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 مكافحة الفساد  آليات



 شكر وتقدير

 
نعمو ،وعمال بسنة نبينا حممد فضلو و  علىحنمد اهلل ونشكره 

صلى اهلل عليو وسلم وتبعا ذلديو فشكر الناس من 
. شكر اهلل تعاىل 

"  من مل يشكر الناس مل يشكر اهلل " 
: ذلذا أتقدم بالشكر اجلزيل و االمتنان اخلالص اىل  

 ذ األستا
  "بوسحبة الجياللي " 

وعلى كل ما  ادلاسرتلنيل  شهادة  اإلشراف على مذكرة خترجيعلى قبولو 
قدمو يل من عون  

 احلقوق والعلوم السياسية  كلية يف واىل كل أساتذيت 
وكل من مد يل يد العون من قريب او بعيد بالكثري او القليل  

  

 

 



 الإهــــــداء 

  
أىدي ىذا العمل ادلتواضع إىل اليت أىدتين نور احلياة و سقتين من اىل 

دفقات حبها ورعياهتا إىل اليت قدمت احلب و احلنان إىل ألطف و أعذب 
كلمة رددىا لساين  

إىل من وضعت اجلنة حتت قدميها ، إىل أمي احلبيبة أطال اهلل يف عمرىا  
 حب العلم ووضع يل إىل الذي استلهمت منو معاين الثبات وزرع يف قليب

القوة والعزمية  إىل الذي وىبين كل رعايتو وإىتمامو إىل أيب العزيز أدامو اهلل 
. يل 

كما أىدي حتيايت إىل زوجي الذي مد يل يد العون يف ادلشوار الدراسي 
. أطال اهلل يف عمره وحفظو يل

  وايتوأخ واين خإ................................اىل احلضن و األمان 
أصدقائي و أحبيت ...........................دريب  اىل من شاركوين

.  اىل كل ىؤالء اىدي ىذا العمل
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في ظل انييار القيم واألخالق، انتشرت العديد من اآلفات السيئة جعمت البعض ينجر  
من ىنا برزت معضمة ل تحقيق أكبر قدر من المداخيل، ووراء الماديات بكل الوسائل في سبي

تفرق في تشعبيا بين دول الفساد إلى األفق، فالفساد ظاىرة ممتدة طالت كافة الدول ولم 
بالتواجد اإلنساني أينما كان،  متخمفة، إذ أن الفساد ظاىرة ارتبط وجودىاأخرى متقدمة و

يعتبر الفساد ظاىرة قديمة قدم اإلنسانية، منذ أن قامت البشرية عمى األرض، عرف الفساد و
طريقو إلى البشر متخذ لنفسو أنواع مختمفة و أساليب و مظاىر شتى، متسببة في آثار 

ْذ َقاَل َربَُّك :" قال اهلل تعالىو ميادينو و تباين أحكامو،  تتفاوت نتائجيا باختالف صوره َواِ 
َقاُلوا َأَتْجَعُل ِفيَها َمن ُيْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدَِّماَء  ۖ  ِلْمَمََلِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اْْلَْرِض َخِميَفًة 

من سورة البقرة  30اْلية  "َلُم َما َ  َتْعَمُمونَ َقاَل ِإنِّي َأ ْ  ۖ  َوَنْحُن ُنَسبُِّح ِبَحْمِدَك َوُنَقدُِّس َلَك 
، وعمى مختمف األصعدة الوطنية واإلقميمية ويشيد الواقع المعيش في العقود األخيرة 
شاعت صوره حتى أصبح سموكا متسم ظاىرة الفساد، فقد اتسع مجالو، والدولية، تفاقم و

ديكتاتورية، ة كافة ديمقراطية أو بطابع كمي الوجود، شمولي النطاق، محيط بالنظم السياسي
لعل خطورة الفساد متغمغال في جميع مستويات التنمية وبالنظم االقتصادية عمى تنوعيا، و

 1.االجتماعيةوح شديد عمى األصعدة القانونية واالقتصادية والسياسية وتتجمى بوض
إلى عمى الصعيد االقتصادي تبدو ظاىرة الفساد بمغة األرقام مخيفة و مقمقة   

حد بعيد، إذ يكفي مطالعة األرقام من قبل البنك الدولي لعوائد الفساد، فحسب تقدير البنك 
ذلك بدون مميار دوالر و 80الدولي  الدولي يبمغ المجموع السنوي لعوائد الفساد في االقتصاد

أشكال الفساد الصغيرة الشائعة خصوصا في التنمية التي يتم التصرف فييا و احتساب أموال
. بمدان الناميةال
 

                                                           
1
 من سورة البقرة  30األية  - 
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أما عمى الصعيد السياسي، يبدو الفساد عمى مستوى آخر من الخطورة، فال يمكن  
كميا قيم مركزية لنزاىة والمسالة، وااب قيم الديمقراطية والثقافية وفصمو عن تدني أو غي

مجتمع مدني حديث ضامن لحقوق و حريات ام مجتمع مدني حديث لضمان قيام ولضمان قي
. اإلنسان

ما عمى الصعيد االجتماعي تتجمی عواقب ظاىرة الفساد فيما يمكن أن تسفر عنو أ 
ى واسعة من حراك اجتماعي مصطنع تقوده طبقة طفيمية ضئيمة عمى حساب طبقة وسط

يتقمص، و يزداد الوضع سوءا يفعل ظاىرة غسل األموال التي ىي في الغالب يتراجع دورىا و
تنمية االجتماعية واالقتصادية حيث يشكل ذلك تيديدة للنتيجة طبيعية لظاىرة الفساد ذاتيا 

طيرة االنعكاسات الخوو رغم األضرار .االجتماعيواستقراره السياسي وكذا أمن المجتمع و
تطور الشعوب، إال أن االىتمام بيذه الظاىرة تزايد في السنوات والسمبية عمى التنمية و

 1 .الجميع األخيرة، و أصبح الحديث عن الفساد محور اىتمام
 عواقبيا،إزاء ظاىرة الفساد، تداعياتيا و تضاعفوعمى ذلك ازداد القمق العالمي و 
اقميمي ال ليا من خالل تعاون دولي عالمي و استقر في ىدفو إيجاد سياسات فعالة لمتصديو

لى المجتمع يقتصر عمى جيود الحكومات، بل يمتد إلى المنظمات الدولية و اإلقميمية، واإ 
من ىنا ظيرت العديد من الجيود الدولية متمثمة في مجموعة من بكل أطيافو، والمدني 

االتفاقيات الدولية إليجاد سياسات فعالة لتنسيق الجيود الدولية لمنع الفساد ومكافحتو من 
ىذا ما حذا بالمشرع الجزائري إلى دابير الوقائية وأخرى عالجية، وخالل مجموعة من الت

عمى إثر تصديق الجزائر عمى اتفاقية  2006مكافحتو في ع الفساد وإصدار قانون متعمق بمن
 . 2003األمم المتحدة لمكافحة الفساد 

                                                           
التوزيع عمان األردن،  لمنشر و سييل حسين الفتالوي، العولمة و أثارىا في الوطن العربي، الطبعة األولى، دار الثقافة - 1

 .16، ص  2009
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الفساد »ىرة عالمية، تحت عنوان عميو اندرج البحث في ظاىرة الفساد باعتبارىا ظاو 
و تتمثل أىداف البحث  «اليات مكافحتو في إطار االتفاقيات الدولية و القانون الجزائري و

:  في
.  تحديد مفيوم الفساد و معرفة أنواعو و مختمف صوره -
.  البحث في أسباب الفساد ومختمف العوامل التي أدت إلى انتشاره -
ساد عمى جميع األصعدة السياسية واالقتصادية انعكاسات الفالكشف عن آثار و -
.  االجتماعيةو

:  في األسباب التي استوقفتني لمعالجتوو تظير أىمية الموضوع و
ر خطورة ظاىرة الفساد، بعد أن أصبحت تنال من مقدرات األمم والشعوب بشكل يؤث -

كثير عدم االستقرار في ة المجتمعات و يقود إلى الفوضى ورفاىيمباشرة في خطط التنمية و
ية المساعدات الدولتجين عن فقدان الموارد الوطنية والتخمف النامن الدول، ناىيك عن الفقر و

التي يتم تيريبيا و تجميدىا في حسابات سرية، بما يمنع لمدول األكثر فقرا، والموجية 
 .استثمارىا فيما ينفع اإلنسان

تتبين خطورة الفساد بما تم رصده من أدلة و مؤشرات تؤكد انتشار الفساد بمختمف   
دول العالم و مؤسساتيا العامة والخاصة  صوره و أنماطو عمى نطاق واسع في كثير من

تمك األدلة حقائق المكتب المعني بالمخدرات و الجريمة التابع لألمم المتحدة ان اساليب  منو
الفساد في ظل تطور تقنيات التكنولوجية و كذا زيادة الترابط الدولي في ظل العولمة وسيولة 

.  إخفاء العائدات الجرمية
صر األساسية جالء العنااستعمى مختمف االتفاقيات الدولية و ضرورة تسميط الضوء -

رض تنفيذىا والخروج باإليجابيات طرح الصعوبات التي قد تتعالتفعيل وتنفيذ نصوصيا و
 .االستفادة منيا و معرفة النقائص من أجل تفاديياو

:  أما عن أسباب اختيار الموضوع
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اتساع نطاق ظاىرة الفساد في اآلونة األخيرة و تغمغمو في كافة القطاعات رغم الجيود  -
.  ة لمكافحتوالمبذول

موضوع الفساد يحظى باىتمام الجميع، و ىو من بين المواضيع المتجددة، حيث استشرت  -
ظاىرة الفساد و تفاقمت في المجتمعات، فكافة الحكومات و الدول، و مختمف المنظمات 

.  الدولية الحكومية وغير الحكومية وضعتو من ضمن األولويات في برامجيا 
ة حول الفساد بتحديد مفيومو، و تحديد مختمف صور، و تتبع ضرورة تعميق الدراس -

مختمف اآلليات لمكافحتو عمى الصعيد الدولي و الوطني من أجل إدراك أفضل الوسائل و 
. الطرق لمكافحتو و منعو

خطورة آثار الفساد، فآثارىا مدمرة، والبد من العمل عمى إصالح األوضاع و القضاء   -
. هعمى بؤر الفساد و أشكال

و تكمن مشكمة البحث في تشعب مفيوم الفساد و تنوع مجاالتو، و مما يزيد المشكمة  
تعقيدأ ىو انتشاره في معظم المجتمعات القديمة و الحديثة، و تأثيره المباشر عمى ىذه 

المجتمعات، و المالحظ أنو و رغم االىتمام بقضية الفساد و إبرام العديد من االتفاقيات 
نين الداخمية، إال أن ظاىرة الفساد مازالت تثير القمق بل زادت الفضائح التي الدولية و القوا

كشفت عن العديد من قضايا الفساد، و الشيء األكثر خطورة في الفساد أنو قد أصبح ثقافة 
أو جزء من نسيج المجتمع و التعامل اليومي، و ىذا يعني تفشيو و ذيوعو بطريقة مرعبة، و 

: لبحث في عميو تتمثل إشكالية ا
ما مدى نجاعة اآلليات الدولية و الوطنية في مكافحة الفساد؟ و تتفرع عنو مجموعة من  

:  األسئمة الفرعية المتمثمة في التالي
ماىي أنواع الفساد و صوره؟   -ما مفيوم الفساد؟  -
ىي أسباب الفساد؟ و العوامل التي ساعدت عمى انتشاره؟  ما -
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ما ىي اآلليات الوطنية  -مختمف آليات مكافحة الفساد عمى الصعيد الدولي ؟  ىي ما -
 لمكافحة الفساد؟

ومن الصعوبات التي واجيتني في ىذا البحث ىو تعداد جوانب ظاىرة الفساد  
باعتبارىا ظاىرة سياسية واقتصادية و اجتماعية و يصعب حصرىا في الجانب القانوني، ذلك 

تجردىا من بعض الخصائص نظرة لالىتمام بالقواعد القانونية و  أن الدراسة القانونية
. اإلجرائية عمى مستوى االتفاقيات الدولية و وفقا لمسياسة الجنائية الوطنية

أما عن المنيج المستخدم لدراسة موضوع الفساد و اليات مكافحتو، فقد   
يل و التفسير بشكل اعتمدت عمى منيجين، المنيج الوصفي باعتباره طريقة من طرق التحل

عممي لموصول إلى أغراض محددة لوضعية اجتماعية معينة، فيو طريقة لوصف الظاىرة 
المدروسة و تصويرىا كمية عن طريق جمع معمومات مقننة عن المشكمة و تصنيفيا و 
تحميميا و إخضاعيا لمدراسة الدقيقة، فيدف ىذا المنيج جمع المعمومات مفصمة لظاىرة 

المشكالت الموجودة و توضيح مظاىرىا و تحديد ردة األفراد في مواجية  معينة و تحديد
لتحميل المعطيات من أجل فيم ظاىرة الفساد، أسبابيا، آثارىا و محاولة . المشكمة المحددة

. المحمية لمكافحتيا عمى الصعيد الدولي وإيجاد السياسات المناسب
خدم المنيج التاريخي متجددة، فيستباعتبار أن ظاىرة الفساد قديمة وو   

لتشخيص بداياتيا ومظاىرىا عبر العصور الماضية إذ أن جذور ىذه الظاىرة تمتد إلى عمق 
 .التاريخ و النشأة األولى لمبشرية، إذ تصدت لو كل الحضارات القديمة

اعتمدنا في دراستنا عمى خطة تتكون من فصمين  يحتوي الفصل األول عمى وبناء  
تحت عنوان بآليات مكافحة م إلى مطمبين ، ويتضمن الفصل األول مبحثين وكل مبحث مقس

، األول تحت عنوان اآلليات الدولية ويضم اآلليات مطمبين الفساد، فيو اآلخر يحوي عمى 
 .ياآلليات المؤسساتية في مبحث ثانمبحث أول و التشريعية في



 مقدمة

 

7 
 

أما في الفصل الثاني الذي يحتوي عمى مبحثين وكل مبحث يحتوي عمى مطمبين      
اآلليات الوطنية لمكافحة الفساد، وىو اآلخر يحوي عمى مبحثين األول خاص  تناولنا فيو

ثم .  في المبحث الثاني  خاص باآلليات المؤسساتية كما تطرقنا إلىباآلليات التشريعية، 
. التوصياتمن النتائج وبخاتمة تضم مجموعة  انييت
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لقد أضحى سبيال حتميا مع ما بمغتو العالقات و المصالح الدولية من انصيار تبني  
انفراد دولة برسم  مقبولكافة دول العالم لمفيوم وحدة الغايات و العمل عمى تفعيمو، إذ لم يعد 

، و أصبح ىناك اقتناع عمى المستوى 1تعميم استراتيجياتيا دون اعتبار لمصالح األسرة الدوليةو
الدولي بأن الفساد لم يعد مسألة داخمية محصورة ضمن حدود الدول التي تعاني منيا بل بات 
عمة تخترق تمك الحدود و تؤثر عمى العالقات الدولية مما يجعل التعاون بين الدول لمسيطرة 
عمى الفساد و منع انتشاره حاجة ممحة، و بالتالي فإن مكافحة الفساد والقضاء عميو مسؤولية 

الدول التي عمييا أن تتعاون مع بعضيا في تبني منيجية شاممة و متعددة األساليب  جميع
خاصة و أن ظاىرة الفساد قد اكتسبت خالل العقدين األخيرين من القرن . لمنجاح بصورة فعالة

العشرين قدرا كبيرا من األىمية و الخطورة، إثر اقترانيا بظاىرتين معاصرتين، األولى ظاىرة 
قني و ما أفرزتو من إمكانات و تسييالت غير مسبوقة لحركة األموال الناجمة عن التقدم الت

شتى جرائم الفساد من دولة إلى دول أخرى، و الثانية ظاىرة العولمة وما أحدثو من ثورة واسعة 
ىذا ما جعل الدول . النطاق في مجاالت انتقال المشروعات و االستثمارات من دولة إلى أخرى

طوير البنية التشريعية من خالل تنسيق السياسات الجنائية في ضبط مفيوم في حاجة إلى ت
 الفساد و مختمف اإلجراءات

لتطويقو و كذلك ومختمف آليات التعاون الدولي، ىذا فضال عن مختمف جيود  
المنظمات الدولية التي جعمت من مكافحة الفساد من أبرز اىتماماتيا من خالل مختمف البرامج 

 .التي تدعميا
و عميو، و تأسيسا لما سبق سوف أقسم ىذا الفصل إلى مبحثين، المبحث األول يخص  

االتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد باعتبارىا آلية تشريعية من أجل إيجاد سياسة جنائية متقاربة 
لمنع الفساد و مكافحتو، و المبحث الثاني يخص المؤسسات الدولية المعنية بمكافحة الفساد 

                                                           
المجيد محمود عبد المجيد، األحكام الموضوعية لمكافحة جرائم الفساد، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، دار نيضة  عبد - 1

 5، ص 2014مصر النشر مصر، 
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رىا آليات مؤسساتية تعمل عمى الحد من الفساد و انتشاره و ذلك عن طريق وسائل باعتبا
 .1متعددة جندت من أجل تحقيق أىدافيا

 االليات التشريعية: المبحث األول
ومن بين آليات مكافحة الفساد التعاون الدولي في إبرام االتفاقيات الدولية المتعددة  

الدولية لمكافحة الفساد في رفع االلتزامات السياسية ت االتفاقيات ذأخ 1996األطراف، فمنذ 
لمكافحة الفساد، و عينت المعايير و الممارسات الدولية األساسية لمعالجة الفساد، فكان يعتقد 
أن موضوع مكافحة الفساد موضوع يخص كل حكومة بمفردىا، لكن أصبح من المتفق عميو 

ا البيانات المتنامية حول اإلرادة السياسية، أن عالميا اآلن ويفضل الجيود الدولية التي عززتو
بوسع المجتمع الدولي استكمال و مساعدة جيود الحكومات في محاربة الفساد، و أن لممجتمع 

فاالتفاقيات  الدولي مصمحة حقيقية في رؤية الفساد يعالج محميا كما عمى المستوى العالمي
ادئ المعترف بيا دولية لمكافحة الفساد و المتعددة األطراف لمكافحة الفساد تجمع معا المب

تعطي شكال رسميا اللتزام الحكومات تطبيق ىذه المبادئ، التي تضمنتيا مؤخرا ميثاق األمم 
المتحدة، تذىب إلى أبعد من مجرد مناشدة الحكومات تجريم األعمال الفاسدة، فيي تعترف أن 

ت، و ىذه االتفاقيات تعالج جبية الكفاح ضد الفساد يتطمب عمال منسقا عمى عدد من الجبيا
أو أكثر من األعمال الفاسدة و مكافحتيا من خالل التطرق المسألة تطبيق القانون، سمطات 

التحقيق و المقاضاة، السمطات القضائية التي تشكل عناصر أساسية لمكشف عن الفساد العام 
ات، و أجيزة تطبيق و مقاضاتو، و بذلك إلزام الحكومات سن قوانين جنائية فعالة، عقوب

إضافة إلى إجراءات . القانون، الكتشاف و ردع الرشاوى و ممارسات الفساد األساسية األخرى
عريضة من اإلجراءات، مثل الحفاظ عمى  منع الفساد في القطاع العام من خالل اتخاذ تشكيمة

، و لإلدارة معايير عالية من السموك لدى الموظفين الرسمين، و إقامة أنظمة شفافة لمصفقات
المالية، و تجنب تضارب المصالح، و المطالبة بالكشف المالي عن األرصدة المالية، و حماية 

                                                           
في العالم العربي، الطبعة األولى،  ثامر کامل محمد، المجتمع المدني و التنمية السياسية، دراسة في االصالح و التحديث - 1

 .3، ص 2010ات لمدراسات و البحوث االستراتيجية، اإلمارات العربية المتحدة، مركز اإلمار
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إضافة إلى . الشيود ، و إنشاء مؤسسات و إجراءات محاسبية فعالة داخل الحكومة و خارجيا
اء إجراءات منع الفساد في القطاع الخاص مثل الحفاظ عمى إطار عمل قانوني فعال لمنع إخف

المدفوعات غير المشروعة أو الرشاوى في حساب الشركات، و حظر اقتطاع مدفوعات الرشاوى 
و حتى تكون ىذه االتفاقيات ذات فعالية تصحب بمجموعة من آليات المتابعة . من الضرائب

 .1لتسييل التعاون الدولي و توفير المساعدة الفنية لمعالجة نقاط الضعف
تفاقيات الدولية التي ترسي قواعد قانونية لمكافحة الفساد إذا الدول تعمل في إطار اال 

لذلك فيي آليات تشريعية تمزم الدول باألخذ بيا، و ىذه االتفاقيات إما تكون إقميمية تعبر عن 
رؤى الدول التي تجمعيا منطقة واحدة، أو أممية تحت رعاية األمم المتحدة، و عميو سأقسم ىذا 

الج االتفاقيات اإلقميمية باعتبارىا أولى الخطوات في مسيرة المبحث إلى مطمبين األول يع
المطمب )تفاقية األممية لمكافحة الفساد ، وصوال إلى اال(المطمب األول) مكافحة الفساد 

 (.الثاني
 االتفاقيات اإلقميمية لمكافحة الفساد: المطمب األول

لي من حيث أنيا تنظم تمثل االتفاقيات اإلقميمية أىمية قصوى في مجال القانون الدو 
العالقات بين الدول التي تتشارك في إقميم جغرافي واحد، وغالبا ما تتشارك تمك الدول في 

و تعتبر االتفاقيات اإلقميمية . درجات ثقافية و فكرية متقاربة سياسية واقتصادية و اجتماعية
ا تضفي تمك االتفاقيات ضد الفساد من أىم نتائج الجيود اإلقميمية الرامية لمكافحة الفساد، كم

الصفة الرسمية عمى االلتزام الحكومي بتنفيذ مبادئ مكافحة الفساد، إن المبادئ العامة التي 
تمثمت في السنوات األخيرة في االتفاقيات اإلقميمية الممزمة مثل اتفاقية األمريكيتين لمكافحة 

ة الفساد، ال تقتصر عمى مجرد الفساد، واتفاقية المجمس األوروبي لمقانون الجنائي بشأن مكافح
الحاجة إلى وجود قوى محايدة   حث الحكومات عمى تجريم مختمف أشكال الفساد، و لكنيا تبرز

                                                           
لمنشر و التوزيع عمان األردن،  سييل حسين الفتالوي، العولمة و أثارىا في الوطن العربي، الطبعة األولى، دار الثقافة - 1

 .16، ص  2009
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في مجال التحقيقات و المتابعة القانونية و القضائية لكشف الفساد العام و استئصال جذوره، وال 
شك أن ىذه المبادئ تساعد الحكومات عمى سن قوانين تفرض عقوبات و جزاءات رادعة و 
مؤثرة لمقضاء عمى الرشوة و عمى استخدام المناصب العامة من أجل المصالح الشخصية، و 

ء عمى الضمانات األساسية الداخمية التي تؤثر عمى سموك القطاع الخاص و تسميط األضوا
منيا االحتفاظ بإطار تنظيمي فعال يحول دون إخفاء الرشوة أو المبالغ غير المشروعة في 
حسابات الشركة، بالقدر الذي يكشف المخالفات القانونية و عمميات االحتيال التي ترتكبيا 

ات الوقائية األخرى التي يمكن أن تساعد الموظفين العمومين و الشركات، كما تحدد اإلجراء
المستخدمين عمى المحافظة عمى مستوى عال من السموكيات و تجنب صراع المصالح و تقوية 

و تؤكد ىذه االتفاقيات أيضا عمى أىمية . الرغبة في اإلفصاح المالي عن األصول الشخصية
كوين آليات تقييم متبادلة لمراقبة التنفيذ الحصول عمى المعمومات وحماية الشيود، وت

الفرع )لذلك سأعمل عمى إبراز أىم االتفاقيات اإلقميمية بدءا باتفاقية الدول األمريكية  
، و أختم (الفرع الثالث)، اتفاقية االتحاد االفريقي (الفرع الثاني)، االتفاقيتان األوروبيتان (األول

 (.لرابعالفرع ا)باالتفاقية العربية لمكافحة الفساد 
 اتفاقية الدول األمريكية لمكافحة الفساد: الفرع األول

تعبر اتفاقية البمدان األمريكية لمكافحة الفساد أول اتفاقية دولية خاصة بموضوع الفساد،  
إقميمية  فيي صك إقميمي بشأن أىمية التصدي لمفساد في إطار شامل كما أنيا تمثل إجماعة

حول ما ينبغي أن تفعمو الدول في مجاالت الوقاية و التجريم و التعاون الدولي و استرداد 
، و تمثل المادة الثالثة منيا و المتعمقة باإلجراءات الوقائية أول محاولة شاممة 1الموجودات

تفاقية ، كما تعتبر أول ا2لوضع نظام متكامل لمحد من الفساد في إطار اتفاقية دولية ممزمة
اعترفت بدور المجتمع المدني في مجال مكافحة الفساد، و بصفة عامة تضمنت العديد من 

                                                           
في ظل أحكام القانون الجنائي الدولي و الوطني، بحث ىشام أحمد حممي محمود، مكافحة الفساد في القطاع الخاص  - 1

 208، ص2009النيل الماجستير في الحقوق، غير منشور، جامعة القاىرة كمية الحقوق قسم القانون الخاص، 
الدسوقي، مكافحة الفساد في ضوء القانون و االتفاقيات اإلقميمية و الدولية، الطبعة األولى، الشركة العربية  وليد ابراىيم - 2

 48، ص 2012المتحدة التسويق و التوريدات مصر، 
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اإلجراءات الموضوعية و اإلجرائية، لذلك وجب تتبع مراحل إبراميا، أىدافيا، و أىم ما تضمنتو 
 .في النقاط التالية

 مراحميا: أوال
عندما وجو الرئيس كمنتون  1994اتخذت الخطوات األولى في ىذا الصدد في مارس  

الدعوة إلى رؤساء دول نصف الكرة المغربي لحضور اجتماع قمة لمناقشة تدعيم الديمقراطية 
وكان من األىداف األمريكية الميمة لمدعوة . وتوطيدىا والنيوض بالنمو االقتصادي في المنطقة

 القيام بعمل مناىض لمفساد، غير أن الرئيس كمينتون تكمم بدايةإلى ىذا االجتماع 
عن الحاجة إلى أسموب حكم محسن في نصف الكرة الغربي دون أن يتطرق بالذكر  

وبعد ذلك تصدي لمدعوة إلى إدراج مبادرة صريحة مناىضة لمفساد في . صراحة إلى الفساد
رئيس جميورية اكوادور، الذي كان في  جدول أعمال اجتماع القمة، كل من ألبرتو داىيك نائب

ذلك الحين رئيسا لممجمس االستشاري لمنظمة الشفافية الدولي، ورفائيل كالديرا رئيس جميورية 
 .1فنزويال

في ميامي، وافق قادة  1994و في اجتماع قمة الدول األمريكية الذي عقد في ديسمبر  
عمى إعالن مبادی و عمى خطة ( كوبا كل بمدانيا ما عدا) بمدة من نصف الكرة المغربي  34

و يشمل الجزء الذي يعالج . عمل لتدعيم و توسيع التعاون و التكامل االقتصادي في المنطقة
و عمى الرغم من أن ىذه . تدابير تدعيم الديمقراطية في خطة العمل مبادرة لمكافحة الفساد

م بيا لمكافحة الفساد و تحسين المبادرة تعدد الخطوات التي ينبغي أن تنظر البمدان في القيا
أسموب الحكم، بما في ذلك احتمال القيام بإصالحات مؤسسية بعيدة المدى، فقد النصب 

التركيز األولي عمى النص الذي يطالب بأن يستحدث داخل منظمة الدول األمريكية نيجا يتبعو 
يشمل تسميم األفراد  نصف الكرة الغربي إزاء أعمال الفساد في كل من القطاعين العام و الخاص

كما طمب القادة إلى حكومات العالم أن تتخذ و تنفذ تدابير لمكافحة . المتيمين و محاكمتيم
الرشوة في جميع المعامالت المالية و التجارية مع نصف الكرة الغربي، كما أدرج القادة، بناء 

                                                           
 247ىشام أحمد حممي محمود ، المرجع السابق، ص  - 1
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ة حمقة اتصال مع عمى حث من الواليات المتحدة، اقتراحأ بأن تنشئ منظمة الدول األمريكي
فريق العمل المعني بالرشوة في المعامالت الدولية التابع المنظمة التعاون و التنمية في الميدان 

 .االقتصادي
مارس  29و اعتمدت اتفاقية البمدان األمريكية لمكافحة الفساد التي ترتبت عمى ذلك في  

بمدة في  21ىناك ممثمو  وقد وقعيا. في كاراكاس، أي بعد أقل من سنة من اقتراحيا 1996
 وقعت عمييا الواليات المتحدة بحضور األمين العام لممنظمة في بنما. جمسة خاصة

 افي شير يونيو التالي، بعد أن قامت وزارة العدل األمريكية بفحص المعاىدة فحص 
شامال و تطمب األحكام الرئيسية لالتفاقية من الممثمين ليا أن ينشئوا جزاءات جنائية لمرشوة و 
الرشوة عبر الوطنية و االثراء غير المشروع، و أن يتعاونوا مع بعضيم البعض في التحقيق في 

أفعال المعروفة في االتفاقية عمى أنيا فاسدة و مالحقتيا قضائيا، وذلك من خالل تسميم 
كما . المتيمين و المساعدة في استرجاع الممتمكات أو الثروات المحازة بشكل غير مشروع 

تنتيي االتفاقية عن استخدام قوانين السرية المصرفية كأساس لالمتناع عن التعاون في 
 .1التحقيقات التي تجري بشأن الفساد

 أغراضيا: ثانيا
ة بأن الفساد يقوض شرعية اقتناعا من دول األعضاء في منظمة الدول األمريكي 

المؤسسات العمومية و ينال من حقوق المجتمع األخالقية و العدالة و كذلك في التنمية الشاممة 
لمشعوب، و بالنظر إلى أن الديمقراطية التمثيمية شرطا أساسيا لتحقيق االستقرار و السالم 

اد في أداء الوظائف والتنمية في المنطقة، يقتضي، بحكم طبيعتو، مكافحة كل أشكال الفس
العمومية، فضال عن أفعال الفساد التي تتصل عمى وجو التحديد ليذا األداء، فمحاربة الفساد و 
دراكا منيا أن الفساد ىو في الكثير  تعزيز المؤسسات الديمقراطية يمنع التشوىات في االقتصاد وا 

و اقتناعا منيا بأىمية  من األحيان أداة تستخدم من قبل الجريمة المنظمة إلنجاز مقاصدىا،
جعل الناس في بمدان المنطقة تدرك ىذه المشكمة و خطورتيا، و عمى الحاجة إلى تعزيز 

                                                           
 73وليد ابراىيم الدسوقي ، المرجع السابق، ص  - 1
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، و إدراكا منيا أن الفساد يتخذ بعض األبعاد 1مشاركة المجتمع المدني في منع و محاربة الفساد
ه عمى نحو فعال، و الدولية، األمر الذي يتطمب اتخاذ إجراءات منسقة من جانب الدول لمكافحت

اقتناعا منيا بضرورة االسراع باعتماد صك دولي لتشجيع و تسييل التعاون الدولي في مكافحة 
الفساد، و خاصة في اتخاذ اإلجراءات المناسبة ضد األشخاص الذين يرتكبون أعمال الفساد في 

ال عن التدابير أداء الوظائف العمومية، أو أعمال تتعمق بوجو التحديد بمثل ىذا األداء، فض
المناسبة فيما يتعمق بالعائدات المتأتية من ىذه األفعال، قد اتفقت عمى اعتماد االتفاقية 

 .المشتركة بين البمدان األمريكية لمكافحة الفساد
وتتمثل أغراض االتفاقية في قيام كل دولة طرف بتعزيز و تطوير آليات تدعو إلييا  

تو و استئصالو، وكذلك تعزيز و تيسير و تنظيم التعاون الحاجة لمنع الفساد و كشفو و معاقب
 فييا بين الدول األطراف بيدف ضمان فعالية التدابير واإلجراءات الرامية إلى منع الفساد

في أداء الوظائف العمومية و كشفو و معاقبتو و استئصالو و كذلك أفعال مقترنة بتمك  
رشوة الموظفين العموميين األجانب في  الوظائف عمى وجو التحديد، و اشتممت عمى جرائم

، وتم اعتماد اتفاقية البمدان األمريكية 2المعامالت االقتصادية و التجارية، و جرائم الثراء السريع
وىي  1997مارس  6دخمت االتفاقية حيز التنفيذ في . 1996مارس  29لمكافحة الفساد في 

االتفاقية إجماع إقميمي حول ما ينبغي أن و تمثل . أول اتفاقية عالمية لمعالجة مسألة الفساد
و تشمل . تقوم بو الدول في مجال الوقاية و التجريم و التعاون الدولي و استرداد الممتمكات

" الفساد في كال من العرض و الطمب في القطاع العام، كما تقدم االتفاقية تفسيرا واسعا و شام
محمية و األجنبية و اإلثراء الغير المشروع و حول ما يشكل جرائم الفساد بما في ذلك الرشوة ال

 .غسيل األموال و إخفاء الممتمكات
 :و وفقا لممادة الثانية، لالتفاقية ىدفان ىما 

                                                           
 63، ص 2017لفتاح معطر، الفساد اإلداري، الطبعة األولى، دار الجامعة الجديدة مصر، عصام عبد ا - 1
واقع اإلجراءات األمنية المتخذة لمحد من جرائم الفساد، جامعة نايف " عبد الكريم بن سعد ابراىيم ختران، رسالة ماجستير - 2

 65، ص 2003العموم األمنية السعودية، 
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تعزيز و تثبيت كل من الدول األطراف اآلليات الالزمة لمنع و کشف و معاقبة و محو  -1
 .الفساد

لضمان فعالية التدابير و اإلجراءات تعزيز و تسييل و ضبط التعاون بين الدول األطراف  -2
 .لمنع و کشف و معاقبة و محو الفساد من الوظيفة العامة 

 .و توفر آليات المراقبة في االتفاقية نظام شامل لمرصد بين الدول و تقييم االمتثال 
 مضمونيا: ثالثا 
تعتبر أول اتفاقية دولية خاصة بقضية الفساد، و تضمنت مجموعة من األحكام و  

اإلجراءات الوقائية، أحكام التجريم و العقاب، قواعد المسؤولية الجنائية، مجموعة من القواعد 
وتمثل المادة الثالثة منيا و ىي مادة حول اإلجراءات . اإلجرائية، ثم قواعد التعاون الدولي

و . ل محاولة شاممة لوضع نظام ضد الفساد في إطار اتفاقية دولية ممزمة قانون الوقائية أو
تطالب ىذه المادة الدول األطراف إيجاد آليات التطبيق ىذه المعايير و وضع أنظمة لإلفصاح 

عن األصول الممموكة لبعض المسؤولين عند اختيارىم، و إصالح أنظمة المناقصات و 
و الشركات من اإلعفاءات الضريبية في حالة وجود مصروفات التوظيف، و حرمان األفراد 

تتسم بانتياك قوانين مكافحة الفساد، و توفير الحماية لمن يرشد إلى حاالت الفساد، و إنشاء 
 .أنظمة رقابية حكومية مثل نظام التفتيش العام أو مؤسسات المراجعة

ترف بدور المجتمع المدني في و كذلك تعتبر اتفاقية األمريكيتين أول اتفاقية دولية تع 
الحرب عمى الفساد، و تعتبر الواليات المتحدة األمريكية المؤيد الرئيسي آلليات التقييم التي تم 

 1تبنييا مؤخرا في نطاق ىذه االتفاقية
 :أما المادة السادسة اشتممت عمى أفعال الفساد التي تتمثل في 

                                                           
،  2007الفساد والجريمة المنظمة ، منشورات جامعة نايف العربية لمعموم األمنية ، الرياض ،محمد االمين البشري ،  - 1
 . 373ص
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حكومي أو من أي شخص يؤدي وظائف  قبول، بشكل مباشر أو غير مباشرة من مسؤول -أ
عمومية ، أي شيء ذي أو خدمة أو وعد أو ميزة لصالحيا ولصالح شخص آخر أو كيان آخر 

 .في مقابل أي فعل أو إغفال في أداء ميامو العمومية
عرض أو منح ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، عمى مسؤول حكومي أو أي شخص  -ب

قيمة أو غير ذلك من المنافع ، مثل ىبة قيمة أو غير  يؤدي وظائف عمومية ، أي شيء ذي
ذلك من المنافع، مثل ىبة أو خممة أو وعد أو ميزة لصالحو أو لصالح شخص آخر أو كيان 

