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ّ :ملخّص
 سن املشرع الجزائري،بالنظر إلى خطورة ظاهرة الفساد وتأثيراتها السلبية على الدولة واملجتمع
. ومن بين هذه التدابير تلك املتعلقة بالشفافية في التسيير،أحكاما ملكافحتها وتدابير للوقاية منها
تسعى هذه الدراسة إلى بيان قيمة تدابير الوقاية من الفساد التي تضمنها قانون الوقاية من
 املتعلقة بالشفافية في تسيير األموال والشؤون العمومية من خالل البحث في مدى،الفساد ومكافحته
ّ .ترجمتها ضمن أحكام القانون الجزائري سواء األحكام التشريعية أو التنظيمية
ّ . الفساد؛ التسيير؛ الشفافية؛ األموال العمومية؛ الشؤون العمومية:الكلمات املفتاحية
Abstract:
Considering the gravity of the phenomenon of corruption and its negative
repercussions on the state and society, the Algerian Legislator has enacted
several provisions and preventive measures to combat it, among these measures
are those related to management transparency.
This study demonstrates the value of anti-corruption measures included in
the anti-corruption law; mainly those related to transparency in the management
of funds and public affairs. This is achieved by examining the extent of
implementation of these measures within the provisions of the Algerian law,
whether legislative or regulatory.
Key words: Corruption; management; transparency; public funds; public
affairs.

ّ
290

2020

309 290

03

11

ّ

مقدّمة:

ال ريب فيي أن الفسياد أحيبا ظياهرة خطييرة متعيددة األذيكال وياا تيأثيراا عليى الجوانيب السياسيية
واالقتص ييادية واالجتماعي يية .ول ييالنظر إل ييى فج ييع ت ييدخل الدول يية ف ييي جمي ييع من ييا ي ال ي يياة م يين خ ييالل مرافق ييا
ا
وخ ييدماتها ،ف ييدن الفس يياد ا داري ه ييو الص ييورة الت ييي تب ييدو أ ا يير ذ يييوعا م يين ح ييور الفس يياد م يين خ ييالل ت ييداخل
موضوعاته ومجاالته.
ولع ييل أه ييع مج ييال يتص ييل بالفس يياد ا داري ه ييو مج ييال التس يييير س ييواء ل م ييوال العمومي يية أو للش ييؤون
العمومية ،مما يتطلب معالجة ما يتصل بهذا املجال من سلوكاا وأفعيال تنطيوي عين فسياد إداري ،وهيو ميا
يهييب إليييه املشييرع الجزائييري علييى ت يرار التشييريعاا املقارنيية ميين خييالل وضييعه لتييدابير تهييد إلييى الوقاييية ميين
الفساد في حورته ا دارية.
لق ييد أ ييدا اتفاقي يية األم ييع املتح ييدة ملكافح يية الفس يياد الت ييي ح ييادقد علره ييا الجزائ يير عل ييى ات يياي ت ييدابير
مناس ييبة لتعزي ييز الش ييفافية واملس يياءلة ف ييي إدارة األم ييوال العمومي يية ،وعل ييى ات يياي م ييا يل ييزم م يين ت ييدابير لتعزي ييز
الش ييفافية ف ييي إدارة الش ييؤون العمومي يية ،فض ييال ع يين ت ييدابير م يين ذ ييأ ها إض ييفاء الش ييفافية ف ييي تعام ييل ا داراا
واملؤسساا العمومية مع الجم ور.
وقييد تضييمن القييانون رقييع  01-06املييؤري فييي  2006-02-20املتعلييا بالوقاييية ميين الفسيياد ومكافحتييه
أحكاما تتعلا بالشفافية في التسيير وأخرى بالشؤون العمومية من بينها ما يتصل بالتعامل مع الجم ور.
ومن هنا ،تظ ر أهمية املوضوع من خيالل ميا يتعليا بهيذه التيدابير الوقائيية مين ظياهرة الفسياد ،ومين
خالل أن البحث فيه يتطلب التعما في جوهر األحكيام وقيمتهيا املوضيوعة تيدابير وقائيية تتعليا بالشيفافية
في التسيير .
وملييا كانييد تلييك األهمييية البال يية لتييدابير الوقاييية ميين ظيياهرة الفسيياد املتصييلة بالشييفافية فييي التسيييير
تطرح ا ذكالية الرئيسية التالية:
م ا ااا ا ا قيم ا ااة وج ا ا الت ا ااداقاي ال قال ا ااة م ا ااف الف ا ااا املتالق ا ااة قال ا اافا ية ا ا ا ااياي ا م ا ا ا
الام مية ،وكذا ال ؤون الام مية التي تضمنها قان ن ال قالة ماف الف اا ومكا هتا ّوماا نطاا ّوماد
ت جمتها ضمف أحكام القان ن الجزائ يّ؟ ّ
وتط ييرح ييذلك إذ ييكالياا فرعي يية تتمث ييل ف ييي م ييا ه ييو مض ييمون ت ييدابير الوقاي يية م يين الفس يياد املتص ييلة
بالشييفافية فييي ذييق ا املتصييل بتسيييير األمييوال العمومييية؟ ومييا هييو جييوهر تلييك التييدابير الوقائييية ميين الفسيياد فييي
ذق ا املرتبط بتسيير الشؤون العمومية؟.
وق ييد ت ييع االعتم يياد عل ييى امل يين الوح ييف ب ييالنظر إل ييى أهميت ييه ف ييي إبي يراذ ماهي يية املس ييائل موض ييوع ه ييذه
الدراسيية ،حيييث يتجلييى يلييك ميين خييالل بيييان التييدابير وا ج يراءاا القانونييية املتعلقيية بدعييداد مي انييية الدوليية
وم ييا يتص ييل أيض ييا بقواع ييد رقابته ييا ،إض ييافة إل ييى الت ييدابير الت ييي تتعل ييا بتةس يييط ا ج يراءاا ا داري يية الس يييما م ييا
يتص ييل بالرقمن يية وتيره ييا ،وه ييو األم يير ال ييذي م ييد عام ييل مس يياعد وم ييع للتعم ييا ف ييي جوان ييب م م يية ف ييي ه ييذه
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الدراسيية ،ويلييك باالعتميياد علييى امليين التحليلييي للوقييو علييى قيميية األحكييام التييي وضييع ا املشييرع الجزائييري
للتصدي ل ذه الظاهرة.
وب ييية ا مل ييام باملوض ييوع ت ييع تقس يييمه إل ييى قس ييمين :األول ت ييع ت صيص ييه لت ييدابير الوقاي يية م يين الفس يياد
املتعلقيية بالشييفافية فييي تسيييير األمييوال العمومييية ،والثييا لتييدابير الوقاييية منييه املتعلقيية بالشييفافية فييي تسيييير
الشؤون العمومية.

