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ملخــص:
فر ــ إتفاايــة األمــم املتحــةط ملكافحــة
الفســـاد كوجـ ـ املـــادط  0مناـــا علـ ـ ييـــر
الـــة ل املنضـــوية

ـ ـ لوائاـــا علـ ـ

ـــر رط

إ زــــاء هينــــة أ عــــةط هينــــاط ملنــــر الفســــاد
مكافحتــه ،تنفيــ اً هلــ ا اإللتــزام عمـــةط
اجلزائــر إىل ا ــةار القــا و  67/60املتعلــق
بالواايــــة مــــن الفســــاد مكافحتــــه املعــــةل
املتمم ،ال

ص بيا ه علـ تنصـي اهلينـة

* -ا ُملؤَلِف املُراسل.
obligation, Algeria has promulgated
law 06/01 on the prevention and
control
of
corruption,
The
establishment of the National
Commission for the Prevention and
Combating of Corruption, which is
the
latest
anticorruption

الوطنية

لال مكافحة الفساد.

تأتي ه املةاصلة للواوحن عنة د ر اهلينة
الوطنيــــة

مكافحــــة الفســــاد مــــن صــ ـ ل

الت ره إىل اتطار القا و ي للاينة الوطنيـة
مكافحـة الفسـاد ،دـم النظـام الـو يفي هلـ
اهلينة مةى استق ليتاا.
الكلماط املفتا يـة :الفسـاد؛ الواايـة مـن
الفساد مكافحته؛ اهلينة الوطنيـة ملكافحـة
الفساد.
Abstract:
Article 6 of the United Nations
Convention against Corruption
stipulates that all States within their
jurisdiction must establish one or
more bodies to prevent and combat
corruption. In pursuance of this
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Commission in the fight against
corruption by addressing the legal
framework of the National Authority
in the fight against corruption, then
the functional system of this body
and the extent of its independence.
Keywords:
;Corruption
Prevention
and
Control
of
;Corruption
National
AntiCorruption Authority.

mechanism, followed Algeria's
ratification of the international
conventions against corruption in
order to strengthen the mechanisms
of protecting and preserving public
funds in order to implement the
national policy in combating
corruption.
This intervention comes to stand
at the role of the National

مقةمــة:
لعــل مــن أهــم الظــواهر الــق هــةدط تنال ـ تاــةد ا تمعــاط الــة ل ســاهم
سقوطاا اـةميا

ـةيثا ـاهرط الفسـاد ،يـث تعـا ي مناـا ييـر الـة ل صا ـة النائيـة

مناا ،متس الق اعني العام ا اص ،فقة
عاملية مما أدى إىل تعا

ول الفساد من اهرط حمليـة إىل ـاهرط

اجلاود الة لية الوطنية ملكافحته.

للفساد عةط معا ي ،يث يعرحن عل أ ه سوء إستخةام املنص العام لتحقيق منافر
خصية ،هو علـ أ ـوا أ ـكال مناـا الفسـاد اإلدار  ،املـالي ،السياسـي ،غـ ،
ما تستخةم

لمة فساد للتعب عـن لموعـة

ـب ط مـن السـلو ياط غـ الزـريفة

الر ــوط ،اإلصــت م ،إســاءط اســتعمال الســل ة غ هــا ،إ ــافة إىل أفعــال تــرتب
بأ زـ ة الفســاد الرئيســية يلكــأ إلياــا للمســاعةط

الزــر باـ األ زـ ة

تبيــيض

األموال مث .
تيكــة لإل تزــار الرهي ـ هل ـ الظــاهرط
غـ

ات ــة األص ـ ط ســع املزــر اجلزائــر

مــن التزــريعاط األصــرى إىل عــةط إجــراءاط للحــة التقليــل مــن إ تزــار جــرائم

الفساد ،من أهماا استحةاث هينـة طنيـة خمتصـة

التصـة لظـاهرط الفسـاد عمومـا

الفســاد اإلدار صصو ــا ،يــث أ زــن اا و ــا كوجــ القــا و  67/60املــؤر
 0660/60/06املتعلق بالوااية من الفساد مكافحته ،اعت ها سل ة إدارية مسـتقلة
تتمتــر بالزخصــية املعنويــة اتســتق ل املــالي ،ألداء د رهــا بزــكل فعــال اــام املزــر
بتز يــةها بعــةط ســل اط آليــاط ،ذلــم حملاســبة

ــل املتــورطني املتســببني

الفساد ،يث تاةحن إىل تنفي است اتيكية طنية ملكافحة الفساد.
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اـا ممـا سـبق ،فـإ إ ـكالية هـ الةراسـة تتمحـور ـول :مـةى فعاليـة اهلينــة

ا

مواجاة الفساد ااة منه؟

الوطنية

لإلجابة عل اإل كالية امل ر ة اسم ه الةراسة إىل حمورين:
احملور األ ل :اتطار القا و ي للاينة الوطنية ملكافحة الفساد
احملور الثا ي :النظام الو يفي للاينة الوطنيـة للواايـة مـن الفسـاد مكافحتـه مـةى
استق ليتاا
األص صامتة أجبنا فياا عل اإل ـكالية امل ر ـة ،النتـائا املتو ـل إلياـا مـر
تقةيم بعض اتا ا اط الق رأيناها

ر رية.

احملور األ ل :اإلطار القا و ي للاينة الوطنية

مكافحة الفساد

ت يكــن إ زــاء اهلينــة الوطنيــة للواايــة مــن الفســاد مكافحتــه ليــة الصــةفة ،بــل
ــا إلتــزام د لـــي
الفســاد،

مــا

ذمــة اجلزائـــر بعــة مصـــاداتاا علــ إتفاايـــاط د ليــة ملكافحـــة

ــا جتســيةا ل ســت اتيكية الوطنيــة الــق ا تاكتاــا اجلزائــر

هـ ا

الصةد.
أ ت :املر ز القا و ي للاينة الوطنية للوااية من الفساد مكافحته د افر ا زائاا
 -1املر ز القا و ي للاينة الوطنية للوااية من الفساد مكافحته:
عرحن املزر اجلزائر اهلينة الوطنية للوااية من الفسـاد مكافحتـه
املرســوم الرئاســي  272/60املعــةل املــتمم

()1

املـادط  0مـن

الــق جــاء فياــا بــأ اهلينــة ســل ة إداريــة

مستقلة تتمتر بالزخصية املعنوية اتستق ل املالي تو ر لةى رئيس اجلماورية.
بــالرجو إىل املــادط  71مــن اــا و الواايــة مــن الفســاد مكافحتــه  67/60املعــةل
املتمم ،جنةها تقتضي بأ تنزأ هينة طنية مكلفة بالوااية من الفسـاد مكافحتـه،
اصة تنفي اتست اتيكية الوطنية

لال مكافحة الفسـاد،

مـا ـةدط املـادط 72

مــن فــس القــا و ال بيعــة القا و يــة هلـ اهلينــة علـ اعتبــار أ اــا ســل ة إداريــة مســتقلة
تتمتر بالزخصية املعنوية اتستق ل املالي ،ب لم يكو املزر اة
الفر سي

فكرط السل ة اإلدارية املستقلة الـق ياـةحن ا زـاهها إىل

مواجاــــة املتعــــاملني اتاتصــــاديني

ــ ـ ا الزــــفافية

ا

املزـر

ـما اايـاد

اايــــاط السياســــية الزــــؤ

العموميـــة( ،)2منـــه ميكـــن القـــول أ اســـتق لية اهلينـــة الوطنيـــة للواايـــة مـــن الفســـاد
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مكافحته يعة أمرا

ـ

ر ريا تـ تـتمكن هـ األصـ ط مـن أداء مااماـا

ياتاا

بصورط فعالة.
 -2د افر إ زاء اهلينة الوطنية للوااية من الفساد مكافحته:
رغم

ـعاا

ل األ كام اإلجراءاط القا و ية الـق عملـ الة لـة علـ

السـابق

للوااية من الفساد مكافحته ،إت أ اا ت تتضمن تغي ا قيقيا للقضـاء علـ اجلـرائم
املتعلقة بالفساد،

ـل مـا مـن ـأ ه

ما أ ه ت يكن هنا تزرير اـا و ي عمـر فيـه

القضــاء عل ـ ه ـ اجلــرائم ،لكــن بعــة مصــاداة اجلزائــر عل ـ إتفاايــة األمــم املتحــةط
ملكافحـة الفسـاد ســنة  0662بـةأ العمـل مــن أجـل

ـر آليــاط تسـمز كعاجلـة الفســاد

فـــق أســـلوب اـــا و ي عـــاملي ياـــةحن إىل القضـــاء علـ ـ هـ ـ الظـــاهرط( ،)3إت أ ـــه ابـــل
مصاداتاا عل هـ اإلتفاايـاط أ زـأط العةيـة مـن اهلينـاط

إطـار مكافحـة الفسـاد

املر ـــة الـــوطر ملكافحـــة الر ـــوط الواايـــة مناـــا ،ســـي اجلماوريـــة للـــس
احملاســبة ال ـ
الوطنية إىل جا

