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  خالصة وافية -ثانيا   
  الجزائر  
 : لمحة عامة عن اإلطار القانوني والمؤسسي للجزائر في سياق تنفيذ اتفاقية مقدمة -1 

  األمم المتحدة لمكافحة الفساد 
ــا  فــــــ   الجمهوريــــــة الجزائريــــــة الدعميرا يــــــة ال ــــــعبيةوقعــــــ   ــدة لم افحــــــة الفســــ ــانو   9اتفاقيــــــة األمــــــم المتحــــ كــــ

ــمبر  ــرة  2003األول/ عســــــ ــ  الفيــــــ ــ  علــــــ ــدا  تحفــــــ ــ    ــــــ ــا، مــــــ ــدق  عليهــــــ ــا ة  2وصــــــ ــن المــــــ ــ  66مــــــ ، بموجــــــ
. وأو عــــــــ  الجزائـــــــر صـــــــ  التصــــــــدي  2004نيســـــــا /أ ري   19المـــــــ ر   128-04المرســـــــوس الرئاســـــــ  رقــــــــم 

 .2004آب/أغسطس  25عل  االتفاقية لدى األمين العاس لألمم المتحدة ف  

فــــــــ  العـــــــاس السالــــــــى مــــــــن  ورة االســــــــتعرا  األولــــــــ  ون ــــــــرت  لالتفاقيــــــــةوجـــــــرى اســــــــتعرا  تنفيــــــــ  الجزائــــــــر 
 .(CAC/COSP/IRG/I/3/1) 2013حزيرا /يونيه  17الخالصة الوافية له ا االستعرا  ف  

ــدأ ا ــد اعتمـــــــدت الجزائـــــــر مبـــــ ــانو  المـــــــدن . وقـــــ ــاس اليـــــ ــانون  الجزائـــــــرد يـــــــو نظـــــ ــاس اليـــــ ــ  الم ا ـــــــر والنظـــــ لتنفيـــــ
المصـــــــد  عليهـــــــا علـــــــ  النحـــــــو الواجـــــــ  تســـــــمو علـــــــ  اليـــــــوانين الو نيـــــــة لالتفاقيـــــــات الدوليـــــــة. والمعايـــــــدات 

 من الدستور(. 150)الما ة 

واإل ــــار اليـــــانون  الـــــو ن  للوقاعـــــة مـــــن الفســـــا  وم افحتـــــه يتــــ ل  مـــــن أح ـــــاس عـــــدة نصـــــو  ت ـــــري ية، مـــــن 
ب ـــــــــ   الوقاعـــــــــة مـــــــــن الفســـــــــا  وم افحتـــــــــه  2006اير  ـــــــــ ا /فبر  20المـــــــــ ر   01-06 ينهـــــــــا اليـــــــــانو  رقـــــــــم 

ــم  ــر رقــــ ــا (  واألمــــ ــة الفســــ ــانو  م افحــــ ــة )قــــ ــيمته المعدلــــ ــه  15المــــــ ر   03-06بصــــ ــ    2006تموز/يوليــــ ب ــــ
المـــــــــــــــ ر   247-15  والمرســـــــــــــــوس الرئاســـــــــــــــ  رقـــــــــــــــم اليـــــــــــــــانو  األساســـــــــــــــ  العـــــــــــــــاس للو يفـــــــــــــــة العموميـــــــــــــــة

ــبتمبر  16 ــة وتفوي  2015أيلول/ســـــــــ ــفيات العموميـــــــــ ــانو  الصـــــــــ ــ   قـــــــــ ــانو  ب ـــــــــ ــاس )قـــــــــ ــ  العـــــــــ ضـــــــــــات المرفـــــــــ
المـــــــ ر   01-05الم ــــــتريات العموميــــــة(  وقــــــانو  العيواـــــــات  وقــــــانو  اإلجــــــرا ات الجنائيـــــــة  واليــــــانو  رقــــــم 

ــ ا /فبراير  6 ــ    2005 ــــــ ــاب ــــــ ــاب وم افحتهمــــــ ــ  اإلريــــــ ــوال وتمويــــــ ــن تبيــــــــيم األمــــــ ــة مــــــ بصــــــــيمته  الوقاعــــــ
 المعدلة )قانو  م افحة غس  األموال(.

 ف  عد  من االتفاقات الدولية ب    التعاو  الدول  وم افحة الجريمة ومنعها. والجزائر ي  أعضا  رف  

ــا  وتتعـــــــاو  الســـــــلطات الجزائريـــــــة علـــــــ  الصـــــــعيد الـــــــدول  مـــــــن خـــــــالل آليـــــــات و ـــــــ  ات مختلفـــــــة، مـــــــن  ينهـــــ
لوحــــــــــدات  مجموعـــــــــة  عممونــــــــــ و  أفريقيــــــــــا و ـــــــــمالمجموعـــــــــة العمــــــــــ  المـــــــــال  لمنطيــــــــــة ال ـــــــــر  األوســــــــــ  

 والمنظمة الدولية لل ر ة الجنائية )اإلنتراول(. االستخ ارات المالية

ولــــــدى الجزائــــــر عــــــدة يياــــــات وأجهــــــزة معنيــــــة بالوقاعــــــة مــــــن الفســــــا  وم افحتــــــه، مــــــن  ينهــــــا الهياــــــة الو نيــــــة للوقاعــــــة  
 ة والمجلــــــس  ليمــــــ  الفســــــا  والمفت ــــــية العامــــــة للماليــــــة ومجلــــــس المحاـســـــ   المركــــــزد مــــــن الفســــــا  وم افحتــــــه والــــــديوا   

 المالية(.  األعل  للو يفة العمومية وخلية معالجة االستعالس المال  )وحدة االستخ ارات 
 

  الفصل الثاني: التدابير الوقائية -2 
  مالحظات على تنفيذ المواد قيد االستعراض -2-1 
  (6و 5 الوقائية )الما تا سياسات وممارسات م افحة الفسا  الوقائية  يياة أو يياات م افحة الفسا    

ــبيلها  لــــــ  االنتهــــــا   سياســــــةتطبــــــ  الجزائــــــر  ــا  ــــــامال للوقاعــــــة مــــــن الفســــــا  وم افحتــــــه. ويــــــ  بســــ وارنامجــــ
 .2024-2020من وض  استراتيجية و نية جديدة لم افحة الفسا  للفترة 

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/I/3/1


CAC/COSP/IRG/II/3/1 
 

 

V.20-03414 3/15 

 

الو نيــــــــة للوقاعـــــــة مــــــــن الفســــــــا  وم افحتــــــــه عمـــــــال بيــــــــانو  م افحــــــــة الفســــــــا  وحــــــــد   الهياــــــــةوقـــــــد أ ن ــــــــا  
ــم  ــ  رقـــــــــ ــوس الرئاســـــــــ ــ ر   413-06المرســـــــــ ــان /نوفمبر  22المـــــــــ ــرين الســـــــــ ــة  2006ت ـــــــــ ــيمته المعدلـــــــــ بصـــــــــ

 هي لها التنظيم  وو ائفها. 2012  ا /فبراير  7الم ر   64-12بالمرسوس الرئاس  رقم 

، والســــــيما   راد المـــــــا تين الجديـــــــدتين  2016التـــــــ  أ خلـــــــ  فــــــ  عـــــــاس    وفــــــ    ـــــــار أحــــــدة التعـــــــديالت الدســــــتورية 
ــن  203و   202 ــتيلة مســــــــ ولة عــــــ ــة المــــــــ كورة  لــــــــ  مرت ــــــــة يياــــــــة   اريــــــــة مســــــ ، ارتفــــــــ  المســــــــتوى الم سســــــــ  للهياــــــ

السياســـــــة الو نيـــــــة لم افحـــــــة الفســـــــا  وموضـــــــوعة لـــــــدى رئـــــــيس الجمهوريـــــــة. وتن ـــــــر الهياـــــــة الو نيـــــــة للوقاعـــــــة مـــــــن  
ير ســــــنوية لتييــــــيم العمــــــ  علــــــ  الوقاعــــــة مــــــن الفســــــا  وم افحتــــــه تســــــل  فيهــــــا الضــــــو  علــــــ   الفســــــا  وم افحتــــــه تيــــــار 

ــديوا    ــا الــــ ــر أعضــــ ــ ت الجزائــــ ــداركها. وأن ــــ ــة لتــــ ــري ية وا اريــــ ــيات ت ــــ ــد تها وتيتــــــرك توصــــ ــور التــــــ  حــــ ــوا ن اليصــــ مــــ
،  2011كــــــــانو  األول/ عســــــــمبر    8المــــــــ ر     426-11المركــــــــزد ليمــــــــ  الفســــــــا  بموجــــــــ  المرســــــــوس الرئاســــــــ  رقــــــــم  

نطــــــا  واليتـــــــه  ــــــام  للدولـــــــة ب  ملهــــــا ويخضـــــــ  لســـــــلطة  مصـــــــلحة مركزيــــــة عملياتيـــــــة لل ــــــر ة اليضـــــــائية، و   ويــــــو 
 وزير العدل. كما أنه مس ول عن التحيي  ف  أفعال الفسا  والجرائم ذات الصلة.  

ــو ن والمرصـــــد  ــة  الـــ ــ  السياســـ ــرا ات تنفيـــ ــيم  جـــ ــ ولياتها تييـــ ــم  مســـ ــارية ت ـــ ــة يياـــــة است ـــ ــة العموميـــ للخدمـــ
لم افحــــــة الفســــــا  واإل ــــــراف علــــــ  تطبييهــــــا بالت ــــــاور مــــــ  اإل ارات الوزاريــــــة وســــــائر الم سســــــات الو نيــــــة 

ــات لــــــــدعم العمــــــــ  علــــــــ   ــا ات ومعلومــــــ ــيم وم  ــــــــرات واحصــــــ ــات تييــــــ ــدا   راســــــــات وعمليــــــ المعنيــــــــة، واعــــــ
ــية العامـــــــة للماليـــــــة والمجلـــــــس األعلـــــــ   تحســـــــين نوديـــــــة الخدمـــــــة العموميـــــــة. ومجلـــــــس المحاســـــــ ة والمفت ـــــ

ميــــــة جهــــــات لــــــديها أعضــــــا مســــــ وليات فــــــ  مجــــــال منــــــ  الفســــــا . ويــــــ  تتمتــــــ  باالســــــتياللية للو يفــــــة العمو 
 الالزمة أل ا  و ائفها ف  ي ا المجال.

وت ـــــارز الجزائـــــر فـــــ  الم ـــــا رات والمنظمـــــات اإلقليميـــــة والدوليــــــة التـــــ  تســـــايم فـــــ  الوقاعـــــة مـــــن الفســــــا ، 
 طة اإلفريقية لسلطات م افحة الفسا .والراب  ال   ة العراية لتعزيز النزاية وم افحة الفسا ومنها 

  
اليطاع العاس  مدونات قواعد سلوز للمو فين العموميين  التدا ير المتعلية بالجهاز اليضائ  وأجهزة   

  (11و 8و 7النيابة العامة )الموا  
ــا  ــة وفيـــ ــائ  العموميـــ ــم  الو ـــ ــاف  الفـــــر  فـــــ   ـــ ــدأ ت ـــ ــدنيين لمبـــ ــو فين المـــ ــين المـــ ــ  تعيـــ للمعـــــايير عخضـــ

ــن  ــوا  مــــ ــ  المــــ ــد ة فــــ ــرا ات المحــــ ــم  80 لــــــ   74واإلجــــ ــر رقــــ ــن األمــــ ــ ر   03-06مــــ تموز/يوليــــــه  15المــــ
ب ـــــ   اليـــــانو  األساســــــ  العـــــاس للو يفـــــة العموميــــــة. ويعلـــــن عـــــن الو ــــــائ  ال ـــــاغرة فـــــ  وســــــائ   2006

ــائ  العموميــــــــةلاإلعــــــــالس المطبوعــــــــة وتن ــــــــر علــــــــ  موقــــــــ   ــــــــ    مخصــــــــ  ل ــية للو ــــــ ــابيات التنافســــــ   مســــــ
(http://www.concours-fonction-publique.gov.dz/ar/index.asp)  ــو فين ــين المــــــــــــــــــــ ــايير تعيــــــــــــــــــــ . ومعــــــــــــــــــــ

ــة المدنيــــــة.   ــات الخدمــــ ــية لمختلــــــ  يياــــ ــ  اليــــــوانين األساســــ ــا  فــــ ــد ة  وجــــــه خــــ ــدنيين محــــ ــتم االلتحــــــا المــــ  ويــــ
ة المدنيـــــــة عــــــن  ريـــــــ  مســــــابيات تنافســــــية وعلـــــــ  أســــــا  معـــــــايير موضــــــودية. وتحـــــــد   و ــــــائ  الخدـمـــــ 