املبهث ا ّو ّ ّ
تداقاي ال قالة مف الف ا املتالقة قت ياي ا م ا الام مية ّ
تضمند الفقرة  02من املادة  09من اتفاقية األمع املتحدة النص على ات اي كل دولة طر وفقا
للمبادئ األساسية لنظام ا القانو  ،تدابير مناسبة لتعزيز الشفافية واملساءلة في إدارة األموال العمومية،
من بينها إجراءاا العتماد املي انية الوطنية ،فضال عن ا بالغ عن ا يراداا والنفقاا في حينها ،و ذا نظام
يتضمن معايير للمحاسبة ومراجعة ال ساباا وما يتصل بذلك من رقابة ،ما يتضمن نظما فعالة و فأة
لتدبر امل اطر وللمراقبة الداخلية.
وقد أ د املشرع الجزائري ضمن نص املادة  10من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على
ات اي تدابير لتعزيز الشفافية واملسؤولية و ذا العقالنية في تسيير األموال العموميية ،ما أ د على مراعاة
الشفافيية ضمن قواعد إعداد املي انية وتنفيذها ،ولذلك يمكن القول إن هذا ال كع جاء منسجما مع ما
تضمنته اتفاقية األمع املتحدة ملكافحة الفساد في فقرتها  02من املادة  02سالفة الذ ر.
ولالنظر إلى األهمية البال ة وال يوية ملي انية الدولة ،فقد أحاطتها التشريعاا بأحكام محددة
تضمن الشفافية في إعدادها وتحضيرها وإقرارها وتنفيذها و ذا رقابتها بالنظر إلى اتصال ا بتسيير األموال
العمومية ،األمر الذي يستدعي التر ي على البحث في مدى وضع املشرع الجزائري لتدابير وقواعد للشفافية
في إعدادها وتنفيذها ومتابعة تنفيذها و ذا رقابتها.
املطلب ا و  :تداقاي ال فا ية مجا إعدا مازانية الدولة ّ
يقتض ي البحث في مسألة التدابير التي سنها املشرع الجزائري التي ترم إلى إضفاء الشفافية على
إعداد مي انية الدولة أن يتع أوال بيان املقصود بالشفافية في مجال األموال العمومية إن في إعداد مي انيتها
أو تسييرها ،ثع االنتقال إلى تناول هذه التدابير في النطاق األول وهو إعداد مي انية الدولة.
الف ع ا و  :املقص قال فا ية مجا ا م ا الام مية ّ
يعتبر إعداد املي انية العامة للدولة من حميع حالحياا السلطة التنفيذية ،حيث أ ها التي تحدد
السياسة االقتصادية للدولة ،وهي التي تضع امل طط والبرامج (ضاهر ،2006 ،ص .)34وفي هذا السياق
يقوم الوذير املكلف باملالية تحد سلطة الوذير األول بتحضير مشاريع قوانين املالية التي يتع عرض ا في
مجلس الوذراء ويلك تطبيقا ألحكام املادة  69من القانون العضوي رقع  15-18املؤري في 2018-09-02
املتعلا بقوانين املالية (القانون العضوي رقع  ،)15-18ويلي يلك مجموعة من ا جراءاا التي تفض ي إلى
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عرض املشروع على البرملان ،حيث يتضمن بشكل عام األحكام املتعلقة بديراداا الدولة وتحصيل ا
والنفقاا العمومية ،فضال عن الديون ،على أساس أن قانون املالية يمثل مجموع األ شطة املتعددة التي
تجري في نطاق االقتصاد العام مصاتة في حورة نفقاا وإيراداا نقدية وهي عملية مستمرة متصلة
(الزهاوي،2008 ،ص.)39
إن في عرض مشاريع قوانين املالية على البرملان الذي يمثل السلطة التشريعية من أجل املصادقة
عليه إعماال للشفافية في أحد املجاالا ال ساسة وال يوية التي تتصل بتسيير الدولة ولحياة املواطن ،أال
وهو مجال األموال العمومية.
وتعني الشفافية في مجال األموال العمومية" :الةساطة ،بمعنى جعل األمر واض ا وذفافا بعيدا
عن اللةس وال موض وتعقيد ا جراءاا بطريقة تتيا إمكانية متابعتها ومعرفة أوجه النقص والخلل فرها"
(يوسف وفتيحة ،2016 ،ص ،)174ويوجد من يعتبر أن" :الشفافية في تسيير األموال العمومية ،الوضوح
واملكاذفة التي ينبغي أن تكون تجاه قضايا الفساد املالي وا داري ،من قبل كافة مؤسساا الدولة وفئاا
املجتمع" (آل تضاب ،2011،ص.)17
الف ع الثاني :مضم ن ال فا ية إعدا مجا مازانية الدولة ّ
ال يمكن أن يتع تجسيد الشفافية في مجال إعداد مي انية الدولة إال بدعمال مبدأ علنية املي انية
وال ساباا التي تعتبر من أهع مي اا الديمقراطية البرملانية ،فمن دو ها ال يمكن للبرملان أو الرأي العام أن
يراقب رقابة منطقية على سياسة ال كومة الخاحة باملواذنة (ضاهر،2006 ،ص.)33
ويبدو أن املشرع الجزائري قد عمل على التكيف مع مضمون تدبير الوقاية من الفساد املتعلا
بتدعيع الشفافية في تسيير األموال العمومية الذي هو في أحله يكون قد استوحاه من اتفاقية األمع
املتحدة ضمن الفقرة  02من املادة  09منها سالفة الذ ر ،يلك أنه أ د على املعيارية واملرجعية في إعداد
قانون املالية.
ويتع تحقيا املعيارية واملرجعية هذه بالرجوع إلى تأطير ولرمجة املي انية ما هو محدد ضمن نص
املادة  05من القانون العضوي رقع  15-18املؤري في  2018-09-02املتعلا بقوانين املالية ساري املفعول،
والتي تنص على القيام بتأطير مي انيات متوسط املدى كل سنة من طر ال كومة ،بناء على اقتراح من
الوذير املكلف باملالية ،في بداية إجراء إعداد قوانين املالية ،ويحدد للسنة املقبلة وللسنتين املواليتين،
تقديراا ا يراداا والنفقاا ورحيد مي انية الدولة و ذا مديونية الدولة ،عند االقتضاء ،علما أنه يمكن
مراجعة التأطير املي انيات املتوسط املدى خالل إعداد مشروع قانون املالية للسنة ،ما يمكن أن يندرج
إعداد مي انية الدولة واملصادقة علرها وتنفيذها ضمن هد ت طية مالية دائمة تتماش ى مع ا طار
املي انيات املتوسط املدى.
ولذلك ،يبدو أن املشرع الجزائري قد أ د على العقالنية في إعداد املي انية من خالل أخذه با طار
املي انيات متوسط املدى ،حيث يمكن القول إنه يةتغي من يلك تحقيا أهدا إعداد املي انية وتنفيذها
والتي ترم إلى تحقيا تنمية مستدامة بناء على تقديراا أ ار دقة مع األخذ باملت يراا االقتصادية التي
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يمكن أن تطرأ ،حيث يتجلى يلك في تحديد تقديراا ا يراداا والنفقاا ورحيد مي انية الدولة و ذا
مديونية الدولة للسنة املقبلة وللسنتين املواليتين من ج ة ،وإعطاء إمكانية للقيام بعملية مراجعة التأطير
املي انيات املتوسط املدى خالل إعداد مشروع قانون املالية للسنة من ج ة أخرى.
وأضا املشرع الجزائري إلى يلك النص ضمن أحكام املادة  11من القانون العضوي رقع 15-18
