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تفعــيس لسياســة ماافحــة الفســاد انشــن المشــرع الــديوان المراــز لقم ـ الفســاد ال ـ

بميمــة البحــل والتحــر ئــن جـرائم الفســاد وبــذل تعــزز ا ليــا

المؤسســاتية فــن نــانون

الوناية من الفساد وماافحتو بييئة نمعية متعددة االختصاصا .

وانطسنـا مـن ان اسـتقسلية ا جيـاز او ىياـل ًـمانال لفعاليتـو نـ

استقسلية الديوان.

غير ان استقراء النصو

المنظمة لو اثب

وجود ثغ ار فادحة جعل

المشـرع ئلـ
استقسليتو

نســبية وفــن تبعيــة واًــحة للســلطة التنفيذيــة سـواء مــن الناحيــة العًــوية او مــن الجان ـ
الوظيفن.

الكممات المفتاحية:

الفساد ،الديوان المراز لقم الفساد ،االستقسلية ،السلطة التنفيذية ،التبعية.
Abstract:
Proceeding from the independence of any organ or structure to ensure
its effectiveness, the legislator provided for the independence of the Diwan.
However, the extrapolation of the texts organizing the Central office of
repression on corruption proved that there are huge gaps that made the Central
office independence relative, whether from an organic or a functional aspect,
making the Central office in dependence on the executive authority.
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مقدمة:
بتفشــن الفســاد وتنــوع صــوره ومظــاىره ئل ـ العديــد مــن الــدول ،بــا
انتياج استراتيجية متعددة األوجو بائتماد اسالي
امام ىذا الوً سارئ

مــن الًــرو

ووسائل حديثة.

الدول إل إئداد الاثير مـن بـراما االصـسك راـز فييـا

ئل االصسك االدار الذ اصبح ًرورة حتمية يملييا الوان فمواجية الفساد ال ياون
من خسل الشعا ار والدئايا

االئسمية بل بتبنن استراتيجية شاملة وجدية.

الجزائر ئل غرار نظيراتيا من الدول استشعر مبا الر بمسائن وجيـود جبـارة فـن

مجال ماافحة الفساد.

م ــن ىن ــا تبـ ـرز اىمي ــة د ارس ــة الموً ــوع لم ــا يخلف ــو الفس ــاد م ــن اث ــار فتاا ــة ئلـ ـ

انتص ــاديا

ال ــدول وامني ــا االجتم ــائن واس ــتقرارىا السياس ــن ،إذ اً ــح م ــن التيدي ــدا

الجديدة لمقوما

األمن القومن.

الوانـ ـ ان المش ــرع الج ازئ ــر ن ــد ائطـ ـ اىمي ــة ابيـ ـرة لماافح ــة الفس ــاد ا ــان ذلـ ـ

1
ـمنا اليــا
بإصــداره لقــانون الونايــة مــن الفســاد وماافحتــو متًـ ل
اءا فن القطاع العام او الخا .
وحت ئقابية سو ل

ىــذا فً ـسل ئــن اليــا

ذا

وتــدابير ونائيــة وردئيــة

طــاب مؤسســاتن تجســد فــن جانبــو الونــائن فــن الييئــة

الوطنيــة للونايــة مــن الفســاد وماافحتــو انشــنىا المشــرع ونظميــا بترســانة مــن النصــو

القانونية تشريعية وتنظيمية وجاء بعدىا التاريس الدستور سنة .12016

 -1نانون رنم  ،01-06الصادر بتاريخ  20فبراير سنة  ،2006يتعلـ بالونايـة مـن الفسـاد وماافحتـو
الجريدة الرسمية ،العدد ( )14بتاريخ  08مارس  ،2006متمم بنمر رنم  ،05-10الصـادر بتـاريخ 26
غش

سنة  ،2010الجريدة الرسـمية ،ئـدد ( ،)50بتـاريخ  1سـبتمبر ،2010معـدل ومـتمم بقـانون رنـم

 ،15-11الصادر بتاريخ  02او  ،2011الجريدة الرسمية ،ئدد ( ،)44بتاريخ  10او .2011
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ذا

وبتعديل نـانون الونايـة مـن الفسـاد وماافحتـو سـنة  2011تًـمن فـن جـوىره ىيئـة

طاب ردئن نمعن تمثل فن الديوان المراز لقم الفساد.2

وطنية ودولية يمان إجماليا فن:

استحدال الديوان جاء تنفيذا لعدة التزاما

 -خطــورة الفســاد وارتباطــو بالجريمــة المنظمــة ،إذ اًــح مــن التيديــدا

العـ ـ ـ ــابرة للحـ ـ ـ ــدود إًـ ـ ـ ــافة إل ـ ـ ـ ـ الظـ ـ ـ ــرو
باالستق اررالسياسن واالجتمائن للبسد.
 -تاـ ـ ـريس محت ـ ــوت االتفاني ـ ــا

الجزائر.3

األمنيـ ـ ـ ــة الداخليـ ـ ـ ــة التـ ـ ـ ــن اان ـ ـ ـ ـ

الدولي ـ ــة المناىً ـ ــة للفس ـ ــاد الت ـ ــن ص ـ ــادن

الجديــدة

تت ـ ـ ـ ـرب

ئليي ـ ــا

 -تنفيـذ تعليمـة رئـيس الجميوريـة رنـم  03المتعلقـة بتفعيـل ماافحـة الفسـاد لسـنة

.12009

 -1إذ تــن

المــادة  202مــن التعــديل الدســتور لســنة  2016ئل ـ ت تؤســس ىيئــة وطنيــة للونايــة مــن

الفس ــاد وماافحت ــو وى ــن س ــلطة إداري ــة مس ــتقلة توًـ ـ ل ــدت رئ ــيس الجميوري ــة ت .ن ــانون رن ــم 01-16
الصادر بتاريخ  6مارس سنة  ،2016يتًمن التعديل الدستور  ،الجريدة الرسمية ،ئدد ( ،)14بتاريخ
 7مارس .2016

 -2بموج

القانون رنم  ،15-11المرج الساب .

