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 عين عمي مصر –مصريين بال حدود 

 الدليل التدريبي لورشة عمل المحامين

 "أشكال الفساد وآليات مواجيتو وتوثيقو قانونيا في قطاعات مختمفة" 

 "اتفاقية مكافحة الفساد وآليات تفعيميا  "
 لممحاميينورشة العمل المنعقدة فى أسوان 

 َُِّسبتمبر  ُٗ:  ُٕالفترة مف 

 

 محمود عبد الفتاح

 استشارى تنمٌة وتدرٌبومحامى 
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 شــــلر  وتقدير 

تتٍجي  مصريين بالحدود الَ الصودوق العربَ لحقٍق االهسان بلن الشلر 
 واالمتوان علَ الدعم المقدم لتوفيذ مشروع )عين علَ مصر ( لملافحة الفساد 

هساهَ وًذا  الدعم لم يلن ماديا فقط من خالل التمٍين للوي  ًذا الدعم االإ
خالقَ المتمثن فَ تقدير الفلرى واحيائٌا لتتحٍل من مجرد ملمات وطمٍحات 

أ
واال

لَ واقع حَ مثمر يومٍ فَ من فعاليي ليترك خلفي العديد من  بعيدى الموال اإ
المبادرات الطامحي الَ تغيير الٍاقع القاسَ والغير مستقر الذى يعيشي مجتمعوا 

 المصرى 

سرة الصود 
أ
حالموا من سجن الَ ا

أ
وق العربَ لحقٍق االهسان شلرا الهلم حررتم ا

 العجز والتشليك فَ املاهية التغيير الَ رحابة الحريي وحرية  التعبير

 مصريين بالحدود                                                                                            
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 :مصريين بال حدودعن 

 َٖٔ برقـ ََِِ لسنة ْٖ لمقانكف كفقان  مشيرةمصريين بالحدود مؤسسة اهليه 
 تـ العربية مصر جميكرية عمميا كنطاؽ أسكاف محافظة كمقرىا ََِٕ لسنة
 مف التنمية برامج عمي لمعمؿ كتنمكييف حقكقييف نشطاء قبؿ مف ياتأسيس
 مؤسسييا رغبة ىى المؤسسو ىذه نشأة فى الفارقو النقطو كلعؿ حقكقي منظكر
 المجتمعات فى االيجابي التغيير فى مؤثره قكه بناء فى بيا العمؿ كفريؽ
 الى باالضافو(  كالخاصو– كالحككميو-االىميو) المختمفو بقطاعاتيا المحميو
 فى الخكض قبؿ كاممو بمكاطنو تمتعيـ تجاه بكاجباتيـ المكاطنيف كعى إثارة
 فى االيجابى التغير مككنات كاىـ المكاطنو ىذه عمى المترتبو حقكقيـ رصد

 الخاص القطاع بيف الشراكو مف جسر مد ىى بقطاعاتيا المحميو المجتمعات
 حقيقيا مقياسا اعتباره عمى المدنى لممجتمع الممثمو االىميو كالمنظمات
 تحرير فى المؤثر لدكره باالضافو كأكلكياتو المجتمع احتياجات تجاه كحساسا

 مالئمتيا عدـ يصادؼ قد التى المانحو الجيات أجندة مف االىميو المنظمات
 كمكاطنيف كعينا بأف راسخا إيمانا مؤمنو كالمؤسسو المجتمعات ىذه ألكلكيات
 ىك االصعده كافة كعمى كسياسيا كثقافيا كصحيا كاقتصاديا كقانكنيا تنمكيا
 لف الذل دكرنا كىذا كعادؿ كحر ديمكقراطى مجتمع فى بحقكقنا تمتعنا جكاز

 (     حدكد بال مصرييف) ألننا  بو القياـ فى نتخاذؿ
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 مقدمة :
 ينػاير  ِٓ ثػكرة بعػد خصكصػان  مصػرم  لكػؿ الشػاغؿ الشػغؿ ىػك الفسػاد مكضكع أصبح

شػاىد المجتمػع المصػرل العديػد مػف ك ثكرة   الكاف الفساد أحد أبرز العكامؿ التى أدت إلندالع فقد 
 أكضاعو اإلقتصادية كاإلجتماعية كالسياسية .أكجو الفساد التى أدت الى تدىكر 

اخػػتالؿ النظػػاـ اإلدارل كىنػػاؾ العديػػد مػػف األسػػباب التػػى أدت الػػى انتشػػار الفسػػاد فػػى مصػػر منيػػا 
كضػػعؼ المرتبػػات كأسػػاليب جمػػع الضػػرائب كالتحالفػػات التػػى تمػػت بػػيف أصػػحاب النفػػكذ كالثػػركة.. 

شار لمرشكة كالمحسكبية كالتزكير فى أكراؽ اختالس األمكاؿ كانت ىك ككاف مف أبرز مظاىر الفساد
ضاعة ثػركات الػبالد مػف   الدكلة الرسمية  كضعؼ األجيزة الرقابية   كسمب حقكؽ المكاطنيف   كا 

 .أراض كممتمكات عامة 

      ينااااير ىاااو " تطييااار المصاااالن الحكومياااة مااان رماااوز الفسااااد " 25كاااان أحاااد مطالاااب ثاااورة    
ىاال قنااينا عمااى الفساااد بتطيياار المصااالن الحكوميااة ماان     كلكػػف السػػؤاؿ الػػذل يطػػرح نفسػػو  

 ..... ربمػا يكػكف تػـ تطييػر بعػض المصػالح الحككميػة مػفكاالجابة.. بػالطبع الا  رموز الفساد ؟
 المػدني المجتمػع اليػزاؿك رمػكز الفسػاد كلكػف يبقػى الفسػاد معشػش فػى جميػع مؤسسػات الدكلػة .  

 الحكػـ يػزاؿ كال(  ( Governance الحكػـ مػف كبيػر حػد إلػى مسػتبعديف مصػر فػي كالمكاطنػكف
 .بمفرده يتصرؼ كحيد سياسي حزب كعمى الحككمة عمى مقصكران 

 مشروع "عين عمي مصر" خمفية عن 

ييػػدؼ إلػػي زيػػادة االنفتػػاح السياسػػي كتكسػػيع المشػػاركة الشػػعبية فػػي الحيػػاة السياسػػية كمراقبػػة أداء 
  .األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػكانىالدكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كتعزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػز العمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الديمقراطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمجتمع 

الشػػػػفافية كالمسػػػػاءلة كحريػػػػة تػػػػداكؿ المعمكمػػػػات بمحافظػػػػة أسػػػػكاف  كذلػػػػؾ لمكاجيػػػػة حاجػػػػة  بتفعيػػػػؿ
المكاطنيف في أسكاف إلى تعزيز معارفيـ كقدراتيـ عمػى مكاجيػة ككشػؼ أشػكاؿ كممارسػات الفسػاد 

  .في القطاعات المختمفة

لدعـ كترسيخ القيـ كالمفاىيـ   .عتمد عمي منيجية التدريب كالتكعيةيأف "مشركع عيف عمي مصر" 
الكطنية كالديمقراطية كالحقكقية التى نتطمع إلى اعتناقيا كاإليماف المجتمعػى بيػا لمكاجيػة تحػديات 
كمتطمبات المرحمة الحساسة التػى يمػر بيػا المجتمػع المصػرل فػى المرحمػة االنتقاليػة لنعبػر جميعػا 

 .بمصر إلى المستقبؿ الذل تستحقو
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تكسيع المشاركة الشعبية في الحياة السياسية كمراقبة اداء الدكلو كتعزيز :  شروعلمم العام اليدف
ؿ:مف خالالعمميو الديمقراطية   

ينػػاء قػػدرات المشػػاركيف فػػى المشػػركع المعرفيػػو كالمياريػػو  كتمكيػػنيـ مػػف امػػتالؾ ادكات ترسػػيخ   -
 المساءلة كالمحاسبة في القطاعات  التى ينتمكف الييا 

 مف تفعيؿ اتفاقية مكافحة الفساد كحرية تداكؿ المعمكمات  المشاركيفتمكيف  -

إسػػػػتراتيجية عمػػػػؿ تقػػػػـك عمػػػػى الشػػػػراكة المجتمعيػػػػة  بػػػػيف ىػػػػذه القطاعػػػػات كػػػػؿ حسػػػػب  تطػػػػكير -
اختصاصػػو كخبرتػػو  لتعزيػػز كفػػاءة كفعاليػػة انشػػطة المشػػركع كلحشػػد الػػدعـ كالمشػػاركة المجتمعيػػة 

 لضماف استدامة النتائج 

: الورشة التدرٌبٌةأهداف   
 بنياية الكرشة التدريبية يككف المشارؾ / المشاركة قادران عمي أف : 

 يتعرؼ المفاىيـ ذات الصمة بالفساد . -
يحدد أنكاع الفساد مف حيث حجـ المقابؿ في جريمة الفساد   طبيعة القطاع الذم يحدث  -

   التشريعي   االخالقي. فيو الفساد مثؿ: الفساد اإلدارل  االقتصادم  المالي   السياسي
 يستنتج أسباب الفساد بطريقة صحيحة .  -
يحدد آثار الفساد عمي كال مف النمك اإلقتصادل   اإلنفاؽ العاـ في المجتمع   الفقر   -

 كقيـ المجتمع ...
 يتقف ما جاء باالتفاقيات كالمعاىدات الدكلية لمكافحة الفساد . -
 يستخدـ آليات الرقابة الرسمية فى مصر . -
 ضكء الدستكر / القكانيف . في المعمكمات تداكؿ حرية عمى التشريعية يتعامؿ مع القيكد -
يسػػتخدـ قائمػػة مػػف المؤشػػرات لرصػػد الفسػػاد فػػي القضػػايا المرتبطػػة بكػػؿ مػػف : الصػػحة    -

البيئػػة   التعمػػيـ   الطػػرؽ   الكيربػػاء    المحميػػات   المشػػتريات   القطػػاع العػػاـ   القطػػاع 
 نتخابية ...الخاص   الحمالت اال

  كجمع كتحميؿ البيانات عنيا التدقيؽ فى قضايا الفساد كفحصيا يتبع -
منظمات المجتمع المدنى فيما يتعمؽ  بدكر  ر المحاميف كعالقتيـادك التعرؼ عمى أ -

 بمكافحة الفساد
 تقرير الرصد ككيفية اعداده التعرؼ عمى محتكيات -
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:المخرجات المتوقعة من الورشة  
  محاميف ضد الفساد "مجمكعات " تشكيؿ  -
تكثيؽ مبادرات المشاركيف المتعمقو باعادة انتاج التدريب في مؤسساتيـ كتقديـ الدعـ  -

 القانكنى لضحايا الفساد عمى مستكل المحافظة حاؿ تكفر المستندات الداعمو لشككاىـ
 

 ماذا بعد التدريب؟؟

ادوار مجموعات " محامين ند الفساد "توزيع  -  

 الىداؼ المشركعالدعكه كالتركيج  -
قانكنى حكؿ قضايا كممارسات الفساد   تقرير رصداعداد كانتاج تقارير رصد الفساد ) -

 ( عمى المستكل المحمى
مقاالت مكضكعيو  ٓاصدار المشاركة فى اعداد النشرات الدكرية باالخبار اك المقاالت ) -

 عمى االقؿ (فى قطاع القانكف 

 

  



7 

 

 

 
  

 رصد الفساد

 خارطة الطرٌق لمكافحة الفساد

 الفساد وأسباب مفاىيم 

 الفساد فى مصر

 آثار الفساد

التنظيم التشريعى وآليات 
 الرقابة الرسمية فى مصر

المساءلة آليات 
 والرقابة المجتمعية

الشفافية وحرية تداول 
 المعمومات

نحو مستقبل 
 بال فساد

 مؤشرات الفساد

1 

2 

4 

5 

االتفاقات والمعاىدات 
 لمكافحة الفساد الدولية 

3 

6 

8 

9 

11 

ابدأ  

من 

 هنا

7 
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 مفاهٌم وأسباب الفساد
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 عكس االستصالح االستفساد

 

 

 
 

  

 

 الدولي البنك تعريف

 خاصة مكاسب لتحقيق العامة السمطة استغالل إساءة الفساد :

 
  الدولية الشفافية منظمة تعريف

   خاصة مكاسب لتحقيق المخولة السمطة استغالل إساءة الفساد :

 

  

  

 عامااً  موظفاً  أن مثال
  اساااتخدام يسااا 

 لتحقيااق ساامطاتو
 تعاود خاصاة مكاسب
 بالنفع عميو

 

 عكس المصلحة المفسدة

 تعنً السبب من التغٌر من الصالح إلى السئً •

•cause to change form good to bad Corruption 

 مضاد النزاهة•

 
dishonest 

 bad وء ـــــس•

  wiked األذى•

االضطراب 
 والخلل

التلف 
 والعطب

خروج 
الشًء 
عن 

 االعتدال  
أخذ 
المال 
 ظلما

إلحاق 
 الضرر 

الجدب 
 والقحط  

 فسادا وفسودا وهو فاسد وفسيد.فسد الشيء يفسد 

 

 القطاع الحكومي

 

 الخاصالقطاع 

 يسا  الاذي العامال 
 وظيفتااو اسااتخدام
 مصااالحو لتحقيااق
 الخاصة

 بالنفع عميو

 

 ا
 قاصار التعرياف ىاذا أن إال

 جرائم كل يشمل أن عن بدوره
 غسل جريمة وأىميا الفساد،
 فياو لايس والتاي األماوال،
 سامطة أي الساتغالل إسااءة

 القطااع أو العاام القطااع فاي
 .الخاص

 

 عماىىاذا التعرياف  ينتقاد   ا
عمى  الفساد َيقِصر انو أساس
 .الحكومي القطاع

 

الفساد في 

اللغة 

 االنجليزية

الفساد فى 

اللغة 

 العربٌة

 الفســـاد
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اساااتعمال السااامطة لتحقياااق مكاساااب خاصاااة"، وغيااااب التشاااريعات التاااي تاااوف ر حاااق "ساااوء 
  الوصول إلى المعمومات، والسماح بالتالي لصناع القرار في التصرف من دون محاسبة.

كىك سكء استعماؿ السمطة لتحقيؽ منافع خاصة أك فرديػة  حػيف يقػـك كػؿ صػاحب مسػؤكلية  
معمكمػػػات معينػػػة  باسػػػتغالؿ سػػػمطتو أك منصػػػبو أك منصػػػب  أم مػػػف فػػػي يػػػده القػػػرار أك لديػػػو 

بيدؼ تحقيؽ منفعة خاصة لو أك ألطراؼ تربطو بيػـ صػمة قرابػة أك صػداقة أك انتمػاء حزبػي 
أك ديني  خالفان ألحكاـ القكانيف ك/أك مخالفةن ليا. لكف األمر ال يتكقؼ ىنا عمػى مػف ىػك فػي 

أك المصػمحة لمجمػؿ القكاعػد  منصب أك مكقع عاـ  فالفساد ىك أيضان تخطي صاحب العالقة
اإلدارية كالقكانيف النافذة كاألصػكؿ المرعيػة لمكصػكؿ الػى غايتػو  سػكاء أكػاف ذلػؾ مػف حقػو أـ 

 ال.

 أك دائمػان  مكظفػان  كظيفتػو اسػتغالؿ أسػاء الػذم الشػخص يكػكف أف الفسػاد جريمػة فػي يسػتكم
 التػي المنظمػة لػو منحتيػا السػمطة مػف بقػدر يتمتػع أنػو طالمػان  أجػر  بػدكف أك بػأجر مؤقتػان 
 عمػى كينطكم المكظؼ بو يقكـ فعؿ أم المثاؿ سبيؿ عمى المصرم القانكف جـر فقد .يتبعيا
 .مختص أنو خطأن  يظف كاف إذا حتى فساد

 « الخاصة المصمحة» ب كيقصد
 نفسو الشخص عمى تعكد التي المصمحة

 لنفسو يحصؿ كأف مباشر بشكؿ بالنفع
 الخاصة بالمصمحة يقصد كما ماؿ  عمى

 بشكؿ بالنفع عميو تعكد التي المصمحة
 ويعين سمطاتو يستغل كأن مباشر  غير
  .تستحقيا ال مزايا زكجتو يمنح أك  لمقانون بالمخالفة أبنو

 كالعقػارات  النقدية كاألمكاؿ مادية طبيعة ذات المنافع أك المصالح ىذه تككف أف يستكم كما
 المكظؼ عمييا يحصؿ التي كغيرىا التقدير  كشيادات كالنياشيف معنكية قيمة ذات تككف أك

 سػمطاتو عػاـ مكظػؼ يسػتخدـ أف فيحػدث مستغرب غير كىذا كظيفتو  استغالؿ إساءة نتيجة
  .تقدير أك ترقية في طمعان  أكبر لمسئكؿ فساد لتسييؿ

تعرف منظمة الشفافية 
 الفساد بأنو الدولية
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عناصر 
 الفساد

لتحقيق منفعة 
 خاصة

سلطة 
 ممنوحة

 سوء استخدام

 

 
 

 

 

أك المجاؿ  العاـ اك الخاصسمطة ممنكحة لشخص مػػا ) سكاء كانت فى دائرة القطاع  .ُ
  السياسي أك االقتصادم أك ......... (

سمكؾ يتمثؿ فػى ) سكء استخداـ السمطة لمخالفة القكانيف أك االلتفاؼ عمى تطبيقيا أك  .ِ
  عدـ االلتزاـ بأحكاميا (

)سكاء لمشخص صاحب السمطة مباشرة أك بشكؿ غير  بيدؼ تحقيؽ منفعة خاصة .ّ
 مباشر (

 

  

 

 

وىذا التعريف يحتوى عمى ثالثة عناصر أساسية :

 

المعاممااة غياار المتساااوية لوطااراف وتفناايل الاابعض عمااى حساااب 
 .اآلخر وفقا لمعالقات الشخصية أو الحصول عمى مزايا 

أن يكون االنتياك قد تم بشكل مقصود أو بمعنى آخر إال يكون قد 
 .  تم بسبب عدم توافر المعمومات الكافية مثال 

ان يحقااااق انتياااااك القااااانون مصاااامحة أو فائاااادة لمفاااارد الااااذى قااااام 
بالمخالفة مثال الحصاول عماى رشاوة أو تباادل مصاالن شخصاية أو 

 . تعيين األقارب فى وظائف مقابل مرتبات مرتفعة 

 :عناصر الفساد

تعمد مخالفة قواعد العمل فى التعامل مع كافة األطراف 
  بيدف الحصول عمى مزايا شخصية أو مزايا لذوى الصمة .

 

 تانزى أن الفساد ىويرى فيتو 
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 دكلييف(-أجانب-العمكمييف )محمييفرشكة المكظفيف  -
 إختالس األمكاؿ كالممتمكات أك تبديدىا أك تسريبيا -
ساءة استغالؿ الكظائؼ -  المتاجرة بالنفكذ كا 
 اإلثراء غير المشركع -
 غسؿ العائدات اإلجرامية -
 إعاقة سير العدالة -
 اإلخفاء -
 جرائـ الرشكة فى القطاع الحككمى كالخاص -
ختالس أمكاؿ الشركات المساىمةجرائـ إختالس الماؿ العاـ كالع -  دكاف عميو كا 
  جرائـ تجاكز المكظفيف حدكد كظائفيـ  كتقصيرىـ فى أداء الكاجبات المتعمقة بيا -

  

 :مظاىر الفساد

  .اتااااالسرية وغياب الشفافية وعدم اإلفصاح عن المعموم .1
  .وغياب المساءلة و المحاسبة الحقيقة لممسئولين نعف .2
 .رر و ال منطقياااااار مبااااااع غيااااااحاالت ثراء واسع و سري .3
 .از اإلدارياااااااوة  داخل الجياااااات مثل الرشااااتفشي سموكي .4
 .ةاااااااانتشار السخط و عدم الرنا بين القطاعات المختمف .5
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 دليل األمم المتحدة لمكافحة الفساد يقسم الفساد إلي نوعين:
 المكظفيف صغار بو يقـك الذم الفساد ىك  : Petty Corruptionالصغير الفساد

مثؿ الفساد المتصؿ بالخصخصة كمشتريات  .ضعيفان  المقابؿ فيو يككف ما كغالبان  كالمسئكليف 
 .يعد تشكييا كانحرافا لمكظائؼ المحكرية لمحككمة ك الحككمة كسياسات العمؿ

 
 كالمسػئكليف المكظفيف كبار بو يقكـ الذم الفساد ىك  : Grand Corruptionالكبير الفساد
ينصػب عمػي ك  مثػؿ الرشػكة كالتيريػب عبػر الحػدكد الدكليػة. .كبيػران  فيػو المقابػؿ يكػكف ما كغالبان 

 العمميات اإلدارية العادية كالمعامالت االجتماعية.

كمػػػػف المتفػػػػؽ عميػػػػو عمكمػػػػا أف الفسػػػػاد يشػػػػمؿ أنماطػػػػا مػػػػف الجػػػػرائـ المعركفػػػػة كىػػػػي: الرشػػػػكة  
عػػػػات السياسػػػػية غيػػػػر المشػػػػركعة  كغسػػػػيؿ كاالخػػػػتالس  كالتزكيػػػػر  كالسػػػػرقة  كالسػػػػمب  كالتبر 

األمكاؿ  كالمحاباة  كتفضيؿ ذكل القربى  كاالحتكار  كاالتجار في المعمكمػات السػرية لمدكلػة  
كالتالعػب بمشػتريات الحككمػة  كالحصػكؿ عمػي فكائػد كعمػكالت غيػر مشػركعة  كالتػأثير عمػػي 

 المبيعات الحككمية.
  

من حٌث حجم المقابل فً جرٌمة الفساد : اوالا 
 والمكانة الوظٌفٌة للقائم به

 الفساد الكبير 

 (فساد السلطة) 

 الفساد الصغير

 (فساد الفقر)

 :أنواع الفساد



14 

 

  اإلداري الفساد

 مكاسػب لتحقيػؽ السػائدة اإلداريػة الػنظـ عمػى الخػركج ىػك :الضػيؽ بمعنػاهالفسػاد االدارل 
 تحقيؽ لغير العمؿ كمعدات ككقت  أدكات  استخداـ صكره أىـ كمف العاـ  بالمكظؼ خاصة

 . العامة المصمحة

 فييػا طرفػان  العػاـ المكظػؼ يكػكف التػي الفسػاد أنػكاع كػؿ يضػـ الواساع بمعنااه اإلداري الفسااد
 .اقتصاديان  أك ماليان  سياسيان  فسادان  كاف سكاء

كتتجسد أىـ مظاىره في سكء استخداـ كاستغالؿ النفكذ الكظيفي  سكء اإلدارة  تبادؿ المصالح 
الخاصػػة  الرشػػكة  السػػرقة  الكسػػاطة  االخػػتالس  التزكيػػر  الػػركتيف كالبيركقراطيػػة  المحابػػاة  

المعمكمػات  تشػكيو الحقيقػة  التسػتر   الالمباالة  الغش  االبتػزاز  االحتكػار  التالعػب  حجػب
التحػػػػػريض  التمػػػػػادم  سػػػػػكء التصػػػػػرؼ  الكسػػػػػب غيػػػػػر المشػػػػػركع  تػػػػػأخير العمميػػػػػة اإلنتاجيػػػػػة 
كتعطيميػػػا  عػػػدـ احتػػػراـ الكقػػػت العػػػاـ  االمتنػػػاع عػػػف أداء العمػػػؿ أك التراخػػػي كالتكاسػػػؿ كعػػػدـ 

 تحمؿ المسئكلية  إفشاء أسرار الكظيفة كالخركج عف العمؿ الجماعي.

  :السياسي الفساد 

 أطكؿ مدة البقاء منيا سياسية مكاسب لتحقيؽ لحزب أك لشخص السياسي النفكذ استخداـ ىك
 تزكيػر صػكره أىػـ كمػف الحاكمػة  السياسػية لمقػكل المنتمػيف لػبعض اقتصػادية أك الحكػـ  فػي

 المناصػب فػي القػكل ىػذه إلػى المنتمػيف كتفضػيؿ االنتخابيػة  األصػكات كشػراء االنتخابػات
 .العامة

 كيتعمؽ بمجمؿ االنحرافات المالية كمخالفات القكاعد كاألحكاـ التي تنظـ عمؿ النسؽ
السياسي كتتجمي آىـ مظاىره في الحكـ الشمكلي  فقداف الديمقراطية  فقداف المشاركة  تفشي 

 من حٌث طبٌعة القطاع الذي ٌحدث فٌه الفساد: ثانٌا

 فساد إدارى فساد سٌاسى فساد إقتصادى فساد مالى فساد تشرٌعى فساد أخالقى
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لي الفئكية كالعشائرية كالطائفية كالعرقية  تكلي األقارب لممناصب كبديؿ عف اختيار األكفأ لتك 
 المناصب المختمفة عبر التنافسية  كتفشي المحسكبية كالمحاباة كالكاسطة.

 

تعريااف األماام المتحاادة لمفساااد السياسااي "اساااتغالل الساامطة العامااة لتحقيااق مكاسااب خاصااة، أو تغمياااب 
 مصمحة صاحب القرار عمي مصالن اآلخرين"،

االنتخابية كالتعددية  كتكجد عالقة مباشرة بيف الفساد كتدابير الحكـ الرشيد  كالعممية
كالمشاركة السياسية كالحريات المدنية. كيتضح منو أف البمداف التي تتمتع بمؤشرات جيدة في 
مجاؿ الحكـ الرشيد  تقؿ فييا معدالت حدكث الفساد  في حيف تعزز الديمقراطيات المختمة  

مي مزايا كالنظـ الناشئة  كالنظـ الشمكلية  ممارسات الفساد عندما تسعى لمحصكؿ ع
اقتصادية دكف مراعاة مصمحة المجتمع. كعمي الجانب اآلخر تككف قدرة الديمقراطيات عمي 
الحد مف الفساد أكبر  نظرا لما تكفره االنتخابات المنتظمة  كالمشاركة السياسية  كالكعي 

 السياسي كالحريات المدنية مف ضكابط كقيكد عمي ممارسة السمطة.
 

 

  

ية لبرنامج االمم المتحدة اإلنمائي حول "المذكرة التطبيقأكدت 
ن الفساد يقوض الجيود التي تبذل أعمى  مكافحة الفساد"

لتحقيق األىداف اإلنمائية لولفية، بإنعاف القواعد 
المؤسسية، والمساءلة، والشفافية، والنزاىة في المؤسسات 

 العامة.
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 !معنى الفساد السياسى ؟
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 انضياصي يا يعُٗ انفضادسأل طفل والده : 

 انًٕظٕع نٍ أخثشك يا تُي الَّ صعة عهيك في ْزا انضٍ ،نكٍ دعُي أقشب نكفأجابه : 

  اَااااااااا اصااااااااش  عهااااااااٗ انثيااااااااد ناااااااازنك فهُ هاااااااا  عهااااااااي اصااااااااًٗ انشأصااااااااًانيح
  شااااااااتٌٔ انثيااااااااد ناااااااازنك صااااااااُ ه  عهيٓااااااااا اصااااااااى ان كٕيااااااااح ٔ ايااااااااك ذااااااااُ ى

  اصى انشعة ٔ اَد ذ د ذصشفٓا نزنك فضُ ه  عهيك

  ٔ اخاااااااااإك انصااااااااااعيش ْاااااااااإ ايهُااااااااااا فضااااااااااُ ه  عهيااااااااااّ اصااااااااااى انًضاااااااااار ثم
 انري عُذَا فٓي ذعيش يٍ ٔسائُا فضُ ه  عهيٓا اصى ان ٕٖ انكادحح ..  ايا انخاديح

 عضاك ذصم انٗ َريجح  ارْة يا تُي ٔفكش

 

 نى يضر ع ان فم اٌ يُاو .. فُٓط يٍ َٕيّ قه آ و في الليل

 .. فاااااازْة انيااااااّ فٕهااااااذِ تاااااام حفاظاااااارّٔصااااااًع صاااااإخ أخيااااااّ انصااااااعيش يثكااااااي 
 غاسقح في َٕو عًي  ٔنى ذضري ظ ،ٔ ذعجة أٌ ٔانذِ نيش َائًا تجٕاسْا رْة نيخثش ايّ فٕهذْا

 
 تاحثآ عٍ أتيّ فُ ش يٍ ث ة انثاب انٗ غشفح انخاديح فٕهذ أتِٕ يعٓاا ٔفاي انيإو انرااني فزْة

 .. ن اااااااذ عشفاااااااد ياااااااا أتاااااااي يعُاااااااٗ انفضااااااااد انضياصاااااااي،قاااااااال الىلاااااااد  بياااااااه : 

 ! ٔياراعشفاااااااااااااااااااااااااااد .... فقاااااااااااااااااااااااااااال الىالاااااااااااااااااااااااااااد: 
َائًاح فاي صاثاخ عًيا   ذهٓإ انشأصاًانيح تاان ٕٖ انكادحاح ٔذكإٌ ان كٕياحفقاال الىلاد : دماد ا 

 .........ان زاسج فيصثح انشعة قه ا ذائٓا يًٓالً ذًاياً ٔ يصثح انًضر ثم غاسقا في
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  :االقتصادي الفساد

 خاصػة مكاسػب لتحقيػؽ الدكلة في االقتصادم لمنشاط الحاكمة كالنظـ بالقكانيف التالعب ىك
 في كالتالعب االقتصادية االحتكارات صكره أىـ كمف األشخاص  مف معينة فئة أك لشخص 
 .البكرصة

   :المالي الفساد

 لتحقيػؽ عمييػا كالتحايػؿ المػالي  القطػاع فػي التصػرؼ تحكػـ التػي الضمانات مف التيرب كىك
 الدكلة  خارج األمكاؿ كتيريب ضمانات  بدكف القركض منح صكره أىـ كمف خاصة مكاسب
خفاء  .كىمية بأسماء كالتعامؿ العمالء  بيانات كا 

كيتمثؿ في الرشكة  االختالس  التيرب الضريبي كالجمركي  تخصيص األراضي  المحاباة 
كالمحسكبية في التعيينات الكظيفية  إعادة تدكير المعكنات األجنبية لممصمحة الخاصة  

المجاممة التي تمنح دكف ضمانات  عمكالت البنية التحتية  العمكالت كاإلتاكات  قركض
المحصمة بحكـ المنصب  استغالؿ امتيازات المنصب أك الكظيفة لفرض أك إجبار اآلخريف 
عمي تأدية خدمات أك أعماؿ مختمفة غير مكمفيف بيا رسميا  اإلسراؼ في استخداـ الماؿ 

 العاـ.

 كتتمثؿ, بالمكظؼ المنكط العمؿ بسير تتصؿ التي كاإلدارية المالية تالمخالفا بيا كيقصد
 : يمي فيما المخالفات ىذه

 . المنظمة داخل عمييا المنصوص المالية واألحكام القواعد مخالفة

 األعماؿ مف لالنتفاع كظيفتو سمطة بتسخير المكظؼ قياـ كتعني الوظيفة أعمال من التربن
 مػف الحككمية البشرية القكة استخداـ أك األشخاص بعض عمى اإلتاكة فرض في إليو المككمة
 . ليـ المخصصة الرسمية األعماؿ غير في الشخصية األمكر في كالمكظفيف العماؿ

 األبنية عمى اإلنفاؽ في العامة األمكاؿ تبديد : صوره ومن العام المال استخدام في اإلسراف
 الحفػالت إقامػة – الشخصػية األمػكر فػي العامػة المقتنيػات اسػتخداـ فػي المبالغػة– كاألثػاث
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 التياني مناسبات في كالمجالت الصحؼ في كالنشر كاإلعالف الدعاية عمى ببذخ كالدعايات
 كالتكديع. كالتأييد كالتعازم

  :التشريعي الفساد

 ألشػخاص معينػة مصػالح تخػدـ قػكانيف إلصػدار التشػريعية السػمطة تسػتغؿ عنػدما كيحػدث
 . الفساد أنكاع اخطر مف كىك العاـ  الصالح حساب عمى معينة  فئات أك معينيف 

  :االخالقى الفساد

كىػك مجمػػؿ االنحرافػػات األخالقيػػة كالسػػمككية المتعمقػػة بسػػمكؾ المكظػػؼ الشخصػػي كتصػػرفاتو  
كالقيػػاـ بأعمػػاؿ مخمػػة بالحيػػاء فػػي أمػػاكف العمػػؿ  أك الجمػػع بػػيف الكظيفػػة كأعمػػاؿ أخػػرل دكف 

اإلدارة  أك اسػػتغالؿ السػػمطة لتحقيػػؽ مػػةرب شخصػػية عمػػي حسػػاب المصػػمحة العامػػة  أك إذف 
أف يمػػػارس المحسػػػكبية بشػػػكميا االجتمػػػاعي )المحابػػػاة الشخصػػػية( دكف النظػػػر إلػػػي اعتبػػػارات 

 الكفاءة كالجدارة.
 

 كتصرفو الشخصي بمسمكو كتتعمؽ المكظؼ يرتكبيا التي اإلدارية المخالفات تمؾ بيا كيقصد
 : أىميا كمف ,

 بالحياء مخؿ لفعؿ المكظؼ ارتكاب : ذلؾ صكر كمف , الوظيفة كرامة عمى المحافظة عدم
 . أخالقية جرائـ في التكرط أك المخدرات كاستعماؿ العمؿ في

 كتجاكز األمكر كتسييؿ الشخصية الخدمات كتقديـ : ذلؾ صكر كمف السمطة استعمال سوء
 . منيـ يطمب ما المسئكليف معارؼ أك أقارب منح في المكضكعية العدالة اعتبارات

 غيػر بأشػخاص العامػة الكظػائؼ شػغؿ المحسػكبية ظػاىرة انتشػار عمػى كيترتب , المحسوبية
 . اإلنتاج كزيادة الخدمات تقديـ في اإلدارة كفاءة انخفاض عمى يؤثر مما مؤىميف

  . المصالح تبادؿ أشكاؿ مف شكال الكساطة المكظفيف بعض فيستعمؿ , الوساطة
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 نعف الشفافية و غياب االفصاح عن المعمومات الخاصة بالدولة -ُ
االقتصادية كأمكرىا المالية ممػا يمكػف المسػئكليف الحكػكمييف ككبػار المػكظفيف مػف  ك أعماليا 

اختػػراؽ القػػانكف كاإلخػػالؿ بااللتزامػػات الكظيفيػػة بغػػرض تحقيػػؽ الكسػػب غيػػر المشػػركع  دكف 
 االضطرار لإلفصاح عف المعمكمات التي قد تدينيـ.

 
ييف كاإلداريػيف فػي الدكلػة لممسػئكليف السياسػ نعف أو غياب المساءلة الحقيقية والفعالاة -ِ

كلممسػػئكليف فػػي األجيػػزة األمنيػػة كالييئػػات المحميػػة  ممػػا يغيػػب رادع ميػػـ لمفسػػاد. بالػػذات فػػي 
الػػػنظـ التػػػي تضػػػعؼ أك تغيػػػب فييػػػا المشػػػاركة السياسػػػية الشػػػعبية  كتضػػػعؼ بالتػػػالي الرقابػػػة 

  الشعبية عمى أعماؿ الحككمة كمسئكلييا.
 
داراتيا كالدخكؿ الرسمية  الموظفين العاممين بالدولةاالنخفاض النسبي لمستوى دخول  -ّ كا 

لمشرطة كالييئات كاإلدارات المحمية  ككصكليـ إلى مستكيات أقؿ مف أف تضمف حياة كريمة  
 يشػػكؿ ذلػػؾ دافعػػا لػػبعض ىػػؤالء العػػامميف  السػػتخداـ الصػػالحيات الممنكحػػة ليػػـ فػػي تحصػػيؿ

رشػػاكل التػػي يتمقكنيػػا شػػرطا لتسػػييؿ أمػػكاؿ كتكػػكيف ثػػركات بػػدكف كجػػو حػػؽ مػػف خػػالؿ جعػػؿ ال
 .األعماؿ التي لدييـ صالحيات تسييميا أك تعطيميا

 
 .منن كبار موظفي الدولة صالحيات واسعة في إدارة األعمال -4
 
كضػػػعؼ اسػػػتقالؿ النظػػػاـ القضػػػائي  .بشػػػكؿ صػػػاـر عااادم وجاااود قاااوانين رادعاااة لمفسااااد -ٓ

المسػػتقؿ الػػذم ال يمكػػف أف يتحقػػؽ إال فػػي نظػػاـ ديمػػكقراطي يكجػػد فيػػو فصػػؿ بػػيف السػػمطات 
 كتكازف بينيا 

 
 ( بيع القطاع العاـ لمقطاع الخاصتقييـ االصكؿ العامة ك ) الخصخصة -ٔ
 
 .االنتقال غير المدروس من نظام سياسي و اجتماعي واقتصادي إلى نظام آخر -7
 

 أسباب الفساد
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كبالتحديػػػػد عمػػػػى التعػػػػامالت  .الرقابااااة عمااااى المعااااامالت االقتصااااادية الخارجيااااة نااااعف -ٖ
الحككميػة مػع الشػركات األجنبيػػة سػكاء فػي مجػاؿ التكريػػدات لمسػمع أك الخػدمات أك فػي مجػػاؿ 
المقػػاكالت المتعمقػػة بقيػػاـ ىػػذه الشػػركات بتنفيػػذ أعمػػاؿ داخػػؿ البمػػد المعنػػي  يػػؤدم إلػػى انتشػػار 

نبيػػة لممسػػئكليف المحميػػيف مػػف أجػػؿ الحصػػكؿ عمػػى عقػػكد األعمػػاؿ الرشػػاكل مػػف الشػػركات األج
 . داخؿ البمد المعني دكف أف يككف ليـ الحؽ في الحصكؿ عمييا كفقا لقكاعد المنافسة الحرة

 

ضػعؼ الرقابػة الشػعبية . نعف الرقابة الشعبية و الرسمية عماى القطااع الماالي عمومااً  -ٗ
كالقطػػػاع المػػػالي عمكمػػػا  يتػػػيح الفرصػػػة لظيػػػكر كالرسػػػمية عمػػػى الجيػػػاز المصػػػرفي كالبكرصػػػة 

كنمػػػك كانتشػػػار الفسػػػاد متجسػػػدا فػػػي تمقػػػي كبػػػار المسػػػئكليف المصػػػرفييف لمرشػػػاكل مقابػػػؿ تقػػػديـ 
القػػػركض بػػػدكف ضػػػمانات كافيػػػة  أك حتػػػى بػػػدكف أم ضػػػمانات  كيػػػؤدل أيضػػػا إلػػػى تغاضػػػي 

كالشػػػركات  المسػػػئكليف عػػػف إدارة البكرصػػػة  مقابػػػؿ عمػػػكالت  عػػػف تجػػػاكزات شػػػركات السمسػػػرة
 صانعة األسكاؽ.

 ج

يمكػف أف يػؤدم إلػى تحايػؿ كبػار مػكظفي التػأميف   نعف الرقابة عماى قطااع التاأمين -َُ
مقابػػؿ عمػػكالت  عمػػى شػػركاتيـ باالتفػػاؽ مػػع العمػػالء كأيضػػا باالتفػػاؽ مػػع الشػػركات التػػي يػػتـ 

 لدييا  إصالح اآلالت كالمعدات كالسمع المعمرة المؤمف عمييا عند شركات التأميف.
 

 المحسوبية -ُُ
داريػػة ميمػػة   بالػػذات فػػي صػػكرة تعيػػيف أقػػارب المسػػئكليف السياسػػييف فػػي مناصػػب اقتصػػادية كا 

 . دكف أف تتكفر ليـ الكفاءة الضركرية لتقمدىا
 

ضعؼ الحيكية السياسية لألمة  .نعف الحيوية السياسية و غياب المشاركة الشعبية -ُِ
نتيجػػػة القمػػػع كالقيػػػر طكيػػػؿ المػػػدل الػػػذم يتعػػػرض لػػػو الشػػػعب  كنتيجػػػة الػػػبطش بالمعارضػػػة 
كتيمػػػيش أك إلغػػػاء المشػػػاركة السياسػػػية لمشػػػعب  يػػػؤدم إلػػػى إضػػػعاؼ ركادع الفسػػػاد  كازدكاج 

يػب عمييػا السيطرة عمى السمطة كالثركة لتصبح الدكلػة تصػبح مرتعػا ألسػكأ أنػكاع الفسػاد بػال رق
 شعبيا أك رسميا.

 

التفاوت الرىياب فاي مساتويات الادول باين الطبقاات العمياا مان جياة و باين الطبقاات  -ُّ
لتفػاكت الرىيػب إلػى جعػؿ الطبقػة العميػا ىػذا ا يػؤدل حيث  الوسطى و الفقيرة من جية أخرى

بشػػأف صػػاحبة القػػكة الماليػػة مػػع السياسػػييف ككبػػار مػػكظفي الدكلػػة قػػادريف عمػػى تبريػػر سػػمككيـ 
ماليػػػة الدكلػػػة كأصػػػكليا  كقػػػادريف عمػػػى شػػػراء اإلعػػػالـ كتكريسػػػو لمصػػػمحتيـ  فػػػي حػػػيف يكػػػكف 

 الفقراء كالطبقة الكسطى في كضع أضعؼ مف أف يكاجيكا الفساد.
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 لمفساد الرئيسة األشكال يحدد 2007 في والصادر  والشفافية النزاىة لمجنة األول التقرير
  :وتشمل مصر في
  العامة  المصمحة عف النظر بغض .معينة مجمكعة لصالح القرارات بعض اصدار -
  العامة  بالمشتريات يتعمؽ فيما الشفافية كانعداـ -
 الحككمية  لمخدمات الكصكؿ تيسير مقابؿ رشاكل /معينة دفعات كتمقي -
ساءة -   .العامة الممكية ك/ أك العامة األمكاؿ إىدار أك استخداـ كا 

 :وتشمل مصر، في لمفساد عرنة األكثر الرئيسة المناطق عمى التقرير تعرف كما
 الحككمية  الخدمات عمى الحصكؿ لتسييؿ الرشاكل /الدفعات -
  الضرائب  ك الجمارؾ -
 الغرامات  تحديد ك تكثيؽ -
  العامة  الممتمكات استخداـ إساءة -
 الحككمية  التكظيؼ كفرص -
 .العامة كالمشتريات -
 النزاىػة  بمكضكع يتعمؽ فيما مصر بكضع ضعفان  ََِٖ  العالمية النزاىة تقرير سجؿ كما

 ََِٖ فػي مصػر حققتػو مػا كيعتبػر . ََِٖ عػاـ فػي ََُ مػف ْٓ مصػر حققػت حيػث
 األعمػدة فػي كثػب عػف كبػالنظر .) ََُ مػف ّٓ ( ََِٕ فػي حققتػو عمػا طفيفػان  تحسػنان 
 مجػاؿ فػي تحقيقيػا تػـ التػي اإليجابيػة التطػكرات نػرل أف يمكننػا النزاىػة لمؤشػرات الرئيسػة
 .القانكف كسيادة الفساد مكافحة

 
 السػكؽ  اقتصػاديات عمى أكبر بشكؿ ََِٖ لعاـ لمتحوالت بيرتمسمان مؤشر تقرير كيركز

 السػكؽ إطػار أف إلػى التقريػر خمػص كقػد .الفسػاد لقضػية يتعرض كما الديمكقراطي  كالتطكر
 بما الحككمية  األصعدة مختمؼ عمى الفساد مكافحة مثؿ أكجو عدة في فعاؿ غير مصر في
  .كالطفيفة الكبيرة الفساد جرائـ فييا
 
 إلى الدكلية التمكيؿ كمؤسسة الدكلي البنؾ خمص ََِٕلعاـ بالشركات الخاصة الدراسة في
 القطاع فإف كالمؤسسة الدكلي لمبنؾ ككفقا مصر  في األعماؿ بيئة عمى تؤثر الفساد حالة أف

 إال .أعماليػا مجػاؿ عمػى تؤثر التي القيكد مف كاحدا باعتباره لمفساد ينظر مصر في الخاص
 فػي أعمػاليـ إنجػاز مػف لمػتمكف رسػمي غيػر بطريؽ مالية مبالغ تدفع التي الشركات نسبة أف

 مصر في الفساد ونع
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  )مينا( أفريقيا كشماؿ األكسط الشرؽ منطقة في رصدىا تـ التي النسبة مف أقؿ تعتبر مصر
 فقد الخاصة  األنشطة ببعض يتعمؽ فيما أما .أخرل الدخؿ متكسطة / منخفضة دكؿ ككذلؾ
 كالػدكؿ أفريقيػا  كشػماؿ األكسػط الشػرؽ دكؿ مػف مثيالتيػا مػف أعمػى مرتبػة فػي مصػر أتػت

 الضػرائب  لمفتشػي المدفكعػة بالرشػاكل األمػر يتعمػؽ عنػدما الػدخؿ كالمنخفضػة المتكسػطة
 فػي حمػت أنيػا إال .اسػتيراد كتػرخيص تشػغيؿ  كتػراخيص باإلنشػاء  أذكنػات عمػى كلمحصػكؿ

 .الحككمية العقكد عمى بالحصكؿ يتعمؽ فيما أدنى مرتبة
 
 طفيفػان  انخفاضػان  الفسػاد كمكافحػة بالشفافية يتعمؽ فيما مصر حققتو الذم المعدؿ انخفض لقد
 مقيػاس عمػى( ََِٕفػي ِٕ.ُ إلػى ََِٓ فػي ٕٔ.ُ مػف ُِ  ىاوس فريدوم مؤشر في
 مػف عػددان  ىػاكس فريػدكـ منظمػة مؤشػر أبػرز كلقػد .)األقػكل( ٕ إلػى )األضػعؼ( صػفر مػف
 فػي السػائدة األصػكات شػراء ظػاىرة فييػا بمػا مصػر  فػي النزاىػة نظػاـ فػي الضػعؼ أكجػو

 الحػزب لييمنػة نتيجػة التنفيػذ عمػى التشػريعية السػمطة سػيطدة كضػعؼ البرلمانيػة االنتخابػات
 السياسػية  المعارضػة جماعػات أفػراد بعػض كاعتقػاؿ )الػديمكقراطي الػكطني الحػزب( الحػاكـ
  .كالجميكر )رئيسي بشكؿ الشرطة( القانكف تعزيز أجيزة بيف المستمر كالتكتر
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Payers Survey 2100 

 
3. Political and Economic Risk 
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4. Global Insight Country Risk 

Ratings  
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Country Risk Ratings  
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Sustainable Governance 
Indicators 2100  

 
13. African Development Bank 
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 2102مإشر مدركات الفساد لعام مصر فى 



24 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 العقابي الردع ونعف القانون بسيادة تتعمق أسباب .1

 كبيػر  بشػكؿ تحتـر تكف لـ القانكف سيادة أف نجد يناير  ِٓ ثكرة قبؿ مصر في الكضع إلى بالنظر
 و القاانون تنفياذ أف كما .العاـ الصالح حساب عمى معينة فئات صالن تخدم قوانين إصدار تم فقد

 .لمشػخص الماليػة كالقػدرة السياسػي  النفػكذ األحيػاف مػف كثيػر فػي يحكمػو كػاف القناائية األحكاام
 المفسػديف  تجػاه كالقضػائية القانكنيػة الػردع قػكة مػف أضعؼ المحاكمة إجراءات لطول الغالبة كالسمة
 مقػربيف كػانكا الذيف األشخاص خاصة المحاكمة  قبؿ الخارج إلى البعض ييرب أف كثيرنا يحدث كما
 .يناير ثكرة قبؿ السمطة مف
 كسػره  فػي يتكانػكف ال كأصػبحكا النػاس  أعػيف فػي القػانكف ىيبػة اىتػزاز إلػى أدت الممارسػات ىػذه

 يكػكف أف قبػؿ رقػابيـ عمػى مسػمط سػيؼ انػو أسػاس عمػى إليو ينظركف أصبحكا ألنيـ عميو  كالتحايؿ
 .النفكذ أصحاب لحماية كسيمة إال ىك ما القانكف كأف لحمايتيـ  كسيمة

 

 البٌروقراطٌة

 اإلٌرادات الرٌعٌة

 اختالالت األجور والفقر

 االستٌالء على اراضى الدولة

 الخصخصة وتقٌٌم األصول العامة

 يناير 25 ثورةالفساد فى مصر قبل 

 يناير 25أسباب الفساد قبل ثورة 

 

 عوامل وآليات انتشار الفساد فى مصر
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 العامة باإلدارة تتعمق أسباب .2
 الفساد  انتشار في كبيران  دكران  ليا كاف كالتي مصر في العامة اإلدارة نظـ في العيكب مف العديد ىناؾ
 لمتيرب لمكثيريف الفرصة أعطى الحكومية الجيات في بدقة والواجبات الميام تحديد فعدمالثكرة  قبؿ
لقائيػا المسػئكلية مػف  إلػى الكثيػريف دفػع اإلجاراءات وتعقاد الحكومياة والبيروقراطياة .اآلخػريف عمػى كا 

 إلػى أضػؼ المكاطنيف  البتزاز الفرصة المكظفيف لبعض كأعطى أعماليـ  لتسييؿ الرشكة إلى المجكء
 قػدمان  المضػي عمػى الفاسػديف المػكظفيف شػجع ممػا الحكومياة األجيزة في الذاتية الرقابة نعف ذلػؾ
 ربطياا وعادم توزيعياا وساوء واألجاور المرتباات وانخفااض .رادع بػال الفسػاد أفعػاؿ ارتكػاب فػي

 مػف كالتػربح الرشػاكل عمػى الحصػكؿ حػؽ  كجػو بغيػر لنفسػو  يبػرر الػبعض جعػؿ   والنزاىاة بالكفااءة
 وعادم والفردياة والمركزياة .الكريمػة الحيػاة ليػـ يحقػؽ الػذم الػدخؿ عمػى يحصػمكا حتػى كظػائفيـ
 سياسػات كتطبيػؽ قػرارات اتخػاذ الفاسػديف المسػئكليف لػبعض يسػرت  العاام الشاأن إدارة في الشفافية
 استشػارة أك إشػراؾ عػدـ ظػؿ فػي إلييػا  ينتمػكف التػي الفئػات مصػالح أك الشخصػية مصػالحيـ تحقػؽ

 .السياسات تمؾ أك القرارات بيذه المتأثريف األشخاص
   المرتبات توزيع في العدالة عدم •

 فػي التشػابو ظػؿ فػي حتػى المرتبػات تكزيػع فػي صػارخ عدالػة بعػدـ المصػرييف لػدل عاـ شعكر ىناؾ
 % َْ يعتقػد   ََِٗ عػاـ اإلدارية لمتنمية الدكلة كزارة أجرتيا لدراسة فكفقان  كالمسئكليات  الكاجبات

 ظمػـ عمػى مػنيـ % ُٕ مػف يقػرب مػا كيػدلؿ  « عادلػة غيػر» المصػرية الحككمػة أف المصػرييف مػف
 صػكر إحػدل ىػي المتدنيػة األجػكر أف مػنيـ % ّٔ يعتقػد بينمػا لمفقػر  المخيػؼ باالنتشػار الحككمػة
 ُْ .الصارخ العدالة انعداـ عف التعبير

 
 ..المحميػات فػي العػامميف مػع المركزيػة الحككمػة فػي العػامميف مرتبػات قكرنػت مػا إذا العدالػة عػدـ كتتضػح
 مػف فقػط % ُّ يمثمػكف بينمػا األجػكر  إجمالي مف % ْٗ عمى المركزم المستكل عمى المكظفكف يستحكذ

 عمى  % َْ عمى المحمي الحكـ مؤسسات في العاممكف المكظفكف يحصؿ اآلخر  الجانب عمى .العمؿ قكة
 ُٓ .العامة الكظيفة في العمؿ قكة إجمالي مف % ْٓ يمثمكف أنيـ مف الرغـ
 الػبعض  كبعضػيـ المحمػي المسػتكل عمى العامميف مرتبات مقارنة تمت ما إذا أيضان  العدالة عدـ تتضح كما
 فػي يعمػؿ لمكظػؼ اإلجمػالي األجػر يقػؿ المثػاؿ  سػبيؿ عمػى .الػبعض كبعضػيـ المركػزم المسػتكل عمػى أك

 الػذم مثيمػو أجػر عشػر عػف الزراعػة ككزارة االجتمػاعي التضػامف كزارة مثػؿ الضػعيؼ الػدخؿ ذات الػكزارات
 كىيئات المبيعات  ضرائب خاصة العامة  كالضرائب االستثمار ىيئة مثؿ الغنية كالييئات الكزارات في يعمؿ

 .السكيس قناة كىيئة البتركؿ
 يبػرركف الػبعض كيجعػؿ الدكلػة  فػي العػامميف بػيف الضػغينة مػف نكعػان  يكلػد أشػكالو  بكافػة ىػذا  العدالػة عػدـ

 تمبػي ال كانػت إذا خاصػةن  دخػكليـ  لتحسػيف الصػغير الفسػاد ممارسػات إلػى المجػكء حػؽ كجػو بغيػر ألنفسػيـ
 ادينػي » مقكلػة المحميػات فػي المػكظفيف مع التعامؿ عند كثيران  كتسمع قبؿ  مف أشرنا كما الرئيسة احتياجاتو

 يػذكي العػادؿ غير الكضع ىذا أف كما .« رشكة اقبؿ أبطؿ كأنا كذا ككزارة كذا ىيئة في المكظؼ مرتب مثؿ
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 مػف الغالػب فػي فيػو يكسب السباؽ ىذا المحظكظة  المؤسسات ىذه إلى مؤسساتيـ مف لمنقؿ الكثيريف سباؽ
 .ينتدب أك ينقؿ لكي رشاكل يدفع أف يستطيع مف أك محسكبية أك كاسطة لو
 
 لمدولة العامة بالمالية تتعمق أسباب .3

 فيام فصاعوبة الدكلػة  فػي الفسػاد ظػاىرة انتشػار فػي كثيػران  سػاىمت بطريقػة تػدار لمدكلػة العامػة الماليػة كانػت
 العديػدة الخاصة والصناديق .إنفاقو كسبؿ العاـ الماؿ مكارد عمى الشعبية الرقابة مف أضعؼ العامة الموازنة
 يكجػو النقػد كنفػس .عامػة أمػكاؿ كىي  أمكاليا عمى الرقابة إضعاؼ إلى أدت العامة المكازنة خارج المكجكدة

 والمناقصاات المزايادات نظػاـ أمػا .اإلسػراؼ يشػكبو الحكاومي اإلنفااق أف كمػا .الواحاد البناد موازناات إلػى
ف العمومياة،  الحككمػة بكابػة عمػى كالمناقصػات المزايػدات نشػر كيػتـ جيػد  قػانكني بشػكؿ مػنظـ كػاف كا 
 مػف مصػر عانػت كقػد .القطػاع ىػذا فػي كبيػر فسػاد عػف كشػفت الممارسػة أف إال شػفاؼ  بشػكؿ االلكتركنيػة

 حصػكؿ إلػى أدل ممػا الشخصػي  الطػابع عمييػا يغمػب كػاف التػي العاماة البناوك فاي القروض منن أساليب
 أف كمػا .الػبالد خػارج بيػا كاليػركب ضػمانات بغيػر كبيػرة قػركض عمػى السابؽ النظاـ مف المقربيف مف كثير
 كقػرارات إدارتيػا  تسػييس بسػبب الفسػاد شػابيا تمػت التػي والخصخصاة العاام األعماال قطااع شاركات إدارة
 .كالفاعمية كالكفاءة كالمشاركة الشفافية معايير عمى اعتمادىا كعدـ بيعيا 

 الخاصة الصناديق
 ككضعيا المكاطنيف عمى فرضيا يتـ التي المالية كالرسـك المكارد مف مجمكعة عف عبارة الخاصة الصناديؽ

 مجمس عمى تفاصيميا تعرض فال ثـ كمف .لمدكلة العامة المكازنة خارج كتككف جيات عدة تتبع صناديؽ في
 .لممحاسبات المركزم الجياز لرقابة خضكعيا المفترض مف أنو رغـ الشعب 

 كالمعػدؿ ُّٕٗ لسػنة ّٓ رقػـ بالقػانكف الصػادر العامػة المكازنػة لقػانكف كفقػان  فإنػو إنشػائيا كسػيمة عػف أمػا
 بالقانكف

 معيناة ماوارد فيياا تخصاص صاناديق إنشااء الجميورياة رئايس مان بقارار يجاوز ََِٓ » لسػنةٕٖ
 يقتصػر لػـ لمدكلػة العامػة المكازنػة نطػاؽ خػارج عامػة أمػكاؿ إخػراج فػي التكسػع كىػذا « محاددة الساتخدامات

نما الجميكرية رئيس سمطة عمى  يعطػي المحميػة اإلدارة قػانكف فمػثالن  ىذا  عمى تنص التي القكانيف تعددت كا 
 الحككمية  لمرقابة أيضان  تخضع ال خاصة صناديؽ إنشاء في المحافظات أك المراكز أك القرل لرؤساء الحؽ
 الصناديؽ إنشاء في كبير تكسع حدث لذلؾ

 أمكف ما أف لممحاسبات المركزم لمجياز تقرير في كرد أنو لدرجة حصرىا  الصعب مف أصبح حتى المالية 
 .صندكؽ آالؼ َُ حكالي بمغ الخاصة الصناديؽ مف حصره
ذا  بعػض فػإف كالمصػركفات  اإليػرادات كػؿ المكازنػة تتضػمف أف عمػى يػنص العامػة المكازنػة قػانكف كػاف كا 

 الضػرائب تمثػؿ التػي اإليػرادات مػف % َِ فقػط تتضػمف مصػر فػي العامة المكازنة أف إلى تذىب التقديرات
 الصػناديؽ إلػى فتػذىب اإليػرادات مػف % َٖ أمػا اإلسػتثمارية  كالييئػات كالبتػركؿ السػكيس قنػاة كعكائػد

 .إليو المشار لممحاسبات المركزم الجياز لتقرير كفقان  جنيو  مميار ُِِٕ إلى أمكاليا كصمت التي الخاصة 
 كتعازو  تيافو  إعالنات نشر في منيا كبير جانب يينفؽ حيث
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 كامؿ كصرؼ أراضو  كشراء كمكاتب قاعات تجييز أك أخرل جيات مف المنتدبيف العامميف لبعض كمكافةت
 .الصندكؽ أغراض باقي عمى الصرؼ دكف كمكافةت الصناديؽ بعض حصيمة

 المسػتكيات إلػى لتصػؿ الدكلػة فػي العػامميف ركاتػب زيػادة فػي الصػناديؽ ىػذه مػف االستفادة يمكف أنو شؾ كال
 مكافحػة كسػائؿ أحػد يجعميػا ممػا األمثػؿ  بالشػكؿ مكاردىػا اسػتغالؿ أحسػف لػك ليػـ الكريمػة الحياة تكفر التي

 .أسبابو مف سببان  كليس الفساد
 

 الحكومي اإلنفاق
 يتعمػؽ فيمػا خاصػة لمدكلػة اإلدارم الجيػاز إنفػاؽ لضػبط المسػتمرة الحككمػة كجيػكد الدكلػة تأكيػدات بػرغـ

 العمػؿ تسػيير عمػي تسػاعد التػي كالخامػات كاألدكات السػيارات معظميا في تضـ كالتي الحككمية بالمشتريات
 حد إلي اإلدارم الجياز إنفاؽ في مبالغة ىناؾ بأف ترتفع كثيرة أصكاتان  ىناؾ فإف ,الحككمية باألجيزة اليكمي
 .البذخ عميو يطمؽ أف يمكف

 العمومية والمناقصات المزايدات
 متقدمػة مراتػب تحتؿ مصر جعمت كالمزايدات المناقصات مجاؿ في اإلصالحات مف بالعديد الحككمة قامت
 فيما جدان 

 بالقػانكف الصػادر كالمزايػدات المناقصػات قػانكف منيػا منحيػا  كأسػاليب كالمزايدات المناقصات بشفافية يتعمؽ
 ترسية في كالمكضكعية كالعدالة بالشفافية تتعمؽ التي الضمانات مف بالعديد جاء كالذم ُٖٗٗ لسنة ٖٗ رقـ

 .كالمزايدات المناقصات
 الحككميػة المشػتريات بكابة» الحككمة أنشأت العامة  كالمناقصات المزايدات في الشفافية مف مزيد أجؿ كمف
 ىػي البكابة ىذه كتعد .الحككمية لمخدمات العامة كالييئة اإلدارية لمتنمية الدكلة كزارة بيف تعاكف ثمرة كىي «

 كالمزايػدات المناقصات مجاؿ في إلكتركنية خدمات تقدـ التي األكسط الشرؽ مستكل عمى نكعيا مف األكلى
 .الحككمية
 .المجػاالت جميػع فػي اإلنترنػت عبػر كالمزايػدات المناقصػات نشػر عمػى الحككمػة لتسػاعد البكابػة صػممت
 .كفعالػة سػيمة إلكتركنيػة بصػكرة تقييميػا ليػتـ إلكتركنيػان  العػركض تقػديـ كغيػرىـ المػكرديف عمػى البكابة كتسيؿ
ِِ 

 المباشار بااألمر التصرف» في التكسع ىي العامة كالمناقصات بالمزايدات يتعمؽ فيما الكبرل المشكمة كتظؿ
 بمناقصػات تػتـ أف كالمناقصػات المزايػدات فػي األصػؿ أف مف الرغـ فعمى الحككمييف  المسئكليف قبؿ مف «

 ينتيػؾ كػاف المبػدأ ىػذا أف إال العادلػة  المنافسػة لمبػدأ احترامػان  ليػا التقػدـ لمجميػع يتػاح عامػة كمزايػدات عامة
 الدكلػة أراضػي فػي خاصػة المباشػر بػاألمر التصػرؼ فػي الثػكرة عمػى السػابقة الحككمػات تكسػعت كقػد .كثيػران 
 ِّ .لمقانكف بالمخالفة المباشر كباألمر األثماف بأبخس منيا شاسعة مساحات بيعت التي
 

 والخصخصة اإلدارة :العام األعمال قطاع شركات
 عػدة مػف الفسػاد مػف العاـ  القطاع بشركات قبؿ مف تسمى كانت كالتي العاـ  األعماؿ قطاع شركات عانت
 نكاحي؛

 العام األعمال قطاع شركات إدارة في الفساد : أوالً 
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 الكبػار المسػئكليف مسػاءلة حيػث مػف سػكاء اإلدارة  في مشكمة مف العاـ األعماؿ قطاع شركات بعض تعاني
 .الشفافية إلى فييا اإلدارة نظـ تفتقر كما المؤسسي  اإلطار عف الحديث عند عنو نتحدث سكؼ ما كىذا
 فػي أىميػة لجمعيػة جنيػو مميػكف ََٕ ب تبرعػت أنيػا الشركات ىذه بعض في اإلدارة سكء عمى األمثمة كمف
 السػطح عمػي ظيػرت حينمػا ََِٗ ينػاير منػذ األحػداث تبػدأ .نقديػة سػيكلة كجػكد لعػدـ تقتػرض أنيػا ظػؿ

 االسػتثمار كزارة برعايػة لمػربح  ىادفػة غيػر مصػرية أىميػة كمؤسسػة « المجتمػع لخدمػة المصػرم مؤسسػة»
 إلػي تيػدؼ التضػامف بػكزارة مسػجمة المػدني  المجتمػع كمنظمػات العػاـ األعمػاؿ قطػاع شػركات مػف كبػدعـ
 العدالة يحقؽ بما مصر في كالعشكائية الفقيرة بالمجتمعات المجتمعي الماؿ رأس كبناء الحياة مستكم تحسيف
 كممارسة الجمعية إشيار كبعد .االجتماعي كالسالـ
 كقامػت أرباحيػا مػف ٘ٓ بنسػبة بػالتبرع األربػع الشػركات قامػت ََُِ ك ََِٗ عػامي مػدار عمػي أعماليػا
 ألم التبػرع يحـر الذم األىمية الجمعيات لقانكف بالمخالفة ,كتبرعات العاميف خالؿ جنيو مميار حكالي بضخ
  ِٓ .التبرع لسنة سابقة سنكات ٓ أرباح متكسط مف التبرع يككف أف عمى كينص ,سياسي حزب
 .مراقبتيا في دكر أم لممحاسبات المركزم لمجياز يكف لـ يناير ِٓ ثكرة قياـ كحتى الجمعية ىذه إنشاء كمنذ
 بمجمس الفتكل لجنة لمخاطبة تعميماتو فأصدر الجياز لرقابة المؤسسة ىذه خضكع عدـ تبرير الجياز حاكؿ
 قانكنيػة مػدل حػكؿ القػانكني بػالرأم لإلفػادة المجمػس مخاطبػة تمت كبالفعؿ الماضي  مارس نياية في الدكلة
 رد فجػاء .الجيػاز لرقابػة نفسيا المؤسسة خضكع كمدل المصرم لمؤسسة العاـ األعماؿ قطاع شركات تبرع

ف محؿ لو ليس التساؤؿ بأف الجياز إلي المرسمة المذكرة حممت حيث قاسيان  الدكلة مجمس  شركات خضكع كا 
 أصػكؿ كػؿ الدكلػة المػتالؾ العػادم الشخص فطنة عمي يخفي ال أمر الجياز قبؿ مف لمفحص العاـ القطاع
 ِٔ .الشركات تمؾ
 العام األعمال قطاع شركات خصخصة في الفساد : ثانياً 
 قػد بأنػو اتيػـ الماضػي القػرف تسػعينيات منػذ بػدأ كالػذم مصػر فػي الخصخصة برنامج فأف أخرل ناحية كمف
 أخػرل شركات كبيعت األثماف بأبخس شركات بيعت فقد الشركات  ىذه مف األىـ القطاع كبير حد إلى دمر
 إجراءات في كال التقييـ  إجراءات في ال شفافة تكف لـ الحككمة ألف حدث ىذا كؿ .عمييا التي األرض بثمف
 ألف خصخصػتيا تمػت التػي الشػركات مػف العديػد غمػؽ تػـ كمو ىذا كفكؽ .البيع عائدات إنفاؽ في كال البيع 

 .كأسػرىـ فييػا العػامميف كيشػرد مبػاف أرض ليبيعيػا الشػركة عمييػا المقػاـ األرض سػكل يبتغػي يكػف لـ المشترل
 إجػراءات تكػكف أف المفتػرض مػف كػاف بأكممػو  لمشػعب ممكػان  أنيػا أم   عامػة ممتمكػات الشػركات ىػذه كألف

 كأف البيػع عمميػات فػي أكبػر بػدكر الرقابيػة كالمؤسسػات الشػعب مجمػس يقػـك كأف تمامػان  شػفافة خصخصػتيا
 في المكاطنكف يشرؾ
 ىػذا إلػى قػاد الػذم ىك المعايير ىذه غياب .عائداتيا كاستخداـ الشركات ىذه في لمتصرؼ شاممة رؤية بمكرة
 .الخصخصة عممية إدارة في الكبير الفساد

 واالجتماعية الثقافية بالبيئة تتعمق أسباب .4
 إليػو كالنظػر الصغير، لمفساد االجتماعي فالقبول الفساد  انتشار في أثر مصر في كاالجتماعية الثقافية لمبيئة
 اإلكراميػة » مثػؿ أخػرل مسػميات الفسػاد كاتخػاذ الحقػكؽ  عمػى لمحصػكؿ اجتماعينػا مقبكلػة كسػيمة أنػو عمػى

 تاأثير ىنػاؾ كػاف كمػا .مكافحتػو جيػكد يعرقػؿ ك الحككميػة األجيػزة فػي الفساد يرسخ « كالمكاصالت الشام 
 مػف كثيػر فػي الثػكرة  قبػؿ العامػة السياسػات تكػف فمػـ العاماة، القارارات عماى السياساية والفئوياة لمطبقياة
 اجتماعيػة طكائػؼ إلػى المنتمػيف األشػخاص بعػض إلرضػاء ابتغائيػا بقػدر العػاـ الصػالح تبتغػي األحيػاف 
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 الطبقيػة عمػى المؤسػس الفسػاد عمػى الصػارخة األمثمػة كمػف آنػذاؾ  المسػيطر الحػزب إلػى ينتمػكف أك معينػة 
 حيػث كالجامعػات  الدبمكماسػي  كالسػمؾ كالشػرطة  القضػاء  فػي التعيينػات السياسػي  كالنفػكذ االجتماعيػة
 لػدييـ مػف أك معينػة  عػائالت مػف المحظيػيف عمػى مقصػكرة منيػا  كبيػر جانػب فػي الكظػائؼ  ىػذه أصبحت
 قبائػؿ مع الحزب ىذا يعقدىا كاف الصفقات مف ككثيران  .كبيرة رشاكل دفع يستطيعكف أك محسكبية أك كاسطة

 فػي تحصػؿ الطكائػؼ ىػذه ككانػت المتعػددة  البرلمانيػة  االنتخابػات في تأييدىا عمى لمحصكؿ معينة قكل أك
 .المكاطنيف باقي عف تفضيمية مزايا عمى المقابؿ

 الفساد لمكافحة التشريعي باإلطار تتعمق أسباب .5
 ََََِٓ عمػى يزيػد مػا إلػى عػددىا كصػؿ القػكانيف مػف كبيػرة ترسػانة مصػر فػي يكجػد أنػو مػف الػرغـ عمػى
 مكافحػة فػي الكػافي بالقػدر فػاعالن  التشػريعي اإلطػار تجعؿ لـ التي الفجكات مف العديد ىناؾ أف إال   تشريع
 جعػؿ ممػا الفسااد، قناايا فاي والمبمغاين لمشايود كافياة حماياة وجاود عادم ىػك الفجػكات ىػذه أكؿ .الفسػاد
 وجاود عادم أف كمػا .إيػذائيـ مػف خكفػا الفسػاد جػرائـ فػي الشػيادة أك اإلبػالغ عف يحجمكف الناس مف الكثير
 مػف كأضػعؼ جػرائميـ  إلخفػاء لممفسػديف الفرصػة أعطػى المعموماات إلاى بالوصاول يسامن قاانوني تنظايم
 البػاب فػتح المصاالن، في التنارب لمنع شامل قانوني إطار وجود عدم و .عمػييـ كالشعبية الرسمية الرقابة
 حسػاب عمػى كلذكييـ لشركاتيـ مستحقة غير ميزات كا عطاء لمتربح مناصبيـ الستغالؿ المسئكليف مف لكثير

 .العاـ الصالح

 الفساد لمكافحة المؤسسي باإلطار تعمق أسباب .6
 بفاعمية بيا المنكط الدكر تؤدم لـ أنيا إال الرقابية  الجيات مف جدان  كبير عدد بيا مصر أف مف الرغـ عمى
 إلػي يمجئػكف كيػؼ كبالتػالي الفسااد، بمكافحاة المعنياة بالجياات الاوعي عدم ىناؾ أكليا أسباب  لعدة كذلؾ
 . يعممكنيا ال جيات

 عمى أثر القانونية سمطاتيا ونعف التنفيذية، لمسمطة جميعاً  وتبعيتيا الجيات ىذه استقاللية عدم أف كما
 اختصاصاات تاداخل أف كمػا .الكبػار المسػئكليف فسػاد فػي التحقيػؽ عمػى قػدرتيا قيػد كبالتبعيػة اسػتقالليتيا 

 مف النكع نفس عمى الرقابة نفس يمارس رقابي جياز مف أكثر جعؿ بينيا التنسيق ونعف الرقابية الجيات
 عػف اإلداريػة األجيػزة يعيػؽ ك العػاميف  كالماؿ لمكقت إىدار يمثؿ ما كىك اإلدارية الكحدات نفس في النشاط
 أدائيا

 لابعض والبشارية المادياة الكفاياة عادم .الرقابيػة لألجيػزة التقػارير إلعػداد تتفػرغ كيجعميػا األساسػي لػدكرىا
 بعض أف كما .البشرية قدراتيا مف اكبر الجيات ىذه إلى تقدـ التي الشكاكل عدد أف حيث الرقابية، الجيات
 ألنيا أثرىا في عظيمة كلكنيا مضمكنيا  في بسيطة إجرائية أخطاء في يقعكف الرقابية الجيات في العامميف
 عماى المفروناة السارية فػإف النيايػة كفي .مكضكعية براءة كليس اإلجراءات في لعيب براءة الكثيريف تمنح

 الرقابػة كيضػعؼ المعمكمػات مصػادر مػف ىػاـ مصػدر مػف المػدني المجتمػع يحػـر الرقابياة األجيازة تقاارير
ػا تعطػي السػرية ىػذه أف كػـ .الشػعبية  فػي الفسػاد عمػى تتسػتر أف تريػد الحككمػة بػأف العػاـ الػرأم لػدل انطباعن
 بػيف الثقػة عػدـ مػف مزيػد إلػى يػؤدم مػا كىػك الفسػاد  ىػذا مكاجيػة فػي جػادة غيػر كأنيػا الحككميػة األجيػزة
 .االستقرار عدـ مف كيزيد كالحككمة المكاطف
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 )الثالث السمطات بين العالقة (الييكمية العيوب .7
 التشػريعية  الػثالث الدكلػة سػمطات مػف كػؿ تػؤدم أف الضػامف ىػك « السػمطات بػيف الفصػؿ مبػدأ» يعتبػر