املؤري في  2018-09-02املتعلا بقوانين املالية على وجوب أن يتوافا مع ا طار املي انيات املتوسط املدى
كل مشروع نص يي طابع تشريعي أو تنظيمي من ذأنه أن يكون له أثر مباذر أو تير مباذر على مي انية
الدولة أو يمكن أن يحدثا خطرا مي انياتيا ،مع وجوب عرضه على موافقة الوذير األول بناء على رأي الوذير
املكلف باملالية.
املطلب الثاني :تداقاي ال فا ية مجا تنفيذ ورقاقة مازانية الدولة ّ
إيا كاند تدابير الشفافية في مجال إعداد مي انية الدولة تبنى على أسس موضوعية من بين أهم ا
العلنية إن للمي انية أم لل ساباا ،و ذا العقالنية في إعدادها ،وهي بذلك تكتس ي طابعا هاما جدا ،فدن
تدابير الشفافية املتصلة بتنفيذ املي انية ومتابعة تنفيذها ورقابتها هي أيضا ال تقل أهمية عنها.
الف ع ا و  :تداقاي ال فا ية مجا تنفيذ مازانية الدولة ّ
يقصد بتنفيذ املواذنة" :إجراء تحصيل ا يراداا ودفع النفقاا التي أدرجد في هذه املواذنة بعد
اعتمادها من قبل السلطة امل تصة" (الزهاوي ،2008 ،ص ،)47فبا ضافة إلى املعايير التي يتع إتباع ا في
إعداد املي انية ،تبرذ تلك القواعد الخاحة بتنفيذها خاحة ما يتعلا بضمان إجراءاا واض ة لتنفيذها
ومتابعتها وا بالغ عن نتائج ا وهو ما أ دا عليه الفقرة -02ب من املادة  09من اتفاقية األمع املتحدة
ملكافحة الفساد.
ما أن هذه ا جراءاا قد تضمنها دليل الشفافية العامة لسنة  2007الذي أعده حندوق النقد
الدولي ضمن الباب املعنون بي" :ميثاق املمارساا السليمة في مجال ذفافية املالية العامة" ،حيث ينبغي
أن يوفر النظام املحاسبي أساسا موثوقا ملتابعة ا يراداا وااللت اماا واملدفوعاا واملتأخراا والخصوم
واألحول ،فضال عن ضرورة موافاة السلطة التشريعية بتقرير نصف سنوي في الوقد املناسب عن
تطوراا املواذنة ،ما يجب شر تقارير أخرى أ ار تواترا كل ثالثة أذ ر على األقل (دليل الشفافية العامة
لصندوق النقد الدولي ،2007،ص.)05
ويسجل في هذا املقام أن املشرع الجزائري قد وضع قواعد مماثلة في إطار متابعة تنفيذ املي انية،
فقد نصد املادة  72من القانون العضوي املتعلا بقوانين املالية ساري املفعول على الت ام يقع على عاتا
ال كومة ،حيث تقوم بالعرض على البرملان قبل هاية الثالث األول من السنة املالية ،في إطار إعداد
مشروع قانون املالية للسنة ،تقريرا حول تطور وضعية االقتصاد ،وحول توجيه املالية العمومية ،يحتوي
على عرض التوج اا الكبرى لسياستها االقتصادية واملي انياتية ،و ذا تقييع ملوارد وأعباء الدولة على
املدى املتوسط ،وقد تع النص على إمكانية أن يكون هذا التقرير محل مناقشة في املجلس الشعبي الوطني
ومجلس األمة أيضا.
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وعلى الرتع من النص على هذه القاعدة ،إال أن ما يمكن مالحظته في هذا املقام أ ها لع تأا
بصي ة ا لزام والوجوب ،إي نصد على عرض ال كومة للتقرير على البرملان دون النص على وجوب يلك،
ما تر د السلطة التقديرية للبرملان ملناقشة التقرير.
إضافة إلى األحكام ياا الصلة بمتابعة تنفيذ املي انية ،تبرذ قواعد أخرى تتعلا بضبط املي انية
وتسويتها ،فقد نص املشرع الجزائري من قبل على قانون ضبط املي انية ضمن أحكام القانون رقع 17-84
املؤري في  1984-07-07املتعلا بقوانين املالية املعدل واملتمع امللغى ،تدبير من ذأنه تحقيا رقابة على
تنفيذ مي انية الدولة من طر السلطة التشريعية ،ما أعاد التأ يد على يلك ضمن القانون العضوي
املتعلا بقوانين املالية ساري املفعول ،حيث اعتبرا املادة  08منه القانون املتضمن تسوية املي انية تلك
الوثيقة التي يثةد بمقتضاها تنفيذ قانون املالية للسنة وقانون املالية التص يحية املتعلقة بنفس السنة،
علما أن هذا األخير يهد إلى تعديل أو تتميع أحكام قانون املالية للسنة خالل السنة الجارية وهو ما
نصد عليه املادة  07من ياا القانون العضوي لسنة .2018
الف ع الثاني :تداقاي ال فا ية املتصلة ق قاقة مازانية الدولة ّ
ملا كاند الرقابة املالية وفقا ملا يهب إليه البعض هي تلك العملية التي تتع من قبل ج ة مستقلة
وتستهد ضمان سالمة التصرفاا املالية واملحاسةية وا دارية والتأ د من مشروعية النفقة واتفاق ا مع
األحكام والقوانين النافذة ومقارنة نتائج التنفيذ بالخطط املوضوعة ،وقياس مستوى نتائج األعمال بما
كان مستهدفا تحقيقه ،باالستناد إلى معدالا األداء ودراسة أسباب االنحرافاا ومعالجتها (الزهاوي،
 ،2008ص ،)74فدن يلك يدعو إلى البحث ضمن هيئاا وآلياا الرقابة على مي انية الدولة.
وضمن هذا املنظور ،يالحظ جليا تدخل املشرع الجزائري في مجال وضع آلياا للرقابة هذه من
خالل سنه األمر رقع  20-95املؤري في  1995-07-17املتعلا بمجلس املحاسبة ،و ذا توسيعه ملجال
رقابة مجلس املحاسبة بموجب املادة  08مكرر املضافة ضمن أحكام األمر رقع  02-10املؤري في -08-26
 2010املعدل واملتمع ل مر رقع  20-95املؤري في  1995-07-17املتعلا بمجلس املحاسبة ،ليشمل ذلك
املؤسساا وال يئاا العمومية م ما يكن وضع ا القانو  ،مادامد تملك فرها الدولة أو الجماعاا
ا قليمية مساهمة بأتلبية رأس املال أو سلطة قرار م يمنة (األمر رقع .)2010 ،02-10
إن هذا التوسع في مجال الرقابة على املي انية في إطار التسيير لع يتضمنه هذا النص لوحده ،بل
نص عليه املشرع الجزائري ضمن التدابيير واألحكام املتعلقة برقابة املفتشية العامة ،إي نص ضمن أحكام
املادة  02من املرسوم التنفيذي رقع  272-08املؤري في  2008-09-06الذي يحدد حالحياا املفتشية
العامة للمالية ،بمناسبة تحديده لصالحياا املفتشية العامة املالية على امتدادها إلى مصالح الدولة،
الجماعاا ا قليميية ،إضافة إلى املؤسسياا العموميية ياا الطابع الصيناعي والتجاري ،و ذا كل مؤسسة
عمومية أخرى م ما كان نظام ا القانو (خرش ي ،النوي؛ ،2011 ،ص.)418
ومما تقدم ي ره ،تبدو أهمية دراسة هذه التدابير املتعلقة بالشفافية خاحة فيما يتصل بتسيير
األموال العمومية من حيث أ ها وضعد للوقاية من الفساد عموما ومن الجرائع التي تمثل مظاهر وحور
295