ســل ييــر

ـ

ياته الفعالــة ،هــو مــا ســر مــن ت ـ ط إ زــاء اهلينــة

الـة افر القا و يـة املتمثلـة

اإلتفاايـاط الة ليـة الـق

ـادا علياـا

اجلزائر.
ــو اجلزائــر مــن الــة ل الــق تســع للقضــاء عل ـ الفســاد ،متا ــيا مــر ت ــور
أسالي الوااية املكافحة للقضاء عل الفساد ،إت أ ما ـال د

ذلـم

ـث مـن

األ يا هو اصور اا و العقوباط عل مكافحة جرائم الفسـاد ،هـ ا مـن أهـم د افـر
ســن اــا و الواايــة مــن الفســاد مكافحتــه إ زــاء اهلينــة الوطنيــة للواايــة مــن الفســاد
مكافحته.
جتةر اإل ارط إىل أ اجلزائر اة اام ابل إ زاء ه اهلينـة ،بإ زـاء هينـة زـ
ه ا ا ال ،عرف باملر ـة الـوطر ملراابـة الر ـوط الواايـة مناـا ،يـث

ـةر

 7990/60/60املرسوم الرئاسـي  022/90املتعلـق بإ زـاء هـ ا املر ـة ،اعتـ هينـة
جةيــةط آ ـ ا  ،تا ـ استحســا ا مــن املــواطنني،

ــا أهــم

ائفــه أ ماامــه تقــةيم

اا ا اط عملية للحة من اهرط الر وط معاابة ممارسياا(. )4
ــا اهلــةحن مــن املر ــة هــو مكافحــة الر ــوط ا ــفاء النزاهــة الزــفافية عل ـ
املعـام ط اتاتصـادية،

ـ ا

ـب اإلجــراءاط اإلداريـة ،ااـة مــن إ تزـار الظــاهرط
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داصــل األجاـــزط ااكوميـــة ،يتمثـــل د ر األساســـي

يـــر املعلومـــاط عـــن الرا ـــني
ـب

املختلسني تقةيم آرائه إىل السل اط القضائية بزأ املخالفـاط الـق ترتكـ

اتط الر وط ،أ له تقريبا فس اتصتصا اط الق تض لر باا اهلينة الوطنية للواايـة
من الفساد مكافحته(. )5
من بني الة افر

ـ لم ـص املـادط /5حن 2مـن املرسـوم  721/60الـق تلـزم الـة ل
اتط طنية مستقلة ملكافحة الفساد

األطراحن بإ زاء تزغيل تعزيز هيناط أ

لكــي ت يكــو مص ـ اهلينــة الوطنيــة للواايــة مــن الفســاد مكافحتــه
املر ـــة الـــوطر ملراابـــة الر ـــوط الواايـــة مناـــا ،الـ ـ
،772/0666
تتما

()6

.

مص ـ

ألغـــي كرســـوم رئاســـي راـــم

ــا لزامــا عل ـ املزــر أ حيي اــا بعــةط ســل اط تزيــة مــن فعاليتاــا

اإلتفااياط الة لية تليب الغرض ال

أ زن ألجله.

منه ميكن القول أ اهلينة املكلفة بالوااية من الفساد تعة هينـة اا و يـة جةيـةط
املنظومـــة القا و يـــة املؤسســـاتية أ زـــأها املزـــر كوجـ ـ اـــا و الواايـــة مـــن الفســـاد
مكافحته.
دا يا :ال بيعة القا و ي ة للاينة الوطنية للوااية من الفساد مكافحته
ــص اــا و الواايــة مــن الفســاد مكافحتــه 67/60

املــادط /72حن 7عل ـ طبيعــة

اهلينة بقوله" :اهلينة سل ة إداريـة مسـتقلة تتمتـر بالزخصـية املعنويـة اتسـتق ل املـالي،
تو ــر لــةى رئــيس اجلماوريــة" ،هــو مــا أ ــة املزــر
املعةل املتمم
إ

املرســوم الرئاســي 272/60

املادط  0منه.

اا من ه املادط ميكن لنا إستخ ص ال بيعة القا و ية للاينة

ما يلي:

 -1اهلينة سل ة إدارية مستقلة:
معن ذلم أ اا تتمتر بال ابر اإلدار

السـل و  ،فاـي مـن ا يـة هينـة إداريـة تتمتـر

بســل ة متكناــا مــن ممارســة إمتيــاناط الســل ة العامــة ،مــن ا يــة أصــرى فاــي هينــة
مستقلة ت ختضر أل راابـة رئاسـية أ ناريـة مـن طـرحن السـل ة التنفي يـة( ،)7هـ ا ت
يعر عةم جود أية ع اة أ تأد هل األص ط عل ماام عمـل اهلينـة صا ـة الراابيـة
مناا.
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بالتــالي فــإ تكييــف املزــر للاينــة بأ اــا ســل ة إداريــة مســتقلة ،يعــر أ اــا تتميــز
بال ابر اإلدار  ،هـي تنظـيم جةيـة غـ مصـنف

ـمن اهلـرم اإلدار التقليـة الـ

يقــوم عل ـ تقســيم اإلدارط العامــة إىل إدارط مر زيــة غ ـ مر زيــة،

مــا أ اــا ليس ـ

كؤسسة عمومية أ هينة اضائية.
 -2متتر اهلينة بالزخصية املعنوية اتستق ل املالي:
بــالرجو إىل املــادط /72حن 7مــن اــا و الواايــة مــن الفســاد مكافحتــه ،جنــة أ
املزـــر اـــة مـــنز للاينـــة الزخصـــية املعنويـــة اتســـتق ل املـــالي بالتـــالي متتعاـــا قـــق
التقا ي ،يث يكو متثيلاا أمام القضـاء مـن طـرحن رئيسـاا( ،)8امل

ـظ أ ـه رغـم

متتر اهلينة باتستق ل املالي إت أ ميزا يتاا تسكل من امليزا يـة العامـة للة لـة (املـادط
 07من املرسوم ،)272/60

ا صضو حماسبتاا لقواعة احملاسبة العموميـة (املـادط

 02من املرسوم ،)272/60

ما أ تلقـي اهلينـة اعا ـاط مـن الة لـة يسـتلزم صضـوعاا

لراابة املراا املالي ال

يتوىل نير املالية تعيينه (املادط  02من املرسوم .)272/60

ممــا ســبق يتضــز أ تبعيــة اهلينــة مــن النا يــة املاليــة إىل الســل ة التنفي يــة ععلــاا
مؤسســة أ جاــان تابعــا ماليــا للســل ة التنفي يــة ،بالتــالي فــإ اتســتق ل املــالي للاينــة
و اــا تعتمــة

حمــة د ســبيا

مــوارد عل ـ الســل ة التنفي يــة ختضــر للراابــة املاليــة

لم(.)9
 -3تبعيــة اهلينــة لــرئيس اجلماوريــة :ســتخلص مــن ه ـ ا ا ــية أ اهلينــة ليس ـ
مستقلة أل اا تابعة لرئيس اجلماورية باعتبار رئيسا للسـل ة التنفي يـة ،مـن هنـا يتـبني
أ املزر اة ار

تنااض عنةما أ ف اتسـتق لية مـن جاـة ،جعلـاا تابعـة لـرئيس

اجلماوريــة مــن جا ـة أصــرى ،ممكــن أ ســب ه ـ ا التنــااض يرجــر إىل الضــغوطاط
املمارسة عل اجلزائر من طرحن األمم املتحةط إل ةاث هينة مسـتقلة ملكافحـة الفسـاد،
جعـــل اهلينـــة تابعـــة للســـل ة التنفي يـــة دليـــل علــ عـــةم تـــوافر إرادط سياســـية قيقيـــة
ملكافحة الفساد ،فاملفر ض هو عةم تبعية اهلينة أل سـل ة تـ تضـمن اسـتق هلا
مواجاة السل ة التنفي ية ،هـو مـا أصـ بـه املزـر الـيمر ،فقـة يغ ـي رئـيس السـل ة
التنفي يــة علـ بعــض الــونراء

الــة ارتكــابام جلــرائم الفســاد هـ ا مــا يتعــارض مــر

سياسة مكافحة الفساد(. )10
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غ أ هنا من يرى أ تبعية اهلينة لرئيس اجلماورية أمر يث ال مأ ينة اترتيـاح،
إذ تكو ب لم اهلينة بعيةط عن
بالقوط العمل د

صوحن من م

اإلدارية تل خـ أيـةياا

ل التةص ط الضغوف ا ارجيـة،
قة أمسـاء

ـب ط مـؤدرط فاعلـة

ـرائم الفسـاد ،اتمـر الـ

يسـاهم

مـا أ اـا تتمتـر
اايـاط السياسـية

جتسـية اتسـتق لية

السياسية للاينة(.)11
دالثا :تزكيل اهلينة الوطنية للوااية من الفساد مكافحته
ت يــبني املزــر

