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ملخص:
إن ىدف ادلشرع اجلزائري من قانون الفساد وغَته من القوانُت ىو العقاب على سلتلف األفعال اليت تعترب
مساسا بادلال العام ،سباشيا يف ذلك مع اتفاقية األمم ادلتحدة دلاكافحة الفساد وتعترب ررؽلة تعار ادلاا ح واددة
من اجلرائم اليت يعاقب عليها قانون الفساد ،واليت يضحي فيها ادلوظف العمومي غالبا بادلالحة العامة دفاظا
على ادلالحة اخلاصة
يف ىا البحث سنتناول ىذه اجلرؽلة من خالل دراسة أركاهنا وسلتلف اجلزاءات ادلقررة ذلا
Summury
The ain of the Algerian legislator setting the law of corruption and other laws, is
to make a punishement for all kinds of crimes that concerns public money. It
works in parallel with the acts of the agreement of the United Nations to fight
corruption.
The crimes of conflicts of interests is one of the crimes that must be punished by
the legislation of corruption in which the employee will sacrifice, he will give up
public interest for private interest.
In this topic we will deal with this kind of crime taking in consederation its
component and the punishement set for it.

مقدمة
ترصد الدولة أغلفة مالية معتربة سواء إلصلاز ادلشاريع العامة أو لتسيَت ادلرافق العمومية ،واليت هتدف يف
رلموعها إىل إشباع احلارات الضرورية للمجتمع ومن مث ربقيق ادلالحة العامة ،شلا غلعلها زلط أنظار الطامعُت
والفاسدين اليت تاكون مشدودة إىل ىذه األموال بغية االستيالء عليها بأي وسيلة واالنتفاع هبا ،والسبيل الوديد
حل ماية ادلال العام من كل اعتداء ىو ذبر م سلتلف السلوكات اليت تايبو باألذ ،،وعقاب كل من سول لو نفسو
ادلساس بو واالعتداء عليو
غَت أن ىذا احلر قد ال ياكون كافيا إذا كان مادر االعتداء موظفا عموميا ،افًت

ادلشرع أنو ىو من

ػلمي ىذه األموال ويسهر على توريهها التوريو الاحيح ،وإيااذلا إىل أىدافها دىت ينتفع هبا مستحقوىا ،لذلك
نالدظ أن ادلشرع يشًتط أن ياكون مقًتف العديد من ررائم الفساد موظفا عموميا ،ألنو من رهة ال يتاور
ارتاكاب مثل ىذه اجلرائم من قبل شخص عادي ،ومن رهة ثانية فإن عقاب ادلوظف العمومي يوقع باعتباره قد
خان األمانة اليت أوكل إليو شلا غلعلو يف الغالب مشددا
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لقد كان انتشار الفساد دبختلف صوره وازباذه طابعا دوليا ،سببا يف دفع الدول على أن تتعاون فيما بينها
للقضاء على ىذه الظاىرة اليت تنخر اقتاادياهتا وذبفف ميزانياهتا ،فحددت من اجلرائم والعقوبات ما وردت أنو
كفيل بالقضاء على ىذه الظاىرة ،سواء كان ىذا السلوك قد سبق ذبرؽلو يف التشريعات الداخلية ،أو كان من
اجلرائم ادلستحدثة اليت مل يسبق للت شريعات الوطنية معرفتها أو ذبرؽلها ،وأدسن ظلوذج على ذلك ىو اتفاقية األمم
ادلتحدة دلاكافحة الفساد ادلعتمدة من قبل اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة بتاريخ 31أكتوبر  2003بنيويورك ،واليت
1
صادق عليها اجلزائري بعد ذلك
وعلى اعتبار أن الدستور اجلزائري لسنة  2016يف ادلادة  150منو 2يقضي بأن االتفاقيات الدولية اليت
ياادق عليها رئيس اجلمهورية ،دسب الشروط ادلناو عليها يف الدستور ،تسمو على القانون ،ومن منطلق أن
االتفاقية الدولية تعترب التزاما دوليا على عاتق الدولة ،يورب عليها تاكييف تشريعاهتا الداخلية دبا يتفق مع أداكام
االتفاقية ،وذبسيدا دلا ورد يف اتفاقية األمم ادلتحدة دلاكافحة الفساد أصدرت اجلزائر القانون  01-06ادلؤرخ يف
 20فرباير  2006ادلتعلق بالوقاية من الفساد وماكافحتو 3،الذي غلرم يف ثناياه الاكثَت من أشاكال الفساد ،سواء
تلك ادلوسومة بالاكالسياكية كالرشوة والغدر وما ضلوىا ،أو اجلديدة اليت راءت هبا ىذه االتفاقية وتضمنها قانون
الفساد ،دىت تاكون ناوصو منسجمة مع أداكام ىذه األخَتة
ومن أشاكال الفساد اخلطَتة اليت وردت هبذه االتفاقية تضارب ادلاا ح ،أين ياكون ادلوظف العمومي لد،
ىيئة معينة يف وضع ؼلتار فيو إما مالحتو اخلاصة أو التضحية هبا يف سبيل ادلالحة العامة ،وىو ما ال ػلدث يف
الغالب ،ديث يتعمد التوارد واحلضور يف ادلعاملة أو الافقة اليت تنطوي على تعار
التوريو الذي ؼلدم أىدافو ومطامعو

مع مااحلو ،فيورهها

اتفاقية األمم ادلتحدة دلاكافحة الفساد أشارت إىل تعار ادلاا ح وإن مل ذبرمو ،ديث تنص ادلادة 5/8
منها على ":تسعى كل دولة طرف ،عند االقتضاء ووفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي ،إىل وضع تدابَت
ونظم تلزم ادلوظفُت العموميُت بأن يفاحوا للسلطات ادلعنية عن أشياء منها ما ذلم من أنشطة خاررية وعمل
وظيفي واستثمارات ومورودات وىبات أو منافع كبَتة ،قد تفضي إىل تضارب يف ادلاا ح مع مهامهم كموظفُت
4
عموميُت"
 -1صادق عليها اجلزائر دبورب ادلرسوم الرئاسي  128-04ادلؤرخ يف  19أفريل  ، 2004ادلتضمن التاديق بتحفظ على اتفاقية األمم ادلتحدة
دلاكافحة الفساد ،ادلعتمدة من قبل اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة بنيويورك يف  31أكتوبر  ،2003اجلريدة الرمسية لسنة  ،2003العدد 26
 -2وتقابلها ادلادة  132يف دستور 1996
 -3القانون  01-06ادلؤرخ يف  20فرباير  2006ادلتعلق بالوقاية من الفساد وماكافحتو ،اجلريدة الرمسية لسنة  ،2006العدد 14
 -4يف نفس ادلعٌت رارع ادلادة  4/10من االتفاقية العربية دلاكافحة الفساد ،احملررة بالقاىرة بتاريخ  21ديسمرب 2010
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وكان من التوصيات الرئيسية للتقرير العادلي دول الفساد لسنة  2004أنو على احلاكومات أن تفعل
القوانُت ادلتعلقة بتعار ادلاا ح ،دبا فيها القوانُت اليت تشرع إلماكانية انتقال ادلوظف احلاكومي إىل مؤسسات
1
القطاع اخلا أو إىل الشركات اليت سبتلاكها الدولة،
لذلك قام ادلشرع اجلزائري وسباشيا مع أداكام اتفاقية األمم ادلتحدة دلاكافحة الفساد ،بتجر م تعار
ادلاا ح  Conflit d’intérêtدبورب ادلادة  34من القانون  01-06ادلتعلق بالوقاية من الفساد وماكافحتو اليت
تنص على ":يعاقب باحلبس من ستة ( )6أشهر إىل سنتُت ( )2وبغرامة من  50 000إىل  200 000دج كل
موظف خالف أداكام ادلادة  9من ىذا القانون"
لاكن إذا ررعنا إىل ادلادة  9احملال إليها لتحديد رلموع االلتزامات والواربات اليت يعد ادلوظف العمومي
مرتاكبا جلرؽلة تعار ادلاا ح إذا ارتاكبها ،صلدىا تتناول اإلرراءات ادلعمول هبا أو أسس إبرام الافقات العمومية،
وعليو فالنص ادلقاود باإلدالة ىو نص ادلادة  8اليت يتفق معناىا مع ادلادة  34من قانون الوقاية من الفساد
2
وماكافحتو وليس ادلادة التاسعة من ذات القانون
ويف ىذا الادد تنص ادلادة الثامنة على أن ":يلتزم ادلوظف العمومي بأن ؼلرب السلطة الرئاسية اليت ؼلضع
ذلا إذا تعارض مااحلو اخلاصة مع ادلالحة العامة ،أو ياكون من شأن ذلك التأثَت على شلارستو دلهامو بشاكل
عاد" ،ويستخلص من خالل ىذا النص أن ادلشرع قد فر على ادلوظف العمومي التزاما بضرورة إخبار سلطتو
الرئاسية بتعار مااحلو مع ادلالحة العامة ،واعترب سلالفة ىذا االلتزام ررؽلة يورب توقيع عقوبات رزائية
لذا فإن اإلشاكال ادلطروح يف موضوعنا ىذا يتمثل يف :ما ىو ادلقاود بتعار

ادلاا ح ،وما ىي أركان

ىذه اجلرؽلة؟ واإلرابة عن ىذا التساؤل تقتضي إتباع اخلطة اآلتية:

أوال :الركن المفترض :صفة الجاني

 -1دادة عبد العايل ،اآلليات القانونية دلاكافحة الفساد اإلداري يف اجلزائر ،رسالة دكتوراه يف القانون ،رامعة زلمد خيضر ،بساكرة-2012 ،
2013

220 :