11

03

309 290

2020

للفساد ا داري على وجه الخصوص ،يلك أن هذه الصور تتمي بترابط ا الوثيا ،حيث يذهب بعض
الفقه إلى القول بشأ ها" :الواقع أن حور الفساد ا داري ترتبط ببعض ا البعض ،ويؤثر كل منها على
اآلخر" (ذتا ،1999 ،ص.)54

املبهث الثاني ّ
ياي ال ؤون الام مية ّ
تداقاي ال فا ية
يذهب جانب من الفقه إلى اعتبار" الشفافية إحدى أهع االستراتيجياا ال امة املتبعة ملكافحة
الفساد ا داري واملالي بأذكاله امل تلفة ،فالشفافية في العمل ا داري تزيد من درجة الثقة التي يمنح ا
الجم ور إلى العاملين في املنظماا ا دارية" (الضمور ،2014 ،ص ،)55أي املرافا العامة.
لذلك ،وب ية الوقاية من ظاهرة الفساد خاحة في ذكل ا املتصل با دارة وما يتعلا به من تسيير
للمرافا العامة ،فدنه من الضروري إحاطة النشاط ا داري بقواعد وتدابير للشفافية ترتبط بتس يل
ا جراءاا ا دارية على املرتفقين وإعالم ع ،وهذا ما سيتع تناوله.
وملا كاند مساهمة املجتمع املد املنظع ضرورية في الوقاية من الفساد بالنظر إلى تنظيمه
وفعاليته في التحسيس والكشف عن أفعال الفساد ،فقد أولى التشريع الجزائري على ترار التشريعاا
املقارنة أهمية لذلك من خالل وضعه تدابير وقائية تندرج ضمن تدابير الشفافية املتصلة بتسيير الشؤون
العمومية ،وهذا ما سيتع تناوله أيضا.
املطلب ا و  :تب يط اإلج اءات اإل ارية وإعالم امل اطنان
يتجه جانب من الفقه إلى القول إن" :الشفافية في نطاق تسيير الشؤون العامة هي من املفاهيع
ال ديثة التي يتوجب األخذ بها ،باعتبارها أسلولا علميا ملكافحة الفساد ،حيث يتوجب بذل
الج ود ملعالجة املشاكل ا دارية ،والتعر على املعوقاا التي تواجه التنمية ا دارية ،كالفساد ا داري،
وال موض في أساليب العمل وإجراءاته ،فكاند محاوالا لتطبيا الشفافية ،حيث تعتبر من أهع
متطلباا مكافحة الفساد ا داري" (اللوذي ،2002 ،ص.)141
الف ع ا و  :النص على تداقاي لتب يط اإلج اءات اإل ارية
يعتبر كل من ال موض في أساليب العمل و ذا تعقيد ا جراءاا ا دارية من بين أهع املعوقاا
التي تواجه التنمية ا دارية .وفي هذا السياق نصد الفقرتان (أ) و(ب) من املادة  10من اتفاقية األمع
املتحدة ملكافحة الفساد على ات اي كل دولة طر  ،وفقا للمبادئ األساسية لقانو ها الداخلي ومع مراعاة
ضرورة مكافحة الفساد ،ما قد يلزم من تدابير لتعزيز الشفافية في إدارتها العمومية ،بما في يلك ما يتعلا
بكيفية تنظيم ا واذت ال ا وعملياا ات اي القراراا فرها ،عند االقتضاء ،ويجوذ أن تشمل هذه التدابير
مجموعة من املسائل من بينها اعتماد إجراءاا أو لوائا تمكن عامة الناس من ال صول ،عند االقتضاء
على معلوماا عن يفية تنظيع إدارتها العمومية واذت ال ا وعملية ات اي القراراا فرها ،وعن القراراا
والصكوك القانونية التي تهع عامة الناس ،مع إيالء املراعاة الواجبة لصون حرمتهع ولياناتهع الشخصية،
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فضال عن تةسيط ا جراءاا ا دارية ،عند االقتضاء ،من أجل تيسير وحول الناس إلى السلطاا
امل تصة التي تت ذ القراراا.
وفي السياق نفسه ،اذتملد املادة  11من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على جملة من
التدابير التي من ذأ ها أن تضف الشفافية في مجال تسيير الشؤون العمومية ،حيث تتمحور التدابير هذه
حول تيسير التعامل مع الجم ور سواء من خالل إظ ار القواعد التي تتعلا بتسيير املرافا العامة ،وجعل ا
أ ار وضوحا للمرتفقين ،والرد على عرائض وذكاوى املواطنين ،إضافة إلى تسبيب ا دارة لقراراتها عندما
تصدر في تير حالح املواطن وتةيان طرق الطعن املعمول بها ،فضال عن مسألة تةسيط ا جراءاا التي
تكتس ي أهمية بال ة خاحة ضمن تدابير الوقاية من الفساد ا داري.
ولذلك يتبين وجود ا سجام بين مقتضياا املادة  10من اتفاقية األمع املتحدة ملكافحة الفساد
و ذا حكع املادة  11من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ،إال أن ما يمكن مالحظته في هذا الصدد أن
املشرع الجزائري قد أضا ضمن نص املادة  11سالفة الذ ر على األحكام التي جاءا متطابقة مع ياا
االتفاقية ،مسألتين تندرجان ضمن وسائل تدعيع الشفافية ،وتصبان في تدابير الوقاية من الفساد،
ويتعلا األمر بضرورة رد املؤسساا وال يئاا العمومية على عرائض وذكاوى املواطنين ،و ذا تسةيبها
لقراراتها الصادرة ب ال مصل ة املواطن وتةيان طرق الطعن.
وهذه التدابير امل مة قد أ د علرها أيضا جانب من الفقه ،حيث يذهب ضمن هذا املنظور إلى
القول إنه" :يتعين على الدولة أن تتدخل لتةسيط ا جراءاا ،وإحالح الج اذ ا داري وتحقيا االنضباط
فيه ،والقضاء على الروتين بمصالح القطاع العام التي ل ا حلة مباذرة بالجم ور ،و ذا االهتمام بفحص
ذكاوى املواطنين ،وتيسير حصول ع على مطالبهع املشروعة" (خفاجي ،1999 ،ص.)564
الف ع الثاني :ال قمنة خيار استياتيج لتب يط اإلج اءات اإل ارية وإعالم امل اطنان
تكتس ي الرقمنة أهمية بال ة ملا ل ا من تأثيراا إيجابية جدا على ال ياة العامة عموما ،وما يتصل
بحاجياا املرتفقين على وجه الخصوص .وإن من بين أهع ما يتوجب العمل عليه في مجال تةسيط
ا جراءاا ا دارية هو االعتماد على الرقمنة ،وعلى االستعمال ال سن للموارد الرقمية ،والتحول الجدري
من األساليب التقليدية إلى ا دارة الرقمية ،ويلك ما يحقا مجموعة من األهدا العامة من بين أهم ا
اختصار الوقد ،وسرعة إنجاذ املعامالا ،وت فيض حدة الج اذ البيروقراط وتعقيداته ،و ذا التحول
نحو الخدمة العامة املعقلنة ،فضال عن التوجه نحو ذفافية العمل ا داري وذفافية املعلوماا وعرض ا
أمام العمالء واملواطنين واملوردين وتيرهع (السالمي والسليط  ،2008 ،ص.)39
أوال :ال قمنة على صايد ياي حاجيات امل تفقان املتصلة ققطاع الجماعات اإلقليمية ّ
يبدو أن التنظيع في الجزائر قد حدر ملوا بة هذه النظرة املوضوعية املبنية على أساس ال اجة
املل ة إلى الرقمنة على تعدد القطاعاا التي مس ا ،فف مجال الخدمة العمومية املتصلة بالجماعاا
ا قليمية يسجل حدور قرار وذير الداخلية والجماعاا املحلية وتهيئة ا قليع املؤري في 2011-05-25
الذي يعدل القرار املؤري  2010-07-19واملتعلا بملف طلب بطاقة التعريف الوطنية وجواذ السفر
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البيومتريين ا لكترونيين و يفياا معالجته ،والذي في جوهره تةسيط وتس يل لإلجراءاا املتعلقة بطلب
وثيقتين أساسيتين.
وفي هذا الصدد نصد أحكام املادتين  05و 07منه على إمكانية أن يتع إرسال االستمارة اململوءة
قانونا ،عن طريا ا نترند ،فضال عن إيداع ملف طلب جواذ السفر بعد أخذ موعد عن طريا ال اتف
لدى املقاطعة ا دارية أو الدائرة أو املصالح القنصلية ملقر ا قامة( .القرار املؤري في  2011-05-25الذي
يعدل القرار املؤري  2010-07-19املتعلا بملف طلب بطاقة التعريف الوطنية وجواذ السفر البيومتريين
ا لكترونيين و يفياا معالجته) (الجريدة ا لكترونية الجزائر اليوم.)2016 ،
وفي هذا الشأن يسجل أن وذير الداخلية والجماعاا املحلية قد حرح إنه" :سيتع استبدال 33
مليون بطاقة وطنية السيكية تدريجيا ببطاقاا وطنية بيوميترية في أجل ال يتعدى خمس سنواا ،ما
أنه سيتع إنجاذ  01مليون بطاقة وطنية بيوميتيرية في السنة األولى من العملية".
ثانيا :ال قمنة مجا الصفقات الام مية