 .آخر في مقابل أي فعل أو إغفال في أداء ميامو العمومية
و من أي أي فعل أو إغفال في القيام بأداء الواجبات الرسمية من جانب موظف الحكومة أ -ت

شخص يؤدي وظائف عمومية لغرض الحصول عمى فوائد غير مشروعة لصالحو أو لصالح 
 .طرف ثالث

االستخدام االحتيالي أو إخفاء الممتمكات المتأتية من أي من األفعال المشار إلييا في ىذه  -ث
 .المادة

إلييا في ىذه  أفعال التحريض والتواطؤ والشروع و التآمر الرتكاب أي من األفعال المشار -ج
 .المادة

من أجل تعزيز وتطوير و مواءمة :" وقد أشارت المادة الحادية عشر من االتفاقية إلى أنو
التشريعات الداخمية لمدول األطراف وتحقيق أغراض ىذه االتفاقية، فإن الدول األطراف تتعيد 

 :1عمى أن تعمل، عمى إرساء الجرائم في ظل قوانينيا من األفعال التالية
االستخدام غير المشروع من جانب مسؤول حكومي أو من أي شخص يؤدي وظائف  -أ

عمومية، ألي نوع أو صنف من المعمومات السرية التي يكون ذلك الموظف أو الشخص الذي 
يؤدي وظائف عمومية قد حصل عمييا بحم أداء وظائفو وذلك بغرض تحقيق مصمحة شخصية 

. أو الطرف ثالث مستفيد
 

                                                           
  380محمد األمين البشر، ، المرجع السابق،ص  - 1
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 االتفاقيات األوروبية: الفرع الثاني
كانت الدول األوروبية سياقة في مجال مكافحة الفساد في شكل توصيات صادرة عن  

مؤتمر وزراء العدل األوروبيين المنعقد في مالطا في دورتو التاسعة عشر و تم تأكيدىا في 
الوزارية الدورئين الواحد والعشرون والثاني والعشرون و استجابة ألن التوصيات وضعت المجنة 

برنامج لمكافحة الفساد، وقد أوصى القرار المتخذ من  1996لممجمس األوروبي في نوفمبر 
بضرورة  1997وزراء العدل األوروبيين في القمة الواحد والعشرون و المنعقد بستراسبورغ سنة 

خاصة بوضع  وضع برنامج مكافحة الفساد حيز التطبيق في أسرع وقت ممكن، و أوصی
و من جيتيم فإن رؤساء الدول و . اتفاقية جنائية حول الفساد قصد تجريم األفعال المشكمة لو

الحكومات لمجمس أوروبا أوصوا بوضع أجيزة قانونية دولية تماشيا مع برنامج مكافحة الفساد 
 29/ 97ويشكل القرار  1997أكتوبر  11إلى  10في قمتيم الثانية بستراسبورغ في الفترة من 
نقطة مفصمية لمكافحة  06/11/1997 بتاريخ 101المتخذ من المجنة الوزارية بمناسبة الدورة 

الفساد عمى المستوى األوربي، إذ تضمن ىذا القرار المبادئ العشرين التي ينبغي التقيد بيا 
اد و اتخاذ تدابير فعالة لموقاية من الفس: لمكافحة الفساد و من جممة المبادئ التي جاء بيا 

تحسين الرأي العام بخطورة الظاىرة، ضمان تجريم الفساد الوطني و الدولي ، ضمان تمتع 
األشخاص المكمفين بالتحري ومعاقبة مرتكبي جرائم الفساد باستقاللية لممارسة وظائفيم، الفساد، 

ة ، تشجيع التعاون الدولي بأسرع وقت ممكن لمكافح1اتخاذ تدابير كفيمة بحجز عائدات الفساد
 04/05/1998خ و في دورتيا الثانية و الخمسون بتاري. الفساد، تشجيع البحث حول الفساد
بإنشاء مجموعة الدول المناىضة لمفساد، و الذي  07|  98رخصت المجنة الوزارية بقرارىا رقم 

يرمي إلى تحسين قدرة أعضائيا عمى مكافحة الفساد من خالل متابعة االلتزام بتعيداتيا في ىذا 
 .2مجالال

                                                           
األوروبية لمكافحة الفساد، الممتقى الوطني حول اآلليات القانونية لمكافحة  مييوب يزيد و بيجنل صالح الدين، الحيود. - 1

 2من تنظيم كمية الحقوق و العموم االقتصادية جامعة قاصدي مرباح ورقمة، ص  2008/ 12/ 3و  2جرائم الفساد بومی 
 .78عصام عبد الفتاح مطر، الفساد اإلداري، المرجع السابق، ص  - 2
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وقد توجت ىذه الجيود بسن ثالث أدوات اتفاقية أساسية لمكافحة الفساد عمى المستوى   
األوروبي و تتمثل ىذه اآلليات الثالث في االتفاقية الجنائية حول الفساد الموقعة بستراسبورغ في 

و االتفاقية المدنية حول الفساد  01/07/2002والتي دخمت حيز النفاذ في  07/01/1999
اإلضافي الممحق باالتفاقية  إضافة إلى البرتوكول 04/11/2003ي الموقعة بستراسبورغ ف

و عميو  01/02/2005ي ودخل حيز النفاذ ف 15/05/2003ي الجنائية الموقع يستراسبورغ ف
: سأعالج ىذه االتفاقيات فيما يمي

 االتفاقية األوربية الجنائية حول الفساد: أوال 
تعد اتفاقية المجمس األوروبي لمقانون الجنائي بشأن الفساد أول اتفاقية سعت إلى وضع  

العديد من القواعد الجديدة في مجال مكافحة الفساد بصفة عامة و بصفة خاصة في مجال 
تجريم الرشوة بصفة شاممة في القطاع القطاع الخاص، فكانت األولى التي سعت إلى تبني فكرة 

الخاص، و األولى التي طالبت بتحقيق صفة االستقالل كشرط أساسي لنجاح الييئات أو 
األشخاص المكمفين بمكافحة الفساد، كما طالبت بتقديم الحماية الكافية لمشيود في واقعات 

 .1الفساد
 :غراض التاليةووفقا لما ورد بديباجة االتفاقية فقد استيدفت تحقيق األ 
التأكيد عمى ضرورة االىتمام بعموم السياسة الجنائية التي تيدف إلى حماية المجتمع من  -

 .الفساد، بما في ذلك اعتماد التشريعات المناسبة و التدابير الوقائية
االعتراف بقيمة التعاون مع الدول األخرى الموقعة عمى ىذه االتفاقية استنادا إلى أن وجود  -

 فعالة لمفساد يتطمب زيادة سريعة و جيدة األداء لمتعاون الدولي في المسائل الجنائية مكافحة
: وجاءت االتفاقية بمجموعة من األحكام الموضوعية وأخرى إجرائية عمى النحو التالي

 
 

 
                                                           

 22حممي محمود، المرجع السابق، ص ىشام أحمد  - 1



 الدولية لمكافحة الفساد اآلليات          :                                     الفصل األول

 

19 

 األحكام الموضوعية: أوال
االتفاقية معيار شخصية في التجريم، بمعنى أنيا حددت جرائم الفساد بتعداد  اعتمدت 

األشخاص الذين يرتكبونيا، سواء من قبل المواطنين أو األجانب، وعمى عاتق الدول وضع 
 .تدابير تشريعية و غيرىا لتجريم ىذه األفعال طبقا لقانونيا الداخمي

المتاجرة بالنفوذ، غسيل أموال عائدات جرائم وتتمثل الجرائم التي جاءت بيا في الرشوة،  
 .الفساد و جرائم المحاسبية

الرشوة االيجابية والسمبية لمموظفين العموميين، فعمى كل دولة طرف أن تعتمد تدابير  -1
تشريعية و تدابير أخرى قد تكون ضرورية لجرائم جنائية بموجب قانونيا الداخمي، عندما ترتكب 

عطاء  أو عرضيا عميو من جانب أي شخص بصورة مباشرة أو غير مباشرة، عمدأ، الوعد، وا 
من أي مزية مستحقة إلى أي من الجميور المسؤولين، سواء لصالحو أو الصالح أي شخص 

 .1آخر أوليما عمى الفعل أو يمتنع عن القيام بفعل ما في ممارسة ميامو
د تكون ضرورية الجرائم وعمى كل دولة طرف أن تعتمد تدابير تشريعية و تدابير أخرى ق 

جنائية بموجب قانونيا الداخمي، عندما ترتكب عمدة، طمب أو تمقي أي من موظفييا العموميين، 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، من أي مزية غير مستحقة، لنفسو أو لصالحو أو لصالح أي 

يام بفعل ما في شخص آخر أو قبول العرض أو الوعد بتمك المزية، إلى الفعل أو يمتنع عن الق
 .ممارسة ميامو

الرشوة االيجابية و السمبية لمموظفين العموميين األجانب، فعمى كل دولة أن تعتمد تدابير  -2
تشريعية تدابير أخرى قد تكون ضرورية لجرائم جنائية بموجب قانونيا الداخمي السموك المشار 

 .ي دولة أخرى ، عندما يضمع فييا موظف عمومي من أ3و  2إليو في المادتين 
فعمى كل دولة أن تعتمد . الرشوة االيجابية و السمبية ألعضاء الجمعيات العمومية األجنبية -3

تدابير تشريعية تدابير أخرى قد تكون ضرورية لجرائم جنائية بموجب قانونيا الداخمي السموك 
                                                           

       2012أحمد مصطفی محمد معبد، اآلثار االقتصادية الفساد االداري، الطبعة األولى، دار الفكر الجامعي مصر، - 1
 .28ص  
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ي الجمعية ، عندما يكون طرفا فييا أي شخص من ىو عضو ف3و  2المشار إليو في المادتين 
 .العامة أي ممارسة صالحيات تشريعية أو إدارية أخرى

الرشوة في القطاع الخاص أيضا بصورتييا اإليجابية والسمبية، فعمى كل دولة أن تعتمد  -4
 تدابير تشريعية تدابير أخرى قد تكون ضرورية لجرائم جنائية بموجب قانونيا الداخمي،

عندما ترتكب عمدا أثناء مزاولة النشاط التجاري، الوعد بيا، أو عرضيا عميو أو منحو  
إياىا، بشكل مباشر أو غير مباشر، أي مزية غير مستحقة عمى أي األشخاص بشكل مباشر 

أو من العمل لدييا بأي صفة كانت، و كيانات القطاع الخاص، ألنفسيم أو لصالح أي شخص 
أما  4.العمل، أو يمتنع عن القيام بفعل ما، مما يشكل إخالال بواجباتيمآخر، بالنسبة ليم عمى 

من  الرشوة السمبية تكون عند طمب أو تمقي، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من جانب أي
األشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة العمل لدييا بأي صفة كانت، و کيانات القطاع 

عد بذلك ألنفسيم أو لصالح أي شخص آخر، أو قبول الخاص، من أي مزية غير مستحقة أو و
 .العرض بتمك المزية، إلى الفعل أو يمتنع عن القيام بفعل ما في خرق واجباتيم

ولعل االتفاقية بذلك سيقت اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد إذ ال يختمف ىذا  
قية تعبير مزية غير مستحقة المضمون عن النموذج القانوني الذي أوردتو، وقد استخدمت االتفا

لتشمل شتى الصور التي تصمح مقابال لإلتجار بالوظيفة أو العمل أيا كان طابعيا العيني أو 
النقدي أو المصالح أو المنافع األخرى المستترة ، و الفارق يكمن في قصر حاالت  

 الرشوة في القطاع الخاص عمى حالة مزاولة نشاط تجاري الذي أشارت إليو نصوص 
ىذه االتفاقية ، أما عن القصد الجنائي فإن الخطأ غير المقصود أي كانت صورتو ال يكفي 
 .1القياميا، وقد أبرزت المادتين السابعة و الثامنة من االتفاقية في صدرىا صفة العمدية صراحة

رشوة الموظفون الدوليون في المنظمات الدولية، فعمى كل دولة أن تعتمد تدابير تشريعية   -5
تدابير أخرى قد تكون ضرورية لجرائم جنائية بموجب قانونيا الداخمي السموك المشار إليو في 

                                                           
دار  األيام  لمنشر و التوزيع ،  ،عمي  بدر الدين  الحاج  ، جرائم  الفساد و آليات  مكافحتيا  في التشريع  الجزائري - 1

 25، ص 2016عمان  ، الجزء األول ، طبعة األولى 
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، حين ينطوي عمى أي مسؤول أو موظف، متعاقد آخر، بالمعنى المقصود من 3و  2المادتين 
النظام األساسي لمموظفين الدوليين في ىيئة أو منظمة أو التي عضو في الحزب ، و ألي 

سبيل اإلعارة أو ال، االضطالع بالميام المقابمة التي يؤدييا ىؤالء  شخص، سواء عمى
و أيضا الرشوة بصورتييا عندما يكون طرفا فييا عضو من أعضاء . المسؤولين أو وكالؤه

  .المجالس النيابية أو المنظمات الدولية
المحاكم الدولية، فعمى كل دولة أن تعتمد تدابير تشريعية تدابير  رشوة القضاة ومسؤولي  -6

أخرى قد تكون ضرورية لجرائم جنائية بموجب قانونيا الداخمي السموك المشار إليو في المادتين 
التي تشمل أصحاب المناصب القضائية أو أي من المسؤولين في المحكمة الدولية  3و  2

 .لواليتيا القضائية
 1999( ستراسبورغ) فاقية المدنية بشأن الفساد االت: ثانيا

وقع عمى ىذه الوثيقة الدول األعضاء في مجمس أوروبا، و الدول األخرى و الجماعة  
األوروبية، و بالنظر إلى أن اليدف مجمس أوروبا ىو تحقيق وحدة أكبر بين أعضائو، و إدراكا 

و مع التأكيد عمى أن الفساد يمثل خطرا منيا ألىمية تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد، 
كبيرا عمى سيادة القانون و الديمقراطية و حقوق اإلنسان و اإلنصاف والعدالة االجتماعية ، 

ويعيق التنمية االقتصادية ويعرض لمخطر أداء اقتصادات السوق، واقرار باآلثار السيئة الناجمة 
 .1المؤسسات الدولية عن الفساد عمى األفراد والشركات والدول، فضال عن

اقتناعا منيا بأىمية القانون المدني في المساىمة في مكافحة الفساد، والسيما عن طريق و 
 .تمكين األشخاص الذين لحقت بيم أضرار من الحصول عمى تعويض عادل

ذ يشير إلى نتائج وقرارات المؤتمر التاس  ، الحادي (  1994مالطة ) ع عشر وا 
لممؤتمرات ( 1999مولدوفا )و الثانية والعشرون ( 1997التشيكية الجميورية )العشرون و

الوزراء العدل األوربيين، مع مراعاة برنامج العمل لمكافحة الفساد التي اعتمدتيا لجنة وزراء في 
الذي وافقت عمى االعتماد الجزئي والموسع لالتفاق الذي أنشأه مجموعة من  1997فبراير 
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،  102وفي الدورة  1998اد، الذي اعتمدتو لجنة الوزراء في ماي الدول المعنية بمكافحة الفس
و إذ تشير إلى االعالن الختامي و خطة العمل التي اعتمدتيا رؤساء الدول و الحكومات لمدول 

األعضاء في مجمس أوربا في مؤتمر القمة في اجتماعيم الثاني في ستراسبورغ في أكتوبر 
فاعتمد مجمس أوروبا اتفاقية القانون المدني بشأن الفساد قد اتفقت عمى وضع االتفاقية،  1997

و تعد أول محاولة لتحديد قواعد دولية  2003و دخمت حيز التنفيذ في  1999في نوفمبر 
 مشتركة في القانون المدني و الفساد، عمى وجو الخصوص، ما

لفاسدة، تنص عميو من التعويض عن األضرار نتيجة األفعال الفساد، و بطالن العقود ا 
و حماية المبمغين عن المخالفات، مع وضع آلية رصد، و تتبنى االتفاقية أحكامة إلزامية ال 

 .يسمح فييا بالتحفظات فيما يتعمق بأي حكم من أحكام االتفاقية
و الفكرة األساسية التي تبرزىا االتفاقية ىي إمكانية التصدي لظاىرة الفساد من خالل  

دني، فمكافحة الفساد ترتبط ارتباطا مباشرة بالقانون الجنائي و القانون اتخاذ تدابير القانون الم
اإلداري أيضأ، كما أنيا تتطمب التعويض عن األضرار التي يمكن أن تحدث جراء العمل 

اإلجرامي، وقد يكون من السيل الحفاظ عمى مصالح الضحايا في إطار القانون المدني بدال من 
 .1استخدام القانون الجنائي

و الغرض من االتفاقية ىو إلزام الدول األطراف أن تتبنى في تشريعاتيا الداخمية وسائل  
فعالة و عادلة لصالح األشخاص الذين لحقت بيم أضرار نتيجة أفعال الفساد، بغرض تمكينيا 
 من الدفاع عن حقوقيا و مصالحيا، بما في ذلك إمكانية الحصول عمى تعويض عن األضرار

 تفاقية االتحاد االفريقي لمنع الفساد و مكافحتوا: الفرع الثالث
قامت الدول األعضاء في االتحاد االفريقي بوضع اتفاقية لمنع الفساد و مكافحتو،  

واضعة في اعتبارىا القانون التأسيسي لالتحاد الذي يطمب من الدول األعضاء تنسيق و تكثيف 
معيشية أفضل لمشعوب االفريقية تعاونيا و وحدتيا و تماسك جيودىا من أجل تحقيق ظروف 

السيما المادة الثالثة منو، و عمى ضرورة تعزيز وحماية حقوق االنسان و الشعوب ودعم 
                                                           

 . 11،  2011اإلسكندرية،عصام عبد الفتاح مطر ، الفساد  اإلداري  ،ماىيتو،أسبابو، مظاىره ، الدار الجامعية   - 1



 الدولية لمكافحة الفساد اآلليات          :                                     الفصل األول

 

23 

و إذ تضع في اعتبارىا . المؤسسات والثقافة الديمقراطية و كفالة الحكم الراشد وسيادة القانون
ثارىا بالنسبة إلفريقيا، و حول التغيرات الجوىرية التي تحدث في العالم و آ 1990إعالن سنة 

إلنعاش التنمية االقتصادية و االجتماعية في افريقيا، وخطة  1994برنامج عمل القاىرة لسنة 
لمجنة اإلفريقية لحقوق  19العمل لمكافحة اإلفالت من العقاب التي اعتمدتيا الدورة العادية 

ضرورة التزام الشعوب  ، و التي تؤكد من بين أمور أخرى،1996اإلنسان و الشعوب في سنة 
االفريقية بمبادئ الحكم الراشد و سيادة القانون و احترام حقوق االنسان و إشاعة الديمقراطية و 

 .تحقيق المشاركة الشعبية في إطار عمميات الحكم الراشد
و إذ يساورىا القمق إزاء العواقب الوخيمة الفساد و اإلفالت من العقاب عمى االستقرار " 

واالقتصادي و االجتماعي و الثقافي في الدول اإلفريقية و آثاره المدمرة عمى التنمية السياسي 
األسباب الجذرية  و إذ تدرك الحاجة إلى معالجة. االقتصادية و االجتماعية لمشعوب االفريقية

و اقتناعا منيا بضرورة صياغة و انتياج سياسة جنائية موحدة عمى جناح . لمفساد في القارة
كيدف ذي أولوية، لحماية المجتمع من الفساد، بما في ذلك اعتماد تشريعات و  السرعة،

لمؤتمر رؤساء دول  37و إذ تذكر بالمقرر الصادر عن الدورة العادية . إجراءات وقائية مناسبة
و كذلك  2001في يوليو سنة ( زامبيا)وحكومات منطقة الوحدة االفريقية المنعقدة في لوساكا 

( جنوب افريقيا) رئو الدورة األولى لمؤتمر االتحاد اإلفريقي المنعقدة في دوربان االعالن الذي أق
التي دعت إلى إنشاء ( NEPAD)حول الشراكة الجديدة لتنمية افريقيا  2002في يوليو سنة 

فرأت النور اتفاقية منع ومكافحة الفساد و اعتمدت في . آلية منسقة لمكافحة الفساد بصورة فعالة
المؤرخ في  137-06و صادقت عمييا الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2003يوليو  11
. 2006أبريل  10الموافق  1427ربيع األول عام  11
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 :أىدافيا تتمثل أىداف ىذه االتفاقية في: أوال
و تعزيز التنمية في إفريقيا من قبل كل دولة، و استخدام اآلليات الالزمة لمنع  تشجيع -1

 .الفساد و كشفو و المعاقبة عميو و استئصالو سواء في القطاع العام أو الخاص
اإلجراءات ان فعالية التدابير وتعزيز و تيسير و تنظيم التعاون فيما بين الدول من أجل ضم -2

 .كشفوالمتخذة لمنع الفساد و 
تنسيق و مواءمة السياسات و التشريعات بين الدول األطراف ألغراض الوقاية و الكشف،  -3

 .و العقاب و القضاء عمى الفساد في القارة
تعزيز التنمية االجتماعية و االقتصادية عن طريق إزالة العقبات التي تحول دون التمتع  -4

 .كذلك الحقوق المدنية و السياسيةبالحقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية و 
لذلك تتعيد . توفير الظروف المناسية لتعزيز الشفافية و المساءلة في إدارة الشؤون العامة -5

 :الدول األطراف في ىذه االتفاقية بااللتزام بالمبادئ التالية
الحكم احترام المبادئ و المؤسسات الديمقراطية و المشاركة الشعبية و سيادة القانون و  -أ

 .الرشيد
احترام حقوق االنسان والشعوب طبقا لمميثاق اإلفريقي لحقوق االنسان و الشعوب و  -ب

 .الوثائق األخرى ذات الصمة بشأن حقوق االنسان
. الشفافية و المساعمة في إدارة الشؤون العامة -ج 
.  نةتعزيز العدالة االجتماعية من أجل كفالة تنمية اجتماعية واقتصادية متواز -د 

 .1إدانة و رفض أعمال الفساد و الجرائم ذات الصمة و اإلفالت من العقاب -ه 
تقرير الحق في محاكمة عادلة ألي شخص يدعى ارتكابو عمال من أعمال الفساد و الجرائم  -و

مع توفير الحد األدنى من الضمانات الواردة في الميثاق األفريقي عن حقوق  المتصمة بو
 .اإلنسان و الشعوب، و غيرىا من الصكوك الدولية لمحقوق

                                                           
النصوص التطبيقية ،االتفاقيات الدولية و البروتوكوالت   (ب)عبيدي الشافعي، قانون الوقاية من الفساد و مكافحتو ، ممحق  - 1

 .50، ص  2008المكممة  كما التي صادقت  عمييا الجزائر بتحفظ ، دار اليدى ، الجزائر  ، 
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و يمكن القول أن االتفاقية حولت التعرض لمسألة الحكم الراشد التصاليا الوثيق بالتنمية  
 .1من ناحية و بمكافحة الفساد من ناحية أخرى

 ضمونيام: ثانيا
مادة، حدد نطاق التطبيق،  28تضمنت اتفاقية االتحاد االفريقي لمنع الفساد و مكافحتو  

االجراءات التشريعية الواجب عمى الدول األطراف اتباعيا، ثم تناولت مسائل االختصاص و 
المحاكمة، المصادرة و التسميم، التعاون الدولي، آلية المتابعة، و مجموعة من األحكام 

 :و ىذا ما سأحاول إبرازه في النقاط التالية. يةالختام
تنطبق ىذه االتفاقية عمى أعمال الفساد و الجرائم ذات الصمة و التي : نطاق التطبيق -1

تتمثل في رشوة الموظفين العموميين بصورتييا اإليجابية و السمبية، الحصول عمى فوائد غير 
أثناء تأدية ميامو، تحويل ممتمكات مشروعة من قبل الموظف لصالحو أو لصالح شخص آخر 

الدولة من قبل الموظف العمومي لصالحيا ولصالح مؤسسة أو طرف آخر، الرشوة في القطاع 
الخاص، استغالل النفوذ، الكسب غير المشروع، إخفاء العائدات الجرمية، المشاركة أو 

 .التحريض عمى أعمال الفساد
مل أو ممارسة الفساد و الجرائم التي لم يتم ثم فتحت االتفاقية مجال التطبيق عمى أي ع 

 .وصفيا، و ذلك باالتفاق المتبادل بين دولتين أو أكثر من الدول األطراف
و بالتالي فإن االتفاقية تعترف ضمنا أنيا لم تشمل جرائم الفساد كميا و إنما اقتصرت  

نطاق التجريح بموجب اتفاق متبادل، و عميو  فقط عمى الجرائم التقميدية و ىذا من خالل تويع
 حصرت مجال التجريم في االتفاقات المتبادلة و أنقصت من كونيا آلية لمعمل المشترك

لمدول اإلفريقية ، فكان من المفروض الفصل في مسألة جرائم الفساد باعتبارىا آلية التوحيد 
 .السياسة الجنائية اإلفريقية

نصت االتفاقية عمى مجموعة من اإلجراءات الممزمة و ذلك : غيرىااإلجراءات التشريعية و  -2
 :من أجل تحقيق األىداف المرجوة، و تتمثل في

                                                           
 242السابق، ص ىشام أحمد حممي محمود، المرجع  - 1
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اعتماد اإلجراءات التشريعية من قبل الدول األطراف لتجريم الجرائم المنصوص عمييا في  -
 .المادة الرابعة

تشغيل أي شركات أجنبية تعزيز إجراءات الرقابة الوطنية من أجل ضمان خضوع إنشاء و  -
 .في أراضي الدول األطراف االحترام التشريعات الوطنية السارية في ىذه الدول

 .إنشاء و تشغيل و تعزيز ىيئات أو وكاالت وطنية مستقمة لمكافحة الفساد -
اعتماد إجراءات تشريعية و غيرىا من اإلجراءات إلنشاء و تشغيل و تعزيز أنظمة لممحاسبة  -

يصاالت الضرائب و الرسوم و المراجع ة و المتابعة الداخمية و خاصة لإليرادات العامة وا 
الجمركية و المصروفات و اإلجراءات المتعمقة باستخدام و شراء و إدارة السمع و الخدمات 

 .العامة
اعتماد إجراءات تشريعية و غيرىا من اإلجراءات لحماية الشاكي و الشاىد في القضايا  -

 .اد و الجرائم ذات الصمة بما في ذلك حماية ىويتيماالمتعمقة بالفس
اعتماد اإلجراءات الالزمة لضمان قيام المواطنين باإلبالغ عن حاالت الفساد دون خوف من  -

 .1عمميات االنتقام التي قد تترتب عمى ذلك
اعتماد إجراءات تشريعية وطنية بغية معاقبة األشخاص الذين يقدمون تقارير كاذبة ضد  -

 .اص أبرياء في القضايا المتعمقة بالفساد و الجرائم ذات الصمةأشخ
اعتماد و تعزيز آليات لتشجيع توعية السكان عمى احترام السمع العامة و توعيتيم بمكافحة  -

الفساد و الجرائم ذات الصمة بما في ذلك البرامج التعميمية في المدارس و توعية وسائل اإلعالم 
 .االحترام آداب المينة و تعزيز البيئة المناسبة

قيام الدول األطراف باعتماد إجراءات تشريعية إلدراج األعمال التالية ضمن األعمال  -
تبيض أموال عائدات جرائم الفساد، الكسب غير المشروع ، تمويل األحزاب السياسية، : الجرمية

 .2الفساد في القطاع الخاص
                                                           

 . 60المرجع السابق ، ص  عبيدي الشافعي، - 1
 .36، المرجع السابق ، ص  عصام عبد الفتاح مطر - 2
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 :عمى الموظفين، تتمثل في التزام الدول بمجموعة من اإلجراءات الوقائية 
 تقديم إقرار عن ممتمكاتيم عند تولي ميام الوظيفة العامة و خالليا و عند االنتياء منيا. 

، تشكيل لجنة داخمية أو جياز مسائل آخر و تكميف بإعداد مدونة سموك و مراقبة 
 .لمينةتنفيذىا و توعية الموظفين العموميين و تدريبيم بشأن المسائل المتعمقة بآداب ا

  اتخاذ إجراءات تأديبية و إجراءات التحقيق في القضايا المتعمقة بالفساد و الجرائم ذات
 الصمة بغية مواكبة التكنولوجيا و زيادة فعالية المسؤولين في ىذا الصدد

  ضمان الشفافية و العدالة و الفعالية في إدارة العطاءات و إجراءات التعيين في الخدمة
 .العامة

  أن أي حصانة تمنح لمموظفين العموميين ال تشكل عقبة عند التحقيق في التأكد من
 .ادعاءات توجو ضد محاكمة ىؤالء دون اإلخالل بأحكام التشريعات الداخمية

  التزام الدول بمشاركة اإلعالم و المجتمع المدني في مكافحة الفساد، من خالل خمق بيئة
و تشجعيما عمى حمل الحكومات عمى مالئمة تمكن وسائل اإلعالم و المجتمع المدني 

االرتقاء إلى أعمى مستويات من الشفافية و المسؤولية في إدارة الشؤون العامة، وضمان 
مشاركتيم في عممية المراقبة في تنفيذ ىذه االتفاقية، و ضمان منح وسائل اإلعالم سبل 

 .1كمة الحصول عمى المعمومات شريطة عدم التأثير عمى عمميات التحقيق و المحا
 :االختصاص القضائي  -3

 :تكون كل دولة مختصة قضائيا بشأن أعمال الفساد و الجرائم ذات الصمة في الحاالت التالية
 ارتكاب الجريمة كميا أو جزئيا في أراضييا، -أ

ارتكاب الجرم من قبل أحد مواطنييا خارج أراضييا أو من قبل أي شخص يقيم في  -ب
.  أراضييا، 

 أخرى، المدعى عميو بارتكاب الجريمة في أراضييا وعدم قياميا بتسميمو إلى دولةوجود  -ث
                                                           

محمد عبد المجيد اسماعيل، تأمالت في العقود الدولية و أثر العولمة عمى عقود الدولة، الطبعة األولى، منشورات الحمبي  - 1
 . 45، ص  2010الحقوقية لبنان، 
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في حالة ارتكاب الجريمة خارج نطاق االختصاص القضائي لمدولة الطرف مع تأثير ىذه  -ه
الجريمة من وجية نظر ىذه األخيرة عمى مصالحيا الحيوية أو تسببيا في عواقب أو آثار ضارة 

 .فبالنسبة لمدولة الطر
و أضافت أنو ال يستثنی، بموجب ىذه االتفاقية أي اختصاص جنائي تمارسو دولة  

 .طرف طبقا لقوانينيا المحمية
 .وفي كل حاالت االختصاص القضائي ال يجوز بأي حال محاكمة الشخص مرتين 

في الفقرة األولى و من المفروض كل « مخالفة » عبارة  13و لإلشارة ورد في نص المادة 
 .الفساد تمثل جنح و جناياتجرائم 

نظمت االتفاقية مسألة التسميم في مجموعة من األحكام، بحيث اعتبرت الجرائم  :التسميم  -4
الواقعة في نطاق االتفاقية مدرجة ضمن القوانين الداخمية لمدول األطراف کجرائم تستوجب تسميم 

يم مرتكبييا في إطار معاىدات المجرمين، و تمتزم الدول بإدراج ىذه الجرائم ضمن معاىدات تسل
و في حالة عدم وجود اتفاقية لتسميم المجرمين يجوز اعتبار ىذه . تسميم المجرمين فيما بينيا

 .االتفاقية كسند قانوني بالنسبة لجميع الجرائم التي تغطييا
تمتزم كل دولة طرف باتخاذ اإلجراءات :  مصادرة العائدات و الوسائل المتعمقة بالفساد -5
تشريعية لتمكينيا من قيام سمطاتيا المختصة بالبحث عن الوسائل أو العائدات المتعمقة ال

بأعمال الفساد و التعرف عمييا ومتابعتيا و إدارتيا و تجميدىا أو مصادرتيا رىنأ بصدور حكم 
نيائي، تمتزم بمصادرة العائدات و الممتمكات التي تتساو قيمتيا مع العائدات التي تحققت نتيجة 

لجرائم المقررة طبقا ليذه االتفاقية، إعادة تحويل عائدات الفساد، تمتزم الدولة الطرف بناء عمى ا
طمب من دولة طرف طالبة بمصادرة و إرجاع أي شيء قد يكون مطموب كدليل، أو وجد أثناء 

و يجوز تسميم ىذه األشياء حتى في حالة رفض تسميم . االعتقال أو تم اكتشافو بعد ذلك
 .لمطموب أو تعذر تسميمو بسبب وفاتو أو اختفائو أو فرارالشخص ا
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وتناولت اتفاقية االتحاد اإلفريقي لمنع ومكافحة الفساد مسألة السرية المصرفية و أال  
تستعمميا الدول كذريعة لتبرير رفضيا التعاون بخصوص الجرائم المتعمقة بالفساد و الجرائم ذات 

 زم الدول األطراف بإبرام اتفاقيات ثنائية لرفع السريةالصمة بمقتضى ىذه االتفاقية، و تمت
 االتفاقية العربية لمكافحة الفساد: الفرع الرابع

المجتمع العربي كغيره من المجتمعات في الوقت الحاضر يدرك مدى خطورة الفساد و  
ة و المشاكل الناجمة عنو، والتي من شأنيا تيديد األمن و االستقرار و تقويض القيم األخالقي

تعريض التنمية االجتماعية االقتصادية و السياسية الخطر، و من ىذا المنطمق سعت الدول 
 .1منفردة و مجتمعة إلى انتياج السبل الكفيمة لمحد و القضاء عمى ظاىرة الفساد

فالدول العربية اقتناعا منيا بأن الفساد ظاىرة إجرامية متعددة األشكال ذات آثار سمبية  
عمى القيم األخالقية و الحياة السياسية و النواحي االقتصادية و االجتماعية، و رغبة منيا في 
 تفعيل الجيود العربية والدولية الرامية إلى مكافحة الفساد و التصدي لو و لغرض تسييل مسار
التعاون الدولي في ىذا المجال ال سيما ما يتعمق بتسميم المجرمين و تقديم المساعدة القانونية 
المتبادلة، و كذلك استيراد الممتمكات و تأكيدة منيا عمى ضرورة التعاون العربي لمنع الفساد 

لسامية و و التزاما منيا بالمبادئ الدينية ا. ومكافحتو باعتباره ظاىرة عابرة لمحدود الوطنية
األخالقية النابعة من األديان السماوية و منيا الشريعة االسالمية الغراء و بأىداف، و مبادی 

ميثاق جامعة الدول العربية و ميثاق األمم المتحدة و االتفاقيات و المعاىدات العربية واالقميمية 
فحة الجريمة ذات و الدولية في مجال التعاون القانوني و القضائي و األمني لموقاية و مكا

الصمة بالفساد و التي تكون الدول العربية طرفا فييا و منعا اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة 
، وقد تم تحرير االتفاقية بالمغة العربية 2قامت بإبرام االتفاقية العربية لمكافحة الفساد. الفساد

 21/12/2010وافق ىجري الم 1432 /15/01بمدينة القاىرة في جميورية مصر العربية في

                                                           
  ، 2003عبد القادر محمد قحطان، الجيود العربية في مكافحة الفساد المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، الرياض - 1

 .10ص 
2
 .30، المرجع السابق ،  محمد عبد المجيد اسماعيل - 
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األمانة الفنية لمجمس وزراء )  من أصل واحد مودع باألمانة العامة لجامعة الدول العربية 
وزراء الداخمية العرب، و تسمم و  ، ونسخة مطابقة تسمم لألمانة العامة لمجمس(العدل العرب

لعربية ىي أىداف اتفاقية ا فما. كذلك نسخة مطابقة لألصل لكل دولة من الدول األطراف
 ىي مختمف األحكام التي جاءت بيا؟ لمكافحة الفساد ؟ و ما

  أىدافيا و مبادؤىا: أوال
 :تتمثل أىداف االتفاقية العربية لمكافحة الفساد في ما يمي  
تعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد و مكافحتو و كشفو بكل أشكالو و سائر الجرائم  -

 .ومالحقة مرتكبييا المتعمقة بو
 .تعزيز التعاون العربي عمى الوقاية من الفساد و مكافحتو و كشفو واسترداد الموجودات -
 .تعزيز النزاىة و الشفافية و المسالة و سيادة القانون -
تشجيع األفراد و مؤسسات المجتمع المدني عمى المشاركة الفعالة في منع و مكافحة  -

 .1الفساد
:  عمى مجموعة من المبادئ الواجب االلتزام بيا و لغرض ذلك نصت 
.  المساواة بين الدول في السيادة و السالمة االقميمية -
 .عدم التدخل في الشؤون الداخمية -
عدم السماح بممارسة الوالية القضائية لدولة في دولة أخرى تكون صاحبة االختصاص  -

