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         اهتماما  ولقتشهدت السنوات القلٌلة الماضٌة اعترافا متنامٌا بمشكلة الفساد والتصدي لمناقشتها
الوطنٌة و الدولٌة لمكافحة  تأسست العدٌد من الهٌبات ومتجددا من الباحثٌن وصانعً السٌاسات على السواء، 

.والحد من اتساعها وشمولٌتها والسٌاسً للدول هذه الظاهرة الخطٌرة على البنٌان االجتماعً واالقتصادي

       وضع أفضل من باقً الدول العالم التً انتشر فٌها الفساد بمختلف أنواعهلم تكن فً أحسن الجزابر  :
الفساد المالً واإلداري وحتى السٌاسً وهو ما ٌؤكده من جهة  تدنً المستوى المعٌشً لألفراد بسبب 
األزمات االقتصادٌة التً عاشها وٌعٌشها الفرد الجزابري وأٌضا ظهور الطبقٌة، من جهة أخرى المرتبة 

 180من بٌن  112المتدنٌة التً احتلتها الجزابر فً تصنٌف منظمة الشفافٌة الدولٌة ، حٌث احتلت المرتبة 
.2018دولة شملها التقرٌر لسنة 

        أمام عملٌة اإلصالح   كؤودمن اجل ذلك صار الفساد فً الجزابر حالة مرضٌة معقدة تقف عقبة
والتنمٌة واالستثمار وهذا بالرغم من تصدي المشرع الجزابري لهذه الظاهرة عن طرٌق منظومة قانونٌة 

وقانون الوقاٌة من  2003متكاملة بدءا من التصدٌق بتحفظ على اتفاقٌة األمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 
المتعلق بالوقاٌة من الفساد ومكافحته المعدل  01-06تبٌٌض  األموال وتموٌل اإلرهاب  وأخٌرا  القانون رقم

.والمتمم 

 الموظف  وعلى اعتبار أن ظاهرة الفساد متعلقة أكثر بمجال الوظٌفة العمومٌة وما ٌنجر عنه من إخالل
بواجباته الوظٌفٌة طلبا لمزٌة غٌر مستحقة أو مساسا فً األصل بالمال العام ، فإن المشرع نص بموجب 

- 06القانون رقم على جملة من النصوص القانونٌة، والتً تضمنت العقوبات الرادعة لكافة األفراد   01
مرتكبً جرابم الفساد، وأٌضا دراسة طبٌعة كل جرٌمة على حدا، وفرض العقوبة المناسبة لها، إضافة إلى 

..تعزٌز قواعد النزاهة والمسؤولٌة والشفافٌة فً تسٌٌر هذا القطاع الهام  الىالتً تهدف التدابٌر الوقابٌة 

مقدمة
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اإلشكالٌة ؟؟

 ما هو اإلطار القانونً المنظم لقضاٌا الفساد ؟ أو

 المرصدةما هو مضمون المواجهة التشرٌعٌة 

لمواجهة قضاٌا الفساد؟

مقدمة
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:خطة البحث

:لإلجابة على هذه اإلشكالٌة اخترنا تقسٌم هذه الورقة البحثٌة إلى محورٌن   

.ٌتضمن مفهوم جرابم الفساد: المحور األول

:  تعرٌف جرابم الفساد: أوال 

.التعرٌف الدولً لجرابم الفساد  -     

.التعرٌف التشرٌعً لجرابم الفساد -     

.01-06خصوصٌة التجرٌم والعقاب فً قضاٌا الفساد وفق لقانون : ثانٌا

.التصدي لمؤسساتً لجرابم الفساد: المحور الثانً

.التدابٌر الوقابٌة لمكافحة الفساد: أوال

.  التصدي المؤسساتً لقضاٌا الفساد: ثانٌا

الخاتمة
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الفساد لجرابم الدولً التعرٌف :أوال:
       الدولة حدود ضمن محصورة داخلٌة مسالة لٌس الفساد أن على الدولً المجتمع ٌتفق  

 حقوق حماٌة على سلبا ٌؤثر ما وهو الواحدة الدولة حدود آثارها تخترق آفة هً وإنما الواحدة
 مواجهة أن على الدولٌة المواثٌق تجمع لهذا أخرى، جهة من التنمٌة وعلى جهة من اإلنسان
. الدولً للقانون االمتثال على الدول قدرة فً أساسا ٌتمثل وطنٌا الجرٌمة

