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 06/01رقم ومكافحته الفسادقانون الوقاية من  من خاللاألمن القانوني  

 : بواب بن عامرمن إعداد: الدكتور

 أ بالمركز الجامعي نور البشير بالبيض أستاذة محاضر

إدراكا من اجلزائر بأن التطور والتقدم هدف متعدد األبعاد، يتحقق إىل حد كبري عرب وضع آليات وبذل جهد ملكافحة  :مقدمة  
،وصادقت على اتفاقية االحتاد  2004الفساد قامت اجلزائر باملصادقة بتحفظ على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 

ية وجتسيدا ملضمون هذه االتفاقيات املتعلقة مبكافحة الفساد وتأكيد منه لألمهية اإلفريقي لقمع الفساد واتفاقية الدول العرب
القصوى إلعمال وتفعيل هذه االتفاقيات يف الوقاية من الفساد ومكافحة على املستوى الداخلي واخلارجي، قام املشرع اجلزائري 

لوقاية من وقام بإنشاء هيئات ل ، 2006فرباير  20 يف املؤرخاملتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته  01-06بسن قانون رقم 
دف وضع اجراءات وقائية وعقابية شفافة تتصدرها أولوية وضع املعامل هبسساتية واضحة السرتاتيجية مؤ الفساد ومكافحته وفقا 

/ 06لفساد ومكافحته رقم ، فكيف جتسد مبدأ األمن القانوين يف قانون الوقاية من اذا القانوند للفساد وبغية التطبيق الفعال هلح
01. 

لإلجابة على هذه اإلشكالية نتع املنهج التحليلي للنصوص ، من خالل مبحث ، خنصص األول لتعريف مببدأ األمن القانوين 
 وبيان متطلباته، ويف املبحث الثاين نتناول 

  مفهوم األمن القانوني المبحث األول:

حىت ضمن معظم التشريعات املقارنة ال يف دساتريها و ال تشريعاهتا الداخلية، وقد  ،األمن القانوين يصعب إجياد تعريف     
 تصدى الفقه كعادته للمسألة لكن بوضع جمموعة من املبادئ و احلقوق جيب أن تتضمنها القوانني  للحفاظ على معيارية القانون،

 .جودته و نوعيته

  القانوني األمن تعريف :المطلب األول
 لغرض القانونية للمراكز ستقراراإل من أدىن وحدا القانونية للعالقات النسيب الثبات من نوع وجود القانوين األمن بفكرة يقصد     

 حبيث ، عامة أم خاصمة قانونية أشخاص ذا كانتإ عما النظر بغض القانوينة العالقات أطراف بني والطمئنينة األمن شاعةإ
 أو ملفاجئات تتعرض أن دون ألعماهلا مباشرهتا وقت القائمة القانونية للقواعد وفقا أوضاعها ترتيب األشخاص هذه تستطيع
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 الثقة روح زعزعة أو ستقراراإل كامل هدر  شئنها من ويكون ، الثالث الدولة سلطات حدىإ عن صادرة باحلسبان تكن مل أعمال
 1وقوانينها. بالدولة طمئنانواإل

 املساواة، مبدأ على احلرص :إليه مثل للوصول احرتامها الواجب واحلقوق املبادئ من جمموعة حتقق "القانوين األمن"مسمى يقتضي
 ،"معيارية قواعد" معينة قيما القانونية القاعدة تضمني هبما، املخاطبني قبل من واستيعاهبا فهمها سهولة القانونية؛ القاعدة وضوح

 قواعد ضمان واحملكمة، القانون إىل الولوج سهولة للتوقع، القانون قابلية التعاقدية، العالقات استقرار القواعد، تناقض تلفي
 2مبدأ الشفافية. القانون، رجعية عدم العادلة، احملاكمة

أكدت على ذلك احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان بأن يكون القانون واقعيا و سهل الولوج. نفس املبدأ أكد عليه  و قد     
على حتديد ما هو جائز فعله و ما هو غري -دون عناء منهم كبري–"مقدرة املواطنني  2006جملس الدولة الفرنسي يف تقريره سنة 

إىل هذه النتيجة يتعني أن تكون القواعد القانونية الصادرة واضحة و مفهومة، و أن جائز، من خالل القانون املطبق، و للوصول 
ال تتعرض يف مدة من الزمن إىل تغيريات كثرية و ال غري متوقعة...لكن دون أن تسقط هذه القواعد يف نزعة حمافظة جامدة "، 

