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الة ليـــة اإلاليميـــة العربيـــة ،إت أ جـــرائم
الفســـاد

املنظومة الق ر ةها تفتقة لفعالية الت بيق

ملخــص:

رد املفسةين.

ســع املزـــر اجلزائــر ملســـايرط اجلاـــود
الة ليــــة

مكافحــــة الفســــاد مــــن صــ ـ ل

مصـــاداة اجلزائـــر علـ ـ اإلتفاايـــاط الة ليـــة
املتعلقــــة باــ ـ ا الزــــأ  ،هــــو األمــــر الــ ـ
املنظومــة القا و يــة

اســتوج إعــادط النظــر

اجلزائريـــة باـــةحن تكييفاـــا مـــر التزاماتاـــا
الة لية ،بالفعل أ ـةر املزـر القـا و -60
 67املتعلــق بالواايــة مــن الفســاد مكافحتــه
املعةل املتمم ،اة

رم املزر من ص لـه

جـــرائم الفســـاد ،بـــني آليـــاط مكافحتاـــا،
العقوبـــاط املقـــررط هلـــا،
* -ا ُملؤَلِف املُراسل.

مـــا اـــام بإ زـــاء

تزايـــة مســـتمر بزـــكل رهيـــ

جت اإل ارط أ الغاية من ه ا املقال هـو
تبـــيني آليـــاط مكافحـــة الفســـاد،

هـــ ا

الصـــةد ت رانـــا لقـــوا ني مكافحـــة الفســـاد
ســواء

اـ

ــكل إتفاايــاط د ليــة ،أ

صـــوص اا و يـــة تزـــريعية أ
تنظيمية ،ه ا

تـ ـ مراســـيم

احملور األ ل ،دم ت رانا

احملور الثا ي هليناط مكافحة الفساد ،هما
اهلينـــــــة ا لوطنيـــــــة للواايـــــــة مـــــــن الفســـــــاد
مكافحتـــــه ،الـــــةيوا املر ـــــز لقمـــــر
الفساد.
الكلمــاط املفتا يــة :جــرائم؛ الفســاد؛ آليــاط
ااماية؛ اوا ني املكافحة؛ هيناط الوااية.
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Abstract:
The Algerian legislator aims
international efforts to combat
corruption,
through
Algeria's
ratification of the international
conventions in this regard, which
necessitated
reconsidering
the
Algerian legal system with a view to
adapting
its
international
obligations. The legislator has
already enacted Law N° 06-01 on
the prevention and control of
corruption,
Through
the
mechanisms of combating it, and the
penalties imposed on it, and the
establishment of bodies to prevent
and combat corruption as called for
by the conventions, which makes this
law to the extent consistent with
international
and
regional
conventions, but the crimes of
corruption is increasing and terribly
and monitored system that lacks the
effectiveness of the application and
deter spoilers.

It should be noted that the
purpose of this article is to identify
mechanisms to combat corruption,
and in this regard we addressed the
laws of combating corruption,
whether in the form of international
conventions, or legislative texts or
even regulatory decrees, in the first
axis, and then we discussed the
second axis of anti- corruption
bodies,The National Commission for
the Prevention and Combating of
Corruption, and the Central Office
for the Suppression of Corruption.
Keywords: crimes; corruption;
protection mechanisms; laws of
control; protection bodies.

:مقةمــة
 السياسـي) داء،  اإلدار، املـالي، يعة الفساد بكافة أ واعه أ كاله (اتاتصاد
 علـ اايـاط اإلجتماعيـة، فاو ذ أدار سلبية عل القيم األص اية،ا تمعاط
عصـــر ا إت أع ــ ملو ـــو الفســـاد اـــةرا مـــن

إ تزر

 فــ جنـــة مـــن الـــة ل،السياســـية

 قيــث بــاط مــن،ورتــه اســتفحاله مشولــه ييــر لــاتط اايــاط

 ظــرا،األهميــة

 فلـم يعـة، امتـةاد بـني الـة ل األاـاليم،  ذلم لتزعبه تعقية،الصع التحكم فيه
ثـر ااـةيث عـن

 اـة، بـل أ ـبز ـاهرط عـابرط للقـاراط، الفساد ـأ ا حمليـا فقـ

 جتا ن اتهتمام به الن ـاه الـوطر،ات ة األص ط تزاية اتهتمام به

الفساد تأد

 هاتــه األصـ ط الــق،ــل د ل العــات أ ــبز حمــل اهتمــام هينــة األمــم املتحــةط

ليزــمل
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عقةط بزـأ ه الكـث مـن املـؤمتراط امللتقيـاط الـق ختـص

ـر رط مكافحتـه ااـة

منه.
يعت ـ مو ــو الفســاد مــن أهــم القضــايا امل ر ــة عل ـ الســا ة

الــة ل العربيــة

اإلفريقيــة ،هلــ ا ســع الــة ل جاهــةط لو ــر إتفاايــاط علــ مســتوى الــة ل العربيــة
لم عل مستوى الة ل األفريقية ،اـة
اإلفريقي لقمـر الفسـاد كـابوتو

للـ اجلاـود اإلفريقيـة بإتفاايـة ات ـاد

سـنة ،0662

الــة ل العربيــة ملكافحــة الفســاد بالقــاهرط

للـ اجلاـود العربيـة بـإبرام إتفاايـة

ســنة  ،0676إدرا ــا مــن اجلزائــر بــأ

الت ور التقةم هةحن متعةد األبعاد ،يتحقق إىل ة

ب ع

ر آلياط بـ ل جاـود

ملكافحة الفساد اام اجلزائر باملصاداة بتحفظ عل إتفااية األمـم املتحـةط ملكافحـة
الفساد لسـنة ،0662

ـادا علـ إتفاايـة ات ـاد اإلفريقـي لقمـر الفسـاد ،إتفاايـة

الة ل العربية ،جتسيةا ملضمو ه اإلتفاايـاط املتعلقـة ككافحـة الفسـاد تأ يـةا
منه ل همية القصوى لتفعيـل هـ اإلتفاايـاط

تـوف الواايـة مـن الفسـاد مكافحتـه

عل املستوى الةاصلي ا ارجي ،اام املزر اجلزائر بسن اـا و راـم  67-60املتعلـق
 06ف ايـر ،0660

بالوااية من الفسـاد مكافحتـه املـؤر

مـا اـام بإ زـاء هينـاط

للواايــة مــن الفســاد مكافحتــه ،فقــا تس ـ اتيكية مؤسســاتية ا ــحة املعــات ،بينــة
املقا ــة تاــةحن لو ــر اجــراءاط اائيــة عقابيــة ــفافة تتصــةرها أ لويــة

ــر ــة

للفساد.
با ا الصةد ميكننا طرح اإل كالية التالية :ماهي اتلياط القا و ية الق اختـ ها
املز ـ ر اجلزائــر للحــة مــن ــاهرط الفســاد؟ لإلجابــة عل ـ ه ـ ات ــكالية ت ــره
للعنا ر التالية

حمورين أساسيني:

احملور األ ل :اوا ني مكافحة الفساد.
احملور الثا ي :هيناط مكافحة الفساد.
احملور األ ل :اوا ني مكافحة الفساد
أ ت :تزريعاط مكافحة الفساد
إذا

ا

العوملة اة سال ال اب

فإ اا باملقابل سع من

التكامل بني الة ل علـ الصـعية اتاتصـاد ،

اه اإلجرام عل الصعية الة لي ،فأ بز السلو اإلجرامـي
549

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

آليات مكافحة جرائم الفساد ومدى فعاليتها يف التشريع اجلزائري __________ بوبشطولة بسمة ـ قدة حبيبة