 .التدري    م سسة أو   ارة عمومية  رامج خاصة  ها للتدري  وتنمية المهارات واعا ة 

ووفيـــــا للـــــوائة التنظيميـــــة المعمـــــول  هـــــا، تحـــــد  كـــــ  م سســـــة الو ـــــائ  التـــــ  تعتبريـــــا عرضـــــة للفســـــا  وتضـــــ  قواعـــــد  
لتعيــــــين  ـــــاغليها. وجميــــــ  الو ـــــائ  التــــــ  تعتبـــــر عرضــــــة للفســـــا  مدرجــــــة فـــــ  قــــــائمتين قـــــا لتين للتحــــــديى  محـــــد ة  

ــانو      قــــــرار وي ــــــتر  أ  عيــــــدس مــــــن ع ــــــملها تصــــــريحا بالممتل ــــــات )  بال مــــــة الماليــــــة(. وتــــــر  اليائمــــــة األولــــــ  فــــــ  قــــ
ــم   ــ  رقـــــــ ــوس الرئاســـــــ ــة فـــــــــ  المرســـــــ ــة فهـــــــــ  مدرجـــــــ ــا السانيـــــــ ــا ، أمـــــــ ــ ر     415-06م افحـــــــــة الفســـــــ ــرين    22المـــــــ ت ـــــــ

ــان /نوفمبر   ــدعم  2006الســــــــ ــرا ات تيــــــــ ــد   جــــــــ ــ د عحــــــــ ــن  ، الــــــــ ــة مــــــــ ــة المطلواــــــــ ــة الماليــــــــ ــرارات ال مــــــــ ــو فين   قــــــــ المــــــــ
العمـــــوميين، الـــــ ين ع ـــــملو  مناصـــــ  غيـــــر الو ـــــائ  المدرجـــــة فـــــ  قـــــانو  م افحـــــة الفســـــا . وقـــــد اعتمـــــدت اللـــــوائة  
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يـــــــــور  قائمـــــــــة بـــــــــالمو فين  ، الـــــــــ د  2007نيســـــــــا /أ ري    2التنفي عـــــــــة لهـــــــــ ا المرســـــــــوس بموجـــــــــ  األمـــــــــر المـــــــــ ر   
ــدعم  قـــــــــرارات   ــالبين  تيـــــــ ــة العمـــــــــوميين المطـــــــ ل بموجـــــــــ  األمـــــــــر المـــــــــ ر   ال مـــــــــة الماليـــــــ ــدؤر ــانو     16، والـــــــــ د عـــــــ كـــــــ

ــاير   ــائ   2017السان /ينــــــ ــة بالو ــــــ ــا قائمــــــ ــه أعضــــــ ــا  وم افحتــــــ ــن الفســــــ ــة مــــــ ــة للوقاعــــــ ــة الو نيــــــ ــدت الهياــــــ ــد أعــــــ . وقــــــ
 تل  اليائمة وتحديسها بانتظاس.  العمومية الت  تعتبر عرضة  وجه خا  للفسا ، ويجرد استعرا  

ومناصــــــ  رئــــــيس الجمهوريــــــة وأعضــــــا  غرفتــــــ  البرلمــــــا  وأعضــــــا  المجــــــالس ال ــــــعبية البلدعــــــة والمجــــــالس ال ــــــعبية  
  2006تموز/يوليـــــــــه   15المــــــــ ر     03-06الوالئيــــــــة مناصــــــــ  انتخا يـــــــــة. وتحــــــــد  أح ـــــــــاس الدســــــــتور واألمــــــــر رقـــــــــم  

ل ــــــرو  التــــــ  ين مــــــ  أ  عســـــــتوفيها كــــــ  مــــــن يــــــو  التر ـــــــة  ب ــــــ   اليــــــانو  األساســــــ  العــــــاس للو يفـــــــة العموميــــــة ا 
ــت عا  المر ــــــحين، مســــــ  صــــــدور ح ــــــم   ــانو  االنتخابــــــات أعضــــــا أســــــ اب اســــ ــ  انتخــــــا  . وتحــــــد  أح ــــــاس قــــ لمنصــــ
ــة العليــــــا   ــة للمح مــــ ــة ماليــــ ــا    قــــــرارات ذمــــ ــ  انتخــــ ــحين ألد منصــــ ــدس جميــــــ  المر ــــ ــ  أ  عيــــ ــه. ويجــــ ــائ  عليــــ جنــــ

  4الل فتـــــرة  ـــــمله  ذا مـــــا  ـــــرأت زيـــــا ة معتبـــــرة فـــــ  أمـــــوالهم )المـــــا ة  عنـــــد تـــــوليهم المنصـــــ  وعنـــــد تركـــــه وكـــــ ل  ـخــــ 
ــا   ــدعم معلومـــــات غيـــــر  قييـــــة فيهـــ ــة الماليـــــة أو تيـــ ــدعم  قـــــرارات ال مـــ ــا (. والتيـــــاعس عـــــن تيـــ ــة الفســـ ــانو  م افحـــ مـــــن قـــ

ــا ة   ــائية الجنائيـــــة )المـــ ــ  المالحيـــــة اليضـــ ــة    36عم ـــــن أ  عفضـــــ   لـــ ــا  الوالعـــ ــا ( و/أو  لمـــ ــة الفســـ ــانو  م افحـــ مـــــن قـــ
  2والفيـــــــرة    9مــــــن المــــــا ة    2النتخا يــــــة و/أو الحرمــــــا  مــــــن األيليــــــة لممارســــــة الحيــــــو  الو نيــــــة والمدنيــــــة )الفيــــــرة  ا 

مــــــــن قــــــــانو  العيواــــــــات(. ويجــــــــ  علــــــــ  المو ــــــــ  العمــــــــوم  الــــــــ د يتر ــــــــة لمنصــــــــ     1م ــــــــررا    9مـــــــن المــــــــا ة  
ــن أ ا  جميـــــــ  ا  ــ  مـــــ ــة االنتخا يـــــــة وأ  ع عفـــــ ــا  الحملـــــ ــه أثنـــــ ــوم  أ  يتـــــــرز و يفتـــــ ــا   عمـــــ ــة  انتخـــــ ــات المتعليـــــ لواج ـــــ

 باالنتخابات الت  ع ارز فيها. 

وال عجــــــــوز  ال لأل ــــــــخا  الطبيعيــــــــين مــــــــن المـــــــــو نين الجزائــــــــريين المعروفــــــــ  الهويــــــــة تيــــــــدعم تبرعـــــــــات 
ضـــــــــع  الحـــــــــد األ نـــــــــ  لألجـــــــــور علـــــــــ   300لألحـــــــــزاب السياســـــــــية، علـــــــــ  أال يتجـــــــــاوز حجـــــــــم التبـــــــــرع 

ــاب  ــدف  التبرعـــــات فـــــ  حســـ ــا  المســـــتوى الـــــو ن . ويجـــــ  أ  تـــ ــم الحـــــزب )الما تـــ ــرف  عفـــــتة باســـ  54مصـــ
ب ــــــــ   األحــــــــزاب السياســــــــية(. وزعمــــــــا  األحــــــــزاب السياســــــــية مطــــــــالبو   04-12مــــــــن اليــــــــانو  رقــــــــم  55و

 من قانو  األحزاب السياسية(. 60ب   عيدموا سنويا تيارير مالية مراجعة )الما ة 

الجماعـــــــــات المحليــــــــــة مــــــــــن قـــــــــانو  م افحـــــــــة الفســــــــــا  الدولـــــــــة والمجـــــــــالس المنتخ ــــــــــة و  7وتلـــــــــزس المـــــــــا ة 
والم سســـــــات والهياـــــــات العموميـــــــة وكـــــــ ا الم سســـــــات العموميـــــــة ذات الن ـــــــا ات االقتصـــــــا عة بـــــــ   تضـــــــ  
مــــــــــدونات وقواعــــــــــد ســــــــــلوز. والواج ــــــــــات المهنيــــــــــة للمــــــــــو فين العمــــــــــوميين المتصــــــــــلة بــــــــــالتحل  بالنزايــــــــــة 

ــاس للو يفـــــــة العم والخضـــــــوعوالســـــــلوز اليـــــــويم  ــانو  األساســـــــ  العـــــ ــانو  للمســـــــا لة مح ومـــــــة باليـــــ وميـــــــة وقـــــ
م افحـــــــــة الفســـــــــا  الـــــــــ د يلـــــــــزس المـــــــــو فين بات ـــــــــاع قواعـــــــــد ســـــــــلوز معينـــــــــة ب ـــــــــ   مصـــــــــالحهم الخاصـــــــــة 
وعالقـــــاتهم بالجهـــــات التـــــ  ععملـــــو  لـــــديها واـــــالجمهور. ويجـــــ  علـــــ  المو ـــــ  العمـــــوم  وفيـــــا لـــــ ل  أ  
ــ .  ــارد العمــ ــه، حتــــ  خــ ــاس و يفتــ ــة مهــ ــ   بيعــ ــار  مــ ــ نه أ  يتعــ ــن  ــ ــرف مــ ــ د تصــ ــاس بــ ــن القيــ ــ  عــ عمتنــ

ــايير األخالقيـــــــة المحـــــــد ة بجـــــــزا ات ت  يبيـــــــة أو عيواـــــــات وي   عاقـــــــ  علـــــــ  عـــــــدس االمتســـــــال للم ـــــــا   والمعـــــ
جنائيـــــة بموجــــــ  اليــــــانو  األساســــــ  العــــــاس للو يفــــــة العموميــــــة. ويجــــــرد وضــــــ  مــــــدونات ليواعــــــد األخــــــال  
أو الســـــلوز تخــــــ  بعــــــم اإل ارات العاملــــــة فــــــ  مجــــــاالت مســــــ  المــــــوار  المائيــــــة والمابــــــات، وكــــــ ل  مــــــن 

   مجلس المحاس ة والمو فين الم اركين ف  الم تريات العمومية.أج

وَيعتبـــــر اليـــــانو  أ  أد مو ـــــ  أو  ـــــخ  آخـــــر ععلـــــم بح ـــــم مهنتـــــه أو و يفتـــــه  وقـــــوع جريمـــــة متصـــــلة بالفســــــا   
ــا ة   ــد ارت ـــــ  جريمـــــة جنائيـــــة )المـــ ــا الســـــلطات العموميـــــة المختصـــــة ع ـــــو  قـــ ــانو  م افحـــــة    47وال يبلـــــا عنهـــ مـــــن قـــ

 يم  ت ريعات ت ف  الحماعة لأل خا  ال ين يبلمو  عن جرائم الفسا . الفسا (. وقد ص 
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مــــــــن الدســــــــتور فــــــــ  آخــــــــر تعــــــــدي  لــــــــه فــــــــ   156وأعيــــــــد الت  يــــــــد علــــــــ  اســــــــتيالل اليضــــــــا  فــــــــ  المــــــــا ة 
ــار   ــن . 2016آذار/مــــــــ ــا ة  وتــــــــ ــمو   166المــــــــ ــ ال الضــــــــ ــ  أ ــــــــ ــن جميــــــــ ــاة مــــــــ ــة اليضــــــــ ــ  حماعــــــــ علــــــــ

، اعتمــــــــدت 2004أيلول/ســــــــبتمبر  6لوج ــــــــاتهم. وفــــــــ   أ ائهــــــــموالتــــــــدخالت والمنــــــــاورات التــــــــ  قــــــــد تعــــــــو  
ــان  عحــــــد   ــيم اليضــــــا  والســــ ــائ ، األول يتنــــــاول تنظــــ ــالك النظــــــاس اليضــــ ــ  ســــــيا   صــــ ــر قــــــانونين فــــ الجزائــــ

ــا  ونظــــــــاس ســــــــير  ــ يلة المجلــــــــس األعلــــــــ  لليضــــــ ــت م  يــــــــ ين اليــــــــانونين مدونــــــــة   ت ــــــ وصــــــــالحياته. وتســــــ
. 2006كـــــــانو  األول/ عســـــــمبر  23أخالقيـــــــات اليضـــــــاة التـــــــ  اعتمـــــــديا المجلـــــــس األعلـــــــ  لليضـــــــا  فـــــــ  

ــين  ــم  تعيــــ ــا ع ــــ ــا ، بمــــ ــة اليضــــ ــيم مهنــــ ــن تنظــــ ــتيلة، مســــــ ول عــــ ــتورية مســــ ــة  ســــ ــار  يياــــ والمجلــــــس، باعت ــــ
 مهورية.اليضاة وتر يحهم وترقيتهم ونيلهم، تح  رئاسة رئيس الج

