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 مق�مة
 

تع&,� ج�ائ3 الف�اد م� أخ4� ال!�ائ3 ال%اسة 2ال%ال العام وال0اص، وله-ا ال�,+ أدرك ال%!&%ع 

�:ة ول��< ف�د>ة ت0&; بها :ل دولة على &�الCولي أن م�?ول�ة مAاف�ة ج�ائ3 الف�اد هي م�?ول�ة م

 خالل ات0اذ إج�اءاتحHC، بل ته3 ال%!&%ع الCولي ب�م&ه، وال >%�A م
اجهة ه-ه ال!�ائ3 إال م� 


عة وم0&لفة قان
ن�ة وقائ�ة ورد�MةP&اف�ة الف�اد عام  مA%ة لC�&%ة األم3 ال�Sام اتفا� 2003ت
ج< 2إب

 >%Xت ل�ها غال,�ة دول العال3، إوال&ي صادق< وانC�!اف�ة الف�اد :%ا تAور م�?ول�ة مCم� خالل ال

�ك لل%P]%ات الCول�ة &��عات ال
�P]ةاإلقلواالتفا�Sات وال%[P%ات ال%̂�، 2اإلضافة إلى للCول �%�ة وال&

�:ة م� خالل ال&��P` األمPي وت�ادل ال%عل
مات على &�ال&عاون الCولي ال%&%bل في تa�bc ال!ه
د ال%

وال!ه
د ال
قائ�ة وال�د�Mة م�&
H ال%?س�ات ال%ال�ة واألجه ة األم�Pة الe&0%ة و[�Pا وdقل�%�ا ودول�ا، 

وأن�f< ه�fات م&ee0ة لل
قا>ة م� الف�اد ال%الي، وت3 تP]�3 ال&عاون  %الي،ل%Aاف�ة ج�ائ3 الف�اد ال

إللقاء الg�h على ال%!�م�� وت�ل�%ه3 أو م�اك%&ه3 ع� [̂�` ال&عاون القXائي أو اإلنا2ة الCولي 

 .القXائ�ة واس&�داد األم
ال ال%Pه
jة وال%��وقة وال%ه�jة إلى خارج األو[ان

     Cولة ال!  وقCت ال�ائ̂�ة ال!ه
د الCول�ة ل%Aاف�ة الف�اد 2انX%امها إلى اتفا�Sة األم3 ل%&�Cة سای

، وdت�اعا ل-لs ع%ل< على 2004عام  %204/128
ج+ ال%�س
م ال�ئاسي رق3 )1(ب&�فmل%Aاف�ة الف�اد 

 )2(2006ف,�ای�  20 في ال%?رخ ال%&عل` 2ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه 06/01إصCار القان
ن رق3 

إلى دع3 ال&Cاب�� ال�ام�ة إلى تع̂   الP اهة في ت���� الق4اع�� العام وال0اص م� جهة  ال-w یهCف

وانX%< إلى ج%�ع  ،على ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه وعلى ت�ه�ل ودع3 ال&عاون الCولي وال%�اعCة

  .)3(االتفا�Sات ال%PاهXة للف�اد 2غ�ض تcامل أفXل وتعاون أن!ع في ه-ا ال%!ال

                                           

ة األم3 ال%&�Cة ل%Aاف�ة الف�اد ال%ع&%Cة ، ی&X%� ال&Ceی` ب&�فm على اتفا2004�Sأب̂�ل  19، ال%?رخ في 04/128ال%�س
م ال�ئاسي رق3  )1(

رك ی
م ^
�Pة بC%&ة ال%عC�&%31م� ق,ل ال!%|�ة العامة لألم3 ال  �j
Cة ال�س%�ة لل!%ه
̂رة ال! ائ̂�ة، ، 2003أك& � الeادرة، (26)العCد ال!̂

 . 2004أب̂�ل  25ب&ا̂رخ 
ال!̂�Cة ال�س%�ة لل!%ه
̂رة ال! ائ̂�ة، العCد ، 
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه، ی&عل` 2ال2006ف,�ای� سPة  20، ال%?رخ في 06/01القان
ن رق3 ) 2(
Cة ال�س%�ة لل!%ه
̂رة ال! ائ̂�ة، ، 2010غ�< سPة  26، ال%?رخ في 05-10، معCل وم&%3 2أم� رق3 2006مارس  08، ب&ا̂رخ )14( �ال!̂
ال!̂�Cة ال�س%�ة لل!%ه
̂رة ، 2011أوت  02، ال%?رخ في 15-11، معCل وم&%3 2قان
ن رق3 2010س,&%,�  1ب&ا̂رخ الeادرة ، )50(عCد ال

 .2011أوت  10ب&ا̂رخ الeادرة ، )44(عCد ال! ائ̂�ة، ال
�  31ال%?رَّخ  58/4اع&%Cت ال!%|�ة العامة لألم3 ال%&�Cة، %2
ج+ ق�ارها ) 3(j
، اتفا�Sة األم3 ال%&�Cة ل%Aاف�ة الف�اد، عل%ا أّن 2003أك&

 .ا�Sة م� تا̂رخ اع&%ادها، وj-لs :ان< م� الCول الbالث�� األولى ال&ي مPAّ< ه-ه اآلل�ة م� الCخ
ل ح�  ال&Pف�-ال! ائ� صادق< على االتف
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 mالح< ،sك-ل wالقار Cع�eرا على ال
Xح �bان< أك: �%2�ار:&ها واإلقل�%ي أّن ال! ائ sوذل ،


ج+ ال%�س
م ال�ئاسي رق3 %�� )1(06/137الفعالة في بل
رة إس&�ات�!�ة إف̂��hة ل%Aاف�ة الف�اد، 

ی
ل�
  11صادق< على اتفا�Sة االت�اد اإلف̂�قي ل%Pع الف�اد ومAاف�&ه ال%ع&%Cة في ماب
ت
 ب&ا̂رخ 

 14/249الع��jة ل%Aاف�ة الف�اد %2
ج+ ال%�س
م ال�ئاسي رق3  االتفا�Sة على وصادق< ،)2( 2003

في م�اولة مPها ل
ضع  ومAاف�&ه الف�اد م� لل
قا>ة و[�Pة ه�fات 2إن�اء ، وقام<)3(2014عام 

��ل تهCف ال%عال3 واض�ة م?س�ات�ة إس&�ات�!�ة̂c& اءات� ةأول̂
 ت&Ceرها شفافة وعقاب�ة وقائ�ة إج

 .للف�اد حC وضع

ول3 تc&في ال! ائ� 2االنX%ام إلى االتفا�Sات الCول�ة، بل ت�ج%< ال& اماتها الCول�ة ب&,�Pها لقان
ن 

�ع ال! ائ�w 2اس&�Cاث قان
ن م&عل` 2ال
قا>ة �خاص ی&عل` 2ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه، إذ قام ال%

رق3 وال-w عCل %2
ج+ القان
ن  2006��ف�w  20ال%?رخ في  06/01م� الف�اد ومAاف�&ه رق3 

أوت  02، ال%?رخ في 11/15رق3 ث3 %2
ج+ القان
ن ، 2010أوت سPة  26، ال%?رخ في 10/05

قان
ن اإلج�اءات ال! ائ�ة  أما على الeع�C اإلج�ائي، ت3 تعCیل، )4(2011أوت  10، ب&ا̂رخ 2011

، وقان
ن ال
قا>ة م� الف�اد )5(20/12/2006الeادر في  06/22ال%عCل وال%&3% %2
ج+ القان
ن رق3 

6(2006��ف�w  20ال%?رخ في  06/01ومAاف�&ه رق3 (.  

�ع على إن�اء �اله�fة ال
[�Pة وم� أجل تفع�ل إس&�ات�!�ة ال��� وال&��w وج%ع األدلة، ن; ال%

�عالCی
ان ل%Aاف�ة الف�اد وال��[ة القXائ�ة أواله ال%�
ن م� ض�ا� وأع
ان الc&لق%ع الف�اد ی w :�% 

� ل!�ائ3 الف�اد على ال%!&%ع�,cال �  .أه%�ة :,�H في ه-ا ال%!ال ت&%اشى وال&أث�


ء على اإلس&�ات�!�ة ال%&�عة ل%
اجهة الف�اد على ض
ء  Xراسة إلى ت�ل�� الCف ه-ه الCوعل�ه ته

�
ص القان
ن�ة وال&أكC م� مHC ن!اعة ه-ه ال
سائل في مAاف�ة اإلج�ام ال�40ePح�� أن  ،ال
                                           

قي ل%Pع الف�اد 2006أف̂�ل سPة  10، ال%?رخ في 137- 06ال%�س
م ال�ئاسي رق3 ) 1( �، ی&X%� ال&Ceی` على اتفا�Sة االت�اد اإلف̂
ة، العCد  ،�2003
 سPة ی
ل 11ومAاف�&ه ال%ع&%Cة 2%اب
ت
 في  �ة ال! ائ̂ Cة ال�س%�ة لل!%ه
̂ر � .2006أب̂�ل  16، ب&ا̂رخ )24(ال!̂

)2 ( ،�  .105، ص 1991م�Cة دمحم، ض%انات ال%&ه3 أثPاء ال&�ق�`، ال! ء الbال�، ال�4عة األولى، دار الهHC، ع�� مل�لة، ال! ائ
%2
ج+ ال%�س
م ال�ئاسي رق3  2010د>�%,�  21ب&ا̂رخ تفا�Sة الع��jة ل%Aاف�ة الف�اد ال%ع&%Cة 2القاه�ة اال) 3( �وال&ي صادق< عل�ها ال! ائ

  .2014س,&%,�  08ال%?رخ في  14/249
، 11/15، معCل وم&%3 2قان
ن رق3 2010س,&%,�  1، ب&ا̂رخ )50(، ج ر عCد 2010غ�< سPة  26، ال%?رخ في 10/05األم� رق3  )4(

  .2011أوت  10ب&ا̂رخ  ،)44(، ج ر عCد 2011أوت  02ال%?رخ في 
ال!̂�Cة ال�س%�ة لل!%ه
̂رة  ،ال! ائ�w  قان
ن اإلج�اءات ال! ائ�ة ، ال%&X%� تعCیل2006د>�%,�  20ال%?رخ في  22/-06القان
ن رق3 ) 5(

  .2006د>�%,�  24، ال%?رخ في 84عCد ال ال! ائ̂�ة،
Cة ال�س%�ة 2016مارس  6! ائ�w ب&ا̂رخ ال ال%&X%� ال&عCیل الCس&
رw  16/01القان
ن رق3 م� ) 46(ال%ادة ) 6( �
ر في ال!̂�P%وال ،

  .2016مارس  7ال%?رخة في  14لل!%ه
̂رة ال! ائ̂�ة رق3 
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�w و^!�+ عال%
ض
ع >[Pسائل م� ال!ان+ ال
الع%ل�ة ال&ي ت
اجه ال�4�Xة  اإلشAاالت �عالج ه-ه ال

  .القXائ�ة في مع�ض ه-ه ال
سائل

�ا� الCولي ال%&عل` A%2اف�ة الف�اد وdرساء دعائ3 ال�3A ال  Pا أن ال%jوCاش�� م�  �bcال �%<

��ها ال%P]%ات الCول�ة ال�س%�ة  ال!
ان+ ال&ي ت&عل` 2ع%ل�ة ت!��C ال�فا��ة والP اهة ال&ي ت�عى̂cإلى ت

�رة في س,�ل ت�ق�` ذلs، فc&%خالتها الC&ب sس%�ة وذل��:  وغ�� الPال ال&اليعلى ��2 اإل�Aإلى : ش


مة القان
ن�ة الPا�%ة ل%Aاف�ة �اه�ة الف�اد م
اك�ة [P%م� خالل ال w��ع ال! ائ�أw مHC اس&4اع ال%

  .والق
ان�� ال%�ت�4ة 2ه؟ 06/01 رق3 اد عCP إصCاره للقان
ن ال!ه
د الCول�ة في م!ال مAاف�ة الف�

دور االتفا�Sات وjغ�ض ت
ض�ح ال%
ض
ع ارتأیPا إت�اع ال%Pهج ال&�ل�لي إلج�اء دراسة ت�ل�ل�ة 

وال��j ب�Pها، وأث�ها على القان
ن ال! ائ�w  وال%P]%ات الCول�ة في م!ال مAاف�ة ج�ائ3 الف�اد ال%الي

�ع ل,�ان مHC ت%�A أو إ�  .ل
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&هلفي وضع آل�ات :ف�لة ال! ائ�w خفاق ال%

اإل[ار ن,�� في األول : س
ف نق�3 ال��� إلى م�
̂ر� أساس��� لإلجا2ة ال&�اؤل ال�اب`،

�ع ال! ائ�w  ال%
ض
عي ل%Aاف�ة ج�ائ3 الف�اد̂�، أما الbاني س
ف ن&4�ق ��ه إلى اآلل�ات في ال&

�سة ل%Aاف�ة الف�A%ال w��ع ال! ائ̂�  .اد في ال&

وال%الح]ات، حاولPا م� خاللها ال
ق
ف على ع%`  P&ائجالم�  خ&%Pا دراس&Pا %2!%
عة

  .اإلشAالّ�ة وم0&لف األس�اب ال&ي أدت إلى �Sامها
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  الف�ل األول

  في ال&%�$ع ال"!ائ�  ال��ض�عي ل��اف�ة ج�ائ� الف�اد  اإل�ار
�ا ن&�!ة تف�ي الف�اد في م0&لف ال%!&%ع ال! ائ�w :غ��ه م� �b: ر�Xال%!&%عات اإلن�ان�ة ت

إلى درجة أنه حال دون تقCمه وت4
ره، وتل,�ة م&4ل�ات  ق&eاده ون]امه االج&%اعيق4اعاته ون0�ه ال

�ع ال! ائ�w إلى مAاف�ة أشAال وأن%ا� الف�اد 2%0&لف أن
اعه، فقC ��اة :̂�%ة، 2أف�اده �وس|�ا م� ال%

�ع ال! ائ�w م� خالل  ،ال%&عل` 2ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه 06/01ق3 وضع القان
ن ر �فقC ع%C ال%

�ائ3 م�&�Cثة أم س,` وأن 2ع م� دائ�ة ص
ر ت!̂�3 ه-ه اآلفة، س
اء �إلى ال&
س 06/01القان
ن !

 Cها وت,�انها، وم� ث3ّ رص�e�2 sنا عاما، وذل
�سة ض%� قان
ن العق
jات ب
صفه قانAكان< م

�ف عPها ب&!̂�%ه و ال%ق�رة لها، :%ا أولى اه&%اما :,��ا لل&wCe ل!�ائ3 الف�اد  العق
jاتcق ال�]

ه-ه ال!�ائ3، :%ا أنه :�س م�اه%ة ال%
ا[� في مAاف�ة  لى2عg األفعال الغ�ض مPها مPع ال&�&� ع

ال]اه�ة ب
جه عام، :%ا قام ب&!̂�3 والعقاب على :ل ما >ع�` ذلs، وه-ا ما ج�Cه في ال!�ائ3 


ص عل�ها في ال%
اد م� اeP%ن  47إلى  44ل
، وال&ي :�س ف�ها ب
جه خاص 06/01 رق3 م� القان

دور وم�اه%ة ال%
ا[� في ال�C أو على األقل ال&قل�ل م� ج�ائ3 الف�اد وعلى رأسها ت!̂�3 عCم اإل2الغ 

خ4ة و[�Pة ع� ج�ائ3 الف�اد وح%ا>ة ال�ه
د وال0,�اء وح&ى ال%,لغ�� وال�Xا>ا، وذلs :له في إ[ار 

  :، وال&ي سPفeلها ��%ا یليم&cاملة ال!
ان+ ل%�ارjة ه-ه ال]اه�ة

  ال�)�' األول

  اإل�ار ال�فا*(�ي ل"�ائ� الف�اد في ال"!ائ�
�ها وم,�رات وأس� اس&%�ارها أت>ع&,� الف�اد معXلة شCیCة ال&عق�C ت&Cاخل أس�ابها و��وف ن

االق&eاد ال
[Pي، ل-ا ت&4ل+ م
اجه&ه إت�اع إس&�ات�!�ة ن]�ا ل&أث��ه ال�ل,ي على  ودوامها تCاخال :,��ا،

الCوافع ال&ي أدت إلى و شاملة م&cاملة وذلs ب�س3 س�اسة م&عCدة ال!
ان+ تأخ- 2ع�� االع&�ار األس�اب 

�ع ال! ائ�w إلى مAاف�ة �:افة ان&�اره، والبC م� وضع آل�ات وأجه ة ل%Aاف�ة الف�اد، وس|�ا م� ال%

ال%&عل` 2ال
قا>ة م� الف�اد  06/01القان
ن رق3  اس&�Cثد 2%0&لف أن
اعه، فقC أشAال وأن%ا� الف�ا

ومAاف�&ه، ال-w یهCف إلى دع3 ال&Cاب�� ال�ام�ة إلى ال
قا>ة م� الف�اد وتع̂   ال�فا��ة و3�S الP اهة في 

 �  .وت�ه�ل ودع3 ال&عاون الCوليال
��فة العامة و ال%ال العام وال0اص ت���

ال%
�ف الع%
مي في ج�ائ3 الف�اد 2ال��Pة للق4اع العام ر:Pا أساس�ا ل�hام ك%ا تع&,� صفة 

�ع مع]3 �
ص عل�ها في قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه، له-ا ن!C 2أن ال%eP%ائ3 الف�اد ال�ج
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ال! ائ�w قC وسع م� ن4اق صفة ال%
�ف الع%
مي ل��%ل عCة أش0اص قC ال ت&
اف� ف�ه3 صفة 

فقا للقان
ن األساسي لل
��فة الع%
م�ة، وعل�ه سP&ع�ض له-ه الPقا� تف�eال ��%ا ال%
�ف الع%
مي و 

  :یلي

  وأثاره مفه�م الف�اد : ال�-ل+ األول
>ع&,� الف�اد م� ال%
اض�ع ال&ي ت3 ال��� ف�ها والزال ال��� في [�ق مAاف�&ها قائ%ا ن]�ا  

 ج&%اعي وال��اسي لل�ع
ب والCول،الس&ف�ال ال]اه�ة وت�,,ها في تCم�� ال%�&ق,ل االق&eادw واال

وعل�ه سPع�ض للP]ام القان
ن ل]اه�ة الف�اد م� ح�� ت4
رها وأثارها وأن
اعها وdنعAاساتها على 

   .ال%!&%عات

   أس)ا:ه وأن�اعهو  م�اولة تع�$5 ج�ائ� الف�اد: الف�ع األول

ي للفق� وال��مان ال�ع
ب خاصة في الCول الPام�ة وأص��< ال%�,+ ال�ئ��الف�اد �اه�ة  أرهق<

  :، وعل�ه سP&ع�ف عل�ها ��%ا یلي)الخ...اإلدمان، غ��ل األم
ال، الPه+ ج�ائ3(واآلفات االج&%ا�Mة 

  تع�$5 الف�اد: أوال

�عة ̂��عات الCول�ة وال
[�Pة في تع̂�a �اه�ة الف�اد ولإلل%ام  اإلسالم�ةلقC اخ&لف< ال̂�والفقه وال&

� ن&4�ق لbالفبها أك a�  :في الPقا� ال&ال�ة �اد%�اوالت تع̂

  لBاه�ة الف�اد اإلسالم(ةتع�$5 ال%�$عة  - 1

 mة  أننالحCك في ع�&�� م� معPى في معاج3 اللغة الع��jة وdن :ان< تbالف�اد أك mرللف
 أم

�عة : مPها̂�في ن]�تها للف�اد ال ت0&لف  اإلسالم�ةخ�وج ال�يء ع� االع&Cال وه
 ضC الeالح، وال

�ا ع%ا س,` في معاني�bر أش%ل وأوسعك
[Pللف�اد م� م �[Pقاته )1(، رغ3 أنها ت&�، أما لفm الف�اد وم

�را خ%��� م�ة م
زعة على c&3 م�̂cآن ال��فاته،  23قC ورد في القeات الفعل وتfه، به�Pرة م
س

� م
ضعا، وأما ال%Ceر ف-:� في  فأماوال%Ceر واس3 الفاعل، ��  إحHCالفعل ف-:� في ث%ان�ة ع�ع

�� م
ضعا م
ضعا، واس3̂�  .)2(الفاعل مف�دا :ان أو على ص�غة ال!%ع في واحC وع

�3 م&علقا ب-:� ال%
ضع وه
 األرض̂cآن ال�� ألفا� الف�اد في القbورد أك Cله ق، لولق
وال ": تعالى

   .)3("إصالحهاتفسدوا في األرض بعد 

                                           


راه، :ل�ة ال�ق
ق والعل
م ال��اس�ة، ق�3  ع,C العالي، اآلل�ات القان
ن�ة ل%Aاف�ة الف�اد اإلدارw  حاحة) 1(&:Cل شهادة ال�Pوحة ل�في ال! ائ�، أ[
�ة، جامعة ال�ق
ق،A�2 ،� .14 ، ص2013-2012 ال! ائ

)2 ( ،���Mة، دار ال0لCون�ة، ال! ائ� .7 ، ص2004دمحم ال%Cني ب
ساق، ال&ع̂�a 2الف�اد وص
ره م� ال
جهة ال
 ..56اآلية  ،األعراف س
رة )3(
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  2003لعام  ل�Eع الف�اد وم�ارD&ه اإلف�$قياتفاC(ة االت�اد في تع�$5 الف�اد  -2

أw فعل أو إغفال :" 2أنه 2003ل%Pع الف�اد وم�ارj&ه في ی
ل�
  اإلف̂�قيع�ف&ه اتفا�Sة االت�اد 

�وع على �
ل غ�� ال%eض ال��ی�ت�cه م
�ف ع%
مي أو أw ش0; آخ� في تPف�- واج�اته لغ

�  ."مPافع له أو ل4�ف آخ


ن ل%P]%ة ما أو ش0; مع�� سل4ة اح&cار سلA< غال�ا ح�� Cج
عة أو خCمة مع�Pة، فالف�اد ی

�ف و e&ة ال�
ن له ح̂A^ة على او�P,ة م%�
ع لل%�اءلة وال�قا2ة ألن الف�اد ج̂X0ار وال�ت0اذ الق

� وال��اب ول�� على العا[فة، ���2 >ق
م ال%
�ف ب&أم�� خCمات م�cة >عال&فP�P% ن
عها القان

  .)1(لل&�jحأو اس&غالل ال
��فة  ت�اخ�; غ�� م,�رة إع4اءكإف�اء معل
مات س̂�ة أو 

  تع�O 5$اه�ة الف�اد مN ��ف الهKLات ال�ول(ة.3

� إلى ال�االت ال&ي ی&�ج3 ف�ها إلى م%ارسات [Pاف�ة الف�اد 2الA%ة لC�&%ة األم3 ال�Sف< اتفا�ع

فعل�ة على أرض ال
اقع، وم� ث3 ال�hام ب&�̂�3 ه-ه ال%%ارسات، وهي ال�ش
ة 2!%�ع أن
اعها س
اء في 

، وdساءة اس&غالل ال
��فة، ف
ذواالخ&الس 2!%�ع أن
اعه، وال%&اج�ة 2الP الق4اع�� العام وال0اص

�وع وغ��ها م� أوجه الف�اد األخ�H �وت,��  .)g")2 األم
ال واإلث�اء غ�� ال%

، "اس&غالل ال�ل4ة م� أجل ال%Pفعة ال0اصة“: على أنه لف�ادامP]%ة ال�فا��ة الCول�ة  ع�ف<و   

اس&ع%ال ال
��فة العامة لل�c+ ال0اص، فالف�اد >�Cث عCPما >ق
م  إساءة:" نهأك%ا ع�ف&ه :-لs على 

رش
ة ل&�ه�ل عقC مع�� أو إج�اء [�ح مPاق�ة عامة، :%ا ی&3 عCPما  م
�ف 2ق,
ل أو [ل+ اب& از

�:ات أو أع%ال خاصة تقC>3 رشاو �لالس&فادة م� تCاب�� مع�Pة أو  H >ع�ض و:الء أو وس4اء ال

  .)3("ال >%�A ت��hقها في �ل الق
ان�� ال%
ض
�Mة أرjاحف��ه3 وت�ق�` إج�اءات عامة لل&غل+ على مPا

                                           

جامعة الع�jي ب� ، األول، العCد ل%ال�ةم!لة ال��
ث االق&eاد>ة وا، "قع الف�اد في ال! ائ� وآل�ات مAاف�&هاو "ش�ف، أسارة ب
ع�
د، عق
ن ) 1(
 .306، ص 2018ال! ائ�، ج
ان  ،ال%ه�wC أم ال,
اقي

Cة )2( �: الف�اد اإلدارw وال%الي أس�ا2ه م]اه�ه وم?ش�ات �Sاسه، مCاخلة مقCمة في فعال�ات ال%ل&قى ال
[Pي ح
ل ،مف&اح صالح ومعارفي ف̂
�:ات :آل�ة لل�C م� الف�اد ال%الي واإل�
ك وdدارة األع%ال، :ل�ة العل
م االق&eاد>ة وال&!ا̂رة ح
:%ة الPمال�ة ب �دارw، ال%P]3 م� [�ف م0,

�ة، ال! ائ�، ی
مي A�2 �Xجامعة دمحم خ� ،�   .02 ، ص2012ماw  07-06وعل
م ال&���
�، صالح الCی� ح�� ال���ي، ج�ائ3 الف�اد، دار الc&اب ال�Cی�،) 3(e266، ص 2013 م. 
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إساءة اس&ع%ال الق
ة الع%
م�ة : "2أنه ،الف�اد )UNPD( اإلن%ائيع�ف ب�نامج األم3 ال%&�Cة و    

أو ال%eP+ أو ال�ل4ة لل%Pفعة ال0اصة س
اء ع� [̂�` ال�ش
ة أو االب& از أو اس&غالل الPف
ذ أو 

  .)1( "لل&ع!�ل 2الC0مات أو ع� [̂�` االخ&الس إك�ام�اتلغ� أو تقC>3 ال%��
�jة أو ا

إساءة اس&ع%ال ال
��فة العامة لل�c+ ال0اص، وعل�ه : "على أنه ،ع�ف ال,sP الCولي الف�ادو    

�ه�ل عقC أو إج�اء [�ح ل%Pاقeة عامة، &فالف�اد >�Cث عCPما >ق
م م
�ف 2ق,
ل أو [ل+ رش
ة ل

�:ات خاصة ب&قC>3 رشاو ك%ا ی&3 عCPما >ق
م �لالس&فادة م� س�اسات أو إج�اءات  H و:الء أو وس4اء ل

الق
ان�� ال%��Mة، :%ا >%�A أن >�Cث م� خالل  إ[ارعامة لل&غل+ على مPاف��� وت�ق�` أرjاح خارج 

ال%Pاص+ أو س�قة أم
ال  اس&غالل ال
��فة العامة دون الل!
ء إلى ال�ش
ة وذلs ب&ع��� األقارب في

 .)2("ة م�اش�ةالCول

  تع�$5 ال&%�$عات لBاه�ة الف�اد- 4

�عات̂��w ل3 >ع�ف م4eلح الف�اد، ولPcه ر: ، فتع̂�a �اه�ة الف�اد حاول< ال&e%ع ال�� ال%

�ر م� قان
ن العق
jات و  105و 103ال�ش
ة في ال%ادت��  لىعAمdه كان ن�  .قC أشار إلى 2عg م]اه

�w ه
 عCم ت!̂�%ه للe%ع ال��ف�اد رغ3 تعCد أشAاله وص
ره، فل3 تعC ال�ش
ة و^عاب على ال%


رة ال
ح�Cة أو ال%]ه� ال
ح�C له، بل هPاك العCیC م� ال�ل
:�ات واألفعال ال&ي تCPرج ال�
م في eال

  .إ[ار ما >�%ى 2الف�اد

�� و Pن�ي ب�� ما اس%اه الف�اد ال�ع�ف الف�اد ف ،والف�اد ال�ل,ي) اإل>!ابي(م�  قان
ن العق
jات الف

�ا� : "ابي أنهاإل>!Pمي ب
Aف ال��
: الف�اد ال�ل,ي فقC ع�فه على أنه أما، "ومPح العقCما سعي ال%

  .)3("لهC>ة أو مAافأة أخ�H 2عC مPح العقC أو تقC>3 الC0مةاق,
ل ال%�?ول "

�ع ال! ائ�w،و    ̂�، غ�� أنه 2عC 2006ل3 >�&ع%ل ق,ل سPة  إذ ^ع&,� الف�اد م4eلح جCیC في ال&

%2
ج+ ال%�س
م ال�ئاسي رق3  2004ائ� على اتفا�Sة األم3 ال%&�Cة ل%Aاف�ة الف�اد ل�Pة تCeی` ال!  

�عاتها الCاخل�ة 2%ا 2004أف̂�ل  19ال%?رخ في  04/128̂� نe< عل�ه، :ان الزما عل�ها تa��c ت

                                           

� اإلدارw وdدارة ال�3A، مA&+ ال��اسات اإلن%ائيل%&�Cة ب�نامج األم3 ا )1( 
 ،اإلن%ائ�ة، مAاف�ة الف�اد ل&���� إدارة ال�3A، ش|�ة ال&4̂

رك 
  . 2، ص 1998، ن�̂

�ة، م�:  دراسا )2(̂cوة الفCPات ال�ت ال
حCة م�%
د ع,C الف�Xل، مفه
م الف�اد ومعای��ه، الف�اد وال�3A الeالح في ال�الد الع��jة، �2
ث مPاق
  .80، ص 2004الع��jة، ب��وت، 

  .24، ص ال%�جع ال�اب`حاحة ع,C العالي، ) 3(
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 ال%عCل 2006��ف�w  20ال%?رخ في  06/01االتفا�Sة، فCeر قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه رق3 

  .وال%&%3 وال-w ج�م الف�اد 2%0&لف م]اه�ه

 C!ر أعاله، ن
�ع ال! ائ�w ان&هج نف� نهج اتفا�Sة األم3 ال%&�Cة  أنوjال�ج
ع إلى القان
ن ال%-:�ال%

فا فل� �ا أو وص �ا، في تع̂�a الف�اد  �نه اخ&ار اإلشارة إلى ص
ره وم]اه�ه، وه-ا ما ت?:Cه أ إذتع̂


ص "ان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه، م� ق 2م� ال%ادة ) أ(الفق�ة eP%ائ3 ال�الف�اد ه
 :ل ال!

اخ&الس ال%%&لcات : ^%�A تa�Pe ج�ائ3 الف�اد إلى أن
اعو  ،عل�ها في ال�اب ال�ا2ع م� ه-ا القان
ن 

  ."بها، ال�ش
ة وما في حA%ها، ال!�ائ3 ال%&علقة 2الeفقات الع%
م�ة وال&�&� على ج�ائ3 الف�اد واإلض�ار

�ع ال! ائ�w عCPما ل3 >ق�3 نف�ه في ال&ع̂�فات الفقه�ة للف�اد، وال&ي  ا�Pوح   ��قي تما فعل ال%


ر eال H�ال&ي ت0�ج ع� م!ال ال&!̂�3 وت�قى م�احة رغ3 خ4
رتها، مbل ال
سا[ة، ال%��
�jة األخ

  .)1(ة الالحقةfوال%Aاف

ت ال&ي ت
اجه ال�اح��b عCم ال&
صل إلى تع̂�a شامل وم&ف` عل�ه للف�اد م� ال%عXالأن رغ3 و 


عة للف�اد&ها في ه-ا ال%!ال، وذلs راجع لعCة أس�اب ولعله في مقCمP&اع م0&لفة وم
 وج
د ص
ر وأن

� ف�ها الف�اد ال >�%لها الP; القان
ني�&Pع ال%?س�ات والق4اعات ال&ي ی
P&ع ب
P&ر ت
eه-ه ال ،

  .واخ&الف ال%&
ر[�� ف�ها

  أن�اع الف�اد : ثان(ا

، وهي Cة أن
اع وت�Peفات ت0&لف 2اخ&الف ال%عای�� ال&ي على أساسها ی&3 ال&�Peــــــــفللف�اد ع

�ع ل-لs اخ&لف الفقهاء ح
لها،̂�  :ن-:ــــــ� ال�عg مPها ��%ا یلي ت�Peفات فقه�ة ال عالقة لها 2ال&

 الف�اد مN حL' االن&%ار - 1

� على أو: ��ليالف�اد ال  ) أe&و^ق ،Cود ال,لCی&3 داخل ح w-ال 
&3 عادة عCP ه �اف م�ل��� ̂و]


مة إAفان م� الق4اع العام، فال��
ن ال4A< Cل&قاء الق4اع ال0اص 2الق4اع العام في معاملة ما، وق

�وعات ��اء م
اد وم�&ل مات م� ال�
ق ال%�ل�ة A2%�ات :,��ة، وت4�ح عCدا م� ال%�عادة ما تق
م 2

ل%�لي، وقC ی&3 رش
ة 2عg ال%�?ول�� الق4اع ال0اص ا للف
ز بهالل&Pف�- ع,� مPاقeات ی&قCم 


ل على ه-ه الeفقات م%ا >0ل 2ق
اعC ال%Pاف�ة ب�� وحCات الق4اع ال0اص، :%ا eم��� لل�
Aال�

ادة األسعار، �2,+ إضافة �S%ة ال�شاو  �وعات، وم� ث3 ̂ز�ادة تcال�a ه-ه ال%  H ی?دw إلى ̂ز

�وع � ".�ة%ا >�%ل الCولة نفقات إضا�مال%Cف
عة إلى تcال�a ال%

                                           

  .25ال%�جع، ص نف� ة ع,C العالي، ححا) 1(
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تعامل الCولة مع أ[�اف خارج�ة ح��  Cه
 ال-w ی&!اوز حCود الCولة، وذلs عPو: �وليالف�اد ال  ) ب

�اء معCات وم�&ل مات وت!ه� ات م� ال0ارج، وقC ی&3 دفع �
مات في الCول الPام�ة 2Aم ال�
تق

�:ات األجP,�ة إلى H ال�شاو �دفع ع%
الت  والع%
الت لل&عاقC مع ش�:ات مع�Pة دون أخ�H، م%ا یCفع ال


ل على ال%Pاقeــــــــــــات ال0ارج�ـــــــــــــــــة واالم&�ازات في الCول الPام�ة، و^&3 ذلe2 sفة خاصة eة لل��ك,�

�ا� Pال%&علقة 2ال H�,cفقات الeاجيفي ال��وعات ال,�Pة األساس�ة وصفقات  االس&0�وم

  .)1("وغ��ها...ال�الح

 الف�اد مN حL' ال�"�.2

وه
 الف�اد ال-w >%ارس م� ف�د واحC دون  : )ف�اد الCرجات ال
�� �ة الCن�ا(�غ�L الف�اد ال  ) أ

��� ب�� صغار ال%
�ف�� ع� [̂�` اس&الم  ،ت��P` مع اآلخ̂�&Pاه ی��شاو الل-ا ن H. 

و^ق
م 2ه :�ار ال%�?ول�� وال%
�ف�� ل&�ق�`  : )ف�اد الCرجات ال
�� �ة العل�ا(الف�اد ال�LUV   ) ب

 .)2("&%ا�Mة :,��ة وه
 أه3 وأش%ل وأخ4� ل&cل�فه الCولة م�الغ ض0%ةمeالح ماد>ة أو اج

>%�A ال&%��  ب�� ن
ع��، ف�اد القــــــــــــــــــــ4اع : ف�اد وفZ ان&�اء األف�اد ال�NL��XE في الف�اد  ) ت

 :العــــــــــــام والق4اع ال0اص

 ع م� الف�اد : ف�اد الق-اع العام
Pه-ا ال �&P%�ة على م�&
H العال3، وه
 شC عائقا للأو^ع&,

��ة، مbل ال&ع̂�فات ال!%�:�ة �e%ا� العام خاصة في ت4,�` أدوات ال��اسات ال%ال�ة وال�Pاس&غالل ال

,�ة ألغ�اض خاصة، ح�� ی&
ا[ �̂Xفي واإلعفاءات ال�e%ن معا  ?واالئ&%ان ال
ال%
�ف
ن الع%
م�

Pة الCولة مbال 42�ق م0&لفة :االخ&الس وال��قة ل&�
^ل الف
ائC وال�س
م ألنف�ه3 بCال م� ت�
^لها ل0̂ 

 .وغ��ها...وال�ش
ة

 اصXل في اس&غالل : ف�اد الق-اع الb%&ه العامل في الق4اع ال0اص لیcل ما >%لXذه 2ف
Pف


م�ة، و^]ه� أ>Xا في شAل هCا>ا ورشاو Aعلى ال��اسات ال� �م� ق,ل الق4اع  H م� مال لل&أث�

� ال��اسات �Cم م� [�ف الق4اع العام، وه
 ما ی&�ت+ عل�ه تغوdعانات تق إعفاءاتال0اص مقابل �


م�ة وان��افها ن�
 [�قة مع�Pة م� األف�اد وهي ال%?س�ـات ال0اصــــة ورجال األع%ال واألث̂�اء Aال�


ع م� الف�اد عCPما ت&%�  األس
اق به�اكل قان
ن�ة  على ح�اب [�قة ال��4اء والفق�اء،Pه-ا ال ��&P^و

                                           

,�ة، جامعة دمحم الCeی` ب�  )1( �ع,C ال� �m م���A، دروس في م�hاس الف�اد وأخال�Sات الع%ل، م4,
عة م
جهة ل4ل�ة ال�Pة الbان�ة عل
م ت!̂
  .21، ص 2016/2017 :ال�Pة الCراس�ةال! ائ�،  ،ج�!ل–>��ى 

)2(  ��Pات األع%ال، ال�4عة األولى، دار وائل لل�Sة وأخال�Mال%�?ول�ة االج&%ا ،w�
ر الغال,ي وصالح مهwC م��� العامePم��� م �[اه
  .359، ص 2005 ،وال&
̂زع، األردن
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cة، وتXار غامc&االح `�ن س�ادة القان
ن ف�ها مع4لة وح�b%ا ت�%ح الق
ان�� 2%%ارسة ال�ل4ة ع� [̂

 .)1("وال&ي ال تX0ع لل�قا2ة وال��4�ة

 الف�اد مN حL' ال�Bه�.3


م�ة(اس&C0ام ال�ل4ة العامة  إساءة: "^ع�ف الف�اد ال��اسي 2أنهو : الف�اد ال�(اسي  ) أAم� ) ال�

�وعة 42̂�قة س̂�ة ل&�ق�` جان+ م
�في اإلدارة العامة وال%��
م��� ألهCاف غ�� مAول�� ال�?

و^&عل` 2االن��افات ال%ال�ة وم0الفات الق
اعC واألحAام ال&ي تP]3 ع%ل ال�P`  ،)2("مAاس+ ش�e0ة

ق
م ه-ا الف�اد على أساس سل+ ال�̂�ات وعCم ال%�ار:ة ) ال%?س�ات ال��اس�ة في الCولة(ال��اسي  ̂و

وت&%bل ص
ر  ،)3( "ال�ل4ة وعCم اح&�ام ال�أw اآلخــــ� والعPف في م
اجهة ال%
اقفالق�ار وال&ف�د 2ات0اذ 2

  :ه-ا الف�اد ��%ا یلي

  ار(Vال NLف�اد ال��\ول)امج ): ف�اد الق�ة�
مة و^�%ل ال,Aات ال�^
و^�Cث على أعلى م�&


م�ة ال�ئ���ة، ح�� یCم� :�ار ال%�?ول�� الفاسCی� خ�ارات الق4اع Aوعات ال���العام مقابل وال%


ل eات ال0اصة لقاء ال�:��
ل على أج
ر :,��ة له3 م� خالل ال%�الغ ال&ي تCفعها :,�H الeال�

وضع ال�C على ال%ال العام  ج�اءإلى الع
ائC ال%�eل عل�ها  إضافةعلى عق
د وام&�ازات خاصة، 

  .كاالخ&الس وع%ل�ات غ��ل األم
ال

  ام ال�(اسيBEف�اد ال : �زها ف�اد األن]%ة االن&0اب�ة ال%&%bل في ت و^� ی&0- عCة أشAال أب

االن&0ا2ات، ش�اء الPف
ذ ال��اسي وش�اء األص
ات، ف�اد األح اب ال��اس�ة م� خالل ت�
ل الع%ل 

 Cه�ال��اسي ال%,Pي على ال�أw وال�أw اآلخ� إلى صفقة س�اس�ة ت0في :ل أشAال ال%عارضة م� ال%

�|�ة والو ال��اسي، ̂�&Pف�->ة وح&ى القXائ�ة م� خالل ل!
ء أعXاء ه-ه اله�fات ف�اد ال�ل4ات ال&


حة له3A�2 3 و��ف&ه3 :الPف
ذ وال�eانةP%%إلى اس&غالل االم&�ازات ال. 

ی&%bل في م!%ل االن��افات ال%ال�ة وم0الفة الق
اعC واألحAام ال%ال�ة ال&ي تP]3 س�� : الف�اد ال�الي  ) ب

ال&عل�%ات ال0اصة 2أجه ة ال�قا2ة ال%ال�ة :ال!هاز  الع%ل ال%الي في الCولة وم?س�اتها، وم0الفة


مة، واله�fات وال%?س�ات Aال ال�
ال%�: w لل�قا2ة ال%ال�ة ال%0&; 2ف�; وم�ا�Sة ح�ا2ات وأم

                                           

  .19ع,C ال� �m م���A، ال%�جع ال�اب`، ص  )1(
)2(  ،Cخالف ول� ;e0ول�ة تCم ال��اس�ة والعالقات ال
دور ال%?س�ات الCول�ة في ت�ش�C ال�3A ال%�لي، م-:�ة ل�Pل شهادة ال%اج�&�� في العل


ق�ا[�ة وال�شادة، :ل�ة ال�ق
ق، ق�3 العل
م وال��اس�ة والعالقات الCول�ة، جامعة ق�P�4Pة،%<Cراس�ة الCة الPال� ،�، 6، ص 2009/2010 ال! ائ
8.  
)3(  �
ر الغال,ي وصالح مهwC م��� العام�w، ال%�جع ال�اب`، ص [اهeP361م��� م .  
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�:ات العامة ال&ا2عة لها مbل ال�شاو ��,ي وال%�ا2اة وال%��
�jة  H العامة وال̂Xب ال�واالخ&الس وال&ه

 .في ال&ع��Pات ال
�� �ة

ال%&%bل 2%!ال االن��افات األخال�Sة وال�ل
:�ة ال%&علقة �2ل
ك ال%
�ف و: اد األخالقيالف�  ) ت

�فاته، :ال�hام 2أع%ال م0لة 2ال��اء في أماك� الع%لeي وتe0� .)1( "ال

سل
ك " :2أنه )Joseph Nye( ج
̂زa ناw" الف�hه >ع�ف الف�اد اإلدارw ح�+: الف�اد اإلدار    ) ث

أو ) مbل العائلة، الق�ا2ة، الCeاقة(+ ال�س%ي �2,+ ال%eل�ة ال��e0ة ال%
�ف العام ال%0الف لل
اج

االس&فادة ال%اد>ة، أو اس&غالل ال%�:  وم0الفة ال&عل�%ات لغ�ض م%ارسة الPف
ذ وال&أث�� ال�e0ي، 

 ".و^�%ل :-لs س
ء اس&C0ام ال%ال العام مbل ال&
̂زع غ�� القان
ني لل%
ارد م� أجل االس&فادة ال0اصة

عل` 2االن��افات اإلدا̂رة وال
�� �ة أو ال&P]�%�ة وتلs ال%0الفات ال&ي تCeر ع� ال%
�ف ی&و   


مة ال3�h الف�د>ة، [Pا�2 وم
Xان�� وال
�عــات والق̂�
مة ال&[Pاء تأدی&ه ل%هام و�� �ة في مPالعام أث


ن ل ش0اصف%� >%ارس الف�اد اإلدارw ه3 أ%&Pی 
اقع %0&لف م�&
^ات اله�Aل ال&P]�%ي وال%

  .)2(االج&%ا�Mة وال��اس�ة

  :)�A%<)3 إج%ال أه3 ص
ر الف�اد ��%ا یلي: ص�ر الف�اد: ثال`ا


ل على مAاس+ ش�e0ة، وت�%ل :ل ال%Pافع : ال�ش�ة  ) أeفة العامة لل���
هي وس�لة اس&C0ام ال


ل على حق
ق وم ا>ا eف على االت!ار �2ل4&ه لل��
�وعةال&ي ت�ف  ال%�  .غ�� م

م�اش� ألم
ال الCولة ع� [̂�` ال& و^� أو ال&�̂�a أو إضافة معل
مات :اذ2ة هي أخ- : االخ&الس  ) ب

 .ةش�e0ألغ�اض خاصة في �ل اع&قاد ال�عg 2إمAان�ة االن&فاع م� ال%ال العام 

ادة األرjاح على ح�اب ال: الغe وال&�ل(d  ) ت العام،  eالحیهCف إلى ت�ق�` أغ�اض خاصة أو ̂ز

� في ال&عامالت وه
 یPق�3 إلى أن
اع م0&لفة :الغ� ا�&Pي، ح�� یPوالغ� العل%ي والغ� ال%ه wل&!ار

 .العامة اإلداراتال%0&لفة داخل 

                                           

Cرw ق
ش�ح ن|�%ة )1( 
مHC فعال�ة  ال%ل&قى ال
[Pي ح
ل، مCاخلة 2-حالة ال! ائ� –الف�اد مفه
مه، آثاره وس,ل مAاف�&ه  ،سهایل�ة >%�Pة، ق̂
 w��ع ال! ائ̂�ال�لف -ال%P]3 م� ق,ل م0,� القان
ن واألم� اإلن�اني 2!امعة ح���ة ب� ب
علي مAاف�ة ج�ائ3 الف�اد ب�� االتفا�Sات الCول�ة وال&

�   .3ص ، 2019��ف�w  7و 6ی
مي  ،2ال! ائ
)2( �
ش مل�Aة، ج̂�%ة االخ&الس في �ل قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه، م-:�ة ل�Pل شهادة ال%اج�&�A2 ن العام
، :ل�ة ال�ق
ق، في القان

  .11، ص 2013-2012 :ئ�، ال�Pة الCراس�ةال! ا جامعة وه�ان،
ك�a ن��e م
�ف�Pا ضC الف�اد اإلدارw م?ت%� ال�hادة اإلبCا�Mة وال&!CیC في �ل الP اهة وال�فا��ة، ال%P]%ة "  ،اب&�ام ع,C ال�ح%� حل
اني )3(

 ،�eة اإلدا̂رة، م�%P&ة لل�j�  .421 -420، ص 2006الع
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اس&غالل الeالح�ات في ال&�Cد مع ال�عg  أw): ال&�L! وال��ا:اة(اس&غالل ال�الح(ات   ) ث

 3A�2 H�
ل على الC0مات العامة، أو 2ال&�اهل عCP ال&عامل مع ش�ائح أخeمانه3 م� ال��وح

 .ال��e0ة م%ا ت�Xع معه ال%
ض
�Mة واألمانة العالقات


ل : االب&!از  ) جeة مقابل ال��Pه3 أو أش�اء ع�Pة م<Cال نق

ل على أمeر لل�
ه
 اس&غالل ال!%ه

4� الPاس للCفع مقابل ال&0ل; م� اإلساءة أو أخ- ال�` ؛على الC0مة ال%4ل
jةX< م%ا. 

امة تع,��ا ع� ال�قC وال��0 :ال&cاسل وذلs ع� [̂�` إضاعة ال%%&لcات الع: واإله�ارال&ق��L   ) ح

ال%ع&%C أو عCم االل& ام 2أوقات الع%ل واس&غالله في أم
ر أخ�H، أو إف�اء األس�ار وزرع الف�قة ب�� 

 .العامل�� واإلساءة لل!%ه
ر

وهي الهCا>ا ال&ي ی&3 ت�ادلها ب�� ال%�ؤوس�� ورؤسائه3 أو ب�� ال!%ه
ر وال%
�ف�� على : اله�اlا  ) خ

ها هCا>ا عاد>ة مع أنها تقCم ل&�ق�` مeالح ش�e0ة، مbل م!املة ال%�?ول�� وdرسال الهCا>ا اع&�ار أن

 .)1( إلى أبPائه3 أو أس�ه3 [%عًا في أش�اء أخ�H ی&3 اس&�عابها ض%�Pا

  آثار الف�اد و��ق م�اف�&ه: ال`اني ف�عال

ع%
م أبPاء و ت ال��اة ت4ال :ل مق
ما ف�ادإن اآلثار ال%Cم�ة والP&ائج ال�ل,�ة ل&ف�ي �اه�ة ال

�وات وال
ق< وال4اقات وتع�قل أداء ال%�?ول�ات وdن!از ال
�ائف  ؛ال�ع+bال وال
ف&هCر األم


مة ت0̂�+ وdف�اد وت�,+ م̂ Cا م� ال&أخ�� في ع%ل�ة ال,Pاء وال&قCم  ،والC0مات[Pل مA�وjال&الي ت

 ،االج&%اعي والbقافي واإلدارw بل في ال�قل ال��اسي و  ،ل�� على ال%�&
H االق&eادw وال%الي فق�

وه-ا ح&%ا ما  ؛وjال&الي له تأث�� م�اش� في خفg وتقل�; ن
�Mة الC0مة ال&ي تقCمها الCولة لل%
ا[�

س�?دw إلى ال&أث�� على حق
ق اإلن�ان ون
ضح b%2ل ���2 ال&أث�� ال�ل,ي للف�اد على حق
ق اإلن�ان 

وقC >ع4لها م%ا >%�A أن >�ه3 في تCني إن&اج�ة  فالف�اد >Xعف ال&Cفقات االس&b%ا̂رة ؛االق&eاد>ة

�ائ+X2( ال(.  

�أیي م�  jة و�eات ال&عل�3 وال��ة خاصة ��%ا ی&عل` 2%?ش̂�وjال&الي ت�اجع م?ش�ات ال&P%�ة ال�

خ4� ن&ائج الف�اد ه
 ت�
ل ال
��فة العامة م� وس�لة إلدارة ال�أن العام ألف�اد ال%!&%ع وم� أداء أ


نها تcل�فا قان
ن�ا وأمانة و[�Pة مقCسة إلى سلعة ی&3 ال%&اج�ة بها ب�عا وش�اء  للC0مة العامة وم�:

وه-ا ما ی?دw إلى خل0لة ال3�h األخال�Sة وdلى اإلح�ا� وان&�ار الالم�االة وال�ل,�ة ب��  ،2%%ارسة الف�اد

                                           

Cرw ق
ش�ح ن|�%ة )1( 
   .4ص ، ال%�جع ال�اب` ،سهایل�ة >%�Pة، ق̂
Cرw ق
ش�ح ن|�%ة )2( 
   .7ص ، نف� ال%�جع ،سهایل�ة >%�Pة، ق̂
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hد فعل النه�ار ال��وز ال&4�ف وال&عe+ في اآلراء وش�
ع ال!̂�%ة :jاد ال%!&%ع و��3 وعCم تcاف? أف

�ة ال&ف̂�� في معای�� أداء  ،الف�صcف�ي لفPة الع%ل وال&ق,ل ال%�S انCة وفق�Pم ال%هCإلى ع wی?د sو:-ل

�
ه  ،ال
اج+ ال
��في وت�اجع االه&%ام 2ال�` العام وال�ع
ر 2ال]ل3 لHC الغال,�ة وان&�ار الفق�فالف�اد >

   .ال,Pى االج&%ا�Mة وال��Pج االج&%اعي

ف�ي الف�اد في الCولة إلى عCة آثار سل,�ة وعلى :افة ال%�&
^ات اق&eاد>ة :ان< أو ی?دw تح�� 

 �A%^ولة، وCال sًا ع� تلfع4ي ان�4اعا س�< w-ال �ه-ه اآلثار ��%ا  إج%الاج&%ا�Mة أو س�اس�ة، األم

  :یلي

ادw، وم� إن للف�اد آثار اق&eاد>ة في اس&غالل ال%
ارد واألداء االق&e :اآلثار على االق&�اد - 1

�ة وم&عCدة على م�&
H الCولة أو ال%?س�ات أو األف�اد، وت&ل0; �b: اد>ةe&ال%�ل3 2ه أن اآلثار االق

��%ا یلي wاد>ة للف�اد اإلدارe&أه3 اآلثار االق:  

  قها الف�اد في�
 االق&eادw، ح�� إن الع�hات ال&ي ی?ث� ع� [̂%Pالف�اد إلى تع�4ل ال wی?د


 االق&eادw ت&%bل ف%Pراسات الCم�ة، فال
Aفقات ال�Pثها ه-ا الف�اد في وجهة الC�< هات ال&ي
�ي ال&

�وعات ووج
ه �� م�ال إلى ت
ج�ه نفقاتها إلى مbن أك
cف�ها الف�اد ت ��Pمات ال&ي ی
Aأن ال� C:?ت


ل على ال�ش
ة وdخفائها، ذلs لeع
jة ت�CیC سع�ها في ال�
ق أو إن&اجها أو eإنفاق >�هل ف�ها ال�


مات على الC0مات ال&عل�%�ة وال��eة وال&ي تقل ف�ها غال�ا ش�ائهاAفي ح�� >قل إنفاق ه-ه ال� ،


مات ت�0� دخأح��  ،ف�ص الف�ادAولة  اض0% الن ال�Cة الP ̂0ادات ال%ال�ة ال%�&�قة ل�م� اإلی

في  الCولة ح&ى ی&!اهل
ا ج ء م� اإلن&اج، والCخل وال
اردات، يها م
�فا�2,+ ال�شاوH ال&ي ی&قاض

�ائ+ ال%�&�قة على ه-ه األن�4ة االق&eاد>ة، فXال Xفإن الف�اد ع� تق��%ه3 لل sارد >ذل
�ل+ م


ه ال��اسات و � � ^ال
[� و^�اوم على دخ
له أو تقل�; إی�اداته، ̂وX< ار، فالف�اد%b&م� االس C�


 و^ع�` تقCمه%Pاد و^ع4ل الe&1( 2االق(.  

 ا&ی �A%< ولة ال&يCال ال
�وعات ال&ي تC0م �,+ في ض�اع أم�س&غاللها في إقامة ال%

ال%
ا[��P، �2,+ س�ق&ها أو ت,-ی�ها، أو إنفاقها م� ق,ل الCولة على أجه ة العCالة وال��X وال�عا>ة 

االج&%ا�Mة، وما >Aلفها ذلs م� ت
ف�� األم
ال واألدوات، إذ أن ال&P]�3 قe< Cاب 2ع!  مالي >ع4له 

  .الC0مات أو >ع4ل :فای&ه االق&eاد>ةو نهائ�ا أو ج ئ�ا في م!ال اإلن&اج 
                                           

مHC فعال�ة مAاف�ة ج�ائ3 الف�اد ب��  ال%ل&قى ال
[Pي ح
ل، مCاخلة 2مفه
مه، أس�ا2ه وانعAاساته ال�ل,�ة: الف�اد ب� قCیCح س �ان، )1(
 w��ع ال! ائ̂� 7و 26ال! ائ� ی
مي ال�لف -م0,� القان
ن واألم� اإلن�اني 2!امعة ح���ة ب� ب
عليال%P]3 م� ق,ل  االتفا�Sات الCول�ة وال&

 w�   .7ص ، 2019��ف
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  ال
ی?دw الف�اد إلى اإلخفاق في ج-ب االس&b%ارات ال0ارج�ة، وdلى ه�وب رؤوس األم

ة العامة، ^ال%�ل�ة، و  
̂%P&وعات ال��&�,+ في هCر ال%
ارد �2,+ تعارض ال%eالح ال��e0ة مع ال%


ل على ال%�اعCات األجP,�ة وه!�ه اeم ال�Cا إلى عX<أ wد? لcفاءات االق&eاد>ة وذلs ل§�اب ̂و

�وعات ال���jة، وقC ال ��وز ال%��
�jة وال%�ا2اة في شغل ال%Pاص+ العامة وفي إقامة ال%jو ،�ال&قCی

 wد? �وعات األعلى إن&اج�ة ال&ي ال تقCم ال�شاوH والع%
الت، ̂و�ت%Pح االم&�ازات وال&�اخ�; إلى ال%

� �اه�ة �ثتأ �ال&P%�ة االق&eاد>ة، نا¨�s ع�2اه%ة ذلs إلى ضعف في :فاءة الق4اع ال0اص في ال%

على ت�ق�` حاج�ات ال%
ا[��P وال%&عامل�� مع ه-ه األجه ة، م%ا  الCولة الف�اد 2�Aل م�اش� على قCرة

  .>فقC الbقة به-ه األجه ة وم
�ف�ها

 اء وال�4قة الق�Pالح األغeمي ل
ل�لة ی?ث� الف�اد في ت
̂زع الCخ
ل وdعادة ت
̂زع الPاتج الق

�وع، واس&غالل ثغ�ات القان
ن لeال�ها، ال�ائها على ثال4ف�ل�ة ال&ي اع&%Cت في �%�A+ غ�� ال%

 ،Cق�3 إلى م!&%ع�� في آن واحPی w-ال ،Cاح
األم� ال-w ی?دw إلى خل` ف!
ة ب�� فfات ال%!&%ع ال

  .)1(وم� ث3 اف&قاد :افة ص
ر العCالة االج&%ا�Mة ،م!&%ع لألغ�Pاء وم!&%ع للفق�اء

  : وم� م]اه� اآلثار ال�ل,�ة االق&eاد>ة للف�اد ما یلي      

  .رفع تcال�a ال%�ا̂رع ن&�!ة ال�ش
ة والع%
الت - 

  .ارتفاع ن��ة ال�4الة، ال&30X، الفق�، وال%ه%��� اج&%ا�Mا - 

  .إعاقة ن%
 ال%?س�ات الeغ��ة وال%&
س4ة - 

 -  �  .)ا�ة 2ال&أش��ات والف�  ال%&اج(ات ال]ل >أو ما >ع�ف 2اق&eاد إن&اج�ة�ه
ر ن�ا[ات غ�

  .نفع م%�A أقeىعلى ال%�ا̂رع ول��  اإلنفاقنفع م%�A م�  ىی?دw الف�اد إلى ت�ق�` أدن - 

��ه  عCP ال%!&%ع، أه%�ةقل أس
ء ت
̂زع ال%
ارد االق&eاد>ة وت
ج�هها إلى ق4اعات  - �كأن�4ة ال&

  .)2(الخ....وأش!ار ال̂ Pة ، وت̂ �� ال%�اني،واإلعالنوال̂�اضة، وال%]اه� االح&فال�ة، والCعا>ة 

  .الXعف ال�P,ي لإلنفاق على ال%�ا̂رع االس&b%ا̂رة وdه%ال ال%Pا[` الPائ�ة - 


م�ة - Aفي فعال�ة األجه ة ال� s�A�  .ال&

�وة في أیwC قلة م� ال%!&%ع م%ا >��م  - bال  �:�م� االن&فاع %2
ارد ال�الد ال%ال�ة  اآلخ̂��ت

  .ل4اقات >%�A االس&فادة مPها تع�4ل>ع&,� واالق&eاد>ة، وه-ا ال��مان 
                                           


رات جامعة نا>a الع��jة للعل
م األم�Pة، ال )1(�Pم ،wاد>ة للف�اد ال%الي واإلدارe&اآلثار االق ،a�4الل C,الع Cح%� ب� راش�%%لcة الع��jة ع,C ال
  .22- 21م، ص 2012ال�ع
د>ة، 

   .8ص ، ال%�جع ال�اب` ب� قCیCح س �ان، )2(
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  .>ق�3 ال%!&%ع إلى فق�اء وأغ�Pاء، و^قXي على ال�4قة الفاعلة وهي ال�4قة ال
س4ى - 

 ة&�س�خ م!%
عبتCه
ر ال3�h االج&%ا�Mة واألخال�Sة م%ا >�Aل خ4�ا على ال�ل3 االج&%اعي  - 

  .م� ال�ل
:�ات ال�ل,�ة

  .>Xعف ال�ع
ر ال
[Pي واالن&%اء إلى الCولة - 

  الخ؛...&�دw الC0مات ال%قCمة لل%
ا[� على م�&
H ال&عل�3، ال�eة، الPقل>�ه3 ب - 

  .ت��ب ال�أس واإلح�ا� إلى الPف
س، م%ا یPع�A سل�ا على الع%ل واإلبCاع - 

ی?دw الف�اد إلى ارتفاع تcال�a الC0مات العامة ن&�!ة : ارتفاع تVال(5 ال�Xمات العامة -

 aال�c&ةال��
ل على الC0مة �2,+  ، ه-ه األخ��ة تP&ج ع�اإلضاeق< الالزم لل�
ادة ال دفع ال�ش
ة و̂ز

4�  اإلضافيال&ع�4ل، فال%�&هلs یCفع سع� للC0مة أعلى م� تcلف&ها ال��h�hة �2,+ ال̂�ع X< w-ال


ل لل%�ت��� لCفعه eهاعلى لل�%<Cمي تق
� ال%
�ف الع%c&�< مة ال&يC01(ال(.  

�:ات إلى ال&0في خارج الق4اع ال�س%ي، وjال&الي یCفع الف�اد ال: تEامي الق-اع غ�L ال�س�ي -�


ه في ت
̂زع االق&eاد، �
ات ال�س%�ة ومPه حCوث تPي خارج القP]
ت��ب مقادی� هائلة م� الCخل ال

ادة اإلی�ادات الع%
م�ة وتفXي إلى معCالت  �,ي م� قCرة الCولة على ̂ز̂Xب ال�ح�� ت�C ال�ش
ة وال&ه

,�ة م& ایCة االرتفاع ت�eل  ��ائ+، وه-ا ما ی?دw في الPها>ة إلى ض̂Xاق; م� دافعي الP&د مCم� ع

  .)2(ع!  ال%� ان�ة العامة للCولة

>عPي س
ء ت
̂زع ال%
ارد أن ه-ه األخ��ة ت�&C0م في الف�اد بCال م� : س�ء ت�ز$ع ال��ارد -

�:ات ت,Cد ال
ق< وال%
ارد 2غ�ض إن&اج�ةاس&C0امها في وسائل �?ول�� عالقات مع م� إن�اء، فال


ائ�ة وال تC0م الeالح العام ل&�ق�` )H على ال�شاو  اإلنفاق(�، وال%�?ول�� ی&0-ون ق�ارات اس&b%ا̂رة ع

كل أف�اد ال%!&%ع >�ار:
ن في (أهCاف خاصة، ب�P%ا ی&�%ل تcلفة ه-ه ال%�ا̂رع :ل أف�اد ال%!&%ع 

�ائ+Xدفع ال.(  

�2,+ ارتفاع  C على االس&b%اری?دw الف�اد إلى ان0فاض العائ: خفr مع�الت االس&`�ار -

�� بCفع الع%الت وال�شاو ̂%b&�%ام ال�S وه-ا ن&�!ة aال�c&ال H  ل على
eة لل��c&�%لل!هات ال

 Cل >فق
�ة اإلج�اءات واس&غ�اقها وق< أ[b:وت�� و�ال&�اخ�; وم0&لف الC0مات العامة، :%ا أن ال

                                           

)1(wادe&الف�اد االق ،w�ال%?ت%� العال%ي الbال� لالق&eاد اإلسالمي، جامعة أم الق�H، آثاره وعالجه،  ،أس�ا2ه، أن
اعه: ع,C هللا ب� حاس� ال!اب
  . 15 صبCون سPة، ال%%لcة الع��jة ال�ع
د>ة، 

ة اق&eاد>ة  )2( للف�اد، أس�ا2ه ون&ائ!ه و[�ق معال!&ه، مCاخلة مقCمة في م?ت%� ال�hادة اإلبCا�Mة وال&!CیC في �ل الP اهة ع,C هللا بل
ناس، ر̂ؤ
 ،�eة اإلدا̂رة، م�%P&ة لل�j�  .294- 293، ص 2006وال�فا��ة، ال%P]%ة الع
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��  األم� ال-w یPع�A سل�ا على ب�fة األع%الال%�ا̂رع أه%�&ها ̂%b&�%ال HCو^�ع� على االس&�اء ل

�� تف�X2 Cعف  إشارةج
 م� عCم ال4%أن�Pة، ح�� أن ان&�ار الف�اد ی�سل  إشاعةن&�!ة ̂%b&�%إلى ال

 �س�ادة القان
ن، وjال&الي عCم ض%ان حق
ق ال%ل�cة في الCولة م%ا >!عل لالس&b%ار م0ا[�ة غ�

Cها>ة إلى تPفي ال wما ی?د 

  ؛ني االس&b%ار ال%�لي واألجP,يمأم
نة الع
اق+، وه%Pال �ف�&أث

  ).اس&b%ار م0Pفg >عPي ن%
 م0Pفg(االق&eادw سل�ا 

ح�� أن تف�ي �اه�ة ال%Cف
عات غ�� القان
ن�ة : ت�ني م�&�$ات ال�Eاف�ة والVفاءة واالب&Vار -

�:ات في �ل س
ق واحCة، األم� ال-w >0ل` ع�اق�ل :,��ة أمام تغ�+ معه ال%Pاف�ة الP̂ هة ب�� ال�

�:ات ذات ��:ات ذات األفXل�ة وت�
د ال��:ات ال!CیCة للCخ
ل إلى تلs األس
اق، ف&0&في ال�ال

P&هي األم� 2ال%�&هلs إلى دفع سع� أعلى مقابل ج
دة أقل   .)1(ال%��
�jة ̂و

�,ي، ن!C تأث��ه على  ،و:-لs م� آثار الف�اد االق&eاد>ة      ̂Xق  اإلنفاقالق4اع ال

مي، سAال�

�فسeال �  .ع

  أث� الف�اد على الق-اع الU$�sي-

� إلى 2عXها ���,ي أثارًا خ�4�ة، >%�A أن ن̂Xت+ على الف�اد في م!ال الق4اع ال���%ا )2(ی& ،

  :یلي

�,ي - ̂Xاك ف�اد في الق4اع الPن ه
A< ماCPة  ؛ع�, �فإن ه-ا یCفع ال�عg إلى تقC>3 إق�ارات ض̂

�قة زائفة م� إ�هار مقCرة ت]ه� وعاًء ض̂�,�ًا غ�� ح�hقي له?الء األ̂4jن و
PA%&قة ی�ف�اد وjه-ه ال4̂

م0PفXة مقارنة 2%قCرته3 ال��h�hة، في ح�� ال >�&�4ع ال%%
ل
ن األمPاء م� تg� 0 ه-ه ال%قCرة 

بPف� ال4̂�قة، ف%� >قCم إق�ارات ص���ة ذات مقCرة ح�h�hة على الCفع، وم� >قCم إق�ارات م̂ فة ال 

,�ة واحCةتع�A مقCرته ال��h�hة  �فإن ه-ا >عPي إخالل الف�اد C,%2أ العCالة  ؛على الCفع، معاملة ض̂

ة على الCفع  . األف�hة، ال&ي تق
م على أساس معاملة ض̂�,�ة م&%اثلة لألف�اد ذوw القCرة ال%&�ا̂و

      �,�ة م0&لفة فإن ه-ا >عC إخالًال C,%2أ العCالة ال�أس�ة ال&ي تق&Xي ،وم� جان+ آخ � معاملة ض̂

م%ا ی&�ت+ عل�ه في الPها>ة إخالل الف�اد C,%2أ العCالة  ،لألف�اد ذوw القCرة ال%0&لفة على الCفع

  .االج&%ا�Mة في ت
̂زع األ�Mاء العامة

�,ي مقCرة زائفة على الCفع لألف�اد ال%Pه%��A في  - ̂Xت+ على م%ارسات الف�اد في الق4اع ال�ی&
                                           

�:ات ج
ن  )1(��وعات الCول�ة ال0اصة، أدوات مAاف�ة الف�اد، الCل�ل ال�ا2ع ل�
:%ة ال�: س
ل�فان، ال,
صلة األخال�Sة لل��:ات م�:  ال%
 ،�4P7، ص 2009واش.  

)2(  ،w�  . 15 ، صال%�جع ال�اب`ع,C هللا ب� حاس� ال!اب
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وان&�ارها على ن4اق واسع ان0فاض زائف في ال4اقة  م%ارسات الف�اد، م%ا یP!3 ع� ه-ه ال%%ارسات


م�ة، و^�40 Aادات ال��,�ة لل%!&%ع :Aل، فإذا :ان صانع ال��اسة ال%ال�ة س�Xع ح!3 اإلی �̂Xال

�,�ة ال ائفة، فإن ال��اسة االق&eاد>ة ل� ت�&�4ع ̂Xمي على أساس ال4اقة ال
Aال�!3 اإلنفاق ال�

�Cه ال%!&%ع م� أهCاف مPل ت�ق�` ما ی^

 االق&eادw أو ت%%Pها ب&�ق�` الPاء ما ی&عل` م
0&لفة، س

ال&ي ل3 ی&3 إش�اعها ال�اجات اإلنفاق العام، أو ت%
^ل الC0مات االج&%ا�Mة العامة أو ال!Cی�ة 2إش�اع 

4�ة  ،2القCر ال%�غ
ب اج&%ا�Mاً Xولة نف�ها مCال C!ضع ت
ل&0لي ع� 2عg األهCاف لوأمام ه-ا ال

  .)1(%ع 2إش�اعهاال&ي وعCت ال%!&

  أث� الف�اد على اإلنفاق ال���مي -


مي آثار على ت�e0; الPفقات العامة، م%ا Aاره في الق4اع ال��ی&�ت+ على الف�اد ال%%&C وان&

ی?دw إلى ت�ق�` أدنى نفع م%�A م� ه-ا اإلنفاق ول�� أقeى نفع م%�A مPه، و^%�A تلe�0ها في 

  : )2(اآلتي

 ع الف�اد وان
&�e0; ل%
ارد ه-ا ال%!&%ع العامة، ألنها ال&�اره في م!&%ع ما، س
ء ی&�ت+ على ش�

س
ف ت&!ه ص
ب أوجه اإلنفاق ال&ي ال ت�]ى 2أول
^ة اإلنفاق العام م� وجهة ن]� ال%!&%ع، وم� ث3 

س&�]ى األن�4ة ال%]ه̂�ة :األن�4ة ال̂�اض�ة واألنC>ة ووسائل اإلعالم ون�
 ذلs 2إنفاق س0ي، 


ن اإلنفاق عل�ها وفي مقابل ذلs س�&A< اد>ة الهامة أوe&4ة والق4اعات االق�� م� األن�bc3 إغفال ال

 H
ل�� 2الCرجة الcا��ة، :اإلنفاق على الق4اع ال راعي والPeاعي أو اإلنفاق على ت���� م�&

  .ال%Pا[` الPائ�ة

 رجة عال�ة م� ال&%�  وعل�ه س�Cات س&&%�  بeاقP%وعات العامة وال��&3 اس&��اد ك%ا أن تPف�- ال%


ن ه-ه ال�لع cال ت Cة، في ح�� قPة مع��,Pه م� 2الد أج
ال%
اد ال0ام وم
اد ال,Pاء واآلالت ون%

  .ال%�&
ردة م� ه-ه ال�الد ج�Cة أو رخ�eة مقارنة 2غ��ها م� ال%eادر ال%&احة

  ذ وجاه
�وعات الهامة س&�س
 على ش�:ات مع�Pة م%ل
:ة ألص�اب نف�ك%ا أن ال%Pاقeات وال%

 .)3(ل%!&%عا2

  أث� الف�اد على س�ق ال��ف األجUEي-

 H�وت�اول ه-ه الCول  ،تق
م الCول عادة ب&�CیC سع� لع%ل&ها ال
[�Pة مقابل الع%الت األجP,�ة األخ
                                           

   .9ص ، ال%�جع ال�اب` ب� قCیCح س �ان، )1(
  . 16 ، صع,C هللا ب� حاس� ال!اب�w، ال%�جع ال�اب`)2(
   .10ص ، ال%�جع ال�اب` ب� قCیCح س �ان، )3(
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أن ی&�3 ه-ا ال�ع� 2ال�bات على األقل لف&�ة مع�Pة، ح&ى ت&%�A م� إج�اء اإلصالحات االق&eاد>ة 

�ف األجP,ي ی&�ت+ عل�ها انق�ام ال%ع�Pة ال&ي ت�غ+ في ت��hقها، و eق ال
ل�c م%ارسات الف�اد في س

�ف األجP,ي، و^&%�  ه-ا ال�
ق بCPرة : ه-ا ال�
ق إلى س
ق��eس%ي لل�س
ق رس%ي >�
ده ال�ع� ال

�ف األجP,ي مقارنeف أعلى م�  ،2ال4ل+ ةفي ال�eرس%ي لل �وس
ق غ�� رس%ي >�
ده سع� غ�

�ا� في ش�اء الع�ض ال%&اح م� الPقC األجP,ي، وت
ج�ه ال�ع� ال�س%ي و^&%�  ه-ا ال�
ق 2Pة وال:�ال�

ه-ا الPقC إما إلى ت%
^ل أن�4ة غ�� م440ة أو ت%
^ل أن�4ة م�]
رة أو غ�� م�غ
ب ف�ها م� 

ل  
وجهة ن]� ال%!&%ع، :%ا ل
 ت3 ت
ج�ه الPقC األجP,ي ال-w ی&3 ت!%�عه م� ال�
ق ال�س%ي إلى ت%̂

ال�لع ال%ه�jة م� ال0ارج أو إلى الc%ال�ات ال%�&
ردة م� ال0ارج ون�
 ذلs، ت!ارة الC0%رات أو إلى 

م%ا >فXى في الPها>ة إلى ̂زادة ع!  م� ان ال%Cف
عات واس&%�ا̂ر&ه، ورj%ا عCم قCرة الCولة على سCاد 

دی
نها ول!
ئها إلى االق&�اض م� ال0ارج، وه-ا م%ا >!علها ت|�� في دوامة م� الق�وض ول-لs م� 

  .)1(ر س�fة على االق&eادآثا

إن آثار الف�اد اإلدارw ال ت%&C إلى ال!
ان+ ال��اسة واالق&eاد>ة واإلدا̂رة : على المجتمع اآلثار -2

ة في  ؛ف��+، ول�c قC ت�%ل ال!ان+ االج&%اعي 
̂Pان+ مع
�ر واإلح�ا� الل-ان >��eان جXفال

�hان عCوحي وال&فاؤل >ع��امة وال�%
 الcل الbاد>ةاإلن�ان، مe&ة واالق�Mة االج&%ا�%P&في ال �bة تع.  


 ال&الي%و^ �Pة للف�اد على ال�Mإج%ال أه3 اآلثار االج&%ا �A)2(:  

 - �P^ة و%�
ن ��ه ال%?س�ات الP]ام�ة  أ>�اه3 الف�اد في ارتفاع معCالت ال!̂cم!&%عا ت

لة م� اله�وب م� ل
ن و�jه
 اوالقXائ�ة وال&Pف�->ة غ�� فاعلة، وفي األن]%ة الفاسCة ی&%�A ال%�&


ل أ>Xا ع� تع̂    ؛العقاب، والف�اد ال ی?دw إلى ال!̂�%ة ال��اس�ة وال%?س��ة ف��+fم� 
بل ه

  .ال!̂�%ة ال%P]%ة

ح�� ی?دw الف�اد إلى تفاق3 الفق� وت
س�ع الف!
ة : >�اه3 الف�اد في إضعاف العCالة وان��ارها - 

 g� 0اء، :%ا >ع%ل الف�اد على ت�إمAان�ات :�+ الCخل لHC الفق�اء �2,+ تXاؤل ب�� األغ�Pاء والفق

الف�ص ال%&احة، و:-لs م� خالل ال�C م� اإلنفاق على خCمات الق4اع العام، وح�مان 2عg الPاس 

ادة :لفة  ?دw أ>Xا إلى ̂ز 
ل على ال�ق
ق األساس�ة مbل ال�عا>ة ال��eة وال&عل�3، ̂وeم� ال�

                                           

  .16 ص، ال%�جع ال�اب` حاس� ال!اب�w ع,C هللا ب� )1(
�، آثار الف�اد اإلدارw على ال&P%�ة، م
قع العل
م القان
ن�ة )2(� ،03ص  ،01/12/2018م، ت3 اال[الع ب&ا̂رخ 2013ال%غ�ب، : بل�غ 2


ر على ال�ا�2 ال&الي�Pم:  
https://www.marocdroit.com  
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م�ة وه-ا بCوره >قلل م� ح!3 ه-هAمات ال�C0ات  الfسل�ا على الف �AعPدتها، م%ا ی
الC0مات وج

� حاجة إلى ه-ه الC0ماتb1(األك(.  

3�S ال%eل�ة العامة، 3�S ال%�ار:ة، 3�S (ی?دw ان&�ار الف�اد إلى تقل�; ال3�h اإل>!اب�ة  - 


ازع ) الخ... االن&%اءPار ال�واخ& الها في �S%ة واحCة، وهي �S%ة ال%ال األم� ال-w ی?دw إلى ان&

 ���Mة الف�د>ة، و^ع%` مفه
م ال�̂�ة الف�د>ة في ال�ل
ك االج&%اعي، وال&%�د على الP]3 واألحAام ال

�امة والف4�ة اإلن�ان�ةخالوه-ا بCوره ی?دw إلى ان&�ار ال�ذائل وال&�لل األcش ال��اة والCقي، وخ.  

�� ی?دw إلى وذلs 2إن�ائه سل
:ا سل,�ا ح: ی?ث� الف�اد تأث��ا م�اش�ا على الcفاءة والفعال�ة - 


ل�� ع� الف�اد f�%م إدانة الCر 2ال�أس واإلح�ا�، وع
ال�C م� ع%ل�ة ال��اك االج&%اعي الن&�ار ال�ع

�وع وتف�ي �وح%ای&ه3 وعCم م�اس,&ه3، :%ا ی?دw إلى االن�الل ال0لقي 2ان&�ار [�ق ال�c+ غ�� ال%

2ة واإلش�اف، :%ا ی?دw االن��اف خال�Sة، وال&ه�ب م� ال%�?ول�ة، وض�اع م
ا̂ز� ال�قاالألاألسال�+ 

 .)2(إلى ال%�اس 2األم� وال�eة العامة

�وع: :��Uأ الع�الة االج&�اt(ة اإلخالل -� ؛ح�� ی?دw الف�اد إلى ت
̂زع ال�ق
ق 2�Aل غ�� م


ل على حقه في  ،فC!P م� ال >�&�` >�eل على ما >�اءeا >ع!  صاح+ ال�` ع� ال�%Pب�

وهPا ت0&في ال%عای�� ال%
ض
�Mة ل&�ل م�لها االع&�ارات ال��e0ة ال%Pافع أو ال
�ائف وغ��ها، 

�وع دون وج
د ما  اإلث�اءوال%eالح ال%اد>ة ال%�ت�4ة 2الف�اد، وفي مbل ه-ه ال�االت >�Cث �غ�� ال%

  .ی?دw إلى ال�دع أو ال%الحقة

ح�� تeعC  ی?دw الف�اد إلى س�ادة ال�h�4ة في ال%!&%ع: ال&فاوت ال-)قي وال��اع االج&�اعي -

�وعة، �فfة جCیCة إلى ق%ة اله�م االج&%اعي ن&�!ة ما حeل< عل�ه م� دخ
ل أو عائCات غ�� م

�� ورجال ال%ال ̂%b&�%ة مع :�ار الC�]ل إلى عالقات و
وعادة ما تP!ح ه-ه الفfات في ال
ص

في فXال ع� ال&ق�ب إلى :�ار ال%�?ول�� وصPاع الق�ار  ؛واألع%ال بل وعالقات ن�+ ومeاه�ة

 Cف االج&%اعي ضPة إلى الع�ال%!&%ع، وه-ا ما ی?دw إلى حCوث ص�اع [�قي ول!
ء ال�4قة الفق�

 .)3(األث̂�اء e2فة عامة واألث̂�اء ال!Cد e2فة خاصة

ی?دw الف�اد إلى ال&0لي ع� ال%�ادª وال3�h األخال�Sة م� أجل : انه(ار الv(� وال�)ادئ األخالC(ة -


ل على مPافع ماد>ة بCو eال� s�%&ح االج&هاد وال�e< ا%Pاع الف�اد مهارة ب�
ن وجه ح`، ف&�eح أن
                                           

   .11ص ، ال%�جع ال�اب` ب� قCیCح س �ان، )1(
Cرw ق
ش�ح ن|�%ةسها )2( 
  .3ال%�جع ال�اب`، ص  ،یل�ة >%�Pة، ق̂
   .12ص ، ال%�جع ال�اب` ب� قCیCح س �ان، )3(



 

20 

� وال�ل
ك، و^ داد األم� خ4
رة عCPما >�+  ا2الCی� وال3�h األخال�Sة ال�ل�%ة ت0لفا أو ج%
دcفي الف

م%ا ی?دw إلى عCم االه&%ام 2الع%ل والعل3 وال&عل�3  ؛ال��اب على ه-ه ال3�h واألفcار ال%غل
[ة


ل على الCخل ومPه ش�
ع 3�S الف�ادواالج&هاد eوال� +�cس�لة لل
:)1(.  

ی?دw الف�اد إلى عCم ت�ق�` أهCاف : وال�ع� ال��جه للفق�اء اإلن�ان(ةت�Uی� ال��اع�ات  -

ال%?س�ات ال%�ل�ة والCول�ة ال&ي ت�صC م�الغ مال�ة ل%�اعCة الفق�اء أو دع3 ال�لع والC0مات ال&ي 

فال ت-ه+ إلى م�  ؛لف�اد ال! ء األك,� م� ه-ه األم
ال والee0%ات، ح�� یل&ه3 اإل�ها>�&اج
ن 

>�&�قها، ح�� ن!C 2عg الفاسCی� ال-ی� ی&اج�ون 2ال�لع ال%Cع%ة >ع%ل
ن على إخفاء ه-ه ال�لع م� 


مات ل%�Cودw الCخل والفق�اء ���ق` الفاسCون ث�وات Aه ال�ee0ت w-ع3 الCل الe< اق وال
األس

الفاسC، و^�Cث نف� ال�يء 2ال��Pة لألم
ال وال&,�عات ال&ي ت�صCها م?س�ات  سل
:ه3وراء [ائلة م� 

  .)2(اإلغاثة العال%�ة ل�عا>ة الفق�اء واإلنفاق على ال�eة وال&عل�3

- 5)O��وعات  إن�اءی?دw ان&�ار الف�اد إلى وضع الع�اق�ل أمام ال&
سع في : خفr ال&�ال%

ادة تcال�a م%ارسة األع%ال، 
رة خاصة و^ق ال0اصة و̂زe2 ة��وعات الeغ���ر هPا على ال%Xع ال

� م� غ��هاbات  ،أك:��األم� ال-w ی?دw إلى ال&قل�ل م� ف�ص الع%ل 2الق4اع ال0اص ذلs أن ه-ه ال

  .على األرجح ل� ت&%�A م� ال]ه
ر

� م� ال0,�اء االق&eادی�� أن هPاك عالقة وث�قة ب�� الف�اد وان&�ار الف: ت!ای� الفق� -�bcال H�ق� ی

قلل م� اح&%االت ال�c+ 2ال��Pة للفق�اء  ،2الCول �وة ̂وbالعادل لل �ح�� ی?دw الف�اد إلى ال&
̂زع غ�


له3 على خCمات عامة  إمAان�ةالعام وال0اص، :%ا >�C م�  ��ن&�!ة قلة ف�ص الع%ل 2الق4اعeح

  .)3(ج�Cة مbل ال�عا>ة ال��eة وال&عل�3

د إلى س�ادة ال,��وق�ا[�ة في اإلدارة العامة وان0فاض ی?دw تف�ي الف�ا: س�ء اإلدارة العامة -

، األم� ال-w یPع�A واإله%الوه-ا 2ال&%ا[ل في تقC>3 الC0مات مع ان&�ار ال&��+  ،األداء ال
��في

  .)4(على معاناة واس&�اء [ال+ الC0مة

  

  

                                           

Cرw ق
ش�ح ن|�%ة )1( 
  .4ال%�جع ال�اب`، ص  ،سهایل�ة >%�Pة، ق̂
  .78-77، ص 2008، اإلسCPÂرة، الCار ال!ام|�ة، "ع
ل%ة الف�اد وف�اد الع
ل%ة" ح%�wC ع,C الع]�3 )2(
  .7ب`، ص ا�ال%�جع ال
ل�فان، ج
ن س )3(
   .6ص ، ال%�جع ال�اب` ب� قCیCح س �ان، )4(
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��%ا یلي إج%الهاللف�اد آثار سل,�ة على ال!ان+ ال��اسي للCولة >%�A : اآلثار على ال�(اسة - 3:  

ال& و^� في االن&0ا2ات وعCم ت%�bل ال�ئ�� ال%P&0+ ألغل,�ة ال%!&%ع ی?دw إلى ض�اع ال�̂�ات  - 

Cب>ال
  .%ق�ا[�ة لل�ع

ه ص
رة ذلs ال,لC أمان&�ار الف�اد في بلC ما  -  
̂�بلCان العال3، فال >�eح له أw  امی?دw إلى ت

  .وزن أو �S%ة في ال%P]%ات وال%�افل الCول�ة

في تع%�` الف!
ة ب�� ال�4قات الغ�Pة، و��j ال�4قات الفق��ة في ال%!&%ع، م%ا الف�اد قC >�اه3  - 

 C!ال ت Cمان، وق�أمامها س
H االل&!اء إلى العPف ی?دw ذلs إلى ت ایC شع
ر ال�4قات الفق��ة 2ال�


رة على الP]ام القائ3، وه-ا ال
ضع م�اعC على عCم االس&ق�ار ال��اسيbوال.  


م�ة >�هل للق
H ال%عارضة اإل[احة 2الP]ام واالس&�الء  - Aاف في األجه ة ال��إن ان&�ار االن�

� د�&P%اف ال�اخل أجه ته ومP]%اته على ال�ل4ة ألن االس&�اء ال!%اه��w م� ال�3A القائ3 واالن�


مة و^ع%ل على م�انCة ال!%اه�� لل%عارضة لإل[احة 2الP]ام Aوال� �اإلدا̂رة، >0ل` ف!
ة ب�� ال!%اه�

  .ال��اسي القائ3

 - sفق� على ال!%اعات ال&ي ت%ل �e&ار:ة ال��اس�ة ال&ي تق� >�اه3 الف�اد في إضعاف ال%

�وة ور:ائ  الق
ة االق&eاد>ةb1(ال(.  


م�ة واإلدا̂رة في  - Aاف والف�اد في األجه ة ال��قل�ل م� ش��Mة الP]ام ال&>�اه3 تف�ي االن�


م��� على م�&
^اته3 ال%0&لفة، Aف�� ال��

ن أن ال%P]ا
ال��اسي في ن]� ال!%اه��، ح�� یCرك ال%

>ع�Pها س
H ت�ق�` مeال�ها ال0اصة، ون&�!ة ل-لs اإلدراك  م!�د عPاص� م&
ر[ة في الف�اد وال


ن الP]ام ال��اسي م��وما م� الPاح�ة ال
اق|�ة م� أw م�انCة شع,�ة، بل ت]ه� ال�ل,�ة وعCم A<

�ة ��ادة وت%�A< ب
الته ال%�Cودة :األس�ة والع إ�Sال ال%
ا[��P على ال&عاون مع الP]ام القائ3 و̂ز

 .ع، وفقCان ال%
ا[� للbقة في ال��اسات العامةل�%ای&ه م� ضغ
� ال%!&%

  اآلثار اإلدار$ة للف�اد .4

  :)2( هPاك العCیC م� اآلثار اإلدا̂رة ال�ل,�ة للف�اد اإلدارw ال&ي >%�A أن ت�%لها الPقا� ال&ال�ة

� م� أجه ة اإلدارة في الCول الPام�ة إلى خل` عالقة س�fة ب�� [�قة  قC ی?دw الف�اد - �bcفي ال

�
ه3 في الع%ل، ح�� تق
م ه-ه العالقة على اس&,Cاد ال�ؤساء لل�ل4ة وعCم ثق&ه3 ائف�� ورؤسال%

                                           

Cرw ق
ش�ح ن|�%ة )1( 
  .8ال%�جع ال�اب`، ص  ،سهایل�ة >%�Pة، ق̂
)2(  ،��  .01ال%�جع ال�اب`، ص بل�غ 2
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%2�ؤوس�ه3 وعCم تف
^g ال�ل4ة، م%ا ی&�ت+ عل�ه ت�:�  ال�ل4ة وات0اذ الق�ار في أیwC قلة م� 

�ال-w ی?دw إلى  األف�اد، م%ا یP&ج ع� ذلs عCم ال%�ونة في م
اجهة ال%
اقف وحل ال%�Aالت األم

  .ال&ع�4ل وال�� في تقC>3 الC0مات

أ>Xا إلى انعCام الcفاءة اإلدا̂رة في األجه ة اإلدا̂رة في الCول الPام�ة،  ك%ا ی?دw الف�اد - 

فP!اح اإلدارة و:فاءتها في أw دولة ی&
قف أساسا على م�اعاة ال%
ض
�Mة وت
اف� الe0ائ; 

عCP ات0اذ الق�ارات، وه-ا ال ی&
ف� في  وال%
ض
�Mة ال%
�ف ال%?هالت وال%� ات ال%4ل
jة عCP تع���و 


م�ة Aام�ة، ح�� ال&ع��� في األجه ة اإلدا̂رة ال�Pول الCم� ال CیCا2ة أو >الع�ع&%C على عالقات الق


مي في م!االت ال&P%�ة ال%0&لفة وتCه
ر  الCeاقة،Aال� wا� اإلدار�Pال �bأس�اب تع Cأح 
وه-ا ه

  .الcفاءة ن
�Mة اإلن&اج�ة وما >ع�Pه م� ان0فاض

ال%&ف�ي ب�� أجه ة اإلدارة العامة في الCول الPام�ة إلى ه!� ال�hادات اإلدا̂رة  >�اعC الف�اد - 

  .وأص�اب ال0,�ات والcفاءات العل%�ة والف�Pة م� الCول الPام�ة إلى الCول ال%&قCمة والف�Pة

� م� األح�ان إلى اف&قاد أس� العCالة وال%
ض
�Mة في تعا ی?دw الف�اد - �b: مل األجه ة في

 +Xم� غ C ̂قة ت�اإلدا̂رة مع ال%
ا[��P، وتع%C اإلساءة ل�ع
ره3 وال�0̂�ة مPه3، وd>المه42 3̂

 wام اإلدار[Pامه لل� .)1(ال%
ا[� ونف
ره م� ه-ه األجه ة وعCم ثق&ه بها وعCم اح&

  ال��Oف الع��مي x-�ف في ج�ائ� الف�اد: ال`اني �-ل+ال
�
ر الالeفة،  w ذو  ج�ائ3 ج�ائ3 الف�اد م� تع&,e&ت ی� الeفة فاعلها في وق
عها إال إذا ت
اف

غ��ه، وjاإلضافة  ی�تc,ها أن >%�A وال عام م
�ف ج̂�%ة الPاح�ة ه-ه م� القان
ن، فهي ی&4ل,ها ال&ي

sغي إلى ذل�Pن  أن ی
A< ف ه-ا�
، وه
 ما >�&3 )2(أدائه مPه [ل+ ال-w 2الع%ل لل�hام م0&; ال%


 ال&اليعل�Pا ال��� ع� �Pة على ال��عات ال! ائ̂̂�  :صفة ال�0; القائ3 2ال!̂�%ة وأصPافه [�قا لل&

  تع�$5 ال��Oف الع��مي في ج�ائ� الف�اد: ولالف�ع األ 

تع&,� صفة ال%
�ف الع%
مي في ج�ائ3 الف�اد ر:Pا أساس�ا ل�hام ج̂�%ة م� ج�ائ3 الف�اد 


ص عل�ها في قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&eP%هال  w��ع ال! ائ�w قC ال! ائ�، له-ا ن!C 2أن ال%

وسع م� ن4اق صفة ال%
�ف الع%
مي ل��%ل عCة أش0اص قC ال ت&
اف� ف�ه3 صفة ال%
�ف 

                                           

Cرw ق
ش�ح ن|�%ة )1( 
  .9ال%�جع ال�اب`، ص  ،سهایل�ة >%�Pة، ق̂
)2(  ،��ع في مAاف�&ها وآل�ات ال%الي الف�اد ج�ائ3ح%اس ع%̂�لألع%ال،  ال!Pائي القان
ن  في ه د:&
را  شهادة ل�Pل مقCمة ال! ائ�w، أ[�وحة ال&

� أبي ال��اس�ة، جامعة والعل
م ال�ق
ق  كل�ةA2 Cة – بلقایP26 ، ص2015/2016: ال!ام|�ة تل%�ان، ال�.  
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ول�c ت�%له3 صفة ال%
�ف وفقا لقان
ن مAاف�ة  الع%
مي وفقا للقان
ن األساسي لل
��فة الع%
م�ة

  .الف�اد

�ع م� ذلs ه
 ت   �
ف�� ح%ا>ة أكوالعلة ال&ي ت
خاها ال%, �� لل%eل�ة العامة، 2§�ة ض%ان ال��

�غل
نه س
اء على م�&
H ال%?س�ات العامة أو اله�fات ال< w-في ال��
��� ال4,�عي للع%ل ال

اإلدا̂رة ألن أw فعل إج�امي صادر م� ال%
�ف الع%
مي مa�A على أنه ج̂�%ة م� ج�ائ3 الف�اد 

وم� جهة ثان�ة أنه [ال%ا ال%
�ف الع%
مي  .جهةح&%ا س
ف ی?ث� على ال%eل�ة العامة ه-ا م� 

%bل ال�ل4ة العامة في أحC و�ائفها، فإنه >!+  �غل مPاص�ا في م?س�ة ع%
م�ة أو ه�fة ع%
م�ة ̂و<

عل�ه عCم اإلخالل 2ال
اج�ات ال%لقاة عل�ه وال&�لي ب�وح الbقة ال%
ض
عة ��ه، وأن >�A+ العامة عCالة 

 ��فاتالCولة ون اه&ها في ح�ادها وشeة أع%الها م� خالل ت�M ل�هاb%ف�ها وم�
ال���eة وفقا ل%ا  م

  .یP; عل�ه القان
ن أو ال&P]�3 ال%ع%
ل 2ه

ف لوم� جهة ثالbة أنه في حالة ما إذا أساء ال%
�ف الع%
مي لل
��فة ال&ي >�غلها على ن�
 م0ا

 �الف�اد، :ال�ش
ة أو  ، 2أن إرتc+ ج̂�%ة م� ج�ائ3هللق
ان�� س
ا ل&�ق�` مeل�ة خاصة له أو لغ�

عامة أو إس&غالل ال
��فة، إس&�` العقاب، ل�c >!+ أن ی&
اف� في الفعل اإلج�امي الم
ال األإخ&الس 


w، وال�:� ال%ف&�ض وه
 صفة ال!اني Pوال%ع wال%اد �:�ومe&0ا ) م
�ف ع%
مي(أر:انه، ال


ن له صفة م
�ف وق< إرتcاب الفعل اإلcغلها، وأن ت�  .ج�امي2ال
��فة ال&ي >

 كالقان
ن  األخ�H  الق
ان�� في عPه اإلدارw  القان
ن  ن4اق في العام ال%
�ف مCل
ل و^0&لف        

�ة تق
م ال!Pائي، إذcف ف�
 ال%
�ف ب�� القان
ن�ة الeلة أساسها إع&�ارات على اإلدارw  القان
ن  في ال%

%2
ج,ها ت�Cّد ال&ي ن]%ةواأل الق
ان�� ت�A%ها تP]�%�ة عالقة ال4�ف�� ب�� والCولة، فالعالقة Cاع
 الق

  .)1( وال%
�ف�� ال
�ائف ش?ون  ت�3A ال&ي

      �cن  ول
 مفه
ما اإلدارw  القان
ن  في مفه
مه على وأضاف ال%Cل
ل ه-ا في وّسع قC ال!Pائي القان

�� آخbاء أك

w  الCولة، أو ش0; ت%لcه عام م�ف` في >ع%ل ال�0; كان إّت�اعا، سPعام مع  ،�آخ

ال  أم دورw  رات+ مقابل في ع%له >%ارس كان وس
اء وم?ق< عارض ومP&]3 أو ن�
 ثاب< ن�
 على

 فه
 م�اش�، غ�� م�اش�ة أو 42̂�` القان
ن  م� م�&%Cا إخ&eاصه كان وس
اء مقابل بCون  أو ح&ى

 م� أجل ت�ق�` العامة اإلدارة ت���� في >�اه3 ت!عله قان
ن�ة ب�ا42ة 2الCولة ی�ت�� ال�االت كلّ  في

                                           

� لل�4اعة ةه
م الbان�ة، دار مقارنة، ال�4عة راسةد العام لل%ال ال! ائ�ة الCل�%ي، ال�%ا>ة صف
 هللا ع,C علي ن
فل )1(�Pوال  ،�وال&
̂زع، ال! ائ
   199 . ، ص2006
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 فعل ت!̂�3 وراء م� إل�ه یهCف 2%ا أساسي 2�Aل م�ت�� ال%فه
م ه-ا ت�CیC أنّ  ذلs  ،(1)العام لeالحا

 . )2(ال�ش
ة

قC حاول 2عg الفقهاء ت�CیC مCل
ل ال%
�ف الع%
مي في القان
ن ال!Pائي وذلs 2إع4اء له و 

الCولة إحHC  كل ش0; ت0
له" :مفه
م واسع ع%ا ه
 مع�وف في القان
ن اإلدارw، 2الق
ل 2أنه

� إن :ان ی&لقى أج�ا أو بCون أج� م?ق&ا أو دائ%ا[Pال gسل4اتها 2غ".  

Cا 2%ا جاء  وق��ع ال! ائ�w ال%
�ف الع%
مي في قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه م&أث�ع�ف ال%

  :الفق�ة ب، 2ق
لها 2جاء في ال%ادة  2ه الفقه، وه-ا ما

�|�ا أو تPف� - 1̂�ا أو قXائ�ا أو في إحHC ال%!ال� ال�ع,�ة كل ش0; >�غل م�ePا ت ->ا أو إدا̂ر

 ،�ال%�ل�ة ال%P&�0ة، س
اء أكان مع�Pا أو مP&�0ا دائ%ا أو م?ق&ا، مCف
ع األج� أو غ�� مCف
ع األج

� ع� رت,&ه أو أقCم�&ه[Pف ال�e2.  

ي :ل ش0; آخ� ی&
لى ول
 م?ق&ا و��فة أو و:الة 2أج� أو بCون أج�، >�اه3 به-ه الeفة ف - 2

خCمة ه�fة ع%
م�ة أو م?س�ة ع%
م�ة أو أ>ة م?س�ة أخ�H ت%لs الCولة :ل أو 2عg رأس%الها أو أ>ة 

  .م?س�ة أخ�H تقCم خCمة ع%
م�ة

�ع وال&P]�3 ال%ع%
ل  - 3̂�:ل ش0; آخ� مع�ف 2أنه م
�فا ع%
م�ا أو م� في حA%ه [�قا لل&

  .)3(به%ا


ن A< ه-اjو w��ع ال! ائ��&غل ف�ها ال�e2 ;0فة حCد [ائفة مع�Pة قC ال%< Cات ال&ي قfم� اله�

 إتفا�Sة ع�A على ، وه-ادائ%ة أو م?ق&ة 2أج� أو بCون أج�، وأ[ل` عل�ه صفة ال%
�ف الع%
مي


د ال&ي ال%&�Cة األم3eق< إلى ال%ق���اإلضافة إلى 2 ال%ادة م�) أ( الفق�ة في العام 2ال%
�ف ت4 ،


  الcالس�Aي 2ال%عPى العام ال%
�فeP%ن  في عل�ه صوال
مPه،  4 لل%اّدة [�قا العامة ال
��فة قان

w-ف&ه وال� ال�ل3 في �ت�ةب ورس3 دائ%ة ع%
م�ة و��فة في ع�� ع
ن  كل م
�فا >ع&,�": یلي ك%ا عّ

 w(4) "اإلدار.  

                                           

�،  ال!امعة ال
[�Pة، دار ع,� لل�ش
ة القان
ني غان3، اإل[ار أح%C دمحم )1(eة، مCیC!176-177، ص 2008ال.  

ر )2(ePن  م
� ل
مالع األول، دار واألع%ال، ال! ء لل%ال ال!Pائي رح%اني، القان�Pلل  ،�  .66 ، ص2012وال&
̂زع، ال! ائ
)3( �  .2006ف,�ای�  20، ال%?رخ في 06/01م� القان
ن رق3  2ال%ادة  :أن]
ل�ة 15 في %?ّرخال03 /06 رق3 األم� م� 4 أن]�، ال%اّدة )4( 
Cة ال�س%�ة الع%
م�ة،  لل
��فة العام األساسي القان
ن  ، ی&X%�2006 ج̂ �ال!̂

ل�ة 16 في %?رخةال ،)46( العCد ،لل!%ه
̂رة ال! ائ̂�ة 
   .2006 ج̂
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 مفه
م ض%� تCخل فfات ثالث ومAاف�&ه الف�اد م� ال
قا>ة قان
ن  م� )ب( فق�ة 2 ال%اّدة أضاف<و  

 عام أو في م�ف` في و��فة أو و:الة ی&
لى م� ، :لّ )أوال(ال%Pاص+  فfة: وهي الع%
مي ال%
�ف

  ).ثالbا(حA%ه  في وم� ، ِال%
�ف) ثان�ا ( م0&ل� رأس%ال ع%
م�ة أو ذات م?س�ة

 ال�Eاص+ فKة: أوال

ا أو قXائ�ا م�ePا >�غل ش0; كل الفfة ه-ه ت�%ل        مع�Pا أو مP&�0ا كان س
اء تPف�->ا أو إدا̂ر

�ف األج� مCف
ع األج� أو غ�� ئ%ا أو م?ق&ا، مCف
عداejو �[Pم�&ه، فه-ه ع� الCة رت,&ه أو أقfالف 

�|�ة، ال&Pف�->ة، اإلدا̂رة، القXائ�ة: الCولة في األساس�ة ال�ل4ات ت]3̂� :یلي ��%ا ، وت&%bلاله�fة ال&

األمة،  م!ل� ال
[Pي، وأعXاء ال�ع,ي ال%!ل� أعXاء وه3: ِال&%�$}(ة ِال�ل-ة أعsاء -1ِ

 م ا>ا ل&�ق�` سل4&ه3 إس&ع%ال له?الء وال
الئ�ة، ��%�A ال,لC>ة ال%�لّ�ة ال%!ال� أعXاء إل�هX< 3اف

��|�ة >ع&,�م�&�قة،  غ�̂�م
�فا عاما وت4P,` عل�ه أحAام ج�ائ3   :ل ش0; >ع%ل لHC ه�fة ت

م!ل� و  ل� ال�ع,ي ال
[Pيال%! :الف�اد في الق4اع العام، و^قCe ب-لs ج%�ع ن
اب ال,�ل%ان 2غ�ف&�ه

  .األمة س
اء مP&�0ا أو مع�Pا

>قCe ب-لs :ل ش0; ی&
لى م�ePا تPف�->ا، إب&Cاء م� رئ�� : ِال&Eفl|Lة ِال�ل-ة أعsاء -2


مةو  ال!%ه
̂رة إلى ال
̂ز� األولAاء ال�Xزراء ( أع
� ع� [̂�قة )ال%C&Pب
ن  وال
زراء ال[Pال g2غ ،


ص عل�ها في  تع��Pه3 أو اإلج�اءات ال%&�عة فيeP%ائ3 الف�اد ال�حقه3 في حالة إرتcاب ج̂�%ة م� ج

 .)1(قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه

 ل3 ما مهامه تأد>ة P%2اس�ة ی�تc,ها قC ال&ي ال!�ائ3 ع� ال!%ه
̂رة رئ�� >�أل ال أن واألصل    

 2%�اك%ة س
اها دون  ةالe&0% للCولة العل�ا ال�الة إلى ال%�A%ة ه-ه في ع]%ى، و^�ال خ�انة ت�Aل


مة أعXاء م�اءلة ت!
ز ح�� ال!%ه
̂رة، في رئ��Aائ3 ع� ال�� اوفق العاد>ة ال%�اك3 أمام الف�اد ج


ص إلج�اءاتلeP%ن  م� یل�ها وما 537 ال%ادة في عل�ها ال
 . )2(ال! ائ�w  ال! ائ�ة اإلج�اءات قان

ل!هات القXائ�ة وه3 القXاة >قCe به3 األش0اص ال-ی� >�&غل
ن في ا: الهKLة القsائ(ة - 3


ن على م�&
H ال%�اك3 Pاء مع�
2%0&لف درجاته3 ورت,ه3، س
اء قXاة ح3A أو ن�ا2ة عامة، وس

                                           

مHC فعال�ة مAاف�ة ج�ائ3 الف�اد  ال%ل&قى ال
[Pي ح
ل، مCاخلة 2)الق4اع العام(خل
في لع%
رw، صفة ال%
�ف الع%
مي في ج�ائ3 الف�اد  )1(
 w��ع ال! ائ̂� 7و 26ال! ائ� ی
مي ال�لف -عة ح���ة ب� ب
عليال%P]3 م� ق,ل م0,� القان
ن واألم� اإلن�اني 2!ام ب�� االتفا�Sات الCول�ة وال&

 w�  . 7ص ، 2019��ف
ال! ائ�w  الف�اد مAاف�ة اإلسالمي وقان
ن  الفقه في و��ف&ه وراء م� العام ال%
�ف وت�c+ واإلخ&الس ال�ش
ة الف�اد هPان، ج�ائ3 مل�Aة )2(

�عات ب�عg مقارنة̂��،  ال!امعة دار الع��jة، ال&eة، مCیC!47 - 46 ، ص2010ال .  
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اإلب&Cائ�ة أو ال%!ال� القXائ�ة أو ال%�A%ة العل�ا أو قXاة م!ل� الCولة أو قXاة ال%�A%ة اإلدا̂رة 


ن في اله�fات اإلدا̂رةPاة ال%ع�X1(و:-ا الق(.  

  4- s3: ِاإلدار$ة ِال�ل-ة اءأعXة تfاص+ فP%م�ة إدارة في >ع%ل م� كل اإلدا̂رة ال
 كان س
اء ع%

�ف األج�، مCف
ع األج� أو غ�� و��ف&ه أو م?ق&ا، مCف
ع في دائ%اe2 �[Pم�&ه،  ع� الCرت,&ه أو أق

`,4P  : ه%ا فf&�� على ال&ع̂�a ه-ا ̂و

 ِدائ�ة ةِ:�ف مEاصUه� l%غل�ن  ال|یN ال��OفNL: األولى الفKة

    Ceق  ال�ا2عة ال%ادة %2
ج+ الع%
م�ة لل
��فة العام األساسي القان
ن  ع�فه3 ك%ا ��ال%
�ف به3 ̂و

 : يه ش�و� ثالثة ال%
�ف إال ب&
اف� صفة >A&�+ ال ال�0; أنّ  ذلs خالل م� و^�&0ل;، مPه


ن  أن: ِاألول ِال%�~A< ف 2ه القائ3 الع%ل�
�� فه-ا دائ3، ال%� 2ال
��فة ی&عل` 
ض
عيم جان+ له ال


ن  أن ه
 نف�هاcفة ت��
�غلها ال&ي ال< ;0� ال�0; >ق
م أن ه
 آخ� شe0ي دائ%ة، وجان+ ال

 . )2(أ>Xا ال
��فة وع� ال%
�ف ع� الع%
م�ة صفة إن&ف< وdال الCوام س,�ل على 2الع%ل


ن  أن: ِال`اني ِال%�~A< اPم�ة و��فة في مع�
 >%ارس أن معPى الCولة، تCی�ه إدارw  م�ف` في ع%

وتهCف إلى  العام القان
ن  أش0اص م�اش�ة أو أحC الCولة تCی�ها ع%
م�ة م?س�ة أو إدارة في ن�ا[ه

 ال%&X%�03 / 06رق3 األم� م� الbان�ة ال%اّدة م� الbان�ة الفق�ة بP�ّ< العامة، ولقC ال%eل�ة ت�ق�`


د الع%
م�ة لل
��فة العام األساسي القان
ن eم�ة إلداراتوا 2ال%?س�ات ال%ق
 ال%?س�ات ": وهي الع%

اإلقل�%�ة  لها، وال!%اعات ال&ا2عة ال%%�: ة غ�� الCولة وال%eالح في ال%�:̂ ة واإلدارات الع%
م�ة،

وال%هPي  والbقافي العل%ي ال4ا2ع ذات الع%
م�ة اإلدارw، وال%?س�ات ال4ا2ع الع%
م�ة ذات واله�fات


ل
جي، و:ل العل%ي ال4ا2ع ذات الع%
م�ة وال%?س�اتPc&م�ة م?س�ة وال
 >X0ع أن >%�A ع%

�ر م� قان
ن العق
jات  51، وه
 ما أكCته ال%ادة (3)"األساسي القان
ن  ه-ا ألحAام م�&C0م
هاAم

 w� . ال! ائ

 تع��� ی&3 أن أw 2ال&ع��� مe&0ة سل4ةق,ل  وم� قان
ن�ة 2أداة  ال%
�ف >ع�� أن: ِال`ال' ِال%�~

;0�
ن  أن ، أw(4) ذلs ت%لs سل4ة وم� سل�%ة ن
ن�ةقا 2أداة  ال
��فة في الA< 0; إل&�اق� ال

                                           

  . 8ص ، ، ال%�جع ال�اب`)الق4اع العام(خل
في لع%
رw، صفة ال%
�ف الع%
مي في ج�ائ3 الف�اد  )1(
�ع الع��jة الCول في اإلدارw  الف�اد الCی�، �اه�ة ̂ز� أم�� 2الل )2(̂��عة مقارنة ال%قارن  وال&̂�� الbان�ة، دار اإلسالم�ة، ال�4عة 2الcالف 

   19 . ، ص2012ال!امعي، اإلسCPÂرة، 
� الbان�ة، ج�
ر اإلدارw، ال�4عة القان
ن  في ب
ض�اف، ال
ج�  ع%ار )3(�Pلل  ،�أح�� ب
س�hعة، : وأ>Xا .190 ، ص2007وال&
̂زع، ال! ائ

  . 10  ال
ج�  في القان
ن ال! ائي ال0اص، ال%�جع ال�اب`، ص
  20 . ، صال%�جع ال�اب`الCی�،  ̂ز� أم�� 2الل )4(
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 في العامة اإلدارة أن ذلs، (1)العامة لل
��فة ال%P]%ة للق
اعC وفقا قان
ني وجه على ت3 قC 2الع%ل

� إت�اع م� البC أّنه >عPي %ام ،)2(ةالعام ال
��فة ل&
لي مPاس�ا ت�اه  م� إخ&�ار في ح�ة ل��< ال! ائ

 . الع%
م��� ال%
�ف�� الخ&�ار إلج�اءاتا م� ج%لة

     Cن  وق
cن�ة األداة  ت
وزارw أو والئي أو  ق�ار شAل رئاسي أو تPف�-w أو في م�س
م شAل في القان

 . )3(إدا̂رة سل4ة ع� صادر مق�ر شAل في

 م\ق&ة :�فة مEاصUه� l%غل�ن  ال|یN الع�ال: ال`ان(ة الفKة

اإ م�ePا >�غل ال-w ال�0; م4eلح >�%ل  ال%
�ف�� الف�اد مAاف�ة قان
ن  2%فه
م دا̂ر

 اإلدارات في العامل�� وال%?ق&�� ال%&عاقCی� والع%ال الع%
م�ة وال%?س�ات اإلدارات في العامل��

 .اإلدارw  القان
ن  ال%
�ف، 2%فه
م صفة ف�ه3 ت&
ف� ال الع%
م�ة ال-ی� وال%?س�ات

 القXاة: في و^&%bل
ن  للقXاء األساسي ان
ن الق ع�فه3 ال-ی� وه3: ِالقsائ(ة ِال�Eاص+ أعsاء -5ِ

 وال%!ال� العل�ا لل%�A%ة وال�Pا2ة ال�3A، 2قXاة األم� تعل` العادw س
اء القXاء لP]ام ال&ا2ع
ن 

 لP]ام ال&ا2ع
ن  العCل والقXاة ل
زارة ال%�:̂ ة اإلدارة في العامل�� القXاة وال%�اك3، و:-ا القXائ�ة

 .اإلدا̂رة وال%�اك3 الCولة م!ل� قXاة اإلدارw، وه3 القXاء

ال%Pاف�ة،  م!ل� وقXاة الCس&
رw  ال%!ل� ال%�اس�ة، قXاة م!ل� قXاة ه?الء م� و^�&Pbى

 ال!Pا>ات م�A%ة في ال%�اعCون  ال%�لف
ن : م� كل قXائ�ة مPاص+ >�غل
ن  >Xاف إلى م� ك%ا

  . )4(القXاء صالح�ات >%ارس
ن  األحCاث، وال-ی� ق�3 وفي اإلج&%اعي الق�3 في وال%�اعCون 

 مX&ل� رِأس�ال م\س�ة ع��م(ة أو ذات عام أو في م�فZ في ِوO(فة أو وxالة ِی&�لى ِمN كل: ثان(ا

 ذات ال%?س�ات الع%
م�ة أو في الع%
م�ة أو ال%?س�ات اله�fات في 2العامل�� األم� ی&عل`

 م� 2ق�� &ع
ن ی&% ع%
م�ة وال-ی� خCمة تقCم ال&ي ال0اصة ال%?س�ات ال%0&ل� أو في ال%ال رأس

مeل�ة أو  عام إلى رئ�� رئ�� أو مCی� م� مع�Pة أو م�?ول�ة مه%ة لل!اني ت�CP ال%�?ول�ة، :أن

 م� مP&�,�� 2إع&�اره3 اإلق&eاد>ة الع%
م�ة ال%?س�ات في اإلدارة م!ل� أعXاء مbل: و:الة ی&
لى

 . العامة ال!%|�ة ق,ل

                                           

�ة ال0اص، ال!�ائ3 العق
jات ل�اذلي، قان
ن ا هللا ع,C ف&
ح )1(X%ل�ة الe%عات األولى، دار العامة، ال�4عة 2ال
ال!ام|�ة، اإلسCPÂرة،  ال4%,
  20 . ، ص2009

   126 . ال�اب`، ص ب
ض�اف، ال%�جع ع%ار )2(
�، دار  )3(�  .9 ص، 2013ه
مة، ال! ائ�، أح�� ب
س�hعة، ال
ج�  في القان
ن ال! ائي ال0اص، ال! ء الbاني، ال�4عة الbالbة ع
  .32ح%اس ع%�، ال%�جع ال�اب`، ص  )4(
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>قCe ب-لs :ل ش0; آخ� مع�ف  :ح��هكل ش�X مع�ف :أنه م�Oفا ع��م(ا أو مN في : ثال`ا

�ع وال&P]�3 ال%ع%
ل به%ا، ی&
لى و��فة 2أج� أو بCون ̂�2أنه م
�فا ع%
م�ا أو م� في حA%ه [�قا لل&

 �أج�، و^Cخل في ه-ا اإل[ار :ل ش0; وت�< أw ت�%�ة ی&
لى و��فة أو و:الة 2أج� أو بCون أج

4P,` ،ت&عل` 2ال�ل4ة العامة ��� ال%�&C0م�� على ذلs ̂و̂Aن��� الع�C%فاع والCي للP]
وال�Xا�  ال


ن  الع%
م���، فال%�&C0م
ن �̂Aن  الع�
 أحAام ت4,�` م� إس&Pbاؤه3 ت3 لقC ال
[Pي للCفاع وال%Cن�

� .الع%
م�ة لل
��فة العام األساسي القان
ن  تP]�3 ال%&X%� 06/03  رق3 األم

�%له3 فال؛ الع%
م�
ن  ال�Xا� أّما< a� م�2  ال%ادة 2ه جاءت ك%ا يالع%
م ال%
�ف تع̂

%2
ج+ ال
ارد تع̂�فه >�%له3 ال ومAاف�&ه، :%ا الف�اد م� ال
قا>ة قان
ن  � ال%&X%�03 /06رق3   األم

 ی&
ل
ن  ك
نه3 ال%
�ف ح3A في م� ض%� إدراجه�A%< 3 العامة، ل�c لل
��فة العام األساسي القان
ن 

�� :األم� ی&عل` ل-ا الع%
م�ة ال�ل4ة م� ب&ف
^g مهاما̂X�%ثق��، ال
 م�اف]ي ،القXائ��� 2ال%

  . )1(2ال% ایCة ال,�ع


ن A< sل-jع  و��لل%
�ف الع%
مي في ج�ائ3 الف�اد في  )2(قC عاد إلى ال%فه
م ال&قل�wCال! ائ�w ال%

الق4اع العام، ووسع م� ن4اق صفة ال%
�ف الع%
مي ل&�%ل :ل ش0; >ق
م C02مة عامة وم� 

 
� وال%&�ج3 ال�س%ي )3(ن صفة الXا�2 الع%
ميب�Pه3 األش0اص ال-ی� >�%لX�%ث` وال
، :ال%

�%ل
ن أخ&ام  وم�افm ال,�ع 2ال% اد العلPي، فه3 >ع%ل
ن ل��ابه3 ال0اص، ل�c >ق
م
ن C02مة عامة ̂و


ن وال0,�اء وال%�لف�� واأل[�اء وغ��ه3�̂Aون الع�CP!%ال�ل4ة العامة وال.  

�ر 126و126 �� ال%اّدت (اإلشارة إلى أن وت!CرAم  w� :ان< )م� قان
ن العق
jات ال! ائ

�eي في صفة ت�� ال%�3A، ال0,��، ال�Pاب�ة، ال
ال>ة حA%ه، ذو في وم� الع%
مي ال%
�ف: ال%�ت


Xاح، [,�+ جهة في ال%�لف، الع� . األسPان والقابلة، والقXاة قXائ�ة، ال4,�+، ال!

 كان م%ا أدق وأوسع جاء ومAاف�&ه دالف�ا م� ال
قا>ة قان
ن  أنّ  مالح]&ه >%�A ما وjال&الي

 ی&
الها م?ق&ة أو م� و��فة ی&
لى م� ال%
�ف مفه
م ض%� إدراجه العق
jات، مbل قان
ن  في وارد

                                           

 قان
ن  تe0; ال�ق
ق  في الف�اد، رسالة ماج�&�� ال%&عل` القان
ن  �ل في مAاف�&ها وآل�ات الع%
م�ة الeفقات زوزو، ج�ائ3 زول�0ة )1(
،�  .30 ، ص2012  جPائي، جامعة ورقلة، ال! ائ

  .9ن
ن ال! ائي ال0اص، ال! ء الbاني، ال%�جع ال�اب`، ص أح�� ب
س�hعة، ال
ج�  في القا )2(
ال!̂�Cة ال�س%�ة لل!%ه
̂رة ال! ائ̂�ة العCد . ، ال%&X%� تP]�3 مهPة ال%
ث`2006��ف�w  20ال%?رخ في  06/02م� القان
ن رق3  4ال%ادة  )3(

� القXائي 03-06ق3 م� القان
ن ر  4ال%ادة و . تع&,� ال%
ث` ضا42ا ع%
م�ا 2006مارس 08الeادرة في  14X�%ة الPمه �%X&%ال%ادة . ال
Cة ال�س%ي العCد 2016أوت  03ال%?رخ في  07-16م� القان
ن رق3  4 �الeادرة ب&ا̂رخ  16، ال%&X%� تP]�3 مهPة ال%�افm ال,�ع 2ال% اد ال!̂

  .ال%&X%� تP]�3 مهPة ال%&�ج3 1995مارس  29الeادر في  13-95واألم� . 2016أوت  03
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 م� وت4,�قها تفع�لها م� البA< Cفي، بل ال وحCه جامCة قان
ن�ة ق
اعC وج
د م!�د أج�، إال أن بCون 

 . أشAاله ش&ى على والقXاء الف�اد م� �Cالأجل 

�و��
ن  أن 2ال
��فة، >!+ ال%&علقة 2اإلضافة إلى الA< e&0ف م�
 ال-w 2الع%ل لل�hام اال%


ن  أن كل�ا أو ج ئ�ا، معPاه اإلم&Pاع ه-ا كان عPه س
اء مPه أو ل�%&Pع [ل+A< م� الع%ل ه-ا 

� لل%
�ف، 2غg القان
ن�ة واإلخ&eاصات الeالح�ات[Pالح�ة ه-ه ع%ا إذا :ان< الeال g^
 ب&ف

 
 . شفه�ا أو :&اب�ا ذلs كان س
اء م0&; رئ�� م� صادر ني أو ب&cل�aقان

�
ن  أن >!+ أّنه غ�A< اصe&ا اإلخCان مق�A%2ال w-ه >%ارس ال��و��ف&ه، فإذا  ال%
�ف 

 >ف�C ال4Pاق ذلs خارج ال%
�ف 2ه >ق
م ما، ف%ا ما أو إدارة بلC>ة 2إقل�3 قان
نا م�Cدة الeالح�ة كان<

��� ال، أم ال�الة ه-ه في م0&; ال%
�ف ما إذا :ان ح
ل الق
ان�� وdخ&لف< 2ه، ةال�ش
  تقع وال ال


�ع عPه سA< م
ض
ع وه�   .)1(ال! ائ�w  ال%

�ع ) 2(ی&Xح لPا م� خالل ن; ال%ادة الbان�ة �م� قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه أن ال%

الف�اد في الق4اع العام، 02الف ال! ائ�w حاول أن ی
سع م� مفه
م ال%
�ف الع%
مي 2ال��Pة ل!�ائ3 


ص عل�ه في القان
ن اإلدارw، وjال-ات في ePم 
  . قان
ن األساسي لل
��فة الع%
م�ةالع%ا ه

�  اوالعلة ال&ي ت
خاهbح%ا>ة أك ��ع م� وراء ال&
سع في مفه
م ال%
�ف الع%
مي ه
 ت
ف��ال%

Xقع عل�ها، له-ا :ان م� ال< Cاء قC&إع wل�ة العامة م� أe%ح%ا>ة ال%?س�ات واإلدارات لل wور�

  .)2(الع%
م�ة ومعا�Sة :ل م
�ف وت�< أ>ة ت�%�ة ی�تc+ إحHC ج�ائ3 الف�اد ه-ا م� جهة

�ة اإلدا̂رة في ت�CیC ال%
�ف الع%
مي، ول�c ال تقف [Pل ال%��ة ال!Pائ�ة ت[Pوم� جهة ثان�ة أن ال

ه ح&%ا ه
 :-لs في ن4اق القان
ن بل :ل ما >عC م
�فا عاما وفقا للقان
ن اإلدارw، فإن ،عCPها

ول�c هPالs عCة أش0اص >�&غل
ن مPاص+ مع�Pة وال >ع&,�ون في القان
ن اإلدارw م
�ف
ن  ،ال!Pائي

sذل �Aن الف�اد ه3 ع
  .ع%
م�
ن إال أنه وفقا لقان


ن A< ه-اjو 
�ع ال! ائ�w قC حاول م�ارjة الف�اد في الق4اع العام 2�&ى ال
سائل القان
ن�ة س�اء ال%

م� ح�� ال&!̂�3 أو العقاب أو ال%&ا2عة، 2§�ة ال%�اف]ة على الeالح العام، ه-ا ما جعله >0ل; إلى 

تع̂�a ال%
�ف العام في الق4اع العام ل��%ل عCة أش0اص قC ال ت&
اف� ف�ه3 صفة ال%
�ف وفقا 

  .للقان
ن األساسي لل
��فة الع%
م�ة

                                           

  .34ع%�، ال%�جع ال�اب`، ص  ح%اس )1(
  .32 زوزو، ال%�جع ال�اب`، ص زول�0ة )2(



 

30 

�̂��ع قC سلs م�لs ال&�
ن ال%A< sاء على ذلPة ب�̂[Pة الCال&ي ت4,` قاع H�عات ال!Pائ�ة األخ

 CیCلى ت�
�ع ه
 ال-w ی&�ال��e0ة e2فة م4لقة في القان
ن ال!Pائي، وف�
H ه-ه القاعCة أن ال%


ن ه-ا ال&ع̂�a ه
 ال�ائC في A^و ،wن اإلدار
مCل
ل ال%
�ف الع%
مي 2ع�Cا ع� مفه
مه في القان

  .م0&لف ج�ائ3 الف�اد في الق4اع العام

  في ج�ائ� الف�اد ال%�و~ ال�اج+ ت�اف�ها في ال"اني: `انيلف�ع الا

هي ض%ان ح��  إن ال%eل�ة ال%�%�ة في ج�ائ3 الف�اد في قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه       

ال��� ال4,�عي للع%ل ال
��في لل%?س�ات الع%
م�ة واله�fات العامة وما تف&�ضه تلs ال�%ا>ة م� 

الء األش0اص ال-ی� >�%ل
ن صفة خاصة 2ال
اج�ات ال%لقاة عل�ه3 وحفm األمانة وج
ب عCم إخالل ه? 

ال%عه
دة إل�ه3، إذ أنه >%bل الCولة أمام العامة، وjال&الي >!+ عل�ه أن ی&�لى 2اإلخالص وال&فاني في 

�فاته eم� خالل ت sة أع%الها، وذل�M�الع%ل وأن >�A+ ال�ع+ الbقة في عCالة الCولة وح�ادها وش

لP̂ هة وال%
ض
�Mة وفقا ل%ا تP; عل�ه الق
ان�� والل
ائح 2ع�Cا ع� :ل غ�ض شe0ي ألن إس&غالل ا

� عPه ح&%ا !Pی �
ل على مآرب ش�e0ة ل%eل�&ه أو ل%eل�ة الغ�eف&ه لل���
ال%
�ف الع%
مي ل

، :%ا أن )1(إخالل 2الbقة العامة ال&ي ی
ل�ها األش0اص في الCولة وأجه تها س
اء اإلدا̂رة أو اإلق&eاد>ة

  .)2(ذلs >عC إخالال 2األم� العام


ص عل�ها في قان
ن ال
قا>ة eP%ف في الق4اع العام ال�
ف!�ائ3 الف�اد ال%�ت�cة م� ق,ل ال%

، ح�� ل
ال الeفة ال&ي )de fonction un délit( )1(م� الف�اد ومAاف�&ه هي ج̂�%ة ال%
�ف العام

� إلى ج
ه�ها غ�� أن ال�عg  ی&%&ع بها ال�0; قان
نا ما ت%�A م� إرتcاب[Pائ3 الف�اد 2ال�إحHC ج

�ة 2الق
ل أن صفة ال%
�ف الع%
مي في ج�ائ3 الف�اد هي إحHC األر:ان األساس�ة cه-ه الف Cإن&ق

  . )2(ل!̂�%ة م� ج�ائ3 الف�اد ول��< ج̂�%ة ال%
�ف العام

الع%
مي :�:�  وعل�ه ل�hام ج̂�%ة الف�اد في الق4اع العام البC م� ت
اف� صفة ال%
�ف  

 w
Pال%ع �:�ح&ى >%�A م&ا2ع&ه على  أساسي م� أر:ان ال!̂�%ة إلى جان+ ت
اف� ال�:� ال%ادw وال

، وما یه%Pا هPا صفة ال!اني أساس ج̂�%ة م� ج�ائ3 الف�اد وفقا لقان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه

                                           

لقC اخ&لف الفقه في ت�CیC ال%eل�ة ال%�%�ة في ج�ائ3 الف�اد ال&ي ی�تc,ها ال%
�ف الع%
مي في الق4اع العام، ف-ه+ رأw إلى الق
ل 2أن  )1(
  . ت�تc+ ضC ال%eالح الPقC>ة وال%ال�ة للCولةال%eل�ة ال%�%�ة هي ح%ا>ة ال%ال العام، على أساس أن ه-ه ال!̂�%ة 

- délit contre les intérêts pécuniaires au financiers de l’état -   

-André Vitu, Soustraction et détournements commis par les comptables et dépositaires publics, Juris classeur 
pénal, 1990, p 04. 

)2( Pال ،wCاد راش�  .437، ص 1976]̂�ة العامة لإلخ&الس في القان
ن ال!Pائي، مA&�ة الPهXة، القاه�ة، م
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�و� ال
اج+ ت
اف� في في ج�ائ3 الف�اد، له-ا ی&ع�� عل�Pا ت�CیC صفة ال%
�ف الع%
مي أوال�، وثان�ا ال


 اآلتي ال!اني�Pعلى ال:  

�0; ح&ى >%�A م&ا2ع&ه على أساس ج̂�%ة الإن : l"+ ت�ف� صفة ال��Oف الع��مي: أوال

م� قان
ن ) 02(الف�اد في ق4اع العام البC أن >�%ل صفة م� الeفات ال%-:
رة في ال%ادة الbان�ة 

  .)1(ناح�ةال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه، ه-ا م� 


ن ال%
�ف >�&غل لHC إحHC ال%?س�ات العامة أو اله�fات اإلدا̂رةA< وم� ناح�ة ثان�ة >!+ أن .

م� القان
ن األساسي لل
��فة الع%
م�ة ال%?س�ات واإلدارات الع%
م�ة ) 02(ولقC ع�ف< ال%ادة الbان�ة 

رات ال%�:̂ ة في الCولة اواإلد ال%?س�ات الع%
م�ة. >قCe 2ال%?س�ات واإلدارات الع%
م�ة... : "2ق
لها

 ،wم�ة ذات ال4ا2ع اإلدار
وال%eالح غ�� ال%%�: ة ال&ا2عة لها وال!%اعات اإلقل�%�ة وال%?س�ات الع%


ل
جي و:ل م?س�ة ع%
م�ة >%�A أن >X0ع Pc&م�ة ذات ال4ا2ع العل%ي وال
وال%?س�ات الع%

  . "...م�&C0م
ها ألحAام ه-ا القان
ن األساس

 sأس ال%ال أضف إلى ذل�:ل ش0; >�&غل في م?س�ة ت%لs الCولة :ل رأس%الها أو ذات ال

  .)2(ال%0&ل�، و:ل ش0; في م?س�ة خاصة ت?دw خCمة عامة

Pه في و��فة مع�Pة و:ان تع��Pه م0الفا للق
ان�� �ل�c ال�?ال ال4%�وح ما ح3A ال%
�ف ال-w ت3 تع�

  . ج�ائ3 الف�اد في الق4اع العام؟وdرتc+ ج̂�%ة م� ال%&علقة 2ال
��فة العامة والل
ائح 

، و^قCe 2ه ال�0; ال-w شاب "ال%
�ف الفعلي">4ل` على ه-ا ال�0; عCP الفقه والقXاء 

تع��Pه ال�4الن شAال أو م
ض
عا، وقال ال�عg 2أنه ال�0; ال-w ع�� تع��Pا مع��ا أو لCe< 3ر 

3(2�أنه ق�ار تع��Pه على اإل[الق(.  

  :%��  ب�� ص
رت�� ه%اوذه+ الفقه والقXاء إلى ال&


رة األولى eفي ع%له وال : ال �هي حالة ما إذا :ان تع��� ال%
�ف في ال
��فة ال&ي >�غلها ال ی?ث

ت%Pعه م� ال]ه
ر 2%]ه� ال%
�ف الع%
مي أمام العامة، عCPئ- ت��w عل�ه أحAام ج�ائ3 الف�اد في 

  .)C)4اء قC >قع عل�هاوعلة ذلs ه
 ح%ا>ة ال%eل�ة العامة م� أw إع& ،الق4اع العام

                                           

)1(  ،wر
  .9ص ، ال%�جع ال�اب`، )الق4اع العام(صفة ال%
�ف الع%
مي في ج�ائ3 الف�اد خل
في لع%
)2(  ،wCاد راش�  .438ص  ال%�جع ال�اب`،م
�، ، )1( ، العCدم!لة القان
ن واإلق&eاد ،"ج�ائ3 ال%
�ف�� ضC اإلدارة العامة"مأم
ن سالمة،  )3(eة، م�  .173ص ، 1969جامعة القاه
�عة والقان
ن، [�عة )4(̂��ة للc&اب،  ،1ع ت ح���، ال!�ائ3 ال%اسة 2الP اهة، ب�� ال̂e%ة الf21ص ، 1987اله�.  
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dع&�ار ال%
�ف الفعلي في ح3A ال%
�ف العام ه
 تأك�C على األخ- 2ال%|�ار ال%
ض
عي، و      

وال-w 2%ق&Xاه >عC ال�0; م
�فا %2!�د م�اش�ة ن�ا� إدارw عام لHC الCولة أو إحHC م?س�اتها 

العالقة ال&P]�%�ة ال&ي ت�P �jه 2ا[ال، ألن ال�4الن في ه-ه ال�الة ی&عل` �2ل
 :ان إج�اء تع�ح&ى 

�ع ال!Pائي وهي ال%eل�ة  ،ال%
�ف 2اإلدارة�ول�� له أw تأث�� على الغا>ة ال&ي یهCف إل�ها ال%

  .العامة


رة الbان�ةeم&ا2ع&ه على : ال �A%< فال ،+eP%ا في شغل ال�هي إذا :ان الع�+ في ال&ع��� م?ث

  .ت
اف�ت ش�و[ها أساس ج�ائ3 الف�اد وdن%ا على أساس ج̂�%ة أخ�H إن

�ن ال��Oف الع��مي مX&�ا: ثان(ا�l في : أنA< ف أن یال�

اف� في ال�0; صفة ال%&

 Cاص قe&ر ه-ا اإلخCeة إل�ه، ومCP�%فة ال��

ن ال%
�ف مe&0ا 2الA< أن Cمي، بل الب
الع%


ن القان
ن أو الل
ائح أو ال&P]�3 أو تف
^g م� ال�ئ�� إلى م�ؤ A< ا >!+ ال&%�� وPب�� حال&��  سه، وه

  :)1(ه%ا

ج�ات ال
��فة 2أن اكان ال%
�ف العام مe&0ا 2ال
��فة ال&ي >�غلها وأخل ب
 إذا : ال�الة األولى

الف�اد إس&�` ال%&ا2عة ال!Pائ�ة على ج̂�%ة م� مAاف�ة إرتc+ فعال إج�ام�ا یCخل في ن4اق قان
ن 


ن اA< ال العامة >!+ أن
ل%
�ف مe&0ا ��2ازة ال%ال العام ج�ائ3 الف�اد، ففي ج̂�%ة إخ&الس األم


ن ال%
�ف مe&0ا )29ال%ادة (س
اء 3A�2 ال
��فة أو �2,,ها A< ة >!+ أن
، وفي ج̂�%ة ال�ش

  .)2( )25 ال%ادة( 2الع%ل ال%4ل
ب مPه س
اء 2أداء ع%ل أو اإلم&Pاع ع� أداء ع%ل 


� 2هP%مي ع� أداء الع%ل ال
ال یPفي عPه ه-ه  وغPي ع� ال,�ان أن م!�د ت
قف ال%
�ف الع%

ه-ه الeفة على ال%
�ف ق,ل ال4P` 2ال�3A &أك�C ح�ازة ال%
�ف لوعلى القاضي أن >ق
م ب ،الeفة

وdال :ان حA%ه مع��ا >�&
ج+ الPقg ألن صفة ال%
�ف الع%
مي هي ر:� أساسي في ج�ائ3 الف�اد 

Cم �Sام ج̂�%ة أخ�H في الق4اع العام، 2إن&فائها تP&في ع� ال�0; ال!̂�%ة، ل�c ه-ا ال >عPي ع

  .ت
اف�ت ج%�ع أر:انها

كان ال%
�ف الع%
مي غ�� م0&; وdن%ا تCخل في ع%ل م
�ف آخ� وأق�3  إذا: ال�الة ال`ان(ة

ع� م!ال إخ&eاص ع%له، فهPا ال�0; رغ3 أنه >�%ل صفة ال%
�ف إال أنه ال  انف�ه ��ه خارج

                                           

  .57، ص1985ال4%,
عات ال!ام|�ة، اإلسCPÂرة، ، ال�4عة األولى، دار )ال&ي تقع مPه أو عل�ه(دمحم أح%C عابCی�، ج�ائ3 ال%
�ف العام  )1(
(2) R- Garraud ,Traité théorique et pratique du code pénal français, Tome 4, 3eme edition, Sirey, Paris, No 

1493, p 325 
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%ا ت4P,` على فعله ح3A ج̂�%ة م� ج�ائ3 ت��w في حقه ج̂�%ة م� ج�ائ3 الف�اد في الق4اع العام وdن

  .)1(األخ�H :ال��قة أو الeP+ أو خ�انة األمانة ��2+ األح
ال

�%ة >ع&,� الإن وق< إرتcاب : l"+ ت�اف� صفة ال��Oف وق� إرتVاب الفعل اإلج�امي: ثال`ا̂!

ا، فه
 ال
ق< ال-w م� خالله >%�A إسPاد لل%
�ف الع%
مي ج̂�%ة م �� ج�ائ3 ش�[ا أساس�ا وج
ه̂

الف�اد في الق4اع العام، وذلs [�قا للق
اعC العامة ال&ي ت!عل الع,�ة في ذلs ه
 ب&�CیC ما إذا :ان< 

صفة ال%
�ف مالزمة أو غ�� مالزمة لل%
�ف الع%
مي، 2%عPى آخ� هل :ان< صفة ال%
�ف 


ن ل!̂�%ة م� ج�ائ3 الف�اد أم  الع%
مي م&
ف�ة أثPاء إرتcاب الفعل اإلج�اميA%ال؟ال  

فال >%�A  ؛إذا ت,�� أن صفة ال%
�ف الع%
مي قC أل�ق< 2ال�0; 2عC وق
ع الفعل اإلج�امي 

م&ا2ع&ه على أساس ج̂�%ة م� ج�ائ3 الف�اد في الق4اع العام، وdن%ا على أساس ج̂�%ة أخ�H ت
ف�ت 

  .ج%�ع أر:انها

عCه، وdرتc+ ج̂�%ة < ع� ال�0; صفة ال%
�ف الع%
مي 2ع له أو إس&قال&ه أو تقاXب�P%ا إذا إنق

فال >%�A م&ا2ع&ه أ>Xا على أساس ج̂�%ة م� ج�ائ3 الف�اد في الق4اع العام، ألن ه-ه  ؛م� ال!�ائ3


ن ال!̂�%ة cأن ت 
�� صفة ال%
�ف الع%
مي أثPاء إرتcاب الفعل اإلج�امي، فالع,�ة ه&�األخ��ة ت


ن الفعل اإلج�امي قC وقع م�ت�4ة 2ال
��فة ل�c ل�� e2فة م�اش�ة، 2%عPى آخ� أنه ال یل م A< أن


ن هPالs إرت�ا[ا ن�,�ا ب�Pه و��j أع%ال  ؛أثPاء تأد>ة ال%
�ف أع%ال ال
��فةA< في أنA< بل

  .)2(ال
��فة

وما ت!Cر اإلشارة إل�ه أنه في حالة ما إذا دفع ال%&ه3 2إن&فاء صفة ال%
�ف عPه أو ب وال 


ه�w، فإذا أغفل ال�3A ت�إخ&eاصه 2ال
��فة، وج+ ال&�ق` م� ه-ا الCفع ال!CیC د عل�ه :ان�ه وال

��� ت
اف&�  .)3(الeفة وق< إرتcاب ج̂�%ة م� ج�ائ3 الف�اد قاص�ا إس&
ج+ الPقg ألنه >

ن0ل; أن صفة ال%
�ف الع%
مي في ج�ائ3 الف�اد 2ال��Pة للق4اع العام تع&,� ر:Pا أساس�ا 

4اع أن ی�تc+ إحHC ج�ائ3 الف�اد في الق4اع وج
ه̂�ا، إذ ل
ال ال
��فة ال&ي >�غلها ال%
�ف ما إس&

 3��ع ال! ائ�w >�اول في قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه ت
س�ع ال&!̂�العام، ه-ا ما جعل ال%


د 2ال%
�ف الع%
مي ل��%ل عCة ا وت�CیC العقاب خاصة في الق4اع العام، :%ا أنه حCد لPا ماeل%ق

و ه�fة ع%
م�ة، e2فة دائ%ة أو م?ق&ة 2أج� أو بCون أش0اص س
اء >�&غل
ن في م?س�ة ع%
م�ة أ
                                           

  .123ص ، 1969القاه�ة،  ،ش�ح قان
ن العق
jات، الق�3 ال0اص، دار الPهXة الع��jة ،م�%
د ن!�+ ح�Pي )1(
  .172، ص ال%�جع ال�اب`مأم
ن سالمة،  )2(
  .208ص  ،1998اإلسCPÂرة،  ،دار ال4%,
عات ال!ام|�ة ،)الق�3 ال0اص( ال�اذلي، قان
ن العق
jات هللا ع,C ف&
ح )3(
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�ع م� �أج�، و:ل ش0; >عC في ح3A ال%
�ف الع%
مي >ق
م C02مة عامة، والعلة ال&ي ت
خاها ال%

  .)1(األش0اص ه
 ح%ا>ة ال%eل�ة العامة م� أw إع&Cاء قC >قع عل�ها ءذ:� ه?ال

س�ا وج
ه̂�ا في ج̂�%ة م� ج�ائ3 -ل�A%< s الق
ل أن صفة ال%
�ف الع%
مي تعC ر:Pا أساjو 

�ع ل�A< 3 م
فقا في ت�CیC صفة والعقاب الف�اد، 2إن&فائها أو إنقXائها تP&في ال!̂�%ة�، إال أن ال%

ال%
�ف الع%
مي وت�ك ال%!ال واسعا عCPما ن; على :ل ش0; ی&
لى و��فة أو و:الة م?ق&ة أو 

�ع في ال%ادة الbان�ة م�  دائ%ة، فقC تل�` صفة ال%
�ف الع%
مي 2أش0اص آخ̂�� ل3�ی-:�ه3 ال%

، م%ا ت�ك للقاضي ال�ل4ة ال
اسعة في ت�CیC ما إذا :ان ال�0; ومAاف�&ه الف�ادال
قا>ة م� قان
ن 

�ع أن >�Cد ه?الء األش0اص ال-ی� �ت4P,` عل�ه صفة ال%
�ف الع%
مي أم ال، و:ان على ال%

�اد ومAاف�&ه 2ال��Pة للق4اع العام، وذلs >�%ل
ن صفة ال%
�ف الع%
مي في قان
ن ال
قا>ة م� الف

��Mة �ح&ى ال ی&�ك ال�اب واسعا لeفة ال%
�ف وdح&�اما ل%,Cأ مع�وف في القان
ن ال!Pائي ه
 م,Cأ ال

 ."ال ج̂�%ة وال عق
jة إال 2قان
ن "إذ 

  ال�)�' ال`اني

  ي العق�Dات وال�قاlة مN الف�اد وم�اف�&ه قان�نال&"�$� في Oل  أش�ال
�ال%&عل` 2ال
قا>ة م�  06/01حCیbة للف�اد %2
ج+ القان
ن رق3  إج�ام�ة�ع ال! ائ�w ص
را ت,Pى ال%


صا 2عC  2006ف,�ای�  20الف�اد ومAاف�&ه وال%?رخ في eادقة خeة األم3 م�Sعلى إتفا �ال! ائ

ال%?رخ في  128/04ال%&�Cة ل%Aاف�ة الف�اد ب&�فm وذلs 2%ق&Xى ال%�س
م ال�ئاسي رق3 

19/04/2004.  

�ورة ال&wCe ال�̂�ع والفعال لcل أشAال الف�اد،   X2 عP&إق Cق w��ع ال! ائ�
ن ال%A< جه
وjه-ا ال&


H ل&فع�ل س,ل ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه، قام ��2 القان
ن رق3 eه على األه%�ة القPا مCوتأك�

:قان
ن  ، :قان
ن م�&قل ب-اته ح&ى وdن إس&له3 2عg أحAامه م� الق
ان�� ذات الeلة06/01


ر إج�ام  إلخ،...العق
jات ال! ائ�w، قان
ن ال!%اركeه ل%�[Pن م� خالل ت
وت]ه� ذات�ة ه-ا القان


ر اإلج�ام�ة الcالس��Aة ال&ي ن]%&ها 2اقي الق
ان�� األخ�H في  م�&�Cثةeال sة ت0&لف ع� تلCیCوج

  :، وعل�ه سP&ع�ض لها تف�eال ��%ا یليه-ا ال%!ال

  الف�اد ن��افات ال%ال�ة في ج�ائ3اال ص
ر: ال%4ل+ األول

  الف�اد ج�ائ3 ال�ل
:�ة في االن��افات ص
ر: ال%4ل+ الbاني
                                           

)1( ،wر
  .8`، ص ب، ال%�جع ال�ا)الق4اع العام(صفة ال%
�ف الع%
مي في ج�ائ3 الف�اد  خل
في لع%
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  الف�اد االن��افات ال�ال(ة في ج�ائ� ص�ر: ال�-ل+ األول
 Ceافاتن�2اال >ق�w اإلدار  الع%ل ��س تP]3 &يال%ال�ة ال ماألحAاو  2الق
اعC ماالل& ا معC ال�ةل%ا 

، وم� ض%� ه-ه ال%0الفات ال%ال�ة ال�قا2ة أجه ة تعل�%ات الفةوم0 اتهام?س�و  لةو الC في وال%الي

4
w على Pأنها ت sافات، ذل�
نة له-ه االن�A%األفعال ال Cل أه3 أحb%ة ال&ي ت
وأشه�ها ج̂�%ة ال�ش

� م� ذلs فهPاك م� >ق�ن الف�اد 2ال�ش
ة و^ع&,�ه%ا bفة العامة أو ال0اصة، وأك��
االت!ار 2ال

  .م&�ادف��

إضافة إلى ال�ش
ة، فb%ة ص
ر أخ�H م� االن��افات ال%ال�ة تP%Xها قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد   

ومAاف�&ه وال&ي ال تقل أه%�ة عPها وت&%bل في سل
:�ات تع&,� م� ق,�ل ال&الع+ واالس&b%ار في 

�وع وتلقي الهCا>ا، وألن ال%ال العام ه
 أحC أه3 ا�ل%
ارد ال
��فة ون0; 2ال-:� اإلث�اء غ�� ال%

االق&eاد>ة للCولة :ان ی&
ج+ أ>Xا ح%ای&ه م� ج̂�%ة االخ&الس وjاع&�ار الeفقات الع%
م�ة أه3 

�ع ب&!̂�3 وق%ع :ل ال%0الفات وال&!اوزات ال&ي �ة للCولة فقC إه&3 ال% 
̂%P&امج ال�وس�لة ل&!��C ال,

ال&ي ح]�ها  %ال�ةالن��افات الا ه-ه، وعل�ه سP&ع�ض ل)1( ت�تc+ أثPاء إب�ام أو تPف�- الeفقة الع%
م�ة

�ع ال! ائ�w على ال%
�ف أو م� حA%ه في إ[ار قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه ��%ا یلي� :ال%

  06/01 رق� قان�ن ال:��ج+  ج�$�ة ال�ش�ة في ص�رها ال��&��ثة: الف�ع األول


ص إس&�Cاث على ال! ائ� ع%ل<eن�ة ن
 %�&!Cةال ال!CیCة 2األوضاع ت&cفل جCیCة قان

 6 في ال%?رخ 06/01 رق3 القان
ن  %2
ج+ ت!�C ما وه-ا، ج̂�%ة ال�ش
ة ب�Pها م� وال&ي وال%�&�Cثة

�  .الف�اد ومAاف�&ه م� 2ال
قا>ة ال%&عل`  2005ف,�ای

   ال�ش�ة في الق-اع العام: أوال

�ر و 126، 126ت!Cر اإلشارة إلى أن ال%
اد Aات  127مj
ة به-ه وال%&علقال! ائ�w م� قان
ن العق

رش
ة ال%
�ف :%ا اس&�Cث ج̂�%ة ، 06/01م� القان
ن رق3  25ال!̂�%ة ت3 إلغاؤها ل&ع
ض 2ال%ادة 

�ع ال! ائ�w في القان
ن رق3 ل-ا  ،الع%
مي األجP,ي وم
�في ال%P]%ات الCول�ة�على  06/01ن; ال%


ع م� ال�ش
ة، وذلs م� خالل ال%ادة Pه 28ه-ا الPام القام[Pض لل�ن
ني لcل مPها ��%ا ، وعل�ه سP&ع

  :یلي

  

  

                                           

�ع ال! ائ�w و ج�ائ3 الف�اد ، لCی�ال�اج علي بCر ا )1(̂�  .192ص  ،2017، األردن، دار األ>ام، لو ال! ء األ، آل�ات مAاف�&ها في ال&
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 ج�$�ة رش�ة ال��Oف الع��مي .1

&ه، ن!C أنه Aاف�ال%&عل` 2ال
قا>ة م� الف�اد وم )1(06/01 رق3 م� القان
ن  225ال�ج
ع إلى ال%ادة 

ن; في الفق�ة األولى م� ه-ه ال%ادة على ال!̂�%ة ال�ل,�ة وهي ج̂�%ة ال�اشي، أما في الفق�ة الbان�ة 

 �^%ة اإل>!اب�ة وهي ج̂�%ة ال%�ت�ي، و^&Xح م� خالل ه-ه ال%ادة جل�ا أن مPها، فقC ن; على ال!

�ع ال! ائ�w أخ- 2%-ه+ ال!̂�%ة الPbائ�ة ح�� فeل ب�� ج̂�%&ي ال�ش
ة�و^�&�ف م� خالل  ،ال%


w لcل ج̂�%ة على حHC، وه-ا ما >!علPا ن�&P&ج أن Pوال%ع wال%اد ��P:�ن; ال%ادة ال%-:
رة ال

eف w��ع ال! ائ�  .ل م� الPاح�ة ال%
ض
�Mة ب�� ال!̂�%&��ال%

sى أنه  ،إلى جان+ ذلPمي، 2%ع
�ع ال! ائ�w أنا� ج̂�%ة ال�ش
ة 2ال%
�ف الع%�نالحm أن ال%


jها ن
ع �,Cو أن �Mارة ال%
�ف الع%
مي > ت&
ف� صفة ال�0; ال%�ت�ي في ال%
�ف الع%
مي ̂و

لقان
ن اإلدارw أم 2%عPاها ال
اسع 2%عPى أن م� الغ%
ض، فهل ت?خ- 2%عPاها ال�X` وفقا ل%ا جاء في ا

fلف م� ه�Aل ش0; م: 
ت الCولة ب&قC>3 خCمة ع%
م�ة، ول�c 2ال�ج
ع إلى اال%
�ف الع%
مي ه

�ر،  126، 126وم� خالل ال%
اد ال! ائ�w قان
ن العق
jات Aج+ ال%لغاة 2 127م
 رق3 القان
ن %

�ع 2ال%عPى ال
اسع ح�� عCد صفات ال�الف ال-:�، ن!C أن ال%
�ف الع%
مي أخ-ه 06/01�ا ال%


ن ال%�ت�ي في ال%
�ف، A< ن، 2أن
%A�%صاح+ وال>ة ن�اب�ة، [,�+، قاضي، :ات+ ض��، ال

  .)2(ال0,�اء

�ع ال! ائ�w وفقا ل%ا جاء في ص�اغة ال%ادة �قC  06/01 رق3م� القان
ن  25وصف
ة الcالم أن ال%

ه-ه ح�� نeّ<  ،ال%&�Cة لل
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&هأخ- 2ال&ع̂�a ال-w جاءت 2ع اتفا�Sة األم3 

  .)3(مPها على صفة ال%�ت�ي وأل�ق&ها 2ال%
�ف الع%
مي 15في ال%ادة األخ��ة 

أو  ,�ةلال� وال�ش
ة اإل>!اب�ة، ال�ش
ة %اهو  ص
رت�� في الع%
مي ال%
�ف رش
ة �هت]وjه-ا،     

  :، :%ا یليال%�ت�ي ال%
�ف ج̂�%ة


ص ال!̂�%ة sلت يه: إلl"اب(ةا ال�ش�ة ج�$�ة. أeP%ن ال م� 25/1 ال%ادة في اه�لع ال
 رق3 قان

2�Aل اهإ>ا هم�&�قة أو م�P غ�� م̂ ة ع%
مي، م
�ف ىلع ش0; ع�ض في وت&%bل 06/01 

� 2أداء >ق
م لcي آخ� ش0; أو :�ان ال%
�ف أو لeالح لeالح ذلs كان س
اء م�اش� م�اش� أو غ�

 العام ال!Pائي القCe ال!̂�%ة إال ب&
ف� -هه تق
م وال ،هواج�ات م� ع%ل أداء ع� ع%ل أو االم&Pاع
                                           

  .ال%&عل` 2ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه 06/01 رق3 م� القان
ن  25ال%ادة ) 1(
  .85 ، ص2004 ال! ائ�، ، م-:�ات في القان
ن ال! ائي ال! ائ�w، دار ه
مة،-م -األس&اذ ب� وارث) 2(
  . 2003لعام  اتفا�Sة األم3 ال%&�Cة ل%Aاف�ة الف�اد وال
قا>ة مPه) 3(
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w-ن  ال
c&م� ی  w�ePيء ونف� دة،راواإل 3لالع ع� تق
م إذا ان&فى ال األخ�H  الف�اد ئ3�ال! 2ال��Pة ال

�ePدةراواإل 3لالع ع.  

��%�A ال�:� عPاص� أما       ،wها في [ل+ ال%ادe�0ف ( ال!اني تل�
أو ق,
له ، )الع%
مي ال%

 . )1(عPه أع%ال و��ف&ه أو االم&Pاع م� ن]�� �Sامه 2ع%ل م̂ ة غ�� م�&�قة


ل على 2§�ة ال%
�ف ع� صادرة مPف�دة إرادة فه
 تع,�� ع� ال�ش
ة [ل+ فأما      eمقابل ال� 

 . مع�� 2ع%ل ال�hام ع� مع�� أو ام&Pاعه 2ع%ل ن]�� �Sامه


ن [ل�ا �?ول�ة ال!Pائ�ة،ال4ل+ في �Sام ال% تأث�� ل�Aلال و       A< أن sفي ذل w
&���ك&اب�ا أو  


ن ص̂��ا أو ض%�Pا، وس
ء قامA< ال!اني 2ال4ل+ شفه�ا أو Cف�ه أو عهPال%ه%ة إلى ش0; به-ه ل 

�  .)2(2اس%ه ول��ا2ه آخ


ن قC ل�hام ال!̂�%ة، تc%� في أن ال%
�ف 2ال4ل+ االك&فاء م� وال�A%ة      A< 2فعله ه-ا � ع� ع,

یلقى  ل3 ول
 ح&ى فال!̂�%ة تق
م وjال&الي واس&غاللها، بها لالت!ار ك�لعة و��ف&ه وع�ض إج�ام�ة �ةنف�

�وع وهPا ال ف�ق ب�� ال�اجة، ذw م� ق,
ال ه-ا ال4ل+� .ال&امة وال!̂�%ة ال

   ��أ ال-م وال��hقة أن األمPأن ت �A%< هPات في الع%ل عj
 ذلs االتفاق ال-e�< wل إث�ات ه
 صع

على االتفاق  الCل�ل إقامة ال�هل م� >!عل ال%�ت�ي للع4اء g�S وال%�ت�ي، فإذا :ان ال�اشيب�� 


ن  2�يء م!�د وعC على قائ%ة ال�ش
ة الع�A، إذا :ان<على ب�Pه%ا، فإنه و A< ما، فإن إث�ات االتفاق

 صاح+ مع تعاقC على أن ال%
�ف الCل�ل االتهام أن ت3�h سل4ة على ��!+ األم
ر، أصع+ م�

 . عل�ه ع�ض ما وق,ل ال%eل�ة،

� وأما   ePاني العbال �:�
ن للA%ال wل :ال%اد
ال%̂ ة غ��  الع%
مي ال%
�ف ف�&%bل في ق,

 على الق,
ل، شAل على ی4P,` آنفا ال4ل+ شAل 2�أن ق�ل وما ال�اشي، عل�ه ال%�&�قة، ال&ي ع�ضها


ن له-ا أنهA< ال � 2ق,
له ال%
�ف ت]اه� جC>ا، فل
 إذا :ان ال�ش
ة إال �Sام ج̂�%ة في اع&�ار األخ�

 ال%
�ف ال�ش
ة في شأن ج̂�%ة تق
م ال م&ل��ا عل�ه الg�h ال�ل4ات م� ال�اشي، ح&ى >%�A لع�ض

  .)3(ال�اشي على الg�h في إرادته ات!ه< إلى ال%�اعCة ألن

                                           

  59 . ال%�جع ال�اب`، صال! ء الbاني، أح�� ب
س�hعة، ال
ج�  في القان
ن ال! ائي ال0اص،  )1(
)2( �- ، جامعة ح���ة ب� ب
علي ال�لفان�ةواإلن� االج&%ا�Mة للCراسات األكاد>%�ة ال%!لة ،"الف�اد مAاف�ة في قان
ن  ال�ش
ة"، ف�قاق مع%

�  43 . ص ،2011، 2، العCد 3ال%!لC ، ال! ائ
  .199-198، ص ال%�جع ال�اب`، ال�اج علي بCر الCی� )3(
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� وأما       ePالع �
ن لل�:� اآلخA%ال wال%اد: wة أCالفائ wفعة أP%ل في الb%&عى ال-م ال%قابل ف��< 

ال%̂ ة  2�أن ق�ل ك%ا ،"ال%̂ ة غ�� ال%�&�قة" ب 25/2ال%ادة  عPه ع,�ت وقC ال%�ت�ي إل�ه، ال%
�ف

  .ال�ش
ة ج̂�%ة على ی4P,` اس&غالل الPف
ذ ك!̂�%ة إساءة اس&غالل ال
��فة غ�� ال%�&�قة في ج̂�%ة


ن مقابل ه-ه ال%̂ ة ه
 �Sام ال%
�ف     A^2أداء و  wاعع%ل أP&رج ع%ل، ع� االمCPأع%ال  ض%� ی

�[ة ضا�2 و��ف&ه، ومbاله�� ع� ام&Pاعه مقابل رش
ة ی&لقى ال-م ال�� ت�̂Xل�ائ` م0الفة م� 

 . ال��ارة

�w  ت
اف� جPائي كقCe ت&4ل+ فهي قCe>ة، ج̂�%ة ال�ل,�ة ال�ش
ة كان< ول%ا   ePكالعل3، اإلرادة ع 


نة أعاله، إل�ها ال%�ار ال�ل
:�ة %]اه�ال أحC ال%�ت�ي إلى إت�ان إرادة أw ات!اهA%وال �:�ال%ادw،  لل

�ف ن�ةePأن ت +!   .)1(ال&%لs أو االن&فاع 2قCe ال%̂ ة غ�� ال%�&�قة على الفاعل إلى االس&�الء ̂و


ص الفعل 
هو : U(ةلال� ال�ش�ة ج�$�ة-بeP%ن  م� 2 /25 ال%ادة فيل�ه ع وال%عاق+ ال
 ال
قا>ة قان

م�اش� أو  2�Aل م�&�قة غ�� م̂ ة الع%
مي أو ق,
ل ال%
�ف +ل[ في ت&%bل هومAاف�& الف�اد م�

�   .اهعP هأو ام&Pاع هو��ف& أع%ال م� 2ع%ل ه�Sام مقابل م�اش�، غ�

 العامة، ال
��فة ة اهبP ت%� ال&ي األفعال أخ4� م� تع&,� الع%
مي ال%
�ف رش
ة أن ال��hقة

 %الفc 2%قابل، العامة 2الC0مات د�ااألف إلن&فاع �و[اش تXع ل%ا القان
ن  أحAام Cارهت?دw إلى إ  ك%ا

�� %الك ال0اصة ل�&هل%e لهاواس&غه ب
��ف& ال%
�ف تاج�م� أجل )2(الCولة ��ةه وضعف< الف�اد ان&

��&��ع ال! ائ�w أن ی&
ف� ه-ا ل3 >� ال-w ال�اجة أو ال%eل�ة eاح+2 مع�Pة صفة الفاعل لHC ال%

 .عل�ه إ>اها أو ع�ضها 2%̂ ة غ�� م�&�قة أو >%�Pه الع%
مي ال%
�ف ب
عC إما >ق
م

4
ق ال%ادة      Pح ال�ا2قة، وم� مX&ا یPل �
نة العPاصA%ة، ال%� ال%ادw وال%&%bلة في ال�:� لل!̂

 وهي لل%
�ف، بها ال%̂ ة غ�� ال%�&�قة أو م�Pه أو ح&ى وعCه 2ع�ض ال�اشي �Sام ال-w ی&4ل+

 .) 3(2003عام لالف�اد  ل%Aاف�ة ال%&�Cة األم�S 3ةاتفا نف�ها ال&ي تP%X&ها ال|�ارات


ن م�      A< �%X&ات ل3 یj
� إلى أن قان
ن العق�� فعل >!�م نeا ال%ه3 في ه-ا ال%قام أن ن

س
اء في قان
ن العق
jات أو ح&ى في  وذلs الق
ان��، 2ال%&Cخل في 2عg >�%ى ال
س��، أw ما

                                           

   .41 ص، 1992ال! ائ�،  ق�P�4Pة، ال�ع�، دار م�4عة ال0اص، الق�3 العق
jات، قان
ن  ش�ح 2ارش، سل�%ان )1(
)2( +�,] ،3��ع في ل�ش
ة ال%�&�Cثة 
رةالe أحالم، 2%ةراد م̂̂� قان
ن  تe0; القان
ن، في ال%اس&� ادةهش ل�Pل م-:�ة ئ�w، اال! ال&

  .58 ص، 2016ال! ائ�،   قال%ة، جامعة ال��اس�ة، 
ملوالع ال�ق
ق  �ةلك األع%ال،

  .2003عام لالف�اد  ل%Aاف�ة ال%&�Cة األم3 اتفا�Sة م� 15ال%ادة  )3(
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ر في  ،06/01 رق3 القان
ن eع،وما ه-ا إال ق�̂� >قل ال ال
س�� أw ال%&Cخل أw ال�ائ� ذلs أن ال&

   .)1(أفل�ا في ارتcاب ال!̂�%ة ل%ا ب�Pه%ا س|�ه ل
ال رj%ا وال%�ت�ي، بل ال�اشي ه�م�bل ع� إج�اما


عه عCم >عPي ال ال�ش
ة لل
س�� في ج̂�%ة القان
ني ال%�:  ذ:� غ�� أن عCم      Xوفقا للعقاب خ 

 أحال< ال&ي م� قان
ن العق
jات 42لل%ادة  ش̂�Aا في ال!̂�%ة وفقا >عC فال
س�� لل&!̂�3، للق
اعC العامة


ص 2ال%�ار:ة ال%&علقة األحAام ت4,`": یلي ما على بePها 52 ال%ادة عل�هاeP%ن  في عل�ها ال
 قان


ص ال!�ائ3 على العق
jاتeP%ن  ال
 ".)2(عل�ها في ه-ا القان


ص أما      e02 �:�
w  الPت& ال%ع w-ة، فهيال%�
w  ال�:� عPاص� مع ت&ف` 4ل�ه ه-ه ال!̂Pال%ع

�w  ت
اف� ت&4ل+ ال�ل,�ة، وعل�ه فهي ج̂�%ة ال�ش
ة فيePأن ت&!ه كاإلرادة، العل3 ع wاشي  إرادة أ�ال

العل�ا  ال%�A%ة ال!̂�%ة وفي ه-ا قX< عPاص� A2افة عام وه
 اإلع4اء أو الع�ض أو ال
عC إلى فعل

4�ا العقاب إال إذا :ان م� >عفى ال ال�اشي ":2أن Xاب على مcة ارت%� ل�� في اس&4اع&ه 2ق
ة ال!̂

 . م� قان
ن العق
jات ال! ائ�w   48   ال%ادة ألحAام وفقا مقاوم&ها

�ع ال! ائ�w في :ل&ا وحCها فقC العق
jات، ع� أما   �
رت�� ال%eة( ال
 اإل>!اب�ة، ال�ش
ة ال�ش

� م� �في ال�� 25ح�+ ال%ادة وت&%bل  ،)ال�ل,�ة�
ات، سP&�� إلى عPامة س� 200.000 م� وjغ

 .[,�|�ا شe0ا الفاعل ه-ا إذا :ان دج،  1000.000ج إلى .د


^ا، شe0ا أما إذا :ان    Pعاق+ مع���ر 18ال%ق�رة في ال%ادة  2العق
jات Aات  مj
م� قان
ن العق

 لل�0; ال%ق�رة للغ�امة eىاألق ال�C م�ات م�ة إلى خ%� w ال! ائ�w وال%&%bلة في الغ�امة ال&ي ت�او 

 .تc%�ل�ة 2عق
jات ال�3A إضافة إلى ج
از ال4,�عي،

  �األولى  ال%� ة ت�ت��: ه%ا 2%� ت�� ال!�ائ�h2 3ة ع� ت%&از ال�ش
ة 2ال%الح]ة 2أن ج̂�%ة وجCی

ال%ادة  عل�ه نe< ما ص
رها ال�ش
ة في م0&لف على ت4,` ح�� الع%
م�ة، الCع
H  02اص�ة تقادم

50  
 الف�اد الع%
م�ة في ج�ائ3 الCع
H  تقادم 2عCم تقXي وال&ي ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&هم� قان

 ت4,` ال�االت م� ذلs غ�� ال!̂�%ة إلى ال0ارج، وفي عائCات ما إذا ما ت3 ت�
^ل عام في حالة ب
جه

   .أحAام قان
ن اإلج�اءات ال! ائ�ة

�ر 08 وjال�ج
ع إلى ال%ادة      Aا م� ال": أنه على ءات ال! ائ�ة ال! ائ�w، تP;م� قان
ن اإلج

  ".2ال�ش
ة ال%&علقة وال!Pح 2ال&قادم في ال!Pا>ات الع%
م�ة الCع
H  الCع
H  تPقXي
                                           

  .202، ص �جع ال�اب`ال%، ال�اج علي بCر الCی� )1(
�%ي، حPان )2( ، القXائي االج&هاد م!لة ،"ومAاف�&ه الف�اد م� 2ال
قا>ة &عل`ل%ا  01 / 06رق3 القان
ن  م�  25ال%ادة أحAام في ق�اءة "ب�̈ا

�ة،  جامعةA�2 دCالع ،�   .142 ، ص2009، 5ال! ائ
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 .لل&قادم قابلة غ�� ال�ش
ة عل�ه، فإن ج̂�%ة وPjاء


ق 4ال%P هي أن العق
jات الف�اد، ج�ائ3 2اقي ع� ال�ش
ة ج̂�%ة بها الbان�ة ال&ي ت&%�  أما ال%� ة    

�ر م� قان
ن اإلج�اءات  612 ال%ادة عل�ه ل%ا نe< لل&قادم وفقا ال!̂�%ة غ�� قابلة بها في ه-هAم

 w� .)1(ال! ائ�ة ال! ائ

�ع ج�م ل�هوع� g�hال g�h أو م�اولةال 2غ�ض الع%
مي ال%
�ف2ه  >ق
م فعل كل ال%

� P%2اس�ة اهن
ع كان %اهم أج�ة أو مPفعة م�اش�ة م�اش�ة أو غ�� e2فة أو لغ��ه هلPف��Xاءأو  ت�� إج

 �ة أو ال%?س�اتلال%� الCولة أو ال!%اعات 2اس3 �`لصفقة أو عقC أو م م أو تPف�-�اإب قCe مفاوضات

 وال&!ارw أو ال%?س�ات الPeاعي ال4ا2ع ذات الع%
م�ة اإلدارw أو ال%?س�ات ال4ا2ع ذات الع%
م�ة

 .)2(االق&eاد>ة الع%
م�ة

 ال
اج+ الeفة م� جعل قCه ومAاف�& الف�اد م� ال
قا>ة ان
ن ق أن الCeد -اه في >الحm ما

 � ال%
�ف آخ� وj&ع,�� الع%
مي، الع%
م�ة ال%
�ف الeفقات في �ش
ةلل ال%�تc+ ال!اني في اهت
اف


ه العام �:�   .)3(عامة الف�اد ئ3�اوج خاصة ال�ش
ة ج̂�%ة في ال%ف&�ض ال

4�ح في ه-ا الCeد >A%� في  < Cق w-ة  إن ال�?ال ال%�مHC ت��X` أو ت
س�ع قائ%ة ال!Pاة في ج̂

�ع في قان
ن العق
jات �ألش0اص ال-ی� ام� خالل ال%
اد ال%لغاة  ال! ائ�w ال�ش
ة، ��عC أن عCد ال%

 
2|�ارة ال%
�ف  06/01 رق3 م� القان
ن  25ف� ف�ه3 صفة ال%�ت�ي، إال أنه اك&فى في ال%ادة ات&

  .الع%
مي

�ع قC وسع ن�H أن ،إن في تقCی�نا ال0اص�ف� ف�ه3 صفة اقائ%ة األش0اص ال-ی� ت&
  م� ال%

� في ال%
اد ال%لغاة م� قان
ن العق
jات فإن eة على س,�ل ال�fالف sد تلCع Cي، فإن :ان ق�ال%�ت

شA< ;0لف ب&قC>3 خCمة ) م
�ف(ح�� أن :ل  06/01م� القان
ن  25األم� >0&لف في ال%ادة 

��ه صفة ال%�ت�ي م&ى  ع%
م�ة وjاألح�H :ل ش0; تعP�ّه جهة �ع%
م�ة لل�hام 2ع%ل مع�� ت&
ف

  .)4(ت
اف�ت أر:ان ه-ه ال!̂�%ة

                                           

  .203، ص ال%�جع ال�اب`، ال�اج علي بCر الCی� )1(
�%ي، حPان )2(    .143 ، صال%�جع ال�اب` ب�̈ا
 جPائي قان
ن  تe0; القان
ن، في ال%اس&� شهادة ل�Pل م-:�ة ،تCخل القXاء ال!Pائي ل%
اجهة ج�ائ3 الف�اد ن
ال، م�ع
دان ة،���Mاوw ل�ل )3(

  .43، ص 2018 ال! ائ�، ،-وزو ت� w  – مع%�w  م
ل
د جامعة ال��اس�ة، والعل
م ال�ق
ق  كل�ة إج�ام�ة، وعل
م

  . ومAاف�&ه الف�اد م� 2ال
قا>ة &عل`ل%ا 06/01ب م� القان
ن /02ال%ادة ) 4(



 

41 

�ع ال! ائ�w قC ن; في ال%ادة  ،إلى جان+ ه-ا�على أن  06/01م� القان
ن  25ن!C أن ال%

 

ن م� واج�اته، ف%اذا لA< اع ع� ع%لP&م� قام 2ع%ل أو االم 
ال%
�ف ال%&ا2ع 2!̂�%ة ال�ش
ة ه

 
  .�ف م̂ ة غ�� م�&�ّقة ع� ع%ل ال یCخل في اخ&eاصه؟تلقى م


ن م�ت��ا ول
 :ان الع%ل ال%4ل
ب أداؤه خارجا ع� اخ&eاصه A< ف�
هPاك م� ی�H أن ال%

، واألم� >0&لف )1(ال�e0ي، ولP%2 �cاس�ة و��ف&ه م%ا >�هل األم� أمامه م� أجل أداء ه-ا الع%ل

قة به-ه ال
��فة أw ما >ع�ف 2ال%
�ف ال
ه%ي، إذا ان&�ل ش0; صفة ال%
�ف في ح�� أنه ال عال

ق
م ب&لقي رش
ة مقابل وع
د وه%�ة م� أجل ال�hام 2ع%ل أو االم&Pاع ع� ع%ل، ففي ه-ه ال�الة  ̂و


ن أمام ج̂�%ة نe+ واح&�الc2(ن(.  