 .األصيل
 مضمونيا: ثانيا

تتألف االتفاقية من ديباجة وخمسة و ثالثون مادة، فتضمنت المادة األولى مجموعة من  
التعريفات لبيان األغراض من ىذه االتفاقية، عمى غرار تعريف الدولة الطرف، الموظف 

العمومي، الموظف العمومي األجنبي، موظف مؤسسة دولية عمومية، الممتمكات ، العائدات 
.  جز، المصادرة، و التسميم المراقبالجرمية، التجميد، الح

                                                           
 .49، المرجع السابق ، ص  محمد عبد المجيد اسماعيل - 1
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 و بعدىا تناولت االتفاقية مسائل متعددة 
فالدول األطراف ممزمة باتخاذ تدابير تشريعية و تدابير أخرى لتجريم مجموعة من : التجريم  -1

 :األفعال عندما ترتكب عمدا، مع مراعاة القوانين الداخمية لمدول، وىي كالتالي
 عموميةالرشوة في الوظائف ال -
الرشوة في شركات القطاع العام و الشركات المساىمة و الجمعيات و المؤسسات المعتبرة  -

. قانونا ذات نفع عام
 
 .الرشوة في القطاع الخاص -
رشوة الموظفين العموميين األجانب و موظفي المؤسسات الدولية العمومية فيما يتعمق  -

 .لة الطرفبتصريف األعمال التجارية الدولية، داخل الدو
. المتاجرة بالنفوذ -
.  إساءة استغالل الوظائف العمومية  -
اإلثراء غير المشروع  -
غسل العائدات اإلجرامية   -
.  إخفاء العائدات اإلجرامية المتحصمة من األفعال الواردة في ىذه المادة  -
.  إعاقة سير العدالة -
 .حق اختالس الممتمكات العامة و االستيالء عمييا بغير -

 .اختالس ممتمكات الشركة المساىمة و الجمعيات الخاصة ذات التفو العام والخاص
 .المشاركة أو الشروع في الجرائم الواردة في ىذه األفعال المذكورة -
ويالحظ أن االتفاقية ال تتضمن تجريمة ذاتية ألفعال الفساد بل تعيد بذلك إلى الدول  

لة طرف ما قد يمزم من تدابير تشريعية و تدابير أخرى األطراف حيث أن المادة تعتمد كل دو
 التجريم األفعال المذكورة، و لكن ذلك ال يخل بواقع أن أفعال الفساد المنصوص عمييا في
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ىذه االتفاقية ىي أفعال مجرمة بالفعل في كل التشريعات الوطنية، ربما مع اختالف في بعض 
أو في التكييف الجرمي الذي يسبغو ىذا التشريع أو تفاصيل البناء القانوني أو ضيقو أو اتساعو 

. ذلك عمى جرائم الفساد
ثم إن البناء القانوني لجرائم الفساد المشمولة باالتفاقية ال يتوافر إال بصورة العمد و  

بالتالي تستبعد االتفاقية من نطاق تطبيقيا إمكان توافر جرائم الفساد بطريق اإلىمال أو التقصير 
ر الخطأ غير العمدي عمى وجو العموم، و ىنا يتصور أن تتباين بعض التشريعات أو الخطأ غي

 .أحيانا من صور أخرى لتجريم األضرار بالمال العام عمى سبيل المثال
ونجد أن االتفاقية توسعت في سياسة التجريم فمم تقتصر عمى تجريم الفساد في القطاع  

 .1ساد في القطاع الخاصالخاص، بل نصت أيضا عمى تجريم مظاىر عدة لمف
 :وقد نصت عمى مجموعة من األحكام تتمثل في

فالدول األعضاء عمييا اتخاذ كافة التدابير لتقرير :  مسؤولية الشخص االعتباري -1
الشخص االعتباري لضموعو في الجرائم الفساد المذكورة  المسؤولية الجنائية، المدنية، و االدارية

 .دون اإلخالل بمسؤولية الشخص الطبيعي
 :المالحقة و المحاكمة و الجزاءات  -2
تتخذ كل دولة الالزمة لتكفل لسمطة التحقيق أو المحكمة حق االطالع أو الحصول عمى  -

رائم المشمولة في ىذه معمومات تتعمق بحسابات مصرفية من أجل كشف الحقيقة في الج
االتفاقية، و كذا ضمان حضور المتيم اإلجراءات التحقيق مع كفالة حقوق الدفاع، وضرورة 
مكانية إجراء  اتخاذ تدابير إلرساء توازن بين الحصاقات و االمتيازات الممنوحة لمموظفين وا 

 .تحقيق في الجرائم المذكورة 

                                                           
 15 -13عبد اهلل الشيخ، تفعيل االتفاقية الحرية لمكافحة الفساد التنورة العممية حول النزاىة ومكافحة الفساد الرياض  بابكر - 1
 19، 18من تي جامعة نايف العموم األمنية السعودية ص  05/06/2012الموافق  14337/
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ائم، مع التشديد في حالة العود، فضال عن ضرورة اتخاذ عقوبات تتناسب مع خطورة الجر -
فرض عقوبات تبعية وتكميمية لمعقوبات األصمية، و تقرير مدة تقادم طويمة ألية جريمة مذكورة 

.  في االتفاقية
 
تمزم الدول باتخاذ تدابير لمتمكين من مصادرة العائدات : التجميد و الحجز و المصادرة -3

مشمولة في االتفاقية، أو ممتمكات تعادل تمك العائدات، فضال اإلجرامية المتأتية من الجرائم ال
عن الممتمكات و المعدات التي استخدمت أو اعدت لالستخدام في ىذه الجرائم، كما تتخذ جميع 

و تتخذ الدول . اإلجراءات ة التدابير التنظيم و إدارة واستخدام ىذه العائدات اإلجرامية 
 .1تعويض عن األضرار الناتجة عن أفعال الفساداإلجراءات المناسبة لممطالبة بال

تخضع الجرائم المنصوص عمييا لموالية القضائية لمدولة الطرف في  :الوالية القضائية -4
 :الحاالت التالية

 .إذا ارتكب الجرم أو أي من أفعال ركنو المادي في إقميم الدولة الطرف المعنية -
 المادة السادسة من االتفاقية السعرية لمكافحة الفساد -ة النقال . : -
إذا ارتكب الجرم عمى ظير سفينة تحمل عمم الدولة الطرف أو في طائرة مسجمة بمقتضى  -

 .قوانينيا وقت ارتكاب الجريمة
 .ارتكب الجرم ضد مصمحة الدولة، أو أحد مواطنييا، أو أحد المقيمين فييا -

مة أحد مواطني الدولة الطرف أو أحد المقيمين فييا إقامة عادية أو شخص عيد ارتكب الجري
 .الجنسية يوجد مكان إقامتو المعتاد في إقميميا

كان الفعل أحد األفعال المجرمة في المادة الرابعة و يرتكب خارج إقميميا بيدف ارتكاب فعل  -
 .مجرم داخل إقميميا

                                                           
عادل، المنظمة الدولية لمشرطة الجنائية و الجريمة المنظمة كآلية لمكافحة الجريمة المنظمة، دار الجامعة الجديدة  عكروم - 1

 .75، ص  2013مصر، 
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الدولة و ال تقوم بتسميمو، و ىنا تتخذ كافة االجراءات كان المتيم مواطنا في إقميم  -
 اإلخضاعو لواليتيا

ضرورة تنسيق الجيود في اتخاذ االجراءات المناسبة في حالة وجود تحقيقات حول نفس  -
. الفعل االجرامي

 :تدابير الوقاية و المكافحة -5
وتنفيذ و ترسيخ سياسات  تقوم كل دولة طرف وفقا لممبادئ األساسية لنظاميا القانوني بوضع -

فعالة ومنسقة لموقاية من الفساد ومكافحتو، من شأنيا تعزيز مشاركة المجتمع و تجسيد مبادی 
 .سيادة القانون و حسن إدارة الشؤون و الممتمكات العمومية و النزاىة و الشفافية و المساءلة

 .فسادتسعى كل دولة طرف إلى إرساء سيل فعالة تيدف إلى الوقاية من ال -
تسعى كل دولة طرف إلى إجراء تقييم دوري لمتشريعات و التدابير االدارية ذات الصمة بغية  -

 .تقدير مدى كفايتيا لموقاية من الفساد و مكافحتو
تسعى كل دولة طرف إلى اعتماد و ترسيخ و تدعيم نظم تقرر الشفافية و تمنع تضارب  -

 .مل فييا، سواء في القطاع العام أو الخاصالمصالح بين الموظف من جية و الجية التي يع
تسعى كل دولة طرف إلى أن تطبق ضمن نطاق نظميا المؤسسية و القانونية مدونات و  -

 1 .معايير سموكية من أجل األداء الصحيح و المشرف و السميم لموظائف العامة
 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد: المطمب الثاني

تعد االتفاقيات و المعاىدات من أىم األدوات التي تمجأ إلييا الدول ذات السيادة التنظيم  
مصمحة مشتركة أو أكثر من المصالح التي تيم المجتمع الدولي، و تتولى ىيئة األمم المتحدة 

 مسألة إعداد االتفاقيات الدولية العامة التي -باعتبارىا تمثل قمة التنظيم الدولي المعاصر  -
تتعمق بتنظيم المصالح المشتركة لممجتمع الدولي، ثم تقوم بعرض تمك االتفاقيات و المعاىدات 

عمى الدول األعضاء لالنضمام إلييا و التوقيع و التصديق عمييا، و بما أن منع الفساد و 
                                                           

 المرجع السابق،  ، عكروم عادل، المنظمة الدولية لمشرطة الجنائية و الجريمة المنظمة كآلية لمكافحة الجريمة المنظمة - 1
 .75ص 
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مكافحتو يمثل مصمحة حيوية و ممحة لممجتمع ، قامت ىيئة األمم بإعداد اتفاقية األمم المتحدة 
 1.لمكافحة الفساد

و تكون دراسة اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد من خالل التطرق إلى الخطوات  
 التي سبقتيا من أجل إعدادىا، التعرف عمى أىدافيا و مدى أىميتيا ، التطرق ألىم ما

ط جاءت بو من أحكام ، ثم قراءة تحميمية لجل ما جابت بو بذكر االيجابيات والسمبيات والنقا
 .التي أغفمتيا
 .مراحل إعدادىا، أىميتيا و أىدافيا: الفرع األول

يتناول مختمف المراحل التي سبقتيا من أجل إخراجيا لمنور، ثم الطرق إلى مدى أىمية  
 .االتفاقية و أىدافيا

 مراحل إعدادىا: أوال
د بظاىرة لم تأتي اتفاقية األمم المتحدة من فراغ، بل كانت وليدة تنامي القمق المتزاي 

الفساد و نتيجة الجيود المتواصمة التي قامت بيا األمم المتحدة عبر وكاالتيا المتعددة لموصول 
 .إلى إطار جامع يمكن من خاللو مكافحة الفساد بصورة فعالة

وقد سبق االتفاقية عدد من الوثائق التي صدرت من األمم المتحدة أىميا قرار الجمعية  
المؤرخ  51/ 59القرار ) نة الدولية لقواعد سموك الموظفين العموميين العامة الذي اعتمد المدو

و القرار الذي اعتمد إعالن األمم المتحدة لمكافحة الفساد والرشوة في (  1996ديسمبر  12في 
والقرار الذي ( 1996ديسمبر  12المؤرخ في  191/ 51القرار ) المعامالت التجارية الدولية 

المؤرخ  186/  56متحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية القرار اعتمد اتفاقية األمم ال
ديسمبر  4إال أنو في (.  2002المؤرخ في ديسمبر  244/  57ديسمبر و القرار  21في 

قررت الجمعية العامة إعداد اتفاقية دولية لمكافحة الفساد تكون مستقمة عن اتفاقية األمم  2000
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بحيث يتم التفاوض حوليا و وضعيا في فيينا 

                                                           
 .106نفس المرجع، ص . 2. 62وليد ابراىيم الدسوقي، المرجع السابق، ص . د - 1
 



 الدولية لمكافحة الفساد اآلليات          :                                     الفصل األول

 

36 

و ( .  2000ديسمبر  4المؤرخ في  61/  51رقم  قرار)النمسا عبر لجنة مخصصة لذلك 
بناءا عمى ما تقدم طمبت الجمعية العامة من األمين العام إعداد تقرير يحمل فيو كافة الصكوك 

و التوصيات و الوثائق الدولية ذات الصمة، عمى أن تستعرض لجنة منع الجريمة و العدالة 
، و تقوم بتقديم التوصيات و ( 2001ماي  17-8فيينا ) الجنائية في دورتيا العاشرة 

التوجييات الالزمة التي سيتم بعدىا إطالق عممية إعداد االتفاقية، وقد تم رفع مشروع التقرير 
إلى اجتماع بين الدورات لتمكين الدول األعضاء من إبداء مالحظاتيا تمييدا لطرحو أمام لجنة 

، و  2001ديسمبر  17النيائي في منع الجريمة و العدالة الجنائية التي أصدرت تقريرىا 
تضمن التقرير توصية بشأن دعوة فريق خبراء حكومي دولي مفتوح العضوية لوضع مشروع 

 1.إطار مرجعي لمتفاوض بشأن االتفاقية المزمع إعدادىا 
 24وقد قام األمين العام بدعوة فريق مؤلف من خبراء حكوميين إلنجاز الميمة و في  

جمس االقتصادي و االجتماعي بناء عمى توصية لجنة منع الجريمة و ، اعتمد الم2001يوليو 
تدعيم التعاون  العدالة قرارة طمب فيو الفريق أن ينتظر أيضا في عدد من المسائل كالتركيز عمى

الدولي عمى منع و مكافحة تحويل األموال ذات المصدر غير المشروع واستحداث التدابير 
 30اجتمع الفريق في فيينا (.  2001يوليو  24المؤرخ في  2001/  19القرار )االزمة لذلك 

ثم رفع تقرير إلى لجنة منع الجريمة و العدالة الجنائية التي أقرتو في  2001أوت  3يوليو و 
دورتيا العاشرة المستأنفة ثم إلى المجمس االقتصادي و االجتماعي الذي أقره و أحالو إلى 

وقد تضمن التقرير إطارا مرجعية لمتفاوض بشأن  56الجمعية العامة المنعقدة في دورتيا 
اعتمدت الجمعية  2002يناير  21و في . االتفاقية و أوصي باعتماد مشروع قرار التبنيو

العامة مشروع القرار الصادر عن الفريق، و قررت إطالق أعمال المجنة المتخصصة لمتفاوض 
التفاقية مشروعا شامال و أن تنظر في بشأن االتفاقية فطمبت إلييا أن تعتمد في وضع مشروع ا

                                                           
أحمد بن عبد اهلل بن سعود ، تجريم الفساد في اتفاقية األمم المتحدة ، رسالة ماجستير، قسم العدالة الجنائية جامعة نايف   - 1
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مسائل متعددة منيا التعاريف و النطاق و حماية السيادة و تدابير المنع والتجريم و الجزاءات و 
المصادر و الحجز و الوالية القضائية و المسؤولية الييئات االعتبارية و حماية الشيود و 

حة إحالة األموال غير المشروعة و الضحايا و تشجيع التعاون الدولي و تعزيز و منع مكاف
إرجاعيا و المساعدة التقنية و جمع المعمومات وتبادليا و تحميميا و آليات رصد التنفيذ قرار 

 (. 2002يناير  21المؤرخ في  260/  56 الجمعية رقم
و كانت المجنة المتخصصة قد عقدت اجتماعا تحضيرية غير رسمي في بيونس آيرس  

و تبادلت فيو الدول األعضاء مقترحاتيا و مالحظاتيا  2002ديسمبر  7و  4األرجنتين بين 
حول مضمون االتفاقية المزمع إعدادىا قبل التوجو إلى فينا النمسا و الخوض في عممية 

، حضر 2003أكتوبر  1و  2002يناير  21تفاوضية استغرقت سبع دورات و امتدت بين 
إضافة  128و  97ول األعضاء و تراوح بين جمسات المجنة و شارك فييا ممثمون من عن الد

إلى حضور و مشاركة مراقبين عن وحدات األمانة العمة لألمم المتحدة و ىيئات األمم المتحدة 
و معاىد أبحاث ووكاالت متخصصة و منظمات أخرى و معاىد شبكة برنامج األمم المتحدة 

انتيت المجنة . غير حكومية  لمنع الجريمة و العدالة الجنائية و منظمات حكومية و منظمات
من صياغة االتفاقية في أكتوبر و رفعت تقريرا عن أعماليا إلى الجمعية موصية اعتماد نص 

، اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة 2003أكتوبر  31و في . االتفاقية
المستوى في ميريدا  الرفيعي ع عمييا في مؤتمر التوقيع السياسالفساد و فتحت باب التوقي

ديسمبر  9تم في مقر األمم المتحدة بنيويورك حتى  2003ديسمبر  11و  9المكسيك بين 
 .1 2005. ديسمبر  14و دخمت حيز النفاذ في  2005

 أىمية االتفاقية و أىدافيا: ثانيا
ية بالغة، ذلك نظرة لما تعتبر اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد وثيقة دولية ذات أىم 

 :ونياكتتصف بو 
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اتفاقية عالمية النطاق اشترك في أعماليا التمييدية و في المفاوضات التي سبقت إقرارىا  
أكثر من مائة و عشرين دولة باإلضافة إلى العديد من ممثمي المنظمات الدولية الحكومية و 

االتفاقات اإلقميمية في مجال مكافحة  األىمية، و ىي بذلك تعتبر استكماال و تتويجا لسمسمة من
 1 .الفساد مثمما تجسد إرادة سياسية دولية و مطمبة لممجتمع األىمي العالمي

جاءت االتفاقية لتكمل سمسمة من القرارات و االتفاقيات الدولية التي سبقتيا و تشجع  
وليتيا و تکامل الجيود الوطنية و الدولية في مجال مكافحة الفساد وىي ال تتفرد من حيث شم

أحكاميا فإنيا االتفاقية العالمية الوحيدة التي تناولت ظاىرة الفساد و تسعى لتشجيع الدول 
  .األطراف عمى إيجاد األطر الفعالة لمكافحتيا

تمثل استراتيجية شاممة لمكافحة الفساد تعتمد عمى اتخاذ مجموعة من التدابير التشريعية  
لنفسيا آلية لمراقبة التنفيذ من خالل مؤتمر الدول األطراف و و غير التشريعية، و تنشئ 

 2 .تستيدف تحقيق التعاون القضائي بين الدول األطراف عمى كافة أصعدة مكافحة
أنيا تمثل تطورا ىاما في تاريخ اإلنسانية ذلك أنو لممرة األولى يتم التوصل إلى  كما 

توافق لممجتمع الدولي حول عدد من المفاىيم التي تحكم العمل القانوني في مجال الممارسات 
  .التي اصطمح عمى اعتبارىا فسادة

واجب اتخاذىا لمكافحة تجسد الرؤية االستراتيجية الدولية لماىية التدابير واإلجراءات ال 
الفساد، فضال عن ماىية أفعال الفساد الواجب عمى أعضاء المجتمع الدولي تجريميا و 

 .المالحقة والمسالة عمييا
وقد جاء عمى لسان األمين العام لألمم المتحدة كوفي عنان في معرض حديثو عن تبني  

تفاقية مجموعة شاممة من المعايير تقدم اال:" اتفاقية األمم المكافحة الفساد 2003الجمعية عام 
و التدابير و القوانين التي يمكن لكافة الدول تطبيقيا من أجل تعزيز أنظمتيا القانونية و 

                                                           
سميمان عبد المنعم، ظاىرة الفساد، ممی مواءمة التشريعات العربية األحكام اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، . د - 1

 16المرجع السابق، ص 
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التنظيمية لمكافحة الفساد، وىي تدعو إلى تدابير وقائية، و تجريم أشكال الفساد األكثر شيوعا 
سيا منقطع النظير من خالل مطالبة في القطاعين العام و الخاص كما أنيا تحقق إنجازا رئي

الدول األطراف بإعادة الموجودات التي يتم الحصول فييا من خالل أفعال فساد لمدولة التي 
 .سرقت منيا

فمن المؤكد أن اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد أضافت لبنة جديدة في بناء العمل  
الجيدة في القطاعين العام و  الحاكمةفي مجال مكافحة الفساد و تطوير منظومة النزاىة و 

الخاص لدى الدول وفق أفضل المعايير و الممارسات الجدية في ىذا المجال، وتعزيز التعاون 
 1 .في الحكومات و القطاع الخاص و منظمة المجتمع المدني و الشركاء اإلقميمين و الدوليين

مية إلى منع ومكافحة الفساد وتتمثل أىداف االتفاقية في ترويج و تدعيم التدابير الرا 
بصورة أكفأ وأنجع، ترويج و تيسير ودعم التعاون الدولي و المساعدة التقنية في مجال منع 
ومكافحة الفساد، بما في ذلك مجال استرداد الموجودات، تعزيز النزاىة والمساءلة و اإلدارة 

 2 .السميمة لمشؤون العمومية و الممتمكات العمومية
 مضمون االتفاقية: الثاني الفرع

تتألف االتفاقية من ديباجة و إحدى وسبعون مادة قانونية موزعة عمى ثمانية فصول  
رئيسية، تتضمن أحكام عامة، تدابير وقائية، التجريح والنفاذ، التعاون الدولي، آلية المتابعة، 

 .وفي األخير أحكام ختامية
قية، و بيان المصطمحات المستعممة، تم نطاق تتمثل في بيان أغراض االتفا :أحكام عامة -1

 3 .التطبيق، و مسائل متعمقة بسيادة الدول

                                                           
 .15حميان بيل، المرجع السابق، ص  - 1
عبد القادر الشنتوف، الفساد المالي و طرق مكافو ان التدابير الوطنية و الجيود الدولية، اإلقتصاد الخفي و الجرائم . د - 2

،  2012المالية و دورىا في اعاقة القمية أوجو الورفمية و المكافحة ، سمسمة ندوات محكمة االستئناف بالرباط، العدد الرابع، 
 97ص 
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تطرقت االتفاقية إلى مجموعة من التعريفات، أىميا تعريف بالموظف العمومي فيو كل  
معينة  شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا لدى دولة طرفن سواء كان

، دائمة أو مؤقتا، أو أي شخص يعتبر موظف بحسب القانون الداخمي لمدول أو منتخبأ
.  األطراف

و أضافت تعريف لمموظف األجنبي و ىو كل شخص يشغل منصب تشريعية أو تنفيذية  
أو إدارية أو قضائية لدى بمد أجنبي، سواء كان معينة أو منتخبة، و أي شخص يمارس وظيفة 

في ذلك لصالح جياز عمومي أو منشأة عمومية ، كما أضافت  عمومية لصالح بمد أجنبي، بما
معنی موظف مؤسسة دولية عمومية بأنو مستخدم ماني دولي أو أي شخص تأذن لو مؤسسة 

 .من ىذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنيا
أما عن نطاق التطبيق، فيتسم ىذا األخير بالشمول، حيث تسري األحكام الواردة بيا  

( السياسات الوقائية) و مستويات مكافحة الفساد سواء كان ذلك قبل وقوعيا عمى كافة مراحل 
، أو تتبع العائدات المتحصمة عن الفساد، ( من خالل التحري و المالحقة)أو بعد وقوعيا 

بغض النظر عن كون تمك الجرائم قد ترتب عمييا ضررا بأمالك الدولة أم ال و ىو ما أفصحت 
تفاقية، مع مراعاة الدول في ذلك مبدأي المساواة في السيادة و سالمة عنو المادة الثالثة من اال

  .األراضي، و مع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخمية لمدول األخرى
من أىم المعالم في مكافحة الفساد وضع سياسات وقائية شاممة و التي  :التدابير الوقائية -2

لة والشفافية، و تعترف معاىدة األمم المتحدة من خالليا يتم تعزيز الحكم الراشد و المساء
الفصل )بأىمية منع الفساد و تكريس فصميا األول الموضوعي ليذه المسألة 1لمكافحة الفساد 
 .، مع التدابير الموجية إلى كل من القطاعين العام والخاص( 14إلى  5الثاني المواد 

افحة الفساد لإلشراف عمى و تشمل الخطوات الوقائية عمى إنشاء ىيئات مستقمة لمك 
و وضع  6تنسيق و تنفيذ سياسات مكافحة الفساد ونشر المعرفة حول منع الفساد المادة 
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، و تعزيز الشفافية في تمويل الحمالت 7مدونات لقواعد سموك الموظفين العموميين المادة 
 .3ف  8االنتخابية و األحزاب السياسية المادة 
ت التوظيف و الترقية لممعايير الموضوعية، مثل الجدارة و ضرورة سعي الدول إخضاع إجراءا

اإلنصاف و األىمية و بالتالي ضمان أن الخدمات العامة محكومة بمبادئ الكفاءة و الشفافية 
 .1ف 7المادة 

في مسائل اإلدارة العامة  كما تدعو المعاىدة الدول األطراف لتعزيز الشفافية والمساعمة 
و وضع متطمبات وشروط وقائية معينة والسيما في المجاالت الحرجة لمقطاع العام،  10المادة 

 .9، و المشتريات العامة، و إدارة األموال العمومية المادة 11مثل السمطة القضائية المادة
ر الحكومية و و تطمب المعاىدة من الدول األطراف إلى تعزيز مشاركة المنظمات غي 

المنظمات المجتمعية بشكل فاعل، فضال عن غيرىا من عناصر المجتمع المدني، و القيام 
بحمالت إعالمية و برامج التعميم لغرض رفع مستوى الوعي العام حول مخاطر الفساد بأفضل 

و تقر المعاىدة بأن القطاع الخاص و مجتمع رجال  13 األساليب مالمة لمحاربتو المادة
ال يضطمعان بدور حاسم في اتخاذ اإلجراءات لمكافحة الفساد وتشجيع اعتماد تدابير األعم

ترمي إلى العمل عمى وضع معايير و إجراءات لضمان النزاىة، ضمن القطاع الخاص، بما في 
ذلك مدونات قواعد السموك، و الشفافية، و منع تضارب المصالح ، و التدقيق الداخمي 

و السجالت، و عدم السماح باقتطاع نفقات ضريبة تشكل رشاوى  لمحسابات، و حفظ الدفاتر
كما تنص االتفاقية عمى مجموعة تدابير لمنع غسل األموال، فعمى كل دول إنشاء  112المادة 

 نظام داخمي لمرقابة و اإلشراف عمى المصارف و المؤسسات المالية من أجل ردع وكشف
دابير قابمة لمتطبيق لكشف و رصد حركة النقود جميع أشكال غسيل األموال، النظر في اتخاذ ت

و الصكوك، النظر في تنفيذ تدابير مناسبة و قابمة إللزام المؤسسات المالية تضمين معمومات 
دقيقة عن مصادر استمارات اإلحالة اإللكترونية لألموال و االحتفاظ بتمك المعمومات طوال 
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إحاالت األموال التي ال تحتوي عمى  سمسمة عمميات الدفع، إلى جانب فرض فحص دقيق عمى
. معمومات كاممة المصدر

إلى جانب سعي الدول األطراف إلى تنمية و تعزيز التعاون العالمي و اإلقميمي بين السمطات  
 .14القضائية و أجيزة إنفاذ القانون و أجيزة الرقابة من أجل مكافحة غسيل األموال المادة 

 :التجريم واإلنفاذ  -3
أفردت االتفاقية الفصل الثالث منيا التجريم و إنفاذ القانون جرمت من خالليا عددا لقد  

 من األفعال التي اعتبرتيا جرائم فساد تستحق إيقاع العقوبات الصارمة بحق مرتكبييا،
 :التعاون الدولي -4
يفرض الطابع عبر الوطني الجرائم الفساد أال تقتصر مكافحتو و مالحقة مرتكبييا عمى  
لصعيد الوطني الداخمي فقط، بل ينبغي أن يتم ذلك عمى الصعيد الدولي أيضا، ومن ثم تبرز ا

أىمية المالحقة القضائية لجرائم الفساد وفقا الستراتيجية تعاون قانوني و قضائي بين الدول وقد 
عنيت اتفاقية مكافحة الفساد يتشجيع التعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة الفساد و 

ليذا تتضمن االتفاقية أحكاما كثيرة حول التعاون الدولي . رداد عوائده ضمن مجاالت متعددةاست
، و المساعدة القانونية المتبادلة 44الذي يغطي جميع أشكالو، و بالذات تسميم المجرمين المادة 

، 47، ونقل االجراءات الجنائية المادة 45، و نقل األشخاص المحكوم عمييم المادة 47المادة 
، و التعاون 49، و التحقيقات المشتركة المادة 48و التعاون في مجال إنفاذ القانون المادة 

 1 .50االستخدام أساليب التحري الخاصة المادة 
ىذه عمى سابقة معاىدة باليرمو لمكافحة الجريمة  المنظمة  اوتستند ىذه األحكام عموم 

ألحيان، و توفير إطار قانوني شامل أكثر بين البمدان، و المضي إلى أبعد من ذلك في بعض ا
 .لممستندات اإلقميمية القائمة

وعميو، فإن من األىمية بمكان أن تقوم الدول التي لم تفعل ذلك بعد باعتبار أحكام  
االتفاقية بمثابة األساس القانوني لمتعاون أو بدال من ذلك، توسيع نطاق شبكة المعاىدات و 
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التي من شأنيا أن تجعل من الممكن التعاون الفعال مع الدول  اعتماد التشريعات ذات الصمة
 1 .األخرى في التحري و قمع الفساد

وفي ىذا الصدد، من الميم أن تنشئ الدول عمى النحو الصحيح و تمول السمطات  
المركزية المختصة لطمبات المساعدة القانونية المشتركة، فضال عن تمكين االتصال المباشر 

 (.13/ 47المادة ) طات بين ىذه السل
من ناحية أخرى تشدد المعاىدة عمى اليات فعالة لمنع غسيل العائدات المتأتية من  

و عمى استعادة األصول المنيوبة من خالل الممارسات الفاسدة،  14الممارسات الفاسدة المادة 
في القطاع  دو إذا كانت ىناك خيارات قميمة لإلنفاق من الكسب غير المشروع الناجم من الفسا

الرسمي، أو تحويميا إلى واليات قضائية أخرى ، فإن، الحافز الرتكاب الممارسات الفاسدة ىو 
  .في حد ذاتو يقوض

وتتيح المعاىدة فرصة فريدة من نوعيا لمرد بفعالية عمى الفساد، و بذلك، تعزز آفاق  
 .ممكنا في السياق الراىنالتنمية الشخصية و المجتمعية في كثير من الدول حيث لم يكن ذلك 

 ونجد أن االتفاقية قدمت شرط حول اإلطار العالمي األول من نوعو السترداد 
استرداد الموجودات بمقتضى ىذا الفصل ىو مبدأ : الموجودات، حيث يحدد ىذا النص عمى أن 

أساسي في ىذه االتفاقية و عمى كل الدول األطراف أن تقدم لبعضيا البعض أكبر قدر من 
، فاألحكام الواردة في الفصل الخامس حول استرداد "عون و المساعدة في ىذا الصدد ال

الموجودات ىي أحكام مبتكرة، و ىي ناتجة عن مفاوضات شاقة و مستفيضة المجموعة 
األحكام، تييب بالدول مطالبة الييئات المالية المحمية أن تتبنى تدابير صارمة حول العمالء، و 

جيع الدول عمى ضمان القانون المحمي يسمح لممحاكم بأمر أولئك الذين اليدف من ذلك ىو تش
ارتكبوا جرائم بموجب االتفاقية أن يدفعوا تعويضا عن الخسائر لمدول المتضررة من تمك الجرائم 
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و تشمل التدابير األخرى من تجميد أو مصادرة لمممتمكات في الدولة المطموب منيا بمجرد 
 1 .ي الدولة الطالبة ألوامر بيذا الصددإصدار السمطات المختصة ف

من أجل تحسين قدرة الدول األطراف في االتفاقية و تعاونيا عمى تحقيق  :ألية المتابعة -5
األىداف تم إنشاء مؤتمر الدول األطراف في االتفاقية الذي يعمل عمى تيسير األنشطة التي 

الدول األطراف، تيسير تبادل المعمومات عن أنماط و اتجاىات الفساد و عن  تقوم بيا
الممارسات الناجحة في منعو ومكافحتو و في إرجاع العائدات اإلجرائية بوسائل منيا نشر 

المعمومات ذات الصمة، التعاون مع المنظمات و اآلليات الدولية و اإلقميمية و المنظمات غير 
استخدام المعمومات التي تعدىا ىذه األخيرة من أجل مكافحة الفساد و  الحكومية ذات الصمة و

عرض احتياجات الدول  منعو، استعراض تنفيذ االتفاقية وتقديم توصيات لتحسين ىذه االتفاقية،
توفير معمومات حول التدابير  فالدول األطراف، يتوجب عمييا. األطراف من المساعدة التقنية

تفاقية، و عمى أساس التجربة من اتفاقيات مكافحة الفساد، يعتبر وجود التي اتخذىا لتنفيذ اال
  .آلية مراقبة فعالة أمرا ضروريا التفاقية مكافحة الفساد

وقد دخمت االتفاقية مرحمة جديدة و ميمة و ذلك في أعقاب مؤتمر الدوحة نوفمبر  
، و الذي أنشأ مراجعة التنفيذ خاصة أنيا المرة األولى التي تقوم دول بمتابعة دول ( 2009

أخرى، و تعتمد عمى مراقبة الدول لبعضيا البعض، مع مالحظة أن الغرض ىنا ىو متابعة 
بيق االتفاقية فقط ، و ال تستخدم كأداة لمتدخل في الشؤون الداخمية لمدول، مدى التزام الدولة بتط

خاصة أنيا آلية حكومية، و بالتالي لن يترتب عمييا أية درجات من الترتيب التصنيفي لمدول، 
مثمما يتم في بعض المؤسسات الدولية مثل تقرير منظمة الشفافية الدولية، و بيذه اآللية تكون 

لت نقمة موضوعية نحو جعل مكافحة الفساد جزا ال يتجزأ من سياستيا المعتمدة في الدول قد انتق
مجال منع الجريمة ، و بالتالي االنتقال من ثقافة قبول الفساد إلى ثقافة مغايرة تنبذ الفساد و 
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تدينو، وىي مرحمة شاقة و طويمة تقوم عمى االرتقاء بمستوى الوعي العام عن طريق التوعية 
 1 .و وضع مناىج تدريبية و تعميمية المستمرة 

وفي رأي مثل ىذه اآللية ليا نوع من الفعالية ألنيا تضع الدولة المتابعة في نوع إحراج ،  
مما يحفز الدول عمى اتخاذ خطوات و إجراءات ىامة في سبيل االلتزام باتفاقية األمم المتحدة 

 .لمكافحة الفساد
ة حول التنفيذ، التوقيع التصديق، اإلقرار االنضمام، تتعمق بمسائل مختمف :أحكام ختامية -6

        حتى 65التعديل، االنسحاب، اإليداع و المغات و ذلك ما نصت عميو المواد من المادة 
 .91المادة 

 قراءة تحميمية لما جاءت بو اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد: الفرع الثالث
القراءة التحميمية لالتفاقية يكون بتعداد إيجابياتيا و سمبياتيا و ذلك من خالل تحميل  

 :النقاط التالية
السياسة العقابية التي انتيجتيا االتفاقية في مجال التجريم ألفعال الفساد المجرمة جاءت  -1

 .يبالعديد من األفكار السيدة و التي تحمد ليا عمى الصعيد التشريعي و التطبيق
فبالنسبة لمرشوة و االختالس فيما من الجرائم التي حظيت اىتمام السمطة التشريعية في  

كثير من الدول العربية منذ أمد بعيد، إال أن االتفاقية جاءت بالعديد من األفكار التي تكون قد 
جديدة عمى بعض التشريعات مثل استغالل الوظائف و غسل العائدات و إخفاء آثار جريمة 

اد و إعاقة سير العدالة و بالتالي فيي سياسة تشريعية عقابية محمودة اتسمت بالوضوح و الفس
التحديد في رسم نطاق األفعال المجرمة، إذ أن الغاية األساسية التي تكمن وراء ىذه النماذج 
التجريمية ىو الرغبة في صون الوظيفة العامة و الموظف العام بعيدة عن شبية أو مظنة 

لق أكبر قدر من النزاىة و الشفافية في مجال ممارسة الوظيفة مما يكون لو أثر الفساد و خ
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فال شك أنو ىنالك عالقة طردية بين النزاىة والشفافية في . ايجابي عمى المردود االقتصادي
 .الجياز الحكومي ألي دولة ونجاح االستثمارات والنمو االقتصادي 

اد في االتجار بالوظيفة العامة عمى اختالف تأتي صور الفس او بصورة عممية أكثر عمق 
ت بيا االتفاقية السيما في تعاقدات الدولة سواء ءصور األفعال المجرمة في االتفاقية التي جا