 -3إذ صادن

الجزائر ئل ئدة اتفانيا

فن ىذا المجال نذار:

 اتفانية األمم المتحدة لماافحة الفساد المعتمدة من نبل الجمعية العامة لألمم المتحدة بنييور يـوم 31ااتوبر ،2003صادن

ئلييا الجزائر بموج

مرسوم رئاسن رنم  ،128-04الصادر بتاريخ  19ابريل

 ،2004الجريدة الرسمية ،ئدد ( ،)26بتاريخ  25ابريل .2004

 اتفانيــة االتحــاد االفريقــن لماافحــة الفســاد المعتمــدة فــن مــابوتو فــن  11يوليــو ســنة  ،2003صــادنئلييا الجزائر بموجـ

مرسـوم رئاسـن رنـم  ،137-06الصـادر بتـاريخ  10ابريـل سـنة  ،2006الجريـدة

الرسمية ،ئدد ( )24بتاريخ  16ابريل .2006

 -االتفانية العربية لماافحة الفسـاد المحـررة بالقـاىرة بتـاريخ  21ديسـمبر ،2010صـادن

بموج

ئلييـا الج ازئـر

مرسوم رئاسن رنم  ،249-14الصادر بتـاريخ  8سـبتمبر سـنة  ،2014الجريـدة الرسـمية ،ئـدد

( ،)55بتاريخ  23سبتمبر .2014
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ن

 -تنظــيم الييئــة تًــمن الاثيــر مــن نقــاط الًــع

المادة  22الذ ادت إل ابح نشاطيا واالنتقا

اىــدم الغايــة مــن وجودىــا الســيما

من فعاليتيا.2

ورغم تنايد المشرع ئل استقسلية الديوان إال ان معالم نصور ىذه االسـتقسلية نـد

بدا واًحا من الناحية العًوية والوظيفية اد

إل ىشاشتو والمساس بفعاليتو.

فمن خسل ىذه الورنة البحثية نسع إل إلقاء الًوء ئل السياسة التـن انتيجيـا

المشرع فن تنظيمو ألحاام الديوان وذل بالونو

اس ــتقسليتو والاشـ ـ

ئ ــن الثغـ ـ ار واالنزالن ــا

ئلـ العقبـا

القانوني ــة الت ــن اد

التـن تحـول دون تحقيـ

استراتيجية مواجية الفساد ئل األنل فن جانبو القمعن.

إلـ ـ فش ــلو ف ــن تنفي ــذ

فالغاي ــة م ــن ى ــذه الد ارس ــة توً ــيح مع ــالم محدودي ــة اس ــتقسلية ال ــديوان سـ ـواء م ــن

الناحيـ ــة العًـ ــوية (المبحـ ــل األول) اومـ ــن الناحيـ ــة الوظيفيـ ــة (المبحـ ــل الثـ ــانن) وذل ـ ـ
باالئتماد انصل وانساس ئل المنيا النقد التحليلن للنصو

فن ىذا المجال ففيما تتجل مظاىر القصور فن استقسلية الديوان؟

التن جاء بيا المشـرع

المبحث األول :قصور استقاللية الديوان المركزي لقمع الفساد من الناحية العضوية
الديوان فن ن

ورد تعري

المادة الثانية من احاـام المرسـوم الرئاسـن 426-11

بنصيا "الديوان مصمحة مركزية عممياتية لمشرطة القضائية ،تكمف بالبحث عن الجرائم
ومعاينتيا في إطار مكافحة الفساد".3

 -1تعليمة رئاسية رنم  3مؤرخة فن  13ديسمبر  2009متعلقة بتفعيل ماافحة الفساد .فـنىم مـا نصـ
ئليو فـن الجانـ

المؤسسـاتن ًـرورة تعزيـز مسـع الدولـة بإحـدال ديـوان مراـز لقمـ الفسـاد بصـفتو

اداة ئملياتية تتًافر فن إطارىا الجيود للتصد لألئمال االجرامية.

 -2إذ تن

المادة  22من نانون  01-06صراحة ئل ت ئندما تتوصل الييئة إل ونـائ ذا

جزائن ،تحول المل

إل وزير العدل حافظ األختام الذ يخطر النائ

العام المخت

وصـ

لتحري الـدئوت

العمومية ئند االنتًاءت.

 -3مرســوم رئاســن رنــم  ،426-11الصــادر بتــاريخ  08ديســمبر ســنة  ،2011يحــدد تشــايلة ال ــديوان
المرا ــز لقمـ ـ الفس ــاد وتنظيم ــو وايفي ــا

س ــيره ،الجري ــدة الرس ــمية ،ئ ــدد ( ،)68بت ــاريخ  14ديس ــمبر
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يتًــح مــن ن ـ

المــادة ان الــديوان لــيس بســلطة إداريــة تصــدر اراء ونــر ار فــن

مجال ماافحة الفساد اما ىو الحال بالنسبة للييئة فيو جياز للبحل والتحر ئـن جـرائم

الفساد واحالة مرتابيو ئل القًاء.1

فيـ ــو اداة ئمليـ ــة واطـ ــار لتظـ ــافر الجيـ ــود فـ ــن ئمليـ ــا

التصـ ــد لج ـ ـرائم الفسـ ــاد

وماافحتيا ،يًم ًباط من الشرطة القًائية مالفون بميمة البحل والتحر ئن جرائم
الفساد وفقا لقانون االجراءا

الجزائية.2

وبــالرغم مــن ن ـ المشــرع ئل ـ ان الــديوان ىيئــة مســتقلة إالم ان معــالم الحـ مـد مــن
اس ــتقسليتو ظي ــر ف ــن تبعيت ــو ىيالي ــا للس ــلطة التنفيذي ــة (المطلـ ـ األول) وف ــن وً ــعية

ائًاءه اتجاىيا (المطل

الثانن).

