position…ect.
These risks to the reporting
process lead to the reluctance of
individuals to report certain acts to
the concerned authorities; thus, the
impunity of criminals.
;Keywords: Corruption revealers
;Motivation
Whistleblower
for
corruption; Protection.

ــات والســـلءات املعد ـــة ـــبعد اطفعـــال،

ف ز؛ مبلد عر الفساد؛

اشــــفي الفســـــاد؛
اية.

Abstract:
Reportingis one of the most
important topics to be discussed in
the fight against corruption crimes.
It is one of the key means of this
fight and an important mechanism
for detecting and prosecuting the
perpetrators of these crimes.
However, the reporting process
often encounters barriers that
prevent it from being completed,
including fear of retaliation, fear of
the reporter becoming a defendant,
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مقدمــة:
مر ني التحديات ال تواجه اجملتمع الدولي ال وم ظاهرة الفساد ،وال تعـد ظـاهرة
مر بـة تتـداخن ف هــا اط عــاد اإلقتصــادية واإلجتماع ـة والثقاف ــة والس اسـ ة ،و ــا آثــار
ســلب ة متعــددة أهمهــا التــ ث الســل ي علــى التدم ــة مــر خــلل تبديــد اطمــوال واملــوارد
واإلمكانات وإساءة توج هها فتدحره عر أهدافها .وعل ه فن مكافحة الفسـاد ل سـت
خ ــارا ،و جهــد جهــة مع دــة و فــرد معــني ــن هــو جهــد و ــي بــب أ يــدعر ــنرادة
س اس ة للبة وإلتزام م ع الفاعلني يف اجملتمع.
ومـــر ـــني أهـــر ارآل ـــات الــ إعتمـــدتها العديـــد مـــر اإلتفاق ـــات الدول ـــة واإلقل م ـــة
اية

ملكافحة الفساد ،آل ة

ن شخص يسـاعد يف الكشـ عـر جرميـة مـر جـرائر

الفساد ،سـواء أ ـانوا شـهودا أو مـبلغني أو خـراء أو

ـحايا .و ـالدظر إىل الـدور البـالد

اطهم ة اللي يلعبه هؤ ء اطشخاص يف الكش املبكر عر اجلرمية أو الوقايـة مدهـا،
فن إ ختاذ إجراءات

حلمـايتهر تعتـر

فزهر وتـدا

ـرورة قصـو

الدسـبة ملكافحـة

جرائر الفساد.
وتقديرا لدور

اشفي الفساد اللير ميدو السـلءات املختصـة مبعلومـات هامـة عـر

جــرائر الفســاد ،ــادرت العديــد مــر الــدول ســر قــوانني حلمــايتهر عــد املصــادقة علــى
اإلتفاق ات الدول ة ال ختـص مكافحـة الفسـاد واجلرميـة املدظمـة ،ح ـ أ ـحى مـر
الضــروري تــوف قدــوات متاحــة لإل ــل مبعلومــاتهر ،و

افــة أشــكال

ــايتهر مــر

اإلنتقام.
وعل ــه يءــرد هدــا التســاؤل حــول

ف ــة مواجهــة هــلد التحــديات وجتاوزهــا علــى

الصــع دير الــدولي والــداخلي ،هــلا مــا دفعدــا إىل الــر ط ــني مو ــو اإل ــل ومو ــو
التحف ز ،ح

أ هلا اطخ  -التحف ز -أو التشج ع ي خل عـدة لـور وأشـكال ،فقـد

يكــو التحف ــز علــى اإل ــل الــداخلي والــلي يــتر مــر ــره املــوظفني والعمــال داخــن
املؤسسات اللير يكتشفو سلو ات وأفعال فساد،

ما ميكـر أ يكـو التحف ـز

على اإل ل اظارجي مر قبن املوا دني.
وعل ــه فاإلشــكال ة ال ـ

رحهــا ملداقشــة هــلا املو ــو هــي

ــارآتي :مــا مــد

فعال ة نظام التحف ز على اإل ل للكش على جرائر الفساد؟
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ل لـــها ومداقشـــتها ـــد مـــر إ ـــار مفـــاه مي لتو ـ ـ ح عـــد املصـــءلحات

وقبـــن

تقسـ ر املو ــو إىل حمــورير ح ـ نتدــاول يف اطول ماه ــة اإل ــل

واملفــاه ر ،وعل ــه

والتحف ـــز ،دمـــا رصـــص الثـــاني لتءب قـــات نظـــام التحف ـــز يف اإلتفاق ـــات الدول ـــة
والتشريعات الو د ة.
احملور اطول :ماه ـة اإل ـل
نظرا للمخا ر املتعددة ال يشكلها الفساد والـ قـد تهـدد أمـر وإسـتقرار الـدول،
فقد ألبح عبء مكافحة الفساد يقع على اجلم ـع سـواء دول أو مدظمـات حكوم ـة أو
غ ـ حكوم ــة و ــللك أفــراد اجملتمــع املــدني ،وذلــك ســر إتفاق ــات دول ــة وإقل م ــة
وو ع إسرتات ج ات وآل ات فعالة ملكافحة الفساد.
مر ني ارآل ات ال
ظهرت فكـرة

إستحداثها حملار ة جرائر الفسـاد،

ايـة

اشـف ها ،ح ـ

اشـفي اجلـرائر يف الو يـات املتحـدة اطمريك ـة سـدة  ،9113عدـدما

انت عصا ات املاف ا ت خل تعهدا على أعضائها كتر اطسرار ،وما إ يقـرر أحـدهر
خله ذلك تقوم العصا ات تصف ته هو وأسرته ،وأول رجن يلقى
عر جرائر املاف ا ال

شـفه

اية سبب

ا يدتمي إل ها هـو " ـار وزا" ،والـلي لـب مـر الشـر ة

أسرته مقا ن أسرار عائلة املاف ا الـ يدتمـي إل هـا والشـهادة

ايـة

ـد رئ سـه يف احملكمـة،

فوافقت السلءات وظلت الشر ة تدقن أسرته مر مكا إىل آخر وال فرتة احملا مة
ال إستمرت عامني ،و عد خرو " ار وزا" ،دأت مشكلته هو وعائلته ،إذ

ـا مـر

الصـعب نقلـهر مـر مكـا إىل آخـر ـوال الوقـت ،ح دهـا إقـرتد أحـد احملـامني يف وزارة
العدل مدح الشهود وعائلتهر هويات مزيفة وإرسا ر إىل مكا

