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  شكر وتقدير 

  مصريين بال حدود للتنميةنبذه عن مؤسسة 

  نبذة عن المشروع 

ولي
أ
 : الوحدة ال

ول :
أ
 الفصل ال

  قواعد التدريب   -التوقعات   -التعارف 

 : الثانيالفصل 

  ماهية القانون الدولي و المجتمع المدني كمدخل للتعرف علي اتفاقية مكافحة الفساد 

 : الوحدة الثانية
ول :

أ
 الفصل ال

 ن مكافحة الفساد
أ
هداف محتوي التفاقية الدولية بشا

أ
 مضمون و ا

 الفصل الثاني :

  موقعها من البنيان القانوني المصري و مدي القيمة القانونية إلتفاقية مكافحة الفساد و
مام القضاء في مصر

أ
حكامها ا

أ
 امكانية تطبيق ا

 الوحدة الثالثة :
ول :

أ
 الفصل ال

  شكال الفساد التي جرمتها التشريعات المصرية و مدي اتساقها مع اتفاقية
أ
صور و ا

ثاره و 
أ
نواع الفساد و ا

أ
 دور الرقابة الشعبية المدنية  مدفوعياته  ، مكافحة الفساد ، ا

 الفصل الثاني : 

 كافحة الفساد دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد  ،  تصميم مبادرات فعالة لم
 علي المستوي المحلى

  

 فهرس المحتويات
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 شــــكر  وتقدير 

تتوجه مؤسسة مصريين بالحدود الى الصندوق العربى لحقوق النسان بكل الشكر 
 والمتنان على الدعم المقدم لتنفيذ مشروع )عين على مصر ( لمكافحة الفساد 

وهذا  الدعم لم يكن ماديا فقط من خالل التمويل لكنه هذا الدعم اإلنسانى 
خالقى المتمثل فى تقدير الفكره واحيائها 

أ
لتتحول من مجرد كلمات وطموحات وال

بعيده المنال إلى واقع حى مثمر ينمو فى كل فعاليه ليترك خلفه العديد من المبادرات 
 الطامحه الى تغيير الواقع القاسى والغير مستقر الذى يعيشه مجتمعنا المصرى 

حالمنا من سجن   سرة الصندوق العربى لحقوق النسان شكرا لنكم حررتم اأ الى اأ
 والتشكيك فى امكانية التغيير الى رحابة الحريه وحرية  التعبيرالعجز 

 مصريين بالحدود                                                                                            
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 :عن مؤسسة 

 462 برقم 0220 لسنة 48 للقانون وفقا   مشهرةمصريين بالحدود مؤسسة اهليه 
 تم العربية مصر جمهورية عملها ونطاق أسوان محافظة ومقرها 0222 لسنة
 منظور من التنمية برامج علي للعمل وتنمويين حقوقيين نشطاء قبل من هاتأسيس
 وفريق مؤسسيها رغبة هى المؤسسه هذه نشأة فى الفارقه النقطه ولعل حقوقي
 المحليه المجتمعات فى االيجابي التغيير فى مؤثره قوه بناء فى بها العمل

 وعى إثارة الى باالضافه(  والخاصه– والحكوميه-االهليه) المختلفه بقطاعاتها
 حقوقهم رصد فى الخوض قبل كامله بمواطنه تمتعهم تجاه بواجباتهم المواطنين
 المجتمعات فى االيجابى التغير مكونات واهم المواطنه هذه على المترتبه
 والمنظمات الخاص القطاع بين الشراكه نم جسر مد هى بقطاعاتها المحليه
 تجاه وحساسا حقيقيا مقياسا اعتباره على المدنى للمجتمع الممثله االهليه

 االهليه المنظمات تحرير فى المؤثر لدوره باالضافه وأولوياته المجتمع احتياجات
 هذه ألولويات مالئمتها عدم يصادف قد التى المانحه الجهات أجندة من

 وقانونيا تنمويا كمواطنين وعينا بأن راسخا إيمانا مؤمنه والمؤسسه المجتمعات
 بحقوقنا تمتعنا جواز هو االصعده كافة وعلى وسياسيا وثقافيا وصحيا واقتصاديا

  به القيام فى نتخاذل لن الذى دورنا وهذا وعادل وحر ديموقراطى مجتمع فى
 (     حدود بال مصريين) ألننا
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 نبذة عن المشروع
-:منهجية المشروع  

يناير واهم مكتسبات الثوره هو حالة  25لقد كان القضاء على الفساد هو الدافع الرئيسى وراء ثورة 

لذلك اصبح من الضرورى اثر الوعى باهمية رصد مظاهره ومحاولة فتح ملفاته على كافة االصعده 

الزخم السياسى واالجتماعى واالعالمى الذى تمر به مصر اعقاب الثورة ان نؤسس لقيم وسلوك 

للتعريف به والتوعيه باطره والياته عبر انشطه مكثفه فى انسانى ومجتمعى ملح مثل مكافحة الفساد 

على خلفية المبادرات الوطنية نطاق جغرافى محدود مثل محافظة اسوان كنموذج وفى هذا التوقيت 

المدني فى النهوض  عوالحكومية المحفزة على الالمركزية والشفافية وأحقية المسائلة ودور المجتم

. بالوعي العام للمواطنين ليتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية  

جتمعها فقد ومن منطلق مسؤليتنا المجتمعيه كمؤسسه اهلية تستلهم برامجها واهدافها من احتياجات م

قامت المؤسسة  بعد ثورة يناير المجيده بتنفيذ دراسه ميدانيه تتعلق باهم المشكالت التى تواجه 

المواطنين فى اسوان وترتيب االولويات لمناقشتها مع صناع القرار اليجاد حلول لها ودراسة كيفية 

جاءت مشكالت الفساد عبر تدخالت ومساندة من منظمات المجتمع المدنى المعنيه وعليها القضاء 

فى مرتبه متقدمه الكثر المشكالت التى تواجه المواطنين وتؤثر مباشرة على عدة محاور فى 

 احتياجاتهم المتعلقه بما يلى

فرص العمل - 1  

تقلد المناصب 2  

الفوز بمقاعد فى البرلمان - 3  

التهرب الضريبى -4   

التقاضى -5  

الخ ....االستثمار  -6   

كافة  وصور الفساد فى  صممنا هذا المشروع لنواجه مع كل المواطنون الشرفاء  وعليه فقد

ان اخفاق المواطنين فى معرفة حقوقهم وعدم قدرتهم وذلك بعد ان ترسخت لدينا القناعه ب المحافظة 

 مــصرعـين عـلي 
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على  مواجهة صور الفساد وكشفه فى اطار قانونى ومن خالل القنوات المشروعه  وتوثيق 

قه بالفساد هم السبب الرئيسى فى انتشار مظاهر الفساد بالمحافظه االنهاكات المتعل  

 

 

هداف  المشروع
أ
-:ا  

 يهدف مشروع عين على مصر بشكل عام الى

 ومراقبة اداء الدوله الشعبية في الحياة السياسية زيادة االنفتاح السياسي وتوسيع المشاركة 

 المعرفيه المشروع فى المشاركين قدرات ناءب خالل منراطية الديمق هتعزيز العمليبهدف 

 التى  القطاعات في والمحاسبة المساءلة ترسيخ ادوات امتالك من وتمكينهم  والمهاريه

  وتطوير المعلومات تداول وحرية الفساد مكافحة اتفاقية تفعيل من وتمكينهم اليها ينتمون

 اختصاصه حسب كل القطاعات هذه بين  المجتمعية الشراكة على تقوم عمل إستراتيجية

 لضمان المجتمعية والمشاركة الدعم ولحشد المشروع انشطة وفعالية كفاءة لتعزيز  وخبرته

  النتائج استدامة

وبالطبع فقد ادركنا كفريق عمل ان هذا الهدف الحلم اليمكن تحقيقه اال من خالل اهداف محدده 

تقييم تجربتنا غير التقليديه وتساعدنا على تقييم انفسنا وتمكننا من قياس النتائج والمخرجات 

 فى رفع الحصار عن قدرات مجتمعاتنا على مواجهة الفساد وذلك من خالل

 

شركات 13 -اعالمي 03 –محامي 03 – يهمدن ؤسسهم11المستهدفة) الفئات تمكين -1
 لمكافحة الدوليه االتفاقيه معرفة من  ( قياده تنفيذيه 11– برلمانيين6 –قطاع خاص 

 فعيلهالت والدعوة بموضوعيه تنفيذها واليات استخدامها وكيفية الفساد
 ، وأهميتها ، الفساد مكافحة اتفاقية حول الجماهيري التأييد وحشد العام الوعي اذكاء  -2

 بالمحافظه الخمس االداريه بالمراكزتفعيلها   من تمكن المجتمع التي واألدوات
مبدأ الحكم الرشيد لدى المسئولين التنفيذيين باإلدارات المحلية المختلفه عبر  تفعيل -0

الحاقهم ببرامج تدعم قدراتهم على الممارسات المهنية الفعالة فى ظل اتفاقيه مكافحة 

السلطة المحلية من الصالحيات التي تؤهلها لتوفير الخدمات األساسية  لتمكينالفساد.

 للمواطن المحلي
 

 وضعنا النفسنا ولشركائنا خارطة طريق ترتكز علىوبذلك 
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   مواجهة حاجة المواطنين فى اسوان الى بناء معارفهم وقدراتهم على مواجهة وكشف اشكال

 وممارسات الفساد فى القطاعات المختلفه 

  لذلك سوف يعتمد المشروع منهجية التدريب والتوعيه باشكال الفساد واليات مواجهته وتوثيقه

 على كافة المستويات واالصعده المستهدفه قانونيا 
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ول
أ
 الفصل ال

 قواعد التدريب  -التوقعات   -التعارف 

  
 الــهــدف 

كسر الحاجز الجليدي و التعارف بين المشاركين و فريق العمل ، و الوصول الي توقعات 

 المشاركين من ورشة العمل 
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 عنوان النشاط: اسمي هو قصتي
الحاجز الجليدي و التعارف بين المشاركين و فريق عمل كسر  الهدف

 التدريب

 الزمن 
            آلية التطبيق

 دقيقة  02
 ماركر أقالم  –كروت ملونة 

 

 قسمين الى النشاط هذا ينقسم: النشاط وصف
 

 القسم األول

 
 دقائق 01

 

 كروت  سيختار كل مشارك و مشاركة كارت من مجموعة

  11: 1مرقمة من 

  ثم يوزع علي كل مشارك كارت فارغ 

  ما يعبر عنه و معلومات تعرف شخصيته يكتب كل مشارك

 بعدد الرقم الذي اختاره

 

 القسم الثانى 

 
 دقيقة  01

 
 تفاصيل لقراءة العمل فريق من عضو وكل مشارك كل يقوم 

 يقوم العرض من االنتهاء بعد للمجموعة نفسه تقديم و الكارت
 لذلك المخصصة اللوحة على بطاقته بتعليق شخص كل

   القاعة داخل

 
 عنوان النشاط: قواعد عمل المجموعة

 

 والمشاركين البعض بعضهم المشاركين بين العمل" قوانين" قواعد تحديد  الهدف
 المجموعة داخل العمل لجعل الحالية التدريبية الدورة خالل والميسرين

 . فعالية أكثر
 من وضعها يتم سوف التى القواعد لتطبيق جماعى أتفاق الى التوصل 

 .التدريبية الدورة فترة طوال المجموعة أفراد قبل

 

 دقيقة  02 الزمن 

 أقالم ماركر –ورق قالب  –العصف الذهنى    آلية التطبيق
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 ينقسم هذا النشاط الى قسمين -ملخص عن النشاط:
 القسم األول

 
 دقيقة 5
 

 يقوم حيث المطروحة األفكار بتسجيل وذلك الذهنى العصف جلسة الميسر يدير
 أفراد وبين التدريب قاعة داخل المحببة السلوكيات عن أفكارهم بطرح المشاركون
 .محببة الغير والسلوكيات المجموعة

 
 :أمثلة على السلوكيات المحببة

 .أحترام الوقت .1
 .عدم استخدام الهواتف النقالة .0
 . تجنب األحاديث الجانبية .0

 
 :السلوكيات غيرالمحببةأمثلة على 

 .للمناقشات المخصص الوقت أحترام عدم .1
 . عدم اإلستماع ألراء االخرين .0

 .  استأذانالتحدث دون  .0

 القسم الثانى 

 
 دقائق  05
 

 بتحديد المشاركون يقوم النشاط هذا من األول القسم فى المطروحة اإلفكار على بناءا  
 الدورة التدريبية. فترة طوال اتباعها فى يرغبون التى العمل قواعد

 يقوم الميسر بتعليق الورقة التى تتضمن هذه القواعد داخل القاعة.
 

 عنوان النشاط: تحديد توقعات المشاركين واحتياجاتهم من الدورة
 

 ومضمون أهداف إطار فى المشاركين توقعات على التعرف  الهدف
 .التدريبية الدورة

 الدورة خالل من تلبيتها وكيفية المشاركين احتياجات معرفة 
 .التدريبية

  التعرف على قدرات المشاركين وكيفية االستفادة منهاخالل الدورة
 التدريبية.

 الزمن

 آلية التطبيق
 دقيقة 02

  تبادل خبرات –أقالم ماركر  –ورق قالب  –كروت ملونة 
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 ينقسم هذا النشاط الى أربعة أقسام  -ملخص عن النشاط:

 
 القسم األول

 
 دقائق 01
 

 توقعاتهم حول المشاركين أفكار لتسجيل وذلك الذهنى العصف جلسة الميسر يدير
 .واحتياجاتهم التدريبية الدورة من
 

 القسم الثانى 

 
 دقائق 01
 

 ترشيح طلبات فى جاءت التى المشاركين واحتياجات لتوقعات بعرض الميسر يقوم
 الحالية التدريبية الدورة ومضمون أهداف اطار فى ومناقشتها المشاركين

 
 القسم الثالث 

 
 دقائق  5
 

يقوم الميسر بتوزيع البطاقات ملونة على المشاركين بحيث يحصل كل مشارك 
على بطاقة لتدوين الخبرات والمهارات التى يستطيع أن يقدمها ليستفيد منها 

 المشاركين.
 القسم الرابع 

 
 دقائق  5
 

 
 القاعة داخل لذلك المخصصة اللوحة على البطاقة بتعليق قم. 
 خبراته من األستفادة فى ترغب منهم أيا   وحدد زمالئك بطاقات باقى فى تمعن 

 قد زمالئك من وأى, به الخاصة البطاقة على أسمك بكتابه وقم ومهاراته
 بكتابة وذلك معين مجال فى ومهارتك خبرتك خالل من تساعده ان تستطيع
 .بك الخاص البطاقة على أسمه

 تفصيلى بشكل عليها والتعرف والمهارات االحتياجات هذه مناقشة يمكنك 
  االستراحة خالل أعمق وبصورة
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 الفصل الثاني

 

ماهية القانون الدولي و المجتمع المدني كمدخل  
 للتعرف علي اتفاقية مكافحة الفساد 

  
 الــهــدف 

عالقة المجتمع المدني بالقانون بنهاية الفصل سيكون بمقدور المشاركين التعرف علي 

 الدولي و اتفاقية مكافحة الفساد
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 عنوان النشاط: خريطة المجتمع
 الهدف :      تطوير فهم المجتمع و التفكير في التغييرات التي يريد إحداثها

 دقيقة  45الزمن :       

  حلقات نقاشية  – كروت الصقة –مجموعات عمل  –: أقالم آلية التطبيق 
 

  و ينقسم هذا النشاط الي قسمين: :النشاط وصف
 

 القسم األول :
 مجموعات علي حسب المراكز  5يقوم المدرب بتقسيم المشاركين الي  -1   دقيقية 05

 اإلدارية                     

     يبدأ بشرح النشاط بأن يطلب من كل مجموعة رسم خريطة لمجتمعهم و تتمثل  -2             

 المدينة ( علي الورق القالب بما في ذلك األماكن المهمة  –القرية  –)الشارع                

 لهم مثل بيوتهم ، مدارسهم ، مراكز تسوق .....الخ بالنسبة                 

 حقوق بالنسبة لهم و يحددوا  11يطلب المدرب من المتدربين ان يحددوا أهم  -3             

 علي الخريطة األماكن التي تمثل هذه الحقوق                 

 درب من المتدربين ما هي اوجه الفساد التي تشوه هذه الحقوق علييطلب الم -4             

 جهة اوجه هذا الفساد علي الخريطة الخريطة و ما هي مسؤلياتنا المرتبطة بموا             

   ايضا              

 

 القسم الثاني :
تقوم كل مجموعة بعرض أفكارها و المناقشة حول هذه األفكار دقيقة         01  
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 مفاهيم القانون الدولي :
 : فالقانون الدولي عرفة البعض بأنه 

 "منها كل وحقوق واجبات وتحدد بينها فيما الدول عالقات تنظم التي القواعد مجموعة"

 

 في لها ملزمة المتمدنة الدول تعتبرها التي واالتفاقية العرفية القواعد مجموعة: "وانه 

 ".المتبادلة تصرفاتها

 

 بين العالقات تحكم والتي مختلفة، مصادر من المستمدة القانونية القواعد مجموعة" كذا و

 لتشمل تمتد أن يمكن كما األخرى الدولي القانون أشخاص وبين وبينها البعض وبعضها الدول

 ".معينة ظروف في األفراد

لذا فان االتفاقيات والمعاهدات ذات الطابع الدولي والتي يبرمها أشخاص القانون الددولي العدام 
تعدد أحددد المصدادر الرئيسددية لهددذا القدانون، بددل أنهدا مددن المصددادر المدوندة والمكتوبددة، بجانددب 

فدي فقده القدانون الددولي العدام  أحكام القضاء الدولي، فضال عن المصادر العرفية أو ما يعرف
 بالمصدر العرفي للقانون الدولي.

 مصادر القانون الدولي: 
 :وهي ةالدولي العدل لمحكمة األساسي النظام من 38 المادة إليها اشارت 

 الددول جاندب مدن صراحة بها معترف قواعد تضع التي والخاصة ةالعام ةالدولي االتفاقات -1

 .المتنازعة

 .ةالدولي والعادات االعراف -2

 . المتحدة االمم اقرتها التي القانون مبادئ -3

 .(احتياطي كمصدر.) العام الدولي القانون في المؤلفين كبار ومذاهب المحاكم أحكام-4

 
 
 

 ماهية القانون الدولي
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 القانون الدولى لحقوق اإلنسان
 المكتوبدة القانونيدة والمبدادئ القواعد مجموعة من ويتكون العام الدولي القانون فروع من فرع

 الفدرد حقدوق لحمايدة وتهددف ، وازدهداره اإلنسان وحريات حقوق احترام تكفل التي والعرفية
 وضدمان الجماعيدة الحقوق حماية وتكفل والثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية المدنية
 . الشعب حقوق

 : فى تتمثل ومصادره

 والبروتوكوالت  واإلتفاقيات المعاهدات 

 العرف

 للقانون العامة المبادئ

 والوطني الدولي والقضاء الفقه

 الدولية والمؤتمرات المنظمات قرارات

 اإلنسان بحقوق المتعلقةوالصكوك  المواثيقأنواع 

 اإلعالن

 والعهد والميثاق والمعاهدة اإلتفاقية

 البروتوكول

 التوصية

 اإلعالن

 وتعبدر ، باإلجمداع الددول تقرهدا التدى ، األساسية المبادئ من مجموعة يتضمن دولى نص هو
 العددالمى اإلعددالن:  مثددال.  قانونيددا   ولدديس أدبيددا   التزامددا بهددا نفسددها وتلددزم الحسددنه نواياهددا عددن

 . اإلنسان لحقوق

 والعهد والميثاق والمعاهدة اإلتفاقية

 مددن مجموعدة تتضددمن ،(  دوليدة أو إقليميددة)  األطدراف متعددددة أو ثنائيدة دوليددة نصدوص هدي
 المصدادقة بعدد تنفيدذها علدى وتعمدل ، تحترمهدا أن الدول على يجب التى واإللتزامات الحقوق
 . الطفل حقوق إتفاقية:  مثل.  عليها

 البروتوكول

 أحكددام تفعيددل إلددى ويهدددف ، المصددادقة قواعددد لددنفس يخضددع اإلتفاقيددات مددن خدداص نددوع هددو
 الحقدوق حمايدة آليات تفعيل إلى يهدف كما ، الموضوع بنفس تتعلق والتى سبقته التى اإلتفاقية

 . باإلتفاقية الوارده اإللتزامات من أعلى مستوى على اإلتفاق أو ، اإلتفاقية أقرتها التى

 . لالتفاقية القانونية القيمة نفس له و ، اختياريا عليه بالتصديق الموافقة وتكون

 التوصية

 يقددم وهدو.  قدانونى  التدزام أي إلدى يدؤدي وال األعضداء للددول ملزمدة قوة له ليس دولي نص
 . عمل أولويات يقترح أو توجيهات  فقط
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 مكافحة اتفاقية وهو التدريبي الدليل بموضوع االتصاله الدولية المعاهدات علي هنا وسنقتصر

 .الفساد

 

 المعاهدات تعريف : 
 كتابدة أكثر أو دولتين بين يعقد دولي اتفاق" بأنها المعاهدات قانون اتفاقية من 2 المادة عرفتها

 "عليه تطلق التي التسمية كانت أيا أكثر أو واحدة وثيقة في تم سواء الدولي للقانون ويخضع

 ضدمن الددولي القانون أشخاص من أكثر أو شخصين بين تعقد مكتوبة اتفاقات"  بانها وتعرف

 "قانونية اثار ترتيب بقصد( الدولي القانون) االخير هذا إطار

 :المعاهدة في توافرها يجب اساسية عناصر هناك أن نجد التعاريف هذه ومن

 الدولي القانون اشخاص بين أي الدوليب االتفاق وصف -1

 اتفاقدات وجدود مدن يمندع مدا هناك ليس إذ لصحته وليس االتفاق إلثبات وهي الكتابة شكلية -2

 مكتوبة

  واحدة وثيقة في االتفاق يكون أن يشترط ال -3  

  (الميثاق - المعاهدة– االتفاق)  التسمية أهمية عدم -4

 بقواعدد ومحكمدة االتفاقيدة حددود فدي اطرافها بين والتزامات حقوق أي قانونية اثار ترتيب -5

 .الدولي القانون

 

 المعاهدات أنواع: 
 . مختلفة لمعايير وفقا متعددة أنواع إلي تتنوع

  وجماعية ثنائية إلي اطرافها إلى بالنظر -1 

 : إلي تنقسم الدولي القانون قواعد إنشاء علي قدرتها حيث من -2

 واتفاقيدة المتحددة االمدم ميثداق مثدل عامدة موضدوعية قواعد تضع عامة)  شارعة معاهدات-1

 " (جامايكا" البجار لقانون المتحدة االمم
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 بالعموميددة قواعهددا تتسددم وال الفرديددة المصددالح موضددوعها أي) خاصددة  عقديددة ومعاهدددات -2

 علدي المترتبدة يدةالقانون والنتيجدة( التجاريدة واالتفاقدات الحددود سدم ر معاهدات مثل والتجريد

 : هي التقسيم هذا

 مصدددرا إال تكددون فددال العقديددة أمددا الدددولي للقددانون مصدددر فقددط هددي الشددارعة المعاهدددات أن

 .اطرافها بين الدولي لاللتزام

 

 : المعاهدة صحة شروط

 إكدراه أي مدن خلوهدا أي( الرضدا)  العيدوب مدن الدولة إرادة خلو في وتتمثل: التعاقد هليةأ -1

 في وتعني الداخلي القانون عن تختلف الدولي القانون في وهي االهلية وتوافر, تدليس غش أو

 وللمنظمددات السدديادة ذات للدددول إال تتددوافر ال وهددي ةالدوليدد الشخصددية تددوافر الدددولي القددانون

 .معينة حدود ف ةالدولي

  :آالتية بالضوابط مشروعة المعاهدة وتكون:  المعاهدة موضوع مشروعية -2

 ةالدوليد الجماعدة قبلتهدا قاعددة كدل وهدي الدوليدة االمدرة القواعدد من قاعدة مع تتعارض  اال -أ

 .بها اإلخالل يجوز ال قاعدة واعتبرتها

 ةالعامدد اإلنسددانية المبددادئ أو ةالدوليدد األخددالق أو ةالعامدد اآلداب مددع موضددوعها يتنددافى أال -ب

 االمدم ميثداق يتضدمنها التدي الدولدة التزامدات مدع تتعدارض أال -ج البغداء تجارة علي كاالتفاق

 . ممكنا االتفاقية موضوع يكون نوأ - المتحدة

 :  الدولي القانون لقواعد اإللزامية القوة

 القددانون وأحكددام قواعددد إلددزام مدددي حددول الدددولي القددانون فقهدداء بددين والجدددل التسددا ل ويثددور