 -2ضلن ال نؤيد ما ذىب إليو الدكتور محزة خضري يف حبثو ادلوسوم ب ":آليات محاية ادلال العام يف إطار الافقات العمومية" دينما ساير ادلشرع
اجلزائري يف خطئو وقام بشرح ادلادة التاسعة من قانون الفساد على أهنا تتعلق بتعار ادلاا ح ،واحلقيقة أهنا راءت لتحث على ضرورة مراعاة قواعد
النزاىة والشفافية وادلنافسة الشريفة يف رلال الافقات العمومية ،كعالنية ادلعلومات ادلتعلقة بإرراءات إبرام الافقات العمومية ،واإلعداد ادلسبق لشروط
ادلشاركة واالنتقاء وغَتىا أنظر :محزة خضري ،آليات محاية ادلال العام يف إطار الافقات العمومية ،رسالة دكتوراه يف القانون ،رامعة اجلزائر،1
 ،2015-2014الافحات من  383إىل 398
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يشًتط ادلشرع اجلزائري طبقا لنص ادلادتُت  34و  08من القانون  01-06ادلتعلق بالوقاية من الفساد
وماكافحتو ،أن ياكون للشخص ادلتهم بارتاكاب ررؽلة عدم اإلبالغ عن تعار

ادلاا ح صفة موظف عمومي،

وىو من الشروط اجلوىرية اليت تقوم عليها ىذه اجلرؽلة باعتبارىا من اجلرائم ذات الافة ،إضافة إىل باقي اجلرائم
الواردة بقانون الوقاية من الفساد وماكافحتو
وقد دددت ادلادة الثانية الفقرة (ب) من ذات القانون ادلقاود بادلوظف العمومي بناها على ":يقاد
يف مفهوم ىذا القانون :موظف عمومي:
 كل شخص يشغل منابا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو يف إدد ،اجملالس الشعبية احمللية ادلنتخبة،سواء أكان معينا أو منتخبا ،دائما أو مؤقتا ،مدفوع األرر أو غَت مدفوع األرر ،بارف النظر عن رتبتو أو
أقدميتو،
 كل شخص آخر يتوىل ولو مؤقتا ،وظيفة أو وكالة بأرر أو بدون أرر ،ويساىم هبذه الافة يف خدمة ىيئةعمومية أو مؤسسة عمومية أو أية مؤسسة أخر ،سبلك الدولة كل أو بعض رأمساذلا ،أو أية مؤسسة أخر ،تقدم
خدمة عمومية،
 -كل شخص آخر معرف بأنو موظف عمومي أو من يف داكمو طبقا للتشريع والتنظيم ادلعمول هبما"

1

وادلالدظ ألول وىلة عند قراءة ىذه ادلادة أن ادلشرع اجلزائري قد أعطى تعريفا يوصف بادلوسع دلفهوم
ادلوظف العمومي ،رغم أنو عجز أو أغفل ذلك يف قانون العقوبات وسلتلف ناو
اناب اىتمامو يف قانون العقوبات خاوصا ،على صفة األشخا
مناو

عليو يف ادلادتُت  126و  127من قانون العقوبات

القانون اإلداري ،ديث

اليت تدخل يف نطاق مفهوم ادلوظف كما ىو

2

 -1التعريف الذي قد متو ادلادة الثانية من قانون الوقاية من الفساد وماكافحتو منقول درفيا من نص ادلادة  12من االتفاقية الدولية دلاكافحة الفساد،
وىو تعريف ؼلتلف عن ذلك الذي راء بو األمر  03-06ادلؤرخ يف  15رويلية  2006ادلتضمن القانون األساسي للوظيفة العمومية
 -2وىم القاضي وادلوظف العام األشخا ذوي الوالية النيابية ،اخلرباء احملاكمون ،األعضاء احمللفون ،أعضاء اجلهات القضائية ،األطباء ،اجلرادون
وأطباء األسنان ،القابالت ،العامل أو ادلستخدم أو ادلندوب بأرر رارع ادلادتُت  127-126من قانون العقوبات دبختلف تعديالهتا ،ادللغاة بالقانون
 01-06ادلؤرخ يف  20فرباير  ، 2006ادلتعلق بالوقاية من الفساد وماكافحتو ،أنظر أيضا يف ىذا ادلعٌت :دسينة شرون ،األداكام اإلررائية وادلوضوعية
ادلستحدثة يف قانون الوقاية من الفساد وماكافحتو ،مداخلة ألقي ضمن فعاليات ادللتقى الدويل اخلامس عشر دول ":الفساد وآليات ماكافحتو يف
الدول ادلغاربية" ،ادلنظم من طرف سلرب احلقوق واحلريات يف األنظمة ادلقارنة يومي  14/13أفريل  ،2015جبامعة زلمد خيضر ،بساكرة ،وادلنشورة رللة
احلقوق واحلريات ،الاادرة عن سلرب احلقوق واحلريات يف األنظمة ادلقارنة ،العدد الثاين ،مارس 210 : 2016
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فقانون الفساد يف مادتو الثانية قد عرف ادلوظف العمومي على أساس الوظيفة اليت يشغلها ،وليس صفة
األشخا اليت كان معموال هبا من قبل ،ديث مت إدخال فئة رديدة يف نطاق ادلوظف العام مل تاكن مذكورة يف
قانون العقوبات ،ىي فئة ادلوظفُت العموميُت األرانب وموظفي ادلنظمات الدولية ،وىو ما أكدت عليو ادلادة 16
1

يف فقرهتا الثانية من االتفاقية الدولية دلاكافحة الفساد
إال أننا نتساءل إن كان ررؽلة تضارب ادلاا ح ادلعاقب عليها بادلادة  34من قانون الوقاية من الفساد
وماكافحتو تتسع لتشمل ادلوظف األرنيب أم ال ،ديث ير ،بعض الفقو أن مواكبة التغَتات والتطورات االقتاادية
اليت أفرزهتا مقتضيات العودلة يف رانبها االقتاادي ،وما يًتتب عليها من دركة السلع ورؤوس األموال عن طريق
2
االستثمارات األرنبية ،تقتضي دمج ىذه الفئة يف رلاالت التجر م ادلتعلقة بالفساد
ويذىب البعض أبعد من ذلك عندما ير ،بأنو ال مانع من سبديد نطاق ادلادة الثانية من قانون ماكافحة
الفساد ليشمل دىت القطاع اخلا  ،خاصة إذا علمنا بأن ادلشرع اجلزائري قد اعًتف صرادة يف ادلادة 5/800
من القانون التجاري دبسؤولية ادلسَتين يف الشركات ذات ادلسؤولية احملدودة ،والذي يستعملون عن سوء نية
الاالديات اليت أدرزوا عليها أو األصوات اليت كان رب تارفهم هبذه الافة ،استعماال يعلمون أنو سلالف
دلاا ح الشركة تلبية ألغراضهم الشخاية ،أو لتفضيل شركة أو مؤسسة أخر ،،ذلم فيها ماا ح مباشرة أو غَت
مباشرة ،ورتب ذلم عقوبة احلبس من سنة إىل مخس ( )5سنوات ،والغرامة من  20 000إىل  200 000دج أو
3
بإدد ،ىاتُت العقوبتُت
وزيادة على ىذا فإن ادلفهوم ادلوسع للموظف العمومي الذي أخذ ادلشرع اجلزائري ،يطرح إشاكالية أخر،
تتعلق دبد ،إماكان تطبيق نص ادلادة  34من قانون الفساد على القضاة ،وعلة ذلك أن األداكام ادلتعلقة برد
القضاة ادلناو

عليها يف ادلواد من  554إىل  566من قانون اإلرراءات اجلزائية ،تلزم القضاة (قضاة احلاكم

ربديدا دون قضاة النيابة العامة) 4،بضرورة التاريح وإعالم رئيس اجمللس القضائي بأي تعار للماا ح ،و على
 -1تنص ادلادة  2/16من اتفاقية األمم ادلتحدة دلاكافحة الفساد على" :تنظر كل دولة طرف يف اعتماد ما قد يلزم من تدابَت تشريعية وتدابَت أخر،
لتجر م قيام موظف عمومي أرنيب أو موظف يف مؤسسة دولية عمومية عمدا ،بشاكل مباشر أو غَت مباشر ،بالتماس أو قبول مزية غَت مستحقة ،سواء
لاا ح ادلوظف نفسو أو لاا ح شخص أو كيان آخر ،لاكي يقوم ذلك ادلوظف بفعل ما أو ؽلتنع عن القيام بفعل ما لد ،أداء وارباتو الرمسية" ،ويف
ىذا ادلقام تنص ادلادة  29من قانون الوقاية من الفساد وماكافحتو على ":كل موظف عمومي أرنيب أو موظف يف منظمة دولية أرنبية ،يطلب أو يقبل
مزية غَت مستحقة ،بشاكل مباشر أو غَت مباشر ،سواء لنفسو أو لاا ح شخص أو كيان آخر ،لاكي يقوم بأداء عمل أو االمتناع عن أداء عمل من
وارباتو"
 -2فايزة ميموين ،السياسة اجلنائية للمشرع يف موارهة ظاىرة الفساد ،رللة االرتهاد القضائي ،رللة تادر عن سلرب أثر االرتهاد القضائي على دركة
التشريع اجلزائري ،كلية احلقوق ،رامعة زلمد خيضر ،بساكرة ،العدد اخلامس 238-237 :
 -3احلاج علي بدر الدين ،ررائم الفساد وآليات ماكافحتها يف التشريع اجلزائري ،رسالة دكتوراه يف القانون ،رامعة أبو باكر بلقايد ،تلمسان-2015 ،
125 : ،2016
 -4ادلادة  555من قانون اإلرراءات اجلزائية اجلزائري
http://virtuelcampus.univ-msila.dz/facdroitsp/
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خالف ادلادة  34ادلذكورة أعاله دددت بدقة األسباب اليت على أساسها يتم رد القضاة ،أي داالت تعار
ادلاا ح ،ولاكن دون تقرير أي عقوبة رزائية يف دالة عدم االمتثال لوارب اإلعالم ادلناو
 556من قانون اإلرراءات اجلزائية