يعرفهر ف ه أحد مع

توف السكر والعمن ،وقد ولد هلا اإلجـراء لـد السـلءات اطمريك ـة فكـرة إقـرار
ايــة

اشــفي اجلــرائر

سدة .9120

ــنجراء قــانوني عــد ســر قــانو ملكافحــة اجلرميــة املدظمــة

()1

وعل ـه وقبـن البحـ يف هـلد ارآل ــات إرت يدـا تو ـ ح وشـرد مصـءلحي اإل ــل (أو )
والتحف ز (ثان ا).
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أو  -اإل ل :
اإل ل هو إجـراء أو دموعـة مـر اإلجـراءات يقـوم هـا شـخص أو عـدة أشـخاص قـد
يكــو طي مــدهر مر ــز قــانوني يف الواقعــة اإلجرام ــة ،ســواء دد ــا عل ــه أو مــدع ا
ــاحلقوق املدن ــة أو حتــى مــتهر ،وقــد يكــو
اإلجراء

ــللك فــردا عاديــا ،يهــده الفــرد هــلا

ق ق مصلحة عامة أو خالة ومر ثر

السلءة للق ام دورها يف الولول إىل احلق قة.

ق ق العدالـة ،ويوجـه هـلا اإلجـراء إىل
()2

واإل ل عر الفساد يعتر شكن مر أشكال حرية الرأي والتعب
جهــة نقــوق اإلنســا الــلي

()3

 ،للا يرتبط مـر

فلتهــا املواث ــق الدول ــة ح ـ نــص العهــد الــدولي للحقــوق

املدن ة والس اس ة ( )4يف املادة  1الفقرة اطوىل على أنه" :لكن فرد احلـق يف احلريـة ويف
اطما على شخصه ،و بوز توق

أحد أو إعتقاله تعسفا ،و بوز حرما أحد مـر

حريته إ طسباح يدص عل ها القانو و بقا لإلجـراء املقـرر ف ـه" ،فضـل عـر أنـه أحـد
الصــور احلديثــة للموا دــة ،فواج ـب

ــن مــوا ر املشــار ة يف احلفــاظ علــى املصــلحة

العامة مر خلل مساعدته للسلءات يف الكش عر الفساد(.)5
ــلا يعتــر املبلغ ـو مــر أهــر املتعــاونني مــع القضــاء والــلير يســاهمو يف مكافحــة
اجلرمية ،ونعي هر اطشخاص اللير يقومو ن ل السلءات املختصة ي وقائع تتعلق
فعــال درمــة وفقــا للقــوانني الدافــلة ســواء

ــانوا مــوظفني رع ـ ني أو أفــراد عــاديني

و غد الدظر عر إقامة دعو خبصوص اجلرمية حمن البل .
ونظرا للمر ز اللي
الدول ة إهتماما
جاءت

ب ا ،ح

()6

تله املبلد يف مكافحة الفساد فقد أولت له مدظمـة الشـفاف ة
تلخص يف ملة مر املبادئ الدول ة لقانو

اية املـبلغني

ت عدوا "املمارسات القانون ة حلماية املبلغني الداخل ني ودعر التبل ـد الـداخلي

مر أجن املصلحة العامة" ،فكا الرت

ز الكب على اإل ـل الـداخلي نظـرا طهم تـه
ن مر القءاعني العام واظـاص فكـث ا

يف

ش ممارسات الفساد ال تكو يف

مــا

جــر املوظفــو عــر اإل ــل عــر التجــاوزات ال ـ تقــع يف

ــة عملــهر ختوفــا مــر

املتا عات اإلدارية والقضائ ة مدها جرمية إفشاء السر املهي.
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ثان ا -التحف ز:
 -1مفهومــــــه :يف احلق قــة التحف ــز "أو احلــوافز" مو ــو مــر موا ـ ع إدارة املــوارد
البشرية ،يراد ه العمل ة الـ تسـم ح ـدفع اطفـراد و ـريكهر مـر خـلل دوافـع مع دـة
حنو سلوع معني أو لل دهودات مع دة قصد

ق ق هده معني.

ما يعره نه تدم ة الرغبة يف لل مسـتو أعلـى مـر اجلهـود حنـو

ق ـق أهـداه

املؤسسة ،على أ تؤدي هلد اجلهـود إىل إشـبا عـد اإلحت اجـات عدـد اطفـراد ،أي أ
رع اإلنسا لإلستجا ة.

احلوافز هي املث ات ال

()7

إذا التحف ز »  « Motivationهي أ جتعن شخصا متحمسـا للق ـام شـيء مـا ،طنـه
يرتع آثارا إبا ـة علـى نفسـ ة الفـرد ف قـدم علـى العمـن املءلـوح مدـه ويقـدم أفضـن مـا
لديه .فمر هلا املدءلق يظهر التحف ز
مـــؤثر خـــارجي
املءلوح.

محرع أساسي إلقدام اطفراد على اإل ل فهـو

ـــرع شـــعور اإلنســـا وبعلـــه يســـلك ســـلو ا مع دـــا لتحق ـــق ا ـــده

()8

 -2أنوا التحف ز :تدقسر احلوافز إىل حوافز مادية وحوافز معدوية ،فاملادية تتمثن يف
التعويضات واملكاف ات املادية أي

ـن مـا يـدفع للفـرد يف شـكن نقـدي أو عـ ي ،أمـا

املعدوية فقد تكو على شكن الشكر والثداء والتقدير أو تسه ن الرتق ة.
 -3أهم ــة التحف ــز :نعتبــار أ التحف ــز (التشــج ع) هــو أســلوح إلســتمالة اطفــراد
و سب و ئهر وحثهر على

ق ق أهداه مع دـة ( .)9ف هم تـه تتجلـى يف ذلـك احلمـاق

اللي يبعثه التحف ز ( دوع ـه) يف نفسـ ة اطفـراد لإلقـدام علـى

ق ـق هـده معـني ،ويف

هلا الصدد يقول تشارلز شواح "إني أعتر قدرتي على إثارة احلماق ني الدـاق أعظـر
رلـــ د أ متلكـــه وأفضـــن ريقـــة إلخـــرا أفضـــن مـــا يف الرجـــال تكـــو تقـــديرهر
وتشج عهر(،)10

ما يسـاهر التحف ـز درجـة

ني اطفراد مبا يضمر

ق ق اطهداه املتكاملة.

ـب ة يف تدم ـة رود التعـاو والتكافـن
()11

ثالثا -العلقة ني التحف ز واإل ل يف مكافحة جرائر الفساد:
لدراسة العلقـة ـني التحف ـز واإل ـل عـر جـرائر الفسـاد ،يدبغـي أو إ ـراز لـا ر
اإل ل عر جرائر الفساد أو

ما يعر عده إ ءهاد

()12

اشفي الفساد .مر ـني هـلد

املخا ر:
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 -1يصءدم واجب اإل ل عر جرائر الفساد ضوا ط السر املهي.
 -2حق احلصول على املعلومات يصءدم مع حق
إذا فالضوا ط التدظ م ة والقانون ة ال

اية املصدر.

