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Abstract : 
        Corruption is a global phenomenon which has touched all the 
various systems and orientations of states ,it has stricken all the state 
organs ,and it is developed with the development of modern 
technological means, so it has an effect on the comprehensive 
development of states. 
         Algeria is a among the states which it has suffered and is still 
suffering from the outbreaks of this phenomenon, so it has deployed its 
international and national efforts to face it and to prevent  its 
international and national efforts to face it and to prevent its self from it 
,it has elaborated a legal and organizational arsenal and it has begun to 
put comprehensive national strategy in order to move from the partial 
approach to the holistic approach, especially in light of the constitutional 
amendment 2020 which has reinforced the ways of combating corruption 
through spreading moral values in the public life and its link with 
combating corruption. 
Key words: combating corruption, Algeria, the constitutional 
amendment 2020, national legislations     

  امللخص 
الفساد ظاهرة عاملية مست كل الدول على اختالف نظمها وتوجهاا، ضربت كل 
أجهزة الدولة ، وتطورت مع تطور وسائل التكنولوجيا احلديثة ، مما أثر على التنمية الشاملة 

  للدول.
الدول اليت عنت والزالت تعاين من تفشي هذه الظاهرة ، لذلك واجلزائر من بني 

عملت على تكثيف جهودها الدولية والوطنية ملوجهتها والوقاية منها ، فأعدت ترسانة قانونية 
وتنظيمية إىل جانب الشروع يف وضع استراتيجية وطنية شاملة لالنتقال من املقاربة اجلزئية إىل 

الذي عزز من سبل مكافحة  ٢٠٢٠يف ظل التعديل الدستوري املقاربة الشمولية ، السيما 
  الفساد عن طريق أخلقة احلياة العامة وربطها مبكافحة الفساد. 

  ، التشريعات الوطنية٢٠٢٠الكلمات الدالة : مكافحة الفساد ، اجلزائر ، التعديل الدستوري 
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  املقدمة : 
امت يف كل دول العامل على الفساد جبميع أشكاله ظاهرة عاملية قدمية متجددة، تن

اختالف مستوياا لكن بدرجات متفاوتة ،مست خمتلف جوانب احلياة وتطورت مع التغيريات 
  الكبرية اليت يشهدها العصر احلايل. 

هذه الظاهرة شكلت والزالت تشكل خطرا كبريا على عملية البناء وتقف كعقبة 
لزاما على الدول وضع استراتيجية دولية  رئيسية  يف وجه حتقيق التنمية الشاملة ، لذلك كان

ووطنية فعالة وقوية ومتماسكة ملواجهة هذه الظاهرة ، تستند إىل معايري دولية وتناسب واقع 
  البلد املعين .

، حيث  واجلزائر من بني الدول اليت عانت والزالت تعاين من استفحال هذه الظاهرة
نقطة يف مؤشر الفساد  ٣٥عامليا برصيد  ١٠٦صنفت ضمن املنطقة احلمراء باحتالهلا املركز 

ورغم هذا الترتيب املخزي وهذه الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية ،  ٢٠١٩العاملي لسنة 
إذ ال خيفى على أحد بأن الرشوة   ،األرقام الكربى يكون حجم الفساد أكثر من هذا بكثري

 ،ستويات الدولة ومناحي اتمعأصبحت آلية معممة للتسيري اإلداري واالقتصادي يف كل م
كما أن الفساد الكبري واحملسوبية واجلهوية واستغالل السلطة هي األسس اليت تقوم عليها 

  ، وما خفي كان أعظم .املؤسسات 
ومادام الفساد يف اجلزائر خنر مجيع مؤسسات الدولة واتمع وبلغ درجات قياسية 

لظواهر ، كان البد من وضع استراتيجية قوية وأصبح منظومة قائمة بذاا جتاوزت جمرد ا
تتناسب مع املعايري الدولية ، السيما يف ظل الفترة اليت تلت اعتماد ومتماسكة ملواجهته 

عملت من خالهلا على واليت االتفاقيات الدولية ملكافحة الفساد اليت صادقت عليهم اجلزائر، 
عية وأخرى مؤسساتية يف اجتاه مقاربة تطوير سياستها جتاه مكافحة الفساد من مقاربة تشري

، ٢٠١٦مشولية وختليقية ، بداية من دسترة اهليأة الوطنية ملكافحة الفساد والوقاية منه سنة 
الذي محل يف طياته  ٢٠٢٠ووضع هلا إطار تشريعي خاص ا إىل غاية التعديل الدستوري 

  ساد.حماور أساسية هامة ، أمهها أخلقة احلياة العامة ومكافحة الف
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  أمهية البحث 
إنّ أمهية البحث ترجع إىل تزايد ظاهرة الفساد الكبري يف اجلزائر بوترية سريعة نتيجة 
التطور التكنولوجي اهلائل وتنامي اجلرمية املنظمة العابرة للحدود ، دفعت من خالهلا اجلزائر 

نفوذ... مما أثر على كلفة باهضة متثلت يف تبديد املال العام، املتاجرة باملخدرات واستغالل ال
التنمية االقتصادية واالجتماعية رغم امتالكها ملوارد مالية ضخمة ، لذلك بات من الضروري 
التصدي بكل حزم وعزمية هلذه الظاهرة عن طريق إرساء منظومة تشريعية شاملة ترتكز على 

  منها .مبادئ الشفافية وأخلقة احلياة العامة للتخفيف من حدة هذه الظاهرة والوقاية 
  أهداف البحث

الغاية من إعداد هذا البحث هو التعرف على املنظومة التشريعية اليت أسسها املشرع   
اجلزائري ملكافحة الفساد والوقاية منه ، وما صاحبها من تعديالت دستورية، قانونية ، تنظيمية 

ملكافحة الفساد ، مث ، ومعرفة اخلطط االستراتيجية اليت وضعتها اجلزائر يف اطار التعاون الدويل 
 ٢٠٢٠تسليط الضوء على أهم قضايا الفساد اليت عرفتها اجلزائر من فترة التسعينات إىل غاية 

  ، لنقف على املفارقة بني النصوص املتعلقة مبكافحة الفساد وواقع الفساد يف اجلزائر. 
  منهجية البحث 

  سيتم االعتماد يف هذا البحث على ثالثة مناهج وهي :   
ملنهج التارخيي ، ملعرفة التطور التارخيي لظاهرة الفساد يف اجلزائر ، وبداية تشخيص ا   -

  الظاهرة والعمل على مكافحتها، 
املنهج التحليلي لتحليل النصوص القانونية وتشرحيها ومعرفة مدى تكاملها وتناسقها مع  -

  االتفاقيات الدولية ،
ت واحلقائق حول ظاهرة الفساد وسبل املنهج الوصفي : لتجميع البيانات واملعلوما -

  مكافحتها .
  مشكلة البحث
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مشكلة البحث تتعلق بإثارة سؤال رئيسي مفاده ، أن الفساد يف اجلزائر أصبح حالة   
مرضية متعددة اجلوانب ومعقدة احللول، قد يسهل تشخيصها ولكن معاجلتها حتتاج إىل 

املعايري الدولية ملكافحة الفساد ، فما استراتيجية رشيدة وحكيمة وفق إطار منظم يتماشى مع 
  ؟٢٠٢٠اجلزائر يف ظل التعديل الدستوري يف مدى فعالية اإلطار القانوين ملكافحة الفساد 

  هيكلية البحث 
  سيتم تقسيم هذا البحث إىل مبحثني :   

  املبحث األول: سنتعرض من خالله للتعريف بظاهرة الفساد يف اجلزائر وتطور مكافحته  
  الثاين :  التجربة التشريعية اجلزائرية يف جمال مكافحة الفساد  املبحث 

  املبحث األول : الفساد يف اجلزائر وتطور مكافحته  
عرفت اجلزائر على غرار باقي دول العامل ظاهرة الفساد، وتطورت نتيجة للتطورات 

خصبة الستفحاله  السياسية واالقتصادية واالجتماعية اليت مرت ا ، حيث سامهت يف اجياد بيئة
، لذلك أصبحت مواجهته ضرورة حتمية )١(جبميع أشكاله وعلى مجيع املستويات واألصعدة

وواقع فرض نفسه يتطلب تكثيف اجلهود لتطويقه وجتفيف منابعه ، وهو ما تبنته اجلزائر عرب 
  سياسة إصالحات شاملة تستجيب للمعايري الدولية من أجل بناء دولة احلق والقانون.    

  املطلب األول :تعريف الفساد وأهم ملفاته يف اجلزائر
الفساد ظاهرة معقدة ومتشابكة تتحكم فيها العديد من العوامل واألسباب ، آثاره   

سلبية وضارة على اتمعات، إذ يعرقل جهود التنمية ، ويقوض الدميقراطية وحكم القانون ، 
ترات السابقة عرفت اجلزائر ملفات ويقف عقبة أما جهود اإلصالح والتطوير، ويف ظل الف

) عامليا يف ١٠٦ثقيلة يف الفساد مبختلف أنواعه ، األمر الذي جعلها حتتل املرتبة العاشرة عربيا (
، مث  ٢٠١٩مكافحة الفساد، حسب مؤشر الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لسنة 

  . )٢(ياعامل ١٠٤إىل املرتبة  ٢٠٢٠تراجعت تراجعاً طفيفاً يف سنة 
  



  
  

 

)٣٥٣(  

  الفرع األول : تعريف الفساد 
  التعريف اللغوي –أوال   
   ، دوداً، فهو فَاساداً، وفُسفَس ، دوفَس ،فِْسدي ، دالح ، فَسالفساد لغة: نقيض الص

أي  وفَِسيد فيها  وال يقال انفَسد وأَفْسدته أنا ، وقوله تعاىل " ويسعون يف اَألرضِ فَساداً" ،
 وهعمه : جيويبقْطَى، قال سطٌ وساقى كما قالوا سديسعون يف األرض للفسـاد وقوم فَس

  . )٣(جمع هلْكَى لتقَاربهِما
  التعريف االصطالحي            –ثانيا 

من الصعب جدا وضع تعريف حمدد ودقيق جامع مانع للفساد ، فهو مفهوم مركب 
لك مت االختالف بشأن تعريفه ، حىت أن اتفاقية األمم املتحدة جتنبت تعريفه وله أبعاد خمتلفة، لذ

وبينت فقط صوره وهي الرشوة ، واختالس املمتلكات ، واملتاجرة بالنفوذ وإساءة استعمال 
، وسار التشريع اجلزائري على نفس خطى االتفاقية يف  )٤ (الوظيفة ، واإلثراء غري املشروع ...

 ٠٢د،  بل اكتفى باإلشارة إىل صوره ومظاهره كذلك من خالل نص املادة عدم تعريفه للفسا
من فقرة أ من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته  " الفساد : هو كل اجلرائم املنصوص عليها 
يف الباب الرابع من هذا القانون " ، وبالرجوع إىل الباب الرابع من نفس القانون املذكور 

الفساد إىل أربعة أنواع : اختالس املمتلكات واإلضرار ا ،الرشوة  أعاله، مت تصنيف جرائم
وهي يف  )٥(وما يف حكمها، اجلرائم املتعلقة بالصفقات العمومية، التستر على جرائم الفساد

  جمملها جمموعة اجلرائم اليت تشكل اعتداء على املصلحة العامة .