 كقػد .أخػرل سػمطة أم عمػى السػمطات ىػذه مف سمطة تتغكؿ أف دكف بيا المنكط دكرىا كالتنفيذية كالقضائية 
 فػي المحميػة الشػعبية كالمجػالس البرلمانيػة الرقابػة ضػعؼ ظػؿ فػي مصػر فػي مقتػؿ فػي المبػدأ ىػذا ضػرب
 شكالن  منتخبيف بأعضاء كاإلتياف لالنتخابات  الفاضح التزكير أىميا كثيرة ألسباب التنفيذية السمطة مساءلة
 كاف كما .الحككمة عمى تذكر رقابة يمارسكف كال بأمره يأتمركف الحاكـ الحزب مف معينيف الحقيقة في كلكف
 بػالتفتيش القضػاة ترىيػب منيػا عػدة بكسػائؿ القضػائية  السػمطة شػئكف فػي التنفيذيػة السػمطة مػف تػدخؿ ىنػاؾ

 في لمعمؿ القضاة كندب معينيف  قضاة عمى المحاكـ في معينة قضايا كتكزيع العدؿ  لكزير التابع القضائي
ف القضاة  مرتبات مف األكبر الجزء التنفيذية في السمطة كتحكـ الحككمية  الييئات  لػـ الكسائؿ ىذه كانت كا 
 .القضاة مف قميؿ نفر عمى التأثير في إال تفمح

 فػي دكره مػف كثيػر أفقػده ممػا الرابعػة  بالسػمطة يكصػؼ كالػذم القػكمي  اإلعػالـ عمػى الحككمػة سيطرت كما
 .العاـ الرأم تضميؿ في يساىـ كجعمو بؿ الفساد  كشؼ
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 آثار الفساد
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 كالتنمية لأللفية اإلنمائية األىداؼ تحقيؽ إلى الرامية الجيكد الفساديعرقؿ أف عمى األدلة تؤكد
 كتحكيػؿ االجتماعيػة الخػدمات عمػى الحصػكؿ فػرص تقميػؿ خػالؿ عامػة مػف بصػفة البشػرية
 كيقكض .االجتماعية كالخدمات كالمؤسسات األساسية  البنية في االستثمار عف بعيدنا المكارد
ا الفساد  اإلنسػاف  حقػكؽ انتياكات إلى كيؤدم القانكف  كحكـ الرشيد كالحكـ الديمقراطية أيضن
 كاإلرىػاب  المنظمػة  الجريمػة بازدىػار كيسػمح الحياة  جكدة مف كاالنتقاص األسكاؽ  كتشكيو
  .اإلنساف أمف تيدد التي األخطار مف كغيرىا
 بػالمرأة ضػرران  أكثػر كيكػكف متفػاكت  نحػك عمػى بػالفقراء يضػر أنػو لمفسػاد السػيئة اآلثػار كمػف

 بناء مثؿ العامة المرافؽ إقامة مخصصات تسرؽ عندما المثاؿ سبيؿ فعمى الميمشة  كالفئات
ذا تقػدـ  لػف العامػة الخػدمات مػف الكثيػر فػإف   المػدارس  أف يسػتطيعكف األغنيػاء كػاف كا 
 .يستطيعكف ال الفقراء فإف الخاص القطاع مف الخدمات ىذه عمى يحصمكا
 كالصػحة  التعمػيـ  لمرافػؽ المكازنػة فػي السػنكية االعتمػادات سػرقت إذا تحػدث النتيجػة كنفػس

 .جيدة خدمة تؤدم أف تستطيع لف ألنيا العامة كالمكاصالت
 بعشػرة يقػدر سػنكيان  الناميػة العػالـ دكؿ مػف يسػرؽ مػا مقػدار فػإف الػدكلي البنػؾ لتقػديرات ككفقان 

 مكافحػة فػي نجحػت لػك الػدكؿ ىػذه فػإف كبالتػالي ليػا  تقػدـ التػي المساعدات الدكلية أضعاؼ
 فػي فػكائض تحقيػؽ أيضػان  بػؿ الدكليػة عػف المسػاعدات التخمػي فقػط لػيس تسػتطيع الفسػاد

  .التنمية لجيكد تكجييا ميزانياتيا
 .الفساد يضرب قاعدة المساكاة بيف المكاطنيف -
 .يؤدم إلى تسييؿ الجريمة ك التكاطؤ معيا -
 .يؤدم إلى تدمير احتراـ القانكف ك نظاـ الدكلة -
 .انخفاض كفاءة االدارة العامة لمكارد الدكلة -
 .مالية الفساد في القطاع المالي يؤدم إلى ككارث -
 .يضعؼ االقتصاد الكطني ك يخضعو لنفكذ القكل الخارجية -
 .إضعاؼ حكافز النمك ك التطكر االقتصادم -
 .ارتفاع تكاليؼ السمع ك الخدمات ك رداءتيا -
 .يؤدم إلى التكتر ك عدـ االستقرار داخؿ المجتمع -

 اآلثار العامة :

 آثار الفساد
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عمػػى الػػرغـ مػػف اآلثػػار السػػمبية العديػػدة التػػى يحػػدثيا الفسػػاد فػػى المجتمػػع كمػػف ثػػـ يعيػػؽ عمميػػة النمػػك 
االقتصادل إال أف البعض يرل أف البمداف التى يزعـ إنيػا فاسػدة جػدا قػد حققػت معػدالت نمػك مرتفعػة 

تالؼ دكر مثػػػػؿ اندكنيسػػػػيا كتايالنػػػػد كككريػػػػا الجنكبيػػػػة كاليابػػػػاف . كيرجػػػػع السػػػػبب فػػػػى ذلػػػػؾ الػػػػى اخػػػػ
 دالمػػػكار  بتخصػػػيصالمؤسسػػػات بػػػيف ىػػػذه البمػػػداف كبعضػػػيا الػػػبعض كخاصػػػة المؤسسػػػات المعنيػػػة 

 بمنػاخ يضػر أف يمكػف الفسػاد أف إذ .كتنفيػذىا االقتصػادية السياسػات صػياغة عمػى كاإلشػراؼ
 كضػع عمميػة يشػكه حيػث .لمحككمػة العميػا بالمسػتكيات يمحػؽ عندما خاصة األعماؿ كبيئة االستثمار
 لػإلدارة الػدنيا المسػتكيات فػي الفساد أف كما .الحككمة مصداقية كيقكض كاسع نطاؽ عمى السياسات

 الخزانػة عػف بعيػدا المػكارد تحكيػؿ عمػى كيعمػؿ األعمػاؿ نشػاط عمػى إضػافية ضػريبة يمثػؿ أف يمكػف
 .العامة
 بػؿ كفعاليتيػا كالقائمػة الجديػدة االسػتثمارات حجػـ مػف فقػط يقمػؿ ال التكػاليؼ فػي االرتفػاع أف كالشػؾ
 .بالبالد االقتصادم النمك عمى سمبا ينعكس مما األجنبية االستثمارات عمى أيضا يؤثر
  لمدولة الدولية االقتصادية التنافسية عمى إيجابية آثار لمفساد بأن  يقول من ىناك
 كليسػت كتسػرعيا اإلجػراءات تسػيؿ المسػتثمركف يػدفعيا التػي الرشػاكل أف الػرأم ىػذا أصػحاب فيػرل

 الحػكاجز عمػى التغمب في الرشاكل هىذ كتساعد مستحؽ  غير ىك ما عمى لمحصكؿ تدفع بالضركرة
 الػرأم  ىػذا نظر كجية مف تساعد  إنيا كما .الدكلية التجارة أماـ الدكؿ بعض تضعيا التي كالعكائؽ

 .إعالتيـ تكفي مرتباتيـ تكاد ال الذيف العامميف مرتبات رفع في

 األثر عمى النمو اإلقتصادى : (1

 

 األثار المترتبة عمى الفساد
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 بكثيػر تفػكؽ خصكصػان  االقتصػادية النػكاحي فػي لمفسػاد  السمبية اآلثار أف عمى نؤكد فإننا ذلؾ كمع
 كيبػدده القػكمي الدخؿ مف الفساد يقمؿ أكلى ناحية فمف   لمفساد « بااليجابية  « تكصؼ التي اآلثار
 دفػع مػف التيػرب عمػى يسػاعد المثػاؿ سػبيؿ عمػى الضػرائب قطػاع فػي فالفسػاد نػكاحي  عػدة مػف

 كفػي .مصػر فػي العامػة المػكارد عمػاد ىػي التػي الضػريبية الحصػيمة مػف كيقمػؿ المسػتحقة الضػرائب
 جانػب فػي العامػة المػكارد يبػدد الفسػاد أف كمػا .الجمركيػة التعريفػة حصػيمة مػف الفسػاد يقمػؿ الجمػارؾ
 إليػو يػؤدم قػد كمػا الػدكؿ بعػض بمستثمرم تمصؽ قد التي السيئة السمعة آخران  كليس كأخيران  .اإلنفاؽ
 خػارج طردىػا إلػى يػؤدم حتػى أك بأرباحيا يضر قد مما االستثمارات ليذه شعبي قبكؿ عدـ مف ذلؾ
 .األحياف بعض في البالد
 فيجنػكف البيئػات  ىػذه مثػؿ مػع التعامػؿ يجيػدكف فاسػديف مسػتثمريف تجػذب قػد الفاسػدة البيئػة أف كمػا

 الفسػاد لقػكل اسػتخداميـ أسػاس عمػى بػؿ سػميمة  اقتصػادية أسػس عمػى ليس يستثمركف  ما أضعاؼ
 .ضرر أسكأ المكاطنيف كمصالح الكطني باالقتصاد يضر مما المجتمع  في

 العػالمي االقتصػادم دافػكس منتػدل عػف يصػدر الػذم العالميػة التنافسػية مؤشػر بػيف سػريعة كبمقارنة
 الػدكؿ أف األكلػى لمكىمػة يتبػيف الدكليػة الشػفافية منظمػة عػف يصػدر الػذم الفسػاد مػدركات كمؤشػر
 فسادان  األقؿ الدكؿ ىي العالـ في تنافسية األكثر

 
 
 
 تسػبب حيػث المسػتدامة  التنميػة طريػؽ في كأداء عقبة يعد الكبرل الحككمية المشاريع في الفساد إف

 يػرتبط ثػـ كمػف الفقػر كلتخفيػؼ كالتعمػيـ الصػحة عمػى لإلنفػاؽ الػالـز العػاـ المػاؿ فػي فادحػة خسػائر
 التكػاليؼ كزيػادة الحكػكمي اإلنفػاؽ عناصػر تشػكيو إلػى كيػؤدل .البشػرية التنميػة مؤشػرات بتراجػع
 .اإلدارية

 
 

ضعاؼ العامة االستثمارات كفاءة تدنى في الفساد يساىـ  العامػة التحتيػة البنيػة فػي الجػكدة مسػتكل كا 
 مػف تزيػد أك تكجيييػا كتسػيء لالسػتثمار المخصصػة المػكارد مػف تحػد التػي الرشػاكل بسػبب كذلػؾ

 . العامة المشركعات تدنى إلى يؤدل مما كالغش الكساطات انتشار إلى باإلضافة تكمفتيا 
 
 

 ال قػدر ضػياع إلػى يػؤدل ممػا الجمركػي التيريػب أك الضػريبي التيػرب ىػي الفسػاد أشػكاؿ أحػد تعػد
 تنميػة فػي كتسػيـ محػددة مشػركعات لتمكيػؿ تػذىب أف الممكػف مػف كػاف التػي األمػكاؿ مػف بػو بػأس
 .الدكلة
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 ىك شخصية مكاسب عمى الحصكؿ يتحكؿ عندما كخاصة المعامالت تكمفة ارتفاع إلى الفساد يؤدل
 األساسػية العناصػر مػف بػدال الصػدارة مكػاف ليحتػؿ سػريعا يتحػكؿ أنػو إذ التكمفة عناصر مف عنصر
 أك العقػكد  لمػنح كالمطمكبػة اليامػة القانكنيػة األمػكر مػف كغيرىػا التكريػد ككيفيػة النكعيةكالمكعػد مثػؿ

 العالـ في سنكيا تيدر التي المبالغ أف الدكلية الشفافية منظمة تقدر كىنا كالمقاكليف المكرديف الختيار
 .األقؿ عمى دكالر مميار ََْ بنحك الحككمية المشتريات مجاؿ في الرشكة بسبب
 النظػاـ عبػر القػانكني النػزاع حػؿ فتػرة طػكؿ أك القانكنيػة بالنزاعػات المرتبطػة التكػاليؼ عػف ناىيػؾ

 ممػا النزاعػات لحػؿ المتناسػقة غيػر النتػائج ىػي الصػدد ىػذا فػي األخػرل كالمشكمة .الرسمي القضائي
 .المعامالت تكاليؼ مف كيرفع لمشركات اليقيف كقمة المخاطرة مف المزيد إلى يؤدل

 
 
 

 ىػك الفسػاد أف العػالمي  الشػفافية بعميػد كالممقػب لمشػفافية الدكليػة المنظمػة رئػيس إيغػاف  بيتػر يقػكؿ
 فكفقػا كالفقػر الفسػاد بػيف ككاضػحة قكيػة عالقػةفينػاؾ  تجػاكزه يمنػع الػذم كىػك لمفقػر األساسي السبب
 نقػاط خمػس مػف اقػؿ عمػى حصػمت التػي الػدكؿ أربػاع ثالثػة أف لػكحظ  الفساد مدركات مؤشر لنتائج
 .األفريقية الدكؿ جميع تشمؿ كالتي الدخؿ منخفضة الدكؿ ضمف تقع

 الفسػاد تالشػى إلػى بالضػركرة سػتؤدل لمػدكؿ المرتفعػة الػدخكؿ أف ذلػؾ مػف يفيػـ أف ينبغػي ال كلكػف
 الشػفافية أف ىػك ىنػا الميػـ كلكػف ثػراء أكثػر الدكلػة تصػبح أف بمجػرد تمقائيػا تنػدثر ال المسػألة فيػذه

 .لمنمك أساسية كسيمة تعد الفساد كمحاربة
يناؾ عالقة ارتباطية ما بيف الفساد كالفقر  فالبمداف المصابة بالفقر البنيكم تصبح عرضة أكثر مف ف

نيجي  كما يؤدم الفساد بدكره لتعميؽ حدة الفقر. حيث يحكؿ الفساد دكف تكجيو غيرىا لمفساد الم
االستثمارات الحككمية لمجاالت التنمية البشرية  كالتعميـ كالرعاية الصحية  كيضعؼ فرص 
الحصكؿ عمي الخدمات  بما فييا خدمات البنية األساسية كيقمؿ مف جكدتيا  كما يسمح لبعض 

ثر مف غيرىا مف خالؿ تشكيو السياسات كاألطر االقتصادية كالقانكنية المتصمة الفئات باالستفادة أك
بيا. كبالتكازم مع ما سبؽ يؤدم الفساد إلضعاؼ المؤسسات السياسية كمشاركة المكاطنيف  
كيقكض القدرة المؤسسية لمحككمة كيحكؿ االستثمار العاـ بعيدا عف تمبية المصمحة العامة كيجعمو 

عات رءكس األمكاؿ  كيضعؼ مف االلتزاـ بأنظمة السالمة كالصحة  األمر الذم منصبا عمي مشرك 
 يزيد الفقر سكءا

 
 

 

 الفقر: عمى األثر( 6
 

 

 تكمفة اإلنتاج: عمى األثر( 5
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 تسػتمر أف الحريػة تسػتطيع ال » عشػر الثػامف القػرف فػي اإلنجميػز الساسػة أحػد بػكرؾ  إدمكنػد يقػكؿ
 نكعيػة فػي تػدىكر عنػو ينتج أك الديمقراطية في االنييار إلى الفساد يؤدل إذ فاسد  شعب بيف طكيال

 األقكياء بو يقـك الذم النيب ضد درعا تمثؿ الديمقراطية أف ذلؾ مف يفيـ أف ينبغي كال الديمقراطية 
 ال أنػو المؤكػد فمػف السياسػية  النخبػة مػف معينػة شػريحة لمنفعػة سػمطاتيا الحككمات ممارسة ضد أك

 حصػانة أيػة تضػفى ال فالديمقراطيػة الفسػاد كمسػتكيات الديمقراطيػة مسػتكيات بػيف ارتبػاط أم يكجػد
 الػدكؿ أعتػي فػي انحرافػات مػف حػدث مػا ذلػؾ عمػى دليػؿ كخيػر الػكظيفي االنحػراؼ ضػد تمقائيػة

 عناصػر الطكيػؿ المػدل عمػى تكلػد الديمقراطيػة الػنظـ أف القػكؿ اإلنصػاؼ مػف كلكػف .الديمقراطيػة
 .األخرل النظـ تكلده مما أقكل لمفساد مضادة

 

 
 

 كالثػركات الػدخكؿ تكزيع في التدىكر خالؿ مف االجتماعي االستقطاب حدة زيادة عمى الفساد يساعد
 الػربح كسػمكؾ قػيـ مػف كيقػكل .المجتمػع فػي االنقسػاـ حػاالت كيزيػد المجتمعيػة الكفػاءة مػف يقمػؿ ممػا

 المنتج العمؿ مف بدال )كالثركة السمطة( القكة كجية مف الحظكة عمى الريع تكظيؼ خالؿ مف السريع
 اإلنسػاف عميػو يحصػؿ ما أم الكسب بيف الفضيؿ عبد محمكد .د يفرؽ كىنا . العاـ لمصالح المحقؽ
 .بالعمػؿ سػعى أك جيػد دكف األفػراد عمػى ييػبط الػذم كالػرزؽ ال  أـ بػو انتفػع كعممػو سػكاء بسػعيو
 كالسػعي كالعمػؿ اإلنتػاج عمػى القائـ الكسب أساليب تنظيـ ىك المجتمعات حياة في فاألصؿ كبالتالي
 دائػرة كتكسػعت الكسػب دائػرة فتقمصػت انقمبػت الصػكرة أف إال ىػك الكسػب  االسػتثناء كيكػكف كالكػد 
 مػع حػكار الفضيؿ  عبد محمكد( المنظـ كالسمب كاإلكراميات العمكالت أىميا قنكات عدة عبر الرزؽ

 الجيػد بػيف كاالنفصػاـ السػريع الكسػب عمػى القائمػة الريعيػة العقميػة كتغمغمػت نمػت كلػذلؾ )المسػتقبؿ
 .كالعائد

  

 

 الممارسة الديمقراطية: عمى األثر( 7
 

 

 أنماط القيم بالمجتمع: عمى األثر( 8
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االتفاقٌات والمعاهدات 

 الدولٌة لمكافحة الفساد
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 تعريف االتفاقية أو المعاىدة الدولية: 
 

 
 

مػػػػف أىػػػػـ األدكات السياسػػػػية ذات تعتبػػػػر االتفاقيػػػػات كالمعاىػػػػدات كالمكاثيػػػػؽ الدكليػػػػة العامػػػػة  
الطبيعػػة اإلراديػػػة التػػػي تمجػػػأ إلييػػػا الػػػدكؿ ذات السػػػيادة لتنظػػػيـ مصػػػمحة مشػػػتركة أك أكثػػػر مػػػف 
المصالح التػي تيػـ المجتمػع الػدكلي بأسػرة. كعػادة مػا تتصػدل ىيئػة األمػـ المتحػدة  باعتبارىػا 

ليػػػة العامػػػة التػػػي تتعمػػػؽ تمثػػػؿ ذركة التنظػػػيـ الػػػدكلي المعاصػػػر  لمسػػػألة إعػػػداد االتفاقيػػػات الدك 
بتنظػػػيـ المصػػػالح المشػػػتركة لممجتمػػػع الػػػدكلي  ثػػػـ تقػػػـك بعػػػرض تمػػػؾ االتفاقيػػػات كالمعاىػػػدات 

 الدكلية عمى الدكؿ األعضاء لالنضماـ إلييا كالتكقيع كالتصديؽ عمييا.
 
 

 
"معاىدة دكلية تضـ أكثر مف دكلة  تنظـ مكضكع أك أكثر مف المكضكعات التي تحتؿ أىمية 
خاصػػػة بالنسػػػػبة ليػػػػذه الػػػدكؿ كالمجتمػػػػع الػػػػدكلي بأسػػػره  تقػػػػكـ ىيئػػػػة األمػػػـ المتحػػػػدة أك إحػػػػدل 

كعرضيا عمى الدكؿ لمناقشتيا كالتكقيػع كالتصػديؽ  ككاالتيا كفركعيا المتخصصة  بإعدادىا 
مؾ االتفاقية القكة اإللزامية في مكاجيػة الػدكؿ بمجػرد التصػديؽ عمييػا حسػب عمييا  كتكتسب ت

 األكضاع الداخمية لكؿ دكلة". 
 منع الفساد ومكافحتو يمثل مصمحة حيوية لممجتمع الدولي

مما ال شؾ فيو  أف منع الفساد كمكافحتو يمثؿ مصمحة حيكية كممحة لممجتمع الدكلي بأسره  
اىرة الفساد عمى استقرار كأمف المجتمع الػدكلي مػف جيػة   فضػال كذلؾ بالنظر إلى خطكرة ظ

عما تطرحو تمؾ الظػاىرة مػف مشػاكؿ كمخػاطر عمػى اسػتقرار الدكلػة الكطنيػة كأمنيػا مػف جيػة 
أخػػرل؛ حيػػث  يقػػٌكض الفسػػاد مؤسسػػات الديمقراطيػػة كالقػػيـ األخالقيػػة كالعدالػػة فػػي المجتمػػع  

 ف لمخطر.كيعٌرض التنمية المستدامة كسيادة القانك 
 
 
 
 
 
 
 

 لمكافحة الفساد االتفاقيات والمعاىدات الدولية

 تعد االتفاقيات والمعاىدات الدولية جزءا ال يتجزأ من التشريع الداخمي بحكم الدستور
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 لمكافحة الفساد االتفاقٌات والمعاهدات الدولٌة

 اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد 

 إلػى تػؤدل جماعيػة كمكاثيػؽ أسػس كضػع بغيػة المسػألة بيػذه كثيػرا الػدكلي المجتمػع انشػغؿ
رساء الشفافية مف المزيد  ىػذا كفػى .األسػكاؽ عمػؿ كفػاءة يضمف بما الرشيد الحكـ مبادلء كا 
 تبنػت بمقتضػاىا كالتػي ُٕٕٗ عػاـ كػارتر جيمػي االمريكػى الػرئيس مبػادرة جػاءت السػياؽ
 بمعاقبة يقضى كالذم الدكلة  حدكد خارج الفساد ممارسة يمنع الذم القانكف المتحدة الكاليات
 ظمػت الشػركات ىػذه كانػو خاصػة األجانػب  لممسػئكليف رشػاكل تقػدـ إلػى األمريكيػة الشػركات

 كبالتػالي المصػركفات مػف جػزءا الحػدكد خػارج تػدفع التػي الرشػاكل تعتبػر قريػب كقػت حتػى
 .الضريبي الكعاء مف تخصـ
 كىك األخرل البمداف جانب مف لممنافسة األمريكية الشركات تعرض إلى اإلجراء ىذا أدل كقد
 أقػرار عف الضغط ىذا أثمر كقد .المسالة ىذه لتعميـ الضغط إلى األمريكية الحككمة دفع ما

 محاربػة تكصػيات   ُْٗٗ عػاـ فػي االقتصػادم كالتعػاكف التنميػة لمنظمػة الػكزارم المجمػس
 اتفاقيػة إلػى ُٕٗٗ عػاـ نفسػو المجمػس كانتيػى الحػدكد عبػر التجاريػة المعػامالت فػي الرشػكة
 كالتػي المنظمػة  دكؿ معيػا تتعامػؿ التي الدكؿ في العاـ القطاع في المسئكليف رشكة لمحاربة
 تمػؾ الصػدد ىػذا في اليامة المبادرات بيف كمف . ُٗٗٗ فبراير في المفعكؿ سارية أصبحت

 الشفافية مجاؿ في السميمة الممارسة ميثاؽ بإقرار كالمتعمقة الدكلي النقد صندكؽ بيا قاـ التي
 عمى الدكؿ شجع كما . ََُِ عاـ في تحديثو كتـ ُٖٗٗ عاـ في الصادر العامة لممكازنة
 ظمػت التي التقارير كىى االتفاقية مف الرابعة المادة بمشاكرات الخاصة السنكية التقارير نشر
 .القصكل أىميتيا رغـ مضت  قميمة أعكاـ حتى جدا سرية
 فػي عمييػا التكقيػع تػـ كالتػي الفسػاد ضػد المتحػدة األمػـ اتفاقيػة جػاءت أيضػا السياؽ ىذا كفى

  ََِّ ديسمبر.   المكسيؾ
 
 
 
 
 

 
 

 
األمـ المتحدة لمناىضػة الجريمػة المنظمػة عبػر الكطنيػة  كاتفاقيػة األمػـ تشكؿ كال مف اتفاقية 

المتحػػػػدة لمكافحػػػػة الفسػػػػاد جػػػػزءا أساسػػػػيا مػػػػف األطػػػػر التشػػػػريعية الناظمػػػػة لمكقايػػػػة مػػػػف الفسػػػػاد 
 كمكافحتو بحكـ انضماـ كتصديؽ العديد مف الدكؿ العربية عمييما.
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الفساد وباء خبٌث له آثار واسعة النطاق تفتك بالمجتمعات. فهو ٌقوض الدٌمقراطٌة وسٌادة القانون، وٌإدي إلً "

انتهاكات لحقوق اإلنسان، وٌشوه األسواق، وٌنال من نوعٌة الحٌاة، وٌفسح المجال لتفشً الجرٌمة المنظمة 

 ".واإلرهاب وغٌرهما من األخطار التً تتهدد األمن البشري

 

فً عنان، األمٌن العام لألمم المتحدة أمام الجمعٌة العامة بعد اعتمادها التفاقٌة األمم كو

    2111أكتوبر  10المتحدة ضد الفساد ٌوم 

 

 لمكافحة الفساداتفاقية األمم المتحدة 
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  ان ضى األٔلان ضى األٔل

  او او ــــم عم عــــذخذخــــيي

ذؿدخلذعامذؾالتػاؼقةذ...

 :ذؿعذبقانذؿـفجذاألؿمذادلتحدةذيفذؿـعذاؾػدادذوؿؽاػحته

كالمعاىدات كالمكاثيؽ الدكلية العامة  مف أىـ األدكات السياسية ذات الطبيعة اإلرادية التي تمجأ إلييا تعتبر االتفاقيات 
الدكؿ ذات السيادة لتنظيـ مصمحة مشتركة أك أكثر مف المصالح التي تيـ المجتمع الدكلي بأسرة. كعادة ما تتصدل ىيئة 

المعاصر  لمسألة إعداد االتفاقيات الدكلية العامة التي تتعمؽ بتنظيـ األمـ المتحدة  باعتبارىا تمثؿ ذركة التنظيـ الدكلي 
المصالح المشتركة لممجتمع الدكلي  ثـ تقـك بعرض تمؾ االتفاقيات كالمعاىدات الدكلية عمى الدكؿ األعضاء لالنضماـ إلييا 

 كالتكقيع كالتصديؽ عمييا.

 

 دولية بأنيا: في نوء ما سبق، يمكن تعريف االتفاقية أو المعاىدة ال

"معاىدة دكلية تضـ أكثر مف دكلة  تنظـ مكضكع أك أكثر مف المكضكعات التي تحتؿ 
أىمية خاصة بالنسبة ليذه الدكؿ كالمجتمع الدكلي بأسره  تقـك ىيئة األمـ المتحدة أك إحدل 

كعرضيا عمى الدكؿ لمناقشتيا كالتكقيع كالتصديؽ عمييا  كتكتسب تمؾ االتفاقية  ككاالتيا كفركعيا المتخصصة  بإعدادىا 
 القكة اإللزامية في مكاجية الدكؿ بمجرد التصديؽ عمييا حسب األكضاع الداخمية لكؿ دكلة". 

ذؿـعذاؾػدادذوؿؽاػحتهذميثلذؿصؾحةذحقوقةذؾؾؿجتؿعذاؾدوؾي

محة حيكية كممحة لممجتمع الدكلي بأسره  كذلؾ بالنظر إلى خطكرة مما ال شؾ فيو  أف منع الفساد كمكافحتو يمثؿ مص
ظاىرة الفساد عمى استقرار كأمف المجتمع الدكلي مف جية   فضال عما تطرحو تمؾ الظاىرة مف مشاكؿ كمخاطر عمى 

ة كالعدالة في استقرار الدكلة الكطنية كأمنيا مف جية أخرل؛ حيث  يقٌكض الفساد مؤسسات الديمقراطية كالقيـ األخالقي
 المجتمع  كيعٌرض التنمية المستدامة كسيادة القانكف لمخطر.

دراكا لمحقائؽ السابقة  فقد بذلت ىيئة األمـ المتحدة جيكد مضنية  كخاصة مع بداية منتصؼ عقد التسعينيات مف  كا 
أجؿ منع ظاىرة الفساد  القرف العشريف  كذلؾ بيدؼ إعداد اتفاقية دكلية عامة تسعى إلى تحقيؽ التعاكف الدكلي مف

كمكافحتيا  كقد  ترجمت تمؾ الجيكد بإصدار سمسمة مف القرارات كاإلعالنات الدكلية اليامة المتعمقة بمنع الفساد كمكافحتو  
كالتي تكجت في نياية المطاؼ باعتماد اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد في مدينة "مريدا" بالمكسيؾ كذلؾ في أكائؿ 

 .   ََِّمف العاـ ديسمبر 
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 وقد تمثمت أىم القرارات واإلعالنات التي أصدرتيا األمم المتحدة وتوجت بإصدار اتفاقية مكافحة الفساد فيما يمي: 

  بشأف إعالف األمـ المتحدة ضد الفساد كالرشكة في التعامالت ُٔٗٗلسنة  ُُٗ/ُٓقرار الجمعية العامة رقـ  .ُ
 التجارية الدكلية. 

 بشأف اعتماد القكاعد الدكلية لسمكؾ المسئكليف الحككمييف  كالذم ُٔٗٗلسنة  ٗٓ/ُٓقرار الجمعية العامة رقـ  .ِ
 يكصي الدكؿ األعضاء باعتمادىا كأداة ترشد جيكدىا الخاصة بمنع كمكافحة الفساد. 

الذم يدعك جميع الدكؿ إلى اتخاذ كؿ اإلجراءات الممكنة لتعزيز  ُٖٗٗلسنة  ٕٖ/ِٓقرار الجمعية العامة رقـ  .ّ
نفيذ إعالف األمـ المتحدة ضد الفساد كالرشكة في التعامالت التجارية الدكلية كالقكاعد الدكلية لسمكؾ المسئكليف ت

 الحككمييف. 

دكؿ األعضاء إلى اتخاذ كؿ اإلجراءات يدعك جميع الالذم  ُٗٗٗلسنة  ُٕٔ/ّٓقرار الجمعية العامة رقـ  .ْ
لى التصديؽ  في الكقت  الممكنة لتعزيز تنفيذ إعالف األمـ المتحدة ضد الفساد  كاإلعالنات الدكلية ذات الصمة  كا 

 المناسب  عمى االتفاقيات القائمة ضد الفساد. 

الذم يؤكد عمى الحاجة إلى تطكير إستراتيجية  َََِلسنة   ُِٖ/ْٓقرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة رقـ  .ٓ
 عالمية لتقكية التعاكف الدكلي اليادؼ إلى الكقاية مف الفساد كمعاقبة مرتكبيو. 

الذم يدعك إلى تعزيز اإلجراءات الدكلية كالكطنية لمكافحة  َََِلسنة   َِٓ/ْٓقرار الجمعية العامة رقـ  .ٔ
لى التعاكف الدكلي دعما ليذ  ه اإلجراءات. الممارسات الفاسدة كالرشكة في مجاؿ التعامالت الدكلية  كا 

دعك إلى تعزيز اإلجراءات الدكلية كالكطنية لمكافحة الذم م ََُِلسنة  ُٖٖ/ٓٓقرار الجمعية العامة رقـ  .ٕ
لى التعاكف الدكل  ي دعما ليذه اإلجراءات. الممارسات الفاسدة كالرشكة في التعامالت الدكلية  كا 

الذم يؤكد عمى أىمية كجكد إدارة قانكنية دكلية فعالة ضد الفساد   ََُِلسنة  ُٔ/ٓٓقرار الجمعية العامة رقـ  .ٖ
 نظمة العابرة لمحدكد القكمية.تككف مستقمة عف اتفاقية األمـ المتحدة ضد الجريمة الم

المجنة المؤقتة الخاصة بالتفاكض عمى الذم يشير إلى قياـ  ََِِلسنة  َِٔ/ٔٓقرار الجمعية العامة رقـ  .ٗ
  سكؼ تفاكض لمتكصؿ إلى اتفاقية كاسعة ُٔ/ٓٓالعامة رقـ  اتفاقية مكافحة الفساد  كالتي شكمت كفقا لقرار الجمعية

 كفعالة  كاف ىذه االتفاقية ستعرؼ بػ "اتفاقية األمـ المتحدة ضد الفساد" إلى حيف إعطائيا اسما آخر. 

عقد مؤتمر سياسي رفيع المستكل لغرض تكقيع الذم تقرر فيو  ََِّلسنة  ُٗٔ/ٕٓقرار الجمعية العامة رقـ  .َُ
 . ََِّاالتفاقية في المكسيؾ في نياية سنة 

كفتح الباب أماـ الدكؿ  ََِّإقرار اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد في مؤتمر "مريدا" بالمكسيؾ" في ديسمبر  .ُُ
  لمتكقيع كاالنضماـ إلييا كالتصديؽ عمييا.

مف  ٖٔطبقا لنص المادة  ِٓٗٗ/ُِ/ُْاألمـ المتحدة لمكافحة الفساد حيز النفاذ الفعمي في دخكؿ اتفاقية  .ُِ
 يـك التسعيف مف تاريخ إيداع الصؾ الثالثيف مف. يبدأ نفاذ ىذه االتفاقية فػي الُاالتفاقية التي تنص عمى أف : 

صؾ تكدعو منظمة إقميمية  صككؾ التصديؽ أك القبكؿ أك اإلقرار أك االنضماـ. كألغراض ىذه الفقرة  ال يعتبر أم
 الدكؿ األعضاء في تمؾ المنظمة". لمتكامؿ االقتصادم صكا إضافيا إلى الصككؾ التي أكدعتيا

ذ

ذ

http://www.pogar.org/publications/garesolutions/a51-191-96a.pdf
http://www.pogar.org/publications/garesolutions/a51-59-96a.pdf
http://www.pogar.org/publications/garesolutions/a52-87-98a.pdf
http://www.pogar.org/publications/garesolutions/a53-176-99a.pdf
http://www.pogar.org/publications/garesolutions/a54-128-00a.pdf
http://www.pogar.org/publications/garesolutions/a54-205-00a.pdf
http://www.pogar.org/publications/garesolutions/a55-188-01a.pdf
http://www.pogar.org/publications/garesolutions/a55-61-01a.pdf
http://www.pogar.org/publications/garesolutions/a56-260-02a.pdf
http://www.pogar.org/publications/garesolutions/a57-169-03a.pdf
http://www.pogar.org/publications/other/un/anti-corruption/un-convention-03a.pdf
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ذدقباجةذاالتػاؼقة

ذؿـفجذاألؿمذادلتحدةذيفذؿـعذجرميةذاؾػدادذوؿؽاػحتفاوبقانذ

فقػرة تنطمػؽ مػف قاعػدة أساسػية كىػي شػعكر الػدكؿ األطػراؼ  ُْتتككف ديباجة اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد مف 
االتفاقيػة مشاكؿ كمخاطر عمى اسػتقرار المجتمعػيف الػدكلي كالػكطني. كتشػير ديباجػة  مف الفساد بالقمؽ إزاء خطكرة ما يطرحو

 كسػائر أشػػكاؿ الجريمػة  الفسػاد فػي فقرتيػا الثانيػة إلػى كعػػي الػدكؿ األطػراؼ بالمخػاطر الناتجػػة عػف الصػالت القائمػة بػػيف

يعد "شأنا محميا"  لـ الفساد األمكاؿ. كأكدت الفقرة الرابعة أف كخصكصا الجريمة المنظمة كالجريمة االقتصادية  بما فييا غسؿ
 التعػاكف الػدكلي عمػى منعػو كمكافحتػو أمػرا مكطنيػة تمػس كػؿ المجتمعػات كاالقتصػاديات  ممػا يجعػؿبؿ يعتبر ظاىرة عػابرة ل

 ضركريا. كما تبنت االتفاقية نيجا شامال كمتعدد الجكانب لمكافحة الفساد  يرتكز عمى مجمكعة مف القكاعد األساسية  كىي: 

جميع الدكؿ  التي يجب عمييا أف تتعاكف معا بدعـ كالقضاء عميو تقع مسئكليتو باألساس عمى عاتؽ  الفساد إف منع .ُ
المجتمع المحمي )الفقرة العاشرة مف  كمشاركة األفراد كمؤسسات المجتمع األىمي كالمنظمات غير الحككمية كمنظمات

 الديباجة(. 

الطاقات كبناء  ضركرة تكفير المساعدة التقنية لمدكؿ التي تحتاج إلى ىذه المساعدة  كخاصة المساعدة المتعمقة بتدعيـ .ِ
 فعالة ) الفقرة السادسة مف الديباجة(.  كمكافحتو بصكرة الفساد المؤسسات  كذلؾ بيدؼ تعزيز قدرة الدكؿ عمى منع

بالمؤسسات الديمقراطية  التسميـ بحقيقة أف اكتساب الثركة الشخصية بصكرة غير مشركعة يمكف أف يمحؽ ضررا بالغا  .ّ
نكف. كمف ثـ يتعيف عمى الدكؿ التعاكف عمى منع ككشؼ كردع التحكيالت الدكلية القا كاالقتصاديات الكطنية كسيادة

تمؾ المكجكدات. عمى أف يتـ ذلؾ كفقا لممبادئ األساسية  لممكجكدات المكتسبة بصكرة غير مشركعة  كالعمؿ عمى استرداد
 ٗك ٖك ٕفصؿ في حقكؽ الممكية )الفقرات المدنية أك اإلدارية لم كاألصكؿ القانكنية في اإلجراءات الجنائية كفي اإلجراءات

 مف الديباجة(. 

التسميـ بأف جيكد الدكؿ في مجاؿ منع جريمة الفساد كمكافحتيا يظؿ رىيف إتباع سياسية كقائية ترتكز  حسبما عبرت الفقرة  .ْ
مسؤكلية كالتساكم أماـ كاإلنصاؼ كال مف ديباجة االتفاقية عمى :" مبادئ اإلدارة السميمة لمشؤكف كالممتمكات العمكمية  ُُ

 الفساد" )الفقرة الحادية عشر مف الديباجة(.  القانكف كضركرة صكف النػزاىة كتعزيز ثقافة تنبذ
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مػادة قانكنيػة مكزعػة عمػى ثمانيػة فصػكؿ رئيسػية. كبتحميػؿ  ُٕكتحتكل اتفاقية األمػـ المتحػدة لمكافحػة الفسػاد عمػى عػدد 
نصكص اتفاقيػة األمػـ المتحػدة لمكافحػة الفسػاد  يتبػيف لنػا أف المػنيج الشػامؿ كالمتعػدد الجكانػب التػي اعتمدتػو األمػـ المتحػدة 

عالية  يتخذ شكال ىرميا متدرج   حيث يحتؿ "المنيج الكقائي" قاعػدة اليػـر  كيتمثػؿ مف أجؿ منع جريمة الفساد كمكافحتيا بف
ىػػذا المػػنيج فػػي التػػزاـ الػػدكؿ األطػػراؼ فػػي االتفاقيػػة بتبنػػي  سياسػػات كمفػػاىيـ كممارسػػات مكافحػػة الفسػػاد  كضػػماف كجػػكد 

كظيػؼ كالترقيػة كاإلحالػة لمتعاقػد فػي القطػاع كفعالية ىيئة أك ىيئات كطنية لمكافحػة الفسػاد الكقائيػة  كضػركرة إتبػاع نظػاـ لمت
دارة  العاـ يتسـ بالكفػاءة كالشػفافية كالنزاىػة  كتبنػي مػدكنات قكاعػد سػمكؾ لممػكظفيف العمػكمييف  كنظػاـ لممشػتريات العمكميػة كا 

ير الالزمة لضماف األمكاؿ العمكمية يتسـ بالنزاىة كالشفافية  كضماف مشاركة المجتمع في مكافحة الفساد  كاتخاذ كافة التداب
 استقالؿ الجياز القضائي كأجيزة النيابة العامة  ككذا التدابير الالزمة لمكافحة الفساد في القطاع الخاص. 

 أما "المنيج العقابي" فيرتكز عمى عدة محاور، تتمثل فيما يمي:

  مػكظفي المؤسسػات الدكليػة تجريـ الفساد بمختمػؼ أشػكالو كمظػاىره التػي تشػمؿ: رشػكة المػكظفيف العمػكمييف األجانػب ك
العمكميػػػة؛ اخػػػتالس الممتمكػػػات اك تبديػػػدىا أك تسػػػريبيا مػػػف قبػػػؿ مكظػػػؼ عمػػػكمي؛ المتػػػاجرة بػػػالنفكذ؛ إسػػػاءة اسػػػتغالؿ 
الكظائؼ؛ اإلثراء غير المشركع؛ الرشكة في القطػاع الخػاص؛ اخػتالس الممتمكػات فػي القطػاع الخاص؛غسػؿ العائػدات 

 دالة. اإلجرامية؛ اإلخفاء؛ إعاقة سير الع



45 

 

 .مالحقة مرتكبي جرائـ الفساد كمقاضاتيـ كفرض الجزاء العادؿ عمييـ  كتعكيض األضرار الناتجة عف الفساد 

  .حماية الشيكد كالضحايا كالمبمغيف 

  .استرداد المكجكدات المتحصمة مف جرائـ الفساد 

   

فاعميػة مكافحػة الفسػاد عمػى المسػػتكييف  كيشػكؿ مبػدأ "التعػاكف" فيمػا بػيف الػدكؿ األطػراؼ  قاعػػدة ارتكػاز أساسػية لضػماف
الػػكطني كالػػدكلي  حيػػث تمتػػـز الػػدكؿ األطػػراؼ بالتعػػاكف فيمػػا بينيػػا مػػف أجػػؿ تبػػادؿ المسػػاعدة التقنيػػة كالخبػػرات كالمعمكمػػات 

 المتعمقة بالفساد  ككذلؾ التعاكف في مجاؿ تسميـ المجرميف مف مرتكبي جرائـ الفساد.
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 انفصم األٔل

 أحكــــاو عـــايـــــح 

مااادة قانونيااة موزعااة عمااى ثمانيااة فصااول  71عمااى عاادد  2003تحتااوى اتفاقيااة األماام المتحاادة لمكافحااة الفساااد لساانة 
 رئيسية، وذلك عمى النحو التالي: 

 انً رٕياخ ٔانًٕظٕع انعُٕاٌ  انفصم
 

 لفصل األول
 

 
 أحكام عامة

 

 : المصطمحات المستخدمةِالمادة  : بياف األغراض                  ُالمادة 
 : صكف السيادة ْالمادة        : نطاؽ االنطباؽ                  ّالمادة 

 : سياسات كممارسات مكافحة الفسادٓالمادة  التدابير الوقائية الفصل الثاني
 : ىيئة أك ىيئات مكافحة الفساد الكقائية ٔالمادة 
 : مدكنات قكاعد سمكؾ لممكظفيف العمكمييف ٖ: القطاع العاـ        المادة ٕالمادة 
دارة األمكاؿ العمكمية  المادة ٗالمادة   : إبالغ الناسَُ: المشتريات العمكمية كا 
 : التدابير المتعمقة بالجياز القضائي كأجيزة النيابة العامة.ُُالمادة 
 : مشاركة المجتمع.ُّالمادة     : القطاع الخاص.       ُِالمادة 
 : تدابير منع غسيؿ األمكاؿ. ُْالمادة 

نفاذ  الفصل الثالث التجريم وا 
 القانون

 : رشكة المكظفيف العمكمييف. ُٓالمادة 
 : رشكة المكظفيف العمكمييف األجانب كمكظفي المؤسسات الدكلية العمكمية.ُٔالمادة 
 أك تسريبيا مف قبؿ مكظؼ عمكمي. : اختالس الممتمكات اك تبديدىا ُٕالمادة 
 : اساءة استغالؿ الكظائؼ. ُٗ: المتاجرة بالنفكذ.             المادة  ُٖالمادة 
 : الرشكة في القطاع الخاص. ُِ: اإلثراء غير المشركع.       المادة َِالمادة 
 : اختالس الممتمكات في القطاع الخاصِِالمادة 
 : اإلخفاء.ِْاإلجرامية.   المادة : غسؿ العائدات  ِّالمادة 
 : مسئكلية الشخصيات االعتبارية. ِٔ: إعاقة سير العدالة.           المادة ِٓالمادة 
 : المشاركة كالشركع.ِٕالمادة 
 : التقادـ       ِٗ: العمـ كالنية كالغرض كأركاف لمفعؿ اإلجرامي.   المادة ِٖالمادة 
 : التجميد كالحجز كالمصادرة. ُّالجزاءات   المادة : المالحقة كالمقاضاة ك َّالمادة 
 : حماية المبمغيف. ّّ: حماية الشيكد كالخبراء كالضحايا.  المادة  ِّالمادة 
 : التعكيض عف الضرر. ّٓ: عكاقب أفعاؿ الفساد.        المادة  ّْالمادة 
 إنفاذ القانكف.: التعاكف مع سمطات ّٕ: السمطات المختصة.          المادة ّٔالمادة 
 : التعاكف بيف السمطات الكطنية. ّٖالمادة 
 : التعاكف بيف السمطات الكطنية كالقطاع الخاص.ّٗالمادة 
 : الكالية القضائية. ِْ: السجؿ الجنائي. مادة  ُْ: السرية المصرفية.  مادة َْمادة 

 : تسميـ المجرميف ْْالمادة         : التعاكف الدكلي.           ّْالمادة  التعاون الدولي الفنل الرابع
 : المساعدة القانكنية المتبادلة.  ْٔ: نقؿ األشخاص المحكـك عمييـ.    المادة ْٓالمادة 
 : التعاكف في مجاؿ إنفاذ القانكف. ْٖ: نقؿ اإلجراءات الجنائية.       المادة ْٕالمادة 
 : أساليب التحرم الخاصة.  َٓ: التحقيقات المشتركة.           المادة ْٗالمادة 

 : منع ككشؼ العائدات المتأتية مف الجريمة.ِٓ: حكـ عاـ.          المادة ُٓالمادة استرداد  الفصل الخامس
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 : تدابير االسترداد المباشر لمممتمكات.  ّٓالمادة  الموجودات
 استرداد الممتمكات مف خالؿ التعاكف الدكلي في محاؿ المصادرة.: آليات ْٓالمادة 
 : التعاكف الدكلي ألغراض المصادرة. ٓٓالمادة 
 : إرجاع المكجكدات كالتصرؼ فييا. ٕٓ: التعاكف الخاص.       المادة  ٔٓالمادة 
 : كحدة المعمكمات االستخبارية المالية.ٖٓالمادة 
 ات الثنائية كالمتعددة األطراؼ. .: االتفاقيات كالترتيب ٗٓالمادة 

 : جمع المعمكمات المتعمقة بالفساد ُٔ: التدريب كالمساعدة التقنية. المادة َٔلمادة  المساعدة التقنية الفصل السادس
 : تنفيذ االتفاقية مف خالؿ التنمية االقتصادية كالمساعدة التقنية.  ِٔالمادة 

 : األمانة. ْٔ: مؤتمر الدكؿ األطراؼ.       المادة  ّٔالمادة  آليات التنفيذ الفصل السابع
 : تسكية المنازعات. ٔٔ: تنفيذ االتفاقية.                    المادة ٓٔالمادة  أحكام ختامية الفصل الثامن

 : التكقيع كالتصديؽ كالقبكؿ كاإلقرار كاالنضماـ. ٕٔالمادة 
 : التعديؿ.ٗٔالمادة : بدء النفاذ.                       ٖٔالمادة 

 : الكديع كالمغات. ُٕ: االنسحاب.                    المادة  َٕالمادة  
 

كقػػد جػػاء الفصػػؿ األكؿ مػػف اتفاقيػػة األمػػـ المتحػػدة لمكافحػػة الفسػػاد تحػػت عنػػكاف "أحكػػاـ عامػػة" كيتضػػمف أربػػع مػػكاد فقػػط 
تػػنظـ أربػػع مكضػػكعات رئيسػػية كىػػي: بيػػاف األغػػػراض؛ المصػػطمحات المسػػتخدمة؛ نطػػاؽ االنطبػػاؽ؛ صػػكف السػػيادة لمػػػدكؿ 

 لي: األطراؼ في االتفاقية. كبياف ذلؾ كتفصيمو عمى النحك التا

ذأوال

ذغرضذاالتػاؼقة:

 حددت المادة األولى من أغراض "االتفاقية" في ثالثة أىداف رئيسية، ىي:

 كأنجع. بصكرة أكفأ الفساد التدابير الرامية إلى منع كمكافحة تركيج كتدعيـ .أ 

 مجػاؿالفسػاد  بمػا فػي ذلػؾ فػي  كدعػـ التعػاكف الػدكلي كالمسػاعدة التقنيػة فػي مجػاؿ منػع كمكافحػة تػركيج كتيسػير .ب 

 استرداد المكجكدات؛

 العمكمية كالمساءلة كاإلدارة السميمة لمشؤكف العمكمية كالممتمكات تعزيز النػزاىة .ج 
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 تعرقفذاؾػداد

 تعرقفذاؾػداد:ذذذذ

"اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد" أنيا لـ تتصد لعممية تعريؼ "الفساد" تعريفا قانكنيا أك كالمالحظة األساسية عمى 
يا فضمت المنيج العممي ػ التعدادم  كذلؾ حينما أشارت بكضكح إلى الحاالت التي يترجـ فييا فمسفيا أك كصفيا  كلكن

مف  ُْالفساد إلى ممارسات فعمية عمى أرض الكاقع  سكاء في القطاع العاـ أك الخاص  كىي:غسيؿ األمكاؿ )المادة 
(؛ اختالس الممتمكات أك ُٔاألجنبي )المادة(؛ رشكة المكظؼ العاـ ُٓاالتفاقية(؛ رشكة المكظؼ العاـ الكطني )المادة 

(؛ إساءة استغالؿ الكظائؼ )المادة ُٖ(؛ المتاجرة بالنفكذ )المادة ُٕتبديدىا أك تسريبيا مف قبؿ مكظؼ عمكمي )المادة 
 (؛ اختالس الممتمكات في القطاع الخاصُِ(؛ الرشكة في القطاع الخاص )المادة َِ(؛ اإلثراء غير المشركع )المادة ُٗ

 (. ِٓ(  إعاقة سير العدالة ) المادة ِْ(  اإلخفاء )ِّ(؛ غسؿ العائدات اإلجرامية )المادة ِِ)المادة 

حيث كالجدير بالذكر  أنو قد جرت العديد مف المحاكالت سكاء لدل الفقو أك المنظمات الدكلية المعنية لتعريؼ الفساد  
عرفو الرأم الغالب في الفقو بأنو: "اتخاذ القرارات في الشأف العاـ كفؽ اعتبارات المصمحة الخاصة  كليس كفؽ المصمحة 

 منظمة الشفافية الدكلية". "العامة. كىذا التعريؼ جاء متأثرا إلى حد كبير باألدبيات الصادرة عف 

                    

                           

 وفقا ألدبياث  مظمت الشفافيت الدوليت

 

 سوء استخدام السلطة الممنوحة بهدف تحقٌق منفعة خاصة

ذ

ذانفضاد يفرشضدذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذعـاصرذاؾػدا

ذ

 

 سلطة ممنوحة للشخص

 )سواء كانت فً دائرة القطاع العام أو الخاص(

+ 

 سلوك ٌتمثل فً:

 إساءة استخدام السلطة  بالمخالفة للقوانٌن؛

+ 

 وذلك بهدف تحقٌق منفعة خاصة
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)لٌس بالضرورة أن تكون منفعة شخصٌة مباشرة  للشخص الذي ٌسئ استخدام السلطة، بل ٌمكن أن تنصرف 

 المنفعة إلى أحد أفراد عائلته أو جماعته أو أصدقائه أو غٌرهم( 

 

ذثاـقا

ذادلصطؾحاتذاؾتدعذاؾرئقدقةذادلدتخدؿةذيفذاالتػاؼقةذ

 وقد خصصت االتفاقية المادة الثانية منيا، لبيان معاني تسع مصطمحات أساسية مستخدمة في متن االتفاقية، وىي: 

 
1 

لػدل دكلػة طػرؼ  سػكاء  أم شخص يشغػػؿ منصبػا تشػريعيا أك تنفيػذيا أك إداريػا أك قضػائيا .ُ موظف عمومااي
مدفكع األجػر  بصػػػرؼ النظػر  معينا أـ منتخبا  دائما أـ مؤقتا  مدفكع األجر أـ غيرأكاف 

 عف أقدميو ذلؾ الشخص؛

يقػدـ  أم شخص آخر يؤدم كظيفة عمكمية  لصالح جيػاز عمػكمي أك منشػأة عمكميػة  أك .ِ
" أم شػخص ّخدمة عمكمية  حسب التعريؼ الكارد في القانكف الداخمي لمدكلة الطػرؼ؛ "

 بأنو "مكظؼ عمكمي" في القانكف الداخمي لمدكلة الطرؼ. آخر معٌرؼ

بمػػد أجنبػػي  سػػكاء أكػػاف  أم شػػخص يشػػغؿ منصػػبا تشػػريعيا أك تنفيػػذيا أك إداريػػا أك قضػػائيا لػػدل موظف عمومي أجنبي 2
أجنبػػي  بمػػا فػػي ذلػػؾ لصػػالح  معينػػا أـ منتخبػػا؛ كأم شػػخص يمػػارس كظيفػػة عمكميػػة لصػػالح بمػػد

 عمكمية. جياز عمكمي أك منشأة

القبيػؿ بػأف يتصػرؼ  يقصد بو أم مسػتخدىـ مػدني دكلػي أك أم شػخص تػأذف لػو مؤسسػة مػف ىػذا موظف مؤسسة دولية عمومية 3
 نيابة عنو

منقكلػة  مممكسػة أـ  المكجػكدات بكػؿ أنكاعيػا  سػكاء أكانػت ماديػة أـ غيػر ماديػة  منقكلػة أـ غيػر الممتمكات 4
المكجػكدات أك كجػكد حػؽ  القانكنية التي تثبػت ممكيػة تمػؾغير مممكسة  كالمستندات أك الصككؾ 

 فييا.

 مف ارتكاب جـر أم ممتمكات متأتية أك متحصؿ عمييا  بشكؿ مباشر أك غير مباشر  العائدات اإلجرامية 5

كيقصػػد بػػو فػػرض حظػػر مؤقػػت عمػػى إحالػػة الممتمكػػات أك تبػػديميا أك التصػػرؼ فييػػا أك نقميػػا  أك  التجميد" أو "الحجز 6
محكمػػة أك سػػمطة  تػػكلي عيػػدة الممتمكػػات أك السػػيطرة عمييػػا مؤقتػػا  بنػػاء عمػػى أمػػر صػػادر عػػف

 مختصة أخرل.

 عف محكمة أك سمطة مختصة أخرل. كيقصد بو الحرماف الدائـ مف الممتمكات بأمر صادر المصادرة 7

فػي  التعريػؼ الػكاردكيقصد بو أم جـر تأتػت منػو عائػدات يمكػف أف تصػبح مكضػكع جػـر حسػب  الجرم األصمي 8
 مف ىذه االتفاقية. ِّالمادة 

أكثػػػر أك  كيقصػػػد بػػػو السػػػماح لشػػػحنات غيػػػر مشػػػركعة أك مشػػػبكىة بػػػالخركج مػػػف إقمػػػيـ دكلػػػة أك التسميم المراقب 9
التحػرم عػف جػـر  المػركر عبػره أك دخكلػػػو بعمػػػـ مػف سػمطاتيا المعنيػة كتحػت مراقبتيػا  بيػدؼ يػة

 ارتكابو. الضالعيف فيما ككشؼ ىكية األشخاص 
 

 



51 

 

 ثاؾثاذ

 ـطاقذاـطباقذاالتػاؼقة:ذ

متى تنطبؽ اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحػة الفسػادت تجيػب عمػى ىػذا السػؤاؿ  المػادة الثالثػة مػف االتفاقيػة  حيػث تػنص المػادة 
 عمى أف تنطبؽ االتفاقية عمى الحاالت التالية:  ُ/ّ

 الفساد قبؿ كقكعو.  منع 

  .التحرم عف الفساد 

 مرتكبي جرائـ الفساد  مالحقػػة 

  .رجاع العائدات المتأتية مف ممارسة الفساد  .تجميد كحجز كا 

 ذًارابع

 احرتامذؿبدأذدقادةذاؾدولذاألرراف:ذ

مف المستقر عميو في الفقو كالعمػؿ الػدكلي  أف األسػاس القػانكني اإللزامػي لالتفاقيػات كالمعاىػدات الدكليػة إنمػا ينبػع مػف 
إرادة الدكؿ األطراؼ فييا التي كافقت بإرادتيا الحرة كالمستقمة أف تصبح طرفا في االتفاقية الدكلية. كتأكيدا ليػذا المبػدأ الػذم 

مػف االتفاقيػة عمػى كجػكب احتػراـ  ُ/ْدة الكطنيػة لمػدكؿ أعضػاء األمػـ المتحػدة  فقػد أكػدت المػادة يعد أحػد نتػائج مبػدأ السػيا
مبدأ المساكاة في السػيادة بػيف الػدكؿ األطػراؼ فػي االتفاقيػة كسػالمة أراضػييا  كمػا يقتضػيو ذلػؾ مػف عػدـ جػكاز التػدخؿ فػي 

رل أك مف جانب منظمة األمـ المتحدة إال بإرادة ىذه الشئكف الداخمية ألم دكلة طرؼ في االتفاقية مف جانب دكؿ طرؼ أخ
 الدكلة الحرة. 

كانطالقا مف القاعدة السابقة  فقد أكدت الفقرة الثانية مف االتفاقية عمػى أنػو ال يجػكز ألم دكلػة طػرؼ أف تقػـك فػي إقمػيـ 
قانكنيػا  ؾ الدكلػة األخػرل بمقتضػىالقضائية كأداء الكظائؼ التي ينػاط أداؤىػا حصػرا بسػمطات تمػ دكلة أخرل بممارسة الكالية

  .الداخمي
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 انفصم انثاَٗ

 انرـــذاتيش انٕقـائيــح

مػػف  ُْالػػى مػػادة  ٓخصصػػت االتفاقيػػة الفصػػؿ الثػػاني المعنػػكف بػػػ "التػػدابير الكقائيػػة" كالػػذم يشػػتمؿ عمػػى المػػكاد مػػف 
االتفاقيػة  لبيػػاف التػػدابير الكقائيػػة التػػي تمتػػـز الػػدكؿ األطػػراؼ باتخاذىػػا لمنػػع كمكافحػػة جػػرائـ الفسػػاد بفعاليػػة. كيمكػػف تصػػنيؼ 

 الدكؿ األطراؼ إلى سبع مستكيات رئيسية  عمى النحك التالي: ىذه التدابير الكقائية كفقا لاللتزامات 
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ذيفذذرحذوتصـقفذاؾتدابريذاؾوؼائقة

"  تمتـز الدكؿ األطراؼ  بكضع كتنفيذ كترسيخ الوقائية الفساد "سياسات وممارسات مكافحة فعمى المستكل الخاص بػ .أ 
كتجسد مبادئ سيادة القانكف كحسف إدارة الشؤكف كالممتمكات  الفساد  تعزز مشاركة المجتمع فعالة منسقة لمكافحة سياسات

كما تمتـز الدكؿ األطراؼ بالسعي إلى إرساء كتركيج ممارسات فعالة  .(ُ/ٓكالشفافية كالمساءلة )المادة  العمكمية كالنػزاىة
راء تقييـ دكرم لمتشريعات دكلة طرؼ بإج كلضماف فعالية التدابير الكقائية  تمتـز كؿ .(ِ/ٓالفساد )المادة  تستيدؼ منع

كما تمتـز  .(ّ/ٓكمكافحتو)المادة  الفساد بيدؼ تقرير مدل كفايتيا لمنع القانكنية الكطنية كالتدابير اإلدارية ذات الصمة 
 الدكؿ بالتعاكف فيما بينيا كمع المنظمات الدكلية كاإلقميمية  مف أجؿ تعزيز كتطكير التدابير الكقائية لمنع الفساد. 

تمتـز الدكؿ األطراؼ بكفالة كجكد ىيئة أك  "آليات وقائية لمكافحة الفساد"كعمى مستكل تأسيس أك تدعيـ كجكد  .ب 
مف االتفاقية   ٓالسياسات المشار إلييا في المادة  تنفيذ أ( :مثؿ الفساد  بكسائؿ ىيئات  حسب االقتضاء  تتكلى ميمة منع

 .(ُ/ٔكتعميميا)المادة  الفساد المعارؼ المتعمقة بمنع زيادة ب( ند االقتضاء؛السياسات كتنسيقو  ع كاإلشراؼ عمى تنفيذ تمؾ
ككذلؾ تتعيد كؿ دكلة طرؼ  بمنح تمؾ الييئات الكقائية ما يمـز مف استقاللية  لتمكينيا مف االضطالع بكظائفيا بصكرة 

مف مكارد مادية كمكظفيف متخصصيف  تكفير ما يمـز  (. كما ينبغيِ/ٔفعالة كبمنأل عف أم تأثير ال مبرر لػو)المادة 
 .المكظفكف مف تدريب لالضطالع بكظائفيـ ككذلؾ ما قد يحتاج إليو ىؤالء

تميز االتفاقية بيف طائفتيف  تشمؿ الطائفة  وفيما يتعمق بالتدابير الوقائية الخاصة بمنع الفساد في "القطاع العام" .ج 
لمعينيف في القطاع العاـ؛ أما الطائفة الثانية فتشمؿ المناصب األكلى: المستخدميف المدنييف كالمكظفيف العمكمييف ا

 العمكمية التي يتـ شغميا باالنتخاب. 

  تمـز االتفاقية الدكؿ األطراؼ بالعمؿ عمى تييئة المناخ المالئـ لمنع المستخدميف المدنييف لمطائفة األولىفبالنسبة 
مارسة أم صكرة مف صكر الفساد. كتركز االتفاقية في ىذا اإلطار كالمكظفيف العمكمييف المعينيف في القطاع العاـ  مف م

 عمى أربع محاكر رئيسية  كىي: 

مبادئ الكفاءة كالشفافية كالمعايير المكضكعية  مثؿ  اعتماد نظـ لمتكظيؼ كالترقية كالجزاءات كاإلحالة لمتعاقد تقـك عمى .1
 )أ( (.  ُ/ٕكاألىمية )المادة  الجدارة كاإلنصاؼ

الطرؼ المعنية )المادة  ر كافية ككضع جداكؿ أجكر منصفة  مع مراعاة مستكل النمك االقتصادم لمدكلةتقديـ أجك  .2
 )ج( (. ُ/ٕ

كضع برامج تعميمية كتدريبية لممكظفيف كالمستخدميف العمكمييف تمكينيـ مف الكفاء بمتطمبات األداء الصحيح  .3
)ب   ُ/ٕكظائفيـ)المادة  المالزمة ألداء الفساد بمخاطر كالمشٌرؼ كالسميـ لمكظائؼ العمكمية  كمف أجؿ إذكاء كعييـ

 د( (. 

 سعي الدكؿ األطراؼ إلى اتخاذ ما يمـز مف نظـ كتدابير تعمؿ عمى تعزيز النػزاىة كاألمانة كالمسؤكلية بيف مكظفييا .4

 العمكمييف  كمف بينيا:

 (ِ/ٖالعمكمية )المادة  ـ لمكظائؼأك معايير سمككية مف أجؿ األداء الصحيح كالمشٌرؼ كالسمي اعتماد مدكنات. 

 الفساد  عندما يتنبيكف إلى قياـ المكظفيف العمكمييف بإبالغ السمطات المعنية عف أفعاؿ إرساء تدابير كنظـ تيسر 

 .(ْ/ٖمثؿ ىذه األفعاؿ أثناء أداء كظائفيـ )المادة 

  تضارب في المصالح  يفضي إلىكضع تدابير كنظـ تمـز المكظفيف العمكمييف باإلفصاح عف كؿ ما مف شأنو أف
 .(ٓ/ٖمع مياميـ كمكظفيف عمكمييف )المادة 
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دكلة طرؼ باعتماد تدابير    التي تشمؿ الكظائؼ العامة التي يتـ شغميا باالنتخاب  تمتـز كؿلمطائفة الثانيةكبالنسبة 
دارية مناسبة  بما يتكافؽ مع أىداؼ االتفاقية  لكضع معايير تتعمؽ بالترش يح لممناصب العمكمية كانتخاب شاغميو تشريعية كا 

 دكلة طرؼ اتخاذ التدابير التشريعية كاإلدارية المناسبة  لتعزيز الشفافية في تمكيؿ كما يجب عمى كؿ .( ِ/ٕ)المادة 

كما   .( ّ/ٕالحاؿ )المادة  الترشيحات النتخاب شاغمي المناصب العمكمية كفي تمكيؿ األحزاب السياسية  حيثما انطبؽ
 (. ْ/ٕالشفافية كتمنع تضارب المصالح )المادة  تمتـز الدكؿ بالسعي إلى اعتماد كترسيخ كتدعيـ نظـ تعزز

لممشػتريات  مػف االتفاقيػة عمػى التػزاـ الػدكؿ بالعمػؿ عمػى إنشػاء نظػـ ٗكلضماف نزاىة كشػفافية الكظيفػة العامػة  تػنص المػادة 
الفسػاد )المػادة  القػرارات  كتتسػـ بفاعميتيػا فػي منػع يير المكضػكعية فػي اتخػاذالعامػة تقػـك عمػى الشػفافية كالتنػافس كعمػى معػا

كالمسػػاءلة فػػي إدارة األمػػكاؿ العمكميػػة.  الػػدكؿ األطػػراؼ باتخػػاذ تػػدابير مناسػػبة لتعزيػػز الشػػفافية ِ/ٗ(. كمػػا تمػػـز المػػادة ُ/ٗ
عػف اإليػرادات كالنفقػات فػي حينيػا؛  كاإلبػالغ العتمػاد الميزانيػة الكطنيػة؛ كتشمؿ ىذه التػدابير بعػض األمػكر أىميػا: إجػراءات

عمػى ضػركرة قيػاـ  ّ/ٗكضع نظـ تتضمف معايير لممحاسبة كمراجعة الحسابات كمػا يتصػؿ بػذلؾ مػف رقابػة. كتػنص المػادة 
الػػدكؿ األطػػراؼ باتخػػاذ نظػػـ فعالػػة لممحافظػػة عمػػى سػػالمة دفػػاتر المحاسػػبة أك السػػجالت أك البيانػػات الماليػػة أك المسػػتندات 

 .المستندات خرل ذات الصمة بالنفقات كاإليرادات العمكمية كلمنع تزكير تمؾاأل

فػػي ىػػذه "مشاااركة المجتمااع"  كمػػا تتضػػمف التػػدابير الكقائيػػة الخاصػػة بمنػػع الفسػػاد  بعػػض التػػدابير الخاصػػة بضػػركرة ضػػماف .د 
 يف رئيسييف: المكافحة  كيتحقؽ ذلؾ عمال كفقا لنصكص االتفاقية بالتزاـ الدكؿ األطراؼ بمراعاة أسمكب

النػاس" حيػث يتعػيف عمػى الػدكؿ األطػراؼ أف تعتمػد  مف االتفاقية في "إبػالغ َُاألسمكب األكؿ: كيتمثؿ حسب تعبير المادة 
إدارتيػػا العمكميػػة  أك لػػكائح تمٌكػػف عامػػة النػػاس مػػف الحصػػكؿ  عنػػد االقتضػػاء  عمػػى معمكمػػات عػػف كيفيػػة تنظػػيـ إجػػراءات

ت فييا  كعف القرارات كالتشريعات القانكنية التي تيـ عامة الناس  مع ايػالء األىميػة الكاجبػة كاشتغاليا كعمميات اتخاذ القرارا
اإلجػػراءات اإلداريػة مػػف أجػػؿ تيسػػير كصػػكؿ  الشخصػػية؛ كمػػا يتعػيف عمػػى الػػدكؿ األطػػراؼ تبسػػيط لصػكف حػػرمتيـ كبيانػػاتيـ

فػي  الفسػاد ف أف تضػـ تقػارير دكريػة عػف مخػاطريمكػ التي تتخذ القرارات؛ ككذا نشر معمكمات الناس إلى السمطات المختصة
 العمكمية.  إدارتيا

 

غيػػر  مػػف االتفاقيػػة فػػي ضػػماف مشػػاركة "المجتمػػع األىمػػي كالمنظمػػات ُّ: كيتمثػػؿ حسػػب نػػص المػػادة األسااموب الثاااني
كأسػبابو  ادالفسػ النػاس فيمػا يتعمػؽ بكجػكد كمحاربتػو  كإلذكػاء كعػي الفسػاد الحككميػة كمنظمػات المجتمػع المحمػي"  فػي منػع

 :مثؿ يمثمو مف خطر. كينبغي تدعيـ ىذه المشاركة بتدابير كجسامتو كما

 فييا؛ عمميات اتخاذ القرار كتشجيع اسياـ الناس تعزيز الشفافية في 

 المعمكمات؛ أف تيٌسر حصكؿ الناس فعميا عمى  

عامػػة تشػػمؿ المنػػاىج المدرسػػية  الفسػػاد  ككػػذلؾ بػػرامج تكعيػػة إعالميػػة تسػػاىـ فػػي عػػدـ التسػػامح مػػع القيػػاـ بأنشػػطة .ُ
 كالجامعية؛

 كحماية حرية التماس المعمكمات المتعمقة بالفساد كتمقييا كنشرىا كتعميميا.  احتراـ كتعزيز .ِ

الفسػػاد  كأف تػػكفر ليػػـ  حسػػب االقتضػػاء  سػػػبؿ  اتخػػاذ التػػدابير المناسػػبة لضػػماف تعريػػؼ النػػاس بييئػػات مكافحػػة .ّ
 ما في ذلؾ دكف بياف ىكيتيـ  عف أم حكادث قد ييرل أنيا تشٌكؿ فعال مجٌرمايبٌمغكىا  ب االتصاؿ بتمؾ الييئات لكي

  .كفقا ليذه االتفاقية
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مػػف االتفاقيػػة  فيتعمػػؽ بػػػ  ُِأمػػا المسػػتكل الخػػامس مػػف التػػدابير الكقائيػػة الخاصػػة بمنػػع الفسػػاد كالتػػي نصػػت عمييػػا المػػادة 
الفسػاد   اسػتقاللية القضػاء كمػا لػو مػف دكر حاسػـ فػي مكافحػة يػة"  كذلػؾ نظػرا ألىمالنيابة العاماة "الجياز القنائي وأجيزة

القضػائي.  بػيف أعضػاء الجيػاز الفسػاد لتػدعيـ النػػزاىة كدرء فػرص أف تتخذ التػدابير الالزمػة حيث يجب عمى كؿ دكلة طرؼ 
 كنفس األمر بالنسبة لجياز النيابة العاـ.