وجاء في ق�ار ال%!ل� األعلى 2�أن ه-ه الق�Xة أن :ل م� ت
صل إلى اس&الم أو تلقي أم
ال أو 

إما 2اس&ع%ال أس%اء أو صفة :اذ2ة أو سل4ة خ�ال�ة، >عCّ م�ت�cا ل!̂�%ة الeP+ و^عاق+ على  مPق
الت

  .ال! ائ�w  م� قان
ن العق
jات 372ه-ا األساس وفقا ألحAام ال%ادة 

!Cر بPا اإلشارة إلى أنه ال >%�A ال&ePل م� ج̂�%ة ال�ش
ة ت�< غ4اء أw ع-ر :أن یCعي تك%ا 

�اشي أن هPاك أس�اب دفعال ،`�ال%�A%ة العل�ا ب&ا̂رخ  وه-ا ما أكC عل�ه ق�ار&ه إلى ان&هاج ه-ا ال4̂

م� ال%ق�ر قان
نا أن " :)3( ح�� جاء في ه-ا الق�ار ما یلي 77162في ق�Xة رق3  12/04/1992


ن الغ�ض مPها اإلرشاA< ها م� ال% ا>ا أو اس&!اب ل4ل�ات� ءكل م� یل!أ للع4ا>ا أو اله�ات أو غ�


ل على مeم�ة ی&�%ل ال%�?ول�ة ال! ائ�ة، وال >عفى لل�
 ا>ا أو مPافع أو خCمات ت%�Pها ال�ل4ة الع%

م� قان
ن  48م� العق
jة إال ال�0; ال-w اض4�ته إلى ارتcابها ق
ة ال ق,ل له بCفعها وفقا لل%ادة 

  ."ال! ائ�w  العق
jات

  رش�ة ال��OفNL الع��مNLL األجان+ وم�Oفي ال��BEات ال�ول(ة .2

ج̂�%ة ال�ش
ة  �06/01 ب�� أه3 ال!�ائ3 ال&ي تP%Xها قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه رق3 كان م

  .)4(وال&ي لها عCّة ص
ر م� ب�Pها رش
ة ال%
�ف الع%
مي األجP,ي وم
�ف ال%P]%ات الCول�ة

                                           

  .143 ، ص2000 ال! ائ�، ع,C ال%!�C زعالني، قان
ن العق
jات ال0اص، م�4عة الcاهPة، )1(
)2 (Xار ال%!ل� األعلى، ق�  .266 ، ص1990، ال! ائ�، (1) عCد، الال%!لة القXائ�ة ،10/01/1984ب&ا̂رخ  �28460ة رق3 ق
  .271 ، ص1994، ال! ائ�، (1) عCدال، ال%!لة القXائ�ة، 12/04/1992، ب&ا̂رخ 77162ق�ار ال%�A%ة العل�ا، ق�Xة رق3 ) 3(
  .43، ص ال%�جع ال�اب` ن
ال، م�ع
دان ة،���Mاوw ل�ل )4(
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�ع ال! ائ�w في القان
ن رق3 �
ع م� ال�ش
ة، وذلs م� خالل  06/01ح�� ن; ال%Pعلى ه-ا ال

ل&�اؤل ما ه
 اإل[ار القان
ني ل!̂�%ة ال�ش
ة ال%�ت�cة م� [�ف لمPه، وه
 ما یCفعPا  28ة ال%اد

  .ال%
�ف الع%
مي األجP,ي وم
�في ال%P]%ات الCول�ة؟

  مفه�م ال��Oف الع��مي األجUEي وم�Oفي ال��BEات ال�ول(ة .أ 

ل&4�ق إلى تع̂�a ت�&Cعي دراسة رش
ة ال%
�ف الع%
مي األجP,ي وم
�في ال%P]%ات الCول�ة ا

 ال%
�ف الع%
مي األجP,ي وم
�في ال%P]%ات الCول�ة، وال&4�ق إلى ص
رها، وال��� ع� أر:انها

  .والعقاب ال%ق�ر لها

 ات ال�ول(ة�BEفي ال�O�  تع�$5 ال��Oف الع��مي األجUEي وم

�ع ال! ائ�w ال%
�ف الع%
مي وذلs في ال%ادة ال�ا2عة م� القان
ن �ی&X%�  06/03ع�ّف ال%

كل ع
ن ع�� في و��فة ع%
م�ة دائ%ة ورس3 في " :القان
ن األساسي العام لل
��فة الع%
م�ة على أنه

 wی&3 "رت�ة ال�ل3 اإلدار w-اء ال��ع ، )1(خالله تb,�< ال%
�ف في رت,&هم� ، وال&�س�3 ه
 اإلج�وال%

فع�فه  ؛األجP,يال! ائ�w لA< 3&في ب&ع̂�a ال%
�ف الع%
مي إّن%ا ت4�ق ل&ع̂�a ال%
�ف الع%
مي 

�|�ا أو تPف�->ا " :على أّنه 06/01 رق3 ج م� القان
ن  /%22
ج+ ال%ادة ̂�كل ش0; >�غل م�ePا ت

ا أو قXائ�ا لHC بلC أجP,ي، س
اء :ان مع�Pا أو مP&�0ا، و:ل ش0; >%ارس و��فة ع%
م�ة  أو إدا̂ر

  .)2("لeالح بلC أجP,ي، 2%ا في ذلs لeالح ه�fة ع%
م�ة أو م?س�ة ع%
م�ة

 ��ع ال! ائ�w لل%
�ف الع%
مي األجP,ي أّنه قC تأث�وما >الحm على ال&ع̂�a ال-w قCمه ال%

اتفا�Sة مAاف�ة رش
ة ال%
�ف�� الع%
م��� األجان+ في ال%عامالت ال&!ا̂رة  قCم&ها 2ال&ع̂�فات ال&ي

%2
ج+ اح&فmح�� ، )3( 1997لعام  الCول�ة w��ع ال! ائ�ال
ارد في  بPف� ال&ع̂�a ،ب/2ال%ادة  ال%

أw " :اتفا�Sة مAاف�ة رش
ة ال%
�ف�� الع%
م��� األجان+ في ال%عامالت ال&!ا̂رة الCول�ة على أنه

ا أو قXائ�ا لHC بلC أجP,ي، س
اء أكان مع�Pا أو  �|�ا أو تPف�->ا أو إدا̂ر̂�ش0; >�غل م�ePا ت

                                           

)1(  �  .، ی&X%� القان
ن األساسي العام لل
��فة الع%
م�ة06/03م� رق3 ألا أن]
  .&عّل` 2ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&هال% 06/01قان
ن رق3 ال) 2(
اع&%Cتها ، مP]%ة ال&عاون االق&eادw وال&P%�ة معاهCةهي  اتفا�Sة مAاف�ة رش
ة ال%
�ف�� الع%
م��� األجان+ في ال%عامالت ال&!ا̂رة الCول�ة )3(

�� الbاني 21مP]%ة ال&عاون وال&P%�ة في ال%�Cان االق&eادw، في ̂�ع� [̂�`  الCول الPام�ةفي  الف�ادتهCف إلى ال�C م� و  1997ن
ف%,� /ت
 Cات ضj
�:ات العاملة في ال,لCان األعXاء في االتفا�Sة ال�شاوw ت�!�ع العق�هCفها ه
 خل` . في ال%عامالت ال&!ا̂رة الCول�ة ال&ي تق
م بها ال

  .تcاف? الف�ص 2�Aل ح�hقي في ب�fة األع%ال ال&!ا̂رة الCول�ة ال�
م
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ح جهاز ع%
مي أو مP&�0ا؛ وأw ش0; >%ارس و��فة ع%
م�ة لeالح بلC أجP,ي، 2%ا في ذلs لeال

�أة ع%
م�ةP1("م(.  

�لعام اتفا�Sة األم3 ال%&�Cة ل%Aاف�ة الف�اد  ال%ق�ر في ال%
�ف الع%
مي األجP,يب&ع̂�a  ك%ا تأث

2003 Cف&ه ال%ادة األولى ، فق��|�ا أو " :ال�ا2عة على أّنه تهافق� في ع̂�أw ش0; >�غل م�ePا ت

ا أو قXائ�ا لHC بلC أجP,ي،  س
اء :ان مع�Pا أو مP&�0ا، أو أw ش0; >%ارس و��فة تPف�->ا أو إدا̂ر

�أة ع%
م�ةPمي أو م
  .)2("ع%
م�ة لeالح بلC أجP,ي، 2%ا في ذلs لeالح جهاز ع%


مة وتق��%اتها الف��Mة م� و[�Pة وم�ل�ةAات ال�^
قCe 2ال,لC األجP,ي ج%�ع م�&  أّما .)3(̂و

أو :ل ش0; تأذن له م?س�ة م� ه-ا  ��قCe 2ه :ل م�&C0م دولي ،م
�في مP]%ة دول�ة ع%
م�ة

�ف ن�ا2ة عPهاe&4("الق,�ل 2أن ی(.  

م� قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد  28وهي تعC ص
رة م%� ة لل�ش
ة، نe< على أحAامها ال%ادة 

  .06/01 ومAاف�&ه


رة ال&قل�C>ة ل!̂�%ة  eعلى نف� ال mحاف Cع ق��وما >الحm م� خالل ت�ل�ل ه-ه ال%ادة أن ال%


نة له-ه ال!̂�%ة وال!CیC ال�ش
ة الA%ي م� ح�� األر:ان الP]
�ت�cة م� [�ف ال%
�ف الع%
مي ال%

  .ال
ارد في قان
ن مAاف�ة الف�اد ی&عل` e2فة ال!اني

  :، وه%اح�� أورد ص
رت�� لeفة ال!اني

فهل ی&3 ت�CیCها  ،شAال ح
ل :� �ة ت�CیC ه-ه الeفةوهPا یPعقC اإل: صفة م�Oف ع��مي أجUEي -أ

�ع ال,لC ال-w یP&%ي إل�ه ال!انيوف` ا̂��ع ال! ائ�w أم وف` ت̂�  .؟ل&ع̂�a ال
ارد في ال&

، فقC ع�ف< )5(م� قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه) ج(في الفق�ة  02وjال�ج
ع إلى ن; ال%ادة 

ه-ه األخ��ة ال%
�ف الع%
مي األجP,ي وف` ما جاءت 2ه اتفا�Sة األم3 ال%&�Cة ل%Aاف�ة الف�اد 

�  31ل%?رخة في واj
ا أو : ":ال&الي، 2003أك& �|�ا أو تPف�->ا أو إدا̂ر̂�كل ش0; >�غل م�ePا ت

                                           

  .2003 عاماتفا�Sة األم3 ال%&�Cة ل%Aاف�ة الف�اد، ) 1(
)2 ( �  .1997اتفا�Sة مAاف�ة رش
ة ال%
�ف�� الع%
م��� األجان+ في ال%عامالت ال&!ا̂رة ل�Pة أن]
  .1997لعام  ب م� اتفا�Sة مAاف�ة رش
ة ال%
�ف�� الع%
م��� األجان+ في ال%عامالت ال&!ا̂رة الCول�ة/ال%ادة األولى فق�ة ) 3(
� ع [العلال .ال%&عل` 2ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه 01/ 06م� القان
ن د  /فق�ة 2أن]� ال%ادة ) 4(bي  لىأك,Pمي األج
تع̂�a ال%
�ف الع%

�، جامعة :�jالء، :ل�ة "م!لة رسالة ال�ق
ق ، "ت!̂�3 ال�ش
ة في القان
ن الCولي"صالح ج,�� ال�e�eي، : وم
�في ال%P]%ات الCول�ة أن]
 
  .83 ، ص2013الع�اق، ن، القان

  .ال%&عل` 2ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه 06/01م� القان
ن رق3  2أن]� ال%ادة  )5(
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 Cالح بلeم�ة ل
قXائ�ا لHC بلC أجP,ي س
اء :ان مع�Pا أو مP&�0ا و:ل ش0; >%ارس و��فة ع%

  ".أجP,ي، 2%ا في ذلs لeالح ه�fة ع%
م�ة أو م?س�ة ع%
م�ة


د م� صفة : لع��م(ةصفة م�Oف في ال��BEات ال�ول(ة ا -بeل ال%ق
%�A إدراج ت�اؤل ح ̂و


رة ال!CیCة لل&!̂�3 هل ه
 ال%
�فeف في ه-ه ال�
أم ال%
�ف الع%
مي ) fonctionnaire( ال%

)public agent(؟.  


د ه
 ال%
�ف في ن]� ال%P]%ات الCول�ة الع%
م�ة ول�� ما ه
 وارد ض%� ال%ادة     e2ال%ق 

ودل�ل ذلs ما ورد ض%� ال%ادة ، )1(06/01 ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&هم� قان
  ال0ام�ة في فق�تها

كل م�&C0م " :في فق�تها ال0ام�ة ح
ل تع̂�a م
�ف ال%P]%ة الCول�ة الع%
م�ة إذ جاء ف�ها 02

�ف ن�ا2ة عPهاe&دولي أو :ل ش0; تأذن له م?س�ة م� ه-ا الق,�ل 2أن ی."  

 يUEمي األج�  وم�Oفي ال��BEات ال�ول(ة ص�ر ج�$�ة رش�ة ال��Oف الع�

&,Pى ال&ق��3 الPbائي ل!̂�%ة لج̂�%ة ال�ش
ة تف&�ض وج
د راشي وم�ت�ي، وه-ا ما أدH 2أهل الفقه 

ال�ش
ة، وه%ا ال!̂�%ة ال�ل,�ة ح�� تق
م ج̂�%ة ال�ش
ة ال�ل,�ة %2!�د ع�ض أو وعC أو مPح ال%
�ف 

:�ان آخ� 2%� ة غ�� م�&�قة بهCف الع%
مي س
اء :ان ذلs لeالح ال%
�ف ذاته أو ش0; آخ� أو 

أداء أو ام&Pاع ه-ا األخ�� ع� ع%ل م� ص%�3 واج�اته، وال!̂�%ة اإل>!اب�ة وتق
م ج̂�%ة ال�ش
ة 


ر eرة م� ال
:ان< م̂ ة م�&�قة م� [�ف ال%
�ف س
اء اال>!اب�ة %2!�د أو ق,
ل 2أw ص

 .)2(ام&Pاع ع� أداء ع%ل الع%
مي س
اء لPف�ه أو لغ��ه أو لeالح :�ان آخ� وذلs ألداء أو

�ع ال! ائ�w ت,Pى الP]ام الPbائي ل!̂�%ة ال�ش
ة 2%0&لف أن
اعها س
اء ج̂�%ة ال�ش
ة في الق4اع �وال%

ال0اص أو الق4اع العام 2%0&لف ص
رها، وم� ذلs ج̂�%ة رش
ة ال%
�ف الع%
مي األجP,ي وم
�في 

%2
ج+ ال%ادة  sول�ة، وذلCات ال%[P%28ال  �ال%&عل` 2ال
قا>ة  01 /06القان
ن رق3  م� 2و 1 ت��فق

>eاف�&ه، ح�� نAة دول�ة " :أنه م� الف�اد وم%[Pفا في م�
كل م� وعC م
�فا ع%
م�ا أجP,�ا أو م

ع%
م�ة 2%̂ ة غ�� م�&�قة أو ع�ضها عل�ه أو م�Pه إ>اها، 2�Aل م�اش�، س
اء :ان ذلs لeالح 

ق
م ذلs ال%
�ف 2أداء ع%ل أو االم&Pاع ال%
�ف نف�ه أو لeالح ش0; آخ� أو :�ان آخ�، لcي >

 �
ل على أو ال%�اف]ة على صفقة أو أw ام&�از غ�eض ال��ع� أداء ع%ل م� واج�اته، وذلs 2غ

  .م�&�` ذw صلة 2ال&!ارة الCول�ة

                                           

  .95 ، صال%�جع ال�اب`أمال >|�� ت%ام، ) 1(
   .17 - 16 ، ص1992م�%
د ن!�+ ح��Pي، ش�ح قان
ن العق
jات الق�3 ال0اص، دار الPهXة الع��jة، القاه�ة، ) 2(
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2-  �:ل م
�ف ع%
مي أجP,ي أو م
�ف في مP]%ة دول�ة ع%
م�ة، >4ل+ أو >ق,ل م̂ ة غ�

ش�، س
اء لPف�ه أو لeالح ش0; أو :�ان آخ�، لcي >ق
م 2أداء م�&�قة، 2�Aل م�اش� أو غ�� م�ا

  ".ع%ل أو االم&Pاع ع� أداء ع%ل م� واج�اته

�ع ال! ائ�w قC أصاب في ذلs إلى حC 2ع�C ألن ال�اشي مه%ا :ان< الP&�!ة ال&ي >�عى �وال%

ل�c  ،� ال%!&%عل&��hقها ال >0
ل له األم� الل!
ء إلى ال�ش
ة، وه-ه ال��hقة ت�ل3 بها األقل�ة م

  .)1(%� له األع-ار خاصة إذا شاع الف�اد في ال%!&%ع&األغل,�ة تل


رت�ها ال�ل,�ة واإل>!اب�ة e2 ة
�3 ال�ش̂!&jي( و�>عPي أّن ج̂�%ة ال�ش
ة أض�< ) ال�اشي وال%�ت

ه وال >�&
ج+ وفقا له-ا ءج ءا م� ثقافة ال%!&%ع، فالبC م� أن یPال :ل م� ال�اشي وال%�ت�ي ج ا

وفي ه-ا ال�أن قX< ال%�A%ة العل�ا في ق�ارها  ،%4P` م&ا2عة ال�اشي وال%�ت�ي في آن واحCال


jة إلى الفاعل�� >�%ح بCون صع
jة : "2أن 1971 /05/01الeادر ب&ا̂رخ �P%ائ3 ال�الفeل ب�� ال!

 
H 2عCم م&ا2عة ال�اشي وال%�ت�ي في وق< واحC، وال >%�A ألحC الفاعل�� أن >ع�قل م%ارسة الCع

  .)2("الع%
م�ة 2إل�احه على م&ا2عة الفاعل اآلخ� في وق< واحC معه

  األرxان ال&ي تق�م علLها ج�$�ة رش�ة ال��Oف الع��مي األجUEي وم�Oفي ال��BEات ال�ول(ة - ب

تق
م ج̂�%ة رش
ة ال%
�ف الع%
مي األجP,ي وم
�في ال%P]%ات الCول�ة على م!%
عة م� 

  :، هياألر:ان

  صفة ا �ل!اني ف!̂�%ة ال�ش
ة م� ج�ائ3 الeفة ���2 ال >%�A ارتcابها قان
نا إال م� أولها ت
ف


ن ال%
�ف هي ، فeفة ال!اني في ه-ه ال!̂�%ة سا2قا [�ف [
ائف م� األش0اص آتى ذ:�هاA< أن

أجP,�ا أو م
�فا لHC م?س�ات دول�ة، ف&ق&Xي ه-ه ال!̂�%ة م
�فا الع%
مي ال%�تc+ ل!̂�%ة ال�ش
ة 


ن لل!اني إحHC الeف&�� صفة ال%
�ف الع%
مي األجP,ي أو م
�ف ص
رتها ال� فيA< ل,�ة أن

ال%P]%ات الCول�ة، وتع&,� ج̂�%ة رش
ة ال%
�ف الع%
مي األجP,ي وم
�في ال%P]%ات الCول�ة ج̂�%ة 

  .)3(01 /06م�&�Cثة %2
ج+ القان
ن 

                                           

�ة) 1(�eع ة ن
، جامعة رسالة ماج�&�� في القان
ن ال!Pائيال%&عل` 2ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه،  06/01، ج̂�%ة ال�ش
ة في القان
ن رق3 ب
  .10 ، ص2008 ال! ائ�، ج�!ل،

 ! ائ�،ال، تe0; قان
ن جPائي، جامعة 2اتPة، رسالة ماج�&��ب� >4
 سل�%ة، ج̂�%ة ال�ش
ة في قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه، ) 2(
  .16 ص، 2013

، العCد الbاني، م!لة ال�ق
ق وال�̂�ات، "األحAام اإلج�ائ�ة وال%
ض
�Mة ال%�&�Cثة في قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه"ح��Pة ش�ون،  )3(
�ة،A�2 �Xم ال��اس�ة، جامعة دمحم خ�
�ة، ج̂�%ة ا: وأن]� أ>Xا. 214 ، ص2016 ال! ائ�، كل�ة ال�ق
ق والعل�eع ة ن
ل�ش
ة في �ل ب

�ة، 01 /06قان
ن A�2 م� الف�اد، جامعة Cات :آل�ة لل�:��   .10 ، ص2012 ال! ائ�، مCاخلة مقCمة في ال%ل&قى ال
[Pي ح
ل ح
:%ة ال
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  ة ال
�ع قC ن; على ج̂�%&�� وه%ا ال�ش�) ج̂�%ة ال%�ت�ي(  �ل,�ةثان�ها ت
ف� ال�:� ال%ادw وال%

ح�� ی&�ق` ال�:� ال%ادw في ال!̂�%ة ال�ل,�ة في حالة ما قام ال%
�ف الع%
مي األجP,ي أو م
�في 

ال%P]%ات الCول�ة 42ل+ أو ق,
ل م̂ ة غ�� م�&�قة 2�Aل م�اش� أو غ�� م�اش� لPف�ه أو لeالح 

، وه
 ما >�&Pج )1(ع%ل م� واج�اتهش0; أو :�ان آخ� مقابل ال�hام 2أداء ع%ل أو االم&Pاع ع� أداء 

[ل+ أو >ق,ل م̂ ة غ�� م�&�قة، 2�Aل م�اش� أو " :2الP; 06/01م� القان
ن  28 م� خالل ال%ادة

غ�� م�اش�، س
اء لPف�ه أو لeالح ش0; أو :�ان آخ�، لcي >ق
م 2أداء ع%ل أو االم&Pاع ع� أداء 

  ".ع%ل م� واج�اته

>!اب�ة أو ما >�%ى 2!̂�%ة ال�اشي ف�&�ق` عCPما >ق
م ش0; أما ال�:� ال%ادw ل!̂�%ة ال�ش
ة اإل

ب
عC م
�ف ع%
مي أجP,ي أو م
�ف في مP]%ة دول�ة ع%
م�ة 2%̂ ة غ�� م�&�قة أو ع�ضها عل�ه 

أو م�Pه إ>اها 2�Aل م�اش� س
اء :ان ذلs لeالح ال%
�ف نف�ه أو لeالح ش0; آخ� أو :�ان 

االم&Pاع ع� أداء ع%ل م� واج�اته، وذلs 2غ�ض آخ�، لcي >ق
م ذلs ال%
�ف 2أداء ع%ل أو 


ل على أو ال%�اف]ة على صفقة أو أw ام&�از غ�� م�&�` ذw صلة 2ال&!ارة الCول�ةe2(ال�(.  

 هاbثال:  w
Pال%ع �:�
^ة فإن  ىوعل ت�ق` الPن سل,�ة أو مع
cة إما أن ت
أساس أّن ج̂�%ة ال�ش


w ل!̂�%ة رش
ة ال%
�ف الع%
مي األPال%ع �:�جP,ي وم
�في ال%P]%ات الCول�ة >0&لف م� ال

 Ceامه الق�hل ��&�
w ل!̂�%ة ال�ش
ة ال�ل,�ة >Pال%ع �:�ال!̂�%ة ال�ل,�ة وال!̂�%ة اإل>!اب�ة، فال

ال!Pائي العام م� خالل العل3 2أنه >0الف ق
اعC قان
ن�ة معاق+ عل�ها ج ائ�ا ح�P%ا >ق
م به-ه ال
قائع 

�4ات اإلج�ام�ة وذلPائي ال0اص القائ3 على إدراكه أنه ال%اد>ة والP!ال Ceالق ��&�s غ�� :اف بل >

م
�ف أجP,ي أو م
�ف >ع%ل لHC ه�fة دول�ة وأن صف&ه في م�ل اع&�ار عCP ال4ل+ والق,
ل ل%̂ ة 

�فه ه-ا م&اج�ة ب
��ف&ه م&ى :ان الفعل eوأن ت �غ�� م�&�قة لPف�ه أو لeالح ش0; أو :�ان آخ

  .یCخل قي ن4اق واج�اته

�� ل�hامه القCe ال!Pائي العام وه
 عل3 ال�اشي أم&�
w ل!̂�%ة ال�ش
ة اال>!اب�ة >Pال%ع �:�ا ال

2العPاص� ال%اد>ة لل!̂�%ة م� وعC وع�ض ومPح له-ه ال%̂ ة غ�� ال%�&�قة وأنها ت%� e%2ل�ة 


ذج اإلج�امي ال%عاق+ عل�ها ق ،>�%�ها القان
ن %Pة ی&�ق` ف�ها ال�cت�وه-ا  ،ان
ناوأن ه-ه ال
قائع ال%

بل البC أن >عل3 ال�اشي 2أن ال-w ی&عامل معه م
�ف أجP,ي أو >ع%ل لHC ه�fة دول�ة وأن  ،غ�� :اف

                                           

)1 ( ،�  .26 ، ص2000م
سى ب
دهان، الP]ام القان
ني ل%Aاف�ة ال�ش
ة، دار الهHC، ال! ائ
   .` 2ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&هی&عل 06/01 رق3 م� القان
ن  28أن]� ال%ادة ) 2(
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ل& ام إت&!ه إرادته إلى ح%ل ال%
�ف األجP,ي أو ال%
�ف في مP]%ة دول�ة ع%
م�ة على اإلخالل 2


ن أو قان
ني وه
 ال�hام 2ع%ل A^ام 2ع%ل م� واج�اته و�hاع ع� الP&خل في االمCاع یP&الع%ل أو االم


ل وال%�اف]ة على صفقة أو ام&�از غ�� م�&�` م&عل` 2ال&!ارة الCول�ة وغ��هاe1(م!ال ال�(.  

  )ة على ج�$�ة رش�ة ال��Oف الع��مي األجUEي وم�Oفي ال��BEات ال�ول(ةتاآلثار ال�&�  -ج

%[P%في ال�
ات الCول�ة م!%
عة ت&�ت+ على ارتcاب ج̂�%ة رش
ة ال%
�ف الع%
مي األجP,ي وم

�اها في الPما س 
األولى، و:-ا اإلعفاء م�  Pق4ةم� اآلثار م� ب�Pها ت
�Sع ال! اء على م�تc,�ها وه

  .الbان�ة Pق4ةالعق
jة وه
 ما ت&3 دراس&ه في ال

 ات ال�ول(ة�BEفي ال�O�  ال"!اء ال�&�ت+ على رش�ة ال��Oف الع��مي األجUEي وم

%2
ج+ قا w��ع ال! ائ�ن
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه إلى العق
jة ال%ق�رة في حالة ت4�ق ال%

 ،ارتcاب ج̂�%ة ال�ش
ة م� [�ف ال%
�ف الع%
مي األجP,ي وم� [�ف م
�في ال%P]%ات الCول�ة

وH في العق
jة ب�Pه%ا، ف%� العق
jات ال%ق�رة ل!̂�%ة ال�ش
ة ال&ي >ق
م بها ال%
�ف الع%
مي اح�� س

%bلة في ال��� ل%Cة &]%ات الCول�ة عق
jة سل+ ال�̂�ة وال%P!اب�ة وم
�في ال%األجP,ي ال�ل,�ة أو اال>

%2
ج+ ال%ادةب�� ت&�اوح  w��ع ال! ائ�
ات، وه
 ما ن; عل�ه ال%Pة س��م�   28/2 سP&�� إلى ع

  .قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه

دج  200.000ة ت&�اوح م� إضافة إلى العق
jة ال�ال�ة لل�̂�ة >�3A على ال!اني بCفع غ�امة مال�و

%2
ج+ ال%ادة 1.000.000إلى  w��ع ال! ائ�م� قان
ن ال
قا>ة  28/1 دج، وه
 ما ن; عل�ه ال%

  .)2(م� الف�اد ومAاف�&ه، فال�ل4ة ال&قCی̂�ة في ت�CیC العق
jة ال�ال�ة لل�̂�ة والغ�امة تع
د للقاضي

� م�  >!
ز ال�3A 06/01رق3  م� القان
ن  50واس&Pادا إلى ال%ادة bة أو أكj
على ال!اني 2عق


ص عل�ها في قان
ن العق
jاتeP%ل�ة ال�%c&ات الj
في حالة :" ح�� تP; ال%ادة ال�الفة ال-:� ،العق


ص عل�ها في ه-ا القان
ن eP%ائ3 ال�� م� ال!bة أو أك%�>%�A ال!هة القXائ�ة أن إذن ، "اإلدانة 2!̂

� م� العق
jات ال&bة أو أكj

ص عل�ها في قان
ن العق
jاتتعاق+ ال!اني 2عقeP%ل�ة ال�%c.  

وت&%bل  ت4�ق< إلى س�د العق
jات ال&c%�ل�ة، ،مPه 9ن!C أن ال%ادة  ،وjالع
دة إلى قان
ن العق
jات

ال�!� القان
ني، ال��مان م� م%ارسة ال�ق
ق ال
[�Pة وال%Cن�ة والعائل�ة، ت�CیC اإلقامة، ال%Pع م� : في

م
ال، ال%Pع ال%?ق< م� م%ارسة مهPة أو ن�ا�، إغالق ال%?س�ة، اإلقامة، ال%eادرة ال! ئ�ة لأل
                                           

�ة، ال%�جع ال�اب`، ص ) 1(�eع ة ن
  .10 ب
)2 ( w��ع ال! ائ̂�، أ[�وحة ل�Pل درجة د:&
راه في )دراسة على ض
ء اتفا�Sة األم3 ال%&�Cة ل%Aاف�ة الف�اد( هارون ن
رة، ج̂�%ة ال�ش
ة في ال&

  .326 ، ص2017 ال! ائ�، ة م
ل
د مع%�w، ت� w وزو،العل
م، تe0; قان
ن، :ل�ة ال�ق
ق والعل
م ال��اس�ة، جامع
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ال�]� م� إصCار ال��Aات أو اس&ع%ال 42اقات الCفع، تعل�` أو س�+ رخeة ال��اقة أو إلغاؤها مع 

� أو تعل�` ح3A أو ق�ار اإلدانة�  .)1(ال%Pع م� اس&Ceار رخeة جCیCة، س�+ ج
از ال�ف�، ن

�تc,ي ج̂�%ة ال�ش
ة ب&!%�C أو ح!  العائCات واألم
ال الغ�� قاضي ال�3A على ملك%ا >%�A ل

�وعة الPات!ة ع� تلs ال!̂�%ة، وه
 ما >�&P&ج م� خالل ال%ادة �ال&ي  06/01م� القان
ن رق3  51ال%

;Pة أو :" على أنه ت%��وعة الPات!ة ع� ارتcاب ج̂�>%�A ت!%�C أو ح!  العائCات واألم
ال غ�� ال%

� م� ال!�ائ3 الbةأكe&0م� سل4ة م �
ص عل�ها في ه-ا القان
ن، 2ق�ار قXائي أو 2أمeP%.  


ص عل�ها في ه-ا القان
ن، تأم� ال!هة القXائ�ة e%2ادرة العائCات eP%ائ3 ال�في حالة اإلدانة 2ال!

�وعة، وذلs مع م�اعاة حاالت اس&�جاع األرصCة أو حق
ق الغ�� ح�� ال�Pة�  .واألم
ال غ�� ال%

قXائ�ة أ>Xا ب�د ما ت3 اخ&السه أو �S%ة ما حeل عل�ه م� مPفعة أو رjح، ول
 وت�3A ال!هة ال  


م عل�ه وف�وعه أو إخ
ته أو زوجه أو أصهاره A�%0; ال�س
اء 2ق�< تلs و ان&قل< إلى أص
ل ال

 H�  ".األم
ال على حالها أو وقع ت�
^لها إلى مAاس+ أخ

� أن ج̂�%ة ال�ش
ة :غ��ها م� ال!�ائ3  ��>%�A أن تأتي في ص
رة ال%�اه%ة  فق� >!+ أن ن

�s في ج̂�%ة ال�ش
ة ال!Pائ�ة،̂��وع في ال!̂�%ة، وذلs >عاق+ و:-ا  .ح�� >عاق+ القان
ن ال�على ال


ص :" واّل&ي تP; 06/01م� القان
ن  52اس&Pادا لل%ادة eP%ار:ة ال�ت4,` األحAام ال%&علقة 2ال%


ص علeP%ائ3 ال��وع في عل�ها في قان
ن العق
jات على ال!��ها في ه-ا القان
ن، >عاق+ على ال


ص عل�ها في ه-ا القان
ن b%2ل ال!̂�%ة نف�هاeP%ائ3 ال�  ".ال!

 &%�
ن لل�اشي وال%�ت�ي ش�:اء في ج̂A< Cما >�%ح 2%عاق,&ه3 :هفق 
  .)2(صلياألفاعل ال، وه

ل%�ت�ي، والغال+ األع3 في ج̂�%ة ال�ش
ة ه
 اش&�اك ش��e0 في اق&�افها، وه%ا ال�اشي وا 

فال%�ت�ي ه
 م� [ل+ لPف�ه أو لغ��ه أو ق,ل أو أخ- وعCا أو ع�4ة ألداء ع%ل م� أع%ال و��ف&ه أو 

لالم&Pاع عPه أو لإلخالل ب
اج�ات ال
��فة أو 2|�ارة أخ�H ه
 ال�0; ال-w >�&غل و��ف&ه، أما 

>%�ل ع� جادة  cي >!علهلال�اشي فه
 صاح+ ال�اجة ال-w >�عى إلى ش�اء ذمة ال%�ت�ي وdف�اده 


ابeي على أن  ،ال�وذلs 2ع�ض أو تقC>3 وعC أو ع�4ة 2§�ة ال
ص
ل إلى هCفه وه
 ح%ل ال%�ت

                                           

&%3 األم� رق3 2006د>�%,�  20ال%
اف` /ه 1427ذw القعCة  29%?رخ في ال 06/23قان
ن رق3 ال )1(  18ال%?رخ في  66/156م، >عCل ̂و
 �ذو  4%?رخة في ال 84̂�ة، العCد ال!̂�Cة ال�س%�ة لل!%ه
̂رة ال! ائم وال%&X%� قان
ن العق
jات،  1966ی
ن�
  8ه ال%
اف`  1386صف
  .م 2006د>�%,�  24ال%
اف` / ه 1427ال�!ة 


ل على )دراسة تأص�ل�ة مقارنة ت�h�,4ة( >اس� ب� ناص� ال�%��w، ال%
�ف العام في ج̂�%ة ال�ش
ة) 2(eاال ل%&4ل�ات ال�%c&مة اسCرسالة مق ،
، ه1433 –1432ال�ع
د>ة، جامعة نا>a الع��jة للعل
م األم�Pة، ال̂�اض،  درجة ال%اج�&�� في العCالة ال!Pائ�ة، تe0; ال��اسة ال!Pائ�ة،

  .60 ص
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ی?دw له ع%ال م� أع%ال و��ف&ه أو >%&Pع ع� أدائه أو >0ل ب
اج�ات و��ف&ه، ه-ا وقC ی&
س� ب�� 

�ع ال�
ن م%bال ال�اشي وال%�ت�ي ش0; ثال� وه
 ال�ائ� أو ال
س�� ح��%ا أ[ل` عل�ه ال%A< Cق w-

لل�اشي أح�انا أو م%bال لل%�ت�ي أح�انا أخ�H أو م%bال له%ا معا، فال�ائ� ل�� له ع%ال م�&قال في 

�ك ؛ج̂�%ة ال�ش
ة&�  .)1(إذ ه
 رس
ل أحC ال4�ف�� إلى اآلخ� أو رس
ل م

�ع العقابي ل&4
^` ال�ش
ة م� ج%�ع ال!
ان+ ووضع حC لها 2أسهل ال4�ق وأ>��� وس|�ا م� ال%

وسائل ال%&ا2عة ال! ائ�ة 2أسال�+ ال&��w ال0اصة ال%&%bلة في ال&�ل�3 ال%�اق+ وال&�صC  دع3فقC  ،ال�,ل

�وني واالخ&�اق&cام ال%ادت��  االلAر 65و 56[�قا ألح�A5م ،w� م� قان
ن اإلج�اءات ال! ائ�ة ال! ائ

[�قا مPع ال&قادم في حقه3  وض�` الP0اق على م� ی̂�C اله�وب 2أم
ال ال�ش
ة إلى خارج ال�الد 2أن

�ر م� قان
ن اإلج�اءات ال! ائ�ة ال! ائ�w  8ألحAام ال%ادة Aولي في م!ال  )2(مCون; على ال&عاون ال

  .)3(ال&�̂�ات وال%&ا2عات واإلج�اءات القXائ�ة وت!%�C األم
ال وح! ها

 ةD�  إعفاء ال��Oف الع��مي األجUEي وم�Oفي ال��BEات ال�ول(ة مN العق

م�تc+ ج̂�%ة ال�ش
ة ال >فل< م� العقاب، غ�� أّن له-ه القاعCة اس&Pbاء ح�� أّنه قC  األصل أنّ 

ت&�ق` 2عg األع-ار القان
ن�ة ت?دw إلى رفع العقاب أو ال&g� 0 مPه، وه-ا اإلعفاء >ق
م على أساس 

  :م!%
عة م� االع&�ارات وهي

� إلى االع&�ارات الPف|�ة ال%�&%Cة م� س�اسة العقاب وم - [Pة ال�Mفعة االج&%اP%أن ال �,Pاها تقCی


 على ال%Pفعة ال&ي >�ققها العقاب، ��ق�ر بPاء على ذلs علال&ي >!ل,ها عCم العقاب في حاالت مع�Pة ت

Mفعة األه3 اج&%اP%4(ا�اس&�عاد العقاب جل�ا لل(.  

- cل�ة عامة تeه ت�ق�` مPف مC3، واله�
ص ال&!̂eاء م� نPb&اس �
ن اإلعفاء م� العقاب >ع&,

أولى 2ال�عا>ة م� ال%eل�ة ال&ي >�%�ها ن; ال&!̂�3، ح�� ی&عل` أم� اإلعفاء 2أهCاف ال��اسة 

�ع ال!Pائ�ة ال&ي >ع&Pقها�  .ال%

                                           

�ة العامة لل!̂�%ة والعق
jة) 1(̂[Pء ال
� ال��C، االش&�اك في ال�ش
ة في ض&Pاب عjاء)دراسة ت�ل�ل�ة مقارنة( ر��،  ، ال ه�Pلل  � ، صةالقاه
1577- 1578.  

)2 ( ،�  .43 ، صال%�جع ال�اب`ف�قاق مع%
)3(  sولي ال%ن; على تلCاد م� ال&عاون ال
ی&عل` 2ال
قا>ة م�  06/01م� قان
ن ال
قا>ة والف�اد  ال�اب ال0ام�ض%�  .70إلى ال%ادة  57

  .الف�اد ومAاف�&ه
   .793 ، ص1989 القاه�ة، ، دار الPهXة الع��jة،ال�4عة الbالbة، )الق�3 ال0اص( م�%
د ن!�+ ح�Pي، ش�ح قان
ن العق
jات) 4(



 

50 

اإلعفاء م� العق
jة >غ�س ال̂��ة وعCم الbقة ب�� أ[�اف ال�ش
ة ���2 >!عل ال%
�ف ی&�اجع ع�  - 

لى ال�ل4ات، و^ع&�ف 2ال!̂�%ة ف� ج 2ه إلى ارتcاب ال!̂�%ة خ��ة أن ی
شي 2ه ال�اشي أو ال
س�� إ


 ه
 2االع&�اف أو اإل2الغ!P^ال�!� و.  

 -  w-ال �إن ج̂�%ة ال�ش
ة تع&,� م� ال!�ائ3 ال&ي ت&�3 2ال�̂�ة وال&c&3 وال�-ر ال�CیC وال��4ة األم


ن في اإل2الغ عPها م� أحC ال%�اه%��A��ف�ها  >eع+ معه :�فها �2ه
لة وdقامة األدلة ضC ال!Pاة، 

>�هل مه%ة ال�ل4ات في ض�4ها وال&
صل إلى سائ� م�تc,�ها، وعلى ذلs >�]ى ال%,لغ 2%� ة 

  .اإلعفاء ن]�� الC0مة ال&ي >�Cیها لل%!&%ع

�ف م�تc,�ها،  - &A< ل إلى عل3 ال�ل4ات أو الeة فال ت

ر أن ت&3 ارتcاب ج̂�%ة ال�شe&%م� ال

  .)1( ع� ال!̂�%ة وال%�اه%�� ف�ها ب
س�لة اإلعفاء ف&أتي س�اسة حg أو إغ�اء ال!Pاة على اإل2الغ

�ع ال! ائ�j wه-ا و �]ه� ذلs م�  ،قام ال% �ف ع� ال!̂�%ة، ̂وc2إت�اع س�اسة ال&�ف�  لإل2الغ وال

خالل ص
رت�� أولها اإلعفاء وذلs في حالة �Sام م� ارتc+ أو شارك في ج̂�%ة ال�ش
ة 2إ2الغ 

ات ال%ع�Pة ع� ال!̂�%ة وساعC على مع�فة م�تc,�ها وذلs ق,ل ال�ل4ات اإلدا̂رة أو القXائ�ة أو ال!ه

م�اش�ة إج�اءات ال%&ا2عة، وتع
د س�اسة اإلعفاء م� العقاب مbل%ا س�ق< اإلشارة إل�ه إلى ت�!�ع 

إرادة :�ف غ4اء ال!̂�%ة خاصة وأن ن
عها >eع+ :�فه لCق&ها وdت%امها عادًة في على ال%!�م�� 

  .[ي ال�� والc&%ان


رة الbان�ة في تg� 0 العق
jة إلى الePف لcل ش0; ارتc+ أو شارك في ج̂�%ة وت&%bل eال

� م� األش0اص الXالع�� bعلى ش0; أو أك g�hفي ال Cاءات ال%&ا2عة وساع�ال�ش
ة 2عC م�اش�ة إج

�ع %2
ج+ ال%ادة �: على أنه ، ح�� نe<06/01 رق3 م� القان
ن  49في ارتcابها، وه
 ما :�سه ال%


ص عل�ها في قان
ن العق
jات، :ل م� ارتc+ أو  >�&ف�C م�"eP%ة الj
األع-ار ال%ع �ة م� العق


ص عل�ها في ه-ا القان
ن، وقام ق,ل م�اش�ة إج�اءات eP%ائ3 ال�� م� ال!bة أو أك%�شارك في ج̂

ال%&ا2عة 2إ2الغ ال�ل4ات اإلدا̂رة أو القXائ�ة أو ال!هات ال%ع�Pة ع� ال!̂�%ة وساعC على مع�فة 

  .c,�هام�ت

                                           

جامعة ̂زان ، م!لة ال�ق
ق والعل
م ال��اس�ة، "ج̂�%ة رش
ة ال%
�ف�� الع%
م��� في �ل قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه"!اج مل�Aة، ح) 1(

ر ال!لفة�  .384 ص، 2017مارس ، 1العCد، 10 ال%!لC، ال! ائ�، ع
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ص عل�ها في الفق�ة أعاله، ت0فg العق
jة إلى الePف 2ال��Pة لcل ش0; eP%ا ال�الة الCع


ص عل�ها في ه-ا القان
ن وال-w، 2عC م�اش�ة إج�اء ال%&ا2عة eP%ائ3 ال�ارتc+ أو شارك في إحHC ال!

� م� األش0اص الXالع�� في ارتcابهاbعلى ش0; أو أك g�hفي ال Cساع."  

  ة في الق-اع الXاصال�ش� : ثان(ا

� ال�
ق   �>ع&,� ت�
ل ال! ائ� م� االق&eاد االش&�اكي إلى ن]ام اق&eاد ال�
ق القائ3 على ت�̂

م� س�4�ة الCولة وdش�اك ال0
اص في ال��اة االق&eاد>ة م� خالل ت�!�عه3 وال�%اح له3 2إن�اء 

د ال0اص ال-w ل3 >�ل3 ه
 م?س�ات اق&eاد>ة صغ��ة وم&
س4ة و[�Pة وأجP,�ة، م%ا ن�أ عPه االق&eا

2�Aل م�اش� أو غ�� م�اش� في االق&eاد ال
[Pي رغ3 أن  �اآلخ� م� آفة ال�ش
ة؛ وه-ا ما قC ی?ث

�:ات ال0اصة واألف�اد على حC س
اء، �ال�عg >ع&,�ها وس�لة تق
م ب&�ه�ل الC0مات ال&ي ت�&�قها ال

Aة م:�
م�ة م��jة، ل�c ما قC تع&,�ه شAد ح
فإنه في األصل  ،��ًا ج�اء ال�ش
ةو:
نها تX%� عق

� 2األع%ال 2�Aل عام؛ :
نه >0ل` ج
 م� ال%Pاف�ة غ�� الP̂ هة والعادلةX<.  

وُت�%ل ال�ش
ة األع%ال تcال�a إضا��ة، إضافًة إلى أنها ت?دw إلى إضعاف س�ادة القان
ن، وتقلل  

� إلى األغ�اض االق&eاد>ة م� الcفاءة اإلن&اج�ة ن]�ًا ألنها وس�لة ل&�ق�` أغ�اض ش�e0ة دون ال[P

  .لل%?س�ة

أول م� تع�ض< ل&!̂�3 ال�ش
ة في الق4اع  2003لعام  تع&,� االتفا�Sة األم%�ة ل%Aاف�ة الف�ادو 

ال! ائ� صادق< على ه-ه االتفا�Sة؛ فcان ل امًا  <م� االتفا�Sة، ومادام 21ال0اص وذلs بP; ال%ادة 

�ع قC سای� ذلs واس&�Cث في القان
ن رق3 عل�ها أن ت&,Pى ذلs في ق
ان�Pها الCاخل�ة، �
ن ب-لs ال%A^و


ع م� ال!�ائ3 06/01P1(ه-ا ال(.  

  Cج+ ال%ادة وق

ع م� ال!�ائ%2 3Pاث ه-ا الC�&ن ال 40ت3 اس

قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه م� قان


رة ر:ان ه-ه ال!̂�%ة ت!Cر اإلشارة إلى أنه ��%ا عCا صفة ال!اني في صأ، و��%ا ی&عل` 06/012


ص عل�ها في ال%ادة  ؛ال�ش
ة ال�ل,�ةeP%ة في الق4اع ال0اص وال
ال  40فإن أر:ان ج̂�%ة ال�ش


ص عل�ها في ال%ادة eP%م��� ال

قا>ة م� الف�اد م� قان
ن ال 25ت0&لف ع� رش
ة ال%
�ف�� الع%

  .)2(06/01ومAاف�&ه 

                                           

  .&عل` 2ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&هل%ا 06/01القان
ن رق3 ) 1(
%2
ج+ ال%�س
م ال�ئاسي رق3 ال!   <صادق )2( mة ب&�فC�&%ة األم3 ال�Sعلى اتفا �Cة ال�س%�ة ، 2004أف̂�ل  19ال%?رخ في  128-04ائ �ال!̂

  .2004أف̂�ل  25الeادرة ب&ا̂رخ  26العCد لل!%ه
̂رة ال! ائ̂�ة، 
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sع م� الق4اع ال0اص، ول-ل���ع أن ی&Cخل  وه-ا ن]�ًا لأله%�ة ال&ي ت�جاها ال%�:ان على ال%

إلسCاء ح%ا>ة ل��� س�� ال%eالح االق&eاد>ة وض%ان ن اهة ع%ال الق4اع ال0اص؛ ألن ال�ش
ة في 

الق4اع ال0اص تع&,� م� أخ4� ال!�ائ3 ال&ي تعاني مPها الCول ن]�ًا ل&أث��ها ال�ل,ي ال,ل�غ على 

 .)1(ال!ان+ االق&eادw واالج&%اعي

  ع الXاص وتLV(فها تع�$5 ال�ش�ة في الق-ا.1

�ع ال! ائ�w ال�ش
ة في ن; ال%ادة �م� قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه مA& �ًا  40ل3 >ع�ف ال%


نة لل!̂�%ة، وله-ا فقC تcفل الفقه ب&ع̂�a ه-ه ال!̂�%ة،A%صفة ال!اني واألفعال ال �فقC ع�ف  ب-:

 gة في الق4اع ال0اص الفقهاء2ع
�&C0م في أداء ع%له ع� الهCف ان��اف ال%" :على أنها ال�ش

�وع م� ال
��فة�  .)2("ال4�%� م� أجل ت�ق�` مeل�ة ش�e0ة له وهي :�+ غ�� م

اتفاق ب�� ش��e0 >ع�ض أحCه%ا على اآلخ� ع�4ة أو وعC أو :" ��%ا ع�فها آخ�ون على أنها 

  ".)3(فائCة ��ق,لها ألداء ع%ل أو لالم&Pاع ع� ع%ل یCخل في أع%ال و��ف&ه


ن م�&C0م أو مCی� وما >%  A< في صفة ال!اني أن ��&��  ال�ش
ة في الق4اع ال0اص أنها ت

لى ن]ام الC0مة؛ وjال&الي اخ&الف عك�ان تا2ع للق4اع ال0اص أو >ع%ل لC>ه 2أ>ة صفة، وتقع ال!̂�%ة 

  .)4(في ال%�&ف�C م� ال�ش
ة اال>!اب�ة

�عات قC أ ،وله-ا̂��ع ال! ائ�w على غ�ار 2عg ال&�ن;  هخ- بP]ام ثPائ�ة ال�ش
ة رغ3 أنفإن ال%

ت4,` األحAام ال%&علقة " :م� القان
ن ال%&عل` 2ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه على أنه 52في ال%ادة 


ص عل�ها في ه-ا القان
ن eP%ائ3 ال�
ص عل�ها في قان
ن العق
jات على ال!eP%ار:ة ال�. 2ال%


ص عل�ها في هeP%ائ3 ال��وع في ال!�  ".)5(-ا القان
ن b%2ل ال!̂�%ة نف�ها>عاق+ على ال


ن هPاك ج̂�%ة ال�ش
ة ال�ل,�ة وج̂�%ة ال�ش
ة اال>!اب�ة وف�ها فعل cي أن تX&ائ�ة ال&ي تقPbه-ه ال

�s، فلcل م� ج̂�%ة ال�ش
ة اال>!اب�ة وال�ل,�ة أر:ان )6(ال�اشي م�&قل̂�؛ وال >عC م� ق,ل ع%ل ال

  .األخ�H خاصة ت?دw إلى إمAان�ة �Sام إحCاه%ا دون 

                                           

  .129، ص2012دار ه
مة، ال! ائ�،  ج�ارw ع,C ال%!�C، دراسات قان
ن�ة في ال%ادة ال! ائ�ة على ض
ء أه3 ال&عC>الت ال!CیCة،) 1(
  .61 ، صال%�جع ال�اب` ،)الق�3 ال0اص( قان
ن العق
jاتف&
ح ع,C هللا ال�اذلي، ) 2(
)3 ( w�  .61، ص1998، دی
ان ال4%,
عات ال!ام|�ة، ال! ائ�، )الق�3 ال0اص( ع,C هللا سل�%ان، دروس في ش�ح قان
ن العق
jات ال! ائ
كل ش0; آخ� مع�ف 2أنه م
�ف ع%
مي أو م� : "... تP;، ال%&عل` 2ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه 06/01 م� القان
ن رق3 02ال%ادة ) 4(

�ع وال&P]�3 ال%ع%
ل به%ا̂�  ".في حA%ه [�قًا لل&
  .ال%&عل` 2ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه 01-06م� القان
ن رق3  52ال%ادة ) 5(
�، صأح%C دمحم خل�ل، ج�ائ3 أم� الCولة العل�ا، ا) 6(��، دون سPة نeی�، مCال!امعي ال� +&A%137ل.  
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وال%الحm أنه و:%ا وجه< ان&قادات لP]ام أحاد>ة ال�ش
ة على اع&�ار إمAان�ة إفالت ال�اشي م� 

�وع �العقاب إذا ع�ض ال�ش
ة على ال%
�ف ول3 >ق,لها، وه-ا ال�ل
ك یCخل في ال&a��c ال0اص 2ال

م غ�� [,�عي :
نه فقC وجه< ان&قادات لP]ام ثPائ�ة ال�ش
ة على اع&�ار أن ه-ا الP]ا. في االش&�اك

>ق�3 واقعة واحCة إلى ج̂�%&�� فهي ت! ئة مP4eعة، وما الCافع إل�ه إال تفادw صع
jات قان
ن�ة 

�، فال�اشي ال-w َ>ِعCُ أو َ>ْع�ُض أو >%Pح ال%�ت�ي )1(ت]ه� ح�� ال >�&!�+ أحC أ[�اف ال!̂�%ة لآلخ

 �A%< ؛ ما�ه ال�الة أن هPاك رش
ة -الق
ل في هال%̂ ة فه
 ی�ادر 2اق&�اح أو >ق,ل ع�ض ه-ا األخ�


ن ال�اشي أقل ا>!اب�ة م� ال%�ت�ي؛ بل أن ع%ل ال�اشي A< ض�ا>!اب�ة، وdن :ان في حالة ق,
ل الع

� على ق,
ل ما >4ل�ه ال%�ت�يe&ال�ل,ي على اع&�ار أنه >ق 
  .)2(ه

�ع بP]ام ثPائ�ة ال�ش
ة :
ن ه-ا الP]ام >�%ح ب&�ل�� العقاب على�حاالت ال >%�A  وس,+ أخ- ال%

]ه� ذلs م� خالل تق��3 ج̂�%ة ال�ش
ة س
اًء في  ال%عا�Sة عل�ها في �ل ن]ام أحاد>ة ال�ش
ة، ̂و

  .)3(الق4اع العام أو ال0اص إلى ج̂�%ة ال�ش
ة اال>!اب�ة وج̂�%ة ال�ش
ة ال�ل,�ة

  هاص�ر ج�$�ة ال�ش�ة في الق-اع الXاص وأرxان.2

&عل` 2ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه، ی&Xح لPا أن ج̂�%ة م� القان
ن ال% 40م� خالل ن; ال%ادة 


ص عل�ه eP%ل الA�< ���2 ،gه%ا ال�عXل فعل�� م�&قل�� ع� 2ع%�ال�ش
ة في الق4اع ال0اص ت


ص عل�ه في الفق�ة الbان�ة ال�ش
ة ال�ل,�ةeP%ل الفعل الA�  .في الفق�ة األولى ال�ش
ة اال>!اب�ة، ب�P%ا >

  الl"اب(ة في الق-اع الXاص ال�ش�ة ا: ال��رة األولى

�ع ال! ائ�w فعل ال�اشي وه
 ال�0; ال-w >ق
م 2ع�ض ال%ال أو ال%̂ ة غ�� ال%�&�قة  �ج�م ال%

على ال%Cی� أو ال%�&C0م أو العامل م� أجل أن >ق
م 2ع%ل أو االم&Pاع ع� ع%ل، وه-ه ال!̂�%ة ال 


ن مCی� أو م�&C0م أوA< ة في ال!اني وهي أنPي صفة مع�X&صفة  تق ��&��ع ل3 >�عامل، فال%

  .مع�Pة في ج̂�%ة ال�ش
ة اال>!اب�ة

  العE�� ال�ف&�ض في ج�$�ة ال�ش�ة االl"اب(ة.أ

�ع على ال!اني في ن; ال%ادة  �كل ش0; وعC أو : "2أنه، 06/01قان
ن الم�  40ع,� ال%

�ع صفة مع�Pة في ال�اشي..." ع�ض أو مPح��� ال%&�2ال�ش
ة فالcل معPي  ؛وعل�ه فإنه ل3 >

                                           


ر رح%اني، ال%�جع ال�اب`، ص) 1(eP61 م.  
  .16 خC>!ة ع%�
ر، ال%�جع ال�اب`، ص) 2(

ر رح%اني، ال%�جع ال�اب`، ص) 3(eP62 م.  
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ن ال�اشي ه
 نف�ه صاح+ ال%eل�ة )1(اال>!اب�ةA< مة، :%ا ال یل م أنC0ًا لل�%&Pن م
A< إال �A%�� ،

: �
ن ال%eل�ة للغ�cت Cم فقC0&�%4ل�ه م� ال< w-اع الP&اإلفي االس&فادة م� الع%ل أو االمPأو  ةب

  .)2( وجهال


ن ال!اني شe0ا یCی� :�انا ، 06/01قان
ن الم� في فق�تها الbان�ة  40تق&Xي ال%ادة    A< أن

� في ج̂�%ة ال�ش
ة  ،تا2عا للق4اع ال0اص أو >ع%ل لC>ه 2أ>ة صفة :ان<e�< 3ع ل��عل%ا أن ال%

م�ل الCراسة م!ال ن�ا� ال�cان في ال%!االت االق&eاد>ة، ال%ال�ة وال&!ا̂رة، :%ا فعل في ج̂�%ة 

ال&!̂�3 على :ل م� یCی� أو >ع%ل في ت!%ع  بل ت�ك ال%!ال مف&
حا 2%ا >�%ح ب
س3 صفة ،االخ&الس

�:ة مCن�ة أو ت!ا̂رة�2 �� ع� شAله القان
ني وهCفه، س
اء تعل` األم[Pال gج%|�ة، ح ب،  ،2غ

  .ومه%ا :ان< و��فة ال!اني ��ه س
اء مCی� أو م�&C0م ،نقا2ة، تعاون�ة

�%ل م!%
ع 02ك%ا ن�&0ل; م� تع̂�a ال�cان ال
ارد في ن; ال%ادة < w-ال%اد>ة  وال �العPاص

في فق�تها الbان�ة ت4P,` :-لs  40وغ�� ال%اد>ة ال%P]%ة 2غ�ض بل
غ هCف مع�� أن أحAام ال%ادة 

ن [ل+ أو تلقى م̂ ة لcي >ق
م 2أداء ع%ل أو إعلى ال�0; ال-w >ع%ل 2%ف�ده ل��ا2ه ال0اص 

�  .)3(إلخ ..االم&Pاع عPه ومbال ذلs ال%�امي، ال4,�+، ال%هCPس، ال&اج

  ال�Nx ال�اد  ل"�$�ة ال�ش�ة االl"اب(ة - ب

ی&%bل ال�:� ال%ادw في ص
ر ال�ش
ة اال>!اب�ة في الق4اع ال0اص في فعل ا>!ابي >Ceر م� 

ال�اشي ی&0- في ص
رة تقC>3 ع�4ة أو وعC أو ع�ض إلى ال%�ت�ي :%ا ل
 قCم لل%�&C0م ��فًا 2ه مال 

ًا ب&قC>3 ال%ال له عCP تقC>3 خCمة أو 

ن وه-ا ال�:� ال%ادw ی& ،مPفعة له أو وعCه شف̂c م�  �العPاص

  :ال&ال�ة

  :و^&�ق` 2اس&ع%ال ال
سائل ال&ال�ة: ال�ل�ك اإلج�امي-

 ع��ی&%bل في �Sام ال�اشي ب
عC ال%�&C0م أو ال%Cی� في الق4اع ال0اص 2%̂ ة غ�� م�&�قة : ال

ه، 2ال�غ3 م� عCم ال&�ق` مقابل أداء ع%ل أو االم&Pاع ع� ع%ل، وذلs بCفعه إلى اإلخالل ب
اج�ات

ب
فاء ال�اشي ل
عCه ألن ه-ا ال ی?ث� م4لقًا على �Sام ال!̂�%ة، :%ا >�&
w أن >قابل ال
عC 2ال�فg أو 

                                           

  .97 ، صال%�جع ال�اب`أح�� ب
س�hعة، ال
ج�  في القان
ن ال! ائي ال0اص، ال! ء الbاني، ) 1(
  .69 ، ص2011، اإلسCPÂرة، دار ال4%,
عات ال!ام|�ة، )الق�3 ال0اص(القه
جي، قان
ن العق
jات ع,C القادر ث�وت وعلى  جالل) 2(
 .81 ، صال%�جع ال�اب`أح�� سPق
قة، ال
ج�  في القان
ن ال! ائي ال0اص، ال! ء الbاني،  )3(
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�د ال
عC تق
م ال!̂�%ة!%��
ن ال
عC جC>ًا م&Pاس�ًا مع )1(الق,
ل A< ان >!+ أنCع
، وفي حالة �Sام ال

  .)2(ن ال
عC تافهًا وجاء غ�� م�Cدالع%ل ال%قCم وم�Cد وال تق
م ال!̂�%ة إذا :ا

 الع�ض : �وه
 ات!اه إرادة ال!اني إلى إدخال مقابل في ح�ازة ال%�ت�ي فه
 سل
ك ا>!ابي >]ه


ن ض%�Pًا أو A< ض أن�
w في الع&� ��ه ال�اشي ن�&ه في تقC>3 فائCة لل%�ت�ي ن]�� ما ی̂�Cه، ̂و

أن تCل ��وف ال�ال على ت
اف� القCe  ص̂��ًا وس
اًء ت3 42̂�قة م�اش�ة أو غ�� م�اش�ة، ��Aفي

�� )3(ال!Pائي :%ا ل
 ت�ك نق
دًا على مA&+ ال%Cی� 2قCe ال�ش
ة ث3 >]ه� 2أنه قC ت�:ها سه
اً &�، :%ا >


ن الع�ض جwC وغ�ضه ت�̂�g ال%�&C0م على اإلخالل ب
اج�ات و��ف&هA< أن،  ��&�:%ا ل3 >

< Cدة فقCرة م�

ن ع�ض ال�اشي في صA< ع أن��
jاً ال%&Aن م
A< Cًا :%ا ق^

ن شفA.  

 حEي وفي ه-ه ال�الة ت&�ق` : ال��ه
 ت�ل�3 أو إع4اء ال�اشي لل%̂ ة س
اًء 2عC [ل+ ال%�ت

ال!̂�%&�� ال�ش
ة اال>!اب�ة وال�ل,�ة معًا، أما إذا ت3 اإلع4اء أو ال&�ل�3 م� تلقاء نف�ه وقام ال%�ت�ي 

gف�ئ%ة في ح` ال�اشي ح&ى في حالة ال�فg م� [�ف فهPا تع&,� ال!̂�%ة قا ،إما 2الق,
ل أو ال

2�Aل م�اش� أو  ،ال%�ت�ي sاًء :ان ذل
:%ا قC یل!أ ال�اشي إلى ال
عC 2ال%̂ ة أو ع�ضها أو م�Pها س

�  .)4(غ�� م�اش


ن ال%�&ف�C في الق4اع ال0اص ال%Cی� أو ال%�&C0م : ال��&ف�L مN ال�!$ة والغ�ض مEها-A< Cق


ن ش0; آخA< أن �A%< ل عل�ها ك%اe�< ة ال&يCق ب�� الفائ��ع ل3 >ف�
w، فال%Pعي أو مع�,] �

  . ال%�ت�ي لPف�ه أو لغ��ه ل�hام ال!̂�%ة


ن لل�اشي هCف مع�� م� وراء �Sامه 2إرشاء ال%Cی� أو ال%�&C0م A< ض م� ال%̂ ة >!+ أن�و:غ

:ان< ص̂��ة وال&ي  06/01 رق3 قان
ن الم�  40ح&ى >%�A ت4,�` العق
jة ال
اردة في ال%ادة 

وال  ،)5(ح�� ب�P< أن ال�ش
ة >!+ أن ت%Pح أو تع�ض م� أجل أداء ع%ل أو االم&Pاع عPه ،وواض�ة

                                           

  .69صال%�جع نف�ه، ي، أح�� ب
س�hعة، ال
ج�  في القان
ن ال! ائي ال0اص، ال! ء الbان) 1(
�، العCوان على عامة الPاسCالعCوان على أم� الCولة، ال�ش
ة، االخ&الس، الغ( رم��� بهPام، الق�3 ال0اص في قان
ن العق
jات) 2( ، )ر، ال& ̂و

�أة ال%عارف، P̂رةمCPAصاإلس ،��  .145 ، دون سPة ن
  .65 خC>!ة ع%�
ر، ال%�جع ال�اب`، ص) 3(
�جع نف�ه، صخC>!ة ع%�
ر، ال) 4(% 36.  
  .ال%&عل` 2ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه 01-06م� القان
ن رق3  40ال%ادة ) 5(
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یه3 أن ی&�ق` الهCف ال-w أراده ال�اشي؛ ف&ق
م ال!̂�%ة ح&ى ول
 رفg ال%Cی� أو ال%�&C0م 

  .)1(الع�ض

�  في ج�$�ة ال�ش�ة االl"اب(ة .جEال�ع Nxال�  

�w العل3 واإلرادة الك&%ال ال!̂�%ةالبC م� ت
اف� القCe اePل في عb%&%اشي وال�  . ل!Pائي لHC ال

�
ن ال�ا�A< ة للعل3 >!+ أن��Pم في :�ان تا2ع للق4اع شالC0&أو م� �ي عال%ًا 2أنه ی&عامل مع مCی

، وأن الع�4ة مقابل ات!ار ال�اشي ب
��ف&ه، فإذا :ان >ع&قC أنه )2(ال0اص، 2%عPى عل%ه e2فة ال%�ت�ي

�ا[ه إلى غ�� ال%Cی� أو ال%�&C0می&!Pی� عل�ه أو ما [ل�ه )3(ه بCل CیCت� 
، أو اع&قC أن ما قCمه ه

� العل3ePائي الن&فاء عP!ال Ceالق �  . ه
 �S%ة ال�س
م ال&ي :ان< عل�ه؛ فهPا ال ی&
ف

ك%ا >!+ أن ت&!ه إرادة ال�اشي إلى ت�ق�` رش
ة ال%Cی� أو ال%�&C0م العامل 2الق4اع ال0اص، 


ن ه-ه اإلرادة وا�Mة وح�ة، أما إذا :ان واقع ت�< تهCیC وانعCم< إرادته فال >ق
م القCe و cأن ت +!^

  .)4(ال!Pائي، والهCف ال-w ی̂�Cه ال�اشي ه
 قCe خاص وم�Cد ألنه ی̂�C ع%ًال خاصاً 

  ال�ش�ة ال�لU(ة في الق-اع الXاص : ال��رة ال`ان(ة

ال0اص أو ال%�&C0م ال-w >ع%ل لC>ه 2أ>ة صفة، ال-w  ه
 فعل ال%�ت�ي ال-w یCی� :�انًا للق4اع

>ق,ل ال%̂ ة غ�� ال%�&�قة 2�Aل م�اش� أو غ�� م�اش� س
اًء لPف�ه أو لفائCة ش0; آخ� أو :�ان، 

لcي >ق
م ه-ا ال%Cی� أو ال%�&C0م 2أداء ع%ل أو االم&Pاع ع� ع%ل م%ا >�Aل إخالًال ب
اج�اته، وهي 


ن ب-لs ت&c  ة أر:انم�Cر: :ع w
Pور:� مع ،wصفة ال!اني، ور:� ماد 
  .� مف&�ض وه

  العE�� ال�ف&�ض في ج�$�ة ال�ش�ة ال�لU(ة.أ


ن ه-ا الفاعل م0&; في إ[ار ع%له A< فة في فاعلها، وأنeي الX&ائ3 ال&ي تق�ال�ش
ة م� ال!

  :، :%ا یلي)5(ض%� الق4اع ال0اص

                                           

Pة، ج̂�%ة ال�ش
ة في قان
ن العق
jات ال! ائ�w، دبل
م الCراسات العل�ا، ف�ع العل
م ال!Pائ�ة، معهC ال�ق
ق، جامعة ال!) 1(  ائ�، ع,C ال�زاق ز̂و
 ،�  .96 ، ص1976ال! ائ

�ة 2ال%eل�ة العامة : ال&عل�` ال%
ض
عي على قان
ن العق
jات، الc&اب الbاني، ال! ء الbاني ميد الشواربي،عبد الح) 2(X%ح الP!ا>ات والP!ال
 ،�êرة، مCPAأة ال%عارف 2اإلس�Pاء مXء الفقه والق
  .287، ص2003في ض


رات ال�ل,ي  )3(�Pات، الق�3 ال0اص، مj
  .60 ، ص2005ال�ق
�Sة، ب��وت، ل,Pان، علي ع,C القادر القه
جي، قان
ن العق
، :ل�ة ال�ق
ق 04، العCد 39، ال! ء ال%!لة ال! ائ̂�ة للعل
م القان
ن�ة واالق&eاد>ة وال��اس�ة، "ج̂�%ة ال�ش
ة"سع�C ی
سف دمحم ی
سف، ) 4(

 ،�  .58 ص ،2001والعل
م اإلدا̂رة، جامعة ال! ائ�، ال! ائ

ن للCولة أw ن�e+ أو دخل ��هالق4اع ال0اص ه
 م!%
ع ال%?س�ات ا) 5(A< اد دون أن�
ن خاضعة ل�أس%ال األفcل&ي ت.  
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ن الفاعل مCی�اً : صفة ال��&�Xم-A< ة أن%�تا2عًا للق4اع ال0اص أو >ع%ل لC>ه  تق&Xي ه-ه ال!̂

، وه-ه الeفة تق&Xي ت
اف� عالقة ت�|�ة ب�� ال!اني و��j صاح+ الع%ل؛ س
اًء )1(2أ>ة صفة :ان<

�
ن الع%ل 2أجA< أن ��&�  . )2(كان< ه-ه ال&�|�ة دائ%ة أو م?ق&ة، :%ا >

قCe 2ال�cان م!%
عة م� العPاص� ال%اد>ة أو م!%ع �� أو االع&�ا̂ر�� م� األش0اص ال4,�ع� ات̂و

4,` :-لs على م� >ع%ل ل��ا2ه ال0اص إن ه
 Pال%P]%�� 2غ�ض بل
غ هCف مع��، فه-ه ال!̂�%ة ت

� ال�cان في ال%!االت )3([ل+ أو تلقى م̂ ة لcي >ق
م 2أداء ع%ل أو االم&Pاع عPهe�< 3ع ل��، فال%

ح ب&4,�` ه-ه ال!̂�%ة على :ل م� االق&eاد>ة وال%ال�ة وال&!ا̂رة، وdن%ا ت�ك ال%!ال مف&
حًا م%ا >�%

  .خاص یCی� أو >ع%ل في :�ان


ن ال�0; م�&C0م: اخ&�اص ال��&�Xم :الع�ل-A< أن ����ع 2�ا أو مCی�ا أو لA< 3&في ال%


ن الع%ل ال-w [ل�عاملA< ه؛ بل >!+ أن e&0اشي م�&3 ت�CیC مCeر االخ&eاص  امPه ال 2ه، ̂و


ص تP]�%�ة أو الئ�ةeن أو ن
%2
ج+ قان ،  wار إدار�دw صادر ع� رئ�� اف� إن:%ا قC�< Cد 2ق


ن هPاك مCی� أو م�&C0م ی&اج� ب
��ف&ه ال&ي A< ًا أو :&اب�ًا، فاألساس أن^
م0&; س
اًء أكان شف

  .)4(تCخل في اخ&eاصه أو ج ء م� اخ&eاصه

  ال�Nx ال�اد  ل"�$�ة ال�ش�ة ال�لU(ة - ب

ألداء ع%ل أو االم&Pاع عPه بCون عل3 ورضا  ت&%bل عPاص�ه في [ل+ ع�4ة أو ق,
لها مع وعCه

، )5(له ص
ره وم
ض
عه >�&هCف ت�ق�` غ�ض مع�� >!عله م0ًال ب
اج�اته هصاح+ ال�اجة، ون�ا[

  :فالعPاص� الbالثة لل�:� ال%ادw في ج̂�%ة ال�ش
ة ال�ل,�ة هي

أو وعC أو ¨�ة ی&%bل ه-ا ال�ل
ك في [ل+ ال%�&C0م أو ق,
له 2غ�� ح` ل%̂ ة : ال�ل�ك اإلج�امي-

 �أو أ>ة فائCة أخ�H؛ مقابل ع%ل أو االم&Pاع ع� ع%ل م� األع%ال ال&ي تCخل في اخ&eاصه 2غ�

  .)6(عل3 رب الع%ل

ه
 ات!اه إرادة ال%�ت�ي إلى [ل+ ال%قابل ج�اء �Sامه 2ع%ل أو االم&Pاع عPه، ف&قع : ال-ل+.أ

رع إلى إخ�ار ال�ل4ات، والهCف م� ال!̂�%ة %2!�د ال4ل+ ح&ى ول
 ل3 >�&!+ صاح+ ال�اجة أو سا

                                           

  .21خC>!ة ع%�
ر، ال%�جع ال�اب`، ص) 1(
� وال�ش
ة واخ&الس ال%ال العام، ال%A&+ ال!امعي ال�Cی�، ) 2(   .106 ، ص1997، اإلسCPÂرةأح%C أب
 ال�وس، قان
ن ج�ائ3 ال&̂ �a وال& ̂و
  .96 ، ال%�جع ال�اب`، صال! ء الbاني  في القان
ن ال! ائي ال0اص، أح�� ب
س�hعة، ال
ج�) 3(
  .73 ع,C هللا سل�%ان، ال%�جع ال�اب`، ص) 4(
  .132 ، ص2005، اإلسCPÂرة، دار ال4%,
عات ال!ام|�ة، )الق�3 ال0اص(ف&
ح ع,C هللا ال�اذلي، ش�ح قان
ن العق
jات ) 5(
  . 129، ص2007، اإلسCPÂرة، دار ال!امعة ال!CیCة، )ق�3 ال0اصال(دمحم ز:ي أب
 عام�، قان
ن العق
jات ) 6(
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ال&!̂�3 ه
 ح%ا>ة أمانة الع%ل في الق4اع ال0اص ال-w أؤت%� عل�ه ال%Cی� أو ال%�&C0م، و:-ا ح%ا>ة 

  .)1(ل%عامالت ب�� األف�ادا

�ل.بUاع : القP&ام 2ع%ل أو االم�hي إلى تلقي ال%قابل في ال%�&ق,ل م� وراء ال�ه
 ات!اه إرادة ال%�ت


ن ذA^ه، وPل ع

ن ق,A^ه، و�لs أثPاء وج
د ع�ض م� صاح+ ال%eل�ة e2فة جC>ة في �اه

ق,
ل م� جان+  عCم ال%�&C0م جwC :-لs، وفي حالة ان&فاء ال!C>ة في الع�ض و:ان هPاك

  . )2(فال تق
م ج̂�%ة ال�ش
ة ؛ال%�&C0م

 wC!ل ال

ن ال&ع,�� ع� الق,A^ًا أو :&اب�اً إو^
ه-ا ما >فه3 م� و  ،ما 2اإلشارة أو ض%�Pًا أو شف

>4ل+ أو >ق,ل :"... أنه ال&ي نe< على 06/01 رق3 قان
ن الم�  40في ن; ال%ادة  ةال
ارد |�ارةال

2�Aل م�اش� أو غ�� م�اش� م̂ ة غ�� م�&�قة."..  

ی&%bل في الهC>ة أو ال
عC أو ال%Pفعة أو ال%̂ ة أو غ��ها م%ا له �S%ة : م�ل الE%ا~ اإلج�امي -


^ة :الPاًء م� ناح�ة ماد>ة أو مع
�ع ب-لs قC ت
سع في ت�CیC ال%Pفعة س�
ن ال%A^ها و�Pق
د أو غ�

  .[,�ع&ها أو ص
رها أو م� ناح�ة تلق�ها


ن : �U(عة وص�ر ال�Eفعة.أcت Cأو ال�ف&!ة أو ف&ح ح�اب الق s��%Pفعة ماد>ة :الPق
د أو ال


^ة تPفعة معPن م
cي، أو ت�!عل ال%�ت�ي في وضع لeالح ال%�ت�ي أو دفع دی� في ذمة ال%�ت

 Cه، وقjأقار Cة له أو أح�S�
ل ال%
�ف على تe�: اشي�أح�� م%ا :ان عل�ه ن&�!ة سعي م� ال


ن ض%�Pة م�&&�ة :اس&f!ار س�A دون تقC>3 أج�ة، cت Cه :إعارته س�ارة، وق�
ن مPفعة ص̂��ة �اهcت

 ��وعة :الC0%رات أو سه��وعة أو غ�� م�، :%ا ال )3(ة في ال%الهيو^�&
w األم� في :
ن ال%Pفعة م


ن ال%Pفعة م�Cدةcأن ت ��&�  .)4(بل >Aفي م!�د قابل�&ها لل&�CیC ؛>


ن ال%Cی� أو ال%�&C0م ال%�ت�ي مقابل �Sامه أو ام&Pاعه ع� : ال��&ف�L مN ال�ش�ة.بA< أن �A%<

 �:أن أداء ع%ل م� ص%�3 واج�اته، ل�A%< �c أن تقCم للغ��؛ أw أن ال%Pفعة تقCم إلى ش0; آخ


ن ق̂�+ له أو ل وجه أو صCی` له، وjال&الي الA< ه االح&!اج أماPA%<م  �A< 3اء 2أن ال4ل+ لXالق

  .له

                                           

  .23خC>!ة ع%�
ر، ال%�جع ال�اب`، ص) 1(
�ع ال! ائ�w ج̂�%ة ال�ش
ة "سعwC ح�Cرة، : أن]� أ>Xاو . 40القه
جي، ال%�جع ال�اب`، صع,C القادر جالل ث�وت وعلي  )2(�ك�a عالج ال%

، العCد األول، ال%!لة القان
ن�ة لل��� القان
ني، "ال%&عل` 2ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه 2006 ��ف�w  20ال%?رخ في  06/01في القان
ن رق3 
  .57، ص2010 ال! ائ�، كل�ة ال�ق
ق، 2!ا>ة،

  .59سعwC ح�Cرة، ال%�جع ال�اب`، ص) 3(
  .47علي ع,C القادر القه
جي، ال%�جع ال�اب`، ص )4(
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ن الغ�ض مPها �Sام ال%�ت�ي 2أداء ع%ل أو االم&Pاع عPه 2%ا  wأ: الغ�ض مN ال�ش�ة-A< أن

� �2%عة رب الع%ل وم?س�&هX<.  

ل ال
��فة ال&ي ت&4ل,ها ال4,�عة ال%�اش�ة و^قCe بها أع%ا: أداء ع�ل أو االم&Eاع عN أدائه.أ

، :%ا >%�A أن )2(، فاألداء >�&
ج+ ال�hام �2ل
ك ا>!ابي ت&�ق` 2ه مeل�ة صاح+ ال�اجة)1(لل
��فة


ن االم&Pاع ج ئ�ًا :ال&أخ�� في إن!از الع%ل إذا A< Cفة، وق��

ن سل
ك سل,ي :االم&Pاع ع� أداء الA<

�  .كان< ال%eل�ة تق&Xي ال&أخ�

�ر )3(كأداء الع%ل 2�Aل م0الف للقان
ن : إلخالل ب�اج)ات الع�لا.بXإل�اق ال Ce2ق sن ذل
A^و ،


e2 wاح+ الع%ل أو e%2الح الع%ل، وه
 ما >فPأو ال%ع wال%اد& �
ن صاح+ الع%ل غ�A< ض أن�

  .)4(عال3 ب-لs، فإن :ان على عل3 فال تق
م ال!̂�%ة

�  في ج�$�ة ال�ش�ة ال�: ثال`اً Eال�ع Nxةال�)Uة ت&4ل+ : ل<C%ة ع%�ال�ش
ة في الق4اع ال0اص ج̂

  .القCe ال!Pائي

�� ه%ا ى>ق
م عل: عEاص� الق�� ال"Eائي في ج�$�ة ال�ش�ة ال�لU(ة- 1̂ePع:  


ن على عل3 2!%�ع أر:ان ال!̂�%ة، وejفة خاصة >!+ أن >عل3 : العل�.أA< ي >!+ أن�فال%�ت

أنه م0&; 2الع%ل ال%4ل
ب مPه، وأن ال%̂ ة ال&ي ، و )5(2أنه یCی� أو م�&C0م ل��اب الق4اع ال0اص

!+ أن >علA2 3ل ه-ا عCP ال4ل+ أو الق,
ل فإذا ان&فى العل3 ان&فى  [ل,ها ن]�� ع%له غ�� م�&�قة، ̂و

  . )6(القCe ال!Pائي


افق&ه%jم 2ه >عل3 2ه رب الع%ل و
P&في القCe إذا :ان ما >ق فإذا اف&ق� عل3 ال%
�ف :أن ل3 ی,لغ  ،̂و

تع��Pه؛ أو �� أنه قC ت3 ع له م� م�ePه أو اع&قC أنه غ�� م0&;؛ أو أن ال%̂ ة قC قCم< 2ق�ار 

  .فال >عC القCe م&
اف�اً  ؛لهCف ب�wء ال مقابل أداء ع%ل

                                           

�ة ) 1(X%ائ3 ال��، ف&
ح ع,C هللا ال�اذلي، ال!��w، دون دار نe%ن ال
  .67، ص1991، اإلسCPÂرة2ال%eل�ة العامة في القان
  .51جالل ث�وت وعلي القه
جي، ال%�جع ال�اب`، ص) 2(
  .62 سعwC ح�Cرة، ال%�جع ال�اب`، ص) 3(
  .139 ، صال%�جع ال�اب`، )الق�3 ال0اص(ف&
ح ع,C هللا ال�اذلي، ش�ح قان
ن العق
jات ) 4(
  .53 ال%�جع ال�اب`، صال! ء الbاني، ال
ج�  في القان
ن ال! ائي ال0اص،  أح�� ب
س�hعة،) 5(
  .142 ، ال%�جع ال�اب`، ص)الق�3 ال0اص(ف&
ح ع,C هللا ال�اذلي، ش�ح قان
ن العق
jات ) 6(
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وه
 إرادة إت�ان ال�ل
ك ال%�ق` لل!̂�%ة، وال%&%bل في ات!اه إرادة ال%�&C0م إلى ال4ل+ : اإلرادة.ب

%Pح� Ceفي الق&Pل، ف�
ا یCس صاح+ ال�اجة ماًال في ج�+ أو مA&+ ال%�&C0م، :%ا >!+ أن أو الق,

  .)1(ت&!ه إرادته إلى االس&�الء على ال%Pفعة 2قCe ال&%لs أو االن&فاع

ل�]ة ال4ل+ أو في فالقCe ال!Pائي >!+ أن ی&
اف� : ل�]ة االرت�اء في ج̂�%ة ال�ش
ة ال�ل,�ة-2

  .الق,
ل

ال%�ت�ي وق< [ل�ه ال%Pفعة 2أن ذلs :ان مقابل االت!ار >!+ أن یb,< في ح` : في حالة ال-ل+.أ

  .فال تق
م ج̂�%ة ال�ش
ة ؛2ال
��فة، فإذا :ان ث,< أن س,�ه االق&�اض

�ل.بUي عال%ا 2اس&غالله في : في حالة الق�
ن ال%�تA< ف&ه، فإذا جاء ذی&ع�� أن��
لs ال
ق< ل

حلة م�اش�ة ال%�&C0م ع%ًال ی&عل` م ج̂�%ة ال�ش
ة في 
 فال تق ؛الق,
ل غ�� م�ت�� به-ا العل3

  .)2(ب
��ف&ه

  ال�ش�ة :"�$�ة ال�لة ذات ال"�ائ�: الف�ع ال`اني

 H�
نة إضافة إلى ال�ش
ة، فإنه ت
جC أفعال أخAها في  تقل ال للف�اد، مPارأه%�ة ع� 2ال
��فة اإلض


نها ت&%�  إذ االت!ار 2ال
��فة، م� ق,�ل تع&,� سل
:�ات في ت&%bلA2 عها على قائ%ةPام 2أفعال م�hال 

� %الس� القان
ن ����%ا یلي إل�هاا قان
ن مAاف�ة الف�اد، ن:  

  ج�$�ة تلقي اله�اlا: أوال

، وت&عل` 2ارتcاب 06/01 رق3 قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه%2
ج+  وهي ج̂�%ة ت3 اس&�Cاثها


ص عل�ه %2
ج+ ال%ادة eP%38الفعل ال Aقا>ة م� الف�اد وم
P%< ���2ع على  ،اف�&هم� قان
ن ال

كل م
�ف أن >ق,ل م� ش0; هC>ة أو أ>ة م̂ ة غ�� م�&�قة م� شأنها أن ت?ث� في س�� إج�اء ما 

  .)3(أو معاملة لها صلة 2%هامه

 
�� ل�hامها ت&�  :ف� األر:ان ال&ال�ةاو^


ن م�تc+ ه-ه ال!̂�%ة م
�فا ع%
م�ا: ال�فة -أA< أن ��&�  .و^

��و^ق&Xي ت
ف: ال�Nx ال�اد  -ب̂ePع �  :، ه%ا

�ل ه�lة أو م!$ة غ�L م�&�قة - 1U4ه 2أداء ع%ل أو : قjع ر���� ال%&�وه
 الفعل ال%ادw ول3 >

وتعC ه-ه ال%�ألة الف�ق ال!
ه�w ب�� ج̂�%ة تلقي الهCا>ا وج̂�%ة ال�ش
ة ال�ل,�ة  ،االم&Pاع ع� أدائه
                                           

  .499 علي ع,C القادر القه
جي، ال%�جع ال�اب`، ص )1(
  .84 ال%�جع ال�اب`، ص ء الbاني، ال! أح�� ب
س�hعة، ال
ج�  في القان
ن ال! ائي ال0اص،) 2(
)3 (� .ال%&عل` 2ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه 06/01 رق3 م� القان
ن  38ال%ادة  :أن]
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�ف الع%
مي مقابل وال&ي تق&Xي وج
د ع�ض جwC لهC>ة أو م̂ ة م� صاح+ ال�اجة على ال%

�وع وصادرة ع� ح�� ن�ة، قXاء حاج&ه�ففي ه-ه  ؛أما إن :ان< الهC>ة م�&قلة ع� أw قCe م

  .ال�الة ال تق
م ال!̂�%ة


د ه
 اس&الم الهCا>ا " تلقي الهCا>ا" :م� خالل �Mارة 38م� ص�اغة ال%ادة  ك%ا >فه3eأن ال%ق

  .ال�أن 2ال��Pة ل!̂�%ة ال�ش
ة ال�ل,�ة:%ا ه
  ؛ول�� م!�د صCور الق,
ل م� ال%
�ف العام

تأث�� الهC>ة أو ال%̂ ة ال&ي ق,لها ال%
�ف في معال!ة ملف أو س�� إج�اء أو معاملة لها صلة  -2

�ع ق,
ل الهCا>ا �2%هامه، وهي نق4ة خالف ب�� ه-ه ال!̂�%ة وج̂�%ة ال�ش
ة ال�ل,�ة ال&ي ر�j ف�ها ال%

  .)1(2أداء ع%ل أو االم&Pاع ع� أدائه

إذ تق&Xي عل3 ال%
�ف العام 2أن ال�0; ال-w  ،تع&,� م� ال!�ائ3 الع%C>ة: الق�� ال"Eائي -ج

  .قCم له الهC>ة أو ال%̂ ة لC>ه حاجة لC>ه وdت!اه إرادته إلى تلق�ها

�فات ال&ي :ان >eع+ إدخالها e&م� ال CیCض�� الع Cع ق��
ن ال%A< ة%�وjاس&�Cاث ه-ه ال!̂

  .)2(&�ارها هCا>اض%� ن4اق ج̂�%ة ال�ش
ة 2اع

  ج�$�ة اإلث�اء غ�L ال�%�وع: اثان(

%2
ج+ ال%ادة   w��ع ال! ائ�م� قان
ن ال
قا>ة م�  37 ت3 اس&�Cاث ه-ه ال!̂�%ة م� [�ف ال%

م&أث�ا 2%ا جاءت 2ه اتفا�Sة األم3 ال%&�Cة ل%Aاف�ة الف�اد م� خالل  06/01 رق3 الف�اد ومAاف�&ه

�وع ح
ل ت!̂�3 اإلث�اءمPها  20ال%ادة �  .غ�� ال%

 
�� ل�hام ه-ه ال!̂�%ة ت&�  :ف� العPاص� ال&ال�ةاوت

 أرxان ج�$�ة اإلث�اء غ�L ال�%�وع.1

 م� قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه ن&4�ق إلى أر:ان ه-ه ال!̂�%ة 237اس&ق�اء ن; ال%ادة 

�عي، ال�:� ال%ف&�ض،: وهي�
w  ال�:� الPال%ع �:�  .ال�:� ال%ادw، ال

�عي معPاه ال�Cی� ع� ن; >0�ج الفعل م� دائ�ة : %�عيال�Nx ال .أ�ال�Cی� ع� ال�:� ال

فال >%�A أن ت�Aل م!اال لل%&ا2عة القXائ�ة وال ل�hام ال%�?ول�ة ال! ائ�ة األفعال  ،)3(األفعال ال%�احة

  .)1(ال&ي ل3 ی�د ن; القان
ن عل�ها 2ال&!̂�3، أw ال ج̂�%ة وال عق
jة أو تCاب�� أم� 2غ�� قان
ن 

                                           

 .128- 127 ال%�جع ال�اب`، صال! ء الbاني، أح�� ب
س�hعة، ال
ج�  في القان
ن ال! ائي ال0اص،  )1(
�عة والقا ،ع ت ح���) 2(̂��ة العامة للc&اب، القاه�ة، ال�4عة األولى، ن
ن، ال!�ائ3 ال%اسة 2ال& امه ب�� ال̂e%ة الfوما  98 ص ،1987اله�

 .2عCها
��Mة ال!Pائ�ة، دار  )3(��، ال! ائ�،  األملأغل�� ب
̂زC وعل�
w ح3�A، دور الCس&
ر في ت�CیC ن4اق ال�P10، ص 2012لل�4اعة وال. 
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�وع بP; ال%ادة �ك%ا [�ق ال&عCیل  ،)2( 06/01 رق3 قان
ن الم�  37وقC ُج�م فعل اإلث�اء غ�� ال%

ال >%�A :"2ق
لها مPها 23، 2ال إلى ه-ه ال!̂�%ة في ال%ادة )3( 16/01رق3  الCس&
رw ال!CیC 2القان
ن 

�اء، وال وس�لة لC0مة اbرا للCeولة مCات في م?س�ات الCائف والعه�

ن الcالح أن تe%ل

  ...."ال0اصة

   wر
مPه وال&ي تP; على ال�`  188في ال%ادة  22016عام ول�c وjالع
دة له-ا ال&عCیل الCس&

في الCفع 2عCم الCس&
̂رة م� [�ف أw ش0; أمام ال!هة القXائ�ة ال&ي >%bل أمامها، وjال&الي 

�وع أن >ق
م به-ا ال�Cفع وال&0ل; م� ال!̂�%ة، >�&�4ع :ل م� ی&3 م&ا2ع&ه 2!̂�%ة اإلث�اء غ�� ال%

مPه وال&ي  �256!ة عCم دس&
̂ر&ها ألنها ت0الف م,Cأ اإلث�ات ال
ارد في الCس&
ر نف�ه ح�+ ال%ادة 

ه-ه  >قع على سل4ة االتهام ول�� على ال%&ه3 :%ا ه
 ال�ال في تP; على أن ع+ء اإلث�ات

  .ال!̂�%ة

�� في ال�0; ال%�تc+ ل!̂�%ة اإلث: ال�Nx ال�ف&�ض - ب&�
ن م
�فا >A< وع، أن���اء غ�� ال%

>!+ على القاضي أن م� قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه، ح��  37ع%
م�ا وفقا لP; ال%ادة 

gقPج+ ال
ألن ج̂�%ة )4(یb,< تلs الeفة في ال�ال&�� ق,ل إدان&ه لل%&ه3، وdال :ان حA%ه مع��ا >�&

�وع هي م� ج�ائ3 ذو ��s أو ال%�اه3وال تف الeفة، w اإلث�اء غ�� ال%̂��ض ه-ه الeفة في ال&.  

تع̂�فا أوسع ال%
�ف الع%
مي  ،06/03قان
ن ال
��فة الع%
م�ة م�  ب/02ولقC ع�ف< ال%ادة 

��bA2 ، صفة ال!اني CیCا >0; ت�%��وه-ا بهCف ت!P+ الbغ�ات ال&ي :ان< تع&�w قان
ن العق
jات 

ء غ�� وال&ي أدت إلى خ�وج 2عg الفfات أw ال�:� ال%ف&�ض في ال!�ائ3 ذات الeفة :!̂�%ة اإلث�ا


عها لقان
ن الف�ادXم خCوع.  

  
                                                                                                                                

، ال%&X%� قان
ن العق
jات، ال%عCل م1966ی
ن�
 سPة  08، ال%
اف` لـ ه1386صف� عام  18، ال%?رخ في 66/156األم�  م� 01ال%ادة  )1(
 .وال%&3%

)2( eن الم�  37ال%ادة  <ن
�ة ) 2(>عاق+ 2ال��� م� سP&�� " :06/01 رق3 قان�
ات وjغ�امة م� ) 10(إلى عPدج إلى  200.000س
� معق
ل لل̂ ادة ال%ع&, 1.000.000��وعةدج :ل م
�ف ع%
مي ال >%PAه تقC>3 ت,̂��ة ال&ي [�أت في ذم&ه ال%ال�ة مقارنة C%2اخ�له ال%.  

�وع لألم
ال ال%-:
رة �
ص عل�ها في ه-ا القان
ن، :ل ش0; ساه3 ع%Cا في ال&�&� على ال%Ceر غ�� ال%eP%ة اإلخفاء الj
>عاق+ بPف� عق
�قة :ان<̂] wة ال�ا2قة 2أ�  .الفق

�وع ال%-:
ر في الفق�ة األو ��وعة أو اس&غاللها  إمالى م� ه-ه ال%ادة ج̂�%ة م�&%�ة تق
م >ع&,� اإلث�اء غ�� ال%���2ازة ال%%&لcات غ�� ال%
�قة م�اش�ة أو غ�� م�اش�ة̂42." 


ر في ،2016مارس  06ال%?رخ في  16/01رق3  القان
ن  )3(�P%س%�ة رق3  ال�Cة ال �ال&عCیل  ال%&X%� 2016مارس  07ال%?رخة في  14ال!̂
 wر
 .ال! ائ�w  الCس&

 .59ص احة ع,C العالي، ال%�جع ال�اب`، ح )4(
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  : ه%ا عPاص� ال�:� ال%ادw له-ه ال!̂�%ة تقع ب&�ق` ش���f: ال�Nx ال�اد  -ج

�وعة؛ فالبC أن : أوال�ادة مع&,�ة في ال-مة ال%ال�ة لل%
�ف الع%
مي مقارنة C%2اخ�له ال% 
ل ̂زeح

ادة :,��ة ن
عا ما  
ن ه-ه ال̂ cم� ت �[Pن ملف&ة لل
cوعة، ح�� ت��أw ذات أه%�ة مقارنة C%2اخ�له ال%

�اء س�ارة فاخ�ة أو ��ال�خالل ما >4�أ و^]ه� في تغ��فاته :eال!اني وت ��M �%ن �، وقC ال ...�

ادة في رص�Cه ال,cPي أو  >�Cث أw تغ��� في ن%� ��M ال!اني، ف&ق
م ال!̂�%ة %2!�د ما ت4�أ ̂ز

ادة غ�� مع&,�ة مقارنة مع ال%Cاخ�ل ال&ي >!�Pها  أص
ل مال�ة،اق&Pائه عقارات أو  أما إذا :ان< ال̂ 

ادة ال���4ة ال >ع&C بها، وهي م�ألة تقCی̂�ة ت�جع للقاضي ��2+ :ل  ال%
�ف ان&ف< ال!̂�%ة، فال̂ 

  .)1(م
�ف ودخله

�ع ال! ائ�w ل3 ی&4�ق ل-:� ال-مة ال%ال�ة ل وج ال%
�ف وأوالده ��، وال!Cی�  وال%الحm أن ال%eالق

�ه في إ[ار اس&قالل�ة ذم&ه  -:�2ال�أن اس&�عاد ال-مة ال%ال�ة لل وج م� ال&!̂�3 وdن :ان >%�A ت,̂

� ال م,�ر قان
ني لهe2(ال%ال�ة، فإن اس&�عاد ال-مة ال%ال�ة لألوالد الق( H
، ول�c وjال�ج
ع إلى م�&

�ح 2ال%%&لcات̂e&05ح�� أشارت ال%ادة  ،ال  
�ح ی&X%� أ>Xا ال-مة م� ه-ا القان̂e&ن إلى أن ال

�ع >عاق+ ال%
�ف وُ̂�ا��، وه-ا >ع4ي داللة على أن ال%eله ع� ه-ه ال-مة ئِ ال%ال�ة لألوالد الق

� ال%ال�ة(ال%ال�ة eذمة أوالده الق.( 

� : ثان(ا�� ال̂ ادة؛ ح�� ال تق
م ه-ه ال!̂�%ة إال إذا ع!  ه-ا ال%
�ف ع� ت,̂�الع!  ع� ت,̂

ادة ال � أساسي تP&في ال!̂�%ة 2عCم ت
اف�هال̂ ePع 
  .)3(%ع&,�ة في ذم&ه ال%ال�ة، وه

�وع فال�:� ال%ادw ی&�ق`  ��وعا أو غ�� م�و^�&
w األم� هPا ��%ا إذا :ان مCeر ه-ه األم
ال م

�ا معق
ال�� ذلs ت,̂�، وjال&الي على :ل م
�ف )4(%2!�د اك&�اف ه-ه ال̂ ادة وع!  ال%
�ف ع� ت,̂

ادة ال%ع&,�ة في ذم&ه ال%ال�ة وdال :ان م�ل م&ا2عة ج ائ�ةأن یb,< ̂و �ر ال̂ ,.   

ادة في ال-مة ال%ال�ة لل%
�ف  �ع ه
 عCم ت�CیC مقCار ال̂ �
ن  وم&ىوما >عاب هPا على ال%cت

  .مع&,�ة وتق
م على أساسها ال!̂�%ة، فاألم� هPا تقCی�X0< wع الج&هاد قاضي ال%
ض
ع

                                           

 .107، ص2009، دار ه
مة، ال! ائ�، ال! ء الbانيأح�� ب
س�hعة، ال
ج�  في القان
ن ال!Pائي ال0اص،  )1(
 .208 حاحة ع,C العالي، ال%�جع ال�اب`، ص )2(
، ومAاف�ة الف�اد، دار ال!امعة ال!CیCة، اإلسالميه هPان مل�Aة، ج�ائ3 الف�اد واالخ&الس وت�c+ ال%
�ف العام م� وراء و��ف&ه في الفق )3(

 ،�e138، ص 2010م. 
)4(  ،�eي، مj�� العcوع، ال�4عة األولى، دار الف���w أب
 ال�0�، قان
ن ال�c+ غ�� ال%c65 ، ص1968ف. 
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ادة أّما �ح ال%ع&,�ة في ال-مة ال%ال�ة لل%
�ف؟ ف-لs م� خالل  ع� :� �ة مع�فة ال̂ ̂e&آل�ة ال

 .)1(2ال%%&لcات

�وع، أw أن هPاك   �و^%�A الق
ل 2أن العالقة ال�,,�ة غ�� م&
ف�ة في ج̂�%ة اإلث�اء غ�� ال%

عالقة س,,�ة ت0&لف ع%ا ه
 م
ج
د في ال!�ائ3 األخ�H ال&ي ت&4ل+ وج
د را42ة س,,�ة ذات [ا2ع 


w أوPة في ال-مة ةنف�ي م&علقة 2ال!اني، وهي را42ة ماد>ة �2& مع��د اك&�اف ال̂ ادة ال%ع&,!%�� ،

ادة ف&ق
م عل�ه ال%�?ول�ة ال! ائ�ة و^عاق+ على  � معق
ل له-ه ال̂ �ال%ال�ة لل%
�ف وال >%PAه تقC>3 ت,̂

  .ه-ا الفعل

�   -دEال�ع Nxال� :C%ائ3 الع��وع م� ال!�>ة وال&ي ت&4ل+ ت
اف� القCe تعC ج̂�%ة اإلث�اء غ�� ال%

رادة ح&ى >%�A الق
ل ب&
اف� أر:انها، إذا فالقCe ال!Pائي والعل3 مف&�ضان في اإلعل3 و ال: ال!Pائي العام

� معق
ل �ال!اني %2!�د اك&�اف ال̂ ادة ال%ع&,�ة في ال-مة ال%ال�ة لل%
�ف دون أن >%PAه تقC>3 ت,̂

�وعة،�ادة مقارنة C%2اخ�له ال% �ع ال! ائ�w القان
ن  وح�� ال >ع-ر 2!هل له-ه ال̂ ��� ال%&�، :%ا ل3 >

لعام  ال&ع%C ح&ى >عاق+ على ه-ه ال!̂�%ة ع�A ما ذه,< إل�ه اتفا�Sة األم3 ال%&�Cة ل%Aاف�ة الف�اد

  .)2(، وه
 ب-لs ی
سع م� إمAان�ة ال%&ا2عة ال! ائ�ة له-ه ال!̂�%ة2003

ادةوأن ت&!ه إرادة ال!اني إلى اإل �وعة،  ث�اء وال̂ �ادة مع&,�ة مقارنة C%2اخ�له ال% في ذم&ه ال%ال�ة ̂ز

وjال&الي فاإلرادة أ>Xا مف&�ض وج
دها في ه-ه ال!̂�%ة، و^0&ل� في ه-ا ال%قام القCe ال!Pائي العام 

  .)3(2القCe ال!Pائي ال0اص

  العام والXاص NLج�$�ة اخ&الس ال��&لVات في الق-اع: الف�ع ال`ال'

 w��ع ال! ائ�ب�� ج̂�%ة االخ&الس في  06/01في قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه رق3 م�  ال%

  :، وه
 ما سPفeله ��%ا یليالق4اع العام والق4اع ال0اص

  ج�$�ة اخ&الس ال��&لVات مN قUل م�Oف ع��مي أو اس&ع�الها على ن�� غ�L ش�عي :أوال

والعق
jات ال%ق�رة  �ف ع%
مياخ&الس ال%%&لcات م� ق,ل م
  سP&ع�ض ��%ا یلي ألر:ان ج̂�%ة    

  .لها

                                           

�عات الع��jة ألحAام اتفا�Sة األمئسل�%ان ع,C ال%Pع3، �اه�ة الف�اد، دراسة في مHC م
ا )1(̂�3 ال%&�Cة ل%Aاف�ة الف�اد، ب�نامج ال�3A في %ة ال&
�، الCول الع��jة ب�نامج األم3 ال%&�Cة،e49 ، ص2009 م. 

)2(  ،�eة، م�� الع�jي، القاهcا2عة، دار الف��ع ال!Pائي، ال�4عة ال̂� .273، ص 1979رؤوف ع,�C، م�ادª الق�3 العام م� ال&
�وع وفقاً "ف̂�C عل
اش، ) 3(�، :ل�ة ال�ق
ق، جامعة 2، العCد م!لة ال�ق
ق وال�̂�ات، "لقان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه ج̂�%ة اإلث�اء غ�� ال%

�ة،A�2 ،�  .65 ، ص2016 ال! ائ
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  اخ&الس ال��&لVات مN قUل م�Oف ع��مي أرxان ج�$�ة.1

 ال%�عي Nxة في ال%ادة : ال�%�م� قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد  29ی&%bل األساس القان
ني لل!̂

  .06/01ومAاف�&ه رق3 

 ال�ف&�ض Nxمي في الق4اع العام: )صفة ال!اني( ال�
م� قان
ن  2دة [�قا ألحAام ال%ا م
�ف ع%

  .06/01رق3  ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه

  ال�اد Nxال� : �ی&%bل في االخ&الس أو ال&,CیC الع%wC أو اإلتالف أو االح&!از على ن�
 غ�

ال�ل
ك اإلج�امي ، 06/01م� قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه رق3  29ال%ادة ن; ف�Cد  ؛ش�عي

��  :%ا یلي

 ل ال%: االخ&الس^
  .س3 اإلدارة إلى ح�ازة دائ%ة ب�Pة ال&%لsإ2 ةال م� ح�ازة م?ق&ه
 ت�

 CیC,&د 2ه إل�ه: ال
�ف ��ه ب�هPه مbال ،ه
 اس&هالك ال%
�ف الع%
مي لل%ال ال%عهe&ف�.  

 ال: اإلتالفbق م�  .ه
 إفقاد ال�يء ل�h%&ه القان
ن�ة 2ال&%̂ ` أو ال�

 `ون وجه حCم الی: االح&!از ب
ل& اماته ات!اه ال%ال إ%
�ف الع%
مي 2&�ق` الفعل عCPما ال >ق

��hه م�&! ا في ح�ا2ه ال0اص، وCjون ن�ة ت%لcه أو إتالفه   .̂و

 عي�ه
 :ل فعل م� شأنه ال%�اس 2ال%eل�ة ال&ي خe; لها : االس&ع%ال على ن�
 غ�� ش

��e0ة ال هال%ال ال%?ت%� عل�ه أو عهC 2ه إلى ال!اني مbل اس&ع%ال س�ارة ال
��فة لقXاء حاج�ات

  .)1(لل%
�ف أو لeالح غ��ه

 ��ع غ���ت ال�ل
ك اإلج�امي في فعل االخ&الس فق� مPها ال%eعات ح�̂�أن 2عg ال&

 w�e%2(ال( w��ع ال! ائ��ع ال%غ�jي سار على نف� نهج ال%�ف�Cد ال�ل
ك اإلج�امي في  ؛، إال أن ال%

� اإلخفاءePون وجه ح`، وعCاالخ&الس، االح&!از ب ،CیC,&3(ال(.  

م%&لcات، أو أم
ال، أو أوراق مال�ة ع%
م�ة، أو خاصة، أو أw ف�&%bل في : ال!̂�%ةم�ل أما 

  .أش�اء ذات �S%ة عهC له بها 3A�2 أو �2+ و��ف&ه

�
ن إ2قاء ال%ال عCP ال%
�ف ال%0&; 2ه مbل ال%CیA< wفة أ��
ق3A�2 Ce ال   .̂و

                                           

  .242-241 ال�اج علي بCر الCی�، ال%�جع ال�اب`، ص )1(
)2( >eن رق3  112ال%ادة  ن
كل م
�ف عام اخ&ل� أم
اًال أو " :لىال%&عل` 2قان
ن العق
jات، ال%عCل وال%&%3، ع 1937ل�Pة  58م� القان

  ".أوراقًا أو غ��ها وجCت في ح�ازته �2,+ و��ف&ه >عاق+ 2ال�!� ال%�Cد
�ر ال%?رخ في  2640 ال!̂�Cة ال�س%�ة، العCد، 1.59.413م� قان
ن العق
jات ال%غ�jي رق3  241نe< ال%ادة  )3(A26م  �، 1962ن
ف%,


ات>عاق+ 2ال�!� م� خ:" ال%عCل وال%&%3 علىPس ��أو م
�ف ع%
مي بCد أو اخ&ل� أو اح&!  بCون ح` أو أخفى  يقاضال ،%� إلى ع
  ".أم
اال عامة أو خاصة أو سCPات تق
م مقامها أو ح!!ا أو عق
دا أو مPق
الت م
ض
عة ت�< یCه 2%ق&Xى و��ف&ه أو �2,,ها
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  .ال%ال إل�ه ىال
ص
ل إلو >قCe �2,+ ال
��فة 2%عPى أن ال
��فة نف�ها ت�هل عل�ه 

   �Eال�ع Nxابها، وع� : ال�cإرادة تامة الرتjافة أر:انها وA2 رادة ال!انيdة 2عل3 و%�ت&�ق` ال!̂

�عي لها�  .)1(قCe خاص في ن�ة ال&%لs أو االس&ع%ال غ�� ال

  اخ&الس ال��&لVات مN قUل م�Oف ع��مي العق�Dات ال�ق�رة ل"�$�ة.2


ات وjغ�امة مال�ة م�  �10 سP&�� إلى >عاق+ 2ال��� م: ل�0; ال4,�عي2ال��Pة لPس

  .دج 1.000.000دج إلى  200.000


w والعق
jات ال&c%�ل�ة و��وف ال&�CیC واإلعفاء وال&a� 0 أما P0; ال%ع�2ال��Pة لعق
jات ال

�وع وال&قادم س,` ذ:�ها�  .وال

س األم
ال ال تPقXي الCع
H الع%
م�ة 2ال&قادم في ال!Pا>ات وال!Pح ال%&علقة 2ال�ش
ة واخ&ال

�ر م� قان
ن اإلج�اءات ال! ائ�ة 8الع%
م�ة [�قا لل%ادة Aم  w�  .)2( ال! ائ

�ر   65و  56 ت��ك%ا نe< ال%اد    Aاءات ال! ائ�ة 5م�على أسال�+  ال! ائ�w  م� قان
ن اإلج

�وني واالخ&�اق &cاإلل Cص�e< وال&Pال&��w ال0اصة ل!%ع األدلة 2الل!
ء إلى ال&�ل�3 ال%�اق+ أو ال&


ت�ة eال%ات وال&�!�الت الA%ل به%اعلى ال
�ع وال&P]�3 ال%ع%̂�  .وفقا لل&

     Cارها رق3 وق�>�Cد " :أن: 2005س,&%,�  21ب&ا̂رخ ) 388620(قX< ال%�A%ة العل�ا في ق


ص ج̂�%ة اخ&الس أم
ال ع%
م�ة في e02 ا>اتP!ة ال%Aة االخ&الس و^&ع�� على م�%�م�ل ج̂

4
ق ق�ار اإلحالة اس&0الص ال%,لغ ال-w ه
 ر:� م� أر:ان  حالة عCم ت�CیC ال%,لغPال%0&ل� في م

  ."ال!̂�%ة م� الق�ار القاضي 2اإلحالة

قX< ال%�A%ة العل�ا : 1984أب̂�ل  03ال%?رخ في ) 33168( وفي ق�ار آخ� لل%�A%ة العل�ا رق3

بل  ،ال%لغاة ال! ائ�w م� قان
ن العق
jات  119ال >Aفي ل%ع�فة صفة ال!اني ل&4,�` ال%ادة " :2أنه


ن ال%ال م�ل ال!̂�%ة م
ض
ع ت�< یC ال%
�ف 3A�2 و��ف&ه أو �2,,هاA< و >!+ أن ، ;Pه-ا ما ت

  ."حال�ا قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&هم�  29عل�ه ال%ادة 

ل%ا :ان م� ": 1988ف,�ای�  02ال%?رخ في ) 55018(قX< ال%�A%ة العل�ا في الق�ار رق3 ك%ا 

أن غ�فة االتهام عCPما قX< 2أال وجه لل%&ا2عة ال%&ه%�� ال%�ال�� إل�ها ب&ه%ة اخ&الس أم
ال الbاب<، 


ن 2قXائها أساءت ت4,�` cال ال%0&ل�ة ت
� االس&فادة م� األمePع �ع%
م�ة على أساس عCم ت
اف
                                           

  .245، 243 ، صال%�جع ال�اب`ال�اج علي بCر الCی�،  )1(
 23ال%?رخ في  02-15ال%&X%� قان
ن اإلج�اءات ال! ائ�ة، ال%عCل وال%&%3 2القان
ن رق3  1966ی
ن�
  8ال%?رخ في  66/155األم� رق3  )2(

 
Cة ال�س%�ة لل!%ه
̂رة ال! ائ̂�ة، العCد 2015ی
ل� � .، ال%عCل وال%&%20153ی
ل�
  29م?رخة في  41 ال!̂
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ر:انها دون ل-ا تق
م ال!̂�%ة %2!�د ت
اف� أ، )1(القان
ن م%ا >�&
ج+ نقg و42dال الق�ار ال%4ع
ن ��ه

� إلى ما اس&فاد ال%&ه3 م� ال%ال ال%0&ل� أو ل3 >�&فC مPه[Pال.  

  لXاصاج�$�ة اخ&الس ال��&لVات في الق-اع : ثان(ا


ع م� ال!�ائ3 %2
ج+ قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه Pاث ه-ا الC�&ض%�  06/01رق3 ت3 اس

�ع ال! ائ�w ، وjه-ا مPه 41ال%ادة ّ�ال%&عل`  06/01م� القان
ن رق3  41%ادةن; ال %2
ج+ج�م ال%

�� ال%ادة تإذ  ؛2ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه، إخ&الس ال%%&لcات في الق4اع ال0اص&�مPه أن  41


ن :ل ش0; یCی� :�انا تا2عا للق4اع ال0اص أو >ع%ل ��ه 2أ>ة صفة على خالف ج̂�%ة اخ&الس A<

�� ف�ها أن ت&
اف� في ال!ا&�< w-ف العامال%ال العام وال�
  .ني صفة ال%

ال�ا2قة ال-:�، >الحm أنها اش&�[< أن ت�تc+ ال!̂�%ة أثPاء م اولة  41وjاس&ق�اء ن; ال%ادة 

،wأو مالي أو ت!ار wادe&ا� اق�
را في ال�cان ال-w یهCف إلى  نeة جاء م�%�ف%!ال ت4,�` ال!̂

` على أw :�ان مه%ا :ان على خالف ج̂�%ة ال�ش
ة في الق4اع ال0اص وال&ي ت4P, )2(ت�ق�` ال�jح

هCفه و^&Xح م� خالل ذلs أن م!ال ت4,�` ج̂�%ة ال�ش
ة في الق4اع ال0اص أوسع مقارjة 2%!ال 

  .ت4,�قه في ج̂�%ة اخ&الس ال%%&لcات في ذات الق4اع

على ال�0; ال-w ی�تc+ ج̂�%ة االخ&الس 2%ف�ده وه
 ال یP&%ي  41ك%ا ال ت4P,` أحAام ال%ادة 


ن للل�jح وه
 ال�أن ذاته 2ال��Pة  إلى أw :�ان >�عى,cت�
ن إلى أw :�ان و^%&Pألش0اص ال-ی� ال ی

، ف%bل ه?الء ت��w على أفعاله3 أحAام قان
ن العق
jات على أساس )3(ج̂�%ة االخ&الس م!&%ع��

  .وصف أفعاله3 س�قة وخ�انة األمانة

�ع�س
اء :ان  الق4اع ال0اصه-ه ال!̂�%ة أن ی&,
أ ال!اني م�: ا مع�Pا في  في ك%ا إش&�� ال%

مCی�ا، عامال، أو م�&C0ما وأ>ا :ان ال&a��c القان
ني للعالقة ال&ي ی�ت�� بها س
اء :ان< عقC و:الة أو 


ن عالق&ه 2ال!هة ال&ي cأن ت sع�� ن&�!ة ذل& 
ن عالق&ه بها دائ%ة، ̂وcأن ت ��&�عقC ع%ل، :%ا ال >

XقPا2 يتع%ل بها ل3 تcوق< ارت sذل �  .ال%!�م فعلال ه2ع ل أو غ�

  

  

                                           

  .244، 246 ال�اج علي بCر الCی�، ال%�جع ال�اب`، ص )1(
�ع ال! ائ�w على ض
ء القان
ن الCولي"هالل م�اد، ) 2(̂��ة القXاة، "ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه في ال&�وزارة العCل، ، )60(العCد  ،م!لة ن

 .115-114ال! ائ�، ص 
 .66 ال%�جع ال�اب`، ص ال! ء الbاني، أح�� ب
س�hعة، ال
ج�  في القان
ن ال! ائي ال0اص، )3(



 

68 

  

  تع�$5 ج�$�ة إخ&الس ال��&لVات في الق-اع الXاص .1

�وع ال-w ی?دw إلى س�4�ة ال!اني على ال�يء ال%��وق وال]ه
ر ��ا� غ�� ال%Pال 
االخ&الس ه

فإن الفقه قC ب-ل م!ه
دات :,��ة ل&�CیC مفه
مه وف`  ،2%]ه� ال%الs له، ول&�CیC مفه
م اإلخ&الس

  :ن]̂�&ان وه%ا

�ة ال&قل�C>ةال )1̂[P :اإلخ&الس 2أّنه wCف الفقه ال&قل��ن ع ال�يء أو نقله أو أخ-ه بCون رضاء ": عّ

 ".مالcه 2قCe ت%لcه

�ة ال�Cیbة )2̂[Pه : ال�hالف H�أخ- ال%ال أو ن عه م� ": في تع̂�a االخ&الس على أّنه" جارس
ن "ی


ن م|�ار صاح�ه دون رضاه أو نقله م� مAانه ال >Aفي ل,�ان ح�hقة االخ&السA< ح ح&ى�، واق&

  .)1("االخ&الس م�Cدا، أن ی&3 ال��j ب�� فعل أخ- ال%ال و��j ال��ازة القان
ن�ة وف` القان
ن ال%Cني

لCّ�< 3د القان
ن معPى اإلخ&الس، وه
 ال�:� األساسي في ج̂�%ة ال��قة، وفي ±�اب تع̂�a و 

على شيء 2غ�� رضا مالcه أو  االخ&الس ه
 اإلس&�الء": ص̂�ح ی&ف` الفقه والقXاء على أنّ 

  .)2("حائ ه


ر و &:Cفه األس&اذ ال�أنه ت�
^ل األم�� ح�ازة ال%ال ال%?ت%� عل�ه م� : "ح�� ب
س�hعة 2ق
لهأع

sح�ازة وق&�ة على س,�ل األمانة إلى ح�ازة نهائ�ة على س,�ل ال&%ل�" .  

نقC>ة  أم
الما 2أیCیه3 م�  اس&�الء العامل�� وال%
�ف��، في مAان ما على:" وهPاك م� ع�فه 2أّنه

  .)3("أخ- ال%
ّلى 2غ�� وجه ش�عي ماال حازه �2,+ و��ف&ه:" ، أو ه
"ون�
ها CP�2 ش�عي

  أرxان ج�$�ة ج�$�ة إخ&الس ال��&لVات في الق-اع الXاص .2

  )صفة ال"اني( ال�Nx ال�ف&�ض -أ

، ن!C )4(الف�اد ومAاف�&ه ال
قا>ة م�2 ال%&عل` 06/01 رق3 قان
ن الم�  241ال�ج
ع إلى ن; ال%ادة 

 wه 2أ��
ن :ل ش0; یCی� :�انا تا2عا للق4اع ال0اص، أو >ع%ل A< في ال!اني أن >]�أنها إش&

   .و^4,` الP; على :ل م� یP&%ي إلى أw :�ان مه%ا :ان< صف&ه وال
��فة ال&ي >�غلهاصفة، 

                                           

.26، ص 2012، اإلسCPÂرة�C ن,�ه، ج�ائ3 االخ&الس والغCر، ال%A&+ ال!امعي ال�Cی�، ن�̂�� ع,C ال�% )1(  
�، ال! ائ�، ال0ام�ة،  �4عةال، األول ! ءالأح�� ب
س�hعة، ال
ج�  في القان
ن ال! ائي ال0اص،  )2(�Pمة لل
 ، ص2013-2012دار ه

291.  
 )3(  wام الف�اد ال%الي واإلدارAأح ،wمالو��، دمحم سع�C ال�Pال!امعي لل �cائي اإلسالمي، ال�4عة األولى، دار الفP!̂رةفي الفقه الCPAاإلس ،

  .22 ، ص2013
.&عل` 2ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&هال% 06/01قان
ن رق3 ال )4(   
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ن!C  ،)1(2003لعام  الف�ادم� اتفا�Sة األم3 ال%&�Cة ل%Aاف�ة  22وعCP ال�ج
ع ل%�&
H ن; ال%ادة 

  . م� قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه ه
 م�&%C م� هاته اإلتفا�Sة 41أّن ما جاء في ن; ال%ادة 

�ع ال! ائ�w ذ:� م4eلح ال�cان في ن; ال%ادة الbان�ة في فق�تها ال0ام�ة م� قان
ن �ك%ا أّن ال%


عة م� العPاص� ال%اد>ة أو غ�� ال%اد>ة أو م� ال�cان م!%:" ف!اء ف�ها ،ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه

  ."األش0اص ال4,�ع��� أو االع&�ا̂ر�� ال%P]%�� 2غ�ض بل
غ هCف مع��

�:ات  أشAالهاأنها قCeت :افة ال&!%عات 2اخ&الف  ،ال%الحm م� ن; ال%ادة�القان
ن�ة :ال

ف� ال
ق< ن!C أّن ن; إلخ، ل�c في ن....ال&!ا̂رة أو ال%Cن�ة أو ج%|�ات أو تعاون�ات أو نقا2ات

اش&�[< ارتcاب ال!̂�%ة أثPاء م اولة ن�ا� اق&eادw أو مالي أو  06/01رق3  قان
ن الم�  41ال%ادة 

�:ات 2ت!ارw، :%ا >الحm أن ن4اق ت4,�` ال!̂�%ة م�Cد ��� 2غ�ض ال�jح أw الPی w-ان ال�cال

�:ات ال%Cن�ة وال&عاون�ات�  .ال&!ا̂رة وال

ال  06/01رق3  قان
ن الم�  41ل�cان في ال%ادة أعاله، أن ن; ال%ادة و^�&P&ج :-لs م� تع̂�a ا

ت4P,` على ال�0; ال-w ی�تc+ ج̂�%ة االخ&الس 2%ف�ده وه
 ال یP&%ي إلى أw :�ان وال عالقة له 

 wن إلى أ
%&P4,` على األش0اص ال-ی� ال یPا ال ی%: ،wفي ال%�ل ال&!ار �2أw :�ان مbل ال&اج


ن ج̂�%ة ,cت�اخ&الس م!&%ع��، ف%bل ه?الء األش0اص >X0ع
ن للقان
ن العام وت4,` ك�ان و^

  . عل�ه3 العق
jات ال%ق�رة في قان
ن العق
jات :ال��قة وخ�انة األمانة ح�+ األح
ال

�� ال%ادة &�أن یCی� ال!اني ال�cان أو >ع%ل ��ه 2أ>ة صفة، م%ا  06/01رق3  قان
ن الم�  41وت

  .)2(ي إلى أw :�ان مه%ا :ان< صف&ه وال
��فة ال&ي >�غلها4,` على :ل م� یP%&P>!عل الP; ی

  ال�Nx ال�اد  - ب

�ت ال%ادة eرة اإلخ&الس دون  41ح
م� قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه ال�ل
ك ال%!�م في ص


ر ال%-:
رة في ال%ادة eن الم�  249اقي ال
أن ی�تc+  41ال%ادة  اش&�[<، :%ا 06/01رق3  قان

م اولة ن�ا� اق&eادw أو مالي أو ت!ارw، و^�&0ل; م� ه-ا أن م!ال ت4,�` االخ&الس أثPاء 

�:ات ال%Cن�ة ��:ات ال&!ا̂رة وjعg ال��� 2غ�ض ال�jح، أw الPی w-ان ال�cرا في ال
eة م�%�ال!̂

                                           

� :ل دولة [�ف في إع&%اد ما قC ی"  :م� اتفا�Sة األم3 ال%&�Cة ل%Aاف�ة الف�اد أنه 22جاء في ن; ال%ادة  )1([Pة ت�|�̂�ل م م� تCاب�� ت
 ،wأو مالي أو ت!ار wادe&ا� اق�وتCاب�� أخ�H ل&!̂�3 تع%C ش0; یCی� :�انا تا2عا للق4اع ال0اص، أو >ع%ل ��ه 2أw صفة أثPاء م اولة ن


ص�ة، أو أw أش�اء أخ�H ذات �S%ة عهC بها إل�ه 3A�2 م
قعهeال أو أوراق مال�ة خ
  ".اخ&الس أw م%&لcات أو أم
، مCاخلة ال%&عل` 2ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه 01-06|�ة ع%ا̂رة، ج̂�%ة اخ&الس ال%%&لcات في الق4اع ال0اص على ض
ء القان
ن ب� : )2(
�ع ال! ائ�w  ال%ل&قى ال
[Pي ح
ل2̂�ال%P]3 م� ق,ل م0,� القان
ن واألم� اإلن�اني  مHC فعال�ة مAاف�ة ج�ائ3 الف�اد ب�� االتفا�Sات الCول�ة وال&

  .5ص ، 2019��ف�w  7و 6ی
مي  ،2ال! ائ�ال�لف -عة ح���ة ب� ب
علي2!ام
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�� لغ�ض Pقا2ات ال&ي تPل ال!%|�ات واألح اب والbانات م�cل 2اقي ال%�وال&عاون�ات، في ح�� ال >

  . )1(غ�� ال�jح

ال�ل
ك ال%!�م، : ن�&P&ج أن ال�:� ال%اد3X< w ثالثة عPاص� هي ،41 ن; ال%ادةخالل م� 

  .م�ل ال!̂�%ة، وعالقة ال!اني 2%�ل ال!̂�%ة

 ك اإلج�امي�، 06/01رق3  قان
ن الم�  41ن; ال%ادة خالل ما >الحm م� ): فعل اإلخ&الس( ال�ل

� ال�ل
ك اإلج�امي eح Cق w��ع ال! ائ�&�ق`  ه-هفي أن ال% ال!̂�%ة في فعل االخ&الس فق�، ̂و

مانة إلى ح�ازة فعل االخ&الس ب&�
^ل األم�� ح�ازة ال%ال ال%?ت%� عل�ه م� ح�ازة وق&�ة على س,�ل األ

s2(نهائ�ة على س,�ل ال&%ل�(.  

 ة االخ&الس في الق4اع ال0اص [�قا لل%ادة : م�ل ال"�$�ة%�م�  41ی&%bل م�ل ال!̂�%ة في ج̂

م� الف�اد ومAاف�&ه، في ال%%&لcات أو األم
ال أو األوراق ال%ال�ة الع%
م�ة وال0اصة أو قان
ن ال
قا>ة 

Pة، وال&ي س%�S ذات H� :%ا یلي�� فeلهاأw أش�اء أخ

م� القان
ن ال%&عل` 2ال
قا>ة م� الف�اد ) و(في فق�تها  2ع�ف&ها ال%ادة : )Biens( ال%%&لcات - 

اعها س
اء :ان< ماد>ة أو غ�� ماد>ة، مPق
لة أو غ�� مPق
لة، ال%
ج
دات A2ل أن
 : ":اآلتي ،ومAاف�&ه

مل%
سة أو غ�� مل%
سة، ال%�&CPات وال�CPات القان
ن�ة ال&ي تb,< مل�cة تلs ال%
ج
دات أو وج
د 

  ".ال�ق
ق ال%&eلة بها

قCe 2ال%�&CPات ال
ثائ` ال&ي تb,< حقا :عق
د ال%ل�cة واألحAام القXائ�ة وشهادة        ̂و

الخ، أما ال�CPات ��قCe بها :ل ال%��رات ال&ي تb,< صفة :ال�4اقات وال�هادات، :%ا >�%ل ...ال%Pح

ة 
̂Pمع 

ن له �S%ة ولcثائ` ال&ي ت
   .)3(ه-ا ال%4eلح األرش�a و:ل ال

       �
غات &وتe%ة :ال��ارات واألثاث وال%�S لة ذات
%ل ال%%&لcات على سع&ها :افة األم
ال ال%Pق


عة م�Pe%ل العقارات م� م�اك� وع%ارات وأراضي ال%&��%ة، :%ا ت̂cة واألح!ار الP�%bال%عادن ال.  

�ع ال! ائ�w تع̂�فه لل%%&لcات م� ال%ادة      �م� اتفا�Sة األم3 ال%&�Cة ) د(فق�ة  2وقC اس&%C ال%

  .2003لعام  ل%Aاف�ة الف�اد


ن م�ل ال!̂�%ة م� األم
ال العامة و^قCe بها الPق
د س
اء :ان< ور�Sة أو معCن�ة، وق: األم
ال - A< C

��Xا2ة ال&: HCائ� لj دع م� ق,ل ال
  .ال&ي ت�جع مل�c&ها للCولة أو م� األم
ال ال0اصة :ال%ال ال%
                                           

  .292 ، صال%�جع ال�اب`، األول ! ءالأح�� ب
س�hعة، ال
ج�  في القان
ن ال! ائي ال0اص،  )1(
�، مل�Aة هPان، ج�ائ3 الف�اد، دار ال!امعة ال!CیCة، األزا̂ر4ة، )2(e107 ، ص2010 م.  
  .6ص ، �اب`ال%�جع الب� :|�ة ع%ا̂رة،  )3(
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قCe 2ه أساسا ال3�h ال%Pق
لة ال%&%bلة في األسه3 وال�CPات واألوراق ال&!ا̂رة: األوراق ال%ال�ة -   .̂و

م�ل ال!̂�%ة ل��%ل أw شيء آخ� غ�� ال%%&لcات واألم
ال  ی&�ع: األش�اء األخ�H ذات �S%ة -

�ع ال! ائ�w ن
ع ه-ه ال�h%ة ماد>ة أو �واألوراق ال%ال�ة م&ى :ان له-ا ال�يء �S%ة مع�Pة، ولC�< 3د ال%


^ة، وjال&الي فهي ت�%له%ا، وم� ق,�ل ه-ه األش�اء األخ�H ال&ي ال >�%لها تع̂�a ال%%&لcات Pمع

القXائ�ة :ال%�اض� ال&ي ت��ر في إ[ار الCعاوH القXائ�ة ال%Cن�ة أو ال! ائ�ة  األع%ال اإلج�ائ�ة

وشهادة اإلس&Pfاف أو ال%عارضة وعق
د ال�الة ال%Cن�ة و:-ا م0&لف ال
ثائ` ال&ي یCفعها األ[�اف 

  . )1(لإلدارات الع%
م�ة إلث�ات حالة على ح`

�� ل�hام ال�:� ال%ا: عالقة ال!اني 2%�ل ال!̂�%ة - &�دw ل!̂�%ة االخ&الس في الق4اع ال0اص >

ت
ف� عالقة ال�,,�ة ب�� ح�ازة ال!اني ل%�ل ال!̂�%ة و��j و��ف&ه، ول�c ه-ه العالقة ت0&لف ب�� ما 

ففي ج̂�%ة االخ&الس في الق4اع ال0اص  .إذا :ان االخ&الس في الق4اع العام أو في الق4اع ال0اص

� ال%ادةeن الم�  41 ت�
قة ال�,,�ة في م�ل ال!̂�%ة ال-w >عهC 2ه إلى ال!اني العال 06/01رق3  قان

  .3A�2 مهامه فق�

�[�� ال&ال���الcي ت&�ق` عالقة ال�,,�ة ب�� ال!اني وم�ل ال!̂�%ة ی&ع�� أن ی&
 و       �  : ف� ال

 سل3 لل!اني Cة ق%�
ن م�ل ال!̂A< دخل في ال��ازة : >!+ أن Cة ق%�
ن م�ل ال!̂A< أن wأ

ت&�ق` 4��2�ته الفعل�ة عل�ه، وتف&�ض ال��ازة الPاقeة أن ت�ل3 ال!اني ل%�ل الPاقeة لل!اني ال&ي 

س3 صاح�ه ول��ا2ه، وأنه مل م 2ال%�اف]ة عل�ه إال!̂�%ة ل�� على أساس أنه صاح�ه، وdن%ا >�
زه 2

وال یه3 األساس ال-w ی&3  ،)2(واس&ع%اله في الغ�ض ال-w ع�Pه صاح�ه في حCود ما ی�خ; 2ه القان
ن 

�ل�3 م�ل ال!̂�%ة وال ال4̂�قة أو ال
س�لة ال&ي >�ل3 بها، فقC ی&3 ال&�ل�3 مقابل وصل رس%ي أو عل�ه ت

  .ع�في أو بCون وصل

إرادة واخ&�ار صاح�ه، :%ا في ال&�ل�3 ال-g  wواألصل أن >�&ل3 ال!اني م�ل ال!̂�%ة �%2       

ل ال!̂�%ة إلى ال!اني بPاء على أن >عهC 2%�  ی&3 بPاء على عقC م� عق
د االئ&%ان، ول�c م� ال!ائ

�[ة القXائ�ة ال-w >�!  م�ل  ف�د[ل�ه ث3 >�&
لي عل�ه 2عC ذلs، :%ا ه
 ال�ال 2ال��Pة ل�ال

sذل Cل�ل إث�ات ث3 >0&ل�ه 2عC: ة%�   . ال!̂

                                           

  .292 ، صال%�جع ال�اب`، األول ! ءالأح�� ب
س�hعة، ال
ج�  في القان
ن ال! ائي ال0اص،  )1(
  .7ص ال%�جع ال�اب`، ب� :|�ة ع%ا̂رة،  )2(
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أw أن و��فة ال!اني أو ع%له هي ال&ي جعل&ه ی&�ل3 م�ل : ^!+ أن ی&3 ال&�ل�3A�2 3 ال%هامو       

�� ص
رت��ال!̂�%ة، و �  : ه%ا ^أخ- ه-ا ال

 3 ال%هامA�2 3خل في : أن ی&3 ال&�ل�C^ات الع%ل و�X&ومفادها أن اس&الم ال%ال م� مق

اخ&eاص ال!اني اس&Pادا إلى ن; قان
ني أو الئ�ة تP]�%�ة أو اس&Pادا إلى م!�د أم� إدارw صادر 

< w-فة ال%ال ال��
�&ل%ه ال%�اس+ الع%
مي أو م� رئ�� إلى م�ؤوسه، وم� ق,�ل ال&�ل�3A�2 3 ال

 %ق&Xىأم�� صCPوق ل��اب ه�fة ع%
م�ة، وال%ال ال-w >�&ل%ه :ات+ ال��X م� ال%&قاض�� 2

 H
  . )1(مeا̂رa رفع الCع

وال ت&�ق` العالقة ب�� ال!اني والفعل ال%!�م إذا سهل< ال%هام لل!اني ال
ص
ل إلى م�ل        


ن ه-ا ال
ص
ل A�2%ها أوA< ة دون أن%��ت عالقة  �241,,ها ألن ال%ادة  ال!̂eح �ال�الفة ال-:

  .ال!اني 2%�ل ال!̂�%ة 3A�2 ال%هام


رة ت0; ج̂�%ة االخ&الس في الق4اع ال0اص، ومفادها : مPاس�ة ارتcاب الفعل ال%!�م -eإن ه-ه ال

�� أن ی�تc+ ال�:� ال%ادw  41أن ال%ادة &�أثPاء م� القان
ن ال%&عل` 2ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه ت

 wأو مالي أو ت!ار wادe&ا� اق�  . )2(م اولة ن

�� 2غ�ض ال�jح  ،>�&0ل; م%ا س,`         Pی w-ان ال�cر في ال
eة م�%�أن م!ال ت4,�` ال!̂

�:ات ال%Cن�ة وال&عاون�ات في ح�� ال >�%ل ال&!̂�3 2اقي ال�cانات ��:ات ال&!ا̂رة وjعg ال�أw ال

�� 2غ�ض ال�jحكال!%|�ات والPقا2ات واالت�اد>ات واPألح اب ال&ي ال ت.  

�   -جEال�ع Nxال�  

إّن ج̂�%ة االخ&الس تع&,� م� ال!�ائ3 الع%C>ة، ألن [,�ع&ها ال ت&ف` مع ال40أ، واألصل في  

األفعال الع%C>ة ه
 العقاب على الع%C إذا اق&�ن القCe 2الفعل، وه-ا ما >عPي أّن ال%
�ف ال%0&ل� 

، وjال&الي >!+ أن ی&
اف� في )3(س وه
 مCرك ل%ا¨�ة الفعل و[,�ع&ه>!+ أن ی&ع%C إت�ان فعل االخ&ال

�حه في اآلتي�Pس w-ائي العاّم وال0اّص والP!ال Ceفعل االخ&الس الق:  

                                           

  .111 صال%�جع ال�اب`، مل�Aة هPان، ج�ائ3 الف�اد،  )1(
  .8ص ، ال%�جع ال�اب`ب� :|�ة ع%ا̂رة،  )2(
  .112 ال%�جع ال�اب`، صنف� د، مل�Aة هPان، ج�ائ3 الف�ا )3(
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 ائي العامE"ال ��أن >عل3 ال!اني : الق 
��، فاألول مPه%ا ه̂ePع �ی&�ق` القCe العام ب&
اف

لى مال مPق
ل م%ل
ك للغ�� وأّن ه-ا االس&�الء بCون 2أر:ان ال!̂�%ة وعPاص�ها و^عل3 2أنه >�&
لي ع

 .)1(رضاء صاح�ه، أما الbاني مPه%ا فه
 أن ت&!ه إرادته إلى ال�hام 2الفعل وت�ق�` ن&�!&ه ال!�م�ة

 اصXائي الE"ال ��الق : �[Pف ال�e2 ،sال&%ل 
في ج̂�%ة االخ&الس البC م� قCe خاص وه

خ&الس، فل�� له تأث�� على �Sام ال%�?ول�ة ال!Pائ�ة، فال%ه3 ع� ال,
اع� ال&ي قC تCفع ال!اني إلى اإل

  .)2(أن >0&ل� ال�يء ب�Pة ال&%لs وم%ارسة سل4ات ال%الs عل�ه

  العق�Dات ال�ق�رة ل"�$�ة إخ&الس ال��&لVات في الق-اع الXاص.3

  العق�Dات األصل(ة ال�-)قة في ج�$�ة اخ&الس ال��&لVات في الق-اع الXاص -أ


w في حال اخ&الس ال%%&لcات ت4,` عق
jات P0; ال%ع�مع�Pة على ال�0; ال4,�عي وعلى ال


في الق4اع ال0اص �Pاآلتي على ال:  

  اتD�  ال�-)قة على ال%�X ال-U(عي األصل(ةالعق

على اخ&الس ال%%&لcات في الق4اع ال0اص 2ال��� م�  06/01رق3  قان
ن الم�  41تعاق+ ال%ادة 

دج وهي تعC عق
jة  500000إلى  50000
ات، وjغ�امة م� خ%� سP) 5(س&ة أشه� إلى ) 6(

 .م0ففة مقارنة 2%ا ه
 مق�ر لل%
�ف الع%
مي ال-w >أتي نف� الفعل

وعCا ذلs تX0ع ج̂�%ة اخ&الس ال%%&لcات في الق4اع ال0اص ل!ل األحAام ال%ق�رة ل!̂�%ة 

&ا2عة أو 2ال%�?ول�ة ال! ائ�ة االخ&الس ال&ي ی�تc,ها ال%
�ف الع%
مي س
اء تعل` األم� 2إج�اءات ال%


w أو ب&4,�` العق
jةP0; ال%ع�  . لل

وت4,` على ه-ه ال!̂�%ة :افة األحAام ال%ق�رة ل!̂�%ة االخ&الس ال%�ت�cة م� ق,ل ال%
�ف 

الع%
مي 2�أن اإلعفاء م� العق
jة وتX� 0ها والعق
jات ال&c%�ل�ة وال%eادرة وال�د و42dال العق
د 

�وعواالم&�ازات وال%�ار:�  . ة وال


ص ال&قادمe02 عل�ه ال%ادة  ،أما >eات في الق4اع ال0اص ما نcف&4,` على اخ&الس ال%%&ل

تP; الفق�ة األولى على ، ح�� في فق�ت�ها األولى والbان�ة قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&هم�  54


ص عل" :أنهeP%ائ3 ال��ها في قان
ن ال
قا>ة م� ال ت&قادم الCع
H الع%
م�ة وال العق
jة 2ال��Pة لل!

  ."الف�اد ومAاف�&ه في حالة ما إذا ت3 ت�
^ل عائCات ال!̂�%ة إلى ال0ارج
                                           

  .35 ن�̂�� ع,C ال�%�C ن,�ه، ال%�جع ال�اب`، ص )1(
�  اإلض�ار- ال&�jح  -االس&�الء - دمحم أن
ر ح%ادة، ال�%ا>ة ال!Pائ�ة لألم
ال العامة في ج�ائ3 االخ&الس )2(cائ�ا، دار الف�واإله%ال م
ض
�Mا وdج

�، اإلسCPÂرةال!امعي، e31 ، ص2002، م.  
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ص عل�ها في قان
ن اإلج�اءات ال! ائ�ة " :وتP; الفق�ة الbان�ة على أنهeP%ام الAت4,` األح

  .)1("مPه 614و 8وت�CیCا ال%ادت�� 


قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه، وذلs 2ف�ض عق
jة م� قان
ن ال 48ت�Cد العق
jة [�قا لP; ال%ادة و   

����) 10( ال��� م� ع̂�
ات، إلى عPة ) 20( س%�سPة، مع ف�ض نف� الغ�امة ال%ق�رة لل!̂


ص عل�ها في eP%ائ3 ال�� م� ال!bة أو أك%�ونعPي بها هPا ج̂�%ة االخ&الس، إذا :ان م�تc+ ج̂

  :�ةالفfات ال&ال قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه م�

 اةXن : الق
وه3 القXاة ال&ا2ع�� لP]ام القXاء العادw و:-ا القXاء اإلدارw، وال%�لف

ال%�اعCون في م�A%ة ال!Pا>ات وال%�اعCون في ق�3 األحCاث وفي الق�3 االج&%اعي، وقXاة م!ل� 

 .ال%�اس�ة وأعXاء م!ل� ال%Pاف�ة

 ولةCف >%ارس و��فة عل�ا في ال�

ج+ م�س
م رئاسي ال-ی� وه3 ال%
�ف�� ال%ع���P 2: م%

�غل
ن على األقل و��فة نائ+ مCی� 2اإلدارة ال%�:̂ ة ل
زارة أو ما >عادل ه-ه ال�ت�ة في ال%?س�ات <

 .الع%
م�ة أو في اإلدارات غ�� ال%%�: ة أو في ال!%اعات ال%�ل�ة

 مي
� القXائي وم�افm ال,�ع 2ال% اد العلPي &وه3 م: ضا�2 ع%X�%ث` وال
%bل�� في ال%

 .ال%&�ج3و 

 اف�&هAقا>ة م� الف�اد وم

 في اله�fة ال
[�Pة للXل [�قا لل%ادة : عA�إن ه-ه اله�fة ت&


ن )2(2006ن
ف%,� 22ب&ا̂رخ  06/413ال0ام�ة لل%�س
م ال�ئاسي رق3 Pاء >ع�Xم� رئ�� وس&ة أع


ات قابلة لل&!CیC م�ة واحCة %205
ج+ م�س
م رئاسي ل%Cة Pس.  

 ائ�ةXة ق]� م� قان
ن اإلج�اءات ال! ائ�ة 15لقC نe< ال%ادة : ضا�2 أو ع
ن ش

 w�
صا )3(ال! ائeخ �على األش0اص ال-ی� م�Pه3 القان
ن صفة ال�4�Xة القXائ�ة و^&عل` األم

�[ة وض�ا� ال!�� �ب�ؤساء ال%!ال� ال�ع,�ة ال,لC>ة، ض�ا� الCرك ال
P]ي، م�اف[ي وض�ا� ال

�ة لألم�̂Aالح الع�e%ال&ا2ع�� لل. 

                                           

  .9ص ، ال%�جع ال�اب`� :|�ة ع%ا̂رة، ب )1(
، >�Cد ت��Aلة اله�fة ال
[�Pة لل
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه وتP]�%ها و:� �ات 2006ن
ف%,�  22م?رخ في  06/413ال%�س
م ال�ئاسي  )2(

Cة ال�س%�ة لل!%ه
̂رة ال! ائ̂�ة،ت����ها،  �  .18، ص2006عام  74 العCد ال!̂
ال%?رخ في  07-17ی&X%� قان
ن اإلج�اءات ال! ائ�ة، معCل وم&%3 الس�%ا 2القان
ن رق3  1966ی
ن�
 سPة 8م?رخ في  66/155أم� رق3  )3(

  .2017مارس  27
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     Cال%ادة  ولق >eاءات ال! ائ�ة  19ن�على األش0اص ال-ی� م�Pه3  ال! ائ�w م� قان
ن اإلج

�[ة القXائ�ة وه3 م
�ف��[ة وذوو ال�ت+ في الCرك ال
[Pي  يالقان
ن صفة ع
ن ال�مeالح ال

�[ة القXائ�ة يورجال الCرك وم�&C0م��w ال-ی� ل��< له3 صفة ضا�2 الAالح األم� الع�eم. 

 صال gائ�ةم� >%ارس 2عXة الق]��م�  27و 21ولقC نe< عل�ه3 ال%ادت�� : ح�ات ال

و^&عل` األم� أساسا ب�ؤساء األق�ام وال%هCPس�� وال&ق���P ، )1(ال! ائ�w  قان
ن اإلج�اءات ال! ائ�ة

ال��e&0% في الغا2ات وح%ا>ة األراضي واس&eالحها وjعg ال%
�ف�� وأع
ان اإلدارات وال%eالح 

�ائ+ واألع
ان ال&ا2ع�� ل
زارة ال&!ارة ال%Aلف�� ��X2 ومعایPة الع%
م�ة :أع
ان ال!%ار Xان ال
ك وأع

 .ال%0الفات ال%&علقة 2ال%Pاف�ة وال%%ارسات ال&!ا̂رة

 ��Xف أمانة ال�
ونعPي 2ه هPا ال%
�ف ال&ا2ع إلحHC ال!هات القXائ�ة وال%Peف في : م

 .ض�� رئ�� ق�3، أم�� ض�� رئ��ي، أم�� ض�� وم�&c&+: ال�ت+ اآلت�ة

   �Eال�ع �X%ات األصل(ة ال�-)قة على الD�  العق


ن  قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&هم�  53جاء في ن; ال%ادة  A< w0; االع&�ار�على أن ال


ص عل�ها في قان
ن الف�اد 2%ا ف�ها اخ&الس األم
ال في الق4اع eP%ائ3 ال�م�?وال ج ائ�ا ع� ال!

  .ال! ائ�w  ق
اعC ال%ق�رة في قان
ن العق
jاتلل االعام والق4اع ال0اص، وذلs وفق

�ر م� قان
ن العق
jات  51ن!C أّنه >�أل ج ائ�ا [�قا لP; ال%ادة  وعCP ال�ج
ع للق
اعC العامة، Aم

 w�
^ة ال0اضعة )2( ال! ائPولة وال!%اعات ال%�ل�ة واألش0اص ال%عCاء الPb&ة 2اس^
Pكل األش0اص ال%ع


ن ال�0; ال%A^ن العام، و

w م�?وال ج ائ�ا ع� ال!�ائ3 ال&ي ت�تc+ ل��ا2ه م� [�ف للقانPع

sن على ذل
�ع��� عCPما یP; القان�  .أجه ته أو م%bل�ه ال


w ال ت%Pع م�اءلة  P0; ال%ع�ولقC نe< الفق�ة الbان�ة م� نف� ال%ادة أن ال%�?ول�ة ال! ائ�ة لل

 s�̂�  .نف� األفعال ع�ال�0; ال4,�عي :فاعل أصلي أو :

   &P&�< لcف ،w
P0; ال%ع�ج 2أن م&ا2عة ال�0; ال4,�عي ل��< ش�[ا ض�و̂را ل%�ائلة ال

  .مPه%ا م�&قل ع� اآلخ� م� ح�� ت
�Sع العق
jة عل�ه%ا


w ال%Cان �P!2ة االخ&الس للعق
jات ال%ق�رة في ال%ادة    P0; ال%ع� 18:%ا ت4,` على ال

�ر م� قان
ن العق
jاتAم ،w�
w في ح�� جاء ف�ها، العق
j ال! ائP0; ال%ع�ات ال&ي ت4,` على ال
                                           

  .10ص ، ال%�جع ال�اب`ب� :|�ة ع%ا̂رة،  )1(
ال%عCل ، ال! ائ�w  ، ال%&X%� قان
ن العق
jاتم1966ی
ن�
 سPة  8ال%
اف` /ه1386صف� عام  18ال%?رخ في  66/156األم� رق3  )2(

  .وال%&3%
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م�ات ال�C األقeى ) 5(إلى خ%� م�ات ) 1(الغ�امة ال&ي ت�اوw م� م�ة : م
اد ال!Pا>ات وال!Pح هي

  .)1( للغ�امة ال%ق�رة لل�0; ال4,�عي في القان
ن ال-w >عاق+ على ال!̂�%ة

�ر م� قان
ن العق
jات 18وjال&الي نفه3 م� ن; ال%ادة  Aم  w�
ن عق
jة ال�0; أ ال! ائcنه ت


w إذا وقع االخ&الس في الق4اع ال0اص 2عC ال�ج
ع إلى ال%ادة Pقا>ة  41ال%ع
م� القان
ن ال%&عل` 2ال

  .دج2.500.000دج إلى 500.000م� الف�اد ومAاف�&ه هي الغ�امة م� 

  العق�Dات ال&L�Vل(ة ال�-)قة في ج�$�ة االخ&الس في الق-اع الXاص - ب

 ل(ةL�V&ات الD�  ال�-)قة على ال%�X ال-U(عي العق

األصل ت4,` على ال!اني ال%�تc+ لفعل االخ&الس في الق4اع ال0اص نف� العق
jات     


ص عل�ها في قان
ن eP%ل�ة ال�%c&ات الj
�ع العقابي في ال%ادة  ،ال! ائ�w  العق�ولقC ن; عل�ها ال%

 :وهي ،ال&اسعة م� نف� القان
ن 

 ني
 .ال�!� القان

 مان م� م%ارس� .ة ال�ق
ق ال
[�Pة وال%Cن�ة والعائل�ةال�

 اإلقامة CیCت�. 

 ع م� اإلقامةP%ال. 

 ال
 .ال%eادرة ال! ئ�ة لألم

 ا�� .ال%Pع ال%?ق< م� م%ارسة مهPة أو ن

 إغالق ال%?س�ة. 

 م�ة
 .اإلقeاء م� الeفقات الع%

 ات وA�� .أو اس&ع%ال 42اقات الCفع/ال�]� م� إصCار ال

  ة ال��اقة أوeةتعل�` أو س�+ رخCیCة جeار رخCe&ع م� اسP%إلغائها مع ال . 

 � .س�+ ج
از ال�ف

 ار اإلدانة�� أو تعل�` ح3A أو ق�  .ن

ك%ا ن; قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه على عق
jات تc%�ل�ة وذلs في الفق�ة الbان�ة م� ال%ادة 

%&ه3، تأم� ال!هة أنه في حالة إدانة ال )2(م� القان
ن ال%&عل` 2ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه 51

                                           

  .12ص ، ال%�جع ال�اب`ب� :|�ة ع%ا̂رة،  )1(
  .ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه2 ال%&عل` 06/0رق3  قان
ن ال )2(
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�وعة، مع م�اعاة حاالت اس&�جاع األرصCة أو حق
ق �القXائ�ة e%2ادرة العائCات واألم
ال غ�� ال%

   .)1(الغ�� ح�� ال�Pة

�وعة      �فاألصل أن العق
jات ال&c%�ل�ة هي ج
ا̂زة، ول�c مeادرة العائCات واألم
ال غ�� ال%

�ع �Mارة هي عق
jة إل ام�ة، و^�&P&ج ذلs م� اس&C0ام �ال%eادرة  يف..." تأم� ال!هة القXائ�ة"ال%

 H�  .دون العق
jات ال&c%�ل�ة األخ

وت!Cر ال%الح]ة في ه-ا ال%قام أن األم
ال ال%0&ل�ة تع&,� 2ال��Pة لل!اني أم
ال غ�� ش��Mة،  


ن م�ل إج�اء آخ� ه
 الcة، وت�Pح�� ال ��د ول�c ال ی&3 مeادرتها ألنها تCخل في إ[ار حق
ق الغ�

  .اآلتي ب�انه

على أن ت�3A ال!هة القXائ�ة ب�د ما  ،ال�الفة ال-:� 51ك%ا جاء في الفق�ة الbالbة م� ال%ادة     


م عل�ه A�%0; ال�ت3 اخ&السه أو �S%ة ما حeل عل�ه م� مPفعة أو رjح ول
 ان&قل< إلى أص
ل ال

حالها أو وقع ت�
^لها إلى أو ف�وعه أو إخ
ته أو زوجه أو أصهاره س
اء 2ق�< تلs األم
ال على 

 H�   .مAاس+ أخ

�حه هPا، ه
 أنه األصل في ال�د ه
 [ل+ >قCمه ال4�ف ال%Cني وهي       ] �A%< w-وال&�اؤل ال

ال!هة ال&ي ت3 اخ&الس األم
ال مPها في الCع
H ال%Cن�ة ال&�|�ة أو دع
H مCن�ة أخ�H م�&قلة في شAل 

در یPف-ه ال4�ف ال%Cني 42�ق ال&Pف�- ال%Cن�ة، ول%ا :ان ال%4ال�ة 2ال&ع
^g، وال�3A 2ال&ع
^g الeا

ال�د قC ت3 الP; عل�ه :�3A إل امي >Ceره القاضي ال! ائي م� تلقاء نف�ه م� جهة، ول%ا :ان< 

�ر X&%د إذا ل3 ی&أس� ال�ال�Pا2ة هي ال&ي ت&
لى تPف�- ال�` ال! ائي في ال�3A، ف�A%< a�c ال�3A 2ال

g، ك4�ف مCني، أو في حالة ت 
a�c ی&3 ه-ا فأس� :4�ف مCني، ول�c تPازل على [ل+ ال&ع̂

 ��ع ال! ائ�w أن  إشAاالت، :ل ه-ه ةق^ال&Pف�- ع� [̂�` ال�Pا2ة وjأ>ة [�ی&ع�� على ال%

   (2).؟ی
ض�ها

      �� إلى مافي األخ���م� القان
ن ال%&عل` 2ال
قا>ة م� الف�اد  55ال%ادة  < عل�هنe ن

�ح ب�4الن وانعCام آثار :ل عقC أو >%A" :ومAاف�&ه على أنه̂e&إدانة ال!اني ال CPائ�ة عXلل!هة الق �

  ".صفقة أو ب�اءة أو ام&�از أو ت�خ�; م&�eل عل�ه مع م�اعاة حق
ق الغ�� ح�� ال�Pة

                                           

  .13ص ، ال%�جع ال�اب`ب� :|�ة ع%ا̂رة،  )1(
�وني )2(&cقع اإلل
  : ال&الي أن]� ال%

https://qawaneen.blogspot.com 
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ن الP; ال�اب`، ه
 نالحm 2أن    %Xفاألصل أن  م ،w�ح3A جCیC في القان
ن ال! ائي ال! ائ


ن إ42ال العق
د م� اخA< ن�ة ول�� م�C%ائ�ة ال&ي ت,� في ال%�ائل الXاص ال!هات القe&

  .)1(اخ&eاص ال!هات ال&ي ت,< في ال%�ائل ال! ائ�ة

   �Eال�ع �X%ل(ة ال�-)قة على الL�V&ات الD�  العق

�ر ال�الفة ال-:� 18ن; عل�ها ال,CP الbاني م� ال%ادة Aله ،م
ت4,` على ال�0;  أنه: "2ق

� م�bة أو أكCواح w
Pل�ة اآلت�ة ال%ع�%c&ات الj
  :العق

  w
P0; ال%ع� .حل ال

  ة ال ت&!اوزC%وعها ل�
ات) 5(غل` ال%?س�ة أو ف�ع م� فPس. 

 م�ة
 .اإلقeاء م� الeفقات الع%

  نهائ�ا ،�ال%Pع م� م اولة ن�ا� أو عCة أن�4ة مه�Pة أو اج&%ا�Mة 2�Aل م�اش� أو غ�� م�اش


ات) 5(أو ل%Cة ال ت&!اوز خ%� Pس. 

 ادرة الeهامPة أو ن&ج ع%��يء ال-w اس&ع%ل في ارتcاب ال!̂. 

 3 اإلدانةAوتعل�` ح �� .ن

  �%ة ال ت&!اوز خC%ائ�ة لXاسة الق�
ات، وتeP+ ال��اسة على ) 5(ال
ضع ت�< ال�Pس

�ا� ال-w أدH إلى ارتcاب ال!̂�%ة أو ال-w ارتc,< ال!̂�%ة P%2اس,&هPم%ارسة ال". 