عريف الفساد ، فهناك من وسع لكن هذا ال مينع من  وجود حماوالت فقهية يف جمال ت
يف تعريفه مثال األستاذة سوزان روز أكرمان بأنه " أحد األعراض الدالة على وقوع خطأ يف 

وهناك من ضيق يف تعريفه فذهب إىل أنه " استغالل الوظيفة أو املنصب العام ) ٦(إدارة الدولة " 
فة عامة " سلوك خمالف لتحقيق غايات ومصاحل شخصية" ، وعليه يرى الفقه أن الفساد بص

للمعايري القانونية واألخالقية ضد الصاحل العام يصدر عن شخص أو هيئة عامة كانت أو 
والفساد يفترض أن يستوعب كل من يشارك فيه بغض النظر عن صفته أو  )٧(خاصة"

  .)٨(موضوعه



 
 
 

)٣٥٤(  
 

  الفرع الثاين: أهم ملفات الفساد يف اجلزائر
اد الدرجات الوظيفية الدنيا) الذي ميارس من فرد مادام الفساد أنواع منها الصغري(فس

واحد دون تنسيق مع اآلخرين،  والكبري( فساد الدرجات الوظيفية العليا من املوظفني) الذي 
، فقد عرفت اجلزائر حمطات كبرية بارزة يف الفساد الكبري )٩(يقوم به كبار املسؤولني يف احلكومة

 ٢٢لة وكانت سببا يف انطالق احلراك الشعيب الذي مس قطاعات حساسة وحيوية يف الدو
  ، ولعلّ أمهها:  ٢٠١٩فرباير 
   ٢٠٠٣قضية بنك اخلليفة  –أوال 

تعترب قضية اخلليفة بنك من أشهر قضايا الفساد اليت عرفتها اجلزائر أو ما يعرف بـ "   
ار فضيحة القرن"، حيث تورط يف هذه القضية عدة شخصيات سياسية مرموقة يف الدولة، وكب

عندما قررت احلكومة اجلزائرية تنصيب  ٢٠٠٣املسؤولني، وترجع وقائع هذه القضية إىل سنة 
أشهر إلنقاذه من االفالس ، لتجد  ٠٣متصرف إداري من أجل تسيري بنك اخلليفة ملدة 

احلكومة نفسها تعني مصفي معلنة بذلك إفالسه، ومت فتح حتقيقات قضائية عن التجاوزات غري 
يت مت ارتكاا من طرف مسريي البنك وعلى رأسهم املدير العام الذي فر إىل اخلارج القانونية ال

ومت تسليمه فيما بعد إىل السلطات اجلزائرية من طرف السلطات الربيطانية يف ديسمرب ) ١٠(
طبقا لإلجراءات القانونية وأحكام املعاهدة القضائية بني اجلزائر واململكة املتحدة اليت  ٢٠١٣

  . )١١( ٢٠٠٧ز التنفيذ سنة دخلت حي
مليار دوالر ، إال أن الكثري من  ١.٥وقد خلفت هذه القضية ثغرة مالية قدرا احلكومة بـ

مليارات دوالر ، ومنهم من يرى أن املبلغ  ٠٣املتتبعني يؤكدون أن املبلغ يصل إىل أكثر من 
  .)١٢(مليارات دوالر ٠٥يصل إىل 

  ( قطاع األشغال العمومية)  ٢٠١٠غرب سنة قضية الطريق السيار شرق _  –ثانيا 
 ٠٦تعد إحدى أكرب مشاريع البىن التحتية يف البالد واليت خصص هلا يف البداية حنو 

مليار دوالر ، وأصدرت حمكمة  ١٧مليارات دوالر ، إال أن املشروع استهلك أكثر من 
روع ، وغسيل متهما بتهمة الفساد يف املش ١٤أحكاما بالسجن على  ٢٠١٥جزائرية سنة 
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شركات أجنبية فيما يتصل بأموال الطرق  ٠٧األموال واختالس األموال العامة ، كما مت تغرمي 
  . )١٣(السريعة

  ( قطاع احملروقات)  ٢٠١٥قضية سوناطراك  –ثالثا 
% من عائدات اجلزائر من ٩٨وهي إحدى أكرب شركات احملروقات يف العامل، وتؤمن   

مليار  ٧٢رقم أعمال من التصدير بنحو  ٢٠١٢شركة يف عام العمالت الصعبة، كما حققت ال
متهمني منتمني للشركة قاموا بعمليات  )٠٦(وقد مت توجيه اامات بالفساد ضد ستة ،دوالر

، فتحت النيابة ٢٠١٣ويف أوائل  ،غسيل أموال بغية مواجهة االخنفاض احلاد يف أسعار النفط
" عندما أمرت بإجراء حتقيق حول فساد حمتمل ٢ك العامة يف اجلزائر العاصمة قضية "سوناطرا

شاب عقودا بني جمموعة "إيين" اإليطالية وسوناطراك يسود اعتقاد بأن وزير الطاقة السابق 
  .)١٤ ( شكيب خليل متورط فيه

   ٢٠١٨قضية كمال البوشي سنة  - رابعا
زائر، كيلوغرام من الكوكايني مبيناء وهران غريب اجل ٧٠١وهي قضية تتعلق بتهريب   

املتورط فيها هو رجل أعمال البوشي ( كمال شيخي) ، وعدد آخر من املتهمني ، وهي قضية 
فساد معقدة يتفرع منها قضايا فساد أخرى مرتبطة بالعقار ومنح امتيازات غري مشروعة ، متس 

  .)١٥(عدد من اإلطارات واملسؤولني من خمتلف املستويات يف اجلزائر
مثل قضية البنك اخلارجي اجلزائري، البنك الصناعي والتجاري ، باإلضافة إىل قضايا أخرى 

 .)١٦(وغريها من القضايا  ، وهي كلها متعلقة بتهريب األموال وتبييضها 
وبعد تقدمي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة استقالته حتت ضغط الشارع اجلزائري  

جدا بأرقام خيالية يف ب ، ظهرت ملفات فساد ثقيلة  ٢٠١٩فرباير  ٢٢الذي انطلق يف 
تورط فيها كبار رجال األعمال ووزراء   ٢٠١٩إىل  غاية  ١٩٩٩األموال العامة من سنة 

  ورؤساء حكومات سابقني كذلك ومت سجن العشرات منهم بينما مت اإلفراج على البعض منهم. 
  املطلب الثاين : مراحل إرساء مكافحة الفساد يف اجلزائر 

تيجية شاملة ملكافحة الفساد ، تعتمد على رصد أهم مظاهر إنّ أسس بناء إسترا
مل تكن هلا أي استراتيجية واضحة  ١٩٩٩الفساد والتشخيص الدقيق له، واجلزائر قبل سنة 



 
 
 

)٣٥٦(  
 

،لكن بعد هذه السنة بدأ مصطلح الفساد يلوح يف األفق  )١٧(وعلنية يف جمال مكافحة الفساد
السابق املستقيل عبد العزيز بوتفليقة وتبين من خالل اخلطب والتصرحيات لرئيس اجلمهورية 

سياسة االصالح لتنتقل بعدها اجلزائر إىل املصادقة على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ، 
وسن تشريع خاص حملاربة الفساد والوقاية منه الذي مهد الطريق لدسترة هيأة خاصة مكلفة 

  . ٢٠٢٠سلطة مبوجب التعديل الدستوري لتتحول إىل  ٢٠١٦باملكافحة والوقاية يف سنة 
  الفرع األول: مرحلة تشخيص ظاهرة الفساد  

تصنف فترة التسعينات يف اجلزائر على أا أصعب وأعقد مرحلة يف تاريخ اجلزائر   
نظرا لألزمة األمنية اليت مرت ا من جهة ، واالنتقال من النظام االشتراكي إىل النظام الرأمسايل 

  .)١٨(توى االقتصادي من جهة ثانية ، حيث بلغت درجة الفساد مستويات قياسيةاحلر على املس
وبانتخاب الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة استبشر الشعب اجلزائري خريا   

للخروج من ظلمة اإلرهاب والدخول ملرحلة جديدة عن طريق تطبيق خطة سالم ناجحة 
ليأس جتسدت يف الوئام املدين مث املصاحلة أعطت للجزائريني أمال جديدا للخروج من وطأة ا

تصرحيات ملهبة كانت يف مقدمتها  يف بداية عهدته حيث استعمل الرئيس املستقيل ،)١٩(الوطنية 
حماربة الفساد ( البد أن ينال كل ذي مفسدة جزاءه ، وأن اجلزائر ختوض معركة حامسة ضد 

  ).٢٠(الفساد جبميع صوره )

- ٠٤- ٢٩ خطابه خالل فترة محلته االنتخابية بتاريخ كما صرح الرئيس املستقيل يف 
" بأن اجلزائر دولة مريضة بالفساد ...دولة مريضة يف إدارا ، مريضة مبمارسة احملاباة،  ١٩٩٩

مريضة باحملسوبية والتعسف بالنفوذ والسلطة ، وعدم جدوى الطعون والتظلمات، مريضة 
ع ، هذه األمراض أضعفت الروح املدنية ، وأبعدت بتبذير املوارد العامة بها بال ناه وال را

القدرات وهجرت الكفاءات ونفرت أصحاب الضمائر، وشوهت مفهوم الدولة وغاية اخلدمة 
أقر رئيس اجلمهورية املستقيل " بأن التداخل الشديد بني شبكات االرهاب  كما ) ٢١(العمومية"

يتسىن التصدي هلما بنجاعة ، وهذا ما واإلجرام املنظم يستدعي مسعى شامال عاملي البعد لكي 
  .)٢٢(يستلزم أيضا اتفاقية دولية ملكافحة الفساد ختول مقاضاة املرتشي والراشي معاً..." 



  
  

 

)٣٥٧(  

ويعترب هذا اخلطاب لرئيس اجلمهورية السابق يف بداية عهدته تشخيص دقيق حلالة 
عترافاً صرحياً بتغلغل اتمع اجلزائري عموما واإلدارة اجلزائرية خصوصاً ، كما أنه يشكل ا

  ظاهرة الفساد يف اتمع وضربه ملفاصل الدولة، وأن هناك داللة واضحة يف حماربة الفساد. 
  الفرع الثاين : مرحلة تكريس مكافحة الفساد 

أهم خطوة جتسد نية اجلزائر وإرادا يف مكافحة الفساد هي التوقيع على اتفاقية األمم   
 -٠٤، مبوجب املرسوم الرئاسي رقم  ٢٠٠٤أبريل  ١٩يف الفساد  املتحدة املتعلقة مبحاربة 

، وتعترب اجلزائر من الدول العربية السباقة يف التوقيع والتصديق عليها مع التحفظ ) ٢٣( ١٢٨
  ومها : ٠٢،  ٠١فقرتني  ٦٦على نقطتني مبوجب املادة 

  االنضمام لالتفاقية ال يترتب عنه االعتراف بالكيان الصهيوين -
جلزائر ال توافق على عرض الرتاع اليت تكون طرفا فيه على حمكمة العدل الدولية يف حال ا -

   ) .٢٤(فشل تسويته وديا مع دولة طرف يف االتفاقية 
وتعد هذه االتفاقية بالغة األمهية من حيث نطاقها العاملي وتوافقها الدويل ، كما حتمل 

عى لتشجيع الدول األطراف على اجياد األطر يف طياا استراتيجية شاملة ملكافحة الفساد وتس
واتفاقية اإلحتاد اإلفريقي حول الوقاية من الفساد ومكافحته  ، )٢٥(الفعالة ملكافحة الظاهرة 

، ومت وضعها من قبل  )٢٦( ٢٠٠٦أفريل  ١٠املؤرخ يف   ١٣٧ -٠٦مبوجب املرسوم رقم 
جلة األسباب اجلذرية للفساد يف القارة الدول األعضاء يف االحتاد اإلفريقي نظرا حلاجتها إىل معا

واقتناعها بضرورة صياغة وانتهاج سياسة جنائية موحدة على جناح السرعة كهدف ذي 
، )٢٧(أولوية حلماية اتمع من الفساد، مبا يف ذلك اعتماد تشريعات وإجراءات وقائية مناسبة 

-١٤مبوجب املرسوم الرئاسي رقم واالتفاقية العربية ملكافحة الفساد اليت متت املصادقة عليها 
،  )٢٨( ٢٠١٠ديسمرب  ٢١، احملررة بالقاهرة بتاريخ  ٢٠١٤سبتمرب  ٠٨، املؤرخ يف  ٢٤٩

وورد يف ديباجة االتفاقية أن الفساد ظاهرة إجرامية متعددة األشكال ذات آثار سلبية على 
والتصدي للفساد ال القيم األخالقية واحلياة السياسية والنواحي االقتصادية واالجتماعية  

يقتصر دوره على السلطات الرمسية للدولة ، وإمنا يشمل أيضا األفراد ومؤسسات اتمع املدين 



 
 
 

)٣٥٨(  
 

اليت ينبغي أن تؤدي دوراً فعاالً يف هذا اال ، كما أكدت االتفاقية على ضرورة التعاون العريب 
  باعتباره ظاهرة عابرة للحدود . همكافحتو ملنع الفساد
وقيع على هذه االتفاقيات الدولية يتضح أن اجلزائر كثفت جهودها يف حماربة وفق الت  

الفساد على الصعيد العاملي، اإلفريقي ، والعريب وهي داللة واضحة على األمهية القصوى اليت 
توليها اجلزائر ملناهضة الفساد بأولوية عالية يف مسار عملية اإلصالح الشامل الذي انطلق منذ 

  من مقاربة التشخيص إىل مقاربة التكريس ملكافحة الفساد والوقاية منه . )٢٩(١٩٩٩سنة 
ومثلما عرفت اجلزائر خالل هذه السنوات ملفات فساد ثقيلة ، فقد عرفت باملقابل   

إصالحات داخلية مست مجيع القطاعات بشكليها ( العام واخلاص) : منها قطاع الوظيف 
ية ، قطاع اجلمارك ، االستثمار ، ولكنها مل حتد من العمومي ، قطاع العدالة  الصفقات العموم

  ظاهرة الفساد اليت عرفت منحى تصاعدي يف السنوات األخرية . 
  املبحث الثاين : التجربة التشريعية اجلزائرية يف جمال مكافحة الفساد  

لقد حرصت اجلزائر على تطوير سياستها جتاه مكافحة الفساد والوقاية منه عرب إرساء   
ئ احلكم الدميقراطي وإتباع قواعد اإلدارة الرشيدة ، واالجتاه حنو مزيد من العمل عرب مباد

سلسلة من اإلصالحات الوطنية على املستوى الداخلي ، فكانت بدايتها سن قانون مستقل 
السيما  ،للوقاية من الفساد ومكافحته متاشيا مع متطلبات اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

جز قانون العقوبات والقوانني ذات الصلة به عن جماة هذه الظاهرة نظرا للتطور يف ظل ع
السريع احلاصل يف انتشارها اليت أصبحت عابرة للحدود ، مث العمل على انشاء مؤسسات 
خاصة مهمتها األساسية مكافحة الفساد والوقاية منه على رأسها اهليأة الوطنية املستقلة ملكافحة 

إىل سلطة عليا للشفافية والوقاية من  ٢٠٢٠حتولت مبوجب التعديل الدستوري  الفساد واليت 
  الفساد ومكافحته .