 ُِ"  حيث نصت المادة "القطاع الخاص تتعمؽ بمكافحة الفساد في كما نصت االتفاقية عمى نكع مف التدابير الكقائية التي .ق 
المحاسػبة  الفسػاد  كلتعزيػز معػايير طػرؼ  التػدابير الالزمػة لمنػع ضػمكع القطػاع الخػاص فػي عمى ضركرة أف تتخػذ كػؿ دكلػة

فٌعالػة كمتناسػبة إداريػة أك جنائيػة تكػكف  كمراجعػة الحسػابات فػي القطػاع الخػاص  كتفػرض عنػد االقتضػاء عقكبػات مدنيػة أك
 .التدابير كرادعة عمى عدـ االمتثاؿ ليذه

كمف أجؿ العمؿ عمػى منػع ضػمكع المصػارؼ كالبنػكؾ كغيرىػا مػف المؤسسػات الماليػة فػي أعمػاؿ الفسػاد كخاصػة فيمػا يتعمػؽ  .ك 
كاؿ  حيػث مػف االتفاقيػة عمػى بعػض التػدابير الكقائيػة لمنػع جريمػة غسػيؿ المػ ُ/ُْبجرائـ غسؿ األمكاؿ  فقد نصت المادة 

 التزاـ كؿ دكلة طرؼ بأف: 

 التػي تقػدـ خػدمات فػي  نظاما داخميػا شػامال لمرقابػة كاإلشػراؼ عمػى المصػارؼ كالمؤسسػات الماليػة غيػر المصػرفية  تنشئ
مجاؿ تحكيؿ األمكاؿ أك كؿ ما لػو قيمة  مف أجؿ ردع ككشؼ جميع أشكاؿ غسؿ األمكاؿ  كيتعيف أف يشدد ذلػؾ النظػاـ 

كالمػػػالكيف المنتفعػػػيف  عنػػػد االقتضػػػاء  كحفػػػظ السػػػجالت كاإلبػػػالغ عػػػف  الخاصػػػة بتحديػػػد ىكيػػػة الزبػػػائفعمػػػى المتطمبػػػات 
 المشبكىة؛ المعامالت

 بإنفاذ القانكف كسائر السمطات المكرسة لمكافحة جريمة غسؿ األمكاؿ   أف تكفؿ  قدرة السمطات اإلدارية كالرقابية كالمعنية
 صعيديف الكطني كالدكلي. عمى التعاكف كتبادؿ المعمكمات عمى ال
عمػػى ضػػركرة أف تنظػػر الػػدكؿ األطػػراؼ فػػي تنفيػػذ تػػدابير قابمػػة لمتطبيػػؽ لكشػػؼ  ُْكمػػا نصػػت الفقػػرة الثانيػػة مػػف المػػادة 

القابمػة لمتػداكؿ ذات الصػمة عبػر حػدكدىا  رىنػا بضػمانات تكفػؿ اسػتخداـ المعمكمػات اسػتخداما  كرصد حركة النقػكد كالصػككؾ
تشمؿ تمؾ التدابير اشتراط قياـ األفراد كالمؤسسات التجارية باإلبالغ  رأس الماؿ المشركع. كيجكز أف سميما كدكف إعاقة حركة

فػي تنفيػذ  ككػذلؾ نصػت الفقػرة الثالثػة عمػى أف تنظػر الػدكؿ .الحػدكد مقػادير ضػخمة مػف النقػكد كالصػككؾ عبػر عػف إحالػة أم
 اإلحالػة االلكتركنيػة لألمػكاؿ كالرسػائؿ معمكمػات دقيقػة كمفيػدة عػف تدابير مناسبة إللزاـ المؤسسات المالية بتضميف اسػتمارات

عمػى إحػاالت األمػكاؿ التػي ال تحتػكم  كفػرض فحػص دقيػؽ المعمكمات طكاؿ سمسمة عمميات الػدفع؛ الميصدر؛ كاالحتفاظ بتمؾ
  .الميصدر عمى معمكمات كاممة عف
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 انفصم انثانث

 انرجشيى ٔاَفار ان إٌَ 

نفااذ القاانون" عماى عادد يحتوى الفصل  ماادة تتنااول بتنظايم الموناوعات المبيناة فاي  28الثالث المعنون با "التجاريم وا 
 التالي: الجدول

 انً رٕياخ ٔانًٕظٕعاخ انفشعيح انعُٕاٌ  انفصم

 
 الفصل الثالث

 
نفاذ  التجريم وا 

 القانون

 

 أوال: تجريم أىم أفعال الفساد، وىي: 
 (؛ ُٓرشكة المكظفيف العمكمييف ) مادة  .أ 

 (؛ ُٔرشكة المكظفيف العمكمييف األجانب كمكظفي المؤسسات الدكلية العامة )ـ  .ب 

 اختالس الممتمكات أك تبديدىا أك تسريبيا مف قبؿ مكظؼ عمكمي  .ج 

 (؛ُٖاالمتاجرة بالنفكذ )المادة  .د 

 (  ُٗاساءة استغالؿ الكظائؼ )المادة  .ق 

 (؛َِدة اإلثراء غير المشركع )ما .ك 

 ( ُِالرشكة في القطاع الخاص )المادة    .ز 

 (؛ِِااختالس الممتمكات في القطاع الخاص )المادة  .ح 

 (؛ ِّغسؿ العائدات اإلجرامية )المادة  .ط 

 (؛ِْاإلخفاء )المادة  .م 

 (      ِٓإعاقة سير العدالة ) المادة  .ؾ 

      

العتباريػة  كأحكػاـ المشػاركة تحديد قكاعد المسئكلية الجنائية كخاصة بالنسػبة لمشخصػيات ا ثانيا:
 (   ِٗػ  ِٔكالشركع  كالركف المعنكم في جرائـ الفساد  كأحكاـ التقادـ في تمؾ الجرائـ )المكاد 

    

 (.َّمالحقة مرتكبي جرائـ الفساد كمقاضاتيـ  كالجزاءات المفركضة عمييـ )المادة  ثالثا:

  

 (   ُّتجميد العائدات اإلجرامية كالحجز عمييا كمصادرتيا )المادة رابعا:

 

 (.ِّ( كحماية المبمغيف )المادة ِّحماية الشيكد كالخبراء كالضحايا )المادة  خامسا:

 

 (.ّْعكاقب أفعاؿ الفساد )المادة  سادسا:
 

 ( ّٓالتعكيض عف األضرار )المادة  سابعا:
 

 : السمطات المختصة بمكافحة الفساد ثامنا
 (  َْالسرية المصرفية )المادة  تاسعا :

 (ِْ( كالكالية القضائية )المادة ُْ: )السجؿ الجنائي المادة عاشرا 
 

 

 
ذ
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ذأوال

ذجترقمذأفمذأػعالذاؾػداد:ذ

لتجػريـ  ِٓػ  ٓخصصت اتفاقيػة األمػـ المتحػدة لمكافحػة الفسػاد المػكاد 
تشػػكؿ خطػػكرة عمػػى كػػؿ مػػف المجتمعػػيف الػػدكلي أك أىػػـ أفعػػاؿ الفسػػاد التػػي 

الكطني  كتمتـز الػدكؿ األطػراؼ باتخػاذ مػا يمػـز مػف تػدابير تشػريعية كغيرىػا 
لتجريـ ىذه األفعاؿ إذا ما ارتكبت بشكؿ عمدم. كبقراءة كتحميؿ النصػكص 
سػػػالؼ الػػػذكر  يتبػػػيف لنػػػا أف نطػػػاؽ التجػػػريـ يشػػػمؿ مجمكعػػػة مػػػف األفعػػػاؿ 

 النحك التالي:كاألشخاص  كذلؾ عمى 

حيػػث يتعػػيف عمػػى الػػدكؿ األطػػراؼ أف تتخػػذ التػػدابير التشػػريعية لمػػد نطػػاؽ التجػػريـ عمػػى  :نطاااق التجااريم ماان حيااث األفعااال .ُ
 مجمكعة مف أفعاؿ الفساد ذات الخطكرة  كىي: 

  تعمقػػت (؛ أك ُٓجريمػػة الرشػػكة  سػػكء تعمقػػت برشػػكة المػػكظفيف العمػػكمييف فػػي مؤسسػػات القطػػاع العػػاـ داخػػؿ ) مػػادة
(؛ أك تعمػػػؽ بالرشػػػكة فػػػي القطػػػاع ُٔبرشػػػكة المػػػكظفيف العمػػػكمييف األجانػػػب كمػػػكظفي المؤسسػػػات الدكليػػػة العامػػػة )ـ 

 (؛ُِالخاص )المادة 

  ( أك تعمقػػت بجريمػػة اخػػتالس ُٕجريمػػة اخػػتالس الممتمكػػات أك تبديػػدىا أك تسػػريبيا مػػف قبػػؿ مكظػػؼ عمػػكمي )المػػادة
 (؛ِِالممتمكات في القطاع الخاص )المادة 

  (؛ُٖجريمة المتاجرة بالنفكذ )المادة 

  ( ُٗجريمة إساءة استغالؿ الكظائؼ )المادة 

  (؛ َِجريمة اإلثراء غير المشركع )مادة 

  (؛ ِّجريمة غسؿ العائدات اإلجرامية )المادة 

  (؛ِْجريمة إخفاء المكجكدات المتحصمة مف جرائـ الفساد )المادة 

  (.      ِٓجريمة إعاقة سير العدالة ) المادة 

: حيػث يمتػػد نطػاؽ التجػريـ مػف حيػث األشػخاص ليشػمؿ المػكظفيف كالمسػػتخدميف نطااق التجاريم مان حياث األشاخاص .ِ
العمكمييف في القطاع العاـ  كالمكظفيف العمكمييف في المؤسسات العامة الدكلية  كأصحاب القطاع الخاص أك مػدرائيا 

 يف بيا.  أك أحد العامم

 

 نطاق التجرٌم من حٌث األفعال

 جرٌمة الرشوة، والمتاجرة بالنفوذ، وإساءة استغالل الوظائف، واإلثراء غٌر المشروع،

 واختالس الممتلكات، وغسل العائدات اإلجرامٌة، وجرٌمة اإلخفاء، وإعاقة سٌر العدالة

 نطاق التجرٌم من حٌث األشخاص

                                        

 الموظفٌن والمستخدمٌن العمومٌٌن فً القطاع العام، والموظفٌن العمومٌٌن فً

 أو أحد العاملٌن بها االمؤسسات العامة الدولٌة، وأصحاب القطاع الخاص أو مدرائه
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ذثاـقا:ذ

تحديػػد قكاعػػد المسػػئكلية الجنائيػػة كخاصػػة بالنسػػبة لمشخصػػيات االعتباريػػة  كأحكػػاـ المشػػاركة كالشػػركع  كالػػركف المعنػػكم فػػي 
 جرائـ الفساد  كأحكاـ التقادـ في تمؾ الجرائـ. 

فبالنسبة لمقكاعد الخاصة بالمسئكلية الجنائية لمشخصيات االعتبارية  فقد ألزمػت االتفاقيػة الػدكؿ األطػراؼ باتخػاذ مػا  .ُ
يمػػـز مػػف تػػدابير إلقػػرار مسػػئكلية األشػػخاص االعتباريػػة )كمؤسسػػات القطػػاع العػػاـ أك الخػػاص أك المنظمػػات الدكليػػة 

رمػة فػي االتفاقيػة. كالمالحػظ أف االتفاقيػة لػـ تكتػؼ بػإقرار مبػدأ العامػة( إذا ثبػت مشػاركتيا فػي ارتكػاب األفعػاؿ المج
المسئكلية  كاإلدارية لألشخاص االعتبارية   بؿ أجازت االتفاقية ألم دكلة طرؼ بػأف تأخػذ بمبػدأ المسػاءلة الجنائيػة 

المسػػؤكلية بلمشخصػػيات االعتباريػػة إذا مػػا ارتكبػػت إحػػدل األفعػػاؿ المجرمػػة بمقتضػػى االتفاقيػػة  كذلػػؾ دكف إخػػالؿ 
 .تمؾ الجرائـ الجنائية لمشخصيات الطبيعية التي ارتكبت

المشػاركة بػأم صػفة   تدابير الالزمة لكي تجٌرـ  كفقػا لقانكنيػا الػداخمي كما ألزمت االتفاقية الدكؿ األطراؼ باتخاذ ال .ِ
رؼ  كػذلؾ  بػأف االتفاقية. كألزمت كؿ دكلة طػ كطرؼ مشارؾ أك مساعد أك محرض مثال  في فعؿ مجٌرـ كفقا ليذه

 .مف االتفاقية( ِٕ)المادة االتفاقية أك الشركع في ارتكابو تجـر اإلعداد الرتكاب فعؿ مجٌرـ  كفقا ليذه

كاشترطت االتفاقية  ضركرة تكافر الركف المعنكم المتمثؿ في عنصر العمـ أك النية أك الغرض بالنسبة ألم شػخص  .ّ
كمػا تمتػـز كػؿ دكلػة بػالنص عمػى  فتػرة تقػادـ طكيمػة  .مػف االتفاقيػة( ِٖ)المادة يرتكب فعؿ مجػٌرـ بمقتضػى االتفاقيػة

ـ كفقػػا ليػػذه االتفاقيػػة  كتحػػدد فتػػرة تقػػادـ أطػػكؿ أك تعٌمػػؽ تبػػدأ فييػػا اإلجػػراءات العمػػؿ  القضػػائية بشػػأف أم فعػػؿ مجػػرل
 مف االتفاقية(    ِٗالعدالة )المادة  بالتقادـ في حاؿ إفالت الجاني المزعـك مف يد

 

 ثاؾثا:ذ

 الحؼةذؿرتؽيبذجرائمذاؾػدادذوؿؼاضاتفمذذواجلزاءاتذادلػروضةذعؾقفم.ؿ

مػف االتفاقيػة بػأف تعمػؿ  كفقػا لنظاميػا القػانكني  عمػى فػرض عقكبػات عمػى  ُ/َّتمتـز الػدكؿ األطػراؼ بمقتضػى المػادة 
تتخػذ مػا قػد يمػـز مػف  ف الحػؽ فػي أ ِ/َّجرائـ الفساد تتناسب مع درجة جسامة تمؾ الجرائـ. كلمػدكؿ األطػراؼ  كفقػا لممػادة 

أجػؿ أداء كظػائفيـ  تدابير لتحقيػؽ التػكازف المناسػب بػيف أم حصػانات أك امتيػازات قضػائية ممنكحػة لممػكظفيف العمػكمييف مػف
فعالػػة فػػي األفعػػاؿ  مػف جيػػة  كبػػيف إمكانيػػة قيػاـ أجيػػزة الدكلػػة المختصػػة  عنػد الضػػركرة  بعمميػػات تحقيػػؽ كمالحقػة كمقاضػػاة

 .االتفاقية هالمجٌرمة كفقا ليذ

كفػػي جميػػع األحػػكؿ يجػػب أف تتسػػـ إجػػراءات مالحقػػة مرتكبػػي جػػرائـ الفسػػاد بالفعاليػػة القصػػكل كػػي تضػػمف تحقيػػؽ الػػردع 
(. كما تمتـز كؿ دكلة طرؼ باتخػاذ التػدابير الالزمػة  لضػماف حضػكر المػتيـ فػي اإلجػراءات الجنائيػة ّ/َّالمطمكب )المادة 

كأشػػارت االتفاقيػػة إلػػى ضػػركرة أف تراعػػي  .(ْ/َّى حػػيف المحاكمػػة أك االسػػتئناؼ )مػػادة الالحقػػة إذا مػػا قػػرر اإلفػػراج عنػػو إلػػ
الػدكؿ مػدل  جسػامة الجػػرائـ المرتكبػة عنػد النظػر فػػي إمكانيػة اإلفػراج المبٌكػر أك المشػػركط عػف األشػخاص المػدانيف بارتكػػاب 

لمسػمطة المختصػة  عنػد  اء إجػراءات تجيػزككذلؾ يتعيف عمى كؿ دكلة طػرؼ أف تعمػؿ عمػى  إرسػ .(ٓ/َّالجرائـ )مادة  تمؾ
ليذه االتفاقية أك كقفو عف العمؿ أك نقمو  مع مراعػاة مبػدأ  االقتضاء  تنحية المكظؼ العمكمي المتيـ بارتكاب فعؿ مجـر كفقا
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يجكز لكؿ دكلة طرؼ في حالة جسامة الجـر  أف تتخػذ اإلجػراءات   ٕ/َّكطبقا لنص المادة  .(ٔ/َّالبراءة) مادة  افتراض
المناسبة إلسقاط األىمية  بػأمر قضػائي أك بػأم كسػيمة مناسػبة أخػرل  كلفتػرة زمنيػة يحػددىا قانكنيػا الػداخمي  عػف األشػخاص 

منشػأة مممككػة كميػا أك جزئيػا  )ب( تػكلي منصػب فػيعمػكمي؛  )أ( تػكلي منصػب :المدانيف بارتكاب ىذا الجـر  لمقيػاـ بمػا يمػي
 .لمدكلة

 

ذثاؾثا:ذ

ذ13جتؿقدذاؾعائداتذاإلجراؿقةذواحلجزذعؾقفاذوؿصادرتفاذ)ادلادةذ

عمػى اإلجػػراءات  ُ/ ُّكلضػماف فاعميػة الػردع الخػاص كالعػاـ بالنسػبة لمجػرائـ الػػكاردة فػي االتفاقيػة  فقػد نصػت المػادة 
اإلجراميػة المتأتيػة مػف األفعػاؿ المجرمػة  أك أيػة ممتمكػات تعػادؿ  مف أجؿ مصادرة العائداتالتي ينبغي عمى الدكؿ اتخاذىا 

المعػػدات أك األدكات األخػػرل التػػي اسػػتيخدمت أك كانػػت معػػٌدة  قيمػػة تمػػؾ العائػػدات؛ ككػػذلؾ مصػػادرة الممتمكػػات أك قيمتيػػا
 .المجٌرمة كفقا ليذه االتفاقية لالستخداـ في ارتكاب أم مف األفعاؿ

مػػف االتفاقيػػة أف تتخػػذ مػػا التػػدابير الالزمػػة لمكشػػؼ عػػف العائػػدات  ِ/ُّيجػػكز لمدكلػػة الطػػرؼ كفقػػا لػػنص المػػادة  حيػػث
ذا تػـ تحكيػؿ تمػؾ .المطػاؼ اإلجرامية  أك اقتفاء أثرىا أك تجميػدىا أك حجزىػا  كذلػؾ لغػرض مصػادرتو فػي نيايػة العائػدات  كا 

الممتمكػات لممصػػادرة  ك كميػػا  كجػب عمػػى الدكلػة الطػػرؼ إخضػاع تمػؾاإلجراميػة إلػى ممتمكػػات أخػرل أك بػػدلت بيػا  جزئيػا أ
تخضػػػع لممصػػػادرة أيضػػػا كافػػػة اإليػػػرادات أك المنػػػافع األخػػػرل المتأتيػػػة مػػػف  َُ/ُّ(. كطبقػػػا لػػػنص المػػػادة ّ/ُّ)المػػػادة 
ٌكلت إلييا تمؾ العائدات أك بيٌدلت بيا  أك مف العائدات ت التي اختمطت بيػا تمػؾ الممتمكا اإلجرامية  أك مف الممتمكات التي حي
 .العائدات

ؿ محاكميا الكطنية أك أجيزتيػا المختصػة  ُُ/َّكيتعيف عمى كؿ دكلة طرؼ  كفقا لحكـ المادة  مف االتفاقية  أف تخكًٌ
األخػػرل  سػػمطة األمػػر بإتاحػػة السػػجالت المصػػرفية أك الماليػػة أك التجاريػػة أك بحجزىػػا  كال يجػػكز لمدكلػػة الطػػرؼ أف تػػرفض 

األطػراؼ أف تنظػر فػي إمكانيػة  يجػكز لمػدكؿ ُِ/َّكبمقتضػى المػادة  .المصػرفية حكاـ ىػذه الفقػرة بحجػة السػريةاالمتثاؿ أل
إلجرامية المزعكمة أك لمممتمكات األخرل الخاضعة لممصادرة  ما داـ  إلزاـ الجاني بأف يبٌيف المصدر المشركع ليذه العائدات

 .نيا الداخمييتكافؽ مع المبادئ األساسية لقانك  ذلؾ اإللزاـ

ذخاؿدا:

 (ذ11وذ13محاقةذاؾشفودذواخلرباءذواؾضحاقاذوادلبؾغني)ادلادتانذذ

كما تمتـز الدكؿ األطراؼ بأف تتخذ  التػدابير المناسػبة كفقػا لنظاميػا القػانكني الػداخمي  لتػكفير حمايػة فٌعالػة لمشػيكد كالخبػراء 
كيجػكز أف  .انتقػاـ أك ترىيػب محتمػؿ االتفاقيػة ككػذلؾ ألقػاربيـ  مػف أمالذيف ييٍدلكف بشػيادة تتعمػؽ بأفعػاؿ مجٌرمػة كفقػا ليػذه 

تغيير إقامة الشيكد كالخبراء كالضػحايا  كعػدـ إفشػاء المعمكمػات المتعمقػة بيػكيتيـ كأمػاكف تكاجػدىـ أك  :تدابير الحماية تشمؿ
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أف يػدلكا بػأقكاليـ عمػى نحػك يكفػؿ  خاصػة باألدلػة تتػيح لمشػيكد كالخبػراء إفشػائيا؛ كمػا يجػكز تػكفير قكاعػد بفػرض قيػكد عمػى
الفيػديك أك غيرىػا  األشخاص  كالسماح مػثال بػاإلدالء بالشػيادة باسػتخداـ تكنكلكجيػا االتصػاالت  مثػؿ كصػالت سالمة أكلئؾ

مف االتفاقية  عمى أنو يتعيف عمػى كػؿ  ّّكمف أجؿ تشجيع اإلبالغ عف جرائـ الفساد  نصت المادة  .مف الكسائؿ المالئمة
معاممػة ال مسػٌكغ ليػا ألم  أف تيدخؿ فػي صػمب نظاميػا القػانكني الػداخمي  تػدابير مناسػبة لتػكفير الحمايػة مػف أم رؼدكلة ط

 االتفاقية. المختصة بأم كقائع تتعمؽ بأفعاؿ مجٌرمة كفقا ليذه شخص يقـك  بحسف نٌية كألسباب كجيية  بإبالغ السمطات

ذداددا:

 عواؼبذأػعالذاؾػداد

الكاجب لما اكتسبتو األطراؼ حسػف النيػة مػف حقػكؽ  يتعػيف عمػى كػؿ دكلػة طػرؼ كفقػا لػنص المػادة  مع ايالء االعتبار 
 المترتبػة عمػى ممارسػة الفسػاد. كمػف أىميػا  اعتبػار الفسػاد مف االتفاقيػة  بػأف تتخػذ  مػا يمػـز مػف تػدابير تتنػاكؿ العكاقػب ّْ

ك سحب امتياز أك غير ذلؾ مف العقكد إذا ما ثبت كجكد فساد عامال ذا أىمية فياتخاذ إجراءات قانكنية إللغاء أك فسخ عقد أ
 كراء التكقيع عمى ىذه العقكد. 

ذدابعا:

 اؾضررذ اؾتعوقضذعن

مػف االتفاقيػة كػؿ  ّٓكألنو مف الطبيعي أف يترتب عمى ارتكاب جرائـ الفسػاد  حػدكث ضػرر لمغيػر  لػذلؾ ألزمػت المػادة 
الذيف أصابيـ ضػرر نتيجػة لجػرائـ الفسػاد فػي  حؽ المؤسسات أك األشخاص التدابير المناسبة لضماف دكلة طرؼ  بأف تتخذ

 الضرر  بغية الحصكؿ عمى تعكيض مناسب كجابر لمضرر.  رفع دعكل قضائية ضد المسئكليف عف إحداث ذلؾ

ذثاؿـا:

 اؾدؾطاتذادلختصةذمبؽاػحةذاؾػدادذ

الػػػدكؿ  ّٔمػػػف االتفاقيػػػة  تمػػػـز المػػػادة  ٔادة باإلضػػػافة إلػػػى ىيئػػػات مكافحػػػة الفسػػػاد الكقائيػػػة المنصػػػكص عمييػػػا فػػػي المػػػ
الفسػاد. كينبغػي  ىيئػات مسػتقمة متخصصػة أك أشػخاص مسػتقميف متخصصػيف فػي مكافحػة األطػراؼ بضػماف كجػكد ىيئػة أك

 .ميامو الييئة أك الييئات بما يمـز مف التدريب كالمكارد المالية ألداء تزكيد ىؤالء األشخاص أك مكظفي تمؾ
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مػف االتفاقيػة عمػى ضػركرة أف تقػـك كػؿ  ُ/ ّٕكلضماف فاعمية نشاط الييئات المختصػة بمكافحػة الفسػاد  تػنص المػادة 
طػػرؼ باتخػػاذ التػػدابير مناسػػبة مػػف أجػػؿ تشػػجيع األشػػخاص  دكلػػة

الػػػذيف يشػػػارككف أك شػػػارككا فػػػي ارتكػػػػاب فعػػػؿ مجػػػٌرـ مػػػف أفعػػػػاؿ 
تصػػػػة الفسػػػػاد  عمػػػػى تقػػػػديـ معمكمػػػػات مفيػػػػدة إلػػػػى السػػػػمطات المخ

ألغػػراض التحقيػػؽ كاإلثبػػات  كعمػػى تػػكفير مسػػاعدة فعميػػة محػػددة 
الجناة مػف عائػدات  لمسمطات المختصة يمكف أف تسيـ في حرماف

 كمػف ثػـ يتعػيف عمػى كػؿ دكلػة  .العائػدات الجريمػة كاسػترداد تمػؾ

الحقػة بشػأف فعػؿ مجػٌرـ مػف كبيػرا فػي عمميػات التحقيػؽ أك الم طرؼ أف تتيح  إمكانية تخفيؼ عقكبة المتيـ الػذم يقػدـ عكنػا
طػػرؼ أف تنظػػر فػػي إمكانيػػة مػػنح الحصػػانة مػػف  (. كضػػمف نفػػس اإلطػػار  يتعػػيف عمػػى كػػؿ دكلػػةِ/ّٕأفعػػاؿ الفسػػاد )مػػادة 

 .كفقػػا ليػػذه االتفاقيػػة المالحقػػة القضػػائية  ألم شػػخص يقػػدـ عكنػػا كبيػػرا فػػي عمميػػات التحقيػػؽ أك المالحقػػة بشػػأف فعػػؿ مجػػٌرـ
 ـ الدكؿ بتشجيع التعاكف بيف جميع السمطات المعنية بمكافحة الفساد في الدكلة.تمتز  ّٖكطبقا لنص المادة 

ذتادعاذ:

 اؾدرقةذادلصرػقةذاؾدجلذاجلـائيذ

في حاؿ القياـ بتحقيقات جنائية داخميػة فػي أفعػاؿ مجٌرمػة  مف االتفاقية  تكفؿ كؿ دكلة طرؼ  َْبمقتضى نص المادة 
قػكانيف السػرية  في نظاميا القانكني الداخمي لتػذليؿ العقبػات التػي قػد تنشػأ عػف تطبيػؽ آليات مناسبة كفقا ليذه االتفاقية  كجكد

دكلة طرؼ أف تعتمػد التػدبير تشػريعية أك أم تػدابير أخػرل تؤخػذ  مف االتفاقية  يجكز لكؿ ُْكطبقا لنص المادة  المصرفية.
خػػرل  بغيػػة اسػػتخداـ تمػػؾ المعمكمػػات فػػي المزعػػـك فػػي دكلػػة أ االعتبػػار  أم حكػػـ إدانػػة سػػبؽ أف صػػدر بحػػؽ الجػػاني بعػػيف

 .مجٌرـ كفقا ليذه االتفاقية إجراءات جنائية ذات صمة بفعؿ

ذعاذراذ:

ذ(23اؾوالقةذاؾؼضائقةذ)ادلادةذ

احتراما لمبدأ صػكف سػيادة الػدكؿ األطػراؼ  أخػذت االتفاقيػة كأصػؿ عػاـ  بمبػدأ اإلقميميػة فيمػا يتعمػؽ بالكاليػة القضػائية  
عمػػى أف تعتمػػد الػػدكؿ األطػػراؼ التػػدابير المناسػػبة كػػي تخضػػع لكاليتيػػا القضػػائية مػػا جرمتػػو مػػف  ُ/ِْحيػػث نصػػت المػػادة 

 :أفعاؿ الفساد كفقا لالتفاقية في الحالتيف التاليتيف

 الجـر في إقميـ تمؾ الدكلة الطرؼ؛ أك عندما ييرتكب ( أ)

الدكلػة  مسػٌجمة بمقتضػى قػكانيف تمػؾالجـر عمى متف سفينة ترفع عمـ تمؾ الدكلػة الطػرؼ أك طػائرة  عندما يرتكب  ( ب)
 .الطرؼ كقت ارتكاب الجـر
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 مان االتفاقياة، يجاوز لكال دولاة الطارف أن تيخناع أيناا أي جارم مان جارائم الفسااد 42/2ومع ذلاك فإناو طبقاا لمماادة 

 :لواليتيا القنائية في الحاالت التالية

 الجـر ضد أحد مكاطني تمؾ الدكلة الطرؼ؛ أك عندما ييرتكب .أ 

في إقميميا؛  الجـر أحد مكاطني تمؾ الدكلة الطرؼ أك شخص عديـ الجنسية يكجد مكاف إقامتو المعتاد يىرتكبعندما  .ب 
 أك

االتفاقيػػة كييرتكػػب  مػف ىػػذه ِّمػػف المػػادة ― ِ―)ب(  ُالجػػـر كاحػػدا مػف األفعػػاؿ المجٌرمػػة كفقػا لمفقػػرة  عنػدما يكػػكف .ج 
مػف ىػذه االتفاقيػة  ِّمػف المػادة ―ُ―أك )ب(  ‘ِ‘ أك― ُ―أ( ) ُخارج إقميميا بيدؼ ارتكاب فعػؿ مجػٌرـ كفقػا لمفقػػػرة 

 أك داخؿ إقميميا؛

 .الجـر ضد الدكلة الطرؼ عندما ييرتكب .د 

بػػأف  تتخػػذ مػػا قػػد يمػػـز مػػف تػػدابير إلخضػػاع األفعػػاؿ المجٌرمػػة كفقػػا ليػػذه  ّ/ِْكتمتػػـز الدكلػػة الطػػرؼ بمقتضػػى المػػادة 
كطبقػا  .مكاطنييػا في إقميميا كال تقـك بتسميمو لمجػرد ككنػو أحػد المزعـك مكجكدا االتفاقية لكاليتيا القضائية عندما يككف الجاني

مف ىذه المادة  أك عممت بطريقة  ِأك  ُالدكلة الطرؼ التي تمارس كاليتيا القضائية بمقتضى الفقرة  إذا أيبمغت ٓ/ِْلممادة 
ئيا بشػأف السػمكؾ ذاتػو  كجػب عمػى السػمطات قضػا أخرل  أف أم دكؿ أطػراؼ أخػرل تجػرم تحقيقػا أك مالحقػة أك تتخػذ إجػراء

 .إجراءات فيما بينيا  حسب االقتضاء  بيدؼ تنسيؽ ما تتخذه مف المعنية في تمؾ الدكؿ األطراؼ أف تتشاكر
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 انفصم انشاتع

 انرعأٌ انذٔنٗ فٗ انًضائم انجُائيح ٔانًضاعذج فٗ انر  ي اخ 

 ٔاإلداسيح راخ انصهحٔاإلهشاءاخ انخاصح تانًضائم انًذَيح 

 

يعتبر مبدأ التعاكف الدكلي  احد المبػادئ األساسػية التػي أقامػت عميػو ىيئػة األمػـ المتحػدة منيجيػا لمكافحػة الفسػاد  حيػث 
خصصت الفصؿ الرابع مف االتفاقية لذكر المبدأ العاـ الخاص بالتعاكف الػدكلي فػي المسػائؿ الجنائيػة كالتحقيقػات كاإلجػراءات 

مدنيػػة ذات الصػػمة بالفسػػاد  ككػػذا تحديػػد المجػػاالت الرئيسػػية ليػػذا التعػػاكف الػػدكلي لضػػماف فاعميػػة المكافحػػة الدكليػػة اإلداريػػة كال
 لمفساد  كذلؾ عمى النحك التالي: 

 

 

ذأوال:

ذادلبدأذاؾعام:ذ

األطػراؼ فػي  مف االتفاقية بػالنص عمػى المبػدأ العػاـ فػي مجػاؿ التعػاكف الػدكلي بقكليػا: "تتعػاكف الػدكؿ ّْتكفمت المادة 
األطػراؼ  حيثمػا كػاف ذلػؾ مناسػبا كمتسػقا مػع  مػف ىػذه االتفاقيػة. كتنظػر الػدكؿ َٓإلػى  ْْالمسػائؿ الجنائيػة  كفقػا لممػكاد 

البعض  فػي التحقيقػات كاإلجػراءات الخاصػة بالمسػائؿ المدنيػة كاإلداريػة ذات  نظاميا القانكني الداخمي  في مساعدة بعضيا
  .بالفساد" الصمة

ذثاـقا:

 جماالتذاؾتعاونذػقؿاذقتعؾقذمبؽاػحةذاؾػدادذ:ذ

باسػػتعراض نصػػكص الفصػػؿ الرابػػع مػػف االتفاقيػػة  نجػػد أنيػػا حػػددت سػػبع مجػػاالت رئيسػػية لمتعػػاكف الػػدكلي فػػي المسػػائؿ 
 الجنائية كالتحقيقات كاإلجراءات اإلدارية كالمدنية ذات الصمة بالفساد  كذلؾ عمى النحك التالي: 
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 : المساعدة القانونٌة المتبادلة46م 

 : أسالٌب التحري الخاصة.55م 

 

 : التحقٌقات المشتركة44م 

 اوانًثذأ انع

   

 

 انرعأٌ انذٔني في انًضائم انجُائيح راخ انصهح تانفضاد

 

 مجاالت التعاون

 

 : نقل اإلجراءات الجنائٌة                      44: تسلٌم المجرمٌن                                       م  44م 

 

     

 : التعاون فً مجال إنفاذ القانون44 م     : نقل األشخاص المحكوم علٌهم                           45م  

 

 

     

 

 

 

 انرعأٌ في يجال ذضهيى انًجشييٍ: 

يتعمؽ بطمػب تسػميـ المجػرميف  كذلػؾ مف االتفاقية  بالتعاكف المتبادؿ فيما  ْْتمتـز الدكؿ األطراؼ  طبقا  لنص المادة 
التسػػميـ مكجػػكدا فػي إقمػػيـ الدكلػة الطػػرؼ التػػي تتمقػى طمػػب التسػميـ  شػػريطة أف يكػػكف  عنػدما يكػػكف الشػخص مكضػػكع طمػػب

الطػرؼ الطالبػة كالدكلػة  ييمػتمس بشػأنو التسػميـ جرمػا خاضػعا لمعقػاب بمقتضػى القػانكف الػداخمي لكػؿ مػف الدكلػة الجػـر الػذم
كما يجكز لمدكلة الطرؼ أف تكافؽ عمى طمب تسميـ شخص ما بسبب أم مف جرائـ الفساد المشمكلة  .الطمبالطرؼ متمقية 

  .باالتفاقية كالتي ال يعاقب عمييا بمكجب قانكنيا الداخمي

قاعػدة ىامػة مفادىػا أف جميػع جػرائـ الفسػاد المنصػكص عمييػا فػي االتفاقيػة  تعتبػر  ْْكترسي الفقرة الرابعػة مػف المػادة 
معاىدة لتسميـ المجرميف قائمة بيف الػدكؿ األطػراؼ. كمػف ثػـ تتعيػد الػدكؿ  درجة في عداد الجرائـ الخاضعة لمتسميـ في أمم

يجػكز لمدكلػة  األطراؼ بإدراج جرائـ الفساد في عداد الجرائـ الخاضعة لمتسميـ في كؿ معاىػدة تسػميـ تبػـر فيمػا بينيػا. كمػا ال
 .لمتسميـ ليذه االتفاقية جرما سياسيا إذا ما اتخذت ىذه االتفاقية أساسا ساد المجٌرمة كفقاالطرؼ أف تعتبر أيا مف أفعاؿ الف
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كالكاقػػػع أف القكاعػػػد الخاصػػػة بتسػػػميـ المجػػػرميف تختمػػػؼ مػػػف دكلػػػة إلػػػى أخػػػر  حسػػػب مػػػا إذا كانػػػت الدكلػػػة تجعػػػؿ  تسػػػميـ 
قكاعػػػد تسػػػميـ  ْْسػػػة السادسػػػة مػػػف المػػػادة المجػػػرميف مشػػػركطا بكجػػػكد معاىػػػدة تسػػػميـ أـ ال ت. لػػػذلؾ  تػػػنظـ الفقرتػػػاف الخام

المجرميف بالنسبة لمدكؿ األطراؼ التي تجعػؿ  تسػميـ المجػرميف مشػركطا بكجػكد معاىػدة  فػإذا تمقػت ىػذه الدكلػة طمػب تسػميـ 
مػػف دكلػػة طػػرؼ أخػػرل ال تػػرتبط معيػػا بمعاىػػدة تسػػميـ  جػػاز ليػػا أف تعتبػػر ىػػذه االتفاقيػػة ىػػي األسػػاس القػػانكني لمتسػػميـ فيمػػا 

أما بالنسبة لمدكؿ األطراؼ التي ال تجعؿ التسميـ مشركطا بكجكد معاىػدة  فإنيػا تمتػـز بػأف  .ص أم جـر مف جرائـ الفساديخ
بينيا. كطبقا لمفقرة التاسعة يجب عمى الدكؿ األطراؼ  عمييا ىذه المادة جرائـ خاضعة لمتسميـ فيما تعتبر الجرائـ التي تنطبؽ

كبنػاء عمػى طمػب مػف الدكلػة  الطػرؼ التػي تتمقػى طمػب التسػميـ  يجكز لمدكلػة التسميـ. كما  تسعى إلى التعجيؿ بإجراءات أف 
إقميميػػا  أك أف تتخػػذ تػػدابير مناسػػبة أخػػرل لضػػماف  الطػػرؼ الطالبػػة  أف تحتجػػز الشػػخص المطمػػكب تسػػميمو كالمكجػػكد فػػي

 .)الفقرة العاشرة( بأف الظركؼ تستدعي ذلؾ كبأنيا ظركؼ ممٌحة حضكره إجراءات التسميـ  متى اقتنعت

 فػي حالػة رفػض الدكلػة الطػرؼ التػي يكجػد الجػاني المزعػـك فػي إقميميػا بتسػميـ ذلػؾ رفض الدولة تسميم أحد رعاياىاا :
 بجريمة فساد منصكص عمييا في االتفاقية  لمجرد ككنو أحد مكاطنييا  كجب عمييا القيػاـ  بنػاء عمػى  الشخص فيما يتعمؽ

مسػػٌكغ لػػػو إلػػى سػػمطاتيا المختصػػة بقصػػد المالحقػػة  التسػػميـ  بإحالػػة القضػػية دكف إبطػػاء الطمػػب الدكلػػة الطػػرؼ التػػي تطمػػب 
فػػض الدكلػػة الطػػرؼ طمػػب تسػػميـ مقػػدلـ إلييػػا لغػػرض تنفيػػذ حكػػـ قضػػائي بحجػػة أف الشػػخص  (. كفػػي حالػػةُُ/ْْ)المػػادة  ري

مػف االتفاقيػػة أف  ُّ/ْْالمػػادة مػكاطني الدكلػػة متمقيػة الطمػػب  كجػب عمػػى ىػذه الدكلػػة بمقتضػى  المطمػكب تسػميمو ىػػك مػف
الطػػرؼ  الدكلػة الطػرؼ الطالبػة  فػػي تنفيػذ العقكبػة المفركضػة بمقتضػى القػانكف الػداخمي لمدكلػة تنظػر  بنػاء عمػى طمػب مػف

 .الطالبة أك ما تبقى منيا في أحد مراكز االحتجاز داخؿ إقميميا
 مػػف  ُّ/ ْْلمتسػػميـ  تػػنص المػػادة  : كاحترامػػا لحقػػكؽ الشػػخص الخاضػػعاحتاارام حقااوق الشااخص الخانااع لمتسااميم

االتفاقية عمى ضركرة أف تكفػؿ الػدكؿ األطػراؼ ألم شػخص تيتخػذ بشػأنو إجػراءات تسػميـ فيمػا يتعمػؽ بػأم مػف جػرائـ الفسػاد 
الحقػكؽ كالضػمانات  المنصكص عمييا في االتفاقية  معاممة منصػفة فػي كػؿ مراحػؿ اإلجػراءات  بمػا فػي ذلػؾ التمتػع بجميػع

 عمى أنو ال ُْ/ْْكما نصت المادة  .في إقميميا ا القانكف الداخمي لمدكلة الطرؼ التي يكجد ذلؾ الشخصالتي ينص عميي

الدكلػة الطػرؼ متمقيػة الطمػب أسػباب  يجكز تفسػير أم حكػـ فػي ىػذه االتفاقيػة عمػى أنػو يفػرض التزامػا بالتسػميـ إذا كػاف لػدل
ص بسبب جنسو أك عرقو أك ديانتو أك جنسيتو أك أصمو اإلثني معاقبة شخ كجيية العتقاد أف الطمب قٌدـ لغرض مالحقة أك

 .األسباب السياسية  أك أف االمتثاؿ لمطمب سيمحؽ ضررا بكضعية ذلؾ الشخص ألم سبب مف ىذه أك آرائو
 أف  مػف االتفاقيػة عمػى أنػو يجػكز لمػدكؿ األطػراؼ ْٓ: حيث تػنص المػادة التعاون في نقل األشخاص المحكوم عمييم

الػذيف يحكػػـ عمػييـ بعقكبػػة الحػػبس أك  راـ اتفاقػػات أك ترتيبػات ثنائيػػة أك متعػػددة األطػراؼ بشػػأف نقػؿ األشػػخاصتنظػر فػػي إبػ
أفعاال مجٌرمة كفقا ليذه االتفاقية  إلى إقميميا لكي يكمؿ أكلئػؾ األشػخاص  بأشكاؿ أخرل مف الحرماف مف الحرية  الرتكابيـ

  .عقكبتيـ ىناؾ مدة
 مػف االتفاقيػة عمػى أنػو يجػكز لمػدكؿ األطػراؼ أف  ْٕ: حيػث تػنص المػادة راءات الجنائياةاإلج التعاون في مجال لنقل

بعضػيا الػبعض   تتعاكف فيما بينيا فيما يتعمؽ بإمكانيػة نقػؿ إجػراءات المالحقػة المتعمقػة بفعػؿ مجػٌرـ كفقػا ليػذه االتفاقيػة إلػى
صػالح حسػف سػير العدالػة  كخصكصػا يثيػر األمػر  يبيدؼ تركيز تمؾ المالحقة  في الحاالت التي يعتبػر فييػا ذلػؾ النقػؿ فػ

 االختصاص القضائي ألكثر مف دكلة طرؼ.
 :  التعاون في مجال المساعدة القانونية المتبادلة .1

ال يقتصػػر التعػػاكف فيمػػا بػػيف الػػدكؿ عمػػى تسػػميـ المتيمػػيف كنقميػػـ  بػػؿ يمتػػد أيضػػا إلػػى التػػزاـ الػػدكؿ األطػػراؼ فػػي االتفاقيػػة  
ـ بعضيا إلى بعض أكبػر قػدر ممكػف مػف المسػاعدة القانكنيػة المتبادلػة فػي التحقيقػات ُ/ْٔبمقتضى نص المادة     بأف تقدًٌ
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األغػػراض  يجػػكز طمػػب المسػػاعدة القانكنيػػة المتبادلػػة ألم مػػف ك .كالمالحقػػات كاإلجػػراءات القضػػائية المتصػػمة بجػػرائـ الفسػػاد
 :التالية

المسػتندات كالسػجالت ذات  لقضػائية؛ كتقػديـ أصػكؿالمسػتندات ا أدلػة أك أقػكاؿ أشػخاص كتبميػغ الحصػكؿ عمػى .أ 
أك سػجالت الشػركات أك المنشػةت التجاريػة  أك  الصػمة  بمػا فييػا السػجالت الحككميػة أك المصػرفية أك الماليػة

 منيا. نسخ مصٌدقة

 التفتيش كالحجز كالتجميد؛  تنفيذ عمميات .ب 

 المعمكمات كالمكاد كاألدلة كتقييمات الخبراء؛  كالمكاقع كتقديـ فحص األشياء .ج 

 اإلجرامية أك الممتمكات أك األدكات أك األشياء األخرل أك اقتفاء  تحديد العائدات .د 

 إثباتيو؛  ثرىا ألغراض .ه 

 األشخاص طكاعية في الدكلة الطرؼ الطالبة؛ م تيسير مثكؿ .و 

 

  :تسمية سمطة مركزية لتمقي طمبات المساعدة 
مػػػف االتفاقيػػػة بػػػأف تسػػػٌمي سػػػمطة مركزيػػػة تسػػػند إلييػػػا مسػػػؤكلية  ُّ/ْٔاألطػػػراؼ بمقتضػػػي المػػػادة حيػػػث تمتػػػـز الػػػدكؿ 

المتبادلػػة كتنفيػػذ تمػػؾ الطمبػػات أك إحالتيػػا إلػػى السػػمطات المعنيػػة لتنفيػػذىا بسػػرعة  كصػػالحية تمقػػي طمبػػات المسػػاعدة القانكنيػػة
الدكلػػة  لسػػمطة المركزيػػة المسػػماة ليػػذا الغػػرض كقػػت قيػػاـاألمػػيف العػػاـ لألمػػـ المتحػػدة باسػػـ ا كبطريقػػة سػػميمة. كيتعػػيف إبػػالغ

االنضػماـ إلييػا. كتيكجػو طمبػات المسػاعدة القانكنيػة  الطرؼ بإيػداع صػؾ تصػديقيا عمػى ىػذه االتفاقيػة أك قبكليػا أك إقرارىػا أك
 إلى تمؾ السمطات المركزية. المتبادلة كأم مراسالت تتعمؽ بيا

الدكلػة  المساعدة كتابػة أك بػأم كسػيمة كفيمػة بػأف تنػتج سػجال مكتكبػا  بمغػة مقبكلػة لػدلتيقدـ طمبات تقديـ  ُْكطبقا لمفقرة 
 :عمى البيانات الرئيسية التي يتضمنيا طمب المساعدة القانكنية المتبادلة  كىي ُٓكتنص الفقرة  الطرؼ متمقية الطمب.

 

 اٌــــــانثي و

 مقدمة الطمب ىكية السمطة ُ
التػػي تتػػكلى  أك المالحقػػة أك اإلجػػراء القضػػائي الػػذم يتعمػػؽ بػػو الطمػػب  كاسػػـ ككظػػائؼ السػػمطةالتحقيػػؽ  مكضػػكع كطبيعػػة ِ

 القضائي التحقيؽ أك المالحقة أك اإلجراء
 قضائية ذات الصمة بالمكضكع  باستثناء ما يتعمؽ بالطمبات المقدمة لغرض تبميغ مستندات ممخص لمكقائع ّ
 إتباعيا جراء تكد الدكلة الطرؼ الطالبةالممتىمسة كتفاصيؿ أم إ كصؼ لممساعدة ْ
 معني كمكانو كجنسيتو  حيثما أمكف ذلؾ ىكية أم شخص ٓ
 التدابير تيمتمس مف أجمو األدلة أك المعمكمات أك الغرض الذم ٔ

 

عندما يككف  ُٖ/ْٔكينفلذ طمب تقديـ المساعدة القانكنية  كفقا لمقانكف الداخمي لمدكلة الطرؼ متمقية الطمب  كطبقا لممادة 
القضائية لدكلة طرؼ أخرل   شخص ما مكجكدا في إقميـ دكلة طرؼ كييراد سماع أقكالو  كشاىد أك خبير  أماـ السمطات

الداخمي  يجكز لمدكلة الطرؼ األكلى أف تسمح  بناء عمى طمب  كيككف ذلؾ ممكنا كمتسقا مع المبادئ األساسية لمقانكف
المعني شخصيا في إقميـ  ع بكاسطة الفيديك  إذا لـ يكف ممكنا أك مستصكبا مثكؿ الشخصاالستما الدكلة األخرل  بعقد جمسة
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أف تتكلى إدارة جمسة االستماع سمطة قضائية تابعة لمدكلة  الدكلة الطرؼ الطالبة. كيجكز لمدكلتيف الطرفيف أف تتفقا عمى
 .طمبال سمطة قضائية تابعة لمدكلة الطرؼ متمقية الطرؼ الطالبة كأف تحضرىا

الطرؼ الطالبة أف تنقػؿ المعمكمػات أك األدلػة التػي تزكدىػا بيػا الدكلػة الطػرؼ  عمى أنو ال يجكز لمدكلة ُٗ/ْٔكتنص المادة 
فػي الطمػب  دكف مكافقػة  الطمػب  أك أف تسػتخدميا فػي تحقيقػات أك مالحقػات أك إجػراءات قضػائية غيػر تمػؾ المػذككرة متمقيػة

يمنػػع الدكلػػة الطػػرؼ الطالبػػة مػػف أف تفشػػي فػػي إجراءاتيػػا  مػػب. كلػػيس فػػي ىػػذه الفقػػرة مػػامسػػبقة مػػف الدكلػػة الطػػرؼ متمقيػػة الط
 متيـ. كفي ىذه الحالة  عمػى الدكلػة الطػرؼ الطالبػة أف تشػعر الدكلػة الطػرؼ متمقيػة الطمػب معمكمات أك أدلة مبرئة لشخص

مػػف ذات المػػادة  َِكطبقػػا لمفقػػرة  .ا ذلػػؾقبػػؿ حػػدكث اإلفشػػاء كأف تتشػػاكر مػػع الدكلػػة الطػػرؼ متمقيػػة الطمػػب إذا مػػا طيمػػب منيػػ
كمضػمكنو  باسػتثناء  الطرؼ الطالبة أف تشػترط عمػى الدكلػة الطػرؼ متمقيػة الطمػب أف تحػافظ عمػى سػٌرية الطمػب يجكز لمدكلة

ذا تعٌذر عمػى الدكلػة الطػرؼ متمقيػة الطمػب الطػرؼ أف تمتثػؿ لشػرط السػرية  كجػب عمييػا إبػالغ الدكلػة  القدر الالـز لتنفيذه. كا 
 .السرعة الطالبة بذلؾ عمى كجو

 :المساعدة القانونية المتبادلة في الحاالت األربع التالية يجوز رفض تقديم 20وطبقا لمفقرة 

 حاالخ سفط طهة انًضاعذج  و

 مف االتفاقية.  ْٔالطمب كفقا ألحكاـ المادة  إذا لـ ييقٌدـ ُ
مصػالحيا األساسػية  الطمػب قػد يمػس بسػيادتيا أك أمنيػا أك نظاميػا العػاـ أكالطػرؼ متمقيػة الطمػب أف تنفيػذ  إذا رأت الدكلػة ِ

 األخرل.
بشػأف أم جػـر مماثػؿ   القانكف الداخمي لمدكلة الطرؼ متمقيػة الطمػب يحظػر عمػى سػمطاتيا تنفيػذ اإلجػراء المطمػكب إذا كاف ّ

 تيا القضائية. إطار كالي لك كاف ذلؾ الجـر خاضعا لتحقيؽ أك مالحقة أك إجراءات قضائية في
 القانكنية المتبادلة الطمب تتعارض مع النظاـ القانكني لمدكلة الطرؼ متمقية الطمب فيما يتعمؽ بالمساعدة إذا كانت تمبية ْ

 التعاون في مجال إنفاذ القانون  -1

تػدابير إنفػاذ القػانكف الخاصػة الدكؿ األطراؼ بػأف تتعػاكف فيمػا بينيػا تعاكنػا كثيقػا  مػف أجػؿ تعزيػز فاعميػة  ُ/ْٖتمـز المادة 
لتعػػاكف فػػي إجػػراء التحريػػات بشػػأف جػػرائـ  بمكافحػػة جػػرائـ الفسػػاد. كلػػذلؾ  يتعػػيف عمػػى الػػدكؿ األطػػراؼ  اتخػػاذ تػػدابير فعالػػة

 :تحريات بشأف الفساد المشمكلة باالتفاقية  كيشمؿ ذلؾ  إجراء

 أمػاكف األشػخاص المعنيػيف ىـ كأنشػطتيـ  أكىكيػة األشػخاص المشػتبو فػي ضػمكعيـ فػي تمػؾ الجػرائـ كأمػاكف تكاجػد -أ

 اآلخريف؛

 الجرائـ؛ حركة العائدات اإلجرامية أك الممتمكات المتأتية مف ارتكاب تمؾ -ب

 الجرائـ؛ في ارتكاب تمؾ حركة الممتمكات أك المعدات أك األدكات األخرل المستخدمة أك المراد استخداميا -ج    
فػي ارتكػاب جػرائـ  المعمكمػات بشػأف كسػائؿ كطرائػؽ معينػة تيسػتخدـ نيما في مجاؿ تبادؿكما تمتـز الدكؿ بالتعاكف فيما بي

األنشػطة؛ ككػذلؾ  الفساد  بما في ذلؾ استخداـ ىكٌيػات زائفػة أك كثػائؽ مػٌزكرة أك محػٌكرة أك زائفػة أك غيرىػا مػف كسػائؿ إخفػاء
 ا المعنيػػة  كتشػػجيع تبػػادؿ العػػامميف كغيػػرىـ مػػفالفعػػاؿ بػػيف سػػمطاتيا كأجيزتيػػا كدكائرىػػ التعػػاكف فػػي مجػػاؿ تسػػييؿ التنسػػيؽ

 كمػا يتعػيف أف تسػعى الػدكؿ .الكشػؼ المبٌكػر عػف جػرائـ الفسػاد المعمكمػات لغػرض الخبػراء؛ ككػذا التعػاكف فػي مجػاؿ تبػادؿ

االتفاقيػػة  التػػي تيرتكػػب باسػػتخداـ  األطػػراؼ إلػػى التعػػاكف  ضػػمف حػػدكد إمكانياتيػػا  عمػػى التصػػدم لمجػػرائـ المشػػمكلة بيػػذه
  .الحديثة التكنكلكجيا
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 التعاون في مجال التحقيقات المشتركة وأساليب التحري الخاصة:  -2

فػػي إبػػراـ اتفاقػػات أك ترتيبػػات ثنائيػػة أك متعػػددة  تنظػػر الػػدكؿ األطػػراؼ مػػف االتفاقيػػة عمػػى أف  ْٗحيػػث تػػنص المػػادة 
ائـ الفسػاد التػي ىػي مكضػع تحقيقػات أك تنشػئ ىيئػات تحقيػؽ مشػتركة  فيمػا يتعمػؽ بجػر  األطراؼ تجيز لمسػمطات المعنيػة أف

القبيؿ  يجكز القياـ  مالحقات أك إجراءات قضائية في دكلة كاحدة أك أكثر. كفي حاؿ عدـ كجكد اتفاقات أك ترتيبات مف ىذا
تػػي بتحقيقػػات مشػػتركة باالتفػػاؽ حسػػب الحالػػة. كتكفػػؿ الػػدكؿ األطػػراؼ المعنيػػة مراعػػاة االحتػػراـ التػػاـ لسػػيادة الدكلػػة الطػػرؼ ال

  .إقميميا سيجرم ذلؾ التحقيؽ داخؿ

حػدكد  كػؿ دكلػة طػرؼ  ضػمف مػف االتفاقيػة عمػى أف تقػـك َٓمكافحػة فعالػة  نصػت المػادة  الفسػاد كمػف أجػؿ مكافحػة
إمكانياتيػػا ككفقػػا لمشػػركط المنصػػكص عمييػػا فػػي قانكنيػػا الػػداخمي  باتخػػاذ التػػدابير المناسػػبة لتمكػػيف سػػمطاتيا المختصػػة مػػف 

مػف  المناسػب ككػذلؾ   إتبػاع أسػاليب تحػر خاصػة كالترصػد االلكتركنػي كغيػره التسػمـ المراقػب عمػى النحػكاسػتخداـ أسػمكب 
المحػاكـ مػا يسػتمد مػف تمػؾ األسػاليب مػف  أشػكاؿ الترصػد كالعمميػات السػرية  اسػتخداما مناسػبا داخػؿ إقميميػا  ككػذلؾ لقبػكؿ

  .أدلة

ؿ األطػراؼ عمػى أف تبػـر اتفاقػات أك ترتيبػات ثنائيػة أك متعػددة جػرائـ الفسػاد تشػجع االتفاقيػة  الػدك  كلغرض التحرم عػف
باالمتثاؿ التػاـ لمبػدأ تسػاكم  األطراؼ مناسبة الستخداـ أساليب التحرم الخاصة  عمى تيبـر تمؾ االتفاقات أك الترتيبات كتينفذ

 قػة باسػتخداـ أسػمكب التسػميـ المراقػبالػدكؿ األطػراؼ المعنيػة  أف تشػمؿ القػرارات المتعم يجكز  بمكافقػة ك. الدكؿ في السيادة

السير سالمة أك إزالتيػا أك إبػداليا  عمى الصعيد الدكلي طرائؽ مثؿ اعتراض سبيؿ البضائع أك األمكاؿ كالسماح ليا بمكاصمة
   .جزئيا كميا أك
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 انفصم انخايش

 انرعأٌ انذٔنٗ فٗ يجال اصرشداد انًٕهٕداخ

 

الخػامس لتنظػيـ مسػألة التعػاكف الػػدكلي فػي مجػاؿ "اسػترداد المكجػكدات" حيػث نصػت المػػادة خصصػت االتفاقيػة الفصػؿ 
بمقتضى ىذا الفصؿ ىك مبػدأ أساسػي فػي ىػذه االتفاقيػة   استرداد المكجكدات عمى الحكـ العاـ في ىذا المجاؿ بقكليا: " ُٓ

 المجاؿ". في ىذابعضيا البعض بأكبر قدر مف العكف كالمساعدة  كعمى الدكؿ األطراؼ أف تمدٌ 

 

 

 التعاون الدولً فً مجال استرداد الموجودات

 

         

   

"استزداد المىجىداث بمقتضى هذا الفصل هى  بداء 

اساسى فى هذه ا تفاقيت ، ودلى الدول ا طزاف أن 

والمساددة تمد بعضها البعض بأكبز قدر  ه العىن 

 فى هذا المجال "

  

 

 

  55ولضمان تنفٌذ الحكم العام الوارد فً المادة 

 تلتزم الدول بالتعاون المتبادل فٌما بٌنها من أجل: 

 

 منع وكشف تحوٌل العائدات اإلجرامٌة .5
 اتخاذ تدابٌر االسترداد المباشر للممـتلكات. .2
 التعاون الدولً ألغراض المصـادرة. .3
 والتصرف فٌها. إرجـاع الموجـودات .4

 

 

من  10الحكم العام وفقا لنص المادة 

 االتفاقٌة
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 اجلرمية ؿـعذوؽشفذإحاؾةذاؾعائداتذادلتأتقةذؿن .3

لتحػػدد المالمػػح العامػػة لمتػػدابير التػػي  ِٓمػػف االتفاقيػػة  جػػاءت المػػادة  ُٓكلضػػماف تنفيػػذ الحكػػـ العػػاـ الػػكارد فػػي المػػادة 
 إحالة العائدات المتأتية من"منع وكشف يتعيف عمى الدكؿ األطراؼ اتخاذىا في إطار التعاكف المتبادؿ فيما بينيا مف أجؿ 

  حيث تنص ىذه المادة عمى التػزاـ كػؿ دكلػة طػرؼ بػأف تتخػذ  التػدابير المناسػبة إللػزاـ المؤسسػات الماليػة الداخمػة الجريمة"
 مػف ىكيػة العمػالء كبػأف تتخػذ خطػكات معقكلػة لتحديػد ىكيػة المػالكيف المنتفعػيف لألمػكاؿ ضمف كاليتيا القضػائية بػأف تتحقػؽ

يحػتفظ بيػا مػف قبػؿ  أك نيابػة  في حسابات عالية القيمة  كبػأف تجػرم فحصػا دقيقػا لمحسػابات التػي يطمػب فتحيػا أكالمكدعة 
ىامة أك أفراد أسرىـ أك أشخاص كثيقي الصمة بيػـ. كيصػٌمـ ذلػؾ  عف  أفراد مكٌمفيف أك سبؽ أف كٌمفكا بأداء كظائؼ عمكمية

يػؤكؿ  المشبكىة بغرض إبالغ السػمطات المختصػة عنيػا  كال ينبغػي أفمعقكلة تتيح كشؼ المعامالت  الفحص الدقيؽ بصكرة
 .ذلؾ عمى أنو يثني المؤسسات المالية عف التعامؿ مع أم زبكف شرعي أك يحظر عمييا

بشأف أنكاع كىكية الشخصػيات الطبيعيػة  مف االتفاقية عمى التزاـ كؿ دكلة طرؼ بإصدار إرشادات ِٓكما تنص المادة 
الخاضعة لكاليتيا القضائية أف تطٌبؽ الفحص الدقيؽ عمى حساباتيا  ككػذلؾ  تي ييتكقع مف المؤسسات الماليةأك االعتبارية ال
كالمعػامالت التػي ييتكقػع أف تكلييػا عنايػة خاصػة. كمػا يتعػيف عمػى كػؿ دكلػة طػرؼ أف تتخػذ تػدابير تضػمف  أنػكاع الحسػابات

 باألشخاص محؿ االعتبار.  كافية لمحسابات كالمعامالت التي تتعمؽالمالية  لفترة زمنية مناسبة  بسجالت  احتفاظ مؤسساتيا

مصارؼ ليس ليػا حضػكر مػادم كال تنتسػب إلػى  طرؼ باتخاذ تدابير مناسبة كفعالة لكي تمنع إنشاء كما تمتـز كؿ دكلة
العمػػكمييف  كتفػػرض  المػػكظفيف مجمكعػة ماليػػة خاضػػعة لمرقابػة. ككػػذلؾ تمتػػـز بإنشػػاء نظػـ فٌعالػػة إلقػػرار الذمػػة الماليػة بشػػأف
العمػكمييف المعنيػيف الػذيف ليػـ  عقكبػات مالئمػة عمػى عػدـ االمتثػاؿ. كمػا تمتػـز  باتخػاذ مػا يمػـز مػف تػدابير  إللػزاـ المػكظفيف

مصمحة في حساب مالي في بمد أجنبي أك سمطة تكقيع أك سمطة أخرل عمى ذلؾ الحساب بأف يبمغكا السمطات المعنية عف 
جػزاءات  بسػجالت مالئمػة فيمػا يتعمػؽ بتمػؾ الحسػابات. كيتعػيف أف تػنص تمػؾ التػدابير أيضػا عمػى ظػكاتمػؾ العالقػة كأف يحتف

  .مناسبة عمى عدـ االمتثاؿ

 ؾؾؿؿتؾؽات: تدابريذاالدرتدادذادلباذر .3

مف االتفاقية عمى أنو يتعيف عمى  ّٓكلضماف االسترداد المباشر لمممتمكات المتحصمة مف جرائـ الفساد  نصت المادة  
 :كؿ دكلة طرؼ

ممتمكات  أف تتخذ ما يمـز مف تدابير لمسماح لدكلة طرؼ أخرل برفع دعكل مدنية أماـ محاكميا لتثبيت حؽ في .أ 
 الممتمكات؛ االتفاقية أك لتثبيت ممكية تمؾاكتسبت بارتكاب فعؿ مجٌرـ كفقا ليذه 

بدفع  يمـز مف تدابير تأذف لمحاكميا بأف تأمر مف ارتكب أفعاال مجٌرمة كفقا ليذه االتفاقية أف تتخذ ما قد  .ب 
 الجرائـ؛ تعكيض لدكلة طرؼ أخرل تضررت مف تمؾ

بشأف  تعيف عمييا اتخاذ قراريمـز مف تدابير تأذف لمحاكميا أك لسمطاتيا المختصة  عندما ي أف تتخذ ما قد .ج 
كفقا ليذه االتفاقية  باعتبارىا  المصادرة  بأف تعترؼ بمطالبة دكلة طرؼ أخرل بممتمكات اكتسبت بارتكاب فعؿ مجٌرـ

  .ليا مالكة شرعية
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 ادلصادرة:ذ اؾدوؾيذيفذجمال ادلؿتؾؽاتذؿنذخاللذاؾتعاون آؾقاتذادرتداد .1

طرؼ  بتقديـ المساعدة القانكنية المتبادلة فيما يتعمؽ بممتمكات  متـز كؿ دكلةمف االتفاقية ت ْٓكطبقا لحكـ المادة 
 اكتسبت بارتكاب فعؿ مجٌرـ كفقا ليذه االتفاقية أك ارتبطت بو   كذلؾ بأف :تقـك بما يمي

 

 
 

 . أخرلطرؼ  يمـز مف تدابير لمسماح لسمطاتيا المختصة بإنفاذ أمر مصادرة صادر عف محكمة في دكلة اتخاذ ما قد .أ 

بمصادرة تمؾ  يمـز مف تدابير لمسماح لسمطاتيا المختصة  عندما تككف لدييا كالية قضائية  بأف تأمر اتخاذ ما قد .ب 
أك أم جـر آخر يندرج ضمف كاليتيا  الممتمكات ذات المنشأ األجنبي مف خالؿ قرار قضائي بشأف جـر غسؿ أمكاؿ

 نيا الداخمي؛قانك  القضائية أك مف خالؿ إجراءات أخرل يأذف بيا

التي ال يمكف  ما قد يمـز مف تدابير لمسماح بمصادرة تمؾ الممتمكات دكف إدانة جنائية في الحاالت النظر في اتخاذ .ج 
 .مناسبة فييا مالحقة الجاني بسبب الكفاة أك الفرار أك الغياب أك في حاالت أخرل

 

 اؾدوؾيذألغراضذادلصادرة:ذ اؾتعاون .2

الطرؼ التي تتمقى طمبا مف دكلة طرؼ أخرل ليا كالية قضائية  االتفاقية عمى التزاـ الدكلةمف  ُ/ٓٓحيث تنص المادة 
االتفاقية مف أجؿ مصادرة ما يكجد في إقميميا مف عائدات إجرامية أك ممتمكات أك معدات أك  عمى فعؿ مجٌرـ كفقا ليذه
 :يمي أدكات أخرل: أف تقـك بما

حاؿ  تستصدر منيا أمر مصادرة  كأف تضع ذلؾ األمر مكضع النفاذ فيإلى سمطاتيا المختصة ل أف تحيؿ الطمب .أ 
  صدكره؛

لمفقرة  سمطاتيا المختصة أمر المصادرة الصادر عف محكمة في إقميـ الدكلة الطرؼ الطالبة كفقا أك أف تحيؿ إلى .ب 
ب  طالما كاف متعمقا بالقدر المطمك  مف ىذه االتفاقية  بيدؼ إنفاذه ْٓ)أ( مف المادة  ُكالفقرة  ُّمف المادة  ُ

مكجكدة في إقميـ  ُّمف المادة  ُأخرل مشار إلييا في الفقرة  بعائدات إجرامية أك ممتمكات أك معدات أك أدكات
 الطمب؛ الدكلة الطرؼ متمقية

ثر تمقي طمب مف  ِ/ٓٓكطبقا لممادة  دكلة طرؼ أخرل ليا كالية قضائية عمى فعؿ مجٌرـ كفقا ليذه  مف ذات المادة  كا 
األدكات األخرل  الطرؼ متمقية الطمب تدابير لكشؼ العائدات اإلجرامية أك الممتمكات أك المعدات أك التفاقية  تتخذ الدكلةا

  .أثرىا كتجميدىا أك حجزىا  بغرض مصادرتيا في نياية المطاؼ كاقتفاء

لألمـ المتحدة بنسخ مف قكانينيا طرؼ بتزكيد األميف العاـ  تقـك كؿ دكلة ٓٓكبمقتضى الفقرة الخامسة مف المادة 
بكصؼ  المادة مكضع النفاذ  كبنسخ مف أم تغييرات تدخؿ الحقا عمى تمؾ القكانيف كالمكائح  أك كلكائحيا التي تضع ىذه

مف ىذه  ِك ُالدكلة الطرؼ أف تجعؿ اتخاذ التدابير المشار إلييا في الفقرتيف  كطبقا لمفقرة السادسة  إذا اختارت .ليا
بمثابة األساس التعاىدم الالـز  مشركطا بكجكد معاىدة بيذا الشأف  عمى تمؾ الدكلة الطرؼ أف تعتبر ىذه االتفاقية المادة
متمقية الطمب  التعاكف بمقتضى ىذه المادة أك إلغاء التدابير المؤقتة إذا لـ تتمؽ الدكلة الطرؼ كيجكز أيضا رفض .كالكافي

 .بيا الممتمكات ذات قيمة ال يعتدأدلة كافية أك في حينيا أك إذا كانت 
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 ػقفا ادلوجوداتذواؾتصرف إرجاع .3

مف  ٓٓأك المادة  ُّدكلة طرؼ مف ممتمكات عمال بالمادة  مف االتفاقية عمى أف ما تصادره ُ/ٕٓحيث تنص المادة 
ألحكػاـ ىػذه االتفاقيػة إلػى مالكييػا الشػرعييف السػابقيف  كفقػا  بطرائػؽ منيػا إرجػاع تمػؾ الممتمكػات ىػذه االتفاقيػة يتصػرؼ فيػو

  أف تعتمػد مػا قػد يمػـز مػف تػػدابير  ٕٓطػرؼ  طبقػا لمفقػرة الثانيػة مػف المػادة  لػذلؾ يتعػيف عمػى كػؿ دكلػة .الػداخمي كقانكنيػا
تشػػريعية كتػػدابير أخػػرل لتمكػػيف سػػمطاتيا المختصػػة  عنػػدما تتخػػذ إجػػراء مػػا بنػػاء عمػػى طمػػب دكلػػة طػػرؼ أخػػرل  مػػف إرجػػاع 

 .قا ألحكاـ ىذه االتفاقية  كمع مراعاة حقكؽ األطراؼ الثالثة الحسنة النٌيةالممتمكات المصادرة  كف
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 انفصم انضادس

 انرعأٌ انذٔنٗ فٗ يجال انًضاعذج انر ُيح ٔذثادل انًعهٕياخ

يتناكؿ الفصؿ السادس مف اتفاقية األمـ لمكافحة الفساد  بياف أشكاؿ كصكر التعاكف الدكلي في مجاؿ المسػاعدة التقنيػة 
 كتبادؿ المعمكمات. كيمكف حصر أشكاؿ كصكر التعاكف في ىذا اإلطار  عمى النحك التالي: 

 االنرزاياخ صٕسج انرعأٌ و

 
ُ 

 
التعاون فاي مجاال التادريب 
والمسااااااااااااعدة القانونياااااااااااة 

 ( 60)المادة 

 

 التزاـ الدكؿ األطراؼ: 
 كمكافحتو.  الفساد المسئكليف عف منع باستحداث أك تطكير أك تحسيف برامج تدريب خاصة لمكظفييا .ُ

التقنيػة  كخصكصػا لصػالح  بػأف تقػدـ إلػى بعضػيا الػبعض  حسػب قػدراتيا  أكبػر قػدر ممكػف مػف المسػاعدة .ِ
المػػادم كالتػػدريب  الفسػػاد  بمػػا فػػي ذلػػؾ الػػدعـ البمػػداف الناميػػة  فػػي خططيػػا كبرامجيػػا الراميػػة إلػػى مكافحػػة

بػػػيف الػػػدكؿ  كالمسػػػاعدة  كتبػػػادؿ الخبػػػرات كالمعػػػارؼ المتخصصػػػة ذات الصػػػمة بمػػػا ييسػػػر التعػػػاكف الػػػدكلي
   .المتبادلة األطراؼ في مجالي تسميـ المجرميف كالمساعدة القانكنية

كآثػاره كتكاليفػو  كأسػبابو الفسػاد أنػكاع عضيا البعض  عمػى إجػراء تقييمػات كدراسػات كبحػكث بشػأفبمساعدة ب .ّ
 الفساد استراتيجيات كخطط عمؿ لمكافحة في بمدانيا  لكي تضع  بمشاركة السمطات المختصة كالمجتمع 

الناميػػة كالبمػػداف  المسػاىمة فػػي إنشػػاء آليػػات طكعيػػة بيػػدؼ المسػػاىمة ماليػػا فػػي الجيػػكد التػػي تبػػذليا البمػداف .ْ
 .كمشاريع المساعدة التقنية ذات االقتصاديات االنتقالية لتطبيؽ ىذه االتفاقية مف خالؿ برامج

 
 
ِ 

 
التعاااااون فااااي مجااااال جمااااع 
المعمومااااااااااااات المتعمقاااااااااااااة 

وتحميميااا  بالفساااد وتبادليااا
 ( 61)المادة 

 

 
 التزاـ الدكؿ األطراؼ: 

 الفساد. ككذلؾ الظركؼ التي تيرتكب فييا جرائـ إقميميا السائدة داخؿ  الفساد بتحميؿ اتجاىات .ُ

اإلحصػاءات كالخبػرة التحميميػة  كالمعمكمػات كتقاسػـ تمػؾ الفسػاد تطػكير اإلحصػاءات كالخبػرة التحميميػة بشػأف .ِ
كاإلقميميػػة  بغيػػة إيجػاد تعػػاريؼ كمعػػايير كمنيجيػػات  كالمعمكمػات فيمػػا بينيػػا كمػف خػػالؿ المنظمػػات الدكليػػة

   .كمكافحتو الفساد عف الممارسات الفضمى لمنع معمكمات مشتركة ككذلؾ

 لفعاليػػة تمػػؾ السياسػػات كالتػػدابير كفػػي إجػػراء تقييمػػات لفسػػادا رصػد سياسػػاتيا كتػػدابيرىا الفعميػػة لمكافحػػة .ّ

  .ككفاءتيا

 
التعاون في تنفياذ االتفاقياة  ّ

ماااااااااان خااااااااااالل التنمياااااااااااة 
االقتصااااااااادية والمساااااااااعدة 

 (  62التقنية )المادة 

 

 :تمتـز الدكؿ األطراؼ: 

 الفسػاد مػع البمػداف الناميػة عمػى مختمػؼ األصػعدة  بغيػة تػدعيـ قػدرة تمػؾ البمػداف عمػى منػع تعزيػز تعاكنيػا .أ 

 كمكافحة؛

 الفسػاد الماليػة كالماديػة المقدمػة لػدعـ مػا تبذلػػو البمػداف الناميػة مػف جيػكد لمنػع كمكافحػة المسػاعدة زيػادة .ب 

 بصكرة فعالة ؛

تمبيػة مػا  لتقنيػة إلػى البمػداف الناميػة كالبمػداف ذات االقتصػاديات االنتقاليػة  لمسػاعدتيا عمػىا تقػديـ المسػاعدة .ج 
 تحتاج إليو مف أجؿ تنفيذ ىذه االتفاقية؛

كفقػا ليػذه  الػدكؿ كالمؤسسػات الماليػة  حسػب االقتضػاء  عمػى االنضػماـ إلييػا فػي الجيػكد المبذكلػة تشػجيع سػائر 
قناعيػػا بػػذلؾ  كخصكصػػا بتػػ الحديثػػة لمبمػػداف الناميػػة لمسػػاعدتيا  كفير المزيػػد مػػف بػػرامج التػػدريب كالمعػػداتالمػػادة كا 

 .االتفاقية عمى تحقيؽ أىداؼ ىذه
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 انفصم انضاتع

 آنياخ انرُفيز انخاصح تاالذفاقيح

 اؾدولذاألررافذ ؿؤمتر 

مػف  ّٔيعتبر "مؤتمر الدكؿ األطراؼ" في اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد  بمثابة اآللية المعتمدة  بمقتضى المادة 
سػيف قػدرة الػدكؿ األطػراؼ كتعاكنيػا عمػى تحقيػؽ األىػداؼ المبينػة فػي ىػذه االتفاقيػة كمػف أجػؿ تشػجيع تحاالتفاقية  مف أجؿ 

بػػدء نفػػاذ ىػػذه  المتحػػدة عقػػد مػػؤتمر الػػدكؿ األطػػراؼ فػػي مكعػػد أقصػػاه سػػنة كاحػػدة بعػػداألمػػيف العػػاـ لألمػػـ  تنفيػػذه. كيتػػكلى
 .كفقا لمنظاـ الداخمي الذم يعتمده المؤتمر االتفاقية. كبعد ذلؾ  تيعقد اجتماعات منتظمة لمؤتمر الدكؿ األطراؼ

ؼ بيا  ككذلؾ القكاعد الخاصة مؤتمر الدكؿ األطراؼ النظاـ الداخمي كالقكاعد التي تحكـ سير األنشطة المكم كيعتمد
 بقبكؿ المراقبيف كمشاركتيـ. كيختص مؤتمر الدكؿ األطراؼ بممارسة األنشطة التالية بيدؼ تحسيف قدرة الدكؿ األطراؼ

 :كتعاكنيا عمى تحقيؽ أىداؼ االتفاقية 

كتقديـ المساعدات  األنشطة التي تقـك بيا الدكؿ األطراؼ في محاؿ المساعدة التقنية كتبادؿ المعمكمات  تيسير .أ 
 التبرعات؛ التقنية  كذلؾ بكسائؿ منيا التشجيع عمى جمع

في منعو  كعف الممارسات الناجحة الفساد تبادؿ المعمكمات بيف الدكؿ األطراؼ عف أنماط كاتجاىات تيسير  .ب 
في ىذه الصمة حسبما ىك مذككر  كمكافحتو كفي إرجاع العائدات اإلجرامية  بكسائؿ منيا نشر المعمكمات ذات

 المادة؛

 الصمة؛ مع المنظمات كاآلليات الدكلية كاإلقميمية كالمنظمات غير الحككمية ذات التعاكف .ج 

كمنعو  الفساد المعمكمات ذات الصمة التي تعدىا اآلليات الدكلية كاإلقميمية األخرل مف أجؿ مكافحة استخداـ .د 
 ضركرة؛ مناسبا بغية تجنب ازدكاج العمؿ دكف  استخداما

 فييا؛ تنفيذ ىذه االتفاقية مف جانب الدكؿ األطراؼ استعراض .ق 

 تكصيات لتحسيف ىذه االتفاقية كتحسيف تنفيذىا؛ تقديـ  .ك 

كالتكصية بما يراه  عمما باحتياجات الدكؿ األطراؼ مف المساعدة التقنية فيما يتعمؽ بتنفيذ ىذه االتفاقية اإلحاطة  .ز 
 .الشأف ضركريا مف إجراءات في ىذا

 

 ذتؼارقرذاؾدولذاألررافذبشأنذاؾتدابريذاؾيتذتتخذفاذاؾدولذؾتـػقذذاالتػاؼقة:ذ

  كذلػػؾ بيػػدؼ  ّٔكتمتػػـز الػػدكؿ األطػػراؼ فػػي االتفاقيػػة بتقػػديـ تقػػارير لمػػؤتمر الػػدكؿ األطػػراؼ  كذلػػؾ بمكجػػب المػػادة 
تفاقيػة  كالصػعكبات التػي تكاجييػا فػي تتخػذىا الػدكؿ األطػراؼ لتنفيػذ ىػذه اال إطالع المؤتمر بالمعرفة الالزمػة بالتػدابير التػي

كطبقػا لػنص   .ذلؾ. كلممؤتمر أف ينشئ ما يراه مف آليات استعراض تكميمية لمعرفة مدل التزاـ الدكؿ بتنفيذ أىداؼ االتفاقيػة
دكلػة طػرؼ  أف تقػـك بتزكيػد المػؤتمر بمعمكمػات عػف برامجيػا كخططيػا كممارسػاتيا  مف االتفاقية يتعيف عمى كػؿ ّٔالمادة 

 مؤتمر األطراؼ.  عف تدابيرىا التشريعية كاإلدارية الرامية إلى تنفيذ ىذه االتفاقية  حسبما يقضي بو كذلؾك 
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 ذحمتوقاتذاؾتؼارقرذاحلؽوؿقة

باستقراء نصكص االتفاقيات الدكلية التي اعتمدت آلية تقديـ التقارير الدكرية لبياف مدل التزاـ الدكؿ بتنفيذ أىداؼ ىذه 
أنيا تضع عمى الدكؿ األطراؼ التزاـ رئيسي بأف تتضمف تقاريرىا  المقدمة إلى المجاف التعاىدية التابعة ليا  االتفاقيات  نجد

أك إلى مؤتمر الدكؿ األطراؼ  التابع لالتفاقية  مجمكعة مف المعمكمات كاإلجراءات األساسية  التي تتعمؽ 
 : )ُ(بمسألتيف ىما

دارية كقضائية كسياسية كغيرىا  مف أجؿ إنفاذ أحكاـ االتفاقية  كبياف  ما تـ اتخاذه بالفعؿ مف تدابير تشريعية  .ُ كا 
 التقدـ المحرز في ضماف تنفيذ أىداؼ االتفاقية. 