كر املوظ

ول دو إقدام هلا اطخـ

على اإل ل .
 -3التخوه مر اإلنتقام مده ومر أسرته وأقار ه.
 -4إعتبار ع د املوا دني أ اإل ـل عـر الفسـاد ميثـن شـكل مـر أشـكال الوشـاية
علــى ارآخــرير( )13نظــرا للثقافــة الســلب ة لإل ــل عــر الفســاد( )14يدظــر للمبلــد علــى أنــه
للك التخـوه مـر الوقـو يف جرميـة الوشـاية الكاذ ـة معاقـب عل هـا املـادة

جاسوق

 300مر قانو العقو ات.
 -5عدم

ايـة حسـر الد ـة إذا تعلـق اطمـر ـاإل ل اظـا ئ ولـ س اإل ـل الك ـدي

(املعاقــــب عل ــــه املــــادة  91مــــر قــــانو ( )15()09 -01املتعلــــق الوقايــــة مــــر الفســــاد
ومكافحته( واللي

توي على معلومـات ملفقـة وغـ لـح حة غايتـه تصـف ة حسـا ات

شخص ة مع املبلد عل هر.
 -6الشــعور لــد املــوا ر عــدم جــدو اإل ــل عــر الفســاد لعــدم التعامــن اجلــدي مــع
البلغــات ،يف حــني املبــادئ الدول ــة تؤ ــد علــى التعامــن يديــة مــع م ــع البلغــات.
للك املبالغة يف اإلعفاء مر العقو ة خالة.
 -7الكث مر الداق يفكرو يف

ش الفساد ل س فقط ظوفهر مـر اإلنتقـام

لكر أيضا ظوفهر مر خسارة علقاتهر يف العمن وخارجـه ف لـبح إ ـءهاد

اشـفي

الفساد مر التحديات ال تواجه مو و اإل ل عر جرائر الفساد
هـــلد املخـــا ر تصـــبح عائقـــا أمـــام إقـــدام الدـــاق لإل ـــل عـــر اجلـــرائر إذ

ــ

نتخءاها؟ ونتجاوزها؟ مر هدا ترز العلقة ني التحف ز الـلي سـبق لدـا تداولـه يف احملـور
اطول واإل ــل
اإلعفاء والتخف
يتخــل شــكن
شكن

آل ــة للكشـ عــر جــرائر الفســاد والــلي ي خــل عــدة أشــكال ولــور
مر العقو ة الدسـبة للفـاعلني والشـر اء يف جـرائر الفسـاد
ايــة خالــة للمــبلغني إذا

مـا

ــانوا مــوا دني عــاديني أو مــوظفني ،أو يف

ف ز مادي عر ريق مكافآت مال ة.
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احملور الثاني :تء ب قات نظام التحف ز على اإل ل عر جرائر الفساد يف املواث ق الدول ة
والتشريعات الو د ة
يلعـــب

اشـــفو الفســـاد دورا جوهريـــا يف

شـ ـ الفســـاد واإلحت ـــال وســـوء اإلدارة

وغ هــا مــر اإلعتــداءات ال ـ تهــدد الصــحة والدظــام العــام ،والدزاهــة املال ــة ،وحقــوق
اإلنســا والب ــة والقــانو  ،ـاإل ل عــر معلومــات عــر مثــن هــلد اجلــرائر ،فقــد ســاعد
اشفي الفساد يف إنقاذ أرواد حصر ا ومل ارات الدو رات مر اطموال العامـة ،مـع
مدع الفضائح والكوار املدبثقة مر التفاقر )16(.ولتحف ز اطشخاص على الق ام اإل ل
عــر اجلــرائر صــفة عامــة وعلــى اظصــوص جــرائر الفســاد الـ ألــبحت جــرائر عــا رة
للحدود ،حرلت العديد مر اإلتفاق ات الدول ة على إقرار عدة تدا

حلمايـة

جرائر الفساد ،وشجعت هلد اإلتفاق ـات الـدول اطعضـاء علـى و ـع تـدا
تدا

اشـفي

تشـريع ة أو

أخر تراها حمفزة على الكش عـر جـرائر الفسـاد ،مـر ـني هـلد التـدا

مـا

ص اطشـخاص الضـالعني يف إرتكـاح اجلرميـة أو شـر ائهر (أو ) ،ومدهـا التـدا
اظالة نماية املبلغني (ثان ا).
أو  -التحف ز على اإل ل الدسبة لألشخاص املتهمني والشر اء يف جرائر الفساد
عــد أ أ ــحت مكافحــة الفســاد يم ــع أشــكاله مــر املبــادئ الثا تــة يف اطنظمــة
الدول ــة لــادقت اجلزائــر علــى العديــد مــر اإلتفاق ــات ســواء علــى املســتو الــدولي أو
اإلقل مي ،وقد ادر املشر اجلزائري إىل سر قانو مكافحة الفساد والوقاية مدـه سـدة
 ،)17(2001ح

جاء هلا القانو مكمل للقوانني ذات الءا ع اجلزائي س ما قـانو

العقو ات وقانو اإلجراءات اجلزائ ـة ،وجـاء ذلـك يف إ ـار مواءمـة التشـريع الـو ي مـع
أحكام إتفاق ة اطمر املتحدة ملكافحة الفساد املعتمـدة مـر قبـن اجلمع ـة العامـة لألمـر
املتحــدة د ويــورع يــوم  39أ تــو ر  2003املصــادق عل هــا( .)18وقــد أقــر عــدة تــدا
حلماية

اشـفي جـرائر الفسـاد مدهـا التخف ـ واإلعفـاء مـر العقو ـة ( )9ومدهـا تـدا

أخر حلمايتهر (.)2
 -1اإلعفــاء مــر العقو ــة وختف فهــا

محفــز للكش ـ عــر جــرائر الفســاد :أقــرت

إتفاق ة اطمر املتحدة ملكافحة الفساد يف املادة 33
الفساد ح

أوجبت على

ن دولة ره إختـاذ تـدا

ايـة خالـة ـاملبلغني أو

اشـفي

قانون ـة مداسـبة لتـوف احلمايـة
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مــر أي معاملــة مســو

ــا طي شــخص يقــوم ،نســر ن ــة وطســباح وج هــة ،ــن ل

السلءات املختصة ي وقائع تتعلق فعال درمة وفقا لد ا تفاق ة.
وقد نصت املادة  32على أ تتخل

