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شكر وتقدير
نحمد هللا ونشكره على فضله و نعمه ،وعمال بسنة نبينا محمد
صلى هللا عليه وسلم وتبعا لهديه فشكر الناس من
شكر هللا تعالى .
" من لم يشكر الناس لم يشكر هللا "
لهذا أتقدم بخالص الشكر الجزيل و االمتنان الى :
األستاذ "
" بافضل محمد بلخير "
على قبوله اإلشراف على مذكرة تخرجي لنيل شهادة الماستر
وعلى كل ما قدمه لي من عون الذي لم يبخل عليا بنصائحه و
إرشادته و الذي أفادني بمعلوماته القيمة
كما أتقدم بخالص الشكر و التقدير إلى موظفي المكتبة على
مساعدتهم في البحث البيداغوجي
وكل من مد لي يد العون من قريب او بعيد بالكثير او القليل
اتقدم بالشكر .

اإلهــــــداء

أهدي ثمرة جهدي إلى من أنزل في حقهما الرحمان
قوله بعد
بسم هللا الرحمن الرحيم
" وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه و بالوالدين إحسانا
"
إلى من سقتني الدفئ حنانها و عطفها إلى
" أمي الحبيبة "
و أتمنى لها طول العمر و أتمنى من هللا عز وجل أن
يرحم
" أبي" ويتغمد روحه
إلى العائلة الكريمة إخواتي و أخواتي
وإلى كل من دعمني القوة و العزيمة
إلى كل أصدقائي و إلى كل من يحملهم قلبي وال
تحملهم هذه الورقة

المقدمة

مقدمة
تعد ظاهرة الفساد ظاهرة قديمة قدم المجتمعات اإلنسانية فقد ارتبط وجودها
بوجود األنظمة السياسية و هي ظاهرة ال تقتصر على دون آخر كما أنها تختلف حسب
بيئة وطبيعة النظام السياسي ففي األنظمة االستبدادية تكون هناك بيئة مشجعة أكثر
على الفساد بينما نقل ظاهرة الفساد في النظم الديمقراطية التي تقوم على احترام حقوق
حريات األفراد و الشفافية و النزاهة و التسيير و المسائلة و فرض احترام سيادة و سلطة
القانون.
و لألسف لم تكن الجزائر في موضع أفضل من باقي دول العالم التي انتشرا فيها
الفساد بمختلف أنواعه و مستوياته سواء المستوى االقتصادي أو السياسي او االجتماعي و
حتى المستوى الثقافي ،وهذا ما ينطبق خاصة على األحداث األخيرة التي تجري في
الجزائر.
و هذا راجع الى تفطن و استيقاظ الشعب الجزائري إلى الوضع التي وصلت إليه
البالد و هذا سبب حكومة العصابة كما سماه الشعب الجزائري و غير من الشعارات
التي حملها الشعب و رددها في كل المسيرات التي قام بها مثل  :ترحلوا قاع و غيرها،
وهنا صار الفساد في الجزائر حالة مرضية معقدة مست البالد و أصبح يقف كعقبة أمام
عملية اإلصالح و التنمية و االستثمار الصحيح الذي أصبح الشعب الجزائري منهم شباب
خاصة فهم بحاجة إلى هذا اإلصالح الشامل وتغيير السلطة و إعطاءها إلى الشعب يعني
السلطة لشعب و هذا ما يريده حقا للقضاء على الفساد و تصفية الحكومة و استرجاع حقوق
الشعب .
و هذا برغم تصدي المشرع الجزائري لهذه الظاهرة عن طريق مجموعة من
القوانين إال أن الوضع لم يتغير
ولقد أصبحت ظاهرة الفساد إلى انتشرت وتفاقمت في المجتمعات من أهم
القضايا المطروحة التي تحظى باهتمام كافة الحكومات و أحداث تشغل حيز مهما في
أولويات اإلصالح نظرا لالنتشار الفساد في كافة نواحي الحياة .
و يشكل الفساد بكافة أشكاله إحدى اإلشكاالت التي تؤدي إلى تعطيل الغاية التي
تسعى الدولة إلى تحقيقها من وراء إنشاء المرافق العامة فجرائم الفساد تؤثر على أداء
المالي و اإلداري و تسبب في إهدار المال العام و وتعطيل الدولة عن مباشرة أعمالها أو
وظائفها المختلفة ،وهو يؤثر على مصلحة الفرد و المجتمع .
وفي ظل التوافق الدولي على ضرورة االتحاد من اجل مواجهة هذه الظاهرة
العابرة للحدود ب ّ
أن دول العالم بالعمل من أجل تعزيز قدراتها لمكافحة الفساد من خالل
إصالح التشريعات و التنظيمات و بناء مؤسسات و التدريب الكوادر البشرية و تعزيز
التعاون الدولي.
فارتبط فكرة مكافحته و استعداد الدول لوضع استراتجيات لمواجهة هذه الظاهرة
بتقديم مساعدات مالية وتعليق كل الخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية للعالمية للدول
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مقدمة
في حالة ما إذا أثبتت أن الفساد الحكومي في الدول ارتبط بتحويل األموال العامة إلى غير
المجاالت المحددة لها  ،وتورط الموظفين الرسميين في عماليات التحايل الجمركي أو
الضريبة و الممارسات الغير القانونية في استغالل االستثمارات األجنبية.
و في هذا اإلطار جاءت اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد التي اعتمدتها
الجمعية العامة معلنة إرادة دولية صادقة لمناهضة شاملة للفساد من خالل تعديل
التشريعات الوطنية و وتطيقا لاللتزامات الدولية التي تفرضها اتفاقية األمم المتحدة
بتجريم أنظمة الفساد كافة ومالحقة مرتكبيها و توقيع الجزاءات الرادعة عليهم  ،فضال
عن اتخاذ تدابير المنع والوقاية التي عينت االتفاقية بينها و االلتزام باألحكام المتعلقة
بآلية المتابعة على نحو ما قررته الدول األطراف في االتفاقية .
و الفساد ظاهرة أصبحت منتشرة في بالد المعمورة كافة بغض النظر عن أنظمتها
السياسية فهو موجود في الجمهوريات الديمقراطية و الديكتاتوريات العسكرية على السوء
و في النظم االقتصادية المختلفة.
غير ّ
أن ظاهرة الفساد تزاد انتشار في المجتمعات الحديثة بشكل عام و في
البلدان النامية بشكل خاص بسبب خصوصية التحوالت االقتصادية و االجتماعية التي تمر
بها و قد بلغت هذه المظاهر درجة أصبحت فيها الشكل مصدر قلق متزايد لرجال
السياسة و اإلداريين و عامة الناس نظرا الرتباطهم بهم ارتباطا وثيقا و لكونها تمس
مصالحهم الفردية و البعيد على سواء.
ومهما يكن من الصعوبات و التعقيدات في االتفاق على تحديد مفهوم واحد لظاهرة
فإن ليس هناك اختالف في ّ
الفساد ّ ،
أن الفساد في جوهره ينطوي على األفعال تمثل
انحرفا ضمن نطاق األعمال المتصلة بالحياة العامة و في محيط األعمال الخاصة أيضا
يرتبط الفساد بفكرة أساسية هي فكرة التربح و اإلثراء على حساب المال العام و الخدمات
العامة إما من خالل أخذ األموال أو فوائد دون وجه حق .و إذا كانت اإلدارة العمومية تبني
السياسات الرشيدة لتلبية الحاجيات العامة فما مدى تأثير الفساد على التنمية في الجزائر ،
وكيف يمكن التصدي له و ما هي التدابير الالزمة لمكافحته؟.
 ما هي الطرق واألساليب واآلليات القانونية والتنظيمية المسخرة لمكافحته ؟وهذا إلجابة على اإلشكالية الرئيسية للموضوع مع ما ينبثق عنها من إشكاالت فرعية
قمنا بتقسيم الدراسة إلى مقدمة وفصلين و خاتمة.
خصصنا الفصل األول لدراسة كل ما يتعلق بإطار القانوني لمكافحة الفساد قسمناه إلى
مبحثين تناولنا في المبحث األول مفهوم شامل على ظاهرة الفساد أما المبحث الثاني أنواع و
أسباب إنتشار الفساد في الجزائر .
أما الفصل الثاني تطرقنا فيه التدابير الوقائية لمكافحة الفساد تناولنا في المبحث األول إلى
التدابير الوقائية لمكافحة الفساد في الجزائر في القطاع الخاص و العام أما المبحث الثاني إلى
آليات مكافحة الفساد منها آليات الدينية واألخالقية
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مقدمة
لننهي الموضوع بخاتمة تتضمن عرض موجز لما إحتوت عليه المذكرة من أفكار  ،كما
نوضح فيها ما تم إستخالصه من نتائج تم التوصل إليها من خالل عملية البحث .
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الفصل األول

ممااا ر ر ااي فأا ا
فس الفساااد ةااو كااورو و الااكال و منوفا انوا ا اكا اف قا
الااورو و ااا و انوةاار فااي اااائر انحاااو دول المظمااورو فليااح غااا رو ااامفأ فااي ا ااة
النطورو ف اقوصاد ات ال ول و ف المجومظات و اماا و صاظي ظقا األماور و صاظي
المسائل الوي تظأق الةظوب و المجومظات و ال ول ال الئة لف مقراطأة مع ته ا ا حوا فاي
كأ هااا الومااام ي و ام هااا ار ومااا ي و ااااوقرار ا السأااااي وردائهااا ارقوصاااد ة وت مأوهااا
المسو امة و إذا كاس ذلك كأفأات منوففة ودر ات موفاوتة .

المبحث األول :تحديد مفهوم الفساد
تظا غاا رو الفسااد ما الواوا ر النطأارو الواي توا ا األماة لماا لهاا ما ثااار كاراأاة
ف مسار الو مأة لذا ر م إلقاو الموو ذه الوا رو م دالل الوقوف ف مفهومها.
المطلب األول  :مفهوم قانون الفساد
ا
إس فاباب الرئأسأة لوهور الفساد دو انوةار موةا هة فاي مظواا المجومظاات إر فنا
مكا مالحوااة دصوكااأة فااي تفسااأر الوااا رو ما لاانر ألداار نوأجااة ادااوالف الثقافااات
توفأر المجومع و و ما برز ادوالف في تحأ مفهوم الفساد .
الفرع األول  :تعريف الفساد لغة :
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الفصل األول

قال في الفغة فس الةيو مظ لا ظ كالحا،و البا ماا التي فسااد الةايو ما دالاة
ف اما لفوة الفسااد فوا ل فا تحققا فظال داار ي ،و او نقاأ الصاال  1كماا ظ اي كاذلك
الاابطالس و الفساااد فااي الةاار ظة اإلاااالمأة سااوم مظانأا ما ث ااات القاارثس الكاار ا الوااي
لقفول تظال َ {:
سااد
ت اولو و ق تجاوزت النمسأ ث ة كفها تحذر م و ت هي
غ َه َار ْالفَ َ
سبَ ْ
ت فَ ْ ِي ال َّاا ِ ِلأا ِذ قَها َ ْظا َ الَّاذِي َ ِمفاوا لَظَفَّها ْا َ ْر ِ ظاوسَ } روم ث اة
فِي ْالبَ ِ ار َو ْالبَ ْح ِر ِ َما َك َ
.240
سادًا فَس قَوَّفاوا
ّللا َو َراولَ َو َ ْس َظ ْوسَ فِي ْاأل َ ْر ِ
ض فَ َ
ار وسَ َّ َ
و قول تظال  {:إنَّ َما َ زَ اؤا الَّ ِذ َ َح ِ
صفَّبوا فَ ْو تقَ َّ
ض َٰذَلِكَ لَه ْا ِد ْزي ِفاي الا ن ْن َأا
ط َع فَ ْ ِ ِه ْا َوفَ ْر فها ِام ْ ِد َالف فَ ْو فَ ْوا ِم َ ْاأل َ ْر ِ
فَ ْو َ
َولَه ْا فِي ْاْل ِد َروِ َ ذَاب َ ِوأا} المائ و ف ة .335
وذلك درلة ف وا الجرم الذي رتكبا المفسا حأا تراوحات قو اة الاذ
سظوس في األرض فساد القول فو ا
فس صفبوا فو تقطع ف ا و فر فهاا ما داالل فو
ال في في األرض.
وم ذلك صح فس الفساد لغو ا في اإلتالف و إلحاق المرر و فدو اْلدر
4
الفرع الثاني  :الفساد إصالحا
و إذا تنطأ ا المفهوم الفغوي لففساد ،مك تظر ف لن افوك أار ااوو طاوي فا
قأام الةنر ااوغالل مركزه وافطات في مكافحاة القاوانأ والفاوائح و الوظفأماات لوحقأاق
م فظة ل فس او لأ فظ م األقاارب و األكا قاو والمظاارف و ذلاك فا حسااب المصافحة
الظامة وهر ذا السفوك المنال في لكل رائا و منالفات كالرلوو و الور ح و السرقة
واااوو ااااون ام المااال الظااام و اإلنفاااق أاار القااانوني لفمااال الظااام ممااا ااو ا إ ا ار
مفأاااات لفو مأاااة و ارقوصااااد ة و
الماااوارد ارقوصااااد ة لف ولاااة و ااا ظكا اااافبا فااا
ار وما أة و م اراوقرار السأااي و ار وما ي .5
الفرع الثالث  :تعريف الفساد من المنظور القانوني
ااو ذلااك الساافوك الااذي وهااك القوا ا القانونأااة الرااامأة الوااي فريااها ال وااام
السأااي القائا ف مواط و الر ا مما ق م ؤرو القانونأأ م تويأح في تظار فها
لهذه الوا رو ال انها تظريوا،لبظ ارنوقادات ابي مود القانوس كذلك اس القوانأ
و الوةر ظات تظوبر نسبأة فكل مجوماع لا قاوانأ الموظفقاة ا فماا او قاانوني و لار ي فاي
مجومع ر ظوبر كذلك في مجومع ثدر .
 تعريف الهيئات الدولية. - 1الل دف السكارو  ،فدالقأات الظمل  ،األردس  ،دار المسأرو لف ةر و الووز ع و الطبا ة  ،ط ، 2009 ، 1ص . 221
 - 2اورو الروم األ ة .40
 - 3اورو المائ و ،األ ة .35
 - 4طارق محمود ب السالم السفو  ،الوحفأل ارقوصادي لففساد ،دار ال همة الظر أة  ،مصر،2005 ،ص .05
 - 5حسأ المحم ي وادي ،الفساد اإلدارو لغة المصالح  ،دار المطبو ات  ،الجامظأة  ،مصر ،2008 ،ص.10
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ظارف الب ااك الا ولي الفساااد كاااْلتي  :إااااوو ااااوظمال الويااظأة لفكسااي الناااص
فالفساد ح ث ادو ما قوم موغ قبول او طفي ا وزاز فو رلوو لومو ل ق فو إ راو
الم اقصااة امااة،كما ااوا ا ما قااوم وكااالو فو واااطاو لةااركات فو ف مااال داكااة وق ا ا
رلاوي اراوفادو م اأاااات فو إ اراوات اماة لفوغفاي فا الم افساأ او تحقأاق فر اا
داار إطااار القااوانأ كمااا مكا فس حا ث الفساااد ا طر اق ااااوغالل الوغأفااة الظامااة
دوس الفجوو ال الرلوو و ذلك وظأأ األقارب او اراوغالل فموال ال ولة مبالرو .1
كما نذكر الوظر الوي اوت م ومة الةفافأة ال ولأة :الفساد و ااون ام السافطة
لوحقأق مكااي لنصأة
فما الص وق ال ولي رف لن القو األ ي الطو فة المظوم و الوي ته ف اراو وا
الفوائ م ذا السفوك لةنر واح او لمجمو ة ذات القة اْلدر .
ا فااي
امااا الموق ا المةاارا الجزائااري م ا تظر ا الفساااد  ،فمصااطفح الفساااد
الوةر ع الجزائري،إذا لا سوظمل قبل ا ة ،2006كما لا جرم في قانوس الظقو ات ،أر ان
ظ ا تص ا ق ال جزائاار ف ا اتفاقأااة األمااا الموح ا و لمكافحااة الفساااد ا ا ة  ،2004مو ااي
المراوم الرئااي رقا 04/128 :المؤرخ في  19ففر ال  ،2004كااس لزماا فأهاا تكأأا
تةر ظاتها ال ادفأة ما والوم ذه ارتفاقأة ،فص ر قانوس الوقا ة م الفساد و مكافحو رقاا:
 06/01المااؤرخ فااي  20فأفااري  2006المظاا ل و المااوما ،والااذي اارم الفساااد لمنوفاا
موا ره. 2
و الر وا الا القاانوس رقاا  06/01:نجا اس المةارا الجزائاري اناوه نفاا ما ه
اتفاقأة األما الموح و لمكافحة الفساد ،إذا فن ادوار كذلك م تظر لففساد تظر فا ففسفأا فو
وكفأا لس انصرف إل تظر ف م دالل اإللارو إل كوره و موا ره و ذا ماا تلكا ه
الفقرو ف م المادو  02م قانوس الوقا ة م ذا الفساد و مكافحو .3
مماا ااابق ومااح الوبااا فااي مفااا أا الفساااد انطالقااا ثراو و ارتجا ااات حااول ااذا المفهااوم و
ق كوس لامال لكل تفك الوظر فات .
حاول ا ويع تظر
الفرع الرابع  :تعريف السياسي للفساد
أ -تعريف الفساد من منظور الحكم الراشد
ا
الس الفساااد او محاولاة لانر ماا وياع مصاافحة
ما اذه الزاو اة ارو الابظ
الناكااة صااورو محرمااة فو أاار مةاارو ة ،فااوق المصاافحة الظامااة فو فااوق المثاال الااذي
تظه ن موها و اك نورو فدرو تقاول ا
الس الفسااد او ماا قارر الارفي الظاام فنا الفسااد
 - 1رلأ واظأ ،تطو ر فداو المؤاسات ثلأات مكافحة الفساد في الجزائر ،مذكرو ل أل لهادو مااور في ت وأا اأااي
واداري ،كفأة الظفوم السأااأة  ،امظة ،قاك ي مر ا  ،ورقة ، ،،2014،ص . 15
 - 2بأ ي الةافظي ،قانوس الوقا ة م الفساد و مكافحو  ،مفحقات  ،ال صوص الوطبأقأة ،ارتفاقأات ال ولأة و
البروتوكورت المكمفة كما الوي كادقت فأها الجزائر وحفظ  ،دار اله و  ،الجزائر ،2008 ،ص .3
ال حا  ،رائا الفساد و ثلأات مكافحوها في الوةر ع الجزائري دار األ ام لف ةر و الووز ع ،
 - 3في ر ال
ماس  ،الجزو األول  ،ط،1،2015ص .39
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وذلااك وفقااا لمظااا أره الثقافأااة و ار وما أااة ا
ألس الفساااد ااافوك ا ومااا ي مركااي ر نفااو
و الوقالأا و اك نواارو
مطفقااا ما دررتا اردالقأااة  ،مثاال مفهااوم الظأااي و ال قا
اك ال الفساد تركز ف ما حمف م انوقااض لمبا ف تكاافؤ الفارص و ظاود الواالي الا
اإليرار الجمهور و المصفحة الظامة.
و م مرا ظة طروحات م ومة الةفافأة ال ولأة ا
فإس الفسااد او كال مال ومام
اوو ااون ام الم صي الظام لوحقأق مصفحة داكة ،في فس سوغل المسؤول م صب ما
ا ل تحقأق م فظة لنصأة ذاتأة ل فس او الجما و  ،ا مك لفو اق األول أ الفسااد
و الحكااا الجأ ا فو الرال ا ألن ا دالااة فااي يااظ المسااللة ACCOUNHTABILITY
مظ إل في در ة جي ف الحكومة فس تفسر وتبارر ماا فظفات و اس توياح ماا الاذي
فةفت فأا فماام موط هاا كاذلك فا المساووو الفاردي و المساللة تومام قا رو الموغا
الظاااام ونوا ااا فااا فس وياااع إلااا في مااا و ظمااال لن ماااة المصااافحة الظاماااة لن ماااة
المصفحة الظامة ،و فس تكوس اك مظا أر لقأا ذلك.1
مفأااة مكافحااة الفساااد فااي مويااوا ثداار ألنهااا
كمااا وقاااطع الحكااا الجأ ا م ا
توطفي و ود مقا أا ومظا أر فاي تقأاأا فداو المجوماع فاي مكافحاة الفسااد و ا
فس تمأازه
ذه المظا أر در ة الأة م اأادو القانوس  ، RELEOFLAWحوا تومواع المصا اقأة
و تحاوز فا قباول المجوماع و الواالي تا جح ال ولاة فاي الاراك فاي تحمال مسااؤولأة
ااااأادو القاااانوس و ال واااام ااا ما تقاااوم اااي محااااابة مااا ر حورماااوس اااذه المظاااا أر
واإل راوات و الةفافأة  transparenceyتحوا إل المظفومات ال قأقاة و المواوفرو فاي
الوقت الم ااي ،في حأ ما حوا ها المواط لمرا ظاة ففظاال الحكوماة و االطبع تكاوس
اك مسللة ما لا تو لفافأة .2
ب -تعريف البرلماني للفساد أي تعريفه من منظوره البرلماني
المنوصااأ فن ا جانااي تظر ا الفساااد م ا ال احأااة الوق أااة تطاار
اارو ظ ا
حا دوس إلا
او الاذ
الفساد  ،ذلك فس ال ا
الثقافة السأااأة مفهومها الويظي
اال ااذا ظوباار فسااادا فم ر كمااا حاا ث فااي الماازاد الظف ااي ،و الوااالي
در ااة كبأاارو
فالوظر السائ في تح الفساد ر مك تجا ف .
ا
فس الفساد و كل إااوو في ااون ام الم صي الظام
ام و ما رو البظ
وو
فو الساافطات الرااامأة فو مااوارد المجومااع لوحقأااق م ااافع داكااة لفااذات فو لفغأاار ،إذا فا ا
اإس
أااوس ال ااا ت صااي فا المسااؤولأ الظمااومأأ و إلا اأااااات و تصاارفات المؤاسااات
الرااامأة فااإذا كاناات ااذه لفوصاارفات م حااازو إلا مصااالح داكااة ا وبر ااا ال ااا موهاارا

