
 CAC/COSP/IRG/I/3/1  األمـم املتحـدة 

 

 مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية
 مم املتحدة ملكافحة الفساداأل

 
Distr.: General 
17 June 2013 
Arabic 
Original: French 

 

 
 

 

150713    V.13-84276 (A)

*1384276*
 

  فريق استعراض التنفيذ
 دورة الرابعة املستأنفةال

 ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٧- ٢٦بنما، مدينة 
 من جدول األعمال ٢البند 

       استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
     خالصة وافية    
      رة من األمانةمذكِّ    
    إضافة    
 احملتويات

الصفحة 
  ٢............................................................................................ مقدمة-أوال
 ٢............................................................................................... خالصة وافية-انياث

 ٢..................................................................................................... اجلزائر

  



 

2 V.13-84276 

 

CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.xx 
  

  مقدمة  -أوالً  
  
مـن اإلطـار    ٣٦هذه الوثيقة الصادرة عـن فريـق اسـتعراض التنفيـذ تتـاح وفقـا للفقـرة          -١

ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد (مرفــق القــرار       ــة اســتعراض تنفيــذ اتفاقي  ٣/١املرجعــي آللي
  .الصادر عن مؤمتر الدول األطراف)

خلالصة الوافية الواردة يف هذه الوثيقة استعراضا قطريا أُجري يف السنة الثالثـة  وختص ا  -٢
ــا اخلالصــات الوافيــة األخــرى اخلاصــة بالســنة نفســها مــن     .مــن دورة االســتعراض األوىل وأم

  .الدورة االستعراضية نفسها فسوف تصدر باعتبارها إضافات إىل هذه املذكرة
    

     خالصة وافية  -ثانياًً  
     زائراجل    

  ١ -  مةمقد: سي للجزائر يف سياق تنفيذ اتفاقية حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤس  
    األمم املتحدة ملكافحة الفساد

 اجلزائـر وقـد صـدقت    .السـلطات اجلزائر مجهورية يقوم نظامها الدستوري على مبدأ الفصل بني 
 نيسـان/  ١٩يف  حة الفساد أو االتفاقيـة) (اتفاقية مكاف على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

 .١٢٨-٠٤املرسوم الرئاسي رقم  مبوجب ٢٠٠٤أبريل 

يعين أعضاء احلكومـة بعـد التشـاور مـع رئـيس      ورئيس السلطة التنفيذية،  هو رئيس اجلمهورية
 .احلكومةأعمال الذي ينفّذ برنامج الرئيس وينسق  ،الوزراء

مؤلَّــف مــن غــرفتني: الــس الشــعيب الــوطين، الــذي    أمــا الســلطة التشــريعية فيمارســها برملــان 
ينتخب عن طريق االقتراع املباشر، وجملس األمة، الـذي ينتخبـه بـاالقتراع غـري املباشـر أعضـاء       

ــة (     ــة واــالس الشــعبية الوالئي ــة اــالس الشــعبية البلدي ــة) الوالي ــة إداري ــيس  .منطق ــين رئ  ويع
 .أعضاء جملس األمة اجلمهورية ثلثَ

 وال خيضـع القضـاة إالَّ   .ضطلع السـلطة القضـائية بـدور الضـامن حلقـوق املـواطنني األساسـية       وت
ويتمتـع القضـاة باحلمايـة مـن أي شـكل       .للقانون، وهم مسؤولون أمام الس األعلى للقضـاء 

ل أو املناورة الرامية إىل عرقلة استقالليتهممن أشكال الضغط أو التدخ.   
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بــع النظــاماملــدين، بينمــا يقتصــر القــانون اإلســالمي علــى تنظــيم  القــانوناجلزائــري  القــانوين ويت
 .األحوال الشخصية وشؤون املواريث

شـمل، إىل  ت فهـي  ؛، بازدواجية الواليـة القضـائية  ١٩٩٦القضائي، منذ العام  بنية النظامتميز تو
ــات القضــائية   ــة املعهــودة جانــب الوالي ــات القضــائية، احملــاكم ( النظامي ــا)،  ، احملاهليئ كمــة العلي

 .تسوية املنازعاتالواليات القضائية اإلدارية (احملاكم اإلدارية، جملس الدولة) وحمكمة 

أي وميكن أن يرفع رئيس اجلمهوريـة أو رئـيس الـس الشـعيب الـوطين أو رئـيس جملـس األمـة         
 الــذي يكفـل االمتثـال ألحكـام الدسـتور ويبــت يف     ،مـن القضـايا إىل الـس الدسـتوري     قضـية 

 .مدى دستورية املعاهدات واألحكام التشريعية والتنظيمية

 بأولويــة عاليــة يف مســار عمليــة اإلصــالح اســتراتيجياً حيظــى  عمــالًوتشــكّل مكافحــة الفســاد 
ويف هــذا الســياق مــن العمــل الفعــال علــى التصــدي   .١٩٩٩الشــامل الــذي انطلــق منــذ العــام 

، ٢٠٠٦شـباط/فرباير   ٢٠خ املـؤر  ٠١-٠٦ون رقـم  إصدار القان ملشكلة الفساد املعقَّدة، يعترب
جزءاً رئيسياً من عمليـة مواءمـة التشـريعات الوطنيـة     الوقاية من الفساد ومكافحته، وهو قانون 

 .مع أحكام اتفاقية مكافحة الفساد

ذلـك أنّ   .بـالتركيز عليـه دائمـاً   وقد حظي ختصص األجهزة املكلَّفة مبكافحة اجلـرائم االقتصـادية   
سواء بالنسبة لألجهزة املكلَّفة بإجراء  ،الستينات من القرن املنصرم عقدتخصص قائم منذ هذا ال

، التحقيقاتالتحقيقات اإلدارية واملالية أم بالنسبة لألجهزة املكلَّفة بالتحقيقات القضائية (أقسام 
نائيـة العامـة   املباحث اجل مصاحل (أجهزة)وتوجد اليوم، إضافة إىل  .)واملالية الوحدات االقتصادية

التقليدية، عد  قضـايا الفسـاد والتحقيـق فيهـا ومعاجلتـها       كشـف صـة يف  ة هيئـات وأجهـزة متخص
 .قضائياً

    
 :الكشف

  :)CTRF(خلية معاجلة االستعالم املايل   )١(
وبـدأت العمـل    ٢٠٠٢عـام  خلية معاجلة االستعالم املـايل (وحـدة االسـتخبارات املاليـة)     نشئت أُ

لطة إدارية تابعة لوزارة املاليـة متخصصـة يف مكافحـة متويـل اإلرهـاب      سوهي ، ٢٠٠٤ عام منذ
تلقّي تقارير عن األنشطة املشبوهة املتعلقـة بتمويـل   ) أ(وتشمل مهمتها ما يلي:  .وغسل األموال