 القدانون، إلنفاذ الالزمة السلطات من لتجرده القانون صفة عنه البعض ينفي حين ففي الدولي،

 رئيسدي ركدن وجدود عددم وكذلك والتنفيذية، والقضائية التشريعية الثالث السلطات من ولخلوه

 .القانونية القاعدة مخالفة علي المترتب الجزاء به ونعني القانونية القاعدة أركان من

 ولكنهدا البحتدة والنظرية الشكلية الناحية من صحيحة تكون قد االنتقادات فهذه األمر واقع وفي

 مدع الشدكل ناحيدة مدن اختلدف وإن الددولي، القدانوني فالنظدام العمليدة، الناحيدة مدن كذلك ليست

 لهددا واالعتددراف الدوليددة القانونيددة القاعدددة وجددود ينفددي ال هددذا أن إال الددداخلي، القددانوني النظدام

 .نتائج من ذلك علي يترتب ما بكل القانوني بالوصف

 األسدا  يعدوزه رأي الدداخلي القدانون خصدائص لفقدانده الددولي القدانون وجدود بإنكار والقول

 .القانون شكل وليس القانون معني بادراك متعلق فاألمر السليم القانوني
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 المعاهددات أحكدام بتطبيدق الددول إللدزام العدام الددولي للقانون اإللزامية األسس البعض ويحدد

 : وهي مبادئ ثالثة في الفساد لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية بينها ومن الدولية واالتفاقيات

 :  المتعاقدين شريعة العقد قاعدة:  أوال

 تجدداه نفسددها بدده ألزمددت بمددا الوفدداء عليهددا يجددب الدوليددة التزاماتهددا فددي الدولددة أن بدده ويقصددد

 نصت حيث المعاهدات لقانون فينا اتفاقية في مبدأ وهو.دولية اتفاقية أيه في األخرى األطراف

 عندوان تحدت وذلدك نيدة، بحسدن تنفيدذها وعلديهم ألطرافهدا ملزمدة نافذة معاهدة كل"   أن علي

 .المتعاقدين شريعة العقد

 وتعمدل والتعاقديدة، التعاهديدة الدولية العالقات واستمرار االستقرار عملية على تؤكد والقاعدة

 ال إذا المتحدددة، األمددم هيئددة عليهددا قامددت هامددة كمبددادئ واالسددتقرار واألمددن السددالم حفدد  علددي

 الدوليددة واالتفاقيددات المعاهدددات كانددت مددا إذا ومسددتقرة هادئددة دوليددة عالقددات وجددود يتصددور

 .ورق علي حبر مجرد العام الدولي القانون أشخاص بين المبرمة

 :  الدولية المعاهدات تطبيق في النية حسن مبدأ:  ثانيا

 فيندا اتفاقيدة لمشدروع إعددادها عند المبدأ هذا علي تعليقها في الدولي القانون لجنة أعلنت حيث

 قددانون فددي والرئيسددى الجددوهري المبدددأ تعلددن اللجنددة بددأن" 1969 لعددام المعاهدددات لقددانون

 شدريعة العقدد قاعددة واحتدرام نيدة بحسدن المعاهددات وتطبيدق تنفيدذ مبدأ هو الدولية المعاهدات

 المبددأ ويعندي واحدد، لمبددأ متكداملين مظهرين معا ويشكالن متالزمان أمران وهما المتعاقدين

 الهددف أو المعاهددة مدن الغدرض إفسداد شدأنه مدن مدا بكدل القيدام عدن متعاقدد طدرف كل امتناع

 ".منها

 :  الداخلية والتشريعات القوانين علي الدولية المعاهدات سمو:  ثالثا

 ولدو حتدى كانت أيا الوطنية القانونية القاعدة علي الدولية القانونية القاعدة علو يعني المبدأ هذا

 فدي المعاهددة إدمداج أو إدخدال بهدا يدتم التي الطريقة أو الوسيلة كانت وأيا ذاته، الدستور كانت

 فددي وال الطددرف الدولددة أرض داخددل المعاهدددة سدريان فددي يددؤثر ال ذلددك فددإن الددوطني التشدريع

 المحداكم واجدب في وال داخليا تطبيقها تأمين في الدولة واجب في وال عنها الناشئة االلتزامات

 .بينهما فيما تعارض حدث إذا الداخلية القوانين أحكام علي أحكامها تغليب في الوطنية

 فبموجدب 1969 لعدام الدوليدة المعاهددات قدانون بشدأن فينا اتفاقية أيضا المبدأ هذا علي وتؤكد

 الدوليددة التزاماتهددا مددن تتنصددل أن 46 المددادة حسددب طددرف دولددة ألي يجددوز ال االتفاقيددة هددذه

 دسدتوريا تصدديقها عددم أو الدداخلي القانون مع تعارضها بحجة الدولية المعاهدات عن الناشئة

 أن طدرف دولدة ألي تجيدز ال التدي االتفاقيدة ذات مدن 27 المدادة فدي التأكيدد هذا ويتكرر عليها

 .الدولية االتفاقية وتنفيذ تطبيق لعدم الداخلي بقانونها تتمسك
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 المدني المجتمع مؤسسات: 
 التطوعيددة التنظيمددات مجموعددة هددو المدددني المجتمددع

األسدرة  بدين العدام الفضداء تمدأ التديوالمسدتقلة  الحرة

 بقديم ذلدك فدي ملتزمة أفرادها، مصالح لتحقيق والدولة

 واإلدارة والتسددددامح والتراضددددي االحتددددرام ومعددددايير

 .والخالف للتنوع السلمية

 الجمعيددات مددن كددال   المددني المجتمددع تنظيمددات وتشدمل

 فكدرة بسبب خاص وضع للنقابات كان وإن) والنقابات

 ،(الطوعي العمل مع تتنافي والتي اإلجبارية العضوية

 تسددتهدف األهليددة،فاألولي الجمعيددات مددع لأحددزاب العددام التوجدده اخددتالف مددع) واألحددزاب

 ..... واالتحادات والروابط واألندية،(ذلك إلي تهدف ال الثانية بينما للسلطة الوصول

 لمؤسسددات الددرئيس القددوام هددي الددربح تسددتهدف ال التددي األهليددة الجمعيددات أن فددي شددك وال

 األهليدة فالجمعيدات الدراهن الوقدت في للدولة العام السياسي التوجه ظل وفي– المدني المجتمع

 بدددالحقوق الدددوعي ورفددع الدددديمقراطي التطدددور نحددو-سدددلميا– المدددواطنين لقيددادة المؤهلدددة هددي

 .أنواعها اختالف علي والحريات

 : األهلية الجمعيات

 النحو على تعريفها يمكن األهلية، الجمعية تعريف حول الر ى اختالف في الخوض دون

 أي في تعمل معا   منهما أو يناعتباري أو ينطبيعي أشخاص من مؤلفة جماعة كل هي: اآلتي

 .مادي ربح على الحصول قصد بدون واالجتماعية اإلنسانية التنمية مجاالت من

 :هي عناصر عدة توافر يستلزم الجمعية مسمى فإن ثم ومن

 .مشترك هدف لديها جماعة وجود -1

 .الجماعة هذه ألعضاء التطوعية الجهود -2

 .مادي ربح على الحصول قصد بدون تعمل -3

 اإلستقاللية عن الدولة والقطاع الخاص واألسرة -4

 :األهلية الجمعيات تكوين في الحق

 الدولية المواثيق في الجمعيات تكوين في الحق/أ

 تكوين في وحريتهم ,سلميا   التجمع في األفراد حق على النص على الدولي المشرع حرص

 :التالي النحو على ,إليها واالنضمام األهلية الجمعيات
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 :اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن *

 :أن على (21) المادة تنص

 .السلمية والجمعيات االجتماعات في االشتراك ةيحر في حق شخص لكل -1

 .ما جمعية إلى االنضمام على أحد إرغام يجوز ال -2

 :والسياسية المدنية للحقوق الدولي العهد*

 :أن على (22) المادة تنص

 النقابات إنشاء حق ذلك في بما آخرين، مع الجمعيات تكوين حرية في حق فرد لكل -1

 .مصالحه حماية أجل من إليها واالنضمام

 القانون عليها ينص التي تلك إال الحق هذا ممارسة على القيود من يوضع أن يجوز ال -2

 أو ,العامة السالمة أو القومي األمن لصيانة ديمقراطي، مجتمع في ضرورية، تدابير وتشكل

 دون المادة هذه تحول وال وحرياتهم، اآلخرين حقوق حماية أو ,العامة اآلداب أو ,العام النظام

 .الحق هذا ممارسة على قانونية لقيود الشرطة أو المسلحة القوات أفراد إخضاع

 الدوليددة العمددل منظمددة اتفاقيددة فددي األطددراف للدددول يجيددز حكددم أي المددادة هددذه فددي لدديس -3

 تشدريعية تددابير اتخاذ ، النقابي التنظيم حق وحماية النقابية الحرية بشأن 1948 عام المعقودة

 .االتفاقية تلك في عليها المنصوص بالضمانات تخل أن شأنها من بطريقة القانون تطبيق أو

 :المصري الدستور في الجمعيات تكوين في الحق

 حدق كفالدة علدى.1971و 1956 و 1923 دسدتور مندذ المتعاقبدة المصدرية الدساتير حرصت

 حدق للمدواطنين" :يلدي مدا علدي الحدالي الدستور من( 55) المادة نصت وقد, الجمعيات تكوين

 معاديدا نشداطها يكدون جمعيات إنشاء ويحظر القانون، في المبين الوجه علي الجمعيات تكوين

 أطلددق قددد فإندده الدسددتور لددنص ووفقددا ثددم ومددن ."عسددكري طددابع ذا أو سددريا أو المجتمددع لنظددام

 :هي منها صور ثالث فقط وحظر الجمعيات تشكيل حرية

 .سريا   نشاطا   تمار  التي الجمعيات -1

 .عسكريا نشاطا تمار  التي الجمعيات -2

 .المجتمع لنظام المعادية الجمعيات -3
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 :الجمعيات تكوين في الحق لتنظيم القانوني التطور

 1821 عددام إلددي األولددي بددداياتها فددي تعددود األهليددة الجمعيددات نشددأة أن مددن الددرغم علددي/1

 خمسدينيات فدي بالقداهرة اليونانية الخيرية الجمعية ،ثم(باإلسكندرية اليونانية الخيرية الجمعية)

 اإلسدددالمية الخيريدددة األهليدددة الجمعيدددات مدددن العديدددد إنشددداء ذلدددك تدددال عشدددر،ثم التاسدددع القدددرن

 أنده إال مصدر فدي االنجليدزي االسدتعماري الوجدود بمكافحدة تعندي والتي والمسيحية،والوطنية

 .األهلية الجمعيات عمل ينظم قانون هناك يكن لم 1911 حتي 1821 من الممتدة الفترة طوال

 مددع الجمعيددات تكددوين حددق مددن تنددال التددي القانونيددة النصددوص بعددض إدراج فددي التفكيددر وبدددأ

 أن التحقيقدات مدن تبدين ،حيدث1911 عدام فدي مصر وزراء رئيس غالي باشا بطر / اغتيال

 السدرية،ومن الجمعيدات إحددي فدي عضدو الورداني إبراهيم/المدعو القضية في الرئيس المتهم

 المحكمة قضت والتي بعد فيما( 48)الجنائية، اإلجراءات لقانون 47 المادة المشرع أضاف ثم

 .دستوريتها بعدم العليا الدستورية

 القتدل بتهمدة القضدية،األول هدذه فدي المتهمدين مدن تسعة المحاكمة إلي العامة النيابة قدمت وقد

 مدن سدرية جمعيدة فدي أعضداء جميعدا أنهدم بحجدة الجريمدة فدي االشتراك بتهمة والباقين العمد

 القدوة اسدتعمال علدي اتفقدوا قد يكونوا أغراضها،وبذلك إلي الوصول في القوة استعمال مبادئها

 نتيجددة ،هددي(الددورداني إبددراهيم)األول ارتكبهددا التددي الجريمددة األغددراض،وأن تلددك تنفيددذ فددي

 استنادا المتهمين بقية تعاقب األول،ولم المتهم بإعدام قضت المحكمة ولكن.االتفاق لهذا محتملة

 مدالم معيندة،وهو جريمدة علي االتفاق يقع أن تستلزم التي العقوبات قانون من( 41) المادة إلي

 علدي للعقداب ندص بده يوجدد ال القدانون وأن القضدية هدذه فدي  الثمانيدة المتهمدين حدق في يثبت

 من كان ولو حتي السياسية الجمعية تكوينهم علي المتهمون يعاقب حتي الجنائي االتفاق مجرد

 .القوة استعمال مبادئها

 قددانون فددي نددص إضددافة إلددي المصددري المشددرع نبهددت – أسددلفنا كمددا– القضددية هددذه أن غيددر

 ندص كدأول العقوبدات قدانون من( 47) المادة نص وهو الجنائي االتفاق مجرد يجرم العقوبات

 .مباشر غير بطريق الجمعيات تكوين في الحق يجرم

 فددي التطددوعي األهلددي العمددل تنشدديط فددي بددال  أثددر 1923 سددنة دسددتور لصدددور كددان ولقددد/2  

 العمدل ازدهدار مرحلدة بأنها 1952 إلى 1923 بين ما الفترة فيه وصفت الذي الحد إلى مصر

 بحددق-مددرة ألول- اعتددرف قددد الددذي 1923 دسددتور أن إلددى ذلددك ويرجددع. مصددر فددي األهلددي

 الجمعيات تكوين حركة بإطالق المرحلة هذه فتميزت. الجمعيات تأسيس في جميعا   المصريين

 :األهلية الجمعيات من أنواع ثالثة بين يفرق تشريعي إطار في األهلية

 معدين سياسي مذهب أو حزب لخدمة تعمل التي العسكري الطابع ذات الجمعيات هي: األولى 

 لسدنة 17 رقدم القدانون بمقتضدى الجمعيدات هدذه قيدام قطعيدا   آنئدذ المصدري المشدرع حظر وقد

1938. 
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 على الحصول تستهدف التي األنشطة كافة ممارسة لها أبيح وقد المدنية الجمعيات هي: الثانية

 وأنشدطتها قيامهدا وتدنظم. االعتبداري الشدخص بها يتمتع التي الحقوق بكافة وتتمتع مادي ربح

 . المصري المدني القانون من 68 إلى 54 من المواد أحكام

 الخيدر ألعمدال معينة غير لمدة مالها يخصص التي والمؤسسات الخيرية الجمعيات هي:الثالثة

 53 المدواد فدي المددني القدانون ألحكدام -بعدد فيمدا-المصري المشرع أخضعها وقد العام والنفع

 النوع هذا تحت ويندرج خاص قانون وأنشطتها قيامها وينظم الدولة لرقابة وأخضعها 81 إلى

 .األحداث رعاية ومؤسسات المالجئ المؤسسات من

 سدنة القداهرة فدي ثدم 1936 سدنة اإلسدكندرية فدي االجتماعيدة الخدمة مدار  أول إنشاء وكان

 والبحدددوث الدراسدددات علدددى تسدددتند االجتمددداعي للعمدددل علميدددة قاعددددة بهدددا فتأسسدددت 1937

 التدي األهدداف بدين ومن ،مصر في االجتماعية الشئون وزارة أنشئت 1939 سنة وفي،الجادة

 االجتماعيددة، المشددروعات أسددا  والبحددوث الدراسددات تصددبح أن إلددى السددعي للددوزارة حددددت

 العمل سبيل في جهودا   تبذل التي الخصوصية بالهيئات االجتماعية الشئون وزارة صلة تنظيمل

 هدي سياستها أن بل ،نوع أي من هيئة أي محل تحل أن الوزارة سياسة من ليسو االجتماعي،

 األدبدي واإلرشداد بالتشدجيع تزودهدا وأن الجمعيات من شابهها وما الهيئات هذه مع تتعاون أن

 لهدا المماثلدة والهيئدات الجمعيدات جهدود وتنسديق المسداعدة، لها تسنت كلما ماليا   تساعدها وأن

 والنصدديحة والتفتدديش والمحاضددرات والتدددريب والرعايددة االجتمدداعي العمددل مسددتوى ورفددع

 .األمثلة ووضع

 الشخصددية الجمعيددة اكتسدداب عدددم علددى نددص الددذي 1945 لسددنة 49 رقددم القددانون صدددر ثددم

 فدضر حالدة وفدي الجمعيدة تسدجيل علدى االجتماعيدة الشدئون وزارة موافقدة بعد إال االعتبارية

 وأعطددى ،االبتدائيددة المحكمددة إلددى االلتجدداء التسددجيل طددالبي لأشددخاص يكددون التسددجيل طلددب

 بهدا وأنداط الجمعيدة، ومصدروفات أمدوال علدى والتفتديش اإلشدراف فدي للدوزارة الحق القانون

 حدددل طلدددب حدددق االجتماعيدددة الشدددئون وزارة وخدددول التبرعدددات بجمدددع للجمعيدددات التدددرخيص

 الشدئون وزارة إخطدار الجمعيدة علدى إليه المشار القانون من التاسعة المادة وأوجبت الجمعية،

 االنتخابدات إلغداء فدي الحدق الدوزارة وخول ،اإلدارة مجلس انتخاب ومكان بتاريخ االجتماعية

 يتعدين التدي والوثدائق السدجالت القدانون مدن العاشرة المادة وحددت. الجمعية الئحة خالفت إذا

 الشددئون لددوزارة فيهددا يجددوز التددي الحدداالت القددانون حدددد كمددا ،بهددا االحتفدداظ الجمعيددة علددى

 كانددت إذا أو اإلدارة، مددن التفتدديش رفضددها حالددة بينهددا ومددن الجمعيددة حددل طلددب االجتماعيددة

 .االبتدائية المحكمة إلى الوزارة من بطلب الحل ويكون ،العام والنظام لآلداب مخالفة أنشطتها

 حملددت فقددد 1948 عددام والصددادر األهليددة بالجمعيدات والخاصددة المدددني القددانون نصددوص أمدا

 :التالية األحكام

 بمجددرد للجمعيددة االعتباريددة الشخصددية تثبددت أن علددى المدددني القددانون مددن 58 المددادة ونصددت

 فدإن ذلدك ومدع. القدانون يقررهدا التدي بالطريقدة الشدهر يدتم أن علدى 59 المادة إنشائها،ونصت



 الديل التدريبى / دور الجمعيات االهلية فى مكافحة الفساد       مصريين بال حدود                      

23 
 

 مدن الغيدر يمندع ال رسدميا   الجمعية وجود إثبات من أخرى وسيلة بأي التهرب أو الشهر إهمال

 علدى المدادة تلدك نصدت كمدا ،االعتباريدة الشخصية على المترتبة باآلثار الجمعية ضد التمسك

 مدع تلتدزم سدرية بطريقدة مكوندة أو صدحيحا   إنشداءا   منشدأة غيدر أو مشدهرة غير جمعية كل أن

 التعهددات هدذه تنفيدذ ويجدوز. لحسدابها العداملون أو( اإلدارة مجلس) مديروها به تعهد بما ذلك

 .آخر مورد أي من كان أم أعضائها اشتراكات عن ناتجا   أكان سواء الجمعية مال على

 مخدالف العموميدة الجمعيدة تصددره قدرار كل أن على المدني القانون من 63 المادة نصت كما

 مركدز دائرتها في يقع التي االبتدائية المحكمة من بحكم إبطاله يجوز الجمعية لنظام أو للقانون

 مصدلحة ذي آخدر شخص من أو األعضاء أحد من البطالن دعوى ترفع أن ويشترط. الجمعية

 .القرار ذلك صدور تاريخ من أشهر ستة خالل العامة النيابة من أو

( اإلدارة مجلدس) الجمعيدة مديرو بها يقوم التي التصرفات إبطال 64 المادة في القانون وأجاز

 قدددرارات أو الجمعيددة نظددام أو القددانون ألحكدددام مخددالفين أو اختصاصدداتهم حدددود متجدداوزين

 طلدب علدى بناء الجمعية مركز لها التابع االبتدائية المحكمة من بحكم وذلك. العمومية الجمعية

 تداريخ مدن سدنة خدالل اإلبطدال دعدوى رفدع القدانون وأوجدب. العامدة النيابدة أو األعضداء أحد

 حقوقدا   كسدبوا الدذين النيدة حسدنى غير على البطالن دعوة رفع وحظر. إبطاله المطلوب العمل

 مدن ينسدحب أن عضدو لكدل المدني القانون من 65 المادة وأجازت. التصرف ذلك أسا  على

 .معينة مدة فيها بالبقاء تعهد قد يكن لم ما وقت أي في الجمعية

 لهدا التابعدة االبتدائيدة المحكمدة مدن بحكدم الجمعيدة حدل (66) المدادة لحكدم وفقدا   القانون وأجاز

 العامة، النيابة أو مصلحة ذي آخر شخص أي أو األعضاء أحد طلب على بناء الجمعية مركز

 أربدداح أو أموالهددا خصصددت متددى أو بتعهددداتها، الوفدداء عددن عدداجزة الجمعيددة أصددبحت متددى

 أو لنظامهددا جسدديمة مخالفددة ارتكبددت متددى أو أجلهددا مددن أنشددئت التددي غيددر ألغددراض أموالهددا

 التصددرف تبطددل أن الحددل طلددب رفضددت إذا للمحكمددة أجددازت كمددا العددام، للنظددام أو للقددانون

 العمومية الجمعية التعين بهذا ويقوم. أكثر أو مصفي لها عين الجمعية حلت فإذا ،فيه المطعون

 القددانون مددن (67م) قضددائي حكددم بموجددب الحددل كددان إن المحكمددة أو اختياريددا   الحددل كددان إن

 .المدني

 إداريدة جهدة ألي تسدمح األهلية الجمعيات وقيام إلنشاء المنظمة المدني القانون أحكام تكن ولم

 عقوبدات هنداك تكدن لدم كمدا. نشداطها تحددد أو اسدتقاللها تمدس أو الجمعيات شئون في بالتدخل

 اكتفدداء الجمعيددات وقيددام إلنشدداء المنظمددة األحكددام خددالفوا إذا الجمعيددات أعضدداء علددى توقددع

 فدي أو الجمعيدة لنظدام أو للقدانون مخالفة قرارات من يصدر ما شأن في القضاء إلى باالحتكام

 مخددالفين أو اختصاصدداتهم حدددود متجدداوزين الجمعيددة مددديرو بهددا يقددوم التددي التصددرفات شددأن

 القددانون أحكددام فددإن ثددم ومددن(العموميددة الجمعيددة قددرارات أو الجمعيددة نظددام أو القددانون ألحكددام

 أن آخددر قددانون أي يسددتطع لددم والتددي المثلددي األحكددام هددي األهليددة بالجمعيددات الخاصددة المدددني

 (.األهلية الجمعيات فيها ازدهرت التي الفترة لها،وهي جيدا بديال يكون أن أو يعوضها
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 اختصدداص نقددل أندده القددانون فددي مددا أخطددر وكددان 1954 لسددنة 66 رقددم القددانون صدددر ثددم/3 

 مدن بدال المحافظين وإلى الداخلية، وزارة إلى والعلمية والثقافية الدينية الجمعيات على الرقابة

 . االجتماعية الشئون وزارة

 يعتدرض أن للمحداف  وأجداز للمحافظدة يقددم الجمعيدة تسدجيل طلب أن على القانون ذلك فنص

 لدى أو الداخلية وزارة لدى التظلم الشأن لصاحب أجاز الحالة هذه وفي. ويرفضه الطلب على

 أهددداف تحقيددق أجددل مددن تعمددل أن الدينيددة الجمعيددات علددى القددانون وحظددر. اإلداري القضدداء

 رقابدة مدن المزيدد إليده المشار التشريع أتاح وهكذا. أجلها من أنشئت التي األهداف عن تختلف

 تجدداوز أثددر علددى وذلددك الدينيددة الجمعيددات وبخاصددة األهليددة الجمعيددات علددى الشددرطة أجهددزة

 .سياسية ألنشطة وممارستها والديني االجتماعي لدوره منها البعض

 مددن بالعديددد االجتمدداعي والتطددور األهلددي العمددل تدداريخ مددن تالهددا ومددا الفتددرة هددذه حفلددت وقددد

 العمدل علدى السدلبية انعكاسداتها لهدا كاندت التدي واالقتصادية واالجتماعية السياسية المتغيرات

 فيهدا تدم حيدث االنكسدار، بمرحلدة المرحلدة هدذه وصدف إلدى البعض دعا مما مصر في األهلي

 فدي الواحدد السياسدي التنظديم إلدى المصدري السياسدي النظدام وتحدول السياسدية األحزاب إلغاء

 وفدي. واالقتصدادية االجتماعيدة واألنشطة القطاعات كافة على الدولة فيه هيمنت شمولي نظام