ن دولة ره تدا

مداسبة لتشج ع اطشـخاص

اللير يشـار و أو شـار وا يف إرتكـاح فعـن دـرم وفقـا ـلد اإلتفاق ـة علـى تقـدير
معلومـــات مف ـــدة إىل الســـلءات املختصـــة طغـــرا

التحق ـــق واإلثبـــات ،وعلـــى تـــوف

مساعدة فعل ة حمددة للسلءات املختصة ميكر أ تسهر يف حرما اجلداة مر عائـدات
وإسرتداد تلك العائدات .مر ني هلد التدا  ،إمكان ة ختف
عونا

عقو ة املتهر اللي يقـدم

ب ا يف عمل ات التحق ق أو امللحقة ش فعن درم وفق لد اإلتفاق ة .و لا

مـــدح احلصـــانة مـــر امللحقـــة القضـــائ ة ،طي شـــخص يقـــدم عونـــا

ـــب ا يف عمل ـــات

التحق ق أو امللحقة ش فعن دـرم وفقـا ـدد اإلتفاق ـة .ونفـس التـدا

أقرتهـا املـادة

 02/21مـــر إتفاق ـــة اطمـــر املتحـــدة ملكافحـ ـة اجلرميـــة املدظمـــة عـــر الو د ـــة لســـدة
.2000

()19

ونص املشر اجلزائري علـى نظـام اإلعفـاء مـر العقو ـة وختف فهـا مبوجـب نـص املـادة
 09/12مر قانو العقو ات

()20

ت عدوا "اطعلار القانون ة"،

ما أورد أيضا قـانو

الوقايــة مــر الفســاد ومكافحتــه  )21( 09 -01اإلعفــاء والتخف ـ مــر العقو ــة الدســبة
لكاشفي جرائر الفساد مبوجب نص املادة  91ح

خـص يف الفقـرة اطوىل مدهـا نظـام

اإلعفــاء علــى أ  " :يســتف د مــر اطعــلار املعف ــة مــر العقو ــة املدصــوص عل هــا يف قــانو
العقو ات،

ن مر إرتكب أو شارع يف جرمية أو أ ثر مـر اجلـرائر املدصـوص عل هـا

يف هـــلا القـــانو  ،وقـــام قبـــن مباشـــرة إجـــراءات املتا عـــة ـــن ل الســـلءات اإلداريـــة أو
القضائ ة أو اجلهات املعد ة ،عر اجلرمية وساعد على معرفة مرتكب ها".
وعل ـه ولكـي يسـتف د

اشـ جرميـة الفسـاد مـر اإلعفــاء مـر العقـاح بـب تــوافر

شروط نقرأها يف نص املادة  91السالفة الل ر وهي:
 أ يتر اإل ل قبن مباشرة إجراءات املتا عة. وأ يساهر اإل ل يف معرفة املتور ني يف إرتكا ها.إذا توافر العلر املعفي مر العقاح

كر القا ي نعفاء مر العقو ة.

657

جملة الباحث للدراسات األكادميية ــــــــــــــــــ اجمللد  -08العدد  -02أفريل 2021
ISSN: 2352-975XــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــEISSN: 2588-2368

التحفيز على اإلبالغ كآلية للكشف عن جرائم الفساد ______________________ فايزة ميموني ـ حبيبـة رمحوني

مر العقو ـة

أما خبصوص التخف

محفـز علـى اإل ـل  ،نصـت الفقـرة الثان ـة مـر

املادة  91على أ  " :ختفد العقو ة إىل الدص

الدسبة لكن شخص إرتكب أو شارع

يف إحد اجلرائر املدصوص عل ها يف هلا القانو والـلي عـد مباشـرة إجـراءات املتا عـة
ساعد يف القبد على شخص أو أ ثر مر اطشخاص الضالعني يف إرتكا ها".
و التالي فالتخف

ضع لشروط وهي:

أيضا

 أ يتر اإل ل عد مباشرة إجراءات املتا عة،اشـ اجلرميــة علـى القــبد علــى شــخص

 وأ تسـاعد املعلومــات الـ يـدلي هــاوأ ثر مر مرتك ي اجلرمية.
ثان ا -احلماية اظالة املبلغني:

احلــق يف اطمــر الشخصــي يعــي إحا ــة املــبلغني نمايــة خالــة ويقصــد هــا ملــة
اإلجراءات ا ادفة إىل

اية املبلد عر الفساد

د لتلـ أشـكال اإلنتقـام أو التم ـز

الـ قــد تسـلط عل ــه سـبب تبل غــه عــر حـا ت الفســاد ،سـواء إختــل اإلنتقـام مــر املبلــد
شكن مضايقات مستمرة أو عقو ـات مقدعـة و صـفة عامـة
مبا يف ذلك اإلجراءات الت ديب ة

ـن إجـراء تعسـفي يف حقـه

العزل واإلعفاء أو رفد الرتق ة أو رفـد لـب الدقـن

أو الدقن التعسفي أو شكن إعتداء جسدي أو معدـوي أو التهديـد همـا يسـلط
شخص وث ق الصلة ه.
قبــن

ـد

ـن

()22

ل ــن مو ــو احلمايــة يدبغــي تو ـ ح س ـ ط ملفهــوم "املبلــد" ،يف احلق قــة فــن

املصــءلح اط ثــر دقــة علــى املــدلول هــو " اشــفي الفســاد LES LANCEURS

"D’ALERTE

مــا عــر عــدهر املشــر الفرنســي يف القــانو املعــروه ــــ LA LOI

* ،SAPIN 2هــلا القــانو نــص علــى
تعري واسع ملصءلح
هلا املفهوم
أو مسـاق خءـ

ايــة خالــة لكاشــفي الفســاد،

مــا أعءــى

اشفي الفساد  )23(LANCEURS D’ALERTEح ت يشـمن

ن شخص ب عي موا ر أو موظ عمومي أو عامن يكش وجود خـرق
الدظـام العـام أو اظـاص .إذا قـانو  SAPIN 2الفرنسـي يسـتبعد مـر

احلماية اطشخاص املعدوية

اجلمع ات الدقا ات واملؤسسات.
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 -1على املستو الدولي:
نصــت العديــد مــر اإلتفاق ــات الدول ــة واإلقل م ــة

()24

ملكافحــة الفســاد علــى تــدا

خالة للكش عر جـرائر الفسـاد ختـص جتـرير أعمـال تعرقـن السـ احلسـر للعدالـة
وتلحق أ رار كاشفي الفساد ،ح ـ أقـرت املـادة  02/29مـر إتفاق ـة اطمـر املتحـدة
ملكافحـة اجلرميــة املدظمــة عــر الو د ــة ( )25واملــادة  02/32مــر إتفاق ــة اطمــر املتحــدة
ملكافحة الفساد على أ تقوم
على