التجاوزات التي تشوب أعمال المقاوالت الكبرى أو أعمال استغالل موارد الثروة الطبيعية 
و توزيع ثروات الدول نظير رشوة أو مزية أو  كالبترول و الغاز أو ما يتعمق ببيع أمالك الدولة

 1 .عطية
التوسع إلى حد كبير في تجريم كل أفعال و صور الفساد و تشكل الرشوة واختالس المال  -2

العام و االتجار بالنفوذ و إساءة استغالل الوظائف، اإلثراء غير المشروع، غسل عائدات 
 .الفساد، اإلخفاء، عرقمة سير العدالة

استخدام معيار واسع لتجريم الفساد ليضم أفعال الفساد التي تقع من الموظف العام في  -3
إطار الوظيفة العامة الحكومية أو القطاع العام أو أفعال الفساد المرتكبة في الشركات الخاصة 

وكذا تجريم اختالس الممتمكات في ( 21المادة )مثل تجريم الرشوة في الشركات الخاصة 
 (.22ص المادة القطاع الخا

استخدام معيار واسع في تعريف الموظف العام الذي يمكن إسناد جرائم الرشوة إليو بحيث  -4
ال يقتصر عمى الموظف العام الوطني في دولة ما بل الموظف العام األجنبي و موظفي 

 و ىذا توسع محمود حفاظا عمى المال العام و صونا لموظيفة العامة و ىي. المؤسسات الدولية
 2 .من الغايات األساسية لمكافحة جرائم الفساد و مجابيتيا بالتشريعات الفعالة

استحداث جرائم جديدة غير معروفة في كثير من التشريعات مثل تجريم غسل عائدات  -5
الفساد و تجريم عرقمة سير العدالة من خالل إصباغ الحماية القانونية عمى الموظفين القضائيين 
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حالة إلى التشريعات الوطنية في أن تحمي فئات أخرى من الموظفين و اإل( 25المادة )
العموميين لتوسيع نطاق حمايتيم عند ممارستيم مياميم الرسمية في إنفاذ القانون فيما يتعمق 

 .بارتكاب أي من األفعال المجرمة باالتفاقية 
اتخاذ ما يمزم لسن تجريم الشروع في ارتكاب أي فعل مجرم وفقا لالتفاقية و أباحت لمدول  -6

التشريعات و التدابير لكي تجزم في تشريعاتيا الداخمية أي شروع في أي جريمة واردة في 
(. 27/  3المادة )أو مجرد اإلعداد الرتكاب فعل مجرم بيذه االتفاقية ( 27/ 2المادة )االتفاقية 

لفساد نظرا لخطورتيا وىذا ما يظير رغبة واضعي االتفاقية بتجريم حتى مرحمة اإلعداد لجرائم ا
الكبيرة، و إن استقرت التشريعات العقابية عمى عدم تجريح مرحمة اإلعداد والتحضير في 

. المنظومة العقابية و االستثناء كان بالنسبة لجرائم الفساد فقط
تقرير نظام جزائي لمواجية جرائم الفساد يتسم بالفاعمية من ناحية، و التنوع من ناحية  -7

يث الفاعمية، حاولت االتفاقية الحد من الحصانات التي يتمتع بيا الموظفون أخرى، فمن ح
العموميون و التي قد تمثل قيد يرد عمى سمطة النيابة العامة في االدعاء ضدىم، كما أجازت 
اتخاذ تدابير مؤقتة في مواجية الموظفين المتيمين بارتكاب جرائم الفساد دون اإلخالل بما 

  .م من حقوق الدفاع و افتراض البراءةينبغي أن يتوافر لو
ومن حيث التنوع، فإن النظام الجزائي الذي اشتممت عميو االتفاقية يضم صورة شتی من  

المصادرة و ما تفرضو من التجميد و الحجز كتدابير تسبقياء و : الجزاءات المالية مثل
ضافة لمعقوبات التقميدية التعويض عن الضرر، وكذلك فسخ العقود و إلغاء حقوق االمتياز، باإل

 1 .األخرى السالبة لمحرية و التي تنص عمييا أصال التشريعات العقابية الوطنية
النصوص المتعمقة بالمصادرة و التجميد و الحجز كتدابير سابقة منسقة مع الغاية  جاءت -8

التشريعية لالتفاقية و ىي مجابية جرائم الفساد إال أنو يتعين أن ال يكون أي تدبير إال بمقتضى 
 .حكم قضائي من القضاء الوطني المختص
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األشخاص المضرورة جاءت نصوص كفالة الحق في التعويض عن الضرر لمكيانات أو  -9
من أفعال الفساد نصوصا سديدة تكفل العدالة و جبر الضرر الذي أصاب ىذه الكيانات أو 

 ( 35المادة ) األشخاص 
تضمنت اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد نظام إجرائی فعال في وسائمو و مستحدث   -10

 :فساد، و ىذا من خاللفي العديد من مفاىيمو القانونية في مجال مكافحة ظاىرة ال
  تفعيل نظام استرداد األموال و العائدات المتأتية من جرائم الفساد، و ىو ما يمثل أىم

جوانب مكافحة ظاىرة الفساد عمى اإلطالق، السيما عمى الصعيد الدولي، كون حرمان 
مرتكبي جرائم الفساد من العائدات المتأتية من األفعال المجرمة وفقا لالتفاقية، أو 

مصادرة ممتمكات تعادل قيمتيا قيمة تمك العائدات يسيم في تحجيم الفساد و الحد منو، 
من ديباجة  8حيث أكدت االتفاقية عمى ذلك في أكثر من موضع ابتداء من الفقرة 

االتفاقية و مرورا بالمادة الثالثة، و المادة واحد و الثالثون و حتى الفصل الخامس المواد 
 1 (.59-51)من 
 2 .التعاون القضائي الدولي بكافة صوره و آلياتو في مجال مكافحة الفساد تعزيز 
  التوسع في األخذ بمعايير الوالية القضائية و تحقيق التكامل بينيا عمى نحو يسد ثغرات

المالحقة القضائية عبر الوطنية في مجال الكشف عن جرائم الفساد وتعقب مرتكبيو، 
 :ة اإلشارة إلى ىذه المعاييرمن االتفاقي 44وقد تضمنت المادة 

 ".و ىو ينصرف إلى مكان وقوع الجريمة أو أحد أركانيا" معيار اإلقميمية  -
معيار الشخصية و ىو ذو شقين، إيجابي حين المتيم متمتعا بجنسية الدولة، و سمبي حين  -

  .يكون المجني عميو متمتعا بجنسية الدولة
.  العينية و ىو ينطبق حين تمثل الجريمة إضرار بمصالح الدولة معيار -
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و االىتمام بتفعيل نظام  معيار العالمية حين يوجد المتيم في إقميم الدولة و يتعذر تسميمو -
تسميم األشخاص المتيمين بارتكاب جرائم الفساد أو المحكوم عمييم باإلدانة وىو ما أكدت عميو 

، و استحداث أحكام بتكريس مبدأ التسميم أو المحاكمة و ذلك 18فقرة  44االتفاقية في مادتيا 
بالنسبة لألشخاص المتيمين بإحدى جرائم الفساد لكونيم مثال يتمتعون بجنسية دولة ما ال تجيز 

 .قوانينيا الداخمية تسميم رعاياىا، فضال
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 اآلليات المؤسساتية: المبحث الثاني 
عرفتيا كافة المجتمعات في كل األزمنة و العصور، فيو ظاىرة عالمية الفساد ظاىرة  

مستمرة، غير أن وجود ظاىرة الفساد و ذيوعيا و انتشارىا عمى النطاق العالمي ال يعني أنيا 
كانت موضوع اىتمام بالضرورة من جانب مؤسسات النظام الدولي، أو أن ىذه المؤسسات 

و تشخيصيا، و العمل عمى تقصي أسبابيا، و بحث سعت في الماضي بجدية إلى تحميميا 
و لفترة طويمة في الواقع، يعتبر أن كل ما يتعمق بنظام  1سبل عالجو، فقد ظل المجتمع الدولي،

إال أنو حاليا أضحت ىذه الظاىرة تتصدر جدول أعمال . الحكم، و ظاىرة الفساد شأن داخمي
كومية، و ىذا التحول كان نتيجة إسيام العديد من المؤسسات الدولية الحكومية و غير الح

عوامل عديدة، منيا إدراك المخاطر الجمة ليذه الظاىرة و ضرورة تكاثف الجيود الدولية 
لتطويقيا، لذلك اىتمت المؤسسات الدولية عموما بالحكم الصالح و الشفافية، و من المعروف 

ومية، بعضيا يمارس أن المؤسسات الدولية تنقسم إلى مؤسسات حكومية و أخرى غير حك
نشاطو عمى صعيد عالمي، و اآلخر يقتصر نشاطو عمى صعيد إقميمي، بعضيا يمارس نشاطأ 

عاما و اآلخر يمارس نشاطأ فنية أو متخصصأ، و ألنو يستحيل حصر جميع أنشطة 
المؤسسات، فأقتصر عمى أىميا نشاطا و ذلك من خالل التطرق لدور أىم المنظمات الحكومية 

، ثم التطرق لدور المنظمات غير الحكومية في مكافحة (الفساد المطمب األول في مكافحة 
 (الفساد المطمب الثاني 

 دور المنظمات الحكومية في مكافحة الفساد: المطمب األول
إن المؤسسات الدولية تنقسم إلى أنواع عديدة، و تتباين وظائفيا و أىدافيا، و بالتالي  

و اآلليات التي تستخدميا في تحقيق ىذه الوظائف، و ألن  من الطبيعي أن تتباين الوسائل
النشاط الدولي المتعمق بمكافحة الفساد و إرساء دعائم الحكم الصالح يمس الكثير من الجوانب 

التي تتعمق بعممية بناء المؤسسات، فمن الطبيعي أن نجد الكثير من المنظمات التي تيتم 
                                                           

العدد  27 حسن نافعة، دور مؤسسات الدولة و منظمات الشفافية في مكافحة الفساد، مجمة المستقبل العربي لبنان، السنة - 1
 .70، ص 2004، ليسيميل 310
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، ومن أىم ىذه المنظمات الدولية 1ز في مكافحة الفسادبقضايا التنمية و التجارة ليا دور بار
نجد المنظمة الدولية لمشرطة الجنائية، مجموعة البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، منظمة 

 .التجارة العالمية 
 (انتربول)المنظمة الدولية لمشرطة الجنائية : الفرع األول 

ربول إلى المؤتمر األول لمشرطة يعود إنشاء المنظمة الدولية لمشرطة الجنائية إنت 
، لكن ظروف الحرب العالمية  1994أبريل  18إلى  14القضائية المنعقد في موناكو من 

بادر مدير شرطة فيينا بالنمسا  1923وفي سنة . األولى جمدت فكرة التعاون الشرطي الدولي
، إلى دعوة المؤتمر الثاني لمشرطة الجنائية  JOHANNES SHOBERجوىان شوبر 

، و من أولى القرارات التي اتخذتيا المجنة 1923/ 09/ 07واختيار فيينا مقرا ليا بتاريخ 
الدولية لمشرطة الجنائية إصدار نشرة رسمية لكي تكون بمثابة رابط بين مختمف البمدان 

و كانت تنشر آنذاك مذكرات التوقيف " األمن العام الدول" األعضاء فييا أطمق عمييا اسم 
 .أوصاف المجرمين الدولية و

تشكل المنظمة الجنائية لمشرطة الجنائية أكبر منظمة شرطية في العالم، و ىي تقوم  
بتسييل التعاون الشرطي العابر لمحدود و تدعم و تساعد جميع المنظمات و السمطات و 

يقع مقر األمانة العامة في ليون فرنسا، و  2 .الييئات المكمفة بمنع اإلجرام الدولي و مكافحتو
بمدة، و لغات المنظمة الرسمية ىي اإلنجميزية و  80يعمل بيا رجال شرطة منتمون لحوالي 

الفرنسية و اإلسبانية و العربية و ليا ستة مكاتب إقميمية في األرجنتين، كوت ديفوار ، 
 .ى منظمة األمم المتحدة بنيويوركالسمفادور ، كينيا، تايالندا، و زمبابوي و مكتب ربط لد

ينشئ كل بمد عضو في المنظمة مكتبة مركزية وطنية يعمل فيو موظفون من الشرطة  
الوطنية كي يضطمع بدور االتصال مع األمانة العامة و المكاتب اإلقميمية و الدول األعضاء 

                                                           
دور المؤسسات الدولية و منظمات الشفافية في مكافحة الفساد، الفساد و الحكم الصالح في البالد العربية، حسن نافعة، . د - 1

 543المرجع السابق، ص 
 .267، ص 2013شيمی مختار، الجياز العالمي لمكافحة الجريمة المنظمة، الطبعة األولى، تار مومة الجزائر، . د - 2
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ين و توقيفيم، و التي تطمب المساعدة في التحقيقات في الخارج و البحث عن المجرمين الفار
يحضر القانون األساسي لممنظمة أي تدخل أو نشاط ذي طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو 
عنصري، وذلك بيدف تيسير التعاون الشرطي الدولي حتى في غياب العالقات الدبموماسية بين 

، بمدان معينة، كما أن جميع األنشطة تتم ضمن حدود القوانين السارية في مختمف البمدان
 .وبروح اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

أما عن الميام األساسية ليذه المنظمة، فتتمثل في تأمين و تطوير التعاون الدولي، فمنذ  
بمختمف أنواعيا و ىذا بتشجيع التعاون الدولي في 1وجودىا تعمل من أجل مكافحة الجريمة 

الحقوق  بروح اإلعالن العالميأوسع نطاق مع السمطات الشرطية الجنائية لمختمف الدول و 
إضافة إلى تطوير اآلليات و . اإلنسان، و ىذا طبقا لما ورد في المادة الثانية الفقرة األولى

االستعدادات لمكافحة الجريمة من خالل شبكة عالمية لالتصاالت، تقديم مجموعة من 
في مجال العمل المعمومات الشرطية و خدمات التحميل اإلجرامي، و مساعدة دائمة وفعالة 

 .الشرطي في مختمف أرجاء العالم
أما عن اختصاصات األساسية لمنظمة الدولية لمشرطة الجنائية فيمكن إدراجيا في  

 :النقاط اآلتية
وتبادل المعمومات و البيانات المتعمقة بالجريمة، المجرم، حيث تتسمم المنظمة ىذه  تجميع -

البيانات و المعمومات و تتبادليا مع المكاتب المركزية لمشرطة الجنائية في الدول األعضاء، 
وتقوم المنظمة بتجميع ىذه البيانات وتنظيميا لدييا و ىذه الوثائق تعتبر وثائق ميمة في 

 .جريمة عمى المستوى الدوليمكافحة ال
تتولى المنظمة الدولية لمشرطة الجنائية تنسيق الجيود بين الدول األعضاء خاصة في مسألة  -

أساسية و ىي مسألة ىروب المجرمين حيث تتولى التنسيق مع الدولة العضو من خالل 
و اإلسراع في  المكاتب المركزية الوطنية التابعة لممنظمة و ذلك بتعيين مكان تواجد المجرم

                                                           
 268مكافحة الجريمة المنظمة، المرجع السابق، ص شيمی مختار، الجياز العالمي ل - 1
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قدم صور التعاون بين مختمف اتخاذ إجراءات القبض عميو، وتسميم المجرمين يعتبر من أ
 .الدول

جرائم اإلرىاب، بحيث يمنع  مكافحة جرائم القانون العام مثل جرائم تبيض األموال و حتی -
عمى المنظمة الدولية لمشرطة الجنائية التدخل في القضايا ذات الطابع العسكري أو الديني أو 

 .العرقي أو السياسي
 1. حماية األمن الدولي من خالل تحذير الدول من احتمال وقوع جرائم جديدة -
ام لمنظمة الشرطة أما بخصوص مكافحة الفساد بصفة خاصة، فقد صرح األمين الع 

بصفتي األمين العام لإلنتربول المنظمة العالمية لمشرطة، فأنا ممتزم بتحقيق : الجنائية الدولية
تفوق في مجال االتصاالت و استخدام معمومات الشرطة، و قد أعطيت األولوية ألنشطة تبادل 

بيذا المفيوم تعتبر و  2 .المعمومات لمكافحة عدد كبير من الجرائم الخطيرة بما فييا الفساد
 . و لقد طور اإلنتربول. اإلنتربول أىم العناصر المكونة لممجيود الدولي لمكافحة الفساد

تأمين و تنمية التعاون المتبادل حمى أوسع نطاق بين كافة : "حيث نصت عمى ما يمي 
ن العالمي سمطات الشرطة الجنائية في بشار القوانين القائمة في مختمف البمدان و ليمروح اإلعال

" . لحقوق اإلنسان
 البنك الدولي: الفرع الثاني

لكونو أكبر الجيات  3يعد البنك الدولي من أكثر األطراف الدولية اىتماما بمكافحة الفساد 
البنك الدولي  4الراعية لبرنامج تنمية المجتمعات و تمويميا عمى المستوى الدولي، حيث أجرك 

مبكرا أىمية مكافحة الفساد، و نفذ منذ سنوات إجراءات في ىذا الشأن، فرضت نفسيا كمحور 
                                                           

عكروم عاداء المنظمة الدولية الشرطة الجنائية و الجريمة المنظمة كالية لمكافحة الجريمة المنظمة، دار الجامعة الجديدة  - 1
 161، 160، ص 2013مصر، 

 164نفس المرجع، ص .  ۔162عكروم عاداء المرجع السابق، ص  - 2
حميد الكبيسي، الفساد أسبابو و استراتيجيات مكافحتو رؤية مستقبمية، الفكر الشرطي، المجمد الحادي و  عامر خشمير - 3

 .19، ص  2012، اإلمارات العربية المتحدة، 3العشرون، العدد 
فحة أحسن عمروش، دور منظمة الشرطة الجنائية الدولية في مكافحة جريمة الفساد الدولي، الممتقى الوطني حول مكا - 4

 ،123، جامعة مولود معمري، كمية الحقوق ، ص  2009مار  11  -10الفساد و تبييض األموال، يومي 
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المشاريع التي يموليا،  في 1لجيود دولية واسعة استيدفت مكافحة كل أشكال االحتيال و الفساد
ية تمكنيا من و تقديم العون لمدول النامية التي تكافح الفساد، و تنجح في تطبيق برامج إصالح

و وضع البنك عددا من االستراتيجيات لمساعدة . االستفادة من قروض الصندوق بصورة أفضل
الدول عمى مواجية الفساد أو كما أسماه البنك سرطان الفساد، و كان اليدف النيائي 

 لالستراتيجيات ليس القضاء النيائي عمى الفساد، و لكن مساعدة الدول عمى االنتقال من الفساد
المنظم إلى بيئة ذات حكومة أحسن أداء مما يقمل من اآلثار السمبية لمفساد عمى التنمية و 

 :تتضمن ىذه االستراتيجيات أربعة محاور 
 .منع كافة أشكال االحتيال والفساد في المشروعات الممولة من قبل البنك -1
يما يتعمق بتصميم برامج تقديم العون لمدول النامية التي تعتزم مكافحة الفساد، السيما ف -2

المكافحة و ذلك بشكل منفرد أو بالتعاون مع المؤسسات الدولية المعنية و مؤسسات اإلقراض و 
وال يضع البنك الدولي برنامجا محددا لكافة الدول النامية، بل يطرح نماذج . التنمية اإلقميمية

 .2متفاوتة تبعا لظروف كل دولة أو مجموعة دول
الفساد شرطا أساسيا لتقديم البنك الدولي في مجاالت رسم استراتيجيات  اعتبار مكافحة -3

المساعدة، و تحديد شروط و معايير اإلقراض، و وضع سياسة المفاوضات، و اختيار وتصميم 
 3 .المشروعات

 .تقديم العون و الدعم لمجيود الدولية لمحاربة الفساد -4
 84أنو زار  James Wolfensohonولي و حول ىذه االستراتيجيات يقول رئيس البنك الد

دولة نامية، و رأى أن الفساد مشكمة حقيقية في العديد من الدول الفقيرة ، و تمك التي تمر 

                                                           
 146محمد األمين اليسرى، الفساد والجريمة المنظمة، المرجع السابق، ص  - 1
 عصام مطر عبد الفتاح، الفساد اإلداري، المرجع السابق، ص - 2
 زياد بن عربية ابن عمی، الفساد أشكالو أسبابو ، شوافعو، وأتاره، مقال منشور في الشبكة العنكبوتية الدولية، ص - 3
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بتحوالت ليس ألن الشعوب ال تريد االندماج في الحياة العامة و لكن ألن الظروف المالئمة 
 1 .متوفرة الزدىار الفساد 

وحدة مكافحة االختالس و الفساد بعدما اعتبرت  1998وقد أسس البنك الدولي عام  
المنظمة الدولية أكبر عقبة أمام التنمية االقتصادية واالجتماعية، كما أصدر البنك بيانا يعرف 

كالسرطان ال تتمتع أية دولة بالمناعة ضده سواء كانت غنية أو فقيرة و ىو " الفساد بأنو 
 2 .يل تقدير قيمة رأس المال الضائع نتيجة لذلك يصيب مشروعات التنمية و لكن من المستح

في إطار ىذا التوجو إدارة جديدة باسم إدارة النزاىة  2001و استحدث البنك في عام  
المؤسسية تضطمع بمسؤولية التحقيق في مزاعم االحتيال و الفساد في المشاريع التي يموليا، و 

 .بالعقوباتتحويل نتائج التحقيقات إلى إحدى لجانو المتخصصة 
و يقوم مكتب نائب رئيس البنك الدولي لشؤون النزاىة بالتحقيق في مزاعم االحتيال و  

الفساد في المشاريع التي يموليا الينأ، سواء داخل البنات أو خارجو، ثم يحيل نتائج التحقيقات 
من  حقق مكتب نائب الرئيس في أكثر 2001إلى نظام العقوبات في البنك الولي، و منذ عام 

حالة احتيال أو فساد أو الممارسات المشبوىة، و أسفرت التحقيقات عن حرمان حوالي  3000
 .شركة و فردة، وتم نشر أسمائيم عمى موقع البنك اإللكتروني 351

وتيدف المساعدات التي يقدميا البنك الدولي في مجالي الحوكمة و مكافحة الفساد إلى  
ا تحسين الخدمات األساسية المقدمة لمفقراء و تحفيز النمو و تقديم العون لمبمدان حتى يتسنى لو

و يضطمع البنك كذلك . تييئة فرص العمل، و ذلك من خالل انتشال الناس من الفقر
بالمسؤولية االئتمانية أما أصحاب المصمحة لضمان استخدام أموال التنمية في الغرض المحدد 

نك حاليا بزيادة نطاق تركيزه الكبير بالفعل عمى و يقوم الب. ليا وعدم تعريضيا ألعمال الفساد
اعتمد مجمس المديرين التنفيذين  2007مارس  20المساعدات المتعمقة بالحوكمة، ففي 

                                                           
امانی خانم، الجيود الدولية لمكافحة الفساد، الفساد و التنمية الشروط السياسية لمتنمية اإلقتصادية، مركز دراسات و  - 1

 361، ص 1999يحوت الدول النامية القاىرة مصر، 
أمبير فرج يوسف، مكافحة الفساد اإلداري و الوسيقی و عالقو بالجريمة عمى المستوي المحمي و اإلقميمي و العربي و  - 2

 38، ص 2010الدولي في ظل اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، المكتب الجامعي الحديث مصر، 
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تدعيم مشاركة مجموعة البنك الدولي " باإلجماع ورقة عمل عن االستراتيجيات القطاعية بعنوان 
نك الدولي روبرت زوليك بدء تطبيق ، أعمن رئيس الب"في مجالي الحوكمة و مكافحة الفساد

، ناقش  2008وفي أكتوبر . خطة تنفيذ االستراتيجية التي ناقشيا مجل المديرين التنفيذين
المجمس تقريرا مرحمية عن التقدم المحرز عمى مدى عام في تنفيذ استراتيجية الحوكمة و 

  :1ما يميمكافحة الفساد، و شممت أبرز مالمح التنفيذ عمى مدار العام األول 
قيادة جياز اإلدارة العميا ألجندة الحوكمة و مكافحة الفساد من خالل مجمس الحوكمة   -1

الذي يترأسو المديرون المنتدبون، و يتألف من تمثيل عمى مستوى نواب الرئيس من مختمف 
 .و يجتمع ىذا المجمس بصورة منتظمة لتقديم اإلرشاد و اإلشراف. أنحاء مجموعة البنك

بمدا لممساعدة عمى تذليل العقبات  27تدشين عمميات الحوكمة و مكافحة الفساد في   -2
المتعمقة بالحوكمة أمام الفعالية اإلنمائية، و إدماج ىذه الجوانب داخل استراتيجيات المساعدة 

العالمية بالبنك، و تكثيف المشاركة مع الحكومات و الشركاء اآلخرين بشأن قضايا الحوكمة و 
 .فحة الفسادمكا

 صندوق النقد الدولي: الفرع الثالث
يعتبر صندوق النقد الدولي من المنظمات الدولية الحكومية المعنية باألنشطة الدولية  

المتعمقة بمكافحة الفساد و الترويج لمحكم الصالح، ألسباب تتعمق بالصالحيات و السمطات 
ياسات االقتصادية و المالية، سواء عمى الواسعة التي يتمتع بيا الصندوق في مجال مراقبة الس

صعيد الدول األعضاء أو عمى الصعيد العالمي، فال توجد أي مؤسسة عالمية تتمتع بنفس قدرة 
الصندوق عمى التدخل في تشكيل السياسات الداخمية لمدول األعضاء، و في الرقابة عمييا و 

ة، فاالنضمام إلى عضوية ذلك في مجال تخصصو المتعمق بالنواحي االقتصادية و المالي
الصندوق يعني االعتراف بكامل صالحياتو الرقابية، و تشمل ىذه الصالحيات بعض الجوانب 

الميزانية العامة لمدولة، إدارة شؤون النقد واالئتمان و سعر ) المتعقمة بسياسات االقتصاد الكمي 
الجوانب المتعمقة و ما يرتبط بيا من سياسات التوظيف و األجور مثال، وكذلك ( الصرف
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و اليدف ( تنظيم البنوك و المؤسسات المالية األخرى و الرقابة عمييا) بسياسات القطاع المالي 
من ىذه الرقابة ىو تحقيق االستقرار المالي و النقدي في العالم عمى نحو يوفر الشروط 

 1 .المالئمة لتنمية مستمرة و متوازنة
 :فالصندوق لديو ثالث وظائف رئيسية

و التي تتيح لمصندوق حق تقديم المشورة و أبداء المالحظات  :وظيفة استشارية رقابية -1
التي يراىا ضرورية لتصحيح السياسات االقتصادية و المالية من خالل اإلشراف عمى نظام 
النقد العالمي، حيث يوفر لو ممارسة الرقابة الدقيقة و اإلشراف عمى أسعار الصرف لتحقيق 

ير عادلة، و وضع نظم وسياسات و قواعد و لوائح مالية و اقتصادية تساعد في ميزة تنافسية غ
تحقيق التنمية المستمرة و االستقرار االقتصادي و المالي، و تقديم المعمومات الصحيحة الالزمة 

 2 .لتمكين الصندوق من ممارسة دوره الرقابي عمى كافة األصعدة المحمية و اإلقميمية الدولية
تتيح لمصندوق إمكانية التدخل إلقراض البمدان المتعثرة والتي تمر بأزمة : إقراضيةوظيفة  -2

اقتصادية و لدييا رکود اقتصادي و تزايد في حاالت اإلفالس و اضطراب سعر العممة في 
 .أسواق الصرف و المضاربة عميو أن تمجأ إلى الصندوق طمبا لممساعدة

ع خبرات فنية ىائمة بوسع الدول األعضاء أن حيث يعتبر الصندوق مستود: وظيفة فنية -3
تعتمد عميو في تصميم وتنفيذ السياسات االقتصادية و المالية و الضريبية، و بناء المؤسسات و 
األجيزة المحمية المسؤولة عن إدارة و تنفيذ ىذه السياسات مثل وزارات المالية و البنوك المركزية 

غيرىا كما يقدم المشورة حول كيفية إعداد و القطاع المصرفي و القطاع الضريبي و 
 3 .اإلحصاءات و البيانات

 :باإلضافة إلى وظائفو األساسية ىناك أيضا بعضا من أىدافو المتمثمة في
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تشجيع التعاون الدولي في الميدان النقدي بواسطة ىيئة دائمة تييئ سبل التشاور و التآزر  -
 .فيما يتعمق بالمشكالت النقدية الدولية

يسير التوسع و النمو المتوازن في التجارة الدولية، و بالتالي اإلسيام في تحقيق مستويات ت -
مرتفعة من العمالة و الدخل الحقيقي و المحافظة عمييا، و في تنمية الموارد اإلنتاجية لجميع 

 .البمدان األعضاء، عمى أن يكون ذلك من األىداف األساسية لسياستيا االقتصادية
تحقيق االستقرار في أسعار الصرف و المحافظة عمى ترتيبات صرف منتظمة  العمل عمى -

 .بين البمدان األعضاء، و تجنب التخفيض التنافسي في قيم العمالت
المساعدة عمى إقامة نظام مدفوعات متعدد األطراف فيما يتعمق بالمعامالت الجارية بين  -

ى عمميات الصرف و المعرقمة نمو التجارة البمدان األعضاء، و عمى إلغاء القيود المفروضة عل
 .العالمية

تدعيم الثقة بين البمدان األعضاء، ليفسح ليا استخدام موارده العامة مؤقتا بضمانات كافية،  -
كي تتمكن من تصحيح االختالالت في موازين مدفوعاتيا دون المجوء إلى إجراءات مضرة 

 1 .بالرخاء الوطني أو الدولي
ندوق النقد الدولي من الضوابط المتعمقة بتقديم القروض أكثر من البنك ىذا و قد شدد ص 

، إذ أكد الصندوق أنو سيوقف أو يعمق مساعداتو المالية ألية 1997الدولي و التي أعمنيا سنة 
وحدد  2 .دولة يثبت أن الفساد الحكومي فييا يعيق الجيود الخاصة بتجاوز مشاكميا االقتصادية

الصندوق حاالت الفساد بالممارسات المرتبطة بتحويل األموال العامة إلى غير المجاالت 
 .3المخصصة ليا، و تورط الموظفين الرسمين في عمميات تحايل جمركية
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 دور منظمة الشفافية الدولية في مكافحة الفساد: المطمب الثاني
مية لمكافحة الفساد أفرزىا مجتمع منظمات الشفافية ىي التعبير المؤسسي عن حركة عال 

مدني عالمي عقب انتياء الحرب الباردة و قد وجدت ترحيبا جماىيرية و نخبوية ممموسا في 
العديد من األوساط الدولية، و ىي منظمات غير حكومية تقوم بعمل بالغ األىمية في ىذا 

جر اء البحوث و المجال، و من خالل وسائل و آليات كان من أىميا جمع المعمومات وا 
 .الدراسات، والسيما التي تسيم في بناء مقاييس الفساد و الحكم الصالح أو الراشد

 نشأتيا و أىدافيا: الفرع األول
منظمة الشفافية الدولية في التعبير المؤسسي عن حركة عالمية لمكافحة الفساد أفرزىا  

طرأت  التحول الكبرى التيمجتمع مدني عالمي ظير في قمة تألقو و فورانو في سياق عممية 
و ىي حركة قادىا رجال . عمى النظام و عمى المجتمع و عمى العالقات الدولية بصفة عامة

ينحدرون من خمفيات و انتماءات مينية و فكرية و اجتماعية و وطنية متعددة، لكن أجمعوا 
داف عمى شيء واحد، وىو أن الفساد استشرى في األرض، و أصبح ظاىرة تعوق تحقيق أه

. التعاون الدولي في كافة المجاالت، و يتعين من تم مقاومتيا و القضاء عمييا بكل السبل
وظمت ىذه المنظمة غير الحكومية منذ نشأتيا مكرسة جيودىا لزيادة قدرات الحكومات لكبح 

جماح الفساد، وقد عبرت في كل تقاريرىا السنوية عن اىتماميا بظاىرة الفساد، يعود إلى أسباب 
 :عددة من أىميامت
البعد اإلنساني، عمما بأن الفساد ينتيك حقوق اإلنسان، و ييدد جيود و عمميات التنمية  -

 1 .االقتصادية و االجتماعية
األبعاد األخالقية، فالفساد يقوض قيم المجتمع و يعوق تكاممو و تفاعمو عمى نسق أخالقي  -

. متكامل
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في إطار الواقع  1يعوق عمميات و فعاليات السوق أسباب عممية تتجسد في حقيقة أن الفساد -
العممي، و بالتالي يحول دون أن يحصل المستحقون ما ينبغي أن يحصموا عميو من منافع و 

وعمى الرغم من كثرة الشخصيات التي ساىمت في إطالق ىذه الحركة، إال أنو يمكن  حقوق
، أحد كبار الموظفين السابقين في البنك  PETER EIGENالقول إن األلماني بيتر إيجن 

الدولي وصاحب الخبرة الواسعة في قضايا التنمية في أفريقيا و أمريكا الالتينية، قد لعب دور 
المحرك و القاطرة في ىذه الحركة، والتي راحت تتجسد تنظيميا بسرعة عمى أرض الواقع، و 

عشر شخصيات قيادية في ىذه  تمكنت 1993ففي ماي . تتمتع بديناميكية فاقت كل تصور
الحركة تنتمي إلى خمس دول وقارات مختمفة، من عقد اجتماع تمكنت في نيايتو من التوقيع 

.  عمى الميثاق التأسيسي الذي أطمق منظمة الشفافية الدولية
ونظرا إلى التأييد الكبير الذي تمتعت بو ىذه المنظمة الدولية غير الحكومية الوليدة، في  

ن أوساط المجتمع المدني العالمي، منذ المحظة األولى لوالدتيا، فسرعان ما جسدت ىذه العديد م
المنظمة حركة جماىرية عالمية مؤثرة، و بات عمييا أن تصبح مركزا لمتنسيق بين شعب و 
فروع تحاول أن تنشط لمكافحة الفساد في العديد من الدول و األقاليم باتساع العالم كمو، و 

وقع اختيار المؤسسين عمى برلين لتصبح مقرا رسميا لممنظمة عمى أن يتم ألسباب عممية 
االكتفاء بسكرتارية صغيرة يقودىا مجمس تنفيذي و آخر استشاري، تتولى التنسيق بين أنشطة 

 .الفروع التي تتمكن من إنشائيا في مختمف مناطق العالم
جماىرية و نخبوية ممموسة في  و الواقع أن منظمة الشفافية الدولية الوليدة وجدت ترحيبة 

عنيدة من  العديد من األوساط الدولية، بقدر ما واجيت نقدا الذعة، و تشكيكة عنيفة، و مقاومة
جانب أوساط أخرى عديدة، و السيما بين رجال األعمال و المتحدثين باسم الشركات الدولية 

ظمات الدولية الحكومية الكبرى بل و من جانب بعض التيارات النفذة داخل العديد من المن
و بين ىذا التأييد الجارف و المعارضة القوية، راحت ىذه . الكبرى، و عمى رأسيا البنك الدولي
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المنظمة الوليدة تتحسس طريقيا و تحاول بمورة أساليبيا و آلياتيا في کشف و محاربة الفساد 
 .أمال في العثور عمى أفضميا

 : وراء اىتماميا بالفساد، و من أىم ىذه األسبابو تعمن المنظمة أن ىناك أسباب تكمن  
 .أسباب إنسانية، فالفساد يعوق عمميات التنمية و يزيد من مستوى انتياكات حقوق االنسان -1
أسباب ديمقراطية، فالفساد يعوق عمميات الديمقراطية خاصة في الدول النامية و تمك التي  -2

 .تمر بالتحول
 .خمقية، فالفساد يعوق تكامل المجتمع أسباب -3
أسباب عممية ألن الفساد يشوه عمميات السوق و يحجب عن البشر ما يجب أن يحصموا  -4

 1 .عميو منافع ىذه العمميات
 :و أسست منظمة الشفافية الدولية في البداية عمى افتراضين رئيسين

لدوليون، و ممثمو الشركات العالمية يرى أن ألوان الفساد التي يمارسيا رجال األعمال ا األول،
الكبرى التي تعتمد أنشطتيا عمى التصدير لمخارج، ىي السبب الرئيسي لظاىرة الفساد الكبير، 

أي فساد السياسيين و كبار المسؤولين الرسمين في مختمف القطاعات، فالتنافس عمى فتح 
تتفنن في ابتداع طرق جديدة  األسواق بين ىذه الشركات العمالقة جعميا وفقا ليذا االفتراض،

لكسب الصفقات و المشروعات الكبرى، حتى لو لجأت إلى أساليب رخيصة و غير مشروعة 
مثل تقديم الرشاوى واليدايا إلى كبار السياسيين و ابتزازىم، و شراء ذمم كبار المسؤولين، ول 