 فدي انتهجتده الدذي الدنهج بنفس األهلية والمنظمات الجمعيات مع الدولة تعاملت لنظاما هذا ظل

 بدرقم قدرارا   الثدورة قيدادة مجلدس فأصددر -والعرقلدة والهيمندة الوصداية-السياسدي العمدل مجال

 يدنظم كدان التدي المددني القدانون مدن 81 إلدى 54 مدن المدواد بموجبده ألغدى 1956 لسنة 384

 والتدي اعتباريدة كأشدخاص مصدر في ألنشطتها وممارستها األهلية الجمعيات تأسيس بموجبها

 القددرار نددص كمدا مصددر، فدي األهلددي التطدوعي العمددل ازدهددار فدي األثددر أعظدم لتطبيقهددا كدان

 مدن المحدرومين األشدخاص علدى وحظدر نظمهدا وتعدديل الجمعيدات هدذه حل على إليه المشار

 القددرار هددذا ونددص. جمعيددة أيددة عضددوية أو تأسدديس فددي االشددتراك السياسددية حقددوقهم مباشددرة

 لندوع األهليدة الجمعيدات أنشدطة إخضداع علدى المصدرية التشريعات في مرة ألول الجمهوري

 لهدا مقدررا   جنائيدة جدرائم ألحكامده الجمعيدات مخالفدات اعتبار على فنص العقابي التجريم من

 سدنة 384 رقدم الجمهدوري القدرار أضدحى وهكذا. أعضائها على توقع المشددة الحبس عقوبة

 مدن األهليدة والجمعيدات جهدة مدن الدولدة بدين المتبادلدة الثقدة لفقددان الحقيقدة البداية هو 1956

 وإحكدام واإلشدراف للرقابدة األهلية الجمعيات كافة إخضاع إلى الدولة بادرت فبه. أخرى جهة

 المجتمدع قابلده مدا وهدو العامدة، الحيداة فدي المشدارك األهلدي النشداط على البيروقراطية قبضة

 التطددوعي العمددل عددن واإلحجددام المشدداركة، تلددك عددن والتراجددع بددالعزوف جانبدده مددن المدددني

         . األهلية الجمعيات خالل من األهلي

 أنشدأتها التي العالجية والمؤسسات المستشفيات على الدولة استولت 1964 عام وفي           

 التابعددة والمعاهددد المدددار  أممددت كمددا،بتأميمها جمهوريددا   قددرارا   فأصدددرت األهليددة الجمعيددات

 مددن إيجابيددة بمشداركة وتعليميددة صدحية خدددمات مددن المواطندون حددرم وهكدذا. الجمعيددات لتلدك



 الديل التدريبى / دور الجمعيات االهلية فى مكافحة الفساد       مصريين بال حدود                      

25 
 

. والجهددد والعطدداء للبددذل حدددودا   يعددرف ال والددذي. برسددالته المددؤمن التطددوعي األهلددي القطدداع

 .العالجية المؤسسة المستشفيات هذه على وتأسست

 :1964 لسنة 32 رقم القانون مرحلة/4

 فدي 1964 لسدنة 32 رقدم القدانون الدولدة أصددرت إليهدا اإلشدارة السدابق القدرارات سدياق في

 التطددوعي األهلددي النشدداط علددى الدولددة سدديطرة ليؤكددد الخاصددة والمؤسسددات الجمعيددات شددأن

 .عليه قبضتها ويحكم

 :64 لسنة 32 القانون إلصدار الدولة أسباب

 جامعددا   صدددر 1964 لسددنة 32 رقددم بالقددانون ألغددي الددذي 1956 سددنة 384 رقددم القددانون أن

 بعدد أنده بيدد. المتعدددة األخدرى والقوانين المدني القانون نصوص من المتناثرة األحكام لشتات

 أحكامده تغيدر إلدى الحاجدة ظهدرت سنوات ثماني من أكثر القانون ذلك تطبيق على انقضى أن

 المحليدة اإلدارة نظدام اقتضداه عمدا فضدال االشتراكي، والنظام الوطنى العمل ميادين ضوء في

 .ثغرات من العملي التطبيق أظهره وما تعديالت، من

 المليدون أرباع ثالثة نحو تضم القديم القانون ظل في وهيئة جمعية 4111 نحو إنشاء تم قد إنه

 المددواطنين إدراك مدددى عددن تعبيددرا   عمليددا   يعتبددر الضددخم العدددد هددذا وكددان المددواطنين مددن

 .التطوع على وإقبالهم االجتماعية لمسئولياتهم

 تطدور مدع الخاصدة والمؤسسدات الجمعيدات أحكام تتمشى أن الجديد القانون مشروع في ر ى

 .االشتراكي المجتمع وبناء االجتماعية الثورة أهداف

 :هي-اإليضاحية للمذكرة وفقا– القانون استحدثها التي األحكام أهم

 يكدن ولدم عشدرة عدن الجمعيدة مدنهم تتدألف الذين الطبيعيين األشخاص عدد يقل أال على النص

 .معينا   عدد يشترط القديم القانون

 تحدددها التدي الميدادين مدن واحدد ميدان من أكثر في تعمل أن للجمعية يجوز ال أنه على النص

 أداء فددي التخصدديص بمبدددأ أخددذا   المختصددة اإلداريددة الجهددة موافقددة بعددد إال التنفيذيددة الالئحددة

 .األكمل الوجه على منفذة الخدمة تكون وحتى الخدمات

 إلدى غيرحاجدة فدي البيئدة كاندت إذا الجمعيدة شدهر رفدض فدي اإلداريدة الجهدة حدق على النص

 لمنددع المطلددوب النشدداط ميدددان فددي البيئددة حاجددات تسددد أخددرى جمعيددات لوجددود أو خدددماتها

 .والتكرار االزدواج

 لمدن وال العماليدة النقابدات أو المنظمدات أو المهنيدة النقابدات ألعضاء يجوز ال أنه على النص

 تلدك بده تقدوم أو تخدتص نشداط لممارسدة رابطدة أو جمعيدة إنشداء فدي عضدويتها فدي الحق لهم

 .المنظمات أو النقابات
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 إدماجهدا أو الجمعيدة إدارة مجلدس حدل مسدبب بقرار االجتماعية الشئون لوزير أن على النص

 .الجمعية حل أو أخرى جمعية في

 القائمدة األجهدزة عدن يصددر قرار أي تنفيذ وقف في المختصة اإلدارية الجهة حق على النص

 وكدان. لدآلداب أو العدام للنظدام أو الجمعيدة لنظدام أو للقدانون مخالفدا   يكون الجمعية شئون على

 أمددام الددبطالن دعددوى ترفددع لددم إذا يكددن لددم كدأن الوقددف قددرار يعتبددر بددأن يقضددي القددديم القدانون

 شخص عن أو األعضاء أحد عن القرار لصدور التالية يوميا   الثالثين خالل االبتدائية المحكمة

 .الوقف قرار أصدرت التي اإلدارية الجهة من العامة النيابة من أو مصلحة ذي آخر

 لعضددوية المرشددحين مددن اسددتبعاده تددرى مددن تسددتبعد أن فددي اإلداريددة الجهددة حددق علددى الددنص

 االنتخدداب يحضددر مددن تندددب أن فددي الحددق لهددا وأن معينددة، مدددة خددالل الجمعيددة إدارة مجلددس

 مخالفددا   وقددع أندده رأت إذا مسددبب بقددرار االنتخدداب تلغددى أن كددذلك ولهددا. قانونيتدده مددن للتحقددق

 .الجمعية لنظام أو للقانون

 واجتماعيدة واقتصدادية سياسدية جذريدة تغيدرات من المصري المجتمع على طرأ مما وبالرغم

 مندذ االقتصدادي االنفتداح سياسدة وتبنيهدا 1976 سدنة الحزبية التعددية إلى الدولة التجاه نتيجة

 المدادة فدي الدنص وبدرغم – السدوق اقتصاديات إلى الموجه االقتصاد من وتحولها 1974 عام

 علدى المدادة تلدك فدي الحظر وقصر الجمعيات تكوين في المواطنين حق على الدستور من 55

 النشداط فدإن ،عسدكري طابع ذا أو سريا   أو المجتمع لنظام معاديا   نشاطها يكون جمعيات إنشاء

 حركدة على قيود من تمثله بما 1964 لسنة 32 رقم قانون مواد تحكمه ظلت التطوعي األهلي

 .وحريته األهلي العمل

 :1999 لسنة 153 القانون مرحلة/5

 واإلقليميددة الدوليددة المسددتويات علددي التغييددر شددديد واقتصددادي واجتمدداعي سياسددي سددياق وفددي

 علدي وضدغطه العدالم بقيدادة الغربدي المعسدكر االشدتراكي،وقيام المعسكر انهيار والمحلية،بعد

 وضدعية تحسدين وضدرورة ديمقراطيدة إصدالحات إجدراء بضدرورة وغيرهدا العربية األنظمة

 الدولددة وجدددت االقتصددادية والعولمددة الحددر السددوق لسياسددات الدددول وتبنددي اإلنسددان حقددوق

 المجتمدع فاعليدات مدع حدوار فتح علي أجبرت ضاغط دولي سياسي سياق في نفسها المصرية

 :التالي يحقق األهلية للجمعيات جديد قانون صدور حول األهلية والجمعيات المدني

 صداحبة هدي العموميدة الجمعيدة باعتبار وذلك ,واالتحادات الجمعيات إنشاء ديمقراطية كفالة/أ

 ويحظدر وإدارتهدا، األساسدي نظامهدا ووضدع الجمعيدة سياسات رسم في األصيل االختصاص

 فددي التدددخل سددواء األشددكال، مددن شددكل بددأي فيدده التدددخل أو الحددق هددذا تقييددد اإلدارة جهددة علددي

 . األساسي النظام أو السياسات وضع

 الجمعيددات عمددل لتنظدديم المقتددرح القددانون يكددون وأن والتجددريم، العقدداب فددي التوسددع عدددم/ب

 . والبيروقراطية اإلدارية والعراقيل والمعوقات القيود كافة من خاليا   األهلية
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 األنشدددطة مباشدددرة فدددي الحكوميدددة غيدددر والمنظمدددات والمؤسسدددات الجمعيدددات حدددق إطدددالق/ج

 وذلدك مسدمياتها كاندت مهمدا وتعدددها تنوعهدا علدي الحياة تستلزمها التي والخيرية االجتماعية

 إال وأعضدائها الجمعيدة مؤسسدي فدي خاصدة صفات أو معينة شروط تطلب وعدم حظر، دون

 . للغاية محدود نطاق في

 قيمددة بخصددم وذلددك ,للجمعيددات التبددرع ىعلدد واالعتبدداريين الطبيعيددين األشددخاص تشددجيع/د

 .للضريبة الخاضع الوعاء من التبرعات

 كأصدل قراراتهدا ونفداذ عليهدا، اإلداريدة الهيمندة مدن والحدد ديمقراطية إدارة الجمعيات إدارة/ه

    .ةإداري جهة أية من إجازة أو إذن علي التوقف دون عام

 إال تقييدده يجدوز ال عدام كأصدل أنشدطتها الجمعيدات فيده تباشر الذي اإلقليمي النطاق إطالق/و

 .قضائي وبحكم العامة المصلحة لدواعي

 .األهلية الجمعيات إدارة مجالس في اإلدارة جهة تمثيل تاما   حظرا   يحظر/ز

 مجددالس لعضددوية المرشددحين أسددماء بعددرض األهليددة الجمعيددات إلددزام تامددا   حظددرا   يحظددر/ح

 .الدولة سلطات من سلطة أو جهة أية علي إداراتها

 الجمعيدددات بشدددأن المددددني القدددانون مدددن الملغددداة( 81 – 54 مدددن) المدددواد تكدددون أن البدددد/ط

 . الجديد القانون ومواد ألحكام أساسا الخاصة والمؤسسات

 قانونددا االجتماعيددة الشددئون وزارة أصدددرت العددامين قرابددة اسددتمرت مضددنية مددداوالت وبعددد

 تدم التدي والمبدادئ المعدايير مدن أيدا يتضدمن ال 1999 لسدنة 153 رقم تحت األهلية للجمعيات

 القدانون هدذا يتضدمن لدم واالجتماعات،بل واللقاءات العمل من عامين مدار علي عليها االتفاق

 اإلطدار هدذا فدي وندذكر)الحقوقيدة والجمعيدات األهليدة الجمعيدات أقرتها التي المسودات من أيا

 القانونيدة اإلدارة مدع بالتعداون اإلنسدان حقدوق منظمدات مدن عدد أعدته متكامل قانون مشروع

 هددذا يصددمد ،ولددم(1999-1997 مددن الفتددرة فددي بالقدداهرة األهليددة للجمعيددات اإلقليمددي لإلتحدداد

 دسددتورية بعدددم الدسددتورية المحكمددة قضددت حيددث عددام مددن أكثددر الواقددع أرض علددي القددانون

 جديدد قدانون إلعدداد لجندة وشدكلت الحكدم ذلدك علدى بناء فألغي 1999 لسنة 153 رقم القانون

 رقدم القدانون بسدقوط الحيداة إلدى عداد الدذي القدانون محدل يحدل األهليدة والمؤسسدات للجمعيات

 األهلدي العمدل تكبدل قيدود مدن يمثله بما 1964 لسنة 32 رقم القانون وهو ،1999 لسنة 153

 األمدر. تحقيقهدا إلدى مصدر تسدعى التدي االجتماعية التنمية مسيرة وتعرقل مصر في التطوعي

 الدذي التطدوعي األهلدي العمدل فدي المشداركة عن المواطنين عزوف إلى بالضرورة أدى الذي

 .والصعوبات للمشاكل مثيرا   بالمخاطر محفوفا   1964 لسنة 32 رقم القانون بعودة أصبح

 :2112 لسنة 84 القانون مرحلة/6
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 إنده دسدتوريته،بل بعددم المقضدي1999 لسدنة 153 القدانون من مشوهة نسخة القانون هذا يعد

 القدانون فبينمدا الجمعيدات بحدل الخداص الحكدم القانون،مثدل هدذا مدن وطدأة أشدد أحكاما تضمن

 لدوزير الحدق هدذا بمدنح 84 القدانون األهليدة،قام الجمعيات حل في الحق للمحكمة يعطي 153

 !!!االجتماعية الشئون

 :التالي نجد القانونين بين بسيطة وبمقارنة

  : 153/1999 القانون إصدار بمواد الحالي القانون إصدار مواد بمقارنة: أوال  

 .اإلصدار مواد إجمالي من% 1.3 بنسبة ,( 3 /م) وحيدة مادة استحداث تم

 . %51 بنسبة ,باإلضافة مواد أربع تعديل تم

 . %37.5 بنسبة ,هي كما (84) القانون إلى (153) القانون من مواد ثالث نقلت

 (:153) القانون بمواد الحالي القانون مواد بمقارنة: ثانيا  

 ..%91 بنسبة،(84) القانون ىإل (153) القانون من هي كما مادة 67 نقلت

 .%1.3 بنسبة ،الجديد القانون في واءـاإلي بدور ةـالخاص (54 م) دةـوحي ادةـم دثتـاستح

 . القانون مواد إجمالي من% 9.1بنسبة ،باإلضافة مواد سبع عدلت

 :2112 لسنة 84 رقم القانون علي مالحظاتنا/7

 : أوالا 

 للقدانون تعدديل مجدرد فهدو جديددا قانوندا نعتبدره ال حيدث- القدانون ىعلد أدخلت التي التعديالت

 تغييدر مدن هنداك ولديس ،إجمداال   جوهريدة غيدر ذاتها حد في -دستوريته بعدم المقضي (153)

 القضداء ىإلد اإلداريدة والجهدة الجمعيدات بدين المنازعدات بنظدر االختصداص نقدل ىسدو يذكر

 فدي العدادي القضداء لجهدة ومنحده المشدرع انتزعده والدذي الدسدتوري، األصدل وهو اإلداري،

  .السبب لهذا الدستورية المحكمة ىإل القانون بإحالة القضاة بأحد حدا مما السابق، القانون

 :ثانياا 

 ال تزيدا   يعد 153/1999 انونقال إلغاء ىعل القانون إصدار مواد من السابعة المادة في النص

 وجدوده، لحظدة مدن منعددم قدانون ندهأ أي دسدتوريته، بعددم ىقضد قدد القانون هذا نأل له، محل

 .منشئا   ا  حكم وليس كاشف، حكم الدستوري فالحكم
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 :ثالثاا 

 ىعلد الثانيدة فقرتهدا فدي القدانون مدن السادسدة المدادة فدي النص قلقال تثير التي  اإلضافات من

 األوراق اسدتيفاء بعدم اإلدارية الجهة تتذرع أن يمكن حيث ،مستوفيا   القيد طلب تقديم ضرورة

 . للجمعية االعتبارية الشخصية لثبوت القانون في عليها المنصوص يوما   نـالستي دةـم أخرـفتت

 :رابعاا 

 مجدالس ىإلد نسدبتها يمكدن مخالفدات فدي الخاصدة والمؤسسدات الجمعيدات حدل ىعل اإلصرار 

 مدا مدع ،االجتماعيدة الشئون وزير من إداري بقرار الجمعيات حل ىإل العودة وكذلك إداراتها،

 .الدستور كفلها التي الحرية ىعل اعتداء من الطريقة بهذه الحل يمثله

 :  خامساا 

 مدا وهدو ،القدانون مدن (11) المدادة تفرضها التي والمتعددة المختلفة المحظورات واتساع بقاء

 يصمها قد الذي مراأل ،الدستور من( 55) المادة تحظرها لم الجمعيات من ألنواع حظرا   يمثل

 قددرها مدن الدسدتور ىعلدأ التدي الشخصدية الحريدة ىعلد نا  اعدو ويمثل ،الدستورية عدم بشبهة

  . بها المسا  يجز ولم

 : سادساا 

 ىإلدد منهددا التددرخيص ىإلدد كددوني مددا قددربأ القددانون حددددها التددي بالطريقددة الجمعيددات إشددهار

 الدسدتورية المحكمدة عرفتده كمدا ا  اختياريد أو ا  إراديد سـولي إداريا   ال  ـعم يجعله اـمم ،ارـاإلخط

  .لياالع

 :  سابعاا 

 كدل ىعلد االعتدراض مثدل ،األهليدة الجمعيات قبل متعددة حقوقا   اإلدارية للجهة القانون أعطي

 ىعلدد االعتراض،وللجمعيددة األساسددي النظددام ىعلدد االعتراض،والمؤسسددين جماعددة بعددض أو

 ةالوصداي فدرض قبيدل مدن يعدد ما وهو .لخإ.. .اإلدارة مجلس لعضوية المرشحين كل أو بعض

 .الدستور كفله بحق وتطيح الجمعيات حرية تهدر التي

 الجمعيدات بشدأن 2112 لسدنة 84 القدانون فلسدفة ندوجز أن نستطيع السابق العرض خالل من

 :هما نقطتين في األهلية

 :والوصاية الهيمنة:األولي

 لتقييدد شدامال نهجدا تبندت قدد 1952 يوليدو ثدورة قيدام أعقداب فدي السدلطات أن في لدينا شك ال

 السياسددية النددواحي كافددة علددي قبضددتها مددن وشددددت المدددني المجتمددع وأنمدداط أشددكال كافددة

 وحيدد سياسدي بتشكيل وسمحت السياسية األحزاب مصر،فألغت في واالجتماعية واالقتصادية

 النقابددات فصددارت النقابيددة الحيدداة كبلددت االشددتراكي،كما االتحدداد وهددو توجهاتهددا وينفددذ يتبعهددا
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 القدوانين فأصددرت األهلدي العمدل علدي وهيمنتهدا وصدايتها فرضدت ،كما للدولة تابعة العمالية

 .1964 لسنة 32 القانون االتجاه هذا ومثل األهلية الجمعيات علي يديها لبسط المتعاقبة

 الدولددة أن إال ودوليددا وإقليميددا محليددا المتعاقبددة واالقتصددادية السياسددية النغيددرات مددن وبددالرغم

 فدي المددني المجتمدع ومؤسسات األهلي العمل مقدرات علي المهيمن االتجاه هذا علي حافظت

 هددذا ضددمن جدداء قددد األهليددة الجمعيددات بشددأن 2112 لسددنة 84 القددانون فددإن ثددم مصددر،ومن

 :القانون هذا في اإلدارة جهة دور رصد الصدد هذا في اإلطار،ويكفينا

 االلتددزام علدى وأجبدرهم أساسددي، نظدام وضدع بضددرورة الجمعيدات مؤسسدي القددانون ألدزم فقدد

 تكدوين علدى اإلداريدة الجهدة موافقدة ضدرورة القدانون أشدترط كمدا القدانون، في واردة ببيانات

 فدي حدق اإلداريدة للجهدة القدانون أعطى كما االعتبارية، الشخصية الكتساب كشرط الجمعيات

 مددواد إلدى باإلضدافة الجمعيددات، حدل سدلطة لهددا وأعطدى األهليدة، الجمعيددات إدارة فدي التددخل

 مخدالفتهم حالدة فدي للنشدطاء الحدبس حكم على القانون اشتمل حيث القانون، في الجنائي التأثيم

 .القانون مواد

 :الشكلي أو الديكوري التحسين:الثانية

 حيدث مدن ولديس الشدكل حيدث مدن التحسدين فلسدفة فهي القانون بها أتي التي الثانية الفلسفة أما

 :مثل القانون مواد من كبير عدد في هذا مالحظة ويمكننا المضمون

 :( 6)  مادةال*

 لدذلك المعدد الخداص السدجل فدى للجمعيدة األساسدى النظدام ملخدص بقيدد اإلداريدة الجهة تلتزم 

 مصدددحوبا القيدددد طلدددب بتقدددديم المؤسسدددين جماعدددة ممثدددل قيدددام تددداريخ مدددن يومدددا سدددتين خدددالل

 دون يومددا السددتون مضددت فددإذا ، القددانون هددذا مددن(  5)  المددادة فددى اليهددا المشددار بالمسددتندات

 .  القانون بحكم واقعا القيد اعتبر هإتمام

 هدي القدانون فدي عليها المنصوص المدة هذه أن ،إال عليه اعتراض لدينا كان وإن النص وهذا

 وهدي منهدا الثانيدة الفقدرة فدي وردت كلمدة بسدبب اإلداريدة الجهدة بها تلتزم ال حيث وهمية مدة

 السدتين مددة احتسداب ليبددأ األوراق اسدتيفاء بعددم اإلداريدة الجهدة تدتحجج مسدتوفاة،حيث كلمدة

 تعدود للجمعيدات القدانون يمنحده مدا فدإن للجمعيدة،ومن اإلدارة مدن مراسدلة أيدة تاريخ من يوما

 .ثانية إياها فتسلبه اإلدارية الجهة

 :6/2 مادة*

 قيدام تداريخ مدن يومدا سدتين بمضدى أو القيدد هدذا بدإجراء للجمعية االعتبارية الشخصية وتثبت

 .  أقرب أيهما مستوفيا، القيد طلب بتقديم المؤسسين جماعة ممثل
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 :17 المادة*

 ومدن الطبيعيدين األشدخاص من التبرعات جمع لها ويجوز ، التبرعات تلقى فى الحق للجمعية

 لهدذا التنفيذيدة الالئحدة تحدددة الدذى النحدو علدى اإلداريدة الجهدة بموافقدة االعتباريدة األشخاص

 .  القانون

 شدخص مدن سدواء الخدارج من أموال على تحصل أن جمعية ألية اليجوز األحوال جميع وفى

 ممدا شديئا ترسدل أن وال ، الدداخل فدى يمثلهدا مدن أو أجنبيدة جهدة أو أجنبدى شخص أو مصرى

 كلدة وذلدك االجتماعيدة الشدئون وزيدر مدن بدإذن إال الخدارج فدى منظمات أو أشخاص الى ذكر

 .  والفنية العلمية والمجالت والنشرات الكتب عدا فيما

 الحددق هددذا قيدددت ،ثددم وجمعهددا التبرعددات تلقددي فددي الحددق للجمعيددات المددادة هددذه منحددت      

 يكدون والتدي الخارجيدة والمدنح التمدويالت إن االجتماعيدة،بل الشدئون وزارة موافقة بضرورة

 أن مدن الدرغم علدي الدوزارة بموافقدة تمر أن يجب المصرية الحكومة مع اتفاقية فيها للمانحين

 عبدر اإلدارة لجهدة الجمعيدة إخطدار مجدرد الحالدة هدذه في استلزمت التنفيذية والالئحة القانون

 المزمددع والنشدداط المنحددة وقيمددة وعنوانهددا المانحددة الجهددة اسددم يتضددمن إدارة مجلددس اجتمدداع

 .تنفيذه

 إداريددة قددرارات عبددر-باغتيالدده اإلدارة جهددة قامددت-والشددكلي الددديكوري التحسددين أن بمعنددي