   بشكل للفساد تعرٌفا 2003 لعام الفساد لمكافحة الدولٌة االتفاقٌات نصوص تتضمن لم 
 المجتمعات كل تمس وطنٌة عبر ظاهرة "بأنها منها ٌفهم ما دٌباجته بٌنت إنما صرٌح

.” ضرورٌا أمرا ومكافحته منعه على الدولً التعاون ٌجعل مما واالقتصادٌات

     مضمون سٌاق فً الفساد تعرٌف ورد فقد 2010 لعام الفساد لمكافحة العربٌة االتفاقٌة أما 
 القٌم على سلبٌة آثار ذات األشكال متعددة إجرامٌة ظاهرة الفساد نأ ” على ونصت دٌباجتها
”واالجتماعٌة االقتصادٌة النواحً و السٌاسٌة والحٌاة األخالقٌة

   المادة أشارت فقد 2003 لعام الفساد لمنع اإلفرٌقً االتحاد اتفاقٌة فً الفساد تعرٌف أما 
 اتجرمه التً الصلة ذات الجرابم فٌها بما والممارسات األعمال هو الفساد أن على منه األولى

. االتفاقٌة

تعرٌف جرابم الفساد
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التعرٌف التشرٌعً لجرابم الفساد: ثانٌا :

        تباٌنت تعرٌفات الفساد تباٌنا شدٌدا  بالنظر إلى اختالف مجاالت دراسته وأٌضا تباٌن اهتمام الباحثٌن
انه ال ٌوجد اجتماع بٌن المفكرٌن على تعرٌف واحد : "إلى القول جاردنرالفقٌه جون  ٌقول ، لهذا به

، األمر الذي " للفساد وٌرجع ذلك إلى عمومٌة استخدام المصطلح وسعة انتشاره فً الحدٌث الٌومً
.ٌجعلنا أمام عدة تعار ٌف اخترنا منها التعرٌف االصطالحً والفقهً  وأٌضا التعرٌف القانونً

     أنه االستخدام غٌر القانونً للسلطة السٌاسٌة، أو اإلدارٌة مما : ٌعرف الفساد اصطالحا
ٌؤدي إلى التسبب بالضرر العام لألفراد؛ بسبب تغلٌب المصلحة الشخصٌة على المصلحة 

العامة، فٌنتج عن ذلك حدوث مجموعة من التأثٌرات السلبٌة، والضارة والتً تؤدي إلى الفشل 
.فً تحقٌق األهداف الخاصة بالمنشأة، أو جهة العمل

 على انه الخروج عن القوانٌن واألنظمة، أو استغالل غٌابهما من اجل  ”: فقهاٌعرف الفساد
اجتماعٌة لصالح الفرد أو لصالح  اوتجارٌة  اوتحقٌق مصالح سٌاسٌة أو اقتصادٌة مالٌة 

."جماعة معٌنة

    بطرق غٌر سوٌة بارتكاب ما ٌعد إهدارا  وقٌام الموظف العام بٌنما ٌعرفه آخرون على أنه
لواجبات وظٌفته، فهو أسلوب ٌخالف الواجبات الرسمٌة للمنصب العام تطلعا إلى تحقٌق 

.مكاسب خاصة مادٌة أو معنوٌة

 

تعرٌف جرابم الفساد
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تعرٌف جرابم الفساد
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:التعريف القانوني لجرائم الفساد•

لم يعرف المشرع الجزائري الفساد تعريفا وصفيا أو فمسفيا بل عرفو من خالل الحاالت التي يترجم     
فبيا الفساد إلى ممارسات فعمية عمى أرض الواقع ومن ثمة تجريميا او من خالل تجريم مجموعة من 

وىو بذلك يحذو  السموكيات تتنافى وطبيعة المصمحة العامة والوظيفة العامة وفييا مساس بالمال العام،
. 2003حذو ما جاء في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 

يتعمق بالوقاية من الفساد ومكافحتو عمى المقصود من  01-06من القانون رقم 2وعميو نصت المادة   
. "كل الجرائم المنصوص عمييا في الباب الرابع من ىذا القانونىو الفساد "مفيوم الفساد

:وىذه الجرائم ىي



-  01-06من القانون  25رشوة الموظفٌن العمومٌٌن المادة .  