ن دولة ره نرساء قواعـد جتـرم وتعاقـب مـر يتعـد

اشفي اجلرائر اإل راد والتهديد،

ما نصت املادة  30مدها :علـى أ » :تدظـر

ن دولة ره يف إ تـدخن يف لـلب نظامهـا القـانوني الـداخلي تـدا
احلماية مر أي معاملة مسـو

مداسـبة لتـوف

ـا طي شـخص يقـوم نسـر ن ـة طسـباح وج هـة ـن ل

السلءات املختصة ي وقائع تتعلق فعال درمة وفقا لد ا تفاق ة «

مــا تكللــت جهــود دلــس وزراء الداخل ــة والعــدل العــرح ــن رام اإلتفاق ــة العر ــة
ملكافحة الفساد،

ريرها القاهرة يف  ،2090/92/29ودخلت ح ز الدفاذ تاريخ

 ،2093/01/21وأوردت تــدا
نـــص املـــادة  99والــ
مبكافحة الفساد،

حلمايــة املــبلغني والشــهود واظــراء والضــحايا مبوجــب

ختتلــ عـــر التـــدا

توف احلمايـة ـر يف أمـا ر إقـامتهر ،وعـدم إفشـاء املعلومـات

املتعلقة هويتهر وأما ر تواجدهر.
ختص جر وتعويد

املعتمـــدة يف م ـــع اإلتفاق ـــات اظالـــة

ما نصت املادة  91مر هـلد اإلتفاق ـة علـى تـدا

حايا اجلرائر عر اط رار ال تلحق هر.

 -2على مستو التشريعات الو د ة:
تءب قــا لإللتزامــات الدول ــة إعتمــدت عــد التشــريعات الو د ــة عــدة تــدا
حلمايــة

اشــفي جـــرائر الفســاد ،مدهــا التشـــريع الفرنســي الســال

وآل ــات

الـــل ر LOI

 SAPIN2ح ــت يعتــر هــلا اطخ ـ مــر أ ــرز الدصــوص القانون ــة املعتمــدة خــلل و يــة
أو نــد ،)2091 -2092( HOLLANDويــدص علــى تــدا

جديــدة ملعاقبــة مــرتك ي

الفســاد املــالي ،إ ــافة إىل إنشــاء و الــة ملكافحــة الفســاد ،ومتكــني

ــن مــر يقــوم

اإل ل عر لالفات هلا الش مر احلماية .هلا القانو يكو املشر الفرنسـي قـد
خءى خءـوة

ـب ة وإبا ـة حنـو املكافحـة اجلديـة للفسـاد عـر ريـق جتم ـع م ـع

الدصــوص اظالــة هــلد الءــاهرة يف قــانو واحــد  SAPIN 2 LOIهــلا التوجــه يعــزز
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اطمـــر القـــانوني وميدـــع تضـــارح الدصـــوص القانون ـــة اإل ـــافة إىل أنـــه يعتـــر حـــافزا
لألشخاص ملداهضة الفساد.
د التشريع التونسي هو ارآخر يدص على

أيضا

اية املـبلغني يف القـانو اطساسـي

عدد  90لسدة  2092مؤر يف مارق  2092يتعلق اإل ل عـر الفسـاد و

ايـة املـبلغني

ميكر الفصن  92مر هلا القانو املبلغني اللير أد إ لغهر إىل مدع إرتكـاح جـرائر
الفسـاد يف القءـا العــام مـر مكافـآت مال ــة متدحهـا ـر الدولــة
العقو ة أ

اإلستفادة مر ختف

ـللك ميكـدهر مــر

ا املبلد ره يف اجلرمية فاعن أو شريك

الدســـبة للمشـــر اجلزائـــري فقـــد نـــص يف املـــادة  91مـــر قـــانو مكافحـــة الفســـاد
والوقاية مده لسدة  2001املشار إل ه أعلد ،على أ  » :يعاقب ـاحلبس مـر ( )01أشـهر
إىل ( )01ســـدوات و غرامـــة مـــر  10.000د إىل  100.000د
اإلنتقــام والرته ــب أو التهديــد يــة ريقــة

ـــن شـــخص يلجــ إىل

انــت أو ـ ي شــكن مــر اطشــكال

ــد

الشهود أو اظراء أو املبلغني أو أفراد عائلتهر وسائر اطشخاص الوث قي الصلة هر «

غ أنه بب التدويـه ـ املشـر اجلزائـري قـد
لســدة  )26(9111مبوجــب نــص امل ـادة ،231
أنوا التهديد واإل ءهاد ،ح

ـرق مدـل لـدور قـانو العقو ـات

ايــة خالــة للشــهود واظــراء

نصت على أ " :

ــد

ــن

ن مر إستعمن الوعود أو العءايـا أو

ا ــدايا أو الضــغط أو التهديــد أو املدــاورة أو التحايــن حلمــن الغ ـ علــى اإلد ء ـ قوال أو
نقرارات

اذ ة على إعءاء شهادة

اإلجراءات أو غر

اذ ة وذلك يف أية مادة ويف أية حالة

انت عل هـا

املءالبة أو الدفا أمام القضاء سـواء أنتجـت هـلد اطفعـال أثرهـا أم

تدتجه يعاقب احلبس مـر سـدة إىل ثـل سـدوات و غرامـة مـر  100إىل  2000ديدـار
أو نحـــد هـــاتني العقـــو تني مـــا

يعتـــر الفعـــن إشـــرتا ا يف إحـــد اجلـــرائر اطشـــد

املدصوص عل ها يف املواد  232و 233و."231
ويف سدة  2091لدر اطمر  02 -91لسدة  2091واظاص ـاإلجراءات اجلزائ ـة
لض

فصل

امل

قانون ة تـدظر مو ـو

ت عدوا "

()27

اية الشهود واظراء والضحايا" تضـمر  90مـواد

ايـة الشـهود ,اظـراء والضـحايا (مـر املـادة  11مكـرر 91إىل

 11مكــرر ،)22ح ـ نصــت املــادة  11مكــرر 91علــى أنــه" :ميكــر إفــادة الشــهود
واظراء مر تد

أو أ ثر مر تدا

احلماية غـ اإلجرائ ـة و/أو اإلجرائ ـة املدصـوص
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عل ها يف هلا الفصن إذا

انت ح اتهر أو سـلمتهر اجلسـدية أو ح ـاة أو سـلمة أفـراد

عــائلتهر أو أقــار هر أو مصــاحلهر اطساسـ ة معر ــة لتهديــد خءـ  ،ســبب املعلومــات
ال ميكدهر تقدميها للقضاء ال تكو