يتعةى ااة د الوطنية اجلغرافية للة ل ،ل ا أ بز من الضـر ر أ توا ـ السياسـة
اجلنائيــة هـ ا الت ــور مــن صـ ل تكييــف ســائل ملكافحــة ــاهرط اإلجــرام مــر ســائل
ارتكابـــه( ،)1هـ ـ ا مـــا دفـــر باملزـــر اجلزائـــر لتـــبر اإلتفاايـــاط الة ليـــة اإلاليميـــة
ملكافحة الفساد ،مناا إتفااية اتمم املتحةط كوج املرسـوم الـرام  128-04املـؤر
 ،2006/04/19إتفاايـــة ات ـــاد اتفريقـــي ملنـــر الفســـاد مكافحـــة الفســـاد كوجـ ـ
املرســـوم الرئاســـي  721-60املـــؤر

 ،0660/62/76اإلتفاايـــة العربيـــة ملكافحـــة

الفساد كوج املرسوم الرئاسي رام  029-72املؤر

 0672/62/79فبا ا التصـرحن

أ بح اجلزائر مرتب ة بالتزام د لي إاليمي حيتم علياا النظر

تزـريعاتاا الوطنيـة

تكيفياا مر بنود التزاماتاا الة لية ،بالفعل أ ةر املزر القا و رام  67-60املتعلق
بالوااية من الفساد مكافحته املعةل املتمم( ،)2هـو اـا و

ـادر بنـاء علـ الةسـتور

كقتضـ ـ اإلتفاايـــاط الة ليـــة تبعـــا لعـــةط أ امـــر اـــوا ني عضـــوية ،أهماـــا اـــا و
العقوباط ،القا و األساسي للو يفة العامة ،اا و اإلجراءاط اجلزائية ،يعتـ اـا و
الوااية من الفساد مكافحته كثابة إطار مرجعي حملاربة الفساد.
لقــة تبن ـ املزــر اجلزائــر مــا جــاء
اـا و

اإلتفاايــاط الة ليــة ملكافحــة الفســاد أاــر

طنيــا يتصــةى جلــرائم الفســاد هــو القــا و راــم  67-60املعــةل املــتمم املتعلــق

بالواايــة مــن الفســاد مكافحتــه الســابق ذ ــر  ،الـ
العقوباط الق
جةية،

ا

ألغـ املــواد القةميــة مــن اــا و

تتون عل خمتلف األ كام غـ الةايقـة دـم إعـادط

مـا اسـتحةث جـرائم ت يكـن منصـوص علياـا مـن ابـل هـ ا

ـياغتاا مـن
إطـار تـأد

املعاهةاط الة لية عل القا و اجلزائر .
ظــرا لصــعوبة معاجلــة الفســاد أل ــه يصــةر مــن مــو فني مســنولني أ ــحاب فــوذ
منا ــ رئيســـية ،أ ـــةر املزـــر هــ ا القـــا و  67-60املتعلـــق بالواايـــة مـــن الفســـاد
مكافحتـــه ،ياـــةحن هـ ـ ا األصـ ـ إىل تـــةعيم التـــةاب اإلجرائيـــة ملكافحـــة الفســـاد
قيق النزاهة الزفافية

تس الق اعيني العام ا اص ،تةعيم التعا

الة لي.

اة تضمن ه ا القا و ( )67-60علـ  19مـادط مقسـمة علـ مخسـة أبـواب تتضـمن
أ كام خمتلفة ،يتضـمن البـاب األ ل مـادتني ـص فيامـا علـ أ كـام عامـة حمتواهـا
أهةاحن القا و

املـادط األ ىل ،يـث ياـةحن للواايـة مـن الفسـاد مكافحتـه ،تعزيـز
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تسي الق اعني العام ا ـاص ،دعـم التعـا

النزاهة

الـة لي مـن أجـل الواايـة مـن

الفسـاد ،دـم عــرض لموعـة مــن املصـ لحاط الــق سـتتةا ل

أ كامــه بكثـرط مثــل

الفســــاد ،املو ــــف العمــــومي املو ــــف العمــــومي األجــــنيب ،املمتلكــــاط ،العائــــةاط
اإلجراميــة ،التكــريم ،املصــادرط ،اجلــرم األ ــلي ،اإلتفاايــة ،اهلينــة غ هــا ،تتفــق
أ كام املادتني

لملاا مر إتفااية األمم املتحةط ملكافحة الفساد.

أما الباب الثا ي فتضمن التةاب الواائية

الق اعني العام ا اص

املـواد مـن 2

إىل  70يــث ا صــب ه ـ املــواد عل ـ السياســة الوطنيــة الــق تعت ـ جــزء ت يتكــزأ مــن
السياســة اجلنائيــة ،فمــن التســمية

مواجاــة ه ـ

ــة ذاتاــا يتضــز لنــا أ األ ليــة

الظــاهرط تكــو بالواايــة مناــا ،فــإذ ت تــنكز آليــا تتكــه فيمــا بعــة إىل أســلوب العقــاب
التكــريم اجلــزاء ،لقــة ــص املزــر اجلزائــر عل ـ يلــة مــن التــةاب الواائيــة
الق ــا العــام ا ــاص مؤ ــةا عل ـ
العمومية

ــما الزــفافية

و زاهة األ خاص املكلفني

اايــاط السياســية الزــؤ

ةمة عمومية.

ما اهتم بو عه معـاي مو ـوعية للتو يـف تقـوم علـ أسـام اجلـةارط الكفـاءط
يينـه،

ةية أجر م ئم للمو ف متكينه من براما تكوينيـة لرفـر األداء
فر ـ هـ النصــوص اعتمــاد أســلوب ات تقــاء املو ـوعي القــائم علـ
تكافؤ الفرص ،ا
العامة

اما ملبـةأ أ للزـخص فـس ااـق الـ

الب د ،دم ص القا و عل

ــرطي تضــامن

لغـ

تقلـة الو ـائف

يفية التصريز باملمتلكاط حمتواهـا

إبرام الصفقاط تسي األموال العموميـة ،أمـا عـن التـةاب الواائيـة

يفيـة

الق ـا ا ـاص

فتضمن معاي احملاسبة مزار ة ا تمر املة ي تةاب منر تبيض األموال.
أما

مـا

()3

الباب الثالث من ه ا القا و فقة أار إ زاء هينة طنية ملواجاة الفسـاد سـواء

بالوااية من ص ل د رها التوجياي أ التحسيسي أ
ص ل استغ ل املعلوماط الق اة تؤد إىل

لال حماربة الفساد ،ذلم من

زف اجلرائم إيقـاحن مرتكبياـا ،هلـ ا

ــص القــا و علـ القنــواط الــق متــة اهلينــة املختصــة باملعلومــاط الودــائق املفيــةط

مــا

جةد أيضا ع اتاا بالسل ة القضائية ،متـ اإل الـة علـ التنظـيم فيمـا خيـص تنظـيم
اهلينة

يفية س ها.

()4
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البـــاب الرابـــر مناـــنص اـــا و الواايـــة مـــن الفســـاد مكافحتـــه علـ ـ التكـــريم
املواد من  05إىل  56لإل اطة بالفسـاد كختلـف

ـور ،

العقوباط أسالي التحر

ككرد مقار ة بسي ة بني املواد امللغـاط مـن اـا و العقوبـاط املـواد املقابلـة هلـا

فـس

القا و  ،يتبادر للفام مبا ـرط أ املزـر اـة عمـة إىل جتنـيز ييـر اجلـرائم املنصـوص
ه ا الباب ،ذلم ت بالنسبة للكرائم الـق

علياا

اـ

مـل

ـفا جنائيـا ابـل

إلغائاا ،لكن باملقابل ص عل تزةية يير اجلنز كواد جةيةط.
مــا أ ه ـ ا القــا و ت يقــم بتكــريم الر ــوط كفاوماــا الضــيق بــل مشــل خمتلــف
اجلرائم املمادلة ،سواء تعلق األمر بتلم املنصوص علياـا
استغ ل النفوذ الر ـوط

اـا و العقوبـاط

ـاصت م

الصـفقاط العموميـة الغـةر أ اجلـرائم اجلةيـة الـواردط
مـو في

إتفااية األمم املتحةط ملكافحة الفساد مثل ر وط املو فني العمـوميني األجا ـ
املنظماط الة لية العمومية إساءط استغ ل الو يفة الكس غ املزر .