 .2112 لسنة 84 رقم القانون وبنود لنصوص بالمخالفة
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و
أ
 لالفصل ال

هداف
أ
محتوي التفاقية الدولية  مضمون و ا

ن مكافحة الفساد
أ
 بشا

 

 

 

 

  
  

 الــهــدف

المتدربين من اإللمام بمضمون وأهداف ومحتوي   إلي تمكين ويهدف هذا الفصل
 االتفاقية الدولية بشأن مكافحة الفساد.
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 دراسات حالةعنوان النشاط: 
التطبيق العملي علي اتفاقية مكافحة الفساد و دور المجتمع المدني  الهدف

 في الكشف عن قضايا الفساد
 الزمن

     آلية التطبيق

 دقيقة  62
 1مرجعية  –أقالم ماركر  –ورق قالب  –دراسات حالة 

 قسمين الى النشاط هذا ينقسم: النشاط وصف
 

 القسم األول

 
 دقيقة 55

 

  سيقوم المدرب بتقسيم المشاركين الي خمس مجموعات 

  سيتم توزيع دراسات الحالة علي كل مجموعة و عليه ستقوم
الة و مناقشتها ثم االجابة علي لحكل مجموعة بدراسة ا

 اآلتية : األسئلة

 ؟ و القائمين عليه وجه الفساد في هذه الحالةأذكر أ -1

 ما هي الحقوق الموجودة علي المحك في هذه الحالة ؟ -0

 أذكر نوع الدعم الذي يمكن ان يحصل عليه بطل الحالة؟ -0

اذكر خطوات رصد المجتمع المدني لهذه الحالة ، و كيفية  -8
 التصدي لها ؟

 للتصدي لهذا الفساد ؟ما هي التدابير التي تتخذها الدولة  -5

 القسم الثانى 

 
 دقيقة  05

 
  دقائق و  5ستقوم كل مجموعة بعرض نتائج دراسة الحالة في

 ذلك بترشيح أحد أعضاء المجموعة للعرض 
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( 1)الحالة   

 
 قصة سهير الشرقاوي و وزارة الصحة

 في للحسابات العامة بالمراقبة التسويات قسم رئيس تعمل نبيله مواطنة - الشرقاوي عبدالعزيز سهير
بأن الوزارة استلمت أكياس دم  العامة األموال لمباحث رسمي ببالغ تقدمتو ذات يوم  الصحة وزارة

أصدرت وزارة الصحة قرارا بفصل المحاسبة بديوان الوزارة سهير فاسدة من شركة هايدلينا , و عليه 
وذلك بعد انقطاعها عن  ،) أكياس الدم الفاسدة ( ة هايدلينا الشهيرةالشرقاوي ، التي كشفت فضيحة شرك

 .يةى مستشفى الصحة النفسية بالعباسالعمل ورفضها تنفيذ قرار بنقلها إل

وقررت سهير االعتصام و الوزارة ،  جاء قرار الفصل بعد ثالث سنوات من الخالف الدائر بين الموظفة
  ظهرا اعتراضا على قرار فصلها، 0للمرأة من السادسة صباحا حتى يوميا داخل مقر المجلس القومي 

والتي نقلتها من قسم ة ، تى تحصل على حقها من وزارة الصحمؤكدة أن قرار االعتصام سيستمر ح
وأقامت دعوى  ، ورفضت تطبيق النقل المراجعة والحسابات إلى مستشفى الصحة النفسية بالعباسية،

إال أن اللواء أحمد  حصلت على حكم لصالحها،و   تراض على قرار النقل،أمام القضاء اإلداري لالع
فرج المدير اإلداري لوزارة الصحة رفض تنفيذه، وأصّر على تنفيذ قرار النقل الذي أعقبه الفصل بدعوى 

  .االنقطاع عن العمل

 

 

 

 دراسات الحالة
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( 2)الحالة   

 المهندسة منال

الي منطقة  الجيزة بميدان يمتلكه منزل بهدم ترخيصا   لمنحه طلبا الدكتور الصيدلي ) س ( قدم
 حاجة في يكن لم المنزل وألن أدوار، أربعة وارتفاعه مترا   062 مساحته تبلغحي جنوب الجيزة 

 ولم الترخيص، إصدار رفضت فقد ،السيد حسين منالالمهندسة  أجرتها معاينة بعد هدم، إلي
 مقابل في مالية مبالغ عليها عرضت سيدة الصورة في ظهرت حتي أيام بضعة تمر تكد

 في تزيد راحت التي السيدة تصد أن سوي أمامها منال تجد ولم الهدم، ترخيص إصدار
 واالنضباط والجدية بالصرامة المعروفة الشابة، المهندسة عقل يلين أن في أمال   اإلغراءات،

 بعام الهندسة كلية في تخرجها بعد 1١١١ عام الجيزة جنوب حي في بالعمل التحقت أن منذ
 التي للمبادئ صدي سوي - تعبيرها حد علي اإلغراءات هذه من منال موقف يكن لم. واحد

 منال بها تشبعت التي المبادئ هذه كل الثالثة، وأخواتها بداخلها يغرسها أن علي والدها حرص
.. الوسيطة معها جربتها التي اإلغراءات محاوالت لكل تامة يقظة حالة في جعلتها والدها من
 الرقابة أبلغت منال أن غير ثمن، بأي المهندسة ذمة إفساد علي مصرة أنها ظهر التي

 شقة المهندسة بمنح الصيدالني من وعد إلي الرشوة عرض أنهت أن بعد خاصة اإلدارية،
 لن شقة وهي المساحة، كامل وعلي هدمه المطلوب المنزل مكان ستقام التي العمارة في مجهزة
 إلي باإلضافة الحيوية، المنطقة هذه في األرض سعر بحساب جنيه مليوني عن سعرها يقل

 النقود لتسليم المحدد اليوم وفي. اإلزالة قرار توقيعها فور سائلة نقودا   جنيه ألف 85 منحها
 خطوات بعد علي اإلدارية الرقابة كانت األعظم البحر شارع في المهندسين نقابة نادي داخل
 رجال انقض المناسبة اللحظة وفي والصورة، بالصوت تصويره تم الذي اللقاء مكان من قليلة

  والوسيطة الصيدالني علي القبض وألقوا الصغير االجتماع علي الرقابة
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( 3)الحالة   
 حقوق السائـقين

 في مشاركته فبعد يناير، 05 ثورة بعد العام بالشأن االهتمام الجمصي خالد بدأ المصريين آالف ثلم
 وعدد الجمصي بدأ التحرير، اعتصام في يوما عشر الثمانية خالل التغيير حلم من األولى الموجة
 سياسية وتيارات احزاب مع بالتعاون أنفسهم لتنظيم محاوالت في السائقين من زمالؤه من محدود
 نقابة تأسيس مشروع إلى السائقين من النشطة المجموعة انحازت التجارب من شهور وبعد. مختلفة
 تواجه النقابة أن ورغم. عملهم آليات تنظيم في تساعد أن وتحاول السائقين مصالح عن تعبر مستقلة
 األول قويين، إضرابين تنظيم في نجحت أنها إال تأسيسها لمنع العاملة القوى وزارة تضعها إدارية عوائق
 منظومة فساد ضد حملة بتنظيم قامت كما الحالي، العام مطلع خالل والثاني الماضي العام خالل

 يستفيد أن دون طويلة لسنوات عليه سيطر( سابق لواء) للمشروع مدير إقالة عن اسفرت السرفيس
 خاصة لصناديق ويوردها السائقين دخل من ماليين يقتطع الذي المشروع من السائقين أو المجتمع
 للنقل الحكومية النقابة فساد ضد حملة في حاليا خالد وينخرط. عائداتها تذهب أين ممولوها اليعلم
 العام لالتحاد كرئيس المراغي جبالي رئيسها بتعيين مؤخرا اإلخواني العاملة القوى وزير قام والتي البري،
 في عضوا المراغي بتعيين بعدها مرسي محمد الرئيس قام ثم( الرسمي االتحاد) مصر عمال لنقابات
 ال السائقين إن الجمصي ويقول .الحالية الحكومة تقف صف أي في يوضح بما الشورى، مجلس

ن العامة، للنقابة يدفعونها التي االشتراكات مقابل خدمات أي على يحصلون  للضغط تهدف حملته وا 
 حملة لشن للسائقين المستقلة النقابة تخطط كما. العامة النقابة ميزانية إلعالن ورجاله المراغي على
 ملتوية لوسائل تلجأ ثم ترخيصها عند السيارات من إجباريا تأمينا تحصل التي التأمين شركات ضد

 .عليها المؤمن السيارات ألصحاب تعويضات اي دفع من للتهرب بيروقراطية وآليات
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( 4)الحالة   
 اصحاب المعاشات

 الصحفيين نقابة فى شعبىال همؤتمر في  المعاشات أصحاب لنقابات القومى االئتالفيعرض 
 بطرس قانون تطبيق كارثة عن فضال   االجتماعية، التأمينات أموال على العامة الخزانة استيالء
 تفعيله تم وسوف عامين، لمدة تجميده تم الذى 0212 لسنة 105 رقم بالتأمينات الخاص غالى
 .الدولى النقد شروط لسياسات تطبيقا   الماضي يوليو أول فى

 بوسط حرب طلعت ميدان فى الطعام عن واإلضراب بالتصعيد المعاشات، أصحاب وهدد
 األدنى الحد طرح في المتمثلة المعاشات أصحاب لمطالب االستجابة عدم حالة فى ، القاهرة

 السنوات منذ المتأخر االجتماعية والعالوات بالدولة العاملين أجور من% 42 بنسبة للمعاشات
 .الماضية

 خاص تصريح فى ـ المعاشات أصحاب لنقابات القومى االئتالف رئيس ـ فرغلى البدرى وأكد
 التأمينات أموال على باالستيالء قامت المسلمين اإلخوان جماعة حكومة أن ،"الدستور"لـ

 جنيه مليار 622 بنحو تقدر ألموال معدومة ديون وأصبحت سيادية، موارد إلى وحولتها
 .المالية وزارة على وديون المعاشات الصحاب مستحقات هى بالفوائد،

 مساعد ـ معيد محمد المستشار بتعين قامت المسلمين االخوان جماعة أن إلى الفرغلى، وأشار
 التأمينات على والمشرف المالية للرقابة العامة للهيئة نائبا   ـ السابق غالى بطرس المالية وزير
 رقم التأمينات قانون تطبيق فى االستمرار و الدولى البنك لسياسات تنفيذا   والخاصة، العامة
 شركات إلى التأمينات أموال يحول و االغنياء لصالح بالفقراء يطيح الذى 0212 لسنة 105

 من والمطلقة األرملة وحرم االجتماعى، والبعد االجتماعية العدالة يسقط و  تجارية و استثمارية
 .الشعب هذا حق فى الجماعة ترتكبها كارثة بأنه إياه واصفا   المعاش،

 يتم حتى الطعام، عن واإلضراب بالتصعيد يقومون سوف المعاشات أصحاب أن أضاف،
 ورد المتأخرة العالوات وصرف للمعاشات، األدنى الحد صرف منها التى لمطالبهم االستجابة

 المالية وزارة عليها استولت التى التأمينات أموال
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 ( 5)الحالة  
نا يا بالش                              

أ
 يا ا

بدري الترشح لعضوية مجلس الشعب عن دائرة ) ع ( لمدة ثالث دورات متتالية و في اعتاد الحاج 
اثناء انتخابات الدورة الرابعة و حين بدأت االنتخابات و االستعداد بالحمالت االنتخابية و بدأ الحاج 

راء الدايرة ، و من ناحية بدري توزيع اللحوم و النقود و توظيف أبناء الدائرة و توفير الزيت و السكر لفق
اخري ترشح الشاب علي و هو احد الشباب المحبوبين و الخدوم لمجتمعه و منطقته دون اي منصب 
قيادي فهو محاسب في بنك و عضو في جمعية تنموية و خدمية تخدم المنطقة و اقنعوه اهل الدايرة 

في تهديد الشاب علي و ارسال بخوضه االنتخابات و بعد موافقته بدأت الصراعات و بدأ حاج بدري 
رسائل التهديد له و محاولة تخريب الدعاية الخاصة به ، و تشويه صورته و سمعته و سمعة اسرته 
ببعض األكاذيب الال أخالقية و محاولة تلفيق بعض التهم اليه ، و عندها وجد الشاب علي اال مفر من 

 اج بدري و اصبح يواجهه وحيدا االنسحاب و التنازل بعدما وجد كل من حوله يخافون الح
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مادة موزعة عليي ثمانيية  17جاءت اتفاقية األمم المتحدة بشأن مكافحة الفساد في ديباجة و

فصييولو وقبييل قييراءة محتييوي االتفاقييية يوجييد لييدينا عييدد ميين المالحظييات المبدئيييةو يمكيين 

 إجمالها في النقاط التالية:

 أوال:

لم تضع االتفاقية تعريفا محداا للفساد غير أنها حصرت أكثر أنواع وأشكال الفسداد شديوعا فدي 

المجتمعات اإلنسانية، وتركت البداب مفتوحدا أمدام مكافحدة أيدة جدرائم أخدري يمكدن أن تنددرج 

 تحت جرائم الفساد لمكافحته في شتي صوره.

 ة الدولية والذي يقضي بأن الفساد هو:هو تعريف منظمة الشفافي والتعريف الغالب للفساد

 أو لنفسييه ذاتييية خاصيية مصييلحة لتحقيييق العييام المنصييب اسييتخدام سييوء يتضييمن عمييل كييل" 

 ". جماعته

 لتعريدف تبدذل التدي الفقهيدة المحداوالت وسط للفساد تعريف أفضل كان وإن السابق والتعريف

 بالمنصدب الفسداد وألحدق الخداص القطداع في الفساد مالحقة عن قصر أنه أنه إال الظاهرة هذه

 خاصدة مصلحة تحقيق شأنه من  فعل كل ليشمل دائرته من وسع قد كان وإن" الحكومي"العام

 .الوطنية والتشريعات القوانين عليه تنص لم وإن

 ثانيا:

بقراءة نصي المادتين الخامسة والسادسة من اتفاقيدة األمدم المتحددة لمكافحدة الفسداد نجدد أنهمدا 

 لة الطرف في االتفاقية بما يلي:تلزمان الدو

 قيام كل دولة طرف بوضع وتنفيذ أو ترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد. -1

إجددراء تقيدديم دوري للصددكوك القانونيددة والتدددابير اإلداريددة ذات الصددلة لتقريددر مدددي  -2

 كفايتها في مكافحة الفساد ومنعه.

وجدود هيئدة أو هيئدات  -القدانوني وفقا للمبادئ األساسية لنظامهدا-تكفل كل دولة طرف -3

 حسب االقتضاء تتولي منع الفساد.

والمتأمل لهذه اإللتزامات يجد أنها تنبئ عن أحد المبادئ الهامة فدي القدانون الددولي وهدو مبددأ 

فدي  -سمو المعاهدات الدولية وهو مبدأ أقرته الكثيدر مدن المعاهددات الدوليدة ضدمنيا،كما أقرتده

 االتفاقية محل البحث.-دسةالمادتين الخامسة والسا

 مالحظات عامة في محتوي االتفاقية 



 الديل التدريبى / دور الجمعيات االهلية فى مكافحة الفساد       مصريين بال حدود                      

41 
 

، فبموجدب 1969وتؤكد علي هذا المبدأ أيضا اتفاقية فينا بشأن قانون المعاهددات الدوليدة لعدام 

أن تتنصدل مدن التزاماتهدا الدوليدة  – 46حسدب المدادة -هذه االتفاقية ال يجوز ألي دولة طدرف

و عدم تصديقها دسدتوريا الناشئة عن المعاهدات الدولية، بحجة تعارضها مع القانون الداخلي أ

من ذات االتفاقية، والتي ال تجيز ألي دولة طرف أن  27عليها، ويتكرر هذا التأكيد في المادة 

 تتمسك بقانونها الداخلي لعدم تطبيق وتنفيذ االتفاقية الدولية.

ة كما كان لمحكمة العدل الدولية دور ال ينكر في ترسيخ هذا المبدأ في العديد من أحكامها الهام

مثل قرار المحكمة في النزاع الذي ثار بدين هيئدة األمدم المتحددة والواليدات المتحددة األمريكيدة 

والددذي يددنص علددي منددع السددلطات -الموقددع بددين الهيئددة والواليددات المتحدددة-حددول اتفدداق المقددر

األمريكية مدن عرقلدة وصدول ممثلدي الددول األعضداء فدي الهيئدة األمميدة، وكدذلك األشدخاص 

إغدالق  1987المنظمة الدولية إلي مقرها،وقد حاولت الواليات المتحدة في عام  الذين تدعوهم

مكاتدب منظمدة التحريدر الفلسدطينية لددي األمدم المتحددة، اسدتنادا إلدي القدانون األمريكدي بشدأن 

مكافحة اإلرهاب، وتحت زعم رعاية منظمدة التحريدر الفلسدطينية لإلرهداب، غيدر أن محكمدة 

أن:اتفداق المقدر الموقدع بدين كدل مدن هيئدة  1988إبريل من العام  26العدل الدولية قررت في 

هددو معاهدددة دوليددة يجددب علددي  1947األمددم المتحدددة والواليددات المتحدددة األمريكيددة فددي عددام 

الواليدددات المتحددددة االلتدددزام بأحكامهدددا وأن األسدددرة الدوليدددة غيدددر ملزمدددة بالقدددانون األمريكدددي 

 علي القوانين الداخلية.الداخلي، وأن المعاهدات الدولية تسمو 

ويهدف مبدأ سمو المعاهدات الدوليدة علدي القدوانين الداخليدة )الوطنيدة( إلدي تحقيدق االسدتقرار 

في المعامالت الدولية ومنح المعاهدات الدولية قوة خاصة فدي مجدال السياسدة الدوليدة ةاسدتنادا 

ال وهدو مبددأ العقدد شدريعة إلي مبدأ قانوني هدام واسدخ فدي كافدة المددار  القانونيدة والفقهيدة: أ

 المتعاقدين.ومن ثم فال يجوز أن يتنصل أحد أطراف العقد من التزاماته بإرادة منفردة.

 

 ةلإلتفاقي األساسية العناصر  :  

 :التالية العناصر على االتفاقية تشتمل

             :الوقائية التدابير

. الوقائية التدابير بعض سن ذلك قبل يتطلب ولكنه منه، التحقق بعد الفساد ضبط باإلمكان

 العمومي بالقطاعين الوقائية التدابير مختلف على تنص كاملة، فقرة االتفاقية تخصص

 مكافحة هيئات إحداث غرار على وقائية لسياسات نماذج التدابير هذه تتضمن. معا والخاص

 ملزمة األطراف الدول. السياسية واألحزاب االنتخابية الحمالت تمويل شفافية وتعزيز الفساد

 بالفعالية، تتسم آليات العمومية، لخدماتها السليم السير تؤمن آليات إليجاد الجهود بمضاعفة

 .االستحقاق مبدأ على المرتكز والتوظيف الشفافية
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        :التجريم

 كانت إذا ما حال في بالفساد المتعلقة األفعال مختلف لتجريم األطراف الدول االتفاقية تدعو

 الدولة تكون الحاالت، بعض في. الداخلية بقوانينها اإلدانة لمستوى ترقى ال األفعال هذه

 بين القائمة لالختالفات واعتبارا أخرى، حاالت في الخروقات؛ بعض بارتكاب ملزمة

 أبعد تذهب االتفاقية. األفعال بعض بتجريم ملزمة الدول فإن الوطنية، والقوانين التشريعات

 األموال واختال  الرشاوى تسلم غرار على للفساد االبتدائية األشكال لردع آلية تكون أن من

 .الفساد أنواع من نوعين األموال وغسيل النفوذ استعمال اعتبار إلى أيضا بل العمومية،

 

              : الدولي التعاون

 تدابير سن فيها بما الفساد، لمحاربة المستويات جميع على للتعاون مدعوة األعضاء الدول

 ملزمة الحكومات فإن باالتفاقية، عمال. المخالفات مرتكبي ومالحقة التحريات إجراء وقائية،

 االستدالل عناصر ونقل استقصاء عبر خاصة القضائية، للمساعدة خاصة أشكال بتخصيص

 .المخالفات مرتكبي وتسليم

      : الموجودات استرداد

 الموجودات استرداد اعتماد على الدول كل بموجبه اتفقت فقد رئيسية؛ قفزة الشق هذا يشكل

 طريق في السائرة الدول من العديد لدى التعقيد في غاية إشكالية وتلك. باالتفاقية أساسيا مبدأ  

 تدني وحتى بل الوطنية، ثرواتها إضعاف إلى موظفيها وسط الفساد تفشي أدى والتي النمو؛

 والتقدم النهوض من المجتمعات تمكن التي الضرورية الموارد
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يرجى االطالع على الموقع لمعرفة المزيد عن اتفاقية االمم المتحده لمكافحة 

 www.masrien .comالفساد

 

  

 7مرجعية 

 نص اتفاقية مكافحة الفساد
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 الثانيالفصل 
البنيان القانوني المصري القيمة القانونية إلتفاقية مكافحة الفساد و موقعها من 

مام القضاء في مصر حكامها اأ  و مدي امكانية تطبيق اأ

 

 

 

 

  

 

 

 الــهــدف

ـــي القيمـــة القانونيـــة  بنهايـــة هـــذا الفصـــل ســـيكون بمقـــدور المشـــاركين التعـــرف عل
التفاقيــة مكافحـــة الفســاد وموقعهـــا مـــن البنيــان القـــانوني المصــري ومـــدي إمكانيـــة 

 تطبيق أحكامها أمام القضاء في مصر.
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 دعونا نصوتعنوان النشاط: 
 التشارك في وجهات النظر و التفكير في خطوات مكافحة الفساد الهدف
 الزمن 

 آلية التطبيق
 

 دقيقة  02
 كروت الصقة  –( 1شكل رقم جدول التصويت )

 

 قسمين الى النشاط هذا ينقسم: النشاط وصف
 

 القسم األول

 

 دقائق 5
 

 يقوم المدرب برسم الجدول المرفق علي لوح قالب  -1

يوزع علي المشاركين كروت الصقة  ، و علي كل مشارك ان يعطي  -0
 لكل عبارة النسبة المالئمة لقناعاته 

 القسم الثانى 

 
 دقيقة  05

 
يطلب المدرب من المشاركين ان يشرحوا اجاباتهم و ان يقدموا أمثلة  -0

 عليها 
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 الدرجة
حقوقي و أنا أعرف 

 مسئولياتي

أستطيع اإلبالغ عن أي 

قضية فساد مهما كانت 

 الخطورة

القضاء المصري يطبق 

 أحكام االتفاقيات الدولية

711% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

01% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 صفر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ( 1) شكل رقم 
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 :تعريف االتفاقية الدولية 

اتفاق يعقد كتابة بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون  أو المعاهدة الدولية هي: االتفاقية

 الدولي، بقصد إحداث آثار أو أوضاع قانونية معينة تخضع لقواعد القانون الدولي.

وللمعاهدة الدولية جانبان، األول منهما يتصل بالقانون الدولي، والثاني يتعلق بالقانون الوطني 

 ول األطراف في هذه االمعاهدة.أو الداخلي للد

 :مصطلحات هامة 

تطلق عادة على االتفاق الدولي الذي يتناول بالتنظيم القانوني موضوعا  ذات أهمية  معاهدة:

بين  1919يونيه  28خاصة وذات طابع سياسي، مثل معاهدة السالم المنعقدة بفرساي في 

 .1936بين المملكة المتحدة ومصر الدول المتحالفة و ألمانيا، ومعاهدة الصداقة والتحالف

تكون ثنائية بين دولتان ويكون موضوعها وضع معين أو مسألة معينة تهم الدول  اتفاقية:

األطراف بحيث تضع لها االتفاقية تنظيما  أو حال  معينا ، ويكون الهدف منها مجرد خلق 

 .التزامات على عاتق أطرافها بالتطبيق للقواعد األولية القائمة بينهم

تكون متعددة األطراف ويكون موضوعها إنشاء قواعد دولية موضوعية أو  :اتفاقية شارعة

خلق قواعد قانونية وليس مجرد التزامات متقابلة للدول فإن إرادة أطراف االتفاق الدولي 

تكون واحدة وذلك راجع إلى وحدة موضوعها وقيمة القواعد القانونية التي أنشأتها االتفاقية، 

رافها من وراء إبرامها سن قواعد دولية جديدة تنظم العالقات بينهم. والغالب أن ويهدف أط

تكون االتفاقيات الدولية متعددة األطراف أو الجماعية هي اتفاقيات دولية شارعه مثل اتفاقيات 

 حقوق اإلنسان وميثاق األمم المتحدة.

