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ملخــص:
الفساد ظاهرة عرفـ منـا القـد  ،لكنـ
حـدياا عـرإ تنارـارا عاسـعا ى اـاى امليـادين
عتختــا مــن الاــكال مــاو هكــن تصــور ،
فهــــو ةموعــــة مــــن املمارســــا السياســــية
عاإلقاصادية عاإلدارية املربوهة ،عقـد حاعلـ
مجيــع دعل مكاف ــة الفســاد املــالي عاإلداري
عتابع مواطن ى خمالف مؤسسا الدعلة .

تضــعاإ النمــو اإلقاصـــادي عمــد مــن قـــدرة
الدعلــة علــى ةيــادة تيراداتهــا ،كمــا يزيــد مــن
تكلفــــة املرــــاريع عتضــــعاإ جــــودة الســــلع
عاخلــدما  ،ناهيــع علــى ق ــائ علــى القــي
عاملبادئ الطالقية ى اجملامع .
عاجلزائــــر مــــن بــــع الــــدعل الــ ـ عانــ ـ
الكاري من جرائ الفساد ،عكانـ السـباقة
للمصـــــادقة علـــــى تتفاقيـــــة المـــ ـ املا ـــــدة
ملكاف ة الفساد ،عسع من تجل جتسـيدها
ى ترـــــــريعها الـــــــداطلي عتختـــــــا كافـــــــة
اإلجـــراءا عالليـــا املمكنـــة للاصـــدي لـ ـ
سواء ى القراع العا خع القراع اخلاص .

* -ا ُملؤَلِف املُراسل.

الكلما املفااحية :الديوان املركـزي لقمـع
الفساد؛ ضباط الررطة الق ائية؛ الفساد .

administrative practices, and all
countries have tried to combat
financial
and
administrative
corruption and follow its citizens in
the various state institutions.
Corruption is one of the most
dangerous and negative aspects that
affect the development of countries,

Abstract:
Corruption is a phenomenon that
has been known since ancient times,
but it has recently witnessed a wide
spread in various fields and has
taken forms that cannot be
imagined, as it is a set of suspicious
political,
economic
and
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عدد خاص بأشغال امللتقى الدويل حول:

آليات مكافحة جرائم الفساد يف التشريعات املغاربية ـ  05/04ديسمرب 5002
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crimes, and was the first to ratify the
United Nations Convention against
Corruption,
and
sought
to
materialize it in its internal
legislation and take all possible
measures and mechanisms to
address it, whether in the public
sector or the private sector.
Keywords: Central Office for the
Suppression of Corruption; Judicial
Police officers; corruption.

as it affects the performance of
economic sectors, leading to
weakening economic growth and
limits the ability of the state to
increase its revenues, as it increases
the cost of projects and weakens the
quality of goods and services, not to
mention its elimination of moral
values and principles in society.
Algeria is among the countries
that suffered a lot from corruption

مقدمــة:
لقــد كــان إلســاف ال ظــاهرة الفســاد ى ا عنــة الطــرية ناــائ طرــرية علــى الــدعل
عاجملامعــا  ،ممــا ترلب ـ الكــاري مــن اجلهــود ســواء علــى الصــعيد الــدعلي خع الــداطلي
للب ث عن خسباب عحماعلة تسائصال براى الررق عا ليا .
فجرائ الفساد ى العصر احلالي عرف ترورا مل وظا مقارنة بالارـريعا اخلاةـة
بها ى مجيع دعل العامل عمومـا عالـدعل الناميـة طصوةـا ،عالـ تفاقمـ خضـرارها تىل
درجة خن با من ال رعري الب ث عن عسائل عخليا خكار جناعة جملاباهـا ،عاجلزائـر
مل تكـــن عـــن منـ ـ ا مـــن هـــا ا فـــة عخثارهـــا الســـلبية الـ ـ مسـ ـ كـــل قراعاتهـــا
اإلسرتاتيجية ،عهاا ما خكد رئـي

اجلمهوريـة عبـد العزيـز بوتفليقـة ى طرابـ املـؤر

ى  72خفريل  9111بقول "تن اجلزائر مري ة بالفساد ،فهي دعلـة مري ـة ى تدارتهـا،
مري ة مبمارسة احملابـاة عاحملسـوبية عالاعسـف بـالنفو عالسـلرة ععـد جـدعا الرعـون
عالاهلما  ،مري ة باإلماياةا ال

و رقيب عليها عو حسـيب ،مري ـة بابـاير املـوارد

العامة عنهبها بال نا عو رادع"(.)1
عى هــاا الســياق ســع اجلزائــر جاهــدة ملواجهــة مهــاهر الفســاد مبخالــف خاــكال
اإلداري عاملالي ،على غرار دعل العامل حماعلة بـالع تختـا السـاليب الوقائيـة عالاـدابري
القمعية ،علعل من خبرة جهودها املصـادقة علـى تتفاقيـة المـ املا ـدة ملكاف ـة الفسـاد
مبقا ى املرسو الرئاسـي رقـ  971-40املـؤر ى  ،)2(7440/40/91عالـ ترمجـ
تلازاماتها بها ضمن قوانينها الداطلية ،مما نا عن تعادة تنهي جرائ الفسـاد مبوجـب
قانون طاص عاملاعلق بالوقاية من الفساد عمكاف ا رقـ  49-40املعـدل عاملـام املـؤر
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ى  )3(7440/47/74بعد خن كان مقاصرة على تنهيمـ سـابقا ى بعـو مـواد قـانون
العقوبــا  ،عتعامــاد سياســة جنائيــة ردعيــة لل ــد مــن هــاا النــوع مــن اجلــرائ  ،الــ
خةب