  القانويناملطلب األول : على املستوى 
مبوجب املصادقة على االتفاقيات الدولية ملكافحة الفساد، وعلى رأسها اتفاقية األمم   

حتديثها ضمن سياسة تشريعية دف إىل املتحدة سارعت اجلزائر إىل تكييف منظومتها القانونية و



  
  

 

)٣٥٩(  

مالحقة اجلرمية املنظمة، وتأسيس إطار قانوين  قاعدي لسد الفراغ القانوين يف جمال مكافحة 
الفساد سواء على مستوى القانون األمسى يف الدولة ( الدستور) أو على مستوى التشريعات 

  ).٣٠(العادية 
  الفرع األول : التعديالت الدستورية 

أي اهتمام ملكافحة ) ٣١(املعدل ١٩٩٦الدساتري اجلزائرية السابقة على دستور  مل تول  
ظاهرة الفساد  بالرغم من انتشار هذه الظاهرة بشكل فاضح: كالرشوة ، واستغالل النفوذ ، 

، ومت وضع األسس الدستورية الفعلية ملكافحة )٣٢(الثراء غري املشروع ، ب املال العام...اخل
  . ٢٠٢٠وتطويرها مبوجب التعديل الدستوري  ٢٠١٦ل الدستوري الفساد يف التعدي

  ٢٠١٦مكافحة الفساد يف ظل التعديل الدستوري   -أوال 
منه إىل ظاهرة الثراء غري املشروع  ٢٣يف املادة  ٢٠١٦أشار التعديل الدستوري   

،  املترتب عن استغالل مناصب الدولة وخدمة املصاحل اخلاصة وهي ظواهر متعلقة بالفساد
وألزم الدستور كل شخص يعني يف مناصب سامية أو ينتخب أو يعني يف جمالس وطنية أو حملية 

  أن يصرح مبمتلكاته يف بداية العهدة وعند ايتها ، وأحال تطبيق ذلك إىل القانون .
والتصريح باملمتلكات آلية وقائية تبناها املشرع اجلزائري يف إطار مكافحة الفساد   

الية للموظفني ومعرفة ما يطرأ عليها من تغيريات حملاربة الكسب غري املشروع أو لتتبع الذمة امل
  تطبيق مقولة من أين لك هذا ؟ وذلك من بداية تويل الوظيفة إىل ايتها .

وألجل تفعيل مكافحة الفساد أصدر الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة تعليمة رئاسية رقم  
 ودعمها الفساد مكافحة تعزيز جيبنصت على أنه "  ٢٠٠٩ديسمرب  ١٣صادرة يف  ٠٣

 إهدار أو الغش أشكال ومكافحة املراقبة جمال يف اختاذها سيتم اليت اإلجراءات بكافة
 على يتعني منه الوقاية و الفسادمراقبة  عملية خيص فيما أما العمومية، واألموال املمتلكات

 مجيع على يسري الذي باملمتلكات يحللتصر القانوينجراء اإل حتسني على العمل احلكومة
 ،املستويات مجيع على اإلطاريف هذا  باملمتلكات التصريح يطبق أن جيب و الدولة أعوان

 على االطارات جرب جيب حيث واألوالد، الزوجة ممتلكات التصريح ذلك يشمل وأن
  . )٣٣(راا"مرب وتقدمي والعائلية الفردية ممتلكام يف مستجدات من يطرأ مبا املنتظم التصريح



 
 
 

)٣٦٠(  
 

وال يقتصر التصريح باملمتلكات على املوظفني فقط بل يسري كذلك على إطارات الدولة 
من نفس التعديل الدستوري بنصه " ...  ٨٧وعلى رأسها رئيس اجلمهورية وهذا مبوجب املادة 

لعقارية ال حيق أن ينتخب لرئاسة اجلمهورية إال املترشح الذي ...يقدم تصريح علين مبمتلكاته ا
واملنقولة داخل وخارج الوطن " ضماناً لرتاهة وشفافية احلياة الوظيفية، وأحال تنظيمها 

، الذي حيدد منوذج ٢٠٠٦- ١١- ٢٢، املؤرخ يف  ٤١٤-٠٦للمرسوم الرئاسي رقم 
التصريح باملمتلكات، ويشمل جرداً جلميع األمالك العقارية واملنقولة وأية أمالك أخرى مملوكة 

  .)٣٤(وظف العمومي وأوالده القصر سواء كان ذلك داخل اجلزائر أو خارجها من قبل امل
اهليأة الوطنية ملكافحة الفساد كما عمد املؤسس الدستوري اجلزائري إىل دسترة   

يف الفصل  )٣٥( ٢٠٣،  ٢٠٢مبوجب املواد :  ٢٠١٦والوقاية منه يف التعديل الدستوري 
" ، وبالتايل أصبحت للهيأة سندا دستوريا ترتكز الثالث حتت عنوان " املؤسسات االستشارية

عليه، بعدما كانت يف السابق هلا سند تشريعي فقط وهو القانون املتعلق بالوقاية من الفساد 
مع العلم أا ليست اهليأة الوحيدة اليت  - الذي سيتم التطرق إليه يف املطلب الثاين –ومكافحته 

لفساد ، فقد سبقها يف ذلك املرصد الوطين ملراقبة الرشوة أناط هلا املشرع اجلزائري مهمة تتبع ا
يوليو  ٠٢املؤرخ يف   ٢٣٣ -٩٦والوقاية منها الذي أنشأ مبوجب املرسوم الرئاسي رقم 

، يف أعقاب احلملة االعالمية اليت أعلنها الرئيس السابق اليمني زروال على الرشوة )٣٦( ١٩٩٦
حتقيق األهداف املرجوة من إنشائه مت إعدامه ، ونظرا لفشله يف  )٣٧(وكل أشكال الفساد 

، املتضمن إلغاء  ٢٠٠٠ماي  ١١، املؤرخ يف ١١٤-٢٠٠٠مبوجب مرسوم رئاسي رقم 
  .)٣٨(املرصد الوطين ملراقبة الرشوة والوقاية منها 

  ٢٠٢٠مكافحة الفساد يف التعديل الدستوري   -ثانيا 
اضحة يف املشروع التمهيدي اتضحت الرؤية ملكافحة الفساد أكثر وبصورة صرحية وو

للتعديل الدستوري الذي نادى به الرئيس احلايل عبد ايد تبون والذي محل يف طياته سبعة 
  حماور رئيسية أمهها أخلقة احلياة العامة ومكافحة الفساد الذي يتضمن جمموعة من النقاط وهي:



  
  

 

)٣٦١(  

وإدراجها ضمن اهليئات  دسترة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته،  -
 الرقابية.

  منع اجلمع بني الوظائف العمومية والنشاطات اخلاصة أو املهن احلرة. -
حظر خلق أي منصب عمومي أو القيام بأي طلب عمومي ال يستهدف حتقيق املصلحة  -

  العامة.
  جيب على كل عون عمومي، يف إطار ممارسة مهامه، تفادي حاالت تضارب املصاحل. -
صريح باملمتلكات يف بداية الوظيفة أو العهدة وعند انتهائها لكل شخص يعني يف وظيفة الت -

  عليا يف الدولة، أو منتخب أو معني يف الربملان، أو منتخب يف جملس حملي.
  إلزام السلطات العمومية باحترام احلكم الراشد وفرض احترامه يف تسيري الشؤون العمومية. -
  ل النفوذمعاقبة القانون الستغال -

وخلصت اللجنة املكلفة بإعداد املشروع إىل أن اهلدف من وراء دسترة هذه األحكام هو 
ضمان شفافية أكثر يف تسيري الشؤون العامة باعتماد مبادئ احلكم الراشد كما هو مقرر على 

  .)٣٩(الساحة الدولية 
 ١٥ املؤرخ يف ٢٥١ -٢٠وجتسدت هذه االقتراحات مبوجب املرسوم الرئاسي رقم   

املتضمن استدعاء اهليأة االنتخابية لالستفتاء املتعلق مبشروع تعديل الدستور ،  ٢٠٢٠سبتمرب 
الذي ورد يف ديباجته " ...تعرب اجلزائر عن متسكها بالعمل للوقاية من الفساد ومكافحته وفقا 

  .)٤٠(لالتفاقيات الدولية اليت صادقت عليها ..." 
منه على " حيظر  ٢٤اجلريدة الرمسية، نصت املادة  يف ٢٠٢٠وبصدور التعديل الدستوري 

  استحداث أي منصب عمومي أو القيام بأي طلب عمومي ال يستهدف املصلحة العامة. 
ال ميكن أن تكون الوظائف والعهدات يف مؤسسات الدولة مصدراً للثراء ، وال وسيلة خلدمة 

  املصاحل اخلاصة .
ة مهامه، تفادي أي حالة من حاالت تعارض جيب على كل عون عمومي ، يف إطار ممارس

  املصاحل .



 
 
 

)٣٦٢(  
 

جيب على كل شخص يعين يف وظيفة عليا يف الدولة، أو ينتخب أو يعني يف الربملان ، أو يف هيئة 
  وطنية ، أو ينتخب يف جملس حملي ، التصريح مبمتلكاته يف بداية وظيفته أو عهدته ويف ايتها.

  . )٤١(حكام "حيدد القانون كيفيات تطبيق هذه األ
ويبدو أن املؤسس الدستور مجع كل ما من شأنه يشكل تأثريا على الوظيفة يف مادة واحدة ، 
ألن اهلدف أو الغاية واحدة هي حماربة الفساد جبميع أشكاله ويف مقدمتها الفساد اإلداري ، 

لنفوذ من نفس التعديل الدستوري على معاقبة القانون على استغالل ا ٢٥كما نص يف املادة 
والتعسف يف استعمال السلطة  السيما بعد كشف التحقيقات عن تورط الوزراء والوالة يف 

  .)٤٢(حاالت تضارب املصاحل جبمعهم لوظيفة رمسية وتسيري شركات خاصة 
كما أسس التعديل الدستوري إطار مؤسسايت جديد يف الفصل الرابع منه، أطلق عليه   

قاية من الفساد ومكافحته " وهي مؤسسة مستقلة رقابية، اسم " السلطة العليا للشفافية والو
  من مهامها على وجه اخلصوص : 

وضع استراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والسهر على تنفيذها  -
  ومتابعتها،

مجع ومعاجلة وتبليغ املعلومات املرتبطة مبجال اختصاصها، ووضعها يف متناول األجهزة  -
  صة،املخت

إخطار جملس احملاسبة والسلطة القضائية املختصة كلّما عاينت وجود خمالفات ، وإصدار  -
  أوامر عند االقتضاء، للمؤسسات واألجهزة املعنية ،

  املسامهة يف تدعيم قدرات اتمع املدين والفاعلني اآلخرين يف جمال مكافحة الفساد ،  -
  وقاية ومكافحة الفساد،متابعة وتنفيذ ونشر ثقافة الشفافية وال -
  إبداء الرأي حول النصوص القانونية ذات الصلة مبجال اختصاصها ، -
  املشاركة يف تكوين أعوان األجهزة املكلفة بالشفافية والوقاية ومكافحة الفساد، -
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املسامهة يف أخلقة احلياة العامة وتعزيز مبادئ الشفافية واحلكم الراشد والوقاية ومكافحة  -
وأحال التعديل الدستوري للقانون تنظيم وتشكيل السلطة العليا للشفافية والوقاية من  الفساد ،