رورية إلظهار احلق قة يف قضـايا اجلرميـة

املدظمة أو اإلرهاح أو الفساد".
تتخل هلد التدا

قبن مباشـرة اإلجـراءات اجلزائ ـة ويف أيـة مرحلـة مـر قبـن السـلءة

القضائ ة املختصة أو ءلب مر

ا ط الشر ة أو مر املعي حسـب مـا ورد يف املـادة 11

مكرر 29مر اطمر  ،02-91املشار إل ه أعلد ،وتتمثن هلد التدا
أ-

ف ما يلي:

اية الب انات الشخص ة :أقرت العديد مر اإلتفاق ات الدول ة ملكافحـة الفسـاد

إجراءا مهما يتمثن يف عدم الكش عـر ا ويـة والعدـوا احلق ق ـا للشـاهد و رسـت
ذلــك إتفاق ــة اطمــر املتحــدة مبوجــب نــص املــادة  ،32وقــد أقــر املشــر اجلزائــري ذلــك
مبوجب نص املادتني  11مكرر 20و 11مكرر 23مـر اطمـر  ،02-91علـى أ
ا وية والعدوا احلق ق ا لكاش الفساد يف ملـ خـاص ميلكـه و
أما إ تعلق اطمر سجني يو ع يف جداد يتوفر على
ح-

فـا

ـن اجلمهوريـة،

اية خالة.

ما احلماية اجلسدية :تكو هـلد احلمايـة مقر ـة لـه مـع إمكان ـة توسـ عها

طفراد عائلته وأقار ه.
 إ ستحدا وسائن تكدولوج ة حديثة لإلتصال :وذلـك السـماد للشـهود واظـراءيدلوا قوا ر على حنو يكفن سلمة أول ك اطشخاص،

و ع رقر هاتفي

ـت

تصرفه ،وو ع أجهزة تقد ة وقائ ة مبسكده ،وتسج ن املكاملات ا اتف ة ال يتلقاهـا
أو بريهــا شــرط موافقتــه الصــر ة ،و ــللك تقد ــات متويــه الصــورة والصــوت ،أو
غ ها مر الوسائن امللئمة.
إذا مــر خــلل مــا ســبق نســتدتج أ املشــر اجلزائــري
خالة

ــص املــبلغني نمايــة

ما فعن الدسبة للشهود واظراء و يدص على املكافآت املال ة أيضا.

خامتــة:
مر خلل مداقشة مو ـو اإل ـل

آل ـة للكشـ عـر جـرائر الفسـاد،

التولـن

إىل عدة نتائج أهمها:
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 -أ إجراءات احلماية ختضع

لن عام للقواعد العامة الـواردة يف قـانو العقو ـات

إ أنه ويف إ ار تـدع ر إجـراءات مكافحـة الفسـاد أ ـاه املشـر اجلزائـري إجـراءات
خالة تهده إىل

اشـفي

اية الشهود ،الضحايا واملخرير وإغفال ذ ر املـبلغني أو

الفساد يف قانو  02-91السال الل ر هلا اإلغفال إنعكس سلبا علـى اإلقبـال علـى
التبل د عر جرائر الفساد .ط التشج ع والتحف ز على اإل ل على تلـك اجلـرائر ،سـوه
يساهر يف تسه ن مهـام وعمـن السـلءات املختصـة ـالتحري والتحق ـق واملتا عـة اجلزائ ـة
للتولن إىل الكش عر مرتك ي هلد اجلرائر أو البعد مدهر.
 -قـــانو اإلجـــراءات اجلزائ ـــة  02-91لســـدة  2091أغفـــن

لمـــة املـــبلغني ح ـــ

اقتصرت احلماية على الشـهود واظـراء والضـحايا وأغفلـت املـبلغني ،خلفـا ملـا جـاء يف
قانو الفساد  09-01لسدة .2001
 املشر اجلزائري يعاقب على عـدم اإل ـل عـر اجلـرائر مبوجـب نـص املـادة  91مـرقانو  09-01املتعلق مبكافحة الفساد والوقاية مده ويف نفس الوقت يعاقب على البل
الك دي مبوجب نص املادة  91مر نفس القانو واملادة  300مر قانو عقو ـات تعاقـب
على الوشاية الكاذ ة هـلد الدصـوص ميكـر أ تسـاهر يف إحجـام اطفـراد عـر اإل ـل
عر جرائر الفساد خوفا مر الوقو وراء القضبا ف تحول املبلد إىل متهر.
 اإل ــل عــر جــرائر الفســاد هــو شــكن مــر أشــكال حريــة الــرأي والتعــب )حقــوقاإلنسا ( وهو إمتداد ب عي ا،
احل ة للموا دة
 -اإل ل

فلته املواث ـق الدول ـة ،فضـل عـر أنهـا أحـد الصـور

قق تعاو وتكامن ني املوا ر واجلهات املختصة مبكافحة الفساد.

قق الرد العام ميثـن رسـالة

ليريـة للمجـرمني تدـبههر ـ هدـاع أ ـرت

مر عني ساهرة تراقب وتبلد السلءات.
 -ختص ص قانو نماية املبلغني أو

اشفي الفساد

ما هو احلال يف عد الـدول

تــونس وفرنســا ...هــلا التخصـ ص يعتــر يف حــد ذاتــه حمفــز علــى اإل ــل

املــا املبلــد

مـدرع أنــه حممـي مــر قبـن الدولــة ممــا يعـزز مــر ثقافـة التعــاو والتكامـن ــني املــوا ر
والسلءات .
يف الدهاية ميكر أ نستخلص التول ات التال ة:
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 -دعوة املشر اجلزائري لسر قانو خاص نماية

اشـفي الفسـاد مسـايرة للمشـر

الفرنسي والتونسي مستقن عر قانو العقو ات ملدع تضارح الدصوص وتداقضها.
 -إســتحدا جهــاز تدظ مــي إداري متخصــص نمايــة

اشــفي جــرائر الفســاد يتلقــى

مباشــرة البلغــات مــر ــره هــؤ ء اطشــخاص ويكــو تــا ع لــوزارة الداخل ــة ،ويو ــع
ت تصرفه جهاز أمي تا ع للشر ة يتوىل مهام

اية

اشفي الفساد وأقار هر.