عليو دبورب ادلادة

1

ىذا الوضع رعل األداكام اخلاصة برد القضاة الواردة يف قانون اإلرراءات اجلزائية ،تاطدم مع أداكام
ادلادة  34من قانون الفساد ،ومن مث فإن عدم تاريح القضاة بتعار مااحلهم ال ػلمل أي وصف رزائي طبقا
لقانون اإلرراءات اجلزائية ،بينما يشاكل وفقا ألداكام قانون الفساد رنحة عدم التبليغ عن تعار

ادلاا ح ،اليت

رصد ذلا ادلشرع عقوبات رزائية ،فما ىو القانون الوارب تطبيقو يف دالة ،مع العلم بأن كالعلا قانون عادي وذلما
نفس القوة اإللزامية؟

2

ضلن نعتقد بأن نص ادلادة  34من قانون الوقاية من الفساد تسري على القضاة أيضا دبن فيهم قضاة
النيابة العامة ،على اعتبار أن ادلادة الثانية قد راءت دبفهوم موسع للموظف العمومي ،يشمل أيضا سلك القضاء
دبختلف درراتو ورتبو ،وما يعزز موقفنا ىذا نص ادلادة  17من القانون األساسي للقضاء اليت سبنع على القاضي
 -1إن احلديث عن رد القضاة ومىت اعتباره من قبيل التعار
ادلالدظات اآلتية:
 ضمانا حلياد القاضي ونزاىتو ربظر ادلادة  5/554من قانون اإلرراءات اجلزائية على القاضي أن ياكون يف ىيئة احلاكم يف ذات القضية اليت سبق لووإن اطلع عليها بافتو قاضيا أو زلاميا أو زلاكما أو شاىدا ،وىذا مثال ما نلمسو صرادة من نص ادلادتُت  38و  260من ذات القانون على ورو
اخلاو  ،ادلعدلة بالقانون  07-17ادلؤرخ يف  27مارس  ،2017واليت سبنع ال قاضي من اجللوس للفال يف رناية ،سبق لو أن نظرىا بوصفو قاضيا
للتحقيق احلاكم أو عضوا بغرفة االهتام أو شلثال للنيابة العامة ،كما سبنع الفقرة الثانية من ادلادة  260إرراءات كل زللف سبق لو وأن شارك يف الفال
يف قضية أن غللس للفال فيها من رديد
 أن عبء إثبات أسباب الرد يقع على ادلتقاضي الذي يقدم طلب رد القاضي سواء تعلق األمر خباومة رزائية أو مدنية ،ويف دالة الرفض يتحملالطالب غرامة ذات طابع مدين ددد مقدارىا ادلادتُت  247من قانون اإلرراءات ادلدنية واإلدارية ،ادلادة  565من قانون اإلرراءات اجلزائية ،مع العلم
أن احلاكم هبذه الغرامة ال ػلرم القاضي من احلق بادلطالبة بالتعويض طبقا لنص ادلادة  247ادلشار ذلا ،وال ػلول دون متابعة الطالب واحلاكم عليو
يف ادلاا ح ادلعاقب عليو دبورب قانون الوقاية من الفساد وماكافحتو يورب إبداء

بالعقوبات اجلزائية ادلستحقة ،إذا كان قاصدا إىانة القاضي وقدم طلبو عن سوء نية
 إذا كان ادلفهوم ادلوسع الذي راءت بو ادلادة الثاني ة يشمل أيضا كل من يشغل منابا تشريعيا سواء كان منتخبا أو معينا( ،وادلقاود بالتعيُت ىنا ىمالثلث الرئاسي ادلعينُت دبجلس األمة عمال بنص ادلادتُت  5/92و  2/118من الدستور اجلزائري لسنة  )2016إال أنو يبدو من العسَت تطبيق نص
ادلادة  34من قانون الفساد على عضو الربدلان الذي يعًت أو ياوت على قانون فيو تعار مع مااحلو فرغم أن ادلادة  122من الدستور ربظر
على النائب اجلمع بُت ادلهمة النيابية ومهام ووظائف أخر ،،إال أنو يندر وياعب من النادية العملية تطبيق ادلواد من  124إىل  128من الدستور
وادلتعلقة برفع احلاانة عن النائب يف دال ارتاكابو جلناية أو رنحة أنظر يف ىذا دسينة شرون ،ادلررع السابق218 : ،
 -2عثماين فاطمة ،ذبر م عدم التبليغ عن تعار ادلاا ح تاكريس دلاكافحة الفساد يف الوظائف العامة ،رللة البحوث والدراسات القانونية والسياسية،
رللة زلاكمة تادر عن كلية احلقوق والعلوم السياسية ،رامعة البليدة ،العدد الثاين عشر ،482 : 2017 ،دسينة شرون ،ادلررع السابق: ،
217
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شلارسة أية وظيفة أخر ،عمومية كان

أو خاصة تدر رحبا ،ماعدا شلارسة التعليم والتاكوين بًتخيص من وزير

العدل ،وكذا ادلادة  18من ذات القانون اليت ربظر على القاضي مهما ياكن وضعو القانوين ،أن ؽللك يف مؤسسة
بنفسو أو بواسطة الغَت ،رب
باستقاللية القضاء بافة عامة

أية تسمية ،ماا ح ؽلاكن أن تشاكل عائقا للممارسة الطبيعية دلهامو ،أو سبس
1

غَت أن ىذا ال ؽلنعنا (كما عرب عن ذلك صرادة كثَت من الفقو اجلنائي) من التأكيد على ضرورة التنسيق
بُت سلتلف الناو

القانونية خشية ددوث التعار  ،فيحدث ما طلشاه وىو استغالل البعض دلا قد يورد من

فراغ قانوين لإلفالت من العقاب

2

ثانيا :الركن المادي
نص ادلشرع اجلزائري على تعار

ادلاا ح يف ادلادة  34من قانون الوقاية من الفساد وماكافحتو،

وادلقاود بتعار ادلاا ح دسب ىذه ادلادة ىو خرق أداكام ادلادة  8من ذات القانون ،وبرروعنا ذلذه ادلادة اليت
أدال

عليها ادلادة  34من قانون الفساد ،صلد أهنا ال ذبرم تعار

ادلاا ح يف دد ذاتو ،وإظلا عدم التاريح

بذلك للسلطة الرئاسية ،ألن اذلدف الذي كان يتوخاه ادلشرع ىو ضمان إعمال الرقابة الرئاسية على ادلاا ح
والواربات اليت يتعُت على ادلوظف العمومي القيام هبا
وعليو فإن الركن ادلادي ذلذه اجلرؽلة يقوم على العناصر اآلتية:
 -5تعارض المصلحة الخاصة للموظف مع المصلحة العامة.
مل يعرف ادلشرع اجلزائري ادلقاود بتعار

ادلاا ح شلا غلعل ضبطها أمرا صعبا ،غَت أن ىناك تعاريف

وضع ذلذا ادلاطلح ،منها التعريف الذي قدمتو منظمة التعاون االقتاادي والتنمية ديث تعرف تعار ادلاا ح

 -1القانون العضوي رقم  11-04ادلؤرخ يف  6سبتمرب  2004ادلتضمن القانون األساسي للقضاء ،اجلريدة الرمسية لسنة  ،2004العدد 57
 -2أمال يعيش سبام ،صور التجر م اجلديدة ادلستح دثة دبورب قانون الوقاية من الفساد وماكافحتو ،رللة االرتهاد القضائي ،تادر عن سلرب أثر
االرتهاد القضائي على دركة التشريع اجلزائري ،رامعة زلمد خيضر ،بساكرة ،العدد اخلامس102-110 : ،
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بأنو ":ورود تعار بُت الوارب العام وادلالحة اخلاصة للعون العمومي ،حبيث ياكون ذلذا األخَت ماا ح خاصة
يف زليطو اخلا  ،واليت ستؤثر على ضلو غَت مالئم يف أداء وارباتو ومسؤولياتو"
وعرف اللجنة االستشارية للوقاية من تعار

1

ادلاا ح يف احلياة العمومية

commission de réflexion

 pour la prévention des conflits d’intérêts dans la vie publiqueيف فرنسا ىذه الفاكرة بأهنا  ":دالة
تداخل بُت مهمة مرفق عمومي مع ادلالحة اخلاصة للشخص الذي يساىم يف اصلاز ىذه ادلهمة ،وعندما تاكون
ىذه ادلالحة بطبيعتها ودررتها باإلماكان اعتبارىا ،يف إطار معقول ،من شأهنا التأثَت أو الظهور كمؤثرة على
ادلمارسة ادلستقلة ،غَت ادلتحيزة وادلوضوعية دلهامو"

2

وطبقا لنص ادلادة الثامنة من القانون  01-06ادلتعلق بالوقاية من الفساد وماكافحتو ،يعد تعارضا
للماا ح امتناع ادلوظف العمومي عن إخبار وإعالم رئيسو اإلداري ،عن ورود تعار

بُت مالحتو اخلاصة

(ادلباشرة وغَت ادلباشرة) وادلالحة العامة ،األمر الذي ياكون من شأنو التأثَت على موضوعيتو ونزاىتو يف أداءه
لعملو

3

وعليو يقتضي تعار

ادلاا ح أن ياكون للموظف العام أنشطة أخر ،أو عمل وظيفي آخر غَت العمل

الوظيفي ،كاالستثمارات وادلقاوالت وادلورودات وادلشاريع واذلبات واألعمال التجارية ،واليت تنشط يف نفس اجملال
الذي تنشط فيو ادلؤسسة اليت يعمل هبا ،سواء كان ؽلتلاكها بامسو شخايا ،أو بأمساء مستعارة أو بواسطة الغَت
كالزوج أو األصول أو الفروع ،فيحدث أن تلتقي ىذه األنشطة مع ادلهام والواربات العامة اليت ؽلارسها فيحدث
التعار

4

ونالدظ أن ادلشرع اجلزائري مل ػلدد يف ادلادة الثامنة ادلقاود بادلاا ح ،عاكس ما فعلو يف العديد من
القوانُت ،ومنها مثال األداكام ادلتعلقة برد القضاة ،ادلناو

عليها يف قانوين اإلرراءات ادلدنية واإلدارية

واإلرراءات اجلزائية 5،اليت دددت بدقة ما ىي األسباب اليت يتم على أساسها رد القضاة ،وألزمتهم بضرورة
- « le conflit d’intérêts est « un conflit entre le devoir public et l’intérêt privé d’un agent public, par lequel ce

1

dernier a des intérêts propres à sa sphère privée qui pourraient indûment influencer l’accomplissement de ses
devoirs et responsabilités ».