إداريا لمسمطة التنفيذية
المطمب األول :تبعية الديوان ً
تن المادة  3بعد تعديليا بالمرسوم الرئاسن رنم  209-14ئل "يوضع الديوان

لدى وزير العدل ،حافظ األختام" بعدما وً لدت وزير المالية.
ئل العموم سواء تم وًـ الـديوان تحـ

نـ ـرائن ال تتماشـ ـ ومتطلب ــا

سـلطة وزيـر الماليـة او وزيـر العـدل ىـن

تابع ــا للس ــلطة التنفيذي ــة
االس ــتقسلية ،إذ تجع ــل من ــو جي ــا از ل

 ،2011معــدل ومــتمم بالمرســوم الرئاســن رنــم  ،209-14الصــادر بتــاريخ  23يوليــو  ،2014الجريــدة
الرسمية ،ئدد ( ،)46بتاريخ  31يوليو.2014

 -1لمزيـد مــن التفصــيل ارجـ  :محمــد ياســين بوزوينــة " ،الــديوان المركــزي لقمــع الفســاد كاليــة لمكافحــة
جرائم الفساد " ،الملتق الوطنن حول اليا

ماافحة الفسـاد االدار والمـالن بـين الوانـ والمـنمول ،اليـة

الحقو والعلوم السياسية ،جامعة ابو بار بلقايد ،تلمسان ،يومن  18و 19ديسمبر ، 2018

 -2وىـو ماجـاء الـن

.9

ئليـو صـراحة فـن المـادة  24ماـرر  1فقـرة  2مـن األمـر رنـم  ،05-10المرجـ

الساب .
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سيؤد ال محالة إل ئدم ندرتو ئلـ تحقيـ اىدافـو فـن مواجيـة الفسـاد فيـو جيـاز امـا
يصفو البعض ولد ميتا.1

اما ئن تنظيمو الييالن فنجد ان المرسوم الرئاسـن  426-11فـن المـواد  10إلـ

 18يبين انو منظم من مدير ئام ومديريتين إحداىما للتحر واألخرت لإلدارة العامة.

الواًــح ان المشــرع لــم يــنظم ىــذا الجيــاز بطريقــة اافيــة ويظيــر ذل ـ مــن خــسل

المراز القـانونن الًـعي

لمديرياتـو مـن جيـة وتقسـيمو إلـ مـديريتين فقـط وئـدم تدئيمـو

باليياال السزمة ألداء ميامو ئلـ اامـل وجـو ،إذ حصـر اىـم الصـسحيا

واحــدة تتمثــل فــن مديريــة التحريــا

الفساد.2

فـن مديريـة

وفــن ذل ـ إثقــال لااليــا وئرنلــة لــدورىا فــن ماافحــة

إذ تجم ـ بــين الرنابــة واالنت ـراك مــن جيــة والقم ـ مــن جيــة اخــرت يفتــرض ان تــوزع ئل ـ

ىياال متعددة لتقوم ال مصلحة بالميام المنوطة بيا .3

 -1ئبد العالن حاحا ،اآلليات القانونية لمكافحة الفساد اإلداري في الجزائر ،رسالة لنيل شيادة داتوراه
ئلــوم ،تخصـ

نــانون ،اليــة الحقــو والعلــوم السياســية ،جامعــة محمــد خيًــر ،الج ازئــر،2013 ،

.505

 -2حس

المادة  11من احاام المرسوم الرئاسن  426-11تنظم مديرية التحريـا

فـن شـال مـديريا

فرئية يحدد ئددىا بقرار مشتر بين وزير العدل حافظ األختام والسلطة المالفة بالوظيفة العمومية.

ليصدر ذل القرار سنة  2013وتطبيقا لن

المادة  2منو فإن مديرية التحريا

 -المديرية الفرئية للدراسا

واألبحال والتحاليل

 -المديرية الفرئية للتحقيقا

القًائية

تتشال من:

 -المديرية الفرئية للتعاون والتنسي

نرار مؤرخ فن  10فيفر  2013يحدد التنظيم الداخلن للديوان المراز لقم الفساد ،الجريدة الرسـمية،
ئدد ( )32بتاريخ  23يونيو.2013

 -3لمزيد من التفصيل انظر :الحسين ئيادة " ،فعالية اإلطـار المؤسسـي فـي مكافحـة الفسـاد اإلداري

" ،الملتقـ الــوطنن حــول مــدت فعاليــة ماافحــة جـرائم الفســاد بـين االتفانيــا

الدوليــة والتشـري الج ازئــر ،

الية الحقو والعلوم السياسية ،جامعة حسيبة بن بوئلن ،الشل  ،يومن 6و 7فيفر ،2019
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.10

د .نادية تيا

بالن

ولًمان فعالية ىذه الصسحيا
ئل تعديلين ىامين:

 -تمديد االختصا

ئزز المشرع القوائد االجرائية للمتابعة القًائية

المحلن ليشمل اامل االنليم الوطنن.

 -إحالة ميمة النظر فن جرائم الفساد إل المحاام ذا

االختصا

الموس .1

األم ــر ال ــذ ادت إلـ ـ انفـ ـراد مص ــالح الش ــرطة القً ــائية التابع ــة لل ــديوان ب ــالتحقي ف ــن
الرشــاوت التــن دفع ـ
تمـ ـ

فــن إنجــاز الطري ـ الس ـري شــر غــر والصــفقا

ف ــن س ــوناط ار  ،افًـ ـ

وئساريين يتمتعون بمناص

اولـ ـ التحري ــا

ىامة فن الدولة.2

المشــبوىة التــن

توجي ــو تيم ــة الرش ــوة لمس ــؤولين م ــدنيين

المطمب الثاني :تحكم السمطة التنفيذية في أعضاء ومستخدمي الديوان

سير الـديوان مـدير عـام
تن المادة  10من المرسوم الرئاسن  209-14ئلـ ُ"ي ّ
ُيعين بمرسوم رئاسي بناء عمى اقتراح من وزير العدل ،حافظ األختـام ،وتنتيـي ميامـو
حسب األشكال نفسيا".
ـاءا ئل ـ
وئليــو يــتم تســيير الــديوان ئــن طريـ مــدير ئــام يعــين بمرســوم رئاســن بنـ ل
انتراك من وزير العدل.
إذا اـ ــان حـ ــر

المشـ ــرع ئل ـ ـ ًـ ــمان االس ــتقسلية فـــن ئمـــل الـــديوان وتسـ ــييره

3

ـاء ئلـ انتـراك مــن وزيــر العــدل بعــدما اــان مــن
فتعيـين المــدير بموجـ مرســوم رئاســن بنـ ل
وزيــر الماليــة يمــس بيــذا المبــدا ،خاصــة وان إنيــاء الميــام ياــون بــذا الطريقــة تطبيقــا
 -1جــاء تعــديل نــانون االج ـراءا