ن الواقعة دائما تسبق القاعدة. كذلك اجمللس الدستوري فالبد على القانون أن يواكب التغريات احلديثة و يتناسب معها السيما أ
 .3الفرنسي أكد على أمهية الولوجية و الوضوح يف القواعد القانونية

يعين صدور النصوص القانونية الرديئة و الغامضة أو تلك اليت تتسم بالرجعية يف غري صاحل  فال أمن القانونيالعكس من ذلك و   
 م الفهم السليم للقاعدة القانونية لغياب اجلودة يف صياغتها، تشكل حالة من غياب األمن القانوين.املخاطبني هبا، هلذا فانعدا

  القانوني األمن لفكرة التاريخي : التطورالثانيالمطلب    

دد اليت األوامر من جمموعة أنه البدائية اجملتمعات يف القانون مفهوم كان       من به مسموح غري هو وما مسموح، هو ما حتح
 مبا السلطات ملختلف احملكومني، وإحتكارهم على احلكام ميارسه كان الذي و قد ساد اجملتمعات القدمية اإلستبداد 4 .التصرفات

 . القوانني إستصدار عند مراعاهتا جيب مراكز بأية مقّيدة تكن مل التشريع، اليت سلطة فيها
 اخلضوع ، والتبعّية علىبني األفراد  العالقات قيام بسبب القانوين األمن" فكرة لوجود جمال هناك يكن هذه املرحلة مل يف و

 5.احلاكم هلم  هلم يحقرها اليت تلك إال حقوق أو وأفراد قبيلته، فلم يتمتعوا مبراكز أموال على املطلقة ع بالسلطةتاملتم للحاكم

                                                           

 الرابط: على املغربية التجربة يف القضائي اخلضراوي، األمن حممد  -1 
12-topic -http://press.marocs.net/t3457  

تقى مقدم مقال العدالة اإلجتماعية، يف للحق والقضائي القانوين األمن حتقيق يف الدستورية القاعدة فعلية ،أثر عليان بوزيان-2  مل ل لوطني ل  ا

بع لسا األمن ا نوني حول: ا ق ل ة في ا مع ئر،جا لجزا ة،يومي فارس يحي  ا مدي ل وفمبر 12 و 11  ا  2014 ن
 DC 491-99حتت عدد  29/12/2005قراره الصادر يف 3 
 . 8ص ،  اإلسكندرية املعارف، الطبع األوىل،منشأة للقانون، العامة النظرية تناغو مسريالسيد  -4 
 .18،ص1998 1،بريوت اجلامعية املؤسسة األوىل،الطبعة  القوانني، تاريخ جعفر، حممد علي -5 

http://press.marocs.net/t3457-topic%20-12
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 به والوفاء احلق وجود كان احلجري العصر األوىل، ففي العهود يف واجلماعات األفراد بني العالقات قامت القوة أساس وعلى
 .مجاعته أفراد أقوى ي حَعد كان الذي احلاكم لتقدير مرتوكا

 :دحونحو احلق يقول فكرة هي أخرى فكرة القانون جبانب نظرة الفقه للقانون حيث ظهرتتغريت  األوروبية، النهضة يف عصرو     
 ليست القضائّية فالدعوى  ."الرومان يفعل كان كما  للدعاوى، نظاًما وليس للحقوق نظاما باعتباره القانون إىل النظر ينبغي أنه"

  6به. املساس عند  اجلزاء له وتحوفر ق حّوته للحق تحعطي اليت القانونية الوسيلة سوى
  "القانوين األمن مبدأ" لتحقيق ضمان أعظم الفضيلة مبادئ و الطبيعي للقانون الوضعي القانون خضوع و يف   

 على القانون قدرة عليه، وعدم القانون، وسبقها عن احلقوق بعض باستقالل القول درجة القانوين األمن بفكرة االهتمام بلغ وقد
 . "العامة واحلريات اإلنسان حقوق" إسم عليها وأحطلق منها االنتقاص أو هبا املساس

 وهناك اجملّردة، العامة القواعد من جمموعة وهو القانون ناحية من القانوين، فهناك النظام ازدواج فكرة إىل وانتهى الفقه القانوين     
احلق،  فكرة على مبين هو ما املراكز منها وهذه .العامة القانون لقواعد تطبيق أثر اخلاصة، وهي املراكز القانونية أخرى ناحية من

 معامل إرتسمت قد تكون و هبذا باملراكز املوضوعية. الواجب، و تسمى فكرة على مبين هو ما ومنها باملراكز الشخصية، وتحسمى
 .التشريعي عمله يف القانونية هذه املراكز مراعاة املشرّع على يستلزم خالله من الذي القانوين األمن نظرية

