
 
                        
 

                                                                                        
                                   
 

   الوحدة المركزية للوقاية من الفساد
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ، و تخضع 1993 يناير 29شائھا بمقتضى القانون الصادر فى وحدة مركزية مستقلة بذاتھا ، تم إن
.إشرافيا لوزير العدل و الحريات  

 
) من القضاء العادى ، و اإلقتصادى ، واإلدارى( يترأسھا قاضى من القضاء العادى، و تتشكل من قضاة 

، و يخضع أعضائھا  ...) المالية ،الداخلية ، العدل( و موظفين من الكوادر العليا بالوزارات  المختلفة 
.لواجب السر المھنى   

 
  :1993تمارس الوحدة المركزية للوقاية من الفساد مھمة مزدوجة بمقتضى قانون عام 

 
جمع و إستغالل المعلومات المتعلقة برصد حاالت الفساد و    -1

.                          الوقاية منه  
  

وقاية من الفساد بالتعاون مع كافة لھذا الغرض ، تعمل الوحدة المركزية لل
العدل ، الداخلية ، اإلقتصاد ( الوزارات و األجھزة المعنية بمكافحة الفساد 

.( ... 
 

ُو تقوم الوحدة المركزية للوقاية من الفساد بإعداد تقرير سنوى ، يعرض 
ًأوال على كال من رئيس الوزراء و وزير العدل  ثم يتم إعالنه بعد ذلك 

بشأن ًم ، و يتضمن موجزا للمعلومات التى قامت الوحدة بجمعھا للرأى العا
حاالت الفساد و إعداد دراسة تحليلية آلليات الغش و اإلحتيال المتبعة 

 اإلقتراحات الموجھة إلى  و قد يتضمن ايضا ھذا التقرير بعض.بشأنھا
فى مجال ) و على وجه الخصوص بشأن اإلصالحات التشريعية  ( الحكومة
.                                         لوقاية من الفساد سياسة ا  

 
 



 
 
 

  تقديم الرأى اإلستشارى للجھات اإلدارية و القضائية-2
 

ُ على إمكانية لجوء السلطات اإلدارية إلى الوحدة المركزية 1993 يناير 29ينص القانون الصادر فى 
.للوقاية من الفساد بطلبات إفادة بالرأى   

 
 ، بشأن الوحدة المركزية للوقاية من الفساد ، ھذه 1993 فبراير 22دد المرسوم الصادر فى و قد ح

الوزراء ؛ المحافظين ؛ رؤساء المحاكم اإلقتصادية ؛ رؤساء لجان و وحدات الرقابة و : ُالسلطات و ھى 
ُ؛ ممثلى المحليات التفتيش المختلفة ؛ رؤساء و مديرى المؤسسات العامة بالدولة ؛ المحاسبين العموميين 

.المنتخبين  
 

ًكما تقوم ايضا ، الوحدة المركزية للوقاية من الفساد ، بتقديم الرأى و المشورة للجھات القضائية ، بناءا 
.على طلب ھذه الجھات ، بشأن قضايا الفساد أو الجرائم ذات الصلة بھا  

 
ة خبرة بالمعنى اإلجرائى للكلمة ، إال وعلى الرغم من أن الوحدة المركزية للوقاية من الفساد ال تعد جھ

ُأنھا تقدم دعما لوجيستيا و تقنيا للجھات القضائية فى صورة مالحظات فنية ترفق بالملف و تطرح  ُ ًُ ً ً
.للمناقشة التنافسية بين األطراف   

 
:  و قد قامت الوحدة المركزية للوقاية من الفساد بتوسيع نطاق أنشطتھا فى إتجاھات مختلفة   

 
التوعية و التدريب فى مجال الوقاية من الفساد - 1  

 
تتقدم الوحدة المركزية للوقاية من الفساد نحو الشركات الفرنسية ، العامة أو الخاصة ، بالعديد 

من األنشطة و الدورات التثقيفية ، خاصة فى إطار بروتوكوالت تبادل المعلومات ، والتدريب ، 
. مھنية أو المساھمة فى إعداد مدونات السلوك و المشاركة فى مجموعات عمل مع منظمات  

 
المدرسة الوطنية (كما تستفيد ايضا من ھذه األنشطة ، كبرى المدارس و الجامعات الفرنسية 

ُلإلدارة ، المدرسة الوطنية للقضاء ، المدارس الشرطية ، مدرسة الدراسات العليا التجارية ، 
... ).العلوم السياسية   

 
 

غينُ حماية المبل- 2  
 

 بشأن مكافحة التھرب الضريبى 2013 ديسمبر 6 الصادر بتاريخ 1117 – 2013يھدف القانون رقم 
ًو كبرى الجرائم اإلقتصادية و المالية تحديدا ، إلى حماية المبلغين تسھيال و تشجيعا لإلبالغ عن حاالت  ًً ُ