ادة على ت4,�` العق
P&�، j&جن 
w، ت4,` عل�ه عق
jات أنه ̂زP0; ال%ع�ات األصل�ة على ال

  .)2(تc%�ل�ة وذلs في حالة ق%ع ج̂�%ة االخ&الس ال&ي ت�تc+ في الق4اع ال0اص

  ج�ائ� الف�اد في ال�فقات الع��م(ة: �ا:عالف�ع ال

ل%ا :ان< الeفقات الع%
م�ة ت�Aل أه3 م�ار ت&��ك ��ه األم
ال العامة وال
س�لة القان
ن�ة ال&ي 

�ع في یC اإلدارة الع�، فإنها تعC ب-لs ال%!ال الe0+ )3(مة م� أجل ت���� ه-ه األم
الاوضعها ال%

للف�اد A2ل ص
ره، وت�عا ل-لs فقC ن; قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه على م0&لف ص
ر ال!�ائ3 


ان  ال&ي جاءت 2و 1فق�ت��ال )26(ال%&علقة 2الeفقات الع%
م�ة م� خالل :ل م� ال%ادة Pت�< ع

                                           

  .14ص  ،ال%�جع ال�اب`ب� :|�ة ع%ا̂رة،  )1(
  .15ص ، ال%�جع نف�هب� :|�ة ع%ا̂رة،  )2(
� مPه%ا، ال�ش
ة والف�اد، هي اآلفات الb�,0ة ال&ي >عاني مPها " :وذلs ب&أك�C رئ�� ال!%ه
̂رة عCPما قال )3(bا[�ة وأك�إّن ال%�ا2اة وال,��وق

� م%ا >عاني م� الفاقة واإلمالق، ذلs أّن ه-ه اآلفات ت%� 2أع  ما >%لbا أكPاتم!&%ع�
ن وال! ائ̂�مق&4ع م� الcل%ة ال&ي ...". cه ال! ائ̂
�  30ألقاها رئ�� ال!%ه
̂رة ب&ا̂رخ j

ر P%2 ،2002 – 20032اس�ة اف&&اح ال�Pة القXائ�ة 2002أك&�Pولة، مCد %!لة م!ل� الCالع ،

 ،�  .12، ص 2002الbاني، ال! ائ
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ان  )27(ال%ادة ، و "االم&�ازات غ�� ال%,�رة في م!ال الeفقات الع%
م�ة"Pة "ال&ي جاءت ت�< ع
ال�ش

أخ- ف
ائC "وال%&علقة 2!̂�%ة ) 35(، إضافة إلى ما نe< عل�ه ال%ادة "في م!ال الeفقات الع%
م�ة

وهي نف� ال%
اد  ،الع%
م�ة ال&ي تعC ص
رة م� ص
ر ال!�ائ3 ال%&علقة 2الeفقات "e2فة غ�� قان
ن�ة

) 125(و )124(و )123(م� خالل ال%
اد  الجزائريوال!�ائ3 ال&ي :ان >�%لها قان
ن العق
jات 

�ر 128(وAج+ ال%ادة ) 1م
  .)1(م� قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه) 71(ال&ي ألغ�< %2

�ع قC أعاد تP]�3 ه-ه ال!�ائ3 %2
ج+�قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد  وما ت!Cر اإلشارة إل�ه، أن ال%


ص قان
ن العق
jاتeج+ ن
 ومAاف�&ه، 2عC أن :ان قC ج�مها سا2قا ورصC لها عق
jات م�Cدة %2

 w��ر 128(و) )128، وقC ت3 إلغاء ال%ادت�� 2((ال! ائAات ) 1مj
%2
ج+  ال! ائ�w م� قان
ن العق

  .)3(م� الف�اد ومAاف�&ه ال%&عل` 2ال
قا>ة 06/01م� القان
ن رق3 ) 72(و) 71(ن; ال%ادت�� 

                                           

تلغى األحAام ال%0الفة له-ا القان
ن الس�%ا : "ة م� الف�اد ومAاف�&ه على ما یليال%&عل` 2ال
قا> 06/01م� القان
ن رق3 ) 71(تP; ال%ادة  )1(
�ر و 119و 119ال%
اد Aر و 128و 128و 127و 126و 125و 124و  123و 122و 121م�Aر  128م�A131و 130و 129و 1م 

  ". 1966ی
ن�
 سPة  08ال%?رخ في  66/156م� األم� رق3  134و 133و
ع ال!ارw 2ه الع%ل 2ال%
اد ال&ي تقابلها م� :" ف� القان
ن فeP< على أنهم� ن) 72(أما ال%ادة  �̂�تع
ض :ل إحالة إلى ال%
اد ال%لغاة في ال&

  :ه-ا القان
ن، وذلs :%ا >أتي
�ر 119و �119 �ال%ادت -Aضان 2ال%ادة  1م
  م� ه-ا القان
ن،  29م� قان
ن العق
jات ال%لغ�&ان تع
  م� ه-ا القان
ن،  30ت ال%لغاة تع
ض 2ال%ادة م� قان
ن العق
jا 121ال%ادة  -
  م� ه-ا القان
ن،  31م� قان
ن العق
jات تع
ض 2ال%ادة  122ال%ادة  -
  م� ه-ا القان
ن،  35م� قان
ن العق
jات ال%لغاة تع
ض  125و 124و 123ال%
اد  -
�ر و 126و 126ال%
اد  -Aض 2ال%ادة  129و 127م
  لقان
ن، م� ه-ا ا 25م� قان
ن العق
jات تع
  م� ه-ا القان
ن،  32م� قان
ن العق
jات تع
ض 2ال%ادة  128ال%ادة  -
�ر م� قان
ن العق
jات تع
ض 2ال%ادة  128 -Aن،  26م
  م� ه-ا القان
�ر  128ال%ادة  -Aض 2ال%ادة  1م
  ". م� ه-ا القان
ن  27م� قان
ن العق
jات تع
  .01/09قان
ن العق
jات ال%عCل وال%&3% %2
ج+ القان
ن رق3 ، ی&X%� 1966ج
ان  18م?رخ في  66/156األم� رق3  )2(
تلغى األحAام ال%0الفة له-ا القان
ن الس�%ا : "ال%&عل` 2ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه على ما یلي 06/01م� القان
ن رق3 ) 71(تP; ال%ادة  )3(

�ر و 119و119ال%
اد Aر و 128و 128و 127و 126و 125و124و 123و122و121م�Aر  128م�A131و 130و 129و 1م 
  ". 1966ی
ن�
 سPة  08ال%?رخ في  156-66م� األم� رق3  134و 133و

ع ال!ارw 2ه الع%ل 2ال%
اد ال&ي تقابلها م� :" م� نف� القان
ن فeP< على أنه) 72(أما ال%ادة  �̂�تع
ض :ل إحالة إلى ال%
اد ال%لغاة في ال&
  :ه-ا القان
ن، وذلs :%ا >أتي

�ر 119و 119ال%ادتان  -Aضان 2ال%ادة  1م
  م� ه-ا القان
ن،  29م� قان
ن العق
jات ال%لغ�&ان تع
  م� ه-ا القان
ن،  30م� قان
ن العق
jات ال%لغاة تع
ض 2ال%ادة  121ال%ادة  -
  م� ه-ا القان
ن،  31م� قان
ن العق
jات تع
ض 2ال%ادة  122ال%ادة  -
  م� ه-ا القان
ن،  35%لغاة تع
ض م� قان
ن العق
jات ال 125و 124و 123ال%
اد  -
�ر و 126و 126ال%
اد  -Aض 2ال%ادة  129و 127م
  م� ه-ا القان
ن،  25م� قان
ن العق
jات تع
  م� ه-ا القان
ن،  32م� قان
ن العق
jات تع
ض 2ال%ادة  128ال%ادة  -
�ر م� قان
ن العق
jات تع
ض 2ال%ادة  128 -Aن،  26م
  م� ه-ا القان
  ". م� ه-ا القان
ن  27م� قان
ن العق
jات تع
ض 2ال%ادة  1�ر مA 128ال%ادة  -
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وه-ا مع األخ- 2ع�� االع&�ار األحAام ال%�&�Cثة %2
ج+ ه-ا القان
ن وال%&علقة ب&�CیC مفه
م     

ال%
�ف الع%
مي ال-w >أخ- صفة ال!اني في أغل+ ج�ائ3 الف�اد، و:-ا ت�CیC أسال�+ ال%&ا2عة 

�ف ع� ه-ه ال!�ائ3 على ال%�&
H ال
[Pي وعلى ال%cلل w�
H الCوليوال&�&�.  

سe0P; ه-ا ال! ء ل&�CیC ج�ائ3 الeفقات الع%
م�ة واألر:ان ال%%� ة لcل ج̂�%ة على وعل�ه   

حHC، فcل ج̂�%ة ت�&ل م ر:� مادw ال-b%< wل ال�ل
ك ال0ارجي ال-w >ق
م 2ه ال!اني و^�ت+ ن&�!ة 


w واPال%ع �:�ل%&%bل في ات!اه إرادة ضارة ت%bل اع&Cاء على مeل�ة م�%�ة قان
نا، 2اإلضافة إلى ال

ال!اني إلى ارتcاب ال!̂�%ة مع العل3 ب&
اف� أر:انها قان
نا وأن ذلs الفعل >�Aل ج̂�%ة >عاق+ عل�ه 

  .القان
ن 

  )1(ج�$�ة االم&(ازات غ�L ال��Uرة وx(�(ة ق�عها :أوال

  :ج̂�%ة االم&�ازات غ�� ال%,�رة في شAل ص
رت��، ه%ا &3ت

�|�ة وال&P]�%�ة ال%ع%
ل بها في م!ال الeفقات ت&%bل في م0ال: ال��رة األولى̂�فة األحAام ال&


رة 2ال%�ا2اةeرة وت�%ى ه-ه ال�  .الع%
م�ة م� أجل إع4اء الغ�� ام&�ازات غ�� م,


ل على ام&�ازات غ�� م,�رة، : ال��رة ال`ان(ةeولة م� أجل ال�Cان ال
ت&%bل في اس&غالل نف
ذ أع

  .ع الCولة أو إحHC ه�fاتها الع%
م�ةوه-ا P%2اس�ة إب�ام صفقة أو عقC م

قCe 2االم&�ازات غ�� ال%,�رة في م!ال الeفقات الع%
م�ة، االم&�ازات ال&ي ال ت�&CP إلى أساس  ̂و

�ع وال&P]�3 ال%ع%
ل به%ا في ̂�قان
ني أw االم&�ازات ال%&�eل عل�ها دون وجه ح` ن&�!ة م0الفة ال&

  .م!ال الeفقات الع%
م�ة

  في م"ال ال�فقات الع��م(ة ج�$�ة ال��ا:اة.1

�ع وال&P]�3 ال-3A�< w " :، في م!ال الeفقات الع%
م�ة 2أنها)2(تع�ف ال%�ا2اة̂�م0الفة ال&

الeفقات الع%
م�ة م� [�ف ال%
�ف الع%
مي ال%Aلف 2إب�ام الeفقة أو تPف�-ها أو م�اجع&ها م� 

ام&�ازات غ�� م,�رة، وه-ا الفعل >�Aل أجل إع4اء أحC ال%&عامل�� مع الCولة أو أحC ه�fاتها الع%
م�ة 

                                           

:ل م
�ف ع%
مي >ق
م  -1……>عاق+ : "على ما یلي ،ال%&عل` 2ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه 06/01م� القان
ن رق3  26تP; ال%ادة  )1(
�|�ة وال&P]�%�ة ال!ارw بها الع%ل 2غ�ض إع4اء  2إب�ام عقC أو ی?ش� أو ی�اجع عقCا أو اتفا�Sة أو صفقة أو مل�قا م0الفا ب-لs األحAام̂�ال&

�
w  -2.ام&�ازات غ�� م,�رة للغ�Pفة عامة :ل ش0; [,�عي أو معe2 في أو مقاول م� الق4اع ال0اص، أو�:ل تاج� أو صPاعي أو ح
ت الع%
م�ة ال0اضعة للقان
ن العام أو >ق
م، ول
 e2فة ع�ض�ة، 2إب�ام عقC أو صفقة مع الCولة أو ال!%اعات ال%�ل�ة أو ال%?س�ات أو اله�fا

�&ف�C م� سل4ة أو تأث�� أع
ان اله�fات ال%-:
رة  م� ال%?س�ات الع%
م�ة االق&eاد>ة وال%?س�ات الع%
م�ة ذات ال4ا2ع الPeاعي وال&!ارw، ̂و
�أجل ال̂ ادة في األسعار ال&ي >�4ق
نها عادة أو م� أجل ال&عCیل لeال�ه3 في ن
�Mة ال%
اد أو الC0م 
  ".ات أو آجال ال&�ل�3 أو ال&%̂

)2(  ،�eة، م�  .130ص ، 1948ح��� م-:
ر، ال�ش
ة في الفقه اإلسالمي مقارنا 2القان
ن، ال�4عة األولى، دار الPهXة الع��jة، القاه
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�ا ePرة ع�ج̂�%ة وفقا لقان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه، و^عC إفادة الغ�� م� االم&�ازات غ�� ال%,

فال تق
م ال!̂�%ة ل%!�د خ�ق األحAام القان
ن�ة والل
ائح ال&P]�%�ة ال&ي  ؛أساس�ا في ج̂�%ة ال%�ا2اة


ص و  ؛ت�3A إب�ام الeفقات الع%
م�ةePق ه-ه ال�
ن الهCف م� خA< أن ŝزادة على ذل ��&�dن%ا >

ت�!�ل أحC ال%&Pاف��� وتف�Xله على غ��ه، ذلs أن الغا>ة م� ت!̂�3 ه-ا الفعل ه
 ض%ان ال%�اواة ب�� 

ال%�ش��� للف
ز 2الeفقة ومAاف�ة ال&%��  ب�� ال%&عامل�� االق&eادی�� في ال%عامالت ذات ال4ا2ع 

 wاعي وال&!ارPeال.  

I. م(ة�  أرxان ج�$�ة ال��ا:اة في م"ال ال�فقات الع�


w  :ر:Pي ج̂�%ة ال%�ا2اة وه%ا ت�CیCی�Pغي في ه-ا ال%قام Pوال%ع wال%اد �:�  .ال


ن ال!اني في ج̂�%ة مPح ام&�ازات غ�� م,�رة ): صفة ال"اني(ال�Nx ال�ف&�ض -أA< ض أن�>ف&

ان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه ال%-:
ر م� ق 26/1في م!ال الeفقات الع%
م�ة وفقا لP; ال%ادة 

ال�:� ال%ف&�ض في ه-ه ال!̂�%ة وفي 2اقي ج�ائ3 الف�اد في %bل &أعاله م
�فا ع%
م�ا، وه-ه الeفة ت


ضح تع̂�a ال%
�ف الع%
مي وفقا لقان
ن الف�اد في Pس sن، ل-ل
ال&ي >ق
م بها ال%
�ف
ن الع%
م�


ن ف�ها صفة ال!اني م
�فا ه-ه ال!̂�%ة مع اإلحالة إل�ه في 2اقي اcق لها ال&ي ت�4&Pائ3 ال&ي س�ل!

  .)1(ع%
م�ا

Cاف�&ه م� خالل ال%ادة  وقAقا>ة م� الف�اد وم
  :مPه ال%
�ف الع%
مي بـ، ب/2عّ�ف قان
ن ال

ا أو قXائ�ا أو في أحC ال%!ال� ال�ع,�ة  -1 �|�ا أو تPف�->ا أو إدا̂ر̂�:ل ش0; >�غل م�ePا ت

 
اء أكان مع�Pا أو مP&�0ا، دائ%ا أو م?ق&ا، مCف
ع األج� أو غ�� مCف
ع األج�، ال%�ل�ة ال%P&�0ة س

� ع� رت,&ه أو أقCم�&ه[Pف ال�e2.  

:ل ش0; آخ� ی&
لى ول
 م?ق&ا، و��فة أو و:الة 2أج� أو بCون أج�، و^�اه3 به-ه الeفة  -2

أو 2عg رأس%الها في خCمة ه�fة ع%
م�ة أو م?س�ة ع%
م�ة أو أ>ة م?س�ة أخ�H ت%لs الCولة :ل 

  .أو أ>ة م?س�ة أخ�H تقCم خCمة ع%
م�ة

�ع وال&P]�3 ال%ع%
ل  -3̂�:ل ش0; آخ� مع�ف 2أنه م
�ف ع%
مي أو م� في حA%ه [�قا لل&

  .)2(به%ا

                                           

Pة آمPة )1( �ف ع� ج�ائ3 الeفقات الع%
م�ة في �ل القان
ن ادمحمw ب
̂زcاخلة""06/01، أسال�+ الCاخلة، مCم ،  
دور "[Pي ال�ادس ح
ل 2ال%ل&قى ال
  .4ص ، 2013ماw  21و 20ی
مي ال! ائ� –كل�ة ال�ق
ق والعل
م ال��اس�ة 2!امعة ال%C>ة " الeفقات الع%
م�ة في ح%ا>ة ال%ال العام

  .131ص  ال%�جع ال�اب`،ح��� م-:
ر،  )2(



 

82 

م� اتفا�Sة األم3 ال%&�Cة ل%Aاف�ة الف�اد ال%ع&%Cة م� ق,ل  2/1وه-ا ال&ع̂�a م�&%C م� ال%ادة 

C�&%م ال!%|�ة العامة لألم3 ال

رك ی 
̂�P31ة ب  �j
، ال&ي صادق< عل�ها ال! ائ� ب&�فm 2003أك&

و^0&لف ت%اما ع� تع̂�a ال%
�ف  2004أف̂�ل  19ال%?رخ  128- %204
ج+ ال%�س
م ال�ئاسي رق3 

 �ال%&X%� القان
ن األساسي العام  2006ج
^ل�ة  15ال%?رخ في  06/03الع%
مي ال-w جاء 2ه األم

 w-م�ة، وال
>ع&,� م
�فا :ل ع
ن ": مPه، وتP; على 4/1ن; على تع̂�فه في ال%ادة لل
��فة الع%

 wم�ة دائ%ة، ورس3 في رت�ة في ال�ل3 اإلدار
  ".ع�� في و��فة ع%

  ل"�$�ة ال��ا:اة ال�Nx ال�اد - ب

، 2إب�ام عقC أو )1(ی&�ق` ال�:� ال%ادw في ج̂�%ة ال%�ا2اة �h2ام ال!اني وال-w ه
 ال%
�ف الع%
مي

�|�ة أو ال&P]�%�ة اتفا�Sة أو ̂�صفقة ع%
م�ة أو مل�` أو تأش��ة أو م�اجعة دون م�اعاة األحAام ال&

�ا� اإلج�امي )2(ال!ارw بها الع%ل، م� أجل إع4اء الغ�� ام&�ازات غ�� م,�رةPن م!ال ال
A< وعل�ه ،

  :في ج̂�%ة ال%�ا2اة في

 ل�ة أو ال%?هل قان: اإلب�امe%رئ�� ال Cا ب&عاقPام ه�
ن اإلبA^ولة أو 2اس3 وCه 2اس3 ال�
نا مع غ�

اله�fة الع%
م�ة ال&ي >%bلها، وال%0الفة ت&%bل أساسا في م0الفة إج�اءات اخ&�ار ال%&عامل ال%&عاقC أو 

  .ع� [̂�` م0الفة :� �ات إب�ام الeفقات الع%
م�ة

 ال��اجعة : wرةأ� .م0الفة إج�اءات م�اجعة األسعار وه-ا 2قCe مPح الغ�� إم&�ازات غ�� م,

 �Lالفة أح�ام ال&أشXأو صفقة م� دون : م Cعق wف�- أPت �A%< ن الح�� أنه ال
A< وه-ا �&أش�


ن م&
افقا والقان
ن م� دون A< غي أن�Pی �م
ض
ع رقا2ة ل!ان الeفقات الع%
م�ة غ�� أن ه-ا ال&أش�

 
م ج�Pة ال%�ا2اة أw ت
ا[? مع ال%&عامل�� ال%&عاقCی� أو م
�في مeالح اله�fة ال%&عاقCة، وjال&الي تق

 .في حالة م0الفة أحAام ال&أش�� م� أجل إع4اء الغ�� ام&�ازات غ�� م,�رة

 Zمات : ال�ل�C0ادة ال �م في ج%�ع ال�االت إذا :ان هCفه ̂ز, وه
 وث�قة تعاقC>ة تا2عة للeفقة، ̂و


د تعاقC>ة في الeفقة األصل�ةPة بCأو ع CPیل بCع ال%ل�` أو تقل�لها أو تع
 .)3(م
ض

                                           

�ر م� القان
ن رق3  128لقC :ان< ال%ادة  )1(Aج+ ال%ادة  01/09م
، ت&�Cث ع� :ل م� >ع%ل 06/01القان
ن رق3  م� 26ق,ل إلغائها %2
 لeلح الCولة أو ال!%اعات ال%�ل�ة أو إحHC ال!%اعات ال%�ل�ة أو إحHC اله�fات ال0اضعة للقان
ن العام م%ا >�%ل على االع&قاد 2أنه ل��


ن ال!اني م
�فا أو م� في حA%ه على اع&�ار أنه م� ال!ائ  أن تل!أ إدارة ع%
م�ة A< ورة أن�Xة 2الPم�ة إلى ش0; >%ارس مه
أو ه�fة ع%

ن م�&�ارا أو صاح+ مA&+ دراسات، وتcلفه 2إن!از ع%ل�ة مع�Pة تق&Xي مPه إب�ام عقC مع الغ�� لeالح اله�fة ال%�&C0مةA< ة، :أن�  .ح

  . 112، ص ال%�جع ال�اب`ال
ج�  في القان
ن ال!Pائي ال0اص، ال! ء الbاني، أح�� ب
س�hعة،  )2(
  .250/ 02م� ال%�س
م ال�ئاسي رق3  90ال%ادة  )3(
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�وع م� أجل إع4اء الغ�� ام&�ازات غ�� م,�رة، و    �غال�ا ما >�&غل ال%ل�` اس&غالال غ�� م

ك&قل�ل 2عg االل& امات ال%ف�وضة على ال%&عامل ال%&عاقC واإل2قاء على نف� ال�ق
ق ال%-:
رة في 

ادة في ال�ق
ق ال%ال�ة ادة في 2عg االل& امات e2فة وه%�ة مقابل ال̂    .الeفقة أو ال̂ 

�ا� إفادة الغ�� 2ام&�ازات أXي ال!̂�%ة ال�hام 2تق&    Pض م� ال�
ن الغA< 4ة و^!+ أن�حC األن

  ::%ا یلي غ�� م,�رة

 4ة اآلتي ب�انها: األن%-ة م�ل ال"�$�ة���%ا یلي تق&Xي ال!̂�%ة ال�hام 2إحHC األن:  


ن العقC: إب�ام ال�فقة -%Xغ ف�ها م�2%فه
مه ال
اسع  >قCe 2اإلب�ام ال&
�Sع على ال
ث�قة ال&ي >ف

�%ل الeفقة واالتفا�Sة وال%ل�`، واألم� هPا ی&عل` ب�ئ�� ال%eل�ة ال%&عاقC ال%?هل قان
نا < w-ال

  .س3 اله�fة أو ال%?س�ة ال&ي >%bلها أو و:�له ال%ع&%C م� ق,لهإلل&عاقC مع غ��ه 2

�و : تأش�Lة صفقة -�� اإلج�ائ�ة و^قCe 2ه ال%
افقة على الeفقة 2عC ال&أكC م� م�اعاتها لل

  .والقان
ن�ة

قCe بها ت���� الeفقة وف` ال�eغ وال�c �ات ال%&ف` عل�ها وال%�Cدة في : م�اجعة ال�فقة - ̂و

sاد>ة ذلe&وف االق�  .)1(العقC أو الeفقة أو إذا ت4ل,< ال]

تق&Xي ج�Pة ال%�ا2اة م0الفة : مXالفة األح�ام القان�ن(ة وال&BE(�(ة ال&ي ت��� ه|ه الع�ل(ات -

  .حAام القان
ن�ة وال&P]�%�ة ال&ي ت�3A إب�ام الeفقات الع%
م�ة وتأش��ها وم�اجع&هااأل

وفي ه-ا الCeد، >!+ ال&%��  ب�� الeفقات الع%
م�ة ال&ي تX0ع لقان
ن الeفقات الع%
م�ة 

، وjاقي 03/301ال%عCل وال%&%3 2ال%�س
م ال�ئاسي رق3  202/250%فه
م ال%�س
م ال�ئاسي رق3 

  .)2(عق
د ال&ي ی,�مها ال%
�ف الع%
مي، :%ا ه
 مع�ف في قان
ن الف�ادالeفقات وال

 ا~ اإلج�امي%Eال Nرة : الغ�ض م�ال >Aفي ل&�ق�` ال�:� ال%ادw ل!̂�%ة مPح ام&�ازات غ�� م,

في م!ال الeفقات الع%
م�ة �Sام ال%
�ف الع%
مي 2إب�ام عقC أو صفقة أو اتفا�Sة أو مل�` أو 


ن الغ�ض م�اجع&ها أو ال&أش�� عA< أن ��&��عات وال&P]�%ات ال%ع%
ل بها، وdن%ا >̂�ل�ها م0الفة لل&


ن الغ�� ه
 ال%�&ف�C م� ه-ه A< أن ��&�م� ه-ا الع%ل ه
 إفادة الغ�� 2ام&�ازات غ�� م,�رة، :%ا >

االم&�ازات ول�� ال!اني، وdال عC الفعل رش
ة، وهي ج̂�%ة قائ%ة C�2 ذاتها في م!ال الeفقات 

4�ق لها الحقاالع%
م&Pة س�.  
                                           

�ف ع� ج�ائ3 الeفقات الع%
م�ة في �ل القان
ن ادمحمw ب
̂زPة آمPة )1(cجع ال�اب`، ، ""06/01، أسال�+ ال�  .5، ص ال%
2ال%ل&قى ، 06/01ن رق3 
 أسال�+ ال&��w عPها في إ[ار القانس�اسة ال&!̂�3 والعقاب ل%Aاف�ة ج�ائ3 الeفقات الع%
م�ة و ، ادمحمw ب
̂زPة آمPة )2(

  .6ص ، 2018د>�%,�  19-18 ی
مي ال! ائ� -مAاف�ة الف�اد ال%PعقC 2!امعة تل%�ان آل�ات: ال
[Pي ح
ل
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وعل�ه، ال تق
م ال!̂�%ة %2!�د م0الفة األحAام القان
ن�ة والل
ائح ال&P]�%�ة، ال&ي تعC م� األخ4اء 

 ��&�ال%ه�Pة ال&ي >�اس+ عل�ها ال%
�ف م� ق,ل ال�ل4ة ال%Aلفة 2ال�قا2ة أو ال�ل4ة ال
ص�ة، وdن%ا >


صePف م� م0الفة ه-ه الCن اله
A< أن sادة على ذل ه
 ت�!�ل وم�ا2اة أحC ال%&Pاف��� على  ̂ز

ادة ت��hP الع�وض ال&ق�Pة وال%ال�ة 2ال��Pة ألحC ال%&Pاف��� على الeفقة e2فة : غ��ه، مbل تع%C ̂ز

  .غ�� م�&�قة

� الغ�ض، ی&Xح أن الغا>ة م� ت!̂�3 ه-ا الفعل ه
 ض%ان م,Cأ ال%�اواة ب�� ال%�ش��� ePعjو

ل%,Cأ ال�فا��ة في م!ال إب�ام الeفقات الع%
م�ة وهي ال%�ادª ال&ي للف
ز 2الeفقة أو العقC، وdرساًء 

م� قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد  09أو ال%ادة  02/250تق
م عل�ها الeفقات الع%
م�ة س
اء في ال%�س
م 

  .ومAاف�&ه

 sة وذل%�
ن�� لل�:� ال%ادw لهاته ال!̂A%ال ��̂ePاز الع�وت!Cر اإلشارة إلى أنه على القاضي إب

��� اإلج�اء ال%0الف للقان
ن، ور4jه 2%� رس< عل�ه الeفقة م,�زا العالقة ب�� اإلج�اء ال%0الف ب&,

&Xح له ذلs م� خالل ملف الeفقة ال%Cرج 2%لف الق�Xة  .)1(وdج�اء مPح الeفقة ألحC ال%�ش���، ̂و

�  في ج�$�ة ال��ا:اة-جEال�ع Nxال�  

الع%C>ة، ت&4ل+ ل�hامها ت
اف� القCe العام، أw  تع&,� ال%�ا2اة في الeفقات الع%
م�ة م� ال!�ائ3

�|�ة وال&P]�%�ة ال%ع%
ل بها في م!ال الeفقات ̂�ات!اه إرادة ال!اني إلى م0الفة األحAام ال&

  .الع%
م�ة، مع العل3 2أن ه-ا الفعل م!�م قان
نا

&%bل ه-ا األخ�� في إع4اء امو  &�ازات غ�� ت&4ل+ ج̂�%ة ال%�ا2اة ت
ف� القCe ال!Pائي ال0اص، ̂و


ن ال%�&ف�C م� ه-ه االم&�ازات A< أن ��&�م,�رة للغ�� مع العل3 2أن ه-ا الفعل >�Aل ج̂�%ة، ه-ا و^

  .)2(غ�� ال%,�رة م� الغ�� ول�� ال!اني وdال :ان الفعل رش
ة

� القCe ال!Pائي في ال�3A و^%�A اس&0الصه م� ePاز ع�وت!Cر اإلشارة، إلى أنه البC م� إب

�ار الع%ل�ة >%�A اس&0الص القCe ال!Pائي اع&�اف ال%&هcال في حالة تb%ائ�، ف�%�� أو الل!
ء إلى الق

� إلى ال
��فة ال&ي >%ارسها [Pائ�ة أو اس&�الة ت!اهلها 2ال�م� ال
عي ال&ام 2%0الفة الق
اعC اإلج

اب�ة ال!اني، وهA-ا قXي في ف�ن�ا �h2ام القCe ال!Pائي على أساس أن ال!اني >%ارس و�ائف ان&0

                                           

الeفقات الع%
م�ة وال!�ائ3 ال%&علقة بها في �ل قان
ن مAاف�ة الف�اد، م-:�ة ت0�ج ل�Pل إجازة ال%Cرسة العل�ا  ،ب
خCنة ل هــ�، ب�:اني ش
قـــي )1(
  .34 -33، ص 2008! ائ�، للقXاء، ال

Pة آمPة )2( ال%�جع ، 06/01ن رق3 
 أسال�+ ال&��w عPها في إ[ار القانس�اسة ال&!̂�3 والعقاب ل%Aاف�ة ج�ائ3 الeفقات الع%
م�ة و ، ادمحمw ب
̂ز
  .8ص ال�اب`، 
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، وjال&الي >!+ على القXاة أن ی&
خ
ا )C%)1ة [
^لة وله ت!�jة :,��ة في إب�ام الeفقات الع%
م�ةل


هة خاصة إذا عل%Pا أن ال%!�م�� ,��ف ع� الeفقات ال%cة م� أجل ال%Aال�-ر و^�&ل م ال�

بها  :ل ما یل م م� أجل إخفاء آثار ال!̂�%ة، 2اإلضافة إلى اس&ع%ال [�ق وح�ل >eع+ ن ی&0-و 


هة,��ف ع� الeفقات ال%cال.  

 ��� أن ت&�ق` الفائCة للغ�&�وقC أث��ت م�ألة الCافع ال�اع� إلى ارتcاب مbل ه-ه ال!̂�%ة، فهل >

  .أم ال؟

�|�ة وال&P]�%�ة ̂�ال!
اب أنه ال ی?خ- 2ع�� االع&�ار الCافع ال�اع� على م0الفة األحAام ال&


 أفاد ال!اني الغ�� 2ام&�ازات غ�� م,�رة لفائCة ال%?س�ة للeفقات الع%
م�ة، ف&ق
م ال!̂�%ة ح&ى ول

�|�ة وال&P]�%�ة ̂�ال&ي >%ارس و��ف&ه ف�ها، ألن العلة م� ت!̂�3 ال%�ا2اة هي م0الفة الق
اعC ال&

ال%P]%ة للeفقات الع%
م�ة 2غ�ض إفادة الغ�� م� ام&�ازات غ�� م,�رة وال یه3 2عC ذلs إن ت�قق< 

�ع فائCة للغ�� أم ال، و^�إب�ام عقC أو ی?ش� أو ی�اجع عقCا أو اتفا�Sة أو ..."فه3 ه-ا م� خالل ق
ل ال%

�|�ة أو ال&P]�%�ة ال!ارw بها الع%ل 2غ�ض إع4اء ام&�ازات ̂�صفقة أو مل�قا م0الفا ب-لs األحAام ال&

�
ن ال%�&ف�C م� ه-ه االم&�ازات الغ�� ول�� ال%
�ف الع%")2(غ�� م,�رة للغ�A< ال ، فال%ه3 أنdمي، و



ن أمام ج̂�%ة ال%�ا2اة، cل 2ه في ال ن
�ع ال%ع%̂�
ن هPاك م0الفة لل&cأن ت +!< s2اإلضافة إلى ذل

  .م!ال إب�ام أو تأش�� أو م�اجعة العقC أو الeفقة أو ال%ل�`

�د م0الفة األحAام !%��
w في ج̂�%ة ال%�ا2اة ه
 ر:� مف&�ض، Pال%ع �:�>%�A الق
ل أن ال

P&ة وال�|�̂�]�%�ة ال&ي ت�3A الeفقات الع%
م�ة م� أجل إفادة الغ�� 2ام&�ازات غ�� م,�رة، تق
م ال&


صا أن eعه خ
ه-ه ال!̂�%ة ودون ال�اجة إلى ال��� ع� القCe ال!Pائي ألن ال40أ غ�� م�&%ل وق


ن م� م
�ف لC>ه ال0,�ة في م!ال الeفقـات الع%
م�ةcفقة تeم عل�ها ال
  .)3(اإلج�اءات ال&ي تق

  في م"ال ال�فقات الع��م(ة �ع ج�$�ة ال��ا:اةق .2

ت4,` على ه-ه ال!̂�%ة األحAام ال%ق�رة ل!̂�%ة رش
ة ال%
�ف الع%
مي س
اء تعل` األم� 2ال&ا2عة 

وعل�ه  أو 2ال! اء، مع اخ&الف [ �a 2ال��Pة للعق
jة األصل�ة وتقادم الCع
H الع%
م�ة والعق
jة،

                                           

  .121ص ال%�جع ال�اب`، ال
ج�  في القان
ن ال!Pائي ال0اص، ال! ء الbاني، أح�� ب
س�hعة،  )1(
  .م� قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه 01/ 06القان
ن رق3  26/1ال%ادة  )2(
�ف ع� ج�ائ3 الeفقات الع%
م�ة في �ل القان
ن ادمحمw ب
̂زPة آمPة )3(cجع ال�اب`، ، ، ""06/01، أسال�+ ال�  .6ص ال%
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� ال! اء إلى العePق م� خالل ع�4&Pوم�أل&ي س w
P0; ال%ع�ق
jات ال%ق�رة لل�0; ال4,�عي وال

�وع وال%�ار:ة وم�ألة األفعال ال%,�رة، إضافة إلى م�ألة اإلث�ات ال%&علقة �P!2ة ال%�ا2اة� .)1(ال

  في م"ال ال�فقات الع��م(ة ج�$�ة ال��ا:اةعN العق�Dات ال�ق�رة لل%�X ال-U(عي  -أ

 ات األصل(ةD�م�  26/1تP; ال%ادة : في م"ال ال�فقات الع��م(ة ج�$�ة ال��ا:اةعN  العق

قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه على ال! اء ال%ق�ر ل%� ی�تc+ ج̂�%ة مPح ام&�ازات غ�� م,�رة في 


ات وjغ�امة مال�ة ت&�اوح ب��  10م!ال الeفقات الع%
م�ة، وه
 ال��� م� سP&�� إلى Pس

  .)2(دج1000.000دج إلى  200.000

 ةت%�ی� الD�م� ) 48(تP; ال%ادة : في م"ال ال�فقات الع��م(ة ج�$�ة ال��ا:اةفي  عق


ات إلى  10قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه على ت�CیC عق
jة ال���، ل&�eح مCتها م� P20س 

وه
 ن;  -سPة دون ت�CیC الغ�امة، إذا ارتc+ ال!̂�%ة أحC األش0اص ال%-:
̂ر� في ه-ه ال%ادة

  :وه3 -�ائ3 الف�اد>4,` على ج%�ع ج

�%ل ج%�ع قXاة القXاء العادMAJISTRAT( w(القاضي 2%فه
مه ال
اسع * < 
، وjال&الي فه

 wر
  .واإلدارw، وقXاة م!ل� ال%�اس�ة وم!ل� ال%Pاف�ة وال%!ل� الCس&

قCe 2ه :ل م
�ف سام >ع�� %2
ج+ م�س
م *  ال%
�ف ال-w >%ارس و��فة عل�ا في الCولة، ̂و

  .رئاسي

�� القXائ���، ال%
ثق��، م�اف]ي ال,�ع 2ال% ایCة، وال%&�ج%�� ال�Xا� * ̂X�%ن، وه3 ال
الع%
م�

  .ال�س%���

م� قان
ن  م/فق�ة 02أعXاء اله�fة، و^قCe به3 أعXاء ه�fة مAاف�ة الف�اد ال%عّ�فة بP; ال%ادة * 

  .)3(الف�اد

�[ة القXائ�ة، وه3 :ل م� >* �Xائ�ة م� أع
ان أو 
ز على صفة ال�4�Xة الق�ض�ا� وأع
ان ال

  .ال! ائ�w  م� قان
ن اإلج�اءات ال! ائ�ة) 19(و) 15(ض�ا� ح��%ا ه
 وارد في ال%ادت�� 

                                           

  .122 صال%�جع ال�اب`، ال
ج�  في القان
ن ال!Pائي ال0اص، ال! ء الbاني، أح�� ب
س�hعة،  )1(
Pة آمPة )2( ال%�جع ، 06/01ن رق3 
 أسال�+ ال&��w عPها في إ[ار القانس�اسة ال&!̂�3 والعقاب ل%Aاف�ة ج�ائ3 الeفقات الع%
م�ة و ، ادمحمw ب
̂ز

  .9ص ال�اب`، 
  .م� قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه) 48(ال%ادة  )3(
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�[ة القXائ�ة، وه3 األش0اص ال%-:
رة في ال%ادت�� * �) 27(و) 21(م� >%ارس 2عg صالح�ات ال

�[ة القXاال! ائ�w  م� قان
ن اإلج�اءات ال! ائ�ة�ئ�ة :ل في م!ال ، وال-ی� >0
ل له3 صالح�ات ال

  .اخ&eاصه

&عل` األم� 2أمPاء ال��X ال�ئ���
ن ورؤساء أق�ام ال��X وأمPاء *  م
�في أمانة ال��X، ̂و

ال��X ال%�اعCی� العامل�� في م0&لف ال!هات القXائ�ة و:-ا العامل�� في مeالح أمانة ال��X في 

  .ال%?س�ات العقاب�ة

 ةD�>�&ف�C م� األع-ار : ال ال�فقات الع��م(ةفي م" ج�$�ة ال��ا:اةفي  اإلعفاء مN العق


ص عل�ها في قان
ن العق
jات وفقا لP; ال%ادة eP%ة الj
م� قان
ن ال
قا>ة ) 49/1(ال%ع �ة م� العق


ص عل�ها في eP%ائ3 ال�� م� ال!bة أو أك%�م� الف�اد ومAاف�&ه، :ل م� ارتc+ أو شارك في ج̂

ا2عة 2إ2الغ ال�ل4ات القXائ�ة أو اإلدا̂رة أو ال!هات ه-ا القان
ن، وقام ق,ل م�اش�ة إج�اءات ال%&

  .)1(ال%ع�Pة ع� ال!̂�%ة

 ةD�ت0فg العق
jة 2ال��Pة : في م"ال ال�فقات الع��م(ة ج�$�ة ال��ا:اةفي  ال&r)�X مN العق

م� قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه إلى ) 49/2(ل%ادة لل!�ائ3 الف�اد 2%ا ف�ها ج�Pة ال%�ا2اة، وفقا 


ص عل�ها في ه-ا القان
ن وال-w 2عC اeP%ائ3 ال�لePف، لcل ش0; إرتc+ أو شارك في إحHC ال!

� م� األش0اص الXالع�� في bعلى ش0; أو أك g�hفي ال Cاءات ال%&ا2عة ساع�م�اش�ة إج

  .ارتcابها

 ةD�یP; على تقادم عق
jة ال!�ائ3 : في م"ال ال�فقات الع��م(ة ج�$�ة ال��ا:اةفي  تقادم العق


ص عل�ها في قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه ب
جه عام 2%ا ف�ها ج�Pة ال%�ا2اة ن; ال%ادة eP%ال

، إْذ تقXي 2أن ال ت&قادم العق
jة في حالة ت�
^ل عائCات ال!̂�%ة إلى خارج 02و 01فق�ت�� ال) 54(

�]
  .ال

، وj%ا أن ج̂�%ة مPح �w ال! ائ ف&4,` أحAام قان
ن اإلج�اءات ال! ائ�ة ،أما في غ�� ه-ه ال�الة

ام&�ازات غ�� م,�رة في م!ال الeفقات الع%
م�ة ت�Aل ج�Pة، ف�4P,` عل�ها في ه-ه ال�الة ن; 

تقادم العق
jة في م
اد " :ال&ي تP; على أن ال! ائ�w، م� قان
ن اإلج�اءات ال! ائ�ة) 614(ال%ادة 


ن X%2ي A< حP!ه 05ال��
ات، اب&Cاًء م� ال&ا̂رخ ال-�e< wح Pأنه إذا :ان<  س �ال�3A نهائ�ا، غ�

                                           

  .123ص ال%�جع ال�اب`، ! ء الbاني، ال
ج�  في القان
ن ال!Pائي ال0اص، الأح�� ب
س�hعة،  )1(



 

88 


م بها ت̂ C ع� A�%ة ال��� الj

ات 05عقPة  ،"سCة ال%�ا2اة فإن م�Pله في ج
eجائ  ح 
:%ا ه


م بهاA�%ة الC%ن م�او^ة لل
c1(ال&قادم ت(.  

م� ) 05(تقXي ال%ادة : في م"ال ال�فقات الع��م(ة ج�$�ة ال��ا:اةعN  العق�Dات ال&L�Vل(ة-

� م� ج�ائ3 قان
ن ال
قا>bة أو أك%�ة م� الف�اد ومAاف�&ه 2إمAان�ة معا�Sة ال!اني في حالة إدان&ه 2!̂


ص عل�ها في قان
ن العق
jاتeP%ل�ة ال�%c&ات الj
وال-w ن;  ال! ائ�w  الف�اد ب
جه عام 2إحHC العق

ان م� ال��م ،ت�CیC اإلقامة ،ال%Pع م� اإلقامة: مPه، وم� ه-ه العق
jات) 09(عل�ها في ال%ادة 

� أو تعل�` ح3A اإلدانة ،س�+ ج
از ال�ف� ،م%ارسة ال�ق
ق ال%Cن�ة وال
[�Pة�  .ن

: في م"ال ال�فقات الع��م(ة ج�$�ة ال��ا:اةفي  م�ادرة العائ�ات واألم�ال غ�L ال�%�وعة* 

في حالة اإلدانة 2ال!�ائ3 ": يیل م� قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه على ما) 51/2(تP; ال%ادة 

�وعة، �
ص عل�ها في ه-ا القان
ن، تأم� ال!هة القXائ�ة e%2ادرة العائCات واألم
ال غ�� ال%eP%ال

  .)2("وذلs مع م�اعاة حاالت اس&�جاع األرصCة أو حق
ق الغ�� ح�� ال�Pة

;Pج م� ه-ا ال&P&�<،  ة%��وعة س
اء في ج̂�أن ال�e%2 3Aادرة العائCات أو األم
ال غ�� ال%

�ال%�&ع%لة " تأم�"م,�رة أو غ��ها م� ج�ائ3 الف�اد، إل امي 2ال��Pة للقاضي، و�Mارة  مPح ام&�ازات غ�

  .في الP; تCل على ذلs، ه-ا 2ال�غ3 م� أن ال%eادرة عق
jة تc%�ل�ة

في م"ال  ج�$�ة ال��ا:اةفي  إ:-ال العق�د وال�فقات وال�Uاءات واالم&(ازات وال&�اخ(�* 

�ع ال! ائي ال! ائ�w م� ق,ل م� جاء قان
ن الف�: ال�فقات الع��م(ة̂�اد 3A�2 جCیC ل3 >ع�فه ال&


ان  55خالل ال%ادة Pه ال&ي جاءت ت�< عPأو صفقة أو : "ي، ومفادها ما یل"آثار الف�اد"م Cكل عق


ص عل�ها في ه-ا القان
ن eP%ائ3 ال�ب�اءة أو ام&�از أو ت�خ�; م&�eل عل�ه م� ارتcاب إحHC ال!

�ح ب�4النه و ̂e&ال �A%< ق
� في الCع
H مع م�اعاة حق[Pائ�ة ال&ي تXام آثاره م� ق,ل ال!هة القCانع

  ".الغ�� ح�� ال�Pة

                                           

Pة آمPة )1( ال%�جع ، 06/01ن رق3 
 أسال�+ ال&��w عPها في إ[ار القانس�اسة ال&!̂�3 والعقاب ل%Aاف�ة ج�ائ3 الeفقات الع%
م�ة و ، ادمحمw ب
̂ز
  .10ص ال�اب`، 

  .124ص `، ال%�جع ال�ابال
ج�  في القان
ن ال!Pائي ال0اص، ال! ء الbاني، أح�� ب
س�hعة،  )2(
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��ال��Pة لل!�ائ3 ال%&علقة 2الeفقات خاصة وjاقي ج�ائ3 الف�اد عامة، إذا ت%>  HCإدانة ال!اني 2إح

 

ص عل�ها في قان
ن الف�اد، جاز للقاضي إ42ال ه-ه الeفقات أو العقeP%ائ3 ال�د أو االم&�ازات ال!

  .)1(وت�eح في ح3A العCم، 2ال�غ3 م� أن إ42ال العق
د ه
 م� اخ&eاص جهات القXاء ال%Cني

فالقاضي مل م 2عC ال�3A 2اإلدانة 2!̂�%ة مPح ام&�ازات غ�� م,�رة للغ�� في م!ال  ،وعل�ه


حة وعCم ش�ع�&ها، ل��3A 2إ42ال ه-ه 
ض�حالeفقات الع%
م�ة، ب&P%%د  االم&�ازات ال
العق

  .واالم&�ازات في نف� ال�3A وفي ال�` ال! ائي ال ال%Cني

�   - بEال�ع �X%ات ال�ق�رة للD�: في م"ال ال�فقات الع��م(ة ج�$�ة ال��ا:اةعN  العق


w ع� ) 53(أحال< ال%ادة P0; ال%ع�
ص م�?ول�ة الe02 اف�&هAقا>ة م� الف�اد وم
م� قان
ن ال


ص eP%ائ3 ال���ه على أحAام قان
ن العق
jاتارتcاب ج̂�%ة م� ال!  w�  .ال! ائ


w تP; ال%ادة P0; ال%ع��ر م� قان
ن العق
jات) 18(ف �%ا ی&عل` 2عق
jة الAم  w�على  ال! ائ


w في م
اد ال!Pا>ات وال!Pح غ�امة ت�اوw م� م�ة P0; ال%ع�إلى خ%� ) 01(أن ت4,` على ال

ي، وjاإلسقا� على عق
jة ج̂�%ة مPح م�ات ال�C األقeى للغ�امة ال%ق�رة لل�0; ال4,�ع) 05(

 w
P0; ال%ع�ام&�ازات غ�� م,�رة في م!ال الeفقات الع%
م�ة، ت�eح عق
jة الغ�امة ف�ها 2ال��Pة لل

  .)2(دج 5000.000دج وه
 ال�C األقeى للغ�امة إلى  1000.000ت�اوw م� 

P0; ال%ع�
w، فeP< على ك%ا نe< نف� ال%ادة على العق
jات ال&c%�ل�ة ال&ي ت
قع على ال

� م� العق
jات اآلت�ةbة أو أكCت4,�` واح:  

  w
P0; ال%ع�  .حل ال

 ات
Pة ال ت&!اوز خ%� سC%وعها ل� .غل` ال%?س�ة أو ف�ع م� ف

  ة ال ت&!اوزC%م�ة ل

ات 05اإلقeاء م� الeفقات الع%Pس. 

 ن �هائ�ا أو ال%Pع م� م اولة ن�ا� أو عCة أن�4ة مه�Pة أو اج&%ا�Mة 2�Aل م�اش� أو غ�� م�اش


ات 05ل%Cة ال ت&!اوز Pس. 

 هاPة أو ن&ج ع%� .مeادرة ال�يء ال-w اس&ع%ل في ارتcاب ال!̂

 3 اإلدانةAوتعل�` ح �� .)3(ن

                                           

Pة آمPة )1( ال%�جع ، 06/01ن رق3 
 أسال�+ ال&��w عPها في إ[ار القانس�اسة ال&!̂�3 والعقاب ل%Aاف�ة ج�ائ3 الeفقات الع%
م�ة و ، ادمحمw ب
̂ز
  .11ص نف�ه، 

  .39 -38ب
خCنة ل هــ�، ب�:اني ش
قـــي، ال%�جع ال�اب`، ص  )2(
�ف ع� ج�اادمحمw ب
̂زPة آمPة )3(cن ، أسال�+ ال
  .9ص ، ال%�جع ال�اب`، ، ""06/01ئ3 الeفقات الع%
م�ة في �ل القان



 

90 

م� ) 52(تقXي ال%ادة : في م"ال ال�فقات الع��م(ة ج�$�ة ال��ا:اةفي  ال�%ارxة وال%�وع -

�وع أو ال%�ار:ة قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه على اإلحالة على قان
ن ا�لعق
jات، ��%ا ی&عل` 2ال

  .)1(في م0&لف ج�ائ3 الف�اد

 ةxم(ة ج�$�ة ال��ا:اةفي  ال�%ار�2%ا أن صفة ال!اني هي ر:� : في م"ال ال�فقات الع�

�s تأخ- إحHC االح&%االت اآلت�ة. قائ3 ب-اته في ج�Pة ال%�ا2اة :%ا رأیPا سا2قا̂�  :فإن م�ألة ال

 -  
�s م̂�
ن الA< ف 2ال%ادة إما أن�م� قان
ن ال
قا>ة م�  - ب-�02فا ع%
م�ا ح�+ ما ه
 مع

  .)2(الف�اد ومAاف�&ه، ��أخ- ح3A الفاعل األصلي وت4,` عل�ه نف� العق
jة ال%ق�رة للفاعل


ص عل�ها  - eP%ار:ة ال��s م
�فا، ف&4,` في ه-ه ال�الة الق
اعC العامة لل%̂�
ن الA< ما أن الdو

�s بPف� عق
jة الفاعل ) 44(
ع إلى ال%ادة في قان
ن العق
jات، وjال�ج̂�مPه، ن!Cها تعاق+ ال

� ع� [Pف ال�e2 sة ال%�ا2اة، وذل�Pال�ال في ج 
األصلي س
اء في ال!Pا>ات أو ال!Pح :%ا ه

s�̂� .صفة ال

 م(ة ج�$�ة ال��ا:اةفي  ال%�وع��وع في ج̂�%ة : في م"ال ال�فقات الع��
ر الeت �A%<

في م!ال الeفقات الع%
م�ة، وم� ذلs ما قXي 2ه في ف�ن�ا 2أن إلغاء مPح ام&�ازات غ�� م,�رة 

الeفقة أث� ال%الح]ات ال&ي أبCتها مeالح ال
ال>ة P%2اس�ة م�ا�Sة ش��Mة الeفقة، ال ی?ث� في شيء 

�وع، وdن%ا ت
قف �في ت
اف� ن�ة ارتcاب ال!̂�%ة 2اع&�ار أن تPف�- الeفقة ل3 ی&
قف 2إدارة صاح+ ال%

  .اإلدارة 2فXل >ق]ة

�وع في ج̂�%ة مPح ام&�ازات �
ر الeت �A%�� ،�وه
 نف� ال
ضع ال-�A%< w حCوثه في ال! ائ

غ�� م,�رة في م!ال الeفقات الع%
م�ة، إذا أقCم ال!اني على ت�!�ل أحC ال%&Pاف��� ال%&�ش��� 

P&ة ام<Cالئ�ة أو ال,ل
ع< ع� تأش��ها للeفقة على غ��ه، غ�� أن ل!Pة الeفقات س
اء ال
[�Pة أو ال

وت3 إلغائها، فال!̂�%ة هPا قائ%ة ألن إلغائها تe2 3فة خارجة عCP إرادة ال!اني م%ا >عC ش�وعا [�قا 

  .لقان
ن العق
jات

�وع  02فق�ة ) 52(وت!Cر اإلشارة إلى إن ن; ال%ادة �>قXي ب&4,�` نف� عق
jة ال!̂�%ة على ال

  .)3(وه-ا وفقا للق
اعC العامة

                                           

  .126ص ال%�جع ال�اب`، ال
ج�  في القان
ن ال!Pائي ال0اص، ال! ء الbاني، أح�� ب
س�hعة،  )1(
ال%�جع  ،06/01ن رق3 
 قانأسال�+ ال&��w عPها في إ[ار الس�اسة ال&!̂�3 والعقاب ل%Aاف�ة ج�ائ3 الeفقات الع%
م�ة و ، ادمحمw ب
̂زPة آمPة )2(

  .9ص  ، ال�اب`
�ف ع� ج�ائ3 الeفقات الع%
م�ة في �ل القان
ن ادمحمw ب
̂زPة آمPة )3(cجع ال�اب`""06/01، أسال�+ ال�  .10، ص ، ال%�جع ال�اب`، ال%
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غال�ا ما ی&�!ج : في م"ال ال�فقات الع��م(ة ج�$�ة ال��ا:اةفي  ل��Uرةم�ألة األفعال ا -

  :ال%&ه%�� في ج�Pة ال%�ا2اة 2أفعال م,�رة ل&!P+ ال%�اءلة واإلفالت م� العقاب ومP- أمbل&ها

عادة ما ی&�!ج ال%&ه%�� خاصة أثPاء م�حلة ال&�ق�` في ج̂�%ة مPح ام&�ازات غ�� م,�رة في  - 

 
م�ة 2أن ق�ار مPح الeفقة قC ات0- م� ق,ل أعXاء ل!Pة تق��3 الع�وض 2غ�ض م!ال الeفقات الع%

ال%&X%� تP]�3 الeفقات الع%
م�ة واضح في ه-ا  02/250إ2عاد ال%�?ول�ة عPه3، غ�� أن ال%�س
م 

ال%!ال، إْذ >قXي 2أن أعXاء الل!Pة ال%-:
رة، >قCم
ن اق&�احات إلى م�?ول ال%eل�ة ال%&عاقCة ��%ا 

  .ار ال%&عامل ال%&عاقC، و^�قى رئ�� ال%eل�ة ال%&عاقCة وحCه ال%�?ول ع� مPح الeفقة>0; اخ&�

� اخ&�ار إج�اء ال&�اضي في إب�ام الeفقة دون  - ��ورة ل&,̂Xحالة ال �:%ا قC ی&-رع ال!اني ب&
اف

�ورة Xحالة ال ��` ال%Pاقeة، ل-لs على القاضي تقCی� مHC ت
اف̂] CPامها ع�أو م�اعاة إج�اءات إب

  .)1(ال40� ال%لح ال&ي ت,�ر الل!
ء إلى إج�اء ال&�اضي

فقC قXي في ف�ن�ا P%2اس�ة معال!ة القXا>ا ال%&علقة �P!2ة ال%�ا2اة  ،وjال��Pة للقXاء ال%قارن 

� دوره على ال&
�Sع على ع%ل e&م�?ول، إْذ اق �2اس&�عاد ما أثاره رئ�� ال,لC>ة ال-w ادعى 2أنه غ�

  .نه، على أساس أنه ی&ع�� على رئ�� ال,لC>ة م�ا�Sة :ل ما ی
قع عل�هات0- نائ�ه الق�ار 2�أ
قC ت&الزم أو ت&eاح+ ج�Pة ال%�ا2اة مع ج�Pة أخ- ف
ائe2 Cفة غ�� قان
ن�ة، ع�ض< على 

 )dépositaires de l'autorité publique(القXاء الف�ن�ي قXا>ا ت0; أمPاء ال�ل4ة العامة 

ي اس&فادت م� الeفقات الع%
م�ة، ومع ذلs فقC ت%�s القXاء كان< له3 مeالح في ال%?س�ات ال&

  .�P!2ة ال%�ا2اة ف��+

  ج�$�ة اس&غالل نف�ذ أع�ان ال�ولة لل���ل على ام&(ازات غ�L م�Uرة :ثان(ا


ص وال%عاق+ عل�ه في ال%ادة eP%الفعل ال 
م� قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه ) 26/2(وه

�ر الفق�ة م 128(ال&ي حل< م�ل ال%ادة A2 ( ات ال%لغاة، وj
لقC أشارت ال%ادة م� قان
ن العق


ل على ) 26/02(eولة لل�Cان ال
م� قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه إلى ج̂�%ة اس&غالل نف
ذ أع

:ل تاج� أو صPاعي أو ح�في أو مقاول م�  - 2......>عاق+": ام&�ازات غ�� م,�رة، وجاء ف�ها


w >ق
م، ول
 e2فة ع�ض�ة، 2إب�ام عقC أو الق4اع ال0اص أو e2فة عاPمة :ل ش0; [,�عي أو مع

                                           

، ال%�جع 06/01رق3  ن 
 أسال�+ ال&��w عPها في إ[ار القانس�اسة ال&!̂�3 والعقاب ل%Aاف�ة ج�ائ3 الeفقات الع%
م�ة و ، ادمحمw ب
̂زPة آمPة )1(
  .9ال�اب`، ص 
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صفقة مع الCولة أو ال!%اعات ال%�ل�ة أو ال%?س�ات أو اله�fات الع%
م�ة ال0اضعة للقان
ن العام أو 

 wاعي وال&!ارPeم�ة ذات ال4ا2ع ال
  .)1(ال%?س�ات الع%
م�ة االق&eاد>ة وال%?س�ات الع%

ادة في األسعار ال&ي >�4ق
نها و^�&ف�C م� سل4ة أو تأث  � أع
ان اله�fات ال%-:
رة م� أجل ال̂ �

� 
  .)2("عادة أو م� أجل ال&عCیل لeال�ه3 في ن
�Mة ال%
اد أو الC0مات أو آجال ال&�ل�3 أو ال&%̂

  ج�$�ة اس&غالل نف�ذ أع�ان ال�ولة لل���ل على ام&(ازات غ�L م�Uرةأرxان  .1

 

ل على ام&�ازات غ�� م,�رة في م!ال تق
م ج̂�%ة إس&غالل نف
ذ األعeن لل�
ان الع%
م�


w : أر:ان هي ثالثةالeفقات الع%
م�ة على Pال%ع �:�  .صفة ال!اني، ال�:� ال%ادw، ال

 ال�Nx ال�اد  في ج�$�ة اس&غالل نف�ذ أع�ان ال�ولة لل���ل على ام&(ازات غ�L م�Uرة-أ


ن تاج�اA< ح�� wة م� ق,ل ش0; عاد%�أو صPا�Mا أو مقاوال في الق4اع  تق
م ه-ه ال!̂


w >ق
م 2اس&غالل نف
ذ ع
ن Pة م� ق,ل :ل ش0; [,�عي أو مع%�ال0اص، وejفة عامة تق
م ال!̂


ل على ام&�ازات غ�� م,�رة،eولة م� أجل ال�Cان ال

ن ال!اني م
�ـفا  م� أعA< ال&الي الjو


ن ال%
�ف الع%
مي [�فا في العالقة أو عePـ�اA< م�ا، ح��
  .م�&ل ما لق�ـام ال!̂�%ة ع%

&�ق` 2إب�ام ال!اني عقCا أو صفة مع الCولة أو إحHC اله�fات ال&ا2عة لها و^�&ف�C م� سل4ة أو  ̂و

ادة في األسعار ال&ي >�4قها  
ل على ام&�ازات غ�� م,�رة ت&%bل في ال̂ eات لل�fان ه-ه اله�
تأث�� أع

�ال!اني عادة أو تعCیل لeال�ه في ن
�Mة ال%
اد أو  
  .الC0مات أو آجال ال&�ل�3 أو ال&%̂

 ا~ اإلج�امي%Eل : ال
eن لل�
ی&%bل ال�ل
ك اإلج�امي في ج̂�%ة اس&غالل نف
ذ األع
ان الع%
م�

في اس&غالل ) 26/2(على ام&�ازات غ�� م,�رة في م!ال الeفقات الع%
م�ة ح�+ ن; ال%ادة 

واله�fات ال&ا2عة لها P%2اس�ة إب�ام صفقة أو  ال!اني ل�ل4ة أو تأث�� أو نف
ذ أع
ان الCولة أو ال%?س�ات

  .عقC مع ه-ه ال%?س�ات أو اله�fات

قCe 2أع
ان الCولة م� خالل ه-ه ال%ادة 
ن له سل4ة أو  ،̂وcغل في ه-ه ال%?س�ات وت&�:ل م� >

�ها، وت�%ل�Xاد لها وت�Cفقات أو >�اه3 في اإلعeد أو ال
مCی�w ه-ه : تأث�� في إب�ام العق

                                           

�ف ع� ج�ائ3 الeفقات الع%
م�ة في �ل القان
ن ادمحمw ب
̂زPة آمPة )1(cجع ال�اب`، ، ""06/01، أسال�+ ال�  .11ص ، ال%
�ر  128لقC :ان< ه-ه ال!̂�%ة معاق+ عل�ها %2
ج+ ن; ال%ادة  )2(Aن رق3 /1م
ن
ن م� القا 26ال%لغاة %2
ج+ ال%ادة  01/09ب م� القان

:ل تاج� أو صPاعي أو صاح+ ح�فة أو م&عامل م� الق4اع ال0اص أو e2فة  - ب.... >عاق+: "، ح�� نe< على ما یلي06/01رق3 
م� ه-ا  119عامة :ل ش0; [,�عي ی,�م، ول
 e2فة ع�ض�ة، عقCا أو صفقة مع الCولة أو مع إحHC اله�fات ال%�ار إل�ها في ال%ادة 

�&ف�C م� سل4ة أو  تأث�� أع
ان اله�fات ال%�ار إل�ها أعاله لل̂ ادة في األسعار ال&ي >�4ق
نها عادة أو م� أجل ال&عCیل لeال�ه3 في القان
ن ̂و
� 
  ".ن
�Mة ال%
اد أو الC0مات أو آجال ال&�ل�3 أو ال&%̂
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اله�fات، رؤساء ال%eالح ورؤساء ال%Aات+ وال%هCPس�� وال&ق���P واألع
ان اإلدا̂ر
ن  ال%?س�ات أو

  .2%0&لف رت,ه3

ی
جC عادة في :ل ه�fة إدا̂رة أو م?س�ة تا2عة للق4اع العام  هفإن ،وjال��Pة للeفقات الع%
م�ة


ن c& �ف عل�ه رئ�� ال%eل�ة أو ال%A&+ ̂و�م�  مeل�ة أو مA&+ خاص 2الeفقات الع%
م�ة >

� إج�اءات الeفقة أو أw عقC ت,�مه ه-ه �Xل له3 مه%ة ت�:
مهCPس�� وتق���P وأع
ان إدا̂ر
ن ت

� اإلعالن ع� الCPاء لل%Pاف�ة : اإلدارة، مbل�Xف وتق��3  - ت��� اج&%اعات ل!P&ي ف&ح األ��Xت�

�و� -الع�وض وdرسال الس&Cعاء إلى أعXائها �2الع�وض إعCاد الCراسات ال0اصة - م�اجعة دف&� ال

  .، وه-ا ت�< أش�اف مCی� اله�fة أو ال%?س�ة....ال%قCمة وت�ت�,ها


ن ه?الء األع
ان، ه3 م� له3 صلة م�اش�ة 2الeفقة أو العقC وله3 سل4ة أو تأث�� في A< وغال�ا ما

إب�امها :
نه3 ی&
ف�ون على ج%�ع ال%ع�4ات ال0اصة 2الeفقة خاصة ما تعل` مPها 2إمAان�ات 

  .)1(هاال%&Pاف��� عل�


ن الPف
ذ ح�h�hا، فال!̂�%ة تقع ح&ى ول
 :ان الPف
ذ  ،وت!Cر اإلشارةA< أن ��&�إلى أنه ال >

 .م ع
ما س
اء :ان ال!اني عال%ا ب ع%ه أو >ع&قC خ4أ �e2&ه

 NLLم��� ال%ادة : الغ�ض مN اس&غالل نف�ذ األع�ان الع�&�، لcي 06/01م� القان
ن  26/2ت

، >!+ أن >�&غل ال!اني نف
ذ أو سل4ة أو تأث�� أع
ان الCولة أو اله�fات ی&�ق` ال�:� ال%ادw لل!̂�%ة

ادة في األسعار ال&ي >�4قها عادة أو ال&عCیل لeال�ه في ن
�Mة ال%
اد أو  ال&ا2عة لها م� أجل ال̂ 

�^
  .)2(الC0مات أو آجال ال&�ل�3 أو ال&%

ادة في األسعار - ها 2أجه ة :%,�
ت�، و:ان ال�ع� ك%ا ل
 أب�م تاج� عقCا مع بلC>ة ل& و^C: ال̂ 

دج  70.000دج لل
حCة، في ح�� [,` ال&اج� على ال,لC>ة  50.000ال%ع%
ل 2ه عادة ال ی&!اوز 

  .م�&غال ب-لs عالق&ه ال%&%� ة مع رئ�� ال,لC>ة

&عل` األم� ب&عCیل ن
�Mة ال%
اد ال&ي ت4ل,ها اإلدارة م� ح�� ال!
دة : ال&عCیل في ن
�Mة ال%
اد - ̂و

 
Pة وال�M)و��� ، )في م!ال الeفقات الع%
م�ة ن
�Mة ال%
اد ال%4ل
jة ی&3 الP; عل�ها في دف&� ال

��ع%C ال!اني إلى تقC>3 م
اد أقل ج
دة وPjف� األسعار م�&غال في ذلs سل4ة أو تأث�� أع
ان اإلدارة، 

                                           

�ف ع� ج�ائ3 الeفقات الع%
م�ة في �ل القان
ن ادمحمw ب
̂زPة آمPة )1(cجع ال�اب، ، ""06/01، أسال�+ ال�  .12ص ، `ال%
  .130ص ال%�جع ال�اب`، ال
ج�  في القان
ن ال!Pائي ال0اص، ال! ء الbاني، أح�� ب
س�hعة،  )2(
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األصلي ف&IBM(  3(م - ب- إ: ك%ا في ال%bال ال�اب` ل
 ت3 إب�ام عقC ل& و^C ال,لC>ة 2أجه ة م� ن
ع

� .)1(ت و^Cها 2أجه ة م� ن
ع آخ� أقل ج
دة وعلى أساس نف� ال�ع

واألم� هPا ی&عل` e2فقات وعق
د الC0مات، إْذ >ق
م ال!اني 2إب�ام : ال&عCیل في ن
�Mة الC0مات -

م�  )26/2(عقC أو صفقة مع الCولة أو إحHC ال%?س�ات أو اله�fات ال&ا2عة لها وال%-:
رة 2ال%ادة 

 

ت� :ل : ، ت0; ن
�Mة مع�Pة م� الC0مات مbل06/01ن القان�,%cو̂رة ألجه ة الCانة ال�eأع%ال ال

��أشه� م�&غال في ذلs عالق&ه مع  04��قل; ال!اني م� ه-ه ال%Cة ل&�eح م�ة واحCة :ل  ،شه̂

فeل على أن >ق
م بها :ل أحC أع
ان ه-ه ال%?س�ات، :%ا ل
 ت3 إب�ام عقC ل�eانة أجه ة ال,لC>ة 


ن، فال >ق
م ال%&عامل ال%&عاقC مع ال,لC>ة إال �e2انة واحCة في ال�Pة >!̂�ها مe&0ن م
هCPس


ن �P2(تق(. 

� ت0; عق
د وصفقات اق&Pاء : ال&عCیل في آجال ال&�ل�3 أو ال&%
^ل - 
آجال ال&�ل�3 أو ال&%̂

�و� ال0اص بها، وdذا أخل ال%&عامل�ال%&عاقC 2إل& اماته  الل
ازم، وعادة ما ی&3 الP; عل�ها في دف&� ال

��ق
م ال!اني ب&أخ�� أجل ال&�ل�3  ،�أو تأخ� في ت�ل�3 ما ه
 م4ل
ب مPه تف�ض عل�ه غ�امات ال&أخ�

 w-ة أو ال%?س�ة الfم�?ول اله� �أو ال&%
^� دون ف�ض غ�امات عل�ه، م�&غال في ذلs سل4ة أو تأث�

4j�!از األشغال، ح�� >ق&�ح ال%&عامل 2ه عالقة صCاقة مbال، :-لs األم� 2ال��Pة لeفقات إن هت

ال%&عاقC مCة الن!از ه-ه األشغال ی&3 الP; عل�ها في الeفقة؛ ��ع%C إلى ال&أخ� في إن!ازها دون 

  .أس�اب جC>ة


ت� لل,لC>ة في م�عاد أقeاه شه� م�  -�,%cت3 االتفاق على ت�ل�3 أجه ة ال 
ك%ا في ال%bال ال�اب` ل

 .&3 ت�ل�%ها إال 2عC م�ور أشه� على إب�ام العقCتا̂رخ إب�ام العقC، غ�� أنه ال ی


ن الPف
ذ ح�h�hا أو حA%�ا، فال >%Pع م� �Sام ال!̂�%ة إذا A< أن w
�H الفقه الف�ن�ي، أنه >�& ̂و

، غ�� أن الفقه ال! ائ�w ل3 ی,�� ذلs ن]�ا ل§�اب )3(كان لع
ن الCولة نف
ذ اف&�اضي غ�� ح�hقي

الع%
م�ة، ف!
ه� ه-ه ال!̂�%ة >A%� في أن ی&قCم ش0; عادw أو ال%?لفات ال0اصة 2!�ائ3 الeفقات 


ل على ام&�ازات غ�� م,�رة في م!ال eذه م� أجل ال�

w لع
ن م� أع
ان الCولة ل��&غل نفPمع

�ع ه-ه االم&�ازات في قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه، وه-ه �الeفقات الع%
م�ة، وقC عCد ال%
                                           

، ال%�جع 06/01ن رق3 
 أسال�+ ال&��w عPها في إ[ار القانس�اسة ال&!̂�3 والعقاب ل%Aاف�ة ج�ائ3 الeفقات الع%
م�ة و ، ادمحمw ب
̂زPة آمPة )1(
  .9ال�اب`، ص 

)2( P̂ز
�ف ع� ج�ائ3 الeفقات الع%
م�ة في �ل القان
ن ة آمPةادمحمw بcجع ال�اب`، ، ""06/01، أسال�+ ال�  .13ص ، ال%
(3) Mireille Delmas Marty, Droit pénal des affaires, 2ème partie: infractions, 3ème édition, presse universitaire de 

France, Paris, France, 1990, p 95. 
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ادة ف: االم&�ازات هي ي األسعار، ال&عCیل في ن
�Mة ال%
اد، ال&عCیل في ن
�Mة الC0مات، ال&عCیل ال̂ 

� 
 .في آجال ال&�ل�3، ال&عCیل في آجال ال&%̂

 w-ال 
فع
ن الCولة أو ال%
�ف الع%
مي ل�� م� >ع�ض اس&غالل نف
ذه، وdن%ا صاح+ ال�اجة ه

 

ن أمام اس&غالل نفcذه، وفي ه-ه ال�الة ن
  .)1(ذ سل,يیل&%� مPه اس&غالل نف

  )صفة ال"اني(ال�Nx ال�ف&�ض - ب


ن ال!اني في ه-ه ال!̂�%ة إما  26/2تق&Xي ال%ادة  A< اف�&ه، أنAقا>ة م� الف�اد وم
م� قان
ن ال

 w
Pفة عامة :ل ش0; [,�عي أو معejفي أو مقاول م� الق4اع ال0اص، و�تاج�ا أو صPاعي أو ح


ان االق&eادی
ن، :%ا >4ل` عل�ه3 اس3األع: م� الق4اع ال0اص، و^4ل` على ه?الء ت�%�ة :

ال%&X%� تP]�3  02/250ال%&عامل ال%&عاقC في حالة إب�ام صفقة ع%
م�ة وفقا ألحAام ال%�س
م 

  .)2(الeفقات الع%
م�ة

� في بCا>ة األم� صفة ال!اني في ال&اج� أو الPeاعي eع ح��&Xح م� خالل ال%ادة، أن ال% ̂و


w >ق
م 2إب�ام صفقة أو عقC مع أو ال%قاول أو ال��في ث3 ع%%ها Pعلى :ل ش0; [,�عي أو مع

  .إحHC اله�fات ال%-:
رة في ال%ادة


د 2ال�0; ال4,�عي، :ل ش0; ی,�م عقC مع ال%?س�ات واله�fات الع%
م�ة، و^�
ز على eوال%ق

صفة تاج� أو ح�في س
اء ب&%لcه س!ل ت!ارH أو 42اقة ال��في، وعادة ما ی&3 ال&عاقC معه3 2�أن 

ن!از 2عg األشغال أو تقC>3 خCمات 4��2ة مbل ما ی&عل` 2أشغال ال&�م�3 أو إق&Pاء ت!ه� ات 4��2ة إ


ن م&عامل ثان
w في صفقة ع%
م�ة وفقا ألحAام ال%�س
م A< 3(02/250لإلدارة أو(.  


w، ف�&%bل ع%
ما في ش�:ات الC0مات وال&!ه�  ومقاوالت األشغال وال-ی� P0; ال%ع�أما ال

ى س!ل ت!ارw وله3 إمAان�ات وم?هالت مال�ة وماد>ة ت�%ح له3 2إب�ام صفقات أو عق
د >�
زون عل

  .مع ال%?س�ات واله�fات الع%
م�ة

                                           

(1)Veron Michel, Corruption, « trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, favoritisme », Revue de 
jurisprudence commerciale, numéro spécial, colloque de la Baule, Paris, France، novembre, 2001, p 36.  


ان 02/250ال�اب الbاني م� ال%�س
م  )2(Pجاء ت�< ع w-فقات وا: الeون الCن ال%&عاق
  .ل%&عامل
ال%&X%� تP]�3 الeفقات الع%
م�ة، ال%عCل  2002ج
^ل�ة  24ال%?رخ في  02/250م� ال%�س
م ال�ئاسي رق3  96إلى  94ال%
اد م�  )3(

 1991د>�%,�  09ال%?رخ في  91/434وال%�س
م ال&Pف�-w رق3 . 2003س,&%,�  11ال%?رخ في  03/301�س
م ال�ئاسي رق3 %وال%&%3 2ال
  .ال%&X%� تP]�3 الeفقات الع%
م�ة
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وت!Cر اإلشارة إلى أن صفة ال!اني ال-�A%< w م�اءل&ه في ج̂�%ة اس&غالل نف
ذ األع
ان 


ن ش0; [,A< ي أنX&رة، تق�
ل على ام&�ازات غ�� م,eن م� أجل ال�

w الع%
م�Pعي أو مع�


^ة م� الق4اع العامP1(م� الق4اع ال0اص دون األش0اص ال%ع(.  

�  في ج�$�ة اس&غالل نف�ذ أع�ان ال�ولة لل���ل على ام&(ازات غ�L م�Uرة-جEال�ع Nxال�  

�ه العل3 واإلرادة، ̂ePائي 2عP!ال Ceولة على القCان ال

w ل!̂�%ة اس&غالل نف
ذ أعPال%ع �:�>ق
م ال


ل على ام&�ازات غ�� م,�رة هي ج̂�%ة ع%C>ة ت&4ل+  ل-لs ف!̂�%ةeولة لل�Cان ال
اس&غالل نف
ذ أع

�� ت
اف� القCe ال!Pائي العام ال%&%bل في عل3 ال!اني &��w العل3 واإلرادة، فه-ه ال!̂�%ة تePع �ت
ف


نةA%ال ��ف عل%ه :-لs إلى العPاصeP لل
اقعة  بPف
ذ أع
ان الCولة واس&غالل ه-ا الPف
ذ لفائCته، ̂و


ل على ال%̂ ة مPها هي سل4ة عامة أو  ،اإلج�ام�ةeف�ل م أن >عل3 ال!اني أن ال!هة ال&ي >�عى لل�

، وdلى جان+ ذلs، فإنها ت&4ل+ ت
اف� القCe ال!Pائي ال0اص ال%&%bل في ن�ة )2(جهة خاضعة إلش�افها


ل على ام&�ازات مع العل3 أنها غ�� م,�رة وه-ه االم&�ازاتeیل ا: هي ،ال�Cادة في األسعار، ال&ع ل̂ 

� 
  .في ن
�Mة ال%
اد، ال&عCیل في ن
�Mة الC0مات، ال&عCیل في آجال ال&�ل�3، ال&عCیل في آجال ال&%̂

�ا خارجا ع�  ،وال!Cی� 2ال-:� أنهePل عA��� أن >في ع
ن الCولة ب
عCه لل!اني، فه-ا >&�ال >

�ه العل3 واإلرادة، فالقCe ال!Pائي م&
اف̂eP2ع Ceذ الق
�د ات!اه إرادة ال!اني إلى اس&غالل نف!%2 �


ل على االم&�ازات غ�� ال%,�رةأع
ان الCولة للe� ، ،3Aائي في ال�P!ال Ceالق �ePاز ع�والبC م� إب

 �A%< ار الع%ل�ة�cال في حالة تb%ائ�، ف�و^%�A اس&0الصه م� اع&�اف ال%&ه%�� أو الل!
ء إلى الق

� إلى  اس&0الص القCe ال!Pائي م� ال
عي[Pائ�ة أو اس&�الة ت!اهلها 2ال�ال&ام 2%0الفة الق
اعC اإلج

  .)3(ال
��فة ال&ي >%ارسها ال!اني

  اس&غالل نف�ذ أع�ان ال�ولة لل���ل على ام&(ازات غ�L م�Uرة ق�ع ج�$�ة .2

م� قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه م�تc+ ج̂�%ة اس&غالل نف
ذ األع
ان  26تعاق+ ال%ادة 


ل على ام&�ازات غ�� م,�رة في م!ال الeفقات الع%
م�ة 2ال��� م� سP&�� إلى الع%
م�eن لل�



ات وjغ�امة م�  10P0; ال4,�عي 1000.000دج إلى  200.000س�  .دج، ه-ا 2ال��Pة لل

                                           

�ف ع� ج�ائ3 الeفقات الع%
م�ة في �ل القان
ن ادمحمw ب
̂زPة آمPة )1(cجع ال�اب`، ، ""06/01، أسال�+ ال�  . 13ص ، ال%
� الع�jي، ال: ، ال! ء األول)الق�3 ال0اص( سالمة دمحم مأم
ن، قان
ن العق
jات )2(cل�ة العامة، دار الفe%ة 2ال�X%ائ3 ال��، ال!eة، م�قاه

  .199، ص 1988
  .52، ص ال%�جع ال�اب`علي ع,C القادر القه
جي،  )3(
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w، فP0; ال%ع�م� قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه  53ال%ادة  <حالقC أأما 2ال��Pة لعق
jة ال


ن العق
jاتعلى أحAام قان  w��ر مPه  18ال%ادة  أw، ال! ائAة ال&ي مj

ن عقcعلى أن ت ;Pت


w م�او^ة م� م�ة P0; ال%ع�ال�C األقeى للغ�امة ال%ق�رة لل�0; ) 05(إلى خ%� م�ات ) 01(ال


w 2ال��Pة ل!̂�%ة اس&غالل نف
ذ األع
ان الع%
م�ة P0; ال%ع�ال4,�عي، وjال&الي ت�eح عق
jة ال

  .دج5000.000 دج إلى  1000.000غ�امة م� 

وت4,` على ه-ه ال!̂�%ة نف� األحAام ال%�4قة على ج�Pة ال%�ا2اة وال%&علقة ب&�CیC العق
jة 

�وع �واإلعفاء أو ال&g� 0 مPها ومeادرة العائCات اإلج�ام�ة و42dال العق
د والeفقات وال%�ار:ة وال


ص في قان
ن الف�اد وتقادم الCع
H الع%
م�ة وتقادم العق
jة، 2إع&�ار أن أحeامها جاءت في نA


ص تقادم e02 ة ال%�ا2اة�Pام ال%�4قة على جAائ3 الف�اد، :%ا ت4,` عل�ها األح�ت4,` على ج%�ع ج

  .)1(الCع
H الع%
م�ة والعق
jة

 �وت4,` العق
jات س
اء حeل ال!اني على االم&�ازات فعال أو لe�< 3ل عل�ها :%ا ل
 خاب أث

eادق عل�ها رئ��  ال!̂�%ة ل�,+ خارج ع� إرادة ال!اني :أن >��ر فات
رة �2ع� األجه ة ال%�اعة ̂و

 128ال,لC>ة ث3 ت�فXها ال%eالح ال%ال�ة ال%Aلفة ب&�CیC الb%�، وعلى ذلs :ان< الفق�ة األخ��ة 2ال%ادة 

�وع في ارتcاب ال!̂�%ة 2العق
jات ذاتها ��ر م� قان
ن العق
jات ال%لغاة، تP; على معا�Sة الAم

  .)2(%ق�رة لل!̂�%ة ال&امةال

  ج�$�ة ال�ش�ة في ال�فقات الع��م(ة :ثال`ا

ال%&عل` 2ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه ال&ي  06/01م� القان
ن  27نe< على ه-ه ال!̂�%ة ال%ادة 

�": تP; على أنه��� ) 10(>عاق+ 2ال��� م� ع̂�
ات إلى عPامة م� ) 20(س�سPة وjغ

:ل م
�ف ع%
مي >g�h أو >�اول أن >g�h لPف�ه أو دج  2000.000دج إلى  1000.000

� أو إج�اء �Xاس�ة ت�P%2 عها
لغ��ه e2فة م�اش�ة أو غ�� م�اش�ة، أج�ة أو مPفعة مه%ا >�A ن

مفاوضات قCe أب�ام أو تPف�- صفقة أو عقC أو مل�` 2إس3 الCولة أو ال!%اعات ال%�ل�ة أو ال%?س�ات 

                                           

�ف ع� ج�ائ3 الeفقات الع%
م�ة في �ل القان
ن ادمحمw ب
̂زPة آمPة )1(cجع ال�اب`، ، ""06/01، أسال�+ ال�  .14ص ، ال%
ة ال-w اس&غل ��ه ال!اني سل4&ه وتأث��ه م� أجل إب�ام العقC ی&
قف إث�ات ه-ه ال!̂�%ة على إث�ات العالقة ال%
ج
دة ب�� ال!اني وع
ن الCول )2(

� ال�:� ال%ادw ال%&%bل في الغ�ض م� اس&غالل نف
ذ األع
ان الع%
م�
ن وال%&عل` 2ال̂ ادة في األسعار ePفقة، ألن م�ألة إث�ات عeأو أو ال
 
ج+ على القاضي س
اء في م�حلة ال&�ق�` أو م�حلة ال%�اك%ة ال&عCیل في ن
�Mة الC0مات أو ال%
اد >%�A أن ی&3 ع� [̂�` ال0,�ة، ل-لs ی&

��ات ال%&ه3 وال�ه
د إن وجCوا ل%�اولة اس&0الص أر:ان ال!̂�%ة وjال&الي ال�3A 2إدا̂eة ت�Sا�نة اإل[الع على ملف الق�Xة ودراس&ه بCقة وم
  .ال!اني
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س�ات الع%
م�ة ذات ال4ا2ع الPeاعي وال&!ارw أو ال%?س�ات الع%
م�ة ذات ال4ا2ع اإلدارw أو ال%? 

  ".الع%
م�ة االق&eاد>ة

ت�%�ة g�S الع%
الت م� الeفقات الع%
م�ة، وهي ال!̂�%ة ال&ي  ،ك%ا >4ل` على ه-ه ال!̂�%ة

�ر  128كان یP; عل�ها قان
ن العق
jات م� خالل ال%ادة Aن الف�اد  1م
مPه وال%لغاة %2
ج+ قان

  .ج�ائ3 ال%&اج�ة 2ال
��فةوتع&,� م� 


ص eP%ة ال�ل,�ة ال
�ك ه-ه ال!̂�%ة مع ج̂�%ة رش
ة ال%
�ف�� الع%
م��� في ص
رة ال�ش&�ت

م� نف� القان
ن في 2عg أحAامها وت0&لف عPها في ال�عg اآلخ�، وم�  2فق�ة  25عل�ها 2ال%ادة 

�w مقارنة!Pر لها س�  .4��2ة ب�Pها خالل تPاولPا ألر:ان ه-ه ال!̂�%ة وال! اء ال%ق

  أرxان ج�$�ة ال�ش�ة في م"ال ال�فقات الع��م(ة.1


ص وال%عاق+ عل�ه في ال%ادة eP%الفعل ال 
م� قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه ال-w ) 27(وه


صا عل�ه في ال%ادة )1(وصفه 2ال�ش
ة في م!ال الeفقات الع%
م�ةeP128، و:ان ه-ا الفعل م 

�ر Aات  1مj
  .ال%لغاةم� قان
ن العق

 Cال%ادة وق >eاف�&ه، على ما یلي) 27(نAقا>ة م� الف�اد وم
كل ...... >عاق+: "م� قان
ن ال

م
�ف ع%
مي >g�h أو >�اول الg�h لPف�ه أو لغ��ه، e2فة م�اش�ة أو غ�� م�اش�ة، أج�ة أو مPفعة 

� أو إج�اء مفاوضات قCe إب�ام أو تPف�- صفقة أو ع�Xاس�ة ت�P%2 عها
قC أو مل�` مه%ا >�A ن

2اس3 الCولة أو ال!%اعات ال%�ل�ة أو ال%?س�ات الع%
م�ة ذات ال4ا2ع اإلدارw أو ال%?س�ات الع%
م�ة 

و:غ��ها م� ج�ائ3 الف�اد تق
م ، "ذات ال4ا2ع الPeاعي وال&!ارw أو ال%?س�ات الع%
م�ة االق&eاد>ة

، )ال�:� ال%ف&�ض(ال!اني  صفه: ج̂�%ة ال�ش
ة في م!ال الeفقات الع%
م�ة على ثالثة أر:ان هي

 w
Pال%ع �:�  .)2(ال�:� ال%ادw، ال

  

  

  

                                           

اس&غاللها، 2أن >4ل+ أو >ق,ل أو >�eل على ع�4ة أو >عC بها،  ال�ش
ة هي ات!ار ال%
�ف الع%
مي أو القائC02 3مة عامة ب
��ف&ه أو )1(
م ألداء ع%ل م� أع%ال و��ف&ه أو االم&Pاع عPه أو اإلخالل ب
اج�اته، وهPاك م� الفقه م� >ع�ف ال�ش
ة 2أنها ج̂�%ة م� ج�ائ3 ال%
�ف العا

ف&
ح ع,C هللا ال�اذلي، ش�ح قان
ن العق
jات، الق�3 ال0اص، ال! ء : أن]�. ضC اإلدارة العامة، وهي قC تأخ- ص
رة ال�ش
ة ال�ل,�ة أو اإل>!اب�ة
�، : األولêرة، مCPAعات ال!ام|�ة، اإلس
  .18، ص 2001ج�ائ3 العCوان على ال%eل�ة العامة، دار ال4%,

�ف ع� ج�ائ3 الeفقات الع%
م�ة في �ل القان
ن ادمحمw ب
̂زPة آمPة )2(cجع ال�اب`، ، ""06/01، أسال�+ ال�  . 15ص ، ال%
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  ال�Nx ال�اد  في ج�$�ة ال�ش�ة في م"ال ال�فقات الع��م(ة  - أ

ی&�ق` ال�:� ال%ادw في ج̂�%ة ال�ش
ة في الeفقات الع%
م�ة �2ل
ك إج�امي ی�ت�cه ال%
�ف 


ر الbالثة ال&ي ت&%bل في eال HCك إح
[ل+ أو ق,
ل ع4اء أو أخ- الع%
مي، ���2 ی&0- ه-ا ال�ل

  .لهC>ة أو فائCة

ف�&�ق` g�h2 أو م�اولة g�S ع%
الت  ،أما 2ال��Pة لل�:� ال%ادw في م!ال الeفقات الع%
م�ة

� أو إج�اء مفاوضات أو إب�ام أو تPف�- عقC أو صفقة أو مل�` 2اس3 ) أج�ة أو فائCة(�Xاس�ة ت�P%2

��، وه%ا ،)1(امالCولة أو إحHC اله�fات ال0اضعة للقان
ن الع̂ePإلى ع wال%اد �:��ا�  :و^&�لل الPال

  .اإلج�امي وال%Pاس�ة

تق
م ج̂�%ة ال�ش
ة م� جان+ ال%
�ف وم� في حA%ه، م&ى [ل+ أو ق,ل أو أخ- وعCا أو ع�4ة 

�ا� اإلج�امي في ج̂�%ة ال�ش
ة في م!ال الeفقات  ،)2(ألداء ع%ل م� أع%ال و��ف&هPل الb%&^و

�ع 2|�ارتي األج�ة والفائCة الع%
م�ة في g�S أو�  .)3(م�اولة g�S ال!اني ع%
لة، وقC ع,� عPها ال%

�ا� اإلج�امي في ج̂�%ة ال�ش
ة، فهي ت&!�C في ال4ل+ والق,
ل واألخ-Pال �، :%ا أما ع� عPاص

  :یلي

ه
 تع,�� >Ceر ع� اإلرادة ال%Pف�دة لل%
�ف الع%
مي >4ل+ ف�ها م� صاح+ ال�اجة : ال-ل+.1


رة ح&ى ت&�ق` ج̂�%ة ال�ش
ة م&ى  �Sامداء ع%له ال
��في، و^Aفي مقا2ال ألeال4ل+ على ه-ه ال


ن ال4ل+ جC>ا )4(ت
اف�ت �h2ة أر:انها، ح&ى ول
 لCe< 3ر ق,
ل م� صاح+ ال�اجةA< أن ��&�، و^


ن لA< في ال4ل+ أن w
 .)5(ل%
�ف نف�ه أو للغ��eالح او^�&

�ل.2Uف: الق�
الع%
مي أن هPاك إ>!ا2ا أو ع�ضا م� صاح+  >ف&�ض الق,
ل م� جان+ ال%

��ه ع� إرادته 2 �، ول�� للق,
ل )6(&عهC ب&قC>3 اله�ة أو ال%Pفعة إذا ق�X< له مeل�&هالال�اجة >ع,


ن ص̂��ا أو ض%�PاA< أن w
 .)7(شAل خاص، ��eح أن >قع 2الق
ل أو 2الc&ا2ة أو 2اإلشارة، :%ا >�&

                                           

  .38، ص ال%�جع ال�اب` ج�ائ3 العCوان على ال%eل�ة العامة،: ف&
ح ع,C هللا ال�اذلي، ش�ح قان
ن العق
jات، الق�3 ال0اص، ال! ء األول )1(
�ة مP- إن�ائها عام  )2(̂e%ال gقPة ال%Aتها م��، ال! ء 1931الفcهاني ح��، ح�Pي ع,C ال%Pع3، ال%
س
عة ال-ه,�ة للق
اعC القان
ن�ة ال&ي أق

�، ص ��، بCون سPة نeة، م�  .149ال�ادس، الCار الع��jة لل%
س
عات، القاه
ال%ل&قى ال
[Pي األول ح
ل ال!�ائ3 ال%ال�ة، جامعة قال%ة، مCاخلة ض%� ، "ج̂�%ة ال�ش
ة في �ل قان
ن مAاف�ة الف�اد"��Mاوw ن,�لة،  )3(

 ،�  .04، ص 2007أف̂�ل  25-24ی
مي ال! ائ
  .33 ال�اذلي، ش�ح قان
ن العق
jات، الق�3 ال0اص، ال%�جع ال�اب`، ص ف&
ح ع,C هللا )4(
  .154-153سالمة دمحم مأم
ن، ال%�جع ال�اب`، ص   )5(
  .34ف&
ح ع,C هللا ال�اذلي، ش�ح قان
ن العق
jات، الق�3 ال0اص، ال%�جع ال�اب`، ص  )6(
)7( C�%ال� C,جع ال�اب`، ص  ع�
ارjي، ال%�  .256ال
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�ا� إث�اتا وdث�ات الق,
ل جائ  A2افة [�ق ا   Pر ال
إلث�ات، لPcه على أ>ة حال م� أصع+ ص


ن >ع,� ع� اإل2اع&�اره A< في أنA< ا، إْذ ال�P%ن ض
A< ا%Pخي ال�-ر الس�%ا ح�
رادة، وعلى القXاة ت


ت قC یCل على ال�فg أو عCم االك&�اث، وdن%ا یل م أن Aت ألن ال�
Aد ال��ال%
�ف قا2ال لل
عC ل%!


ت مال�2ا أAن ال�
A< ما
w م�ا[ا 2عCد م� الق�ائ� م%ا ی
حي 2ق,
ل ال%
�ف الع%
مي، وال�ش
ة ع%

 .)1(م� ال%�ائل ص|�ة اإلث�ات خاصة في العق
د الCول�ة

�ع [,�ع&ها، وهي ع%
ما ال ت0&لف : األخ|.3�وه
 أخ- لألج�ة أو الفائCة، وه-ه الفائCة لC�< 3د ال%

ء أدائه ع%ال أو اإلم&Pاع ع� أدائه، فالفائCة هي ال%�ل ع� األج�ة أو الفائCة ال&ي >X�hها ال%�ت�ي لقا

ال-w ی�د عل�ه [ل+ ال%�ت�ي أو ق,
له أو أخ-ه، وللفائCة معPى واسع >�%ل :ل ما >��ع حاجة أ>ا :ان 


^ةPاء أكان< ماد>ة أو مع
، ل-لs یCPرج ت�< مفه
م الع�4ة أو الفائCة الPق
د )2(اس%ها أو ن
عها وس


ل على ت�ه�الت أو م ا>ا دون وجه ح`والهCا>ا الع��Pة و e3(ال�(. 


ن ض%�Pة م�&&�ة، :أن ت&%bل في اس&f!ار ال%
�ف    cت Cة :%ا ق�
ن ال%Pفعة ص̂��ة �اهcت Cوق

م�PAا دون أداء األج�ة أو 2أج�ة م0PفXة أو ن]�� أداء ال�اشي ع%ال دون أج� :Peع األثاث، 

�وعة��وعة أو غ�� م�
ن ال%Pفعة مcأن ت w

ن م
اد مC0رة أو أش�اء  و^�&cأن ت �A%��في ذاتها، 


ن 2ق,
ل هCا>ا أو )4(م��وقةA< ،م�ة
�ا� اإلج�امي في ج̂�%ة ال�ش
ة 2%!ال الeفقات الع%Pفال ،


رة م�اش�ة أو غ�� م�اش�ةe2 >أ>ا :ان H�
ل على وع
د أو ¨�ات أو أw ام&�ازات أخe5(ال�(. 

الeفقات الع%
م�ة أن >g�h ال!اني ع%
ل&ه P%2اس�ة ت&4ل+ ج̂�%ة ال�ش
ة في م!ال : ال�Eاس)ة.4

� أو إج�اء مفاوضات أو إب�ام أو تPف�- صفقة أو عقC أو مل�` 2اس3 الCولة أو إحHC اله�fات �Xت�

�Cد ال�:� ال%ادw ل!̂�%ة االرت�اء ال&ي تقع م� ال%
�ف الع%
مي، عCPما >ق
م &، ح�� ی)6(ال&ا2عة لها

�ا[ات ماد>ة :g�h أج�ة أوPم ب
  .ع%
لة س
اء لPف�ه أو لغ��ه >ق


ل على ه-ه الع%
لة أو الفائCة، واع&,�ها   eل م�اولة لل�: sم :-ل��ع لA< 3&ف به-ا، بل ج�وال%

� إلب�ام الeفقات الع%
م�ة، �X�&اء ع%ل�ة الPأن تقع ه-ه األفعال أث Cة تامة، والب%�م�  اب&Cاءج̂

                                           

�،  عل3 الCی� )1(eال-ه,ي لل�4اعة، م ��Pال�، الbولي، ال! ء الCال w3 ال&!ار�A�&ة الePی� إس%اع�ل، مC38، ص 2002م�ي ال.  
)2(  ،�eة، م�
ر ح���، ال�ش
ة في الفقه اإلسالمي مقارنا 2القان
ن، ال�4عة األولى، دار الPهXة الع��jة، القاه:C246، ص 1948م.  
  .151`، ص سالمة دمحم مأم
ن، ال%�جع ال�اب )3(

رات ال�ل,ي ال�ق
�Sة، ب��وت، )دراسة مقارنة(الق�3 العام : ش�ح قان
ن العق
jاتعلي ع,C القادر القه
جي،  )4(�Pها  ، ص2003، مCوما 2ع

39.  
 (5) Larguier Jean, Larguier Anne-Marie, Droit pénal spécial, 11ème édition, Dalloz, Paris, France, 2000, p 

334. 
  .132ص ال%�جع ال�اب`، أح�� ب
س�hعة، ال
ج�  في القان
ن ال!Pائي ال0اص، ال! ء الbاني،  )6(
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�و� إلى اإلعالن ع� الeفقات إلى ف�&ح األ��ف إلى االح&فا� 2أس�ار ال&فاوض إعCاد دف&� ال

  .وأهCاف الeفقة

�� م� القائ%�� ، )1(ونف� األم� 2ال��Pة إلى م�حلة تPف�- صفقة أو عقC أو مل�`   ̂�bcال فإن الb%ف


ن إلى أخ- رش
ة مقابل ال&الع+ مbال في م�ا̂رع f!ا̂رع یل�
ن ع� إن�اء على ال%A< w-ق وال�ال4

hات في ال��اسات عCP إعCاد جCاول الc%�ات، فال4�ق ال&ي ت%&C أح�انا إلى مfات [̂�` وج
د ثغ

�ة �2ه
لة، 2أال �b: أن ی&3 ف�ها الغ� ال%&ف` عل�ه في أح�ان �A%< ات األم&ار��ال�cل
م&�ات وع�ض ع


ن ه-ه ال�hاسات م&4ا2قة مع ال!Cاول ال%عCة م��قا، وdن :ان< م4ا2قcة األساس  ةتj�
ن تcت Cفق

 �
ن الغ� 2�Aل آخ� 2أال  شةون
�Mة الفA< Cها أو ق��و� ال
اج+ ت
اف�ال ت&4اب` مع ال%
اصفات وال

 �
ن على شAل ال�%اح 2الع%ل في أوقات غ�A< Cدة أو ق
ی&3 إخXاع ال%
اد للف�; واخ&�ار ال!

مPاس�ة، :أن ی&3 ص+ ال0�سانة في أوقات غ�� مالئ%ة م� ح�� درجة ال��ارة وش�و� الe+ دون 

ا[ات الالزمة ودون تأم�� ش�و� ال�المة العامة أثPاء ال&Pف�- أو قC ی&3 ع� [̂�` اس&C0ام أخ- االح&�

�وع�� 2عg ال%
اد �2!ة ض�` ال
ق< وdنهاء ال%�  .)2(عامل ال
ق< لeالح ال%&عهC، وذلs ب&%̂

م� قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه ) 27(تقXي ال%ادة  :)صفة ال"اني(ال�Nx ال�ف&�ض   - ب


ن ال!اني في ج̂�%ة ال�ش
ة في م!ال الeفقات الع%
م�ة م
�فا ع%
م�ا ح�+  ،أعاله ال%-:
رةA< أن


 ال-w س,`  -ب-02ما ه
 مع�ف 2ال%ادة �Pعلى ال sاف�&ه وذلAقا>ة م� الف�اد وم
م� قان
ن ال

�� ت
اف�ها في ج̂�%ة سا2قاب�انه في ج�Pة ال%�ا2اة ال&ي ت4�قPا إل�ها &�رش
ة ، وهي نف� الeفة ال&ي >

  .)3(ال%
�ف�� الع%
م��� في ص
رة ال�ش
ة ال�ل,�ة

�    - تEال�ع Nxال� : Ceالق �م� ال%عل
م أن ج̂�%ة ال�ش
ة م� ال!�ائ3 الع%C>ة، م%ا >ق&Xي ت
اف

�د عل3 ال%�ت�ي عCP [ل+ !%2 �ال!Pائي، وم� ال%ق�ر أ>Xا أن القCe ال!Pائي في ال�ش
ة ع%
ما ی&
اف

-لs لقاء ال�hام 2ع%ل أو اإلم&Pاع ع� ع%ل م� أع%ال ب ق
مائCة، أنه >أو ق,
ل ال
عC أو الع�4ة أو الف

  .)4(ال
��فة أو اإلخالل ب
اج�اته، وأن تلs الع�4ة هي ث%� الت!اره ب
��ف&ه واس&غاللها

                                           


رة م�ع
د،  )1(,Pص
، 2007أف̂�ل  25و 24ی
مي  ال! ائ� ال%ل&قى ال
[Pي األول ح
ل ال!�ائ3 ال%ال�ة 2!امعة قال%ةمCاخلة ض%� ، ''ال�ش
ة''ب
  .51 ص

ةآثار ال�ش''الPق��ات،  دمحم م�%
د  )2( 
̂%P&ة على الع%ل�ة ال
، :ل�ة )02(، العCد ال%!لة ال! ائ̂�ة للعل
م القان
ن�ة واالق&eاد>ة وال��اس�ة، ''

ن، PAب� ع ،�  .482، ص 1989ج
ان ال! ائ�، القان
ن والعل
م اإلدا̂رة، جامعة ال! ائ

  .49ص ال%�جع ال�اب`، ب
خCنة ل هــ�، ب�:اني ش
قـــي،   )3(
)4(   
�  .274ارjي، ال%�جع ال�اب`، ص ع,C ال�%�C ال
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    �ePع �ل�hام القCe ال!Pائي في ج̂�%ة ال�ش
ة في م!ال الeفقات الع%
م�ة البC م� ت
اف

�ت�ي ب&
اف� ج%�ع أر:ان ال!̂�%ة، ��عل3 أنه م
�ف ع%
مي أو م� في العل3، إْذ >!+ أن >عل3 ال%

حA%ه وأنه م0&; 2الع%ل ال%4ل
ب مPه، و^!+ أن >عل3 :-لs عCP ال4ل+ أو الق,
ل 2أن ال%Pفعة أو 

الفائCة ال&ي تقCم إل�ه هي ن]�� الع%ل ال
��في، أw أن >عل3 ال%
�ف الع%
مي 2أن الفعل ال-w قام 2ه 

�Aل ج̂�%ة و < Ceال�ا2قة ان&فى الق �فقا للقان
ن وه-ا ش�� مف&�ض، فإذا ان&فى العل3 2العPاص

  .)1(ال!Pائي

 �!+ أن ت&!ه إرادة ال%
�ف أو م� في حA%ه إلى ال4ل+ أو الق,
ل، إلى اإلخالل 2%�ادª س� ̂و

لeفقات الeفقات الع%
م�ة، و:-ا اإلخالل ب
اج+ الP اهة وال�فا��ة ال-w تق&�Xه ال
��فة الع%
م�ة وا

الع%
م�ة، 2اإلضافة إلى ه-ا ات!اه إرادة ال!اني إلى ال%&اج�ة 2ال
��فة العامة واس&غاللها ل%eال�ه 

 Xعال��e0ة، فإذا ما ان&ف< اإلرادة ان&فى القCe ال!Pائي، وم� ث3، فإن القCe ال!Pائي یP&في ح�� >

الف
ر أو 2عC ت�دد إلى  صاح+ ال�اجة م,لغا م� ال%ال في یC ال%
�ف أو في مال�2ه و^�ارع على

  .رفg ه-ا ال%,لغ

:%ا ال ی&
اف� القCe ال!Pائي إذا ت]اه� ال%
�ف أو م� في حA%ه 2ق,
ل ع�ض ال�اشي، ناو^ا في  

  .ال��hقة إ2الغ ال�ل4ات العامة 2ع�ض ال�ش
ة وض�� ال�اشي م&ل��ا 2!̂�%ة ال�ش
ة

  
م�ة ی�Pغي ل�hامها ت
اف� القCe 2اإلضافة إلى ه-ا :له، فإن ال�ش
ة في م!ال الeفقات الع%

  .ال!Pائي ال0اص ال%&%bل في ن�ة م0الفة ق
اعC س�� الeفقات الع%
م�ة

و�Sام القCe ال!Pائي أو ان&فاؤه ی�جع إلى وقائع :ل دع
H على حCة، ول%ا :ان ه-ا القCe �اه�ة 

قاضي ال%
ض
ع نف��ة 2ا[�Pة، فإن إث�اته >ق&Xي في الغال+ االس&عانة 2الق�ائ�، ل-لs >!+ على 

عPه م� خالل دراس&ه ل
قائع الCع
H واس&0الص الP&ائج ال&ي ت�اعCه على الق
ل ب&
اف�ه أو  ���ال

  .)2(ان&فائه

  ال�ش�ة في م"ال ال�فقات الع��م(ة ق�ع ج�$�ة .2

م� قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه م�تc+ ج̂�%ة ) 27(تعاق+ ال%ادة  :العق�Dات األصل(ة -أ 

�ة  ال�ش
ة في��� ) 10(م!ال الeفقات الع%
م�ة 2ال��� م� ع̂�
ات إلى عPامة ) 20(س�سPة وjغ

  .دج، ه-ا ��%ا ی&عل` 2عق
jة ال�0; ال4,�عي 2000.000دج إلى  1000.000م�

                                           

  .48على ع,C القادر القه
جي، ال%�جع ال�اب`، ص  )1(
  .51ال%�جع ال�اب`، ص ب
خCنة ل هــ�، ب�:اني ش
قـــي،  )2(
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��إحالة ال%ادة  ،w
P0; ال%ع�م� قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه ��%ا ) 53(أما 2ال��Pة لل

�ر 18(، فإن ال%ادة ال! ائ�w  لى أحAام قان
ن العق
jات>0; العق
jة ال%ق�رة له عAعلى ) م ;Pه تPم


w في م
اد ال!Pا>ات وال!Pح 2غ�امة ت�اوw م� م�ة P0; ال%ع�
ن عق
jة الcإلى خ%� ) 01(أن ت

م�ات ال�C األقeى لعق
jة الغ�امة ال%ق�رة لل�0; ال4,�عي، وj%ا أن ج̂�%ة ال�ش
ة في م!ال ) 05(


ن غ�امة م� الeفقات الع%
م�cف�ها ت w
P0; ال%ع�ة تأخ- وصف ال!�Pة، فإن عق
jة ال

  .)1(دج10.000.000دج إلى  2000.000

 ;0�وت%bل ه-ه األحAام العق
jات األصل�ة ل!̂�%ة ال�ش
ة في م!ال الeفقات الع%
م�ة ال%ق�رة لل


ص علeP%ائ3 ال�
w، و^الحm عل�ها أنها ت%bل أقeى عق
jات ال!Pن ال4,�عي أو ال%ع
�ها في قان

ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه س
اء 2ال��Pة لعق
jة ال��� أو الغ�امة، إْذ أص��< عق
jة ال��� ال%قCرة 


ات إلى  10م� : بPوف  20س�سPة م�او^ة للعق
jة ال%ق�رة ل�اقي ج�ائ3 الف�اد في حالة ت4,�` ال]


ص عل�ها 2ال%ادة eP%دة الC�ة في ه-ه ال!̂�%ة رفع< إلى مPه، :%ا أن عق
jة الغ�ام) 48(ال%

الXعف س
اء في حCها األدنى أو األقeى مقارنة ب�اقي عق
jات الغ�امة ال%ق�رة ل!�ائ3 الف�اد 

األخ�H، وj-لs ت0&لف ال! اءات ال%ق�رة له-ه ال!̂�%ة عCP تلs ال%ق�رة ل!̂�%ة ال�ش
ة ال�ل,�ة ال&ي 


ات وjغ�امة م� 10>عاق+ عل�ها 2ال��� م� سP&�� إلى Pدج  1000.000دج إلى  200.000 س

 w
P0; ال%ع�  .)2(2ال��Pة لل�0; ال4,�عي وت4,�` عل�ها نف� األحAام ��%ا ی&عل` 2عق
jة ال

�ع إع&,� فعل g�S أو م�اولة g�S أج�ة أو مPفعة في م!ال �وما >�&P&ج م� ذلs أن ال%

  .الeفقات الع%
م�ة ��فا م�Cدا

الع%
م�ة نف� األحAام ال%�4قة على ج�Pة ال%�ا2اة  وت4,` على ج̂�%ة ال�ش
ة في م!ال الeفقات

��%ا ی&عل` 2اإلعفاء أو ال&g� 0 م� العق
jة، والعق
jات ال&c%�ل�ة، ومeادرة العائCات ال!�م�ة، 

 w�  .)3(وال%�ار:ة، و42dال العق
د والeفقات، و:-ا األحAام ال%&علقة 2إج�اءات ال%&ا2عة وال&�

نe< على م�اولة g�S األج� أو ال%Pفعة م� ق,ل ال!اني، ) 27(وت!Cر اإلشارةـ، إلى إن ال%ادة 

و�Mارة ال%�اولة هPا تعPى ال4ل+ له-ه األج�ة أو ال%Pفعة 2�Aل م�اش� أو غ�� م�اش� أو ات0اذ م
قف 

�ع �
ن ال%A< sل-jو ،�
ل على ال%Pفعة أو األجeل على أن ال!اني سعى لل�Cی w�قC ن; ال! ائ

 ��وع في ارتcاب ر:Pها ال%ادw بPف� الP;، وه-ا خالفا 2�أن ه-ه ال!̂�%ة على ال!�^%ة ال&امة وال
                                           

�ف ع� ج�ائ3 الeفقات الع%
م�ة في �ل القان
ن ادمحمw ب
̂زPة آمPة )1(cجع ال�اب`، ، ""06/01، أسال�+ ال�  . 19ص ، ال%
  .52ال%�جع ال�اب`، ص �، ب�:اني ش
قـــي، ب
خCنة ل هــ )2(
�ف ع� ج�ائ3 الeفقات الع%
م�ة في �ل القان
ن ادمحمw ب
̂زPة آمPة )3(cجع ال�اب`، ، ""06/01، أسال�+ ال�  . 20ص ، ال%
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�وع ال%-:
رة في ال%ادة �
ص ال%&علقة 2!�ائ3 الف�اد، وع%
ما >4,` عل�ها أحAام الeP52(ل�اقي ال (

 
�Pعلى ال sائ3 الف�اد، وذل�م� قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه ألنه ن; >4,` على ج%�ع ج

  .ي ج�Pة ال%�ا2اةال�اب` ذ:�ه ف

وت�3A :" أنه م� قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه على) 51(م� ال%ادة  03تP; الفق�ة : ال�د- ب

ال!هة القXائ�ة ب�د ما ت3 اخ&السه أو �S%ة ما حeل عل�ه م� مPفعة أو رjح، ول
 إن&قل< إلى أص
ل 


م عل�ه أو ف�وعه أو إخ
ته أو زوجه أو أصهاره، س
اءA�%0; ال�2ق�< تلs األم
ال على حالها  ال

 H�  .)1("أو وقع ت�
^لها إلى مAاس+ أخ

وعل�ه، ففي حالة ال�3A 2إدانة ال!اني 2!̂�%ة ال�ش
ة في م!ال الeفقات الع%
م�ة >�3A القاضي 

ب�د ما تX�S 3ة م� ع%
لة ن]�� تقC>%ه للC0مة س
اء :ان في یC ال!اني أو في یC أحC األش0اص 

م� �Mارة ى ن خلd، و^فه3 م� س�اق الP; أن ال�د إل امي ح&ى و 03فق�ة ) 51(ال%-:
̂ر� في ال%ادة 

"+!<."  

م� قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد  2و 1في فق�ت�ها ) 54(تP; ال%ادة : تقادم ال�ع�� الع��م(ة - ت


ص عل�ها في ه-ه القان
ن في حالة eP%ائ3 ال�ومAاف�&ه، على أن ال ت&قادم الCع
H الع%
م�ة في ال!

ذا ت3 ت�
^ل عائCات ال!̂�%ة إلى ال0ارج، وفي غ�� ه-ه ال�الة ت4,` أحAام قان
ن اإلج�اءات ما إ

  .ال! ائ�w  ال! ائ�ة

وj%ا أن ج̂�%ة ال�ش
ة في م!ال الeفقات الع%
م�ة، تل�` 2!̂�%ة رش
ة ال%
�ف�� الع%
م��� ن]�ا 

�ع أع4ى لcل�ه%ا صفة ال�ش
ة، ف��
ن ال%cلP اءات  408,` عل�ه%ا ن; ال%ادة��ر م� قان
ن اإلجAم

ال تPقXي الCع
H الع%
م�ة 2ال&قادم في ال!Pا>ات وال!Pح : "ال&ي تقXي ب ال! ائ�w  ال! ائ�ة

,�ة وتلs ال%&علقة 2ال!̂�%ة ال%P]%ة العاب�ة لل�Cود ال
[�Pة وال�ش
ة  �ال%
ص
فة 2أفعال إرهاب�ة أو ت0̂

�ة في ج�Pة ال�ش
ة في م!ال الeفقات ، وعل�ه فإن الCع
H الع%
م"واخ&الس األم
ال الع%
م�ة

  .)2(الع%
م�ة غ�� قابلة لل&قادم

 1فق�ة ) 54(ك%ا ه
 ال�ال 2ال��Pة ل&قادم الCع
H الع%
م�ة، فإن ن; ال%ادة : تقادم العق�Dة - ث

ل Cم تقادم� قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه تP; على ع 2و 
ة %^عائCات ال!� م العق
jة إذا ت3 ت�̂

  .ارج، وت4,` أحAام قان
ن اإلج�اءات ال! ائ�ة في غ��ها م� ال�االتإلى ال0

                                           

  .52ال%�جع ال�اب`، ص ب
خCنة ل هــ�، ب�:اني ش
قـــي،  )1(
�ف ع� ج�ائ3 الeفقاتادمحمw ب
̂زPة آمPة )2(cن  ، أسال�+ ال
  . 20ص ، ال%�جع، نف� ، نف� ""06/01الع%
م�ة في �ل القان
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�ر 612(وjال�ج
ع إلى قان
ن اإلج�اءات ال! ائ�ة، ن!Cه یP; م� خالل ال%ادة Aال : "على أنه) م


م بها في ال!Pا>ات وال!Pح ال%
ص
فة 2أفعال إرهاب�ة وت0̂�,�ة وتلs ال%&علقة A�%ات الj
ت&قادم العق

  .)P")1]%ة العاب�ة لل�Cود ال
[�Pة وال�ش
ة2ال!̂�%ة ال%


م بها في حالة اإلدانة 2!�م ال�ش
ة في م!ال الeفقات الع%
م�ة ال A�%ة الj
وعل�ه فإن العق

  .تX0ع لل&قادم

�ر 128ن ن; ال%ادة أت!+ اإلشارة، Aات  1مj
ال%لغاة %2
ج+ قان
ن ال! ائ�w م� قان
ن العق

ت م� الeفقات الع%
م�ة ب
صف ال!Pا>ة، وتعاق+ عل�ها الف�اد :ان< تeف ج̂�%ة g�S الع%
ال


ات إلى  25ال�!� ال%?ق< م� Pامة م�  20س� .دج5000.000دج إلى 100.000سPة وjغ

  ج�$�ة أخ| ف�ائ� :�فة غ�L قان�ن(ة :را:عا

 ":أنهم� قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه ال&ي تقXي 2) 35(نe< على ه-ه ال!̂�%ة ال%ادة 

� ) 02(ل��� م� سP&�� >عاق+ 2ا�
ات وjغ�امة م� ) 10(إلى عPدج إلى  200.000س

1000.000  `�دج :ل م
�ف ع%
مي >أخ- أو ی&لقى إما م�اش�ة وdما 2عقC ص
رw وdما ع� [̂


ن وق< A< ات أو ال%قاوالت أو ال%?س�ات ال&يeاقP%ات أو الCد أو ال% ای
ش0; آخ� ف
ائC م� العق


ن مAلفا ب&e �ة أم� ما إرتcاب الفعل مCی�ا لها أA< م� sفة :ل�ة أو ج ئ�ة، و:-لe2 فا عل�ها��و م

أخ- مPه ف
ائC أ>ا :ان<   ".̂و

ال
قا>ة ال%لغاة %2
ج+ قان
ن  ال! ائ�w  م� قان
ن العق
jات) 123(وقC حل< ه-ه ال%ادة م�ل ال%ادة 

�ع الف�ن�ي م4eلال&ي ، و 06/01ومAاف�&ه رق3  الف�ادم� ̂�" ج�Pة ال&Cخل:" ح>4ل` عل�ها في ال&

�w م4eلح e%ع ال�̂�  .)2("ج̂�%ة ال&�jح" ك%ا >4ل` عل�ها في إ[ار ال&

��ق
م&Cخل ال%
�ف في األع%ال ال&ي أح�ل< عل�ه إدارتها أو رقاب&ها، به-ه ال!̂�%ة  &�ق`وت 

، وعل�ه )3(ل
��فة العامة م� خالل الع%ل على ت�ق�` مeل�ة خاصة م� ورائهااإس&غالل 2 ال%
�ف

 Cتع �م� م]اه� ال�ش
ة، وهي أق�ب  اه-ه ال!̂�%ة م� ج�ائ3 ال%&اج�ة 2ال
��فة، :%ا أنها تعC م]ه

4�ق في دراس&ها إلى  .ك-لs إلى ال!�ائ3 ال%&علقة 2الeفقات الع%
م�ة ألنها تعC ص
رة م� ص
رها&Pوس

��%ا یلي ال��� في أر:ان ال!̂�%ة، وم� ث3 ال
ق
ف على ق%عها:  

  
                                           

  .53ص ال%�جع ال�اب`، ب
خCنة ل هــ�، ب�:اني ش
قـــي،  )1(
�ف ع� ج�ائ3 الeفقات الع%
م�ة في �ل القان
ن ادمحمw ب
̂زPة آمPة )2(cجع ال�اب`، ، ""06/01، أسال�+ ال�  . 20ص ، ال%
�ة 2ا )3(X%ائ3 ال��، ال
س�� في ال!eد ن
�أة ال%عارف اإلسCPÂرة، م�%Pل�ة العامة، مe%456، ص 2004ل.  
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  ائ� :�فة غ�L قان�ن(ةج�$�ة أخ| ف� أرxان  .1

ال�:� و ، ال�:� ال%ادw )ال�:� ال%ف&�ض(صفة ال!اني : هي، تق
م ه-ه ال!̂�%ة على ثالثة أر:ان

 w
Pال%ع.  

  ال�اد  في ج�$�ة أخ| ف�ائ� :�فة غ�L قان�ن(ة ال�Nx -أ

ی&�ق` ال�:� ال%ادw في ج̂�%ة أخ- ف
ائe2 Cفة غ�� قان
ن�ة، ب&لقي ال!اني أو X�Sه فائCة م� 


ن الA< ات وال%قاوالت وال%?س�ات ال&يeاقP%ات والCد وال% ای
ف�ها وق< ارتcاب الفعل مCی�ا [�فا عق


ن ال!اني مAلفا 2إصCار أذونات دفع في ع%ل�ة ما أو تe �ة A< أن �A%< فا على الع%ل�ة، :%ا��أو م

في عهCة أم� ما، 2%عPى أن ال!اني ی&%&ع �2ل4ة عامة أو مAلف C02مة في م�ف` عام أو ش0; 

س3 إان&0اب�ة، فه-ه ال
��فة أو ال�ل4ة تع�4ه ال�` في ال%Cاولة واإلدارة أو ال&e �ة أو ح�اسة الع%ل�ة 2

  .)1(ال�ل4ة العامة

قCe 2اإلش�اف، اإلش�اف ال% ود �2ل4ة :ا��ة ت%�A ال%
�ف أو ت�%ح له C ̂%2 م� ال&Cخل في  ̂و

  .ال&ا2عة لها الع%ل�ات أو ال%عامالت ال&ي ته3 الCولة وال%?س�ات


ن الع%ل داخال في اخ&eاص ال%
�ف وق< ارتcاب الفعل وتق&XيA< ة أن%�فال تق
م  ؛ه-ه ال!̂

ال!̂�%ة إذا ت!اوز ال%
�ف اخ&eاصه أو أق�3 نف�ه في ع%ل ال یCخل في اخ&eاصه ول
 حeل 

�ائ+ علىXال g2ة في ح` قا%�م�&
H  على فائCة م� ورائه، وهA-ا قXي في ف�ن�ا 2عCم �Sام ال!̂


نه غ�� مAلف %2�ا�Sة ه-ه ال% ایCةال-w ال,لC>ة cة إلن!از أشغال ال ل�,+ إال لCشارك في م ای. 

إذن ت&�ق` ج̂�%ة أخ- ف
ائe2 Cفة غ�� قان
ن�ة، 2أخ- أو ق,
ل ه-ه الف
ائC غ�� القان
ن�ة إما 42̂�قة 


ن ال!اني مAلفا 2ال��اسة أو اإلA< ة، ح���، )2(دارة أو ال&e �ة أو الCفعم�اش�ة أو 42̂�قة غ�� م�اش

  .وjال&الي ال تق
م ال!̂�%ة في ±�اب ال�قا2ة أو ال��اسة

�ع ن
عا م�Cدا م� الف
ائC، ح�� جاء لفm الفائCة عاما 2ق
له��� ال%&�، "أw فائCة :ان< : "...ول3 >


ن مcة، ال%ه3 أن ت 
̂Pة ماد>ة أو معCن الفائ
cأن ت w
�ت�ة ع�وه-ا >عPي أنه >�&& sد أو  تل
العق


ن وال&ي ال%قاوالت أو ال% ایCات أو ال%Pاقeات A< w-ق< ال
>�eل عل�ها ال%
�ف الع%
مي في ال

� الف
ائC ش�
عا bن��ة 2أن أك��فا عل�ها أو مAلفا 2الCفع، وقC قX< م�A%ة الPقg الف�مCی�ا لها أو م

�ف` العام وش�اء األراضيم&%bلة في الف
ائC ع� عق
د ال&
̂رC، ف
ائC عق
د االق&�اض ل%eل�ة ال%)3( ،

                                           

(1) Wilfrid Jean didier, Xavier Pin, Droit pénal des affaires , 7e éd,  Précis (Français) Broché, 4 juillet 2013, p 
236. 
( 2( Larguier Jean,  Larguier Anne-Marie,  Op-cit,  p 358.  
(3) Veron Michel, Op-cit,  p 39. 
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وال ته3 ال4̂�قة ال&ي ت&�ق` بها ال%Pفعة أو الفائCة، فقC ت&�ق` م�اش�ة g�h2 م,لغ م� ال%ال أو 

Cد وع�
ل على أسه3 في ش�:ة أو %2!eال�.  

وقC ت&�ق` 2عقC ص
رw :أن ی,�م ال!اني عقCا مع م?س�ة م%ل
:ة له وت�%ل إس3 غ��ه، فال!̂�%ة 

األم� في تCخل ال%
�ف في األع%ال ال&ي ه
 مAلف 2إدارتها واإلش�اف عل�ها، ه-ا تc%� في ح�hقة 

�فه إلى ال&��w في ال%eل�ة ال0اصة ع� ال�hام 2ال
اج+ ال-w تق&�Xه ال%eل�ة e< خلC&ال

  .)1(العامة

إن �Sام ج̂�%ة أخ- ف
ائe2 Cفة غ�� قان
ن�ة ل�� م�ت�4ا �A2+ فائCة م?:Cة، إذا أخ4أ ال%
�ف 

Cةال&قCعل�ه 2أ>ة فائ Cاحا في ح�� أنها ل3 تعjر عل�ه أرC&أو �� أن ع%ل�ة ما س �ال!̂�%ة فإن )2(ی


ن م� ال]اه� أنه ال ت
جC ج̂�%ةA< ة ح���  .قائ%ة، و:-لs األم� 2ال��Pة للفائCة ال%�&&

� ش�
عا في اله�fات ال,�ل%ان�ة ع%
ما، ��ال�غ3 bن أك
cائ3 ت�م� أن وال!Cی� 2ال-:� أن مbل ه-ه ال!

القان
ن قC مPع ال%
�ف الع%
مي أ>ا :ان س
اء :ان مP&�0ا أو مع�Pا م� م%ارسة ن�ا� ت!ارw أو 


ن األم� ی?دw إلى عCم ال&
ف�` ب�� ال%eل�ة العامة  ؛مهPي آخ� أثPاء ف&�ة ال
��فة أو العهCة:


ن له3 ش�:ات م�&&�ة وفي :ل cل%ان��� ت��ا م� ال,�b: ل�ة ال0اصة، إال أنe%ن وال
م�ة ی&Cخل


ن له3 ف�ها أغل,�ة ال�e;، في ح�� ال ی&لق
ن أw مقابل cة ت:�
ن ف�ها صفقة ع%
م�ة إلى ش�P%^و


ن
ن ه3  ،)3(ع� ه-ه الع%ل�ةA< �
ن م� الPاح�ة ال]اه̂�ة فق� ألنه في ح�hقة األمA< �وه-ا األم

  .ال%�&ف�Cون م� الeفقة

�ة الeادرة ع� القXاء ال�bcارات ال�ف�ن�ي 2�أن ج̂�%ة أخ- ف
ائe2 Cفة غ�� قان
ن�ة وم� ب�� الق


ن ف�ها الفائCة لعائلة ال!اني أو ش0; ق̂�+ مPهفي ال&ي cج�ه رئ��  ،)4(أغل,�&ها ت
ق�ار أدی� %2

بلC>ة م� أجل ج̂�%ة أخ- ف
ائe2 Cفة غ�� قان
ن�ة م� صفقة، ح�� وقع e2ف&ه ه-ه عقCا مع م?س�ة 

اء خCمات على أساس أن رئ�� ال,لC>ة حeل ع%Cا على مeل�ة قام ف�ها زوج ابP&ه 2إن!از ع%ل�ة أد

� ع%ا إذا :ان رئ�� ال,لC>ة لe�< 3ل على أ>ة فائCة مال�ة [Pف ال�e2 ،لف بهاAم 
في ع%ل�ة ه

  .)5(م�اش�ة م� ه-ه الع%ل�ة

  )صفة ال"اني( ال�Nx ال�ف&�ض - ب

                                           

  .65ص ال%�جع ال�اب`، ال
ج�  في القان
ن ال!Pائي ال0اص، ال! ء الbاني، أح�� ب
س�hعة،  )1(
(2)Wilfrid Jean didier, Xavier Pin, Op-cit, p. 237. 
 (3) Pansier Frédéric- Jérôme, Le Droit pénal des affaires, 2ème édition, presse universitaire de France, Paris, 
France, 1992, p. 41. 
 (4) Veron Michel, Op-cit, p 39. 
 (5)Wilfrid Jean didier, Xavier Pin, Op-cit., p 337. 
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�� ال%ادة &�ف� في ال!اني صفة اة آنفا أن ت&
 م� قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه ال%-:
ر ) 35(ت

�ف e2فة :ل�ة أو ج ئ�ة على ��ت األم� في ال%
�ف ال-w یCی� أو >eها حPcمي، ل
ال%
�ف الع%


ن مAلفا 2إصCار إذن 2الCفع في A< w-ف ال�
العق
د أو ال% ایCات أو ال%Pاقeات أو ال%قاوالت أو ال%


ن مAلفا ب&e �ة أم� ماA< ع%ل�ة أو.  

ال!اني في ه-ه ال!̂�%ة ت�%ل ال%
�ف الع%
مي، :%ا ه
 مع�ف بP; ال%ادة  وعل�ه فإن صفة


 ال�اب` ب�انه في ج̂�%ة مPح ام&�ازات غ��  )ب/02(�Pاف�&ه على الAقا>ة م� الف�اد وم
م� قان
ن ال


رeم� �في  أخ- ف
ائe2 Cفة غ�� قان
ن�ة2!̂�%ة  م,�رة في م!ال الeفقات الع%
م�ة، غ�� أن األم

  :آلت�&��الفf&�� ا

ال��Oف ال|  ی�ی� أو l%�ف :��� وO(ف&ه على العق�د أو ال�Eاق�ات أو ال�!ای�ات أو .1

وت�%ل ه-ه الفfة :ل م
�ف ی&
لى م�?ول�ة : ال�قاوالت ال&ي ت�Uمها ال�\س�ة أو الهKLة ال&ا:ع لها

ل4ة فعل�ة 2�أن اإلش�اف أو اإلرادة على ه-ه العق
د أو الع%ل�ات ال%-:
رة، وت%�Pه ه-ه ال%�?ول�ة س

�وعة، وذلs في أ>ة م�حلة :ان< عل�ها �ه-ه الع%ل�ات ال&ي ی&لقى أو >أخ- مPها ف
ائe2 Cفة غ�� م

&عل` األم� أساسا  � العقC أو ال%Pاقeة أو ال% ایCة أو أثPاء م�حلة ال&Pف�-، ̂و�Xاء ت�Pاء أث
الع%ل�ة س

+&A%ل�ة أو رئ�� الe%ة أو ال%?س�ة أو رئ�� الfاله� �أو أw مهCPس أو تقPي أو ع
ن إدارC%2  wی

  .)1(له دور في ه-ه الع%ل�ات

�ن م�لفا :إص�ار إذن :ال�فع في ع�ل(ة ما أو م�لفا ب&��(ة أم� ما.2�l  |ف الO� ىو^عP: ال�

�ePح له مP%< ف�
إصCار إذن 2الCفع، وه
 2%عPى آخ� في �ل4ة والال-w ی&
اله ال%�?ول�ة  ه2ه :ل م

�ف على م�&e2ال �
H ال%?س�ة أو اله�fة ال&ي >ع%ل بها، و^أخ- 2%ق&Xى ع%له ه-ا فائCة غ�� األم

�ف أو م� e2ال �
ن عادة ه
 اآلمA< w-ة أو ال%?س�ة الfاله� �� األم� في مCیe�P �وعة، ̂و�م


ب عPه إذا خ
له القان
ن ذلs ص�احة، :%ا یPرج ض%�یCP  الح ال%�اس�ةeرؤساء م sة :-لfه-ه الف

ل���، وال یه3 مCeر إخ&eاص ال%
�ف 2الع%ل ال-w ان&فع مPه، فقC ی&�Cد أو ال%�اق,�� ال%ا

  .)2(إخ&eاصه بPاءا على قان
ن أو الئ�ة أو ق�ار أو تcل�a م� رئ�� م0&;

م� قان
ن العق
jات ال%لغاة %2
ج+ قان
ن ) 124(وت!Cر اإلشارة في ه-ا الCeد إلى أن ال%ادة 

ان< تقXي ب&!̂�3 فعل أخ- ف
ائe2 Cفة غ�� قان
ن�ة ح&ى ك 06/01ومAاف�&ه رق3 الف�اد ال
قا>ة م� 

                                           

�ف ع� ج�ائ3 الeفقات الع%
م�ة في �ل القان
ن ادمحمw ب
̂زPة آمPة )1(cجع ال�اب`، ، ""06/01، أسال�+ ال�  . 22ص ، ال%
 (2) Veron Michel, Op-cit, p 40. 
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ات ال&ال�ة ل&ا̂رخ Pقة :ان<، وه-ا خالل ال0%� س�2عC ان&هاء ال%
�ف الع%
مي م� الC0مة 2أ>ة [̂

ان&هاء ت
ل�ه أع%ال و��ف&ه، ح�� >�]� عل�ه خالل ه-ه الف&�ة تلقي فائCة م� ع%ل�ة م� الع%ل�ات ال&ي 

  .)1(سل4ة عل�ها أش�ف عل�ها أو :ان< له

�  في ج�$�ة أخ| ف�ائ� :�فة غ�L قان�ن(ة -جEال�ع Nxال�  

تع&,� ج̂�%ة أخ- ف
ائe2 Cفة غ�� قان
ن�ة ج̂�%ة ع%C>ة، البC ل�hامها ت
اف� القCe ال!Pائي، 

والقCe ال%&4ل+ هPا ه
 القCe ال!Pائي العام، وقC أق�ت م�A%ة الPقg الف�ن��ة أنه >Aفي ل�hام 

&%bل ه-ا األخ�� في أخ- ف
ائC ج̂�%ة أخ- ف
ا ئe2 Cفة غ�� قان
ن�ة ت
اف� القCe ال!Pائي العام، ̂و

  .)e2)2فة غ�� قان
ن�ة

&�ق` القCe ال!Pائي العام ب&
اف� العل3 واإلرادة، ح�� ی&
اف� العل3 إذا :ان ال!اني >عل3 أنه  ̂و

�ف أو ال%Cی� e2فة :ل�ة أو ج ئ�ة على الع%ل�ة أو مAلف 2إصCار أذو �نات دفع في ع%ل�ة ما أو ال%

مAلفا ب&e �ة، و^عل3 أن الفائCة ال&ي ت�eل عل�ها م� العق
د أو ال%Pاقeات أو ال% ایCات أو ال%قاوالت 

�وعة، أما اإلرادة ف&&
اف� 2ات!اه إرادة ال!اني إلى أخ- تلs الف
ائC غ�� القان
ن�ة، فأما �هي فائCة غ�� م

�ف أو ال%Cی�فإنه بCاهة ش��  ؛� للع%ل�ة أو مAلف 2إصCار أذونات الCفعع� عل3 ال!اني أنه ه
 ال%

 Ceأن الق �مف&�ض ألنه ال >�&�4ع ارتcاب ه-ه ال!̂�%ة وه
 ال >�%ل ه-ه الeفة أو ال >عل%ها، غ�

  .)3(ال!Pائي یP&في إذا ان&ف< إرادة ال%&لقي أو :ان< إرادة ال!اني مع��ة [�قا للق
اعC العامة

ال!̂�%ة آن�ة، 2%عPى أنها ت&3 مP- الل�]ة ال&ي >أخ- ف�ها ال!اني فائCة وت!Cر اإلشارة إلى أن ه-ه 

في صفقة خاضعة إلش�افه وم� ناح�ة أخ�H تق
م ال!̂�%ة %2!�د م0الفة ال%
�ف ع%Cا ن; ال%ادة 


ل  ؛م� قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه، وdذا قام القCe ال!Pائي) 35(e�2 sذل Cة 2ع�فال ع,

ف%&ى ت
اف�ت أر:ان ال!̂�%ة قام< ه-ه ال!̂�%ة واس&�`  ؛Cة أو لe�< 3ل عل�هاال!اني على فائ

�ة القCe ال!Pائي cف CیCت� CPة نف��ة، فإن القاضي ع�ال%-ن+ العقاب، ول%ا :ان القCe ال!Pائي �اه

�ة قان
ن�ة >X0ع ل�قا2ة ال%�A%ة العل�اc4(كف(. 

ة في م!ال الeفقات الع%
م�ة م� ال%�ائل وال!Cی� 2ال-:� أن ج̂�%ة أخ- ف
ائe2 Cفة غ�� قان
ن�


ن أ[�افها قC درس
ا خ4
اته3 بCقة وقام
ا ب&غ�4ة A< ة، ح��
الe|�ة اإلث�ات على غ�ار ج̂�%ة ال�ش

                                           

  .53ص ال%�جع ال�اب`، ب
خCنة ل هــ�، ب�:اني ش
قـــي،  )1(
(2) Wilfrid Jean didier, Xavier Pin, Op-cit, p 230. 
 (3) Veron Michel, Op-cit, p 41. 

�ف ع� ج�ائ3 الeفقات الع%
م�ة في �ل القان
ن ادمحمw ب
̂زPة آمPة )4(cجع ال�اب`، ، ""06/01، أسال�+ ال�  . 23ص ، ال%
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لأفعاله3 2�Aل أدق، م%ا >�&��ل ض�4ه3 2ال!�م ال%�ه
د eل في ال�b%&%وال  �على فائCة غ�


ن ل اما على القاضي االس&)1(قان
ن�ةA< sو^!+ ، ل-ل ،H
عانة 2الق�ائ� ال&ي ت�&0ل; م� وقائع الCع


ن
ن A< ما �
ن م&فP4ا وم&P,ها لل��ل ال&ي >�&ع%لها مbل ه?الء ال%!�م��، وال-ی� في غال+ األمA< أن

 �:�
ن ف�ها الA< اد>ة ال&يe&ائ3 االق�
�e< wح مف&�ض، وه-ا على غ�ار ال!Pال%ع �:�م�&ـ�ف��، فال


w مف&�ضPال%ع.  

م� قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه على أن >عاق+ م�تc+  )35(تP; ال%ادة : ل"�$�ةق�ع ا .2

 ��&Pن�ة 2ال��� م� س

ات ) 02(ج̂�%ة أخ- ف
ائe2 Cفة غ�� قانPس ��وjغ�امة م� ) 10(إلى ع

  .دج 1000000دج إلى  200000


w، تP; ال%ادة P0; ال%ع�الف�اد ومAاف�&ه على م� قان
ن ال
قا>ة م�  )53(وjال��Pة لعق
jة ال

�ر مPه على أن >4,` على ال�0;  18ت4,�` أحAام قان
ن العق
jات 2�أنها، وتP; ال%ادة Aم


w عق
jة الغ�امة Pرة ال&ي ال%ع�ت�اوw م� م�ة واحCة إلى خ%� م�ات ال�C األقeى للغ�امة ال%ق


w هي الغ�امة م�P0; ال%ع�دج إلى  1000.000: لل�0; ال4,�عي، وعل�ه ت�eح عق
jة ال

  .دج 5000000

وت4,` على ه-ه ال!̂�%ة :افة األحAام ال%�4قة على ج̂�%ة مPح ام&�ازات غ�� م,�رة في م!ال 

الeفقات الع%
م�ة وال%&علقة 2ال]�وف ال%�Cدة للعق
jة واإلعفاء أو ال&g� 0 مPها، والعق
jات 

�وع و42dال العق
د�والeفقات و:-ا األحAام ال%&علقة  ال&c%�ل�ة ومeادرة عائCات ال!̂�%ة وال%�ار:ة وال

 w�  .)2(2إج�اءات ال%&ا2عة وال&�

قC�< Cث وأن ی&ا2ع ال!اني 2!̂�%&ي أخ- ف
ائe2 Cفة غ�� قان
ن�ة وج̂�%ة مPح ام&�ازات غ�� م,�رة 

في م!ال الeفقات الع%
م�ة، غ�� أنه قXي في ف�ن�ا 2ال%&ا2عة �P!2ة ال%�ا2اة ف��+، وم� أمbلة 

رئ�� ال,لC>ة م� أجل ج�Pة ال%�ا2اة في ق�Xة ب
ش�ت ف�ها ال%&ا2عة م� أجل ذلs، قXي 2إدانة 

ج̂�%ة أخ- ف
ائe2 Cفة غ�� قان
ن�ة، 2ال�غ3 م� أن الeفقة قC خee< ل��ف��� :ان
ا أعXاء في 

ال%!ل� ال,لwC، وذلs إث� م0الفات ت&%bل أساسا في الل!
ء إلى مPاقXة ض�قة ال%!ال غ�� م,�رة 

  .)3(عC ف&ح األ��فوتعCیل الع�وض 2

                                           

(1) Wilfrid Jean didier, Xavier Pin, Op-cit, p 230. 
�ف ع� ج�ائ3 الeفقات الع%
م�ة في �ل القان
ن ادمحمw ب
̂زPة آمPة )2(cجع ال�اب`، ، ""06/01، أسال�+ ال�  . 23ص ، ال%

 (3) Veron Michel, Op-cit, p 41. 
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:%ا أدی� �P!2ة ال%�ا2اة دون س
اها رئ�� ال,لC>ة ال-w مPح 42̂�قة تع� �ة صفقات إلى م?س�ات  

  .)1(یCی�ها ابPه وم� ب�Pها واحCة :ان< ملcه، 2ال�غ3 م� أن األم� ی&عل` 2أخ- ف
ائe2 Cفة غ�� قان
ن�ة

  ج�$�ة الغ�ر: لXامdالف�ع ا


ص الفعل 
ه الغCر  eP%ن  م� )30( ال%ادة في هع%� ل%عاق+وا ال
 ،&همAاف�و الف�اد ال
قا>ة م�  قان

، وال&ي تP; على اهإلغائ ق,ل ال! ائ�w  العق
jات قان
ن  م� )121( ال%ادة هت�A% :ان<مع العل3 أنه 


ات وjغ�امة م� : "أنهPس ��دج :ل  1000000إلى  50000>عاق+ 2ال��� م� سP&�� إلى ع

�� أو >أم� ب&��eل م�الغ مال�ة >عل3 أنها غ�� م�&�قة األداء م
�ف ع%
مي >4ال+ أو ی&لق&�ى أو >

أو >!اوز ما ه
 م�&�` س
اء لPف�ه أو لeالح اإلدارة أو لeالح األف�اد ال-ی� >ق
م 2ال&��eل 

 ". ل��ابه3

 العامة ال%ال�ة األ�Mاء م� ال%�&�` غ�� + أو >أخ-ل>4 ال-w 2ال%
�ف الغCر ج̂�%ة `لت&عو 


ن A^في أنش هل و �eاء الهت�
 >ق
م ال-ی� ف�ااأل[ اإلدارة أو لeالح ال0اص أو لeالحه لeال� س

 .3هل��اب 2ال&��eل

 اهب >ق
م
ن  ال&ي 3هامهم ألداء �الهت� تزاوام&�ا 4اتلس ال%
�ف�� 2عP%< gح فالقان
ن 

 ال�س
م ت��eل ال%!ال -اه في 2القان
ن، و^Cخل ال&ق�2C 3هأل م ذلs مقابل في ول�c الCولة لeالح

Xاوال� .ال�أن ذوw  م� الهت��e ال
اج+ الف
ائC فلوم0& ئ+


ه 2%ا >أم� فال ،القان
ن  ه2 أم� 2%ا 2ال&��eل ه�Sام أثPاء ی&ق�C أن ال%
�ف ىلفع � غ�

 ح�� الغCر، ل!̂�%ة اوارتcا2 قان
ن لل م0الفة >�Aل -ل�Ssامه بو  ،م�&�` 
ه ما م�&�` أو ی&!اوز


ن A< Cاد لهكا أثقل ق�  .)2(ح` 2غ�� األف

�ع ت!̂�3 م� Cفهالولعل �
ه ال%ال�ة األ�Mاء م� ال%�&�` + أو ت!اوزلألخ- أو [ ال% 

 القائ%�� في الbقة وزرع العامة اإلدارة س�� ح�� ولX%ان م�&�قة غ�� م�الغ دفع م� األف�اد ح%ا>ة

 .اه�لع

 ال�ال&�� في ففال%
� ال&��eل، سCP في ال�ش
ة ع� ت&%�  الغCر ج̂�%ة أن 2ال-:� ال!Cی�و 


ن  الغCر في ول�cله،  م�&�قا ل�� ما + أو >g�hل>4A< بلال%4 ال%ال أن أساس ىلع
 ق,�ل م� 

Xق أو ال
 )3( .�ةهال 
ه %Pحال ف�CP ال�ش
ة في أما، اهون�
  ئ+�اال�س
م أو ال�ق
                                           

  .55ص ال%�جع ال�اب`، ب
خCنة ل هــ�، ب�:اني ش
قـــي،  )1(
)2( C,جع �%ان،لس هللا ع�  .102ص ، ال�اب` ال%

  .223ص  ال�اب`، ، ال%�جعال�اج علي بCر الCی� )3(
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ا أو ه�%لت� في ح� ال�ش
ة ج̂�%ة في C>ة أو الع�4ةه2ال +الال%4 أن ح�� م� فانل>0& ك%ا 


ن  الغCر ج̂�%ة في ال%الي غل2ال%, +الال%4 أن ح�� في 4ال+،لل اه�%لت� CمعA< في  :� ال%!,� م

 م�&�قا حقا أو ض̂��ة أو رس3 2اع&�اره قان
نا األداء واج+ 
بلال%4 ال%ال أن أساس ىلع الCفع ىلع

  .)C)1ولةلل

     �%cقة %�ةهأ  وت� ح�� في ش�ا،ار  2اع&�اره >عاق+ ال�ش
ة في ال%ال مقCم أن في ال!̂�%&�� ب�� ال&ف

 .هل%عاق,& م!ال ال ث3 وم�ل�ه، ع م!Pي 
ه الغCر في ال%ال مقCم أن

 :اآلت�ة األر:ان على الغCر تق
م ج̂�%ةو       

1.Nxال!اني صفة( ال�ف&�ض ال�(  

�ائ+ ت��eل في  نشأ هل معا م
�ف ففاعلها ذوw الeفة، ج�ائ3 م� الغCر ج̂�%ة     Xال :ال
األم

 ��ائ+، كقاg2 هاال�ة أو ن�
 ل%ا الع
ائC والغ�اماتأو  مس
 والXال g2م ال!%ارك، وم� ث3 ال  قا
تق

في  هل نشأ ال ل�c عاما ن م
�فااما إذا : أو في حالة غ�� م
�ف ن الفاعلاالغCر إذا : ج̂�%ة

�%ة ال�ال&��هات�� ی&ا2ع في  إذ ل�ة،ل%اا �الغل%ا ت��eل̂!2 +ePصفة م� 2ال&�ق` ممل   فالقاضي ؛ال 

sاء وذل�Mل األ�eاصه في ت�e&اصات ال!اني وم� اخe&ع إلى اخ
�غل ل%eP+ا 2ال�ج< w-2(هال( . 

2.Nxال�اد  ال� 

 مال�ة م�الغ ب&��eل 42ل+ أو تلقي أو اش&�ا� أو األم� إما الغCر ج̂�%ة يفال%ادw  ال�:� ی&�ق`    


 ، و م�&�` ما ه
 ت!اوزاألداء أو  م�&�قة�� غA^ ل ارات2|� ال4ل+ نCف في  ر±�ة على ت�
ال%


  .م�&�` غ�� ت��eل ما ه

 م� تلقائ�ا قعو ال4ل+ أو  ذلs س,` س
اء w الف
ر  هولاتw Pال%ال أ أخ- 2ه��قCe  ال&لقي أما     

 .هفي ح�ا2ات 402أ 2األداء ال%Aلف

 ملعC ع2الCف أم� إصCار ال!̂�%ة في ص
رة م�Sا مالف�ن�ي إلى عC القXاء ان&هى في ه-ا الCeد،     

 م2عC قXي ذلs علىو  2الCفع، األم� ع� ل��و  2ال&��eل األم� ع� ال-w ی&�Cث الP; في دهو ر و 

 وه
 2ال,لC>ة له3 صلة ال ألش0اص مال�ة م�الغ بCفع ال-w أم� ال,لC>ة رئ�� ح` في الغCر ج̂�%ة �Sام

 . )3(ال%�الغ ب&لs له3 غ�� مCیPة >عل3 أن ال,لC>ة

                                           

  .93ص أح�� ب
س�hعة، ال
ج�  في القان
ن ال! ائي ال0اص، ال%�جع ال�اب`،  )1(
  .223ص  ال�اب`، ، ال%�جعال�اج علي بCر الCی� )2(
   93 . اب`، صأح�� ب
س�hعة، ال
ج�  في القان
ن ال! ائي ال0اص، ال%�جع ال� )3(
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 اتو العال 2اع&�ار أن تلs غ�� م�&�قة اتو عال ال-g�S w اح&�ا�وق CPص مCی� 2إدانة قXي ك%ا  

 .ق حق
  أنها أساس وdن%ا على أج�ة، أنها أساس على هل ت%Pحل3 

� P%2اس�ةال-w قام  ال%
�ف الع%
مي 2إدانة قXي ك%ا  ��ف أوام� ت�̂eة ال�ادة ال�ه̂ C أح م,لغ ب̂ 

 � . )1(ات+و ال

� �Sام األداء، غ�� م�&�` ت��eل ما ه
 ق,�ل م�و    X�%ائي الXی�2%4ال�ة  القC%فع الCم�الغ ب 

ق ال�ق
  ب&��eل ال%Aلف ال��X :ات+�Sام  األداء، و:-ا م�&�` ما ه
 >ف
ق ا %2 الCائ�لeالح  مال�ة

ادة في م,لغ Pة 2ال̂  ال%ال ب�ضاه أو  عل�ه ال%!Pي دفع س
اء تق
م ال!̂�%ةو  ق،ال�ق
  تلs ل��اب ال0̂ 

 . أو 4��2ا ��اك, ال%�eل ,لغل%ا رضاه وس
اء :أن بCون 

�� القان
ن أن و   &� ه�فال%ال لg�S P س
اء ف&ق
م ال!̂�%ة ما، ا�jر  أو لغ��ه ه�فال!اني لP ق`>�ٰ ال >

  . )2(أخ�H  جهةw العامة أو أل أو للP ̂0ة

3.Nxال�   �Eال�ع 

 ال!اني 2أن ال%,لغ %bل في عل3ل%&ا ،مال!Pائي العا القCe ت
اف� ك�ا2ق&ها ال!̂�%ة تق&Xي ه-ه     

تلقي أو إلى  وات!اه إرادته م�&�`، ما ه
 >!اوز غ�� م�&�` أو أنه عل�ه ال%4ل
ب أو ال%&�eل

 .األم
ال غ�� ال%�&�قة به-ه 4ال�ةل%ت��eل أو ا

�ع اع&قاد Hفي مC شAالاإل ^bارو � القCe الن&قاد ك�,+ 2أخ4اء في القان
ن  ال! ائ�w  ال%

�ائ+ مeل�ة أن م
�ف مbال ف�ضPا فل
، ال!Pائي؟Xال ��ة �S%ة أخ4أ في تقCی �̂Xال%�&�قة، أو  ال

�ة ألغى قان
ن  رو Ce2 >!هل:أن  مbال أنه �̂Xي بها ال&ي [ال+ الPر؟ ی&ا2ع فهل ال%عCم الغ�!2. 

ال%&ا2عة  م� م%ا >�%�هال!Pائي  القCe هلC> ی&
اف� ال لىن ال%
�ف في ال�الة األو ا:إذا      

�ل%ا ��2ق
ان هلل!ال!Pائي عPه ا القCe یPفي ال ذلs م� الع�A ال! ائ�ة، فإنه على �̂Xةال�ة أو ال، 

�ع�  . )3(2القان
ن  العل3 ��ه >ف&�ض ال! ائ�w  فال%

  ج�$�ة ال&��$ل الXفي لألح!اب ال�(اس(ة: الف�ع ال�ادس

�Aلو  ال�ا2ع ه2ا2في  2012 ل�Pة ال��اس�ة األح اب ن قان
  >ف�ضj  ادر اضحوeل م^
 األح اب ت%

� ل��اس�ةا � ̂وeد اهC�^ني االل& ام و
ال%ادة  jالع
دة إلى ن;2ه، و  ماالل& ا األح اب على ال
اج+ القان


  ن القان
  م� )52(Xرق3 الع w12/04 )1(دC�&ادر تeلت% م^
�اال� ب ال��اسي  eا  ح%�� :یلي
                                           

  .224ص  ال�اب`، ، ال%�جعال�اج علي بCر الCی� )1(
  .93ص أح�� ب
س�hعة، ال
ج�  في القان
ن ال! ائي ال0اص، ال%�جع ال�اب`،  )2(
  .224ص  ال�اب`، ، ال%�جعال�اج علي بCر الCی� )3(
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�ا[ �ت�4ةل%ا كالعائCات األعXاء اكات&� شفي ا ت&%bل: 
^ل داخل�ةت% مeادر .1Pبcاتهه وم%&ل. 

  .لةو الC م�اعCاتو  كال
صا>ا اتفي اله� ت&%bل: 
^ل خارج�ةت% مeادر .2

ال
قا>ة م� قان
ن  39وقC ت3 اس&�Cاث ج̂�%ة ال&%
^ل ال0في لألح اب ال��اس�ة %2
ج+ ال%ادة      

  .06/01&ه مAاف�و الف�اد م� 

 ت
اف� تق&Xي ̂�%ةال! لPا أن ه-ه ی&!لى، 06/01م� القان
ن ) 39( ال%ادة اس&ق�اء خالل م�و       

� مسPق
  ،)ثالbا(ال!Pائي  القCe )ثان�ا( م ال%!�  الفعل ،)أوال(م ال%!�  الفعل م� ال%�&ف�C: ال&ال�ة العPاص

��%ا یلي ت�اعا ب&�ل�لها: 

 ال��&ف�L مN ال&��$ل الXفي :أوال

ال%&%bل في ح ب س�اسي وتع̂�فه مCرج  ال��اسي، ال� ب ه
 ال%�&ف�C م� ال&%
^ل ال0في

وه
 ت!%ع م
ا[��P  ال-w ی&عل` 2األح اب ال��اس�ة في مادته الbالbة  12/04القان
ن رق3  ض%�

�ك ح�  ال&Pف�- لل
ص
ل ب
سائل &��وع س�اسي م�!&%ع
ن لغ�ض وضع م ی&قاس%
ن نف� األفcار ̂و

  ".د>%ق�ا[�ة وسل%�ة إلى م%ارسة ال�ل4ات وال%�?ول�ات في �Sادة ال�?ون الع%
م�ة

 م�"� ال الفعل: ثان(ا

 مال%!�  ن الفعلاما إذا : ح
لال&�اؤل  ر
 ^bو  ال��اسي، لل� ب ت%
^ل خفي ی&%bل في ع%ل�ة

�e&ل ح ب على >ق^
 أن الفعل مأ الف�ن��ة في ن�0&ها 39 ال%ادة ن; خالل م� ذلs ,��ی& ك%ا ؛ت%

+ePل على ی^
�ا� ال&%Pفاد ك%ا ح ب، ال0في ل&�< sفي ن�0& م� ذل ;Pن��ة؟ هال� .الف

� "ال� ب أن�4ة" �Mارة أما ،معا ه
جب ال� ب ح�اة على ت4P,`" ت%
^ل ح ب" �Mارة     e�P&ا  ف%��

  .ب�ام!ه تPف�- م�ادرات في إ[ارو م� أع%ال  ال� ب 2ه>ق
م 

   �
انال-w  2الف�ن��ة ه
 &هأن الP; في ن�H 0 نPم عC0< ة%� ال%ادة ارد في ن;و  ك%ا ه
 ال!̂

)39 ( ،� م� أوسع ت%
^ل ح ب ف|�ارة ،"ال��اس�ة ال0في لألح اب ل&%
^لا" 
انت�< عPال�الفة ال-:

� wأ ح ب ت%
^ل ن�ا� �Mارةe�Pم  ت
 تPف�- م�ادرات في إ[ارو م� أع%ال  ال� ب 2ه��%ا >ق

 . )2(م!هب�ا

�� ل�hامه ت
 ی الفعل ال%!�موjال&الي   &�ف� ا&%bل في ع%ل�ة ت%
^ل شAل خفي ل� ب س�اسي و^

��̂ePه%ا ع:  
                                                                                                                                


w رق3 القان
ن  )1(Xة، ،ال��اس�ة 2األح اب ، ی&عل`2012جانفي  12 في ال%?رخ 12/04 الع�، 02 عCدال ال!̂�Cة ال�س%�ة لل!%ه
̂رة ال! ائ̂
2012.  

  .276ص  ال�اب`، ، ال%�جعال�اج علي بCر الCی� )2(
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ر ال&ال�ة2ت%
^ل ی&3 وه
 :ل : ال�Xالف للقان�ن  ال&��$ل -أeال HCإح:  

 .اش&�اكات األعXاء - 

 .م�اعCات الCولة - 

�ا[ه  - Pت�4ة ب� ).قان
ن األح اب( العائCات ال%

  .اله�fات وال
صا>ا وال&�:ات - 


رة خ �ة وس̂�ة: إخفاء ع�ل(ة ال&��$ل -بe2 3&ى أن تP2%ع ، ;Pفي ل�وjال�ج
ع إلى ال&�ل�ل ال�

فإن ال!̂�%ة تP&في إذا ما ت%< ع%ل�ة ال&%
^ل 2�Aل معل� الن&فاء ش�� السالفة الذكر، ) 39(ال%ادة 

  .)1(ال0 �ة

�  : ثال`اEال�ع Nxال� 

 إخفاء ن�ة على ال!Pائي العام القائ3 القCe ت
اف� ت&4ل+ ع%C>ة ال&%
^ل ال0في تع&,� ج̂�%ة 

�وعة، ال!اني أنها عل3 مع ال&%
^ل�
نه سل
:ا م!�ما ون�ة اإلخفاء  تق
م على ش��أw  غ�� مA2 3العل

 ال��اس�ة لألح اب ال0في في ال&%
^ل ج̂�%ة قام< ال�ا2قة، األر:ان ت
اف�ت ما، فإذا وات!اه اإلرادة إل�ها

�ع عل�ها ال&ي عاق+و � م� وهي ال��� كال�ش
ة ساالخ&ال �ائ3ل! ال%ق�رة للعق
jات م�bلة 2عق
jات ال%

�ة�
ات وjغ�امة سP&�� أw عP200.000 مال�ة م� س  wدج 1.000.000دج أ. 

قC ت3 تP]�%ها %2
ج+ قان
ن األح اب ال��اس�ة ف%ا الCاعي  ،وال!Cی� 2ال-:� أن ال!̂�%ة ال%-:
رة

  .)2(إلى إعادة تP]�%ها %2
ج+ قان
ن مAاف�ة الف�اد

  الف�اد ج�ائ� ال�ل�x(ة في االن��افات ص�ر: ال�-ل+ ال`اني


ن  أن ال%
�ف على ال
اج+ >ف�ض  A< اء لهPك ن̂ ه أث
 لل%هام مالئ3و  وخارجها الC0مة سل


ن  أنوj ال
��في م�: ه >الئ3 م�لcا ذلs في >�لs أن2 إل�ه ال0%
لةA< االbه م:
 ل�اقي وقCوة سل

 ج̂�%ة >�Aل في ج
ه�ه وقC ال
��فة، بP اهة م�اسا ال�ل
ك >عC ه-ا ان��اف ع� فأw ال%
�ف��،

 2ال
��فة ال%&علقة الق
ان�� وال&P]�%ات � العق
jات ال&ي ت�ت,هاع فXال ي،ال! ائ عل�ها القان
ن  >عاق+

 ال%
�ف ی�تc,ها ال&ي اإلدا̂رة ال%0الفات تلs هي ال�ل
:�ة فاالن��افات .لل%P&%�� إل�ها 2ال��Pة العامة

�فاته ال�e0ي 2%�لcه وت&عل`eة وتX�%3(ال( .  

                                           

 .104 أمال >|�� ت%ام، ال%�جع ال�اب`، ص )1(
  .278ص  ال�اب`، ، ال%�جعال�اج علي بCر الCی� )2(
 .104 أمال >|�� ت%ام، ال%�جع ال�اب`، ص )3(
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�  العامة ال
��فة تف�ضها ال&ي وال
اج�ات     �bها ة،كXي إ>!ابي 2عX&ها مع��، ع%ل أداء >قXعjو 


ن  تcاد وال%�]
رات ال
اج�ات وه-ه مع��، ال�hام 2ع%ل ع� االم&Pاع >�&ل م سل,يcم�ل اتفاق في  ت

� م��bفة أن]%ة ك��
 ن اهة على ال%�اف]ة ه
 أن الهCف مPها ذلs ،في جل الCول العامة ال

�ع ال! ائ�w على ال%
�ف  ، وعل�ه سP&ع�ض ل�عg االن��افات)1(ال
��فة�ال�ل
:�ة ال&ي ح]�ها ال%

 :أو م� حA%ه في إ[ار قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه ��%ا یلي

  ال�O(فة اس&غالل ج�$�ة إساءة: الف�ع األول

م� قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ) 33(2%ق&Xى ال%ادة  ال
��فة اس&غالل ج̂�%ة إساءة ت3 اس&�Cاث 

� ) 2(>عاق+ 2ال��� م� سP&�� ": ، ح�� نe<ومAاف�&ه�
ات وjغ�امة م�  (10)إلى عPس

دج، :ل م
�ف ع%
مي أساء اس&غالل و�ائفه أو م�ePه ع%Cا م�  1.000.000دج إلى 200.000

0�ق الق
ان�� < 
أجل أداء ع%ل أو االم&Pاع ع� أداء ع%ل في إ[ار م%ارسة و�ائفه، على ن�


ل على مPافعeض ال��  ."غ�� م�&�قة لPف�ه أو ل�0; أو :�ان آخ� وال&P]�%ات، وذلs 2غ

 أضاف الPف
ذ، اس&غالل ىلع وال&�̂�g الPف
ذ اس&غالل فق�، ص
رت�� !̂�%ةلل كان< ��عCما  

�ع��د ال!̂�%ة -هه تق
م، و ال
��فة اس&غالل إساءة يهو  القC>3 القان
ن  اه>ع�ف ل3 ثالbة ص
رة ال%!%2 


ل 2غ�ض ه2أدائ ال&P]�%�ة 
ائحلوال القان
ن  ه>أم�  ال%
�ف، [�ف م� ع%ل ع� أداء أو االم&Pاعeال� 

 اهل�hام ال
��فة اس&غالل إساءة ج̂�%ة +لت&4 ه�لوع ،م�&�قة غ�� م̂ ة ىلع ال�اجة صاح+ م�

�  :اآلت�ة ر:اناأل ت
اف

1. Nxال�ف&�ض ال� 

 كل.. م� 2ال��� >عاق+" أنه على ال&ي تP; 06/01م� القان
ن  33ال%ادة  لP; [�قا

مف&�ض  ال%
�ف العام :�:� صفة ت
اف� ،ل-ا فإنه ی&
ج+"...اس&غالل و��ف&ه أساء %
ميع م
�ف

ال&ي تX0ع ألحAام  " ذوw الeفة" ج�ائ3 ال%عPى في [ائفة ال&ي تCخل في ه-ا ال!̂�%ة، في ه-ه


ر أن >عC ال أه%ها أنه لعل خاصة،e&ل م�إال  رئ���ا فاعال ی%�< sفة تلeها ال]�&� ال&ي >

 . )2(القان
ن 

                                           

  .128ص  ،ال%�جع نف�ه، ال�اج علي بCر الCی� )1(

بأ ز:ي دمحم )2(  ،�  . 21  ص ال%�جع ال�اب`،عام
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�� صفة مع�Pة    &�
ن م
�فا ع%
م�ا على خالف ج̂�%ة اس&غالل الPق
د وال&ي ال >A< أن ��&�و^


ن  أن ،في ال!انيA< فا�

 ىلع ع%
م�ا م�Pال w-ة خالفا وه-ا ب�انه س,` ال%� الPف
ذ اس&غالل - ل!̂


رت�هاe2 ال ال&ي ��&�  .)1(ال!اني في مع�Pة صفة ت

  Cسع وق
�ع ت� ، ح��06/01م� القان
ن  2/4ال%ادة  م� خاللال%
�ف  في تع̂�aال! ائ�w  ال%

 ": 2أنه ع�فه

�|�ا أو تPف�->ا أو إدا̂را أو قXائ�ا في أحC م�ePا >�غل ش0; كل1-̂� ال%�ل�ة، ال�ع,�ة ال%!ال� ت

�ف األج�، األج� أو غ�� مCف
ع مCف
ع دائ%ا أو م?ق&ا، س
اء :ان مع�Pا أو مP&�0ا، ال%P&�0ةe2 

�[Pم�&ه؛ �ع الCرت,&ه أو أق 

به-ه الeفة في  و^�اه3 أج�، 2أج� أو بCون  و��فة أو و:الة م?ق&ا كله ی&
ٔب  آخ� ش0; كل2-

 رأس%الها أو أ>ة كل أو 2عg ت%لs الCولة أخ�H  م?س�ة ع%
م�ة أو أم ع%
م�ة أو م?س�ةه�fة  خCمة

 ع%
م�ة؛ تقCم خCمة أخ�H  م?س�ة

�ع [�قا م� في حA%ه ع%
مي أو م
�ف مع�ف 2أنه آخ� ش0; كل3-̂�  ."ال%ع%
ل 2ه كال&P]�3 لل&

bار   ال-w ی&HCe لل�hام ب�عg األع%ال  ال�0; حالة وه
 ال%
�ف الفعلي، ال&�اؤل Ce2د ̂و

س
اء :ان شAل�ا أو م
ض
�Mا أو  لل�4الن س,+ تع��Pه ب&ع�Pه أو شاب ق�ار دون أن >Ceر ال
�� �ة

ت&�ت+  ال
�� �ة، فهل اخ&eاصاته م%ارسة إلمAان الالزمة اإلج�اءات اس&�فاء ق,ل و�� �ا ع%ال مارس

 .اس&غالل ال
��فة؟ ج̂�%ة إساءة ارتcاب الفعلي في حالة ل%
�ففي م
اجهة ا ال! ائ�ة ال%�?ول�ة


ن 2الع
دة  ،ع� ه-ا ال&�اؤل إلجا2ةاcة ج-ور إلىت�Xن  الق
اإلدارw،  ال&ي ت%&C إلى القان

ال%
�ف  42الن األع%ال ال&ي >ق
م بها >قXي كان ما إلدارw ا ح�� أن األصل العام في القان
ن 

ا %غ�� م0&; 2 لل�ل4ة أو م
�ف م&عe+ إما فه
 قان
ني، سCP دون  ش0; ره%ا ع�Cو لe الفعلي

�فات ه-ا ال�0; >ع&,� اإلدارw  القXاء م� أع%ال، ل�c 2ه قامeاألح�ان ت gض%انا سل�%ة في 2ع 

>%bل  أنه على مع ه-ا ال�0; ال-w ی&عامل %ا>ة لل!%ه
ر2ان&]ام، وح ال%�اف` العامة س�� ل���

 . )2(معه ی&عامل م� ح�hقة مع�فة ت%PAه ال]�وف م� نأدون  العCالة سل4ات


ن ه-ا ال%
�ف مe&0ا ال�:� وفي إ[ار         A< أن ��&� ال-w >�اء ال
��في 2الع%ل ال%ف&�ض >

 والقCر ال%eP+ أو ال
��فة، م� >�&%Cها ال&ي اخ&eاصاته ال
�� �ة اس&ع%اله أو یCخل في إ[ار

                                           

  .ال%&عل` 2ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه 06/01قان
ن رق3 الم� ) 33(أن]� ال%ادة ) 1(
   .53-52 ال0اص، ال%�جع ال�اب`، ص الق�3– العق
jات قان
ن  ش�ح لي،ال�اذ هللا ع,C ف&
ح )2(
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ن بCرجة ی&4ل�ه القان
ن  ال-w االخ&eاص م� األدنىA< ف ت�%ح >!+ أن�
 2ال&أث�� في إحHC لل%

 وjال&الي ت�&%ل م]Pة تPف�-ها، م� لها ح&ى الف�اغ ال&��40 وق< مP- الع%ل�ة ال&ي ت%� بها ال%�احل

  .)1(ع%ل�ةال لل%
�ف في م!̂�ات ال��e0ة ال%eل�ة تCاخل

2. Nxال�اد  ال� 

      �:� ق�اءة ال0ارج�ة، وم� خالل ك%]اه�ها وأثارها ال%ل%
سة ال!̂�%ة ماد>ات في >%bل ه-ا ال

 :%ا یلي�� ال%&%bلة عPاص�ه ت�&0ل; 06/01م� القان
ن ) 33(ال%ادة  ن;

 ن�� �Xlق الق�انNL وال&BE(�ات على أدائه عN ع�ل أو اإلم&اع أداء1-

عPه القان
ن أو  یPهى لع%ل ی&%bل في أدائه ال%
�ف الع%
مي، م� ا>!اب�ا سل
:ا !̂�%ةال تق&Xي  

 القان
ن أو الل
ائح >أم� ع%ل أداء ع� ی&%bل في ام&Pاعه سل,�ا ال&P]�%�ة، أو سل
:ا م0الفا لل
ائح

 2عP, Cاءال رخeة م
ا[� اء4إع ال-P&%< wع ع� ال,لC>ة رئ�� ال%bال، س,�ل على، )2(2أدائه ال&P]�%�ة

 .س,+ أw دون  القان
ن�ة ال%هلة ان&هاء

  �ال&ي  األخ��ة ه-ه ،ال
�� �ة م&ى :ان م0الفا لل
اج�ات ال%
�ف م0الفا للق
ان�� وال&P]�%ات و^ع&,

Ceة ح�+ بها >ق%Aم� gقPارها ال��ة في ق̂e%ادر الe3 ب&ا̂رخ ال  �j
 ع,� كل ":2أنه 1990أك&

�ف أو سل
ك ،ال%
�ف بها >%� األع%ال ال&ي >ق
مeل تAإلى ه-ه ك +�&Pاألع%ال، ی Cواج�ا و^ع 

3، شAل ع� لها دائ%ا أن ت!�w  ال-A< wفل ال�ل�3 ال
جه على أدائها واج�ات م� 
 ان��اف ع� فcل ق̂

 .ال
��فة اإلخالل ب
اج�ات وصف عل�ه >!�w  ع� ال�hام 2ه ال
اج�ات أو ام&Pاع م� ه-ه واج+


ن  تق&Xي ه-ه :%ا  A< ة أن%� عPه م� أداؤه أو االم&Pاع ال%
�ف الع%
مي م� ال%4ل
ب الع%ل ال!̂


ن ال�ل
ك ال%ادw ال%0الف األع%الA< ن  ال&ي >0&; بها، وأن
 2%%ارسة أثPاء مPه صCر قC للقان

�ف ك%ا ،و��ف&ه&�< sارة خالل م� ذل�M " ع ال&ي اس&ع%لها " و�ائفه م%ارسة إ[ار يف�� . ال%


ن الهCف م� : الغ�ض-بA< م�&�قة أن �
ل على مPفعة أو خCمة غ�eال� 
ال�ل
ك ال%0الف ه

�ف :%ا، )3(لeالح م
�ف ع%
مي أو غ��ه&�< sارة م� ذل�M  ;Pو�ائفه م%ارسة إ[ار في"ال."  