 حمكمة فكرسته األوروبية، العدل وحمكمة األوروبية اجملموعة قانون بوابة عرب األوروبية الدول بعض إىل املبدأ هذا دخل ولقد   
 األمن نظرية منع متجانسة هي املشروعة اليت la confiance légitime الثقة عبارة حتت 1962 سنة يف األوروبية العدل

 .1981 سنة منذ اإلنسان حلقوق األوروبية احملكمة عليها سارت العبارة القانوين، وهي
 : متطلبات األمن القانونيالثالث المطلب

ميكن حصر متطلبات األمن القانوين بثالث متطلبات و هي : إمكانية الوصول إىل القانون أو العلم به ، استقراره، إمكانية      
 7توقعه، فالقانون غري املستقر ميكن أن يهدم توقعاهتم و يزعزع بذلك مراكزهم القانونية و أيضا يبيد حقوقهم.

  : هي القانوين األمن لفكرة صور أربع بني التمييز ميكن الصدد وهبذا
 حكم على قتصارهااو  املاضي على  القانونية أثر القواعد نسحابا عدم القوانني رجعية بعدم يقصد : القوانين رجعية عدم : أوال

ونصت  .املبدأ هذا على صراحة النص على  و حترص الدساتري 8 .المباشر هأثر مبعىن  نفاذاها، يوم من بتداءً إ تقع اليت الوقائع
هذه  ."ال إدانة إال بُمقتضى قانون صادر قبل إرتكاب الفعل المجّرمعلى أنه: "2016من الدستور اجلزائري لسنة 58املادة 

 نني.و تعرب عن األثر املباشر للقوا فهي أحد أوجه تطبيقه، املادة تؤكد مبدأ املشروعية املنصوص عليه يف قانون العقوبات،

                                                           

 29ص املرجع السابق، جعفر، حممد علي -6 
سية، جامعة قاملة بوزيد صربينة، قانون املنافسة، ال أمن قانوين أم تصور جديد لألمن القانوين؟،مذكرة ماجستري يف القانون، كلية احلقوق و العلوم السيا7 
 .3، ص2015/2016،
 بالدستور مسطورا أكان سواء الثابت تراثها من اليوم أصبح  حىت جهاد طويل بعد معظم الدساتري، كرستها اآلحن اليت املبادئ من يعد املبدأ هذا نإ -8 

 .9 ،ص 2114 ، العربية النهضة ،دار القاهرة اإلدارية، القرارات يف وحدودها جواز الرجعية ،مبدأ املتعال عبد عالء.مسطورا د يكن مل أم
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  األفراد ستمدهاإ حقوقا نتهاك إ أو سلب الدولة سلطات من ألي جيوز ال أنه املبدأ هذا يعين : المكتسبةالحقوق  حترامإ : ثانيا
 9مشروع. من تطبيق  قانون

 فردية  قرارات أو قوانني  من تصدره مبا مفاجئتهم او األفراد مباغتة بعدم الدولة لتزامإ وتعين : المشروع التوقع فكرة : ثالثا
 10.الدولة سلطات تتبناها اليت القائمة األنظمة من مستمدة موضوعية أسس على واملبنية املشروعة توقعاهتم ختالف

 : من حيث مواصفات سنههلذا وجب توافر يف النص القانوين   

املكتسبة، الوضوح و سهولة الفهم و ثبات يف الزمن لتتحقق جودته، و بالتايل تعزيز ثقة املخاطبني به و استقرار و احرتام احلقوق 
بدل اإلفراط يف اإلحالة على النصوص التنظيمية و تعليق نفاذ صدورها مثلما هو احلال يف الوظيفة العامة، حيث تأخرت عدة 

سنة، و أخرى مل ترى النور حلد اآلن، مما خلق فراغا قانونيا و تضارب يف األحكام املطبقة  11نصوص تنظيمية يف الصدور لغاية 
، و االعتماد على نصوص قانونية قدمية ال تنسجم مع األمر 11دارات عمومية داخل نفس الدولةبني عدة مؤسسات و إ

 أو حىت خمالفة له. 06/0312

 : و من حيث شروط تطبيقه   

جيب تفسري النص القانوين من اجلهاز التنفيذي و جهاز العدالة مبا يتوافق مع روح القانون، ليصون بذلك احلقوق و احلريات،      
، و هنا يتسع أو يضيق دور القضاء يف حتقيق األمن القانوين حبسب ما 13هلذا يرتبط األمن القانوين ارتباطا وثيقا باألمن القضائي

رأته يف االجتهاد ملأل الفراغ و سد الثغرات القانونية، و ربط النص بالواقع و مدى خربة القضاة ليس فقط هو متاح له و مدى ج
 بالقانون الداخلي و إمنا أيضا بالقانون املقارن و االجتهادات القضائية و الفقه .