ــن العمـــــ  والفصـــــ   ــا فـــــ  ذلـــــ  الوقـــــ  عـــ ــة المســـــائ  الت  يبيـــــة، بمـــ ــا عـــــن معالجـــ والمجلـــــس مســـــ ول أعضـــ
مــــــن الخدمــــــة، تحــــــ  رئاســــــة الــــــرئيس األول للمح مــــــة العليــــــا. وأد ســــــلوز مــــــن جانــــــ  أحــــــد اليضــــــاة أو 
ــا  النيابـــــــة العامـــــــة مـــــــن  ـــــــ نه أ  عمـــــــس  نزايـــــــة و ـــــــفافية الســـــــلطة اليضـــــــائية عم ـــــــن أ  ععـــــــر   أعضـــــ

ــاح ه  ــة الميــــــــررة ب ــــــــ   صــــــ ــ  الجــــــــزا ات الت  يبيــــــ ــات جنائيــــــــة. وتختلــــــ ــزا ات ت  يبيــــــــة أو عيواــــــ  لــــــــ  جــــــ
اليضـــــــاة ت عـــــــا لخطـــــــورة ســـــــو  الســـــــلوز، وقـــــــد ت ـــــــم  النيـــــــ  وتخ ـــــــيم الدرجـــــــة الو ي يـــــــة والوقـــــــ  عـــــــن 

. وفيمــــــا يتعلــــــ  باحتياجــــــات اليضــــــاة مــــــن التــــــدري  األولــــــ  والتــــــدري  أثنــــــا  الخدمــــــةالعمــــــ  والفصــــــ  مــــــن 
ــم ــا ع ـــ ــة، بمـــ ــتياللية، نظمـــــ  الجزائـــــر الخدمـــ ــة واالســـ ــد الســـــلوز والنزايـــ ــدونات قواعـــ ــ  بمـــ   التـــــدري  المتعلـــ

ــه، فـــــــ    ـــــــار  ـــــــرامج للتـــــــدري  األولـــــــ  أو  ــدة  ـــــــرامج و ورات للتوديـــــــة بخطـــــــورة الفســـــــا  وســـــــب  منعـــــ عـــــ
ــر يــــــو جــــــز  مــــــن  ــة العامــــــة فــــــ  الجزائــــ ــدري  المتخصــــــ . وجهــــــاز النيابــــ ــا  الخدمــــــة أو التــــ التــــــدري  أثنــــ

ويحصــــــــــ  اليضــــــــــاة وأعضــــــــــا  النيابــــــــــة العامــــــــــة علــــــــــ  نفــــــــــس التــــــــــدري  األساســــــــــ  النظــــــــــاس اليضــــــــــائ . 
ــا لة ونفــــــس  ــايير النزايــــــة والمســــ ــنفس معــــ ــعو  لــــ ــ . ورغــــــم ويخضــــ ــات الت  يــــ ــ  اإل ارد ونفــــــس آليــــ التسلســــ

ــة  ــا  النيابـــــ ــ   أعضـــــ ــا ، فـــــ ــا لليضـــــ ــة العليـــــ ــن المدرســـــ ــو  مـــــ ــة يتخرجـــــ ــة العامـــــ ــا  النيابـــــ ــاة وأعضـــــ أ  اليضـــــ
 ة.العامة مستيلو  تماما عن اليضا

  
  (9الم تريات العمومية وا ارة األموال العمومية )الما ة   

نظــــــاس الم ــــــتريات العموميــــــة فــــــ  الجزائــــــر نظـــــــاس ال مركــــــزد. وي ــــــتر  فــــــ  المــــــو فين المســــــ ولين عـــــــن 
الم ــــــــتريات أ  ع ونــــــــوا مــــــــن الحاصــــــــلين علــــــــ  مــــــــ يالت خاصــــــــة وأ  ينــــــــالوا تــــــــدري ا فــــــــ  مجــــــــال منــــــــ  

ــا   حريـــــة  ــرس م ـــ ــ  مـــــن ال عحتـــ ــا . وكـــ ــفافية  الفســـ ــة وال ـــ ــحين فـــــ  المعاملـــ ــين المر ـــ ــاواة  ـــ ــول والمســـ الوصـــ
ــ ا ال ـــــــ  ،  ــا فـــــــ  يـــــ ــنظم المعمـــــــول  هـــــ ــوانين والـــــ ــ  اليـــــ ــات المنصـــــــو  عليهـــــــا فـــــ ــه للعيواـــــ ععـــــــر  نفســـــ

ــم  وال ــر رقـــــــ ــيما األمـــــــ ــه  17المـــــــــ ر   20-95ســـــــ ــيمته  1995تموز/يوليـــــــ ــ ة بصـــــــ ــ   مجلـــــــــس المحاســـــــ ب ـــــــ
ــوز لل ــانو  العيواـــــات التـــــ  عجـــ ــ ا اليـــ ــد  يـــ ــاوزات المعدلـــــة. ويحـــ ــاف تجـــ ــال ا ت ـــ ــا فـــــ  حـــ ــا م أ  توقعهـــ محـــ

ــال  ــوائة التنظيميــــــــة فــــــــ  مجــــــ ــانو  واللــــــ ــاس اليــــــ ــة. وي عاَقــــــــ  علــــــــ  اإلخــــــــالل ب ح ــــــ تتعلــــــــ  بــــــــاإل ارة الماليــــــ
 الم تريات العمومية بموج  قانو  م افحة الفسا . 

اإل ـــــــار اليـــــــانون  الحـــــــال   2015أيلول/ســـــــبتمبر  16المـــــــ ر   247-15ويحـــــــد  المرســـــــوس الرئاســـــــ  رقـــــــم 
للم ــــــــتريات العموميــــــــة. ويصــــــــ  يــــــــ ا المرســــــــوس أنــــــــواع الم ــــــــتريات و رائــــــــ   رســــــــا  العيــــــــو ، و ــــــــرو  
الوصـــــــــــول، والضـــــــــــواب  الداخليـــــــــــة والخارجيـــــــــــة، وســـــــــــب  االنتصـــــــــــاف. وعيـــــــــــو  األ ـــــــــــمال أو التوريـــــــــــدات 

ــا التيديريـــــــة  ــو   ينـــــــار وعيـــــــو  الدراســـــــات أو الخـــــــدمات التـــــــ   12العموميـــــــة التـــــــ  ال تتجـــــــاوز قيمتهـــــ مليـــــ
ــة  ال ــا التيديريـــــ ــا  ذا كانـــــــ   6تتجـــــــاوز قيمتهـــــ ــوم . أمـــــ ــرا ات ا ـــــــترا  عمـــــ ــار ال تتطلـــــــ   جـــــ ماليـــــــين  ينـــــ

قيمــــــة العيــــــد تتجــــــاوز الحــــــدين المــــــ كورين، فتوجــــــه الــــــدعوة  لــــــ  الم ــــــاركة فــــــ  مناقصــــــة. والــــــ  جانــــــ  
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 لــــــــ  العــــــــرو  المفتــــــــوك، يــــــــن  المرســــــــوس أعضــــــــا علــــــــ   جــــــــرا ات ب ــــــــ    لــــــــ  عــــــــرو  محــــــــدو ، 
ــدعوة  لـــــ  ــد ة  تيتصـــــر فيـــــه الـــ ــايير محـــ ــ يا  نـــــا  علـــــ  معـــ ــحين الـــــ ين اختيـــــروا مســـ ــاركة علـــــ  المر ـــ الم ـــ

فـــــــ  المواصـــــــفات المحـــــــد ة، ومســـــــابيات تنافســـــــية ب ـــــــ   م ـــــــاري  تتســـــــم بجوانـــــــ  تينيـــــــة أو اقتصـــــــا عة أو 
جماليــــــــة أو فنيـــــــــة خاصـــــــــة. ويجـــــــــ   خطــــــــار ميـــــــــدم  العطـــــــــا ات الـــــــــ ين لــــــــم عفـــــــــوزوا بـــــــــالعيو   نتيجـــــــــة 

 للجنة المختصة بالمناقصة ذات الصلة ف  غضو  ع رة أعاس.المناقصة ويم نهم الطعن أماس ا

وتعمـــــــ  الجزائـــــــر علـــــــ  اســـــــتحداة نظـــــــاس لال ـــــــترا  اإلل ترونـــــــ  ســـــــوف عســـــــاعد علـــــــ  ت ســـــــي  عمليـــــــات 
 التوريد وزيا ة ال فافية م  تيلي  فر  الفسا .

علـــــ  ثــــــالة مراحــــــ ،    1984تموز/يوليــــــه    7المــــــ ر     17-84وت عـــــد ميزانيــــــة الدولــــــة وفيـــــا ألح ــــــاس اليــــــانو  رقـــــم  
تضـــــ  وزارة الماليــــــة فــــــ  أول مرحلــــــة منهــــــا م ــــــروع قــــــانو  مــــــال  )م ــــــروع قــــــانو  الماليــــــة( ع ــــــف  بمــــــ كرة مــــــن  

ــوز  ــد الــــ ــة، ت عــــ ــة السانيــــ ــ  المرحلــــ ــة، وفــــ ــات المزمعــــ ــن النفيــــ ــة عــــ ــة للماليــــ ــية العامــــ ــة.  المفت ــــ ــات الميزانيــــ ارات ميترحــــ
ــها   ــالس وزاريــــــة م ــــــتركة يترأســــ ــار مجــــ ــ   فــــــ    ــــ ــ ا ال ــــ ــة السالســــــة، فتجــــــرد مناق ــــــات فــــــ  يــــ ــا فــــــ  المرحلــــ أمــــ

ــ   المناق ـــــــات. وامجـــــــر  أ  يوافـــــــ    ــائج يـــــ ـــــــ  نتـــــ المجلـــــــس ال ـــــــعب  الـــــــو ن  )المرفـــــــة  رئـــــــيس الـــــــوزرا ، وت لخل
ــا مــــــن البرلمــــــا (.  األولــــــ  مــــــن البرلمــــــا ( علــــــ  الم ــــــروع، ع عــــــر  علــــــ  مجلــــــس األمــــــة )ا  وتبــــــى  لمرفــــــة العليــــ

ــة فـــــ  كـــــال المجلســـــين م ا ـــــرة علـــــ  قنـــــاة تلفزيونيـــــة عموميـــــة. وال توجـــــد   المناق ـــــات حـــــول م ـــــروع قـــــانو  الماليـــ
ــا    ــة،  أد  حاليــــ ــة الو نيــــ ــروع الميزانيــــ ــ  م ــــ ــ  علــــ ــة للتعليــــ ــر الح وميــــ ــة أو غيــــ ــة العموميــــ ــات المعنيــــ ــة للجهــــ فرصــــ

 ه له ا المر  عل  مستوى البلدعات. وا  كا  يناز م روع تجريب  عجرد القياس ب 

ســـــــــيما  لمحاســـــــــ ة العموميـــــــــة، واللوتخضـــــــــ   جـــــــــرا ات تنفيـــــــــ  الميزانيـــــــــة ل  ـــــــــار الت ـــــــــريع  والتنظيمـــــــــ  
ب ــــــــــــ   المحاســــــــــــ ة العموميــــــــــــة. ومجلــــــــــــس  1990آب/أغســــــــــــطس  15المــــــــــــ ر   21-90اليــــــــــــانو  رقــــــــــــم 
 ولو  عـــــــــن مراجعـــــــــة للماليـــــــــة والمفت ـــــــــيات العامـــــــــة لـــــــــدى الـــــــــوزارات مـســــــــ  العامـــــــــةفت ـــــــــية المحاســـــــــ ة والم

 عن الجوان  االقتصا عة والمالية والمحاسبية.  تحريات الحسابات واجرا   راسات و 

ــة، و  ــ ة العموميــــ ــانو  المحاســــ ــة ليــــ ــبية العموميــــ ــدفاتر والســــــجالت المحاســــ ــائ  والــــ ــ  الوثــــ ــاس حفــــ ــ  نظــــ يخضــــ
مهمـــــــــة الـــــــــو ن . و ب ـــــــــ   األر ـــــــــي   1988كـــــــــانو  السان /ينـــــــــاير  26المـــــــــ ر   09-88واليــــــــانو  رقـــــــــم 

ســـــــــيما المو فــــــــــو   ، والهافـــــــــ  الميـــــــــاس األول مســـــــــ ولية مـــــــــن عســـــــــتعمل  حفـــــــــ  الوثـــــــــائ  وصـــــــــونها يـــــــــ 
، الــــــ ين يتحملــــــو  مســــــ ولية االحتفــــــا  باإلعصــــــاالت المتصــــــلة هــــــاوالمحاســــــبو  المــــــ ذو  لهــــــم بالتعامــــــ  مع

 رســـــــال ســـــــنوات. ويجـــــــ   10بعمليـــــــات اإل ارة  لـــــــ  أ  تيـــــــدس  لـــــــ  يياـــــــات مراجعـــــــة الحســـــــابات أو لمـــــــدة 
 الوثائ  الت  تنطود عل  أيمية و نية أو قيمة خاصة  ل  األر ي  الو ن .