 -2عثماين فاطمة ،ادلررع السابق486-485 : ،
 -3دادة عبد العايل ،ادلررع السابق222 : ،
 -4أدسن بوسقيعة ،الوريز يف القانون اجلزائي اخلا  ،الطبعة اخلامسة عشر ،دار ىومة للطباعة والنشر والتوزيع ،اجلزائر 188 : ،2014
 -5رارع ادلواد من  241إىل  247من قانون اإلرراءات ادلدنية واإلدارية ،وادلواد من  554إىل  566من قانون اإلرراءات اجلزائية
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التاريح بذلك لرؤسائهم حبسب األدوال 1،واألداكام ادلتعلقة حباالت التنايف وااللتزامات اخلاصة ببعض ادلناصب
والوظائف ،ادلناو

عليها يف األمر  01-07ادلؤرخ يف  1مارس  2007دبورب ادلواد بادلواد  1و 2و  3منو،

2

إضافة إىل داالت التنايف مع العهدة الربدلانية الواردة يف القانون العضوي  02-12ادلؤرخ يف  12يناير  2012يف
ادلادة الثالثة منو

3

كما نالدظ أيضا أن ادلادة الثامنة يف صياغتها العربية تستعمل ماطلح "التعار " ،ومن مث ال تقوم
اجلرؽلة إال إذا تعارض
«»Coïncident

ادلالحة اخلاصة مع ادلالحة العامة ،يف دُت يستعمل النص الفرنسي ماطلح

والذي يعٍت تالقي أو تطابق ،وادلؤكد أن ىناك فرقا رليا بُت ماطلح "تعار " وماطلح

"تالقي" ،ألن التالقي ال يستشف منو التعار  ،إذ قد تلتقي ادلالحتان العامة واخلاصة يف نفس الغر  ،ويف
 -1رارع ادلادة  559من قانون اإلرراءات اجلزائية ،وادلواد  242و  243من قانون اإلرراءات ادلدنية واإلدارية
 -2األمر  01-07ادلؤرخ يف  1مارس  2007يتعلق حباالت التنايف وااللتزامات اخلاصة ببعض ادلناصب والوظائف ،اجلريدة الرمسية لسنة ،2007
العدد 16
وقد دددت ىذه ادلواد داالت التنايف يف:
 أن ياكون لشاغل ادلناب خالل فًتة نشاطو سواء بنفسو أو بواسطة أشخا آخرين ،داخل البالد أو خاررها ماا ح لد ،ادلؤسسات واذليئات اليتيتوىل مراقبتها أو اإلشراف عليها أو اليت أبرم صفقة معها ،أو أصدر رأيا بغية عقد صفقة معها
 شلارسة شاغل ادلناب عند هناية مهامو – وألي سبب كان – نشاطا استشاريا أو مهنيا أيا كان طبيعتو أن تاكون لشاغل ادلناب بعد هناية مهامو ماا ح مباشرة أو غَت مباشرة لد ،ادلؤسسات أو اذليئات اليت سبق لو أن توىل مراقبتها أو اإلشراف عليهاأو أبرم صفقة معها ،أو لد ،أي مؤسسة أو ىيئة أخر ،تعمل يف نفس رلال النشاط ،وتبقى دالة التنايف سارية دلدة سنتُت
وال رلال ىنا لتطبيق قواعد قانون الفساد مادام ىذا القانون قد ددد صرادة يف ادلادتُت  6و  ،7اجلزاءات ادلطبقة على الشخص الذي ياكون يف دالة
تناف سلالفا ،بذلك ادلواد من  1إىل  ،3وكذا امتن اعو عن تقد م التاريح ادلناو عليو بادلادة الرابعة إىل اذليئة الوطنية للوقاية من الفساد وماكافحتو ،أو
آخر ىيئة مستخدمة أو السلطة ادلاكلفة بالوظيفة العمومية
 -3القانون العضوي  02-12ادلؤرخ يف  12يناير  ،2004الذي ػلدد داالت التنايف مع العهدة الربدلانية ،اجلريدة الرمسية لسنة  ،2012العدد 1
دددت ادلادة الثالثة داالت التنايف مع العهدة الربدلانية يف:
 شلارسة وظيفة عضو يف احلاكومة ،أو العضوية يف اجمللس الدستوري شلارسة عهدة انتخابية أخر ،يف رللس شعيب منتخب وظيفة أو مناب يف اذليئات أو اإلدارات العمومية ،واجلماعات اإلقليمية وادلؤسسات العمومية ،أو العضوية يف أرهزهتا وىياكلها االرتماعية وظيفة أو مناب يف مؤسسة أو شركة أو ذبمع ذباري أو مايل أو صناعي أو دريف أو فالدي شلارسة نشاط ذباري أو مهنة درة شخايا بامسو مهنة القضاء شلارسة وظيفة أو مناب لد ،دولة أرنبية أو منظمة دولية داكومية أو غَت داكومية رئاسة األندية الرياضية االدًتافية واالربادات ادلهنيةوإذا امتنع النائب عن تقد م التاريح ادلنوه عنو يف ادلادة السادسة من ىذا القانون خالل ثالثُت يوما ،فإن ماكتب الربدلان ؽلنحو أرل ثالثُت ( )30يوما
لالختيار بُت عهدتو الربدلانية أو االستقالة ،ويف دالة انقضاء األرل ادلناو عليو بادلادة السابعة مع استمرار دالة التنايف ،فإن ادلادة  1/9تعترب
النائب مستقيال تلقائيا ،وىو اجلزاء الوديد ادلناو عليو يف ىذا القانون عندما يتعلق األمر حبالة من داالت التنايف
http://virtuelcampus.univ-msila.dz/facdroitsp/
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ىذا الادد تنص ادلادة الثامنة يف صياغتها العربية على  ":يلتزم ادلوظف العمومي بأن ؼلرب السلطة الرئاسية اليت
ؼلضع ذلا إذا تعارضت مااحلو اخلاصة مع ادلالحة العامة ،أو يكون من شأن ذلك التأثَت على شلارستو دلهامو
بشاكل عاد"
أما النص الفرنسي فاياغتو كاآليت:
« Lorsque les intérêts privés d’un agent publique coïncident avec l’intérêt publique et sont
susceptible d’influencer l’exercice normal de ses fonctions, ce dernier est tenu d’informer son
» autorité hiérarchique

وترمجتها إىل العربية ىي:
"يلتزم ادلوظف العمومي بأن ؼلرب السلطة الرئاسية اليت ؼلضع ذلا إذا تالقت (تطابق ) مااحلو اخلاصة
مع ادلالحة العامة ،وكان من شأن ذلك التأثَت على شلارستو دلهامو بشاكل عاد" ،لذلك فالنص الفرنسي أكثر
صحة وانسجاما مع اتفاقية األمم ادلتحدة دلاكافحة الفساد ،كما أنو يعاكس روح قانون الفساد أكثر من النص يف
صياغتو العربية 1،ألن مهام ادلوظف العام ال تتأثر عند التعار  ،والتعار

الذي يقاده ادلشرع يتحقق عند

تطابق وتالقي مالحة ادلوظف الشخاية مع ادلالحة العامة ،الذي ياكون من شأنو التأثَت على شلارسة ادلوظف
العمومي دلهامو بشاكل عاد

2

ويف األخَت فإن لتعار ادلاا ح صور عدة دددىا بعض الفقو يف ثالثة :فقد ياكون التعار فعليا

Réel

عندما ياكون الشخص يف وضع يتأكد فيو داولو على مالحة أو منفعة مباشرة أو غَت مباشرة لو أو لغَته ،أو
تؤثر على قدرتو على أداء مهام وظيفتو ومسؤولياتو ،وياكون زلتمال  Potentielيف الفر

الذي غلد الشخص

نفسو يف وضع ػلتمل أو يًترح معو ددوث الشبهة ،أو يبدو دبظهر احلاصل على فائدة ،أو مالحة ،أو منفعة
خاصة ،مباش رة أو غَت مباشرة ،لو أو لغَته ،أو تؤثر على قدرتو على أداء مهام وظيفتو ومسؤولياتو دبوضوعية
ونزاىة ودياد ،وياكون التعار
اخلاصة قد تؤدي إىل تعار

ظاىريا  Apparentدلا ياكون الشخص يف موضع تردد فيما إذا كان
للماا ح أم ال ،سواء كان ىذا التعار

مالحتو

فعليا أو زلتمال ،أو أنو كذلك يف نظر

طرف ثالث
 -1أدسن بوسقيعة ،ادلررع السابق188 : ،
 -2وضلن نؤيد التحليل الذي ذىب إليو الدكتور دادة عبد العايل ،ديث أبرز مىت ياكون ادلوظف العمومي يف دالة تعار للماا ح ،وإن كنا ال نوافقو
على التعقيد الذي اتسم بو عر ىذا الرأي أنظر رسالتو ،مررع سابق223 -222 : ،
http://virtuelcampus.univ-msila.dz/facdroitsp/
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ولإلرابة على مثل ىذه التساؤالت يعمل ادلوظف بادلعيار الشخاي كأن يسأل نفسو مثال :ىل ؽلاكن
ذلذه احلالة أن تؤثر على أي قرار أو تارف ازبذه؟ وىل ؽلاكن أن تؤثر سلبا على انطباع زمالئي عٍت أو على
انطباع ادلستفيدين من ادلالحة العامة؟