تهدد خمن اجملامع اجلزائري عتساقرار تقاصاد  ،فلج

إلنرـاء اييئـة الوطنيـة

ملكاف ة الفساد ،غري خنها ما لبا خن قام باعديل القانون السابق مبوجـب المـر رقـ
 40-94املـــؤر ى  7494/41/70عتســـا دث هيئـــة جديـــدة عالـ ـ تعـــرإ بالـــديوان
املركزي لقمع الفساد جهاة طاص بالب ـث عالا ـري ع جتسـيد عمليـا تربيقـا لـنص
املادة  04من تتفاقية الم املا دة املاكورة خعال ال

نصـ علـى ضـرعرة عجـود هيئـة

خع هيئا تاوىل منع الفساد بوسائل قانونية عتجرائيـة لانفيـا السياسـا املرـار تليهـا ى
املـادة اخلامسـة عةيـادة املعـارإ املاعلقـة مبنـع الفسـاد عتعميمـ عضـرعرة مـن اييئـة خع
اييئـا اإلسـاقاللية ى خعمايـا عقراراتهـا عتـوفري مـا يلـز مـن مـوارد ماديـة عبرـرية
عمـوظفع مـن عي الكفـاءة عاخلـربة عالنزاهـة ( ،)4علقـد كرسـ املرـرع مـن طـالل
النصــوص القانونيــة عمن ـ عــدة ةــالحيا يعمــل مبــواةة مــع اييئــة الوطنيــة ملكاف ــة
الفساد ععلي  :فاإلاكالية املررعحة :ما اجلديد الاي خضفا املرـرع اجلزائـري علـى
الديوان املركزي لقمع الفساد كآلية جديدة جملابهة ظاهرة الفساد؟
عسن اعل اإلجابة على ها اإلاكالية من طالل احملاعر الرئيسية الاالية:
احملور العل :الانهي القانوني للديوان املركزي لقمع الفساد.
احملور الااني :اإلطار العملي للديوان املركزي لقمع الفساد .

احملورالعل :الانهي القانوني للديوان املركزي لقمع الفساد
ســناررق مــن طاللـ تىل معرفــة الــدافع إلنرــاء هــاا الــديوان مــن جهــة عالاعــرإ علــى
تركيلا عكل ما ياعلق بانهيم من جهة ثانية كالاالي:
خعو -اإلطار اييكلي لديوان امل ركزي لقمع الفساد:
بإعابار هيئة مكملة ملا سبقها من هيئـا مكاف ـة الفسـاد ،فالبـد مـن تسـاعرا
سبب تنرائ عكاا طبيعا القانونية مع الاعرإ على تركيلا الداطلية فيما يلي:
 -1تنراء الـديوان املركـزي لقمـع الفسـاد :تسـا د الـديوان تنفيـاا لاعليمـة رئـي
اجلمهوريــة رق ـ  40املاعلقــة بافعيــل مكاف ــة الفســاد املؤرطــة ى  7441/97/90عى
هـــاا اإلطـــار اـــدد الاعليمـــة علـــى عجـــوس تعزيـــز مكاف ـــة الفســـاد عدعمـ ـ بكافـــة
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اإلجراءا ال سـيا تختا هـا ى ةـال املراقبـة عمكاف ـة خاـكال الشـ  ،خع تهـدار
املمالكا عالموال العمومية ،عهي تنص عجوبا على خن تنكب احلكومة عـاجال علـى
تربيق مجلة من اإلجـراءا عالاـدابري منهـا الاعجيـل بانصـيب اييئـة الوطنيـة للوقايـة مـن
الفسـاد عمكاف اـ الـ

تنرــااها ى نـوفمرب  7440عتعزيــز مســعى الدعلــة بإحــدا

ديوان مركزي لقمع الفساد.

()5

عهاا ما ت كد بصدعر المـر رقـ  40-94املـؤر ى  7494/41/70املـام للقـانون
رق  49-40املاعلق بالوقاية من الفساد عمكاف ا عالاي خضاإ الباس الاالـث مكـرر
عالاي مبوجب

تنراء الديوان املركزي لقمع الفساد ،عقد

تنهيم مبوجب مرسو

رئاسي رق  )6(070-99املـؤر ى  7499 /97/1املعـدل عاملـام الـاي مـدد ترـكيلة
الديوان املركزي لقمع الفساد عتنهيم عكيفيا سري .
تن تنرــاء هــاا الــديوان ي ـ تي ى تطــار مســعى الدعلــة

ــو م ــاعفة جهــود مكاف ــة

الفسـاد ،ع لـع باـدعي دعر اييئـة الوطنيـة للوقايـة مـن الفسـاد عمكاف اـ  ،ف ةـب
ها الطرية تن صر مهامها ى تربيق سياسة عقائية على املسـاوا الـوطب باإلظافـة تىل
الاعاعن الدعلي ،خما الديوان فان صر مهما ى الب ث عالا ري عن جرائ الفساد
عاجلدير بالاكرخن ت ا كـان الـديوان املركـزي لقمـع الفسـاد
رئي

()7

تنرـاا مـن طـرإ

اجلمهورية ،فهاا جيعل من عـاجزا ى مواجهـة الاـخاص املنرـئع لـ عماـابعاه

قانونيا ى حالة عجود فساد ،لن مت تسارارة مجيع القانونع املاواجدين على مسـاوا
المانة العامة لل كومـة ى عقـ سـابق قبـل تنرـائ  ،عهـاا مـا يانـافى عمبـدخ الرـفافية
عيكرس مبدخ الابعية(.)8
 -2الربيعة القانونية للديوان املركزي لقمع الفساد :لقد بع املرسو الرئاسـي رقـ
 070-99احملدد لاركيلة الديوان عتنهيم عكيفيا سري طصائص الـ متيـز عـن
اييئة الوطنية للوقاية من الفساد عمكاف ا عال متيز طبيعا القانونية املامالة ى:
خ -الــديوان مصــل ة مركزيــة عملياتيــة للرــرطة الق ــائية :تبعــا لــنص املــادة 7مــن
املرســو الرئاســي رق ـ  070-99احملــدد لارــكيلة الــديوان عتنهيم ـ عكيفيــا ســري
عال