-  01-06من القانون  26االمتٌازات غٌر المبررة فً مجال الصفقات العمومٌة المادة

- من ذات القانون 27لرشوة فً مجال الصفقات العامة المادة ا.

-  28رشوة الموظفٌن العمومٌٌن األجانب وموظفً المنظمات الدولٌة العمومٌة المادة.

-   29اختالس الممتلكات  المادة.

-  01-06من قانون  30الغدر المادة.

-  31اإلعفاء أو التخفٌض غٌر القانونً فً الضرٌبة أو الرسم المادة.

-  32استغالل النفوذ المادة.

-  33إساءة استغالل الوظٌفة المادة.

-  35اخذ الفوابد بصفة غٌر قانونٌة المادة.

-  36عدم التصرٌح أو التصرٌح الكاذب بالممتلكات المادة.

-   37اإلثراء غٌر المشروع المادة.

- 38الهداٌا المادة  ًتلق.

-  39التموٌل الخفً لألحزاب السٌاسٌة المادة.

-  40الرشوة فً القطاع الخاص  المادة.

-  41اختالس الممتلكات فً القطاع الخاص المادة.

-  42تبٌٌض العابدات اإلجرامٌة المادة.

- ٌ43المادة  ةإخفاء العابدات اإلجرام.

- 44حسن سٌر العدالة المادة  اعاقة.

- حماٌة الشهود

 46البالغ الكٌدي المادة.

 47عدم اإلبالغ عن الجرابم المادة.

تعرٌف جرابم الفساد
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      لقد كان لصدور قانون الوقاٌة من الفساد ومكافحته أن تجلت إرادة المشرع فً التصدي لظاهرة
العقاب فً قضاٌا  وتجلت معه أٌضا معالم السٌاسة العقابٌة التً تظهر فً خصوصٌة التجرٌم  والفساد 
:هذا القانون والتً ٌمكن حصرها فٌما ٌلًضمن الفساد 

06مخطط قمع الفساد وفقا لقانون  انقانون الفساد منفرد خارج عن قانون العقوبات، ومفاد ذلك  ان-
كان ٌقتضً جمع كتلة جرابم الفساد فً قانون واحد مستقل لتحقٌق عمل الردع وتسهٌل عمل  01

.القضاة وغٌرهم للتصدي للجرٌمة

 تقرر أن  54/1الخروج عن القواعد العامة وذلك فً مناسبات أهمها مسالة تقادم الجرٌمة، فالمادة
تم تحوٌل العابدات اإلجرامٌة إلى خارج الوطن وهو ما ٌناقض نص  اذاجرابم الفساد ال تتقادم البتة 

التً  حسبها ال تتقادم جرابم الرشوة واختالس األموال العمومٌة وهً جرابم ال  جإ  قمن  8المادة 
.تتقادم حتى لو بقٌت عابدات اإلجرام داخل الوطن

 ًأٌضا من أمثلة خروجه عن القواعد العامة هً تنازل المشرع عن قاعدة اإلقلٌمٌة والشخصٌة ف
.التجرٌم عندما جرم الرشوة السلبٌة للموظف العمومً األجنبً

 االستعارة من مبادئ القانون العقوبات وبخاصة فٌما ٌتعلق بأحكام الشروع واالشتراك، طبقا لنص المادة
فمثال ال ٌمكن تصور ، “تطبق أحكام الشروع واالشتراك كما وردت فً قانون العقوبات" منه  52

االشتراك فً جرٌمة تبٌٌض األموال ألنها من الجرابم التً تتعلق بالفعل األصلً وهو الجرٌمة األولى، 
أٌضا ال ٌمكن تصور الشروع فً جرٌمة الرشوة ألنها من الجرابم المبكرة التمام إذ تقوم بمجرد الوعد أو 

كما اقر المشرع المسؤولٌة الجزابٌة للشخص المعنوي عن جرابم الفساد . العرض أو االتفاق المسبق
ولكنها مشروطة بإمكانٌة تطبٌقها،

 توضٌح الرؤٌا الجزابٌة وتبسٌط النماذج العقابٌة عن طرٌق ضبط المفاهٌم والمصطلحات وأهمها إعطاء
إدارٌا أو  اوتنفٌذٌا  اوالموظف العام هو كل من ٌشتغل منصبا تشرٌعٌا )تعرٌف واضح للموظف العام 