 .لتنميةاسيما في دول العالم الثالث، مما يسبب في إلحاق أفدح األضرار بجيود ا
يرى أن المنظمات الدولية الحكومية الكبرى العاممة في مجاالت التنمية، و في رأسيا  الثاني،

مجموعة البنك الدولي، ال تولي االىتمام الكافي بيذا النوع الخطير من الفساد، وال تعمل عمى 
ح و تأسيسا عمى ىذين الفرضين را. مقاومتو من خالل البرامج و األنشطة التي يموليا
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المؤسسون لحركة مقاومة الفساد يحممون الغرب جانبا من المسؤولية فيما حدث، و يؤكدون 
 1 .عمى واجبو في المشاركة في الجيود الرامية إلى البحث عن حمول 

 GEORGE MOODYوكان رجل األعمال المتقاعد جورج مودي ستيوارت  
STUART  ،من الناشطين في الحركة، قد نشر في بداية التسعينات كتابا فضح فيو ،

الممارسات المستخدمة في ىذا الصدد من جانب كبار المصريين في العالم، و قد انتيز البعض 
ىذه الفرصة لمتشكيك فيما اصطمح عمى تسميتو بسمو مكانة الغرب و نظمو القيمية، مما أثار 

البعض راح يبحث عن مبرر أخالقي لمثل ىذه التصرفات زوبعة كبرى إلى درجة أن 
الالأخالقية، مدعيا وجود منظومة أخالق جديدة ترى أن مسؤولية رجل األعمال تأمين الوظائف 
لمعاممين لديو أوال وقبل كل شيء، حتى لو اضطر إلى تقديم الرشاوی الطرف ثالث من أجل 

 .تحقيق ىذا اليدف النبيل
الطبيعي أن الجانب األساسي ألىدافيا في مكافحة الفساد يتعمق وفي سياق كيذا، فمن  

بالفساد واإلفساد التي تمارسيا الشركات الدولية الكبرى، و كشفيا و فضحيا لمجميور أمال في 
توليد ما يكفي من الضغط األدبي و المعنوي لردع ىذه الشركات، و حمميا عمى تغيير 

 INTERNATIONALشرة دورية بعنوان و لذلك اقترح البعض إصدار ن. أساليبيا
BUSINESS MONITOR  لتكون سالحيا في معركتيا ضد الفساد، و أداتيا في تعبئة الرأي

 .2العام عن أساليب ممارسة الفساد و وسائل مكافحتو و القضاء عميو
غير أنو سرعان ما أظيرت المناقشات التي دارت داخل صفوف الحركة العالمية  

خارجيا، أن المنظمة يمكن أن تخسر مصداقيتيا إذا ما حصرت نفسيا في  المناىضة لمفساد و
نطاق رجال األعمال و التجارة وحدىم، فالفساد ظاىرة عامة يمكن أن تشمل كافة المين و 
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المواقع، بدءا من كبار الساسة و المسؤولين انتياء إلى صغار الموظفين الرسمين، والسيما من 
ما . جمارك، مرورا برجال الشرطة و المسؤولين عن األمنيعمل في قطاعات الضرائب وال

أظيرت ىذه المناقشات أن فضح و تعقب حاالت الفاسدين و المفسدين ميمة يمكن لمصحافة و 
وسائل اإلعالم األخرى أن تقوم بيا بشكل أفضل، و أن انخراط کوادر المنظمات الدولية غير 

خطر و ربما لممالحقات القضائية المستمرة و الحكومية في ميام من ىذا النوع قد يعرضيم لل
التي ال قبل ليم بيا، و في سياق كيذا بدأ كثيرون يدركون أن شخصية الفساد أو حصره في 

نطاق أفراد أو شركات أو أنشطة بعينيا، و التركيز عمى المواجية و الحرب و ليس عمى اقتراح 
و . عمى ىذا القدر من الشمول و التعقيد ظاىرة الحمول المدخل األنسب إلى التعامل بفاعمية مع

ىكذا راحت منظمة الشفافية الدولية تكشف و تطور وسائل جديدة لمتعامل مع ظاىرة الفساد 
بالتركيز عمى بحث كيفية تشخيصيا، و وسائل قياسيا، وطرق عالجيا، و سبل ضمان عدم 

 1 .إعادة انتاجيا
فعيل اتحاد عالمي لتحسين و تقوية أما ىدف المنظمة ىو الحد من الفساد عن طريق ت 

 :نظم النزاىة المحمية و العالمية، و تعتمد المنظمة عمى مبادئ إرشادية تتمخص في
إدراك أن مخاطر الفساد تتعدى حدود الحاالت الفردية، ولذا فيناك مسؤولية مشتركة و عامة  -

 .لمحاربة الفساد
اعتبار الحركة ضد الفساد حركة عالمية تتجاوز النظم االجتماعية و السياسية و االقتصادية  -

 .و الثقافية داخل كل دولة
االىتمام بمبادئ مثل المشاركة، الالمركزية، التنوع، المساءلة و الشفافية عمى المستوى  -

 .المحمي
عدم التحزبو   -

                                                           
حسن نافعة، دور المؤسسات الدولية و منظمات الشفافية في مكافحة الفساد، الفساد و الحكم الصالح، المرجع السابق،ص  - 1
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 .أن ىناك أسبابا عممية قوية و أخرى أخالقية لوجود الفساد إدراك -
و تعمل منظمة الشفافية الدولية عمى اختراق حاجز الصمت الذي يحيط بقضايا الفساد  

في الدول، ألنو غالبا ما يتورط فييا النظام السياسي في الدول مما يجعل األمور أكثر حساسية، 
التعاون و الشفافية في مكافحة الفساد، و ذلك لكون  فضال عن خمق مناخ قادر عمى المزيد من

المنظمة ال تبحث عن مذنبين لتقديميم لمقضاء و المحاكمة بل تعمل عمى تسييل معرفة رجال 
األعمال بمناخ االستثمار في الدول و كذا تكافؤ الفرص و زيادة الوعي لدى الدول من أجل 

فت انتباه الصحافة و وسائل اإلعالم القضايا كما تعمل المنظمة عمى ل. تحقيق تنمية مستدامة
الفساد من أجل تنوير الرأي العام المحمي و العالمي من خالل االعتماد عمى مبدأ الشفافية و 

 1 .النزاىة و اآلثار المترتبة عمى تمك اآلفة عمى مستوى االقتصاد الوطني
 :وىنالك أربعة عناصر لتحقيق استراتيجية منظمة الشفافية الدولية

بناء تحالفات عمى المستوى المحمي و اإلقميمي و العالمي تضم الحكومات، المجتمع  -1
 .المدني، القطاع الخاص من أجل محاربة الفساد الداخمي و الخارجي

. تنظيم و دعم الفروع المحمية لممنظمة التحقيق ميمتيا -2
 .المساعدة في تصميم و تنفيذ نظم النزاىة الفعالة -3
خاصة )تحميل و نشر المعمومات و زيادة الوعي العام باألضرار الميمكة لمفساد تجميع و  -4

 .عمى اإلنسان و التنمية االقتصادية( في الدول ذات الدخل المنخفض
 تمويميا: الفرع الثاني

و تعتمد المنظمة في تمويل أنشطتيا عمى التبرعات و اإلعانات التي يقدميا عدد ال  
من الييئات و المنظمات الحكومية و غير الحكومية، و المؤسسات االقتصادية کالبنك  بأس بو

، و الشك أن ىذه (برينج، جنرال موتورز، و كوداك)الدولي و األمم المتحدة، و شركات 

                                                           
محمد الموسم، دور منظمة الشفافية الدولية في مكافحة الفساد، الممتقى الوطني التمقي آليات حماية المال العام و مكافحة  - 1

 .237يحي فارس المنية ص. جامعة د 2009ماي  06-05الفساد، 
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المؤسسات ترى أن ىذا التمويل يحقق عوائد متعددة األبعاد، فمن ناحية يظير اىتماميا 
االقتصادية كنوع من الدعاية ليا، ومن ناحية أخرى فإن محاربة الفساد بالنواحي االجتماعية و 

يمكن أن يحقق ليا عوائد اقتصادية، تتمثل في توفير تكمفة العموالت و الرشاوى التي تضطر 
لتقديميا لبعض المسؤولين، لتمرير بعض الصفقات، وفوق كل ىذا و ذاك المساىمة في تدويل 

لق مجموعة من التشابكات تؤدي إلى اضطرار كافة الدول و سيطرة النموذج الغربي، و خ
لمخضوع لو كآلية من آليات النظام العالمي الجديد، فضال عن استخدام مثل ىذه المنظمة و 
تقاريرىا عن الفساد، كورقة ضغط عمى بعض الدول لتمرير قوانين تخدم مصالح الشركات 

 .متعددة الجنسيات أو المؤسسات الدولية
 آليات عمميا: لثالفرع الثا

أما عن الوسائل واآلليات، فقد طورت منظمة الشفافية الدولية وسائل و آليات عمل  
عديدة لمتعريف بظاىرة الفساد، و كشف أبعادىا، و تتبع أسبابيا و منابعيا، و اقتراح وسائل و 

 :طرق فعالة لمكافحتيا و التصدي ليا، و تتمثل أىم آلياتيا فيما يمي
 :ات عن الظاىرة و بمورة مناىج و أساليب جديد لقياسياجمع المعموم -
كان إقدام منظمة الشفافية الدولية عمى تجميع و تصنيف كم ىائل من المعمومات عن  

ظاىرة الفساد و نشره في كتاب مرجعي، أول عمل كبير لو صبغة عممية تقوم بو ىذه المنظمة، 
لغة، و لفت األنظار إليو، خاصة  وقد ترجم ىذا العمل عمى الفور إلى أكثر من عشرين

األوساط العممية و األكاديمية، و ساعد في رفع أسيم المنظمة عمى الفور، بعد أن دلل عمى 
جديتيا ليس فقط لدى الرأي العام و إنما أيضا لدى المنظمات الدولية التي كانت قد تابعت 

 1 .محاوالت تأسيسيا بقدر كبير من الريبة
ألساس الذي انطمقت منو المنظمة التبني عميو محاولتيا الرائدة في و يعتبر ىذا العمل ا 

بمورة ما أسمتو بالنظام الوطني لمنزاىة الذي يتضمن حصرا و تحديدا لمجمل العوامل و 
 المتغيرات التي يمكن أن تدخل في قياس درجة نزاىة أو استقامة أي نظام عمى المستوى

                                                           
 .214بن خمف السكارنة، المرجع السابق، ص  - 1
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المنظمة من االقتصادين بالتعاون مع االقتصادي قام أحد نشطاء  1995الوطني، وفي العام 
 Corruptionالعالمي الشيير فريديك بالتنج بابتكار مؤشر لقياس مدركات الفساد 

Perceptions Index  ،و يعتبر ىذا المقياس أكثر شيرة و استخداما عمى المستوى الدولي ،
دولة، فيو يقيم و يرتب الدول طبقا لدرجة إدراك وجود الفساد بين  180و ىو يغطي اآلن 

المسؤولين و السياسيين في الدولة، و ىو مؤشر مركب يعتمد عمى بيانات ذات صمة بالفساد تم 
خصصة قامت بيا مؤسسات مختمفة و مستقمة و حسنة تجميعيا عن طريق استقصاءات مت

جميع أنحاء العالم متضمنا  السمعة، و ىو يعكس أراء أصحاب األعمال و المحممين من
المتخصصين و الخبراء من نفس الدولة الجاري تقييميا، و يقوم البروفسور جون قراف 

ة الشفافية الدولية عمى المسدورف من جامعة باساو في ألمانيا و ىو باحث و مستشار المنظم
. العمل عمى مؤشرات ماركات الفساد بطمب من منظمة الشفافية الدولية

و من شأن ىذه المصادر إعطاء مسح حقيقي لمستويات الفساد في الدول مع ضرورة   
مراعاة شروط عند األخذ بيذه الدراسة و ىي توحيد مفيوم الفساد بناء عمى تعريف المنظمة لو 

ستخدام النفوذ لمحصول عمى منفعة شخصية، فيو مؤشر مركب مبني عمى تقييم و ىو إساءة ا
خبراء أو رجال أعمال أجانب، وىي تتدرج من درجة الصفر إلى عشرة، ووفقا ليذه المؤشرات 

فإن الدولة الخالية من الفساد كميا تنال عشر نقاط بينما الدول التي يستشري فييا الفساد بصورة 
 1 .امطمقة صفر

ى الرغم من أن ىذا المؤشر داللة عمى عن االنطباعات العالمية إزاء الفساد، مبنية وعل 
عمى دراسات أكاديمية و أرقام و خيرات ميدانية، إال أن ىذا المؤشر مبني عمى انطباعات و 

ليس تفاصيل دقيقة حول كل بمد و قد قالت منسقة برامج المنظمة في الدول العربية أروى 
عطي فكرة و لكن ال يجب أال يؤخذ المؤشر كأنو الكممة األخيرة في أن المؤشر ي: حسن

الموضوع ، وقد اعترفت أن ىذا المؤشر ال يعطي دائما الرؤيا الكاممة عن البمدان المشمولة في 
                                                           

محمد . أحمد صقر عاشور، قيام ودراسة الفساد في الدول العربية، مؤشر الفساد في األقطار العربية، إشكاليات القياس د - 1
الموس، المرجع السابق، ص  
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اإلحصاء حيث حسب رأييا يبين وجية واحدة من الظاىرة و ىي محاسبة من يأخذ الرشوة من 
من يعطي الرشوة " 1 :الشركات الدولية التي تعطييا، وأضافتدون التركيز عمى المسؤولين أو 

 . و المنيجية ليس أفضل من الذي يأخذىا، و لذلك عمينا مراعاة ذلك عن

                                                           
 129حسن أبشر الطيب، المرجع السابق، ص  - 1
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 اآلليات الوطنية لمكافحة الفساد: الفصل الثاني
نجد أن الفساد ظاىرة عالمية مست جميع الدول بما فييا الجزائر، و الدارس لحالة  

الجزائر يميز ثبلثة مراحل مرت بيا، ففي بداية االستقبلل ارتبط الفساد بالتوظيف و بامتبلك 
الفبلحية، و مع تنامي القطاع العام و تدخبلت المؤسسات االقتصادية واالجتماعية و لؤلراضي 

الدولة نظرا لضعف البرجوازية الوطنية وعدم قدرتيا عمى الريادة االقتصادية، تطورت 
بيروقراطية القطاع العام و تنامي بالموازاة اقتصاد الريع، وبعدىا تبنت الجزائر سياسة خوصصة 

ص الشفافية المرتبطة ببيع القطاع العام، المرافق العمومية، فأخدت تبرز قضايا انعدام أو نق
 1.وكذلك قضايا تدبير المرافق العمومية

فعرفت الجزائر منذ التسعينات تحوالت و أحداث ىامة كادت أن تعصف بكيان الدولة  
ككل، و مع بداية دخول األلفية الثالثة شيدت الجزائر إصبلحات عميقة مست كل المستويات، 

دفو بناء الفكر المؤسساتي و الحفاظ عميو من خبلل المراجعة الجذرية ىذا البرنامج الذي كان ه
لممنظومة القانونية برمتيا، لكن في الوقت الذي كانت فيو خبليا اإلصبلحات تحقق مكاسب، 

، و ظيرت العديد من الممارسات الفاسدة في ظل ىذه 2كانت جرائم تتزايد بشكل غير مسبوق
ائري عمى مكافحة الفساد من خبلل مجموعة من اآلليات و التغيرات، لذلك عكف المشرع الجز

 .التدابير، و يمكن تقسيم ىذه اآلليات إلى آليات تشريعية و أخرى مؤسساتية
 
 
 
 

                                                           

 لمكافحة القانونية اآلليات حول الوطني الممتقى معالجتو، اساسی و الجزائري القانون في الفساد مكافحة محمد، منوالی - 1
 .1 ص ورقمة، الحقوق قسم االقتصادية العموم و الحقوق كمية مرباح قاصدي جامعة 2018 ديسير 03  -02 الفساد

 وزارة ،60 العدد القضاة، نشرة الدولي، القانون ضوء في الجزائري التشريع في ومكافحتو الفساد من الوقاية مراد، ىتل - 2
 77 ص ،20 الجزائر، التربوية أشغال الوركتي السيرات المحمل
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 اآلليات التشريعية: المبحث األول
من خبلل قراءة قانون الوقاية من الفساد و مكافحتو، نص المشرع عمى مجموعة من  

، و تدابير ردعية أو قمعية (ولالمطمب األ)فساد منيا تدابير وقائية التدابير لمنع و مكافحة ال
 (.المطمب الثاني)

 التدابير الوقائية: المطمب األول
إن السياسة الوقائية أو التدابير الوقائية جزء ال يتجزأ من السياسة الجنائية و التي تتخذ  

الجزائري في القانون الخاص قبل وقوع الجريمة فيي تدابير و إجراءات نص عمييا المشرع 
، إذ تشتمل عمى جممة من القواعد التي يتعين عمى اإلدارة 1بالوقاية من الفساد ومكافحتيا

العمومية و مستخدمييا مراعاتيا لضمان النزاىة و الشفافية في تسيير الشؤون العامة وفي 
الوقائية عمى القطاع العام العبلقات التي تربط الييئات العمومية بالمواطنين و لم يقصر القواعد 

وممثمي الدولة فحسب بل تعدت ذلك إلى القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسية لمسمطات 
 .2العمومية في شتى مجاالت الحياة العامة

، ثم التدابير الوقائية في (الفرع األول) و عميو سأعالج التدابير الوقائية في القطاع العام  
 (.ني الفرع الثا)القطاع الخاص 

 التدابير الوقائية الخاصة بالقطاع العام: الفرع األول
إن من الشروط األساسية لمتنمية االقتصادية الشفافية و المساءلة فإذا غاب ىذين  

المفيومين استفحل الفساد في المجتمع و بالتالي تصبح عممية المكافحة أمرا مستعصية ألنو 
د من وجود تدابير وقائية تعزز قيم الشفافية و يرتبط بباقي أشكال الجريمة، لذلك كان الب

ق وف  3المادة )المساءلة و ترتقي بمستوى نظم اإلدارة العامة، و التي تتعمق أساسا بالتوظيف 
                                                           

فايزة ميموني ، خميفة موراد، السياسة الجنائية المشرع الجزائري، دراسات قانونية، مركز البصيرة، دار الخمدونية النشر و  - 1
 50ص  2010التوزيع، الجزائر، 

لمتعمق بالوقاية من الفساد و ا 2006فبراير  2المؤرخ في  01-06رشيد مزاري، بطاقة تحميمية حول أحكام القانون رقم  - 2
، وزارة العدل الديوان الوطني لشغال التربوية الجزائر، 60مكافحتو و كذا المراسيم الرئاسية المطيقة لو، نشرة القضاة، العند 

 ۔68، ص 2006
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، إقرار مدونات قواعد سموك الموظفين، (ق وف م  6، 5، 4، التصريح بالممتمكات المواد (م
مومية، و فيما يمي تفصيل عن كل ىذه إلى جانب النص عمى إجراءات خاصة بالصفقات الع

 .1التدابير الوقائية
إن الوظيفة العامة ىي وسيمة لتقديم الخدمات لممواطنين و إشباع الحاجات و :  التوظيف: أوال

خدمة الصالح العام و يقوم موظفو الدولة بدور حيوي ىام، فمستوى الدولة إنما يحدده في واقع 
 من حيث الفكر و السموك و الوعي، وألجل تحقيق الدولةاألمر مستوی موظفييا العموميين 

لسياستيا و النيوض باإلدارة العامة تمجأ إلى وضع القواعد المنظمة إلجراءات تعيين الموظفين 
 2 .و التي تكفل امتياز أفضل العناصر الصالحة لتنفيذ الميام المطموبة منيا

يف مستخدمي القطاع العام و في تسيير و عميو نصت المادة الثالثة من ق وفم، يراعى في توظ
 :حياتيم المينية القواعد اآلتية

 . مبادئ النجاعة و الشفافية و المعايير الموضوعية مثل الجدارة و اإلنصاف و الكفاءة -1
اإلجراءات المناسبة الختيار و تكوين األفراد المرشحين لتولي المناسب العمومية التي تكون  -2

 .أكثر عرضة لمفساد 
 .أجر مبلئم باإلضافة إلى تعويضات كافية -3
إعداد برامج تعميمية و تكوينية مبلئمة لتمكين الموظفين العموميين من األداء الصحيح و  -4

 .النزيو و السميم لوظائفيم و إفادتيم من تكوين متخصص يزيد من وعييم بمخاطر الفساد
ة الدولة وقمبيا النابض، فالمشرع الجزائري يدرك أن الموظف العمومي ىو عصب حيا 

لذلك أكد عمى ضرورة اختياره وفقا لمعايير دقيقة تضمن سبلمتو ممن أي ميول نحو االعتداء 
عمى نزاىة الوظيفة العمومية، ومن تمك المعايير أن يختار الموظف وفقا لمبادي النجاعة و 

ار المترشح األقل الشفافية و المعايير الموضوعية مثل الجدارة و االنصاف، فبل يجوز اختی

                                                           

 30ي، خميقة موراد، المرجع السابق، ص نقايرة ميمور - 1

حاجة عبد العالي، اآلليات القانونية لمكافحة الفساد اإلداري في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شيادة  ، العالي عبد حاحة - 2
 .333 ص ،12012/2013دكتوراه في القانون كمية الحقوق ، محمد خيضر، بسكرة، 
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كفاءة و نجاعة، كما ال يسوغ أيضا اختيار الموظف وفقا لمعايير شخصية كالقرابة أو الجوار 
أو الصداقة أو اعتبارا العصبية أو قبيمة، و إنما يختار الموظف األكفأ و األجدر و األكثر 

التي يقضييا في  نجاعة وفقا لما تثبتو المسابقات و االمتحانات، فضبل عمى الفترة التجريبية
و يجب مراعة قواعد العمومية والتجريد و الشفافية و الوضوح، . 1المنصب الذي يترشح لو

بحيث ال يشوبيا أي ليس من شأنو المساس بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص عند تعيين الموظفين 
 1996ر من دستو 51، ويعتبر مبدأ المساواة من المبادئ الدستورية ، حيث نصت عميو المادة 

يتساوى جميع المواطنين في تقمد الميام و الوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى : بقوليا
في سائر القوانين األساسية لموظيفة العامة و منيا  كما أدمج" غير الشروط التي يحددىا القانون

يخضع التوظيف إلى مبدأ المساواة في االلتحاق بالوظائف :" من 74ق و عج في المادة 
  .العمومية

كما يجب احترام مبدأ الشفافية في االختيار، وتعني الشفافية الوضوح و الدقة و اتباع  
القواعد و األنظمة السموكية و اآلليات المعتمدة من قبل الدولة في تسير شؤونيا، فالشفافية 

الضبابية تتصل خاصة بالنظم و اإلجراءات العممية التي تقترض العمنية المنافية لكل األعمال 
و إذا كان اختيار الموظف األصمح من الخطورة بمكان، فإن أمره يزداد خطورة . المؤدية لمفساد

عمى وجوب اتخاذ  إذا تعمق بتولي المناصب األكثر عرضة لمفساد، من أجل ذلك شدد المشرع
و حسن اختيار . 2اإلجراءات المناسبة و تكوين األفراد المرشحين لتولي مثل ىذه المناصب

 3 .الموظفين طبقا لمعايير و ضوابط يسيم في بناء إدارة منظمة
ولقد كرس المشرع الجزائري في قانون الوظيفة العامة ضمانة ىامة تكفل تجسيد مبدأ  

التي تعد الميدان الحقيقي لحمايتو، " المساواة من الناحية العممية ويتعمق األمر بنظام المسابقة 
                                                           

 مذكرة ومكافحتو الفساد من الوقاية قانون ظل في العمومية الوظيفة النزاىة الجنائية الحماية نور الصفيق، بين رمي - 1
 . 63 ص ، 2013-2012 ورقمة، مرباح قاصدي جامعة السياسية، العموم و الحقوق كمية جنائي قانون ماجستير

 .64رمزي لين الصديق، المرجع السابق، ص  - 2
حية في مكافحة الفساد، األطر القانونية و الثقافية  عادل عبد العزيز السن، دور الثقافة التنظيمية و العدالة االجتيا - 3

 138، ص 2013التنظيمية لمكافحة الفساد، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، جامعة الدول العربية، 



 اآلليات الوطنية لمكافحة الفساد :                                                            الفصل الثاني 
 

73 
 

عمى طرق االختيار و أعطتيا األولوية في  06/03م من األمر رق 80حيث نصت المادة 
الترتيب و جعمت منيا مبدأ عامة في االختيار، وتعتبر المسابقات أفضل الطرق الختيار 

الموظفين نظرا لمعديد من االعتبارات، أىميا عدم ترك السمطة التقديرية لئلدارة التي تمتزم بما 
الذي يحدد كيفيات تنظيم  2012أفريل  25في  المؤرخ 12/194ورد في المرسوم التنفيذي رقم 

المسابقات و االمتحانات و الفحوص المينية في المؤسسات و اإلدارات العمومية واجرائيا ، 
فضبل أنو يتم التعيين في الوظائف عمى أساس الجدارة بما يضمن اختيار أفضل العناصر 

من المرسوم التنفيذي رقم  26الصالحة لشغل الوظائف، حسب درجة االستحقاق وفقا لممادة 
 1 .السالف الذكر  112/194

و بعد اختيار الموظفين المناسيين، يمزم أن تيتم اإلدارات بعقد دورات تدريبية ليم،   
 فالتدريب ىو نوع من التطبيع االجتماعي لمموظفين، و يراعى أن تكون تمك الدورات توجييية

تعيين الموظفين يتعرفون من خبلليا عمى إرشادية مستمرة، و من الضروري أن تعقد فور 
 2 .واجباتيم و حقوقيم ومزايا عمميم حتى يكونوا أقدر عمى مسايرة عمميم

و يجب مراعاة الحالة االقتصادية لمموظفين، ذلك أن انخفاض مستوى الرواتب و  
اد األجور المدفوعة موظفي الدولة يعد ىو اآلخر من األسباب الرئيسية النتشار ظاىرة الفس

داخل األجيزة الحكومية، و خصوصا إذا كان راتب الموظف ال يمكنو من توفير العيش الكريم 
لو و ألفراد أسرتو، فإن ذلك سيدفعو لمبحث عن مصادر أخرى ألجل زيادة دخمو و لمواجية 

متطمبات الحياة، و ىذا ما يؤدي بو إلى المجوء إلى الرشوة و الفساد و انتشار ىا نتيجة 
ثل ىؤالء الموظفين لقبوليم الرشوة والتعامل بيا، إن أفضل عبلج لمثل ىذه الحالة و النحراف م

ىو دراسة رواتب و أجور و إجراء تعديبلت البلزمة عمى سمم أو درجات الرواتب من حين 
                                                           

بدري مباركو، الضمانات القانونية السيدة المساواة في االلتحاق بالوظائف العمومية في الجزائر، يوم دراسي حول شرح  - 1
ن تنظيم مفتشية الوظيفة م 12/194لكيفيات واإلجراءات الجديدة التنظيم المسابقات عمى ضوء المرسوم التنفيذي رقم ا

 .6، 5، ص 2012أكتوبر  30العمومية، بيوم 
 التنظيمية ةالثقافي و القانونية األطر الفساد، مكافحة في االجتماعية العدالة و التنظيمية الثقافة دور السن، العزيز عبد عادل - 2

 139 ص السابق، المرجع الفساد، لمكافحة
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آلخر و ما يتناسب مع مستويات المعيشة و ظروف السوق لكي يتمكن الموظف الحكومي من 
 1 .مرة في أسعار السمع و الخدمات وألجل تأمين الحياة الحرة الكريمةمواجية االرتفاعات المست

فبلبد من تكافؤ األجور طبقا لممؤىل و الخبرة و مستويات التدريب و معدالت األداء، و  
القضاء عمى التفاوت الشديد، و أن ترتبط سياسة األجور بشكل مباشر باإلنتاجية، و أن تستند 

لضوابط العادلة و المحفزة عمى العمل، من خبلل صرف حافز إلى مجموعة من المعايير وا
 2 .الجودة مع توضيح نوع اإلجادة التي أداىا الموظف و استحق عنيا ىذا الحافز 

من بين التدابير التي أرساىا المشرع لموقاية من الفساد ىي :  التصريح بالممتمكات: ثانيا
المبلحظ أن ىذا التدبير کرسة المشرع قبل إصدار تصريح الموظفين العموميين بممتمكاتيم، و 

تشريع خاص يتضمن  1997القانون الخاص بالوقاية من الفساد و مكافحتو، حيث صدر سنة 
األحكام المتعمقة بالتصريح بالممتمكات غير أن ىذه األخيرة أدرجت في القانون المتعمق بالوقاية 

كات الموظفين ىو من متطمبات ضمان من الفساد، وقد اعتبر المشرع أن التصريح بممتل
نزاىة  الشفافية في الحياة السياسية و الشؤون العمومية و حماية الممتمكات العمومية و ضمان

 3.األشخاص المكمفين بالخدمة العامة، و قد ألزم المشرع الموظف العمومي بالتصريح بممتمكاتو
 :ن تصنيفيم إلى ثبلث فئات رئيسيةأما بالنسبة لؤلشخاص الممزمين بالتصريح بممتمكاتيم يمك

و تتضمن األشخاص المنتمين لمسمطات الثبلث لمدولة أي السمطة التنفيذية ،  :الفئة األولى -1
التشريعية والقضائية إضافة إلى األشخاص األعضاء في المؤسسات الدستورية و الييئات 

العمومية الوطنية، وبالنسبة ليذه الفئة نجد أن المشرع قد ذكر عمى سبيل الحصر قائمة ىؤالء 
 :ريح بممتمكاتيم و ىم األشخاص الممزمين بالتص

                                                           

 العموم مجمة الحكومية، الوظائف في اإلداري الفساد فرص تقميل في الوظيفية األخبلقيات أتر المطيف، عبد فخري أساور - 1
 www.ulm.nl/b54.ham الموقع  عمى ،12 ص ،9 العدد جويمية، الرابعة، السنة االنسانية،

 التنظيمية الثقافية و القانونية األطر الفساد، مكافحة في االجتماعية العدالة و التنظيمية الثقافة نور السن، العزيز عبد عادل - 2
 143 ص السابق، المرجع الفساد، لمكافحة

 لمكافحة القانونية اآلليات حول الوطني الممتقى ومكافحتو، الفساد من لموقاية كالية بالممتمكات التصريح شريفی، محمد - 3
 .2 ص ، الحقوق قسم االقتصادية العموم و الحقوق كمية ورقمة مرباح قاصدي جامعة ، 2008 ديسمبر 03  -02 الفساد

http://www.ulm.nl/b54.ham
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.  رئيس الجميورية، رئيس الحكومة و أعضائيا، السفراء و القناصمة -أ
.  الوالة ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحمية المنتخبة -ب
.  أعضاء البرلمان و ىم نواب المجمس الشعبي الوطني و أعضاء مجمس األمة -ج
.  القضاة -د

.  ضائورئيس المجمس الدستوري و أع -ه 
.  محافظ بنك الجزائر -و
 .رئيس مجمس المحاسبة -ك
من الموظفين العموميين لم يتم تحديدىم في التشريع بل أحال ق و فيم عمى  :الفئة الثانية -2

ىذه الفئة تشمل جميع الموظفين العموميين الذين يشغمون مناصب أو وظائف عميا في . التنظيم
.  227-90الدولة، وقد تم تحديد قائمة ىذه الوظائف في المرسوم التنفيذي رقم 

عوان العموميين الممزمين بالتصريح بالممتمكات، وقد صدر و تشمل جميع األ :الفئة الثالثة -3
 .قرار عن المدير العام لموظيفة العمومية يحدد قائمة ىؤالء األعوان

:  ومن بين ىؤالء الموظفين عمى سبيل المثال 
(  وزارة المالية و التجارة و النقل  )المفتشين و المراقبين -أ

(  وزارة الطاقة والمناجم ) المكمفين بشرطة المناجم  الميندسين -ب
 (وزارة الداخمية)محافظ و عمداء الشرطة  -ج
ويبلحظ عمى ىؤالء الموظفين أن ليم عبلقة مباشرة باألشخاص المواطنين عند  

خضوعيم لمرقابة من ىؤالء الموظفين و بالتالي يحتمل استغبلل سمطتيم ونفوذىم لطمب منافع 
 1 .غير مستحقة

لكن كيف تتم عممية التصريح و ما محتواه، و ما اليدف من عممية التصريح؟   

                                                           

 .3 ص السابق، المرجع شريفی، محمد - 1
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يكون التصريح الخاص بكل من رئيس الجميورية ، أعضاء  :كيفية و محتوى التصريح -1
البرلمان، رئيس المجمس الدستوري و أعضائو، رئيس الحكومة و أعضائيا، رئيس مجمس 

السفراء، القناصمة، الوالة والقضاة أمام الرئيس األول لممحكمة المحاسبة، محافظ بنك الجزائر، 
العميا، و ينشر محتوى ىذه التصريحات في الجريدة الرسمية في ظرف الشيرين التاليين لتاريخ 
انتخاب المعنيين أو تسمميم مياميم، إال أنو يبلحظ أن لم يتم نشر التصريح بالممتمكات ألغمب 

يس الجميورية و رئيس الحكومة ، و لم ينص المشرع النص عمى ىؤالء الموظفين ما عدا رئ
 .ىذه الحالة

أما بالنسبة لمفئة الثانية وىم الموظفين الذين يشغمون مناصب أو وظائف عميا في الدولة  
فيكون التصريح بالممتمكات أمام السمطة الوصية خبلل الشير الذي يعقب تاريخ تنصيبو في 

نتخابية، كما يتم التصريح بالممتمكات عند نياية العيدة االنتخابية أو وظيفتو أو بداية عيدتو اال
 .عند انتياء العيدة االنتخابية أو عند انتياء الخدمة

أما بالنسبة لمفئة الثالثة وىم الموظفين أو األعوان العمومين المحددين في القرار المؤرخ  
لكات أمام السمطة السممية المباشرة ، السابق ذكرىا، يكون التصريح بالممت 2007أفريل  23في 

التي يخضعون إلييا، ثم بعد ذلك يودع التصريح مقابل وصل من قبل السمطة الوصية أو 
 1 .السممية لدى الييئة الوطنية لموقاية من الفساد ومكافحتو في آجال معقولة

ائف أما بالنسبة لمتصريح بالممتمكات المتعمق بالموظفين الذين يشغمون مناصب و وظ 
معرضة لمخاطر الفساد، قد تم تنصيب فريق عمل تحت إشراف المديرية العامة لموظيفة 

لموقاية من  العمومية بمشاركة ممثمي مختمف الدوائر الوزارية و ممثمين عن الييئة الوطنية
الفساد و مكافحتو بيدف تحيين قائمة األعوان العموميين الذين يشغمون مناصب و ووظائف 

 .الفساد، وذلك بغية إخضاعيم إللزامية التصريح بالممتمكات معرضة لمخاطر

                                                           

 371المرجع السابق، ص  حاحة معيد العالي ، - 1
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ويأتي تحيين ىذه القائمة استجابة لمتطورات التي عرفتيا القوانين الخاصة    
لمختمف قطاعات الوظيفة العمومية من جية و كذا شروع الييئة الوطنية لموقاية من الفساد و 
مكافحتو في ممارسة مياميا من جية أخرى، وفي ىذا إطار، فقد تم تكميف كل قطاع وزاري 

لخاضعين ليذا التصريح، مع األخذ بعين االعتبار بعض المعايير بإعداد قائمة الموظفين ا
 :األساسية لتحديد مخاطر التعرض لمفساد و التي يمكن تمخيصيا في ثبلث نقاط

أىمية الميام والواجبات و مدى تأثير االنحرافات المحتممة في تأديتيا عمى المجالين  -1
 .االقتصادي و االجتماعي

مي بمبادئ الموضوعية و النزاىة في حال تعارض ممارسة ميامو مدى تمسك العون العمو -2
 .العمومية مع مصالحو الشخصية

 .غياب أو نقص في أنظمة الرقابة الداخمية و تأثيرىا عمى أداء الميام والنشاطات اإلدارية -3
إن التصريح بالممتمكات ليذه الفئة من الموظفين ال يجب أن يكل بأي حال من األحوال  -4

را تعسفيا في حقيم، بل ىو يعبر بالعكس عن ضمان الشفافية و النزاىة و الموضوعية في تدبي
إال أنو يبقى من الضروري إدماج إلزامية التصريح . تسيير و إدارة الشؤون العمة لممواطن