ما ص ه ا القا و أيضا علـ جتـريم بعـض األفعـال الـق اـة تـؤدر علـ السـلو
املار للمو ف مثـل ـاتط تعـارض املصـاح تلقـي اهلـةايا،
الكاذب باملمتلكاط

ـ لم جتـريم التصـريز

لم العملياط ا فية الرامية لتمويل األ زاب السياسية.

()5

مــا تضــمن ه ـ ا القــا و مــن جاــة أصــرى الــنص عل ـ اإلجــراءاط الــق تاــةحن إىل
تسلي أ ـة العقوبـاط علـ
طريقة
جا

ا

بأ

ـل ـخص يلكـأ إىل ات تقـام أ التاريـ أ التاةيـة بـأ

كل من األ ـكال

ـة الزـاود ا ـ اء املـبلغني الضـحايا إىل

عرالة الس ااسن للعةالة ،ه ا القا و ص أيضا عل اواعة صا ة باإلعفاء

التخفيف من العقاب التقادم ،الغاية مـن ذلـم تزـكير التبليـر عـن جـرائم الفسـاد مـن
جاة

قيق أاص أدر ردعي للنص القا و ي من جاة أصرى.

أمــا أ كــام البــاب ا ــامس ،فكــاءط بعنــوا التعــا

الــة لي اس ـ داد املوجــوداط

جاءط لتكسية اإلتفااياط الة لية مناا إتفااية األمم املتحـةط ملكافحـة الفسـاد ،تلـم
املتعلقـة باسـ داد املوجــوداط عــن طريــق تفعيـل خمتلــف آليــاط التعــا
التعا

الة لي باةحن مصادرط عائةاط اإلجرام.

القضــائي تســيما

()6

اصتتم القا و بث دة مواد بعنوا أ كام خمتلفة صتاميـة صـ

ـمنيا علـ املـواد

الــق ألغي ـ مــن اــا و العقوبــاط األ امــر املتعلقــة بالتصــريز باملمتلكــاط

مــا ذ ــر
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القـا و

ـ لم املــواد احملــال إلياـا

اــا و الواايــة مــن

التزــرير اجلــار العمــل بـه

الفساد مكافحته.
دا يا :املكو اط القا و ية لقا و الوااية من الفساد مكافحته
صـــ املـــادط  756مـــن الةســـتور علـــ أ املعاهـــةاط الـــق يصـــاده علياـــا رئــــيس
اجلماورية ،س الزر ف املنصوص علياا

الةستور ،تسمو عل القـا و ( ،)7يلكـأ

إىل ت بيق القواعة اإلتفااية أمام القا ي الوطر ،إلنالة ا ل بني القواعة اإلتفااية
بــــني القواعــــة القا و يــــة الةاصليــــة ،بــــةأط التزــــريعاط ااةيثــــة تفعــــل مــــا يســــم
كيكا يزمــاط إدمــا القواعــة اإلتفاايــة

املنظومــة التزــريعية الةاصليــة،

مستوى اإلتفااية ث الة ل األطراحن بسن القواعة اإلتفاايـة
فقامـ اجلزائـر

ـكل اـا و

ت ـ عل ـ
طـر،

بقيــة الـة ل بإدمــا اواعـة إتفاايــة األمـم املتحــةط اإلتفاايـة العربيــة

إتفاايــة ات ــاد اإلفريقــي ملكافحــة الفســاد ذلــم

إطــار اــا و الواايــة مــن الفســاد

مكافحتــه ،هــ ا لتفعيــل القواعــة اإلتفاايــة إع ائاــا

ــيغة طنيــة لتصــبز اابلــة

للت بيـق أمــام القا ــي الــوطر تعتـ اإلتفاايـاط الة ليــة الــق

ــادا علياــا اجلزائــر

أ ــة أهــم مكو ــاط اــا و الواايــة مــن الفســاد مكافحتــه باإل ــافة إىل النصــوص
التزريعية التنظيمية.
 -1اإلتفااياط الة لية:
ب ل ا تمر املعا ر

صوص مكافحة الفساد عل املسـتوى القـا و ي املؤسسـاتي

الة لي ،جاود معت ط لرد الفساد ،ذلـم لكـو مظـاهر الفسـاد ت ختتصـر أ ـرارها
ص ورتاــا علــ املصــاح اتاتصــادية املاليــة اإلداريــة للــة ل ،إمنــا تتعــةاها لتزــمل
املصـاح اإلجتماعيـة الثقافيـة بــل تـ املصـاح السياسـية األمنيــة هلـ الـة ل صا ــة
فيما يتعلق األمر بالفساد ،هل ا لعب هينة األمم املتحـةط د ر هـام

رسـم اتسـ اتيكية

العامليــة ملكافحــة جــرائم الفســاد ،اعتبــارا مــن ذلــم فــإ تكــريس التعــا
ملكافحــة الفســاد

املتبــادل

ــا مــن ات زــغاتط األساســية اجلاــود املكثفــة جلميــر الــة ل

الزــعوب املنظمــاط ااكومــاط ه ـ اجلاــود تتكل ـ

ــر النصــوص القا و يــة

التزريعية التنظيمية الة لية هي:
 إتفااية األمم املتحةط ملكافحة الفساد لسنة .0662557
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 إتفااية األمم املتحةط ملكافحة اجلرمية املنظمة ع الوطنية لسنة .0666 إتفااية ات اد اإلفريقي ملنر الفساد مكافحته لسنة .0662 -اإلتفااية العربية ملكافحة الفساد لسنة 0676.

 -8النصوص الةستورية:
إطـار دراسـتنا ليسـ

إ األطر القا و يـة الةسـتورية

ـل األ كـام الـق تضـمناا

الةســـتور ،بـــل األ كـــام الـــق تـــؤطر اتلتزامـــاط الواجبـــاط ،أ لـــال اجلـــزاءاط
الةســتورية امل تبــة عل ـ خمالفــة اتلتزامــاط ،املتعلقــة كحاربــة الفســاد،
اجلزاءاط

مــل هــ

طياتاا دناياهـا مقا ـة بينـة للتوجاـاط العامـة املؤسسـة أ ـ علـ د لـة

ااق القـا و  ،علـ هـ ا األسـام سـنعرض املـواد الةسـتورية  78-77-76-75-74إىل
غاية  22الواردط
يع ر

ـ الفصـل ا ـامس بعنـوا الواجبـاط ،فنصـ املـادط  12علـ أ ـه ت

ال القا و  ،ع علـ

أمــا املــادط 10 :علـ

ـل ـخص أ حيـ م الةسـتور اـوا ني اجلماوريـة"،

ــل مــواطن أ يــؤد بــإص ص اجباتــه اجتــا ا موعــة الوطنيــة..