 - 1موا ود اس  ،ال وام القانوني لمكافحة الفساد في الجزائر ،دار ال ةر واإللهار وح و لفطبا ة  ،الجزائر ،
 2009ص 21
 2ـــــ موا ود اس ،المر ع السا ق ،ص .22
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و لو كانت إ راواتها اإلدار ة و الةكفأة مطا قة لفقانوس حأ

الفساد حو
القانوس.
ااؤرو
و ر لااك فس ااذا الويااع واارك فاااره الساافبي ف ا نواارو ال ااا إل ا
ال واب الذ تورطوا في اإلنحراف الوةار ع فو ر قوماوس ماا وواره ال اا ) و او
كثأر و مسومر لمكافحة ااوغالل القانوس.
اااو اإليااارار قاااأا
و ف ااارز مثاااال الصاااور الفسااااد فاااي اطاااار اااذا الوظر ااا
ال مقراطأااة فكمااا ااو مظفااوم فس ف فااي ال ااااتأر المظاكاارو فو مااا ةااا هها تؤك ا ف ا
فمااار فااااااأ  :فو لهماااا فس المواط اااة حاااق فكاااأل لكااال ف ااااو المجوماااع و ا أهماااا ف اس
المواط أ موساو أ في الحقوق و الوا بات فالمساواو قأمة فأا فاي نور اة ال مقراطأاة
فا فنهاا ر باة و إتبااا
و اإلدالل ها ظ فساد ألنها تفرض ال ور إل الماواط أ
ور تفاارق أااا ها و ااأ حااااكمها فااي المواط اااة و فمااام القاااانوس  ،وفااي حاااارت الومأأاااز
الماواط أ مقارناة قأاة المجوماع فإنا جاي فس اوا إريااو و ما
اإل جا ي لابظ
دالل القانوس  ،مثل تنصصا نسبة م الوغائ الظمومأة ألكحاب الحارت الناكة ،
ال ول اتجا ا تمأأز ا لصالح المرفو م ال احأة ار وما أة و الو اأااأة
فو تب ي ظ
 ،فموفة الةر أة السأااأة ا تجاوزت المةرو أة القانونأة
إل اني ذلاك لمكافحاة الفسااد ودرلاة اأاااأة ر مكا لفمةار أ و السأاااأأ
تجا فها  ،ومما ؤك ذلك ما رت فأا األ اراف السأاااأة ما توااأع الرقا اة البرلمانأاة
ف فداو المؤاسات الظاماة  ،فابظ المؤاساات البرلمانأاة لا ها هااز فو فكثار ظاونهاا
في مراقبة فداو المؤاسات الظامة وم فمثفة ذلك ف هزو المحاابات الوا ظة لفبرلماس في
كثأر م ال ول الظر أة ،ودرلة مثل ذه األ هزو تومثل في كونها ف هزو م هجأة تسون م
لمر البرلماس فو لمظاونأ ف رك الفساد ،وق ترو اذه األ هازو حاارت فسااد واقظاي
و ا
إس كانت توا صورو افأمة لكال.
و اوا ف ذا الوظر السأااي لففسااد تالتي ف مأاة البرلمااس و دور ال اواب فاي
نوارو الارفي الظاام لففسااد ،ولففسااد و لاأا فقا الا مز ا ما ف مااو ال أا اة
تظبأر
رفي الظاام و فاأها قاع الظايو األكبار فاي
الظامة فو الةرطة ألس ال واب فقرب لفوظبأر
مكافحة الفساد ( في افطة الو فأذ اة ) و ز ا اذا الا ور ف مأاة رااأما فاي غال غاروف
الوحاااول ارقوصاااادي ار وماااا ي و تظومااا المساااأرو ال مقراطأاااة ،حأااا كاااوس ظااا
المسؤولأ في ال ولة زوا م إلكالأة الفساد.
و ا
فس األكل في
ففا ك لفبرلماس فاوار فو راس حو الة الظصر الح
فسات البرلماس  ،كما و مظروف ف ما فس تكوس مفووحة فمام الجما أر  ،ومماا اابق ،
مك القول ا
فس مكافحة الفساد وم ع انوةاره تب ف ف ما م البرلماس األمر الذي ما
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ف اتق ال واب ا وبار فس البرلماس و المؤاسة الوحأ و الوي تساوطأع
الظيو المفق
فس تراقي فداو الحكومة .1
الفرع الخامس  :تعريف الدولي للفساد
في المجال القانوني و ر ا اراون ام الةائع لظباارو الفسااد نجا فس الظ ا ما
ذا المصطفح كجر مة مظاقبة فأها  ،ف الر ا ما فنهاا
القوانأ الظقا أة ر توغ
تجرم األفظال المةكفة لفجرائا الموكاوفة فاي وقو اا الحاالي جارائا الفسااد و نالحاظ
فن ولاأر م ارتفاقأات ال ولأة و اإلقفأمأة انوقل مصطفح الفساد إل القاوانأ الظقا أاة
ا تظر ا لففساااد فا مسااووو
الوط أااة  ،و اااوا فا ذلااك اااوف نحاااول البحا
ارتفاقأات ال ولأة اك الظ م ارتفاقأات و الصكوك ال ولأة الموظفقة الفساد .
و فول اتفاقأااة فااي ااذا المجااال ااي اتفاقأااة البف ا اس األمر كأااة فااي  29مااار  1996اااا
ف قبوها الظ م ارتفاقأات نذكر م ها ما في :
ف -اتفاقأة األما الموح و لمكافحة الجر مة الم ومة بر الح ود الوط أة 2حأ نصات فاي
المادو  08ف يرور ة تجار ا لففسااد و الاذي كااس مقوصارا فا تجار ا منوفا كاورو
رلوو الموغفأ الظمومأأ و القائمأ الن مة الظمومأة وفقا لما تقومأ القوانأ ال ادفأاة
لف ول األطراف في اإلتفاقأة ،اا دصصات األماا الموحا و ظا ذلاك اتفاقأاة كامفاة لففااا
و اي اتفاقأاة األماا الموحا و لمكافحاة الفساااد ( اتفاقأاة مأارادا )و نجا ا
فس ارتفاقأاة (اتفاقأااة
مأاارادا) لااا تظطااي تظر فااا وايااحا لففساااد  ،و اكوفاات وجاار ا مجمو ااة ما األفظااال الوااي
قوم الموغفوس الظمومأأ الفاا وس و ي :
 رائا الرلوو. الموا رو ال قود. إدوال األموال الظمومأة. إااوو ااوظمال الموغ الظمومي لوغائف ومهام م صب . اإلاراو المظوم أر المةروا لفموغ الظمومي. الرلوو في مجال القطاا الناص . سأل الظائ ات ار رامأة .3كما ا وم ت اتفاقأة مكافحة الفساد في تظر فها لففساد ف مفهوم الموغ الظام،حأ
الموغ الظمومي الوط ي و كذا األ بي  ،وكذا
نصت المادو  02م ها ف الوظر
الذي مك ا فس نسون م م اتفاقأة مأرا ا:
موغفو المؤاسات ال ولأة و الوظر

 - 1موا ود اس ،مر ع اا ق ،ص .23
 - 2اتفاقأة األما الموح و لمكافحة الفساد المظوم و  ،مو ي قرار الجمظأة الظامة و الوي ددفت حأزا الو فأذ في 14
د سمبر  (.2005واأقة األما الموح و ي الفساد )UNDOC :DOC A/58/422.
 - 3اتفاقأة األما الموح و لمكافحة الفساد ،مر ع نفس .
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ا
فس الفساد و ارتكاب الموغ في قطاا الظاام فو دااص كااس وط أاا فو ف بأاا فو دولأاا
ألح و األفظال الم صوص فأها في المادو  08م ارتفاقأة .
 و ظرفا الب ااك ال ا ولي  :لن ا اااوو ااااون ام الساافطة الظامااة م ا ف اال الحصااول ف امكااي داكة .
 وتظرف مواو ة ار وما أة الفساد و اااون ام ال فاوذ الظاام لوحقأاق فر اا فو م اافعداكة .
و تظرفاا المواااو ة الحاار  : wikipediaالفساااد مفهااوم ااام صاا في ت وااأا فو نوااام
مسوقبل ر وا فداو ازو ما وا باتا فو مهاما الةاكل المظوااد فداؤه صاورو طبأظأاة فو
فداو صورو داطئة تنال الغرض األاااي م تح ال وام .1
الفرع السادس  ، :صعوبات التعريف بظاهرة الفساد
تطاار مسااللة الوظر ا المفااا أا وتح ا ا مةاااكل حقأقااة فااي ففساافة المظرفأااة و
الوحفأل السأااي و ظود ذلك إل مفة م ار وبارات ف مها:
( تظقأ ا ات الوااوا ر ار وما أااة و السأااااأة ظ ال م ا المفااا أا لف رلااة فأه اا لومأأ از
الظمومأاة و الوظقأا ) إيااافة إلا تمأأاز تفااك الواوا ر والمفاا أا ااالوغأر حساي الاازم و
المكاس.
و فأا نجا ااذه ار وباارات اارزو فااي تظر ا مفهاوم الفساااد موماا و فنوا ا
المنوففة.وق ا وريت ذه الصظو ات الباحثأ و الجامظأأ في درااة غا رو فساد و
ارتفاق ف إطار نوري ام  ،وتكم تفك الصظو ات في :
 مااع تزا ا ار ومااام الجااامظي وااا رو الفساااد  ،تزا ا ف مااا تمااارب اْلراو و ت اا أالوصورات حول و ود فو م و ود الفساد ،إذ م الباحثأ حسي م رو فس الفساد لا
سبق و ا
فس فير المحأ الظام مثل المحأ الناص  ،فالمرحفة الحالأة توسا و ود
الفساد صورو داكة  ،أ ما اك م رو فس الفساد ق ا ق م البةر ة فن مالزم األفظال
البةاار و م ا اااا ر د ااي لفقااول االس الفساااد غااا رو ا و  ،اال اتساااا األياارار الوااي
فكا ت األدالق تا المبالغة فأها م قبل وااائل اإل االم اي الةايو الج ا و ارااوقالل
الذي تا القأام لفوا رو و ااومارو واائل الفساد .
فكفمة فساد في ح ذاتها تمثل كظو ة فدرو ،وإذا نوف تظر فهاا حساي الزمااس
و مكااااس اااااون مها ظااا الممارااااات قااا ما كانااات مقبولاااة،إر فنااا ماااع تطاااور القاااوانأ
ارنونا أة رو ا وبار ذلك فساادا كماا انا فاي ظا البفا اس تساود اقافاات حأا تظوبار
تق ا ة لموغ لأئا محمورا ،أ ما نجا ذلاك األمار فاي اقافاات فا اس فدارو لاأئا
يرور ا و اد ا و ذا م ف ل تق ا الوزامأ الموغ في ابأل قماو حا ة ما .

 - 1اتفاقأة األما الموح و لمكافحة الفساد  ،المر ع نفس .
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ف ا إ جاااد مفهااوم الفساااد  ،ومثاال فااي ا
إس الح ا ود اأ
و اااك صاارا ثداار ةااو
المجارت  ،ما جظال تح ا
مماراة الفساد و فنةطة تجري لأست وايحة في ظ
مظ الفساد ،فمر كظبا راأما في مجال ال ةاط السأااي و إداري.
مااا هاااة فدااارو فاااإس تةااانأر فااااباب الفسااااد نور اااا و فمأاااا يااال نماااع
لالتجا ااات موظاريااة ا اأطرت فأهااا ال واارو اإل ولو أ اة إذ نج ا فكباار تفااك ارتجا اات
المومثفاة فاي الم رااة ال أولأرالأاة فسارت الفسااد فا انا نوأجاة لوا دل ال ولاة  ،ونمااو
ال مقراطأة فأها أ ها نج الوأار اْلدر رفي في يظ القاأا األدالقأاة و فباة الار ح و
المصفحة الناكة ي تق وراو الفساد و الوالي ف في فاا تظرف الفساد ؟.
كما ا
فس كاظو ة ال وارو و الومأأاز اأ المصافحة الظاماة و الناكاة و اداوالف ذلاك
واح لوا رو
ادوالف الوصورات و الوروف السأااأة و ارقوصاد ة تجظل تح تظر
الفساد لأئا كظبا و فدأارا ا
إس ااأطرو األفكاار المسابقة لفساائ و فاي المجومظاات الغر أاة
فااي تحفأاال و تفسااأر غااا رو الفساااد ة او فنوا ا ا اأطرت لوقاات طو اال دوس الوظاارض
تفك األحكام الموحأزو  ،ظل مفهاوم الفسااد ائقاا
لفمويوا وفقا م طق فمي ظأ ا
فمام البح الظفمي في ذا المجال.1.
المطلب الثاني  :األحكام العامة
لقا طبااق المةاارا الجزائااري األ ا اف فاي المااادو  01ما ااذا القااانوس الموماام
الوقا ة م الفساد و مكافحو .
الفرع األول :األهداف المسطرة
يهدف هذا القانون إلى:
 د ا الو ا أر الرامأة ال الوقا ة م الفساد و مكافحو . تظز ز ال زا ة و المسؤولأة و الةفافأة في تسأأر القطا أأ الظام و الناص . تسهأل و د ا الوظاوس الولي و المسا و الوق أة ما ف ال الوقا اة ما الفسااد ومكافحاةما في ذلك ااورداد المو ودات .
انوقال ال ولة م ال ولة فلناص ال ال ولة مؤاسات. تكو فلناص تكو افأا كفؤ  ،وتكو الموغ واإلطاار فاي الجامظاة تكو اا اافأماذات كفاوو الأة.
تكو إرادو اأااأة قو ة ،كار حة لمحار اة الفسااد لوكاو الكفااوو فال زا اة ،لمحار اةالفساد ر ال مقراطأة الصحأة م رف الهرم إل القا و.
و ظوباار يااماس ال زا ااة فااي ارنونا ااات ااو الطر ااق الصااحأح لمحار ااة الفساااد
لوكر ا ال زا ة و الةفافأة في كل المؤاسات ال ولة  ،ماثال الر ال م اااي فاي المكااس
 - 1محم حفأا لمام  ،غا رو الفساد السأااي في الجزائر ( درااة وكفأة تحفأفأة ) مذكرو لأسانا كفأة الظفوم
السأااأة و اإل الم ،الجزائر ،2003-2002،ص .15
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الم ااي إذا كانت ارنونا ات أر نز هة مسوحأل فس تحاارب الفسااد االر ا و اود
و ثلأات لمحار ة رنظ ام واقع فريأة أر افأمة .1
الفرع الثاني  :المصطلحات المستعملة
المصطططلحات  :نج ا كاال مصااطفحات فااي المااادو  02م ا القااانوس  01/06المااادو الموظفااق
الوقا ة م الفساد ومكافحو  :قص في مفهوم ذا القانوس ما في :
أ -الفساد  :و كل الجرائا الم صوص فأها في الباب الرا ع م ذا القانوس .
ب -موظطف العمططومي  :2ااو كال لاانر ةااغل م صابا تةاار ظأا فو ت فأااذ ا فو إراد ااا فو
قمائأا فو فاي فحا المجاالا الةاظبأة المجفاا الةاظبأة الم ونبة،ااواو كااس مظأ اا فو م ونباا
رتبة فو فق مو .
دائما فو مؤقوا م فوا اْل ر فو أر م فوا األ ر صرف ال ور
 -2كل لنر ثدر وول ولو مؤقوا ،وغأفة فو وكالة ل ر فو ا وس ف ار و ساا ا هاذه
الصفة في د مة أئة مومأة فو مؤاسة مومأة فو في مؤاسة فدرو تمفك ال ولاة كال
رفامالها ،فو ف ة مؤاسة فدرو تق م وح و مومأة .
فو ظ
مومي فو م في حكم طبقا لفوةار ع و
مظرف لن موغ
 -3و كل لنر ثدر
ا
الو وأا المظمول هما .
ج -موظف عمومي أجنبي  :و كل لانر ةاغل م صابا تةار ظأا فو ت فأاذ ا فو إدار اا
فو قمائأا ل و ف ف بي  ،ااواو كااس مظ أاا فو م ونباا  ،وكال لانر ماار وغأفاة
مومأة لصالح ف ف بي ما في ذلك لصالح أئة مومأة فو مؤاسة مومأة .
د -موظف منظمة دولية عمومية  :كل مسون م دولي فو كال لانر تالذس لا مؤاساة
م ذا القبأل ا
لس وطرق نأا ة ها .
ه -الكيان :مجمو ة م الظ اكر الماد ة او أار الماد اة فو ما األلاناص الطبأظأاأ ف
ار وبار أ الم ومأ غرض فوغ ف مظأ .
و – الممتلكات  :المو ودات كل فنوا ها  ،اواو كانت ماد ة فو أر ماد ة م قولة فو
أر م قولة ،مفموااة فو أار مفموااة  ،والمساو ات فو السا ات القانونأاة الواي نةائت
تثبت مفكأة تفك المو ودات فو و ود الحقوق الموصفة ها .
ز -العائدات اإلجرامية  :كل المموفكات المولتأة فو الموحصل فأها ةكل مبالر فو أر
مبالر م ارتكاب الجر مة.
ح -التجميد أو الحجز  :فرض حور مؤقت فا تحو ال المموفكاات فو اااوب الها او
الوصرف فأها او نقفها ،فو تولي ه و المموفكات فو السأطرو فأهاا مؤقواا ااو فا
محكمة فو افطة منوصة فدرو.
فمر كادر
أئة قمائأة.
ط -المصادرة  :لفوجر ال ائا م المموفكات لمر كادر
 - 1المادو األول م قانوس  01/06المؤرخ في  21محرم ام  1427الموافق  20فبرا ر ا ة  ،2006وظفق القانوس
الفساد و مكافحو .
 - 2المادو  02م قانوس . 01/06
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ائ ا ات مك ا

فس تصاابح مويااوا تبااأ

ي -الجاارم األكاافي  :كاال اارم نةاال م ا
ذي كفة.
األموال وفقا لفوةر ع المظمول
ك -التسطططليم المراقطططب :اإل اااراو الاااذي سااامح لةاااح ات أااار مةااارو ة فو مةااابو ة
النرو م اإلقفأا لفوط ي فو المرور بره فو ددول ظفا ما السافطات المنوصاة
و اة األلاناص الصاانظأ فاي
و تحت مراقبوها غأة الوحاري ا ارم ماا و كةا
ارتكا .
ر -االتفاقية :اتفاقأة األما الموح و لمكافحة الفساد.
م -الهيئة :قص ها الهأئة الوط أة لفوقا ة م الفساد ومكافحو .
ي أئة إدار ة مسوقفة توموع الةنصأة المظ و ة تويع تحت افطة ت فأذ ة.
تومثل مهامها في ةر مهام ،اقورا اأااة لامفة لفوقا ة م الفساد.
الفرع الثالث  :الجرائم الكالسكية :
إنطو ذا ف ال وا م الجرائا ف ر مة الرلوو و اإلدوال والغا ر و أر اا
م الجرائا واوف نوطرق في ذا الفرا إل ظ الجرائا :