1

 -0أن يكون من شأن تعارض مصالح الموظف التأثير على ممارستو لمهامو.
ال ياكفي التقاء ادلاا ح وتطابقها لودده لقيام ررؽلة تعار

ادلاا ح ،فادلشرع يشًتط أن ياكون من شأن

ىذا التقاطع التأثَت على سَت مهام ادلوظف بشاكل عاد ،ألن التقاء ادلالحتُت العامة واخلاصة يف بعض األديان
قد ال يؤثر يف سَت ادلهام واألعمال اليت يقوم هبا ادلوظف ،ومن مث ال تقوم ىذه اجلرؽلة إذا مل يتحقق ىذا التأثَت،
وىذا ما يستشف من النسخة الفرنسية للمادة الثامنة من قانون الوقاية من الفساد وماكافحتو 2،ويررع لقاضي
ادلوضوع تقدير ىذه ادلسألة (أي مسألة التأثَت) واليت يقع عبء إثباهتا على عاتق النيابة العامة

3

 -3عدم إخبار السلطة الرئاسية.
تقتضي ررؽلة تعار ادلاا ح أن ؼلل ادلوظف العمومي بوارب إخطار سلطتو الرئاسية أو تبليغها ،بورود
تعار

للماا ح قد ددث أثناء شلارستو دلهامو ،والذي فرضو عليو ادلشرع اجلزائري دبورب ادلادتُت  34و  8من

القانون  01-06ادلتعلق بالوقاية من الفساد وماكافحتو،
لذلك ال تقوم اجلرؽلة دبجرد ورود تعار

يف ادلاا ح ،وإظلا الذي يرتب قيامها ىو عدم التاريح بذلك

للسلطة الرئاسية ادلختاة ،ما يعٍت أنو ال ؽلاكن متابعة ادلوظف الذي يتقيد هبذا االلتزام ويقوم بإخبار سلطتو
الرئاسية ،دىت وإن تالق فعال مالحتو اخلاصة مع ادلالحة العامة ،وكان من شأن ىذا التالقي أن يؤثر بالسلب
على دياد ادلوظف ونزاىتو باعتباره سينحاز ال زلالة دلالحتو اخلاصة

4

1

- Catherine Piché," Définir, prévenir et sanctionner le conflit d’intérêt ", revue juridique Thémis de l’université
de Montréal, no 47/3, année 2013, p : 508-509.

 -2دادة عبد العايل ،ادلررع السابق223 : ،
 -3أدسن بوسقيعة ،ادلررع السابق ،188 : ،وتعقيبا على ذلك نقول بأنو ال ررؽلة إذ ا قدر قضاة ادلوضوع بأن تالقي ادلاا ح مل يؤثر على نزاىة
ادلوظف وموضوعيتو
 -4أدسن بوسقيعة ،ادلررع نفسو ، 188 : ،ويف ىذا السياق يقًتح البعض عدول ادلشرع اجلزائري عن ىذه التسمية لتابح من رديد ":ررؽلة عدم
التاريح بتعار ادلاا ح" أنظر :دادة عبد العايل ،ادلررع وادلوضع نفسو
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وويف السياق ذاتو نشَت بأنو قد يًتتب عن اإلخبار الاادر من ادلوظف بورود تعار

يف ادلاا ح،

إقااءه من ادلهمة أو ادلعاملة اليت تنطوي على ىذا التعار  ،وىذا يف دقيقة األمر ليس انتقاصا من قدره أو
تشاكياكا يف كفاءتو أو نزاىتو ،ألن تارفا كهذا سياكسبو ال زلالة ادًتام زمالئو ،وغلنبو شبهات الفساد وسوء
التارف ،وغلعلو دبنأ ،عن كل متابعة رزائية أو استجواب قضائي ،كما أنو يضمن للمؤسسة اليت يعمل هبا
مسعتها وماداقيتها

1

وتورد العديد من الناو

على مستو ،التشريع اجلزائري ،اليت تلزم ادلوظف العمومي يف مفهوم ادلادة

الثانية من قانون الفساد بضرورة اإلخبار ومنها:
 ما أشارت إليو ضمنا ادلادة  45من القانون األساسي للوظيفة العامة من أنو ":ؽلنع على كل موظف عمومي،مهما كان

وضعيتو يف السلم اإلداري ،أن ؽلتلك داخل الًتاب الوطٍت أو خاررو ،مباشرة أو بواسطة شخص

آخر ،بأية صفة من الافات ،ماا ح من طبيعتها أن تؤثر على استقالليتو أو تشاكل عائقا للقيام دبهمتو بافة
عادية يف مؤسسة زبضع إىل رقابة اإلدارة اليت ينتمي إليها أو ذلا صلة مع ىذه اإلدارة ،وذلك رب طائلة تعرضو
للعقوبات التأديبية ادلناو

عليها يف ىذا القانون األساسي"

2

ويالدظ على ىذا النص اقتااره على العقوبات التأديبية اليت توقع على ادلوظف دون العقوبات اجلزائية،
لاكننا من ديث ادلبدأ نقول بأن توقيع العقوبات اجلزائية يف دالة ثبوت التعار
ؽلنع من توقيع العقوبات التأديبية ادلناو

دبورب قواعد قانون الفساد ،ال

عليها يف ىذا القانون ،الختالفهما يف ادلادر النوع وادلقدار واجلهة

اليت تتوىل تنفيذ ىذه العقوبات ،فالفعل الوادد ؽلاكن أن ينطوي على الوصفُت معها ،فياكون ررؽلة رزائية وررؽلة
تأديبية يف آن وادد

 -1عثماين فاطمة ،ادلررع السابق،

485 :

 -2األمر  03-06ادلؤرخ يف  15يوليو  2006ادلتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية ،اجلريدة الرمسية لسنة  ،2006العدد 46
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 نص ادلادة  60من القانون ادلتعلق بالبلدية يف فقرتيها الثالثة والرابعة 1،واليت تلزم كل عضو رللس شعيب بلديياكون يف وضعية تعار ماا ح بالتاريح بذلك لرئيس اجمللس الشعيب البلدي ،وإذا كان وضعية التعار تتعلق
برئيس اجمللس الشعيب البلدي ،فإنو ملزم بالتاريح بذلك للمجلس الشعيب البلدي

2

 نص ادلادة  56من قانون الوالية يف فقرتيها الثانية والثالثة اليت تلزم كل عضو رللس شعيب والئي ياكون يفوضعية تعار

ماا ح بالتاريح بذلك لرئيس اجمللس الشعيب الوالئي ،وإذا كان

اجمللس الشعيب الوالئي ،فإنو ملزم بالتاريح بذلك للمجلس الشعيب الوالئي

وضعية التعار

زبص رئيس

3

ووفقا لنص ادلادة  2/60من قانون البلدية فإن إبطال مداوالت اجمللس الشعيب البلدي اليت تتم بادلخالفة
ألداكام ادلادة  1/60من ذات القانون ياكون بقرار معلل من الوايل ،أما بالنسبة دلداوالت اجمللس الشعيب الوالئي
اليت تتضمن خرقا واضحا للمادة  56من قانون الوالية واليت يتم ادلاادقة عليها ،فيتم إبطاذلا عن طريق دعو،
قضائية يرفعها الوايل أمام احملاكمة اإلدارية

4

ويثَت الوايل بطالن ادلداولة ادلاادق عليها خرقا ألداكام ادلادة  56من قانون الوالية ،خالل اخلمسة عشر
( ) 15يوما اليت تلي اختتام دورة اجمللس الشعيب الوالئي اليت ازبذت خالذلا ىذه ادلداولة ،كما ؽلاكن ادلطالبة
بالبطالن من قبل كل منتخب أو ماكلف بالضريبة يف الوالية لو مالحة يف ذلك ،خالل أرل مخسة عشر ()15
يوما بعد إلااق ادلداولة ،على أن يرسل ىذا الطلب برسالة موصى عليها إىل الوايل مقابل وصل استالم

5

 -1تنص ادلادة  1/60من قانون البلدية على ":ال ؽلاكن رئيس اجمللس الشعيب البلدي أو أي عضو من اجمللس يف وضعية تعار مااحلو مع ماا ح
البلدية ،بأمسائهم الشخاية أو أزوارهم أو أصوذلم أو فروعهم دىت الدررة الرابعة أو كوكالء ،دضور ادلداولة اليت تعاجل ىذا ادلوضوع وإال تعد ىذه
ادلداولة باطلة" ،وىو نفس احلاكم الذي تضمنتو ادلادة  1/56من قانون الوالية وبنفس الاياغة ،مع تغيَت التسمية من عضو أو رئيس رللس شعيب
بلدي إىل رئيس أو عضو رللس والئي
 -2القانون  10-11ادلؤرخ يف  22يونيو  2011ادلتعلق بالبلدية ،اجلريدة الرمسية لسنة  ،2011العدد 37