.اخل ،املادط  26ع عل

ـل مـواطن أ حيمـي امللكيـة العامـة ،مصـاح ا موعـة

الوطنيــة ،حي ـ م ملكيــة الغ ـ  ،ميكــن القــول ،أ الفصــل ا ــامس جــاء بأ كــام
عامــة متايــةا لواج ـ ا ـ ام القــوا ني الوطنيــة مســؤ لية األفــراد جتــا الة لــة اجتــا
أ فسام ،فمزار ة ا تمر املة ي

حماربة الفساد اج ت قاش فيه.

 -7النصوص التزريعية:
إ املكو ــاط التزــريعية لقــا و الواايــة مــن الفســاد مكافحتــه

ــث ط جــةا ت

ميكن صرها هل ا سنت ره إىل ذ ر النصوص األساسية:
أ -القوا ني:
 القــــا و  67-60املتعلــــق الواايــــة مــــن الفســــاد مكافحتــــه علــ ـ رأم القــــوا نياملكافحة للفساد.
 القــا و راــم  67-65الصــادر بتــاريخ  69فيفــر ســنة  0665ا ــاص بالواايــة مــنتبيض األموال متويل اإلرهاب مكافحته.

 -القــــا و  72-62املــــؤر

 05ديســــم  0662املتعلــــق بالواايــــة مــــن املخــــةراط

املؤدراط العقلية.
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ب -األ امــر :أ األ امــر املتعلقــة بقــا و الواايــة مــن الفســاد مكافحتــه أ ال ـ اط
ر بعض مناا:

الصلة به ،ميكن أ

 األمـــر  60-62املتعلـــق ككافحـــة التاريـ ـ املعـــةل املـــتمم بـــاألمر  61-60األمـــر 02-60املوافق لـ  00ديسم .0660
 األمر رام 750-50املتضمن اا و العقوباط ،املتمم باألمر  65-62املعةل املـتممباألمر  79-75املوافق لـ  26ديسم .0675
 األمر رام  62-60املتضمن القا و األساسي للو يفة العمومية املوافـق لــ  70جـوا.0660
 -4النصوص التنظيمية:
أ -املراســيم الرئاســية :إ املراســيم الرئاســية املتعلقــة با ـ ا القــا و
ميكن صرها لكن سن

ــث ط جــةا ت

ر مناا:

 املرسوم الرئاسي املتعلق بتنظيم الصفاط العمومية .250-02 املرسوم الرئاسي رام  272-60احملةد تزكيلة اهلينة الوطنية للوااية من الفساد. -املرسوم الرئاسي رام  272-60احملةد لنموذ التصريز باملمتلكاط.

 -املرسوم الرئاسي  275-60املتضمن احملـةد

يفيـة التصـريز باملمتلكـاط بالنسـبة

للمو فني العموميني.
 املرسوم الرئاسي رام  200-77احملةد لتزكيلة الةيوا املر ز لقمر الفساد.ب -املراسيم التنفي ية:
 -املرسوم التنفي

املتضمن إ زاء جلنة طنية لتنسيق أعمال مكافحة اجلرمية.

 -املرسوم التنفي

املتضمن القا و األساسي ا اص كو في اجلمار .

 -املرسوم التنفي

املتعلق بالقا و األساسي ا اص كو في األمن.

 -املرسوم التنفي

 010-62املتعلق بص

 -املرسوم التنفي

 65-60املتضمن

ياط املفتزية العامة للمالية.
ل األص ار بالزباة منوذجه حمتوا

ـل

است مه.

 املرســـوم التنفيـــاحملا م

راـــم  010-62املتضـــمن

ةيـــة اتصتصـــاص احمللـــي لـــبعض

ء اجلماورية اضاء التحقيق.
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دالثا -تقييم اا و الوااية من الفساد مكافحته
بةاية ت نكر إعابياط ه ا القا و باستحةاده جرائم ت يكن منصوص علياا مـن
ابل ،لقة جاء بناء عل مصاداة اجلرائر عل إتفااية األمم املتحةط للوااية مـن الفسـاد
مكافحتـــه ،هـــو م ـــابق هلـــا متامـــا يعـــة ا عكاســـا قيقيـــا لإلتفاايـــاط اإلاليميـــة
ملكافحة الفساد العربية اإلفريقية.
جــرائم الفســاد املســتحةدة توســع
كمه،

ــفة الفاعــل بأ ــه املو ــف العمــومي أ مــن

لم فيما يتعلق بالتقادم أطال املزر اجلزائر مةط تقادم جـرائم الفسـاد

فـ تتقــادم الـةعوط العموميــة ت العقوبــة
صــار الــوطن ،يعتـ مواــف املزــر
العقاب،

ويـل عائــةاط اجلرميــة إىل

الـه إذ مــا

إطالــة فـ ط التقــادم هــو عــةم إفـ ط اجلنــاط مــن

ـ لم تزـةية العقوبـاط علـ مـن حيملـو

ـفة القا ـي أ مو فـا ميـارم

يفة عليا ،فاجل رائم الـق متـس باملـال العـام تعـة مـن اجلـرائم ا

ـ ط تزـةد علياـا

العقوباط.
بالرغم من إعابياط ه ا القـا و

موا بتـه سـائل فاعلـة ملكافحتـه الفسـاد علـ

الصعية الة لي اإلاليمي فاو كثابة إع

لنية املزر لو ر آلياط جةية

الفساد ،إت أ ه هنـا عـةط قـائص ا تقـاداط جاـ هلـ ا القـا و
الق تل

فقـا ل عكاسـاط

ة ر هي:

 أصـ املزــر اجلزائــر بنصــوص اإلتفاايــاط الة ليــة الــقإفراغاا
-

مكافحـة

اال القا و  67-60د

ــادا علياــا اجلزائــر

أية ا افة أ تعةيل بإدرا جرائم جةيةط.

ما أ القا و ت يتضمن لول بةيلة ملسالة ااصـا ة الـق اـة تقـف ـائ أمـام

رد بعــض مــرتكيب جــرائم الفســاد ال ـ ين يتس ـ

رآهــا أ التكربــة تثب ـ أ

الــة

إسقاف ااصا ة ادرط جةا.
-

ما أ القا و ت يتوجـه لتزـةية العقوبـاط

ع اة مبا ـرط باملاتلعـام،

املـادط  22إىل املـو فني الـ ين هلـم

مـةير البنـو  ،املؤسسـاط املاليـة ،يتوجـه إىل فنـة مـن

املو فني ليس هلم ع اة مبا رط مر املال العام ،هم أعوا
أما ة الضب  ،سواء

اب

ـرطة القضـائية أ مو ـف

عمومي أ اا يا.
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لم

-

جرمية إص ل املو ف العمومي باتلتزام بـاإلب غ عـن تعـارض املصـاح

ه اجلرمية ت يو ز ما هي ه املصاح الق يكو املو ف ملزم باإلب غ عناا،
فاألجةر باملزر لةى

عه ملواد القا و ية أ يتسم بالةاة ااصر تسيما أ الزـرعية

اجلنائية تقتضي الةاة الو وح.
لم

-

جرمية اإلدراء غ املزر هو قـل عـ ء اإلدبـاط إىل املـتام ليثبـ عـةم

ارتكابه اجلرم ،ه ا متنااضـا مـر مبـادو الفقـه اجلنـائي أهماـا ارينـة الـ اءط فـاملتام
غـ م الـ بإدبــاط براءتــه جاــة اتتاــام هــي املكلفــة بتقــةيم دليــل اإلدا ــة للمحكمــة
ه ا ما ي رح إ كالية ،هل املزر الوطر الة لي عتاةا

اليـا للمسـام كبـادو

اعت ط أساسا اقوه اإل سا ؟
عتقـة أ السـلبياط الـق جـ اء باـا اـا و الواايـة مـن الفسـاد مكافحتـه ت ميكـن
إ صاهها أل ه عنة ت بيق ه ا القـا و
عتقة أ هـ ا القـا و لـيس لـه

اـرط مانالـ تظاـر النقـائص ،بصـفة عامـة

ـفة ردعيـة جـاء متامـا عكـس مـا يو يـه اهلـةحن منـه

هو -الوااية من الفساد مكافحته -األص بعني اتعتبار محاية املـال العـام الـ
عليه الفساد ا ـ دليـل علـ ذلـم الفضـائز الـق طالـ البنـو

يقـر

الزـر اط الوطنيـة

الك ى الق يعرفاا العام ا اص.