اليت لـديها  ب) إحالة امللفات ذات الصلة إىل النيابة العامة (اإلرهاب أو عمليات غسل األموال؛ 
كل أشكال متويل اإلرهاب وغسل  لكشفج) تنفيذ التدابري الالزمة (؛ يف البلد الوالية القضائية
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واألشـخاص املعيـنني    املعنيـة  أيضـاً أن تطلـب إىل اهليئـات   هلـذه اخلليـة (الوحـدة)    وجيـوز   .األموال
 .قانوناً موافاا بأي وثيقة أو معلومة يقتضيها إجناز مهمتها

 :)ONPLC( د ومكافحتهاهليئة الوطنية للوقاية من الفسا  )٢(

 ،٢٠٠٦عـام   ٠١-٠٦مبقتضى القانون رقـم   نشئت اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهأُ
وهي سلطة إدارية مستقلة تتمتع  .٢٠١٣يف كانون الثاين/يناير  مهام عملهايف ممارسة  وشرعت

اجلهــاز ريـة، وتعتــرب  واهليئــة مسـؤولة أمــام رئــيس اجلمهو  .بالشخصـية املعنويــة واالسـتقالل املــايل  
ــة ملكافحــة الفســاد   التنفيــذي كمــا أــا مكلَّفــة جبمــع وحتليــل    .الرئيســي يف االســتراتيجية الوطني

إحصاءات الفساد واجتاهاتـه، وقيـادة اجلهـود املبذولـة يف جمـال التوعيـة وتعزيـز ممارسـات اإلدارة         
إىل وزارة العـدل إلجـراء    وفضالً عن ذلك، حتيل اهليئة، عنـد االقتضـاء، بعـض القضـايا     .الرشيدة

 .املالحقة القضائية

 :)IGF( املفتشية العامة للمالية  )٣(

وهـي   .املفتشية العامة للمالية هيئةٌ للمراقبة الدائمـة تعمـل حتـت السـلطة املباشـرة لـوزارة املاليـة       
بإجراء عمليات مراجعـة   مسؤولة عن تدقيق بيانات األموال العمومية يف مرحلة الحقة، وذلك

 .ابات وحتقيقات قد تفضي إىل إجراء مالحقات قضائيةللحس

 جملس احملاسبة:  )٤(

جملس احملاسبة مؤسسة عليا تتـوىل املراقبـة املاليـة الالحقـة ملاليـة الدولـة وملاليـة السـلطات احملليـة          
وقـائع قـد تـدلّ علـى      قيامه مبهامه الرقابيةأثناء  احملاسبةفإذا رصد جملس  .واملؤسسات العمومية

إجــراء  وذلــك لغــرض، أحــال امللــف إىل املــدعي العــام املخــتص إقليميــاً  جــرم جنــائي ارتكــاب
 .املالحقة القضائية، وأخطر وزارة العدل بذلك

 التحقيقات:

 :)DGSN( املديرية العامة لألمن الوطين  )١(

تضـطلع ـا    املهام املنوطة باملديرية العامة لألمـن الـوطين،   إحدىمكافحة اجلرائم االقتصادية واملالية 
وهــذا اجلهــاز املركــزي املتخصــص مكلَّــف بتتبــع  .، التابعــة هلــامديريــة الشــؤون االقتصــادية واملاليــة

 وعلـى مسـتوى   .املباحـث اجلنائيـة العامـة ال سـيما يف قضـايا الفسـاد       شـرطة  توجيه وتنسيق أنشـطة 
 .تعلقة بقضايا الفسادأمن كل والية، تتكفل الوحدة االقتصادية واملالية بإجراء التحقيقات امل جهاز
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 الدرك الوطين:  )٢(

للتحقيقـات اجلنائيــة مكتــب متخصــص يف   (اجلهــاز املركــزي) يوجـد داخــل املصــلحة املركزيـة  
تنفيـذ أنشـطة هـذه     تابعـة هلـا   وتتـوىل وحـدات متخصصـة    .مكافحة اجلرائم االقتصادية واملاليـة 

 .املصلحة على الصعيد اإلقليمي

للمصـاحل العسـكرية لألمـن التابعـة لـوزارة       )SCPJ( القضائيةاملصلحة املركزية للشرطة   )٣(
 الدفاع الوطين:

مبهام رصد انتهاكات القـانون اجلنـائي وقـانون     )SCPJ( تضطلع املصلحة املركزية للشرطة القضائية
 .بشأم حتقيق رمسي بدء إجراءوتعقّب مرتكبيها إىل حني  عنهاالقضاء العسكري ومجع األدلة 

  :)OCRC( ركزي لقمع الفسادالديوان امل  )٤(
 ،٤٢٦-١١مبوجب املرسـوم رقـم    ٢٠١١املركزي لقمع الفساد عام  )املكتب( الديوان نشئأُ

ــه  ــدأ عمل ص يف جمــال التحقيقــات  مركــزي متخصــ  وهــو جهــاز ، ٢٠١٣منــذ آذار/مــارس   وب
املباحــث  مصــاحل (أجهــزة)املكتــب عناصــر مــن خمتلـف   هـذا  ويضــم .مكلَّـف مبكافحــة الفســاد 

فسـاد  الوهـو يتـوىل مجـع األدلـة وإجـراء حتقيقـات بشـأن أفعـال          .ية العامة وخـرباء مـاليني  اجلنائ
 .وإحالة مرتكبيها إىل احملكمة املختصة

    
      الفصل الثالث: التجرمي وإنفاذ القانون  - ٢  

    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٢  
    )٢١و ١٨و ١٦و ١٥املتاجرة بالنفوذ (املواد و الرشو    

عليه ارتشاء املوظفني احلكوميني  جترمي يف التشـريع اجلزائـري منـذ أول قـانون جنـائي      منصوص
وقــد أعــاد القــانون املتعلــق بالوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه    .١٩٦٦جزائــري صــدر يف العــام 

 .حكــام اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد أل حرصــاً علــى االمتثــالتعريــف هــذه اجلرميــة 
مـن القــانون متيـز بـني الرشــو واالرتشـاء وتوســع نطـاق هـذه اجلرميــة لتشـمل مجيــع         ٢٥فاملـادة  

األشخاص الذين تندرج وظائفهم أو أنشطتهم ضمن مفهـوم "املوظـف العمـومي" كمـا عرفتـه      
 .تفاقيةاالمن  ٢املادة 

 رشـو املـوظفني العمـوميني األجانـب، وجتسـد أحكـام       املـذكور  مـن القـانون   ٢٨وتتناول املادة 
   .الرشو واالرتشاءفيما خيص االتفاقية 
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 ١٨وتسري وفق لغة املـادة   سلباً أو إجيابياً من القانون فتجرم فعل املتاجرة بالنفوذ ٣٢أما املادة 
 .من االتفاقية