 -3القانون  07-12ادلؤرخ يف  21فيفري  2012ادلتعلق بالوالية ،اجلريدة الرمسية لسنة  ،2012العدد 12
 -4ادلادة  4/57من القانون  07-12ادلتعلق بالوالية
 -5رارع ادلادة  57الفقرة  2و  3و  4من القانون  07-12ادلتعلق بالوالية ،وتعليقا على نص ىذه ادلادة ؽلاكن أن نالدظ:
 أن ادلشرع قد رانب الاواب عندما أعطى للوايل إماكانية اللجوء إىل القضاء اإلداري لطلب إبطال مداولة ثب خرقها ألداكام ادلادة  56من قانونالوالية ،ألن مآل الدعو ،القضائية ادلرفوعة من قبل الوايل سياكون الرفض شاكال ،خلرق ادلادة  13من قانون اإلرراءات ادلدنية واإلدارية ،على اعتبار أن
الدعو ،القضائية غلب أن ترفع من ذي صفة على ذي صفة ،فإذا كان الوايل يتمتع بأىلية التقاضي والافة ،فإن ىذا الشرط منعدم لد ،رئيس اجمللس
الشعيب الوالئي ،الذي ال ػلوز صفة يف التقاضي ،وال يالح ألن ياكون مدعيا أو مدعى عليو ،ألنو ليس من أشخا القانون العام عمال بنص ادلادة
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إن قراءتنا لنص ادلادتُت  34و  8من قانون الفساد ذبعلنا نبدي ادلالدظات اآلتية:
 أن االلتزام الوديد الذي وضعو ادلشرع اجلزائري على عاتق ادلوظف العمومي (يف مفهوم ادلادة الثانية من قانونالوقاية من الف ساد وماكافحتو) ىو فقط وروب إخبار سلطتو الرئاسية يف دال ورود تعار بُت مالحتو اخلاصة
وادلالحة العامة ،لاكنو مل يلزمو بادلقابل بوروب االنسحاب أو االمتناع إذا كان من شأن ذلك التأثَت يف سَت
الافقة أو ادلعاملة ،ولعل أكرب دليل على نزاىتو امتناعو عن احلضور يف مجيع أطوار الافقة ،من اإلعداد ذلا إىل
غاية الب يف منحها
 أن ادلوظف العمومي ملزم بإخبار سلطتو الرئاسية ادلباشرة ،ولاكن ال درج عليو إن أخرب السلطة اليت تعلوىا،باإلضافة إىل أن ادلشرع اجلزائري مل ػلدد الطريقة اليت يتم هبا اإلخبار ،خالفا للتاريح بادلمتلاكات الذي فر فيو
الاكتابة 1،إذ األصل أن يتم ذلك كتابة من أرل اإلثبات ،ومع ذلك غلوز أن يتم اإلخبار شفاىة على أن يتم تثبيو
الدقا بالاكتابة

2

 49من القانون ادلدين ،وكذا ادلادتُت  2/1و  106من قانون الوالية أنظر :عمار بوضياف ،شرح قانون الوالية ،دار رسور للنشر والتوزيع ،اجلزائر،
الطبعة األوىل  340 : ،2012وما يليها
 أن ادلشرع عندما أعطى لاكل منتخب (باكسر اخلاء وىو ما نستشفو عند الرروع للنص الفرنسي الذي عرب عن ذلك ب Electeur :وليس ) Eluيف الوالية إماكانية طلب إبطال مداولة اجمللس الشعيب الوالئي ،فهل ؽلاكن القول بأن ادلواطنُت غَت ادلسجلُت بالقوائم االنتخابية غَت معنيُت حباكم ىذه
ادلادة
 إذا كان ادلشرع اجلزائري يعطي كل ماكلف بالضريبة  Contribuableصالدية طلب إبطال ىذه ادلداولة ،فإننا من رهة نالدظ أن ادلشرع قد انتقلمن التعميم إىل التخايص دون أن تاكون ىناك دارة تدعو إىل ذلك ،وكان ياكفيو القول "كل منتخب" ليشمل معناىا ادلاكلف بالضريبة أيضا ،إال إذا
كان يقاد من قولو كل "ماكلف بالضريبة" دىت ولو مل ياكن مسجال بالقائمة االنتخابية ،وكل "منتخب" دىت ولو مل ياكن ماكلفا بالضريبة ومن رهة
ثانية نتساءل إن كان الشخص البطال أو الذي ال يدفع الضريبة غَت معٍت حباكم ىذه ادلادة
 أن ادلشرع وتعزيزا لشفافية عمل اجملالس ادلنتخبة ونزاىتها ،قد اشًتط على عضو اجمللس الشعيب الوالئي أو دىت البلدي ،الذي ياكون يف دالة تعارمااحلو م ع ماا ح الوالية أو البلدية ،عدم احلضور إىل ادلداولة اليت تعاجل ىذا ادلوضوع لاكننا نعتقد بأن عدم احلضور وإن كان يف ظاىره من متطلبات
النزاىة والشفافية إال أنو غَت كاف لتحقيق ذلك ،ألن ما يقع يف الاكواليس وما يقدم من توصيات كفيل بشل ىذا اإلرراء ،كما أن عدم احلضور ىو يف
دد ذاتو شلا يبعد عنو شبهة التعار واالستفادة غَت ادلشروعة من ادلال العام
 يالدظ أن ادلشرع رغم خطورة الوقائع ادلناو عليها بادلادة  60من قانون البلدية وادلادة  56من قانون الوالية ،مل يرتب من اجلزاءات يف دالةتعار ادلاا ح سو ،اإلبطال اإلداري أو ا إللغاء القضائي ،وىذا غَت كاف حملاربة الفساد اإلداري الذي بدأ يستشري يف رلتمعاتنا ،ولوال أن قانون
الفساد قد صدر قبل قانوين الوالية والبلدية ،لاكان نص ادلادتُت ادلذكورتُت أعاله بدون ردو ،أنظر :عثماين فاطمة ،ادلررع السابق485 : ،
 -1فيما يتعلق بالتاريح بادلمتلاكات رارع :ادلرسوم الرئاسي  414-06ادلؤرخ يف  22نوفمرب  2006الذي ػلدد ظلوذج التاريح بادلمتلاكات ،وادلرسوم
الرئاسي  415-06ادلؤرخ يف  22نوفمرب  2006الذي ػلدد كيفيات التاريح بادلمتلاكات بالنسبة للموظفُت العموميُت غَت ادلناو عليهم يف ادلادة
 6من القانون ادلتعلق بالوقاية من الفساد وماكافحتو ،ادلنشورين باجلريدة الرمسية لسنة  ،2006العدد  ،74وكذا القرار املءرخ يف  2أبريل  2007الذي
ػلدد قائمة األعوان العموميُت ادللزمُت بالتاريح بادلمتلاكات ،ادلنشور باجلريدة الرمسية لسنة  ،2007العدد 25
 -2أدسن بوسقيعة ،ادلررع السابق188 : ،
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 أن ادلشرع اجلزائري وإن ألزم ادلوظف العمومي بوروب إخبار سلطتو الرئاسية يف دال ورود تعار بُت مااحلواخلاصة وادلالحة العامة ،إال أنو مل ػلدد لو أرال للقيام بذلك ،فهو قد ؽلاطل يف تقد م ىذا التاريح شلا ػلول
دون ربقيق النجاعة والفعالية ادلطلوبة يف مثل ىذا النوع من القوانُت ،اليت يتوخى منها ماكافحة الفساد دبختلف
أشاكالو يف الوظائف العامة ،بل دىت ولو افًتضنا بأنو كان فعال ال يعلم بورود ىذا التعار  ،إال أن سوء النية يف
ىذه احلالة مفًت

ويعاقب على عدم اإلخبار

وىذا خالف ما ىو معمول بو يف بعض التشريعات ادلقارنة ،واليت دددت أرال يتعُت خاللو على
ادلوظف العمومي إخبار سلطتو الرئاسية ،ومن ىذه التشريعات قانون دولة البينُت

Bénin

رقم 20-2011

الاادر بتاريخ  12أكتوبر  2011وادلتعلق دباكافحة الفساد واجلرائم األخر ،ادلرتبطة بو ،والذي يلزم ادلوظف
العمومي يف ادلادة  11منو بضرورة التاريح بأنو يف دالة تعار للماا ح وذلك يف أرل ال يتجاوز الثالثُت يوما
يبدأ سريانو ابتداء من تاريخ األعمال أو الوقائع اليت ربقق فيها تعار ادلاا ح

1

 أن ادلشرع اجلزائري وإن ألزم ادلوظف العمومي بإخبار سلطتو الرئاسية يف دال ورود تعار للماا ح ،إال أنو مليبُت ما غلب أن ياكون عليو موقف رؤساءه واجلزاء ادلًتتب يف دال ثبوت ذلك ،صحيح أن األمر مًتوك لسلطة
اإلدارة التقديرية ،لاكن كان من ادلتعُت على ادلشرع اجلزائري أن يبُت ددود ىذه السلطة ونطاقها ،تعزيزا للشفافية
ونزاىة الوظيفة العامة

ثالثا :الركن المعنوي
ررؽلة عدم التاريح بتعار ادلاا ح من اجلرائم العمدية اليت يشًتط فيها توفر القاد العام بعناريو العلم
واإلرادة والعلم يقتضي أن ياكون اجلاين عادلا بأنو موظف عمومي كما سبق اإلشارة لو يف الفقرة "ب" من ادلادة
الثانية من القانون  01-06ادلتعلق بالوقاية من الفساد وماكافحتو

 -1عثماين فاطمة ،ادلررع السابق ،484 : ،وتنص ادلادة  11من قا قانون دولة البينُت  Béninرقم  20-2011الاادر بتاريخ  12أكتوبر
 2011وادلتعلق دباكافحة الفساد واجلرائم األخر ،ادلرتبطة بو على:
Article 11 : « Tout agent public en fonction est tenu de déclarer à son administration, toutes activités extérieures,
tout emploi, tous placements, tous avoirs et tous dons ou avantages substantiels, toutes situations susceptibles
d’entraîner un conflit d’intérêts avec ses fonctions ou la mission qui lui est ou sera confiée.
L’agent public est tenu de faire la déclaration visée à l’alinéa 1er du présent article immédiatement et en tout cas
dans un délai qui ne doit excéder trente (30) jours à compter de la date de survenance des actes ou faits
concernés ».
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ويقتضي العلم أيضا أن ياكون اجلاين عادلا بأنو مورود يف وضعية تعار
التعار

للماا ح ،وأن من شأن ىذا

أن يؤثر على سَت مهامو بشاكل عادي ،كما غلب أن ياكون عادلا بأنو مطالب بإخبار السلطة الرئاسية

عن ىذا التعار  ،ورغم ىذا أدجم عن ذلك
أما اإلرادة فيشًتط فيها أن تاكون درة سلتارة ،وقد اذبه إىل ارتاكاب السلوك ادلادي ادلتمثل يف وارب
اإلبالغ عن تعار ادلاا ح