جاء فيها " الديوان مصل ة مركزية عملياتية للررطة الق ائية ،تكلف بالب ث

عن اجلرائ عمعايناها ى تطـار مكاف ـة الفسـاد " ،ف غلبيـة ترـكيلا ضـباط عخعـوان
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الررطة الق ائية الـاين ينامـون تىل عةراتـي الـدفاع عالداطليـة ،فهـو لـي

سـلرة تداريـة

عبالاــالي و يصــدر خراء خع قــرارا عت ــا هــو جهــاة هــارس ةــالحيات

ــ تاــراإ

الق اء (النيابة العامة) ،مهما الساسية الب ث عالا ري .
عاملالحظ خن رغ تسمية الديوان باملصل ة املركزية العملياتية للررطة الق ائية تو
خن عةير العدل ى معر
اإلنسان مبجل

رد على خسئلة خع اء جلنة الرؤعن القانونية عاإلدارية عحقـوق

المـة خاـار تىل خن الـديوان يعـد هيئـة و مركزيـة لوجـود اجلهـوي عـرب

خربع عويا كربا ى الوطن

()9

 ،عحسنا ما فعل املررع اجلزائري عندما خحلـق اجلهـاة

بالق اء لن ال امن الوحيد إلساقالليا عن السلرة الانفياية .

()10

س -تبعية الديوان لوةير العدل حافظ الطاا  :تنرالقا من نـص املـادة  0مـن املرسـو
رق  741-90املؤر ى  )11( 7490/42/90املعـدل عاملـام للمرسـو " 070-99يوضـع
الديوان لدا عةيـر العـدل حـافظ الطاـا عياماـع باإلسـاقالل ى عملـ عتسـيري " ،عهـاا
جيعـل منـ تابعـا للسـلرة الانفيايـة عهــو مـا مـد مـن تسـاقالليا عيعيـق دعر ى مواجهــة
الفساد اإلداري .
رغ خن خع اء الديوان خي عون لنوعع من الابعية خثنـاء ممارسـة مهـامه فمـن جهـة
خي ــعون إلاــراإ عرقابــة الق ــاء علــوةير العــدل مــن جهــة ثانيــة ،عبالاــالي فــإن هــاا
اإلاراإ غري كاإ لاجسيد اإلساقاللية خل وعه للسلرة الانفياية  )12(.فهاا يقلص
من دعر ى مكاف ة الفساد ،لن تساقالليا هـي ال ـامن الوحيـد لا قيـق اهدافـ ى
مواجهة الفساد بعيدا عن خي ت ثري(.)13
ج -عد متاع الديوان با لرخصية املعنوية عاإلساقالل املالي :ف سب نص املادتع 70
ع 70من املرسو  070-99يعد املدير العا ميزانية الديوان عيعرضـها علـى موافقـة عةيـر
العدالة عحافظ الطاا فهاا الطري هلـع سـلرة المـر بالصـرإ ،خمـا املـدير العـا فهـو
آمــر ثــانوي بصــرإ ميزانيــة الــديوان ،عبهــاا فــإن الــديوان و هكن ـ خن يســاقل عظيفيــا
مادا مقيدا ماليـا ،عوهكنـ القيـا باملهمـة املسـندة تليـ علـى خكمـل عجـ عالاصـدي
لعمال الفساد عردعها .
عمما سبق نصل تىل خن الديوان هـو جهـاة للرـرطة الق ـائية طاضـع إلاـراإ عرقابـة
عسلرة مزدعجة تحداها السـلرة الانفيايـة عالطـرا السـلرة الق ـائية كمـا خن املرـرع
297

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

الديوان املركزي لقمع الفساد ________________________________ ___________ لعوجيي عبد اهلل ـ بن عيسى نصرية

مل هن ـ الرخصــية املعنويــة عو اإلســاقالل املــالي ،فــالوةير هــو الــاي يســا ثر بكــل
السـلرا عالصــالحيا ممــا جيعلـ مصــل ة طارجيـة لــوةارة العــدل و ختالــف عــن بــاقي
املصاحل الطرا .

()14

ثانيا -تركيلة الديوان املركزي لقمع الفساد:
لقد حدد املواد من  0تىل  1من املرسو  070-99تركيلا كالاالي:
 -9ضباط عخعوان الررطة الق ائية الاابعة لوةارة الدفاع الوطب .
 -7ةباط عخعوان الررطة الق ائية الاابعة لوةارة الداطلية عاجلماعا احمللية .
 -0خعوان عمومع عي كفاءا خكيدة ى ةال مكاف ة الفساد .
باإلظافة تىل تدعي الديوان مبساخدمع للدع الاقب عاإلداري ،كما ل خن يساعع
بكل طبري خع مكاب تساراري خع مؤسسـة ا كفـاءا خكيـدة ى ةـال مكاف ـة
الفساد ،غري خن املررع مل يبع ما نوع الكفاءا عاخلـرباء املقصـودعن ى هـاا اجملـال،
كما خن مل مدد ارعط اإلساعانة به عالكيفيا الالةمة لالع .
ثالاا -اييكلة اإلدارية للديوان املركزي لقمع الفساد:
فقد طص املررع بانهي طاص يامال ى:
 -1املــدير العــا  :عحســب نــص املــادة  94مــن املرســو رق ـ  070-99ال ـ جــاء فيهــا
"يسري الديوان مدير عا يعـع مبرسـو رئاسـي بنـاء علـى تقـرتاز مـن عةيـر العـدل حـافظ
الطاا عتناهي مهام حسب الاكال نفسها "
خما عن املها املسندة تلي فقـد حـددتها املـادة  90مـن املرسـو رقـ  070-99عتاماـل
ى:
خ -تعداد برنام عمل الديوان ععضع حيز الانفيا .
س -تعداد مررعع الانهي الداطلي للديوان عنهام الداطلي .
ج -تروير الاعاعن عتبادل املعلوما على املساويع الوطب عالدعلي .
د -ممارسة السلرة السلمية على مجيع مساخدمي الديوان
هــ -تعــداد الاقريــر الســنوي عــن نرــاطا الــديوان الــاي يوجهـ تىل الــوةير املكلــف
باملالية .
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 -2الديوان :ععفقا لنص املادة  99من املرسو السابق ياكون من:
مـن ديــوان يرخسـ رئــي

الــديوان عيسـاعد

ســة مــديري دراسـا  ،عخيــاص رئــي
سلرة املدير العا .