يفيــة تزــكيل اهلينــة طريقــة س ـ ها ،إمنــا تــر األمــر للــوائز

التنظيميــة ،يــث ــص
 67/60عل أ

املــادط /72حن 0مــن اــا و الواايــة مــن الفســاد مكافحتــه

ةد تزكيلة طريقة تنظيماـا

لقة ص املزر عل تزكيلة اهلينة

يفيـة سـ ها عـن طريـق التنظـيم،

املادط  5من املرسوم الرئاسي  272/60احملـةد

لتزــكيلة اهلينــة الوطنيــة للواايــة مــن الفســاد مكافحتــه تنظيماــا
املعةل املتمم كوجـ املرسـوم الرئاسـي 02/70

يفيــاط س ـ ها

مـا يلـي "تتزـكل اهلينـة مـن رئـيس

ستة ( )0أعضاء يعينو كوج مرسوم رئاسـي ملـةط مخـس ( )5سـنواط اابلـة للتكةيـة
مرط ا ةط".
إت أ ه املـادط

تعةيلـاا بواسـ ة املـادط  0مـن املرسـوم  02/70محلـ الصـياغة

التالية" :تضم اهلينة للـس يقظـة تقيـيم يتزـكل مـن رئـيس سـتة ( )0أعضـاء يعينـو
كوج مرسوم رئاسي ملةط مخس ( )5سنواط اابلة للتكةية مرط ا ةط".
بعة استقراء ص املادط  76مـن املرسـوم  272/60املعـةل املـتمم ،فـإ اهلينـة تضـم
رئيس ا ة يعت

فس الوا رئيس اهلينة رئيس للس اليقظة التقييم(.)12

بالرجو إىل تزكيلة اهلينة جنةها تتكو من:
 -1رئيس اهلينة:
يعــني كوج ـ مرس ـوم رئاســي ذلــم فقــا للمــادط  5مــن املرســوم  ،272/60تتكل ـ
ماامه :

()13

 -إعــةاد بر ــاما عمــل اهلينــة ،تنفيـ التــةاب الــق تــةصل

إطــار السياســة الوطنيــة

الواايــة مــن الفســاد مكافحتــه ،إدارط أ ــغال للــس اليقظــة التقيــيم ،الســار عل ـ
ت بيــق بر ــاما عمــل اهلينــة النظــام الــةاصلي ،متثيــل اهلينــة لــةى الســل اط اهلينــاط
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الوطنية الة لية،

ل عمل من أعمال التسـي يـرتب كو ـو اهلينـة،

ويـل امللفـاط

الق تتضمن اائر بإمكا اا أ تزكل خمالفة جزائية إىل نير العـةل ـافظ األصتـام
ريــم الــةعوى العموميــة عنــة اتاتضــاء ،متثيــل اهلينــة أمــام القضــاء

اصــة

ــل

أعمال ااياط املة ية ،ممارسة السل ة السلمية عل يير املسـتخةمني ،ت ـوير التعـا
مر هيناط مكافحة الفساد عل املستوى الـة لي تبـادل املعلومـاط كناسـبة التحقيقـاط
اجلارية.
ما ميكن رئيس اهلينة أ يسنة إىل أعضاء للس اليقظـة التقيـيم مامـة تنزـي
فـــره عمـــل مو ـــوعاتية

إطـــار تنفيـ ـ بر ـــاما عمـــل اهلينـــة،

ـ ـ ا املزـــار ة

التظــاهراط الوطنيــة الة ليــة املرتب ــة بالواايــة مــن الفســاد مكافحتــه املســاهمة
أعماهلا(. )14
باإل ــافة إىل املاــام اإلداريــة الســابقة يتــوىل أيضــا رئــيس اهلينــة فقــا للمــادط  07مــن
املرسوم  272/60املعةل املتمم ماام مالية ،يث يعة الرئيس ميزا ية اهلينـة بعـة أصـ
رأ للس اليقظة التقييم ،يكو اتمر بصرحن ميزا ية اهلينة.
 -2للس اليقظة التقييم:
يتكو من رئيس اهلينة الوطنية رئيسا لـه سـتة ( )0أعضـاء ،يـتم اصتيـارهم مـن بـني
الزخصياط الوطنية املستقلة الق متثل ا تمر املة ي املعر فة بنزاهتاا
تتمثل
إبةاء رأيه

فاءتاا(.)15

ياط ه ا ا لس قس ما ص عليه املادط  77من املرسوم 272/60
املسائل التالية:

 -بر ــاما عمــل اهلينــة

ــر ف

يفيــاط ت بيقــه ،تقــارير آراء تو ــياط اهلينــة،

املســائل الــق يعر ــاا عليــه رئــيس اهلينــة ،ميزا يــة اهلينــة ،التقريــر الســنو املوجــه إىل
رئيس اجلماورية ال

يعة رئيس اهلينة،

ويل امللفـاط الـق تتضـمن اـائر بإمكا اـا

أ تزكل خمالفة جزائية إىل نير العةل ،ااصيلة السنوية للاينة.
يفية س ا لس فاو عتمر مرط

ل د دـة أ ـار بنـاء علـ اسـتةعاء مـن

أما عن

رئيسه ،ميكن أ يعقة اجتماعاط غ عادية

لم بنـاء علـ اسـتةعاء مـن رئيسـه،

يعة ه ا األص جة ل أعمال

ـل اجتمـا يرسـله إىل

ـل عضـو ابـل  75يومـا علـ

األال من تـاريخ اتجتمـا  ،تقلـص هـ املـةط بالنسـبة ل جتماعـاط غـ العاديـة د
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تقــل عــن  2أيــام ،أص ـ ا حيــرر حمضــر عــن أ ــغال اهلينــة ه ـ ا فقــا للمــادط  75مــن
املرسوم .272/60
احملور الثا ي :النظام الو يفي للاينة الوطنية للوااية من الفساد مكافحته مـةى
استق ليتاا
للاينة الكث من املاـام الصـ

ياط أ ـارط املـادط  06مـن القـا و  67/60املتعلـق

بالوااية من الفساد مكافحته ،لقة
الـ

تفصيلاا

املرسـوم  272/60املعـةل املـتمم

اــام بتونيعاــا علـ خمتلــف األاســام ،هــي عمومــا فقــا للمــادط  71مــن القــا و

 67/60تتمثل

تنفي اتست اتيكية الوطنية

لال مكافحة الفساد.

أ ت :أاسام اصتصا اط اهلينة
 -1أاسام اهلينة الوطنية:
تز د اهلينة ألداء مااماا عل أ مل جه باهليا ل التالية:
سل ة رئـيس اهلينـة علـ ا صـوص

أ -األما ة العامة :يرأساا أمني عام يكلف
كايلي:

 تنزـي عمـل هيا ـل اهلينـة تنسـيقاا تقييماـا ،السـار علـ تنفيـ بر ـاما عمــلاهلينة ،تنسيق األ غال املتعلقة بإعةاد مزر التقرير السنو
باتتصال مر رهساء األاسام،

ما التسي اإلدار

صـائل زـاطاط اهلينـة

املالي ملصاح اهلينة

()16

 يتــوىل أما ــة للــس اليقظــة التقيــيم (املــادط  70مــن املرســوم الرئاســي 272/60املعةل املتمم)
يساعة األمني العام ائ مةير مكلف باملستخةمني الوسائل ،ائـ مـةير مكلـف
بامليزا ية احملاسبة ،تنظم هتني املةيريتني

مكات .

ب -اسم مكلف بالودائق التحاليل التحسـيس :أ ـارط إليـه املـادتني  70 60مـن
املرســوم الرئاســي  272/60املعــةل املــتمم ابــل التعــةيل
التحســيس" ،غ ـ أ املرســوم 02/70
اجلاان

ـ تســمية "مةيريــة الواايــة

إطــار إعــادط هيكلــة اهلينــة ــص عل ـ ه ـ ا

تسمية "اسم مكلف بالودائق التحاليل التحسيس" ه ا كوج املـادتني

 70 60من ه ا املرسوم.
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يكلــف هــ ا القســم علــ ا صــوص ســ املــادط  70 2مــن املرســوم الرئاســي
 02/70كا يلي:
 القيام بكل الةراساط التحقيقاط التحاليل اتاتصادية أ اتجتماعية ذلم علالنصوص باةحن

ةية مناذ الفساد طرائقه ،من أجل تنوير السياسة الزاملة للواايـة

من الفساد مكافحته،
 -دراسة اجلوا

الـق اـة تزـكر علـ الفسـاد ااـ اح التو ـياط الكفيلـة للقضـاء

علياا من ص ل التزرير التنظيم اجلار العمل باما،
 دراسة تصميم اا اح اإلجراءاط املتصلة قفظ البيا اط ال نمة لنزـاطاط اهلينـةمااماا الو ول إلياا تونيعاا،
 تصميم اا اح مناذ الودائق املعيارية -دراسة املعاي العاملية املعمول باا

ليلاا،

ير املعلوماط

التحليل اتتصال املتعلقة بالوااية من الفسـاد

مكافحته بغرض اعتمادها تكييفاا تونيعاا،
 -تنزي

اا اح براما أعمال

اهلينة،

سيسية بالتنسيق مر اهليا ل األصرى

 ادصال اواعة أص اياط املانـة الزـفافية تعميماـا علـ مسـتوى اهلينـاط العموميـةا ا ة،
 -تكوين ر ية دائقي مكتيب