 رورة إدرا إعتماد مالي مر امل زان ة العامة للدولـة يـتر متويلـه دسـبة مع دـة مـراطموال املسروقة ال يتر إسرتجاعها مبسـاعدة

اشـفي الفسـاد وختصـ ص مدحـة ـر

مر هلد اطموال وذويهر وورثتهر الشرع ني يف حالة وفاتهر جراء اإل ل عر الفساد.
 -إ ستحدا آل ـة مـدح

اشـفي الفسـاد مكافـآت ومسـاعدات مال ـة لتحف ـز اإل ـل

عـر جـرائر الفسـاد ) ف ـز مـادي( متـدح للمـبلغني الـلير أد إ لغهـر إىل احل لولـة دو
إرتكاح أي مر جرائر الفساد ،أو إ تشافها أو إ تشاه مرتكب ها أو الـبعد مـدهر
أو إسرتداد اطموال املت ت ة مدها،

ما بب تعويد املبلـد أو عدـد اإلقتضـاء أي شـخص

ألا ه الضرر نت جة اإل ل .
 -ميــدح املبلــد إ

ــا موظفــا عامــا ترق ــة أو يؤخــل اإل ــل عــر جــرائر الفســاد عــني

اإلعتبار عدد تق ر أداء املوظ ) ف ز معدوي( .
 تعــــدين اإلعفــــاءات املمدوحــــة للمــــبلغني املتــــور ني يف جــــرائر الفســــاد وإســــتبدا اــالتخف

مــر العقو ــة املقــررة إىل الدصــ ط اإلعفــاء مــر العقو ــة يــؤدي إىل إفــلت

اجملرمني اظءرير.
 -أ يقتصر اإل ل عر جرائر الفساد على ا

ة الو د ة فقط ـن يدبغـي توسـ عه إىل

م ع اجلهات الرع ة ن حتى إىل الرأي العام عر ريق الصحافة واجملتمع املدني.
ا ـوامــش واملراجـــع:
( -)1رامي متولي عبد الوهاح:

اية الشهود يف القانو اجلدائي ،دلـة الفكـر الشـر ي ،تصـدر عـر

مر ز نو الشر ة ،الشارقة ،اإلمارات العر ة املتحدة ،اجمللد  ،29العـدد  ،11أ تـو ر ،2091
ص .229 -211
( -)2سعود حممد موسى :احلق يف الشكو ،

ل ة الدراسات العل ا ،9112 ،ص  .32أشــــــار إل ــــــه،

إ راه ر حممود الس د اللب دي :احلماية اجلدائ ـة واطمد ـة لإل ـل  ،مر ـز اإلعـلم اطمـي ،مهوريـة
مصر العر ة ،دو سدة بع ،ص .9
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( -)3مدظمة الشفاف ة الدول ة :املبادئ الدول ة لقانو

اية املبلغني (املمارسات القانون ة الفضلى حلماية

املبلغني الداخل ني ودعر التبل د الداخلي مر أجن املصلحة العامة) ،أملان ا ،سدة .2099
تعتـر هــلد املدظمـة مــر أ ثـر املدظمــات غـ احلكوم ــة نشـا ا وفعال ــة يف متا عـة ومكافحــة حــا ت
الفساد أنش ت عام  9113ومقرها رلني يف أملان ا وتقوم تءوير مؤشـرات لق ـاق مـد تفشـي الفسـاد
يف لتلـ دول العــا وتءــوير هــلد املؤشــرات مــر خــلل إســتءلعات للــرأي لرجــال اطعمــال والدخــب
اإلقتصــادية واحملللــني اإلقتصــاديني ،وهــي ممثلــة يف أغلــب دول العــا مبــا ف هــا اجلزائــر ال ـ مثلــت
اجلمع ة اجلزائرية ملكافحة الفساد.
( -)4العهـد الـدولي حلقـوق املدن ـة والس اسـ ة املعتمـد مبوجـب قـرار اجلمع ـة العامـة لألمـر املتحـدة رقــر
 2200املؤر يف  91ديسمر  ،9111تاريخ دء الدفاذ يف  23مارق .9112
( -)5نص املشر اجلزائري على مشار ة اجملتمع املدني يف الكش عر الفساد مبوجب نص املادة 91
مر القانو  09-01اظاص مبكافحة الفساد والوقايـة مدـه ،والـ جـاءت تءب قـا لـدص املـادة  93مـر
إ تفاق ــة اطمــر املتحــدة ملكافحــة الفســاد ال ـ

ــرورة مشــار ة اجملتمــع املــدني يف جهــود

ـ علــى

مكافحة الفساد وذلك دشر الوعي العام حول إنتشار الفساد وأسبا ه وخءورته.
( -)6مدظمة الشفاف ة الدول ة :املرجع السا ق.
( -)7م فت توف ق إ راه ر عو  :أثر التحف ز ودورد يف

ق ـق الر ـا الـوظ في للعـاملني ،اط ادمي ـة

العر ة الدا ارع ،2092 -2099 ،ص .29
( -)8علــي حممــد ر ا عــة :إدارة املــوارد البشــرية (نظــر املعلومــات اإلداريــة) ،دار الصــفاء للدشــر والتوزيــع،
عما  ،ط ،9سدة  ،2003ص .22
( -)9ملزيد مر املعلومات أنظر:
 لاحل عودة سع د :إدارة اطفراد ،اجلامعة املفتوحة ،را لس ،9119 ،ص .221 -حممــد عبــد الوهــاح :إدارة اطفــراد مــدهج

ل لــي ،دو دار نشــر ،مصــر ،ط  ،2ســدة  ،9121ص

.993
امن ر ر :إدارة املوارد البشرية و فاءة اطداء التدظ مـي ،املؤسسـة اجلامع ـة للدراسـات والدشـر،

-

وت ،ط  ،2000 ،2ص .902
( -)10م فت توف ق إ راه ر عو  :املرجع السا ق ،ص .29
( -)11رايــس وفــاء :نظــام التسـ

اطهــداه يف املؤسســات العامــة ــني الدظريــة والتءب ــق ،دار ال ــازوري

للدشر ،اطرد  ،سدة  ،2091ص .22
(-)12

اش

الفساد :ويك ب ديا املوسوعة احلرة.