وجتـدر اإلشـارة    .من القانون أيضاً فعلي الرشو واالرتشـاء يف القطـاع اخلـاص    ٣٢وجترم املادة 
إذ إـا تزيـل التقييـد احلصـري الـذي يوجـب       وز نطاق أحكام االتفاقية، إىل أنّ تلك املادة تتجا

 .أنشطة "جتارية أو اقتصادية أو مالية"أن يكون الفعل قد جرى يف سياق 
    

    )٢٤و ٢٣اإلخفاء (املادتان  ؛غسل األموال    
 ٠٢-١٢، املعدل باألمر رقـم  ٢٠٠٥شباط/فرباير  ٦الصادر يف  ٠١-٠٥يتناول القانون رقم 

مــن جانــب إنفـــاذ    ، غســل األمــوال ومتويـــل اإلرهــاب   ٢٠١٢شــباط/فرباير   ١٣صــادر يف  ال
 ٣٨٩(املــادة  اإلنفــاذيويتنــاول قــانون العقوبــات أيضــاً اجلانــب  .العقوبــات واجلانــب الوقــائي

ــدال    ٧مكــرراً  ٣٨٩مكــرراً إىل املــادة  )، إذ حيــدد أركــان فعــل غســل األمــوال، مبــا يشــمل إب
ــدات اإل  ــا واســتخدامها     املمتلكــات أو العائ ا وحيازــا واكتســا ــا وإخفاءه  .جراميــة وإحالته

وفضالً عن ذلك، تعترب هذه األحكام املشاركة يف ارتكاب اجلـرم أو التـآمر علـى ارتكابـه مـن      
من القانون نطاق تطبيـق   ٤٢وتوسع املادة  .خالل تقدمي مساعدة لذلك الغرض اتفاقاً إجرامياً

 .ل األموال لتشمل جرائم الفساداألحكام العامة املتعلقة بغس

حبسـاً، ويـؤدي    سـنني وعشـر  سـنوات  وختضع جرمية غسل األموال لعقوبة تتراوح بـني مخـس   
التسـهيالت   ارتكاب هذه اجلرمية من قبـل مجاعـة إجراميـة منظَّمـة أو مـن قبـل شـخص يسـتغلّ        

 .وعشـرين سـنة   سـنني اليت يتيحهـا لـه نشـاطه املهـين إىل تشـديد العقوبـات لتتـراوح بـني عشـر          
وعالوة على ذلك، جيوز حجز ومصادرة األموال املتأتية من عملية الغسل، مع مراعاة حقـوق  

 .األطراف الثالثة احلسنة النية

بصـيغة قائمـة   ولتوسيع نطاق التشريع اخلاص بغسل األموال، ال يرِد النص على اجلـرائم األصـلية   
ملنصـوص عليهـا يف ذلـك القـانون جـرائم      ميكن أن تشكّل مجيع جرائم الفسـاد ا  ولذلك .حصرية
اخلـارج جـرائم أصـلية إذا كـان القـانون اجلزائـري       يف وتعترب اجلزائر اجلرائم الـيت ترتكـب    .أصلية

 .وجيوز إدانة شخص عن جرمية غسل األموال واجلرمية األساسية اليت أفرزا .يعدها جرائم

غسـل األمـوال إىل األمانـة العامـة لألمـم      وقد قدمت اجلزائـر رمسيـاً نسـخاً مـن تشـريعها بشـأن       
 .٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٩املتحدة يف 

مـع   فتتوافـق من القانون املتعلق بالوقاية من الفسـاد ومكافحتـه فعـل اإلخفـاء،      ٤٣وجترم املادة 
 .مقتضيات االتفاقية
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    )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧االختالس؛ إساءة استغالل الوظائف؛ اإلثراء غري املشروع (املواد     

ــة مــن الفســاد ومكافحتــه اخــتالس كــل موظــف    اخلــاصمــن القــانون  ٢٩ جتــرم املــادةُ بالوقاي
وتنطبـق هـذه املـادة     .عمومي بأي طريقة كانت ممتلكات أو أمواالً أو أوراقاً مالية عهد ا إليه

مـن  يني بوجه عام على املوظفني العمـوميني الـذين يتعـاملون بـالنقود أو علـى املـوظفني العمـوم       
 .االختالس لغرضالضالعني يف عمليات معقَّدة  املستويات العليا

فهـي تعتـرب جرميـةً قيـام موظـف       .من ذلك القـانون إسـاءة اسـتغالل الوظـائف     ٣٣وجترم املادة 
بفعل رمسـي مـا بغـرض احلصـول علـى مزيـة غـري مسـتحقة لصـاحله أو           ،أو عدم قيامه ،عمومي

 .لصاحل شخص أو كيان آخر

أن من ذلك القانون عدم استطاعة موظف عمـومي يقـع عليـه عـبء اإلثبـات       ٣٧ملادة وجترم ا
نفسها هـذا   وتعترب املادةُ .قياساً إىل دخله اًكبري ازدياداًموجوداته  ازدياد يعلّل على حنو معقول
 ٤وتوضـح املـواد    .وجيـرم أيضـاً اإلخفـاء املـرتبط بـاإلثراء غـري املشـروع        .الفعل جرمية مستمرة

وينبغـي اإلشـارة إىل    .شروط التصريح باملوجودات بالنسبة لبعض املوظفني العمـوميني  ٦و ٥و
م امتثـــال موظـــف عمـــومي، ملـــزمٍ قانونـــاً بالتصـــريح تعتـــرب جرميـــة جنائيـــة عـــد ٣٦أنّ املـــادة 

 .باملوجودات، بعدم التصريح مبوجوداته أو بتقدمي تصريح ناقص

 ٢٢تلكات يف القطاع اخلـاص، وتـورِد أحكـام املـادة     من القانون اختالس املم ٤١وجترم املادة 
 .من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

    
    )٢٥إعاقة سري العدالة (املادة     

مــن القــانون اجلنــائي علــى جرميــة ذات نطــاق عــام، حبيــث جتــرم اســتعمال     ٢٣٦تــنص املــادة 
دالء بـإقرارات أو بـأقوال كاذبـة    الوعود أو الضغط أو التهديد أو االعتداء حلمل الغـري علـى اإل  

مــن  ٤٤وفضــالً عــن ذلــك، تســري املــادة  .أو بشــهادة زور خــالل ســري اإلجــراءات القضــائية
بالوقايـة مـن الفسـاد ومكافحتـه حتديـداً علـى جـرائم الفسـاد، وجتـرم اسـتخدام            املتعلـق القانون 

ــة غــري مســتحقة للتحــري     ــة أو التهديــد أو الترهيــب أو عــرض مزي ض علــى اإلدالء القــوة البدني
 .بشهادة زور أو منع اإلدالء بالشهادة أو تقدمي أدلة كاذبة بشأن جرائم الفساد