الجزائيــة ســنة  2020لتوًــيح االج ـراءا

المعمــول بيــا فــن ج ـرائم

الفس ــاد ارجـ ـ المـ ـواد  40ما ــرر 1و 2و 3م ــن األم ــر رن ــم  ،04-20الص ــادر بت ــاريخ  30غشـ ـ

س ــنة

،2020يعــدل ويــتمم األمــر رنــم  155-66المــؤرخ فــن  18صــفر ئــام  1386المواف ـ  8يونيــو ســنة
 1966والمتًمن نانون االجراءا

الجزائية ،الجريدة الرسمية ،ئدد ( ،)51بتاريخ  31غش

.2020

 -2جميلة الفار" ،واقع ورىانات الييئة الوطنيـة والـديوان المركـزي فـي مجـال مكافحـة الفسـاد" ،مجلـة

الحقــو والحريــا  ،اليــة الحقــو والعلــوم السياســية ،جامعــة محمــد خيًــر ،الج ازئــر ،العــدد2016 ،2
.461

 -3راج ن

المادة  3من احاام المرسوم الرئاسن ،426-11المرج الساب .
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الديوان المركزي لقمع الفساد بيه االستقاللية النظرية والتبعية الفعلية

لقائدة تواز األشاال ىذا ما يحد من فعاليتو اجياز للتصد لال اشاال الفساد ،األمر

الــذ يفــتح مجــال التشــاي فــن النوايــا الحســنة والعزيمــة القويــة للســلطا
المًن نحو محاربة الفساد.1

المختصــة فــن

مــن جيــة اخــرت لــم يحــدد المشــرع ئًــوية األئًــاء بعيــدة معينــة ومــدت نابليتيــا

للتجديد اما فعل بالنسبة للييئة.

نشـير فـن ىـذا الصـدد ان ئـدم انتـران تعيـين األئًـاء بمـدة معينـة سيسـمح للجيــة

المحتارة لسلطة التعيين التنثير ئلييم بعزليم فن ا ون

وىذا مايمس بشال واًح باستقسلية ىؤالء.
امــا نص ـ

حالة ئـدم االسـتجابة لرغباتيـا

المــادة  7مــن احاــام المرســوم الرئاســن  426-11ئل ـ بقــاء ًــباط

وائ ـوان الشــرطة القًــائية والمــوظفين التــابعين للــو از ار المعنيــة الــذين يمارســون ميــاميم
فن الديوان خاًـعين لألحاـام التشـريعية والتنظيميـة والقانونيـة األساسـية المطبقـة ئلـييم،

امــا ان رواتــبيم تــدف مــن إدارتيــم األصــلية زيــادة ئل ـ ذل ـ تــدف ليــم تعويًــا

حسا

ميزانية الديوان.2

ئل ـ

امام ئـدم تمتـ مسـتخدمن الـديوان باالسـتقسلية االداريـة بحاـم تبعيـتيم لمؤسسـاتيم

وادارتيم األصلية وبالتـالن للسـلطة التنفيذيـة خاصـة مـا تعلـ بـالمنح والعـسوا
وغيرى ــا م ــن الم ازي ــا المالي ــة يلغ ــن وج ــود اي ــة اس ــتقسلية خاص ــة إذا اانـ ـ
بالرنابة إدارتيم األصلية فاي

والترنيـا

االدارة المعني ــة

يتسن ليم البحل والتحر امام ىذه التبعية.3

 -1ســفيان مــور  ،مـــدى فعاليـــة أســـاليب رقابـــة الصـــفقات العموميـــة عمـــى ضـــوء قـــانوني الصـــفقات
العمومية والوقاية من الفساد ومكافحتـو ،مـذارة لنيـل شـيادة الماجسـتير فـن القـانون ،تخصـ
العام لألئمال ،جامعة ئبد الرحمان ميرة ،الجزائر،2012 ،

 -2راج ن

.119

القـانون

المادة 25من احاام المرسوم الرئاسن  ،426 -11المرج الساب .

 -3لمزيــد مــن التفصــيل انظــر ىــانن ص ـوادنية " ،فعاليـــة الـــديوان المركـــزي لقمـــع الفســـاد" ،الملتق ـ
الوطنن حول مدت فعالية ماافحة جرائم الفساد بين االتفانيـا

الدوليـة والتشـري الج ازئـر  ،اليـة الحقـو

والعلوم السياسية ،جامعة حسيبة بن بوئلن ،الشل  ،يومن  6و 7فيفر ،2019
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.7

د .نادية تيا

ىن م ؤش ار توًح وتجزم ئل ئدم التمت بن استقسلية ئًوية بحاـم التبعيـة

الواًحة للسلطة التنفيذية ،خاصة فيما يتعل باختيار وتعيين واسـتمرار وجـود األئًـاء

فاي

سينجح ىؤالء فن ماافحة الفساد.1
ليتعـزز الـديوان باماانيـا

بشـرية مـن شـننيا دئـم ئملـو الميـدانن ومواصـلة البحــل

والتحــر فــن مجــال ماافحــة الفســاد ومختل ـ

اشــاال المســاس باالنتصــاد الــوطنن والمــال

العام اان ذل بصدور القرار الوزار المشتر سنة .2020

الــذ جــاء تطبيقــا ألحاــام المــادة  8مــن المرســوم الرئاســن  ،426-11ييــد

القرار إل تحديد ئدد الموظفين التابعين لو ازرة المالية الموًوئين تح

ىــذا

تصر الـديوان

بالشال ا تن:

 5موظفين ئن المفتشية العامة للمالية
 2ئن المديرية العامة ألمس الدولة
 2ئن المديرية العامة للخزينة

 2ئن المديرية العامة للمحاسبة
 2ئن المديرية العامة للجمار
 2ئن المديرية العامة للًرائ

2

المسحظ انو رغم االفراج ئن القرار المنتظر منذ  2011يبق الموظفين المعينـين

الموًــوئين تح ـ

تصــر الــديوان تــابعين لــو ازرة الماليــة فــس مجــال إذن للحــديل ئــن

استقسلية ىؤالء إتجاه السلطة التنفيذية.