  . ) ٤٣(الفساد ومكافحته ، وكذا صالحياا األخرى
الفساد بتعزيز  لوتشكل هذه االصالحات قفزة نوعية يف جمال حماربة كل أشكا  

رية إىل سلطة رقابية ، هلا االطار املؤسسايت املكلف مبكافحة الفساد وتطويره من هيأة استشا
عالقة مبختلف الفاعلني يف جمال مكافحة الفساد السيما فيما خيص باإلخطار املباشر للجهات 

  القضائية وجملس احملاسبة للوصول إىل املقاربة التخليقية .
  الفرع الثاين :على املستوى التشريعي

  صدور قانون مستقل للوقاية من الفساد ومكافحته     -أوال 
مل يستعمل  ٢٠٠٦مصطلح " الفساد "جديد يف التشريع اجلزائري ، ألنه قبل سنة   

املشرع اجلزائري مصطلح الفساد ومل جيرم يف قانون العقوبات ، إال أنه بعد تصديق اجلزائر على 
فخصصت  )٤٤(املرجعيات الدولية اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد كيفت تشريعاا مع 

فرباير  ٢٠، املؤرخ يف  ٠١- ٠٦حيمل رقم للوقاية من الفساد ومكافحته ،  قانون مستقل
،  ٠٥-١٠املعدل واملتمم  باألمر رقم  ) ٤٥(املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ٢٠٠٦

، ) ٤٧( ٢٠١١أوت  ٠٢، املؤرخ يف  ١٥-١١،والقانون رقم )٤٦(٢٠١٠أوت  ٢٦املؤرخ يف 
  لفساد .ويعترب املرجعية األساسية ملكافحة ا

وقد ثار تساؤل من جانب الفقه حول جدوى ختصيص قانون مستقل ملكافحة 
الفساد،ألن قانون العقوبات هو النص الطبيعي ملكافحة الفساد نظرا الحتوائه اجلانب الردعي ، 
فكان أجدر باملشرع اجلزائري تكييف قانون العقوبات وقانون اإلجراءات اجلزائية مع اتفاقية 

ملكافحة الفساد وإضافة بعض املواد إليهما ، كما هو احلال يف فرنسا اليت اكتفت  األمم املتحدة
بتكييف قانون العقوبات وقانون اإلجراءات اجلزائية مع مقتضيات اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 

  .)٤٨(الفساد املصادق عليها
ستقل يف حني يرى اجتاه آخر أن املشرع اجلزائري أحسن صنعاً بتخصيصه قانون م

للوقاية من الفساد ومكافحته نظراً  لقصور قانون العقوبات اجلزائري بشقيه اجلزائي واإلجرائي 
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، مما )٤٩(عن مسايرة التطور احلاصل يف مجيع القطاعات على الصعيد الدويل السيما منها املايل
ك خلق نوعا جديد من اجلرائم يصعب حصرها يف قانون العقوبات، وحنن من جهتنا نؤيد مسل

املشرع اجلزائري يف سنه قانون مستقل ملكافحة الفساد ، ألن تعديل قانون العقوبات وحده غري 
 ٢٠٢٠إىل غاية  ١٩٩٦كايف الستيعاب الكم اهلائل من التعديالت اليت أجريت عليه من سنة 

فإذا كانت العوملة قد سهلت الترابط  )٥٠(واختالف جرائم الفساد احلديثة عن اجلرائم التقليدية
والتكامل بني الدول على الصعيد االقتصادي ، فإا باملقابل وسعت من نطاق اإلجرام على 
الصعيد الدويل، كتجارة املخدرات، غسيل األموال، ريب اآلثار، القرصنة اإللكترونية .... 
اخل، وعليه أصبح السلوك اإلجرامي يتعدى حدود الدولة ، لذلك أصبحت مكافحة الفساد 

  . )٥١(يل للتكييف مع بنود االلتزامات الدولية تقتضي بعد دو
ويف اطار استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ( مرفق لقرار رقم 

جزءاً  ٠١ -٠٦الصادر عن مؤمتر الدول األطراف ) ، اعتربت أن اصدار القانون رقم  ٣/١
  . )٥٢(ية مكافحة الفسادرئيسياً من عملية مواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام اتفاق

مادة مقسمة على ستة أبواب ، تتضمن مواضيع وأحكام  ٧٣حيتوي هذا القانون على 
  خمتلفة ، كما جاء هذا القانون مبجموعة من األهداف من بينها: 

  دعم التدابري الرامية إىل الوقاية من الفساد ومكافحته ، -    
  ري القطاعني العام واخلاص ،تعزيز الرتاهة واملسؤولية والشفافية يف تسي -
تسهيل ودعم التعاون الدويل واملساعدة التقنية من أجل الوقاية من الفساد ومكافحته مبا يف  -

  .)٥٣(ذلك يف استرداد املوجودات
وحدد هذا القانون أهم املصطلحات هلا ارتباط بالفساد مثل : املوظف العمومي، 

ومية الدولية، الكيان ، املمتلكات ، العائدات املوظف العمومي األجنيب، موظف املؤسسة العم
اإلجرامية، التجميد  املصادرة ....اخل ، وبين التدابري الوقائية يف جمال القطاع العام اليت من 
شأا أن تعزز قيم الشفافية واملساءلة وترتقي مبستوى اإلدارة العامة مثل : التوظيف، التصريح 

بسلوك املوظفني ، إضافات إىل تنظيم إجراءات خاصة باملمتلكات ، إقرار مدونات خاصة 
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بالصفقات العمومية من أجل محاية املال العام  كما بني التدابري الوقائية يف جمال القطاع اخلاص 
واملؤسسات واهلياكل املنوط ا  )٥٤(من منطلق أن القطاع اخلاص شريك يف العملية التنموية 

لها أهداف وآليات وتدابري تستجيب حملتوى االتفاقيات الوقاية من الفساد ومكافحته ، وهي ك
الدولية اليت انضمت إليها اجلزائر وصادقت عليها ، وقامت بإدماجها يف القانون الوطين لتصبح 
ذات صبغة وطنية على ضوءها مت استحداث وإعادة صياغة وتوسيع بعض اجلرائم من صورها 

  التقليدية إىل صورها احلديثة . 
  نون املتعلق حباالت التنايف وااللتزامات اخلاصة ببعض الوظائف واملناصبالقا -ثانيا

يشكل أداة قانونية أخرى تضاف إىل قائمة القوانني اخلاصة مبكافحة الفساد ، صدر يف 
، مؤرخ يف متعلق حباالت التنايف وااللتزامات اخلاصة ببعض الوظائف ٠١-  ٠٧شكل أمر رقم 

أبريل  ١٧، املؤرخ يف  ٠٣- ٠٧ان مبوجب القانون رقم ووافق عليه الربمل )٥٥(واملناصب
، يهدف هذا القانون إىل الوقاية من تضارب املصاحل اليت تعين األعوان العموميني )٥٦( ٢٠٠٧

الذين ميكن أن يوظفوا خالل وبعد ممارستهم ملسؤوليات يف اإلدارات واهليئات العمومية 
على  ٪٥٠شركات املختلطة اليت حتوز فيها الدولة واملؤسسات العمومية االقتصادية ، مبا فيها ال

األقل من رأس املال، وكذا على مستوى سلطات الضبط أو كل هيأة عمومية أخرى مماثلة 
  .)٥٧(تتوىل مهام الضبط أو الرقابة أو التحكيم 

نص هذا القانون على نوعني من احملظورات ، حمظورات مؤقتة وأخرى دائمة، بقصد 
  .)٥٨(ة ومحاية نزاهة املوظف وضمان الشفافية يف تسيري الشؤون العموميةتكريس مبدأ الشفافي

ونظرا خلطورة تعارض املصاحل وتأثريها على تسيري الشؤون العمومية خصص هلا 
يناير  ١٢، املؤرخ يف  ٠٢ – ١٢املشرع نصوص تفصيلية أمهها القانون العضوي رقم 

منه على أن  ٠٢، الذي نصت املادة )٥٩(ية، احملدد حلاالت التنايف مع العهدة الربملان٢٠١٢
املقصود بالتنايف هو اجلمع بني العضوية يف الربملان وعهدة انتخابية أخرى أو بينها وبني املهام أو 

  الوظائف أو األنشطة احملددة يف هذا القانون . 
وإن كانت النصوص القانونية اليت عاجلت جمال مكافحة الفساد كلها وقائية ، إال أن 

ال ينفي وجود قوانني ردعية تصدت لتجرمي الفساد وإقرار العقوبات الالزمة له أمهها :  ذلك
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قانون العقوبات املعدل واملتمم ، قانون اإلجراءات اجلزائية املعدل واملتمم ، القانون املتعلق 
املطلب الثاين : على    بالوقاية من تبييض ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما املعدل واملتمم .  

  ملستوى املؤسسايت ا
مادامت اجلزائر عضو فعال يف االتفاقيات الدولية اخلاصة بالوقاية من الفساد 

ومكافحته ، فقد التزمت كغريها من الدول ضمن اطارها التشريعي بتوفري إطار مؤسسايت 
  مكلف مبتابعة جرائم الفساد والوقاية منها ، ولعلّ من أمههما :

   للوقاية من الفساد ومكافحته الفرع األول : اهليأة الوطنية
هي سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل توضع لدى رئيس  

، وتعمل على تنفيذ استراتيجية  ٢٠١٣شرعت هذه اهليأة يف عملها سنة  )٦٠(اجلمهورية 
اإلدارية  وهو ما يوحي بأن اهليأة تعترب من ضمن السلطات )٦١(الوطنية يف مكافحة لفساد 

املستقلة من أجل ضمان احلياد يف مواجهة املتعاملني االقتصاديني وضمان الشفافية يف احلياة 
  .)٦٢(السياسية والشأن العمومي

سنوات  ٠٥أعضاء يعينون مبوجب مرسوم رئاسي ملدة  ٠٦اهليأة تتكون من رئيس و  
ن استقاللية اهليأة يف ، ولضما)٦٣(قابلة للتجديد مرة واحدة ، وتنهى مهامهم بنفس األشكال

ممارسة مهامها  أحاط املشرع اجلزائري أعضاء اهليأة مبجموعة من الضمانات أمهها : تأدية 
اليمني قبل ممارسة مهامهم  وتزويدهم بكافة الوسائل املادية والبشرية الالزمة لتأدية مهامها 

وفري احلماية واألمن ،ضمان التكوين املناسب والعايل ملستوى مستخدميها ، باإلضافة إىل ت
  .)٦٤(ألعضاء وموظفي اهليأة نظرا لطابعها احلساس

مل يبني املشرع اجلزائري كيفية تشكيل اهليأة وكيفية سريها وإمنا ترك األمر للوائح   
من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على أن حتدد تشكيلة  ١٨التنظيمية حيث نص يف املادة 
ية سريها عن طريق التنظيم، وكان من األفضل أن يتوىل املشرع اهليأة وطريقة تنظيمها وكيف

اجلزائري النص على اإلطار التنظيمي للهيأة يف القانون وعدم تركها للوائح ، حيث كان أجدر 
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باملشرع أن ينص على كيفية اختيار رئيس اهليأة أو أعضائها والشروط الواجب توافرها فيهم ، 
  . )٦٥(التنظيمية مع ترك بقية التفصيالت للوائح 

كما تضم اهليئة جملس يقظة وتقييم ، مديرية الوقاية والتحسيس ، مديرية التحاليل   
والتحقيقات باإلضافة إىل أمانة عامة ، وقسم مكلف مبعاجلة التصرحيات باملمتلكات، وقسم 

  .)٦٦(مكلف بالتنسيق والتعاون الدويل
املهام من بينها ما هو استشاري يف  وأسند املشرع اجلزائري إىل هذه اهليأة جمموعة من  

جمال اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد جتسد مبادئ دولة القانون وتعكس الرتاهة 
والشفافية واملسؤولية يف تسيري الشؤون واألموال العمومية، وتقدمي التوجيهات الالزمة للحد 

برامج حتسيسية وتوعوية للمواطنني تبني اآلثار من الفساد ،  ومنها ما هو وقائي يتمثل يف تقدمي 
النامجة عن الفساد، كما ميكن للهيأة أن جتمع وتستغل كل الوثائق واملعلومات اليت ميكن أن 
تساهم يف الكشف عن أعمال الفساد والوقاية منها، ومنها ما هو رقايب يتجسد يف التقييم 