ميةا الوااية مـن الفسـاد مكافحتـه

ـما

فظه استعماله،
 اعةاد تقارير د رية لنزاطاته.هــ ا اإلطـــار صــ املـــادط  07مــن القـــا و  67/60علــ

ـــر رط تز يــة اهلينـــة

باملعلومــاط الودــائق ،باعتبارهــا ميكــن أ ت لــ مــن اإلداراط املؤسســاط اهلينــاط
التابعة للق ا العام أ ا ـاص أ مـن
معلومــاط تراهــا مفيــةط

ـل ـخص طبيعـي أ معنـو آصـر أيـة دـائق أ

الكزــف عــن أعمــال الفســاد،

مــا ص ـ أ

ــل رفــض

متعمة غ م ر لتز ية اهلينة باملعلوماط أ الودائق امل لوبة يزكل جرمية إعااة الس
ااسن للعةالة
أما التأصر

مفاوم هـ ا القـا و ( ،)17يقتضـي الـرفض طلبـا مسـبقا ردا سـلبيا،

الرد أ اتمتنا عنه ف تقوم به جنحة إعااة الس ااسن للعةالة ،هل ا

ع أ يكو الرفض متعمةا ت تقوم اجلرمية.
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ي

ظ أ املزر ت حيةد طبيعة املعلوماط الودائق الق عـون للاينـة طلباـا تـر

هلا سل ة تقةيرية

ه ا الن اه ،ايةها

الودائق مرتب ة كمارسـة مااماـا الـواردط
تكو الودائق مفيةط،

ه ا ا ال بقيةين ،األ ل أ تكو هـ
املـادط  06مـن القـا و  ،67/60الثـا ي أ

ما أ للاينـة ـق اتطـ

علـ املعلومـاط ذاط ال ـابر السـر

ه ا ما تؤ ة املادتني  06 79من املرسوم الرئاسي  272/60املعةل املتمم
ما ي

ـظ علـ هـ ا القسـم أ لـه د ر فعـال

املسـاهمة

()18

.

التخفـيض الواايـة مـن

أعمــال الفســاد ،ذلــم بــالنظر إىل املاــام املنوطــة بــه الــق جــاء ذ رهــا علــ ســبيل
ااصر.
ـــل املرســـوم

 -اســم معاجلـــة التصـــرحياط باملمتلكـــاط :ت خيصــص املزـــر

 272/60اســما خمصصــا ملســألة تلقــي معاجلــة التصــريز باملمتلكــاط ،إمنــا اســنة
ملةيرية التحاليل التحقيقـاط مامـة القيـام بـ لم ،غـ أ املرسـوم  02/70رأى أ ـه مـن
املناســ ـ ختصــــيص اســــما أ جاــــانا مســــتق ملعاجلــــة مســــألة تلقــــي التصــــرحياط
باملمتلكــاط ،ذلــم ألهميــة هــ اتليــة

مكافحــة الفســاد ،أل عــن طريقاــا يــتم
زـف جرميـة اتدـراء غـ

التحقيق من مةى تضخم الثر ط مـن عةمـه بالتـالي تفعيـل
املزر (. )19

اة ةدط املادط  72من املرسوم الرئاسـي  272/60املعـةل املـتمم
القسم

ـ

ياط هـ ا

ما يلي:

 تلقــي التصــرحياط باملمتلكــاط ل عــوا العمــوميني،املــادط /0حن 0مــن القــا و  ،67/60ي

ــظ

مــا هــو منصــوص عليــه

ه ـ ا ا ــال أ اهلينــة ختــتص بتلقــي

تصـــرحياط باملمتلكـــاط رهســـاء أعضـــاء ا ـــالس الزـــعبية احملليـــة املنتخبـــة (البلةيـــة
الوتية) بصورط مبا رط د

بااي املـو فني العمـوميني السـاميني أ القيـاديني

اجلماورية الونير األ ل الونراء أعضـاء ال ملـا

رئـيس ا لـس الةسـتور

ـرئيس
أعضـائه

رئـيس للـس احملاســبة القضـاط ...الـ ين يصــر و كمتلكـاتام أمـام الــرئيس األ ل
للمحكمــة العليــا ،أمــا بــااي املــو فني العــاديني ال ـ ين
الو يــف العمــومي ال ـ ين يزــتغلو

ــةد اــائمتام بقــرار مــن مــةير

ــائف أ منا ـ عليــا

الة لــة ،فــإ التصــريز

كمتلكـاتام يــتم أمــام الســل ة الو ــية أ السـلمية املبا ــرط قسـ الصــفة ،يــث يــتم
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إيةا ه التصرحياط مقابل
من الفساد مكافحته

ل من ابل هـتني السـل تني لـةى اهلينـة الوطنيـة للواايـة

آجال معقولة.

با ا فإ اهلينة ختتص بتلقي التصريز باملمتلكاط أعضاء ا الس املنتخبـة بصـورط
مبا رط املو فني العاديني ال ين
املو فني ال ين يزغلو منا

ةد اائمتام بقـرار مـن مـةير الو يفـة العامـة
ائف عليا

ـ ا

الة لة بصورط غ مبا رط ه ا بصـفة

د رية(. )20
 ااـــ اح ــــر فباملمتلكاط طبقا ل

ويــــل التصــــرحياط

يفيــــاط إجــــراءاط جتميــــر مر ــــزط

كام التزريعية التنظيمية املعمول باا بالتزـا ر مـر املؤسسـاط

اإلداراط املعنية.
 -القيام كعاجلة التصرحياط باملمتلكاط تصنيفاا

فظاا.

 -استغ ل التصـرحياط باملمتلكـاط املتضـمنة تغـي ا

ال مـة املاليـة :إذا ا تزـف

اهلينــة أ هنــا تضــخم غـ مـ ر لثــر ط أ ــة املــو فني ،فمــن قاــا اعـ م نيــر العــةل
لتحريــم الــةعوى العموميــة لقيــام جرميــة اتدــراء غـ املزــر ،

ـ لم للاينــة

التصريز الكاذب أ عةم التصـريز صـ ل اتجـال احملـةدط اا و ـا ااـق

الــة

اعـ م نيـر

العــةل لتحريــم الــةعوى العموميــة علـ أســام ايــام جرميــة عــةم التصــريز أ التصــريز
الكاذب للممتلكاط( ،)21عنة تو ل اهلينة إىل اائر ذاط
إىل نيــر العــةل الــ

ف جزائـي

ـول امللـف

خي ــر النائــ العــام املخــتص بتحريــم الــةعوى العموميــة عنــة

اتاتضاء(املادط  00من القا و .)67/60
الزيء امل

ظ

ه ا ا ال أ اهلينة غ مؤهلة لتحويل امللف مبا ـرط إىل النائـ

العام املختص إاليميا ،إمنا ألزماـا املزـر بضـر رط تكليـف نيـر العـةل بـ لم الـ
يعــود لــه إص ــار النيابــة العامــة لتحريــم الــةعوى العموميــة(،)22
العةل سل ة تقةيرية

مــا ي

ــظ أ لــونير

إص ار النيابة العامة لتحريم الةعوى مـن عةمـه ،هـ ا يتنـاف

سياسة مكافحة الفساد الـق تقتضـي عـةم التسـ علـ أ ملـف مـن ملفـاط الفسـاد
اتدار .
 ير استغ ل العنا ـر الـق ميكـن أ تـؤد إىل املتابعـة القضـائية السـار علـإع ائاا الوجاة املناسبة طبقا ل

كام التزريعية التنظيمية املعمول باا.
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 إعةاد تقارير د رية لنزاطاته(. )23د -اسم التنسـيق التعـا

الـة لي :اسـتحةث املزـر هـ ا القسـم كوجـ املـادط 72

مكرر من املرسـوم  272/60املعـةل املـتمم ت يزـر إليـه
املرسوم ابل التعةيل ،امل
عمله ،اة

س

-

ـل الـنص األ ـلي هلـ ا

ظ أيضا أ املزر ت حيةد تزكيلة ه ا القسم

يفيـة

لف صصو ا باملاام التالية:

ةية اا اح التنفي بالكيفياط اإلجراءاط املتعلقة بالع ااط الواج إاامتاـا

مر املؤسساط العمومية اهليناط الوطنية األصرى ،طبقا للمـادط  07مـن القـا و 67/60
تسيما بغرض:
 -ير

ل املعلومـاط الكفيلـة بالكزـف عـن ـاتط التسـاهل مـر أفعـال الفسـاد،

القيــام أ العمــل عل ـ القيــام بتقيــيم أ ظمــة الراابــة الةاصليــة عملــاا املوجــودط بغــرض
ةية مةى هزا تاا بالنسبة ملمارساط الفساد ،جتمير مر زط

ليل ات صـائياط

املتعلقة بأفعال الفساد ممارساته.
 -اسـتغ ل املعلومـاط الــواردط إىل اهلينـة بزــأ