  المبحث الثاني: تجسيد األمن القانوني في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.

                                                           

 اجلديدة، اجلامعة دار و التطبيق ، اإلسكندرية، التشريع بني اإلنسان حقوق  الدسوقي، ابراهيم يارا.د ، عديل عصمت .د ، ابراهيم الدين هباء .د -9 
 32 ،ص 2118

 .  /www.alquds.com/news/article/view/id/ 2أمحد براك األمن القانوين -10 
 القانونية القواعد ألن  24/4/1991 يتاريخ الصادر حكمها يف الفرنسية احلكومة نسانحلقوق اإل األوربية احملكمة أدانت هلذه القاعدة  وتطبيقا

 الداخلي الدستوري القانون قواعد مستوى على أما بأحكامها، املخاطبنب األفراد علم متناول ويف ودقيقة واضحة تكن فرنسا مل اهلواتف يف مبراقبة املتعلقة
 التوقع فكرة العتبار يدعو الفرنسي الفقه من جانب مازال لكن املشروع، التوقع فكرة على دستورية قيمة سباغإ الفرنسي الدستوري اجمللس رفض فقد

 .177ص1999 النهضة العربية، دار القاهرة، الدستوري، القضاء يف العملية األعتبارات دور العصار، الدستورية .حممد املبادئ ضمن من املشروع
و اليت تسمح استثناء  يتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية، 2006يوليو  15املؤرخ يف  06/03من األمر  44إشكالية املادة مثل 11 

و إذا ما جسد بعض هؤالء املوظفني احلالة يفاجئون مبتابعتهم تأديبيا بارتكاب  لبعض املوظفني مبمارسة نشاط مربح يف إطار خاص يوافق ختصصهم،
أ من الدرجة الرابعة جلمعهم بني الوظيفة و نشاط مربح آخر مما قد يعرضهم للتسريح، و هذا بسبب عدم صدور التنظيم الذي حيدد شروط و  خط

 كيفيات تطبيق هذه املادة.
 .3،ص.2006يوليو  16املؤرخة يف  46املتضمن للقانون األساسي العام للوظيفة العمومية،ج.ر.رقم  06/03األمر  12 
و تضمن للجميع و لكل واحد  "حتمي السلطة القضائية اجملتمع و احلريات، -األمن القضائي  -157عليه يف الدستور اجلزائري يف و املادة  نص 13 

 احملافظة على حقوقهم األساسية"
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 املشرع اجلزائري االتفاقيات الدولية واإلقليمية ملكافحة الفساد، منها اتفاقية االمم املتحدة تبىن  
 واتفاقية االحتاد االفريقي ملنع الفساد ومكافحة، 2006/04/19املؤرخ يف 04-128مبوجب املرسوم الرقم 

 ية ملكافحة الفساداالتفاقية العرب و2006/04/10املؤرخ يف 06-137الفساد مبوجب املرسوم الرئاسي 
هبذا التصرف أصبحت اجلزائر مرتبطة بالتزام دويل وإقليمي . و2014/19/08املؤرخ يف 14-249مبوجب املرسوم الرئاسي رقم 

 عليها النظر يف تشريعاهتا الوطنية وتكيفيها مع حيتم
ساد ومكافحته وهو قانون صادر بناء على املتعلق بالوقاية من الف06-01بنود االتفاقيات.  وبالفعل أصدرا املشرع القانون رقم 

الدستور ومبقتضى االتفاقيات الدولية وتبعا لعدة أوامر و قوانني عضوية، وأمهها قانون العقوبات، القانون األساسي للوظيفة العامة، 
 ساد.وقانون اإلجراءات اجلزائية. ويعترب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته مبثابة إطار مرجعي حملاربة الف

 قانون الوقاية من الفساد ومكافحته المطلب األول: مضمون

قانون  أصدر املشرع ،ألنه يصدر من موظفني مسئولني أصحاب نفوذ ومناصب رئيسية اإلداري؛ نظرا لصعوبة معاجلة الفساد    
مكافحة الفساد وحتقيق  إىلاملتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ويهدف هذا األخري إىل تدعيم التدابري اإلجرامية 01-06

 .والشفافية يف تسري القطاعيني العام واخلاص، وتدعيم التعاون الدويل ومكافحته النزاهة