إضافة إلى يلك وفي مجال آخر ال يقل أهمية عن سابقه تع النص سنة  2010ضمن أحكام املادة
 173من املرسوم الرئاس ي امللغى رقع  236-10املؤري في  2010-10-07املتضمن تنظيع الصفقاا
العمومية على تأسيس بوابة إلكترونية للصفقاا العمومية لدى الوذير املكلف باملالية ،ما منا النص
ضمن أحكام املادة  174منه للمصالح املتعاقدة إمكانية أن تضع وثائا الدعوة إلى املنافسة تحد تصر
املتع دين أو املرش ين للصفقاا العمومية بالطريقة ا لكترونية ،إضافة إلى إمكانية رد املتع دين أو
املرش ين للصفقاا العمومية على الدعوة إلى املنافسة بالطريقة ا لكترونية (املرسوم الرئاس ي رقع -10
 236املؤري في .)2010-10-07
وتطبيقا ملقتضياا تنظيع الصفقاا العمومية لسنة  - 2010امللغى -املتضمن استحداث بوابة
إلكترونية ،حدر قرار وذير املالية املؤري في  2013-11-17املنشور بالجريدة الرسمية في العدد  21من سنة
 2014بتاريخ يبدو متأخرا وهو  2014-04-09الذي يهد إلى تحديد محتوى البوابة ا لكترونية للصفقاا
العمومية و يفياا تسييرها و ذا يفياا تبادل املعلوماا بالطريقة االلكترونية بين املصالح املتعاقدة
واملتعاملين االقتصاديين حيث تهد البوابة هذه إلى السماح بنشر ومبادلة الوثائا واملعلوماا املتعلقة
بالصفقاا العمومية و ذلك إبرام الصفقاا العمومية بالطريقة ا لكترونية.
وقد حددا املادة  03من هذا القرار الوذاري املجاالا واملسائل التي تضمن البوابة شرها ،ويتعلا
األمر بالنصوص التشريعية والتنظيمية و ذا االستشاراا القانونية املتعلقة بالصفقاا العمومية ،قائمتي
املتعاملين االقتصاديين املمنوعين من املشار ة في الصفقاا العمومية واملقصيين منها ،والبرامج التقديرية
ملشاريع املصالح املتعاقدة وقوائع الصفقاا املبرمة أثناء السنة املالية السابقة و ذا أسماء املؤسساا أو
تجمعاا املؤسساا املستفيدة منها ،فضال عن تقارير املصالح املتعاقدة املتعلقة بتنفيذ الصفقاا
العمومية ،إضافة إلى قائمة املؤسساا التي س بد منها ذ ادة التصنيف والكفاءة ،و ذا األرقام
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االستداللية ل سعار ،وقد أعطى ياا القرار سلطة تقديرية في هذا املجال بدمكانية شر أي وثيقة أو
معلومة ل ا عالقة بموضوع البوابة أخرى.
ومن أجل بلوغ األهدا من استحداث هذه البوابة ا لكترونية ،حدد القرار مجموع الوظائف
التي تضطلع بها ،وهي تسجيل املصالح املتعاقدة عن طريا البوابة ،ولاملقابل تسجيل املتعاملين
االقتصاديين عبرها ،فضال عن تحميل الوثائا والتع د عن طريا البوابة ،وتسيير تبادل املعلوماا بين
املصالح املتعاقدة واملتعاملين االقتصاديين ،وتيرها من الوظائف ياا األهمية البال ة التي تكون ال اية
منها ضمان الشفافية في مجال يعتبر أ ار خصولة لتنام ظاهرة الفساد وهو الصفقاا العمومية.
ويالحظ موا بة هذا القرار لسياسة الرقمنة بما يجسد أحد أهع تدابير الوقاية من الفساد وفي
مجال م ع وهو الصفقاا العمومية ،إي أعطى ضمن املادة  09منه ا مكانية للمتعاملين االقتصاديين
املشار ة في الصفقاا العمومية بتقديع عروض ع عن طريا هذه البوابة ا لكترونية ،بعد قيام املصل ة
املتعاقدة بعرض دفتر الشروط وجميع الوثائا املطلولة للمشار ة في الصفقة العمومية املعلن عنها.
ولقد أعاد التنظيع املتعلا بالصفقاا العمومية وتفويضاا املرفا العام من جديد ولمناسبة
حدور املرسوم الرئاس ي رقع  247-15املؤري في  2015-10-07املتضمن تنظيع الصفقاا العمومية
وتفويضاا املرفا العام التأ يد ضمن املادة  203منه على مسألة تأسيس بوابة إلكترونية للصفقاا
العمومية على أن تسير من طر الوذارة املكلفة باملالية والوذارة املكلفة بتكنولوجياا ا عالم واالتصال
كل فيما ي صه ،مع تحديد لصالحياا كل دائرة وذارية بموجب قرار مشترك بين الوذير املكلف باملالية
والوذير املكلف بتكنولوجياا ا عالم واالتصال.
إضافة إلى تأ يد تنظيع الصفقاا العمومية ،وتفويضاا املرفا العام لسنة  2015ساري املفعول
على مسألة ثانية تمد ا ذارة إلرها في إطار األحكام ياا الصلة ضمن النص امللغى لسنة  2010سالف
الذ ر وهي وضع املصالح املتعاقدة وثائا الدعوة إلى املنافسة تحد تصر املتع دين أو املرش ين
للصفقاا العمومية ،بالطريقة ا لكترونية.
إن الجديد هنا أن يتع يلك حسب جدول ذمني يحدد بموجب قرار من الوذير املكلف باملالية.
ولنفس النسا يتع أيضا تنظيع رد املتع دين أو املرش ين للصفقاا العمومية على الدعوة إلى املنافسة
بالطريقة ا لكترونية ،والجديد هنا أن يتع يلك حسب جدول ذمني يحدد بموجب قرار من الوذير املكلف
باملالية ،وهو ما نصد عليه املادة  204من تنظيع الصفقاا العمومية وتفويضاا املرفا العام ساري
املفعول (املرسوم الرئاس ي رقع  247-15املؤري في .)2015-09-16
والجديد في األمر أنه تع النص في الفقرة  03من املادة  204من التنظيع نفسه على أن كل عملية
خاحة با جراءاا على حامل ورقي يمكن أن تكون محل تكييف مع ا جراءاا على الطريقة ا لكترونية،
على أنه تحدد يفياا تطبيا أحكام هذه املادة بموجب قرار من الوذير املكلف باملالية.
ويالحظ في هذا الشأن أن الفقرة  03من املادة  204من تنظيع الصفقاا العمومية وتفويضاا
املرفا العام لسنة  2015ساري املفعول لع تأا بصي ة الوجوب بما يعط إمكانية لعدم تكييف إجراءاا
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الصفقاا على ال امل الورقي مع ا جراءاا بطريقة ا لكترونية ،األمر الذي يتطلب العمل على تعديل ا
بت ويدها بصي ة الوجوب وا لزام (جليل ،2017 ،ص.)84
وب ية تس يل ا جراءاا وتةسيط ا ،جاء التنظيع ياته بدجراء جديد نصد عليه املادة  205منه،
يتمثل في استعمال املعلوماا والوثائا التي تعبر على البوابة لتشكيل قاعدة بياناا ،في ظل احترام األحكام
التشريعية والتنظيمية املعمول بها ،إي بهذه الصفة يتع حفظ ملفاا الترذيحاا للمتع دين الستعمال ا في
ا جراءاا الالحقة ،ما ال تيطيليب مين املتع دين الوثائا التي يمكن املصل ة املتعاقدة طلبها بطريقة
إلكترونية.
وفي حقيقة األمر لع يكتف تنظيع الصفقاا العموم وتفويضاا املرفا العام ساري املفعول يما
نص عليه من أحكام تصب في إطار تس يل ا جراءاا وتةسيط ا ،بل أضا علرها ما تضمنته املادة 206
من إمكانية للمصل ة املتعاقدة ،الختيار أحسن عرض من حيث االمتياذاا االقتصادية في حالة حفقاا
اقتناء اللواذم وتقديع الخدماا العادية ،اللجوء:
 جراء املزاد ا لكترو العكس ي ،بالسماح للمتع دين بمراجعة أسعارهع أو عناحر أخرى منعروض ع القابلة للقياس الكمي،
 ليليفي يارس ا ليكيتيرونييية للميتيعي يدين ،في إطيار نيظيام اقيتينياء دائيع ،تنفيذا لعيقيد بيرنياميج أو عقدطلباا ،وقد تلقد يفياا تطبيا أحكام هذه املادة على حدور قرار من الوذير املكلف باملالية.
ومما سبا ي ره ،فدنه يمكن القول إن من ذأن يلك الدفع نحو تةسيط ا جراءاا ا دارية
وتحقيا الشفافية املطلولة في التعامل مع الجم ور ،إال أنه يالحظ بشأن هذه األحكام في مجال الصفقاا
العمومية وتفويضاا املرفا العام أ ها تحتاج إلى تفعيل أثرها ،إي رلط ا تنظيع الصفقاا العمومية
وتفويضاا املرفا العام بدحدار القراراا الوذارية التي تبين يفياا تطبيق ا ،األمر الذي يتوجب العمل
على تحقيقه.
وتبدو الضرورة مل ة ل اء قرار وذير املالية املؤري في  2013-11-17الذي يحدد محتوى البوابة
ا لكترونية للصفقاا العمومية و يفياا تسييرها و يفياا تبادل املعلوماا بالطريقة االلكترونية املذكور