اسـتخدام القـوة البدنيـة أو التهديـد أو الترهيـب      اخلـاص بالفسـاد   مـن القـانون    ٤٤وجترم املادة 
مـم  وتتجاوز هذه املادة نطاق مقتضـيات اتفاقيـة األ   .للتدخل يف سري التحقيق يف جرائم الفساد

املتحدة ملكافحة الفساد، حبيث ال تسري فقط على املوظفني القضائيني، بل تنطبـق أيضـاً علـى    
 .كل شخص يشترك يف التحقيق
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    )٢٦مسؤولية الشخصيات االعتبارية (املادة     
مـن القـانون اجلنـائي، تعتـرب الشخصـيات االعتباريـة مسـؤولة عـن          ١مكرراً  ٥١مبقتضى املادة 
ـا أو ممثليهـا الشـرعيني      اجلرائم اليت تا مـن طـرف أجهزمـن   ٥٣وتؤكـد املـادة    .رتكَب حلسـا

 .القانون املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته مبدأ املسؤولية هذا حتديداً بشأن جـرائم الفسـاد  
وال تستثىن مـن نطـاق هـذه املسـؤولية املسـؤوليةُ اجلنائيـة لألشـخاص الطبيعـيني الـذين ارتكبـوا           

وتشـمل العقوبـة غرامـات وعقوبـات أخـرى تكميليـة، وقـد تشـمل حـلّ الكيـان            .ااجلرمية ذاـ 
 .املعين، واستبعاده من االشتراء احلكومي و/أو مصادرة موجوداته

    
    )٢٧املشاركة والشروع (املادة     

من القانون اجلنائي فعل املشاركة أو التحـريض علـى ارتكـاب جرميـة،      ٤٣إىل  ٤١جترم املواد 
مـن القـانون املتعلـق بالوقايـة      ٥٢وجتعل املادة  .املقررة للجرمية األصلية نفسها وبةوتفرض العق

وجيـرم القـانون    .حتديداً على جرائم الفسـاد  واجبة التطبيقمن الفساد ومكافحته هذه األحكام 
من القانون املتعلـق بالوقايـة مـن الفسـاد ومكافحتـه بالكيفيـة ذاـا فعـل          ٢-٥٢اجلنائي واملادة 

 .وال جترم األفعال التحضريية إال إذا شكّلت بدايةً الرتكاب اجلرم .شروعال
    

    )٣٧و ٣٠املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (املادتان     
وفقــاً ألحكــام القــانون املتعلــق بالوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه، حتــدد العقوبــة بالتناســب مــع    

ــات    جســامة اجلــرم، وتشــ   ــات احلبســية والغرام ــن العقوب ــة م ــة طائف ــرب بعــض   .مل العقوب وتعت
   .، ظرفاً مشدداًاًعمومي اًموظف ومنها مثالً كون الشخصاألوضاع، 

ومــن بــني املــوظفني العمــوميني، النــواب الربملــانيون يتمتعــون وحــدهم باحلصــانة مــن املالحقــة   
وميكــن أن يتنــازل  .مــن الدســتور ١١٠و ١٠٩القضــائية خــالل مــدة واليتــهم طبقــاً للمــادتني 

وال يسـتفيد أعضـاء احلكومـة     .عنـهم  النواب الربملانيون عن احلصانة، كما ميكن للربملان رفعها
تغــيري وال القضــاة وال أفــراد املباحــث اجلنائيــة العامــة مــن احلصــانة، لكنــهم يتمتعــون بــاحلق يف  

 .املالحقة القضائية مكان

 ٣٠(املـواد   [قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة]    راءات اجلزائيـة وتنص أحكام مفصلة من قـانون اإلجـ  
) علـــى الســـلطة التقديريـــة للنيابـــة العامـــة وعلـــى اســـتقالهلا يف إجـــراء املالحقـــات  ٣٦و ٣١و

وتستند هـذه السـلطة التقديريـة أساسـاً إىل أركـان اجلـرم بصـرف         .القضائية يف حاالت الفساد
وفضـالً عــن   .أو الضـرر املترتـب علــى اجلـرم    النظـر عـن مـدى كفايــة األدلـة يف بدايـة التحقيــق     
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ى اختاذها فيما يتعلق باحتجـاز األشـخاص   التدابري املتوخ اجلزائيةذلك، حيدد قانون اإلجراءات 
موضــوع املالحقــة واإلفــراج عنــهم، أخــذاً بعــني االعتبــار ضــرورة صــون األمــن العــام ومثــول   

ــة (املـــواد     ــهمني يف اإلجـــراءات الالحقـ ــتثىن عمومـــاً   .)١٣٢و ١٢٩و ١٢٦و ١٢٤املتـ ويسـ
)، ٢٧٧-١٢األشخاص املدانون يف جرائم الفساد من إجراءات العفو (املرسوم الرئاسـي رقـم   

 .وليس هلم احلق يف اإلفراج املشروط ما عدا يف حاالت استثنائية مثل وجود أسباب صحية

دة بشأن العقوبات التأديبية مثـل ا وتتضملتوقيـف والفصـل مـن    ن القوانني اجلزائرية أحكاماً حمد
يف ارتكـاب   القـانونيني ممـن يتورطـون   العمل، تسـري علـى القضـاة وكتـاب احملكمـة واملـوثّقني       

-٠٦مـن األمـر رقـم     ١٧٣وفضالً عن ذلك، تنص املادة  .خمالفات، مبا يف ذلك أفعال الفساد
٠٣   ل من العمل فوراً كل موظف عمـومي مـتفصا هم بارتكـاب جـرائم جسـيمة، مبـ    على أن ي

للمكتـب املركـزي    ٤٢٦-١١من املرسوم الرئاسي رقـم   ٢٢وتأذن املادة  .فيها جرائم الفساد
لقمع الفساد بأن يوصي باختاذ تدابري إدارية حتفظية عند اام موظف عمومي بارتكـاب أفعـال   

من القانون املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته طائفـة مـن التـدابري،     ٥٠وتسرد املادة  .فساد
من القانون اجلنائي، ميكـن أن تتخـذ يف حـق األشـخاص املـدانني يف       ١مكرراً  ٩قتضى املادة مب

وتسـمح املـواد    .وميكن أن تشمل تلك التدابري احلرمان من تويل مناصب عمومية .جرمية فساد
يف  إعــادة إدمــاج الســجناءب والقــانون اخلــاص اجلزائيــةمــن قــانون اإلجــراءات  ٦٩٣إىل  ٦٧٦
االعتبار لألشخاص احملكوم عليهم وإعادة إدماجهم يف اتمع مـن خـالل التـدريب     برد اتمع