مادتني نص فيهما على  مقسما على مخسة أبواب تتضمن أحكام خمتلف، يتضمن الباب األولة ماد79قد تضمن هذا القانون و 
مثل املوظف  أحكامه، تنبين عليها اليت األوىل، مث عرض جمموعة من املصطلحاتأحكام عامة حمتواها أهداف القانون يف املادة 

وغريها وتتحقق أحكام املادتني يف جمملها مع اتفاقية األمم املتحدة ،  العمومي واملوظف العمومي األجنيب، اجلرم األصلي، االتفاقية
 .ملكافحة الفساد

 فتنصب هذه املواد16إىل 3طاعني العام واخلاص يف املواد أما الباب الثاين فتضمن التدابري الوقاية يف الق
الفساد، فإذ مل تنجح األساليب  الوقاية مناسة اجلنائية، واليت تدخل ضمن على السياسة الوطنية اليت تعترب جزء ال يتجزأ من السي

 (.إىل األسلوب العقاب )التجرمي واجلزاء فيما بعد الوقائية، يتوجه

السياسة والشؤون  ري على مجلة من التدابري الوقائية يف القطاع العام مؤكد على ضمان الشفافية يف احلياةوقد نص املشرع اجلزائ
كما اهتم بوضعه معايري موضوعية متلكاته،  العمومية وصون نزاهة األشخاص املكلفني خبدمة عمومية يلتزم املوظف بالتصريح مب

 .ومتكينه من برامج تكوينية لرفع األداء وحتيينه أجر مالئم للموظف للتوظيف تقوم على أساس اجلدارة والكفاءة وحتديد

 تكافؤ الفرص،االنتقاء املوضوعي القائم على شروط تضمن كما فرضت هذه النصوص اعتماد أسلوب    
صريح الت  مث نص القانون على كيفية، احرتاما ملبدأ ان للشخص نفس احلق الذي لغريه يف تقلد الوظائف العامة يف البالد

اخلاص فتضمنت معايري  باملمتلكات وحمتواها وكيفية إبرام الصفقات وتسيري األموال العمومية أما عن التدابري الوقائية يف القطاع
 .احملاسبة ومشاركة اجملتمع املدين وتدابري منع تبيض األموال
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التوجيهي أو  خالل الوقاية من خالل دورها هيئات وطنية ملواجهة الفساد سواء منالثالث اقر هذا القانون إنشاء  البابيف  
اجلرائم وإيقاف مرتكبيها وهلذا نص  التحسيسي أو يف جمال حماربة الفساد من خالل استغالل املعلومات اليت قد تؤدي إىل كشف

اإلحالة لقضائية، و مت قتها بالسلطة اجدد أيضا عال القانون على القنوات اليت متد اهليئة املختصة باملعلومات والوثائق املفيدة كما
 .على التنظيم فيما خيص تنظيم اهليئة وكيفية سريها

 أ50إىل 25املواد  ونص قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على التجرمي والعقوبات وأساليب التحري يف الباب الرابع منه يف  
 قانون لإلحاطة بالفساد مبختلف صوره، فبمجرد مقارنة بسيطة بني املواد امللغاة من

املنصوص عليها يف  العقوبات واملواد املقابلة هلا يف نفس القانون يتبادر للفهم مباشرة أن املشرع قد عمد إىل جتنيح مجيع اجلرائم،
نص على تشديد مجيع اجلنح مبواد باملقابل  هذا الباب وذلك حىت بالنسبة للجرائم اليت كانت حتمل وصفا جنائيا قبل إلغائها، لكن

بتجرمي الرشوة مبفهومها  كما أن هذا القانون مل يكتف  .بساحل صل بعض األحيان إىل عشرة سنوات بالنسبة لعقوبةجديدة ت
بذلك املنصوص عليها يف قانون العقوبات كاختالس استغالل النفوذ  بل مشل خمتلف اجلرائم املماثلة سواء تعلق األمر ،الضيق

رائم اجلديد الواردة يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد مثل رشوة املوظفني اجل در أووالرشوة يف الصفقات العمومية والغ
 .املنظمات الدولية العمومية وإساءة استغالل الوظيفة و الكسب غري املشروع العموميني األجانب وموظفي

املصاحل وتلقي  ل حاالت تعارضونص هذا القانون أيضا على جترمي بعض األفعال اليت قد تؤثر على سلوك املهين للموظف مث  
 .األحزاب السياسية  لك العمليات اخلفية الرامية لتمويل التصريح الكاذب باملمتلكات وكذاهلدايا، وكذلك جترمي