آنفا .إي أنه من الناحية الشكلية يتطلب األمر إحدار نص تنظيمي جديد ،على اعتبار أن تسيير البوابة
ا لكترونية للصفقاا العمومية يتواله كل من الوذارة املكلفة باملالية و ذا الوذارة املكلفة بتكنولوجياا
ا عالم واالتصال ،كل فيما ي صه مع تحديد لصالحياا كل دائرة وذارية ،ويلك بموجب قرار مشترك بين
الوذير املكلف باملالية والوذير املكلف بتكنولوجياا ا عالم واالتصال ،طبقا ملا جاء ضمن نص املادة 203
سالفة الذ ر من تنظيع الصفقاا العمومية وتفويضاا املرفا العام.
ويسجل في األخير ،وفي سياق الرقمنة أيضا أنه تع بتاريخ  2020-08-05ا طالق الرسمي لبوابة
املناقصاا واالستشاراا لقطاع البريد واملواحالا السلكية والالسلكية والتي تأخذ تسمية بوابة
"حفقتك" (املوقع الرسمي لبوابة "حفقتك" ،)2020 ،حيث" :ستس ل هذه البوابة االلكترونية وفقا
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لتصريحاا وذير البريد واملواحالا السلكية والالسلكية على  2400مؤسسة االستفادة من املشاريع دون
محاباة( .املوقع الرسمي لإلياعة الجزائرية.)2020 ،
وقد تع إعداد هذه البوابة بالتشاور والتنسيا بين هذه الوذارة والوذارتين املنتدبتين املكلفتين
باملؤسساا املص رة و ذا باقتصاد املعرفة واملؤسساا الناذئة ،على أنه يبدو أن استحداث بوابة
"حفقتك" ال يندرج ضمن تفعيل األحكام سالفة الذ ر ياا الصلة باستحداث بوابة إلكترونية للصفقاا
العمومية في إطار أحكام تنظيع الصفقاا العمومية وتفويضاا املرفا العام ساري املفعول ،ووفقا لبيان
وذارة البريد واملواحالا السلكية و الالسلكية جاء يلك في إطار تجسيد بنود االتفاقية ا طار الرامية
لتشجيع الشباب ومرافقة حاملي املشاريع (املوقع الرسمي لوذارة البريد واملواحالا السلكية والالسلكية،
.)2020
وفي عموم ال ال تحتاج الج ود في إطار عملياا الرقمنة إلى تنظيع وفا إستراتيجية متكاملة،
ويبدو أنه األمر الذي دفع إلى إحدار املرسوم الرئاس ي رقع  317-19املؤري في  2019-11-26الذي يتضمن
إ شاء وكالة وطنية لتطوير الرقمنة ،حيث عر هذه الوكالة في مادته الثالثة على أ ها" :مؤسسة عمومية
ياا طابع خاص تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي" .ما أ ها تضطلع بم ام من بين أهم ا إبداء
الرأي في إجراء تشريعي أو تنظيمي في مجال الرقمنة ،فضال عن اقتراح ا على ال كومة كل األعمال الرامية
إلى تنمية املوارد الةشرية والكفاءاا الوطنية الالذمة لتطوير الرقمنة( .املرسوم الرئاس ي رقع 317-19
املؤري في .)2019-11-26
املطلب الثاني :م اركة املجتمع املدني ّ
إيا كاند أحكام املادة  11املذكورة أعاله ،قد جاءا واض ة لج ة إلزام ا كل من املؤسساا
وا داراا العمومية بات اي تدابير من ذأ ها إضفاء الشفافية في تعامل ا مع الجم ور ،تدبير وقائ من
الفساد والتي من أسباب تفشرها التعقيداا البيروقراطية ،فاملشرع الجزائري –على ما يبدو -لع يكن
ليفوته النص ضمن تدابير الوقاية من الفساد على مشار ة املجتمع املد طر آخر من األطرا التي
يناط ل ا املساهمة في مجال الوقاية هذا.
ونظرا ل همية التي يكتسرها املجتمع املد في ال ياة العامة ،فدنه يوجد من الباحثين من اعتبر أنه
من بين أهع األسباب التي ترتب الفساد "ضعف املجتمع املد بكافة أذكاله ،والتي تعتبر أداة رقابية
فاعلة في ثير من دول العالع املتقدم ،وحتى ولو وجدا هذه املنظماا فد ها ستكون ضعيفة" (طالب
والعامري ،2015 ،ص .)57
الف ع ا و  :النص على م اركة املجتمع املدني ضمف تداقاي ال قالة مف الف ا
تضمند املادة  15من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على مجموعة من التدابير منها
خصوحا ،اعتماد الشفافية في يفية ات اي القرار وتعزيز مشار ة املواطنين في تسيير الشؤون العمومية،
األمر الذي يو ي بأن التدبير املتعلا بمشار ة املجتمع املد جاء النص عليه كوسيلة وأداة لدعع
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الشفافية في تسيير الشؤون العمومية ،فضال على أن هذه املشار ة تتع ذلك بدعداده برامج تعليمية،
ترلوية وتحسيسية بم اطر الفساد على املجتمع.
وهذا ال كع نصد عليه املادة  15سالفة الذ ر التي جاءا في إطار اال سجام بين أحكام قانون
الوقاية من الفساد ومكافحته وأحكام اتفاقية األمع املتحدة ملكافحة الفساد ياا الصلة ،السيما املادة
13منه ،حيث جاء فرها ات اي كل دولة طر تدابير مناسبة ضمن حدود إمكاناتها ،ووفقا للمبادئ
األساسية لقانو ها الداخلي ،لتشجيع أفراد وجماعاا ال ينتمون إلى القطاع العام ،مثل املجتمع األهلي
واملنظماا تير ال كومية ومنظماا املجتمع املحلي ،على املشار ة النشطة في منع الفساد ومحارلته،
و يكاء وعي الناس فيما يتعلا بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر ،وينبغي تدعيع هذه
املشار ة بمجموعة من التدابير من بينها تعزيز الشفافية في ات اي القرار وتشجيع إس ام الناس فرها.
الف ع الثاني :نطا م اركة املجتمع املدني ال قالة مف الف ا
يبدو أن املشرع الجزائري ضمن منظور مشار ة املجتمع املد في تسيير الشؤون العمومية قد
ا سجع مع حكع املادة  15سالفة الذ ر والتي يكون قد تأثر فرها بحكع املادة  13من اتفاقية األمع املتحدة
ملكافحة الفساد ،ويلك من خالل نصه ضمن أحكام قانون البلدية على ات اي املجلس الشعبي البلدي كل
التدابير عالم املواطنين بشؤو هع واستشاراتهع حول خياراا وأولوياا التهيئة والتنمية االقتصادية
واالجتماعية والثقافية حسب الشروط املحددة في قانون البلدية ،ومن خالل نصه ذلك على إمكانية
استعانته كلما اقتضد ذؤون البلدية يلك بصفة استشارية بكل شخصية محلية أو خبير أو ممثل
جمعية محلية معتمدة قانونا ،والذين من ذأ هع تقديع أي مساهمة مفيدة ألذ ال املجلس أو لجانه
بحكع مؤهالتهع أو طبيعة شاطاتهع ،وهو ما تع النص عليه ضمن قانون البلدية في الفقرة  02من املادة
 11و ذا ما جاء ضمن نص املادة  13منه (القانون رقع  10-11املؤري في .)2011-06-22
ولقد أ د املشرع الجزائري على أن مشار ة املجتمع املد في هذا ا طار تتع ذلك عن طريا
إعداد برامج ترلوية وتعليمية وتحسيسية بم اطر الفساد على املجتمع ،وهذا يتطلب ج دا مضاعفا ،إي
يتوجب العمل على ترس ثقافة الوقاية من الفساد وليان م اطره ضمن إطار املنظوماا التربوية
والتكوينية و ذا التعليع العالي ،حيث يكون ضمن إطار متناسا يراعى فيه التدرج في التحصيل العلمي
للمضامين املتصلة بماهية الفساد وأنواعه وآثاره السلبية فضال عن إبراذ م اطر هذه الظاهرة الخطيرة
التي تضرب يان املجتمع والدولة على حد سواء.
ويكون املشرع الجزائري قد تفطن ل ذه امل مة التي تكتس ي طابعا هاما واستراتيجيا ،حيث أوكل ا إلى
ال يئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ،وقد تضمند املطة  03من املادة  20من قانون الوقاية
من الفساد ومكافحته م ام هذه ال يئة التي من بينها إعداد برامج تسما بتوعية املواطنين وتحسيس ع
باآلثار الضارة الناجمة عن الفساد( .القانون رقع  01-06املؤري في .)2006-02-20
لذلك من امل ع بل ومن الضروري أن يتع اعتماد مقارلة تبدو أ ار من ضرورية وتفرض نفس ا،
وهي تكوين م تصين و ذا مكونين في مجال الوقاية من الفساد وليان م اطره ،خاحة من عناحر
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يلك إلى تحسيس املواطنين