ـاتط فسـاد ميكــن أ تكـو حمــل

متابعاط اضائية السـار علـ إي ئاـا االـول املناسـبة طبقـا للتزـرير التنظـيم املعمـول
باما.
 -ت بيـق الكيفيــاط اإلجــراءاط املتعلقــة بالتعـا

مــر املؤسســاط منظمــاط ا تمــر

املة ي اهليناط الوطنية الة لية املختصة بالواايـة مـن الفسـاد مكافحتـه ذلـم اصـة
ما تبادل للمعلوماط منتظم مفية
الفساد مكافحته ت وير ا
 -دراسة

ل

تو ية مقاييس ال ـره املعتمـةط

ط الوطنية

الواايـة مـن

ه ا امليةا

عية تتخللاا عوامل بينة ملخاطر الفساد مـن ـأ اا أ تلحـق أ ـرارا

كصاح الب د ،بغرض تقةيم التو ياط امل ئمة بزأ اا.
 املبادرط ب اما د راط تكوينيـة يـتم إجنانهـا كسـاعةط املؤسسـاط أ املنظمـاط أاهليناط الوطنية الة لية املختصة بالوااية من الفساد مكافحته تنظيم ذلم.
 اعةاد تقارير د رية لنزاطاته.ع اإل ارط إىل أ ه مـن أجـل أداء اهلينـة ملااماـا علـ أ سـن جـه مسـز هلـا املزـر
ب لـ ـ مســـاعةط أ إدارط أ مؤسســـة أ هينـــة عموميـــة

لـــال الواايـــة مـــن الفســـاد
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مكافحته،
تفيةها

ما ميكناا اتستعا ة بأ صب أ مستزار أ هينة دراساط ميكـن أ

أعماهلا طبقا للتنظيم املعمول به

()24

.

بالتالي فإ املزر بتبنيه لل ابر اجلماعي للاينة املس ط تز يةها بايا ـل أجاـزط
تساعةها

مامتاا يساهم

قيق استق ليتاا

بالقيام بكل اتصتصا اط امللقاط عل

ياد أعضـائاا ،اتمـر الـ

يسـمز

اهلاا بكل رية زاهة.

 -2اصتصا اط اهلينة الوطنية:
باإل ــافة إىل املاــام الــق متارســاا اهلينــة بواسـ ة أاســاماا فلــاا اصتصا ــاط أصــرى
تتمثل :
أ -اصتصا اط ذاط طابر استزار  :تتمثل :
 اا اح سياسة املة للوااية من الفساد ذلم من ص لمن الفساد ه ا طبقا للمقولة الزا ط "الوااية ص من الع

ـر بر ـاما عمـل للواايـة
".

 تقةيم توجيااط اا اح تةاب ختص الوااية من الفساد :يـث تقـوم اهلينـة بتقـةيمتوجياــاط للــايناط املؤسســاط ســواء

ا ـ عامــة أ صا ــة ،إ ــافة إىل ذلــم تق ـ ح

تــةاب ميكــن أ تكــو ذاط طــابر تزــريعي أ تنظيمــي ،اتمــر ال ـ

ععــل املنظومــة

املتعلقة بالفساد فعالة.
للاينة أيضا أ تتعا

مر الق اعاط العمومية ا ا ة

إعـةاد اواعـة أص ايـاط

املانـــة ،يـــث تســـاعة علـ ـ تزـــكير النزاهـــة األما ـــة ر ح املســـؤ لية بـــني املـــو فني
العموميني

ت تتمكن املؤسساط ا ا ة من ممارسة مااماا بصورط عادية سليمة.

 -إعةاد براما

سيسية :ذلم عن طريق الة راط التحسيسية يـث ميكـن للاينـة

أ تعة براما من أجل توعية
 -ير استغ ل

سيس املواطنني باتدار الضارط الناية عن الفساد.

ل املعلوماط الـق مـن ـأ اا أ تسـاهم

الفساد ،يث تقوم اهلينة بالبحث

الكزـف عـن أعمـال

التزرير التنظيم اإلجراءاط املمارساط اإلدارية

عن عوامل الفساد ألجل تقةيم تو ياط إلنالتاا.
 -تفعيل األد اط اإلجراءاط ا ا ة بالواايـة مـن الفسـاد ،مـن صـ ل

ـما تنسـيق

متابعــة النزــاطاط األعمــال املبا ــرط ميــةا يا ،عل ـ أســام التقــارير الة ريــة املةعمــة
بإ صائياط

اليل متصلة ككال الوااية من الفساد مكافحته(.)25
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أ ف إىل ذلم السار عل تعزيز التنسيق ما بني الق اعاط ،عل التعا
مكافحة الفساد عل الصعيةين الوطر الة لي،
يتعلــــق بالبحــــث عــــن األعمــــال املبا ــــرط

ما

مر هيناط
ـل زـاف

ث اهلينـة علـ

لــــال الواايــــة مــــن الفســــاد مكافحتــــه

تقييماا(. )26
ب -اصتصا اط تت ل اختاذ اراراط إدارية:
اراراط إدارية

مـا رأينـا سـابقا ،فـإ للاينـة اختـاذ

التصريز باملمتلكاط ،يث تتلق التصـرحياط باملمتلكـاط ا ا ـة

باملو فني العموميني بصفة د رية دراسة استغ ل املعلوماط الـواردط فياـا السـار علـ
فظاا ،يتضمن ه ا التصريز جـردا جلميـر األمـ
املو ـــف العمـــومي أ تد القصـــر
باملمتلكاط

اجلزائـــر أ

سختني مواعتني من املكتت

العقاريـة املنقولـة الـق ميلكاـا
ا ـــار  ،يـــتم اعـــةاد التصـــريز

اهلينة تسلم سخة للمكتت .

 اصتصا ــاط اهلينــة داصــل الــوطن :يســتفاد مــن املاــام اإلجرائيــة املعاــة باــا للاينــةالوطنيــة الــق متارســاا بواس ـ ة أاســاماا الــق ت رانــا إلياــا أع ـ  ،أ اــا بــالرغم مــن
اعتبارها سل ة إدارية فاي تتمتر بسـل اط اضـائية ـبياة بسـل اط الضـب القضـائي،
الق تناف باملو فني أعوا اإلداراط املصاح العمومية ه ا من جاة ،من جاـة أصـرى
و اا تابعة لرئيس اجلماورية فإ إجراءاتاا تتسم ب ابر السيادط مما ععل مـن د رهـا
اويا فعـات

لـال التحـر للكزـف عـن جـرائم الفسـاد إمكا يـة متابعـة الفـاعلني

تواير العقوباط عليام بأ كام اضائية( ،)27من مااماا
 -إرساء مبةأ الزفافية النزاهة املساءلة

لم:

املعام ط اتاتصادية املالية اإلدارية.

 تعزيــز الــة ر الراــابي ل جاــزط املختصــة التســي عل ـ أفــراد ا تمــر بــإجراءاطصوهلم عل معلوماط

ل من يتـوىل

وهلم إىل السل اط املعنية لتعزيز الراابة عل

يفة عامة.
 -امر الفسـاد مكافحتـه م

قـة مرتكبيـه

كـز اسـ داد األمـوال العائـةاط

اتجرامية محاية املال العام.
 -تفعيـــل د ر ا تمـــر املـــة ي

املزـــار ة الفعالـــة النزـــ ة

مكافحتــه توعيــة أفــراد ا تمــر كخــاطر توســير

حماربـــة الفســـاد

ــاه املعرفــة بوســائل أســالي

الوااية منه.
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 -تعزيـــز النزاهـــة الوطنيـــة املتمثلـــة

إ مـــال منظومـــة النزاهـــة مـــن دعـــم التوجـــه

تستغ ل القضاء ت وير إمكا اته تزكير زاهته.
 ترفــر اهلينــة إىل رئــيس اجلماوريــة تقريــرا ســنويا يتضــمن تقييمــا للنزــاطاط ذاطـ ا النقـائص املعاينـة التو ـياط املق

الصلة بالواايـة مـن الفسـاد مكافحتـه،

ـة

عنة اتاتضاء (املادط  02من القا و .)67/60
د -اصتصا اط اهلينة الوطنية صار الوطن :بالنظر إىل

و جرائم الفساد غالبا ما

متتة إىل أ ثر من دائرط اصتصاص تتعةى ة د اإلاليم الوطر ،فـإ إجـراءاط اهلينـة
الوطنية تتسم ب ابر السيادط عل الصعية الة لي
عل تعزيز التنسـيق التعـا

و اا تابعة لرئيس اجلماورية تعمـل

مـر هينـاط مكافحـة الفسـاد علـ الصـعية الـة لي (املـادط

/06حن 9من القا و .)67/60
مــا تقــوم اهلينــة عل ـ ت ــوير التعــا

مــر هينــاط مكافحــة الفســاد عل ـ املســتوى

الـــة لي تبـــادل املعلومـــاط كناســـبة التحقيقـــاط اجلاريـــة (املـــادط /9حن 77مـــن املرســـوم
الرئاسي  272/60املعةل املتمم).
من األهةاحن املراد

قيقاا صار الوطن:

 -امـــر الفســـاد مكافحتـــه

صـــر خمـــاطر آدـــار ذلـــم ك

قـــة مرتكبيـــه

املوجودين صار الوطن مر كز اس داد األموال العائةاط اتجرامية.
 -تعزيز مبةأ التعا

الـ اما

املزار ة مر الـة ل املنظمـاط الة ليـة اإلاليميـة

الة لية النزياة ملكافحة الفساد.
دا يا :مةى استق لية اهلينة الوطنية
 -1اتع احن بالزخصية املعنوية:
مــن صـ ل املــادط  72مــن القــا و  67/60املـ

ورط أعـ  ،فــإ املزــر اــة اعـ حن

بالزخصية املعنوية للاينة ،يعود ذلم لكو ه اة أدر أهمية ذلم ،إذ أ ه
أجل ممارسة

ـر ر مـن

ائفاا ،يعة أيضا استكمات تستق ليتاا ،ي ت عن هـ ا اتعـ احن

عةط تائا تتمثل :
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أ -أهلية التعااة :تنص املادط /0حن 9من القا و  67/60عل أ " :اهلينـة تسـار علـ
تعزيــز التنســيق مــا بــني الق اعــاط ،عل ـ التعــا

مــر هينــاط مكافحــة الفســاد عل ـ

الصعيةين الوطر الة لي".
يفام من ه املادط أ للاينة أهلية التعااة

مـا هلـا إمكا يـة إبـرام عقـود إتفااـاط

مر هيناط أصرى ختتص ككافحة الفساد ،سواء

ا

ب -أهليــة التقا ــي :يقصــة باــا إع ــاء ااــق للــرئيس

ه األص ط طنية أ أجنبية.
متثيــل اهلينــة أمــام اهلينــاط
تأ يـة

القضائية ذلم بصـفتاا مـةعيا أ مـةع عليـه قسـ ااالـة ،هـو مـا

املادط  9من املرسوم  272/60بقوهلا يكلف رئيس اهلينة بتمثيل اهلينة أمـام القضـاء
ـــل أعمـــال اايـــاط املة يـــة ،عليـــه فأهليـــة التقا ـــي جتعلـــه هـــو

الصـــفة

ـــا

ا صومة ،ت يلكأ إىل القضاء باسم الة لة أ ممث هلا ،فعنةما يكو للـرئيس ـق
متثيل سل ة أمام القضاء فإ ذلم يقو من استق ليتاا الو يفية(. )28
 -2مسؤ لية اهلينة ظاماا الةاصلي:
ب -مسؤ لية اهلينة :من أهم النتـائا امل تبـة عـن متتـر اهلينـة بالزخصـية املعنويـة هـي
القاء املسؤ لية علياا ،ف ابر اتستق لية ال

تتميـز بـه ت يعفياـا مـن املسـؤ لية ،فاـي

تتحمل مسؤ لية مبا رط عل تصرفاتاا ،ل ا ميكن ل

خاص ال ين تعر ـوا أل ـرار
مـل املسـؤ لية

تيكة األص اء الصادرط عناا متابعتاا ادارط مسـؤ ليتاا ،بالتـالي فـإ
بالنسبة للاينة هو تيكة تمية ل ع احن بتمتعاا بالزخصية املعنوية(. )29
ب -النظــام الــةاصلي للاينــة :إ
املفـ ض أ تكـو هلــا ااريـة

ا ـ الســل اط اإلداريــة مســتقلة اا و ــا ،فإ ــه مــن
ــر ظاماـا الــةاصلي ،باعتبـار اهلينــة الوطنيـة مــن

إ ةى ه السـل اط ،فـإ هلـا ااـق
يفيــة تنظيماــا ســناا ،د

ات ـ ا

اصتيـار لمـو القواعـة الـق مـن ص هلـا تقـرر
مــا ت خيضــر

ذلــم مــر أ جاــة أصــرى،

ظاماا الةاصلي للمصاداة من طرحن سل ة أ جاة أصرى ،ه ا ما يزكل مظاـرا مـن
مظاهر اتستق لية الو يفيـة للاينـة ،إت أ ـه ت يأصـ باـ ا األمـر ،فقـة صـ املـادط 2
مــن املرســوم  272/60املعــةل املــتمم عل ـ أ ــه" :حيــةد التنظــيم الــةاصلي للاينــة بقــرار
مزـ

بــني الســل ة املكلفــة بالو يفــة العامــة الــونير املكلــف باملاليــة"،

املادط  79من فس املرسوم عل أ ه" :تعة اهلينـة ظاماـا الـةاصلي الـ

حيـةد

مــا صـ
يفيـاط
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العمل الةاصلي هليا لاا ،يصاده للس اليقظـة التقيـيم علـ النظـام الـةاصلي الـ
اجلريةط الرمسية"

ينزر

األص
ختضر

ستنتا أ اهلينة ت تتمتر باتستق لية التامة

ذلم للسل ة التنفي ية ،ي

اهلينــة ااــق

ر ظاماا الـةاصلي بـل

ظ أ املزر اة اام كبادرط سنة كـنز رئـيس

اعــةاد التنظــيم الــةاصلي للاينــة ،ذلــم كوجــ املــادط  5مــن املرســوم

.02/70
إطار مكافحة الفساد

دالثا :فعالية اهلينة

 -1غلبة ال ابر اتستزار
إ الزيء امل

التحسيسي عل ماام اهلينة:

ظ علـ اصتصا ـاط اهلينـة أ معظماـا ذاط طـابر استزـار  ،يعـ

عــن ذلـــم بســـل ة إبـــةاء الـــرأ  ،فـــرغم تســميتاا باهلينـــة الوطنيـــة للواايـــة مـــن الفســـاد
الوااية ليس املكافحة ،يظار ذلـم مـن

مكافحته ،إت أ د رها ينحصر أساسا

صـــ ل ال بيعــــة اتستزـــارية ملاــــام اهلينــــة مـــن صـــ ل ا ـــةار التقــــارير ابــــةاء اتراء
التو ياط،

ا اا اح سياسة املة للوااية من الفساد جتسة مبـادو د لـة القـا و

تعكس النزاهة الزفافية املسؤ لية

تسي الزؤ

التوجيااط الق ختص الوااية من الفساد إىل

ا تقةيم

األموال العامة،

ل خص أ هينة عامة أ صا ة ،هـ ا

باإل ـــافة إىل ااــ اح التـــةاب تســـيما ذاط ال ـــابر التزـــريعي التنظيمـــي للواايـــة مـــن
الفساد.
أما ال ـابر التحسيسـي لـة ر اهلينـة فـيكمن

ةيـة

اعـةاد بـراما تسـمز بتوعيـة

ســيس املــواطنني باتدــار الضــارط الناجتــة عــن الفســاد(،)30

ـ لم تكيــف

ــمن

اتصتصا اط الواائية اتستزارية للاينة ما ص عليه املـادط  02مـن القـا و 67/60
بقوهلا" :ترفر اهلينـة إىل رئـيس اجلماوريـة تقريـرا سـنويا يتضـمن تقييمـا للنزـاطاط ذاط
الصلة بالواايـة مـن الفسـاد مكافحتـه،
عنة اتاتضاء" ،امل

ظ

املرفــو إىل رئــيس اجلماوريــة
الفر ســي ال ـ

ـ ص عل ـ

ـ ا النقـائص املعاينـة التو ـياط املق

ـة

ه ا الـنص أ املزـر ت يـنص علـ ا ـاار زـر التقريـر
اجلريــةط الرمسيــة أ
ــر رط زــر تقريــر الســنو

ســائل اتعـ م إســوط باملزــر
اجلريــةط الرمسيــة،

الســــل اط اإلداريــــة املســــتقلة األصــــرى مثــــل للــــس املنافســــة ســــل ة

ــــب ال يــــة

524

جملة الباحث للدراسات األكادميية ــــــــــــــــــ اجمللد  -08العدد  -02أفريل 2021
ISSN: 2352-975XــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــEISSN: 2588-2368

ـ ا

اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد يف ظل القانون  ____________________________ 11/12نسرين مشتة ـ بشري سليم

املوا
ات

اجلريـةط الرمسيـة أ

ط السلكية ال سلكية الق تنزر تقاريرها أما

ه ا ت ختضر للراابة الزعبية ،با ا فـإ عـةم زـر تقـارير الفسـاد املعـةط

من ابـل اهلينـة يضـفي ـو مـن التعتـيم الضـبابية الغمـوض عـةم الزـفافية
مكافحــة الفســاد ،هــ ا ت يتما ــ
الزفافية النزاهة

سياسـة

أهــةاحن اهلينــة املعلنــة املتعلقــة أساســا بتعزيــز
العامة ااة من الفساد.