لرامية إىل الوقاية من الفساد ومكافحته الدوري لألدوات القانونية واإلجراءات اإلدارية ا
  .)٦٧(والنظر يف مدى فعاليتها

عملت اهليأة على إعداد مدونات قواعد سلوك املوظفني العموميين يف إطار ما يسمى   
بأخلقة اخلدمة العمومية ، ويف سبيل القيام ذه العملية على أحسن وجه ، قامت اهليئة جبمع 

  ملؤسسات واإلدارات العمومية وكذا بعض الدوائر الوزارية .  آراء واقتراحات اطارات بعض ا
كما قامت اهليئة بإعداد مشروع متهيدي حول االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد   

والذي سيتم عرضه قريبا على السلطات العامة ، بعد دورة مشاورات تقنية دولية، وتتوقع 
، وميس هذا املشروع  ٢٠٢٥ – ٢٠١٢من سنة اهليأة دخول هذا املشروع حيز التنفيذ بداية 

كل القطاعات على غرار قطاع املالية والتجارة والصحة ....اخل حتت شعار " جزائر جديدة 
  .)٦٨(دون فساد" 

  غاية استراتيجية وهي :  ١٧حماور أساسية و ٠٥يرتكز هذا املشروع على 
  شفافية وأخلقة احلياة العمومية   -
  ووسائل اإلعالم يف الوقاية من الفساد ومكافحته  مشاركة اتمع املدين -



 
 
 

)٣٦٨(  
 

  ترقية ونزاهة القطاع االقتصادي  -
  تعزيز دور وقدرات هيئات املراقبة والعدالة يف مكافحة الفساد 

  .)٦٩(التعاون الدويل وحتصيل األرصدة أو استرداد املوجودات  -
كل املشاركني إلبداء  وقد فتحت اهليأة على موقعها االلكتروين استمارة استبيان أمام  
واقتراح تعديالت أو اجراءات أخرى مل  بشأن كل حمور والغايات اليت يتضمنهاآرائهم 

  يتضمنها هذا املشروع التمهيدي لإلستراتيجية .
، تغريت التسمية من " هيأة " إىل " السلطة  ٢٠٢٠ومبوجب مشروع التعديل الدستوري 

افحته" وتغريت مهامها عن طريق ربطها بالشفافية الذي العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومك
  يعترب أساس مكافحة الفساد. 

  الفرع الثاين : الديوان املركزي لقمع الفساد
ملضاعفة اجلهود يف جمال مكافحة الفساد استحدث املشرع اجلزائري هيأة ثانية وهي "   

أوت  ٢٦، املؤرخ يف  ٠٥ - ١٠الديوان املركزي لقمع الفساد"، وذلك مبوجب األمر رقم 
مت تنظيمه  )٧٠(املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ٠١- ٠٦املتمم للقانون رقم  ٢٠١٠

، بدأ عمله منذ )٧١(٢٠١١ديسمرب  ٠٨، املؤرخ يف  ٤٢٦ -١١مبوجب املرسوم الرئاسي رقم 
، وهو جهاز مركزي خمتص يف جمال التحقيقات  يوضع لدى وزير العدل حافظ  ٢٠١٣مارس 

  .)٧٢(ختام ويتمتع باالستقالل يف عمله وتسيريه األ
يتشكل الديوان من ضباط وأعوان شرطة قضائية موضوعني حتت تصرف الديوان من   

طرف مصاحل وزارة الدفاع الوطين ووزارة الداخلية واجلماعات احمللية ومن أعوان عموميني 
يم ، يشرف على الديوان لديهم كفاءات مثبتة يف جمال مكافحة الفساد ، أما من حيث التنظ

مدير عام يعني مبوجب مرسوم رئاسي ، باإلضافة إىل عناصر من خمتلف مصاحل املباحث اجلنائية 
  العامة وخرباء ماليني .

يتوىل الديوان إجراء حتريات وحتقيقات حول اجلرائم املتعلقة بالفساد وكل اجلرائم   
وذا، جيوز لضباط وأعوان  )٧٣(هليئات القضائية املختصة عند االقتضاء وتقدمي مرتكبيها أمام ااملرتبطة ا 



  
  

 

)٣٦٩(  

الشرطة القضائية التابعني للديوان حتت إشراف نيابة اجلمهورية املختصة، االستعانة يف إطار التحقيقات بكل 
تنفيذ انابات  ، إيقافتفتيش، حجز، مساع أقوال،  الوسائل القانونية املنصوص عليها يف التشريع الساري (

  . )٧٤(اخل ...قضائية
 : خلية معاجلة االستعالم املايل ( وحدة االستخبارات املالية )   الفرع الثالث

 ٠٧، املؤرخ يف  ١٢٧ – ٠٢مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  ٢٠٠٢أُنشئت سنة 
، )٧٥(املتضمن إنشاء خلية معاجلة لالستعالم املايل وتنظيمها وعملها املعدل واملتمم ٢٠٠٢أفريل 

ية مستقلة تتمتع بالشخصية املعنوية تعمل اخللية حتت وصاية الوزير املكلف وهي سلطة إدار
  . )٧٦(باملالية

تكلف اخللية مبكافحة متويل اإلرهاب وتبييض األموال ، وتتوىل ذه الصفة خصوصا املهام  
  التالية: 

 تستلم تصرحيات االشتباه املتعلقة بكل عمليات متويل اإلرهاب أو تبييض األموال اليت -
  ترسلها إليها اهليئات واألشخاص الذين يعينهم القانون ،

  تعاجل تصرحيات االشتباه بكل الوسائل القانونية أو الطرق املناسبة ، -
ترسل عند االقتضاء ، امللف املتعلق بذلك إىل وكيل اجلمهورية املختص إقليميا ، كلما  -

  كانت الوقائع املعاينة قابلة للمتابعة اجلزائية ،
ترح كل نص تشريعي أو تنظيمي يكون موضوعه مكافحة متويل اإلرهاب وتبييض تق -

  األموال،
تضع كل اإلجراءات الضرورية للوقاية من كل أشكال متويل اإلرهاب وتبييض األموال ،  -

  .)٧٧(وكشفها
واخللية مؤهلة لطلب كل وثيقة أو معلومة ضرورية إلجناز املهام املسندة إليها من   

  . )٧٨(خاص الذين يعينهم القانوناهليئات واألش
املالحظ على هذه اآلليات املؤسساتية أا آليات حديثة الظهور استحدثها املشرع 
اجلزائري لتطوير منظومة مكافحة الفساد والوقاية منه ،إىل جانب اآلليات التقليدية أو 

الضبطية القضائية الكالسيكية املتمثلة يف جملس احملاسبة ، املفتشية العامة للمالية، مصاحل 



 
 
 

)٣٧٠(  
 

مبختلف فروعها ، اهليئات واملؤسسات واملصاحل اإلدارية املركزية واحمللية ، واليت مت تعزيز 
  دورها يف إطار تعديالت تشريعية مست هياكلها وتنظيمها ومهامها .

فاإلطار القانوين الذي تبنته اجلزائر يف سبيل مكافحة الفساد يدل على أا تدرك جيدا   
رة الظاهرة لذلك سعت بكل جمهوداا إىل تبين استراتيجية متعددة األوجه لضمان أمهية خطو

فعالية أكثر لعمل املؤسسات وفق أطر تشريعية وإجرائية حديثة تتماشى واالتفاقيات الدولية 
 املصادقة عليها.

  خامتة 
من خالل هذه الورقة البحثية يتضح بأن املنظومة التشريعية اجلزائرية تستجيب   

معايري الدولية سواء من حيث النصوص أو اآلليات املستحدثة ملناهضة الفساد، لكن الواقع لل
يبني لنا أن هناك مفارقة كبرية بني ترسانة النصوص التشريعية وتنفيذها ، فتقدم اجلزائر يف جمال 
مكافحة الفساد الزال دون املستوى املطلوب السيما يف ظل تنامي ب األموال العامة من 

ف كبار املسؤولني يف الدولة  األمر الذي يدل على أن الفساد له تسهيالت حكومية ( طر
  الفساد املقنن) جيعل تنفيذ النصوص التشريعية ضربا من اخليال .

أن يكون لكل دولة قوانني خاصة ا ملكافحة الفساد أو احلد منه، لذلك فمن اجليد أن يكون 
انني الدولية ملكافحة الفساد، وتعمل على مالءمتها مع ومن اجليد أيضا أن تلتزم الدول بالقو
   ، ولكن باملقابل جيب : القوانني الوطنية يف جمال مكافحة الفساد

إرادة سياسية قوية تتضافر فيها مجيع األطراف الفاعلة ( الدولة جبميع أجهزا ، توافر  -
  النسيج االجتماعي جبميع مكوناته ، واملواطنني بكل فئام).

  وضع إطار استراتيجي أكثر مشولية تصاحبه خطة عمل تنفيذية ومراجعة دورية -
إرساء كل مقومات الرتاهة والشفافية باعتماد منهج تفاعلي يعتمد على تبادل املعلومات بني  -

  خمتلف املتدخلني .
  التأكيد على استقاللية اهليئات املكلفة مبحاربة الفساد عضويا ووظيفيا  -
  شفافية واحلوكمة على املستوى اجلهوي والوطين نشر ثقافة ال -



  
  

 

)٣٧١(  

  العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحتهاالسراع يف وضع اطار قانوين دقيق للسلطة  -
 املساواة وضمان اجلميع قبل من القانون احترام لفرض واحملاسبة املساءلة آليات تدعيم -

  .وتعزيزها أمامه بينهم
  اهلوامش 

                                                
د/ شراف عقون، سارة بوسعيود، واقع الفساد يف اجلزائر وآليات مكافحته، جملة البحوث االقتصادية واملالية ، العدد األول ،  -)١(

http://www.univ-، املوقع االلكتروين: ٣٠٨، ص ٢٠١٨م البواقي ، اجلزائر، جوان الد اخلامس، جامعة أ
oeb.dz/JEFR/num_9.html : ٠١:٤٢، ساعة االطالع: ٢٠٢١-٠٢-١٨، تاريخ االطالع.  

، املوقع االلكتروين :  ٢٠٢٠ – ٢٠١٩تقرير منظمة الشفافية الدولية لسنوات  -   )٢( 
https://www.transparency.org/ar/news : ٢٢:٣٣، ساعة االطالع : ٢٠٢١- ٠٢-  ٢٨، تاريخ االطالع.  

  .٣٤١٢القاهرة، ص أبو الفضل مجال الدين حممد مكرم بن منظور، لسان العرب ، دار املعارف ، الد اخلامس،  – )٣( 
على اتفاقية األمم املتحدة يف تعريف الفساد : أنظر عبد العايل حاحة ، اآلليات القانونية ملكافحة لتفصيل أكثر حول التعليق  – )٤(

 الفساد اإلداري يف اجلزائر، أطروحة دكتوراه يف احلقوق، كلية احلقوق والعلوم السياسية ، جامعة حممد خيضر بسكرة ، اجلزائر،
  .٢٢، ص  ٢٠١٣ -٢٠١٢

  .٢٥املرجع نفسه، ص  – )٥(

ترمجة فؤاد سروجي، الطبعة األوىل، دار أهلية للنشر  –األسباب ، العواقب، اإلصالح  –سوزان روز أكرمان، الفساد واحلكم  –) ٦( 
   .٢٩، ص ٢٠٠٣والتوزيع ، ، عمان ، 

ريعة اإلسالمية ( دراسة مقارنة بالقانون اإلداري) ، دار الثقافة د/ حممد حممود معابرة ، الفساد اإلداري وعالجه يف الش  –) ٧( 
  .٧٤، ص ٢٠١١للنشر ، عمان ، األردن ، 

د/ كاظم مريي ، هادي حسني، وآخرون ، استجابة القوانني العراقية ملتطلبات اتفاقية األمم املتحدة  ملكافحة الفساد، دراسة  –) ٨(
، أطلع www.nazaha.iq، املوقع االلكتروين :  ٠٥، ٠٤لعراقية، العراق ،  ص ص قانونية منشورة يف موقع هيئة الرتاهة ا

  ٠٠:١١، ساعة االطالع :  ٢٠٢١- ٠٢- ١٣عليه بتاريخ :
ألوىل، اموعة العربية د/ حممد صادق امساعيل ، الفساد اإلداري يف العامل العريب ( مفهومه وأبعاده املختلفة)، الطبعة ا  – )٩(

  . ١٩ – ١٨،    ص، ص ٢٠١٤للتدريب والنشر، القاهرة ، مصر ، 
  .٣١٤د/ شراف عقون، سارة بوسعيود، مرجع سابق ، ص  -) ١٠( 

، ساعة اإلطالع ٠٢١٢فيفري  ٢٨، أطلع عليه بتاريخ : www.aps.dzقضية بنك اخلليفة ، املوقع االلكتروين :  -   )١١( 
:١٥:٣٠. 
) ٢٠١٠ -٢٠٠٠شعبان فرج ، احلكم الراشد كمدخل حديث لترشيد اإلنفاق العام واحلد من الفقر ( دراسة حالة اجلزائر  -  )١٢( 

،  ٠٣، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية ، ختصص نقود ومالية، ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة اجلزائر 
  .٢٥٠،  ص ٢٠١٢ -٢٠١١



 
 
 

)٣٧٢(  
 

                                                                                                                   
حممد مرواين ، مكافحة الفساد يف اجلزائر أقوال حباجة ألفعال، منتدى فكرة، املوقع االلكتروين :  –) ١٣(

https://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum  : ساعة ٢٠٢١-٠٢-١٦، تاريخ االطالع ،
  .٠٢:١٩االطالع : 

  املرجع نفسه . –) ١٤(

: يلوغرام من الكوكايني ( اجلزائر)، من املوسوعة احلرة ويكيبيديا، املوقع االلكتروين ك ٧٠١قضية  -   )١٥(
https://ar.wikipedia.org/wiki ١٢:٣٠، ساعة االطالع : ٢٠٢٠-٠٥- ٠٣، أطلع عليه بتاريخ.  