  
  (13و 10  الغ النا   م اركة المجتم  )الما تا    

ــا ة   ــ  المـــ ــات م ـــــر  فـــ ــ  المعلومـــ ــول  لـــ ــ  الوصـــ ــ  فـــ ــد     51   الحـــ ــانو  عحـــ ــروع قـــ ــد م ـــ ــد أعـــ ــتور. وقـــ ــن الدســـ مـــ
ــرا ات  لمعلومـــــــات والوثـــــــائ  واإلحصـــــــا ات وتـــــــداولها علـــــــ   الواجـــــــ  ات اعهـــــــا مـــــــن أجـــــــ  الحصـــــــول علـــــــ  ا   اإلجـــــ

المــــــأل. ويهــــــدف الم ــــــروع  لـــــــ  تحديــــــد ال ــــــرو  التــــــ  عم ـــــــن فــــــ   لهــــــا ممارســــــة الحـــــــ  فــــــ  الحصــــــول علـــــــ   
 .  المير  خصوصيات المعلومات والوثائ  واإلحصا ات وتداولها عل  المأل م  احتراس 

ــا   ــيم وا ارة أعمالهـــــ ــ  ية رســـــــمية لن ـــــــر معلومـــــــات عـــــــن تنظـــــ وتســـــــتخدس الم سســـــــات والهياـــــــات العموميـــــــة مواقـــــــ   ـــــ
وأن ـــــطتها. وت ن ـــــر كـــــ  اليـــــوانين واللـــــوائة التنظيميـــــة فـــــ  الجريـــــدة الرســـــمية وعلـــــ  الموقـــــ  ال ـــــ    لألمانـــــة العامـــــة  

. والعمـــــــ  جـــــــار علـــــــ   عـــــــدا  م ـــــــروع قـــــــانو  ب ـــــــ   الح ومـــــــة اإلل ترونيـــــــة  (https://www.joradp.dz)للح ومـــــــة  
 العمومية.  من أج  تحسين ال فافية ف  أن طة الح ومة والهياات 

https://www.joradp.dz/
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ــان /نوفمبر  16وفـــــــ   ، أن ـــــــ ت الح ومـــــــة لجنـــــــة توجيهيـــــــة و نيـــــــة مـــــــن أجـــــــ  ت ســـــــي  2014ت ـــــــرين الســـــ
اإلجــــــرا ات اإل اريــــــة وأرســــــل  مــــــ كرة منهجيــــــة  لــــــ  جميــــــ  اإل ارات الوزاريــــــة لالستر ــــــا   هــــــا فــــــ   عــــــدا  

 خط  قطادية سنوية لت سي  اإلجرا ات. 

ــار    ــو  وت مــــ ــ  مســــــتوى    حيــــ ــا  وعلــــ ــ  البرلمــــ ــ  غرفتــــ ــو ن  فــــ ــتوى الــــ ــ  علــــــ  المســــ ــالل التمسيــــ ــن خــــ ــة مــــ الموا نــــ
ــد   ــا  مياعــــ ــ  البرلمــــ ــة، وت خصــــــ  فــــــ  غرفتــــ ــعبية الوالئيــــ ــالس ال ــــ ــة والمجــــ ــعبية البلدعــــ ــالس ال ــــ ــ  المجــــ ــ  فــــ المحلــــ
للجمهــــــور العــــــاس ولوســــــائ  اإلعــــــالس مــــــن أجــــــ   ذاعــــــة وقــــــائ  الجلســــــات. وينــــــاز م ــــــروع قــــــانو  ب ــــــ   الم ــــــاركة  

 العامة يهدف  ل  ت جي  الموا نين عل  الم اركة ف  بحى المسائ  المهمة ألحيائهم والدعاتهم. 

وقامــــــ  الهياــــــة الو نيــــــة للوقاعــــــة مــــــن الفســــــا  وم افحتــــــه، بالتنســــــي  مــــــ  وزارة الماليــــــة، باســــــتهالل  راســــــة 
ــاس  ــائر الســـــلطات الو نـيــــ  2017فـــــ  عـــ ــريبية والجمـــــارز وســـ ــا  لـــــدى الســـــلطات الضـــ ــن مخـــــا ر الفســـ ة، عـــ

ــج مبــــــدئ  إل ارة  ــرك نهــــ ــة، اقت ــــ ــ   الدراســــ ــة لهــــ ــا. ونتيجــــ ــا وخطورتهــــ ــا لتواتريــــ ــا ر وفيــــ ــا المخــــ ــنف  فيهــــ وصــــ
 عمليات تنفي  اإلجرا ات الوقائية، ومن الميرر تمديد العم   ه ا النهج لي م  مجاالت أخرى. 

 افحـــــــة و ـــــــارز ممسلـــــــو المجتمـــــــ  المـــــــدن  بـــــــ  وار رئيســـــــية فـــــــ  وضـــــــ  وتنفيـــــــ  االســـــــتراتيجية الو نيـــــــة لم
. ونظمــــــ  حمــــــالت  عالميــــــة لتوديــــــة الجمهــــــور وإل ــــــرا ه فــــــ  العمــــــ  علــــــ  2024-2020الفســــــا  للفتــــــرة 

ــة الفســـــــا . وأقيمـــــــ  عـــــــدة خطـــــــو   ــ  ية  اتصـــــــالم افحـــــ  الســـــــماك ألفـــــــرا أجـــــــ  مـــــــن م ا ـــــــر ومواقـــــــ   ـــــ
 الجمهور باإل الغ عن جرائم الفسا ، بما ع م  عدس ال    عن يوية المبلؤرا.

  
  (12ما ة اليطاع الخا  )ال  

ت ـــــــــرين  25المـــــــــ ر   11-07تعزيـــــــــزا لل ـــــــــفافية والنزايـــــــــة فـــــــــ  اليطـــــــــاع الخـــــــــا ، يلـــــــــزس اليـــــــــانو  رقـــــــــم 
ــان /نوفمبر  ــاس محاســـــــــب  عســـــــــتند  لـــــــــ   2007الســـــــ ــات أخـــــــــرى باعتمـــــــــا  نظـــــــ ال ـــــــــركات الخاصـــــــــة وكيانـــــــ

ــة تفــــــ  با ــــــترا ات  ــايير  وليــــ ــاسمعــــ ــة.  االنتظــــ ــات المعالجــــ ــفافية فــــــ  عــــــر  وا ــــــالغ البيانــــ ــة وال ــــ واألمانــــ
ركات الخاصـــــة ملزمـــــة ب عــــــدا   يانـــــات ماليـــــة ســـــنوية وفيــــــا لطـــــاب  ال ـــــركة وأحوالهـــــا الماليــــــة  مـــــا أ  الـ ــــ 

مــــــن قــــــانو  م افحــــــة الفســــــا  تــــــن  علــــــ  تعزيــــــز التعــــــاو   ــــــين  13مــــــن المــــــا ة  1واالقتصــــــا عة. والفيــــــرة 
 سيما من أج  م افحة غس  األموال. سلطات  نفاذ اليانو  وال يانات الخاصة وال

مــــــن اليـــــانو  المن ـــــعت الخاصـــــة  لــــــ  وضـــــ  صـــــ وز، ت ـــــم  معــــــايير  13لمـــــا ة مـــــن ا 2وتـــــدعو الفيـــــرة 
المصــــــالة والت ـــــجي  علــــــ  تطبيـــــ  الممارســــــات التجاريـــــة الجيــــــدة فــــــ   تضـــــاربللســـــلوز، مــــــن أجـــــ  منــــــ  

 عالقات ك  منها م  األخرى وك ل  ف  عالقاتها التعاقدعة م  الدولة.

ين والطبيعيـــــــــين الم ـــــــــاركين فـــــــــ   ن ـــــــــائها  الخاصـــــــــة يويـــــــــة األ ـــــــــخا  االعت ـــــــــاري   ال ـــــــــركات ويجـــــــــ  أ  تحـــــــــد   
وا ارتهــــــا وتســــــجلهم فــــــ  المركــــــز الــــــو ن  للســــــج  التجــــــارد. وقــــــد حــــــد  اليــــــانو  التجــــــارد فــــــ  يــــــ ا ال ــــــ     ــــــارا  

   فيه.  عاما ال ععترف  ال باأل خا  المسجلين ف  السج  التجارد أو ال ركات المسجلة 

 ب جرا  عمليات مراجعة  اخلية للحسابات. قانوناوال ركات الخاصة غير ملزمة 

والمعــــــايير واإلجــــــرا ات المحاســــــبية المســــــتخدمة فــــــ  الجزائــــــر يــــــ  معــــــايير واجــــــرا ات النظــــــاس المحاســــــب  
ــانو   ــاس  2007ت ـــــــــرين الســـــــــان /نوفمبر  25المـــــــــ ر   11-07 رقـــــــــمالمـــــــــال  الجزائـــــــــرد )اليـــــــ ب ـــــــــ   النظـــــــ

، الــــــ د يلــــــزس كيانــــــات اليطــــــاع الخــــــا  باالحتفــــــا  بحســــــابات، رينــــــا ب ح ــــــاس محــــــد ة المحاســــــب  المــــــال (
 سنوات. 10ب    المن عت الصميرة. ويج  االحتفا  بالسجالت المحاسبية لمدة 
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ــا ة   ــ   المـــــ ــالة، فـــــ ــارب المصـــــ ــة  تضـــــ ــد الخاصـــــ ــ  باليواعـــــ ــا يتعلـــــ ــم    7وفيمـــــ ــانو  رقـــــ ــن اليـــــ   21المـــــــ ر     11-90مـــــ
العمــــــــ  تمنــــــــ  المــــــــو فين مــــــــن أ  ت ــــــــو  لهــــــــم مصــــــــالة م ا ــــــــرة أو غيــــــــر  ب ــــــــ   عالقــــــــات    1990نيســــــــا /أ ري   

ــاملين   ــاول  ال ـــــا ن العـــ ــة لـــــرب العمـــــ  أو التـــــ  يـــــ  مـــــن زاائنـــــه أو ميـــ م ا ـــــرة فـــــ  ال ـــــركات أو المن ـــــعت المنافســـ
ــا ه.   ــن منافســــــة رب العمــــــ  فــــــ  قطــــــاع ن ــــ ــنعهم مــــ ــا تمــــ ــا لــــــم يوافــــــ  رب العمــــــ  علــــــ  غيــــــر ذلــــــ ، كمــــ معــــــه مــــ

ب ــــــــ   حــــــــاالت التنــــــــاف  وااللتزامــــــــات الخاصــــــــة  ــــــــ عم    2007آذار/مــــــــار     1  المــــــــ ر    01-07واألمــــــــر رقــــــــم  
المناصـــــ  والو ــــــائ  يـــــور  ح مــــــا م ــــــا ها عمنـــــ  المــــــو فين العمــــــوميين، ويـــــم فــــــ  الخدمــــــة، مـــــن أ  ت ــــــو  لهــــــم،  
يــــــم أنفســـــــهم أو مـــــــن خـــــــالل وســـــــي ،  اخـــــــ  البلـــــــد أو خارجـــــــه، مصـــــــالة فـــــــ  ال ـــــــركات أو الهياـــــــات التـــــــ  تولـــــــوا  

ــا عيـــــــدا أو مراقبتهـــــــا أو اإل ـــــــرا  ــ ا   ف عليهـــــــا أو أ رمـــــــوا معهـــــ ــفية معهـــــــا. ويظـــــــ  يـــــ ــا بعيـــــــة عيـــــــد صـــــ أصـــــــدروا رأعـــــ
 المو  .  الحظر قائما لمدة سنتين من تاريخ انتها  خدمة 

مــــــــن الــــــــدخ  الخاضــــــــ  للضــــــــري ة  َرَ ــــــــاَوى وال تحظــــــــر الجزائــــــــر صــــــــراحة اقتطــــــــاع النفيــــــــات التــــــــ  تمســــــــ  
 من قانو  المالية(. 141 )الما ة

  
  (14األموال )الما ة تدا ير من  غس  

ــانو  رقـــــــم   ــاس األول مـــــــن اليـــــ ــانون  لم افحـــــــة غســـــــ  األمـــــــوال فـــــــ  الجزائـــــــر فـــــــ  الميـــــ ــاس اليـــــ   01-05يتـــــــ ل  النظـــــ
  2012فبراير  /  ـــــــــــ ا    13المــــــــــ ر     02-12بصــــــــــيمته المعدلـــــــــــة بــــــــــاألمر رقــــــــــم    2005 ــــــــــ ا /فبراير    6المــــــــــ ر   

ــم   ــانو  رقــــ ــ ر     06-15واليــــ ــ ا /فبراير    15المــــ ــ      2015 ــــ ــة ـمـــــ ب ــــ ــاب  الوقاعــــ ــ  اإلريــــ ــوال وتمويــــ ــيم األمــــ ن تبيــــ
)قـــــــانو  م افحـــــــة غســـــــ  األمـــــــوال(  واإلر ـــــــا ات التـــــــ  أصـــــــدرتها خليـــــــة معالجـــــــة االســـــــتعالس المـــــــال     وم افحتهمــــــا 

مــــــن قــــــانو  م افحــــــة غســــــ  األمــــــوال  ونظــــــم وتوجيهــــــات    5م ــــــررا    10)وحــــــدة االســــــتخ ارات الماليــــــة( وفيــــــا للمــــــا ة  
ــيم عمليــــــــات ا  ــا   نــــــــ  الجزائــــــــر المركــــــــزد ولجنــــــــة تنظــــــ ــائر الســــــــلطات الرقا يــــــــة، بمــــــــا فيهــــــ لبورصــــــــة ومراقبتهــــــــا وســــــ

 السلطات المس ولة عن المصارف والخدمات البريدعة و ركات التامين والم سسات والمهن غير المالية. 