بالممتمكات في إطار أوسع يشمل كل الوسائل و المعطيات التي تضمن السير األحسن لممرفق 
الداخمية ومدونات أخبلقيات المينة، و بتسميط اإلجراءات اإلدارية و فتح قنوات  العام كالرقابة

  .االتصال مع متعاممي الخدمة العمومية من مواطنين و مؤسسات 
يحوي التصريح بالممتمكات جردة لؤلمبلك العقارية و المنقولة :محتوى التصريح بالممتمكات -2

و في الشيوع سواء كانت موجودة في الجزائر أو في التي يحوزىا المكتتب أو أوالده القصر ول
              أما فيما يخص شكل التصريح فيكون طبقا لنموذج حده المرسوم الرئاسي رقم الخارج،

، و يحوي ىذا التصريح ىوية الموظف المصرح 2006نوفمبر  22المؤرخ في  414  -06
حتيا و أصل الممكية و تاريخ ووصف األمبلك العقارية من حيث موقعيا طبيعتيا و مسا



 اآلليات الوطنية لمكافحة الفساد :                                                            الفصل الثاني 
 

78 
 

اقتنائيا، و كذلك األمبلك المنقولة و طبيعتيا و أصل ممكيتيا و مبمغ السيولة النقدية وأية أمبلك 
 .1أخرى دون نسيان ذكر تاريخ التعيين و تاريخ التصريح و مكانو و توقيع المصرح

بالممتمكات في ضمان يتمثل اليدف من التصريح : الهدف من التصريح بالممتمكات-3
الشفافية في الحياة السياسية و الشؤون العمومية، و حماية الممتمكات العمومية و صون نزاىة 

  .األشخاص المكمفين بخدمة عمومية
 إقرار مدونات قواعد سموك الموظفين: ثالثا

من أجل دعم مكافحة الفساد، تعمل الدولة و المجالس المنتخبة و الجماعات المحمية و  
عمى  المؤسسات والييئات العمومية و كذا المؤسسات العمومية ذات النشاطات االقتصادية

تشجيع النزاىة و األمانة و كذا روح المسؤولية بين موظفييا و منتخبييا، السيما من خبلل 
وضع مدونات و قواعد سموكية تحدد اإلطار الذي يضمن األداء السميم و النزيو و المبلئم 

مية و العيدة االنتخابية و األخبلق ىي مجموعة من المبادي المدونة تأمر لموظائف العمو
وتنيي عن سموكيات معينة تحت ظروف معينة و ىي انعكاسات القيم التي يتخذىا األفراد 

 .كمعايير تحكم سموكياتيم
مدونة السموك ىي معايير األخبلقيات وسموكات العمل في إطار المؤسسات العامة تحدد  

فييا مجموعة السموكات و القيم الواجب مراعاتيا أثناء ميماتيم و في عبلقاتيم  لمعاممين
بالجميور، و ترتبط ىذه المدونة بنظام الخدمة المدنية بحيث يمكن ضمان أكثر فاعمية لمقوانين 

 .و تتميز المدونات عن النصوص القانونية بأنيا التزام. في ىذا المجال
بإببلغ الجيات المختصة، و بالطرق القانونية، عن أي شخص، بغض النظر عن  االلتزام -1

منصبو، يقوم بنشاط غير قانوني أو غير أخبلقي أو أي سموك يمكن أن يوصف بالفساد أو 
 .سوء المعاممة أو الغش أو الرشوة أو غيرىا من االنتياكات أو لمقواعد األخبلقية
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لقة بالشؤون المالية و الييكل التنظيمي و األنشطة و قوائم االلتزام بإتاحة المعمومات المتع -2
الموظفين و الشركاء و تيسير االطبلع عمييا لمجميور، وبذل كافة الجيود إلحاطة الجميور 

 .باألعمال التي تقوم بيا المؤسسة و مصادر مواردىا و أوجو صرف تمك الموارد
أو عمولة مباشرة أو بالواسطة من جيات االمتناع عن قبول أية ىدية أو مكافأة أو منحة  -3

أشخاص بغرض تقديم تسييبلت أو معمومات لتحقيق مصالح شخصية أو عائمية أو حزبية أو 
 .المكاسب مادية

يحظر عمى موظفي جميع القطاعات االستفادة من المعمومات الداخمية لمؤسساتيم التي  -4
 .شكل مخالف لمقانونيعممون فييا بيدف تحقيق منفعة خاصة ليم أو لغيرىم ب

التعامل و أمانة في حالة اكتشاف قضايا الكسب غير المشروع بحيث تقدم البيانات و  -5
اإليضاحات المتوفرة لدى المؤسسة بمصداقية لمجيات المعنية دون أن تعتمد إلى التضميل أو 

 .الخداع أو المحاباة
نع التدخل السياسي في عممية تبني إجراءات توظيف و ترقية معمنة في جميع القطاعات تم -6

 .التوظيف و الترقية
استقبال شكاوي المواطنين و التحقيق فييا بجدية وفقا لقواعد السموك الواردة في المدونة، و  -7

عمى الموظف المسؤول عن تمقي الشكاوي مخاطبة صاحب الشكوى بما تم التوصل إليو في 
 1 .عممية التحقيق

العديد من مدونات السموك و األخبلق الخاصة بمين  وقد قام المشرع الجزائري بسن 
 : مختمفة متعمقة بمكافحة الرشوة و الفساد، و تتمثل أىميا في

           المدونة العامة لقواعد سموك الموظفين المكمفين بإنفاذ القوانين الموقعة بتاريخ -8
17/ 12/1979 . 
.  مدونة أخبلقيات الوظيفة العمومية -9
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.  أخبلقيات مينة القضاة مدونة -10
 .مدونة أخبلقيات مينة الشرطة -11

 التدابير الوقائية في القطاع الخاص: الفرع الثاني
إن القطاع الخاص شريك في العممية التنموية ألي بمد، لذلك كان من الضروري االلتزام  

خذ تدابير لمنع أكد عمى أن تت بالتدابير الوقائية في ىذا القطاع، لذلك نجد المشرع الجزائري
ضموع القطاع الخاص في الفساد، و النص عند االقتضاء عمى جزاءات تأديبية فعالة و مبلئمة 

و ردعية تترتب عمى مخالفتيا، و ليذا الغرض يجب أن تنص التدابير المذكورة، السيما عمى 
 :ما يأتي
  الخاص المعنيةتعزيز التعاون بين األجيزة التي تقوم بالكشف و القمع و كيانات القطاع. 
 1تعزيز وضع معايير و إجراءات بغرض الحفاظ عمى نزاىة كيانات القطاع الخاص المعنية ،

بما في ذلك مدونات قواعد السموك من أجل قيام المؤسسات و كل المين ذات الصمة 
بممارسة نشاطاتيا بصورة عادية و نزيية و سميمة، لموقاية من تعارض المصالح و تشجيع 

ارسات التجارية الحسنة من طرف المؤسسات فيما بينيا و كذا في عبلقاتيا تطبيق المم
 .التعاقدية مع الدولة

 تعزيز الشفافية بين كيانات القطاع الخاص  .
 الوقاية من االستخدام السيء لئلجراءات التي تنظم كيانات القطاع الخاص  .
 تدقيق داخمي لحسابات المؤسسات الخاصة. 
 أن تساىم معايير المحاسبة وتدقيق الحسابات المعمول بيا في القطاع الخاص في  و يجب

 :الوقاية من الفساد و ذلك بمنع ما يأتي
 مسك حسابات خارج الفاتر  .
 إجراء معامبلت دون تدوينيا في الدفاتر أو دون تبيينيا بصورة واضحة. 

                                                           

 8 ص السابق، المرجع قاسمي، امال - 1



 اآلليات الوطنية لمكافحة الفساد :                                                            الفصل الثاني 
 

81 
 

  عمى الوجو الصحيحتسجيل نفقات وىمية أو قيد التزامات مالية دون تبين غرضيا 
 استخدام مستندات مزيفة. 
  منصوص عمييا في التشريع االئتبلف العمدي لمستندات المحاسبة فبل انتياء اآلجال ال

  .التنظيم المعمول بوو
تمثل مشاركة المجتمع المدني في الوقاية من جرائم الفساد الصورة الثانية من صور  

الوقاية، أي الوقاية غير المباشرة من الجريمة، و ليست ىذه الصورة أقل من صورة الوقاية 
المباشرة بل إنيا ومع بطء تحقق نتائجيا ربما تفوقيا أىمية لذلك أكد المشرع الجزائري في المادة 

يجب تشجيع مشاركة المجتمع المدني في الوقاية من الفساد : عمى أنو 06/01القانون من  15
 :و مكافحتو بتدابير مثل

اعتماد الشفافية في كيفية اتخاذ القرار و تعزيز مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون  -أ
 .العمومية

 .معإعداد برامج تعميمية و تربوية و تحسيسية بمخاطر الفساد عمى المجت -ب
تمكين وسائل اإلعبلم و الجميور من الحصول عمى المعمومات المتعمقة بالفساد، مع  -ج

مراعاة حرمة الحياة الخاصة و شرف وكرامة األشخاص، و كذا مقتضيات األمن الوطني و 
من نص المادة أن المشرع لم يقصد حصر مشاركة  و واضح. النظام العام و حياد القضاء

يمكن لممجتمع  المجتمع المدني في التدابير المذكورة فقط، و إنما قصد تصريحا التمثيل، و عميو
المدني المشاركة في العممية الوقائية من خبلل التربية، التعميم و التثقيف، اإلعبلم، التوعية، 

 1 .إعبلن الحقائق
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 التدابير القمعية لمواجهة ظاهرة الفساد: المطمب الثاني
وستتم دراسة التدابير القمعية لمواجية الفساد من خبلل صور تجريح أفعال الفساد و  

، و اتخاذ اإلجراءات المناسبة لمتحري و البحث (الفرع األول)إسقاط العقوبات المتناسبة معيا 
 (.الفرع الثاني)تتناسب مع تطورات الفساد 

 التجريم و الجزاء لمواجهة ظاهرة الفساد: الفرع األول
دأب المشرع الجزائري عمى مكافحة جرائم الفساد منذ االستقبلل في قانون العقوبات ما  

، و بعد انضمام الجزائر إلى اتفاقية مكافحة الفساد عن طريق المرسوم 134و  119بين المواد 
قام المشرع الجزائري بإصدار قانون خاص  2004أفريل  19المؤرخ في  128/ 04الرئاسي 

فما الجديد الذي السياسة الجنائية لممشرع الجزائري في عممو عمى مكافحة  بمكافحة الفساد،
الفساد؟ لذلك سوف أعالج الجرائم التقميدية التي كانت موجودة حتى قبل صدور القانون الخاص 
بمكافحة الفساد، ثم أبين الجرائم المستحدثة بموجب القانون السابق ذكره، ثم قراءة في السياسة 

 .انتيجيا المشرع العقابية التي
وىذه الجرائم كانت موجودة حتى قبل استحداث قانون خاص بمكافحة : 1الجرائم التقميدية : أوال 

دا، و الوقوف عمى االختبلف بين التجريم الكبلسيكي في جالفساد وستتم دراسة كل جريمة عمى 
مية أو الحكمة من قانون العقوبات و القانون الخاص بمكافحة ومنع الفساد من أجل إبراز األه

و تتمثل في الرشوة، االختبلس، الغدر، اإلعفاء و . وجود قانون خاص بمكافحة الفساد
 .التخفيض غير القانوني من الضريبة أو الرسم، استغبلل النفوذ، أخذ فوائد بصورة غير قانونية

 من ق وف م و تقابل المواد 25و ىي الجريمة المنصوص عمييا في المادة  :الرشوة -1
و الرشوة ىي اتجار الموظف العام في . الممغاة من ق ع 129و 127مكرر،  126، 126

أعمال وظيفتو  أعمال وظيفتو ، وذلك بتقاضيو أو قبولو أو طمبو مقاببل نظير قيامو بعمل من
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فالرشوة ىي نوع من اتجار الموظف في أعمال وظيفتو أو استغبلليا عمى وجو 1. أو امتناعو
ا يتصل بيا من سمطة أو عمل لبلستفادة بغير حق عن طريق االتفاق بين معين أو انتياز م

الموظف وصاحب الحاجة أو التنسيق معو عمى قبول ما عرضو صاحب المصمحة من فائدة أو 
عطية أو ىدية أو وعد بيا نظير قيامو بأداء عمل متعمق بالوظيفة أو الخدمة العامة أو 

 2 .يفتو أو اختصاصواالمتناع عن القيام بعمل من أعمال وظ
و تعرف أيضا بأنيا قيام الموظف بأخذ أو قبول أو طمب مقابل معين، لو قيمة مادية أو  

معنوية، لمقيام بعمل من اختصاصو بحكم وظيفتو، أو االمتناع عن عمل من اختصاصو كذلك، 
 3 .أو لئلخبلل عمى أي نحو بمقتضيات واجبات وظيفتو

فالرشوة ىي االتجار بالوظيفة أو بالمنصب و االخبلل بواجب النزاىة الذي يستوجب  
 25/2 وقد تضمنت المادة .التحمي بو من طرف كل من تولى وظيفة عمومية أو خدمة عمومية

كل موظف عمومي طمب أو : من ق وف م ىذا المعنى حينما عرفت الموظف المرتشي بنصيا
 4 .ألداء عمل أو االمتناع عن عمل من واجباتو... ستحقةقبل، بشكل مباشر، مزية غير م

و التشريع العقابي الجزائري سواء السابق أو الحالي يأخذ بنظام ثنائية الرشوة، بمعنى  
وجود جريمتين متميزين األولى سمبية من جانب الموظف و الثانية ايجابية من جانب صاحب 

لمقول بأن الراشي شريك لممشتري أو أنو المصمحة، وىما مستقمقان عن بعضيما فبل مجال 
 5 .فاعل أصمي مساعد و المرتشي فاعل أصمي

                                                           

خالد الميايني، حماية المال العام و الحد من الرشوة و اإلختبلس، آليات مكافحة الفساد و الرشوة في األجيزة الحكومية،  - 1
 5المرجع السابق، ص 

 12 ، ص 2012عمي عدنان الفيل، جريمة الرشوة االنتخابية دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية مصر،  - 2

سميمان بن محمد الجريش، الفساد اإلداري و جرائم ايساحة استعمال السمطة الوظيفية ، الطبعة األولى، مكتبة الممك فيد  - 3
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، و جريمة (االيجابية) و المشرع الجزائري أخد باالتجاه الذي يميز بين جريمة الراشي  
، و لم يخرج ىذا المذىب بل بقي متمسكا بو بعد (أو ما يطمق عمييا بالرشوة السمبية ) المرتشي 
 .التعديل 

بالنسبة لمرشوة السمبية تقوم بتوافر األركان الثبلث، أو الصفة المفترضة في الجاني حيث  
صفة الجاني و ذلك بإسقاط التجريم عمى الموظف العمومي مع إعطائو  25بسطت المادة 
 1 .مفيوما واسع 

أما الركن المادي فيتمثل في الطمب و يكفي القيام جريمة الرشوة مجرد تعبير الموظف  
إرادتو في الحصول عمى مقابل ألداء عمل أو االمتناع عن عمل حتى و لو لم تتحقق  عن

كذلك القبول، و ىي وجود إيجاب . النتيجة، فبالطمب يكون الموظف قد عرض وظيفتو لئلجار
من صاحب المصمحة، بذلك تقوم الرشوة بالتمقي أو األخذ و ىو ما يعبر عنو بالرشوة المعجمة، 

بول أن يتم بصفة معينة، فقد يتحقق القبول بالكبلم أو اإلشارة أو أي شيء وال يشترط في الق
 .آخر يدل عميو كأن ينفذ المرتشي العمل المطموب منو منی توافر لديو القصد الجنائي

من ق وف م نجده يتمثل في المزية غير  25أما محل الرشوة فبالرجوع لنص المادة  
ق حصول الموظف عمى المال و قد تكون غير مادية المستحقة، التي قد تكون مادية عن طري

و ىي ما عبر عنيا المشرع بالمنافع األخرى كأن يحصل الموظف عمى توظيف أحد أقاربو 
و يشترط في المزية التي تقدم في الرشوة أن تكون غير مشروعة، وتحقق عدم مشروعية . مثبل

 2 .العطية حينما ال يكون من حق الموظف قبوليا 
الرشوة يعتبر عنصر عمى درجة كبيرة من األىمية لقيام جريمة الرشوة أو عدم  أما سبب 

قياميا، فمتى ثبت أن الموظف قام بالعمل أو امتنع عن القيام بو كان نتيجة فائدة حصل عمييا، 
فاشتممت عمى غرض واحد  2فقرة  25فإنو يعد مرتكبا لجريمة الرشوة، و ىذا ما حددتو المادة 
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مييز بين أعمال التي تسيميا الوظيفة لصعوبة التفرقة بينيا بعد إلغاء المادة التخمي عن التو
 1 .التي حددت عدة أغراض تختمف حسب صفة المرتشي 126

أما أركان جريمة الرشوة اإليجابية و ىي التي تقع من طرف صاحب المصمحة حيث  
حقة أو عرضيا من ق وف م كل من وعد موظف عموميا بمزية غير مست 25جاء في المادة 

عميو أو منحيا إياه بشكل مباشر أو غير مباشر سواء كان ذلك لصالح الموظف نفسو أو 
. واجباتو لصالح شخص أو كيان آخر لكي يقوم بأداء عمل أو االمتناع عن أداء عمل من

عميو فجريمة الرشوة االيجابية ىي جريمة مستقمة عن جريمة الموظف الذي يعتبر شرط و
 2 .ىذه الجريمةجوىري لقيام 

عقوبة أصمية لمراشي و المرتشي ىي  25أما عن قمع جريمة الرشوة ، قررت المادة  
إلى  200000الحبس من سنتين إلى عشر سنوات باإلضافة إلى الغرامة التي تتراوح بين 

حيث سوى المشرع بين الراشي و المرتشي في العقوبة و ىذا يعني أنو سوى . دج 1000000
 3 .خطورة االجرامية و أثر ذلك عمى الوظيفة العامةبينيما في ال

يعرف استغبلل النفوذ بأنيا اتجار في سمطة حقيقية أو موىومة المجاني : استغالل النفوذ -2
، وقد جرعو المشرع في ضوء قانون منع مكافحة الفساد عمى 4عمى المختص بالعمل الوظيفي

( 1/  32المادة ) واستغبلل النفوذ االيجابي (  2/ 32المادة ) صورتين استغبلل النفوذ السمبي 
ق ع، و قد نصت عمييا اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة  128و كان منصوص عمييا في المادة 
و الواقع أن جريمة استغبلل النفوذ تشبو إلى حد كبير  الفساد تحت تسمية المتاجرة بالنفوذ

جريمة الرشوة ، فبل يميز بينيما سوى الغرض و اليدف، ذلك أن جريمة استغبلل النفوذ تستمزم 

                                                           

 ۔106ل مراد، المرجع السابق، ص ىبل - 1

 .37المرجع السابق، ص  ة منموتي وخميفة موراد،زقاي - 2
المتعمق بالوقاية من الفساد ومكافحتو، مجمة االجتياد القضائي،  06/01من ق  25حنان ابراىيمی، قراءة في أحكام المادة  - 3
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التحققيا أن يستغل الشخص نفوذه كونو مسؤول أو ذو مكانة اجتماعية لدى إحدى المصالح 
 .أو امتياز مقابل وعد أو عطاء أو ىبة أو ىدية العمومية لتمكين الغير من الحصول عمى فائدة

ال يشترط في الجاني صفة معينة فقد يكون موظف عمومية و قد يكون غير موظف  
فاستغبلل النفوذ اإليجابي يكون . وىذا في كل من حالتي استغبلل النفوذ االيجابي و السمبي

جريمة الرشوة االيجابية و ىي الوعد بمزية غير مستحقة  بالمجوء إلى الوسائل التي تتحقق بيا
عمى الجاني أو عرضيا عميو أو منحيا إياه بشكل مباشر أو غير مباشر و الشخص المقصود 

ىنا ال تيم صفتو كما التيم صفة الجاني غير أنو يشترط أن يكون صاحب نفوذ فعمي أو 
نفوذه الفعمي أو المفترض من مفترض، و الغرض من ذلك ىو حمل المحرض عمى استغبلل 

 1 .أجل الحصول عمى منفعة غير مستحقة لصالحو أو لصالح غيره من إدارة أو سمطة عمومية
أما استغبلل النفوذ السمبي، يكون بطمب أو قبول أية مزية مستحقة لصالح موظف  

عمومي أو أي شخص آخر لكي يستغل ذلك الموظف أو الشخص نفوذه الفعمي أو المفترض 
 .دف الحصول من إدارة أو سمطة عمومية عمى منافع غير مستحقةبو
وعميو، فإن جريمة استغبلل النفوذ تشبو إلى حد كبير جريمة الرشوة، و يمكن التفريق  

بينيما كون أن جريمة استغبلل النفوذ الشخص يستغل نفوذ كونو مسؤول ذو مكانة اجتماعية 
 2 .مرموقة لمتأثير عمى غيره

رة في استغبلل النفوذ الحقيقي في أن الموظف في ىذه الحالة ييدر و تكمن الخطو 
االحترام الذي كان يجب أن تحاط بو صفتو، باإلضافة إلى الضغط الذي يحتمل أن يباشره 

مستعينا بنفوذه لحمل المختصين عمى القيام بالعمل أو االمتناع عنو عمى نحو قد يكون مخالفة 
ن خطورتو تبدو في أن مرتكبو يحتال عمى صاحب الحاجة لمقانون، أما النفوذ المزعوم فإ

                                                           

 ۔99حسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  - 1
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مستعينا بما يدعيو من نفوذ لدى السمطات العامة فيسيئ إلى سمعتيا بإييامو الناس أنيا في 
 1 .أعمالو ال تراعي حكم القانون وحده

و تتمثل عقوبة استغبلل النفوذ في الحبس من سنتين إلى عشر سنوات و بغرامة من  
 2 .دج 1000000إلى  200000

من ق وف م  35و ىو الفعل المنصوص عميو في المادة : أخذ الفوائد بصفة غير قانونية -3
ىذه الجريمة في إقحام الموظف  و تتمثل. ق ع الممغاة 123، بعدما كانت تعاقب عميو المادة 

لنفسو في عمل أو صفقة يديرىا أو يشرف عمييا لمحصول عمى فائدة منيا متاجرا بذلك 
بوظيفتو، و ىي مظير من مظاىر الرشوة، فضبل عن كونيا تشكل أحيانا صورة من صورة من 

 3 .صور الجرائم المتعمقة بالصفقات العمومية
أو مناقصات  adjudicationsأو مزيدات  actesعقود  و يكون الجاني موظفا عموميا يدير

soumissions  أو مقاوالتentreprises  أو يشرف عمييا، أو موظفا عموميا مكمفا بإصدار
 .4أذون الدفع في عممية ما أو مكمفا بتصفيتيا

أما السموك المجرم فيأخذ صورتين ىما أخذ أو تمقي فائدة ما من عمل من األعمال التي  
 .الجاني أو يشرف عمييا أو كان فييا أمرا بالصرف أو مكمفا بالتصفيةيديرىا 

من ق وف م في نسختو بالفرنسية صورة ثالثة و ىي االحتفاظ  35وأضافت المادة  
و لكن ما يثير التساؤل ىو . بالفائدة، و ىي صورة التي لم يرد ذكرىا في النسخة بالعربية

من قع دون إعادة تبني أحكاميا و ىي المادة  124ة السبب الذي دفع المشرع إلى إلغاء الماد
التي كانت تمدد النطاق الزمني لمتجريم لمدة خمس سنوات التي تمي انتياء تولي الموظف 

تبلعبات الموظف الذي يقدم عمى االستقالة بعد تييئة مصالحو بأعمال وظيفتو، و ىذا لئلحاطة 
                                                           

 ص الحكومية، األجيزة في والرشوة الفساد مكافحة آليات االختبلس، و الرشوة من والحد العام المال حماية الميايتی، خالد - 1
33 

 . م وف ق من 32 المادة - 2
 .141 ص السابق، المرجع ، مميكة ىنان أيضا انظر ،119 ص السابق، المرجع يوسفيعة، حسن - 3
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ع تحت طائمة التجريم والعقاب و ىو ما يسمى غير المشروعة ليقوم فيما بعد بأخذىا دون الوقو
le pantouflage 1 .و تتمثل عقوبة أخذ فوائد . و بالتالي المشرع أغفل ىذا األمر في التعديل

إلى  200000بصفة غير قانونية في الحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 
 2 .دج 1000000

من ق  26و ىو الفعل المجرم في المادة  :العموميةاالمتيازات غير المبررة في الصفقات  -4
 :مكرر من ق ع، و تنطوي عمى صورتين 128وف م ، و التي ألغت المادة 

و تتحقق بقيام الموظف العمومي بإبرام عقد أو اتفاقية أو صفقة (  26المادة  1ف) المحاباة -
عية أو التنظيمية الجاري بيا عمومية أو ممحق أو تأشيره أو مراجعتو دون مراعاة األحكام التشري

 3 .العمل، وذلك بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة لمغير
و المتمعن في مدلول امتيازات غير مبررة يجد أنيا قد أعطتيا مدلوال واسعا يشمل كل امتياز 

 4 .ميما كان نوعو
ررة استغبلل نفوذ أعوان الييئات و المؤسسات العمومية لمحصول عمى امتيازات غير مب -
وىي أن يقوم أي شخص طبيعي مثبل صاحب حرفة أو مقاول أو صناعي (  26المادة  2ف)

بإبرام صفقة مع الدولة أو إحدى الييئات التابعة ليا و يستفيد من سمطة أو تأثير أعوان ىذه 
الييئات لمحصول عمى منفعة تتمثل في الزيادة في األسعار أو تعديل لصالحو في نوعية المواد 

 5 .مات أو أجال التسميم أو التموينأو الخد
 
 

                                                           

 111ل مراد، المرجع السابق، ص ىبل - 1

 من ق وف م 35المادة  - 2

 . 132حسن بورسقعة، المرجع السابق،  - 3
الممتقى الوطني التقي حول آليات حماية المال العام  محمد بن مشريح، خصوصية التحريم و التحريفي الصفقات العمومية، - 4

 . 5، ص2009ماي  06 05و مكافحتو جامعة المدية، 
فيصل نسيغة، النظام القانوني الصفقات العمومية و آليات حمايتيا، مجمة االجتياد القانوني، العدد الخامس، جامعة محمد  - 5
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 إجراءات التحري المستحدثة لمواجهة ظاهرة الفساد: الفرع الثاني
تبقى السياسة الجنائية حبرا عمى ورق ال يمكن أن تبمغ غايتيا و ىي مكافحة الفساد و  

الفساد من و باعتبار أن جرائم . 1الوقاية منو إذا لم تبلزميا أحكام إجرائية تساىم في تفعيميا
الجرائم المالية المنظمة تتميز بجممة من الخصائص التي تجعل معاينتيا و ردعيا شأنا صعبا 

لمغاية، فيي تتميز بطابع تقني مما يجعميا تتجاوز القانون الجنائي و ترتبط بفروع قانون 
 األعمال، و ليا طابع خفي و المتنقل و المتغير، فضبل عمى أن جرائم الفساد ليا

دولي، فيي تستغل تباين األنظمة القانونية في العالم و عدم توحدىا، و من ثم تتزايد في طابع 
 .ظل األنظمة األكثر تسامح

أمام كل ىذه المصاعب يجب أن تتسمح العدالة بالوسائل البلزمة لمكافحتيا وعمى رأسيا  
 : فيلذلك ابتكر ق و فم أساليب خاصة لمتحري عرفتيا . نظام إجرائي نافذ و فعال

من أجل تسييل جمع األدلة المتعمقة بالجرائم المنصوص عمييا في ىذا  :"منه 56المادة 
القانون، يمكن المجوء إلى التسميم المراقب أو اتباع أساليب تحر خاصة كالترصد اإللكتروني و 

 .االختراق، عمى النحو المناسب و بإذن من السمطة القضائية المختصة
 .لييا بيذه األساليب حجتيا وفقا لمتشريع و التنظيم المعمول بيماتكون لؤلدلة المتوصل إ 
و عميو تتمثل أساليب التحري المستحدثة في جرائم الفساد في التسميم المراقب، الترصد  2

 .اإللكتروني، اعتراض المراسبلت و تسجيل األصوات و التقاط الصور، التسرب
 التسميم المراقب: أوال

السماح بدخول األشخاص أو األشياء التي تعد حيازتيا جريمة أو متحصمة من  يقصد بو 
جريمة أو كانت أداة في ارتكابيا عبر الحدود اإلقميمية لمدولة و الخروج منيا دون ضبطيا و 

و يمكن تعريف التسميم . ذلك تحت رقابة السمطات المختصة لمدولة بناء عمى طمب جية أخرى
الذي يسمح بموجبو لجريمة من جرائم الفساد بعد كشف أحد األجيزة المراقب بأنو اإلجراء 
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المعنية بمكافحة الفساد عنيا بالخروج من أراضي بمد أو أكثر من بمد أو عبورىا أو دخوليا و 
ذلك بعمم السمطات المختصة في تمك البمدان و تحت إشرافيا من أجل الكشف عن األشخاص 

 1 .المتورطين في ارتكاب تمك الجرائم
االجراء الذي يسمح :" يعرف التسميم المراقب في المادة الثانية فقرة لك من ق وف م بأنو 

لشحنات غير مشروعة أو مشبوىة بالخروج من االقميم الوطني أو المرور عبره أو دخولو بعمم 
من السمطات المختصة أو تحت مراقبتيا، بغية التحري عن جرم ما و کشف ىوية األشخاص 

ي ارتكابو و ىو التعريف الذي يتطابق مع ما ىو وارد في اتفاقية األمم المتحدة الضالعين ف
 .لمكافحة الفساد في المادة الثانية فقرة أخيرة

و التسميم المراقب ىو مصطمح دولي حديث نسبيا يضمن معرفة الوجية النيائية لمشحنات 
راقب بمثابة استثناء من القاعدة وضبط المجرمين القائمين عمى ىذه الجرائم ، ويعتبر التسميم الم

، حيث إن ىذه األخيرة تقرر أن كل ما يقع عمى اقميم الدولة من جرائم يخضع ألحكام قانون 
العقوبات الوطنية و ذلك تطبيقا لمبدأ إقميمية النص الجنائي ، وىو ما يقضي من السمطات 

بعض منيا ، و يعتبر العامة أن تبادر بضبط مختمف الجرائم التي تقع كل عناصرىا أو ال
لمشحنات بمواصمة طريقيا خارج  التسميم المراقب العائدات اإلجرامية و الذي من خبللو يسمح

الدولة نوع من التنازل الطوعي من جانب الدولة لصالح دولة أخرى تغميبة لمصمحة عميا تراىا 
 2 .الدولة المتنازلة

قام المشرع الجزائري باستحداث ىذا األسموب باعتباره وسيمة فعالة من وسائل  وقد 
التعاون الدولي في عمميات التحقيق عبر الحدود، وأسموب ليس فقط لضبط الجناة الظاىرين، 

  .بل اليدف منو ضبط كافة األفراد الضالعين في الجرم
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سميمة مراقبة دولية، فأما األول و لمتسميم المراقب نوعان، فقد يكون وطنية، وقد يكون ت 
يقصد بو أن تكون المراقبة بصورة كمية لخط سير جرائم الفساد داخل إقميم الدولة حيث ترتكب 

أما الثاني فيقصد بو أن يتم اكتشاف األموال القذرة . الجريمة في األقاليم التابعة لسيادة الدولة
ليم دولة ما بينما تكون وجية األموال دولة محل جريمة الفساد أو أن يتم ارتكاب الجريمة عمى إق

أخرى مارة بدولة ثالثة أو رابعة، و يتعين االىتمام في عممية التسميم المراقب الخارجي بإجراء 
حوار في أسرع وقت ممكن بين سمطات البمد الذي جرى فيو الكشف عن عممية التيريب و 

األموال القذرة محل جريمة الفساد بين السمطات المختصة في البمد المقصد و أي بمد تمر فييا 
 1 .ىاتين الدولتين

ويبلحظ أن تنفيذ التسميم المراقب من الناحية العممية إما أن يتم من خبلل السماح بمرور  
الشحنة غير المشروعة بحالتيا األصمية عبر حدود الدولة و ىو ما يطمق عميو بالتسميم المراقب 

العادي و إما أن يتم االستبدال الكامل لشحنة مشروعة مشابية لمشحنة غير المشروعة أو 
دال الجزئي لمشحنة غير المشروعة و ىو ما يسمى بالتسميم المراقب النظيف، و لكن ىذا اإلستب

النوع من التسميم النظيف قد يثير إشكاال يتعمق بمدى إمكانية االعتداد بو دليل؟ لذلك فأنو يتم 
دانة المجوء إلى االستبدال الجزئي لمشحنة غير المشروعة بما يكفل التوازن بين األدلة البلزمة لئل

 .وضمان اكتمال عممية التسميم
ىذا، و يجب اإلشارة إلى أن المشرع لم ينص في قانون الوقاية من الفساد و مكافحتو و  

ال في قانون الوقاية من التيريب و تمويل اإلرىاب عن أي إجراءات أو شروط معينة لمقيام بيذا 
مكرر عمى  16في المادة  األسموب، و ىذا بخبلف قانون اإلجراءات الجزائية و الذي ينص

مراقبة األشخاص  اإلجراءات الواجب مراعاتيا أثناء القيام بتمديد عبر كامل اإلقميم عمميات
تتبع وجية و نقل األموال أو األشياء أو العائدات اإلجرامية، و التي ال تطبق عمى جرائم و

 (.مكرر 16المادة )الفساد اإلداري بصريح نص المادة المذكورة أعبله 
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مكرر أعبله، من أجل مشروعية المراقبة و لضمان عدم االنحراف  16من خبلل المادة  
 :في استعمال السمطة يتطمب المشرع وجوب مراعاة الضوابط التالية لمقيام بيا 

مباشرة المراقبة من طرف ضباط الشرطة القضائية و تحت سمطتيم أعوان الشرطة  -1
 .ق إ ج 19و  15 القضائية و ىم المذكورين في المادتين

 .وجوب إخبار وكيل الجميورية المختص بعممية المراقبة و عدم اعترافو عمى ذلك -2
وجود مبرر مقبول أو أكثر يحمل عمى االشتباه في األشخاص محل المراقبة بارتكاب أحد  -3

ج أو نقل األشياء أو األموال أو أحد  من ق إ 16الجرائم الخطيرة المبينة في المادة 
 .صبلت من ارتكاب ىذه الجرائم أو قد تستعمل في ارتكابياالمتح

ضرورة تقيد المراقبة بالغرض المقصود منيا، و ىو الكشف عن نشاط إجرامي خطير و  -4
 .من ق إ ج 16منظم يشكل إحدى الجرائم الخاصة المحددة في المادة 

و يظير مما سبق أن المشرع لم يولي أىمية كافية لمتسميم المراقب، بالنظر إلى عدم  
تحديد لشروطو و إجراءاتو، كما لم تبين مدتو و األماكن و الجيات التي تقوم بو و التي تقع 

 العممية تحت رقابتيا األمر الذي يفتح المجال أما انتياك حقوق األفراد و حرياتيم دون
 1 .رقيب
رغم أن المشرع نص عمى الترصد اإللكتروني كوسيمة تحري :.الترصد اإللكتروني: ثانيا

المتعارف عميو ىو أن الترصد عرفو و لم يذكر كيفية ممارستو، ومستحدثة، غير أنو لم ي
اإللكتروني أسموب حديث معمول بو في بعض الدول كفرنسا، مفاده ترصد حركات المعني 

لييا من خبلل استعمال سوار إلكتروني، و يبقى لحد اليوم غير باألمر و األماكن التي يتردد ع
 2 .معمول بو في الجزائر كونو يتطمب تقنية عالية فضبل عن تكمفتو الضخمة

                                                           

 . 259 ص السابق، المرجع العالي، عيد حاحة - 1
 القانونية العموم في ماجستير مذكرة ،01 -06 رقم مكافحتو و الفساد من الوقاية قانون في الرشوة جريمة سميمة، يطو بن - 2

 .103 صمى ، 2013  -2012 باتنة، لخضر الحاج جامعة جنائي، قانون تخصص
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وىو أسموب جديد تم استحداثو :اعتراض المراسالت و تسجيل األصوات و التقاط الصور: ثالثا
لمعدل و المتمم ل ق إج، و ذلك ا 2006من ديسمبر  20المؤرخ في  22-06بموجب القانون 

من أجل القيام بالتحري عمى أحسن وجو، حيث يجوز لوكيل الجميورية المختص أن يأذن بما 
 :يأتي
 .اعتراض المراسبلت التي تتم عن طريق وسائل االتصال السمكية و البلسمكية -1
و بث و تسجيل وضع الترتيبات التقنية، دون موافقة المعنيين، من أجل التقاط و تثبيت  -2