ن الغ�ض  A< ى أنP2%ع 

ل على م� ه-ا ال�ل
ك ال-w قام 2ه ال%
�ف الع%
مي هeافع  ال�Pم

�ا� ال-w قام بPف�ه ء :ان ال%
�ف الع%
مي ه
س
ا مPها، أ>ا :ان ال%�&ف�C غ�� م�&�قةP2ال  wال%اد

 . ن غ��ها:أو  للقان
ن  ال%0الف
                                           

  .135ص  ال%�جع ال�اب`،، ال�اج علي بCر الCی� )1(
  . 87 أح�� ب
س�hعة، ال
ج�  في القان
ن ال! ائي ال0اص، ال%�جع ال�اب`، ص )2(
)3 (�  .ال%&عل` 2ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه 06/01م� القان
ن رق3 ) 33(ال%ادة  :أن]
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ال  إذ اس&غالل الPف
ذ، وج̂�%ة ال�ش
ة ج̂�%ة ع� اس&غالل ال
��فة إساءة ج̂�%ة ال-w >%�  وه-ا   

�ع في ال!̂�%ة��� ال%&�ل تق
م ب بها، ال%̂ ة أو ال
عC ال!اني أو >ق,ل الCراسة أن >4ل+ م�ل >

 2غ�ض وال&P]�%ات، >0�ق الق
ان�� ن�
 على أداءه ع� ع%ل أو االم&Pاع %2!�د أداء ال!̂�%ة


ل م�eافع ال�اجة على صاح+ ال�Pم�&�قة، م ��ع ف�Pة غ�� م� أراد واض�ة في :
نه 2ات< ال%

 .ال�ش
ة وصف >�%لها ال الف�اد ص
ر  م� ت�قى ما اس&�عاب) 33(ال%ادة  خالل

 -ههف + أو الق,
ل أو ع�ض أو وعC،لال4 ىلع تق
مان الPف
ذ واس&غالل ال�ش
ة ج̂�%&ي <كان وdذا     


رةeال � ع� أداء أو االم&Pاع م!�د ىلع تق
م ال&ي ال
��فة اس&غالل إساءة ج̂�%ة في م&
اجCة غ�


ه أم� ع%ل أداء 3�[P&ن أو ال
آخ� أو  ل%
�ف أو ل�0; م�&�قة غ�� م̂ ة ت�ق�` لغ�ض القان

  .)1(آخ� ك�ان

      Cع اس&ع%ل وق�� ج̂�%ة م� الغ�ض على للCاللة "ال%Pافع غ�� ال%�&�قة" �Mارة ال! ائ�w  ال%

�� اس&ع%ال إساءة�ا أساس�ا ال
��فة، و^ع&,� ه-ا ال � ال%Pافع م�&�قة ل�hام ال!̂�%ة، فإذا :ان< وج
ه̂

�ع تP&في، ال!̂�%ةفإن  -القان
ن  >!� ها عCPما–� عCم على ن; عCPما اض�اال! ائ�w :ان و  فال%

 .ل�hام ال!̂�%ة ال%Pفعة ش��Mة واس&�قاق

>%�A الق
ل أن  ول�c ،قان
ني معه اخ& الها بe< ;Pع+ ن�
 على وت&عCد وت0&لف ال%Pافع 42,�ع&ها  


ن  ت0�ج ال%Pافع ال ه-هcافع م� أن تPة م^
Pلة وم� ،ماد>ة أو معbال%�&�قة، أم � سعي ال%Pافع غ�

Pل اب
eف ل��

ل عل�ه >%�A ال دراسي مقعC على هال%eال ال�
 .)2(العاد>ة 2ُاألح

�ع   ��� ل3 وdن :ان ال%� ت
اف� ی�Pغي ال%
�ف، إال أنه ال&ي >�eل عل�ها ال%Pفعة لقCر مع�Pا حCا >

تXاؤل  ألن ال-w >ق
م أو >%&Pع ع� ال�hام 2ه ال%
�ف، الع%ل وأه%�ة ال%Pفعة ال&Pاس+ ب�� �S%ة صلة


ن له-ه ال!̂�%ة، وفي الغ�ض عPها ال&ي تPفي الCرجة ی,لغ قC ال%Pفعة ه-هA%ع  الX0< ال
ج%�ع األح

� . )3(عCمها م� ال%Pفعة جC>ة ال-w >قCر ال%
ض
ع ال%Pفعة إلى قاضي تقCی� أم

                                           

)1(  wاو��M دان
  .55-54ن
ال، ال%�جع ال�اب`، ص  ل�ل�ة، م�ع
  .138ص  ال%�جع ال�اب`، �ال�اج علي بCر الCی )2(
)3( � ،، ال�4عة األولىاألم
الو  األش0اص على االع&Cاءو  العامة 2الbقة واإلخالل ساالخ&الو  ال�ش
ة ج�ائ3– العق
jات قان
ن  علي، دمحم جعف

� وال&
̂زع، ب��وت، �P24، ص 1995ال%?س�ة ال!ام|�ة لل.  
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ل االس&Cالل على >Aفي وعل�ه، فإنه الeفعة حP%ث�اتها، الdت�� بل و� >!+ أ>Xا أن ی

�ا�Pلها 2ال
eح  w-ال wف،ال%اد�
قع ارت�cه ال% 
ل م� ال&�ق` ع+ء العامة ال�Pا2ة على ̂وeح 

 .)1(عل�ها القان
ن  وال&��w ال&ي ن; ال��� 2%0&لف وسائل وذلs غ�� ال%�&�قة، ال%Pفعة

3. Nxال�   �Eال�ع 

�ه القCe ت
اف� الCراسة م�ل ال!̂�%ة تق&Xي       ̂ePائي العام 2عP!واإلرادة العل3 (ال( ، ��&�إذ >

إرادته حقا إلى  إل�ها، وأن ت&!ه اإلشارة ال&ي س�ق< ال!̂�%ة وأر:ان عPاص� ال%
�ف 2!%�ع 3أن >عل


ل على مقابل وال&P]�%ات، >0�ق الق
ان�� ن�
 على أدائه ع� ع%ل أو االم&Pاع أداءeافع ال�Pم  �غ�

 .م�&�قة

ال%&%bلة في  العق
jة ال!اني وأس&�` ب-اتها قائ%ة ال!̂�%ة اع&,�ت ج%�ع األر:ان ك&%ل<افإذا       

�إلى  سP&�� م� ال����
ات، عPامة س� .)2( ج.د 1000.000ج أw .د 200.000 م� مال�ة كغ

  الEف�ذ ج�$�ة اس&غالل: الف�ع ال`اني

�ع تPاول �م� قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد  )32( ال%ادة ن; في ال!̂�%ة ه-ه ال! ائ�w  ال%

إلغاء ن;  ت3 2عCما )32( ال%ادة ن; %2
ج+ جCیC لشA في أحAامها تP]�3 أعاد وقC، )3(ومAاف�&ه

ما  على نe< ال&ي)4( الPف
ذ اس&غالل ت!�م ال&ي :ان< ال! ائ�w  العق
jات قان
ن م� ) 128( ال%ادة

�ة م� 2ال��� >عاق+ ": یلي�
ات وjغ�امة سP&�� إلى عP1.000.000دج إلى  200.000 م� س 

 :دج

 م�Pه أو عل�ه م�&�قة أو ع�ضها غ�� م̂ ة 2أ>ة خ�أ ش0; ع%
م�ا أو أw م
�فا وعC م� كل 1-

2�Aل إ>اها، � Cفه على الع%
مي أو ال�0; ال%
�ف ذلs ل&�̂�g م�اش�ة، م�اش� أو غ�


لeم�ة سل4ة أو م� إدارة م� ال�
 م�&�قة الفعلي أو ال%ف&�ض نف
ذه إس&غالل غ�� م̂ ة على ع%

  .أخ� ;ش0 أw الفعل أو لeالح ذلs على األصلي ال%��ض لeالح

                                           

)1(  wاو��M دان
  .55-54ن
ال، ال%�جع ال�اب`، ص  ل�ل�ة، م�ع
  .139ص  ال%�جع ال�اب`، ال�اج علي بCر الCی� )2(
  .2003لعام  الف�اد ل%Aاف�ة ال%&�Cة األم3 اتفا�Sة م� )18( ل%ادةا في وارد ال�3A ذات )3(
)4(  wاو��M دان
  .55ن
ال، ال%�جع ال�اب`، ص  ل�ل�ة، م�ع
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2�Aل >ق
م أخ� ع%
مي أو ش0; م
�ف كل2- � أ>ة 42ل+ أو ق,
ل م�اش�، م�اش� أو غ�

 Cفهالع%
مي أو  ال%
�ف ذلs >�&غل لcي أخ� ش0; لeال�ه أو لeالح م�&�قة غ�� م̂ ة


لeم�ة أو سل4ة إدارة م� ال�
  .)1("ع%

�ع أن !Cن ،م� قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه )32( ال%ادة ن; وjاس&ق�اء� صPف ال%

 سل,�ة) 02/ 32 ال%ادة( الPف
ذ اس&غالل: سل,�ة إحCاه%ا م�&قل&��، الPف
ذ إلى ج̂�%&�� اس&غالل

 غ�� P%2افع غ��ه �Cفل��&ف�C أو > ع%
م�ة إدارة أو سل4ة م
اجهة في نف
ذه >�&غل ش0; أw ی�تc,ها

 )01 / 32 ال%ادة(الPف
ذ  اللاس&غ على ت�̂�g: ا>!اب�ة واألخ�H  م�&�قة، غ�� م̂ ة لقاء م�&�قة

 إدارة أو سل4ة م
اجهة في نف
ذه آخ� على اس&غالل ش0; >��ض ش0; أw اهعP >�أل

  .)2(ع%
م�ة

الفعلي  نف
ذه الس&ع%ال ال�0; ات!اه": 2أنه الPف
ذ اس&غالل تع̂��A%< a س,` ما على وPjاء  


ل على م� ة وال
ه%يe�%ل � خاضعة عامة ةسل4 أw م� ال%eل�ة لeاح+ م�&�قة غ�

  .)3("إلش�افه

C!4,` ال ال%ادة أن ونPفة م!ال في فق� ت��
 >ق
م ش0; أw على ت4,` وdن%ا ،الع%
م�ة ال


 على الPف
ذ اس&غالل 2فعل�Pارد ال
ل-لs  الع%
م�ة، ال
�ائف أرjاب م� >�A ل3 ول
 ح&ى الP; في ال

 ال0اص الق4اع م!اله كان ول
 &ىح نف
ذ له م� كل على ی4P,` ال%ادة ه-ه في ال%!�م فإن الفعل

 تXاف إلى ال% ا>ا أخ�H  م̂ ة وهي ال%̂ ة أو الع�4ة [ل+ أو ق,
ل وه
 الفعل 2�أنه ت
اف� [ال%ا


ص ال
اردةeP3 ب��ع في ال&!̂̂�  .)4(ال! ائ�w  ال&

  :في ص
رت�ها اال>!اب�ة وال�ل,�ة، ��%ا یلي الPف
ذ إس&غالل ج̂�%ة ر:انوعل�ه سP&ع�ض أل   

   .اال>!ابي الPف
ذ إس&غالل ج̂�%ة نأر:ا .1

  .ال�ل,ي الPف
ذ إس&غالل ج̂�%ة أر:ان .2

  

  

  

                                           

  .ف�&هال%&عل` 2ال
قا>ة م� الف�اد ومAا 06/01م� القان
ن رق3 ) 32(ال%ادة  )1(
  .98، ص ، ال! ء الbاني، ال%�جع ال�اب`ال0اص ال! ائي القان
ن  في ال
ج�  ب
س�hعة، أح�� )2(
  .121 ص ال�اب`، ال%�جع ال̂�Aاني، ع̂   علي دمحم )3(
)4(  wاو��M دان
  .56ن
ال، ال%�جع ال�اب`، ص  ل�ل�ة، م�ع
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 االl"اب(ة الEف�ذ اس&غالل ج�$�ة :أوال


رة في ال%ادw ال�:� ی&%bل     eة األولى ال%�  : %ا یلياال>!اب�ة �� الPف
ذ اس&غالل ل!̂

1.Nxال"اني صفة ( ال�ف&�ض ال�(. 

� ل3 >&��ع �� أن >عPي وه-ا ،ال!اني في مع�Pة صفة أw الPف
ذ إس&غالل ج̂�%ة في ال%

+cت�
ن  ال ال!̂�%ة مA< ورة�Xف 2ال�
ال  أخ� شs;0 إلى ذل ی&عHC بل؛ حA%ه في عام وم� م


ن  أن تق&Xي ال&ي ال�ل,�ة ال�ش
ة ج̂�%ة 02الف ،عالقة له 2ال
��a الع%
ميA< فا ال!اني�
 م


 ه-ا وعلى ع%
م�ا،�Pرس الCفة نeضة ال� .)1( ال!اني في ال%ف&

 فق�، اإلدارw  الف�اد ل��و  2أك%لها الف�اد ج�ائ3 في ال%ف&�ض ال�:� ت�Aل ال&ي ال!اني صفة ع�ف<و   

%2�احل ت4
رات وم�ت عCة �Aع م�اولة م!%لها في تع�� مP- ل! ائ�ل ال��اس�ة األوضاع م
اك�ة ال%

�ع ان&هج أنإلى  م�ت ال&ي واالق&eاد>ة واالج&%ا�Mة االس&قالل �ض%� قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد  ال%

�w  ال&عCاد أسل
ب ومAاف�&هeه في ال�CیCم ت�
مع�Pة  فfات و[
ائف العام 2أن أورد ال%
�ف ل%فه

أحAامه،  سائ� عل�ه3 ت��w  ���ع%
م م
�ف�� ی&
الهاال&ي  لل%هام م
ض
�Mة ن]�ة على بPاءا واع&,�ها

ات!اهه  >]ه� ، م%ااإلدارw  القان
ن  لق
اعC ا[�ق ���الع%
م ال%
�ف�� م� ل��
ا أش0اص ض%Pه3 مCرجا

  . اإلدارw  مفه
مه عCP ال
ق
ف 2عCم العام ال%
�ف مفه
م ت�CیC في إلى ت
س�ع

 - ذ:�ها ورد ���الع%
م ال%
�ف�� ح3A في 06/01الف�اد  مAاف�ة قان
ن  اع&,�ها ال&ي ال4
ائفو       

 .)2(� الف�اد ومAاف�&هالbان�ة م� قان
ن ال
قا>ة م ال%ادة م� )ب( الفق�ة في

  ال�Nx ال�اد   .2

 اإلج�امي ال�ل�ك-أ

     C�!&ك ی
 الPف
ذ اس&غالل 2!̂�%ة ال%&عل`) 32/1( ال%ادة%ا ورد في ن;  �� اإلج�امي ال�ل

 ال!اني إرادة على 2ال&أث�� ال��S ;0ام أw الPف
ذ اس&غالل ج̂�%ة على ال&�̂�g اال>!اب�ة أو ج̂�%ة

 اإلج�امي فال�ل
ك ؛ع�ضها أو م�Pهاأو  2%̂ ة ال
عC خالل م� وذلC^ sهای�  ال&ي ال
جهة وت
ج�هها


رة ه-ه فيeل الb%&ی ��   :%ا یلي

                                           

  .59 ص ال�اب`، ال%�جع العالي، ع,C حاحة )1(
  .46-45ال%�جع ال�اب`، ص  ئ3 الف�اد،ج�ا مل�Aة، هPان )2(
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 و^قCe: 2%̂ ة أو ع�ضها أو م�Pها ال
عCم� ال�ل
ك اإلج�امي ی&!�C في : فال!ان+ األول

Cع
 غ�� م̂ ة 2أ>ة آخ� ش0; ع%
مي أو أw م
�ف كان س
اء ال!اني ب
عC ال%��ض �Sام 2ال

 .الفعلي أو ال%ف&�ض نف
ذه اس&غالل على ل&�̂�Xه م�&�قة

��&�
ن  أن و^A< Cع

ن  جC>ا الA^ض و� ش0; الع%
مي أو أw ال%
�ف ت�̂�g مPه الغ

�
ن  وأن ال
�� �ة ب
اج�اته اإلخالل على آخA< داCم�.  


ن  ال
عC فعل في ه-ا اإل[ارو  A< جها
 ك%ا العام الق4اع م� ش0; أw ع%
مي، ل%
�ف م

 
&�< w نه
  .)1(ال0اص الق4اع م� عادw ش0; ك-لs ك


نة األع%ال هPا ت0&لف والA%ك ال

ص ال&�̂�g وسائل ع� ال%!�م لل�لeP%في عل�ها ال 

 م� ح` في ال!̂�%ة �h2ام ف�ن�ا في ُقXي وهA-ا ،م� قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه )41( ال%ادة

�وع، للف
ز ع%
م�ة م?س�ة في ال%ال إلى م�?ول م� م,لغا سل3� ال!Pائ  ش?ون  مCی� ح` في و:-ا %2

w-ال �jمي مع ت%� ه عالقات رC0&فى م�� نق
دا وسل%ه3 وال%
تى ال!�b حفm 2قاعة العامل�� م�&


ن  أن ال
عC في w و^�&
  .ن�
ه ال%
تى عائالت ت
ج�ه لقاءA< � ع� ت3 ل
 ف�&ى م�اش�، م�اش�ا أو غ�

`�̂] � .)2(ال%eل�ة ح+صا ح` في تق
م فإن ال!̂�%ة ،الغ�


ن  :الbانيال!ان+  أماA%ك ال
� إ>!اب 2ه ��قCe اإلج�امي لل�ل[&Pل ی
�ف م� الق,] 

�� ،آخ� الع%
مي أو ش0; ال%
�ف&� م�اش�ة أو غ�� e2فة كان س
اء وجC>ا م�Cدا ك
نه ��ه و^

 غ�� ^ةال%   2عC >�&ل3 ل3 العادw الع%
مي أو ال�0; ال%
�ف ال%�حلة ه-ه في أنه 2%عPى م�اش�ة،

 .الفائCة على 2عC ی&�eل ول3 ال%�&�قة


رة ه-ه تa�c أن و^%�A ال%̂ ة مPح�&!�C في ف :الbال� ال!ان+ أماeالحقة أنها على ال 


ر أw ،للع�ضe&ال�الة ه-ه في ن Cد اإلرادت�� ت4اب` 2ع
�ف م� وعC أو ع�ض 2ال&
اف` إلى وج] 


مي أو ش0;الع% ال%
�ف م� وjق,
ل الPف
ذ اس&غالل على ال%��ض � اس&الم ی&3 وهPا أخ

  . )3(ال%̂ ة

  

 

                                           

  .32 صال! ء الbاني، ال%�جع ال�اب`، ال0اص،  ال! ائي القان
ن  في ال
ج�  ب
س�hعة، أح�� )1(
لC، ج̂�%ة اس&غالل الPف
ذ في القان
ن ال!Pائي، م-:�ة ع �فة )2( 
 جPائي، :ل�ة قان
ن : ماس&� تe0;شهادة  ن�ل م&4ل�ات ض%� مقCمة خ̂

  .10، ص 2015/2016ال! ائ�، –ال&��ي ت��ة  الع�jي ال��اس�ة جامعة موالعل
  ال�ق
ق 
)3(  wاو��M دان
  .56ن
ال، ال%�جع ال�اب`، ص  ل�ل�ة، م�ع
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 ال"�$�ة م�ل -ب

�ع أن ون!C ،ال%�&�قة غ�� ال%̂ ة في ی&%bل�
د >�Cد ل3 ال! ائ�w  ال%eله ال|�ارة به-ه ال%قbم 

 دون  م�&�قة غ�� �Mارة الP; أورد ح�� ،2003ل%Aاف�ة الف�اد لعام  ال%&�Cة األم3 اتفا�Sة مbل

 ون; االتفا�Sة في ال|�ارة ه-ه اس&C0ام أتى فقC ذلs ومع عل�ها، تCل ص
ر :�لها أو ب- تع̂�فا إی�اده

�ع م� )32( ل%ادةا̂�
ن  ح&ى وذلs مPاس�ا ال! ائ�w  ال&A< ع وال شامالCد م!ال ی
��ه ثغ�ات ل
ج 

 مع م�&�قة غ�� �Mارة أن على هPا األخ- >%�A أنه غ�� العقاب، م� لإلفالت الفاسCون  >�&غلها

 ق,ل م� ال!̂�%ة م� اإلفالت وdمAان�ة العقابي ال�M ;Pارات مع لل%�اوغة 2ا2ا تف&ح  أنهاش%
ل�&ها إال


ن  وال0,�اء العارف��Pذ اس&غالل 2ف
  .)1(الPف


ن  قC وال%̂ ةcة أو أ>ة إما ت<Cفعة ع�4ة أو ¨�ة أو هPم wأ Cن  ق
cفعة ذات تPأو  ماد>ة م


^ةPمع Cن  وق
cة ت�P%ة أو ض���وعة أو غ�� ص̂��وعة، م�
ن  قC ك%ا مcت � م�Cدة، م�Cدة أو غ�

Cن  فق
cل&ها وم� ماد>ة ال%̂ ة تbمالي اع&%اد أم Cن  وق
cة ت^
Pل معbة،ال م�S�& ��&�
ن  أن ف�ها و^cت 

�  .)2(بها ح` الPف
ذ ل%�&غل ل�� 2%عPى م�&�قة غ�

 الEف�ذ اس&غالل ج�$�ة مN الغ�ض -ج


د ال�0; ح%ل في ی&%bلeاء ال%ق

مي أو ش0;الع ال%
�ف س% wاس&غالل على عاد 


ل الفعلي أو ال%ف&�ض نف
ذهeم�ة إدارة أو سل4ة م� م� أجل ال�
 م�&�قة غ�� مPفعة على ع%

 >عPي وه-ا ،)3(مPه عل�ها حeل ال&ي الع�4ة مقابل نف
ذه على ااع&%اد غ��ه أو لeال�ه لeالح

ت&�ق`  ال ال!̂�%ة وأن ال%eل�ة، اح+لe 2ه ال�hام2 >عC ما و��j الPف
ذ صاح+ >أخ-ه ما ب�� االرت�ا�


ل أو م�اولة غ�� آخ� لغ�ض الPف
ذ صاح+ >أخ-ه ما إذا :انeل ال�
eة على ال�Cال%� ة أو الفائ 


ل ب&��hقها، ال%eل�ة صاح+ >عC ال&يeة على فال�Cال%� ة أو الفائ 
 اس&غالل غ�ض أو غا>ةل ه

 .ال% ع
مأو  ال��hقي الPف
ذ

��ال      &�
ن أن > الPف
ذ اس&غالل ̂�%ةج ل�hام >A ذ
 الPف
ذ كان ل
 ح&ى �Sامها >%�A إذ ح�h�hا، الPف


ن  ح�hقي أو ال نف
ذ لل!اني كان س
اء الPف
ذ اس&غالل ج̂�%ة ت&�ق` أw م ع
ما،A< على له 

 قا[ع ال! ائ�w، العق
jات قان
ن  )52( ال%ادة ون; الPف
ذ، ه-ا مbل له 2أنه الغ�� أوه3 بل اإل[الق،

                                           

لC، ال%�جع ال�اب`، ص  ع �فة )1( 
  .10خ̂
  .32  صال! ء الbاني، ال%�جع ال�اب`، ال0اص،  ال! ائي القان
ن  في ال
ج�  ب
س�hعة، أح�� )2(
  .190ص ، المرجع السابق الخاص، القسم العقوبات قانون شرح الشاذلي، هللا عبد فتوح )3(
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��ه جاء فقC، )1( ال%عPى ه-ا على لةالCال...." : ;Pذه اس&غالل علىال
 ،"...الفعلي أو ال%ف&�ض نف

sعل�ه و:-ل Cما أك 
�ر 106( ال%ادة ن; هAات ) مj
�w م� قان
ن العقe%م� ) 178( وال%ادة ال


ذال��hقي أو الفعلي والPف الPف
ذ م�ي كل معPى على نقف و��%ا یلي ف�ن�ي،قان
ن العق
jات ال 

��%ا یلي)2(ال% ع
م: 

 ذال� صف&ه العامة أو م� ال
��فة م� إما ؛>�&%Cها �2ل4ة الفاعل ت%&ع 2ه و^قv� :Ce(قيال Eف

 ال%?ث�ة وال%قامات الeفات م� ذلs س�اس�ة أو اج&%ا�Mة أو اق&eاد>ة أو غ�� كان< س
اء ال0اصة


ن  العامة ال�ل4ة لق, م� وم�&!ا2ا وم?ث�ا فعل�ا الPف
ذ كان ف%&ى العام، ال%
�ف علىcذ أمام ن
 الPف

 ال%�:  م� ال%�&%C الPف
ذ وه
 ال��اس�ة الPاح�ة م� م�&%Cا كان مCeره س
اء كان أ>ا ال��hقي

 ال� ب وتأث�� مAانة ح�+ نف
ذه و^ع&,� س�اسي ح ب أو ت!%ع داخل ال%�&غل لل�0; ال��اسي


مة على ال��اسيAاف` ال��
ن  2�Aل الCولة ومcة عام ت
� أك,� وال� ب ال��اسة الرج س4bوقعا وأك 

 .العامة ال�ل4ة لHC نف
ذا له?الء وت?س� ونف
ذا


مة، الCولة ش?ون  في ال��اس�ة األح اب تCخل ف�ها >قل ال&ي الCول في أما       Aمعها >قل وال� 

 داخل ال��اس�ة األح اب وال��:ات م� >�&%C س�اسي نف
ذ هPاك ل-ا ال��اسي أو ال� jي، الPف
ذ

ش�e0ة  مPافع ل&�ق�` الPف
ذ ه-ا واس&غالل اآلخ̂�� على نف
ذا وتأث��ا ال��اسة رجال ل%!&%ع و^A&�+ا

 ب&%
^ل ان&0ا2ات ح%لة ت%
^ل ق�Xة: مbل وال��اسة، ال� ب غ4اء ت�< م�&�قة غ�� أو ح �jة

ل  قام ال-w (Bettencourt)ب&� :
رت  ال��Cة قاض&ه عCPما سار:
زw  لل%�شح الف�ن��ة ال�ئاسة 
ب&%̂

 :انال-w  (Woerth) ورث لل��C ال%,لغ ه-ا أع4ى ح�� ،ی
رو 150.000 2%,لغ سار:
زw  ح%لة

 بالتستر بعد فيما اتُهمو للعمل،ث3 صار و̂ز�ا  )3( (UMP party)بي بارتي .أم.أي ل� ب صCPوق  أم��

  (Bettencourt)ب&� :
رت  للسيدة  الضريبي التهرب على

Cوق C%&�< ذ
 ال%الي م�: ه م� ال�C%&�< ;0ه ال-w الPف
ذ االق&eاد>ة وه
 ةالPاح� م� الPف

�:ات أص�اب 2ه ی&%&ع ال-w كالPف
ذ��H  ال,cد م!ال في ال
 ال%�&
H  على ال0X%ة والeفقات العق

 في ال�ارز الCور الPف
ذ یلع+ ال&ي األخ�H  ال%!االت ش&ى وفي 2االس&��اد وال&Ceی� ال%&علقة الCولي

�:ات فه-ه ح�%ها،�
ل ال%0&; العام ال%
�ف وعلى العامة ال�ل4ة على نف
ذها ت%ارس الeلل� 

4�ق  ال%�&�قة غ�� األخ�H  واالم&�ازات الeفقات علىjو �  .قان
ن�ة غ�
                                           

)1(  wاو��M دان
  .56ن
ال، ال%�جع ال�اب`، ص  ل�ل�ة، م�ع
لC، ال%�جع ع �فة )2( 
  .14-13ص  ال�اب`، خ̂
  .137، 126 ص ال�اب`، ال%�جع ال̂�Aاني، ع̂   علي دمحم )3(
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Cوق C%&�< ذ
 العائلي واقعه م� ال�C%&�< ;0ه ال-w الPف
ذ وه
 االج&%ا�Mة الPاح�ة م� الPف

 على الCی� ورجل زوج&ه على وال وج ابPه على األب 
ذكPف والCی�Pة العائل�ة ال�ئاسة مbل واالج&%اعي

 .)1(رع�&ه أف�اد

       Cوق C%&�< ذ
 عام، ك%
�ف صف&ه م� ال%�&غل �&%Cه>ال-w  ال
�� �ة، وه
 الPاح�ة م� الPف

 ،C0م&هال العامة ال
��فة وجCت ال&ي العامة ال%eل�ة ت�ق�` لغ�ض الPف
ذ ه-ا >�&C0م أن واألصل

مPه، فإن  ی&قاضاها فائCة ن]�� للغ�� مeل�ة ت�ق�` لغ�ض ال
��في نف
ذه ل%
ا[�ا أما إذا اس&غل


ن  ه-ا فعلهA< ]�3 م0الفاP&لل  wال�ل�3 اإلدار w-فل الA< اهة Pوم�اواة  ال ��Pا[
 العامة ال%�اف` أمام ال%

 .)2(عقابي قان
ني لP; وم0الفا

 ذ�
ع ه-ا ی&�ق`: ال�!ع�م الEفPل 2%4ل` ال
�� وال وال&]اه� ع3ال   أw 2ه، الق&� اق&�افه >

 ه-ا یCع3 ال أن وال%ه3 ذلs أو :-2ا في مع&قCا ب
ج
ده، ال!اني یCعي أw اح&�ال�ة 2عPاص� أو وسائل

 و:%ا ال!̂�%ة، ه-ه 2!ان+ الeP+ ج̂�%ة ع� سfل وdال واالح&�ال، الeP+ وسائل م� ب
س�لة االع&قاد


 لPف�ه نف
ذا ش0; ی�P+ عCPما الPف
ذ اس&غالل ̂�%ةج عق
jة ت4,` ،)3(العامة للق
اعC [�قا مق�ر ه

 العامة ال�ل4ة لHC للغ�� حاجة قXاء 2%قCرته وأن مbال رئاس�ة أو اج&%ا�Mة A%2انة ی&]اه� كأن

  .)4(ك-لs األم� ل�� ال
اقع نف
ذ وفي ب
ج
د الPاس إیهام 2%عPى

 بPف
ذ الع�4ة أو ق,
لها [ل+ في ال!اني ت-رع %2!�د تامة تقع الPف
ذ اس&غالل ف!̂�%ة وعل�ه


ل مPه م�اولة ح�hقي أو م ع
مeم� م̂ ة على عامة سل4ة م� لل� wع، أ

ن  أن یل م وال نA< 

4
^ا ال!اني سل
ك ك
ن  >Aفي بل ص̂��ا، 2الPف
ذ ال ع3Pا م�P%ه زع3 على ضPم sذ ب-ل
 %bال، فالPف

C!ن Cا م,لغا >4ل+ أو >ق,ل ت�ق�` قاضي م�اع<Cي م� نقP!%س|�ه مقابل عل�ه ال HCعي ال4+ ل�� ال

� ل&عCیل�4
w  فه-ا لeال�ه، ال4,ي ال&ق̂Pا ی�P%ه زع3 على ضPذ م
للPف
ذ  و[ل�ه ال!هة ه-ه لHC 2الPف

 .)5(ال% ع
م الPف
ذ ه-ا على >�A إال بPاءا ل3 أو ق,
له

� تعCیل ال&�ق�` 2أن 2اس&4اع&ه قاضي م�اعC زع3 %2!�د فهPا��عي ال4+ تق̂� كان وdن ال

 كا��ا كان فه-ا ال%,لغ، بCفع ال�اجة صاح+ ل م، وأال%4ل
ب ال ع3 >�ق` الc-ب م!�د ألن 2اك-

                                           

  .25  صال%�جع ال�اب`،  ج�ا̂ر�، سامي )1(
)2(  wاو��M دان
  .57ن
ال، ال%�جع ال�اب`، ص  ل�ل�ة، م�ع
�عات، الCول�ة االتفا�Sات ض
ء في مقارنة ت�ل�ل�ة قان
ن�ة دراسة( اإلدارw  الف�اد ج�ائ3 م4�، الف&اح ع,C عeام )3(̂� وق
ان�� ال!Pائ�ة وال&

�، ال!CیCة، ال!امعة دار �، د ،)واألجP,�ة الع��jة الCول في الف�اد مAاف�ةe274 ص، 2011 م.  
�ة ال!�ائ3 بهPام، رم��� )4(X%ل�ة الe%م�ة، 2ال
�، ال%عارف دار �، د الع%�P̂رة،  للCPA52 ، ص1968اإلس.  
)5(  wاو��M دان
  .58ن
ال، ال%�جع ال�اب`، ص  ل�ل�ة، م�ع



 

127 

ألنه إذا ل!أ إلى  اح&�ال�ة [�ق أو وسائل على >ع&%C ل3 هPا ال!اني وأن ،الPف
ذ اس&غالل ج̂�%ة ل&�ق�`


نا فعله اع&�ار جاز ذلs م� شيءAة م%�2�أنه ,`وت4 الPف
ذ اس&غالل ج̂�%ة 2!ان+ الeP+ ل!̂ 

&4ل+  (1).الPف
ذ اس&غالل ج̂�%ة وهي األشC ال!̂�%ة عق
jة  2ع%ل أو ن�ا� إت�انا 2الPف
ذ ال ع3 ه-ا ̂و

�� وال ال�ش
ة، ج̂�%ة في 2االخ&eاص ال ع3 شأن شأنه 2الPف
ذ ال ع3 ألن ال!اني، م� إ>!ابي&�< 

 (2). ض%�Pا نف
ذا لPف�ه ی ع3 أن %2!�د ی&�ق` بل؛ ص̂��ا ال ع3 ك
ن 

 را�Sة مه%ة أو مAانة e2فة ال
اقع غ�� على 2الPف
ذ ال!اني یCعى ح�P%ا، أ>Xا ال!̂�%ة وت&�ق`     

 داخل في ال%�?ول�� ك�ار مع واسعة وصCاقات عالقات ب
ج
د وال ع3 ،العل�ا أو ال0اصة األجه ة في

 الPف
ذ م� حm له �A> فإن ل3 ؛نف�ه لل%&ه3 ن��ه ی&�ق` إال إذا أم�A ال ال ع3 أن غ�� العامة، ال�ل4ة

 أw الفائCة مقابل وه
 عPاص�ها أحC ل&0لف تقع ال ذلs فإن ال!̂�%ة م� ش�fا لPف�ه زع3 ق�A< C ول3

  .)3(ال��hقي أو ال% ع
م الPف
ذ

     sال ،و:-ل � HلC حاجة للغ�� ل�P!  م�عاه ب,-ل ش0; >ق
م عCPما ال% ع
م الPف
ذ م� >ع&,

� ل&0لف مPه فائCة مقابل ال%!ال ه-ا في هخ,�ت على اع&%ادا العامة ال�ل4ةePذ ع
 >]ه� ومPه، الPف


ن  ما أق�ب ال% ع
م الPف
ذ لPاA< ة%� في األف�اد >Xعها ال&ي الbقة >�&غل ح�� االح&�ال والeP+ ل!̂

 م� فائCة على ح` وجه ودون  >�&
لي cيل مع&,�، اج&%اعي أو س�اسي م�:  العامة أو في ال
��فة


ل ال% ع
م الPف
ذ اس&غالل فعل أن ال�عg ی�s  Hل-ل، ال�اجة صاح+eة أو مال على لل�Cفائ � الغ�

� ذات لل!̂�%ة ال%ق�رة العق
jة �2قه ون4,` الPف
ذ اس&غالل والbان�ة نe+ ج̂�%ة األولى ج̂�%&�� >ع&,

  .الbان�ة ال!̂�%ة وهي األشC، ال
صف

�عي ی�H 2أن الP; م� هPاك أن ،ن!C ح�� في       ̂� نف
ذ له ل�� م%� 2الPف
ذ ال ع3 �%ل> ال ال&

ال%]اه�  2عg رافق&ه واح&�اال إذا ما ن�eا و^�eح اإلدعاء م� ن
ع فال ع3 ح�hقي أو مف&�ض،

  .)4(ال%eل�ة صاح+ الس&غالل الcاذ2ة وال4�ق 

                                           

)1( C%ور، ف&�ي أح��ة ال!�ائ3 -العق
jات قان
ن  في ال
س�� سX%ل�ة الe%دار �، د ،-العامة 2ال PةالXة، ه�j� ، ص1972 القاه�ة، الع
200.  

  .129 ص ال%�جع ال�اب`، ال̂�Aاني، ع̂   علي دمحم )2(
)3(  wاو��M دان
  .59ن
ال، ال%�جع ال�اب`، ص  ل�ل�ة، م�ع
)4( C,جع ال�اب`،سل�%ان هللا ع�  .86 ص ، ال%
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ن أال!̂�%ة  ت�ق�` م� >%Pع الو      A< ذ صاح+ اس&4اعة في ال

ل ح�hقة الPفeه-ه على ال� 


  ل3 ح&ى ول
 ال!̂�%ة ت&3 :%ا .[ال,ها eالحل ال%̂ ةPی ِw الفاعل -Pء مC,ف�- الPض ت� تPاول ال-w الغ

  .ح�hقي أو م ع
م نف
ذ صاح+ الفاعل كان س
اء العقاب >ق�ر الP; ألن أجله م� ال%̂ ة

+! 
ن  ال أن ̂وA< مCل ع
eذ صاح+ ق,ل م� ال%̂ ة على ال�
 ت��hقها اس&�الة �2,+ الPف


ن  ال ال�الة ه-ه في ألنهة م4لقe2فة A< اكPد ه
 على یCل ال
اقع، وه-ا في ال%4ل
jة لل%̂ ة وج


ل م�&��ل فإن :ان ؛الPف
ذ اس&غالل غ�ض هي ال&ي ال%̂ ة ت�ق�` أو وج
د إمAان�ة اش&�ا�eال� 

 رئ�� و��فة في س�ع�Pه 2أنه شe0ا الفاعل ی
ه3 أن: ذلs ال!̂�%ة ومbال ت�ق�` ام&Pع عل�ها

 . ال
اقع في لها وج
د ال ��فةو  ال!%ه
̂رة أو في

 الPف
ذ اس&غالل ل!̂�%ة غ�ضا 2اع&�ارها ال%�اعاة واج�ة ق�
د ال%̂ ة على ی�د أنه ن!C ،عل�هو        

 :وهي


ن  أن1 .cال%̂ ة ت h�hة�حPA%م فال ؛وه%�ة أما إذا :ان< ال&�ق�`، ة وم

ن  بل ال!̂�%ة تقcد نCe2 

 .نهاأر:ا ت
اف�ت م&ى الeP+ واالح&�ال ج̂�%ة


ن  أن2 .cافع ه-ه تP%ال ��� م�&�قة، وه-ا غ��فإن  ،الPف
ذ اس&غالل ج̂�%ة ل�hام أساسي وج
ه�w  ال


ن - م�&�قة ال%Pافع كان<cإذا :ان ت sل ك-ل
eارها وال�Ce&عامة إدارة أو سل4ة م� عل�ها اس 

!� ه �وعا ̂و��وعا &Ceارهاس ال%4ل
ب الق�ار تP&في إذا :ان فإن ال!̂�%ة -القان
ن  م,�را أو م� ك%ا م


 ال%ق�رة ال%?ق&ة ال��� مCة ان&ه< 2عCما م�,
س ع� لإلف�اج ال&�ق�` قاضي لHC ال!اني تCخل ل

 .)1(أجلها م� م?ق&ا ح�� ال&ي لل!̂�%ة قان
نا


ن  أن3 .cة عامة سل4ة م� صادرة ال%̂ ة ت�P]دة و

مة م� ج ءا ال�ل4ة ه-ه كان< س
اء م
جAال� 


ن  أن و^Aفي ،اإلدا̂رة ل�قاب&ها ضعةخا جهة ال%�:̂ ة أو م�cلل!هة ت 
 في اس&�ارw  ب�أw ن�e+ ول


ن  أن >!+ وعل�ه ،ال%4ل
jة ال%̂ ةcفعة ه-ه تP%د ال
�� عامة سل4ة أ>ة م� بها ال%
ع�
ن أن  2cت 

  . )2(و[�Pة

 ل�0; مeل�ة م� أجل قXاء سل4&ه وم�: ه ال!اني إذا اس&غل �2` ال!̂�%ة تق
م ال ،jال&اليو   

HCة خاصة جهة ل:�� ال%
�ف ال!̂�%ة ی�تc+ ال أخ�H  ناح�ة وم� ،ناح�ة م� ه-ا أصال خاصة ك

w-ذه >�&غل ال

ل ال��hقي أو ال% ع
م نفeفعة على م� أجل ال�P%سل4ة م� ال �ك�فارة  و[�Pة غ�

                                           

�أة �، د الPف
ذ، واس&غالل ال�ش
ة ج�ائ3 >اس�، الCی� ك%ال )1(Pال%عارف، م Âرة، اإلسCP2008 114، ص.  
)2( C,جع ال�اب`،سل�%ان هللا ع�  .87 ص ، ال%
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 ال أجP,�ة دولة قePل�ة على ال��hقي الPف
ذ فeاح+ الCولة، داخل أجP,�ة م?س�ة أو قePل�ة أو أ>ة

+cت�
ل ل&�ه�ل ال%ال م� م,لغا Ce2دها إذا أخ- ن�� ال&ي ال!̂�%ة یeح Cأح ��P]ا
 تأش��ة على ال%

 .)1(و[�Pة سل4ة لHC نف
ذه >�&غل ال ألنه القePل�ة في شاغ�ة ل
��فة الCولة أو إلل�اقه ل&لs دخ
ل

 2%̂ ة ع�ض2ال
عC أو ال%Pح أو ال تق
م ص
رتها في الPف
ذ اس&غالل ج̂�%ة أن إل�ه ن0ل; وما

�ح&ى  �&غل الPف
ذم فهPا ال��hقي أو ال% ع
م، نف
ذه ال%
�ف أو ال�0; اس&غالل مقابل م�&�قة غ�

�د؛ ال%̂ ة فعال >قCم ل3 وdن!%�� Cع
 أصل�ا م��ضا ال
اعC لل!̂�%ة و^ع&,� ال%ادw ال�:� �ق`&ی بها ال

   (2).ال!̂�%ة ارتcاب على

�Pغي  ی�ت�� ال-w الPف
ذ صاح+ م� ال%4ل
ب والع%ل % ا>اال ب�� م�اش�ة س,,�ة عالقة إث�ات ̂و

الع�4ة  >�,` ال%4ل
ب الع%ل أن ن!C فهPا م�&�قة، غ�� 2%̂ ة ال
عC حالة في ف%bال ،بها أو >��قها

 ت�c ألنه إذا ل3 ال!̂�%ة ل�hام ض�ورw  ال�,,�ة العالقة وdث�ات ال%قابل وهي ال%�&�قة غ�� أو ال%̂ ة

  .)3(ح` وجه وjغ�� -العامة ال�ل4ة م� الPف
ذ ح+صا عل�ها حeل ال&ي ال%̂ ة

Ceق  خاضعة جهة و:ل م
�ف�ها [̂�` ع� الCولة إدارتها ت&
لى جهة كل العامة 2ال�ل4ة ̂و

 ج̂�%ة عPاص� تc&%ل فل�، بها ال%أخ
ذة أو ال%
ع
د الع�4ة مقابل العامة كال%?س�ات الCولة إلش�اف


ل الع�4ة ب�� م�اش�ة س,,�ة عالقة �ه
ر م� فالبC الPف
ذ اس&غاللeة ال%̂ ة على وال�j
 لHC ال%4ل

  .الع%
م�ة العامة أو اإلدارة ال�ل4ة

3.Nxال�   �Eذ اس&غالل ل"�$�ة ال�ع�  ال�لUي الEف

 م� ال%eل�ة صاح+ [ل�ه ما العام ال%
�ف >�ق` أن الPف
ذ اس&غالل ج̂�%ة ل�hام >Aفي ال


ن  أن ذلs ع� فXال یل م بل م؛تقC ما ن�
 على ال%ف&�ض ال�:� ووج
د ال%ادw، ال�:� وج
د ح��cت 

sةال تل%�̂! Cرت قCرادة ع� صdآث%ة عل3 و wمة إرادة أ�  . )4( قان
ن�ا م!

Cة وتع%� لHC ال!�مي القCe ت
اف� �Sامها ی&4ل+ ال&ي الع%C>ة ال!�ائ3 م� الPف
ذ إس&غالل ج̂


 ال&الي عام جPائي كقCe الPف
ذ م�&غل�Pعلى ال: 

                                           


ن، قاس3 فاد>ا )1(Xز الف�اد ب��
رات �، د ال%عال!ة، وس,ل اآلثار ال!�ائ3 أب�Pة، ال�ل,ي م�S
  .76 ص ،2013، ل,Pان ،ب��وت ال�ق
�ع ال!Pائ�ة ال��اسة "م�اد، م�%
ني وخل�فة فای ة )2(�ال�ق
ق  كل�ة ،5العCد  ،القXائي االج&هاد م!لة ،"الف�اد �اه�ة م
اجهة في ال! ائ�w  لل%

�ة، ال��اس�ة، والعل
مA�2  ،�  .239 ، ص2009ال! ائ
)3(  wاو��M دان
  .60ن
ال، ال%�جع ال�اب`، ص  ل�ل�ة، م�ع
  .34 ، صال%�جع ال�اب` ج�ا̂ر�، سامي )4(
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 ا: العل�
 و^عل3 2الPف
ذ، م� االدعاء ال��hقي أو :-ب الPف
ذ ب
ج
د >عل3 ال%&ه3 العل3 إذا :ان ف�ی&


عPال&ي ال%̂ ة ب Cل�ة صاح+ >عe%ل ال
eعل3 2ال� 
[�Pةال عامةال �ل4ةال م�2أ ك-لs عل�ها، ̂و)1( .  

 ,��فإذا ت ،ب�wء غ�ضها أن أساس على لل%
�ف هC>ة أو م̂ ة >قCم قC مbال ال�اجة فeاح+    

fا ل�� مPها الغ�ض أن ذلs 2عC لل%
�ف � مCة وjعC له صCی` م� هC>ة تلقى ال-w القاضي مbل ب̂

 لHC ال�3A، واتXح في م�: ه م�اعاة القاضي م� الCeی` و[ل+ ذلs ف�ها ت
ر� ق�Xة عل�ه ع�ض<

 ل-لs ،)2(لsذ 2عC لها 2%قابل ل�4ال+ ت%ه�Cا الهC>ة قCم الCeی` وdن%ا عCP القC>%ة الق�Xة أن القاضي

 . )3(ال!̂�%ة ل%اد>ات ال!Pائي القCe معاص�ة قان
نا ال!̂�%ة ل�hام ی�Pغي

�� ك%ا      &�
ن  ال أن >A< ل�ةe%ة الع%ل أو ال
 الPف
ذ صاح+ اخ&eاص في داخلة ال%�ج

ادة ،نف
ذ اس&غاللال رش
ة :�ف< 2أنها  الوd ال
��في  إرادة ات!اه العام القCe ی&4ل�ه ما ذلs على ̂ز

�ه القCe ت
اف� إث�ات ع,ئ ال%�&�قة و^قع غ�� ال%̂ ة ل%&ه3 إلى [ل+ أو ق,
لا̂ePا2ة على 2ع�Pال 

�� فال، العامة للق
اعC ت4,�قا العامة&� اس&غل ال-w الع%ل 2الPف
ذ إلى ان!از ال%&اج� ن�ة ت&!ه أن >

  . )4(الع%ل ه-ا ی&�ق` ل3 ماد>ا ول
 تقع ال!̂�%ة ألن م� أجل بل
غه نف
ذه

� أما     ePة في اإلرادة ع%�الع�4ة أو  الPف
ذ إلى [ل+ أو ق,
ل صاح+ إرادة ت&!ه أن ف��Pغي ،ال!̂

�ورw  م� ، ول��ال%̂ ةال
عC أو Xذ ل%�اولة الفاعل إلى اس&ع%ال ن�ة ت&!ه أن ال

ل الPفeعلى ال� 


ن  أن ال!̂�%ة �Sام في ی?ث� فال ،ال%4ل
jة ال%̂ ةA< ا الفاعلCقاص -Pا>ة مC,م الCذه اس&ع%ال ع
 نف

HCل�ل ،العامة ال�ل4ة لCعلى وال sع أن ذل�� ض%Pا >ف�C م%ا؛ ال��hقي وال% ع
م الPف
ذ ب�� >�
w  ال%

  . )5( ات!اهها إلى ذلs نف
ذه أو عCم ال��h�hة إلى اس&ع%ال الفاعل ن�ة ات!اه >�&
w  نهأ

 االl"ابي الEف�ذ اس&غاللج�$�ة : اثان(

�ع ن]3� ص
رة )32/1( ال%ادة بP; الف�اد ومAاف�ة وت�CیCا قان
ن  لخال م� ال! ائ�w  ال%

 >3X مادw ال!اني، احCه%ا صفة ع� فXال ر:��P على ت�&%ل ح�� ،)6(اال>!ابي الPف
ذ الس&غالل

                                           

  .203 ص ال�اب`، ال%�جع ش�ح قان
ن العق
jات الق�3 ال0اص، ال�اذلي، هللا ع,C ف&
ح )1(

ر )2(ePجع ال�اب` رح%اني، م�  .74 ص ،ال%
)3(  wاو��M دان
  .61ن
ال، ال%�جع ال�اب`، ص  ل�ل�ة، م�ع
)4( C%ائ3 الع4ار، ص��ي أح��w، قان
ن العق
jات م� ال0اص الق�3 في دراسة العامة، ال%eل�ة على اإلع&Cاء جe%ون  الCة، بPس ،�eم 

  .245 ص
�، ال!امعةدار  العامة، 2ال%eل�ة ال%اسة ال!�ائ3 ال0اص، العق
jات قان
ن  ل%Pع3،ا ع,C سل�%ان )5(�Pة للCیC!̂رة، الCPAص 2011 اإلس ،

220.  


ر )6(ePجع رح%اني، م�  .76ص  ال�اب`، ال%
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�
د والغ�ض ال%��م، ال�0; ال�ل
ك ب�Pها م� عPاصeذ اس&غالل م� ال%ق
 ال�:� ث3 اال>!ابي، الPف

،w
Pال%ع �  :ال&الي ال40
ات ع,

1 .Nxال�اد  ال� 


ن ی&      c �:� : أساس�ة وهي عPاص� ةأرjع م� اال>!ابي الPف
ذ اس&غالل!̂�%ة ل ال%ادw ال

� ه
و: ال�"�م ال�ل�ك -أePه یل!أ ع�� ال�ش
ة ج̂�%ة ابهال&ي ت&�ق`  ال
سائل ال%��ض إلى اع&%اد 

 ال
س�� ( م�اش�ة أو غ�� م�اش�ة 42̂�قة ال%��ض على 2%̂ ة أو ع�ضها أو م�Pها كال
عC اال>!اب�ة


ل Cفبه الفعلي نف
ذه اس&غالل على ت�̂�Xه 2§�ة ،)eم�ة سل4ة إدارة أو م� م� ال�
 على ع%

 .أخ� ش0; أw الفعل أو لeالح ذلs على األصلي ال%��ضه أو لeالح لeال� م�&�قة غ�� م̂ ة

��و      &�
ن  أن ^A< Cع

ن  وأن جC>ا، الA< ض� اإلخالل على 
ميالع% ال%
�ف ت�̂�g مPه الغ


ن  وأن ال
��فة ب
اج�اتA<  w
العام  ال%�&�قة إلى ال%
�ف غ�� الع4اء أو ال%̂ ة >قCم أن م�Cدا و^�&

�` ع�أو  م�اش�ة حA%ه في ه
 أو م�̂] � أخ� ال
س��، أو ش0; [̂�` ع� أw م�اش� غ�

   .)b%<)1له


ن  قC: ال�ق��د ال%�X -بA< فا�
�� نهأ أخ�، غ�� ش0; ع%
م�ا أو أw م&�
ن  أن >A< 

 م�ت�cه أن في ت&%bل ال��hقي 2الPف
ذ ال&%&ع خ4
رة أن ذلs فعلي أو مف&�ض، و^عPي نف
ذ صاح+


ن  ما غال�اA< فا�
 على بPاءا وال زع%ا ح�hقة وال ال ان!ازه ال%4ل
ب 2الع%ل م0&; غ�� عاما، م

 ال�hام على ل�%له ال%0&; ال%
�ف على فعلي ح�hقة أو تأث�� سل4ة له ول�c 2ه، خا[ئ اع&قاد


ن  أن ال!ائ  م� بل ،)2(ال�اجة صاح+ ل%eل�ة ب&��0�ه >عC وال-w ال%4ل
ب 2الع%لA< ال!اني 


ن  كأن 2ال
��فة، له عالقة ال عاد>ا شe0ا ال��hقي 2الPف
ذ ال%&%&عA< ه على لألبPف اب�
 نف
ذا ال%


ن  ح�h�hا، وعCPماA< ذ
4
w  ال!اني فإن فعلوjه-ا م ع
ما،  الPفPاع على یC03(الغ� وال(.  

 في 2الbقة العامة وdخالال اإلدارة ل!هة ال
اج+ االح&�ام على اع&Cاء >%bل أنهلى ع فXال      

 على نف
ذا ی�اش� ال م�ت�cه أن في ت&%bل ال% ع
م الPف
ذ خ4
رة أن ذلs >عPي ك%ا ال%0&لفة، أن�4&ها

  . )4(ف
ذالP ه-ا ال�اجة 2أن له صاح+ ی
ه3 ال%0&;، ولPcه ال%
�ف

                                           

  .262 ص ،2007 القاه�ة، الع��jة، الPهXة دار ،)مقارنة دراسة( 2الPف
ذ اإلت!ار مAي، ج̂�%ة ال�%�C ع,C دمحم )1(
  .102 ال%�جع ال�اب`، صال! ء الbاني،  أح�� ب
س�hعة، ال
ج�  في القان
ن ال! ائي ال0اص، )2(
�ع ال!Pائي في &هامAاف� وآل�ات الPف
ذ إس&غالل ن|�%ة، ج̂�%ة م�اح )3(̂� م
الw رهال4ا  د ال��اس�ة جامعة ال�ق
ق والعل
م ال! ائ�w، :ل�ة ال&

  .59، ص 2015/2016: ال�Pة الCراس�ةال! ائ�، ، سع�Cة –
  .204- 203 ص ال�اب`، ال%�جع مAي، ال�%�C ع,C دمحم )4(
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&%bل: الEف�ذ اس&غالل مN الغ�ض - 
د، أw ال�0; ع%ل في ̂وeض ال%ق� نف
ذه اس&غالل على ال%�


ل الفعلي أو ال%ف&�ضeم�ة سل4ة إدارة أو م� م� م� أجل ال�
 م�&�قة غ�� مPفعة على ع%


ن  فقC ةال%&
خا ال%Pفعة م� ال%�&ف�C یه3 فال ؛ال%Pفعة م� ال%�&ف�C غ��ه، وع� لeال�ه أو لeالحA< 

   . )1(نف�ه أو غ��ه ال!اني

2. Nxال�   �Eذ اس&غالل ل"�$�ة ال�ع� االl"ابي الEف

       Cة تع%� ال!Pائي القCe ت
اف� ل�hامها ف�ل م الع%C>ة، ال!�ائ3 م� اال>!ابي الPف
ذ اس&غالل ج̂

w-م ال
�w  على >قePالعل3 واإلرادة، ع +!�� ش0;إلى  ال
عCالع�4ة أو  >قCم ال%&ه3 2أنه >عل3 أن 


ل ال��hقي أو ال% ع
م اس&غالل نف
ذه مقابل أخ� ش0; عامة أو أw و��فة >%ارسeم̂ ة  على لل�

  .ع%
م�ة سل4ة إدارة أو م� م� كان< أw أو فائCة


نة ال
سائل اس&ع%ال ن�
 اإلرادة ات!اه القCe ی&4ل+ ك%ا      A%للفعل ال wلة ال%ادb%&%في  أساسا وال

Cع
  . )2(أخ� حA%ه أو ل�0; في الع%
مي أو م� ال%
�ف على و ع�ضها أو م�Pها2ال%̂ ة أ ال

مال�2ه  ال%
�ف أو في یC في ال%ال م� م,لغا ال�اجة صاح+ >Xع ح�� ال!Pائي القP^ Ce&فيو      

 ی&
اف� عPه، وال ال�ل4ات ال%,لغ وdعادته أو ت,ل�غ ه-ا الف
ر إلى رفg على مA&�ه، ���ارع أو في

Ceةحال في الق �ال%�&ف�C  >قCمه ال-w الع�ض لC>ه إلى ق,
ل اإلرادة 2ات!اه ال%
�ف ما إذا ت]اه

 ال�ل4ات ق,ل م� 2ال!̂�%ة م&ل��ا ض�4ه على والع%له 2عارض اإل>قاع ال��hقة في قاصCا

  .)3(الع%
م�ة

&3 جهة على الPف
ذ اس&غالل ج̂�%ة في ال!Pائي القCe إث�ات ع+ء ^قعو     افةA2 اإلث�ات االتهام ̂و

  .)4(ال,�Pة والق�ائ� اإلث�ات ومPها ووسائل ال4�ق 

 الEف�ذ اس&غالل ل"�$�ة ال�ق�ر ال"!اء. 3

      Cع رص�� ض%� ال%ادة ،الEف�ذ اس&غالل ل"�$�ة تc%�ل�ة وأخ�H  أصل�ة عق
jاتال! ائ�w  ال%


w، أو :�ان معP [,�عي ش0;س
اء :ان ال!اني م� قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه ) 32(

  :سPفeلها ت�اعا ��%ا یلي

  

                                           

  .102  ال%�جع ال�اب`، صال! ء الbاني، أح�� ب
س�hعة، ال
ج�  في القان
ن ال! ائي ال0اص،  )1(
  .264  ص ال�اب`، ال%�جع مAي، ال�%�C ع,C دمحم )2(
  .76ص  ال�اب`، ن|�%ة، ال%�جع م�اح )3(
  .35ص ال�اب`،  ال%�جع خويلد، عفيفة )4(
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 ال-U(عي لل%�X وال&L�Vل(ة األصل(ة العق�Dة.1

 األصل�ة م� قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه العق
jة) 32( ال%ادة حCدت: األصل(ة العق�Dة -أ

� م� 2ال��� >عاق+": الPف
ذ بePها ل!̂�%ة اس&غالل�
ات وjغ�امة م�  سP&�� إلى عPد 200000س 

 ".دج 1000000ج إلى 

�ع أن ،ال%ادة ن; م� >�&�ف      � تa�cال&ي  الPف
ذ، غاللاس& ج̂�%ة م�تc+ +اقع ال! ائ�w  ال%

eل سP&�� األدنى حCها أصل�ة 2عق
jة ج�Pة أنها � ك�C ̂و�
ات مع أقeى إلى عPامة س� مال�ة غ

 .دج 1000.000دج إلى  200.000 م�

�ع م� األصل�ة العق
jة ت�Cد: ال�%�دة ال�Bوف -ب� ��̂�
ات إلى عPة سPف� سPjامة  و�الغ


ص الفfاتم
اجهة  ال%ال�ة فيeP%ن  م�) 48( ال%ادة في عل�ها ال
 م�تc+ إذا :انأw )1(06/01 القان

�bة أو أك%�
ص ال!�ائ3 م� ال!̂eP%ن  ه-ا في عل�ها ال
 عل�ا و��فة >%ارس قاض�ا، أو م
�فا القان


ا الCولة أو ضا42ا فيXم�ا أو ع
 >%ارس قXائ�ة أو م%� ش�[ة �fة أو ضا42ا أو ع
ن اله في ع%

gة صالح�ات 2ع]��  .)2( ض�� أمانة القXائ�ة أو م
�ف ال

 م!ل� أعXاء العادw واإلدارw، الP]ام قXاة على عالوة >�%ل ال-w ال
اسع 2ال%فه
م: القاضي .1

 .ال%Pاف�ة

&عل`: الCولة في عل�ا و��فة >%ارس م
�ف .2  ال-ی� رئاسي %2�س
م ع���Pال% 2ال%
�ف�� األم� ̂و

 ال%?س�ات في ال�ت�ة ه-ه >عادل ل
زارة أو ما ال%�:̂ ة 2اإلدارة مCی� نائ+ و��فة األقل على >�غل
ن 

 . ال%�ل�ة ال!%اعات ال%%�: ة أو في غ�� اإلدارات الع%
م�ة أو في

&%&ع  �[ة ضاe2 �2فة ̂و� :ةقان
ن اإلج�اءات ال! ائ� م�) 15(ال%ادة  ح�+ القXائ�ة ال

 .ال,لC>ة ال�ع,�ة رؤساء ال�ل4ة م� كل 1-

 .ال
[Pي الCرك ض�ا� 2-

�[ة لألم� وض�ا� وم�اف]ي لل%�اق,��، ال0اصة لألسالك ال&ا2ع
ن  ال%
�ف
ن  3-� .)3(ال
[Pي ال

                                           

م�اض�ات م�hاس مAاف�ة الف�اد، ل4ل�ة ال�Pة ثالbة حق
ق، تe0; القان
ن العام، :ل�ة ال�ق
ق والعل
م ال��اس�ة جامعة ، ح̂ � دمحم )1(
  .18ص ، 2019/2020ال! ائ�، ال�Pة ال!ام|�ة – 2ل
ن��ي علي ال,ل�Cة 

  .86ال%�جع ال�اب`، ص ال! ء الbاني،  ص،أح�� ب
س�hعة، ال
ج�  في القان
ن ال! ائي ال0ا )2(
  .75-74ص  ال%�جع ال�اب`،ن|�%ة،  م�اح )3(
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ا ال-ی� الCرك ورجال الCرك، في ال�ت+ وو ذ 4-Xفي أم sرك سلCي الP]

ات ثالث الPاألقل على س 

�ك ق�ار %2
ج+ تع��Pه3 3ت وال-ی�به-ه الeفة &� 2عC ال
[Pي، الCفاع وو̂ز� العCل و̂ز� ع� صادر م

 .خاصة ل!Pة م
افقة

�[ة وأع
ان ي�اف]مو  لل%ف&��� ال0اصة لألسالك ال&ا2ع
ن  ال%
�ف
ن  5-� ت3 وال-ی� ال
[Pي لألم� ال

�ك ق�ار %2
ج+ تع�Pه3&�
اال به-ه ع� الCاخل�ة وو̂ز� العCل وو̂ز� العCل و̂ز� صادر مXفة أمe 


ات ثالثPفة سeال%�ل�ة، وال!%اعات األقل على به-ه ال Cافقة 2ع
 .)1(خاصة ل!Pة م

�ة لل%eالح ال&ا2ع�� الeف وض�ا� ض�ا� 6-̂Aه3 ت3 ال-ی� لألم� الع�Pا تع�e�eج+ خ
 ق�ار %2

�ك&� .)2(العCل وو̂ز� ال
[Pي الCفاع و̂ز� ع� صادر م


 ع� أماXة في العfاله�: Ceق�� ومAاف�&ه الف�اد م� لل
قا>ة ال
[�Pة لله�fة P&%يی م� 2ه 

sة تلfث< ال&ي اله�C�&ج+ اس
�أ": مPه )17( ال%ادة %2Pة تfة ه��P]لفة وAقا>ة م
 الف�اد م� 2ال

 ".الف�اد م!ال مAاف�ة في ال
[�Pة اإلس&�ات�!�ة تPف�- قCe ومAاف�&ه،

 لcل وتX� 0ها العق
jة م� اإلعفاء يف وال%%bل ال�` ه-ا >%Pح: وتs)�Xها العق�Dة مN اإلعفاء -ت


ص ال!�ائ3 إحHC في ارتc+ أو شارك م�eP%ن، ه-ا في عل�ها ال
 إج�اءات م�اش�ة ق,ل وقام القان

 مع�فة على وساعC ال!̂�%ة ع� ال%ع�Pة اإلدا̂رة أو القXائ�ة أو ال!هات ال�ل4ات 2إ2الغ ال%&ا2عة


ص ال�الة عCا م�تc,�هاeP%أعاله، )49/1( ال%ادة عل�ها ال gف ت0فePة إلى الj
 الفق�ة في العق


ص ال!�ائ3 إحHC في ارتc+ أو شارك ش0; لcل 2ال��Pة ال%ادة م� 02eP%ه-ا في عل�ها ال 

� الg�h في ساعC ال%&ا2عة إج�اءات م�اش�ة 2عC وال-w القان
ن،bاألش0اص م� على ش0; أو أك 

  .)3(ارتcاب ال!̂�%ة في الXالع��

 :یلي ما >�&0ل; %ادةال ن; خالل ف%�    

�s الفاعل م� كل اس&فادة 1-̂� القXائ�ة أو ال!هات أو اإلدا̂رة ال�ل4ات بلغ ال-w األصلي أو ال

�[ة مeالح في وال%%bلة ال%ع�Pة� ق,ل ال&,ل�غ ی&3 أن على العق
jة م� الع-ر ال%عفي م� القXائ�ة ال

 .الع%
م�ة الCع
H  في ال%&ا2عة إج�اءات م�اش�ة

                                           

  .47  ال%�جع ال�اب`، صال! ء الbاني، أح�� ب
س�hعة، ال
ج�  في القان
ن ال! ائي ال0اص،  )1(
  .77ص  ال�اب`، ن|�%ة، ال%�جع م�اح )2(
  .49  ال%�جع ال�اب`، ص ء الbاني، ال!أح�� ب
س�hعة، ال
ج�  في القان
ن ال! ائي ال0اص،  )3(
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في  ال!̂�%ة أو ش̂�Aه م�تc+ م�اعCة حالة في العق
jة إلى الePف تg� 0 م� ةاالس&فاد 2-

g�h0; أو األش0اص على ال� ارتcاب في الع��Xإج�اءات ال%&ا2عة ضC ال م�اش�ة 2عC وه-ا ال

  .ف�ها

 -U(عيال ل%�Xفي م�اجهة ا ال&L�Vل(ة العق�Dات -ب


زك%ا !< 3Aال!اني على ال� �bة أو أكj

ص ال&c%�ل�ة تالعق
jا م� 2عقeP%في عل�ها ال 


ص عل�ها ح�+ العق
jات ال%&عل`، وهي ال%ل�`eP%ن م� ) 50(ال%ادة  ال
 الف�اد م� ال
قا>ة قان

�ر  09(ال%ادة  ومAاف�&ه فيAن م� ) م

ن ال! ائ�w،  العق
jات قانcإل ام�ة أو اخ&�ا̂رة إما وت. 

 ةD� :أصPاف ثالثة وهي: اإلل!ام(ة ال&L�Vل(ة العق

-  �� م� مانال�bق  م� ح` أو أك

ص والعائل�ة وال%Cن�ة ال
[�Pة ال�قeP%09ال%ادة  في عل�ها ال 

�رA01 م. 

 .القان
ني ال�!  -

   . )1(لألم
ال ال! ئ�ة ال%eادرة -

 ال��مان Nأو أك`� م Zح Nق  م� ال,CP في  09ال%ادة  نe<: والعائل(ة وال��ن(ة ال��E(ة ال�ق

�ر 09ال%ادة  وحCدت والعائل�ة، وال%Cن�ة ال
[�Pة �ق
ق ال م� ال��مان عق
jة على  02رق3A01 م 


ن 2006 عام  العق
jات قان
ن  تعCیل إث� ال%�&�Cثة%Xق  ه-ه م
 :%ا یلي�� وت&%bل ال�ق

 .االن&0اب�ة العهCة الع%
م�ة أو إسقا� وال%Pاص+ ال
�ائف ج%�ع م� الع ل أو اإلقeاء -

 وسام أw االن&0اب وال&�شح أو ح%ل ح` م� ال��مان -

 عقC على 2ال�هادة م�لف أو خ,�� أو اإلدالء م�اعC مهام ل&
لي األهل�ة عCم -

 .االس&Cالل س,�ل القXاء إال على أمام أو

أو  أس&اذ e2فة لل&عل�3 م?س�ة في مCرسة أو خCمة في األسل�ة أو ال&Ĉر� ح%ل ح` م� ال��مان -

� .مCرس أو نا�

 و ال%قCمال
صي أ 2%هام لالض4الع األهل�ة عCم -

- �
  . )2(كلها أو 2عXها ال
ال>ة حق
ق  سق

                                           

  .77ص ال�اب`، ن|�%ة، ال%�جع م�اح )1(
  .49 ال%�جع ال�اب`، صال! ء الbاني، أح�� ب
س�hعة، ال
ج�  في القان
ن ال! ائي ال0اص،  )2(
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 - �
ن  2عق
jة ال�3A حالة في العق
jة -هبه وج
jا ال%�A%ة تأمcا>ة، وتPة جCمان م�� ال��
ات 2عPس 

�، ت��w  علىbم م� األك

م ع� العق
jات األصل�ة أو اإلف�اج انقXاء یA�%1(عل�ه ال( . 

 !"ني ال�� العق
jات قان
ن م� ) مكرر 09( ال%ادة عل�ها <نe تc%�ل�ة، عق
jة وهي: القان

 w� فال�! ، القان
ني 2ال�!  وج
jا ال%�A%ة تأم� جPائ�ة 2عق
jة ال�3A حالة في أنه على ال! ائ


م ح�مان في ی&%bل القان
نيA�%قه م%ارسة م� عل�ه ال
 األصل�ة، وتCار العق
jة تPف�- أثPاء ال%ال�ة حق


م أم
الA�%رتها لوفقبها  عل�ه ال� حالة في ال%ق�رة لإلج�اءات [�قا ال%ادة نف�  م� الbان�ة الفق�ة %ا ق

 .)2(القXائي ال�! 

 ادرة�ال ال"!ئ(ة ال�� ال�3A، ن; في إل�ها اإلشارة م� البC ،وج
�jة عق
jة ال%eادرة: لألم

 م�ل فال ث%ة وم� مادw، مقابل م� لPف
ذه ال%�&غل ال%
�ف عل�ه حeل ما كل ال%eادرة وت�%ل

�ت على لل%ال ت�ل�3 هPاك >�A ل%eادرة إذا ل3لe&ة اإل[الق 2أن اق%� وعC أو [ل+، وال على ال!̂

�ف ت�< ال%ال ك
ضع ال�A%ي ال&�ل�A< 3في بل ال��hقي، ال&�ل�3 اش&�ا� ذلs >عPيeف ت�
 ال%


� مال ال%eادرة إال على ت&3 >�اء وال ح�P%ا عل�ه ل��&
لي الع%
مي,Xزة في م
 )3( ال!اني ح

 ال��ارة مف&اح ت�ل�3 ت3 ول
 ،ما إذا اس&هلc< أو هلc< حالة في ال%eادرة تقع ال ك%ا الPف
ذ، م�&غل

 .)4( الفائCة سل%< ل�P&فع

�ر 15 ال%ادة نe< ال!̂�%ة، الرتcاب اإلدانة حالة في نهأ على     Aن  م� 1 م
  06/23رق3  القان

� ت�eل< ال!̂�%ة أو ال&ي تPف�- في س&�&ع%ل اس&ع%ل< أو :ان< ال&ي األش�اء e%2ادرة ال%�A%ة تأم

 الغ�� حق
ق  م�اعاة مع ال!̂�%ة م�تc+ ل%Aافأة اس&ع%ل< ال&ي األخ�H  اله�ات أو ال%Pافع و:-لs مPها،

 . )5(ال�Pة ح��


ز ال-:�، ال�الفة اإلل ام�ة ال&c%�ل�ة العق
jات على عالوة: االخ&(ار$ة ال&L�Vل(ة العق�Dة –ج!< 

 اإلقامة، ت�CیC: %ا یلي�� %bلة&ال% االخ&�ا̂رة ال&c%�ل�ة 2العق
jات ال!اني على ال�3A القXائ�ة لل!هات

 ال%?س�ة مهPة أو ن�ا� وdغالق م%ارسة م� وال%Pع اإلقامة، م� وال%Pع إصCار وم� نهائ�ا أو م?ق&ا،

 رخeة الع%
م�ة وس�+ أو ت
a�S الeفقات م� واإلقeاء الCفع، 42اقات ال��Aات أو اس&ع%ال

                                           

  .50  ال%�جع ال�اب`، صال! ء الbاني، أح�� ب
س�hعة، ال
ج�  في القان
ن ال! ائي ال0اص،  )1(
  .79 -78ص  ال�اب`، ، ال%�جعن|�%ة م�اح )2(
  .291 ص ال�اب`، ال%�جع م4�، الف&اح ع,C عeام )3(
  .215 ص ال�اب`، ال%�جع ال̂�Aاني، ع̂   علي دمحم )4(
  .50  ال%�جع ال�اب`، صال! ء الbاني، أح�� ب
س�hعة، ال
ج�  في القان
ن ال! ائي ال0اص،  )5(
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ن  ال�ف� ج
از وس�+ جCیCة رخeة اس&Ceار م� ال%Pع م� ��اقة أو إلغاؤهاالcات ه-ه وتj
 ال العق


ات، 10 ت&!اوزPا سCة تعل�` أو س�+ عeاز وس�+ ال��اقة رخ
 ت&!اوز مCتها ال ال&ي ال�ف� ج


ات 05Pس . 

 ادرة�ال م� ال�%�وعة  غ�L العائ�ات واألم

��وعة العائCات واألم
ال e%2ادرة ال!اني إدانة عCP القXائ�ة ال!هة تأم� ع� الPات!ة غ�� ال%

 ال%ادة ن; ال�Pة، ح�+ ح�� الغ�� األرصCة أو حق
ق  اس&�جاع حاالت م�اعاة ال!̂�%ة، مع ارتcاب

 ال-w األم� أن ) 2/51(ال%ادة  P;ا لوفق م� قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه، و^�&فاد) 2/51(

�وعة غ�� العائCات واألم
ال مeادرة في bلوال%% القXائ�ة ال!هة 2ه تقXي� ل3 وdن ح&ى إل امي ال%


ن A< ح� .")1(>!+" ال|�ارة ص̂

 ي: ال�دX&ة ال!اني إدانة تق%� القXائ�ة ال!هة م� قXائي ح3A إصCار الPف
ذ اس&غالل 2!̂

 . مPفعة أو رjح م� عل�ه حeل قC ما أخ-ه أو رد ت3 ما ��ه، ب�د ت�3A ال&ي

 ال%ال ان&قال حالة في ال!اني أو ف�وعه أو إخ
انه أو زوجه أو أصهاره أص
ل ال�3A ه-ا ^�%لو  

 w
 ورد ما وف` أخ�H، ت�
^لها إلى مAاس+ حالها أو وقع على األم
ال ذلs إذا 2ق�< في إل�ه3، و^�&

 . )2(إل امي ف�ه%ا ال%eادرة، فال�3A شأن شأنه ال�د أن وما >الحm ، )51/3(  ال%ادة في

 د  إ:-ال� وال�فقات وال�Uاءات واالم&(ازاتالعق

 في ث,< ال&ي القXائ�ة م� قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه لل!هة) 55( ال%ادة أجازت       

�ح̂e&ال H
 ارتcاب م� عل�ه م&�eل عقC أو صفقة أو ب�اءة أو ام&�از أو ت�خ�; كل ب�4الن الCع

HCائ3 إح� . )3(أثاره انعCامو  الف�اد ج

 %�وع ال�%ارxة وال-د

 ةxع إلى ن;: ال�%ار
أنها  ی&,�� م� قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه،) 52(ال%ادة  2ال�ج

Cن إلى  أحال< ق
 2ال%�ار:ة ال%&علقة األحAام ت4,`: "الف�اد ج�ائ3 في ال%�ار:ة أم� العق
jات قان


صeP%ن  في عل�ها ال

ص ال!�ائ3 على العق
jات قانeP%ن  ه-ا في عل�ها ال
  ."القان

�وع على >عاق+�
ص ال!�ائ3 في الeP%ن  ه-ا في عل�ها ال
 ، إع%اال"نف�ها ال!̂�%ة b%2ل القان

 :یلي ما >�&0ل; أعاله،) 52( ال%ادة م� األولى الفق�ة في ورد ل%ا
                                           

  .51  ص ،ال�اب` ن
ال، ال%�جع م�ع
دان ة،���Mاوw ل�ل )1(
  .79ص  ال�اب`، ن|�%ة، ال%�جع م�اح )2(
  .51 ال%�جع ال�اب`، صال! ء الbاني، أح�� ب
س�hعة، ال
ج�  في القان
ن ال! ائي ال0اص،  )3(
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ن  قC الPف
ذ اس&غالل ج̂�%ة م�تc+ نوت!Cر اإلشارة أ       A< ن لهdو s� األصلي الفاعل كان ش̂

�عال% اش&�[ها صفة ذو�
نا ر:Pا وجعلها Aة، م%�2�أن ال&�اؤل [�ح >�&Cعي ال-w األم� لل!̂ 

s�̂�
ص ال!̂�%ة في الeP%ض�ة) 32( ال%ادة في عل�ها ال�
ر م� ال�ا2قة، ت!عل فالفe&%د ال
 وج

  :)1(هي اح&%االت ثالث

�s -أ̂� .األصلي للفاعل ال%ق�رة العق
jة ب-ات >عاق+ ه-ال اووفق حA%ه م
�فا أو م� ال!̂�%ة في ال


ن  أن >�&%ل – بA< s�̂� ل-ا ،حA%ه في ال%
�ف أو م� صفة ��ه ت&
اف� إذا ال ،الPاس عامة م� ال


ص اإلحAام شأنه في ن4,`eP%ن  في عل�ها ال
 قان
ن  م�) 44(ال%ادة  ح�+ ال! ائ�w  العق
jات قان

�s >عاق+ " :بePها ال! ائ�w  العق
jات̂�  . "لل!Pا>ة أو ال!�Pة ةال%ق�ر  2العق
jة جPا>ة أو ج�Pة في ال

�s >عاق+ إذن     ̂� 2الفق�ة ی&عل` و��%ا لل!�Pة ال%ق�رة 2العق
jة الPف
ذ اس&غالل ج�Pة ارتc+ ال-w ال

 اس&غالل الPف
ذ ج̂�%ة في ال!اني صفة أن 2اع&�ار ت4,` فال؛ ال%
ض
�Mة 2ال]�وف ال%&علقة الbان�ة

 .ال!̂�%ة أر:ان م� ر:� يه وdن%ا العق
jة ت�CیC عPه یP&ج ش�e0ا ��فا ل��


ن  وقC – تA< ف أو م� عامة م� الفاعل�
 العامة الق
اعC 4,`ت ل-لs، ش̂�Aا حA%ه في الPاس وال%

�X0<  sع ح�� أعاله، م,�Pة هي ك%ا لالش&�اك،̂� ال%ق�رة للعق
jة" حA%ه في ال%
�ف أو م�"ال

  . األصلي للفاعل

 ر ال نهأ األصل: ال%�وع
e&وع ی�� أن كاملة وdما تقع أن فإما ؛الPف
ذ اس&غالل ج̂�%ة في ال

�ع جعل ال-w األم� وه
 ،تقع ال� ، ومعال! ائ�w  العق
jات قان
ن  �ل في ال%�اولة على یP; ال ال%

sذل Cفق >eن م� ) 52/2( ال%ادة ن
�وععلى  %عا�Sةال على الف�اد مAاف�ة قان� الف�اد ج�ائ3 في ال

 .)2(نف�ها  ال!̂�%ة >%bل

a�X^ه ال ه-ا و�hدمحم"ف C,ع C�%ي ال�Aد نهأ، "م� الفائCة أو الع�4ة أو ال
عC ال%&ه3 [ل+ م!

 jال%bلو  ال تامة ج̂�%ة 2ه تق
م [ل�ه ال%eل�ة صاح+ العامة، ورفg ال�ل4ة لHC نف
ذه الس&غالل

 ان<ك أ>ا الفائCةأو  ف�ها، أو ال
عC الق,
ل للع�4ة أو الهC>ة أو اله�ة أو ش�وع %2!�د ال!̂�%ة ه-ه ت&3


ل مقابلeم� ال� wم� م̂ ة على عامة سل4ة أ wع أ
 >�&غل ل3 ول
 ح&ى ال%eل�ة لeاح+ ن

  . )3(أجله م� الع�4ة تPاول ال-w تPف�- الغ�ض في فعال نف
ذه ال!اني

 
                                           

  .80ص  ال�اب`، ن|�%ة، ال%�جع م�اح )1(
  .54-53ص  ال�اب`، ن
ال، ال%�جع م�ع
دان ة،���Mاوw ل�ل )2(
  .80ص  ال�اب`، ن|�%ة، ال%�جع م�اح )3(
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�   ل%�Xفي م�اجهة ا وال&L�Vل(ة األصل(ة العق�Dة. 2Eال�ع 

�   ل%�Xفي م�اجهة ا األصل(ة العق�Dات-أEال�ع 

م� قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه تق
م ال%�?ول�ة ال! ائ�ة في  53ال%ادة 2%ق&Xى ن;     


w [�قا للق
اعC ال%ق�رة في ال%ادة ال ل�0;م
اجهة اPر و  51%ع�Aات  18مj
�ر م� قان
ن العقAم

 w��ر 18 ال%ادة ف��+ تعCیل ،)1(ال! ائAن  م� م
 ،06/23 رق3 القان
ن  %2
ج+ العق
jات قان

 األقeى ال�C م�ات  5إلى 1م�ة  م� ت�اوw  ال&ي الغ�امة" :على تP; مPها الbان�ة الفق�ة أص��<

  ".ال!̂�%ة على >عاق+ ال-w القان
ن  في ال4,�عي لل�0; ال%ق�رة للغ�امة


w  ال�0; یل& م وله-ا     Pال%ع +cت�للCولة  الع%
م�ة بCفعها إلى الP ̂0ة الPف
ذ اس&غالل ج�Pة م

 . )2(06/01القان
ن  م�) 53( ال%ادة  أكCته ما وه-ا 3A،ال� في مقCرة هي ما ��2+

�   ل%�Xفي م�اجهة ا ال&L�Vل(ة العق�Dة- بEال�ع 


w  ال�0; على ت4,`        Pال%ع CPاب عcة ارت%� : كال&الي وهي ،تc%�ل�ة عق
jة ال!̂


w  ال�0; حل 1-Pة وهي: ال%عj
� ن�ا[ه، >ع&,�ها وقف في ت&%bل عق�bcالفقهاء م� ال b%2ا2ة 


w  لل�0; 2ال��Pة اإلعCام عق
jةPال%ع . 


ات أw  05ت&!اوز ال ال%Cة ف�وعها م� ال%?س�ة أو ف�ع غل` 2-Pا� وقف س�Pال Cال%?س�ة أو اح 


ات 05 ت&عHC ال ل%Cة م?ق&ا ف�وعهاPس . 


ات  05ت&!اوز ال ل%Cة الع%
م�ة الeفقات م� اإلقeاء 3-Pس . 

2�Aل مه�Pة أو اج&%ا�Mة �4ةأن ن�ا� أو عCة م اولة م� ال%Pع 4- �م�اش� نهائ�ا أو  غ��أو  م�اش


ات 05 ت&!اوز ال ل%CةPس .  

 . عPها ال!̂�%ة أو ن&ج ارتcاب في اس&ع%ل ال-w ال�يء مeادرة 5-

� تعل�` 6-� .اإلدانة ح3A ن


ات وتeP+  05ت&!اوز ال ل%Cة القXائ�ة ال��اسة ت�< ال
ضع 7-Pاسة س��ا� م%ارسة على ال�Pال 

  . )P%2)3اس,&ه ال!̂�%ة ارتc,< ال-w أدH إلى ال!̂�%ة ل-wا

  

 
                                           

  .18ص  ال�اب`، ، ال%�جعح̂ � دمحم )1(
  .84-83ص  ال�اب`، ن|�%ة، ال%�جع م�اح )2(
  .53 ال%�جع ال�اب`، صال! ء الbاني، أح�� ب
س�hعة، ال
ج�  في القان
ن ال! ائي ال0اص،  )3(
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  ج�$�ة ع�م ال&��$ح أو ال&��$ح الVاذب :ال��&لVات: الف�ع ال`ال'

       Cح >ع�̂e&اتل2ال%%& الc اء��ع اهك�س ال&ي القان
ن�ة اآلل�ات ب�� م� وقائي كإج� ئ�w  اال! ال%

أتي الف�اد، ل%Aاف�ة  ال%&�Cة األم3 اتفا�Sة م� )39/5( ال%ادة ه2 أوص< ل%ا س&!ا2ةإك اإلج�اء -اه ̂و

�: "أنه ىلع نe< ال&ي 2003لعام  الف�اد ل%Aاف�ة[Pف في دولة كل ت��ار إلق فعالة ن]3 إن�اء [

مالئ%ة  عق
jات ىلع وتP; ال%ع���P الع%
م��� ال%
�ف�� شأن ي،لالCاخ اهلقان
ن وفقا ال%ال�ة ال-مة

  ."االم&bال على عCم

�ع قام ما 
هو         � 06/01ه رق3 ومAاف�& الف�اد م� ال
قا>ة قان
ن  في فعال ب&!��Cه ئ�w  اال! ال%

Ceة ض%ان ق�� ة اهن وص
ن  العامة، cاتل%%&لل وح%ا>ة الع%
م�ة، وال�?ون  ال��اس�ة ال��اة في ال�فا

 الف�اد م� ال
قا>ة قان
ن  م� 36 ال%ادة ن;عل�ه  أكC ما 
هو  .الع%
م�ة 2الC0مة ف��لال%A األش0اص

�و� ت&X%� ال&ي هومAاف�&�   .)1(ال!̂�%ة -ههل القان
ني ال,�Pان الك&%ال اهت
اف�  ال
اج+ ال

�A%^ه  وPع �!Pات یcاذب 2ال%%&لcح ال�̂e&ح أو ال�̂e&م الCع wل أن م0الفة ه-ا االل& ام أ
الق

�وع�ا>ة م� الف�اد ال
قم� قان
ن  37ال%ادة (  ث,
ت �Sام ج̂�%ة أخ�H ت&عل` 2اإلث�اء غ�� ال%

  .)2()06/01ومAاف�&ه 

�ح الcاذب 2ال%%&لcات ت
 عل�ه و ̂e&ح أو ال�̂e&م الCة ع%�  :ف� األر:ان ال&ال�ةای�Pغي ل�hام ج̂


ن : ج�$�ة ع�م ال&��$ح أو ال&��$ح الVاذب :ال��&لVاتفي صفة ال"اني  -1A< ي أنX&تق

+cت��ح الcاذب 2ال%%&لcات م
�فا م̂e&ح أو ال�̂e&م الCة ع%�
صا  هع%
م�ا دون ت�CیC ج̂eخ

�ح 2ال%%&لcات، وقC حCدت ال%ادة  297/04عC إلغاء القان
ن رق3 ̂e&ن  )06(وال%&عل` 2ال
م� قان

�ح 2̂e&لفة 2الA%ات الfاف�&ه الفAقا>ة م� الف�اد وم
  .%%&لcات و:� �ات ذلsالال

 ال-ی� ع%
م���ال ال%
�ف�� م� فfة على القان
ن  ذات م�) 4( ال%ادة نe< فقC ذلs ومع    

�ح ل
اج+ >X0ع
ن ̂e&ة وأحال< ال��P3 2ال�[P&ة إلى ال�hلل�. 


مة ورئ�� وأعXائه، الCس&
رw  ال%!ل� رئ�� ال,�ل%ان، أعXاء ال!%ه
̂رة، رئ��: األولى الفKةAال� 

 .ال
الة القPاصلة، ال�ف�اء، ال! ائ�، بsP م�افm ال%�اس�ة، م!ل� رئ�� وأعXائه،

 .ال%P&�0ة ال%�%�ة ال�ع,�ة ال%!ال� وأعXاء رؤساء: ال`ان(ة الفKة

 .القXاة: ال`ال' الفKة

                                           

  .53-52ص  ال�اب`، ن
ال، ال%�جع م�ع
دان ة،���Mاوw ل�ل )1(
 .102 `، صأمال >|�� ت%ام، ال%�جع ال�اب) 2(
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 .)1(الع%
م��� ال%
�ف�� م� �قىت ما كل: :عة�اال الفKة

�ح ت&لقى ال&ي ال!هات أما    ̂e&الCفق ، >eقا>ة م� الف�اد ) 4( ال%ادة عل�ها ن
م� قان
ن ال


ن  ح�� ،ومAاف�&هA< ح�̂e&ئ�� أمام ال� الbالbة، والفfة األولى الفfة 2%%&لcات لعل�اا لل%�A%ة األول ال

�ح̂e&ن ال
A^ة أمام وfة اله��P]
 ال%!ال� وأعXاء رؤساء 2%%&لcات ومAاف�&ه الف�اد م� لل
قا>ة ال

 .)2(ال%P&�0ة ال%�%�ة ال�ع,�ة

�ح ب&لقي ال0%
لة ال!هة ت�CیC أغفل القان
ن  أن إلى اإلشارة ت!Cر       ̂eئ�� ت� لل%�A%ة األول ال

�ح
ن  القXاة نأ العل3 مع ل%%&لcات،2ا العل�اe< 3اتهcأمامه 2%%&ل 
  .الفfة یP&%ي إلى ه-ه وه


ن على إحHC : ج�$�ة ع�م ال&��$ح أو ال&��$ح الVاذب :ال��&لVاتفي ال�Nx ال�اد   -2A^و


رت��eه%ا ال:  


رة ام&Pاع ال%
�ف ع� اك&&اب ال&: ع�م ال&��$ح :ال��&لVات -أeي ه-ه الX&ح وتق�̂e

) 36(2ال%%&لcات لHC ال!هة ال%ع�Pة وذلs 2عC مXي ال%Cة القان
ن�ة وال%�Cدة 2�ه̂�� ح�+ ال%ادة 

�ح 2ال4�ق القان
ن�ة̂e&ي 2الPال%ع �  .)3(م� قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه وذلs 2عC ت-:�

�ح وهي ال�الة ال&ي ال >%&Pع ال%
�ف م� خاللها ع: ال&��$ح الVاذب :ال��&لVات - ب̂e&ال �

��ات غ�� :املة أو غ�� ص���ة أو خا[fة أو یCلي ع%Cا 2%الح]ات خا[fة ̂eم 2إدالء ت
وdن%ا >ق

  .)4(أو خ�ق االل& امات ال&ي >ف�ضها عل�ه القان
ن 

�  في -2Eال�ع Nxات ال�Vاذب :ال��&لV$ح ال��$ح أو ال&��ة : ج�$�ة ع�م ال&%�تع&,� ه-ه ال!̂

� تع%C ،ع%C>ةePامها ع�hل ��&��ح الcاذب >̂e&ح أو ال�̂e&م الCمي ع
وjال&الي  ،ال%
�ف الع%


دeمق ��ح ن&�!ة إه%ال غ�̂e&م الCامها في حال :ان ع�S ر
e&فال ی.  

  &!ام اإل:الغ عN تعارض ال��الحإلج�$�ة إخالل ال��Oف الع��مي :: الف�ع ال�ا:ع

أشارت  وقCاد ومAاف�&ه، م� قان
ن ال
قا>ة م� الف�) 34(وهي ج̂�%ة م�&�Cثة %2
ج+ ن; ال%ادة 

م�  )34(م� قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه 2عCما أحال< عل�ها ال%ادة ) 08(إل�ها أحAام ال%ادة 

�ع أحال إلى ن; ال%ادة �� إلى أن ال%��
د ه
 اإلشارة إلى ) 09(نف� القان
ن، ونeا، ألن ال%ق
سه

                                           

�ح تX0ع ال&ي الفfات ج%لة حCدت ال&ي 06/01 رق3 قان
ن ال م� 6 ال%ادة ن; راجع )1(̂e&ات، للc2ال%%&ل C ̂%ل ولل�eل م� ال&ف
 عCم ح
�ح̂e&ح أو ال�̂e&اذب الcات، الcاني: جعرا 2ال%%&ل%bح فا[%ة، ع�̂e&ات الcاف�ة كآل�ة 2ال%%&لA%الف�اد ل  wائف ع� اإلدار�
 الع%
م�ة ال

  .2011ال! ائ�،   وزو، ت� w  م
ل
د مع%�w، جامعة ال��اس�ة، والع%
م ال�ق
ق  �ةلك ال%اج�&��، شهادة ل�Pل م-:�ة للCولة،
  .53ص  ال�اب`، ن
ال، ال%�جع م�ع
دان ة،���Mاوw ل�ل )2(
 .م� الف�اد ومAاف�&ه ال%&عل` 2ال
قا>ة 06/01م� القان
ن رق3 ) 36(ال%ادة ) 3(
 .54ص  ال�اب`، ن
ال، ال%�جع م�ع
دان ة،���Mاوw ل�ل )4(
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ع%
مي 2إخ�ار ال�ل4ة ال�ئاس�ة ال&ي >X0ع 2اع&�ار ه-ه األخ��ة تل م ال%
�ف ال ) 08(ن; ال%ادة 

لها في حال تعارض< مeال�ه ال0اصة مع ال%eل�ة العامة أو :ان م� شأن ذلs ال&أث�� على 

م%ارس&ه ل%هامه 2�Aل عادw، وjال&الي ففي حال ام&Pاع ال%
�ف ع� ال& امه اإلخ�ار ات!اه رئ��ه 

م%ا ی?ث� على ح�اده ون اه&ه تعC  ؛عامةاإلدارw ع� :ل تعارض ب�� مeل�&ه ال0اصة وال%eل�ة ال

  . )1(م�ت�cا ل!̂�%ة تعارض ال%eالح

  عN ال��الح ال�&عارضة اإلخ)ارمفه�م ج�$�ة ع�م : أوال

ك%ا س,` ذ:�ه فإن ج̂�%ة عCم ال&,ل�غ ع� تعارض ال%eالح، هي ص
رة م� ص
ر ج�ائ3 الف�اد 

 wثة، أC�&�%ال wض في م�اولة  أناإلدار
، ح�� أص
لها̂�في لها >ق
دنا ح&%ا إلى تع إ[ار إ>!ادال0

� العال%ي ح
ل الف�اد ل�Pة  أولع�ف< �ال-w أكC على  2004م�ة م� خالل ال&
ص�ات ال�ئ���ة لل&ق̂

�ع إلمAان�ة ": نهأ�
مات تفع�ل الق
ان�� ال%&علقة ب&عارض ال%eالح 2%ا ف�ها الق
ان�� ال&ي تAعلى ال�


مي إلى م?س�ات الAف ال��

مةان&قال ال%Aها ال�cات ال&ي ت%&ل:��  .)2("ق4اع ال0اص أو إلى ال

 Cضفق� في أساسا ت&%bل واج�ات الع%
مي ال%
�ف ىلع هومAاف�& الف�اد م� ال
قا>ة قان
ن  ف

�ح̂e&اتل2ال%%& الc خ�ارdالح، تعارض ع� 4اتلال� وe%م ال� عCم ت!̂�3 خالل م� اهب اإلخالل ج

  .)3(ال%eالح تعارض ع� اإل2الغ

  ع�$5 تعارض ال��الحت: أوال


مي أو ش0;  Aه م�?ول ح��تعارض ال%eالح م4eلح >�&C0م ل
صف وضع ما >�&غل 


� 2ه وه
 خCمة P%م� االل& ام ال �Aماد>ة على الع Cائ
م?ت%� م
قعه ل&�ق�` مPافع ش�e0ة وع

  .ال%eل�ة العامة

 a���ه م
ض
�Mة" تعارض ال%eالح"و^%�A تع̂ �واس&قالل�ة ق�ار  2ال
ضع أو ال%
قف ال-w ت&أث


^ة ته%ه ش�e0ا أو أحC  م
�فPة ماد>ة أو مع�e0ل�ة شe%2 فة العامة��
، أقارjه أو )4(في ال

أصCقائه ال%ق���j أو عCPما ی&أث� أداؤه لل
��فة العامة 2اع&�ارات ش�e0ة م�اش�ة أو غ�� م�اش�ة أو 

 .2%ع�ف&ه 2ال%عل
مات ال&ي ت&عل` 2الق�ار

                                           

 .225ال%�جع ال�اب`، صال! ء الbاني، ال
ج�  في القان
ن ال! ائي ال0اص، أح�� ب
س�hعة،  )1(
�س، ب�) 2(j
Pcراسات، م�4عة تCاني للP,الل  :��وت، أح%C أب
د>ة وأخ�ون، ن]ام الP اهة الع�jي في م
اجهة الف�اد، مP]%ة ال�فا��ة الCول�ة، ال%

  .201بCون تا̂رخ، ص 
  .55ص ال%�جع ال�اب`،  ن
ال، م�ع
دان ة،���Mاوw ل�ل )3(
� ،سال3 حPان )4(eوسة: ثقافة الف�اد في م�� ال%�eام�ة، دار مPول الCة ،دراسة مقارنة لل�  .2003، القاه
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العام م�?ول�ة ض%ان عCم وج
د أw تعارض لل%eالح في األع%ال ال&ي  ی&�%ل ال%
�ف في ال%
قع


ن تعارض ال%eالح �اه�ا لل|�ان، أو مع�وفا في ال%!&%ع  ،>ق
م 2أدائهاA< م� ال�االت ال CیCففي الع

�ف ق�Xة واحCة ل&ه  ثقة ال%
ا[��P ل�� 2ال%
�ف وم?س�&ه cفي أن تA< �cف، ول�
ال%��� 2ال%

  .ال&Pف�-A: wل ف��+ بل في ال!هاز

�ف ��ه ال%eل�ة ال��e0ة لل�0;، أو مeالح : نهأعلى  آخ�ون وع�فه     �Pوضع ت wأ

ت�4jه به3 مeالح ش�e0ة أو ت!ا̂رة، ع� مeل�ة ال%
قع ال
��في ال-w  آخ̂��أقارjه، أو أش0اص 

 �A%< ���2 ،غله�دw إلى ی?ث� على الق�ار ال-w ی&0-ه ح&ى دون مالح]ة ه-ا ال&أث��، وj%ا ی?  أن>

 HCخل` ان�4اع ل��  . )1(2عCم ن اهة ه-ا ال�0; واس&قام&ه اآلخ̂


سع قان
ن تXارب ال%eالح في وال>ة ت�cاس     & ع�  اإلخ�ارفي تع̂�a عCم  األم̂��Aة̂و


مي أو ": ال%eالح ال%&عارضة ح�� >ع�فه على أنهAف ح�
تXارب ال%eالح >�eل عCPما >ق
م م

ل&عامل مع م?س�ة ما م� أجل ال�c+ ال%الي م�&غال ب-لs م�ePه أحC أف�اد عائل&ه ال%ق���j 2ا


ميA2("ال�(.  

  ��ف  م� اه�لع ال%eادق 2003لعام  الف�اد ل%Aاف�ة ال%&�Cة األم3 اتفا�Sة أن 2ال-:� ال!Cی]

إذ ، ال%eالح تعارضعلى  )8/2( ال%ادة نe< إذ ،هت!�م ل3 اهولPc الفعل -اهأشارت إلى  ئ� اال!

�فا دولة كل �عىت": جاء ف�ها] CPاء عX&ووفقا االق ªن األساس�ة ل%�اد
 ي إلى وضعلالCاخ اهلقان

�
ا أن الع%
م��� ال%
�ف��  ملت ون]3 تCاب��eة 4اتل�لل >ف�P4ة م� 3هل ما ع� ال%ع� خارج�ة أن

 مع ال%eالح في تفXي إلى تXارب قC ك,��ة، �ات أو مPافع̈و  وم
ج
دات تراواس&b%ا و��في وع%ل

 ".ع%
م��� ك%
�ف�� 3هامهم

�ع ال! ائ�w في ال%ادة �ال%&عل` 2ال
قا>ة م� الف�اد  06/01م� القان
ن رق3 ) 34(وع�فه ال%

 ،م� نف� القان
ن وjاس&ق�اء هاته ال%ادة) 09(ومAاف�&ه، ال%عCّل وال%&%3 ال&ي ت��لPا إلى ن; ال%ادة 

ا إذا هل >X0ع ال&ي ال�ئاس�ة 4ةلال� الع%
مي 2أن >0,� ال%
�ف & ملی: "أنهى لع تP;ن!Cها 

                                           

ال%ل&قى ال
[Pي مCاخلة 2 ال%�&�Cثة، ارw اإلدت!̂�3 عCم اإلخ�ار ع� تعارض ال%eالح :
س�لة ل%Aاف�ة ج�ائ3 الف�اد  ح%Cاش ش%� الCی� )1(
�ع ال! ائ�w  ح
ل̂�ال%P]3 م� ق,ل م0,� القان
ن واألم� اإلن�اني 2!امعة ح���ة  مHC فعال�ة مAاف�ة ج�ائ3 الف�اد ب�� االتفا�Sات الCول�ة وال&

  .4 ص ،2019��ف�w  7و 26ال! ائ� ی
مي ال�لف -ب� ب
علي

ر ب&ا̂رخ اة،هCیل رزق، تعارض ال%eالح وال%�ا2 )2(�Pر على ، 30/05/2018ت3 اال[الع ب&ا̂رخ ، 2016/ 08/02 م
�Pا�2 مقال م�ال

  :ال&الي
www.aman-palestine.org/.../82a9e9ba127041c707efb.  
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ن  �ةلال%e مع ال0اصة همeال� <تعارضA< شأن م� العامة، أو sذل � هامهل% هم%ارس& ىلع ال&أث�

  ".wعاد 2�Aل

 sل-jل وcاع فP&ف م� ام�
 ه�&لمe ب�� تعارض ع� ال�ئاس�ة ه4&لس إخ�ار ع� العام ال%

 ل!̂�%ة م�ت�cا وح�اده، فإنه >عC ه& اهون ه%لع ی?ث� على أداء أن هشأن م� العامة �ةلوال%e ال0اصة

  .)1(ال%eالح تعارض

یل& م ال%
�ف ": أنه ن!Cها تP; على ،م� نف� القان
ن  )08(ل�c 2ال�ج
ع إلى ن; ال%ادة    

ع لها إذا تعارض< مeال�ه ال0اصة مع ال%eل�ة Xالع%
مي 2أن >0,� ال�ل4ة ال�ئاس�ة ال&ي >0


ن م� شأن ذلs ال&أث�A< ل عادالعامة، أوA�
دة "� على م%ارس&ه ل%هامه 2eوهي ال%ادة ال%ق ،

  .)2( )34/1( 2اإلحالة الن م�&
اها ی4P,` ومع ن; ال%ادة

م%ا س,` ذ:�ه ن0ل; إلى تع̂�a تعارض ال%eالح ی&!�C في تعارض مeل�&�� أحCه%ا خاصة 

 H�2ال
ضع وان عCم  ال�ل4ة ال�ئاس�ة ال%�اش�ة ال&ا2ع لها إخ�ارعامة ی&ع�� ف�ها على ال%
�ف  وأخ

  .)3(الة ج ائ�اء%�الیP&ج عPه  اإلخ�ار

  أرxان ج�$�ة ع�م اإل:الغ عN ال��الح ال�&عارضة : ثان(ا

�عي، ال�:� ال: أرjعة أر:ان هيج̂�%ة عCم اإل2الغ تق
م على  إن�
w و �:� ال%ادw، الPال%ع �:� ،ال

 ع� اإل2الغ عCم ج̂�%ة متق
  اله �لوع2اإلضافة إلى ال�:� ال%ف&�ض ف�ها وه
 صفة ال%
�ف، 

  :اآلت�ة العPاص� ال%eالح إال ب&
اف� تعارض

  ج�$�ة ع�م اإل:الغ عN ال��الح ال�&عارضةفي ال�Nx ال%�عي  .1

�ع ال! ائ�w ال%ادة  اإل2الغن; على ج̂�%ة عCم ̂�م�  )34(ع� ال%eالح ال%&عارضة في ال&

 >عاق+ 2ال��� م� س&ة": جاء ف�ها، ح�� ال%&عل` 2ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه 06/01 القان
ن رق3

دج :ل م
�ف ع%
مي خالف أحAام 200.000دج إلى 50.00: أشه� إلى سP&�� وjغ�امة مال�ة م�

  ". م� ه-ا القان
ن  09: ال%ادة

�ع خ; ه-ه ال!̂�%ة 2عق
jات صارمة  أنن0ل; إلى  ،اس&ق�اء ال%ادة ال�الفة ال-:� خالل م��ال%

ضافة إلى الغ�امات ال%ال�ة، وذلs في حالة عCم �Sام ال%
�ف الع%
مي 2اإل ،وصل< إلى حC ال���

                                           

  .143 صال%�جع ال�اب`، ال! ء الbاني، ال0اص، ال
ج�  في القان
ن ال! ائي  أح�� ب
س�hعة، )1(
  .112 صال%�جع ال�اب`، هالل م�اد،  )2(
  .143 ، صال! ء الbاني، ال%�جع ال�اب`أح�� ب
س�hعة، ال
ج�  في القان
ن ال! ائي ال0اص،  )3(
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ن A^ل�ة العامة، وe%ال�ه ال0اصة مع الeتعارض م CPع لها عX0< ئاس�ة ال&ي�2إخ�ار ال�ل4ة ال

   .)  w)1ذلs م� شأنه ال&أث�� على م%ارسة مهامه 2�Aل عاد

  عارضةج�$�ة ع�م اإل:الغ عN ال��الح ال�&في  ال�Nx ال�اد  .2

م!�مة قان
نا >ق
م  ص
رع� تعارض ال%eالح في عCة  اإل2الغی&!�C ال�:� ال%ادw ل!̂�%ة عCم 


 ال&الي�Pف على ال�
  :بها ال%

  تعارض ال��ل�ة الXاصة لل��Oف مع ال��ل�ة العامة -أ


ن ال%
�ف في وض|�ة تعارض ال%eالح عCP ال&قاء مeال�ه ال��e0ة ال%�اش�ة وغ�� ال%�اش�ة A<


ن لل%
�ف العام و�ائف وأن�4ة أخ�H مع اA< Cف�-ها، فقPقها وت�h�&فل بc&الح العامة ال&ي یe%ل

ال&!ا̂رة 2أس%اء م�&عارة أو 2اس3  األع%الغ�� الع%ل ال
��في، :االس&b%ارات وال%قاوالت وم%ارسة 

م�ة ال&ي مع ال%هام وال
اج�ات الع%
  األن�4ةوالف�وع، وقC�< Cث وان تل&قي ه-ا  األص
لال وج أو 

  .)2(ی اولها


د بeد ال%قC�< 3ع ل��ال%&عل`  06/01م� القان
ن رق3 ) 08(ال%eالح في ال%ادة &عارض وال%

ن ه-ه ال%4eلح م�ن وقابل لل&أو^ل وال&ف��� ال%
سع، على ع�A ما 2ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه، أل

C�!اة،  تXد الق��ح  ه3أل م إذفي قان
ن اإلج�اءات ال! ائ�ة وال%&عل` ب̂e&ورة ال�X2عالمdرئ��  و

ال&ي أساسها ی&3 رد القXاة، أw حاالت  األس�ابل%eالح، وحCد بCقة لال%!ل� القXائي 2أw تعارض 

�سهتعارض ال%eالح، وه
 ما ل3 >A  ص عل�ها في ال%ادة
eP%الح الe%ة تعارض ال%�) 34(في ج̂

  . )3(ال%-:
رة أعاله

�ن مN شأن تعارض ال��الح ال� أن - ب�lعلى م�ارسة مهامه �Lف ال&أثO�  

�� 2اإلضافة إلى ذلs أن  يل&قاء ال%eالح وت4ا2قها غ�� :افإ&��ع >�ل
حCه ل�hام ال!̂�%ة، فال%


ن م� شأن تقا[ع ال%eل�&�� ال0اصة والعامة ال&أث�� في س�� مهام ال%
�ف العام 2�Aل عادA<w ،

ال ی?ث� في س�� اإلج�اءات وال%عامالت  ن تل&قي ال%eل�&�� ال0اصة والعامة ول�c ذلsأفقC�< Cث و 

  . ال&ي >ق
م بها ال%
�ف العام، وjال&الي ال وج
د لل!̂�%ة في ه-ه ال�الة

  

                                           

  .5 ص ،ال%�جع ال�اب` ،ح%Cاش ش%� الCی� )1(
  .101ص ، ال%�جع ال�اب` أمال >|�� ت%ام،) 2(
)3 (bم�ة"%اني فا[%ة، ع
�� ل%Aاف�ة الف�اد في ال
�ائف الع%̂cالح تe%م ال&,ل�غ ع� تعارض الC3 ع�م!لة ال��
ث والCراسات القان
ن�ة ، "ت!̂

  .485ص، 2017ال! ائ�، ج
ان ، 2العCد ، 6، ال%!لC 2 جامعة ال,ل�Cة ،وال��اس�ة
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  ع�م إخ)ار ال�ل-ة ال�ئاس(ة  - ت

، 2أنه اإلعالمأو  اإلخ4ارأو ال&,ل�غ أو  اإلخ�ار>0ل ال%
�ف الع%
مي ب
اج+  أنتق&Xي ال!̂�%ة 

�< Cق w-الح الe%اك تعارض للPضه ه�Cث أثPاء م%ارس&ه وم�اش�ته ل%هامه وو�ائفه اإلدا̂رة، وال-w ف

�ع %2
ج+ ال%ادت�� �ال%&عل` 2ال
قا>ة م� الف�اد  06/01م� القان
ن رق3  08و 34عل�ه ال%

  . ومAاف�&ه

�ع ال >!�م تعارض ال%eالح في حC ذاته، ��ح 2ه لل�ل4ة ال�ئاس�ة،  وdن%افال%̂e&م الCم ع�!<

ن هPاك تعارض لل%eل�ة ال0اصة لل%
�ف العام مع ال%eل�ة العامة P%2اس�ة أداء إذا :ا أخ�2%عPى 

�ع ش�[ا غا>ة في  وdن%ال�hام ال!̂�%ة،  يمهامه غ�� :اف�وه
 عCم إخ�ار ال%
�ف  األه%�ةی&4ل+ ال%

  . )1(العام رئ��ه اإلدارw به-ا ال&عارض

ل4&ه ال�ئاس�ة، فال >%�A م&ا2ع&ه 2!�م ال%
�ف العام إذا قام به-ا االل& ام وأعل3 س ذلs، أنمعPى 

تعارض ال%eالح ح&ى ول
 :ان هPاك ح�hقة تقا[ع لل%eل�ة ال0اصة مع ال%eل�ة العامة، و:ان م� 

 �على أداء ال%
�ف العام ل%هامه ال
��فة ألنه س��Pاز ل%eل�&ه ال  ال��ئشأن ه-ا ال&قا[ع ال&أث�

  . )2(م�الة

3.   �Eال�ع Nxالح ال�&عارضةج�$�ة ع�م اإلفي  ال��ال� Nالغ ع:  

�ح ب&عارض ال%eالح هي ج̂�%ة ع%C>ة إن̂e&م الCة ع%��� ف�ها ت
اف� القCe ال!Pائي  ،ج̂&�<

�ه العل3 واإلرادة، ح�� >ق&Xي العل3 ̂ePأنالعام 2ع  

ن ال!اني عال%ا 2أنه م
�فا ع%
م�ا :%ا هA<

ن >عل3 أوj ،2ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&هال%&عل`  06/01م� القان
ن رق3 ) ب/2( في ال%ادة إل�هم�ار 

ن أ2أنه م
ج
د في وض|�ة تعارض ال%eالح، أw تعارض مeل�&ه ال0اصة مع ال%eل�ة العامة، و 


ن عال%ا 2أنه م4ال+  أنم� شأن ه-ا ال&عارض ال&أث�� على س�� مهامه 2�Aل عادw، :%ا >!+ A<

� العل3 :%ا ه
 م,�� أعاله، 2إخ�ار ال�ل4ة ال�ئاس�ة، ورغ3 ذلs ام&Pع ع� إ2الغها، ePفإذا ان&فى ع

  . )3(ان&ف< ال!̂�%ة

                                           

  .7 ص ،ال%�جع ال�اب` ،ح%Cاش ش%� الCی� )1(
  .144 ، صال! ء الbاني، ال%�جع ال�اب`ل
ج�  في القان
ن ال! ائي ال0اص، أح�� ب
س�hعة، ا )2(
  .ال%&�Cة الف�اد األمX&3%� ال&Ceی` ب&�فm على اتفا�Sة ال% 2004 أف̂�ل 19، ال%?رخ في 04/128 ال%�س
م ال�ئاسي رق3) 3(
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�� ف�ها &���
ن ح�ة وم0&ارة أنأما اإلرادة cل في  ،تb%&%وال wك ال%اد
وقC ات!ه< إلى ارتcاب ال�ل

  . )1(ل& ام اإل2الغ ب&عارض ال%eالحdم0الفة واج+ و 

  ضةج�$�ة ع�م اإل:الغ عN ال��الح ال�&عار في ال�Nx ال�ف&�ض  .4

�� ل�hام ج̂�%ة عCم اإل2الغ ع� تعارض ال%eالح أن ی�تc+ ال!̂�%ة م
�ف عام &�، ال!̂�%ة>

 
ف� صفة ال%
�ف الع%
مي في ال!اني، على افهاته ال!̂�%ة ال تق
م م� أw :ان، وdن%ا یل م ل�hامها ت

 ���
 ال-w حCدته ال%ادة الbان�ة م� قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه، وه
 ال�Pصالال
eP  اX<أ

�w ح3A الP; ل��%ل :ل  ال!Pائي م� القان
ن ) 119(في ال%ادة e%ع ال���w، ح�� أ[ل` ال%e%ال

م%ا ت�< یCه م&ى :ان ال%ال ال%0&ل� م�ل%ا إل�ه �2,+  ،م
�ف أو م�&C0م ع%
مي >0&ل� ماال


مة ال ف�ق ب�� الCائ%�� مPه3 وغ�� الCائ ،و��ف&هAفي ال��
� إلى ج%�ع م��< ;Pوال ب�� وال ��%

   .)2(ذوw ال�` في ال%عاش وم� ال ح` له3 ��ه

ال%&عل` 2ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه ال%
�ف  06/01م� القان
ن رق3 ) ب/2(ولقC ع�ف< ال%ادة 

  :الع%
مي :%ا یلي


 في أحC ال%!ال�  - 01Xائ�ا، أو عXا أو ق �|�ا أو تPف�->ا أو إدا̂ر̂�:ل ش0; >�غل م�ePا ت

0&P%ع,�ة ال�، األج�أو غ�� مCف
ع  األج��ة، س
اء أكان مع�Pا أو مP&�0ا، دائ%ا أو م?ق&ا مCف
ع ال

� ع� رت,&ه أو أقCم�&ه[Pف ال�e2.  

:ل ش0; آخ� ی&
لى ول
 م?ق&ا و��فة أو و:الة 2أج� أو بCون أج�، و^�اه3 به-ه الeفة  - 02

لة :ل أو 2عg رأس%الها، في خCمة ه�fة ع%
م�ة أو م?س�ة ع%
م�ة، أو أ>ة م?س�ة أخ�H ت%لs الCو 

  . أو أ>ة م?س�ة أخ�H تقCم خCمة ع%
م�ة

03 -  3�[P&ع وال�̂�:ل ش0; آخ� مع�ف 2أنه م
�ف ع%
مي أو م� في حA%ه [�قا لل&

  .ال%ع%
ل به%ا

 31ال%&�Cة ل%Aاف�ة الف�اد ال%?رخة في  األم3م� اتفا�Sة ) أ/2(وه-ا ال&ع̂�a م�&%C م� ال%ادة  

 �j
  . 2003أك&

0&ل  رق3  األم�ف تع̂�a ال%
�ف العام ت%اما ع� تع̂�a ال%
�ف الع%
مي :%ا جاء في ̂و

فالقان
ن  ،ال%&X%� القان
ن األساسي العام لل
��فة العامة 2006ی
ل�
  15ال%?رخ في  06/03

                                           

  .8 ص ،ال%�جع ال�اب` ،ح%Cاش ش%� الCی� )1(

ر رح%اني )2(ePجع ال�اب`،م�  .89-  88ص ، ال%
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�ا م� مفه
م ال%
�ف العام :%ا ه
 مع�وف عل�ه في القان
ن اإلدارw، وه-ا ما ی,�ز �b: ائي وسعP!ال

Pل C:?   .ا ذات�ة قان
ن العق
jات̂و

 �ك%ا یCخل في ه-ا اإل[ار :ل م� >�%ل صفة ال%
�ف ال�A%ي و^قCe بهCه الفfة :ل ش0; أخ

�ع وال&P]�3 ال%ع%
ل به%ا̂�4P,` ه ،مع�ف 2أنه م
�ف ع%
مي أو في حA%ه [�قا لل& ا ال%فه
م -̂و

��� وال%Cن��� للCفاع ال
[Pي وال�Xا� الع%
م��̂Aم�� الع�C0&�%ن  ،�على ال
أما ال%�&C0م


ن ال%Cن�
ن للCفاع ال
[Pي فقC اس&Pb&ه3 ال%ادة�̂Aفة ) 02( الع���
م� القان
ن األساسي العام لل

ال%&X%�  2006ف,�ای�  28ال%?رخ في  A�<06/02%ه3 األم� رق3 إذ  ،الع%
م�ة م� م!ال ت4,�قه

���̂Aم�� الع�C0&�%ن األساسي العام لل
  .)1(القان

  عN ال��الح ال�&عارضة اإل:الغال�ق�رة ل"�$�ة ع�م العق�Dات : اثال`

�ع ال! ائ�w فعل عCم � ع� ال%eالح ال%&عارضة وق�ر له عق
jات %2
ج+ ال%ادة اإل2الغج�م ال%

�ع 2عق
jات  06/01م� القان
ن رق3 ) 34(�ال%&عل` 2ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه، وال&ي خeها ال%

لى الغ�امات ال%ال�ة، وذلs في حالة عCم �Sام ال%
�ف صارمة وصل< إلى حC ال��� 2اإلضافة إ

الع%
مي 2إخ�ار ال�ل4ة ال�ئاس�ة ال&ي >X0ع لها، عCP تعارض مeال�ه ال0اصة مع ال%eل�ة 


ن ذلs م� شأنه ال&أث�� على م%ارسة مهامه 2�Aل عادA^العامة، وw)2(.  

Pإلى س �: عق
jات مال�ة م� أخ�H و  &��و ق�ر لها عق
jات سال�ة لل�̂�ة تقCر 2ال��� م� س&ة أشه

م� ه-ا القان
ن، ح��  09: دج :ل م
�ف ع%
مي خالف أحAام ال%ادة200.000دج إلى 50.00

: >عاق+ 2ال��� م� س&ة أشه� إلى سP&�� وjغ�امة مال�ة م�: یلي على ما أعالهتP; ال%ادة ال%-:
رة 

  .)3("ه-ا القان
ن م�  09دج :ل م
�ف ع%
مي خالف أحAام ال%ادة 200.000دج إلى 50.00

dامXعائ�ات ج�ائ� الف�اد : الف�ع ال r)LUو�خفائهاج�$�ة ت   

ال! ائ�w، ال%&X%� قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه  06/01 رق3 قان
ن الم� ) 42(ال%ادة حCدت 

�ع ".....ت��لPا إلى وال&ي !̂�%ة ت,��g العائCات ال%�eلة م� ج̂�%ة الف�اد العام ل اإل[ار̂�ال&

�ر 389(م� خالل ال%
اد م� ال%
اد ال! ائ�w ، أw قان
ن العق
jات "ع%
ل 2ه في ه-ا ال%!ال ال%Aم (

                                           

�� ل%Aاف�ة الف�اد في ال
�ائف الع%
م�ة"عb%اني فا[%ة، ) 1(̂cالح تe%م ال&,ل�غ ع� تعارض الC3 ع�  .486 صال%�جع ال�اب`، ، "ت!̂
  .9 ص ،ال%�جع ال�اب` ،ح%Cاش ش%� الCی� )2(
  .ال%&عل` 2ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه 06/01القان
ن رق3 ) 3(
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�ر  389( إلىAن )7م
 اإلرهابال%&عل` 2ال
قا>ة م� ت,��g األم
ال وت%
^ل  05/01، و:-ا القان

  .)1(ومAاف�&ه%ا

  و�خفائهاأرxــــــــان ج�$�ة تr)LU عائ�ات ج�ائ� الف�اد : أوال

ال�:� ال%ف&�ض  أwج̂�%ة ت,��g األم
ال عCP ت
اف� و�Sام أر:انها :%ا تق&�Xه الق
اعC العامة  تق
م 

لل!̂�%ة أو ال!̂�%ة األصل�ة 2اع&�اره ال%Ceر ال%
لC للفعل ال!�مي وال-w على أساسه ت�Cد األر:ان 


w أخ��اPال%ع �:� .األخ�H وهي ال!̂�%ة األول�ة ث3 ال�:� ال%ادw ث3 ال

أن فعل ت,��g عائCات : و�خفائهال�ف&�ض ل"�$�ة تr)LU عائ�ات ج�ائ� الف�اد ال�Nx ا - 1


ص عل�ها 2ال%ادة eP%ا الP&ن  42الف�اد م�ل دراس
ال%&X%� قان
ن ال
قا>ة م�  01- 06م� القان


ص عل�ها في قان
ن الف�اد، ePأصل�ة م H�الف�اد ومAاف�&ه >�&CP إلى ت,��g عائCات ج̂�%ة أخ


ن ن ت3 ت,��g أمdو cرات نC0%ة ب�ع ال�Pلة م� جeال م�
ج̂�%ة ت,��g األم
ال ال&ي ت!C  أمام

�عي في ن; ال%
اد ��ر 389(ر:Pها الAر  389( إلى) م�Aن )7م
ال%&عل`  05/01، و:-ا القان

  .)2(ومAاف�&ه%ا اإلرهاب2ال
قا>ة م� ت,��g األم
ال وت%
^ل 

dو��وال%ادة ال! ائ�w م� قان
ن العق
jات ) �رمA 389(وج
د ج̂�%ة أول�ة >�&�ف م� ال%ادة  ن ش


ص عل�ها  �Sام ج̂�%ةی&3  ، ح&ى06/01م� القان
ن ) 42(ePة م%�ت,��g أم
ال م�eلة م� ج̂

، ج�Pة االم&�ازات غ�� ال%,�رة في م!ال الeفقات )25ال%ادة (2قان
ن الف�اد س
اء ج̂�%ة ال�ش
ة 

اص 0، ج�Pة االخ&الس 2الق4اع العام أو ال)30ال%ادة (، اس&غالل الPف
ذ )26ال%ادة (الع%
م�ة 

 .)3( )41و 29 ت��ال%اد(

�ع ال! ائ�w بCقة 2ق
له وdن   �>ع&,� ت,��Xا : "مفه
م ت,��g العائCات اإلج�ام�ة م�Cد م� ق,ل ال%

، :%ا ن!C أ>Xا تع̂�فا ..."لألم
ال ت�
^ل ال%%&لcات أو نقلها مع عل3 الفاعل أّنها عائCات إج�ام�ة

، إذ )4(ال%&عل` A%2اف�ة الف�اد 06/01رق3  م� القان
ن ) ز/02(اإلج�ام�ة في ن; ال%ادة  للعائCات

                                           


ر في ال!̂�Cة ال�س%�ة العCد 2015 ف,�ای� سPة 15 ال%
اف` ل/ه1436ر�jع الbاني عام  25 م?رخ في 15/06 القان
ن رق3) 1(�P%8(م وال ( 

ف,�ای�  6ال%
اف` ل/ ه1425ذw ال�!ة عام  27ال%?رخ في  05/01>عCل و ی&%3 القان
ن رق3  2015م عام 2015 ف,�ای� سPة 15 ب&ا̂رخ

ل اإلرهاب ومAاف�&ها 2005 سPة 
  .و ال%&عل` 2ال
قا>ة م� ت,��g األم
ال و ت%̂
  .ال%&عل` 2ال
قا>ة م� ت,��g األم
ال وت%
^ل اإلرهاب ومAاف�&ها 15/06 القان
ن رق3) 2(
 ال%ل&قى ال
[Pي ح
لمCاخلة 2، ف�اجي ع%اد الCی�، ال& ام ال! ائ� ب&!̂�3 ت,��g العائCات ال%�eلة م� ج�ائ3 الف�اد وف` االتفا�Sات الCول�ة )3(

 w��ع ال! ائ̂�ال%P]3 م� ق,ل م0,� القان
ن واألم� اإلن�اني 2!امعة ح���ة ب�  مHC فعال�ة مAاف�ة ج�ائ3 الف�اد ب�� االتفا�Sات الCول�ة وال&
  .7 ص ،2019��ف�w  7و 26ال! ائ� ی
مي ال�لف -ب
علي

2006��ف�w  20ال%?رخ في  06/01القان
ن  )4( %X&%اف�&هالAقا>ة م� الف�اد وم
 .� قان
ن ال
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العائCات اإلج�ام�ة :ل ال%%&لcات ال%&أت�ة وال%&�eل عل�ها 2�Aل م�اش� أو غ�� : " تP; على أن

  . ، واص4لح على اس&ع%ال م4eلح عائCات ج�ائ3 الف�اد"م�اش� في ارتcاب ال!̂�%ة


ر ال&�اؤ   bة األصل�ة ی%�ل 2اع&�ار أن ج̂�%ة ت,��g عائCات الف�اد تعC ج̂�%ة ت�|�ة لل!̂

�� صCور ح3A 06/01ال%�Cدة 2قان
ن الف�اد &�أر:ان ال!̂�%ة  إث�ات يللقاض أم 2اإلدانة، فهل >

  .)1(وال&�|�ة في م�اك%ة واحCة وح3A واحC؟ األصل�ة

�ر م�  2389ال�ج
ع لل%ادة  :�خفائهاو ال�Nx ال�اد  ل"�$�ة تr)LU عائ�ات ج�ائ� الف�اد  - 2Aم

م� قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه، ن!Cها وسع< م�  42ال%ادة  إل�هاال&ي ت��لPا  قان
ن العق
jات

�ا� ت,��g عائCات الف�اد ح�صا مPها على تغ�4ة :افة Pة لCیCر ع
م!ال ال&!̂�3، بePها على ص

مي، ن&Pاول ��%ا یلي ص
ر ه-ا ال�ل
ك اإلج�امي، ث3 أن%ا� ال�ل
ك اإلج�امي، وم�ل ال�ل
ك اإلج�ا

  .م�ل ه-ا ال�ل
ك

�ت ال%ادة : ال�ل�ك اإلج�امي-أeر 389(ح�Aات ) مj
سا2قة ال-:�  ال! ائ�w م� قان
ن العق

  :هي ص
ر أساس�ة ةال�ل
ك اإلج�امي في أرjع

ل
[�Pة ال%�eلة م� 2ع%ل�ات ت�
^ل الع%لة ا >قCe 2ال&�
^ل ال�hام: ت��$ل ال��&لVات أو نقلها -

ما >ع,� عPه (ج̂�%ة م� ج�ائ3 الف�اد إلى م!
ه�ات أو ل
حات ̂ز&�ة أو عقارات أو إلى ع%لة ص|�ة 

  .)2()ب&�
^ل الع%لة ال
[�Pة إلى ع%الت أجP,�ة

��ة :ان >ق
م ال%&ه3 ب&�
^ل ال%ال ال%&أتي م� ج̂�%ة  �e%ات ال
Pل 2اس&ع%ال الق^

ن ال&�A< Cوق

،��أ 2ال,لCان ال&ي (�لي أو أجP,ي 2عC أن >0&ل` معامالت ت!ا̂رة وه%�ة م إلى ح�اب آخPات ت:�ش

 ��,ي مل!أتع&,̂Xب ال��ون�ة حCیbة)لل&ه&cام وسائل الC0&ل غال�ا 2اس^
&3 ال&�  مbل ال�
^ف< ،)3(، ̂و

(Swift)   ض م��ال&ي ت%&از 2ال��عة وال�̂�ة ال%4لقة أی� >ق
م ال,sP ب&Pف�-ها دون مع�فة الغ


^لال&�.  

                                           

)1(  H�
نة ل!Pا>ة أو ج�Pة أصل�ة عادت على الفاعل 2فائCة وه-ا  إب�ازفي :ل األح
ال البC م� " :أنه ،"أح�� ب
س�hعة" األس&اذیA%األر:ان ال
 ."في ج̂�%ة م� ج�ائ3 قان
ن الف�اد 2اإلدانةفي حالة انعCام ح3A الPهائي 

، 2جامعة ل%�� د2اغ�� س�P،  a�4ل درجة د:&
راه لج̂�%ة ت,�g األم
ال وس,ل مAاف�&ها في ال! ائ�، أ[�وحة  ع,C ال�الم ح�ان، )2(
 ،� .121 ، ص2016-2015ال�Pة ال!ام|�ة ال! ائ

 .402 أح�� ب
س�hعة، ال
ج�  في القان
ن ال! ائي ال0اص ال%�جع ال�اب`، ص )3(
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�وني لألم
ال أی� أص�ح >%�A ت�
^ل األم
ال أو  &cل االل^
بل أص�ح هPاك ما >�%ى 2ال&�

�"ال%%&لcات إلى الع%لة االف&�اض�ة  
̂c&�,ن�<،" ال� وال&ي لها �S%ة خ�ال�ة في العال3 االف&�اضي لالن&

 w��ع ال! ائ�  .)1(وقC ت3 ت�̂�3 ال&عامل بها م?خ�ا م� ق,ل ال%

ي ان&قال األم
ال وال%&�eالت م� مل�cة أو مAان إلى آخ� س
اء :ان ماد>ا أو 2أ>ة ��عP أما الPقل

� ال4�ق ش�
عا bم� أك Cع< w-الح ال!%ارك والeم HCح بها ل�̂e&للع%الت دون ال +�وس�لة، :ال&ه̂

�وعة�  .لPقل األم
ال غ�� ال%


د: إخفاء أو ت��$ه ال-U(عة ال�v)v(ة لل��&لVات -eف  ال%ق�ال4,�عة ال��h�hة هPا مPع :

ق&Xي اإلخفاء صCور سل
ك ا>!ابي م� ال!اني في شAل ح�ازة  لل%%&لcات أو مCeرها أو ح�:&ها، ̂و

Cاع أو ت�
^ل أو اس&b%ار أو یاألم
ال أو ت�ل%ها، وعلى ذلs الCور ال-w >ق
م 2ه ال,sP في تلقي أو إ

�ائ3 الف�اداس&C0ام األم
ال أو ال%&�eالت الPات!ة ع� ن�ا� إج�امي ال%�ت�� !2.  

�%ل اإلخفاء 2عg ال�ل
:�ات غ�� ال%اد>ة :اس&C0ام اس3 غ�� ح�hقي في ش�:ة  < Cا ق%:

�:ات ال
اجهة وال&ي تع�ف  إدخال، أو )2(وه%�ة�ال%%&لcات أو األم
ال في رأس%ال ما >4ل` عل�ه 2

�وع مع اض4العها 2%هام غ�ل األم 2أنها��أ م� أجل هCف ون�ا� قان
ني ومPات ت:�
ال ن]�ا ش

�وعة :ان تق
م ب& و^� ال%�&CPات �ل�hامها 2%ه%ة ال
س�� في ت�
^ل األن�4ة اإلج�ام�ة إلى أم
ال م

�[ة م� صفقة ت!ا̂رة إلث�ات�  .)3(أن األم
ال دخل< لل

      ��و�Mة ل%%&لcات غ��
د 2ه تغ��� [,�عة ه-ه األم
ال 2اصP4اع م]ه� ال%eه ال%ق^
أما ال&%

�وعة، وم� أمbُلة �ه م 
وال-w ی&%bل في إیCاع أم
ال غ�� ن]�فة في " الق�ض مقابل ال��اب"ال&%̂

ح�اب بcPي خارج ال�الد >�A 2الع%لة الe|�ة 42,�عة ال�ال، مع اس&C0ام رص�C ذلs ال��اب 

�
ل على ق�ض في بلC آخeان لل�%X4(ك(.  


د 2اك: ��لة عN ال"�$�ة&اك&�اب أو ح(ازة أو اس&�Xام األم�ال ال� -eات ال%قcاب ال%%&ل�&


ل على سCP مل�cة ال%%&لcات مه%ا :ان< ال4̂�قة، أما ال��ازة ف&عPي االس&bfار 2ال�يء على eال� 
ه

                                           

ـــة ل�ـــPة ) 113(ال%ـــادة  )1( ـــة، العـــCد 2017د>�ـــ%,�  30الeـــادر فـــي  2018مـــ� قـــان
ن ال%ال� �ـــة ال! ائ̂ ـــCة ال�ســـ%�ة لل!%ه
̂ر �لعـــام  77، ال!̂
2017. 


رات ̂ز� ال�ق
�Sة، )دراسة مقارنة(س%� فای  إس%اع�ل، ت,�g األم
ال  )2(�Pان�ة�4عة ال، مbوت،، ال� .96 ص ،2011 ب�
�ع ال"2اخ
^ا،  إد̂ر� )3(̂��لة م!لة ال�ق
ق والعل
م ال��اس�ة، ، "! ائ�w أحAام مAاف�ة ج̂�%ة ت,��g األم
ال في ال&Pجامعة خ،  ،�العCد ال! ائ

 .224، ص 2016ج
ان ، 06
ــة العامــة )4( �لل�ــ?ون القXــائ�ة والقان
ن�ــة بــ
زارة  دلPــCة ســام�ة، �ــاه�ة ت,�ــ�g األمــ
ال ومAاف�&هــا وال
قا>ــة مPهــا، ن�ــ�ة القXــاة، الeــادرة عــ� مCی̂

  .217ص، 2005، 60العCل، العCد 
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س,�ل ال&%لs وال]ه
ر e2فة ال%الs أو ال��4�ة الفعل�ة ال&ي ت&�ق` ب
اس4ة م�اش�ة أع%ال >ق
م بها 

�ف فe&ات والcاس&ع%ال ال%%&ل 
  .)1(�هاعادة ال%الs، أما االس&C0ام فه

ال�%ارxة في أ  مN ال"�ائ� ال�ق�رة وفقا له|ه ال�ادة أو ال&�ا�\ أو ال&آم� على ارتVابها أو  -

ت%&C ج̂�%ة : م�اولة ارتVابها وال��اع�ة وال&��$r على ذل� وت�هLله و�س�اء ال�%�رة :%أنه


w ساه3 في أ>ة ت�ت��ات أو إج�اءات وفيPال إلى :ل ش0; [,�عي أو مع
أw م�حلة  ت,��g األم


رة ال!�م�ة ال&ي >!�w على أساسها في غال+ األح�ان م&ا2عة )2(م� م�احل ت,��g األم
الeوهي ال ،

sر[ة في ذل
��ة، إذا ما :ان< م&�e%العامة  ،)3(ال%?س�ات ال%ال�ة وال Cاع
وت4,` على االش&�اك الق


ص عل�ها في 2ال%ادةeP%ات )42( الj
�s وف` ال%ادة  خ->أ، :%ا ال! ائ�w  م� قان
ن العق̂�ح3A ال

  .ال! ائ�w  م� قان
ن العق
jات) 43(

:%ا ت4,` الق
اعC العامة ال%&علقة 2العل3 2ال]�وف ال��e0ة وال%
ض
�Mة للفاعل األصلي،      

�s ال%ادة ̂�، أما ال&�̂�g ال! ائ�w  م� قان
ن العق
jات) 44(وتأث��ها إ>!ا2ا أو سل�ا على معا�Sة ال

م� ) 41(� االش&�اك الع&�ار أن ال%��ض س
اء ح�+ الق
اعC العامة وفقا لل%ادة فه
 ص
رة م�&قلة ع

�ر 389( أو ح�+ ال%ادة ال! ائ�w  قان
ن العق
jاتAات ) مj
>ع&,� فاعال ال! ائ�w، م� قان
ن العق

أصل�ا و^عاق+ على ال&�̂�e2 gفة م�&قلة ح&ى ول
 ام&Pع ال%��ض ع� ارتcاب الفعل ح�+ ال%ادة 

  .ال! ائ�w  ان
ن العق
jاتم� ق) 46(


ر أن ال�0; ال-w اع&اد أن ی&
س� ب�� ال�اشي وال%�ت�ي مقابل ع%
لة مع e&وم� أجل ه-ا ن

�اء عقارات تق
م في حقه وصف جPح �عل%ه 2أن ال%
�ف الع%
مي ال%�ت�ي >ق
م ب&,��g األم
ال 2

  .دم� قان
ن الف�ا) 42(ال%�ار:ة في ت,��g عائCات الف�اد 2%فه
م ال%ادة 

إن م�ل ال�ل
ك اإلج�امي في ج̂�%ة ت,��g األم
ال هي :ل األم
ال : م�ل ال�ل�ك اإلج�امي- ب

ال%&أت�ة م� ارتcاب ج̂�%ة وت�%ل األم
ال ال%Pق
لة وغ�� ال%Pق
لة :األم
ال ال%اد>ة مbل ع%ل�ات 

g األم
ال :ل ، إذ >a�A :%�ل ل!̂�%ة ت,��)4(ال&�
^ل أو الPقل للعائCات اإلج�ام�ة :ال%!
ه�ات مbال

  .)5( ما ت�eل م� جPا>ة أو ج�Pة، أ>ا :ان ن
عها

                                           

 .97، صال%�جع ال�اب`س%� فای  إس%اع�ل،  )1(
�ر 389(اس&ق�اء الفق�ة األخ��ة م� ال%ادة  )2(A4ل�ات وفي ال%فا¨�3 )مe%اس` في الPم تCا وعXاقPز ت�. م� قان
ن العق
jات ال! ائ�w ی,

� .404، ال%�جع ال�اب`، ص ال! ء األول  في القان
ن ال! ائي، أح�� ب
س�hعة، ال
ج� :أن]
�ع ال! ائ�w، دار الهالل للC0مات اإلعالم�ة، القاه�ة،  )3(̂� .59 ، ص2011ن,�ل صق�، ج�ائ3 ت,��g األم
ال في ال&
 .85 س%� فای  إس%اع�ل، ال%�جع ال�اب`، ص )4(

رات ال�ل,ي ال�ق
�Sة، ب��وت ،)رنةدراسة مقا(ناذر ع,C الع̂   شافي، ت,��g األم
ال  )5(�P48 ، ص2001، م. 
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د 2ال%%&لcات وال عائCات ال!̂�%ة ال 2قان
ن eف ال%ق��ع ال! ائ�w ل3 >ع�وال%الحm أن ال%

ال%&عل` 2ال
قا>ة م� ت,��g األم
ال، بل اك&فى 2الP; في قان
ن  05/01العق
jات وال 2القان
ن 

أw ن
ع م� األم
ال ال%اد>ة وغ��  ،"مCل
ل ل%فه
م األم
ال  2إع4اء اباإلرهت,��g األم
ال ومAاف�ة 

�ون�ة أ>ا :ان شAلها&cك االل
Aeثائ` أو ال
  ." ...ال%اد>ة، ال%Pق
لة وغ�� ال%Pق
لة، وال

فا ول
 د�Sقا  06/01 رق3 قان
ن الن!C أن  ،نه 2ال%قابلأإال   �ال%&X%� 2قان
ن الف�اد تX%� تع̂

:ل ال%%&لcات ال%&أت�ة أو  2أنها": ع�ف< العائCات اإلج�ام�ة) ز /2(ل%ادة إذا أن ا: لل%4eل���

، ث3 بPف� ال%ادة ع�ف ال%%&لcات )1("ال%&�eل عل�ها 2�Aل م�اش� أو غ�� م�اش� م� ارتcاب ج̂�%ة 

س
اء :ان< ماد>ة أو غ�� ماد>ة، مPق
لة أو غ�� مPق
لة، مل%
سة أو  أن
اعهاال%
ج
دات A2ل " :2أنها

  ."ل%
سة، وال%�&CPات أو ال�CPات القان
ن�ة ال&ي تb,< مل�cة تلs ال%
ج
دات أو وج
د ح` ف�هاغ�� م


ص عل�ه 2قان
ن الف�اد مع ال
ارد 2قان
ن ت,��g األم
ال ن!C أن eP%ات الcال%%&ل a�وj%قارنة تع̂

� تف�eال وتX%� م4eل�ات قان 05/01 رق3 م� القان
ن  )4/1(ال&ع̂�a ال
ارد 2ال%ادة bن�ة أك


��ة (عل%�ة د�Sقة �e%وال ���ة أو ش�Aات ال�ف�e%ال، االئ&%انات ال
�وني أو ال�ق%ي لألم&cل االلA�ال


ر وال
سائل ) وال�
االت واألسه3 واألوراق ال%ال�ة وال�CPات والc%,�االت وخ4ا2ات االع&%ادeوهي ال

4eع اس&ع%ال م��� 2اع&�ار أن ال%eال ال ال�b%2( ... "2%ا ف�ها" لح ال&ي جاءت على س,�ل ال(.  

�  ل"�$�ة تr)LU عائ�ات ج�ائ� الف�اد .3Eال�ع Nxو�خفائهاال�   

العPاص� ال%اد>ة ال&ي تX0ع لP; ال&!̂�3، بل أن تCeر ه-ه  إت�انال تc&%ل ال!̂�%ة ل%!�د 

  .األفعال ع� إرادة فاعلها


�Mه العام وال0اص،وتع&,� ج̂�%ة ت,��g األم
ال ج̂�%ة قCe>ة ت&4ل+ ت
اف� القCe ال!PائPي ب 


 ال&الي�Pعلى ال:  

  ة%�فأما القCe العام فه
 عل3 ال!اني 2أن ال%%&لcات م�ل ال!̂�%ة عائCات م�eلة م� ج̂

 .ش��Mة العائCات اإلج�ام�ة إضفاءم� ج�ام الف�اد، وات!اه إرادته إلى 

                                           

�ع ال! ائ�w وقع في خل� 2اع&�اره انه :ان عل�ه  )1(�:%ا جاءت 2ه ال%ادة ، تع̂�a للعائCات ال%&أت�ة م� ج�ائ3 الف�اد إع4اء األجCرهPا ال%
 .العامالقان
ن ه
 قان
ن خاص ول�� 2 أنس�%ا ال ومAاف�&ه الف�اد ال
قا>ة م� م� قان
ن  42

 .406ال%�جع ال�اب`، ص ال! ء الbاني، أح�� ب
س�hعة، ال
ج�  في القان
ن ال! ائي ال0اص،  )2(
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 ما >4ل` على ت�%�&ه 
2ال�اع� على  وأما القCe ال!Pائي ال0اص فه
 تع%C ن&�!ة مع�Pة، وه

ه  أما ،ال!̂�%ة أw الغا>ة م� ت�
^ل ال%%&لcات ونقلها 
�وع أو ت%̂�إخفاء ال%Ceر غ�� ال%

  .)1(ال%Ceر

� العق :ثان(اDج�ائ� الف�ادل ال�ق�رة ات Nلة ع�العائ�ات ال�� r)LUة ت�$�"  


ء على العقXف ن�ل� ال

 سjرة ات�اد م� !̂�%ة ت,��g العائCات ال%�eلة ع� ج�ائ3 الف�ل ال%ق

ة، خالل ال&4�ق إلى العق
jات ال%ق�رة لألش0اص ال4,�|�ة  
̂Pاآلتيوال%ع::  

  ال�(اسة العقاب(ة لألشXاص ال-U(}(ة .1

�ع ال! ائ�w في ال%
اد م� ال%ادة أ��ر 389(ف�د ال%Aر  389(إلى ) م�Aات  )7مj
م� قان
ن العق

،w�3 مع ئي ج̂�%ة ت,��g األم
ال ت&القائ%ة [
^لة للعق
jات ال
اج+ ت4,�قها على الXالع�� ف ال! ائ

[,�ع&ه3 وذلs ب&���� ال! اءات، ت%اش�ا مع ما نe< عل�ه االتفا�Sات الCول�ة ال%eادق عل�ها م� 

�وع  )3/4(ال! ائ�، ح�� نe< ال%ادة �م� اتفا�Sة األم3 ال%&�Cة ل%Aاف�ة االت!ار غ�� ال%

كل [�ف أن >X0ع ارتcاب :" أنه على)2( 1988لعام ف��Pا ال%PعقCة 22الC0%رات وال%?ث�ات العقل�ة 


ص عل�ها في الفق�ة األولى م� ه-ه ال%ادة ل! اءات ت�اعي ف�ها ج�امة ه-ه ال!�ائ3 eP%ائ3 ال�ال!

  .)3("كال�!� وغ��ه م� العق
jات ال�ال�ة لل�̂�ة، والغ�امة ال%ال�ة وال%eادرة 

  العـــق�Dات األصل(ة  . أ


ص عل�ها في ال%ادة  >X0ع ت,��g عائCات ج�ائ3 الف�اد      eP%ات الj
�ر 389(للعقAم� ) 1م

م� قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه، أی� ) 51( ةداوما 2عCها، و:-لs لل% ال! ائ�w قان
ن العق
jات 

�ع في العق
jات ما ب�� تلs ال%ق�رة لل&,��g ال���� أو ال%�Cد، ومPه تعاق+ ال%ادة � 389(مّ�  ال%

�رA1م ( 

ات ) 10(إلى ) 5(م�تc+ ال&,��g ال���� 2ال��� م�  ال! ائ�j wات م� قان
ن العقPس

  .مل�
ن إلى ثالثة مالی�� دیPار ج ائ�w ت&�اوح ب�� وjغ�امة مال�ة 

�ر 389(تP; ال%ادة و     Aات ) 2مj
>عاق+ م�تc+ ج̂�%ة " :على أنه ال! ائ�w م� قان
ن العق

إذا :ان ال!اني مع&اد على ارتcاب ج̂�%ة (  :ل�ةت,��g األم
ال ال%ق&�نة 2]�ف م�Cد م� ال]�وف ال&ا

إذا  -إذا ارتc,< ال!̂�%ة 2اس&ع%ال ال&�ه�الت ال&ي >%�Pها له ن�ا[ه ال%هPي  -ت,��g األم
ال 

                                           

  .10 ال%�جع ال�اب`، صف�اجي ع%اد الCی�،  )1(
)2(  ��وع 2الC0%رات وال%?ث�ات العقل�ة ال%,�مة 2ف��Pا في د>�%,�م� ق,ل عل�ها  ال%eادق 1988إتفا�Sة األم3 ال%&�Cة ل%Aاف�ة اإلت!ار غ�� ال%

 � .1995-01-28 ب&ا̂رخ %295/41
ج+ ال%�س
م ال�ئاسي رق3 ال! ائ
�وم عادل، ج̂�%ة ت,��g األم
ال  )3(Aة،)دراسة مقارنة(عCیC!̂رة ، دار ال!امعة الCPAاإلس  ،�e215- 214، ص 2015م. 
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ات إلى ، )ارتc+ ال!اني ال!̂�%ة في إ[ار ج%اعة إج�ام�ةPس ��فإنه >عاق+ عل�ها 2ال��� م� ع

�� سPة، وjغ�امة مال�ة قCرها أرjعة ̂�  .)1("مالی�� دیPار ج ائ�w ع

ج̂�%ة ت,��g  أنمPه، على ) 42(قC ن; في ال%ادة  ت!Cر اإلشارة إلى أن قان
ن مAاف�ة الف�اد،

مPه على ��وف م�Cّدة عCP ارتcاب مbل  )48(األم
ال :!̂�%ة م� ج�ائ3 الف�اد، ونّ; في ال%ادة 


ا  ه-ه ال!�ائ3 م� [�ف قاضي أو م
�ف >%ارس و��فة عل�ا في الCولةXم�ا أو ع
أو ضا42ا ع%

�[ة القXائ�ة أو �في اله�fة أو ضا42ا أو ع
ن ش�[ة قXائ�ة أو م%� >%ارس 2عg صالح�ات ال

�� سPة وPjف� الغ�امة ال%ق�رة إذ م
�ف أمانة ض��، ̂�
ات إلى عPس ��>عاق+ 2ال��� م� ع

  .)2(لل!̂�%ة ال%�ت�cة

م� قان
ن ) 48(ال%ادة : ا ن��e في ال&�CیCه!̂�%ة ت,��g العائCات اإلج�ام�ة >�A%ف ،وjال&الي

�ر 389(وال%ادة  06/01 رق3 ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&هA2م ( 
، وه%ا ال! ائ�w  لعق
jاتا ن م� قان

  .ن��e م&Pاسق�� إلى حC ما

  العق�Dات ال&L�Vل(ة  . ب

ال%ادة  عل�ها في ال! ائ�w  وقC ن; قان
ن العق
jات ،هي عق
jات تXاف إلى العق
jة األصل�ة       

 389(، و:-ا ال%ادة ومAاف�&ه الف�ادال
قا>ة م� م� قان
ن ) 50(، :%ا ن; عل�ها في ال%ادة )09(

�رAات) 6(و) 5(وال%ادت�� ) 4مj
  .ال! ائ�w  م� قان
ن العق


ص     ePاء ه-ه ال��ع جعل 2عg العق
jات ال&c%�ل�ة إج�ا̂رة إل ام�ة  ،ونالحm 2اس&ق�أن ال%

هي العق
jة ال&c%�ل�ة )3(ال%eادرة ن!Cل�c واقعا خ� جعلها ج
ا̂زه للقاضي، كال%eادرة، وال�عg اآل

�ع ال�Cی� في مAاف�ة ال!̂�%ة ال%P]%ة على ض�ب أص�ابها في  ،اإلل ام�ة ال
ح�Cة̂�إذ >ع&%C ال&

الPفع العائC عل�ه3 وال��ل
لة دون اس&فادته3 م� أثار ال!̂�%ة، ول
 آجال، ل-لs ن; في ال%ادت�� 

�ر 389(وال%ادة  ،م� قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه) 51/2(Aات) 4مj
 ال! ائ�w  م� قان
ن العق

على وج
ب ال�3A 2ال%eادرة عCPما ی4P` القاضي 2اإلدانة في ج̂�%ة ت,��g األم
ال، وه-ا م
اك�ة 

�ع ل%ا نe< وأكCت عل�ه اتفا�Sة ف��Pا، ��%ا >0; عق
jة ال%eادرة، و^الحm أّن ال%ّ��ع أتى م� ال%�ّ

�ر  389(2أحAام خاصة 2عق
jة ال%eادرة في ال%ادة Aات) 4مj
  " :ال! ائ�w على أنه م� قان
ن العق

                                           


ن، الbان�ة�4عة الة، لع�+ علي، اإل[ار القان
ني ل%Aاف�ة غ��ل األم
ال، دی
ان ال4%,
عات ال!ام|� )1(PAب� ع ، ،�، ص 2009ال! ائ
112. 

 .ال%&عل` 2ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه 2006��ف�w  20ال%?رخ في  06/01 رق3 م� القان
ن ) 48(و )42( ت��راجع ال%اد )2(
 .213- 212ع,C ال�الم ح�ان، ال%�جع ال�اب`، ص  )3(
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ن في أw یC :ان< إال إذ اث,< حائ ها أنه  - 1cت g��,&ة ال%�أّن مeادرة األم
ال م
ض
ع ج̂

 .ح�� ال�Pة


ن في ج%�ع األح
ال وح&ى ل
 ان&ه< ال%&ا2عة إلى - 2A< ادرةe%3 2الAار  إن ال��إصCار ق

mال�ف. 

�وع - 3� .)1("ال�3A 2ال%eادرة في حCود ضعف ه-ه العائCات ذات ال%Ceر غ�� ال%

�وعة في حالة      �اخ&ال[ها وانCماجها  وت!Cر اإلشارة أن الP; على مeادرة ج ء م� األم
ال ال%

�|�ة، م�&̂�
حى م� مع عائCات إج�ام�ة ه
 ن; ف̂�C م� ن
عه، وال م�bل له في مع]3 الP]3 ال&

�وع 2الC0%رات وال%?ث�ات ) ب-5/6( ن; ال%ادة�م� اتفا�Sة األم3 ال%&�Cة ل%Aاف�ة االت!ار غ�� ال%

 . 1988 لعامالعقل�ة 

�ر  389(لقC أحال< ال%ادة ف: العق�Dات ال&L�Vل(ة ال"�از$ة أماAات) 5مj
 ال! ائ�w، م� قان
ن العق


م عل�ه في ج̂�%ة ت,��g األA�%اع الXة إلخ��Pل�ة إلى ال%ادة 2ال�%cات تj
م� قان
ن ) 9(م
ال لعق

) 55(2%عPى الق
اعC العامة ال%�4قة في ه-ا ال�أن، ضف إلى ذلs نe< ال%ادة ال! ائ�w  العق
jات

إ42ال العق
د والeفقات وال,�اءات ( م� قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه على عق
jة تc%�ل�ة خاصة

  .)2( )واالم&�ازات

�$ةال�(اسة ال .2Eاص ال�عX)ة لألش�Eعقاب(ة :ال  

 w
Pش0; مع wة أ�cP,رة لل%?س�ات ال%ال�ة أو ال�تقاس3 الP; عل�ها  )3(و��%ا >0; العق
jات ال%ق

) 53(و )42(ال%&عل` 2الف�اد ومAاف�&ه في ال%ادة  06/01كل م� قان
ن العق
jات، و:-ا القان
ن رق3 

 18(ال,sP هي الغ�امة، [�قا ل%ا نe< عل�ه ال%ادة مPه، 2أن العق
jة األصل�ة ال
ح�Cة ال%�4قة على 

�رAات )1/مj
�ر 389(، ونe< ال%ادة ال! ائ�w  م� قان
ن العقAات) 7مj
  .ال! ائ�w  م� قان
ن العق

��%ا العق
jات ال&c%�ل�ة فهي نف�ها العق
jات ال%ق�رة لل�0; ال4,�عي ن; عل�ها قان
ن        


ص�ة ال�0; ال%عاق+ :ال%Pع م )09(في ال%ادة  ال! ائ�w  العق
jاتeاعاة خ�Pه، فهي نف�ها مع م

ال%?ق< م� م%ارسة مهPة أو ن�ا�، إغالق ال%?س�ة أو ال,sP، إلقeاء م� الeفقات الع%
م�ة، 

  .)4(أو اس&ع%ال 42اقات الCفع/ال�]� م� إصCار ال��Aات و

                                           

)1(  ��وع 2الC0%رات وال%?ث�ات العقل�ة ال%,�مة 2ف��Pا في د>�%,� إتفا�Sة األم3 ال%&�Cة ل%Aاف�ة اإلت!ار غ��  .1988ال%
  .13 ال%�جع ال�اب`، صف�اجي ع%اد الCی�،  )2(
 .219-217ال%�جع ال�اب`، صدلCPة سام�ة،  )3(
  .14 ال%�جع ال�اب`، صف�اجي ع%اد الCی�،  )4(
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 ج�$�ة اإله�ال ال�اضح: الف�ع ال�ادس

 ال
اج�ات ع� ه-ه ���2 إذا خ�ج الع%ل، هت�ل% تا̂رخ م� ت,Cأ عCیCة، 
اج�اتبال%
�ف  یل& م      

�Aوج ه،م�اءل& أم�ال%
�ف في  تcاسلو  نيت
ا 2ةb%2ا ال-w >ع&,� ال
اضح اإله%ال وم� ص
ر ه-ا ال0

ی&�,+ في  م%ا قC ،م2ال%ال العا االن&فاع معها ی&ع4ل لCرجة العامة، اإلدارة مeل�ة على فا�ل�ا

 .هسالأو اخ& هأو س�ق& هض�اع

�كالع%ل هي أ ب�fة لعلو  م
قع، �2ه
لة في :ل هرص�A%< C م&عCدة ج
ان+واإله%ال م�      b 


م�ةل�ا خاصة جل�ا اإله%ال ف�ها ال&ي >]ه� ال,�fاتA ،هاPو  م�A%^ ةل%قال!هة ا ح]ةمال�e أول م� 

�ف�� ال%
�ف�� أو إه%ال ال%
  األوراق أو ±�اب ض�اع ال%eالح �2,+ ت&ع4ل لها، حْ+  ̂زارة

 ل��&cي ال%
ا[� إل�ه یل!أ وح�� نف�ها، اإلدارة مCی�س%ة  ذل�e< sح�� ح األم� ^�&ف�لو Aات,ه3، ل%

 .أو سل,�ة >!اب�ةإ 2أفعال م&عCدة ال%
�ف العام >قع م� اإله%ال وه-ا ،مPه >�&cي �م% أس
أ ��!Cه

 إت�اع >غفل ��ه هجو  على ال%
�ف اخ&eاصه >%ارس عCPما اإله%ال 2ال�ل
ك اال>!ابي ^&�ق`و       

Cاع
 ب�P%ا ال��eح، هال
ج على هی?دw ع%ل cيل هاب ل& اماال ن ی&ع�� عل�هاال&ي : القان
ن�ة أو الف�Pة الق

 . اخ&eاصه م%ارسة ع� 2االم&Pاع ال�ل,ي 2ال�ل
ك اإله%ال ی&�ق`

 ها 2القCر�2�اس& عPها ال%�?ول�� ت�اخي �2,+ اإله%ال في س�قة أم
ال ع%
م�ة ت�,+ :3و          

ي ارجال0 ال! ائ�w  ال,sP هل تع�ض ما مPهان-:�  ة،�� كb ذلs على األمbلةوال�-ر و  ال��4ة م� زمالال

 2الع%لة سP&�3 مل�ار �S%&ها مال�ة م�الغ [ال< س4
، ع%ل�ة م� 2012 أف̂�ل  30ب&ا̂رخ اد>ةل%� ا :الةو 

األم
ال إلى  ت
ص�ل على ولة? �ال%" أمPال"" 2ال%?س�ة أم� ن ع
  42لها نالر، :او الCو  واألور و  ال
[�Pة

P,ك،ال
 w-ب إلى  ال� األش0اص على الg�h ألقي ��ف�ار، في ح حالةی ال في  ال ح�� غ�ب،ل%اه

 .)1(ك%&ه%ة ال,sP مCی� نائ�ة مbل< ك%ا اعCة،ل%�ا یC هل قCم
ا ال-ی�

 &ه3ل%أن او خاصة  sال
اضح في ال,P اإله%ال على م�افع&ها خالل العامة ال�Pا2ة ر: ت قCو          

�A%ج إلى غا>ة م� ت
ن مف&
حا، أو أنه اA&+ :ل%أن ا م%ا >عPي جهw،C دون أ ال%Cی� نائ�ة مA&+ ال
ل

 ح��ا شه�ا 18 عق
jة ت
�Sع &%�ل&ل هاس&�Pاخ وت%�A م� A&+،ل%ا مف&اح علىت�eل  ساب` ق<و في 

 . )2(ال
اضح اإله%ال ب&ه%ة ال%Cی� نائ�ةعلى  ناف-ا،

                                           

   178 .ص ال�اب`، ، ال%�جعال�اج علي بCر الCی� )1(
  .179 ص ال%�جع،نف� ، بCر الCی� ال�اج علي )2(
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�ع دأب األس�اب هفله-       �
ع على ال%Pة ه-ا الjائ3، م� م�ار� 119( لل%ادة هP�2 ك-لs ال!

�رAم (،w� الثأشه� أw ث س&ة م� 2ال��� >عاق+ ": أنه على ال&ي نe< م� قان
ن العق
jات ال! ائ


اتPامةو  س� م� 2 ال%ادة مع%
مي في مفه
  م
�ف كل دج 200.000دج أw  50.000 م� jغ

 ت�,+، ومAاف�&ه الف�اد م� 2ال
قا>ة عل`وال%& 2006 ف,�ای� 20ال%?رخ في  06/01 رق3 القان
ن 

تق
م  س أو تلف أو ض�اع أم
ال ع%
م�ة أو خاصة أو أش�اءال
اضح في س�قة أو اخ&ال ه%اله2إ

2%ق&Xى و��ف&ه أو  س
اء ت�< یCه وضاع< أم
ال مPق
لةأو  ثائ` أو سCPات أو عق
د
 مقامها أو :

 ".�2,,ها

�ع اس&%C Cقو        � قان
ن م� ) 16 /432(م� ال%ادة  ال
اضح اإله%ال ج̂�%ة مأحAا ال! ائ�w  ال%

�ر 119( ال%ادة ن; >%�  :%ا، )1(یC ل!Cا الف�ن�ي العق
jاتAع)م�� اهأع4ا ال! ائ�w  ، ه
 أن ال%

�رامه%ا : ج��Pا، صفاو Xة م�ل م� سعو  أنه ال�اصل، :%ا ن ال%� . ال%ال ال0اص ل��%ل ال!̂

    <�A% ة أر:ان صاس&0ال%��ر 119(ال%ادة  ن; خالل م� ال!̂Aال!اني  صفة: يوه ذاتها، )م


 ال%عP ال�:� ،)ثان�ا(ال%ادw  ال�:� ،)أوال( w )اbثال.( 

 ج�$�ة اإله�ال ال�اضحفي ال�ف&�ض  ال�Nx: أوال

�:�� إلى ال[Pة ی%�
ض
عةل%ا ال!اني صفة و^ةاز  م� ال
اضح اإله%ال ال%ف&�ض في ج̂ 

�ر 119( ال%�Cدة في ال%ادة األم
اله �اس&ت�< حAم ( w���  ،م� قان
ن العق
jات ال! ائ&�< ���2

��ه � ب&لs ض�را ال-w یل�` ال
اضح اإله%ال وق
ع فعل عCP "ع%
مي م
�ف" صفة القان
ن أن ت&
ف

[ها أو و ش�  م� الeفة ه-ه 02ل
 أنهو  سها أو تلفها أو ض�اعها،�2�ق&ها أو اخ&ال األم
ال، س
اء

 .)2(ال
اضح اإله%ال �e2غة الفعل ع� اإلج�امي ال4ا2ع ان&فاء عPه ح&%ا س�&�ت+ ن&فائهاا

�ع تعCیل ه
 ال%الحm هPا ال�يءو      ��ر 119( لل%ادة ال! ائ�w  ال%Aات ) مj
م� قان
ن العق

 w��ر 119( ال%ادة كان< ح�� ومAاف�&ه، الف�اد م� ال
قا>ة قان
ن  مع بها ی&%اشى ال! ائAم� ) م


ن قاض�ا أو ضا42ا أو م
�فا 
ن العق
jات ال! ائ�w قانA< في ال!اني أن ��&� ع%
م�ا أو شe0ا ت

في  ن ی&%bل
  األش0اص ه?الءو ) ال%لغاة م�  قان
ن العق
jات ال! ائ�w (119  ال%ادة إل�ه3 أشارت م%�

ان
ن ال&ي تX0ع للق ال%?س�ات الع%
م�ةو  ن�ا[ه3 في اله�fات الع%
م�ة 
ن >%ارس ال-ی� األش0اص
                                           

)1( ;Pأنه على ال&ي ت:  
 « Lorsque la destruction, le détournement ou la soustraction par un tiers des biens visés à l’article 432-15 
résulte de la négligence d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de 
service public, d’un comptable public ou d’un dépositaire public, celle-ci est punie d’un an 
d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende ». 