تسي األموال العمومية الزؤ

 -2حم ة دية الة ر الراابي للاينة:
للاينــة بعــض اتصتصا ــاط الراابيــة الــق ميكــن أ تســام
كختلف أ كاله مناا الفساد اإلدار
 -ير مر زط استغ ل

ااــة مــن الفســاد

ر مناا:
الكزـف عـن

ل املعلومـاط الـق ميكـن أ تسـاهم

أعمال الفساد الوااية مناا.
 -البحــث

التزــرير التنظــيم اإلجــراءاط املمارســاط اإلداريــة عــن العوامــل الــق

تزكر ممارساط الفساد ألجل تقةيم تو ياط إلنالتاا.
 التقيــيم الــة ر لــ د اط القا و يــة اإلجــراءاط اإلداريــة الراميــة إىل الواايــة مــنالفساد مكافحته النظر

-

ــر األدلــة التحــر

الزيء امل
اــة

مةى فعاليتاا.
الواــائر ا ا ــة بالفســاد باتســتعا ة باهلينــاط املختصــة،

ـظ أ سـل ة الراابـة التحـر مـن أهـم الصـ

ياط الـق منحـ للاينـة،

ياط ااــق

طل ـ املعلومــاط الودــائق

ــمن هلــا املزــر للناــوض با ـ الص ـ

تسلي العقوباط عل

ل من يرفض تز يةها باا ،غ أ الزيء امل

عموما عل ه املاام الراابيـة أ اـا حمـة دط

ظ

لم أ

ـيقة إىل ـة بعيـة ،فيمـا يلـي تفصـيل

ذلم:
-أ

ـ

ية اتتصــال بالنيابــة العامــة جلمــر األدلــة التحــر

اــائر ذاط ع اــة

بالفســاد يــث تســاهل جــةل ــول طبيعــة عمــل اهلينــة ،فتز يــةها بســل اط البحــث
التحر
فإ
بص

جرائم الفساد يء حممود األمر ال

ععلاا جاان امعي ،لكن مـر ذلـم

ية البحث التحر تتعارض مر ال ابر اإلدار للاينة عةم تز يـةها

ـرا ة

ياط الضب القضائي(.)31
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 إ عــةم اصتصــاص اهلينــة بتلقــي تصــرحياط رئــيس اجلماوريــة أعضــاء ااكومــةال ملــا

غ هــا مــن الزخصــياط الفاعلــة الناف ـ ط

الة لة ،أ عف الـة ر الراـابي هلـ اهلينـة

لـال مكافحـة الفسـاد صا ـة أ هـ

اتليــة الو يــةط الـــق كقتضــاها تســت ير اهلينـــة
املعلوماط الواردط
ال ـ

التصرحياط باملمتلكاط،

أ ــاف لــه املزــر

ـ

ريــم الراابــة مـــن صــ ل اســـتغ ل
ما أ الرئيس األ ل للمحكمـة العليـا

ية تلقــي تصــرحياط األ ــخاص املســؤ لني امل ـ

أع  ،يقتصر د ر عل تلقـي التصـرحياط د
ت يبني املزـر مـا إذا

اايــاط السياســية اإلداريــة

ـا باسـت اعته

اسـتغ ل املعلومـاط الـواردط باـا،

ريـم الـةعوى العموميـة

()32

.

-إ

ق اهلينة

مـا

مـا أ للاينـة

لموعة من الودائق اتستماراط التصرحياط ا ا ة باملمتلكاط تساعةها
من اهرط الفساد اإلدار

ورين

ااـة

بس راابتاا عل األ خاص املعنيني.

طل املعلوماط الودائق مقيةط كوافقة اإلدارط املعنية اـة يصـ ةم

بعــض ااــاتط بــالرفض ألســباب تتعلــق بالســر املاــر أ البنكــي أ بس ـرية التحــر
التحقيق غ ها من العقباط الـق ميكـن أ تقـف عائقـا أمـام تز يـة اهلينـة كثـل هـ
الودائق.
 -3تقيية سل ة اهلينة
إ سل ة اهلينة مقيةط

ريم الةعوى العمومية:
اختاذ القرار بالرغم من أ املزر اة

يفاا

ـرا ة علـ

أ اـــا ســـل ة إداريـــة مســـتقلة ،إت أ ـــه ت مينحاـــا ســـل ة قيقيـــة مســـتقلة
القرار( ،)33يث أ ه عنةما تتو ل اهلينة إىل اائر ذاط
نير العةل ال
زـ

ـف جزائـي

اختـــاذ

ـول امللـف إىل

خي ر النائ العام املختص بتحريم الةعوى العمومية عنة اتاتضاء.

هـ ا أ تو ـل اهلينــة إىل اـائر ذاط ع اــة بأفعـال الفســاد ميكـن أ تــتم

ع آليتني هما:
أ -كناســبة القيــام باملاــام الراابيــة العاديــة :مــن ص ـ ل يــر املعلومــاط اســتغ هلا
ليلاا

ا التحر  ،فاهلينة رغـم متتعاـا بالزخصـية املعنويـة أهليـة التقا ـي ،إت

أ اــا ليس ـ خمولــة بتحريــم الــةعوى العموميــة مبا ــرط ،إمنــا ايــة املزــر ســل تاا
ريــم الــةعوى بضــر رط اص ــار نيــر العــةل ال ـ
اتاتضاء ،كعن أ لونير العةل

امل السل ة

ميلــم أ ت حيــر الــةعوى عنــة
ريم الةعوى من عةمـه ت متلـم
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اهلينة ق ات تكا عل رفض نير العةل
يتما

ريم الةعوى أ
()34

سياسة مكافحة الفساد اتدار

فـظ امللـف ،هـ ا مـا ت

.

ب -كناســبة تلقــي التصــريز باملمتلكــاط :تكلمنــا ســابقا أ اهلينــة خمتصــة بتلقــي
تصــرحياط باملمتلكــاط املنتخــبني احمللــيني
ائف عليا

منا

ـ ا املــو فني العمــوميني ال ـ ين يزــغلو

ا املو فني ال ين

الو يفـــة العامـــة ،فللاينـــة ااـــق

ـةد اـائمتام عـن طريـق مقـرر مـن مـةير

دراســـة اســـتغ ل املعلومـــاط الـــواردط

باملمتلكــاط ،فــإذا ا تزــف أ هنــا

ــف جزائــي

اــائر ذاط

التصـــريز

ــأ يكــو هنــا

مث ادراء غ مزر أ عةم التصريز باملمتلكاط أ التصريز الكاذب باملمتلكاط،
فليس من ـق اهلينـة
ة ااق
امللغــ

ريـم الـةعوى ،إمنـا ملزمـة بإص ـار نيـر العـةل الـ

ريم الةعوى ،ه ا

حن ما

املتعلـــق بالتصـــريز باملمتلكـــاط الـ ـ

خمتصــة ااــق

ا معمول به

يعـود لـه

ـل اتمـر 62/91

صـــول التصـــريز باملمتلكـــاط إىل جلنـــة

إ الــة امللــف إىل اجلاــة القضــائية ه ـ ا د

اجــة إىل إص ــار نيــر
املـر ر

العةل ب لم ،بالتـالي فـإ عـةم اـةرط اهلينـة علـ إ الـة امللـف أمـام القضـاء د
بونير العةل هي دليل عةم استق لية اهلينة من النا ية الو يفية املو وعية.
من ص ل تقيية سل ة اهلينة

ريم الةعوى فإ ه ي ت عن ذلم ما يلي:

()35

 -إ املتابعــة القضــائية صا ــعة للســل ة التقةيريــة للســل ة التنفي يــة األمــر الـ

اــة

ععل املتابعة القضائية متوافة عل إرادط ه السل ة.
 إطالة نمن املتابعة هو ما يتعارض مر مبةأالقضائية

ـما ختفيـف ايـود إجـراءاط املتابعـة

جرائم الفساد ت يكو الرد فعات.

 -إ تكليــف الــونير باــ املامــة ععــل مــن اهلينــة لــرد جاــان استزــار

لــيس

تقرير .
األصـ ـ

تقيـــيم لـــة ر اهلينـــة

صصو ا يتبني لنا غلبة ال ابر اتستزار

مكافحـــة الفســـاد عمومـــا الفســـاد اإلدار
الواائي عل عملـاا

املزر اة أ عف إىل ة بعيـة الـة ر الراـابي هلـا،
الةعوى ت ت قق إمتام مامتاا املتمثلة

ـ

ياتاا،

مـا أ اـا ت تتمتـر بسـل ة

مـا أ
ريـم

اص ـار العةالـة بقضـايا الفسـاد ،غـ أ ـه

بالرغم من جترية اهلينـة مـن سـل ة القمـر العقـاب إت أ اـا تسـاهم بزـكل أ بـآصر
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الوااية من الفساد ال
اهلينة هو ال

أ

يعت أ ىل مرا ل املكافحة ،لعل غلبـة ال ـابر الواـائي هلـ
للمزر بإ ةاث هينـة دا يـة ذاط طـابر امعـي ردعـي هـي الـةيوا

املر ز لقمر الفساد ،يأتي ه ا األص ليكمل دنر اهلينة الواـائي بصـ

ياط ردعيـة

امعية لتكتمل دائرط مواجاة الفساد الق تبن أساسا عل الواايـة أ ت دـم املكافحـة
أ الرد دا يا(. )36
صامتــة:
سـبيل مكافحتـه

صتام ه املةاصلة ،خنلص إىل القـول بـأ املزـر اجلزائـر

جلـــرائم الفســـاد اـــام باســـتحةاث آليـــة إداريـــة ذاط طبيعـــة راابيـــة هـــي اهلينـــة الوطنيـــة
ملكافحــة الفســاد ،تتمتــر باتســتق لية ،هلــا أ تتخــ لموعــة مــن التــةاب اإلداريــة
اتستزارية من أجل القضاء عل جرائم الفساد ،أ عل األال ااة مناا.
من النتائا املتو ل إلياا ما يلي:
رغــم أ املزــر أاــر للاينــة الوطنيــة باتســتق ل املــالي ،إت أ ه ـ األص ـ ط بقي ـمنقو ة ذلم بسب تبعيتاا

تسي

ؤ اا املالية للسـل ة التنفي يـة ،ممـا يـؤدر علـ

د رها األساسي ينعكس عل أدائاا الو يفي.
 -تز يــة اهلينــة بايا ــل أجاــزط تســاعةها

مامتاــا مــن أجــل

قيــق اســتق ليتاا

ياد أعضائاا ،مما يسمز بالقيام باملاام امللقاط عل عاتقاا بكل زاهة
 -عةم جود

رية.