أصـ ا لــن يــنكز أ مزــر
السياسية الناف ط د

طــر ملكافحــة الفســاد حماربتــه طاملــا بقي ـ النخ ـ

ساب مساءلة اا و ية فعنةما يتم حماسـبة أ

ـخص مـن هـ

النخ سيتواف أفراد ال بقة العادية عامة الزع عن الفساد تلقائيا.

احملور الثا ي :هيناط مكافحة الفساد
ا ضـــم اجلزائـــر إىل العةيـــة مـــن اإلتفاايـــاط الة ليـــة العربيـــة اإلفريقيـــة املتعلقـــة
ككافحـــة الفســـاد الـــق لعبـ ـ د را هـــام

رســـم اتسـ ـ اتيكية العامليـــة ملكافحـــة

الفسـاد ،علـ الصـعية الــوطر فقـة اختـ ط اجلزائـر سلســلة مـن التــةاب

اإلجــراءاط

اهليكلية ،قيث اام املزر اجلزائر بو ر آلياط للحة مـن ا تزـار جـرائم الفسـاد إذ
اســتحةث ب ـ لم اهلينــة الوطنيــة للواايــة مــن الفســاد مكافحتــه يــث
إ زــائاا
خمتصة

الــنص عل ـ

البــاب الثالــث مــن اــا و الواايــة مــن الفســاد مكافحتــه إىل جا ـ أجاــزط
الةيوا املر ز لقمر الفساد.

()8
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أ ت -اهلينة الوطنية للوااية من الفساد مكافحته:
يتضمن القا و  67-60املتعلق بالوااية من الفساد مكافحته املعةل املتمم سياسـة
جنائية جةيةط جتمر بني التكريم الرد الواايـة مـن

افـة مظـاهر اإل ـرار بالو يفـة

العامة اإلدارية تزمل آليـاط للواايـة اسـتحةداا هـي اهلينـة الوطنيـة للواايـة مـن الفسـاد
مكافحتــه ،اــة عرفاــا املزــر اجلزائــر كقتض ـ املــادط 71

 272-60املؤر

املرسوم التنفي

إ زــائاا كوج ـ

وفم .0660

 -1النظام القا و ي للاينة:
إ إ زـــاء اهلينـــة الوطنيـــة ملكافحـــة الفســـاد كوجـ ـ اـــا و الواايـــة مـــن الفســـاد
مكافحته

ا

تميا بعة مصاداة اجلزائر بـتحفظ علـ إتفاايـة األمـم املتحـةط الـق

تضــمن تو ــياط الــة ل املصــاداة عل ـ اإلتفاايــة باملــادط السادســة عل ـ إ زــاء هينــاط
داصلية مامتاا الوااية من الفساد مكافحته

ب مرتكيب جرائم الفساد ،هـ ا مـا

ذهـ ـ إليـــه املزـــر اجلزائـــر فقـــة صـ ـ املـــادط  71مـــن اـــا و الواايـــة مـــن الفســـاد
مكافحته أ تنزا هينة طنية مكلفـة بالواايـة مـن الفسـاد مكافحتـه اصـة تنفيـ
لــال مكافحــة الفســاد ،تعت ـ اهلينــة الوطنيــة للوااي ـة مــن

اتس ـ اتيكية الوطنيــة

الفساد مكافحته سل ة إدارية مسـتقلة تتمتـر بالزخصـية املعنويـة اتسـتق ل املـالي،
املــادط  79مــن القــا و املتعلــق

لضــما اســتق لية هـ اهلينــة ــص املزــر اجلزائــر
بالوااية من الفساد مكافحته عل لموعة من التةاب .
 ايام األعضاء املو فني التابعني للاينة املؤهلني باتطعل أية معلوماط ذاط طابر سر

عل املعلومـاط الزخصـية

بتأدية اليمني ا ا ة ابل است م ماامام.

 تز ية اهلينة بالوسائل البزرية املادية ال نمة لتأدية مااماا. التكوين املناس-

العالي املستوى ملستخةمياا.

ما أمن محاية أعضاء مو في اهلينة من

ـل أ ـكال الضـغ  ،أ ال هيـ

أ الزـــتم أ اتعتـــةاء مامـــا يكـــن وعـــه ،الـــق اـــة يتعر ـــو هلـــا أدنـــاء أ كناســـبة
ممارستام ملاامام.
 تـــنص املـــادط  0مـــن املرســـوم  272-60املعـــةل املـــتمم باملرســـوم  027-70املتعلـــقبتزكيلة اهلينة تنظيماا

يفية س ها عن طريق التنظيم.
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 -تنص املادط  5من فس املرسوم عل أ ه تضـم اهلينـة للـس يتزـكل مـن رئـيس 0

أعضاء يعينو كوج مرسوم رئاسـي ملـةط  5سـنواط اابـل للتكةيـة مـرط ا ـةط تنتاـي
ماامام س األ كال فساا.

 -تنص املادط  0من فس املرسوم عن األاسام تتمثل

األما ة العامة اسـم مكلـف

بــالتوديق التحســيس اســم مكلــف كعاجلــة تصــرحياط باملمتلكــاط اســم مكلــف
بالتنسيق التعا
د دـة أ ــار

ـل

الة لي ،أما فيما يتعلق بس اهلينة فتعقة اهلينـة إجتماعـا عاديـا

مــا تعقــة إجتماعـا غـ عــاد بنــاء علـ أمـر مــن رئــيس للــس اليقظــة،

جتــةر اإل ــارط أ املــادط  09مــن فــس املرســوم صـ علـ إ أعضــاء اهلينــة مو فياــا
ملزمــو بالســر املاــر

ــل صــره هل ـ ا اتلتــزام يزــكل جرميــة إفزــاء للســر املاــر

املعاا علياا كوج اا و العقوباط.

 -2ماام اهلينة الوطنية للوااية من الفساد مكافحته:
أ -ماام اهلينة داصـل الـوطن :للاينـة الوطنيـة

ـ

لـال متابعـة أفعـال

ية اسـعة

الفساد ،من اإلجراءاط القا و ية الق تلكأ إلياا ه اهلينة للكزف عن أفعال الفساد
ما ص عليه

املواد من  71إىل  02مـن القـا و  67-60املتعلقـة بتقـةيم ال لبـاط أل

خص طبيعي أ معنو ل ط

عل الودائق املعلوماط الق تراها مفيةط

للكزــف عــن أفعــال الفســاد ،ميكــن هلــا اتســتعا ة بالنيابــة العامــة

رياتاـا
يــر األدلــة

التحرياط للكزف عـن أفعـال الفسـاد ،بالتـالي يقـر علـ عـائق اإلداراط املؤسسـاط
العموميــة اهلينــاط التابعــة للق ــاعني ا ــاص العــام،
املعنويني،

ر رط التز يـة بكـل املعلومـاط

ـ ا ال لبـاط الـق مـن ـأ اا الكزـف

عــن جــرائم الفســاد ،عنــةما تتو ــل اهلينــة الوطنيــة
جزائي حيول امللف إىل نير العةل ،ال

ـ لم األ ــخاص ال بيعــيني
رياتاــا إىل اــائر ذاط

ــف

خي ر النائ العـام املخـتص مـن أجـل

ريـم

الـــةعوى العموميـــة ،عنـــة اتاتضـــاء ذلـــم ت بيقـــا ملبـــةأ امل ئمـــة
العمومية ،طبقا لنص املادط  06فقرط  1من القا و 67-60

ريـــم الـــةعوى

لم الفقرط  2من املـادط

 9من املرسوم  272-60يستفاد من ه املاام اإلجرائية املعاة باا للاينة الوطنية ،أ اـا
بالرغم من اعتبارها سل ة إدارية فاي تتمتر بسـل اط اضـائية ـبياة بسـل اط الضـب
القضــائي ،الــق تنــاف بــاملو فني أعــوا اإلداراط ،املصــاح العموميــة هـ ا مــن جاــة،
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من جاة أصرى

و اا تابعة لـرئيس اجلماوريـة فـإ اجراءاتاـا تتسـم بال ـابر السـياد

مما ععل د رها اويا فعات

لال التحـر للكزـف عـن جـرائم الفسـاد إمكا يـة

متابعة الفاعلني تواير العقوباط عليام.
لم.