( -)13املرجع نفسه.
( -)14تعزيز اإل ل عر الفساد ناجة إىل علقـة أ ثـر تشـار

ة مـا ني املؤسسـات الرع ـة واجملتمـع

املدني الفلسء ي ،جريدة دن ا الو ر ،رام اهلل ،تاريخ الدشر  .2099/92/29على املوقع ا لكرتوني
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https: //bit.ly/2WAw7ZM

 -يف الو يات املتحدة اطمريك ة قامت مدظمات خالة تشك ن لداديق الدفا عر

اشفي الفسـاد

مدها املر ـز الـو ي لكاشـفي الفسـاد  National Whistelblower Centerوالشـ العـام يف العمـن
 Public Concern at Workيف اململكة املتحدة.
 يف اجلزائر توجد التدس ق ة الو د ة للدفا عر املبلغني عر جرائر الفساد أسسها (نور الدير تونسي)،تعمن التدس ق مع املدظمة اإلفريق ة للدفا عـر املـبلغني عـر جـرائر الفسـاد والرا ءـة اجلزائريـة للـدفا
عر حقوق اإلنسا .
 -أيضا اطر

ة حلماية املـبلغني عـر الفسـاد يف إفريق ـا  PPLAAFمدظمـة غـ حكوم ـة ت سسـت يف

مارق  ،2092دورها تقدير الدعر واحلماية للمبلغني عر الفساد الـلير يتعر ـو للتهديـد واإل ـءهاد
ما تقرتد هلد املدظمة نصوص قانون ة حلماية املبلغني عر الفساد.
PPLAAF. Plate Forme de Protection des lanceurs d’Alerte en Afrique: offre un
soutien juridique, moral et financier aux citoyens dont les révélations font trembler
les plus hauts dignitaires du continent, la bouffée d’oxygène des lanceurs d’alerte
africains.

( -)15قــانو رقــر  :09 -01املــؤر يف  20ف فــري  ،2001املتعلـــق الوقايــة مــر الفســاد ومكافحتـــه،
(جريدة رع ة عدد  99مـؤر يف  02مـارق  ،)2001املعـدل واملـتمر مبوجـب اطمـر  01 -90املـؤر يف
 21أوت ( 2090جريدة عدد  10مؤر يف  9سـبتمر  ،)2090املعـدل واملـتمر مبوجـب القـانو 91-99
مؤر يف  2أوت ( 2099جريدة رع ة عدد  99مؤر يف  90أوت .)2099
( -)16مدظمة الشفاف ة الدول ة :املرجع السا ق.
( -)17قانو رقر  :09 -01مرجع مشار إل ه سا قا.
( -)18إ تفاق ة اطمر املتحدة ملكافحة الفساد املعتمـدة مـر قبـن اجلمع ـة العامـة لألمـر املتحـدة د ويـورع
يوم  39أ تو ر  2003مبوجب قرار رقر  ،12-922لـادقت عل هـا اجلزائـر ـتحفا مبوجـب املرسـوم
الرئاســي 922-09 :املــؤر يف  91أفريــن ســدة  ( 2009جريــدة رع ــة عــدد  21مــؤر يف  21أفريــن
 ،)2009دخلت ح ز الدفاذ يف  99ديسمر .2001
( -)19قــرار مع ــة اطمــر املتحــدة رقــر  ،A/RES/55/25مــؤر يف  91نــوفمر  ،2000يتضــمر إتفاق ــة
اطمر املتحدة ملكافحة اجلرمية املدظمة عر الو د ة.
( -)20اطمــر  ،911-11مــؤر يف  2يون ــو  ،9111املتضــمر قــانو العقو ــات ،املعــدل واملــتمر (جريــدة
رع ة عدد  91مؤر يف  99يون و .)9111
( -)21قانو رقر  :09-01املرجع السا ق.
( -)22ماز

رش د :الدظام القانوني حلماية املبلغني عر الفساد ،على

املــؤر يف  02مــارق  2092واملتعلــق ــاإل ل عــر الفســاد و

وء القانو اطساسـي عـدد 90

ايــة املــبلغني ،ا

ــة الو د ــة ملكافحــة
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الفساد ،تونس ،مقـال مدشـور علـى اإلنرتن ـت ،https: //bit.ly/2zAlvA7

الولـو إىل املوقـع تـاريخ

 ،2092/90/22على الساعة .20.92
)*(

La loi N° 2016- 1691 du 09 décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte
contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dite « SAPIN2 ».
)(23
- Un lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale de manière
désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste
d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un
acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement de la loi ou du
règlement ou une menace ou un préjudice grave par l’intérêt général, dont elle a eu
personnellement connaissance, les faits, informations ou documents, quel que soit
leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret
médical ou le secret des relations entre avocat et son client sont exclus du régime de
l’alerte « loi SAPIN 2 » du 09 décembre 2016.

( -)24مرســوم رئاســي رقــر  ،291-99مــؤر يف  2ســـبتمر  ،2099يتضــمر التصــديق علــى اإلتفاق ـــة
العر ة ملكافحة الفساد احملررة القاهرة تاريخ  29ديسمر ( ،2090جريدة رع ة عدد  19مؤر يف
 29سبتمر  ،)2099ودخلت ح ز الدفاذ تـاريخ  ،2093/01/21ح ـ أوردت يف نـص املـادة  99مدهـا
حلمايــة املــبلغني والشــهود واظــراء والضــحايا وال ـ

تــدا

اإلتفاق ــات اظالــة مبكافحــة الفســاد،

ختتل ـ عــر التــدا

املعتمــدة يف م ــع

تــوف احلمايــة ــر يف أمــا ر إقــامتهر ،وعــدم إفشــاء

املعلومات املتعلقة هويتهر وأما ر تواجدهر.
 مرسوم رئاسي رقر  ،210 -99مؤر يف  2سبتمر  ،2099يتضمر التصـديق علـى اإلتفاق ـة العر ـةملكافحة غسن اطمـوال ومتويـن اإلرهـاح لعـام  2010م ،احملـررة القـاهرة تـاريخ  29ديسـمر ،2090
(جريدة رع ة عدد  11مؤر يف  23سبتمر  ،)2099نصت املادة ) (38مر اإلتفاق ة املعدونة ح"

الشهود واظراء" ،على أنه" :تتعهد الدولـة الءالبـة نختـاذ

افـة اإلجـراءات الآلزمـة لكفالـة

اية
ايـة

الشـاهد مـر أي علن ـة تـؤدي إىل تعريضـه أو أسـرته أو أمل ـه للخءـر الدـاتج عـر اإلد ء شـهادته أو
خرتـه ،وعلـى اطخـص :أ-

فالـة سـرية تـاريخ ومكـا ولـوله إىل الدولـة الءالبـة ،ووسـ لة ذلـك .ح-

فالة سرية حمن إقامته وتدقلته وأمـا ر وجـودد  - .تتعهـد الدولـة الءالبـة تـوف احلمايـة اللزمـة
تقتض ها حالة الشاهد أو اظب وأسرته ،وظره القض ة املءلوح ف ها ،وأنوا املخا ر املتوقعة".
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 -إتفاق ة اطمر املتحدة ملكافحة اجلرمية املدظمة عر الو د ة :املرجع السا ق.

( -)26اطمر  :911-11املرجع السا ق.
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