  .52ص أح�� ب
س�hعة، ال
ج�  في القان
ن ال! ائي ال0اص، ال%�جع ال�اب`،  )2(
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 الPeاعي ال4ا2ع ذات ال%?س�ات الع%
م�ةو  اإلدارw  ال4ا2ع ذات العام :ال%?س�ات الع%
م�ة

 ذات ال%?س�ات الع%
م�ةو  ،والbقافي وال%هPي العل%ي، ال4ا2ع ذات ال%?س�ات الع%
م�ةو  ،w ال&!ار و 


ل
جيو  العل%ي ال4ا2عPc&1()ال(.  

 ج�$�ة اإله�ال ال�اضحفي ال�اد   ال�Nx: ثان(ا

       
 ج̂�%ة م�ل على ال
اضح، 2اإله%ال ی&eف م!�م سل
ك على ال%ادw في ال!̂�%ة ال�:� م>ق


ن  خاص،مال عام أو ی&%bل في c&اث هن&�!& كCر إح�ال�,,�ة ب�� ال�ل
ك  العالقة ت
ف� مع wماد ض

�رو Xال%�ق` ال. 

 )ال�اضحاإله�ال (م ال�"�  ال�ل�ك-أ

 على >a�A ال
اضح اإله%ال وم� حA%ه في ج̂�%ةال%
�ف الع%
مي  ع� ال-Ce< wر الفعل نإ  

 على ال%�اف]ة وه
 القان
ن  ع� ال�hام �2ل
ك مع�� ی
ج�ه ماإلح!ا ل
ج
د ك-لs سل,ي، فعل أساس

�ر درءو  ال0اصةو  األم
ال العامةXها الPع. 


ن في ص
رة ال�ل,ي فال�ل
ك  A< Cقف ق
 ليك ام&Pاع ل%ا ی&4ل�ه القان
ن أو في ص
رة مغای� ات0اذ م


ن ر:Pها وعل�ه فإن ال!�ائ3 ،ال�ل
ك ع�A< على ال&ي wال%اد Cام او ال:
 ال نن :اوdح&ى  سل,�ا سل



ص عل�ها في ال%ادة ال
اضح اإله%ال ج̂�%ة مbل ح�:ة م� دائ%ا >0لeP%ر 119( ال�Aم� ) م

 w� . )2(الP&�!ة ذات االم&Pاع ج�ائ3 م� تعC ،قان
ن العق
jات ال! ائ


ن إه%اال  بل، هأعال في ال%ادة ال%,���P األش0اص إله%ال في ح`ا ج
دو  >Aفي الو   A< أن +!<

 دون%ا عل�ه وال
ق
ف اكهإدر  >%�A بل ج
دهو  تقCی� على ن>0&لف اثPا ���2 ال جل�او  م,�Pا أم اض�او 

Cاوه ،تعق�P Pل%ا |�ارل%ا نأ �هن
 ف�ها جCو في ال]�وف ال&ي  wالعاد ال�جل م|�ار �&ع%ل في ذلs ه

  . )3(ال!اني

 ال"�$�ة م�ل-ب

�ع ن;     � : وهي ال
اضح اإله%ال ج̂�%ة لم�ل b%2ا2ة اهاع&,� و األم
ال  م� [ائفة على ال%

 ال
 .ر�Sة أو معCن�ةو  ج%�ع الPق
د بها ^قCeو : األم

 م مقا األش�اء
 .لخا...ال�فاتجو  اعها
 أنمختلف ب كال��Aات: األم
ال مال&ي تق

 `ثائ
 .الCفع ح
االتو  >!ا̂رةاإل 0الeاتل%ال%ال�ة :ا ال�h%ة ذات ج%�ع ال
ثائ`: ال
                                           

  .180 ص �اب`،ال ، ال%�جعال�اج علي بCر الCی� )1(
  .52ص أح�� ب
س�hعة، ال
ج�  في القان
ن ال! ائي ال0اص، ال%�جع ال�اب`،  )2(
  .181 ص ال�اب`، ، ال%�جعال�اج علي بCر الCی� )3(
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 اتCPال� :Ce3 بها >ق�hلةل%ا ج%�ع ال
 االل& امات، األسه3، 2فائCة لةو للC ال&ي تع
د كاألرjاح Pق

 � .ضو الق

 د

ن  فيي أو ع� س%ر  ن شAلهاامه%ا : ج%�ع العق
د: العقcأن ت ��� كعقC مع�Pة مال�ة لها �S%ة 2

 � .لخا...ال,�ع عقCو  �هال

 ال اا
 ال&!ه� ات، األول�ة، ال%
ادك مال�ة ال&ي لها �S%ة األش�اءو  ادل%
 ج%�ع ا: Pق
لةل%ألم

 .)1(لخا...ال
سائل

�ر j )119ال�ج
ع أw ال%ادةو   Aم ( w�
ن  ش&��ا ،م� قان
ن العق
jات ال! ائcع أن ت��األم
ال  ال%

أن ال%
�ف وم� في و �,,ها، 2%ق&Xى ال
��فة أو 2 إل�ه سل%< أنهاو ال!اني  ال!̂�%ة في ح�ازة م�ل


ن مe&0 حA%هA< أو ال0اص مالعاال%ال  ا ��2ازة>!+ أن . 

�� أن یCخل         &�
رة ال%ال في ح
زة ك%ا >e2 ف�
 اخ&eاصه >Aفي ال أنه wأ ،قان
ن�ة ال%


ن ه-ه وdن%ا فق�،و  �ازةل�2اcا أن تX<ال&�ل�3و ال��ازة  أ Cقةت3  ق��وعة 42̂� ;ن ج
دو  م� البw Cأ م

0
له قان
ني<  ،sادذل�2عC ال%Pازل إال 
ج
دة في ل%ا األش�اء ح�ازة >!
ز له3 ال القXائ�ة ال�4�Xة فأف

�� م� البCف، س&ع!الاال حاالت إذن 2ال&ف&�� أو ت
فX�%ب�انها في ال. 

      � ما وه-ا و��ف&ه، لل%ال و��jال%
�ف  ال�,,�ة ب�� ح�ازة صلة في :ل األح
ال >!+ أن ت&
اف

 1984/ 04/03  ب&ا̂رخ الeادر هق�ارات عل�ه في أحC� Cكال&أ للقXاء على األعلى ال%!ل� ح�ص

 بل ال! ائ�w، العق
jات قان
ن  م�) 119( ال%ادة ال!اني ل&4,�` صفة مع�فة تcفي ال": ال-w جاء ��ه


ن ال%ال م�لA< ة >!+ أن%� .)2("و�j,,ها 2%ق&Xى ال
��فة ال%
�ف ت�< یC م
ض
ع ال!̂

 ("ةالE&-ج

�ر 119( ال%ادة ف��+ ض�ر، wأ ل�� ل�cو  ،w 2%ال الغ��ماد ض�ر وهي إحCاث   Aم� ) م

�ر في س�قة ی&!�C نقان
ن العق
jات ال! ائ�w، البC أXف، هأو تلف هأو ض�اع هسال%ال أو اخ&ال ال�% 

�ر (الP&�!ة �ق`تPا فإن هXال( Cا >ع]� العقاب م� الغا>ة نأل ال
اضح، اإله%ال ع� للعقاب الزما ش

ال
[Pي، فإن  االق&eاد2 2الbقة �اسل%ا أم اإله%ال ن&�!ة نهافقC ت3 ما ض�� إلعادة ال�الة ه
 ه-ه في

                                           

)1( m� ة  ،ق4اب ح%�:  �ةال! ائ�، ال�Pة الCراس للقXاء، العل�ا ال%Cرسة للقXاء، العل�ا ال%Cرسة إجازة ت0�ج ل�Pل م-:�ة ل
اضح اإله%الج̂
  .45 -44 ص، 2006 -2003

 ، ص1989 ال! ائ�، ، 01 العCد القXائ�ة، ، ال%!لة)28446( رق3 ، ملف1984أف̂�ل   03 ب&ا̂رخ صادر ق�ار ج،.غ األعلى، ال%!ل� )2(
277 .  
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�ر ل3X&ال العامة أو ال0اصة ت
� ، ال
�� �ة الbقة ت& ع ع ول3 األمPف H ال! ائ�ة لل%�اءلة داعي ال أنه 

  .)1(ال&أدی,�ة �اءلةل%ا فق� >Aفي بل

 ال�sرو إله�ال بNL ا ال�UU(ة العالقة-د

الP&�!ة، فإذا ت
اجC ال�ل
ك و العالقة ب�� ال�ل
ك  ج
دو  ف&�ض> ال�,,�ة ال��� في العالقة نإ       

 الP&�!ةو ال تق
م إال ب�� ال�ل
ك  ��ةاألخ ه-ه نأل ال�ا42ة ع� ه-ه لل��� فال م!ال الP&�!ة ت&
اجC ول3

�ر(Xال�اصل ال( C&بها ال&ي >ع � 
̂c&ع في ال��ال%ال لل��قة  تع�ض مافإذا  ،)2(لل!̂�%ة 
نيالقان ال%

ال&ي  �Aلةوال% ،تق
م ال!̂�%ة فال ،غ�� اإله%ال أخ�H  ألس�اب اإلتالف أو االخ&السأو ال�Xاع أو 

إلى  >!&%ع قC أنه أم األس�اب، تعCد اإله%ال هي في حالة ال�,,�ة في ج̂�%ة العالقة دراسة عCP ت4�ح

�ر إ>قاع على ساعCت أخ�H  ع
امل اإله%ال جان+X؟2ه نأخ- س,+ بفأ 2ال%ال، ال. 

�ر 119( ال%ادة 2ال�ج
ع إلى ن;      Aم ( w��ح 2أن  اش&�ا[ها�� ی&, م� قان
ن العق
jات ال! ائ̂eال


ن اإله%الA< اضح
�ر ثو غ�� في حC ال �اش�ل%ا ال�,+ ه
 الXان&فاء  ال��2ال%ال العام أو ال0اص، 

 .)3(ال!̂�%ة مPهو  ,,�ةال� العالقة معه تP&في ه-ا ال�,+

�   ال�Nx: ثال`اEاضحفي ال�ع� ج�$�ة اإله�ال ال

�د ال-w ی&
ف� ال40أ غ�� ع%C>ة تق
م على ج̂�%ة اإله%ال ج̂�%ة!%2  
eرل ح� 2فعل ماماد ض

�� ف�ها فالال!اني إه%ال &�< � .إض�ار ن�ة الو  جPائي قCe ت
اف

 2ال�غ3 ت&�ق` أنها ذلPsى مع الP&�!ة، ت�ق�` ن�
ال!اني  إرادة إرادة على غ�� الع%wC 4أ0^ق
م الو   


 و عPه &�^ w C2ع Cن ال!اني ق
A< أن sقعها ذل
ك%ا أن ال!اني  ت
قعها، ه2اس&4اع& ناأو : فعال ت


ن لA< قف ه>!+ أن
 ال
اج�ات م�اعاة موعC لإله%ال أساسا ی�جع الP&�!ة به-ه م�ت�� نف�ي م

ال!اني  &
قعم عC ال
اضح >ق
م عCP اإله%ال في ج̂�%ة غ�� الع%wC فال40أ ،)4(عل�هال%ف�وضة 

� ت
قعها نها2إمA ن:او 2األم
ال  الXارة الP&�!ةbان أك: 
فال%
�ف الع%
مي >ق
م في  م�االة،و  اهان&�ا ل

2األم
ال  ح&%ا أw اإلض�ار س�?دw ال%4ل
ب ال�hام 2ال
اج+ ال&
قع 2أن إه%ال رةو ض�  ق̂�Pة هحق

 .)d )5دارتهاو  ا��هأو ت��ح�اس&ها  إل�ها عه
دل%ا

                                           

  .184 ص ال�اب`، ، ال%�جعال�اج علي بCر الCی� )1(
  .54ص ال�اب`،  أح�� ب
س�hعة، ال
ج�  في القان
ن ال! ائي ال0اص، ال%�جع )2(
  .185 ص ال�اب`، ، ال%�جعال�اج علي بCر الCی� )3(
)4( m� جعق4اب ح�  . 53 ص ال�اب`، ، ال%
  .186-185 ص ال�اب`، ، ال%�جعال�اج علي بCر الCی� )5(
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  الف�ل ال`اني

  ��اف�ة الف�اد في ال&%�$ع ال"!ائ�  ال���سة ل اآلل(ات
Cل%ة كان لق
 األم�، الف�اد ج�ائ3 ال!�ائ3، مPها ل�عg ال! ائ�ة ال%&ا2عة س�اسة على أث� ج�اماإل لع

w-ع على ح&3 ال�� 2االح&cام، الع%
م�ة ع
H الC م�احل ش&ى في خاصة ج ائ�ة 2%عاملة تe�e0ها ال%

� 2ال-ات ال!�ائ3 ه-ه أن ول
 م&%� ة ج ائ�ة ل&ق�Pات�bاال تCاو  جjارXض��، ب�� ت� ت�ك ض�ورة: وه%ا ف


مة ت��hقا العامة ال
�ائف أداء في العام لل%
�ف ال�̂�ة%<Cة في وال%!اراة  لل�:� ال
��في، ال!هاز ح

��jورة و� ع%له مeP+ اس&غالل نف�ه له س
ل< ماإذا  ،ال&����س
ء  ع� جPائ�ة ن&ائج ت�ت�+ ض

 في الCولة ل�` ت!��Cا ال�ل4ة مق&�Xات ب�� ال%عادلة ت�ق�` م� >!عل 2%ا �ة،ج�اماإل مآرjه ل&�ق�`

 ل%ا خالفا للغا>ة، ص|�ا أم�ا اإلن�ان حق
ق  اح&�ام ومق&�Xات ال!̂�%ة، م�تc+ على العقاب ت
�Sع

%2
ج+ ت4,�قه ألفPا Cاع

ماتل الXا42ة القe0ن  إ[ار في ال! ائ�ة ل
 األم� ال! ائ�ة، اتج�اءاإل قان

w-ال ��bال یC!ارب الX&ات ه-ه ب�� والXاقP&%اء م�ألة في الPي ال! ائ�ة ال%&ا2عة س�اسة ب,cت� ل%

 .الف�اد ج�ائ3

ال! ائ� م� الCول الPام�ة ال&ي اس&ف�ل ف�ها �اه�ة الف�اد ح�� أص�ح الف�اد >%ارس 2�Aل علPي و 

الخ، ح&ى تع
دنا على وج
د الف�اد و:أنه ...ال%��
�jة وال%�ا2اة، ، ال,��وق�ا[�ةH ل دفع ال�شاو م� خال

�ع  ج ء م� ال��اة العاد>ة،��س إلى  2اإلضافةوله-ا حاول ال%A< ة أن�M
Xع  آل�اتالق
اعC ال%
ض ̂و

االتفا�Sات ى إل االنX%املل�C م� ان&�ار �اه�ة الف�اد في ال%!&%ع ال! ائ�w بCا>ة م�  اتإج�اء

اتفا�Sة األم3 ل%&�Cة إلى  االتفا�Sة الCول�ة ل%Aاف�ة الف�اد 2انX%امهاعلى غ�ار  اإلقل�%�ةو  الCول�ة

%2
ج+ ال%�س
م ال�ئاسي رق3 ل%Aاف�ة الف�اد  mأّن  ،)1( 2004عام  04/128ب&�ف mالح< ،sك-ل

%2�ار:&ها الفعالة في بل
ر اإلقل�%يال! ائ� :ان< حاض�ة على  sاف�ة ، وذلA%ة ل�h�ة إس&�ات�!�ة إف̂


ج+ ال%�س
م ال�ئاسي رق3 %��صادق< على اتفا�Sة االت�اد اإلف̂�قي ل%Pع الف�اد  )2(137- 06الف�اد، 

الع��jة ل%Aاف�ة  االتفا�Sة على وصادق<. )3( 2003ی
ل�
  11ومAاف�&ه ال%ع&%Cة في ماب
ت
 ب&ا̂رخ 

                                           


رك ی
م  على اتفا�Sة األم3 ال%&�Cة -ب&�فm–، ال%&X%� ال&Ceی` 2004أف̂�ل  19ال%?رخ في . 128-04ال%�س
م ال�ئاسي رق3 ) 1(^
�P13ب 
 �j
 .2003أك&

قي ل%Pع الف�اد 2006أف̂�ل سPة  10، ال%?رخ في 137- 06ال%�س
م ال�ئاسي رق3 ) 2( �، ی&X%� ال&Ceی` على اتفا�Sة االت�اد اإلف̂
 .2003ی
ل�
 سPة  11ومAاف�&ه ال%ع&%Cة 2%اب
ت
 في 

  .105ص  ال%�جع ال�اب`م�Cة دمحم، ) 3(
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 م� لل
قا>ة ه�fات 2إن�اء ، وقام<)1(2014عام  249- 14الف�اد %2
ج+ ال%�س
م ال�ئاسي رق3 

 وعقاب�ة وقائ�ة اتإج�اء ل
ضع تهCف ال%عال3 واض�ة م?س�ات�ة س&�ات�!�ةإل وفقا ومAاف�&ه الف�اد

ة ت&Ceرها شفافة 
ال%?س�ات إلى  أن]%<، :%ا القان
ن  له-ا الفعال ال&4,�` وj§�ة للف�اد حC وضع أول̂

 .عاون مع الCول ل%Aاف�ة الف�ادس,ل لل& إ>!ادال%ال�ة ال&ي ت�ه� على 

ات ال! ائ�ة ال%عCل وال%&3% %2
ج+ القان
ن ج�اءقان
ن اإل ت3 تعCیلفقC أما على الeع�C اإلج�ائي، 

ال%?رخ  06/01، وقان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه رق3 )2(20/12/2006الeادر في  06/22رق3 

�ر  65ت�� فقC أجازت ال%اد ،2006��ف�w  20في A56و 5م  w�، خاصة مPه اس&C0ام أسال�+ ت�

و:��A%< a ال&
ف�` ب�� ه-ه األسال�+ ال&ي ت&3 خل�ة وما ت�%له م� معPى االع&Cاء على ال�̂�ات 


نة إذا  وال�ق
ق ال0اصة لألف�اد، خاصة%Xاسالت م�عل%Pا أن ال�̂�ة ال0اصة لألف�اد وس̂�ة ال%

  .)3(دس&
̂را

2%!ه
دها ال%Pف�د ال ت�&�4ع القXاء على ج�ائ3 الف�اد م�  ك%ا أن ال
اقع الع%لي أث,< أن أw دولة

جان+، وم� جان+ آخ� إن ال&4
ر العل%ي وال&قPي ال-w ع�فه العال3 في ال
ق< ال�اض� أسه3 وjق
ة 

 a�0%وال CیC!ل الA�في ان&�ار وjاء الف�اد وتف�ي ال]اه�ة في ج%�ع أن�اء العال3، وأمام ه-ا ال

ل اما على الCول إ>!اد آل�ة دول�ة تcفل ال&عاون الCولي خاصة في ال%!ال  للف�اد العاب� لل�Cود :ان

�[ة ال!Pائ�ة��[ي وت!لى ذلs م� خالل إن�اء مP]%ة دول�ة لل�
لاإل(ما >�%ى أو  الj�ل%�ارjة ) ن&

، وعل�ه سP&ع�ض له-ه اآلل�ات العاب�ة لألو[ان وخاصة ج�ائ3 الف�ادأو  كافة أشAال ال!̂�%ة ال%P]%ة

  :ت�اعا ��%ا یلي ات ال%&�عة م� ق,لها ل%Aاف�ة الف�اد�اءجواإل

  

  

  

  

  

  

  
                                           

  .2010د>�%,�  21ف�ة الف�اد ال%ع&%Cة 2القاه�ة ب&ا̂رخ تفا�Sة الع��jة ل%Aااال) 1(
  .2006د>�%,�  20ال%?رخ في  22-06القان
ن رق3 ) 2(
  .2016مارس  7ال! ائ�w في  ال%&X%� ال&عCیل الCس&
رw  16/01القان
ن رق3 م� ) 46(ال%ادة ) 3(
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  ال�)�' األول
  إج�اءات ال�&ا:عة ال"!ائ(ة ل"�ائ� الف�اد

 w��ع ال! ائ�قان
ن اإلج�اءات  &عCیلبعلى الeع�C اإلج�ائي، س,` أن أش�نا أنه ح�ص ال%

قا>ة م� الف�اد ، وقان
ن ال
 )1(20/12/2006الeادر في  06/22ال! ائ�ة %2
ج+ القان
ن رق3 

�ر  65(ت�� فقC أجازت ال%اد ،2006��ف�w  20ال%?رخ في  06/01ومAاف�&ه رق3 Aه ) 56(و) 5مPم

�ف ع� ج�ائ3 الف�اد إلىاcء في س,�ل ال

مة ، خاصة أسال�+ ت��w  لل![P2§�ة وضع م sوذل

  .)2(إج�ائ�ة ج ائ�ة ل%Aاف�ة الف�اد


ن اتفا�Sة األم%Xم w��ع ال! ائ�2إن�اء  32003 ال%&�Cة ل%Aاف�ة الف�اد لعام ك%ا فعل ال%

�ع على إن�اء ح�� ، م?س�ات و[�Pة في ه-ا ال%!ال�اله�fة ال
[�Pة ل%Aاف�ة الف�اد ن; ال%

�ع أه%�ة :,�H في الCی
ان وال��[ة القXائ�ة أواله ال%�
ن م� ض�ا� وأع
ان الc&لق%ع الف�اد ی w :�%

� ل!�ائ�,cال �  :، وعل�ه سP&ع�ض لها ��%ا یلي3 الف�اد على ال%!&%عه-ا ال%!ال ت&%اشى وال&أث�

  م�احل ال�&ا:عة ال"!ائ(ة ل"�ائ� الف�اد: ال�-ل+ األول 

�
ر اإلصالح، ن]�ا ح�:ة [ال&ها ال&ي ال!�ائ3 م� الف�اد ج�ائ3 تع&,eلق Cاع
 ال!Pائي القان
ن  ق

wCفي ال&قل� � م!ال ال0اصة، فال ال4,�عة ذو اإلج�ام ه-ا خ4
رة م� لل%!&%ع الcا��ة ال�%ا>ة ت
ف�

�ع أمام�
مة ب&�Cی� إال ال�اصل، اإلج�امي ال&4
ر م
اك�ة ع� لل&أخ� ال%[P%ن�ة ال
�ع القان̂� ب&

 العامة ال%�ادª ع� ت0�ج خاصة 2آل�ات الف�اد ومAاف�&ه، م� ال
قا>ة قان
ن  وه
 م&%� ، ج ائي

 دفع اإلج�ام�ة، م%ا ال
قائع ل40
رة ح&
اءا ال! ائ�ة ال%&ا2عة م�احل في أح�انا ال! ائ�ة لإلج�اءات


اب< ب�عg 2ال&��Xةbزها ال� لل��� في ال-w اإلن�ان، األم� حق
ق  اح&�ام الCس&
̂رة والقان
ن�ة أب


ص�ةeام خAحلة في ال! ائ�ة ال%&ا2عة أح�
ص�ةوت�̂�s الCع
H و:-ا  ال��� وال&��w  مeام خAأح 

��%ا یليوال%� القXائي ال&�ق�` م�احل في ال%&ا2عة w��ع ال! ائ̂�  :اءلة ع� ج�ائ3 الف�اد في ال&

  ال)�' وال&��  عN ج�ائ� الف�اد : الف�ع األول

>ع&,� جهاز ال��X القXائي م?هل لل�hام 2ع%ل�ة ال��� وال&��w ع� ج�ائ3 الف�اد ال%ق�رة في 

�
P%اج�ات ال
 2ال��X القXائي قان
ن العق
jات والق
ان�� ال%&علقة 2ه، وتعC ه-ه ال%ه%ة م� أه3 ال

                                           

Cة ال�س%�ة لل!%ه، 2006د>�%,�  20ال%?رخ في  06/22القان
ن رق3 ) 1( �  .2006د>�%,�  24، ال%?رخ في )84(عCد ال 
̂رة ال! ائ̂�ة،ال!̂
Cة ال�س%�ة 2016مارس  6ال! ائ�w ب&ا̂رخ  ال%&X%� ال&عCیل الCس&
رw  16/01القان
ن رق3 م� ) 46(ال%ادة ) 2( �
ر في ال!̂�P%وال ،

  .2016مارس  7ال%?رخة في  )14(لل!%ه
̂رة ال! ائ̂�ة رق3 
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�ع ال! ائ�w أحCث مeل�ة  وعل�ه��[ة القXائ�ة، :%ا أن ال%�سP&ع�ض الخ&eاصات ض�ا� ال

  .م�:̂ ة تcلف 2ال��� ع� ال!�ائ3 ومعایP&ها في إ[ار مAاف�ة الف�اد

^قCe 2إج�اءات ال%&ا2عة القXائ�ة تلs ال�Aل�ات القXائ�ة ال%&�عة في الCع
H الع%
م�ة ال%&�عة و 

�Pة ال&ي تe&0ائ�ة مXن�ة وق
أ ع� ارتcاب ج̂�%ة م� ج�ائ3 الف�اد، وت��ك م� [�ف سل4ات قان

  .ل&4,�` العق
jات ال%ق�رة لها

ورغ3 أن إج�اءات ال%&ا2عة ومالحقة ج�ائ3 الف�اد تX0ع للق
اعC العامة لل%&ا2عة في ج�ائ3 القان
ن 

ارتcاب ال!̂�%ة إلى ت�̂�s الCع
H العام وال%ق�رة في قان
ن اإلج�اءات ال! ائ�ة، وه-ا اب&Cاء م� 

 3�MCائي وان&هاء 2ال%�اك%ة إال أنه وفي إ[ار تC&األول�ة وال&�ق�` االب w�الع%
م�ة وdج�اءات ال&�

�ع ال! ائ�w ح%ا>ة خاصة إلج�اءات ال%&ا2عة القXائ�ة �الP]ام اإلج�ائي في مAاف�ة الف�اد، أضفى ال%

�%ها وdضفاء ح%ا>ة خاصة إلج�اءات ال%&ا2عة القXائ�ة، مPها م
اجهة أفعال إعاقة س�� العCالة وت̂!

ومPها م
اجهة أفعال س�� العCالة وت!̂�%ها وdضفاء ح%ا>ة خاصة 2ال�ه
د وال0,�اء وال%,لغ�� وال�Xا>ا 

� في 2عg الق
اعC ال%&علقة 2ال%&ا2عة ومPها [Pع ال��وت�!�ع اإل2الغ ع� ج�ائ3 الف�اد، :%ا أعاد ال%


H ل&A��s الCع
H الع%
م�ة وم�ألة ال&قادم وأزال 2عg الع�hات أمام ال%الحقة ال! ائ�ةم�ألة ال̂�)1(.  

غ�� أنه تفاد>ا الن&�ار معل
مات غ�� :املة أو غ�� ص���ة أو ل
ضع حC لإلخالل 2الP]ام العام، 


ب م� و:�ل &Aل على إذن م
eال� Cائ�ة 2عXة الق]��
ز ل%%bل ال�Pا2ة العامة أو لXا�2 ال!<

%ه
̂رة أن >4لع ال�أw العام 2عPاص� م
ض
�Mة م�&0لeة م� اإلج�اءات على أال ت&X%� أw ال!

Pة ال,�اءة وح�مة ال��اة ال0اصة �  .)2(تق��3 لأل�Mاء لل&%�s بها ضC ال%&
ر[�� مع م�اعاة ق̂

Pه ك%ا تX0ع إج�اءات ال&��w وال%&ا2عة للق
اعC ال0اصة ال
اردة في قان
ن مAاف�ة الف�اد وال
قا>ة م


ص عل�ها �A%< ���2 الل!
ء إلى ال&�ل�3 eP%ائ3 ال�وذلs م� أجل ت�ه�ل ج%ع األدلة ال%&علقة 2ال!

�وني واالخ&�اق وف` ما w أسال�+ ت��  إت�اعال%�اق+ أو &cاالل Cص�ی&Pاس+ والهCف  خاصة :ال&


ن لألدلم� مAاف�ة ال!̂�%ة ال%,&غى cة، وتe&0%ائ�ة الXل على ال�ل4ة الق
e2ال� sة وذل

�ع وال&P]�3 ال%ع%
ل به%ا̂� .)3(ال%&
صل إل�ها به-ه األسال�+ ح!�&ها وفقا لل&

  

                                           


ن إج�اءات ال&�ق�` وال&� )1(cة مات�ل3 یP; القان
ن على خالف ذلs وذلs دون اإلض�ار �2ق
ق الCفاع، و:ل ش0; >�اه3 في ه-ه  �w س̂

�و� ال
اردة في قان
ن العق
jات وت�< [ائلة ت4,�` العق
jات ال%ق�رة ��ه�  .اإلج�اءات عل�ه االل& ام A2&%ان ال�� ال%هPي [�قا لل
 . ائ�w ال! م� قان
ن اإلج�اءات ال! ائ�ة 11ال%ادة  )2(
 . ال%&X%� قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه 06/01م� القان
ن  56ال%ادة  )3(
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  ت%�Lلة الs)-(ة القsائ(ة: أوال

ال�4�Xة القXائ�ة هي م?س�ة >%Pح القان
ن ألعXائها سل4ة ج%ع األدلة وال��� وال&��w وما 


ص عل�ها في قاePاء :ان< م
ن
ن العق
jات أو ی&�ت+ ع� ذلs م� إج�اءات في :افة ال!�ائ3 س

: H�ال%&عل` 2ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه وdلقاء الg�h على م�تc,�ها،  06/01 رق3 قان
ن الق
ان�� أخ

�ع ال! ائ�w وال-ی� ی&%&ع
ن به-ه الeفة :%ا نe< عل�ه ال%ادة ̂��[ة القXائ�ة في ال&�و^عC ض�ا� ال

  :ه3، و 15/02ال! ائ�w رق3 م� قان
ن اإلج�اءات ال! ائ�ة ) 15(

 ة<Cع,�ة ال,ل�  .رؤساء ال%!ال� ال

  ركCرك ورجال الCت+ في ال��[ة وذوw ال��[ة وض�ا� ال�ض�ا� الCرك ال
[Pي وم�اف]
 ال

��ةي ومف&̂Aالح الع�e%ف ال&ا2ع�� للeي وض�ا� الP]
  .األم� ال

 م� )21(وهPاك 2عg أع
ان الCولة مAلف�� ب�عg مهام ال��X القXائي وال%�ار إل�ه3 في ال%ادة 

  . الخ …قان
ن اإلج�اءات ال! ائ�ة :�ؤساء األق�ام وال%هCPس�� وأع
ان ال!%ارك 

�عم� ) 27( ال%ادة لP; [�قاو      � صفة أضفى قC ال! ائ�w  قان
ن اإلج�اءات ال! ائ�ة، فإن ال%

   .ال%eالح الع%
م�ةو  اإلدارات نكأع
ا ال%
�ف�� 2عg على القXائ�ة ال�4�Xة

�ع ائ3ج�  ع� وفي إ[ار ال���   �
صا س� قC الف�اد، فإن أن ال%e3 إ[ار فيُ  خاصة ن�MCت 

 لق%ع ال%�: w  للCی
ان ال&ا2ع�� ال�Xا�: ، وه3الف�اد مAاف�ة نلX%ا &ee0ةل%ا القان
ن�ة اآلل�ات

�ع ال%&عل` اس&�Cث 06/01 رق3 القان
ن  ال-w ی&%3 10/05 رق3 األم� الف�اد %2
ج+�ال! ائ�w  ال%

�ر 24( ال%ادة نe< ح�� ،)1(ومAاف�&ه الف�اد م� ال
قا>ة; 2ال-w >0& ه-ا الCی
انAه) مPعلى ، م

�أ: "هأنPان ی
 ع� �Mارة وه
 ،"الف�اد ج�ائ3 وال&��w ع� ال��� 2%ه%ة >Aلف الف�اد، لق%ع م�: w  دی

�[ة ع%ل�اته م�:̂ ة مeل�ة� .)2("القXائ�ة لل

�[ة القXائ�ة ال-C&%< w إخ&eاصه3 ا��Aل م� ض�ا� م� ال& ل%�لي في ج�ائ3 الف�اد وال!�ائ3 ̂و

:%ا ه
 ال�ال 2ال��Pة لإلخ&eاص ال%�لي ال%ق�ر ل�Xا�  ؛ال%�ت�4ة بها إلى :امل اإلقل�3 ال
[Pي

�[ة القXائ�ة أثPاء معایPة ج�ائ3 الC0%رات وال!̂�%ة ال%P]%ة ع,� ال�Cود ال
[�Pة وال!�ائ3 ال%اسة �ال

�ع ال0اص 2أن]%ة ال%عال!ة اآلل�ة لل%ع�4ات وج�ائ3 ت,̂���g األم
ال واإلرهاب وال!�ائ3 ال%&علقة 2ال&

�فe2ال.  
                                           

�ع %2
ج+ إصCاره لألم� رق3  اس&�Cث )1(�ال%&عل` 2ال
قا>ة م� الف�اد  06/01وال%&%3 للقان
ن  26/08/2010ال%?رخ في  10/05ال%
ع&,� ق%عي وردعيومAاف�&ه الCی
ان ال%�: w لق%ع الف�اد وال-w >عC جهاز ش�[ي و    .[Pي م&e0; في ال��� وال&��w ̂و

  .312 ص ال�اب`، ، ال%�جعال�اج علي بCر الCی� )2(
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�[ة القXائ�ة >Aلف 2ال��� ع� ال!�ائ3 ومعایP&ها في إ[ار �فالCی
ان مeل�ة م�:̂ ة ع%ل�ات�ة لل

 Cّالعام >ع �مAاف�ة الف�اد، ی
ضع لHC ال
̂ز� ال%Aلف 2ال%ال�ة و^عC غ�� م�&قل مال�ا بCل�ل أن ال%Cی

Cف م� ان�ة ال�e2ال �ی
ان و^ع�ضها على م
افقة و̂ز� ال%ال�ة ه-ا األخ�� ه
 ال-w >%لs سل4ة األم

 
�ف م� ان�ة الCی
انأفي ه-ا ال%!ال، أما ال%Cی� فهe2 w
  . م� ثان


ع�� م� ال&�|�ة فه3 ت�< رقا2ة وdش�اف Pاء م%ارسة مهامه3 لPن أث
ك%ا أن أعXاء الCی
ان >X0ع

� ال%ال�ة م� جهة أخ�H وه-ا :له ال >�%ح للCی
ان م� ال�hام القXاء م� جهة، و^X0ع
ن ل
̂ز

2ال%ه%ة ال%�CPة إل�ه على أح�� وأك%ل وجه 2إع&�ار أن ه-ا ال!هاز غ�� م�&قل، في ح�� أن 

  . )1(ال&wCe ألع%ال الف�اد وردعها ت&4ل+ ن
عا م� اإلس&قالل�ة للPه
ض بها 

  ج�ائ� الف�اد ض)ا~ ال%��ة القsائ(ة في وصالحيات سلطات: ثان(ا

االب&Cائي  ال&�ق�`  >�,` قC ل�cو  %ة،اكال%�و  االب&Cائي ال&�ق�`: �� ه%ام�حل& ال! ائ�ة للCع
H  نإ


ن وج
�jا االب&Cائي ال&�ق�` ع� Pيتغ قC اس&قeائ�ة، ت%ه�C>ةأع%ال A< ما الCPوه-ه هي مه%ة  ع

  .ال�4�Xة القXائ�ة

قCe 2ال��� وال&��w ه
 إت0اذ اإلج�اءات الال زمة ال&ي ت
صل رجل ال�4�Xة القXائ�ة إلى ̂و


H، أو م� تلقاء A�مع�فة م�تc+ ال!̂�%ة م&ى وصل إلى عل%ه إرتcابها س
اء ع� [̂�` ال�الغ، أو ال

م� قان
ن اإلج�اءات ) 63(نف�ه، أو بPاءا على أم� م� ال�ل4ة القXائ�ة بPاءا على ن; ال%ادة 

  . ال! ائ�w  ال! ائ�ة

�عا اهحCد واج�ات هPاك � ل�� عل�ه3 ضةو مف�  ال
اج�ات -هوه القXائي الw ��X %أم
ر ل ل%

، االس&Cالالت %عوج w ي ال&�� هاألساس�ة  ��ف&ه3و  وdن%ا 2اع&�ار ال&�ق�`، سل4ة أعXاء م� 3ه2اع&�ار 

  :ال
اج�ات هي -هوه

  ض�ة في ال%ادت��
�[ة القXائ�ة ال�ل4ات ال%�و^&لق
ن ال�AاوH  13و 12ی�اش� ض�ا� ال

�[ة القXائ�ة، و . و^ق
م
ن 2!%ع االس&Cالالت وdج�اء ال&��hقات االب&Cائ�ة وال�الغات�^%�A ل�Xا� ال


ان أو Pع wا م� أ
بPاء على رخeة م� الPائ+ العام لHC ال%!ل� القXائي ال%0&; إقل�%�ا، أن >4ل,

� إشعارات أو أوصاف أو ص
ر ت0; أش0اصا >!�w ال��� عPه3 أو �ل�ان أو سCP إعالمي ن

,�ةم&ا2ع �وفي حالة ال!�م ال%�ه
د س
اء أكان . &ه3 الرتcابه3 ج�ائ3 م
ص
فة 2أفعال إرهاب�ة أو ت0̂

                                           

  .56ص ، ال%�جع ال�اب` ،ال! ء الbاني ،أح�� ب
س�hعة، ال
ج�  في القان
ن ال! ائي ال0اص )1(
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وله3 ال�` أن  .وما یل�ها 42جPا>ة أو ج�Pة فإنه3 >%ارس
ن ال�ل4ات ال0%
لة له3 2%ق&Xى ال%ادة 


ا م�اش�ة إلى [ل+ م�اعCة الق
ة الع%
م�ة في تPف�- مه%&ه3f!1(یل(.  

  ت%هل إلى ی&ع�� على ض�ا� ��[ة القXائ�ة أن >��روا م�اض� 2أع%اله3 وأن ی�ادروا 2غ��ال

 .إخ4ار و:�ل ال!%ه
̂رة 2ال!Pا>ات وال!Pح ال&ي تeل إلى عل%ه3


jة ب0�Pة      �eرونها م�وعل�ه3 %2!�د إن!از أع%اله3 أن ی
اف
ه م�اش�ة 2أص
ل ال%�اض� ال&ي >�

%�اض� ال&ي ح�روها و:-ا 2!%�ع ال%�&CPات وال
ثائ` مPها م?ش� عل�ها 2أنها م4ا2قة ألص
ل تلs ال


[ة,X%األش�اء ال sفقة بها ، ال%&علقة بها و:-ل�وت�سل ال%�اض� ال0اصة 2ال%0الفات واألوراق ال%


ه في تلs ال%�اض� ع� صفة ال��X  ،إلى و:�ل ال!%ه
̂رة لHC ال%�A%ة الe&0%ةPو^!+ أن ی

  .)2(القXائي ال0اصة �%2�̂رها

 ح�� >e63( ال%ادة ن ( ،w��[ة ض�ا� م>ق
 ": أنه علىم� قان
ن اإلج�اءات ال! ائ�ة ال! ائ� ال

 %ه
̂رةل!ا :�لو  تعل�%ات على بPاءا إما ال!̂�%ة 
ق
عبعل%ه3  %2!�د االب&Cائ�ة 2ال&��hقات القXائ�ة

 القXائي ال��X هازل! أص�ل اخ&eاص w ال&�� و  أن ال��� Pي>ع ما وه
 ،"أنف�ه3 تلقاء م� dماو 

ال!̂�%ة إلى  إسPاد 2غ�ض اإلث�ات، هأوج م� اعها
 أن اخ&الف على الق�ائ�و  األدلة %ع2! ^�%حو 

�ة أجال وال&��w في ال��� ع%ل�ة و:ل%ا ت%< م�تc,�ها � . )3(اض�ةو  األدلة كان< ،وق
ع ال!̂�%ة م� ق̂

 ��[ة ض�ا� >0,� اصهاخ&e دائ�ة في ال!̂�%ة وقع< ال-w ال!%ه
̂رة و:�ل ف
را القXائ�ة ال

,لغ
ه � 2أصل ̂وX0&��^ وده بو  ال&�ق�` م��P 0ة  م��Pرا ال
إج�اءات ال&�ق�` و^��ل ه-ا األخ�� ف

 .)4(الbان�ة إلى و:�ل ال!%ه
̂رة لHC ال!هة القXائ�ة ذات االخ&eاص اإلقل�%ي ال%
سع

 انAاب االن&قال إلى مcة ارت%��ال�الة  اث�اتو  همعایP&و  ،ال!̂� �هاف ی&3 2أع%اله3 اض�م� وت�̂

Cا ^�و ت
 .وس%اع أق
ال ال%�&�ه ف�ه3 بها كل األع%ال ال&ي قام

  ج+ ن; ال%ادة
�ع مAانة ال�4�Xة القXائ�ة أثPاء ال��� وال&��w ع� ال!�ائ%2 3�ع ز ال%

�[ة القXائ�ة 2ال&ف&�� ال! ائ�w  م� قان
ن اإلج�اءات ال! ائ�ة )47/3(�، وال&ي س%�< ل�Xا� ال

�ف ع� ال!̂�%ة أو ج�%ها أو ^�%ل تف&�� ال%، و وال%عایPةcف الCاك� أو األش0اص أو ال%&اع به�

                                           

  .م� قان
ن اإلج�اءات ال! ائ�ة ال! ائ�w  17ال%ادة  )1(
  .ت ال! ائ�ة ال! ائ�w م� قان
ن اإلج�اءا 18ال%ادة   )2(
  .316ال�اج علي بCر الCی�، ال%�جع ال�اب`، ص  )3(
�ر  40ال%ادة  )4(Aن رق3  1م
&%3 قان
ن اإلج�اءات  2020أوت  30ال%
اف` ل /ه1442م��م عام  11ال%?رخ في  20/04م� القان >عCل ̂و

 w�  .ال! ائ�ة ال! ائ
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ل على إذن م� و:�ل ال!%ه
̂رة eال� Cهار أو الل�ل وه-ا 2عPها في :ل ساعة م� ساعات ال�,cت�م

ال%0&; عCPما ی&عل` األم� 2ال!�ائ3 ال%�Cدة في ن; ال%ادة ال%-:
رة أعاله وال%&%bلة في ج�ائ3 

ال%P]%ة ع,� ال�Cود ال
[�Pة، أو ال!�ائ3 ال%اسة 2أن]%ة ال%عال!ة اآلل�ة الC0%رات أو ال!̂�%ة 

�فeع ال0اص 2ال�̂� .)1(لل%ع�4ات وج�ائ3 ت,��g األم
ال واإلرهاب و:-ا ال!�ائ3 ال%&علقة 2ال&

  قات ال0اصة �2الة�h�&في حالة ال �[Pلل a�S
�[ة القXائ�ة إت0اذ إج�اء ال&�
ز ل�Xا� ال!<


ص عل�ها في ال%ادة ال&ل�� وال0اصة 2eP%اء )50(األش0اص ال� ت ال! ائ�ةام� قان
ن اإلج

 w�� ی,�� ��ه ال! ائ�، و^!+ ت,ل�غ ال�0; ال%عPي 2الق�ار وd[الع و:�ل ال!%ه
̂رة ب-لs وتقC>3 تق̂

a�S

ب م�  48>!
ز أن ت&!اوز ال%Cة  وال ،دواعي ال&&Aها 2إذن مCیC%ت �A%^و ،a�S
ساعة م� ال&

^ة ثالث م�ات إذا تعل` األم� 2ال!�ائ3 ال%-:
رة أعاله م� ج�ائ3 الف�اد مع العل3 أن و:�ل ال!%ه
ر 

 . مع]3 ج�ائ3 الف�اد ت�تc+ أثPاء تأد>ة ال
��فة

  ل وسائل: �[Pف لل
�ف ال�0; ال%
قeع ت�< تX< ائ�ة أنXة الق]��>!+ على ضا�2 ال

ره أو اإلتeال 2%�ام�ه، أما في حالة اإلتeال 2أحC أص
له أو ف�وعه أو إخ
ته أو زوج&ه ��2+ إخ&�ا

� اإلتeال 2ال%�امي [Pف ت�< ال
ما إن :ان< ال&�̂�ات ت&عل` 2!�ائ3 الف�اد ال%&ل�� بها >%�A لل%
ق


ص عل�ها في ال%ادة eP%ال H
eة القC%ف الeاء نXإنق Cاءات ال! ائ�ة) 51(2ع� م� قان
ن اإلج

 w�ل3 نe< على ت%CیC آجال  أنهان!C  ؛وال&Cق�` ف�ها���2 عCP ال�ج
ع إلى ن; ه-ه ال%ادة  ،ال! ائ

� 2ال��Pة ل!�ائ3 الف�اد[Pلل a�S
 .ال&

 ائيC&ة لل&�ق�` اإلب��Pاءات ال! ائ�ة )65(فإن ال%ادة  ،أما 2ال�نe<  ،ال! ائ�w  م� قان
ن اإلج

� 2إذن :&ابي م� و:�ل ال!%ه
̂رة ثال[Pلل a�S
ث م�ات ص�احة على إمAان�ة ت%CیC ال%Cة األصل�ة لل&

 �[Pلل a�S
�ائ3 الف�اد وه-ا ل40
رتها، :%ا ت4,` األحAام العامة في آجال ال&!2 �إذا تعل` األم

له أما ال%�امي فال >%�A  ؛C ال%
ق
ف في ه-ه ال!�ائ3 م� ̂زارة أحC األقارب�ساعة و^�&ف 48خالل 

�[Pلل a�S

H لل&eة القC%ف الeور ثالثة أ>ام وهي ن�  .)2(̂زارته إال 2عC م

 س�ع
 الق
اعC ع� الف�اد، خ�وجا ج�ائ3 ق%ع العامة، ل&�ه�ل ال�Pا2ة ألعXاء ال%�لي االخ&eاص ت

�ع ق�رفقC قان
ن اإلج�اءات ال! ائ�ة،  م�) 37/1( ال%ادة في ال
ارد اإلقل�%ي لالخ&eاص العامة� ال%

CیC%اصها تe&ع� اإلقل�%ي اخ `�̂] ،3�[P&ال sار في وذل]ائ3 إ� م� الbان�ة لفق�ةا في ال
اردة ال!
                                           

� وال�4اعة وال&
̂زع، ال! ائ�،  ش�ح قان
ن اإلج�اءات ال! ائ�ة ،ع,C هللا أوهاب�ة )1(�Pمة لل
ص ، 2008ال! ائ�w ال&��w وال&�ق�`، دار ه
266.  

  . 261 ص ،ال%�جع ال�اب`ال�اج علي بCر الCی�،  )2(
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 العامة ال�Pا2ة ال��اق نف� في م&ee0ة، فإنه خ; ج ائ�ة أق4اب إن�اء إ[ار ال%ادة، في نف�

Cاع
 . )1(الع%
م�ة الCع
H  م�اش�ة خاصة، ت%� م&ا2عة 2ق

 ار على��[ة اإلقل�%ي االخ&eاص ت
س�ع غ�قان
ن  م� )16( ال%ادة في ال
ارد القXائ�ة لل

Pاءات ال! ائ�ة 2ال� اخ&eاص قان
نا، >%&C ال%0&; القاضي ذلs [ل+ وdذا االس&ع!ال ل�الة ��ةاإلج

�[ة القXائ�ة إذا ما�قان
ن  م�) 16/7( ال%ادة حCدته ما إ[ار في الف�اد 2!�ائ3 األم� تعل` ال

 ال%اسة ال
[�Pة، ال!�ائ3 ال�Cود ع,� ال%P]%ة 2الC0%رات وال!̂�%ة م&علقة ج�ائ3 اإلج�اءات ال! ائ�ة م�

�ع لل%ع�4ات، ت,��g اآلل�ة ال%عال!ة %ة2أن]̂��ف، إلى :افة ال0اص األم
ال، اإلرهاب، ال&e2ال 

��، ال&
a�S إلج�اء الXا42ة العاد>ة الق
اعC خ�ق إلى  إضافة ،)2(ال
[Pي اإلقل�3 اخ&eاص دوائ[Pلل 

الCولة  أم� على 2االع&Cاء ال%&علقة ال!�ائ3 في واحCة ساعة، م�ة 48 ب ال%�Cدة األصل�ة ال%Cة ب&!اوز

األم
ال  ت,��g ال
[�Pة وج�ائ3 ال�Cود ع,� ال%P]%ة 2الC0%رات وال!̂�%ة ال%&اج�ة ج�ائ3 في م�ات 3و

�ع ال%&علقة وال!�ائ3̂��ف، وخ%�ة ال0اص 2ال&eات 2ال�إرهاب�ة  2أفعال ال%
ص
فة لل!�ائ3 2ال��Pة م

 .)3(وت0̂�,�ة

�ر 24( ةال%اد ح�+ ال%�لي االخ&eاص ت%CیCت3 و         Aرجة )1مC%ن  في ال
ال
قا>ة م�  قان


ع تقXي ال&ي)4(10/05 األم� تعCیله %2
ج+ إث�الف�اد ومAاف�&ه X02 3ائ� الخ&eاص الف�اد ج

 وj-لs ،ال! ائ�w  ال! ائ�ة اإلج�اءات قان
ن  ألحAام [�قا ال%%Cد ال%�لي االخ&eاص ذات ال%�اك3


ن A< ع�� ال0اصة ال!�ائ3 قائ%ة م� الف�اد ج�ائ3 2اس&�عاد ت&%�  كان< شاذة ل
ض|�ة حCا وضع قC ال%

 اإلج�اءات وjال�ج
ع إلى قان
ن  ،)5( ال%%Cد ال%�لي االخ&eاص ذات ال%�اك3 الخ&eاص تX0ع ال&ي

�ر 40( إلى) 40( م� ال%
اد أن ، ن!Cال! ائ�w  ال! ائ�ةAه) 4مPائ3 م�ار رس%< م� تX0ع ال&ي ال!

 .ال%%Cد ال%�لي االخ&eاص ذات ال%�اك3 الخ&eاص

  یل [�قاوCم� لل&ع w-ن  ال
�[ة ض�ا� أص�ح ومAاف�&ه، الف�اد م� ال
قا>ة قان� القXائ�ة ال

 ت�4ةل%� ا ال!�ائ3و  الف�اد ال%�لي في ج�ائ3 اخ&eاصه3 
ن >%ارس الف�اد، لق%عل%�: w ا نللCی
ا ��ال&ا2ع

 . ال
[Pي اإلقل�3 :امل علىبها 

                                           

  .م� قان
ن اإلج�اءات ال! ائ�ة ال! ائ�w  37ال%ادة  )1(
  .م� قان
ن اإلج�اءات ال! ائ�ة ال! ائ�w  65/3و 51ال%ادت��  )2(
ال!�اللي جامعة ، 1، العCد )6(ال%!لC  ،م!لة ص
ت القان
ن ، "ال%&ا2عـة ال! ائ�ــة ل!�ائـ3 الف�اد ب�� ال�%ایـة وال%�?ول�ــة" ،دمحم أم�� ̂زان )3(

  .257ص ، 2019ال! ائ�، أف̂�ل  خ%�� مل�انةب
نعامة 
  .2010ب&ا̂رخ  الeادر 10/05رق3  لقان
ن ا )4(
  .40  ، ص2008، ال! ائ�م�4عة 2ارتي،  ،ال! ائ�ة في ض
ء ال%%ارسة القXائ�ة اإلج�اءاتأح�� ب
س�hعة، قان
ن  )5(
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�[ة ض�ا� اقي2 مPه >�&ف�C ال اإلج�اء ل�cو      � ی�كال- له�fات األخ�H،�� لال&ا2ع القXائ�ة ال

ال في إ ال! ائ�w  في قان
ن اإلج�اءات ال! ائ�ةال
ارد  ال%�لي خ&eاصلال العامة للق
اعX0<Cع
ن 

 .)�e<)1ح له3 االخ&eاص على :امل ال&�اب ال
[Pي هج�ائ3 الف�اد فإن

      Cع خ;وق���%ل إقل�%ي 2اخ&eاص القXائ�ة ��4ةالX 06/22القان
ن  في ال! ائ�w  ال%< 

�ر م�  16ال%ادة %2
ج+ جCیCة  2أحAام صالح�&ها مع زا ال
[Pي ال&�اب كافةAن م
 اإلج�اءات قان

�ا� اإلقل�%ي االخ&eاص مCد فقC ال! ائ�w، ال! ائ�ةP�4ة ل�Xائ�ة، الXل الق%� ال
[� إقل�3 كامل ل�

�[ة �ض�ا ل�ةو م�?  القXائ�ة ال�4�Xة أع
ان إش�اك مع� وال&�ق�`، ال&��w  ع%ل�ة في القXائ�ة ال

� ال&
a�S ومCة[Pخ�; لل� .)2( إلخ...األش0اص إحXار في الق
ة اس&ع%ال وت

�[ة ال&%��  ب�� ض�ا� عCم نإ      � أخ�H  ألجه ة ��ال&ا2ع اآلخ̂��و  نللCی
ا�� ال&ا2ع القXائ�ة ال

�ع ال&ي أعلPها الف�اد مAاف�ة س�اسةس+ و ی&Pا� فعال�ة ت&4ل+ الف�اد ج�ائ3 ذلs أن م&ا2عة ا،هات,Pو  ال%

�[ة ض�ا� %�عل!ال%&ا2عة  إج�اءات ت�ه�ل تق&Xي ح�:�ةو �ب�Pه3، وم�  أw ت%��  دون  القXائ�ة ال

C!ا نPال أنه ه Cج
 االخ&eاص ت%CیC م� األخ�H  دون  فfة اس&Pbاء راءو  م� ع%لي م,�ر أم ی

   .)3(ال%�لي

                                           

�[ة القXائ�ة اخ&eاصه3 ال%�لي في ال�Cود ال&ي ی�اش�ون ض%": ال! ائ�w  ال! ائ�ة اإلج�اءات قان
ن م�  16ال%ادة  )1(�Pها >%ارس ض�ا� ال
 .أن ی�اش�وا مه%&ه3 في :افة دائ�ة اخ&eاص ال%!ل� القXائي ال%ل�ق�� 2ه –في حالة االس&ع!ال  –إال أنه >!
ز له3  .و�ائفه3 ال%ع&ادة

ز له3 أ>Xا ! لs أن ی�اش�وا مه%&ه3 على :افة ت�اب ال!%ه
̂رة ال! ائ̂�ة الC>%ق�ا[�ة ال�ع,�ة إذا [ل+ مPه3 أداء ذ –في حالة االس&ع!ال  –̂و

�[ة القXائ�ة ال-w >%ارس و�ائفه في ال%!%
عة ال��PAة �م� [�ف أحC رجال القXاء ال��e&0% قان
نا، و^�Pغي أن >�اعCه3 ضا�2 ال
  .ال%ع�Pة


ص عل�ها في الفق�ت�� ال�ا2ق&��، ی&ع�� عل�ه3 أن >0,�وا م��قا و:�ل ال!%ه
̂رة ال-w >ع%ل
ن في دائ�ة اخ&eاصهeP%وفي ال�االت ال.  
�[ة، ال-ی� >%ارس
ن و�ائفه3 في إحCاها وفي :��]ة، فإن اخ&eاص م�اف[ي وض�ا� ال�ل م!%
عة س�PAة ع%�ان�ة، مق�%ة إلى دوائ� لل

�%ل :افة ال%!%
عة ال��PAة<.  
�[ة القXائ�ة ال&ا2ع�� لل%eالح الع��ة لألم�، ال-ی� ال ت4,` أحAام الفق�ات الbان�ة والbالbة وال�ا2عة وال0ام�ة م� ه-ه ال%ادة على ض�ا� ال̂A�

  .له3 االخ&eاص على :افة ال&�اب ال
[Pي
ج�ائ3 الC0%رات وال!̂�%ة ال%P]%ة العاب�ة لل�Cود ال
[�Pة وال!�ائ3 ال%اسة 2أن]%ة ال%عال!ة اآلل�ة لل%ع�4ات غ�� أنه ��%ا ی&عل` ب��� ومعایPة 

�فوال!�ائ3 ال%&علقة 2ا رهاباإل ت,��g األم
ال وج�ائ3 وج�ائ3 الف�اد و eع ال0اص 2ال�̂��[ة القXائ�ة إلى ل&�، >%&C اخ&eاص ض�ا� ال
  .كامل ال&�اب ال
[Pي

ع%ل   ."ت�< رقا2ة الPائ+ العام لHC ال%!ل� القXائي ال%0&; إقل�%�ا و^عل3 و:�ل ال!%ه
̂رة ب-لs في ج%�ع ال�االت ه?الء ̂و
�ر م�  16ال%ادة : أنظر )2(Aن م
  .ال! ائ�w  ال! ائ�ة اإلج�اءات قان
  .319 ص ال�اب`، ، ال%�جعال�اج علي بCر الCی� )3(
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ی&3  ال&ي ال!�ائ3 ض%� م� الف�اد ج�ائ3 اس&Pbى ، قC)16( ال%ادةج+ %2
  04/22 رق3 القان
ن ف       

 2عC األم� تCارك ، :%ا)1(ال
[Pي ال&�اب القXائ�ة إلى :امل لل�4�Xة ال%�لي االخ&eاص ت%CیC ف�ها


ات أرjعةPن  س
�[ة ل�Xا�2ال��Pة  06/01م� إصCار القان� ج�ائ3 في للCی
ان ال&ا2ع�� القXائ�ة ال

�ر 24( ال%ادةالل م� خ الف�ادA1/3م( � ال%�لي االخ&eاص مCدح��  10/15 رق3 م� األم

�[ة ل�Xا�� غ�ار على ال
[Pي، اإلقل�3 :املإلى  الف�اد ج�ائ3 في للCی
ان ال&ا2ع�� القXائ�ة ال

�[ة ل�Xا� ال%ق�ر ال%�لي االخ&eاص� ال�40�ة ال!�ائ3 وjاقي ف�ادال ج�ائ3 م�ارjة في القXائ�ة ال

 H�   .)2(األخ


ع هخe ال&ف&�� ح&ىو   Pص�ة م� ب
e0ائ3 في ال�
ر ��ه یل م الف�اد، فال جXودون  ال%&ه3 ح 

Cني 2ال%�قات ال&ق�

ص�ة في لل�` ونهارا، ان&هاكا ل�ال إج�اءه >!
ز إذ ذلs، في القانe0ال.  

 �cما ل 

ص�ة؟، وهل به-ه الف�اد ج�ائ3 ت%&ع أساس هe0خل الCة ض%� تfائ3 ف� يف ال%�Cدة ال!

 ال�hاس �]ح م,Cأ االع&�ار 2ع�� قان
ن اإلج�اءات ال! ائ�ة، خاصة إذا أخ-نا م� )37( ال%ادة ن;

  .ال!Pائي؟ القان
ن  ق
اعC في

 األحAام ب-ات ت�]ى أنها، إال ال%ادة ف�
H  في الف�اد ج�ائ3 على ص�احة الP; عCم م� ��ال�غ3  

 اإلج�ام�ة األم
ال والعائCات ت,��g ج̂�%ة راع&�ا األول ال�,+ ل�,,��، ف�
H  ال!�ائ3 ب&لs ال0اصة

 األم
ال ت,��g ناتج م%اثلة ألن ف�اد 2!�ائ3 األخ�H  هي ارت�ا[ها ح&%�ة مع الف�اد، ج�ائ3 ض%�


ن  ما عادةA< 3ائ��� إخ&الس أو رش
ة، ج&� ف�ص ت�ق` عل�ها، عCم االس&Pbاءات ل&4,�` الفقه و^

ال�فm أو  أم� ال&قادم أو إصCار �2,+ األم
ال ,��gت ج̂�%ة مCeر األصل�ة ال!�ائ3 على العقاب

  .ال�� ال%&ه3 أو صغ� وفاة

 �Sام اح&%ال�ة ه
 الف�اد، ج�ائ3 2�أن االس&Pbائ�ة اإلج�اءات ل&4,�` یCع
 ال-w الbاني ال�,+ أما

HCائ3 ه-ه إح�� في ارتc,< م&ى ال%P]3 اإلج�ام ص
رة في ال!bفي ال&��40 ت3 دولة، أو م&ى م� أك 

�ع وأن أخ�H خاصة دولة في ال&Pف�- مع�Pة وت3 لةدو �
ز ال&ي ال!�ائ3 فfة لPا >�Cد ل3 ال! ائ�w، ال%!< 

 فق� ول�� ال�X` اإل[ار ه-ا في االس&Pbائ�ة الeالح�ات ه-ه اس&ع%ال ی,�ر ما مP]%ة، وه
 اع&�ارها

 في &eاص والeالح�اتاالخ ت%CیC أن ه
 ال%قام، ه-ا في إثارته أردنا ما الف�اد، فق� ج�ائ3 كل في

�[ة ال&Cرج�ة ال&�|�ة 2قاعCة >%� الف�ض ه-ا� ال%ف�وض ، ألن"عل�ها اإلش�اف القXائ�ة وض
ا�2 لل
                                           

�، ب� ��Mى )1(�bاخلة كCل م
�ة ال�40�، اإلج�ام على ال%�4قة ال0اصة اإلج�اءات ح� لألشغال ال
[Pي ، الCی
ان)63( عCدال، القXاة ن

^ة، j�  .85 ، ص2008ال&

  .506  ص ال�اب`، ال%�جع العالي، ع,C حاحة )2(
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�ف م���[ة أع%ال على >� األصلي، الع%ل اخ&eاص بCائ� ال%&
اجC ال!%ه
̂رة و:�ل القXائ�ة ال

�cعلى ل ��[ةالف�اد، فإن ا ج�ائ3 ع� ال&��w  لCواعي االخ&eاص ت%CیC إث� ت&لقى ت�eح القXائ�ة ل

 االخ&eاص وسع ال&ي الe&0%ة لل%�A%ة ال&ا2ع ال!%ه
̂رة و:�ل م� م�اش�ة األوام� وال&عل�%ات

  .)1(إل�ها

 ائ� الف�ادج�  م&ا:عة اتإج�اء: ثان(ا

االخ&eاص  ذات ال%�A%ة 2اخ&eاصه تقع ال&ي القXائي HC ال%!ل�العام ل الPائ+ وجC إذا

 >4ال+ أن فله، )2(اتج�اءاإل قان
ن  م� 37 2ال%ادة ال%-:
رة 2ال!�ائ3 م&علقة اتج�اءاإل 2أن ال%
سع

 .الCع
H  س�� م�احل ج%�ع في اتج�اء2اإل

 لeالح اتج�اءاإل ع� 2ال&0لي أم�ا >Ceر ال&�ق�` قاضيفإن  قXائي ت�ق�` ف&ح حالة فيو       

�ر 40 ال%ادة في ال%-:
رة الe&0%ة ال%�A%ة لHC ال&�ق�` قاضيAن  �م م
، ال! ائ�ة اتج�اءاإل قان

 ال&ي القXائ�ة ال!هات أمام ت4,` وال%�اك%ة وال&�ق�` الع%
م�ة 2الCع
H  ال%&علقة اتج�اءاإل أن 2%عPى

  .)3(ال%�لي اخ&eاصها ت
س�ع ت3

       Cولق >eر 40 ال%ادة ن�Aن  م� 42 م
 العام الPائ+ >4ال+": أنه على ال! ائ�ة اتج�اءاإل قان

�ر 40 ال%ادة في ال%-:
رة ال%�A%ة اخ&eاص ض%� تCخل ال!̂�%ة أن اع&,�إذا  اف
ر  اتإج�اء2Aم 

   .القان
ن  ه-ا م�

�[ة ض�ا� ی&لقى ال�الة ه-ه وفي      � ال%�A%ة ه-ه اخ&eاص بCائ�ة العامل
ن  القXائ�ة ال

  ."القXائ�ة ال!هة ه-ه لHC ال!%ه
̂رة و:�ل م� م�اش�ة ال&عل�%ات

إذا  ما حالة في ال!%ه
̂رة و:�ل م� م�اش�ة ال&عل�%ات ی&لق
ن  القXائ�ة �[ةال� ض�ا� أن 2%عPى     

 ال%-:
رة ال%�A%ة اخ&eاص ض%� تCخل ال!̂�%ة أن اع&�اره ،عCP ف
را اتإج�اء2 العام الPائ+ [ال+

�ر، 40 ال%ادة فيAن  م� م
 .ال! ائ�ة اتج�اءاإل قان

�  أن ن�&P&ج ال%-:
رت�� ال%ادت�� خالل وم�     � ال! ائ�ة األق4اب إلخ4ار قان
ن�ا اإج�اء أوجC عال%

 .)4(اتج�اء2اإل ال%4ال�ة وأس%اه اخ&eاصا م�ل ،2ال!�ائ3 ال%&ee0ة

                                           

  .258ص  ال�اب`، ال%�جع، دمحم أم�� ̂زان )1(
  .ال%&X%� قان
ن اإلج�اءات ال! ائ�ة ال! ائ�w  04/14م� القان
ن  37/2ال%ادة  )2(
�، ب� ��Mى )3(�bجع ال�اب` ك�  .82 ، صال%

جة، هللا ع,C ب� )4(jز

ص�ات بeاءات خ��ع في ال�40�ة ال!�ائ3 على ال%�4قة اإلج̂�كل�ة ال�ق
ق  ال%اس&�، شهادة ل�Pل ال! ائ�w، م-:�ة ال&

  .83 ص، 2014/2013 ، جامعة سع�Cة-و العل
م ال��اس�ة 
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� .الع%
م�ة الCع
H  ب&���� م�ت�4ا قXائ�ا اإج�اء و^ع&,

 ال%4ال�ة إجازة في >A%� ال!%ه
̂رة ل
:�ل ال%
سع االخ&eاص أن ن�&P&ج س,` وم%ا      

 تهافق�  في 37 ال%ادة في ال%-:
رة 2ال!�ائ3 األم� تعل`إذا  الCع
H  س�� م�احل ج%�ع ات أثPاءج�اء2اإل

 . ال
[Pي ال&�اب كامل ع,� وذلs الف�اد وج�ائ3 الbالbة،

�ع أورد ك%ا  �لقاضي  ال%�لي ال%
سع االخ&eاص ال! ائ�ة اتج�اءاإل قان
ن  م� 40 ال%ادة في ال%

 ح��، 04/14 القان
ن  م� 40و 237ال%ادة ال%-:
رة ` 2ال!�ائ3ال&�ق�2 األم� تعل` كل%ا وذلsال&�ق�` 

 ی&!اوز 11/2004/ 10في ال%?رخ إقل�%ي اخ&eاص ال%�A%ة له-ه ال&ا2ع ال&�ق�` لقاضي >�eح

 2ال&�ق�` م&علقة 2%هام لل�hام قXائ�ة ش�[ة ضا�2 أw ان&Cابأو  ال&Pقل >%�A إذ ،العادw اخ&eاصه


ز...":إج ق م� 2 ف 40 ال%ادة ن; في جاء إذ ،�ادالف ك!�ائ3 ال�40�ة ال!�ائ3 في!< CیC%ت 

�` ع� أخ�H  م�اك3 اخ&eاص دائ�ةإلى  ال&�ق�` لقاضي ال%�لي االخ&eاص̂] 3�[P&(1).ال. " 

 وت
س�ع ال&�ق�` وقاضي ال!%ه
̂رة ل
:�ل ال%
سع االخ&eاص ح
ل ذ:�ه `,س ما على وPjاءا     

gائ�ة ال!هات 2عXع� الق `�̂] 3�[P&ح الX&ع أن ی��
 كان ال%,e< ثه ما وراء م�C�&إلى  اس

  .اك&�افها الeع+ م� أص�ح ال&ي ال�40�ة ال!�ائ3 مAاف�ة غ�ض

 ال&!%�C على 64و 1 ف/ 51 ) ال%ادت�� نe< ومAاف�&ه 2الف�اد ال%&عل` القان
ن إلى  وjال�ج
ع     

 2اع&�ارها الe&0%ة ال�ل4اتأو  القXائ�ة ال!هات إل�ها تل!أ إج�ائ�ة كأحAام وال%eادرة وال�! 


ص الع%
م�ة، الCع
H  س�� أثPاء ت&0- م?ق&ة اتإج�اءe02 اتCال العائ
�وعة غ�� واألم� الPات!ة ال%

�أو  ج̂�%ة ارتcاب ع�bائ3 م� أك�  . الف�اد ج


ن  الe&0%ة ال�ل4ة أما ق�ار %2
ج+ ج�اءاإل -اه     A��
ن  ح` لها A^ائ�ة لل!هات وXام الق�hال 

��[ة مeالح في وال%%bلة الe&0%ة ال�ل4ة ن,�� ه-ا وفي ال&�ف]ي ج�اءاإل2 األم� وخل�ة القXائ�ة، ال

 حالة ت�قق<أو  اق&�ن<أو  األم
ال ت,�g ج̂�%ة ارت�4<إذا  ما ص
رة في ال%ال�ة، ال%عل
مات معال!ة


رw  ال&عCدeة، ال%� في ال%&�Cة م3اال اتفا�Sة ال%eادرةو  ال�! و  ال&!%�C أنإلى  االشارة ت!Cرو  لل!̂

 .)2(31 ال%ادة

 االخ&eاص ت
سعإلى  2اإلضافة: اإلب&Cائي ال&�ق�` %2�حلة ال0اصة اإلج�ائ�ة األحAام أما ع�  

�ع اس&�Cث، الف�اد مAاف�ة أجل م� ال&�ق�` لقXاة ال%�لي� آل�ات، القXائي ال&�ق�` م�حلة في ال%

                                           

�، ب� ��Mى )1(�bجع ك�  .83  ص ال�اب`، ال%
  .68ص خويلد، المرجع السابق،  عفيفة )2(
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 ع� ما ن
عا خ�وجا، الف�د>ة ال�̂�ة مق&�Xات على ال�ل4ة مق&�Xات تف
ق  م�ة كل في ت,�ز خاصة


ص تcفلها حق
ق  2عCة ت��Xة، الف�ض�� ب�� ال%
ازنة م,CأeP̂رة ال
 في ال�` وأه%ها، لألف�اد الCس&


ص�ةe0أ ال&%&عو  الC,%2 ةP � قC األخ�H  فهي، الPهائي القXائي ال&�ق�` م�حلة في أما، ال,�اءة ق̂


ع �<]حPص�ة م� ب
e0ق ، ال� . شCیC 2اخ&eار ��ال%�حل& له-ی� ن&4

 Cن  رخ;فق
 ت��w  ألسال�+ - الل!
ء صالح�ة ال&�ق�`، قاضيو  العامة لل�Pا2ة 06/01 القان

�[ة ت�&ع%لها حCیbة ك&ق�Pات خاصة ت�ق�`و � القXائ�ة، ال!هات م�ا�Sةو  إش�اف ت�<، القXائ�ة ال

�وني ال&�صCو  ال%�اق+ كال&�ل�3 بها، ال%ع���P األش0اص ورضا عل3 دون &cاقو  اإلل� وdن ح&ى االخ&

�و�Mة مع ل&eادمها االن&قادات عCیC ال&ق�Pات ه-ه الق<�
ص�ةو  ال�� ح` تP&هs ألنها ال%e0ل%ا، ال 

 ل&
س�ع األول نe0; ج ئ��، في إل�ه ال&4�ق  س�Pاول ما ه
 ال�̂�ة، [ا2ع م� 2ه ت&�3

 ال&��w و  ال��� أسال�+ لCراسة الbاني نe0; ح�� في ال&�ق�`، لقاضي ال%�لي االخ&eاص

  :یلي ك%ا وذلs، ال0اصة

 أنه ال&�ق�` قاضي اخ&eاص في األصل: الف�اد ج�ائ� في ال&�قZL قsاة اخ&�اص ت�س(ع.1

 مAان: وهي ات ال! ائ�ةج�اءقان
ن اإل م� 40 ال%ادة في ال%�Cدة الق
اعC وف` ال&�ق�` ع%ل�ة >%ارس

 الg�h حeل ول
 أحCه3 على gال�h م�لأو  ف�ها ال%�اه%�� أحC إقامة م�لأو  ال!̂�%ة وق
ع

 حCده ما وف` ال%&قCمة، الق
اعC ع� ال0�وج >�&Cعي الف�اد ج�ائ3 في ال&�ق�` ل�c آخ�، ل�,+

 قXاة م� لcل اإلقل�%ي االخ&eاص مCد ال-w إل�ه، اإلشارة ال�اب` 06/348ال&Pف�-w ال%�س
م

 ال&�ق�` قاضي اخ&eاص >�eح أح�انا ل�c، )1(وه�انو  وورقلة ق�P�4Pة دمحم، س�wC ل%�A%ة ال&�ق�`

أو  أم
ال ت,��g شAل على الف�اد ج�ائ3 :ان<إذا  وذلs ال&Pف�-w ال%�س
م ه-ا حCده ما >ف
ق  و[�Pا،

 العامة الق
اعC وف` ال%0&; ال&�ق�` قاضي إصCار إل ام�ة، عل�ه ی&�ت+ ال-w األم�، مP]%ة ج̂�%ة

 نف� ك-لs الف�ض�ة ه-ه في وتbار، (2) عال%
س اإلخ&eاص ذو ال&�ق�` قاضي لفائCة 2ال&0لي أم�ا

  . )3(ال&�|�ةو  اإلش�اف ق
اعC 2اخ&الل ال%&علقة اإلشAال�ة

  

                                           

�  5 60 - 0 في ، ال%?رخ384 06/348 م� ال%�س
م ال&Pف�-w رق3 5إلى  2أن]� ال%
اد م�  )1(j
 ت%CیC اإلخ&eاصال%&X%�  ،2006أك&
  .وه�ان ورقلة وم�A%ة دمحم وم�A%ة ق�P�4Pة وم�A%ة س�wC ل%�A%ة ال!%ه
̂رة و:الء م� لcل ال%�لي

�ر و 40و 400ال%
اد � ن]أ)2(Aر  40م�A3م  w�  .م� قان
ن اإلج�اءات ال! ائ�ة ال! ائ
)3( C,ع C�%اص، ج ال�eائ3ق�، ال! ائ� جامعة ال�ق
ق، ال!Pائي، :ل�ة ال! ائ�w، رسالة ماج�&��، ف�ع القان
ن  القان
ني الP]ام في الف�اد 

  .170، ص 2013-2014
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   :أسالL+ ال&��  الXاصة في القان�ن ال"!ائ�   الV%ف عN ج�ائ� الف�اد .2

�ع س
اء ال! ائي̂�ال%Cني ت�قى ج�%ا قان
ن�ا غ�� أو  إن ج%�ع األحAام ال%
ض
�Mة ومه%ا تغ�� ال&

ى إن&اج أثاره القان
ن�ة ال&ي ش�ع م� أجلها وغال�ا ما >عل` فقهاء القان
ن على األحAام قادر عل

;Pل أن ال
�ع لها أحAام إج�ائ�ة ل&فع�لها 2الق�القاعCة القان
ن�ة ولCت م�&ة، أو  ال%
ض
�Mة ال&ي ل3 >

إلى  اد، وانX%<م
اجهة الف� اتإج�اءل3 ت�قى ال! ائ� 2%ع ل ع� ال��:�ة الCول�ة ال%&علقة 2وله-ا 

ج%�ع االتفا�Sات ال%PاهXة للف�اد 2غ�ض تcامل أفXل وتعاون أن!ع في ه-ا ال%!ال، فقC صادق< 

%2
ج+ ال%�س
م ال�ئاسي رق3  mب&�ف �على اتفا�Sة األم3 ال%&�Cة ل%Aاف�ة )1( 128- 04ال! ائ

  .)2(الف�اد


را على أإال  ك-لs، >الحm أّن ال! ائ� :ان< حاض�ة على ال%�&
H العال%ي،Xح �bنها :ان< أك


ج+ ال%�س
م %��%2�ار:&ها الفعالة في بل
رة إس&�ات�!�ة إف̂��hة ل%Aاف�ة الف�اد،  sوذل ،wالقار Cع�eال

صادق< على اتفا�Sة االت�اد اإلف̂�قي ل%Pع الف�اد ومAاف�&ه ال%ع&%Cة في  )3(137-06ال�ئاسي رق3 

  .)4( 2003ی
ل�
  11ماب
ت
 ب&ا̂رخ 

االتفا�Sات الCول�ة، بل ت�ج%< ال& اماتها الCول�ة ب&,�Pها لقان
ن إلى  ! ائ� 2االنX%امول3 تc&في ال

�عي ̂��ع ال! ائ�w 2اس&�Cاث الP; ال&�خاص ی&عل` 2ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه، إذ قام ال%

5(2006��ف�w  20ال%?رخ في  06/01ال%&عل` 2ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه %2
ج+ القان
ن رق3 (.  

ال! ائ�ة ال%عCل وال%&3% %2
ج+ القان
ن رق3  اتج�اءقان
ن اإل أما على الeع�C اإلج�ائي، ت3 تعCیل

ال%?رخ في  06/01، وقان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه رق3 )6(20/12/2006الeادر في  06/22

20  w�3 ت&%bل في ال&�ل� مPه اس&C0ام أسال�+ ت��w خاصة 56فقC أجازت ال%ادة  ،2006��ف

�وني، &cاالل Cص�ل-لs البC م� ش�ح ه-ه األسال�+، و:��A%< a ال&
ف�` ب�� ال%�اق+، االخ&�اق وال&

                                           

، ی&X%� ال&Ceی` ب&�فm على اتفا�Sة األم3 ال%&�Cة ل%Aاف�ة 2004أب̂�ل سPة  19، ال%?رخ في 128- %204
ج+ م�س
م رئاسي رق3 ) 1(

رك ی
م الف�اد ال%ع&%Cة ^
�Pة بC%&ة ال%عC�&%31م� ق,ل ال!%|�ة العامة لألم3 ال  �j
ال!̂�Cة ال�س%�ة لل!%ه
̂رة ال! ائ̂�ة، العCد 2003أك&

 . 2004أب̂�ل  25، ب&ا̂رخ (26)
�  31ال%?رَّخ  58/4اع&%Cت ال!%|�ة العامة لألم3 ال%&�Cة ــ %2
ج+ ق�ارها ) 2(j
ف�ة الف�اد، عل%ا أّن ، اتفا�Sة األم3 ال%&�Cة ل%Aا2003أك&

 .-ال! ائ� صادق< على االتفا�Sة م� تا̂رخ اع&%ادها، وj-لs :ان< م� الCول الbالث�� األولى ال&ي مPAّ< ه-ه اآلل�ة م� الCخ
ل ح�  ال&Pف�
قي ل2006أف̂�ل سPة  10، ال%?رخ في 137- %206
ج+ م�س
م رئاسي رق3 ) 3( �%Pع الف�اد ، ی&X%� ال&Ceی` على اتفا�Sة االت�اد اإلف̂

ة، العCد 2003ی
ل�
 سPة  11ومAاف�&ه ال%ع&%Cة 2%اب
ت
 في  �ة ال! ائ̂ Cة ال�س%�ة لل!%ه
̂ر � .2006أب̂�ل  16، ب&ا̂رخ )24(ال!̂
  .105ص  ال%�جع ال�اب`،م�Cة دمحم، ) 4(
  . ، ی&عل` 2ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه2006ف,�ای� سPة  20، ال%?رخ في 01-06القان
ن رق3 ) 5(
  .2006د>�%,�  20ال%?رخ في  22-06القان
ن رق3 ) 6(



 

177 

ه-ه األسال�+ ال&ي ت&3 خل�ة وما ت�%له م� معPى االع&Cاء على ال�̂�ات وال�ق
ق ال0اصة لألف�اد، 


نة دس&
̂راإذا  خاصة%Xاسالت م�  .)1(عل%Pا أن ال�̂�ة ال0اصة لألف�اد وس̂�ة ال%

 w :��ع على إن�اء دی
ان م�وم� أجل تفع�ل إس&�ات�!�ة ال��� وال&��w وج%ع األدلة، ن; ال%

�ع أه%�ة :,�H في ه-ا ال%!ال ��[ة القXائ�ة أواله ال%�
ن م� ض�ا� وأع
ان الc&لق%ع الف�اد ی

� ل!�ائ3 الف�اد على ال%!&%ع�,cال �  .ت&%اشى وال&أث�

�مCل
ل أسال�+ الإلى  وعل�ه سP&ع�ض ���w ال0اصة في قان
ن مAاف�ة الف�اد ال! ائ�w، ث3 ن�& 

  .أسال�+ ال&��w ال0اصة في ج�ائ3 الف�ادإلى  ض
ا�2 وش�و� الل!
ءإلى 

  م�ل�ل أسالL+ ال&��  الXاصة في قان�ن م�اف�ة الف�اد ال"!ائ�   -أ


ر، أه3 األeات وال&قا� ال
�ع ال! ائ�w م� اع&�اض ال%�اسالت وت�!�ل األص�سال�+ جعل ال%

�ف ع� ج�ائ3 الف�اد، جاء تP]�%ها في إ[ار الفeل ال�ا2ع م� cمة للC0&�%ن اإلال
 اتج�اءقان


ان ال! ائ�ة Pر"ت�< ع
eات وال&قا� ال
ون]�ا أله%�ة ه-ه ، "اع&�اض ال%�اسالت وت�!�ل األص

 ،HCب على ح

 ال&اليال
سائل س&&Pاول :ل أسل�Pعلى ال:  

 اس-ة�  ال��اسالت وت�"Lل األص�ات وال&قا~ ال��رأسل�ب اع&�اض  ال&��  ب

�[ة القXائ�ة م� صالح�ة اع&�اض ال%�اسالت وت�!�ل األص
ات ��ع ال! ائي ضا�2 ال�م�A ال%


ر، وهي م� أه3 األسال�+ ال%�&�Cثة %2
ج+ القان
ن eن  06/22وال&قا� ال
ال%عCل وال%&%3 لقان


لى تع̂�فها قCe )2(06/01ف�&ه رق3 ال! ائ�ة وقان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAا اتج�اءاإل&Pوعل�ه س ،


 ال&الي�Pف على إ[ارها العام على ال
  :ال
ق

  تع�$5 اع&�اض ال��اسالت. 1

ع%ل�ة م�ا�Sة س̂�ة لل%�اسالت ال�ل�cة والالسل�cة في إ[ار ال��� 2أنه  >ع�ف اع&�اض ال%�اسالت

م�ار:&ه3 في ارتcاب  ال%�&�ه فيال%عل
مات ح
ل األش0اص أو  وال&��w ع� ال!̂�%ة وج%ع األدلة


ص ال%
اد م� )3(ال!̂�%ةeاسالت في ن��ع ال! ائ�w فقC ت�Cث ع� اع&�اض ال%� 65، أما ع� ال%

                                           

  .ال! ائ�w  ال%&X%� ال&عCیل الCس&
رw  16/01القان
ن رق3 م� ) 46(ال%ادة ) 1(
)2 ( ،�êرة، مCPAأة ال%عارف، اإلس�Pان�ة، مbائي، ال�4عة الP!في ال%�ق` ال wصفاو�  .78، ص 1990ح�� صادق ال%�صفاوw، ال%

(3) PICOTTI Lorenzo, "L’élargissement des formes de préparation et de participation" rapport général, Revus 
internationale de droit pénal، N° 78, Paris, 2007, P 407. 
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�ر Aر  65ح&ى ال%ادة  05م�Aن اإل 10م
ال! ائ�ة، لPcه ل3 ی
رد تع̂�فا ص̂��ا ع�  اتج�اءم� قان

  .)1(مفه
م اع&�اض ال%�اسالت

��ع األم̂�Aي والwCPc واالن!ل� w، فقC ع�ف في ال%قابل، ع�ف&ه 2عg ال&̂��عات ال%قارنة :ال&̂

، إع&�اض ال%�اسالت على أنها االك&�اب 1968ال�اب الbال� م� القان
ن الفCرالي األم̂�Aي ل�Pة 

أ>ة اتeاالت شف
^ة ع� [̂�` اس&C0ام جهاز أو  ال�%عي ع� [̂�` ال�%ع ل%�&
^ات أ>ة أسالك

�وني&cيأو  الAان�Aأأو  م� wفة عامة؛ejو �جهاز >%�A اس&ع%اله ل&�!�ل أw فإن  جهاز أخ

  .االتeاالت >قع ض%� ما >قCeه القان
ن 


ص�ة الwCPc ل�Pة e0ن ح%ا>ة ال
أو  ت�!�لأو  ال%�ا�Sة 2أنها االس&%اع 1973ك%ا ع�ف قان

�و أو  اك&�اب ال%ادة ال&ي تعPي&cأجه ة ال `�أو  ن�ة>فه3 مPها ذاك و^!+ أن ت&3 ال%�ا�Sة ع� [̂

  ".أجه ة أخ�H أw أو  م�Aان��Aةأو  س%|�ة

مPه >قCe 2ال%�ا�Sة  8، فإنه ع%ال 2ال%ادة 1985أما قان
ن م�ا�Sة االتeاالت االن!ل� w ل�Pة 

االتeاالت، وقC درج الفقه على ال&%��  ب�� األجه ة ال&ي ت�&C0م في ال&eP< على إلى  اس&%اع

  .)C)2م في �Sاس ال%�ادثات ال&لف
ن�ةال%Aال%ات ال&لف
ن�ة واألجه ة ال&ي ت�&0

P&هs س̂�ة  إج�اءوعل�ه >%�A تع̂�a اع&�اض ال%�اسالت على أنها  ت�ق�` ی�اش� خل�ة ̂و

 �
ل على دل�ل غ�eف ال�Cنا به
األحادی� ال0اصة تأم� 2ه ال�ل4ة القXائ�ة في ال�Aل ال%�Cد قان

&X%� م� ناح�ة اس&�اق ال�%ع ال�Cی� وم� ناح�ة أخ�H حف]ه ى إل مادw ل!̂�%ة ت�ق` وق
عها ̂و

  .)3(على األش�[ة ع� [̂�` أجه ة مee0ة له-ا الغ�ض

وjال&الي، اع&�اض ال%�اسالت ه
 وس�لة وسائل ال&��w ال�Cیbة ت�&C0مها ال�4�Xة القXائ�ة في 

ال�40� بPا في ذلs ج�ائ3 الف�اد ع� [̂�a وسائل االتeال ال�ل�cة والالسل�cة  ج�امم
اجهة اإل

ها ال!هات القXائ�ة الe&0%ة وت�< رقاب&ها ال%�اش�ة وت�&هCف ع%ل�ة اس&�اق ال�%ع خل�ة وتأم� ب


ل على دل�ل ل!̂�%ة ت�ق` وق
عهاeات م� أجل ال�
�وع ف�هاأو  وت�!�ل األص�  .ال

                                           

اء، الP]ام القان
ني لل&��ب في القان
ن ال! ائ�w، م-:�ة مقCمة ل�Pل شهادة ال%اج�&�� في العل
م القان) 1( �
ش ز:̂Aغ3 ش�Cن�ة واإلدا̂رة، ل

  .32، ص 2013-2012: ال! ائ�، ال�Pة الCراس�ةتe0; القان
ن جPائي، جامعة قاصwC م�jاح ورقلة، 

دراسة تأص�ل�ة ت�ل�ل�ة ومقارنة لل&eP< على ال%�ادثات ال&لف
ن�ة (>اس� األم�� فاروق، م�ا�Sة األحادی� ال0اصة في اإلج�اءات ال!Pائ�ة ) 2(
  .138، ص 2009، ال�4عة األولى، دار ال4%,
عات ال!ام|�ة، اإلسCPÂرة، )واألحادی� ال��e0ة ن]̂�ا وع%ل�ا وال&ي ت!�w ع,� االن&�ن<

�ي، ال
سائل ال�Cیbة لل��� وال&��w في ض
ء القان
ن رق3 ) 3(�، م-:�ة ل�Pل شهادة ال%اج�&�� في العل
م )دراسة مقارنة( 06/22ح% ة ق̂
: ال�Pة الCراس�ةال! ائ�، ورقلة،  -ئ�ة، :ل�ة ال�ق
ق والعل
م ال��اس�ة، جامعة قاصwC م�jاحالقان
ن�ة واإلدا̂رة تe0; قان
ن جPا

  .17، ص 2011/2012
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  تع�$5 ت�"Lل األص�ات. 2


^ة ال&ي ت�!�ل األص
ات ه
 الع%ل�ة ال&ق�Pة ال&ي ی&3 ب
اس4&ها م�ا�Sة وت�!�ل ال%�ادثات ال�ف

، ف�&3 ع� [̂�` وضع رقا2ة )1(عامأو  عCة أش0اص e2فة س̂�ة في مAان خاصأو  ی&ف
ه بها ش0;

�وف
نات Aوضع م� `�على اله
اتف وت�!�ل األحادی� ال&ي ت&3 ع� [̂�قها، :%ا ی&3 أ>Xا ع� [̂

 ح�اسة ت�&�4ع ال&قا� األص
ات وت�!�لها على أجه ة خاصة، وقC ی&3 أ>Xا ع� [̂�` ال&قا�

  .)2(إذا�Mةأو  إشارات السل�cة

ال�Cیbة أشC و[أة وتأث�ً�ا على ال��اة ال0اصة، 2%ا قC ال ی&
اف� في  اتج�اءال شs أن ه-ه اإل

�ع ه-ه اإل)3(وسائل ال&��w ال&قل�C>ة�الق
ل إلى  X2%انات األم� ال-w یCع
نا اتج�اء، ل-ا أحا� ال%

  .)4( تعC تف&��ا ل�c م� ن
ع خاص اتج�اءأن ه-ه اإل


ص العقاب�ة ال%ق�رة ل�%ا>ة ال�` في ePال sة مع تلeاقP&ها م�قC ت,Cو ه-ه األفعال في �اه


ص عل�ها في ال%ادت�� eP%ص�ة ال
e0ر و 303ال�Aر 303م�A1م  ،w�م� قان
ن العق
jات ال! ائ

42ة له-ه ال��� ع� األحAام القان
ن�ة الXاإلى  ، ل-ا یCفع ه-ا األم�)5(23- 06رق3 إث� تعCیله 2قان
ن 


ص�ةe0ث تعارضا مع ال�` في الCح&ى ال ت� ،w�  .األسال�+ ال!CیCة في ال&�

  ال&�ل(� ال��اق+أسل�Dي ال&��ب و  .ب

�ع ��ر 65ال%
اد  م� خاللال&��ب وس�لة م� وسائل ال&��w ال0اصة، اس&�Cثه ال%Aإلى  11م

�ر  65Aن اإل 18م
وعل�ه  ،م� قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه 56وال%ادة  ال! ائ�ة اتج�اءم� قان

  :سP&ع�ض له ��%ا یلي

  االخ&�اقأو  أسل�ب ال&��ب. 1

�[ة القXائ�ة أو  �Sام ضا�2>قCe 2ال&��ب قان
نا �ع
ن ش�[ة قXائ�ة ت�< م�?ول�ة ضا�2 ال

یهامه3 أنه فاعل ج�Pة 2إأو  ال%Aلف ب&��P` الع%ل�ة %2�ا�Sة األش0اص ال%�&�ه في ارتcابه3 جPا>ة

  .ش̂�s له3أو  معه3

                                           

، رسالة ل�Pل شهادة د:&
راه في العل
م، ف�ع القان
ن ال!Pائي، :ل�ة ال�ق
ق والعل
م آل�ات م
اجهة الف�اد في م!ال الeفقات الع%
م�ةت�اب ناد>ة، ) 1(
  .337، ص 2013ن
ف%,�  23ت� w وزو، ال! ائ�، تا̂رخ ال%Pاق�ة  –م
ل
د مع%�w  ال��اس�ة جامعة

)2 ( wصفاو�  .78ص ، ال%�جع ال�اب`، ح�� صادق ال%
ال%ل&قى ال
[Pي ، "ال&Pe< على ال%Aال%ات الهات �ة واع&�اض ال%�اسالت :آل�ة لل
قا>ة م� ج�ائ3 الف�اد"ب� ع%ار مقPي، ب
راس ع,C القادر، ) 3(

   .14، ص 2008د>�%,�  03و 02كل�ة ال�ق
ق، جامعة قاصwC م�jاح، ورقلة، ی
مي، ل�ات القان
ن�ة ل%Aاف�ة الف�ادح
ل اآل
  .338، ص ال%�جع ال�ا̀بت�اب ناد>ة، ) 4(
  .72ص ، 2010ال! ائ�، م�اض�ات في القان
ن اإلج�اءات ال! ائ�ة، دار الهHC، 2!ا>ة، ، ع,C ال�ح%ان خلفي) 5(
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�ع في تعCیل قان
ن اإل�ال! ائ�ة سPة  اتج�اءو^ع&,� ال&��ب تق�Pة جCیCة لل��� وال&��w أدرجها ال%

 65، عCPما تق&Xي ض�ورات ال&��w وال&�ق�` في إحHC ال!�ائ3 ال�40�ة ال%-:
رة في ال%ادة 2006

�ر Âرة أن >أذ05م
ن ت�< رقاب&ه 2%�اش�ة ع%ل�ة ال&��ب ض%� ش�و� ، :%ا >!
ز ل
:�ل ال!%ه

  .)1(م�Cدة

  ال&�ل(� ال��اق+. 2

قCe 2ه ال�%اح ل��Pات)2(فXًال ع� األسال�+ ال�ا2قة ی
جC أسل
ب ال&�ل�3 ال%�اق+ �وعة ، ̂و� غ�� م


هة 2ال0�وج م� اإلقل�3 ال
[Pيأو ,�دخ
له 2عل3 م� ال�ل4ات الe&0%ة وت�< أو  ال%�ور ع,�هأو  م

  .)3(,&ها 2§�ة ال&��w ع� ج�م ما و:�ف ه
^ة األش0اص الXالع�� في ارتcا2هم�اق

وق< الح`، إذ ی&3 إلى  غ�� أن ه-ا األسل
ب >�%ح ب&أج�ل ض�� األش�اء ال%&علقة 2ال!̂�%ة

إقل�3 دولة أخ�H 2عل3 ال�ل4ات الe&0%ة وت�< رقاب&ها ال�̂�ة إلى  ال�%اح %2�ورها داخل إقل�3 الCولة

  .ش�:اءأو  :�ف م�تc,ي ال!̂�%ة س
اء :ان
ا فاعل�� أصل���إلى  ، قCe ال&
صل)4(وال%�&%�ة

 تع�$5 األسل�ب ال��اق+  - أ

ال-ه� مHC إمAان�ة اس&C0ام ه-ا األسل
ب في م�ا�Sة ح�:ة العائCات إلى  على ض
ء ما تقCم ی&�ادر

ت�
^لها م� أو  قلها�ة ب
جه عام واألم
ال ال%&�eل عل�ها م� ج�ائ3 الف�اد ب
جه خاص، حال نج�اماإل

�وعة إلى  دولة�أخ�H 2قCe اق&فاء أث� ه-ه األم
ال وال&ع�ف على ال%&
ر[�� في الع%ل�ات غ�� ال%

  .ال%&علقة بها، وج%ع ال%̂ C م� األدلة الالزمة إلدان&ه3؟

ال%&عل` 2ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه  06/01القان
ن رق3 ، ن!Cها في اإلشAاالتاإلجا2ة على ه-ه 

Cن; ال%ادة  فق ��ع ال! ائ�w ال&�ل�3 ال%�اق+ ع,�ال-w  ج�اءاإل": على أنه )ك( الفق�ة 2ع�ف ال%

�وعة�
هة 2ال0�وج م� إقل�3 ال&�اب ال
[Pيأو  >�%ح ل��Pات غ�� م,�دخ
له أو  ال%�ور ع,�هأو  م

لع�� ت�< م�اق,&ها 2§�ة ال&��w ع� ج�م ما و:�ف ه
^ة األش0اص الXاأو  2عل3 ال�ل4ات الe&0%ة

 ."في ارتcا2ه

                                           

�ر 65ال%ادة ) 1(Aرق3  11م �  .22-06م� القان
ن رق3  14م&3% %2
ج+ ال%ادة  155-66أم
)2 ( H�الف ذ:�ها ال� -ال >قل ال&�ل�3 ال%�اق+ أه%�ة ع� وسائل ال&��w األخ�H ل�c [,�عة ج�ائ3 الeفقات الع%
م�ة ت�&3 تغل�+ ال
سائل األخ
�وع 2الC0%رات وه-ا ما >ف�� عCم  -�في ش�ح  اإل[الةمقارنة 2ال&�ل�3 ال%�اق+ ال-w >غل+ ت4,�قه في ج�ائ3 ت,��g األم
ال واالت!ار غ�� ال%

  .أحAامه وتفاص�له
 .، ل%Aاف�ة الف�اد01-06م� القان
ن رق3 " ك"فق�ة  2أن]� ال%ادة ) 3(
فة، ال%&ا2عة ال! ائ�ة) 4( ��ع ال! ائ�w، م-:�ة ل�Pل شهادة ال%اج�&�� في القان
ن، ف�ع القان
ن ال!Pائي،  س
ماتي ش̂̂�في ج�ائ3 الف�اد في ال&

 ،�  .87، ص 2011كل�ة ال�ق
ق، جامعة ال! ائ
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أجازت اس&C0ام ال&�ل�3 ال%�اق+ في مالحقة  م� قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه 56أما ال%ادة 

�وع�&ها :
نها م&�eالت ��ة وم&ا2عة إج�امم�تc,ي ج�ائ3 الف�اد وذلs ب&عق+ األم
ال ال%�&�ه في م


ل على إذن م� ال!هة القXائ�ة خ�وجها م� إقل�3 الCولة ال! ائ̂�ة 2عأو  ت��:اتها لHC دخ
لهاeال� C


ص عل�ها في ه-ا ": فقC نe< على أنهالe&0%ة، eP%ائ3 ال�م� أجل ت�ه�ل األدلة ال%&علقة 2ال!

�وني أو  ال&�ل�3 ال%�اق+إلى  القان
ن، >%�A الل!
ء&cاالل Cص�ات�اع أسال�+ ت�� خاصة :ال&


 ال%Pاس+ وjإذن م� ال�ل4ة القXا�Pاق، على ال� .)1("ئ�ة الe&0%ةواالخ&

>%�A ": ال%&عل` A%2اف�ة ال&ه̂�+ 2%ا یلي 05/17م� األم� رق3  40ك%ا نe< عل�ه ال%ادة 

�وعة �لل�ل4ات الe&0%ة A%2اف�ة ال&ه̂�+ أن ت�خ; 2عل%ها وت�< م�اق,&ها ح�:ة ال�Xائع غ�� ال%

ع� أفعال ل&ه̂�+  �اإلقل�ـ3 ال! ائ�w 2غـ�ض ال��إلى  الCخـ
لأو  ال%�ورأو  وال%�,ـ
هة لل0�وج

  .)2("وم�ارj&ها بPاءا على إذن م� و:�ل ال!%ه
̂رة ال0%&;


صePم� خالل ه-ه ال  
تق
م 2ه ال!هات الe&0%ة 2إذن م�  إج�اءن�&P&ج أن ال&�ل�3 ال%�اق+ ه


هة,���Mة 2ال0�وجأو  و:�ل ال!%ه
̂رة، وه
 أن ت�%ح لل�احPات ال%�%لة 2ال�Xائع ال%�أو  غ�� ال

 .أص�ابهاإلى  ال&�اب ال
[Pي وال�hام 2ع%ل�ة ت�ل�3 تلs ال�Xائع إلى الCخ
ل

الP; القان
ني الCولي األول ال-w  1988تع&,� اتفا�Sة األم3 ال%&�Cة ل%Aاف�ة ال%?ث�ات العقل�ة لعام 

�[ة في م0&لف ال,لCان ع� :�ف �أجاز م%ارسة ال&�ل�3 ال%�اق+، ح�� ساعC ه-ا األسل
ب ض�ا� ال

  .)3(الCول�ة ل&ه̂�+ الC0%رات وأه3 مP]%�ها وم%
ل�هاأعXاء ال��Aات 

 أن�اع ال&�ل(� ال��اق+ - ب

 :ق�%�� ه%ا ال
[Pي والCولي، :%ا یليإلى  یPق�3 ال&�ل�3 ال%�اق+

 يE��قCe: ال&�ل(� ال��اق+ ال 
ن ال%�ا�Sة ̂وcرات داخل  2ه أن تC0%ال �
ره :ل�ه ل�0 س�e2

ا قال�3 ال&ا2عة ل��ادة الCولةت�تc+ ال!̂�%ة في األ إقل�3 الCولة، ح�� �اأو  ب̂ �ا، وتهCفأو  َب̂ 
ع%ل�ة  ج̂

ع�  ع� :�ف األش0اص وال%�?ول��أو  ال%ه�jة الC0%رة ال%
اد ال&�ل�3 ال%�اق+ الCاخلي ع� :�ف

�ف ع�أو  ال!ل+ في الCولةأو  ع%ل�ة ال&�ل�3cال  wمات ی&3أ
سل4ات ال,لC ال%�سل إلى  إرسالها معل

                                           

)1 ( wاوCاءات خ��ع ال0اصة في وال&��w  ال��� م0&ار، إج̂� تe0; .ال�ق
ق  في ال%اس&� شهادة ل�Pل ال&0�ج ال! ائ�w، م-:�ة ال!Pائي ال&
، ص 2016-2015: ال�Pة الCراس�ةال! ائ�، سع�Cة،  م
الw ال4اه� ال��اس�ة، جامعة والعل
م ال�ق
ق  ال!Pائ�ة، :ل�ة والعل
م ال!Pائي القان
ن 

54.  
  .ال%&عل` A%2اف�ة ال&ه̂�+و  2005د>�%,�  31ال%?رخ في  05/17األم� رق3  )2(
  .286ص ، ال%�جع ال�اب`، ال�اج علي بCر الCی�) 3(
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 ال��Pة، ه-ه وته̂�+ إرسال ع%ل�ة ع� أجل إلقاء الg�h على األش0اص وال%�?ول��إل�ه ال��Pة م� 

�أ بلC مع ت��Pقهاأو  2%ف�دها الع%ل�ة إما ت��P` الCولة تق�ر وهPاP%ورأو  ال� ض%ان أجل وم� ال%

 .)1(وال%ه���j ال��Pة ض��

 اب: ال&�ل(� ال��اق+ ال�وليc2ه أن ی&3 ارت Ceة >ق%�
ن وجهة  ة ماعلى إقل�3 دول ال!̂cا ت%Pب�

 الCول إحHC في ال%Aاف�ة أجه ة را2عة، وت&
اف� ال%ع
مات لHCأو  دولة أخ�H مارة بCولة ثالbة ال��Pة

 العeا2ة أف�اد >ق
دها أحC اله�و^�، م� ش�Pة بPقل الCول�ة ال&ه̂�+ عeا2ات �Sام إحHC ح
ل مbال

 ج%�ع مع سل4ات ال%Aاف�ة ب�� ال&��P` ف�&3أخ�H،  الCول ع,� الbان�ة الCولةإلى  األولى الCولة م�

�عاتها ما س%�<إذا  الCول̂� ت�< وقائCها ال��ارة وضع على ال%�اق+ ال&�ل�3 وP&jف�- ب-لs ج%�عا ت

 مع 2االش&�اك ال%�&هCفة الCولة بل
غها ح&ى ال%Ceرة م� الCولة �Sامها ال�SCقة، مP- ال�̂�ة ال%�ا�Sة

 .)2(لها اس&المه3 عCP العeا2ة أف�اد �وض� الCول له-ه الe&0%ة ال�ل4ات

�وني ال&�صC >ع&,�: اإللV&�وني ال&�ص� .ج&cة األسال�+ م� اإللbیCاجهة ال�
 م
اك�ة، الف�اد ج�ائ3 ل%


ل
جي لل&4
رPc&اماإل عال3 في ال�
ر، ال! ائ�ة اتج�اءاإل في ث
رة أحCث م%ا، جeاإلث�ات وسائل للق 

 . الف�اد ج�ائ3 ع� الcالس��Aة

�وني، و   &cاالل Cص��ع ال&��ف الع%
م علىول3 >ع�ف ال%&�< 3�[Pت Cص��وني ال&&cج إ ق م� اإلل ،


ر وال&قا� ال%�اسالت اع&�اض خاصة اتإج�اء م� عل�ه ن; ��%اeات وت�!�ل ال
 ی&3 إذ، األص

 اخ�ق ف�ه3 ال%�&�ه ل%�ا�Sة ال�!3 صغ��ة كام��ات ب&�eP+، ص
رتها كان< مه%ا ال%�اسالت اع&�اض


ص�ة ل�`e0ات ب�� ال%عادلة وح`، ال�X&ات ال�ل4ة مق�X&ة ومق� األص
ات ت�!�ل أما، ال�̂


ن A���وف
نات ب&�eP+ ال&�ادث وسائل على رقا2ة 2ف�ض Aقة م��Sت�ة ال-ب-2ات ال&قا�أو  ،د
eال 

 ألجل .تقCمها درجة ح�+ ال
سائل له-ه اس&ع%الها [̂�قة في دولة كل ت0&لف، خاصة أجه ة على

�ع ق�Cه ج�اءاإل ه-ا في الل!
ء في ال&ع�ف عCم انض%� م� إذن اش&�ا� مPها أحAام %2!%
عة ال%

 ی&X%� أن على، الع%
م�ة الCع
H  إل�ها وصل< ال&ي ال%�حلة ح�+ ال&�ق�` قاضيو  ال!%ه
̂رة و:�ل


دةال%قe واألماك� ال&قا[ها ال%4ل
ب االتeاالت على 2ال&ع�ف ت�%ح ال&ي العPاص� كل بCقة اإلذن ،

 أشه� 68 ل%Cة سا̂رة اإلذن مCة ت�قى أن علىج�اء، اإل ه-ا الت0اذ ال%,�رة ال!̂�%ة تa��c ذ:� مع

�[ة صالح�ة مع، ال&�ق�` ��وف ح�+ لل&%CیC قابلة�، ال&�ق�` قاضيأو  ال�Pا2ةأو  القXائ�ة ال
                                           

��ف�  26ال%?رخ في  06/01 رق3 ع%�
ر ال�ع�C، م�اض�ة P%2اس�ة األ>ام ال%ف&
حة على العCالة ح
ل ش�ح القان
ن )1( w 2006  قا>ة
ال%&عل` 2ال
  .6 ، ص2006ال! ائ�، م� الف�اد ومAاف�&ه، 

)2( wاوCجع ال، م0&ار خ�  .56ص �اب`، ال%
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ر التال%�اس ن�خ ذلs 2عC ل�&3، ال&ق�Pة ال%�اعCة ل&
ف�� خل�ةأو  ه�fة A2ل االس&عانةeواألحادی� وال 

� في ال%�!لةX�%ق  ال
  )1(.ذلs في %2&�ج3 االس&عانة و^!
ز، اتج�اءاإل 2%لف ال%�ف

  أسالL+ ال&��  الXاصة في ج�ائ� الف�ادإلى  ض�ا:� وش�و~ الل"�ء.2

�[ة القXائ�ة 2§�ة ال���  اتإج�اء2%ا أن أسال�+ ال��� وال&��w ال0اصة ع%ل�ات �ت�&C0مها ال

�ع ر4jها فإن  عل3 األش0اص ال%ع���P،أو  ال!�ائ3 ال�40�ة، وذلs دون رضاوال&��w ع� �ال%


ا�2 اح&�اما للقاعCة الCس&
̂رة ال&ي تق� ح�مة ال��اة ال0اصة لألف�اد، 2اإلضافةX2  أنه وضعها إلى

ادة على ذلs ق�C الل!
ء إل�ها في 2عg ال!�ائ3 فق� )2(ت�< م�ا�Sة وdش�اف ال�ل4ة القXائ�ة ، ̂ز

�ر 65تها ص�احة ال%ادة ق�ر Aن اإل 5م

 ال&الي اتج�اءم� قان�Pض�ه على ال
Pما س 
  :ال! ائ�ة، وه

  ض�ا:� م)اش�ة ال&��  ب�اس-ة اع&�اض ال��اسالت وت�"Lل األص�ات وال&قا~ ال��ر.أ


ر وت�!�ل األص
ات دون عل3 األش0اصeز في األصل ال&قا� ال
أنPا ن!C إال  رضاه3،أو  ال >!

�ع ون]��ورة ال&�ق�` في 2عg ال!�ائ3 س%ح 2ال�hام b%2ل ه-ه الع%ل�ات، 2أن أجاز ه-ه ال%Xا ل�


ن مeل�ة ال&�ق�` و:�ف ال%!�م�� أولى 2ال�عا>ة م� ال�فا� على أس�ار ال��اة cاألسال�+، ح�� ت


ا�2 و��%ا یلي ن&
لى ش�ح ض
ا�2 وش�و� م�اش�ة ال&��w ب
اس4ة اع&�اض )3(ال0اصةX2 �cول ،


رال%�اسالeات وال&قا� ال
  ،)4(ت وت�!�ل األص


ا�2Xق�3 ه-ه الPة 2اإلضافةإلى  ت�M
  .ض
ا�2 ال&Pف�-إلى  ض
ا�2 شAل�ة وأخ�H م
ض

�ا:� ال%�ل(ة. 1sال  


ا�2 ال�Aل�ة �e2ة اإلXاءت&عل` ال�  :إذ ی&ع�� ما یلي ج

  ال���ل على إذن مN وLxل ال"�ه�ر$ة - أ 

�ع 2�
ر 2قCe ال&��w اع&�اض ال%�اسال إج�اءل3 >�%ح ال%eات وال&قا� ال
ت وت�!�ل األص


ل على إذن م� و:�ل ال!%ه
̂رة ال%0&;، وت�اش� ه-ه إال  وال&�ق�` ع� ج�ائ3 الف�اد،e2ال�

و^!+ أن ی&X%� اإلذن :ل العPاص� ال&ي ت�%ح 2ال&ع�ف على االتeاالت . الع%ل�ات ت�< م�اق,&ه

                                           

  .246، ص ال%�جع ال�اب` ، دمحم أم�� ̂زان )1(
  .69- 68ع,C ال�ح%ان خلفي، ال%�جع ال�اب`، ص ) 2(

ر وال&��ب :إج�اءات ت��hقي قXائي في ال%
اد ال! ائ�ة"ف
زw ع%ارة، ) 3(eات وال&قا� ال
م!لة العل
م ، "اع&�اض ال%�اسالت وت�!�ل األص


رw ق�P�4Pة، ج
ان ج،  33، العCد اإلن�ان�ة&P238، ص 2010امعة م.  
�ر م� األم� رق3  303ال%ادة ) 4(Aج+ ال%ادة  66/156م
  .2006د>�%,�  20ال%?رخ في  06/23م� القان
ن رق3  33معCلة وم&%%ة %2
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دة س
اء أكان<eب ال&قا[ها واألماك� ال%ق
غ�� س�PAة، :%ا >!+ أن ی&X%� ن
ع أو  س�PAة ال%4ل

  .)1(ه-ه ال&Cاب�� ومCة ه-ه ال&Cاب��إلى  ال!̂�%ة ال&ي ت,�ر الل!
ء


jا&Aن م
A< في اإلذن أن ��&�أشه� قابلة لل&%CیC ح�+ ) )4م�Cًدا C%2ة أقeاها أرjعة  2((و^

  .)3(مق&�Xات ال&��w وال&�ق�`


ن : ال&!ام ال�� ال�هEي.بcاءت�ل&��w وال&�ق�` س̂�ة، فال�̂�ة تعPي ال�hام قCر اإلمAان ا اتإج

 w�ساه3 ��ه 2ال%�اف]ة على ال�� ال%هPي، أو  هاتإج�اءم�  إج�اء:لف 2أو  م%� ه
 قائ3 2ال&�

وjال&الي صارت ال�̂�ة ل�� هCفها :%ا :ان عل�ه م� ق,ل ه
 ت�ه�ل ق%ع ال%&ه3، بل صارت وس�لة 

  .)4(لX%ان ال�̂�ات ال��e0ة

�ع ال! ائ�w : �ام األسالL+ وال�سائل ال&قE(ة في :عr ال"�ائ� الXاصة فق�اس&X.ت�أجاز ال%

�ر  65في ن
ع م�Cد م� ال!�ائ3، وهي ال!�ائ3 ال&ي نe< عل�ها ال%ادة  ج�اءه-ا اإلإلى  الل!
ءA5م 

�ا وهي اتج�اءم� قان
ن اإلeود ال: ال! ائ�ة حCة لل��
[�Pة، ج�ائ3 الC0%رات، ال!̂�%ة ال%P]%ة العاب

ال!�ائ3 ال%اسة 2أن]%ة ال%عال!ة اآلل�ة لل%ع�4ات، ج�ائ3 ت,��g األم
ال، ج�ائ3 اإلرهاب ال!�ائ3 

�ف وج�ائ3 الف�اد، وعل�ه ال >eح أن ت�&ع%ل ه-ه األسال�+ e3 ال0اص 2ال�[P&ع وال�̂�ال%&علقة 2ال&

 H�  .)5(وال
سائل ال&ق�Pة في ال!�ائ3 األخ

على ض�ا� مPه،  18ال! ائ�ة في ال%ادة  اتج�اءقان
ن اإلن; : ت��$� م��s عN الع�ل(ة.ث


ن م� خالله اإلP�,ن عل�ه ی
�[ة القXائ�ة أن >��روا م�اض� 2أع%اله3 ی
قع�ال&ي قام
ا  اتج�اءال

�ر 65:%ا جاءت ال%ادة ، )6(بها ب&فاص�لهاAن اإل 6م
ال! ائ�ة ل&ع ز ما جاء في ال%ادة  اتج�اءم� قان


ر��%ا ی&عل` 2اع&�ا 18ال%ادة eات وال&قا� ال
�&%ل )7(ض ال%�اسالت وت�!�ل األص< ���2 ،

                                           

�ر  65ال%ادة ) 1(Aرق3  07م �  .22-06م� القان
ن رق3  14م&3% %2
ج+ ال%ادة  155-66أم
 .م� القان
ن ال�اب` اإلشارة إل�ه 7�ر مA 65أن]� ال%ادة ) 2(
 .130، ص 1991دمحم ع
ض، ش�ح القان
ن اإلج�اءات ال!Pائ�ة، دار ال4%,
عات ال!ام|�ة، اإلسCPÂرة، ) 3(

هة، رسالة ماج�&�� في القان
ن ال0اص، :ل�ة ال�ق
ق جامعة ج�!ل، ) 4(,��ة، م
اجهة الeفقات الع%
م�ة ال%jز
 ، ص2008ال! ائ�، سه�لة ب

127.  

ش ز:̂�اء) 5(Aغ3 ش�Cجع ال�اب`، ل�  .50ص ، ال%
�ر  65أن]� ال%ادة ) 6(Aن رق3  9م
   .2006د>�%,�  20، ال%?رخ في 22-06م� القان
�ر  65ال%ادة ) 7(Aرق3  09م �  .22-06م� القان
ن رق3  14م&3% %2
ج+ ال%ادة  155-66أم
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ن م�Cدة ت�CیCا نا��ا لل!هالةcرة سا2قا وت
� على :ل ال,�انات ال%-:X�%ل )1(ال%&�!+ أن > ، ̂و

� على ت
�Sع م��ره في نهای&هX�%2(.ال(  

�ا:� ال��ض�t(ة. 2sال  


ء ال�` في الل!
ء�Pا�2 ب
Xاض ال%إلى  ت&عل` ه-ه ال�
ر وت�!�ل اع&eاسالت وال&قا� ال�


ا�2 فيXل ه-ه الb%&ات، وت
  :األص

�ن اإل -أ�l ج�ائ� الف�اد ج�اءأن Nف ع%Vأجل ال&��  وال Nع  م��ك%ا س,` -وقC اع&,� ال%

�  .ج�ائ3 الeفقات الع%
م�ة م� ج�ائ3 الف�اد - ال-:

�ع  غاlة ال��اC)ة وض�ورتها - ب��w في ال!̂�%ة إذ اق&X< ض�ورات ال"وه
 ما ع,� عPه ال%�&

 .......".و:-ا ج�ائ3 الف�اد...... في ج�ائ3 ال&�ق�` االب&Cائيأو  ال%ل&�� بها

�ع م� اخ&eاص  اتج�اءن]�ا ل40
رة ه-ه اإل ال"هة ال��لفة به|ه الع�ل(ات - ت�جعلها ال%

�[ة القXائ�ة�  . ض�ا� ال

3 .|LفE&ا:� ال�  ض

�ع م� خالل ت&عل` ض
ا�2 ال&Pف�- �A2 �ات ال%�ا�Sة وPj&ائ!ه�ا واألدلة الPاج%ة عPها، ل-ا س%ح ال%

�ر  65ال%ادة Aة  5م��[ة القXائ�ة الCخ
ل 4فق��و� إلى  لXا�2 ال�ال%Aان ال%عPي دون اح&�ام ال

وذلs 2اس&C0ام ال&�ت��ات ال&ق�Pة، إذ نe< الفق�ة ، ات ال! ائ�ةج�اءقان
ن اإلم�  47ال
اردة في ال%ادة 

�[ة القXائ�ة  5�ر مA 65الbان�ة م� ال%ادة �على أن ال�Pا2ة العامة >%PAها مPح اإلذن ل�Xا� ال

  .)3( ل
ضع ال&�ت��ات ال&ق�Pة

�، وذلs ب&��0� :ل ع
ن م?هل لHC س&عانة 2األع
ان الف���P ال%?هل�ك%ا أجاز القان
ن إمAان�ة اإل

ل&&cفل 2ال!
ان+ ال&ق�Pة  خاصة مAلفة 2االتeاالت ال�ل�cة والالسل�cةأو  ه�fة ع%
م�ةأو  وحCةأو  مeل�ة

ل& م الع
ن ال0�%� 2ال�� ال%هPي ت�< [ائلة ال%&ا2عة القXائ�ة)4(للع%ل�ات   . ، ̂و

  االخ&�اقأو  ض�ا:� م)اش�ة ال&��  ب�اس-ة أسل�ب ال&��ب .ب

�ع قC أجاز مbل ه-ه األفعال، وال&ي تع&,� في ح�hقة األم� ج�ائ3 م� أجل خل` الbقة وتع̂  ها �فال%

�[ة القXائ�ة وأع
انه3 ال%�خ; له3 2في ض�ا� �ع%ل�ة ال&��ب م� ق,ل ال%�&�ه ف�ه3،  إج�اءال

                                           

  .243ف
زw ع%ارة، ال%�جع ال�اب`، ص ) 1(
)2 (: wخاو��، الeرة، م
eP%ن، ال
� والقانcاء، ال�4عة األولى، دار الفX271، ص 2000%ال :%ال، إذن ال&ف&�� فقها وق.  
  . 280ص  ال%�جع ال�اب`،أوهاب��ة ع,C هللا، ) 3(
�ر  65أن]� ال%ادة ) 4(Aن رق3  08م
  .، معCل وم&%3، ساب` اإلشارة إل�ه...2006د>�%,�  20، ال%?رخ في 22- 06م� القان
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�[ة أو  والP!اح في إیهامه3 2أنه3 ش�:اء��ع قC أجاز ت��ب ض�ا� وأع
ان ال�فاعل
ن، ل-لs فال%

�و� وض
ا�2�2 �cول sخ; له3 ب-ل�  :القXائ�ة ال%

�و ��ع ال! ائ�w ع%ل�ة ال&��ب 2!%لة م� ال�� ال&P]�%�ة واإلج�ائ�ة، ح�� ت!ل< في أحا� ال%

�ر  65مع]3 ال%
اد ال&ي جاءت في ال&��ب م� ال%ادة Aر  65غا>ة ال%ادة إلى  11م�Aم�  18م

ال! ائ�ة، م� أجل إن!اح الع%ل�ة وس��ها في ��وف سهلة تX%� أم� ال%&��ب  اتج�اءقان
ن اإل

ه الع%ل�ة ت&�3 2ال40
رة -خ�ائ� ألن ه أو األهCاف ال4�%�ة دون ال&�,+ في أ>ة أض�ارإلى  ولل
صل

�ف إذا  وال%!ازفة خاصة 2ال��Pة لل�0; ال%&��ب، وjال&الي تع�ض ح�اته لل40� خاصة ماcان

  .)1(أم�ه

 ات ال! ائ�ةج�اءقان
ن اإلم�  12یCخل ض%� أع%ال ال��X القXائي ال%�ار إل�ها في ال%ادة 

 ،)ثانً�ا(2ال!ان+ ال%
ض
عي أو  )أوالً (ان+ ال�Aلي وdع%اله >ق&Xي اح&�ام ض
ا�2 خاصة قC ت&عل` 2ال!

  :ت&%bل ��%ا یلي

�ا:� ال%�ل(ة .1sال  


ا�2 ال�Aل�ة 2%ا یليXت&عل` ال:  

�[ة القXائ�ة ق,ل م�اش�ة : ت��$� تق�$� مN ��ف ضا:� ال%��ة القsائ(ة  - أ�إذ >ق
م ضا�2 ال

���ر  65 و:�ل ال!%ه
̂رة، :%ا نe< ال%ادةإلى  ع%ل�ة ال&��ب A2&ا2ة تق̂Aن  13م
م� نف� القان

 ���[ة القXائ�ة ال%Aلف ب&��P` ع%ل�ة ال&��ب ه
 ال%�?ول ع� ت�̂�ص�احة على أن ضا�2 ال

�و̂رة ل%عایPة ال!̂�%ة، وعل�هXال �� ال-w ی&X%� العPاص�� >!+ أن >�&
w على فإن  ال&ق̂�ال&ق̂

�ورة ال&ع%` في ال��� العPاص� ال&ال�ة، [,�عة ال!̂�%ة ال�,+ وراء الع%ل�ة وهي غال�ا X2 ت�4ة�م

 w�  .)2(وال&�

�و�Mة الCل�ل ال%�&%C، : ال���ل على اإلذن :ال&��ب مN قUل وLxل ال"�ه�ر$ة  -  ب�ض%انا ل%


ل eح ��&�
ر واع&�اض ال%�اسالت وت�!�ل األص
ات، >eة الل&قا� ال��Pال�ال 2ال 
ك%ا ه

أو  ،>�&�4ع و:�ل ال!%ه
̂رة)3(;الXا�2 ال%Aلف 2ال&��ب على اإلذن م� و:�ل ال!%ه
̂رة ال0%&

�ر  65قاضي ال&�ق�`، 2عC إخ4ار و:�ل ال!%ه
̂رة ح�+ ن; ال%ادة Aن اإل 11م
 اتج�اءم� قان

                                           

  .248ف
زw ع%ارة، ال%�جع ال�اب`، ص ) 1(
)2 ( ،�  .73، ص 2009دمحم ح̂ �، قاضي ال&�ق�` في الP]ام القXائي ال! ائ�w، ال�4عة الbان�ة، دار ه
مة، ال! ائ
  .115ال%�جع، ص نف� دمحم ح̂ �، ) 3(
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�و� ال%,�Pة �
ن اإلذن ح�+ الA^ب، و�ال! ائ�ة أن >أذن ت�< م�?ول�&ه ورقاب&ه 2%�اش�ة ع%ل�ة ال&�

�ر  65في ال%ادة Aن اإل 15م
  .)1(ال! ائ�ة اتج�اءم� قان


jًا وم�,ً�ا ت�< [ائلة ال�4الن&Aن م
A< في اإلذن أن ��&�ألن األصل في الع%ل اإلج�ائي  )2(>

�ع وج
ب ت�CیC [,�عة ال!̂�%ة ال%�اد :�فها :�,+ م,�ر لل�hام 2ع%ل�ة  ،ه
 الc&ا2ة�:%ا اش&�� ال%

�[ة القXائ�ة ال-w س�ق
م 2الع%ل�ة�ة ضا�2 ال 
ال-w أو  ال&��ب، مع ض�ورة اش&%ال اإلذن له̂

�ف على تPف�-ها�  .س�

تX0ع ل&قCی� و  أرjعة أشه� أخ�H،إلى  و^%�A ت%CیCها ت&"اوز م�ة ال&��ب أرDعة أشه�إال  -ت 

&3 إصCار ت�خ�; آخ� ل&%CیC ع%ل�ة ال&��ب   .مCeر ال�خeة ̂و

�[ة القXائ�ة ال%Aلف ب&��P` الع%ل�ة�  .وهي مق&�Xات تX0ع ل&قCی� ضا�2 ال

وع�م إOهار اله�$ة  ،ن ال%��ة القsائ(ة ال�أذون له� :ال&��ب :ال��$ةال&!ام ض)ا~ وأع�ا -ث 

ل��� االن&هاء م�  اتج�اء2%عPى إ2قاء اإلذن 2ال&��ب خارج ملف اإل: ال�v)v(ة أثEاء ع�ل(ة ال&��ب

�[ة ��ع ب�� ال!هة ال%ان�ة لإلذن وضا�2 ال��ها ال%eة ال&ي حj
الع%ل�ة لX%ان ال�̂�ة ال%4ل

�[ة القXائ�ة ال%أذون له3 2ال&��ب   .ل�ة والع
ن ال%&��بال%�P` على الع%�ل-ا على ض�ا� وأع
ان ال

  .)3(اتج�اءم�حلة م� م�احل اإلأw  عCم إ�هار اله
^ة ال��h�hة في

ة م�&عارة وق�ر ذلs ح%ا>ًة ألم�  
�ع اس&ع%ال ه̂�وفي س,�ل إن!اح ع%ل�ة ال&��ب أجاز ال%

�[ة القXائ�ة ال�م� خ4� على  ج�اء%أذون له3 2ال&��ب، ل%ا >�Aله ه-ا اإلوسالمة ض�ا� وأع
ان ال

  .)4(أمPه3 وسالم&ه3

�ع الع
ن  إج�اءوعلى غ�ار �
ر وت�!�ل األص
ات، مPح ال%eاسالت وال&قا� ال�اع&�اض ال%

�[ة ��ل ضا�2 ال ال%&��ب ح` ال%�اف]ة على س̂�ة ه
^&ه، فال ی&3 س%اع أق
اله أثPاء ال�هادة، ̂و

  .)5(ع%ل�ة ال&��ب م�له e2ف&ه شاهCا على الع%ل�ةالقXائ�ة ال%Aلف 2

  
                                           


ش ز:̂�اء، ال%�جع ال�اب`، ص ) 1(Aغ3 ش�C75ل.  
�ر  65أن]� ال%ادة ) 2(Aن رق3 15م
 . 2006د>�%,�  20، ال%?رخ في 22- 06 م� القان
�ر 65أن]� ال%ادة ) 3(Aن رق3  16م
  .2006د>�%,�  20، ال%?رخ في 22-06م� القان

ات وjغ�امة م� ) 4(Pإلى خ%� س ��&Pب 2ال��� م� س�ة الع
ن ال%&� 
�ف ه̂A< ن >عاق+ :ل م�
دج  200.000دج إلى  50.000فالقان

ة ال%&��ب  
�ف ع� ه̂cذا ت�,+ الdو ��في أع%ال عPف أو ض�ب أو ج�ح على أحC ال%&����j أو أزواجه3 أو أبPائه3 أو أص
له3 ال%�اش̂

ات وغ�امة م� Pة س��
ات إلى عPة ال��� م� خ%� سj
حایC : ل%̂ C م� ال&ف�eل أن]�. دج 500.000دج إلى  200.000ت�Cد عق

  .118سعاد، ال%�جع ال�اب`، ص 
  .245ص ف
زw ع%ارة، ال%�جع ال�اب`، ) 5(
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�ا:� ال��ض�t(ة. 2sال 

�ن ال&��ب مN أجل ال&��  والV%ف عN ج�ائ� الف�اد -أ�l ع  أن��ون]ً�ا ل40
رته، جعل ال%

�ورة ال%ل�ةإذا  إال ه-ه ال
س�لة ال ی&3إلى  الل!
ءXر  65، وه-ا ح�+ ن; ال%ادة )1(دع< إل�ه ال�Aم

  .)2( اإلج�اءات ال! ائ�ة  م� قان
ن م�  11

�ر  65م� خالل ن; ال%ادة : ال"هات ال�X&�ة :�)اش�ة ع�ل(ات ال&��ب -بAن  12م
م� قان

�[ة القXائ�ة ال%Aلف ب&��P` فإن  ال! ائ�ة اتج�اءاإل�ال%0&; 2%�اش�ة ع%ل�ة ال&��ب ه
 ضا�2 ال

�[P&وال ��X�&م 2ال
3 ال%�3A والCق�` لهاته الع%ل�ة، الع%ل�ة، وejف&ه ال%�?ول ع� الع%ل�ة، ألنه >ق

�
لى ال�hام بهاته الع%ل�ة ضا�2 آخ& �[ة القXائ�ةأو  ̂و�  .)3(ع
ن ال

فع%ل�ة ال&��ب غ�� م�ت�4ة 2إ[ار ت�ق�` مع�� :�الة ال&ل�� ت��ی� الغ�ض مN ال&��ب  .3

�ر 65واإلنا2ة القXائ�ة، وdن%ا م�ت�4ة 2!�ائ3 مع�Pة وهي تلs ال%�Cدة 2ال%ادة Aن � م 05م
قان

  . ات ال! ائ�ةج�اءاإل


ب وال%�,+ 2%لف اإل&A%اع اإلذن الCع إی��ال%P!  عCP نها>ة ع%ل�ة  اتج�اءوقC اش&�� ال%

  .)4( ال&��ب ت�< [ائلة ال�4الن

فعCPما تق&Xي ض�ورة ال&�ق�` اع&%اد أسل
ب ال&��ب، >Ceر إذن قXائي وjعC  ،اس&Pاًدا ل%ا س,`

 
�و� ال�Aل�ة وال%
ض�
ص ج�ائ3 الeفقات ت
اف� الe02 الع%ل�ة �
 ال%,�� أعاله، ت�اش�Pة على ال�M


هة ,�الع%
م�ة ب&��ب الع
ن داخل ه�fة مAلفة 2إب�ام الeفقات الع%
م�ة و^�ارك في إب�ام صفقة م

 sائ�ة، وغا>ة ذلPنا دون أ>ة م�?ول�ة ج
ت&X%� خ�قا للق
ان�� ال%ع%
ل بها وه
 أم� م�%
ح 2ه قان


ل على ج%�عeائ3 ال���ف ع� ال!cفي ال Cمات ال&ي تف�
  .ال%عل

�ا:� الالزمة إل .3sال&�ل(� ال��اق+ ج�اءال  


ل على إذن م� و:�ل ال!%ه
̂رة ال%0&; إقل�%�ا  إج�اء2ی&4ل+ ال�hام eاق+ ال��ال&�ل�3 ال%

�[ة القXائ�ة اخ&eاصه3 لcامل ال&�اب �e2ف&ه مCی�ا لل��X القXائي وفي حالة ت%CیC ض�ا� ال

]
Pي وج+ عل�ه3 إخ4ار و:�ل ال!%ه
̂رة ال%0&; وض�ورة م
افقة ه-ا األخ�� [�قا ل%ا نe< ال

�ر م� قان
ن اإل 16عل�ه ال%ادة Aاءم�  .ال! ائ�ة اتج

                                           

�ر  65أن]� ال%ادة ) 1(Aن رق3  5م
  .2006د>�%,�  20، ال%?رخ في 22-06م� القان
  .248ف
زw ع%ارة، ال%�جع ال�اب`، ص ) 2(

ش ز:̂�اء، ال%�جع ال�اب`، ص ) 3(Aغ3 ش�C79ل.  
 . 80 - �79اب`، ص ال%�جع الس
ماتي ش̂�فة، ) 4(
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وال!Cی� 2ال%الح]ة هPا ه
 أن قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه ل3 ی
لي ال&�ل�3 ال%�اق+ أه%�ة 

�[Pة 2ال�
ص قانإلى  ك,�ePه لe�e0م تCو[ه و ع�ه :%ا ل3 ت,�� مCته واألماك� اتdج�اء
ن�ة ت�Cد ش

 ��عي وج+ تCار:ه ب&3�MC آل�ات وتCاب�̂�ال&ي تقع الع%ل�ة ت�< رقاب&ها وه
 ما >ف�C ب
ج
د نق; ت

� في ص�اغة ال%ادة  م� شأنها أن تع ز اس&C0ام[Pاق+ وم� ث3 >�&�+ إعادة ال�م�  56ال&�ل�3 ال%


هة م� م!الها اإلقل�%ي 
 ال%,�ر القان 2إ>!ادقان
ن مAاف�ة الف�اد ,�ني ال-w >�%ح 02�وج ال��Pة ال%

� الCع
H ل&فادw حCوث تXارب في [Pة بe&0%ائ�ة الXال!هة الق CیCال م� ض�4ها وت�Cب

ال&�ل�3 ال%�اق+  إج�اءاالخ&eاص القXائي و:-ا تX%�� ق
اعC إج�ائ�ة ت�Cد ال!هات ال0%
لة 2

  .)1(ج�اءت�< رقاب&ها ومCة اإلواألماك� ال&ي تقع الع%ل�ة 

�ونيأما &cاإلل Cص�
ص ال&��w  أسال�+ م� ال0اصة الbان�ة ال
س�لة هي ال&eP%ض%� عل�ها ال 

�ون�ة و  ت�صC ال�سائل في وت&%bل ومAاف�&ه، م� الف�اد ال
قا>ة قان
ن &cاءاإلل� لها تق�Pة ف�
صات dج

sل وذل
 .صاح,ها ومع�فة مCeرهاإلى  2§�ة ال
ص

�ع إن ن!C دون تع̂�فه، وjال%قابل 06/01م� قان
ن  �56ه ال%ادة أشارت إل� الف�ن�ي وعCP ال%

 أن ووضح ال0اص 2ال&��w  األسل
ب ه-ا أدرج 1997د>�%,�  19ال! ائ�ة  اتج�اءاإل لقان
ن  تعCیله


ن  إرسال جهازإلى  الل!
ء >قXي ت4,�قهA< ار
�وني غال�ا س&cال Cص� ال%عPي ح�:ات >�%ح ب&

��ف عل�ها ی&�دد ال&ي ألماك�وا 2األمcات ع� لل�X&ة مق%� لل�C ومع�فة ال�قائ` واالس&Cالالت ال!̂

ی,� ف�ه3  ح�� ال%!&%ع ك,��ا على خ4�ا ت�Aل م?خ�ا أص��< وال&ي ومAاف�&ها الف�اد ج�ائ3 م�

  .)2(ال�40�ة ال!�ائ3 ه-ه وق%ع شCیCت�� ل�c �ة ال&wCe وح��ة قل` في أض�ى ح&ى وال0
ف ال�ع+

  ال&%�$ع ال"!ائ�  :ت��$� ال�ع�� الع��م(ة في ج�ائ� الف�اد : �ع ال`انيالف

 Ceاء قXها على الق�,cت�ی&�ت+ على معایPة ج�ائ3 الف�اد وال��� وال&��w عPها و:�فها إحالة م

�ع قC أخXع ج�ائ3 الف�اد إلى  ت!Cر اإلشارةو ، م�اك%&ه3 وت4,�` العق
jة ال%ق�رة له3�أن ال%

ال%&عل` 2ال
قا>ة م� الف�اد  06/01:%ا جاء قان
ن ، جل م�اش�ة الCع
H الع%
م�ةأم�  تاج�اءإل

  . و:اف�&ه 2أحAام جCیCة م&علقة ب&قادم الCع
H الع%
م�ة والعق
jة الPاشfة ع� ج�ائ3 الف�اد

  

  

                                           

 .291-290ص ، ال%�جع ال�اب`، ال�اج علي بCر الCی�) 1(
)2(  wاوCجع ال، م0&ار خ�  .59ص �اب`، ال%
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�لة ب&��$� ال�ع�� الع��م(ة في ج�ائ� الف�اد: أوالXات ال�KLاله  

Pة العامة أنه ت0&; الCالقاعs�أنه إال  م&ا2عة ج%�ع ال!�ائ3 قان
ن العق
jات،و  �ا2ة العامة ب&�̂

�ع %2!%
عة م� اإل�
ص�ة ج�ائ3 الف�اد، فقC خeها ال%e0ا ل�ال0اصة واالس&Pbائ�ة،  اتج�اءون]

ی&عل` األم� أساسا 2إن�اء اله�fة ال
[�Pة ل%Aاف�ة الف�اد، و:-لs الCی
ان ال%�: w لق%ع الف�اد، وdع4اء 

ا صالح�ات خاصة في م
اجهة ج�ائ3 الف�اد، ی&%bل دورها األساسي في ج%ع ال%عل
مات لcل مPه%

2أخ�H في ت�̂�s الCع
H الع%
م�ة 2�أن ه-ه ال!�ائ3، وه-ا ما س
ف ن&4�ق إل�ه أو  وال%�اعCة 42̂�قة

� ومع�فة دور ه-ه األجه ة و:�a ت�اعC ال�Pا2ة العامة [ال%ا أنها األصل في م&ا2عePة في ه-ا الع

  .)1(الCع
H الع%
م�ة

م�اش�تها و  إن ال�Pا2ة العامة هي الe&0%ة ب&�̂�s الCع
H الع%
م�ة: سل-ات الE(ا:ة العامة. 1

�ع في قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد �أمام القXاء ال! ائي في ج�ائ3 الف�اد، وال%الحm أن ال%


H  06/01ومAاف�&هA3 ش<Cتق ��&�أجل م&ا2عة ج�ائ3 الف�اد، اس&Pbائ�ة م�  اتإج�اءإت�اع أو  ل3 >


ن تلقائ�ة وتX0ع ل%,Cأ ال%الئ%ة ال%ع�وف في الق
اعC العامةc2(فال%&ا2عة ال! ائ�ة ت(.  

أنه على ال�Pا2ة إال  عاد>ة اتج�اءورغ3 أن ه-ه ال!�ائ3 ت�تc+ م� [�ف م
�ف ع%
مي، ت�قى اإل

م� القان
ن األساسي  174 ةال&ي ی&�عها ال%
�ف ال%&ه3، وقC أع4< ال%اد دارةالعامة إخ4ار اإل

  .)3(لل
��فة الع%
م�ة سل4ة تقCی̂�ة في ت
a�S ه-ا ال%
�ف �2,+ ال%&ا2عة ال! ائ�ة م� عCمه

�قى لل�Pا2ة العامة ج%�ع الeالح�ات ال0%
لة لها %2
ج+ قان
ن اإل 
ص  اتج�اء̂وe02 ال! ائ�ة

الف�اد، م� إش�اف على ع%ل  م�اش�ة الCع
H الع%
م�ة ذاتها ت4P,` على م�اش�ة الCع
H في ج�ائ3

ال�4�Xة القXائ�ة خاصة عCPما ی&عل` األم� ب&Pف�- اإلنا2ات القXائ�ة :
ن ج�ائ3 الف�اد م� ال!�ائ3 

�ها ت
س�ع اإلخ&eاص وت%CیCه على :امل ال&�اب ال
[Pي[Pع ب��  .ال0اصة ال&ي أجاز ال%

ج%ع األدلة ع� و  ة ال&��w ك-لs اإلش�اف على ع%ل�ات اس&C0ام أسال�+ ال&��w ال0اصة P%2اس�

�وني وت�ل�3 م�اق+ ح�+ ن; ال%ادةو  ج�ائ3 الف�اد م� اخ&�اق&cإل Cص�م� قان
ن ال
قا>ة م�  56 ت

  .الف�اد ومAاف�&ه

                                           

  .24ص ال%�جع ال�اب`،م، . ب� وارث) 1(
س�H م�%
د ص�ام، دور أجه ة القXاء وال&Pف�- في مAاف�ة الف�اد، ال%?ت%� الع�jي الCولي  .236ص ال%�جع ال�اب`، ،حاحة ع,C العالي) 2(

�، م�:  الCراسات وال��
ث، ال� 07 _06ل%Aاف�ة الف�اد، j
  .6، ص2003^اض، أك&
، جامعة نا>a للعل
م األم�Pة، م�:  الCراسات 02دمحم ع,C الغ̂�+، القXاء والعCالة، ج ءº .237حاحة ع,C العالي، ال%�جع ال�اب`، ص) 3(

  . 775، ص 2006وال��
ث، ال̂�اض، 



 

191 

ال%&عل`  06/01 قان
ن الم�  22 ن; ال%ادةإلى  2ال�ج
ع: الهKLة ال��E(ة ل��اف�ة الف�اد .2

 
وقائع ذات إلى  صل اله�fة ال
[�Pة ل%Aاف�ة الف�اد2ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه، على أنه عCPما ت&

ال-w بCوره >��له على الPائ+ العام و  و̂ز� العCل حافm األخ&امإلى  وصف ج ائي ت�
ل ال%لف

م� ال%�س
م، وjال&الي  09 ال%0&; ل&�̂�s الCع
H الع%
م�ة عCP االق&Xاء، وه-ا ما أكCته ال%ادة

الف�اد، وأ>Xا >%�A لها م�اعCة ال!هاز القXائي ن!C أن دور اله�fة وقائي �2< في مAاف�ة 

ت�H أنها قC ت�Aل وصف ج�ائ3 ف�اد و  عل%هاإلى  ال%0&; م� خالل إخ4اره 2ال
قائع ال&ي تeل

� على ال�Pا2ة العامة ح&ى في ج�ائ3 Aم�ة ح
�قى الCور األص�ل في ت�̂�s وم�اش�ة الCع
H الع% ̂و

  .)1(الف�اد

قة ل&��$� ال�ع�� الع��م(ة ض� م��L  ال�\س�ات الع��م(ة إدراج ش�~ ال%��� ال��): ثان(ا

  االق&�ادlة عN أخ-اء ال&��LL غ�L الع��lة

�ر ال%�&�Cثة في قان
ن اإل %206
ج+ ال%ادة  إذ أص�حAاءم�ال! ائ�ة عCP تعCیله في سPة  اتج

C ، ال >!
ز ت�̂�s الCع
H الع%
م�ة ض2015ی
ل�
  23ال%?رخ في  215/02األم� رق3  2015

ذات ال�أس%ال ال%0&ل� ع� أو  م���w ال%?س�ات الع%
م�ة االق&eاد>ة ال&ي ت%لs الCولة :ل رأس%الها

wال&ي ت?د �بPاء إال  خاصةأو  ض�اع أم
ال ع%
م�ةأو  تلفأو  اخ&السأو  س�قةإلى  أع%ال ال&���


ص عل�ها في القان
ن ال&!اeP%ة لل%?س�ة ال�Mات االج&%اfم��قة م� اله� H
Aوفي على ش wر

�ع ال�ارw ال%فع
ل̂�  .)2(ال&

�ر م� قان
ن اإل 06ون; ال%ادة      Aاءم�ت�CیC ال%?س�ات  إشAال�ةال! ائ�ة :%ا >4�ح  اتج


H ال%��قة، A�
H ال%��قة، واألش0اص ال4,�ع��� ال-ی� ق�Cت م&ا2ع&ه3 على الA�الع%
م�ة ال%ع�Pة 2ال

�
H ال%��قة ل&�̂A��� ف�ها ال&�s الCع
H الع%
م�ة 2�أنها، وت�CیC ال!هة الe&0%ة وال!�ائ3 ال&ي >

4�ح < ،H
A�ا ل%
اجهة ج̂�%ة م� ج�ائ3 ال >عC عائقإذا  جCوH س� ه-ا الP;، وما إشAال�ةب&قC>3 ال

  .؟الف�اد
                                           

  .250اب`، صن!ار ل̂
 ة، ال%�جع ال� )1( 
� في ه-ا الCeد أنه ق,ل صCور القان
ن رق3 ) 2(��ال%&عل` 2ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه، ال-w ألغ�< %2
ج�ه  2006ال%?رخ في  01-06ن


H ال%��قة ل&�̂�s الCع
H الع%
م�ة 2ال��P 119م� قان
ن العق
jات، :ان< ال%ادة  119ال%ادة A��� ال&�ة ل!Pح م� قان
ن العق
jات ال%لغاة ت

ص عل�ها في ال%ادة ePون وجه ح` ال&ي :ان< مCواالح&!از ب CیC,&ة اس&ع%ال  119االخ&الس وال�P!ة ل��Pالjات، وj
م� قان
ن العق


ص عل�ها في ال%ادة ePعي ال&ي :ان< م��ر  119ال%%&لcات على ن�
 غ�� شAال&ي  1م �م� قان
ن العق
jات، وج�Pة اإله%ال في ال&���

ص علePص عل�ها في ال%ادة  �119ها في ال%ادة كان م
ePة ال%�ا2اة ال&ي :ان< م�Pات، جj
�ر م� قان
ن العقAن  128م
�ر م� قانAم


ص عل�ها في ال%ادة ePم�ة ال&ي :ان< م
�ر 128العق
jات، وح&ى 2ال��Pة ل!Pا>ة g�S ع%
الت P%2اس�ة إب�ام صفقات ع%Aن  1م
م� قان
  .العق
jات
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H ال%��قة أما ع�A�  :ت&%bل في ال%?س�ات ال&ال�ة: ال%?س�ات ال%ع�Pة 2ق�C ال

�:ة س
نلغاز وال40
� : �ل� ال�ولة xل رأس�الهاال�\س�ات الع��م(ة االق&�ادlة ال&ي ت_ أ�ك


ك الع%
م�ةP,ة وال�  .ال!
^ة ال! ائ̂

مN رأس�الها  %50ال�\س�ات ذات ال�أس�ال ال�X&ل� ال&ي ت�ل� فLها ال�ولة أك`� مN _ ب

�:ة رون
 ال! ائ� لPeاعة ال��ارات: االج&�اعي���%ا ال >4,` ه-ا الق�C ل&�̂�s الCع
H الع%
م�ة . ك

ال%?س�ات ذات ال�أس%ال ال%0&ل� ال&ي ال ت%لs الCولة أغل,�ة رأس%الها االج&%اعي، وال على  على

ال%?س�ات الع%
م�ة ذات ال4ا2ع الPeاعي وال&!ارw، و4j,�عة ال�ال ال%?س�ات واله�fات الع%
م�ة 

  .)1(ال0اضعة للقان
ن العام

م&ا:ع&ه�  ال"!ائ(ة اتج�اءاإلم��ر مN قان�ن  06األشXاص ال-U(عNLL ال|یN ق�L ن� ال�ادة _

��%2�w ال%?س�ات الع%
م�ة االق&eاد>ة وال%?س�ات ذات : على ال%��� ال��)قة �ی&عل` األم

  . ال�أس%ال ال%0&ل� ال&ي ت%لs الCولة أغل,�ة رأس%الها االج&%اعي

 ��
د 2ال%��̂eوال%ق)les dirigeant d’entreprise( ما 
 >%�A أن >�%ل فfة ال%��̂�� على ن�

نe< عل�ه أحAام القان
ن ال&!ارw، :%ا >%�A أن >�%ل فfة ال%��̂�� على ن�
 ما نe< عل�ه أحAام 

ال%&عل` 2الP]ام ال0اص 2عالقات الع%ل  29/09/1990ال%?رخ في  290- 90ال%�س
م ال&Pف�-w رق3 

  .)2(ال0اصة ��%2�w ال%?س�ات


د ��%2�w ال%eد ال%قC�&ی ،wن ال&!ار
?س�ة ال&ي ت?س� في شAل ش�:ة ��%فه
م أحAام القان

اخ&ارت ال%?س�ة ن%� ال&���� ع� [̂�` إذا  ففي حالة ما. م�اه%ة ��2+ ن%� ال&���� ال-w اخ&ارته

م� القان
ن ال&!ارw >عC م���ا لل%?س�ة، رئ��  639و 638، فإنه 2%ق&Xى ال%ادت�� دارةم!ل� اإل

ومهام ت����  دارةمهام رئاسة م!ل� اإلال�ئ�� ال%Cی� العام في حالة ج%عه ب�� أو  دارةم!ل� اإل

ش0; آخ� غ�� إلى  دارةوال%Cی� العام في حالة ما عهC م!ل� اإل دارةال%?س�ة، و:-لs م!ل� اإل

وdذا اخ&ارت ال%?س�ة ن%� ال&���� ع� [̂�` م!ل� ال%Cی̂��، . ب&���� ال%?س�ة دارةرئ�� م!ل� اإل

م���ا رئ�� م!ل� ال%Cی̂�� وأعXاؤه وم!ل�  م� القان
ن ال&!ارw >عC 643فإنه 2%ق&Xى ال%ادة 

مCی�w أو  ��%ا ال >عC م��̂�� ال%Cی̂�� ال%�:̂ � وال%Cی̂�� ال!ه
^�� ومCی�w ال
حCات. دارةاإل

                                           

  .51، ص ال%�جع ال�اب` ،ال! ائ�ة في ض
ء ال%%ارسة القXائ�ة اإلج�اءات
ن أح�� ب
س�hعة، قان )1(

ر  29/09/1990ال%?رخ في  90/290ال%�س
م ال&Pف�-w رق3 ) 2(�P%ال%?س�ات، ال w�ال%&عل` 2الP]ام ال0اص 2عالقات الع%ل ال0اصة ��%2

Cة ال�س%�ة لل!%ه
̂رة ال! ائ̂�ة عCد  �  .1990ل�Pة  242ال!̂
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 >eما ن 
ال
:االت، ألنه3 ل��
ا م��̂�� لل%?س�ات الع%
م�ة االق&eاد>ة 2ال%فه
م القان
ني على ن�

 wن ال&!ار
  .)1(عل�ه أحAام القان

ال%&عل` 2الP]ام  29/09/1990ال%?رخ في  290- 90م� ال%�س
م ال&Pف�-w رق3  2
م ال%ادة وj%فه

أw  ال0اص 2عالقات الع%ل ال0اصة ��%2�w ال%?س�ات، >عC م���ا لل%?س�ة ال%��� األج�� ال�ئ��ي،

 أw ك%ا >عC م���ا أ>Xا إ[ارات ال%Cی̂�ة ال-ی� >�اعCون ال%��� األج�� ال�ئ��ي،. ال%Cی� العام

  .)2(ال%Cی̂�� ال%�:̂ �� 2ال%?س�ات الع%
م�ة االق&eاد>ة

اع&�ارا لل�eغة : ال"�ائ� ال&ي l%&�~ فLها ال%��� ال��)قة ل&��$� ال�ع�� الع��م(ة :%أنها_

�ر ال!CیCة م� قان
ن اإل 06ال&ي وردت عل�ها ن; ال%ادة Aاءم�� فق� اتج��إلى  ال! ائ�ة، ال&ي ت

wال&ي ت?د �ذلs فإن  ،خاصةأو  ض�اع أم
ال ع%
م�ةأو  تلفأو  اخ&السأو  س�قة إلى أع%ال ال&���


H ال%��قة ت0; فق� أع%ال ال&���� غ�� الع%C>ةA�
H ال%��قة >ف�C أن الA�، وه
 ما >عPي أن ال


ن الزمة لل%&ا2عة فق� عCPما ی&عل` األم� �P!2ة اإله%ال cتwال%?د �أو  اخ&السإلى  في ال&���


ص عل�ها في ال%ادة إتالف ال%%&أو  ض�اعeP%م�ة ال
�ر م� قان
ن العق
jات 119لcات الع%Aم .

��%ا ال >4,` ه-ا الق�C على ج�ائ3 ال&���� الع%C>ة،  wح اخ&السأPأو  على جCیC,إتالف أو  ت

اس&ع%ال ال%%&لcات على ن�
 غ�� ش�عي أو  االح&!از بCون وجه ح`أو  ال%%&لcات الع%
م�ة


ص وال%عاق+ عل�ه3 eP%اف�&ه، إذ ال  29في ال%ادة الAقا>ة م� الف�اد وم
م� القان
ن ال0اص 2ال


H واج�ة لل%&ا2عةA�
ن ف�ها الcت.  H�
H ال%��قة أ>Xا على ج�ائ3 الف�اد األخA�:%ا ال >4,` ق�C ال


ص وال%عاق+ عل�ها في القان
ن ال0اص 2ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه، :!̂�%ة ال�ش
ة وال!�ائ3 eP%ال

  .قة 2الeفقات الع%
م�ةال%&عل

_ ���ر م� قان
ن  06فقC ورد الP; عل�ها في ال%ادة : م�ألة ال"هة ال�X&�ة ب&ق��l ال%�Aم

 les organes sociaux de( ''لل%?س�ةاله�fات االج&%ا�Mة '' : ال! ائ�ة، 2أنها اتج�اءاإل

l’entreprise( ،ع
ال%?رخ في  04-301 أحAام القان
ن ال&!ارw واألم� رقإلى  وعل�ه ی&ع�� ال�ج

ل&�CیC ال!هات ال0%
لة قان
نا  )3(ال%&عل` ب&P]�3 ال%?س�ات الع%
م�ة االق&eاد>ة 20/08/2001

                                           

�ت فfة األش0اص ال-ی� ال ت&3 م&ا2ع&ه3 ع� ج�ائ3 ال&����  6ف ما ورد في ال%ادة على خال) 1(eاءات ال! ائ�ة ال&ي ح��ر م� قان
ن اإلجAم

H م��قة، فإن ال%ادة A�م� قان
ن العق
jات ال%لغاة، :ان< تعPي أ>Xا :ل م� ی&
لى ول
 م?ق&ا و��فة أو و:الة 2أج�  119غ�� الع%C>ة إال 2

 ،�  . أw :ل م�&C0مي ال%?س�ة الع%
م�ة االق&eاد>ة بCون اس&Pbاءأو بCون أج
  .53ال%�جع ال�اب`، ص  ،ال! ائ�ة في ض
ء ال%%ارسة القXائ�ة اإلج�اءاتأح�� ب
س�hعة، قان
ن د ) 2(

ر في ال!̂�Cة ال%&عل` ب&P]�3 ال%?س�ات الع%
م�ة االق&eاد>ة وت����ها وخ
صe&ها، ال% 20/08/2001ال%?رخ في  04-01األم� رق3 ) 3(�P

  .2010أوت  22ال%?رخة في  47عCد الال�س%�ة لل!%ه
̂رة ال! ائ̂�ة 
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 H
A�ه-ی� القان
ن�� ی&,�� أن أجه ة ال%?س�ة الع%
م�ة االق&eاد>ة ال0%
لة إلى  وjال�ج
ع. ب&قC>3 ال


H هيA�  :قان
نا ل&قC>3 ال

ی&
لى مهام ال!%|�ة العامة لل%?س�ات الع%
م�ة االق&eاد>ة م!ل� م�اه%ات الCولة، 2اع&�اره _ 

  ،04- 01م� األم� رق3  212%ق&Xى ال%ادة 

ما اخ&ارت ال%?س�ة ن%� ال&���� ع� [̂�` م!ل� إذا  وال�ئ�� ال%Cی� العام دارةم!ل� اإل_ 

  ،دارةاإل

ن%� ال&����  ما اخ&ارت ال%?س�ةإذا  م!ل� ال%Cی̂�� ورئ�� م!ل� ال%Cی̂�� وم!ل� ال%�ا�Sة_ 

��  .)1(ع� [̂�` م!ل� ال%Cی̂

�ص علLها في القان�ن الXاص :ال�قاlة مN  اتج�اءاإل: ثال`ا�Eاصة :ال&��  وال�&ا:عة ال�Xال

  الف�اد وم�اف�&ه

، ف%Pها ما ورد الP; عل�ها عCP صCور القان
ن ال0اص 2ال
قا>ة م� الف�اد اتج�اءت&عCد ه-ه اإل


اعC ال%&علقة C%2ة تقادم الCع
H الع%
م�ة في ج�ائ3 الف�اد، وهي الق ،2006ومAاف�&ه في سPة 

�وعة أو  وdلى ت!%�C أسال�+ ال&��w ال0اصة،إلى  dمAان�ة الل!
ءو �ح!  العائCات واألم
ال غ�� ال%

ال&عاون الCولي واس&�داد ال%
ج
دات إلى  الPات!ة ع� ارتcاب ج̂�%ة م� ج�ائ3 الف�اد، وdمAان�ة الل!
ء

، 2010الP; عل�ها عCP تعCیل القان
ن ال0اص 2ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه في سPة  ومPها ما ورد


ع ج�ائ3 الف�اد الخ&eاص ال%�اك3 ذات االخ&eاص ال%%CدXان�ة خAما >�%ى أو  وهي إم

�[ة القXائ�ة ال&ا2ع�� للCی
ان ال
[Pي 2األق4اب ال! ائ�ة ال%&ee0ة، و �ت%CیC االخ&eاص ل�Xا� ال

  :امل اإلقل�3 ال
[Pي في ج�ائ3 الف�اد وال!�ائ3 ال%�ت�4ة بهاإلى  لق%ع الف�اد


ع ج�ائ3 الف�اد الخ&eاص ال%�اك3 ذات االخ&eاص  على 06/01ك%ا ن; القان
ن Xان�ة خAإم

�ع في الفق�ة األولى م� ال%ادة : ما >�%ى 2األق4اب ال! ائ�ة ال%&ee0ةأو  ال%%Cد� 24إذ ن; ال%

�ر Aن ال0اص 2 1م
2األم� رق3  2010ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه إث� تعCیله في سPة م� القان


ع ج�ائ3 الف�اد الخ&eاص ال%�اك3 ذات االخ&eاص ال%%Cد 05_10Xان�ة خAما >�%ى أو  على إم

�ر  40إلى  40وقC حCدت ال%
اد . 2األق4اب ال! ائ�ة ال%&ee0ةAن اإل 4م
ال! ائ�ة  اتج�اءم� قان

�  05ال%?رخ في  348- 06حCد ال%�س
م ال&Pف�-w رق3 %�لي، ��%ا ق
اعC ت%CیC االخ&eاص الj
أك&

                                           

  .59ال%�جع ال�اب`، ص  ،ال! ائ�ة في ض
ء ال%%ارسة القXائ�ة اإلج�اءاتأح�� ب
س�hعة، قان
ن  )1(
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 )1(ال%&X%� ت%CیC االخ&eاص ال%�لي ل�عg ال%�اك3 وو:الء ال!%ه
̂رة وقXاة ال&�ق�` 2006

حCود االخ&eاص ال%�لي ال!CیC لل%�اك3 ال%ع�Pة به-ا ال&
سع في االخ&eاص وال%&%bلة في م�اك3 

  .لة ووه�انس�wC ادمحم وق�P�4Pة وورق


ن بCا>ة 2إخ�ار أما ع� :� �ة A��اتeال األق4اب ال! ائ�ة ال%&ee0ة 2قXا>ا ج�ائ3 الف�اد، 

�[ة القXائ�ة و:�ل ال!%ه
̂رة ال-w وقع< ال!̂�%ة في دائ�ة اخ&eاصه وم
افاته 2أصل �ضا�2 ال

� ال&��hقات األول�ة ون�0&�� مPه، و�Sام ه-ا األخ�� 2إرسال ن�0ة مPهXالإلى  م� HCائ+ العام لP

رأH ه-ا األخ�� فإذا  .ال%!ل� القXائي ال&ا2عة له ال%�A%ة ذات االخ&eاص ال%�لي ال%%Cد الe&0%ة

أن ال!̂�%ة تCخل ض%� اخ&eاص ال%�A%ة ذات االخ&eاص ال%�لي ال%%Cد ال&ا2عة له، [ال+ 2%لف 

قاضي ت�ق�` تلs  + م�و:�ل ال!%ه
̂رة ل&s ال!هة القXائ�ة 42لف
را، ل�ق
م 2عC ذلs  اتج�اءاإل

  .)2(ال!هة القXائ�ة ال%&ee0ة 2ف&ح ت�ق�`


ن %2
ج+ أم� 2ال&0لي ع� إذا  أماA��:ان قC س,` ف&ح ت�ق�` قXائي 2ال%�A%ة األصل�ة، 

الق�Xة >Ceر ع� قاضي ال&�ق�` لل%�A%ة العاد>ة لفائCة قاضي ال&�ق�` الق4+ ال! ائي 

،;e0&%إذا  الHCا2ة العامة ل�Pة  ما [ل,< الe&0%ائ�ة الXائي ال&ا2عة له ال!هة القXال%!ل� الق

�ر  40ذلs، وه
 ما نe< عل�ه ال%ادة Aن اإل 3م
  .ال! ائ�ة اتج�اءم� قان

  . تقادم ال�ع�� الع��م(ة والعق�Dة الEاشKة عN ج�ائ� الف�اد: را:عا


م�ة وال م� قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه، الت&قادم الCع
H الع %254
ج+ ن; ال%ادة %


صاeائ3 الف�اد ال%الي خ�إلى  ت3ّ ت�
^ل عائCات ال!̂�%ةإذا  العق
jة 2ال��Pة ل!�ائ3 الف�اد عامة وج

�]
  .خارج ال

إتفا�Sة األم3 ال%&�Cة ل%Aاف�ة الف�اد ال&ي صادق< عل�ها ال! ائ� ب&ا̂رخ إلى  ح�� أنه وjال�ج
ع

�` الع%ل 2ال&قادم في حال إفالت ال!اني م� تعلأو  ن!C أّنها حCّدت ف&�ة تقادم أ[
ل 19/04/2004

ل3 ی&3ّ ت�
^ل عائCات إذا  ال0ارج ، غ�� أنهإلى  یC العCالة ول3 ت��j ذلs ب&�
^ل عائCات ال!̂�%ة

م� قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد  02فق�ة  54ال0ارج وjق�< داخل ال
[�، ف��+ ال%ادة إلى  ال!̂�%ة


ص عل�ها eP%ام الAاف�&ه ت4,` األحAن اإلوم
 08ت��w في ذلs ال%ادة أw  ات ال! ائ�ةج�اءفي قان


اتPور ثالثة س�على أن ی,Cأ ، مPه وال&ي نe< على تقادم الCع
H الع%
م�ة في ه-ه ال�الة %2
                                           

�  05ال%?رخ في  348-06ال%�س
م ال&Pف�-w رق3 ) 1(j
عg ال%�اك3 وو:الء ال!%ه
̂رة ال%&X%� ت%CیC االخ&eاص ال%�لي ل� 2006أك&

ر في ال!̂�Cة ال�س%�ة لل!%ه
̂رة ال! ائ̂�ة �P%اة ال&�ق�`، الXد الوقC8ال%?رخة في  63ع  �j
  .2006أك&

  . 91، ص2017ن!�%ي ج%ال، قان
ن اإلج�اءات ال! ائ�ة على ض
ء االج&هاد القXائي، دار ه
مة، ال! ائ�، ال�4عة الbالbة ) 2(
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انها م� ی
م إق&�اف ال!̂�%ة �ال%&ا2عة، أو  ات ال&�ق�`إج�اءم�  إج�اءأw  ل3 ی&0- في تلs الف&�ةإذا  س̂


ات :املة م� تا̂رخ آخ�  210عC م�ور إال  ت في تلs الف&�ة فال >��w ال&قادماإج�اءات0-ت إذا  أّماPس

  . أت0- في ذلs إج�اء

3Aه ال���
ات إب&Cاءا م� ال�
م ال-�e< wح Pي خ%� سXم Cة فإنّها ت&قادم 2عj
 و��%ا >0; العق


ات 05الق�ار نهائي وdذا :ان< عق
jة ال��� ال%قXي بها ت̂ C ع� أو Pة فإن  سCّن م
cال&قادم ت

ال%&X%�  128-04م� ال%�س
م ال�ئاسي رق3  29نe< عل�ه ال%ادة  م�او^ة له-ه ال%Cة، وه
 ما

ت&قادم  غ�� أنه 2ال��Pة ل!̂�%ة ال�ش
ة فال، تCeی` ب&�فm على إتفا�Sة األم3 ال%&�Cة ل%Aاف�ة الف�اد

ال
[�، و��%ا ی&عل`  خارجإلى  ول
 ل3 ی&3ّ ت�
^ل عائCات ال!̂�%ة ىف�ها الCع
H الع%
م�ة ح&

ة لل�Cّ األقeى للعق
jة ال%ق�رة لها 
ن مCة ال&قادم ف�ها م�ا̂وcات في الق4اع العام تc2إخ&الس ال%%&ل 

 wات  10أ
P1(س( .  