منظماا املجتمع املد  ،السيما تلك املعتر ل ا باملنفعة العامة ،ويهد
بامل اطر واآلثار التي يرتبها الفساد على جميع املستوياا.
ويسجل في مجال التكوين وعلى الصعيد ا فريق ما تضمنه مشروع الوثيقة املتعلقة بالبرنامج
الج وي ملكافحة الفساد في إفريقيا التي أعدتها اللجنة االقتصادية فريقيا التابعة ملنظمة األمع املتحدة
بالتعاون مع املجلس االستشاري لالتحاد ا فريق حول الفساد ،حيث نصد على التكوين و ذا تطوير
القدراا في مجال مكافحة الفساد لفائدة املجتمع املد وال يئاا الوطنية ملكافحة الفساد.
).(P.D.P.R.L.C.C.A, 2011, P11
وفي سياق تنفيذ مضامين مشروع الوثيقة املتعلقة بالبرنامج الج وي ملكافحة الفساد في إفريقيا،
نظمد اللجنة االقتصادية ا فريقية ورذتي تكوين ،أحدهما خصص ملنظماا املجتمع املد من الشباب
الجامعي ا فريق خالل الفترة املمتدة من  11إلى  13نوفمبر  2008بمدينة مباال بأوتندا ،حيث تع
تمحور التكوين حول عالقة الفساد بالتنمية ،بما يستوجب تفعيل دور املجتمع املد خاحة في مجالي
الرقابة والتبليغ عن جرائع الفساد التي تتطلب بالضرورة يفياا جمع املعلوماا الص يحة حول أفعال
الفساد و ذا معرفة طرق التبليغ القانونية.
تير أنه من الضروري في هذا املقام ا ذارة إلى مسألة تاية في األهمية تتمثل في ال دود القانونية
الواجب التقيد بها واملتصلة بالتبليغ عن جرائع الفساد ،يلك أن املشرع الجزائري وضمن أحكام القانون
املتعلا بالوقاية من الفساد ومكافحته قد جرم البالغ الكيدي ،إي تضمند املادة  46منه ما يلي" :يعاقب
بال ةس من ستة أذ ر( )06إلى خمس ( )05سنواا وب رامة من  50ألف د.ج إلى  500آال د.ج كل من
أبلغ عمدا بأية طريقة كاند السلطاا امل تصة ببالغ يدي يتعلا بالجرائع املنصوص علرها في هذا
القانون ضد شخص أو أ ار" ،إال أن يلك ال يتعارض مع ما منحه املشرع الجزائري من حماية قانونية
لفئاا الش ود أو الخبراء أو الض ايا أو املبل ين عن ياا الجرائع ،وهو ما تضمنته املادة  45من القانون
املتعلا بالوقاية من الفساد ومكافحته.
لذلك ومما سبا ي ره ،يمكن القول إن املشرع الجزائري وهو بصدد تحديده ملجاالا تدخل
املجتمع املد ل ع يكن ليوكل إلى هذا األخير بوحفه يانا منظما وبشكل حريا م مة ا بالغ عن جرائع
الفساد ،بالنظر إلى ما يحيط بهذه امل مة من قيود قانونية تمد ا ذارة إلرها.
وهذا ما تؤ ده حياتة نص املادة  15من القانون رقع  01-06املؤري في  2006-02-20املتعلا
بالوقاية من الفساد ومكافحته ،إي فضال عن املسألتين آنفتي الذ ر املتمثلتين في اعتماد الشفافية في
ات اي القرار وتعزيز مشار ة املواطنين في تسيير الشؤون العمومية ،و ذا إعداد برامج ترلوية وتعليمية
وتحسيسية بم اطر الفساد على املجتمع ،أضا املشرع تدبيرا آخرا يتمثل في تمكين وسائل ا عالم
والجم ور من ال صول على املعلوماا املتعلقة بالفساد .يلك أن" :ا عالم الكفء املستقل يلعب دورا
م ما في فضح الفساد وتعبئة املجتمع ضده وممارسة الض ط من أجل ا حالح ،فا عالم ال ر
باستطاعته رفع مستوى املساءلة" (أمين السيد ،2018 ،ص.)34
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هذا ،ويجب أن يراعى في يلك ال دود القانونية التي وضع ا املشرع الجزائري وهي حرمة ال ياة
الخاحة ،وذر و رامة األشخاص ،و ذا مقتضياا األمن الوطني والنظام العام ،وحياد القضاء
املنصوص علرها ضمن املطة  03من املادة  15من القانون رقع  01-06املؤري في  2006-02-20املتعلا
بالوقاية من الفساد ومكافحته.
وعلى الرتع من يلك ،تبقى مسألة مشار ة املجتمع املد في الوقاية من جرائع الفساد تحتاج إلى
الكثير من الج ود ،يلك أنه يوجد من يذهب إلى اعتبار أن" :املجتمع املد ال يزال نفسه يحتاج إلى
تنظيع ،حيث إن حيويته تتجلى في قدرته على تأطير املواطنين ل عمال التطوعية في الشأن العام هذا
بشكل عام .وإن أي حديث عن مشار ته في الوقاية من الفساد ومكافحته ،ال يمكن أن يكون له يلك
املعنى املراد منه دون أن يتع في املقام األول تحديد معنى املجتمع املد  ،ولأ ار دقة معنى منظماا
املجتمع املد التي يمكن ل ا أن تساهع في الوقاية من الفساد .أما في املقام الثا  ،فدنه ال بد من البحث
في مدى قدرة املجتمع امليد على يلك" (بودهان ،2010 ،ص .)339