مواثيق الدولية لحقوق اتفاق دولي مرادف الصطالح اتفاقية، ورد مرتين في سياق العهد:

، والعهد الدولي الخاص 1966اإلنسان )العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

 (.1966بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

:إجراء يقوم به المندوبون المفوضون للدول المتعاقدة للتعبير عن ارتضاء الدولة على توقيع

ع يكون إما باألحرف األولى هو إعطاء فرصة للمندوبين الرجوع نصوص االتفاقية. والتوقي

إلى دولهم والتعرف على رغبتها فيما تم االتفاق عليه ، فإن أيدت موقفهم تم التوقيع النهائي ، 

إن رفضت الحكومات اعتماد التوقيع عدل عن التوقيع النهائي . والتوقيع باألحرف األولى ال 

بر المندوبين على التوقيع النهائي، أي أن كل يحتف  بالحرية يعد ملزما  وليس هناك ما يج

 المطلقة في التوقيع النهائي أو االمتناع عنه.

 الطبيعة القانونية لالتفاقية الدولية
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إجراء يقصد به الحصول على إقرارات السلطات المختصة في الدول لالتفاقية التي  :تصديق

ففي  تم التوقيع عليها. وتختلف طبيعة هذه السلطات حسب القانون الدستوري في كل دولة،

مصر والعديد من الدول العربية تحدد هذه السلطات في مجلس الشعب، وفى فرنسا ممثلة في 

رئيس الجمهورية. وبإجراء التصديق تكون الدولة قد قبلت رسميا  باالتفاقية ونفاذها في 

إقليمها. وال يوجد أجل معين إلجراء التصديق قبل انقضائه إال إذا حدد مثل هذا األجل 

 التفاقية.صراحة في ا

إجراء تملك بمقتضاه دولة ليست طرفا  في اتفاقية، أن تعرب عن رغبتها في أن  انضمام:

تصبح طرفا  في هذه االتفاقية، وعلى الدولة أن تراعى في هذه الحالة اإلجراءات المنصوص 

 عليها في االتفاقية بشأن االنضمام إليها.

أو تعديل األثر القانوني ألحكام معينة في يقصد به إعالن من جانب الدولة باستبعاد  تحفظ :

االتفاقية من حيث سريانها على هذه الدولة، أي أن الدولة تطلب استثناء من التطبيق مادة 

معينة في االتفاقية ، والتحف  يكون باالستبعاد أو بالتفسيروالتحف  يكون مقبول إال في 

 الحاالت التالية:

 فاقية.)أ( إذا كان التحف  محظورا  في االت

 )ب( إذا كانت االتفاقية تجيز تحفظات معينة ليس من بينها ذلك التحف .

 )ج( إذا كان التحف  مخالفا  لموضوع االتفاقية أو الغرض منها.

 

 

 

حول القيمة القانونية  -علي المستويين الوطني والدولي–قد يكثر الجدل الفقهي والقانوني 

للمعاهدة أو االتفاقية الدولية، وحول موقعها في البنيان القانوني الوطني وقيمتها التشريعية 

 داخليا وإمكانية تطبيق أحكامها أما القضاء الوطني.

ودون الدخول في تفاصيل فقهية وقانونية ال محل لها اآلن، فقد اقسمت األراء الفقهية 

 تجاهات، هي:والقانونية في هذا الصدد إلي ثالث أراء وا

يري االتجاه األول سمو قواعد القانون الدولي ورتب علي هذا المبدأ علو قيمة  -1

بل ورفع من  -الداخلي-االتفاقية أو المعاهدة الدولية فوق قواعد وأحكام القانون الوطني

 منزلتها فوق منزلة الدستور ذاته في الدول األطراف في المعاهدة أو االتفاقية.

فإنه ال يجوز أن يوجد أي نص أو تشريع داخلي يخالف أحكام االتفاقيات وترتيبا علي ذلك 

 الدولية وإذا وجد فالنص األولي بالتطبيق هو نص أو حكم المعاهدة الدولية.

القيمة القانونية لالتفاقية 

 الدولية
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يري أنصار هذا االتجاه أن المعاهدة أو االتفاقية الدولية يكون لها في التشريعات  -2

القوانين كافة فيما -التشريعات العاديةالوطنية مرتبة الدساتير، ومن ثم فهي تسمو علي 

وال يجوز أن تصدر هذه التشريعات بالمخالفة لأحكام والقواعد التي  -عدا الدستور

تقررت في صلب المعاهدة أو االتفاقية الدولية، وترتيبا علي ذلك فلو صدر القانون او 

ة فإنه يتوجب بطالنه التشريع العادي مخالفا ألحكام وقواعد المعاهدة أو االتفاقية الدولي

 وإلغائه.

أما أنصار االتجاه الثالث فيرون أن االتفاقية أو المعاهدة الدولية ال تجاوز مرتبتها في  -3

مرتبة التشريعات العادية، ومن ثم فهي بمثابة قانون  -الوطني-البنيان القانوني الداخلي

القانوني الوطني داخلي بعد التصديق علي احكامها وتحتل المرتبة الثانية في الهرم 

 بعد الدستور.

أنه القيمة قانونية علي اإلطالق للمعاهدات  -وهو قليل-وختاما لذلك يري بعض الفقه

والمواثيق الدولية إذا قورنت بالتشريعات الداخلية ، وقد آثرنا ترك هذا الرأي لعدم وجاهته 

 القانونية ولعد األخذ به في كافة التشريعات الوطنية في العالم كله.

 :الوضع في مصر 

 في البداية يجب أن نفرق بين اجراءين وطنيين يتعلقان باالتفاقية أو المعاهدة الدولية، وهما:

التوقيع: وهو اجراء تبدي الدولة من خالله موافقتها المبدئية علي االنضمام إلي  -1

تق االتفاقية أو المعاهدة الدولية دون أن ترتب هذه الموافقة أي التزام قانوني علي عا

بمعني اخر تلتزم الدولة بها علي الصعيد الدولي دون أن -الدولة الموقعة علي االتفاقية

 أي أنه بمثابة إجراء خارجي أو دولي.-تلتزم بتطبيق أحكامها علي المستوي الداخلي

التصديق: هو إجراء داخلي تعلن الدولة من خالله موافقتها علي االلتزام بأحكام  -2

بكل ما ورد في  -والتزامها قبل المجتمع الدولي والداخلي-الدوليةونصوص االتفاقية 

 االتفاقية من التزامات.

خاصة من قبل السلطة التشريعية، وعدم االكتفاء -والهدف من التصديق علي االتفاقية الدولية

هو إعطاء الدولة فرصة إلعادة النظر في بنود  -بالتوقيع عليها من قبل السلطة التنفيذية

االتفاقية الدولية قبل االلتزام نهائيا بها، خاصة في المعاهدات التي تتضمن التزامات  وأحكام

هامة قد تستدعي تغيير بعض البني القانونية والتشريعية السائدة في الدولة المصدقة، وكذلك 

إلتاحة الفرصة لعرض المعاهدة الدولية علي ممثلي الشعب في النظم الديمقراطية التي 

 ة السلطة التشريعية علي المعاهدات الدولية قبل اإللتزام بأحكامها.تشترط موافق

 من الدستور المصري والتي تنص علي أنه: 707وبالنظر إلي نص المادة 

"رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسبها من 

 ونشرها وفقا لأوضاع المقررة.البيان.وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها 
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علي أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والمالحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها 

تعديل في أراضي الدولة،أو التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في 

 الموازنة يجب موافقة مجلس الشعب عليها".

أن المشرع المصري قد تبني وجهة نظر االتجاه الثالث  باستقراء هذه النص الواضح نجد

والذي يحصر القيمة القانونية لالتفاقية الدولية في مرتبة القانون العادي، بمعني أن المعاهدة 

الدولية بعد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية تعتبر بمثابة قانون عادي من 

إن صدور قانون الحق عليها يخالف أحكامها يعتبر القوانين والتشريعات النافذة في مصر،بل 

شيئا عاديا وفي مقدور المشرع،وهذا ما عبرت عنه المحكمة الدستورية العليا في أحد 

 أحكامها:

"إن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي أقرته الجمعية العامة لأمم المتحدة في العاشر من 

ن مجرد توصية غير ملزمة،وليست له قيمة ووقعته مصر، ال يعدو أن يكو 1948ديسمبر 

المعاهدات الدولية المصدق عليها، وحتي بالنسبة لهذه المعاهدات فإن صدور قانون بأحكام 

تغايرها ال ينال من دستوريته، ذلك أن المعاهدات ليست لها قيمة الدساتير وقوتها وال تجاوز 

 مرتبتها مرتبة القانون ذاته".

القاضي الدستوري بنصوص المعاهدات الدولية لتفسير النص  ومع ذلك يجوز أن يستعين

 الدستوري، أول لتأكيده، ال لتنفيذه، وهو ما عبرت عنه المحكمة العليا في أحد أحكامها بقولها:

ما  -أحيانا–"إذا كانت االتفاقيات الدولية ال ترقي إلي مرتبة الدساتير، فإن القاضي الدستوري 

 دستوري، أو تأكيده" .يستعين بها لتفسير النص ال

وهذا الذي ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا يعني أن المواثيق الدولية تنقسم من وجهة 

 نظرها إلي قسمين رئيسيين هما:

*اإلعالنات الدولية مثل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان واإلعالن العالمي للمدافعين عن 

ية األدبية، وتعتبر بمثابة توصيات يجوز األخذ بما حقوق اإلنسان وتلك ال تتعدي قيمتها الناح

ورد فيها، كما أن العكس صحيح، وبمعني آخر فليس لمثل هذه اإلعالنات الدولية أية قيمة 

 إلزامية.

*أما االتفاقيات الدولية فهي تتحدد قيمتها القانونية وقوتها اإللزامية حسب النظام القانوني لكل 

وقيمتها في مصر علي نحو ما أسلفنا في مرتبة القانون العادي  بلد علي حدة، وتتحد مكانتها

أي أدني مرتبة من الدستور ويجوز للمشرع أن يصدر قانونا يخالف أحكامها وال ينال ذلك 

من شرعية القانون األخير وال من دستوريته وإن كان ينال من الزام مصر الدولي تجاه 

 كامها.االتفاقية أو المعاهدة التي تمت مخالفة أح

أن  -السابق  من الدستور المصري 151من خالل قراءة نص المادة  -والمعني المقصود

الرئيس هو الذي يبرم المعاهدات الدولية، ويحيلها إلي مدجلس الشعب مشفوعة بما يناسبها 
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علي العلم باالتفاقية ومضمونها ليس  -فقط-من البيان، أي أن دور مجلس الشعب هنا يقتصر

للفقرة الثانية من المادة المذكورة فإنه استثناءا من هذا األصل يتوجب موافقة إال، وطبقا 

 مجلس الشعب علي المعاهدات التي تتعلق بأحد الموضوعات التالية:

الصلح والتحالف ، والتجارة، والمالحة، وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في 

 ة نفقات غير واردة بالموازنة العامة.أراضي الدولة ، أو تلك التي تحمل خزانة الدول

فقد اشترط الدستور في هذه الحاالت موافقة مجلس الشعب علي تلك المعاهدات قبل ابرامها 

 من قبل الرئيس.

ديسمبر  9وبخصوص اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد فقد وقعت عليها مصر في 

في الجريدة الرسمية حتي ، وتراخي إصدارها 2115، وصدقت عليها في فبراير 2113

، وفي كل األحوال فقد استوفت االتفاقية الشروط الشكلية الالزمة اللتزام مصر بها 2117

وبأحكامها وصارت منذ تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية بمثابة قانون داخلي يتوجب علي 

 الكافة تنفيذه واحترام احكامه وبنوده ومواده.

  االتفاقية أمام القضاء:هل يمكن تطبيق أحكام 

من الناحية القانونية النظرية يمكن كما أوضحنا في الجزء السابق،أما من الناحية العملية 

فلم يحدث إال مرتين المرة األولي أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في قضية إضراب 

فالقضاة رغم كونهم عمال السكة الحديد، حيث يعتبر هذا الحكم تاريخيا بكل معان الكلمة 

قضاة محكمة استثنائية إال أنهم ضربوا المثل في كيفية تفهم القانون وكيفية التطبيق الصحيح 

ألحكام المعاهدات الدولية التي صدقت عليها مصر ومن ثم صارت قانونا داخليا واجب 

 التطبيق وذلك في حالة التعارض مع حكم نص قانوني داخلي.

ل السكك الحديدية وخاصة السائقين كانوا قد تضرروا من وملخص الواقعة هو أن عما

أوضاعهم المالية وحاولوا أن يحسنوها عن طريق المفاوضات بين رابطة السائقين وبين 

المسئولين ولما لم يتوصلوا إلي حل فقد أضربوا عن العمل ومن ثم تم القبض عليهم والتحقيق 

 معهم وإحالتهم إلي المحاكمة بتهم:

 همون جميعا : أوال : المت

 عطلوا عمدا  سير قطارات السكك الحديدية على النحو المبين بالتحقيقات.

أضروا عمدا  بأموال ومصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر  عموميينن يوهم موظف

التي يعملون بها بأن عطلوا سير قطارات السكك الحديدية مما ترتب عليه خسائر مالية قيمتها 

 ضرار بمال ركاب تلك القطارات وأصحاب البضائع المنقولة فيها. ألف جنيه واإل 311

 ثانيا : المتهمون من األول للخامس عشر أيضا: 

ر وجه حق على ياستعملوا القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم بغ

االمتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم بأن منعوا عنة حسن عفيفي وسامي زكى السيد 

خرين مبينه أسما هم بالتحقيقات من قيادة قطارات السكك الحديدية المنوط بهم قيادتها وآ

وبلغوا بذلك مقصدهم بأن اشتركوا بطريق التحريض مع باقي المتهمين وآخرين في ارتكاب 
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الجرائم المبينة بالبندين األول والثالث وذلك بأن حرضوهم على االمتناع عمدا  عن قيادة 

 لحديدية وتأدية واجبات وظيفتهم فوقعت الجرائم بناء على هذا التحريض. قطارات السكك ا

 ثالثا : المتهمون من الخامس عشر إلى األخير أيضا: 

بصفتهم موظفين عموميين امتنعوا عمدا  عن تأدية واجبات وظيفتهم بأن امتنعوا عن 

تغلين تحقيق غرض قيادة قطارات السكك الحديدية المنوط بهم قيادتها متفقين على ذلك ومس

مشترك هو الضغط على الحكومة لالستجابة لمطالبهم المالية وكان من شأن ذلك أن يحدث 

 اضطرابا وأضرارا  بمصالح عامة.

وتداولت القضية بجلسات المحكمة حتى أصدر القضاة حكمهم القاضي ببراءة المتهمين 

مجرمة المنسوبة إليهم ولكن ألنه جميعا مما نسب إليهم ال ألنهم لم يقوموا بارتكاب األفعال ال

توجد اتفاقية دولية وقعتها مصر تعتبر أن ما قام به السائقين هو عمل مشروع بل هو حق لهم 

 يستطيعون ممارسته للمطالبة بحقوقهم في أي وقت.

*وألهمية هذا الحكم نأخذ منه األجزاء التي تتحدث عن كيفية تطبيق القاعدة الدولية أمام 

 في مصر : القضاء الوطني

تتعهد )لحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  على أنه ااتفاقية  الثامنة منالمادة  تنص حيث

 االتفاقية الحالية بأن تكفل أ.... ب.... جـ....  فيالدول األطراف 

 .الخ(اإلضراب على أن يمار  طبقا لقوانين القطر المختص ... فيالحق  -د

اإلضراب بمعنى  فيبأن تكفل الحق  تلتزمولة المنضمة لالتفاقية الد إن علىيؤكد وهذا النص 

أنه صار معترفا  به كحق مشروع من حيث المبدأ وال يجوز العصف به كليا  وتحريمه على 

مصادرة كاملة للحق ذاته وما تملكه الدول المنضمة لالتفاقية ال  يعد  فإن ذلك وإالاإلطالق 

المقرر بحيث تنظم التشريعات الداخلية طريقة ممارسة  يعدو أن يكون مجرد تنظيم ذلك الحق

وعدم وضع تنظيم استعمال الحق وبين وضع قيود علي ممارسته، ذلك الحق وهناك فرق بين 

 وإالتنظيم لذلك الحق ال يعنى على اإلطالق العصف به أو تأجيله لحين وضع تلك النظم 

 م لممارسة ذلك الحق. الستطاعت أية دولة التحلل من التزامها بعد وضع تنظي

القضاة هنا يقدمون فهما عميقا للقاعدة القانونية الدولية وأساليب الدول في التحلل منها وهو 

األمر الذي ال يتسق مع التزامات الدول تجاه المجتمع الدولي، كما أنه يؤكد أن عدم مراجعة 

العصف بهذا الحق وإال التشريعات أو تنظيم الحق الوارد في هذه المعاهدة أو تلك ال يعني 

 لصار القانون الدولي مجردا من قيمته.

ويواصل القاضي حكمه التاريخي ليؤكد على كيفية الحكم في القضاء الوطني بموجب نص 

في معاهدة دولية وهو يفسر نص المادة األولي من العهد الدولي للحقوق االقتصادية 

 واالجتماعية :

فقرتها  فيقررته المادة األولى من االتفاقية  الذيدرج وال ينال من هذه النتيجة مبدأ الت)

االتفاقية الحالية أن تقوم  فيالرابعة، فقد نصت تلك الفقرة على أن "تتعهد كل دولة طرف 

منفردة ومن خالل المساعدة والتعاون الدوليين باتخاذ الخطوات، خاصة االقتصادية والفنية، 

أجل التوصل تدريجيا  للتحقيق الكامل للحقوق  ألقصى ما تسمح به مواردها المتوافرة من

ذلك على وجه الخصوص  فياالتفاقية الحالية بكافة الطرق المناسبة بما  فيالمعترف بها 

تحتاج فيها  التيتبنى اإلجراءات التشريعية" ذلك أن نص هذه الفقرة إنما يعالج المجاالت 



 الديل التدريبى / دور الجمعيات االهلية فى مكافحة الفساد       مصريين بال حدود                      

53 
 

الدولة المتعاقدة إلى موارد اقتصادية وافية وغير متوافرة لديها حتى تستطيع أن تحقق 

لمواطنيها الرعاية االقتصادية واالجتماعية والثقافية المطلوبة وذلك تدرجا عن طريق تنمية 

مواردها الذاتية أو بالتعاون مع الدول األخرى وتلقى المساعدات الخارجية وال يمكن اعتبار 

ينصرف إليها النص بحسب مفهومه الظاهر  التياإلضراب من قبيل تلك الحقوق  يفالحق 

 (.ال يجوز االنحراف عنه حيث أنه ال يعتريه غموض يقتضى التفسير أو التأويل والذي

ويواصل القاضي تحليله للعالقة بين القانون الوطني واالتفاقيات الدولية وكيفية إزالة 

 وأي القانونين يكن أجدر بالتطبيق فيقول: التعارض بينهما في حالة وجوده

نص على أنه "إذا ترك ثالثة على األقل من تمن قانون العقوبات  124وحيث أن المادة )

صورة االستقالة أو امتنعوا عمدا  عن  فيالموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو 

تحقيق غرض مشترك  تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه

عوقب كل منهم بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تجاوز سنه وبغرامة ال تزيد على مائة 

 جنيه ...الخ.

االتفاقية الحالية بأن  فيمادتها الثامنة بأن "تتعهد الدول األطراف  فيونصت االتفاقية 

 تكفل.

 قطر المختص".اإلضراب على أن يمار  طبقا لقوانين ال في".....د. الحق 

المتفق عليه بين مجموعة من العاملين  الجماعيولما كان اإلضراب لغة وقانونا  هو االمتناع 

عن العمل لفترة مؤقتة لممارسة الضغط لالستجابة لمطالبهم فإن الواضح من هذين النصين 

وجود تعارض بين التشريع الداخلي واالتفاقية المذكورة مما يتعين بحث أيهما األقدر 

مواجهة  فيتتمتع بها القاعدة االتفاقية الدولية  التيأوال  معرفة القوة  ينبغيبالتطبيق، لذلك 

نفس مرتبة التشريع باعتبار أن كليهما صادر من  فيالقاعدة التشريعية العادية وهل تعتبر 

يع الدولة، أم إنه يجب اعتبار المعاهدة تحمل وزنا  أكبر من التشر فيالسلطة صاحبة السيادة 

المعاهدة  فيالوقت ذاته التزام الدولة قبل الدول األخرى األطراف  فيإذ أنها تتضمن  الداخلي

شريعية إال أن تباألخذ بالقاعدة ال دوليالتزام  أيحين أن الدولة ال يقع عليها  فيبإتباع القاعدة 

تقضى بها  التيلتفضيل القاعدة  الداخليالمجال  فيهذا االعتبار ال يمكن االستناد إليه 

شئ وقيام القضاء  الدوليالمجال  فيالمعاهدة على القاعدة التشريعية، فمسئولية الدولة 

ال يطبق المعاهدة تأسيسا على أن دولته  الوطني فالقاضيبتطبيق المعاهدة شئ أخر  الداخلي

تم  قد التزمت دوليا بتطبيقها بل يطبقها باعتبارها جزءا  من قوانين الدولة الداخلية إذا ما

 استيفا ها للشروط الالزمة لنفاذها داخل اإلقليم. 

 151الفقرة األولى من المادة  فيهذا المعنى فنص السابق  المصريوقد أكد الدستور 

على "رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب البيان 

 وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا لأوضاع المقررة". 

لتجارة الفقرة الثانية من تلك المادة على أن "معاهدات الصلح والتحالف وا فيونص 

تتعلق  التيأراضى الدولة، أو  فييترتب عليها تعديل  التيوالمالحة وجميع المعاهدات 

الموازنة تجب  فيتحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة  التيبحقوق السيادة أو 

 موافقة مجلس الشعب عليها".

وافقة على بشأن الم 1981لسنه  537وباإلطالع على قرار رئيس الجمهورية رقم 

من الجريدة  14العدد  فياالتفاقية الدولية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والمنشور 

يتبين أنه قد نص صراحة على أن الموافقة على  1982من إبريل سنة  8الرسمية المؤرخ 
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ن الدستور م 151االتفاقية الدولية المذكورة قد تم بعد اإلطالع على الفقرة الثانية من المادة 

مما يفيد أنها قد سرت بعد الحصول على موافقة مجلس الشعب بوصفها إحدى المعاهدات 

وجوب  فيتتعلق بحقوق السيادة بما تضعه من قيود على سلطات الدولة تتمثل  التيالدولية 

نطاق األمم المتحدة  فيأقرتها واعترفت بها االتفاقية الدولية الصادرة  التياحترام الحقوق 

 لتطبيق لميثاقها.وبا

من الدستور سالفة الذكر ولما استقر عليه الفقه  151وحيث أنه تطبيقا لنص المادة 

 فيصدرت وفقا لأصول الدستورية المقررة ونشرت  التيوالقضاء فإن المعاهدات الدولية 

الجريدة الرسمية حسب األوضاع المقررة تعد قانونا من قوانين الدولة يتعين على القضاء 

 .تطبيقها باعتبارها كذلك طنيالو

 نص إلي استنادا جميعا المتهمين ببراءة حكمه القاضي أصدر تحليله نهاية وبعد وهكذا

 ونسخها والثقافية واالجتماعية االقتصادية للحقوق الدولي العهد من د فقرة 8 المادة

 من الحقا قانونا بحسبانها وذلك المصري العقوبات قانون من 124 المادة لنص

.الحكم هذا ذلك إلي انتهي كما دولية قانونية قاعدة بحسبانها ال الدولة قوانين  
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و
أ
 لالفصل ال

شكال الفساد التي جرمتها التشريعات المصرية و مدي اتساقها مع  صور و اأ
ثاره و مدفوعياته و دور الرقابة  ،اتفاقية مكافحة الفساد  نواع الفساد و اأ اأ

  الشعبية المدنية

 

 

 

 

 

  
  

 الــهــدف

بنهاية هذا الفصل سيكون بمقدور المشاركين التعرف علي كافة أشكال الفساد و 
 صوره و يكونه علي وعي بكل انواعه و دورهم كرقابة شعبية مدنية 
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 كلمة و تعريفعنوان النشاط: 
 الوصول الي تعريفات مناسبة لصور و اشكال الفساد الهدف
 الزمن 

 آلية التطبيق
 

 دقيقة  02
 العصف الذهني  –كروت صغيرة  –سلة اسئلة 

 

 : النشاط وصف
 

 القسم األول

 

 دقيقة 01
 

يقوم المدرب بتوزيع كروت صغيرة علي المشاركين تحتوي علي كلمة  -1
 و تعريفها منفصلين 

ثم يقوم كل مشارك معه كلمة بالبحث عن تعريفها مع احد  -0
 المشاركين 

 يقوم المدرب بمناقشة المفاهيم التي تم تعريفها مع المشاركين  -0
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 التشريعات المصرية ومكافحة الفساد

 

 جرائم الفساد في قانون العقوبات 

 

 

 
ال شك أنه يوجد في التشريعات المصرية النافذة تشريعات جمة تواجه وتعاقب علي كل 

التي نصت عليها اتفاقية األمم المتحدة بشأن الفساد وسواء كان ذلك في قانون أشكال الفساد 

لسنة  62العقوبات العام أو في بعض القوانين الخاصة مثل قانون الكسب غير المشروع رقم 

وقانون غسل األموال  1998لسنة  89، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 1975

القوانين ذات الصلة والتي تشكل حلقة محكمة لمكافحة وغيرها من  2112لسنة  81رقم 

 وحصار الفساد.