1

رابعا :الجزاء المقررة لهذه الجريمة
من شليزات اجلرائم ادلعاقب عليها دبورب قواعد قانون الفساد ،أن ادلشرع اجلزائري قد استبدل العقوبات
اجلنائية اليت كان

قانون العقوبات وغَته ،بعقوبات رنحية مرتفعة

مقررة ألغلب ىذه اجلرائم دبورب ناو

مقارنة مع سابقتها ،وإن كان اجلرؽلة اليت ضلن بادد دراستها من اجلرائم ادلستحدثة دبورب ىذا القانون
وعليو فإن العقوبة ادلقررة جلرؽلة عدم اإلبالغ عن تعار

ادلاا ح بنص ادلادة  34من قانون الفساد ىي

احلبس من ستة ( )6أشهر إىل سنتُت ( )2وبالغرامة من  50 000إىل  200 000دج
وزيادة على العقوبات األصلية ادلناو

عليها يف ادلادة  34ادلذكورة أعاله ؽلاكن للقاضي أن ػلاكم

بواددة أو أكثر من العقوبات التاكميلية ادلناو

عليها بادلادة التاسعة من األمر  155-66ادلؤرخ يف  8يونيو

 1966وادلتضمن قانون العقوبات ،وادلتمثلة يف احلجر القانوين ،احلرمان من شلارسة احلقوق الوطنية وادلدنية
والعائلية ،ربديد أو ادلنع م ن اإلقامة ،ادلاادرة اجلزئية لألموال ،ادلنع ادلؤق

من شلارسة مهنة أو نشاط ،إغالق

ادلؤسسة ،اإلقااء من الافقات العمومية ،احلظر من إصدار الشياكات و  /أو استعمال بطاقات الدفع ،تعليق أو
سحب رخاة السياقة أو إلغاؤىا مع ادلنع من استادار رخاة رديدة ،سحب رواز السفر ،نشر أو تعليق
داكم أو قرار اإلدانة

2

 -1دادة عبد العايل ،ادلررع السابق،

 ،225 :عثماين فاطمة ،ادلررع السابق،

488-487 :

 -2دبا أن اجلرائم الواردة يف قانون الوقاية من الفساد وماكافحتو ماكيفة على أساس رنحي فإن مدة العقوبات التاكميلية ال ؽلاكن بأي دال من األدوال
أن تتجاوز اخلمس سنوات ،رارع ادلواد  16 ،14 ،12ماكرر 16 ،ماكرر  16 ،1ماكرر  16 ،2ماكرر  16 ،3ماكرر  16 ،4ماكرر  5من قانون
العقوبات
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وتطبق على ىذه اجلرؽلة مجيع األداكام ادلوضوعية واإلررائية ادلقررة يف قانون الوقاية من الفساد
وماكافحتو ،كتلك ادلتعلقة بالظروف ادلشددة للعقاب أو التخفيض فيو أو اإلعفاء منو ،أو ادلاادرة أو التقادم أو
أساليب التحري اخلاصة

1

خاتمة
يف خاسبة ىذا البحث نعتقد بأن اإلطار القانوين دلاكافحة ررائم الفساد مورود ،سواء يف ناوصو أو
مؤسساتو أو ىياكلو ،ديث دلسنا ورود نية صادقة لد ،الدولة اجلزائرية ،بدليل ماادقتها على سلتلف االتفاقيات
الدولية ذات الالة دبوضوع الفساد ،سواء كان دولية أو إقليمية أو قارية
ىذا االلتزام الدويل استتبعو صدور قانون داخلي يعٌت دباكافحة سلتلف ررائم الفساد والوقاية منها وادلتمثل
يف القانون  01-06ادلؤرخ يف  20فرباير  ، 2006إضافة إىل إنشاء العديد من اذليئات ادلاكلفة هبذه ادلهمة،
وأقاد ىنا:
 اذليئة الوطنية للوقاية من الفساد وماكافحتو ،ادلنشأة دبورب ادلرسوم الرئاسي  413-06ادلؤرخ يف  22نوفمرب ، 2006الذي ػلدد تشاكيلة اذليئة الوطنية للوقاية من الفساد وماكافحتو وتنظيمها وكيفيات سَتىا ،ادلعدل وادلتمم
بادلرسوم الرئاسي  64-12ادلؤرخ يف  7فرباير 2012
 الديوان ادلركزي لقمع الفساد ،ادلنشئ دبورب ادلرسوم الرئاسي  426-11ادلؤرخ يف  8ديسمرب  ،2011ػلددتشاكيلة الديوان ادلركزي لقمع الفساد وتنظيمو وكيفيات سَته ،ادلعدل دبورب ادلرسوم الرئاسي  209-14ادلؤرخ
يف  23يوليو 2014
 خلية معاجلة االستعالم ادلايل اليت تتوىل مهمة تلقي اإلخطارات بالشبهة دول تبييض األموال اليت قد تاكونررائم الفساد أدد ماادرىا ،ادلنشأة بادلرسوم التنفيذي  127-02ادلؤرخ يف  7أفريل  ،2002ادلتضمن إنشاء
خلية معاجلة االستعالم ادلايل وتنظيمها وعملها ،ادلعدل وادلتمم بادلرسوم التنفيذي رقم  275-08ادلؤرخ يف
 ،2008وادلرسوم التنفيذي  237-10ادلؤرخ يف  10أكتوبر  ،2010وادلرسوم التنفيذي رقم 157-13
ادلؤرخ يف  15أبريل 2013

 -1أدسن بوسقيعة ،ادلررع السابق،

 ،189 :ويف ىذا الادد ترارع ادلادة  48وما يليها من قانون الوقاية من الفساد وماكافحتو
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وربقيقا للردع يف ىذه اجلرائم خاصة العام منو رتب ادلشرع اجلزائري على ررائم الفساد رغم ذبنيحها،
عقوبات مشددة ،تفوق احلدود ادلناو عليها يف ادلادة اخلامسة من قانون العقوبات ،كما أخضعها إىل إرراءات
خاصة ،ومن قبيل ذلك أن سياسة التجنيح اليت انتهجها ادلشرع ينتج عنها استبعاد وروبية التحقيق وما يستتبعو
من طول يف اإلرراءات ،إضافة إىل خضوعها إىل إرراءات التحري اخلاصة كالتسرب واعًتا

ادلراسالت

وتسجيل األصوات والتقاط الاور وغَتىا
ودعما دلوقفنا السابق نعتقد بأن التعديل ادلتواصل وادلتاكرر لقانون الافقات العمومية دليل إضايف على
در

ادلشرع على زلاربة الفساد ،من خالل إعطاء أكرب قدر شلاكن من الضمانات للمال العام وتقرير مزيد من

احلماية لو
إال أننا بادلقابل نعتقد بأن سياسة ماكافحة الفساد مل ربقق النتائج ادلرروة منها ،رغم اإلماكانات ادلادية
والبشرية اذلائلة اليت رصدت ذلا ،واذليئات اليت أنشئ دلوارهتها ،بدليل ما يطرأ من تعديالت من دُت آلخر على
قانون الافقات العمومية ،آخرىا إلغاؤه بالاكامل وصدور نص رديد ىو ادلرسوم الرئاسي  247-15ادلؤرخ يف
 16سبتمرب  2015ادلتضمن تنظيم الافقات العمومية وتفويضات ادلرفق العام ،وىذا دليل على أن اجلناة دبا
يتميزون بو من ذكاء خارق ،يتحايلون دوما على القانون رغم احلر

الذي يبديو ادلشرع والنية الاادقة اليت

نلمسها لديو
فنحن نر ،وروب تفعيل الناو

القانونية ادلتعلقة بالوقاية من الفساد وماكافحتو ،وذلك بالضرب بيد

من دديد لاكل من تسول لو نفسو ادلساس بادلال ادلال أو االعتداء عليو ،وال يتم ذلك إال عن طريق الاكفاءة
ووضع الررل ادلناسب يف ادلاكان ادلناسب ،فهذا ادلال وديعة وال يعقل أن يتوىل إنفاقو أو محايتو ،من دام
الشبهات دولو أو ثبت خيانتو لألمانة
فيما ؼلص ررؽلة تعار

ادلاا ح فإنو ورغم عدم توفر إدااءات رمسية دول ادلوضوع ،سواء تعلق األمر

باجلرائم ادلرتاكبة أو ادلتابع عنها ،فاألكيد أن ىذه اجلرؽلة مستشرية وبشاكل كبَت ،بدليل كثرة الناو
التعار

يف ادلاا ح والتنايف يف الوظائف ،وقد أثب

اليت ربظر

الواقع العملي أنو من الاعوبة دار ىذه اجلرائم وضبطها

وإثباهتا ومتابعة مقًتفيو ،خاصة أن ادتمال ورود تواطؤ بُت ادلوظف وسلطتو الرئاسية من ادلسائل الواردة
وربقيقا للغاية اليت يتوخاىا ادلشرع من ماكافحتو جلرائم الفساد نقًتح:
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 تاحيح اخلطأ الوارد بادلادة  34من قانون الوقاية من الفساد وماكافحتو اليت أدال باخلطأ إىل ادلادة التاسعةواألصح ىو ادلادة الثامنة منو إضفاء لالنسجام بُت سلتلف ناو

القانون يف ادلضمون والعنوان

 تعديل ادلادة الثامنة من قانون الفساد يف نسختو العربية دبا يتوافق مع النص الفرنسي لتابح صياغتها كاآليت:"يلتزم ادلوظف العمومي بأن ؼلرب السلطة الرئاسية اليت ؼلضع ذلا إذا تالقت مااحلو اخلاصة مع ادلالحة العامة،
وكان من شأن ذلك التأثَت على شلارستو دلهامو بشاكل عاد"
 -تشديد العقوبة على مقًتف ررؽلة عدم التبليغ عن ررؽلة تعار