 )1الرشوة :
و قص جرائا الرلوو إلتجار الوغأفة فو الم صي و اإلدالل وا ي ال زا ة الاذي
سوو ي الوحفي م طرف كل م وول وغأفة مومأة فو د مة مومأة .1
و الرلوو تةمل ر موأ األول افبأة و الثانأة إ جا أة  ،حأ سوقل كفأهماا فاي الوجار ا و
مومي اواو كاس
الظقاب تقوم ر مة الرلوو السفبأة مجرد رض فو فو م ح الموغ
ذلك لصالح الموغ ذات فو لنر فدر و كأااس فدار مأازه أاره مساوحقة ها ف فداو فو
إمو اا ذا األدأر ا مال ما تصامأا وا باتا وتقاوم ر ماة الرلاوو اإل جا أاة مجارد فو
قبول لي كورو م الصورو كانت مز ة أر مسوحقة ما طارف الموغا الظماومي ااواو
ل فسا فو لغأاره فو لصاالح كأااس فدار وذلااك ألداو فو إمو ااا ا فداو مال ظوبار ما كامأا
وا بات قومي قأام ذه الجر مة المرورو كفة الموغ الظماومي و الاذي ت اولا القاانوس
الوظر إنوها ا ما او اإلتفاقأة وذلك ما نر فأ ت ر المادو  02م قانوس رقا 01-06
الموظفق الوقا ة م الفساد .
وم دالل المواد نسونفر فس الرك األاااي لقأام ذه الجر مة ي كفة الموغا
الظماومي إيااافة إلا الاارك الماادي الااذي إنحصاار فااي القاب فو محاولااة ل فسا فو لغأااره و
 - 1فحم ف و اقأظة  ،القانوس الج ائي الناص  ،الجزو الثال  ( ،الجزائر دار الهومة  ، ) 2004 ،ص . 25
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كااوس ااذا الفظاال م اااابة الوحمااأر فو إ ااراو مفاويااات قصا إ اارام كاافقة فو المؤاسااات
الظمومأة .
 )2إختالس الممتلكات من قبل الموظف العمومي :
ااارم القاااانوس  01-06اإلداااوال  ،اإلتاااالف  ،الوب ااا و الحجاااز مااا ااا وس و ااا حاااق و
اإلاوظمال أر الةر ي  ،وذلك مو ي المادو  29م القانوس  01-06الموظفق الوقا ة ما
الفساد ومكافحو  ،و إ وبر كفة الموغ الظمومي طبقا لفوظر الوارد في نر الماادو 02
م نفا القانوس  ،رك ا لقأام الجر مة  ،و إ وم مظأار ابي و ود المموفكات فو األموال أ
ي الموغ اإللارو إل فنهاا ها ت إلأا حكاا الوغأفاة فو ااببها  ،فاإذا كااس اإلداوال ،
اإلتالف  ،الوب و الحجز م ا وس و حق فو سوظمل ف نحو أر لر ي .1
 -3الغذر :
إس ر مة الغ ر م الجرائا الوي لر ها المةرا الجزائري مو ي القانوس 01-06
الوااي ناار فأهااا فااي المااادو  30فااي إطااار الوقا ااة ما الفساااد ومكافحو ا و ةااورط لقأااام اذه
الجر مة كفة الموغا الظماومي فا ال حاو الاذي تاا الوطارق إلأا فاي الماادو  02ما نفاا
القانوس .
و ومثل ال ةااط اإل راماي فاي طفاي فو تفقاي فو إلاوراط فو األمار وحصاأل مباال ماد اة ماع
الظفا لنها أر مساوحقة األداو فو ز ا ا القأماة المساوحقة ألداو ااواو لصاالح فو لصاالح
اإلدارو فو لصالح الطرف الذي ظمل لحسا .
وإس ر موي الر لوو و الغ ر تفوقأاس فاي نقطاة مهماة و اي الطفاي ماع اإلداوالف
في الطفي ففي ر مة الرلوو محل الطفي و المز ة أر المسوحقة أ ماا فاي ر ماة الغا ر
2
مبال المال و قومي و ود ا لوحأل ذه األدأرو

المبحث الثاني  :أنواع وأسباب الفساد في الجزائر
المطلب األول  :أنواع الفساد
قسااا الفساااد حسااي ا د مظااا أر م هااا حسااي حجم ا و انماامام و اتسااا
مجال و أر ا ف ال حو الوالي :
 - 1المادو  29م القانوس . 01-06
- 2المادو  30م القانوس . 01-06
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الفرع األول :فساد حسب درجة التنظيم
اك االاة فنواا رئأسأة لففساد،حسي ذه المصادر ي  :الظرياي فو الصاغأر
و الم وا و الةامل و فأها تفصل لكل نوا :
 -1الفساد العرضي :
ذا الوظبأر ةأر إل كافة فلاكال الفسااد الصاغأر و الظرياي والواي تظوبار ا
نوام ام اإلدارو ،و ذا مثال ارداوال والمحساو أة
افوك لنصي فكثر مما تظبر
المبال الصغأرو.
والمحا او  ،ارقة فدوات المكوبأة فو ظ
 -2الفساد المنظم :
و و ذلك ال وا الذي ةاأر فاي الهأئاات و الم وماات و اإلدارات المنوففاة ما
دالل إ راوات و ترتأبات مسبقة و مح دو  ،تظرف م داللها مق ار الرلوو و ثلأة دفظها
ا
إس ر الظمل رمو لبكة مرتبطة لففساد  ،سوفأ و ظوم كل
فو كأفأة المظامفة ،مظ
صر م ها ف اْلدر .
-3الفساد الشامل :
طر ق كفقات و مأة فو
و و وااع ال طاق لألموال و المموفكات الحكومأة
وو المصفحة
تس فاماس افع كور ة ،تحو ل مموفكات امة إل مصالح داكة
الظامة ،الرلاوو ...الخ.

الفرع الثاني  :مظاهر الفساد
ما وفاوس
توحف غا رو الفساد مجمو ة م السفوكأات الوي قوم ها البظ
الم اكي الظامة الر ا م الوةا فحأانا و الو ادل فأماا أ هاا إر فنا مكا إ مالهاا
كما في .1
أ -الفساد السياسي :
وظفق مجمل ارنحرافات المالأة و منالفات القوا و األحكاام الواي تا وا مال
الو سأق السأااي ( المؤاسات السأااأة) في ال ولة و تومثل موا ر الفساد السأااي فاي
فقا اس ال مقراطأااة فقا اس المةاااركة ،واااأطرو نوااام حكااا ال ولااة فا ارقوصاااد و
إااااوو
نصاات المحسااو أة كمااا رفاات م ومااة الةاافافأة ال ولأااة الفساااد السأااااي لنا
ااون ام افطة مؤتم ة م قبل مسئولأ اأااأأ م ف ل مكااي داكة ه ف ز ادو
السفطة فو الثروو و ر ةورط تبادل لفمال فق ونذ لكل تبادل ال قود فو م ح تفمأل
مظأ .
 - 1محم حفأا لمام،المر ع السا ق ،ص .283-282
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ب -الفساد المالي :
وظفق مجمل ارنحراف المالأة ومنالفات القوا و األحكاام المالأاة الواي تا وا
اأر الظمل اإلداري و المالي في ال ولة و مؤاساتها منالفة الوظفأمات الناكة ل هزو
الرقا اااة المالأاااة  ،و مكااا مالحواااة مواااا ر الفسااااد الماااالي فاااي  :الرلااااوي ارداااوال
،الوهر ي المر بي ،تنصأر األرايي المحا او و المحسو أة في الوظأأ ات الوغأفأة.
ج -الفساد األخالقي :
و المومثل مجمل ارنحرافات األدالقأة و السفوكأة الموظفقة اإلنساس و الموغا
داكااة القأااام ل مااال منفااة الحأاااو فااي فماااك الظماال فو ااأ الوغأفااةو ف مااال فداارو
دار أة دوس إذس م إدارتا  ،واس ماار المحسوااة لوحقأاق مكاااي لنصاأة لا فا
حساااااب مصاااافحة الظامااااة فو فس ا وبااااارات ةااااكفها ار ومااااا ي الااااذي ساااام ( المحا اااااو
الةنصأة) دوس لف ور إل ا وبار الكفاوو و الج ارو.
د -الفساد اإلداري :
و وظفااق موااا رو الفساااد و ارنحرافااات اإلدار ااة و الوغأفأااة فو الو وأمأااة و تفااك
المنالفاااات الواااي تصااا ر ااا الموغااا الظاااام فا ااااو تلد اااة المهاااام وغأفوااا فاااي م ووماااة
الوةر ظات و القوانأ .1
الفرع الثالث :أنواع الفساد من حيث الحجم
اك الظ م فنواا الفسااد و الاذي توهار فا لاكل ففكاار فو اافوكأات تاؤار
في قطا ات مح دو و م ف ا فنوا ما في:
 -1قسا الفساد م حأ الحجا إل نو أ  :الفساد م حأ الحجا الصغأر و الحجا
الكبأر.
أ -الفساد الصغير :
و و الفساد الذي وظفق لداو الوغائ الروتأ أة و تمار ما قبال فارد واحا
دوس الو سأق مع اْلدر و وهر أ الموغفأ في القطا ات المنوففة و فااا الحا ة
ارقوصاد ة ( الماد اة ) مثال الرلاوو الواي ةاارك فأهاا مساؤولأ فاي دائارو الهجارو و
موغفااو س الجمااارك ور ااال الةاارطة و الوااي ااادو مااا تكااوس ما ا اال الوظا ل فااي فنهااا
اإلدارات الحكومأاااة كالمااارائي و
اإل ااراوات روتأ أاااة  ،فماااال ااا مااوغفي ظااا
الوسجأل الظقاري و البف ات و أر ا. 2
ب -الفساد الكبير :

 - 1محم حفأا لمام  ،مر ع اا ق  ،ص ص .283-282
 - 2نقماري افأاس م ادفة ظ واس  :إطار الففسفي و الو وأمي لففساد اإلداري و المالي ( مفوق وط ي حول
حوكمة الةركات لفح م الفساد ارداري و المالي  ،الجزائر  ،امظة البفأ و  7-6ماي ،2012ص .06-05
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و و الفساد الذي قوم المسؤولأ كرؤااو ال ول و الحكومات و الوزراو و ما
في حكمها إما ف ومثل في مصالح الماد ة فو ار وما أة الكبأرو و لاأا مجارد رلاوو
كغأرو و ظوبر ذا ال وا م ادطر فنواا الفساد اإلداري ألن ف فا و فلامل و كأا
ال ولة مبال ينمة حأ رتب الصفقات الكبرو في المقاورت و تجارو األافحة و مك
فس حا ث الفساااد الكبأاار ف ا المسااوو السأااااي البأروقراطي،مااع المالحوااة ا
فس األول
مكا فس كااوس مسااوقال ا الثاااني فو فس كااوس اااك تةااا ك و تا ادل ااأ ارا اأ إذ
وفاكأل قوانأ ارنونا ات و تمو ل الحمالت ارنونا أة .
ر الفساد فاا
 -2أنوع الفساد من حيث االنتشار .
أ -الفساد الدولي :
و ذا ال وا لدذ م و وااظا المأا ظبر ح ود ال ول حوا القاارات يام ماا
طفاق هاا ( الظولااة) فاوح الحا ود المظااا أر سا البفا اس وتحاات موفاة ونواام ارقوصاااد
الحر و ق لدذ فلكال منوففاة فقا كاوس كاورو رلااوو و ما فو ات أار مةارو ة
في إطار الوجارو و المسا ات األ بأة و ت فقات اراوثمار ة أ ال ول فو في كاورو
مزا ا تفصأفأة فاي فارص الوجاارو فو الوحأاز لصاالح اقوراحاات اااوثمار ة مظأ اة فو
الظمالت م نطاق المظامالت ل ولأة .
ا وظاد ظ
ب -الفساد المحلي :
و و الذي وةر دادال لف ولاة ا كونا فسااد كاغار الماوغفأ و األفاراد دوي
الم اكاي الصاغأرو فاي المجوماع ما ر رتبطاوس فاي مناالفوها ةاركات ف بأاة تا ظااة
ل ول فدرو .

:

 -3أنواع الفساد من حيث القطاع  :و قسم الباحثوس إل
أ -فساد القطاع العام:
لق و قطاا ال ولة لكي بق ا
فس قاؤه مر وس لدائ وفظالأة وتحقأق األ اف الواي
و ا ما ف فهااا فكااال لن مااة المجومااع وففااراده ،ولكا الةااكوو كاناات ومازالاات ما الفساااد
الغالي ف مؤاسات ال ولأة حو ا
فس م ا في السفطة ظانوس م ذه الوا رو و ذا
ما وهر وايحا في دطبها و تصر حاتها ال ا أاة إلكاال و محار اة فسااد ا
إس با و فس
القطاااا الظااام ظ ا دص ابا ارنحرافااات اإلدار ااة والساارقات ا
ألس الحااافز الفااردي الغائااي و
دائماا او
ف ال ةااط ارقوصااد أار مواوفرو فأكاوس تظاو
المصفحة الةنصأة لفقائمأ
ذلك ال م م توغأ الظام لصالح داص و تحو ل م اكبها الوغأفأة إل مصاادر ما
ف ل فوغ ف اف ر القة لها المصفحة الظامة لفم ةلو فو الةركة.
ب -الفساد القطاع الخاص :
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فلار تقر ر الةفافأة الظمالأة إل ا
فس الةركات األمر كأة أي فكثر الةاركات الواي
تمار ف مار أر مةرو ة تفأها الةركات الفرنساأة ااا الصاأ أة و األلمانأاة ،ماا ةاأر
الوقر ر إل ا
فس أةا كبأرا م كبار الموغفأ في فكثر م  136دولأة وقاياوس م ووماة
مقا اال تق ا ا د ا مات لوفااك الةااركات ،وقاا االتي المااا و الجااأ و الةاارطة و كبااار
المسؤولأ و السأااأأ في مق مة ذا الحة الهائل م ال ا . 1
المطلب الثاني  :أسباب الفساد في الجزائر
ارتب تفةي غا رو الفساد ظ و وامل م ها السأااأة اإلقوصاد ة .و إ وما أة و
فداارو قانونأااة و إدار ااة  ،وكاال ااذه الظواماال تظوباار كاا وافع ااار ت فااي ااروز ااذه
الوا رو الوي صظي تح ا و وا هوها و ذلك لوظق ا حسي مسات كال م ااحي الحأااو
و فاباب و ي :
و ارت افبا فأها  ،وتظود غا رو الفساد إل
الفرع األول  :أسباب االقتصادية
لق تظ دت فاباب اقوصاد ة في ذا القطاا و ي كاألتي :
 -1انخفاض أجور العاملين في القطاع العام :
في مقا ل ت ور ويظأة ارقوصااد ة لهاؤرو الماوغفأ االر ا ما م اكابها و
مراكز ا الوي ق تظوبر حسااة و مهمة حكا فنها ترتب مبالرو الةاظي ومصاالح
ااذا الم طفااق كااوس اننفاااض الرواتااي ف ااا وفكباار ااابي ااروز الفساااد انوةاااره فااي إدارات
الظامة فأ فجل الظمال في ذه الحالة لفوال ي المال الظام و ذلك القأا إدوالااات فااباب
حو م ارتفاق و تغطأة كل احوأا اتها وموطفباتها الظ و .2
 -2سوء توزيع الدخول :
اك تفاوت أر م رو في توز ع األ اور اأ الظماال ف جا الباا ظا الفئاات
القفأفة توحصل ف ددول مرتفظة ا ف كا الفئاات الواي تمثال فاي األ فبأاة اذا ماا
ؤدي إلا ياظ الاورو لفمؤاساة و ماا مها الا ارفظاال الفااا و مثال الرلاوو و قا
قباال الموغ ا ذلااك اااواو كاناات تفااك الرلااوو م ا فلااناص اااد أ او أاار اااد أ
كالم ومأ إل الم ومة ر مة .3
 -3ت ا دل وتحكااا ال ولااة فااي تسااأأر ال ةاااط ارقوصااادي و ااذا مااا نج ا ه البااا فااي غاال
الوغأأر وغائ ال ولة حأ تحولت م دولة حاراة إل دولة مو دفة فهاذا ف ماا ما
للن فس ؤدي ال انوةار الفساد و كوس ت دل ال ول ادو في البرام لموال يانمة
المساؤولأ الاذ ر نماظوس ر لرقا اة و ر لفمحااابة
افطة تسأأر ا لفبظ
و توفأ
وكذلك ما لدذ ف ؤرو المسؤولأ فنها لا وا تكو ها فو تا ر بأها فاي اذا المجاال و
 - 1نقماري افأاس ،مر ع اا ق،ص .08
 - 2لو زو نجار  ،الوص ي المؤاساتي و الجزائي لوا رو الفساد في تةر ع الجزائري  ،درااة مقارنة فطروحة
دكووراه ،كفأة الحقوق امظة م ووري  ،قس طأ ة ،2014 ،ص ص .40/39
 - 3الل دروفي  ،الحوكمة المحفأة و دور ا في مكافحة الفساد في المجالا المحفأة درااة حالة الجزائر ،راالة
ما سوأر  ،كفأة الحقوق و الظفوم السأااأة امظة فردفة ،2011 ،ص .11
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مك ف ما ا وباار تحر ار الوجاارو اأ الا ول بار الحا ود وو اود الساوق الحارو
امل م وامل انوةار الفساد فذلك زاد م ح ه الم افسة م ف ل تحقأق الر ح مما
األفظال بر الةر أة .
دفع المسؤولأ رؤواا المؤاسات إل الفجوو ظ
الفرع الثاني  :األسباب اإلدارية
ي فاباب دادفأة تكوس نالئة م دادل ال وام نفس اواو كاس هازا إدار اا فو فا
ماوض
مواا ر الفسااد اإلداري إلا
مسووو اإلدارو الظامة ككل حأ تر ع ظ
القااوانأ و الوظفأمااات و ا م ويااو اإل ااراوات داداال األ هاازو الحكومأااة زو ااذا
الغموض ق كوس ل و الموغ الظام فو ل و المواط الظادي. 1
فغموض القوانأ والوظفأمات ق فع الموغ الظام إل تفسأر ا ةكل نوف
ما ترمي إلأ ةكل أر مقصود فو مظوم لالاوفادو م لهذا الغموض لوحقأق المصفحة
الناكة ف حساب المصفحة الظامة.
و في المقا ل ق سا ا الغموض في الوظفأماات و اإل اراوات فاي ر ااك الموظامال ماع
الجهاز الحكومي م المواط أ  ،مما جظفها رية لالاوغالل م قبل يظاف ال فو
م الموغفأ طفي الرلوو فو أر ا م الموا ر اإلنجاز مظامالتها  ،داكة إذا ما
ترافااق مااع مااوض القااوانأ و الظفمأااات اماال إداري ثداار كمااظ الرقا ااة اإلدار ااة
وقصور ا فو ت ني رواتي الموغفأ و ارتفااا مساووو المظأةاة فو أااب قوا ا مال
و إ راوات مكوو ة وم ونا لسفوك لفموغفأ  ..الخ.
كما توسا اإلدارو الظر أة المركز ة الة و و اأطرو القأادو الفرد ة األمر الاذي
سي في اتسااا اتنااذ القارار و نطااق الوقا ر الةنصاي ماا ساا ا فاي الوةاجأع فا
مماراات الفاا و دوس رقأي في غل أاب المسائفة الظامة.2
الفرع الثالث  :األسباب السياسية
و ترتب طبأظة ال وام السأااي الم وه فاي ال ولاة  ،فل فاي البااحثأ ووفقاوس
فا فكثاار الا وا إفااراز الفساااد وموااا رو ااو انووااام الا كواتوري  ،الااذي كاوس فأا
مسووو الفساد مرتفع م ف ف الهرم  ،حأ رتكز في لانر الحااكا المةا د ومواع
سفطة مطفقة صال اادو إلا حا ارااوب اد الكامال و تحاأ ا ننباة محا ودو ما ف ال
الرلاوو و األقارب و الوغائ الظامة الذي ظمفاوس فا قوال رو المباادرو و الرقا اة
الةظبأة و اإلدار ة ما ةجع ف غهور كور الفساد المنوففة.
وفي المقا ال ا
فاإس األنوماة ال مقراطأاة تمأال إلا تكاوس فأهاا مساوو ات مو نأاة ما
الفساد،فال وام ال مقراطي وذمر و ود م وومة اأااأة موكامفة و مجمو ة م القأا و
اْللأات المؤاسأة القادرو ف كابح ممارااات الفسااد و م اع انوةاار ا و الفسااد السأاااي
 - 1صام ب الفوا مطر  ،الفساد اإلداري ،ما أو ،فابا  ،موا ره  ،ال ار الجامظأة اإلاك ر ة ،2011،ص .23
 - 2رلأ واظأ ،مر ع اا ق ،ص .12
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هذا المظ ي لأا مقورس لنومة ال كواتور ة فحسي ل كوس حو فاي الا ول الموطاورو
سي و مسوو ات منوففة  ،و ظود إل وامل موظ دو نذكر م ها ف النصوص :
 -1تجا ل ال ني الحاكمة في الا ول لواا رو الفسااد الواي ظةاوس فاي فواااطها و ومالاوس
مااع م ا قااود ااؤرو األفااراد ا ياارورو الواازام المسااللة و
مظهااا و ااذا مااا و اااق
المحاابة و الةفافأة و ال زا ة لك دوس اي مجهود ب ل فو ذكر .
 -2أاب الةفافأة و المسللة و الرقا ة الر ا م و ود نصوص قانونأة تصر ح ذلك.
 -3دور األطراف النار أة في ااوفحال الفساد دادال الا ول و اا ننار الاذكر الواي
تمار المغوط و الوالاأرات فا حكاام الا ول ما ف ال اااون ام القاوانأ الواي تنا م
مصالحها .
 -4ال وااام الجزائااي ااو اْلداار سااا ا فااي تفة اي الفساااد وكااوس ذلاك فااي نوااام الح ازب
الواحا و الحاااكا  ،و ظطاي اموأااازات ااؤرو األفاراد كمااا ر قااوم محااابوها فاي فدائهااا
لوا باتها ظكا ذلك مج و فرض الوزامات ف قأة الةظي فماا فا ال واام الوظا ي
فوفجل منوف فحزاب السأااأة إل مماراات تمثفت في كور الفساد م ا ل الفوز ،
فوظمره ذه األحزاب مثال إل الوزو ر في نوائ ارنونا ات .
الفرع الرابع  :األسباب االجتماعية
ر ع القماو ار وماا ي الفسااد إلا الظوامال ار وما أاة اقافأاة ،حأا إذ ا
فس
ا
فس
الفساد و السفوك الم حرف ر ةل في البأاة نوأجاة وا ا و دوافاع فرد اة حأا
ف المب ار وماا ي او حصاأفة تظااوس ،ما ال واام ار وماا ي و اقافاة
النرو
المجومااع و ماا و تطااوره ،في فناا ظاا موااا ر الفساااد إلاا البأئااة ار وما أااة و أااة
الظالقات السائ و أ ال ا و موا ر ارياطراب و الحفال فاي الب ااو ار وماا ي و اذلك
كوس الوركأز ف ما سم ففوكور الفساد الذي جظال ال اا ظوباروس و و ظوقا وس فس
ذا الفساد واقع ففرزت اتفاقأة .
و مك تفنأر األاباب ار وما أة .
 -1ياااظ الاااو ي ار وماااا ي  :فاااي مظواااا األحأااااس ارنومااااوات الظةاااائر ة و القبفأاااة و
الوروات الطبقأة و القات القر و الصالت ال م و ي الوي تسبي في لف ر ة األولا
في ارنحرافات اإلدار اة حأا اوا تغفأاي المصافحة الناكاة فا الظاماة و اذا ماا اؤدي
الفئات القفأفة الموبقأة فاي المجوماع إلا ارتكااب ارائا الفسااد و ذلاك ما ف ال الحصاول
ف الن مات المرداو م اإلدارو الظامة.1
 -2تااؤدي القااأا السااائ و فااي المجومااع إلا ترلااأح غااا رو الفساااد ما دااالل ا م ار ومااام
فرص القأا و األدالق د أة في نوفا اْلدر مثال .