، ٢٠٠٩لفساد يف اجلزائر، املؤسسة الوطنية لإلتصال والنشر واإلشهار ، اجلزائر  موسى بودهان ، النظام القانوين ملكافحة ا  - ) ١٦(
  .٣١ص 

لتفصيل أكثر حول هذا املوضوع أنظر :د/ عبد احلميد براهيمي ، دراسة حالة اجلزائر، حبوث ومناقشات الندوة الفكرية اليت  -   )١٧(
يدي باإلسكندرية ، " الفساد واحلكم الصاحل يف البالد العربية " ، نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع املعهد السو

   .  ٨٩٤، ٨٩٠،ص ص ٢٠٠٤الطبعة األوىل، مركز دراسات الوحدة العربية ، بريوت،
   (١٨. ٨٦٣، ٨٦٢املرجع نفسه ، ص ص  –) 

،مؤسسة كارنيغي للسالم الدويل ، الشرق د/ رشيد تلمساين، اجلزائر يف عهد بوتفليقة ( الفتنة األهلية واملصاحلة الوطنية )  – ) ١٩(
وما بعدها، املوقع االلكتروين :    ٠٨،ص ٢٠٠٨األوسط العدد السابع ، بريوت ، لبنان، جانفي 

https://carnegieendowment.org/files/bouteflika.pdf ساعة ٢٠٢١- ٠٢-١٧: ، تاريخ االطالع ،
  .٠١:١١االطالع : 

أ د / شهيدة قادة ، التجربة اجلزائرية ملكافحة الفساد ومفارقاما ( إطار قانوين ومؤسسايت طموح يفتقد آلليات إنفاذه )  -  )٢٠( 
 ، دار جامعة محد بن خليفة للنشر، قطر،QSCIENCE، كيوسانيس ROLACCجملة مركز حكم القانون ومكافحة الفساد 

  ، املوقع االلكتروين : ٠٢، ص ٢٠١٩
https://www.qscience.com/content/journals/10.5339/rolacc.2019 - ٢١، تاريخ االطالع : 

.١٧:١٥، ساعة االطالع: ٢٠٢٠-١١  
، الديبلوماسية اجلزائرية يف األلفية ٢٠٠٣ – ١٩٩٩من خطب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة  إبراهيم روماين ، خمتارات -   )٢١( 

      .١٢٤، ص ٢٠٠٣، الطبعة األوىل ، anepالثالثة، منشورات 
وطان ، خطاب رئيس اجلمهورية عند افتتاح الندوة الوزارية لترقية تصديق اتفاقية األمم املتحدة ضد اإلجرام املنظم العابر لأل  -)  ٢٢(

  .٣٣، اجلزائر ، ص، نشرة القضاة ، وزارة العدل ، العدد الستون  ٢٠٠٢أكتوبر  ٢٩امللقى باجلزائر بتاريخ 

املتضمن التصديق بتحفظ على اتفاقية األمم املتحدة  ٢٠٠٤أبريل  ١٩، مؤرخ يف  ١٢٨-٠٤املرسوم الرئاسي رقم  -  )٢٣( 
، صادرة ٢٦، جريدة رمسية ، عدد ٢٠٠٣أكتوبر  ٣١ة لألمم املتحدة بنيويورك يوم ملكافحة الفساد املعتمدة من قبل اجلمعية العام

  .  ٢٠٠٤أبريل  ٢٥بتاريخ 
أمحد غاي ، اإلطار القانوين واملؤسسي ملكافحة الفساد ، الربنامج الوطين لتحسيس املوظفني العموميني حول خماطر الفساد،  -)   ٢٤(

  . ١٣، ص  ٢٠١٧-٠٤ -٢٥، ٠٣جامعة اجلزائر 



  
  

 

)٣٧٣(  

                                                                                                                   
حورية بن عودة ، الفساد وآليات مكافحته يف إطار االتفاقيات الدولية والقانون اجلزائري ، أطروحة دكتوراه يف احلقوق    –)  ٢٥(

  . ٢٠٦،   ص  ٢٠١٦ -٢٠١٥اجلزائر،  - سيدي بلعباس –كلية احلقوق والعلوم السياسية ، جامعة اجلياليل اليابس 
، املتضمن التصديق على اتفاقية االحتاد اإلفريقي ملنع  ٢٠٠٦أبريل  ١٠مؤرخ يف  ، ١٣٧- ٠٦املرسوم الرئاسي رقم  -  )٢٦( 

  .٢٠٠٦أبريل  ١٦، صادرة بتاريخ  ٢٤، جريدة رمسية ، عدد ٢٠٠٣يوليو  ١١الفساد ومكافحته ، املعتمدة مبابوتو يف 
   ديباجة اتفاقية االحتاد اإلفريقي ملنع الفساد ومكافحته . - ) ٢٧(

، املتضمن التصديق على االتفاقية العربية ملكافحة الفساد ٢٠١٤سبتمرب  ٠٨، مؤرخ يف  ٢٤٩-١٤الرئاسي رقم املرسوم  – )٢٨( 
  . ٢٠١٤سبتمرب  ٢١، صادرة  بتاريخ  ٥٤، جريدة رمسية ، عدد  ٢٠١٠ديسمرب  ٢١احملررة بالقاهرة ، بتاريخ 

 – ٢٦املتحدة ملكافحة الفساد، الدورة الرابعة املستأنفة ، مدينة بناما،  األمم املتحدة ، مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم  –)  ٢٩(
 ، املوقع االلكتروين : ٢٠١٣نوفمرب  ٢٧

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups بتاريخ ، أطلع عليه
  .٢٠:٠٣، على الساعة  ٢٠١٩-٠١ -١٠

   . ٠٣أد/  شهيدة قادة ، مرجع سابق ، ص -  )٣٠(

، املتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، املصادق عليه يف ١٩٩٦ديسمرب  ٠٧، املؤرخ يف  ٤٣٨ - ٩٦رقم املرسوم الرئاسي  –) ٣١(
، املؤرخ  ٠٣- ٠٢، معدل بالقانون رقم ١٩٩٦ديسمرب  ٠٨، صادرة بتاريخ ٧٦، جريدة رمسية، عدد  ١٩٩٦نوفمرب  ٢٨استفتاء 

 ١٥، املؤرخ يف ١٩- ٠٨، معدل بالقانون رقم ٢٠٠٢أبريل  ١٤، صادرة بتاريخ ٢٥، جريدة رمسية ، عدد ٢٠٠٢أبريل  ١٠يف 
مارس  ٠٦، املؤرخ يف  ٠١-١٦، معدل بالقانون ٢٠٠٨نوفمرب  ١٦، صادرة بتاريخ ٦٣، جريدة رمسية، عدد ٢٠٠٨نوفمرب 
 ٣٠، املؤرخ يف  ٤٤٢ - ٢٠، معدل باملرسوم الرئاسي رقم ٢٠١٦مارس  ٠٧، صادرة بتاريخ ١٤، جريدة رمسية ، عدد ٢٠١٦
  .٢٠٢٠ديسمرب  ٣٠، صادرة بتاريخ ٨٢، جريدة رمسية، عدد ٢٠٢٠ديسمرب 

الذي  ١٩٨٩لنسبة لدستور ولكن هذا ال ينفي وجود نصوص دستورية عامة تشري ضمنيا إىل ظاهرة الفساد، كما هو احلال با – )٣٢(
منه " خيتار الشعب لنفسه مؤسسات ، غايتها ....محاية االقتصاد الوطين من أي شكل من أشكال التالعب ، أو  ٠٨نص يف املادة 

من نفس الدستور " ال جيوز للمؤسسات ، أن تقوم مبا يأيت :  ٠٩االختالس ،أو االستحواذ، أو املصادرة غري املشروعة " ، واملادة 
" ال ميكن أن تكون الوظائف يف مؤسسات الدولة مصدرا للثراء ،  ٢١املمارسات االقطاعية ، واجلهوية ، واحملسوبية ..."، واملادة 

   .وال وسيلة خلدمة املصاحل اخلاصة" 

  . ٠٩، ص  ٢٠٠٩ – ١٢ – ١٣متعلقة بتفعيل مكافحة الفساد ، مؤرخة يف  ٠٣تعليمة رئاسية رقم   -)٣٣( 

، الذي حيدد منوذج التصريح باملمتلكات، ٢٠٠٦- ١١- ٢٢، املؤرخ يف  ٤١٤- ٠٦ من املرسوم الرئاسي رقم ٠٥دة املا – )٣٤( 
  .٢٠٠٦نوفمرب  ٢٢، صادرة بتاريخ ٧٤جريدة رمسية ، عدد 

رية " تؤسس هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ، وهي سلطة إدا ٢٠١٦من التعديل الدستوري  ٢٠٢تنص املادة  -  )٣٥( 
  مستقلة توضع لدى رئيس اجلمهورية ...."  

" تتوىل اهليئة على اخلصوص مهمة اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد تكرس مبادئ دولة احلق والقانون وتعكس  ٢٠٣املادة  
  . "الرتاهة والشفافية واملسؤولية يف تسيري املمتلكات واألموال العمومية واملسامهة يف تطبيقها

  .١٩٩٦يوليو  ٠٣بتاريخ ، صادرة  ٤١جريدة رمسية ، عدد  _  )٣٦(



 
 
 

)٣٧٤(  
 

                                                                                                                   
بدر الدين احلاج علي، جرائم الفساد وآليات مكافحتها يف التشريع اجلزائري ، أطروحة دكتوراه يف القانون اخلاص كلية  -  )٣٧(

  . ٣٥١،  ص ٢٠١٦-  ٢٠١٥احلقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان ، اجلزائر، 

  .٢٠٠٠ماي  ١٤، صادرة بتاريخ  ٢٨، عدد جريدة رمسية  – )٣٨( 

  .٢٠٢٠اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ، رئاسة اجلمهورية ، مشروع متهيدي لتعديل الدستوري ، ماي  -   )٣٩(
  .٢٠٢٠سبتمرب  ١٦، صادرة بتاريخ  ٥٤جريدة رمسية ،  -)٤٠(
  .٢٠٢٠ديسمرب  ٣٠، صادرة بتاريخ ٨٢جريدة رمسية ، عدد  -  )٤١(

، املوقع ٢٠٢٠سبتمرب  ٠٨محزة كحال ، تعديالت دستورية يف اجلزائر تعزز من مكافحة الفساد ، جريدة اجلديد العريب ،  -  )٤٢( 
  .٠٢:٢٨، ساعة االطالع : ٢٠٢١-٠٢-١٦، أطلع عليه بتاريخ :/ https://www.alaraby.co.ukااللكتروين :

  .٢٠٢٠من التعديل الدستوري  ٢٠٥،  ٢٠٤املواد :  – )٤٣(

د/ عبد العايل حاحة ، استراتيجية املشرع اجلزائري يف مواجهة الفساد، امللتقى الدويل اخلامس عشر حول : الفساد وآليات   -  )٤٤(
يف األنظمة املقارنة وخمرب أثر من طرف خمرب احلقوق واحلريات  ٢٠١٥أفريل  ١٤ – ١٣مكافحته يف الدول املغربية ، املنعقد يومي : 