الديوان بانريط عمل خمالف هياكل الديوان عماابعا عهاا

 -3مديريا الا ريا  :تكلف بالحبا عالا قيقا ى ةال جـرائ الفسـاد عهـي
تنهي مديريا فرعية تامال ى:
خ -املديرية الفرعية للدراسا عالحبا عالا اليل :عهي تاركل من:
 مكاب اخلربة الاقنية . مكاب الوقائع عالدراسا . مكاب اإلحصائيا .س -املديرية الفرعية للا قيقا الق ائية :عهي تاركل من:
 -مكاب

قيق ايوية الق ائية .

 مكاب اإلثبا الق ائية . مكاب اإلجراءا عاإلحاو .ج -املديرية الفرعية للاعاعن عالانسيق :عهي تاركل من:
 مكاب الاعاعن الق ائي . مكاب قاعدة املعلوما . مكاب احلجزا . -4مديرية اإلدارة العامة :تكلف باسيري مساخدمي الديوان ععسائل املالية تامال ى
خ -املديرية الفرعية للموارد البررية :عهي تاركل من:
 -مكاب تسيري عماابعة مساخدمي الديوان املوضوعع

الاصرإ .

 مكاب الاكوين عاإلما انا عاملسابقا . مكاب الانهي عاملناةعا القانونية .س -املديرية الفرعية للميزانية عاحملاسبة عالوسائل :عهي تاركل من:
 مكاب الاقديرا امليزانية عالصفقا العمومية. مكاب احملاسبة عالعمليا امليزانية. -مكاب عسائل الاسيري عالرايف

()15

.
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احملور الااني :اإلطار املهب للديوان
عسـناناعل مــن طاللـ مجلــة مــن املهــا الـ خعكلـ للــديوان املركــزي لقمــع الفســاد
للقيا بعمل على خحسـن عجـ  ،عالاعـرإ علـى تجـراءا تسـيري قانونـا عتسـاعرا
الصعوبا ال تعرتي ى طو

خهـ

معركا ضد الفساد عال سيا ارحها فيمايلي:

خعو -ةالحيا الديوان املركزي ملكاف ة الفساد:
تن متيــــز الــــديوان علــــى ســــابقي مــــن خجهــــزة مكاف ــــة الفســــاد جتلــــى ى من ــ ـ
تطاصاةا عمها ا طابع القمعي علافعيـل مهـا ال ـباط الاـابعع لـ فقـد

تعزيـز

القواعـــد اإلجرائيـــة للماابعـــة الق ـــائية لافعيـــل دعر الـــديوان عمتكينـ ـ با قيـــق املهـــا
املوكلة ل عاملامالة ى:
 -1دعرالديوان ى مكاف ة الفساد اإلداري :فقد

ديد ةالحيات ضمن املادة 0

من املرسو  070-99كما يلي:
خ -مجع كل معلومة تسم بالكرف عن خفعال الفساد عمكاف اهـا عمركـزة لـع
عتساشالل .
س -مجـع الدلـة عالقيـا با قيقــا ى عقـائع الفسـاد عتحالــة مرتكبيهـا للماـول خمــا
اجلهة الق ائية.
ج -تروير الاعـاعن عالاسـاند مـع هيئـا مكاف ـة الفسـاد عتبـادل املعلومـا مبناسـبة
الا قيقا اجلارية .
د -تقرتاز كل تجراء من ا ن احملافهة على حسن سري الا ريا الـ ياووهـا علـى
السلرا املخاصة .
هـ -هكن للديوان بعـد تعـال عكيـل اجلمهوريـة املخـاص بـالع مسـبقا ،خن يوةـي
السلرة السلمية بإختا ك تجـراء تداري

فهـي عنـدما يكـون عـون عمـومي موضـع

ابهة ى عقائع تاعلق بالفساد عهاا و يعدع خن يكـون ةـرد رخي بعـد خطـا رخي النيابـة
العامة طبعا.

()16

 -2تعزيز مها الديوان بإطاصاص اجلها الق ائية ا اإلطاصاص املوسع جبرائ
الفساد "القراس املاخصصة" :فقد