 العراقيؿ كالصعكبات التي تكاجو الدكلة كتؤثر سمبيا عمى مدل كفائيا بالتزاماتيا بمقتضى أحكاـ االتفاقية. .ِ
ت الخاصة بالدكؿ األطراؼ بتمؾ االتفاقيات تأخير الدكؿ األطراؼ في كبقدر ما الحظت المجاف التعاىدية كالمؤتمرا

تقديـ تقاريرىا األكلية كالدكرية  فإنيا الحظت أيضا كجكد تفاكت حاد بيف ىذه التقارير مف حيث الشكؿ كالمحتكل كالمنيجية 
ذه المجاف كبيف ممثمي الدكؿ المتبعة في إعداد التقارير.. كقد أدل ىذا كمو إلى ضعؼ التكاصؿ كالحكار بيف أعضاء ى

المعنية أثناء مناقشة التقارير الخاصة بدكليـ.. لذا فقد عمدت الجمعية العامة لألمـ المتحدة إلى كضع مبادئ تكجييية 
عامة بشأف شكؿ كمضمكف جميع التقارير التي يجب عمى جميع الدكؿ تقديميا  كبما يساعد ىذه الدكؿ في عممية إعدادىا 

 (.ِلمتقارير)

                                                           
تقارير عن التدابري اليت من الدول األطراف أن تقدم إىل اللجنة من العهد الدويل للحقوق ادلدنية والسياسية  44ادلادة  فعلى سبيل ادلثال: تطلب (  1

راجع يف ذلك .اختذهتا، وعن التقدم احملرز يف التمتع باحلقوق ادلنصوص عليها يف العهد، وعن العوامل والصعوبات، إن وجدت، اليت تؤثر يف تنفيذ العهد
  .HRI\GEN\1\Rev.1* وثيقة األمم ادلتحدة ( للجنة ادلعنية حبقوق اإلنسان 2: التعليق العام رقم )

تقدم الدول األطراف يف ىذا العهد تقاريرىا على مراحل، طبقا لربنامج يضعو اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف  -1على أن : " 11ادلادة ا تنص كم
مل للدولة أن تشري يف تقريرىا إىل العوا -2غضون سنة من بدء نفاذ ىذا العهد، بعد التشاور مع الدول األطراف والوكاالت ادلتخصصة ادلعنية.

حني يكون قد سبق للدولة الطرف يف ىذا العهد أن أرسلت  -3وادلصاعب اليت دتنعها من اإليفاء الكامل بااللتزامات ادلنصوص عليها يف ىذا العهد. 
قيقة إىل ادلعلومات ادلعلومات ادلناسبة إىل األمم ادلتحدة أو إىل إحدى الوكاالت ادلتخصصة، ينتفي لزوم تكرار إيراد ىذه ادلعلومات ويكتفي بإحالة د

 ادلذكورة" . 
دية والدول ( يف حماولة إلجياد رؤية موحدة للدول فيما يتعلق بإعداد التقارير ، وبغية حتقيق أكرب قدر من التفاعل اإلجيايب بني "اللجان" التعاى 2

ا اجلمعية العامة باختاذ ما يلزم يف ىذه اخلصوص، وبالفعل األطراف يف االتفاقيات الدولية ادلعنية حبقوق اإلنسان، فقد اجتمع رؤساء ىذه اللجان وطالبو 
ى تنفيذ أوكلت اجلمعية العامة لألمني العام مهمة إعداد دراسة عن اإلجراءات واجبة التطبيق على ادلدى الطويل لضمان رقابة أكثر فعالية على مد

ادلعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية" وقدمت للجمعية العامة عام االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان، ولقد أعد ىذه الدراسة مقرر "اللجنة 
 . .وتتضمن ىذه الدراسة الدعوة اىل توحيد اجلزء األول من كافة التقارير اليت تقدمها الدول، والذي يتضمن ادلعلومات األساسية عن الدولة1191

ادلعنونة "ادلبادئ التوجيهية ادلتعلقة   CERD/C/14/Rev.4ادلتحدة وثيقة األمم ، و HRI/CORE/1 األمم ادلتحدة  وثيقةراجع يف ذلك: 
وثيقة وأيضا: ال .التمييز العنصري  من اتفاقية 1من ادلادة  1بشكل وحمتويات التقارير اليت يتعني تقدميها من الدول األطراف مبوجب الفقرة 

E/1191/22.(الصادر عن اللجنة ادلعنية 1.. بشأ، التعليق العام رقم ). باحلقوق االقتصادية واالجتماعية، بشأن تقدمي الدول األطراف لتقاريرىا 
عشرة  الدورة الثالثة اللجنة ادلعنية حبقوق اإلنسانالصادر عن  2التعليق العام رقم  HRI\GEN\1\Rev.1وثيقة األمم ادلتحدةوراجع أيضا: 

( الصادرة عن جلنة القضاء 2التوصية العامة ) .A/42/39وثيقة األمم ادلتحدة أيضا:  وأنظر. دلبادئ التوجيهية ادلتعلقة بتقدمي التقاريربشأن ا (1191)
  1191على التمييز ضد ادلرأة ، الدورة السادسة 
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كبقراء مضمكف المبادئ التكجييية العامة الى أعدتيا المجاف التعاىدية  يمكف القكؿ بأف  التقرير المقدـ مف الدكلة الطرؼ 
 الى "المجنة" التعاىدية يجب أف ينقسـ الى جانبيف أساسييف  كىما: 

 :الجانب األول

 كيعرؼ بالجزء العاـ كيتضمف ثالثة أجزاء رئيسية كىي :

بياف صكرة عامة عف الدكلة المعنية  كمف حيث الخصائص الرئيسية الجغرافية كاإلثنية كالمغكية كالديمكغرافية كالدينية لمبمد  .ُ
 كسكانو. 

بياف "الييكؿ السياسي العاـ لمدكلة المعنية"  مف حيث كصؼ مكجز لمتاريخ كاإلطار السياسي  كنكع الحككمة  كتنظيـ  .ِ
 : التنفيذية كالتشريعية كالقضائية.مع بياف الخصائص االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية لمدكلة.السمطات الثالثة في الدكلة

بياف "اإلطار القانكني العاـ في الدكلة المعنية  كذلؾ مف حيث طرح معمكمات عف السمطات كاألجيزة المختصة التي  .ّ
ـ الدستكر كالقكانيف ذات الصمة بمكضكع تدخؿ في صالحياتيا مسائؿ تمس مكضكع االتفاقية.ككذلؾ استعراض أحكا

االتفاقية في الدكلة المعنية.كما ىك مكقع االتفاقيات الدكلية داخؿ اإلطار التشريعي لمدكلة   كىؿ تستطيع المحاكـ الكطنية 
كالعممية التي تطبيؽ بنكد االتفاقيات الدكلية مباشرة أـ أف األمر يتطمب إجراءات أخرل. كشرح التدابير القانكنية كاإلدارية 

 اعتمدت كبياف التقدـ المحرز في تنفيذ أىداؼ  االتفاقية. 
 

ذاجلاـبذاؾثاـي:

كىك يتضمف كافة المعمكمات الخاصة بكؿ مادة في االتفاقية المعنية. كيجب أف يرفؽ بالتقرير: نسخ مف النصكص 
ضمف التقرير ذاتو اقتباسات كافية مف ىذه الدستكرية كالتشريعية كغيرىا مف النصكص الرئيسية ذات الصمة  كما يجب أف يت

 النصكص أك مختصرات ليا بغية ضماف أف يككف التقرير كاضحا كمفيكما دكف الرجكع إلى المرفقات

  :االستعانة بالمنظمات غير الحككمية 
التي تمده  كطبقا لنصكص اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد  فإف مؤتمر الدكؿ األطراؼ لـ يقتصر عمى المعمكمات

غيػر الحككميػة ذات الصػمة  المعتمػدة حسػب  بيا الدكؿ األطراؼ  بؿ لممؤتمر أف ينظر في المساىمات الخاصة بالمنظمات
كىذا األمر  يمكف بال شؾ  المنظمات اإلقميمية كالكطنيػة غيػر الحككميػة مػف  .المؤتمر األصكؿ كفقا لإلجراءات التي يقررىا

 الحككمية.   إعداد تقارير مكازية لمتقارير
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 انفصم انثايٍ

 احكـــــاو خراييـــح 

  

ذاالتػاؼقة:ذ تـػقذذأوال:

يمػػـز مػػف  طػػرؼ  كفقػػا لممبػػادئ األساسػػية لقانكنيػػا الػػداخمي  مػػا مػػف االتفاقيػػة عمػػى أف تتخػػذ كػػؿ دكلػػة ٓٔتػػنص المػػادة 
طػرؼ أف  كمػا يجػكز  لكػؿ دكلػة .بمقتضى ىذه االتفاقيػةالتزاماتيا  تدابير  بما فييا التدابير التشريعية كاإلدارية  لضماف تنفيذ

   .كمكافحتو الفساد مف أجؿ منع تعتمد تدابير أكثر صرامة أك شدة مف التدابير المنصكص عمييا في ىذه االتفاقية

ذثاـقا:ذتدوقةذاؾــزاعات:

ة بتفسػػير أك تطبيػػؽ ىػػذه األطػػراؼ إلػػى تسػػكية النػػػزاعات المتعمقػػ مػػف االتفاقيػػة عمػػى أف تسػػعى الػػدكؿ ٔٔتػػنص المػػادة 
ينشأ بيف دكلتيف أك أكثر مػف الػدكؿ األطػراؼ بشػأف تفسػير ىػذه االتفاقيػة أك  يعرض أم نزاع ك .التفاكض االتفاقية عف طريؽ

طمػب إحػدل تمػؾ الػدكؿ  كتتعٌذر تسكيتو عف طريؽ التفاكض في غضكف فترة زمنية معقكلة  عمى التحكيـ بناء عمى تطبيقيا 
ذا لـ تاريخ طمب التحكيـ  مف االتفاؽ عمى تنظيـ التحكيـ  جاز  تتمكف تمؾ الدكؿ األطراؼ  بعد ستة أشير مف األطراؼ. كا 

يجػكز  ك .لممحكمػة تحيؿ النػزاع إلى محكمػة العػدؿ الدكليػة بطمػب يقػدـ كفقػا لمنظػاـ األساسػي ألم مف تمؾ الدكؿ األطراؼ أف
أك االنضػماـ إلييػا  أنيػا ال  ة أك التصديؽ عمييا أك قبكليا أك إقرارىاطرؼ أف تعمف  كقت التكقيع عمى ىذه االتفاقي لكؿ دكلة

مف ىػذه المػادة تجػاه أم دكلػة  ِالدكؿ األطراؼ األخرل ممزمة بالفقرة  مف ىذه المادة. كال تككف ِتعتبر نفسيا ممزمة بالفقرة 
مف ىذه المادة أف تسحب ذلػؾ الػتحفظ  ّطرؼ أبدت تحفظا كفقا لمفقرة  يجكز ألم دكلة ك.مف ىذا القبيؿ طرؼ أبدت تحفظا

 .في أم كقت

 واالـضؿام ثاؾثا:اؾتوؼقعذواؾتصدققذواؾؼبولذواإلؼرار

 ُُإلػػى  ٗمػػف االتفاقيػػة عمػػى أف  ييفػػتح بػػاب التكقيػػع عمػػى ىػػذه االتفاقيػػة أمػػاـ جميػػع الػػدكؿ مػػف  ُ/ٕٔتػػنص المػػادة 
ييفػتح  كطبقا لمفقرة الثانية  .ََِٓديسمبر  ٗيكرؾ حتى في ميريدا  المكسيؾ  ثـ في مقر األمـ المتحدة بنيك  ََِّديسمبر 

اإلقميميػة  شػريطة أف تكػكف دكلػة كاحػدة عمػى األقػؿ  باب التكقيع عمى ىذه االتفاقية أيضا أماـ منظمات التكامػؿ االقتصػادم
كتػنص الفقػرة  .مػادةال مػف ىػذه ُىذا القبيػؿ قػد كٌقعػت عمػى ىػذه االتفاقيػة كفقػا لمفقػرة  مف الدكؿ األعضاء في أم منظمة مف

لػػدل  االتفاقيػة لمتصػديؽ أك القبػػكؿ أك اإلقػرار. كتػكدع صػككؾ التصػػديؽ أك القبػكؿ أك اإلقػرار تخضػع ىػػذه الثالثػة عمػى أف 
 األميف العاـ لألمـ المتحدة. 
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ذاؾـػاذ رابعا:بدء

صػككؾ التصػديؽ أك  الصػؾ الثالثػيف مػفعمى أف يبدأ نفاذ ىذه االتفاقية فػي اليـك التسعيف مف تػاريخ إيػداع  ٖٔتنص المادة 
صػؾ تكدعػػو منظمػة إقميميػػة لمتكامػؿ االقتصػػادم صػػكا  القبػكؿ أك اإلقػػرار أك االنضػماـ. كألغػػراض ىػذه الفقػػرة  ال يعتبػر أم

بالنسػػػبة لكػػػؿ دكلػػة أك منظمػػػة إقميميػػػة لمتكامػػػؿ  ك.الػػػدكؿ األعضػػاء فػػػي تمػػػؾ المنظمػػة إضػػافيا إلػػػى الصػػػككؾ التػػي أكدعتيػػػا
اإلجػراء   االتفاقيػة أك تقبميػا أك تقرىػا أك تنضػـ إلييػا  بعػد إيػداع الصػؾ الثالثػيف المتعمػؽ بػذلؾ صػدؽ عمػى ىػذهاالقتصػادم ت

المنظمػة الصػؾ ذا الصػمة أك فػي تػاريخ بػدء نفػاذ ىػذه  يبدأ نفاذ ىذه االتفاقية في اليـك الثالثيف مف تاريخ إيداع تمؾ الدكلػة أك
  .دة  أييما كاف الالحؽالما مف ىذه ُاالتفاقية عمال بالفقرة 

 

ذخاؿدا:اؾتعدقلذواالـدحاب:ذ

انقضاء خمس سنكات عمى بدء نفاذ االتفاقية  لمدكلػة الطػرؼ أف تقتػرح  مف االتفاقية يجكز بعد ٗٔبمقتضى نص المادة 
ألطػراؼ فػػي كمػؤتمر الػػدكؿ ا ليػا كتحيمػػو إلػى األمػػيف العػاـ لألمػـ المتحػػدة  الػذم يقػـك عندئػػذ بػإبالغ الػػدكؿ األطػراؼ تعػديال

كاتخػػاذ قػػرار بشػػأنو. كيبػػذؿ مػػؤتمر الػػدكؿ األطػػراؼ قصػػارل جيػػده  االتفاقيػػة بالتعػػديؿ المقتػػرح  بغػػرض النظػػر فػػي االقتػػراح
ذا مػا اسػتنفدت كػؿ الجيػكد الراميػة إلػى تحقيػؽ تكافػؽ اآلراء لمتكصؿ إلى تكافؽ في دكف أف يتسػنى  اآلراء بشأف كؿ تعديؿ. كا 

ثمثػي أصػكات الػدكؿ األطػراؼ الحاضػرة كالمصػكتة فػي  ماد التعديؿ  كممجأ أخيػر  تػكافر أغمبيػةالتكصؿ إلى اتفاؽ  يمـز العت
التكامػػؿ االقتصػػادم اإلقميميػػة  فػػي األمػػكر التػػي تنػػدرج ضػػمف نطػػاؽ  كتمػػارس منظمػػات .اجتمػػاع مػػؤتمر الػػدكؿ األطػػراؼ

فػي  كليػا األعضػاء التػي ىػي أطػراؼالتصكيت في إطار ىذه المادة بعدد مف األصػكات مسػاك لعػدد د اختصاصيا  حقيا في
األعضػاء فييػػا ذلػػؾ الحػػؽ  كالعكػػس  االتفاقيػة. كال يجػػكز لتمػػؾ المنظمػػات أف تمػارس حقيػػا فػػي التصػػكيت إذا مارسػػت الػدكؿ

جانػب الػدكؿ  مػف ىػذه المػادة خاضػعا لمتصػديؽ أك القبػكؿ أك اإلقػرار مػف ُالػذم يعتمػد كفقػا لمفقػرة  يكػكف التعػديؿ ك.بػالعكس
يكمػا مػف تػاريخ  مػف ىػذه المػادة  بالنسػبة ألم دكلػة طػرؼ  بعػد تسػعيف ُالتعديؿ الذم يعتمد كفقا لمفقػرة  بدأ نفاذكي. األطراؼ

عنػدما يبػدأ  ك .إقػراره لػدل األمػيف العػاـ لألمػـ المتحػدة إيداع تمؾ الدكلة الطرؼ صؾ تصديقيا عمى ذلػؾ التعػديؿ أك قبكلػو أك
األطػراؼ األخػرل ممزمػة بأحكػاـ ىػذه  التػي أبػدت قبكليػا االلتػزاـ بػو. كتظػؿ الػدكؿالتعديؿ  يصبح ممزمػا لمػدكؿ األطػراؼ  نفاذ

  أك قبمتيا أك أقرتيا االتفاقية كبأم تعديالت سابقة تككف قد صدقت عمييا

بتكجيػو إشػعار كتػابي إلػى  مف االتفاقية عمى أنو يجكز ألم دكلػة طػرؼ أف تنسػحب مػف ىػذه االتفاقيػة َٕكتنص المادة 
ككػذلؾ . اإلشػعار سنة كاحدة مف تاريخ استالـ األميف العػاـ ذلػؾ ـ لألمـ المتحدة. كيصبح ىذا االنسحاب نافذا بعداألميف العا

االتفاقيػة جميػع الػدكؿ األعضػاء فػي  تعكد منظمة التكامؿ االقتصادم اإلقميمية طرفا في ىػذه االتفاقيػة عنػدما تنسػحب مػف ال
  .المنظمة تمؾ
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غرض االتفاقية الدولية 
 لمكافحة الجريمة المنظمة

تعزٌز التعاون على منع 
الجرٌمة المنظمة عبرالوطنٌة 
 ومكافحتها بمزٌد من الفعالٌة

 
 

(  مكضػػكع UNTOCتػكلي اتفاقيػػة األمػػـ المتحػػدة لمناىضػػة الجريمػة المنظمػػة عبػػر الكطنيػػة )
الفسػػاد اىتمامػػا فائقػػا باعتبػػاره "جػػزء ال يتجػػزأ مػػف الجريمػػة المنظمػػة عبػػر الحػػدكد الكطنيػػة ممػػا 

الجيػػكد الراميػػة لمكافحػػة الجريمػػة المنظمػػة". يفػػرض ضػػركرة التعامػػؿ معػػو باعتبػػاره جػػزءا مػػف 
كتضـ االتفاقية ثالثة اتفاقيات تكميمية ىي بركتكككؿ منع كمعاقبة تيريب األشخاص  خاصة 
النسػػػاء كاألطفػػػاؿ  كبركتككػػػكؿ مكافحػػػة تيريػػػب الميػػػاجريف عػػػف طريػػػؽ البػػػر كالبحػػػر كالجػػػك  

 كبركتكككؿ مكافحة تصنيع كتيريب األسمحة بصكرة غير مشركعة.
 
 
 
 
 
 
 
 

 وتتمثل التزامات الدول األطراف في االتفاقية في النقاط األربعة التالية: 
حيػػث تطالػػب االتفاقيػػة الػػدكؿ األطػػراؼ باتخػػاذ تػػدابير فعالػػة لتعزيػػز النزاىػػة كمنػػع  الكقايػػة: - أ

الفسػػاد بػػيف المػػكظفيف العمػػكمييف  كتؤكػػد بشػػكؿ خػػاص عمػػى ضػػركرة تػػكفير اسػػتقاللية مالئمػػة 
 ية لردع ممارسة أم نفكذ في غير محمو عمي اإلجراءات التي تتخذىا.لمسمطات العمكم

تمػػـز االتفاقيػػة الػػدكؿ االطػػراؼ بتجػػريـ الفسػػاد مػػع التركيػػز بشػػكؿ رئيسػػي عمػػي  : التجػػريـ - ب
رشػػكة المػػكظفيف العمػػكمييف  كمػػا تطالػػب بتػػدابير فعالػػة لضػػبط كمعاقبػػة المػػكظفيف العمػػكمييف 

 المتيميف بالفساد.
حيػػث تػػنص االتفاقيػػة عمػػي تجػػريـ غسػػؿ األمػػكاؿ  كضػػركرة التػػزاـ  األمػػكاؿ:مكافحػة غسػػؿ  - ت

شرافي لمبنكؾ كغيرىا مف المؤسسات المالية.  الدكؿ األطراؼ بتأسيس نظاـ محمي تنظيمي كا 
حيث تتضمف االتفاقية عددا مف األحكاـ اإلجبارية تغطي جكانب محددة  التعاكف الدكلي: - ث

مثؿ تسميـ المجػرميف  جمػع كتحكيػؿ األدلػة  المسػاعدة فػي  مف التعاكنفي مجاؿ انفاذ القانكف 
التحقيقػػات كالمحاكمػػات. كقػػد شػػكمت ىػػذه األحكػػاـ أساسػػا الحكػػاـ التعػػاكف الػػدكلي فػػي اتفاقيػػة 

 مكافحة الفساد.
 

 لمناىنةاتفاقية األمم المتحدة 
 (UNTOCالجريمة المنظمة عبر الوطنية )
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 كل جماعة ذات ىيكل تنظيمي غير عشوائي
 مؤلفاة من ثالثة أشخاص أو أكثر من ذلك

+ 
 الزمن وتعمل بصورة متنافرةموجودة لفترة من 

 بيدف 
 ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم المنصوص عمييا في االتفاقية

 من أجل الحصول
 بشكل مباشر أو غير مباشر،  

 عمى منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى
 
 

 

 الجريمة المنظمة
 

كالجػػػػدير بالػػػػذكر أيضػػػػا أف الحككمػػػػػة المصػػػػرية قػػػػد انضػػػػمت إلػػػػى االتفاقيػػػػة الدكليػػػػة لمكافحػػػػة 
كمػػػػا  . ََِْ/ْ/ْكسػػػرت فػػػى حقيػػػػا اعتبػػػاران مػػػف  ََِْ/ِ/ُّالجريمػػػة المنظمػػػة بتػػػػاريخ 

انضػػػمت مصػػػر أيضػػػا إلػػػى  بركتككػػػكؿ مكافحػػػة تيريػػػب الميػػػاجريف عػػػف طريػػػؽ البػػػر كالبحػػػر 
كسػرل فػي  ََِٓ/ِ/ْكالجك  المكمؿ التفاقية الجريمة المنظمة عبر الكطنية  كذلؾ بتػاريخ 

كؿ الممحػػؽ باالتفاقيػػة . ككػػذلؾ انضػػمت مصػػر إلػػى البركتككػػ ََِٓ/ّ/ُّحقيػػا اعتبػػاران مػػف 
الدكليػػة لمكافحػػة الجريمػػة المنظمػػة عبرالكطنيػػة كالخػػػاص باالتجػػػار باألطفػػاؿ كالنسػػاء   كذلػػؾ 

 . ََِْ/ْ/ِّكسرل فى حقيا اعتباران مف  ََِْ/ُُ/ْبتاريخ  
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أهم الجرائم التى تتناولها 
 االتفاقٌة

جرٌمة غسل 
 عائدات الجرائم 

 6م 

  8م جرائم الفساد 

جرٌمة عرقلة 
 سٌر العدالة 

 23م 

 

 

 

 

مادة  كبخالؼ األربع مكاد التي تتضمف األحكػاـ العامػة لالتفاقيػة  كالثمػاني  ُْكتتككف االتفاقية مف 
مكاد األخيرة التي تتضمف األحكاـ الختامية ليا  تتضمف التسػع كعشػريف مػادة األخػرل بشػكؿ أساسػي 

 التالي: بياف قائمة االلتزامات الرئيسية لمدكؿ األطراؼ في االتفاقية  كذلؾ عمى النحك 
 أوال: 

االلتػػػزاـ باتخػػػاذ مػػػا يمػػػـز مػػػف تػػػدابير تشػػػريعية كغيرىػػػا لتجػػػريـ المشػػػاركة فػػػي جماعػػػة إجراميػػػة منظمػػػة 
)المػػػادة الخامسػػػة( كتجػػػريـ غسػػػؿ عائػػػدات الجػػػرائـ )المػػػادة السادسػػػة( كتجػػػريـ الفسػػػاد )المػػػادة الثامنػػػة( 

 (.   ِّكتجريـ عرقمة سير العدالة )المادة 
 ثانيا: 
باتخػاذ مػا يمػـز مػػف تػدابير تشػريعية كغيرىػا مػف أجػػؿ مكافحػة غسػؿ األمػكاؿ )المػادة السػػابعة( االلتػزاـ 

كمكافحػػة الفسػػاد )المػػادة التاسػػعة( كتحديػػد مسػػؤكلية الييئػػات االعتباريػػة عػػف المشػػاركة فػػي مثػػؿ ىػػذه 
 الجرائـ )المادة العاشرة(.

 ثالثا: 
مػػف االتفاقيػػة( . حيػػث تمتػػـز  ُِك ُُادتػػاف المالحقػػة كالمقاضػػاة كالجػػزاءات كالمصػػادرة كالضػػبط )الم

 ِّك ٖك ٔك ٓمػف االتفاقيػة بإخضػاع ارتكػاب أم فعػؿ مجػـر كفقػا لممػكاد  ُُالدكؿ بمكجػب المػادة 
. كمػػا تمتػػـز باتخػػاذ مػػا يمػػـز  مػػف إجػػراءات  مػػف ىػػذه االتفاقيػػة لجػػزاءات تراعػػى فييػػا خطػػكرة ذلػػؾ الجػػـر

مػػػف  ُِة بيػػػذه االتفاقيػػػة . كبمقتضػػػى المػػػادة خاصػػػة بمالحقػػػة األشػػػخاص الرتكػػػابيـ جػػػرائـ مشػػػمكل
 االتفاقية تمتـز الدكؿ األطراؼ بأف تعتمد ما يمـز مف تدابير لمتمكيف مف مصادرة

)أ( عائػػدات الجػػرائـ المتأتيػػة مػػف الجػػرائـ المشػػمكلة بيػػذه االتفاقيػػة  أك الممتمكػػات التػػي تعػػادؿ قيمتيػػا 
 قيمة تمؾ العائدات؛ 

أك األدكات األخرل التي استخدمت أك يراد استخداميا فػي ارتكػاب جػرائـ )ب( الممتمكات أك المعدات 
 مشمكلة بيذه االتفاقية. 
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 رابعا:
التعػػاكف الػػػدكلي ألغػػراض المصػػػادرة كتسػػميـ المجػػػرميف كنقػػؿ األشػػػخاص المحكػػـك عمػػػييـ كالمسػػػاعدة 

كتبػػػادؿ كتحميػػػؿ  القانكنيػػػة المتبادلػػػة كالتحقيقػػػات المشػػػتركة كالتعػػػاكف فػػػي مجػػػاؿ إنفػػػاذ القػػػانكف كجمػػػع
المعمكمػػات عػػف طبيعػػة الجريمػػة المنظمػػة عبػػر الكطنيػػة كالتػػدريب كالمسػػاعدة التقنيػػة. كتنظميػػا المػػكاد 

مػػف اتفاقيػػة الدكليػػة لمكافحػػة الجريمػػة المنظمػػة عبػػر الكطنيػػة  كىػػي فػػي مجمميػػا  ِِكحتػػى  ُّمػػف 
 بمكافحة الفساد.  مكاد تتضمف أحكاـ تتطابؽ مع ما نصت عميو اتفاقية األمـ المتحدة الخاصة

 خامسا: 
مػػػف  ِّحمايػػػة الشػػػيكد كمسػػػاعدة الضػػػحايا كحمػػػايتيـ: حيػػػث تمتػػػـز الػػػدكؿ األطػػػراؼ بمكجػػػب المػػػادة 

االتفاقيػػة باتخػػاذ التػػدابير المالئمػػة فػػي حػػدكد إمكانياتيػػا لتػػكفير حمايػػة فعالػػة لمشػػيكد الػػذيف يػػدلكف فػػي 
االتفاقيػػػة  ككػػػذلؾ ألقػػػاربيـ كسػػػائر  اإلجػػػراءات الجنائيػػػة بشػػػيادة بخصػػػكص الجػػػرائـ المشػػػمكلة بيػػػذه

األشخاص الكثيقي الصمة بيـ  حسب االقتضاء  مػف أم انتقػاـ أك ترىيػب محتمػؿ. كمػا تػنص المػادة 
عمػػى التػػزاـ الػػدكؿ األطػػراؼ باتخػػاذ التػػدابير المالئمػػة لتػػكفير المسػػاعدة كالحمايػػة لضػػحايا الجػػرائـ  ِٓ

ـ لمتيديػد باالنتقػاـ أك لمترىيػب  كمػا تضػع كػؿ المشمكلة بيذه االتفاقية  خصكصا فػي حػاالت تعرضػي
دكلة طرؼ قكاعد إجرائية مالئمػة تػكفر لضػحايا الجػرائـ المشػمكلة بيػذه االتفاقيػة سػبؿ الحصػكؿ عمػى 

 التعكيض كجبر األضرار. 
 سادسا:

تػػكفير آليػػػات التنفيػػػذ مػػػف خػػػالؿ إنشػػػاء مػػػؤتمر لألطػػػراؼ فػػػي االتفاقيػػػة مػػػف أجػػػؿ تحسػػػيف قػػػدرة الػػػدكؿ 
مى مكافحة الجريمة المنظمة عبر الكطنية كتعزيػز تنفيػذ ىػذه االتفاقيػة كاستعراضػو )المػكاد األطراؼ ع

 (.  ِّػ  ِٔمف 
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                التنظيم التشريعى
 وآليات الرقابة الرسمية فى مصر
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كقعت الحككمة المصرية عمى اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحػة الفسػاد 
مػف "االتفاقيػة" التػي تحػدد االلتػزاـ  ٓٔكطبقا لمقتضيات نص المادة 

العػاـ لمػػدكؿ األطػػراؼ فييػػا  تمتػػـز الحككمػة المصػػرية بػػأف تتخػػذ كفقػػا 
لممبػػادئ األساسػػية لقانكنيػػا الػػداخمي: "مػػا يمػػـز مػػف تػػدابير بمػػا فييػػا 

ر التشػػػػػريعية كاإلداريػػػػػة  لضػػػػػماف تنفيػػػػػذ التزاماتيػػػػػا بمقتضػػػػػى التػػػػػدابي
االتفاقيػػة"  بػػؿ كيجػػكز لمحككمػػة المصػػرية كفقػػا لػػنص الفقػػرة األخيػػرة 

مف االتفاقيػة بػأف تعتمػد تػدابير أكثػر صػرامة أك شػدة  ٓٔمف المادة 
مػػف التػػدابير المنصػػكص عمييػػا فػػي االتفاقيػػة  كذلػػؾ مػػف أجػػؿ منػػع 

 الفساد كمكافحتو. 
 

   ة المصرية تمتزم بموجب تصديقيا عمى ىذه االتفاقية بما يمي:الحكوم
مػػف االتفاقيػػة بيػػدؼ  ُْػ  ٓاتخػػاذ مجمكعػػة مػػف التػػدابير الكقائيػػة المنصػػكص عمييػػا فػػي المػػكاد  .ُ

منع كمكافحة الفساد  مع ضماف مشاركة جميع األفػراد ككافػة مؤسسػات المجتمػع المػدني فػي الجيػكد 
 الرامية الى منع كمكافحة  الفساد.  

مػػف االتفاقيػػة  كالتػػي  ِٓػ  ٓلمػػكاد االلتػػزاـ بتجػػريـ أىػػـ أفعػػاؿ الفسػػاد  المنصػػكص عمييػػا فػػي ا .ِ
ء تعمقػت برشػكة المػكظفيف العمػكمييف فػي مؤسسػات القطػاع العػاـ داخػػؿ ) اتشػمؿ: جريمػة الرشػكة  سػك 

(؛ أك تعمقػػت برشػػكة المػػكظفيف العمػػكمييف األجانػػب كمػػكظفي المؤسسػػات الدكليػػة العامػػػة )ـ ُٓمػػادة 
(؛ جريمػػة اخػػتالس الممتمكػػات أك تبديػػدىا أك ُِ(؛ أك تعمػػؽ بالرشػػكة فػػي القطػػاع الخػػاص )المػػادة ُٔ

( أك تعمقػػت بجريمػػػة اخػػتالس الممتمكػػات فػػي القطػػػاع ُٕعمػػكمي )المػػادة تسػػريبيا مػػف قبػػؿ مكظػػػؼ 
(؛ جريمػة إسػاءة اسػتغالؿ الكظػائؼ )المػادة ُٖ(؛ جريمة المتػاجرة بػالنفكذ )المػادة ِِالخاص )المادة 

(؛  ِّ(؛ جريمػػة غسػػؿ العائػػدات اإلجراميػػة )المػػادة َِ( ؛ جريمػػة اإلثػػراء غيػػر المشػػركع )مػػادة ُٗ
(؛ جريمػػػة إعاقػػػة سػػػير العدالػػػة ) ِْدات المتحصػػػمة مػػػف جػػػرائـ الفسػػػاد )المػػػادة جريمػػػة إخفػػػاء المكجػػػك 

(. كمػػػػا تمتػػػػـز الحككمػػػػة المصػػػػرية بمػػػػد نطػػػػاؽ التجػػػػريـ عػػػػف األفعػػػػاؿ السػػػػابقة كػػػػي تشػػػػمؿ ِٓالمػػػػادة 
المػػكظفيف كالمسػػتخدميف العمػػكمييف فػػي القطػػاع العػػاـ  كالمػػكظفيف العمػػكمييف فػػي المؤسسػػات الدكليػػة 

 طاع الخاص كمدرائو كالعامميف فيو.   العامة  كأصحاب الق

تحديػػػػد قكاعػػػػد المسػػػػئكلية الجنائيػػػػة بالنسػػػػبة لجػػػػرائـ الفسػػػػاد  كخاصػػػػة فيمػػػػا يتعمػػػػؽ بالشخصػػػػيات  .ّ
االعتبارية  كتنظيـ أحكاـ المشػاركة كالشػركع كالتقػادـ بمػا يضػمف تفعيػؿ منػع الفسػاد كمكافحتػو  كدكف 

ككػػػػرس حقػػػػكؽ اإلنسػػػػاف كحرياتػػػػو األساسػػػػية  االفتئػػػػات عمػػػػى المبػػػػادئ القانكنيػػػػة العامػػػػة التػػػػي تحمػػػػي
 (.  ِٖ   ِٔ)المادتاف 

مالحقػػػة مرتكبػػػي جػػػرائـ الفسػػػاد كمقاضػػػاتيـ كفػػػرض الجػػػزاء العػػػادؿ عمػػػييـ  كتعػػػكيض األضػػػرار  .ْ
المترتبة عمى جرائـ الفساد. ككذا التزاـ الحككمة المصرية  باتخاذ ما يمـز مف تػدابير لتجميػد العائػدات 
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كالحجػز عمييػا كمصػادرتيا. ككػذا اتخػاذ التػدابير الالزمػة لحمايػة الشػيكد  المتحصمة عف جػرائـ الفسػاد
بطػاؿ التصػرفات كالعقػكد المترتبػة عمػى ممارسػة احػد جػرائـ  كالضحايا كالمبمغيف عف جػرائـ الفسػاد   كا 

 (.ّٓػ  ِٗالفساد )
ي مػنح التزاـ الحككمة المصرية بتدعيـ  كجكد ىيئات كطنيػة مسػتقمة لمكافحػة الفسػاد  ك النظػر فػ .ٓ

حصػػانات قضػػائية أك تخفيػػؼ العقكبػػة عػػف األفػػراد الػػذيف شػػارككا فػػي ارتكػػاب فعػػؿ مجػػـر مػػف أفعػػاؿ 
الفسػاد  مػف أجػػؿ تشػجيعيـ عمػى تقػػديـ معمكمػات مفيػدة إلػػى السػمطات المختصػة أك قػػدمكا عكنػا كبيػػرا 

 (.  ّٕ  ّٔفي عمميات التحقيؽ كالمالحقة بشأف فعؿ مجـر مف أفعاؿ الفساد)المادتاف 

 (.ْاء آلية كطنية لمكافحة جريمة غسيؿ كتحكيؿ األمكاؿ )المادة إنش .ٔ

االلتزاـ بأف تخضع لكاليتيا القضائية كافػة جػرائـ الفسػاد الػكاردة فػي االتفاقيػة إذا مػا ارتكبػت عمػى  .ٕ
اقمػػيـ الدكلػػة أك عمػػى سػػفينة أك طػػائرة ترفػػع عمػػـ الدكلػػة أك مسػػجمة باسػػميا كغيػػر ذلػػؾ مػػف الحػػاالت 

 مف االتفاقية.  ِْالمادة  المنصكص عمييا في

التػػزاـ الحككمػػػة المصػػػرية  بالتعػػػاكف مػػػع غيرىػػػا مػػػف الػػػدكؿ األطػػػراؼ فػػػي المسػػػائؿ الجنائيػػػة ذات  .ٖ
الصػػمة بجػػرائـ الفسػػاد  كالتػػي تشػػمؿ التعػػاكف فػػي مجػػاؿ تسػػميـ المجػػرميف  كنقػػؿ األشػػخاص المحكػػـك 

انكف  كفػػي التحقيقػػات المشػػركة عمػػييـ  كنقػػؿ اإلجػػراءات الجنائيػػة  كالتعػػاكف فػػي مجػػاؿ إنفػػاذ حكػػـ القػػ
الػدكؿ األطػراؼ فػي مجػاؿ مػع بػاقي (. ككػذلؾ التعػاكف َٓػ  ّْكفي أساليب التحرم الخاصة )المكاد 

استرداد المكجكدات المتحصمة مػف جػرائـ الفسػاد  كفػي منػع ككشػؼ تحكيػؿ العائػدات اإلجراميػة  كفػي 
رجاع المكجكدات كالتصرؼ فييا )المكاد   (.  ٕٓ ػ ُٓمجاؿ مصادرة كا 

التػػػػزاـ الحككمػػػػة المصػػػػرية بالتعػػػػاكف مػػػػع غيرىػػػػا مػػػػف الػػػػدكؿ األطػػػػراؼ كمػػػػع المنظمػػػػات الدكليػػػػة  .ٗ
كاإلقميمية المتخصصة في مجاؿ المساعدة التقنية كتبادؿ المعمكمات  ككذلؾ التعاكف في مجػاؿ تنفيػذ 

 (.  ِٔػ  َٔاالتفاقية مف خالؿ التنمية االقتصادية كالمساعدة التقنية ) المكاد 

اـ الحككمػػػة المصػػػرية بإعػػػداد تقػػػارير دكريػػػة بشػػػأف مػػػدل مالئمػػػة التػػػدابير التشػػػريعية التػػػز  .َُ
 كاإلدارية كغيرىا لتحقيؽ أىداؼ االتفاقية. 
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 اإلطار المإسسى العام لمكافحة الفساد فى الدولة 

 المحاكم

المحاكم 
المتخصصة 
فى محاكم 
 الفساد

 ال يوجد

المحاكم 
 االدارية

محاكم 
مجلس 
 الدولة

المحاكم 
 العادية

محاكم 
القضاء 
 العالى

 اجهزة أدعاء عام

النيابة 
 االدارية

النيابة 
 االدارية

النيابة 
 العامة

النيابة 
 العامة

اجهزة تحقٌق 
 وتحرى

اجهزة 
التحرى 
 المتخصصة

جهاز 
الرقابة 
 االدارية

 الشرطة

االدارة 
العامة 
لجرائم 
االموال 
 العامة

اجهزة تحقٌق مالى 
 وادارى

اجهزة 
التحقيق 
 المالى

الجهاز 
المركزى 
 للمحاسبات

اجهزة 
التحقيق 
 االدارى 

الجهاز 
المركزى 
للتنظيم 
 واالدارة

  

اجهزة وإدارات 

التدقٌق الداخلٌة فى 

 األجهزة اإلدارٌة

الرقابة اجهزة 

 المتخصصة

 جياز تنظيم االتصاالت التابع لوزير االتصاالت -
جياز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحنكارية التاابع  -

 لوزير التجارة والصناعة .
 جياز حماية المستيمك التابع لوزير التجارة والصناعة. -
وحماياااة المساااتيمك التاااابع  جيااااز تنظااايم مرفاااق الكيربااااء -

 لوزير الكيرباء.
 ىيئة الرقابة المالية الموحدة . -

المراقااب الماااالى التاااابع لاااوزارة المالياااة  -
 فى األجيزة الحكومية المختمفة .

إدارة الكسااااب غياااار المشااااروع بااااوزارة  -
 العدل.

 العدل .وحدة غسل األموال بوزارة  -
الييئااااة العامااااة لمخاااادمات الحكوميااااة  -

 بوزارة المالية .
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 اإلطر المؤسسية لمكافحة الفساد في الدول العربية:

تتكزع ىيئات مكافحة الفساد في الدكؿ عربية ما بيف مستكيات ثالث رئيسية  المجالس التشريعية  
بحكـ ما يختصيا بو الدستكر مف سمطة رقابية كمحاسبية عمي السمطة التنفيذية  ىيئات الرقابة 

لفساد العامة اإلدارية كالمحاسبية  فيما يتمثؿ المستكل الثالث في الييئات المختصة بمكافحة ا
ىيئة النزاىة  -ىيئة الكقاية مف الرشكة -بمسمياتيا المختمفة )ىيئة الكقاية مف الفساد كمكافحتو

كغيرىا(. كعمي الرغـ مما يكحي بو تعدد تمؾ المستكيات مف تكامؿ كفعالية  تحد التشريعات 
قدرتيا عمي آليات عمميا( مف  -تبعيتيا -المنظمة لتمؾ الييئات كىيكميتيا العامة )طرؽ تشكيميا

 ممارسة األدكار المنكطة بيا في مكافحة الفساد.
 
 الدكلػة كزيػر قبػؿ مػف كالصػادر ََِٕ لعاـ ٖٔ رقـ قرار بمكجب والشفافية النزاىة لجنة تشكيؿ تـ

 مكافحػة كاسػتراتيجيات سياسػات إقتػراح ىػك المجنػة ليػذه الرئيسػي الػدكر كيعتبػر  اإلداريػة  لمتنميػة
 أف المفتػرض كمػف .كالشػفافية بالنزاىػة المتعمقػة كاألبحاث الدراسات كتنفيذ العاـ  الكعي كرفع الفساد 
 المجنػة عضػكية كتشػمؿ .األخػرل الفسػاد مكافحػة أجيػزة مػع الجيػكد تنسػيؽ ك بحفػاظ تقػـك المجنػة

 فػي التنػكع كيعػد .حككميػة غيػر لمنظمػات كممثمػيف الحككمػة  مػكظفي ككبػار عامػة  شخصػيات
 كثيػؽ بشػكؿ المجنػة كتتعػاكف .كاضػح بشػكؿ مصػداقيتيا تعزيػز فػي كثيػران  تسيـ خطكة المجنة عضكية

 تقريرىػا بإصػدار عمميػا المجنػة بػدأت كلقػد الفسػاد؛ مكافحػة مجػاؿ فػي العاممػة الدكليػة المنظمػات مػع
 األكؿ التقرير كعالج .الكقت ذلؾ منذ سنكية تقارير بإصدار كبدأت   ََِٕ أكتكبر نياية في االكؿ

 الػراىف الكضػع الثػاني المجنػة تقريػر عػالج بينمػا بالفسػاد  الخاصػة كالمنيجيػة المفاىيميػة القضػايا
 كالالعبػيف المجنػة دكر تفعيػؿ حػكؿ التكصػيات مػف بعػدد خػرج كمػا مصػر  فػي كالنزاىػة لمشػفافية
 مػكارد إدارة فػي المتبعػة كالنزاىػة الشػفافية إلػى اإلنتبػاه التقريػر كيجػذب .الفسػاد مكافحػة فػي اآلخػريف
 ىػذه تسػتمد كمناقشتيا عنيا  كاإلعالف لمدكلة  العامة المكازنة كضع خالؿ مف عمييا كاإلنفاؽ الدكلة
 بػيف المػكارد تخصػيص نحػك الػكطني االقتصػاد في المالية السياسة بو تقـك الذم الدكر أىمية العممية

 .المختمفة االقتصادية القطاعات
 كمكافحػة الشػفافية لتعزيػز لمحككمػة تابعػة خاصػة أجيزة مستكل عمى المبادرات مف العديد إطالؽ تـ

 المثاؿ  سبيؿ فعمى .الفساد
 الماليػة المنحػة مػف يسػتفيد كالػذم   ََِٕ فػي االسػتثمار كزارة فػي الشػفافية مركػز تأسػيس تػـ  -

 لمفسػاد محاربتيػا فػي االسػتثمار كزراة دعػـ إلػى المشػركع ىػذا كييػدؼ .اليكلنديػة الحككمة مف المقدمة
ساءة  كيػكفر األجنبيػة؛ كاالسػتثمارات الخاص القطاع مع عالقتيا تحسيف بغية العامة  المكارد إدارة كا 

 :يمي ما المشركع
o   صدار صياغة دعـ  المعمكمات حرية بشأف قانكنية كثيقة كا 
o  المصالح أصحاب كانخراط الجميكر كعي زيادة 
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o  دارة القدرات بناء  المعارؼ كا 
o  الشفافية تعزيز خالؿ مف باالستثمار النيكض. 

 المركزم الجياز مع تفاىـ مذكرة عمى بالتكقيع اإلدارية لمتنمية الدكلة كزارة قامت ذلؾ  إلى باإلضافة
 في لممحاسبات
 فػي التعػاكف عمػى التفػاىـ مػذكرة كتركػز كالنزاىػة؛ بالشػفافية المتعمقػة المجػاالت فػي لمتعػاكف ََِٖ
 .اإلدارية لمجية جديدا دكرا تعكس التي التشريعات كاقتراح اإلدارية  اليياكؿ تطكير

 

 اآلليات القانونية الوطنية الخاصة بتجريم أفعال الفساد والمعاقبة عمييا

لػػـ ينظػػر المشػػرع المصػػرم إلػػى الفسػػاد باعتبػػاره جريمػػة مسػػتقمة بػػذاتيا  بػػؿ يمكػػف القػػكؿ أف المشػػرع 
المصرم قد اعتبر الفسػاد بمثابػة سػمكؾ عػاـ ممكػف أف يتجمػى فػي العديػد مػف األفعػاؿ اإلجراميػة التػي 

ات يرتكبيا أشخاص يتقمدكف منصبا عاما في الدكلة. لذلؾ  حػرص المشػرع المصػرم عمػى كاضػع آليػ
 قانكنية خاصة لتجريـ أىـ جرائـ الفساد سكاء في القطاع العاـ أك داخؿ القطاع الخاص. 

كقد ربط المشرع بيف تجريـ أىـ أفعاؿ الفساد كبيف الكظيفة العامة  حيث نظر إلى ىػذه الكظيفػة نظػرة 
سمك كتقديس كاحتراـ  كجـر العديد مػف األفعػاؿ التػي تمػس جػكىر كنزاىػة الكظيفػة العامػة التػي تعتبػر 

كظيفػة العامػة حؽ أساسي كدستكرم لممجتمع  لذلؾ جعؿ المشرع المصرم الجرائـ التي تمػس نزاىػة ال
ضمف إطار الجرائـ المضرة بالمصمحة العامة التي خصص ليػا كتابػا مسػتقال ىػك الكتػاب الثػاني مػف 

 . ُّٕٗلسنة  ٖٓقانكف العقكبات المصرم رقـ 

 :أىم جرائم الفساد في القطاع العام 

  جريمة الرشوة فى القطاع العام والخاص (1

بتقاضػيو أك قبكلػػو أك طمبػو مقػابال نظيػر قيامػػو  كىػي اتجػار المكظػؼ العػاـ فػػي أعمػاؿ كظيفتػو  كذلػؾ
مػف  َُّبعمؿ مف أعماؿ كظيفتو أك امتناعو عنو. كقد كضع المشرع تعريفا لممرتشػي ضػمنو المػادة 

 .قانكف العقكبات 

 

 

 

 

 عطياة أو وعادا أخاذ أو قبال أو لغياره أو لنفسو طمب عمومي موظف كل

بالساجن المؤباد  ويعاقاب مرتشايا وظيفتاو يعاد أعماال مان ألداء عمال
 بو". وعد أو أعطى ما عمى تزيد وال جنيو ألف عن تقل وبغرامة ال

 

 تعريف الرشوة
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 نطاق تجرٌم جرٌمة الرشوة

 من حٌث األشخاص

 :  ٌعد فً حكم الموظفٌن 

المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة أو 
 .الموضوعة تحت رقابتها

أعضاء المجالس النٌابٌة العامة أو المحلٌة سواء 
  . أكانوا منتخبٌن أو معٌنٌن

المحكمون أو الخبراء ووكالء الدٌانة والمصفون 
   . والحراس القضائٌون

 . كل شخص مكلف بخدمة عمومٌة

أعضاء مجالس إدارة ومدٌرو ومستخدمو المإسسات 
والشركات والجمعٌات والمنظمات والمنشآت إذا كانت 

الدولة أو إحدى الهٌئات العامة تساهم فى مالها 
 ( عقوبات 111المادة ). بنصٌب ما بؤٌة صفة كانت

 من حٌث األفعال

اتجار الموظف العام فً أعمال 
 وظٌفته

وذلك بتقاضٌه أو قبوله أو 
 طلبه مقابال

نظٌر قٌامه بعمل من أعمال 
 وظٌفته

أو امتناعه عن القٌام بهذه 
 األعمال

 

  

 

 

 

 

 

 

مان  111وحتاى  103تناول المشرع جريمة الرشوة بالتجريم والعقااب فاي الماواد مان وقد 
 العقوبات، وأىم جرائم الرشوة المنصوص عمييا في قانون العقوبات ىي:  قانون

 
ُ 

 
جريمػػػػػػػػػػػػػة رشػػػػػػػػػػػػػكة   

 المكظؼ العاـ:  

 :  َُّالمادة 
ألداء  عطيػة أك كعػدا أخػذ أك قبػؿ أك لغيػره أك لنفسػو طمػب عمػكمي مكظػؼ كػؿ
 عػف تقػؿ بالسػجف المؤبػد كبغرامػة ال كيعاقب مرتشيا يعد كظيفتو أعماؿ مف عمؿ

 بو. كعد أك أعطى ما عمى تزيد كال جنيو ألؼ
 مكرر:  َُّ

السػابقة كػؿ  العقكبػة المنصػكص عمييػا فػى المػادةيعتبػر مرتشػيا كيعاقػب بػنفس 
ألداء  مكظػػؼ عمػػكمي طمػػب لنفسػػو أك لغيػػره أك قبػػؿ أك أخػػذ كعػػدا أك عطيػػة

 . عمؿ يعتقد خطأ أك يزعـ أنو مف أعماؿ كظيفتو أك لالمتناع عنو

 : َُْالمادة 
كػػػؿ مكظػػػؼ عمػػػكمي طمػػػب لنفسػػػو أك لغيػػػره أك قبػػػؿ أك أخػػػذ كعػػػدا أك عطيػػػة 

أعمػاؿ كظيفتػو أك لإلخػالؿ بكاجباتيػا أك لمكافأتػو عمػى  فلالمتناع عف عمػؿ مػ
المؤبد كضعؼ الغرامة المذككرة فى المادة  ما كقع منو مف ذلؾ يعاقب بالسجف

 مف ىذا القانكف. َُّ
جريمػػػػػػػػػػػػػة رشػػػػػػػػػػػػػكة  ِ

المسػػػػتخدميف فػػػػي 
المشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركعات 
الخاصػػة )القطػػاع 

 الخاص(

 :َُٔالمادة 
كػػؿ مسػػتخدـ طمػػب لنفسػػو أك لغيػػره أك قبػػؿ أك أخػػذ كعػػدا أك عطيػػة بغيػػر عمػػـ  

ألداء عمؿ مف األعماؿ المكمػؼ بيػا أك لالمتنػاع عنػو يعتبػر  مخدكمو كرضائو
ال تزيػػد عمػػى سػػنتيف كبغرامػػة ال تقػػؿ عػػف مػػائتي  مرتشػػيا كيعاقػػب بػػالحبس مػػدة

 . بإحدل ىاتيف العقكبتيف جنيو كال تزيد عمى خمسمائة جنيو أك
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 مكرر ج: َُٔالمادة 
كػػػػؿ عضػػػػك بمجمػػػػس إدارة إحػػػػدل الشػػػػركات المسػػػػاىمة أك إحػػػػدل الجمعيػػػػات  

المنشأة طبقا لمقكاعػد المقػػررة قانكنػا أك باحػدل المؤسسػات  التعاكنية أك النقابات
قانػكنا ذات نفػع عػاـ   ككذلؾ كػؿ مػدير أك مسػتخدـ فػي  أك الجمعيات المعتبرة

أك قبػػؿ أك أخػػػذ كعػػػدا أك عػػػطية ألداء عمػػؿ أك  يرهإحػػداىا طمػػب لنفسػػو أك لغػػػ
يعتقػد خػػطأ أك يزعػػـ أنػو مػػف أعمػاؿ  االمتناع عػف عمؿ مػػف أعمػاؿ كظيفتػو أك
كيعاقػػب بالسػػجف مػػػدة التزيػػد عمػػى  كظيفتػػو أك لإلخػػالؿ بكاجباتيػػا يعػػد مرتشػػػيا

كعػد عمى ما أعطػى أك  سػبع سػنيف كغرامة ال تقؿ عػف خمسمائة جنيو كال تزيد
عنػو أك عػػدـ  بػو كلػػك كػاف الجػاني يقصػد عػػدـ القيػاـ بالعمػؿ أك عػػدـ االمتنػاع

كػاف الطمػب أك  كيعاقػب الجػاني بالعقكبػات ذاتيػا إذا  اإلخػالؿ بكاجبػات كظيفتػو
بكاجبػػات  القبػػكؿ أك األخػػذ الحقػػا ألداء العمػػػؿ أك لالمػػػتناع عػػػنو أك لإلخػػالؿ

 . " كبغير اتفاؽ سابؽ الكظيفة ككاف يقػصد المكافأة عمى ذلؾ "

جريمػػػػػػػة المكافػػػػػػػأة  ّ
 الالحقة 

: كػػؿ مكظػػؼ عمػػكمى قبػػؿ مػػف شػػخص أدل لػػو عمػػال مػػف أعمػػاؿ َُٓالمػػادة 
أعماليػػػا أك أخػػػؿ بكاجباتيػػػا   ىديػػػة أك  كظيفتػػػو أك امتنػػػع عػػػف أداء عمػػػؿ مػػػف

العمػػؿ أك االمتنػػاع عنػػو أك اإلخػػالؿ بكاجبػػات كظيفتػػو  عطيػػة بعػػد تمػػاـ ذلػػؾ
كبغيػػر اتفػػاؽ سػػابؽ يعاقػػب بالسػػجف كبغرامػػة ال تقػػؿ  ذلػػؾ بقصػػد المكافػػأة عمػػى

 . جنيو عف مائة جنيو كال تزيد عف خمسمائة
جريمػػة الرجػػاء أك  ْ

التكصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية أك 
 الكساطة 

 مكرر:  َُٓالمادة  
كػػؿ مكظػػؼ عمػػكمي قػػػاـ بعمػػؿ مػػػف أعمػػاؿ كظيفتػػو أك امتنػػع عػػف عمػػؿ مػػػف 

 تكصية أك كسػاطة.أخػؿ بكاجباتيا نتيجة لرجػاء أك  أعماؿ كظيفتو أك
جريمػػة عػػرض أك  ٓ

قبػػػػػػػػكؿ الكسػػػػػػػػاطة 
 في الرشكة

 مكرر ثانيا: َُٗالمادة 

مػػع عػػدـ اإلخػػالؿ بأيػػة عقكبػػة أشػػد يقضػػى بيػػا قػػانكف العقكبػػات أك أم قػػانكف  
بػالحبس كبغرامػة ال تقػؿ عػف مػائتي جنيػو كال تزيػد عمػى خمسػمائة  آخر يعاقػب

قبؿ الكساطة فى رشكة كلػـ العقكبتيف كؿ مف عرض أك  جنيو أك بإحدل ىاتيف
فػػإذا كقػػع ذلػػؾ مػػف مكظػػؼ عمػػكمي فيعاقػػب   يتعػػد عممػػو العػػرض أك القبػػكؿ

ذا كػػاف ذلػػؾ بقصػػد . َُْبالعقكبػػة المنصػػكص عمييػػا فػػي المػػادة  الجػػاني كا 
بالعقكبػػة المنصػػكص عمييػػا فػػي المػػادة  الكسػػاطة لػػدل مكظػػؼ عمػػكمي يعاقػػب

 . مكررا َُٓ
جريمػػػػػة اسػػػػػتغالؿ  ٔ

 النفكذ 
 مكرر:  َُٔالمادة 

كػػؿ مػػف طمػػب لنفسػػو أك لغيػػره أك قبػػؿ أك أخػػذ كعػػدا أك عطيػػة السػػتعماؿ نفػػكذ 
لمحصػػكؿ أك لمحاكلػػة الحصػػكؿ مػػف أيػػة سػػمطة عامػػة عمػػى  حقيقػػي أك مزعػػـك

أك نياشػيف أك التػزاـ أك تػرخيص أك اتفػاؽ  أعماؿ أك أكامػر أك أحكػاـ أك قػرارات
أية مزية مف أم نكع يعد في حكـ  تكريد أك مقاكلة أك عمى كظيفة أك خدمة أك

مػف ىػذا القػانكف  َُْ المرتشي كيعاقػب بالعقكبػة المنصػكص عمييػا فػي المػادة
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تزيد عمى  إف كاف مكظفا عمكميا كبالحبس كبغرامة ال تقؿ عف مائتي جنيو كال
كيعتبػر   خمسمائة جنيو أك بإحػدل ىػاتيف العقػكبتيف فقػط فػى األحػكاؿ األخػرل.

 . ة كؿ جية خاضعة إلشرافيافي حكـ السمطة العام

 جرائم اختالس المال العام والعدوان عميو والغدر (2

 وجريمة اختالل أموال الشركات المساىمة         

حيػث خصػػص المشػرع البػػاب الرابػع مػػف الكتػاب الثػػاني مػف قػػانكف العقكبػات المصػػرم )المػػكاد 
عميػػو كالغػػدر. كذلػػؾ عمػػى مكػػررا( لبيػػاف جػػرائـ اخػػتالس المػػاؿ العػػاـ كالعػػدكاف  ُُٗػ  ُُِ

 النحك التالي:

ذذأوال:ذروائفذجرائمذاختالسذادلالذاؾعامذواؾعدوانذعؾقهذواؾغدر:

 
ُ 

 
جريمة اختالس الماؿ 

 العاـ 

 :ُُِالمادة 
"كؿ مكظؼ عاـ اختمس أمكاال أك أكراقا أك غيرىا كجدت فى حيازتو 

المؤبد فى كتككف العقكبة السجف  بالسجف المشدد:  بسبب كظيفتو يعاقب
  :األحكاؿ اآلتية

المنػدكبيف لػو أك األمنػاء  اذا كػاف الجػاني مػف مػأمكرم التحصػيؿ أك (أ )
 الصفة. بيذه الماؿ إليو كسمـ الصيارفة أك عمى الكدائع

إذا ارتبطػػت جريمػػة االخػػتالس بجريمػػة تزكيػػر أك اسػػتعماؿ محػػرر   (ب )
  .ال يقبؿ التجزئة مزكر ارتباطا

كترتػػب عمييػػا إضػػرار بمركػػز ارتكبػػت الجريمػػة فػػي زمػػف حػػرب  إذا (ج )
  ليا قكمية بمصمحة أك البالد االقتصادم

 : ُُّالمادة 
"كػػػػؿ مكظػػػػؼ عػػػػاـ اسػػػػتكلى بغيػػػػر حػػػػؽ عمػػػػى مػػػػاؿ أك أكراؽ أك غيرىػػػػا 

  أك سػػػيؿ ذلػػػؾ لغيػػػره بأيػػػة  ُُٗالجيػػػات المبينػػػة فػػػي المػػػادة  إلحػػػدل
تكػكف العقكبػة السػجف  بالسػجف المشػدد أك السػجف.ك طريقة كانػت يعاقػػب

ارتبطت الجريمة بجريمة تزكير أك اسػتعماؿ محػرر  أك المشدد إذا المؤبد
الجريمػػة فػػي زمػػف حػػرب  ارتكبػػت مػػزكر ارتباطػػا ال يقبػػؿ التجزئػػة أك إذا

 . البالد االقتصادم أك بمصمحة قكمية ليا كترتب عمييا إضرار بمركز

خمسػػمائة جنيػػو أك  كتكػػكف العقكبػػة الحػػبس كالغرامػػة التػػي ال تزيػػد عمػػى
العقػػػػػػػػػكبتيف إذا كقػػػػػػػػع الفعػػػػػػػػؿ غيػػػػػػػػػر مصػػػػػػػػحكب بنيػػػػػػػػػة  إحػػػػػػػػدل ىػػػػػػػػاتيف

السػابقة حسػب  كيعاقػب بالعقكبػات المنصػكص عمييػا فػى الفقػرات.التممػؾ
األحػكاؿ كػؿ مكظػؼ عػاـ اسػتكلى بغيػر حػؽ عمػى مػاؿ خػاص أك أكراؽ 
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 أك ُُٗإحدل الجيات المنصكص عمييا في المػادة  يد أك غيرىا تحت

 . سيؿ ذلؾ لغيره بأية طريقة كانت

جريمػػػػػػػػػػػػػة اخػػػػػػػػػػػػػتالس  ِ
أمػػػػػػػػػػػػػكاؿ الشػػػػػػػػػػػػػركات 

 المساىمة 

 مكرر: ُُّالمادة 
كؿ رئيػػس أك عضػك مجمػس إدارة إحػدل شػركات المسػاىمة أك مػدير أك 

أك أكراقػػا أك غػػػيرىا كجػػدت فػػى حيازتػػو بسػػبب  عامػػؿ بيػػا اخػػتمس أمػػػكاال
ذلؾ لغيره بأية طريقة كانت  كظيفتو أك استكلى بغير حؽ عمييا أك سيؿ

 ال تزيد عمى خمس سنيف.يعاقب بالسجف مدة 
العقكبػػة الحػػبس مػػدة ال تزيػػد عمػػى سػػنتيف كالغرامػػة التػػي ال تزيػػد  كتكػػكف

ىاتيف العقكبتيف إذا كقع فعؿ االستيالء غػػير  عمى مائتي جنيو أك إحدل
 . مصحكب بنية التممؾ

 : ُُْالمادة  جريمة الغدر  ّ
أك  العكائػدالضػرائب أك الرسػـك أك  كؿ مكظؼ عاـ لو شأف فػى تحصػيؿ

 يزيػد عمػى مػا أك الغرامػات أك نحكىػا   طمػب أك أخػذ مػا لػيس مسػتحقا

 . يعاقب بالسجف المشدد أك السجف المستحؽ مع عممو بذلؾ
 :ُُٓالمادة  جريمة التربح  ْ

مكظػػؼ عػػاـ حصػػؿ أك حػػاكؿ أف يحصػػؿ لنفسػػو   أك حصػػؿ أك حػػاكؿ 
أعمػاؿ ربػح أك منفعػة مػف عمػؿ مػف  أف يحصػؿ لغيػره   بػدكف حػؽ عمػى

 . بالسجف المشدد كظيفتو يعاقب

جريمػػػػػػػػػػػػػة اإلخػػػػػػػػػػػػػالؿ  ٓ
 بتكزيع السمع 

 :ُُٔالمادة 
كػػؿ مكظػػػؼ عػػػاـ كػػاف مسػػئكال عػػػف تكزيػػع سػػمعة أك عيػػد اليػػو بتكزيعيػػا 

 فأخؿ عمدا بنظاـ تكزيعيا يعاقب بالحبس.  كفقا لنظاـ معيف
 
ٔ 

 
جريمػػػػػػػػػػػة اإلضػػػػػػػػػػػرار 
العمػػػػدم بػػػػاألمكاؿ أك 

 المصالح العامة

 مكرر :  ُُٔالمادة 
مكظػػؼ عػػاـ أضػػر عمػػدا بػػأمكاؿ أك مصػػالح الجيػػة التػػي يعمػػؿ بيػػا أك 

بػأمكاؿ الغيػر أك مصػالحيـ المعيػكد بيػا إلػى  يتصػؿ بيػا بحكػـ عممػو أك
تمؾ الجيػة يعاقػب بالسػجف المشػدد. فػإذا كػاف الضػرر الػذم ترتػب عمػى 

 .فعمو غير جسيـ جاز الحكـ عميو بالسجف

 
ٕ 

 
اإلخالؿ بتنفيذ بعض 
 االلتزامات التعاقدية 

 ج  ُُٔالمادة 
"كؿ مف أخؿ عمدا بتنفيذ كؿ أك بعض االلتزامات التػي يفرضػيا عميػو   

أك تكريػػد أك التػػزاـ أك أشػػغاؿ عامػػة ارتػػبط بػػو مػػع  عقػػد مقاكلػػة أك نقػػؿ
أك مػع إحػدل شػركات المسػاىمة  ُُٗالجيات المبينة فػي المػادة  إحدل

ضػػرر جسػيـ   أك إذا ارتكػب أل غػػش فػي تنفيػذ ىػػذا  كترتػب عمػى ذلػؾ
 العقد يعاقب بالسجف.