.أٌضا الفساد اإلداري قد ٌطال القطاع العام والخاص( قضابٌا

01-06خصوصٌة التجرٌم والعقاب فً قضاٌا الفساد وفقا للقانون 
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جنح المشرع الجزابري جرابم الفساد ألنها ذات طابع : القضابً التجنٌح
مالً وتقنً وال ٌصح عرضها على قضاء شعبً قابم على االقتناع 

 جنحٌةعقوبات  :بإقراره التجنٌحالشخصً ولكنه مع ذلك تفادى عٌوب 
سنة وهً تقترب من وصف الجرٌمة مع تشدٌد  20إلى  2مشددة من 

.العقوبة حماٌة للمال العام من جهة وعدم المساس بنزاهة الوظٌفة العامة

 اٌضاتوسٌع مجال التجرٌم وتعمٌقه، فقد أصبحت الجرٌمة الرشوة تسقط 
على الموظف العمومً األجنبً، والقطاع الخاص وصار االعتداء على 
.األموال المودعة لدى القطاع الخاص اختالسا مثل اختالس المال العام

الجرابم الملحقة بالرشوة فأصبح ٌعاقب من  كما عمق المشرع الجزابري
التصرٌح  اوعلى مجرد الهدٌة وأٌضا تجرٌم عدم التصرٌح بالممتلكات 

.  الكاذب إضافة إلى التموٌل الخفً لألحزاب
 

01-06خصوصٌة التجرٌم والعقاب فً قضاٌا الفساد وفقا للقانون 
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 التً االتفاقٌات عن النابعة الدولٌة التزاماتها الجزابرٌة الدولة ترجمت لقد

 الحالً ٌومنا إلى 2003 لسنة الفساد مكافحة باتفاقٌة بدءا علٌها صادقت

 المتمم و المعدل  01-06 رقم ومكافحته الفساد من الوقاٌة قانون بصدور

 ومكافحته الفساد من الوقاٌة إلى الرامٌة التدابٌر دعم بهدف جاء والذي

 الدولً التعاون وتسهٌل التسٌٌر فً والشفافٌة المسؤولٌة و النزاهة وتعزٌز

 وقابٌة سٌاسة الجزابر المشرع اتخذ وعلٌه الفساد، ظاهرة مكافحة فً

.والخاص العام القطاع ضمن واحد نآ فً وعقابٌة

  :ٌلً ما 01-06 القانون بها جاء التً الوقابٌة التدابٌر أهم ولعل

.التدابٌر الوقابٌة لمكافحة الفساد
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التً تنص ٌراعى فً  01-06من القانون  3طبقا لنص المادة : فً مجال التوظٌف

:  توظٌف مستخدمً القطاع العام و فً تسٌر حٌاتهم المهنٌة القاعد التالٌة

-مبادئ النجاعة والشفافٌة و المعاٌٌر الموضوعٌة مثل الجدارة واإلنصاف والكفاءة.

-   اإلجراءات المناسبة الختٌار وتكوٌن األفراد المرشحٌن لتولً المناصب العمومٌة

.عرضة للفسادهً التً 

-اجر مالبم باإلضافة إلى تعوٌضات كافٌة.

-  إعداد برامج تعلٌمٌة و تكوٌنٌة مالبمة لتمكٌن الموظفٌن العمومٌٌن من األداء

الصحٌح والنزٌه والسلٌم لوظابفهم وإفادتهم من تكوٌن متخصص ٌزٌد من وعٌهم 

.  بمخاطر الفساد

2   -  التزام التصرٌح بالممتلكات لضمان الشفافٌة فً الحٌاة السٌاسٌة والشؤون

.01-06من القانون  4العمومٌة طبقا لنص المادة 

.01-06من قانون الفساد  7مدونات سلوك للموظفٌن بموجب المادة  - 3

.احترام اإلجراءات المتعلقة بالصفقات العمومٌة -4

.التدابٌر الوقابٌة لمكافحة الفساد
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الهٌبة الوطنٌة لمكافحة الفساد: 

    تكفل كلّ دولة طرف، وفق ا »من اتفاقٌة األمم المتحدة لمكافحة الفساد  06نزوال عند مقتضٌات المادة

، تتولى منع الفساد، بادرت «للمبادئ األساسٌة لنظامها القانونً، وجود هٌبة أو هٌبات حسب االقتضاء