تعديل قانون اإلجـراءا اجلزائيـة مبوجـب قـانون

رق  90-40املؤر ى  7440/99/94عالاي تسا د مبا يعرإ بالقراس املاخصصة
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خع احملاك ا اإلطاصاص املوسع عهي ةموعة من احملـاك الـ مـدد تطاصاةـها
احمللــي ى بعــو خنــواع مــن اجلــرائ احملــددة علــى ســبيل احلصــر ع لــع مبوجــب املــواد
 071-04-02من قانون اإلجراءا اجلزائية(.)17
غري خن المر  40-94املام للقـانون  49-40قـد نـص ى الفقـرة العىل مـن املـادة 70
مكرر 49على ما يلي "خت ع اجلرائ املنصوص عليها ى هاا القانون (جرائ الفساد)
إلطاصاص اجلها الق ائية ا اإلطاصاص املوسـع عفقـا لحكـا قـانون اإلجـراءا
اجلزائية" ،عهاا ما جيعل من اجلرائ ال يكرف عنها الديوان ساكون حمـل ماابعـة
من طرفها .
 -3تماداد اإلطاصاص احمللي ل باط الررطة الق ائية الاابعع للديوان تىل كامل
اإلقلي الوطب :تن متديـد اإلطاصـاص احمللـي ل ـباط الرـرطة الق ـائية و يكـون ى
كل اجلرائ بل فقط احملددة ى املادة  90فقرة  42من قانون اإلجـراءا اجلزائيـة(")18
غــري خن ـ فيمــا ياعلــق بب ــث عمعاينــة جــرائ املخــدرا عاجلرهــة املنهمــة عــرب احلــدعد
الوطنيــة عاجلــرائ املســماة ب نهمــة املعاجلــة الليــة للمعريــا عجــرائ تبــيو المــوال
عاإلرهـــاس ع اجلـــرائ املاعلقـــة بالارـــريع اخلـــاص بالصـــرإ هاـــد تطاصـــاص الرـــرطة
الق ائية تىل كامل اإلقلي الوطب " فقد تساانى املررع من الاعديل جرائ الفساد .
عقد تدارك املررع ها الاشرة بالنص ةراحة ى املـادة  70مكـرر  49الفقـرة  0مـن
المــر 40-94املــام لقــانون الوقايــة مــن الفســاد عمكاف ا ـ علــى تماــداد اإلطاصــاص
احمللي ل باط الررطة الق ائية الاابعع للـديوان ى جـرائ الفسـاد عاجلـرائ املرتبرـة
بها تىل كامل اإلقلي الوطب على غرار اإلطاصاص احمللي املقرر للررطة الق ـائية ى
حماربة جرائ املخدرا عباقي اجلرائ اخلررية الطرا .
حيث خن ضباط الررطة الق ائية هارسون مهامه عفقا لقانون اإلجراءا اجلزائيـة
عخحكا قانون الوقاية من الفساد عمكاف ا (.)19
ثانيا -كيفيا سري الديوان:
لقد تطالف الكيفيا عهاا متاايا مع الصالحيا املوكلة ل عهي كالاالي:
 -1السري عفقا لقانون اإلجراءا اجلزائية :لقد بين املادة  91من املرسو 070-99
كيفيا عمـل عسـري الـديوان خثنـاء ممارسـة مهمـة الب ـث عالا ـري عـن جـرائ الفسـاد
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عال ـ جــاء فيهــا خن ضــباط عخعــوان الرــرطة الق ــائية الاــابعون للــديوان يعملــون خثنــاء
ممارسة مهامه طبقا للقواعد املنصوص عليها ى قـانون اإلجـراءا اجلزائيـة عخحكـا
القــانون رق ـ  49-40املاعلــق بالوقايــة مــن الفســاد عمكاف ا ـ عال ـ نص ـ املــادة 70
مكــرر  49مــن المــر  40-94املــام للقــانون  49-40علــى "هــارس ضــباط الرــرطة
الق ــائية الاــابعون للــديوان مهــامه عفقــا لقــانون اإلجــراءا اجلزائيــة عخحكــا هــاا
القانون "
 -2ت ساخدا كافة الوسائل الب ث عالا ري اخلاةة:
خ -حيث خن ل باط الرـرطة الق ـائية الاـابعون للـديوان احلـق ى اللجـوتىل تسـاعمال
كل الوسائل املنصوص عليها ى الارريع السـاري املفعـول مـن خجـل تسـاجماع املعلومـا
املاعلقة مبهامه طبقا لـنص املـادة  74مـن املرسـو  070-99املـؤر ى 7499/97/41
فقــد خدرج املرــرع اجلزائــري خســاليب جديــدة ى الا ــري مــن اجــل مواكبــة عمســايرة
الارـــور الكـــبري ى خاـــكال اإلجـــرا ى العصـــر احلـــديث

اهـــا خســـاليب الا ـــري

اخلاةة ،عالاى خدطلها املررع ى تعديل لقانون اإلجراءا اجلزائية رقـ  77-40املـؤر
ى )20( 7440/97/74عالـ ـ تاماـــل ى تلـــع العمليـــا خع اإلجـــراءا عالاقنيـــا الـ ـ
تســاخدمها ال ــبرية الق ــائية بشيــة الب ــث عالا ــري علــى اجلــرائ اخلرــرية حبيــث
مــن ه ةــالحيا خعســع مــن طــالل تعــرتا

املراســال عتســجيل الةــوا عتلاقــاط

الصور ،خسلوس الاسرس خع اإلطرتاق ،الرتةد اإللكرتعني ،الاسلي املراقب(:)21
س -تعرتا

املراسال عتسـجيل الةـوا عتلاقـاط الصـور :ع ـد عـن املراسـال

املرــرع ى نصــوص املــواد مــن  00مكــرر 0تىل املــادة  00مكــرر  94علكن ـ مل يــورد
تعريفا يا ،خما بالنسبة لاسجيل الةوا عتلاقـاط الصـور فقـد عرفهـا ضـمنيا ى املـادة
 00مكـرر  0مــن قــانون اإلجـراءا اجلزائيــة هــي "عضـع الرتتيبــا الاقنيــة دعن موافقــة
املعنيع من خجل تلاقاط عتابي عبث عتسجيل الكال املافـو بـ بصـفة طاةـة خع سـرية
من طرإ اخص خع خاخاص ى خماكن طاةة خع عمومية خع تلاقـاط ةـور لرـخص خع
عدة خاخاص "....
ج -خســلوس الاســرس خع اإلطــرتاق :تقنيــة تســم ل ــباط الرــرطة الق ــائية خع عــون
الررطة الق ائية بالاوغل داطل مجاعة تجراميـة ،ع لـع