�ع في القان
ن ال0اص 2ال
 ك%ا  �2ال��Pة ل&قادم  قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه على ح3A خاصن; ال%

ل عائCات ال!̂�%ةإذا  دفي :افة ج�ائ3 الف�االCع
H الع%
م�ة  
2أن جعل  خارج ال
[�،إلى  ما ت3 ت�̂

م� ه-ا  54الفق�ة األولى م� ال%ادة  الCع
H الع%
م�ة غ�� قابلة لل&قادم في :افة ج�ائ3 الف�اد 2%ق&Xى

  .خارج ال
[�إلى  ما ت3 ت�
^ل عائCات ال!̂�%ةإذا  القان
ن،

2 �اس&ع%الها على ن�
 غ�� أو  ال%
�ف الع%
ميال%%&لcات م� ق,ل  !̂�%ة اخ&السوdذا تعل` األم


ص عل�ها في ال%ادة eP%وع ال��لفق�ة ، ف�4قا لم� القان
ن ال0اص 2ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه 29م

م� ه-ا القان
ن، ت&قادم الCع
H الع%
م�ة C%2ة م�او^ة لل�C األقeى للعق
jة  54األخ��ة م� ال%ادة 


ات م�  X%210ي أw  ال%ق�ر لها،Pد سC�ی
م ارتcاب ال!̂�%ة، مال3 تق&�ن تلs ال!̂�%ة 2]�ف م

 ضا42ا ع%
م�اأو  م
�فا >%ارس و��فة عل�ا في الCولةأو  م&عل` e2فة الفاعل، :%ا ل
 :ان قاض�ا

 سPة، 20م
�ف أمانة ال��X، ح�fP- ت�eح مCة ال&قادم هي أو  ع
ن ش�[ة قXائ�ةأو  ضا42اأو 

 wة أ%�م�  248ال��Pة له-ا الPeف م� األش0اص [�قا لP; ال%ادة أقeى العق
jة ال%ق�رة لل!̂

  .)2(قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه


ص وال%عاق+ عل�ها في eP%م��� ال
أما ج̂�%ة ال�ش
ة، س
اء تعل` األم� ب�ش
ة ال%
�ف�� الع%

الع%
م�ة  2ال�ش
ة في م!ال الeفقاتأو  م� القان
ن ال0اص 2ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه، 25ال%ادة 

                                           

  ..ال%&X%� قان
ن اإلج�اءات ال! ائ�ة 155-166م� األم�  614أن]� ال%ادة  )1(
  .43دمحم ح̂ �، ال%�جع ال�اب`، ص ) 2(
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ص وال%عاق+ عل�ها في ال%ادة eP%ن، 27ال
ب�ش
ة ال%
�ف�� الع%
م��� األجان+ أو  م� ه-ا القان


ص وال%عاق+ عل�ها في ال%ادة eP%م�ة ال
أو  م� ه-ا القان
ن، 28وم
�في ال%P]%ات الCول�ة الع%


ص وال%عاق+ عل�ها في ال%ادة eP%ة في الق4اع ال0اص ال
ان
ن، ف&%&از ع� م� ه-ا الق 240ال�ش

�ع 2%ق&Xى ال%ادة ��ر م�  28اقي ج�ائ3 الف�اد في م�ألة تقادم الCع
H الع%
م�ة، 2أن جعلها ال%Aم

. ج̂�%ة غ�� قابلة لل&قادم 2004ات ال! ائ�ة، إث� ال&عCیل ال-w أج�w عل�ه في سPة ج�اءقان
ن اإل

ة ل!̂�%ة ال�ش
ة، مbل ج�ائ3 تلقي على ال!�ائ3 ال%�ابه على أن ه-ا ال�3A ال0اص 2ال&قادم ال >4,`

،wة ال&قادم العادC%ع لX0ر، ال&ي ت�قى تCذ والغ
�وع واس&غالل الPف�أw  الهCا>ا واإلث�اء غ�� ال%


ات ) 3(ثالثPةس%�  .)1(م� ی
م ارتcاب ال!̂


ص وال%عاق+ عل�ها في ال%ادت�� eP%م�ة ال
م�  27و 26أما في ال!�ائ3 ال%&علقة 2الeفقات الع%


ن ال0اص 2ال
قا>ة م� الف�اد، فإنه 2ال��Pة ل!̂�%ة ال�ش
ة في الeفقات الع%
م�ة ال%عاق+ عل�ها القان

أما 2ال��Pة ل!̂�%&ي ال%�ا2اة واس&غالل نف
ذ . م� ه-ا القان
ن، فهي ال تX0ع لل&قادم 27في ال%ادة 


ل على ام&�ازات غ�� م,�رة ال%عاق+ علeم�ة لل�
 �26ه%ا في ال%ادة أع
ان اله�fات وال%?س�ات الع%

،wة ال&قادم العادC%ع لX0ن، ف&�قى ت

ات) 3(ثالثأw  م� ه-ا القانPات سCل عائ^
، ما ل3 ی&3 ت�


ن الCع
H الع%
م�ة ح�fP- غ�� قابلة لل&قادم خارج ال
[�،إلى  ال!̂�%ةc&ف.  

  أسالL+ م)اش�ة ال�ع�� الع��م(ة: ل'`االف�ع ال


ص عل�ها فeP%ائ3 الف�اد ال�ال0اص 2ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه  06/01ي القان
ن رق3 تع&,� ج

ذات وصف ج�Pي وت4,` عل�ها الق
اعC العامة في رفع الCع
H على م�A%ة ال!Pح 2إحHC ال4�ق 


ص عل�ها في ال%ادة eP%ن اإل 333ال
ال%�A%ة إلى  ت�فع"ال! ائ̂�ة بePها على أنه  اتج�اءم� قان

��ها إما 42̂[Pة بe&0%ائ3 ال�
� بها ال!P%ائ�ة الXاء` اإلحالة إل�ها م� ال!هة الق�ال&�ق�` وdما  إج


ص عل�ها في ال%ادة eP%2إرادته3 2األوضاع ال H

ر أ[�اف الCعX�2433 ، ر
X2ال� aل�cما تdو


ل  اتإج�اءال%&ه3 وdلى األش0اص ال%�?ول�� مCن�ا ع� ال!̂�%ة وdما ب&4,�` إلى  >�ل3 م�اش�ةb%ال

 wر
و^�&فاد م� ه-ه ال%ادة أن ه-ه ال4�ق سP&ع�ض لها في [ل+ ، "األم� ال! ائي  اتإج�اءأو  الف


ر، ت�ق�` قXائي إج�اءX2ال� aل�c&اء، ال�
ل الف
رw و  اتإجb%اءال�  .األم� ال! ائي اتdج

  
                                           

�ع C%2د خاصة، ) 1(�
ص عل�ها في القان
ن ال0اص 2ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه ال&ي لe0< 3ها ال%eP%ائ3 ال�و:-لs األم� 2ال��Pة ل�اقي ال!

ص عل�ها في ال%ادة مbل ج�Pة إعاقة ال��� ال��� للعCالة الeP%44  ص عل�ها في ال%ادة
eP%ائ3 الف�اد ال�مPه، وج�Pة عCم اإل2الغ ع� ج


ص عل�ها في ال%ادة 47eP%ل ال0في لألح اب ال 
  .مPه 39، وج�Pة ال&%̂
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  ت�قZL قsائي إج�اء�ل+  .1

أّما في ، >اتال&�ق�` القXائي وج
jي في م
اد ال!Pافإن  اتج�اءم� قان
ن اإل 66>�&فاد م� ال%ادة 

 wن ال&�ق�` إخ&�ار
A��وجCت أدلة :ا��ة تCی� إذا  وjال&الي >%�A لل�Pا2ة اإلس&غPاء عPها، م
اد ال!Pح 

ح&ى ، %2
ج+ [ل+ م� و:�ل ال!%ه
̂رةإال  :%ا ال >!
ز لقاضي ال&�ق�` أن >!�w ت��hقا، 3هال%&

  . ج�Pة م&ل�� بهاأو  ول
 :ان Ce2د جPا>ة

وjإذن مPه وت�< م�اق,&ه ال%�اش�ة أن ت&3 ع%ل�ات إع&�اض ال%�اسالت  ك%ا >!
ز لقاضي ال&�ق�`


ر %2
ج+ ن; ال%ادة وت�!�ل األص
ات وdل&قا� eر  65ال�Aائ3 ال%0 5م�ال!̂�%ة أو  راتCوهي ج

ج�ائ3 ت,��g أو  ال%P]%ة العاب�ة لل�Cود ال
[�Pة وال!�ائ3 ال%اسة 2أن]%ة ال%عال!ة اآلل�ة لل%ع�4ات

�ف و:-ا ج�ائ3 الف�اد وه-أو  هاباإلر و  األم
الeع ال0اص 2ال�̂�2عC إذن م�  اال!�ائ3 ال%&علقة 2ال&

:%ا >%�A لقاضي ال&�ق�` 2عC إخ4ار و:�ل ال!%ه
̂رة أن >أذن ، قاضي ال&�ق�`أو  و:�ل ال!%ه
̂رة

  .)1(ت�< رقاب&ه ح�+ ال�الة 2%�اش�ة ع%ل�ة ال&��ب 

�ر. 2sل(5 :ال�V&ال  


رX2ال� aل�c&ال � ه
 ال4̂�قة ال&ي >%ارسها م%bل ال�Pا2ة العامة ل&%��A ال%&ه3 الغ�� م
ق
ف >ع&,


رأو Xس م� ال�
 جل�ة ال%�اك%ة خالل ال
ق< ال%Pاس+ وت%P�Aه م� الCفاع ع� نف�هإلى  ال%�,


ر بPاءا على [ل+ م� ال�Pا2ة العامة وم� :ل X2ال� aل�c&إدارةو^�ل3 ال  sنا ب-ل
م�خ; لها قان

c&في ال �
ر ال!هة القXائ�ةو^-:X2ال� aل�  wان وزمان وتا̂رخ أAاع وم Pة ال&ي رفع أمامها ال%A�%ال

  .)2(ال�اهC على ال
قائع م�ل الP اع أو  وال%�?ول ال%Cني �:  القان
ني لل%&ه3%ال!ل�ة وت,��� ��ه ال

�ر م� قان
ن اإل 337ك%ا أجازت ال%ادة Aاءم�ه3 ال! ائ�ة لل%Cعي ال%Cني 2أن >Aلف ال%& اتج

� وهيeدة على س,�ل ال�Cة ل%�اك%&ه في حاالت م�%A�%ر أمام ال
Xة 2ال��، ت�ك األس�ة: م�اش

إصCار صs بCون رص�C وفي ال�االت األخ�H 2%ا ، الق-ف، إن&هاك ح�مة مP ل، عCم ت�ل�3 ال4فل

 aل�c&ام 2ال�hا2ة العامة لل�Pخ�; ال�
ل على تeورة ال��ال%�اش� ف�ها ج�ائ3 الف�اد ال%الي تق&Xي ض


ن ذلs م� [�ف ال%Cعي ال%CنيA^ر و
X2ال� .  

�ع ب&Cب��أو  ك%ا >%�A لل%,لغ���� م� تCاب�� ال�%ا>ة اإلج�ائ�ة أو  ال�ه
د وال-w أحا[ه3 ال%bأك

وغ�� اإلج�ائ�ة وم&%bلة خاصة في ح%ا>ة ال�ه
د وال0,�اء ال-ی� >قCم
ن معل
مات ت]ه� ال��hقة في 

                                           

�ر  65أن]� ال%ادة  )1(Aن  11م
  .%&X%� قان
ن اإلج�اءات ال! ائ�ة ال%عCل وال%&%3 ال .22-06م� القان
  .345 ص�اب`، ال%�جع ال، علي بCر الCی� ال�اج )2(
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ن ع� إلى  ا ال�أن ه
 ح%ا>ة ال�اهC إضافةوال%ه3 في ه-، قXا>ا الف�ادA< ر
X2ال� aل�c&أّن ال

 )1(ال�اهC 2ع�Cا ع� :ل ال%0ا[� ال&ي قC ی&ع�ض لها أو  [̂�` ال�Pا2ة العامة ح&ى ی�قى ذلs ال%,لغ

اإلخ4ار ال%�ل3 2%ع�فة ال�Pا2ة العامة >غPي فإن  ال! ائ�ة اتج�اءم� قان
ن اإل 334و��j+ ال%ادة 

 aل�c&رع� ال
Xإرادتهإذا  2ال� g�%2 جه إل�ه اإلخ4ار

ر ال�0; ال%Xت�عه ح . 

  ال�`�ل الف�ر   إج�اء. 3

 Cاء>ع�
ل الف
رw  إجb%اءال� 2015ج
^ل�ة  23ال%?رخ في  02ــ  15جCیC جاء 2ه األم� رق3  إج

�ر ���2 ی&3 م�اك%ة ال%&ه�P!2 3ة م&ل�� بها م�اش�ة أمام قاض 339وال-w نe< عل�ه ال%ادة Aي م

  . ات ت�ق�` خاصةج�اءت�ق�` قXائي وال تX0ع إل إج�اءال�3A في القXا>ا ال&ي ال ت�&ل م 


ل الف
رw ب&قC>3 ال�0; ال%ق,
ض عل�ه 2ال!�Pة ال%&ل�� بها أمام و:�ل إج�اءوت&3 b%ات ال

%�A لل�0; أن >�&ع�� 2%�امي و^&3  
له أمام القXاء، ̂وb%ة ل��ال!%ه
̂رة ال-w >قCم ض%انات :ا


ر م�ام�ه و^X0ع ه-ا األخ�� ق,ل م�اك%&ه ت�< ال��اسة إس&X�2 ̂رة

ا2ه م� [�ف و:�ل ال!%ه!

� دفاعه وdذا إس&ع%ل ه-ا ال�` إلى  األم�PةXّ�< لل%&ه3 أن �A%< 3، :%اAله أمام قاضي ال�
bغا>ة م

�ف  أق�ب جل�ة م%PAة م�إلى  ت%�Pه ال%�A%ة مهلة ثالثة أ>ام على األقل، و^%�A تأج�ل الق�Xة]

ل3 ت�c مه�fة لل�3A ف�ها، :%ا >�` لها تأج�ل الق�Xة مع إت0اذ أحC ال&Cاب�� ضC ال%&ه3 إذا  ال%�A%ة


ز إس&Pfاف  :%ا ال، وضعه في ال��� ال%?ق<أو  وضعه ت�< ال�قا2ة القXائ�ة،أو  إما ت�:ه ح�ا،!<

 �  . )2(ه-ه األوام

ات ال%&ا2عة ال&ي ت&0-ها ال�Pا2ة وف` إج�اءم�  إج�اءات األم� ال! ائي، ��ع&,� ج�اءأّما 2ال��Pة إل


ن في ال
قائع ال���4ة و  مالئ%&ها اإلج�ائ�ة عCP إخ4ار ال%�A%ة 2الق�Xة ،إال أّنه غال�ا ماA<ل�لة ق

ال40
رة ال&ي ی�جح م�تc,�ها لعق
jة الغ�امة فق�، وه-ا :له م� أجل تa� 0 الع+ء على القXاء 


ن العق
jة ف�ها م�Cدةعل ج�اءاإلوjال&الي ال ی4P` ه-ا cة وت�  .ى ج�ائ3 الف�اد 2اع&�ارها ج�ائ3 خ�4


ص عل�ها في قان
ن  اتج�اءاإلأما ع�  eP%ائ3 الف�اد ال�ال0اصة 2ال&��w وال%&ا2عة في ج


صا في ت%��A و:�ل ال!%ه
̂رة أثPاء م�حلة ال&�̂�ات  اتج�اءت&%bل ه-ه اإل: ال! ائ�ة اتج�اءاإلeخ

�ر  36ال%ادة  األول�ة %2
ج+ ال%ادةAن اإل 1م
ال! ائ�ة عCP تعCیله  اتج�اءال!CیCة ال%�&�Cثة في قان

م� سل4ة مPع األش0اص ال-ی� ت
جC ضCه3 دالئل على ضل
عه3 في ج̂�%ة ف�اد  2015في سPة 

                                           

�ر م�  339أن]� ال%ادة  )1(Aر 3م�Aرق3 5إلى م �  .02-15م� ال%
�ر  339أن]� ال%ادة )2(A6م �  02، 02- 15م� األم
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� ثالث م�ات في ج�ائ3 الف�اد 2%ق&Xى الفق�ة . م� مغادرة ال&�اب ال
[Pي[Pلل a�S
وت%CیC مCة ال&

ال! ائ�ة %2
ج+ ال&عCیل ال-w أج�w عل�ه في سPة  اتج�اءم� قان
ن اإل 65ل%ادة ال0ام�ة م� ا

وت%��A و:�ل ال!%ه
̂رة أثPاء م�حلة ال&�̂�ات األول�ة وقاضي ال&�ق�` أثPاء م�حلة ال&�ق�` ، 2015

�[ة القXائ�ة لل�hام به-ه إلى  القXائي م� الل!
ء�أسال�+ ال&��w ال0اصة واإلذن ل�Xا� ال


ص ال%
اد م�  تاج�اءاإلeج+ ن
�ر  %265Aر  65إلى  5م�Aن اإل 18م
ال! ائ�ة  اتج�اءم� قان

%206
ج+ ال%ادة وفي تق��C سل4ة ال�Pا2ة العامة في ال%&ا2عة . 2006 ال%�&�Cثة عCP تعCیله في سPة 

�ر ال%�&�Cثة في قان
ن اإلAاءم�ضC م���w  أ>Xا، 2015ال! ائ�ة عCP تعCیله في سPة  اتج


H م��قة ع� أخ4اء ال&���� غ�� الع%C>ةال%?س�اAد ش
 .ت الع%
م�ة االق&eاد>ة ب
ج

   �A%< ات ل ك%ا�
:�ل ال!%ه
̂رة إصCار األم� 2ال%Pع م� مغادرة ال&�اب ال
[Pي عCP تعل` ال&�̂

%2
ج+ ال%ادة أص�ح >%�A ل
:�ل ال!%ه
̂رة أثPاء م�حلة ال&�̂�ات األول�ة  إذ ،األول�ة 2!�ائ3 الف�اد

�ر 36Aن اإل 1 م
�ورة  2015ال! ائ�ة عCP تعCیله في سPة  اتج�اءال!CیCة ال%�&�Cثة في قانXل

�[ة القXائ�ة، أن >أم� P%2ع :ل ش0; ت
جC ضCه �� م�,+ م� ضا�2 ال�ال&�̂�ات، وPjاء على تق̂


ن ف�ها مCة ال%Pع م�Cدة أو  دالئل ت�جح ضل
عه في جPا>ةcي، ح�� تP]
ج�Pة م� مغادرة ال&�اب ال

:ان< ال&�̂�ات األول�ة ال&ي ت!̂�ها ال�4�Xة إذا  على أنه. أشه� قابلة لل&!CیC م�ة واحCة) 3(ثةبbال

غا>ة إلى  القXائ�ة ت0; ج̂�%ة م� ج�ائ3 الف�اد، فإنه >%�A ت%CیC ال%Pع م� مغادرة ال&�اب ال
[Pي

 .)1(االن&هاء م� ال&�̂�ات

   wة فأ�P!�4ة القأو  :ان< ال�Xال w�Xائ�ة 2�أنها ال&�̂�ات األول�ة، ق�C ال!Pا>ة ال&ي ت!

%2
ج+ ال%ادة  w��ع ال! ائ��ر  36ال%Aن اإل 1م
ال! ائ�ة، سل4ة و:�ل ال!%ه
̂رة  اتج�اءم� قان

ال%Pع م� مغادرة ال&�اب ال
[Pي، ل%�اسه ال�40� 2ال�̂�ات وح` ال�0; في  إلى إج�اء في الل!
ء


ن ذلs ض�ور A< ورة أن�X2 ،̂را
�س دس&A%قل الP&ة م� ال��
ن ذلs �2,+ ال0A< ات، :أن�^ا لل&�̂

ل&فادw ع�قلة س�� ال&�̂�ات األول�ة �2,+ وج
ده خارج أو  ف�ار ال�0; ال%عPي م� ال&�اب ال
[Pي

�[ة القXائ�ة�� م�,+ م� ضا�2 ال�وdذا :ان< . ال&�اب ال
[Pي، وjأن ی&3 ذلs 2أم� وPjاء على تق̂

�ع في ه-ا الP; أو  م� غ�� ج�ائ3 الف�ادجPا>ة أو  ال&�̂�ات األول�ة ت&عل` �P!2ة�اإلرهاب، حCد ال%

غ�� أنه . أشه� قابلة لل&!CیC م�ة واحCة فق�) 3( مCة األم� 2ال%Pع م� مغادرة ال&�اب ال
[Pي بbالثة

                                           

�ع %2
ج+ نف� ال%ادة ) 1(��ر  36وdلى جان+ ج�ائ3 الف�اد، أجاز ال%Aاءات ال! ائ�ة في  1م�ج�ائ3 اإلرهاب ال!CیCة ال%�&�Cثة في قان
ن اإلج
 . ت%CیC ال%Pع م� مغادرة ال&�اب ال
[Pي إلى غا>ة االن&هاء م� ال&�̂�ات األول�ةأ>Xا 
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�ع في ه-ه أو  :ان< ال&�̂�ات األول�ة ت&عل` 2!̂�%ة م� ج�ائ3 الف�ادإذا  اس&Pbاءا،�اإلرهاب، أجاز ال%

:
� م� م�ة، وdلىال!�ائ3 لbع ألكP%ال �  .)1(غا>ة االن&هاء م� ال&�̂�ات �ل ال!%ه
̂رة ت!CیC أم

 ال%Pع م� مغادرة ال&�اب ال
[Pي، فقC أشارت الفق�ة األخ��ة م� ال%ادة إج�اءأما 2ال��Pة ل�c �ة ان&هاء 

�ر 36Aن اإل 1م
ال&�اب ال%Pع م� مغادرة  إج�اءذلs، 2أن ی&3 رفع إلى  ال! ائ�ة اتج�اءم� قان

جPا>ة م� غ�� أو  :ان< ال&�̂�ات األول�ة ت&عل` �P!2ةإذا  وه
 ما >عPي أنه ،شAالال
[Pي بPف� األ

ال�&ة أشه� في حالة ال&%CیC، ی&ع�� أو  اإلرهاب، فإنه 2ان&هاء مCة الbالثة أشه� األولىأو  ج�ائ3 الف�اد

�اب ال
[Pي، ما ل3 ی&
صل و:�ل ال%Pع م� مغادرة ال& إج�اءعلى و:�ل ال!%ه
̂رة إصCار أم� ب�فع 

�ف في ال%لف، فإنه في ه-ه ال�الة e&^ة وC%ائ�ة ق,ل ان&هاء ه-ه الX�4ة الق�Xال �X�%2 ̂رة
ال!%ه

� ال�4�Xة القXائ�ة،Xفه في م��eي وق< تP]
أCe<  wر األم� ب�فع ال%Pع م� مغادرة ال&�اب ال


م  جهة ال�3A فيإلى أو  قاضي ال&�ق�`إلى  ی
م إحالة ال%لف حالة ت�̂�Aه الCع
H الع%
م�ة، ̂و

m2ال�ف �  .)2(حف]ه ال%لف في حالة إصCاره أم

األم� ب�فع فإن  :ان األم� P%2ع مغادرة ال&�اب ال
[Pي م&عل` 2!̂�%ة م� ج�ائ3 الف�اد،إذا  أما

>Ceره أ>ا :ان< ال%Cة ال&ي ت�&غ�قها إال  ال%Pع م� مغادرة ال&�اب ال
[Pي >%�A ل
:�ل ال!%ه
̂رة

�فه إال  ل&�̂�ات األول�ة،اeائ�ة وتX�4ة الق�Xال �X�%2 صله
2عC االن&هاء م� ال&�̂�ات األول�ة وت

  .�2فm ال%لفأو  ��ه ب&�̂�s الCع
H الع%
م�ة

  م�ات في ج�ائ� الف�اد) 3(ت��ی� ال&�C(5 لل�BE ثالث. 5

�  اتج�اءم� قان
ن اإل 65و 51فقC حCدت ال%ادت�� [Pلل a�S
ساعة على  48ب ال! ائ�ة مCة ال&

،�bائ3 إذا  أنهإال  األك�:ان< ال&�̂�ات األول�ة ال&ي ت!̂�ها ال�4�Xة القXائ�ة ت&عل` 2!̂�%ة م� ج

ال! ائ�ة، قC أص��< ت!�  ت%CیC مCة  اتج�اءم� قان
ن اإل 65الفق�ة ال0ام�ة م� ال%ادة فإن  الف�اد،

� ثالث[Pلل a�S

ب م� و:�ل ال!%ه
̂رة) 3( ال&&Aات 2إذن م�
ع م� ال!�ائ3 2%ق&Xى  مPفي ه-ا ال

 أنهأw  ،2015ی
ل�
  23ال%?رخ في  02- 215األم� رق3  2015ال&عCیل ال-w أج�w عل�ه في سPة 

� في ج�ائ3 الف�اد[Pلل a�S
  .)3(أ>ام) 8(ث%انيإلى  >%�A أن تeل مCة ال&

                                           

�ر  36ی&,�� م� ن; ال%ادة ) 1(Aاءات ال! ائ�ة  1م�أنه ال >%�A لل�0; ال-Ce< wر ضCه األم� 2ال%Pع م� مغادرة ال&�اب 2م� قان
ن اإلج
�` لل&]ل3 أو ال̂] wي م� م%ارسة أP]
  .4ع� ضC ه-ا اإلج�اء، أن ه-ا الP; ل3 >0
ل ألw جهة سل4ة ال�قا2ة على ه-ا اإلج�اءال

  .67، ص 2018دار ه
مة، ال! ائ�،  ،دمحم ح̂ �، أص
ل اإلج�اءات ال! ائ�ة في القان
ن ال! ائ�w، ال�4عة األولى )2(
� لbالث) 3([Pلل a�S

ز ت%CیC ال&!< �A< 3ا ل%���ات األول�ة ت&عل` 2!̂�%ة ت,��g األم
ال أو أحC ال!�ائ3 م�ات إال إذا :ان< ال&) 3( ̂�


ص عل�ها في ال%ادة eP%اءات ال! ائ�ةال0اصة ال�  .م� قان
ن اإلج
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  القsاء ال"!ائيم أما الف�اد ج�ائ� م&ا:عةات إج�اء: �ا:عالف�ع ال

2ال%Aان أو  اإلخ&eاص ال%�لي لل%�A%ة في ن]� ال!Pح ی&�Cد A%2ان وق
ع ال!̂�%ة القاعCة أن

��ه م�ل إقامة ال%&ه3 Cاج
م�ل الg�h على ال%&ه3 ح&ى ول
 ت3 الg�h ل�,+ آخ�، وت�ال أو  ال%&

م� قان
ن اإلج�اءات الCع
H الع%
م�ة على م�A%ة ال!Pح في ج�ائ3 الف�اد وفقا للق
اعC العامة في 

  .)1(ئ�ة ال! ا

�ر ال�)اش�: أوالsل(5 :ال�V&ائ3 الف�اد ال���4ة ال&ي ال ت�&اج: ال�ت�ق�` إلى  ی&eل ال%&ه3 في ج

 `�
ل أمام م�A%ة ال!Pح وه
 ما >�%ى 42̂b%ر لل
X2ال� aل�cت�ل�%ه ت `�2ال%�A%ة، ع� [̂

  .)2(ال! ائ�ة م� قان
ن اإلج�اءات  334، وال%ادة333االس&Cعاء ال%�اش� م� [�ف ال�Pا2ة، ال%ادة

�ر337ك%ا >!
ز اتeال ال%�A%ة 2!�ائ3 الف�اد ح�+ أحAام ال%ادةAاءات 02/م�م� قان
ن اإلج

�ر م� ج�ائ3 أw فإن  ، أی� ی&عل` األم� ب&�خ�; م� ال�Pا2ة العامة، وjال&الي،)3(ال! ائ�ةX&ش0; م

وال بC م� إح&�ام الف�اد وله مeل�ة >%�A أن ی&قCم 2إدعاء مCني ب-لs أمام ال!هات الe&0%ة، 

� في الCع
H م� [�ف م�A%ة  اتج�اءاإل[Pال، ح&ى ی&3 الAل ه-ا اإلدعاء ش
ال�Aل�ة الالزمة لق,

  .ال!Pح

[�قا للق
اعC العامة، >%�A إحالة ال%&ه3 2!�ائ3 الف�اد ع� : أم� اإلحالة على ق�� ال"Eح: ثان(ا

م� قان
ن  164 �قا لP; ال%ادة[̂�` أم� اإلحالة على ق�3 ال!Pح الeادر م� قاضي ال&�ق�` [

، :%ا >%�A أن >Ceر ق�ار اإلحالة 2!̂�%ة الف�اد على م�A%ة ال!Pح م� غ�فة )4(اإلج�اءات ال! ائ�ة 

م� قان
ن اإلج�اءات 196ج�Pة [�قا لل%ادةإلى  اإلتهام، القاضي 2إعادة تa��c ال
قائع م� جPا>ة

  .)5(ال! ائ�ة 

                                           

 . 455 ن!ار ل̂
 ة، ال%�جع ال�اب`، ص )1( 
�ها إما 42̂�` اإلحالة:" م� قان
ن اإلج�اءات ال! ائ�ة 333 ال%ادة) 2([Pة بe&0%ائ3 ال�
�  ت�فع إلى ال%�A%ة ال!P%ائ�ة الXإل�ها م� ال!هة الق


ص عل�ها في ال%ادة eP%2إرادته3 2األوضاع ال H

ر أ[�اف الCعX�2 ماdاء ال&�ق�` و�
ر >�ل3 م�اش�ة إلى 433بها إجX2ال� aل�cما تdو ،

ص عل�ه في ال%eP%ة ال�P!اء ال&ل�� 2ال�  ."وما 2عCها 338ادةال%&ه3 وdلى األش0اص ال%�?ول�� مCن�ا ع� ال!̂�%ة، وdما ب&4,�` إج


ر ال�0; ال%
جه :" م� قان
ن اإلج�اءات ال! ائ�ة 334 ال%ادة_  Xر إذا ت�عه ح
X2ال� aل�c&ي ع� الPا2ة >غ�Pفة ال�اإلخ4ار ال%�ل3 2%ع
 ..."إل�ه اإلخ4ار 2إرادته

�ر 337 ال%ادة) 3(Aاءات ال! ائ�ة 02/م�
ل  األخ�H ال�االت وفي :".. م� قان
ن اإلجeغي ال��Pی aل�c&ام ب�hا2ة العامة لل�Pخ�; ال�على ت

رX2ال� �  ."ال%�اش


ن م0الفة أو ج�Pة أم� 2إحالة الCع
H إلى ال%�A%ةإذا  :"م� قان
ن اإلج�اءات ال! ائ�ة 164 ال%ادة )4( cقائع ت
  .رأH القاضي أن ال
  ". 124 أحAام ال%ادةوdذا ال%&ه3 م�,
سا اح&�ا[�ا 2قي م�,
سا إذا :ان< العق
jة هي ال��� ومع م�اعاة 


ن ج�Pة أو م0الفة فإنها تقXي 2إحالة الق�Xة إلى " :م� قان
ن اإلج�اءات ال! ائ�ة 196 ال%ادة )5(cقائع ت
إذا رأت غ�فة اإلتهام أن ال
  .."ال%�A%ة



 

203 

م� ج�ائ3 الف�اد ع� [̂�` أم� اإلحالة م� قاضي إذن >%�A اتeال م�A%ة ال!Pح 2!̂�%ة 

غ�فة اإلتهام 2عC إعادة ال&a��c، وه
 ما ت3 فعال في ال! ائ� 2عC إعادة تa��c ج̂�%ة أو  ال&�ق�`


ج+ القان
ن %jا>ة وPصف ج
، وال-w عCل 26/06/2001ال%?رخ في 01/09االخ&الس ال&ي :ان< ت

ال0اصة ال%�ت�cة أو  ج̂�%ة اخ&الس األم
ال الع%
م�ة2أن جعل  م� قان
ن العق
jات 114 ن; ال%ادة


ن �S%ة األم
ال ال%0&ل�ة أقل cما تCPة ع�Pه ج%Aمي وم� في ح
م� ق,ل ال%
�ف الع%

أ2قى على وصف ال!�Pة، ن]�ا له-ه ال&عC>الت ع%ل< و  ج، ث3 جاء قان
ن الف�اد.د 5.000.000م�

 لى م�A%ة ال!Pح 2إعادة تa��c ال
قائع م� جPا>ةغ�فة اإلتهام 2إحالة ج%�ع قXا>ا ج�ائ3 االخ&الس ع

  .ج�Pةإلى 

  ال��اك� ال�X&�ة ب�BE ج�ائ� الف�اد: اثال`

�ها ال%�اك3 العاد>ة، أ>Xا ت0&; بها ال%�اك3 ال0اصة،[Pائ3 الف�اد :%ا ت0&; ب�جان+ إلى  وج

  .األق4اب القXائ�ة ال%&ee0ة وه-ا ما س
ف ن&4�ق ت�اعا

  :أمام ال��اك� العادlة_ أ

C%ع w��ع ال! ائ�� ج�ائ3 الف�اد، على إع&�ار أن ال%[Pح ال! ائ�ة بP!ة ال%Aح إلى  ت0&; م��P!ت

ج%�ع ج�ائ3 الف�اد، ألنها ذات [ا2ع مالي وتقPي، وjال&الي اس&�عC ع�ضها على قXاء شع,ي قائ3 

�ع ال! ائ�w رغ3 ت!�Pه ل!�ائ3 الف�اد فإنه ق�ر لإال  على االق&Pاع ال�e0ي،�ها أحAاما خاصة أن ال%

في ال!Pح العاد>ة، فقC جعل عق
j&ها م�Cدة، :%ا أ[ال أمC ال&قادم ف�ها، وفي  ت0�ج ع� تلs ال%ق�رة

  .)1(ه-ا خ�وج ع� الق
اعC العامة

وازدواج�ة الP]ام القXائي ال! ائ�P%< ،wح الCس&
ر لل%�A%ة العل�ا على رأس اله�م دور ال!هاز 

�ا� ه-ه ال%!Pاق+ ل�� في ال%P]3 وال%[Pح 2الP!ة ال%Aال� وال%�اك3، وعلى ه-ا األساس ت0&; م�

� في [Pائ�ة إلعادة الXال%!ال� الق H
ج�ائ3 الف�اد :Cرجة أولى ث3 تأتي الغ�فة ال! ائ�ة على م�&

  .الCع
C: Hرجة ثان�ة

و^ع
د اإلخ&eاص ل%�A%ة ال!Pح والغ�فة ال! ائ�ة 2ال%!ل� في حالة عCم ت%�s الPائ+ العام 

، 37عة له م�A%ة اإلخ&eاص ال%Cد ب&�ق�` ون]� الCع
H الع%
م�ة له-ه ال!̂�%ة [�قا لل%
اد ال&ا2

�ر40، 40Aر 01 م�Aاءات ال! ائ�ة  05إلى م�  .)2(م� قان
ن اإلج

                                           

  .554ن!ار ل̂
 ة، ال%�جع ال�اب`، ص)1(
  .464ال%�جع، صنف� ن!ار ل̂
 ة، )2(
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� ج�ائ3 الف�اد، فهي في ذلs تX0ع ألحAام ق[Pح بP!ة ال%Aم� >e&ام . ع.إذن م&ى اخAوأح

  . م� قان
ن اإلج�اءات ال! ائ�ة

  أمام األق-اب ال�&X��ة_ ب

CP�< Cائ3 الف�اد، ق�إلى  جهات عاد>ة وقCP�< Cإلى  إن ت�̂�s الCع
H الع%
م�ة الPاج%ة ع� ج

sسع، وذل
  .)1(ما أرتئ الPائ+ العام ال&%�s بهاإذا  أق4اب ذات اإلخ&eاص ال%

�ا لعCة جهات خاصة، وذلs ن]إلى  هات�� ال!ه&��، قCP�< C ن]� ج̂�%ة الف�ادإلى  وjاإلضافة


ص�ة ال&ي تP&cف 2عg ال!هات األم�Pة وال�س%�ة ال&ي e0ي والe0�ع
امل أب�زها اإلخ&eاص ال

�ع 2��ةإج�اءم� ها ال%̂Aائ3 الع��_ ات خاصة في رفع الCع
H وت�̂�Aها وال%الحقة 2�أنها مbالها ال!

 w�Aاء الع�Xالق_.  


ص�ة إذن، ج�ائ3 الف�اد قC ت0&; بها أ>Xا ال%�اك3 ال0اصة، واألقe0ا ل�4اب ال%&ee0ة ن]

  .)2(ال!̂�%ة ذاتها وهي :
نها ص
رة م� ص
ر الف�اد

 Cاص ال%�لي فقe&س�ع اإلخ
ت3 إن�اء م�اك3 م&ee0ة للفeل في مbل ه-ه القXا>ا قC ت3 ت

أرjعة أق4اب قXائ�ة وهي ق4+ م�A%ة س�wC ادمحم، إلى  لل%�اك3، ���2 ت3 تق��3 ال&�اب اإلقل�%ي

P�4Pة ق�%Aانق4+ م��  . ة، ق4+ م�A%ة ورقلة، ق4+ م�A%ة وه

و^%&C اإلخ&eاص ال%�لي له-ه ال%�A%ة وو:�ل ال!%ه
̂رة وقاضي : ق-+ م���ة س�L  ادمحم –أ 

�ة، ت� w : م�اك3 ال%!ال� القXائ�ة ال&ال�ةإلى  ال&�ق�` بها^
ال! ائ�، ال�لف، األغ
ا�، ال,ل�Cة، ال,

  . ت��ازة، ع�� الCفلىوزو، ال!لفة، ال%C>ة، ال%��لة، ب
م�داس، 

و^%&C اإلخ&eاص ال%�لي له-ه ال%�A%ة وو:�ل ال!%ه
̂رة وقاضي : ق-+ م���ة ق�EL-Eة - ب

�ة، ت��ة، :م�اك3 ال%!ال� القXائ�ة ال&ال�ة إلى  ال&�ق�` بهاA�2 ،ة، 2!ا>ةPاقي، 2ات
ق�P�4Pة، أم ال,

�ج، ال4ارف، ال
اد��لة، س
ق أه�اس، م�لةج�!ل، سa�4، سCA�Aة، عPا2ة، قال%ة، ب�ج ب
ع̂Pخ ،w .  

و^%&C اإلخ&eاص ال%�لي له-ه ال%�A%ة وو:�ل ال!%ه
̂رة وقاضي : ق-+ م���ة ورقلة ج ـــ

�اس<، إل� w، تCPوف، غ�دا>ة: م�اك3 ال%!ال� القXائ�ة ال&ال�ةإلى  ال&�ق�` بهاP%ورقلة، أدرار، ت .  

                                           

  .42ع ال�اب`، صإح�ان علي ع,C ال����، ال%�ج )1(
  . 246حاحة ع,C العالي، ال%�جع ال�اب`، ص) 2(
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%ة وو:�ل ال!%ه
̂رة وقاضي و^%&C اإلخ&eاص ال%�لي له-ه ال%�A: د ــ ق-+ م���ة وه�ان

وه�ان، 2�ار، تل%�ان، ت�ارت، سع�Cة، س�wC : م�اك3 ال%!ال� القXائ�ة ال&ال�ةإلى  ال&�ق�` بها

�، ال,�g، ت��%��ل<، الPعامة، ع�� ت%
شP< وغل� انAبل|�اس، م�&غان3، مع� .  

 348-06ق3 م� ال%�س
م ال&Pف�-w ر  5و 2، 3، 4وحCد ه-ا اإلخ&eاص اإلقل�%ي %2
ج+ ال%
اد 

�  5ال%?رخ في j
ی&X%� ت%CیC اإلخ&eاص ال%�لي ل�عg ال%�اك3 وو:الء ال!%ه
̂رة  2006أك&

  .وقXات ال&�ق�`

ك%ا أّن ه-ا ال%�س
م ن; على ت%CیC اإلخ&eاص ال%�لي له?الء في ج�ائ3 الC0%رات، ال!�ائ3 

%ع�4ات، ج�ائ3 ت,��g األم
ال ال%P]%ة ع,� ال�Cود ال
[�Pة، ال!�ائ3 ال%اسة 2أن]%ة معال!ة اآلل�ة لل

�ف، غ�� أنه وjإس&ق�اء ال%ادة eع ال0اص 2ال�̂��ر  24وت%
^ل اإلرهاب وال!�ائ3 ال%&علقة 2ال&Aم


ع ج�ائ3 الف�اد إلخ&eاص  05- 10م� األم� رق3 1Xعلى خ >eص عل�ه أعاله وال&ي ن
eP%ال

  . ات ال! ائ�ةج�اءإلال!هات القXائ�ة ذات اإلخ&eاص ال%
سع وذلs وفقا ألحAام قان
ن ا

ك%ا یPعقC اإلخ&eاص ل%�A%ة الق4+ ال! ائي ال%&e0; عCP م4ال�ة الPائ+ العام له-ه ال!هة 

ات 2عC إخ4اره م� [�ف و:�ل ال!%ه
̂رة لHC ال%�A%ة الcائ� بها مAان وق
ع ال!̂�%ة، ج�اء2اإل

في أw م�حلة م� م�احل  اتج�اءا ت، و^%�A للPائ+ العام أن >4ل+ 2اإل ج�اءوت%P�Aه ب0�Pة م� اإل

�ت+ على & الCع
H إذ اع&,� أّن ال!̂�%ة تCخل ض%� اخ&eاص الق4+ ال! ائي ال%&e0; ̂و

  :یلي  ات ماج�اءال%4ال�ة 2اإل

 - sاد ذلPسdقات و�h�&قائع ع� ال%لف وال
إلى  ت0لي و:�ل ال!%ه
̂رة ال
اقع بCائ�ة اخ&eاصه ال

  .%&e0;و:�ل ال!%ه
̂رة لHC م�A%ة الق4+ ال! ائي ال

ت0لي قاضي ال&�ق�` 2ال%�A%ة ال
اقع بCائ�ة إخ&eاصها ال
قائع لفائCة قاضي ال&�ق�` A�%2%ة  - 

�[ة القXائ�ة تPف�- تعل�%ات قXاة ال&�ق�` �الق4+ ال! ائي ال%&e0;، وهPا ی&عّ�� على ض�ا� ال

  . )1(2ال!هة القXائ�ة الe&0%ة

�ع ال! ائ�w وjال�غ3 م�إ�� في قXا>ا  ال أنه ما >عاب على ال%[Pلل ;e0&ام ج ائي م[Pه ل�P,ت

ات ال0اصة به-ه ال!�ائ3، ل�c ال%الحm ج�اءالف�اد، و�hjة ال!�ائ3 ال0اصة اآلخ�H، أق� ج%لة م� اإل

�ك ب�� قXاة ال&�ق�` وقXاة ال�3A، على ال�غ3 م� &�على م�&
H األق4اب ±�اب تام لل&�ق�` ال%

  .s وهي م� األهCاف ال%�ج
ة م� مbل ه-ه ال!هات>!�  ذل م� قان
ن اإلج�اءات ال! ائ�ةأن 

                                           

�ر  40 ةأن]� ال%اد )1(Aرق3  3م �  .22- 06ال%&X%� قان
ن إج�اءات ال! ائ�ة وال%عCل وال%&3% %2
ج+ القان
ن رق3  155- 16م� األم
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ك-لs عCم اس&C0ام أسال�+ ال&��w ال0اصة أثPاء م�حلة ال&�ق�`، وأ>Xا ال��ء في تPف�- اإلنا2ات 

القXائ�ة وه
 ما >�Aل عائ` لع%ل ه-ا القXاء ال%&e0;، على إع&�ار أن ج�ائ3 الف�اد جPح ومCد 

 �� ل��[Pةال��� ال%?ق< ف�ها قل�لة 2ال
  .ع%ل�ات ال&�ق�` وه-ا ما ی?ث� سل�ا في ت�ق�` العCالة ال%�ج

ات ال%ق�رة وفقا للق
اعC العامة ج�اءتX0ع ج�ائ3 الف�اد لإل :ات س�L ال"ل�ة�ج�اءم)ادئ و : را:عا


ص عل�ها في قeP%اءات ال! ائ�ة ع، و .ال�م� ح�� ت��Aل ال%�A%ة وم� ح��  م� قان
ن اإلج

  .)1(ال%�ادª ال&ي ت�3A ال%�اك%ة

ن]�ا أله%�ة ال%�اك%ة فقC وضع القان
ن ق
اعC عامة تل& م بها : ال�)ادئ العامة لل��اك�ة .1

درج&ها م� شأنها ح%ا>ة ال�ق
ق وال�̂�ات الف�د>ة س
اء :ان أو  ال!هات القXائ�ة، أ>ا :ان ن
عها

  .أ>ة ج̂�%ة أخ�H م� ج�ائ3 القان
ن العامأو  ال%&ه3 2!̂�%ة م� ج�ائ3 الف�اد،

&%�  م�اك%ة م&ه%ي ج�ائ3 الف�اد 2!%لة م� الق
اعC ت!علها م0&لفة ت%اما ع� الق
اعC ال&ي ت�3A و ت

�ك ف�ها ج%�ع ال!�ائ3 ال&ي تeل ل%�حلة &�م�حل&ي ج%ع االس&Cالالت وال&�ق�` االب&Cائي، وهي ق
اعC ت

  :ال%�اك%ة، وه-ه ال%�ادª ت&%bل في


ن عالن�ة األصل أن جل�ات ال%�اك%ة: عالن(ة ال"ل�ات_ cائ3 الف�اد، ت�>�%ح أw  2ال��Pة ل!

,�� م� ال%�اك3 ال! ائ�ة  �
ن األف�اد ق̂A< ائ3، ح&ى�
رها، وه-ا ال%,Cأ مق�ر لغال,�ة ال!Xر ح
لل!%ه

�س بP; الCس&
رAأ مC,م 
م� قان
ن اإلج�اءات و * وj-لs تع̂   ثق&ه3 في جهاز القXاء، وه

  . ال! ائ�ة

ا أن ی&3 مPاق�ة الCف
ع واألدلة ال%قCمة م� أ[�اف الCع
H في >قCe به: شف�$ة ال��افعات_ 

أوراق الCع
H وال%�اض� ال%قCمة م� ق,ل جهة إلى  مع�ض ال!ل�ة، و[ل�ات ال�Pا2ة شفاهة، واس&Pادا

على شفا¨�ة قان
ن اإلج�اءات ال! ائ�ة  م� 353 م� ق,ل ال�Pا2ة العامة، ح�� نe< ال%ادةأو  ال&�ق�`

A%ة ال!Pح وال%0الفات، وه-ا ما >%�  القXاء ال!Pائي ع� القXاء ال%Cني، أی� ی&3 ال%�افعات أمام م�


م 2ال&Pاوب وما على القاضي e0اب�ة ورد ال&cوال4ل�ات ال gائ�س�� ال!ل�ة ��ه :&اب�ا ع� [̂�` الع

ح�� إن&هاء ذلs إلى  س
H ق�اءتها وت%��A ال3e0 اآلخ� م� ال�د وفقا ل%ق&�Xات القان
ن ال%Cني،


م 2%ا س,` تقC>%هو e0ال C2( اك&فاء أح(.  

                                           

 .234 حاحة ع,C العالي، ال%�جع ال�اب`، ص )1(
  .  37ن!�%ي ج%ال، ال%�جع ال�اب`، ص) 2(
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قCe 2ال
جا¨�ة أن تقع : وجا*(ة ال��افعة_  
م،إج�اء̂وe0اجهة ال
في أw  ات ال%�اك%ة في م


ر و Xا م� ال�
PA%&م ب&ا̂رخ ال!ل�ة ح&ى ی
e0ع إعالن ال��
ره3 ل-لs أوج+ ال%Xاءح�ال&�ق�`  dج

  .الPهائي في م
اجه&ه3 وdال أخل �2ق
قه3


رها إج�ارw 2إع&�ارها تCخل في ت��Aلة جهة ال�3A، وت,wC [ل�ات وتعC أما ال�Pا2ة اXلعامة ف�

خ3e في الCع
H الع%
م�ة، أما ال%�?ول ال%Cني وال%Cعي ال%Cني >%�A أن >%bله%ا م�امي في 

  .)1(ال!ل�ة


ر ال
:�ل عPهXفي حA< ال!ل�ة وال �X�< ال%&ه3 >!+ عل�ه أن �cن >!�  إذا  إال ل
:ان القان

sف قاضي  ذل�
ر ووقع اس&!
ا2ه م� [Xة ال ت�%ح له 2ال���eان< حال&ه ال: 
ص�احة، :%ا ل

 إال ات ال&�ق�` الPهائي في غ��ة ال%&ه3إج�اءمC&Pب ��e2ة :ات+ ض��، و:%,Cأ عام ال >%�S �Aام 

في ات إج�اءت3 إ2عاده ع� ال!ل�ة إلخالله بP]امها، وهPا ی&ع�� على ال%�A%ة إ[العه 2%ا ت3 م� إذا 

 �±�ا2ه، وفي حالة :
نه فارا م� العCالة هPا >�اك3 رغ3 غ�,&ه، و^Ceر في حقه ح3A ±�ابي مع أم

  .اتإج�اء2الg�h الف
رw وفقا ل%ا حCده القان
ن م� 

 _ N$اءإن : ات ال��اك�ةإج�اءت�و�Pها في ورقة إج ات ال&�ق�` الPهائي أمام م�A%ة ال!Pح ی&3 تĈو


ن اإلج�اءات ال! ائ�ة، م� قان236ال!ل�ة [�قا لل%ادة �و^ق
م الcات+ ت�< إش�اف ال�ئ�� 2إث�ات س�

bئ�� خالل ال�?ش� عل�ها ال 
قعها ه
 وال�ئ�� ̂و   لbةالال%�افعات والس�%ا أق
ال ال�ه
د وأج
jة ال%&ه3 ̂و

  .)2(أ>ام ال%
ال�ة لcل جل�ة

ه :ات+ ال��X ت&�Aل م�A%ة ال!Pح م� ال!Pح م� قاض ف�د و^�اعC :ات ال��اك�ةإج�اء.2


ر و:�ل ال!%ه
̂رةX�jام ال%ادةأو  وAه، [�قا ألح<Cم�اع Cاءات ال! ائ�ة،  340 أح�م� قان
ن اإلج

وتCeر أحAام م�A%ة ال!Pح م� القاضي ال-w ی&�أس ج%�ع ال!ل�ات وdال :ان< 2ا[لة، وdذا [�أ مانع 


ره أثPاء ن]� الق�Xة ی&ع�� ن]�ها :املة م� جCیC ال%ادةXاءات م 341 م� ح�� قان
ن اإلج

  .ال! ائ�ة

ت,Cأ ال%�A%ة جل�&ها 2اإلعالن ع� إف&&احها ث3 ال%Pاداة على أ[�اف الCع
H م� م&ه%�� وض�ا>ا 


ره3Xم� ح Cوا، وال&أكCن��� إن وجCد وم�?ول�� م
ة ال%&ه3أو  وشه 
 ±�ابه3، ث3 ی&3 ال&�ق` م� ه̂

                                           

 .235 حاحة ع,C العالي، ال%�جع ال�اب`، ص )1(
  . 16%ي ج%ال، ال%�جع ال�اب`، ص�ن!) 2(
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ل%
اد القان
ن�ة ال%عاق+ عل�ها ، وا)ج�ائ3 الف�اد ج̂�%ة م�(ال%&ه%��، وت,ل�غه 2ال&ه%ة ال%
جهة إل�ه أو 

  .)1(، وjأم� اإلحالة، و[̂�` اتeال ال%�A%ة 2الCع
H )06/01م� القان
ن رق3 48إلى 25 م�(


ر ال!ل�ة في ال�
م ال%�Cد لها Xم�ة ل�
وdذا :ان ال%&ه3 م�,
سا م?ق&ا س�` ب
اس4ة الق
ة الع%

وdذا حeل< إحالة ال%&ه3 ال%�,
س م?ق&ا ءات ال! ائ�ة، م� قان
ن اإلج�ا 344 [�قا ألحAام ال%ادة

ات ال&ل�� 2ال!�Pة، أخ4�ه رئ�� ال%�A%ة 2أن له ال�` في اخ&�ار م�ام >�اعCه، وفي ج�اء[�قا إل

� دفاعه،�X�&ه مهلة فإن  [ل+ مهلة ل�P%< تع�� على القاضي أن sال%&ه3 رغ,&ه في ذل HCأب

� دفاعه، [�قا ألحAام ال%ادةأ>ام لc )03( معق
لة ال تقل ع� ثالثة�Xم� ت� �A%&م�  338 ي ی

  . قان
ن اإلج�اءات ال! ائ�ة

وdذا :ان ال%&ه3 مeاب 2عاهة [,�|�ة تع
ق دفاعه، وج+ تع�� م�ام للCفاع عPه، وفقا ألحAام 

وdذا [ل+ ال%&ه3 ال�اض� مCافع عPه فال�ئ�� نCب مCافع م� قان
ن اإلج�اءات ال! ائ�ة،   351 ال%ادة

تلقائ�ا، وjاع&�ار أن ج�ائ3 الف�اد :لها ج�ائ3 مال�ة تق�Pة، ل�� ف�ها ما >�&Cعي 2القاضي في  عPه


ن في م�اك%ة عالن�ة، [�قا ألحAام ال%ادت��cة ف�ها، بل ت� 285 ال!ل�ة أن >ق�ر ال%�A%ة س̂

  . م� قان
ن اإلج�اءات ال! ائ�ة 342و


jة إل�ه، واس&ف�اره ات ال&�ق�` في ال!ل�ة 2إس&!
اب اإج�اء2عCها ت,Cأ �P%قائع ال
ل%&ه3 ح
ل ال


ن لل�Pا2ة A ��ات ال�Xا>ا، ̂و̂eد وت
ح
ل :ل واقعة م� ال
قائع وم
اجه&ه 2األدلة، ث3 ی&3 س%اع ال�ه


ن للCفاع ال%&ه3 إلى  العامة ال�` في ت
ج�ه األسfلة م�اش�ةA< ا%��ال%&ه3 وال�ه
د وال�Xا>ا، 

ع� [̂�` ال�ئ��، وفقا ل%ا ی�اه مPاس�ا في إ�هار ال��hقة ومف�Cا وال�Xا>ا ال�` في ت
ج�ه األسfلة 

  . )2(م� قان
ن اإلج�اءات ال! ائ�ة 224 ح�+ ال%ادة


ن في ج�ائ3 الف�اد م%bل A< w-ني، والC%عي الC%ال ال
وعCP إن&هاء ال&�ق�` في ال!ل�ة ت�%ع أق


ن [ل�اته م&%bلة في  ال0اص، وdذا :ان ال%&ه3 في ج�ائ3 الف�اد م
�فأو  الق4اع العامcت sل-jو

�ر ال-w ل�` 2الق4اع العامXع� ال g^
م� قان
ن  353 ال0اص، وذلs [�قا لل%ادةأو  ال&ع

ال�ف
^ة ال&ي ت�اها مPاس�ة لeالح العCالة أو  ث3 تقCم ال�Pا2ة العامة [ل�اتها الc&اب�ةاإلج�اءات ال! ائ�ة، 

  . ! ائ�ةم� قان
ن اإلج�اءات ال 238 [�قا ألحAام ال%ادة

                                           

 .236  حاحة ع,C العالي، ال%�جع ال�اب`، ص )1(
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وفي األخ�� >قCم دفاع ال%&ه3 م�افع&ه ولل%Cعي ال%Cني وال�Pا2ة العامة ح` الّ�د على دفاع 2اقي 


م وال%&ه3 وم�ام�ه، ودائ%ا الcل%ة األخ��ة لل%&ه3 [�قا ألحAام ال%ادةe0اءات 353ال�م� قان
ن اإلج

2ال�3A ف�ها، :%ا أن له أن >Ceر ث3 >عل� ال�ئ�� ع� إن&هاء ال%�افعات، و^�Cد تا̂رخ ال4P` ال! ائ�ة، 

  .)1(م� قان
ن اإلج�اءات ال! ائ�ة  355 ال�3A في ال�ال [�قا لل%ادة

  سل-ات القاضي ال"!ائي االس&`Eائ(ة في م�اجهة ج�ائ� الف�اد_ 3

 �
ص س�e02 3ائ�إذا :ان< ج�ائ3 الف�اد تX0ع للق
اعC العامة ال&ي ت��w على ج%�ع ال!

قان
ن الف�اد أع4ى للقاضي صالح�ات فإن  ات ال%�اك%ة،إج�اءوس��  ات الCع
H الع%
م�ةإج�اء

مPف�دة 2!�ائ3 الف�اد وال ت�%ل �h2ة ال!Pح األخ�H، وذلs على إع&�ار أن مAاف�ة أو  وام&�ازات خاصة

�ع ال! ائ�w م� إال  ج�ائ3 الف�اد ال >%�A أن ت&3�ب& و^C القXاء �2ل4ات خاصة، وه-ا ما جاء 2ه ال%

  :یلي ، وت&%bل ه-ه ال�ل4ات ��%ا06/01ن
ن رق3خالل القا

أع4ى قان
ن الف�اد : إ:-ال ال�فقات والعق�د وxل ام&(از آخ� م&��ل مN إرتVاب ج�ائ� الف�اد-أ

Cام آثار :ل عقCنعdاء ب�4الن وXاءةأو  صفقةأو  للقاضي ال! ائي صالح�ة الق�أو  ام&�ازأو  ب

  .مPه 55 ف�اد، وفقا لP; ال%ادةت�خ�; م&�eل عل�ه م� إرتcاب إحHC ج�ائ3 ال

�ع لC�< 3د ال!هة القXائ�ة ال&ي تق�ر ال�4الن�أن إال  وم� خالل اس&ق�اء ن; ال%ادة ن!C أن ال%

  .ال%4P` القان
ني ی?^C في :
نها ق�3 ال!Pح

� أو  ك%ا أن ه-ه ال�ل4ة 
̂cن مل%ا وله ت
A< ه أنPي مX&ح للقاضي ال! ائي، تق
P%%االم&�از ال

 ة :ا��ة 2الP]ام القان
ني للعق
د ال%Cن�ة واالم&�ازات، ون]ام الeفقات الع%
م�ة، إضافةخاص ومع�ف

ح�� تقCی� ال]�وف واألح
ال ال&ي >قXي ف�ها ب�4الن الeفقة، خاصة أنه >!+ عل�ه م�اعاة إلى 

  .)2(حق
ق الغ�� ح�� ال�Pة

لف�اد 2إع4اء صالح�ة لA< 3&في قان
ن ا: ح"! عائ�ات ج�ائ� الف�اد وم�ادرتهاأو  ت"��L - ب

Cج+ ال%ادة...ام&�ازأو  للقاضي ال! ائي 2إ42ال :ل عق
أو  مPه، صالح�ة ت!%�51C، بل أع4ى له %2

أم� م� ال�ل4ات الe&0%ة، وdذا ت%< اإلدانة 2إحHC أو  ح!  عائCات ج�ائ3 الف�اد 2ق�ار قXائي

�وعة مع م�اعاة حق
ق ج�ائ3 الف�اد :ان على ال!هة القXائ�ة أن تأم� e%2ادرة العائCات �الغ�� م

  .الغ�� ح�� ال�Pة

                                           

  . 115، 47ن!�%ي ج%ال، ال%�جع ال�اب`، ص) 1(
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م� ب�� : اخ&�اص القاضي ال"!ائي ب�BE ال�ع�� ال��ف�عة مN ��ف ال�ول األجUE(ة -ج

ال�ل4ات االس&Pbائ�ة ال&ي جاء بها قان
ن الف�اد، إمAان�ة ق,
ل القاضي أمام ق�3 أو  االخ&eاصات


ن [�ف في اإلتفا�Sة األم%�ة، :4�ف ق,
ل تأس� دو أو  ال!Pح الCعاوH ال%Cن�ة ال&�|�ةcة ت�,Pلة أج

  .)1(ق�3 ال!Pح مCني أمام

دولة [�ف في أw  الف�اد، وم� خالله ن!C أنه 2إمAان.م� ق 62وه-ا ما جاء 2ه ن; ال%ادة

اإلتفا�Sة األم%�ة ل%Aاف�ة الف�اد رفع دع
H أمام القXاء ال! ائ�w م� أجل اس&Ceار ح3A >ع&�ف 


م  .ل%&�eلة م� إحHC ج�ائ3 الف�اد2%ل�c&ها لألم
ال اA�%ني إل ام األش0اص الC%للق�3 ال �A%< ك%ا

  .عل�ه3 �2,+ أفعال الف�اد بCفع تع
^g مCني للCولة ال4ال�ة ع� ما ل�قها م� أض�ار


ص ج�ائ3 ج�اءوم0&لف ه-ه اإلe02 w�ات ال&ي قC ت4ال+ بها دولة أجP,�ة أمام القXاء ال! ائ

ال&ي  األخ�H یCة >0&; بها القاضي ال! ائي، غ�� مأل
فة 2ال��Pة لل!�ائ3 ات جCإج�اءالف�اد، هي 

 w�  .تع�ض أمام القXاء ال! ائ

  في ال"!ائ� االف�اد وم�اف�&ه في ج�ائ� والهKLات ال�X&�ة اإل�ار ال�\س�اتي: نيال�-ل+ ال`ا

ت!��Cا الل& اماتها الCول�ة ت!اه األم3 ال%&�Cة وتق
^ة لل%?س�ات ال
[�Pة ل&�س�خ ثقافة مAاف�ة 

ت ال! ائ� اله�fة ال
[�Pة ل%Aاف�ة الف�اد و:-ا الCی
ان ال%�: w لق%ع الف�اد %2
ج+ الف�اد، أن�أ

، وذلs 2006ال%&عل` 2ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه ال-w صCر في ال! ائ� سPة  06/01 القان
ن رق3

على اتفا�Sة األم3 ال%&�Cة  19/04/2004ال%?رخ في  204/128عC مeادق&ها 2ال%�س
م ال�ئاسي رق3 


رك ب&ا̂رخ ^
�Pة بC�&%ة م� ق,ل ال!%|�ة العامة لألم3 الC%&اف�ة الف�اد ال%عA%31/10/2003ل ،

ه�fات أو  ال%ادة ال�ادسة مPها 2إن�اء ه�fةالس�%ا وال&ي تP%X< ت
ص�ات للCول ال%eادقة عل�ها و 

:ل دولة [�ف داخل�ة ل%Aاف�ة الف�اد ی&3 إع4ائها االس&قالل�ة الالزمة ألداء مهامها على أن تق
م 


ان ال�ل4ة إ2الغ2Pة 2اس3 وعC�&%أة في ه-ا ال%!ال أو  األم�� العام لألم3 ال�P%ة ال�P]
اله�fة ال

  .لغ�ض م�اعCة الCول األ[�اف األخ�H في مAاف�ة الف�اد

�ع ال! ائ�w، م� خالل ن; ال%اد��ر م� القان
ن ال%&عل`  24و 17 ت��وه-ا ما ذه+ إل�ه ال%Aم

�اد ومAاف�&ه ال-w أوصى 2إن�اء ه�fة و[�Pة مAلفة 2ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه، 2ال
قا>ة م� الف

 w�ا لق%ع الف�اد :ه�fة ��2 وت�  ̂:�  .ودی
انا م

                                           

  .302، 301حاحة ع,C العالي، ال%�جع ال�اب`، ص )1(
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�ع بCس&�تها في �لإلشارة وفي إ[ار اس&قالل�ة ومCeا�Sة اله�fة ال
[�Pة ل%Aاف�ة الف�اد قام ال%

، وjال&الي ت3 ت3�MC ه-ه اله�fة 2ال�عC )1(203و 202م� خالل ال%ادت��  2016ال&عCیل األخ�� P�2ة 

 و:-ا ال%�س
م ال�ئاسي رق3 ،)2(ال%&عل` 2ال
قا>ة م� الف�اد 06/01 الCس&
رw إضافة للقان
ن رق3

ف,�ای�  7ال%?رخ في  12/64 ال%عCل 2ال%�س
م ال�ئاسي رق3 2006ن
ف%,� 22ال%?رخ في  06/413

  . 2012 سPة

��إن�اء م!%
 إلى  2ادرت ال! ائ�ض%� إلى  عة م� األجه ة وال%?س�ات ال&ي ت&Xاف� فها ال&ق̂

�ف وأجه ة لل&��hقات وهي ح�+ cاف�&ه م� خالل أجه ة الAقا>ة م� الف�اد وم
جه
دها في س,�ل ال

� الق4�w :%ا یلي�  :ما ورد في ال&ق̂

  أجه!ة الV%ف عN الف�اد في ال"!ائ�: الف�ع األول

�ف ع� م%ارسات الف�اد في ال%?س�ات ال! ائ̂�ة، ت3 إن�اء م!%
عة م� األجه ة وال%?سcات لل�


 ال&الي�Pلها على الeفPوعل�ها س:  

  الهKLة ال��E(ة لل�قاlة مN الف�اد وم�اف�&ه: أوال

قCe تPف�- اإلس&�ات�!�ة ال
[�Pة في م!ال مAاف�ة جاء تأس�� اله�fة ال
[�Pة ل%Aاف�ة الف�اد 


ج+ عل�Pا ال
ق
ف 2003 %�ة ل%Aاف�ة الف�اد ل�Pةالف�اد، وت!��Cا ل&
ص�ات االتفا�Sة األم&�< sل-ل ،

  :عCP ن]امها القان
ني، مهامها و:-ا عالق&ها 2األجه ة القXائ�ة ��%ا یلي

  :الBEام القان�ني للهKLة ال��E(ة ل��اف�ة الف�اد.1

م� القان
ن ال%&عل` 2ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه على إن�اء )4(18و )3(17نe< ال%ادت��      


^ة واالس&قالل اPة ال%ع�e0�له�fة ال
[�Pة لل
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه واس&قالل�&ها وت%&عها 2ال

%2
ج+ إلى  وت�ك م!ال ت��Aل&ها وتP]�%ها و:� �ة س��ها ،ال%الي sذل C�!ت C3، وق�[P&م الال
�س%

 . )P�2006)5ة ل  06/413 رق3 �ئاسيال

                                           

  .ال%&X%� ال&عCیل الCس&
رw للCس&
ر ال! ائ�w  16/01القان
ن رق3 ) 1(
  . ، ی&عل` 2ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه2006� سPة ف,�ای 20، ال%?رخ في 16/01القان
ن رق3 ) 2(
�أ ه�fة و[�Pة مAلفة 2ال
قا>ة م� الف�اد  :"ال%&عل` 2ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه 06/01 م� القان
ن رق3 17 ال%ادة) 3(Pت

  ".ومAاف�&ه، قCe تPف�- اإلس&�ات�!�ة ال
[�Pة في م!ال مAاف�ة الف�اد
ة :"ال%&عل` 2ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه 06/01 م� القان
ن رق3 18 ال%ادة) 4( 
̂Pة ال%ع�e0�اله�fة سل4ة إدا̂رة م�&قلة ت&%&ع 2ال

  ...".واالس&قالل ال%الي، ت
ضع لHC رئ�� ال!%ه
̂رة
م، ال!̂�Cة ال�س%�ة 2006ن
ف%,� 22ال%
اف` /ه1427ال%?رخ في أول ذw ال�!ة عــام 06/413 ال%�س
م ال�ئاسي رق3) 5(

  .22/11/2006ب&ا̂رخ  74ال! ائ̂�ة، العCد لل!%ه
̂رة 
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لل
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه ت&�Aل م� رئ�� وس&ة  نe< ال%ادة ال0ام�ة مPه أن اله�fة ال
[�Pةو 


ن %2
ج+ م�س
م رئاسي ل%Cة Pاء >ع�Xة 05أعCة واح�
ات قابلة لل&!CیC مPة [�قا  ،سfن اله�
c&وت


ن ال%ادة %X%م م� 06ل
 :م� نف� ال%�س

 .الف�اد ت��Aل&ه هي نف� ت��Aلة اله�fة ال
[�Pة ل%Aاف�ة: م!ل� ال�ق]ة وال&ق��3 .1

ل3 ی&4�ق ال%�س
م ال�ئاسي ل&��Aلة ه-ه ال%Cی̂�ة، واك&فى 2الP; : مCی̂�ة ال
قا>ة وال&���� .2

  .على ال%هام ال0%
لة لها وهي ال
قا>ة وال&���� م� خ4
رة الف�اد

تلقي  لC�< 3د ال%�س
م ال�ئاسي :-لs ت��Aل&ها وت&%bل مهامها في: مCی̂�ة ال&�ال�ل وال&��hقات .4

��ات 2ال%%&لcات ال0اصة 2أع
ان الCولة e2فة دو̂رة، :%ا تق
م 2!%ع األدلة وال&��w في ̂e&ال

 .ال
قائع ال&ي ت&عل` 2الف�اد 2االس&عانة 2اله�fات ال0اصة

فلقC حCد ال%�س
م ال�ئاسي ال�الف ال-:� على أن تعقC اله�fة  ،أما ��%ا >0; :� �ة س�� اله�fة

ة أشه�، :%ا تعقC اج&%اعات غ�� عاد>ة بPاء على اس&Cعاء م� رئ�� م!ل� اج&%اعا عاد>ا :ل ثالث

  .ال�ق]ة

ج%�ع أعXاء اله�fة فإن  ،م� نف� القان
ن  23أنه [�قا لP; ال%ادة  ،وت!Cر اإلشارة في ه-ا ال%قام

 ال
[�Pة لل
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه وم
�ف�ها وح&ى األش0اص ال-ی� ان&ه< عالق&ه3 ال%ه�Pة 2اله�fة

مل م
ن 2ال�� ال%هPي، و:ل خ�ق له-ا االل& ام ال%-:
ر >�Aل ج̂�%ة إف�اء ال�� ال%هPي ال%ق�رة في 

  .قان
ن العق
jات

مهP&ه و^&3 اإلف�اء 2ا[الع أو  P%2اس�ة م%ارسة و��ف&هأو  و^عC س�ا :ل ما >ع�فه األم�� أثPاء  

�قة :ان< س
اء 2الc&ا2ة̂] w2أ � .شارة2اإلأو  شفاهةأو  الغ�� عل ال�

�ت3 تع��� ، و)1( %212/64�س
م رئاسي أخ� ت�< رق3  ،وقC عCل وت%3 ال%�س
م ال�الف ال-:

�ك 2013 قC صCر في سPةو  أعXائها وت�eP,ه3 في مهامه3،&�ب�Pها ووزارة ال%ال�ة  ق�ار وزارw م

� ل�ئ�� وش�ع< في مهامها مع إعCاد تق ،)2(له-ه اله�fة وال
��فة الع%
م�ة م�Cدا الP]ام الCاخلي�̂

  .ال!%ه
̂رة

                                           

، ال%عCل لل%�س
م ال�ئاسي 2012ف,�ای� سPة7ال%
اف` /ه1433 ر�jع األول عام 14ال%?رخ في  12/64 ال%�س
م ال�ئاسي رق3) 1(
  .15/02/2012: ب&ا̂رخ 08، العCد ال!̂�Cة ال�س%�ة لل!%ه
̂رة ال! ائ̂�ة، 06/413رق3

�ك ) 2(&� ، ب&ا̂رخ31، ال!̂�Cة ال�س%�ة لل!%ه
̂رة ال! ائ̂�ة، العCد 2013مارس سPة  21ال%ـ?رخ في القـ�ار ال
زارw ال%
16/06/2013.  
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�ع ال! ائ�w في ال%ادة �م� القان
ن ال%&عل` 2ال
قا>ة م�  19ولX%ان اس&قالل�ة ه-ه اله�fة ن; ال%

  :)1(الف�اد ومAاف�&ه على م!%
عة م� ال&Cاب�� وهي :اآلتي

�Sام األعXاء وال%
�ف�� ال&ا2ع�� لله�fة، ال%?هل�� لال[الع على معل
مات ش�e0ة وع%
ما  - 

 .ة معل
مات ذات [ا2ع س�w ب&أد>ة ال�%�� ال0اصة به3 ق,ل اس&الم مهامه3على أ>

�ة وال%اد>ة الالزمة ل&أد>ة مهامها - ̂� .ت و^C اله�fة 2ال
سائل ال�

� ال%Pاس+ والعالي ال%�&
H ل%�&C0م�ه -  
̂c&ال. 

 أو ال&هCیCأو  ال&�ه�+أو  الXغ� أشAالض%ان أم� وح%ا>ة أعXاء وم
�في اله�fة م� :ل  - 

  .P%2اس�ة م%ارس&ه3 ل%هامه3أو  االع&Cاء مه%ا >�A ن
عه ال&ي قC ی&ع�ض
ن لها أثPاءأو  ال�&3و  اإلهانة

م� القان
ن ال%&عل`  20جاء في ال%ادة : مهام الهKLة ال��E(ة لل�قاlة مN الف�اد وم�اف�&ه - 2

الس�%ا تcلف اله�fة  :"ح�� نe< على، )2(2ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه ذ:� لل%هام ال�ئ���ة لله�fة

  :2ال%هام اآلت�ة

  ة��اق&�اح س�اسة شاملة لل
قا>ة م� الف�اد ت!�C م�ادª دولة القان
ن وتع�A الP اهة وال�فا

 .وال%�?ول�ة في ت���� ال�?ون واألم
ال الع%
م�ة
 ;0ل شcقا>ة م� الف�اد ل
خاصة، واق&�اح تCاب�� أو  ه�fة ع%
م�ةأو  تقC>3 ت
ج�هات ت0; ال

�عي وال&P]�%ي لل
قا>ة م� الف�اد و:-ا ال&عاون مع الق4اعات ال%ع�Pة خاصة م̂�Pها ذات ال4ا2ع ال&

 .الع%
م�ة وال0اصة في إعCاد ق
اعC أخال�Sات ال%هPة
 اج%ة ع� الف�ادPارة الX2اآلثار ال ��P]ا
 .إعCاد ب�امج ت�%ح ب&
�Mة وت���� ال%
 أن ت �A%< مات ال&ي
�ف ع� أع%ال الف�اد وال
قا>ة ج%ع وم�: ة واس&غالل :ل ال%علcاه3 في ال�

�ع وال&P]�3 واإل̂�ة، ع� ع
امل الف�اد ألجل دا̂روال%%ارسات اإل اتج�اءمPها الس�%ا ال��� في ال&

 .تقC>3 ت
ص�ات إلزال&ها
 ن�ة واإل
ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه، إلى  ة ال�ام�ةدا̂راإل اتج�اءال&ق��3 الCورw لألدوات القان

� في [Pفعال�&هاوال HCم. 
  فة دو̂رة ودراسة واس&غاللe2 م���
��ات 2ال%%&لcات ال0اصة 2ال%
�ف�� الع%̂e&تلقي ال

 .ال%عل
مات ال
اردة ف�ها وال�ه� على حف]ها

                                           

  .ال%&عل` 2ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه 01/ 06 م� القان
ن رق3 19 ال%ادة) 1(
  .ال%&عل` 2ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه 01/ 06 م� القان
ن رق3 20 ال%ادة) 2(
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 في وقائع ذات عالقة 2الف�اد w� .االس&عانة 2ال�Pا2ة العامة ل!%ع األدلة وال&�
 ة م��ا[ات واألع%ال ال%�اشPوم&ا2عة ال `��Pو̂رة ض%ان تCال ��Cان�ا، على أساس ال&قا̂ر

وال%P&]%ة ال%Cع%ة 2إحeائ�ات وت�ال�ل م&eلة 2%!ال ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه، ال&ي ت�د إل�ها م� 

���Pخل�� ال%عC&%الق4اعات وال. 
  اف�ة الف�اد علىAات مfما ب�� الق4اعات وعلى ال&عاون مع ه� `��P&على تع̂   ال �ال�ه

 .)1(لCوليالeع�Cی� ال
[Pي وا
  اف�&هAقا>ة م� الف�اد وم
ال�� على :ل ن�ا� ی&عل` 2ال��� ع� األع%ال ال%�اش�ة في م!ال ال

م� اتفا�Sة األم3 ال%&�Cة ل%Aاف�ة الف�اد، وه-ا ما  05وال%�&%Cة م� ال&
ج�هات ال
اردة 2ال%ادة  وتق��%ها

Cال& اماتها ال C��!ة في إ[ار ت�  . )2(ول�ة ل%Aاف�ة الف�ادی?:C ما قام< 2ه الCولة ال! ائ̂

>%�A لله�fة في س,�ل أداء مهامها أن ت4ل+ " :على أنه ،م� نف� القان
ن  21ونe< :-لs ال%ادة 

أو  م� :ل ش0; [,�عيأو  ال0اصأو  م� اإلدارات وال%?س�ات واله�fات ال&ا2عة للق4اع العام


w آخ� أ>ة وثائ`Pف ع� أفعال اأو  مع�cة في الCاها مف��لف�اد وأن :ل رفg م&ع%C معل
مات ت

  .ال
ثائ` >�Aل ج̂�%ة إعاقة ال��� ال��� لق4اع العCالةأو  وغ�� م,�ر ل& و^C اله�fة 2ال%عل
مات

�ا[ات ذات الeلة إلى  وعلى اله�fة أن ت�فعPتق��%ا لل �%X&ا ی^
Pا س��رئ�� ال!%ه
̂رة تق̂

  .)3(ال%ق&�حة عCP االق&Xاء 2ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه و:-ا الPقائ; ال%عایPة وال&
ص�ات

 20لقC نe< ال%ادة : عالقة الهKLة ال��E(ة لل�قاlة مN الف�اد وم�اف�&ه :ال�ل-ة القsائ(ة - 3

م� قان
ن ال%&عل` 2ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه في ال,CP ال�ا2ع أن لله�fة ال
[�Pة لل
قا>ة م� الف�اد 

أن إال  .ع األدلة وال&��w في وقائع ذات عالقة 2الف�ادومAاف�&ه صالح�ة االس&عانة 2ال�Pا2ة العامة ل!%

م� القان
ن ال%&عل` 2ال
قا>ة  18لله�fة [�قا لل%ادة  دارw صالح�ة ال��� وال&��w ت&عارض وال4ا2ع اإل

 .م� الف�اد ومAاف�&ه خاصة وأنه ل3 ی&3 ت و^Cها e2الح�ات ال��X القXائي

� دور اله�fة ال
[�Pة ل%Aاف�ة الف�اد فe&ق أw  ي عالق&ها مع ال�ل4ة القXائ�ة فق� عCP اك&�اف̂و

  .)1(ال��C و̂ز� العCل ال-w بCوره >40� الPائ+ العام ال%0&;إلى  ج̂�%ة تق
م ب&�
^ل ال%لف

                                           

مHC فعال�ة مAاف�ة ج�ائ3 الف�اد  ال%ل&قى ال
[Pي ح
لمCاخلة 2 مAاف�ة الف�اد في الCول ال%غار�jة، آل�ات لع̂  ،ش%الل ع,C ا )1(
 w��ع ال! ائ̂�2ال! ائ� ال�لف - ال%P]3 م� ق,ل م0,� القان
ن واألم� اإلن�اني 2!امعة ح���ة ب� ب
علي ب�� االتفا�Sات الCول�ة وال&

  .6 ص، 2019��ف�w  7و 6ی
مي 
)2( �  .2003لعام  م� اتفا�Sة األم3 ال%&�Cة ل%Aاف�ة الف�اد 05ال%ادة : أن]
  .م� القان
ن ال%&عل` 2ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه 20ال%ادة   )3(
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م!%
عة م� ال%الح]ات ��%ا وق
فPا على دور اله�fة ال
[�Pة ل%Aاف�ة الف�اد ن�!ل م� خالل      

 

� 2اله�fة ال
[�Pة للP%ور الCاآلتي>0; ال 
�Pاف�&ه،  وهي على الAقا>ة م� الف�اد وم:  

ن!C أن اله�fة ال ت&%&ع 2االس&قالل�ة الcا��ة والالزمة ل%%ارسة ع%لها 2�Aل فعال، وذلs >]ه� م�  - 

�ة ال!%ا�Mة ال&عCد>ة ̂�
^ة، ال%&%bلة أساسا في ال&�:��ة ال�Xخالل ±�اب ض%انات االس&قالل�ة الع

�:  القان
ني لله�fة، وتعCد ال!هات ال%Aلفة ب&ع��� أعXاء اله�fة، و:ل ه-ا لله�fة وال&ي ت&الءم مع ال%

م� شأنه أن >قـل; م� فاعل�ة األعXـاء أثPاء م%ارسة ن�ا[اته3، ول-لs البC إعادة تعCیل وت���� 

  .و^X%� فاعل�&ها في مAاف�ة الف�اد، اإل[ار القان
ني لله�fة 2%ا >Aفل اس&قالل�&ها

 -  ��ع على م,Cأ تعCد اله�اكل داخل اله�fة، وه
 ما >عC ض�ورة لل&�3A وال��X الفعلي إن اع&%اد ال%

  .ل%هام اله�fة


حة لله�fة م� - P%%أن اآلل�ات وال�ل4ات ال�
ر 2eاك قPورها على أك%ل وجه، فهي أجل  هCام ب�hال

e&ع سل4&ها في تلقي ال��� ال%eمات، :%ا ح
��ات تع&,� م!�د سل4ة لل��� وال&��w ع� ال%عل̂

�ف ع� ج�ائ3 الف�اد، وعل�ه البC م� ت�MC%ها 2الeالح�ات cغ3 م� أه%�&ها في ال�2ال%%&لcات، 2ال

  .الالزمة وdع4ائها ال�` في الPفاذ إلى :ل ال%عل
مات ال&ي ت&عل` 2قXا>ا الف�اد

�ع إلى إن�اء ه�fة ثان�ة مAلفة 2ال��� وال&��w إال وهي الCی�
ان وه-ا ما دفع ح�+ تقCی�نا 2ال%

  .ال
[Pي ل%Aاف�ة الف�اد

  ال�ی�ان ال��x!  لل�قاlة مN الف�اد وم�اف�&ه: ثان(ا

في إ[ار ت
ف�� أدوات مAاف�ة  2013 تأس� الCی
ان ال%�: w لق%ع الف�اد ع%ل�ا في مارس

�[ة القXائ�ة وقXاة و:&اب ض�� وم%bل�� ع� عCة إدارات، )2(الف�اد��Aل م� ض�ا� لل&   . ̂و


لى مه%ة ج%ع وا& ت��hقات وال��� ع� أدلة  dج�اءس&غالل :ل معل
مة تا2عة ل%!ال اخ&eاصه و ̂و

�H ال%&علقة 2الف�اد وتقC>3 م�تc,�ها أمام ال�Pا2ة العامة,cا>ا الXقائع الس�%ا الق
 .ح
ل ال

ض%ان ن�ا� م�P` وتc%�لي، في م!ال األم� إلى  و^�عى الCی
ان 2ال&عاون مع األجه ة ال%%اثلة

تع̂   ال&��P` مع 2اقي أجه ة ال�قا2ة على غ�ار خل�ة معال!ة ال%عل
مة ال%ال�ة ال%الي، م� خالل 

                                                                                                                                

  .7 ص، ال%�جع ال�اب` ش%الل ع,C الع̂  ، )1(
علقة ب&فع�ل وج
ب تع̂   آل�ات ال%& 2009د>�%,�13الeادرة في  03تق�ر إن�اءه في إ[ار ت4,�` ال&عل�%ة ال�ئاس�ة رق3  )2(

  .مAاف�ة الف�اد ودع%ها على الeع�Cی� الع%ل�اتي وال%?س�اتي
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وال%ف&��ة العامة لل%ال�ة والل!ان ال
[�Pة للeفقات الع%
م�ة، وهي :لها م?س�ات تا2عة ل
صا>ة وزارة 

  .)1(ال%ال�ة

أو  لها ال�eافةاإلخ4ار ال-اتي م� خالل اس&غالل ال%عل
مات ال&ي ت&Cاو إلى  و^%�A للCی
ان الل!
ء

 H�:%ا >%�A أن ت40�ه ال%ف&��ة العامة لل%ال�ة وخل�ة معال!ة ال%عل
مة ال%ال�ة ومeالح  ،مeادر أخ

�[ة�:ل م� ن]امه القان
ني، ¨�اكله وعالق&ه 2ال�ل4ة إلى  وعل�ه س
ف ن&4�ق  ،م!�د م
ا[��Pأو  ال

  :القXائ�ة ��%ا یلي

أن�ئ الCی
ان ال%�: w لق%ع الف�اد وفقا لP; : ف�ادالBEام القان�ني لل�ی�ان ال��x!  لق�ع ال -1

�ر ال%�&�Cثة في قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد اث� تعCیله %2
ج+ األم� رق3 24ال%ادة A2( 10/05 م( ،

�ر 24ونe< ال%ادة Aاص  1مe&اص ال%�اك3 ذات االخe&ع الخX0ائ3 الف�اد ت�على أن ج

�ع قC وضع حCا ل
ض|�ة شاذة :%ا ال! ائ� اتج�اءال%�لي ال%%Cد [�قا لقان
ن اإل�
ن ال%A< sل-jة، و


ر ب
س�hعة :ان< ت&%�  2اس&�عاد ج�ائ3 الف�اد م� قائ%ة ال!�ائ3 ال0اصة ال&ي تX0ع &:Cل ال
>ق

  .)3(الخ&eاص ال%�اك3 ذات االخ&eاص ال%�لي ال%%Cد

�ر 40ال%�ال إل�ه ن!C أن ال%
اد م�  )4(ال! ائ�ة  اتج�اءقان
ن اإلإلى  وjال�ج
عAر  40إلى  م�Aم

رس%< م�ار ال!�ائ3 ال&ي تX0ع الخ&eاص ال%�اك3 ذات االخ&eاص ال%�لي ال%%Cد  ،مPه 4

  :كاآلتي

 <3اصه  علe&ة اخ��[ة القXائ�ة ف
را و:�ل ال!%ه
̂رة ال-w وقع< ال!̂�%ة في دائ�ض�ا� ال

� ی�سل و:�ل ال!X�%ه ال�hر تل
� ال&�ق�` ون�0&�� مPه، وفXنه 2أصل م�
,لغ  %ه
̂رة ن�0ة مPه̂و

 .الPائ+ العام لHC ال%!ل� القXائي ال&ا2عة له ال%�A%ة ذات االخ&eاص ال%�لي ال%%Cدإلى 

                                           

  .8 ص، ال%�جع ال�اب` ش%الل ع,C الع̂  ، )1(
ال%&عل` 2ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه، ال!̂�Cة  06/01ال%عCل وال%&%3 للقان
ن رق3 26/08/2010ال%?رخ في  10/05األم� رق3) 2(

  .01/09/2010ب&ا̂رخ  50ه
̂رة ال! ائ̂�ة، العCد ال�س%�ة لل!%
�ر م�  40 ال%ادة) 3(Aرق3 األم �: ال%&X%� تعCیل قان
ن اإلج�اءات ال! ائ�ة ال! ائ�w  2006د>�%,� 20ل%?رخ في ا، 06/22م

 
س�ع اخ&eاصها ال%�لي ت4,` ق
اعC ه-ا القان
ن ال%&علقة 2الCع
H الع%
م�ة وال&�ق�` وال%�اك%ة أمام ال!هات القXائ�ة ال&ي ت3 ت
�ر 40م� ه-ا القان
ن مع م�اعاة أحAام ال%ــ
اد م�  329و 40و 37 [�قا لل%
ادAر 40إلى  1م�Aأدناه 5م.  

  . ال%&X%� قان
ن اإلج�اءات ال! ائ�ة ال%عCل وال%&%3 2006د>�%,� 20ل%?رخ في ا، 06/22األم� رق3 ) 4(
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 را
رأH أن ال!̂�%ة تCخل ض%� اخ&eاص ال%�A%ة ذات االخ&eاص إذا  >4ال+ الPائ+ العام ف

ج%�ع م�احل في  اتج�اءال%�لي ال%%Cد ال&ا2عة له ال%�اك3 ،و >!
ز للPائ+ العام أن >4ال+ 2اإل

 H
 .الCع

 ا 2ال&0لي ع� اإل�لفائCة قاضي  اتج�اءفي حالة ف&ح ت�ق�` قXائي، >Ceر قاضي ال&�ق�` أم

  .ال&�ق�` لHC ال%�A%ة ذات االخ&eاص ال%�لي ال%%Cد الe&0%ة

تأكC تأس�� ه-ه اله�fة ال%�:̂ ة ب&عCیل قان
ن ال
قا>ة م�  :ال�ی�ان ال��x!  لق�ع الف�اد ت%�Lل- 2

�ر  24، ح�� نe< ال%ادة 10/05 مAاف�&ه %2
ج+ األم� رق3الف�اد و Aال� مbر م� ال�اب ال�Aم

ث� تعCیله على إن�اء الCی
ان ال%�: w لق%ع الف�اد وجاء :-لs إال%�&�Cثة في قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد 

�ر 24في ال%ادة Aائ�ة ال&ا2ع�� له، [�قا  1مXة الق]��على ت%CیC االخ&eاص ال%�لي ل�Xا� ال

  .ال! ائ�ة اتج�اءألحAام قان
ن اإل

 2011د>�%,� 8 %?رخ فيال 11/426 وحCدت ت��Aلة ه-ا الCی
ان وفقا لل%�س
م ال�ئاسي رق3

، على أن الCی
ان مeل�ة م�:̂ ة 23/07/2014 ب&ا̂رخ 14/209 ال%عCل 2ال%�س
م ال�ئاسي رق3

�[ة القXائ�ة، تcلف 2ال��� ع� ال!�ائ3 ومعایP&ها في�  .)1(إ[ار مAاف�ة الف�اد ع%ل�ات�ة لل

ت��Aلة الCی
ان ال%�: w لق%ع الف�اد في الفeل الbاني م� ال%�س
م ال�ئاسي رق3  تحCدو       

ی&�Aل  06مPه، وح�+ ن; ال%ادة  09إلى  06ال%عCل وال%&%3، م� خالل ال%
اد م�  11/426

  :الCی
ان م�

 ��م� األم�  15[�قا لP; ال%ادة  :Eيض)ا~ وأع�ان ال%��ة القsائ(ة ال&ا:عة ل�زارة ال�فاع ال

�[ة القXائ�ة ، ال%&X%� لقان
ن اإلج�اءات ال! ائ�ة ال! ائ�w  66/155رق3 �فإنه >ق�X2 Ceا� ال

  :ال&ا2ع�� ل
زارة الCفاع ال
[Pي ب

 .ض�ا� الCرك ال
[Pي -


ات على  -Pرك ثالث سCال sا في سل
Xرك ال-ی� أمCي، ورجال الP]
ذوw ال�ت+ في الCرك ال

�ك صادر ع� و̂ز� العCل وو̂ز� الCفاع ال
[Pياألقل &�2عC م
افقة ، وال-ی� ت3 تع��Pه3 %2
ج+ ق�ار م

 .ل!Pة خاصة

�ة لألم� ال-ی� ت3 تع��Pه3 خe�eا %2
ج+  -̂Aالح الع�e%ف ال&ا2ع�� للeض�ا� وض�ا� ال

�ك صادر م� و̂ز� الCفاع ال
[Pي وو̂ز� العCل&� .ق�ار م
                                           

  .ال%عCل وال%&%3 11/ 426 رق3 م� ال%�س
م ال�ئاسي 18الى10راجع ال%
اد م� ) 1(
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�[ة      �م�  19القXائ�ة ال&ا2ع�� ل
زارة الCفاع ال
[Pي فقC حCدته3 ال%ادة  أما 2ال��Pة ألع
ان ال

ذوو ال�ت+ في الCرك ال
[Pي ورجال الCرك ال
[Pي وم�&C0م
 : على أنه3  قان
ن اإلج�اءات ال! ائ�ة،

�[ة القXائ�ة��w ال-ی� ل��< له3 صفة ض�ا� الAالح األم� الع�eم.  

 زا� .رة ال�اخل(ة وال"�اعات ال��ل(ةض)ا~ وأع�ان ال%��ة القsائ(ة ال&ا:عة ل

�[ة القXائ�ة ال&ا2عة ل
زارة  قان
ن اإلج�اءات ال! ائ�ة ال! ائ�w م�  15حCدت ال%ادة    �فfة ض�ا� ال

  :الCاخل�ة وال!%اعات ال%�ل�ة وهي ت&%bل أساسا في 

�[ة  -� .م�اف]
 ال

�[ة القXائ�ة -� .ض�ا� ال


ا في خCم&ه3 به- -Xي ال-ی� قP]

ا األم� ال�
ا مف&Pات على األقل وع�
Pفة ثالث سeه ال

�ك صادر ع� و̂ز� العCل وو̂ز� الCاخل�ة وال!%اعات ال%�ل�ة 2عC م
افقة ل!Pة &�%2
ج+ ق�ار م

 .خاصة

�[ة القXائ�ة ال&ا2ع�� ل
زارة الCاخل�ة وال!%اعات ال%�ل�ة فقC حCدته3       �أما 2ال��Pة لفfة أع
ان ال

�[ة ال-ی� ل�� له3 : على أنه3 ل! ائ�ة ال! ائ�w قان
ن اإلج�اءات ام�  19ال%ادة �م
�في مeالح ال

�[ة القXائ�ة� .صفة ض�ا� ال

 ة في م"ال م�اف�ة الف�اد�Lفاءات أكx  ذو NLLم� .أع�ان ع�

�[ة       ��ع ال! ائ�w في ت��Aلة الCی
ان ال%�: w لق%ع الف�اد �X2ا� وأع
ان ال�لA< 3&في ال%

وdن%ا دع3 ت��Aلة الCی
ان ، ووزارة الCاخل�ة وال!%اعات ال%�ل�ة، Cفاع ال
[PيالقXائ�ة ال&ا2ع�� ل
زارة ال

 . 2أع
ان ع%
م��� م� ذوو الcفاءات في م!ال مAاف�ة الف�اد

ه-ا 2اإلضافة إلى ت3�MC الCی
ان C0&�%2م�� للCع3 ال&قPي واإلدارw، :%ا أنه [�قا لP; ال%ادة       

%�A للCی
ان أن >�&ع�� A2ل خ,�� أو مA&+ اس&�ارw أو > 11/426م� ال%�س
م ال�ئاسي رق3  09

  .م?س�ة ذات :فاءات أك�Cة في م!ال مAاف�ة الف�اد

ی�قى ''  :ال%عCل وال%&%3 على أنه 11/426م� ال%�س
م ال�ئاسي رق3  7ه-ا وقC نe< ال%ادة       

�[ة القXائ�ة وال%
�ف
ن ال&ا2ع
ن لل
زارات ال%ع�Pة ال-ی� >�%ارس
ن مهامه3 في ض�ا� وأع
ان ال

�|�ة وال&P]�%�ة والقان
ن�ة األساس�ة ال%�4قة عل�ه3̂�، غ�� أنه [�قا '')1(الCی
ان خاضع�� لألحAام ال&

                                           

ال-C�< wد ت��Aلة الCی
ان ال%�: w لق%ع الف�اد وتP]�%ه و:� �ة س��ه  426-11م� ال%�س
م ال�ئاسي رق3  07ن; ال%ادة  )1(
  .ال%عCل وال%&3%
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�ف الCی
ان 25لP; ال%ادة eن ت�< ت
، م� ال%�س
م ال�الف ال-:� >�&ف�C ال%�&C0م
ن ال%
ض
ع

ادة على ال%�ت+ ال-w ی&قاض
نه م� ال%?س�ة أو اإلدارة األصل Xات على ح�اب ، �ة̂ز 
م� تع̂

  .   )1(م� ان�ة الCی
ان، ت�Cد %2
ج+ ن; خاص

�ف الCی
ان       eع�� ت�< ت
�[ة القXائ�ة وال%
�ف�� ال%
ض�أما 2ال��Pة لعCد ض�ا� وأع
ان ال

�ك ب�� و̂ز� العCل وال
̂ز� ال%عPي&�   .)2(ف�&�Cد %2
ج+ ق�ار م

       w��ع ال! ائ� 11/426ل3 یP; م� خالل ال%�س
م ال�ئاسي رق3 وت!Cر اإلشارة إلى أن ال%

ال%عCل وال%&%3 على مCة العهCة 2ال��Pة ألعXاء الCی
ان وم�&C0م�ه، :%ا ه
 ال�ال 2ال��Pة لله�fة 

 .ال
[�Pة لل
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه، :%ا أنه ل3 >ق3 ب&�CیC مCة تع��� ال%�&C0م�� 

  صالح(ات ال�ی�ان ال��x!  لق�ع الف�اد  - 3

ی&%&ع الCی
ان ال%�: w لق%ع الف�اد 2عCة صالح�ات ذات [ا2ع وقائي وق%عي نe< عل�ها ال%ادة       

  :وهي :%ا یلي ،ال%عCل وال%&%3 426-11م� ال%�س
م ال�ئاسي رق3  05


ل أمام ال!هات ال%عل
مات و ج%ع األدلة   - أb%ها لل�,cت�وال�hام ب&��hقات في وقائع الف�اد وdحالة م

  .eةالقXائ�ة ال0%&

� ال&عاون وال&�انC مع ه�fات مAاف�ة الف�اد وت�ادل ال%عل
مات P%2اس�ة ال&��hقات ال!ا̂رة   -  ب^
ت4

�ع ال! ائ�w للCی
ان في س,�ل مAاف�ة الف�اد 2ال&عاون مع اله�fات الCول�ة ال%&ee0ة �ح�� س%ح ال%

�[ة ال!Pائ�ة ا�
صا الeاس�ة ال&�ق�` وخP%2 مات
لCول�ة وه-ا ل&&�ع في ه-ا ال%!ال وت�ادل ال%عل

  .خارج الCولة إلىی&3 ته̂�+ عائCاتها  ج�ائ3 الف�اد ال&ي عادة ما

اق&�اح :ل إج�اء م� شأنه ال%�اف]ة على ح�� س�� ال&�̂�ات ال&ي ی&
الها على ال�ل4ات   - ت

 .)3(الe&0%ة

w نالحm أن الeالح�ات ال0%
لة للCی
ان ال%�:   ،ال�الفة ال-:� 05م� خالل ن; ال%ادة         

لق%ع الف�اد م&عCدة، فهي ت!%ع ب�� ال�قا2ة واالق&�اح م� جهة، وم� جهة أخ�H الق%ع، ع�A اله�fة 

�ع ال! ائ�w دورها في ال
قا>ة م� الف�اد فهي �� ال%eاف�&ه ال&ي حAقا>ة م� الف�اد وم
ال
[�Pة لل

                                           

و:� �ة س��ه  ال-C�< wد ت��Aلة الCی
ان ال%�: w لق%ع الف�اد وتP]�%ه 426-11م� ال%�س
م ال�ئاسي رق3  25ن; ال%ادة  )1(
  .ال%عCل وال%&3%

ال-C�< wد ت��Aلة الCی
ان ال%�: w لق%ع الف�اد وتP]�%ه و:� �ة س��ه  426-11م� ال%�س
م ال�ئاسي رق3  8نe< ال%ادة  )2(
  .ال%عCل وال%&3%

  .510ص  ال%�جع ال�اب`،ع,C العالي،  ةحاح )3(
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�ع م� إحالة ال%لف إلى ال!هة �القXائ�ة الe&0%ة في ب-لs تعC جهازا وقائ�ا ف��+، إذ لPA%< 3ها ال%

 mل حافCالع �حالة ت
صلها ل
قائع ذات وصف ج ائي، وdن%ا ی&%bل دورها في إحالة ال%لف إلى و̂ز

ت�̂�s الCع
H الع%
م�ة، أجل  األخ&ام ال-w بCوره >40� الPائ+ العام ال%0&; عCP االق&Xاء م�

على ع�A الCی
ان ال%�: w لق%ع وال-w له ال�ل4ة ال&امة في ت�̂�s الCع
H الع%
م�ة أو حفm ال%لف، 

� مهامه في ال��� وال&��w ع� ج�ائ3 الف�اد فق�، وdن%ا >ق
م e2الح�ات ذات e�Pال ت w-الف�اد ال

 �Aائ�ة، ح�� مXائ3 الف�اد أمام ال!هات الق�[ا2ع ق%عي ت&%bل في إحالة األش0اص ال%�تc,�� ل!

�ع ال! ائ�w الCی
ان ال%�: w لق%ع الف�اد م� سل4ة�  .)1(ت�̂�s الCع
H الع%
م�ة م�اش�ة ال%

  ك(�(ات س�L ال�ی�ان ال��x!  لق�ع الف�اد- 4

�ع ال! ائ�w الفeل ال�ا2ع م� ال%�س
م ال�ئاسي رق3       �2أك%له ل,�ان  11/426لقC خe; ال%

ك� �ات ع%ل وس�� الCی
ان أثPاء م%ارسة مه%ة ال��� وال&��w ع� ج�ائ3 الف�اد، ح�� ب�P< ال%ادة 

�[ة القXائ�ة ال&ا2ع
ن للCی
ان م�  19�ال%�س
م أعاله في ه-ا ال%!ال بCا>ة أن ض�ا� وأع
ان ال


ص عل�ها في قان
ن اإلج�اءات ال! ائ�ة، وأحAام eP%ال Cاع
>ع%ل
ن أثPاء م%ارسة مهامه3 [�قا للق

�ر  24ف,�ای� ال%&عل` 2الف�اد، وه
 تأك�Cا ل%ا جاء في ال%ادة  20ال%?رخ في  06/01القان
ن رق3 Aم

ال%&عل` 2الف�اد وال&ي  06/01ال%عCل وال%&%3 للقان
ن رق3  10/05الفق�ة الbان�ة م� األم� رق3  1

�[ة القXائ�ة ال&ا2ع
ن للCی
ان مهامه3 وفقا لقان
ن اإلج�اءات ال! ائ�ة '' :نe< على�>%ارس ض�ا� ال

     .''وأحAام ه-ا القان
ن 

�[ة م� ال%�س
م ال% 20:%ا نe< ال%ادة       �
ر أعاله على إمAان�ة ل!
ء ض�ا� وأع
ان ال:-

�ع ال�ارw ال%فع
ل م�̂�
ص عل�ها في ال&eP%سائل ال
 القXائ�ة ال&ا2ع
ن للCی
ان إلى اس&ع%ال :ل ال

�ورة أجل Xال CPان ع
اس&!%اع ال%عل
مات ال%&eلة 2%هامه3، :%ا ی?هل ال�Xا� ال&ا2ع�� للCی

�[ة الق��[ة االس&عانة 2%�اه%ة ض�ا� ال��[ة القXائ�ة ال&ا2ع�� ل%eالح ال�Xائ�ة وأع
ان ال

 H�  . )2(القXائ�ة األخ

                                           

�ع ال! ائ�w هارون ن
رة،  )1(̂�، رسالة د:&
راه، -على ض
ء اتفا�Sة األم3 ال%&�Cة ل%Aاف�ة الف�اد دراسة –ج̂�%ة ال�ش
ة في ال&
 ،�  .312، ص 2017-2016كل�ة ال�ق
ق والعل
م ال��اس�ة، ق�3 ال�ق
ق  جامعة م
ل
د مع%�w، ت� w وزو، ال! ائ

)2( eة  20ال%ادة  <ن�ع الف�اد وتP]�%ه ال-C�< wد ت��Aلة الCی
ان ال%�: w لق% 426-11م� ال%�س
م ال�ئاسي رق3   2و 1فق
  .و:� �ة س��ه ال%عCل وال%&%3، ال%�جع ال�اب` 
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م� ال%�س
م ال�الف ال-:� ی&,�� م� �Mارة اس&ع%ال :ل ال
سائل  20وم� خالل ن; ال%ادة        

�[ة ��ع ال! ائ�w ض�ا� وأع
ان ال��ع ال�ارw ال%فع
ل، ه
 ت%��A ال%̂�
ص عل�ها في ال&eP%ال

&ا2ع�� للCی
ان أثPاء م%ارسة مهامه3 2االس&عانة 2أسال�+ ال&��w ال0اصة ال&ي ن; عل�ها القXائ�ة ال

قان
ن اإلج�اءات ال! ائ�ة وقان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه  وال&ي ت&%bل أساسا في اع&�اض 


ر وت�!�ل ال%Aال%ات وال&��بeاسالت وال&قا� ال�  . )1(ال%

�[ة القXائ�ة 2إعالم و:�ل ال!%ه
̂رة لHC  و4j,�عة ال�ال البC أن >ق
م      �ض�ا� وأع
ان ال


ص إج�اءات ال&��w وال��� ع� ج�ائ3 e02 اصهe&في اخ H�ال%�A%ة م��قا، 2الع%ل�ات ال&ي ت!

  . )2(الف�اد

2اإلضافة إلى ذل�A%< s للCی
ان 2عC إعالم و:�ل ال!%ه
̂رة ال%0&; ب-لs م��قا أن ی
صي       


ن ع
ن ع%
مي م
ض
ع ش,هة في وقائع ال�ل4ة ال�ل%�ة 2ات0A< ماCPت�ف]ي ع wاء إدار�اذ :ل إج

  .)3(ت&عل` 2الف�اد

�[ة القXائ�ة       ��[ة القXائ�ة ال&ا2ع�� للCی
ان، ومeالح ال�:%ا ی&ع�� على ض�ا� وأع
ان ال

دل
ن األخ�H عCPما >�ار:
ن في نف� ال&�ق�`، أن ی&عاون
ا 2اس&%�ار في مeل�ة العCالة  :%ا ی&�ا

�ون في إج�اءاته3 إلى ال%�اه%ة ال&ي تلقاها :ل ���فه3 و^eعة ت�< ت
�:ة ال%
ض&�ال
سائل ال%

  .)4(مPه3 في س�� ال&�ق�`

                                           

�ع 2006د>�%,�  20ال%&عل` ب&عCیل قان
ن اإلج�اءات ال! ائ�ة ال%?رخ في  Ce206-22ور القان
ن رق3  )1(�، أضاف ال%
�ر 65ال! ائ�w ال%
اد م� Aر  65إلى  5م�Aاج 18م
هة 2عg ال!�ائ3 ن; م� خاللها على أسال�+ جCیCة غ�� مأل
فة ل%

ال�40�ة وهي ج�ائ3 الC0%رات، اإلرهاب، ت,��g األم
ال، ال!̂�%ة ال%P]%ة العاب�ة لل�Cود، ال!�ائ3 ال%اسة 2أن]%ة ال%عال!ة اآلل�ة 
�ا وهي اع&�اض ال%�اسالت ال&ي تb+ 2ال
سائل eف، وأوردها ح�eع ال0اص 2ال�̂�لل%ع�4ات، ج�ائ3 الف�اد، وج�ائ3 م0الفة ال&


ر أو أش0اص في  ال�ل�cةeت وال&قا� ال
eة ال%&علقة ب&�!�ل ال�Pت��ات ال&ق�والالسل�cة، ووضع ق
اعC ت�Cد :� �ة إقامة ال&
�ر  65خاصة ،وه-ا ما ج�C في ال%
اد  أوأماك� ع%
م�ة Aر  65إلى  5م�Aة 10م]��، و:-ا ال&�خ�; ل�Xا� وأع
ان ال

��%ا ی&عل` 2ال!�ائ3 ال&ي تCخل في م!ال اخ&eاص ال%�اك%ة ذات  القXائ�ة وف` ش�و� مع�Pة 2ال�hام 2ع%ل�ات ال&��ب
�ر  65االخ&eاص ال%
سع وج�ائ3 الف�اد ،وه-ا ما :�سه في ال%
اد م� Aر  65إلى  11م�A18م  

)2( eة  20ال%ادة  <ن� ال-C�< wد ت��Aلة الCی
ان ال%�: w لق%ع الف�اد وتP]�%ه و:� �ة 426-11م� ال%�س
م ال�ئاسي رق3  3فق
  .س��ه ال%عCل وال%&%3، ال%�جع ال�اب` 

ال-C�< wد ت��Aلة الCی
ان ال%�: w لق%ع الف�اد وتP]�%ه و:� �ة س��ه  426- 11م� ال%�س
م ال�ئاسي رق3  23نe< ال%ادة  )3(
  .ال%عCل وال%&%3، ال%�جع ال�اب` 

ال%�: w لق%ع الف�اد وتP]�%ه و:� �ة س��ه ال-C�< wد ت��Aلة الCی
ان  426- 11م� ال%�س
م ال�ئاسي رق3  21نe< ال%ادة  )4(
  .ال%عCل وال%&%3، ال%�جع ال�اب` 
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�[ة القXائ�ة        ��ع ال! ائ�w في س,�ل تفع�ل دور ض�ا� ال�ه-ا وت!Cر اإلشارة إلى أن ال%

�ع ال! ائ�w ب&%CیC اخ&eاصه3 ال&ا2ع�� للCی
ان ال%�: w لق%ع الف�اد في م!ال مAاف�ة ال�ف�اد قام ال%

ال%&عل` 2الف�اد %2
ج+  01- 06ال%�لي وذلs إلى :امل ال&�اب ال
[Pي، وه-ا 2عC تعCیل القان
ن رق3 

�ر  24، وال-w ن; ص�احة على ذلs م� خالل ال%ادة 05-10األم� رق3 Aة  1م�>%&C ''  3فق

�[ة القXائ�ة ال%�لي في ج�ائ3 �الف�اد وال!�ائ3 ال%�ت�4ة بها إلى :امل اإلقل�3 اخ&eاص ض�ا� ال

  .'')1(ال
[Pي 

� إلى أن إن�اء الCی
ان ال%�: w لق%ع الف�اد >�Aل ل,Pة جCیCة في إن�اء وتع̂         ��وفي األخ�� ن

�وة االق&eاد>ة لل�الد، إذ أع4ى نف�ا جCیCا في bال ال%�اس 2الAاف�ة م0&لف أشAأدوات ووسائل م

  .)2(لف�اد 2ال%قارنة مع اله�fة ال
[�Pة لل
قا>ة م� الف�اد  ومAاف�&هم!ال مAاف�ة ا

>ع&,� الCی
ان ال%�: w لق%ع الف�اد  :عالقة ال�ی�ان ال��x!  لق�ع الف�اد مع األجه!ة القsائ(ة - 5

�[ة القXائ�ة تcلف 2ال��� ع� ال!�ائ3 ومعایP&ها في إ[ار مAاف�ة �مeل�ة م�:̂ ة ع%ل�ات�ة لل


ل أمام ال!هة القXائ�ة الe&0%ة [�قا ألحAامالف�اد وdحالb%ها لل�,cت�ال%?رخ في  06/01القان
ن  ة م

20  w�، :%ا >ق
م الCی
ان 2%عال!ة ال%لفات ال&ي ت�ال عل�ه م� [�ف اله�fات ال�س%�ة 2006��ف

��P]ا
  . )3(عالوة على دراسة رسائل ال%

�ر م� األم� رق3إلى  وjال�ج
عAال� مbت�ها  24ال%ادة الس�%ا و  10/05 ال�اب ال��ر وفي فقAم

� األولى والbان�ة،���[ة القXائ�ة ال&ا2ع
ن للCی
ان >%ارس
ن مهامه3 وفقا 2أن  ن!Cه%ا ت�ض�ا� ال

  . ال! ائ�ة وأحAام قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه اتج�اءلقان
ن اإل

ه�fة م� ه�fاته أو  XائيالCی
ان >ع&,� ام&Cادا لل!هاز الق2أن  >%�A أن نق
ل ،ت�عا ل%ا س,`

  .)4(م
ض
ع م�اش�ة لHC و̂ز� العCل حافm األخ&ام

                                           

)1( eر  24ال%ادة  <ن�Aة  1م�ال%&عل` 2ال
قا>ة م� الف�اد  01-06ال%عCل وال%&%3 للقان
ن رق3  05-10م� األم� رق3   3فق
  .ومAاف�&ه، ال%�جع ال�اب`

)2(  ،�X0ل 
كل�ة  الع&Cاء على ال%ال العام، أ[�وحة د:&
راه، تe0; قان
ن األع%ال ،القان
ن في م
اجهة �اه�ة الف�اد وادغ
  .93، ص 2016-2015، 1ال�ق
ق والعل
م ال��اس�ة، ق�3 ال�ق
ق، جامعة 2اتPة 

  .10 ص، ال%�جع ال�اب` ش%الل ع,C الع̂  ، )3(
 )4 Mainou Djillali, Rule of Law and Anti-Corruption Center Journal, Vol. 2019(2), Art. 11, 2019, P 

4. 
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بCأت الع%ل  2002أن�أت عام : )وح�ة االس&X)ارات ال�ال(ة(خل(ة معال"ة االس&عالم ال�الي : ثال`ا

ل اإلرهاب وغ�ل إدا̂روهي سل4ة  2004مP- عام  
ة تا2عة ل
زارة ال%ال�ة م&ee0ة في مAاف�ة ت%̂

%�  :ل مهامهااألم
ال وت


هة ال%&علقة ب ت%
^ل اإلرهاب  - أ,�  .ع%ل�ات غ�ل األم
الأو  تلقي تقا̂ر� ع� األن�4ة ال%

 .ال�Pا2ة العامة ال&ي لCیها ال
ال>ة القXائ�ة في ال,لCإلى  إحالة ال%لفات ذات الeلة  -  ب

�ف :ل   -  تcالالزمة ل �ت%
^ل اإلرهاب وغ�ل األم
ال، وأن ت4ل+ م� اله�fات  أشAالتPف�- ال&Cاب�


ز له-ه ال0ل�ة ! معل
مة >ق&�Xهاً واألش0اص ال%ع���P أو  أ>Xا م
افاتها 2أw وث�قة )ال
حCة(ال%ع�Pةً ̂و

 .)1(قان
ن إن!از مه%&ه

�ع الCی
ان ال%�: w العCیC م� االخ&eاصات وال%هام ذات ن0ل; إلى أنه، رغ3 أن     �مPح ال%

�[ة القXائ�ة ال&ا2ع���له، وال%الحm عل�ها أنها م&عCدة وأن أغل,ها  ال4ا2ع الق%عي >ق
م بها ض�ا� ال

:%ا ، عام أمام ال!هات القXائ�ةالPائ+ الالCی
ان ل�� له ح` ال&قاضي و^%bله ، إال أن ذات [ا2ع ق%عي

  .عCم ض%ان اس&قالل�ة الCی
ان ی&Pافى وس�اس&ه في مAاف�ة ج�ائ3 الف�اد أن 

الCائ%ة، تع%ل ت�< ال�ل4ة ال%�اش�ة ل
زارة هي ه�fة لل%�ا�Sة : ال�ف&%(ة العامة لل�ال(ة: را:عا

ع%ل�ات م�اجعة  إج�اءال%ال�ة، وم�?ولة ع� تCق�` ب�انات األم
ال الع%
م�ة في م�حلة الحقة، 2

  .مالحقات قXائ�ة إلى إج�اء لل��ا2ات وت��hقات قC تP&هي

 P&08/272ف�-w رقX0< 3ع تP]�3 اله�اكل ال%�:̂ ة لل%ف&��ة العامة لل%ال�ة ألحAام ال%�س
م ال      

م� ال%�س
م ال�الف ال-:�،  02وتع%ل :لها ت�< سل4ة رئ�� ال%ف&��ة ال-w >ع�� %2
ج+ ال%ادة 

ة و^&X%� إدارة وت���� ال%�&C0م�� وال
سائل  
و^�ه� على ح�� س�� اله�اكل ال%�:̂ ة وال!ه̂

��%ا یليلف�اددور ال%ف&��ة العامة لل%ال�ة في مAاف�ة او^&!�C ، )03ال%ادة (2ال%ف&��ة  ،: 

ذلs أن  ،)2(وضع< مه%ة ال&ف&�� ت�< إش�اف مAلف�� 2ال&ف&�� :ال&��Ls لل�ه�ة ال&ف&(%(ة .1

خ4
ة االن4الق ت&%bل في ان&قال ال%ف&� أو 2عbة ال&ف&�� إلى ع�� ال%Aان، أw ال&ع�ف على اله�fة 


رة ف!ائ�ة ف&&
لى ال�عbة 2عC ذلs ف�; وم�اجعe2 sقا2ة وذل�ة م�&CPات اآلل�ات ال&ي تX0ع لل

                                           

)1 (�2�أن ه-ه اله�fة ان] C ̂%اد>ة، "خل�ة معال!ة االس&عالم ال%الي"وه��ة هاش%ي، : لe&ن�ة واالق
، م!لة االج&هاد للCراسات القان
�اس<،P%ال!امعي ت  :�  .185- 160، ص 2013، ی
ن�
 2العCد  2ال%!لC  ال! ائ�، ال%

0ي سام�ة، أه%�ة االس&فادة م )2( 

ر ش̂[P%ة والbیCة ن�ل شهادة  اإلسالمي� اآلل�ات ال��في ال�قا2ة على ال%ال العام، م-:
  .71، ص 2011 /2010 ،ماج�&�� في ال%ال�ة العامة، تل%�ان
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�ف وال%�اس,�� الع%
م��� e2ال �ومعایP&ها في ع�� ال%Aان، إضافة إلى ال&�ق�` مع :ل م� األم

 .)1(وال%��̂�� وه-ا 2عC أن ی&3 إ2الغ م�,` خاصة 2ال��Pة لل%هام ال%�ت�4ة 2الCراسات وال0,�ات

ال%�&CPات في ع�� تP!  ع%ل�ة ال�قا2ة م� خالل ف�; وم�اجعة  :تEفL| ال�ه�ة ال&ف&(%(ة .2

 HCل م

ن، أما م� الPاح�ة ال�Aل�ة فهي م&%�
رة ح%X%ل�ة وم� خالل الAم� ناح�ة ش sان وذلA%ال

وج
د وثائ` وال%�&CPات ال%ال�ة وال%�اس,�ة س!الت ال!�د ومHC م4ا2ق&ها واتفاقها مع الق
ان�� 


ن غ�
ن >ع%ل ال%ف&%X%بها الع%ل، أما م� ح�� ال wات ال!ار%�[P&ادی` والPeة ال�Sا�لى ف�; وم


ت�ة، وjعCها ی&3 ,bثائ` ال
واألم
ال وال3�h ومقارن&ها مع ما ت3 ت�!�له م� ع%ل�ات معایPة لل%�&CPات وال

� و^%Xى م� ق,ل :ل ال%ف&��� وال%�اس+ الع%
مي على أساس أن Xج+ م�
� مالح]ات %2�ت�̂

��ال%�اس�ات ال%اد>ة وjعC ذلCe< sر أم� وذلs م� خالل ال&أكC م�  ،ه-ه ال�قا2ة ت�%ل ح&ى ال%��̂

 .ع� و̂ز� ال%ال�ة مفاده إج�اء خ,�ة إلن�اء ال%�اس�ة وض�4ها

رغ3 أنه تع&,� ال%ف&��ة العامة لل%ال�ة م� ب�� أه3 اآلل�ات ال&ي یPا� بها مهام م%ارسة ال�قا2ة و 

�فات خاصة على ال%ال العام، إذ :لف< ال%ف&��ة العامة لل%ال�ة 2إج�اء رقا2ة الحقe&ف�- الPة على ت

الح]Pا أن ال
اقع ، إال أنPا )2(ال%ال�ة م� خالل وسائل ت%PAها م� ال�hام بCورها على أح�� وجه

ولعل ال�,+ في ذلs ی�جع إلى أن هPاك العCیC م� اله�fات  ،قاص�ة أث,< أن ه-ه ال�قا2ةال%ل%
س 

 
̂رة ووزارة الCفاع ال
[Pي وjعg وال%?س�ات ال&ي ال تCخل ت�< رقا2ة ال%ف&��ة مbل رئاسة ال!%ه


ر ه-ه ال�قا2ة ال%
:لة )3(ال%?س�ات االق&eاد>ة مbل س
ن4�اكeأن ق 
، وjال&الي ما >الحm ه

لل%ف&��ة العامة لل%ال�ة وخ�وج ه-ه اله�fات وال%?س�ات م� م!ال رقا2ة ال%ف&��ة س��هل ح&%ا ال
ق
ع 

� في ج�ائ3 الف�اد واالخ&الس وال&,CیC ألن ال%ف&��ة bة أك�Sا�في ه-ه ال�الة ل3 ت%�A م� سل4ة م

  .اله�fات ت
��فا لل%ال العام م%ا ی?دw إلى تb,�� دورها في مAاف�ة الف�اد ال%الي


�Mة ال%eP+ 2ال�غ3 م� خ4
رة الeالح�ات ك%ا أن Pاس+ لP%ال%الئ3 وال �عCم ض%ان األج

لقاة عل�ه3 إال أنه3 ال ی&قاض
ن أج
را ذلs أن م�ققي ال%ف&��ة العامة لل%ال�ة 2ال�غ3 م� األ�Mاء ال%

 Cة أمام ت ای��مPاس�ة مقابل ال&�ق�` في أم
ال تقCر 2ال%الی�� إضافة إلى الPق; الفادح في م
ارد ال%ف&

                                           

)1(  ،�  .145، ص 2008علي زغCود، ال%ال�ة العامة، ال�4عة الbالbة، دی
ان ال4%,
عات ال!ام|�ة، ال! ائ
رج�ة على الeفقات الع%
م�ة، م-:�ة ل�Pل شهادة ماج�&�� قان
ن إدارw، :ل�ة ال�ق
ق والعل
م حل�%ي مPال، ال�قا2ة ال0ا )2(

  .50، ص 2013 /2012 :ال! ائ�، ال�Pة الCراس�ة ال��اس�ة، جامعة ورقلة،
0ي سام�ة، ال%�جع ال�اب`، ص  )3( 
  .78ش̂
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واف&قار ال%ف&��ة العامة لل%ال�ة ل�` ال,� واإلصCار لألحAام والق�ارات وه-ا  األجه ة ال0اضعة ل�قاب&ها

� في ح` ما ی?ث� عل�ها سل�ا في اتe�Pم0الفة ال >!+ أن ی wد أ
0اذها ق�ارات رد�Mة ألن وج

� بل البC م� اع&%اد إج�اءات ق%|�ة وصارمة ول�c 2ال�ج
ع لeالح�ات ال%ف&��ة العامة لل%ال�ة �تق̂


رة في إعCاد ال&قا̂ر� وjال&الي ت�قى ال%ف&��ة عاج ة مع عCم وج
د أw ت��P` ب�� ع%ل eها م�C!ن

  .ي ه�fات ال�قا2ة األخ�H :%!ل� ال%�اس�ة أو القXاءه-ه األخ��ة وjاق

م?س�ة عل�ا ت&
لى ال%�ا�Sة ال%ال�ة الالحقة ل%ال�ة الCولة ول%ال�ة : م"لd ال��اس)ة: خام�ا

�ع م� أه3 ال%?س�ات ال�قاب�ة ال&ي أوال وهو ،)1(ال�ل4ات ال%�ل�ة وال%?س�ات الع%
م�ة�ها ال%

%2
ج+  2016ي الCسات�� ال�ا2قة و:-ا الCس&
ر ال�الي ل�Pة وذلs 2الP; عل�ها ف ،ال! ائ�w أه%�ة

وال&ي أنا[< له مه%ة ال�قا2ة ال�عC>ة ألم
ال الCولة وال!%اعات اإلقل�%�ة وال%�اف`  ،مPه 192ال%ادة 

  .)2(الع%
م�ة

وقC م� تP]�3 م!ل� ال%�اس�ة 2عCة ت4
رات وم�احل ساه%< في بل
رة دوره، ح�� أن�أ سPة  

، وال-w أع4ى له إخ&eاصات رقاب�ة 01/03/1980ال%?رخ في  80/05لقان
ن رق3 %2
ج+ ا 1980

واسعة ذات [ا2ع إدارw وقXائي على الCولة أو اله�fات ال&ا2عة لها في ت���� األم
ال الع%
م�ة مه%ا 

إال أنه ت3 ال&�اجع ع� :ل ه-ه ال%Aاس+ ال&ي حققها م!ل� ال%�اس�ة سPة  ،كان وصفها القان
ني

1990  
وال-w ض�` م� إخ&eاصاته 2إس&�عاد  04/12/1990ال%?رخ في  90/32ج+ القان
ن %2

:%ا ج�ده م�  ،ال%?س�ات الع%
م�ة ذات ال4ا2ع الPeاعي وال&!ارw م� ن4اق إخ&eاصه

2إعادة اإلع&�ار م� جCیC ل%!ل� ال%�اس�ة %2
ج+  1995اإلخ&eاصات القXائ�ة، ث3 قام سPة 

وذلs ب&
س�ع صالح�اته ال�قاب�ة ل��%ل :ل األم
ال  17/07/1995ال%?رخ في  95/20األم� رق3 

  .)3(الع%
م�ة مه%ا :ان وصفها القان
ني

ال%&علقة ب&فع�ل A%2اف�ة الف�اد وال&ي  2009ل�Pة  03وdس&!ا2ة ل&عل�%ة رئ�� ال!%ه
̂رة رق3   

�ع سPة ���� دور م!ل� ال%�اس�ة في م!ال م�ارjة الف�اد تCخل ال%Pورة ت� 2010نe< على ض

                                           

قات، ) 1( 
، جامعة م!لة العل
م القان
ن�ة وال��اس�ة، "ة في ال! ائ�م!ل� ال%�اس�ة :آل�ة أساس�ة دس&
̂رة لل�قا2ة ال%ال�"أح%C س̂
 Cال%!ل ،wاد
  .186، 165، ص 2016 الجزائر، ،3 العCد، 7ال

  . ی&X%� ال&عCیل الCس&
رw  16/02القان
ن رق3  )2(
  .542حاحا ع,C العالي، ال%�جع ال�اب`، ص  )3(
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 ��ع ب&فع�ل دور م!ل� ال%�اس�ة )1( 10/02وعCل قان
ن م!ل� ال%�اس�ة %2
ج+ األم�،وقC قام ال%

في مAاف�ة الف�اد م� خالل ت
س�ع صالح�اته ال�قاب�ة وم!ال تCخله ���2 أص�ح م� األجه ة ال%ع�Pة 

�  .A%2اف�ة الف�اد في ال! ائ

  :  )2(ة ال3�h ال%?س��ة له وهيعلى م�ادª >ع&,�ها b%2ا2ال%�اس�ة و^ق
م م!ل� *   

2إع&�ار ال%!ل� ه
 أعلى م?س�ة لل�قا2ة ال�عC>ة على األم
ال الع%
م�ة، فه
 >عC : اإلس&قالل(ة -1

ة A2ل ح̂�ة، و^&%&ع �2ل4ة ال&��w وال! اء، وال ی&Cخل في ش?ون ت���� ال!هات  
̂Pقاب�ة ال��ب�ام!ه ال

  .ال0اضعة ل�قاب&ه


ن ن&ائج مهامه  >��ص م!ل�: ال��ض�t(ة -  2cدته على أن ت
ال%�اس�ة م� خالل ن]ام ج

�  .ال�قاب�ة م,�Pة على اإلث�اتات ال%اد>ة ال غ�

>ع%ل م!ل� ال%�اس�ة على ت�س�خ روح ال��اد>ة لHC قXاته، حفا�ا على أع%اله3 : ال&"�د - 3

  .م� اآلراء ال��e0ة ال%��قة، أو ال%�
الت ال��اس�ة أو ال%eالح ال0اصة

وdلى ، 2اإلضافة إلى ال&�3A في ق
اعC ال%�اس�ة وال&���� ال%الي في الق4اع الع%
مي: ةالVفاء - 4

الCرا>ة على الCوام A2ل الق
ان�� واألن]%ة ال�ا̂رة على ال!هات ال0اضعة لل�قا2ة،>�ه� م!ل� 

ه ال%�اس�ة 2إس&%�ار على ت4,�` ال%Pه!�ات وال%عای�� ال%ه�Pة، وdك&�اب معارف وتق�Pات جCیCة ت?هل

  .ل&
س�ع ن4اق تCخله في م!االت رقاب�ة جCیCة

�ص م!ل� ال%�اس�ة على ع�A ص
رة ح�h�hة ع� دوره م� خالل اإلض4الع : ال�هE(ة - 5�<

  . 2%هامه وف` ال%عای�� ال%ه�Pة وأخال�Sات ال%هPة، و:-ا ح�� ال&
اصل مع ال!هات ال0اضعة ل�قاب&ه

&ي >ع&,�ها ال3�h ال%?س�ة له، أن ال%قP&�< Ce&ج م� خالل ع�ض م�ادª م!ل� ال%�اس�ة ال *  

�ة ه
 ��2 ال�قا2ة ال%ال�ة على ̂[Pاح�ة الPله-ا ال%!ل� م� ال w��ع ال! ائ�األساسي م� إن�اء ال%

كل الPفقات ال%ال�ة، ومPع :ل ال%%ارسات الفاسCة وأشAال ال&الع+ ال%الي ال&ي قC ت�تc+، ح�� أن 

حHC اآلل�ات ال&ي م� شأنها أن تcفل اإلس&ع%ال ال��� ه-ه ال
��فة ال&ي >%ارسها ال%!ل� هي إ

 .وح%ا>ة األم
ال العامة و[�ق اإلنفاق ع� [̂�` إت�اع أسل
ب رقابي ج�C وفعال

                                           

ال%&عل` 2%!ل� ال%�اس�ة، ال!̂�Cة  95/20للقان
ن رق3 ، ال%عCل وال%&%3 2010أوت  26ال%?رخ في  10/02األم� رق3  )1(
  .2010ل�Pة  56ال�س%�ة لل!%ه
̂رة ال! ائ̂�ة، العCد 

، م-:�ة مقCمة ل�Pل شهادة ال%اج�&�� في العل
م ال��اس�ة، 2012-1999س�ة مAاف�ة الف�اد في ال! ائ� ? 2اد>� ب
سع�
د، م )2(
  .75، ص 2015 ال! ائ�، مع%�w، ت� w وزو،تe0; ال&P]�3 وال��اسات العامة، جامعة م
ل
د 
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مPه ول%%ارسة و��فة  29و[�قا لP; ال%ادة  95/20یP]3 م!ل� ال%�اس�ة في �ل األم� رق3   

%ي وغ�فة اإلض�ا� في م!ال ال�قا2ة، م� غ�ف ذات إخ&eاص و[Pي وغ�ف ذات إخ&eاص إقل�

�%ل : " على أنه 95/377م� ال%�س
م ال�ئاسي رق3  09ت���� ال%� ان�ة وال%ال�ة، ون; ال%ادة <

  : )1(م!ل� ال%�اس�ة على ما >أتي

 .غ�ف ذات إخ&eاص و[Pي 08 -

 .غ�ف ذات إخ&eاص إقل�%ي 09 -

 . غ�فة اإلن�Xا� في م!ال ال%� ان�ة وال%ال�ة -

ت%ارس : "، أنه95/20م� األم�  30ال%عCلة لP; ال%ادة  10/02م� م� األ 30ونe< ال%ادة 


ص عل�ها في ه-ا األم�، و:-لs الeالح�ات اإلدرا>ة eP%ائ�ة الXالح�ات القeوع ال�الغ�فة والف

، :%ا ..."P%2اس�ة األع%ال ال&�h%�ة وال&��hقات ال&ي تق
م بها في إ[ار إخ&eاصات م!ل� ال%�اس�ة

ئ�� >ع�Pه رئ�� ال!%ه
̂رة و^�اعCه في ذلs نائ+ ال�ئ�� ول%!ل� ال%�اس�ة ی&
لى رئاسة ال%!ل� ر 

  :وهي :اآلتي... أ>Xا :&ا2ة ض�� ت�CP لcات+ ض�� رئ��ي

ت&
لى الغ�ف ذات اإلخ&eاص ال
[Pي رقا2ة ال��ا2ات وال&���� ال%الي : الغ�فة ال��E(ة - 1

 ت&لقى اإلعانات ال&ا2عة ل
زارة أو تلs ال&يلل
زارات، ورقا2ة اله�fات وال%�اف` الع%
م�ة مه%ا :ان ن
عها 

 .ال%�!لة في ح�ابها و:-ا رقا2ة ال%?س�ات الع%
م�ة اإلق&eاد>ة

ت&
لى الغ�ف ذات اإلخ&eاص اإلقل�%ي رقا2ة مال�ة لل!%اعات ال%�ل�ة : الغ�فة اإلقل(�(ة - 2

ت الع%
م�ة ال&ي ال&ا2عة ل%!ال إخ&eاصها اإلقل�%ي :%ا >%PAها أن ت�اق+ ح�ا2ات أو ت���� اله�fا

 .ت&لقى إعانات م� ال!%اعات اإلقل�%�ة

ت0&; غ�فة اإلن�Xا� في إصCار ال�3A  :غ�فة اإلنs)ا~ في م"ال ت��LL ال�L!ان(ة وال�ال(ة - 3

وال! اء ضC األخ4اء أو ال%0الفات ال&ي ی�تc,ها ال%���ون الع%
م�
ن واألع
ان ال%�ابه
ن ال-ی� أل�ق
ا 

Pة الع%
م  .�ة أو 2أمالك اله�fات الع%
م�ةض�را أك�Cا 2ال0̂ 

�ف عل�ها : الBEارة العامة - 4�ل%!ل� ال%�اس�ة ن]ارة عامة ت&
لى دور ال�Pا2ة العامة ��ه، >

 �نا�� عام و^�اعCه ن]ار، وت&%bل مه%&ها في م&ا2عة الeالح�ات القXائ�ة ل%!ل� ال%�اس�ة وال�ه

 .ل ال%?س�ةعلى ال&4,�` ال�ل�3 للق
ان�� وال&P]�%ات ال%ع%
ل بها داخ

                                           

�، ال%�جع ال�اب`، ص  )1(X0ل 
  .102دغ
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�&%ل م!ل� ال%�اس�ة على :&ا2ة ض�� ی&
لى رئاس&ه :ات+ ض�� : ك&ا:ة الs)� ال�ئ(�ي - 5<

� جل�ات م!ل� ال%�اس�ة ال%!&%ع �Xا>ا ال%!ل� م� جهة وت�Xلف 2اس&الم وت�!�ل قA< رئ��ي

 H� .في ت��Aلة :ل الغ�ف م!&%عة م� جهة أخ

6 - NLرئ�� م!ل� ال%�اس�: م�&+ ال�ق�ر  العام HCأ ل�Pی +&Aم ،�ة ل!Pة ال,�امج وال&قا̂ر

� ل) عCده3 ثالثة( لل%ق�̂ر� العام�� �X�&الي 2األشغال ال%الت�4ة 2ال
 :>Aلف
ن على ال&

-  w
Pال� ���وع ال&ق̂� .م

�وع ال&%ه�wC لقان
ن ض�� ال%� ان�ة -�� ال&ق��%ي لل%� .ال&ق̂


w ل%!ل� ال%�اس�ة وح�eل&ه -Pنامج ال���وع ال&%ه�wC لل,� . ال%

أخ��ا، >ع%ل م!ل� ال%�اس�ة 2%�اعCة ¨�اكل الCع3 على أق�ام : ال&قE(ة واإلدار$ة ال��الح - 7

��4ها وم&ا2ع&ها وال&��P` ب�Pها ت�< سل4ة رئ�� ال%�اس�ة وهي Pلى األم�� العام ت
تق�Pة وdدا̂رة، ی&

�; نه >عC دالئل الفأت&%bل في ق�3 ال&ق�Pات ال&�ل�ل وال%�ا�Sة وال-w >عC م� أه3 أق�امها ح�� 

زمة لل�hام 2ع%ل�ات ال&Cق�` واإلش�اف عل�ها، :%ا ی
جC بها ق�3 للCراسات واألدوات ال%Pه!�ة الال

 .)1(ومعال!ة ال%عل
مات 2اإلضافة إلى مCی̂�ة اإلدارة وال
سائل

 رصC م!ل� ال%�اس�ة في أثPاء �Sامه 2%هامه ال�قاب�ة وقائع قC تCل على ارتcاب ج�م جPائيdذا و 

ال%الحقة القXائ�ة، وأخ4�  ج�اءإل، الPائ+ العام ال%0&;إلى  أحال ال%لف ،لف�ادفي إ[ار ج�ائ3 ا

sل ب-لC2(وزارة الع(.  

 )3(خل(ة اإلس&عالم ال�الي ودورها في م�اف�ة الف�اد: سادسا  

    w-ف�P&م ال
�ع ال! ائ�w ال%�س�أف̂�ل  07ال%?رخ في  127-02ل%Aاف�ة ه-ه ال]اه�ة أصCر ال%

&X%� إن�اء خل�ة معال!ة اإلس&عالم ال%الي وتP]�%ها وع%لها ال%عCل وال%&3% %2
ج+ ال% 2002

 w-ف�P&م ال
ال%?رخ في  13/157، وال%�س
م ال&Pف�-w 2008س,&%,�  06ال%?رخ في  08/275ال%�س

                                           

0ي سام�ة، ال%�جع ال�اب`، ص  )1( 
  .87-86ش̂
(2) Mainou Djillali, op-cit, P 4. 

ولة [�ف إن�اء ی&ع�� على :ل د'' م� إتفا�Sة األم3 ال%&�Cة ل%Aاف�ة ال!̂�%ة العاب�ة لل�Cود ال
[�Pة على أنه  7ونe< ال%ادة  )3(
، :%ا أوصى م!ل� '')3(وحCة إس&�0ارات مال�ة تع%ل :%�:  و[Pي ل!%ع وت�ل�ل وتع%�3 ال%عل
مات ت!�Pا ل
ق
ع ت,��g األم
ال

ب
ج
ب إن�اء ه�fة مe&0ة 2اإلس&عالم ال%الي  2001س,&%,�  211عC أحCاث  2001س,&%,�  28األم� الCولي ال-w إنعقC في 
 .على م�&
H :ل دولة
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، :إ[ار قان
ني إس&�Cث ه�fة جCیCة مAلفة A%2اف�ة ج̂�%ة الف�اد ال%الي على غ�ار 2013أف̂�ل  15

g��,ائ3 ال%ال�ة،  ت�
ك وال%?س�ات ال%ال�ة في مAاف�ة ال!P,في إ[ار تفع�ل دور ال sال، وذل
 األم

ولقC إخ&لف< خ�ارات الCول في ت!��C ه-ه ال&
ص�ات، ف%Pها م� إخ&ارت أن تعهC به-ه ال%�?ول�ة    


هة، ومPها م�,��[ة ال%&ee0ة ل&�ل�ل ال%عل
مات وم�ا�Sة الع%ل�ات ال,�cPة ال%�فXل<  إلى ال


ك P,ال ب�� الeل�ة ت�ق�` م�&قلة تع%ل على ض%ان اإلتeاء م�ال�0ار اإلدارw ال%&%bل في إن

 H�  .)1(وال%?س�ات ال%ال�ة م� جهة، وال�ل4ات القXائ�ة م� جهة أخ

أف̂�ل  07ال%?رخ في  127- 02وه
 اإلت!اه ال-w ت,P&ه ال! ائ� 2%ق&Xى ال%�س
م ال&Pف�-w رق3     

، وال&ي لها دور :,�� في مAاف�ة ال!̂�%ة )2(ة معال!ة اإلس&عالم ال%الي وتP]�%هاال%&X%� إن�اء خل�

اإلق&eاد>ة على غ�ار ج̂�%ة ت,��g األم
ال، إذ س�Pاول م� خالل ه-ا ال%4ل+ ال
ق
ف على أه%�ة 

إلى أw مHC ن!�< : ال0ل�ة في م!ال مAاف�ة ال!̂�%ة اإلق&eاد>ة م� خالل [�ح اإلشAال�ة ال&ال�ة 

  معال!ة اإلس&عالم ال%الي في مAاف�ة ج�ائ3 الف�اد ال%&علقة ب&,��g األم
ال وت%
^ل اإلرهاب؟ خل�ة

�،أجل  وم�bفة خل�ة معال!ة اإلس&عالم ال%الي أك�البC م� ت�CیC الP]ام القان
ني لل0ل�ة م� خالل مع

إلس&عالم ال%الي م� 2عCها ن�Cد مهام خل�ة معال!ة ا، ت�CیC [,�ع&ها، 2اإلضافة إلى ت��Aلها وتP]�%ها

  .خالل

  الBEام القان�ني لXل(ة معال"ة اإلس&عالم ال�الي .1

 g��,ما وت
تع&,� خل�ة معال!ة اإلس&عالم ال%الي جهاز م&e0; ل%Aاف�ة ال!̂�%ة اإلق&eاد>ة ع%


صا، إذ جاءت م�اش�ة 2عC أحCاث eل اإلرهاب خ^
ال&ي  2001س,&%,�  11األم
ال ومAاف�ة ت%

ت ال%&�Cة األم̂��Aة على إث� اله!%ات اإلرهاب�ة ح�� إل& م< ال! ائ� :غ��ها م� بلCان شهCتها ال
ال>ا

ت
ف�� ح%ا>ة أك,� م� ع%ل�ات ت,��g أجل  العال3 على إن�اء خل�ة معال!ة اإلس&عالم ال%الي وذلs م�

  . األم
ال ال&ي ت&!ه أغل,ها ل&%
^ل ن�ا[ات إرهاب�ة

                                           

�عات واألن]%ة القان
ن�ة سا̂رة  –ف�Xلة ملهاق، وقا>ة الP]ام ال,cPي ال! ائ�w م� ت,��g األم
ال   )1(̂�دراسة في ض
ء ال&
  .132- 131ص ، 2014 ،، دار ه
مة، ال! ائ�2، ال�4عة -ال%فع
ل

م ال%الي وتP]�%ها وع%لها ی&X%� إن�اء خل�ة معال!ة اإلس&عال 2002أف̂�ل  07ال%?رخ في  02/127ال%�س
م ال&Pف�-w رق3 ) 2(
  .2002أف̂�ل  07، الeادرة ب&ا̂رخ 23 العCدال!̂�Cة ال�س%�ة لل!%ه
̂رة ال! ائ̂�ة، ال%عCل وال%&3%، 
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ی&X%� إن�اء خل�ة  2002أف̂�ل  07ال%?رخ في  02/127 وعل�ه صCر ال%�س
م ال&Pف�-w رق3     

ال4,�عة القان
ن�ة ل0ل�ة معال!ة  02معال!ة اإلس&عالم ال%الي وتP]�%ها وع%لها، إذ ب�P< ال%ادة 

 .وما یل�ها ت��Aلة خل�ة معال!ة اإلس&عالم ال%الي 10حCدت ال%ادة  اإلس&عالم ال%الي، :%ا

�ع ال! ائ�w ت��Aو     � 127-02لة ال0ل�ة وتP]�%ها م� خالل ال%�س
م ال&Pف�-w رق3 لقC حCد ال%

ال%&X%� إن�اء خل�ة معال!ة اإلس&عالم ال%الي وتP]�%ها وع%لها ال%عCل وال%&%3 وعل�ه سP&ع�ض إلى 

  . ت��Aلة خل�ة معال!ة اإلس&عالم ال%الي

ال!ة ال%&X%� إن�اء خل�ة مع 127- 02م� ال%�س
م ال�ئاسي رق3  09ف��+ ن; ال%ادة    

  .اإلس&عالم ال%الي یCی� ال0ل�ة رئ�� وت���ها أمانة عامة


ن م!ل� ال0ل�ة ح�+ ن; ال%ادة     c&لة وال%&%%ة  10یCال%ع �م� ال%�س
م ال&Pف�-w ال�الف ال-:

ال%&X%� إن�اء خل�ة معال!ة اإلس&عالم ال%الي م� س�عة  275- %208
ج+ ال%�س
م ال&Pف�-w رق3 

  :أعXاء مPه3 

 .ال�ئ��  - 

  . أعXاء ی&3 إخ&�اره3 ن]�ا لcفاءاته3 في ال%!االت ال,�cPة وال%ال�ة واألم�Pة - 

 -  ��Pاء) 2(قاض��� إثXال%!ل� األعلى للق wرأ Cاألخ&ام 2ع mل حافCالع �  .>ع�Pه%ا و̂ز

�ع ال! ائ�w في ال%ادة ال�الفة ال-:�، أن تع��� رئ�� وأعXاء م!ل� خل�ة اال  �س&عالم :%ا أكC ال%


ن %2
ج+ م�س
م رئاسي ل%Cة أرjع ال%اليA< ،)4 ( ما >!عل 

ات قابلة لل&!CیC م�ة واحCة، وهPس

�ع لC�< 3د �أعXاء ال0ل�ة ت�< إدارة ال�ل4ة ال&Pف�->ة، وه
 ما ی?ث� على إس&قالل�&ها، خاصة أن ال%


^&ه3، وه-ا ما ی
سع صالح�ات ال�ل4Xاء، وال أس�اب إنهاء عXا :� �ة إنهاء مهام األعPف�->ة لP&ة ال


^ة م� ال0ل�ة، م%ا >!عل ال0ل�ة تا2عة لل�Xف�->ةلفي وضع حاالت إلنهاء العP&1(4ة ال(.  

 مهام خل(ة معال"ة اإلس&عالم ال�الي. 2

ال%&X%� إن�اء خل�ة معال!ة اإلس&عالم ال%الي وت�XP%ها  02/127إس&Pادا إل«ال%�س
م ال&Pف�-w رق3   

اله�fة 2%هام مAاف�ة ت,��g األم
ال وت%
^ل اإلرهاب وال
قا>ة  وع%لها ال%عCل وال%&%3، ت4Xلع ه-ه

�|�ة وال&P]�%�ة إخ&eاصات ت&الئ3 والغ�ض ال-w أن�f< م� ̂�
ص ال&ePلها ال >�Pه%ا، إذ مPم

  .أجله، س
اء على ال%�&
H ال
[Pي، أو على ال%�&
H الCولي

                                           

��ة وت,��g األم
ال، رسالة د:&
راه، :ل�ة ال�ق
ق والعل
م ال��اس�ة  ق�3  ) 1(�e%ة ال�
ك ب�� ال�̂P,ة، م�?ول�ة ال%�Aش ح
دم
  .247، ص 2017-2016ع%�w، ت� w وزو، ال! ائ�، ال�ق
ق، جامعة م
ل
د م
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  مهام الXل(ة على ال��&�� ال��Eي -أ

على ال%�&
H الCاخلي ت&%bل أساسا في تلقي اإلخ4ارات 2ال�,هة، ث3 تق
م ت4Xلع ال0ل�ة 2عCة مهام   

�ة، وفي األخ�� ]إج�اءات ت�ف ذ2عCها ب&�ل�ل ومعال!ة ه-ه ال%عل
مات، 2اإلضافة إلى إمAان�ة إت0ا

  .ال%&ا2عة أجل  تق
م 2إرسال ال%لف إلى ال!هة القXائ�ة الe&0%ة م�

 هةU%لى أولى ا: تلقي اإلخ-ارات :ال

حة لل0ل�ة في تلقي اإلخ4ارات ت&P%%اصات الe&إلخ

2ال�,هة ع� الع%ل�ات ال%ال�ة ال%�&�ه ف�ها ب&,��g األم
ال، وذلs م� [�ف األش0اص ال-ی� >قع 

 127- 02فق�ة أولى م� ال%�س
م ال&Pف�-w رق3  04عل�ه3 اإلل& ام 2اإلخ4ار 2ال�,هة، إذ نe< ال%ادة 

��ا'' ال%عCل وال%&%3 على ̂eت�ل�3 ت g��,ل اإلرهاب أو ت^
ت اإلش&�اه ال%&علقة A2ل ع%ل�ات ت%

  .'')1(...األم
ال ال&ي ت�سلها إل�ها اله�fات واألش0اص ال-ی� >ع�Pه3 القان
ن 

� اإلل& ام 2اإل2الغ ع� األش0اص ال-ی� >%ارس
ن مهPة مP]%ة م� ق,ل القان
ن، وdن%ا    e&ا ال >ق%:


^�� ال-ی� ت%PAه3 مهP&ه3 م� ال&ع�ف على مCeر >�%ل ج%�ع األش0اص س
اء [,�ع��� أو معP


هة الس�%ا أص�اب ال%ه� ال��ة ح�+ ن; ال%ادة ,�ال%&عل`  05/01 رق3 م� القان
ن  19األم
ال ال%

  .)2(2ال
قا>ة م� ت,��g األم
ال وت%
^ل اإلرهاب ومAاف�&ه%ا

ا إلى فإن اإلخ4ار 2ا 03- 12م� ن]ام بsP ال! ائ� رق3  14و[�قا لP; ال%ادة     �̂eجه ح
ل�,هة م

خل�ة معال!ة اإلس&عالم ال%الي، إذ یCPرج :ل م� اإلخ4ار 2ال�,هة وت�عاته في إ[ار ال�� ال%هPي، وال 


ن أو ال%�&ف�j 4لع عل�ها الX< أن �A%<C 3(م� الع%ل�ات(.  


لة 2ال�� ال%هPي، فإخ4ار ال0ل�ة ال ی   %�
ن مcهة ت,�P ع ح�� أن ال%عل
مات م
ض
ع اإلخ4ار 2ال

�ع في ال%ادة �ال%&عل`  01- 05م� القان
ن رق3  3فق�ة  15عPها ه-ه الeفة، وه
 ما ی?:Cه ال%

تc&�ي ال%عل
مات '' : 2ال
قا>ة م� ت,��g األم
ال وت%
^ل اإلرهاب ومAاف�&ه%ا، إذ نe< على ما یلي


ص عل�ها ال%,لغة إلى اله�fة ال%&ee0ة [ا2عا س̂�ا، وال >!
ز إس&ع%الها ألغ�اض غ�� تلs الeP%

�ع على ذلs م� خالل ن; ال%ادة ''في ه-ا القان
ن �م� ال%�س
م ال&Pف�-w رق3  07، :%ا أكC ال%

                                           

  .ال%عCل وال%&%3 127-02م� ال%�س
م ال&Pف�-w رق3  04ن; ال%ادة  ) 1(
ل اإلرهاب ال%?رخ في  05/01قان
ن ال م� 19أن]� ن; ال%ادة  ) 2( 
2005��ف�w  06ال%&عل` 2ال
قا>ة م� ت,��g األم
ال وت%̂ ،

�2005��ف�w  09الeادرة في  12 العCدة، ال!̂�Cة ال�س%�ة لل!%ه
̂رة ال! ائ̂ �ال%?رخ في  01-12، معCل وم&3% %2
ج+ األم
13  w�2012��ف�w  15، الeادرة ب&ا̂رخ 8 العCدال!̂�Cة ال�س%�ة لل!%ه
̂رة ال! ائ̂�ة، ، 2012��ف.  

ة م� ت,��g األم
ال ال%&عل` 2ال
قا> 2012ن
ف%,�  28ال%?رخ في  03-12م� ن]ام بsP ال! ائ� رق3  14ن; ال%ادة  ) 3(
ل اإلرهاب ومAاف�&ه%ا  
  2013ف,�ای� 27، الeادرة ب&ا̂رخ 12العCد ال!̂�Cة ال�س%�ة لل!%ه
̂رة ال! ائ̂�ة، وت%̂
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ص عل�ه%ا  127- 02ePمات ل!ه&�� م
ال�الف ال-:�، غ�� أنه >%�A أن تق
م 2إرسال ه-ه ال%عل

خ�H ال%&ee0ة في القان
ن وه%ا و:�ل ال!%ه
̂رة ال%0&; [�قا للقان
ن، و:-ا اله�fات الCول األ

  .)1(ال&ي لها نف� مهام ال0ل�ة ش̂�4ة ال%عاملة 2ال%bل

ال%&X%� شAل اإلخ4ار 2ال�,هة  05- 06م� ال%�س
م ال&Pف�-w رق3  02ولقC حCدت ال%ادة   

 
�أ ن%
 '' مPه على ما یلي  02جه وم�&
اه ووصل إس&المه، ح�� نe< ال%ادة ذون%Pذی Cج وح�

م� ال%�س
م ال�الف ال-:�  05ك%ا حCدت ال%ادة '' خ4ار 2ال�,هة لإلخ4ار 2ال�,هة ووصل إس&الم اإل

  .)2(ال,�انات اإلل ام�ة ال&ي >!+ أن ت&
ف� في اإلخ4ار 2ال�,هة

        mيء ال%الح��ع ال! ائ�w في األش0اص ال%ل م
ن 2اإلخ4ار  ،ال�أنه 2ال�غ3 م� ت
سع ال%

4ارات ال%عل� عPها ال >ع�A ال
اقع ال��hقي ع� الع%ل�ات ال%ال�ة ال%�&�ه ف�ها، إال أن عCد اإلخ


ك فق� س
اء الع%
م�ة أو P,رها الCeات ال%�!لة م��̂e&ح�� أن ال ،�ل&ف�ي ه-ه ال]اه�ة في ال! ائ

 g��,&ائ3 ال%&علقة ب��ح 2ال��Pة لل!̂e&م 2ع%ل�ة ال
ال0اصة، ��%ا ال ت ال الق4اعات األخ�H ال تق


ن بPف� cأن ت �A%< ال، وال&ي
درجة ال40
رة ال&ي ت�!ل في الق4اع ال,cPي، وjال&الي البC م� األم

تغ��� اإلج�اءات ال%ع%
ل بها حال�ا في م!ال اإلخ4ار م� [�ف خل�ة معال!ة اإلس&عالم ال%الي ح&ى 

  .)3(ت�%ل ج%�ع الق4اعات األخ�H ال%ع�Pة 2الع%ل�ة

 مات�ي لإلخ4ار 2ال�,هة 2عC تلقي خل�ة معال!ة اإلس&عالم ال%ال: ت�لLل ومعال"ة ال�عل

وال&قا̂ر� ال�̂�ة تع%C إلى ج%ع ال%عل
مات وت�ل�لها، وهي ال%�حلة األصع+ ال&ي ت
اجه ال0ل�ة، ح�� 

�ع ال! ائ�w على ه-ه ال%ه%ة في ال%ادة � 127- 02م� ال%�س
م ال&Pف�-w رق3  2فق�ة  04ن; ال%

��ات اإلش&�اه A2ل ال
سائل أو ال4�ق ال'' : على ما یلي̂eاس�ة تعالج تP%)4('' ع على��، :%ا أكC ال%

ال%&عل` 2ال
قا>ة م� ت,��g األم
ال وت%
^ل  01-05م� القان
ن  15ه-ه ال
��فة في ن; ال%ادة 

                                           

>!+ أال ت�&C0م اإلس&عالمات ال&ي ت�&ل%ها ال0ل�ة ألغ�اض '' ، على 02/127م� ال%�س
م ال&Pف�-w رق3  07تP; ال%ادة  ) 1(
ل اإلرهاب وت,��g األم
ال، وأال ت�سل إلى سل4ات أو ه�fات أخ�H غ�� تلs أخ�H غ�� األغ�اض ال%&عل 
قة A%2اف�ة ت%̂


ص عل�ها في ال%ادت�� eP%م  8و 4ال
  .ال%�جع ال�اب`'' م� ه-ا ال%�س
 ال%&X%� شAل اإلخ4ار 2ال�,هة ون%
دجه وم�&
اه ووصل 2006جانفي  09ال%?رخ في  06/05أن]� ال%�س
م ال&Pف�-w رق3  ) 2(

  . 2006جانفي  15، الeادرة ب&ا̂رخ 2العCد ال!̂�Cة ال�س%�ة لل!%ه
̂رة ال! ائ̂�ة، إس&المه، 
)3 (  w�ة د̂ر�، ج̂�%ة غ��ل األم
ال ومAاف�&ها في القان
ن ال! ائ 
د:&
راه، القان
ن ال!Pائي  ، أ[�وحة-دراسة مقارنة –2اخ̂

� بلقایC، تل%�ان، ال! ائ�، ال0اص،كل�ة ال�ق
ق والعل
م ال��اس�ة، ق�3 ال�ق
ق جامعة A2 
  .276ص  ،2012-2011أب
  .ال%عCل وال%&%3 127-02م� ال%�س
م ال&Pف�-w رق3  07ن; ال%ادة  ) 4(
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 sد إل�ها م� ق,ل ال�ل4ات ال%?هلة، :-ل�اإلرهاب إذ مPح لها مه%ة ت�ل�ل ومعال!ة ال%عل
مات ال&ي ت

  . )f)1ات ال%-:
رة في القان
ن اإلخ4ارات 2ال�,هة ال&ي >X0ع لها األش0اص واله�

�ع أ>Xا م�    �ح�� أداء مهامها إمAان�ة [ل+ وثائ` ومعل
مات إضا��ة أجل  :%ا مPح لها ال%

 w�� س�ت�اها مPاس�ة م� ال�ل4ات الe&0%ة، أو م� ال0اضع�� في إ[ار :ل إخ4ار 2ال�,هة أو تق̂

 .)3(3 م?هل�� في إن!از مهامها، :%ا >%�A لل0ل�ة اإلس&عانة 2األش0اص ال-ی� ت�اه)2(ت�&ل%ه

�ح 2اإلخ4ار وال�ل4ة القXائ�ة  ،وjال&الي     e%0; ال�فال0ل�ة ال ت%bل فق� ه% ة وصل ب�� ال

ال&ي ت0&; 2ال%&ا2عة القXائ�ة عCP تأس�� ال%لف، ول�c عل�ها أن ت!%ع األدلة والق�ائ� 2إس&ع%ال 


نها سل4ة ذات أه%�ة، وذلs ی&!�C ال�ل4ات الهامة وال
سائل القان
ن�ة ال&ي م�Pها لها اcن ل
لقان

  .)4(ب&فع�ل إم&�ازاتها ل&أد>ة مهامها

 ة)Bت�ف �Lاذ ت�ابXة : إم�ان(ة إتC%فة ت�ف]�ة ولe2 ض�>%�A لله�fة ال%&ee0ة أن تع&

ة  72أقeاها  

w تقع عل�ه ش,هات ق̂Pش0; [,�عي أو مع wة أل�cPف�- أ>ة ع%ل�ة بPساعة، على ت

، و^�!ل ه-ا اإلشعار ب
صل اإلخ4ار 2ال�,هة [�قا لP; ال%ادة )5(ت%
^ل اإلرهاب ل&,��g األم
ال أو

  .)6(ال%&عل` 2ال
قا>ة م� ت,��g األم
ال وت%
^ل اإلرهاب ال%عCل وال%&%3 01- 05م� القان
ن  17

    �وفي حالة عCم :فا>ة ال%Cة ال%�Cدة قان
نا >%�A لل0ل�ة أن ت4ل+ ال&%CیC م� رئ�� م�A%ة ال! ائ

عC إس&4الع رأw و:�ل ال!%ه
̂رة ال%0&; ال-�A%< w أن >قCم الع̂�Xة بPف�ه، :%ا >%�A ل�ئ�� 2

م�A%ة ال! ائ� أن >أم� 2ال��اسة القXائ�ة ال%?ق&ة على األم
ال م
ض
ع اإلخ4ار، :%ا أجاز القان
ن 

  . )7(ل
:�ل ال!%ه
̂رة لHC م�A%ة ال! ائ� تقC>3 ع̂�Xة لPف� الغ�ض

                                           

ل اإلرهاب ومAاف�&ه%ا ال%عCل  األم
الال%&عل` 2ال
قا>ة م� ت,��g  05/01م� القان
ن رق3  1فق�ة  15ن; ال%ادة  ) 1( 
وت%̂
  .وال%&3%

ل اإلرهاب ومAاف�&ه%ا ال%عCل  01-05م� القان
ن رق3  2فق�ة  15ن; ال%ادة  ) 2( 
ال%&عل` 2ال
قا>ة م� ت,��g األم
ال وت%̂
  .وال%&%3، ال%�جع ال�اب`

>%�A لل0ل�ة أن ت�&ع�� 2أw ش0; ت�اه '' ال%عCل وال%&%3 على ما یلي  127-02م� ال%�س
م ال&Pف�-w رق3  6تP; ال%ادة  ) 3(
  .'مهامها  م?هال ل%�اعCتها في إن!از

)4 (  REMIDI Ahmed, op-cit,  p 12. 
  
ل اإلرهاب ومAاف�&ه%ا ال%عCل وال%&%3،  01- 05م� القان
ن رق3  17ن; ال%ادة  ) 6( 
ال%&عل` 2ال
قا>ة م� ت,��g األم
ال وت%̂

  .ال%�جع ال�اب`
ل 01- 05م� القان
ن رق3  18ن; ال%ادة  ) 7( 
اإلرهاب ومAاف�&ه%ا ال%عCل وال%&%3،  ال%&عل` 2ال
قا>ة م� ت,��g األم
ال وت%̂

  . ال%�جع ال�اب`
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، أو اله�fات الCول�ة ال%?هلة أن )1(ال0ل�ة ول
:�ل ال!%ه
̂رة لHC م�A%ة ال! ائ�:%ا >�` ل�ئ��    

ت4ل+ م� رئ�� م�A%ة ال! ائ� ت!%�C أو ح!  :ل أو ج ء م� أم
ال إرهاب��� أو مP]%ات إرهاب�ة أو 

أجل  ال%
جهة إل�ه3، ل%Cة شه� قابلة لل&!CیC، :%ا >%�A اإلع&�اض أمام رئ�� م�A%ة ال! ائ� في

  .)2(�� م� تا̂رخ ت,ل�غ األم�ی
م

 ائ(ةsاصات خل�ة معال!ة اإلس&عالم ال%الي  :إرسال ال�لف إلى ال�ل-ة القe&م� ب�� إخ

ال%عCل وال%&%3 إرسال ال%لف ل
:�ل  127- 02م� ال%�س
م ال&Pف�-w رق3  04[�قا لP; ال%ادة 


ن ال
قائعcة >�&%ل ف�ها أن ت��ح بها م�ت�4ة  ال!%ه
̂رة ال%0&; [�قا للقان
ن، في :ل مe%ال

�%ة ت,��g األم
ال أو ت%
^ل اإلرهاب̂!3(2(.  

2ع�S Cام خل�ة معال!ة اإلس&عالم ال%الي 2ع%ل�ة معال!ة ال%عل
مات وت�ل�لها وال&ي ت�د إل�ها  وعل�ه   

��&!�&Pال HCل ال0ل�ة إلى إحeم� م0&لف ال!هات ال0اضعة لع%ل�ة اإلخ4ار ت:  

 ,د ش,هة ت
��g األم
ال لعCم وج
د دالئل على إرتcاب أw ج̂�%ة، وj-لs إما اإلق�ار 2عCم وج

 .تق
م �2فm ال%لف

   3ائ�وdما اإلق�ار ب
ج
د ش,هة ودالئل مقPعة ح
ل الع%ل�ة م
ض
ع اإلخ4ار م�ت�4ة 2إحHC ج

ت,��g األم
ال أو ت%
^ل اإلرهاب، وjال&الي تق
م ف
را 2إحالة ال%لف إما لل�ل4ات األم�Pة والقXائ�ة 

�ح إلس&c%اe%قائع ال
ل ال&��hقات الالزمة، أو إلى و:�ل ال!%ه
̂رة ال%0&; [�قا للقان
ن إذا :ان< ال

  . بها م�ت�4ة 2!̂�%ة ت,��g األم
ال

�ع م� خالل ال%ادة    ��ر م� القان
ن رق3  15وه-ا ما أكCت عل�ه ال%Aقا>ة  01- 05م
ال%&عل` 2ال

ل اإلرهاب ال%عCل وال%&3% 
ت&
لى اله�fة '' : وال&ي تP; على ما یلي م� ت,��g األم
ال وت%̂

الe&0%ة ت,ل�غ ال%عل
مات ال%ال�ة لل�ل4ات األم�Pة والقXائ�ة عCPما ت
جC م,�رات لإلش&�اه في 

  .''ع%ل�ات ت,��g األم
ال أو ت%
^ل اإلرهاب 

                                           

�ر م� القان
ن رق3  18ن; ال%ادة  ) 1(Aل  01-05مCاف�&ه%ا ال%عAل اإلرهاب وم 
ال%&عل` 2ال
قا>ة م� ت,��g األم
ال وت%̂
  .وال%&%3، ال%�جع ال�اب`

)2 (  REMIDI Ahmed, «  blanchiment d’ argent et NTIC » , Revue de la gendarmerie nationale , N° 

11 , Alger , 2004,  p 12. 
  .ال%عCل وال%&%3، ال%�جع ال�اب` 127-02م� ال%�س
م ال&Pف�-w رق3  4ن; ال%ادة  ) 3(
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ل وتق
م 2إرسال ال%لف ل
:�... ''  :م� نف� القان
ن ال&ي تP; على ما یلي 16:-لs ن; ال%ادة    

�ح بها م�ت�4ة e%قائع ال

ن الcة >�&%ل ف�ها أن ت�ال!%ه
̂رة ال%0&; [�قا للقان
ن، في :ل م

�%ة ت,��g األم
ال أو ت%
^ل اإلرهاب ̂!2''.  