 - 1صام الفوا

مطر  ،الفساد اإلداري ،المر ع السا ق ،2011،ص .23
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 -3ت ا ني المسااووو الوظفأمااي و الثقااافي فأو ا فااي المجومااع الةاار ظة الوااي مثاال الغالبأااة
تفوقر إل الثقافة الظامة فما الك ظفاا اذه الةار حة الثقافاة القانونأاة فا ا
إس ا م انفاراد
المجومااع اااإل راوات اإلدار اة القانونأااة مااا ااؤدي ااالموغفأ إل ا القأااام ااافوكأات أاار
فا الماواط الاذي جهال الس ذلاك
قانونأة وذلك تحات لاواو القاانوس الواي تماار
أر قانوني .
 -4أاب دفور الم ومات المجومع الم ني حو ؤدي الم ومات دور ا فأةرط الظالقة
أ المواط وحكومة .
الفرع الخامس  :األسباب التشريعية والقانونية
 -1ا
إس اله ف م ويع القوانأ في مأع الا ول او تساأأر لاؤوس المجوماع ما تج اي
الفويا و ا م اراااوقرار السأااااي  ،ارقوصااادي و ار ومااا ي ،إر فس مااا نالحوا ااو
ااون ام ذه القوانأ لوغطأة لفمماراات غا رو الفساد .
 -2المبالغة فاي طار و إكا ار القاوانأ لمكافحاة غاا رو الفسااد ماع ا م القا رو فا
تطبأقها م للن فس ؤدي إل فوح فرص لفمماراات الفاا و .
-3و ود اغرات قانونأة و الوي توهر ا ماوض القاوانأ و اا وياوحها مماا ااببت
ف ما في ظل الجهاز القمائي وظامل مع القوانأ سر ة.
 -4القصور الوةر ظي الذي سا ا ةكل كبأر في انوةار رائا الفساد فوالحظ فس مظواا
ال صوص الوةر ظأة الوي وظفق الفساد تو في قانوس الظقو ات القانوس الج ائي مما جظل
م ا الموغ ا الظااام جهاال المنالفااات الوااي ت ا ر ياام المماراااات الفاا ا و و مااا ااي
اإل راوات الوي تطبق فأ في حالة القأام وفك المماراات. 1
كما ق كوس لالدوالف القاوانأ ما دولا فدارو فو ما م وماة إلا أر اا ااببا
انوةار الفساد حأ جظل ذلك الموغ الظمومي موهر ا م ت فأذ القوانأ فو ق فسر ا
و حسي تفكأره الموظارض مع المصالح الظامة.
مما تا طرح نسونفص فس الفساد الظ ما األااباب والظوامال الموةابظة و المو دفاة
.
فأا أ ها حأ ؤار امل ف ثدر و رتب
الفرع السادس  :أسباب انتشار الفساد في الجزائر
تظ د فاباب الفسااد و تنوفا ما فا ْلدار أار فس األ حااث فاي اذا المجاال
ةأر إل ا
توافر لوروف الظام و الوي سمح لا انوةاار و مكا
فس الفساد زداد
حصر فاباب الفساد في الجزائر فأما في: 2
 -1األسباب التاريخية:

 - 1لو زو نجار ،مر ع اا ق  ،ص .39
 - 2رحالي الماو ة رواس تونا  ،اإلدارو الظامة الجزائر ة،مذكرو لأسانا  ،قسا الظفوم اأااأة  ،امظة موري
الطا ر  ،اظأ و ، 2010-2009ص ص .36-35
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ر و اااول احاا فو كاناات درااااة ال وااام الجزائااري،دوس الوظاارض إلاا الوجر ااة
ارااوظمار ة الوااي الااوها الجزائاار طأفااة فكثاار ما ر ااع قاارس و دوس النصااوص فااي
تااار خ اراااوظمار القاا ا لفم طقااة ككاال و ر ااع ذلااك إلاا ثاااار الساافبأة الوااي تركهااا
اراااوظمار1لك ا قباال الوطاارق ل ا ور اراااوظمار الفرنسااي بغااي اإللااارو إل ا دور الحكااا
الوركي في إنماو الوا رو الفساد في الجزائار و اذا را اع إلا اروز المةاكالت فاي الظها
الظثماني إذا فن الر ا م تطور الحاكل في ذلك الظه مثل الو وأا اإلداري و فق كاس
لف ولة الظثمانأة مساوئ ومفاا  ،جاي ر مكا ا وبار اا دولاة قائماة فا مباادئ اإلااالم
الصحأح و الظ الة ار وما أة .
اراو
و فأ اس ال ولة الظثمانأة انوةر في نوامها الفساد األدالقاي و السأاااي ما
المسااوئ البأروقراطأاة الواي
الحكاام األتاراك جماع الثروو،وغهاور ظا
ا ومام ظا
اا مت في إيظاف اإلدارو ،مما لجع تق ا الرلوو و اله ا ا لبظ البا ات واْل ات.
اا اوت اإلدارو الفرنساأة لووفا فاي إلاكال الفسااد كماا فاي ارااوظمار الفرنساي
و فق رف ه اراوظمار دورا ارزا فاي تغذ اة غاا رو الفسااد إذ فس
فلكار ر
ال وام اراوأطاني لاا كا ساأر طر قاة د مقراطأاة حأا كااس فأا إقصااو أل فبأاة
السااكاس األ ااالي،م تسااأأر لااؤوس الاابالد و ق ا ماال ال ا ارتةاااو ننااي ومماراااة تزو اار
ارنونا ي كذلك كاس الوظامل مع المواط أ اأئا لفغا ة فالمواط الذي ظاني ذا الجوا
و الجهل و القمع  ،كاس فجل إل الوااطة و لفرلاوو لاراو الم اكاي لأةاوغل فأهاا فو
سوظمل تفك الطرق لقماو مصالحة.
و تقاار فظالأااة الحكومااة فااوح األ ااواب ارنوةااار الفساااد  ،فالجهاااز الحكااومي
الغأر فظال ؤدي إل ترا ع دور الهأئات الرقا ة مما ؤدي إل الرلوو و تهر ي و
المال الظام.
الوحو الت أر مةرو ة ،وااوغالل ال فوذ و المسا
و ابي ثدر سا ا في انوةار الفساد في الجزائر و و تغأأر الحكوماات لكال
مع قاو ل فا الوركأبة س فهي حكومات تغأر الم اكي ر أر.2
 -3األسباب االقتصادية و االجتماعية:
أ -أسباب االقتصادية
تر ع فاااا إل ااوأراد نور ات الو مأة الغر بة اإلااوراتأجأة الوصا أع فس تبظوهاا
الوحكأا فأها نوأجة ا وماد اا فا
الجزائر ت مأة اقوصاد ة و فكبحت اإلدارو ا زو
الر ااع البورولااي و رفاات الجزائاار إدارو وكااذلك منوف ا القطا ااات مسأسااة اقوصاااد ا و
لأست إدارو اقوصاد ة قائمة ف الج وو و الةجا ة.
هاا فماوال طائفاة اذا ماا
اإليافة إل و اود قا ا و ماوارد طبأظاة كبأارو او
غاري المساائولأ لمماراااة الفساااد ،و ااذا ااابي ويااو ال وااام الماار بي و ا م كفا ااة
-1
2 http//www.opgeràn2.com/t7585-topic//ix22maitrenie2ian@yahoo.fr 17/04/2019 a11 :00.
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لافافأة القااوانأ و اإل ااراوات الماار بأة إيااافة إلا إ طاااو كااالحأات كبأاارو محصااأفي
المرائي مع أاب الرقا ة .

ب -األسباب االجتماعية :
تكم ا األاااباب ار وما أااة البأروقراطأااة منوف ا القطا ااات الجزائر ااة فااي يااظ
اوام ال اا ما داالل الوجااوزات الواي
المسووو المظأةي فالفساد وةر و كثرو أ
قوموس ها إليافة إل القأا الثقافأة السفبأة ففهذه القاأا دور كبأار فاي انوةاار الفسااد
الممو و م الحافأة الظثمانأة.
ولق رانت تفك السفوكأات ل و اإلدارو و ففراد المجوماع مظاا ْلناا فكابح ما
الصظي إكال األوياا الفاا و الوي دف ا اراوظمار و لا ويع ح لوفك الواوا ر
المريأة الوي دففها اراوظمار .
و الجزائااار كغأر اااا مااا فااا اس فس الظاااالا الثالااا لاااا ااارث مااا ارااااوظمار إر
األمراض البأروقراطأة و المحسواة الرلوو :
 -2أسباب القانونية و السياسية :
أ -األسباب القانونية
تر ااع الموااا ر الساافبأة لبأروقراطأااة اإلدارو الجزائر ااة إلاا اا م كااالحأة
الكثأاار ما القااوانأ و الفااوائح إذ اس مظوااا القااوانأ ر تومالا و الوغأأاارات ار وما أااة
والسأااأة واقوصاد ة .
ب -أسباب السياسية :
ا
إس اأطرو ال ولة ف المجومع و الطا ع البأروقراطاي لظالقوهاا مظا و ا م القا رو
ف إدرا مطالي الفئات ار وما أة ال واقع مظا او فكل المجوماع إلا حالاة ما
اإلنس ا اد فغأاااب ال مقراطأااة الااذي تظااي مظهااا ال ق ا الب اااو و الرقا ااة و المحاااابة وكااذا
اإلدالل مب ف الفصل أ السفطات أاب او يظ اااوقاللأة القمااو فو نزا وا اإلياافة
إل القأادو السأااأة لمكافحة الفساد مرورا الس وات األدأرو و المومثفة في فزمة الةر أة
فو ما سم الظةر ة السوداو و الوي فجرت فزمة ا م اااوقرار السأاااي و األم اي
ممااا تجفا فااي ا م اراااوقرار الجزائاار مرحفااة انوقالأااة لااه ت تقفبااات فا مسااووو
الهأئات الظفأا ال ولة و لكفت ذه الوياظأة أئاة دصابة ل ماو الفسااد فقا فتاحات اذه
الويااظأة لجما ااات لمصااالح المرتبطااة ال نبااة الحاكمااة م ا ااااوغالل الفواارو ارنوقالأااة
حثاوا ا طارق أار مةارو ة
لفسرقة و ال هي و الكثأر ما المساؤولأ الحكاومأأ
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لوااالمأ وااااأفة إلااااراو فكااابحت الم اكاااي السأاااااأة مساااوقبفها ،و فأااا
السأااأأ لمكافحة الفساد.1
لففساااد صااورو امااة ،نج ا ا
فس ف فااي الفقهاااو
ظ ا كاال مااا ق ا م اه م ا تظااار
نج ا وفقوس ف المفهوم الوقفأ ي لففساد حأ ركز وكفها فا ارائا الرلاوو و
اردوال ،في اوو ااون ام السفطة الظامة  ،و ا ذلك ف مل و الظ ما الصاور
الج لففساد مثل المحسو أة والوال ي صافقات الظمومأاة و الار ح م هاا وكاذا تباأ
األماوال و إدفااو الظائا ات اإل رامأاة و أر اا ما الصاور الواي نصات فأهاا اتفاقأااة
األما الموح و لمكافحة الفساد.
كما نةأر ا
الوظر فات تهمل الفسااد فاي القطااا النااص و تركاز فقا
إس ظ
ف الفساد في القطاا الظام في حأ فس كثأر م الوقار ر تةاأر إلا حجاا الفسااد فاي
القطاا الناص فوق كثأر الفساد في القطاا الظاام كماا فنهاا مرتبطااس ارتبااط واأقاا
،وذلك فس ا في المةار ع الوي تسوفأ م ها المؤاسات و الةركات الناكة تكاوس ظا
موافقة ال ول فأها.
كماااا فس لففسااااد فناااواا و فااااالأي منوففاااة فاااي الجزائااار و مو و اااة ( ار وما أاااة و
اقوصاد ة  ،واقافأة  ،و اأااأة) فهي غا رو تج رت في لو انحاو المظمورو وس اااوث او
كأ ا ر و ااي ثفااة دفأفااة مااا تمثفاات فس تفوااك المجومظااات و الوااي ت ةاار فأهااا و مااا ازد اااد
األزمات و الوقفبات في اقوصاد ات ال ول و ازد اد الفقر و الظوز فأها  ،إر و كاس الفساد فح
اابا ها المبالرو.
الفرع السابع  :أثار الفساد
1ـ اآلثار السياسية:
مص ر لظ م اراوقرار السأااي فانوةار الفساد دادل مجومع ؤدي ال اإليرار
اراوقرار فلسأااي والو ني مسووو ال دل و الصراا ال نبة الحاكمة و فساد اإلدارو و
تسفطها و تردي األوياا ف كل األو .
اإليرار مص اقأة ال ولة و ف هزتها فانوةار الفساد ؤدي ال فيظاف قوا
الظمل الرامأة وا الحأو ة دوس تحقأق األ اف الرامأة ما ؤدي ال اإليرار
مص اقأةاأل هزو اإلدار ة و يظ الثقة ها م قبل مهور الموظامفأ ،كما ا
فس اتساا
دائرو الفساد ؤدي ال يظ الهأاكل اردار ة األمر الذي قص ال فةل ال وام اإلداري..2
2ــــ األثار االقتصادية :
ا
إس الفساد ؤدي ال ته امظة ال ولة و تب الثروات وإ اقة مفأة الو مأة
الب ك ال ولي ا
او في تقر ر الو مأة الصادر
ويظ ال مو ارقوصادي حأ
 1997لن في ااوبأاس مو ة لقرا ة  150مسؤور رئأسأا م  60دولة نامأة حول مظوقات
 - 1محم حفأا لمام ،مر ع اا ق .94-93،
2-http//www.bancomundial.org/temas/résédas/corruption,gtm.20-04-2019A 18:00H
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الو مأة كانت ار ا ة اس الفساد فكبر مظوق لفو مأة فالفساد افوك يار ؤدي ال
اريطراب و اردالل كما تةأر الكثأر م ال رااات ال لففساد ثاار افبأة ف ال مو
ارقوصادي فما رافق الفساد م دفع الرلاوي مثل الكثأر م ر ال األ مال نو ا م
المرائي مما فظها ال الوقفأل م اراوثماراتها في ال ول الوي و فأها الفسادو قود
ال وائ السفبأة ف الو مأة ارقوصاد ة م ها الفةل في ذب
الظ م
الفساد ال
اراوثمارات النار أة و ذا ما ظاني م  ،و روب رؤو األموال المحفأة ال دار
البالد و مك ألي موا ع فس ج حجا اراوثمارات دولة في دول ادرو فالفساد وظارض
مع و ود أئة ت افسأة حرو الوي تةكل لرطا ااا لجذب اراوثمارات المحفأة و
ام في توفأر فرص الظمل و واع
النار أة ف ح اواو و و ما ؤدي ال يظ
ر الموارد ابي ت ادل المصالح
غا رو البطالة و الفقر  ،و قود ذا في الفساد ال
الةنصأة المةار ع الو مو ة الظامة ،والكففة الماد ة الكبأرو لففساد ف النز ة الظامة
ف المسا ادات
ك وأجة له ر اإل رادات الظامة و ا ما الفةل في الحصول
األ بأة،ك وأجة لسوو امظة ال وام السأااي ،و ؤدي ااوفحال الفساد ال جرو
الكفاوات ارقوصاد ة نورا الغأاب الوق ر و روز المحسو أة و المحا او في فلغال
الم اكي الظامة
األثار القانونية:
م اإلموثال الصارم لفقانوس و أبو
الفساد أ
 - 4األثار اإلدارية :
الفساد ةع المحا او و المحسو أة و الوحأز في الوغأفةالظامة  ،وت ني مسووو األنةطة
الن مأة و ارنوا أة ذا نوأجة م نوائ الفساد  ،ففي درااة مب ائأا ألح الم س الظر أة
ألوياا و المسوةفأات فغهرت ال وائ ا
فس األ ور تكاد تكوس وس المسووو لمماراي
مه ة الطي فأظوبر م ا ا اراباب الوي تؤدي ال ت ني مسووو تق ا الن مات الطبأة
في المسوةفأات و ؤدي الفساد ال تنف اإلدارو مما ظا ف الظمفأات السأااأة
 ،دصوكا لما صبح الجهاز البأروقراطي أر محا في تظامل الجمهور .
 -5اآلثار االجتماعية :
م المساواو والظ الة ار وما أة  ،وغهور طبقة تظمل ف نةر
الفساد ز م
الفساد و ذا لغرض تحقأق مصالحها الناكة فالمفس وس م الفساد ظمفوس ف نةر
الفساد فكبر د ممك م المؤاسات الحكومأة مها في ذلك م المحاابة و المساولة
ال قانونأة  ،و ؤدي الفساد ال دفنفة القأا األدالقأة اإلحباط و انوةار الالمبارو و
السفبأة أ األفراد المجومع و روز الوظصي و الوطرف في اْلراو و انوةار الجر مة
م المه أة و فق اس قأمة
كرد فظل ارنهأار القأا و م تكافؤ الفرص لما ؤدي الفساد ال
الظمل و الوقبل ال فسي لفكرو الوفر في مظا أر فداو الوا ي الوغأفي الرقا ي و ترا ع
ار ومام الحق الظام و الةظور الوفا ل و الغالبأة مما ؤدي ل ارحوقاس ار وما ي و
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انوةار الحق أ لرائح المجومع و انوةار الفقر و ز ادو حجا المجمو ات المهةمة و
المومررو و ةكل داص ال ساو و األطفال و الةباب.
الفساد ؤدي ال الق وا الذاتي و الريا الح األدن في األداو و رف ومقاومة ار وكار
و الوظبأر .
ه د الفساد القأا األدالقأة و المجومظأة إذا سمح انوةار السفوكأات الم حرفة و
و ةجع ف روز اقافة الفساد في المجومع ككل ،حأ تجظل ذه القوا الوي ا و وا
سببها و ت فع الفساد ال الوةكأل في مظا ة و اأادو و ل القانوس و في فق اس الثقة و
ارمانة ال اني تراخ طبائع الفساد.
6ــــ أثار الدولية :
إلا ة الفساد الم وقل بر الح ود
ب ــأساليب المصالحة : 1
ا
إس فاالأي موا هة غا رو الفساد مفأة كظبة و توطفي هودا وأمة و دط و
ا راوات ممادو لففساد طو فة األم ،و مك حصر فاالأي موا هة الفساد كل فلكال
فأما في :
1ــــ أساليب الوقائية .
ــــ الولكأ ف ارلوزام و الورو الوط أأ .
ــــادوأار القأادات ال ز هة .
ــــو أا الطا ع المه ي في الوغأفة الظامة و الح م الطا ع السأااي فأها .
ــــ إك ار م ونة ادالقأات القأادو في الويظأة الظامة .
ــــ الةروط األدالقأة في ادوأار و الوظأأ و الورقأة.
ــــالو ر ي و الوطو ر في مجال ادالقأات الوغأفأة و تودي المصفحة الظامة .
ــــ تحسأ غروف و مزا ا الوغأفة الظامة .
ــــ ز ادو المةاركة م قبل الظامفأ و المواط أ في القرارات و مماراات المؤاسة .
ــــوظز ز حمالت ال و أة ار المأة و الثقافأة مناطر و اي ار الفساد ف المصفحة
الظامة .
ــــ اتناذ ار راوات الممادو رنوقال الفساد بر ال ول .
 2ـــ األساليب العالجية :
تظمل ظ وقوا الفساد انها يرور ة ألناهذه األاالأي ي الوي تسوطأع فس تجظل
الفساد إذا تكففة الأة ا ما جظل و ظزز مب ف ا
فس األدالقأات ت فع لها مردود و الفساد
ر فع .
ــــ ا وماد الوةر ظات و القوانأ الصارمة في الموا هة الفساد
 -1اظ ب المؤم فنظا  ،الفساد اإلداري و المالي  ،الحالة الأم أة نموذ ا  ،ال ورات و المؤتمرات إنظق ت الوح و في م
 ،الس ة  ،8الظ د  ،15الأم ، ،2014ص .282
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ـــــ تظز ز دور واائل ار الم في الكة
المفس .
ــــ تو أ اإلنذار الغاو لفمؤاسات الوي تمار
ــــ انةاو أئة وط أة لمكافحة الفساد .

