كلمة رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
مبناسبة إحياء اليوم العاملي ملكافحة الفساد بتاريخ  9ديسمرب 8102

**********
من خالل تنظيم يوم دراسي حول موضوع

إشكاالت التصريح بالممتلكات

لقد الت قي نا هنا السنة املاضية ،باملدرسة الوطنية لإلدارة ،إلحياء اليوم العاملي ملكافحة الفساد املصادف للتاسع من شهر ديسمرب
من كل عام ،كما أقرته اجلمعية العامة لألمم املتحدة حتت عنوان "متحدون ضد الفساد".
وما ُييز إحتفالية هذه السنة ،هو كون االحتاد اإلفريقي اختذ من سنة  ،8102سنة افريقية ملكافحة الفساد حتت شعار "كسب
املعركة ضد الفساد  ...هنج ُمستدام حنو حت ُول افريقيا".
وإلعطاء مضمون علمي وعملي وأكثر فعالية هلذه املناسبة ،قررت اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته تنظيم يوم دراسي،
وذلك حبضور أساتذة وخرباء أكادييني ،ملناقشة موضوع بالغ األمهية ،يدخل يف مميم مهام اهليئة ويتعل األمر بالتصريح

بالممتلكات واالشكاالت المرتبطة به.

قبل التطرق هلذه املسألة ،من الضروري اإلشارة إىل أن اإلجنازات اليت حققتها السلطات العمومية متثل عوامل هامة يف مكافحة
الفساد.
ف على سبيل املثال ،رقمنة تسيري وإمدار الوثائ والعقود اإلدارية والقضائية ،وإعادة تنظيم مالحيات املنتخبني وكذا السلطات غري
املمركزة  ،وتبسي اإلرراءات اإلدارية ،تُشكل ،مما ال شك فيه ،تقدما ملحوظا إلرساء احلوكمة.
لكن جيب التذكري أن هذا التقدم مل يكن ليتحق لوال رهود التنمية اليت بذلتها بالدنا يف ااجماالت االقتصادية واالرتماعية
والثقافية .إن التعليم والتكوين والتمثيل الشعيب على مستوى ااجمالس السياسية ،وكذا تعزيز استقاللية القضاء ،ودعم حرية التعبري
بأشكاله املختلفة شاهدة على الديناميكية اإلجيابية اليت تعرفها عملية إرساء احلوكمة ،ورعلها خيارا ال ررعة فيه.
وعليه فإن ثورة مامتة حتدث دون أن نكون قادرين على تقييم وزهنا وتأثرياهتا على البيئة الوطنية .لألسف ،اإلدارة ال تتوامل
بالقدر الكايف حول اإلجنازات احملققة .مما يُشكل عائقا لدى وسائل اإلعالم للعودة إىل موضوع ما بصفة مستمرة ما مل يكن هناك
قفزة نوعية مبناسبة خطاب أو ملتقى.

إن اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ال تواره أية معوبات مع السلطات السياسية ،ألهنا حتظى بالدعم الكامل من
خالل توفري كل اإلمكانيات املادية والبشرية الضرورية ألداء مهامها على أكمل وره.
لكن بعض املوظفني العموميني ال يزالون حيملون نظرة إدارية تقليدية ،دون األخذ بعني االعتبار أن إنشاء اهليئة يندرج ضمن
الديناميكية الدولية حملاربة الفساد ،وهم يعتربون أن اهليئة جمرد مؤسسة عمومية ذات طابع إداري ،متجاهلني أن انشائها مت مبورب
القانون الذي أعطاها مالحيات موسعة مبا فيها مالحيات السلطة العمومية .وفضال عن ذلك ،يظهر أهنم جيهلون أن الدستور
قد كرس تصنيف اهليئة "كسلطة إدارية مستقلة موضوعة لدى رئيس اجلمهورية".
ورغم ذلك ،فإن اهليئة ال تدخر ُرهدا من أرل تعزيز التعاون والتنسي املستمر مع خمتلف الفاعلني يف الساحة الوطنية ،من وزارات
وهيئات إدارية ومؤسسات اقتصادية وااجمتمع املدي.