شخص يلجأ إىل  كما تضمن هذا القانون من جهة أخرى النص على اإلجراءات اليت هتدف إىل تسليط أشد العقوبات على كل
 أو التهديد بأي طريقة كانت وبأي شكل من األشكال ضد الشهوداالنتقام أو التهريب 

برفقة األحكام اجلزائية السابقة للذكر بأن هذا القانون نص .  و واخلرباء واملبلغني الضحايا إىل جانب عرقلة السري احلسن للعدالة
جرائم الفساد من جهة وحتقيق أقصى تشجيع التبليغ عن العقاب، و التقادم، ل و التخفيف من باإلعفاءأيضا على قواعد خاصة 

 .ردعي للنص القانوين من جهة أخرى  أثر

 أما أحكام الباب اخلامس، فجاءت بعنوان التعاون الدويل واسرتداد املوجودات وجاءت لتجسيد االتفاقيات
 تفعيل خمتلفالدولية منها اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد تلك املتعلقة باسرتداد املوجودات عن طريق 

 .آليات التعاون القضائي السيما التعاون الدويل هبدف مصادره عائدات اإلجرام

 م القانون بثالثة مواد بعنوان أحكام خمتلفة وختامية نصت ضمنيا على املواد اليت ألغيت من قانونواختت
 .كافحتهيف قانون الوقاية من الفساد ومبالتصريح باملمتلكات العقوبات واألوامر املتعلقة 

يف قانون  استحدث املشرع اجلزائري يف إطار قانون الوقاية من الفساد ومكافحة الكثري من اجلرائم اليت مل يكن هلا وجودو 
اجلرائم احلديثة بالنسبة للمنظومة القانونية اجلزائرية مبناسبة مكافحة الفساد كجرمية  وجاء املشرع مبجموعة من صورالعقوبات، 
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املتعلقة باملوظف العمومي األجنيب، إىل جانب جرائم معروفة املبدأ من قبل  و الرشوة وجرمية تلقى اهلدايا مشروعاإلثراء الغري 
 .الوقاية من الفساد كجرمية اإلخفاء وإعاقة سري العدالة املنظومة القانونية ومت توظيفها مبناسبة

 اتهبالتزامجرائم إخالل الموظف األمن القانوني في  :المطلب الثاني

 :لتزام اإلبالغ عن تعارض المصالحجريمة إخالل الموظف العمومي با :أوال

وهو   ،تعارض مصاحل على جرمية تعارض املصاحل وال تقوم هذه اجلرمية إال بتوفر وجود املوظف العمومي يف وضعية34نصت املادة 
يلي  جندها تنص على ما8وبرجوع إىل نص املادة ، 29وإن كان نص التجرمي يشري خطأ إىل املادة ،  8كل خرق إلحكام املادة 

مصلحته اخلاصة مع املصلحة العامة، ويكون من هلا إذا تعارضت  : يلتزم املوظف العمومي بان خيرب السلطة الرئاسية اليت خيضع
 .ممارسته ملهامه بشكل معتاد لك التأثري علىشأن ذ

على أداء عملية  مصلحته اخلاصة واملصلحة العامة من شأنه أن يؤثرفامتناع املوظف عن إخبار وإعالم عن تعارض بني  وعليه،
 14.ونزاهته وحياده فإنه يعد مرتكب جلرمية تعارض املصاحل

 جريمة عدم التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات :ثانيا

القانون عدم التصريح  من هذا36قام املشرع بسن هذا االلتزام لتفعيل جرمية اإلثراء غري املشروع وصورة هذه اجلرمية حسب املادة   
كامل أو غري صحيح أو خاطئ أو أدىل   باملمتلكات من قبل املوظف العمومي اخلاضع ملثل هذا االلتزام عمدا أو قيامه بتصريح غري

  .القانون أو خرج عمدا االلتزامات اليت يفرضها عليهاعمدا مبالحظات خاطئة، 

  جريمة إساءة استغالل الوظيفة :ثالثا

جديدة متاما ومل يعرفها  ،من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته33 هي جرمية جديدة استخدمها املشرع اجلزائري مبقتضى املادة   
 إىل دج 200.000( سنوات وبغرامة من 10( إىل عشر )2) من سنتنييعاقب باحلبس : " القانون القدمي و هي

موظف عمومي أساء استغالل وظائفه أو منصبه عمدا من أجل أداء عمل أو االمتناع عن أداء عمل يف  كل دج 1.000.000
، على حنو خيرق القوانني والتنظيمات، وذلك بغرض احلصول على منافع غري مستحقة لنفسه أو وظائفه ممارسةإطار 

وهي األفعال اجملرمة ألي مساس بالوظيفة العامة، حىت وإن كان بدون طلب من صاحب املصلحة، كما  .آخر كيان أو شخصل
 يف جرمية الرشوة السلبية، وقد مساها بعض الفقه جبرمية الطماع.