و الوةهأر الفساد و المؤاسات الفاا و و
الفساد .

خالصة الفصل
ظ كل ما ق م اه م تظار لففساد صورو امة  ،نج فس ف في الفقهاو نج ا
وفقوس ف المفهوم الوقفأ ي لففساد حأ ركز وكفها ف رائا الرلوو و اإلدوال  ،في
اوو إاون ام السفطة الظامة  ،و ا ذلك ف مفوا الظ م الصور الج و لففساد مثل
المحسو أة والوال ي صفقات الظمومأة و الر ح م ها وكذا تبأ األموال وإدفاو الظائ ات
اإل رامأة و أر ا م الصور الوي نصت فأها إتفاقأة األما الموح و لمكافحة الفساد .
كما نةأر إس ظ الوظر فات تهمل الفساد في القطاا الناص وتركز فق ف
الفساد في القطاا الظام في حأ فس الكثأر م الوقار ر تسأر إل حجا الفساد في القطاا
الناص فوق كثأر الفساد في القطاا الظام كما فنها مرتبطاس إرتباط واأقا  ،وذلك فس ف في
المةار ع الوي تسوفأ م ها المؤاسات و الةركات الناكة تكوس ظ موافقة ال ول فأها .
كما فس لففساد فنواا وفاباب منوففة في الجزائر مو و ة (إ وما أة و إقوصاد ة و اأااأة )
فهي غا رو تج رت في لو فنحاو المظمورو وس إاوث او كأ ر و ي ثفة حقأقأة فس تفوك
المجومظات الوي ت وةر فأها وما إزد اد األزمات والوقفبات في إقوصاد ات ال ول و إزد اد
الفقر و الظوز فأها  ،إر وكاس الفساد فح فابا ها المبالرو .
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المبحث األول  :التدابير الوقائية لمكافحة الفساد
من ظاهرة الفساد في مجاا الصافتاا الومومياة وايكوو الوفال ف ال إذا ماا دادن ا
ا و ال تااائ وااتكوو ئماان إذا مااا ن ا نا ب ا را اا دتااي
قباال وقااول الجر مااة و
فرر اردكابها ،ومن نالف حصل لاو فرناا دادابير وآليااا و هازة ووانرنا اناص
دكفل فماو الحد من وقوعها و هي من المفاهيم التاي دااار فاي وفال عباارة ا الوقا اة
نيرو من الوالجا.
والتي حسب لها لف حساب بل و صبحت مان المصاح حاا الكثيارة و التاداو
لدى المؤوساا و المواثيق الدولية ،إذا كاو بد من البحا عان آليااا م ةاورة لمكافحاة
الفساد و ودحو ته ودصفيته عن المادى التصاير والمادى الحو ل،فومادا التاار واا الدان ياة
ل دو الحد ثة .في الس واا األنيرة وفق لمبادئها األواوية و نةامهاا الادان ي الاى دارو و
ددعيم ددابيرها الرامية ل وقا ة من الفساد ومكافحته.
عمد المارل الجزائري الى ادناذ إ را اا كفي ة دوو وقاول الجر ماة حيا و
همية ومكاناة ناصاة ل وقا اة مان الفسااد ومكافحتاه فاي مجاا الصافتاا الومومياة الا ي
وااد مجاااا نصاابا مورفاااا ردكااااب اارائم الفسااااد باااانتالف صااور و اااكاله فرصاااد
مجموعة و اإل را اا و التدابير الوقائية بهدف واد الفاار التاانوني الا ي م اه د فا ارائم
الصفتاا الومومية ووا مان ناال قاانوو مكافحاة الفسااد و مان ناال د ةايم الصافتاا
الومومية  ،كما ناأ هيئاا و هزة إدار ة غ ب ع يها طابل الوقائي م حها مهماة ل وقا اة
ماان الفساااد و مكافحتااه بصاافة و اادرج فاامن إنتصاصااها بصاافة مبا اارة فااي بواا
األحياو و بصفة غير مبا رة في بو األحياو األنرى و من ه اا واوف نتحارق فاي فصال
الثاني الى اهم التدابير الوقائية لمكافحة الفساد في قحاعها الوام و الناص .

المطلب األول  :التدابير الوقائية لمكافحة الفساد في القطاع العام
الباب الثاني متعلق بالتدابير الوقائية من المواد  03الى 16
دم نص ع يه ع ى م ة من التواعد التي توين ع ى اإلدارة الومومية و مساتندمها
مراعادها ل ماو ال زاهة و الاافافية فاي دسايير اؤوو الواماة و فاي الوالقااا التاي دارب
الهيئاااا الومااوميين بااالمواط ين و ه ا ا و ا تحرق إلااى هاام التاادابير فااي التحااال الوااام فااي
الفرول التالية :
الفرع األول :التوظيف
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المادة  :103دراعي في دوظيف مستندمي التحاال الواام فاي دسايير حياادهم المه ياة ل تواعاد
اآلدية ا
 بادئ الاجاعة والافافية و الموا ير والموفوعية مثل الجدارة واإلدصاف و الكفا ة.اإل را اا الم اوبة نتياار و دكاو ن األفاراد المر احين لتاولي الم اصاب الومومياة التاي
دكوو كثر عرفة ل فساد .
 ر مالئم ب فافة إلى دوو اا كافية.إعداد برام دو يمية و دكو ية مالئمة لتمكين الموظفين الوماوميين مان األدا الصاحي وال ز ه و الس يم لوظائفهم و إفاددهم من دكو ن متنصص ر د مان و عايهم منااطر الفسااد
.2
الفرع الثاني  :التصريح بالممتلكات
 المااادة :04قصااد فااماو الااافافية فااي الحياااة السياوااية و الاااؤوو الوموميااة و حما ااةالممت كاا الومومية و صوو نزاهة األ ناص المك فين بندمة عمومية
 زم الموظف الومومي بالتصر بممت كاده. توم الموظف الومومي باكتتاب دصر بالممت كاا نال الاهر ال ي وتب داار د صايبهفي وظيفته و بدا ة عهدده ا نتنابية
 جدد ه ا التصر فور كل ز ادة موتبرة في ال مة المالياة ل موظاف الوماومي با ف الكيفياةالتي دم بها التصر األو .
 كما جب التصر بالممت كاا ع د نها ة الوهدة ا نتنابية و ع د انتها الندمة -1محتوى التصريح بالممتلكات المادة  :53حتوي التصار بالممت كااا ،الم صاوص ع ياه
في المادة  4عال  ،ردا لألمال الوتار ة و الم تولة التاي حوزهاا المكتاب و و د التصار،
و وفي الايول،في الجزائر و في النارج.
حرر ه ا التصر طبتا ل موذج حدد عن طر ق الت ةيم
 -2كيفياااات التصاااريح بالممتلكاااات الماااادة  : 6و ب كاااوو التصااار بالممت كااااا النااااص
باارئي الجمهور ااة ،و ع ااا البرلماااو ،ورئااي المج ا الدوااتوري و ع ااائه ،ورئااي
الحكومااة و ع ااائها،ورئي مج ا لمحاواابة،ومحافظ ب ا الجزائر،والساافرا ،و الت اص ا ة،
والو  ،مام الارئي األو ل محكماة الو يا،و اار محتاوا فاي الجر ادة الروامية ل جمهور اة
الجزائر ة الد متراطياة الااوبية ناال الااهر ن الماوالين لتاار انتنااب المو ياين و دسا مهم
مهامهم.

 - 1المادة  03من قانوو . 01/06
 - 2مووى بودهاو ،مر ل وابق ،ص .156
 3ـــــ المادة  6-5-4قانوو .01-06
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كااوو التصاار بممت كاااا رأوااا و ع ااا المجااال الاااوبية المح يااة الم تنبااة امااام
الهيئة،و كوو محل نار عن طر ق التو يق في لوحة اإلعالناا بمتر الب د اة و الو اة حساب
الحالة نال هر.
 صرح الت اة بممت كادهم مام الرئي األو ل محكمة الو يا. ااتم دحد ااد كيفياااا التصاار بالممت كاااا بال ساابة لباااقي المااوظفين الومااوميين عاان طر ااقالت ةيم.
الفرع الثالث :مدونات قواعد سلوك الموظفين العموميين
د ص المادة  :7من التانوو  01/06المتو ق بالوقا اة مان الفسااد و مكفاحتاه الاى مان ال
دعاام مكافحاااة الفساااد ،دومااال الدولاااة والمجااال الم تنباااة والجماعاااا المح ياااة والمؤوسااااا
والهيئااااا الومومياااة وكااا ا المؤوسااااا الومومياااة ذاا ال اااااطاا ا قتصااااد ة ،ع اااى دااااجيل
ال زاهااة واألمانااة وك ا ا روح المسااؤولية بااين موظفيهااا وم تنبيهااا ،واايما ماان نااال وفاال
مدوناا وقواعاد وا وكية دحادد اإلطاار الا ي امن األدا السا يم وال ز اه والمالئام ل وظاائف
الومومية والوهدة ا نتنابية
المادة  :8تزم الموظف الومومي باأو نبار السا حة الرئاواية التاي ن ال لهاا إذا دوارفات
مصاالحه الناصااة مال الصااحة الوامااة ،و كاوو ماان اأو ذلا الكثياار ع اى مماروااته لمهامااه
باكل عاد.
 -2المادة  :1 7القطاع العام
 دسوى كل دولة طرفا حيثما اقت ى األمر ووفتاا ل مباادئ األواواية ل ةامهاا التاانونيالى اعتماد و دروي و ددعيم نةم لتوظياف المساتندمين المادنيين و غيارهم مان الماوظفين
الوموميين غير الم تنبين ع د ا قت ا واواتندامهم و اواتبتائهم و دارقيتهم وإحاالتهم ع اى
التتاعد دتسم بأنها. 2
 -1دتااوم ع ااى مبااادئ الكفااا ة و الااافافية والموااا ير الموفااوعية،مثل الجاادارة و ا دص ااف و
األه ية .
 -2امل ع ى إ را اا م اوبة نتيار و ددر ب فراد لتولي الم اصب الومومية التاي
دوتبر عرفة ل فساد بصفة ناصة و فماو د اوبهم ع ى الم اصب ع د ا قت ا .
 -3داجيل ع ى دتد م ور كافية ووفل ور مصا فة  ،مال مراعااة مساتوى الت ماوي
ا قتصادي ل دولة الحرق المو ية .
 -4دااااجيل وفااال بااارام دو يمياااة و ددر بياااه لتمكاااين ولئااا الماااوظفين مااان الوفاااا
بمتح باا األدا الصحي و المارف و الس يم ل وظائف الومومياة و داوافر لهام التادر ب
المتنصص و الم اوب من ل إذكا وعيهم بمناطر الفسااد المالزماة ألدا وظاائفهم
.
 - 1مادة  ، 8/7من قانوو .01/06
 - 2مووى بودهاو ،مر ل وابق  ،ص .80
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ا في اعتماد ددابير دار وية و إدار ة م اوبة بماا توافاق
ب -د ةر كل دولة طرف
مل هدف ه ا دفاقية ووفتا ل مبادئ األواوية لتانونهاا الادان ي لوفال مواا ير تو اق
بالتر ي ل م اصب الومومية و انتناب اغ يها .
ا في ادناذ التدابير التاار وية و اإلدار اة الم اواب بماا
ج -د ةر كل دولة طرف
اااتق ماال هااداف ه ا ا دفاقيااة ووفتااا ل مبااادئ األواوااية لتانونهااا الاادان ي  ،لتوز ااز
الاااافافية فاااي دمو ااال التر اااحاا ل نتنااااب ااااغل الم اصاااب الومومياااة و فاااي دمو ااال
األحزاب السياوية  ،حيثما إنحبق الحا .
د -دسوى كل دولة طرف وفتا ل مبادئ األواوية لتانونها الدان ي إلى اعتمااد و درواي
و ددعيم نةم دوز ز الافافية و دم ل د ارب المصال .
المادة  :08مدونات قواعد سلوك للموظفين العموميين :
 -1من ل مكافحة الفساد دومل كل دولة طرف فمن م ة مور ع ى دوز ز ال زاهاة
و األماناااة و المساااؤولية باااين موظفيهاااا الوماااوميين ،وفاااق ل مباااادئ األواواااية لنظامهاااا
القانوني :
 -2علااى و اال ال صااو  :دسااوى كاال دولااة طاارف الااى او دحبااق فاامن نحاااق
نةمهاااا المؤوساااية و التانونياااة مااادوناا و مواااا ير وااا وكية مااان ا ااال األدا الصاااحي
المارف و الس يم ل وظائف الومومية.
 -3غراض د في حكام ه المادة ع ى كل دولاة طارف حيثماا اقت اى األمار وفتاا
ل مبادئ األواوية ل ةامها التانوني و دحاي ع ماا بالمباادراا ذاا الصا ة التاي ادنا دها
الم ةماااا اإلق يميااة وا قاليميااة المتوااددة األطااراف وم هااا المدونااة الدوليااة لتواعااد و ا و
الموظفين الوموميين الواردة في مرفق الجموية الواماة  59-51الماؤر فاي  12كاانوو
األو د سمبر .1996
ااا،وفق ل مبااادئ األواوااية لتانونهااا الاادان ي  ،فااي إروااا
 -4د ةاار كاال دو طاارف
دااادابير و نةااام دسااايير قياااام الماااوظفين الوماااوميين بااا بال السااا حاا المو ياااة عااان فواااا
الفساد،ع دما تبهوو إلى مثل ه األفوا ث ا وظائفهم .1
-5دسوى كال طارف ع اد ا قت اا ووفتاا ل مباادئ األواواية لتانونهاا الادان ي إلاى وفال
ددابير ونةم د زم الموظفين الوموميين بأو ف حوا ل س حاا المو ية عان ايا م هاا ماا
لهم من ناحة نار ية و عمل وظيفي و اوتثماراا و مو وداا و هبااا و م اافل كبيارة
إلى د ارب في المصال مل مهامهم كموظفين عموميين.
قد نت
 -6د ةر كل دولة طرف في و دتن وفتاا ل مباادئ األواواية لتانونهاا الادان ي دادابير
دأد بية و ددابير نرى فد الموظفين الوماوميين الا ن ناالفوو المادوناا و المواا ير
الموفوعية وفتا له المادة .
 - 1مووى بودهاو  /مر ل وابق ،ص .81
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الفرع الرابع :إبرام الصفقات العمومية
 -1نصت المادة  :19جب و دؤو اإل را اا الموماو بهاا فاي مجاا الصافتاا الومومياة
ع ى قواعد الافافية والم افسة الار فة وع ى موا ير موفوعية
و جب و دكرس ه التواعد ع ى و ه النصوص:
 عالنية المو وماا المتو تة ب را اا إبرام الصفتاا الومومية. اإلعداد المسبق لاروط المااركة وا نتتا . موا ير موفوعية ودقيتة دناذ التراراا المتو تة ب برام الصفتاا الومومية. مماروة كل طرق الحون في حالة عدم احترام قواعد إبرام الصفتاا الومومية. -2تسيير األموال العمومية
نصت الماادة  :210دتنا التادابير الالزماة لتوز از الاافافية والمساؤولية والوتالنياة فاي دسايير
األمااوا الوموميااة طبتااا ل تااار ل والت ةاايم المومااو بهمااا ،و واايما ع ااى مسااتوى التواعااد
المتو تة ب عداد ميزانية الدولة ود في ها.
كمااا وفاال المااارل الجزائااري آلياااا ل وقا ااة ماان الفساااد فااي اطااار الصاافتاا الوموميااة
فاااام ها قااااانوو الوقا ااااة ماااان الفساااااد و مكافحتااااه و د ةاااايم الصاااافتاا الوموميااااة بكاااال
دود الده،وع يه و تحرق إلى ه اآللياا الوقائية دتمثل في :
أ -اآلليات الوقائية في ظل قانون الوقاية من الفساد و مكافحتل :
كما وفل المارل في ه ا التاانوو دادابير وقائياة مان الفسااد بصافة عاماة ومال ذلا
فا هو ها التاادابير دساارى ع ااى الصاافتاا الوموميااة ،حيا نااص ع ااى مجموعااة ماان المبااادئ
تو ب احترامها عن دوظيف الموظف الوام الا ي اارف ع اى إبارام الصافتاا الومومياة
،كما ا ترط ع ى كل موظف عام هو صرح بممت كاا عتب صدور قرار دوي ه .
ب -اآلليات الوقاية في ظل تنظيم الصفقات العمومية :
فاارض المااارل فااي د ةاايم الصاافتاا الوموميااة ع ااى إدارة إدبااال إ اارا اا محااددة
ع د ابرام و د في الصفتة بهدف الوقا اة مان الفسااد ودتمثال ها اإل ارا اا فاي إعاداد دفاادر
الاروط مسبتا ،دحد د طارف انتياار المتوامال المتواقاد  ،اإلعالنااا عان الرغباة فاي التواقاد
د ةيم إ را اا إروا الصفتة و الرقابة اإلدار ة ع ى ماروعية إبرام الصفتة .
المطلب الثاني  :تدابير الوقائية لمكافحة الفساد في القطاع ال ا
دتن دادابير لم ال فا ول التحاال النااص فاي الفسااد ،وكا ل ل وقا اة م اه و مكافحتاه
بحرق متوددة و اواليب منت فة و ع ى ،زا اا دأد بياة فوالاة ومالئماة وردعياة دترداب ع اى
منالفتها وله ا الغارض جاب و دا ص التادابير لما كورة ،وايما ع اى ماا اأدي فاي الفارول
التالية :
 - 1المادة  9من نف التانوو.
 - 2المادة  10من نف التانوو .
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الفصل الثاني:

الفرع األول  :القطاع ال ا
تنص المادة  : 113على ات اذ التدابير التالية :
 -1دوز ااز وفاال موااا ير وإ اارا اا بغاارض الحفاااظ ع ااى نزاهااة كياناااا التحاااا الناااص
المو ية ،بما في ذل مدوناا قواعد الس و من ل قياام المؤوسااا وكال المهان ذاا الصا ة
بمماروااة نااااطادها بصااورة عاد ااة ونز هااة ووا يمة ،ل وقا ااة ماان دوااارض المصااال وداااجيل
دحبيااق الممارواااا التجار ااة الحساا ة ماان طاارف المؤوساااا فيمااا بي هااا وكاا ا فااي عالقتهااا
التواقد ة مل الدولة.
 -2دوز ز التواوو بين األ هزة التي دتوم بالكاف والتمل وكياناا التحال الناص المو ية.
 -3دوز ز الافافية بين كياو التحال الناص.
 - 4الوقا ة من ا وتندام السيئ ل را اا التي د ةم كياناا التحال الناص.
 - 5ددقيق دان ي لحساباا المؤوساا الناصة.
و نجد ك ل في التحال الناص نتن كل دولاة طارف وفتاا ل مباادئ األواواية لتانونهاا
الدان ي لم ل ف ول التحال الناص في الفساد و لتوز از مواا ير المحاوابة و مرا واة
الحساباا في التحال النااص ،ودفارض ع اد ا قت اا ،عتوبااا مدنياة و إدار اة و
الج ائية دكوو فوالة و م اوبة واردعة ع ى امتثا له التدابير .
كما جوز و دت من التدابير الرامية الى دحتيق ه الغا اا ما ي :
 -1دوز ز التواوو بين هزة انفاذ التانوو و كياناا التحال الناص ،ذاا الص ة.
 -2الومل ع ى وفل موا ير و إ را اا وتهدف صاوو نزاهاة كيانااا التحاال النااص
ذاا ص ة بما في ذل وفول مدوناا قواعد الس و من ل التيام الم ائاا التجار ة
و ميل المهن ذاا الص ة بمماروة نااحتها ع اى و اه صاحي و ماارف و وا يم و
م اال د ااارب المصااال و ماان ا اال داارو اوااتندام الممرواااا التجار ااة الحسا ة ب اين
الم اآا التجار ة و في الوالقااا التواقد اة باين د ا الم ااآا الدولياة ع اد ا قت اا اأو
هو ة الانصياا ا عتبار ة و الحبيوية ال الوة في اناا وادارة الاركاا .
 -4م ل اوا ة اوت ندام ا را اا التاي دا ةم ناااط كيانااا التحاال النااص لماا فاي ذلا
اإل ااارا اا المتو تاااة با عانااااا و الااارنص التاااي دم حهاااا السااا حاا الومومياااة ألنااااحة
التجار ة.
 -5م اال د اارب المصااال بغاارض قيااود حسااب ا قت ااا و لفتاارة زم يااة موتولااة  ،ع ااى
مماروااة المااوظفين الومااوميين السااابتين ناااحة مه يااة و ع ااى المااوظفين الومااوميين فااي
التحااال الناااص بوااد اوااتتالتهم و دتاعاادهم ع اادما دكااوو لت ا األناااحة و ذلا الوماال
ص ة مبا رة بالوظائف التي دو ها ولئ الموظفوو الومومياوو و ارفوا ع يهاا ث اا
مدة ندمتهم.
 - 1المادة  13من نف

التانوو .
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 -6فااماو و دكااوو لاادى م اااآا التحااال الناااص ،ماال ن ا بي تهااا و حجمهااا بوااين
ا عتبااار ،فااواب كافيااة لمرا وااة الحساااباا ،دان يااا دساااعد ع ااى م اال فوااا الفساااد
وكااافها و فااماو و دكااوو حساااباا م اااآا ل تحااال الناااص ه ا و بياناااا الماليااة
الالزمة نافوة ل را اا مرا وة حساباا و دصر ف مالئمة .