 .والتعليم واملساعدة يف احلصول على العمل

 املتعلـق ) مـن القـانون   ٢( ٤٩تـنص املـادة   ففيما يتعلق بالتعاون مع سلطات إنفـاذ القـانون،   أما 
إىل النصــف لفائــدة كــل مــن بالوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه علــى ختفــيض العقوبــة القصــوى  

ومتـنح املـادة    .يسهل القبض على شخص أو أكثر من األشخاص الضالعني يف ارتكـاب اجلرميـة  
) من ذلك القانون حصانة من املالحقة لكـل شـخص أبلـغ سـلطات إنفـاذ القـانون عـن        ١(٤٩

 .بشأنه جرمية فساد قبل مباشرة أي مالحقة
    

    )٣٣و ٣٢محاية الشهود واملبلّغني (املادتان     
بالوقايـة مـن الفسـاد ومكافحتـه جتـرم فعـل االنتقـام مـن          اخلـاص مـن القـانون    ٤٥أنّ املـادة   مع

  أوضـحت اجلزائـر أنّ قوانينـها     ، فقـد الشهود واخلرباء وأفراد عـائالم أو ترهيبـهم أو ديـدهم   
ال تشتمل على تدابري حمددة لتوفري احلمايـة أو تـدابري خاصـة بتغـيري أمـاكن اإلقامـة أو بـاإلدالء        

ومع ذلك، أشارت اجلزائـر إىل أنـه جيـري النظـر يف تـدابري خاصـة        .بالشهادة من وراء حجاب
مــن  ٣٥٣و ٧٤و ٧٢مكــرراً و ٦٩وتســمح املــواد  .حبمايـة الشــهود ميكــن اعتمادهــا مسـتقبالً  
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للضـحايا وحمـاميهم بـأن تسـمع أقـواهلم يف احملكمـة يف مجيـع مراحـل          اجلزائيةجراءات قانون اإل
 .اإلجراءات، وجتيز للضحية أن يدعي مدنياً يف أي إجراءات جنائية

اة وفيما يتعلق باألشخاص الذين يبلّغون عن أفعال الفسـاد، وفضـالً عـن تـدابري احلمايـة املتوخـ      
مـن قـانون    ٧٣علق بالوقاية من الفساد ومكافحتـه، ال تعتـرب املـادة    من القانون املت ٤٥يف املادة 

ــم   ــيت تســوغ للمشــغل         ١١-٩٠العمــل رق ــن األســباب ال ــال الفســاد ســبباً م ــغ عــن أفع التبلي
فرقـة عمـل علـى    حاليـاً  وتنكـب   .ي يف حـق الشـخص املبلّـغ    اختاذ إجراء تأديب(صاحب العمل) 

 .نيوضع تدابري إضافية لضمان محاية املبلّغ
    

    )٤٠و ٣١التجميد واحلجز واملصادرة؛ السرية املصرفية (املادتان     
القـانوين الـذي جييـز للمحكمـة بـأن           ١مكـرراً   ١٥و ١٥د املادتان حتد مـن القـانون اجلنـائي النظـام

تأمر، يف حال إدانـة املتـهم، مبصـادرة املمتلكـات املتأتيـة مـن ارتكـاب جرميـة أو الـيت اسـتعملت يف           
ــذها ــادة    .تنفي ــر تفصــيالً يف امل ــقمــن القــانون   ٥١وتســمح أحكــام أكث ــة مــن الفســاد   املتعل بالوقاي

ومكافحته بتجميد ومصادرة املمتلكات أو العائـدات اإلجراميـة، أو مـا يعـادل قيمتـها، وذلـك مـع        
ومـا عـدا    .٥١املـادة   مبقتضـى مراعاة حقوق األطراف الثالثة احلسنة النية، اليت تتمتع حبماية خاصة 

 .حاالت اإلثراء غري املشروع، ال يلزم املتهم بإثبات املصدر املشروع للموجودات امدةيف 

ــادة   ــاول امل ــإجراءات املصــادرة يف حــاالت غســل        ٣٨٩وتتن ــة ب ــائي، املتعلق ــانون اجلن ــن الق م
 .األموال، املمتلكات الـيت بـدلت أو خلطـت، وتسـمح حبجـز العائـدات اإلجراميـة ومصـادرا        

تعذّر العثـور علـى املوجـودات املتأتيـة مـن مصـدر إجرامـي، جيـوز للمحكمـة أن تـأمر           وعندما ي
 .بفرض عقوبة مالية على املتهم تعادل قيمةُ مبلغها قيمةَ تلك املوجودات

ومــع أنــه ال توجــد أي هيئــة متخصصــة تتــوىل تنظــيم إدارة املمتلكــات امــدة أو احملجــوزة أو          
ف يف بعـض األشـياء أو كيفيـة االحتفـاظ ـا، مبـا       م كيفية التصرنظّاملصادرة، فإنّ هناك إجراءات ت

وختضـع   .يف ذلك إيداعها يف حسـاب مـؤمن أو جتميـدها أو عرضـها يف املـزاد أو بيعهـا أو إتالفهـا       
وتـنص   .املمتلكات املعنية لوالية السلطة القضائية اليت تعين موظفاً يتوىل اإلشـراف عليهـا وحفظهـا   

انون املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته على إعادة كل ما اختلس من ممتلكات من الق ٥١املادة 
 .إىل الضحايا أو إعادة ما يعادل قيمة ما اكتسب من منفعة أو ربح يف حال حتويل املمتلكات

من قانون النقد والقرض على املصارف أو غريها من املؤسسات املاليـة صـراحةً    ١٥٨وحتظر املادة 
 .الستجابة لطلب قضـائي أو لألمـر حبضـور اإلجـراءات اجلنائيـة حبجـة السـرية املصـرفية        أن ترفض ا

مـن   ٢١وتعتـرب املـادة    .ويتضمن التشـريع اخلـاص بغسـل األمـوال ومتويـل اإلرهـاب أحكامـاً مماثلـة        
 .القانون املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته عدم التقيد ذه األحكام إعاقةً لسري العدالة
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    )٤١و ٢٩التقادم؛ السجل اجلنائي (املادتان     

عشر سنوات فيمـا يتعلـق بـاجلرائم وثـالث سـنوات      بحتدد اجلزائر فترة تقادم الدعوى العمومية 
 اجلزائيـة مكـرراً مـن قـانون اإلجـراءات      ٨ومع ذلك، تـنص املـادة    .للجنح وسنتني للمخالفات

ويــرِد  .فســاد واخــتالس األمــوال العامــةعلـى عــدم تقــادم الــدعوى العموميــة بالنســبة جلـرمييت ال  
مـن القـانون املتعلـق بالوقايـة مـن الفسـاد ومكافحتـه يف         ٥٤حكم بعدم التقادم أيضـاً يف املـادة   