الخاتمةّ :
لقد تع النص ضمن أحكام اتفاقية األمع املتحدة ملكافحة الفساد على تدابير للوقاية من ظاهرة
الفساد ،منها ما يتعلا بالشفافية في التسيير ،حيث -وفي الشا املتصل بتسيير األموال العمومية -أ دا
الفقرة  02من املادة  09على وضع تدابير مناسبة لتعزيز الشفافية واملساءلة في إدارة األموال العمومية،
من بينها إجراءاا العتماد املي انية الوطنية ،وهو ما أ د عليه املشرع الجزائري أيضا ضمن أحكام قانون
الوقاية من الفساد ومكافحته السيما املادة  10منه.
إضافة إلى يلك ،وفي الشا املتصل بتسيير الشؤون العمومية نصد ياا االتفاقية في مادتها 10
على وضع تدابير الوقائية الرامية إلى تعزيز الشفافية في إدارة الشؤون العمومية ،وهو أيضا ما أخذ به
املشرع الجزائري ضمن أحكام املادة 11من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ،حيث تتمحور هذه
التدابير حول تيسير التعامل مع الجم ور سواء من خالل إظ ار القواعد التي تتعلا بتسيير املرافا العامة،
وجعل ا أ ار وضوحا للمرتفقين ،والرد على عرائض وذكاوى املواطنين ،إضافة إلى تسبيب ا دارة لقراراتها
عندما تصدر في تير حالح املواطن وتةيان طرق الطعن املعمول بها ،فضال عن مسألة تةسيط ا جراءاا
التي تكتس ي أهمية بال ة خاحة ضمن تدابير الوقاية من الفساد ا داري.
وتع النص أيضا ضمن اتفاقية األمع املتحدة ملكافحة الفساد في املادة  13على ات اي تدابير
للمشار ة النشطة للمجتمع املد في منع الفساد ومحارلته ،وهذا ما أ د عليه املشرع الجزائري أيضا من
خالل نصه في املادة 15من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على مشار ة املجتمع املد في الوقاية
من الفساد.
لذلك يمكن القول بوجود ا سجام واضح بين ما تضمنته أحكام اتفاقية األمع املتحدة ملكافحة
الفساد التي حادقد علرها الجزائر من تدابير وقائية من ظاهرة الفساد الخطيرة وما تضمن قانون الوقاية
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من الفساد ومكافحته من أحكام مماثلة وياا قيمة بال ة األهمية ،السيما تدابير الوقاية من الفساد التي
من ذأ ها أن تعزذ الشفافية في التسيير سواء للمال العام أم للشأن العام.
ومن خالل دراسة املوضوع ،يالحظ وبشكل واضح ترجمة املشرع الجزائري وضعه ل ذه التدابير
ياا الطابع الوقائ ضمن األحكام التي سنها في إطار النصوص التشريعية و ذا األحكام التي أخذا حورة
التنظيع ،حيث يمكن تلخيص يلك من خالل ما يلي:
 النص على تأطير ولرمجة املي انية ما هو محدد ضمن نص املادة  05من القانون العضوي رقع 15-18املؤري في  2018-09-02املتعلا بقوانين املالية ساري املفعول ،والتي تأ د على القيام بتأطير
مي انيات متوسط املدى كل سنة من طر ال كومة ،فضال عن تأ يده على العقالنية في إعداد املي انية
من خالل أخذه با طار املي انيات متوسط املدى،
 عدم ا تفاء املشرع الجزائري باملعايير التي يتع إتباع ا في إعداد املي انية ،بل أضا إلرها قواعدخاحة بتنفيذها ،السيما ما يتصل بضمان إجراءاا واض ة لتنفيذها ومتابعتها وا بالغ عن نتائج ا ،وهو
ما نصد عليه املادة  09من اتفاقية األمع املتحدة ،وهو منصوص عليه أيضا في حكع املادة  72من
القانون العضوي املتعلا بقوانين املالية ،حيث رتةد الت اما يقع على عاتا ال كومة من حيث قيام ا
بالعرض على البرملان قبل هاية الثالث األول من السنة املالية ،في إطار إعداد مشروع قانون املالية
للسنة ،تقريرا حول تطور وضعية االقتصاد وحول توجيه املالية العمومية،
 إضافة إلى التطابا الجلي بين األحكام املتعلقة بتعزيز الشفافية في تسيير الشؤون العموميةضمن االتفاقية وما يقابل ا من أحكام مماثلة ضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ،ويسجل أن
املشرع الجزائري قد أضا النص على تدبيرين م مين لع تتضمنها االتفاقية ياا الصلة ،وهما ضرورة رد
املؤسساا وال يئاا العمومية على عرائض وذكاوى املواطنين ،و ذا تسةيبها لقراراتها الصادرة ب ال
مصل ة املواطن وتةيان طرق الطعن ،ويلك أمر مستحسن ومحمود،
 ب ية تةسيط ا جراءاا يسجل توجه التنظيع في الجزائر إلى الرقمنة بما يعود باآلثار ا يجابيةواملحمودة على الجم ور بصفة عامة ،ومثال يلك ملف طلب بطاقة التعريف الوطنية وجواذ السفر
البيومتريين ا لكترونيين الذين خصص ل ما بوابة إلكترونية ،وعلى املتع دين املترش ين للصفقاا
العمومية بوجه خاص من خالل النص على استحداث بوابة إلكترونية وما يرافا يلك من تةسيط
لإلجراءاا ضمن تنظيع الصفقاا العموم وتفويضاا املرفا العام ،على أنه من الضروري من إحدار
القراراا الوذارية التي تبين يفياا تطبيا األحكام ياا الصلة بتةسيط ا جراءاا بهد تفعيل أثرها،
 تبدو ترجمة املشرع الجزائري لوضعه تدابير لتعزيز مشار ة املجتمع املد جلية من خالل النصفي قانون البلدية السيما الفقرة  02من املادة  11و ذا نص املادة  13منه على ات اي املجلس الشعبي
البلدي كل التدابير عالم املواطنين بشؤو هع واستشاراتهع حول خياراا وأولوياا التهيئة والتنمية
االقتصادية واالجتماعية والثقافية حسب الشروط املحددة في قانون البلدية ،ومن خالل إمكانية
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استعانته كلما اقتضد ذؤون البلدية يلك بصفة استشارية بكل شخصية محلية أو خبير أو ممثل جمعية
محلية معتمدة قانونا.
ولالنظر إلى أهمية وقيمة تدابير الوقاية من ظاهرة الفساد السيما املتصلة بالشفافية في تسيير
األموال العمومية و ذا الشؤون العمومية ،فمن الضروري أن تسجل الت صيات التالية:
 ضرورة وضع قواعد قانونية لتعزيز أ بر للشفافية في تسيير األموال العمومية ،السيما من خاللإيالء األهمية البال ة والقصوى لتفعيل ال يئاا الرقابية على األموال العمومية،
 بالنظر إلى أن تسيير البوابة ا لكترونية للصفقاا العمومية يتواله كل من الوذارة املكلفة باملاليةو ذا الوذارة املكلفة بتكنولوجياا ا عالم واالتصال كل فيما ي صه مع تحديد لصالحياا كل دائرة
وذارية ،طبقا ملا جاء في نص املادة  203من تنظيع الصفقاا العمومية وتفويضاا املرفا العام.
وا سجاما مع مقتضياا حكع هذه املادة ،يكون من الضروري أن يتع إل اء قرار وذير املالية املؤري في -17
 2013-11الذي يحدد محتوى البوابة ا لكترونية للصفقاا العمومية و يفياا تسييرها و يفياا تبادل
املعلوماا بالطريقة االلكترونية الذي جاء تطبيقا للمرسوم الرئاس ي املتضمن تنظيع الصفقاا العمومية
لسنة  2010امللغى ،ولالتالي إحدار قرار جديد مشترك بين الوذير املكلف باملالية والوذير املكلف
بتكنولوجياا ا عالم واالتصال يعال نفس موضوع القرار املؤري في ،2013-11-17
 تفعيل دور الوكالة الوطنية لتطوير الرقمنة التي نص على إ شائها املرسوم الرئاس ي رقع 317-19املؤري في  ،2019-11-26بما يسما بتعميم ا على عديد القطاعاا ولما يحقا الوقاية من الفساد ضمن
استراتيجية متكاملة،
 تدعيع دور املجتمع املد وتفعيله في الوقاية من الفساد بموجب نصوص قانونية ،فضال عنتأطير تدخله ،السيما فيما ي ص إعداد برامج ترلوية وتعليمية وتحسيسية بم اطر الفساد على املجتمع،
وهذا يتطلب ج دا مضاعفا ،إي يتوجب العمل على ترس ثقافة الوقاية من الفساد وليان م اطره ضمن
إطار املنظوماا التربوية والتكوينية ،و ذا التعليع العالي حيث يكون ضمن إطار متناسا يراعى فيه التدرج
في التحصيل العلمي للمضامين املتصلة بماهية الفساد وأنواعه وآثاره السلبية فضال عن إبراذ م اطره،
 اعتماد مقارلة تكوين م تصين و ذا مكونين في مجال الوقاية من الفساد وليان م اطره ،خاحةمن عناحر منظماا املجتمع املد السيما تلك املعتر ل ا باملنفعة العامة،
 تأطير عملية تمكين وسائل ا عالم والجم ور من ال صول على املعلوماا املتعلقة بالفساد فيإطار املوضوعية املطلولة وضمن نظرة ياا بعد وقائ يتناسب وخطورة هذه الظاهرة.
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القانون رقع  01-06املؤري في  .)2006( .2006-02-20القانون رقع  01-06املؤري في  2006-02-20املتعلا
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بالبلدية ،ج ر ج ج د ش ،العدد رقع  37الصادر في .2011-07-03
القرار املؤري في  2011-05-25الذي يعدل القرار املؤري  2010-07-19املتعلا بملف طلب بطاقة التعريف
الوطنية وجواذ السفر البيومتريين ا لكترونيين و يفياا معالجته .)2011( .املوقع الرسمي لوذارة الداخلية
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2011.pdf
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.2010
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لقطاع البريد واملواحالا السلكية و الالسلكية الجزائريةhttps://www.safqatic.dz/ar/index.php :
املوقع الرسمي لإلياعة الجزائرية  .)2020( .تاريخ االسترداد  ،2020 ،09 10من
https://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20200805/197293.html
املوقع الرسمي لوذارة البريد واملواحالا السلكية و الالسلكية .)2020( .املوقع الرسمي لوذارة البريد واملواحالا
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