، إلى إنشاء الهٌبة الوطنٌة لمكافحة الفساد بهدف تنفٌذ 06/01من القانون  17الجزابر بموجب المادة 

اإلستراتٌجٌة الوطنٌة فً مجال محاربة الفساد، ُمنحْت لها صفة السلطة اإلدارٌة المستقلّة تتمّتُع 

.فً التشرٌع الفرنسً بهبالشخصٌة المعنوٌة على غرار ما هو معمول 

- وٌعّد الدٌوان 06/01المتمم للقانون  10/05أنشا بموجب األمر  :لقمع الفساد مركزيالالدٌوان ،

، ولم ٌبدأ فً ممارسة 2014للشرطة القضابٌة، وهو ٌتبع لوزارة العدل منذ عام  عملٌاتٌةمصلحة 

ورغم نّص المشرع على تمتعه باالستقالل فً عمله، فإنه لم . 2013مارس  03مهامه إال منذ تارٌخ 

، بها اُنٌط  ٌمنحه الشخصٌة المعنوٌة واالستقالل المالً، بالرغم من الصالحٌات الخطٌرة والحساسة التً 

ومن الظاهر أن مهمته مختلفة عن مهام  .وهً المرتبطة باألساس بالبحث والتحّري عن جرابم الفساد

من المرسوم السابق ذكره، فإن وظٌفته تنصّب على جمع كلّ معلومة  05الهٌبة السالفة، فوفقا للمادة 

تسمح بالكشف عن أفعال الفساد ومكافحته وتحدٌد مركزه، عالوة على تطوٌر التعاون والتعاضد مع باقً 

هٌبات مكافحة الفساد، باإلضافة إلى تبادل المعلومات إّبان التحقٌقات الجارٌة، واقتراح كلّ إجراء من 

.شأنه المحافظة على حسن سٌر التحرٌات على الهٌبة المختصة بالتحقٌقات

التصدي المؤسساتً لمكافحة جرابم الفساد
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مجلس المحاسبة.

المفتشٌة العامة للمالٌة.

ًخلٌة االستعالم المال.

الهٌبات القضابٌة الكاشفة للجرٌمة.

التصدي المؤسساتً لمكافحة جرابم الفساد
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      بالرغم من األهمٌة البالغة التً تولٌها التشرٌعات المقارنة بمعٌة المجتمع الدولً لمكافحة
دولٌا تبقى مواجهة الظاهرة بعٌدة كل البعد عن متطلعات الدول، لهذا تؤكد  وجرابم الفساد وطنٌا 

الدول على دور القانون وأٌضا المجتمع المدنً سوٌا جنبا إلى جنب فً ترسٌخ قواعد الشفافٌة 
.القٌم السامٌة لمحاربة الفساد والقضاء على أثاره السلبٌة على الفرد والمجتمع معا ووالنزاهة 

:فً ختام هذه الورقة البحثٌة  نوصً بما ٌلً ولهذا 

-تجرٌم كامل وشامل لكافة جرابم الفساد وردعها بتوسٌع دابرة الشرعٌة  فً هذا المجال.

- ولو على مستوى -إطار مؤسساتً خاّص بالوقاٌة من الفساد ومكافحته ٌتمتع باالستقاللٌة
للقٌام بوظابفها  -على النحو السابق ذكره-سّخرت لها كل الوسابل البشرٌة والمادٌة  -النصوص

تنفٌذا لإلستراتٌجٌة الوطنٌة للوقاٌة من الفساد ومكافحته،وبالصورة الفعالة، 

-لعلّ من أهم مكاسب المنظومة : مٌزة المطابقة مع المقاٌٌس الدولٌة واإلقلٌمٌة لمحاربة الفساد
الوطنٌة المستحدثة لمناهضة الفساد هو اّتساق أغلب محاورها وآلٌاتها ومؤّسسات المكافحة مع  

من االستفادة  اٌضا، وهذا ال ٌمنع أبعاد وأهداف اإلستراتٌجٌة الدولٌة للوقاٌة من الفساد ومحاربته
 االجرامٌةالدولة من استرجاع العابدات  واتمكٌنتجارب الدول فً مكافحة جرابم الفساد  والدولٌة 

.خارجه اوداخل الوطن 


الخاتمة
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