  مهام الXل(ة على ال��&�� ال�ولي - ب

>%�A اله�fة ال%&ee0ة '' : ال�الف ال-:� على أنه 05/01م� القان
ن رق3  25نe< ال%ادة       

لع اله�fات األخ�H ال&ي ت%ارس مهام م%اثلة، على ال%عل
مات ال&ي ت&
ف� لCیها ح
ل الع%ل�ات أن ت4

  .''ال&ي ی,Cو أنها تهCف إلى ت,��g األم
ال وت%
^ل اإلرهاب مع م�اعاة ال%عاملة 2ال%bل 

ادل ی&3 ال&عاون وت�'' م� نف� القان
ن اإل[ار العام لل&عاون الCولي بePها  26وحCدت ال%ادة     

أعاله، في إ[ار إح&�ام اإلتفا�Sات الCول�ة واألحAام القان
ن�ة الCاخل�ة  25ال%عل
مات ال%-:
رة في ال%ادة 


ن اله�fات cاعاة أن ت�ال%�4قة في م!ال ح%ا>ة ال��اة ال0اصة وت,ل�غ ال%ع�4ات ال��e0ة مع م

  .'' األجP,�ة خاضعة لPف� واج�ات ال�� ال%هPي مbل اله�fة ال%&ee0ة 

  :اوj-لs فإن خل�ة معال!ة اإلس&عالم ال%الي >%PAها ت�ادل ال%عل
مات في حال&�� ه%      

ه-ه ال%عل
مات م� شأنها أن تف�C ه�fة أخ�H م%اثلة في 2أن  أw تلقائ�ا عCP عل%ها ::�)ادرة مEها -


هة، أو ت�اعC على ال
ص
ل إلى م�تc,ي ه-ه ال,��ائ3 أو دولة ما على ال&��w وال&�ق�` في ع%ل�ة م!

  . ت�هل ع%ل�ة الg�h عل�ه3 

أw عCPما ت4ل+ مPها ه�fة إس&�0ارات أجP,�ة تقC>3 ال%عل
مات ال&ي تف�Cها في ع%لها، : ع�E ال-ل+ -

&�ق` ه-ا األم� على أساس م,Cأ ال%عاملة 2ال%bل، على أن ت�عى ال0ل�ة عCP تقC>%ها لل%عل
مات  ̂و

ال%&ee0ة على س̂�ة ه-ه ال%عل
مات وح�� إس&غاللها له�fة م&ee0ة أجP,�ة أن ت�افm ه-ه اله�fة 

  . )1(وdس&ع%الها 

م� القان
ن ال�الف ال-:� ال >%�A ت�ادل ال%عل
مات إذا ش�ع في  28غ�� أنه [�قا لP; ال%ادة    

إج�اءات ال%&ا2عة في ال! ائ� على أساس نف� ال
قائع، فال >%�A في ه-ه ال�الة ت,ل�غ ال%عل
مات، أو 

ا ال&,ل�غ م� شأنه أن >%� 2ال��ادة واألم� ال
[���P، أو الP]ام العام وال%eالح األساس�ة إذا :ان ه-

�  .)2(لل! ائ

                                           

  .140ف�Xلة ملهاق، ال%�جع ال�اب`، ص  ) 1(
ل اإلر  01- 05م� القان
ن رق3  28ن; ال%ادة  ) 2( 
هاب ومAاف�&ه%ا ال%عCل وال%&%3، ال%&عل` 2ال
قا>ة م� ت,��g األم
ال وت%̂

  .ال%�جع ال�اب`
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وفي األخ�� ت!Cر اإلشارة إلى أن خل�ة معال!ة اإلس&عالم ال%الي ل��< e%2ل�ة أ�2اث، بل هي    

��ات اإلش&�اه م� [�ف ال!هات الe&0%ة، :%ا تق̂eماتي ت0&; ب&لقي ت

م 2إج�اء م�:  معل

�ج م�ا�Sة ل��:ة األم
ال، وما ,: �ال0,�ة وال&Cق�` في ص�ة ه-ه ال%عل
مات، وjال&الي فال0ل�ة تع&,

� مه%ة ال0ل�ة في مAاف�ة ت,��g األم
ال وت%
^ل اإلرهاب eح w��ع ال! ائ�>%�A أخ-ه على ال%

�ع الف�ن�ي ال-w وسع م� إخ&eاصات خل�&ه ه�fة اإلس&�0ار �إلى  ات ال%ال�ةفق�، على ع�A ال%

�ا[ات اإلج�ام�ة مه%ا :ان ن
عهاP1(كامل ال(. 

  أجه!ة ال&�قZL في قsاlا الف�اد :ال"!ائ�: نيالف�ع ال`ا

،�� الق4�w لCولة ال! ائ�لCیها م!%
عة م� الفfات 2ال&�ق�` في ج�ائ3 فإن  ح�+ ما جاء في ال&ق̂

  :اد>ة وال%ال�ةاألجه ة األم�Pة ال%Aل مAاف�ة ال!�ائ3 االق&e: الف�اد مPها


[ة 2ال%Cی̂�ة العامة لألم� ال
[Pي، ت4Xلع : ال��ی�$ة العامة لألمN ال��Eي: أوالP%ال%هام ال HCإح

بها مCی̂�ة ال�?ون االق&eاد>ة وال%ال�ة، ال&ا2عة لها، وه-ا ال!هاز ال%�: w ال%&e0; مAلف ب&&�ع 

ال!Pائ�ة العامة ت
ج�ه وت��P` أن�4ة ش�[ة ال%�اح� ما في قXا>ا ف�اد، وعلى م� 
H جهاز أم� :ل َّ&

وال>ة، ت&cفل 2قXا>ا الف�اد إج�اءال س�ل ال
حCة االق&eاد>ة وال%ال�ة 2   .ال&��hقات ال%&علقة َّ

ی
جC داخل ال%eل�ة ال%�:̂ ة لل&��hقات ال!Pائ�ة مA&+ م&e0; في مAاف�ة : ال�رك ال��Eي: ثان(ا

ee0ة تا2عة لها، تPف�- أن�4ة ه-ه ال%eل�ة على وحCات م&ى ال!�ائ3 االق&eاد>ة وال%ال�ة، وت&
ل

  .الeع�C اإلقل�%ي

ت4Xلع 2%هام رصC ان&هاكات : ال��ل�ة ال��x!$ة لل%��ة القsائ(ة لل��الح الع���$ة لألمN: ثال`ا

�w، وج%ع األدلة عPها، وتعق2: ال&ا2عة ل
زارة الCفاع ال
[PيAاء الع�Xن الق
+ القان
ن ال!Pائي وقان

  .)2(ت�ق�` رس%ي 2�أنه3 إج�اءح��  إلى م�تc,�ها

�ـف ع� ال%!%
عة  ال! ائ�ول�A%< �c الق
ل أن م
ض
ع الف�اد أخ- ُمـPع4ّـفا جCیCا في ْcال -Pم


هة في ش�:ة الPف� ال! ائ̂�ة ,�، وال&ي ی,Cو أن "�اك[س
نا"ال&ي ق�ل أنها :ان< تُـCی� ش�Aة صفقات م

وفي ال! ائ� اتّـeل< جهات في وزارة  .ال-w :ان ی& ّعـ%هاال�اب`، ه
  دارةدمحم م̂ ان، رئ�� م!ل� اإل

�ة ̂�^
�:ة ال��، ل&cل�فها %2�ا�Sة صادرات وواردات ال,لC، ُم�&َـِ,ـقة (sgs) "أس جي أس"ال%ال�ة 2ال

  .إق�ار تCاب�� جCیCة ضCّ الف�اد

                                           

�وم، ال%�جع ال�اب` ص  ) 1(A77عادل ع.  
- )2( REMIDI Ahmed, op-cit, p 5.  



 

 

 237 

مة في مAاف�ة الف�اد، 2عCما إلى  ول
حm أن ال! ائ� تع&ِ م اإلن&قال ِّCحلة م&ق�قّ�ر أخ��ا ال�ئ�� م

ع,C الع̂   ب
تفل�قة ت��Aل ل!Pة و[�Pة سُ�ـcلِّـفها 2ال&�ق�` في ال!�ائ3 االق&eاد>ة الcُـ,�H وم&ا2عة ع%ل 

وس��eل أعXاء الهْ�ـfة، ال-ی� اخ&��وا م� ِضـ%� العPاص� ال&ي س,` . ال%?س�ات الع%
م�ة وال
زارات

 . �ارة ال�ا42ة ب�� غ�ب ال�الد وش�قهاوال4̂�` ال�'' ال0ل�فة''لها ال&�ّ�w في ملفات 

� م� ذلs، فقC ق�ر    bالع̂   أك C,ع Cئ�� ال�اب` ال���
^� الcل&لقِّـي ت `�ب
تفل�قة إرسال الف̂

 H�  .)1( م&eّ0ـ; في ال
ال>ات ال%&�Cة لHC مA&+ ال&��hقات الفCرالي وم?س�ات رس%�ة أم̂��Aة أخ

كان ال!هاز القXائي نف�ه خاِضـعا لPف
ذ أجه ة األم�  إذا عّ%ـا )swissinfo.ch( وع� س?ال لـ   

وما ُیـع�ف 2االس&عالمات واألم�، له . األم� والCّرك ال
[Pِـ�ان مهاّمـه%ا مع�وفة": والCّرك الق
^ة فأجاب

فاع ال
[Pي، وه-ه ال%?س�ة لها  ِّCار ال�مهاّم مع�وفة أ>Xا، وهي ت&عّلـ` 2أم� الCولة وتُـPeَّف ِضـ%� أْسـ

�3 >�ّ%ـى الXّـ�� القXائي وله مهاّم مع�وفة :-لs، ولcّل جهاز هْ�ـfة ت�ا�Sه، ل�c هPاك ِصـ�اع ب�� ِقـ


ن ق�Xة معّ�ـPة ِضـ%� صالح�اته، وه-ا م
ج
د في :ل األن]%ة cأن ت C�كل ه-ه األجه ة و:ل واحC ُیـ̂

�ـف ع� ه
^اته3، على الق� ."في العال3ْcا ال
Xون، رف�
د ال��اس�ة ال&ي تُـع�قل واس&Cّل ُقـXاة آخ

 ،�عَ%ـل القXاء 2%لّف الف�اد، ال-w ن]�ت ��ه أخ��ا ُغـ�فة اإلتهام 2%!ل� َقـXاء العاص%ة ال! ائ

  .وال-w اع&,�ته وسائل اإلعالم ال%�ل�ة، أك,� ملّف ف�اد في تا̂رخ ال!%ارك ال! ائ̂�ة

 12أخ��ا، في أن إال  3 ُ>فـ�ج عPهول 2000وت&%bل وقائع ال%لّف، ال-w ُدِفـ� في األدراج مP- سPة 


ا ل& و^� وثاِئـ` تCeی� نفا>ات حCیC>ة وغ�� حCیC>ة، و:لِّـف< fمCّêر� ت
ا[ 5م� عPاص� ال!%ارك و

رت بـ  ِّC3الع%ل�ة ال0 انة خ�ارة ُقـ  w�  .آالف ِمـل�ار سP&�3 ج ائ

�وق "وأفادت ص��فة �� ن
ف%,� م� عام شهإلى  ال! ائ̂�ة، أن تفاص�ل ه-ه الق�Xة تُعـ
د" ال


ن م� " (ال%�ّقـ`"، 2عC ت
a�S بّ� حلقة م� ال,�نامج ال&لف̂ 
ني 2000�ال-w ل3 ی&%Aّـ� ال! ائ̂

وق�ل آن-اك، . أخ4� ملّفـات الف�اد على م�&
H ال!%اركإلى  وت4ّ�ق ال,�نامج). ال�
مإلى  ُمـ�اهCتها

قة 2ُ%ـ&ا2عة ال&��hقات �2ْ م، ��%ا أشارت إن ال!هات األم�Pة الeّ&0%ـة تلّقـ< أم�ا م� ال�ئ�� ب
تفل�

�وق "ص��فة �ش�e0ة أح%C أو^��ى، و̂ز� العCل آن-اك إلى  أن رئ�� الCولة وّجـه رسالةإلى  "ال

 �ل&cل�a ال�Pا2ة العامة 2ال&�ق�` في أرjعة ملّفـات، م� ب�Pها َصـفقات تCeی� الPِّـفا>ات ال�CیC>ة وغ�

                                           

 )1( ��,cي الj��ه ی
م  إلى أی�؟.. مAاف�ة الف�اد في ال%غ�ب الع�آخ�  - 2010أب̂�ل  K02 11:00 2010أب̂�ل،  02ت3 ن
  :� ال&اليم&
اف� على ال�اا2، 11:00 -ت�Cی� 
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رون م� الق4اع ال�CیC>ة، وال&ي ت
رَّ� ف�ها مCی ِّCeال والعالقات العامة في ال!%ارك ومeعام اإلت �

  .ال0اص

�وق "وعلى س,�ل ال%bال، أ�ه�ت أوراق ال&�ق�`، ال&ي :�ف< الPِّـقاب عPها ص��فة �أخ��ا، أن " ال

الغّ�، اك&�ف< أن ال
زن  إدارةق
ات ال!�� ال&ي ض�4< الّ�ـ�Pات الُ%ـعCّة لل&Ceی� وراجع< وْزنها 

�ح ال%Ceر، ال ی&عHC اإلج%ا̂eّصـل<  110لي لل�او^ات، ح�+ ت
[Pّـا وأن ال
زن الُ%ـXاد، ال-w ت

:لغ، أما ال
زن ال-w ت
ّصـل< له ه�fة الXا42ة القXائ�ة، فه
  142.540ال!%ارك، ه
  إدارةله 

  . :لغ 264.460


ن وأ�ه�ت 2�Aل خاص أن ضّ,ـا[ا في ال!%ارك تعّ%ـCوا ت و^� ع%ل�ات تCق�` ال
زن cي تcل

م4ا2قة ِلـَ%ا أث,&&ه الXا42ة العCل�ة، 2اإلضافة لل&ّـالع+ 2األسعار ال%�ج|�ة للPفا>ات غ�� ال�CیC>ة، 

دها وزارة ال&!ارة ِّC1( ال&ي ُت�(.   

  �� َمـ�اض� 2عCما سّ!ـل ال&ل�ف̂ 
ن ال! ائ�w في أواخ�ـ; لل&�ق�`  2000ك%ا ت3ّ ت�̂ ِّe4ا ُخ�ش̂

�ون�ة في تCeی� الPِّـفا>ات ال&cاد األجه ة اإلل��CیC>ة وغ�� ال�CیC>ة وال&ّـال�Mات في ملّف اس&�

إلى  ، ل�c تلs ال%�اض� :ان< م ّورة وأرسل<"سي :ادw \أس :ادw "والcه�ومP ل�ة ب
اِسـ4ة ن]ام 

 .وزارة العCل وال�Pا2ة العامة لُ%ـعاودة ال&��hقاتإلى  ال�ئاسة ال&ي أحال&ها بCْورها

أم�ا ب&ع��� خ,�� أْسـPِـCت له  2006ن
ف%,�  23حالة، أصCَر قاضي ال&�ق�` ی
م وِ[ـ�قا لق�ار اإل

Pة الع%
م�ة، ُجـ ئ�ا، في ه-ا ال%لف الXّـ30 وصCر ُحـ3c ضC . مهّ%ـة ت�CیC األم
ال ال%�&�ّقـة لل0̂ 

cح!3 ال%�الغ ال%ال�ة ال%�&�ّقـة ل CیCة، مع ت�<CیCال� �̂ر� للPفا>ات ال�CیC>ة وغ� ِّCe%ر، الCeل م


ا في ق�ار ال%�A%ة وق,ل< ه�fة اإلس&Pfاف [ْعـPه3، وأحال< ال%لف ب�ّمـ&هPه3 [عPcفة اإلتهام، إلى  ل�غ

لHC م!ل� قXاء العاص%ة، مع ت��Aله ت��Aال مغاِیـ�ا، غ�� أن ال%لف ما زال ُیـ�اوح مAانه في أْرِوقة 

  .الCوائ� القXائ�ة

في الف&�ة الفاصلة " � الغاِمـg لbالثة آالف ملف ف�ادال%�e"وت�Cّث< ُصـ�ف ج ائ̂�ة أخ��ا ع� 

�ف< أخ��ا ص��فة ... فق� 2000و 1994ب�� : ،sم� ذل �bوق "أك��ت3ّ إتالف 2عg "أنه " ال

�ات مل�ارات  25ال%لفات ال0X%ة في :ل م� م�Pاء ال! ائ� وم�Pاء وه�ان وعCدها �ملفا، تXّ%ـP< ع


رها على م�اسلة م?ّرخة في إلى  ، وأشارت في ه-ا ال��اق،"م� ال�P&�%اتb3ع  �j
، 2004أك&

ملفا  19صادرة ع� م�?ول�� P�%2اء ال! ائ�، أّكـCت َضـ�اع م�اض� معایPة قائلة أن عCدها بلغ 
                                           

  .12 ص، ال%�جع ال�اب` ش%الل ع,C الع̂  ، )1(
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� م� bاسلة، 2أك�وأوض�< أن تلs ال%لفات  ،مل�ار سP&�3 30وقCرت �S%&ها اإلج%ال�ة، ��2+ ال%

ت,CیC ال%ال العام، 2فعل اإلْهـ%ال إلى  ئي 2قّ
ة القان
ن، وه-ا ما ی?ّدwأصابها ال&َّـقادم الُ!ـ%�:ي وال! ا"

�  .)1( "وس
ء ال&���

  دور ال�Uل�ان في م�اجهة الف�اد ال�الي: الف�ع ال`ال'

� ال�أw العام    ^
Pاف�ة الف�اد في إ[ار تA%ة آل�ات لCع w�وضع ال%?س� الCس&
رw ال! ائ


اب ��2 واالس&عالم ع� األم
ر ال%ال�ة في 2Pم ال
�ف أw ت!اوزات قان
ن�ة، ��قcالق4اعات ل gع

�ع ال,�ل%ان في  2016م� ال&عCیل الCس&
رw ل�Pة  140الق
ان�� [�قا لP; ال%ادة � 29أی� >


مة في إ[ار ، )2(م!االAل%ان على أع%ال ال��و��%ا یلي ن-:� األدوات ال�قاب�ة ال&ي >%ارسها ال,

  :مAاف�ة الف�اد 

>%�A أعXاء ال,�ل%ان   : "، أنهم� الCس&
ر ال! ائ�w  151نe< ال%ادة  :اباالس&"� : أوال


مة في إحHC قXا>ا الّ�اعةAاب ال�

ن ال!
اب خالل   اس&!A^ن أجل  و
ی
م، >%�A  ) 30(  أقeاه ثالث


مةAاء ال�Xل%ان أن ت�&%ع إلى أع�  ".ل!ان ال,


مة، و^عّ�ف على أنه^عC االس&!
اب ال,�ل%اني أحC اآلل�ات ال%ه%ة لل�قاو     A2ة على ع%ل ال� :


 في م!ل� "Xي أو العP]
ذلs اإلج�اء ال�قابي ال-w >ق
م م� خالله الPائ+ في ال%!ل� ال�ع,ي ال


مة، ح
ل ق�Xة ته3 الق4اع ال-w ی&
لى ال
̂ز� ال%�?ول Aاء ال�Xم� أع 
Xج�ه س?ال لع
األمة ب&


 ال,�ل%ان فه
 ح`ائل الCس&
̂رة ، ومPه فاالس&!
اب >ع&,� م� أه3 ال
س)3("ت����هXفي اتهام  ع


مة وم�اءل&ها في م!%
عها، أو م�اس�ة أحC أعXائها ع� ت!اوزات أو أخ4اء مع�Pة ت3 ارتcابها Aال�


ت�ة ل�P&هي ,bات وج%�ع األدلة الA�%&�%قائع، وال
أو حCوثها یb,&ها مقCم االس&!
اب أمام ال,�ل%ان 2ال

�ة أمام ال%!ل� ال�Pابي، بهCف ت�̂�s ال%�?ول�ة ال��اس�ة في م
اجهة م� ذلs إلى ف&ح 2اب ال%Pاق


مة ع� ه-ه االتهاماتAس%اع دفاع ال� Cله 2ع: sزراء وذل

مة، أو أحC الAع )4(ال�X0^و ،

                                           

 )1( ��,cي الj��ه ی
م  إلى أی�؟.. مAاف�ة الف�اد في ال%غ�ب الع�آخ�  - 2010أب̂�ل  02ص  11:00 2010أب̂�ل،  02ت3 ن
  :م&
اف� على ال�ا�2 ال&الي، 11:00 -ت�Cی� 

https://www.swissinfo.ch/ara/  
  .ال%&X%� ال&عCیل الCس&
رw  2016مارس 06ال%?رخ في  01-16لقان
ن رق3 ام�  140ال%ادة  ) 2(
صالح بل�اج، ال%?س�ات ال��اس�ة والقان
ن الCس&
رw في ال! ائ� م� االس&قالل إلى ال�
م، دی
ان ال4%,
عات ال!ام|�ة،  ) 3(

 ،�  .290 ، ص2010ال! ائ
�|�ة في مAاف�ة الف�اد ال
��في، م-:�ة ماج�&�� في القان
ن  العام، :ل�ة  2�ار م���� ح�� األمارة، ) 4(̂�دور ال�ل4ة ال&

 ��  .116، ص 2012، )ج%ه
̂رة الع�اق ( ال�ق
ق، جامعة الPه̂
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االس&!
اب ل%!%
عة م� اإلج�اءات وض�ها ال&P]�3 الCاخلي ال%!ل� ال�ع,ي ال
[Pي وم!ل� األمة 


مةو:Cا العالقات ال
�� �ة ب�Aال� ��jه%ا وP)1(.  

>%�A ألعXاء " :، على أنه2016م� ال&عCیل الCس&
رw لعام  152تP; ال%ادة : األسKلة: ثان(ا


مةAفي ال� 
Xع wأو :&ابي إلى أ wّ

ن ال!
اب ع� الّ�?ال  ال,�ل%ان أن ی
ّجه
ا أwّ س?ال شفA^و ،

أجل  ی&عHC >!+ أال    لألسfلة ال�ف
^ة2ال��Pة   ی
ما ) 30( أقeاه ثالث
ن أجل  الc&ابي :&اب�ا خالل

جل�ة  وم!ل� األمة 2ال&Cاول    ال
[Pي   ، >عقC :ل م� ال%!ل� ال�ع,ي ی
ما ) 30(  ال!
اب ثالث��


اب وأعXاء م!ل� األمةPة لل 

مة على األسfلة ال�ف̂Aة ال�j
رأت أw إذا  ،  أس,
�Mة تe0; ألج


مة شف
ّ̂ا :اAال� 
Xاب ع
ن أو :&ابّ�ا، ی,ّ�ر إج�اء مPاق�ة، ت!�w ال%Pاق�ة م� الغ�ف&�� أن ج

�و� اّل&ي یPّ; عل�ها الPّ]ام الCّاخلّي لل%!ل� الـ�ـّعـ,ّي ال
[Pّي وم!ل� األّمة��   ح�+ الّ�Pوت

� م�اض� مPاق�ات ال,�ل%ان��و� اّل&ي >X0ع لها ن�  ". األسfلة واألج
jة [�قا للّ


 ال,�ل%ان ع� أم� >!هله أو ر±�ة على أن ال�?ال ح�+ ن; ال%ادة أعاله ^ع�فو Xه اس&فهام ع


مة في أم� م� األم
ر Aل واقعة وصل عل%ها إل�ه، أو اس&عالمه ع� ن�ة ال�
eفي ال&�ق�` م� ح

4
w على االتهامPاح ال یX�&2ال&الي [ل+ اس 
، وjال&الي فال�?ال >ع&,� ح` للPائ+ >�اعCه على )2(وه


مة إلى م
ض
ع م&ا2عة تPف�- ال%
ازنة العامة للCولAال� �ة فه
 >%bل أه%�ة :,��ة 2اع&�ار أنه یلف< ن]


ن في بCای&ه ��%�A م� خالله تفادw ما ورد ��ه م� أخ4اء م�&�hالA< Cي أن)3(مع�� قPما >ع 
  :، وه

 اءXد مع�� م� األعCف ع��� تقC>%ه م� [&�
 ال,�ل%ان، فال >Xر لع�  .ال�?ال ح` مق

  
  .زراء، بل >%�A ت
ج�هه إلى رئ�� ال
زراءال�?ال ال ی
جه فق� إلى ال

  جه له

 ال,�ل%ان على م
ض
ع ض%� م!ال اخ&eاص ال
̂ز� ال%Xس?ال ع +ePأن ی +!<

  .ال�?ال، وdال فإن له-ا األخ�� ال�` في االم&Pاع ع� اإلجا2ة ع� ال�?ال

 غي ع�P 
 ال,�ل%ان أن ی&Pاول م� خالل س?اله أw شأن م� ال�?ون العامة، ̂وXز لع
لى >!

ال
̂ز� تقC>3 ش�وحات وت
ض��ات مCافعا م� خاللها على إس&�ات�!�ة ق4اعه وق�اراته ال%&0-ة في ه-ا 

                                           


w رق3  68و 67و 66: ال%
اد ) 1(Xن الع
>�Cد ال&P]�3 الCاخلي ال%!ل�  2016أوت  25 الeادر ب&ا̂رخ 16/12م� القان

مة، ال!̂�Cة ال�س%�ة لل!%ه
̂رة ال! ائ̂�ة الC>%ق�ا[�ة ال�ع,ي الAال� ��jه%ا وPة ب�� ��

[Pي وم!ل� األمة و:Cا العالقات ال

  .2016، 55ال�ع,�ة، العCد 
2110�ار م���� ح�� األمارة، ال%�جع ال�اب`، ص  ) 2(.  
)3 (  
�|�ة في ال�قا2ة على األم̂�، 2002ال العامة، دار الPهXة الع��jة، القاه�ة، ج�هان ح�� س�C أح%C خل�ل، دور ال�ل4ة ال&

  .64ص 
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w ال-C�< wد ال&P]�3 الCاخلي ال%!ل� ال�ع,ي ال
[Pي وم!ل� األمة )1(اإل[ارXن الع
، وجاء القان


مة على ذ:� م
اصفات ال�?ال س
اء :Aال� ��jه%ا وPة ب�� ��
ان شفه�ا أو :&اب�ا و:Cا العالقات ال

ت%< اإلجا2ة  2012إلى غا>ة  2007م� ، وفي ه-ا اإل[ار ت3 ت
ج�ه خالل الف&�ة )2(وdج�اءات تقC>%ه


ن اإلجا2ة غ�� مقPعة و 586على cه فه-ه اآلل�ة ل3  810س?ال شفهي وغال�ا ما تPمج نهائ�ا وم�ل3 ی,


اب ع� ف&ح نقاشات ت�ق` اآلثار اال>!اب�ة ال%4ل
jة، وم� جهة أخ�H غال�ا ما تPن م�ادرات ال
c

عامة ح
ل قXا>ا الف�اد :�
ن4�اك، وق4اع ال4اقة تقابل 2ال�فg م� [�ف رئ�� ال%!ل� ال�ع,ي 

ت��Aلة على  24إمXاء ل%%bل�� ع�  65ال
[Pي 2ال�غ3 م� ت
�Sع ال&��Aالت ال��اس�ة ال&ي بلغ< 

  .)3( 28م� أصل 

 ل!ان! ائ�w لcلي غ�ف&ي ال,�ل%ان ال�` في إن�اء مPح الCس&
ر ال: )4(ل"ان ال&�قZL: ثال`ا

م� الCس&
ر  181م
ض
ع مع��، ت4,�قا لP; ال%ادة  ح
ل تع%ل على تقeي ال�قائ` م?ق&ة ب�ل%ان�ة

 w��عّي والّ&Pف�-wّ   :"ال! ائ̂�ال%?س�ات الCّس&
رّ̂ة وأجه ة الّ�قا2ة مAّلفة 2الّ&�ق�` في ت4اب` الع%ل الّ&

  .)5("  ف اس&C0ام ال
سائل ال%اّدّ>ة واألم
ال الع%
مّ�ة وت����هامع الCّس&
ر، وفي ��و 


مة >%ارسها عPه ل!Pة مb,Pقة     Aل%ان على ال��وعل�ه فال&�ق�` ال,�ل%اني ه
 وس�لة ل�قا2ة ال,

الس&قeاء ال�قائ` بPف�ها في م
ض
ع مع�� یCخل في اخ&eاصه، وت%Pح لها صالح�ات ت0
لها 

                                           

2110-111�ار م���� ح�� األمارة، ال%�جع ال�اب`، ص  ) 1(.  

w رق3  79إلى  69ال%
اد م�  ) 2(Xن الع
ال-C�< wد ال&P]�3 الCاخلي ال%!ل� ال�ع,ي ال
[Pي وم!ل� األمة  16/12م� القان


مة، ال%�جع ال�اب`، ص و:Cا العالقات ال
�� �ة ب�Pه%ا و��j الA�62- 63.  
)3 (  �  .426، ص 2005م
ل
د دیCان، م�اح� في القان
ن الCس&
رw والP]3 ال��اس�ة، دار الP!اح للc&اب، ال! ائ

w  78ذ:�ت ال%ادة  )4(Xن الع
ی&3 إن�اء ل!Pة ال&�ق�` م� ال%!ل� ال�ع,ي ال
[Pي أو م!ل� "  :على أنه 12-16م� القان

> 
̂e&قعه على األقل  األمة 2ال
  20على اق&�اح الئ�ة ی
دعه لHC مA&+ ال%!ل� ال�ع,ي ال
[Pي أو مA&+ م!ل� األمة ̂و
&3  20نائ+ أو  
 في م!ل� األمة، :%ا >!+ أن ت�Cد بCقة في اق&�اح الالئ�ة ال
قائع ال&ي ت�&
ج+ ال&�ق�` وال&��w، ̂وXع

< على اق&�اح الالئ�ة 2عC االس&%اع إلى مCPوب أص 
̂e&ع ال
وذ:�ت أ>Xا  ".�اب اق&�اح الالئ�ة ورأw الل!Pة الe&0%ة 2ال%
ض

w  79ال%ادة Xن الع
>ع�� ال%!ل� ال�ع,ي ال
[Pي أو م!ل� األمة م� ب�� أعXائه ل!ان ت�ق�` "على انه  12-16م� القان

�و� ال&ي >�Cدها الP]ام الCاخلي لcل مPه%ا في ت��Aل الل!ان الCائ%ة�للP]ام الCاخلي ل%!ل� األمة ج
ع وjال� ، ..."ح�+ نف� ال
ت&�Aل ل!Pة ال&�ق�` م� األعXاء الغ�� م
قع�� " ح�� جاء ف�ها  103ن!Cه حCد :� �ة ت��Aل الل!Pة وذلs م� خالل ال%ادة 

�
مة 2إنAي وال�P]
عل3 ال%!ل� ال�ع,ي ال �و� نف�ها ال&ي ت�3A ت��Aل الل!ان الCائ%ة لل%!ل� ̂و�اء على اق&�اح الالئ�ة وفقا لل
3X ال�ئ�� "ل&c%ل سا2ق&ها وذلs بePها على انه  104، وجاءت ال%ادة "ل!Pة ت�ق�`  یP&0+ مA&+ ال&�ق�` م� ق,ل أعXائها، ̂و

sر ذل
eP+ رئ�� ال%!ل� ل!Pة ال&�ق�` 2عC إن�ائها وت�اش� أشغالها ف � لل�ئ�� ومق�را، ̂وbاخلي ل%!ل� . ونائ�ا أو أكCام ال[Pال
 .2017غ�<  22ال%
اف` ل  1438ذو القعCة  20، الeادر في 49العCد  ،ال!̂�Cة ال�س%�ةاألمة، 

  .ال%&X%� ال&عCیل الCس&
رw  2016مارس 06ال%?رخ في  01-16لقان
ن رق3 ام�  181ال%ادة  ) 5(
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� ت�ف�
ن له ات0اذ الق�ار 2�أنهاإنهاء مه%&ها ب&ق̂A< w-ل%ان، وال�، وتc&�ي ل!ان ال&�ق�` )1(عه إلى ال,

� 2انقXاء مCة bها أو على األك��أشه� قابلة لل&%CیC  6هPا [ا2ع م?ق< ���2 تP&هي مه%&ها 2إیCاع تق̂


اب أو أعXاء م!ل� األمة ال-ی� وقع
اPائها، :%ا ال >ع�� ال�على  م� تا̂رخ ال%eادقة على الئ�ة إن

  .)2(الالئ�ة في ل!Pة ال&�ق�`

�ع ال! ائ�w لC�< 3د العCد األقeى ألعXاء ل!Pة ال&�ق�` وdن%ا      �� االن&�اه أن ال%�bوما ی

اك&فى فق� 2اإلشارة إلى [̂�قة ت��Aل&ها بPف� ال�c �ة ال&ي ت�Aل بها الل!ان الCائ%ة على م�&
H :ل 

�ع الف�ن�ي ق�C ن; على ال�C األقeى لل!Pة ال&�ق�`، ح�� حCدها غ�فة، وخالفا ل-لs ن!C أن ال%


ن بPاءا على  21نائ�ا على م�&
H ال!%|�ة ال
[�Pة، و 30ب Pخ، و^ع�
��
ا في م!ل� الXع


^ة الل!Pة بPاءا على ما جاءت Xش��ها في ع�
^< الغ�فة ال%ع�Pة 2عC اق&�اح م!%
عة ب�ل%ان�ة ل%eت

  .)3(|�ة ال
[�Pة م� الالئ�ة الCاخل�ة لل!% 2140ه ال%ادة 

ت�اش� الل!Pة ت��hقاتها وع%لها مع&%Cة في ذلs على سل4ات م�P< إل�ها %2
ج+ القان
ن، إذ و    

وال >%�A لل!ان ال&�ق�` ال,�ل%اني أن تق
م بCورها في مAاف�ة الف�اد إال إذا م�P< لها سل4ات 

ى ال
ثائ` وال%�&CPات وال�hام وصالح�ات ت%PAها م� أداء مه%&ها ال�قاب�ة، ح�� ت%&C إلى اال[الع عل

��اته3 وjال&الي ̂eابه3 وت�!�ل ت
2ال%عایPة ال%�Cان�ة ال&ي تق�رها على األش0اص 2اس&Cعائه3 واس&!

لها سل4ة :املة في إعCاد تقا̂ر�ها وف` ما ت
صل< إل�ه م� ن&ائج، وjه-ا الCeد ی�سل رئ�� م!ل� 

لى ال
̂ز� األول [ل�ات االس&%اع إلى أعXاء األمة أو رئ�� ال%!ل� ال�ع,ي ال
[Pي ح�+ ال�الة إ


مة 2االتفاق مع ال
̂ز� األول، ی
جه Aاء ال�Xنامج االس&%اع إلى أع�
مة ح�� >��X بAال�

 Ceانها ق
االس&Cعاء م�فقا ب,�نامج ال%عایPات وال̂ ارات إلى إ[ار ال%?س�ات واإلدارات الع%
م�ة وأع

 �  .^` ال�ل4ة ال�ل%�ة ال&ي ی&�ع
نهاال%عایPة ال%�Cان�ة لالس&%اع إل�ه3 ع� [

     ���ا ج��%ا یCون في ال&ق̂�eتق Cة ال&�ق�` >عP!ال أمام لb&م االمCه إلى أن ع 
̂P&و^!+ ال

  .وj-لs ت&�%ل ال�ل4ة ال
ص�ة :امل م�?ول�اتها

                                           

2127�ار م���� ح�� األمارة، ال%�جع ال�اب`، ص  ) 1(.  

w رق3  82/ 81ال%ادت��  ) 2(Xن الع
ال&P]�3 الCاخلي ال%!ل� ال�ع,ي ال
[Pي وم!ل� األمة و:Cا  ال-C�< wد 16/12م� القان


مةAال� ��jه%ا وPة ب�� ��
  .العالقات ال
قان
ن : ، م-:�ة مقCمة ل�Pل شهادة ال%اج�&�� في ال�ق
ق تe0;"واقع ل!ان ال&�ق�` ال,�ل%ان�ة في ال! ائ� "ع%�ون شه�زاد،  )3(

� 2اتPة، ال�Pة ال!ام|�ة لل�اج دس&
رw، :ل�ة ال�ق
ق والعل
م ال��اس�ة، جامعة اX02014-2015 61، ص.  
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:%ا لل!Pة ال�` في اال[الع على أ>ة وث�قة واخ- ن�0ة مPها، ماعCا ال
ثائ` ال&ي تc&�ي       

س̂�ا واس&�ات!�ا یه3 الCفاع ال
[Pي وال%eالح ال��
^ة لالق&eاد ال
[Pي وام� الCولة الCاخلي  [ا2عا


ن معللة م� [�ف ال!هات ال%ع�Pةcاءات أن تPb&ع� ه-ه االس +!   .)1(وال0ارجي ̂و

      CیC!&قابلة لل ��ها أو 2انقXاء س&ة أشه�وتP&هي مه%ة ل!Pة ال&�ق�` ال,�ل%اني 2إیCاع تق̂

� ال-w أعCته إلى رئ�� إحHC  اب&Cاء�م� تا̂رخ ال%eادقة على الئ�ة إن�ائها، 2عCها >�ل3 ال&ق̂


اب أو Pزع على ال
� إلى رئ�� ال!%ه
̂رة وال
̂ز� األول :%ا ی�الغ�ف&�� ح�+ ال�الة، ی,لغ ه-ا ال&ق̂

  .على أعXاء م!ل� األمة

� :ل�ا أو  و^%�A ل%!ل� األمة أو ال%!ل� ال�ع,ي ال
[Pي ح�+ ال�الة أن   �� ال&ق̂�>ق�ر ن


مة :%ا >%�A لcل Aال� wاخ- رأ Cل%ان�ة 2ع�ج ئ�ا بPاءا على اق&�اح ال%A&+ ورؤساء ال%!%
عات ال,

� اث� ع�ض م
ج  >قCمه مق�ر ل!Pة �� ال&ق̂�
ص نe02 ة في جل�ة مغلقة�م� الغ�ف&�� ف&ح مPاق

  .)2(ال&�ق�` 

� ال-w تعCه ل!Pة ال&�ق�` ال, إنو    ��ل%اني ال یP&ج آثاره إال إذا ت%< ال%
افقة عل�ه م� ال&ق̂

�w >�%ح للغ�فة �Xع%لها ع%ل ت� ��اة له-ه الل!Pة وه-ا أم� بCیهي، ح�� >ع&,P%فة ال��ف الغ]

�اة لها ات0اذ ق�ارات ت�اها مPاس�ة، وم� الP&ائج ال&ي ت&�ت+ ع� ع%ل ه-ه الل!Pة ما یليP%ال :  

�ورة تa��c اإل[ار ال  - أX2 هال%4ال�ة�� �[Pني أو إعادة ال
م� أهCاف ل!Pة ال&�ق�` : قان


jها، م� ه-ا ��%�A لل&�ق�` ��ف ع� الPقائ; ال
اردة في الق
ان�� ال�ا̂رة أو ثغ�ات ال&ي تcال

�وع قان
ن أو اق&�اح �ال,�ل%اني أن یP&هي 2ال&
ص�ة على ض�ورة سC ه-ه الPقائ; وذلs إما 2اق&�اح م

&�
ص ت�ارب الف�اد 2eیل نCاعهتع
 .)3(ى أن

قC تeل ل!Pة ال&�ق�` ال,�ل%ان�ة إلى ن&�!ة مفادها أن : الCع
ة إلحالة على جهات ال&�ق�`  - ب


ص القان
ن�ة وdن%ا في ت!اوزات س,,ها ال!هات أو األش0اص ال-ی� اخ&�ق
ا ePال0لل ل�� في ال

د ال�اصل، والل!Pة وخالف
ا الق
اعC القان
ن�ة ال�ا̂رة ال%فع
ل، و:ان ال�,+ ال�ئ��ي في تف�ي الف�ا

                                           

)1( �
w 85و 84ال%
اد  :أن]Xن الع
ال-C�< wد ال&P]�3 الCاخلي ال%!ل� ال�ع,ي ال
[Pي وم!ل� األمة  12- 16، م� القان

مةAال� ��jه%ا وPة ب�� ��
 ..و:Cا العالقات ال

)2( �
w  87و 86ال%
اد  :أن]Xن الع
�Cد ال&P]�3 الCاخلي ال%!ل� ال�ع,ي ال
[Pي وم!ل� األمة و:Cا ال-w > 12-16م� القان

مةAال� ��jه%ا وPة ب�� ��
 .العالقات ال

� وال
ال>ات ال%&�Cة األم̂��Aة(ال&�ق�` ال,�ل%اني "فارس دمحم ع,C ال�اقي،  )3(eل%ان�ة في م�، م!%
عة ال�Pل )ل!ان ال&�ق�` ال,
 .413، ص 1999الع��jة، القاه�ة، 
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رة ل�� 2إمAانها [ل+ إحالة ال%ف�Cی� على القXاء م�اش�ة :
ن ال�قا2ة ال&ي eن في ال
cح&ى ن

ت%ارسها هي رقا2ة س�اس�ة، فXال انه ی&عارض مع م,Cأ الفeل ب�� ال�ل4ات، غ�� أن ال%!ل� 


^< على الئ�e&ة 2الP!الل ��
مة م� ال%عPي 2إن�اء ل!Pة ال&�ق�` >%�A أن یCع3 تق̂Aا ال�
ة تCع

ج�ت عل�ه  خاللها ب�فع دع
H قXائ�ة ح
ل ال!
ان+ غ�� القان
ن�ة ال&ي الح]ها ال%�قق
ن، وه
 ما

�قة غ�� م�اش�ة̂42 

ن ال%!ل� قC أحال ال%0الف�� على العCالة ولA< 3ل%ان�ة، وم� ث� .)1(ال&قال�C ال,

  � الف�اد وال�قاlة مEهاج�ائ م�اف�ةدور الهKLات غ�L ال�س�(ة في : ال`ال' ال�-ل+

هي م?س�ات ال%!&%ع ال%Cني وال&ي تق
م على خCمة اإلسالم والCع
ة  :ال%?س�ات غ�� ال�س%�ة  

إدارتها وان :ان< ی&
ج+  م� ح��غ�� خاضعة للCولة  ، وهيو:-لs تق
م على ت�ق�` ت��jة مCن�ة

� م� األح�ان b: ابعل�ها في�
ل على تeولة بها وال�Cاف ال�
ع لإلش�اف ل وم اع&X0ها والPخ�; م


مي على أن�4&ها وغال�ًا ما تX0ع ه-ه ال%?س�ات إلى وزارة األوقافAولةو  ال�Cة 2ال�PیCون ال?�  .ال

     Cعة م� االت!اهات وق
�ع ال! ائ�w إلى وضع إس&�ات�!�ة واض�ة ال%عال3 تق
م على م!%�ع%C ال%

�و̂رة في م!ال ال
قا>ة ومPعXئ���ة واإلصالحات ال�م%ارسة ال�ل
:�ات الفاسCة، ولقC ب�P< ه-ه  ال

 >ع�Aها دورواس&�ات�!�ات ما  آلل�ات ااإلس&�ات�!�ة على م!%
عة م0&لفة م� ال&Cاب�� ال
قائ�ة، وه-ا وفق


^ة والCی�Pة و مP]%ات ال%!&%ع ال%Cني، j�Xاف عل�ه%ا دور ال%?س�ات ال& وسائل اإلعالم، ̂و

[P%قا2ات الع%ال�ة والPاف�وال!ام|�ة والAن�ة في مC%رس%�ة في ة الف�اد%ات ال �، 2اع&�ارها ه�fات غ�

وعل�ه الف�اد، ج�ائ3 ال
قا>ة م� اإلسهام في مه%ة >ع&,� م� أه3 أدوارها مAاف�ة ج�ائ3 الف�اد، إذ م!ال 

  :سP&ع�ض ألدوارها ت�اعا ��%ا یلي

  دور ال%!&%ع ال%Cني في م
اجهة ج�ائ3 الف�اد : الف�ع األول

  دور اإلعالم :�ل4ة رقاب�ة في مAاف�ة ج�ائ3 الف�اد: الف�ع الbاني

ة وال�?ون الCی�Pة في ال
قا>ة م� ج�ائ3 الف�اد: الف�ع الbال� 
̂j�  دور ال%?س�ات ال&

  دور ال�"&�ع ال��ني في م�اجهة ج�ائ� الف�اد : الف�ع األول        

>%PPAا أن نالحm  ،اد 2%عPاه ال�املان&قلPا إلى دور ال%!&%ع ال%Cني ال! ائ�w  في م
اجهة الف�إذا     

أن مP]%ات ال%!&%ع ال%Cني، بCا>ة م� الPقا2ات الع%ال�ة، واالت�ادات، إلى ال%P]%ات األهل�ة، مازال< 


مة Aم عل�ها ال�
ت&��ك 2�Aل عام في اإل[ار ال
��في س
اء ب&أث�� ال%عادلة ال��اس�ة ال&ي تق

                                           

قان
ن : ، م-:�ة ل�Pل شهادة ال%اج�&�� تe0;"ال,�ل%اني في ال! ائ� األداءالل!ان ال,�ل%ان�ة في تفع�ل "وw ح% ة، >��ا )1(
�ة، A�2 �Xم ال��اس�ة، جامعة خ�
  .153، ص 2010-2009: ال�Pة ال!ام|�ةال! ائ�، دس&
رw، :ل�ة ال�ق
ق والعل
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س
اء 2إرادتها أو رغً%ا عPها أو ب&أث��ات اله�fات الCول�ة ال&ي  في عالقة ت�|�ة للCولة ال! ائ̂�ة  ال�ال�ة

 . ت�:  على ه-ا الCور ال
��في

وقC شهC ال%!&%ع ال%Cني ال! ائ�w  م?خ�ا ص�
ة :,��ة وتPامً�ا في تأس�� ال!%|�ات وال%P]%ات      

�P,ى الPني 2ال%عC%ا>ة لل%!&%ع الCن ب
cأن ت �A%< ة ال&ي :ان�S

w، فإن 2عXها قC تأث� األهل�ة ال�ق

الئ3 األجCPة الCول�ة م� >2الXغ
� غ�� ال%علPة م� م?س�ات ال&%
^ل الCول�ة لل&�:�  على ما 

ل�� ما تع�Pه 2ال&غ��� االج&%اعي  ق4عافه
  وال&ي وdن :ان هCفها أح�اًنا إحCاث تغ���، القXا>ا،

 wال!-ر.  


ر ه�fات ا وعل�ه وج+ ال��� في �اه�ة الف�اد  [Pني،م� مC%اقع >!+  ل%!&%ع ال
ول&�ل�ل ه-ا ال

في مAاف�ة ) ثان�ا(وال��:ة ال!%ع
^ة ) أوال(ال��اس�ة  األح اب أداءمعال!ة م�&
^�� هام�� وه%ا 

  .الف�اد

  أجه!ة ووسائل ال�"&�ع ال��ني: أوال

  وOائف األح!اب ال�(اس(ة في م�اف�ة الف�اد .1

 H�
ن بPف� ال� ب ه
 ت!%ع أ أن"  burdeau"الف�hه ب��دو یPاد ی?م�ال��اس�ة و^ع%ل
ن  األفcارف

على ان&eارها وت��hقها، وذلs >!%ع اك,� عCد م%�A م� ال%
ا[��P وال�عي لل
ص
ل إلى ال�ل4ة 

  ".تهااعلى ق�ار  ال&أث�� األقلعلى 

d4لع 2ه وXت w-ور الCة إلى ال�ن ال�Cی� ع� أداء األح اب ال��اس�ة في م
اجهة الف�اد >ق
دنا م�اش

واألدوار في م!ال مAاف�ة اب م� و�ائف، ح�� ت?دw األح اب ال��اس�ة عCدا م� ال
�ائف األح  

 �  :مPهاالف�اد، ن-:

�$N وت�ج(ه ال�أ  العام -أVل: تA�ال%هام ال%لقاة على عات` ال� ب ال��اسي، إذ  أولىتلs ال
��فة  ت

مeال�ه  أنتلق�Pه  األخ;ى ال�ع
ر لC>ه 2ال%�?ول�ة، وعل وdن%اءی�Pغي عل�ه ت
ج�ه ال%
ا[� الف�د 

ول-لs >قع  ،األف�ادفPادرا ما نeادف ه-ا ال�ع
ر لHC  ؛الف�د>ة م�ت�4ة ارت�ا[ا وث�قا 2ال%eل�ة العامة

 sوذل ،��P]ا
ص�غة س�اس�ة على م4ال+ ه?الء  2إضفاءعلى عات` ال� ب تP%�ة ه-ا ال�ع
ر لHC ال%

&ع�� على ال� أماله3وص�اغة  >ع%ل على م ج  أن ب في ه-ا الCeد الف�د>ة ص�اغة عامة، ̂و

  .)1(ال%4ال+ الف�د>ة وال0اصة 2%ق&�Xات ال%eل�ة العامة

                                           

�3دعاء  )1( � وال&
̂زع، ع,C ال%!�C، دور م?س�ات ال%!&%ع ال% إب�̈ا�Pن لل
� والقانcة الع%ل�ة االن&0اب�ة، دار الف�Sا�Cني في م
،�e45-44ص  ،2010  م.  
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>%C مه%&ه م� ت
ج�ه ال%
ا[� إلى ت
ع�&ه 2ال%�اكل وا[العه على ح�hقة  أنوهPا ی&ع�� على ال� ب 

مP]%ة تعل�%�ة >قCم لل�ع+ م0&لف ال%عل
مات االق&eاد>ة  و:أنه، و���j ی,Cو ال� ب األم
ر

 mعي ال��اسي، و^الح
نه :ل%ا ازدادت أواالج&%ا�Mة 2ال4�ق ال%��4ة ال
اض�ة ال&ي ت
قm في ال

:ل%ا زادت ال�اجة إلى ت
�Mة ال%
ا[� به-ه ال%�اكل، فاألح اب هي ال&ي  األمة؛ال%�اكل ال&ي ت
اجهها 

-ا فإن الCعا>ة ث� في ال�أw العام وت0�جه صائ�ا هادفا إلى ت�ق�` ال%eالح العامة، ل? ت أن�4ع &ت�

  .)1( وأهCافهال� �jة تعC ض�ورة البC مPها ل&ع̂�a ال�أw العام %2
قف ال� ب 


^� وت
ج�ه ال�أw العام، فإنه ال >ق
م إذا : ال&ع�LU عN ر�)ات ال"�اه�L - بcكان ال� ب >ع%ل على ت

4�ته على اس&C0ام ه-ه الق
H ال%?ث�ة، س
اء في تأك�C مAانة ال� ب وسأجل  به-ا الع%ل إال م��

للXغ� على ) ق
ة ال�أw العام ( اس&C0ام ه-ه الق
ة أجل  ال�ل4ة إذا :ان ال� ب حاك%ا، أو م�


مة إذا :ان ال� ب في ال%عارضةAو  ،ال� �cأ>ال �فإن اس&C0ام األح اب لق
ة ال�أw العام  ،:ان األم

 �A%< ة الCون األح اب، إذ  أن>�ق` فائCام األح اب له-ه أنت&�ق` بC0&اس  �الق
ة یCفعها إلى ال&ع,�


ر له-ه e&ون األح اب ال یC,ف ،� أذانت!C لها م&Pف�ا وان تeل إلى  أنع� ر±�ات ال!%اه�


ر e&ا[�  أنال�ل4ات ال�اك%ة ،وال ی

ن 2%قCور ال%A<�  .على ال%�ائل ال%&علقة 2ال��اة العامة ال&أث�

�اس�ة وفي سع�ها لل
ص
ل إلى ال�ل4ة األح اب ال� إن: ال�قا:ة على أع�ال ال�ل-ة ال&Eفl|Lة - ت

تق
م في س,�ل ذلs 2ال�قا2ة على أع%ال ال�ل4ة ال&Pف�->ة، فاألح اب ال&ي ت�&�4ع ال
ص
ل إلى ال�ل4ة 

 ،�دور األح اب ال%عارضة ال&ي  أماوال�3A تع%ل على تPف�- ال,�نامج ال-w س,` وان وعCت 2ه ال!%اه�

لها یeP+ على :�ف ع�
ب ال�ل4ة ال�اك%ة وتقC>3 ال�ل
ل في االن&0ا2ات فإن ع% 2األغل,�ةل3 تف  


مةAل في عالجها ال��  .ال,Cیلة لل%�Aالت ال&ي تف

 �الCولة  أجه ةو��فة في م
اجهة و:�ف الف�اد ال%�&%ل في  وأفXلب�ز أوه-ه ال
��فة تع&,

 ��
ن ال%عارضة ق
^ة، فالغ�ض  أنشcم�  األساسيت ��̂eمالحقة ال%ق 
ال�3A  :انأر م� ال�قا2ة ه

العام وغ��ها  اإلنفاقوم�اس,&ه3 على تPف�- ال��اسات، :%ا أنها تهCف إلى م&ا2عة حالة س
ء اإلدارة في 

  .)2(م� سل4ات اإلدارة

                                           

مHC فعال�ة  ال%ل&قى ال
[Pي ح
ل، مCاخلة 2زای� الهام، م?س�ات ال%!&%ع ال%Cني ودورها في ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه )1(
�ع ̂�ال%P]3 م� ق,ل م0,� القان
ن واألم� اإلن�اني 2!امعة ح���ة ب� ال! ائ�w مAاف�ة ج�ائ3 الف�اد ب�� االتفا�Sات الCول�ة وال&

  .6ص ، 2019��ف�w  7و 26ال! ائ� ی
مي ال�لف -ب
علي
�3دعاء  )2(   .47ع,C ال%!�C، ال%�جع ال�اب`، ص إب�̈ا
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ول�c 2الع
دة إلى واقع األح اب ال��اس�ة في ال! ائ� ن!C ال� ب ال! ائ�w في ال%عارضة 

� إلى ف�ل ال� ب في اس&ق4اب ال%
ا[��P وال%]اه� 2الP اإلشAالفعل�ة م&عCدة  أزمةی&��0 في [

�له لل%�ار:ة في الع%ل�ة االن&0اب�ة، و:-ا دخ
ل ه-ه األح اب في س�ات ع%�` 2عC ان&هاء ضوح&ى مPا

االس&�قاقات االن&0اب�ة م�اش�ة، فال]اه�ة ال� �jة في ال! ائ� هي �اه�ة غ�� مع�وفة وال مق,
لة، وم� 

�w وال��اسي ل��Aل ضعف أح اب ال%عارضة س,�ا في س%اتها االن�قاق ورفg ال�
ار وال0cاء الف


�� ال�ل4ة في ̂cتwCال� ب ال�اك3 أی .  

�Aل عام تع&,� أح اب ال%عارضة في ال! ائ� مbل �h2ة األح اب ال��اس�ة الع��jة 2ع�Cة ع� jو

س�اسة ح �jة في م!ال ال�C  أwن حاولPا ال&ع�ف على عPاص� وج
ان+ dو ، اإلصالحت�ق�` هCف 

ل� نeل إلى ن&�!ة م�Cدة، وه-ا راجع إلى ±�اب س�اسة واض�ة ال%عال3 على م�&
H  فإنPام� الف�اد 


مة أو معارضا،Aار:ا في ال��لة أم� أن:ل ما في األم�  أنبل  كل ح ب س�اسي س
اء :ان م


ن الهCف مPها :�+ A< ج ع� ن4اق ال�%الت االن&0اب�ة ال&ي��� الPاخ, أص
اتم
اجهة الف�اد ال ت0

  .)1(وجل+ مAاس+ س�اس�ة

�اعات ال� �jة الCاخل�ة ف!ل األح اب ل3 ته&3 eملف الف�اد في ال a��
وهPا 2ال-ات ی&3 ت

فاألح اب ال��اس�ة ال! ائ̂�ة  إذن،في ب�ام!ها،  األقل%2
اجهة ف�ادها وال ب
ضع س�اسة مXادة على 

�ح ال%?س�اتي 2اعeاء الPال ب%c&ة في أداء دورها في اس�eال او^ة ح�� أنها ل3 هي مق �&�ارها ح!

�fة P&ر أنها م?س�ة لل
[Pاد ال%!&%ع م� م�� ال
عي ال��اسي ب�� أف�ت�اش� دورها ال�ئ��ي في ن

�ة  C,%2أت?م�  أخ-ت أی� ؛اه&%اما ل&�ق�` ال
حCة ال
[�Pة يال��اس�ة، :%ا أنها ل3 ت
لcاالخ&الف :ف

�ذم ول�� �  .األخ�ق,
ل  لل�
ار وخل` ثقافة :%,Cألل&ف�قة وال&

وس�لة ل&�ق�` ال%eالح ال�Xقة ول�� وس�لة ن�
 تفع�ل معای��  أص��<فXال ع� أنها 

 �A%< ال sا[�ة ال�قة، ل-ل�
ن ال]اه�ة ال� �jة في ال! ائ� 2الeفة ال%&
اجCة عل�ها  أنالC>%قcاآلنت 

�fة لل��اس�ة ت0ل` P&رسة للCل أج�االم%c&ي ت�cعلى ال%%ارسة ال��اس�ة ل mولة  ت�افCاء الPب

  .)2(وال%?س�ات وت�ارب الف�اد

  

  

                                           

  .123ال%�جع ال�اب`، ص ، ال�اج علي بCر الCی� )1(
  .8ص ال%�جع ال�اب`، زای� الهام،  )2(
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  أداء ال��xات ال"�ع�$ة في م�اف�ة الف�اد .2

ال�ع,�ة 3A�2 ال&eاقها به%
م  اإلرادةتعC م?س�ات الع%ل ال!%ع
w تع,��ا ح�h�hا ع� 

��P]ا

ص  األه%�ةوت,Cو ه-ه  ،وت4لعات ال%e0ائ�ة على وجه الPا[` الP%̂رة في ال
ت0&في  أی�م�

 CیCال&الع ��ا م� ق,ل م?س�ات الCولة أو األح اب أ[�� له?الء ال%
ا[��P س
اء :ان تأم� م]اه�]

ال-�A%< w ال%
ا[��P م� [�ح قXا>اه3  األساسيال��اس�ة، وعل�ه ت�eح ال!%|�ات الفXاء 

�� في  وdذاوان�غاالته3، Pة م�  إ[ار:ان< :ل ج%|�ة تf�P%ض ال�جله، فإنه e2فة عامة :ل أالغ

�ك في أداء الCور االج&%اعي وال%Cني :قاعCة عامة ت�اه3 م� خاللها في تفع�ل ص
ر  ال!%|�ات&�ت

  .ال%�ار:ة ال%Cن�ة لل%
ا[��P 2%ا >�اه3 في ت�ق�` الPفع العام ولcافة فfات ال%!&%ع

� م� ال!%|�ات أن إال�bcارس وال%ه&3 2ع%ل الCال،  mأن>الح  ��ا� ال!%ع
w في ال! ائPال

، وذلs م� وأهCافهام� عCم اح&�ام ال�سالة ال��h�hة للع%ل ال!%ع
w  اب&CاءعCیCة، >عاني م� ع
ائ` 

ال�ل4ة و:-ا العCیC م� األح اب ال��اس�ة اح&
اء وت
ج�ه ن�ا�  أجه ةخالل م�اولة العCیC م� 

� م� الع
ائ` أغ�� ال&ي وجCت م�  ألغ�اضال!%|�ات �bcد ال
 اإلدا̂رةجلها، :%ا تعاني م� وج

  .واأل[��ة، ونق; اح&�ا��ة العامل�� في الع%ل ال!%ع
w وقلة ال
سائل وشح ال%
ارد والقان
ن

�قة مPه!�ة >%�A الق
ل ̂4jأنو  �A%< ةCیCات ع^

ر واضح ض%� م�&eه-ه ال��اسة تعاني م� ق

 ��^
�ها في م�&eأساس��، ه%اح:  

  ها ال�ولة��Xان(ة ال&ي ت!Lض}ف ال�  �   للع�ل ال"�ع

Cوف، تع� أه3ال%
ارد ال&ي ت%لcها م?س�ات وج%|�ات لل%!&%ع ال%Cني م�  فc%ا ه
 مع

عالقاته 2اله�fات ال�س%�ة للCولة 2%ا >X%� اس&قالله في  وdدارةال%0&لفة،  2أدوارهم&4ل�ات �Sامه 

الCولة 2قCر ما ی?ث� ذلs سل�ا  إعاناتال&عا[ي معها، ��قCر ما تع&%C م?س�ات ال%!&%ع ال%Cني على 

ال0اص في دع3 ال��:ة  ال�أس%النه في �ل عCم م!ازفة أ[ها، وعل�ه >%PPAا الق
ل على اس&قالل ن�ا

ة، وال
ض|�ة ال�ال�ة لالق&eاد ال
[Pي م� جهة، وال%Pه!�ة ال&ي ی&3 2%ق&Xاها ال&عا[ي مع  
ال!%ع̂


ن م� الeع+ على ه-ه  أخ�H،ال��:ة ال!%ع
^ة م� جهة A< ةفإنه� أك%لال�hام 2%هامها على  األخ�

  .)1(وجه

  

  
                                           

  .125ج علي بCر الCی�، ال%�جع ال�اب`، ص ال�ا )1(
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  ةE�)*األجه!ة   �  ال�LUوق�ا�(ة على الع�ل ال"�ع

>الحm وفي س�اق ال&!�jة ال! ائ̂�ة ¨�%Pة األجه ة ال,��وق�ا[�ة على الع%ل ال!%ع
w، وس!Pه 

 w

ن م�Cودة الس�%ا عCPما ال ی&3 اح&�ام ض
ا�2 الع%ل ال!%عcا ما ت��b: ات�!�ات�في س�اق اس&

ا مbال وخالل م
اع�C ان&0اب�ة سا2قة �ه
ر م�ادرات ال >%�A ح�� ال ح]P وخل4ه مع الع%ل ال��اسي،

ان&0اب�ة  أهCافت�Peفها ال,&ة على أنها م�ادرات ب̂�fة، حاول< تع,fة وت
ج�ه الع%ل ال!%ع
w ل&�ق�` 

  .زائلة، إذ %2!�د ان&هاء ال%
اع�C االن&0اب�ة تP&هي معها الCعا>ة ال&ي رافق< تلs ال%�ادرات

م� الPاح�ة ال�
س�
ل
ج�ة مbال ل��  ألنهاي ال! ائ� هي س��4ة و4��jة فال]اه�ة ال!%ع
^ة ف

�الق�ار، بل  وأص�ابال على ال%!&%ع وال على ال�ل4ة  تأث�� أwلها bجاءت  أك Cفق sم� ذل

 gف 2ع�ة م� [ 
 ألكاد>%�ةالعام  األم�� أكC، ح�� أنف�ه3 إ[اراتهااالن&قادات ألداء ال��:ة ال!%ع̂

ال�Cی� ع� م!&%ع مCني في ال! ائ� :%ا في ال,لCان الع��jة ه
 م� 2اب ن 2أ ال%!&%ع ال%Cني

ة ت&3 2�Aل ل�A< 3 م� 2اب ال0�افة أل إن ؛ال%!از 
ن ال%%ارسات القائ%ة في حقل ال��:ة ال!%ع̂

  .)1(ال,�انات وع�ائg ال%�انCة فق� إصCار:ام��ات ال&لف̂ 
ن م� خالل  وأمامفي الeال
نات  أساسي


ن تا2عة ألح اب س�اس�ة مع�Pة وت&,Pى نف� خ4ابها ال!%| أنك%ا cغال�ا ما ت ��ات في ال! ائ

ال��اسي وتق
م 2ع%ل�ة ال&ع,fة لeال�ها، وه-ا في حC ذاته س,+ :افي ل��
ل دون م�اه%ة ح�h�hة في 

�وع ال%!&%ع القادر على م�ارjة الف�اد إذا 2ق�< ال!%|�ات م!�د ت
ا2ع لألح اب ال��اس�ة�  .بPاء م

� ه-ا ال!%
د أجل  �ه�ت 2عg ال%�اوالت ال!̂�fة م� داخل ال
[� م� ،ي ال%قابلوف�:

: ه&%&ا %2
اجهة �اه�ة ال�ش
ةإ خ; 2ال-:� هPا ج%ع�&�� أع� الع%ل ال!%ع
w في م
اجهة الف�اد و 

على عاتقها  أخ-ت، م� [�ف ص�ف��� وم�ام�� وم%bلي مه� ح�ة 1997في ف,�ای�  تأس�< األولى

ال!%|�ة  أما ن �اه�ة ال�ش
ة في ال! ائ�،أواق&�احات 2� أراء
�Mة ال�أw العام وتقC>3 وت إعالممه%ة 

 Cة فق
  .)2(وهي تع%ل :ف�ع ل%P]%ة ال�فا��ة الCول�ة ،1999في د>�%,�  تأس�<الbان�ة ل%Aاف�ة ال�ش

  ��ق ت�خل ال�"&�ع ال��ني في م�اف�ة الف�اد: ثان(ا

     ���|�ة >%�A أن >ق
م 2ال%هام ال&ال�ةفي حال ت
ف�ت لل%!&%ع ال%Cني ال̂�  :و� ال%?س��ة وال&

في ال&
�Mة االج&%ا�Mة م�  أساس�اتلع+ مP]%ات ال%!&%ع ال%Cني دورا : ال&�t(ة االج&�اt(ة – 1

لف�اد ومع زة ل3�h الP اهة ب�� :افة ش�ائح ال%!&%ع، 2اس&غالل جل ال
سائل لخالل خل` ثقافة مPاهXة 

                                           

  .127- 126 ال%�جع، صنف� ال�اج علي بCر الCی�،  )1(
 .10ص ال%�جع ال�اب`، زای� الهام،  )2( 
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C0ام لغة سهلة قادرة على ال
ص
ل إلى وعي وعقل�ة ال%
ا[� ال���� وقادرة ال%%PAة وjاس& واألدوات

ن ال ی&3 ال&�:�  فق� على ال�4قة ال%bقفة وه
 ما نل%�ه أعلى ت�ف� ه لل�hام بCوره في مAاف�ة الف�اد، و 


jة و:-ا &A%افة ال�eال ��� ثقافة فXح الف�اد ع,̂c&ة ل�م� خالل سعي 2عg ال!%|�ات ال! ائ̂

�ات الbقا��ةال&]اه)1(.  

وjال&الي، ف%P]%ات ال%!&%ع ال%Cني تع&%C على ال!ه
د اإلعالم�ة ال
اسعة ال4Pاق وال&فافها 

� ال%عل
مات ع,� وسائل اإلعالم وا[الع األف�اد عل�ها في س,�ل �ح
ل قXا>ا الف�اد م� خالل ن

jار:ة في م�ار�2ال%
ا[Pة  اإلح�اس&ه وتP%�ة ال&
�Mة وتP%�ة ال3�h ال%PاهXة للف�اد والCفع 2ات!اه ال%

تع%ل وسائل اإلعالم على ال&
�Mة ال%�&%�ة 2قان
ن مAاف�ة  أخ�H وم� جهة  م� جهة، لHC األف�اد

  ال%Ceا�Sة في م?س�ات الCولة م� ^نها تع  أم� شأن ك%ا  ذات الeلة، األخ�H الف�اد والق
ان�� 


ء على ال%?س�ات ال&ي ت0ل
 م� الف�ادXة4ي وتع ،خالل ت�ل�� ال^
�H لل�فا��ة والP اهة في  أول,:

 �  .أن�4&هات���

�وني 2�Aل م?ث� ل%0ا[�ة  اإل[اروت�&C0م في ه-ا &cا̂رة واإلعالم االل
ال,�امج ال�

�
ص الف�اد ،ال!%اه�e02 3یهCعي ل

ات الCی�Pة وال̂�اض�ة والف�Pة ل&ق
م  ،ورفع درجة الPوتفع�ل الق

  .)2(بCورها في م
اجهة الف�اد

فإن أمام ال%!&%ع ال%Cني دورًا أساس�ًا في خل` ثقافة مPاهXة للف�اد ومع زة ل3�h  ،وعل�ه

الP اهة ب�� :افة ش�ائح ال%!&%ع 2اس&غالل :افة ال
سائل والفعال�ات، وأن ال ی&3 ال&�:�  فق� على 

wا[� العاد
 أنلها إذ  ؛ال�4قة ال%bقفة والقادرة على ال&�ل�ل والPقاش في صاالت مغلقة 2ع�Cا ع� ال%

تلع+ دورا في رفع ال
عي العام ح
ل تف�ي �اه�ة الف�اد وآثارها على ال%!&%ع م� خالل ال�hام بCور 


ميAة للف�اد ال�XاهP%3 ال�hة ال�%Pة وت�M
  .)3(إعالمي واسع وم�&%� في س,�ل ال&

                                           

�ج، : ال%!&%ع ال%Cني في ال&P%�ة ال%�ل�ة 2ال! ائ� رع,C الالوw ع,C ال�الم، دو  )1(̂��ج ب
ع̂jالی&ي ال%��لة و
دراسة م�Cان�ة ل
  .91، ص2011، 2010، ال! ائ� ة ل�Pل شهادة ال%اج�&�� في العل
م ال��اس�ة والعالقات الCول�ة، جامعة ورقلة،م-:�ة مقCم

 - ال,�ل%ان ن%
ذجا–ال
[�Pة ل%Aاف�ة الف�اد دراسة ت�ل�ل�ة  اإلس&�ات�!�ة آل�اتراشC ع,C الع̂  ، دور ال�eافة في ت3�MC تPف�-  )2(
�، اإلدا̂رةالcل�ة ال&ق�Pة �Pلل C21ص ،2010اد، 2غ.  

)3( Cاش�مAاف�ة الف�اد  -̂ز� العابCی� لع4ار، إش�اك ال%!&%ع ال%Cني في تفع�ل ثقافة ال&wCe للف�اد وdرساء م�ادª ال�3A ال
�ع ال! ائ�w  ال%ل&قى ال
[Pي ح
لن%
ذجا، مCاخلة 2̂�ال%P]3 م� ق,ل مHC فعال�ة مAاف�ة ج�ائ3 الف�اد ب�� االتفا�Sات الCول�ة وال&

 � .9، ص2019��ف�w  7و 26ال! ائ� ی
مي ال�لف - القان
ن واألم� اإلن�اني 2!امعة ح���ة ب� ب
عليم0,
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2 -�Lة وال&أثKUغ� وال&عsغ� م�: الXلها أن تلع+ دورا مه%ا 2ال �A%<  اراأجل�و ق
ان�� أ تإق�ار ق

� ال%عل
مات ح
ل قXا>ا الف�اد وdق�ار  ةن]%أأو �Pمة وم4ال,&ها ب
Aغ� على ال�Xم� خالل ال


مات والXغ� م�Aامج إصالح�ة على ال��jو �تPف�- أجل  ق
ان�� م�Cدة أو ال%�ادرة إلى ع�ض تCاب�


مي في األداء ال%?س�اتي أو في الC0مات العامة وال%�ا̂رعAامج لإلصالح ال��  .ب

م�ار:ة ال%!&%ع ال%Cني في مAاف�ة الف�اد وال
قا>ة مPه : ال�%ارxة في سN الق�انNL وال&%�$عات - 3

>!+ ت�!�ع م�ار:ة ال%!&%ع ال%Cني في "  :ال&ي تP; على، 06/01م� القان
ن  15ك�س&ه ال%ادة 

  :ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه ب&Cاب�� مbل

 ادCة وت�����ة 2%0ا إع 
̂j�� الف�اد على ال%!&%عب�امج تعل�%�ة وت].  

 م�ة
  .اع&%اد ال�فا��ة في :� �ة ات0اذ الق�ار وم�ار:ة ال%
ا[��P في ت���� ال�?ون الع%

  مة�
ل على ال%عل
مات ال%&علقة 2الف�اد مع م�اعاة حeر م� ال�
>%�A وسائل اإلعالم وال!%ه

 .)1(م وح�اد القXاءال
[Pي والP]ام العا األم�و:-ا مق&�Xات  األش0اصال��اة ال0اصة و:�امة 


مة  وال&أث��في الXغ�  أساس�اتلع+ مP]%ات ال%!&%ع ال%Cني دورا >%�A أن  وjه-اAعلى ال�

مP]%ات ال%!&%ع ال%Cني في ال! ائ� على  ق
ان�� م�Cدة وال%�ار:ة في سPها، :%ا تع%ل 2إق�ار

مAاف�ة الف�اد أو  ال%�ار:ة في صPع الق�ار م� خالل تقC>3 مق&�حات م�ا̂رع الق
ان�� ال&ي ت0;

  .الق
ان�� ال&ي تع ز اس&قالل�ة اله�fات ال
قائ�ة

ی&!لى دور مP]%ات ال%!&%ع ال%Cني م� خالل ال�قا2ة وال&ق��3 لcافة : فsح م�ارسات الف�اد - 3

ال&قا̂ر� ال0اصة %2�ا�Sة تPف�- ال�40 واالس&�ات�!�ات  وdعCادأع%ال الق4اع العام وال0اص في الCولة 

- الق
ان�� واالتفا�Sات ال&ي تeادق عل�ها ال�الد وم� ض%Pها م�&
H تPف�- االتفا�Sة الCول�ة وم�&
H تPف�

� ال&قا̂ر� ال&ي تعCها إلى ال�أw العام ��ف ع� م
[� الف�اد وال%ف�Cی� ونA< اف�ة الف�اد، :%اA%ل

أجل  ال%�&%� م�وال!هات ال%�ل�ة والCول�ة ال%ع�Pة ل%Aاف�ة الف�اد، 2اإلضافة إلى ال%4ال�ة والXغ� 

  .)2(تفع�ل ال%�اءلة وال%�اس�ة

خاصة لفXح  اإلعالمعلى وسائل  أ>Xات�تc  جه
د ال%!&%ع ال%Cني في مAاف�ة الف�اد و 

ج�ائ3 الف�اد وال
ص
ل إلى ال%عل
مة و:�ف ال�&ار عPها ح�� تع%ل على :�ف ال%&
ر[�� في 


مة، وفي ه-ا ال��اق �ل< فXائح ا أجه ةقXا>اه وت�هل Aالخ&الس ال�
والف�اد خالل الف&�ة  األم

                                           

  .ال%&عل` 2ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه 01/ 06م� القان
ن  15ال%ادة  )1(
  .91ع,C الالوw ع,C ال�الم، ال%�جع ال�اب`، ص  )2(
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ك  األخ��ةP,ا>ا اخ&الس الXت ق�
صا، :%ا تف!eخ Cائ�ت��4� على صف�ات ال�eف ع%
ما وال!

�S%ة ال%,لغ م�ل ض!ة :,��ة في ال! ائ� وقCرت  أحCث<ق�Xة ال,sP ال
[Pي ال! ائ�w وال&ي  وأه%ها

 "فة�بsP ال0ل" ة الق�ن ال%ع�وفة 2ق�Xة إلى ف��X 2اإلضافة ،مل�ار دیPار ج ائ�w  30 ب خ&الساال

  .وه-ا 2اع&�اف م�امي ال,sP ،مل�
ن دوالر 800وال-w س,+ ل
حCه خ�ائ� في حCود 

وال&ي قCرت �S%&ها ب  "ع,C ال�ح%ان عاش
ر"ك%ا تXاف إلى قائ%ة االخ&السات ق�Xة 

3200  �ق4اع العCالة نف�ه م� نه ل3 >�ل3 أمل�ار سP&�3 م� ال,sP ال
[Pي ال! ائ�w، وال!Cی� 2ال-:

sاة في ذلXم� الق CیCر� الع
  .)1(قXا>ا ال�ش
ة والف�اد 2عC ت

2ال��Pة  أما ،ه-ا 2ال��Pة إلى فXح وتع̂�ة الف�اد 2ال4̂�قة ال%�اش�ة ل%P]%ات ال%!&%ع ال%Cني 

� ال%عل
مات وال,�انات والCراسات � واإلعالناتإلى ال4̂�قة الغ�� م�اش�ة ت&3 م� خالل ن

eوت&�ع  2اإلضافة ائ�ات،واإلح Cج�هات اآلراءإلى رص
  .وال&

م� خالل بPاء ش�Aات إقل�%�ة : االس&فادة مN ال�UXات ال��ل(ة وال�ول(ة في م"ال م�اف�ة الف�اد.4


مي في األداء واالس&فادة م� ت!ارب الCول ال&ي حقق< Aهل ال��وم�ل�ة ودول�ة ل%Aاف�ة الف�اد وال&

  .ن!احات في ه-ا ال%!ال

&قC>3 ن
ع م� ال�%ا>ة لل%
ا[��P س
اًء أولsf بوذلs : ال��اع�ة القان�ن(ة والل"�ء إلى القsاء ��lتق.5

 sوذل ،Hن لألذ
ال-ی� >قع
ن ض�ا>ا للف�اد أو ال-ی� >ق
م
ن 2فXح الف�اد وال%ف�Cی� ال-ی� قC ی&ع�ض


رات القان
ن�ة له3 أو رفع الCعاوH له3 أو ال&�افع عPه3 أم�P%3 ال<Cال%�اك3، :%ا >!+ أن  امإما ب&ق

ت�فع مP]%ات ال%!&%ع ال%Cني الCعاوH للقXاء ضC ال!هات ال&ي ت&أكC م� ف�ادها 2اع&�ارها مع�Pة 

  .2ال�فا� على حق
ق ال%!&%ع ومeال�ه


ء على م�,�ات ودوافع الف�اد داخل الق4اع : إع�اد ال�راسات وال)��ث.6Xوال&ي م� خاللها ت�ل� ال

الخ، ...مbل ال,��وق�ا[�ة وازدواج�ة االخ&eاصات وم�&
H األج
ر وال%Aافfاتالعام والق4اع ال0اص 

�ها وت�Cیbها م�^
�عات والل
ائح بهCف ت4̂�� فعال�ة في ال�C م� أجل  ودراسة ال&bح أك�eأن ت

�ع ال%�لي واالتفا�Sات الCول�ة ال&ي صادق< عل�ها̂�الCول  الف�اد و�
اه�ه وأسال��ه، وj%ا ی
ائ3 ب�� ال&

  )2( .لى رأسها االتفا�Sة الCول�ة ل%Aاف�ة الف�ادوع

                                           

  .12ال%�جع ال�اب`، ص زای� الهام،  )1(
  .91ع,C الالوw ع,C ال�الم، ال%�جع ال�اب`، ص  )2(
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م]اه� تعاون ال%!&%ع ال%Cني في مAاف�ة  إن :&-�$� وتEفL| خ-� ل��اف�ة الف�ادال&عاون ل.7

إقامة ش�اكة ب�� ه�fات مAاف�ة الف�اد وال%!&%ع ، غ�� انه >%�A تق��%ها إلى أوجهالف�اد لها عCة 

  .ة للCولة وال%!&%ع ال%Cني في مAاف�ة الف�ادال%Cني وdقامة ش�اكة ب�� اله�fات ال�س%�

إن العالقة ب�� ه�fات : إقامة ش�اكة بNL هKLات م�اف�ة الف�اد وال�"&�ع ال��ني ل��اف�ة الف�اد.8


^ة وال&ي تCPرج %P&امل�ة إلن!اح الع%ل�ة الcني هي عالقة تC%اف�ة الف�اد وم?س�ات ال%!&%ع الAم

ح�� ت&�ع+ ه-ه العالقة ل&3X ت�&ها عCة م!االت  �اد، ت�< م]ل&ها إس&�ات�!�ة مAاف�ة الف

  :)1(أه%ها

  .اح&�ام ال�Cود القان
ن�ة وال
�� �ة لCور :ل جهة م� ال!هات ال%ع�Pة A%2اف�ة الف�اد-  

�ع،  - ̂�>%�A  فال ؛ورس3 ال��اسات، وصPع الق�ارات واالرتقاء 2الع%ل ال%?س�ي ال%�ار:ة في ال&

%!&%ع ال%Cني مع اله�fات ال%&ee0ة في مAاف�ة الف�اد ع� [̂�` مAاف�ة الف�اد دون ش�اكة ال

�اكة ب�� الق4اعات ال%0&لفة لل%!&%ع �تع̂   ال%�ار:ة وال�قا2ة ال�ع,�ة، ودع3 وتع̂   ال&�الفات وال

  .وdش�اك الق4اع ال0اص واإلعالم

� م� ال&�C>ات، وه
 أم� ی&4ل+ ال�فا� على  - �bcالف�اد ت0ل` ال ��ف ع� م]اهcر الCeة م�س̂

  .ال%عل
مة

�ف ع� م]اه�  ه�fات مAاف�ة الف�ادرفع مCeا�Sة  - cا±�ة في ال�لHC مP]%ات ال%!&%ع ال%Cني ال

�ورة إلى م�اس�ة ال%ف�Cی� والفاسCی� عCP 2أن  الف�ادXي 2الXف تف
ال%عل
مات ال&ي س&قCمها س

القCرة على الP!اة 2أفعاله3 وان  الفاسCی� لCیه23أن  ال&�ق� م� ص�ة ال%عل
مات، ألن هPاك ثقافة سائCة

�اء وت�ق�` الPف
ذ ال��اسي واالق&eادw واالج&%اعي، bئ��ي لل��  وأنه3الف�اد ه
 ال4̂�` ال�bcق ال
ف

  .م� الق
اعC القان
ن�ة

ت��P` الع%ل ���2 ال ی&�,+ في تCاخل وتقا[ع الخ&eاصات األجه ة العامة العاملة في مAاف�ة  - 

  .Cنيالف�اد مع ال%!&%ع ال%

ت�عى مP]%ات  :إقامة ش�اكة بNL الهKLات ال�س�(ة لل�ولة مع ال�"&�ع ال��ني في م�اف�ة الف�اد.9

ال%!&%ع ال%Cني ل
ضع خ4ة ع%ل إس&�ات�!�ة قابلة لل&Pف�-، ت&eل 2أه3 م
اض�ع ن�ا[اتها مع اله�fات 


 ال&الي�Pولة على الCس%�ة لل�  :ال

                                           

ال%HC&P الع�jي الس&�داد األم
ال، لCPن، ال%%لcة ال%&�Cة،  ،"دور ال%!&%ع ال%Cني في اس&�داد األم
ال" ، ال4
ق م�ي الCی�  )1( 
  .6، ص2013
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ن أدوات  ،اس&قالل�ة األجه ة األم�Pة وال���bة %انی�Pغي أن ت&!ه ال%P]%ات ال%Cن�ة إلى ض - c���2 ت

�|�ة وال�ق
�Sة لX%ان ̂�ف�Pة م�ایCة خاضعة لل%�اءلة وال&ف&�� وال%&ا2عة م� ق,ل أجه ة ال�قا2ة ال&

ولل��ل
لة دون  ،اس&�عاد ل!
ء ه-ه األجه ة الس&C0ام ال
سائل وال4�ق ال%��مة أثPاء تأد>ة واج�اتها


ع ه-ه األجهXةخ�Mال��اس�ة واالج&%ا �
   . ة للXغ

�ا�  - Pة ول&ع%�%ها في ج%�ع م!االت ال��� آل�ات ال�فا^
سعى مP]%ات ال%!&%ع ال%Cني واألهلي ل&4


مي مPه وال0اص، م� خالل ح
س�ة ج%�ع اإلج�اءات اإلدا̂رة �A%< ���2 ل!هاز ال�قا2ة Aالعام ال�

�ا[ات ال%�اس,�ة في م�اف` وال%�اس�ة وغ��ه م� اله�fات ذات الeلة ت&�ع العPل�ات اإلدا̂رة وال%

الع%ل، ف
ر أداء أw إج�اء م%ا ی
ف� ف�ص :,��ة وغ�� م�Cودة لل%�اجعة ال�
م�ة العامة وت
ف�� جه
د 


مة (الفاح��e وجه
د م%bلي وزارة ال%ال�ة والC0مة ال%Cن�ة، وت�!�ع الع%ل وف` ما ت�%ى A2ال�

�ون�ة&cاإلل.(  

�H 2الع%ل على ق,
ل وضع م�bاق ش�ف ی&ع - ,cائ�ة الXف�->ة والقP&ادات ال�hع�� وال����ه ال% Cه

sال&4,�` الع%لي ل-لjال%�اس�ة وال%�اءلة و ªة وم�اد���|�ة وال��اس�ة والقXائ�ة  ،ال�فا̂�فاإلرادة ال&

Cا[ي رش��  . هي ال%Cخل إلقامة ح3A د>%ق

 - 

رة م�&%�ة ل&ق��3 م�&̂e2 نيC%ات ال%!&%ع ال%[Pر مقارنة 2أسعار ال�لع سعى م
ات األج

�|�ة وال&Pف�->ة لCفع روات+ وأج
ر̂�:ا��ة   وم�&
^ات ال&30X وتقC>3 ال&
ص�ات لل�ل4&�� ال&

  .ت?دw إلى ال�C م� اح&�اجات ال%
�ف الع%
مي ال-w تCفع 2ه األح
ال لل�ش
ة واالخ&الس, لل%|��ة

�ة لإلدارة واالس&C0ام ال%ف�� إلج�اءات ع%ل مP]%ات ال%!&%ع ال%Cني على عقلPة ال�ل4ة ال&قCی - ̂

 �
مي في الع%ل اإلدارw م� ال&Aخل ال�C&ائيال
��ف العeات والPات وال&ع���S.  

, ال%4ال�ة ال%�&%�ة 2إع4اء ال�eافة واإلعالم ح̂�ة تامة في ال&ع,�� ع� حق
ق ال%
ا[� وال%!&%ع - 

� عPه ���2 تل& م ال%Ceا�Sة وال��hقةواس&�عاب وسائل اإلعالم لCورها ال%�?ول في م�ا�Sة ما تع,)1(. 

 ه-ه ف,
سع األم
ال اس&�داد جه
د دع3 في م&عCدة أدوارا تلع+ أن ت�&�4ع ال%Cني ال%!&%ع مP]%ات- 

ادة ال��� ذلs في 2%ا األم
ال اس&�داد في م&�ایPة تلع+ أدورا أن ال%P]%ات  ال&أی�C وح�C ال
عي، و̂ز

3<Cع3، وتقCال C^ةال% ال�ل4ات وت و�Pمات ع
 القXائ�ة الCعاوH  م&ا2عة و:-لs ال%,ّلغ��، وت�CیC 2ال%عل

                                           

 .11ص ̂ز� العابCی� لع4ار، ال%�جع ال�اب`،  )1( 
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 األم
ال ت&�ع أن >عي أن ال%Cني ال%!&%ع على >!+ ذلs، م� ال�غ3 وعلى. األم
ال اس&�داد ل%�اش�ة


مات ع%ل ه
 ومeادرتها وdعادتها وت!%�CهاA1(األساس في ال�(.   

  �اف�ة ج�ائ� الف�اددور اإلعالم �xل-ة رقاب(ة في م :الف�ع ال`اني

>قCe بها ج%�ع ال
سائل واألدوات ال&ي تPقل إلى ال!%اه�� ال%&ل�hة وما >!�w م� ح
لها ع� 

� وت&!�C في اإلذاعة وال&لف̂ 
ن وال�eف وال%!الت والc&+ وال��P%ا واإلعالن eال�%ع وال� `�̂]

� في مAاف�ة وال
قا>ة م� ل
سائل اإلعالم دور :,فث� في ش�e0ة وأفcار وات!اهات ال%&لقي، ? وهي ت�

�ة، ولعل م� األس�اب ̂eات ال�%|�ة ال�
Pن الق

ن ذلs م� خالل اإلذاعة وال&لف̂ A^ائ3 الف�اد، و�ج

والCوافع االج&%ا�Mة للف�اد ضعف ال�ع
ر �h2%ة الف�د وأه%�&ه في ال%!&%ع وضعف ال�ع
ر االن&%اء 

 

ل على ال��hقي لل,لC، وم� الCوافع الCی�Pة للف�اد ضعف الeاد>ة ال�e&وافع االقCي، وم� الPیCازع ال

 H��قة، وم� الCوافع اإلعالم�ة والbقا��ة االنف&اح اإلعالمي والbقافي على الbقافات األخ̂] wال 2أ
األم

وال&ع�ض ل%Xام�� إعالم�ة ال&ي قC ت�!ع على ال3�h ال�ل,�ة في ال%!&%ع، وم� الCوافع األم�Pة 

�cء على ضعف األجه ة واآلل�ات لل
Xن دور اإلعالم في ت�ل�� ال
A< ا-Aی�، وهCف ع� ال%ف�

 sم��، ل-ل��ها ح&ى ی&�� لل�ل4ات األم�Pة :�ف األدلة والg�h على ال%!^
eائ3 وت&�عها وت�ال!

البC على وسائل اإلعالم أن تXع ت�:� ها على مAاف�ة الف�اد ع� [̂�` وضع حe; مbAفة وثا2ة 

  .)2(في ب�ام!ها وم440اتها

�$ة وال�یE(ة في ال�قاlة مN ج�ائ� الف�اد :�ع ال`ال'الفD�&دور ال�\س�ات ال  

ة وال!امعة دور مه3 في ال&��jة وتعل�3 ال&الم�-  
تلع+ ال%Cارس االب&Cائ�ة وال%&
س4ة والbان̂

�فة والP̂ هة وال!%�لة وال��Pة ومAارم األخالق، ولقC زادت م�?ول�ة ه-ه ال%?س�ات ̂�ال3�h واألخالق ال

� وال%�&%� في ال�الد وال|�اد مع �&P%ادة الف�اد ال ، ع� )ال&عل�3 في الeغ� :Pق� على ال�!�(̂ز

�` ال%?ت%�ات وال%C&P>ات والCPوات واأل>ام الCراس�ة والCروس، وتلق�Pه3 الع,� ال�ام�ة والعال�ة وت�س�خ ̂]

  .)3�S)3 األخالق

                                           

 .6ص ال%�جع ال�اب`، م�ي الCی� ال4
ق،  )1( 
)2( ،Cش���w، اب&هال جاس3 ال%�م!لة م�:  2ابل للCراسات ، "اإلعالم في مAاف�ة الف�اد الع�اق أن%
ذجا دور وسائل"حات3 بCی
w ال

 .283 –273، ص 2016، واآلداب، إصCار خاص 2ال%?ت%� ال
[Pي للعل
م 4ال%!لC الbاني، العCد اإلن�ان�ة 
مHC فعال�ة  ل
[Pي ح
لال%ل&قى ا، مCاخلة 2نعاس ح% ة، دور اله�fات ال�س%�ة وغ�� رس%�ة 2ال! ائ� في م!ال مAاف�ة الف�اد )3(

 w��ع ال! ائ̂�ال%P]3 م� ق,ل م0,� القان
ن واألم� اإلن�اني 2!امعة ح���ة ب� مAاف�ة ج�ائ3 الف�اد ب�� االتفا�Sات الCول�ة وال&
 .8، ص2019��ف�w  7و 26ال! ائ� ی
مي ال�لف -ب
علي
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�$ة في م�اف�ة الف�اد: أوالD�&دور ال�\س�ات ال  

��ة أه%�ة  إن�ال%?س�ات ال&عل�%�ة في تع̂   ال3�h اإلن�ان�ة، فهي b%2ا2ة القالع نCرك ج�Cا ال%ع

�fة االج&%ا�Mة وتa�hb ال4ل�ة على مفه
م الP اهة، وم� هPا >أتي دور P&ورها في ع%ل�ة الCم ب
ال&ي تق

�اكة مع م?س�ات ال%!&%ع ال%Cني وال%P]%ات اإلقل�%�ة وا�لCول�ة ال%ع�Pة وزارة ال&��jة وال&عل�3 2ال

 ،2قXا>ا ال�فا��ة ومAاف�ة الف�اد إلدماج أخال�Sات ال&��jة على ثقافة الP اهة في ال%Pاهج ال%Cرس�ة

� ال%Pاهج الCراس�ة^

صًا وأن ال
زارة أعلP< م?خ�ًا ع� خ4ة ل&4eخ.  

  Pة على ثقافة ال�j�اهة، رj%ا :ان م� ال%Pاس+ اق&�اح آل�ة فعالة إل>!اد مPهج ومق�ر عل%ي لل&

���2 یCَّرس على م�&
H ال%Cارس الbان
^ة وال!امعات، ف&
�Mة ال4ل�ة 3�h2 الP اهة وال�فا��ة وتĈر,ه3 

على م%ارس&ه إن%ا >أتي في س�اق تع̂   ه-ه ال3�h في نف
س ال��اب 2اع&�اره3 الق
ة ال%?ث�ة والفاعلة 

  .في ال%!&%ع

  Eاء ثقافة الE!اهةبم�اه�ة ال&�D(ة وال&عل(� في  .1


^ة(ال جCال ال�
م ح
ل أه%�ة ال&عل�3 j�في ح�اة ) 2%عPاه ال
اسع م� خالل ال%?س�ة ال&

اإلن�ان 2اع&�اره حقا أساس�ا م� حق
ق اإلن�ان ف%ع تقCم ال%!&%ع وت4
ره، ت4
ر االه&%ام %2
ض
ع 


را ال&عل�3 لل!%�ع، ف%bال ل3 >عC ال&عل�3 م�ePا على ال-:
ر دون اإلناث :%ا :ان سا2قا، ول3 >eم� Cع

2فfات دون أخ�H، بل أص�ح م&احا لل!%�ع وتلع+ الCولة في ه-ا ال%!ال دورا هاما م� خالل جعل 

ت�!�ع أجل  ال&عل�3 إل ام�ا، على األقل في ال%�حلة ال%Cرس�ة األولى، إضافة إلى جعله م!ان�ا م�

�قة ال
ح�Cة لل0ال; م� الفfات الفق��ة وال%ه%�ة على ال&
جه ن�
 ال&عل3، ال-w ه
 2ال��Pة له3 ال4̂


ها وت4
رها%Pا لCج wور�  .)1(الفق�، :%ا انه 2ال��Pة للCول ض

� إلى ح!3 ال&�C>ات ال&ي ت
اجه ال&��jة على ثقافة الP اهة في عال%Pا الع�jي ب
جه عام، [Pال��

�sA أصاًل في جCوH ال�Cی� عPها، إذ م ال4ل�ة < Cًا م� ال�0ال، بل وقj�فإن ال�عg >ع&,�ها ض


ا على ثقافة الف�اد، أوj�� ال
عيما الفائCة أن  مفا¨�3 مbل الف�اد والP اهة، وه3 قC عاش
ا وت�Pفي  ن

ب�fة م
غلة في الف�اد؟، ث3 أل�� ه?الء الفاسCون ه3 أولsf ال-ی� ت0�ج
ا م� ال%Cارس ورj%ا م� أرقى 

  .�ات ال%!&%ع ال%Cني؟ال!امعات وه3 م� ال�4قة العل�ا في الق4اع�� العام وال0اص، أو ح&ى م?س

                                           

)1(  wخ، الف�اد اإلدار��، أ[�وحة مقCمة "ن�
 بPاء ن%
ذج تP]�%ي" ,ل مAاف�&ه أن%ا[ه، وأس�ا2ه وس: خالC ب� ع,C ال�ح%ان آل ال
a<راسات العل�ا، جامعة ناCم اإلدا̂رة، :ل�ة ال

ل على د:&
راه الفل�فة في العل
م األم�Pة، ق�3 العلeة،  لل��Pم األم
الع��jة للعل

  .87- 82م، ص  2007- هـ 1428 ،ال̂�اض
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� ثقافة الP اهة في فXاءنا ال&عل�%ي، �
ل�اتPا ت!اه نfا م4لقًا ع� م�Pال&�اؤالت ال�ا2قة ال تعف�

ال&ي ال ت0& ل فق� في ال%�اف]ة على ال%ال العام، »  ال%
ا[Pة الeال�ة «إن :Pا ن?م� ح�hقة 2%فه
م 


�jة وال
اس4ة على ال%ال العام، وال4ائ �ة وdن%ا في م�ارjة :افة مالمح الف�اد ال%&%bلة في ال%��


ل�ة وعCم وضع ال�جل ال%Pاس+ f�%ذ واإله%ال في ال
والع��Sة وت و^� األوراق ال�س%�ة واس&غالل الPف

sوما إلى ذل �A�%اف ال�eع� الع%ل واالن �
ل�ة وال&أخf�%م اإلح�اس 2الCاس+ وعP%ان الA%في ال.  

� إلى��
^ًا ما >Aفي إل>!اد ما  ما >قل` ه
 األرقام ال&ي تPي سj�أن الف�اد یهCر في العال3 الع

مل�
ن ف�صة ع%ل، وأن �S%ة األم
ال ال%هCورة في م!ال غ��ل األم
ال عال%�ًا بلغ<  21ال >قل ع� 

 
وه-ه األم
ال تcفي الن&�ال مل�ار )  2012(مل�ار دوالر ��2+ أرقام صCPوق الPقC الCولي  500ن�

ادة معCالت ال�4الة واألم�ة م� جهة، وان0فاض إن�ان في العال3 م�  خ� الفق�، مع األخ- 2االع&�ار ̂ز

 . )1(جهة أخ�H  نفقات ال&عل�3 وال�eة واإلسAان والbقافة في ال,لCان الع��jة م�

 
� أه%�ة ال&عل�3 على ت و^C الف�د 2ال%عارف، بل ت داد أه%�ة ال&عل�3 ودوره في ن%e&ك%ا ال تق

̂راض األ[فال، ( م� خالل قCرة ال%?س�ات ال&عل�%�ة �%2&
^اتها ال%0&لفة  ال%!&%عات وت4
رها،

� م� ال3�h وتP%�&ها، مbل الP اهة وال%�اواة والعCالة االج&%ا�Mة ) ال%Cارس، ال!امعات�bcس ال�على غ


ل�ة ومAاف�ة الف�ادf�%وال�� 2ال.  


ن ج ءا م� جهC أوسع ،وjال&اليA< ات >!+ أن�Sل&���� ال�اك%�ة وتقل�ل  فإن تعل�3 األخال

الف�اد وفي ه-ا اإل[ار >!+ أن >�eل األ[فال على ب�fة تعل�%�ة مPاس�ة وPjاءة، ل�&عل%
ا �S%ة 


نها، ت�ه3 في ت��Aل ,�&A< ات ال&ي�S3 واألخال�hم ه3 قادة ال%�&ق,ل وال
الP اهة، ف��اب ال�

� في مAاف�ة الف�اد�,: Cإلى ح Cاته3 وال&ي ت�اع�e0ش.  

ال%Cارس واله�fات ال&Ĉر��ة ف�ها بلع+ دور رئ��ي إلى جان+ األس�ة وال%!&%ع في تعل�3 وتق
م 

3�S الP اهة والCeق واألمانة، وال&ع�ف على أشAال الف�اد ال%0&لفة و:� �ة م�ارj&ها على :افة 


w في ال%!j�&%عات األصعCة و^أتي ه-ا الCور ال%ه3 لل%Cرسة ان4القا م� م
قع ال%Cرسة في الP]ام ال&

� م�احل ح�اته أه%�ة على ت�CیC ش�e0&هbد في أك�  .)2(ال%عاص�ة وم� تCخلها ل&��jة الف

                                           


ة ع,C الع]�3، الف�اد )1(�م�:  ، 32ألس�اب وال&Cا�Mات و[�ق ال%عال!ة، :�اسات إس&�ات�!�ة، العCد ا: دمحم ج%ال م]ل
م، ون
  .23- 22، ص 2000 ،ال0ل�ج للCراسات اإلس&�ات�!�ة، لCPن

  .87- 82ص ال%�جع ال�اب`،  ،خالC ب� ع,C ال�ح%ان آل ال��خ )2(
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واع&�افا بCور ال%Cرسة في بPاء 3�S صال�ة ل&���C ص�ح ال,Pاء االج&%اعي ال�ل�3 وال%&4
ر، 

Cن على تأك�
bون وال�اح�c3 األساس�ة2أن  ذه+ ال%ف�hرساء الdا[�ة و�
ن لل%!&%ع م�ه ت�ق�` الC>%ق


^ةj��، ب&�ق�` الC>%ق�ا[�ة في ال%?س�ة ال&عل�%�ة ال&�,: C1(إلى ح(.  

تع̂   3�S الP اهة >�&اج إلى تcافل جه
د م� ج%�ع األ[�اف م� ال,�< إلى ال%Cرسة إلى  وdن

 �bام أك[Pجات ه-ا ال�
w، وألن م0j�� فfات ال%!&%ع تأث�ا 2الP]ام ال&bة أكfال%!&%ع، 2اع&�ار ه-ه الف

في تP%�ة ال%!&%ع وم�&ق,له، ذلs م� خالل انعAاس ما ی&عل%
نه على تعامله3 مع قXا>اه3  تأث��ا،

ال
ص
ل إلى ت�ق�` ذلs ال,C م� تX%�� عCد م� ال3�h ال%PاهXة للف�اد أجل  وقXا>ا م!&%عه3 وم�

وdشاعة  إضافة إلى 3�S ال%�اف]ة على ال%ال العام ون,- :ل أشAال الف�اد 2%ا ف�ها ال
سا[ة وال%��
�jة

�fة ی&X%� ما >أتيP&نامج خاص 2ال�  :أه%�ة اإل2الغ ع� الفاسCی�، إضافة إلى ب


مة الف�اد م� ح�� أشAاله  -1[P%jاهة و Pمة ال
[P%2 ارسC%اب في ال��تع̂�a الفfة الPاشfة م� ال

%� وأس�ا2ه ون&ائ!ه، وس,ل مAاف�&ه وال�C مPه و^%�A ال�hام ب-لs م� خالل إدراج ه-ه ال%فا¨�3 ض

  .ال%Pهاج ال%Cرسي لل&��jة ال%Cن�ة مbال

أه%�ة تع
^C الPاشئ على اح&�ام الق
ان�� واألن]%ة، واح&�ام االخ&الف في ال�أw وأسل
ب ال��اة،  -2


ل�ة أفعاله3 وع
اق,هاfوتق,ل ه-ه االخ&الفات، وت�%ل م�.  

� رفع وعي ق4اع ال��اب في ال!امعات 2قXا>ا الف�اد م� خالل رفع قCرة ال -3 
!امعات على ت4̂

ب�امج م&ee0ة في :� �ة بPاء ن]ام ن اهة و[Pي، وال&ع̂�a 2%فا¨�3 الP اهة وال%�اءلة وال�فا��ة، 

  .وال&ع̂�a 2%فه
م الف�اد وم0ا[�ه وآثاره ون&ائ!ه وس,ل مAاف�&ه

� قCرة ال%عل%�� على إدخال مفا¨�3 مAاف�ة الف�اد في الع%ل�ة ال&عل�%�ة، م� خالل تĈر, -4^
ه3 ت4

على االس&عانة به-ه ال%فا¨�3 2�Aل ی&cامل مع أسال�+ ال&عل�3 ال&ي >�&C0م
نها في تقC>3 دروسه3 

  .وم�اض�اته3


ل ال�اح��b، ومP]%ات ال%!&%ع ال%Cني،  -5eة الف�اد، وت�ه�ل ح�� ال
عي ال%!&%عي ضC �اه�ن


رات وال%
اد �P%ارس وال!امعات، على الC%عوالق4اع�� العام وال0اص، وال
  .ال%&
ف�ة ح
ل ه-ا ال%
ض

ت�!�ع ال4ل�ة خاصة في ال%�حلة ال!ام|�ة على :&ا2ة أ�2اث ودراسات ذات عالقة 2الف�اد  -6

  )2( .ومAاف�&ه ذلs م� خالل ت
ف�� الCع3 له3 ض%� اإلمAان�ات ال%&احة

                                           

  . 5م�ار:�ة تقي، ال%�جع ال�اب`، ص  )1(
  .87ص ال%�جع ال�اب`،  ،خالC ب� ع,C ال�ح%ان آل ال��خ )2(
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ة في م?س�ات ال&عل�3 ال%0&لفة في غ�س 3�S الP اهة،          
̂j�وم� هPا ت&Xح أه%�ة الع%ل�ة ال&

ن ه-ه ال3�h ت?س� الفfة ال�ا2ة لل0�وج إلى م!&%ع الع%ل وال%ع�فة، فإذا تعل%< ه-ه وdارjة الف�اد وم�

وتع̂   ال3�h واألخالق،  الفfة وأن�f< على أس� ص���ة وسل�%ة مع اح&�ام القان
ن، وتقCی� ال%!&%ع،


ن م� أه3 ض%انات وج
د ح3A سل�3c&1(فإنها س(.  

2. Bل�� ال-فلال��رسة ودورها في ت%�ل ن �)vام ال  

>ع&%C دور ال%Cرسة في بPاء 3�S صال�ة لHC ال4فل، على م!%
عة ال3�h االج&%ا�Mة 

واإلن�ان�ة ال%�ت�4ة 2%!&%عPا الع�jي، 2اإلضافة إلى االن&�اه ل%�ألة تعاق+ األج�ال على نقل ه-ه 


عها ل&أث��ات الع
امل االق&eاد>ة، ال&ي >�&�4ع ال�Pء ال!CیC اX3؛ وخ�hل&غل+ عل�ها، وعل�ه >!+ ال

�ة، ال&ي تcفل تأد>ة ال%Cرسة ل
��ف&ها على ٔاك%ل وجه، 2اإلضافة ̂�ته�fة :ل اإلمAانات ال%اد>ة وال�

ٔ �%X< ا[�ة في ال%?س�ة ال&عل�%�ة؛ 2%ا�
ن هPاك قادة ح�hق���، 2إمAانه ٔ أنإلى ت�ق�` الC>%قA<ن أ

  .)2(>�ق` [ف�ة ن
�Mة في سل
ك ال4فل


w في ال%!&%عات ه-ا الCور الj�%ه3 لل%Cرسة، >أتي ان4القا م� م
قع ال%Cرسة في الP]ام ال&

�ال%عاص�ة؛ وم� تCخلها ال%�اش� في ت��jة الف�د في ٔbم أك �احل ح�اته أه%�ة على ت�CیC ش�e0&ه، 

واع&�افا 2الCور ال%ه3 لل%Cرسة في بPاء 3�S صال�ة، ل&���C ص�ح ال,Pاء االج&%اعي ال�ل�3 وال%&4
ر؛ 


ن على ال&أك�C،2أن ت�ق�` الC>%ق�ا[�ة وdرساء ال3�h األساس�ة bون وال�اح�cن وال%ف
j�دأب ال%

� ب&�ق�` الC>%ق�ا[�ة في �,: Cن إلى ح
ة لل%!&%ع،م�ه 
̂j�  .ال%?س�ة ال&عل�%�ة ال&

تعPى ب�عا>ة ال4فل، وغ�سه 2ال3�h ال&ي ت�ت�� 2ال%عای��  أنفإن على ال%Cرسة  ،م� هPا

�ف والP اهة، واالب&عاد ع� الف�اد وال��قة، وه
 األم� ال-w االج&%ا�Mة،�س�Pع�A  مbل ال�` وال

�على الهCف األس%ى؛ وه
 االب&عاد  إ>!ا2اbع� الف�اد أك �bفأك.  


لة ع� ق4اع ال&��jة وال&عل�3 في العال3 f�%ول�ة الCات ال%[P%ص�ات ال
م� هPا جاءت ت


 وال�
ن���Aن�
a ومA&+ ال&��jة العال%ي وغ��ها، ل&?:C الCع
ة إلى دع3 وق�اراتها مbل مP]%ة ال�


ل f�%ام� والX&%ال �� ال%
ا[� ال� 
̂c&ف�لة بc3 ال�hها الP�%X&سائل، ب
ال,�امج ال&عل�%�ة والc&+ وال

?م� �2` االخ&الف وأل جل ذلs تCع
 وال&ف&ح، ال-w >قCر �S%ة ال�̂�ة، و^�&�م :�امة اإلن�ان، ̂و


Aن�
إلى العPا>ة 2ال%قارjة ال&عCد>ة في م!ال اك&�اب ال%عارف، ال&ي تق&Xي دع3  إحHC وثائ` ال�

                                           

  .165 -164ص  ، b2013الbة، لع,�� مeلح، الP اهة وال�فا��ة وال%�اءلة في م
اجهة الف�اد، أمان، رام هللا، ال�4عة ا )1(

 2القاه�ة، بCون تا̂رخ وCjون [�عة، ص )2(Aن��

ن، م�:  م4,
عات في ال�PA%ال  Pcال sال&عل�3 ذل ،
Aن��
 .77.ال�



 

 

 260 

� معPى ال%�?ول�ات ^
ن%
 الف�د، وتع̂   إ>%انه 2قCراته ال-ات�ة واس&قال�&ه، واح&�ام اآلخ̂��، وت4

  .)1(االج&%ا�Mة في س�اق ال&عاون وال&آزر واالس&قالل ال%&�ادل

  اف�ة الف�ادإسهامات ال"امعات في م� إم�ان(ة .3

�ئ وت%Pح ال�ل4ات والeالح�ات لغ�ضPدولة م?س�ات رس%�ة وت wل  ت?س� في أ
ال
ص

إلى غا>ات م�Cدة، وأه%ها رفا¨�ة ال%
ا[��P، 2%عPى أن غا>ة إن�اء ال%?س�ات ه
 خCمة ال%
ا[� 

وال%ع�وف ع� ال!امعات أنها م?س�ات ت?س� ل&ل,�ة اح&�اجات ال%
ا[��P في مeالح م�Cدة فهي 


ن قادرا على أداء دوره في ال��اة، 2%عPى آخ� أنها واقعة ب�� ال%
ا[� معA< يcا[� ل
�Pة ب&أه�ل ال%


مةAم?س�ات ال� ��jم�ة . و
Aرة ال%?س�ات ال�Cفي ال%قام األول ق +�eول%ا :ان< حاالت الف�اد ت

ساس�ة ل&ع̂   الل,Pة األ( على إ>eال خCماتها وسلعها لل%
ا[�، وت&عل` أ>Xا 2إساءة ص�ف ال%
ارد

 
%Pورة  )2( )ال�Xالjال�االت، و sاجهة تل
فإنه ی&4ل+ ال�ال تفع�ل دور :اله%ا ال%
ا[� وال!امعة ل%


ن لل!امعات دور ذو ثالثة ات!اهاتA< هيی&4ل+ ال�ال أن ،:  

  +ال4ال a�hbا[�(ت
الCولة وم?س�اتها أن�أت م� أجله وان ت�e0; وص�ف ال%
ارد 2أن  )ال%

ي اح&�اجاته في ال
ص
ل إلى م�حلة ال�فا¨�ة، وان الف�اد >Xعف م� تلs الغا>ات أو إن%ا جاء ل�ل,

 2األح�X< Hعف م� تلs ال�ق
ق األساس�ة

 اف�&هAق م��ف ع� الف�اد و[cة في م!ال ال�h�,4اد دراسات تCإع. 

 ه وتقل�له�Xض ف� .ال%�اعCة في �Sاس ح!3 الف�اد في م?س�ات الCولة، لغ

�ة م&علقة بCور ال!امعة في م
اجهة الف�اد، فلعالج الف�اد لCیPا اآلل�ات اآلت�ةوت�قى لCیPا م�ألة أخ�:  


م�ة عاملة -Aاخل�ة، في :ل م?س�ة حCت���� ن]ام ال%�اس�ة ال. 

إضافة مPاهج في :افة الcل�ات مع�Pة 2قXا>ا ال%�اس,�ة وال�فا��ة والP اهة، بهCف بPاء ثقافي في  -

� فاعل�&ها وقCراتها ه-ا ال%!ال والع%ل على جلها م
اد ^
ت�h�,4ة ول�� ن]̂�ة ف��+ بهCف ت4

CیC!اء ال!�ل الPوصالح�اتها في ب. 

                                           

 .7م�ار:�ة تقي، ال%�جع ال�اب`، ص  )1(
)2( wادe&االق 
%Pدة ال&عل�3 في تع̂   ال
دة ال%اج�&�� في ، م-:�ة مقCمة ل�Pل شها- دراسة حالة ال! ائ�–ح% ة م�ادسي، دور ج

عل
م ال&���� ،تe0; اق&eاد ت4,�قي وت���� ال%P]%ات، :ل�ة العل
م االق&eاد>ة وعل
م ال&����، ق�3 عل
م ال&����، جامعة 
� 2اتPة،X0ال�اج ل ،�  .14ص  ،2009-2010 ال! ائ
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�عات إلش�اك ال!امعات في مAاف�ة الف�اد، وف�ض إش�اك  -̂��|�ة على إصCار ت̂�ح� ال�ل4ة ال&


م�ة و^P%Xها أع%ال ال%?س�ات ال%ع�Pة A%2اف�ة الف�ادAال!امعة في أع%ال اإلدارات ال�. 

 .)1(ة ال!امعات في �Sاس :فاءة أداء ال%?س�ات اإلدا̂رة وال��اس�ةم�ار: -

  في ال�قاlة مN الف�ادوال��اج� �\س�ات ال�یE(ة الدور  .4

ق
ان�� على الف�ض تهي �Mارة ع� آل�ات ض�� اج&%اعي غ�� رس%ي  )2(إن ال%?س�ة الCی�Pة

ف�ة الف�اد 2األم� 2ال%ع�وف األف�اد e2فه دی�Pة خالeة تهCف إلى ت�ق�` العCالة واإلصالح ومAا

�، مbل%ا تف�ض الCولة القان
ن على األف�اد في م?س�ات الCولة واج�ات وحق
ق عل�ه cP%هي ع� الPوال

  : وتPق�3 ال%?س�ات الCی�Pة إلى ن
ع�� رئ���� ه%ا

� الف�اد، وdن م� مقاصC و        �لقC ضعف ال
ازع الCیPي في ال%!&%ع واألس�ة والف�د وj-لs ان&

�عة اإلسالم�ة ت��jة ال%!&%ع ال%�ل3، ���2 ی&ق
H ال
ازع الCیPي واألخالقي ب�Pه3، وه-ا ما >�%ى ال̂�

�، ال�jان�ة، اإلله�ة(�%Xف��ة، الPقا2ة ال-ات�ة، ال��ع ال! ائ�w ال�ل4ة ال�jان�ة في )ال�، لقC أغفل ال%

: لcل�ات ال0%� في اإلسالم هيال�قا2ة وال
قا>ة ومAاف�ة ال!̂�%ة والف�اد، وdن ال%قاصC ال0%� أو ا

لقC أع4ى اإلسالم لل%ال أه%�ة ف، )حفm ال%ال، حفm الع�ض، حفm العقل، حفm ال!�C، حفm الPف�(

2الغة ون]� إل�ه ن]�تا د�Sقة وشاملة 2%ا له أه%�ة في ح�اة ال%�ل%��، وج�م اس&,Cاد ال%ال وت,-ی�ه 

  . )3(إلخ...وس�ق&ه واخ&السه وحافm على ال%eل�ة العامة

ك-لs هPاك ارت�ا� :,�� ب�� ال]
اه� ال�ل,�ة ال%&%bلة في ارتفاع معCالت ال!̂�%ة e2فة عامة 

والف�اد e2فة خاصة، و±�اب دور ال%�!C أو عCم االن&�اه ل%ا >%�A أن >ق
م 2ه م� تأث��ات إ>!اب�ة 

ال%�!C، أو م� خالل ت�:� ه على ت��jة ال%
ا[� الeالح ال-C0< wم و[Pه وم!&%عه، ف&ه%�� دور 


ر ال%eل�� للeل
ات :عادة ول�� :|�ادة وعCم ان&�اهه3 ل%ا >ق
له ال�40+ في ال�40ة أو Xح&ى ح

االن�غال أثPاء االس&%اع لل�40ة %2�اغل الCن�ا >�C م� فعال�ة دور ال%�!C، وال%الحm أن دور 

� لقاء ال%
اعm وال40+،e&واق ��,: Cاءل إلى حXت Cی� قCال� �eفي الع C!�%على  ال �e&واق

  .إقامة الeل
ات وت� �m الق�آن وعل
م الCی� وdرشاد الPاس ألم
ر دیPه3

                                           

  .11م�ار:�ة تقي، ال%�جع ال�اب`، ص  )1(

مة مbل وزارة األوقاف وال�?ون وال%قCسات  >قCe بها ال%?س�ات اإلسالم�ة ال&ي ت&�ع ن]ام )2(Aن دارة ال�
cولة ���2 تCال

  .اإلسالم�ة ودور الف&
H ول!انها 2إش�اف وال!امعات والcل�ات وال%عاهC الCی�Pة
 .8ال%�جع ال�اب`، ص  نعاس ح% ة، )3(
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^ة و:-لs الCی�Pة دورا ال >�&هان 2ه في ال&
�Mة وم!ابهة الف�اد A2ل j�وتلع+ ال%?س�ات ال&

��%ا یليأشAاله، ه-ا الCور ال-w سP�,Pه :  

قا>ة م� ال!�ائe2 3فة عامة والف�اد ی&!لى في دع3 ال
 في ال
قا>ة م� الف�اد، ل%�!C اإن دور   - أ

 
�w والغلcاف الف�e2فة خاصة م� خالل ت
�Mة أف�اد ال%!&%ع ال%�ل3 402
رة الف�اد واالن�

وال&4�ف، وه-ا ی&4ل+ إعCاد خ�4اء ال%�اجC وت و^Cه�e�2 3لة مPاس�ة م� العل3 وال%ع�فة 2أم
ر 

��Mة لcي ی?ث�وا في أف�اد ا�ل%!&%ع ال%�ل3 و^�شCوه3 إلى س
اء ال�,�ل م� الCی� والعل
م الفقه�ة وال

وت&Xح ، خالل ال40+ الCی�Pة ال&ي ت
ضح له3 خ4
رة ج�ائ3 الف�اد وأث�ها ال�ل,ي على الف�د وال%!&%ع

C!�%قا>ة م� الف�اد، أه3 مالمح دور لل
��%ا یلي في ال:  

� وال�g على  -cP%هي ع� الPوف وال�خeال ال�0� وأد ن
ازع الف�اد م� خالل األم� 2ال%ع

�ف في أم
ر دیPه3 ودن�اه3e&اصح ب�� ال%�ل%�� للP&اور وال�  .)1(وال&

  .تP%�ة روح ال�!اعة واإلقCام على م
اجهة األخ4ار ال&ي ت�Cق 2ال%�ل%�� وم
اجه&ها وال&wCe لها -

  .ن
ازع ال!̂�%ة في مهCها ن عال�عC ع� ال%�احPات وال&�اغg ب�� ال%�ل%��، م%ا ی&�ت+ عل�ه  -

ه-ی+ سل
:�ات ال%�ل%�� والCeق في الق
ل والع%ل وج%�ع خeال ال�0� ال&ي تPأH 2ال%�ل3 ع� ت -

  .ارتcاب ال!̂�%ة

وقا>ة أف�اد ال%!&%ع م� ال!̂�%ة والف�اد م� خالل ال40+ الفعالة ال&ي ت�:  على ت
�Mة أف�اد  -

  .ودع3 االس&ق�ار واألم� ال%!&%ع 402
رة ج�ائ3 الف�اد :Cور وقائي >ق
م 2ه ال%�!C ل%Aاف�ة الف�اد

� الCور األمPي لل%�!C على م�ارjة ال!̂�%ة والف�اد، بل >%&C ل��%ل ت���e أف�اد ال%!&%ع وe&ال >ق

 C%&قا>ة في اإلسالم ال&ي تع
�فة م� خالل إت�اع س�اسة ال�P%ات ال�:
اإلسالمي م� ال!̂�%ة وال�ل

�، والPهي ع� ال�ل
:�ات غ�� ال%�غ
jة على عCة ع
امل م� أب�زها األم� 2ال%ع�وف والPهي ع� اcP%ل

كالق&ل واالع&Cاء وال]ل3 وال�غي والغل
 وال&4�ف والف�اد في األرض وال�g على ال&عاون وال&cافل 

  .االج&%اعي

فاألم� 2ال%ع�وف ه
 ال&�غ�+ ��%ا ی�Pغي ع%له أو ق
له : األم� :ال�ع�وف والEهي عN ال��VE  - ب

P%هي ع� الPعة، أما ال�̂�� فه
 ال&�غ�+ في ت�ك ما ی�Pغي ت�:ه أو تغ��� ما ی�Pغي ت�:ه [�قا للc

� >عPي إهCاء ال�0� للغ��، وdهCاء ال�0� للغ�� ال ی&3 cP%هي ع� الPوف وال��عة واألم� 2ال%ع̂�[�قا لل

 
م� وم�&ق�، أإال ب&�س�خ األم� واالس&ق�ار، وجل+ ب�fة مPاس�ة لإلبCاع واالب&cار والع%ل ال%P&ج في ج
                                           

 .666م، ص2003/ه1424وت، ؛ م?س�ة األعل%ي لل4%,
عات، ب�� 1ش�ح دمحم ع,Cه، � ،نهج ال�الغة ،علي ب� أبي [ال+)1(
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sله وأه%�&ه ول-لXض�ح ع]�3 ف

ص في الc&اب وال�Pة ل&ePم� ال ��bcاول&ه الPح  ،تX&في :%ا ی

� وأولsf ه3 « : ق
له تعالىcP%ن ع� ال
Pه ول&�c م3cP أمة یCع
ن إلى ال�0� و^أم�ون 2ال%ع�وف ̂و

 .» )1(ال%فل�
ن 

ألرض م� اشC لل%�!C، فالف�اد في ا CیPيالPهي ع� الف�اد في األرض م� أول
^ات الCور الف

�ات، وقC قال هللا تعالى نه�ا ع� اإلف�اد في األcP%رضال: " Cوا في األرض 2عCإصالحهاوال تف� 

  . » )2(رح%ة هللا ق̂�+ م� ال%����P  أنوادع
ه خ
فا و[%عا 

  ال�)�' ال`اني

 دور االتفاC(ات وال��BEات ال�ول(ة في م"ال م�اف�ة ج�ائ� الف�اد

�ا� الCول     Pم� 2%ا أن ال ��bcالح >%� الe3 الAرساء دعائ3 ال�dاف�ة الف�اد وA%2 `ي ال%&عل

��ها ال%P]%ات الCول�ة إلى  ال!
ان+ ال&ي ت&عل` 2ع%ل�ة ت!��C ال�فا��ة والP اهة، ال&ي ت�عى̂cت

�رة في س,�ل ت�ق�` ذلs، ف&eP+ ه-ه الCراسة على ��2 c&%خالتها الC&ب sس%�ة وذل�ال�س%�ة وغ�� ال

القان
ني واآلل�ات ال&ي >%�A م� خاللها ت3 تفع�ل ال&عاون ل%Aاف�ة  اإل[ارما ه
 : اليال& شAالاأل


مة أd  wلىالف�اد دول�ا وdقل�%�ا وح&ى داخل�Âا؟، و [P%م� خالل ال w��ع ال! ائ�مHC اس&4اع ال%

Pاف�ة الف�اد عAول�ة في م!ال مCد ال
C إصCاره القان
ن�ة الPا�%ة ل%Aاف�ة �اه�ة الف�اد م
اك�ة ال!ه

  .والق
ان�� ال%�ت�4ة 2ه؟ 06/01للقان
ن 

دور االتفا�Sات دراسة ت�ل�ل�ة  ج�اءوjغ�ض ت
ض�ح ال%
ض
ع ارتأیPا إت�اع ال%Pهج ال&�ل�لي إل     

وال��j ب�Pها، وأث�ها على القان
ن ال! ائ�w  وال%P]%ات الCول�ة في م!ال مAاف�ة ج�ائ3 الف�اد ال%الي

�A%ت HCاجهة الف�ادإخفاأو  ل&,�ان م
�ع في وضع آل�ات :ف�لة ل%�  .ق ال%

ن,�� في األول ال&عاون : م�
̂ر� أساس���إلى  ه-ا ال! ءلإلجا2ة ال&�اؤل ال�اب` س
ف نق�3    

دور ال%P]%ات إلى  الCول�ة، أما الbاني س
ف ن&4�ق ��ه الCولي ل%Aاف�ة الف�اد %2
ج+ االتفا�Sات

  .الف�اد وال%?س�ات ال%ال�ة الCول�ة في مAاف�ة

  ال�ول(ة ال&عاون ال�ولي ل��اف�ة الف�اد :��ج+ االتفاC(ات: ال�-ل+ األول

2إ>!اد آل�ات تعاون ت&%bل في إب�ام اتفا�Sات على  الف�اد مAاف�ة على الCولي ال%!&%ع ح�ص    

ت�اد واتفا�Sة اال 2003لعام الeع�Cی� الCولي واإلقل�%ي، مPها اتفا�Sة األم3 ال%&�Cة ل%Aاف�ة الف�اد 

                                           

 .104 اآل>ة ،ال ع%�انس
رة  )1(
 .56 اآل>ة ،األع�افس
رة  )2(
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 االتفا�Sات ه-ه اإلف̂�قي ل%Aاف�ة الف�اد و:-ا اتفا�Sة الCول الع��jة ل%Aاف�ة الف�اد؛ ح�� أص��<

واإلقل�%ي، وعل�ه س
ف ن&ع�ض لها ت�اعا  الCولي ال%�&
H  على الف�اد مAاف�ة لق
اعC أساسي مCeر

��%ا یلي: 

  الف�اد ل��اف�ة ال���م(ة ال�ول(ة دور االتفاC(ات: األول الف�ع

إّن مAاف�ة الف�اد وال
قا>ة مPه ی&4ّل+ م� ال%!&%ع الCّولي إ>!اد آل�ات للّ&عاون ب�� الCّول     

sها وال ی&أتى ذل&jة، والع%ل على م�ار��عات إال  األ[�اف للقXاء على ه-ه ال]اه̂�ع� [̂�` س� ت

�Sة األم3 ال%&�Cة مAاف�ة ج�ائ3 الف�اد وه
 ما ت!�C م� خالل نeي اتفاأجل  ل&فع�ل تلs اآلل�ات م�

  .االق&eاد>ة وال&P%�ة ال&عاون  مP]%ة ل%Aاف�ة الف�اد واتفا�Sة

  إسهام اّتفاC(ة األم� ال�&��ة في م�اف�ة الف�اد: أوال


ات في     Pالث سbت لC&ة ام�ت3 ال&فاوض على اتفا�Sة مAاف�ة الف�اد في س�ع جل�ات ع,� ف&

� م� مfة بلC، وم� ب�� أه3 ق�ارات ال!%|�ة مA&+ األم3 ال%&�Cة في ف��Pا م� ق,ل م%bل�� عbأك �

ال%?رخ في  55/61العامة لألم3 ال%&�Cة ال&ي س�ق< ق�ار اع&%اد اتفا�Sة مAاف�ة الف�اد، ن!C الق�ار رق3 

1  �ال-w أن�أ %2
ج�ه ل!Pة مe&0ة لل&فاوض 2�أن صs قان
ني دولي فعال ل%Aاف�ة  2000د>�%,

2�أن مPع ومAاف�ة ال%%ارسات  2001د>�%,�  1ال%?رخ في  56/186 رق3 الف�اد تاله 2عC ذلs الق�ار

ال-w حCدت ��ه ال!%|�ة العامة لألم3  2002یPای�  02ال%?رخ في  56/260رق3  الفاسCة، ث3 الق�ار

  .لإلعالن ع� اتفا�Sة مAاف�ة الف�ادأجل  :أقeى 2003ال%&�Cة نها>ة سPة 

بCور األمانة العامة  )C0%)UNODCرات وال!̂�%ة وقC قام مA&+ األم3 ال%&�Cة ال%عPي 2ال    

لل%فاوضات، :%ا شارك في ه-ه الع%ل�ة م%bل
ن ع� مP]%ات ال%!&%ع ال%Cني 2%ا في ذلs مP]%ة 

 �j
ت3 تقC>3 ن; االتفا�Sة إلق�اره م� ق,ل  2003ال�فا��ة الCول�ة، وعق+ اخ&&ام ال%فاوضات في أك&

�  31ال!%|�ة العامة ب&ا̂رخ j
ت3 ف&�ه لل&
�Sع عل�ه  58/04وjعC إق�اره %2
ج+ الق�ار رق3  2003أك&

م� [�ف الCول وال%P]%ات في م?ت%� خe; له-ا الغ�ض في مCیPة م̂�Cا في ال%s��A في الف&�ة 

  .)1( 2003د>�%,�  11إلى  د>�%,� 9ال%%&Cة م� 

                                           

� : م�ي الCی� ش|�ان ت
ق، ال�
:%ة ال�ش�Cة ومAاف�ة الف�اد) 1(�Pوق لل��
ر اتفا�Sة األم3 ال%&�Cة ل%Aاف�ة الف�اد، دار ال[Pم
  . 178، ص 2014وال&
̂زع، األردن، 
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لف�اد، وjعC د>�%,� ال-e< wادف ذ:�H ال&
�Sع :�
م عال%ي ل%Aاف�ة ا 9وت3 االح&فاء ب�
م      


ركذلs في مق� األم3 ال%&�Cة C%2یPة  
  .)1(ن�̂

 لل%
ج
دات الCول�ة ال�االت وت�دع ل&%Pع الف�اد ل%Aاف�ة ال%&�Cة األم3 �ةاتفاS فقC جاءت    


رة ال%A&��ةe2 ��وعة غ��الCولي وال%�اعCة ال&ق�Pة في م!ال مPع ومAاف�ة الف�اد،  ال&عاون  ودع3 م

  .2%ا في ذلs اس&�داد ال%%&لcات

إلى  �ع�� مادة، مق�%ةإحHC وس 2003ت&X%� اتفا�Sة األم3 ال%&�Cة ل%Aاف�ة الف�اد ل�Pة     


لeة ، )2(ث%ان�ة ف�Sال�اجة ال%اسة الع&%اد ه-ه االتفا HCح م��
ع أسال�+ ت��قها دی�اجة تP&ت�عا ل

 اتdج�اءوت�� الCول األ[�اف على تPف�- عCة تCاب�� و  ،الف�اد وتعCد ص
ره وم�اسه A2افة ال%�&
^ات

�فاإلى  تهCفe&ال g3 2ع�وتع̂   إنفاذ القان
ن وال&عاون القXائي  ،تال
قا>ة م� الف�اد ومPعه وت!̂

  .الCولي وت
ف�� آل�ات قان
ن�ة فعالة الس&�داد ال%
ج
دات وال%�اعCة ال&ق�Pة وت�ادل ال%عل
مات

وقC أشار األم�� العام لألم3 ال%&�Cة ال�اب` :
في عPان في مع�ض حCیbة ع� ت,Pي األم3     

عة شاملة م� ال%عای�� وال&Cاب�� والق
ان�� ال&ي >%�A لcافة تقCم م!%
 ": ال%&�Cة ل&لs االتفا�Sة، 2أنها

  ".تع̂   أن]%&ها القان
ن�ة وال&P]�%�ة ل%Aاف�ة الف�ادأجل  الCول ت4,�قها م�

ة إدا̂رفقC ح�ص< اتفا�Sة مAاف�ة الف�اد على م
اك�ة ال&غ��ات ال&ي ش%ل< ج%�ع الP]3 س
اء      

Pض وضع أس� وم�
ل
ج�ا، 2غPcاد>ة وتe&أفعال اق �اهج ت&%bل أساسا في ال&
س�ع م� دائ�ة ح]

  :الف�اد، ولقC ش%ل< أ[� م
سعة م� دائ�ة ال&!̂�3، ن-:� م� أه3 ه-ه األ[� ما یلي

 .ال&
سع في دائ�ة األفعال ال&ي >�%لها ال&!̂�3 وذلs ت�عا ل&عCد ص
ر وأن%ا� الف�اد -


ر ال&ي >%�A أن >قع ح
له -eد م� الCة على ع�Sاش&%ال االتفا�[Pرتها، إلى  ا االتفاق 2ال
خ4

 .اآلثار ال&ي >%�A أن ت0لفها في ش&ى ال%!االتإلى  وت�عا


ا أفعاال م!�مة، وال%,�Pة في ال%ادة  -,cة 16م�ائلة األش0اص ال4,�ع��� ال-ی� ارت�Sم� اإلتفا. 

إق�ار ال%�?ول�ة ال!Pائ�ة لألش0اص االع&�ا̂رة ح�� >%�A م�اءل&ه3 وdخXاعه3 للعق
jات  -

 .غ�� ال!Pائ�ةأو  Pائ�ةال!

                                           

Pاك هفإن  ،2015جانفي  1، وح&ى تا̂رخ 2005د>�%,�  14وjعC م�ور ح
الي سP&�� دخل< االتفا�Sة ح�  الPفاذ ب&ا̂رخ   )1(
174 
Xل  ع%�
 في األم3 ال%&�Cةدولة  171صادق على االتفا�Sة تXكإلى  2اإلضافة ع
واالت�اد  وفل���4 ج ر :

 .األوروjي
�عي ل&Pف�) 2(̂�
رات األم3 الCل�ل ال&�Pة، م%�- اتفا�Sة األم3 ال%&�Cة ل%Aاف�ة الف�اد، مA&+ األم3 ال%&�Cة ال%عPي 2الC0%رات وال!̂


رك، ال�4عة الbان�ة،  
  .207، ص 2014ال%&�Cة، ن�̂
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-  H�
ع م� ناح�ة أخP&ائ3 الف�اد ی&�3 2الفاعل�ة م� ناح�ة وال�  .)1(إق�ار ن]ام ج ائي ل%
اجهة ج

  :فقC ش%ل< على ما یلي، أما ع� ص
ر ال&!̂�3 ال&ي تP%X&ها االتفا�Sة

ال&ع̂�a أی� ت3 ت
ض�ح أهCاف االتفا�Sة و : )04إلى  01ال%
اد م� (األحAام العامة : الفeل األول

2ال%4eل�ات ال%�&C0مة ف�ها ون4اقها، وت?:C األحAام العامة م� خالل ن; ال%ادة ال�ا2عة على 

  .ال��ادة وعCم ال&Cخل في ال�?ون الCاخل�ة للCول م,Cأw ت�اوw الCول في

وهي م!%
عة ال��اسات العامة : )14إلى  05ال%
اد م� (ال&Cاب�� ال
قائ�ة العامة : الفeل الbاني

&ع�� على الCول الع%ل بهاإلى  ةالهادف تفع�لها، وم� أه3 ال��اسات ال&ي وردت في أو  مPع الف�اد ̂و

االتفا�Sة إن�اء ه�fات م�&قلة ت4Xلع A%2اف�ة الف�اد، وت�%ل ه-ه ال&Cاب�� :-لs وضع ن]3 ول
ائح 

 H�  .تل م ال%
�ف�� الع%
م��� 2اإلفeاح ع� مA&��اته3 م� الع%ل وم� أ>ة أن�4ة خارج�ة أخ

 ولPcها الف�اد تع�ف ل3 نالحm أّنها: )42إلى  15ال%
اد م� (ال&!̂�3 وdنفاذ القان
ن : الفeل الbال�

 مPه ال
قا>ة الCولي ال%!&%ع أعXاء على ال
اج+ للف�اد ص
را تع&,� ال&ي م]اه�ه 2عg اس&ع�ض<


ر ه-ه وم� ومAاف�&ه،eال  غ��ل: ال
 رش
ة ،)15دة ال%ا(العام  ال%
�ف ، رش
ة) 14ال%ادة(األم

ال%ادة (الPف
ذ  اس&غالل ،)11ال%ادة (ت,CیCها أو  ال%%&لcات اخ&الس ،)11ال%ادة (األجP,ي  ال%
�ف

�وع  غ�� اإلث�اء ،)11ال%ادة (ال
��فة  اس&غالل إساءة ،)12� الق4اع في ال�ش
ة ،)20ال%ادة (ال%

ال%ادة (ال0اص  الق4اع م%&لcات اخ&الس ،)21ال%ادة (ال0اص  الق4اع في ال�ش
ة ،)20ال%ادة (العام 

  ).25ال%ادة (س�� العCالة  وdعاقة ،)22

  .2003م� اتفا�Sة مAاف�ة الف�اد لعام  63وفقا لل%ادة )2( الف�اد إ[ار في أدرج< كلها األم
ر فه-ه

ه
 أحC أه3 ال%�اور القاضي ب&فع�ل : )50إلى  43ال%
اد م� (ال&عاون الCولي : الفeل ال�ا2ع

حلقة ال
صل ال&ي ت��j ج%�ع أو  ^ع&,� ال&عاون الCولي ه
 األداة ال%��:ة له-ه االتفا�Sةاالتفا�Sة، و 


ص وأحAام ه-ه االتفا�Sة، و^ع%ل على اس&فادة الCول 02,�اتeوفي م!ال إنفاذ  ن ،gها ال�عX2ع


د الف�اد في �ل م�&!Cات العق القان
ن وال&!̂�3 ال غPى ع� ال&عاون الCولي على اع&�ار أن ج̂�%ة

،sة، وت�عا ل-لCاح
م&ا2عة ه-ه فإن  األخ��ة أض�< ت�Aل ج̂�%ة مP]%ة ت&40ى حCود الCولة ال

                                           

ل�ا، جامعة أح%C ب� ع,C ال,� ب� م�ع
د الفارس، ت�̂�3 الف�اد في اتفا�Sة األم3 ال%&�Cة، رسالة ماج�&��، :ل�ة الCراسات الع) 1(
  .49 -48 ، ص2008نا>a الع��jة، ال�ع
د>ة، 

 والعل
م ال�ق
ق  :ل�ة، م!لة الCراسات القان
ن�ة وال��اس�ة، "آل�ات ال&عاون الCولي ل%Aاف�ة الف�اد وال
قا>ة مPه"م!اهwC خC>!ة، ) 2(
   .254، ص 2015، ج
ان 02العCد ، ال! ائ�2األغ
ا�،  ثل�!ي ع%ار جامعة ال��اس�ة
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ال!̂�%ة وض�� م�تc,ها وال��4�ة على عائCاته ی&4ل+ 42,�عة ال�ال تفع�ل آل�ات ال&عاون الCولي ألن 


رة جC>ة، ی&4ل+ م� الCول األعXاء e2 اف�ة الف�ادAاءم��:ة وdت�اع  إج&�أسال�+ ت��w ت��hقات م

�وني وغ��ه م� &cاإلل Cص�  .)1(ال&�صC والع%ل�ات ال�̂�ة أشAالخاصة :ال&


ص : )59إلى  51ال%
اد م� (اس&�داد ال%
ج
دات : الفeل ال0ام�ePعة ال

د 2ه م!%eوال%ق


صePف ه-ه الCة، وته�Sل ال0ام� م� االتفاeاردة في الف
إعادة األم
ال إلى  اإلج�ائ�ة وال&�h��Pة ال

نه,< مPها ه-ه األم
ال م� خالل آل�ات لل&عاون  بلCان األصل ال&يإلى  %&�eلة ع� ج�ائ3 الف�ادال

  .)2(ب�� الCول األ[�اف في االتفا�Sة

وتهCف ه-ه : )62إلى  60ال%
اد م� (ال%�اعCة ال&ق�Pة وت�ادل ال%عل
مات : الفeل ال�ادس


صePولإلى  الCج�ه ال
� ب�امإلى  ت^
ج ل%
�ف�ها ل%Pع الف�اد ومAاف�&ه، ض�ورة اس&�Cاث وت4

فXال ع� �Sام الCول بCراسة وت�ل�ل ات!اهات الف�اد داخل إقل�%ها وت�ادل ال0,�ات وال%�اعCات ال&ق�Pة 

  .ب�� الCول األ[�اف

وذلs م� خالل إن�اء آل�ة م&ا2عة وتPف�- : )64إلى  63ال%
اد م� (آل�ات ال&Pف�- : الفeل ال�ا2ع

Cال �� عام  ولأ[ل` عل�ها م?ت%,Pا2ة مb%2 
2�Aل دورw وفقا لP]امه الCاخلي، وه CعقPی w-اف ال�األ[


لى األم�� )3(للCول األعXاء لل&�اح� ح
ل أن!ع ال�,ل ل&Pف�- االتفا�Sة وتع̂   ال&عاون ��%ا ب�Pها& ، ̂و


ل العام لألم3 ال%&�Cة عقC م?ت%� الCول األعXاء األول في م
عC أقeاه سPة واحCة م� تا̂رخ دخ

االتفا�Sة ح�  الPفاذ، و^0&; ال%?ت%� ب&���� األن�4ة ال&ي تق
م بها الCول األ[�اف، وت���� ت�ادل 

ال%عل
مات ب�� الCول األ[�اف ع� أن%ا� وات!اهات الف�اد وع� ال%%ارسات الPاج�ة في مPعه 

  .�ةج�امومAاف�&ه وفي إرجاع العائCات اإل

: )71إلى  65ال%
اد م� (ة األم3 ال%&�Cة ل%Aاف�ة الف�اد األحAام ال0&ام�ة التفا�S: الفeل الbام�

ت&Pاول أحAام تPف�- االتفا�Sة، ���2 ت&0- :ل دولة [�ف وفقا لل%�ادª األساس�ة لP]امها الCاخلي ما 

                                           

  .282- 252، ص نف�ه ال%�جع اهwC خC>!ة،م!) 1(
م!لة ، "آل�ات ال&عاون الCولي الس&�داد العائCات م� ج�ائ3 الف�اد على ض
ء اتفا�Sة األم3 ال%&�Cة ل%Aاف�ة الف�اد"ح�اة ح���، ) 2(

  .72-56ص ، 2017جانفي، 1، العCد 6ال%!لC ، ال! ائ�، 2، جامعة ال,ل�Cة ال��
ث والCراسات القان
ن�ة وال��اس�ة
�أ 2%ق&Xى م� اتفا�Sة األم3 ال%&�Cة : "على أن 04-58الفق�ة األولى م� ق�ار ال!%|�ة العامة رق3  63ح�� نe< ال%ادة ) 3(Pُی

ل%Aاف�ة الف�اد م?ت%� للCول األ[�اف في االتفا�Sة م� أجل ت���� قCرة الCول األ[�اف وتعاونها على ت�ق�` األهCاف ال%,�Pة في 
  ".� أجل ت�!�ع تPف�-ها واس&ع�اضهاه-ه االتفا�Sة وم
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�|�ة واإل̂�ة لX%ان تPف�- ال& اماتها 2%ق&Xى ه-ه االتفا�Sة، دا̂ریل م م� تCاب�� 2%ا ف�ها ال&Cاب�� ال&

P%ة ال^
  .ازعات، وال&
�Sع وال&Ceی` والق,
ل واإلق�ار واالنX%اموت�


لها في الف�اد مAاف�ة اتفا�Sة وjه-ا تل مeان�ة ف%bادها ال
 األ[�اف الCول وال��ع�� اإلحHC وم

وم%ارساتها،  وم?س�اتها ق
ان�Pها على ت?ث� الف�اد ل%Aاف�ة ومفeلة ال4Pاق واسعة تCاب�� ب&4,�`

  .)1(م�تc,�ها ومعا�Sة الف�اد أفعال م� ال
قا>ة ع̂  تإلى  ال&Cاب�� ه-ه وتهCف

3Xة وت�Sة األم3 اتفاC�&%اف�ة الA%عة الف�اد ل
 واالخ&�ا̂رة اإلل ام�ة ال&!̂�3 أحAام م� شاملة م!%

 األحAام ل&��P` فق� ل�� ب�نام!اً  ال%عاهCة وتع�ض الف�اد، أع%ال م� واسعة م!%
عة وتغ4ي

 ال%الحقة ح
ل مع�Pة أحAام خالل م� ال�دع م� األدنى ال�X C%انل أ>Xا ول�c ال!
ه̂�ة، ال
[�Pة

 االتفا�Sة في األ[�اف الCولفإن  وjه-ا 2الف�اد، ال%&علقة القXا>ا في والعق
jات ال%قاضاة القXائ�ة،


ن cة ت�4Xع أنإلى  مXائ3 ت� ال%
�ف�� رش
ة ال
[���P، الع%
م��� ال%
�ف�� رش
ة جPائ�ة ك!

 ال%ادةإلى  15 ادةـــــــــــال%(ال!ــــــــــــ�ائ3  م� ال�لـــــــــــ4ة اس&عــــــ%ال وســـــــــ
ء االخ&الس األجان+، الع%
م���

25.(  

ه�fات ل%Aاف�ة الف�اد، أو  ولقC نe< ال%ادة ال�ادسة م� ه-ه االتفا�Sة على ض�ورة إحCاث ه�fة

;P2ال sاألساس�ة": وذل ªف، وفقا لل%�اد�ه�fات أو  لP]امها القان
ني وج
د ه�fة تcفل :ل دولة [

  .ح�+ االق&Xاء ت&
لى مPع الف�اد

    ��ee0&ف�� م�

رة فّعالة، :%ا ت
ف� لها ما یل م م� م
ارد ماد>ة ومe2 ائفها�
:%ا تل& م ب

 ".وما >�&اج
نه م� ل
ازم ل-لs وjغ�ض م
اك�ة أحAام ه-ه االتفا�Sة

اسات الع%
م�ة ال%&علقة A%2اف�ة الف�اد وت��Pقها وقC اق&X< ض�ورة اإلش�اف على تPف�- ال��


ن مAاف�ة الف�اد ی&4ل+ ع%ال م�Pقا، الP; في إ[ار ه-ه االتفا�Sة و0jاصة ال%ادة cواع&�ارا ل

ه�fات مAاف�ة الف�اد ت&
لى ال�ه� على أو  على تcفل :ل دولة [�ف على إحCاث ه�fة ال�ادسة مPها

`��P&ت�ق�` ع%ل�ة ال.  


رة فعالة وjع�Cا ع�أو  ه اله�fةوح&ى ت&%�A ه-e2 هامها%jائفها و�
أw  اله�fات م� االض4الع ب

تأث�� غ�� م�&�اغ وال م,�ر له م� الPاح�ة القان
ن�ة وال
اق|�ة وض%انا الس&قالل�&ها، نe< ه-ه 

�ة وال%اد>ة، :̂�%ا االتفا�Sة على أنه ی&ع�� م�Pها ما یل م م� االس&قالل�ة وت%P�Aها م� ال%
ارد ال�

                                           

قاجي حPان، دور ال%P]%ات الCول�ة في مAاف�ة الف�اد، م-:�ة ماس&� في القان
ن العام، تe0; قان
ن ال!%اعات ال%�ل�ة ) 1(
  .11، ص 2016- 2015 ، ال! ائ� واله�fات اإلقل�%�ة، :ل�ة ال�ق
ق والعل
م ال��اس�ة، جامعة ع,C ال�ح%ان م��ة 2!ا>ة،
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ان ال�ل4ة إ2الغنe< أ>Xا على ض�ورة Pة 2اس3 وعC�&%ال�ل4ات ال&ي أو  األم�� العام لألم3 ال

>%�A أن ت�اعC الCول األ[�اف األخ�H على وضع وتPف�- تCاب�� م�Cدة ل%Pع الف�اد وفقا للفق�ة الbان�ة 

  .م� ال%ادة ال�ادسة م� نف� االتفا�Sة

 في األجان+ الع��مNLL ال��OفNL رش�ة ض� االق&�ادlة (ةوال&�E ال&عاون  م�BEة اتفاC(ة: ثان(ا

 ال�ول(ة ال&"ار$ة ال�عامالت

�[Pال|�ارات مفادها أنه 2ال gة 2ع�Sمة االتفاCمق >P%Xة واسعة إلى  ت�أن ال�ش
ة هي �اه


ج+ معه ، االن&�ار في ال%عامالت ال&!ا̂رة الCول�ة 2%ا في ذلs ال&!ارة واالس&b%ار&�< w-ال �األم

ال!�Cة لل�?ون العامة وال&4
ر  دارةه&%ام ال�الغ األه%�ة أخال�Sا وس�اس�ا، فال�ش
ة تق
ض اإلاال

 g�
ه 3�S ال%Pاف�ة الCول�ة، :%ا أن ال&
ا[? وال�� وال&�̂�االق&eادw الCولي واإلقل�%ي وال
[Pي وت

ا >�Aل ج̂�%ة اإلذن له 2ارتcابهأو  فعل م� أفعال رش
ة ال%
�ف الع%
مي األجP,يأw  على ارتcاب

  .جPائ�ة

�ةcة هي ف�Sاألساس�ة ال&ي قام< عل�ها االتفا ªسع في ال%̂ ة ال&ي أو  وم� ب�� ال%�اد
مفه
م ال&

 >%�A أن ی&لقاها ال%
�ف الع%
مي األجP,ي في ال%عامالت ال&!ا̂رة الCول�ة وهي ت�%ل :ل م̂ ة مال�ة

مPفعة أخ�H >�&ف�C مPها أw أو  ةهC>أو  ¨�ةأو  غ�� ع�4ةأو  غ�� مال�ة س
اء :ان< ع�4ةأو 


ن ماد>ةcت Cة، وق
ةأو  ال%
�ف الع%
مي ال-w ی&لقى ال�ش 
̂P1( مع(.  

 في األجان+ الع%
م��� ال%
�ف�� رش
ة ضC االق&eاد>ة وال&P%�ة ال&عاون  مP]%ة اتفا�Sة وقC أحCث<

 رش
ة أص��< االتفا�Sة -هه وjفXل االق&eادw، الف�اد ل]اه�ة دول�ا 2عCاً  الCول�ة ال%عامالت ال&!ا̂رة


ر في ج̂�%ة الCول�ة ال&!ا̂رة ال%عامالت في األجان+ الع%
م��� ال%
�ف��[Pان�� م
 للCول الCاخل�ة الق

  .االتفا�Sة ه-ه على ال%eادقة

  :تق
م االّتفاSّ�ة على خ%�ة م�ادª أساسّ�ة، ن-:� أه%ها

 االق&eاد>ة، وال&P%�ة ال&عاون  مP]%ة �Sةالتفا األساس�ة ال
��فة إنّ : للف�اد ال�ول(ة ال�عال"ة -  1

�ع ت
س�ع̂��"...: على أنه االتفا�Sة دی�اجة في ف!اء ،)2(الف�اد ضC الCولي ال!Pائي ال&[Pأنإلى  2ال 

 واالس&b%ار، ال&!ارة ذلs في 2%ا الCول�ة، ال&!ا̂رة ال%عامالت في االن&�ار واسعة �اه�ة هي ال�ش
ة

                                           

� ن!اة، )1(eن
jة، وCPجع ال�اب`،  ع وق ل��  .42ص ال%
(2) ABRIKA Bélaid, « les organisations et genèses des expériences de la lutte anticorruption dans le 
monde » revue critique de droit et sciences politiques, faculté de droit et sciences politiques, 

université mouloud Mammeri, tizi-ouzou, 2012 , p 28. 
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� لل�?ون  ال!�Cة دارةاإل فال�ش
ة تق
ض وس�اس�ا، أخال�Sا األه%�ة 2الغ اه&%ام >�&
ج+ ال-w األم


ه االق&eادw وال&4
ر العامة،� .)1( "الCول�ة ال%Pاف�ة 3�ّS وت

 وال%�اعCة ال�� ��ه 2%ا ال&
ا[?، "....: أن االتفا�Sة نف� م� 2 فق�ة األولى ال%ادة ن; في وجاء

،g��Aل 2ارتcا2ه اإلذنأو  األجP,ي الع%
مي فال%
� رش
ة أفعال م� فعل ارتcاب على وال&�̂< 


ن  جPائ�ة، ج̂�%ةcة م�اولة وت
 ".جPائ�ة ج̂�%ة رش
ته على وال&آم� األجP,ي الع%
مي ال%
�ف رش

 ال%عامالت في األجان+ الع%
م��� ال%
�ف�� اتفا�Sة رش
ة ح�+: ال�!$ة ف�Vة مN ال&�س(ع -  2

 ح�+ فال%̂ ة مال�ة، غ��أو  مال�ة م̂ ة كل ل&�%ل ،"^ةال%  " ن4اق م� ت3 ال&
س�ع الCول�ة، ال&!ا̂رة

 أخ�H  مPفعةأw أو  هC>ةأو  ¨�ةأو  بها وعCأو  ع�4ة كل ت�%ل االتفا�Sة م� األولى ال%ادة ن;

Cها >�&ف�Pي م�  .)2(ال%�ت


ن  فقC ص
ر عCة ال%̂ ة وتأخ-cل ماد>ة [,�عة ذات تbل ال%ال م

ن  وقC العقارأو  ال%Pقcذات ت 


^ةمع [,�عةP Cال، وقbة م�S�
ن  ك&cة ت��
ن  ض%�Pة وقCأو  ص̂cوعة ت���وعة غ��أو  م� ك%Pح م


ن  ،وقC مC0رة م
اد ال%�ت�يcدة تCقابلةأو  م� ،CیC�&لل +! 
ن  أن ̂وcال%̂ ة ت � ل��أw  م�&�قة غ�

  .تلق�ها األجP,ي الع%
مي ال%
�ف ح` م�

 التفا�Sة وفقاً  األجP,ي الع%
مي ال%
�ف مفه
م إن: الع��مي ال��Oف صفة مN ال&�س(ع -  3

 ،)3(دارw اإل القان
ن  في م�&ق� ه
 ع%ا أوسع مCل
ل له األجان+ الع%
م��� ال%
�ف�� رش
ة مAاف�ة

                                           

  .19ص قاجي حPان، ال%�جع ال�اب`،  )1(
)2 (;Pة م� األول ال%ادة ت�Sف كل ی&0- '': أنه على االتفا� ع�ض على ع%Cا إقCام أw ش0; أن إلق�ار تCاب�� م� یل م قC ما [

 ع%
مي وس4اء إلى م
�ف [̂�` م�اش�ة أو ع� ̂�قة42 ذلs كان بها أو تقC>%ها، س
اء مال�ة أو ال
عC مال�ة أو غ�� م̂ ة
  .''...أجP,ي

 في ه
 م�&ق� 2%ا مقارنة الع%
مي ال%
�ف لeفة ال
اسع ال%Cل
ل >0; ��%ا ال&
ض��ات 2عg إبCاء ال%قام ه-ا في >�&
ج+ )3(
 القان
ن  ال%&X%� 2006 ^ل�ةج
  15 في %?رخال 06/03رق3  قان
ن  م� ال�ا2عة ال%ادة ال%bال، تP; س,�ل اإلدارw، فعلى القان
ن 

 ع
ن  كل م
�فا >ع&,�": أنه ، على2006  ل�Pة 46 ال!̂�Cة ال�س%�ة لل!%ه
̂رة ال! ائ̂�ة، العCد، العامة لل
��فة العام األساسي
 ال%?رخ في 06/01رق3 قان
ن  م� الbان�ة ال%ادة تع�ف ح�� في ؛"اإلدارw  ال�ل3 في رت�ة في ورس3 دائ%ة ع%
م�ة و��فة في ی� ع

�، 2006  مارس 08 في م?رخ 14ال!̂�Cة ال�س%�ة لل!%ه
̂رة ال! ائ̂�ة، العCد، ومAاف�&ه الف�اد م� 2ال
قا>ة ی&عل` 2006 ف,�ای
 س,&%,� 01 في م?رخ 50 ال!̂�Cة ال�س%�ة لل!%ه
̂رة ال! ائ̂�ة، العCد، 2010 أوت 26 في م?رخ 10/15رق3  2قان
ن  م&3%

 في م?رخ 44 ال!̂�Cة ال�س%�ة لل!%ه
̂رة ال! ائ̂�ة، العCد، 2011 أوت 02 فيال%?رخ  11/15 رق3 2قان
ن  وم&%3 ، معCل2010
�|�ا أو تPف�->ا أو إدا̂را أو قXائ�ا، أو في م�ePا >�غل ش0; كل": 2أنه الع%
مي ، ال%
�ف2011 أوت 10̂� ال%!ال� أحC ت

 مP]%ة اتفا�Sة م� األولى ال%ادة في ال
ارد تق̂��ا ع̂�aال& نف� ، وه
"...مع�Pا أو مP&�0ا كان ال%P&�0ة، س
اء ال%�ل�ة ال�ع,�ة
 ال-ی� األش0اص أن الCول�ة، نالحm ال&!ا̂رة ال%عامالت في األجان+ الع%
م��� ال%
�ف�� رش
ة ضC االق&eاد>ة وال&P%�ة ال&عاون 
�|�ة أو قXائ�ة أو في مPاص+ ی&
ل
ن ̂� ع%
م��� م
�ف
ن  ع&,�ون > ال ال%P&�0ة ال%!ال� - ح�� في أعاله؛ أحC ال%-:
ر ت
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 جهة وم� جهة م� ون اه&ها العامة للC0مة األف�اد ی
ل�ها ال&ي العامة الbقة ح%ا>ة ذلs م� وال�A%ة

 H�
ص ألحAام إخXاعه3 أخePن�ة ال
 ال%
�ف ح3A في فاع&,� الف�اد، A%2اف�ة ةال%&علق القان

 أعاله، ال%-:
رة االتفا�Sة م� ال�ا2عة فق�ة األولى ال%ادة ح�+ ال�ش
ة ج̂�%ة في األجP,ي الع%
مي

�ها >%�A األش0اص م� مع�Pة [
ائفeفي ه?الء ح: 

�|�اً  م�ePاً  >�غل ش0; كل -̂�اً أو  ت أو  مع�Pاً  كان س
اء أجP,ي، بلC م� قXائ�اً أو  إدا̂ر

 .مP&�0اً 

-  wالح عامة و��فة >%ارس ش0;أeل Cي، بل,Pفي 2%ا أج sالح ذلeمي جهاز ل
أو  ع%

 .ع%
م�ة م?س�ة

- wف وأ�
 .)1(دول�ة ل%P]%ة و:�لأو  م

 الف�اد م"ال م�اف�ة في االق&�ادlة وال&�E(ة ال&عاون  م�BEة أح�ام اتفاC(ة فعال(ة م��: ثال`ا

Cاء ات0اذ ت3 لق� 2إدماج الCول ال& ام مHC ح
ل االتفا�Sة أحAام ص�اغة عCP ق��3وال& ال�قا2ة إج


صeة ه-ه ن�Sام في االتفا[Pني ال
2اع&�ارات  ی&أث� أن >!+ ال اإلدماج وه-ا للCول، الCاخلي القان

 12 ال%ادة ف&P; أخ�H، دولة مع العالقات على ال%�&%ل ال&أث��أو  ال
[�Pة، االق&eاد>ة ال%eل�ة

 الcامل ال&Pف�- ل�صC ال%Pه!�ة لل%&ا2عة ب�نامج تPف�- على األ[�اف ت&عاون  ": أنه على االتفا�Sة م�

  ".عل�ه وال&�!�ع االتفا�Sة له-ه

 ال&عاون  ل%P]%ة ال&ا2ع الCول�ة ال&!ا̂رة ال%عامالت في 2ال�ش
ة ال%عPي الع%ل ف̂�` أن >عPي ه-ا     

� 2إعCاد >ق
م االق&eاد>ة وال&P%�ة�
ع دولة لcل عام تق̂X >ة على صادق�Sص االتفا
e02 HCم 

 م� ال%eادقة األعXاء الCول أحC خ,�اء >ق
م ث3 االتفا�Sة، ألحAام الCاخلي القان
ني إ[ارها مالئ%ة

� ه-ا P%2اق�ة االتفا�Sة على ق,ل�
ن  االتفا�Sة، له-ه االنX%ام ت̂�C ال&ي الCولة مع ال&ق̂cة وت� ال%Pاق

الل& اماتها،  الCولة ه-ه اح&�ام مHC على وال�قا2ة ال&ق��3أجل  م� ةلل%P]% ال&ا2ع الع%ل ف̂�` إ[ار في

�]ه  ه-ه أحAام وص�اغة االتفا�Sة على ال%eادقة 2عC للCول الCاخل�ة الق
ان�� خالل م� جل�اً  ذلs ̂و

 595 -رق3 القان
ن  %2
ج+ على االتفا�Sة ف�ن�ا صادق< ال%bال، س,�ل فعلى الق
ان��، تلs في األخ��ة

                                                                                                                                

 >%�A ومAاف�&ه، وال الف�اد م� ال
قا>ة قان
ن  إ[ار في ع%
م��� م
�ف
ن  >ع&,�ون  06/03قان
ن رق3  م� ال�ا2عة ال%ادة %2
ج+
�ع ر±�ة ه
 ول�c تPاقg اع&�اره� م0&لف ع� ال%�?ول�� أغل+ أن ذلs ومAاف�&ه الف�اد م� ال
قا>ة لقان
ن  ه?الء إخXاع في ال%
�ع ، وأراد06/03قان
ن رق3  وف` الع%
مي مCل
ل ال%
�ف في یCخل
ن  ال تالeفقا� صفة م� ت
س�ع غ�ار االتفا�Sة على ال%

  .ألحAامه%ا إلخXاعه3 الع%
مي ال%
�ف
  .20قاجي حPان، ال%�جع ال�اب`، ص  )1(
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 ال%&علقان ال! ائ�ة اتج�اءاإل وقان
ن  العق
jات قان
ن  >عCل ال-w ،2000 ج
ان 30 في %?رخال 2000

 في اإل>!اب�ة ال�ش
ة ال%
�ف�� ف�اد ل%Aاف�ة جCیC مe0; فeل أحCث الف�اد، ال-A%2 wاف�ة

إلى  ه
 ما )1(.ال! ائ�ة اتج�اءواإل العق
jات لقان
ني ال!CیC ال&عCیل فه-ا الCول�ة؛ ال&!ا̂رة ال%عامالت

� في األجان+ الع%
م��� ال%
�ف�� رش
ة م
اجهة في ف�ن�ا مPها األ[�اف ر±�ة الCول ع� تع,�

�ورة االتفا�Sة أل م< أخ�H  جهة جهة، وم� م� ه-ا الCول�ة ال&!ا̂رة ال%عامالتX2 ولCاع ال� في اإلس

 ال%
�ف�� رش
ة ف�ةمAا س,�ل في فعال�&ها إلضفاء الCاخل�ة الق
ان�� في األخ��ة ه-ه أحAام ص�اغة

  .)2(األجان+ الع%
م���

      ،sث< ك-لCة أح�Sة اتفا%[Pة ال&عاون  م�%P&اد>ة والe&االق Cة ض
 الع%
م��� ال%
�ف�� رش

 االتفا�Sة ه-ه وjفXل االق&eادw، الف�اد ل]اه�ة دول�ا 2عCاً  الCول�ة ال&!ا̂رة ال%عامالت في األجان+


ر في ج̂�%ة الCول�ة ال&!ا̂رة ال%عامالت في ان+األج الع%
م��� ال%
�ف�� رش
ة أص��<[Pان�� م
 الق

 م,Cأ وت!��C العال%�ة ال]اه�ة ه-ه رjة م�ا هCفها االتفا�Sة، و:ان ه-ه على ال%eادقة للCول الCاخل�ة

 .الCول�ة ال&!ا̂رة ال%عامالت في الP̂ هة ال%Pاف�ة

 mال%الح �cة ه-ه أن ول�Sاول< االتفاP3 ت� ال%?س�ات أن >عPي ما ه-ا فق�، إل>!اب�ةا ال�ش
ة 2ال&!̂

�:ات االق&eاد>ة� ت�:< ���2 األجP,ي؛ الع%
مي ال%
�ف دون  2ال&!̂�3 ال%�&هCفة هي ال&!ا̂رة وال

3� االتفا�Sة حاذت به-ا ال%
�ف، إل�ها یP&%ي ال&ي للCول الCاخل�ة الق
ان�� الخ&eاص األخ�� ه-ا ت!̂

  .)3(2ال0ارج الفاسCة رسات2ال%%ا ال%&عل` األم̂�Aي القان
ن  ح-و

  الف�اد ل��اف�ة اإلقل(�(ة االتفاC(ات: ال`اني الف�ع

ولعل أه%ها ال!ه
د اق&X< خ4
رة وأ2عاد ه-ه ال]اه�ة تXاف� ال!ه
د ل%Aاف�&ها وال
قا>ة مPها، 

اإلقل�%�ة ال&ي ساه%< في وضع ال��اسات واألس� الcف�لة �e2انة ورعا>ة وح%ا>ة ال%%� ات ال&ي 

إلت�اد اإلف̂�قي في اأب�ز ه-ه ال!ه
د اإلقل�%�ة، جه
د ، � عCد م� الCول في إقل�3 مع��ت!%ع ب�

مAاف�ة الف�اد، ال%&�ج%ة م� خالل اتفا�Sة مPع الف�اد ومAاف�&ه ال&ي جاءت ت&
^!ا ل!ه
دها في 

  .2007الف�اد لعام  ل%Aاف�ة الع��jة ال&wCe له-ه ال]اه�ة على م�&
H القارة،و:-ا االتفا�Sة

                                           

(1) ROUQUIE Sylvie، « la convention de l’OCDE du 17 décembre 1997 sur la corruption des 
agents publics étrangers: mythe ou réalité ? »، Petites affiches، N° 153، édition quotidienne des 
journaux judiciaires associés، 02 aout 2000. P 06. 