ـ مسـؤعلية ضـابط اـرطة
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ق ائية مكلف بانسيق عمليـة الاسـرس بهـدإ مراقبـة خاـخاص مرـاب فـيه عكرـف
خنرراه اإلجرامية ،ع لع بإطفاء ايوية احلقيقة عتقدي املاسرس لنفس على خن فاعـل
خع اــريع( ،)22فــإن هــا ا ليــا عقصــد تفعيلــها وبــد مــن تــوفري الرــرعط عال ــمانا
الكفيلة بإجناحها ع قيق الهداإ املاوطاة(.)23
د -الرتةد اإللكرتعني :تاماـل ى ترةـد الرسـائل اإللكرتعنيـة عتجـراء الف وةـا
الاقنية يا بشية الوةول تىل مصدرها عمعرفة ةاحبها(.)24
هـــ -الاســلي املراقــب :هــو تقنيــة مــن تقنيــا الا ــري يســم مبوجبهــا لر ـ نة غــري
مرـــرععة مـــن املخـــدرا خع املـــؤثرا العقليـــة بعـــد خن كرـــفاها مصـــاحل الرـــرطة خع
اجلمــارك مبواةــلة مســارها عاخلــرعج مــن خراضــي بلــد خع خكاــر مــن بلــد خع عبورهــا خع
دطويا بعل السلرا املخاصة ى تلع البلدان ع

تارافها.

()25

كما يؤهل الديوان اإلسـاعانة عنـد ال ـرعرة مبسـاهمة ضـباط الرـرطة الق ـائية خع
خعـوان الرــرطة الق ــائية الاــابعع ملصــاحل الرـرطة الق ــائية الطــرا ،عخكــد املــادة
 74الفقرة  0مـن نفـ

املرسـو "يـاعع ى كـل احلـاو تعـال عكيـل اجلمهوريـة لـدا

احملكمة مسبقا بعمليا الررطة الق ائية ال جتري ى دائرة تطاصاة .
عيرالــب النائــب العــا فــورا بــاإلجراءا (امللــف) ت ا تعاــرب خن اجلرهــة تــدطل حقيقــة
ضمن تطاصاص احملاك ال

توسيع تطاصاةها احمللي عهي ى ها احلالة تحـدا

جــــــرائ الفســــــاد املعاقــــــب عليهــــــا ى القــــــانون  49-40املعــــــدل عاملــــــام املــــــؤر ى
 7440/47/74ثـ ـ مويـــا تىل عكيـــل اجلمهوريـــة لـــدا احملكمـــة ا اإلطاصـــاص
املوســع عالــاي يوج ـ بــدعر تعليمــا مبااــرة تلــي ضــباط الرــرطة الق ــائية الاــابعع
للـــديوان عالـــاين قـــاموا بـــالا ري عالب ـــث عالا قيـــق ى امللـــف املعـــرع

علـــى عكيـــل

اجلمهورية(.)26
 -3الاعــاعن ى الا قيــق :حيــث خن ـ يــاعع علــى ضــباط عخعــوان الرــرطة الق ــائية
الاابعع للديوان عمصاحل الررطة الق ائية الطرا عندما يراركون ى نف

الا قيـق

خن ياعاعنوا بإسامرار ى مصل ة العدالـة ،كمـا يابـادلون الوسـائل املرـرتكة املوضـوعة
ـ تصــرفه عيرــرعن ى تجــراءاته تىل املســاهمة الــ تلقاهــا كــل مــنه ى ســري
الا قيق .
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ثالاا -الصعوبا العملية ال

يواجهها الديوان:

منا تنراء الـديوان املركـزي لقمـع الفسـاد عمبااـرت ى تسـيري العمـال املوكلـة لـ
عهــو يالقــى العقبــا عهــاا مــا خعضـ

عبــد املالــع ســاي ى تصــري لـ لوكالــة النبــاء

اجلزائريـة ى تطـار تنهـي ملاقـى حـول موضـوع " ـديث القـانون عاملمارسـا الق ــائية
عالا ريا ى ةال مكاف ة الفساد ى اجلزائر عفرنسا" حيـث خكـد خنـ "لـدينا علـى
مساوا الديوان ملفا عالقة لنهـا و تـوفر مجيـع عوامـل الاقيـي ى حـع خحيلـ خطـرا
للعدالة عيا تساشالل حوالي  04ملفا آطرا ،عخاـار تىل ضـرعرة تسـا دا آليـا خطـرا
على املساوا الوطب ى ةال مكاف ة الفساد من خجل تعزيز الاعـاعن الـدعلي عالانـائي
ملواجهة الهاهرة ،عخعض خن "آليا مكاف ة الفساد ى اجلزائر موجودة لكننا نسـعى
إلسا دا آليا خطرا للا ك خكار ى الهاهرة".
عقال ى هاا الصدد "لقد قمنا بإعداد خمرط خعباء مع عدة بلدان عمـن بينهـا فرنسـا
من خجل تبادل الاجارس ى هاا اجملال عمقارنة ا ليـا اجلزائريـة عآليـا بلـدان خجنبيـة"
عدعـــا تىل تعزيـــز اإل نســـجا بـــع خمالـــف الرـــركاء الـــوطنيع عالجانـــب ى مكاف ـــة
الفساد لادارك النقائو املوجودة"(.)27
عى هـاا الســياق وبــد مــن اإلاـارة تىل خنـ بــالرغ مــن خن املرـرع اجلزائــري قــد مــن
للديوان العديد من اإلطاصاةا عاملها ا الرابع الردعي عال من خهمهـا خنـ دعمـ
بآليــة