الكبلم المتفوه بو بصفة خاصة أو سرية من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة 
 . أو عمومية أو التقاط صور لشخص أو عدة أشخاص يتواجدون في مكان خاص

يسمح اإلذن المسمم بغرض وضع ترتيبات التقنية بالدخول إلى المحبلت السكنية أو  
من ىذا القانون وبغير عمم أو رضا األشخاص  47المحددة في المادة غيرىا ولو خارج المواعيد 

 1 .الذين ليم حق عمى تمك األماكن
و نظرا العتبار ىذا األسموب يمس بالحرمة الشخصية، فقد خصو المشرع بمجموعة من 

 :الشروط
تتم عممية اعتراض المراسبلت و تسجيل األصوات و التقاط الصور بموجب إذن من وكيل  -

ميورية، و في حالة فتح تحقيق قضائي، تتم العمميات المذكورة بناء عمى إذن من قاضي الج
 2 .التحقيق و تحت مراقبتو مباشرة

يجب أن يتضمن اإلذن المذكور كل العناصر التي تسمح بالتعرف عمى االتصاالت  -
جوء إلى ىذه المطموب التقاطيا و األماكن المقصودة سكنية أو غيرىا و الجريمة التي تبرر الل

                                                           

 اذا اال الثامنة الساعة بعد وال صباحا، الخامسة الساعة في ومعايتيا المساكن تقيم في البدء يجوز ال:  تياج 47 المادة - 1
 .."قانونا المقررة االستثنائية األحوال في أو الداخل من تداءات وجيت أو تمك المنزل صاحب طمب

 المؤرخ 155  -66 رقم األمر المعتل 2006 سنة ديسمبر 20 في المؤرخ 22-06 رقم القانون من 5 مكرر 65 المادة - 2
 المتمم و المعدل الجزائية اإلجراءات قانون من 1966يونيو ل الموافق 1386 صفر 18 في
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التدابير ومدتيا، و يسمم اإلذن مكتوبا لمدة أقصاىا أربعة أشير قابمة لمتجديد حسب مقتضيات 
. التحري أو التحقيق ضمن نفس الشروط الشكمية و الزمنية

يجوز لوكيل الجميورية أو ضابط الشرطة القضائية الذي أذن لو، و لقاضي التحقيق أو  -
وحدة أو ىيئة  تييو أن يسخر كل عون مؤىل لدى مصمحة أوضابط الشرطة القضائية الذي ي

عمومية أو خاصة مكمفة بالمواصبلت السمكية و البلسمكية لمتكفل بالجوانب التقنية لمعمميات 
  .مكرر أعبله 56المذكورة في المادة 

إجازة تحرير محضر عن كل عممية اعتراض و تسجيل المراسبلت و كذا عن عمميات وضع  -
التقنية و عمميات االلتقاط و التثبيت و التسجيل الصوتي أو السمعي البصري من قبل  الترتيبات

وىنا . الضابط المكمف، و يذكر بالمحضر تاريخ و ساعة بداية ىذه العمميات و االنتياء منيا
كان من المفروض أن يستعمل المشرع عبارة الوجوب بدال من اإلجازة حتى يكون تكون 

 .ا واضحة و موثقة في المحضرالعمميات المأمور بو
وصف و نسخ المراسبلت أو الصور أو المحادثات المسجمة و المفيدة في إظيار الحقيقة في  -

محضر يودع بالممف، و نسخ و تترجم المكالمات التي تتم بالمغات األجنبية، عند االقتضاء 
  .بمساعدة مترجم يسخر ليذا الغرض

أو إجراء جديد من إجراءات التحري عن الجرائم المذكورة التسرب ىو أسموب :  التسرب: رابعا
قيام :" من ق ج  12مکرر  65، وقد عرفت المادة 1منيا جرائم الفساد 5مكرر  65في المادة 

ضابط أو عون الشرطة القضائية، تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكمف بتنسيق 
ناية أو جنحة بإيياميم أنو فاعل معيم أو العممية، بمراقبة األشخاص المشتبو في ارتكابيم ج

يسمح لضابط أو عون الشرطة القضائية أن يستعمل ، ليذا الغرض .. شريك ليم أو خاف 
 ... ".ىوية مستعارة

                                                           

 64ص السابق، مرجعال موراد، خميفة ، ميموني فايزة - 1
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فالتسرب، ىو تقنية من تقنيات التحري و التحقيق الخاصة تسمح لضباط أو عون شرطة  
ؤولية ضابط الشرطة القضائية أخر قضائية بالتوغل داخل جماعة إجرامية و ذلك تحت مس

مكمف بتنسيق عممية التسرب بيدف مراقبة أشخاص مشتبو فييم، وكشف أنشطتيم اإلجرامية و 
و ىو أسموب . ذلك بإخفاء اليوية الحقيقية، و تقميم المتسرب لنفسو عمى أنو فاعل أو شريك

التعرف عمى اإلمكانيات استثنائي ىدفو ضبط الجريمة ومرتكبييا و جمع المعطيات و األدلة و 
 1 .المادية و البشرية المستعممة من طرف الشبكة اإلجرامية

 :وقد قيد المشرع ىذا األسموب أيضا بمجموعة من الشروط 
يكون إجراء التسرب تحت رقابة وكيل الجميورية أو لقاضي التحقيق بعد إخطار وكيل  -

 .ممية التسربالجميورية، أن يأذن تحت رقابتو حسب الحالة بمباشرة ع
تحرير تقرير يتضمن العناصر الضرورية لمعاينة الجرائم غير تمك التي قد تعرض لمخطر  -

أمن الضابط أو العون المتسرب و كذا األشخاص المسخرين ليذا الغرض من قبل ضابط 
 .الشرطة القضائية المكمف بتنسيق عممية التسرب

البطبلن، و يذكر في اإلذن الجريمة  ضرورة وجود إذن مکتوب و مسبب و ذلك تحت طائمة -
التي تبرر المجوء إلى ىذا اإلجراء و ىوية ضابط الشرطة القضائية الذي تتم العممية تحت 
مسؤوليتو، و يمكن أن يحدد ىذا اإلذن مدة عممية التسرب الي ال يمكن أن تتجاوز أربعة 

قيق ضمن نفس الشروط أشير، عمى أنو يمكن أن تجد العممية حسب مقتضيات التحري أو التح
أمر، في أي وقت، بوقفيا قبل يو يجوز لمقاضي الذي رخص بإجرائيا أن . الشكمية و الزمنية

  .انقضاء المدة المحددة
من خبلل استعراض إجراءات التحري الخاصة بجرائم الفساد، نجد أن الصور الحديثة  

في حماية حياتو الخاصة في  لجرائم الفساد، دفعت المشرع إلى التضحية بحقوق اإلنسان كحقو
، و تكمن دقة القوانين اإلجرائية في كيفية مواجيتيا لمشكمة 2سبيل التحري عن جرائم الفساد
                                                           

 .270 ص السابق، المرجع العالي، عبد حاحة - 1
 .63 ص موراد، خميفة ، ميموني فايزة - 2
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ضمان فاعمية إدارة العدالة الجنائية عند إلتزاميا بالحفاظ عمى سائر حقوق اإلنسان، و يرى 
نائية التي تضحي بالحرية ىي المستشار الدكتور عبد المجيد محمود عبد المجيد أن الفاعمية الج

غير أنو في نظري مادام 1. أداة مصطنعة ال تبغي تحقيق حسن العدالة في الدولة القانونية
المشرع قيد أساليب التحري الخاصة بعدة ضوابط قانونية و قصرىا فقط عمى الجرائم الخطيرة، 

الجرائم التي تضر  فما الضرر من انتياج ىذه األساليب خاصة و أن جرائم الفساد من أخطر
 .بالمصمحة العامة

 اآلليات المؤسساتية: المبحث الثاني
ىذه اآلليات في مؤسسات خاصة استحدثت خصيصا لمكافحة الفساد المطمب  و تتمثل 

، ثم التطرق لدور (، إضافة إلى دور مؤسسات الدولة في مكافحة الفساد المطمب الثاني(األول
 (.المطمب الثالث)المجتمع المدني و اإلعبلم في مكافحة الفساد 

 المؤسسات الخاصة بمكافحة الفساد: المطمب األول
ت الجزائر عمى مكافحة الفساد من خبلل استحداث أجيزة خاصة ليذا الغرض، عمل 

، (الفرع الثاني) ، خمية معالجة االستعبلم المالي (الفرع األول)مجمس المحاسبة : وتتمثل في
الفرع )، و أخيرة الديوان الوطني لقمع الفساد (الفرع الثالث)الييئة الوطنية لمكافحة الفساد 

 (.الرابع
 مجمس المحاسبة: األولالفرع 

مجمس المحاسبة ىو ىيأة رقابية بعدية عمى األموال العامة، سواء كانت أموال الدولة أو  
 1980،2الوالية أو البمدية أو المؤسسات العمومية إدارية كانت أو اقتصادية، وقد أنشأ سنة 

، وشيد منذ إنشائو الكثير من التغيرات و 1986من دستور عام  190بموجب المادة 

                                                           

 مصر، لمنشر، مصر نيضة دار األولى، الطبعة التالت، الجزء الفساد، الجنائية المواجية المجيد، عبد محمود المجيد عبد - 1
 ۔10 ،9 ص ،2013

 السابع، العدد القانون، و السياسة دفتر مجمة العمومية، الصفقات إطار في ومكافحتو الفساد من الوقاية ، حضري حمزة - 2
 182 ص 2012 جوان
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الذي أعاد النظر  32  -90فمع القانون  1 .اإلصبلحات، التي شممت وظائفو وصبلحياتو
بصفة ميمة في مجمس المحاسبة في مجال الرقابة، بحيث أصبح ىذا األخير ىيئة إدارية تقوم 

و بعدىا شيد مرحمة أخرى . ثير قانوني، كما فقد أصحابو صفة القاضيبرقابة إدارية دون أي تأ
الذي أعاد مكانة مجمس المحاسبة و رفع دوره و جعل منو ىيئة  20  -95بموجب األمر 

قضائية إدارية، فيو يمارس رقابة ذو طابعين إداري و قضائي عمى الدولة أو الييئات التابعة 
  .ا كان وضعيا القانونيليا في تسيير األموال العمومية ميم

بناء عمى نص المادة الثالثة فإن مجمس المحاسبة : اختصاصات مجمس المحاسبة الرقابية: أوال
  و لقد خصص األمر. 2يتمتع باختصاص إداري و قضائي في ممارسة الميام الموكولة إليو

لتحديد مجال اختصاص مجمس المحاسبة و يمكن حصر ىذه  27 -6المواد من  20/ 95
 :اختصاصات المجمس الرقابية في أنواع التالية

و تستيدف المحافظة عمى اإليرادات و الموجودات التي تتحقق  :الرقابة المالية المحاسبية -أ
من خبلل التدقيق في حسابات الييئات العمومية و التأكد من سبلمة األرقام و البيانات الواردة 

الرقابة عمى اإليرادات و : ت وىي تنقسم إلى قسمينفي الميزانية و الحسابات الختامية لممؤسسا
 .الرقابة عمى النفقات

و تتمثل في جميع المعامبلت والتصرفات التي تقوم بيا الجية  :الرقابة المالية القانونية -ب
الخاضعة لمرقابة عمى عمميات اإليرادات العامة بجميع مراحميا، و الرقابة عمى عمميات اإلنفاق 

تداء من ربط النفقة و تصفيتيا و األمر بالصرف والدفع الفعمي، الرقابة عمى بكل خطواتيا اب
عمميات اإلقراض وكذا كشف و تحديد المخالفات المالية و القرارات الصادرة بشأنيا ومدى 

 . .اتفاقيا مع نصوص القانون

                                                           

 الطبعة العربية الوحدة دراسات مركز اإلصبلح، و اآلثار و األسباب الجزائر في السياسي الفساد ظاىرة لميام، حميم محمد - 1
 251 ص ،2011 األولى،

 182 ص السابق، المرجع خضري، حمزة - 2
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الجزائر لم يكتف المشرع بمنح مجمس المحاسبة صبلحيات مباشرة في الرقابة  و في 
عمى اإليرادات و النفقات و إنما منحو صبلحيات أخرى غير مباشرة تتعمق بضبط وكشف 

: المخالفات المالية وجرائم الفساد المالي واإلداري و التي تتمثل فيما يمي
القواعد و اإلجراءات المنصوص عمييا في  التحقق من عدم مخالفة األجيزة اإلدارية -1

 .الدستور والقوانين و المراسيم
التحقق من كل تصرف خاطئ صادر عن عمد أو إىمال أو تقصير يترتب عميو صرف أو  -2

 .تبديد أموال الدولة أو ضياعيا
الكشف عن جرائم االختبلس و تبديد األموال و اإلىمال و المخالفات المالية و التحقيق  -3
ييا و بحث بواعثيا و دراسة نواحي القصور في التشريع و نظام الرقابة الداخمية التي أدت إلى ف

 1 .وقوعيا و اقتراح و سائل عبلجيا
تعبر الرقابة عمى األداء شكبل من أشكال الرقابة عمى مجمس  :الرقابة المالية عمى األداء -ج

ىمة في تطوير األداء وزيادة فعالية المحاسبة و بيدف ىذه ىذا النوع من الرقابة إلى المسا
 .حساب الييئات الخاضعة لمرقابة

يراقب مجمس المحاسبة نوعية تسيير :" مفيوم الرقابة بنصيا  69و لقد حددت المادة  
من ىذا األمر، و بيذه الصفة  10إلى  7الييئات والمصالح العمومية والمذكورة في المواد من 

ئل المادية و األموال العمومية والمصالح الموارد والوسايقيم شروط استعمال ىذه الييئات 
تسييرىا عمى مستوى الفعالية و النجاعة و االقتصاد بالرجوع إلى الميام و األىداف والوسائل و

 ."المستعممة
كما يشارك مجمس المحاسبة في تقييم فعالية األعمال و المخططات و البرامج والتدابير  

شرة أو غير مباشرة مؤسسات الدولة أو الييئات العمومية الخاضعة التي قامت بيا بطريقة مبا
  .لرقابتو بغية تحقيق أىداف المصمحة الوطنية

                                                           

 .77المرجع السابق ، ص  تمام، بعد أمل و العالي عبد حاحة - 1
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 :أساليب رقابة مجمس المحاسبة: ثانيا
أساليب رقابة مجمس المحاسبة نظرا الزدواجية وظيفتو القضائية و اإلدارية و  تتنوع 

من قانون مجمس المحاسبة، و يمكن حصر أىم أساليب الرقابة  3المنصوص عمييا في المادة 
: فيما يمي

 
 .و التقارير نوعان تقرير مبدئي، و آخر سنوي :التقارير -1
و ىو التقرير الذي يرفع إلى الجية الوصية و (  26إلى  23المواد من )التقرير المبدئي  -أ

يتضمن عرضة لممبلحظة اتي تم اكتشافيا نتيجة مراقبة العمميات المتعمقة بالجيات الخاضعة 
 .لمرقابة إببلغ ىذا التقرير المجيات الوصية أو السممية إلبداء رأييا و حججيا

يس الجميورية يتضمن المعاينات و ىو تقرير يعد سنويا و يرسل إلى رئ :التقرير السنوي -ب
و المبلحظات و التقييمات الرئيسية الناجمة عن أشغال تحريات مجمس المحاسبة مرفقة 

بتوصيات التي يرى أنو يجب تقديميا و كذلك ردود المسؤولين و الممثمين القانونين و السمطات 
أو جزئية في الجريدة  و ينشر ىذا التقرير كميا( 16المادة )الوصية المعنية المرتبطة بذلك 

 .الرسمية و يرسل نسخة منو إلى الييئة التشريعية
  :التدقيق و الفحص  -2
و يعتبران أسموبان من أساليب الرقابة، إذ يحق لممجمس أن يدقق في أي مستند أو سجل  

أو أوراق يرى حسب تقديره أنيا الزمة لقيامو بالرقابة، و يمكن أن يجري التدقيق في مقر مجمس 
 .1لمحاسبة أو مقر الييئة الخاضعة لمرقابةا
يحق لمجمس المحاسبة أن يقوم بالتفتيش و التحقيق و : التفتيش و التحقيق و التحري  -3

التحري و االطبلع عمى كل الوثائق التي من شأنيا أن تسيل رقابة العمميات المالية و 
المحاسبية البلزمة لتقييم تسيير المصالح و الييئات الخاضعة لرقابتو، كما لو سمطة االستماع 

                                                           

 .212 ص السابق، المرجع تمام، يحيت أمال و العالي عيد حاحة - 1



 اآلليات الوطنية لمكافحة الفساد :                                                            الفصل الثاني 
 

100 
 

و لقضاة مجمس المحاسبة في ىذا (. 55مادة ال) إلى أي عون في الييئات الخاضعة لرقابتو 
المجال حق الدخول إلى كل المحبلت التي تشمميا أمبلك جماعة عمومية أو ىيئة خاضعة 

 ( .56المادة )لرقابة المجمس عندما تتطمب التحريات ذلك 
نظرا لتمتع المجمس باالختصاص القضائي فمو الحق في  :إصدار القرارات القضائية -4

ت ذات طابع قضائي، و لكن ما يمكن إصداره في ىذا المجال ىو عقوبات مالية إصدار قرارا
 :و التقارير و األعمال التي يقوم بيا المجمس يمكن أن تتوج بأحد األمرين(.غرامات مالية)
في حالة عدم وجود أي مخالفات مالية أو استكمال الوثائق التي تعفي من  :قرار براء الذمة -أ

 .العقاب
  .، و يتضمن عقوبات مالية في حق المسؤول أو العون الذي ارتكب المخالفةدانةقرار إ -ب
من قانون مجمس المحاسبة إذا الحظ  27إحالة الممف عمى النيابة العامة وفقا لممادة  -ج

المجمس أثناء ممارستو رقابتو وقائع يمكن وصفيا جزائيا يرسل الممف إلى النائب العام المختص 
كما يشعر األشخاص المعنيين  تابعات القضائية و يطمع الوزير العدل بذلك إقميمية بغرض الم

 1 .و السمطة التي يتبعونيا
 تقييم رقابة مجمس المحاسبة: ثالثا

التي يبذليا من خبلل  ريب فيو قيمة و مكانة مجمس المحاسبة و مجيوداتو إن ما ال 
أعمالو و رقابتو، إذ يستتبع مع نياية كل سنة تفاصيل العمميات التي تمت خبلليا بدقة بيدف 
الكشف عن أي اختبلس قد يقع أو الوقوف عند كل تبلعب أو خطأ لتصفية الحسابات دون 

إلى توخي خاصة  التقيد بالوقت، ثم إن رقابتو لفع كل الخاضعين لرقابتو و المسؤولين بصفة
الحذر و الدقة في تنفيذ العمميات المالية و الحرص عمى تطبيق الموائح و التنظيمات و 

التعميمات المالية مما يستدعي منع وقوع الكثير من المخالفات التي يفترض حدوثيا لوال اعتماد 
لى رقابة ىذا المجمس باعتباره أعمى ىيئة تمارس رقابة بعمية عمى أموال الدولة و يحرص ع
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و قد كشف مجمس . تطبيق قواعد الميزانية و قوانين المالية من خبلل الييئات الخاضعة لو
المحاسبة عن حجم التجاوزات في عدة ىيئات الدولة، ففي تقرير ورد عن مجمس المحاسبة 

كشف بين ثناياه عدة تجاوزات و خروقات في تسيير المجمس الشعبي الوطني في الفترة الممتدة 
أشار أن إدارة المجمس الشعبي الوطني كانت تمجأ إلى بعض وصوالت  2005 -2001بين 

الطمب عوض الفواتير لتسديد قيمة ما حصل عميو المجمس من خدمات أو سمع، و كشفت 
التحقيقات أن ىذه الوصوالت ال تتضمن أية تفاصيل عن الخدمة أو السمعة، فضبل عن 

مميون  379لمطاطية، حيث بمغت ما قيمتو تجاوزات أخرى تتعمق بقطع الغيار و العجبلت ا
مميون سنتيم جزائري مقابل عجبلت مطاطية، و أشار  547سنتيم جزائري مقابل قطع غيار و 

التقرير أيضا أن تحفا و لوحات فنية تم اقتناؤىا بمبالغ خيالية لم يتم جردىا ضمن ممتمكات 
 1 .المجمس

تمثل في الرقابة البعدية ألموال الدولة غير أنو و رغم أىمية دور مجمس المحاسبة و الم 
 :إال أنو ال يوجد ليا صدى عمى أرض الواقع، و ىذا راجع لعدة عوامل من بينيا

 .عدم اإلكثرات بالتقارير التي يعدىا مجمس المحاسبة -
عدم استقبللية مجمس المحاسبة و تبعيتو لمسمطة التنفيذية يعتبر عائقا أمام أداء ميامو بنزاىة  -

 .فيةوشفا
عدم فعالية األدوات التي يممكيا مجمس المحاسبة إذ أقصى ما يمكن أن يفعمو ىو الحكم  -

 2 .بغرامات ال تتجاوز األجر الذي يتمقاه المسؤول عن المخالفة
 خمية معالجة االستعالم المالي: الفرع الثاني

الفساد و تعتبر خمية معالجة االستعبلم المالي أول آلية يضعيا الجزائري لمواجية  
بعد العشرية الحمراء التي ( تبيض األموال و تمويل اإلرىاب )مكافحتو و خاصة الفساد المالي 
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مرت بيا الجزائر وما خمفتو من انحرافات مالية و اختبلسات و رشاوی و تبديد لممال العام، و 
سنة  أبريل 7الموافق  1423محرم  24مؤرخ في  127  -02ىذا بموجب المرسوم رقم 

يتضمن إنشاء خمية االستعبلم المالي و تنظيميا و عمميا معدل و متمم بالمرسوم  2002
،  2008سبتمبر  6الموافق ل  1429رمضان عام  6المؤرخ في  275  -08التنفيذي رقم 

وىي عبارة عن مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و االستقبلل المالي، تحت وصاية 
  .وزير المالية

 ام خمية معالجة االستعالم الماليمه: أوال
تكمف الخمية بمكافحة تمويل االرىاب و تبيض األموال و تولی بالخصوص الميام  

 :التالية
تسمم تصريحات االشتباه المتعمقة بكل عمميات تبيض األموال التي ترسميا إلييا الييئات و  -

 .األشخاص الذي يعنييم القانون
 .الوسائل و الطرق المناسبةتعالج تصريحات االشتباه بكل  -
ترسل عند االقتضاء، الممف المتعمق بذلك إلى وكيل الجميورية المختص إقميمية، كمما كانت  -

 .الوقائع المعاينة قابمة لممتابعة الجزائية
 .تقترح كل نص تشريعي أو تنظيمي يكون موضوعو تمويل اإلرىاب و تبيض األموال -
 1 .ية من كل أشكال تمويل اإلرىاب و تبيض و كشفياتضع اإلجراءات الضرورية لموقا -
و من أجل القيام بميام المسندة إلييا يحق لخمية االستعبلم المالي، طمب أي وثيقة أو  

معمومة ضرورية من الييئات و األشخاص الذين يعنييم القانون، و يمكن ليا أن تستعين بأي 
. شخص مؤىل لمساعدتيا في إنجاز مياميا
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 تشكيمة خمية االستعالم المالي: ثانيا
يدير الخمية رئيس و تسيرىا أمانة عامة و عموما تتكون الخمية من مجمس، أمانة  

. 1العامة، إضافة إلى مجموعة من المصالح
:  يتكون المجمس من سبعة أعضاء ىم: المجمس -1
 رئيس -
 .في المجاالت البنكية و المالية و األمنية أربعة أعضاء يتم اختيارىم عمى حسب كفاتيم -
 .قاضيين اثنين يعينيما وزير العدل حافظ األختام، بعد رأي المجمس األعمى المقضاء -
و يتم تعيين رئيس المجمس و األعضاء بموجب مرسوم رئاسي لمدة أربعة سنوات قابمة  

  .لمتجديد مرة واحدة
: لتالييتداول المجمس حول مجموعة من المسائل كا 
.  تنظيم جمع كل المعطيات و المستندات و المواد المتعمقة بمجال اختصاصو -
 .إعداد برامج سنوية و متعددة السنوات عن نشاط الخمية -
اإلجراءات المخصصة الستغبلل و معالجة تصريحات االشتباه و تقارير التحقيقات و  -

 .التحريات
 .عمل المجمس في الميادين المرتبطة باختصاصوتنفيذ كل برنامج ييدف إلى تحفيز و دعم  -
تطوير عبلقات التبادل و التعاون مع كل ىيئة أو مؤسسة وطنية أو أجنبية أخرى تعمل في  -

 .نفس ميدان نشاط الخمية
 و تكون قرارات المجمس بأغمبية أصوات األعضاء. مشروع ميزانية الخمية -
ذي يعين بموجب مقرر من رئيس الخمية بعد موافقة يرأسيا األمين العام ال :األمانة العامة  -2

 :مجمسو، و يقوم األمين العام بتسيير المصالح اإلدارية و التقنية لممنظمة كما يأتي
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و التي تضم كل من مكتب المستخدمين و التكوين، و مكتب  :مصمحة اإلدارة و الوسائل -
 الميزانية والوسائل العامة

التي تضم كل من مكتب التعاون، مكتب الصحافة او و  :مصمحة التعاون واالتصال -
 .االتصال، و مكتب الترجمة

مصمحة اإلعبلم والتنظيم، و التي تضم مكتب اإلعبلم اآللي و البطاقيات، و مكتب التنظيم  -
  .1 و الوثائق

 :ىنالك مجموعة من المصالح سخرت لمساعدة مجمس الخمية و ىي: المصالح -3
التحاليل، المكمفة بجمع المعمومات و العبلقات مع المراسمين و تحميل مصمحة التحقيقات و  -

 .التصريحات االشتباه و تسيير التحقيقات
المصمحة القانونية المكمفة بالعبلقات مع النيابة العامة و المتابعة القانونية و التحاليل  -

. القانونية
ت و تشكيل بنوك لممعطيات مصمحة الوثائق و قواعد المعطيات المكمفة بجمع المعموما -

 .الضرورية لسير الخمية
مصمحة التعاون المكمفة بالعبلقات الثنائية و المتعددة األطراف مع الييئات و المؤسسات  -

 .األجنبية التي تعمل في نفس ميدان نشاط الخمية
ويمكن لمخمية في إطار اإلجراءات السارية االنضمام إلى منظمات جيوية أو دولية تضم  

 .يا االستعبلم المالي و ىذا في إطار التعاون الدوليخبل
 الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد: الفرع الثالث

تكفل كل دولة : " تنص اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد في مادتيا السادسة عمى أن 
و تضيف أن الدول األعضاء تتعيد بمنح ." طرف وجود ىيئة أو ىيئات تتولى منع الفساد

الستقبللية الكافية لمييئة من أجل تمكينيا من االضطبلع بوظائفيا بصورة فعالة و بعيدا عن ا
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كما تنص اتفاقية مابتو عمى التزام الدول األعضاء بإنشاء وتشغيل . أي تأثير ال مسوغ لو
لبللتزامات الدولية كانت  اوتجسيد. 1وتعزيز ىيئات أو وكبلت وطنية مستقمة لمكافحة الفساد

: من ق وف م  17الجزائر سياقة في إنشاء ىيئة الوقاية من الفساد و مكافحتو، نصت المادة 
تنشأ ىيئة وطنية مكمفة بالوقاية من الفساد و مكافحتو، قصد تنفيذ االستراتيجية الوطنية في 

ق لنظاميا القانوني من التطر و من أجل إبراز دور ىذه الييئة، ينبغي. مجال مكافحة الفساد
حيث طبيعتيا و تشكيمتيا و تنظيميا، ثم تبيان مياميا وصبلحياتيا و تقييم عمميا في النقاط 

 :التالية
 النظام القانوني لمهيئة الوطنية لموقاية من الفساد و مكافحته: أوال

ىا و كيفية و لدراسة النظام القانوني لمييئة، أستعرض طبيعتيا القانونية، ثم تحديد تشكيمت 
. تنظيميا

: 18/1تنص المادة  :الطبيعة القانونية لمهيئة الوطنية لموقاية من الفساد و مكافحته ( -1
الييئة سمطة إدارية مستقمة تتمتع بالشخصية المعنوية و االستقبلل المالي، و يفيم من ىذه 

ن الخصائص تتبمور المادة أن الييئة الوطنية لموقاية من الفساد و مكافحتو تتميز بمجموعة م
 :في تحديد الطبيعة القانونية لمييئة، و يمكن تحديد ىذه المميزات كما يمي

من ق و فم المذكورة  1/ 18و ىذا ما يستفاد من المادة  :الهيئة سمطة إدارية مستقمة -أ
المتعمق بتحديد تشكيمة الييئة  06/413من المرسوم الرئاسي رقم  02أعبله و كذلك المادة 

ة لموقاية من الفساد و مكافحتو و تنظيميا و كيفيات سيرىا المعدل و المتمم أن الييئة الوطني
الوطنية لموقاية من الفساد و مكافحتو، فالسمطات اإلدارية المستقمة تعتبر أسموبا جديدا من 

، وجدت 2أساليب ممارسة السمطة العامة كونيا مزودة بسمطة حقيقية ومستقمة في اتخاذ القرار
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لضبط النشاط االقتصادي والمالي بما يحقق التوازن، وىي تجمع ما بين وظيفتي التسيير  أساسا
 1 .و الرقابة

وتعد استقبللية الييئة أمرا ضروريا حتى تتمكن من أداء مياميا وصبلحياتيا عمى النحو  
المطموب مما يحد من جرائم الفساد بوجو عام، و ألجل ذلك وضع المشرع الجزائري من خبلل 

من ق وف م مجموعة من األحكام المختمفة التي تضمن استقبللية ىذه الييئة و التي  19المادة 
 :اآلتيةتضمن استقبللية الييئة بوجو خاص عن طريق اتخاذ التدابير :" تي حمت في اآل

قيام األعضاء و الموظفين التابعين لمييئة، المؤىمين لبلطبلع عمى معمومات شخصية و  -
 .عموما عمى أية معمومات ذات طابع سري، بتأدية اليمين الخاصة بيم قبل استبلم مياميم

 .رية و المادية البلزمة لتأدية ميامياتزويد الييئة بالوسائل البش -
 .التكوين المناسب والعالي المستوى لمستخدمييا -
ضمان أمن و حماية أعضاء وموظفي الييئة من كل أشكال الضغط أو الترىيب أو التيديد  -

أو اإلىانة و الشتم أو االعتداء ميما يكن نوعو، و التي قد يتعرضون ليا أثناء أو بمناسبة 
 .لمياميمممارستيم 

سالفة الذكر  19و يتم قياس ىذه االستقبللية التي حددىا المشرع بموجب نص المادة  
 :حسب أربعة تدابير ىي

 الطابع الجماعي لمجياز . 
  تعد الييئات المكمفة بتعيين و اقتناء األعضاء . 
  تحديد عيدة لفائدة أعضاء الييئة. 
 2 .عدم خضوع أو تبعية الييئة لمسمطة التنفيذية 
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و بالرجوع إلى قانون مكافحة الفساد لمعرفة مدى أخذ المشرع الجزائري بيذه المعايير   
فإننا نبلحظ أنو فيما يتعمق بشرطي التشكيمة الجماعية و تحديد عيدة لفائدة أعضاء الييئة قد 

 22المؤرخ في  413 -06من المرسوم الرئاسي رقم  5تم النص عميو من خبلل نص المادة 
كيفيات يئة الوطنية لموقاية من الفساد ومكافحتو وتنظيميا والذي يحدد تشكيمة الو 2006نوفمبر 
ستة أعضاء يعينون بموجب مرسوم رئاسي تشكل الييئة من رئيس و:" ء فييا بحيث جا 1سيرىا،

وىذا يثبت  .تنتيي مياميم حسب األشكال نفسياسنوات قابمة لمتجديد مرة واحدة ولمدة خمس 
 .2لة الجماعية و تحديد عيدة لفائدة أعضاء الييئةتوفر شرطي التشكي

ولذلك نجد أن المشرع الجزائري قد حذا حذو المشرع الفرنسي في فكرة السمطة اإلدارية  
كذا في مواجية المتعاممين االقتصاديين والمستقمة التي ييدف إنشاؤىا إلى ضمان الحياد في 

المنتخبين عندما معاممة األعوان العموميين و ا فيمعاممة األعوان العموميين االقتصاديين و كذ
 .يتعمق األمر بضمان الشفافية في الحياة السياسية و الشؤون العامة

من  5أما فيما يتعمق بطريقة تعيين و اختيار ىذه الييئة فإنو بالرجوع دائما إلى المادة  
عضائيا يعينون المتعمق بتنظيم و تشكيل الييئة نجد أن أ 413 -06المرسوم الرئاسي رقم 

بموجب مرسوم رئاسي ما يوحي إلى عدم توافر معياري تعدد الييئات المكمفة بتعيين و اختيار 
األعضاء، وعدم خضوع أو تبعية الييئة لمسمطة التنفيذية، حيث أن رئيس الجميورية يحتكر 

والقرارات وجو أو تتدخل في الصبلحيات سمطة رئاسية بمعنى أنو ال يمكن لمسمطة التنفيذية أن ت
 17ىو عكس ما نبلحظو لدى المشرع الجزائري الذي نص من خبلل المادة الي تتخذىا الييئة و

  .3مما يتناقض و مقتضيات االستقبللية "توضع لدى الرئيس " من قي مكافحة الفساد

                                                           

 الييئة تشكيمة يحدد الذي 2006 نوفمبر 22 ل الموافق 1437 القعدة ذو أول في المؤرخ 13 06 رقم الرئاسي المرسوم - 1
 . 74 العدد ر.ج سيرىا، و تنظيميا و ومكافحتو الفساد من لموقاية الوطنية

 4 ص السابق، المرجع زوايمية، رشيد - 2
 .75 ص السابق، المرجع الفساد، لمكافحة الوطنية الييئة دنش، لبنی حوحو، رمزی - 3
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منح المشرع الجزائري لمييئة : تمتع الهيئة بالشخصية المعنوية و االستقالل المالي -ب
من ق وفم الشخصية المعنوية و ىذا القيام بمياميا عمى أكمل وجو، و  18/  1بموجب المادة 

الشيء المبلحظ أنو بالرغم من أن االستقبلل المالي ىو أحد اآلثار المترتبة عمى الشخصية 
نو نص عمى االستقبلل المعنوية باإلضافة إلى أىمية التقاضي و باقي اآلثار األخرى، إال أ

المالي إلى جانب الشخصية المعنوية و إن دل ىذا فإنما يدل عمى رغبة المشرع في التأكيد 
 1. عمى االستقبللية المالية ليذه الييئة و ضمان ذلك

و ينبغي اإلشارة عمى أنو رغم تمتع الييئة باالستقبلل المالي، إال أن ميزانيتيا تسجل  
المعدل والمتمم و كذا  413/ 06من المرسوم  21لدولة وفقا لممادة ضمن الميزانية العامة ل

المعدل  413/ 06من المرسوم  23المادة ) خضوع محاسبتيا لقواعد المحاسبة العمومية 
كما أن تمقي الييئة إعانات من الدولة يستمزم خضوعيا لرقابة المراقب المالي و الذي ( والمتمم 

و يتضح في األخير أن (.  413/ 06من المرسوم  24ادة الم)يتولى وزير المالية تعينو 
االستقبلل المالي لمييئة محاود نسبيا كونيا تعتمد في مواردىا عمى السمطة التنفيذية و تخضع 

  .لمرقابة المالية كذلك
من المادة  االتي تستفاد أيضوىي الخاصية الثالثة، و :تبعية الهيئة لرئيس الجمهورية -ج
افی واعتبارىا سمطة إدارية مستقمة تتمتع بالشخصية نىذا ما يت، ومن ق وف م  18/1

لمرئيس األمر  المعنوية، فتبعية الييئة لرئيس الجميورية يعني أنيا ليست مستقمة بل خاضعة
الذي يدل عمى أن المشرع قد وقع في التناقض عندما أضفى االستقبللية عمى الييئة من جية و 

 .من جية أخرى جعميا تابعة لرئيس الجميورية
و ىناك من يرى أن سبب التناقض يرجع إلى الضغوط الممارسة عمى الجزائر من  

طرف األمم المتحدة إلحداث ىيئة مستقمة لمكافحة الفساد من جية باعتبار الجزائر من أوائل 
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الدول المصادقة عمى اتفاقية مكافحة الفساد، و من جية ثانية رغبة المشرع في إبقاء الييئة 
 .إمرة السمطة التنفيذية لعدم توافرىا ربما إرادة سياسية لمكافحة الفساد بصورة فعمية تحت