وجيوز إدانة املتـهمني   .حاالت الفساد اليت تنقَل فيها العائدات اإلجرامية خارج أراضي اجلزائر
 .اء القبض عليهمالفارين غيابياً على أن تعاد حماكمتهم بعد إلق

وأفادت اجلزائـر بـأنّ معظـم االتفاقـات اخلاصـة باملسـاعدة القضـائية املتبادلـة تـنص علـى تبـادل            
وجيـوز أخـذ تلـك املعلومـات يف االعتبـار لـدى        .املعلومات املتعلقة بإجراءات احملاكمـة اجلنائيـة  

 .إجراء أي حتقيق يف جرائم فساد
    

    )٤٢الوالية القضائية (املادة     
ع باالختصــاص للنظــر يف مــن القــانون اجلنــائي علــى أنّ احملــاكم اجلزائريــة تتمتــ   ٣املــادة  تــنص

كما تشـمل الواليـة القضـائية اجلـرائم الـيت ترتكـب يف اخلـارج         .اجلرائم اليت ترتكب يف اجلزائر
 .إذا كانــت تــدخل يف اختصــاص احملــاكم اجلزائريــة طبقــاً ألحكــام قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة  

نطـاق الواليـة القضـائية لتشـمل      اجلزائيـة مـن قـانون اإلجـراءات     ٥٩١و ٥٩٠املادتـان   وتوسع
السفن والطائرات اليت حتمل العلَم اجلزائري أياً كانت جنسـية مـرتكيب اجلرميـة، وتسـري أيضـاً      
على الطائرات األجنبية إذا كان اجلاين أو اـين عليـه جزائـري اجلنسـية أو إذا هبطـت الطـائرة       

 .زائر بعد وقوع اجلنايةاجليف 

نطـاق الواليـة القضـائية لتشـمل      اجلزائيـة مـن قـانون اإلجـراءات     ٥٨٧إىل  ٥٨٢وتوسع املـواد  
اجلرائم اليت يرتكبها مواطنون جزائريـون يف اخلـارج، أيـاً كانـت جنسـية اـين عليـه، إذا كـان         

دما يكتسـب مرتكـب   ويسـري هـذا احلكـم حـىت عنـ      .الفعل املعين جمرمـاً يف القـانون اجلزائـري   
ــة أو اجلنحــة    ــة بعــد ارتكــاب اجلناي ــادة   .اجلرميــة اجلنســية اجلزائري للمحــاكم  ٥٨٥وتســمح امل

اجلزائرية مبتابعة وحماكمة مـن كـان شـريكاً يف جنايـة أو جنحـة مرتكَبـة يف اخلـارج إذا كانـت         
أجـنيب خـارج    ةَاجلرميـ  كـب توإذا ار .الواقعة ختضع للعقاب يف القانونني األجنيب واجلزائري معاً

لنظـر فيهـا عنـدما تكـون أفعـال الفسـاد       يف ااألراضي اجلزائرية، تكون احملاكم اجلزائريـة خمتصـة   
، وتشــمل اجلزائيــةمــن قــانون اإلجــراءات   ٥٨٨مرتبطــة بإحــدى اجلــرائم الــيت تســردها املــادة   
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شـريكها  وقـد عينـت اجلزائـر و    .اجلرائم اليت ترتكب ضد سالمة الدولة وجرائم تزييـف النقـود  
 .األساسي يف جمال املساعدة املتبادلة، فرنسا، قضاة يتولون التنسيق بغية تيسري تبادل املساعدة

    
    )٣٥و ٣٤عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (املادتان     

، جتيـز  املشاركة يف عقود املشـتريات العموميـة  إىل جانب إمكانية اإلقصاء املؤقت أو الدائم من 
القـانون املتعلــق بالوقايـة مـن الفسـاد ومكافحتــه للمحـاكم إبطـال كـل عقــد أو         مـن  ٥٥املـادة  

وفضالً عن ذلـك،   .معاملة أو تصريح أو امتياز أو ترخيص متحصل عليه عن طريق فعل فساد
بشــأن  ٢٠١٠تشــرين األول/أكتــوبر  ٧الصــادر يف  ٢٣٦-١٠يســمح املرســوم الرئاســي رقــم 

والكيانــات الــيت يحظَــر عليهــا تقــدمي عطــاءات ختــص  االشــتراء العمــومي، بــإدراج األشــخاص 
 .االشتراء العمومي على قائمة سوداء

األضـرار النامجـة عـن فعـل      بشأنرفع دعوى ألي شخص من القانون املدين  ١٢٤وجتيز املادة 
املــدين  وال يلغــي التعــويض .غــري مشــروع يرتكبــه طــرف ثالــث، ويشــمل ذلــك أفعــال الفســاد 

 .العقوبات اجلنائية
  

    ٣٩و ٣٨و ٣٦(املواد والتنسيق فيما بني اهليئات  صةالسلطات املتخص(    
 .قمع الفساد ومكافحتهبإنفاذ قوانني توجد يف اجلزائر عدة أجهزة متخصصة مكلَّفة 

إنشـاء آليـات للتنسـيق فيمـا بينـها والتنسـيق مـع السـلطات         العمل علـى  وتواصل تلك األجهزة 
وتلـزِم   .ز منـع أفعـال الفسـاد ورصـدها والتحقيـق فيهـا      القضائية وأجهـزة التحقيـق ـدف تعزيـ    

املـوظفني العمـوميني بـإبالغ سـلطات إنفـاذ القـانون       اجلزائيـة  مـن قـانون اإلجـراءات     ٣٢املادة 
 .باملعلومات ذات الصلة باألنشطة اإلجرامية

نفـاذ  غ املصارف واملؤسسات املاليـة سـلطات إ  من قانون غسل األموال أن تبلِّ ١٩وتقتضي املادة 
 .على اآلليات املناسبة هلذا الغرض املادة القانون مبا تشتبه فيه من عمليات غسل األموال، وتنص

حلقات دراسية إعالميـة منتظمـة لفائـدة الشـركاء مـن القطـاع اخلـاص مـن         بعقد اجلزائر  وتعىن
يــة مــن مــن القــانون املتعلــق بالوقا ٤٧وجتــرم املــادة  .أجــل توعيتــهم بضــرورة اإلبــالغ وبآلياتــه

الفساد ومكافحته عدم قيام شخص يعلم، حبكم مهنته أو وظيفته، بوقوع جرمية فسـاد بـإبالغ   
 .سلطات إنفاذ القانون عنها
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  ٢- ٢ -  دةالتجارب الناجحة واملمارسات اجلي    
ربز النماذج الناجحة واملمارسات اجليدة بشأن تنفيذ الفصل الثالـث مـن االتفاقيـة مـن خـالل      ت