ارتكبػت الجريمػة فػي زمػف  إذا كتككف العقكبة السػجف المؤبػد أك المشػدد  
قكميػة  حرب كترتب عمييا أضرار بمركز الػبالد االقتصػادم أك بمصػمحة
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ككؿ مف استعمؿ أك كرد بضاعة أك مكاد مغشكشة أك فاسدة تنفيػذا    ليا
مػػف العقػكد سػػالفة الػػذكر   كلػػـ يثبػػت غشػػو ليػػا أك عممػػو بغشػػيا أك  ألم

كالغرامػػة التػػي ال تجػػاكز ألػػؼ جنيػػو أك إحػػدل  فسػػادىا يعاقػػب بػػالحبس
يكف فى مقدكره العمـ بالغش أك  ىاتيف العقكبتيف كذلؾ ما لـ يثبت أنو لـ

الضػرر المترتػب عمػى  كيحكػـ عمػى الجػاني بغرامػة تسػاكل قيمػة . الفسػاد
 كيعاقػػػب بالعقكبػػػات سػػػالفة الػػػذكر عمػػػى حسػػػب األحػػػكاؿ    .الجريمػػػة

المتعاقػػػػدكف مػػػػف البػػػػاطف كالػػػػككالء كالكسػػػػطاء إذا كػػػػاف اإلخػػػػالؿ بتنفيػػػػذ 
 . راجعا إلى فعميـ االلتزاـ أك الغش

 
ٖ 

 
تخريػػػػػػػػػػب المكظػػػػػػػػػػؼ 
المػػاؿ العػػاـ أك المػػاؿ 

 المعيكد بو إليو 

 مكرر:  ُُٕالمادة 
النار عمدا فى أمكاؿ ثابتة أك كؿ مكظؼ عاـ خرب أك أتمؼ أك كضع  

غيرىػػا لمجيػػة التػػى يعمػػؿ بيػػا أك يتصػػؿ بيػػا بحكػػـ  منقكلػػة أك أكراؽ أك
إلى تمؾ الجية   يعاقػب بالسػجف  عممو   أك لمغير متى كاف معيكدا بيا

 .المؤبد أك المشدد 

المؤبػػػد إذا ارتكبػػػت إحػػػدل ىػػػذه الجػػػرائـ بقصػػػد  كتكػػػكف العقكبػػػة السػػػجف
   ُُِعمييػا فػى المػكاد  الجػرائـ المنصػكصتسييؿ ارتكاب جريمػة مػف 

الجػػانى فػػى جميػػع  كيحكػػـ عمػػى مكػػررا أك إلخفػػاء آداتيػػا ُُّ   ُُّ
 . األحكاؿ بدفع قيمة األمكاؿ التى خربيا أك تمفيا أك أحرقيا

 
ٗ 

 
جريمػػػػػػػػػػػػة اسػػػػػػػػػػػػتخداـ 

 العماؿ سخرة 

 : ُُٕالمادة 
 المبينػة عمػاال فػى عمػؿ إلحػدل الجيػات كؿ مكظؼ عػاـ اسػتخدـ سػخرة

أك احتجػز بغػػير مبػرر أجػكرىـ كميػا أك بعضػيا يعاقػػب  ُُٗفى المػادة 
 . كتككف العقكبة الحبس إذا لـ يكف الجاني مكظفا عاما   المشدد بالسجف

 

 األحكام المونوعية العامة لجرائم اختالس المال العام والعدوان عميو والغدرثانيا: 
بتحميؿ النصكص القانكنية الخاصة بجرائـ اختالس المػاؿ العػاـ أك العػدكاف عميػو أك الغػدر  يتبػيف لنػا 
أنيػػا تشػػترؾ جميعػػا فػػي ركنػػيف رئيسػػييف: يتمثػػؿ الػػركف األكؿ فػػي صػػفة الجػػاني كككنػػو مػػف المػػكظفيف 

مثػؿ فػي طبيعػة العمكمييف )باستثناء جريمة اختالس أمكاؿ الشركات المساىمة(. أمػا الػركف الثػاني فيت
 الماؿ مكضكع االختالس  كككنو مف األمكاؿ العامة. كيالحظ في ىذا الشأف أمريف: 

 األول:
مكػرر عمػى أنػو:  ُُٗأف المشرع المصرم قد تكسع في مفيـك المكظؼ العػاـ   حيػث نصػت المػادة 

  : " يقصد بالمكظؼ العاـ كؿ مف
 ؛  الدكلة ككحدات اإلدارة المحميةكالعاممكف فى  لقائمكف بأعباء السمطة العامة )أ(
 عامػة نيابيػة الشػعبية كغيرىػا ممػف ليػـ صػفة رؤسػاء كأعضػاء المجػالس كالكحػدات كالتنظيمػات )ب(
 ؛  معينيف أك منتخبيف كانكا سكاء
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 المسمحة؛  القكات أفراد )ج(
 ضالمفػك  القيػاـ بعمػؿ معػيف كذلػؾ فػى حػدكد العمػؿ )د( كؿ مف فكضتو إحػدل السػمطات العامػة فػي

 ؛ فيو
أمكاليػا  اعتبػرت كسػائر العػامميف فػي الجيػات التػي رؤسػاء كأعضػاء مجػالس اإلدارة كالمػديركف )ق(
 ؛ السابقة لممادة طبقا عامة  أمكاال
العامػة بنػاء عمػى تكميػؼ صػادر إليػو بمقتضػى القػكانيف  كؿ مف يقـك بأداء عمؿ يتحمػؿ بالخدمػة )ح(

متػػى كػػاف يممػػؾ ىػػذا التكميػػؼ بمقتضػػى القػػكانيف أك السػػابقة  أك مػػف  مكظػػؼ عػػاـ فػػى حكػػـ الفقػػرات
ال يحػػكؿ . كمػػا قػررت ذات المػػادة أنػو  بػػو لمعمػؿ الػػذم يػتـ التكميػػؼ الػنظـ المقػررة   كذلػػؾ بالنسػبة

 تػكافر أك الخدمػة أثنػاء العمػؿ أحكاـ ىػذا البػاب متػى كقػع انتياء الخدمة أك زكاؿ الصفة دكف تطبيؽ
 . الصفة"
 الثاني: 

يقصػػػد بػػػاألمكاؿ  ُُٗعمػػػى تكسػػػيع مفيػػػـك المػػػاؿ العػػػاـ  حيػػػث نصػػػت المػػػادة  حػػػرص المشػػػرع أيضػػػا
 خاضعا أك اآلتية الجيات إلحدل مممككا العامة فى تطبيؽ أحكاـ ىذا الباب ما يككف كمو أك بعضو

 العامػة كالمؤسسػات العامػة المحميػة؛ )ب( الييئػات اإلدارة ككحػدات : )أ( الدكلػة إلدارتيػا أك إلشرافيا
كاالتحػادات؛  التابعػة لػو؛ )د( النقابػات كالمؤسسػات االشػتراكي العػاـ؛ )ج( االتحػاد اعالقطػ ككحػدات

؛ )ز(الشػػركات  ؛ )ك(الجمعيػات التعاكنيػة العػاـ النفػع ذات الخاصػة كالجمعيػات )ق( المؤسسػات
 فػي عمييػا المنصػكص الجيػات إحػدل كالجمعيات كالكحػدات االقتصادية كالمنشػةت التػي تسػاىـ فييػا

كقػد انتقػد .العامػة األمػكاؿ مػف أمكاليػا اعتبػار عمػى القػانكف يػنص أخػرل جيػة ؛)ح(أية السابقة الفقرات
الفقو تكسع المشػرع لمفيػـك المػاؿ العػاـ  حيػث اسػتقر ىػذا الفقػو عمػى اعتبػار المػاؿ مػف األمػكاؿ العػاـ 
إذا كاف مرصكدا لمنفع العاـ  أما مجرد خضكع ىذا المػاؿ إلشػراؼ إحػدل الييئػات أك األجيػزة العامػة 

 فال يكفي العتبار ىذا الماؿ مف قبيؿ األمكاؿ العامة. 
قكبػػػات التػػػي فرضػػػيا المشػػػرع عمػػػى جػػػرائـ اخػػػتالس المػػػاؿ العػػػاـ  فػػػالمالحظ أف المشػػػرع كبالنسػػػبة لمع

المصرم قد كاكب االتفاقية في نيجيا العقابي في مكافحة الفسػاد  حيػث لػـ يكتفػي المشػرع بالعقكبػات 
األصػػمية المقػػررة ليػػذه الجػػرائـ  بػػؿ نػػص عمػػى مجمكعػػة مػػف العقكبػػات التكميميػػة )العػػزؿ مػػف الكظيفػػة 

مة النسبية(  كمػا قػرر مجمكعػة مػف التػدابير مػف أجػؿ ىػذه الجػرائـ )الحرمػاف مػف مزاكلػة المينػة كالغرا
لمة معينة  نشػر الحكػـ الصػادر باإلدانػة..الخ(  كمػا قػرر المشػرع سػببا لتخفيػؼ العقكبػة )ضػةلة قيمػة 

 اكتشافيا(. الماؿ المختمس(  كسببا لمعذر المعفي مف العقكبة )اإلبالغ عف الجريمة بعد كقكعيا كقبؿ
   ثالثا: األحكام اإلجرائية العامة لجرائم اختالس المال العام والعدوان عميو والغدر"

كمػػا قػػرر المشػػرع المصػػرم بعػػض األحكػػاـ اإلجرائيػػة الخاصػػة بجػػرائـ اخػػتالس المػػاؿ العػػاـ كالعػػدكاف 
مكافحػة الفسػاد  عمييا كالغدر  تتسؽ في مجمميا مع المعايير المنصكص عمييا في االتفاقية الدكليػة ل

إجػػراءات جنائيػػة أف تبػػدأ مػػدة التقػػادـ المسػػقطة لمػػدعكل  ُٓحيػػث قػػرر المشػػرع المصػػرم فػػي المػػادة 
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الجنائيػػة فػػي ىػػذه الجػػرائـ مػػف تػػاريخ انتيػػاء خدمػػة المكظػػؼ العػػاـ أك زكاؿ صػػفتو. كمػػا نصػػت المػػادة 
 ارتيا. مكرر إجراءات جنائية عمى جكاز منع المتيـ مف التصرؼ في أمكالو أك إد َِٖ

 
 جرائم تجاوز الموظفون حدود وظائفيم (3

 وتقصيرىم في أداء الواجبات المتعمقة بيا       

( ، وىاي 125ا  120نص المشرع عمى ىذه الجرائم في الباب الخامس من الكتاب الثاني )الماواد 
 ذكره:تنم العديد من الجرائم التي يتجاوز فييا الموظفين حدود وظائفيم، وىي عمى النحو التالي 

 
ُ 

 
جريمػػػة التكسػػػط لػػػدل 
قػػػػػاض لصػػػػػالح أحػػػػػد 
الخصػػػػػـك أك إضػػػػػرارا 

 بو

 
 : َُِالمادة 

"كؿ مكظؼ تكسط لدل قاض أك محكمة لصالح أحد الخصـك أك إضرارا بو  
الطمب أك الرجاء أك التكصية يعاقب بالحبس مدة ال  سػكاء بطريؽ األمر أك

 . جنيو خمسمائة تتجاكز ال بغرامة أك أشير تزيد عمى ستة

 
جريمػػػػػػػػػػػػػػػػة امتنػػػػػػػػػػػػػػػػاع  ِ

القاضػػػي عػػػػف الحكػػػػـ 
أك إصدار حكـ بغيػر 

 حؽ.   

 :  ُُِالمادة 
كؿ قاض امتنع عف الحكـ أك صدر منو حكـ ثبػت أنػو غيػر حػؽ ككػاف ذلػؾ  "

األسػػػباب المػػػذككرة فػػػى المػػػادة السػػػابقة يعاقػػػب بالعقكبػػػة  بنػػػاء عمػػػى سػػػبب مػػػف
 . مكررا كبالعزؿ َُٓالمنصكص عمييا فى المادة 

 : ُِِالمادة 
"إذا امتنػػػع أحػػػد القضػػػاة فػػػى غيػػػر األحػػػكاؿ المػػػذككرة عػػػف الحكػػػـ يعاقػػػب 
كيعػد ممتنعػا عػف    . مصػريا جنييػا عشػريف عمػى تزيػد ال كبغرامػة بالعزؿ
إصدار حكـ بعد تقديـ طمب إليو فى  الحكـ كؿ قاض أبى أك تكقؼ عف
المػػكاد المدنيػػة  فػػى ىػػذا الشػػأف بالشػػركط المبينػػة فػػى قػػانكف المرافعػػات
غيػػر  كالتجاريػػة كلػػك أحػػتج بعػػدـ كجػػكد نػػص فػػى القػػانكف أك بػػأف الػػنص
 . آخر كجو بأل أك صريح

جريمػػة االمتنػػاع عػػف  ّ
تنفيػػػػػذ أمػػػػػر أك حكػػػػػـ 

 قضائي  

 مكرر: ُِّالمادة  
يعاقب بالحبس كالعزؿ كػؿ مكظػؼ عمػكمي اسػتعمؿ سػمطة كظيفتػو فػى كقػؼ  

القػػػكانيف كالمػػػكائح أك تػػػأخير الصػػػادرة مػػػػف الحككمػػػة أك أحكػػػاـ  تنفيػػػذ األكامػػػػر
كقػؼ تنفيػذ حكػـ أك أمػر صػادر مػف المحكمػة أك  تحصػيؿ األمػكاؿ كالرسػـك أك

بػػالحبس كالعػػزؿ كػػؿ مكظػػؼ عمػػكمي  . كػػذلؾ يعاقػػػب مػػف أيػػة جػػػية مختصػػة
ثمانيػة أيػاـ مػف انػذاره  امتنع عمدا عف تنفيذ حكػـ أك أمػػر ممػا ذكػػر بعػد مضػى

 . المكظؼ ك األمر داخال في اختصاصعمى يد محضر اذا كاف تنفيذ الحكـ أ
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جريمػػػػػة تػػػػػرؾ العمػػػػػؿ  ْ
امتنػػػػػػػاع عمػػػػػػػدا عػػػػػػػف 
تأديػػػػػػػػة كاجػػػػػػػػب مػػػػػػػػف 
 كاجبات الكظيفة.   

 :  ُِْالمادة 
إذا ترؾ ثالثة عمى األقؿ مف المكظفيف أك المسػتخدميف العمػكمييف عمميػـ كلػك 

االسػػتقالة أك امتنعػػكا عمػػدا عػػف تأديػػة كاجػػب مػػف كاجبػػات كظيفػػتيـ  فػػى صػػكرة
مبتغػػػيف منػػػو تحقيػػػؽ غػػػرض مشػػػترؾ عكقػػػب كػػػؿ مػػػنيـ  عمػػػى ذلػػػؾ أكمتفقػػػيف 

تجاكز سنة كبغرامة ال تزيػد عمػى مائػة  بالحبس مدة ال تقؿ عف ثالثة أشير كال
أك االمتنػػاع مػػف  كيضػػاعؼ الحػػد األقصػػى ليػػذه العقكبػػة إذا كػػاف التػػرؾ. جنيػػو

 شأنو أف يجعؿ حياة الناس أك صحتيـ أك أمنيـ فى خطر   أك كاف مف شأنو

ككػػػؿ . ف يحػػػدث اضػػػطرابا أك فتنػػػة بػػػيف النػػػاس أك إذا أضػػػر بمصػػػمحة عامػػػةأ
عمػؿ مػف أعمػاؿ كظيفتػو  مكظؼ أك مستخدـ عمكمى تػرؾ عممػو أك امتنػع عػف

تجػاكز  بقصػد عرقمػة سػير العمػؿ أك اإلخػالؿ بانتظامػو يعاقػب بػالحبس مػدة ال
 كيضاعؼ الحد األقصػى ليػذه  ستة أشير أك بغرامة ال تجاكز خمسمائة جنيو.

أك االمتناع مػف شػأنو أف يجعػؿ حيػاة النػاس أك صػحتيـ  العقكبة إذا كاف الترؾ
أف يحدث اضطرابا أك فتنة بيف النػاس أك  أك أمنيـ فى خطر أك كاف مف شأنو

 . إذا أضر بمصمحة عامة

جريمػػػػػة اإلضػػػػػرار أك  ٓ
تعطيػػػػػػػػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػػػػػػػػيكلة 
المزايػػػػػػػدات المتعمقػػػػػػػة 
بالحككمػة عػػف طريػػؽ 

 الغش 

 :  ُِٓالمادة 
ى مف أرباب الكظػائؼ العمكميػة كغيػرىـ بطريػؽ الغػش فػى اضػرار كؿ مف سع

المزايدات المتعمقة بالحككمة يعاقب فضال عف عزلو بػالحبس  أك تعطيؿ سيكلة
الزامو بأف يدفع لمحككمة بدؿ الخسػائر التػى نشػأت  مدة ال تزيد عمى سنتيف مع

 . عف فعمو المذككر
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 الفساد فى مصرآليات الرقابة الرسمية المتعمقة بمكافحة 
تتعااادد األجيااازة الرقابياااة الرسااامية الخاصاااة بمكافحاااة الفسااااد فاااي مصااار، وتتناااوع أدوارىاااا وتتبااااين 

 اختصاصاتيا وصالحياتيا، وذلك عمى النحو التالي ذكره: 
 الجية التابع ليا الجياز الرقابى

 رئاسة الجميكرية الجياز المركزي لممحاسبات  -1

 رئاسة مجمس الكزراء واالدارةالجياز المركزى لمتنظيم  -2
 رئاسة مجمس الكزراء ىيئة الرقابة اإلدارية  -3

 كزارة العدؿ ) تبعية إدارية ( ىيئة النيابة اإلدارية  -4

 كزارة العدؿ  وحدة مكافحة غسل األموال -5

 كزارة العدؿ  إدارة الكسب غير المشروع -6

 الداخميةكزارة  اإلدارة العامة لمكافحة جرائم األموال العامة -7

 كزارة المالية الييئة العامة لمخدمات الحكومية -8

 كزارة التجارة كالصناعة  جياز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية  -9

 كزارة التجارة كالصناعة  جياز حماية المستيمك -10

 زئاسة الكزراء ىيئة الرقابة المالية الموحدة -11

 كزارة الكيرباء المستيمكجياز تنظيم مرفق الكيرباء وحماية  -12

آليات وزارة الصحة )الرقابة الصحية ا المواصفات  -13
 كزارة الصحة القياسية(.

آليااات وزارة االسااتثمار )الرقابااة عمااى التااأمين ا ىيئااة  -14
 كزارة االستثمار سوق المال ا ىيئة االستثمار(.

وزارة التجارة والصناعة )الرقابة الصناعية ا الغش  -ُٓ
 المواصفات القياسية(.التجاري ا 

 كزارة التجارة

كعمػػي الػػرغـ مػػف زيػػادة أعػػداد المؤسسػػات كاألجيػػزة كالييئػػات كاإلدارات الحككميػػة العاممػػة فػػي مجػػاؿ 
( جيػازا رقابيػا  فػإف كاقػع الحػاؿ ّٔمكافحة الفساد في مصر  حتػى إف الػبعض قػدرىا بمػا يزيػد عمػي)

كشػػؼ يشػير إلػػي المحدكديػة النسػػبية فػي أدائيػػا لػدكرىا المطمػػكب  كمػػف ثػـ عجزىػػا إلػي حػػد كبيػر عػػف 
الفسػػاد كمحاربتػػػو  حيػػث مػػػازاؿ ىػػذا الكػػػابكس  يرمػػي بظاللػػػو الكثيفػػة كالكئيبػػػة عمػػي الكثيػػػر جػػدا مػػػف 
منػػػاحي الحيػػػاة فػػػي مصػػػر  األمػػػػر الػػػذم قػػػد يجػػػد تفسػػػيره فػػػػي تضػػػارب اختصاصػػػات تمػػػؾ األجيػػػػزة 
كتػػداخميا  كعػػدـ قيػػاـ التنسػػػيؽ الكاجػػب مػػع الجيػػػات االخػػرم كثيقػػة الصػػػمة بنشػػاطيا  باإلضػػافة إلػػػي 

اف اإلرادة كاليمػػة السياسػػيتيف الالزمتػػيف لمكافحػػة الفسػػاد بشػػكؿ جػػدم  كقػػد أفػػاد بػػذلؾ رئػػيس ىيئػػة فقػػد
الرقابة اإلدارية فػي حػكاره الشػامؿ بػاألىراـ الػذم ذكػر فيػو أف الرقابػة اإلداريػة جمعػت معمكمػات كأدلػة 
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 1950لسنة  150قانون اإلجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم •
 .وتعديالته

 .وتعديالته 1937لسنة  58قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم •

 2002لسنة  80قانون مكافحة غسل األموال الصادر بالقانون رقم •

 القوانين الجنائية 

بتنظيم الرقابة على األسواق واألدوات  2009لسنة  10القانون رقم •
المالية غيرر المصررفية و والرأى ئنشرق بمقتضراة هيئرة الرقابرة الماليرة 

 الموحدة 

 .المنظم لعمل جهاز حماية المستهلك 2006لسنة  67القانون رقم •

المنظم لعمل جهاز تنظيم المنافسة ومنر   2005لسنة  3القانون رقم •
 الممارسات االحتكارية 

 .المنظم لعمل البنك المركزى 2004لسنو  64القانون رقم •

المررنظم لعمررل وحرردة غسررل األمرروال  2002لسررنة  80القررانون رقررم •
 .بوزارة العدل

 .المنظم لعمل جهاز تنظيم االتصاالت 1998لسنة  19القانون رقم •

لسررنة  157والمعرردل بالقررانون رقررم  1988لسررنة  144القررانون رقررم •
 .المنظم لعمل الجهاز المركزى للمحاسبات  1998

 .المنظم لعمل المراقب المالى  1973لسنة  53القانون رقم •

 .بشأن السلطة القضائية وتعديالته 2972لسنة  46القانون رقم •

 .المنظم لمجلس الدولة وتعديالته 1972لسنة  47القانون رقم •

الخرراب بتنظرريم عمررل  1971لسررنة  557القرررار الجمهررورى رقررم •
 .الهيئة العامة للخدمات الحكومية 

المرررنظم لعمرررل جهررراز المخرررابرات  1971لسرررنة  100القرررانون رقرررم •
 العامة 

 1969لسنة  71المعدل بالقانون رقم  1964لسنة  54القانون رقم •
 .المنظم لعمل هيئة الرقابة اإلدارية 

باصدار قانون هيئة الشرطة والمنظم  1964لسنة  118القانون رقم •
 .لعمل اإلدارة العامة لمكافحة جرائم األموال العامة 

باعررررادة تنظرررريم النيابررررة االداريررررة  1958لسررررنة  117القررررانون رقررررم •
 .والمحاكم التأديبية 

 

 

القوانين الحاكمة لعمل 
 األجهزة الرقابية 

 .1998لسنة  89قانون المناقضات والمزايدات الصادر بالقانون رقم •

 .1991لسنة  5قانون الوظائف العامة القيادية الصادر بالقانون رقم •

 1978لسنة  47قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم •
 وتعديالته

 القوانٌن اإلدارٌة 

منيػػا  ( قضػػية فسػػاد  لكػػف جيػػاز الكسػػب غيػػر المشػػركع لػػـ يتصػػرؼ إال فػػي ثػػالث قضػػايآِٔلنحػػك)
 فقط  

 أىم القوانين المعنية بمكافحة الفساد اإلدارى 
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  أف يقـك اإلعالـ بمتابعة تنفيذ خطة العمؿ ك إعالـ المكاطنيف بالتطكرات . -

  
 الشفافٌة وحرٌة تداول

 المعلومات 
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الونوح في التصرف بكل •
 الشفافية ..ما يتعمق بالشأن العام

 
 

 الشفافية
دارة  المؤسسػػة  عمػػى جميػػع المسػػتكيات  بنشػػر كتعمػػيـ  تعػػرلؼ الشػػفافية فػػي المؤسسػػات بػػالتزاـ قيػػادة كا 

أك اإلفصػاح عػف  المعمكمػػات المطمكبػة لمجميػكر حػػكؿ مجمػؿ األمػكر التػػي تخػص جميػع اإلجػػراءات 
كالقرارات كالخدمات  كمجمؿ األعماؿ التػي تقػدـ مػف المؤسسػة  كتكفيرىػا بشػكؿ دكرم دكف طمػب  أك 

  حكؿ األشخاص المسئكليف في المؤسسة. أثناء الطمب  مف أم شخص أك ميتـ  ككذلؾ معمكمات
تكمف أىمية تطبيؽ حؽ حصكؿ المكاطنيف عمى المعمكمات مف اإلدارات المختمفػة فػي المؤسسػة  فػي 
جعػػؿ اإلدارم يقػػـك بميامػػو كىػػك تحػػت أعػػيف المجتمػػع  مػػا يسػػاىـ فػػي الحػػد مػػف الفسػػاد كمػػف تجػػاكز 

 كالمالية.األنظمة كالمعايير في الخدمات كاإلجراءات اإلدارية 
تحقيؽ النجاعػة فػي تطبيػؽ األنظمػة كاإلجػراءات الماليػة يتطمػب كجػكد تشػريعات كثقافػة تضػمف حريػة 
تػػدفؽ المعمكمػػات كالكصػػكؿ إلييػػا  كفػػي حػػاؿ لػػـز عػػدـ اإلفصػػاح عػػف نػػكع مػػف المعمكمػػات لحساسػػيتيا 

أف األصػؿ ىػػك  بقضػايا الدكلػة العامػة  يتطمػب  حينئػذو  تحديػدىا كشػمميا فػي قػرارات ىيئػات عميػا  أم
 تعميـ المعمكمات العامة  كاالستثناء ىك حجبيا.

  

 الشفافٌة
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الحكم 
 السلٌم

 المحاسبة

 الشفافٌة

حسن 
 االستجابة

 المساواة

 الفعالٌة

حكم 
 القانون

 المشاركة

 التوافق

 

 

 

 كاالتصػاؿ المػكاطنيف إعػالـ يجػرم خالليػا مػف كالتػي القػرارات  تمػؾ كتنفيػذ القػرار لصنع العامة العمميات مف
دارة ليـ  كاالستجابة بيـ  الكبرل لممبادئ كفقان  كذلؾ اإلنساف  حقكؽ حماية كضماف العامة  المكارد كمراقبة كا 

كػـ المشاركة  :التالية  كاسػتيعاب كاإلنصػاؼ  كالتراضػي  التكافػؽ كتعزيػز كاالسػتجابة  كالشػفافية  القػانكف  كحي
 سبيؿ عمى ىذه المبادئ  كتؤكد .كالكفاءة كالفاعمية  لممحاسبة  كالقابمية كالجماعات  األطراؼ كافة )إشراؾ(

 بمػا( المػكاطنيف كػؿ كأصػكات رؤل الحسباف في تيؤخذ أف عمى األدنى  حده إلى الفساد تقميص عمى المثاؿ 
سػتراتيجية“ .كالقػرارات السياسػات صػنع عند )كالميمشيف كالفقراء األقميات ؾذل في  تعتبػر ”الفعالػة المكاطنػة كا 

 الحكػـ ترجمػة تعتبػر الػراىف كالعربي المصرم السياؽ ففي ذلؾ  كمع .الديمقراطي لمحكـ مرادفان  الرشيد الحكـ
 .فقط السياسية كالمشاركة السياسي بالتمثيؿ لمغاية ضيقان  ارتباطان  مرتبطة ”الديمقراطي“

 

 

  

هو الحكم الذي تقوم به قٌادات سٌاسٌة منتخبة، وكوادر إدارٌة 

ملتزمة بتطوٌر موارد المجتمع، وبتقدم المواطنٌن وبتحسٌن نوعٌة 

 هم.حٌاتهم ورفاهٌتهم، وذلك برضاهم، وعبر مشاركتهم، ودعم

 مفيوم الحكم الصالن 

 

 معايير الحكم الصالن
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 :مصر في المعمومات ومشكمة الشفافية

 عدموت مف صحتيا كمدل الرسمية البيانات كمصداقية مصر في الشفافية حكؿ التساؤؿ يصبح ىنا
 لتشػمؿ بنطاقيػا كاتسػعت بػؿ البيانػات ىػذه فػي كالمسػتمر الػدائـ التشػكؾ مػع المسػألة ىػذه أىميػة زادت كقػد

 أك الختاميػة الحسػابات بيانػات مثػؿ جػدؿ أك شػؾ أم تحتمػؿ ال أنيػا نعتقػد التػي البيانػات فػي حتػى التشػكيؾ
 فػي كالمسػتمر الػدائـ التشػكيؾ أف إذ الخطػكرة مكمػف كىنػا .المركػزم البنػؾ يصػدرىا التػي النقديػة البيانػات
 أف يمكػف اقتصػادية مؤشػرات أيػة في اليقيف كانعداـ الثقة عدـ مف جكا يخمؽ الرسمية كغير الرسمية البيانات
 معينة اقتصادية لظاىرة عممية دراسة إجراء أك معيف انتاجى لمشركع الجدكل دراسة عند األفراد عمييا يعتمد
حصػاءات بيانات إلى تحتاج التي األمكر مف غيرىا أك  منػاخ إفسػاد إلػى النيايػة فػي يػؤدل مػا كىػك دقيقػة  كا 

 عمػى كاضػحة كغيػر ضػبابية األمػكر أف طالمػا االسػتثمار عمػى اإلقػداـ فػي الجػاد المسػتثمر كابتعػاد االستثمار
 البمبػة تشػيع التػي األمػكر مػف كغيرىمػا المشػركعة غيػر كالمضػاربات العشػكائية االسػتثمارات كتػزداد اإلطػالؽ 
 .األسكاؽ في الفساد ثـ كمف كالفكضى

ذا  كالبيانػات األرقػاـ أف أكليػا المسػألة ليػذه تفسػيرات ثالثػة ىنػاؾ أف نمحػظ سػكؼ قمػيال النظػر أمعنػا مػا كا 
ػا  مغمكطػة أسػس عمػى مبنيػة ألنيا اإلطالؽ عمى صحيحة غير المنشكرة  الحقػائؽ اسػتجالء تسػتيدؼ كال تمامن
 بػالكاقع ليػا عالقػة كال معينػة ألغػراض تسػتخدـ سياسػية بيانػات إنيػا أم الصػكرة تجميػؿ تحػاكؿ مػا بقػدر

  .المعاش االقتصادم
 

 الرسػمية البيانػات عمػى التحميػؿ ىػذا صػح إذا أنػو منيػا أسػباب  لعػدة اإلطػالؽ عمى صحيح غير القكؿ كىذا
 إلػى باإلضػافة .طفيفػة تغييػرات مػع االتجػاه نفػس في تسير ككميا الدكلية أك الرسمية غير البيانات عف فماذا
 العديد ىناؾ أف بؿ .سريعا اكتشافيا يسيؿ معينة حدكد في إال فييا المعب اليمكف الرسمية البيانات فإف ذلؾ
 مثػؿ النقديػة السياسػة  بيانػات تحديػدا بػذلؾ كنقصػد األحػكاؿ مػف حػاؿ بػأم تغييرىا يصعب التي البيانات مف

 .إلخ ....بالبنكؾ كالكدائع النقدم المعركض
  

 البيانػات تنشػره كمػا األكضػاع كطػأة مػف األفػراد بػو يشػعر مػا بػيف الصػارخ التنػاقض ليػذا الثػاني التفسػير أمػا
 حػدة زيػادة إلػى باألسػاس ترجػع األزمػة أف ىػذه النظػر كجيػة أصػحاب كيػرل المسػتيمكيف  بتطمعػات يتعمػؽ

 الجػارؼ  اإلعالمػي الػزخـ ضػغط تحػت كالكماليػة االسػتيالكية السػمع مػف المزيػد شػراء إلػى األفػراد تطمعػات
 أدم الػذم األمػر .ليػـ الشػرائية المقػدرة مػع يتناسػب ال كالػذم االسػتيالؾ مػف المزيػد إلػى يػدفع الػذم األمػر
 .األخرل المعمرة كاألجيزة السيارات عمى الحالة ىذه كتنطبؽ باألزمة شديد لشعكر
 الكسػطى الطبقػة مػف معينػة شػرائح عمػى ينطبػؽ قػد كأنػو خاصػة كثيػرنا  الصػكاب يجانبػو ال أيضػا القػكؿ كىػذا
 .العميا ككذلؾ الدنيا خاصة األخرل كالطبقات الشرائح عمى األحكاؿ مف حاؿ بأم ينطبؽ ال كلكنو
 أك السػائدة األكضػاع عػف الحقيقيػة المؤشػرات غيػاب فػي يكمػف المسػألة ليػذه األسمـ التفسير أف نرل ىنا مف
 لخاصػةا اإلحصػاءات ذلػؾ كمثػاؿ كاممة الصكرة شرح عمى قادرة غير يجعميا مما كثيرا ناقصة بيانات تقديـ
 التي الكمية بالحسباف األخذ دكف يكفي ال اإلنتاج رقـ ذكر بمجرد فاالكتفاء معينة  سمعة مف المحمى بالناتج

 الحديث أيضا يمكف بؿ .إلخ ...البالد خارج إلى صدر الذم كالحجـ منيا الراكد كالمخزكف بالفعؿ استخدمت
 ىػذا كينطبػؽ .العػائمي أك الزراعػي أك الصػناعي لالسػتيالؾ كاف سكاء االستيالؾ ليذا القطاعي التقسيـ عف
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 كمػا األسػكاؽ فػي يطػرح أف يمكػف النقدم فالمعركض السمعية البيانات مثؿ النقدية البيانات عمى أيضا القكؿ
 إلػى يػؤدل ناقصػة المعمكمػة تقػديـ فػإف كىكػذا .النقػدم التػداكؿ حمقػة مػف كيخػرج لالكتنػاز يػذىب أف يمكػف
 ىػي فالثانيػة كالمؤشػرات  البيانػات بػيف التفرقػة ينبغػي كىنػا .الصػحيح المكقػؼ كفيػـ تقيػيـ فػي عديػدة مشػاكؿ
 األفػراد الجتيػادات تخضػع فيػي كبالتػالي المتاحػة البيانػات مػف انطالقػا كعمميػا بتركيبيػا الباحػث يقػـك التػي

 يعتمػد المؤشػر اختيػار فػإف آخػر كبمعنػى .المجػاؿ ىػذا فػي المعركفػة األدكات مػف كغيرىػا الحسػاب كطػرؽ
 .الدراسة مكضع لممشكمة كرؤيتو الباحث مكقؼ عمى كبيرة بدرجة
 غيػر أيضػا فيػذا شػائبة يشػكبيا كال تمامػا سػميمة الحاليػة الرسػمية البيانػات أف سػبؽ ممػا يفيػـ أف ينبغػي كال

 التطػكرات مػع تتكاكػب لكػي كدراسػة مراجعػة إلػى حاجػة فػي المؤشػرات مػف العديػد ىنػاؾ أف إذ صػحيح 
 ينبغػي التػي المؤشػرات مػف كغيػره لألسػعار القياسػي الػرقـ مثػؿ االقتصػادية السػاحة عمػى الجاريػة كالتغييػرات

صالحيا تنقيتيا عمى العمؿ   .المعاش االقتصادم الكاقع عف التعبير عمى قدرة أكثر يجعميا بما كا 
 العام الشأن إدارة في الشفافية عدم
 العػاـ بالشػأف المتعمقػة المعمكمػات إتاحػة ىػك الحديثػة الديمقراطيػة النظـ جميع في األصؿ أف مف الرغـ عمى

 المعػايير كىػي معقػكؿ  زمػف كفػي مػنخفض  مػادم كبمقابػؿ بسػيطة  بػإجراءات عمييػا يحصػمكف لممػكاطنيف
 الكصػكؿ فػي الحػؽ إلػى ينظػر حيػث المعمكمػات  بإتاحػة يتعمػؽ فيمػا الدكليػة االتفاقيػات بيػا أتت التي الثالثة
 أف حيػث العكػس  ىػك مصػر فػي الكضػع أف إال األساسػية  اإلنسػاف حقػكؽ مػف أنػو عمػى المعمكمػات إلػى

 إتاحتيا  ىك كاالستثناء المعمكمات إتاحة عدـ ىك األصؿ
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 حرية تداول المعمومات
في الػنص عمػى قػدرة األفػراد  -الذم تتأسس عميو قكانيف حرية المعمكمات  -يتمثؿ المفيـك الرئيسي  

بالمكاد التي تحتفظ بيػا السػمطات العامػة كغيرىػا مػف الييئػات الحككميػة   سػكاء تمثمػت عمى المطالبة 
في سػجالت أك كثػائؽ أك معمكمػات . كعمكمػان فينػاؾ اختالفػات فػي تعريػؼ نػكع المػادة الكثائقيػة التػي 
يمكف الكصكؿ إلييا   كقد أدت في الكثير مف األحياف إلى ثغرات في دعػـ القػدرة عمػى الكصػكؿ إلػى 

 لمعمكمات   ال سيما مع استبداؿ أنظمة حفظ الممفات الكرقية بأجيزة الكمبيكتر.ا
كعػػادة مػػا يكػػكف الحػػؽ فػػي الحصػػكؿ عمػػى المعمكمػػات متاحػػان لممػػكاطنيف   كقػػد يتػػاح أيضػػان لممقيمػػيف 
الػدائميف فػػي الدكلػة   ككػػذلؾ الشػركات دكنمػػا الحاجػة إلػػى إظيػار مصػػمحة قانكنيػة . كفػػي أغمػػب دكؿ 

طبػػػؽ قػػػكانيف تػػػداكؿ المعمكمػػػات عػػػادة عمػػى كافػػػة الييئػػػات الحككميػػػة تقريبػػػان . كيتضػػػمف ذلػػػؾ العػػالـ تن
الييئػػات المحميػػػة كاإلقميميػػػة   تبعػػػان لنػػػكع الحككمػػػة . كفػػي بعػػػض الػػػدكؿ تسػػػتثنى المحػػػاكـ   كالييئػػػات 
التشػػريعية كأجيػػزة األمػػف كاالسػػتخبارات مػػف إمكانيػػة الكصػػكؿ إلػػى مػػا تختزنػػو مػػف معمكمػػات . كىنػػاؾ 
اتجػػاه نحػػك تكسػػيع قػػكانيف حريػػة الكصػػكؿ إلػػى المعمكمػػات فػػي الػػدكؿ المختمفػػة لتشػػمؿ الييئػػات غيػػر 
الحككميػػػة   كالشػػػركات كالمنظمػػػات غيػػػر الحككميػػػة التػػػي تتمقػػػى األمػػػكاؿ الحككميػػػة مػػػف أجػػػؿ تنفيػػػذ 

 المشركعات العامة.
 

مما ال شؾ فيػو  أف حريػة تػداكؿ المعمكمػات تعتبػر ركنػا أساسػيا مػف أركػاف حريػة الػرأم كالتعبيػر  بػؿ 
أنو يعتبر حقا أساسيا مف حقكؽ اإلنساف  كقد عبرت الجمعية العامػة لألمػـ المتحػدة عػف ىػذا المعنػي 

داكؿ عمػػػى أف: "الحػػػؽ فػػػي تػػػ ُ/ٗٓ  عنػػػدما أكػػػدت فػػػي  قرارىػػػا رقػػػـ ُْٔٗفػػػي دكرتيػػػا األكلػػػى عػػػاـ 
المعمكمػػػات يعػػػد مػػػف الحقػػػكؽ األساسػػػية لإلنسػػػاف  كىػػػك المحػػػؾ لكػػػؿ الحريػػػات التػػػي تكرسػػػيا األمػػػـ 

 المتحدة". 

التػي اعتمػدتيا األمػـ المتحػدة  عالجػت الحػؽ فػي تػداكؿ المعمكمػات  اإلعالنات والمواثيق الدوليةكفي 
مػف  ُٗتضػمنتو المػادة  باعتباره جزء رئيسي مف أحد الحقكؽ األساسية  كىك حؽ حرية التعبير الػذم

اإلعػػالف العػػالمي لحقػػكؽ اإلنسػػاف  بقكليػػا :"لكػػؿ شػػخص حػػؽ التمتػػع بحريػػة الػػرأم كالتعبيػػر  كيشػػمؿ 
ىػػذا الحػػؽ حريتػػو فػػي اعتنػػاؽ اآلراء دكف مضػػايقة. كفػػي التمػػاس األنبػػاء كاألفكػػار كتمقييػػا كنقميػػا إلػػى 

مػػف العيػػد    ِ/ُٗلػػذم أكػػدت عميػػو اآلخػػريف بأيػػة كسػػيمة كدكنمػػا اعتبػػار لمحػػدكد". كىػػك نفػػس المعنػػى ا
 الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية

 حرية تداول المعمومات
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كقد استقرت األدبيػات الدكليػة الخاصػة بػالحؽ فػي تػداكؿ المعمكمػات عمػى الػربط بػيف ىػذا الحػؽ كبػيف 
الحػػؽ فػػي الحصػػكؿ عمػػى المعمكمػػات التػػي تكػػكف بحػػكزة السػػمطات العامػػة. فعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ  أكػػد 

-أف: ُٖٗٗحػػدة المعنػي بحريػػة الػػرأم كالتعبيػػر  فػي التقريػػر السػػنكم لعػػاـ المقػرر الخػػاص لألمػػـ المت
ذاعتيػػا يفػػرض التزامػػا إيجابيػػا عمػػى الػػدكؿ بػػأف تضػػمف القػػدرة  "الحػػؽ فػػي اسػػتقاء المعمكمػػات كتمقييػػا كا 
عمػػى الكصػػكؿ إلػػى المعمكمػػات  خاصػػة تمػػؾ التػػي تكػػكف محفكظػػة لػػدل الحككمػػة بػػأم نػػكع مػػف أنػػكاع 

 (.ّف نظـ االسترجاع")التخزيف أك أم نظاـ م

  ذكػػر اإلعػػالف المشػػترؾ الصػػادر عػػف اجتمػػاع الممثمػػكف األساسػػيكف الثالثػػة ُٗٗٗنػػكفمبر  ِٔكفػػي 
كمػػف المفيػػـك ضػػمنا فيمػػا يخػػص حريػػة التعبيػػر حػػؽ الجميػػكر فػػي الحصػػكؿ ( أنػػو: "ْلحريػػة التعبيػػر)

لػػػؾ تضػػػعؼ الحقيقػػػة عمػػػى المعمكمػػػات بحريػػػة كمعرفػػػة مػػػا تفعمػػػو الحككمػػػة نيابػػػة عػػػنيـ  إذ أنػػػو دكف ذ
". فطبقػػا لمفيػػػـ السػػابؽ يعػػػد الحػػؽ فػػػي الحصػػكؿ عمػػػى كتصػػبح مشػػػاركة الشػػعب فػػػي الحككمػػة جزئيػػػة

المعمكمػػات الرسػػمية  أحػػد أسػػس الديمقراطيػػة التمثيميػػة. ففػػي نظػػاـ الحكػػـ الػػذم يعتمػػد عمػػى التمثيػػؿ  
لقػػػرارات فػػػي يجػػػب أف يسػػػتجيب مػػػف يمثػػػؿ الشػػػعب لمػػػف ائتمنػػػكه عمػػػى تمثػػػيميـ كأعطػػػكه سػػػمطة اتخػػػاذ ا

األمػػػكر العامػػػة. كيصػػػبح لمفػػػرد الػػػذم فػػػكض ممثمػػػو بالقيػػػاـ بػػػإدارة األمػػػكر العامػػػة الحػػػؽ فػػػي تػػػداكؿ 
 المعمكمات. كىي المعمكمات التي تستخدميا الحككمة كتنتجيا باستخداـ أمكاؿ دافعي الضرائب.

ضػماف حريػة  عمػى أف  َََِكما أكد اإلعالف األمريكي لمبادئ حرية التعبير  الصادر في أكتكبر 
المعمكمػػػات التػػػي بحػػػكزة الدكلػػػة سػػػكؼ يضػػػمف بصػػػكرة أكبػػػر الشػػػفافية القػػػدرة عمػػػى محاسػػػبة األنشػػػطة 

:" الحػػػؽ فػػػي الحصػػػكؿ عمػػػى الحككميػػة كتقكيػػػة المؤسسػػػات الديمقراطيػػػة. كيبػػػيف اإلعػػػالف بكضػػكح أنػػػو
مارسػػة المعمكمػػات التػػي بحػػكزة الدكلػػة ىػػك حػػؽ أساسػػي لكػػؿ فػػرد. كعمػػى الدكلػػة التزامػػات لضػػماف الم

الكاممة ليذا الحؽ. كيتيح ىذا المبدأ فرض قيكد استثنائية يككف منصػكص عمييػا فػي قػانكف فػي حالػة 
 ".  كجكد خطر حقيقي داىـ ييدد األمف القكمي لممجتمعات الديمقراطية

عػػف اجتمػػاع لخبػػػراء  ُٗٗٗككػػذلؾ تضػػمنت كثيقػػة لنػػدف حػػكؿ "حريػػة التعبيػػػر" الصػػادرة فػػي مػػارس 
يجب ضػماف حريػػة حا حػكؿ الحػؽ فػي تػػداكؿ المعمكمػات  إذ أكػدت عمػى أنػو:"الككمنكلػث  نصػا صػري

تػػػػداكؿ المعمكمػػػػات بكصػػػػفيا حػػػػؽ قػػػػانكني قابػػػػؿ لمتطبيػػػػؽ يتػػػػيح لكػػػػؿ فػػػػرد أف يحصػػػػؿ عمػػػػى سػػػػجالت 
كمعمكمػػػات تكػػػكف فػػػي حػػػكزة السػػػمطات التنفيذيػػػة كالتشػػػريعية كالقضػػػائية لمدكلػػػة  أك مؤسسػػػة مممككػػػة 

 "نفيذ مياـ حككميةلمحككمة أك أية جية أخرل تقـك بت

كما أعربت المحكمة األكربية لحقكؽ اإلنساف عف رأم مفاده أف حريػة التعبيػر تنطبػؽ لػيس فقػط عمػى 
المعمكمػػات كاألفكػػار التػػي يجػػرل تمقييػػا بصػػكرة إيجابيػػة أك التػػي تعتبػػر غيػػر مؤذيػػة أك مسػػألة ال تثيػػر 

                                                           
 . 14، الفقرة 1119يناير  29يف  E/CN/41119/44(تقرير ادلقرر اخلاص لألمم ادلتحدة، تعزيز ومحاية احلق يف التعبري، وثيقة األمم ادلتحدة 3
"منظمةة الواليةات  OASحلرية اإلعالم، وادلمثل اخلاص للجنة  OSCE( وىم : ادلقرر اخلاص لألمم ادلتحدة ادلعين حبرية الرأي والتعبري، وممثل ىيئة  4

 األمريكية حلرية التعبري"،
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تصػػػيب أك تػػػزعج الدكلػػػة أك أم اىتمػػػاـ أحػػػد  كلكػػػف أيضػػػا عمػػػى المعمكمػػػات كاألفكػػػار التػػػي تجػػػرل أك 
قطاع مف قطاعات السكاف"  كذكرت المحكمة أف ىذه ىي مقتضيات التعددية كالتسامح كسػعة األفػؽ 
التػػػي بػػػدكنيا ال يمكػػػف أف يكجػػػد مجتمػػػع ديمقراطػػػي. ككػػػذلؾ قػػػاـ البرلمػػػاف األكركبػػػي كالمجمػػػس بػػػإقرار 

. كتػػذكر ََُِكذلػػؾ فػػي مػػايك  قكاعػػد الحصػػكؿ عمػػى الكثػػائؽ الخاصػػة بالبرلمػػاف األكركبػػي كالمجمػػس
التفتح يتػيح لممػكاطنيف المشػاركة بصػكرة أكبػر فػي الديباجة أىمية الحػؽ فػي تػداكؿ المعمكمػات بقكليػا:"

عمميػػات صػػػنع القػػػرار كيضػػػمف تمتػػػع اإلدارة بقػػػدر أكبػػػر مػػف الشػػػرعية كمػػػا أنيػػػا تصػػػبح أكثػػػر فاعميػػػة 
فػتح فػػي تقكيػة مبػػادئ الديمقراطيػة كاحتػػراـ كمسػئكلة أمػاـ المػػكاطنيف فػي النظػػاـ الػديمقراطي. كيسػػيـ الت

 الحقكؽ األساسية

 مفيوم الحق في حرية المعمومات: 
في ضكء ما سبؽ  يمكف القكؿ أف مفيـك الحؽ في حرية المعمكمػات  يشػير باألسػاس إلػى حػؽ الفػرد 
 في الحصكؿ عمى المعمكمات التي تككف بحكزة السمطات العامة في أم دكلػة. كىػذا الحػؽ ذك طبيعػة

التػػي تفػػرض عمػػى السػػمطات العامػػة  الساامبية""مزدكجػػة  فيػػك فػػي جػػزء منػػو يعتبػػر مػػف طائفػػة الحقػػكؽ 
لألنبػػاء  االمتنػػاع عػػف اتخػػاذ أيػػة إجػػراءات تشػػريعية أك إداريػػة أك غيرىػػا لمحيمكلػػة دكف التػػدفؽ الحػػر

تػػدفؽ كالمعمكمػػات سػػكاء مػػف الخػػارج أك فػػي الػػداخؿ. كمػػف ثػػـ يمتنػػع عمػػى الدكلػػة كضػػع العكائػػؽ ضػػد 
المعمكمات مف الخارج  أك أف تحتكر المعمكمات التي بحكزتيا كتمنع نشرىا إال في حالػة كجػكد سػبب 

 قكم يتعمؽ بالمصمحة العامة مثؿ األمف القكمي.

لمحػػػؽ فػػػي الحصػػػكؿ عمػػػى المعمكمػػػات  فينصػػػرؼ إلػػػى التػػػزاـ الدكلػػػة بنشػػػر  "اإليجاااابي"أمػػػا المعنػػػى 
حة العامة عمى أكسع نطػاؽ. كذلػؾ مػف أجػؿ ضػماف الشػفافية المعمكمات الرئيسية التي تتعمؽ بالمصم

 كالرقابة عمى أداء السمطات العامة كمحاسبتيا عند االنحراؼ.

 التنظيم التشريعى لحرية تداول المعمومات فى مصر

تعتبػػػر حريػػػة الصػػػحافة أقػػػكل صػػػكر حريػػػة الػػػرأم كالتعبيػػػر كأكثرىػػػا أىميػػػة  كلػػػذلؾ لػػػـ يكػػػف غريبػػػا أف 
ر كالتشريعات الكطنية عمى تأكيد ىذه الحرية  بصرؼ النظر عػف نكعيػة النظػاـ تحرص أغمب الدساتي

الحاكـ فييا كمدل ديمقراطيتو. كلكف بانتقاؿ الدكؿ إلى عصر المكاثيؽ الدكليػة الكبػرل  غػدا المجتمػع 
الػػػػدكلي ينظػػػػر إلػػػػى مػػػػدل التمتػػػػع بممارسػػػػة ىػػػػذا الحػػػػؽ كعالمػػػػة رئيسػػػػية مػػػػف عالمػػػػات الديمقراطيػػػػة 

 سياسي كاالجتماعي في أم دكلة . كاالستقرار ال

فال شؾ أف الصحافة الحرة كالمستقمة تعتبر دعامة رئيسية لمدكؿ ذات النظاـ الديمقراطي  ألنيػا تػكفر 
محفػػال سياسػػيا لمنقػػاش كتبػػادؿ األفكػػار كالمعمكمػػات كاآلراء بمػػا يسػػاىـ فػػي تكػػكيف كتكجيػػو الػػرأم العػػاـ 

ما تمعػب الصػحافة دكرا اجتماعيػا بػالغ األىميػة مػف خػالؿ كالتأثير فييا   فضال عػف تكعيتػو كتثقيفػو.ك
إعػػالـ الجميػػكر بػػاألمكر التػػي تيمػػو سػػكاء كانػػت داخميػػة أك خارجيػػة   األمػػر الػػذم يػػؤدم فػػي النيايػػة 
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إلػػى إقامػػة "كحػػدة معنكيػػة" بػػيف أفػػراد المجتمػػع كتكػػكيف رأم عػػاـ مسػػتنير قػػادر عمػػى مراقبػػة الحككمػػة 
مػػػاء االجتمػػػاع كيػػػؼ يمكػػػف لمصػػػحافة الحػػػرة أف تسػػػيـ فػػػي تحقيػػػؽ كالحػػػد مػػػف اسػػػتبدادىا.كما بػػػيف عم

يجػػاد الحػػافز لمنيػػكض بالعمػػؿ كضػػماف إنجػػاز الخػػدمات العامػػة بسػػرعة  درجػػات أعمػػى مػػف اإلنتاجيػػة كا 
نصاؼ  كذلؾ إذا ما أحسنت القياـ بدكرىا في كشؼ الفساد كالتعرؼ عمى المشكالت   كا 

 الحقيقية التي تواجو المجتمع .

كال تتحقػػؽ حريػػة الصػػحافة فػػي الكاقػػع إال بصػػكف احتياجاتيػػا المؤسسػػية   فيجػػب السػػماح بحريػػة تػػدفؽ 
األخبػػػار كالمعمكمػػػات داخػػػؿ الحػػػدكد الكطنيػػػة كعبػػػر تمػػػؾ الحػػػدكد   كمػػػا يجػػػب أف يشػػػعر الصػػػحفيكف 

ة   كمػا باألمف في أعماليـ فال يجكز متابعتيـ جنائيا بسبب آرائيـ أك تعميقاتيـ أك تحقيقػاتيـ الصػحفي
مػف العيػد  ُ/ُٗأف نشر رأم أك معمكمة ما مع إغفاؿ ىكيػة ناشػرىا مػف األمػكر التػي تحمييػا المػادة 

عمػى الصػحافة إلػى غيرىػا مػف كسػائؿ الػرأم كالفكػر    ُٗالدكلي . كتمتد الحماية التي تسدليا المادة 
لتشػػمؿ حريػػة امػػتالؾ  مػػف أمثمػػة اإلذاعػػة كالتمفزيػػكف كالكتػػب كالػػدكريات .. كمػػا تمتػػد حريػػة الصػػحافة

كاسػػػتخداـ كػػػؿ الكسػػػائؿ كاألدكات الالزمػػػة إلصػػػدار الصػػػحؼ كغيرىػػػا مػػػف كسػػػائؿ التعبيػػػر عػػػف الػػػرأم 
 كالفكر. 

كقد نص الدستكر المصػرم عمػى حريػة الػرأم 
كالتعبيػػػر   ككػػػذا عمػػػى حريػػػة الصػػػحافة  فقػػػد 

مف الدستكر عمى أف:"حريػة  ْٕنصت المادة 
التعبيػر  الرأم مكفكلػة  كلكػؿ إنسػاف الحػؽ فػي

عف رأيو كنشره بػالقكؿ أك الكتابػة أك التصػكير 
أك غير ذلػؾ فػي حػدكد القػانكف  كالنقػد الػذاني 
كالنقػػد البنػػاء ضػػماف لسػػالمة البنػػاء الػػكطني" . 

مػف الدسػتكر حػيف أكػد أف  ْٖكما خص الدستكر المصرم  حرية الصحافة بمادة مستقمة ىي المػادة 
األعػالـ مكفكلػة كالرقابػة عمػى الصػحؼ محظػكرة كانػذرىا أك  حرية الصحافة كالطباعة كالنشر ككسػائؿ

كقفيا أك إلغاؤىا بالطريؽ اإلدارم محظػكر كيجػكز اسػتثناء فػي حالػة الطػكارئ أك فػي زمػف الحػرب أف 
يفػرض عمػى الصػحؼ كالمطبكعػات ككسػائؿ األعػالـ رقابػة محػدكدة فػي األمػكر التػي تتصػؿ بالسػػمطة 

 كمو كفقا لمقانكف.  العامة أك أغراض األمف القكمي كذلؾ

بشأف تنظيـ الصحافة عمى أف يؤكد في مادتػو الثامنػة عمػى  ُٔٗٗلسنة  ٔٗكما حرص القانكف رقـ 
حؽ الصحفي فػي الحصػكؿ عمػى المعمكمػات كاإلحصػاءات كاألخبػار المبػاح نشػرىا طبقػا لمقػانكف مػف 

ادة التاسػعة مػف مصادرىا سكاء كانت ىذه المصادر جية حككميػة أك غيػر حككميػة. كمػا حظػرت المػ
القانكف فرض قيكد تعػكؽ حريػة تػدفؽ المعمكمػات أك تحػكؿ دكف تكػافؤ الفػرص بػيف مختمػؼ الصػحؼ 
فػػي الحصػػكؿ عمػػى المعمكمػػات أك أف يكػػكف مػػف شػػأنيا تعطيػػؿ حػػؽ المػػكاطف فػػي اإلعػػالـ كالمعرفػػة  
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تػدفؽ  كلكف ىذه المادة عصفت عصفا شديدا   بمػا سػبؽ أف قررتػو  عنػدما ربطػت ممارسػة الحػؽ فػي
المعمكمػػات بقيػػكد تتعمػػؽ بمقتضػػيات األمػػف القػػكمي كالػػدفاع عػػف الػػكطف كمصػػالحو العميػػا.  كىػػي بػػال 
شؾ مصطمحات مرنة كمطاطة تحتمؿ العديػد مػف التفسػيرات كالتػأكيالت التػي تمكػف السػمطة الحاكمػة 

 مف إساة تفسيرىا عمى نحك يعكؽ مف حرية تدفؽ المعمكمات. 

ف كػاف قػد اتفػؽ الػى حػد  كالمالحظة الجدير بالتنكيو إلييا ىنا  أف منيج المشرع الدستكرم المصرم كا 
مػػف العيػػد  ُٗمػػف  اإلعػػالف العػػالمي لحقػػكؽ اإلنسػػاف  كالمػػادة  ُٗكبيػػر مػػف مقتضػػبات نػػص المػػادة 

الػػدكلي لمحقػػكؽ المدنيػػة كالسياسػػية  بػػؿ كاعتبػػر حريػػة التعبيػػر كحريػػة الحصػػكؿ عمػػى المعمكمػػات مػػف 
ي يجػػب عمػػى السػػمطات العامػػة ضػػماف ممارسػػتيا.... رغػػـ ذلػػؾ فػػإف  القػػكانيف الحقػػكؽ الدسػػتكرية التػػ

 العادية المنظمة لحرية الرأم كالتعبير ك حرية الصحافة ػ  كفي القمب منيا حرية تدفؽ المعمكمات ػ

 

 القيود القانونية المفرونة عمى حرية تداول المعمومات في مصر 

 تدفؽ المعمكمات كالحصكؿ عمييا  كأىميا: اكال: القيكد القانكنية العامة عمى حرية 

 بشأف الصحافة. ُٔٗٗلسنة  ٔٗالقيكد الكاردة في القانكف رقـ  .ُ
 القيكد الكاردة في قانكف المطبكعات. .ِ
 القيكد الكاردة في قانكف الطكارئ  .ّ

 ثانيا: القيكد القانكنية الخاصة المفركضة عمى حرية تدفؽ المعمكمات كالحصكؿ عمييا  كأىميا: 

 الخاص بحظر استعماؿ أك نشر الكثائؽ الرسمية  ُٕٓٗلسنة  ُُِالقانكف رقـ  .ُ
 بشأف اإلحصاء كالتعداد   َُٔٗلسنة  ّٓالقانكف رقـ  .ِ
بحظػػر نشػػر إيػػو أخبػػار عػػف  ُٕٔٗلسػػنة  ُْالمعػػدؿ بالقػػانكف  ُٔٓٗلسػػنة  ُّّالقػػانكف رقػػـ  .ّ

 القكات المسمحة 
   ُٖٕٗلسنة  ْٕقانكف العامميف المدنييف بالدكلة رقـ  .ْ
   ُُٕٗلسنة  ََُقانكف المخابرات العامة رقـ   .ٓ
 كتعديالتو ُّٕٗلسنة  ٕٓإضافة إلى قانكف العقكبات رقـ  .ٔ
 

 

 
 
 

عااد األردن الدولااة العربيااة الوحياادة التااي أصاادرت قانونااا يناامن الحااق فااي الحصااول عمااي ت
 .2007( لسنة 47المعمومات، وىو القانون رقم )
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 القيود القانونية العامة عمى تدفق المعمومات في مصر أوال: 

 بشأن سمطة الصحافة ، وأىميا 1996لسنة  96أوال: في القانون رقم 

صدارىا  كقصر ىذا الحؽ عمى ألحزاب السياسية ر مصاد .ُ ة حؽ األفراد في تممؾ الصحؼ كا 
التي تصدرىا  (. كما كضع قيكد عمي الصحؼْٓكاألشخاص االعتبارية العامة كالخاصة )مادة 

األشخاص االعتبارية الخاصة  كذلؾ باشتراط أف يتخذ الشكؿ القانكني إلصدار الصحؼ صكرة 
 َِٓشركات مساىمة كعمي أف ال يقؿ رأسماؿ الشركة المدفكع عف مميكف جنية إذا كانت يكمية ك 
لبنكؾ ألؼ جنيو إذا كانت أسبكعية  كيكدع راس الماؿ بالكامؿ قبؿ إصدار الصحفية في احد ا

 المصرية .
شراؼ المجمس االعمي لمصحافة عمي الصحفييف كالمؤسسات الصحفية  كذلؾ  .ِ فرض كصاية كا 

مف خالؿ الصالحيات التي منحت ليذا المجمس كالتي تتمثؿ في إبداء الرأم في كافة المشركعات 
تحديد  (؛ٕ/َٕ( ؛  تكفير مستمزمات إصدار الصحؼ )مادة ُ/َٕالمتعمقة بقكانيف الصحافة )مادة 

حصص الكرؽ لدكر الصحؼ كتحديد أسعار الصحؼ كالمجالت كتحديد مساحات اإلعالنات؛ 
صدار تقارير دكرية عف مدم  إصدار ميثاؽ الشرؼ الصحفي؛ كمتابعة كتقييـ ما تنشره الصحؼ كا 
التزاميا بةداب المينة كميثاؽ الشرؼ الصحفي. كفي ضكء ككف ىذا المجمس يشكؿ بالتعييف طبقا 

برئاسة رئيس مجمس  ُٔٗٗلسنة  ٔٗمف القانكف رقـ  ٖٔالمنصكص عميو في المادة  لمتشكيؿ
 الشكرل كىك تشكيؿ يغمب عميو الطابع اإلدارم الحككمي.

 
 ثانيا:القيود القانونية الواردة في قانون المطبوعات، وأىميا

ي ف ُّٔٗلسنة  َِمف قانكف المطبكعات رقـ  َُسمطة مجمس الكزراء بمقتض نص المادة  .1
منع أم مطبكعات صادرة في الخارج مف التداكؿ ككذلؾ منع إعادة طبع ىذه المطبكعات كنشر 

 كتداكليا داخؿ البالد.
مف القانكف في منع أم جريدة تصدر في الخرج  ُِسمطة كزير الداخمية بمقتضى نص المادة  .2

 مف الدخكؿ كالتداكؿ في مصر. 
   ُّ   ُِ   ُُ   ٕ   ْألحكاـ  المكاد جكاز ضبط كمصادرة أم جريدة في حالة مخالفتيا  .3
مف قانكف المطبكعات أك في حالة ارتكابيا احدل الجرائـ الكاردة في الباب الربع  ُٗ   ُٕ   ُْ

عشر مف الكتاب الثاني مف قانكف العقكبات الخاص بجرائـ الجنايات كالجنح التي تقع بكاسطة 
 الصحافة كغيرىا أك الجرائـ المخمة بأمف الحككمة.

مف قانكف المطبكعات  ُٖكما يجكز إلغاء الصحفية في حالتيف كىما: ما نصت عميو المادة  .4
مف مف أنو يجكز لمكزير المختص إلغاء الصحيفة إذا لـ تصدر في خالؿ الثالثة اشير التالية 
لإلخطار بصدكرىا أك عدـ االنتظاـ في الصدكر كما ىك مبيف باإلخطار؛ ككذلؾ في حالة إتياـ 
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رير الصحفية بجريمة مف جرائـ الصحافة كقضي عميو باإلدانة كالزمو الحكـ بنشر حكـ رئيس تح
اإلدانة في صدر صحيفتو في خالؿ الشير التالي لصدكر الحكـ فانو يككف مرتكبا الجريمة 

عقكبات التي تخكؿ الحكـ عميو بغرامة مائة  ُٖٗالمنصكص عمييا في الفقرة األخيرة مف المادة 
 الصحيفة.جنيو كبإلغاء 

 

كباإلضافة إلى القيكد القانكنية العامة عمى ممارسة الحؽ في الحصكؿ عمي المعمكمات كنشرىا  ىنا 
مجمكعة مف القكانيف الخاصة التي تقييد ممارسة ىذا الحؽ كتقنف احتكار الدكلة لممعمكمات  كمنيا 

 ّٓرقـ  الخاص بحظر استعماؿ أك نشر الكثائؽ الرسمية  القانكف ُٕٓٗلسنة  ُُِالقانكف رقـ 
لسنة  ُْالمعدؿ بالقانكف  ُٔٓٗلسنة  ُّّبشأف اإلحصاء كالتعداد  القانكف رقـ  َُٔٗلسنة 
لسنة  ْٕبحظر نشر إيو أخبار عف القكات المسمحة   قانكف العامميف المدنييف بالدكلة رقـ  ُٕٔٗ
لسنة  ٕٓإضافة إلى قانكف العقكبات رقـ  ُُٕٗلسنة  ََُ  قانكف المخابرات العامة رقـ  ُٖٕٗ
 كتعديالتو.كتفصيؿ ذلؾ كبيانو عمى النحك التالي:  ُّٕٗ

 القيود القانونية الخاصة عمى حرية تدفق المعمومات في مصر ثانيا : 

 بشأن المحافظة عمى الوثائق الرسمية لمدولة 1975لسنة  121القانون رقم أوال:

الجميكريػػػة بقػػػرار منػػػو نظامػػػا حيػػػث نصػػػت المػػػادة األكلػػػى مػػػف ىػػػذا القػػػانكف عمػػػى أف يضػػػع رئػػػيس 
لممحافظة عمى الكثائؽ كالمستندات الرسمية لمدكلة  كيبيف ىػذا النظػاـ أسػمكب نشػر كاسػتعماؿ الكثػائؽ 
كالمستندات الرسمية التػي تتعمػؽ بالسياسػات العميػا لمدكلػة  أك بػاألمف القػكمي كالتػي ال يػنص الدسػتكر 

يجكز أف يتضمف ىذا النظاـ الػنص عمػى منػع نشػر أك القانكف عمى نشرىا فكر صدكرىا أك إقرارىا  ك 
 بعض ىذه الكثائؽ لمدة ال تتجاكز خمسيف عاما  إذا ما اقتضت المصمحة العامة ذلؾ.

كما تنص المادة الثانية مف القانكف عمػى أنػو ال يجػكز لمػف اطمػع بحكػـ عممػو أك مسػئكليتو أك حصػؿ 
لمػادة األكلػػى أك عمػى صػػكر منيػا أف يقػػـك عمػى كثػػائؽ أك مسػتندات غيػػر منشػكرة مػػف المشػار إلييػػا با

بنشرىا أك ينشر فحكاىا كمو أك بعضو  إال بتصريح خاص بمجمس الكزراء كبنػاء عمػى عػرض الػكزير 
المخػتص. كقػػد تضػمنت المػػادة الثالثػة عقكبػػات لممخػالفيف تقضػػي بػالحبس كبغرامػػة ال تزيػد عمػػى ألػػؼ 

المػادة الثانيػة  كأكجػب الحكػـ بغرامػة إضػافية جنيو أك بإحدل ىػاتيف العقػكبتيف لكػؿ مػف خػالؼ أحكػاـ 
عمػى الجػػاني إذا عػػادت عميػػو منفعػة أك ربػػح مػػف جريمتػػو كذلػؾ بقيمػػة مسػػاكية لقيمػػة مػا عػػاد إليػػو مػػف 

 المنفعة أك الربح مع مصادرة جميع المكاد محؿ الجريمة في جميع األحكاؿ. 
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  ُٕٗٗلسنة  ِْٕقرار رئيس الجميكرية رقـ 

 عمى الكثائؽ الرسمية لمدكلة كأسمكب نشرىا كاستعماليا: بشأف نظاـ المحافظة

حيػػث اعتبػػرت المػػادة األكلػػى مػػف ىػػذا القػػرار  الكثػػائؽ كالمسػػتندات كالمكاتبػػات التػػي تتعمػػؽ بالسياسػػات 
سػػػرية ال يجػػػكز نشػػػرىا أك إذاعتيػػػا كميػػػا أك بعضػػػيا  كمػػػا ال يجػػػكز العميػػػا لمدكلػػػة أك بػػػاألمف القػػػكمي 

إال لمػػف تسػػتكجب طبيعػػة عممػػو  ذلػػؾ مػػا لػػـ تكػػف ممػػا يػػنص الدسػػتكر أك  تػػداكليا أك االطػػالع عمييػػا
 .القانكف عمى نشرىا فكر صدكرىا

 

كألزمت المادة الثانيػة جميػع الجيػات مػف كزارات أك ىيئػات أك مؤسسػات سياسػية كانػت أك دبمكماسػية 
أك مكاتبػات  أك اقتصػادية أك حربيػة أك دينيػة أك غيرىػا عنػد إصػدار أك استصػدار كثػائؽ أك مسػتندات

تتعمؽ بالسياسات العميا أك باألمف القكمي أف تقـك بالتػدكيف عمييػا بػالحظر كمنػع التػداكؿ أك االطػالع 
 إال بالنسبة لمف يناط بيـ العمؿ دكف غيرىـ.

كطبقا لممادة الثالثة أنيط برئيس كؿ جية كضػع النظػاـ الػذم يكفػؿ حفػظ سػرية الكثػائؽ المشػار إلييػا. 
ابعػػػة أف يكػػػكف حفػػػظ الكثػػػائؽ كالمسػػػتندات المشػػػار إلييػػػا بجياتيػػػا لمػػػدة ال تتجػػػاكز كأكجبػػػت المػػػادة الر 

خمسػة عشػػر عامػػا تنقػؿ بعػػدىا إلػػى دار الكثػػائؽ القكميػة لػػتحفظ فػػي األمػػاكف التػي تعػػد ليػػذا الغػػرض  
كتظؿ محتفظة بسريتيا لمدة خمسة عشر سنة أخرل. كبعد مركر المػدة المنصػكص عمييػا فػي المػادة 

المػػادة الخامسػػة تشػػكيؿ لجنػػة بػػدار الكثػػائؽ القكميػػة مػػف مػػديرىا كعضػػكية اثنػػيف مػػف  الرابعػػة أكجبػػت
العػػامميف الفنيػػيف بيػػا كتمثػػؿ فييػػا الجيػػة المصػػدر لمكثيقػػة أك المسػػتند لمنظػػر فػػي الكثػػائؽ التػػي مضػػت 
 عمييا ثالثكف سنة فأكثر لتقرير إباحة االطالع عمييا أك استمرار سػريتيا كمنػع تػداكليا لمػدة أخػرل ال
تتجاكز عشريف سنة تالية كبشػرط أال تتجػاكز مػدة حظػر االطػالع أك النشػر خمسػيف سػنة تبػدأ اعتبػارا 

 مف تاريخ إصدار الكثيقة أك المستند.

 بشأن اإلحصاء والتعداد 1960لسنة  35القانون رقم  ثانيا:

يانػػات حيػػث نصػػت المػػادة الثالثػػة عمػػى عػػدـ جػػكاز اطػػالع أم فػػرد أك ىيئػػة عامػػة أك خاصػػة عمػػى الب
الفردية التي تتعمؽ بأم إحصاء أك تعداد سرية  كما نصت أيضا عمى عدـ جػكاز اسػتخداـ اإلحصػاء 
أك التعدادات السرية في غير األغراض اإلحصػائية  مػع حظػر نشػر أم منيػا فيمػا يتعمػؽ بػاألفراد إال 

 بمقتضى إذف مكتكب مف ذكم الشأف.
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 ُِٖٗلسػنة  ِٖمػادة الرابعػة المعدلػة بالقػانكف رقػـ كفي حالة مخالفة أحكاـ ىذا القانكف فقد قضػت ال
بػػالحبس مػػدة ال تقػػؿ عػػف شػػير كال تزيػػد عمػػى سػػتة أشػػير كبغرامػػة ال تقػػؿ عػػف مائػػة جنيػػو كال تجػػاكز 

 خمسمائة جنيو أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف كؿ مف:

الصػناعة أخؿ بسرية البيانػات اإلحصػائية أك أفشػى بيانػا مػف البيانػات الفرديػة أك سػرا مػف أسػرار  -1
التي يككف قػد اطمػع عمييػا بمناسػبة عممػو فػي اإلحصػاء  -أك غير ذلؾ مف أساليب العمف–أك التجارة 
 أك التعداد.