الفرع الثاني  :معايير المحاسبة
د ا ص المااادة  14ماان التااانوو نفسااه  ،جااب و دساااهم موااا ير المحاواابة وداادقيق
الحساباا المومو بها في التحال الناص في الوقا ة من الفساد و ذل م ل ما أدي:
 -1مس حساباا نارج الدفادر .
 -2إ را موامالا دوو ددو ها في الدفادر و دوو دبي ها بصور وافحة .
 -3دسجيل نفتاا وهمية و قيد التزاماا مالية دوو دثبيت غرفها ع اى و اه الصاحي
.
 -4اوتندام مست داا مز فة.
 -5اإلدالف الومدي لمست داا المحاوبة قبل انتها اآل ا الم صوص ع يهاا فاي التاار ل
و الت ةيم المومو بهما .1
كما وتبر مج المحاوبة هيئة إدار ة مك فة بمكافحة الفساد ع ى وااس ناه دتمتال
بصااالحياا رقابيااة واوااوة ع ااى الهيئاااا الوموميااة عمومااا و هااي نفسااها المك فااة ب ا برام
الصفتاا الومومية من ثم مكن التو و ل رقابة مج المحاوبة ع اى الصافتاا الومومياة
تمتل بالصالحياا التالية:
د درج في إطار مكافحة الفساد إذ و المج
 التدقيق في حساباا الهيئاا الومومية و دأكد من والمة األرقام و البيانااا الاواردة فايالميزانية و الحساباا النتامية ل مؤوساا .
 مراقبااة مياال الموااامالا التااي دتااوم بهااا هااة النافااوة ل رقابااة ناصااة الرقابااة ع ااىا دفاق بكل نحوادها .
 فب وكاف المنالفاا المالية و رائم الفساد المالي و التي دتمثل فمتى ما ي: التحتق من عدم منالفاة األ هازة اإلدار اة ل تواعاد و اإل ارا اا الم صاوص ع يهاا فايالدوتور و التوانين و المراويم.
 التحتيااق ماان كاال دصاارف ناااطئ صااادر عاان عمااد و إهمااا ودتصااير تردااب ع يااهصرف و دسد د موا الدولة و ص اعها .
 - 1مووى بودهاو ،مر ل وابق ،ص.159
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 الكاف عن رائم لالنتالس و دبد د األموا و اإلهما و المنالفااا المالياة و لتحتياقفيها و دراوة نواحي التصور في نةام الرقابة الدان ية التي ادا الاى وقوعهاا و اقتاراح
ووائل عال ها .
الفرع الثالث  :مشاركة المجتمع المدني
دا ص الماادة  115ماان نفا التااانوو  :جااب داااجيل مااااركة المجتماال الماادني فااي
الوقا ة من الفساد ومكافحة بتدابير مثل :
 اعتماد الافافية في كيفية ادناذ الترار ودوز از ماااركة الماوط ين فاي دسايير الااؤووالومومية .
 إعداد برام دو يمية و دربو ة ودحسيسه بمناطر الفساد ع ى المجتمل . دمكان وواائل اإلعااالم و الجمهاور مان الحصااو ع اى المو ومااا المتو تااة بالفسااد ،ماالمراعااااة حرماااة الحيااااة الناصاااة و ااارف و كراماااة األ اااناص وكااا ا متت اااياا األمااان
الوط ي و ال ةام الوام و حياد الف ا . 2
 مشاركة المجتمع : -1دتن كل دو طرق ددابير م اوبة ،فمن حدود إمكانادها ووفتا ل مباادئ األواواية
تمااوو إلااى التحااال الوااام ،مثاال المجتماال
لتانونهااا الاادان ي لتاااجيل فااراد و ماعاااا
األه اااي،و الم ةمااااا غيااار الحكومياااة وم ةمااااا المجتمااال المح اااي ،ع اااى الماااااركة
األناحة في م ل الفسااد و وابابه و حساامته و ماا مث اه مان نحار و بغاي دادعيم ها
المااركة بتدابير مثل:
 دوز ز الافافية في عم ياا ادناذ الترار و داجيل اوهام ال اس فيها .ب -فماو دسيير حصو ال اس فو يا ع ى المو وماا .
ج -التيام بأناحة إعالمية دسهم في عدم التسام مل الفساد .
و ك ل برام دوعية عامة دامل الم اهجالمدروية والجاموية .
و -احترام و دوز ز و حما ة حر ة التماس المو وماا المتو تاة بالفسااد و د تيهاا و ناارها
ودوميمهااا،و جوز إن ااال د ا الحر ااة لتيااود موي ااة  ،اار حة و دتتصاار ه ا التيااود
ع ى ما ص ع يه التانوو وما هو فروري :
 -1مراعاة حتوق اآلنر ن و وموتهم .
 -2لحما ة األمن الوط ي و ال ةام الوام و لصوو صحة ال اس و نالقهم .
 -2ع ى كل دولة طرف و تن التدابير الم اوبة ل ماو دور ف ال اس بهيئاا مكافحاة
الفساد ذل الص ة الماار إليها في ها ا دفاقياة واو داوفر لهام حساب ا قت اا وابل

 - 1المادة  15من قانوو . 01 -06
 - 2مووى بودهاو ،مر ل وابق،ص.85
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بيااو هاو تهم عان ي حاواد

ا دصا بت الهيئاا كي ب غوها ولما في ذلا
نه داكل فتد فول مجرما وفق ه ا دفاقية.1
 -3بغيااة م اال الفساااد ،دتن ا كاال دولااة طاارف مااا قااد اازم ماان داادابير وفتااا لتواني هااا الدان يااة
ولوائحها المتو تة بمس الدفادر والسجالا والكاف عان البيانااا المالياة ،ومواا ير المحاوابة
ومرا وااة الحساااباا لم اال التيااام باألفوااا التاليااة بغاارض إردكاااب ي األفوااا المجرماة وفتااا
له اإلدفاقية :
– إناا حساباا نارج ل دفادر.
ب – إ را موامالا بدوو ددو ها في الدفادر و دوو دب ها بصورة واعية.
ج – دسجيل نفتاا الوهمية.
د – قيد إلتزماا مالية دوو دبين غرفها ع ى الو ه الصحي .
– إوتندام المست داا زائفة.
و – إدالف المتومد لمست داا المحاوبية قبل الموعد ال ي فرفه التانوو.
 – 4ع ى كل دولة دسمل ب قتحاال ال فتااا التاي دمثال الر ااوي مان الوعاا ال ار بي ألو
الر اوي هي مان ركااو األفواا المجرماة وفتاا ل مااددين  15و  16مان ها اإلدفاقياة وكا ل
ع د اإلقت ا وائر ال فتاا المتكبدة في التتر ر الس و الفاود .
الفرع الرابع  :تدابير منع تبيض األموال
دا ص الماادة  16ع اى دعام لمكافحاة الفساااد تواين ع اى مصاار ف المؤوسااا الماليااة
غياار مصاارفية  ،بمااا فااي ذل ا األ ااناص الحبيويااين و اإلعتبااار ين ال ا ن تاادموو ناادماا
نةامية و غير نةامياة فاي مجاا التحو ال األماوا و كال مالاه قيماة و دن ال ل ةاام رقاباة
دان ااي داحااص ماان ااأنه م اال وكاااف مياال ااكا دبااي األمااوا وفااق التااار ل والت ةاايم
المومو بهما .
كم دتوم ددابير دبيي األموا :
 )1و د ائ نةاما دان يا امال ل رقابة واإل راف ع ى المصار ف والمؤوساا المالياة غيار
المصرفية ،بما في ذل الانصياا الحبيوية او اإلعتبار ة التي دتادم نادماا نةامياة و غيار
نةاميااة فااي مجااا إحالااة ا مااوا او كاال مالااه قيمااة  ،وع ااد اإلقت ااا ع ااى الهيئاااا األناارى
المورفة بو اه نااص لغسايل األماوا فامن نحااق إنتصاصاها مان مان ال ردل وكااف
ميل كا غسل األموا  ،و توين و ادد ذل ال ةام ع ى متح بااا الناصاة بتحد اد هو اة
الزباااائن والماااالكين الم تفواااين ع اااد اإلقت اااا وحفاااظ الساااجالا واإلباااال عااان المواااامالا
المابوهة.
ب – و دكفاال دوو المساااس بأحكااام المااادة  46ماان هاا اإلدفاقيااة قاادرة ل ساا حاا اإلدار ااة
والرقابية والمو ية ب نفاذ التانوو وواائر السا حاا المكرواة لمكافحاة غسال األماوا  ،بماا فيهاا
 - 1مووى بودهاو ،مر ل وابق  ،ص.85
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الس حاا الت ائية ،حيثما ت ي التانوو الدان ي ب ل ع ى التواوو والتباد المو وماا ع اى
الصويد ن الوط ي والدولي فمن نحاق الاروط التي فرفاها قانونهاا الادان ي  ،و و د ةار
ل ل الغا اة فاي إنااا وحادة مو ومااا إواتنبار ة مالياة دومال كمركاز وط اي لجمال ودح يال
المو وماا المتو تة بوم ياا غسل األموا المحتم ة ،ولتومم د المو وماا.
 – 2د ةاار الاادو األطااراف فااي د فياا داادابير قاب ااة ل تحبيااق لكاااف ورصااد حركااة ال فااوذ
والصكو التاب ة ل تداو ذاا الص ة عبر حدودها  ،وه ا ب ماناا دكفل إوتندام المو ومااا
إوتنداما و يما دوو إعاقة حركة ر س الما المارول بأي صورة من الصور.
و جوز و امل د التدابير إ تراط قيام األفراد والمؤوسااا التجار اة با بال عان حالاة ي
متاااد ر فاانمة ماان ال فااود والصااكو ماان ال تااود والصااكو التاب ااة ل تااداو ذاا الصا ة عباار
الحدود.
 – 3د ةاار دو األطااراف فااي د فيا داادابير م اواابة وقاب ااة ل تحبيااق إللاازام المؤوساااا الماليااة
وم ها الجهاا المه ية لتحو ل األموا بما ي:
– د اامين إوااتماراا إلحالااة اإللكترونيااة لألمااوا والروااائل ذاا الص ا ة مو وماااا دقيتااة
ومفيدة عن المصدر.
1
ب – اإلحتفاظ د المو وماا طوا و س ة عم ياا الدفل.
ج – فاارض و فحااص دقيااق فااي إحااا ا األمااوا التااي دحتااوي ع ااى مو وماااا كام ااة عاان
المصدر.
 – 4لدى إناا نةالم رقابي وإ رافي دان ي بمتت ى حكام ه المادة دوو مساس بأي ماادة
ناارى ماان ه ا اإلدفاقيااة جاادر بالاادو األطااراف و دستر ااد بالمبااادراا ذاا الص ا ة التااي
ادن دها المؤوساا اإلق يمية و األقاليمية والمتوددة األطراف فد غسل األموا .2
 – 5دسااوى دو األطااراف إلااى د ميااة ودوز ااز التواااوو الوااالمي واإلق يمااي ودوو اإلق يمااي
والث ائي بين الس حاا الت ائية و هزة إنفاذ التانوو و هزة الرقاباة مان حال مكافحاة غسال
األموا .
الفرع ال امس  :الشفافية في التعامل مع الجمهور.
 – 1داا ص المااادة  11إلفاافا الااافافية ع ااى كيفيااة دساايير الاااؤوو الوموميااة توااين ع ااى
المؤوساا اإلداراا والهيئاا الومومية و د تزم واوا .
 ب عتماااد إ اارا اا وقواعااد دمكاان ل جمهااور ماان الحصااو ع ااى المو وماااا دتو ااق بت ةيمهااوويرها وكيفية إدناذ التراراا فيها.
 دبسي اإل را اا اإلدار ة. ار مو وماا دحيسية عن مناطر الفساد في اإلدارة الومومية . بالرد ع ى عرائ و كاوي المواط ين . - 1المادة  16من التانوو رقم . 01/06
 - 2مووى بودهاو ،مر ل وابق،ص ص 87-86
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 بتسبيب قرارادها ع دما دصدر في غير صال المواطن  ،تبين طرف المومو بها. – 2التدابير المتعلقة بسلك القضاء
د ص المادة  12لتحصين و الت ا فد مناطر الفسااد بوفال قواعاد ألنالقيااا
المه ة وفتا ل توانين والت ةيماا وال صوص األنرى السار ة المفوو .1
وك ال نجد آلياا التي دحد من ظاهرة الفساد وهي :
أ – المحاساابة :هااي ن ااول األ ااناص ال ا ي تولااوو الم اصااب الوامااة ل مسااائ ة التانونيااة
واإلدار ااة واألنالقيااة عاان نتااائ عمااالهم  ،ي كااوو المااوظفين الحكااوميين مسااؤولين مااام
رأوائهم ال ي هم في الغالب اغ وو قمة الهرم في المؤوسة و وزرا ومان هام فاي مارادبهم
ال ن كونوو مسؤولين بدورهم مام الس حة التار وية التي دتولى الرقابة ع ى عما الس حة
الت في ة .
ب – المسائلة  :هي وا ب المسؤولين عن الوظائف الوامة  ،ووا كاانوا م تنباين و موي اين
 ،دتااد م دتااار ر دور ااة عاان نتااائ عمااالهم وماادى نجاااعتهم فااي د في ا ها وحااق المااواط ين فااي
الحصااو ع ااى المو وماااا الالزمااة عاان عمااا اإلدار ااة الوامااة و عمااا ال ااواب والااوزرا
والمااوظفين الومااوميين) حتااى ااتم التأكااد و األعمااا هؤ دتااف ماال قاايم الد متراطيااة وماال
دور ق التانوو لوظائفهم ومهامهم .
ج – الشااافافية :هاااي وفاااوح ماااا دتاااوم بياااه المسؤوساااة ووفاااوح عالقتهاااا مااال الماااواط ين
الم تفواين ماان الندمااة و مموليهااا وع يااة اإل اارا اا والغا اااا واألهااداف وها ا حباق ع ااى
عما الحكومة كما حبق ع ى عما المؤوساا األنرى غير الحكومية.
د – النزاهااة :هااي م ةومااة التاايم المتو تااة بالصاادق واألمانااة واإلنااالص والمه يااة فااي الوماال
وبااالرغم ماان التتااارب بااين مفهااومي الااافافية وال زاهااة إ او الثاااني تص اف بتاايم األنالقيااة
2
مو و ة بي ما تصف ةم إ را اا عم ية.

 - 1مووى بودهاو  ،مر ل وابق،ص .158
 - 2بال ن ف السكار  ،المر ل السابق ،ص ص.294-293
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المبحث الثاني  :آليات مكافحة الفساد في الجزائر
إو مكافحاااة الفسااااد مكااان و دجاااري بصاااورة فور اااة او انتتامياااة ودوو دنحاااي
ودراوة ناصة في ظل دواوو الجهاا المستفيدة من الفساد ومتاومتها لكل الجهود لا ل جاب
الومل ع ى مكافحة الر وة والفساد و بصورة ددر جية موفوعية ألبد و من دثتيف الار ي
الوام و دوعيته ع ى مناطر الفساد لي ع ى الوطن والمجتمل فحسب بل ع اى الفارد نصاه
و تم ذل من نال زر التيم الد ية واألنالقية في المجتمل بكل فئاده (حكاما ومحكومين).
وثانيا دفويل اآللياا التانونية  ،والومال ع اى دتو اة هيئااا الرقاباة وإعحائهاا الحصاانة
المح وبة ل تيام بوم ها  ،و تم ذل في ظل ق ا مستتل محافظ ع ى هيبتهم ودجرد .
المطلب األول  :اآلليات الدينية واألخالقية
حي و نصص ل ل اآللياا األنالقية الفرل األو وآلياا الد ية الفرل الثاني .
الفرع األول :األخالق والقيم الروحية ودورها في مكافحة الفساد
إو المتصود بالتيم الروحية هي د المباادئ التاي دتاوم وا و اإلنسااو والتاي كتسابها
من محيحه مثل التربية األنالقية الصحيحة والت ائة اإل تماعية الس يمة. 1
إماا م ا نوومااة ظااافر فااي األواارة بواد ذلا بفتاارة قصاايرة فااي المدروااة والمؤوساااا
التربو ااة  ،و حتااى بوااد فتاارة ماان الوماار إذ كاااو اإلنساااو ل رغبااة واإلرادة لتحتيااق ذلا وبااأو
ع ااى ر س التاايم الروحيااة التااي كساابها اإلنساااو التواااليم الد يااة  ،ودو ااي بهااا دو يه ااا د ااا
اإلوالمي الح يف مادم ا نويش في مجتمل مس م او اإلهتمام بغرس التايم الما كورة اعاال مان
نااال التربيااة األواار ة ،التربيااة المدرواية و التو يميااة باإلفااافة إلااى التاايم الااد ن اإلوااالمي
الح يف التي دحارب كل األ كا الفساد من الر وة والسرقة و إوتوما ال فوذ لكال ها ا كفيال
بااأو ما اإلنساااو حصااانة دان يااة فااد اإلصااابة بها ا مااراض دتمثاال فيمااا ساامى بااالوزال
األنالقاي والتربااوي لتااد ثبتاات التجاارب الميدانياة إذ اإل اارا اا كثياارة ومتااابوة مكاان و
دم ل اإلنساو من لفساد فتد تب ر وة و دمد د إلى الماا الواام وهاو ميساور ماد اا  ،وقاد
توم بكل ذل في ظل قوانين وإ را اا صارمة ل رقابة و كافه حد.
وبالتالي بتى السابيل األوحاد إلاى محارباة ظااهرة الفسااد وهاو حياا صاوا ال امير
لدى اإلنساو ودعوده إلى التمس بالتيم.
وفي ه ا الصدد توم السيد بيتر إ فن رئي م ةمة الافافية الدولياة ع اد ناار ل تتر ار
الم ةمة الس وي ال ي ركز فيه ع ى الر وة والفساد في قحال الب ا والمتااو ا ع ادما دكاوو
الر ااوة كبياارة و غ ااب اإلنساااو المااا ع ااى التاايم دكااوو نتيجااة إناااا اا رد ئااة الجااودة وإدارة
 - 1مووى بودهاو ،ال ةام التانوني  ،لمكافحة الر وة  ،دار الهدى  ،الجزائر ، 2010 ،ص .56
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فويفة ،إو الفساد م وه ل ما ونهب لموارد الدو  ،اؤدي إل اى قتال األرواح فاي كثيار مان
األحياو ون كر في ه ا الاأو ويدنا ( ووف) ع ياه الساالم قاد ط اب مان م ا مصار او جو اه
ع ااى نز تااا قااد مااا بااين د ااه مااا و ااه هااال ل ا ل المسااؤولية النحاارة وهااي اإل ااراف ع ااى
إقتصاد ة مهددة بالنحر  ،حي كانت متب ة ع ى زمة ذاا و هين:
الو ل االول  :هو بحبوحة إقتصاد ة دتارى بالسافاهة وهاي التبا ر واإلواراف والو اه الثااني
هو دورفها ل ائتة اقتصاد ة نانتة دكوو عاقبتها مجاعة قاد ة.1
إو المبرر ال ي قدمه ويدنا ( ووف) ع يه السالم الح ب د المسؤولية هو نفسه الا ي
تدمه كل طالب د المسؤولية في دولة حتيتية وهو ووابق الودلية والااهادة الو مياة إ فاي
ه ا الزمن حي مكن ل مر او كوو يئا م كورا وهي برئ من الو م واألناالق ولها ا كثار
ال صوص والمرداوو والمزوروو...إل .2
الفرع الثاني  :اآلليات الدينية لمنع الفساد ومكافحتل
إو ال ةام اإلوالمي رو األو والتواعد السياوية التي توم ع يهاا وا حة الحكام فاي
الدولااة اإلوااالمية ،اإللتاازام بالاااورى والوااد بالحاعااة ل حاااكم ونصاارده كمااا إوااتندم اإلوااالم
منت اف الووااائل الوقائيااة والردعيااة اإلنحااراف دم اال اإلنحااراف والفساااد كمااا ركااز ع ااى التاايم
الروحية لةم دورها في در يد و و اإلنسااو ده باه وفابحه األمار الا ي اؤدي غ اى دت يال
والحد من هم الووائل التي وفوها اإلوالم لمكافحة الفساد بمنت اف صاور وناصاة ظااهرة
الفساد اإلداري.3
ضرورة اللعودة إلى تعاليم ديننا اإلسالمي الحنيف في مكافحة الفساد
بالرغم مان إنتااار الةااهرة بحادة فاي السا واا األنيارة و دوولهماا باالرغم مان كثيارة
التااار واا والتااوانين التااي دكاااف ها ا الفساااد فااي الود ااد ماان الاادو  ،وقااد واابق اإلوااالم إلااى
الكثير من اإل را اا الواردة في ه التوانين مما و اي و الواودة إلاى التوااليم ومباادئ د اا
الح يف كفي ة بالت ا ع ى ه الةاهرة ع ى األقل التت يل م ها  ،ومن هم ه المبادئ نا كر
ما ي :
 توفير حد الكفاية والمناعة الالزمة لألفراد المجتمعلتااد ر ااا ظاااهرة الفتاار وغياااب التوز اال الواااد ل ثااروة فااي المجتماال ،وااد حااد هاام
األوااباب المؤد ااة ل فساااد له ا ا إذ كاااو اإلقتصاااد وو الحبيويااوو وماان ورائهاام التت يااد وو لتااد
وفووا ما سمى ب ةر اة ار المويااي و نةر اة حاد الكفااف ،ي و ار الوامال جاب و
ساوي مل قيمة ما زمه و ورده ع د دلى حد ممكن  ،فا ذا اإلواالم لتاد وفال ماا سامى حاد
الكفا ااة وهااو مااا ت اامن ل واماال الحااد األدنااى ماان الحياااة الكر مااة وقااد وفاال الروااو (ص)
 - 1موور بودهاو ،المر ل السابق،ص ..57
 - 2محمد الهادي حسي ي ،الحكم نالق  ،ر دة الاروق  ،الودد  ،4664الجزائر ،2015/03/02ص .85
 - 3حا ة عبد الوالي ،اآللياا التانونية لمكافحة الفساد اإلداري في الجزائر ،طروحة متدمة ل يل هادة دكتورا في
التانوو ك ية الحتوق  ،اموة محمد ني ر ،بسكرة،2013/12012 ،ص .35
52