وجرائم الفساد كما هو مستفاد من قانون العقوبات المصري ومن أحكام االتفاقية الدولية 

ال يتصور وقوعها إال من موظف عام، ومن ثم عرفت المحكمة اإلدارية العليا في أحد 

ص الذي يعين بصفة مستقرة غير عارضة للمساهمة أحكامها الموظف العام بقولها:"هو الشخ

في عمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الحكومة المركزية أو السلطات اإلدارية المركزية 

بالطريق المباشر كما أن القانون اإلداري يعرف الموظف العام بأنه:"كل من يقوم بعمل دائم 

 امة بطريق االستغالل المباشر".في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد هيئاتها الع

غير أن التعريف الوارد في قانون العقوبات قد توسع في تعريف الموظف العام امعانا 

من المشرع في احاطة الوظيفة العامة بسياج من النزاهة والحماية التي يجب أن تفترض فيم 

 يقوم بأعباء الوظيفة العامة.

 

 

 

ال شك أن قانون العقوبات المصري قد جرم معظم أفعال الفساد التي وردت في اتفاقية 

 األمم المتحدة ذات الصلة وكان في هذا المضمار سابقا عليها وأهم الصور التي نص عليها:

 ع(.113جريمة الرشوة)م -1

 ع(.115جريمة قبول مكافأة الحقة)م -2

 مكرر/ع(.116جريمة استغالل النفوذ)م -3

 ع(.118اطة في أخذ العطية أو قبولها)مجريمة الوس -4

 ع(.119جريمة عرض الرشوة)م -5

 ع(.112جريمة االختال )م -6

 ع(.113جريمة االستيالء بغير حق)م -7

 ع(.114جريمة طلب أو أخذ غير المستحق وتسمي بجريمة الغدر)م -8

 ع(.115جريمة التربح)م -9

 ع(.116جريمة اإلخالل عمدا بنظام توزيع السلع)م -11
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 مكرر /ع(.116عمدا بمصالح معهود بها إليه)م جريمة إخالل الموظف -11

 ع(.121جريمة المسا  بحسن سير العدالة)م -12

 ع(. 123جريمة عرقلة تنفيذ حكم القانون)م -13

وسوف نقتصر هنا علي تقديم جريمة الرشوة كنموذج لجرائم الفساد التي جرمها 

 المشرع المصري:

 جريمة الرشوة : -اوال

 عريف الرشوة :ت -7

الرشوة في اللغة هي:ما يعطيه الشخص لحاكم أو لغيره ليحكم له أو يحمله علي صنع ما 

يريد، والرشوة هي المصانعة من باب"صنع"، والرشوة هي:ما يعطي لقضاء مصلحة أو ما 

يعطي إلحقاق باطل أو إبطال حق والجمع رشا، و"استرشي"أي طلب رشوة، و"ترشاه" أي 

 عه.   الينه و"راشاه"أي حاباه وصان

 الرشوة في القانون : -2

أجمع كثير من فقهاء القانون علي أن الرشوة هي االتجار بالوظيفة العامة،عن طريق 

الموظف العام أو القائم بأعمال الخدمة والتي يعهد إليه بها للصالح العام وذلك لتحقيق مصلحة 

ف في أدائه لمهام خاصة له وعلي ذلك تتمثل الرشوة في حقيقة األمر في أنها انحراف الموظ

وأعمال وظيفته عن الغرض المستهدف منها وهو تحقيق المصلحة العامة وذلك بغرض 

تحقيق مصلحة أو منفعة شخصية له هي"الكسب غير المشروع"، وعلي الرغم من شيوع هذا 

التعريف وانتشاره إال أن البعض يعقب عليه وبحق بقوله"أن هذا التعريف يركز فقط علي 

 القطاع الحكومي والعام ويستبعد الرشوة داخل القطاع الخاص".الرشوة داخل 

ولكن الواقع غير ذلك في القانون المصري الذي سوي في العقوبة بين جريمة 

المرتشي"الموظف العام" والراشي"أيا كان"موظفا عاما أو خاصا أو غير ذلك"مما يعني أن 

أشكال الفساد الحكومي إن لم  المشرع المصري لم يغفل أن القطاع الخاص متورط في معظم

يكن متورطا فيها كلها كما لم يفرق المشرع المصري في سائر جرائم الرشوة بين الفائدة التي 

 يحصل عليها الجاني لنفسه والفائدة التي يطلبها أو يقبلها لغيره.

( قد جرم رشوة المستخدم 1مكرر ) 116و 116كما أن قانون العقوبات في مواده 

ا في المادة األولي جنحة وفي المادة الثانية جناية،األمر الذي يعني أنه لم يغفل الخاص وجعله

 الرشوة في القطاع الخاص بل تنبه لها مبكرا .

وأخيرا وإذا كان هناك الموظف المرتشي والراشي والوسيط بينهما وكل قد جرم فعله 

المستفيد( وهو شخص القانون المصري فإنه قد يتوافر في جريمة الرشوة أيضا ما يسمى )ب

يعينه المرتشي وقد يساهم هذا المستفيد في الجريمة بفعل من أفعال االشتراك فيعتبر شريكا 

 فيها ويتعين هنا مساءلته عن جريمة خاصة.

 أركان جريمة الرشوة : -3

 أ/الركن المفترض :

اتفق فقهاء القانون علي ركن أولي ومفترض لقيام جريمة الرشوة وهو صفة الموظف 

مكرر معا نجد  113و 113ام الواجب توافرها في الجاني أو المرتشي وبقراءة المادتين الع



 الديل التدريبى / دور الجمعيات االهلية فى مكافحة الفساد       مصريين بال حدود                      

61 
 

أنه:فيما يتعلق باختصاص الموظف يجب التفرقة بين حاالت ثالث:األولي تتمثل في 

االختصاص الحقيقي والثانية تتمثل في االختصاص المزعوم والزعم باالختصاص يتوفر ولو 

يكفي مجرد إبداء الموظف استعداده للقيام بالعمل الذي ال  لم يفصح به الموظف صراحة بل

مكرر من  113يدخل في نطاق اختصاصه، وقد استهدف الشارع من هذا النص "نص المادة 

الرشوة و شمولها  مدلول فيالعابثين عن طريق التوسع  أيديالضرب على  قانون العقوبات"

للحصول من ورائها  الشارع بهم وظيفتهمن يستغل من الموظفين العموميين و الذين ألحقهم 

 الجانيلمساءلة  المزعوم  و يكفى االختصاصعلى فائدة محرمة و لو كان ذلك على أسا  

و  أعمال وظيفته فييطلب الجعل ألدائه يدخل  الذيعلى هذا األسا  أن يزعم أن العمل 

 فيو كل ما يطلب  يةاحتيال بعناصر أو وسائل اقترانه اشتراطالزعم هنا هو مطلق القول دون 

 المجني اعتقاد فيلذلك تأثير  هذا الصدد هو صدور الزعم فعال  من الموظف دون أن يكون

 .المزعوم االختصاصعليه بهذا 

 ب/الركن المادي :

مكرر من قانون  114و 114مكرر و 113و 113بمراجعة نصوص المواد أرقام 

 ة ينحصر في ثالث صور هي:العقوبات المصري نجد أن الركن المادي لجريمة الرشو

 الصورة األولي: أن يطلب الموظف لنفسه أو لغيره عطية أو وعدا بها.

 الصورة الثانية: أن يقبل عطية أو وعدا بها.

 الصورة الثالثة: أن يأخذ الموظف بالفعل عطية .

 أوال /األخذ:

هو الصورة األكثر وقوعا لجريمة الرشوة في الواقع العملي وتتمثل في تقاضي الموظف 

مقابال لقيامه بالعمل المطلوب منه أو المتناعه عن العمل أو لإلخالل بواجبات وظيفته ويطلق 

الفقهاء علي الرشوة في هذه الحالة"الرشوة المعجلة، ويجوز إثبات األخذ بكافة طرق 

لذلك قضي بأنه "فإذا كان الحكم أدان الطاعن بالرشوة ألنه بصفته موظفا اإلثبات،وتطبيقا 

عموميا)كونستابال من رجال الضبط القضائي( قد أخذ مبلغا من النقود من متهم في واقعة 

يباشر ضبطها وتحرير محضرها علي سبيل الرشوة ليؤدي عمال من أعمال وظيفته هو تنفيذ 

مه السيارة المضبوطة وتوجيه إجراءات الضبط في األمر الخاص بإخالء سبيله ولتسلي

 الدعوي إلي غاية مرسومة هذا الحكم ال يكون أخطأ في شيء". 

 ثانيا/ القبول :

والقبول معناه أن يقبل الموظف أو من في حكمه الوعد بالعطية أو المكافأة الذي صدر 

توافرت بقية العناصر  من الراشي فمتى قبل الموظف هذا الوعد كانت الجريمة قد تمت إذا ما

األخرى المكونة لها وذلك بغض النظر عن وفاء الراشي بوعده من عدمه والرشوة هنا هي 

رشوة مؤجلة أي ستتم في المستقبل فالصورة هنا هي مجرد القبول بوعد بعطية ما في 

المستقبل نظير عمل أو امتناع عن عمل في الوقت الحاضر وتطبيقا لذلك قضي بأن "علم 

د بأنهم يدفعون للمتهم أمواال غير واجبة ال يعفيه من المسئولية  بل هو مما تتحقق به الشهو

جريمة الرشوة ما دام العطاء لم يكن إال لحمله علي اإلخالل بواجبات وظيفته"،  وخالصة 

يكفي توافر االتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة على أداء العمل مقابل الجعل القول أن 

ما دام ال يغير من ذلك أن يكون العطاء سابقا  أو معاصرا  أو الحقا  ورشوة لتحقق جريمة ال

العمل كان تنفيذا لهذا االتفاق ويشترط في القبول أن يكون جديا وصادرا من إرادة حرة واعية 
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ومن ثم فال تقع الجريمة إذا تظاهر الموظف بقبول الرشوة ليسهل علي رجال الشرطة القبض 

 علي الراشي .

 /الطلب : ثالثا

يعد الطلب من أخطر صور الركن المادي لجريمة الرشوة لكونه أقصي درجات اإلخالل 

بنزاهة الوظيفة العامة والعبث بها واالتجار فيها للصالح الخاص علي حساب الصالح العام 

ويمكن تعريف الطلب بأنه:قيام الموظف العام الحقيقي أو الفعلي بطلب عطية أو مكافأة أو 

دهما من صاحب الحاجة ويكفي مثل هذا الطلب الصادر عن موظف عام بإرادته وعدا بأح

المنفردة ولو لم يصادف قبوال من الطرف اآلخر لتتحقق جريمة الرشوة وتطبيقا لذلك قضي 

لسنة  69من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم  113 إن جريمة الرشوة طبقا  للمادة بأنه"

قول الحكم بحصول هذا الطلب  فيبمجرد طلبها و  العمومي تقوم فى حق الموظف 1953

 " .حقه ما تتحقق به حكمة معاقبته فىمن جانب المتهم و ثبوت ذلك 

 رابعا/ الفائدة :

وال يكتمل الركن المادي لجريمة الرشوة بتحقق أحد الصور الثالث السابق عرضها بل 

الجريمة ونعني بذلك موضوع  البد أن تتوافر عناصر أخري الكتمال الركن المادي لهذه

الجريمة ذاته"الفائدة أو الوعد بها" فالبد أن تكون هناك فائدة أو وعدا بفائدة ليكتمل البنيان 

 المدن  كما يبين من فييقوم مشايخ الحارات  القانوني للجريمة، وتطبيقا لذلك قضي بأنه :"

المكلفين  أنهم من أيجتمع " شياخات  بخدمات عامة لصالح الم 23مطالعة األورنيك " رقم 

خدمة لأمن  األشخاص المطلوبين لأقسام استحضارو من بين هذه الخدمات  ةبخدمة عام

مكتب اآلداب فإن  العام  فإذا أخذ أحدهم عطية مقابل إحضار أحد األشخاص المطلوبين إلى

عقوبات بشأن اإلخالل  114" كما أن التعبير الوارد بنص المادة عمله هذا يعد رشوة

مدلوله  التشريع عند تعديله مطلقا  من التقييد ليتسع فيجاء جديدا  بواجبات الوظيفة العامة قد 

إلى  يقوم بها الموظف و كل تصرف أو سلوك ينتسب التيكل عبث يمس األعمال  الستيعاب

دائما  أن تجرى  يكفل لها الذي السويجبات أدائها على الوجه هذه األعمال و يعد واجبا  من وا

القيام به يجرى  عن امتناععن واجب من هذه الواجبات أو  انحراففكل  ةعلى سنن قويم

الموظف  تعاطي فإذا النص فيعناه الشارع  الذيعليه وصف اإلخالل بواجبات الوظيفة 

 . للعقابمقابال  على هذا اإلخالل كان فعله رشوة مستوجبة 

وال يشترط في الفائدة أن يأخذها المتهم بل يمكن أن تكون لشخص آخر عينه بنفسه فلم 

لنفسه و الفائدة  الجانييحصل عليها  التيبين الفائدة ة سائر جرائم الرشو فييفرق الشارع 

 .يطلبها أو يقبلها لغيره التي

يلة ما دام من شأن هذه الفائدة وال عبرة بقيمة الفائدة فيستوي أن تكون قيمتها كبيرة أو قل

 أن تدفع الموظف إلي اإلخالل بواجبات وظيفته من أجل الحصول عليها.

 خامسا /مقابل الفائدة"سبب الرشوة":    

فسبب الرشوة أو مقابل الفائدة يعني اتجاه إرادة المرتشي إلي أداء العمل أو االمتناع عنه 

بواجبات وظيفته إلي وقت معين بحيث يكون  أو يخل بواجبات وظيفته أو يتأخر عن القيام

 المستفيد الوحيد من هذا التأخير هو الراشي في مقابل حصوله علي الفائدة أو الوعد بها.

مع مالحظة أن الرشوة تتم بمجرد الطلب أو القبول أو األخذ دون تعلق بتنفيذ المقابل 

فمثال قد يأخذ الموظف الفائدة وقبل قيامه بعمل أو امتناعه عن عمل يتم القبض عليه أو ينكص 
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توافر االتفاق بين عن القيام بما طلب منه وفي الحالتين تكون الجريمة قد وقعت بتمامها ف

 .لتحقق جريمة الرشوة يكفيصاحب المصلحة على أداء العمل مقابل الجعل الموظف و

 ج/الركن المعنوي:

إن البنيان القانوني لجريمة الرشوة يتطلب فضال عن توافر الركن المادي أن يكون هناك 

قصدا جنائيا "ركنا معنويا" ومن المعلوم أن الرشوة من الجرائم العمدية وال يتصور وقوعها 

القصد الجنائي المتطلب أن يتوافر في جريمة الرشوة هو القصد الجنائي العام بغير عمد و

والقصد الجنائي يجب أن يتوافر في كل أطراف جريمة الرشوة بمعني أن يتوفر لدي المرتشي 

والراشي والوسيط فاألول باعتباره الفاعل األصلي والثاني والثالث باعتبارهما شركاء في 

الفقه إلي ضرورة توافر قصد جنائي خاص في جريمة الرشوة  الجريمة وقد ذهب رأي في

 وهو يتمثل في نية االتجار بالوظيفة العامة أو استغاللها.

 والقصد الجنائي العام يتمثل في عنصرين :

 العنصر األول /"العلم": 

حيث يجب أن يعلم الموظف بأن العطية أو المكافأة التي طلبها أو أخذها أو قبلها ليست 

قابل االتجار بوظيفته أو استغاللها والبد أن يعاصر القصد الجنائي بعنصريه الركن إال م

 البنيان القانوني لجريمة الرشوة المادي للجريمة ولو تراخي عنه أو جاء الحقا عليه فال يكتمل 

 العنصر الثاني /"اإلرادة":

ل للعطية أو الجعل وهذا العنصر يتطلب اتجاه إرادة الجاني إلي الطلب أو األخذ أو القبو

أو الوعد بهما أو بأيهما وذلك ألداء عمل أو االمتناع عن عمل أو اإلخالل بواجبات الوظيفة 

وال يتوافر القصد الجنائي إذا كان الموظف قد تظاهر بقبول الرشوة وذلك بقصد ضبط 

العبث الراشي متلبسا بالجريمة حيث أن اتجاه النية إلي هذا الغرض يدل علي انتفاء إرادة 

 بمقتضيات وواجبات الوظيفة العامة .

الرشوة يتوافر بمجرد علم  في الجنائيمن المقرر أن القصد  وقد قضي تطبيقا لذلك بأنه:"

يفعل هذا لقاء القيام بعمل أو  عند طلب أو قبول الموعد أو العطية أو الفائدة أنه المرتشي

بوظيفته أو  التجارهبواجباته و أنه ثمن  عن عمل من أعمال الوظيفة أو لإلخالل االمتناع

أو  االمتناعصاحبت العمل أو  التيالمالبسات  و يستنتج هذا الركن من الظروف و استغاللها

المطعون فيه قد دلل على أن المبل  قدم للطاعن تنفيذا   اإلخالل بواجبات الوظيفة و كان الحكم

 اتخاذترخيص بالبناء و  استخراجمل على للع الشاكيبينه و بين  أنعقد الذيالسابق  لالتفاق

بالوظيفة و يتوافر به  االتجارالمحرر ضده، و هو ما يتحقق به معنى  الالزم نحو اإلنذار

 ".القانون فيكما هو معرف به  الجنائيالقصد 

 عقوبة الرشوة : -4

قرر المشرع المصري لجريمة الرشوة عقوبة أصلية تتمثل في السجن المؤبد، وعقوبتين 

هما الغرامة النسبية والمصادرة فضال عن العقوبات التبعية. المترتبة  نتكميليتين وجوبيتي

العقوبات الخاصة  111و 118و 114و 113علي الحكم بعقوبة جناية، وقد بينت المواد 

تبينان عقوبة جريمة الرشوة في حالتها البسيطة  111و 113بجريمة الرشوة فالمادتين 

جن المؤبد والغرامة التي ال تقل عن ألف جنيه وال تزيد عما أعطى ويتمثل العقاب في الس

 المرتشي أو وعد به فضال عن مصادرة مبل  الرشوة ذاته.
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 فهما حالتين تشدد فيهما العقوبة علي مقارفة جريمة الرشوة: 118و 114أما المادتين 

 الحالة األولي :

د فيها هو للغرامة فقط وليست والتشدي 114وهي الحالة الوارد النص عليها في المادة 

نجد أن الحالة التي "نحن بصدد ها هي  114العقوبة السالبة لحرية وبمطالعة نص المادة 

حالة إذا كان المرتشي قد قصد من وراء استيالئه علي المقابل هو أن يمتنع عن القيام بعمل 

 من أعمال وظيفته أو لكي يخل بواجبات هذه الوظيفة .

 :الحالة الثانية 

عقوبات والتي تفترض أن الغرض من  118وهي الحالة الوارد النص عليها في المادة 

الرشوة هو ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من عقوبة الرشوة وفي هذه الحالة 

تطبق العقوبة األشد وال أشد من العقوبة المقررة لجريمة الرشوة إال عقوبة اإلعدام ومثال هذه 

إذا قرر  رائم االعتداء علي أمن الدولة من جهة الخارج وتطبيقا لذلك قضي بأنه :"الجرائم :ج

 أنتزعهاباألوراق المنوط به حفظها بسبب وظيفته بأن  حق المتهم عبثه فيالحكم أنه متى ثبت 

إخالله بواجبات هذه الوظيفة و متى كان مأجورا لفعل ذلك من  من مكانها فإن ذلك يثبت عليه

 ".فرضته له يكون مرتشيا   شهرييقبله و يحصل عليه من مرتب  لبريطانية بماالمخابرات ا

 الرشوة بين االتفاقية الدولية والتشريع الوطني: -0

 من االتفاقية نجد أنه يجري علي النحو التالي: 15بمطالعة نص المادة 

لتالية تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخري لتجريم األفعال ا

 عندما ترتكب عمدا:

أ/ وعد موظف عمومي بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها بشكل مباشر 

أو غير مباشر سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر لكي يقوم هذا 

 الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدي أداء واجباته الرسمية.

عمومي أو قبوله، بشكل مباشر أو غير مباشر مزية غير مستحقة، ب/ التما  موظف 

سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر لكي يقوم هذا الموظف بفعل ما أو 

 يمتنع عن القيام بفعل ما لدي أداء واجباته الرسمية.

ة هو ذات وواضح من هذا النص أن البناء القانوني لجريمة الرشوة في االتفاقية الدولي

البناء القانوني للجريمة في التشريع المصري مع مراعاة أن المشرع المصري قد توسع كثيرا 

 في مفهوم الرشوة وتعداد الجرائم الملحقة بها والعقاب عليها وهو ما لم تفعله االتفاقية الدولية.
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ه ومتداخله ومترابطه ولم يعد الفساد انواعه كثيره ومتشعبتوجد تعريفات عديده للفساد الن 

 اد هي :سه اصبح قضيه دوليه وابرز تعريفات الفقضيه محليه ولكن

إساءة استخدام السلطة لتحقيق مآرب نفعية مادية خاصة بطريقة غير »يعّرف الفساد بأنه 

ني على مشروعة ودون وجه حّق، أي استخدام المنصب الحكومي إلضفاء غطاء قانو

بأنه إساءة استعمال األدوار أو الموارد العامة  او  ممارسات مشبوهة ولتحقيق مكاسب خاّصة

للفائدة الخاصة، مع اإلضافة الفورية بأن "العامة" و"الخاصة" و"الفائدة"، وقبل ذلك "إساءة" 

أمور قد تثير خالفا كبيرا. وهذا التعريف ال يضع حدودا واضحة، ولكنه يبرز األبعاد 

السياسية، باإلضافة إلى األخالقية لهذا المفهوم كما يظهر في الممارسة. وسوف يثير الفساد 

 دائما أسئلة حول ما إذا وكيف تتم مساءلة األشخاص أصحاب النفوذ.

في القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع األهلي  -سوء استغالل السلطة وبعرف ايضا بانه 

افع خاصة أو اإلضرار بمصالح الدولة والمجتمع بطرق غير المكلف بها الفرد لتحقيق من -

لسلطة السياسية وإدارتها لشئون لة تالحكـــم عبر  ممارسوهو تعريف يشمل نظام  مشروعة

يشمل مؤسسات الدولة كما  المجتمع وموارده وتوجيه تطوره االقتصادي واالجتماعي، 

افة إلى منظمات المجتمع المدني الدستورية من سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية باإلض

 والقطاع الخاص.

يعرف الفساد على أنه )قبول صاحب السلطان ماال  أو هدية ذات قيمة مالية )رشوة( مقابل و

أداء عمل هو ملزم بأدائه رسميا  بالمجان أو ممنوع من أدائه رسميا ، أو هو قيام الموظف 

وعة يشتّم منها رائحة استغالل المنصب الرسمي بممارسة سلطاته التقديرية بطريقة غير مشر

 لحة الشخصية على المصلحة العامةاإلداري أو سوء استخدام السلطة الرسمية وترجيح المص

الشفافية الدولية تعّرف )الفساد( على أنه: )سوء استخدام السلطة العامة منظمه  في حين أن 

 هي ثقة عامة(لربح أو منفعة خاصة(أو أنه: )عمل ضد الوظيفة العامة التي 

 .الخاص للكسب العامة الوظيفة استعمال اساءة» بأنه الفساد فيعرف الدولي البنك اما

 الطويلة األيدي عالقة: )فيه يرى الذي( للفساد) الخاص مفهومه الدولي النقد لصندوقو

 عالقة ذات لمجموعة أو واحد، لشخص السلوك، هذا من الفوائد باستنتاج تهدف التي المتعمدة

 (األفراد من

  

 اثاره-مدفوعياته  –انواع الفساد 
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  اختلف الخبراء ايضا علي تقسيم انواع الفساد منهم من قسمها كمي ومنهم من

 سب الكيفيه حقسمها نوعي ومنهم من قسمها 

 واولي التقسيمات من الناحيه الكميه هي * 

: ويشمل قطاع الموظفين العموميين الصغار بحيث يتطلب إنجاز أية الفساد الصغير. 1

 معاملة مهما كانت صغيرة تقديم رشوة للموظف المسؤول 

: و: يقوم به كبار المسؤولين ويتعلق بقضايا اكبر من مجرد معامالت إدارية الفساد الكبير. 2

عموالت صفقات يومية، كما يهدف إلى تحقيق مكاسب اكبر من مجرد رشوة صغيرة مثل 

السالح والتوكيالت التجارية للشركات متعددة الجنسية وهو الذي ينفذ إلى أعلى المستويات 

 الحكومية

 اما التقسيم الثاني وهو االنسب وهو التقسيم النوعي وبنقسم الي التالي* 

لتي وهو الفساد الذي يتعلق بمجمل االنحرافات السياسية والمخالفات ا لفساد السياسي:ااوال: 

تصدر من قبل السياسيين والنخب السياسية للقواعد واألحكام التي تنظم العمل السياسي في 

 الدولة. 