 تقييم قانون الوقاية من الفساد ومكافحته المطلب الثالث:

                                                           

قصاص عبد الحميد، جرائم الفساد في النظام القانوني الجزائري، رسالة ماجستير، قانون الجنائي، كلية  _14 

 2014الحقوق، جامعة الجزائر، ،

 ص124
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بداية ال ننكر إجيابيات هذا القانون باستحداثه جرائم مل يكن منصوص عليها من قبل، وجرائم الفساد املستحدثة توسعت يف   
صفة الفاعل بأنه املوظف العمومي أو من يف حكمه وكذلك مبا يتعلق بالتقادم أطال املشرع اجلزائري مدة التقادم جرائم الفساد، 

عمومية وال العقوبة يف حاله إذ ما مت حتويل عائدات اجلرمية إىل خارج الوطن ، ويعترب من موقف املشرع وكذالك ال تتقادم الدعوة ال
يف إطالة فرتة التقادم هو عدم إفالت اجلناة من العقاب كذلك تشديد العقوبات على من حيملون صفة القاضي أو موظفا ميارس 

خلطرية املذكورة يف القانون، واليت متس باملال العام ومن أجل احملافظة عليه حىت وظيفة عليا أو عضو يف اهليئة، جاء نتيجة للجرائم ا
 .لو أن اجلاين مل يكن مسبوقا قضائيا، أو يتقلد مناصب عليا فتشدد عليه العقوبات

ملشرع وضع و بالرغم من إجيابيات هذا القانون ومواكبته وسائل مكافحة الفساد على الصعيد الدويل واإلقليمي، وإعالن نية ا
آليات جدية يف مكافحة الفساد، إال أنه هناك عدة نقائص وانتقادات وجهت هلذا القانون وفقا النعكاسات اليت تلت صدوره 

  :وهي
دون أية إضافة  01 06-اخذ املشرع اجلزائري بنصوص االتفاقيات الدولية اليت صادقت عليها اجلزائر وإفراغها يف قالب القانون -

 اج جرائم جديدة أو تعديل بإدر 

كما أن القانون مل يتضمن حلول بديلة ملسالة احلصانة اليت قد تقف حائال أمام ردع بعض مرتكيب جرائم الفساد الذين يتسرتون -
ورآها وان التجربة تثبت أن حالة إسقاط احلصانة نادرة جدا. لن ينجح أي مشروع وطين ملكافحة الفساد وحماربته طاملا بقيت 

سية النافذة دون حساب ومساءلة قانونية فعندما يتم حماسبة أي شخص من هذه النخب سيتوقف أفراد الطبقة الدنيا النخب السيا
 .عن الفساد تلقائيا

إىل املوظفني الذين هلم عالقة مباشرة باملال العام، كمديري البنوك، 48كما أن القانون مل يتوجه لتشديد العقوبات يف املادة -
، ويتوجه إىل فئة من املوظفني ليس هلم عالقة مباشرة مع املال العام، وهم أعوان شرطة القضائية أو موظف أمانة واملؤسسات املالية

  .الضبط، ضابط عمومي أو قاضيا

وكذلك يف جرمية إخالل املوظف العمومي بالتزامه باإلبالغ عن تعارض املصاحل يف هذه اجلرمية مل يوضح ما هي هذه املصاحل اليت -
املوظف ملزم باإلبالغ عنها، فاألجدر باملشرع لدى وضعه ملواد القانونية أن يتسم بالدقة ، واحلصر السيما أن األمن يكون 

 القانوين يقتضي الدقة والوضوح.