الفصل الثاني:

التدابير الوقائية لمكافحة الفساد في الجزائر
لاه ف ايحن م از  ،و لاي

لاه

حجر األواس في دحد د ه ا الحد بتوله :ا من ولاى عماال ولاي
زو ة ف يتزوج و لي له دابة ف يتند ذابة ا روا حمد و بوداود
و الحظ من ه ا و حد الكفا اة فاي اإلواالم كبار مان حاد الكفااف فاي الفسااد الوفاوي
ةار إلاى اناب الماادي فتا مان احتيا ااا الوامال إلاى مان المو اوي
ذل ألو حد الكفا ة
1
ا بما فيه من عزة وكرامة.
حسن اإلختيار من تولى تسيير الشؤون العمومية
في منت ف المستو اا وع ى كافة األصودة إذا كااو اإلقتصااد الوفاوي حارص ع اى
حساان إنتيااار األ ااناص مماان تحم ااوو منت ااف المسااؤولياا كأحااد ووااائل مكافحااة الر ااوة
والفسااد ،فتااد وابق اإلوااالم إلاى ها ا المباد  ،وعم ااا او ا ماناة باإلفااافة إلاى التااوة هاي هاام
موا ير اإلنتيار في دحمل المسؤولياا قا دوالى:ا قالت إحدهما أبات إواتأ ر إو نيار مان
إوتأ را التوي األمين ا وورة التصص اآل ة . 26
كمااا ؤكااد الكثياار ماان النباارا مكافحااة الفساااد بااأو ه ا الةاااهرة حاادها فااي األع ااى
المستو اا الس حة ناصة في الب اداو ال امياة  ،ولا ل جاب ع اى المساؤو وحاي المثال و و
كااوو التاادوة  ،وفااي دااار اإلوااالم مااا دبااين ذل ا فو اادما فتحاات الواارف رواال وااود باان بااي
وقاااص ك ااوز كساارى إلااى الن يتااة عماار باان النحاااب (رفااي ع ااه) ماال بو ا الج ااود
بالبسحا  ،ف ما وص ت ه الك وز غ ى المد ة الم ورة وإوت مها عمر بن نحاب بأمااو بكال
فرحا.
و ناااأا الود ااد ماان المؤوساااا والهيئاااا الناصااة بمحاربااة ه ا الجاارائم واآلفاااا
مجتموة (هيئة الوط ية لمحاربة الفساد ن ية موالجة اإلوتوالم المالي الد واو الوط ي لمكافحاة
التهر ب.)...
كااال ذلااا إلاااى اناااب المؤوسااااا التت يد اااة مثااال:مج المحاوااابة  ،هااازة الودالاااة،
البرلماو محاوبة الوزاراا والمفتاياا الوامة في الوزاراا الناصة المفتااية الواماة لمالياة،
مد ر ة الجمار  ،ال رائب...،إل .

المطلب الثاني اآلليات القانونية لمكافحة الفساد
حي و تحرق إلى بو المكوناا التانونية المتو تة بمكافحاة الفسااد فاي الجزائار فاي
الفرول التالية:
 - 1مووى بودهاو ،المر ل السابق،ص .57
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الفرع االول  :النصو الدستورية
إو المتصاود بال صااوص الدوااتور ة فااي وااياق موفااوع ا ها ا لااي كاال األحكااام التااي
فم ها الدوتور بل األحكام التي داؤطر ميااد ن الوا بااا واإللتزامااا بصافة ناصاة ولكان
ه الجزا اا الدوتور ة وإو كانت قد دبدو غير صر حة من حيا اك ها ومةهرهاا إ نهاا
دحمل في طيادها وث ياها متاصد بي ة و بواد وافحة بال سابة ل وا بااا الواماة فاي ها ا الااأو
والمؤوسااة صااال ع ااى دولااة الحااق والتااانوو  ،دولااة الحر اااا والحتااوق الفرد ااة والجماعيااة
وع ى ه األواليب و تورض إلى المواد الدوتور ة بو واو لوا باا .
ح ا د ا ص المااادة  60بأنااه و ا ر حااد بجهاال التااانوو ونصاات ك ا ل ع ااى إلزاميااة
إحترام الدوتور وقوانين الجمهور ة.
ونصاات المااادة  61بو ااوب وصاايانة وحما ااة اوااتتال الاابالد ووااياددها وكا ل واالمة
التراب الوط ي و ميل رموز الدولة.
ك ا ل المااادة  62د ا ص ع ااى دا الوا باااا ب ا نالص دجااا المجموعااة الوط يااة بي مااا
المادة  64د ص بأو كل المواط ين متساووو في دا ال ر بة وإلزامية المااركة.1
فاي دمو اال التكاااليف الومومياة كاال حسااب قدردااه ال ار بة ها ا ماان هاة وماان هااة ناارى
مكن ادن دحد بأثر ر وي ي فر بة و با ة او روم و ي حق مهما كاو نوعه.
ودا ص المااادة  66بأنااه :ا جااب ع ااى كاال مااواطن و حمااي الم كااة الواماة والمصااال
المجموعة الوط ة و حترم م كية الغير وذل إ ارة إلى حما اة الماا الواام مان المسااس باه إو
إوتوماله ع ى نحو غير رعي.
الفرع الثاني  :النصو التشريعية (القوانين واألوامر).
أ – القوانين:
التوانين المتو تة بالوقا ة من الفساد ومكافحة كثيرة دا مكن او ن كر فاي ها ا اإلطاار
ذكرا حصارا التاوانين التالياة  :التاانوو المتو اق بالوقا اة مان الفسااد ومكافحتاه التاانوو رقام
 01/06الصادر فاي ج.ر.رقام  14بتاار  21محارم عاام  1727الموافاق  20فبرا ار وا ة
: 2006ا وك ل التاانوو المتو اق بالوقا اة مان دبياي األماوا ودمو ال اإلرهااب ومكافحتهاا
وك ا ل ن ا كر التااانوو المتو ااق بال تااد والتاارض  ،نةاارا ألهميااة إوااتتاللية الت ااا فااي مجااا
مكافحة الفساد ن كر التانوو األواوي ل ت اا والتاانوو رقام  21/08ج.ر .رقام  74بتاار 3
محرم عام  1430الموافاق  31د سامبر  2008المت امن قاانوو المالياة  ،2009والا ي ا ص
فااي المااادة  45و ا ة ع ااى إوااتحدا مص ا حة مركز ااة التحر اااا الجبائيااة ونةاارا لكثاارة ه ا
التوانين المتو تة بمكافحة الفسااد بو اه عاام،ع ى ال حاو الساالف ذكار  ،ف ن اا و تتصار ع اى
إوتوراض همها فيما ي:
 - 1التانوو رقم  08/19المت من التود ل الدوتوري المؤر في  17ذي التودة  1429الموافق  15نوفمبر ،2008
الجر دة الرومية الجمهور ة الجزائر ة الد متراطية الاوبية  ،الودد  63الصادرة في  18دو التودة  1429الموافق 16
نوفمبر.2008
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 التانوو المتو اق بالوقا اة مان الفسااد ومكافحتاه :التاانوو رقام  01/06الصاادر ج.ر.رقام 14بتار  21محرم عام  1427الموافق  20فبرا ر و ة .2006
ت من ه ا التانوو و ة  06بواب و 73مادة.
بال سبة ل باب األو المتو ق باألحكام الوامة ( المواد من  1الى  :)2دم فياه دحد اد
األهداف المتوناة من وفل ه ا التانوو كما دم بياو المصاح حاا المساتوم ة فياه التاي
دم ادفاقها في مجم ها مل ادفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد.
بال سبة ل باب الثااني المتو اق بالتادابير لوقا اة الماواد  3مان  : 16دام الا ص فياه
ع ى م ة من التواعد التاي تواين ع اى اإلدارة الومومياة ومساتندميها مراعاداه ال اماو
ال زاهة و الافافية في دسيير الاؤوو الوامة و في الوالقاا التي دارب الهيئااا الومومياة
بالمواط ين .
بال سبة ل باب الثال المتو ق بالهيئة الوط ية لوقا ة من الفساد ومكافحته (المواد
 17الااى  )24د ا ص ع ااى اوااتث ا هيئااة متنصصااة دتااولى د في ا ا وااتراديجية الوط يااة
لموا هة الفساد ودتميز بصالحياا واووة واوا فاي مجاا محارباة الفسااد او فاي دورهاا
التحسي و برز ك ل عالقتها بالس حة الت ائية.
بال سابة ل بااب الرابال المتو اق باالتجر م و الوتااب و وااليب التحاري الماواد مان 25
الااى  56حاادد هااا ا الباااب ر اااوة المااوظفين الوماااوميين الر ااوة فاااي مجااا الصااافتاا
الوموميااة  ،ر ااوة الماوظفين الومااومين األ انااب و مااوظفي الم ةماااا الدوليااة الوموميااة
إنتالس الممت كاا من قبل موظاف عماومي و اواتومالها ع اى نحاو غيار ارعي ،الغادر
غير التانوني في ال ر بة و الروم .
اإلعفا او التنفي
 اوتغال ال فوذ إوا ة اوتغال الوظيفة دوارض المصال عدم التصر . التصاار الكاااذب بالممت كاااا اإلوااتراد غياار المااارول د تااي الهاادا ا التمو ال الحفاازاألحزاب السياوية الر وة في التحاال النااص ،إناتالس الممت كااا فاي التحاال النااص
الوائاااداا اإل رامياااة إعاقاااة الساااير الحسااان ل ودالاااة ،حما اااة الااااهود والنبااارا
لتباااي
والمب غاااين و ال اااحا ا التجمياااد ،الحجاااز ،المصاااادرة ،الماااااركة الاااارول مساااؤولية
الانص ا عتباري التتادم ثار الفساد  ،واليب التحري.
 بال ساابة لباااب النااام المتو ااق بالتواااوو الاادولي و اوااتيراد المجهااوداا ( المااواد ماان57الااى  )70و داام ل تواارض الااى التواااوو الت ااائي ،م اال وكاااف ودحو اال الوائااداا
اإل راميااة التواماال مااال المصااارف و المؤوساااا المالياااة و لحساااب المااالي المتوا اااد
بالنااارج اوااتيراد الممت كاااا عاان طر ااق التواااوو الاادولي فااي مجااا المص اادرة  :د في ا
حكام المصادرة من هاا ق ائية بية ل تصرف في الممت كاا المصادرة .
 بال ساابة ل باااب السااادس المتو ااق باألحكااام المنت فااة و النتاميااة المااواد ماان  -71إلااى 73دو ارض ه ا ا الباااب إلااى إلغااا األحكااام المنالفااة له ا ا التااانوو واايما المادد ااو  119و
 119مكرر  1من قانوو ل وتوباا الم غيتاو دووفاو بالمادة  29من ه ا التانوو .
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ب -القانون األساسي للقضاء
المواد الهامة و التاي دساهم فاي الوقا اة مان الفسااد
و ال ي و تحرق فيه الى بو
بكال ااكاله حيا نصاات ( المااادة  )7ع اى التافااي باأو تاازم فااي كال الةااروف بوا ااب
الااتحفظ و و ابتواااد و انتتااا الااابهاا و و ا وكاا الماوااة بحيااادة و اوااتتاللية و د ا ص (
المادة  )8بأنه جب ع ى التافي او صدر حكامه طبتاا لمباادئ الاارعية و المسااواة
و ن ل في ذل إ التانوو و و حرص ع ى حما ة المصا حة الو ياا لمجتمال و ذلا
1
لتحتيق الصال الوام .
ما ( المادة  ) 9فت زم التافي بأو وحي الحما ة الالزمة ،واو تح ى باإلنالص
و الوااد و او سا وا و التافااي فااي ال ز ااه ل وفاي لمبااادئ الودالااة مااا الماادة 11
د تزم التافي بالمحافةة ع ى ور ة المداو ا و و ح ل ا كاو ع ى المو وماا دتو ق
بالم فاا الت ائية إ إذا نص التانوو صراحة ع ى نالف ذل .
و د ص  (2المادة  )18بأنه م ل ع اى كال قافاي مهماا كان وفاوه التاانوني و
م في مؤوسة د فساه او بواواحة الغيار دحات ي دسامية ،مصاال مكان و دتااكل
عائتااا ل مماروااة الحبيويااة لمهامااه  ،و دم ا باوااتتاللية الت ااا بصاافة عامااة ونصاات
ياق باارف و
المادة  23بأناه جاب ع اى التافاي او تتياد فاي كال الةاروف بسا و
كرامة مهمة الت ا و فيما نص التصر بالممت كااا و بات ( الماادة  24باأو كتاب
التافي و وب دصر حاا لممت كاا غصوو الاهر الموالي لتت د مهاماه وفتاا ل كيفيااا
المحددة في التار ل و الت ةيم المومو بهما ،و حدد التافي و وبا التصر بالممت كااا
الم كورة فاي الماادة  24عاال كال نما وا واا  ،وع اد كال دوياين فاي وظيفاة نوعياة
وه ا ما اكدا 3ع يه المادة .25
ج -القانون المتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية .
مكان و
ونتتصر فتا ع اى ذكار الماادة الثام اة م اه و التاي دا ص ع اى اناه
سجل في السجل التجاري و رك نااط دجااري األ اناص المحكاوم ع ايهم الا ن لام
اارد لهاام ا عتبااار إلردكااابهم الج ا اااا و الجا المتو تااة بااانتالس األمااوا ل غاادر الر ااوة
،الساارقة و اإلحتيااا ،إنفااا لأل اايا نيانااة األمانااة وكا ا اإلفااالس إصاادار ا باادوو

 - 1فيما نص اإل را اا الت ائية الجار ة دووض كل إ ارة الى المواد الم غاة بالمواد التي دتاب ها في ه ا التانوو
مل مراعاة حكام المادة  2من قانوو الوتوباا .
 - 2التانوو الو وي رقم  11-04المتو ق بالٌتانوو ،ألواوي ل ت ا المؤر في  21ر ب عام  1425الموافق لـ
وبتمبر و ة  ، 2004الجر دة الرومية ل جمهور ة الجزائر ة الد متراطية الاوبية الودد  57الصادرة بتار  22ر ب
 1425الموافق لـ  07وبتمبر و ة .2004
 -3التانوو رقم  08/04المتو ق باروط مماروة األناحة التجار ة الصادرة في الجر دة الرومية الجمهور ة
الجزائر ة الد متراطية الاوبية ،الودد  52بتار  27مادي الثاني عام  1425الموافق  14غات و ة .2004
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بتصر