ولقد جتلى هذا التنسي بصفة خامة يف الربنامج الوطين للتحسيس والتكوين ضد الفساد الذي بادرت به اهليئة منذ سنة 8102
واستفاد منه إىل يومنا هذا ما يفوق  4.411عون ينتمون لإلدارات العمومية ،والقطاع االقتصادي العمومي واخلاص ،مبا فيهم
قطاع اإلعالم واألسالك اخلامة على غرار األمن الوطين والدرك الوطين ومصاحل اجلمارك .دون نسيان ممثلي احلركة اجلمعوية.
وإيانا منها بأمهية ضمان مردودية هذا الربنامج اخلاص بالتكوين ضد الفساد ،قامت اهليئة بداية من سنة  8102بتوسيع العملية
ونقلها إىل املناط الداخلية للوطن .ومسحت هذه العملية اليت نُظمت على مستوى مراكز التكوين التابعة لوزارة الداخلية يف كل
من واليات بشار واجللفة وورقلة ،بتكوين ما يزيد عن  211عون عمومي يثلون  01واليات.
هذا وقد بدأت مرحلة رديدة ،بتنظيم دورة تكوينية بوالية أدرار األسبوع املاضي ،وهذه العملية ستشمل عن قريب والييت إليزي
ومتنراست.
جتد ُر اإلشارة إىل أن هذا الربنامج الوطين للتكوين ضد الفساد قد عرف إدراج وحدات تعليمية رديدة حول مواضيع
كما ُ
متخصصة تتعل بالرقابة الداخلية وخماطر الفساد يف الصفقات العمومية وحماربة تبييض األموال.

إن اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته تربطها عالقات تعاون ثنائية ومتعددة األطراف.
على املستوى الدويل ،تشارك اهليئة بصفة منتظمة يف أشغال اهليئات األممية واإلقليمية املعنية مبحاربة الفساد على غرار مكتب
األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرية وااجملس االستشاري لالحتاد اإلفريقي حول مكافحة الفساد.
ويف هذا اإلطار ،مت إعداد مشروعي تقرير .يتضمن األول تقريرا مفصال حول مدى تنفيذ اجلزائر لالتفاقية اإلفريقية ملكافحة
الفساد .يف حني تضمن الثاي تقريرا حول مدى تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ،يف فصليها الثاي املتعل ب "التدابري
الوقائية" واخلامس املتعل ب "اسرتداد املورودات".
وقد مت إرسال التقريرين على التوايل بتاريخ  01أبريل  8102و 8مايو  ،8102إىل اخللية الدائمة املكلفة مبتابعة تنفيذ اتفاقية
األمم املتحدة ملكافحة الفساد ،وهي خلية تتشكل من ممثلي عدة قطاعات وموضوعة لدى وزير العدل حافظ األختام وذلك وفقا
لتعليمة السيد الوزير األول.
ويف ما يتعل بالتعاون الثنائي ،اهليئة تربطها عالقات تعاون مع اهليئات املماثلة من دول أرنبية ،على أساس اتفاقيات ثنائية،
لتبادل اخلربات والتجارب النارحة يف جمال حماربة الفساد.
أما على املستوى الداخلي ،فقد أولت اهليئة أمهية بالغة للعمل والتعاون مع بعض املؤسسات اإلدارية على أساس اتفاقيات تفاهم.
يف هذا اإلطار ،وعمال مبضمون االتفاقية املربمة مع وزارة املالية ،مت إنشاء فري عمل مشرتك إلعداد خارطة ملخاطر الفساد يف
قطاع املالية ،وهي املبادرة اليت قامت اهليئة بتوسيعها لتشمل ،يف مرحلة أوىل ،قطاعات أخرى كالسكن والصحة والتجارة وكذا
قطاع الشباب والرياضة وذلك قبل تعميمها .وبدأت فعال هذه العملية بإدماج ممثلي هذه القطاعات يف فري العمل املكلف بإعداد
خرائ خماطر الفساد الذي تُشرف عليه اهليئة.