ما اط من أ اا محاية املرا ز القا و ية التصة للضغوطاط الـق

اة متارم عل أعضاء اهلينة.
 عةم النص عل ا اار زـر التقريـر السـنو للاينـة املرفـو إىل رئـيس اجلماوريـةاجلريةط الرمسية أ

اتعـ م لتخضـر للراابـة الزـعبية،

التعتيم الغموض عةم الزفافية ه ا ت يتما

أهةاحن اهلينة

ذلـم إ ـفاء لنـو مـن
الوااية املكافحـة

من الفساد.
 -ت تلعـ اهلينــة أ د ر بــارن

مكافحــة الفســاد ،يــث صــر املزــر د رهــا

تلقــي التصــرحياط باملمتلكــاط مــن طــرحن األ ــخاص املعنــيني با ـ ا اتجــراء ،ه ـ ا مــا
يضفي علياا ال ابر اإلدار البح .
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اتا ا اط:
 عـ ـ أ تكـــو اهلينـــة الوطنيـــة ملكافحـــة الفســـاد مســـتقلة متامـــا عـــن الســـل ةمصـ املر ـة الـوطر ملكافحـة

التنفي ية ،ت ت تفزل مامتاا يكـو مصـ ها
الر وط.
 -تفعيــــل د ر اهلينــــة رفــــر ال ــــابر اإلدار

توســــير مااماــــا لتتعــــةى مامــــة تلقــــي

التصـــرحياط باملمتلكـــاط إىل اســـتكواب أ ـــحاب ملفـــاط الفســـاد

ريـــم الـــةعوى

العمومية.
 -التأ ية عل

ر رط زر اهلينة لتقاريرها السنوية املرفوعة إىل رئيس اجلماورية.

 -مـــنز اهلينـــة

ـــما اط اا و يـــة مـــن أجـــل تأديـــة مااماـــا بزـــفافية فعالـــة ،اختـــاذ

اإلجراءاط ال نمة اماية األ خاص ال ين يساهمو

زف الفساد مكافأتام.

 تز ية اهلينة بأد اط مناكية علمية متكناا من القيام بةراساط لقيام الفسـادخمتلف الق اعاط.
 تنســيق تعز يــز تعا اــا مــر اهلينــاط األصــرى الــق هلــا ع اــة ككافحــة الفســادالنيابة العامة القضاء.
اهلـوامــش املراجـــر:
( -)1املرسوم الرئاسي  272/60املؤر
الفســاد مكافحتـــه تنظيماــا

 ،0660/77/00حيـةد تزـكيلة اهلينـة الوطنيـة للواايـة مـن
يفيـــاط ســ ها. ،ر عـــةد  12املؤرصــة

املـــــتمم كوجـــ ـ املرســـــوم الرئاســـــي  02/70املـــــؤر

 0660/77/00املعـــةل

. ،0670/60/61ر عـــــةد  2املؤرصـــــة

.0670/60/75
( -)2إبراهيم بوصضرط" ،د ر اهلينة الوطنية للواايـة مـن الفسـاد بـني الفعاليـة التع يـل" ،للـة اتجتاـاد
للةراساط القا و ية اتاتصادية ،املر ز اجلامعي لتامنغس  ،العةد  ،2اجلزائر ،0672 ،ص .721
( -)3فس املرجر ،ص .722
( -)4فتيحـة يمـر ،أدـر الفسـاد اإلدار علـ فعاليـة النظـام السياسـي اجلزائـر  ،مـ
املاجست

العلوم السياسية الع ااط الة لية ،جامعة اجلزائر ،0661 ،ص .25

( -)5مسيــة لكحــل ،مقومــاط اهلينــة الوطنيــة للواايــة مــن الفســاد مكافحتــه ،م ـ
املاجست

رط لنيـل ـاادط

إطار مةرسة الة تورا د لة مؤسساط عمومية،

رط لنيــل ــاادط

لية ااقوه بن عكنـو  ،اجلزائـر،

 ،0672ص .72
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( -)6املادط /5حن 2مـن املرسـوم الرئاسـي  721/60املـؤر

 ،0660/62/76املتضـمن التصـةيق علـ

اتفااية ات اد األ ر بي ملنر الفساد مكافحته. ،ر عةد  02لسنة .0660
( -)7ييلة فار " ،اار رها اط اهلينـة الوطنيـة الـةيوا املر ـز

لـال مكافحـة الفسـاد" ،للـة

ااقوه اارياط ،العةد  ،0اجلزائر ،0670 ،ص .207
( -)8املادط  9من املرسوم الرئاسي  272/60املعةل املتمم.
( -)9أمحـة أعــراب" ،اســتق لية اهلينــة الوطنيــة للواايــة مــن الفســاد مكافحتــه" ،امللتقـ الــوطر ــول
لية ااقوه العلوم السياسية ،جامعة أم البوااي ،0676 ،ص .76

الفساد اإلدار ،

( -)10ييلة فار ،املرجر السابق ،ص .200
( -)11عبة العالي ا ة ،اتلياط القا و ية ملكافحة الفسـاد اتدار
اادط د تورا علوم

اجلزائـر ،أطر ـة مقةمـة لنيـل

ااقوه ،ختصص اا و عام ،جامعة حممة صيضر بسكرط،

ليـة ااقـوه

العلوم السياسية ،0672 ،ص .221
( -)12عمر محام ،جرائم الفساد املالي آلياط مكافحتاا
ــاادط الــة تورا

التزرير اجلزائر  ،أطر ة مقةمة لنيل

القــا و اجلن ـائي ل عمــال ،جامعــة أبــي بكــر بلقايــة،

ليــة ااقــوه العلــوم

السياسية ،تلمسا  ،0671 ،ص .795
( -)13املادط  9من املرسوم الرئاسي  272/60املعةل املتمم.
( -)14عمر محام ،املرجر السابق ،ص .790
( -)15رمــز

و ــو ،لبن ـ د ــش" ،اهلينــة الوطنيــة للواايــة مــن الفســاد مكافحتــه" ،للــة اتجتاــاد

القضائي ،العةد  ،5جامعة حممة صيضر بسكرط( ،د.م ،) .ص .15
( -)16املادط  1من املرسوم الرئاسي  272/60املعةل املتمم.
( -)17عبة العالي ا ة ،املرجر السابق ،ص .292
( -)18ورط هار  ،جرمية الر وط
اجلزائية الةاصلية ،رسالة ماجست ،

ل اتفااية األمم املتحةط ملكافحة الفساد أدرها عل التزـريعاط
لية ااقوه ،جامعة دمزق ،0662 ،ص .020

( -)19عمر محام ،املرجر السابق ،ص .066
( -)20عبة العالي ا ة ،املرجر السابق ،ص .292
( -)21املادط  20من القا و  67/60املتعلق بقا و الوااية من الفساد مكافحته.
( -)22أمحة أعراب ،املرجر السابق ،ص .77
( -)23ورط هار  ،املرجر السابق ،ص .022
( -)24املادط  71من املرسوم الرئاسي .02/70
( -)25رمز

و و ،لبن د ش ،املرجر السابق ،ص .10

( -)26عمر محام ،املرجر السابق ،ص .061
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( -)27أ ســـن بوســـقيعة ،الـــوجيز

القـــا و ا ـــاص ،اجلـــزء  ،7ف ،76دار هومـــة للنزـــر التونيــر،

اجلزائر ،0669 ،ص .021
(-)28

يرط دي  ،استق لية سل اط الضـب املسـتقلة

مولود معمر تيز

القـا و اجلزائـر  ،رسـالة ماجسـت  ،جامعـة

ن  ،اجلزائر ،0670 ،ص .12

( -)29فس املرجر ،ص .15
( -)30عبة العالي ا ة ،املرجر السابق ،ص .291
( -)31املادط  00من القا و .67/60
( -)32عبة العالي ا ة ،املرجر السابق ،ص .299
( -)33أمحة أعراب ،املرجر السابق ،ص .76
( -)34فس املرجر ،ص .77
( -)35عبة العالي ا ة ،املرجر السابق ،ص .567
( -)36فس املرجر ،فس الصفحة.
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