لموظفين و العاملين بالقطاع الفساد او التھرب الضريبى ، سواء من قبل العاملين بالقطاع الخاص أو ا
.العام   

 1983 يوليو 13 الصادر بتاريخ 634-83ًلھذا الغرض ، يعد ھذا القانون مكمال لقانون العمل رقم 
. ُالمتضمن النص على حقوق و واجبات الموظفين   

 
درجة ُو قد منح ھذا القانون ، للوحدة المركزية للوقاية من الفساد، مھمة جديدة ، وفقا لمھمتھا الم

:                                                                            بقانون اإلجراءات الجنائية 
يتعين على الوحدة المركزية للوقاية من الفساد  -6- 40المادة                                   " 

ة عمله ، إذا ما طلب الشخص ُالتواصل مع الشخص الذى يبلغ عن جريمة قد تم إرتكابھا بجھ
. "ذلك ، عندما تدخل ھذه الجريمة فى نطاق إختصاص الوحدة   

 
 



 
 
 
 

  العمل الدولى- 3
 

 ، أسھمت مناقشة العديد من اإلتفاقيات الدولية ، فى مجال مكافحة الفساد ، و 1993منذ عام 
ًالجھات التى لھا دورا التصديق عليھا ؛ فى أن تصبح الوحدة المركزية للوقاية من الفساد إحدى 

.ًأساسيا فى وضع اآلليات الدولية للتعاون فى مجال مكافحة الفساد   
ًفالوحدة المركزية ممثلة ، حاليا ، فى العديد من المنظمات الدولية ، و على وجه الخصوص فيما 

لمتحدة مكتب األمم ا: يتعلق بمجموعات العمل المختلفة المعنية بمتابعة كبرى المعاھدات الدولية 
المعنى بالمخدرات و الجريمة ، منظمة التعاون اإلقتصادى و التنمية ، مجموعة الدول المناھضة 

...للفساد   
 

باإلضافة لھذه األنشطة ، فى إطار التعاون المتعدد األطراف ، تستقبل الوحدة المركزية          
 مستوى ثنائى فى برامج و و تشارك على.    للوقاية من الفساد العديد من الوفود األجنبية 

ُدورات التدريب ، و التوعية ، و اإلصالح ؛ بشكل مباشر أو فى إطار برامج ممولة من قبل 
.                       المؤسسات الدولية   

 
 

                            
  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

SCPC 

 اإلطار المحلى

المدرسة الوطنية لإلدارة ، المدرسة الوطنية للقضاء ، 
المدارس الُشرطية ، الجامعات ، المركز الوطنى للوظيفة 

 العامة ، المعاھد المحلية لإلدارة ...

 الُسلطات القضائية 

 الجھات اإلدارية

 
 

 الوحدات المحلية
 التوعية للقطاع العام

 اإلتحاد األوروبى

الموظفين العموميين و العاملين بالقطاع 
العام

 المجلس األوروبى

 مجموعة الدول العشرون

التوعية للشركات و 
 المؤسسات اإلقتصادية

 اإلجابة على طلبات إبداء الرأى
 المنظمات الدولية

 اإلطار الدولى

 التدريب

الدعم الفنى : العمل الثنائى األطراف ، برامج 
 المنظمات الدولية

مركزية المعلومات                 
 ( الكشف ، اإلحصاء )

 مجاالت أنشطة الوحدة المركزية للوقاية من الفساد

 مجموعات مكافحة الفساد

منظمة التعاون 
اإلقتصادى و 

التنمية 

منظمة األمم
المتحدة  مؤتمرات الدول األعضاء

 مجموعات الوقاية

مجموعة الدول 
 المناھضة للفساد

 نقطة تواصل الشبكة المناھضة للفساد

 مجموعات العمل ضد الفساد

 لجنة الحكم العام

 أعمال مجموعة العمل اإلقتصادى

 حزمة األعمال المناھضة للفساد باإلتحاد األوروبى

حركة الشركات الفرنسية ، اإلتحاد العام ألصحاب 
الشركات الصغيرة و المتوسطة ، ...

جھاز جمع المعلومات و العمل ضد القنوات 
اإلقتصادية غير القانونية  نقطة تواصل الشركاء األوروبيين ضد الفساد

 إقتراحات للحكومة

مجموعات عمل الوحدة المركزية 
 للوقاية من الفساد -  الشركات

بروتوكوالت التعاون

 حماية الُمبلغين
 العاملين بالقطاع الخاص

الموظفين العموميين و 
العاملين بالقطاع العام

 شبكة نزاھة القطاع العام
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