 -1لمزيد من التفصيل انظر احمـد لعروسـن " ،فعاليـة الـديوان المركـزي كاليـة لقمـع الفسـاد " ،الملتقـ
الوطنن حول مدت فعالية ماافحة جرائم الفساد بين االتفانيـا

الدوليـة والتشـري الج ازئـر  ،اليـة الحقـو

والعلوم السياسية ،جامعة حسيبة بن بوئلن ،الشل  ،يومن  6و  7فيفر ،2019
 -2ارجـ نـ

.7

المــادة  2مــن القـرار الــوزار المشتر ،الصــادر بتــاريخ  26مــارس ســنة  ،2020يحــدد

ئدد الموظفين التابعين لو ازرة المالية الموًـوئين تحـ

تصـر الـديوان المراـز لقمـ الفسـاد ،الجريـدة

الرسمية ،ئدد( ،)26بتاريخ  3مايو.2020
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الديوان المركزي لقمع الفساد بيه االستقاللية النظرية والتبعية الفعلية

الواً ــح م ــن تش ــايلة ال ــديوان ان ــو مص ــلحة خالص ــة للش ــرطة القً ــائية باس ــتثناء

مستخدمن الدئم التقنن واالدار او األئوان العموميين الذين ليـم مـن الافـاءة فـن مجـال
ماافحة الفساد.

طبيعــة التشــايلة تعبــر ئــن الثقــة الممنوحــة لجيــاز الشــرطة القًــائية فــن ماافحــة

الفســاد والتــن لــم ياتســبيا إالم بعــد الجيــود التــن بــذليا والنتــائا التــن حققيــا فــن ماافحــة

الجريمة التن خولتو امتس ديوان متخص
وب ــذل يً ــطل ب ــإجراء تحري ــا

فن اش

وتحقيق ــا

جرائم الفساد.1

ح ــول الجـ ـرائم المتعلق ــة بالفس ــاد وا ــل

الجرائم المرتبطة بيا ئند االنتًاء وتقديم مرتابييا امام الجيا
غير ان وً الديوان تح

التنفيذية.

القًائية المختصة.2

تبعية ورنابة وزير العدل يجعلو تـاب المحالـة للسـلطة

المبحث الثاني :محدودية استقاللية الديوان المركزي لقمع الفساد من الجانب الوظيفي
لمعرفة مدت ائت ار

المشرع باستقسلية الديوان من الناحية الوظيفيـة يجـ

البحـل

ئـن مؤشـراتيا سـواء مـن خــسل وســائليا القانونيـة المتمثلــة اساســا فــن مــدت تمتعــو بســلطة
اتخــاذ الق ـرار (المطل ـ

األول) او مــن خــسل الوســائل الماليــة المتمثلــة فــن مــدت ائت ـ ار

المشرع باستقسليتو المالية (المطل

الثانن).

المطمب األول :حصر سمطات الديوان في اتخاذ القرار
تتجلم استقسلية الديوان فن حرية اختياره لمجموع القوائد التن تقرر ايفية تنظيمو وسيره
دون مشاراة اية جية اخرت ،اما تظير فن ئدم خًوع نشاطو للسلطة التنفيذية.

 -1سعاد حايد" ،دور الشرطة القضائية في كشف جـرائم الفسـاد" ،الملتقـ الـوطنن الثـانن حـول الفسـاد
واليــا

معالجتــو ،اليــة الحقــو والعلــوم السياســية ،جامعــة محمــد خيًــر ،بســارة ،يــومن  4و 5افريــل

،2012

.115

 -2إذ يتدخل الديوان فن ال جرائم الفسـاد بصـورىا المختلفـة المنصـو
 47من نانون  ،01-06المرج الساب .
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ئلييـا فـن المـواد مـن  25إلـ

د .نادية تيا

جدير بالذار ان ىـذه األحاـام جـاء التنايـد ئلييـا فـن ظـل المرسـوم الرئاسـن -11

 426فــن نـ

يأتي........:

المــادة  14بنصــيا " يكمــف المــدير العــام لمــديوان ،عمــى الخصــوص ،بمــا

 -إعداد مشروع التنظيم الداخمي لمديوان ونظامو الداخمي ".

ويـنتن المرســوم الرئاســن  209-14مخالفــا لاــل التونعــا إذ اســجل ت ارجـ المشــرع
ئــن مونف ــو ،إذ ج ــاء الم ــادة  18من ــو لت ــن صـ ـراحةل ئلـ ـ " يحـــدد التنظـــيم الـــداخمي

لمديوان بقرار من وزير العدل ،حافظ األختام ".
واًــح مــن الــن

ان الــديوان ممــثس فــن شــخ

مــديره ليسـ

لــو ايــة ســلطة سـواء

فن سن النظام الداخلن او فن المصادنة ئليـو فتاـون اسـتقسلية الـديوان مـن ىـذا الجانـ

معدومة.

امـا نصـ

المـادة  14مــن احاـام المرســوم الرئاسـن  209-14فــن فقرتيـا األخيـرة

ئل "  ....إعداد التقرير السنوي عن نشاطات الديوان الذي يوجيـو إلـى وزيـر العـدل،

حافظ األختام ".

الم ــادة يتً ــح جلي ــا ان الم ــدير الع ــام لل ــديوان بع ــد إئ ــداده للتقري ــر

باس ــتقراء نـ ـ

ـر مـن
ملزما بإحالتو إل وزيـر العـدل حـافظ األختـام لياـون ىـذا األمـر مظي لا
السنو ياون ل
مظــاىر التقييــد نتيجــة الرنابــة السحقــة التــن تمارســيا الســلطة التنفيذيــة ممثلــة فــن وزيــر
السنوية للديوان.

العدل ئل النشاطا

ويبق ـ التســاؤل ئــن مصــير التقريــر الســنو بعــد ئرًــو ئل ـ الســلطة المــذاورة

بمعن لماذا سا

المشرع وتجاىل إجراءا

النشر واالشيار الخاصـة بيـذا التقريـر الـذ

يعتبر ًمانة ىامة لتحقي الشفافية فن تسيير الشؤون العمومية.