يشكل الفساد السياسي قمة الهرم مابين أنماط الفساد األخرى وحاز هذا النوع اهتماما  كبيرا  

 من الكثير من المفكرين. وعرف بعض المفكرين الفساد السياسي بانه.

))إن الفساد السياسي هو المرادف للقوة التعسفية )أي بمعنى استعمال القوة لتحقيق غرض  

 Abuseيختلف عن الغرض الذي على أساسه تم منح هذه القوة( التي  يطلق عليها مصطلح )

of Power والصفة المميزة لهذا هي ممارسة السلطة الرسمية تحت ستار المشروعية )

بالمشروعية والتطابق مع القانون( إال أن الغرض من هذه الممارسة  القانونية، )أي التظاهر

ليس هو تحقيق ما تنص عليه القوانين أي المصلحة العامة وإنما تحقيق المصلحة الخاصة 

 ( في بحثه )سوسيولوجيا الفساد(  (.H.A.Braszللقائم بهذه الممارسة(() )

 فيما يرى صموئيل هنتغتون   

 دى غياب المؤسساتية السياسية الفاعلة"."إنه الوسيلة لقيا  م

أي أ نه عرف الفساد من خالل وجود المؤسسات السياسية أو عدمها أي أنه ربط بين التنمية 

 .السياسية والفساد

 في حين يعرفه ا.د/ جالل عبد هللا معوض: ـ 

واء كان )إنه السلوك القائم على االنحراف عن الواجبات الرسمية المرتبطة بالمنصب العام، س

شغل هذا المنصب يتم باالنتخاب أو بالتعيين في سبيل تحقيق مصلحة خاصة، سواء أكانت 

هذه المصلحة شخصية مباشرة تتعلق بشاغل المنصب أو عائلية أو طائفية أو قبلية، وسواء 
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أكانت هذه المصلحة تتعلق بمكاسب مادية أو غير مادية، وذلك من خالل استخدام إجراءات 

 ء إلى تعامالت تخالف الشرعية القانونية(أو االلتجا

 م هذا النوع الي عدة اقسام وهيسيقوتم ت

 ـ فساد القمة  1

فيه من بين صور الفساد السياسي، النه يشكل السبب  األساسي  للحديثيعد هذا الفساد األجدر 

 لفساد المستويات الدنيا منها، وتجعل آثاره من أخطراثار  أنواع الفساداالخري وترجع

خطورته إلى ارتباطه بقمة الهرم السياسي في كثير من أشكال النظم السياسية لذلك يوصف 

 استشراء هذا النمط بأنه )الفساد الكثيف للقمة( 

  الفساد المؤسسي : -2

ويرجع سبب هذا النوع من الفساد إلى هشاشة وضعف مؤسسات الدولة ، وإلى غياب القواعد 

والنظم التي تحكم األعمال والمشروعات العامة "فالمسئولين الحكوميين عادة ما يتجاهلون 

ويتحايلون على القوانين واللوائح ، أو ثمة عدم اتفاق بشأن تطبيق السياسات والقوانين ، 

أن موظفي الحكومة يدخلون في اتفاقات مشبوهة وسِّرية مع رجال السياسة أضف إلى ذلك 

 وذوي النفوذ لتحقيق مآرب خاصة 

ا في دور الدولة ، في تلك البيئة الفاسدة ، وبرز نمط ما يطلق  وهذا النوع يخلق تحوال مهم 

ئض عليه : "الدولة القرصان، حيث "يصبح جهاز الدولة نفسه مؤسسة للفساد ، ونهب الفا

 االقتصادي لصالح حفنة صغيرة من المنتفعين 

 قسم إلى خمسة أقسام وهي:يو هذا النمط من الفساد 

" ، حيث يصبح الحصول على "ثقة الحاكم" هو المعيار األساسي لتولي فساد الوزارة"-ا

ا إلى التقرب من شخص الحاكم بشتى  منصب الوزارة ، ومن ثم فإن الوزراء "يسعون دائم 

ن جهة أخرى ، فإن شعورهم بعدم األمان ، والقلق على إمكانية االستمرار في الطرق ، وم

السلطة ، يدفعهم إلى العمل على تحقيق مصالحهم الشخصية ، واالستفادة من المنصب 

 بأقصى قدر ممكن !" ، 

ا ما يستغل أعضاء البرلمان نفوذهم فساد البرلمانأما الثاني ، فهو "-ب " "حيث كثير 

القيام بأعمال غير مشروعة ، مثل التهريب ، وعقد صفقات مريبة بما يعود وحصانتهم في 

عليهم بأموال طائلة" ، ومن ثم ، "فليس بمستغرب إذن أن يسعى هؤالء األعضاء إلى 

الحصول على مقعد في البرلمان بأي ثمن سواء من خالل شراء أصوات الناخبين ، أو تزوير 

، حتى يضمنوا تأييد الحزب الحاكم أو المسيطر في االنتخابات ، أو تملق مسئولي الحزب 

 االنتخابات 
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" : فالحزب في هذه الدول مجرد "تجمع شخصي يدور حول الفساد الحزبيوالثالث هو : "-ج

ولذا أعتُبر الحزب  –الذي عادة  ما يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة الحزب الحاكم   –الحاكم 

لق" ، وأصبحت مجرد عضوية الحزب الحاكم "أداة لتكريس نمط الحكم الشخصي المط

ا من التمييز بين الجماهير "تتيح لصاحبها" الحصول على مزايا مادية ومكاسب  "نوع 

 شخصية هائلة" ، ويسمى نمط انتشار الفساد الحزبي بنموذج "القائد واألتباع 

عديده ومنها   ": مع أن الدساتير في دولفساد السلطة القضائيةأما القسم الرابع فهو : "-د

الدول العربيه نصت على مبدأ "استقالل القضاء" اال ان، "الواقع العملي يؤكد خضوع 

القضاء لسيطرة رئيس الدولة والحزب الحاكم" ، ويُعِّرض النظام القضاة إلى "مواقف 

ومغريات عدة" تؤثر على نزاهتهم وحياديتهم ، األمر الذي يؤدي إلى "غياب العدالة" .. 

لسعي المتواصل لهذه النظم من أجل "تقليص اختصاصات السلطة القضائية من فضال  عن ا

 خالل نقلها للمحاكم الخاصة التي يتم إنشائها لتتولى المسائل المتعلقة بأمن الدولة والنظام 

العام" وهو ما حول القضاء إلى مؤسسة شديدة الفساد ، وأصبح القضاء يمار  مهمة جديدة 

 ة لجمع األموال وتحقيق المنافع المادية!!" ، بعد أن تحول إلى "مؤسس

 والقسم الخامس واألخير : -ه

ا من فساد المؤسسة العسكرية" " "الممارسة الواقعية أثبتت أن النظم العسكرية ليست أقل فساد 

ويضاف إلى ذلك قدرة المؤسسة العسكرية امتالكها لـ "وسائل القهر المادي " ،  النظم المدنية

تعويض انحسار التأييد الشعبي للنظم )الوطنية( الحاكمة ، حيث أصبحت هذه  التي تيسر لها

"تعتمد في وجودها واستمرارها في السلطة على  –بعد انكشاف فسادها وعجزها  –النظم 

بحكم احتكارها لهذه األدوات  –أجهزة القمع المملوكة لها ، وهو ما أعطى المؤسسة العسكرية 

 هذا الوضع المتميز"  –

راوح فساد المؤسسات العسكرية ما بين "حصول ضابط مرور على رشوة من سائق ويت

شاحنة ، وبين تورط بعض كبار الضباط في الجيش في عقد صفقات أسلحة والحصول على 

 عموالت ضخمة" 

ويالح  الباحث أن "قوات الشرطة أكثر حظ ا في الحصول على رشاوي ، والدخول في 

ا إلى ا لجيش ، ويعود ذلك إلى "احتكاكها المباشر بالجماهير" ، وحيث ممارسات فاسدة" قياس 

سواء العاديون منهم أم أولئك الذين يعملون بشكل يتجاوز اللوائح والقوانين  –يُضطر األفراد 

لدفع إتاوات متنوعة  –)كالمقامرين والداعرات وأصحاب الحانات والمالهي الليلية .. إلخ( 

 النتقامهم.  عرضلتجنب بطش ممثلي النظام أو الت

 الفساد اإلداري :ثانيا

مدى التاريخ، لما عرفته األجيال علي يعد الفساد اإلداري واحدا  من أهم أنماط ظاهرة الفساد 

قدماء الصينيين والمصريين، فكانت جل نصائح ال)مثال (  هالتي خلت منذ األزل عنه، عرف
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أن يتحلى بها شاغل الوظيفة  حكماء هذه البلدان تتعلق بالصفات والسلوكيات التي يجب

 العامة، تجنبا  لما قد يظهر من بوادر تساعد على نمو هذا النمط من الفساد.

ومنذ ذلك العمق التاريخي وحتى يومنا الحاضر استمرت الدراسات تقدم النصيحة تلو 

النصيحة الجتناب أسلوب الفساد هذا الذي يعد مرضا  خطيرا  يهدد الكيان اإلداري 

 السياسي للدول واالقتصادي و

 الفساد اإلداري يكمن في أداء الوظيفة العامة وممارسها )الموظف العام(

 يعرف على أنه: و

))كل من يعمل في خدمة إحدى المنظمات العامة بصفة مستمرة ودائمة ووفق ما تمليه أحكام 

 نحو الرضاء العام تأسيسها ولوائحها مستهدفا  تحقيق مصالح هذه المنظمة وأهدافها. سعيا  

عليه، فإن تصرف الموظف العام داخل هذه المنظمة طبقا  للتعريف أعاله يعد سلوكا  أخالقيا ( 

طالما طابَق التطبيُق التعريَف، أما إذا لم يطابق السلوُك التعريَف فإن ذلك التصرف يعد سلوكا  

 ال أخالقيا  للموظف العام 

 ويعرف  الفساد االداري على أنه: 

)سلوك الموظف العام المخالف للواجب الرسمي بسبب  المصلحة الشخصية)مثل العائلة، 

القرابة، الصداقة( أو االستفادة المادية، أو استغالل المركز ومخالفة التعليمات لغرض 

ممارسة النفوذ والتأثير الشخصي والذي يدفع هذا السلوك إلى استعمال الرشوة لمنع عدالة أو 

ين في مركز محترم وكذلك يشمل سوء استخدام المال العام مثل موضوعية شخص مع

 التوزيع غير القانوني للموارد من أجل االستفادة الخاصة(، 

لفساد اإلداري على أنه: )تصرف الموظف العام الذي يستخدم المنصب ل وبوجد تعريف

رورة على العمومي لتقنين مكاسب خاصة ويشمل ذلك الرشوة واالبتزاز وهما ينطويان بالض

مشاركة طرفين في األقل، كما يشمل أيضا  أنواعا  أخرى من ارتكاب األعمال   المحظورة 

الذي يستطيع المسؤول العمومي القيام بها بمفرده ومن بينها االحتيال واالختال (. و الفساد 

لفات اإلداري يتعلق بمظاهر الفسادواالنحرافات اإلدارية والوظيفية أو التنظيمات وتلك المخا

الموظف العام أثناء تأديته لمهام وظيفته في منظمة التشريعات  التي تصدر عن

 والقوانينوالضوابط ومنظومة القيم الفردية.

 :االقتصاديو الفسادالمالي  ثالثا

 العمل سير تنظم الماليةالتي واألحكام القواعد ومخالفة المالية االنحرافات بمجمل ويتمثل 

  الفساد و. المالية الرقابة بأجهزة الخاصة التعليمات ومخالفة ومؤسساتها الدولة في المالي

 وحماية لتقوية الوظيفي للمركز المنظم واالستغالل االستخدام على يقوم  المنظم، المالي

 مخالفة اقتصادية قرارات اتخاذ إلى يؤدي  كما. الرسمي الموقع لشاغل الخاصة  المصالح
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 بقبول بعرف كما.الحياة مظاهر كل الفوضى تسود وبذلك الفعلي الواقع لمتطلبات

 بمعنى) مجحفة بشروط الصفقة إتمامه في سعيه لقاء ما عقدا   إبرامه عند فائدة المفاوض

 الطرف مصلحة يراعي وال اآلخر إلى فينحاز عام حق على مؤتمنا   بَعّده   أمانته يخون أنه

  العمولةب  المعروفه يمثله الذي

 : االجتماعي الفساد او الفساد األخالقي رابعا :

 هوالمتمثل بمجمل االنحرافات األخالقية والسلوكية المتعلقة بسلوك الفرد الشخصي

. األبيض الرقيق تجارة شبكات بروز.  األخالقية الدول مسؤولي كبار فضائح مثلوتصرفاته.

 األفعال هذه تأخذ ما وغالبا  (. األطفال تجارة)و أخالقية الال األعمال في األطفال استغالل

 بالمخدرات المتاجرة مثل المشروعة غير والخدمات بالسلع االتجار هما أساسيين مظهرين

 حدود ضمن األجنبية بالعمالت والمتاجرة األبيض الرقيق وشبكات والدعارة البغاء وأنشطة

 من االستفادة بغية ضعيفا   منها العرض يكون حين في بكثرة المطلوبة بالسلع واالتجار الدولة،

 الحقا   بذلك والتحكم أسعارها زيادة

ولقد دلت  اما التقسم الثالث التواع الفساد فقد تم تقسيمه حسب نظام الحكم في البالد*

الدراسات في مجال الفساد أن مستويات الفساد تختلف باختالف النظم السياسية واالقتصادية 

لنظام الشمولي وهيمنة الدولة على النشاط االقتصادي بين بلدان العالم, فالبلدان التي تتبنى ا

 تواجه مستوى مرتفعا  من الفساد ويطال كبار المسؤولين الحكوميين ويسمى بالفساد األسود

وهو الفساد الذي ينتج عنه مخاطر وأضرار كبيرة على الدولة والمجتمع والذي يتعلق بسوء  

استعمال السلطة من قمة الهرم الحكومي من أجل منافع خاصة ويتمثل في عقد الصفقات 

 التجارية الكبيرة في إطار العالقات الدولية. 

 ويوجد نوع من الفساد الذي يسمى بالفساد األبيض

الذي قد يعد مقبوال  بين اغلب أفراد المجتمع ويتمثل بممارسات غير قانونية لكنها تظهر على  

السطح كواقع مقبول من قبل المجتمع. كظاهرة التهرب من الضريبة, وعدم دفع حقوق الدولة 

إال أنها تعكــس تأثيرات أدائيه على الهيكل االقتصادي, ويسمى أيضا  بالفســاد ذو المستوى 

منخفـــض  ويشمل أيضا  ممارسات الفساد الروتينية من غالبية صغار موظفي الدولة ال

 )كتقديم الرشاوى بمبال  صغيرة ( لتسهيل إنجاز معامـالت رسمية وهو الفساد غير المنظــم 

 أما النوع اآلخر من الفساد يسمى بالفساد الرمادي 

دى بعض الشرائح االجتماعية وهو نوع من الفساد الذي يمثل ممارسات فساد مقبول ل 

المستفيدة منه, ومرفوضة من قبل شرائح أخرى, وتكون بواعث هذا الفساد عوامل متداخلة 

 سوبية, والوساطةحماعية مثال  حالة المحاباة, والماقتصادية واجت
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 والتقسيم الرابع للفساد فينقسم الي فساد داخلي وفساد خارجي *

وهو ما تفرضه االوضاع الداخليه علي الشعب من خضوعه لعليات فساد  والفساد الداخلي

خاصه وان جميع هذه االنواع تختلط وهي ظروف خليط من االنواع السابقه من انواع الفساد 

 بعضها البعض ويصبح الفساد نمط يومي للنا  وهو منتشر بين دولنا بصوره كبيره 

 الفساد الخارجيوالنوع الثاني وهو 

اد العابر للحدود ومصدره شركات متعددة الجنسيات ومنظمات دولية حكومية وغير وهوالفس

 حكومية.

وتمار  العديد من الشركات العالمية الكبرى التي تمتد عبر الحدود العديد من السلوكيات 

التي تشكل صورا للفساد الخارجي كاللجوء للضغط على الحكومات من اجل فتح األسواق 

ل الحصول على عقود امتياز الستغالل الموارد الطبيعية أو إقامة البنى لمنتجاتها أو من اج

التحتية، كما قد تلجأ إلى أساليب الرشوة للمسؤولين في المناصب العامة لضمان الحصول 

 على هذه االمتيازات، أو لتصريف بضائع فاسدة أو غير مطابقة للمواصفات.

 

 

 

  يختلف فهو ودقيق كامل بشكل المظاهر هذه حصر يمكن وال الفساد وصور مظاهر تتعدد

 أو جماعة أو  فرد يمارسه فقد لتحقيقها، يسعى التي المصلحة أو تمارسه التي الجهة باختالف

 سياسي مكسب أو مادية منفعة لتحقيق يهدف وقد أهلية، أو رسمية مؤسسة أو خاصة مؤسسة

 مع تنسيق ودون شخصية بمبادرة الفرد يمارسه فردي الفساد يكون وقد. اجتماعي مكسب أو

 أنواع اخطر ذلك ويشكل ومنسق، منظم بشكل مجموعة تمارسه وقد اخرى، جهات أو أفراد

 .واجتماعيا واقتصاديا سياسيا المجتمع بنيان كافة في يتغلغل فهو الفساد

 الي تحتاج لكنها مرات عدة الساعه مدار وعلي يوميا نراها عاديه وصور اشكال وللفساد

 :هي الفساد اشكال وابرز هرفها ان وعلينا منا دقيق حصر

 الرشوةأوال : 

 يتعلق قرار أو فعل على التأثير هو الرشوة جوهر إن شيوعا،  الفساد أشكال أكثر من هي 

 وبعد لها، يعرض شخص من أو لها يسعى شخص من إما الرشوة تنشأ. المستفيد أو بالمستلم

 أن يمكن والثمن مرغوبة، نتائج على الحصول هو الرشوة من الهدف إن. بالدفع يقوم ذلك

 حتى أو ممتع لقاء أو حساسة معلومات أو شركة في كأسهم قيمة ذو شئ وأي نقود شكل يأخذ

 . ثالث، شخص خالل من أو مباشرة بصورة دفعت سواء األشياء، هذه من بأي وعود

 الفساد شكال وصور أ
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الذي يعطي الرشوة و الذي يأخذها. وقد تمتد ثقافة لحدوث الرشوة يحتاج األمر لطرفين: و

الفساد في بعض البلدان لتشمل كل نواحي الحياة، ما يجعل من الصعب الحفاظ على أي تجارة 

 قيمة ذات أشياء – انتشارا الفساد ممارسات أكثر الرشوة تعدّ و من دون اللجوء إلى الرشى.

 ويرتبط. بعمل القيام عدم أو عمل أو قرار اتخاذ مقابل مسؤول إلى خاص طرف من تقّدم

 العديد هناك ولكن. هدايا تقديم أو مبل  بدفع المسؤولون فيه يطالب الذي االبتزاز مباشرة بذلك

 يكون وقد. المسؤولين قبل من والتامة الصريحة السرقة ذلك في بما األخرى، التنوعات من

 .القانونية النشاطات عن الفساد نشاطات تمييز أحيانا الصعب من

 والمحسوبية المحاباة : ثانياا 

 أو عائلة أو حزب مثل الشخص لها ينتمي جهة أو فرد لصالح أعمال تنفيذ أي: المحسوبية -

 .لها مستحقين يكونوا أن دون الخ،…منطقة

 .معينة مصالح على للحصول حق بغير الخدمة في أخرى على جهة تفضيل أي : المحاباة-

 روابط من تنطلق اآللية هذه أن أسا  على و ، واألصدقاء األقارب محاباة عن والناجمة

 طبقات تقريب مخرجاتها تكون التي الضيقة التقليدية والوالءات الطبقي والوضع القربى

 العرقية باألصول بذلك متأثرين أخرى وطبقات جماعات اضطهاد وربما واستبعاد وجماعات

  واضح بشكل الجنوب عالم في مستشرية المذكورة اآللية أن يذكر. واالجتماعية

 أن حيث. عالجا   واألصعب خطورة اآلليات أكثر من واحدة أنها يجد والمحسوبية المحاباة  إن

 أحد حق وجه دون ومحاسيبه الفرد لمصلحة الشخصية لالستفادة الحكومي المنصب استغالل

 من حق إلعطاء. عليه اإلصرار سبق مع قصد وسوء نية سوء عن الناتج  الفساد أسباب

 تستغل وبذلك ،(القرابية ـ العصبوية) الصلة هو التمييز وأسا  يستحق ال من إلى يستحق

 على المنعكسة السلبية اآلثار إلى يؤدي مما المؤهلين غير قبل من المناصب وتشغل الموارد

 . الممارسات هذه نتيجة المجتمعات حياة

 بتعيين المسؤولين بعض كقيام الحكومية، التعيينات في والوساطة والمحاباة والمحسوبية

 نفوذهم تعزيز بهدف أو السياسي الوالء أو القرابة أسس على العامة الوظائف في أشخاص

 بتوزيع المسؤولين بعض قيام أو الفرص، في والمساواة الكفاءة حساب على وذلك الشخصي،

 جغرافية مناطق أو معينة فئات على العام المال من المالية المبال  او العينية المساعدات

 .سياسية مكاسب تحقيق بهدف أو مناطقية أو عشائرية أسس على محددة

 : العام المال نهب:  اثالث

 . مختلفة مسميات تحت حق وجه غير من بها والتصرف الدولة أموال على الحصول أي

 أو ألشخاص جمركية أو ضريبية إعفاءات أو تراخيص منح خالل من العام المال تبذير

 مصالح تحقيق أو المجتمع في الشخصيات بعض استرضاء بهدف حق وجه بدون شركات

 .مواردها أهم من العامة الخزينة حرمان إلى يؤدي مما ، رشوة مقابل أو متبادلة
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 اإلبتزازرابعا : 

 مقارنة ويمكن. قانونية غير بطرق العامة األموال من باإلستفادة شخصيا   المسؤول قيام هو 

 لمعرفتة امسؤول إستغالل في يتمثل لإلبتزاز التقليدي فالمثال. ". بالمنصب باإلتجار اإلبتزاز

 السياسية منظمته بان يعرف التي األراضي شراء في األراضي بمسح المتعلقة بالقرارات

 المقدمة الكبيرة الهدايا أما. المنظمة لتلك كبيرة أرباح وتحقيق بيعها ثم من و بإستغاللها مهتمة

 الدول معظم و إبتزاز أنها على األخرى هي فتصنف الحكومة في المشتركة االحزاب أحد من

 مقابل المجتمع في معين طرف من أموال على الحصول أي. العمل هذا تحظر قوانين لها

 بالفساد المتصف الشخص بوظيفة مرتبطة مصالح تنفيذ

 األموال المشبوهةالمساهمات في الحمالت اإلنتخابية و خامسا : 

قد يصعب إثبات الفساد في الميدان السياسي و لكن يستحيل كذلك نفي وجوده. ولهذا نشهد في 

شائعات الفساد. من الواضح بأن  همكثير من األحيان بعض السياسيين من الذين تدور حول

الساسة و بسبب من حاجتهم إلى حشد الدعم المالي لحمالتهم اإلنتخابية يكونون في موقف 

معرض للخطر. وهم كما يتضح يظهرون بعد حصولهم على الدعم من طرف ما و كأنهم 

ادهم يعملون لصالح الطرف الذي قام بتمويل حمالتهم، وهو ما يفتح المجال للحديث عن فس

السياسي. مؤيدو الساسة فيؤكدون بان ذلك التشابه في توجهاتهم مع الساسة ال يعدو كونه من 

نتاج الصدفة.أما المتهكمون فيتساءلون عما يدفع هذه األطراف أصال  ألن تمول السياسيين إذا 

 لم تحصل على شيء مقابل ما تنفقه عليهم من أموال..