االجتهاد القضائي على حركة التشريع ، جملة احلقوق واحلريات ، قسم احلقوق ، كلية احلقوق والعلوم السياسية ، جامعة حممد 
  . ١٢ص ،   ٢٠١٦خيضر، بسكرة ، اجلزائر، العدد الثاين ، مارس 

   (٢٠٠٦.٤٥مارس  ٠٨، صادرة بتاريخ  ١٤جريدة رمسية ، عدد  -) 

  .٢٠١٠سبتمرب  ٠١، صادرة بتاريخ ٥٠جريدة رمسية ، عدد  -  )٤٦(

  .٢٠١١أوت  ١٠، صادرة بتاريخ ٤٤جريدة رمسية، عدد   -  )٤٧(

عبد اهللا خبباز، جرمية أخذ فوائد بصفة غري قانونية ( دراسة مقارنة) ، دار الفجر للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل القاهرة ،  -)  ٤٨(
  .٨٧، ص   ٢٠١٧مصر،  

  .٨٦املرجع نفسه ، ص  -  )٤٩(

  . ١٣هذا املوقف تبناه كذلك  األستاذ عبد العايل حاحة ، مرجع سابق ، ص  -  )٥٠( 

مليكة بكوش، جرمية االختالس يف ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، مذكرة ماجستري يف القانون اخلاص، كلية  -   )٥١(
  . ٣٠،  ص ٢٠١٣ – ٢٠١٢احلقوق، جامعة وهران، 

  .٠٢األمم املتحدة ، مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ، مرجع سابق، ص  -  )٥٢(
  املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته املعدل واملتمم. ٢٠٠٦فرباير  ٢٠املؤرخ يف ،  ٠١- ٠٦من القانون رقم  ٠١املادة   -  )٥٣( 
  . ٢٥٨ -٢٤٢حورية بن عودة، مرجع سابق،  ص ص  -  )٥٤( 
  .٢٠٠٧مارس  ٠٧، صادرة بتاريخ ١٦جريدة رمسية ، عدد  -  )٥٥( 
  . ٢٠٠٧أبريل  ٢٢، صادرة بتاريخ ٢٦جريدة رمسية ، عدد  -  )٥٦( 
، املتعلق حباالت التنايف وااللتزامات اخلاصة ببعض  ٢٠٠٧مارس  ٠١، املؤرخ يف  ٠١ – ٠٧من األمر رقم  ٠١املادة  -)٥٧(

  املناصب والوظائف .



  
  

 

)٣٧٥(  

                                                                                                                   
  . ٣٣أمحد غاي ، مرجع سابق، ص  -  )٥٨( 
  . ٢٠١٢جانفي  ١٤، صادرة بتاريخ  ٠١جريدة رمسية ، عدد  -  )٥٩( 
  ، املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته املعدل واملتمم. ٠١- ٠٦من القانون رقم  ١٨املادة  - )٦٠( 
  افحته املعدل واملتمم.، املتعلق بالوقاية من الفساد ومك ٠١ -٠٦من القانون رقم  ١٧املادة  -  )٦١( 
إبراهيم بوخضرة، دور اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد بني الفعالية والتعطيل ، جملة االجتهاد للدراسات القانونية  -   )٦٢( 

: ، املوقع االلكتروين ١٤٨، ١٤٧واالقتصادية ، الد الثاين ، العدد الثاين ، املركز اجلامعي ، تامنغست ، اجلزائر ، ص ص ، 
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/7976 : ١٠:٠٠، الساعة : ٢٠٢٠ – ٠٦ – ٠٥، تاريخ االطالع.  

طنية للوقاية من ، احملدد لتشكيلة اهليئة الو٢٠٠٦نوفمرب  ٢٢، املؤرخ يف  ٤١٣ – ٠٦من املرسوم الرئاسي رقم  ٠٥املادة  -   )٦٣( 
  . ٢٠٠٦نوفمرب  ٢٢، صادرة بتاريخ ٧٤الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سريها ، جريدة رمسية ، عدد 

  ، املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته املعدل واملتمم. ٠١-  ٠٦من القانون رقم  ١٩املادة  -   )٦٤( 
يف التشريع اجلزائري، أطروحة دكتوراه يف القانون اجلنائي لألعمال ، كلية عمر محاس ، جرائم الفساد املايل وآليات مكافحتها  -)٦٥(

  . ١٩٤، ص  ٢٠١٧ - ٢٠١٦اجلزائر،  –تلمسان  -احلقوق والعلوم السياسية، جامعة أيب بكر بلقايد، 

املتمم للمرسوم ، املعدل و٢٠١٢فرباير  ٠٧، املؤرخ يف  ٦٤-  ١٢من املرسوم الرئاسي رقم  ٠٣،  ٠٢املواد : املواد  -   )٦٦( 
، احملدد لتشكيلة اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها ٢٠٠٦نوفمرب  ٢٢املؤرخ يف  ٤١٣ – ٠٦الرئاسي رقم 

  .٢٠١٢فرباير  ١٥، صادرة بتاريخ ٠٨وكيفيات سريها ، جريدة رمسية ، عدد 
  اد ومكافحته املعدل واملتمم.، املتعلق بالوقاية من الفس٠١-٠٦من القانون رقم  ٢٠املادة  -)٦٧(
وكالة األنباء اجلزائرية ، مكافحة الفساد: عرض املشروع التمهيدي حول االستراتيجية الوطنية قريبا على السلطات  -  )٦٨( 

 .٢٢:١٣: ، الساعة ٢٠٢٠نوفمرب  ١٦يه بتاريخ ،أطلع عل https://www.aps.dz/ar/economie العمومية، املوقع االلكتروين:
- ٠٦، أطلع عليه بتاريخ : http://onplc.org.dzاهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ، املوقع االلكتروين:  -  )٦٩( 

  .١٥:٤٦، الساعة :٢٠٢٠-١١
املتعلق بالوقاية من  ٠١-  ٠٦املتمم للقانون رقم  ٢٠١٠أوت  ٢٦، املؤرخ يف  ٠٥ - ١٠رقم مكرر من األمر  ٢٤املادة  -  )٧٠( 

  .٢٠١٠سبتمرب  ٠١، صادرة بتاريخ ٥٠الفساد ومكافحته، جريدة رمسية ، عدد 
  .٢٠١١ديسمرب ١٤، صادرة بتاريخ  ٦٨جريدة رمسية ، عدد  -  )٧١( 
 -  ١١، املعدل للمرسوم الرئاسي رقم ٢٠١٤جويلية  ٢٣ؤرخ يف ، امل ٢٠٩ – ١٤من املرسوم الرئاسي رقم  ٠٢املادة  -   )٧٢( 

 ٣١، صادرة بتاريخ ٤٦، الذي حيدد تشكيلة الديوان املركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سريه، جريدة رمسية، عدد  ٤٢٦
  .    ٢٠١٤جويلية 

، احملدد لتشكيلة الديوان املركزي لقمع  ٢٠١١ديسمرب  ٠٨، املؤرخ يف  ٤٢٦ – ١١من املرسوم الرئاسي رقم  ٠٥املادة  -  )٧٣( 
  الفساد وتنظيمه وكيفيات سريه .

، احملدد لتشكيلة الديوان املركزي لقمع  ٢٠١١ديسمرب  ٠٨، املؤرخ يف  ٤٢٦ – ١١من املرسوم الرئاسي رقم  ٢٠املادة  -  )٧٤( 
  الفساد وتنظيمه وكيفيات سريه .

  .٢٠٠٢أفريل  ٠٧،صادرة بتاريخ  ٢٣جريدة رمسية ، عدد  -)٧٥(



 
 
 

)٣٧٦(  
 

                                                                                                                   
مؤرخ   ١٢٧ – ٠٢، معدل ومتمم باملرسوم التنفيذي رقم ٢٠١٣أبريل  ١٥، مؤرخ يف ١٥٧ – ١٣مرسوم تنفيذي رقم -  )٧٦(

أبريل  ٢٨صادرة بتاريخ  ٢٣، يل وتنظيمها وعملها، جريدة رمسية، املتضمن إنشاء خلية معاجلة االستعالم املا٢٠٠٢أبريل ٠٧يف 
٢٠١٣.  

املتضمن إنشاء خلية معاجلة لالستعالم املايل  ٢٠٠٢أفريل  ٠٧، املؤرخ يف  ١٢٧ – ٠٢املرسوم التنفيذي رقم ن م ٠٤املادة  - ) ٧٧(
  وتنظيمها وعملها املعدل واملتمم.

املتضمن إنشاء خلية معاجلة لالستعالم  ٢٠٠٢أفريل  ٠٧، املؤرخ يف  ١٢٧ – ٠٢املرسوم التنفيذي رقم من  ٠٥املادة  -  )٧٨( 
  ظيمها وعملها املعدل واملتمم.املايل وتن

  املصادر 
  الكتب –أوال 

أبو الفضل مجال الدين حممد مكرم بن منظور، لسان العرب ، دار املعارف ، الد اخلامس، القاهرة، دون  -١
  تاريخ طبع .

، الديبلوماسية ٢٠٠٣ – ١٩٩٩إبراهيم روماين ، خمتارات من خطب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة  -٢
  .٢٠٠٣، الطبعة األوىل ، anepرية يف األلفية الثالثة، منشورات اجلزائ

د/ حممد حممود معابرة ، الفساد اإلداري وعالجه يف الشريعة اإلسالمية ( دراسة مقارنة بالقانون اإلداري)  -٣
  .٢٠١١، دار الثقافة للنشر ، عمان ، األردن ، 

العريب ( مفهومه وأبعاده املختلفة)، الطبعة األوىل،  د/ حممد صادق امساعيل ، الفساد اإلداري يف العامل -٤
  .٢٠١٤اموعة العربية للتدريب والنشر، القاهرة ، مصر ، 

موسى بودهان ، النظام القانوين ملكافحة الفساد يف اجلزائر، املؤسسة الوطنية لإلتصال والنشر واإلشهار ، اجلزائر   -٥
٢٠٠٩ .  

ترمجة فؤاد سروجي، الطبعة  –األسباب ، العواقب، اإلصالح  –كم سوزان روز أكرمان، الفساد واحل -٦
  .٢٠٠٣األوىل، دار أهلية للنشر والتوزيع ، ، عمان ، 

د/ عبد احلميد براهيمي ، دراسة حالة اجلزائر، حبوث ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز  -٧
واحلكم الصاحل يف البالد ندرية ، " الفساد دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع املعهد السويدي باإلسك

  .٢٠٠٤" ، الطبعة األوىل، مركز دراسات الوحدة العربية ، بريوت،العربية
عبد اهللا خبباز، جرمية أخذ فوائد بصفة غري قانونية ( دراسة مقارنة) ، دار الفجر للنشر والتوزيع، الطبعة  -٨

  .  ٢٠١٧األوىل القاهرة ، مصر،  
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ساين، اجلزائر يف عهد بوتفليقة ( الفتنة األهلية واملصاحلة الوطنية ) ،مؤسسة كارنيغي للسالم د/ رشيد تلم -٩

  .٢٠٠٨الدويل ، الشرق األوسط العدد السابع ، بريوت ، لبنان، جانفي 
  األطاريح والرسائل اجلامعية  –ثانيا 

زائري ، أطروحة دكتوراه يف بدر الدين احلاج علي، جرائم الفساد وآليات مكافحتها يف التشريع اجل -١
  .٢٠١٦ – ٢٠١٥القانون اخلاص كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان ، اجلزائر، 

حورية بن عودة ، الفساد وآليات مكافحته يف إطار االتفاقيات الدولية والقانون اجلزائري ، أطروحة  -٢
اجلزائر،  -سيدي بلعباس –ة اجلياليل اليابس دكتوراه يف احلقوق  كلية احلقوق والعلوم السياسية ، جامع

٢٠١٦ -٢٠١٥.  
مليكة بكوش، جرمية االختالس يف ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، مذكرة ماجستري يف القانون   -٣

  .٢٠١٣ – ٢٠١٢اخلاص، كلية احلقوق، جامعة وهران، 
اجلزائري، أطروحة دكتوراه يف القانون اجلنائي  عمر محاس، جرائم الفساد املايل وآليات مكافحتها يف التشريع -٤

  .٢٠١٧ -٢٠١٦اجلزائر،  –تلمسان -لألعمال، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة أيب بكر بلقايد،
عبد العايل حاحة ، اآلليات القانونية ملكافحة الفساد اإلداري يف اجلزائر، أطروحة دكتوراه يف احلقوق،  -٥