�عات في ال�ش
ة سع�C، ج̂�%ة ال��خ األح%P: ،Cان الCی� ح�ام وس�3) 2(̂�
رات ال&�Pة، م�j�ل,Pان، -ة، ب��وتال�ق
�S ال�ل,ي الع
  17 .، ص2012

  .22قاجي حPان، ال%�جع ال�اب`، ص ) 3(
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  2003اتفاC(ة االت�اد اإلف�$قي ل�Eع الف�اد وم�اف�&ه لعام : أوال

، )2( 2003 سPة م� ی
ل�
 211%اب
ت
 في الف�اد ومAاف�&ه ل%Pع اإلف̂�قي االت�اد اتفا�Sة ت3ّ اع&%اد

دولة، ت%� ت ه-ه االتفا�Sة ب&�eP+ ه�fة ل%&ا2عة مHC تPف�- االّتفا�Sة م� [�ف  38صادق< عل�ها 

�ة )1(ف وال%&%bل في ال%!ل� االس&�ارw ح
ل الف�اد داخل االت�اد اإلف̂�قيالCول األ[�ا%b: sوذل ،

�hا  � 23م�ادª ل%Aاف�ة الف�اد في ) GCA(للعCیC م� ال!ه
د أه%ها إصCار ال&�الف العال%ي ألف̂

 w�1999��ف.  


�jة إلى  2اإلضافةP!ة ال�h�
ل م!%
عة ال&P%�ة اإلف̂:
 ،)2( 2001ضC الف�اد ل�Pة ) SADC(ب�وت

 �وقC ح]�< ه-ه االتفا�Sة %2
افقة ال%?ت%� ال
زارw لالت�اد اإلف̂�قي ال-w عقC 2أد>� أ2ا2ا في س,&%,

، وفي 2003، ث3 أجازها ال%!ل� ال&Pف�-w ال-w عقC 2أن!ام�Pا العاص%ة ال&�اد>ة في مارس 2002

ت�اد اإلف̂�قي ل%Pع الف�اد ومAاف�&ه، الCورة العاد>ة الbان�ة ل%?ت%� االت�اد اإلف̂�قي اع&%Cت اتفا�Sة اال

  .2006ودخل< ح�  الPفاذ عام  - دولة 38- وقC الق< االتفا�Sة ت�ح��ا م� مع]3 الCول اإلف̂��hة 

، ج%لة م� ال%�ادª واألس� ل%Pع الف�اد وم�ارj&ه وت&!لى 2003ماب
ت
 لعام "لقC ت,P< اتفا�Sة 

  :أساسا ��%ا یلي

 - Cوال%?س�ات ال ªام ال%�اد�  .>%ق�ا[�ة وال%�ار:ة ال�ع,�ة وس�ادة القان
ن وال�3A ال�ش�Cاح&

 -  H�اح&�ام حق
ق اإلن�ان وال�ع
ب [�قا لل%�bاق اإلف̂�قي ل�ق
ق اإلن�ان وال�ع
ب وال
ثائ` األخ

  .ذات الeلة

  .ال�?ون العامة إدارةال�فا��ة وال%�اءلة في  - 

  .ة واق&eاد>ة م&
ازنة:فالة تP%�ة اج&%ا�Mأجل  تع̂   العCالة اإلج&%ا�Mة م� - 

  .إدانة ورفg أع%ال الف�اد، وال!�ائ3 ذات الeلة واإلفالت م� العقاب - 

�عات ب�� الCول األ[�اف ألغ�اض مPع الف�اد وال%عا�Sة والقXاء  - ̂�ت��P` وم
ائ%ة ال��اسات وال&

  .عل�ه

                                           

، م!لة االج&هاد للCراسات القان
ن�ة واالق&eاد>ة، "الّ&عاون الCولي في مAاف�ة الف�اد في الeفقات الع%
م�ة"م�سلي ع,C ال�`، ) 1(
  .206ص ، 2015، س,&%,� 09العCد ال! ائ�، ال%�:  ال!امعي ل&امPغ�<، معهC ال�ق
ق، 

�ع ال! ائ�w، أ[�وحة د:&
راه، :ل�ة ال�ق
ق والعل
م ال��اس�ة،  )2(̂�ال�اج علي بCر الCی�، ج�ائ3 الف�اد وآل�ات مAاف�&ها في ال&
� بلقایC، تل%�ان،A2 
  .16، ص 2016_2015ال! ائ�،  جامعة أب
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جPائ�ة م
حCة  أكCت ه-ه اإلتفا�Sة على أن مAاف�ة الف�اد >ق&Xي ان&هاج س�اسة اإل[اروفي ه-ا 

 3�لCول اإلت�اد و:-ا ال&عاون ب�Pها، وعل�ه ر: ت على م
ض
عات أساس�ة له-ا الغ�ض وت&%bل في ت!̂

أع%ال الف�اد، وال%عا�Sة عل�ها، وه-ا على ال%�&
H الCاخلي لcل دولة ث3 ال&عاون ما ب�� دول اإلت�اد 

  .)1(ل%Pع ه-ا الف�اد ومAاف�&ه

�فات وتع̂   إنفاذ القان
ن وال&عاون مPع اإلى  اتج�اءتهCف ه-ه اإلe&ال g3 2ع�لف�اد وت!̂

القXائي الCولي وت
ف�� آل�ات قان
ن�ة فعالة الس&�داد ال%
ج
دات وال%�اعCة ال&ق�Pة وت�ادل ال%عل
مات 

 .وآل�ات ل&Pف�- االتفا�Sة 2%ا في ذلs م?ت%� الCول األ[�اف في اتفا�Sة األم3 ال%&�Cة ل%Aاف�ة الف�اد

ال%%ارسات 2%ا ف�ها ال!�ائ3 ذات أو  تفا�Sة :ل%ة الف�اد في مادتها األولى وتعPي األع%الع�ف< اال


ج+ الفeل ال�ا2ع م� اتفا�Sة مAاف�ة الف�اد >!+ على الCول و  ،الeلة ال&ي ت��مها ه-ه االتفا�Sة%j

  .ال!Pاة األ[�اف أن ت�اعC 2عXها 2عXا في مAاف�ة الف�اد 2%ا في ذلs ال
قا>ة وال&�ق�` ومالحقة

تP; اتفا�Sة اإلت�اد اإلف̂�قي ل%Pع الف�اد ومAاف�&ه في ال%ادة ال0ام�ة مPها على أن ت&0- الCول 


ص عل�ها في الفق�ة األولى م� ال�ا2عة م� ه-ه eP%الالزمة ل!عل األع%ال ال �األ[�اف ال&Cاب�

إلى  ا الCاخلي، وdضافة2%عPى آخ� ت!̂�%ها في قان
نهأw  اإلتفا�Sة، مCPرجة ض%� ال!�ائ3 ال!Pائ�ة

ه-ا، ج�م< اإلتفا�Sة ت,��g عائCات الف�اد ودع< الCول األ[�اف إلدراج األع%ال ال&ال�ة ض%� 

  .)2(�ة وذلs في قان
نها ال! ائي ج�اماألع%ال اإل

CP&�< w-ة ح&ى الف�اد ال�Sش%ل< اإلتفا Cها إلى  ولقPة م�األح اب ال��اس�ة، فeP< ال%ادة العاش

�|�ة وغ��ها م� اإلتق": على أنه̂�  :2§�ة  اتج�اء
م :ل دولة [�ف 2إق�ار تCاب�� ت

�وعة والفاسCة ل&%
^ل األح اب  - �ت�̂�3 اس&C0ام األم
ال ال%A&��ة ع� [̂�` ال%%ارسات غ�� ال%

  ".ال��اس�ة


نة ل!�ائ3 الف�اد، وdس&!ا2ةA%ها لألفعال الCیCأن ت�� هA-ا ت,�� لPا أن اإلتفا�Sة ه-ه، قC ت
سع< 2

م� الCولة ال! ائ̂�ة ل!ه
د اإلت�اد اإلف̂�قي ال�ام�ة ل%Aاف�ة ه-ه األفعال، صادق< على ه-ه اإلتفا�Sة 

ال�الف ال-:�، و:ان< س�اقة في ت!̂�%ها  %206/137
ج+ ال%�س
م ال�ئاسي رق3  2006في سPة 

                                           

وأث�ها على القان
ن ال! ائ�w،  ج�ائ3 الف�اد ال%اليدور االتفا�Sات وال%P]%ات الCول�ة في م!ال مAاف�ة ادمحمw ب
̂زPة آمPة،  )1(
ة ال%Aاف�ة وض�ورة ال
قا>ة ال%PعقC 2!امعة   اآلل�ات: مCاخلة 2ال%ل&قى الCولي ح
ل 
القان
ن�ة وال%?س�ات�ة ل%Aاف�ة الف�اد ب�� أول̂

  .10، ص 2020��ف�w  27و 26ال%��لة ی
مي 
  . 178ص  ،المرجع السابقم�ي الCی� ش|�ان ت
ق،  )2(
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ح�� ج�م< م�  ،)1(ال%&عل` 2ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه 06/01ألفعال الف�اد 2إصCارها للقان
ن رق3 

خالل ال�اب ال�ا2ع مPه العCیC م� أفعال الف�اد :�ش
ة ال%
�ف�� الع%
م���، واإلم&�ازات غ�� ال%,�رة 

في م!ال الeفقات الع%
م�ة وأكCت على ت�CیC العق
jة في حالة ال�ش
ة في م!ال الeفقات الع%
م�ة 

�وع وتلقي الهCا>ا وج�م< أ>Xا اإلخ&الس واس&غالل الPق
د وdساءة اس&غالل ال�ل4�ة واإلث�اء غ�� ال%

و:-ا ال&%
^ل ال0في لألح اب ال��اس�ة وغ��ها م� ج�ائ3 الف�اد م?:Cة في نف� ال
ق< على العق
jات 

� عPها!Pة ال&ي تCیC�  .ال

 Cأنها ق C!عه، نPاف�ة الف�اد ومA%قي ل�فXال ع� ه-ه األسال�+ ال%ق�رة في اتفا�Sة اإلت�اد اإلف̂

�ف أخ4� أوجه الف�اد وهي تلs ال&ي ت&3 م� خالل الع%ل�ات ال&!ا̂رة إلى  [�افدع< الCول األ:

 
الCول�ة ال&ي ال >Aفي لل&wCe لها جه
د دولة واحCة، وdن%ا البC م� ت�ق�` ال&عاون الCولي 2�أنها، وه

�اف 2%ا تل& م الCول األ"...: على أنه 18ما ات!ه< إل�ه اإلتفا�Sة بePها في الفق�ة األولى م� ال%ادة ]

  :>أتي

�:ات ال%&عCدة ال!��Pات على إضفاء [ا2ع ال!�ائ3 ال!Pائ�ة  -1�ال&عاون مع ال,لCان األصل�ة لل

ال%%ارسات ال&ي ت&�3 2الف�اد خالل الع%ل�ات  أشAالشAل آخ� م� أw أو  ومعا�Sة الع%
الت ال�̂�ة

  .ال&!ا̂رة الCول�ة ومPعها

2- Cوال wع م%ارسات الف�اد خالل الع%ل�ات ال&!ا̂رة تع̂   ال&عاون اإلقل�%ي والقارP%ولي ل

  . )2( .."الCول�ة

ت!%�C ح�ا2ات  إج�اءتPاول&ه اإلتفا�Sة وأكCت على إمAان�ة ت��hقه 2ال&عاون الCولي، ه
  إج�اءوأه3 

�وعة مع أو  اإلخ&السأو  ال%
�ف�� الع%
م��� ال&ي اك&�,
ها ع� [̂�` ال�ش
ة�أ>ة ص
رة غ�� م

  .بلCانها األصل�ةإلى  عادتهات�ه�ل ع%ل�ة إ 

4
w على أه%�ة :,��ة ذلs أنه >قXي على هCف ه?الء ال%!�م��  ج�اءوال شs في أن ه-ه اإلPی

,ها ��مه3 م� ت��hقها و:-ا ته̂� ت,��Xها، :%ا >�%ح أ>Xا للCولة م� اس&�جاع ه-ه األم
ال أو  ̂و

P&ها، وعل�ه نe< الفق�ة الbالbة م� ال%ادة  تل& م الCول ": تفا�Sة، على أنهم� ه-ه اإل 18ل0̂ 

                                           

وأث�ها على القان
ن ال! ائ�w،  دور االتفا�Sات وال%P]%ات الCول�ة في م!ال مAاف�ة ج�ائ3 الف�اد ال%اليادمحمw ب
̂زPة آمPة،  )1(
  .10، ص ال%�جع ال�اب`

ا، جامعة أح%C ب� ع,C ال,� ب� م�ع
د الفارس، ت�̂�3 الف�اد في اتفا�Sة األم3 ال%&�Cة، رسالة ماج�&��، :ل�ة الCراسات العل� )2(
  .49 -48، ص2008نا>a الع��jة، ال�ع
د>ة، 
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�|�ة الالزمة ل%Pع ال%
�ف�� الع%
م���  اتج�اءت�!�ع ج%�ع ال,لCان على ات0اذ اإل.... األ[�اف̂�ال&

��ة في ال0ارج �e%ح�ا2اته3 ال C�%!&ب sة وذل
م� ال&%&ع 2ال%%&لcات ال&ي اك&�,
ها ع� [̂�` ال�ش


رة غ�� ش��Mةال%A&��ة أو  وت�ه�ل إعادة ال%�الغ ال%0&ل�ةe2  انها األصل�ةإلىC1("بل(.  


نة ل!�ائ3 الف�اد، واس&!ا2ة ، هA-ا ت,�� لPا أن ه-ه اإلتفا�SةA%ها لألفعال الCیCأن ت��قC ت
سع< 2

م� الCولة ال! ائ̂�ة ل!ه
د اإلت�اد اإلف̂�قي ال�ام�ة ل%Aاف�ة ه-ه األفعال، صادق< على ه-ه اإلتفا�Sة 

سالف ال-:�، و:ان< س�اقة في ت!̂�%ها  137-06ال�ئاسي رق3  %2
ج+ ال%�س
م 2006في سPة 

ح�� ج�م< م�  ال%&عل` 2ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه، 01- 06ألفعال الف�اد 2إصCارها للقان
ن رق3 

خالل ال�اب ال�ا2ع مPه العCیC م� أفعال الف�اد :�ش
ة ال%
�ف�� الع%
م���، واإلم&�ازات غ�� ال%,�رة 

الع%
م�ة وأكCت على ت�CیC العق
jة في حالة ال�ش
ة في م!ال الeفقات الع%
م�ة في م!ال الeفقات 

�وع وتلقي الهCا>ا �وج�م< أ>Xا اإلخ&الس واس&غالل الPق
د وdساءة اس&غالل ال�ل4ة واإلث�اء غ�� ال%

 و:-ا ال&%
^ل ال0في لألح اب ال��اس�ة وغ��ها م� ج�ائ3 الف�اد م?:Cة في نف� ال
ق< على العق
jات

� عPها!Pة ال&ي تCیC�  .)2(ال

ه-ا، ولقC :ان< الCولة ال! ائ̂�ة س�اقة في وضع آل�ات لل&عاون الCولي ل%Aاف�ة الف�اد وإلس&�داد 

%2
ج+ القان
ن رق3  sدات، وذل

ن  01-06ال%
جPفي 2ا2ه ال0ام� ال%ع CیC�&الjو ،�سالف ال-:

ا 2عC مeادق&ها على اتفا�Sة اإلت�اد اإلف̂�قي ، ل&Cع3 م
قفها ه-"ال&عاون الCولي واس&�داد ال%
ج
دات"

، وذلs ب&Ce>قها على العCیC م� اإلتفا�Sات الPbائ�ة لل&عاون القXائي ول%Aاف�ة ال!̂�%ة 2003ل�Pة 

  .)e2)3فة عامة 

  2007الف�اد لعام  ل��اف�ة الع�D(ة االتفاC(ة: ثان(ا

��وع 2007 أب̂�ل 24 في الع�ب وزراء م!ل� أق� تع̂   أهCافها الف�اد ل%Aاف�ة �ةع�j اتفا�Sة م

� ت,Pيإلى  الع��jة الCول جامعة ه، ودفع<أشAال A2ل و:�فه ومAاف�&ه الف�اد م� لل
قا>ة ال�ام�ة ال&Cاب�

�ة  دی�اجة على االتفا�Sة ت&X%�. 2010د>�%,�  21 في الف�اد ل%Aاف�ة خاصة إقل�%�ة اتفا�Sة�eق

                                           

وأث�ها على القان
ن ال! ائ�w،  دور االتفا�Sات وال%P]%ات الCول�ة في م!ال مAاف�ة ج�ائ3 الف�اد ال%اليادمحمw ب
̂زPة آمPة،  )1(
  .11، ص ال�اب` ال%�جع

مHC فعال�ة مAاف�ة ج�ائ3  ال%ل&قى ال
[Pي ح
لة ض%� مCاخل، "جهـ
د اإلت�اد اإلف̂�قي في مAاف�ة الف�اد"ف&�ـي وردیـة،  )2(
 w��ع ال! ائ̂�ال�لف -ال%P]3 م� ق,ل م0,� القان
ن واألم� اإلن�اني 2!امعة ح���ة ب� ب
عليالف�اد ب�� االتفا�Sات الCول�ة وال&

  .4، ص 2019��ف�w  7و 26ال! ائ� ی
مي 
  .254ص م!اهwC خC>!ة، ال%�جع ال�اب`،  )3(
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لإلى  تق��%ها دون  مادة 35وeزعة ف
 مادة 27و وخ&ام�ة عامة وأحAام تع̂�فات ب�� م
اد 8 ب�� م

>P%Xام تAة أح�M

دا مادة كل وتP%X< م
ضPة بCاوح< ع�  .)1(بCP 25 إلى 5 ب�� ت

ال& ام الCول 2ال&عاون في م!ال  - : نe< ه-ه االتفا�Sة على العCیC م� آل�ات ال&عاون الCولي مPها

 اتج�اءنقل اإل - ال&عاون ألغ�اض ال%eادرة،  - ة، ال%�اعCة القان
ن�ة ال%&�ادل -نفاذ القان
ن، 

�:ة، ال&عاون في  -ت�ل�3 ال%!�م��،  -ال!Pائ�ة، &�
م عل�ه3، ال&��hقات ال%A�%نقل األش0اص ال

  .اس&�داد ال%%&لcات

  دور ال��BEات وال�\س�ات ال�ال(ة ال�ول(ة في م�اف�ة الف�اد: ال`اني -ل+ال�

�� مPه ال
قا>ة الس�%ا الف�اد ل%Aاف�ة مع&,�ة 
داً جه الCول�ة ال%ال�ة ال%?س�ات ب-ل<̂c&ة ب�� ال�فا

 اك&�ف< وأنها خاصة الن��افها تفاد>ا ،العال%ي االق&eاد ن اهة ر:ائ  م� تع&,� ال&ي الCول�ة ال%ال�ة

الف�اد، وه-ا ما  �2,+ الPام�ة للCول مال�ة ك%�اعCات خee&ها قC كان< ال&ي [ائلة أم
ال ض�اع

�� :%ا یليسP&ع�ض له 

  دور ال��BEات وال�\س�ات ال�ال(ة ال�ول(ة ال���م(ة في م�اف�ة الف�اد: ولاأل  ف�عال

الس�%ا،  الف�اد ل%Aاف�ة الCولي بCور ج
ه�w مع&,�ة الPقC وصCPوق  العال%ي كل م� ال,sP ساه3

ب�ام!ها، وه
 ما  وتPف�- م�ا̂رعها م&ا2عة في جCیCة ورد�Mة رقاب�ة آل�ات ت4,` أص��< ���2

  :سPفeله ��%ا یلي

  في م�اف�ة الف�اد وص�Eوق الEق� ال�ولي ال�ولي م�اه�ة ال�EU: أوال

ال&ي تعPى 2ال&P%�ة، وقC بCأ ن�ا[ه  األم3 ال%&�Cة ه
 أحC ال
:االت ال%&ee0ة في ال,sP الCولي

Cا 2عjة في إع%ار أوروCان�ة 2ال%�اعbب العال%�ة ال�Cولي في اتف` على إن�ائه مع صCPوق الPقC ال .ال�

  1944.ال%?ت%� ال-w دع< إل�ه ه�fة األم3 ال%&�Cة في ج
^ل�ة 

  ال�EU ال�ولي وم�اف�ة الف�اد ال�الي .1

 

ء على م�Aلة الف�اد ال%الي ،وهXول�ة ال&ي ألق�< الCات ال%[P%ولي م� أه3 الCال sP,ال �>ع&,

�:ات ال&�ي ُجٌ�دت م� عق
د ال,sP م� أول ال%?س�ات الCول�ة ال&ي وضع< الئ�ة س
داء 2أس%اء ال

أن الف�اد ال%الي في الCول الPام�ة إلى  ، :%ا أشار خ,�اء ال,sP)2(�2,+ ضل
عها في م%ارسات فاسCة

                                           

�ة، االتفا�Sات الCول�ة وت4,�قاتها في م!ال قان
ن الف�اد، م-:�ة ماس&� في ال�ق
ق، تe0; قان
ن جPائي،  2ال0ام�ة) 1(�Pل�ــةم: 
  .22، ص 2017-2016،  ورقلــة ، ال! ائ� –قاصــwC م�jـاح  ال�ـقـ
ق والعل
م ال��اسـ�ة، ق�ــ3 ال�قــ
ق، جامعـة

ل3، مAاف�ة الف�ا )2( 
� ناش�ون وم
زع
ن، أح%C م�%
د نهار أب
 س̂c66، ص 2010ع%ان، األردن، د، دار الف.  
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Hلإلى  أدeة ت%�h2 وض�ت̂�ل�
ن دوالر دون أن >�&ف�C الفق�اء م� إلى  ض�اع م�اعCات مال�ة وق

sP,ات وم� خالل ه-ا أشار الCورة االل& اإلى  ه-ه ال%�اع�أجل  م 2%عای�� ال�فا��ة وال%�اس�ة م�ض

، ولقC اع&%C ال,sP ب�امج ت�ق` م�اعCة ال%?س�ات واألش0اص وت�اعC )1(ض%ان إنفاق أمbل لألم
ال

sP,م بها ال
�ف ع� م%ارسات الغ� وال�شاوH ال&ي ت�ت�� 2ال%�ا̂رع ال&ي >قcق< على ال
 في نف� ال

� ال&P%�ة فأو �والeادر ع� ال,sP على ض�ورة  1998ي العال3 لعام تلs ال&ي >%
لها، :%ا ر:  تق̂

ال�C م� الف�اد ال%الي واإلل�اح على ض�ورة تcامل ال!ه
د ال
[�Pة والCول�ة في ه-ا ال%!ال ألن 


ن م� خالل ت,Pي A< sا وذلX<ولي أCاخلي ف��+؛ بل الCال Cع�eم على ال
م�ارjة الف�اد ال >ق

  .وال%P]%ات الCول�ة للف�اد ال%الي تع̂�فات ومعای�� م
حCة م� ق,ل اله�fات


نه م� أك,� ال!هات ال�ا�Mة cاف�ة الف�اد لA%2 اف اه&%اما�� األ[bم� أك Cولي >عCال sP,ك%ا أن ال

 �� ال!هات إدراكا ل%0ا[bم� أك �ل,�امج تP%�ة ال%!&%عات وت%
^لها على ال%�&
H الCولي ،فه-ا األخ�

2ال%fة م� اإلق&eاد  07ولي وجC أن الف�اد >قXي على ح
الي ، ففي دراسة أج�اها ال,sP الC)2(الف�اد


^ا، وم� ه-ا ال%4Pل` فقC أعل� ال,sP الCولي ح%ل&ه ضC ما أ[ل` عل�ه Pان الف�اد(العال%ي س]�) س

  .)3(وشCد على ض�ورة تcامل ال!ه
د ال
[�Pة والCول�ة في ه-ا ال%!ال 

مAاف�ة الف�اد أجل  م� اتج�اءیC م� اآلل�ات واإلما س,`، فقC قام ال,sP الCولي 2العCإلى  2اإلضافة

  :ن
ع�� ه%اإلى  والقXاء على ال!�ائ3 ال%ال�ة، و^%�A تق��%ها

ة ت%PAه  اتج�اءتc%� اإل .1 
ال
قائ�ة لل,sP في :
نه ی&%&ع ب4Pاق ال&�ً�w واس&ع%ال أسال�+ ق̂

>�عى فإنه  jة الف�اد، ل-لs،م�ار أجل  م� ات0اذ الق�ارات ال%Pاس�ة، :%ا >ق
م ب&قC>3 الع
ن للCول م�


صا، :%ا >ق
م ال,sP  ج�امال&�ق�` بهCف ال&wCe لإل ج�اءدوما إلeاجهة الف�اد خ
ال,cPي ع%
ما وم

م�اجعات ل��ا2ات ال%&عهCی� وهي ال�,�ل ال
ح�C ال-w ت�Aله ال�شاوw ح�� ی&عهCون  إج�اءالCولي 2

ل%eالح االق&eاد>ة للCول الفق��ة والغ�Pة وj-ل 2%ق&Xاه مPع م%ارسة الف�اد، :%ا >ق
م 2ال&
ف�` ب�� ا

  .جهC لل�C م� الف�اد والقXاء على ال!�ائ3 ال%ال�ة

                                           

)1(  ،�  .173، ص2010ب
دهان م
سى، الP]ام القان
ني ل%Aاف�ة ال�ش
ة في ال! ائ�، دار الهHC، ال! ائ
، :ل�ة 1العCد  ،13، ال%!لC ال%!لة األكاد>%�ة لل��� القان
ني، "ض�ورة ال&عاون ب�� الCول ل%
اجهة ج�ائ3 الف�اد"مال�cة ن,�ل،  )2(

  .472، ص 2016ال�ق
ق والعل
م ال��اس�ة، جامعة ع,C ال�ح%ان م��ة، 2!ا>ة، 
، )دراسة مقارنة ب�� ال! ائ� ومال�̂ ا(ب
سع�
د سارة، دور إس&�ات�!�ة مAاف�ة الف�اد اإلق&eادw في ت�ق�` ال&P%�ة ال%�&Cامة  )3(

 ال! ائ�،>ة وال&!ا̂رة وعل
م ال&����، جامعة ف�حات �Mاس، سa�4، رسالة ماج�&�� في عل
م ال&����، :ل�ة العل
م اإلق&eاد
  .94، ص 2013
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ال
قائ�ة ال&ي ی&%&ع بها ال,sP الCولي ن!C أ>Xا أن ه-ا األخ�� ی&%&ع  اتج�اءاإلإلى  2اإلضافة

سCا م� ق,ل :ل 2اخ&eاص ردعي م� خالل إن�ائه دائ�ة خاصة لل�hام 2ال&�ق�` ��%ا >ع&,� سل
:ا فا

م� له عالقة 2ال%�ا̂رع ال&ي >%ُ
لها ال,sP، واس&�عاد :ل م� تb,< إدان&ه م� ال%�ار:ة في ه-ه 


ن f!ی� ال-ی� یلCك ال%&عه
ال�ش
ة والف�اد فcلها ت?ث� على س%عة إلى  ال%�ا̂رع، و:-لs م�ا�Sة سل

�:ات في األس
اق العال%�ة�  .ال

 ك�ف الف�اد ل%ق&�Xات ال�̂�عة االس&!ا2ةأجل  م� ردعي 2اخ&eاص الCولي ال,sP ی&%&ع .2

�� ال&ي لل%�ا̂رع 2ال��Pة وق%عه&�< sP,لها لل^
 رفg �2` و:-ا مPه ج ءأو  الق�ض إلغاء �2` ت%

 ال,sP ی,لغ ال&ي ال%0الفات في ال&�ق�` في حقه مع ال%Pاقeة، عل�ه ت�س
 م� ب&ع��� ال%&عل` االق&�اح

أما ع� ، )1(ال,sP >ف�ضها ال&ي الق
اعC 2%0الفة ی&ه3 ش̂�sأو  حم&�شأو  م&عهC :لإلى  2ال��Pة بها

ال�د�Mة ال&ي قام بها ال,sP الCولي أنه أعل� ع� إقeاء ش�:ة  اتج�اءاإل

)SNC.LAVALINE.INC(  ةC%وعها ل�
ات م� :ل ال%�ا̂رع ال&ي >%
لها وذلs �2,+  10وفPس

�:ة أم
اال �أجل  غ�� م�&�قة لل%
�ف�� الع%
م��� م�الف�اد أثPاء إن!از م�ا̂رعها ح�� دفع< ال


ل على عقC م%
ل م� [�ف ال,sP الCوليeال�.  

وم� أه3 ال%�ادرات ال&ي قام بها ال,sP الCولي ل%Aاف�ة الف�اد ال%الي،إن�اء ل!Pة م�ا�Sة اإلح&�االت 

 wف 1988والف�اد في ماCم� خالل ف&ح خ� تلفإلى  وال&ي ته sوذل sP,ني إضفاء رقا2ة داخل�ة لل


  .معل
مات >%�A أن >�&ف�C مPها أعXاء ل!Pة م�ا�Sة اإلح&�ال والف�ادأw  م�اش� ل&لقي

�Sام ال,sP ب&P]�3 دورات تĈر,�ة ح
ل الeفقات الع%
م�ة وح
ل القان
ن ال!CیC إلى  ه-ا إضافة

,�ة 2عC إرساء ب�امج ال&%ه�� م� ق,ل معهC ال,sP الCولي ،ك%ا  للP اهة،وdن�اء ورشات للCروس ال&Ĉر

�ه ع� ال&P%�ة العال%�ة ح
ل ال&���� الع%
مي ل�Pة � 1983اع&%C على م!%
عة م� ال
ثائ` :&ق̂

�ه لل&���� ل�P&ي  ،1989والCراسة ح
ل اآلفات [
^لة ال%HC إلف̂��hا سPة �ال-w  1997و 1996وتق̂

 CیC!إذ ت3 ت CیCج ج�s 2إرساء م�ادª جCیCة م&علقة 2%�ارjة الف�اد ال%الي وذل اتإج�اء>ع&,� مPع

  .)2(خاصة لل�C م� ه-ه اآلفة وال&a� 0 مPها

                                           

األم� في م4Pقة : ، م0,� ال���ال%!لة ال! ائ̂�ة لألم� وال&P%�ة، »م?س�ة ال&عاون الCولي ل%Aاف�ة الف�اد « س%��ة سل�%ان، ) 1(
  .171، ص 2017، جانفي 10العCد   ال! ائ�، ،1ال%&
س�، جامعة 2اتPة

  .42، ص ال%�جع ال�اب`حاحة ع,C العالي،  )2(
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��%ا >0; اإلخ&eاصات فC!P أن ال,sP اع&%C م!%
عة م� اإلخ&eاصات تهCف ل%Aاف�ة الف�اد 

  :ال%الي وم� أه3 ه-ه اإلخ&eاصات ن!C ما یلي

 ضة�؛ قC م�ا�Sة م
�في ال,sP ال%�?ول�� ع� تقC>3 الق�وض وال&�ق` م� أن األم
ال ال%ق

�:ات e2فة نهائ�ة��Aل م4Pقي وdقeاء الjة لها و�م?ق&ة أو  اس&C0م< فعال [�قا لألهCاف ال4�%

  .ال%&
ر[ة في الف�اد ال%الي

  ا±�ة في وضع� اتإج�اءم�اعCة الCول على م�ارjة الف�اد ومPح م�اعCات خاصة للCول ال


نة لل,sPرادعة للف�اد ال%الي وdصالح الق4اع العام وال�3A ال�اشC لHC الj ان الCل,. 

 ام�ة�م�ارjة الف�اد ال%الي على ال%�&
^�� الCولي إلى  ال%�اعCة وال&��P` ماب�� ال!ه
د ال

 H�� ال%عل
مات ال0اصة 2الف�اد الCولي،ر�j تعاون اس&�ات�!ي مع مP]%ات أخ�وال
[Pي وج%ع ون

  .�ارjة الف�اد ال%اليإرساء دعائ3 ل%أجل  كCPeوق الPقC الCولي ،تع̂   ال�
ار ب�� الCول م�

 ه-ه أساسا الف�اد وت%bل على م
اجهة الCول ل%�اعCة اإلس&�ات�!�ات م� م!%
عة ال,sP وقC وضع

 م� لل
قا>ة خ4ة 1996 عام مP- الCولي ال,sP ت,Pى لقC. رد�Mة وقائ�ة وتCاب�� تCاب�� في اإلس&�ات�!�ة

 :ال&ال�ة األهCاف ق
امها الف�اد

�وعات في والف�اد االح&�ال مPع - � .ال,sP ق,ل م� ال%%
لة ال%

 - 3<Cن  تق
 .الف�اد ضC ح�jها في ال%�اعCة [ل,< ماإذا  لل0,�ات األعXاء لCول الع

 .األعXاء الCول 2�أن ال,X< sPعها ال&ي ال&P%�ة خ�4 في االع&�ار 2ع�� الف�اد م�ألة أخ- - 

 - 3<Cن  تق
 .الف�اد ل%�ارjة الCول�ة ال!ه
د لcل والCع3 الع

�في ا���ف م� ال%,-ولة ال!ه
د أنه ت�قىإلى  ألخ�� ن] sP,ولي، الCاجه&ه في ال
 ره�Pة للف�اد م

 ال,لCان ت!اه الCولي ال,sP س�اسة على ذلs یPع�A إذ الع]%ى الCول خاصة للCول، ال��اس�ة ال%eالح

 ل%&�Cةا ال
ال>ات ور±�ة الCولي ال,sP ش�و� مع ما بلC س�اسة ت4ا2ق<فإذا  معها، ی&عامل ال&ي

 ت
اف` عCم هPاك :انإذا  أما ال,لC ه-ا في الف�اد حاالت ع� ال&غاضي ی&3فإنه  م�انCته، في األم̂��Aة

 ت�< ال,لC له-ا والق�وض ال%�اعCات ووقف الف�اد م�ارjة على الع%ل ی&3فإنه  وال,sP ما بلC ب��

  .)1(الف�اد وج
د م,�ر

  

                                           

عCنان �Mاس علي، عال3 ال%ع�فة، ال%!ل� : أرن�< ف
لف، صCPوق الPقC الCولي، ق
ة ع]%ى في ال�احة العال%�ة، ت�ج%ة) 1(
<، أف̂�ل  
̂cن واآلداب، ال
Pقافة والفbي للP]
  .435، ص 2016ال
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  ال�ولي وم�اف�ة الف�اد ال�الي الEق� ص�Eوق  .2

للع%ل على تع̂   سالمة  %21944
ج+ معاهCة دول�ة في عام  الCولي الPقC أن�ئ صCPوق 


مة ض%� العاص%ة وه
 م?س�ة واش�4P االق&eاد العال%ي، و^قع مق� الCPeوق في[Pاألم3 م 

  .)1(ال%&�Cة

رغ,&ه في مAاف�ة الف�اد ال%الي م� خالل إعالنه ع� إ>قاف م�اعCته  1997أكC الCPeوق سPةو

ألن تلs ال%�اعCات )2( ل�ة للCول ال&ي یb,< أن الف�اد ال%الي ف�ها >ع�` ت!اوز م�اكلها اإلق&eاد>ةال%ا

م!االت غ�� تلs ال&ي ال%�Cدة لها �2,+ اإلن��اف والف�اد ال%الي، وه-ا ما إلى  ال%ال�ة ت�Xع وت&�
ل

�الفاسCة ال&ي >ق
م بها  هPاك مالی�� الCوالرات ت�Xع �2,+ ال%%ارسات2أن  اك&�فه الCPeوق ���2 أق


م��� دون أن ت�&ف�C مPها ال�ع
ب ال%�&اجة، وjه-ا ن!C أن الCPeوق [�ح Aس%��� وال��ال%
�ف�� ال

  :م!ال�� رئ����� ل%Aاف�ة الف�اد ال%الي ه%ا

� : ال�"ال األول^
�ائ+ و  إدارةت4Xة ال�ن]3 ال%�اس�ة  dج�اءال%
ارد العامة 2إصالح الP ̂0ة ومCی̂

  .وال&Cق�`

� الق
ان�� : ال�"ال ال`اني^
خل` ب�fة اق&eاد>ة م�&ق�ة وشفافة وf�jة أع%ال ن]ام�ة ت�%ل ت4

�ائ+ واألع%ال ال&!ا̂رةXال%&علقة 2ال.  

وقC بCأ صCPوق الPقC الCولي 2إدراج م
ض
عات جه
د مAاف�ة ت,��g األم
ال في ع%له 2�أن 

�ك شامل لل&�وضع م|�ار دولي ل%
اجهة أجل  &ق��3 م�األن]%ة ال%ال�ة، ح�� >ق
م 2إعCاد مPهج م

 g��,اف�ة تAد م
الف�اد، :%ا :bف صCPوق الPقC الCولي م� تق��%اته ألن]%ة دول األعXاء في جه

األم
ال وت%
^ل اإلرهاب :! ء م� تق��%ات الق4اع ال%الي،وقC ش�ع ال,sP وصCPوق الPقC الCول��� سPة 

&Xح أه3  ل&Pف�- ب�امج ل&فع�ل جه
د الCول 2�أن 2002 مAاف�ة الف�اد والقXاء على ال!�ائ3 ال%ال�ة ̂و

  :معال%ه في الPقا� ال&ال�ة

 اد>ة وال��اس�ةe&احي ال��اة اإلقPال،وآثاره على م
ادة م�&
H وعي الCول 2%0ا[� ت,��g األم  ̂ز

  .واإلج&%ا�Mة

                                           

)1 ( w د، األزمة رم
� دارالعال%ي،  والف�اد ال%ال�ة م�%ĉرة،  الفCPAا .183، ص 2009ال!امعي، اإلسX<أ �سلcة أس%اء، : وأن]
م!لة االج&هاد للCراسات القان
ن�ة ، »دور صCPوق الPقC الCولي في معال!ة األزمات ال%ال�ة وت�ق�` االس&ق�ار ال%الي« 

   .168، ص 2014، جانفي 05ال! ائ�، العCد  ، ال%�:  ال!امعي ل&امPغ�<، معهC ال�ق
ق،واالق&eاد>ة
�2اقل�ة دمحم ناص�، ال&عاون الCولي على م�ارjة الف�اد في ال%عامالت ال&!ا̂رة الCول�ة، أ[�وحة د:&
راه في القان
ن العام، :ل�ة  )2(

 ،�
ن، ال! ائPAق، جامعة ب� ع
   .153- 152، ص 2012ال�ق
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 عة الع
� مPه!�ة شاملة ل&ق��3 مAاف�ة ت,��g األم
ال م� خالل ال&عاون مع م!%^
%ل ال%الي ت4

  .الCول�ة

  ال%?س�ات �بPاء القCرات ال%?س��ة ح�� قام ال,sP وصCPوق الPقC الCول��� 2الع%ل على ت
ف�

واألش0اص ال%?هلة والقادرة على ال�hام 2%هام مAاف�ة الف�اد والقXاء على ال!�ائ3 ال%ال�ة ،وذلs م� 

  .لCول العال3خالل تP]�3 م?ت%�ات وت��P` وال&Ĉر+ وتقC>3 ال%�اعCة الف�Pة ل

&%&ع صCPوق الPقC الCولي e2الح�ات واسعة في م!ال مAاف�ة الف�اد ال%الي ت�%ل م!االت  ̂و

  :اإلق&eاد الcًلي وت&%bل أساسا ��%ا یلي

 بها  إدارة ��ف وما ی&عل` بها م� ال��اسات اله�Aل�ة ال&ي ت?ثeال �ش?ون الPقC واإلئ&%ان وسع

 cت�
ك وال%?س�ات ال%ال�ة وال�قا2ة عل�ها على س�اسات الق4اع ال%الي ال-w یP,3 ال�[Pعلى ت.  

  اض�ة�
رة وال%الح]ات الالزمة ل&P]�3 ال��اسات اإلق&eاد>ة وال%ال�ة وال
�� �ة اإلق�ح` تقC>3 ال%

�ة وتقC>3 مع
نة ف�Pة وتĈر!�ة للCول bان ال%&عCاض ال,ل�ال&ي ت&�ح للCPeوق إمAان�ة ال&Cخل إلق

ف�ة الف�اد ال%الي وم�اعCة الCول األعXاء على ت���� ت����ها ل%
اردها األعXاء ال�ا±�ة في مAا

الع%
م�ة ووضع إ[ار قان
ني م�&ق� وشفاف ألن�4ة الق4اع ال0اص،وت���� أن]%&ها ال!�ائ�ة وقان
ن 

 3�MCائ+ وال!%ارك إدارةاألع%ال وت�Xال.  

  �bاد>ة وجعلها أكe&ة ال%?س�ات ال%ال�ة واإلق�S�  .ن!اعة لل&wCe للف�اد ال%الي�Sام الCPeوق ب&

 ارCة م�ل إه�
ن أم
ال :,�cما تCPة عe&0%وق إلشعار ال�ل4ات الCPeخل الC1(ت(.  

  م�BEة ال%��ة ال"Eائ(ة ال�ول(ة: اثان(

�[ة ال!Pائ�ة الCول�ة مP]%ة�ال&ي تOrganization International Criminal Police(  3( ال

�[ة القXائ�ةت�< ت�%�ة الل!Pة ا 1923إن�اؤها سPة �
نة م� ق
ات لCول�ة للAة م]�� 190لـ  ال


لاإل"، ث3 ات0-ت اس%ها ال�الي)2( 2ف�ن�ا ل�
ن  دولة، ومق�ها ال�ئ��ي في مCیPةj�، ح�� 1956عام " ن&

,لغ عCد أعXائها " ل�
ن "ی
جC مق�ها في مCیPة  دولة، وتق
م ه-ه األخ��ة ب�ع� وسائل  2177ف�ن�ا، ̂و

� عل�ها ال&Cخل في ال�?ون ال��اس�ةال&عاون في م!ال مAا[� الع��Sة أو  الCی�Pةأو  ف�ة ال!̂�%ة، ̂و

  .للCول األعXاء، وت%ارس مه%&ها م� خالل مAات,ها ال%
ج
دة في :ل الCول األعXاء

                                           

  .174ب
دهان م
سى، ال%�جع ال�اب`، ص ) 1(
�[ة ال!Pائ�ة ال) 2(�  :م&
اف� على ال�ا�2 ال&الي، 17:11: على ال�اعة 25/12/2018ب&ا̂رخ : Cول�ةمP]%ة ال

https://archive.is/20120526204347/www.interpol.int/public/icpo/default.asp  
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لاإل إنj� ت�ق�`أجل  م� مP]%ة أه3 ه
 عPها وال��� ال!�ائ3 ل&قeي جPائ�ة جهة e2ف&ه ن&

�[ي االتeال خCمة خالل م� وذلs ال%!�م�� على والg�h �ادالف ل%Aاف�ة الCولي ال&عاون � ال

�[ة ب�انات وق
اعC ال%�Cان�ة ال,�انات وخCمة ال%أم
ن  العال%ي��[ي اإلسPاد خCمة و:-ا ال� ال

  .)1(ال%�Cاني

�[ة ال!Pائ�ة جه
دا مه%ة وفعالة في مAاف�ة ال!̂�%ة ال%P]%ة العاب�ة �ت,-ل ال%P]%ة الCول�ة لل


لإللل�Cود، ولj� 13خالل الCورة الــ 1995اه&%ام خاص 2!�ائ3 غ��ل األم
ال؛ وقC أصCر في عام  ن&

  .)2(إعالنا ضC غ��ل األم
ال


لاإل وقC ق�رj�اته م� الف�اد مAاف�ة اع&�ار 2007 عام ن& 
 ال!̂�%ة ه-ه ت%bله 2%ا مPه اع&�افا أول̂


ن  P]%ةال% وت�عى .العامة وال�المة العال%ي لألم� 2الغ تهCیC م�c&ج|�ة جهة ل� دول�ة م�Cان�ة م

 واألجه ة وال�ل4ات وال%P]%ات القان
ن  إنفاذ أجه ة ل!%�ع مPها دع%ا الف�اد، مAاف�ة ل%�ادرات

��ه الXالع�� ومقاضاة عل�ه والقXاء و:�فه الف�اد مPع ع� ال%�?ولة. 


لاإل >4Xلعj��[ة الCاع%ة األن�4ة م� واسعة %2!%
عة ن&� الe&0%ة �ل4اتال م� وغ��ها لل

 :ون-:� مPها ،A%2اف�ة الف�اد

� اس&�Cاث .1,Pمات ل&�ادل عال%ي م
 الف�اد A%2اف�ة ال%ع�Pة ال
[�Pة لل�cانات مe0; ال%عل

(UMBRA) اء� .الف�اد مAاف�ة ع� معل
مات ت&X%� وdس&�ات�!�ة ف�Pة ب�انات قاعCة وdن


مة ع,� ورودها وت��P` 2الف�اد ال%&علقة الCول�ة وال,�انات ال%عل
مات ت�ادل ت�!�ع .2[Pم 


لاإلj��[�ة لالتeاالت /I-24 ؛ن&� .)3( ال%أم
نة ال

 مع وdس&�ات�!�ة، ع%ل�ة قCرات م� األعXاء ال,لCان ت%لcه ل%ا ال%�&
H  عال�ة دراسات إج�اء .3

 .القCرات ه-ه وPjاء م&ee0ة، تقC>3 إرشادات

                                           


ن، الف�اد قاس3 فاد>ا) 1(Xز ب��
رات وس,ل اآلثار -ال!�ائ3 أب�Pوت،  ال%عال!ة، م�� أن. 85، ص 2013ال�ل,ي ال�ق
�Sة، ب�[
�[ة ال!Pائ�ة ودورها في مAاف�ة ال!�ائ3«ف�قاق مع%�، : أ>Xا�، م0,� حق
ق اإلن�ان وال�̂�ات م!لة القان
ن ، »ال%P]%ة الCول�ة لل

  .256، ص 2017، د>�%,� 09العامة، جامعة م�&غان3، ال! ائ�، العCد 

w الق�4اني) 2(�ة ال!̂�%ة ال%P]%ة ع�ب األو[ان، جامعة نا>a ال&عاون األمPي الCولي ودوره في م
اجه: خالC ب� م�ارك الق̂

  .154، ص 2006الع��jة للعل
م األم�Pة، ال�ع
د>ة، 
]
مة اتeال عال�ة  )3(Pائ�ة مP![ة ال���ت ال%P]%ة الCول�ة للc&7/24ابI يPوتع"I " ،ل
j�الع%ل س�عة  7ساعة في ال�
م،  24إن&

 .أ>ام في األس,
ع
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 الف�Pة ال%!االت م0&لف في وال%?ت%�ات ال%C&P>ات وتP]�3 ال%�&
H  ر��عة ع%ل ف�ق  ت��Aل .4

�ة ال%
ارد dدارةو  ال�̂�ة الع%ل�ات وال%&ee0ة مbل̂� .ال�ه
د وح%ا>ة ال%Xاد واالس&�0ار ال�

�� ال%%ارسات أفXل اع&%اد على ال&�!�ع .5̂cوت � الف�اد ل%Aاف�ة ال%ع&%Cة الCول�ة ال%عای�

s3 م� خالل وذل<Cمات تق
 اتفا�Sة ل&4,�` دع%ا ال�أن -ابه تĈر,�ة دورات وتP]�3 ال!
دة عال�ة معل

 .ال%-:
رة االتفا�Sة ألحAام وفقا الف�اد مAاف�ة وقان
ن  الف�اد ل%Aاف�ة األم3 ال%&�Cة

الCولي ی&4ل+ تXاف� ال!ه
د وال&عاون، ل%Pعه م� أو  وdن مAاف�ة الف�اد س
اء م� ال!ان+ الCاخلي

� م�االن&�ار في ال%!&%ع الCولي، وقC ح%ل< ال%P]%ة على عاتقها �,: Cة أجل  جه�م�ارjة �اه


ا>ا إلنفاذ القان
ن  الف�اد ع� [̂�` اع&%ادPول(إعالن ال

ل س�:
، ه-ا األخ�� )1( 1999لعام ) ب�وت

ال-w أق� األث� ال�ل,ي للف�اد على ال%!&%عات، :%ا اع&,� ا، ال�,�ل ال
ح�C ل%Aاف�ة الف�اد ی&%bل في 

ودولي ،شامل >�%ل م�ادª م�Cدة على ثالث م�&
^ات، إت�اع إس&�ات�!�ة ع%ل في إ[ار جهC و[Pي 

  :هي 

 .ال&
�Mة وال
قا>ة .1

 .الع%ل ال%�Cاني ال&��hقي .2

 :العالقات العامة م� خالل  .3

�عات فعالة ل&&�ع عائCات الف�اد، وال!�ائ3 ال%&eلة بها ومeادرتها  - أ̂� س� ت

�|�ة واإل  - ب̂�� ال&Cاب�� ال&^
�[ةة، والقXاء على الف�اد في ق
ات ال�دا̂رت4 

�[ة في   - ت� .العCالةإلى  ال&��hقات وتقC>3 ال%&
ر[�� إج�اءت
س�ع صالح�ات ال

إن�اء آل�ات لل�قا2ة :اله�fات ل�صC الP]3 وال&Cاب�� ال&ي ت3 إق�ارها، مPع و:�ف، ومعا�Sة   - ث

�[ة� .والقXاء على الف�اد داخل ق
ات ال

� ال%&0-ة، واآلل�ات والP]3 م�ة واحCة على األقل :ل سP&��، ال!%|�ة العامة ال&Cاب� 2الغاإل  -  ج


ل وفعال�ة اآلل�ة :

ص عل�ها في ه-ا ال,�وتeP%ال � .)2(ال%ع%
ل بها ل&Pف�- ال%عای�

                                           

�[ة ال!Pائ�ة ودورها في مAاف�ة ال!�ائ3، م!لة القان
ن، معهC العل
م القان
ن�ة ف�قاق مع%�، ب
��Mة دمحم، ال% )1( �P]%ة الCول�ة لل
 .276، ص 2017، 09واإلدا̂رة، ال%�:  ال!امعي أح%C زjانة 2غل� ان، ال! ائ�، العCد

�[ة ال!Pائ�ة، مCاخلة ض%� م ال��� )2(�2�أن ت���� اإلدارة ع%�وش، آل�ات مAاف�ة الف�اد في إ]ار م[P%ة الCول�ة لل �?ت%
�اكة ب�� الق4اع�� العام وال0اص(  ومAاف�ة الف�اد�
ر ، )بل!�Aا(، ب�و:�ل 2007مارس  15 - 14، )أفاق جCیCة لل�P��2 م

  :ال�ا�2 ال&الي على
 www.google.com. 
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لك%ا أن�أ اإلj�
ن م� م!%
عات صغ��ة م� ال0,�اء ال-ی�  ف�ق ال&��ك ل%Aاف�ة الف�اد ال&ي ن&c&ت


ن م
�ف�� م&��ee0 م� اإل%X<ل
j��اس�ة ال!Pائ�ة وال&Cق�`، ، وم� جهات ش̂�Aة تعPى 2ال%ن&

� م� ال%!االت األخ�H، وقC ساعCت ه-ه األف�قة عCة بلCان مbل إث�
�jا والcام�ون في ال&�ق�` �bcالjو

��%ا یلي C�!&ا>ا ف�اد 2الغة األه%�ة، وهي تXفي ق:  

1. `�
لاإل خ,�اء ف̂j� . 2(IGEC)الف�اد  ال%عPي ن&

  ). LACO(مA&+ مAاف�ة الف�اد  .2


لي لإلال,�نامج العال% .3j� .)1(ال%&عل` A%2اف�ة الف�اد واس&�داد األص
ل ن&

��[ة ال!Pائ�ة اإلإلى  وقC انX%< ال! ائ�
لال%P]%ة الCول�ة للj�أثPاء انعقاد ال!%|�ة العامة  ن&


للإلj�بلCا م�Aلة 2ال%A&+ ال%�: w؛ ح��  %253�ار:ة  1963بهل�cPي، فPلCPا خالل شه� أوت  ن&

�[ة القXائ�ة وال%Cی̂�ة العامة >ع%ل ال%A&+ ال%�: w ال�
[Pي ت�< ال
صا>ة ال%�اش�ة ل%Cی̂�ة ال

�عات ال
[�Pة مل& ما 2األ[� القان
ن�ة ال%���ة ̂�
ص ال&ePمهامه وفقا ل ��اش لألم� ال
[Pي ̂و

�[ة ال!Pائ�ة اإل�
للل%P]%ة الCول�ة للj�  . ن&

�[ي على ال%�&
H اإلقل�%ي في�
ل"ال! ائ�، هPاك  أما 2ال��Pة ل&Cاب�� ال&عاون ال,�وال&ي ت3 " األف̂

�hا، ح�� ی
جC مقّ�ها  �إن�اؤها م?خ�ا، ح�� تع%ل على مAاف�ة ال!�ائ3 ال%P]%ة والعاب�ة لل�Cود في إف̂

� .2ال! ائ

� ال%A&+ ال%�: w ال
[Pي 2ال! ائ� ن�ا[اته ض%� إس&�ات�!�ة واض�ة ��< ،H�وم� ناح�ة أخ

ح&�اجات األم�Pة ال%�!لة على الeع�C ال
[Pي، وض�ورw أن وم�Cدة ال%عال3 وفقا ل%ا تق&�Xه اال

�[ة ال!Pائ�ة خCمات �
ن في س�اق ال
�ائف األساس�ة ال%ق�رة م� [�ف ال%P]%ة الCول�ة للcت

خCمات ب�انات م�Cان�ة وق
اعC ب�انات ش�[�ة، خCمات إسPاد ش�[ي، -اتeاالت ش�[�ة عال%�ة مأم
نة

 .ال&Ĉر+ وdن%اء القCرات


لال%A&+ ال%�: w ال
[Pي لإل وم� مهامj� :)2(2ال! ائ� ن&

م�اش�ة ال&��hقات الCول�ة م� وdلى خارج ال
[� 2ال&��P` مع ال%eالح ال
[�Pة ون]�تها  .1

 .األجP,�ة

                                           

 .283ص ال�اج علي بCر الCی�، ال%�جع ال�اب`،  )1(
وأث�ها على القان
ن ال! ائ�w،  دور االتفا�Sات وال%P]%ات الCول�ة في م!ال مAاف�ة ج�ائ3 الف�اد ال%اليادمحمw ب
̂زPة آمPة،  )2(

  .17، ص ال�اب` ال%�جع
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 .:افة األجه ة وال%eالح ال
[�Pة ال%Aلفة 2إنفاذ القان
ن إلى  تقC>3 الCع3 الفPي وال&قPي .2

3.  ��[�ة وال!Pائ�ة ما ب�� ال%Aات+ ال%�:̂ ة ال
[�Pة 2ال&��P` ال&�ادل ال�̂�ع واآللي لل%عل
مات ال


لمع األمانة العام ل%P]%ة اإلj� .ن&

�ات ال��� ح
ل ال&�ف الف�Pة م�ل ال��قة 2§�ة  .4�أع%ال ال&��w وال&�ق�`  إج�اءإصCار ن

 .قCe اس&�جاعها

لح ال
[�Pة ال%eاإلى  ت�ل�لها وت,ل�غها لل&��w واالس&غالل: ت!%�ع ال%عل
مات الع%ل�ات�ة .5

 .الe&0%ة

 .ال��� وال&��w ح
ل ال%�:�ات م�ل ال��قة 2غ�ض وضع ال�C عل�ها .6

 .مالحقة ال%!�م�� ال%��
ث عPه3 دول�ا 2غ�ض اإل>قاف وال&�ل�3 .7

 .)1( و[Pيأو  ال&قeي وال&��w في ج
ازات ال�ف� ال% ورة م�ل ��2 دولي .8

  �اددور م�BEة ال%فا¡(ة ال�ول(ة في م�اف�ة الف: ني`اال الف�ع

ك%P]%ة دول�ة غ��  )Transparency International(تأس�< مP]%ة ال�فا��ة الCول�ة        


م�ة غ�� ر��jة سPة A1993ح  Cولي ال��Cال sP,العام ال�اب` لل �، وال-w )ب�&� إ>غ�(م� [�ف ال%Cی

ه 
̂P&ه أنه أإلى  حاول ال�ك,� عائ` أمام خ4
رة الف�اد خاصة في الCول الPام�ة ح�� إع&,�ه وف` تقCی

أن األفcار ال&ي جاء بها صادف< معارضة :,��ة إال  ال&4
ر اإلق&eادw، والC>%ق�ا[ي في دول العال3

م� الCول الغ��jة لPه,ها ال%�&%� ولعق
د [
^لة ث
رات ه-ه الCول ون&�!ة له-ا ال&��X` قCم إس&قال&ه 

&ي تقع أمان&ها في مCیPة ب�ل�� وت3X ، وأن�أ مP]%ة ال�فا��ة الCول�ة ال1993م� ال,sP الCولي سPة 

� م� bدول العال3 100حال�ا أك �  .)2(ف�ع ی&
زع ع,


عة م� ال��
ث P&عة م
واإلحeائ�ات وال%?ش�ات ال%&علقة تCeر مP]%ة ال�فا��ة الCول�ة م!%

ال&ي >4ل` عل�ها ت�%�ة ال%?ش�ات، وال&قا̂ر� ال0اصة �h2اس م�&
^ات الف�اد وال&ي  A%2اف�ة الف�اد

:Cل�ل إس&�شادw عCP وضعها ل��اسات ال
[�Pة ل%Aاف�ة الف�اد 2أن
اعه ال%0&لفة وم� ت�&C0مها الCول 

م?ش� مCر:ات ن!C في [ل�ع&ها أه3 ه-ه ال%?ش�ات، وال&قا̂ر� ال&ي تCeر ع� تلs ال%P]%ة الCول�ة 

                                           


رو )1(:
 مHC فعال�ة ال%ل&قى ال
[Pي ح
ل، مCاخلة 2ل�hاس معCالت الف�اد في دول العال3 آل�ات مP]%ة ال�فا��ة الCول�ة ،مPال ب
 w��ع ال! ائ̂�ال%P]3 م� ق,ل م0,� القان
ن واألم� اإلن�اني 2!امعة ح���ة ب�  مAاف�ة ج�ائ3 الف�اد ب�� االتفا�Sات الCول�ة وال&

  .4، ص 2019��ف�w  7و 26ال! ائ� ی
مي ال�لف -ب
علي

ر في ال%?ت%� العل%ي ال) 2(�Pالف�اد، ��2 م �C، دراسة إحeائ�ة ت�ل�ل�ة ل%?ش 

w ال�ا2ع له�fة الP اهة، غ وان رف�` ع̂P�

  .70، ص 2014
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� العال%ي ال�امل ع� الف�اد، و )CPI Corruption Perceptions Index(الف�اد � GCR( ال&ق̂

Global Corruption Report( ، م� w
ال-w ی�:  في :ل عام على دراسة الف�اد في ق4اع ح�

ة في الCول وم?ش� دفع ال�ش
ة  
إلى  2اإلضافة ،)BPI Bribe Payers index(ق4اعات ال��̂

4�ق لها  )National Integrity System assessments(تق��%ات ن]ام الP اهة ال
[Pي &Pوال&ي س


ع Pا یليب%��  :م� ال&ف�eل 

  )Corruption Perceptions Index(م\ش� م�رxات الف�اد : أوال

ل��eح ٔاحC ٔاه3 ٕاصCارات مP]%ة  1995ألول م�ة سPة  )CPI(أُ[ل` مٔ
ش� مCر:ات الف�اد 

 �ق ال�فا��ة الCول�ة ؤاب�ز ال%ٔ
ش�ات العال%�ة ل&ق��3 �اه�ة إن&�ار الف�اد في الق4اع العام، ح�� ال >ف

والف�اد ال��اسي الPاتج على ت%
^ل األح اب أو  دارw ه-ا ال%?ش� ال&!%�عي لل,�انات ب�� الف�اد اإل

درجات، :%ا 10إلى  1إس&غالل ال%Pاص+ العامة لألغ�اض ال� �jة ح�� ت&�اوح �S%ة ت�Peفاته م� 

م?ش�ا على نق4ة و:ل%ا إرتفع< الCرجة :ل%ا :ان ذلs  100و 0>ع%ل أ>Xا ح�+ م�hاس ی&�اوح ب�� 

&X%� ال%?ش� :ل سPة ت�ت�+ الCول م� األقل ف�ادا � إلى  إرتفاع درجة الف�اد في تلs الCولة، ̂وbاألك


^ا ت�&
w على إس&قeاءات م&ee0ة  )1(ف�اداPر سCeث عال%�ة ت
م� خالل اإلع&%اد على �2


نة م� ، وم�&قلة وذات س%عة )2(ت3�h وت�ت+ الCول ال&ي ی&3 ت!%�عها م� م?س�ات م0&لفةAة ومPح�

�:ات ال%�ل�ة والعال%�ة ورجال األع%ال األجان+ إلى  م!%
عة م� ال0,�اء وال��e&0%، 2اإلضافة�ال

 sP,ال HCة ل�وش�Aة ال%�اسل�� وتق��3 ال%
�ف��، :%ا >ع&%C ال%?ش� أ>Xا على ال%عل
مات ال%&
ف

  .)3(اإلف̂�قي لل&P%�ة وال,sP األس�
w لل&P%�ة وغ��ه3

م� خالل ه-ا ال%?ش� مقارنة ل%Cر:ات الف�اد في م0&لف بلCان العال3، فال%Cر:ات  تقCم ال%P]%ة

 H�مbل مP]%ة ف̂�Cم هاوس  نف�ها ی&3 ج%ع ب�اناتها وف` مقای�� ل%�&
^ات الف�اد تقCمها مP]%ات أخ


:ا ح
ل م
ض
�Mة تلs ال,�انات، وم�Aه-ا ش ��b^ة و�A� األم̂��Aة واألح اب ال%�اف]ة ال!CیCة األم̂

� م� مع�4ها ون&�!ة ل-لsفإن  الPاح�ة ال%Pه!�ةbة أك
مCر:ات فإن  ال%Cر:ات ت�:  على م&عا[ي ال�ش

                                           

�، آل�ات �Sاس ومAاف�ة الف�اد في �ل س�ادة ال�3A ال�اشC، م!لة دراسات، العCد االق&eادw، رق3 ) 1(X0القادر بل C,22ع ،
  .67، ص 2014ج
ان 

�:  الل,Pاني للCراسات، ب��وت، مP]%ة ال�فا��ة الCول�ة، ن]ام الP اهة الع�jي في م
اجهة الف�اد، م!%
عة أ�2اث وأورق، ال) 2(%
  .24، ص 2014

 وأث�ها على القان
ن ال! ائ�w، دور االتفا�Sات وال%P]%ات الCول�ة في م!ال مAاف�ة ج�ائ3 الف�اد ال%اليادمحمw ب
̂زPة آمPة،  )3(
  .18، ص ال�اب` ال%�جع
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ة ب�� الCول الPام�ة والف�اد وعالقة أوث` مع االخ&الف  2007الف�اد لعام  
ت,�� عالقة ت�ا�42ة ق̂

�وات ومقCار الق
ة ال&ي ت%لcها الCول، فقC ت3 تa�Pe أغلbال H
+ الCول الغ�Pة على العال%ي في م�&

� ف�اداً bاألك Cة تع�  .)1(أنها خال�ة م� الف�اد ب�P%ا الCول الفق�

،sد الف�اد ب�� ال%�?ول�� ال��اس��� فإن  ك-ل
ه-ا ال%?ش� >3�h و^�ت+ الCول [�قًا لCرجة إدراك وج

CP&�^على ب�انات ذات صلة 2الف�اد، و C%&ع< +:�
عةإلى  في الCولة وه
 م?ش� مP&دراسات م  Cص�ی

�� ال%�ل��� واألجان+ وال%&عامل�� مع اإل̂%b&�%ل  دارةم� خاللها آراء ال

م�ة ال%ع�Pة حAال�

  .)2(ال%&�عة ال&ي تع&�ضه3 في تPف�-ها ون]̂�اته3 ومHC ان&�ار الف�اد وال�ش
ة اتج�اءاإل

3X أ>Xًا معل
مات م�&%Cة م� إحeائ�ات خالل ال�P&�� ال%اض�&��، :%ا >3�h ح!3 الف� اد في ̂و

� م?ش�ات أو  ال�الد م� ق,ل خ,�اء م�h%�� في ال�الد�Pة ب%[P%م ال
خارج ال�الد، وPjاًء على ذلs تق

الف�اد ح�+ تقCی� درجات الف�اد في م0&لف دول العال3 م� خالل ت�ت�+ الCول ح�+ الCول األقل 

  .)3(ف�اداً 

��و� اآلت�ة ح&ى ی&3 ق,
له وهيوالبC لcل مCeر تع&%C عل�ه مP]%ة ال�فا��ة الCول�ة إس&�فاء ال:  


ن ال%Ceر >ع&%C على ال�hاس الc%ي ل]اه�ة الف�اد في الق4اع العام في دولة مع�Pة - A< أن.  

  .أن >ع&%C ال%Ceر على ن&ائج ذات مCeا�Sة عال�ة وغ�� مغل
[ة - 


ن صاح�ة ال%Ceر م?س�ة ذات مCeا�Sة عال%�ة - cأن ت.  

تCخل الCولة في ع%ل�ة ال%�ح و^ع&%C ذلs على مHC ت
ف�  وفي حالة ت
ف� :ل ال%عای�� ال�ا2قة

معل
مات عل�Pة ح
ل الف�اد في ه-ه األخ��ة، وفي ه-ا الCeد أصCرت م?خ�ا مP]%ة ال�فا��ة الCول�ة 

�� ل&ٔاس��  2018-02- 21ب&ا̂رخ ̂�مٔ
ش� مCر:ات الف�اد ال-w ی& ام� مع ال-:�H ال0ام�ة، والع


ش� ع� معل
مات ت�ع� على القل`، في م!ال مAاف�ة الف�اد ال-w ه-ه ال%P]%ة ح�� :�ف ه-ا ال%ٔ


لى مٔ
ش� الف�اد ل�Pة & � في العCیC م� الCول في العال3 ̂وbف&ه 2ال%&عP2017ص  a�Peا،  180تCبل

 sاء في ه-ا ال%!ال وذل�وٕاقل�%�ا وفقا ل%Cر:ات إن&�ار الف�اد في ق4اعها العام إس&Pادا ألراء ال0,

 �� ف�ادا في ح�� ت%bل  100و 0اوح ب�� ح�+ م�hاس ی&bان أكCال,ل �نق4ة، ح�� ت%bل الPق4ة الeف

                                           

)1 ( ��[ة ال! ائ�
ر، على م
قع ال�Pمقال م ،�  :م&
اف� على ال�ا�2 ال&الي، 2013ب&ا̂رخ : ^ةل%�ة ع� ال%�:  ال
[Pي 2ال! ائ
 www.algeriepolire.Dz  

� ن!اة، مAاف�ة الف�اد الCولي :آل�ة لل
قا>ة م� ال!�ائ3 ال%ال�ة،  )2(eن
jة وCPع وق ل�)�، :ل�ة ال�ق
ق والعل
م )م-:�ة ماس&
  .49، ص2017 ال! ائ�، 2!ا>ة، ال��اس�ة جامعة ع,C ال�ح%� م��ة،

  .106، ص ال%�جع ال�اب`خالف ول�C، دور ال%?س�ات الCول�ة في ت�ش�C ال�3A ال%�لي،  )3(
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� أال,لCان  100الPق4ة bة ٕالى ٔان ٔاكPه-ه ال� �� ن اهة، وخل
ا م� ه-ه ال]اه�ة ح�� ت
صل ال%ٔ
شbك

نق4ة، وقC حقق<  43نق4ة، 2%عCل درجات بلغ  50م� ثلbي ال,لCان قC حeل< على درجة تقل ع� 

نق4ة ت�اعا، وم�  88و 89لCPا والCن%ارك ه-ه ال�Pة ٔاعلى الCرجات، ح�� حeل&ا على درج&ي ن�
̂ز


مال على ٔادنى الCرجات وهي eدان وال

ب ال�P̂را وج
ت�اعا،  9و 12و 14جهة ٔاخ�H،حeل< س

ة، نق4 66أما على م�&
H ال%Pا[` أُسCP ٔافXل معCل ل%4Pقة ٔاوروjا الغ��jة ح�� بلغ معCل درجاتها 

�اء �eب ال
Pا ج�h�معCل (ٔاما ع� ال%Pا[` ال&ي حeل< على ٔاس
ٔا الCرجات فهي :ل م� ٕاف̂

��Sة، وأس�ا ال
س4ى ) نق4ة 32الCرجات�
ضح م�  )نق4ة 234%عCل الCرجات بلغ< (ؤاوروjا الPوس

� الCول ف�ادا في العال3 ح�+ ال&Cرج الل
ني م� b4ة أدناه أك�-b%< wل ال) الل
ن األصف�(خالل ال0̂

� الCول ف�ادا ال-w) لل
ن األح%� الغام` (الCول ال0ال�ة م� الف�اد وص
ال bل أكb%<)1(.  

  2017ت��ی� وض}(ة الف�اد في دول العال� ل�Eة : 01ال�X$-ة رق� 

  

  
  :م
قع مP]%ة ال�فا��ة الCول�ة: ال���ر

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_
2017  

خل
 الCولة م� الف�اد ل
ن< 2ه إلى  نالحm م� خالل ه-ه ال0̂�4ة أن الل
ن األصف� ال-w ی�م 

كل م� خ̂�4ة دولة ن�
زلCPا ال&ي إح&ل< ال%�ت�ة األولى في الP اهة ل&ل�ها الCان%ارك في ال%�ت�ة الbان�ة، 


رغ وأل%ان�ا ,%�cا ولCP:و C^
 13- 12- 8- 8-6وأس&�ال�ا في ال%�ات+ وفPلCPا في ال%�ت�ة الbالbة وال�

على ال&
الي، ب�P%ا ت&Ceر الCول الع��jة ٔاعلى معCالت الف�اد ماعCا دولة اإلمارات الع��jة ال%&�Cة 

ودولة ق4�، و^�جع ال&ف�ي ال�40� له-ه ال]اه�ة ن]�ا ل§�اب ال�فا��ة ون]ام ال%�ائلة وال%�اس�ة 

ال%&��hة، وال&��X` على ال�eافة وال�ق
ق اإلن�ان�ة وال�̂�ات إلن&�ار األن]%ة الC:&ات
̂رة في ال,لCان 

                                           

م&
اف� ، 14:00ال�اعة  22/12/2018:لل%̂ C م� ال&فاص�ل >%�A اال[الع على م
قع مP]%ة ال�فا��ة الCول�ة تا̂رخ ال̂ ارة) 1(
  :على ال�ا�2 ال&الي

https://www.transparency.org/news/pressrelease/2017_Corruption_Perceptions_Index_Press_Relea
se_AR 
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العامة وعCم ال&فع�ل ال��hقي لCور األجه ة ال�قاب�ة على ال%ال العام 2أن
اعها ال
قائ�ة والق%|�ة وال%ال�ة 


ضح ت�ت�+ الCول الع��jة في Pا یلي س%��� م� األح�ان و�bcفي ال wC%وال��اس�ة، وتغ��+ دورها الع

 �  :م� خالل ال!Cول األتي  2017مCر:ات الف�اد ل�Pة م?ش

  

  

  الUل�  ال�رجة  الUل�  ال�رجة

  م��  117  اإلمارات الع�D(ة ال�&��ة  21

�تي  122  ق-�  29ULج  

  لEUان  143  ال��لVة الع�D(ة ال�ع�دlة  57

  م�$&ان(ا  143  األردن  59

  ج!ر الق��  148  ع�ان  68

74  dن�  الع�اق  169  ت

  (الUL  171  ال�غ�ب  81

85  �$�Vدان  175  ال�  ال�

103  N$��(178  ال  N�)ال  

  ال��مال  180  ال"!ائ�  112

  -درجة الف�اد  -

  

 ال�ول الع�D(ة - 2017مٔ�ش� م�رxات الف�اد  - م�قع م�BEة ال%فا¡(ة ال�ول(ة : ال���ر
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index 

 ��̂�نالحm م� خالل ال!Cول ال�اب` اإلشارة إل�ه أن دولة اإلمارات حل< في ال%�ت�ة ال
احC والع

�فإن  ، و��j+ ال%P]%ة)1(ب�� الCول األقل ف�ادًا في العال3 ح�� تCeرت القائ%ة ع��jًا وفقًا لل%?ش

                                           

وأث�ها على القان
ن ال! ائ�w،  دور االتفا�Sات وال%P]%ات الCول�ة في م!ال مAاف�ة ج�ائ3 الف�اد ال%اليادمحمw ب
̂زPة آمPة،  )1(
  .19، ص ال�اب` ال%�جع

  : ب(rالل�ن األ

  ال%)ة فاس�ة الع�D(ة ال�ول

  :الل�ن االح��

  ال�ول الع�D(ة الفاس�ة

-ةالدول العربي -2017مٔوشر مدركات الفساد : 01اجلدول رقم   
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ع��jة ال%&�Cة هي األفXل ع��jا في م!ال م�ارjة الف�اد 2ال�غ3 م� ال&�اجع ال-w س!ل&ه اإلمارات ال

نقا� على ال%?ش�  10ع� ن&ائج العام ال%اضي، ب�P%ا س!ل< ق4� أك,� إن�Cار لها ح�� خ��ت 


^<، وال��̂� 29ال%�ت�ة الbان�ة ع��jا، وال%�:  الـ2إح&اللها cد>ة وع%ان، وال
� عال%�ًا وجاءت ال�ع

  .عال%�اً  103، 68، 85، 57على ال&�ت�+ في ال%�اك  

� ف�اداً  bاألك �م�  112، :ال! ائ� في ال%�ت�ة )1(:%ا جاءت 2عg الCول الع��jة م&قCمة في م?ش

� ال!Cل واالس&غ�اب خاصة 2عC اال[الع على :ل ال%!ه
دات ال&ي ب-ل&ها ه-ه  180ب�� �bدولة م%ا ی

م� خالل إنX%امها للعCیC م� االتفا�Sات الCول�ة ذات الeلة، وعلى  األخ��ة في م!ال مAاف�ة الف�اد

إذا  2إع&�ار الف�اد ال%الي ج̂�%ة عاب�ة لل�Cود 2000رأسها إتفا�Sة مAاف�ة ال!̂�%ة ال%P]%ة ل�Pة 

مeادق&ها على إتفا�Sة إلى  إق&�ن 2!�ائ3 أخ�H :&ه̂�+ وت,��g األم
ال وت%
^ل اإلرهاب، 2اإلضافة

�عاتها الCاخل�ة مع إل& اماتها الCول�ة وت!�C 2003اد ل�Pة مAاف�ة الف�̂�، م%ا ح&3 عل�ها تa��c ت

��ف�w  20ال%?رخ في  06-01ذلs م� خالل إصCار العCیC م� الق
ان��، وفي مقCم&ها القان
ن 

ال&ي  القان
ني العCیC م� األجه ة ال�قاب�ة اإل[ارال%عCل وال%&%3 وغ��ه، :%ا أن�أت 2ال%
ازاة مع  2006


ع< م� ح�� االخ&eاص Pلة في  (تb%أجه ة وقائ�ة وأجه ة ق%|�ة وأجه ة مال�ة وأجه ة س�اس�ة م


مة ول!ان ال&�ق�` ال,�ل%ان�ة وغ��هاAاء ال�Xاب أع
  .)2(ال,�ل%ان 2غ�ف&�ه ع� [̂�` إس&!

 Corruption Perceptions(م?ش�ات مCر:ات الف�اد  >%�A الق
ل أن ،م� خالل ما س,` ذ:�ه

Index(  ف واقع الف�اد في�� في :�,cور الCا تلع+ ال^
Pول�ة سCة ال��ال&ي تCeرها مP]%ة ال�فا

�ها على م
قع ال%P]%ة�
^ة اإلحeائ�ة، ال&ي ی&3 نPال� � العCیC م� دول العال3 م� خالل ه-ه ال&قا̂ر

� م� م� [�ف العCیC م� دول العال3 وال&ي إع&,�ته) إن&قادات(أن ه-ه ال%?ش�ات م�ل إال �bcا في ال

األح�ان أنها إحeائ�ات عامة، وغ�� د�Sقة ألنها تع&%C على ب�انات وأرقام ت!%عها م?س�ات م0&لفة 

  .تق��%ات م0&لفة وتف&ق� للCقةإلى  ت0&لف في مPهج، و[̂�قة ع%لها ومعای�� تق��%ها م%ا س�?دw ح&%ا

 )Bribe Payers Index(م\ش� دافعي ال�ش�ة : ثان(ا

وه
 م?ش� غ��  1999وصCر ألول م�ة في عام  1999ي ال�ش
ة ألول م�ة سPة صCر م?ش� دافع


w خاص ح�� صCر لألع
ام Pأه3 )  2011، 2008، 2006، 2002، 1999( س a�Pe&ی&عل` ب
                                           

م&
اف� ، 1:00ال�اعة  02/12/2018: [الع على م
قع مP]%ة ال�فا��ة الCول�ة تا̂رخ ال̂ ارةلل%̂ C م� ال&فاص�ل >%�A اال) 1(
  :على ال�ا�2 ال&الي

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017  
� ال,�ل%اني، دار ال&�ق�` ال,Cرw، ل!ان ه�ام دمحم) 2(cالف  ،�eي، مj�  .106 ، ص1993الع
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�:ات الPeا�Mة وال%&عCدة �0; األم� ال الCول ال%�&%ل أن ی&3 إرت�اء ش�:اتها في ال0ارج، ̂و


م��� ل&�ه�ل أع%الها وت���� اإلال!��Pات ال&ي تCفع ال�شاوH لل%Aاء�?ول�� ال��ة دا̂راإل اتج

ت�ه�ل تCeی� مP&!اتها وتع&%C ال%P]%ة في تa�Pe الCول وdح&�اب الPقا� إلى  وال%ال�ة، 2اإلضافة


H (، ح�� ت%bل )1(10و1على م�hاس م
حC عام ب�� eرجة القCة ل3 ) 10ال:��ال�أw القائل أن ال

ا ال%?ش� على م�ح لل!هات ال&Pف�->ة مع ال&�:�  على ال%%ارسات ال&!ا̂رة ت%ارس ال�ش
ة، و^ع&%C ه-

�:ات األجP,�ة في 2الدها فأدH دور ال%
رد للف�اد، وjال&الي�ال%?ش� >Peف الCول ول�� فإن  لل

�:ات العاملة�  .ال

&3 تPف�- الع) 1الCرجة (وت%bل  �:ة قC مارس< ال�ش
ة 2�Aل دائ3 ̂و�%ل ال�أw القائل أن ه-ه ال

رئ�� ق�3 اإلحeاء A2ل�ة ) ج��ت�ود م
ز م
ل�(اإلحeائي لل%P]%ة في ه-ا ال%!ال ق,ل األس&اذ 

تa�Pe م?ش� دافعي ال�ش
ة إلى  اإلق&eاد في جامعة 2اس
 األل%ان�ة ح�� ی&3 إخ&�ار الCول للCخ
ل

  :وف` ال%عای�� ال&ال�ة

 - ��̂�
^ة في ال%!%
عة العX2(الع(.  

  .الCوليأو  لة على الeع�C اإلقل�%ياأله%�ة ال&!ا̂رة للCو  - 

ح!3 االس&b%ار األجP,ي وح!3 إلى  مHC اإلنف&اح ال&!ارw على ال�
ق العال%�ة 2اإلضافة - 

  .الeادرات في ه-ه الCولة

� سPة  اإل[اروفي ه-ا �دولة ت%bل  28ح
ل تa�Pe  2011أصCرت مP]%ة ال�فا��ة الCول�ة تق̂

آراء إلى  ش�:ات تلs الCول رشاوH في ال0ارج، 2االس&Pاد أك,� إق&eادات العال3 ع� إح&%ال دفع

ح�� جاءت ال��e وروس�ا وفقا ل,�انات ال%?ش� صCارة  2011ال&Pف�-ی�� في ق4اع األع%ال ل�Pة 

�:ات ف�ها م�&عCة لCفع ال�شاوH في الCول األخ�H خاصة في عق
د األشغال �الCول ال&ي :ان< ال

�ة وال,ل!��Aة واألل%ان�ة وال�ا2ان�ة في العامة واإلن�اءات، في ح�� جاءت ا̂�^
�:ات اله
لCP>ة وال��ل

�:ات ال,̂�4ان�ة واألم̂��Aة ال%�ت,&�� الbامPة وال&اسعة على ال&
الي، ال%�ات+ األولى،�إال  ك%ا إح&ل< ال

�:ات ال&ي ت%ارسها في بلCان العال3،� إال أنه 2ال�غ3 م� أه%�ة ه-ا ال%?ش� في :�ف حاالت ال�ش
ة وال

                                           

C، دراسة ت�ل�ل�ة ل%?ش�ات مP]%ة ال�فا��ة الCول�ة، ) 1( 
، العCد ال&اسع، م!لة الP اهة وال�فا��ة لل��
ث للCراساتغ وان رف�` ع̂
  .176، ص 2016الع�اق، 

�� ه
 مHC&P تأس� سPة ) 2(̂�ت لغ�ض تع̂   االس&ق�ار ال%الي الCولي �2,+ األزمات ال%ال�ة في ال&�ع�Pا 1999م!%
عة الع

ن م� أق
H الCول اق&eاد>ا في العال3c&ت.  
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) Bribe Payers Index(ل�\ش� دافعي ال�ش�ة  )إن&قادات(أن ه-ا لP%< 3ع الCول م� ت
ج�ه عCة 

فق� ب�P%ا ج̂�%ة ال�ش
ة هي وjاء خفي  20وم� أه%ها إق&eار ع%له وdحeائ�اته على م!%
عة 

� حاجة له-ا ال%?ش� ألنها تف&قbام�ة وال&ي هي أكPها،والPمة مCي في :ل دول العال3 ال%&ق�� م&ف

�:ات  تعل` األم� 2ال%?س�ات اإلق&eاد>ة أوإذا  لل&فع�ل ال��hقي لCور أجه ة ال�قا2ة خاصة�2ال

ال%!%عات ال,&�ول�ة، وأح�� مbال على ذلs ف��Xة الق�ن في ق�Xة م!%ع س
ن4�اك أو  ال&Pق���ة

الePّ+، في ال! ائ� ال&ي أته%< ف�ها ش�e0ات ناف-ة 2 02و 01ال! ائ�w في ق�Xة س
ن4�اك 

��ة، والّ�ش
ة 2%�الغ ض0%ة واس&غالل الPّف
ذ، واإلفالس �eرات م�وخ�انة األمانة وال& و^� في م�ّ

  .)1(2ال&Cل�� في م��رات رس%�ة وdس&ع%الها

  )Global Corruption Report( تق�$� الف�اد العال�ي: ثال`ا

� تقCمه مP]%ة ال� 2001صCرت ه-ه ال
ث�قة ألول م�ة عام �فا��ة الCول�ة وهي �Mارة على تق̂

ة وال��اس�ة وغ��ها في ق4اع مع�� في الCولة، دا̂رح
ل درجة ال�فا��ة في ال&عامالت ال%ال�ة واإل


مي ومHC م0الفة الق
ان��، Aازنات العامة وفي ال40اب ال��اسي وال�
وتق��3 مHC ال%Ceا�Sة في ال%

�عات في ه-ا ال%!ال ح�� ی&3 ت!%�ع ال%عل
مات الالزمة ل�cا̂�ر ال�اح��b واألكاد>%��� وال0,�اء وال&

� ف&�ة �شه� ج
ان م� العام إلى  شه� إب&Cاء م� شه� ج
^ل�ة 12في ال%�Cان و^غ4ي :ل تق̂

� الCرجة الPهائ�ة )2(ال%
الي�حالة ف�اد أw  للCولة ال&ي ل3 ت]ه� ف�ها )10مN  10(، ح�� >ع4ي ال&ق̂


ضح [
ل ال�Pة، وت,Cأ الCرجة في االن0فاض 2%عای�� د�SقPا یلي س%��ة :لَّ%ا إزداد الف�اد في الCولة و


ات ال%اض�ة م� خالل ال!Cول اآلتيPالف�اد العال%ي في ال� �  :ال%
اض�ع ال&ي تPاول&ها تقا̂ر

  2013سEة إلى  2001القsاlا ال&ي تEاولها تق�$� الف�اد العال�ي مE| سEة  02ال"�ول رق� 

                                           


رو )1(:
  .11ص ال%�جع ال�اب`،  ،مPال ب
C، ال%�جع ال�اب`،  )2( 
  .13ص غ وان رف�` ع̂

  ال��ض�ع  سEة اإلص�ار  ال&ق�$�

  $� شامل على الف�ادتق�   2001  01

  ال�عل�ماتإلى  ال�ص�ل  2003  02

  الف�اد ال�(اسي  2004  03

الEUاء و�عادة االع�ار   2005  04

  وال�قاوالت
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  .177غ!وان رفZL ع�$�، دراسة إح�ائ(ة ت�لLل(ة ل�\ش� الف�اد، ال��جع ال�ابZ، ص : ال���ر


ات إح&
ت Pل ه-ه ال�: �نالحm م� خالل ال!Cول ال�اب` اإلشارة إل�ه أن ال&قا̂ر� ال
اردة ��ه ع,


عة، والهامةP&%اض�ع ال
� الف�اد العال%يإال  على العCیC م� ال%�ت�Peفه :
ث�قة غ�� مل مة  ت3 أن تق̂

أنه >ع�A م� جهة أخ�H ص
رة الCول أمام ال%!&%ع إال  للCول م%ا >فقCه وزنه على ال�احة الCول�ة،

الCولي ومHC إح&�امها ل%,Cأ ال�فا��ة في م0&لف الق4اعات م%ا >ع ز م� مAان&ها الCول�ة و^ف&ح 2اب 

  .)1(>قلeهأو  االس&b%ارات األجP,�ة في أراض�ها

  )National Integrity System assessments(تقL(�ات نBام الE!اهة ال��Eي : ارا:ع

وعي �Mارة على سل�لة م� الCراسات تق
م بها الCول  2001صCرت ه-ه ال
ث�قة ألول م�ة سPة 

، وتع̂   ال�3A ال�اشC على ال%�&
H القان
ني )2(ل&ق��3 أن]%ة حA%ها وdح&�ام م�ادª الP اهة وال�فا��ة


ص ال&P]�%�ة ال0اصة A%2اف�ة الف�اد إس&!ا2ة لCPاءات  م� خاللePاخل�ة والCان�� ال
إصCار الق

مP]%ة ال�فا��ة الCول�ة، ال&ي تCع
 ل&ع%�3 ن]ام ال%�اس�ة م� القاعCة للق%ة م� خالل الع%ل على 


ع دورها ب�� ال
قائ�ة والق%|�ة وال%ال�ة وال��اس�ة م%bلة في اP&ات رقاب�ة، یfة ه�Cل%ان خل` ع�ل,

ا 2أخ�H م��Pة  �عات دو̂ر̂�وه�fات ال�قا2ة العامة ووسائل اإلعالم، والPقا2ات ال%ه�Pة بهCف تع̂   ال&

إصالح األ[� ال%?س��ة إلى  2اإلضافة دارw ت�%ي ال%
ا[��P م� :ل ص
ر الف�اد ال%الي، واإل


م�ة، والع%ل ال!اد على إش�اك ال%!&%ع ال%Cني والق4اع الأو  ال�قاب�ةA0اص في ه-ه ال%ه%ة دون ال�

� ال
عي العام 2%0ا[� الف�اد على ال%!&%ع، �إغفال دور ال%Cرسة، وال%?س�ات الCی�Pة م� خالل ن

                                           


رو )1(:
  .11ص ال%�جع ال�اب`،  ،مPال ب
سع، ال%%لcة ال%غ��jة، ج
ان ، العCد ال&ام!لة الفقه والقان
ن ، "دور مP]%ة ال�ا��ة الCول�ة في مAاف�ة الف�اد"سل�%ان ل0%��ي، ) 2(

  .79، ص 2013

  ال�عاlة ال��(ة  2006  05

  األن�Bة القsائ(ة  2007  06

  ق-اع ال�(اه وال��ارد ال�ائ(ة  2008  07

  الق-اع الXاص  2009  08

  تغ�LL ال�Eاخ  2011  09

  ال&عل(�  2013  10
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والع%ل على ت�س�خ ال3�h والP اهة م� خالل س�ادة القان
ن، وت�ق�` ال&P%�ة ال%�&Cامة A2ل أ2عادها 

  .)1(ور األجه ة القXائ�ةاإلق&eاد>ة واإلج&%ا�Mة وال,��fة، والbقا��ة دون إغفال د

sه ول� ی&3 ذلCاع
2اح&�ام الق
اعC ال%�ت�4ة إال  2اع&�ارها أجه ة ل&Pف�- القان
ن ومعا�Sة ال%0الف�� لق

  :2أر:ان ن]ام الP اهة ال
[Pي ال%�Cدة في ال!Cول اآلتي

 الق�اع� ال��ت)-ة :أرxان نBام الE!اهة ال��Eي: 03ال"�ول رق� 

 األجه!ة هاالق�اع� ال&ي l"+ إح&�ام

 ال�ل-ة ال&Eفl|Lة ال%فا¡(ة- الE!اهة - إح&�ام القان�ن 

 ال�Uل�ان االن&Xاب ال�� والE!$ه

هKLات ال�قا:ة ال�قائ(ة والق�}(ة  ت-ZLU الق�انNL -إع�اد ال&قار$� العلE(ة

 وال�ال(ة

 اإلدارات ال���م(ة الE!اهة وال%فا¡(ة

 ال�ل-ة القsائ(ة ال�(اد

 وسائل اإلعالم ال�عل�مةإلى  ���لح�$ة ال&ع�LU وحZ ال

 �LUاذ الق�ارات - ح�$ة ال&عXة في اتxال�%ار Zال�"&�ع ال��ني وح 

  الق-اع الXاص ال&Eافd الE!$ه

  ال�"&�ع ال�ولي تع!$! ال&عاون ال�ولي في م"ال م�اف�ة الف�اد

  .182`، ص غ وان رف�` ع
^C، دراسة إحeائ�ة ت�ل�ل�ة ل%?ش� الف�اد، ال%�جع ال�اب: ال%Ceر

 )Global Corruption Barometer(مv(اس الف�اد العال�ي : خام�ا


^ا 2إس&Pbاء سP&ي  2003صCر ه-ا ال%�hاس ألول م�ة سPة Pر سCeارة على وث�قة ت�M 
وه

وه
 �Mارة على إس&4الع ألراء ال%
ا[��P ح
ل قXا>ا الف�اد، وت!ارjه3 ال0اصة  2016 -2008

االب& از ال%الي ال-w ی&ع�ض
ن له وغ��ه م� ال%%ارسات أو  ع ال�شاوH معه س
اء في ��%ا ی&عل` بCف

إب�از دور ال%?س�ات ال
[�Pة في مAاف�ة إلى  ، 2اإلضافة)2(ال�ل,�ة وال%�ت�4ة إرت�ا[ا م�اش�ا 2الف�اد


ماته3 لل&wCe له-ه ال]اه�ة ال�40�ة، Aف ح�الف�اد، وتق��%ه3 مHC فعال�ة ال!ه
د ال%,-ولة م� [

                                           


رو )1(:
  .12ص ال%�جع ال�اب`،  ،مPال ب
وأث�ها على القان
ن ال! ائ�w،  دور االتفا�Sات وال%P]%ات الCول�ة في م!ال مAاف�ة ج�ائ3 الف�اد ال%اليادمحمw ب
̂زPة آمPة،  )2(

  .20، ص نف� ال%�جع
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h%ه فPر م� خالل اإلس&عانة 2%?س�ات وم
�اس الف�اد العال%ي ه
 �Mارة على إس&قeاء ل�أw ال!%ه

�� في م!ال إس&قeاء رأw ال�ع
ب، وال&ي لها عCة ف�وع في العCیC م� دول العال3 وفي حالة Pت


ع م� ال%?س�ات >%�A لل%P]%ة اإلس&عانة P%2]%ات م���ة إلPل ه-ا الb%2 اءإس&�الة اإلس&عانة� ج

ع� [̂�` أو  س&�انة، وال&ي ت
جه م� خاللها العCیC م� األسfلة لل%
ا[��P، ع� [̂�` الهاتفاإل

�وني وغ��ه م� وسائل اإلتeال&cاإلل C�ع� [̂�` ال%قابلة وجها ل
جه أو  اإلن&�ن< ع� [̂�` ال,̂

وال&�ق` مPها أمانة مP]%ة ال�فا��ة الCول�ة في ب�ل�� ل&�ل�ل ال,�انات إلى  ل&�سل 2عCها ه-ه ال%عل
مات

ال (فق� وتقeى اإلجا2ات ال&ي ت
ضع ف�ها �Mارة  )الأو  بEع�(ح�� >ق,ل مPها فق� اال>!اب�ة 

  .)1()أع�ف

ن�&P&ج أن مP]%ة ال�فا��ة الCول�ة هي ال%�آة العاك�ة ل�االت الف�اد  ،م� خالل ما س,` ال&4�ق له

ما تCeره م� وثائ` وتقا̂ر� وم?ش�ات  ال%&0لفة، م� خاللأو  في دول العال3 س
اء في الCول ال%&قCمة

إحeائ�ة >�ارك في إعCادها ال0,�اء واألكاد>%�
ن ،ك%ا ی&3 إش�اك أ>Xا العCیC م� ال%?س�ات 

ال%���ة لل,�انات م� م0&لف دول العال3 الم&الكها ف�وع عCیCة وال&ي ت%PAها م� اإلتeال 2%0&لف 

ف�اد على ال%�&
H ال
[Pي ع� [̂�` إس&ع%ال األجه ة وال%?س�ات، واألف�اد الل-ی� >عان
ن م� ال

إس&عانة ال%P]%ة 2ال&قا̂ر� إلى  ال%قابلة ال%�اش�ة، 2اإلضافةأو  االس&,�انات س
اء ب&
ج�ه األسfلة :&اب�ا

  .)2(ال
[�Pة على أن]%ة الP اهة


م�ة في م!ال Aال� �كل ه-ه ال%!ه
دات صPف< ه-ه األخ��ة م� ب�� أن�� ال%P]%ات الCول�ة غ�

Aفه،م�أن ه-ه األخ��ة :ان< ع�ضة للعCیC م� االن&قادات ال&ي تع&,� ت�Peفاتها إال  اف�ة الف�اد و:

في الغال+ ال ت&�3 2ال��hقة، والCقة ألنها تع&%C على إحeائ�ات العCیC م� ال%?س�ات ال0اصة ال&ي 

>Xا ألخ�H تع%ل في ه-ا ال%!ال م%ا >!عل معای�� ال&a�Pe ت0&لف م� م?س�ة ألخ�H، وم� دولة أ

 wCة في ت�%[P%قة م%ا >!عل ه-ه ال�hة لل���:ات ل
ضع ت�Peفات مغای�مع إمAان�ة إغ
اء ه-ه ال


ات األخ��ةPتها في ال�Cه-ه االدعاءات ال&ي زادت ح �Aقي إلث�ات ع�hح.  

                                           

C، دراسة إحeائ�ة ت�ل�ل) 1( 
  .183 - �179ة ل%?ش� الف�اد، ال%�جع ال�اب`، ص غ وان رف�` ع̂

رو )2(:
  .13ص ال%�جع ال�اب`،  ،مPال ب
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 ال�فا��ة P%2]%ة ال0اص الف�اد مCر:ات م?ش� على 2008 عام في نقا� 3.2 ال! ائ� س!ل<

�w /م�تفع ف�اد( صف� م� ال%�hاس درجات رجوت&C ،العال%�ة� وحل< )الف�اد  ±�اب( 10إلى  )م�&

 .)1(ال%غ�ب ع� م&0لفة ول�c ل,Pان على م&قCمة العال3 في دولة 180ب��  م� 92ال%�ت�ة  في

� الeادر ع� مP]%ة ال�فا��ة ل�Pة فإن  وفي ه-ا ال%!ال،�صPف< ال! ائ� في ال%�ت�ة  2012ال&ق̂

105 Cال �� مP]%ة ال�فا��ةفي م?ش�� ف�ادا في العال3، وأكC تق̂bة ال&ي 2أن  ول األك^
%P&امج ال�ال,

مل�ار دوالر م�  400، ال&ه%< 2014غا>ة سPة إلى  وال%�&%�ة 1999اع&%Cت في ال! ائ� مP- سPة 

  .)2(دون ت�ق�` األهCاف ال4�%�ة

، أن اإلدارات ال! ائ̂�ة تعاني 2012ك%ا أكCت ال!%|�ة ال! ائ̂�ة ل%Aاف�ة ال�ش
ة في ب�ان لها سPة 

�� إدا̂رم� تفاق3 م�Aلة الف�اد ال,��وق�ا[ي، واألخ4� م� ذلs وج
د وزراء حال��� وم�?ول�� 

واالق&eادw، ومع ذلs ی&%&ع
ن e�2انة :ل�ة م� ال%&ا2عة  دارw م&
ر[
ن في قXا>ا الف�اد اإل

  .)3([ي تهCد أم� الCولة واس&ق�ارهاوعق
jات قان
ن الف�اد، وjه-ا أص��< م�Aلة الف�اد ال,��وق�ا

ب�نامج إصالحي في ال! ائ� ال�
م البC أن ی&عل` 2اإلصالح ال�امل، ب,Pاء أw  ن!احفإن  وعل�ه،

ات مAاف�ة الف�اد، واإلس�اع في  دارw إس&�ات�!�ة تXع ق�Xة اإلصالح اإل 
وال��اسي على سل3 أول̂

 .دعائ3 ال�3A الC>%ق�ا[ي وPjاء دولة القان
ن م� ت�س�خ البC  رس3 خ4ة شاملة لل&غ��� ال!-رw، إذ

  

  

  

  

  

  

  

                                           

وأث�ها على القان
ن ال! ائ�w،  دور االتفا�Sات وال%P]%ات الCول�ة في م!ال مAاف�ة ج�ائ3 الف�اد ال%اليادمحمw ب
̂زPة آمPة،  )1(
  .22، ص نف� ال%�جع

مCاخلة ض%� ال%ل&قى العل%ي ، "في ال! ائ�وض�ورات تفع�ل م?ش�ات ال�3A ال�اشC د آل�ات مAاف�ة الف�ا"جه�Cة ر:اش،  )2(
�ع ال! ائ�w : ال
[Pي ح
ل̂�ال%P]3 م� ق,ل م0,� القان
ن واألم� ، مHC فعال�ة مAاف�ة ج�ائ3 الف�اد ب�� االتفا�Sات الCول�ة وال&

  .12، ص 2019��ف�w  7و 6ی
مي  ال�لف -ح���ة ب� ب
علياإلن�اني جامعة 
  .02، ص 2012د>�%,�  06، ال! ائ�، الeادرة ب&ا̂رخ 6916ج̂�Cة ال0,� األس,
عي، العCد )3(
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   الXات�ة

  
ال&عاون الCولي في م!ال مAاف�ة فإن  >ع&,� الف�اد م� ال%�Aالت ال&ي تعاني مPها الCول، وله-ا      

ا فأوج+ على ال%!&%ع الCولي إ>!اد آل�ات ل%Aاف�&ه حفا�ا على  الف�اد وم�ارj&ه 2ات أم�ا ض�و̂ر

خالل تفع�ل الCع3 وت�ادل ال%عل
مات وال0,�ات في ه-ا ال%!ال، وال&��P` الCولي  ال%ال العام، وذلs م�

Hأد w-ال �اس&�Cاث آل�ات دول�ة وو[�Pة تل& م الCول إلى  ح
ل تCاب�� ال
قا>ة م� الف�اد وق%عه، األم

� مقارjة اع&%اد خالل م� األ[�اف 2ال&عاون مع 2عXها للقXاء على ه-ه ال]اه�ة،bلوت�% ش!اعة أك 

� إعادة م!&%عة الCول�ة ال%?س�ات على >ف�ض العال%ي، وه-ا ال%�&
H  على ال%�?ول�ة ال!%ا�Mة[Pال 

الف�اد، وت&عCد  العال%ي في مAاف�ة ال�3A ت�C>ات ل%
اجهة ال%ع&%Cة وال%قارjات االس&�ات�!�ات في

� اس&�ات�!�ات ه-ه ال%P]%ة م� خالل ج%ع وت�ل�ل�ادة ال%عل
مات ون  الف�اد ح
ل عامال ال
عي ل̂ 

 ال0اص والق4اع ال%Cني وال%!&%ع الCولة ت�%ل ال&ي واإلقل�%�ة والعال%�ة ال
[�Pة ال&�الفات وPjاء

� س
اء الف�اد ل%Aاف�ة 
 ال%ه%ة ه-ه ل&Pف�- الف�وع م0&لف ب�� وال&��P` الCوليأو  الCاخلي على ال%�&̂

 ال�فا��ة مP]%ة ع� الeادرة ال&قا̂ر� اء علىالعال3، بP في م�&ف�الً  زال الف�اد ما أنإال  فعال�ة A2ل

 .العال3 في الف�اد ل%0ا[� ال%�&%� االزد>اد في م0اوفها ع� خاللها م� ع,ّ�ت الCول�ة ال&ي

�ع ال! ائ�w م� خالل تعCیله إج�اءك-لs :ان البC م� اس&�Cاث �ات ت��w خاصة وه-ا ما ت,Pاه ال%

�ر 65م� خالل ال%
اد م�  ات ال! ائ�ة ال-w أ2اح ص�احةج�اءلقان
ن اإلAر  65على  5م�A10م 

�ع له-ه اإل06/22م� القان
ن رق3 � ات أكC ال
اقع الع%لي صع
jات إع%الها،ج�اء، غ�� أن ت,Pي ال%

 وdعالن واإلقل�%ي الCولي الeع�C على الف�اد مAاف�ة وسائل وم
اك,&ه القان
ن  ه-ا إ>!اب�ات م� 2ال�غ3

�ع ن�ة� وفقا القان
ن  له-ا وجه< ان&قادات عCة هPاك أنهإال  الف�اد مAاف�ة يف جC>ة آل�ات ل
ضع ال%

  :صCوره مPها تل< ال&ي النعAاساتل

�ع أخ- .1�
ص ال! ائ�w  ال%ePات ب�Sول�ة االتفاCة  عل�ها صادق< ال&ي ال�S2%ا ف�ها اتفا �ال! ائ

 تعCیلأو  إضافة أ>ة دون  01- 06 القان
ن رق3 في وdف�اغها 2003األم3 ال%&�Cة ل%Aاف�ة الف�اد لعام 

  .جCیCة ج�ائ3 2إدراج

 ج�ائ3 م�تc,ي 2عg ردع أمام حائال تقف قC ال&ي ال�eانة ل%�ألة بCیلة حل
ل ی&X%� ل3 القان
ن  .2

  .جCا نادرة ال�eانة إسقا� حالة أن تb,< ال&!�jة وأن وراءها ی&�&�ون  ال-ی� الف�اد
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 ه-ه هي ما ی
ضح ال%eالح، ل3 رضتعا ع� 2الغ2اإل 2ال& امه الع%
مي ال%
�ف إخالل ج̂�%ة .3


ن  ال&ي ال%eالحA< ف�
�ع فاألجCر عPها، 2الغ2اإل مل م ال%� أن القان
ن�ة ل%
اد وضعه لHC 2ال%

� 2الCقة ی&�3eة أن الس�%ا وال��M�� غ�� اإلث�اء ج̂�%ة في و:-لs وال
ض
ح الCقة تق&Xي ال!Pائ�ة ال

�وع� الفقه م�ادª مع م&PاقXا وه-ا ال!�م، ارتcا2ه عCم ل�b,< ال%&ه3إلى  اإلث�ات ع+ء ثقل ه
 ال%

Pة أه%ها ال!Pائي � دل�ل ب&قC>3 ال%Aلفة هي االتهام وجهة ب�اءته 2إث�ات م4ال+ غ�� فال%&ه3 ال,�اءة ق̂

  . لل%�A%ة اإلدانة

ف�ض إلى  الCول األعXاء 2003م� اتفا�Sة األم3 ال%&�Cة ل%Aاف�ة الف�اد لعام  12دع< ال%ادة  .4

cات تj
�ع ال! ائ�w إلى  jالع
دة، غ�� أنه و 
ن فعالة وم&Pاس�ة ورادعةعق̂�العق
jات ال%ق�رة في ال&

على ج�ائ3 الف�اد، ی&Xح عCم ف�ض عق
jات فعالة وم&Pاس�ة ورادعة، ���2 تع&,� ج%�ع ال!�ائ3 


ص عل�ها في القان
ن رق3 eP%امة و 01-06ال�eرة لها ل��< 2ال�ال ، �Mارة ع� جPح، والعق
jات ال%ق

  . ت&�3 2الفعال�ة ول��< رادعة


ص ال! ائ̂�ة  .5ePاف�ة الف�اد والA%ة لC�&%ة األم3 ال�Sاتفا ªم االن�!ام ب�� م�ادCا عX<أ �>]ه

ال%P]%ة لله�fة ال
[�Pة لل
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه في عCم ت%&عها 2اس&قالل مالي ���2 ت�!ل 

ل�قا2ة ال%�اق+ ال%الي، ال-w >ع�Pه ال
̂ز� ال%Aلف  م� ان�ة اله�fة في ال%� ان�ة العامة للCولة، وتX0ع


^ة في ال!̂�Cة Pها ال��� تقا̂ر�2ال%ال�ة، :%ا ال >%�A لله�fة ال
[�Pة لل
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه ن

ج إلى  ال�س%�ة، عل%ا أن اتفا�Sة األم3 ال%&�Cة ل%Aاف�ة الف�اد تCع
 الCول األ[�اف إرساء وت�̂و

 .مPع الف�ادم%ارسات فعالة ت�&هCف 

�ع ال! ائ�w اله�fة ال
[�Pة لل
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه %2
ج+ ال%ادة  .6�م�  17اس&�Cث ال%

م� نف�  18، ال%&عل` 2ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه، وم�P< لها %2
ج+ ال%ادة 01- 06القان
ن رق3 


ص القان
ن�ة الePتف�; ال CPع �cة، ل 
̂Pة ال%ع�e0�%P]%ة لله�fة ال
[�Pة القان
ن االس&قالل�ة وال

لل
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه، ن!C أن هPاك ن
ع م� عCم ال&
اف` ب�� ه-ه األخ��ة وأحAام ال%ادة 

ال�ادسة م� اتفا�Sة األم3 ال%&�Cة ل%Aاف�ة الف�اد، ��%ا >0; مHC فعال�&ها في م
اجهة الف�اد، :
ن 


ن ت��Aلة االس&قالل�ة ال&ي م�P< لله�fة ال
[�Pة لل
قا>ة م� الف�اc&ودة، ���2 تCد هي اس&قالل�ة م�

اله�fة م� رئ�� وس&ة أعXاء ی&
لى تع��Pه3 رئ�� ال!%ه
̂رة %2
ج+ م�س
م رئاسي، ه-ا ما ی&Pافى 

مع م,Cأ االس&قالل�ة ال&ي تPاشC بها اتفا�Sة مAاف�ة الف�اد لألم3 ال%&�Cة، فاله�fة ال
[�Pة لل
قا>ة م� 

e0�
^ة وأهل�ة ال&قاضي، غ�� أنه ال >%PAها الل!
ءالف�اد ومAاف�&ه ت&%&ع 2الPاء إلى  �ة ال%عXالق
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و̂ز� العCل حافm األخ&ام إلى  وقائع ذات وصف ج ائي، بل تق
م ب&�
^ل ال%لفإلى  عCP ت
صلها

 H
40� الPائ+ العام ال%0&; ل&�̂�s الCع< w-ن  22ت4,�قا لل%ادة  ال
ه-ا ما  01-06م� القان

 . درجة ت�ق�` أهCاف اتفا�Sة األم3 ال%&�Cة ل%Aاف�ة الف�ادإلى  ثان
w ال ی�قى >!عل اله�fة ت&%&ع بCور

 م�اش�ة عالقة له3 ال-ی� ال%
�ف�� إلى 48 ال%ادة في العق
jات ل&�CیC ی&
جه القان
ن ال! ائ�w  ل3 .7


ك، العام :%Cی�w  2ال%الP,جه ال%ال�ة، وال%?س�ات ال
&  اش�ةم� عالقة له3 ل�� ال%
�ف�� م� فfةإلى  ̂و

 .قاض�اأو  ع%
مي ضا�2 ال��X، أمانة م
�فأو  القXائ�ة ش�[ة أع
ان وه3 العام، ال%ال مع

في م�انCة الCولة ل%Aاف�ة الف�اد، وهي أدوار ت&�اوح ب�� الع%ل  أساسيلل%!&%ع ال%Cني دور  .8

ال�ل4ات %4ال�ة 2ال&
ع
w ل%ا >A&��ه ه-ا ال!ان+ م� أه%�ة في تغ��� ن]�ة الPاس إلى ه-ه ال]اه�ة، 

�و̂رة والفعالة ل%�اص�ة الف�اد، ث3 الع%ل ال&�ار:ي أو ال%�ار:ة ال%�اش�ة في Xاءات ال�2ات0اذ اإلج

 .تCب�� ال�أن العام، وذلs 2ال%�اه%ة في إعCاد وص�اغة وم�ا�Sة تPف�- ال��اسات الع%
م�ة وتق��%ها

اب< اآلل�ات ال�ا2قة 2!%لة م� >%�A تغ�4ة الbغ�ات والPقائ; ال&ي ش وعل�ه بPاء على ما س,`،      


مة القان
ن�ة في ه-ا ال�أن، و^%�A إج%الها ��%ا یلي[P%اء ال�  : االق&�احات وال�ل
ل :%�اولة إلث

�ع أخ- .1�
ص ال! ائ�w  ال%ePاف�ة الف�اد بA%ة األم3 ل%[Pة م�Sعل�ها صادق< ال&ي اتفا � ال! ائ

 .جCیCة ج�ائ3 2إدراج تعCیلأو  إضافة أ>ة دون  06/01 القان
ن رق3 قال+ في وdف�اغها

� ال%�تc+ ل!�ائ3 الeفقات الع%
م�ة فأولى ال�ل
ل ی&ع�� أن ت,Cأ  .2ePف العام الع�
2اع&�ار ال%

2ه، وjال&الي >!+ االه&%ام 2ال%
�ف العام ب&ق
^ة ال3�h الCی�Pة ال&ي ت��م الف�اد وتق
^ة ال!
ان+ 

3 ال�ع�C ع� :ل 
 .أن
اع الف�اد ال0ل�hة ال&ي ت�� على ال�ل
ك الق̂

سCّ الbغ�ات ال&ي >�هCها ن]ام ال&ع��� ح&ى ال >!عل اله�fات وال%?س�ات ال%?هلة 2إب�ام  .3

 �الeفقات الع%
م�ة ب�fة خ�eة الن&�ار الف�اد و±�اب ال�فا��ة، وذلs 2ال&أك�C على ال%عای�

 wأC,%ص على ال&4,�` الفعلي ل�ال%Pاس+ في  ال�جل"ال%
ض
�Mة ال0اصة 2الcفاءة وال!Cارة وال�

ة ال%!ال�  اإل[ار، وفي ه-ا "ال%Aان ال%Pاس+ وتcافئ الف�ص 
̂Xشح لع�>!+ م�اجعة ش�و� ال&


ن ی&%&ع
ن 2الcفاءة ,0&Pال>ات م
�ف على إب�ام صفقات ال,لC>ات وال�ال�ع,�ة ال,لC>ة وال
الئ�ة، ح&ى >

�ف وال�ل�3 لل
�ائف العامأجل  ال%4ل
jة، م��  .ةض%ان األداء ال��eح وال%

إصالح ¨�Aل أج
ر ال%
�ف�� ح&ى >%�A م�اص�ة الف�اد في أدنى م�&
^اته، ح&ى ت�eح األج
ر  .4

�3، م%ا >�اعC في ̂زادة حeانة صغار ال%
�ف�� إزاء الف�اد وال%ف�Cی�، ل-ا >!+ ̂cأداة لل|�� ال

  .ال%|��ة على الCولة أن ت
لي اه&%اًما :,�ً�ا ل%ا ی&قاضاه ال%
�ف�� م� روات+ ومقارن&ه �%2&
^ات
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�ع ال! ائ�w أن >ق
م ب&عC>الت ح
ل الق
ان�� ال&ي لها عالقة A%2اف�ة الف�اد،م�  .5�>!+ على ال%

� م� ال!ان+ القان
نيإج�اءخالل اإلت�ان 2bف�->ة أكPات وقائ�ة وت. 

�و�Mة مCeرها  .6�ض�ورة إقامة ن]ام معل
ماتي م&4
ر >�%ح %2�ا�Sة ال&��:ات ال%ال�ة ومع�فة م

  .و:� �ة اس&ع%الها وم!االت اس&b%ارها وت&�ع م�ارها

7.  �الع%ل على اس&�Cاث ¨�اكل م&ee0ة ذات قCرات عال�ة، ووف` ن]ام قان
ني فعال، مع ت
ف�

�و̂رة لل�hام 2أع%ال ه-ه اله�fات A2ل شفا��ة واس&قالل�ةXكل ال%�&ل مات ال. 

8.  Cح

ر مeة دول�ة ذات تjي مقارP,ت 
 .وف` أهCاف م�Cدةالع%ل على ت�!�ع ال&عاون الCولي ن�

� مCونة ق
اعC ال�ل
ك في :ل م?س�ة ع%
م�ة م� 2اب اس&�اق االن��اف ن�
 الف�اد  .9�إعCاد ون

مع االع&%اد على ال0,�ات ال�ا2قة، والcفاءات العال�ة ال&ي ت%&لcها ال%?س�ات الPاج�ة واله�fات 

 .�اه�ة الف�ادإلى  الع%
م�ة ال&ي ض�ق< م� ال�,ل ال%?د>ة

�ر  65على ال%ادة إدخال تعCیل  .10Aأجل  م� 12م ��ت
س�ع ن4اق ال&��ب ل��%ل أش0اص آخ̂

  .ف�ادغ�� ض�ا� وأع
ان ال��X القXائي، 2%ا >�%ح 2إس&ع%ال تق�Pة ت
غل خاصة في قXا>ا ال

�ر  65ت
س�ع دائ�ة األفعال ال%-:
رة في ال%ادة  .11Aابها م�  14مcارت �A%< ال%&علقة 2األفعال ال&ي

تع̂�g أو  ال0�%� في حالة وج
د خ4� م�Cق على ح�اتهأو  ال%&��بال�0; أو  [�ف الع
ن 

  .ع%ل�ة ال&��ب للف�ل

ة ال%�&عارة إدا̂روضع آل�ات  .12 
ة ل&%��A ال�4�Xة القXائ�ة م� اس&Ceار ال
ثائ` ال%�ت�4ة 2اله̂

  .لألش0اص ال-ی� س�&3 ت�̂�,ه3 وت
ف�� الX%انات 2�أنها

13.  
�ر  65األسال�+ ال
اردة في ال%ادة إلى  ءوضع ال&Cاب�� ال&�h�,4ة ال&ي ت�%ح 2الل!Aال%&علقة  5م


رأو  2اع&�اض ال%�اسالت ال�ل�cة والالسل�cة وdل&قا�eات وال
  .تb,�< األص

�[ة العل%�ة وال&ق�Pة في م!ال ال��� ال!Pائي م� .14��[�ة أجل  تb%�� دور ال�ت3�MC ال&�̂�ات ال

  .e2فة عامة وأسال�+ ال&��e2 wفة خاصة

&ح م!االت ال&�j; ال%�Cاني على م�&
H ف�ق ال��� وال&��w وذلs لPقل ال0,�ات فإلى  الCع
ة .15

  .وتb%�� ال&!ارب في م!ال تPف�- ه-ه ال&ق�Pات واإلش�اف عل�ها

�ع أخ- .16�
ص ال! ائ�w  ال%ePات ب�Sول�ة االتفاCعل�ها صادق< ال&ي ال � قان
ن  في وdف�اغها ال! ائ

  .جCیCة ائ3ج�  2إدراج تعCیلأو  إضافة أ>ة دون  01- 06
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 ج�ائ3 م�تc,ي 2عg ردع أمام حائال تقف قC ال&ي ال�eانة ل%�ألة بCیلة حل
ل ی&X%� ل3 القان
ن  .17

  .جCا نادرة ال�eانة إسقا� حالة أن تb,< ال&!�jة وأن ورآها ی&�&�ون  ال-ی� الف�اد

ادة ال%( ال!̂�%ة ه-ه في ال%eالح تعارض ع� 2الغ2اإل 2ال& امه الع%
مي ال%
�ف إخالل ج̂�%ة .18


ن  ال&ي ال%eالح ه-ه هي ما ی
ضح ل3) 34و 08A< ف�
�ع فاألجCر عPها، 2الغ2اإل مل م ال%� 2ال%

HCاد وضعه ل
� 2الCقة ی&�3 أن القان
ن�ة ل%eة أن الس�%ا وال��M�� وال
ض
ح الCقة تق&Xي ال!Pائ�ة ال

sة في و:-ل%��ع غ�� اإلث�اء ج̂� وه-ا ال!�م، ارتcا2ه Cمع ل�b,< ال%&ه3إلى  اإلث�ات ع,� ثقل ه
 ال%

Pة أه%ها ال!Pائي الفقه م�ادª مع م&PاقXا � االتهام وجهة ب�اءته 2إث�ات م4ال+ غ�� فال%&ه3 ال,�اءة ق̂

  . لل%�A%ة اإلدانة دل�ل ب&قC>3 ال%Aلفة هي

م� اتفا�Sة األم3 ال%&�Cة ل%Aاف�ة الف�اد الCول األعXاء على ف�ض عق
jات  12دع< ال%ادة  .19


ن فعالة ومcاس�ة ورادعةتP& أنه و ��ع ال! ائ�w على ج�ائ3 إلى  jالع
دة، غ�̂�العق
jات ال%ق�رة في ال&


ص eP%ائ3 ال�الف�اد، ی&Xح عCم ف�ض عق
jات فعالة وم&Pاس�ة ورادعة، ���2 تع&,� ج%�ع ال!

�امة وال ت&�3 2الفعال�ة01- 06عل�ها في قان
ن eرة لها ل��< 2ال� ، �Mارة ع� جPح، والعق
jات ال%ق

  . ول��< رادعة


ص ال! ائ̂�ة  .20ePاف�ة الف�اد والA%ة لC�&%ة األم3 ال�Sاتفا ªم االن�!ام ب�� م�ادCا عX<أ �>]ه

ال%P]%ة لله�fة ال
[�Pة لل
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه في عCم ت%&عها 2اس&قالل مالي ���2 ت�!ل 

ل%الي، ال-w >ع�Pه ال
̂ز� ال%Aلف م� ان�ة اله�fة في ال%� ان�ة العامة للCولة، وتX0ع ل�قا2ة ال%�اق+ ا


^ة في ال!̂�Cة  ،2ال%ال�ةPها ال��� تقا̂ر�:%ا ال >%�A لله�fة ال
[�Pة لل
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه ن

ج إلى  ال�س%�ة، عل%ا أن اتفا�Sة األم3 ال%&�Cة ل%Aاف�ة الف�اد تCع
 الCول األ[�اف إرساء وت�̂و

  .م%ارسات فعالة ت�&هCف مPع الف�اد

م� خالل ال&عاون وال&��P` الCولي ب�� الCول وال%P]%ات إال  ة ج�ائ3 الف�اد ال%الي ال ت&3مAاف� .21

الCول�ة واإلقل�%�ة، وق4ع خ4
� االتeال ب�� ال%!�م��، م� ش�Aات االتeاالت الCول�ة واإلقل�%�ة 


ل
جي وت4
ر ال&!ارة الCول�ة خاصة ال&!ارة اإللPc&م العل%ي الCة، :%ا أن ال&ق�P]
�ون�ة ع� وال&c

�:ات م&عCدة ال!��Pات ال&ي تق
م بCور خ�4� جCا في تعا[ي �
ت�ة العال%�ة وال,cPة العA���` ال̂]

�وعة�غ�� أو  ال�ش
ة وdغ�اق األس
اق ال%ال�ة العال%�ة 2!%�ع ال
سائل ال&Pاف��ة، س
اء :ان< م

�وعة� .م
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 الCاخل�ة أحAام ق
ان�Pها م4ا2قة ومHC الCول�ة الل& اماتها الCول اح&�ام مHC على لل�قا2ة آل�ة إن�اء .22


ن مق&�نة A%2اف�ة ال%&علقة عل�ها ال%Ceق لإلتفا�Sاتcة الف�اد، وت�Sا� على مHC ت!��Cها 2ال! اء، وم

 . ال
اقع أرض

 القان
ني اإل[ار إث�اء م� خالل للف�اد، ناجعة مAاف�ة مP]%ة ال�فا��ة العال%�ة في دور تفع�ل .23

  .لل�Cود العاب�ة ه�ةال]ا ه-ه ل%Aاف�ة الCولي

�w ال%?هل في :ل أجه ة الCولة  .24�ت
ف�� :ل اإلمAان�ات ال%اد>ة وال&ق�Pة ال%&4
رة والcادر ال�


م�ة مPها وال�قاب�ة إلضفاء ال�فا��ة على ع%ل ه-ه األجه ةAال�. 


هة مع ت�CیC حC أدنى له-ا  .25,�
ك وال%?س�ات ال%ال�ة 2ال&,ل�غ ع� :ل ال%عامالت ال%P,إل ام ال

 .اإلش&�اه مbل%ا ه
 مع%
ل 2ه في م0&لف ال,لCان

الع%ل على إصالح د>%ق�ا[ي ح�hقي وج-رw >ع&%C على الPهج ال&�ار:ي في إصCار الق�ارات  .26

� الCول ف�ادا في العال3bم� أك � .وخاصة في الCول الع��jة ال&ي تع&,

27.  ��و�Mة مCeرها ض�ورة إقامة ن]ام معل
ماتي م&4
ر >�%ح %2�ا�Sة ال&��:ات ال%ال�ة ومع�فة م

  .وت&�ع م�ارها و:� �ة اس&ع%الها وم!االت اس&b%ارها

�ع ال! ائ�w أن .28�� ال�%ا>ة  >!+ على ال%�>a�X مادة جCیCة یP; ف�ها ص�احة على تق̂


ن لP; ال%ادة و  لل%&ه%�� الُ%,لِّغ��A< اقع 49عائالته3، ح&ى
� ه?الء و  فاعل�ة في أرض الbع أك!�^

 .3 الف�اد، و^&ف` مع ما نe< عل�ه إتفا�Sة األم3 ال%&�Cة ل%Aاف�ة الف�ادعلى ال&,ل�غ ع� ج�ائ
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 قائ�ة ال��ادر وال��اجع
 

  ال��اجع :اللغة الع�D(ة: أوال

I. ات)Cواالتفا NLان� الق

  االتفاC(ات واإلعالنات ال�ول(ة  - أ

مPاق�ة االع&�اف أجل  م� 1970مای
  28االتفا�Sة األورو�jة ح
ل س̂�ان األحAام ال!Pائ�ة  .1

 .2األحAام األجP,�ة

�وع 2الC0%رات وال%?ث�ات العقل�ة ال%,�مة 2ف��Pا في  إتفا�Sة األم3 ال%&�Cة ل%Aاف�ة .2�اإلت!ار غ�� ال%

 �  .1995-01-28في  41-95ال%eادق عل�ها %2
ج+ ال%�س
م ال�ئاسي رق3  1988د>�%,

  .1997اتفا�Sة مAاف�ة رش
ة ال%
�ف�� الع%
م��� األجان+ في ال%عامالت ال&!ا̂رة ل�Pة  .3

 رق3 %2
ج+ ق�ارها ،ال!%|�ة العامة لألم3 ال%&�Cة ها، اع&%Cتاتفا�Sة األم3 ال%&�Cة ل%Aاف�ة الف�اد .4

�  31في ال%?رَّخ  58/4j
 . 2003أك&

 .2003ی
ل�
 سPة  11االت�اد اإلف̂�قي ل%Pع الف�اد ومAاف�&ه ال%ع&%Cة 2%اب
ت
 في اتفا�Sة  .5

 .2010د>�%,�  21تفا�Sة الع��jة ل%Aاف�ة الف�اد ال%ع&%Cة 2القاه�ة ب&ا̂رخ اال .6

�عي ل&Pف�- اتفا�Sة األم3 ال%&�Cة ل%Aاف�ة الف�اد، مA&+ األم3 ال%&�Cة ال%عPي الCل� .7̂�ل ال&


رك، ال�4عة الbان�ة، ^

رات األم3 ال%&�Cة، ن��Pة، م%�  .22014الC0%رات وال!̂

  الق�انNL وال&%�$عات- ب


w رق3 القان
ن  .1Xة ال! ال��اس�ة، 2األح اب ، ی&عل`2012جانفي  12في  ال%?رخ 12/04 العC�̂

  .2012، 02 العCد ،ال�س%�ة لل!%ه
̂رة ال! ائ̂�ة

��ف�w  06ال%&عل` 2ال
قا>ة م� ت,��g األم
ال وت%
^ل اإلرهاب ال%?رخ في  05/01قان
ن ال .2

، معCل وم&3% 2005��ف�w  09الeادرة في  12 ال!̂�Cة ال�س%�ة لل!%ه
̂رة ال! ائ̂�ة، العCد، 2005

 ���ف�  13ال%?رخ في  %212-01
ج+ األم w2012 ،دCة، الع�، 8 ال!̂�Cة ال�س%�ة لل!%ه
̂رة ال! ائ̂

2012��ف�w  15الeادرة ب&ا̂رخ .  

، ، ی&عل` 2ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه2006ف,�ای� سPة  20، ال%?رخ في 06/01القان
ن رق3  .3

3 ، معCل وم&%3 2أم� رق2006مارس  08، ب&ا̂رخ )14(ال!̂�Cة ال�س%�ة لل!%ه
̂رة ال! ائ̂�ة، العCد 

، )50(، ال!̂�Cة ال�س%�ة لل!%ه
̂رة ال! ائ̂�ة، العCد 2010غ�< سPة  26، ال%?رخ في 05- 10
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، 2011أوت  02، ال%?رخ في 15-11، معCل وم&%3 2قان
ن رق3 2010س,&%,�  1الeادرة ب&ا̂رخ 

 .2011أوت  10، الeادرة ب&ا̂رخ )44(ال!̂�Cة ال�س%�ة لل!%ه
̂رة ال! ائ̂�ة، العCد 

 ، ال%&X%� تعCیل قان
ن اإلج�اءات ال! ائ�ة2006د>�%,�  20ال%?رخ في  06/22القان
ن رق3  .4

  .2006د>�%,�  24، ال%?رخ في 84ال! ائ�w، ال!̂�Cة ال�س%�ة لل!%ه
̂رة ال! ائ̂�ة، العCد 

م، >عCل  2006د>�%,�  20ال%
اف` ه  1427ذw القعCة  29م?رخ في  23/ 06قان
ن رق3 ال .5

&%3 األم� رق3  م وال%&X%�  1966ی
ن�
  8ه ال%
اف`  1386صف�  18ال%?رخ في  156 - 66̂و

ه  1427ذو ال�!ة  4ال%?رخة في  84 قان
ن العق
jات، ال!̂�Cة ال�س%�ة لل!%ه
̂رة ال! ائ̂�ة، العCد

  .م 2006د>�%,�  24ال%
اف` 

ال!̂�Cة ، ، ال%&X%� تP]�3 مهPة ال%
ث`2006��ف�w  20ال%?رخ في  06/02القان
ن رق3  .6

  . 2006مارس 08الeادرة في  14%�ة لل!%ه
̂رة ال! ائ̂�ة، العCد ال�س


ر في 2016مارس  6ال! ائ�w ب&ا̂رخ  ال%&X%� ال&عCیل الCس&
رw  16/01القان
ن رق3  .7�P%وال ،

 .2016مارس  7ال%?رخة في  14رق3  ، العCدال!̂�Cة ال�س%�ة لل!%ه
̂رة ال! ائ̂�ة


w رق3  .8Xن الع
>�Cد ال&P]�3 الCاخلي ال%!ل�  2016أوت  25الeادر ب&ا̂رخ  16/12القان


مة، ال!̂�Cة ال�س%�ة Aال� ��jه%ا وPة ب�� ��
ال�ع,ي ال
[Pي وم!ل� األمة و:Cا العالقات ال

 .2016، 55لل!%ه
̂رة ال! ائ̂�ة الC>%ق�ا[�ة ال�ع,�ة، العCد 

�ر ال% 2640، ال!̂�Cة ال�س%�ة، العCد 1.59.413قان
ن العق
jات ال%غ�jي رق3  .9A26?رخ في م 

 � .1962ن
ف%,

10.  �، 1966ی
ن�
 سPة  08: ، ال%
اف` لـه1386صف� عام  18: ، ال%?رخ في66/156األم

 .ال%&X%� قان
ن العق
jات، ال%عCل وال%&3%

ال%&X%� قان
ن اإلج�اءات ال! ائ�ة، ال%عCل  1966ی
ن�
  8ال%?رخ في  66/155األم� رق3  .11

ال!̂�Cة ال�س%�ة لل!%ه
̂رة ال! ائ̂�ة، العCد  2015ی
ل�
  23ال%?رخ في  02- 15وال%&%3 2القان
ن رق3 

 .، ال%عCل وال%&%20153ی
ل�
  29م?رخة في  41

 .ال%&عل` A%2اف�ة ال&ه̂�+و  2005د>�%,�  31ال%?رخ في  05/17األم� رق3  .12

م، ی&X%� 2006ی
ل�
  15ال%
اف`  1427ج%ادH الbان�ة  19م?رخ في  06/03م� رق3 ألا .13

%?رخة في ال ،46ال!̂�Cة ال�س%�ة لل!%ه
̂رة ال! ائ̂�ة، العCد ي العام لل
��فة الع%
م�ة، القان
ن األساس

 .م 2006ی
ل�
  16ه ال%
اف` 1427ج%ادH الbان�ة  20
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ال%&عل`  95/20، ال%عCل وال%&%3 للقان
ن رق3 2010أوت  26ال%?رخ في  10/02األم� رق3  .14

  .2010ل�Pة  56! ائ̂�ة، العCد 2%!ل� ال%�اس�ة، ال!̂�Cة ال�س%�ة لل!%ه
̂رة ال

ال%&عل` 2ال
قا>ة م�  06/01وال%&%3 للقان
ن  26/08/2010ال%?رخ في  10/05ألم� رق3 ا .15

ال!̂�Cة ال�س%�ة لل!%ه
̂رة ال! ائ̂�ة،  ،الف�اد ومAاف�&ه الCی
ان ال%�: w لق%ع الف�اد ال%عCل وال%&3%

 .01/09/2010ب&ا̂رخ  50العCد 

ل�ة  24ال%?رخ في  02/250ال%�س
م ال�ئاسي رق3  .16 
ال%&X%� تP]�3 الeفقات  2002ج̂

وال%�س
م . 2003س,&%,�  11ال%?رخ في  03/301�س
م ال�ئاسي رق3 %الع%
م�ة، ال%عCل وال%&%3 2ال

 .ال%&X%� تP]�3 الeفقات الع%
م�ة 1991د>�%,�  09ال%?رخ في  91/434ال&Pف�-w رق3 

ی&X%� ال&Ceی` ب&�فm على  2004أف̂�ل 19، ال%?رخ في 04/128 ال%�س
م ال�ئاسي رق3 .17


رك في ^
�Pة بC�&%ة م� ق,ل ال!%|�ة العامة لألم3 الC%&ة الف�اد، ال%عC�&%ة األم3 ال�S31اتفا  �j
أك&

 .2004، ل�Pة 26 ال!̂�Cة ال�س%�ة لل!%ه
̂رة ال! ائ̂�ة، العCد، 2003

�  05ال%?رخ في  348- 06ال%�س
م ال&Pف�-w رق3  .18j
ت%CیC االخ&eاص  ال%&X%� 2006أك&


ر في ال!̂�Cة ال�س%�ة لل!%ه
̂رة �P%اة ال&�ق�`، الX̂رة وق
ال%�لي ل�عg ال%�اك3 وو:الء ال!%ه

�  8ال%?رخة في  63ال! ائ̂�ة العCد j
 .2006أك&

�  5في  ، ال%?رخ06/348ال%�س
م ال&Pف�-w رق3  .19j
 ت%CیC اإلخ&eاصال%&X%�  ،2006أك&

 ورقلة وم�A%ة دمحم وم�A%ة ق�P�4Pة وم�A%ة س�wC ل%�A%ة ال!%ه
̂رة و:الء م� لcل ال%�لي

 .وه�ان

، >�Cد ت��Aلة اله�fة ال
[�Pة لل
قا>ة 2006ن
ف%,�  22م?رخ في  06/413ال%�س
م ال�ئاسي  .20

لعام   74 م� الف�اد ومAاف�&ه وتP]�%ها و:� �ات ت����ها، ال!̂�Cة ال�س%�ة لل!%ه
̂رة ال! ائ̂�ة العCد

2006. 

، ی&X%� ال&Ceی` على 2006أف̂�ل سPة  10، ال%?رخ في 137-06اسي رق3 ال%�س
م ال�ئ .21

Cة 2003ی
ل�
 سPة  11اتفا�Sة االت�اد اإلف̂�قي ل%Pع الف�اد ومAاف�&ه ال%ع&%Cة 2%اب
ت
 في  �ال!̂

ة ال! ائ̂�ة، العCد   .2006أب̂�ل  16، ب&ا̂رخ )24(ال�س%�ة لل!%ه
̂ر

ف,�ای� 7ال%
اف`  �j1433ع األول عامر  14ال%?رخ في  64- 12ال%�س
م ال�ئاسي رق3 .22

 08، ال!̂�Cة ال�س%�ة لل!%ه
̂رة ال! ائ̂�ة، العCد 413- 06، ال%عCل لل%�س
م ال�ئاسي رق20123سPة

 .15/02/2012: ب&ا̂رخ
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تفا�Sة اال ی&X%� ال&Ceی` على 2014س,&%,�  08ال%?رخ في  14/249ال%�س
م ال�ئاسي رق3  .23

  .2010د>�%,�  21القاه�ة ب&ا̂رخ الع��jة ل%Aاف�ة الف�اد ال%ع&%Cة 2

ی&X%� إن�اء خل�ة معال!ة  2002أف̂�ل  07ال%?رخ في  02/127ال%�س
م ال&Pف�-w رق3  .24

، 23العCد ال!̂�Cة ال�س%�ة لل!%ه
̂رة ال! ائ̂�ة، اإلس&عالم ال%الي وتP]�%ها وع%لها ال%عCل وال%&3%، 

  .2002أف̂�ل  07الeادرة ب&ا̂رخ 

ال%&X%� شAل اإلخ4ار 2ال�,هة  2006جانفي  09ال%?رخ في  06/05ال%�س
م ال&Pف�-w رق3  .25

 
 15، الeادرة ب&ا̂رخ 2جه وم�&
اه ووصل إس&المه، ال!̂�Cة ال�س%�ة لل!%ه
̂رة ال! ائ̂�ة، العCد ذون%

 . 2006جانفي 

ذو القعCة  20، الeادر في 49الP]ام الCاخلي ل%!ل� األمة، ال!̂�Cة ال�س%�ة، العCد  .26

 .2017غ�<  22` ل ال%
اف /ه1438

�ك ال%ـ?رخ في  .27&� ال!̂�Cة ال�س%�ة لل!%ه
̂رة 2013مارس سPة  21القـ�ار ال
زارw ال%

 .16/06/2013 ، ب&ا̂رخ31ال! ائ̂�ة، العCد 

ال%&عل` 2ال
قا>ة م� ت,��g  2012ن
ف%,�  28ال%?رخ في  12/03ن]ام بsP ال! ائ� رق3  .28

، الeادرة ب&ا̂رخ 12ل�س%�ة لل!%ه
̂رة ال! ائ̂�ة، العCد األم
ال وت%
^ل اإلرهاب ومAاف�&ه%ا ال!̂�Cة ا

27  �  .2013ف,�ای

 ال�"الت القsائ(ة-ج

  .1990 ، ال! ائ�،)1( عCدالال%!لة القXائ�ة،   .1

 .1994 ، ال! ائ�،)1( عCدالال%!لة القXائ�ة،  .2

  .1989 ال! ائ�،، )1( عCدال، القXائ�ة ال%!لة .3

II. وال�\لفات +&Vال  

ك�a ن��e م
�ف�Pا ضC الف�اد اإلدارw م?ت%� ال�hادة اإلبCا�Mة " ني، اب&�ام ع,C ال�ح%� حل
ا .1

 ،�eة اإلدا̂رة، م�%P&ة لل�j�  .2006وال&!CیC في �ل الP اهة وال�فا��ة، ال%P]%ة الع

أح�� ب
س�hعة، ال
ج�  في القان
ن ال! ائي ال0اص ال! ء الbاني ج�ائ3 الف�اد، ج�ائ3 ال%ال  .2

  . 2006، ال! ائ�، ة�4عة الbالbة، دار ه
مواألع%ال، ج�ائ3 ال& و^�، ال

ال�4عة ، ال!�ائ3 ضC األم
ال :ولأح�� ب
س�hعة، ال
ج�  في القان
ن ال! ائي ال0اص، ال! ء األ .3

 ،��، ال! ائ�Pمة لل
  .2013- 2012ال&اسعة، دار ه
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�، دار .4� أح�� ب
س�hعة، ال
ج�  في القان
ن ال! ائي ال0اص، ال! ء الbاني، ال�4عة الbالbة ع

 ،�  .2013ه
مة، ال! ائ

5.  ،� .2007أح�� سPق
قة، ال
ج�  في القان
ن ال! ائي ال0اص، ال! ء الbاني، دار ه
مة، ال! ائ

أح%C أب
 ال�وس، قان
ن ج�ائ3 ال&̂ �a وال& و^� وال�ش
ة واخ&الس ال%ال العام، ال%A&+ ال!امعي  .6

  .1997ال�Cی�، اإلسCPÂرة، 

لع�jي في م
اجهة الف�اد، مP]%ة ال�فا��ة الCول�ة، ال%�:  أح%C أب
د>ة وأخ�ون، ن]ام الP اهة ا .7

�س، ب��وت، بCون تا̂رخj
Pcراسات، م�4عة تCاني للP,الل.  

8. C%ائ3 الع4ار، ص��ي أح�قان
ن  م� ال0اص الق�3 في العامة، دراسة ال%eل�ة على اإلع&Cاء ج

�w  العق
jاتe%ال �eون ، مCة ، بPس.  

9. C%ور، ف&�ي أح��ة ال!�ائ3 العق
jات قان
ن  في ال
س�� سX%ل�ة الe%دار �، د العامة، 2ال 

  .1972  القاه�ة، الع��jة، الPهXة

10. ���، دون سPة نeی�، مCال!امعي ال� +&A%ولة العل�ا، الCائ3 أم� ال�  .أح%C دمحم خل�ل، ج

� ناش�ون وم
زع
ن،  .11cاف�ة الف�اد، دار الفAل3، م 
ع%ان، األردن، أح%C م�%
د نهار أب
 س̂

2010.  

عCنان �Mاس : < ف
لف، صCPوق الPقC الCولي، ق
ة ع]%ى في ال�احة العال%�ة، ت�ج%ةأرن� .12


^<، أف̂�ل cن واآلداب، ال
Pقافة والفbي للP]
  .2016علي، عال3 ال%ع�فة، ال%!ل� ال

  .2004، م-:�ات في القان
ن ال! ائي ال! ائ�w، دار ه
مة، ال! ائ�، - م -األس&اذ ب� وارث .13

14. Aح w
��Mة ال!Pائ�ة، دار األمل لل�4اعة أغل�� ب
̂زC وعل���3، دور الCس&
ر في ت�CیC ن4اق ال

 ،��، ال! ائ�P2012وال. 

15.  wاإلدار �^
ب�نامج األم3 ال%&�Cة اإلن%ائي، مAاف�ة الف�اد ل&���� إدارة ال�3A، ش|�ة ال&4

 . 1998وdدارة ال�3A، مA&+ ال��اسات اإلن%ائ�ة، 

�ع الع��jة الCول في إلدارw ا الف�اد الCی�، �اه�ة ̂ز� أم�� 2الل .16̂��عة مقارنة ال%قارن  وال&̂� 2ال

� الbان�ة، دار اإلسالم�ة، ال�4عةĉرة،  الفCPA2012ال!امعي، اإلس.  

�  ة، دار ه
م03م، م-:�ات في القان
ن ال! ائي ال! ائ�w، الق�3 ال0اص، [�عة. ب� وارث .17�Pل
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 313 

، دار ال4%,
عات ال!ام|�ة، )الق�3 ال0اص(ف&
ح ع,C هللا ال�اذلي، ش�ح قان
ن العق
jات  .72

  .2005اإلسCPÂرة، 
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عات ال!ام|�ة، اإلسCPÂرة، )الق�3 ال0اص(ال�اذلي، قان
ن العق
jات  هللا ع,C ف&
ح .74

1998.  

�ة ال0اص، ال!�ائ3 العق
jات اذلي، قان
ن ال� هللا ع,C ف&
ح .75X%ل�ة الe%العامة، ال�4عة 2ال 

  .2009ال!ام|�ة، اإلسCPÂرة،  ال4%,
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ن ال! ائ�w، رسالة ماج�&��ب� 2% :

 .2013 الجزائر،  تe0; قان
ن اإلج�اءات اإلدا̂رة، جامعة ت� w وزو،

6.  ;e0ت ،�ب� >4
 سل�%ة، ج̂�%ة ال�ش
ة في قان
ن ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه، رسالة ماج�&�

  .2013 ال! ائ�،  قان
ن جPائي، جامعة 2اتPة،

دراسة (!�ة مAاف�ة الف�اد اإلق&eادw في ت�ق�` ال&P%�ة ال%�&Cامة ب
سع�
د سارة، دور إس&�ات� .7

، رسالة ماج�&�� في عل
م ال&����، :ل�ة العل
م اإلق&eاد>ة وال&!ا̂رة )مقارنة ب�� ال! ائ� ومال�̂ ا

،a�4اس، س�M حات�  .2013 الجزائر،  وعل
م ال&����، جامعة ف

�ة، ج̂�%ة ال�ش
ة في القان
ن رق3  .8�eع ة ن
ال%&عل` 2ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه، رسالة  06/01ب

 .2008 الجزائر،  ماج�&��، جامعة ج�!ل،

9.  ،wن إدار
حل�%ي مPال، ال�قا2ة ال0ارج�ة على الeفقات الع%
م�ة، م-:�ة ل�Pل شهادة ماج�&�� قان

 .2013/ 2012 الجزائر،  كل�ة ال�ق
ق والعل
م ال��اس�ة، جامعة ورقلة،

�ي، ال
سائل  .10�، )دراسة مقارنة( 06/22ال�Cیbة لل��� وال&��w في ض
ء القان
ن رق3 ح% ة ق̂

م-:�ة ل�Pل شهادة ال%اج�&�� في العل
م القان
ن�ة واإلدا̂رة تe0; قان
ن جPائ�ة، :ل�ة ال�ق
ق والعل
م 

  .2011/2012: ال�Pة الCراس�ةال! ائ�، ورقلة،  -ال��اس�ة، جامعة قاصwC م�jاح
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 االق&eادwح% ة م�ادسي، دور ج
دة ال& .11%Pعل�3 في تع̂   ال–�، م-:�ة مقCمة -دراسة حالة ال! ائ

ل�Pل شهادة ال%اج�&�� في عل
م ال&���� ،تe0; اق&eاد ت4,�قي وت���� ال%P]%ات، :ل�ة العل
م 

�� 2اتPة،، االق&eاد>ة وعل
م ال&���X0جامعة ال�اج ل، �  .2009-2010 ال! ائ�،  ق�3 عل
م ال&���

12.  wاوCاء خ��ع ال0اصة في وال&��w  ال��� اتم0&ار، إج̂� ال&0�ج ال! ائ�w، م-:�ة ال!Pائي ال&

 والعل
م ال�ق
ق  ال!Pائ�ة، :ل�ة والعل
م ال!Pائي القان
ن  تe0; .ال�ق
ق  في ال%اس&� شهادة ل�Pل

 .2016-2015: ال�Pة الCراس�ةال! ائ�، سع�Cة،  م
الw ال4اه� ال��اس�ة، جامعة

�ة في ت�ش�C ال�3A ال%�لي، م-:�ة ل�Pل شهادة ال%اج�&�� في خالف ول�C، دور ال%?س�ات الCول .13


ق�ا[�ة وال�شادة، :ل�ة ال�ق
ق، ق�3 العل
م وال��اس�ة %<Cال ;e0ول�ة تCم ال��اس�ة والعالقات ال
العل

  .2009/2010والعالقات الCول�ة، جامعة ق�P�4Pة، ال! ائ�، ال�Pة الCراس�ة 

الف�اد، رسالة  ال%&عل` القان
ن  �ل في مAاف�&ها وآل�ات الع%
م�ة الeفقات زوزو، ج�ائ3 زول�0ة .14

�  .2012 جPائي، جامعة ورقلة، ال! ائ�، قان
ن  تe0; ال�ق
ق  في ماج�&�


هة، رسالة ماج�&�� في القان
ن ال0اص، :ل�ة  .15,��ة، م
اجهة الeفقات الع%
م�ة ال%jز
سه�لة ب

  .2008ال! ائ�، ال�ق
ق جامعة ج�!ل، 

�ع ال! ائ�w، م-:�ة ل�Pل شهادة س
ماتي ش̂�فة، ال%&ا2 .16̂�عة ال! ائ�ة في ج�ائ3 الف�اد في ال&

 ،�  .2011ال%اج�&�� في القان
ن، ف�ع القان
ن ال!Pائي، :ل�ة ال�ق
ق، جامعة ال! ائ


ر اإلسالمي في ال�قا2ة على ال%ال  .17[P%ة والbیC0ي سام�ة، أه%�ة االس&فادة م� اآلل�ات ال� 
ش̂

 .2011/ 2010 الجزائر،  �&�� في ال%ال�ة العامة، تل%�ان،العام، م-:�ة ن�ل شهادة ماج

18. C,ع C�%ائ3 ال�� ال! ائ�w، رسالة ماج�&��، ف�ع القان
ن  القان
ني الP]ام في الف�اد قeاص، ج

  .ال! ائ� جامعة ال�ق
ق، ال!Pائي، :ل�ة

�Cان�ة ل
الی&ي دراسة م: ال%!&%ع ال%Cني في ال&P%�ة ال%�ل�ة 2ال! ائ�  رع,C الالوw ع,C ال�الم، دو  .19

�ج، م-:�ة مقCمة ل�Pل شهادة ال%اج�&�� في العل
م ال��اس�ة والعالقات الCول�ة، ̂��ج ب
ع̂jال%��لة و

  .2011/ 2010 ال! ائ�،  ،جامعة ورقلة

�ح فا[%ة، عb%اني .20̂e&ات الcاف�ة كآل�ة 2ال%%&لA%الف�اد ل  wائف ع� اإلدار�
 للCولة، الع%
م�ة ال

 وزو، ت� w  م
ل
د مع%�w، جامعة ال��اس�ة، والع%
م ال�ق
ق  كل�ة �&��،ال%اج شهادة ل�Pل م-:�ة

  .2011 الجزائر، 
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، م-:�ة مقCمة ل�Pل شهادة "واقع ل!ان ال&�ق�` ال,�ل%ان�ة في ال! ائ� "ع%�ون شه�زاد،   .21

;e0ق ت
� : ال%اج�&�� في ال�قX0م ال��اس�ة، جامعة ال�اج ل
قان
ن دس&
رw، :ل�ة ال�ق
ق والعل

  .2015-2014ال�Pة ال!ام|�ة  ال! ائ�،  2اتPة،


ش ز:̂�اء، الP]ام القان
ني لل&��ب في القان
ن ال! ائ�w، م-:�ة مقCمة ل�Pل شهادة  .22Aغ3 ش�Cل

ال%اج�&�� في العل
م القان
ن�ة واإلدا̂رة، تe0; القان
ن جPائي، جامعة قاصwC م�jاح ورقلة، 

  .2013- 2012: ال! ائ�، ال�Pة الCراس�ة

� ال�%��w، ال%
�ف العام في ج̂�%ة ال�ش
ة، دراسة تأص�ل�ة مقارنة ت�h�,4ة، >اس� ب� ناص .23

 ;e0ائ�ة، تP!الة الCفي الع �
ل على درجة ال%اج�&�eاال ل%&4ل�ات ال�%c&مة اسCرسالة مق

 .ه1433 – 1432ال��اسة ال!Pائ�ة، جامعة نا>a الع��jة للعل
م األم�Pة، ال̂�اض، 

، م-:�ة ل�Pل شهادة "ال,�ل%اني في ال! ائ� األداءن�ة في تفع�ل الل!ان ال,�ل%ا">��اوw ح% ة،  .24

;e0ت ��ة،: ال%اج�&�A�2 �Xم ال��اس�ة، جامعة خ�
 ال! ائ�،  قان
ن دس&
رw، :ل�ة ال�ق
ق والعل

  .2010- 2009: ال�Pة ال!ام|�ة

  وال��رسة العل(ا للقsاء م|�xات ال�اس&�-ج

�ة، االتفا�Sات الCول�ة وت4,�ق .1�Pق، 2ال0ام�ة م
اتها في م!ال قان
ن الف�اد، م-:�ة ماس&� في ال�ق

  .2017-2016 ال! ائ�، كل�ة ال�ق
ق والعل
م ال��اس�ة جامعة ورقلة،  تe0; قان
ن جPائي،


ص�ات هللا ع,C ب� .2eجة، خ
jز
�ع في ال�40�ة ال!�ائ3 على ال%�4قة اإلج�اءات ب̂�ال! ائ�w،  ال&

  .2014/2013 الجزائر،  جامعة سع�Cة،- والعل
م ال��اس�ة  كل�ة ال�ق
ق  ال%اس&�، شهادة ل�Pل م-:�ة

الeفقات الع%
م�ة وال!�ائ3 ال%&علقة بها في �ل قان
ن مAاف�ة  ،ب
خCنة ل هــ�، ب�:اني ش
قـــي .3

 ،�  .2008الف�اد، م-:�ة ت0�ج ل�Pل إجازة ال%Cرسة العل�ا للقXاء، ال! ائ

4. m� اضح ق4اب، ح
 ال%Cرسة للقXاء، العل�ا ال%Cرسة إجازة ت0�ج ل�Pل م-:�ة ج̂�%ة اإله%ال ل

  .2006 -2003ال! ائ�،    للقXاء، العل�ا

5. +�,] ،3�
رة أحالم، درا2%ة م̂eثة الC�&�%ة ال
�ع في ل�ش̂� شهادة ل�Pل م-:�ة ال! ائ�w، ال&

� قال%ة، جامعة ال��اس�ة، والعل
م ال�ق
ق  كل�ة األع%ال، قان
ن - تe0; القان
ن، في ال%اس&

  .2016 الجزائر،  

� ن!اة، مAاف�ة الف�اد الCولي :آل�ة لل
قا>ة م� ال!�ائ3 ال%ال�ة،  .6eن
jة وCPع وق ل��، م-:�ة ماس&

 ،�  .2017كل�ة ال�ق
ق والعل
م ال��اس�ة جامعة ع,C ال�ح%� م��ة، 2!ا>ة، ال! ائ
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هادة ش ن�ل م&4ل�ات ض%� مقCمة خ
^لC، ج̂�%ة اس&غالل الPف
ذ في القان
ن ال!Pائي، م-:�ة ع �فة .7

;e0ت �ال! ائ�، –ال&��ي ت��ة  الع�jي ال��اس�ة جامعة والعل
م ال�ق
ق  جPائي، :ل�ة قان
ن : ماس&

2015/2016.  

 شهادة ل�Pل م-:�ة ،تCخل القXاء ال!Pائي ل%
اجهة ج�ائ3 الف�اد ن
ال، م�ع
دان ��Mاوw ل�ل�ة، .8

� جامعة ال��اس�ة، والعل
م ال�ق
ق  كل�ة إج�ام�ة، وعل
م جPائي قان
ن  تe0; القان
ن، في ال%اس&

  .2018 ، ال! ائ�،- وزو ت� w  – مع%�w  م
ل
د

9.  ;e0ن العام، ت
قاجي حPان، دور ال%P]%ات الCول�ة في مAاف�ة الف�اد، م-:�ة ماس&� في القان

قان
ن ال!%اعات ال%�ل�ة واله�fات اإلقل�%�ة، :ل�ة ال�ق
ق والعل
م ال��اس�ة، جامعة ع,C ال�ح%ان م��ة 

  .2016- 2015  ائ�، ال! 2!ا>ة،

�ع ال!Pائي في &هامAاف� وآل�ات الPف
ذ إس&غالل ن|�%ة، ج̂�%ة م�اح .10̂� مقCمة م-:�ةال! ائ�w،  ال&

 ال��اس�ة جامعة ال�ق
ق والعل
م كل�ةجPائي، قان
ن : شهادة ماس&� تe0; ن�ل م&4ل�ات ض%�

  .2015/2016سع�Cة، ال! ائ�، دفعة  – م
الw رهال4ا.د

V.  عات�U-ال�روس وال� 

ع,C ال� �m م���A، دروس في م�hاس الف�اد وأخال�Sات الع%ل، م4,
عة م
جهة ل4ل�ة ال�Pة  .1

: ال�Pة الCراس�ة ال! ائ�،  !ل،ج�–الbان�ة عل
م ت!̂�,�ة، جامعة دمحم الCeی` ب� >��ى 

2016/2017.  


 2القاه�ة، بCون تار  .2Aن��

ن، م�:  م4,
عات في ال�PA%ال  Pcال sال&عل�3 ذل ،
Aن��
^خ وCjون ال�

  .[�عة

VI. وات�Eال�\ت��ات وال 

�ف ع� ج�ائ3 الeفقات الع%
م�ة في �ل القان
ن  .1cة، أسال�+ الPة آمP̂ز
 ،،""06/01ادمحمw ب

كل�ة ال�ق
ق والعل
م " دور الeفقات الع%
م�ة في ح%ا>ة ال%ال العام"2ال%ل&قى ال
[Pي ال�ادس ح
ل 

  .2013ماw  21و 20ی
مي –ال��اس�ة 2!امعة ال%C>ة 

وأث�ها  دور االتفا�Sات وال%P]%ات الCول�ة في م!ال مAاف�ة ج�ائ3 الف�اد ال%اليw ب
̂زPة آمPة، ادمحم .2

 ،w�القان
ن�ة وال%?س�ات�ة ل%Aاف�ة الف�اد  اآلل�ات: مCاخلة 2ال%ل&قى الCولي ح
لعلى القان
ن ال! ائ

2020��ف�w  27و 26ب�� أول
^ة ال%Aاف�ة وض�ورة ال
قا>ة ال%PعقC 2!امعة  ال%��لة ی
مي . 
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أسال�+ ال&��w س�اسة ال&!̂�3 والعقاب ل%Aاف�ة ج�ائ3 الeفقات الع%
م�ة و ادمحمw ب
̂زPة آمPة،  .3

آل�ات مAاف�ة الف�اد ال%PعقC : ، مCاخلة 2ال%ل&قى ال
[Pي ح
ل06/01ن رق3 
 عPها في إ[ار القان

 .2018د>�%,�  19- 218!امعة تل%�ان ی
مي 

ال&Pe< على ال%Aال%ات الهات �ة واع&�اض ال%�اسالت :آل�ة "ر، ب� ع%ار مقPي، ب
راس ع,C القاد .4

كل�ة ال�ق
ق، جامعة ، ال%ل&قى ال
[Pي ح
ل اآلل�ات القان
ن�ة ل%Aاف�ة الف�اد، "لل
قا>ة م� ج�ائ3 الف�اد

   .2008د>�%,�  03و 02قاصwC م�jاح، ورقلة، ی
مي
مHC  ال%ل&قى ال
[Pي ح
ل�ة، مCاخلة 2مفه
مه، أس�ا2ه وانعAاساته ال�ل,: الف�اد ب� قCیCح س �ان، .5

 w��ع ال! ائ̂�ال%P]3 م� ق,ل م0,� القان
ن  فعال�ة مAاف�ة ج�ائ3 الف�اد ب�� االتفا�Sات الCول�ة وال&

2019��ف�w  7و 26ال! ائ� ی
مي ال�لف - واألم� اإلن�اني 2!امعة ح���ة ب� ب
علي.  

 01- 006اص على ض
ء القان
ن ب� :|�ة ع%ا̂رة، ج̂�%ة اخ&الس ال%%&لcات في الق4اع ال .6

مHC فعال�ة مAاف�ة ج�ائ3 الف�اد  ال%ل&قى ال
[Pي ح
ل، مCاخلة 2ال%&عل` 2ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه

 w��ع ال! ائ̂�ال%P]3 م� ق,ل م0,� القان
ن واألم� اإلن�اني 2!امعة ح���ة  ب�� االتفا�Sات الCول�ة وال&

��ف�  7و 26ال! ائ� ی
مي ال�لف - ب� ب
علي w2019.  


رة م�ع
د،  .7,Pص
 24، ال%ل&قى ال
[Pي األول ح
ل ال!�ائ3 ال%ال�ة 2!امعة قال%ة ی
مي ''ال�ش
ة''ب

  .2007أف̂�ل  25و

�ة، ج̂�%ة ال�ش
ة في �ل قان
ن  .8�eع ة ن
مCاخلة مقCمة في ال%ل&قى ال
[Pي ح
ل  01 – 06ب

�ة، A�2 م� الف�اد، جامعة Cات :آل�ة لل�:��  .2012ح
:%ة ال

اس&�داد العائCات اإلج�ام�ة في إتفا�Sة األم3 ال%&�Cة ل%Aاف�ة الف�اد ب�� آل�ات ح���، جفالي  .9

مHC فعال�ة مAاف�ة ج�ائ3 الف�اد ب�� االتفا�Sات الCول�ة  ال%ل&قى ال
[Pي ح
لمCاخلة 2، الP; وال&4,�`

 w��ع ال! ائ̂�ال�لف -ب
عليال%P]3 م� ق,ل م0,� القان
ن واألم� اإلن�اني 2!امعة ح���ة ب�  وال&

2019��ف�w  7و 26ال! ائ� ی
مي .  

مCاخلة ، "في ال! ائ�وض�ورات تفع�ل م?ش�ات ال�3A ال�اشC آل�ات مAاف�ة الف�اد "جه�Cة ر:اش،  .10

�ع : ض%� ال%ل&قى العل%ي ال
[Pي ح
ل̂�مHC فعال�ة مAاف�ة ج�ائ3 الف�اد ب�� االتفا�Sات الCول�ة وال&

 w� 6ی
مي  ال�لف - ح���ة ب� ب
عليان
ن واألم� اإلن�اني جامعة ال%P]3 م� ق,ل م0,� الق، ال! ائ

2019��ف�w  7و.  
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�[ة ال!Pائ�ة، مCاخلة ض%�  ال��� .11�ع%�وش، آل�ات مAاف�ة الف�اد في إ]ار م[P%ة الCول�ة لل

2�أن ت���� اإلدارة ومAاف�ة الف�اد ��اكة ب�� الق4اع�� العام وال0اص:( م?ت%�، )أفاق جCیCة لل

  .2007مارس  15 - 14

ت!̂�3 عCم اإلخ�ار ع� تعارض ال%eالح :
س�لة ل%Aاف�ة ج�ائ3 الف�اد  ح%Cاش ش%� الCی� .12

 wاخلة 2 اإلدارCثة، مC�&�%لال
مHC فعال�ة مAاف�ة ج�ائ3 الف�اد ب�� االتفا�Sات  ال%ل&قى ال
[Pي ح

 w��ع ال! ائ̂�-ة ب� ب
عليال%P]3 م� ق,ل م0,� القان
ن واألم� اإلن�اني 2!امعة ح��� الCول�ة وال&

2019��ف�w  7و 26ال! ائ� ی
مي ال�لف .  

ال%ل&قى ، مCاخلة 2)الق4اع العام(خل
في لع%
رw، صفة ال%
�ف الع%
مي في ج�ائ3 الف�اد  .13

�ع ال! ائ�w  ال
[Pي ح
ل̂�ال%P]3 م�  مHC فعال�ة مAاف�ة ج�ائ3 الف�اد ب�� االتفا�Sات الCول�ة وال&

��ف�w  7و 26ال! ائ� ی
مي ال�لف - !امعة ح���ة ب� ب
عليق,ل م0,� القان
ن واألم� اإلن�اني 2

2019.  

ال%ل&قى ، مCاخلة 2زای� الهام، م?س�ات ال%!&%ع ال%Cني ودورها في ال
قا>ة م� الف�اد ومAاف�&ه .14

�ع ال! ائ�w  ال
[Pي ح
ل̂�ال%P]3 م� مHC فعال�ة مAاف�ة ج�ائ3 الف�اد ب�� االتفا�Sات الCول�ة وال&

��ف�w  7و 26ال! ائ� ی
مي ال�لف - واألم� اإلن�اني 2!امعة ح���ة ب� ب
عليق,ل م0,� القان
ن 

2019.  

15.  3Aال� ªرساء م�ادdللف�اد و wCe&ني في تفع�ل ثقافة الC%اك ال%!&%ع ال�̂ز� العابCی� لع4ار، إش

Cاش�مHC فعال�ة مAاف�ة ج�ائ3 الف�اد ب��  ال%ل&قى ال
[Pي ح
لمAاف�ة الف�اد ن%
ذجا، مCاخلة 2 -ال

 w��ع ال! ائ̂�ال%P]3 م� ق,ل م0,� القان
ن واألم� اإلن�اني 2!امعة ح���ة ب� االتفا�Sات الCول�ة وال&

2019��ف�w  7و 26ال! ائ� ی
مي ال�لف - ب
علي. 

س�H م�%
د ص�ام، دور أجه ة القXاء وال&Pف�- في مAاف�ة الف�اد، ال%?ت%� الع�jي الCولي  .16

�، م�:  07و 06ل%Aاف�ة الف�اد، j
  .2003الCراسات وال��
ث، ال̂�اض،  أك&

ال%ل&قى ال
[Pي مCاخلة 2، الف�اد س%�� رحال، تCاب�� إس&�داد ال%
ج
دات :آل�ة قان
ن�ة لل�C م� .17

�ع ال! ائ�w  ح
ل̂�ال%P]3 م� ق,ل م0,�  مHC فعال�ة مAاف�ة ج�ائ3 الف�اد ب�� االتفا�Sات الCول�ة وال&

2019��ف�w  7و 26ال! ائ� ی
مي ال�لف - ب
علي القان
ن واألم� اإلن�اني 2!امعة ح���ة ب�.  

، - حالة ال! ائ�  –الف�اد مفه
مه، آثاره وس,ل مAاف�&ه  ،سهایل�ة >%�Pة، ق
^Cرw ق
ش�ح ن|�%ة .18

�ع  ال%ل&قى ال
[Pي ح
لمCاخلة 2̂�مHC فعال�ة مAاف�ة ج�ائ3 الف�اد ب�� االتفا�Sات الCول�ة وال&
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 w�2ال! ائ� ال�لف - واألم� اإلن�اني 2!امعة ح���ة ب� ب
علي ال%P]3 م� ق,ل م0,� القان
ن  ال! ائ

2019��ف�w  7و 6ی
مي . 

 ال%ل&قى ال
[Pي ح
لمCاخلة 2 - آل�ات مAاف�ة الف�اد في الCول ال%غار�jة،  ش%الل ع,C الع̂  ، .19
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  .2012د>�%,�  06، ال! ائ�، الeادرة ب&ا̂رخ 6916ج̂�Cة ال0,� األس,
عي، العCد

VIII.ون(ة�&Vاقع االل� ال�

على م&
اف�  09/12/2018: تا̂رخ اال[العة، ه�fة الP اهة، ما¨�ة الف�اد، ال%%لcة الع��jة ال�ع
د> .1
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http://www.nazaha.iq/%5Cpdf_up%5C994%5C18.pdf  
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قع العل
م القان
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3. ��,cي الj��ه ی
م  إلى أی�؟.. مAاف�ة الف�اد في ال%غ�ب الع�، 11:00 2010أب̂�ل،  02ت3 ن
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https://www.swissinfo.ch/ara/  
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�وني&cاآلتي االل:  
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[Pي 2ال! ائ
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�عات الع��jة ألحAام اتفا�Sة ا .8̂�ألم3 ال%&�Cة سل�%ان ع,C ال%Pع3، دراسة في مHC م
اءمة ال&


ر على ش�Aة االن&�ن<�Pاف�ة الف�اد، ��2 مA%ل  ��وني على ال�ا�2م&
اف&cاآلتي االل:  
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www.aman-palestine.org/.../82a9e9ba127041c707efb. 

�وني ال&الي .10&cقع اإلل
  : ال%
https://qawaneen.blogspot.com 
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