ريــع الـــدعوا العموميــة مبااـــرة دعن اللجــوء تىل عةيــر العـــدل عكــ

الوطنية للوقاية من الفساد عمكاف ا  ،تو خن

اييئـــة

تسجيل عـدة نقـاط سـلبية خثـر علـى

قيق ايدإ من تنراء الديوان املركزي لقمع الفساد عتامال ى:
 -0ا ناقـــاص اإلســـاقالل املـــالي للـــديوان هـــو تناقـــاص مـــن دعر  :مل هـــن املرـــرع
اإلســاقالل املــالي للــديوان عهــاا رغ ـ الصــالحيا اخلرــرية املوكولــة ل ـ عاملامالــة ى
الب ث عالا ري عن جرائ الفساد ،فربقا لنص املادة  70من املرسو  070-99املعدل
عاملام فاملدير العا يعد امليزانية عيعرضها على موافقة عةير املالية .
 -5عد متاع الديوان بالرخصية املعنوية حد من نراط  :فإن عد متاع بالرخصية
املعنويــة يعاــرب عــد تعــرتاإ مــن الســلرة الانفيايــة بإســاقالل هــاا اجلهــاة مــن الناحيــة
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الوظيفية فهو و هال الديوان خما الق اء ،فالوةير هو الاي يسـا ثر بالـع الصـالحيا
عهو المر ،مما جيعل من الديوان مصل ة طارجية لوةارة املالية .
 -2عــد

كم ـ ى البنيــة البرــرية بصــفة مرلقــة جيعل ـ قاةــر ى الــا ك ى

مســاخدمي  :ف غلبيــة ترــكيلا مــن خاــخاص ينامــون تىل خســالك خطــرا ،فالب ـد مــن
تكوين ضباط عخعوان تابعع ل بصفة مساقلة عي الكفاءا املاميزة ،مع

ديد ملدة

تساخدامه .
طامتــة:
عى طاــا دراســانا احلاليــة نالحــظ خن اجلزائــر ســجل حمــاعو كــارية ملكاف ــة
الفســاد ،عتعامــد مجلــة مــن اإلةــالحا علــى مســاوا الارــريع الــداطلي ،عهــاا منــا
تن مامها لإلتفاقيا الدعليـة ملكاف ـة الفسـاد عجتسـيد تلازاماتهـا عمليـا ،ممـا خجنـر
عنـ تةــدارها لقــانون الوقايــة مــن الفســاد عمكاف ا ـ رق ـ  49-40عتنرــااها ملخالــف
الجهــزة عالـ مــن بينهــا الــديوان املركــزي ،عالــاي مل ياـ تى تنرــاا ةــدفة بــل نايجــة
لوجود خهداإ عجيهة ليكمل دعر اييئة الوطنيـة للوقايـة مـن الفسـاد ،حبيـث خن املرـرع
خضفى علي الرابع القمعي عالردعي ،ع لع من طالل من

ةالحيا الب ث عالا ري

عـن جــرائ الفســاد عتحالــة مرتكبيهــا تىل العدالــة بشيــة احلــد مــن تنارــار خمالــف ةــور
الفساد.
عبــالرغ مــن لــع جنــد خن حمدعديــة دعر الــديوان ى تقصــي جــرائ الفســاد خةــب
عاقعـا و هكـن جتاهلـها ،عهـاا كلـ نــات عـن حماةـرت جبملـة مـن القيـود القانونيــة
عال فرض علي جربا كإفاقاد لإلساقاللية اإلدارية عاملالية ،عجعل منـ جهـاة تـابع
عمقيــد عتســبب ى اــل مهامــ  ،عكــب ســبل

قيــق الهــداإ املرجــوة منــ  ،ععليــ

عل مان تفعيل دعر مساقبال فالبد ع لـى املرـرع اجلزائـري مراجعـة العديـد مـن النقـاط
عاملامالة ى:
 من اإلساقالل املالي عالوظيفي للديوان ملمارسة مهام دعن خي ت ثري خع ضشط. متكين بكل الوسائل املادية عالساليب الاكنولوجية العاملية فيما ياعلـق بالب ـثعالا ري عتبسيط تجراءات .
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-

ديد مساخدمي بصفة دقيقة عنهامية ،حاى يامكنوا من ممارسة مهامه بدعن

خي ضشوطا .
 العمــل علــى تعــادة النهــر ى تنهيمـ اييكلــي عتوســيع بازعيــد مبــديريا فرعيــةعلى مساوا خكرب عدد من الوويا .
 تجراء تقيي سنوي لعمال الديوان املركـزي مـع من ـ تمكانيـة تقـدي تقرتاحـاعكل ما يرا مناسبا ملكاف ة الفساد.
ايـوامــ

عاملراجـــع:

( -)1اجلمعي نوي ،الدهقراطية الاراركية :ا لية املالـى حملاربـة الفسـاد ى اجملامـع اجلزائـري ،ةلـة
العلو اإلنسانية ،جامعة حممد طي ر بسكرة ،العدد  ،79مارس  ،7499ص .747
( -)2مرسو رئاسي رق  971 -40املؤر ى  7440/40/91يا من الاصديق با فظ على تتفاقية الم
املا ــدة ملكاف ــة الفســاد املعامــدة مــن قبــل اجلمعيــة العامــة لدمــ املا ــدة املعامــدة بنيويــورك يــو
 ،7440/94/90ج ر رق  70املؤرطة ى .7440/40/70
()3

 -قــانون رقـ  49 -40مــؤر ى  7440/47/74ياعلــق بالوقايــة مــن الفســاد عمكاف اـ  ،ج ررقـ 90

املؤرطة ى  7440/40/41معدل عاملام باملر رق  40 -94املؤر ى  ،7494/41/70ج ر  04املؤرطة ى
7494/41/9املعـــــدل عاملـــــام بالقـــــانون رقــــ  90 -99املـــــؤر ى  7499/41/47ج ر  00املؤرطـــــة ى
.7499/41/94
( -)4مهــدي رضــا ،ا ليــا الدعليــة عالوطنيــة لوقايــة املوظــف مــن الفســاد ،ةلــة دراســا ى الوظيفــة
العامة ،العدد الاالث ،جوان  ،7490ص .99
(، -)5جنيـــب بــــوكردعس ،بوتفليقــــة يـــ مر احلكومــــة باعزيــــز آليــــا مكاف ــــة الفســــاد ،جريــــدة الرــــعب،
.7494/49/40