واالمتســــــال لمتطل ــــــات م افحــــــة غســــــ  األمــــــوال يوجــــــ  علــــــ  كــــــ  الم سســــــات الماليــــــة وعلــــــ  الم سســــــات والمهــــــن  
تطبــــــ  نظمــــــا  اخليــــــة لم افحــــــة غســــــ  األمــــــوال ت ــــــم  تحديــــــد يويــــــة الزاــــــائن والمــــــالز  غيــــــر الماليــــــة المســــــماة أ   

ــاة   ــززة لمراعـــــــ ــدا ير معـــــــ ــ  تـــــــ ــتمرار المعـــــــــامالت وأ  تطبـــــــ ــد باســـــــ ــين( وأ  ترصـــــــ ــتفيدين الحقيييـــــــ ــتفيدين )المســـــــ المســـــــ
الحــــــر  الواجـــــــ  مـــــــ  الزاـــــــائن ذود المخـــــــا ر العاليـــــــة والحســـــــابات والمعـــــــامالت ذات المخـــــــا ر العاليـــــــة، وحفـــــــ   

 أ نا (.   52الت واإل الغ عن المعامالت الم بوية )انظر المناق ة الوار ة ف    ار الما ة السج 

ــاس   ــانو  وأح ـــــــــ ــة    قـــــــــ ــزد الم رخـــــــــ ــ  المركـــــــــ ــة للبنـــــــــ ــوال والم ـــــــــــا   التوجيهيـــــــــ ــ  األمـــــــــ ــة غســـــــــ كـــــــــــانو     23م افحـــــــــ
ــمبر   ــات    2015األول/ عســــ ــائر ال يانــــ ــارف وســــ ــات المصــــ ــ   مناســــــ  التزامــــ ــ  ب ــــ ــة تمطــــ ــويالت البرقيــــ ــ   التحــــ ب ــــ

ــن أ   ع  ــد مــــ ــ   تت  ــــ ــة بــــ ــة الم سســــــات الماليــــ ــا   التوجيهيــــ ــ   الم ــــ ــزس يــــ ــويالت البرقيــــــة. وتلــــ ــ  التحــــ ــ  مــــ ــد التعامــــ نــــ
التحـــــويالت البرقيــــــة المرســـــلة  لــــــ  الخـــــارد والــــــوار ة  لـــــ  الــــــداخ  التـــــ  تتجــــــاوز قيمتهـــــا ألــــــ   والر أو ألـــــ  يــــــورو  

 والمستفيد منه. التحوي   من ئ   أو ما ععا ل ذل  بالعمالت األخرى م فوعة بمعلومات عن 

والســــــلطات الرقا يـــــــة المعنيـــــــة بم افحـــــــة غســـــــ  األمـــــــوال يــــــ  مجلـــــــس النيـــــــد واليـــــــر  واللجنـــــــة المصـــــــرفية ولجنـــــــة  
  االتحـــــــا  الــــــو ن  لمنظمــــــات المحـــــــامين عمليــــــات البورصـــــــة ومراقبتهــــــا ولجنــــــة اإل ـــــــراف علــــــ  الت مينــــــات و   تنظــــــيم 

للجنــــــــة المصــــــــرفية، ومنهــــــــا الم سســــــــات  وغرفــــــــة المــــــــوثيين الو نيــــــــة. أمــــــــا ال يانــــــــات التــــــــ  ال تخضــــــــ  إل ــــــــراف ا 
 والمهن غير المالية، فال تحظ  ب  راف كاف ألغرا  م افحة غس  األموال. 

وينـــــاز عمليـــــة و نيـــــة قيـــــد التحضـــــير لتييـــــيم مخـــــا ر غســـــ  األمـــــوال. ويجـــــرد  عـــــدا  قـــــرار ب ن ـــــا  لجنـــــة 
 لتيييم المخا ر. المستوى رفيعة 
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. ويــــــ  2004واـــــدأت عملهـــــا فـــــ  عـــــاس  2002المـــــال  فـــــ  عـــــاس  خليـــــة معالجـــــة االســـــتعالسوقـــــد أ ن ـــــا  
المتعليــــــة باألن ــــــطة الم ـــــبوية وتحللهــــــا، ثــــــم تحيــــــ  نتـــــائج تحليالتهــــــا  لــــــ  النائــــــ  العــــــاس.  التيــــــاريرتتســـــلم 

 .2013 ل  مجموعة  عممون  ف  عاس  الخلية وقد انضم  

ــا الرقا يـــــة المعنيـــــة بم افحـــــة غســـــ  األمـــــوال مـــــ  ســـــلطات  نـفــــ  الســـــلطاتوتتعـــــاو   اذ اليـــــانو  وتت ـــــا ل معهـــ
ــ   ــن أجـــ ــاة اتصـــــال مـــ ــا قضـــ ــارت الجزائـــــر وفرنســـ ــدول . وقـــــد أعـــ ــداخل  والـــ المعلومـــــات علـــــ  الصـــــعيدين الـــ

 تيسير ت ا ل المساعدة اليانونية  ين البلدين.

واعتمــــــــدت الجزائــــــــر نظامــــــــا يلــــــــزس المســــــــافرين منهــــــــا واليهــــــــا، عنــــــــد الــــــــدخول والممــــــــا رة، بالتصــــــــرية بمــــــــا 
يـــــورو أو أ ســـــر أو مـــــا ععـــــا ل  5 000ا  ماليـــــة لحاملهـــــا  ذا كانـــــ  قيمتهـــــا تبلـــــا عحملونـــــه مـــــن نيـــــو  وأور 

مــــــــن  119والمــــــــا ة  2016المــــــــ ر   02-16ذلــــــــ  مــــــــن العمــــــــالت األخــــــــرى )نظــــــــاس  نــــــــ  الجزائــــــــر رقــــــــم 
 ال علـــــــــ   2020مـــــــــن قــــــــانو  الماليـــــــــة لســـــــــنة  119(. وال تنطبــــــــ  المـــــــــا ة 2020قــــــــانو  الماليـــــــــة لســـــــــنة 

 ألجنبية بالنظر  ل  أ   رسال العمالت ممنوع.المسافرين األجان  والعمالت ا

وفــــــ  حــــــال عــــــدس التصــــــرية  تلــــــ  األمــــــوال أو تيــــــدعم تصــــــرية كــــــاذب ب ــــــ نها، ال تطبــــــ  ســــــوى العيواــــــات الميــــــررة  
ــيم الخاصــــــين بصــــــرف العمــــــالت األجنبيــــــة وحركــــــة ر و  األمــــــوال )  ــاس الت ــــــري  والتنظــــ ــا ة ب ــــــ   انتهــــــاز أح ــــ   المــــ

 (. 1996لسنة   22-96  ر عن وزارة المالية المعدؤرل لألمر رقم الصا  03-10م ررا من األمر رقم    1

وتظهـــــر تيـــــارير المتابعـــــة الميدمـــــة  لـــــ  مجموعـــــة العمـــــ  المـــــال  لمنطيـــــة ال ـــــر  األوســـــ  و ـــــمال أفريقيـــــا 
، 2010أ  الجزائــــــر قـــــــد ســـــــدت ال سيـــــــر مــــــن السمـــــــرات التـــــــ  حـــــــد ت فــــــ  تيريـــــــر التييـــــــيم المت ـــــــا ل لعـــــــاس 

 الوقائية والرقا ية. بالتدا يرف  ذل  السمرات المتعلية  بما

ــ   ــدول  علـــــ  م افحـــــة غســـ ــز التعـــــاو  اإلقليمـــــ  والـــ وتســـــايم الجزائـــــر مســـــايمة ن ـــــطة فـــــ  تطـــــوير وتعزيـــ
ــال  لمنطيـــــة ال ـــــر  األوســـــ  و ـــــمال  األمـــــوال، وال ســـــيما مـــــن خـــــالل م ـــــاركتها فـــــ  مجموعـــــة العمـــــ  المـــ

 أفريقيا ومجموعة  عممون .

  
  تجارب الناجحة والممارسات الجي ِّدةال -2-2 

قيـــــاس الهياــــــة الو نيــــــة للوقاعــــــة مــــــن الفســــــا  وم افحتـــــه ب عــــــدا  قائمــــــة بالو ــــــائ  العموميــــــة التــــــ   • 
 (.7تعتبر عرضة  وجه خا  للفسا  )الما ة 

ــتيب  مناصـــــــ    •   ــ  المســـــ ــ ين ســـــــوف يتولـــــــو  فـــــ ــتهدف تـــــــدري  األ ـــــــخا  الـــــ ــة تســـــ ــرامج تدريبيـــــ ــ   ـــــ تنفيـــــ
 (.  7 والقيا ة عل  سب  الوقاعة من الفسا  والتعرف عل  أ ي  أسالي ه )الما ة اإل ارة  

 وضــــــــ   ليــــــــ   ر ــــــــا د منهجــــــــ  لتييــــــــيم ال ــــــــفافية  2017قيــــــــاس مجلــــــــس المحاســــــــ ة فــــــــ  عــــــــاس  • 
 (.9والمسا لة ف    ارة الميزانية وتطبي   ر ا ات الدلي  )الما ة 

يــــــــدعم خــــــــدمات باالتصــــــــال الحاســــــــوا  األولويــــــــة التــــــــ  تعطيهــــــــا الســــــــلطات الو نيــــــــة لوضــــــــ  وت  • 
ــيلة لت ســـــــي  اإلجـــــــرا ات اإل اريـــــــة  ــا ع ـــــــم  خـــــــدمات للم ـــــــتريات العموميـــــــة، كوســـــ الم ا ـــــــر، بمـــــ

 (.10والتوس  ف  توفير الخدمات والحد من فر  الفسا  )الما ة 
ــايمة الجزائـــــــر الن ـــــــطة فـــــــ  تطـــــــوير وتعزيـــــــز التعـــــــاو  اإلقليمـــــــ  والـــــــدول  علـــــــ  م افحـــــــة غســـــــ    •   مســـــ

ســـــيما مـــــن خـــــالل م ـــــاركتها فـــــ  مجموعـــــة العمـــــ  المـــــال  لمنطيـــــة ال ـــــر  األوســـــ  و ـــــمال  األمـــــوال، وال 
 (. 14 أفريقيا ومجموعة  عممون  ومن خالل  عارة قضاة االتصال )الما ة 
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يات التي تواجه التنفيذ -2-3    التحد ِّ
 بما يل : ت وَص  الجزائر

ــا   •  ــت مال واعتمــــ ــوات الســــ ــاذ خطــــ ــلة اتخــــ ــا  مواصــــ ــة الفســــ ــدة لم افحــــ ــة الجديــــ ــتراتيجية الو نيــــ االســــ
 (.5، بما ع م  آليتها ال املة للرصد والتيييم واإل راف )الما ة 2024-2020للفترة 

ــ ة الختيــــــــار المــــــــو فين ب ــــــــ   الو ــــــــائ   •  ــلة اتخــــــــاذ خطــــــــوات لوضــــــــ   جــــــــرا ات مناســــــ مواصــــــ
ــد ة ل ــة المحــــ ــا  وفــــــ  اليائمــــ ــا  للفســــ ــه خــــ ــة  وجــــ ــر عرضــــ ــة التــــــ  تعتبــــ ــائ  العموميــــ تلــــــ  الو ــــ

 (.7وتوفير التدري  لهم )الما ة 
ــانحين الـــــ ين  •  ــفافية ب ـــــ   المـــ ــد الهويـــــة وال ـــ ــز  جـــــرا ات تحديـــ ــاذ خطـــــوات لتعزيـــ ــر فـــــ  اتخـــ النظـــ

 (.7عمولو  المر حين ف  االنتخابات واألحزاب السياسية )الما ة 
مــــــدنيين مواصــــــلة اتخــــــاذ خطــــــوات لوضــــــ  وتطبيــــــ  مدونــــــة قواعــــــد أخالقيــــــة و نيــــــة للمــــــو فين ال • 