من ماام اهلينة داصل الوطن

املعام ط اتاتصادية املالية اإلدارية.

 -ارساء مبةأ الزفافية النزاهة املساءلة

 تعزيز الة ر الراابي ل جازط املختصة التيس علـ أفـراد ا تمـرإجراءاط

وهلم إىل السل اط املعينة ،لتعزيز الراابة عل

 -امر الفسـاد مكافحتـه م

قـة مرتكبيـه

البحـث عـن

ل من يتوىل

يفة عامة.

كـز اسـ داد األمـوال العائـةاط

اإلجرامية محاية املال العام -.تفعيل د ر ا تمـر املـة ي

املزـار ة الفعالـة النزـ ة

حماربــة الفســاد مكافحتــه توعيــة أفــراد ا تمــر كخــاطر توســير

ــاه املعرفــة

بوسائل أسالي الوااية منه.
 -تعزيــز النزاهــة الوطنيــة املتمثلــة

إ مــال منظومــة ــاملة مــن أجــل دعــم التوجــه

تستغ ل القضاء ت وير اإلمكا اط ،إ افة إىل أهةاحن أصرى للاينة ةدها القا و .

ب -ماــام اهلينــة صــار الــوطن :بــالنظر إىل
أ ثــر مــن دائــرط اصتصــاص تتعــةى ت ـ

ــو جــرائم الفســاد غالبــا مــا متتــة إىل

ــة د اإلالــيم الــوطر فــإ إجــراءاط اهلينــة

الوطنية تتسم ب ابر السيادط عل الصعية الة لي
اهلينة الوطنية علـ تعزيـز التنسـيق التعـا

و اا تابعة لرئيس اجلماورية تعمـل

مـر هينـاط مكافحـة الفسـاد علـ الصـعية

الة لي ،ه ا ما كتزفه من فحوى الفقرط  9مـن املـادط  06مـن القـا و 67-60

تقوم اهلينة الوطنية عل ت وير التعا

مـا

مر هيناط مكافحة الفساد عل املستوى الـة لي

تبادل املعلوماط كنسابة التحقيقاط اجلارية ،ه ا طبقا ملضمو الفقـرط  77مـن املـادط
 9من املرسوم  ،272-60من األهةاحن املراد
 -امر الفساد مكافحته

قياا صار الوطن.

صر خماطر ذلم ك

قة مرتكبيه املوجودين صار

الوطن مر كز اس داد األموال العائةاط اإلجرامية.

 -تعزيز مبةأ التعا

املزار ة مـر الـة ل املنظمـاط الة ليـة اإلاليميـة

الة لية النزياة الرامية ملكافحة الفساد.
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 -7تقييم د ر اهلينة الوطنية للوااية من الفساد مكافحته:
ـرد فعـل يتـزامن مـر

إ إ زاء اهلينـة الوطنيـة للواايـة مـن الفسـاد مكافحتـه جـاء

الكزــــف عــــن الفضــــائز الكــــب ط املتعلقــــة بالفســــاد ،رغبــــة النظــــام السياســــي
مكافحتــه ،متا ــيا مــر الت ــوراط ا ارجيــة ،م البــة املنظمــاط الة ليــة اإلاليميــة
الق تنتمي إلياـا اجلزائـر مل با ـرط إجراءاتاـا

لـال مكافحـة الفسـاد اعتـ املزـر

اهلينة الوطنية للوااية من الفساد سل ة إدارية مستقلة اصـة منحاـا اتسـتق لية ال نمـة
ملمارسة د رها

الوااية من الفساد مكافحته عل أ مل جه ،إت أ املاام املو ل

للاينـة د رهــا

مكافحـة الفســاد ت يرتقــي ملسـتوى هـ اجلـرائم امعاــا أل املزــر

أ

ــل للاينــة عــةط

املتعلقة بالوااية
املفســةين،

ـ

ياط تتميــز ب ابعاــا الواــائي احملــض ،بــالرغم مــن تســميتاا

لم املكافحة ،إت أ اا ت تتمتر بالص

ياط الكافية لرد امـر

مــا أ اتليــاط الســل اط املمنو ــة للاينــة مــن أجــل القيــام بــة رها عل ـ

أ مل جه ااصة ،فاي تعت لرد سـل ة للبحـث التحـر عـن املعلومـاط،
تلقــي التصــريز باملمتلكــاط بــالرغم مــن أهميتاــا

صــر ســل تاا
جرائم الفساد،
اتستق لية
ما

الكزــف عــن

لم تبعيتاا هلينـة السـل ة التنفي يـة ،مـا ي تـ عنـه مـن قـص
عف

ظ

الفعالية

ل ه ا ينعكس سلبا عل عمل اهلينة.

لم املساهمة احملتزـمة للاينـة

لنا أ اهلينة تعا ي اصـورا ـةيةا

أداء د رهـا

ـل اضـايا الفسـاد ،منـه يظاـر
مـا أ اهلينـة

مكافحـة الفسـاد،

تتمتر بالزخصية املعنوية هلا ق التقا ي إت أ ه بو وهلا إىل اائر ذاط
ــول امللــف لــونير العــةل ال ـ

ف جنـائي

خي ــر بــة ر النائ ـ العــام ،إذ فاهلينــة هلــا ااــق

ويل امللف إ الة مرتكيب جرائم الفساد عل القضاء ال

مير ع

إمكا يــة إ الــة امللــف عل ـ القضــاء ه ـ ا تقييــة ا ــز لســل تاا
العمومية.

مـا أ

نير العـةل د
ريــم الــةعوى

()9

مـــا أ ـــه ت ميكـــن للاينـــة متابعـــة أمـــ
املســـنولني،

ـ ـ لم خمتلـــف الزيـــاداط

الز جـــة األ تد البـــالغني للمـــو فني
الـ ـ مم املاليـــة ،يـــث حيتـــو التصـــريز

باملمتلكــاط س ـ املــادط  65مــن القــا و  67-60املتعلــق بالواايــة مــن الفســاد املعــةل
املــتمم ،فمــن ص ـ ل ه ـ املــادط

ــظ أ املصــرح ت يكت ـ

التصــريز ممتلكــاط
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ن جتــه أ تد البــالغني بــل يكتفــي بالتصــريز بأم

ــه أمـ

أ تد القصــر فقـ ،

ه ا ت يضـمن املكافحـة الفعالـة للفسـاد إذ ميكـن أل مـواطن أ مسـؤ ل أ يكتـ
ممتلكاتــه ا ا ــة الــق ميلكاــا أ

انهــا أدنــاء مــةط

البـالغني ممــا يفســز ا ـال أمــام اإلدـراء غـ املزــر ،
املنا ـ القياديــة

يفتــه باســم ن جتــه أ أ تد
مــا أ املــو فني الســامني ذ

الـب د غـ ملــزمني بالتصـريز كمتلكــاتام عنــة اايـة مــةط املامــة

الو يفية أ العاةط ات تخابية مما حيول د

إمكا ية استغ ل املعلوماط املقار ة.