ادلاا ح ،وترك مسألة ربديد ىذه العقوبة

لسلطة القاضي التقديرية حبسب لظروف واألدوال ،إذ أن ما قد يعود على ادلوظف من فوائد رراء ارتاكاب ىذه
اجلرؽلة قد ياكون أكثر باكثَت من تلك اليت تعود عليو من ررؽلة الرشوة أو استغالل النفوذ وما ضلوىا ،ومن مث ال
يعقل أن ترصد ذلا عقوبة أقل من تلك ادلرصودة جلرؽلة الرشوة
 -إلزام ادلوظف الذي يعتقد بورود تعار

بُت مااحلو اخلاصة وادلالحة العامة ،بتبليغ سلطتو الرئاسية مع

االمتناع فورا عن ادلشاركة أو دضور أطوار ادلعاملة أو الافقة اليت يعتقد ورود تعار بينها وبُت مااحلو اخلاصة،
مع ربديد أرل ذلذا التبليغ ألن ادتمال عدم ورود التعار شلاكن ،ذلذا فإن ادًتام مبدأ شرعية اجلرائم والعقوبات
وىو أدد ركائز القانون اجلنائي ،يقتضي بأن التهديد بتوقيع العقاب يف دال االعتقاد بورود احملظور ال ينبغي أن
ياكون على سبيل التأبيد دون مورب أو مربر
 -إذا كان تقدير ورود التعار

يف ادلاا ح من عدمو مًتوك لتقدير السلطة الرئاسية اليت يتبعها ىذا ادلوظف،

فإننا نر ،ضرورة إلزام السلطة اليت مت إخطارىا بإعالن موقفها ،إما بورود التعار

أو عدم وروده ،مع ربديد

أرل لذلك ،وىذا دفاظا للمالحة العامة واخلاصة على دد سواء ،مع إقرار عقوبة يف دالة ثبوت ورود تواطؤ
بُت ادلوظف ورئيسو
ويف دال ساكوت اإلدارة فإن ساكوهتا يفسر دلالحة ادلوظف ،على أنو ؽلاكن الرروع على ىذه السلطة
يف دال ثبوت ورود التعار  ،على اعتبار أهنا ماكن من شلارسة دقها يف االعًتا

ورفض ادلعاملة اليت أرري

من قبل ادلوظف الذي يتبعها

المراجع المعتمدة:
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 أدسن بوسقيعة ،الوريز يف القانون اجلزائي اخلا  ،الطبعة اخلامسة عشر ،دار ىومة للطباعة والنشر والتوزيع،اجلزائر 2014
 عمار بوضياف ،شرح قانون الوالية ،دار رسور للنشر والتوزيع ،اجلزائر ،الطبعة األوىل 2012 عبد العايل دادة ،اآلليات القانونية دلاكافحة الفساد يف اجلزائر ،رسالة دكتوراه يف القانون ،رامعة زلمد خيضر،بساكرة2013-2012 ،
 احلاج علي بدر الدين ،ررائم الفساد وآليات ماكافحتها يف التشريع اجلزائري ،رسالة دكتوراه يف القانون ،رامعةأبو باكر بلقايد ،تلمسان2016-2015 ،
 محزة خضري ،آليات محاية ادلال العام يف إطار الافقات العمومية ،رسالة دكتوراه يف القانون ،رامعة اجلزائر2015-2014 ،1
 كرؽلة علة ،ررائم الفساد يف رلال الافقات العمومية ،جلزائر ،رسالة دكتوراه يف القانون ،رامعة اجلزائر ،12013-2012
 أمال ي عيش سبام ،صور التجر م اجلديدة ادلستحدثة دبورب قانون الوقاية من الفساد وماكافحتو ،رللة االرتهادالقضائي ،رللة تادر عن سلرب أثر االرتهاد القضائي على دركة التشريع اجلزائري ،كلية احلقوق ،رامعة زلمد
خيضر ،بساكرة ،العدد اخلامس
 -عثماين فاطمة ،ذبر م عدم التبليغ عن تعار

ادلاا ح تاكريس دلاكافحة الفساد يف الوظائف العامة ،رللة

البحوث والدراسات القانونية والسياسية ،رللة زلاكمة تادر عن كلية احلقوق والعلوم السياسية ،رامعة البليدة،
العدد الثاين عشر2017 ،
 دسينة شرون ،األداكام اإلررائية وادلوضوعية ادلستحدثة يف قانون الوقاية من الفساد وماكافحتو ،مداخلة ألقيضمن فعاليات ادللتقى الدويل اخلامس عشر دول ":الفساد وآليات ماكافحتو يف الدول ادلغاربية" ،ادلنظم من طرف
سلرب احلقوق واحلريات يف األنظمة ادلقارنة يومي  14/13أفريل  ،2015جبامعة زلمد خيضر ،بساكرة ،وادلنشورة
رللة احلقوق واحلريات ،الاادرة عن سلرب احلقوق واحلريات يف األنظمة ادلقارنة ،العدد الثاين ،مارس 2016
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 عماد الدين رداؽلية ،ادلتابعة اجلزائية جلرائم الفساد والعقوبات ادلقررة ذلا" ،يف ظل القانون  01-06ادلتعلقبالوقاية من الفساد وماكافحتو" ،مداخلة ألقي

ضمن فعاليات ادللتقى الدويل اخلامس عشر دول ":الفساد

وآليات ماكافحتو يف الدول ادلغاربية" ،ادلنظم من طرف سلرب احلقوق واحلريات يف األنظمة ادلقارنة يومي 14/13
أفريل  ، 2015جبامعة زلمد خيضر ،بساكرة ،وادلنشورة رللة احلقوق واحلريات ،الاادرة عن سلرب احلقوق واحلريات
يف األنظمة ادلقارنة ،العدد الثاين ،مارس 2016
 فايزة ميموين ،السياسة اجلنائية للمشرع يف موارهة ظاىرة الفساد ،رللة االرتهاد القضائي ،رللة تادر عن سلربأثر االرتهاد القضائي على دركة التشريع اجلزائري ،كلية احلقوق ،رامعة زلمد خيضر ،بساكرة ،العدد اخلامس
 األمر  155/66ادلؤرخ يف  8يونيو  1966ادلتضمن قانون اإلرراءات اجلزائية ادلعدل وادلتمم األمر  156/66ادلؤرخ يف  8يونيو  1966ادلتضمن قانون العقوبات ادلعدل وادلتمم األمر  58/75ادلؤرخ يف  26سبتمرب  1975ادلتضمن القانون ادلدين ادلعدل وادلتمم األمر  59/75ادلؤرخ يف  26سبتمرب  1975ادلتضمن القانون التجاري ادلعدل وادلتمم القانون العضوي  11-04ادلؤرخ يف  6سبتمرب  ،2004ادلتضمن القانون األساسي للقضاء ،اجلريدة الرمسيةلسنة  ،2004العدد 1
 القانون  01-06ادلؤرخ يف  20فرباير  2006ادلتعلق بالوقاية من الفساد وماكافحتو ،اجلريدة الرمسية لسنة ،2006العدد  ،14ادلتمم باألمر  05-10ادلؤرخ يف  26أوت  ،2010اجلريدة الرمسية لسنة  ،2010العدد
 ،50ادلعدل وادلتمم بالقانون  15-11ادلؤرخ يف  2أوت  ،2011اجلريدة الرمسية لسنة  ،2011العدد 44
 األمر  03-06ادلؤرخ يف  15يوليو  2006ادلتضمن القانون األساسي للوظيفة العمومية ،اجلريدة الرمسية لسنة ،2006العدد 72
 األمر  01-07ادلؤرخ يف  1مارس  2007يتعلق حباالت التنايف وااللتزامات اخلاصة ببعض ادلناصبوالوظائف ،اجلريدة الرمسية لسنة  ،2007العدد 16
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 القانون  09-08ادلؤرخ يف  25فرباير  2008ادلتضمن قانون اإلرراءات ادلدنية واإلدارية ،اجلريدة الرمسية لسنة ،2008العدد 21
 القانون  10-11ادلؤرخ يف  22يونيو  2011ادلتعلق بالبلدية ،اجلريدة الرمسية لسنة  ،2011العدد 37 القانون العضوي  02-12ادلؤرخ يف  12يناير  ،2004الذي ػلدد داالت التنايف مع العهدة الربدلانية،اجلريدة الرمسية لسنة  ،2012العدد 1
 القانون  07-12ادلؤرخ يف  21فيفري  2012ادلتعلق بالوالية ،اجلريدة الرمسية لسنة  ،2012العدد 12 ادلرسوم الرئاسي  128-04ادلؤرخ يف  19أفريل  ،2004يتضمن التاديق بتحفظ على اتفاقية األمم ادلتحدةدلاكافحة الفساد ،ادلعتمدة من قبل اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة بنيويورك يف  31أكتوبر  ،2003اجلريدة الرمسية
لسنة  ،2003العدد 26
 ادلرسوم الرئاسي  137-06ادلؤرخ يف  10أفريل  ،2006يتضمن التاديق على اتفاقية االرباد اإلفريقي دلنعالفساد وماكافحتو ،ادلعتمدة يف مابوتو يف  11رويلية  ،2003اجلريدة الرمسية لسنة  ،2006العدد 24
 ادلرسوم الرئاسي  415-12ادلؤرخ يف  11ديسمرب  ،2012يتضمن التاديق على ادليثاق اإلفريقي لقيمومبادئ اخلدمة العامة واإلدارة ،ادلعتمد بأديس أبابا بتاريخ  31يناير  ،2011اجلريدة الرمسية لسنة ،2012
العدد 68
 ادلرسوم الرئاسي  249-14ادلؤرخ يف  8سبتمرب  ،2014يتضمن التاديق على االتفاقية العربية دلاكافحةالفساد احملررة بالقاىرة بتاريخ  21ديسمرب  ،2010اجلريدة الرمسية لسنة  ،2014العدد 54
- Catherine Piché," Définir, prévenir et sanctionner le conflit d’intérêt ", revue
juridique Thémis de l’université de Montréal, no 47/3, année 2013.
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