كػػػػؿ مػػػػف حصػػػػؿ بطريػػػػؽ الغػػػػش أك التيديػػػػد أك اإلييػػػػاـ أك بأيػػػػة كسػػػػيمة أخػػػػرل عمػػػػى بيانػػػػات أك  -2
 معمكمات سرية بشأف اإلحصاءات أك التعدادات أك شرع في ذلؾ.

 ت أك تعدادات أك نتائج استفتاء غير صحيحة مع عممو بذلؾ.كؿ مف نشر إحصاءا -3
 

 ُْٔٗلسنة  ُُٓٗالقرار الجميكرم رقـ 

 بإنشػاء الجياز المركزم لمتعبئة كاإلحصاء

طبقػػا لممػػادة العاشػػرة منػػو ال يجػػكز لمػػكزارات أك الييئػػات أك الجيػػات المختمفػػة أك األفػػراد أف تنشػػر بػػأم 
أم مطبكعات أك نتػائج أك بيانػات أك معمكمػات إحصػائية إال مػف كسيمة مف كسائؿ النشر أك اإلعالـ 

كاقػػػع إحصػػػاءات الجيػػػاز المركػػػزم لمتعبئػػػة العامػػػة كاإلحصػػػاء.أما اإلحصػػػاءات غيػػػر المقػػػررة ضػػػمف 
 برامج الجياز المركزم لمتعبئة العامة كاإلحصاء فال يجكز نشرىا إال بمكافقة الجياز. 

  1967لسنة  14لقانون المعدل با 1956لسنة  313القانون ثالثا:

 بحظر نشر أية أخبار عن القوات المسمحة

حيػػػث حظػػػرت المػػػادة األكلػػػى مػػػف ىػػػذا القػػػانكف نشػػػر أك إذاعػػػة أيػػػة معمكمػػػات أك أخبػػػار عػػػف القػػػكات 
المسػػػمحة كتشػػػكيالتيا كتحركاتيػػػا كعتادىػػػا كأفرادىػػػا بصػػػفة عامػػػة ككػػػؿ مػػػا يتعمػػػؽ بػػػالنكاحي العسػػػكرية 

النشػر أك اإلذاعػة إال بعػد الحصػكؿ عمػى مكافقػة كتابيػة مػف مػدير  كاإلستراتيجية بأم طريؽ مف طرؽ
إدارة المخابرات الحربية أك مف يقـك مقامو سكاء بالنسبة لمؤلؼ أك كاضػع المػادة المنشػكرة أك المذاعػة 

 أك المسئكؿ عف نشرىا أك إذاعتيا.
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لقػانكف بػالحبس مػف كفي مجاؿ العقكبة نصت المادة الثانية عمػى معاقبػة كػؿ مػف يخػالؼ أحكػاـ ىػذا ا
جنيػػة أك بإحػػدل ىػػاتيف العقػػكبتيف  ََٓجنيػػو إلػػى  ََُسػػتة أشػػير إلػػى خمػػس سػػنكات كبغرامػػة مػػف 

 كذلؾ إذا ارتكب الجريمة في زمف السمـ كبالسجف إذا ارتكبت الجريمة في زمف الحرب.

 1978لسنة  47قانون العاممين المدنيين بالدولة رقم رابعا:

مف حرية المكظؼ العاـ في اإلدالء ببيانات عف أعمػاؿ كظيفتػو لمصػحؼ   قيد قانكف العامميف بالدكلة
مػػف القػػانكف عمػػى العامػػؿ أف يفضػػي بػػأم تصػػريح أك بيػػاف عػػف أعمػػاؿ  ٕ/ٕٕحيػػث حظػػرت المػػادة 

كظيفتو عػف طريػؽ الصػحؼ أك غيػر ذلػؾ عػف طريػؽ النشػر إال إذا كػاف مصػرحا لػو بػذلؾ كتابػة مػف 
ى حرمػاف الصػحافة مػف مصػدر ىػاـ لممعمكمػات التػي قػد تسػيـ الرئيس المختص. كيؤدم ىػذا القيػد إلػ

بصكرة فعالة في الحػد مػف الفسػاد داخػؿ األجيػزة اإلداريػة لمدكلػة  كمػا يػؤدم إلػى أف تسػعى الصػحافة 
لخمػػؽ مصػػادر سػػرية داخػػؿ كيػػاف الكظيفػػة نفسػػيا ممػػا يػػؤدم إلػػى احتمػػاالت بطػػش الرؤسػػاء بػػبعض 

 افة.المكظفيف الذيف يشتبو في اتصاليـ بالصح

 1971لسنة  100قانون المخابرات العامة رقم خامسا:

نصػػت المػػادة التاسػػعة مػػف القػػانكف عمػػى إلػػزاـ رئػػيس المخػػابرات العامػػة بالمحافظػػة عمػػى المعمكمػػات 
كمصادرىا ككسائؿ الحصكؿ عمييا كلو أف يتخذ في سبيؿ ذلػؾ اإلجػراءات الضػركرية كالمناسػبة  كمػا 

عمػػى اإلطػػالؽ إال بػػإذف مػػف رئػػيس الجميكريػػة أك مجمػػس الػػدفاع ألزمػػو بعػػدـ اإلدالء بػػأم معمكمػػات 
الػػكطني. كمػػا ألزمػػت ذات المػػادة  رجػػاؿ المخػػابرات العامػػة بقكاعػػد األمػػف كالسػػرية كيظػػؿ ىػػذا االلتػػزاـ 
بالسػػرية قائمػػا حتػػى بعػػد انتيػػاء الخدمػػة كحظػػر القػػانكف عمػػى أم جيػػة أف تطمػػب مػػف فػػرد المخػػابرات 

عممو أك تسمح لػو بػاإلدالء بيػذه البيانػات كلػك كػاف ذلػؾ بعػد تػرؾ الخدمػة العامة اإلدالء ببيانات عف 
 بالمخابرات إال إذا ما كافؽ عمى ذلؾ رئيس المخابرات العامة كتابة.

مكػػػررا )ب( سػػػرا مػػػف أسػػػرار الػػػدفاع األخبػػػار كالمعمكمػػػات كالبيانػػػات  َٕكاعتبػػػر القػػػانكف فػػػي المػػػادة 
شػػاطيا كأسػػمكب عمميػػا ككسػػائمو كأفرادىػػا ككػػؿ مػػا لػػو مسػػاس كالكثػػائؽ المتعمقػػة بالمخػػابرات العامػػة  كن

بشئكنيا كمياميا في المحافظة عمى سالمة كأمف الدكلة كحفػظ كيػاف نظاميػا السياسػي مػا لػـ يكػف قػد 
 صدر إذف كتابي مف رئيس المخابرات العامة بنشره أك إذاعتو.

ر أك معمكمػػات أك بيانػػات أك مكػػررا )ج( يحظػػر نشػػر أك إذاعػػة أك إفشػػاء أيػػة أخبػػا َٕكطبقػػا لممػػادة 
مكػػرر ب( سػػكاء كػػاف ذلػػؾ فػػي َٕكثػػائؽ تتعمػػؽ بالمخػػابرات العامػػة ممػػا تػػـ الػػنص عميػػو فػػي المػػادة )
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صكرة مذكرات أك مصػنفات أدبيػة أك فنيػة أك عمػى أيػة صػكرة أك بأيػة كسػيمة كانػت إال بعػد الحصػكؿ 
. كيسػرم ىػذا الحظػر عمػى مؤلػؼ مقدما عمى إذف كتابي مف رئيس المخابرات العامة بنشره أك إذاعتو

 أك طابع أك مكزع أك عارض المادة المنشكرة أك المذاعة كعمى المسئكؿ عف نشرىا أك إذاعتيا.

)ب(  َٖ)أ( ك  َٖكيعاقػػب كػػؿ مػػف خػػالؼ ىػػذا الحظػػر بالعقكبػػات المنصػػكص عمييػػا فػػي المػػادتيف 
ذا عػػاد عمػػى الجػػاني منفعػػة أك ربػػح مػػف الجريمػػة حكػػـ عميػػو  مػػف قػػانكف العقكبػػات بحسػػب األحػػكاؿ. كا 

بغرامػة إضػافية مسػػاكية لمثمػي مػػا عػاد عميػػو مػف منفعػػة أك ربػح. كيحكػػـ فػي جميػػع األحػكاؿ بمصػػادرة 
 المكاد محؿ الجريمة.

)أ( مف قانكف العقكبات بعقكبة الحبس مف ستة أشػير إلػى خمػس سػنكات كبغرامػة  َٖكتقضي المادة 
ة غيػر مشػركعة عمػى سػر مػف أسػرار الػدفاع جنيو لكؿ مػف حصػؿ بأيػة كسػيم ََٓ-ََُتتراكح بيف 

حتى كلك كػاف لػـ يقػـ بتسػميمو أك إفشػائو لدكلػة أجنبيػة أك ألحػد ممػا يعممػكف لمصػمحتيا. كتشػمؿ ىػذه 
العقكبة أيضا كؿ مف أذاع بأم طريقة سرا مف أسرار الدفاع  ككؿ مػف اسػتخدـ أيػة كسػيمة مػف كسػائؿ 

)ب( مػػف  َٖأك تسػميمو أك إذاعتػو. أمػا المػادة  المراسػمة بقصػد الحصػكؿ عمػى سػر مػف أسػرار الػدفاع
قانكف العقكبات فتعاقب بالسجف كؿ مكظؼ عاـ أك شػخص ذم صػفة نيابيػة أك مكمػؼ بخدمػة عامػة 
إذا أفشى سرا مف أسرار الدفاع عف البالد  كتككف العقكبة األشغاؿ الشاقة المؤقتػة إذا كقعػت الجريمػة 

 في زمف الحرب.

مكػػررا )ج( مػػف قػػانكف المخػػابرات العامػػة ال يحػػدد  َٕذم تتضػػمنو المػػادة كالكاقػػع أف نطػػاؽ الحظػػر الػػ
كحده طبيعة األسرار المحظكر نشرىا حيث يعتمد قانكف العقكبات بدكره تعريفا كاسػعا لمػا يطمػؽ عميػو 
أسرار الدفاع عف البالد التػي يعتبػر إفشػائيا تيديػدا لألمػف القػكمي  كقػد قسػمت إلػى أربعػة مجمكعػات 

 مف قانكف العقكبات الذم يحيؿ إليو قانكف المخابرات العامة. ٖٓدة حددتيا الما

المعمكمػػػات الحربيػػػة كالسياسػػػية كالدبمكماسػػػية كاالقتصػػػادية كالصػػػناعية كالتػػػي ىػػػي بحكػػػـ طبيعتيػػػا  .ُ
 غير معركفة لألشخاص الذيف ليس ليـ صفة في ذلؾ.

كغيرىػا مػف األشػياء التػي  المكاتبات كالمحررات كالكثائؽ كالرسـك كالخػرائط كالتصػميمات كالصػكر .ِ
 يجب لمصمحة الدفاع عف البالد أف تبقى سرا إال عمى مف يناط بيـ حفظيا أك استعماليا.

الثالثػػة األخبػػار كالمعمكمػػات المتعمقػػة بػػالقكات المسػػمحة كتشػػكيالتيا كتحركاتيػػا كعتادىػػا كتمكينيػػا  .ّ
 كأفرادىا ككؿ مالو مساس بالشئكف العسكرية كاإلستراتيجية.

كالمعمكمات المتعمقػة بالتػدابير كاإلجػراءات التػي تتخػذ لمكشػؼ عػف الجػرائـ المضػرة بػأمف  األخبار .ْ
 الحككمة مف جية الداخؿ أك الخارج أك تحقيقيا أك محاكمة مرتكبييا.
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  1937لسنة  57سرية تداول المعمومات في قانون العقوبات  سادسا:

الجػػرائـ التػػي تقػػع بكاسػػطة الصػػحؼ أك جػػرائـ حظػػر نشػػر مػػا يجػػرم فػػي الجمسػػات السػػرية لممحػػاكـ أك فػػي  -ُ
مف قانكف العقكبػات نشػر مػا يجػرم فػي الػدعاكل  ٖٗالسب كالقذؼ التي تقع عمى آحاد الناس. تحظر المادة 

المدنيػػػة أك الجنائيػػػة أك فػػػي الػػػدعاكل المتعمقػػػة بػػػالجرائـ المنصػػػكص عمييػػػا فػػػي البػػػاب الرابػػػع عشػػػر التػػػي تقػػػع 
لباب السابع مف الكتاب الثالث مف قانكف العقكبات )جرائـ السب كالقذؼ( بكاسطة الصحؼ أك غيرىا أك في ا

كال عقاب عمى مجرد نشر مكضكع الشككل أك عمى مجرد نشر الحكـ كمع ذلػؾ ففػي الػدعاكل التػي ال يجػكز 
فييػػػا إقامػػػة الػػػدليؿ عمػػػى األمػػػكر المػػػدعى بيػػػا يعاقػػػب عمػػػى إعػػػالف الشػػػككل أك عمػػػى نشػػػر الحكػػػـ بالعقكبػػػات 

مييا في الفقرة األكلى مػف المػادة مػا لػـ يكػف نشػر الحكػـ أك الشػككل قػد حصػؿ بنػاء عمػى طمػب المنصكص ع
الشػػاكي أك بإذنػػو. كفػػي مجػػاؿ العقكبػػة يعاقػػب عمػػى مخالفػػة أحكػػاـ ىػػذه المػػادة بػػالحبس مػػدة ال تجػػاكز سػػنة 

 تيف.كبغرامة ال تقؿ عف خمسة آالؼ جنيو كال تزيد عمى عشرة آالؼ جنيو أك بإحدل ىاتيف العقكب
عقكبػػات نشػػػر مػػا يجػػرم فػػي المػػػداكالت  ُُٗحظػػرت المػػادة  -حظػػر نشػػر المػػداكالت السػػرية بالمحػػػاكـ: -ِ

السػػرية بالمحػػاكـ بأيػػة طريقػػة مػػف طػػرؽ النشػػر كالعالنيػػة. كقضػػت بمعاقبػػة المخػػالفيف بعقكبػػة الحػػبس مػػدة ال 
ك بإحػػػدل ىػػػاتيف تتجػػػاكز سػػػنة كبغرامػػػة ال تقػػػؿ عػػػف خمسػػػة آالؼ جنيػػػو كال تزيػػػد عمػػػى عشػػػرة آالؼ جنيػػػو أ

 العقكبتيف.
نشر ما جرل  ُِٗحظرت المادة   -حظر نشر ما جرل مف مناقشات الجمسات السرية لمجمس الشعب: -ّ

فػػي مناقشػػات الجمسػػات السػػرية لمجمػػس الشػػعب كعقكبػػة ىػػذه المخالفػػة الحػػبس مػػدة ال تجػػاكز سػػنة كبغرامػػة ال 
 دل ىاتيف العقكبتيف.تقؿ عف خمسة آالؼ جنيو كال تزيد عمى عشرة آالؼ جنيو أك بإح

عقكبػػػات  َُٗأجػػػازت المػػػادة  -نشػػػر المرافعػػػات القضػػػائية كاألحكػػػاـ التػػػي صػػػدر قػػػرار بحظػػػر نشػػػرىا: -ْ
لممحػػػاكـ أف تحظػػػر فػػػي سػػػبيؿ المحافظػػػة عمػػػى النظػػػاـ العمػػػـ أك اآلداب العامػػػة نشػػػر المرافعػػػات القضػػػائية أك 

دة ال تتجػاكز سػنة كبغرامػة ال تقػؿ عػف األحكاـ كميا أك بعضيا. كعقكبػة مخػالؼ أحكػاـ ىػذه المػادة الحػبس مػ
 خمسة آالؼ جنيو كال تزيد عمى عشرة آالؼ جنيو أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف.

عقكبات نشر أم أخبػار بشػأف تحقيػؽ جنػائي قػائـ  ُّٗحظرت المادة  -نشر أخبار بشأف تحقيؽ سرم: -ٓ
ذاعة شيء منو مراعاة لمنظاـ إذا كانت سمطة التحقيؽ قد قررت إجراءه في غيبة الخصـك ككانت قد حظرت إ

العػػاـ أك لػػ داب أك لظيػػكر الحقيقػػة. كمػػا حظػػرت نشػػرت أخبػػار بشػػأف التحقيقػػات أك المرافعػػات فػػي دعػػاكل 
الطالؽ أك التفريؽ أك الزنا. كعقكبة مخالفة أحكاـ ىذه المادة الحبس مدة ال تزيد عمى سػتة أشػير كبغرامػة ال 

 رة آالؼ جنيو أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف.تقؿ عف خمسة آالؼ جنيو كال تزيد عمى عش
عقكبػات إذاعػة  ّ)أ( فقػرة  ِْحيػث تحظػر المػادة  -نشر أخبار صحيحة أك كاذبة عف جرائـ اإلضراب: -ٔ

عقكبػات  ُِْأخبار صحيحة أك كاذبة عػف جػرائـ اإلضػراب المنصػكص عمييػا فػي الفقػرة األكلػى فػي المػادة 
)أ( عقكبات كتعتبرىا مف قبيػؿ التحبيػذ عمػى ارتكابيػا كبالتػالي  ُِْ أك في الفقرتيف األكلى كالثانية مف المادة

 تدخؿ في إطار السرية أك المعمكمات المحظكر نشرىا.
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المباااااادئ العامااااااة التاااى ينبغاااااى أن تسترشاااااد بياااااا التشاااريعات الوطنياااة فاااى تنظااايم حرياااة 
 المعمومات 

مػػػف أجػػػؿ كفالػػػة الحػػػؽ فػػػي الحصػػػكؿ عمػػػى المعمكمػػػات  باعتبػػػاره حػػػؽ إنسػػػاني لكػػػؿ فػػػرد يمكنػػػو مػػػف 
( ُٗالمػػادة )االمػػـ المتحػػدة الحصػػكؿ المعمكمػػات المكجػػكدة لػػدل السػػمطات العامػػة. كضػػعت منظمػػة 

تسػػػعة مبػػػادئ دكليػػػة عامػػػة بشػػػأف ضػػػماف ممارسػػػة حػػػؽ المػػػكاطف فػػػي المعمكمػػػات تحػػػت عنػػػكاف "حػػػؽ 
ة: مبػػادئ بشػػاف تشػػريعات حريػػة التعبيػػر". كأعتمػػد مقػػرر األمػػـ المتحػػدة الخػػاص الجميػػكر فػػي المعرفػػ

. كمػػا اعتمػػدىا أيضػػا المقػػرر الخػػاص لمنظمػػة الكاليػػات َََِىػػذه المعػػايير فػػي تقريػػره السػػنكم لعػػاـ 
(  كاصػػفا إياىػػا باعتبارىػػا "القكاعػػد كالمعػػايير األساسػػية OASالمتحػػدة األمريكيػػة بشػػأف حريػػة التعبيػػر )

 فعالية الكصكؿ إلى المعمكمات". لكفالة 

 المبدأ األول

 أقصى درجة من المكاشفة

يعتبػػر ىػػػذا المبػػػدا جػػػكىر الحػػؽ فػػػي الحصػػػكؿ عمػػػى المعمكمػػػات  فالسػػمطة العامػػػة المسػػػتبدة عػػػادة مػػػا 
تحتكر المعمكمات  كتحرص عمى بقاء أعماليا سرية  لذلؾ يقضي المبدأ األكؿ بضػركرة أف  تسترشػد 

لمنظمػة لحػؽ الكصػكؿ إلػى المعمكمػات  بمبػدأ أقصػى درجػة مػف المكاشػفة  الػذم التشريعات الكطنية ا
يتضػػمف افتراضػػا بػػأف جميػػع المعمكمػػات الرسػػمية المتػػكفرة لػػدل السػػمطة العامػػة كغيرىػػا مػػف الييئػػات 
العامػة تكػػكف متاحػػة لمجميػػع لإلطػػالع عمييػػا. كمػػف ثػـ يجػػب عػػدـ تطبيػػؽ االسػػتثناءات إال فػػي أضػػيؽ 

 ككمة المسئكلية عف حجب المعمكمات عف المكاطنيف . الحدكد. كتتحمؿ الح

 المبدأ الثاني

 التزام السمطة العامة بنشر المعمومات األساسية 

حيػػث أف حػػؽ الحصػػكؿ عمػػى المعمكمػػات  ال يتػػكفر بمجػػرد اتخػػاذ السػػمطة العامػػة قػػرار المكافقػػة عمػػى 
تباشػر عمميػة نشػر كتكزيػع طمب الكصكؿ إلى المعمكمات. بؿ يتعيف عمييػا اتخػاذ مكقػؼ ايجػابي بػأف 

الفئات األساسية مف المعمكمػات التػي تحظػى باىتمػاـ عػاـ لػو داللتػو كمبرراتػو . كيشػمؿ ىػذا االلتػزاـ  
دارتيػػا  بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ المعمكمػػػات  ضػػركرة نشػػػر المعمكمػػػات المتعمقػػػة بكيفيػػة تسػػػيير الييئػػػات العامػػػة كا 

نجػازات  كبخاصػة حػيف تتصػدل الييئػات الخاصة بتكاليؼ النشاط كاألىداؼ كالحسابات المدققػة  كاال
العامػػػة مػػػف خػػػدمات أساسػػػية كمباشػػػرة. كمػػػؿ يجػػػب عمػػػى السػػػمطة العامػػػة نشػػػر مضػػػمكف أم قػػػرار أك 

 سياسة قد يؤثراف عمى المكاطنيف. 

 المبدأ الثالث

 الترويج لمحكومة المفتوحة
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لػػة مػػف شػػانيا يجػػب عمػػى التشػػريعات المنظمػػة لحريػػة الكصػػكؿ الػػى المعمكمػػات أف تتضػػمف تػػدابير فعا
إعالـ الجميكر بحقو في الكصكؿ إلى المعمكمات كالتركيج لثقافة االنفتاح كالمكاشػفة داخػؿ الحككمػة. 
إف اليدؼ الرئيسي ليذا المبدأ ىك تكعية الجميكر بحقو اإلنساني في الكصكؿ عمػى المعمكمػات  كمػا 

ـ المعمكمػػات المتاحػػة  ينبغػػي ػ كخاصػػة فػػي الػػدكؿ ذات المػػكارد المحػػدكدة ػ إحاطػػة الجميػػكر بحجػػ
كأسػػمكب ممارسػػة الحػػؽ فػػي الكصػػكؿ الػػى المعمكمػػات. كمػػا يسػػتيدؼ ىػػذا المبػػدأ أيضػػا  التغمػػب عمػػى 
ثقافػػة السػػرية السػػائدة لػػدل الحككمػػة  كذلػػؾ يتطمػػب أف يتضػػمف التشػػريع الػػنص عمػػى التػػدابير الالزمػػة 

 لتدريب المكظفيف العمكمييف عمى حرية المعمكمات. 

 المبدأ الرابع
 محدودية نطاق االستثناءات

يتعيف عمى السمطة العامة أف تمبي جميع طمبػات الجميػكر فػي الحصػكؿ عمػى المعمكمػات  كال يجػكز 
ليػػػا أف تػػػرفض ذلػػػؾ إال إذا كانػػػت المعمكمػػػات المطمكبػػػة تقػػػع فػػػي دائػػػرة فئػػػات االسػػػتثناءات الضػػػيقة. 

 عمى ثالثة أسس:كينبغي أف يتكافؽ نظاـ االستثناءات كالمعيار التالي الذم يقـك 
 .ضركرة أف تككف المعمكمات مرتبطة باليدؼ الشرعي الكارد بالقانكف 
 .ضركرة أف ييدد االنكشاؼ بإحداث ضرر جكىرم ليذا اليدؼ 
 .ضركرة أف يككف الضرر أكبر مف المصمحة العامة في االنكشاؼ 

 المبدأ الخامس

 عمميات تسييل الوصول إلى المعمومات

يتعػػيف عمػػى السػػمطة العامػػة كجميػػع المػػكظفيف العػػامميف فػػي الييئػػات العامػػة  أف تقػػـك بدراسػػة جميػػع 
طمبػػػات الحصػػػكؿ عمػػػى المعمكمػػػات المقدمػػػة إلييػػػا مػػػف الجميػػػكر  بسػػػرعة  كبطريقػػػة تتسػػػـ بالمالئمػػػة 
كالعدالة. كما يجػب إتاحػة حػؽ الػتظمـ الفػردم فػي حالػة رفػض طمػب الحصػكؿ عمػى المعمكمػات  كأف 

 ف جية الفصؿ قي ىذا التظمـ جية مستقمة كمحايدة. تكك 

 المبدأ السادس

 التكاليف 

يتعػػيف أال تكػػكف تكمفػػة الكصػػكؿ إلػػى المعمكمػػات مرتفعػػة بمػػا يحػػكؿ دكف الكفػػاء بالطمػػب. كمػػا يتعػػيف 
تخفػػػيض الرسػػػـك عمػػػى الطمبػػػات المتعمقػػػة بالمصػػػمحة العامػػػة  عمػػػى حػػػيف يمكػػػف زيػػػادة الرسػػػـك عمػػػى 

 الطمبات التجارية.
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 المبدأ السابع

 االجتماعات المفتوحة

يتعػػػيف أف ترسػػػى تشػػػريعات حريػػػة الكصػػػكؿ إلػػػى المعمكمػػػات االفتػػػراض بػػػأف تكػػػكف جميػػػع اجتماعػػػات 
الييئػػات الحاكمػػة مفتكحػػة لمجميػػكر  حتػػى يصػػبح الجميػػكر كاعيػػا بمػػا تقػػـك بػػو السػػمطات كيػػتمكف مػػف 

االجتماعػػػات مغمقػػػة  شػػػريطة تقػػػديـ مبػػػررات المشػػػاركة فػػػي عمميػػػات صػػػنع القػػػرار. كيجػػػكز أف تكػػػكف 
 مقنعة لذلؾ. كما ينبغي اإلعالف عف االجتماعات بمكجب إخطار مناسب  كذلؾ لتيسير الحضكر.

 المبدأ الثامن

 األسبقية لممكاشفة

ينبغػي تفسػػير التشػػريعات األخػرل عمػػى نحػػك يجعميػا تتسػػؽ كمتطمبػػات المكاشػفة الػػكاردة فػػي تشػػريعات 
معمكمػػات. كبكجػػو خػػاص  إذا مػػا ثػػار خػػالؼ بػػيف قػػانكف حريػػة الكصػػكؿ إلػػى حريػػة الكصػػكؿ إلػػى ال

 المعمكمات كقانكف السرية  يسكد في ىذه الحالة قانكف حرية الكصكؿ إلى المعمكمات.

 المبدأ التاسع
 حماية من يدلون بمعمومات 

العقكبػػػات  ينبغػػػي أف تتضػػػمف تشػػػريعات حريػػػة الكصػػػكؿ إلػػػى المعمكمػػػات أحكامػػػا لحمايػػػة األفػػػراد مػػػف
ـ    الكظيفية  العقكبات مف  أك غيرىا  أك اإلدارية   القانكنية   .   الجراـئ  بشأف  معمكمات لتقدي
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 فػكران  كاسػتعماليا منيػا كالتحقػؽ المعمكمػات تجميػع في النشط العمؿ يصؼ كاسع مصطمح ىك "الرصد"

 الحػكادث عػف المعمكمػات جمػع اإلنسػاف حقػكؽ رصػد كيشػمؿ .اإلنسػاف حقػكؽ مشػاكؿ معالجػة أجؿ مف

 السػمطات مػع كالمناقشػات المكاقػع كزيػارة (إلػخ كالمظػاىرات كالمحاكمػات االنتخابػات) المراقبػة كأحػداث

 .الفكرية المتابعة إجراءات مف ذلؾ كغير العالج كسائؿ كمتابعة المعمكمات عمى لمحصكؿ الحككمية

 الرصػد يتسػـ ذلػؾ إلػى كباإلضػافة .الميػداف فػي األعمػاؿ مف ذلؾ كغير شخصيان  الحقائؽ تجميع ككذلؾ

 .الكقت مف طكيمة فترة في عادة يجرم إنو حيث زمنية بصفة
 اسػتبداؿ كعػدـ اإلنسػاف حقػكؽ حمايػة عػف الدكلػة مسؤكلية تعزيز ىك الرصد مف اليدؼ يككف أف ينبغي

 يػؤدكف الػذيف اإلنسػاف حقػكؽ لمػكظفي ينبغػي لمرصػد األساسػية المبادئ مف عدد كىناؾ .المسؤكلية ىذه

 جكىريػة بأىميػة األساسػية المبػادئ ىػذه كتتسػـ .دائمػا كاحتراميػا الحسػباف فػي كضػعيا الرصػد كظػائؼ

 .الرصد كالية تحقيؽ لفعالية

دراؾ المعمكمػات كجمػع التطػكرات بمراقبػة القيػاـ " محػاميف ضػد الفسػاد"  لمجمكعػات فقػط ينبغػي كال  كا 

 المحتممػة الحمػكؿ كدراسػة مسػبباتيا كتشػخيص المشػاكؿ تحديػد أيضػا ليػـ ينبغػي كلكػف السػمكؾ  أنمػاط

 المشاكؿ . حؿ عمى كالمساعدة
 : لمرصد الحاجة 

كثيػػرة تعمػػؿ فػػى مجػػاؿ الحمايػػة كالػػدفاع عػػف حقػػكؽ بأسػػتقراء الكاقػػع المحمػػى نجػػد اف ىنػػاؾ مؤسسػػات 
االنسػػػػاف  كيكػػػػكف مػػػػف ضػػػػمف تشػػػػكيالتيا الداخميػػػػة كحػػػػدات ك بػػػػرامج تخػػػػتص برصػػػػد حالػػػػة حقػػػػكؽ 
االنساف كال تدخؿ ضػمف اجنػدتيا فػى الحمايػة رصػد كقػائع الفسػاد   ك قػد يعػكد ذلػؾ الف اجنػدة عمػؿ 

مدنيػة كالسياسية.فضػال عػف النشػأة الحديثػة مؤسسات الحماية كالدفاع تدخؿ ضمف اكلكياتيا الحقكؽ ال
اليػػات  لمحركػػة الدكليػػة ك المحميػػة لػػدعـ النزاىػػة كمناىضػػة الفسػػاد.كمف ىنػػا  يفتقػػد الكاقػػع المحمػػى الػػى

 لمرصد لدعـ النزاىة كمناىضة الفساد .
 : الرصداىداف 

 مساعدة المكاطنييف فى الحصكؿ عمى خدمات كاجراءات نظيفة بدكف فساد. -1
 فضح كقائع الفساد  بغية منع تجددىا فى المستقبؿ كشؼ ك  -ِ
 نشر الكعى بيف المكاطنييف بضركرة دعـ النزاىة كمناىضة الفساد -ّ
 تدعيـ الدعاكل القضائية -ْ

 منيػا كالتحقػؽ المعمكمػات جمػع فػي الفعمػي العمػؿ ىػك

 .اإلنساف حقكؽ حماية لتحسيف فكران  كاستعماليا

 الرصد
 

 الرصد
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 المشاركة فى حمالت دعـ النزاعة كمناىضة الفساد -ٓ
 مراقبة اداء المكظفييف المكمفييف بانفاذ القانكف -ٔ
 ير المقدمة ألليات الحماية الدكلية تدعيـ الرسائؿ كالتقار -ٕ
 تقديـ المساعدة لممنظمات غير الحككمية كالصحفييف كالباحثييف-ٖ
 تشكيؿ رال عاـ مساند لمنزاىة كالشفافية . -ٗ

 تقديـ معمكمات مفيدة لألجيزة الحككمية لتقكيـ االداء .  -َُ
 :تفعيل المساءلةميام مرصد 

 برصػػػػد الكقػػػػائع التػػػػى تمثػػػػؿ فسػػػػادا   كالتػػػػى تػػػػأتى بالمخالفػػػػة  تفعيػػػػؿ المسػػػػاءلةيخػػػػتص مرصػػػػد  -ُ 
 لمرجعية عمؿ المؤسسة كفؽ المعايير الدكلية كالكطنية لدعـ النزاىة كمناىضة الفساد.

 الحصكؿ عمى معمكمات دقيقة كمكثقة كصحيحة عف كقائع الفساد . -ِ
ف عمميػػة الرصػػد .كالحفػػاظ تحميػػؿ كمعالجػػة البيانػػات كالمعمكمػػات كالكثػػائؽ   المتحصػػؿ عمييػػا مػػ -ّ

 عمى ىذه المعمكمات كالبيانات الستخداميا عندما يمـز ذلؾ .
 : مسئوليات داخل المرصد 

 اوال:  وحدة /مسئول االرشيف والمعمومات :
كتختص كحدة االرشيؼ كالمعمكمات  بمطالعػة الصػحؼ كالمكاقػع االلكتركنيػة عمػى االنترنيػت الرشػفة 

بػػػدعـ النزاىػػػة كمناىضػػػة الفسػػػاد.كيمكف تبكيػػػب المعمكمػػػات بطريقػػػة  كتكثيػػػؽ المعمكمػػػات ذات الصػػػمة
نكعيػػة حسػػب نكعيػػة القضػػايا   اك بطريقػػة فئكيػػة حسػػب فئػػة القطاعػػات التػػى نرصػػدىا : مثػػؿ قطػػاع 

المجػػػػالس المحميػػػػة ..... اك حسػػػػب تكزيػػػػع جغرافػػػػى برصػػػػد الكقػػػػائع فػػػػى -االحػػػػكاؿ المدنيػػػػة–الصػػػػحة 
 المحافظة اك المركز ......

 حدة /مسئول المساعدة القانونية والقنائيةثانيا:  و 
كتخػػتص الكحػػدة بتقػػديـ الػػدعـ القػػانكنى لممػػكاطنيف   مػػف خػػالؿ دراسػػة الممػػؼ مػػف الناحيػػة القانكنيػػة  

كاسػػتعراض طػػرؽ الحػػؿ   ككػػذا اقتػػراح طريقػػة التػػدخؿ القضػػائى باقامػػة دعػػاكل  قضػػائية . كىنػػا يمػػـز 
خصػػية كالمؤسسػػاتية بالمحػػاميف باحالػػة القضػػايا اك تػػدعيـ عمػػؿ ىػػذه الكحػػدة مػػف خػػالؿ العالقػػات الش

 كالممفات  كذلؾ فى حالة اف عدد المحاميف فى المؤسسة ال يسمح بمباشرة ىذا النكع مف القضايا .
كما تختص ىذه الكحدة ايضا باقامة الدعاكل القضائية بأسػـ المؤسسػة   النػو لػيس مػف المفتػرض اف 

اكل كمػػػا نرصػػػده مػػػف كقػػػائع   انمػػػا يمػػػـز االمػػػر التػػػدخؿ يكػػػكف تحركنػػػا مػػػف خػػػالؿ مػػػا نتمقػػػاه مػػػف شػػػك
 القضائى بمعرفة المؤسسة ذاتيا .

 ثالثا:  وحدة/مسئول البحث والرصد الميدانى
كتخػػػتص الكحػػػدة برصػػػد كافػػػة الكقػػػائع التػػػى تمثػػػؿ فسػػػادا اك اعتػػػداءا عمػػػى حػػػؽ المػػػكاطنيف فػػػى تمقػػػى 
خػػػدمات كاجػػػراءات  نظيفػػػة بػػػدكف فسػػػاد .كسػػػكؼ نعػػػرض بالتفصػػػيؿ لكحػػػدة الرصػػػد الميػػػدانى   النيػػػا 

   كذلؾ مف خالؿ بياف االتى : تفعيؿ المساءلةبمثابة العمكد الفقرل لمرصد 
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 قعة محل الرصدعناصر ومكونات الوا -ُ

ككما اك ضحنا سمفا فاف مكضكع الرصد ىك كاقعة تمثؿ فسػادا كاعتػداءا عمػى حقػكؽ المػكاطف فػى الحصػكؿ  
عمى اجراء كخدمة نظيفة بال فساد   كىذه الكاقعػة قػد تشػكؿ اعتػداءا عمػى فػرد اك عمػى جماعػة  اك عمػى فئػة 

ريض حيػػاة المػػكاطنيف لمخطػػر فػػى قريػػة معينػػة معينػػة مثػػؿ الفالحػػيف مػػثال   اك تمثػػؿ اعتػػداءا جغرافيػػا مثػػؿ تعػػ
 .الخدمة المقدمة فى الكحدة الصحيةنظرا لتمكث مياه الشرب اك لعدـ كجكد كسائؿ مكاصالت امنة  اك تدنى 

 ونستطيع تحديد عناصر الواقعة اذا ما قمنا باالجابة عمى االسئمة االتية :
 * من؟

مسػتكل التعمػيـ محػؿ —المكاطف ضػحية كقػائع الفسػاد. كينبغػى الحصػكؿ عمػى كافػة البيانػات الشخصػية عنو)اسػـ  -1
تػأثير عػػدـ عػػدـ حصػػكلو -كقػػائع تعػرض ليػػا سػػابقا -كسػيمة االتصػػاؿ -المحػامى المتػػابع لمحالػػة-النػػكع-الكظيفػػة–اقامػة 

 ل ....(اخر  -رد الجيات المعنية -اجراءات اتخذىا -عمى الخدمة اك االجراء

الجية اك الجيات المسئكلة عػف الكاقعػة .كىػى المصػمحة الحككميػة التػى تعتػدل عمػى حقػكؽ  الضػحية بعػدـ القيػاـ  -ِ
بالخدمة اك اتماـ االجراء.كىؿ ليػذه الجيػة سػجؿ سػابؽ فػى الفسػاد تىػؿ تضػمنيا ال تقريػر رقػابى ت ىمػى تعػرض احػد 

 تالمسئكليف فييا لممحاكمة الجنائية مف قبؿ

 د عياف لمكاقعة  كقد يككنكا مكاطنيف اخرييف تعرضكا لذات الفعؿ .شيك  -ّ

 متى؟

 بياف تاريخ الكاقعة تحديدا   كالمدل الزمنى الذل استغرقتوتكعدد المرات التى تكررت فيو الكاقعةت

 اين؟

 ذكر المصمحة الحككمية   كبياف الجية االعمى كالكزارة التى تتبعيا.

 كيف؟

كانت فى صكرة فعؿ ايجابى بالقياـ باالعتداء عمى حقكؽ المكاطف تاـ كانت فى بذكر كصؼ الكاقعة   كىؿ 
  صكرة فعؿ سمبى باالمتناع عف الفعؿت

 لماذا؟

بتكضيح ما ىى االسباب كراء ارتكػاب الكاقعػة   كمػا حجػج كمبػررات جيػة االدراة فػى ذلػؾ   الف تحميػؿ ىػذه 
 . االسباب يقكدنا الرتكاب اك عدـ االرتكاب كاقعة فساد

 االثار والنتائج؟

 كيقصد بيا االثار كالنتائج المترتبة عمى الكقائع محؿ الرصد .

 



122 

 

 كيف نرصد ونوثق وقائع الفساد -ِ
 باالنتقاؿ لمكاف الكاقعة محؿ الرصد   كاستقراء الكقائع عمى الطبيعة . -أ
 بجمع الكثائؽ كاالدلة عف الكاقعة   كالحصكؿ عمى الكثائؽ ذات الصمة بالمكضكع  -ب
 بمقابمة كافة عناصر الكاقعة   المكضحيف فى البند "مف" . -ت
 منيجية اعداد تقرير الرصد الميدانى  -6

بػر التقرير ىك كعاء المعمكمات   الذل يتضمف كافة المعمكمات عف الكاقعة محػؿ الرصػد   كيكػكف ع
 تصكير الكاقع عمى االكراؽ .

 ويتم عبر مرحمتين : 
الػذل يعػده الراصػد لممؤسسػة كيتضػمف بالتفصػيؿ كافػة المعمكمػات  التقريار الاداخمى:  المرحمة االولى

كالبيانػػات كالكثػػائؽ التػػى تحصػػؿ عمييػػا الراصػػد  اثنػػاء عمميػػة الرصػػد   ككػػذا بيػػاف بكافػػة االشػػخاص 
ذكر ايضػػػا ككسػػػائط المسػػػاعدة كاالتصػػػاؿ المحميػػػيف الػػػذيف سػػػاعدكا كالجيػػػات التػػػى قابميػػػا الراصػػػد .كيػػػ

الراصد فى عممو.فضال عما يتضمنو التقرير مف بياف االجراءات التى اتخذت  كالتػى اتخػذىا الراصػد 
 اثناء رصده لمكاقعة .كيرفؽ بالتقرير كافة الكثائؽ كاالدلة .

فيػػك يسػػػاعد المؤسسػػة فػػى تقيػػيـ الكاقعػػػة كنظػػرا الف ىػػذا التقريػػر يتضػػمف كافػػػة المعمكمػػات كالبيانػػات 
 كمدل جدية المعمكمات كمستكل تكثيؽ االدلة. 

 ويمكن استخالص عناصر التقرير الداخمى  فى االتى:
 كاقعة = تمثؿ انتياكا لمرجعية عمؿ المؤسسة   -ُ
 اتصاؿ عمـ المؤسسة بيا -ِ
 خطة تحرؾ سريعة -ّ
 تحرؾ عمى مستكل :  -ْ
 مكقع الحدث   -أ
 سماع اقكاؿ الضحايا كالشيكد  -ب
 تكثيؽ التقرير بجمع االدلة كالكثائؽ   -ت
 تدكيف المعمكمات كالمالحظات -ٓ
 قراءة تحميمية لمكقائع كالمعمكمات كاالقكاؿ -ٔ

 مقارنة الشيادات مع االدلة كالكثائؽ -ٕ

 الرأل كالمالحظات الخاصة بالراصد الميدانى -ٖ
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الذل يبث لمرأل العاـ   متضمنا كقائع المكضكع كالنتائج التى انتيى الييا ائى المرحمة الثانية :التقرير الني
 تقرير الرصد  كرأل كمكقؼ المؤسسة  كالتكصيات التى تقدميا المؤسسة لمجيات المعنية بالمكضكع  .

 العناصر االساسية لمتقرير النيائى:
 العناصر االجرائية:

 الكاقعة .المدة  التى استغرقيا الراصد فى رصد  -
 القائميف بالرصد. -
 النطاؽ الجغرافى الذل تمت فيو عممية الرصد -
 االشخاص  كالجيات التى تـ لقاءىا .  -
 مدل التسييالت المقدمة مف السمطات المحمية/االجتماعية /الدينية /.... -
 المعكقات التى كاجيت القائميف بعممية الرصد: -

 اخرل .... - قافية ث - اجتماعية  -ميدانية   -رسمية  
 

 العناصر المونوعية :
 منيجية كاسمكب اعداد التقرير.-
 غير رسمية –رسمية  :المصادر التى اعتمدىا القائميف بعممية الرصد -
 الكقائع /االنتياكات كصؼ -
 عرض االدلة كالشيادات -
 بياف المكقؼ الحالى لمكقائع التى يتضمنيا التقرير.  -
 خمفيات كسياؽ  الكقائع التى يتضمنيا التقرير -
 المخالفات القانكنية )كفؽ القانكف الكطنى  كالدكلى( -
 النتائج كالمستخمصات  التى  انتيى الييا التقرير. -
 رأل كمكقؼ المنظمة  -
 مطالب كتكصيات -
 ىكامش كمالحؽ -

 رابعا: وحدة /مسئول االعالم :
كتخػػػتص الكحػػػدة بالتفاعػػػؿ مػػػع كسػػػائؿ االعػػػالـ المختمفػػػة لمحصػػػكؿ منيػػػا عمػػػى المعمكمػػػات   كنشػػػر التقػػػارير 

االعػػػالـ كالبيانػػػات التػػػى تصػػػدر عػػػف المؤسسػػػة. كتتػػػكلى تكزيػػػع التقػػػارير التػػػى تصػػػدر عػػػف المؤسسػػػة لكسػػػائؿ 
المختمفػػة. فبعػػد اف تنتيػػى المؤسسػػة مػػف اعػػداد التقريػػر فػػى صػػكرتو النيائيػػة لبثػػو لمػػرأل العػػاـ   يتػػكلى مسػػئكؿ 
االعالـ يراعى اف يتـ تكزيعو عمى نطاؽ كاسع سكاء عمى المستكل الرسمى اك غير الرسمى   كفقػا لمتفصػيؿ 

 التالى:

 اوال: الجيات المحمية الرسمية:
 رئيس الدكلة -
 الكزراءمجمس  -

المسػػػػػػتخدمة فػػػػػػى  المغااااااة 
الكتابػػػػػة التقريػػػػػر   يراعػػػػػى 

 اف تككف :
ال  –غير نابيػة  –محايدة 

تحمػػػػػػػػػػػػػػػؿ ال اسػػػػػػػػػػػػػػػتقطاب 
 كاضحة محددة -سياسى
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 النائب العاـ -
 كزراء معنييف بمكضكع التقرير -
 كزارة/مؤسسات حقكؽ االنساف الكطنية -
 اعضاء المجالس النيابية كالشكرل -
 مراكز البحكث الرسمية -
 الجامعات كالمعاىد -
 اخرل.........  -

 

 ثانيا الجيات المحمية غير الرسمية :
 كسائؿ االعالـ   -
 ككاالت االنباء -
 /الدكليةالصحافة : المحمية  -

 )يراعى ارساؿ التقرير لمصحفى المختص اك المعنى بالمكضكع(
 المنظمات غير الحككمية  -
 النقابات كاالحزاب -
 المدافعيف عف حقكؽ االنساف -
 ...-باحثيف -شخصيات عامة -محامكف -
 االفراد كالييئات كالجيات التى قدمت اك تقدـ العكف -

 اصحاب الشكاكل كالمحامكف -    

اينا الى الجيات الدولية ذات الصمة المعنية باالشراف عمى تطبياق اتفاقياة األمام المتحادة ويوجو التقرير 
 ند الفساد والرشوة.انافة الى اليات الحماية التعاىدية وغير التعاىدية ذات الصمة بمونوع التقرير .

 

 -نقاط ىامة عند كتابة تقرير رصد لحالة فساد :
 معمومات عن النطاق الجغرافي : -1
 اسـ المحافظة كمساحتيا كعدد سكانيا كتقسيميا اإلدارم كبعدىا عف العاصمة . -
 معمكمات عف مؤشرات التنمية كبعض األرقاـ كاالحصائيات )مايتعمؽ بمكضكع الرصد(  -
 معمومات عن الجية / المؤسسة / القطاع محل الرصد : -2
 اسـ الكزارة / المديرية كمسئكليتيا عف الخدمة المقدمة . -
 معمكمات احصائية مثؿ عدد المكظفيف   الميزانية   عدد الفركع كالمنشةت   تكزيع المنشةت الجغرافي . -
 عالقة القطاع كمدل تأثيره عمى المكاطنيف . -
 سرد الواقعة محل الرصد : -3
 كيؼ( . –أيف  –متى  –ماذا  –يجب أف يجيب السرد عمى األسئمة الخمسة )مف  -
 اضحة كأرقامان محددة .يجب أف يمثؿ السرد جمالن ك  -
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 -قرار إدارم  –رقـ محضر  –اإلحالة إلى مراجع أك مصادر لممعمكمات الكاردة مثؿ )شاىد عياف  -
)..... 

 عقد مقارنات مع حاالت أخرل إف كجدت . -
 .....( -اختالس  –تضارب مصالح  –شرح أكجو الفساد المتمثمة في الكاقعة محؿ الرصد مثؿ )رشكة  -
 القانوني المتعمق بالواقعة : استعراض لإلطار -4
 نصكص قانكنية   لكائح أك قرارات إدارية   تعميمات ........ -
 تحميل الواقعة وأسباب حدوثيا . -5
اقتراح أو توصية لمنع تكرارىا وبيان نواحي القصور في التعامل معيا من الناحية القانونية أو  -6

 اإلجرائية .
 رير وأسماء المشاركين فيو .معمومات عن الجية التي أعدت التق -7
نسخ  –تحقيؽ صحفي منشكر  –صكر مستندات  –صكر فكتكغرافية  الممحقات أو المرفقات : -8

 محاضر أك دعاكل قضائية ......
 من الناحية الشكمية : -9
 صفحة الغالؼ تتضمف اسـ التقرير كالجية المعدة لو كتاريخو كنطاقو . -
 . ِ+ُالتقرير لمنقطتيف يجب أف تككف الصفحة األكلى مف  -
 ال تزيد عف صفحتيف . ّمساحة استعراض النقطة  -
 ال تزيد عف صفحتيف . ْمساحة استعراض النقطة  -
 صفحة كاحدة .ٓمساحة استعراض النقطة  -
 صفحة كاحدة . ٔمساحة استعراض النقطة  -
 صفحة كاحدة . ٕمساحة استعراض النقطة  -
 صفحات . َُكال يزيد عف صفحات  ٓاليقؿ عدد صفحات تقريرالرصد عف  -
 

 خامسا وحدة /مسئول تنسيق مجتمع مدنى: 
لجنة كتختص بادارة العالقة مع مؤسسات المجتمع المدنى المختمفة   كالمشاركة فى الحمالت ذات الصمة بعمؿ 

.صفارة انذار
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 قائمة مراجعة للحكم على واقعة فساد  

  البد أف تتضمف عممية الرصد إجراء بحث ك تقصي لمحقػائؽ ك تكثيػؽ ك تحميػؿ ليػا   ك
 صياغة تقرير في شأنيا. 

    البػػػد أف يشػػػمؿ تقصػػػي الحقػػػائؽ : اسػػػتجكاب الضػػػحايا   اسػػػتجكاب الشػػػيكد   المعاينػػػة
مراقبػػة العمميػػة   تجميػػع الكثػػائؽ ذات األىميػػة   أخػػذ الصػػكر   اسػػتعماؿ آليػػات تسػػجيؿ 

 الصكرة .  الصكت ك
  البػػد أف تكػػكف حقػػكؽ اإلنسػػاف مػػف خػػالؿ القػػانكف الػػكطني ك مػػف خػػالؿ صػػككؾ القػػانكف

 .الدكلي ىي المعيار الذم يتـ االستناد إليو في عممية الرصد
 بيانػػػات  –البػػػد أف تتػػػكافر فػػػى الكاقعػػػة محػػػؿ الرصػػػد معمكمػػػات مثػػػؿ معمكمػػػات احصػػػائية

 لكائح الضبط  مثؿ عدد المكظفيف   الميزانية  –رسمية 
  رقػػـ  –البػػد أف تتػػكافر فػػى الكاقعػػة محػػؿ الرصػػد مراجػػع كمصػػاد معمكمػػات )شػػاىد عيػػاف

 قصاصات الصحؼ(. –قرار إدارم  –محضر 
  أف تتكافر فى الكاقعة محؿ الرصد نصكص تشريعية يمكف عمى اساسيا التحقؽ مف البد

 اد.الكاقعة تمثؿ أك تشكؿ كاقعة فس
  أف تتػػكافر فػػى الكاقعػػة محػػؿ الرصػػد الممارسػػات الفعميػػة التػػى تمثػػؿ خرقػػان الضػػكابط البػػد

االجرائية كالمعايير  فضال عف القكاعد الدستكرية كااللتزامات التى اقرتيا االتفاقية الدكلية 
 .لمكافحة الفساد عمي مصر

 : يمكف أف تصنؼ كاقعة الفساد مف أحد الكقائع التالية 
o سمبي عمي تمتع المكاطنيف بالخدمات )انتياؾ لحقكؽ االنساف( كاقعة الثر 
o  كاقعة تشكؿ انتياكان لحػؽ أك أكثػر مػف طائفػة الحقػكؽ ذات الصػمة بحريػة كنزاىػة

  ) الحمالت االنتخابية (االنتخابات العامة 
o . كاقعة فساد فى المشتريات فى القطاع الحككمى 
o  (.كاقعة ترصد ضعؼ أداء المكظفيف الحككمييف)المحميات 
o . كاقعة فساد فى القطاع الخاص  
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 واقعة الثر سمبي عمي تمتع المواطنين بالخدمات )انتياك لحقوق االنسان( (ُ

 تشمؿ كما اإلنساف لحقكؽ كالدكلية كاإلقميمية الكطنية القكانيف تضمنيا التي الحقكؽ عمى الحككمية التعديات
 القانكنيػة االلتزامػات تنفيػذ فػي إخفػاؽ عمػى كينطػكم الدكلػة إلػى مباشػرة يعػزل الػذم الفعػؿ إغفػاؿ أك الفعػؿ

كيكػكف التركيػز عمػى رصػد االنتياكػات فػى الحقػكؽ الثالثػة ) الخػدمات  .اإلنسػاف حقػكؽ معػايير مػف المستمدة
 ج. الضماف االجتماعى   ب. التعميـ  األساسية ( : أ.الصحػػة كالعالج الطبػى 

واقعاة تشااكل انتياكاًا لحااق أو أكثار ماان طائفاة الحقااوق ذات الصامة بحريااة ونزاىاة االنتخابااات  (2
 نسان الخاصة بنزاىة االنتخابات العامة  وفقًا لممعايير الدولية لحقوق اإل 

 

فقػػد تتنػػكع صػػكر الكاقعػػة أك الكقػػائع التػػي تشػػكؿ انتياكػػان لنزاىػػة االنتخابػػات العامػػة  كتتجسػػد ىػػذة الكقػػائع فػػى 
كاحػدة أك أكثػػر مػػف القػػكانيف أك المػػكائح أك القػػرارات اإلداريػػة المنظمػة لمعمميػػة االنتخابيػػة  كمػػف ثػػـ يتعػػيف عمػػى 

 مميات مترابطة كىى :الراصد القياـ بثالث ع
بيػػػػاف حجػػػػـ اآلثػػػػار المترتبػػػػة عمػػػػى ممارسػػػػة االنتياكػػػػات أك التجػػػػاكزات عمػػػػى الحػػػػؽ فػػػػى نزاىػػػػة كحريػػػػة  - ُ

 االنتخابات  العامة . 
بياف كتعريؼ الحؽ أك الحقكؽ التي تـ االعتداء عمييػا مػع ذكػر القاعػدة القانكنيػة الدكليػة كالكطنيػة التػي  - ِ

 تحمى تمؾ الحقكؽ .
كتكثيؽ كتدقيؽ الكقػائع التػي تشػكؿ انتياكػان لحػؽ أك أكثػر مػف الحقػكؽ المتصػمة بحريػة االنتخابػات  رصد - ّ

 كنزاىتيا .
 االنتياكات التى يمكن رصدىا أثناء مرحمة الدعاية اإلنتخابية    
 . تجاكز الحد األقصى لمصرؼ عمى الحمالت كتمقى تمكيؿ مف الخارج 
  .الدعاية فى المرافؽ العامة كاألماكف الدينية 
  . استخداـ الشعارات الدينية أك الشعارات التى تحض عمى التمييز بسبب العقيدة أك الجنس أك الديف 
  . استخداـ المكاصالت العامة 
 تخابية قياـ المكظفييف العمكمييف المخكليف بإدارة العممية االنتخابية باالشتراؾ فى اعماؿ الدعاية االن 
  الترىيب كاالكراه سكاء كاف مف قكات مسمحة أك الشرطة أك الحككمة أك مف انصار المرشحيف. 
 واقعة النتياك الحق فى الوصول الى المعمومات (3
 صعكبة الكصكؿ لممسئكؿ عف تسميـ المعمكمات   رفض المسئكؿ لتسمـ الطمب الخاص بالمعمكمات . -
 اك اعطائيا شفكياالمعمكمات المطمكبة ) حجب المعمكمات (.رفض الجية أك المسئكؿ لتسميـ  -
 طمب رشكة أك رسـك نظير تقديـ المعمكمات المطمكبة . -
 التأخر اك عدـ االستجابة لتسميـ المعمكمات المطمكبة . -
 واقعة فساد فى أداء المحميات  (4

البػػرامج الخمسػػة لمخطػػة  تتمثػؿ فػػى مقارنػػة مػػا ىػػك مخطػػط بخطػػة التنميػػة المحميػػة بمػػا ىػػك منفػػذ فػػى الكاقػػع فػػى
( مػع   برنامج الكيرباء   الطرؽ كالنقؿ   تحسيف البيئة   األمف كاإلطفاء كالمركر   تدعيـ الكحدات المحمية)

  مراعاة التحقؽ مف المكاطنييف انفسيـ لتكثيؽ الكاقعة .

 أىم وقائع الفساد التى تركز مجموعات " محامين ند الفساد " عمى رصدىا 
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 تتػدخؿ التػي الحككمػات إجػراءات مػف كالمجمكعػات األفػراد تحمػي عالميػة قانكنية ضمانات ىي اإلنسان حقوق

 مػف كيمنعيػا معينة أشياء بفعؿ الحككمات اإلنساف حقكؽ قانكف كييمـز .اإلنسانية كالكرامة األساسية الحريات في

 .أخرل أشياء فعؿ
 الكطنيػة القػكانيف تضػمنيا التػي الحقػكؽ عمػى الحككميػة التعػديات " اإلنساان حقاوق انتياكاات" تشػمؿ

 عمػى كينطػكم الدكلػة إلى مباشرة يعزل الذم الفعؿ إغفاؿ أك الفعؿ تشمؿ كما اإلنساف لحقكؽ كالدكلية كاإلقميمية

 يتعمػد عنػدما االنتياكػات كتحػدث .اإلنسػاف حقػكؽ معػايير مػف المسػتمدة القانكنيػة االلتزامػات تنفيػذ فػي إخفػاؽ

 تخفػؽ عنػدما أك المعنيػة الدكلػة عمػى الكاقعػة االلتزامػات تجاىػؿ أك خرؽ الممارسة أك العامة السياسة أك القانكف

 أك الدكلػة تسحب عندما اإلضافية االنتياكات كتقع .النتيجة أك السمكؾ مف المطمكب المستكل تحقيؽ في الدكلة

 .اإلنساف لحقكؽ القائمة الحماية تزيؿ
 ُٓالى  ٔتتركز فى المكاد مف كالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية فى العيد الدكلى الخاص بيا 

 -كىى تشمؿ :
 (ٔالحؽ فى العمؿ)المادة  .ُ
 ( ٕالحؽ فى التمتع بشركط عمؿ عادلة ) المادة  .ِ

 (ٖالحؽ فى تككيف النقابات كاالنضماـ الييا ) المادة  .ّ

 (ٗالحؽ فى الضماف االجتماعى ) المادة  .ْ

 (َُالحؽ فى حماية االمكمة كالطفكلة ) المادة  .ٓ

 (ُُيشى كافى كخاصة فى الحصكؿ عمى  الغذاء كالكساء كالمأكل ) المادة الحؽ فى مستكل مع .ٔ

 (ُِالحؽ فى التمتع باعمػى مستكل مف الصحة يمكف بمكغػو ) المادة  .ٕ

 (ُّالحؽ فى التعميـ ) المادة  .ٖ

 (ُٓالحؽ فى المشاركة فى الحياة الثقافية ) المادة  .ٗ

 ) الخدمات األساسية ( : ويكون التركيز عمى رصد االنتياكات فى الحقوق الثالثة
 ج. النمان االجتماعى   ب. التعميم  أ.الصحااة والعالج الطباى  

 األساسية األكلية الصحية الرعاية كمف األساسية األغذية مف المحركميف األفراد مف كبير عدد"فمثال اذا تكاجد 

 الخػاص الػدكلي العيػد تنتيػؾ دكلػة كىمػة ألكؿ ىػي التعمػيـ أشػكاؿ أبسػط مػف أك األساسػي كالمسػكف المػأكل كمف

 ."كالثقافية كاالجتماعية االقتصادية بالحقكؽ
 تمييزية غير معاممة في الحق

 .التمييز كعدـ المتساكية الحماية معايير اإلنساف لحقكؽ الدكلي القانكف يفرض

 يتسػاككف كىػـ القػانكف  أمػاـ سػكاء جميعػا الناس" أف عمى ٕ المادة في اإلنساف لحقكؽ العالمي اإلعالف كينص

 ىػذا ينتيػؾ تمييػز أم مػف بالحمايػة التمتػع حػؽ فػي يتسػاككف آمػا تمييػز   دكنمػا القػانكف بحمايػة التمتػع حػؽ فػي

 ".التمييز ىذا مثؿ عمى تحريض أم كمف اإلعالف

 انتهاكات حقوق االنسان
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 ىػذا فػي طػرؼ دكلػة كػؿ  تتعيػد" أف عمػى كالسياسػية المدنيػة بػالحقكؽ الخػاص العيػد مػف (ُ)ِ المػادة كتػنص

 فػي كالػداخميف إقميميا في المكجكديف األفراد لجميع الحقكؽ ىذه كبكفالة فيو  بيا المعترؼ الحقكؽ باحتراـ العيد

 غيػر أك سياسػيا الػرأم أك الػديف  أك المغػة  أك الجػنس  أك المػكف  أك العػرؽ  بسػبب تمييػز أم دكف كاليتيػا 

 ".األسباب مف ذلؾ غير أك النسب  أك الثركة  أك االجتماعي  أك القكمي األصؿ أك سياسي 

 :المساكاة في مستقؿ حؽ عمى كالسياسية المدنية بالحقكؽ الخاص العيد مف ِٔ المادة تنص كما

 يجب الصدد ىذا كفي .بحمايتو التمتع في متساك بحؽ تمييز أم دكف كيتمتعكف القانكف أماـ سكاء جميعا الناس

 سػبب  ألم التمييػز مػف فعالػة حمايػة السػكاء عمػى األشػخاص لجميػع يكفػؿ كأف تمييػز أم القػانكف يحظػر أف

 أكاالجتماعي  القكمي األصؿ أك سياسي  غير أك سياسيا الرأم أك الديف أك المغة أك الجنس أك المكف أك آالعرؽ

 .األسباب مف ذلؾ غير أك النسب  أك الثركة أك
 

 حقػكؽ اتفاقيػة تػنص ك  ."المتخصصػة" اإلنسػاف حقػكؽ معاىػدات معظػـ فػي صراحةن  التمييز عدـ مبدأ يرد كما

 :يمي ما عمى ِ المادة في الطفؿ

 مػف نػكع أم دكف لكاليتيػا يخضع طفؿ لكؿ كتضمنيا االتفاقية ىذه في المكضحة الحقكؽ األطراؼ الدكؿ تحتـر

 ...التمييز أنكاع
 مصػطمح يعنػى أف عمػى المػرأة ضػد التمييػز أشػكاؿ جميػع عمػى القضػاء اتفاقيػة مػف ُ المػادة تػنص كبالمثػؿ

 تػكىيف أغراضػو  أك آثػاره مػف كيكػكف الجػنس أساس عمى يتـ تقييد أك استبعاد أك تفرقة أم "المرأة ند التمييز"

 كاالجتماعيػة كاالقتصػادية السياسػية الميػاديف فػي األساسػية كالحريات اإلنساف بحقكؽ لممرأة االعتراؼ إحباط أك

 بصػرؼ ليػا  ممارسػتيا أك الحقػكؽ بيػذه تمتعيػا إحبػاط أك تػكىيف أك آخػر  ميػداف أم فػي أك كالمدنيػة كالثقافيػة

 .الرجؿ كبيف بينيا المساكاة أساس كعمى الزكجية حالتيا عف النظر
 ىنػاؾ كػاف إف مػا ىػك تمييزيػة غيار معامماة فاي لمحاق انتيااك وقاع قاد كان إن ما لتقرير طرحو يتم سؤال وأول

 معقكلػة معػايير أسػاس عمػى تبريرىػا يجػب الحالػة فػي المتشػابييف األفػراد بػيف تفرقػة كأم .بالفعػؿ مكجػكد تمييػز

 ترمػي أك القػانكف إليػو يرمػي الػذم باليػدؼ مكضػكعي أك معقػكؿ نحػك عمػى التمييػز يتصػؿ ىػؿ أم .كمكضكعية

 بيات المعترؼ اإلنساف حقكؽ مبادئ مع يتعارض ال نفسو اليدؼ ىذا كىؿ الممارسةت إليو

 
 .الممارسة أك لمقانكف تمييزم أثر ىناؾ كاف إف ما ىك لمتمييز الثاني كاالختبار

 عمػى ركتينيػة بطريقػة يػؤثر الػذم التمييػز مثػؿ  "الخفػي" التمييػز عػف يكشػؼ مػا ىػك االختبػار ىػذا كتطبيػؽ

ذا .كالنسػاء األقميػات جماعػات  كانػت إف مػا يقػيـ أف عضػك لجنػة صػفارة انػذار عمػى يجػب كػذلؾ  األمػر كػاف كا 

 تكفػؿ بػأف ( ِٔ المػادة) كالسياسػية المدنيػة بػالحقكؽ الخػاص العيػد بمكجػب اللتزاميػا مػثال امتثمػت قػد الدكلػة

 سياسػة يشػكؿ التمييػز كػاف إذا أنػو الكاضػح كمػف ".التمييػز مػف فعالػة حمايػة السػكاء عمػى األشػخاص لجميػع"

 يككف كقد . ِٔ المادة في عميو المنصكص بالتزاميا الكفاء في أخفقت قد تككف فقد الحككمة  جانب مف متعمدة

 مػا أك التمييػز فػرط أك/ك كضػكح مػف مػثال عميػو يسػتدؿ قػد كلكػف الحككمػة  لػدل القصػد نيػة تقيػيـ الصػعب مػف

 .تصريحات مف بو تدلي مما أك السمطات جانب مف سمكؾ مف بو يتصؿ مما أك كخيمة عكاقب مف عميو ينطكم
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لقد كصمت أزمػة التعمػيـ فػى مصػر إلػى مسػتكل يفػرض مراجعػة جذريػة لمنظػاـ التعميمػى   فػالتعميـ فػي مصػر 
يرزح تحت كـ ىائؿ مف المشاكؿ تراكمت عبػر السػنيف  تشػمؿ أبعػاد التعمػيـ المختمفػة   كيستشػرم الفسػاد فػي 

أىػـ مظػاىر الفسػاد فػي كػؿ  كؿ مرحمة مف مراحؿ التعميـ بأشكاؿ كأساليب عديدة   كسكؼ نمقي الضكء عمػى
 مرحمة.
 مرحمة التعميـ ما قبؿ المدرسي: أكالن 

 -كىي مرحمة الحضانة كرياض األطفاؿ كيتمثؿ الفساد في ىذه المرحمة فيما يمي:
تصدر التراخيص إلنشػاء ىػذه الػدكر عػف طريػؽ دفػع الرشػاكم دكف النظػر لممعػايير  :إصدار التراخيص  -ُ

 المتفؽ عمييا إلنشائيا.
الدكر مف أجؿ التغاضي عف مدل مالئمة المناىج    اشاكم لمجيات الرقابية عمى ىذيتـ دفع ر  : الرقابة -ِ

 اإلمكانيات   المدرسيف   الجكدة.
 مرحة التعميـ ما قبؿ الجامعي :ثانيان 

 كىي المرحمة التي تعاني مف مشاكؿ كثيرة في األبعاد التعميمية المختمفة ليا مثؿ
كزارة التربية  -اإلدارات التعميمية  -إدارة المدرسة  -المدارس  –المدرسيف  –التالميذ  –) البرامج التعميمية  

 أكلياء أمكر الطمبة ( -كالتعميـ 
 -وينتشر الفساد بصورة كبيرة في كل بعد من ىذه األبعاد ومن أمثمة الفساد في ىذه المرحمة ما يمي:

 !   فئران التجارب! -ُ
"الالتخطيط"ومحاوالت التغيير الفاشمة والمستمرة لمعممية التعميمية، ولقد أطمق عمييا فاشمة ألنيا محاوالت 

 ناجمة عن قرارات عشوائية غير مدروسة، وغير مسئولة أينا وىو ما أثر بالسمب عمى أجيال عدة.
التعميميػػة كغيػػاب  مؤسسػػةال رؤيػػة القػػائميف عمػػي    سػػيطرة األىػػداؼ الطمكحػػة عمػػي المسػػتكم الكمػػي عمػػي-2

  .  معقكلة   باإلضافة لغياب المتابعة كالمساءلة فترة زمنية لمتنفيذ خالؿ    األىداؼ العممية المحددة بدقة كالقابمة
   .  كالمكارد في جزئيات متشعبة كخمؽ مسارات تعميمية بديمة إىدار الجيكد  -ّ
المنػػػػاىج ( كالمحسػػػػكبية فػػػػي الحصػػػػكؿ عمػػػػى ىػػػػذه  –األبنيػػػػة  –طػػػػرح الػػػػكزارة لممناقصػػػػات ) المشػػػػتريات  -ْ

 المناقصات .
الجيػكد أك  تشػتيت   أدم إلػي عمي كثيػر مػف الخطػكات الجديػدة المتداخمػة دكف متابعػة أك تقيػيـ ممػا  اإلقداـ -ٓ

 .تكاضع النتائج في أحسف األحكاؿ

 الميزانية  -ٔ
% تقريبػػا منيػػا فػػإف التكزيػػع غيػػر َٖيمػػتيـ كرغػػـ أف نصػػيب األجػػكر مػػف ميزانيػػة التربيػػة كالتعمػػيـ فػػي مصػػر 

العادؿ ليذه النسبة ) التكزيع عمي أساس المسمي الكظيفي كليس عمي أساس األجر مقابؿ العمؿ كالػذم أدم 

 الحق فى التعميم
 

 الفساد في التعميمرصد 
 

الحق فى التعلٌم عالى الجودة ، وهوو مجوانى بمراحلوه المختلفوة لكل مواطن 

فى كل مإسسات الدولة التعلٌمٌة ، وإلزاموى فوى مرحلوة التعلوٌم األساسوى ، 

             وتتخووووذ الدولووووة كافووووة التوووودابٌر لموووود اإللووووزام الووووى مراحوووول أخوووورى .....

 من الدستور المصرى الجدٌد ( 15المادة )
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جنيػو  ََُٓجنيو في العػاـ فػي مقابػؿ  َََََُألف تصؿ مكافةت بعض القيادات التعميمية إلي أكثر مف 
مػػيف القػػػائميف فعػػال بالتػػػدريس أمػػر مضػػػحكا مبكيػػا فػػػي نفػػس الكقػػػت فػػي المتكسػػط ( يجعػػػؿ مػػف مرتبػػػات المعم

كالي حكيحمؿ األسر المصرية قرابة الثمث مف دخميا لإلنفاؽ عمي الدركس الخصكصية كىك ما يقدر رسميا ب
 مميار جنيو سنكيا )أم حكؿ ثمث اإلنفاؽ العائمي إلي اقتصاد الظؿ ( ُٓ
 الدركس الخصكصية -ٕ
كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ مػػع عػػدـ فصػػؿ السػػمطات المشػػرفة عمػػي التعمػػيـ فػػالكزارة تػػدمج مركزيػػة التعمػػيـ فػػي  -ٖ

 كتقـك بالثالث كظائؼ األساسية لمتعميـ )اإلستراتيجية كالتنفيذية كالتقييمية(.