 (  :النصب) االحتيالسادسا : 

 يعد لكي أنه  حيث القانوني للمفهوم طبقا   الجرائم من يعد الذي. الفساد صور خرآ وهي

 االحتيالية الطرق الستعماله المادي الركن توافر فيه يتعين جريمة النصب

 فالمرتكب. مرتكبيها على تدر شخصية منافع على للحصول هنا االحتيال جريمة وتستخدم

 بالحيلة فعله من النفاذ يستطيع أنه يتبين أن بعد الفاسد االحتيالي بفعله يقوم الجريمة لهذه

 . ارتكابه قبل وخسارته الفعل مكاسب بين يقارن أن وبعد

 العام المنصب استخدامسابعا : 

 امتياز على للحصول( الخ... مستشارون وكالء، وزراء،) المتنفذة الشخصيات بعض قبل من 

 التجارية والوكاالت التحتية، البنية ومشاريع العامة بالخدمات المتعلقة كاالحتكارات خاصة

 هذه على حصولهم تسهيل مقابل العموالت على  آخرين من اوالحصول األساسية، للمواد

 تزوير مثل سياسية مصالح لتحقيق العام المنصب استغالل. حق وجه دون االمتيازات

 أو االنتخابية، للحمالت المشروع غير التمويل أو الناخبين، أصوات شراء أو االنتخابات

 والشفافية النزاهة غياب.و والجماعات األفراد والء شراء أو المحاكم، قرارات على التأثير

 عالقة ذات شركات على شرعية غير بطرق عطاءات  كإحالة الحكومية، العطاءات طرح في
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 اتباع دون  معينة شركات على الحكومية العطاءات إحالة أو عائالتهم، أفراد أو بالمسؤولين،

 ضمان أو عليها الحقيقي للتنافس المجال  فتح أو عنها كاإلعالن المطلوبة القانونية اإلجراءات

 .للجميع الفرص تكافؤ

  القانوني الفسادثامنا : 

 وهو العالمية ، الشركات بواسطة المؤسسات وشراء والسياسات   القوانين   سن خالل من  ويتم

ن   خبيث شكل ن   العديد في سائد   الفساد   م   الملكيه مظام من واالنتقال التحول اقتصاديات م 

 من االستفادة النتزاع المحاوالت   إلى يُشيرُ  وهو ،(الخصخصه) االقصادي التحرر الي العامه

ن الدولة  القوانين وتصميمَ  اختيار على و السياسة   صياغة   على فاسد بشكل التأثير خالل م 

 لمؤسسات أسرها خالل من قادرة الشركات تصبح هكذا.( والتعليمات والقواعد، العامة،)

 السوق اقتصاد للعبة   األساسية   القواعد   في لصالحها األفضلية تحديد على الدولة  

 األموال غسلتاسعا : 

 غسل. الجرائم لهذه المرتكبة الجماعات أو لأفراد األموال جني هو الجرائم من الكثير هدف

 االقتصاد في دمجها أو وتحويلها األموال لهذه القانوني غير المصدر إخفاء عملية هي األموال

 . المشروع

, األموال من هائلة مبال  تدر جرائم كلها الدعارة, المخدرات, التهريب, األسلحة في االتجار

 كذلك, الضرائب دفع من والتهرب بالكمبيوتر االختال  وجرائم,  الرشاوى,  االختال 

 طريق عن األموال هذه تبييض أو( تشريع) عملية على مرتكبيها تجبر أمواال تذر جرائم

 .األساسي مصدرها إخفاء

األموال؟ غسل يتم كيف  

 :مراحل بثالث االموال غسل عملية تمر

 غسل لعملية األولى المراحل في(: placement)اإلحالل، مرحلة وتسمى: األولى المرحلة

(, والمصرفية المالية المؤسسات) المصرفي النظام عبر النقدية األموال إدخال يتم, األموال

 اإلفصاح المطلوب الحد من اقل صغيرة مبال  إلى الكبيرة المبال  تقسيم طريق عن ذلك ويتم

 عن أو, األفراد لحساب بنوك عدة في مصرفية حسابات عدة في مباشرة تودع قد التي,  عنه

 مثل مستمر بشكل( السيولة أو) النقود تدر التي التجارية المشاريع حسابات في إيداعها طريق

 الحواالت طريق عن وتحويلها تقسيمها يتم أيضا انه كما ، اتالجراج, الفنادق, السوبرماركت

 .واألسهم المالية والسندات

 النظام إلى األموال دخول بعد(, layering) التغطية مرحلة وتسمى :الثانية المرحلة

 االقتصاد في المغسولة األموال تلك عالقة وطمس إخفاء يتم الثانية المرحلة فان, المصرفي

 عملية فيها تتم و, مشروعة مصادر من األموال وبين بينها التمييز الصعوبة من يصبح بحيث

 بتحويل األموال غاسل يقوم فمثال, مصدرها عن إبعادها بهدف األموال لهذه المتكرر التحويل
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 لعملية دفع عملية إنها على العالم أنحاء مختلف في بنوك عدة بين آخر إلى حساب من المبال 

 .مشروعة بضائع وشراء بيع

 هذه بدمج األموال غاسل يقوم النهائية المراحل  ففي(, integration)الدمج :الثالثة المرحلة

 في واستثمارها, عادية اقتصادية أنشطة وكأنها مشروعة تبدو اقتصادية أنشطة في األموال

 بينها التمييز الصعوبة من يصبح بحيث,  الخ... التجارية المشاريع أو  الثمينة السلع, العقارات

 .مشروعة مصادر من األموال وبين

 

 

 

 

 الفساد يعرقل التنمية * 

 *خفض وعرقلة وتائر التنمية 

 * تفاقم االزمة االقتصادية 

 * الحد من عملية الحراك االجتماعي

 الفقر والجريمةزيادة * 

  والدعارة المخدرات انتشار* 

  ضخمة مادية اعباء المجتمع تحميل* 

  السياسي بالنظام الثقة انعدام* 

  واالجتماعي الطبقي التفاوت زيادة* 

 * فساد االخالق وانهيار القيم

 * ضعف الفعالية للمجتمع 

 * االحباط والخيانة بكل انواعها 

 تشويه المناخ االستثماري واعاقة جذب االستثمارات  *

 الثقة بالقوانين والمسؤولين ضعف* اضعاف شرعية الدولة و

  

 آثــــــار الــــــفساد
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 المسرح التفاعليعنوان النشاط: 
 معرفة صور و اشكال الفساد الموجودة في المجتمع الهدف
 الزمن 

 آلية التطبيق
 

 دقيقة  05
  عروض تمثيلية

 

 قسمين الى النشاط هذا ينقسم: النشاط وصف
 

 القسم األول

 

 دقيقة 05
 

 يتم تقسيم المشاركين الي اربع مجموعات  -1

يطلب المدرب من المجموعات ان تختار كل مجموعة شكل من  -0
 أشكال الفساد في المجتمع علي ان تضع له سيناريو 

 الفساد االداري - أ

 الفساد في المجتمع المدني  - ب

 الفساد السياسي  - ت

  الفساد األخالقي - ث

 القسم الثانى 

 
 دقيقة  01

 
تقوم كل مجموعة بعمل سيناريو عن الموضوع المختار علي ان  -0

 يتم توضيح اآلتي في العمل المسرحي :
 للفساد لموقف صورة واضحة  - أ

 طريقة لكشف هذا الفساد من قبل األجهزة الرقابية المختصة - ب
  تصدي المجتمع المدني لهذا الفساد - ت

الخاص بهم فيما ال يزيد عن تقوم كل مجموعة بعرض المشهد  -8
 خمس دقائق
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 الثانيالفصل 
لمجتمع المدني في مكافحة الفساددور ا  

محلىتصميم مبادرات فعالة لمكافحة الفساد علي المستوي ال   

 

 

 

 

 

  

 

 

 الــهــدف

بنهايـــة هـــذا الفصـــل ســـيتم تعريـــف المشـــاركين بـــأهم األدوار المنوطـــة بــــالمجتمع 
المدني القيام بهـا فـي مجـال مكافحـة الفسـاد و التطبيـق العملـي بتصـميم مبـادرات 

 مختلفة فعالة لمكافحة الفساد 
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 عايز ايه ؟ و حقدم ايهعنوان النشاط: 
دورهم كنشطاء مجتمع مدني التعرف علي افكار المشاركين تجاه  الهدف

 لمكافحة الفساد
 الزمن 

 آلية التطبيق
 

 دقيقة  15
 كروت ملونة –اقالم ماركر  –ورق قالب 

 

 : النشاط وصف
 

 دقيقة 05
 

 يقوم المدرب بتوزيع الكروت الملونة علي المشاركين  -1

يطلب من المشاركين ان يكتبوا علي احد الكروت ما يحتاجونه  -0
 ملتزمين بالتصدي لقضايا الفسادليكونوا مواطنيين 

ثم يكتبوا علي الكارت اآلخر ما سيقدموه كنشطاء تنمويين لمكافحة  -0
 الفساد

 يقوم كل مشارك بتعليق الكروت في اللوحة المخصصة لها  -8

  يتم المناقشة حول أفكار المشاركين في هذا السياق  -5
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باســتقراء مــواد اتفاقيــة األمــم المتحــدة نتوقــف أمــام المــادتين العاشــرة والثالثــة عشــر، وأوالهمــا تتعلــق بحريــة 
تدوال المعلومات المتعلقة بالفساد وتمكين عامـة النـاس مـن الحصـول علـي المعلومـات عـن كيفيـة تنظـيم 

ل النــاس إلــي الســلطات صــاحبة المــوارد العموميــة والقــرارات والقــوانين وتبســيط اإلجــراءات اإلداريــة لوصــو 
 القرار ونشر تقارير دورية حول الفساد.

بينمـــا تتعلـــق المـــادة الثالثـــة عشـــر بمشـــاركة المجتمـــع المـــدني غيـــر الحكـــومي فـــي رفـــع وعـــي المـــواطنين 
 تمـع الـذي ينتمـي إليـه،وذلك بمخاطر الفساد ومشاركته مشاركة نشطة وفعالة في محاربة الفسـاد فـي المج

 ي:التفصيل التالب

 (:01)المادة 

 :إبالغ الناس

تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لقانونها الداخلى ومع مراعاة ضرورة مكافحة الفساد، ما قد 
يلزم من تدابير لتعزيز الشفافية فى إدارتها العمومية، بما فى ذلك ما يتعلق بكيفية تنظيمها واشتغالها 

 االقتضاء. ويجوز أن تشمل هذه التدابير ما يلى:وعمليات اتخاذ القرارات فيها، عند 

)أ( اعتماد إجراءات أو لوائح تمكن عامة الناس من الحصول، عند االقتضاء، على معلومات عن كيفية 
تنظيم إدارتها العمومية واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، وعن القرارات والصكوك القانونية التى 

 ء المراعاة الواجبة لصون حرمتهم وبياناتهم الشخصية.تهم عامة الناس، مع إيال

)ب( تبسيط اإلجراءات اإلدارية، عند االقتضاء، من أجل تيسير وصول الناس إلى السـلطات المختصـة 
 التى تتخذ القرارات.

 )ج( نشر معلومات يمكن أن تضم تقارير دورية عن مخاطر الفساد فى إدارتها العمومية.

 (:05المادة )

 المجتمع:مشاركة 

ـــدابير مناســـبة، ضـــمن حـــدود إمكاناتهـــا ووفقـــا  للمبـــادئ األساســـية لقانونهـــا  -1 ـــة طـــرف ت تتخـــذ كـــل دول
الـداخلى، لتشــجيع أفــراد وجماعــات ال ينتمــون إلــى القطــاع العــام، مثــل المجتمــع األهلــى والمنظمــات غيــر 

 دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد
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حاربتـه، وإلذكـاء وعـى الحكومية ومنظمات المجتمـع المحلـى، علـى المشـاركة النشـطة فـى منـع الفسـاد وم
النــاس فيمــا يتعلــق بوجــود الفســاد وأســبابه وجســامته ومــا يمثلــه مــن خطــر. وينبغــى تــدعيم هــذه المشــاركة 

 بتدابير مثل:

 تعزيز الشفافية فى عمليات اتخاذ القرار وتشجيع إسهام الناس فيها.« أ»

 ضمان تيسر حصول الناس فعليا  على المعلومات.« ب»

عالميـــة تســـهم فـــى عـــدم التســـامح مـــع الفســـاد، وكـــذلك بـــرامج توعيـــة عامـــة تشـــمل القيـــام بأنشـــطة إ« ج»
 المناهج المدرسية والجامعية.

احترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقـة بالفسـاد وتلقيهـا ونشـرها وتعميمهـا. ويجـوز « د»
عليــه القــانون ومــا هــو إخضــاع تلــك الحريــة لقيــود معينــة، شــريطة أن تقتصــر هــذه القيــود علــى مــا يــنص 

 ضرورى:

 لمراعاة حقوق اآلخرين أو سمعتهم.« 1»

 لحماية األمن الوطنى أو النظام العام أو لصون صحة الناس أو أخالقهم.« 0»

ومن خالل قـراةة المـادتين السـابقتين نتوقـف عنـد عـدد مـن المصـطلحات الهامـة التـي يجـ  بلورتهـا 
ــ ــي محارب ــدور المجتمــع المــدني ف ــل ل ة الفســادو وهــذه المصــطلحات هي:الشــفافية والنزاهــة لفهــم أمث

 والمساةلة؟.

 أوال المساةلة:

هــي مــدي اضــطرار الحكومــات إلــي شــرح أو تبريــر مــا قدمتــه أو فشــلت فــي تقديمــه إلــي مواطنيهــا،وهي 
القدرة علي إلزام المسئولين الحكوميين أو ممثليهم علي سـلوك المعـايير الواضـحة فـي الكشـف عمـا قـاموا 

 ما لم يقوموا به تحقيقا للمصلحة العامة للمواطنين بكل وضوح.به أو 

وال شــك فـــي أن المســاءلة تتـــأثر بالنظـــام فــي الـــدول التــي تســـعى إلـــى تحقيــق الشـــفافية والديمقراطيـــة ألن 
انتشار قيم المساءلة ورسوخها سيؤدي إلى تقدم وازدهار المجتمع وزيادة ثقة المواطن بالدولة  لذلك توجد 

نمــو والمتقدمــة خاصــة مــع ضــرورة لتفعيــل المســاءلة فــي كافــة المجتمعــات ســواء الناميــة أو اآلخــذة فــي ال
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توجـــه الـــدول إلعـــادة هيكلـــة القطاعـــات االجتماعيـــة واالقتصـــادية والسياســـية بمـــا تتواكـــب مـــع االلتزامـــات 
 والمواثيق الدولية المعنية.

 وفي النهاية نحن نتفق مع البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة في تعريفه للمساءلة علي أنها:

يحات الالزمـة ألصـحاب المصـلحة حـول كيفيـة اسـتخدام صـالحيتهم الطلب من المسئولين تقـديم التوضـ 
وتصريف واجباتهم واألخـذ باالنتقـادات التـي توجـه لهـم وتلبيـة المتطلبـات المطلوبـة مـنهم وقبـول )بعـض( 

 المسئولية عن الفشل وعدم الكفاءة عن الخداع والغش.

 ثانيا: الشفافية:

فـي وقتهـا وبصـورة مفيـدة، حيـث أن المـواطن بحاجـة إلـي  توجد الشفافية عنـدما تتـوفر المعلومـات الدقيقـة
معرفـــة مـــا ينتظـــره مـــن الحكومـــة مـــن بـــرامج فـــي القضـــايا التمنويـــة والسايســـية واالقتصـــادية واالجتماعيـــة 

 والشفافية بهذا المعني هي شرط مسبق المكانية تحقيق المساءلة.

نــي أنــه البــد أن تعمــل بأســلوب علنــي ويمكـن القــول ببســاطة بــأن شــفافية أنشــطة وأعمــال أجهـزة الدولــة يع
ســواء للعــاملين أو الجمهـــور)أي أن تتضــمن األنظمـــة كافــة الوســائل الملزمـــة التــي تكفـــل العلــم والمعرفـــة 

 للكافة بحقيقة األنشطة واألعمال وبالتالي القدرة على مساءلتها ومحاسبتها.

 ويؤكد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي علي أن الشفافية هي:

 الكثيـر يعنـي ال المعلومـات إتاحـة مجـرد لكـن. للشـفافية مباشر مثال المعلومات على الحصول حةإتا أن
ــم إذا ــم علــى النــاس يكــن ل  الشــيء المعلومــات تــوافر يعنــي ال كمــا. إليهــا الوصــول وبكيفيــة بوجودهــا عل

ذا والمـال الوقـت حيث من معقولة غير إليها الوصول كلفة كانت إذا الكثير  مواتيـة المعلومـات تكـن لـم وا 
 االحتياجات االعتبار في تؤخذ أن مغزى ذات تكون أن للشفافية أريد إذا بمكان األهمية فمن. لالستخدام
 .المهددة الطبقات من لغيرهم أو للفقراء المعلوماتية

 :النزاهة:  ثالثا

 ألنـه جـزاء إلـى الحاجـة بـدون الظـروف، كـل فـي شـخص كـل علـى ُيفـرض معنوي أعلى مثل هي النزاهة
 باألمانـة وظيفـي وواجـب التزامـا   تعـد فإنهـا العـام للموظـف بالنسـبة النزاهـة أمـا الحي الضمير مبعثه التزام

  أصبحت التي العامة الوظيفة بأعباء للقيام التصدي يفرض الواجب وهذا الغرض عن والتجرد واالستقامة
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 مــن هــام وعنصــر الحكــم ســلطة علــى والفاعليــة التــأثير مــن الكثيــر لهــا الدولــة لــدور الكبيــر التطــور مــع
 .والتقدم النمو عوامل من هام عامل هو الذي االستقرار لدعم عناصرها

  الفساد النعدم الثالثية هذه وجدت فلو الفساد لمنع رئيسية ثالثية هي والنزاهة والشفافية المساءلة وثالثية

 .فيه توجد الذي المجتمع في

 اســتراتيجيات أهــم أحــد أن القــول يمكــن عشــر والثالثــة العاشــرة المــادتين مــن خــالل تلخــيص 
 :عبر المدني المجتمع مشاركة استراتيجية هي الفساد مكافحة

 .المعلومات إلي الوصول حق -0
 .علنية مناقشة القوانين مشاريع مناقشة حق -0
 .الفساد مكافحة بأهمية المواطنين وعي رفع في الحكومي غير األهلي اإلعالم دور -0
 .بالفساد تتعلق دورية تقارير نشر -8
 .المواطنين أمام اإلدارية اإلجراءات تبسيط -5
 .الفساد لمكافحة المتحدة األمم باتفاقية القانون تنفيذ علي القائمين لدي الوعي نشر -6
 .الوطنية المحاكم أمام االتفاقية استخدام -2
 .داخلي قانون واعتبارها عليها مصر تصديق نشر مع القضاة جموع بين االتفاقية نشر -4
 أحكـام بموجـب مصـر التزامـات لتنفيـذ المعنيـة والسلطات الحكومة علي المدني الضغط ممارسة -١

 .االتفاقية
 .ومحاسبتها الحكومة أداء مراقبة في بأدواره القيام علي البرلمان حث -12
 .عشر والثالثة العاشرة المادتين أحكام لتنفيذ اإلعالم مع التعاون -11
 .التأييد وجذب المناصرة حمالت وممارسة الحكومات لمراجعة جديدة آليات تطوير -10
 .الفساد لمكافحة وطنية استراتيجيات وضع -10
 مكافحــة فــي عليهــا متفــق علميــة أســاليب وفــق المختلفــة الدولــة مؤسســات مــع التعــاون -18

 .الفساد
 اتفاقيــة علــي( المحــامون-القضــاة-النيابــة-الشــرطة)القــانون انفــاذ علــي المعنيــين تــدريب -15

 .الفساد مكافحة بشأن المتحدة األمم
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 عبـر ذلك كان ولو حتي األطراف الدول مؤتمر في المدني المجتمع مؤسسات مشاركة -16
 أحكــام تنفيــذ فــي الدولــة تواجــه ي الــت المعوقــات أو التطــور حــول لــه تقــدم رســمية غيــر تقــارير

 .الفساد مكافحة بشأن الدولية االتفاقية
 إلـــي االتفاقيـــة ترجمـــة فـــي وفاعـــل حقيقـــي جهـــد بـــذل المـــدني المجتمـــع مؤسســـات علـــي -12

 .وسياسات ممارسات
 وضـع خـالل مـن اإلداريـة التنميـة بوزارة أنشأت التي والنزاهة الشفافية لجنة مع التعاون -14

 .العامين الموظفين لدي والمساءلة والنزاهة الشفافية قيم لترسيخ برامج
 .الفساد لرصد فعالة آليات ابتداع -1١
 .الرصد أعمال مجال في حقيقي بجهد القيام -02

 :أن المدني المجتمع لمؤسسات يمكن * وهنا

 تعزيـز خالل من وذلك العام، والقطاع الرئيسة الدولة أجهزة في والمحاسبة والشفافية المساءلة عزيزت -1
 وتعزيـز العامـة السياسـات صـياغة فـي واإلسـهام السياسـي النظـام إلصالح والمحاسبة والشفافية المساءلة
 .القانون سيادة مبدأ وتقوية العامة الشؤون في ومشاركته فعاليته

 القضــائية والمتابعــة الدولــة فــي والتنفيذيــة التشــريعية الســلطات مــع األهليــة المؤسســات عالقــة تعزيــز-0
 .الرشــــــــــيد والحكــــــــــم والنزاهــــــــــة الشــــــــــفافية مبــــــــــادئ لتعزيــــــــــز التحالفــــــــــات وتشــــــــــكيل الفســــــــــاد، لحــــــــــاالت

 حول الوعي نشر في لمساهمتها الفساد قضايا حول المعلومات بنشر الحكومات مطالبة على لعملا -0
 .فعلي بشكل الفساد مقاومة من لتمكينها للفساد مقاومة ثقافة ونشر الفساد، قضايا

 تنفيــذ اجــل مــن وبالضــغط ذلــك إلــى بالمبــادرة الحكومــات علــى إصــالحية تــدابير عــرض علــى لعمــلا -8
 . اإلصالح برامج

 ســيكون واســتقاللها المــدني المجتمــع مؤسســات تقويــة أن يفهــم ال بحيــث الدولــة مــع العالقــة تطــوير  -5
لغـاء القائمـة، التشـريعات تطـوير قضـايا ومعالجة الدولة، إضعاف حساب على  علـى المفروضـة القيـود وا 

 بـــين العالقـــة أن علـــى والتأكيـــد الداخليـــة، وديمقراطيتهـــا اســـتقالليتها لضـــمان المـــدني المجتمـــع مؤسســـات
 منهمــا فلكــل المــدني، والمجتمــع الدولــة بــين التكامــل علــى والتأكيــد جدليــة عالقــة المــدني والمجتمــع الدولــة
 تكفـل التـي واآلليـات األطـر وتحديـد التكامـل هذا لتحقيق الطرفين بين التعاون يتطلب الذي الخاص دوره

 .المجتمع على إيجابيا   تنعكس ومؤسسية موضوعية أسس على بينها العالقة صياغة
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 لحيـاة المنظمـة العامـة والسياسـات والقوانين والتشريعات األنظمة صياغة في المدني المجتمع شراكة -6
 إلقـــرار عليهـــا والضـــغط بينهـــا المعلومـــات وتبـــادل بالبرلمانـــات عالقاتهـــا وتوطيـــد. المجتمـــع فـــي األفـــراد

 .المحلية مجتمعاتها ومصالح وأولويات حاجات مع تنسجم وديمقراطية عادلة سياسات

 السلطة استقالل ضمان في دوره ممارسة المدني المجتمع على فإن القضائية السلطة يخص فيما أما-2
 بمـا لبحثهـا أمامـه تطـرح التـي الفسـاد حـاالت ومتابعـة أدائـه، ومراقبـه القضـائي الجهـاز وتمكين القضائية
 والنزاهـة، ةالعدالـ ومبادئ والدستور لألفراد، والمدنية السياسية والحقوق العامة الحريات احترام مع ينسجم
 وتكســبها المجتمــع فــي المــدني المجتمــع لمؤسســات القــانوني الوضــع تحــدد التــي الحقوقيــة البيئــة وتــوفير
 .القانوني شكلها وتجديد بها واالعتراف الشرعية
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  مبادرات مجتمعية عنوان النشاط: 
التطبيق العملي علي معرفة المشاركين بأبرز أدوار المجتمع المدني  الهدف

 مكافحة الفسادفي 
 الزمن 

 آلية التطبيق
 

 دقائق 12
  مجموعات عمل –ورق قالب 

 

 : النشاط وصف
 

 دقائق 01
 

  مجموعاتيقسم المدرب المشاركين الي  -1

تقوم كل مجموعة باختيار مبادرة مجتمعية لمكافحة الفساد و العمل  -0
 عليها  

 

 

 

 

 

 

 

 