 (.8)الما ة 
النظـــــــــر فـــــــــ  وضـــــــــ  تـــــــــدا ير ونظـــــــــم لتم ـــــــــين المـــــــــو فين العمـــــــــوميين مـــــــــن   ـــــــــالغ الســـــــــلطات  • 

المختصـــــــة بجـــــــرائم الفســـــــا  التـــــــ  ععلمـــــــو   هـــــــا مـــــــن خـــــــالل ممارســـــــتهم لواج ـــــــاتهم، بمـــــــا ع ـــــــم  
 (.8تدا ير لضما  توفير الحماعة ال افية لهم من أد محاولة لالنتياس )الما ة 

ــاس وتنفيـــــــ  النظـــــــاس اإلل ترونـــــــ  للم ـــــــتريات العموميـــــــة مواصـــــــلة اتخـــــــاذ ال •  خطـــــــوات الالزمـــــــة إلتمـــــ
 (.9من أج  تعزيز ال فافية والمنافسة والمعايير الموضودية ف  صن  اليرار )الما ة 

ــول  لـــــ  المعلومـــــات  •  ــوات إلتمـــــاس واعتمـــــا  م ـــــروع اليـــــانو  المتعلـــــ  بالوصـــ ــلة اتخـــــاذ خطـــ مواصـــ
 (.10م الخدمات العمومية )الما ة العمومية وم روع قانو  رقمنة تيدع 

النظــــــر فــــــ  اتخــــــاذ خطــــــوات لتعزيــــــز ال ــــــفافية ب ــــــ   تحديــــــد يويــــــة األ ــــــخا  االعت ــــــاريين والطبيعيــــــين   •  
 (. 12الم اركين ف   ن ا  وا ارة ال يانات الخاصة )أد المال ين المنتفعين( )الما ة 

الـــــــدخ  الخاضــــــــ   مـــــــن َرَ ـــــــاَوى الـــــــن  صـــــــراحة علـــــــ  حظــــــــر اقتطـــــــاع النفيـــــــات التـــــــ  تمســــــــ   • 
 (.12من الما ة  4للضري ة )الفيرة 

النظـــــر فـــــ  اتخـــــاذ خطـــــوات مناســـــ ة لتعزيـــــز الم ـــــاركة العامـــــة فـــــ  عمليـــــات صـــــن  اليـــــرار، بمـــــا  • 
 (.13و 9ع م  الم اركة خالل اعتما  الميزانية الو نية )الما تا  

ــانو  المتعلـــــــ  بالدعمير  •  ــا  م ـــــــروع اليـــــ ــاس واعتمـــــ ــلة اتخـــــــاذ خطـــــــوات إلتمـــــ ــاركية مواصـــــ ا يـــــــة الت ـــــ
 (.13والحوكمة المحلية وم اركة الموا نين )الما ة 

ــاإل الغ  •  ــة بــــ ــات الملزمــــ ــ  ال يانــــ ــاف  علــــــ  جميــــ ــة اإل ــــــراف ال ــــ ــة لممارســــ ــدا ير الالزمــــ ــاذ التــــ اتخــــ
ــوال، وال ــ  األمــــــ ــة غســــــ ــرا  م افحــــــ ــبوية ألغــــــ ــامالت الم ــــــ ــن المعــــــ ــ   عــــــ ــات التــــــ ــيما ال يانــــــ ســــــ

 (.14)أ( من الما ة  1المصرفية )الفيرة تخض  إل راف اللجنة  ال
ت  ـــــــجل  الجزائـــــــر علـــــــ  مواصـــــــلة جهو يـــــــا الراميـــــــة  لـــــــ   تمـــــــاس وتنفيـــــــ  عمليـــــــة تييـــــــيم المخـــــــا ر  • 

 (.14( )أ( من الما ة 1عل  الصعيد الو ن  )الفيرة 
ــرية بـــــاألموال  •  ــ  نظـــــاس التصـــ ــرز فـــــ  تنفيـــ ــدديم التيـــــدس المحـــ ــجل  الجزائـــــر علـــــ  اســـــتعرا  وتـــ ت  ـــ

 من االتفاقية. 14من الما ة  2للفيرة وفيا 
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  الفصل الخامس: استرداد الموجودات -3 
  مالحظات على تنفيذ المواد قيد االستعراض -3-1 
  (59و 56و 51 ح م عاس  التعاو  الخا   االتفاقات والترتي ات السنائية والمتعد ة األ راف )الموا   

مـــــــن ال ـــــــاب الخـــــــامس( للتعـــــــاو   70-57خ صـــــــ  فصـــــــ  كامـــــــ  مـــــــن قـــــــانو  م افحـــــــة الفســـــــا  )المـــــــوا  
 عستنسخ  ل  حد بعيد أح اس الفص  الخامس من االتفاقية. ويوالدول  واستر ا  الموجو ات، 

ــوال   ــانو  م افحـــــة غســـــ  األمـــ ــانو  اإلجـــــرا ات الجنائيـــــة وقـــ ــا  وقـــ ــة الفســـ ــانو  م افحـــ ــن قـــ ــاس كـــــ  مـــ وتـــــن  أح ـــ
ــرف  علــــــ    ــ  ذلــــــ ،  ــــ ــافة  لــــ ــر، باإلضــــ ــ . والجزائــــ ــة بالمســــ ــا بالمعاملــــ ــة رينــــ ــة المت ا لــــ ــاعدة اليانونيــــ ــوفير المســــ تــــ

 المت ا لة.  ف  اتفاقات ثنائية معينة تن  عل  توفير أ بر قدر مم ن من المساعدة اليانونية 

وت رســـــــ  الطل ـــــــات عبـــــــر ووزارة العـــــــدل يـــــــ  الســـــــلطة المركزيـــــــة المعنيـــــــة بالمســـــــاعدة اليانونيـــــــة المت ا لـــــــة. 
الينــــــوات الد لوماســــــية  لــــــ  وزارة العــــــدل التــــــ  تحيلهــــــا  لــــــ  الســــــلطات اليضــــــائية المختصــــــة مــــــا لــــــم يوجــــــد 

 اتفا  ثنائ  ين  عل  خالف ذل .

 إلن ا  وكالة متخصصة الستر ا  الموجو ات. قانو  وقد وض  م روع 

عـــــن وجـــــو  معايـــــدة. ونفـــــس  فـــــ  مجـــــال اســـــتر ا  الموجـــــو ات بمـــــم النظـــــر تتعـــــاو  ويم ـــــن للجزائـــــر أ  
ــرا ات  ــم  اإلجــــ ــا ع ــــ ــة، بمــــ ــة الو نيــــ ــرا ات الجنائيــــ ــتخدمة فــــــ  اإلجــــ ــرا ات المســــ ــدا ير واإلجــــ ــة التــــ مجموعــــ
ــيا   ــ  ســــ ــتخداس فــــ ــة لالســــ ــا رتها، متاحــــ ــا ومصــــ ــديا وحجزيــــ ــوال وتجميــــ ــاف األمــــ ــة با ت ــــ ــدا ير المتعليــــ والتــــ

 ر أح اس االتفاقية م ا رة.ي ا التعاو . وف  حال عدس وجو  اتفا  ف  ي ا ال   ، تطب  الجزائ 

وال ت ـــــــتر  الجزائـــــــر لت ـــــــا ل المســـــــاعدة اليانونيـــــــة وجـــــــو  معايـــــــدة. غيـــــــر أنهـــــــا أرســـــــل   ل ـــــــا مـــــــن أجـــــــ  
فيـــــــه االتفاقيـــــــة ك ســـــــا  قـــــــانون . ولـــــــم عســـــــب  للجزائـــــــر قـــــــ  أ  رفضـــــــ   اســـــــتخدم اســـــــتر ا  موجـــــــو ات 

 جو ات.  ل ا يتعل  باستر ا  موجو ات ولم عسب  لها ق  أ  تلي   ل ا ب عا ة مو 

ــا. وقــــــد وقعــــــ   69والمــــــا ة  ــ  ت ــــــا ل المعلومــــــات تليائيــــ ــا  تــــــن   وضــــــوك علــــ ــانو  م افحــــــة الفســــ مــــــن قــــ
ــا  21)وحــــــدة االســــــتخ ارات الماليــــــة(  المــــــال  االســــــتعالسخليــــــة معالجــــــة  مــــــ كرة تفــــــايم ب ــــــ   التعــــــاو ، بمــــ

يـــــــة للتعـــــــاو  اتفاقيـــــــة الريـــــــا  العرا ع ـــــــم  الت ـــــــا ل التليـــــــائ  للمعلومـــــــات، مـــــــ  نظيراتهـــــــا فـــــــ  الخـــــــارد. و 
اليضـــــائ  وســـــائر المعايـــــدات التـــــ  الجزائـــــر  ـــــرف فيهــــــا  هـــــا أح ـــــاس ب ـــــ   التعـــــاو  الخـــــا . وتت ــــــا ل 

 السلطات أعضا المعلومات تليائيا من خالل مجموعة  عممون  واإلنتراول.

وأ رمـــــــ  الجزائـــــــر العديـــــــد مـــــــن اتفاقـــــــات التعـــــــاو  السنائيـــــــة والمتعـــــــد ة األ ـــــــراف والدوليـــــــة ب ـــــــ   م افحـــــــة 
ــا علـــــــ  النحـــــــو الواجـــــــ   وتعيـــــــ الجريمـــــــة  ــدات المصـــــــد  عليهـــــ المجـــــــرمين وعائـــــــدات الجريمـــــــة. والمعايـــــ

 من الدستور(. 150تسمو عل  اليوانين الو نية )الما ة 

  
 ة من الجريمة  وحدة المعلومات االستخ ارية المالية من  وك    حالة العائدات المت تي  

  (58و 52 )الما تا 
تخضـــــــ  الم سســــــــات الماليـــــــة والم سســــــــات والمهـــــــن غيــــــــر الماليـــــــة اللتزامــــــــات متعليـــــــة بم افحــــــــة غســـــــ  األمــــــــوال  
ــال    ــتعالس المــــ ــة معالجــــــة االســــ ــدرتها خليــــ ــة التــــــ  أصــــ ــا   التوجيهيــــ ــوال والم ــــ ــ  األمــــ ــانو  م افحــــــة غســــ بموجــــــ  قــــ

ــائن مــــــــن أجــــــــ   ــــــــركات  ب ــــــــ      2015نيســــــــا /أ ري     23 تــــــــاريخ   ــ مين ال تــــــــوخ  الحــــــــر  الواجــــــــ  مــــــــ  الزاــــــ   تــــــ
وسماســــــــرة األورا  الماليــــــــة وســــــــائر ال يانــــــــات المبلؤرمــــــــة، بمــــــــا ع ــــــــم  الم سســــــــات والمهــــــــن غيــــــــر الماليــــــــة التــــــــ  ال  
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ــا     ــدا ير تـــــــوخ  الحـــــــر  الواجـــــــ  )الم ـــــ ــاس تطبيـــــــ  تـــــ ــوخ  يـــــــ   األح ـــــ تخضـــــــ  إل ـــــــراف  نـــــــ  الجزائـــــــر. وتتـــــ
ــة والمــــــوا  مــــــن   ع ــــــم  تحديــــــد يويــــــة    مــــــن قــــــانو  م افحــــــة غســــــ  األمــــــوال(، بمــــــا   4م ــــــررا    10 لــــــ     7التوجيهيــــ

الزاــــــــــو  والمالــــــــــ  المنتفــــــــــ ، والرصــــــــــد المســــــــــتمر للمعــــــــــامالت، وتحــــــــــديى البيانــــــــــات  وريــــــــــا وااســــــــــتمرار، وحفــــــــــ   
ــر المـــــا ة   ــنوات، انظـــ ــدة خمـــــس ســـ ــة معالجـــــة    14الســـــجالت )لمـــ ــوال( وا ـــــالغ خليـــ ــ  األمـــ ــانو  م افحـــــة غســـ ــن قـــ مـــ

ــامالت الم ــــــبوية )الما تــــــا    ــتعالس المــــــال  عــــــن المعــــ ــن قــــــانو   20و   19االســــ ــ  األمــــــوال(. كمــــــا  مــــ   م افحــــــة غســــ
ــ ة   ــدا ير مناســــ ــ  تــــ ــوال وتنفيــــ ــ  األمــــ ــا ر غســــ ــيم مخــــ ــتر  تييــــ ــ كورة ت ــــ ــة المــــ ــا   التوجيهيــــ ــانو  والم ــــ ــاس اليــــ أ  أح ــــ

ــ   المخـــــــا ر وتطبيـــــــ  تـــــــدا ير معـــــــززة لتـــــــوخ  الحـــــــر  الواجـــــــ  مـــــــ  الزاـــــــائن  ذود المخـــــــا ر العاليـــــــة    إل ارة يـــــ
العاليـــــــــة، بمـــــــــا ع ـــــــــم  الحســـــــــابات المملوكـــــــــة لأل ـــــــــخا  األجانـــــــــ   والحســـــــــابات والمعـــــــــامالت ذات المخـــــــــا ر  

المعرضـــــــــين سياســـــــــيا لمخـــــــــا ر الفســـــــــا . وال ت ـــــــــم  يـــــــــ   التـــــــــدا ير تحديـــــــــدا األ ـــــــــخا  المحليـــــــــين المعرضـــــــــين  
 سياسيا لمخا ر الفسا  وال أفرا  أسريم وال  ركا يم الميراين. 