 مرحمة التعميـ الجامعي كالعالي :ن  ثالثا
تنميػػة   تقػػكد المجتمػػع إلػػى تحقيػػؽ تتضػػح أىميػػة ىػػذه المرحمػػة فػػي الػػدكر الحاسػػـ الػػذم تمعبػػو كقػػاطرة متميػػزة لم

 أىدافو في التنمية كالنيضة.
أمػػا مػػانراه اآلف مػػف تمكػػؤ فػػي إيقػػاع الجامعػػة كمؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي فػػي التطػػكر   أك التخمػػؼ عػػف المحػػاؽ 
بركػػب التقػػدـ كبالتػػالي يػػنعكس بةثػػاره الضػػارة عمػػى المجتمػػع كيسػػيـ فػػي تخمفػػو فػػذلؾ نتيجػػة لممشػػكالت العديػػدة 

 عاني منيا الجامعة كأكجو الفساد الكثيرة التي تعاني منيا.التي ت
 -كفيما يمي أمثمة عمى بعض مف أنكاع الفساد في الجامعة كالتعميـ العالي :

 إنشاء جامعات خاصة دكف المعايير كالمكاصفات القياسية إلنشاء الجامعات المتقدمة -ُ
 –سػف التقاعػد  –قكاعػد الترقيػات  –التعيػيف القانكف الحالي لمجامعات كما يتبعػو مػف فسػاد فػي ) شػركط  -ِ

 المرتبات .....إلخ (

 تكلي القيادات في الجامعة كمنح الدرجات العممية طبقان لممحسكبية كدكف النظر إلى الكفاءة -ّ

 استخداـ المكارد المتاحة لمجامعات بالشكؿ الذم ال ييدؼ إلى تحسيف العممية التعميمية -ْ

 عدـ استقالؿ الجامعات -ٓ

 األمنية في إدارة شئكف الجامعةالتدخالت  -ٔ

 الالئحة الطالبية كالقيكد عمى ممارسة األنشطة -ٕ

 عدـ كجكد ىيئة قكمية لمجكدة كاالعتماد تككف مستقمة -ٖ
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 الحؽ فى الصحة

بمػا فػى مف األعالف العالمى لحقكؽ االنساف بحؽ جميع االشخاص فى مسػتكل معيشػة كػاؼ  ِٓتقر المادة 
ذلؾ الضمانات المتعمقة بالصحة كالسالـ كيقر االعالف بكجكد عالقة بيف الصحة كالسالـ كبإرتباط الحؽ فى 

 ....الخة صحية الحؽ فى السكف المالئـ ..سالمة الصحة بحقكؽ اخرل مثؿ الحؽ فى الغذاء  الحؽ فى بيئ
 
 

 

 
عمػػػػى سػػػػكء اسػػػػتغالؿ المسػػػػئكليف لسػػػػمطاتيـ  بػػػػؿ كالتكسػػػػب بطػػػػرؽ غيػػػػر مشػػػػركعة   ىػػػػذا كال يقتصػػػػر الفسػػػػاد 

 .كاستغالؿ مناصبيـ بشكؿ رسمى  كاستغالؿ سمطاتيـ لنيب المكارد الثمينة الالزمة لتحسيف الصحة
 

 مكاسػب تحقيػؽ ألجػؿ )العػاـ المكقػع (السػمطة اسػتخداـ سػكء» بأنػو الفسػاد العالميػة الشػفافية منظمػة عرفػت
 يتكلػكف مػف بعػض بيػا يقػـك التػي السػمككيات مػف عػددا الفسػاد يشػمؿ الصحية الخدمات عالـ كفى .« خاصة

 :التالى فى إجماليا يمكف أنو إال بينيا فيما كالتداخؿ أحيانا التشابو مف كبالرغـ العامة  المناصب
 أمػكاؿ عمى الحصكؿ مثؿ عديدة  أشكاالن  يتخذ أف يمكف كالذل : الصحية الخدمات أداء نقطة عند الفساد •

 امتيػازات مقابػؿ أمػكاؿ كطمػب كاسػتجداء مقابػؿ  كدكف مجانػان  تقػديميا يفتػرض التػى الطبيػة الخػدمات مقابػؿ
 الصػحى العمػؿ تنظػيـ عمػى القػائميف ألكلئػؾ الرشػاكل قبػكؿ أك ابتػزاز إلى باإلضافة :معيف عالج أك خاصة

 لألصكؿ  مخالفةن  تنفيذه عف االمتناع اك عمؿ تنفيذ بيدؼ المختصيف الطبييف كالمينييف
 كقػد الحككميػة  بالمستشػفيات كالعالج الكشؼ رسـك مف العائد أك الصحة ميزانية مف : كالسرقة اإلختالس •

 المػكارد تخصػيص نقطػة عنػد أك المحمػى  المسػتكل عمػى أك المركػزل الحكػكمى المسػتكل عمػى ذلػؾ يحػدث
 لالسػتعماؿ الطبيػة المعػدات أك الطبيػة كاإلمػدادات األدكيػة سػرقة يمكػف كمػا .الصػحية كالمراكػز لمكحػدات
 لبيعيا  أك الشخصى

تقديم 
الرشاوى 
للمسئولين 
عن التنظيم 
والعاملين فى 
 مجال الطب

التالعب فى 
بيانات 
تجارب 
 االدوية

التالعب فى 
توزي  
األدوية 

والمستلزمات 
 الطبية 

الفساد فى 
عمليات 
الشراء 
 الحكومية

المبالغة فى 
تقديم 

المستخلصات 
لشركات 
 التأمين

 الفساد فى الصحةرصد 

 الصحة قطاع في الفساد مظاىر
 



133 

 

 مطابقػة غيػر األخػرل كالمعػدات األدكيػة لتسػجيؿ الالزمػة المعمكمػات تزكيػر مثػؿ : المشػتريات فػى الفسػاد •
 مػا كىػك المستشػفيات  كتشػييد انشػاء عممية فى كبيرة مبالغ بإنفاؽ القياـ يتـ قد باإلضافة التعاقد  لمكاصفات

 كبير  بشكؿ المشتريات فساد عمميات ظيكر عمى يساعد قد
 ككثػائؽ مسػتندات تزكيػر أك الرسػـك  عػف التنػازؿ الفاسػدة الممارسػات تتضػمف : الػدفع أنظمػة فػى الفسػاد •

 فى التزكير يتـ قد كما .معينيف أفراد كلصالح لمنفعة المستشفى ميزانية استخداـ أك معينيف  لمرضى التأميف
 األطبػاء أيضػان  تشػمؿ قػد كمػا.اإلسػتغالؿ أك اإلنتفػاع سػجالت أك اإليصػاالت كدفاتر الفكاتير  كقيكد سجالت
 عيادتيـ إلى أك بيا يعممكف التى الخاصة المستشفيات إلى العامة المستشفيات مرضى بتحكيؿ يقكمكف الذيف

 الخاصة 
 التكزيػع  نظػاـ فػي معينػة نقػاط عنػد سػرقتيا اك المنتجػات تحكيؿ يمكف حيث  :اإلمدادات سمسمة فى الفساد •
ا المسػئكلكف يطمػب فقػد  « كضػع بشػأف أك الطبيػة  اإلمػداد أك المنتجػات كاعتمػاد عمػى المكافقػة مقابػؿ رسػكمن
 ََِٔ,Global Corruption Report كتحديدىا األسعار»
 عػاـ  مػاؿ عمػى اسػتيالء بػيف ما أشكالو تعدد االصحة قطاع فى ضبطيا تـ التى الفساد حاالت أظيرت كقد

  .الدكاء كتسجيؿ الشراء   كنظـ التعاقدات فى كفساد كاختالس  كرشاكل 
 الصحة قطاع فى الفساد حاالت بعض

نوع 
 الفساد

اسم المستشفى      
 ) نوعيا (

 

 الفساد الذى تم رصده

اخػػػػػػػػػػتالس 
 كسرقة

مستشػػػػفى الزاكيػػػػة الحمػػػػرا 
 بالقاىرة

باالطفػاؿ ناقصػى النمػك كلػـ يػتـ العثػكر عمييػا   كلػـ تقػـ إدارة تـ سرقة الحضانة 
 المستشفى بشراء غيرىا .

 مميكف جنية مف قبؿ أميف المخزف ِتـ االستيالء عمى  النيؿ بشبرا الخيمة 
 جنية مف احدل الممرضات بقسـ المكجات . َََٔاختالس مبمغ  المبرة بمصر القديمة 
عيػػػػػادة التػػػػػأميف الصػػػػػحى  

 بمصر الجديدة 
 حصكؿ المكظفيف عمى ركشتات طبية كبيعيا إلحدل الصيدليات المطرية .

مػػػػف العػػػػامميف تحػػػػت رئاسػػػػتو  ٗقيػػػػاـ رئػػػػيس قسػػػػـ القمػػػػب بالمستشػػػػفى بمسػػػػاعدة  الحسيف الجامعى  
 ُ,ُباالسػػتيالء عمػػى دعامػػات القمػػب مػػف مسػػتمزمات قسػػـ القسػػطرة تبمػػغ قيمتيػػا 

. كقد قامكا بإىالكيا تحت زعـ إنيا اسػتخدمت فػى عمميػات جراحيػة  مميكف جنية
 لـ تتـ   كقد قامكا بعمؿ محررات رسمية مزكرة لتبرير ذلؾ .

 ذلػؾ أف مػف بػالرغـ المبػانى  لحسػاب تقريبػان  جنيو مميكف ٖ.ٔ مبمغ إضافة تمت فاقكس بالشرقية  
 المبمػغ ذلػؾ تحميؿ يفترض ككاف المبنى  كتطكير صيانة مصاريؼ يمثؿ المبمغ

 أجيػزة بعػض بشػراء المستشػفى إدارة قامػت كمػا .الصػيانة مصػاريؼ لحسػاب
 .استخداميا يتـ كلـ المركزة الرعاية

الييئػػػػػػػة القكميػػػػػػػة لمرقابػػػػػػػة  
 عمى األدكية

 ْ بحػكالى قػدرت سػنكات ٓ خػالؿ الييئػة مػف أدكيػة بسػرقة نظافػة عامػؿ قيػاـ
 .باليـر الصيدليات إلحدل كبيعيا جنيو مميكف

مستشفى مبػارؾ التعميمػى  
 التابعة لجامعة طنطا

 مطالبػات بتزكيػر العػاـ المػاؿ عمػى باالسػتيالء الكمػى غسػيؿ كحػدة مػدير قػاـ
 فػى لممكاصػفات مطابقػة غيػر ميػاه اسػتخدـ أنػو كما .متكفى مريضان  ِٖ بأسماء
 .الكمكل الغسيؿ عمميات
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تسػػػػػػػػػػػػػػػجيؿ 
 أدكية

 منيػا الصػرؼ يػتـكلكػف   الصػالحية منتييػة األدكيػة مػف صػنؼ ْٔ كجػكد اطسا المركزل بالفيـك
 .جنيو الؼ ُِٓ قيمتيا بمغت   لممرضى

فسػػػػاد فػػػػى 
 التعاقدات

 تجييػزه يػتـ لػـ اآلف كحتػى جنيػو  مميػكف ٓ.ُ بتكمفػة سػنكات ٔ منػذ انشػاؤه تػـ صاف الحجر بالشرقية
 .كالحشرات لمقكارض مأكل المبنى كأصبح كتشغيميو 

فسػػػػاد فػػػػى 
نظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 

 الشراء

العاشػػػػػر مػػػػػف رمضػػػػػاف ) 
 تأميف صحى  (

 كالمكديػؿ الماركػة اخػتالؼ رغػـ جيسػكا مكتػب مػف المػكردة األجيػزة بعض قبكؿ
 المكمػالت بعػض تكريػد عػدـ إلػى باإلضػافة عميػو  متفػؽ ىػك عمػا الصػنع كبمػد

 التػى الصػحة كزارة مديكنيػة المستشػفى تسػجؿ أك تظيػر كلػـ األجيػزة  لػبعض
 الدكلة نفقة عمى القرارات خالؿ مف تراكمت

مديريػػػة الشػػػئكف الصػػػحية  
 بالبحر األحمر 

 مػف جنيػو ألػؼ َٖ عمػى بالحصػكؿ مكظفيف ٖ كعدد كممرض الكزارة ككيؿ قاـ
 الكزارة إلى األجيزة تكريد عمميات بعض إسناد مقابؿ الطبية الشركات أصحاب

مكظػػػػػؼ كبيػػػػػر فػػػػػى كزارة  رشاكل
 الصحة

 المقاكالت شركات إحدل صاحب مف جنيو ألغ ِٓ رشكة تقاضى

معامػػػػػػػػػػػؿ كزارة الصػػػػػػػػػػػحة  تزكير
 بالقاىرة

 جنيػو َََِ مقابػؿ الفيركسػية األمػراض تحاليػؿ بنتيجػة صػحية شيادات تزكير
 .المكظفيف إحدل قبؿ مف

 الطبيت والمستلز اث الدواء قطاع فى الفساد حا ث بعض

ناعة ص ساد ال ف ر ال   مظاه
ء دوا  أمبػكؿ َََُ بسػرقة نصػرقاـ بمدينػة أدكيػة بشػركة مكظػؼ عمػى القػبض تػـ ال

 لحسابو لمصيدليات ببيعيا كقاـ أحد بو يشعر أف دكف الشركة مف فكلتاريف
 المخػدرات جػدكؿ عمػى المدرجػة األدكيػة فػى كاإلتجػار ببيع بالغردقة صيدلى قياـ

 .لو ككران  ممكو التى كالصيدلية منزلو مستخدمان  المدمنيف لمشباب
 دكف الطبية العقاقير بتصنيع بالشرقية األدكية شركات بإحدل يعمؿ صيدلى قياـ

 .الصيدليات عمى بتكزيعيا كيقـك ترخيص عمى الحصكؿ
 األدكيػة مسػتمزمات شػركات إحػدل كصػاحب الشػعب مجمػس أعضػاء أحػد قيػاـ طبية مستمزمات

 المعػايير مػع تتكافػؽ ال األكياس كىذه الصحة  كزارة إلى فاسدة دـ أكياس بتكريد
 صػالحية عدـ إلى يؤدم مما كالبكتيريا بالشكائب مميئة فيي الدكلية كالمكاصفات

صابة الدـ تجمط FDA أكياس  ك األدكية ىيئة أكدت كما   باإلغماء المتبرعيف كا 
 .المصػرم المػكاطف صػحة تيػدد فيػي اآلدمػي لالسػتعماؿ الػدـ األمريكية األغذية

 في اعترؼ قد الشركة ىذه مدير أف الصدد ىذا في المكثفة التحقيقات كشفت كقد
 الشػركة تنتجيػا التػي األكيػاس بػأف ََِٔ نػكفمبر ُِ فػي صػادر رسػمي تقريػر
 تسبب معقمة غير فالتر تكريد ليا سبؽ قد الشركة لممكاصفات كأف مطابقة غير

 الفنية المجنة خمصت قد ك.سكريا في الكمكم الفشؿ لمرضى قاتمة دمكية جمطات
 الػدـ بأكيػاس فنية عيكب ىناؾ بأف القضية في لمتحقيؽ العامة النيابة كمفتيا التي

 عيػكب كجػكد كتبػيف دـ  كيس ََِ فحص أجرم حيث الشركة ىذه مف المكردة
 . منيا كريية ركائح كانبعاث األكياس بعض تعفف إلى أدت التعقيـ في
 باألسػكندرية الطبيػة المسػمتزمات فػى العاممػة الشػركات أحػد عػف المسػئكؿ قيػاـ
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 تػـ كقػد  .الصػحة بػكزارة مسجمة كغير المصدر مجيكلة طبية مستمزمات بعرض
 تػـ الشػركة كبمداىمػة الداخميػة  كالتجػارة التمػكيف مباحػث بمعرفػة عميػو القػبض
بػر محاليػؿ نقؿ زجياز كسرنجة قسطرة ِٕٖٖ ضبط  جراحيػان  كخيكطػان  ككصػال كا 

 المصدر مجيكلة صكدا كجراكف
 طبيػة مسػتمزمات فػى باإلتجػار السادات بمنطقة طبية مستمزمات شركة مدير قاـ

 .باألسكاؽ ثانية ةبيعيا أخرل مرة تعبئتيا إعادة بعد الصالحية منتيية
 طبيػة مسػتمزمات فػى باإلتجػار بأسػيكط طبيػة مسػتمزمات لبيػع محػؿ صاحب قياـ

 األدمى لالستخداـ تصمح كال الصالحية منتيية
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االدارة المحميػػة فػػى مصػػر كنظػػاـ يعبػػر عػػف اقامػػة نظػػاـ ديمقراطػػى  فػػى مصػػر فػػى اعقػػاب ثػػكرة  ادخػػؿ  نظػػاـ 
الذل نص عمػى اف تقسػيـ جميكريػة  َُٔٗلسنة  ُِْكذلؾ بصدكر قانكف االدارة المحمية رقـ ُِٓٗيكليك 

احياء ككاف مصر العربية الى كحدات ادارية ىى المحافظات كالمدف كالقرل  كآجاز تقسيـ المدف الكبرل الى 
ىػػذا القػػانكف يتميػػز بنظػػاف المجمػػس الكاحػػد الػػذل يجمػػع بػػيف اعضػػاء منتخبػػيف انتخابػػا مباشػػرا كاعضػػاء معينػػيف  
بحكػػػـ كظػػػائفيـ  كالقيػػػادات الشػػػعبية كظػػػؿ ىػػػذا القػػػانكف الػػػى اف صػػػدر قػػػانكف نظػػػاـ الحكػػػـ المحمػػػى الصػػػادر 

المحافظات كالمراكز كالمدف كاالحياء حيث قرر اف كحدات الحكـ المحمى ىى  ُٕٓٗلسنة  ِٓبالقانكف رقـ 
حيػػػث قػػػرر اف   ُُٖٗلسػػػنة  َٓالمعػػػدؿ بالقػػػانكف  ُٕٗٗلسػػػنة  ّْكالقػػػرل ككاكبػػػة فػػػى ذلػػػؾ القػػػانكف القػػػـ 

كحػػػػدات الحكػػػػـ المحمػػػػى ىػػػػى المحافظػػػػات كالمراكػػػػز كالمػػػػدف كاالحيػػػػاء كالقػػػػرل كيكػػػػكف لكػػػػؿ منيػػػػا الشخصػػػػية 
كالػػذل اسػػتبدؿ بػػو عبػػارتى الحكػػـ المحمػػى كالػػكزير   ُٖٖٗلسػػنة  ُْٓاالعتباريػػة كىػػذا مااكػػده القػػانكف رقػػـ 

 المجػالس عضػكية كتتػراكح المختص بالحكـ المحمى عبارتا االدارة المحمية كالكزير المختص باالدارة المحميػة
 األخيػرة المحميػة االنتخابػات كبحسػب .المحمػي الحكػـ كحػدة كمسػتكل حجػـ عمػى بنػاءن  عضػكا ِْ ك َُ بيف

 كافػة عمػى ََُّٓ المحميػة الشػعبية المجػالس أعضػاء أك الممثمػيف عػدد كصػؿ فقػد  ) ََِٖ أبريػؿ(
  .المحمية اإلدارة مستكيات

كىنػػاؾ قاعػػدة عامػػػة فػػى االختصاصػػات تقضػػػى بػػأف تتػػكلى كحػػػدات االدارة المحميػػة ) أم المجػػالس الشػػػعبية 
مدكلػة انشػاء كادارة جميػع المحمية كالمجالس التنفيذيػة بكػؿ كحػدة ( فػى حػدكد السياسػة العامػة كالخطػة العامػة ل

 المرافؽ العامة الكاقعة فى دائرتيا .

كمػػا تتػػكلى ىػػذه الكحػػدات كػػؿ فػػى نطػػاؽ اختصاصػػيا جميػػع االختصاصػػات التػػى تتكالىػػا الػػكزارات بمقتضػػى 
القكانيف كالمكائح المعمكؿ بيا كذلؾ فيما عدا المرافػؽ القكميػة اك ذات الطبيعػة الخاصػة التػى يصػدر بيػا قػرار 

الجميكريػػػة كمػػػا نػػػص القػػػانكف عمػػػى اف تحػػػدد الالئحػػػة التنفيذيػػػة المرافػػػؽ التػػػى تتػػػكلى المحافظػػػات مػػػف رئػػػيس 
 إنشاءىا كادارتيا كالمرافؽ التى تتكلى إنشاءىا كادارتيا الكحدات األخرل لإلدارة المحمية .

ومااان أجااال توناااين الصاااورة نعااارض عماااى سااابيل المثاااال لالختصاصاااات التاااي يتوالىاااا المجماااس التنفياااذى    
لممحافظة، كاي نتعارف عماى حجام ارتبااط الوظاائف والصاالحيات التاي تتمتاع بياا ىاذه الوحادات اإلدارياة بحيااة 

 المواطنين ومعيشتيم :
افظػػة كتقيػػيـ مسػػتكل األداء كحسػػف انجػػاز المشػػركعات كالخػػدمات متابعػػة االعمػػاؿ التػػى تتكالىػػا األجيػػزة التنفيذيػػة لممح  - ُ

 عمى مستكل المحافظة .

اعداد مشركع مكازنة المحافظة كاقتراح تكزيع االعتمادات المخصصة لالستثمارات بعد اعتمادىا مف الكحػدات المحميػة   - ِ
. 

حافظػة كلكضػػع القػرارات كالتكصػيات الصػػادرة معاكنػة المحػافظ فػى كضػػع الخطػط االداريػة كالماليػػة الالزمػة لشػئكف الم  - ّ
 مف المجمس الشعبى المحمى مكضع التنفيذ .

 كضع القكاعد التى تكفؿ حسف سير العمؿ باالجيزة االدارية كالتنفيذية بالمحافظة  - ْ

 كضع القكاعد العامة الدارة كاستثمار اراضى المحافظة كممتمكاتيا كالتصرؼ فييا  - ٓ

 الفساد فى المحميات
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 الخاصة بمشركعات االسكاف كالتخطيط العمرانى .كضع القكاعد   - ٔ

دراسػػة كابػػداء الػػػرال فػػى المكضػػػكعات التػػى سػػتعرض عمػػػى المجمػػس الشػػػعبى المحمػػى لممحافظػػة مػػػف النػػكاحى الفنيػػػة   - ٕ
 كاالدارية كالقانكنية .

 دراسة كابداء الرال فى المكضكعات االستثمارية التى تتكالىا المحافظة .  - ٖ

 ا يحيمو اليو المحافظ أك المجمس الشعبى المحمى مف المكضكعات دراسة كبحث م  -ٗ
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 :برنامج الكيرباء 

 

 

  

برنامج الكيرباء ، الطرق والنقل ، تحسين البيئاة  )برامج عمى المستوى المحمي  5ىي خطة سنوية تتكون من  
 تمول من موازنة الدولة و من الموارد الذاتية لممحافظة .  (، األمن واإلطفاء والمرور ، تدعيم الوحدات المحمية

ينطمع الجياز التنفيذي المحمي بمسئولية إعداد مقترح مشروعات خطط قطااع التنمياة المحمياة عماى المساتوى  
 المحمي وعرنيا عمى المجمس الشعبي المحمي المختص لممناقشة واإلقرار. 

جتماعياااة والتكافااال ، ونااامان عدالاااة التوزياااع ، وحماياااة حقاااوق وتعمااال خطاااة التنمياااة عماااى إقاماااة العدالاااة اال 
المستيمك ، والمحافظة عمى حقاوق العااممين ، والمشااركة باين رأس الماال والعمال فاى تحمال تكااليف التنمياة ، 

 من الدستور المصرى الجديد ( 14واالقتسام العادل لعوائدىا .) المادة 

إلااااااى إمااااااداد  يياااااادف ىااااااذا البرنااااااامج 
التجمعااااات الريفيااااة والحناااارية داخاااال 
المحافظاااااااااات بشااااااااابكات الكيربااااااااااء، 
وتزوياااادىا بمعاااادات وميمااااات اإلنااااارة 
)أعمدة اإلنارة، لمبات موفرة + ترنس، 

 ....الخ (سيارات إنارة،
 

 خطط التنمية المحمية

 المحميةالتنمية برامج خطة 
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يياادف ىااذا البرنااامج إلااى إنشاااء ورصااف  
طااارق ومواقاااف محمياااة لخدماااة التجمعاااات 
الريفيااااة والحناااارية داخاااال المحافظااااات، 
باإلنافة إلى إمكانية عمال أنفااق وكبااري 
صاااااغيرة داخااااال القااااارى عماااااى الجنابياااااات 

 .والمساقي
 

 :برنامج الطرق والنقل 

 

 

 :برنامج تحسين البيئة 

 

 

  

يياادف ىااذا البرنااامج إلااى االسااتجابة لممشااكالت البيئيااة المحميااة فااي القاارى والماادن،  
وذلاااك مااان خاااالل تاااوفير الخااادمات البيئياااة، خاصاااة ماااا يتعماااق منياااا بتغطياااة التااارع 
دارة  نشاااء الحاادائق، وجمااع وا  والمصااارف الصااغيرة )الجنابيااات والمساااقي(، التجمياال وا 

 .  المخمفات،..
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مصوووور سووووابع العووووالم.. فووووً عوووودد 

احتماات مصاار المرتبااة السااابعة بااين أكثاار ةاألمٌوو
عشر دول أمية عمى مساتوى العاالم وذلاك بحساب 

الااااذى يصاااادر  2010التقرياااار التربااااوى العااااالمى 
 ساااانويا ماااان منظمااااة اليونسااااكو لمتابعااااة أىااااداف

 .التعميم لمجميع

 

 :برنامج األمن واإلطفاء والمرور 

ييػػػػػدؼ ىػػػػػذا البرنػػػػػامج إلػػػػػى تمبيػػػػػة 
احتياجػػات جيػػاز الحمايػػة المدنيػػة 
عمػػػػػػػػػى المسػػػػػػػػػتكل المحمػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػف 
المعػػػػػػدات الالزمػػػػػػة لمحفػػػػػػاظ عمػػػػػػى 
األركاح  كتشػػػػػػمؿ ىػػػػػػذه المعػػػػػػػدات 

عمػى سػػبيؿ المثػػاؿ: سػيارات إطفػػاء  أجيػػزة السػمكية  دراجػػات بخاريػػة  ماكينػات إطفػػاء نقػػالي  
 أجيزة كشؼ مفرقعات ..الخ.

 :برنامج تدعيم الوحدات المحمية والنيوض بالمرأة 

ييػػػػػػدؼ ىػػػػػػذا البرنػػػػػػامج إلػػػػػػى تػػػػػػدعيـ 
احتياجػػػػػػات الكحػػػػػػدات المحميػػػػػػة مػػػػػػف 
مبػاني كأثػػاث  ككسػائؿ نقػػؿ كانتقػػاؿ  
باإلضػػػػػػػػافة إلػػػػػػػػى النيػػػػػػػػكض بػػػػػػػػالمرأة 
المصػػػػرية حيػػػػث يسػػػػاىـ فػػػػي تػػػػكفير 
احتياجػػػػات المػػػػرأة بالمنػػػػاطؽ الريفيػػػػة 

كالحضػػػػرية مػػػػف الخػػػػدمات الصػػػػحية األكليػػػػة  كالمسػػػػاىمة فػػػػي فصػػػػكؿ محػػػػك 
ىػػػػػػػػػػػػذا  األميػػة  كفػػي إنشػػاء فصػػكؿ تعمػػيـ الفتيػػات فػػي المنػػاطؽ النائيػػة  كمػػا يػػدعـ 
كحػػدة  البرنػػامج األنشػػطة الثقافيػػة المحػػدكدة فػػي المنػػاطؽ الريفيػػة  كتشػػمؿ تزكيػػد 

محميػػػػة أك مركػػػػػز شػػػػػباب أك نػػػػػادم لممػػػػػرأة بػػػػػبعض 
الكتػػػب كالنشػػػرات أك أجيػػػزة لمحاسػػػب اآللػػػي  ك 
يػػػػػدعـ ىػػػػػذا البرنػػػػػامج أيضػػػػػا بعػػػػػض الخػػػػػدمات 
االجتماعيػة مثػػؿ تقػديـ الػػدعـ العينػي لممسػػاىمة 
في إنشاء كحدة لتعميـ الفتيات أك المػرأة المعيمػة 
الحرؼ كاألنشػطة البيئيػة  أك الحياكػة كالتطريػز 

 أك الخزؼ الصيني.. الخ..
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 الفساد فى المحلٌات 

 الػبالد بطػكؿ المحافظػات جميػع فػي كاضػحا كظيػر متعػددة مجػاالت فػي كانتشػر المحمياات في الفساد تعاظـ
 المركػزم الجيػاز - المحميػة اإلدارة لجنػة - الشػعب مجمػس - اإلداريػة الرقابػة ىيئػة تقػارير كتؤكػد.كعرضػيا

 .بالمحميات الفساد حجـ ..القضائية األحكاـ لممحاسبات

 مخالفػات في جنيو مميكف ِّٔ نحك إىدار ََِٓ يكنيك كحتي ََِْ يكليك مف الفترة عف تقرير كشؼ فقد
 العيػد فػي التالعػب - الرشػكة - االختالسػات - التزكيػر مػف مظػاىر شػيكع حيػث المحافظػات جميػع شػممت

 .الدكلة أراضي عمي لمتعدم باإلضافة حؽ كجو بدكف أمكاؿ صرؼ كسرقتيا كالمخازف

 تادىور عػف فضػال الشػعب أمػكاؿ إىػدار ذلػؾ عمػي ترتب كقد
 الطرؽ الشرب مياه - الصحي الصرؼ في الخدمات مستوي

 التمػكث بسػبب البيئيػة األكضػاع كتػدىكر الصػحة - التعمػيـ -
 كاألحيػاء المنػاطؽ جميػع فػي المنتشرة القمامة أصبحت كحتي
 أدم كقػد.المحميػات عمييػا تقػدر ال مشكمة بالمحافظات كالقرل
  كالريؼ الحضر في الخدمات سكء مف كاحتجاجيـ المكاطنيف غضب ارتفاع إلي ذلؾ

 

ذا.  يصػدر لممحاسابات المركزي الجياز أف عرفنا فإذا ..جنيو مميكف ِّٔ ىدر تـ قد كاحد تقرير في كاف كا 
 عمػا يزيػد مػا ىػدر يرصػد تقريػرا َِ صػدر األخيػرة سػنكات العشػر خػالؿ بأنػو المحميػات عػف سػنكيا تقريػريف
 الجديػدة المشػركعات تعثػر حيػث ..التنميػة إعاقػة إلػي يػؤدم مػا كىػك الجنييػات مػف مميػارات أربعػة مػف يقرب

 الصحي كالصرؼ الشرب مياه محطات إنشاء منيا عديدة مشركعات تعثر إلي نشير أف كيكفي بالمحافظات
 إلػي ذلػؾ كيرجػع.. كالحككميػة الخدميػة األبنيػة مػف كالعديػد الصػحية كالكحػدات المستشػفيات بقػاء كتػأخير
 . بالمحميات الفساد كبسبب التمكيؿ انخفاض

 لػإلدارات التابعػة الخاصػة الصػناديؽ فػي مخالفػات كجػكد عػف لممحمياات المحاسابية التقاارير كشػفت كمػا
ىػدار المحافظػات فػي مخالفػات كجػكد تبػيف حيث المحمية  فػي جنييػا مميػكف ْٖٔ ك مميػار بمػغ العػاـ لممػاؿ كا 
 مف الفترة

 كلػـ % ٕٓ سػكم منيػا يصػرؼ لػـ ذلػؾ عف المسئكليف ضد القانكنية اإلجراءات اتخاذ دكف ( ٕٗ - ََِّ
 الفسػاد فػي طرفػا يعتبػر الخػاص القطػاع أف المالحػظ كمػف تنمكيػة  مشػركعات تحقيػؽ فػي البػاقي يسػتخدـ(

 خػالؿ مػف كالتنمكيػة الخدميػة المشػركعات آالؼ بتنفيػذ األمػر يتعمػؽ حيػث المحميػة اإلدارة بكحػدات المنتشػر
 .المحمية باإلدارة المسئكليف كصغار كبار قبؿ مف لمتالعب خصب مجاؿ كىك المباشر كاألمر المناقصات
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 ىػذه فػي طػرؼ المحميػة الشػعبية المجػالس فػي المنتخبػيف األعضاء أف الحاالت مف العديد في نالحظ إننا بؿ
 مػف لمضػغط األعضػاء ىػؤالء تػدخؿ مػف المحميػة بػاإلدارة كالمسػئكليف المحػافظيف بعػض شػكا كقػد.االنحرافػات

 كمػديريات المحميػة اإلدارة كحػدات معيػـ نتعاقػد الػذيف كالمػكرديف المقػاكليف لمحابػاة القػكانيف اختػراؽ أجػؿ
 الطرؽ - الشباب - الزراعية - التعميـ - الصحة مثؿ المحمية اإلدارة نطاؽ في نشاطيا يدخؿ التي الخدمات
 المحافظيف مف عدد إحالة إلي كبيرة بصكرة المحميات في الفساد انتشار أدم كقد. إلخ ..كاإلسكاف
 إسػماعيؿ عثمػاف محمػكد المحػافظيف محاكمػة تػـ حيػث القضػائية المحاكمػات إلػي « أسػيكط » حسػف يحيػي
 ».. غػالي عزيػز فػؤاد « سػيناء ».. حسػف لحميػد عبػدا « الجيػزة » ..« رؤسػاء مػف عػدد إحالػة عػف فضػال

 كالمحػاكـ الجنائيػة لممحاكمػات األحيػاء رؤسػاء كبعػض العمػـك سػكرتير مػف كعػدد المػدف مجػالس« المنكفيػة
 المؤسسػة مػف المعينػيف نسػبة بزيػادة.بالمحافظػات المحميػات حيػاة عسػكرة ظػاىرة إلػي باإلضػافة التأديبيػة
 لممػدف البنػاء تػراخيص بمػنح كالمػدف بالمحافظػات المحميػة اإلدارات فيػو تقػـك الػذم الكقػت كفػي العسػكرية
 المػدف كىػي .مصػر في الجديدة الطفيمية كالطبقة األعماؿ رجاؿ بكبار الخاصة الجديدة العمرانية كالتجمعات

 التػي المػدف كىػي.. األساسػية بالبنيػة الخاصػة كالمرافػؽ األرض بيػع ثمػف فػي التسػييالت جميع ليا تقدـ التي
 المجتمع داخؿ الجديدة الكبيرة الطبقية الفكارؽ تكضح

 
 مػف آخػر جانػب فينػاؾ. القديمػة كالمػدف المحافظػات فػي العماارات انيياار ظػاىرة نجػد المقابػؿ فػي فإنػو

 عػف كالبنػاء اإلسػكاف بحػكث مركػز بيػا قػاـ دراسػة كشػفتيا بالمحافظػات اليندسػية بػاإلدارات يتعمؽ  المخالفات
 نصر مدينة في لمبناء المخالفة الرخص نسبة أف كجد حيث عشكائية عينة عمي تمت البناء رخص مخالفات
 آخر تقرير كأشار .% ٕٗ المخالفات نسبة بمغت الجيزة محافظة كفي % َٗ الجديدة مصر في أما % ٖٗ

 العامػة النيابػة أمػاـ متيمػكف كالمحافظػات كالمػدف باألحيػاء اليندسػية بػاإلدارات مينػدس ألػؼ ِٓ كجػكد إلػي
 العامػة األمػكاؿ مباحػث أعدتيا دراسات كفي. التحقيقات أماـ مازالكا كاآلخركف إدانتيـ تمت بعضيـ كاإلدارية
 بػاإلدارة ميندسػيف َُّ عمػي القػبض تـ أنو كشفت اإلسكاف بكزارة كالتفتيش البناء بحكث مركز مع بالتعاكف
 الرسػمي الحصر كاقع مف جنيو مميكف ُّٔ ك ممياريف ثركاتيـ بمغت األخيرة السنكات في كاليندسية المحمية
 .يممككنيا التي كاألراضي كالعقارات المجكىرات في المتمثمة لثركاتيـ

 عػاـ إلييػا كردت التػي القضػايا عػدد إجمػالي أف اإلدارياة النيابة ىيئة عف الصادرة اإلحصائيات كشفت كقد
 ّٖٓ ك آالؼ َُ مػنيـ الحككمػة أجيػزة داخػؿ فسػاد قضػية ّٗٓ ك ألفنػا ِٕ حػكالي بمغػت قػد فقػط ََِٔ

 كالتزكير كالرشكة عميو االستيالء أك العاـ الماؿ اختالس أبرزىا كالتي جنائية جرائـ تشكؿ قضية
 

 وىاي المحماي، المساتوى عماى الرشايد والحكام والشفافية، النزاىة، تحقيق تعرقل التي المعوقات من الكثير ىناك تزال ال انو إال  
 :يمي ما تتنمن

 كالقضػاء  الشػعب  كمجمػس التنفيذيػة  الييئػات مػف بػدءنا المحميػة اإلدارة كحػدات جميػع فػي كتنظيميػة رقابيػة جيػات عػدة ىنػاؾ •
 فيمػا المحميػة اإلدارة كحػدات اسػتقاللية مػف يحػد كالتنظيميػة الرقابيػة الجيػات فػي التعػدد كىػذا .المحمػي أك المركػزم المسػتكل عمػى
 .التنمية لخدمة مكاردىا كاستخداـ شئكنيا بإدارة يتصؿ

 الكػافي  بالقػدر فاعػؿ غيػر المنتخبة المحمية المجالس فدكر .الغمكض مف بقدر تتسـ كالتنفيذية الشعبية المجالس بيف العالقات •
 .كتكصياتيا الشعبية المجالس قرارات رفض ليا يحؽ التي التنفيذية لممجالس ممـز كغير

 كاحػدنا أصػبح الخاصػة كسياسػاتيا المحميػة خططيا لتنفيذ الكافية المالية المكارد تأميف عمى المحمية اإلدارة كحدات قدرة عدـ إف •
ػا مسػتقمة المحميػة اإلدارة كحػدات أف كمػا المحميػة؛ اإلدارة عمػؿ تعػكؽ التػي العراقيػؿ أصػعب مػف  بمسػكدات يتصػؿ فيمػا تمامن

 .بيا الخاصة الخطط أك الميزانيات
 .المأمكؿ المستكل مف أقؿ المحمييف المكاطنيف قبؿ مف كالتنمكية السياسية المشاركة تزاؿ ال •

 منظمة الشفافية الدولية -2009مصر  –المصدر: دراسة حول نظام النزاىة الوطنى 
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 تعريف القطاع الحكومى
ىااي تمااك المؤسسااات والييئااات العامااة وشااركات القطاااع العااام واالجياازة التنفيذيااة والبنااوك التابعااة لمدولااة 

 والمؤسسات االقتصادية بما فييا االشخاص القائمين عن ادارتيا والمستخدمين فيو .
   

 مظاىر الفساد فى القطاع الحكومي
  االضػرار غيػر المشػركع  –اسػائة اسػتغالؿ الكظيفػة  –االخػتالس  -جريمػة الرشػكة   -مف حيث االفعاؿ
 اعاقة سير العدالة  –
  المسػػػتخدميف العمػػػكميف فػػػى القطػػػاع العػػػاـ كالمػػػكظفيف فػػػى المؤسسػػػات الدكليػػػة  –مػػػف حيػػػث االشػػػخاص

 العامة كاصحاب القطاع الخاص فى ادارتيا اك احد العامميف بيا 
 لشفافية فى التعييف عدـ ا 
  انخفاض االجكر 
 

 المشتريات والعقود العامة
يقصد بالمشتريات العامة   تمؾ السمع كالخػدمات كاألعمػاؿ التػى تقػـك الحككمػة بشػرائيا أك بػدفع مقابػؿ مػادل 

 ليػا   كيتكلى القطاع الخاص الكطنى أك الشركات األجنبية تكريد أك إنجاز ىذه المشتريات .
إف المشػػػتريات العامػػػة ىػػػى ببسػػػاطة تمػػػؾ المنطقػػػة مػػػف النشػػػاط اإلقتصػػػادل التػػػى تمتقػػػى فييػػػا الحككمػػػات أك 

 شركاتيا 
 )القطاع العاـ( مع الشركات الخاصو إلنجاز أعماؿ تجاريػػو .

كألف كؿ ىيئة أك منظمة حككمية تشترل سمعػنا أك خدمات كبكميػات كمبػالغ ماليػة ىائمػة فػاف اإللتحػاؽ بمجػاؿ 
شػػػتريات العامػػػػػة يمثػػػػؿ إغػػػػراء اليقػػػاـك لمػػػػراغبييف فػػػػى حصػػػػد األربػػػػاح الكبيػػػره بإنتظػػػػاـ كنظػػػػراه لمتنػػػػافس بػػػػيف الم

"المكرديف" مف ناحية كلمصالحيات الممنكحة لمكظفى الحككمػة فػى ىػذا المجػاؿ مػف ناحيػة أخػرل فػإف فػػرص 
اد فػى المشػتريات العامػة ىػك الفسػاد تبدك ال نيائية   كثمػة إعتػراؼ ضػمنى مػف كػؿ حككمػات العػالـ بػأف الفسػ

 أكسع مظاىر الفساد الحككمى كأعظميا خطراه. 
 

إف الفسػػاد ىنػػا اليمػػكث فقػػط سمعػػػة الحككمػػات أمػػاـ المػػكاطنيف كيزعػػزع الثقػػػة فػػى أعماليػػا كال يتكقػػؼ أثػػره عنػػد 
ره فػى طرد مسئكليف كبار مف مكاقعيـ أك محاكمتيـ بؿ قد يؤدل الى إنييار حككمػات بأكمميػا كمكمػف الخطػك 

المشػػتريات الفاسػػدة أنيػػا تسػػبب إىػػدار لممػػاؿ العػػاـ   كيقدرىػػذا اإلىػػدار فػػى بعػػض الحػػاالت بإنػػػو يصػػؿ إلػػى 
% مف التكاليؼ اإلجمالية لممشتريات  كحسب إحصاءات دكلية فإف قيمػة الرشػكه فػى العػالـ تػكازل َّحكالى 

 التريميكف دكالر سنكياه.
 كيف يحدث الفساد فى المشتريات العامة؟

حدث الفساد بعرض الرشكه مف قبؿ بعض المػكرديف فػى القطػاع الخػاص عمػى المػكظفيف الحكػكمييف لتمريػر ي
الصػػػفقات لصػػػالحيـ دكف غيػػػرىـ مػػػف المنافسػػػيف رغمػػػػنا عػػػف أنيػػػـ ال يعرضػػػكف السػػػعر األقػػػؿ أك المكاصػػػفات 

 القطاع الحكومىالفساد فى 
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كتمريػر عرضػو أك الجيدة كعمى الجية األخرل يطمب بعض المسئكليف الحككمييف الرشكة مػف مكردىػا لتفغيػؿ 
 لكشؼ عركض المنافسيف أمامو .

كيحػػػدث الفسػػػاد أيضػػػػنا عنػػػدما يحػػػابى المسػػػئكلكف الرسػػػميكف أقػػػاربيـ كأصػػػدقائيـ أك يقكمػػػكف بشػػػراء السػػػمع أك 
الخدمات مف شركات يساىمكف ىـ سراه فى رأس ماليػا أك ربمػا يمتمككنيػا عبػر أشػخاص أخػريف يظيػركف فػى 

شػتريات فاعميػو مػف غيػاب الشػفافيو فػى أعمػاؿ الحككمػو   كتحكميػا الكامػؿ صكره المػالؾ   كيسػتمد فسػاد الم
فى المعمكمات كحجبيا عف المكاطنيف ككسائؿ االعالـ كالصحافو باالضافو الى صكريو الرقابو الشػعبيو التػى 
مف المفترض أف يقـك بيا البرلماف بكصفو الجيو التػى انتخػب أعضػاؤه مػف قبػؿ دافعػى الضػرائب ؛ أصػحاب 

 اؿ العاـ .الم
كلكػؿ مػف طرفػى المشػػتريات العامػػة   البػائع كالمشػػترل أساليبػػو الخاصػة فػى تسػػميـ المشػتريات كأفسػاد عمميػػو  

 الشراء طمبػنا لممنفعػة الخاصػة عمى حساب الماؿ العاـ .
 أوال: أساليااب اإلحتيااال قبل العقااد

الخػػاص(عمى سمسمػػػة مػف اإلجػػراءات كالتػػدابير  يتكافػؽ المشػػترل مػػف الحككمػة   كالبػػائع أك المػػزكد)مف القطػاع
التػػى تػػؤدل الػػى إسػػناد عمميػػات التكريػػد لطػػػرؼ لػػـ يكػػف ليصػػؿ إلييػػا لكسػػارت عمميػػػة الشػػراء كفقػػاه إلعتبػػارات 

 الشفافية أك طبقاه لممعايير اإلقتصادية فى إختيار األفضؿ مف حيث الجكدة كالثمف .
ف ىـ الطرؼ المػذنب عمػى طػكؿ الخػط   فنػادران مػا يتعمػد ىػكالء كمف الخطأ اإلعتقاد بأف المشترييف الحككميي

تسػػػميـ المشػػػتريات إلصػػػطياد "مػػػزكريف" فاسػػػديف دكف ترتيػػػب مسػػػبؽ معيػػػـ   كغالبػػػاه مػػػا يكػػػكف  "المشػػػترل "أك 
 الطرؼ الذل يتـ إفساده مف قبؿ البائع  كدكف مقاكمو تذكر فى أحياف كثيره مف جيو المشترل . 

يستطيع المشػترل )الطػرؼ الحكػكمى( أف يبعػد المنافسػيف عػف الػدخكؿ فػى عمميػة الشػراء إذا   :المشتارى - أ
ما لجػأ إلى إستخداـ طريقة " التكريد بػاألمر المباشػر" كألغػى طريقػة المناقصػة بػيف المػكرديف كيػتـ المجػكء إلػى 

 -ىذه الطريقة كفقاه إلستثناءات كارده فى قكانيف المشتريات مثؿ :
  الطكارئ )الككارث الطبيعيو الزالزؿ الحركب (حاالت 
 . حاالت تيديد االمف الكطنى 
  عندما تظير الحاجو لكميات أضافيو مف سمع يجرل تكريدىا كفقاه لعقد سارل 
 ىػك عندما يككف ىناؾ مػكرد كاحػد فقػط يسػتطيع تمبيػو حاجػو معينػو كػأف يكػكف المحتكػر لسػمعو معينػو أك 

 و )البضاعو الحاضره(.الذل لديو مخزكف كاؼ مف السمع
 كيػػدعى المكظػػؼ الفاسػػد فػػى حالػػو عػػدـ تػػكفر مكاصػػفات ))"الظػػرؼ االسػػتثنائى"(( االسػػتعجاؿ ليقػػـك بترسػػيو
 عمميػػو الشػػراء بطريقػػو االمػػر المباشػػر   كذلػػؾ بتعمػػد تجاىػػؿ االحتياجػػات الػػى أف يحػػيف كقػػت طمبيػػا كتصػػبح 

 التكقيتات الزمنيو حرجو كالحاجو )ممحو(.
الحتيااال عمااى اإلجااراءات التنافسااية والتااى يمجااأ الييااا الفساااد لتساامم المشااتريات فيااى كثيااره أمااا أساااليب ا

 -ومعقده ومن أكثرىا شيوعاٌ:
 -تالئـ مكرديف بعينيـ  أل تفصيؿ شركط التكريد عمى مقياس مزكد معيف مثؿ: ونع مواصفات -ُ
  طمب عالمو تجاريو محددة أو طراز من رقم معين 
  أو ألوان بعينيا وأشياء أخرى ال أىميو ليا .تنمين المواصفات أبعاد 
المػػكرديف المحتممػػيف مػػف التػػػأىؿ بطػػرؽ غيػػر مالئمػػة كذلػػؾ بإسػػتخداـ شػػركط التػػػأىؿ  تجريااد بعااض -ِ

 المسبؽ )سابقو الخبرة( بطريقة فييا مغاالة أك تعسؼ أك عدـ دقػة  
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بشأف فػرص الحصػكؿ عمػى العقػكد كذلػؾ لتخفػيض أعػداد المنافسػيف كمػنح فرصػة  تقييد المعمومات -ّ
أكبر لممكرد المفضؿ   كيمجأ الفاسدكف مف أجؿ تحقيؽ ذلؾ إلى نشر إعالنات العطاءات فى صحؼ صغيرة 

 محدكدة اإلنتشار أك فى جرائد كبرل فى أماكف  غير مالئمة ) صغيرة أك ضمف أبكاب غير مناسبة ( .
إف إحدل أىـ ضمانات تنافسية عقكد الشراء /التكريد   ىػى الحفػاظ عمػى  ية العروض :إنتياك سر  -ْ

سرية عركض األسعار إلى أف يحيف مكعد فتح مظػاريؼ العػركض إلجػراء المفاضػمة بينيػا   كيقػـك المشػترل 
ل بإنتياؾ ىذه السرية إلعطاء المكرد المفضػؿ الفرصػة لتقػديـ عػرض أسػعار يقػؿ عػف بقيػة العػركض   كيجػر 

 ذلؾ دكمػنا فى األحكاؿ التى اليشترط فييا قانكف العطاءات حضكر المكرديف لعممية فتح العركض .
: كىى آخر الفرص المتاحة أماـ المشترل لتسميـ الشراء   حيػث يقػـك  التالعب فى تقييم العروض -ٓ

قيػػػاـ بتحميػػػؿ  خػػالؿ مرحمػػػة تقيػػػيـ العػػركض بالتحايػػػؿ عمػػػى الغػػرض منيػػػا   فاألصػػػؿ فػػى عمميػػػة التقيػػػيـ ىػػك ال
مكضػػكعى لمكيفيػػة التػػى يسػػتجيب بيػػػا كػػؿ عػػرض لتمبيػػة المتطمبػػات أك تكفػػػؿ إختيػػار أفضػػؿ العػػركض يقػػػـك 
المشترل بإختراع معايير جديدة كميػنا مف أجؿ تقرير مػف ىػك العػرض األفضػؿ ثػـ يطبػؽ ىػذه المعػايير بطريقػة 

 مميزة لمكصكؿ إلى النتيجة المطمكبة .
المرحمػػػػة تمػػػػؾ الطريقػػػػة الغامضػػػػة التػػػػى تصػػػػاغ بيػػػػا مكاثيػػػػؽ العطػػػػاء أك شػػػػركط كيسػػػػاعد اإلحتيػػػػاؿ فػػػػى ىػػػػذه 

 المناقصات بحيث تحتمؿ العبارات الكاردة فييا أكثر مف معنى كتخضع لتأكيالت مطاطػة .
 

يقػػػـك البػػػائع غالبػػػػنا بعػػػرض الرشػػػكة عمػػػى المشػػػترل ليقػػػـك بػػػأل مػػػف صػػػكر اإلحتيػػػاؿ السػػػابقة     : ب. الباااائع
 كسائميـ الخاصة لتسميـ الشراء كمف بينيا:يضػنا أف يمجأكا إلى كيستطيع البائعكف ا

إلختيار مف يقـك بالتكريد   فيعرضػكف سػعران عػالى بشػكؿ محسػكس لتزكيػػة البػائع الػذل  التأمر فيما بينيم. ُ
يػػتـ اإلتفػػاؽ عمػػى فػػػكزه بالمناقصػػو أك بتثبيػػت األسػػػعار مػػع تسػػكية اإلتفاقػػات التأمريػػػة بػػدفع تعكيضػػات ماليػػػة 

 خاسريف.لم
 تميزية فى بعض السمع رغمػنا عف أنيا غير جكىرية أك الزمػة . الترويج لمعايير. ِ
 

 ثانيااًا : التحايل بعااااااد منااااااان العقااااد
خالؿ تنفيذ عقكد شراء السمع أك الخدمات يتسع المجاؿ أماـ كؿ مف المشترل كالبائع لممارسة أشػكاؿ خطيػرة 

سػتطراء منطقػى إذا مف الفساد كالتحايؿ  إلستالب الماؿ العاـ كتقبح الممارسات الفاسدة بمثابة نتيجػة حتميػة كا 
ما كانت ترسية العقد قد تمت بأساليب فاسدة   كدفع الرشكة أك تقديـ عرض أسعار متػدنى   فالبػائع فػى ىػذه 

 ى العقد .الحالة يككف متميفػنا لحصد عكائد ما دفعو مف أمكاؿ خالؿ مراحؿ التحايؿ لمحصكؿ عم
كيمجػػػأ المشػػػترل أك بػػػاألدؽ المسػػػئكؿ الحكػػػكمى عػػػف المشػػػتريات إلػػػى طمػػػب الرشػػػكة مػػػف البػػػائع سػػػكاء لتمريػػػر 
مخالفاتػو فى التكريػد أك تقاعسػو عػف المحػاؽ بالمكاعيػد المحػددة فػى العقػكد أك تالعبػػو بالمكاصػفات المفترضػة 

الئمػة   كقػد يطمػب ىػذه الرشػكة فػى صػكرة أك حتى لتسييؿ حصكؿ البػائع عمػى الػدفعات النقديػة فػى أكقػات م
 –رسااوم عنااوية فااى نااادى  –رحااالت سااياحيو  –تااذاكر طيااران دفعػػات نقديػػة أك فػػى ىيئػػة منػػافع خاصػػة ) 

 (  مصروفات مدرسية لوبنااء ...الخ
 
 

 أيضا بكسع المشترل أف يحكؿ جزءان مف السمع المكردة إلى إستخدامػو أك يقـك بإعادة بيعيا فى األسكاؽ .
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المكرد ( فمديػو ىػك ايضػػنا أساليبػػو الخاصػة لمتحايػؿ أثنػاء تنفيػذ العقػد فيػك يقػـك بتزكيػر  –ما البائع ) المقاكؿ أ
شيادات المنشأ كالجكدة كالمعػايير كيقػدـ فػكاتير بػأعمى أك بأقػؿ مػف قيمتيػا الحقيقيػة )حسػب كػؿ حالػة( كيػدفع 

لتنفيذ كغالبػنا ما يمجأ المكردكف الفاسػدكف إلػى تقػديـ أيضا الرشكة لممكظفيف الذيف لدييـ سمطات إشرافية عمى ا
سمع ذات نكعية ردئية قياسػنا بالنكعيات المطمكبة   كالتػى التزمػكا فػى العقػد بتكريػدىا   كمػا أنيػـ قػد يتالعبػكف 
فػى تقػدير الكميػػات أك حجػـ اإلنجػػازات عنػدما يتقػػدمكف لممطالبػة بػػبعض الػدفعات الماليػػة   أك يػدفعكف المزيػػد 

 الرشاكل لممشرفيف عمى تنفيذ العقد مف أجؿ إغرائيـ بغض النظر عمى المخالفات .مف 
 

 أشكااال مراوغاة الفساد فى المشتريات العامااة
يزخاار عااالم األعمااال بحيااال مبتكااره وأشااكال مراوغااة ماان الفساااد لاام يساابق لونظمااة القانونيااة المعروفااة أن 

 : تصوت ليا بالتجريم ومن أىميا وأكثرىا شيوعاًا
يحرص المكردكف خالؿ تنفيػذ العقػكد عمػى إسػتغالؿ المناسػبات اإلجتماعيػة لتقػديـ ىػدايا  تقديم اليدايااا : .ُ

لممسػػػئكليف الحكػػػكمييف عػػػف عقػػػكد الشػػػراء ) المشػػػتريات العامػػػة ( كالسػػػاعات أك المجػػػكىرات الثمينػػػة كتػػػذاكر 
الييف لمحصػكؿ عمػى أعمػاؿ جديػدة الحفالت ....الخ كذلؾ بيػدؼ اإلحتفػاظ بعالقػات جيػدة مػع المشػترييف الحػ

 مستقبػالن .
كثمػػػة إعتػػػراؼ متزايػػػد مػػػف المػػػكظفيف الرسػػػمييف بػػػأف اليػػػدايا الثمينػػػة غيػػػر مقبكلػػػػة فيػػػى تعتبػػػر رشػػػكة فاضػػػحة 
اليتجاىميا إال أحمؽ أك فاسد بؿ إف بعضيـ يرفض حتى المجامالت اإلعتيادية ) دعكة عشاء لػيالن( ألنػػو قػد 

 دكف قصد منػو فى شبكة البائع .يؤدل إلى أف يقع المسئكؿ 
مػف يتمقاىػا أنػػو  إف اليدايا تعتبر غير مقبكلة   بغض النظر عف قيمتيا أك مناسبتيا   إذا ما أدت إلى شعكر

 يترتب عميو إلتزاـ معيف تجػاه مقدـ اليديػػة .
أف  كيحػػدث فػػى بعػػض المػػكائح الحككميػػة   بػػؿ كفػػى بعػػض الشػػركات الخاصػػة   أف يػػتـ الػػنص عمػػى ضػػركرة

يقـك المكظؼ باإلفصاح كتابتان عف اليدايا التى تمقاىا مف أفراد أك شركات ليا عالقات عمؿ مػع الجيػة التػى 
 تقـك بتكظيفػو .

عنػػدما تقػػـك الشػػركات الخاصػػة بعػػرض  التعيااين فااى وظيفااة خاصااة بعااد مغااادرة الوظيفااة الحكوميااة :  .ِ
ة بعػػػد إحػػػالتيـ لمتقاعػػػد أك تعػػػدىـ بيػػػذه الكظػػػائؼ عمػػػى مػػػكظفيف حكػػػكمييف كانػػػت ليػػػا معيػػػـ تعػػػامالت رسػػػمي

 الكظائؼ عند إحالتيـ لمتقاعد  فإف ىذه الشركات تعمـ جديا أف القانكف اليجـر مثؿ ىذا التصرؼ .
كالجػػداؿ فػػى أف الكعػػد بتقػػديـ كظػػائؼ ذات ركاتػػب مجزيػػة ىػػك بمثابػػة رشػػكة لممػػكظفيف الحكػػكمييف كػػى يخػػالفكا 

 دمييـ المحتمميف أك المستقمبيف .ضمائرىـ كيغضكا الطرؼ عف مخالفات مستخ
كلػػيس ذلػػؾ ىػػك مكمػػف الخطػػكرة فحسػػب   فينػػاؾ أيضػػػنا مخػػاطر أكبػػر خاصػػة إذا كػػاف المكظػػؼ الػػذل يغػػادر 
مكقعػػػو الحكػػػكمى بإتجػػػاه الشػػػركات الخاصػػػة يحمػػػؿ معمكمػػػات " أك معرفػػػة تفصػػػيمية بإسػػػتراتيجيات إدارتػػػو فػػػى 

التػػػى قػػػد تكػػػكف أجريػػػت مػػػع منافسػػػيف لصػػػاحب العمػػػؿ مجػػػاؿ المشػػػتريات أك حتػػػى إلمػػػاـ بالمنافسػػػات السػػػرية 
الجديد  ففى ىذه الحاالت جميعيا يقـك المسئكؿ المتقاعػد بتكظيػؼ ىػذه المعرفػة لصػالح شركتػػو الجديػدة كىػك 

 ما يؤثر حتمػنا عمى تنافسيػة عركض الشراء .
ؿ الحكػكمى لمصمحتػػو كما أف ىذا المكظؼ الحكػكمى السػابؽ قػد يمجػأ إلػى إسػتغالؿ عالقاتػػو مػع زمػالء العمػ

ككسيمة لمحصكؿ عمى العقكد   حيث يعد ذلؾ خياران أمنػنا لممكظػؼ الػذل لػف تظيػر فػى أرصددتػػو الماليػة أل 
 مالمح لكسب غير مشركع يكجب تقديمو لممساءلػة .
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تقػػـك الشػػركات فػػى المشػػتريات الدكليػػة بكجػػػو خػػاص بػػدفع "عمػػكالت" لمػػككالء المحميػػيف  دفااع العمااوالت: .ّ
ؤالء بدكرىـ بتقديـ بعضػنا مف ىذه العمػكالت السخيػػة إلػى المػكظفيف العمػكمييف لمتػأثير عمػييـ   كتبقػى كيقـك ى

الشركات بمنأل عف ىػذه الرشػاكل التػى تػدفع فػى الػداخؿ الػكطنى بػؿ تسػتطيع بكػؿ بسػاطة أف تنكػػر معرفتيػا 
ستنكػػػار مسػػمؾ الككيػػؿ المحمػػى كممػػا يسػػاعد عمػػى إنتشػػار ىػػذه " العمػػ كالت" تأف الػػدكؿ الكبػػرل التػػى بيػػا بػػؿ كا 

تكجػد بيػػا ىػذه الشػػركات لػيس لػػدييا قػكانيف تجػػـر الرشػكة خػػارج الحػدكد كتكػػاد الكاليػات المتحػػدة أف تكػكف البمػػد 
الكحيد الذل تؤثـ قكانينػو قياـ الشركػات األمريكية بتقديـ رشاكل خارج الحدكد تحت أل مسمى مف أجؿ الفكز 

 بالعقكد .
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 تعريف الفساد فى القطاع الخاص
ىااو كاال وحاادة اقتصااادية ال تساااىم الدولااة فااى نشاائتيا او راس ماليااا وياادرىا افااراد او جامعااات ال 

  يتمتعون بصفة العمومية
 

 صور الفساد فى القطاع الخاص
  اتخاذ قرارات في الشاف العاـ كفؽ اعتبارات المصمحة الخاصػة كلػيس كفػؽ الصػالح العػاـ
. 
  عدـ كجكد رقابة مالية عمى مكازنتيا. 
  انتشار ظاىرة غسيؿ االمكاؿ. 
 االحتكار.   
  عدـ كجكد نظاـ داخمي شامؿ لمرقابة كاالشراؼ عمى المصارؼ كالمؤسسات المالية. 
  كجكد معكقات لممنافسة. 

 ل انتشار الفساد فى القطاع الخاصعوام
  الػػبطء فػػى االصػػمحات المؤسسػػية بػػكتيرة ابطػػئ كثيػػرا مػػف تمػػؾ التػػي تػػـ فييػػا تنفيػػذ بػػرامج التحػػرر

 االقتصادم كالخصخصة 
  النظـ الديكتاتكرية الحاكمة اىـ العكائؽ اماـ الشفافية عمى مستكل القطاعيف العاـ كالخاص 

 اىم الحاالت الشائعة فى الفساد
  القطاعػػػات االقتصػػػادية التػػػي تكػػػررت فييػػػا حػػػاالت الفسػػػاد فػػػى االعػػػكاـ القميمػػػة الماضػػػية ىػػػكمػػػف 

 .القطاع المصرفي
  مميػكف  َِٕقطاع العطاءات كالمشتريات الحككمية تـ اىدار امكاؿ فى ىذا القطاع يقدر بحكالي

   .دكالر
 ف حكػػكمييف عمػػى تقػػديـ الرشػػكة مػػف الشػػركات االجنبيػػة ) شػػركات متعػػددة الجنسػػيات الػػى مسػػئكليي

 .مستكل الكطف العربي 
 المنافسة كأحد اىم اليات السوق فى القطاع الخاص

  -التعريؼ : 
 تحقيؽ الكفاءه االقتصادية التي تعني تكفير السمع كالخدمات بأقؿ االسعار كبافضؿ نكعية  

   الف ىذا يؤدم الي
 زيادة االنتاجية   -
 تحسيف القدرة التنافسية لممنتجيف   -

 تعزيز دكر النمك االقتصادم فى الدكلو   -        

 القطاع الخااااااص الفساد فىرصد 
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 الممارسات المعوقة لممنافسة
  االحتكار سكاء كاف الفراد اك شركات 
  البيع الشرطي 
  اساءة استخداـ المكقع المييمف 
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البنػػاء الػػديمقراطي كلكنيػػا ليسػػت كافيػػة إذ تعتبػػر االنتخابػػات ىػػي الركيػػزة األساسػػية فػػي عمميػػة 
يتطمب إجراؤىا ضماف العديد مف الحريػات األساسػية حيػث أشػار األمػيف العػاـ لألمػـ المتحػدة 
إلى أف " االنتخابات بحد ذاتيا ال تشكؿ الديمقراطية  فيي ليست غاية بؿ خطػكة ال ريػب فػي 

لػى إضػفاء الطػابع الػديمقراطي عمػى أنيا ىامة ككثيرا ما تككف أساسية عمػى الطريػؽ المؤديػة إ
المجتمعات ك نيؿ الحؽ في مشاركة المكاطف في حكـ البالد عمى النحك المعمف في الصككؾ 
كالقػػػكانيف الدكليػػػة المتعمقػػػة بحقػػػكؽ اإلنسػػػاف. كسػػػيككف مػػػف المؤسػػػؼ خمػػػط الغايػػػة بالكسػػػيمة ك 

الء دكريػػػا باألصػػػكات تناسػػي الحقيقػػػة القائمػػػة بػػاف معنػػػى كممػػػة الديمقراطيػػػة يتجػػاكز مجػػػرد اإلد
 ليشمؿ كؿ جكانب عممية مشاركة المكاطنيف في الحياة السياسية لبمدىـ.

 
 االنتخابات من مختمفة أنواع مصر في تجرى

 
تخػػػػتص المفكضػػػػية الكطنيػػػػة لألنتخابػػػػات كحػػػػدىا بػػػػإدارة االسػػػػتفتاءات كاالنتخابػػػػات الرئاسػػػػية 

بػػداء الػػرأل فػػى تقسػػيـ الػػدكائر   كالنيابيػػة كالمحميػػة   بػػدءا مػػف إعػػداد قاعػػدة بيانػػات  النػػاخبيف كا 
كتحديد ضكابط التمكيؿ كاالتفاؽ االنتخػابى كاالعػالف عنػو   كغيػر ذلػؾ مػف اجػراءات   حتػى 

 مف الدستكر المصرل الجديد ( َِٖ) مادة         اعالف النتيجة .
 

المدة  االنتخابات
 بالسنوات

عدد 
االعناء 
 المنتخبين

 عدد االعناء المعينين

   سنكات ْ رئيس الجميكرية
  َّٓ سنكات ٓ مجمس النكاب
ال يزيد عف عشر عدد  َُٓ سنكات ٔ مجمس الشكرل

 االعضاء المنتخبيف
 المجالس الشعبية المحمية

 المحافظة  كالمركز  عمى مستكل(
   )كالقرية كالمدينة  كالحي 

  ََُّٓ سنكات ْ

 

 الحمالت االنتخابيةرصد الفساد فى 
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 مراقبة االنتخابات :
ىى األنشطة التى يقـك بيا شخص أك منظمة مخكؿ ليا جمع المعمكمات كاألدلة فيما يخص عممية 

 االنتخابات كالنظاـ الذل تجرل فى إطاره   كال يجكز لو/ليا التدخؿ فى العممية االنتخابية 
 اليدف من عممية المراقبة 

كلة ردع ككشؼ حاالت يتمثؿ اليدؼ فى ضماف سالمة العممية االنتخابية كذلؾ مف خالؿ محا
 العنؼ كالترىيب كالتزكير كغير ذلؾ مف أشكاؿ كصكر  تزيؼ ارادة الناخبيف الحقيقية 

 مراقبة االنتخابات و االشراف عمى االنتخابات
عمى االنتخابات تتكليا لجاف معنية فى الدكلة ك ىي لجاف كطنية تشػرؼ عمػى كافػة جكانػب  اإلشراف

عيػػيف مػػكظفي االنتخابػػات ك اإلشػػراؼ عمػػى إجػػراءات التسػػجيؿ ك إعػػداد العمميػػة االنتخابيػػة بػػدءان مػػف ت
الجػػػػداكؿ االنتخابيػػػػة ك قبػػػػكؿ أكراؽ المرشػػػػحيف ك تمقػػػػى الطعػػػػكف بشػػػػأنيا ككػػػػذلؾ بطاقػػػػات االقتػػػػراع ك 

 اإلشراؼ عمى عممية االقتراع ك عممية الفرز ك إعالف النتائج.
ك رصػػد مػػا بيػػا مػػف ايجابيػػات كانتياكػػات اك فيػػي متابعػػة إلجػػراءات العمميػػة االنتخابيػػة  المراقبااةأمػػا 

 مخالفات دكف التدخؿ فى سير العممية االنتخابية نيائيان . 
 المراقبة السياسية و المراقبة الحقوقية لالنتخابات 

ىػي الرقابػة التػػى تقػـك بيػػا االحػزاب السياسػػية ك ىػذه الرقابػػة تيػتـ فػػي  المراقباة السياسااية لالنتخابااات
المقاـ األكؿ برصػد كافػة النقػاط السػمبية التػى قػد تػؤثر عمػى أداء الحػزب فػي العمميػة االنتخابيػة أك قػد 
تؤثر في النتيجة التى يرجكىا الحزب السياسي مف العممية االنتخابية ك تكػكف مرجعيػة عمميػة المراقبػة 

اسية عمي األيدلكجية أك الرؤية السياسية التى يتبناىا الحزب كما أف الرقابػة السياسػية تيػدؼ الػى السي
 مساعدة الحزب السياسي في الكصكؿ الى النتائج التي يبتغييا .

فيي عممية سمبية تقتصػر عمػى رصػد كافػة األحػداث  مراقبة مؤسسات المجتمع المدني الحقوقيةأما 
النتخابيػػػػػة ك مقارنػػػػػة تمػػػػؾ األحػػػػػداث ك اإلجػػػػػراءات مػػػػع المعػػػػػايير الدكليػػػػػة التػػػػي تػػػػػدكر مػػػػػع العمميػػػػة ا

لالنتخابات ك ذلؾ دكف تدخؿ منيا أك مف مراقبييا في العممية االنتخابية ك تيدؼ عممية المراقبػة فػي 
النياية الى القػكؿ بمػا اذا كانػت االنتخابػات التػى أجريػت تعبػر بشػكؿ حقيقػي عػف االرداة الشػعبية مػف 

 عدمو .
 رقابة المحمية والرقابة الدولية عمى االنتخابات :ال

ىػػى التػػى تػػتـ بكاسػػطة منظمػػات حقػػكؽ اإلنسػػاف المحميػػة كمػػف خػػالؿ عناصػػر مػػف  الرقابااة المحميااة
عمػػى االنتخابػػات فيػػى رقابػػة تػػتـ مػػف غيػػر  الرقابااة الدوليااةمػػكاطنى جميكريػػة مصػػر العربيػػة ؛ أمػػا 

دة كالمنظمػػات الدكليػػة المعنيػػة بمراقبػػة االنتخابػػات أك مػػكاطنى الدكلػػة   كقػػد تسػػاىـ فييػػا األمػػـ المتحػػ
 تشارؾ فييا بعض المنظمات االقميمية كاالتحاد اإلفريقى أك جامعة الدكؿ العربية .

 رصد العممية االنتخابية
تبدأ عممية الرصد مف تسجيؿ النػاخبيف كتمػر بمراحػؿ فػتح بػاب الترشػيح كالدعايػة االنتخابيػة كاالقتػراع 

 كا عالف النتائج كتنتيى بالطعكف.كالفرز 
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 تقصى الحقائق :
ىػى عمميػػة اسػػتخالص الحقػػائؽ مػػف المعمكمػػات التػػى تػـ رصػػدىا   كىػػك بالتػػالى مصػػطمح أضػػيؽ مػػف 
مصػػػطمح الرصػػػد ) فمػػػثال عنػػػد اإلدعػػػاء بكقػػػكع انتيػػػاؾ يتمثػػػؿ فػػػى اعتػػػداء قػػػكات األمػػػف عمػػػى أنصػػػار 

تقصػػى الحقػػائؽ عػػف ىػػذه الكاقعػػة بالتحديػػد (   مرشػػح أثنػػاء تجمػػع سػػممى فتقػػـك المنظمػػة بإيفػػاد بعثػػة ل
لػػى متابعػػة  كىػػك يػػؤدل الػػى التأكػػد كالتحقػػؽ مػػف الحقػػائؽ المحيطػػة بادعػػاء انتيػػاؾ حقػػكؽ اإلنسػػاف كا 

 المصداقية كتطبيؽ معايير النزاىة كعدـ التحييز .
 ماذا نرصد ؟

 أن الجواب عمى ىذا السؤال ينصرف إلى قيام الراصد برصد وتوثيق :
 أك ظاىرة  كاقعة - ُ
 مؤشرات لكقائع أك ظكاىر - ِ
كاقعػػػة تشػػػكؿ انتياكػػػان لحػػػؽ أك أكثػػػر مػػػف طائفػػػة الحقػػػكؽ ذات الصػػػمة بحريػػػة كنزاىػػػة االنتخابػػػات  -ّ

 العامة  كفقان لممعايير الدكلية لحقكؽ اإلنساف الخاصة بنزاىة االنتخابات .
 