( -)6مرســـو رئاســـي رقـ ـ  070 -99املعـــدل عاملـــام املـــؤر ى  7499/97/1مـــدد ترـــكيلة الـــديوان
املركزي لقمع الفساد عتنهيم عكيفيا سري  ،ج ر رق  01املؤرطة ى .7499/97/90
( -)7حاحة عبد العالي ،الليا القانونيـة ملكاف ـة الفسـاد اإلداري ى اجلزائـر ،خطرعحـة دكاـورا ،،
قانون عا  ،قس احلقوق ،جامعة بسكرة ،)7490/7497( ،ص . 047
()8

 -بـن عائرـة نبيلـة ،الـديوان املركـزي لقمـع الفسـاد اجلزائـريRoute Educational & Social ،

 ،Science Journalةلد  ،0العدد ،99سبامرب  ،7491ص.042
( -)9حاحة عبد العالي ،مرجع نفس  ،ص . 040
( -)10فار مجيلة ،عاقع عرهانـا اييئـة الوطنيـة عالـديوان املركـزي ى ةـال مكاف ـة الفسـاد ،ةلـة
احلقــوق عاحلريــا  ،خمــرب احلقــوق عاحلريــا ى النهمــة املقارنــة ،جامعــة بســكرة ،العــدد الاــاني،
 ،7490ص .001
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()11

 -مرســو رئاســي رق ـ  741 -90املــؤر ى  7490/42/90املعــدل للمرســو الرئاســي رق ـ 070-99

املــؤر ى  7499/97/41الــاي مــدد ترــكيلة الــديوان املركــزي لقمــع الفســاد عتنهيم ـ عكيفيــا
تسري ج ر رق  00املؤرطة ى .7490/42/09
( -)12محاس عمر ،جرائ الفساد املالي عآليا مكاف اها ى الارريع اجلزائري ،خطرعحة دكاـورا ،
قانون اجلنائي لدعمال ،جامعة تلمسان ،)7492 -7490( ،ص 707

( -)13عليــد اــريط ،حنــان خماــاري ،ا ليــا املؤسســاتية ملكاف ــة الفســاد ى اجلزائــر ،ةلــة العلــو
القانونيــة عاإلجاماعيــة ،جامعــة ةيــان عااــور اجللفــة ،اجمللــد اخلــام  ،العــدد العل ،مــارس ،7474

ص .01
()14

 -حاحة عبد العالي ،مرجع سابق ،ص .040

( -)15قرارمــؤر ى  7490/47/94مــدد الانهــي الــداطلي للــديوان املركــزي لقمــع الفســاد ،ج ر رق ـ
 ،07املؤرطة ى .7490/40/70
( -)16كاــون بومــدين ،خجهــزة مكاف ــة الفســاد عدعرهــا ى جتســيد

ــديا اإلةــالز السياســي ى

اجلزائـر ،اجمللــة الكادميــة للب ــو القانونيــة عالسياسـية ،كليــة احلقــوق عالعلــو السياســية ،جامعــة
عمار ثليجة الغواط ،اجمللد الااني ،العدد  ،0ص .091

( -)17جباري عبد اجمليد ،دراسـا قانونيـة ى املـادة اجلزائيـة علـى ضـوء خهـ الاعـديال اجلديـدة ،دار
هومة ،اجلزائر ،7497 ،ص . 29
( -)18المر رق  900-00املـؤر ى  1جـوان  9100املا ـمن قـانون اإلجـراءا اجلزائيـة ،ج ر رقـ ،01
املؤرطة ى  9100/40/94املعدل عاملام .
( -)19مزيــاني فريــدة ،الوقايــة مــن الفســاد عمكاف ا ـ ى ةــال الصــفقا العموميــة ،ةلــة الباحــث
للدراسا الكادهية ،قس احلقوق ،جامعة احلاج خل ر باتنة ،العدد  ،7490 ،7ص .90
( -)20قانون رق  77-40املؤر ى  7440/97/74يعدل عيام المر  900 -00املا من قانون اإلجراءا
اجلزائية ،ج ر  ،10املؤرطة ى . 7440/97/70
( -)21بـــن برـــري عســـيلة ،ظـــاهرة الفســـاد اإلداري عاملـــالي ى ةـــال الصـــفقا العموميـــة ى القـــانون
اجلزائري ،ماكرة ماجساري ،قانون عا  ،جامعة تيزي عةع،

 ،7490/94/74ص ()791-790

( -)22عبـــد الرمحـــان طلفـــي ،حماضـــرا ى قـــانون اإلجـــراءا اجلزائيـــة ،دار ايـــدا جبايـــة،7494 ،
ص .20
( -)23عــنرتة بــن مــرةعق ععبــدع مصــرفى ،مع ــلة الفســاد ى اجلزائــر ،دار النرــر جيرلــي اجلزائــر،
 ،7441ص .909
( -)24المــع البرــري ،الا قيــق ى اجلــرائ املســا دثة ،جامعــة نــايف العربيــة للعلــو المنيــة ،ط،9
الريا  ،7449 ،ص .947

707

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

الديوان املركزي لقمع الفساد ________________________________ ___________ لعوجيي عبد اهلل ـ بن عيسى نصرية

( -)25ةاحل عبد النوري ،الاعاعن الدعلي ى ةال الاسلي املراقـب للمخـدرا  ،ةلـة خكادهيـة نـايف
للعلو المنية ،مركز الدراسا عالب و  ،الريا  ،7447 ،ص .90
( -)26جباري عبد اجمليد ،املرجع السابق ،ص .20
()27
 س  ، ،تساشالل حوالي  04ملف على مساوا الديوان املركزي لقمع الفساد،https: //www.ennaharonline.com 00 :41 ،7491/99/97
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