 االمتسال.  ا ات مناس ة لعدس من قانو  م افحة غس  األموال عل  جز   34 ل     32وتن  الموا  من  

ب ــــــ   تــــــدا ير تــــــوخ  الحــــــر   2015 ــــــ ا /فبراير  8 نــــــ  الجزائــــــر م ــــــا   توجيهيــــــة فــــــ   أصــــــدروقــــــد 
الواجــــــــ  مــــــــ  الزاــــــــائن مــــــــن أجــــــــ  المصــــــــارف والم سســــــــات الماليــــــــة. وتــــــــوفر يــــــــ   الم ــــــــا   التوجيهيــــــــة 

ــا ر المت  ــم  المخــــــــ ــا ع ــــــــ ــوال، بمــــــــ ــ  األمــــــــ ــا ر غســــــــ ــم   ارة مخــــــــ ــ   نظــــــــ ــلة ب ــــــــ ــات مفصــــــــ ــة تعليمــــــــ عليــــــــ
 بال خصيات والحسابات والمعامالت الت  عج  أ  تول  عناعة خاصة.

ــا ة   ــة الفســــــا  )المــــ ــانو  م افحــــ (  ن ــــــا  المصــــــارف الويميــــــة.  59وتمنــــــ   جــــــرا ات تــــــرخي  المصــــــارف وأح ــــــاس قــــ
المصــــــارف    مــــــ  المصــــــارف مــــــن  قامــــــة عالقــــــات مراســــــلة    2012لســــــنة    03-12ويمنــــــ  نظــــــاس  نــــــ  الجزائــــــر رقــــــم  

 (. 9 الويمية أو المصارف الت  تيدس خدمات مراسلة لمصارف ويمية )الما ة 

الفســــــا  جميــــــ  المــــــو فين العمــــــوميين بالتصــــــرية بمــــــا لــــــديهم مــــــن ممتل ــــــات  اخــــــ  الجزائــــــر    م افحــــــة ويلــــــزس قــــــانو   
تركهــــــا أو    وخارجهـــــا )تيـــــدعم  قـــــرارات ذمـــــة ماليــــــة( وممتل ـــــات أ نـــــائهم اليصـــــر فـــــ   داعــــــة التحـــــاقهم بالخدمـــــة ولـــــدى 

ــا ة معتبــــــرة )المــــــوا    ــا زيــــ ــوال   6-4عنــــــدما تطــــــرأ عليهــــ ــار المــــــو فين )حــــ ــن ال ي ــــــدع  فــــــ  الواقــــــ  ســــــوى ك ــــ (. ول ــــ
ــة  6  000 ــدعم  قــــــرارات ذمــــــة ماليــــــة للمح مــــ ــاة الملــــــزمين  تيــــ ــدا اليضــــ ــا عــــ ــ   اإلقــــــرارات. وفيمــــ ــدعم مســــــ  يــــ (  لــــــ  تيــــ

ــدعم  قــــــرارات  ورـيـــــ  ــ  تيــــ ــانو  علــــ ــن  اليــــ ــنوات، ال يــــ ــا كــــــ  خمــــــس ســــ ــر  العليــــ ــ  الميصــــــو   تعبيــــ ة وال عحــــــد  المعنــــ
 "الزيا ة المعتبرة". وتخط  الجزائر لتمديد نطا   قرار ال مة المالية لي م  األزواد والزوجات. 

ويــــــــنظم مرســــــــوس رئاســــــــ   جــــــــرا ات تيــــــــدعم اإلقــــــــرارات. وتتــــــــول  مراجعــــــــة  قــــــــرارات ال مــــــــة الماليــــــــة  مـــــــــا 
ا  وم افحتـــــه ت عـــــا لميــــدس اإلقـــــرار، فـــــ ذا كـــــا  مـــــن الهياـــــة الو نيـــــة للوقاعــــة مـــــن الفـســــ  وامـــــاالمح مــــة العليـــــا 

ــ  أو و ــــــائ  بالدولــــــة  ــدنيين الــــــ ين ع ــــــملو  مناصــــ ــن ك ــــــار المــــــو فين المــــ ــو فين المنتخبــــــين أو مــــ المــــ
، بصــــــــيمته المعدلــــــــة 2007نيســــــــا /أ ري   2أو مــــــــن المــــــــو فين العمــــــــوميين الم ــــــــمولين بــــــــاألمر المــــــــ ر  

ــانو  السان  16بـــــــاألمر المـــــــ ر   ــاير/ كـــــ ــزمين  2017 ينـــــ ــوميين الملـــــ ــالمو فين العمـــــ ــة بـــــ ــ د عحـــــــد  قائمـــــ الـــــ
ــا    تيـــــــدعم  قـــــــرارات ذمـــــــة ماليـــــــة، فيحـــــــال اإلقـــــــرار الميـــــــدس منـــــــه  لـــــــ  الهياـــــــة الو نيـــــــة للوقاعـــــــة مـــــــن الفســـــ

 وم افحته ل   عفحصه فيها اليسم الم ل  بمعالجة التصرية بالممتل ات.

مـــــــة الماليـــــــة( عجعـــــــ  مـــــــن الصـــــــع   جـــــــرا  عمليـــــــات  والطـــــــاب  اليـــــــدود لنظـــــــاس التصـــــــرية بالممتل ـــــــات ) قـــــــرارات ال  
ــات تعمــــــــ    ــرية بالممتل ــــــ ــة للتصــــــ ــوات الســــــــتحداة منصــــــ ــر خطــــــ ــ ت الجزائــــــ ــة. وقــــــــد اتخــــــ ــة فعالــــــ ــد ومراجعــــــ رصــــــ

 باالتصال الحاسوا  الم ا ر. 
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مـــــــن قـــــــانو  م افحـــــــة الفســـــــا  علـــــــ  عيواـــــــات جنائيـــــــة )الســـــــجن و/أو المرامـــــــة( لمـــــــن  35وتـــــــن  المـــــــا ة 
ــو  عـــــن تيـــــدعم  قـــــرارات ال  مـــــة الماليـــــة أو مـــــن عيـــــدمو  معلومـــــات غيـــــر  قييـــــة ب ـــــ نها. ولـــــم توقـــــ  يتخلفـــ

 حت  اليوس أد عيواات عل  عدس االمتسال لاللتزامات المتعلية ب قرارات ال مة المالية.

ت ـــــــا ل المعلومـــــــات المناســـــــ ة مـــــــ  الســـــــلطات المختصـــــــة فـــــــ  الخـــــــارد  نـــــــا    م انيـــــــةوال عســـــــت عد اليـــــــانو  
 ت ا لة.عل   ل  للمساعدة اليانونية الم

مــــــن اليــــــانو  المــــــو فين العمــــــوميين الــــــ ين لهــــــم مصــــــلحة فــــــ  حســــــاب مــــــال  فــــــ   لــــــد  61وتلــــــزس المــــــا ة 
أجنبـــــ  أو حـــــ  أو ســـــلطة توقيـــــ  أو ســـــلطات أخـــــرى علـــــ  ذلـــــ  الحســـــاب بـــــ   يبلمـــــوا الســـــلطات المعنيـــــة 

غيــــــــر  61ال عحـــــــد  أو عســـــــم  الســــــــلطات المعنيـــــــة فـــــــ  يـــــــ ا ال ـــــــ   والمـــــــا ة  اليـــــــانو   ـــــــ ل . غيـــــــر أ  
 ية ف  الواق  العمل .مط  

، 2004وتمــــــار  عملهــــــا منــــــ  عــــــاس  2002وخليــــــة معالجــــــة االســــــتعالس المــــــال ، التــــــ  أ ن ــــــا  فــــــ  عــــــاس 
ــة وتخضــــــــ  لســــــــلطة وزارة الماليــــــــة  ــا  خصــــــــية قانونيــــــــة ومســــــــتيلة ماليــــــ ــ  يياــــــــة   اريــــــــة مســــــــتيلة لهــــــ يــــــ

ــا ة ــوار  ال 4 )المــــ ــ  المــــ ــر  لــــ ــا تفتيــــ ــوال(. ول نهــــ ــ  األمــــ ــة غســــ ــانو  م افحــــ ــن قــــ ــررا مــــ ــة م ــــ ــرية والماليــــ   ــــ
 والتينية ال افية أل ا  عملها بفعالية.

  
 مجال المصا رة    تدا ير االستر ا  الم ا ر للممتل ات  آليات استر ا  الممتل ات من خالل التعاو  الدول  ف    

  ( 55و   54و   53التعاو  الدول  ألغرا  المصا رة )الموا   
اختصــــــــا  المحـــــــا م الجزائريـــــــة بــــــــالنظر فـــــــ  الــــــــدعاوى  مــــــــن قـــــــانو  م افحـــــــة الفســــــــا  علـــــــ     62تـــــــن  المـــــــا ة  

ــ    ــوال متحصــــ ــة أمــــ ــ  مل يــــ ــا فــــ ــراف بحيهــــ ــة بمــــــر  االعتــــ ــ  االتفاقيــــ ــراف فــــ ــدول األ ــــ ــن الــــ ــة مــــ ــة المرفوعــــ المدنيــــ
عليهـــــــا مـــــــن ارت ـــــــاب أفعـــــــال فســـــــا . وتجيـــــــز يـــــــ   المـــــــا ة أعضـــــــا للمح مـــــــة التـــــــ  تنظـــــــر فـــــــ  اليضـــــــية أ  تـــــــ مر  

  تعويضــــــا مــــــدنيا للمــــــدع . كمــــــا أ  اليــــــانو  المــــــدن  )المــــــا ة  ال ــــــخ  المــــــدا  بارت ــــــاب جريمــــــة فســــــا  بــــــ   يــــــدف 
م ــــــــــررا( عســــــــــمحا  لألفـــــــــرا  بالمطال ــــــــــة  تعويضــــــــــات عــــــــــن    5-2( وقـــــــــانو  اإلجــــــــــرا ات الجنائيــــــــــة )المـــــــــوا   124

ــا .   ــال الفســــ ــا ع ــــــم  أفعــــ ــا الميــــــر، بمــــ ــم نتيجــــــة لألفعــــــال غيــــــر الم ــــــروعة التــــــ  يرت بهــــ األضــــــرار التــــــ  تلحــــــ   هــــ
علـــــــ  الـــــــدول األجنبيـــــــة، التـــــــ  عجـــــــوز لهـــــــا أ  ترفـــــــ   عـــــــاوى مدنيـــــــة رئيســـــــية أمـــــــاس  وتنطبـــــــ  أح ـــــــاس يـــــــ   المـــــــوا   

 الجنائية.   المحا م المدنية أو  عاوى مدنية فردية أماس المحا م 

المحـــــــــا م أعضـــــــــا، عنـــــــــد األمـــــــــر بالمصـــــــــا رة، بـــــــــ   تحـــــــــاف  علـــــــــ  حيـــــــــو  المل يـــــــــة  62وتلـــــــــزس المـــــــــا ة 
 الم روعة للدول األ راف األخرى. 