  .٢٠١٣ -٢٠١٢السياسية ، جامعة حممد خيضر بسكرة ، اجلزائر، كلية احلقوق والعلوم 
شعبان فرج ، احلكم الراشد كمدخل حديث لترشيد اإلنفاق العام واحلد من الفقر ( دراسة حالة اجلزائر  -٦

) ، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية ، ختصص نقود ومالية، ، كلية العلوم االقتصادية ٢٠١٠ -٢٠٠٠
  .٢٠١٢ -٢٠١١،  ٠٣سيري ،جامعة اجلزائر وعلوم الت

  البحوث  - ثالثا
إبراهيم بوخضرة، دور اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد بني الفعالية والتعطيل ، جملة االجتهاد للدراسات  -١

لكتروين : القانونية واالقتصادية ، الد الثاين ، العدد الثاين ، املركز اجلامعي ، تامنغست ، اجلزائر، املوقع اال
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/7976 : ٠٦ – ٠٥، تاريخ االطالع – 

  .١٠:٠٠، الساعة : ٢٠٢٠
ني أمحد غاي ، اإلطار القانوين واملؤسسي ملكافحة الفساد ، الربنامج الوطين لتحسيس املوظفني العمومي -٢

   .٢٠١٧-٠٤ -٢٥، ٠٣حول خماطر الفساد، جامعة اجلزائر 
وكالة األنباء اجلزائرية ، مكافحة الفساد: عرض املشروع التمهيدي حول االستراتيجية الوطنية قريبا على  -٣

،أطلع عليه  r/economiehttps://www.aps.dz/a السلطات العمومية، املوقع االلكتروين:
  . ٢٢:١٣، الساعة : ٢٠٢٠نوفمرب  ١٦بتاريخ 
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سبتمرب  ٠٨محزة كحال ، تعديالت دستورية يف اجلزائر تعزز من مكافحة الفساد ، جريدة اجلديد العريب ،  -٤

-٠٢-١٦، أطلع عليه بتاريخ :/ https://www.alaraby.co.uk، املوقع االلكتروين :٢٠٢٠
  .٠٢:٢٨، ساعة االطالع : ٢٠٢١

د/ كاظم مريي ، هادي حسني، وآخرون ، استجابة القوانني العراقية ملتطلبات اتفاقية األمم املتحدة   -٥
، املوقع االلكتروين : ملكافحة الفساد، دراسة قانونية منشورة يف موقع هيئة الرتاهة العراقية، العراق 

www.nazaha.iq: ٠٠:١١، ساعة االطالع :  ٢٠٢١- ٠٢- ١٣، أطلع عليه بتاريخ.   
حممد مرواين ، مكافحة الفساد يف اجلزائر أقوال حباجة ألفعال، منتدى فكرة، املوقع االلكتروين :  -٦

https://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum ١٦ع : ، تاريخ االطال-
  .٠٢:١٩، ساعة االطالع : ٢٠٢١-٠٢

: ، امللتقى الدويل اخلامس عشر حولعبد العايل حاحة ، استراتيجية املشرع اجلزائري يف مواجهة الفسادد/ -٧
من طرف خمرب احلقوق  ٢٠١٥أفريل  ١٤ – ١٣الفساد وآليات مكافحته يف الدول املغربية ، املنعقد يومي : 

لة احلقوق واحلريات، قسم ، جمركة التشريعقارنة وخمرب أثر االجتهاد القضائي على حواحلريات يف األنظمة امل
  .٢٠١٦، اجلزائر، العدد الثاين، مارس وم السياسية ، جامعة حممد خيضر، سكرة، كلية احلقوق والعلاحلقوق

ؤسسايت طموح يفتقد أ د / شهيدة قادة ، التجربة اجلزائرية ملكافحة الفساد ومفارقاما ( إطار قانوين وم -٨
، دار QSCIENCE، كيوسانيس ROLACCآلليات إنفاذه ) جملة مركز حكم القانون ومكافحة الفساد 

  ، املوقع االلكتروين : ٢٠١٩جامعة محد بن خليفة للنشر، قطر، 
https://www.qscience.com/content/journals/2019 -٢١، تاريخ االطالع : 

.١٧:١٥، ساعة االطالع: ٢٠٢٠-١١  
د/ شراف عقون، سارة بوسعيود، واقع الفساد يف اجلزائر وآليات مكافحته، جملة البحوث االقتصادية  -٩

  ،املوقع االلكتروين: ٢٠١٨واملالية ، العدد األول ، الد اخلامس، جامعة أم البواقي ، اجلزائر، جوان 
http://www.univ-oeb.dz/JEFR/num_9.html ، ٢٠٢١-٠٢-١٨تاريخ االطالع : ، 

.٠١:٤٢ساعة االطالع:   
  النصوص القانونية  –رابعا 

  النصوص األساسية  –أ 
، املتعلق بنشر نص تعديل الدستور املوافق  ١٩٨٩فرباير  ٢٨، مؤرخ يف ١٨-٨٩املرسوم الرئاسي رقم  -١

  . ١٩٨٩مارس  ٠١، صادرة بتاريخ ٠٩، جريدة رمسية ، عدد  ١٩٨٩فرباير  ٢٣عليه يف استفتاء 
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، املتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، ١٩٩٦ديسمرب  ٠٧، املؤرخ يف  ٤٣٨ -٩٦رقم وم الرئاسي املرس -٢

، ١٩٩٦ديسمرب  ٠٨، صادرة بتاريخ ٧٦، جريدة رمسية، عدد  ١٩٩٦نوفمرب  ٢٨املصادق عليه يف استفتاء 
 ١٤اريخ ، صادرة بت٢٥، جريدة رمسية ، عدد ٢٠٠٢أبريل  ١٠، املؤرخ يف  ٠٣- ٠٢معدل بالقانون رقم 

، ٦٣، جريدة رمسية، عدد ٢٠٠٨نوفمرب  ١٥، املؤرخ يف ١٩- ٠٨، معدل بالقانون رقم ٢٠٠٢أبريل 
، جريدة رمسية ، ٢٠١٦مارس  ٠٦، املؤرخ يف  ٠١-١٦، معدل بالقانون ٢٠٠٨نوفمرب  ١٦صادرة بتاريخ 

 ٣٠رخ يف ، املؤ ٤٤٢ -٢٠، معدل باملرسوم الرئاسي رقم ٢٠١٦مارس  ٠٧، صادرة بتاريخ ١٤عدد 
  .٢٠٢٠ديسمرب  ٣٠، صادرة بتاريخ ٨٢، جريدة رمسية، عدد ٢٠٢٠ديسمرب 

  االتفاقيات الدولية  –ب 
املتضمن التصديق بتحفظ على اتفاقية  ٢٠٠٤أبريل  ١٩، مؤرخ يف  ١٢٨-٠٤املرسوم الرئاسي رقم  -١

، ٢٠٠٣أكتوبر  ٣١ة بنيويورك يوم األمم املتحدة ملكافحة الفساد املعتمدة من قبل اجلمعية العامة لألمم املتحد
  . ٢٠٠٤أبريل  ٢٥، صادرة بتاريخ ٢٦جريدة رمسية ، عدد 

، املتضمن التصديق على اتفاقية االحتاد  ٢٠٠٦أبريل  ١٠، مؤرخ يف  ١٣٧-٠٦املرسوم الرئاسي رقم   -٢
، صادرة  ٢٤عدد ، جريدة رمسية ، ٢٠٠٣يوليو  ١١اإلفريقي ملنع الفساد ومكافحته ، املعتمدة مبابوتو يف 

  .٢٠٠٦أبريل  ١٦بتاريخ 
، املتضمن التصديق على االتفاقية ٢٠١٤سبتمرب  ٠٨، مؤرخ يف  ٢٤٩-١٤املرسوم الرئاسي رقم  -٣

، صادرة   ٥٤، جريدة رمسية ، عدد  ٢٠١٠ديسمرب  ٢١العربية ملكافحة الفساد احملررة بالقاهرة ، بتاريخ 
  . ٢٠١٤سبتمرب  ٢١بتاريخ 

  العضوية القوانني –ج 
، احملدد حلاالت التنايف مع العهدة ٢٠١٢يناير  ١٢، املؤرخ يف  ٠٢ – ١٢القانون العضوي رقم  -١

  .٢٠١٢جانفي  ١٤، صادرة بتاريخ  ٠١الربملانية، جريدة رمسية ، عدد 
  القوانني العادية  -د  
ساد ومكافحته، جريدة املتعلق بالوقاية من الف ٢٠٠٦فرباير  ٢٠، املؤرخ يف  ٠١-  ٠٦رقم القانون  -١

 ٢٦، املؤرخ يف  ٠٥-١٠، املعدل واملتمم  باألمر رقم ٢٠٠٦مارس  ٠٨صادرة بتاريخ  ١٤رمسية ، عدد 
ؤرخ ، امل ١٥-١١، والقانون رقم ٢٠١٠سبتمرب ٠١، صادرة بتاريخ ٥٠، جريدة رمسية ، عدد ٢٠١٠أوت 

  .٢٠١١ أوت ١٠صادرة بتاريخ    ٤٤، عدد  ، جريدة رمسية٢٠١١أوت  ٠٢يف 
  األوامر  - د
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، املتعلق حباالت التنايف وااللتزامات اخلاصة ببعض  ٢٠٠٧مارس  ٠١، املؤرخ يف  ٠١ – ٠٧األمر رقم  -١

  .٢٠٠٧مارس  ٠٧، صادرة بتاريخ ١٦املناصب والوظائف، جريدة رمسية ، عدد 
 ٠١- ٠٧ر رقم ، املتضمن املوافقة على األم ٢٠٠٧أبريل  ١٧، املؤرخ يف  ٠٣- ٠٧القانون رقم  -٢

جريدة ، واملتعلق حباالت التنايف وااللتزامات اخلاصة ببعض املناصب والوظائف  ٢٠٠٧مارس  ٠١املؤرخ يف 
  . ٢٠٠٧أبريل  ٢٢، صادرة بتاريخ ٢٦رمسية ، عدد 

  املراسيم الرئاسية والتنفيذية   -ه
كيلة اهليأة الوطنية للوقاية ، احملدد لتش٢٠٠٦نوفمرب  ٢٢، املؤرخ يف ٤١٣ –٠٦املرسوم الرئاسي رقم  -١

  .٢٠٠٦نوفمرب  ٢٢صادرة بتاريخ ،٧٤، جريدة رمسية، عدد من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سريها
، املعدل واملتمم للمرسوم الرئاسي رقم ٢٠١٢فرباير  ٠٧، املؤرخ يف  ٦٤- ١٢املرسوم الرئاسي رقم  -٢

تشكيلة اهليأة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ، احملدد ل٢٠٠٦نوفمرب  ٢٢املؤرخ يف  ٤١٣ – ٠٦
  .٢٠١٢فرباير  ١٥، صادرة بتاريخ ٠٨وتنظيمها وكيفيات سريها ، جريدة رمسية ، عدد 

 ١١، املعدل للمرسوم الرئاسي رقم ٢٠١٤جويلية  ٢٣، املؤرخ يف  ٢٠٩ – ١٤املرسوم الرئاسي رقم  -  ٣
ي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سريه، جريدة رمسية، عدد ، الذي حيدد تشكيلة الديوان املركز ٤٢٦ -

  .٢٠١٤جويلية  ٣١، صادرة بتاريخ ٤٦
، الذي حيدد منوذج التصريح ٢٠٠٦- ١١- ٢٢، املؤرخ يف  ٤١٤- ٠٦ املرسوم الرئاسي رقم  -٤

  .٢٠٠٦نوفمرب  ٢٢، صادرة بتاريخ ٧٤باملمتلكات، جريدة رمسية ، عدد 
، معدل ومتمم باملرسوم التنفيذي رقم ٢٠١٣أبريل  ١٥، مؤرخ يف  ١٥٧ – ١٣مرسوم تنفيذي رقم  -٥

، املتضمن إنشاء خلية معاجلة االستعالم املايل وتنظيمها وعملها،  ٢٠٠٢أبريل  ٠٧مؤرخ يف   ١٢٧ – ٠٢
 . ٢٠١٣أبريل  ٢٨صادرة بتاريخ   ٢٣جريدة رمسية ، 

  مواقع االنترنت  –خامسا 
https://www.transparency.org 
www.aps.dz 
http://onplc.org.dz 
https://www.unodc.org/documents/  
https://ar.wikipedia.org/wiki 

  