االرتياح إذ الجميورية أمر يثير الطمأنينة و غير أن ىناك من يرى أن تبعية الييئة لرئيس 
تكون بذلك الييئة بعيدة عن كل التدخبلت و الضغوط الخارجية كما أن الييئة تتمتع بالقوة 

في الحياة السياسية واإلدارية دون خوف من مبلحقة أسماء كبيرة و مؤثرة وفعالة والعمل 
إال . تمطخت أيدييم بجرائم الفساد، األمر الذي يساىم في تجسيد االستقبللية السياسية لمييئةو

أن النص عمى تبعية الييئة السمطة معينة ال يعني بالضرورة االنتقاص من استقبلليتيا بل قد 
عض األحيان ما توليو الدولة من أىمية ليذا الجياز الرقابي و يتبين ذلك من خبلل تعكس في ب

 1. نص المشرع عمى تبعية الييئة لرئيس الجميورية أو الوزير األول أو أحد الوزراء
 تشكيمة الهيئة الوطنية لموقاية من الفساد و مكافحتها( 2 
يرىا في قانون الوقاية من الفساد و لم يحدد المشرع تشكيمة الييئة وتنظيميا و كيفية س 

من القانون المذكور أعبله،  18مكافحتو، و إنما أحال ذلك عمى التنظيم و ىذا ما تؤكده المادة 
غير أن نظام اإلحالة ىذا مسعى غير مبلئم في ىذا المجال ذلك ألنو إذا كان من المتصور 

نفيذية لتنظيميا بموجب ماليا من ترك المسائل التنظيمية المتعمقة بالييئة إلى السمطة الت
ة الييئة خاصة رئيس لصبلحيات في ذلك فإنو من غير المقبول تركيا تتولى مسألة تحديد تشكي

الييئة و أعضائيا في القانون نفسو يعد من الضمانات األساسية التي تضمن استقبللية الييئة و 
ساد و مكافحتو دون الخضوع أعضائيا و تمكينيم من أداء مياميم في مجال الوقاية من الف

 06/413و لقد صدر المرسوم الرئاسي رقم . ألي قيود أو ضغوط أو تأثير من السمطة المعينة
المحدد التشكيمة الييئة الوطنية لموقاية من الفساد و مكافحتو و  22/11/2006المؤرخ في 

، و الذي نص في  64/ 12تنظيميا و كيفيات سيرىا المعدل و المتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 
 تضم:" عمى ما يمي  05مادتو 
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 الديوان الوطني لقمع الفساد: الفرع الرابع
 05-10تجسيدا إلرادة المشرع في استحداث ىيئات لمكافحة الفساد صدر األمر رقم  

مكرر عمى إنشاء ديوان مركزي لقمع الفساد يكمف بميمة البحث و التحري  24فتنص المادة 
 .1عن جرائم الفساد، و تحدد تشكيمة الديوان و تنظيمو و كيفيات سيره عن طريق التنظيم 

ساد المتعمقة بتفعيل مكافحة الف 03لتعميمة رئيس الجميورية رقم  استحدث الديوان تنفيذا 
ز آليات مكافحة الفساد و دعميا التي تضمنت وجوب تعزيو 2009ديسمبر  13المؤرخة في 

المؤسساتي ضرورة  العممياتي و أىم ما نص عميو في المجالوىذا عمى الصعيدين المؤسساتي و
لقمع الفساد بصفتو أداة عممياتية تتضافر في إطارىا  تعزيز مسعى الدولة بإحداث ديوان مركزي

  2 .الجيود لمتصدي قانونا ألعمال الفساد اإلجرامية وردعية 
عشية إحياء  2011ديسمبر  8المؤرخ في  11/426وقد تم توقيع المرسوم الرئاسي رقم  

عمل الديوان المركزي لقمع  کيفياتحة الفساد يتضمن تشكيل وتنظيم والجزائر لميوم الدولي لمكاف
تعزيز أدوات مكافحة مختمف أشكال ىذا النص لينة جديدة في إنشاء و الفساد، حيث يشكل

المساس بالثروة االقتصادية لؤلمة بما في ذلك الرشوة حسبما أكده بيان الرئاسة، كما أشار بيان 
نون حول النقد والقرض رئاسة الجميورية إلى أن ىذا المسار قد أفضى من قبل إلى أحكام القا

و القانون المتعمق بقمع مخالفة القوانين والتشريعات الخاصة بالصرف و حركة رؤوس األموال 
 .نحو الخارج و القانون الخاص بمجمس المحاسبة و ذلك المتعمق بالوقاية من الفساد و مكافحتو

ون المتعمق لمقان 2010أوت  26وتابع البيان أنو في إطار المراجعة التي تمت في   
التي أوكل ليا الوقاية من الفساد حيز التطبيق وبالوقاية من الفساد و مكافحتو، دخمت ىيئة 
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التقييم الدوري لجياز الوقاية الموجود و المساىمة في تحسينو و العمل عمى تحسين المواطنين 
 .بخصوص مكافحة الفساد

ت وتحقيقات في مجال الجرائم أما الديوان المركزي لقمع الفساد فقد كمف بإجراء تحريا 
وسيتم تزويده بضباط الشرطة القضائية و يشمل . المتعمقة بالفساد تحت إشراف النيابة العامة

نطاق صبلحياتيم جميع التراب الوطني في مجال الجرائم المرتبطة باختصاصيم، مضيفا أن 
قا ألحكام قانون ىذه الجرائم تتعمق بصبلحيات الجيات القضائية ذات االختصاص الموسع طب

 .االجراءات الجزائية
كما تمت اإلشارة إلى أن ىذا الديوان سيتكفل أيضا بتعزيز التنسيق بين مختمف مصالح  

الشرطة القضائية في مجال مكافحة الفساد و ىو ممحق إدارية بوزارة المالية كما ىو الشأن 
 .مالية بالنسبة لخمية معالجة المعمومة المالية و المفتشية العامة لل

وعبلوة عمى التوقيع عمى المرسوم الرئاسي المتعمق بالديوان المركزي لقمع الفساد، فقد  
اغتنم رئيس الجميورية ىذه المناسبة إلعطاء تعميماتو لمحكومة حتى تعمل في أقرب األجال 

روبية الييئات األويئة الوطنية لموقاية من الفساد ومكافحتو وعمى إنجاح برنامج التعاون بين الو
 .المماثمة

 دور مؤسسات الدولة في مكافحة الفساد: المطمب الثاني
تساىم الييئات الحكومية عمى اختبلفيا بدور كبير في مكافحة الفساد و تشمل ىذه  

المساىمة السمطات الرسمية في الدولة التشريعية و التنفيذية و القضائية، حيث إنو يتعين عمى 
. 1دستوري و القانوني بكل موضوعية ونزاىة و شفافيةىذه السمطات أن تؤدي دورىا ال
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 دور البرلمان في مكافحة الفساد: الفرع األول
لة، حسن ءأصبح من الواضح أن آليات السياسة االستئصال الفساد ثبلث الشفافية، المسا 

الفساد الحكم، و لعل الرقابة البرلمانية في ظل شفافية عالية و مسالة جادة و حكم جيد، تجعل 
فالبرلمانات ىي  1 .في أوطأ نسب قياسو، و بغياب تمك الشروط يصبح الحال متردية ال محالة

ث أنيا تشكل جسرة ما بين الشعب والحكومة، إحدى الدعامات األساسية في أي نظام نزاىة، حي
 و 5) وقد تطرقت المواد . يفترض بيا أن تمعب دورا ميما في إخضاع الحكومة لممسالة الناسو

 تعزيز سيادةكة المجتمعية ومن اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد إلى مسألة المشار( 13
تتجمى  تعزيز العممية الديمقراطية التيالقانون ومبادئ الديمقراطية، وعميو فإن المشاركة و

لدوري التداول السممي و اتخابات مؤسسات المجتمع المدني، وانباالنتخابات البرلمانية والمحمية و
الذي لمسمطة و تشجيع تعدد األحزاب السياسية، و مشاركتيا في الحكم، و تعزيز دور القانون 

تجريم األفعال التي من شأنيا المساس بنزاىة وشفافية العممية يحكم العممية االنتخابية، و
 2 .االنتخابية، وضمان استقبلل و حيادية الجية التي تشرف عمى العممية االنتخابية

و لمبرلمانين دور أساسي يمعبونو في تحقيق جميع األىداف، خاصة من خبلل تفعيل  
دور البرلمانات في كل من الدورين األساسين الذين يفترض بيا أن تمعبيا، أال وىي التشريع و 

 3 .الرقابة
فيي أدوات متوافرة في متناول البرلمان االستخداميا في السيطرة عمى الفساد، و ىي  

 4 .من نظام المحاسبة يمكن بواسطتو الحكم عمى الحكومة و أفعاليا  تشكل جزء
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 :فيما يتعمق بالوظيفة التشريعية: أوال
يتعين سن جميع القوانين التي توجد األطر و المؤسسات و اآلليات الفعالة لمكافحة  

 :الفساد و تطوير وتحسين اإلدارة العامة و القضاء، و من ىذه القوانين اآلتية
القوانين التي تحدد المعايير الدقيقة في الحاالت التي تشكل فييا أعمال الفساد جرائم أو  -أ

و من أبرز ىذه (. الجزائية أو المدنية) مخالفات تقع تحت طائمة المحاسبية القضائية 
الرشوة، تبديد األموال العامة، اإلثراء غير المشروع و التعارض في المصالح، : المواضيع
 .السمطة، و تبيض األموالاستغبلل 

القوانين التي تؤمن شفافية العمل العام، بما فيو القوانين المتعمقة بتعزيز دور الصحافة و  -ب
اإلعبلم و حريتيما، و بحق الوصول إلى المعمومات العامة، و تمك التي تفرض صياغة و نشر 

 .(المركزية و البلمركزية ) التقرير عن أداء المؤسسات العامة 
بما فيو أصول التعين و الترقية و ) القوانين التي تيدف لتنمية اإلدارة العامة و ىيكميتيا  -ج

خاصة لجية تبسيط المعامبلت االدارية و تحديد أصول ) و تحديد وسائل عمميا ( إنياء العمل 
ن بشكل يقي المواطن و الدولة م( صارمة بالنسبة لممشتريات العمومية و إدارة األموال العامة 

 .أعمال الفساد
القوانين التي تعزز الشفافية و محاكمة الفساد في القطاع الخاص، و تشجيع ىذا القطاع  -د

 .الخاص و المجتمع المدني عمى االنخراط الفعال في مكافحة الفساد
القوانين التي تعزز استقبللية الييئات الرقابية القضائية و اإلدارية المختمفة المسؤولة عن  -ه 

ة حسن تطبيق القوانين المتعمقة بمكافحة الفساد، و تعزيزىا باإلمكانات البلزمة، و الحرص مراقب
 1. في عمميا عمى عدم تأمين استقبلليتيا و عدم تدخل السياسة و السياسيين و اإلدارة
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 الوظيفة الرقابية لمبرلمان: ثانيا
ىام عمى أعمال السمطة باإلضافة إلى دور البرلمان التشريعي، يقوم أيضا بدور رقابي  

األموال  التنفيذية و ذلك لتوجيو سياساتيا و أىداف المصمحة العامة و ضمان حسن تسير
لة أعضاء ءالعامة و تممك السمطة التشريعية في ىذا المجال عدة آليات تمكنيا من مسا

جياز الحكومة أمام البرلمان لبلستعبلم أو اإليضاح أو كشف النقاب عن أي قصور في أداء ال
 :الحكومي و تتمثل ىذه اآلليات في ما يمي

من القانون  65، وكذا المادة 1996من دستور  133نصت عميو المادة  :االستجواب -1
طمب  ، و يعد االستجواب وسيمة دستورية يستطيع بموجبيا النواب 02/ 99العضوي رقم 

باألداء المالي لمحكومة، توضيحات حول إحدى قضايا الساعة، و يدرجة أولى القضايا المتعمقة 
وىو أخطر من السؤال، ألنو ال يقتصر عمى مجرد االستفسار حول مسألة معينة، بل يتعداه إلى 

درجة محاسبة الوزير أو الحكومة عمى تصرفاتيا، فيو يتضمن توجيو اتيام أو نقد ألعمال 
 .الحكومة

ان رد الحكومة غير مقنع، و ونظرا لخطورتو و أىميتو فإنو يؤدي إلى تكوين لجنة تحقيق إذا ك
و الذي يحدد تنظيم المجمس الشعبي الوطني  02/  99بسبب ذلك فقد أحاطو القانون العضوي 

و مجمس األمة و عمميا وكذا العبلقات الوظيفية بينيا و بين الحكومة ببعض الشروط و 
 1.القيود

تجواب ىو محاسبة يعتبر االستجواب من أىم و أخطر وسائل الرقابة البرلمانية، فاالس 
الموزير عن خطأ ارتكبو عند قيامو بميام وظيفتو، و نظرا لخطورة الوسيمة و مدى قدرتيا عمى 
تغيير السياسات و التصدي لقضايا الفساد، فعمى األعضاء التركيز الشديد في استخدام ىذه 

ل معنى الوسيمة من خبلل االعتماد عمى معمومات موثقة ألن االستجواب وسيمة رقابية تحم
  .االتيام والمحاسبة 
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من القانون  68، و كذا المادة 1996من دستور  134نصت عميو المادة  :السؤال -2
، إذ يحق ألعضاء البرلمان توجيو أسئمة شفوية أو كتابية ألي عضو في  02/ 99العضوي 

ة الحكومة و السؤال ىو حق كل نائب في طمب إيضاحات بصدد مسألة معينة، و تجدر اإلشار
إلى أن السؤال و المناقشة التي يمكن أن تجري حولو ال يتضح عنيا أي أثر بالنسبة إلى 

 .الحكومة
و يعتبر السؤال من أكثر وسائل الرقابة التي يمارسيا األعضاء، و ذلك من ناحيتين،  

جو األولى ىي الكثافة العددية و التنوع الكبير في موضوعات األسئمة و بالتالي الوزراء الذين تو
إلييم، و الثانية التنوع الحزبي لمقدمي كل منيما، سواء بين حزب الحكومة أو 

 دور القضاء في مكافحة الفساد: الفرع الثاني
إذا كانت المبلحقة الجنائية ىي الوسيمة المحققة إلنزال العقاب بمرتكبي جرائم الفساد، و  

توفير الردع العام و الخاص بإنفاذ التشريعات الجنائية بيدف مناىضتو، فإن ىذا االنفاذ ال 
ه يتحقق إال بقيام قضاء عادل نزيو تتوفر أجيزتو كافة اإلمكانات البشرية و المادية، يمارس دور
بصدق و فاعمية و أمانة ليكون سيفا مسمطا عمى أعناق الفاسدين ميما كانت سطوتيم، وميما 

و استقبلل القضاء يقصد بو انحصار الوظيفة القضائية بالقضاء و عمم تدخل . استفحل نفوذىم
 1 .السمطتين التنفيذية و التشريعية في أعمالو

جوىر مفيوم القضاء وما يحممو  إن لمقضاء دور جوىري في مكافحة الفساد من خبلل 
فيعد  2من مبادئ سامية و ما يفترض من نزاىة و موضوعية في األشخاص المكمفين بالقضاء،

القضاء في حقيقة األمر صمام األمن لحماية المجتمع من الفساد أيا كان نوع ىذا الفساد، و 
عمى توضيح أوجو  رةذلك بما يمتمكو من قدرة عمى ردع الفاسدين و المفسدين، و كذلك القد

الغموض في القوانين و التنظيمات و إلزام األفراد و المؤسسات و أعضاء الحكومة و رجال 
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و القضاء الجنائي يمعب دورا ىاما باعتباره قضاء زجر و ذلك بالضرب . السياسة و القانون بيا
أو مجاممة بيد من حديد عمى كل من تسول لو نفسو المساس بالمال العام اختبلسأ أو تربح 

 1 .لآلخرين، بل و أيا كان موقعو في السمطة أوصمتو برجال السمطة
ونجد أن كل دولة تسعى لتحقيق الحماية لمحقوق و الحريات بالقوانين التي تقررىا و  

توافق عمييا السمطة التشريعية، و التي ال تنتج آثارىا و تحقق غاياتيا إال بتدخل قضائي يضمن 
فاعمية نصوصيا، التي تظل صامتة جامدة حتى يتولى القاضي تطبيقيا عمى الوقائع 

صدر أحكامو التي تنال قوة الحقيقة القانونية حين تحوز حقوق األمر المعروضة عميو، و ي
المقضي، و ليذا صح القول بأن القضاء ركن في قانونية النظام و أنو ال قانون بغير قاض، 
وعميو فما الجدوى من وجود إجماع دولي عمى مكافحة الفساد من خبلل مواثيق دولية و من 

لة قضاء تتوفر ألجيزتو كافة المقومات التي تضمن تطبيقو القوانين داخمية مالم تكفل كل دو
 2 .لتمك النصوص تطبيقا مسومة باإلدراك الكامل ألىدافيا

فدولة الحق تبني بواسطة نظام قضائي مستقل و فعال، و أي بمد يتوفر عمى عدالة  
و في مثل ىذا  مشوبة بالكثير من االختبلالت ال يمكنو ضمان التسيير الديمقراطي المؤسساتو،

السياق يفقد المواطنون الثقة في منتخبييم، و يتم اإلضرار بالعدالة بصفة جدية، و من شأن ىذه 
الوضعية أن تميد الطريق لمرشوة مع كل اآلثار االجتماعية، السياسية و االقتصادية المترتبة 

 3 .عنيا
لمختصة بقضايا و عميو كان من الضروري البحث عن مقومات فعالية أجيزة القضاء ا 

 :الفساد، ىذه المقومات التي يمكن إجماليا في العناصر التالية
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من اتفاقية األمم المتحدة  11لقد أولت المادة  :نزاهة القضاة و رجال النيابة العامة  -1
لمكافحة الفساد أىمية خاصة بتدابير النزاىة و دري الفساد بين القضاة و رجال النيابة العامة و 

قواعد بشأن سموكيم تأسيسا عمى أىمية استقبلل القضاء و النيابة العامة، و ماليا جواز وضع 
 .1من دور حاسم في مكافحة الفساد، و يمزم التدقيق في اختيار

 دور الحكومة في مكافحة الفساد: الفرع الثالث
لما كان الفساد ظاىرة اجتماعية تتمثل في االستخدام المعرض من قبل الموظف األجيزة  

و الفساد  السمطة و اإلدارة و صبلحياتو الوظيفية بيدف االغتناء الذاتي و بشكل غير مشروع
منتشر في كل من القطاع العام و الخاص، وفي بعض دول العالم يتم بصورة منظمة، و يشيد 

الواقع استغبلل المناصب الرسمية لمثراء الخاص، و دخول الموظفون الكبار في قطاعات 
، عبر استغبلل مواقعيم اإلدارية في نمو أعماليم التجارية و الصناعية و األعمال الخاصة

المالية، مع تجاوزات في القوانين، كما يتم استغبلل المنصب العام لتحقيق مصالح سياسية 
ممثل تزوير االنتخابات، شراء أصوات الناخبين، التمويل غير المشروع لمحمبلت االنتخابية، أو 

و ىناك المحسوبية و المحاباة . المحاكم، أو شراء والء األفراد و الجماعاتالتأثير عمى قرارات 
و الوساطة في التعينات الحكومية، كقيام بعض المسؤولين بتعيين أشخاص في الوظائف العامة 
عمى أسس القرابة أو الوالء السياسي أو بيدف تعزيز نفوذىم الوظيفي و الشخصي، و ذلك عمى 

واة في الفرص، أو قيام بعض المسؤولين بتوزيع المساعدات العينية أو حساب الكفاءة و المسا
المبالغ المالية من المال العام عمى فئات معينة أو مناطق جغرافية محددة عمى أسس عشائرية 

أو بيدف تحقيق مكاسب سياسية، ىذا عبلوة عمى ضعف و انحسار المرافق و الخدمات و 
 2 .نينالمؤسسات العامة التي تخدم المواط
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ال بد أن يكون عمل الوزارات و إجراءاتيا و تعميماتيا واضحة وشفافة لممواطنين   
و بمسافات منتظمة و سيمة، ألن الفوضى و التقصير في اإلجراءات يخمق بيئة مناسبة لمرشوة 

و من الضروري تبيث قيم النزاىة و الصدق و األمانة و الحرص عمى المال العام، . و الفساد
 1 .وسائل المحاسبة و المسالة حيث تشكل ركيزة أساسية لتفعيل الرقابةتفعيل 

فالحكومات مطالبة بجعل المعمومة متاحة، إذ أن قيام المواطن بالرقابة عمى أعمال  
الحكومة لن يتأتى إال بإتاحة المعمومات، وىناك عدة أسس لعمل الحكومات منيا نشر 

ن توفر الحكومة حق طمب المعمومة، أن تعقد الموازنات و المعمومات بطريقة منتظمة، أ
الحكومة جمسات استماع عامة و أن تتمقى الرسائل المكتوبة، و أن توفر مناخ صحيحة تدعم 

 2 .من خبللو عمل المنظمات غير الحكومية
و تجدر اإلشارة إلى مدى مساىمة الحكومات اإللكترونية، حيث بدأت معظم الحكومات  

لبلنتقال إلى الفضاء اإللكتروني من أجل تقديم خدماتيا عمى األنترنت و مختمف وسائل 
حيث يسمح إدخال المعامبلت التي تيم المواطنين إلى شبكة المعمومات . 3التكنولوجيا الحديثة
تمقائيا أي تأخير في إنجاز الخدمات التي تيم األفراد أو طالب الخدمة،  الدولية، مما يزيل

باإلضافة إلى إزالة األعباء االدارية عن كاىل الجياز الحكومي و تفعيل استراتيجيات تعزيز 
 4 .الوعي المعموماتي بين جميع فئات المجتمع 
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 :خاتمة

يبقى الفساد ظاىرة اجتماعية و اقتصادية وسياسية تعاني منيا جميع الدول، غير أن  
درجة انتشاره و تغمغمو في األجيزة تختمف من قطاع إلى آخر و من بمد إلى آخر عمى 

حسب أوضاعيا السياسية و االقتصادية و أوضاع مؤسساتيا و ىذا حسب معايير النزاىة و 
. األخالقية و الثقافية السائدة فيياالقيم و الضوابط 

وفي إطار البحث عن آليات لمكافحة الفساد في ظل االتفاقيات الدولية و القانون  
: الجزائري تم التوصل لمعديد من النتائج

الفساد ظاىرة إنسانية قديمة منذ األزل تطورت أشكاليا بتطور الزمن و تشابك العالقات  -
المية تعاني منيا جميع الدول، و اختمفت مفاىيم الفساد اإلنسانية حتى أضحت ظاىرة ع

باختالف الحقول العممية التي تناولتيا بحوثيا، ففي القانون يعتبر الفساد انحراف عن االلتزام 
بالقواعد القانونية، أما عند الساسة يركزون عمى تفعيل الحكم الراشد باعتباره وسيمة لمكافحة 

فحين يرى عمماء االقتصاد أن الفساد من أكبر معوقات التنمية  الفساد و تجسيد الديمقراطية،
ا . و االستثمار، بينما عمماء االجتماع يرون أن الفساد ىو انحراف و انتياك القيم األخالقية

رغم تعدد تعاريف الفساد و اختالفيا بحسب تعدد مجالتو، إال أن الكل يتفق عمى أنو  -
قانونية، فالفساد معضمة شائكة يجب العمل عمى سموك منبوذ أخالقية و اجتماعية و 

في تجريم مجموعة من األفعال و إدراجيا تحت " مكافحتيا، وقد انتيجت القوانين أسموبأ شام
خانة جرائم الفساد، و بالتالي لم تحصره في سموك معين و إنما يتحقق الفساد في صور 

. وة واالختالس و استغالل النفوذكثيرة أىميا الرش

اختالف القيم و الضوابط األخالقية يؤثر كثيرا في اعتبار أن سموكة ما يعتبر فاسدة، إن  -
الشيء الذي ينعكس حتى عمى مسألة تقنين و ضبط ىذه السموكيات عمى غرار تمويل 

األحزاب السياسية، ىذا من جية من جية أخرى، تعدد مجاالت النشاط اإلنساني ينجم عنو 
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و ىذا ما يصعب مسألة ...إداري ، اقتصادي، اجتماعيتنوع صور الفساد من سياسي، 
. ضبط الفساد و مكافحتو

وجود إجماع عمى أن ظاىرة الفساد سموك إنساني سمبي تحركو المصمحة الذاتية، و كل  -
من األسباب السياسية و اإلدارية و االقتصادية تشكل في مجمميا منظومة الفساد و تختمف 

فقد يكون أحد األسباب رئيسيا في مجتمع ما و يكون  في األىمية من مجتمع إلى آخر،
. سبب ثانوية في مجتمع آخر

لمفساد آثار سياسية، إدارية، اقتصادية، و اجتماعية تؤثر بشكل مممر عمى المجتمع، إذ تعرقل سير  -
م األداء الحكومي و إنجاز الوظائف و الخدمات، تخمق بيئة غير ديمقراطية تتسم بعدم الثقة وضعف القي

األخالقية، و تؤدي إلى عدم احترام المؤسسات و السمطات الدستورية، تؤثر عمى شرعية الدولة عن طريق 
إضعاف مؤسساتيا والثقة الناس بيا عند تزوير االنتخابات وتجاىل إرادتيم، تأخر عممية التنمية و تيدم 

حباط وانتشار الالمباالة والسمبية االستثمارات، كما أن الفساد يؤدي إلى خمخمة القيم األخالقية و إلى اإل
بين أفراد المجتمع، و بروز التعصب و التطرف في األراء و انتشار الجريمة كرد فعل النييار القيم و 

عدم تكافؤ الفرص، فضال عن التسبب في ظمم األشخاص و ضياع حقوقيم نتيجة انتشار ظاىرة 
 .الالعدالة

لمجتمع الدولي بالتحرك قدمة من أجل مكافحتو، فالمناىضة خطورة الفساد و آثاره المدمرة دفعت با -
الدولية اجتاحت الساحة السياسية من خالل إبرام العديد من االتفاقيات و تعد الجيود اإلقميمية و اتفاقيات 

مكافحة الفساد بين الدول األوروبية و الدول األمريكية ىي القاعدة التي بنيت عمييا الجيود الدولية 
لفساد التي قامت بيا األمم المتحدة و البنك الدولي و منظمة الشفافية الدولية، كما أن االتفاقيات لمكافحة ا

اإلقميمية لمكافحة الفساد تضفي الصفة الرسمية عمى االلتزام الحكومي، فالمبادئ العامة التي نصت عمييا 
قانون الجنائي بشأن الفساد، و اتفاقية اتفاقية الدول األمريكية لمكافحة الفساد، اتفاقية المجمس األوروبي لل

مجمس التعاون االقتصادي و التنمية ضد الرشوة، ال تقتصر فقط عمى مجرد حث الحكومات عمى تجريم 
مختمف أشكال الفساد، و لكنيا تبرز الحاجة إلى وجود قوى محايدة في مجال التحقيقات و المتابعة 

ن تفرض عقوبات و جزاءات رادعة لمقضاء عمى الرشوة و القانونية و القضائية لكشف الفساد لسن قواني
عمى سوء استخدام المناصب العامة من أجل المصمحة الشخصية، و تبين اإلجراءات الوقائية التي ينبغي 
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اتباعيا من أجل منع الفساد من خالل مدونات السموك و التصريح بالممتمكات و الشفافية في التعامل مع 
 .الجميور

وعمى ىذا النيج قامت أيضا الدول العربية بإبرام اتفاقية لمكافحة الفساد في إطار دعم الجيود  
 .اإلقميمية العربية لمواجية ىذه الظاىرة

تعتبر اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد إطارا ىاما ميمة لمتعاون الدولي، حيث تعتبر اتفاقية عالمية  -
سمسمة من االتفاقات اإلقميمية في مجال مكافحة الفساد مثمما تجسد إرادة و تعتبر استكماال و تتويجا ل

سياسية دولية و مطمبة لممجتمع األىمي العالمي، جاءت التكمل سمسمة من القرارات و االتفاقيات الدولية 

و الدولية في مجال مكافحة الفساد و ىي ال تتفرد من حيث  التي سبقتيا و تشجع الجيود الوطنية
تيا و تكامل أحكاميا فإنيا االتفاقية العالمية الوحيدة التي تناولت ظاىرة الفساد و شمولی

تسعى لتشجيع الدول األطراف عمى إيجاد األطر الفعالة لمكافحتيا من خالل اإلطار 
التشريعي لتجريم أفعال الفساد، و أحكام مخصصة لمنظام اإلجرائي لمالحقة جرائم الفساد و 

و السيما مسألة تفعيل نظام استرداد األموال و العائدات، و تعزيز التعاون المتيمين بارتكابو 
القضائي بكافة صوره من خالل التوسع في األخذ بمعايير الوالية القضائية، و االىتمام 

.  بتسييل نظام تسميم المجرمين

كثير إن النشاط الدولي المتعمق بمكافحة الفساد و إرساء دعائم الحكم الصالح يمس ال -ا 
من الجوانب التي تتعمق بعممية بناء المؤسسات، لذلك يظير دور مختمف المنظمات الدولية 

في مكافحة الفساد، رغم تباين وظائفيا و أىدافيا، الشيء الذي أدى إلى تباين الوسائل و 
اآلليات التي تستخدميا في تحقيق ىذه الغاية و من أىم ىذه المنظمات الدولية نجد المنظمة 

لية لمشرطة الجنائية، مجموعة البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، و منظمة التعاون و الدو
 .التنمية االقتصادية 

الدور البارز الذي تمعبو منظمة الشفافية الدولية التي تعتبر حركة عالمية قادىا رجال  -
معوا عمى ينحدرون من خمفيات و انتماءات مينية و فكرية و اجتماعية و وطنية متعددة، أج
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مقاومة الفساد و القضاء عميو، و ىذه المنظمة كانت نتيجة مجتمع مدني عالمي ظير في 
قمة تألقو و فورائو في سياق عممية التحول الكبرى التي طرأت عمى النظام و عمى المجتمع 

و ظمت ىذه المنظمة غير الحكومية منذ نشأتيا ... و عمى العالقات الدولية بصفة عامة
دىا لزيادة قدرات الحكومات لكبح جماح الفساد، و قد عبرت في كل تقاريرىا مكرسة جيو

السنوية عن اىتماميا بظاىرة الفساد إدراكا منيا عمى حجم خطورتو و انعكاساتو السمبية، و 
تتمثل أىدافيا الرئيسية في الحد من الفساد عن طريق تفعيل اتحاد عالمي التحسين و تقوية 

. و العالميةنظم النزاىة المحمية 

في التصديق عمى اتفاقية األمم المتحدة، و بادرت  ةقباالجزائر كانت من بين الدول الس -
المتعمق بمنع الفساد ومكافحتو و الذي يعتبر تقنين شامل لكافة الجرائم  01-06بسن قانون 

لفساد، و جامع لمختمف اآلليات و التدابير لبمورة و تجسيد السياسة الوطنية لمنع و مكافحة ا
و يتماشى مع مختمف االتفاقيات التي صادقت عمييا، و من خالل ىذا التقنين أعاد صياغة 
بعض الجرائم التقميدية عمى غرار الرشوة، و وسع من دائرة التجريم لتشمل الكثير من األفعال 

. المستحدثة كتمقي اليدايا و اإلثراء غير المشروع
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 -5. 1999، 28لبحوث والدراسات اإلمارات العربية المتحدة، العددشرطة الشارقة، مركز ا

بشير مصطفی، الفساد االقتصادي مدخل الى المفيوم والتجميات، دراسات اقتصادية، مركز 
البصيرة لمبحوث والدراسات اإلنسانية، العدد السادس، دار الخمدونية لمنشر والتوزيع الجزائر 

،2005  .
 :تفاقياتالقوانين و اال  -خامسا

 1966يونيو سنة  8ه الموافق 1386صفر عام  18المؤرخ في  155-66األمر رقم  -1
.  2011فبراير  23المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية المعدل و المتمم إلى غاية 

المتضمن التصديق  2004أبريل سنة  19المؤرخ في  128-04المرسوم الرئاسي رقم  -2 
 31لمتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة في بتحفظ عمى اتفاقية األمم ا

. 2004، أبريل 26، ج ر، العدد 2003أكتوبر 
المتعمق بالوقاية من الفساد ومكافحتو، جر 2006 /20/06المؤرخ في 01-06القانون  -3 

المؤرخ  05 -10المعدل و المتمم بموجب األمر رقم  2006مارس  8، الصادر في 14العدد 
المعدل و المتمم بالقانون  2010سبتمبر  1المؤرخ في  50ج ر العدد  2010أوت  20ي ف
  2011أوت  10المؤرخ في  44ج ر العدد  2011أوت  2المؤرخ في  15 -11رقم 
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أبريل  10الموافق  1427ربيع األول عام  11المؤرخ في  137-06المرسوم الرئاسي رقم  -4
ية االتحاد االفريقي لمنع الفساد ومكافحتو، المعتمدة يتضمن التصديق عمى اتفاق 2006سنة 

 .2006، 24، العدد 2003جوان  11بمابوتو في 
الموافق ألول فبراير  1425ذي الحجة عام  22القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -5 

، يتضمن تنظيم المصالح اإلدارية و التقنية الخمية معالجة االستعالم المالي، الجريدة 2005
 . 2008فبراير  6الموافق ل  1425ذو الحجة عام  26، 10لرسمية العدد ا
أبريل سنة  7الموافق  1423محرم  24مؤرخ في  127  -02المرسوم التنفيذي رقم   -6

يتضمن إنشاء خمية االستعالم المالي و تنظيميا و عمميا معدل و متمم بالمرسوم  2002
، 2008سبتمبر  6الموافق ل  1429عام  رمضان 6المؤرخ في  275  -08التنفيذي رقم 

. 2008سبتمبر  7ل  50الجريدة الرسمية العدد 
 2010غشت  26الموافق  1413رمضان عام  16المؤرخ في  05/ 10األمر رقم  -7 

فبراير سنة  20الموافق ل  1427محرم عام  21المؤرخ في  01-06المتمم لمقانون رقم 
رمضان  22، الصادرة بتاريخ 50ومكافحتو، جر، العدد و المتعمق بالوقاية من الفساد  2006
 .2011-2010سبتمبر  01، 1431عام 
المواقع االلكترونية  : سابعا

جون براندوليتو وديفيد لونا، معالجة الفساد عمي المعاىدات وااللتزامات الدولية ، مقالة  -
 10/05/2019بتاريخ اطالع عمى الموقع      منشورة في الشبكة العنكبوتية عن الموقع

 15:45الساعة 
http://www.america.gov/st/democracyarabic/2008/September/200
80604125144ssissirdile0.4081079.html 

  12/06/2019يات الدولية عن الموقع الفساد واالتفاق -
http://www.business-anti-corruption.com/ar/about/about-corruption 

http://www.america.gov/st/democracyarabic/2008/September/20080604125144ssissirdile0.4081079.html
http://www.america.gov/st/democracyarabic/2008/September/20080604125144ssissirdile0.4081079.html
http://www.business-anti-corruption.com/ar/about/about-corruption
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المذكرة  مــلخص

نظرا لتداعيات الفساد و عواقبو أدرك المجتمع الدولي الحاجة الماسة لوجود سياسات  
فعالة لمتصدي من خالل تعاون إقميمي و دولي تجسد في مجموعة من االتفاقيات التي 

لتدابير أوجدت إطار تشريعيا و إجرائية لمتصدي ليذه الظاىرة و اتفقت عمى مجموعة من ا
لمحد منيا و تقميصيا، و ىذا من خالل مجموعة من االتفاقيات اإلقميمية المعبرة عن رؤی 

منشاركة لمجموعة من الدول المتقاربة جغرافيا و سياسية، وصوال إلبرام اتفاقية األمم المتحدة 
لمكافحة الفساد باعتبارىا ألية عالمية تشترك فييا الدول كافة، فضال عن دور مختمف 

االستراتيجيات لي من خالل مجموعة من التدابير ولمنظمات الدولية الفاعمة في المجتمع الدوا
 .عمى حسب اختصاصاتيا السياسية و األمنية و االقتصادية 

مكافحة الفساد باقة إلصدار قانون خاص لموقاية والجزائر كانت من بين الدول السو 
انتيجت بذلك سياسة مية لمكافحة الفساد، وفاقية األمعمى إثر تصديقيا عمى االت 2006سنة 

جنائية من خالل نصيا عمى مجموعة من التدابير الوقائية لمنع الفساد في كل من القطاع 
ة مجموعة من التدابير القمعية بتجريميا لمجموعلشفافية واعام والخاص وتعزيز المسائمة وال

و إدراجيا النظام إجرائي يتناسب النص عمى العقوبات المناسبة ليا من الممارسات الفاسدة و
 .مع مستجدات الفساد من خالل أساليب تحري جديدة
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