جدير بالذار انو منذ إنشاء الديوان لم يصدر ئن رئيسـو إال تصـريحال واحـدال مفـاده

ان  40ال

من مختل

القطائا

 -1نقس ئن جميلة فار ،المرج الساب ،

االنتصادية نيد التحقي ئل مستوت الديوان.1
.472
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المطمب الثاني :إنعدام مصادر تمويل الديوان
اىم اثار الشخصية المعنوية التمت بذمـة ماليـة مسـتقلة ا التمتـ بميزانيـة مسـتقلة

التــن تظيــر بــامتس مصــادر تمويــل خ ــارج االئانــا

التــن تقــدميا الدولــة واالس ــتقسلية

فن وً وتنفيذ السياسة المالية باالًافة إل استقسلية تسيرىا.
باستقراء النصو

المنظمة للديوان لـم يـن

المالية بل ونجـد احاامـا تعـدميا ،إذ تـن

المشـرع ئلـ اسـتقسليتو مـن الناحيـة

المـادة  23مـن احاـام المرسـوم الرئاسـن -11

 426بعد تعديليا ئلـ ت يعد المـدير العـام ميزانيـة الـديوان ويعرضـيا عمـى موافقـة وزيـر

العدل حافظ االختام ".

نوئــا مــن
حتمــا ســيمارس ل
اشــتراط موافقــة وزيــر العــدل ئل ـ ميزانيــة الــديوان يعنــن ل
ان إماانية ئدم الموافقة وارد
الرنابة ،مما يقل من استقسليتو من الناحية الوظيفية اما م
خاصة لما ال يستجي
لــم ياتـ

الديوان لًغوطا

الجياز التنفيذ .

المشــرع مــن اــبح معــالم االســتقسلية إذ جــاء نـ

المدير العام آمر ثانوي بصرف ميزانية الديوان ".

المــادة  24ليؤاــد ان "

بمعنـ ـ ان ا م ــر بالص ــر الرئيس ــن وزي ــر الع ــدل بش ــال ي ــنق

المدير العام وبالتالن إًعا

م ــن ص ــسحيا

مرازه القانونن فن مواجية السلطة التنفيذية.1

ىن ئوامل من شننيا التقلي

ثـ مـم المســاس باســتقسلو المــالن ،يترت ـ

من حرية الـديوان فـن التصـر بذمتـو الماليـة ومـن
ئل ـ ذل ـ ئــدم تمتعــو بح ـ التقاًــن إذ ال يح ـ

 -1جدير بالذار ان وجود جياز ال يتمت بالشخصـية المعنويـة واالسـتقسلية الماليـة يتعـارض مبـدئيا مـ
ن

المادة  36من اتفانية األمم المتحدة لماافحة الفساد التن تلزم ال دولة طرفا فن االتفانية ان تمنح

الييئــا

المختصــة فــن مجــال ماافحــة الفس ــاد مــا يل ــزم مــن االســتقسلية لاــن يســتطيعو اداء وًــائفيم

بفعالية دون ا تنثير .لمزيد من التفصيل انظر ئفا

المية العياشـن " ،الديوان المركزي لقمع الفسـاد

كالية ردعية لمكافحة الفساد " ،الملتق الوطنن حول مدت فعالية ماافحة جرائم الفسـاد بـين االتفانيـا

الدولية والتشري الجزائر  ،الية الحقو والعلوم السياسـية ،جامعـة حسـيبة بـن بـوئلن ،الشـل  ،يـومن 6

و  7فيفر ،2019

.5
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لمــديره تمثيــل الــديوان امــام القًــاء فــالوزير ىــو المســتنثر بيــذه الصــسحية وبالتــالن فيــو

جياز خاً للسلطة التنفيذية وألوامرىا.

يؤد إلـ القـول بـنن الـديوان ال يتعـدت ان ياـون مصـلحة مـن المصـالح الخارجيـة

لو ازرة العدل التن تخً للتسيير واالدارة المباشرة لوزيره.1
ليــذا يبقـ ئمــل الــديوان إدار بح ـ

ئــن ئمــل مختل ـ

ال يختلـ

الرنابية األخرت خاصة امام انعدام االختصاصـا

الييئــا

والمؤسســا

القًـائية وىـو مايتنـانض مـ طبيعتـو

وتاييفو القانونن بننو مصلحة ئملياتية للشرطة القًائية.2

خاتمة:

التصـد للجـرائم ال سـيما بعـد إظيـارمجرمن

يحتاج ئصـرنا ىـذا إلـ تفعيـل ادوا

الفساد لقد ار ىائلة فـن التخطـيط والتنظـيم ،فحـاول المشـرع مواجيتـو بنصـو ئلـ ىيئـا

نمعا للفساد والمفسدين.
منيا ما ايحق سياسة الوناية ومنيا ما ايجسد فارة الردع ل
فتفعيل سياسة الوناية من الفساد وماافحتو ،يستدئن إنشاء ىذا النوع مـن الييئـا

وتعزيــز مــا يافــل تعاونيــا تحقيقلــا للغايــة التــن يرمــن إلييــا وجــود نــانون  01-06المتمثلــة
اساسـال فــن تتجســيد اســتراتيجية الونايــة مــن الفســاد وماافحتــوت ئلـ نحــو ايعبــر ئــن وجــود
إرادة سياســية صــادنة فــن الونــو

واثاره.

فــن وجــو الفســاد او ئلـ األنــل االنتقــا

مــن مظــاىره

فجاء الديوان المراز لقمـ الفسـاد فـن إطـار مسـع الدولـة نحـو مًـائفة جيـود

ماافحة الفسـاد لـذا الـ
اثب

بعـدة صـسحيا

فـن إطـار البحـل والتحـر ئـن الفسـاد إال انـو

ئدم فعاليتو لعدم استقسليتو من جوان

ئدة يمان إجماليا فن:

ـادا للسـلطة
 تبعيـة الـديوان لـوزير العـدل بعـد تبعيتـو لـوزير الماليـة جعلـو تابعـا منق لالتنفيذية.
 -1ئبد العالن حاحا ،المرج الساب ،

.205

 -2الــويزة نجــار ،التصــدي المؤسســاتي والجزائــي لضــاىرة الفســاد ،رســالة لنيــل شــيادة داتــوراه ئلــوم،
تخص

نانون ،الية الحقو والعلوم السياسية ،جامعة االخوة منتور  ،الجزائر2014 ،
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 -ئـدم تمتـ الـديوان بالشخصـية المعنويـة واالسـتقسل المـالن رغـم الميـام الخطيـرة

الموالـة لـو المتمثلـة اساسـا فـن البحـل والتحـر ئـن جـرائم الفسـاد ،فالشخصـية المعنويـة
واالسـتقسل المـالن اىـم الًـمانا

المجسـدة السـتقسلية ا ىيئـة او جيـاز مـن الناحيـة

الوظيفية.