لقد فتحت اهليئة على مستواها عدة ورشات تفكري وعمل ،لعل أبرزها الورشة املكلفة بإعداد مشروع السياسة الوطنية للوقاية من
الفساد أو ما يسمى لدى البعض باالسرتاتيجية الوطنية .وف ور استكمال هذا املشروع ،سيتم إيداعه ،وف الصيغة املالئمة ،لدى
السلطات املختصة لتقييمه.
وهنا جتدر اإلشارة أنه خالفا للعديد من الدول ااجماورة اليت جلأت إىل املساعدة التقنية األرنبية اليت تقدمها بعض املنظمات الدولية
واهليئات اإلقليمية من أرل إعداد ومياغة سياساهتا يف جمال مكافحة الفساد ،فإن مشروع السياسة الوطنية ،يتم إعداده حصريا
من طرف إطارات اهليئة ،علما أنه سيتم ،عند االقتضاء ،إشراك إطارات املصاحل املعنية يف وقت الح .
ومن رهة أخرى ،جيب التذكري بأن جملس اليقظة والتقييم اخلاص باهليئة قد حرص على االرتماع بصفة دورية ومنتظمة منذ بداية

عهدته يف الثالثي األخري من سنة  .6102وقد ساهم ااجملس خالل ارتماعاته الثمانية يف تقييم نشاطات اهليئة وتقدمي اآلراء
والتوميات بشأهنا .كما إطلع أعضاء جملس اليقظة والتقييم خالل دورة استثنائية على التقرير السنوي للهيئة ،الذي يغطي
رفع التقرير إىل فخامة رئيس اجلمهورية بتاريخ  81أبريل
نشاطات الثالثي األخري من سنة  8102وسنة  8102كاملة .وقد مت ُ
.8102
ونظرا للخربة املكتسبة من طرف اهليئة ،بات من الضروري إعادة النظر يف تنظيمها وكيفية سريها .يف هذا السياق ،مت إعداد
مشروع نص وهو قيد الدراسة.
إن اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ،طبقا لصالحياهتا القانونية ،تستقبل عددا معتربا من التصرحيات باملمتلكات،
يتكون من  14111تصريح خاص باملنتخبني احملليني وما يزيد عن  2111تصريح للموظفني السامني .كما ستستقبل اهليئة،
بدءا من العام املقبل ،حنو  011.111تصريح خاص باألعوان العموميني الذين يشغلون منامب معرضة للفساد.
وال تقتصر مهمة اهليئة على ختزين وحفظ هذه التصرحيات بل يُلزمها القانون على معاجلتها واستغالهلا ،واختاذ اإلرراءات القانونية
إذا لزم األمر.
بالنظر للكم اهلائل من التصاريح املودعة لدى اهليئة ،فانه من البديهي معوبة استغالهلا يدويا ،وهو األمر الذي فرض اللجوء إىل
إعداد أرضية إلكرتونية من شأهنا تسهيل دراسة ومعاجلة التصاريح .هذه األرضية ستسمح ببناء رسور لالتصال ما بيم اهليئة
واإلدارات املعنية كأمالك الدولة والضرائب واجلمارك ،كما ستسمح للمصرحني بإرسال التصريح باملمتلكات عن بعد ،مباشرة إىل
اهليئة .إن تفعيل هذه األرضية اليت تضم مركز بيانات ونظام معلومايت متكامل ،واليت مت اجنازها خبربة رزائرية ،تبقى مرهونة
باستصدار النصوص القانونية املتعلقة بإرراءات التصريح اإللكرتوي .ومل يتب إال القيام بالتجارب التقنية واملوافقة على النصوص
التنظيمية.
ويف األخري ،إن التصريح باملمتلكات له ارتباط واضح ووثي باخلدمة العمومية بالنظر إىل دوره يف أخلقة احلياة العمومية والشفافية
يف تسيري املرف العام ،وهو سبب اختيار هذا املوضوع :إشكاالت التصريح بالممتلكات.
وأفس ُح ااجمال لألساتذة األفاضل ملشاركة تصوراهتم مع احلضور الكرمي.