دا يا -الةيوا املر ز لقمر الفساد:
املادط  02مكرر مـن القـا و  67-60املعـةل املـتمم بـاألمر

ص املزر اجلزائر

رام  65-76عل أ ه ينزأ ديوا مر ز لقمر الفساد يكلـف كاـام البحـث التحـر
عن جرائم الفساد ،استحةث الةيوا تنفي ا لتعليمة رئيس اجلماوريـة راـم  62املتعلقـة
بتفعيــل مكافحــة الفســاد املؤرصــة

ســنة  ،0669الــق تضــمن

جــوب تعزيــز آليــاط

مكافحة الفساد دعماا عل الصعيةين املؤسسـاتي العمليـاتي أهـم مـا ـص عليـه
ر رط تعزيز مسع الة لة بإ ةاث ديوا مر ـز لقمـر الفسـاد

ا ال املؤسساتي هو

بصــفته أداط عملياتيــة تتضــافر

إطارهــا اجلاــود للتصــة اا و يــا ل عمــال اتجراميــة

ردعاا.
 -1النظام القا و ي للةيوا املر ز لقمر الفساد:
إ زــاء الــةيوا املر ــز لقمــر الفســاد كوج ـ املرســوم الرئاســي راــم 200-77

ديســم  0677ال ـ

جــاء ليحــةد تزــكيلة الــةيوا املر ــز لقمــر الفســاد تنظيمــه

يفيــة سـ  ،جعلــه

ـ

ــاية الــونير املكلــف باملاليــة ،لقــة

املرسوم الرئاسي رام  069-72املؤر

 02جويليـة  ،0672يـث

تعةيلــه كوجـ
التحويـل

ـر

هــ ا الـــةيوا لـــةى نيـــر العـــةل ـــافظ األصتـــام قيـــث يتمتـــر باتســـتق لية

عملـــه

تسي  ،مقر بـاجلزائر العا ـمة طبقـا للمـادتني  2 2مـن هـ ا املرسـوم ،إ الـةيوا
املر ـ ز مصــااه مر زيــة يــث يكلــف بالبحــث عــن اجلــرائم معاينتاــا
مكافحة الفساد ،ه ا طبقا ملضمو املادط  0من فـس املرسـوم الرئاسـي
أ املزــر اجلزائــر
الزرطة القضائية

ــص

()10

إطــار
ي

ـظ

ــرا ة عل ـ أ الــةيوا مصــلحة مســتقلة منــوف باــا مامــة

لال مكافحة الفسـاد ،هـ ا إ دل علـ

ـيء فإمنـا يـةل علـ
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املكا ة املنزلة الق حيظ باا ه ا اجلاان

الكزف عن جـرائم الفسـاد بتزـكيلة

صا ة هل ا الةيوا .

 -8ماام الةيوا املر ز لقمر الفساد:
إ الــةيوا يكلــف ككموعــة مــن املاــام اإلداريــة أ ثرهــا اضــائية صــ علياــا
أ كام املرسوم الرئاسي رام .200-77

أ -املاام اإلدارية :طبقا للمادط  72من فس املرسوم يكلف املةير العـام للـةيوا علـ
ا صوص ،كا يأتي:
عه يز التنفي .

 -إعةاد بر اما عمل للةيوا

 إعةاد مزر التنظيم الةاصلي للةيوا -ت وير التعا

ظامه الةاصلي.

تبادل املعلوماط عل املستويني الوطر الة لي.

 ممارسة السل ة السلمية عل يير مستخةمي الةيوا . -إعــةاد التقريــر الســنو عــن زــاطاط الــةيوا ال ـ

يوجــه إىل نيــر العــةل ــافظ

األصتام.

 -السار عل

سن س الةيوا

تنسيق زاف هيكله.

ب -املاــام القضــائية :طبقــا أل كــام املــادط  22-21-19-06-02يكلــف الــةيوا
إطار املاام املنوف به كوج التزرير السار املفعول به عل ا صوص كا يلي:
 -ير

ل املعلوماط الق تسمز بالكزف عن أفعال الفساد مكافحتاا.

 -يــر األدلــة القيــام بالتحقيقــاط

ااــر الفســاد إ الــة مرتكبياــا للمثــول أمــام

اجلاة القضائية املختصة.

 -ت ــوير التعــا

التســا ة مــر هينــة مكافحــة الفســاد تبــادل املعلومــاط كناســبة

التحقيقاط اجلارية.
 -اا اح سياسة من ـأ اا احملافظـة علـ

سـن تسـي التحريـاط الـق يتوتهـا علـ

السل اط املختصة.

 -بالنســـبة لعمليـــة تســـي

طبقـــا للقواعـــة املنصـــوص علياـــا

اجلزائيــة ،أ كـــام القـــا و  67-60يـــث يلكــأ
التابعو للةيوا إىل استعمال

اـــا و اإلجـــراءاط

ـــباف أعـــوا الزـــرطة القضـــائية

ل الوسائل املنصوص علياا

التزرير السـار املعمـول
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بــه أجــل يــر املعلومــاط ،يؤهــل الــةيوا ل ســتعا ة عنــة الضــر رط كســاهمة
الزرطة القضائية التابعني ملصـاح الزـرطة القضـائية األصـرى يـتعني
إعـ م

ـل ااـاتط

يــل اجلماوريــة لــةى احملكمــة مســبقا ،بعمليــاط الزــرطة القضــائية األصــرى

عنــةما يزــار و

فــس التحقيــق ،أ يتعــا

يتبــادلو الوســائل املو ــوعة
تلقاها

ــباف

ل منام

باســتمرار مــر مصــاح العةالــة

ـ تصــرفام يز ـ

مــا

إجــراءاتام إىل املســاهمة الــق

س التحقيق.

 ميكـن للــةيوا  ،بعـة إعـ م الو يــل املخـتص بـ لم مسـبقا ،أ يو ـ الســل ةالسلمية باختاذ

ل إجراء إدار

فظي عنةما يكو عـو عمـومي مو ـو

اائر تتعلق بالفساد ،للكزف عن الفساد سـواء
الق ــا العــام أ ا ــاص ،قيــث يعــة

ا ـ هـ اإلداراط املؤسسـاط مـن

ــل رفــض متعمــة غـ مـ ر لتز يــة اهلينــة كــا

تا إليه يعت جرمية إلعااة تسي العةالة ،عنة تو ـل اهلينـة إىل اـائر ذاط
جزائي

ول امللف إىل نير العةل ال

ـباة

ـف

خي ر النائ العام لتحريم الةعوى العمومية.