 -المسـاىمة المحتشـمة للـديوان المراـز فـن تفايـ خسيـا الفسـاد وانتصـار دوره فـن

الوان ئل جم ملفا

الفساد.

 -ئـدم وجـود ًـمانا

للًغوطا

مـن شـننيا حمايـة المراـز القـانونن لألئًـاء فـن التصـد

التن ند تمارس ئلييم.

تبعـا لـذل يماـن القـول بـنن الدولـة غيـر جـادة فـن تجسـيد اسـتراتيجية محاربـة الفسـاد

لعدم تفعيل ىيئا

ومؤسسا

ماافحة الفساد وترسيخ معالم ئدم استقسليتيا ئن السـلطة

التنفيذية.

وفن سبيل تعزيز ماانة الديوان المراز لقمـ الفسـاد وًـمان فعاليتـو يماـن تقـديم

بعض االنتراحا
ا تن:

والتوصيا

لعليا تثر المنظومة القانونية فن ىذا المجـال ئلـ النحـو

 -تحديد مدة تعيين األئًاء وجعليا نابلة للتجديد حماية ليم من اشاال التوني

التعسفن.

 -إيجاد مصادر تمويل ذاتية للديوان تحقيقا لفارة االستقسل المالن وما ينتا ئنيا

من اثار نانونية ىامة م ًرورة جعل مديره ام الر رئيسيال بصر الميزانية.
 -الـن

الصـريح ئلـ نشـر واشــيار التقــارير السـنوية الخاصــة بنشــاطا

فيو ًمانة ىامة لتحقي الشفافية فن تسيير الشؤون العمومية.

الــديوان

 -تجسيد التعاون بين ًباط الشرطة القًائية التابعين للديوان وغير التابعين لو

وذل بالتطبي الصارم ألحاام تعديل نانون االجراءا

جرائم الفساد ئن المتابعة القًائية.
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د .نادية تيا

اجيـزة ماافحـة الفسـاد بجعـل دور الـديوان مامـس

 -تطوير سـبل التعـاون بـين مختلـ

لدور الييئة مـ نطـ اـل ئسنـة تبعيـة بـن دائـرة و ازريـة او مصـالح ئليـا ًـمانا لن ازىـة
ىذه األجيزة وتجسيد االستراتيجية الوطنية لماافحة الفساد.
قائمة المصادر والمراجع:
أوال  /قائمةالمصادر:
أ-الدستور

 -1نــانون رنــم  ،01-16الصــادر بتــاريخ  6مــارس ســنة  ،2016يتًــمن التعــديل الدســتور  ،الجريــدة
الرسمية ،ئدد ( ،)14بتاريخ  7مارس .2016
ب-االتفاقيات:

 -8اتفانية األمـم المتحـدة لماافحـة الفسـاد المعتمـدة مـن نبـل الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة بنييـور يـوم
 31ااتوبر ،2003صادن

مرسـوم رئاسـن رنـم  ،128-04الصـادر بتـاريخ 19

ئلييا الجزائر بموج

ابريل  ،2004الجريدة الرسمية ،ئدد ( ،)26بتاريخ  25ابريل .2004
 -2اتفانيــة االتحــاد االفريقــن لماافحــة الفســاد المعتمــدة فــن مــابوتو فــن  11يوليــو ســنة  ،2003صــادن
ئلييا الجزائر بموج

مرسـوم رئاسـن رنـم  ،137-06الصـادر بتـاريخ  10ابريـل سـنة  ،2006الجريـدة

الرسمية ،ئدد ( )24بتاريخ  16ابريل .2006
 -3االتفانية العربية لماافحة الفساد المحررة بالقاىرة بتاريخ  21ديسمبر ،2010صادن
بموج

ئلييا الج ازئـر

مرسوم رئاسن رنم  ،249-14الصادر بتـاريخ  8سـبتمبر سـنة  ،2014الجريـدة الرسـمية ،ئـدد

( ،)55بتاريخ  23سبتمبر .2014
ج -النصوص القانونية:
 النصوص التشريعية:

 -1نانون رنم  ،01-06الصادر بتاريخ  20فبراير سنة  ،2006يتعل بالوناية من الفسـاد وماافحتـو،
الجريدة الرسمية ،العدد ( )14بتاريخ  08مارس  ،2006متمم بنمر رنم  ،05-10الصـادر بتـاريخ 26

غشـ

ســنة  ،2010الجريــدة الرســمية ،ئــدد ( ،)50بتــاريخ  1ســبتمبر ،2010معــدل ومــتمم بقــانون رنــم

 ،15-11الصادر بتاريخ  02او  ،2011الجريدة الرسمية ،ئدد ( ،)44بتاريخ  10او .2011
 -2ام ــر رن ــم  ،04-20الص ــادر بت ــاريخ 30غشـ ـ

س ــنة  ،2020يع ــدل وي ــتمم األم ــر رن ــم 155-66

المؤرخ فـن  18صـفر ئـام 1386الموافـ  8يونيـو سـنة  1966والمتًـمن نـانون االجـراءا
الجريدة الرسمية ،ئدد ( ،)51بتاريخ  31غش

.2020

 النصوص التنظيمية:
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الديوان المركزي لقمع الفساد بيه االستقاللية النظرية والتبعية الفعلية
 -1مرســوم رئاس ــن رنــم  ،426-11الصــادر بتــاريخ  08ديســمبر ســنة  ،2011يح ــدد تشــايلة ال ــديوان
المرا ــز لقمـ ـ الفس ــاد وتنظيم ــو وايفي ــا

س ــيره ،الجري ــدة الرس ــمية ،ئ ــدد ( ،)68بت ــاريخ  14ديس ــمبر

 ،2011معــدل ومــتمم بالمرســوم الرئاســن رنــم  ،209-14الصــادر بتــاريخ  23يوليــو  ،2014الجريــدة
الرسمية ،ئدد ( ،)46بتاريخ  31يوليو.2014
 -2تعليمة رئاسية رنم  3مؤرخة فن  13ديسمبر  2009متعلقة بتفعيل ماافحة الفساد.