 اخلصوص: وجه تالية علىالتدابري ال

وجود أحكـام مفصـلة بشـأن إخضـاع كبـار املـوظفني الضـالعني يف أفعـال فسـاد            •  
 .للتحقيق واملالحقة

بإعاقة سري العدالة، مبـا يشـمل    لألحكام التشريعية اخلاصةالتطبيق الواسع النطاق   •  
 .مجيع مسؤويل العدالة اجلنائية

االت الفســاد الــيت تحــول فيهــا عائــدات  عــدم تقــادم املالحقــات القضــائية يف حــ   •  
 .اجلرمية إىل اخلارج

يتولــون التنســيق بــني الشــركاء الرئيســيني يف جمــال   اتصــال إنشــاء جمموعــة قضــاة  •  
 .والتشاور بشأن املساعدة املتبادلة التواصلاملساعدة املتبادلة لتيسري 

  
  ٣- ٢ -  واجه التنفيذ، حيثما انطبق ذلكيات التحداليت ت    

 شأن اخلطوات التالية أن تسهم يف زيادة تعزيز التدابري القائمة ملكافحة الفساد:من 

مراجعــة بيانــات اإلفصــاح عــن موجــودات مجــع  مــن أجــلمواصــلة تنفيــذ تــدابري   •  
 .املوظفني العموميني بغية التصدي لإلثراء غري املشروع

ء والضــحايا يف مواصــلة النظــر يف اعتمــاد وتنفيــذ تــدابري حلمايــة الشــهود واخلــربا    •  
 .حاالت الفساد

مواصلة النظر يف اعتماد وتنفيذ تدابري لتعزيز محاية املبلّغني عن أفعال الفسـاد مـن     •  
االنتقام وغري ذلـك مـن ضـروب املعاملـة غـري املسـوغة الـيت ميكـن أن يالقوهـا يف          

   .أماكن العمل
  

   حتسني تنفيذ االتفاقيةاليت حددت من أجل  ،االحتياجات من املساعدة التقنية  - ٤- ٢  
بالتنســيق بــني  حتديــداً بشــأن غســل األمــوال، وفيمــا يتعلــق  ٢٣املــادة إشــارة إىل   •  

توفري التـدريب مـن أجـل حتليـل التقـارير اخلاصـة باألنشـطة        يحتاج إىل األجهزة، 
 .أفضل املمارسات عن ملخصإعداد املشبوهة و
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ــب املركــزي لقمــع الفســاد يف وضــع وتنف      •   ــم املكت ــة بشــأن    دع ــرامج تدريبي ــذ ب ي
 .التحقيق يف الفساد واجلرائم املالية

  
    الفصل الرابع: التعاون الدويل  - ٣  

    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٣  
    )٤٧و ٤٥و ٤٤تسليم ارمني؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية (املواد     

وأيضـاً يف املعاهـدات    اجلزائيـة ليم اـرمني يف قـانون اإلجـراءات    يف اجلزائر، يرِد النص على تس
اتفاقية ثنائية يف جمـال تسـليم    ٣٣وقد وقّعت اجلزائر على  .اجلزائر طرفاً فيها تكونالثنائية اليت 

يف اتفاقيـة   وكـذلك ارمني، كما أا طرف يف اتفاقية االحتاد األفريقي ملنع ومكافحة الفساد، 
 .خاصـاً بتسـليم اـرمني    فصـالً ن ة اخلاصة باملساعدة القانونية املتبادلة اليت تتضـم الرياض العربي

 .٢٠١٠وفضالً عن ذلك، فإنّ اجلزائر طرف يف االتفاقية العربية ملكافحة الفساد منذ العام 

ويف احلــاالت األخــرى تعتــرب ازدواجيــة التجــرمي شــرطاً   .وال تســمح اجلزائــر بتســليم مواطنيهــا 
وعالوة على ذلك، جيب أن يكون اجلرم خاضعاً لعقوبة ال تقل عـن   .سماح بالتسليممسبقاً لل
وجتدر اإلشارة يف هـذا الصـدد إىل أنّ مجيـع اجلـرائم املنصـوص عليهـا يف اتفاقيـة األمـم          .سنتني

املتحدة ملكافحة الفساد يعاقَب عليها يف التشريع اجلزائري بسنتني حبسـاً علـى األقـل، ومـن مثّ     
 .مجيعها للتسليم فهي خاضعة

عتــرب أي مــن اجلــرائم املنصــوص عليهــا يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد جرميــة    يوال 
وفضالً عن ذلك، ال تسمح اجلزائـر بالتسـليم اسـتناداً     .سياسية، وبالتايل ختضع مجيعها للتسليم

يـة، فـإنّ اجلزائـر تطبـق     أما فيمـا يتعلـق بطلبـات التسـليم اخلاصـة بـاألمور املال       .إىل دافع سياسي
مـن االتفاقيـة، ومـن مثّ فهـي ال تـرفض طلبـات التسـليم ـرد          ٤٤من املادة  ١٦مباشرةً الفقرة 

 .أا تستند إىل أمور مالية

وفيما يتعلق بنقـل األشـخاص احملكـوم علـيهم، فهـو ال يـرِد يف التشـريع اجلزائـري الـداخلي علـى           
 .اجلزائر طرفاً فيها تكوناقيات اإلقليمية والثنائية اليت الرغم من أنه منصوص عليه يف بعض االتف

وفضالً عن ذلك، يكفل قانون اإلجراءات اجلنائية اجلزائري معاملة عادلة لكل شـخص يكـون   
  .موضوع طلب تسليم خالل سري اإلجراءات
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كما أنّ بعض االتفاقيات القضائية الثنائيـة الـيت وقّعـت عليهـا اجلزائـر تـنص علـى رفـض طلـب          
تسليم إذا كان الطلب قائماً على دوافع ذات طابع متييزي من قبيل العرق أو نـوع اجلـنس أو   ال

  .اللغة أو الديانة أو اجلنسية، وإن مل يكن أي من أحكام القانون الداخلي يراعي هذا املقتضى
فيما يتعلق بنقـل اإلجـراءات اجلنائيـة، فعلـى الـرغم مـن عـدم الـنص عليـه يف التشـريع الـوطين            و
من االتفاقية العربية ملكافحة الفسـاد عنـدما يكـون ذلـك يف      ٢٢جلزائري، إال أنه يرِد يف املادة ا

   .مصلحة حسن سري العدالة
    

    )٤٦املساعدة القانونية املتبادلة (املادة     
رغم أنّ بعض أحكام اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد ال تؤخـذ يف االعتبـار يف التشـريع       

ــةزائــري، إال أنّ قــانون اإلجــراءات  الــداخلي اجل ــة مــن تب  اجلزائي ــوالقــانون املتعلــق بالوقاي يض ي
[غسل] األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما ينصان علـى تقـدمي املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة      