ائي اإلثبات إىل املتهم ليثبت عدم ارتكابه اجلرم، وهذا متناقضا مع مبادئ الفقه اجلن ، يكون عبءع و يف جرمية اإلثراء غري املشر  -
، وهذا مبدأ أساسي مطالب بإثبات براءته وجهة االهتام هي املكلفة بتقدمي دليل اإلدانة للمحكمة  أمهها قرينة الرباءة فاملتهم غري

 .حلقوق اإلنسان

 .اصفعالية هذا القانون مل تظهر ال سيما يف ظل الفضائح اليت طالت البنوك والشركات الوطنية الكربى واليت يعرفها العام واخل إن
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ومل يتحدث املشرع اجلزائري يف قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على الواسطة: أي التدخل لصاحل فرد ما، أو مجاعة دون _   
 االلتزام بأصول العمل والكفاءة الالزمة مثل تعيني شخص يف منصب معني ألسباب تتعلق بالقرابة أو االنتماء رغم أنه غري كفؤ، 

ً ما وتنتشر احملسوبية  والواسطة يف نواٍح متعددة من حياتنا يف جمال التعيينات يف املناصب العامة بشكل واسع ذلك أن التعيني كثريا
عن الواسطة  الناشئوال خيفى على أحد األثر السليب   يكون بناء على معايري غري مهنية مثل االنتماء السياسي والبعد القبلي.

فقدان العدالة والثقة باملؤسسة احلاكمة، كما أهنا ختلق البغضاء بني أفراد اجملتمع فيصبح شعور واحملسوبية من شعور لدى املواطنني ب
و للواسطة واحملسوبية  ع واملثابرة وبذل ما يلزم من جهد.لدى الفئات املسلوبة احلق بسبب الواسطة واحملسوبية أن ال قيمة لإلبدا 

، وفقدان االنتماء واملواطنة واإلخالص، والرتهل العام يف األداء بسبب عدم وجود ورة أعاله آثار غري مباشرة مثل هجرة العقولاملذك
  15.الشخص املناسب يف املكان املناسب

يتضح بأن األمن القانوين مبدأ أساسي يفرضه الواقع من أجل تقرير ومحاية حقوق اإلنسان، إذ أن استقرار القوانني و  :الخاتمة
القانونية لألفراد وحيقق هلم األمن والطمأنينة وحيمي حقوقهم وحرياهتم األساسية وال يتحقق ذلك إال ثباهتا يضمن استقرار املراكز 

مبجموعة من املقومات والعناصر من أمهها وضوح القاعدة القانونية، وبعدها عن التعديالت الكثرية اليت ليس هلا مربر ولذلك جيب 
جنب انعكاساهتا السلبية على  حقوق األفراد وحرياهتم األساسية ، كما جيب متكني استبعاد التغيري املفاجئ للقاعدة القانونية لت

املواطن من القواعد القانونية وتسهيل إمكانية احلصول عليها، وبذلك يتحقق األمن القانوين الذي يعترب احلامي األول حلقوق 
 ة لألفراد.اإلنسان والذي بواسطته يتحقق األمن اإلنساين وتستقر املراكز القانوني

جرمية إخالل جرائم إخالل املوظف بالتزاماته، وهي ويتجلى األمن القانوين يف قانون الوقاية من الفساد ومكافحته من خالل   
 املوظف العمومي بااللتزام اإلبالغ عن تعارض املصاحل،

 ،  جرمية إساءة استغالل الوظيفة، جرمية عدم التصريح أو التصريح الكاذب باملمتلكات
كما استحداث جرائم مل يكن منصوص عليها من قبل، وجرائم الفساد املستحدثة توسعت يف صفة الفاعل بأنه املوظف العمومي 
أو من يف حكمه وكذلك مبا يتعلق بالتقادم أطال املشرع اجلزائري مدة التقادم جرائم الفساد، وكذلك ال تتقادم الدعوة العمومية وال 

حتويل عائدات اجلرمية إىل خارج الوطن ، ويعترب من موقف املشرع يف إطالة فرتة التقادم هو عدم إفالت العقوبة يف حاله إذ ما مت 
اجلناة من العقاب كذلك تشديد العقوبات على من حيملون صفة القاضي أو موظفا ميارس وظيفة عليا أو عضو يف اهليئة، جاء 

س باملال العام ومن أجل احملافظة عليه حىت لو أن اجلاين مل يكن مسبوقا نتيجة للجرائم اخلطرية املذكورة يف القانون، واليت مت
 .قضائيا، أو يتقلد مناصب عليا فتشدد عليه العقوبات

، فقد كان متطلبا أساسيا وهو استحداث الديوان 2010وأيضا هو قانون عرف نوعا من االستقرار، حيث أنه وإن عدل يف 
 ، حيث كانت غامضة وغري مفهومة للمسريين.2011يف 26دة املركزي لقمع الفساد، وكذا عدل املا

                                                           

  .23،ص 2004أسبابه وطرق مكافحته،  –أمحد أبو ديه؛  الفساد _ 15 

 



www.manaraa.com

 دراسات في الوظيفة العامة ــــ المجلد 3 - العدد الثاني ـــــ جوان 2018 

26 
 

    