 -7تقييم د ر الةيوا املر ز لقمر الفساد:
لقة استخةم املزر اجلزائر الةيوا املر ز لقمر الفساد ،تنفي ا لتعليمـة رئـيس
اجلماوريـــة املتعلقـــة بتفعيـــل مكافحـــة الفســـاد املؤرصـــة

 72ديســـم  0669الـــق
إطــار مســع

تضــمن

جــوب تعزيــز آليــاط مكافحــة الفســاد ،يــأتي إ زــاء الــةيوا

الة لـــة

ـــو مضـــاعفة جاـــود مكافحـــة الفســـاد ،موا بـــة اجلاـــود املب لـــة الراميـــة

ملكافحــة الفســاد علـ املســتوى الــة لي الــةاصلي للــة ل ،هلـ ا أع ـ املزــر للــةيوا
املر ــز عــةط

ـ

ياط للبحــث التحــر عــن الفســاد ،بالتــالي أ ــبز جاــان امعــي

ردعــي إت أ د ر الــةيوا

ماامــه تعت ـ غ ـ

افيــة ملواجاــة جــرائم الفســاد ا

ـ ط

امعاا لعةط أسباب.
 تبعية الةيوا لونارط العةل بعةأ ــبز الــةيوا تــابر للــونارط العــةل

ـة ر املرسـوم  069-72املـؤر

 72يوليـو 0672

ـ تصــرحن نيــر العــةل ععــل منــه تابعــا للســل ة

التنفي ية ،استق لية الةيوا هي الضما الو يـة لتحقيـق أهةافـه

مواجاـة الفسـاد

ذلــم بعيــةا عــن أ تــأد  ،فعــةم متتــر الــةيوا بالزخصــية املعنويــة اتســتق ل املــالي
قيث ت مينز املزر الزخصـية املعنويـة اتسـتق ل املـالي بـالرغم مـن املاـام ا
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املو ـــل لـــه املتمثلـــة بالبحـــث التحـــر عـــن جـــرائم الفســـاد أل الزخصـــية املعنويـــة
اتســتق ل املــالي تعتـ ا أهــم الضــما اط ا ســةط ل ســتق لية أ هينــة أ جاــان مــن
النا ية الو يفية،

ما أ الـةيوا لـيس لـه ـق التقا ـي النائـ العـام هـو مـن ميثلـه

أمام اجلااط القضائية عةم ما استق لية الةيوا يتناف

املكافحة.

سياسته

التو ياط:
ــر رط األص ـ بعــني اتعتبــار أ ــه لــن يــنكز أ مزــر

-

حماربتــه طاملــا بقي ـ النخ ـ الناف ـ ط
حماسبة أ

ـخص مامـا

الفساد تلقائيا ،أل ه ي

اـ

ا تمــر د

طــر ملكافحــة الفســاد

ســاب مســاءلة ،فعنــةما يــتم

ـفته مامـا بلـر فـوذ  ،سـيتواف عامـة الزـع عـن

ظ أ معظم اضايا الفسـاد الـق ترتكـ مـن ابـل ذ النفـوذ

السياســي رجــال األعمــال تضــل طــي الكتمــا  ،فليس ـ الع ـ ط
القا و ية إمنا الع ط

ــرامة النصــوص

مةى جة اها.

 ااـرص علـ جعـل هينـاط مكافحـة الفسـاد ذاط فاعليـة أ ثـر ،فاهلينـة الوطنيــةللواايــة مــن الفســاد مكافحتــه ليس ـ ذاط طــابر ردعــي إمنــا متتــان ب ابعاــا الواــائي
احملــض ،ذلــم بــالرغم مــن تســميتاا املتعلقــة بالوااي ـة

ـ لم املكافحــة ،فاتليــاط

السل اط املمنو ة للاينة من أجل القيام بة رها عل أ مل جه تعة ااصة ،ه ا ما
ي

املساهمة احملتزمة للاينة

ظ

ـل اضـايا الفسـاد ،هـو فـس الزـأ بالنسـبة

للةيوا املر ز لقمر الفساد فاـو ذ تبعيـة للسـل ة التنفي يـة ،أل عـةم متتـر الـةيوا
بالزخصية املعنوية اتستق ل املالي

ق التقا ي ععله

تبعية م لقة ،هـ تعتـ

من أهم الضما اط ا سةط تستق لية أ هينة.
كو مو وعيني إ النا أ التو ياط هي لـرد توجياـاط تظـل ـ علـ

ره ت

متتــان ب ــابر اتلــزام ،ل ـ ا مــن األفضــل ــر بنــا أ ســمياا أ صـ لز علياــا إ ــةار"
ملخص تنفي " يكو

اج الت بيق سار املفعول يتعني تنفيـ بقـوط ظـرا ألهميتـه

البالغة.
صامتــة:
أدار مو و الفساد اهتمام العةيـة مـن ا ـ اء القـا و يني ،باعتبـار

ـاهرط معقـةط

تنخر مقةراط الب د تع ل آلياط مكافحته ،إذ ت يوجة لتمر فا ل خيلو متاما مـن
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الفساد ،لكن القضية الق تزغل بـال ا تمعـاط
جـود اــةر مــا مــن الفســاد

الظـرحن ااـالي ليسـ بالتحةيـة

معام تنــا اليوميــة ،إمنــا كمــه اتســا دائرتــه تزــابم

لقاتــه بةرجــة ت يســبق هلــا مثيــل مــن ابــل ،ممــا ياــةد مسـ ط التنميــة مســتقبل الــب د
العباد ،لعل ما أفصح عنه بعض اـائر اضـايا الفسـاد املـالي اإلدار
األداء اتاتصــاد ص ـ ل الســنواط األص ـ ط
عل مةى تغلغل ايم الفساد ممارسته

العةيــة مــن البلــةا

آدارهـا علـ

مناــا اجلزائــر ،يــةل

افة لاتط ااياط اليومية.

اهلـوامــش املراجـــر:
( -)1اجة عبة العالي ،اتلياط القا و ية ملكافحة الفساد اإلدار
حممة صيضر بسكرط،

اجلزائر ،رسالة د تورا جامعـة

لية ااقوه ،سنة .729 ،0672

( -)2اا و رام  67-60مـؤر

 06ف ايـر سـنة  0660يتعلـق بالواايـة مـن الفسـاد مكافحتـه ،معـةل

متمم باألمر رام  65-76املؤر

 00غز سنة  ،0676القا و رام  75-77املؤر

 0غز سـنة

.0677
( -)3املواد من  71-2من اا و الوااية من الفساد مكافحته.
( -)4رمــز

و ـــو ،لبنــ د زـــي ،اهلينــة الوطنيـــة للواايـــة مـــن الفســاد مكافحتـــه ،للـــه اتجتاـــاد

القضائي ،العةد  ،0669 ،5ص .12
( -)5املواد من  21-05من اا و الوااية من الفساد مكافحته.
( -)6املواد من  16-21من اا و الوااية من الفساد مكافحته.
( -)7الةستور اجلزائر الصادر باجلريةط الرمسية راـم  00لسـنة  7990املصـاده عليـه كوجـ املرسـوم
الرئاسي  222-90املؤر

 2ديسم  7990املعةل بالقا و  60 -62اجلريةط الرمسية رام  02املؤرصـة

 70وفم  ،0662املعـةل كوجـ اـا و  67-70اجلريـةط الرمسيـة راـم  72املؤرصـة

 60مـارم

.0670
( -)8سابق سلوى ،اهلينة الوطنيـة للواايـة مـن الفسـاد مكافحـة ،مـ
رالة،

ر ماسـ اـا و إدار  ،جامعـة

لية ااقوه العلوم السياسية ،اسم ااقوه ،0672 ،ص.1

( -)9ن ن ن ليخـــة ،جـــرائم الصـــفقاط اليـــاط مكافحتاـــا
ماجست  ،جامعة اا ة مرباح رالة،
( -)10بن بز

سيلة ،اهرط الفسـاد اإلدار

ـــل القـــا و املتعلـــق بالفســـاد ،رســـالة

لية ااقوه العلوم السياسية  ،0670ص .729
املـالي

لـال الصـفقاط العموميـة ،رسـالة ماجسـت ،

فـر اــا و اإلجــراءاط اإلداريــة ،جامعــة مولــود معمــر تيــز

ن،

ليــة ااقــوه العلــوم السياســية،

 ،0672ص .07
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