كاذب مان ا ال التساجيل فاي الساجل

رصيد ،التزو ر و اوتوما المزور ا د
1
التجاري ،دبي األموا الغش ال ر بي.
وك ل ا دجار بالمندراا ،المتا رة بمواد وو ل د حق فارار سايمة بصاحة
المسته .
 -1األوامر :
األوامر المتو تاة لمكافحاة الفسااد كثيارة و مكان و دا كر م هاا األمار المت امن
التاااانوو األواواااي ل وظيفاااة الواماااة ،األمااار المت ااامن قاااانوو الوتوبااااا وكااا ل األمااار
المت من قانوو اإل را اا الجزائية و األمر المتو ق لمكافحة التهر ب .
وك ا ل األماار ال ا ي وحااي ل مف تاااية الوامااة ل ماليااة التيااام بوم ياااا الرقابااة و
التحتيق لتسيير المؤوساا الومومية ا قتصاد ة و هو األمار رقام  01/08الصاادر فاي
ج.ر،رقاام  11بتااار  21صاافر عااام  1429الموافااق  28فبرا اار وا ة  2008الموااد و
المااتمم ألماار رقاام  04/01الصااادر فااي ج.ر رقاام  47بتااار  01مااادي الثاااني ع اام
 1422الموافااق لااـ 20غااات  2001المتو ااق بت ةاايم المؤوساااا الوموميااة ا قتصاااد ة و
دسييرها و نصوصيتها.
حصرا ع ى ال حو التاالي
حي و تتصر ع ى اوتوراض بو كم ه األوامر ذكر
:
 األمر المتضمن القانون األساسي للوظيفة العمومية :و ال ا ي و ا تحرق فيااه الااى المااواد المتو تااة بوا باااا الموظااف الومااومي حي ا
نصاات المااادة  40نااه جااب ع ااى الموظااف فااي اطااار دأد ااة مهامااه ،احتاارام و ا حة
الدولة و فرص احترام الدولة وفتا ل توانين و الت ةيماا المومو بها.
و د ص المادة  42د ص بأنه ع ى الموظف دج ب كل فوال ت اافى مال طبيواة مهاماه
ئاق
و لو كاو ذل ناارج الندماة كماا جاب ع ياه و تسام فاي كال األحاوا بسا و
ومحترم. 2
و نص اص الموظااف كاال نااااطه المه ااي ل مهااام التااي و ا دا إليااه و مك ااه
مماروة نااط مر في اطار ناص بها مهما كاو نوعه.
و دو ب المادة  49ع ى الموظف باأو ساهر ع اى حما اة الوثاائق اإلدار اة و
ع ى م ها وك ل م ل كال إنفاا و دحو ال و إداالف الم فااا او المسات داا و وثاائق
إدار ة و وترض مردكبه إلى عتوبة دأد بية دوو المساس بالمتابواا الجزائية.
 -1األمر  07/06الصادر في الجر دة الرومية الجمهور ة الجزائر ة الد متراطية الاوبية الودد  47بتار 23
مادي الثاني عام  1427الموافق لـ  19ونيو لس ة  2006وثانيا بالتانوو رقم 24/06الصادر في ج.ر.رقم 85
بتار ذي الحجة  1427الموافق  26د سمبر و ة  206المت من قانوو المالية و ة . 2007
 - 2األمر رقم  03/06المتو ق بالتانوو األواوي ل وظيفة الومومية الصادرة في الجر دة الرومية الجمهور ة
الجزائر ة الد متراطية الاوبية الودد  46بتار  15ونيو و ة  2006غير انتهاز باوتث ا ل مماروة مهام التكو ن
و التو يم و البح ك ااط ثانوي حسب الفترة  4/3/2من المادة  43الم كور عال .
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و توين ع ى الموظف او حافظ ع ى الممت كااا اإلدارة فاي إطاار ممارواة مهاماه
حساااب الماااادة  50او الماااادة  51دو اااب ع اااى الموظاااف ساااتغل باااأي حاااا ألغاااراض
نصااية و ألغااراض نار يااة عاان المصاا حة المحالااة و التجهياازاا ووااائل اإلدارة
ودو ااب المااادة  53ع ااى الموظااف التواماال ماال مسااتومل المرفااق الوااام ب باقااة ودوو
مماط ة .
 ما المادة  54فتم ال ع اى الموظاف دحات طائ اة المتابوااا الجزائياة ط اب و ا اتراطواواااتالم هااادا ا و ي امتياااازاا ثمااان ي ناااول كانااات ،بحرقاااة مبا ااارة و بواواااحة
نص آنر متابل دأد ة ندمة في إطار المهام المس دة إليه .1
ب -األمر المتضمن قانون اإل راءات الجزائية
و حسااب آناار دوااد ل لااه نا كر فااي المااواد المتو تااة بموفااوع ا وحساب مكاارر
د ص بأنه بالتتادم في الاو الجا الومومياة و الجا الموصاوفة ا ااا د ت اي الادعوى
بأفوا إرهابية و دنربيه و د المتو اق بالجر ماة الم ةماة الواابرة لحادود و ل ر اوة و
عاان
دتتااادم الاادعوى المدنيااة ل محالبااة بااالتوو
انااتالس األمااوا الوموميااة بحياا
ال رر ال ا م عن الج ا اا و الجا الم صاوص ع يهاا عاال ماا الماادة  655مكارر
 5د ص بأنه إذا اقت ت فرور ة التحري في الجر مة المت ب بها
بهااا و التحتيااق ا بتدائااـي فااي اارائم المناادراا و الجر مااة الم ةمااة الوااابرة
ل حدود الوط ية الجرائم المتو تة بالتاار ل النااص باالورف و كا ا ارائم الفسااد جاوز
لوكيل الجمهور ة المنتص او أذو بما أدي :
و دو اب باأو ااودل التصار ماان قبال السا حة الوصاية و دساامية لادى الهيئااة
الوط ية ل وقا ة من الفساد ومكافحته في آ ا موتولة .
 المرووم الرئاوي رقم  236-10ماؤر فاي اوا عاام  1431الموافاق  7اكتاوبرو ة  2010الصادر بالجر دة الرومية رقم  ، 58المت من د ةايم الصافتاا الومومياة و
ال ي ص فاي المااددين  61/60التسام الساادس مان البااب الثالا دحات ع اواو مكافحاة
الفساد ع ى انه وافق بمو ب مرووم د في ي ع ى مدونة آلياا و نالقياا المه ية فاي
مجا الصفتاا الومومية دحدد فيه حتوق ووا باا األعاواو الوماوميين ع اد مراقباة و
اباارام ود فيا صاافتة و عتااد و و م حااق مااا المااادة  61داارى نااه دوو ا نااال بالمتابواااا
الجزائية كل من توم بأفوا و و م اوراا درمي الى دتد م وعاد لواوو عمومياا ،م و
دنصيص بصفة مبا رة و غير مبا رة إما ل فسه و لكياو آنر مكافة و امتياز مهامهاا
كانت طبيوة  ،بم اوبة دح ير صفتة و عتد ؟ و م حق و دفاوض باأو ذلا و ابراماه
و د فيا ماان ااأنه و ااكل وااببا كافيااا ل لغااا الصااتفة اوالوتااد و الم حااق المو ااي وماان
- 1التانوو رقم  155/66المؤر في  18صفر عام  138الموافق  8و و و ة  1966المود و المتمم بالتانوو رقم
 14/04المؤر في  17المؤر في  27رم او عام  1425الموافق  10نوفمبر و ة  2004و بالتانوو رقم
 22/06المؤر في  29ذي التودة عام  1427الموافق  20د سمبر  ،2000المت من قانوو اإل را اا الجزائية.
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ااا و كااوو وااببا كافيااا إلدناااذ داادابير ردعااي آناار ،و مكاان و صاال حااد
ااأنه
التسااجيل فااي قائمااة المتوااام ين ا قتصاااد ين المم ااوعين ماان دتااد م عااروض ل صاافتاا
الوموميااة و فساا الصاافتة و كاا ل توااين ع ااى المتواماال المتواقااد اكتتاااب التصاار
بال زاهة الم صوص ع يه في المادة 51من ه ا المرووم و من هة نارى دمسا مصاال
الوزارة المالية المك فة بالصفتاا الومومياة قائماة الم ال الساالفة الا كر و دحد اد بكيفيااا
التسجيل السحب من قائمة الم ل بمو ب قرار من الوز ر المك ف بالمالية .
 -2المراويم الت في اة نا كر م هاا المرواوم الت فيا ي المت امن التاانوو األواواي
الناص بموظفي الجمار المرووم الت في ي رقام  332/04المتو اق بتحد اد صاالحياا
وز ر الود حافظ األنتام و المرواوم الت فيا ي رقام  274/08الصاادر فاي ج.ر رقام 50
بتار  7رم ااو عاام  1429الموافاق لاـ  7وابتمبر  2008المتو اق بت ةايم المفتااياا
الجهو ة المفتاية الوامة ل مالية و و تحرق إلى همها في اآلدي :
الفرع الثالث  :النصو التنظيمية
 -1المراويم الرئاوية :
المراويم المتو تة لمكافحة الفساد كثيرة و همها في ما ي :
 المروااوم الرئاوااي رقاام  413/06المحاادد ااك ية الهيئااة الوط يااة ل تا ااة ماانالفساااد و مكافحااة وكا ل المروااوم الرئاوااي رقاام  52/08التافااي باوااتحدا مصا حة
مركز ة ل ارطة الت ائية ل مصال الوسكر ة ألمان التابواة ل اوزارة الادفال الاوط ي و
دحد د مهامها وك ا المرواوم الرئاواي المتو اق بت ةايم الصافتاا الومومياة و المرواوم
الرئاوااي رقاام  414/06المحاادد نمااوذج التصاار بالممت كاااا ونةاارا الكثياارة المراواايم
الرئاوية بمكافحة الفساد و و توم باوتوراض األهم م ها ع ى ال حو التالي :
المرواااوم الرئاواااي المحااادد كيفيااااا التصااار بالممت كااااا بال سااابة ل مااااوظفين
الوموميين غير الم صوص ع يهم في  6من التانوو المتو ق بالوقا ة من الفسااد و مكافحتاه
حي نصت المادة األولى م ه ع ى دحد د الهدف من ه ا المرووم و هاو دحد اد كيفيااا
التصر بالممت كاا بال سبة الموظفين الوماوميين غيار الم صاوص ع ايهم  6مان التاانوو
 01/06المتو ااق بالوقا ااة ماان الفساااد و مكافحتااه و كتبااوا التصاار بالممت كاااا هااي
اآل ا المحددة بمو ب المادة  04من التانوو نفسه .
 مام الس حة الوصية بال سبة ل موظفين الوموميين الا ن ااغ وو م اصاب و وظاائفع يا في الدولة.
 مام الس حة الس مية المبا رة بال سبة ل موظفين الوموميين ال ن دحدد قاائمتهم بتارارمن الس حة المك فة بالوظيفة الومومية.
المرووم الت في ي المت من التاانوو األواواي النااص المحباق ع اى ماوظفي الجماار
المود والمتمم
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حي نصت المادة  22بأنه زم موظفوو الجمار و التصر بممت كاادهم فاي
اطااار التااار ل و الت ةاايم الجاااري الوماال بهمااا و توااين ع ااى مااوظفي و ا الجمااار
احترام قواعد نالقياا المه ية  ،و تمتال ع ايهم م واا باداا قباو بصاورة مبا ارة هبااا
نتاادا و عي ااا و ي امتياااز آناار ماان اانص طبيوااي و مو ااي تاايم عالقاااا مه ياة ماال
إدارة الجمار و ك ا توين ع ى موظفين و الجمار اعالم و حادهم الس يمة عن كال
ق=فواال ر ااوة مااردب بالندمااة بو وبااة و آ اة محاولااة إروااا تورفااوو له ا ا حس اب
المادة  23إما المادة  25فيتمتل ع ى موظفي و الجمار بين الوظيفة و ي نااط آنار
مرح غير هو األعما المتو تة بالبح الو مي و األدبي و ال في و كا ا مهاام التو ايم و
التكو ن بصفة دبوية  ،دكوو مرنصة طبتا ل ت ةيم المومو به .
 المرووم الت في ي المت من التانوو األواوي الناص بموظفي األمان الاوط يالمود و المتمم.
 و ال ي في مادده  14/10ع ى ما ي :إذا كاااو فر ااق موظااف األماان مااارس نااااطا مربحااا جااب التصاار بااه ل س ا حة
المنتصااة ،وذل ا ألدحاااذ التاادابير الكفي ااة بالمحافةااة ع ااى فائاادة المص ا حة ع ااد
ا قت ا و اكل عدم التصر نحأ سيما مكن و ترداب ع ياه عتوباة مان
الدر ة الثالثة و التي دصل حد الفصل من صفوف األمن الوط ي .
الفرع الرابع  :تطور الجهود الدولية اإلقليمية في مكافحة الفساد
و في ه ا اإلطار نستورض هم :
أوال  :هيئة األمم المتحد
ظهرا الحا ة إلى التواوو الدولي بين كال دو ع اا هيئاة األمام المتحادة و
د افر هودها ل وصو إلى إطاار اامل مكان مان ناللاه مكافحاة ها الةااهرة و مان
نتائجهااا ادفاقيااة األماام المتحاادة لمكافحااة الفساااد التااي اعتمااددها الجمويااة الوامااة فااي 31
كتااوبر  2003التاارار رقاام  04/58المااؤر فااي  31كتااوبر  2003و ن اات حيااز الت في ا
 14د ساامبر  2005و قااد ااا ا ها ا دفاقيااة و التااي دحتااوي ع ااى واحااد وواابووو مااادة
مص فة في ثماني في فصاو لي تازم الادو األطاراف فيهاا ب ارورة إ ارا و دحبياق و
ددبير و دود الا واووة ال ةام لم منت ف داار وادها و هزدهاا اإلدار اة و الماد اة
وق ائية  ،دهدف واوا إلى وقا ة من ارائم الفسااد ومكافحتهاا وردل مردكبيهاا إفاافة
إلى التواوو الدولي في ه ا المجا .1
ثانيا منظمة الشفافية الدولية:2
نااائت ه ا الم ةمااة 1993ومترهااا باارلين نااوهي م ةمااة دوليااة غياار حكوميااة و
وااود الفصاال إلااى األلماااني ابيتاار ا جغاان ا فااي دأويسااها و هااي ماان كباار الم ةماااا فااي
 - 1حا ة عبد الوالي ،المر ل السابق،ص .39
 - 2حا ة عبد الوالي  ،نف المر ل ،ص .40
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مجا إعداد الدراواا و إحصائياا و الجداو الناصاة بتردياب الادو مان حيا انتااار
الفساد و هي دسوى إلى ز ادة فرص مسألة الحكوماا ومحاربة الفساد بها و هي ممث اة
في اغ ب دو الوالم بما في الجزائر( الجموية الجزائر ة لمكافحة الفساد  /ألمن ناال
ناااير التتااار ر المتو تااة بالفساااد و ف ا الجهاااا التااي دماروااه وااروا عالنيااة لز ااادة
الوعي الوالمي من نال الفرول الومومية ل م ةمة في الدو المنت فة .
 إعداد دراواا ميدانية عن الفساد ع ى مستوى الصاحة و التربياة و التو ايم والت ا و الارطة وعتد ندواا م اقاة ظاهرة الفساد و وبل مو هته .
ثالثا :الجهود اإلفريقية ومكافحة الفساد
ه الجهاود كانات بادا تها بوا احن فاي  23فيفاري  1999ع ادما ا تمال الواالمي
من ل افر تيا أل ل م اقاة األطر التواونية لمكافحة الفسااد ذو الا ي انتاتم ب صادار
مبادئ غير م زمة لمكافحة الفساد (  25مباد ) م هاا قبال األع اا األحاد عاار فاي
التحالف الم كور ،غير و اهم انجاز ل دو اإلفر تية في مجاا التحادي ل فسااد و هاي
ادفاقيااة ا دحاااد ا فر تااي لم اال و مكافحااة الفساااد ماان طاارف رأوااا الاادو وحكومااة
ا دحاد اإلفر تي بما ؤثر في و ية .2003
رابعا الجهود العربية لمكافحة الفساد
إو و الجهود الوربية في موا هة الفساد در ل الى ادفاقياة التوااوو الوربياة و
النيااراا التااي اقردهااا اموااة الاادو الوربيااة و ا ة  1985لتوز ااز التواااوو بااين الاادو
الوربية في دباد المو وماا و النيراا و المساعداا الت ائية في مجا مكافحاة الفسااد
و الر وة وك ا ا دفاقية األصا ية باين دو المج ا التوااوو الادو الن اي الورباي التاي
قرا و ة  1995لمكافحة الجر مة بين ه الدو .
كمااا لوااب مج ا وزرا الدان يااة الواارب دورا كبياارا فااي التصاادي الفساااد وقااد
عتدا في ه ا المجا عدة م تتياا ع مية متنصصة في مجا مكافحة الفسااد بمنت اف
كاله و اهم انجاز نه ن كر مارول ا دفاقية الوربية لمكافحة الفساد
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خالصة الفصل
انتارا ظااهرة الفسااد بصافة عاماة فاي الجزائار و وصا ت إلاى مساتو اا غيار
مساابوقة فااي حجمهااا ود وعهااا وآثارهااا الماادمرة ع ااى الحياااة واإلنساااو و رفاهيااة الماد ااة
ا فياه او
و صبحت داكل عائق ع اى الت مياة وكا ل ع اى المساتوى المويااي فمماا
اوتتبا ه الةااهرة المرفاية النحيارة فاي حكومت اا بصافة عاماة و فاي إدارد اا بصافة
ناصة ويورض الموظف الوام محالة انتتاد د د من قبال الماواط ين و هازة الرقاباة
المنت فة كما انه ويؤدي الى فتداو ثتة الماوط تين بالادور الفواا و الحياوي الا ي جاب
او د وبااه هاازة اإلدارة الوامااة و المؤوساااا الحكوميااة فااي عم يااة التحااو ر ا قتصااادي و
ا تماعي الم اود بهدف ال حاق ركب الوولة و لتجاوز ها األزماة الحاادة التاي دمات
في رحم المؤوساا و التحاعاا الجزائر ة نصوص وه ا جب دفويل آلياا الرقاباة و
المتابوة و ال ب و الوتاب والسهر ع ى مماروة عم ها في فافية دامة كما جب ع ى
الدولااة دو ااه الو ا ااة الفائتااة إلااى إدبااال الراغباااا والحا اااا المنت فااة ألف اراد الوااام ين
بالسهر دوفير حد دنى من التيم والف ائل ا تماعية و ذلا عان طر اق ز اادة اورهم
باكل دائام ع اى نحاو ت اواب ودكااليف المويااية كماا ناه جاب دعام التادابير الوقائياة
لمكافحااة ظاااهرة الفساااد وه ااا بااد ل تيااادة السياواية ماان دجساايد الوااالج الاااافي والسااهر
ع ى التزام الجميل بتص يف كل ما سب قراراا قوانين في ه ا الاأو
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تعد ظاهرة الفساد آفة المجتمعات و هو ليس بظاهرة غير مرغوب فيها فحسب
 ،بل ظاهرة خطيرة تقود للفساد األعظم أال وهو انهيار الدولة و المجتمع ،فالفساد
عامة هو بذرة كل أنواع الفساد الفساد التعليمي و المالي و اإلعالمي و الصحي
والثقافي واالقتصادي والسياسي و اإلداري بل نواة كل فساد في شتى مجاالت الحياة
و المجتمع ،فإذا انتشر الفساد فسد المجتمع كله،و المجتمع الفاسد هو مجتمع غير
مستقر ومهزوز.
ويسهل احترافه من قبل الفاسدين وحل التعريفات التي أشرنا اليها في الفصل
األول يشير الى ّ
أن استخدام مصطلح الفساد أصبح شائعا  ،ومحل الدراسة ،ويرجع
هذا الى انتشاره وبروز مظاهره المختلفة.
وبهذا ّ
فإن على الحكومات في أي دولة ينبغي ان تعمل في ظل قوانين و أنظمة
تحدد مهامها واختصاصاتها وصالحياتها ،للنهوض بالمجتمع وبناء للدولة العصرية،
ومن غير المقبول ّ
أن تخالف القوانين واألنظمة التي أوجدتها و خولتها السلطة أصال فإذا
فعلت كان هذا الفساد الخطير وهنا ينبغي محاسبة اإلدارة ومعاقبة المفسدين من
رجالها .
وقد أثبتت الدراسات أن الفساد يغير المجتمع ك ّكل ،وعليه كان لزاما وضع التدابير
واألساليب الكفيلة لوقاية منه ومحاربة هذه اآلفة الخطيرة والقضاء عليها ومن أهم هذه
التدابير هي اختيار القيادات النزيهة وتطبيق قوانين الصارمة على كل المفسدين
والقضاء عليهم نهائيا.
وقد لخصت دراسة ظاهرة الفساد عامة وفي الجزائر خاصة إلى إتباع بعض
اإلجراءات الضرورية للحد من هذه اآلفة ومن أهم هذه اإلجراءات ما يلي :
 -1إعالن الحرب على الفساد و المفسدين من خالل برنامج للتوعية هذه اآلفة ومخاطرها و
تكلفتها الباهظة على الوطن و المواطن.
-2إصدار قوانين صارمة لمنع ظاهرة الفساد  ،وتعديل قانون الحضانة الممنوح
للوزراء وإعطاء مجلس النواب.
 -3تطوير دور الرقابة والمسائلة لكافة الهيئات من خالل طرح مواضيع الفساد للنقاش
العلمي و اختيار أشخاص نزيهين من هيئات الرقابة و المفتشين .
 -4التركيز على بعد األخالقي في محاربة الفساد في قطاعات العمل العام والخاص .
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 -5الخطاب في المساجد الذي يعتبر أداة تأثير على المواطن  ،يجب أن يتدخل رجال
الدين في هذا الموضوع بتحرير خطابات حول خطورة هذه اآلفة .
 -6ترسيخ الديمقراطية التي تقضي على المركزية والفساد الناتج عنها .
 -7العمل على تحقيق العدل و اقتالع الحرمان من جذوره بإعتباره أحد الموارد التي
تغدي الفساد.
 -8منح الهيئات الوطنية صالحيات واسعة لتعقب ظاهرة الفساد من خالل منحها
صالحية اصدار األوامر بقبض والتحري و التفتيش خاصة بالمسائل ذات المساس
المباشر و الخطير باالقتصاد الوطني والثروة القومية.
 -9وضع التدابير الوقائية الالزمة لمكافحته والحد منه .
 -10اعتماد التعيين في الوظائف العمومية على مبدأ الكفاءة و الخبرة و المؤهالت و
االبتعاد على المحسوسة.
 -11إعادة االعتبار لعالوة السنوية إلى تمنح الموظف بحيث تحفزه على انجاز عمله
بالشكل المطلوب وااللتزام بالدوام و بذل المزيد من الجهد و التشجيع االبتكار وتطور
العمل .
 -12العمل على وضع سياسة وطنية ألجور و المرتبات و تراعي االحتياجات
المعيشية للموطنين .
 -13ضرورة تفعيل التعاون الدولي فيما يتعلق لمكافحة الفساد باالستفادة من بعض
الدول المتقدمة التي حققت نتائج باهرة في مواجهة عماليات الفساد .
 -14اإلسراع بمحاكمة األشخاص الذين تدور حولهم شبهات فساد .
 -15تكليف طريق قانوني مؤهل بإعادة توصيف وتعريف فهم الفساد التي يرتكبها
كبار المسؤولين و تعديل األحكام المترتبة عليها .
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مــلخص المذكرة
يتضح لنا من خلال ما تقدمنا إليه ،أن الفساد بصفة عامة
ظاهرة عالمية عابرة للأوطان ولا تختص في مجتمع معين
إذ قد تكون في المجتمعات المتقدمة كما قد تكون في
المجتمعات المتخلفة لكن المؤسف

في الأمر أن نجد

الكثير من المجتمعات وا لدول التي تغرق في الفساد هي
المجتمعات الإسلامية رغم ما يزخر به الإسلام من قيم و
مبادئ تحارب الفساد ونحن في دراستنا وبحثنا تطرقنا إلى
الفساد بكل أنواعه و أشكاله كما إتضح لنا بأن الفساد
أسباب كثيرة ومتنوعة (إجتماعية  ،إقتصادية  ،ثقافية ،
سياسية ) وأنه يمكن م واجهة بتدابير وقائية و آليات
قانونية لمكافحة الفساد هذه الظاهرة و الوقاية منها .
الكلمات المفتاحية:

 /1ظاهرة الفساد

 /2آليات مكافحة

الفساد
 /3القطاع العام  /4القطاع الخاص
 /6الموظفين
 /5التدابير الوقائية
العموميين