 -3ن ـرار مــؤرخ فــن  10فيفــر  2013يحــدد التنظــيم الــداخلن للــديوان المراــز لقم ـ الفســاد ،الجريــدة
الرسمية ،ئدد ( )32بتاريخ  23يونيو.2013
 -4نـرار وزار مشــتر  ،الصــادر بتــاريخ  26مــارس ســنة  ،2020يحــدد ئــدد المــوظفين التــابعين لــو ازرة
المالية الموًوئين تح

مايو.2020

تصر الديوان المراز لقم الفساد ،الجريـدة الرسـمية ،ئـدد( ،)26بتـاريخ 3

ثانيا  /قائمة المراجع:
ا -الرسائل الجامعية:

 رسائل الدكتوراه

 -1ال ــويزة نج ــار ،التص ــد المؤسس ــاتن والج ازئ ــن لً ــاىرة الفس ــاد ،رس ــالة لني ــل ش ــيادة دات ــوراه ئل ــوم،
تخص

نانون ،الية الحقو والعلوم السياسية جامعة االخوة منتور  ،الجزائر.2014 ،

 -2ئبد العالن حاحا ،اآلليات القانونية لمكافحة الفساد اإلداري في الجزائر ،رسالة لنيل شيادة داتوراه
ئلوم ،تخص

نانون ،الية الحقو والعلوم السياسية ،جامعة محمد خيًر ،الجزائر.2013 ،

 مذكرات الماجستير

 -1ســفيان مــور  ،مـــدى فعاليـــة أســـاليب رقابـــة الصـــفقات العموميـــة عمـــى ضـــوء قـــانوني الصـــفقات
العمومية والوقاية من الفساد ومكافحتـو ،مـذارة لنيـل شـيادة الماجسـتير فـن القـانون ،تخصـ
العام لألئمال ،جامعة ئبد الرحمان ميرة ،الجزائر.2012 ،

القـانون

ب -المقاالت:

 -1جميلـة الفـار" ،واقـع ورىانـات الييئــة الوطنيـة والـديوان المركـزي فــي مجـال مكافحـة الفسـاد" ،مجلــة
الحقــو والحريــا  ،اليــة الحقــو والعلــوم السياســية ،جامعــة محمــد خيًــر ،الج ازئــر ،العــدد،2016 ،2
(.)479-458

ج -المداخالت في الممتقيات والندوات:
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د .نادية تيا
 -1احمد لعروسـن " ،فعالية الديوان المركـزي كاليـة لقمـع الفسـاد " ،الملتقـ الـوطنن حـول مـدت فعاليـة
ماافحة جرائم الفساد بين االتفانيا

الدوليـة والتشـري الج ازئـر  ،اليـة الحقـو والعلـوم السياسـية ،جامعـة

حسيبة بن بوئلن ،الشل  ،يومن  6و 7فيفر .2019
 -2الحسين ئيادة " ،فعالية اإلطار المؤسسي في مكافحة الفساد اإلداري " ،الملتق الوطنن حول مدت
فعالية ماافحة جـرائم الفسـاد بـين االتفانيـا

الدوليـة والتشـري الج ازئـر  ،اليـة الحقـو والعلـوم السياسـية،

جامعة حسيبة بن بوئلن ،الشل  ،يومن 6و 7فيفر .2019

 -3الســعيد زنــاتن" ،ىيئــات مكافحــة الفســاد فــي الجزائــر" ،الملتق ـ الــوطنن حــول مــدت فعاليــة ماافحــة
جرائم الفسـاد بـين االتفانيـا

الدوليـة والتشـري الج ازئـر  ،اليـة الحقـو والعلـوم السياسـية ،جامعـة حسـيبة

بن بوئلن ،الشل  ،يومن  6و 7فيفر .2019
 -4سعاد حايد" ،دور الشرطة القضائية في كشف جـرائم الفسـاد" ،الملتقـ الـوطنن الثـانن حـول الفسـاد
واليــا

معالجتــو ،اليــة الحقــو والعلــوم السياســية ،جامعــة محمــد خيًــر ،بســارة ،يــومن  4و 5افريــل

.2012
 -5ئف ـ ـ ــا

المي ـ ـ ــة العياش ـ ـ ــن "،الــــــــديوان المركــــــــزي لقمــــــــع الفســــــــاد كاليــــــــة ردعيــــــــة لمكافحــــــــة

الفســـاد "  ،الملتق ـ الــوطنن حــول مــدت فعاليــة ماافحــة ج ـرائم الفســاد بــين االتفانيــا

الدوليــة والتش ـري

الج ازئ ــر  ،الي ــة الحق ــو والعل ــوم السياس ــية ،جامع ــة حس ــيبة ب ــن ب ــوئلن ،الش ــل  ،ي ــومن  6و 7فيف ــر

.2019
 -6محمــد ياســين بوزوينــة " ،الــديوان المركــزي لقمــع الفســاد كاليــة لمكافحــة جــرائم الفســاد" ،الملتق ـ
الـ ــوطنن حـ ــول اليـ ــا

ماافحـ ــة الفسـ ــاد االدار والمـ ــالن بـ ــين الوان ـ ـ والمـ ــنمول ،اليـ ــة الحقـ ــو والعلـ ــوم

السياسية ،جامعة ابو بار بلقايد ،تلمسان ،يومن  18و 19ديسمبر .2018
 -7ىانن صوادنية " ،فعالية الديوان المركزي لقمع الفساد" ،الملتق الوطنن حول مـدت فعاليـة ماافحـة
جرائم الفسـاد بـين االتفانيـا

الدوليـة والتشـري الج ازئـر  ،اليـة الحقـو والعلـوم السياسـية ،جامعـة حسـيبة

بن بوئلن ،الشل  ،يومن  6و 7فيفر .2019
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