  نفاذ أوامر المصا رة الصا رة من محا م أجنبية. 63لما ة من ا 1وتجيز الفيرة 

ــ  حــــــاالت  ــتسنائية، مســــ ــاالت اســــ ــة  ال فــــــ  حــــ ــة جنائيــــ ــدو    انــــ ــرد المصــــــا رة  ــــ ــري  الجزائــــ ــز الت ــــ وال عجيــــ
 63مـــــن المـــــا ة  2مـــــن قـــــانو  م افحـــــة الفســـــا (. وتجيـــــز الفيـــــرة  63مـــــن المـــــا ة  3غســـــ  األمـــــوال )الفيـــــرة 

نــــا  نظريــــا فــــ  جــــرائم غســــ  األمــــوال أو جــــرائم أخــــرى مــــن اختصاصـــــها، مــــن ذلــــ  اليــــانو  للمح مــــة، أث 
أ  تـــــــــــ مر بمصـــــــــــا رة الممتل ـــــــــــات ذات المن ـــــــــــ  األجنبـــــــــــ  والم تســـــــــــ ة عـــــــــــن  ريـــــــــــ   حـــــــــــدى الجـــــــــــرائم 

ــتخدمة فــــــ  ارت ا هــــــا )المــــــا ة  مــــــن قــــــانو   4المنصــــــو  عليهــــــا فــــــ  ذلــــــ  اليــــــانو  أو الممتل ــــــات المســــ
 من قانو  العيواات(. 4م ررا  389م افحة غس  األموال باالقترا  بالما ة 

وي يضــــــ  بمصــــــا رة يــــــ   الممتل ــــــات حتــــــ  ولــــــو لــــــم عصــــــدر ح ــــــم   انــــــة  تهمــــــة جنائيــــــة بســــــب  انيضــــــا  
 أو ألد سب  آخر. العموميةالدعوى 
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علــــــ  أوامــــــر المصـــــا رة ســــــوا  أ ــــــا  أو لــــــم ع ــــــن ينــــــاز ح ــــــم  63مــــــن المــــــا ة  1وتنطبـــــ  أح ــــــاس الفيــــــرة 
 تيدس الطل ات ف    ار  جرا ات المساعدة اليانونية المت ا لة.  انة  تهمة جنائية. ويج  أ  

مــــــن اليــــــانو  للمحــــــا م والســــــلطات المختصــــــة الجزائريــــــة أ  تــــــ مر  تجميــــــد أو حجــــــز  64وتجيــــــز المــــــا ة 
علـــــ  أمـــــر صـــــا ر مـــــن مح مـــــة أو ســـــلطة مختصـــــة لـــــدى الدولـــــة الطـــــرف فـــــ  االتفاقيـــــة   نـــــا الممتل ـــــات 

ــ  . وتســــ  ــ ا ال ــ ــا فــــ  يــ ــدس  ل ــ ــة التــــ  تيــ ــدا ير مماثلــ ــاذ تــ ــا باتخــ ــة أعضــ ــا م الجزائريــ ــها للمحــ ــا ة نفســ مة المــ
للمحافظــــــة علــــــ  الممتل ــــــات ا تمــــــا  مصــــــا رتها، وذلــــــ  مــــــسال  نــــــا  علــــــ  القــــــ م علــــــ  مــــــتهم أو  ســــــنا  

 له ف  والعة قضائية أجنبية. جنائيةتهمة 

مح مــــــة ويجـــــوز للســــــلطات المختصـــــة الجزائريــــــة أعضـــــا أ  تجمــــــد أو تحجـــــز ممتل ــــــات  نـــــا  علــــــ   لـــــ  
ــلطة  ــةأو ســــ ــا ة  مختصــــ ــاس المــــ ــا  علــــــ  أح ــــ ــة  نــــ ــو  نفــــــس مجموعــــــة  51أجنبيــــ ــدما ت ــــ ــن اليــــــانو  عنــــ مــــ

التــــــــدا ير واإلجــــــــرا ات المســــــــتخدمة فــــــــ  اإلجــــــــرا ات الجنائيــــــــة المحليــــــــة متاحــــــــة لالســــــــتعمال فــــــــ  ســــــــيا  
 المساعدة اليانونية المت ا لة.

تتضــــــــمنها  ل ــــــــات المســــــــاعدة  مــــــــن اليــــــــانو  الوثــــــــائ  والمعلومــــــــات التــــــــ  عجــــــــ  أ  66وتحــــــــد  المــــــــا ة 
 اليانونية المت ا لة من أج  الموافية عل  المصا رة أو  نفاذيا.

ــا  ــــــدور   لــــــ     توجيــــــه ويجــــــ    ــاس، الــــــ د عحيلهــــ ــا  لــــــ  النائــــــ  العــــ الطل ــــــات م ا ــــــرة  لــــــ  وزارة العــــــدل، التــــــ  تحيلهــــ
 من قانو  م افحة الفسا (.    67المح مة المختصة. ويجوز استاناف ح م المح مة وفيا لليانو  )الما ة 

ــم  ــ  التـــــــدا ير الم قتـــــــة  ذا لـــــ ــاو  ألغـــــــرا  المصـــــــا رة أو رفـــــ ــوز رفـــــــم  ل ـــــــات التعـــــ دولـــــــة ال تيـــــــدسويجـــــ
الطال ـــــة أ لــــــة كافيــــــة فـــــ  وقــــــ  مناســــــ  أو  ذا كانــــــ  قيمـــــة الممتل ــــــات زييــــــدة. غيـــــر أنــــــه قبــــــ  رفــــــ  أد 

ــرا   ــن أســـــ اب تبـــــرر  بيـــــا  اإلجـــــرا ات تحفظـــــ  جـــ ــة الطال ـــــة بعـــــر  مـــــا لـــــديها مـــ ، عم ـــــن الســـــماك للدولـــ
 من قانو  م افحة الفسا (.  65التحفظية )الما ة 

  
  (57)الما ة  رجاع الموجو ات والتصرف فيها   

الممتل ــــــات المصــــــا رة  لــــــ  الخزانــــــة العامــــــة  أيلولــــــة المبــــــدأ العــــــاس المطبــــــ  بموجــــــ  قــــــانو  العيواــــــات يــــــو 
( بمـــــــن فـــــــ  1م ـــــــررا  15المســـــــا  بحيـــــــو  األ ـــــــراف السالســـــــة الحســـــــنة النيـــــــة )المـــــــا ة   و  ( 15)المـــــــا ة 

 (.2م ررا  15ذل  أصحا ها ال رعيو  )الما ة 

ــراح  ــانو  ال يـــــــن  صـــــ ــم أ  اليـــــ ــا ة  ورغـــــ ــ   المـــــ ــا رة، فـــــ ــوال المصـــــ ــا ة األمـــــ ــ   عـــــ ــة    51ة علـــــ ــانو  م افحـــــ مـــــــن قـــــ
ــا ، بمصــــــا رة الممتل ــــــات  و  المســــــا    ــ مر المح مــــــة، فــــــ  حــــــال اإل انــــــة  تهمــــــة الفســــ الفســــــا  تــــــن  علــــــ  أ  تــــ

علـــــ  أ  يـــــتم التصـــــرف فـــــ     70ب م انيـــــة  عا تهـــــا وال بحيـــــو  األ ـــــراف السالســـــة الحســـــنة النيـــــة. كمـــــا تـــــن  المـــــا ة  
ــات   ــ  تنطبــــــ   الممتل ــــ ــم  االتفاقيــــــة، التــــ ــارية، بمــــــا ع ــــ ــريعات الســــ ــدات ذات الصــــــلة والت ــــ ــا رة وفيــــــا للمعايــــ المصــــ

 الدستور(.  من   150أح امها م ا رة عل  المحا م الجزائرية )الما ة 

ــا  ــا ة موجــــــــو ات. واذا مــــــ ــ    تيــــــــررت ولــــــــم ع طلــــــــ  مــــــــن الجزائــــــــر حتــــــــ  ا    عــــــ ــا ة الموجــــــــو ات، فــــــ  عــــــ
ــر  ــديا  و  اقتطـــــاع ســـــوفالجزائـــ ــوال االســـــتسنائية لتمطيـــــة  تعيـــ ــزس فـــــ  األحـــ ــا قـــــد يلـــ ــالا منهـــــا  ال مـــ أد م ـــ

 النفيات المعيولة وف  أح اس االتفاقات المعمول  ها.

ــد أد  ــات ب ـــــ   التصـــــرف فـــــ  الموجـــــو ات، ف نـــــه ال توجـــ ورغـــــم أ  الجزائـــــر لـــــم تبـــــرس حتـــــ  ا   أد اتفاقـــ
 وفيا لظروف ك  حالة عل  حدة.عراقي  قانونية تمنعها من القياس   ل  عند االقتضا ، وذل  

 وال تفر  الجزائر أد  رو  عل   عا ة الموجو ات.
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ــمة اليــــــانو  الجزائــــــرد أعضــــــا  تعــــــويم ضــــــحاعا الجــــــرائم )المــــــا ة  مــــــن قــــــانو  م افحــــــة الفســــــا   62ويســــ
 م ررا من قانو  اإلجرا ات الجنائية(. 5-2من اليانو  المدن  والموا   124والما ة 

  
  التجارب الناجحة والممارسات الجي ِّدة -3-2 

ــوا   •  ــا  )المــــ ــة الفســــ ــانو  م افحــــ ــن قــــ ــ  مــــ ــ  كامــــ ــامس(  70-57تخصــــــي  فصــــ ــاب الخــــ ــن ال ــــ مــــ
الخــــــامس للتعــــــاو  الــــــدول  واســــــتر ا  الموجــــــو ات، ويــــــو عع ــــــس  لــــــ  حــــــد بعيــــــد أح ــــــاس الفصــــــ  

 (.51من االتفاقية )الما ة 
  

يات التي تواجه التنفيذ -3-3    التحد ِّ
 بما يل : ت وَص  الجزائر

مواصــــــلة جهو يــــــا الراميــــــة  لــــــ  اعتمــــــا  ت ــــــري  ب ــــــ    ن ــــــا  وكالــــــة متخصصــــــة الســــــتر ا  الموجــــــو ات   •  
 (. 51)الما ة ووض  نظاس إل ارة اليضاعا من أج  التعام  م   ل ات التعاو  الدول  

ــابات األ ــــــخا  المحليــــــين المعرضــــــين  •  تمديــــــد نطــــــا   جــــــرا ات اإل ــــــراف المعــــــزز لي ــــــم  حســــ
ــا  وحســـــابات أفـــــرا  أســـــريم وال ـــــركا  المحليـــــين واألجانـــــ  الميـــــراين مـــــن  ــيا لمخـــــا ر الفســـ سياســـ

 (.52من الما ة  1األ خا  المعرضين سياسيا لمخا ر الفسا  )الفيرة 

ــة  •  ــرارات ال مــــ ــات ) قــــ ــرية بالممتل ــــ ــاس التصــــ ــ د لنظــــ ــانون  والتنفيــــ ــا اليــــ ــية   اريــــ ــ  تنقــــ ــر فــــ النظــــ
ــو التـــــــال : ) ــ  النحـــــ ــة( علـــــ ــا 1الماليـــــ ــبين وفيـــــ ــ  المـــــــو فين المناســـــ ــه علـــــ ــر تطبييـــــ لتـــــــدرد ( قصـــــ

( اإللــــــــــزاس 3( تطبييـــــــــه علـــــــــ  األزواد والزوجـــــــــات  )2ومخـــــــــا ر الفســـــــــا   )مـــــــــراتبهم الو ي يـــــــــة 
ــفة  ــرارات بصــــ ــة  ) تيــــــدعم اإلقــــ ــرة"  )4 وريــــ ــا ة معتبــــ ــر "زيــــ ــو   تعبيــــ ــين 5( تعريــــــ  الميصــــ ( تحســــ

عمليــــــــة التحيـــــــــ  مــــــــن صـــــــــحة اإلقـــــــــرارات. وت  ــــــــجل  الجزائـــــــــر علـــــــــ   تمــــــــاس منصـــــــــة التصـــــــــرية 
 (.52من الما ة  5بالممتل ات باالتصال الحاسوا  الم ا ر وت ميلها )الفيرة 

ــابات النظــــــــر فــــــــ  تحديــــــــد أو تســــــــمية "الســــــــلطات المعنيــــــــة" التــــــــ  ســــــــوف يــــــــت  •  م   الغهــــــــا بالحســــــ
 6مـــــــن قـــــــانو  م افحــــــة الفســـــــا  عمليـــــــا )الفيـــــــرة  61األجنبيــــــة واتخـــــــاذ خطـــــــوات لتطبيــــــ  المـــــــا ة 

 (.62من الما ة 

ســــــن ت ــــــري  يـــــــن  علــــــ   عـــــــا ة الممتل ــــــات المصــــــا رة، بمـــــــا ع ــــــم   عا تهـــــــا  لــــــ  أصـــــــحا ها  • 
 .(57من الما ة  1)الفيرة  57من الما ة  3ال رعيين السابيين وفيا للفيرة 

ــالموار  ال  ــــــــرية والماليــــــــة والتينيــــــــة ال افيــــــــة أل ا   •  ــال  بــــــ تزويــــــــد خليــــــــة معالجــــــــة االســــــــتعالس المــــــ
 (.58عملها بفعالية )الما ة 

  
دت من أجل تحسين تنفيذ االتفاقية -3-4   االحتياجات من المساعدة التقنية، التي ُحد ِّ

ــائ   •  ــاو  الـــــــدول  ب ـــــــ   المســـــ ــا  اليـــــــدرات فـــــــ  مجـــــــال التعـــــ ــتر ا   نـــــ الجنائيـــــــة وفـــــــ  مجـــــــال اســـــ
 (.51الموجو ات )الما ة 

 (.51تدري  المدراين )الما ة  • 
 