وفضالً عن ذلك، تنص بعض االتفاقيات الثنائيـة الـيت أبرمتـها اجلزائـر      .رهناً مببدأ املعاملة باملثل
 .لى تبادل املساعدة القانونية على أوسع نطاق ممكنع

 .االتفاقيـات الثنائيـة للمسـاعدة القانونيـة املتبادلـة      كـل وتعترب وزارة العدل السلطةَ املركزيـة يف  
ويف حال عدم وجود اتفاق ثنـائي، متـر الطلبـات عـرب القنـاة الدبلوماسـية فتنقلـها وزارة العـدل         

  .إىل السلطات القضائية املختصة
ــى  وميكــن  ــاق عل ــدأ      االتف ــار ملب ــة يف بعــض احلــاالت دون اعتب ــة املتبادل ــدمي املســاعدة القانوني تق

  وعـالوة علـى ذلـك،     .مـا عـدا إن كـان ذلـك ينطـوي علـى إجـراءات قسـرية         ،ازدواجية التجرمي
ال تعترب السرية املصرفية واألمور املالية، عندما ترتبط بأفعال فساد، سبباً لـرفض طلـب املسـاعدة    

ومع ذلك، جيوز رفض طلب املساعدة القانونية املتبادلة إن كـان مـن شـأنه أن     .القانونية املتبادلة
ويـرفَض الطلـب أيضـاً     .ميس بسيادة اجلزائر أو أمنها أو نظامها العام أو سائر مصاحلها األساسية

لغـة أو الظـروف   إن استند إىل اعتبارات تتصل بالعرق أو الديانة أو نوع اجلـنس أو اجلنسـية أو ال  
 .الشخصية واالجتماعية

ويف عــدد مــن  القــوانني الوطنيــة يف اجلزائــر، املســاعدة القانونيــة املتبادلــة املنصــوص عليهــا يف  و
يف مجـع الشـهادات واألقـوال،    تتمثّـل  اجلزائر طرفاً فيها  تكوناملعاهدات الثنائية واإلقليمية اليت 

ــة، وحتديــد أمــاكن تواجــد األشــخاص     ــوفري األدل ــام، ونقــل الســجناء بصــفة   وت وحتديــد هوي
شهود، وتنفيذ طلبات التفتيش وحجز عائدات اجلرمية وجتميدها ومصـادرا والتصـرف فيهـا،    

 .واسترداد املوجودات
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ومبوجب املعايري التقليديـة الـيت تعتـرب     ةالوطني قوانينهاوإضافة إىل ذلك، جيوز للجزائر، مبقتضى 
معلومــات عــن جرميــة مشــمولة باتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة   طرفــاً فيهــا، أن تنقــل تلقائيــاً  

اجلزائـر طرفـاً فيهـا     تكـون كما تنص بعـض اتفاقيـات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة الـيت        .الفساد
على ضرورة احلفاظ على سـرية املعلومـات واألدلـة املقدمـة يف إطـار طلـب املسـاعدة القانونيـة         

 .ن على خالف ذلكاملتبادلة، ما مل يتفق الطرفا

ووفق املبدأ ذاته، جيب أال تستخدم املعلومات اليت تتلقاها الدولـة املتلقيـة للطلـب إال يف نطـاق     
وتقضـي القاعـدة    .طلب املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة، مـا مل يتفـق الطرفـان علـى خـالف ذلـك         
شـاء أدلـة الـرباءة يف    العامة جبواز استخدام املعلومات املتاحة للعموم ألغراض أخرى، وجواز إف

   .مجيع األحوال

تنفيــذ طلــب  تكــاليفلطلــب يتحمــل، عمومــاً،  اأنّ الطــرف املتلقــي وهــي ومثــة نقطــة أخــرية  
 .ما مل يتفق الطرفان على خالف ذلك ،املساعدة القانونية املتبادلة

    
  التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحري اخلاصة     

    )٥٠و ٤٩و ٤٨واد (امل
لتعزيز التعاون الدويل، لدى اجلزائر نصوص تنظيمية تنص على تبـادل املعلومـات ـدف إنفـاذ     

كما وقّعت اجلزائر على عديد من االتفاقات الثنائية اليت تتـوخى تبـادل املعلومـات يف     .القانون
وفضـالً عـن ذلـك،     .إطار طلب ذا الشأن وتبادل املوظفني من أجل تبادل املمارسات اجليدة

فــإنّ اجلزائــر عضــو يف املنظمــة الدوليــة للشــرطة اجلنائيــة (اإلنتربــول)، وأبرمــت وحــدا املعنيــة  
اتفاقــاً لتبــادل املعلومــات املاليــة بشــأن غســل األمــوال ومتويــل  ١٥املاليــة  االســتعالماتمبعاجلــة 
تفاقـات إداريـة   املاليـة ا  لالسـتخبارات وإضافة إىل ذلك، أبرمت مخس عشـرة وحـدة    .اإلرهاب

   .واتفاقات تعاون مع اجلزائر

وقانون مكافحـة غسـل األمـوال اسـتخدام أسـاليب       اجلزائيةويسمح كلٌّ من قانون اإلجراءات 
   .التحري اخلاصة، ال سيما يف قضايا اجلرمية املنظَّمة وقضايا الفساد

    
   دةواملمارسات اجليالناجحة التجارب   - ٢- ٣  

دة يف تنفيذ الفصل الرابع من اتفاقية األمـم  ممارسات جيو جتارب ناجحةً ةاعتربت التدابري التالي
 املتحدة ملكافحة الفساد:
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ــة واملتعــددة        •   ــة واإلقليمي ــات الثنائي ــر علــى عــدد كــبري مــن االتفاقي صــدقت اجلزائ
 .األطراف والدولية

فحـة الفسـاد   تطبق اجلزائر مباشرةً األحكام الـواردة يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكا      •  
 .قوانني وطنية ذا اخلصوصعند عدم وجود 

    
  ٣- ٣ -  واجه يف التنفيذ، حيثما انطبق ذلكيات التحداليت ت    

ا اجلزائر فعالً يف جمال مكافحة الفساد:من شأن اخلطوات التالية أن تعزز التدابري اليت اختذ 

ة األمـم املتحـدة ملكافحـة    اتفاقيـ املعينـة الـواردة يف   حكـام  األالنظر يف إيـراد بعـض     •  
القـوانني   ضـمن باملسـاعدة القانونيـة املتبادلـة وتسـليم اـرمني      فيما يتعلـق  الفساد 

  .تدابري تشريعية قبلُ من من خالل اعتماد ما استهلّ من الوطنية، وذلك
    

    اليت حددت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية ،االحتياجات من املساعدة التقنية  - ٤- ٣  
  .اء القدرات يف جمال املساعدة القانونية املتبادلة والتحقيقات املالية الدوليةبن  •  
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