النتخابػات العامػة  كتتجسػد ىػذة الكقػائع فقد تتنكع صكر الكاقعة أك الكقائع التي تشكؿ انتياكػان لنزاىػة ا
فػػى كاحػػدة أك أكثػػر مػػف القػػكانيف أك المػػكائح أك القػػرارات اإلداريػػة المنظمػػة لمعمميػػة االنتخابيػػة  كمػػف ثػػـ 

 يتعيف عمى الراصد أك الراصديف القياـ بثالث عمميات مترابطة كىى :
بيػاف حجػـ اآلثػار المترتبػة عمػػى ممارسػة االنتياكػات أك التجػاكزات عمػػى الحػؽ فػى نزاىػة كحريػػة   - ُ

 االنتخابات  العامة . 
بيػػػاف كتعريػػػؼ الحػػػؽ أك الحقػػػكؽ التػػػي تػػػـ االعتػػػداء عمييػػػا مػػػع ذكػػػر القاعػػػدة القانكنيػػػة الدكليػػػة  - ِ

 كالكطنية التي تحمى تمؾ الحقكؽ .
ائع التػػي تشػػكؿ انتياكػػان لحػػؽ أك أكثػػر مػػف الحقػػكؽ المتصػػمة بحريػػػة رصػػد كتكثيػػؽ كتػػدقيؽ الكقػػ - ّ

 االنتخابات كنزاىتيا .
 مرحمة ما قبل االقتراع

كيقصػػد بيػػذه المرحمػػة كافػػة االجػػراءات ذات العالقػػة بالعمميػػة االنتخابيػػة كتبػػدأ مػػف فػػتح بػػاب الترشػػيح 
االنتخابيػػة فيمػػا قبػػؿ يػػـك  كقبػػكؿ الطمبػػات كاالعػػالف عنيػػا كتسػػتمر حتػػى أخػػر يػػـك فػػى أعمػػاؿ الحممػػة

االقتػػػػراع كمنيػػػػا عمميػػػػػة تعريػػػػؼ النػػػػػاخبيف بمكاعيػػػػد الترشػػػػيح كشػػػػػركطو ككػػػػذا الجيػػػػػة المشػػػػرفة عمػػػػػى 
االنتخابػػات كمػػا تتضػػمف كػػذلؾ الحمػػالت االنتخابيػػة كأسػػاليب كاشػػكاؿ الدعايػػة كاالنفػػاؽ المػػالى عمػػى 

الػػذل تمعبػػو فػػى العمميػػة االنتخابيػػة  الدعايػػة االنتخابيػػة   ككػػذلؾ أجيػػزة االعػػالـ بكافػػة اشػػكاليا كالػػدكر
 كتتضمف أيضا أداء أجيزة الدكلة كمدل حيادىا فى التعامؿ مع المرشحيف .
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 القكاعد كاإلجراءات القانكنية المنظمة لمدعاية اإلنتخابية
كضػػػع القكاعػػػد العامػػػة لتنظػػػيـ الدعايػػػة االنتخابيػػػة حيػػػث انػػػو لكػػػؿ تخػػػتص المجػػػاف العميػػػا لإلنتخابػػػات ب

التعبيػػر عػف نفسػو كالقيػػاـ بػأم نشػاط يسػػتيدؼ إقنػاع النػاخبيف باختيػػاره كالدعايػة لبرنامجػػو مرشػح حػؽ 
االنتخػػػابي كذلػػػؾ عػػػف طريػػػؽ االجتماعػػػات المحػػػدكدة كالعامػػػة كالحػػػكارات كنشػػػر كتكزيػػػع مػػػكاد الدعايػػػة 
االنتخابيػػػة ككضػػػع الممصػػػقات كالالفتػػػات كاسػػػتخداـ كسػػػائؿ اإلعػػػالـ المسػػػمكعة كالمرئيػػػة كالمطبكعػػػة 

إللكتركنية كغيرىػا مػف األنشػطة كذلػؾ بحريػة تامػة فػي إطػار الضػكابط كالقكاعػد الػكاردة فػي الدسػتكر كا
 كقانكف مجمس الشعب ككفقان ليذا القرار.   
يمـز المرشح بإتباع آداب الدعاية االنتخابية التػي يصػدر  ُٖكجاء قانكف نظاـ اإلدارة المحمية بمادتو 
لممحػػػافظ أف يزيػػػؿ بػػػالطريؽ اإلدارم عمػػػى نفقػػػة المرشػػػح كافػػػة  بيػػػا قػػػرار مػػػف كزيػػػر الداخميػػػة كيجػػػكز

 الممصقات ككسائؿ الدعاية األخرل التي تتـ عمى خالؼ أحكاـ القرار المشار إليو.
تمتػػد مرحمػػة الدعايػػة االنتخابيػػة مػػف كقػػت إغػػالؽ بػػاب الترشػػيح إلػػى اليػػـك السػػابؽ مباشػػرة عمػػى يػػـك 

 االقتراع .
 النتخابية بمبادئ الدستكر كالقانكف بالقكاعد اآلتية :يتعيف االلتزاـ في الدعاية ا  
 عدـ التعرض لحرمة الحياة الخاصة ألم مف المرشحيف . – ُ
االلتػػزاـ بالمحافظػػػة عمػػى الكحػػػدة الكطنيػػة كاالمتنػػػاع عػػػف اسػػتخداـ الشػػػعارات الدينيػػة عمػػػى نحػػػك  – ِ

 ييددىا أك يسئ إلييا .
لنقػػؿ كاالنتقػػاؿ المممككػػة لمدكلػػة أك لشػػركات القطػػاع حظػػر اسػػتخداـ المبػػاني كالمنشػػةت ككسػػائؿ ا – ّ

 العاـ كقطاع األعماؿ كلمشركات التي تساىـ الدكلة في رأسماليا في الدعاية االنتخابية 
حظر إنفاؽ األمكاؿ العامة كأمكاؿ شػركات القطػاع العػاـ كقطػاع األعمػاؿ العػاـ كلمشػركات التػي  – ْ

 عاية االنتخابية .تساىـ الدكلة في رأسماليا في أغراض الد
حظػػػر اسػػػتخداـ دكر العبػػػادة كالمػػػدارس كالجامعػػػات كغيرىػػػا مػػػف مؤسسػػػات التعمػػػيـ فػػػي الدعايػػػة  – ٓ

 االنتخابية .
حظر تمقي أمكاؿ مف الخارج مف شخص أجنبي أك مف جية أجنبية أك دكليػة أك مػف يمثميػا فػي  – ٔ

مقابػػؿ االمتنػػاع عػػف إبػػداء الػػرأم أك  الػػداخؿ لإلنفػػاؽ عمػػى الدعايػػة االنتخابيػػة أك إلعطائيػػا لمنػػاخبيف
 إبدائو عمى كجو معيف .

كذلػػػؾ فضػػػالن عػػػف القكاعػػػد الخاصػػػة بالكسػػػائؿ كاألسػػػاليب المنظمػػػة لمدعايػػػة االنتخابيػػػة بمػػػا فييػػػا الحػػػد 
األقصى الذم ال يجكز تجاكزه في اإلنفاؽ عمى تمؾ الدعايػة كالتػي يصػدر بيػا قػرار مػف المجنػة العميػا 

 ريدتيف يكميتيف كاسعتي االنتشار  .لالنتخابات ينشر في ج
كلممحػػافظ المخػػتص أف يػػأمر بإزالػػة الممصػػقات كجميػػع كسػػائؿ الدعايػػة األخػػرل المسػػتخدمة بالمخالفػػة 

 ألم مف أحكاـ القكاعد المشار إلييا عمى نفقة المخالؼ .
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مػػدة ال ( مػػف القكاعػػد المشػػار إلييػػا فػػي ىػػذه المػػادة بػػالحبس  ٔكيعاقػػب كػػؿ مػػف يخػػالؼ أحكػػاـ البنػػد ) 
تقؿ عف سنة كبغرامة ال تقػؿ عػف خمسػيف ألػؼ جنيػو كال تجػاكز مائػة ألػؼ جنيػو فضػالن عػف مصػادرة 

 ما تمقيو مف أمكاؿ .
كيعاقػػب كػػؿ مػػف يخػػالؼ أيػػان مػػف القكاعػػد األخػػرل المشػػار إلييػػا بػػالحبس مػػدة ال تقػػؿ عػػف ثالثػػة أشػػير 

 أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف . كبغرامة ال تقؿ عف خمسة أالؼ جنيو كال تتجاكز عشريف ألؼ جنيو
كيالحظ أف المادة في شكميا الجديد قد اتجيت لمتشديد في أمػكر الدعايػة االنتخابيػة فػزادت فػي القيػكد 
التي كضػعتيا عمػى الدعايػة االنتخابيػة ككثيػران منيػا يتضػمف كممػات غيػر منضػبطة يمكػف التكسػع فػي 

لمقابػػػؿ فػػػإف المشػػػرع حظػػػر قانكنػػػان ألكؿ مػػػرة تفسػػػيرىا بمػػػا ييػػػدر حػػػؽ الدعايػػػة االنتخابيػػػة نفسػػػو كفػػػي ا
نفػػاؽ األمػػكاؿ العامػػة ألغػػراض الدعايػػة عمػػى النحػػك الػػذم فصػػمو البنػػد الثالػػث كالرابػػع مػػف  اسػػتخداـ كا 
المادة .كقد شدد المشرع العقاب عمػى الحظػر الػكارد بالبنػد السػادس بالػذات كىػك الخػاص بتمقػي أمػكاؿ 

ة أك مف يمثميا في الداخؿ كجعمو الحبس الػذم ال يقػؿ مف الخارج مف شخص أك جية أجنبية أك دكلي
عف سنة كغرامة ال تقؿ عف خمسيف ألؼ جنيو كال تتجاكز مائة ألؼ جنيو في حيف اقتصػرت العقكبػة 
فػػي بػػاقي البنػػكد عمػػى الحػػبس الػػذم ال يقػػؿ عػػف ثالثػػة أشػػير كالغرامػػة التػػي ال تقػػؿ عػػف خمسػػة آالؼ 

 جنيو كال تزيد عف عشريف ألؼ جنيو .
ا مع أف البنديف الثالث كالرابع سالفي اإلشارة عاقب المشرع عمييمػا بيػذه العقكبػة المخففػة ينػدرجاف ىذ

أصالن تحت باب جرائـ األمكاؿ العامة في قانكف العقكبات كىي جميعػان جنايػات يعاقػب عمػى معظميػا 
كرد خاليػان بالسحف المشدد الذم قد تصؿ مدتو إلى خمسة عشػر عامػان مػع مالحظػة أف الػنص الجديػد 

مػف عبػارة مػػا لػـ تكػػف ىنػاؾ عقكبػة أشػػد فػي قػػانكف أخػر كىػػك مػا قػد يعنػػي أف المشػرع قػػد عمػد إخػػراج 
 ىذيف البنديف مف نطاؽ قانكف العقكبات إذا تعمؽ األمر بالدعاية االنتخابية 

كمػػا نالحػػظ أف المشػػرع قػػد ارتفػػع بػػبعض النصػػكص المنظمػػة لمدعايػػة االنتخابيػػة إلػػي مسػػتكل القػػانكف 
 ككاف قد درج في السنكات السابقة عمى إدراجيا في سمطة الكزير المختص .

اعتبػػػرت محكمػػػة القضػػػاء اإلدارم أف كسػػػائؿ الدعايػػػة االنتخابيػػػة كحصػػػكؿ المرشػػػح عمػػػى صػػػكر مػػػف 
جػػػداكؿ االنتخابػػػات ىمػػػا ضػػػمانتاف لحريػػػة المنافسػػػة االنتخابيػػػة كتكػػػافؤ الفػػػرص بػػػيف المرشػػػحيف كأف 

حػػػػؽ المرشػػػػح فػػػػي االتصػػػػاؿ بالنػػػػاخبيف كمخػػػػاطبتيـ كتابػػػػة عػػػػف طريػػػػؽ  الدعايػػػػة االنتخابيػػػػة تتضػػػػمف
 المؤتمرات االنتخابية .

كما أكجبت األحكاـ ضركرة تساكم البث اإلذاعػي كالتميفزيػكني بػيف األحػزاب فضػالن عػف حػؽ المرشػح 
فػػػي االتصػػػاؿ بالنػػػاخبيف كمخػػػاطبتيـ كتابػػػة عػػػف طريػػػؽ اإلعالنػػػات كشػػػفاىة عػػػف طريػػػؽ المػػػؤتمرات 

 االنتخابية.
قامػػة السػػرادقات بنػػاء عمػػى تصػػريح خػػاص يصػػدر مػػف  كمػػا مػػنح المشػػرع المرشػػح حػػؽ االجتماعػػات كا 
مديرية األمف في ضكء الضكابط كاالعتبارات األمنية إذا تكافرت االشتراطات الخاصة بمػنح التصػريح 

إجابػػة المرشػػح إلػػى  كلػػـ تبػػد الجيػػة اإلداريػػة أيػػة مالحظػػات بشػػأف عػػدـ تكافرىػػا فإنػػو يكػػكف لزامػػان عمييػػا
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طمبػػو قراراىػػا بػػرفض ىػػذا التصػػريح يعتبػػر مخالفػػان لمقػػانكف النتفػػاء السػػبب المبػػرر لػػو مسػػتكجبان القضػػاء 
 بإلغائو .

ككفؿ المشرع لكؿ مرشح الحؽ في الدعاية االنتخابية الالزمة أساس ذلؾ ىذه الدعاية مرتبطػة بػالحؽ 
رض أفكػػاره كبرنامجػػو االنتخػػابي عمػػييـ كلكػػي فػي الترشػػيح لكػػي يتصػػؿ المرشػػح بجمػػاىير النػاخبيف لعػػ

 يتعرؼ الناخبكف عمى شخصية المرشح بما يؤىؿ لالختيار الصحيح .    
 جرائم الدعاية االنتخابية :

بشػأف تنظػيـ الدعايػة االنتخابيػة " عمػى كػؿ مرشػػح  ُٖٗٗلسػنة  ُِْٓكرد بقػرار كزيػر الداخميػة  رقػـ
االنتخابيػػػة بمراعػػػاة أحكػػػاـ كػػػؿ مػػػف الدسػػػتكر كالقػػػكانيف  ككػػػؿ حػػػزب سياسػػػي التزامػػػان عامػػػان فػػػي الدعايػػػة

كالمػػكائح كالقػػرارات الكزاريػػة ثػػـ انتقػػؿ مػػف إطػػار ىػػذا االلتػػزاـ العػػاـ إلػػى نطػػاؽ االلتزامػػات المحػػددة فػػي 
 مجاؿ الدعاية االنتخابية بالنص عمى المخالفات التالية .

ف طػػرؽ التعبيػػػر المنطكيػػػة عمػػػى تضػػميف الدعايػػػة أيػػػة عبػػػارات أك رسػػـك أك صػػػكر أك غيرىػػػا مػػػ -أكالن 
الدعكة عمى ازدراء أك كراىية أك مناىضة أك رفض المبػادئ التػي يقػـك عمييػا نظػاـ الدكلػة كالمقكمػات 

 األساسية لممجتمع أك المساس بسيادة القانكف شامالن ذلؾ كفقان لنص المادة الثانية:.
العربيػػة أك التشػػكيؾ فػػي التػػزاـ  الػػدعاكل المسػػتيدفة كراىيػػة أك مناىضػػة انتمػػاء مصػػر إلػػى األمػػة -أ

 الشعب المصرم ليذا االنتماء .
 النيؿ  مف السالـ االجتماعي أك الكحدة الكطنية .-ب
 نشر أم أخبار أك دعايات تناقض مبدأ قياـ مبادئ الحزب عمى أساس طبقي أك فتكل . -ج
ك نشػػػر دعايػػػات مثيػػػرة أك الػػػدعكة إلػػػى آراء أك أفكػػػار ماسػػػة باألديػػػاف كبػػػالقيـ الدينيػػػة أك الركحيػػػة أ -د

 أخبار أك إشاعات ماسة بالكحدة الكطنية أك تعريضيا لمخطر .
الػػدعكة إلػػى اسػػتخداـ العنػػؼ أك مقاكمػػة السػػمطات العامػػة لتحقيػػؽ أغػػراض لمدعايػػة االنتخابيػػة أك -ىػػػ 

 اإلخالؿ بإجراءات االنتخاب أك إعالف النتائج .
ف أك أخبػػار أك شػػائعات عػػف سػػمكؾ كتصػػرفات إطػػالؽ الػػدعايات المثيػػرة المنطكيػػة عمػػى مطػػاع -ك 

ذاعػة أك تػركيج  المرشحيف المنافسيف مف شأنيا التأثير عمػى مكضػكعية المعركػة االنتخابيػة كنزاىتيػا كا 
أيػػػة مطػػػاعف تتعمػػػؽ بالحيػػػاة الشخصػػػية لممرشػػػحيف كعػػػائالتيـ إلثػػػارة الفػػػتف كالحػػػزازات المكػػػدرة لصػػػفك 

 األمف العاـ .
لدعاية االنتخابيػة لممرشػح كلمحػزب عػف النصػاب القػانكني المحػدد لػذلؾ عدـ تجاكز مصاريؼ ا -ثانيان 

فػػي الػػدائرة االنتخابيػػة الكاحػػدة كعػػدـ جػػكاز قيػػاـ المرشػػح أك الحػػزب بالػػذات بالكسػػاطة بإعطػػاء مبػػالغ 
 نقدية أك مزايا عينية أك شخصية لمناخبيف لمتأثير عمى نزاىة االنتخابات .

كز أك لقسػـ الشػرطة المخػتص بأسػماء نػكابيـ فػي تنظػيـ الدعايػة إخطار المرشح أك الحزب لمر  -ثالثان 
 االنتخابية قبؿ البدء في تنفيذىا .

عػػػدـ  تسػػػيير أم مكاكػػػب أك مظػػػاىرات مػػػف شػػػأنيا أف تجعػػػؿ األمػػػف العػػػاـ فػػػى خطػػػر كعػػػدـ -رابعػػػان 
 استخداـ مكبرات صكت .
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رج تحػػػت طائمػػػة المشػػػرع إال أف ىنػػػاؾ بعػػػض الجػػػرائـ التػػػي قػػػد تحػػػدث أثنػػػاء الحممػػػة االنتخابيػػػة كتنػػػد
 -العقابي :

 جرائـ اإلخبار بأمكر كاذبة . .ُ
 ( عقكبات .َُِجريمة إذاعة أخبار كاذبة أك بث دعاية مغرضة )ماده  .ِ
جريمػػة نشػػر أخبػػار كاذبػػة أك بيانػػات أك شػػائعات أك نسػػب أكراؽ مصػػطنعو أك مػػزكره أك منسػػكبو  .ّ

 (مف قانكف العقكبات .ُٖٖكذبة لمغير )ماده 
 ( مف قانكف العقكبات .َّٓكاذبة )ماده  اإلخبار بأمكر .ْ
 ( مف قانكف العقكبات .َِّجريمة القذؼ بإسناد أمكر غير صحيحة )ماده  .ٓ
مكػػرر    ُُٔجريمػػة إتػػالؼ مػػاؿ مممػػكؾ لمغيػػر "كسػػائؿ الدعايػػة" مػػف جانػػب رجػػاؿ اإلدارة )مػػاده  .ٔ

 "أ" مكرر مف قانكف العقكبات( . ُُٔكماده 
 ُّٔبكاسػػػػػطة المرشػػػػػحيف المنافسػػػػػيف أك أنصػػػػػارىـ )مػػػػػاده جريمػػػػػة إتػػػػػالؼ الدعايػػػػػة اإلنتخابيػػػػػة  .ٕ

 عقكبات(.
إمتناع رجػاؿ اإلدارة عػف تنفيػذ المػكائح كالقػكانيف الكزاريػة المنظمػة لمباشػرة الحقػكؽ السياسػية )مػاده  .ٖ

 عقكبات( . ُِّ

 2011النتخابات مجمس الشعب المصري  نوابط التغطية اإلعالمية والصحفية

 حمالت الدعاٌة االنتخابٌة

كػػؿ مرشػػح مسػػتقؿ  كمرشػػحي األحػػزاب  الحػػؽ فػػي القيػػاـ بحمػػالت انتخابيػػة لمتعريػػؼ ببػػرامجيـ االنتخابيػػة ل
قامػػة  قنػػاع النػػاخبيف باختيػػارىـ. كتكػػكف الدعايػػة االنتخابيػػة عػػف طريػػؽ عقػػد المقػػاءات الخاصػػة كالعامػػة  كا  كا 

  كاسػتخداـ كسػائؿ اإلعػالـ الحكارات  كنشر كتكزيع مػكاد الدعايػة االنتخابيػة  ككضػع الممصػقات كالالفتػات
 .المسمكعة كالمرئية كااللكتركنية

 القواعد المنظمة لحمالت الدعاٌة االنتخابٌة

 يتعيف عمى المرشح االلتزاـ في الدعاية االنتخابية  بما يمي:

 .عدـ التعرض لحرمة الحياة الخاصة ألم مف المرشحيف 
  الشػػعارات أك الرمػػكز أك القيػػاـ بأنشػػطة المحافظػػة عمػػى الكحػػدة الكطنيػػة  كاالمتنػػاع عػػف اسػػتخداـ

 لمدعاية االنتخابية ذات طابع ديني  أك عمى أساس التفرقة بسبب الجنس أكك المغة أك العقيدة.
  عػػػدـ اسػػػتخداـ المنشػػػةت كالممتمكػػػات العامػػػة  أك اسػػػتخداـ دكر العبػػػادة المؤسسػػػات التعميميػػػة فػػػي

 الدعاية االنتخابية.
  التيديد بيا.االمتناع عف استعماؿ القكة أك 
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  عػػدـ تمقػػي أم أمػػكاؿ مػػف الخػػارج  سػػكاء مػػف شػػخص أجنبػػي أك مػػف أم جيػػة أجنبيػػة أك دكليػػة أك
 مف يمثميـ في الداخؿ لإلنفاؽ في الدعاية االنتخابية.

 .عدـ تقديـ أمكاؿ لمناخبيف أك أم مف المنافع العينية أك المعنكية لمناخبيف 
  خػػداع النػػاخبيف أك التػػدليس عمػػييـ بنشػػر أك إذاعػػة  عػػدـ إقامػػة أم دعايػػة االنتخابيػػة  مػػف شػػأنيا

 أخبار كاذبة عف مكضكع االنتخاب أك عف سمكؾ المرشحيف اآلخريف.
 .االمتناع عف استخداـ مكبرات الصكت إال في حالة إقامة المؤتمرات االنتخابية 
  كػاف ذلػؾ االمتناع عػف االعتػداء أك إتػالؼ كسػائؿ الدعايػة االنتخابيػة لغيػره مػف المرشػحيف سػكاء

 مف خالؿ الشطب أك التمزيؽ أك غير ذلؾ مف الكسائؿ.

 المواعٌد المقررة وقواعد اإلنفاق فً حمالت الدعاٌة االنتخابٌة

 المكاعيد الرسمية المقررة 

تبػػدأ الحممػػة االنتخابيػػة مػػف كقػػت اإلعػػالف عػػف الكشػػكؼ النيائيػػة بأسػػماء المرشػػحيف  كتتكقػػؼ فػػي اليػػكميف 
تػراع فػي كػؿ مرحمػة مػف المراحػؿ. كفػي حالػة اإلعػادة تبػدأ الحممػة االنتخابيػة مػػف السػابقيف عمػى عمميػة االق

 اليـك التالي إلعالف النتيجة  كتتكقؼ في اليـك السابؽ لعممية االقتراع في اإلعادة.

 قكاعد اإلنفاؽ 
  :ألؼ جنيو مصرم. ََٓالحممة االنتخابية الرئيسية 
  :جنيو مصرم.ألؼ  َِٓالحممة االنتخابية في حالة اإلعادة 

 قواعد البث فً تغطٌة الحمالت االنتخابٌة

لكػػػؿ مرشػػػح مسػػػتقؿ  كلكػػػؿ حػػػزب أك ائػػػتالؼ حزبػػػي  الحػػػؽ م الدعايػػػة لبرنامجػػػو االنتخػػػابي مػػػف خػػػالؿ 
الشػػبكات اإلذاعيػػة كالقنػػػكات التميفزيكنػػة الرسػػمية كالخاصػػػة  عمػػى أف يػػػتـ تكزيػػع الكقػػت المتػػػاح لكػػؿ مػػػنيـ 

 .العادية عمى أساس المساكاة التامة دكف تمييز بينيـخالؿ فترات اإلرساؿ المتميزة ك 

 

كيتعػػيف عمػػى كزارة اإلعػػالـ كاتحػػػاد اإلذاعػػة كالتميفزيػػكف إتاحػػػة الفرصػػة لكافػػة المرشػػػحيف فػػي ىػػذا الشػػػأف  
خطػػار المجنػػة القضػػائية العميػػا لالنتخابػػات بأيػػة مخالفػػة مػػف المرشػػحيف لقكاعػػد الدعايػػة االنتخابيػػة التخػػاذ  كا 

 .المناسب كفقان لمقانكفالقرار 

 مراقبة الدعاٌة االنتخابٌة

 

تتكلى المجنة القضائية العميا لالنتخابات مراقبة مدل إلتزاـ المرشحيف كاألحزاب بالقكاعػد المنظمػة لحمػالت 
الدعايػػػة االنتخابيػػػة  كتقػػػـك بفحػػػص كافػػػة التقػػػارير كالشػػػكاكل التػػػي تتمقاىػػػا مػػػف الجيػػػات الرسػػػمية المعنيػػػة  

تمػػع المػػدني  كالمرشػػحيف  كاألحػػزاب كالنػػاخبيف  كتطبيػػؽ مػػا يخػػالؼ ىػػذه القكاعػػد كتطبيػػؽ كمنظمػػات المج
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التشريعالت كالقكانيف ذات الصمة بأنشطة الحممة  خاصػة فيمػا يتعمػؽ بالدعايػة ذات الطػابع دينػي أك التػي 
الحػػؽ فػػي األصػػؿ. كلمجنػػة القضػػائية العميػػا لالنتخابػػات  تميػػز بػػيف الجنسػػيف عمػػى أسػػاس الػػديف أك الجػػنس 

 التقدـ بطمب لممحكمة اإلدارية العميا لشطب اسـ المرشح أك القائمة المخالفة ليذه القكاعد

 الدعاٌة االنتخابٌة ) تنظٌم وضوابط الدعاٌة االنتخابٌة (

 المسػمكح  تضع المجنة العميا لالنتخابات كاالستفتاء القكاعػد التػي تحكػـ الدعايػة االنتخابيػة
 بمراعاة األحكاـ المنصكص عمييا في ىذا القانكف.بيا لممرشحيف كذلؾ 

  تتػػػكلى المجنػػػة العميػػػا تكعيػػػة المػػػكاطنيف بأىميػػػة االنتخابػػػات كالػػػدعكة إلػػػى المشػػػاركة فييػػػا
 كتنظيـ إعالف قكائـ المرشحيف في كؿ دائرة انتخابية بعد إغالؽ بػاب الترشػيح فييػا دكف 

عػػالـ الحككميػػة أف تػػذيع أك تخصػػيص أم مػػنيـ بأيػػة ميػػزة دعائيػػة كيمنػػع عمػػى أجيػػزة األ
شػػراؼ المجنػػة العميػػا  كمػػا  تنشػػر أم مكضػػكع يتعمػػؽ باالنتخابػػات كاالسػػتفتاء إال بمكافقػػة كا 
يجػػػب عمػػػى أجيػػػزة األعػػػالـ الحككميػػػة أف تضػػػع إمكانياتيػػػا تحػػػت تصػػػرؼ المجنػػػة العميػػػا 
 كيحظر عمى جميع المرشحيف القياـ بأية دعايػة انتخابيػة تنطػكم عمػى خػداع النػاخبيف أك
التػػدليس عمػػييـ  كمػػا يحظػػر اسػػتخداـ أسػػمكب التجػػريح أك التشػػيير بػػاآلخريف فػػي الدعايػػة 

 االنتخابية .
 المجنػة العميػا اسػتخداـ كسػائؿ اإلعػالـ الرسػمية المرئيػة كالمسػمكعة كالمقػركءة لكافػػة  تػنظـ

المرشػػحيف بالتسػػاكم لعػػرض بػػرامجيـ االنتخابيػػة  كبمػػا يكفػػؿ تحقيػػؽ تكػػافؤ الفػػرص فػػي 
تمػػؾ الكسػػائؿ كيحػػؽ لألحػػزاب كالتنظيمػػات السياسػػية عػػرض برامجيػػا االنتخابيػػة اسػػتخداـ 

فػػػي كسػػػائؿ اإلعػػػالـ الرسػػػمية المرئيػػػة كالمسػػػمكعة كالمقػػػركءة كفقػػػان لمقكاعػػػد التػػػي تضػػػعيا 
 المجنة العميا كبصكرة متساكية.

  يحظػػػػػر اإلنفػػػػػاؽ عمػػػػػى الدعايػػػػػة االنتخابيػػػػػة مػػػػػف المػػػػػاؿ العػػػػػاـ أك مػػػػػف ميزانيػػػػػة الػػػػػكزارات
سػػػػات كالشػػػػركات كالييئػػػػات العامػػػػة أك مػػػػف دعػػػػـ خػػػػارجي  كمػػػػا يحظػػػػر اسػػػػتخداـ كالمؤس

 المؤسسات كالمرافؽ العامة لمدعاية االنتخابية.
 .تحدد الالئحة األماكف الخاصة بكضع اإلعالنات االنتخابية كالكقت المحدد ليا 
  تتػػػكلى لجنػػػة إدارة االنتخابػػػات تخصػػػيص األمػػػاكف المػػػذككرة فػػػي المػػػادة السػػػابقة حسػػػب

تيػػب إيػػداع الترشػػيحات كعمػػى السػػمطة المحميػػة كمعاكنييػػا التعػػاكف الكامػػؿ فػػي تنفيػػذ مػػا تر 
تكجو بو لجنة إدارة االنتخاب أك تطمبو بشأف تعييف أك تخصيص األماكف المطمكبػة كفقػان 
ألحكػػػاـ المػػػادة السػػػابقة  كفػػػي حالػػػة عػػػدـ االمتثػػػاؿ أك التيػػػاكف فػػػي التنفيػػػذ يقػػػع المخػػػالؼ 

لقانكنيػػة كعمػػى رئػػيس المجنػػة أف يتػػكلى التنفيػػذ بنفسػػو أك بكاسػػطة تحػػت طائمػػة المسػػائمة ا
 مفكض منو.

 ( مػػػػػف قػػػػػانكف ُْال يجػػػػػكز ألم مرشػػػػػح أف يضػػػػػع فػػػػػي األمػػػػػاكف المبينػػػػػة فػػػػػي المػػػػػادة )
 -ـ إلى نياية اليـك السابؽ ليـك التصكيت:ََُِ( لسنة ُّاالنتخابات رقـ )
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 أكثر مف إعالنيف انتخابييف .-أ

لالجتماعػػػات االنتخابيػػػة كيجػػػب أال يتضػػػمف ىػػػذاف اإلعالنػػػاف إال تػػػػاريخ أكثػػػر مػػػف إعالنػػػيف -ب
 كمحؿ االجتماع  ككذا أسماء المتكمميف المسجميف لتناكؿ الكالـ كأسماء المرشحيف.

  ال يجػػكز ألم مرشػػح أف يسػػتعمؿ أك يسػػػمح باسػػتعماؿ لكحػػة إعالناتػػػو لغايػػة غيػػر تقػػػديـ
م مرشػػػح أف يتخمػػػى لغيػػػره عػػػف ترشػػػيحو كعػػػرض برنامجػػػو االنتخػػػابي  كمػػػا ال يجػػػكز أل

 المكاف المخصص إلعالنو.
  ال يجكز ألم مرشح أف يقـك يـك االقتراع بنفسو أك بكاسطة الغيػر بتكزيػع بػرامج عمػؿ أك

 منشكرات أك بطائؽ أك غيرىا مف الكثائؽ .

كال يجػػكز بصػػفة عامػػة ألم مػػف العػػامميف مػػع الدكلػػة أك السػػمطة المحميػػة أف يقػػـك يػػـك التصػػكيت 
ع بطائؽ أك منشكرات أك برامج عمؿ لممرشحيف  كمػا ال يجػكز كضػع أيػة إعالنػات أك تكزيػع بتكزي

 برامج عمؿ أك منشكرات أك بطائؽ باسـ مرشح أنسحب عف الترشيح.

 ( لسػنة ُّ( مػف قػانكف االنتخابػات رقػـ )ْٕمع مراعػاة أحكػاـ المػادة )ََُِ ـ ال يجػكز
يػات كالمػػدارس كالمعاىػد كالػدكائر الحككميػػة القيػاـ باسػتخداـ المسػاجد كالجكامػػع  ككػذا الكم

 كالمعسكرات كالمرافؽ العامة لمدعاية االنتخابية بأم شكؿ مف األشكاؿ.
  يجكز لممرشحيف أثناء فترة الدعاية االنتخابية بعقد لقاءات انتخابيػة يػتـ مػف خالليػا تقػديـ

د ىػػػذه المقػػػاءات بػػػرامجيـ االنتخابيػػػة لمنػػػاخبيف كلمجنػػػة العميػػػا كضػػػع القكاعػػػد المنظمػػػة لعقػػػ
االنتخابيػػػة كذلػػػؾ مػػػػع مراعػػػاة عػػػػدـ جػػػكاز اسػػػػتخداـ المسػػػاجد كالجكامػػػػع ليػػػذه األغػػػػراض 
 كيجػػكز لمجػػاف اإلشػػرافية كاألصػػمية السػػماح لمضػػركرة كتابيػػان باسػػتخداـ مقػػار المؤسسػػات 

 التعميمية كبصكرة متساكية لجميع المرشحيف ألغراض ىذه المقاءات االنتخابية .
 كبػػػػرات الصػػػػكت ألغػػػػراض الدعايػػػػة االنتخابيػػػػة فػػػػي مػػػػا عػػػػدا حالػػػػة ال يجػػػػكز اسػػػػتخداـ م

االجتماعات االنتخابية المنظمة كفقػان لمقػانكف  كمػا ال يجػكز اسػتخداـ المنتجػات المختمفػة 
ألغػػػػػراض الدعايػػػػػة االنتخابيػػػػػة كبصػػػػػفة عامػػػػػة ال يجػػػػػكز اسػػػػػتخداـ أيػػػػػة كسػػػػػائؿ لمدعايػػػػػة 

ليػػذا القػػانكف كطبقػػان لتعميمػػات  االنتخابيػػة لصػػالح أم مرشػػح عػػدا مػػا ىػػك مسػػمكح بػػو كفقػػان 
 المجنة العميا.

  ال يجػػػكز االعتػػػداء عمػػػى كسػػػائؿ الدعايػػػة االنتخابيػػػة المسػػػمكح بيػػػا بػػػأم تصػػػرؼ سػػػكاءن
بالشػػػطب أك التمزيػػػؽ أك غيػػػر ذلػػػؾ  ككػػػؿ تصػػػرؼ مػػػف ىػػػذا القبيػػػؿ يعتبػػػر مػػػف الجػػػرائـ 

 االنتخابية.
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 األعػػػالـ الرسػػػمية حػػػكؿ  ال يعتبػػػر مػػػف قبيػػػؿ الدعايػػػة االنتخابيػػػة مػػػا تبثػػػو كتنشػػػره كسػػػائؿ
مباشػػػرة رئػػػيس الجميكريػػػة لميامػػػو كأعمالػػػو اليكميػػػة إذا كػػػاف رئػػػيس الجميكريػػػة مػػػف بػػػيف 

 المرشحيف النتخابات الرئاسة.
 (لسػػػنة ُّ( مػػػف قػػػانكف االنتخابػػػات رقػػػـ )ّٕمػػػع مراعػػػاة أحكػػػاـ المػػػادة )ََُِ ـ تػػػنظـ

خابيػػػػػة لمرشػػػػػحي المجنػػػػػة العميػػػػػا اسػػػػػتخداـ كسػػػػػائؿ اإلعػػػػػالـ الرسػػػػػمية فػػػػػي الدعايػػػػػة االنت
االنتخابات الرئاسية بما يكفؿ تحقيؽ المساكاة كتكػافؤ الفػرص فػي الكقػت كالمسػاحة لكافػة 

 المرشحيف .
  يحظر عمى أم حزب أك جماعة أك تنظيـ أك أفراد أك أم جيػة كانػت ممارسػة أم شػكؿ

مػػف أشػػكاؿ الضػػغط أك التخكيػػؼ أك التخػػكيف أك التكفيػػر أك التمػػكيح بالمغريػػات أك الكعػػد 
 مكاسب مادية أك معنكية .ب

 
  

إذا تمقػػى الراصػػد شػػككل بشػػأف قيػػاـ أحػػد المرشػػحيف  المنتمػػيف إلػػى الحػػزب الحػػاكـ بممارسػػة الضػػغط فعمااى ساابيل المثااال 
كالتخكيػػؼ عمػػى العػػامميف بمصػػانعو أك شػػركاتو بيػػدؼ حمميػػـ عمػػى اإلدالء بأصػػكاتيـ لصػػالحو كتيديػػدىـ بالتسػػريح مػػف 

ز فػى حالػة التصػكيت لممرشػح المنػافس لػو كقيػاـ مرشػح الحػزب الحػاكـ باسػتخداـ السػيارات العمؿ أك الحرماف مف الحكاف
الخاصػػة بشػػركاتو كمصػػانعو فضػػال عػػف مجمكعػػة مػػف األتكبيسػػات العامػػة المممككػػة لمدكلػػة لنقػػؿ العػػامميف بشػػكؿ جمػػاعي 

 إلى مراكز التصكيت لإلدالء بأصكاتيـ االنتخابية 

 :  الراصد القيام بالميام اآلتيةفى الحالة السابقة يتعين عمى 
اا تاادقيق وتصاحين وتوثيااق الوقاائع الخاصااة باالنتياكاات التااي قاام بيااا مرشان الحاازب الحااكم نااد حقاوق العاااممين  1

 وىى :  
 ممارسة أساليب التيديد كالتخكيؼ كاالكراة عمى العامميف . -أ
 استخداـ كسائؿ المكاصالت العامة لنقؿ العامميف . -ب
 وتعريف الحقوق التي تم انتياكيا من قبل مرشن الحزب الحاكم وىى : ا بيان  2
 حؽ الناخب فى اإلدالء بصكتة بحرية كعمى قدـ المساكاة مع غيرة مف الناخبيف . -أ

 الحؽ فى المساكاة بيف المرشحيف كعدـ استخداـ مكارد الدكلة لصالح بعض المرشحيف ضد البعض اآلخر  -ب 
 ت أو التجاوزات ويشمل ذلك :ا بيان أثار االنتياكا3
 بياف عدد الناخبيف الذيف تأثركا بممارسة الضغكط عمييـ كأدلكا بأصكاتيـ لصالح مرشح الحككمة . -أ

 بياف عدد الناخبيف الذيف رفضكا االستجابة لمضغكط كتأثير ذلؾ عمييـ . -ب 
 الدائرة االنتخابية .بات فى ىذه بياف التأثير االجمالى لمضغكط عمى نزاىة االنتخا -ج 
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الحكام الصاالن و  الدليل الى التعريف بالمفاىيم المتعمقاة بمكافحاة الفساادالجزء من ييدف ىذا 
 .واعطاء أمثمة تطبيقية ليذه المفاىيم 

  

 

 
  

تصنيفيا في وعميو فقد تم االرتكاز في ىذا الدليل الى المفاىيم والمصطمحات التي يمكن 
 :  ثالثة مستويات تكاممية

 المستكل األكؿ يصؼ ظاىرة الفساد بأشكالو المختمفة.  .ُ

 المستكل الثاني يصؼ المفاىيـ التي مف شأنيا مكافحة تمؾ الظاىرة.  .ِ

المستكل الثالث يصؼ المفاىيـ المرتبطة بسياسة الدكلة كمؤسساتيا مف أجؿ مكافحة  .ّ
 الفساد.

 
 تصف ظاىرة الفساد بأشكالو المختمفة .أوال : مصطمحات ومفاىيم 

 

 الفساد: -1

ىناؾ تكجيات متنكعة في تعريؼ الفساد فيناؾ مف يعرفو بأنو خركج عف القانكف كالنظاـ )عدـ االلتزاـ بيما( 
أك استغالؿ غيابيما مف اجؿ تحقيؽ مصالح سياسية أك اقتصادية أك اجتماعية لمفرد أك لجماعة معينة  فيك 

كىناؾ  بات الرسمية لممنصب العاـ تطمعان إلى تحقيؽ مكاسب خاصة مادية أك معنكية.سمكؾ يخالؼ الكاج
كل عمل يتنمن سوء استخدام اتفاؽ دكلي عمى تعريؼ الفساد كما حددتو "منظمة الشفافية الدكلية" بأنو " 

  ". المنصب العام لتحقيق مصمحة خاصة ذاتية لنفسو أو لجماعتو

  حيث تعتبر الكاسطة  المحسكبية  المحاباة  نيب الماؿ العاـ  االبتزاز  الرشكة  كيأخذ الفساد أشكاالن مختمفة
 كأشكاؿ أخرل جميعيا تأتي تحت سكء استغالؿ المنصب العاـ كتعتبر أفعاؿ فساد.

إستخداـ المنصب العاـ مف قبؿ بعض الشخصيات المتنفذة )كزراء  ككالء  مستشاركف ...الخ( المثال: 
خاصة كاالحتكارات المتعمقة بالخدمات العامة كمشاريع البنية التحتية  كالككاالت  لمحصكؿ عمى امتياز

عمى ىذه  عمى  رشكة أك إكرامية  مقابؿ تسييؿ حصكليـ  التجارية لممكاد األساسية  اكالحصكؿ مف آخريف
  االمتيازات دكف كجو حؽ.

 

 قاموس المصطمحات والمفاىيم
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 تحت مفيوم الفساد:من خالل تعريفنا لمفيوم الفساد نجد أن األشكال التالية تندرج 

  : Petty Corruption الصغير الفساد -2

مثؿ الفساد المتصؿ  .ضعيفان  المقابؿ فيو يككف ما كغالبان  كالمسئكليف  المكظفيف صغار بو يقكـ الذم الفساد ىك
 .يعد تشكييا كانحرافا لمكظائؼ المحكرية لمحككمة ك بالخصخصة كمشتريات الحككمة كسياسات العمؿ

  : Grand Corruption الكبير الفساد -3

مثػؿ الرشػكة كالتيريػب عبػر  .كبيران  المقابؿ فيو يككف ما كغالبان  كالمسئكليف المكظفيف كبار بو يقـك الذم الفساد ىك
 االجتماعية. ينصب عمي العمميات اإلدارية العادية كالمعامالتك  الحدكد الدكلية.

 :الرشوة -4

 تنفيذ عمؿ اك االمتناع عف تنفيذه مخالفةن لألصكؿ. أم الحصكؿ عمى أمكاؿ أك أية منافع أخرل مف اجؿ
الرشكة ىي أخذ المكظؼ العاـ المختص أك قبكلو أك طمبو مقابالن نظير قيامو بعمؿ مف أعماؿ كظيفتو  أك 

 االمتناع عنو.

  ىي التي يقـك بيا صاحب الحاجة الذم يرشك المكظؼ العاـ  كيسمى راشي. والرشوة اإليجابية:
 ىي طمب أك قبكؿ المكظؼ العاـ لمرشكة كيسمى مرتشي. السمبية:والرشوة 

كيمكػػف القػػكؿ أيضػػان أنيػػا كػػؿ فعػػؿ يرتكبػػو مكظػػؼ عػػاـ أك شػػخص ذك صػػفة عامػػة عنػػدما يتجػػر بكظيفتػػو  أك 
بػػاألحرل يسػػتغؿ السػػمطات المخكلػػة لػػو بمقتضػػى ىػػذه الكظيفػػة  كذلػػؾ حػػيف يطمػػب لنفسػػو أك لغيػػره أك يقبػػؿ أك 

 ألداء عمؿ مف أعماؿ كظيفتو أك يمتنع عف ذلؾ العمؿ أك لإلخالؿ بكاجبات الكظيفة.يأخذ كعدا أك عطية 
كبالتػػالي كػػؿ مكظػػؼ عمػػكمي طمػػب لنفسػػو أك لغيػػره أك قىبًػػؿ أك أخػػذ كعػػدان أك عطيػػة ألداء أعمػػاؿ كظيفتػػو يعػػد 

 مرتشيان.
أك عطيػػة ألداء عمػػؿ ككػذلؾ يعتبػػر مرتشػػيان كػػؿ مكظػػؼ عمػػكمي طمػػب لنفسػو أك لغيػػره أك قىبًػػؿ أك أخػػذ كعػػدان  

 يعتقد خطأ أك يزعـ أنو مف أعماؿ كظيفتو أك لالمتناع عنو.

قبكؿ أحد مكظفي المعابر أك الجمارؾ مبالغ مادية مف مف أحد التجار مقابؿ تسييؿ دخكؿ بضائع  المثال:
 بدكف فحصيا كتسجيميا في دائرة الجمارؾ.

 الواسطة:  -5

تزاـ بأصكؿ العمؿ كالكفاءة الالزمة. مثؿ تدخؿ طرؼ ثالث أم التدخؿ لصالح فرد ما  أك جماعة دكف االل
 لتعييف شخص في منصب معيف السباب تتعمؽ بالقرابة أك االنتماء الحزبي رغـ ككنو غير كفؤ أك مستحؽ.
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كأف يقـك شخص متنفذ كتربطو عالقات مع مسؤكليف حككمييف بالتكسط لصالح شخص آخر مثال:  
كجو حؽ  أك لتجاكز االجراءات كالقكانيف المتبعة لمحصكؿ عمى مثؿ  لحصكلو عمى خدمة أك مساعدة  دكف

 ىذه الخدمة أك المساعدة.

 المحسوبية:  -6

الخ  دكف …كتيعرؼ بأنيا تنفيذ أعماؿ لصالح فرد أك جية ينتمي ليا الشخص مثؿ حزب أك عائمة أك منطقة
 أف يككنكا مستحقيف ليا.

دـ فييا الرعاة الذيف يتمتعكف بمركز عاؿ كثركة كنفكذ الرعاية مجمكعة عالقات بيف )الرعاة( أك )الزبائف( يق
في شكؿ حماية كتمكف مف الكصكؿ إلى المنافع المقدمة مف الدكلة أك الحزب ككذلؾ المكافةت المادية 

الخ إلى زبائنو مقابؿ الدعـ السياسي. كلما كانت مثؿ ىذه المكافةت غالبا تنتيؾ القانكف …كاألعماؿ كالسمعة
كالسيما قانكف االنتخابات فاف المحسكبية ترتبط بالفساد ارتباطا كثيقا. كحتى عندما تككف أشكاؿ الرعاية 

 كالدعـ مقرة قانكنيا فاف عالقات المحسكبية تمنع فعميا المشاركة الديمقراطية كالمكاطنة عمى نحك صحيح.

مسابقة كذلؾ  في الكظائؼ العامة  بدكف كأف يقـك كزير ما بتعييف كتكظيؼ أبناء الحزب المنتمي لوالمثال: 
 عمى حساب الكفاءة كالمساكاة في الفرص كدكف اتباعيـ لالجراءات الصحيحة لمتكظيؼ.

 المحاباة:  -7

 أم تفضيؿ جية عمى أخرل في الخدمة بغير حؽ لمحصكؿ عمى مصالح معينة.

المكرديف اآلخريف بدكف  كأف يقـك مكظؼ ما بترسية مناقصة عمى أحد المكرديف كتفضيمو عمىالمثال:  
 كجو حؽ.

 اختالس المال العام: -8

 .عمى الماؿ العاـ لنفسوالعاـ أك مف في حكمو استيالء المكظؼ أم 

كفيو يستغؿ المكظؼ العاـ أنو مؤتمف عمى الماؿ العاـ فيختمسو لنفسو  كيتـ ذلؾ بتغيير المكظؼ نيتو مف 
 نية حيازة أميف إلي نية حيازة مالؾ.

مػػف اتفاقيػػة األمػػـ المتحػػدة لمكافحػػة الفسػػاد االخػػتالس ىػػك: قيػػاـ مكظػػؼ عمكمػػػػي عمػػػدنا   ُٕكفػػؽ المػػادة الػػػ
لصػػػالحو ىػػػك أك لصػػػالح شػػػخص أك كيػػػاف آخػػػر  بػػػاختالس أك تبديػػػد أم ممتمكػػػات أك أمػػػكاؿ أك أكراؽ ماليػػػة 

 سػػريبيا بشػػكؿ آخػػر. عمكميػػة أك خصكصػػية أك أم أشػػياء أخػػرل ذات قيمػػة عيػػد بيػػا إليػػو بحكػػـ مكقعػػو  أك ت
دخالػو فػي حيػازة شػخص أخػر كاخػتالس  كذلؾ فػي المغػة ىػك إخػراج الشػيء مػف حيػازة شػخص دكف رضػائو كا 

 المكظؼ العاـ ىك استيالءه عمى ماؿ بحكزتو بسبب كظيفتو بنية تممكو.
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الممتمكات  كأف يقـك أحد المسؤكليف ببيع ممتمكات لممؤسسة العامة التي يديرىا كاالحتفاظ بثمف تمؾالمثال: 
 لنفسو في حسابو الخاص.

 استثمار الوظيفة العامة -9

استغالؿ المكظؼ لمصالحيات الكظيفية الممنكحة لو بمكجب المنصب كالكظيفة العامة لمحصكؿ مكاسب 
 مادية شخصية. 

حصكؿ مكظؼ عمى رخص استيراد مكاد أساسية مثؿ المكاد الغذائية كالمحركقات  لشركة لو أسيـ المثال: 
 أك حصة فييا دكف التزامو بالشركط كالمعايير الخاصة بذلؾ. 

 غسل االموال: -10

 مف إحدل المتحصمة األمكاؿ ىكية تغيير أك يقصد بو إخفاء تعرؼ جريمة غسؿ االمكاؿ عمى انيا "كؿ سمكؾ

 "مشركعة مصادر مف متأتية ظاىرىا في لتبدك لمصادرىا الحقيقية تمكييان  كذلؾ األصمية الجرائـ

عممية غسيؿ األمكاؿ ىك تحكيؿ أمكاؿ غير شرعيو إلى أمكاؿ شرعيو عف طريؽ عمميات بنكيو بالمقصكد 
مكاؿ كتجاريو تحت غطاء المشركعيو ..كدائما تككف مصادر ىذه االمكاؿ مف عمميات ممنكعو دكليا مثؿ أ

المخدرات كاألسمحو كاإلرىاب كالخمكر كالسرقو كالتزكير كاإلختالس كالدعاره كالتعامؿ بالبضائع المسركقو 
 كاإلبتزاز كالتيريب كغيرىا .. 

 الغاسؿ ) كىك الشخص أك المنظمو أك المجمكعو المتي تحكز أك تمتمؾ تمؾ االمكاؿ كترغب في غسميا (

كالمتحصالت الماليو الناتجو مف العمميات الغير شرعيو (المغسكؿ لديو ) كىك المغسكؿ ) عبارة عف االمكاؿ 
المؤسسة أكالمصرؼ أك المكتب الذم يقـك باإلجراءات المخالفو لمقانكف بتحكيؿ ىذه االمكاؿ الى امكاؿ 

 مشركعو
 

اك شراء  قياـ مكظؼ عاـ بإستثمار االمكاؿ التي حصؿ عمييا عف طريؽ الرشكة في مشاريع خاصةالمثال: 
 عقار بيدؼ إخفاء المصدر الحقيقي لتمؾ االمكاؿ كاعطائيا صفة الثركة المشركعة.

 الكسب / اإلثراء غير المشروع -11

 كىك الزيادة غير المبررة عمى ثركة المكظؼ العاـ.
يعد كسبنا غير مشركع كؿ ماؿ حصؿ عميو أحد الخاضعيف ألحكاـ القانكف  لنفسو أك لغيره بسبب استغالؿ 

  الخدمة أك الصفة أك نتيجة لسمكؾ مخالؼ لنص قانكني عقابي أك ل داب العامة.
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كتعتبر ناتجة بسبب استغالؿ الخدمة أك الصفة أك السمكؾ المخالؼ كؿ زيادة فى الثركة تطرأ بعد تكلى  
 الخدمة أك عمى زكجو أك أكالده القصر متى كانت ال تتناسب مع مكاردىـ كعجز عف إثبات مصدر مشركع

 ليا.
 

قياـ احد المسؤليف بالحصكؿ عمى أمكاؿ مف المكاطنيف مقابؿ تقديمة خدمات كتسييالت تقع ضمف المثال: 
كاجباتو الكظيفية كالتي مف شأنيا زيادة ثركتو أيضان كقياـ أحد مكظفي الييئات المحمية المكمفيف بإصدار 

 ر ىذه التراخيص. تراخيص لمحرؼ بقبض مبالغ مالية لحسابو الخاص كذلؾ مقابؿ اصدا

 االثراء غير المشروع

اإلثػػػراء الػػػذم يحصػػػؿ عميػػػو المكظػػػؼ كالقػػػائـ بخدمػػػة عػػػاـ كالقاضػػػي كغيػػػرىـ مػػػف األشػػػخاص الطبيعيػػػيف أك 
المعنػػكييف  سػػكاء عػػف طريػػؽ االسػػتمالؾ أك عػػف طريػػؽ نيػػؿ رخػػص التصػػدير كاالسػػتيراد أك المنػػافع األخػػرل 

 حصؿ خالفان لمقانكف عمى اختالؼ أنكاعيا  إذا

 المتاجرة بالنفوذ -12

  مف االتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد تعريؼ المتاجرة بالنفكذ بأنو: ُٖتكضح المادة الػ
يػػة غيػػر مسػػتحقة أك عرضػػيا عميػػو أك منحػػو إياىػػا  بشػػكؿ اكعػػد مكظػػؼ عمػػكمي أك أم شػػخص آخػػر بػػأم مز 

مباشػػػػر أك غيػػػػر مباشػػػػر  لتحػػػػريض ذلػػػػؾ المكظػػػػؼ العمػػػػكمي أك الشػػػػخص عمػػػػى اسػػػػتغالؿ نفػػػػكذه الفعمػػػػي أك 
المفترض بيدؼ الحصكؿ مف إدارة أك سمطة عمكميػة تابعػة لمدكلػة الطػرؼ عمػى مزيػة غيػر مسػتحقة لصػالح 

 لح أم شخص آخر.أك لصا المحٌرض األصمي عمى ذلؾ الفعؿ 

 تنارب المصالن -13

كيعرؼ ىذا المفيـك بأنو الكضع الذم يككف فيو المكقع الكظيفي اك المنصب العاـ مكانا لتغميب أك إحتمالية 
تغميب مصمحة خاصة عمى حساب المصمحة العامة  كيقصد بالمصمحة الخاصة ىنا قياـ المكظؼ بعمؿ أك 

شخصية لو أك ألحد أفراد اسرتو أك عائمتو أك حزبو السياسي أك اإلمتناع عف القياـ بعمؿ بيدؼ جمب منفعة 
 ألية جية أخرل بشكؿ غير مشركع 

أف يككف مكظؼ حككمي مسؤكؿ عف عمميات شراء كتكريدات لكزارة ما  كيككف بنفس الكقت شريؾ المثال: 
كظؼ بالكشؼ عف أك قريب لبائع أك مكرد ممف يتقدمكف لمحصكؿ عمى العطاءات كالمنافسات  فال يقـك الم

ىذه العالقة  كيجرم كؿ التسييالت لحصكؿ ىذا المكرد عمى ىذه المناقصة  كأف يقدـ لو معمكمات عرفيا 
 بحكـ مكقعو الكظيفي تخص ىذه الصفقة كال يجب اطالع التنافسيف عمييا.

اإلثراء الذم يحصؿ عميو المكظؼ كالقائـ بخدمة عامة ك القاضي أك كؿ شريؾ ليـ في اإلثراء  أك مف 
إلى  ُّٓيعيركنو اسميـ  بالرشكة أك صرؼ النفكذ أك استثمار الكظيفة  أك العمؿ المكككؿ إلييـ )المكاد 

ف لـ تشكؿ جرمان جزائيان.مف قانكف العقكبات(  أك بأم ك  ّٔٔ  سيمة مف الكسائؿ غير المشركعة كا 
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 البيروقراطية -14

كمعناىػا "السػمطة  "kratos"مكتػب"  ككممػة يكنانيػة “كمعناىػا  bureau"ىذه الكممة مشػتقة مػف كممػة فرنسػية "
كالحكػػـ"  كلػػذلؾ يمكػػف تعريػػؼ البيركقراطيػػة بأنيػػا: السػػيطرة كالنفػػكذ الكاسػػع المػػذاف تتمتػػع ييمػػا اإلدارات العامػػة 
فػػي الدكلػػة  حيػػث يتمسػػؾ مكظفػػك الحككمػػة بػػالركتيف  الػػذم يتميػػز بالشػػكميات كالرسػػميات كالتفاصػػيؿ الجزئيػػة 

 المعقدة.

ذالتشريعية ملكافحة الفساد يف مصريف البنية  مصطلحات

 جريمة رشوة المستخدمين في المشروعات الخاصة )القطاع الخاص( -15

ألداء عمػؿ مػف األعمػاؿ  كؿ مستخدـ طمب لنفسو أك لغيره أك قبؿ أك أخػذ كعػدا أك عطيػة بغيػر عمػـ مخدكمػو كرضػائو
مػى سػنتيف كبغرامػة ال تقػؿ عػف مػائتي جنيػو ال تزيػد ع المكمؼ بيا أك لالمتناع عنو يعتبػر مرتشػيا كيعاقػب بػالحبس مػدة

 . بإحدل ىاتيف العقكبتيف كال تزيد عمى خمسمائة جنيو أك

 جريمة المكافأة الالحقة -16

أعماليػػا أك أخػػؿ  كػؿ مكظػػؼ عمػكمى قبػػؿ مػف شػػخص أدل لػو عمػػال مػف أعمػػاؿ كظيفتػػو أك امتنػع عػػف أداء عمػؿ مػػف
 االمتناع عنو أك اإلخالؿ بكاجبات كظيفتو بقصد المكافأة عمى ذلؾالعمؿ أك  بكاجباتيا   ىدية أك عطية بعد تماـ ذلؾ

 . جنيو كبغير اتفاؽ سابؽ يعاقب بالسجف كبغرامة ال تقؿ عف مائة جنيو كال تزيد عف خمسمائة

 جريمة الرجاء أو التوصية أو الوساطة -17

أخػؿ بكاجباتيا نتيجة لرجػاء  ككؿ مكظؼ عمكمي قػاـ بعمؿ مػف أعماؿ كظيفتو أك امتنع عف عمؿ مػف أعماؿ كظيفتو أ
ذأك تكصية أك كسػاطة.

 جريمة عرض أو قبول الوساطة في الرشوة -18

بالحبس كبغرامة ال تقؿ عف  مع عدـ اإلخالؿ بأية عقكبة أشد يقضى بيا قانكف العقكبات أك أم قانكف آخر يعاقب
رض أك قبؿ الكساطة فى رشكة كلـ يتعد العقكبتيف كؿ مف ع مائتي جنيو كال تزيد عمى خمسمائة جنيو أك بإحدل ىاتيف

ذا كاف ذلؾ بقصد الكساطة لدل مكظؼذعممو العرض أك القبكؿ ذكا 

 جريمة استغالل النفوذ -19

لمحصكؿ أك لمحاكلة  كؿ مف طمب لنفسو أك لغيره أك قبؿ أك أخذ كعدا أك عطية الستعماؿ نفكذ حقيقي أك مزعـك
أك نياشيف أك التزاـ أك ترخيص أك اتفاؽ تكريد  أحكاـ أك قرارات الحصكؿ مف أية سمطة عامة عمى أعماؿ أك أكامر أك
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أية مزية مف أم نكع يعد في حكـ المرتشي كيعاقب بالعقكبة المنصكص عمييا  أك مقاكلة أك عمى كظيفة أك خدمة أك
د عمى تزي مف ىذا القانكف إف كاف مكظفا عمكميا كبالحبس كبغرامة ال تقؿ عف مائتي جنيو كال َُْ في المادة

كيعتبر في حكـ السمطة العامة كؿ جية خاضعة   خمسمائة جنيو أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف فقط فى األحكاؿ األخرل.
ذ. إلشرافيا

 جريمة اختالس المال العام -20

ذبالسجف المشدد "كؿ مكظؼ عاـ اختمس أمكاال أك أكراقا أك غيرىا كجدت فى حيازتو بسبب كظيفتو يعاقب

 الشركات المساىمةجريمة اختالس أموال  -21

أك أكراقػا أك  كؿ رئيػس أك عضك مجمس إدارة إحػدل شػركات المسػاىمة أك مػدير أك عامػؿ بيػا اخػتمس أمػػكاال
ذلػػؾ لغيػػره بأيػػة طريقػػة كانػػت  غػػػيرىا كجػػدت فػػى حيازتػػو بسػػبب كظيفتػػو أك اسػػتكلى بغيػػر حػػؽ عمييػػا أك سػػيؿ

 يعاقب بالسجف مدة ال تزيد عمى خمس سنيف.

 جريمة الغدر -22

أك الغرامات أك نحكىا   طمب أك أخذ ما  الضرائب أك الرسـك أك العكائد مكظؼ عاـ لو شأف فى تحصيؿكؿ 
 . يعاقب بالسجف المشدد أك السجف المستحؽ مع عممو بذلؾ يزيد عمى ما أك ليس مستحقا

 جريمة التربن -23

ربح أك منفعة  حؽ عمىمكظؼ عاـ حصؿ أك حاكؿ أف يحصؿ لنفسو   أك حصؿ أك حاكؿ أف يحصؿ لغيره   بدكف 
ذ. بالسجف المشدد مف عمؿ مف أعماؿ كظيفتو يعاقب

 جريمة اإلخالل بتوزيع السمع -24

فأخؿ عمدا بنظاـ تكزيعيا يعاقب  كؿ مكظػؼ عػاـ كاف مسئكال عػف تكزيع سمعة أك عيد اليو بتكزيعيا كفقا لنظاـ معيف
ذبالحبس.
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 ثانيا: المفاىيم المتعمقة بمكافحة الفساد.
 

 النزاىة الوطنينظام  -25

إف نظاـ النزاىة الكطني ىك اجراء كقائي يستيدؼ تعزيز مناعة المؤسسات العامة ضد الفساد مف خالؿ 
عممية اصالح تعزز الشفافية في عمؿ ىذه المؤسسات كتفٌعؿ آليات المساءلة كالرقابة عمى أداءىا كبناء 

افة إلى بناء ثقافة مجتمعية متحفزة ضد منظكمة شاممة تحكـ سمكؾ العامميف فييا ) مدكنات السمكؾ( اض
جميع أشكاؿ الفساد  كاعية ألىمية المحافظة عمى الماؿ العاـ كالممتمكات العامة باعتبارىا ممكية جماعية 

  لممكاطنيف.

يعبر نظاـ النزاىة الكطني عف رؤية شاممة لمكاجية الفساد مف خالؿ اصالح االطر المؤسسية كالقانكنية 
كىك يقـك عمى منيج تدريجي كمف خالؿ مشاركة مجتمعية تشمؿ مؤسسات المجتمع المدني كاجراءات العمؿ 

كالقطاع الخاص ككسائؿ االعالـ كالمؤسسات الدينية. كما يقـك ىذا النظاـ عمى برنامج اصالح كمي يشمؿ 
ات جميع القضايا كالمجاالت المتصمة بنظاـ الحكـ كيشمؿ ذلؾ: االطار المؤسسي ) االجيزة كاالدار 

الحككمية( كاالطار القانكني ) التشريعات التي تحمي المكاطف مف تعسؼ السمطة كتمنع انتشار الفساد( 
كاطار السياسات العامة ) استراتيجات تنمية تأخذ في الحسباف مصالح الجميكر بكافة فئاتو(. كييدؼ نظاـ 

مستدامة باالرتكاز عمى عناصر تمثؿ  اىة الكطني ال تحسيف نكعية الحياة كسيادة القانكف كاحداث تنميةز الن
االعمدة التي يقـك عمييا ىذا النظاـ كالمتمثمة في السمطات الثالثة كىيئات الرقابة العامة كالمجتمع المدني 

ية كاالعالـ كالقطاع الخاص كالتدقيؽ العاـ كالممثمكف الدكليكف.  كاليدؼ المباشر يتمثؿ في مات المحئكاليي
ليات المساءلة فييا كزيادة استقاللية آخاللة تعزيز شفافية عمؿ المؤسسات كتفعيؿ تقميؿ فرص الفساد مف 

 اجيزة الرقابة كتقكية كمشاركة المجتمع المدني بمككناتو بما يشمؿ زيادة استقاللية االعالـ.

 5Transparency International   (TI)منظمة الشفافية الدولية   -26

الفساد" ىذا ىك شعار "منظمة الشفافية الدكلية" التي أنشأت  االتحاد العالمي ضد" منظمة الشفافية الدكلية
لتساعد الدكؿ كاألفراد الراغبيف في أف يحيكا في "جزر  -كمنظمة مجتمع مدني كمقرىا برليف – ُّٗٗعاـ 

المالي كاإلدارم سكاءن عمى المستكل الرسمي أك غير الرسمي  كعجز المؤسسات  النزاىة"  بعد انتشار الفساد
المحمية  بؿ  المعنية بمحاربتو عف مكاجيتو  بعد أف تحكؿ إلى غكؿ يمتيـ ليس فقط جيكد التنمية القطرية

 .الجيكد الدكلية المتمثمة في المنح كالمعكنات كالقركض

ة ىػػك الحػػد  مػػف الفسػػاد عػػف طريػػؽ تفعيػػؿ اتحػػاد عػػالمي لتحسػػيف كتقكيػػة نظػػـ النزاىػػة المحميػػة ىػػدؼ المنظمػػ
زيادة فرص ونسب مساءلة الحكومات، وتقييد الفسااد المحياو والادولو، وتاو تمحراة حركاة دولياة كالعالمية  

 لمحاربة الفساد. 

                                                           
5
 www.transparency.org 

http://www.aman-palestine.org/Arabic/Articles/whatCorr.htm
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كطريؽ المنظمػة فػي العمػؿ لتحقيػؽ أىػدافيا ينبػع مػف إيمانيػا بأنػو مػف الممكػف محاربػة الفسػاد بشػكؿ مسػتمٌر  
في حالة مشاركة كؿ المعنٌييف سكاء مف الحككمة أك المجتمع المدني  أك القطاع الخاص. ككسيمتيا فػي ذلػؾ 

فػي المجتمػع المػدني  كفػي عػالـ التجػارة أف تجمع في فركعيا المحميػة األفػراد ذكم الػذمـ كالمعػركفيف بالنزاىػة 
كاألعماؿ  كفي الحككمات؛ لمعمؿ في تحالؼ مف أجػؿ إصػالح النظػاـ  كمبػدأ المنظمػة فػي ذلػؾ عػدـ تسػمية 
ػا  نمػا ترٌكػز عمػى بنػاء نظػـ تحػارب الفسػاد  كمػا أف المنظمػة تمعػب دكرنا ىامن أسماء أك مياجمة أفراد بعينيـ  كا 

 الفساد في الكثير مف البالد. في زيادة الكعي العاـ بمخاطر 

لممنظمػػة مائػػة فػػرع فػػي العػػالـ تقريبػػا  كتعتبػػر أمػػاف الفػػرع الػػكطني لممنظمػػة فػػي فمسػػطيف  حيػػث حصػػمت أمػػاف 
لتصػػبح البمػػد العربػػي الثالػػث المعتمػػد لػػدل منظمػػة الشػػفافية  ََِٔعمػػى االعتمػػاد الكامػػؿ لػػدل المنظمػػة عػػاـ 

 الدكلية بعد لبناف كالمغرب.

 

 م المتحدة لمكافحة الفساداتفاقية االم -27

تكجت جيكد األمـ المتحدة التشريعية في مكافحة الفساد بتبني الجمعية العامة لألمـ  ََِّ/َُ/ُّبتاريخ
الكثيقة القانكنية الدكلية الكحيدة التي تتناكؿ مكضكع الفساد بيذه  تعدحيث  المتحدة التفاقية مكافحة الفساد

دارية إجرائية لمكافحة الفساد بحيث التفاقية تمـز الدكؿ فا الشمكلية. األطراؼ فييا تطبيؽ تدابير تشريعية كا 
مما سيرتب الكقاية مف الفساد كضبط  تنعكس ىذه التدابير عمى تشريعات ىذه الدكؿ كممارساتيا اإلدارية

  كمعاقبة مرتكبيو إضافة إلى التعاكف بيف الدكؿ األطراؼ حكؿ األمكر أعاله.
يتناكؿ الفصؿ األكؿ األحكاـ العامة حيث  فصكؿ ٖمادة مقسمة عمى  ُٕقدمة ك تتألؼ االتفاقية مف مك 

الفصؿ الثاني التدابير الكقائية الكاجب تبنييا كتشجيع فيما يتناكؿ  كأغراض االتفاقية كنطاؽ التطبيؽ.
خ القيـ التعاكف الدكلي بشأنيا  ككضع كتنفيذ السياسات كالممارسات الكقائية الفعالة التي مف شأنيا ترسي

الفصؿ الثالث فإنو يكضح النكاحي الجنائية  إذ يقـك أما المضادة لمفساد مثؿ النزاىة كالشفافية كالمساءلة. 
ممارسات الفساد الكاجب تجريميا مثؿ رشكة المكظفيف  االختالس كغيرىا  كيتناكؿ أمكر إجرائية مثؿ حماية 

تناكؿ التعاكف الدكلي  كتسميـ المجرميف كأحكامان تتعمؽ الفصؿ الرابع فإنو يأما الشيكد كالمبمغيف كغير ذلؾ. 
ىذا كيتناكؿ  بالمساعدة القانكنية المتبادلة كغير ذلؾ مف مستمزمات التعاكف الدكلي في محاربة الفساد 

الفصؿ السادس ك   مكضكع استرداد المكجكدات  فتضع تدابير قد تساعد تحقيؽ ذلؾ  الفصؿ الخامس
كالسابع آلليات تنفيذ االتفاقية  كالفصؿ  ع المساعدة التقنية كتبادؿ المعمكمات لمكضك االتفاقية فتخصصو 

  الثامف ألحكاـ ختامية كبدء النفاذ كأمكر إجرائية أخرل.
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 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسادطمحات التسعة المستخدمة في الم

 موظف عمومااي:  -28

لػدل دكلػة طػرؼ  سػكاء أكػاف معينػا أـ منتخبػا   إداريا أك قضػائياشخص يشغػػؿ منصبػا تشريعيا أك تنفيذيا أك 
مػدفكع األجػر  بصػػػرؼ النظػر عػف أقدميػو ذلػؾ الشػخص؛أم شػخص  دائمػا أـ مؤقتػا  مػدفكع األجػر أـ غيػر

يقػػدـ خدمػػػة عمكميػػة  حسػػػب  آخػػر يػػؤدم كظيفػػػة عمكميػػة  لصػػػالح جيػػاز عمػػػكمي أك منشػػأة عمكميػػػة  أك
بأنػو "مكظػؼ عمػكمي" فػي  " أم شػخص آخػر معػٌرؼّداخمي لمدكلػة الطػرؼ؛ "التعريػؼ الػكارد فػي القػانكف الػ
 القانكف الداخمي لمدكلة الطرؼ.

 موظف عمومي أجنبي:  -29

بمد أجنبي  سكاء أكاف معينا أـ منتخبا؛  أم شخص يشغؿ منصبا تشريعيا أك تنفيذيا أك إداريا أك قضائيا لدل
 بمػػا فػػي ذلػػؾ لصػػالح جيػػاز عمػػكمي أك منشػػأةأجنبػػي   كأم شػػخص يمػػارس كظيفػػة عمكميػػة لصػػالح بمػػد

 عمكمية.

 موظف مؤسسة دولية عمومية:   -30

 القبيؿ بأف يتصرؼ نيابة عنيا. يقصد بو أم مستخدىـ مدني دكلي أك أم شخص تأذف لو مؤسسة مف ىذا

 الممتمكات والموجودات بكل أنواعيا : -31

أـ غيػر مممكسػة  كالمسػتندات أك الصػككؾ منقكلة  مممكسػة ير سكاء أكانت مادية أـ غير مادية  منقكلة أـ غ
 المكجكدات أك كجكد حؽ فييا. القانكنية التي تثبت ممكية تمؾ

 العائدات اإلجرامية:  -32

 .مف ارتكاب جـر أم ممتمكات متأتية أك متحصؿ عمييا  بشكؿ مباشر أك غير مباشر 

 التجميد" أو "الحجز:  -33

تبػػديميا أك التصػػرؼ فييػػا أك نقميػػا  أك تػػكلي عيػػدة كيقصػػد بػػو فػػرض حظػػر مؤقػػت عمػػى إحالػػة الممتمكػػات أك 
 .محكمة أك سمطة مختصة الممتمكات أك السيطرة عمييا مؤقتا  بناء عمى أمر صادر عف

 المصادرة :  -34

 عف محكمة أك سمطة مختصة أخرل. يقصد بو الحرماف الدائـ مف الممتمكات بأمر صادر
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 الجرم األصمي:  -35

مف  ِّفي المادة  يمكف أف تصبح مكضكع جـر حسب التعريؼ الكاردكيقصد بو أم جـر تأتت منو عائدات 
 ىذه االتفاقية.

 التسميم المراقب: -36

أكثػر أك المػركر عبػره أك  كيقصػد بػو السػماح لشػحنات غيػر مشػركعة أك مشػبكىة بػالخركج مػف إقمػيـ دكلػة أك
ؼ ىكيػػػة األشػػػخاص دخكلػػػػو بعمػػػػػـ مػػف سػػػمطاتيا المعنيػػػة كتحػػت مراقبتيػػػا  بيػػدؼ التحػػػرم عػػػف جػػـر مػػػا ككشػػ

 ارتكابو. الضالعيف في
 

يستند نظام النزاىة الوطني عمى ثالثة اركان رئيسية لمكافحة الفساد وصوره المتعددة 
 المساءلة ( –النزاىة  –) الشفافية وىذه االركان ىي

 الشفافية -37

كالتصرؼ بطريقة تشير الى تقاسـ المعمكمات ك  الدقيقة كفي مكاقيتيا تقـك عمى التدفؽ الحر لممعمكمات
 يككف ليا دكرو  فتمكنيـ مف أف في شأف ما أف يجمع معمكمات حكل لمجميكر المعنيتتيح  مكشكفة. فيي

كاضحة لكيفية  في الكشؼ عف المساكئ كفي حماية مصالحيـ. كتمتمؾ األنظمة ذات الشفافية إجراءات فعاؿ
المصمحة كالمسؤكليف   بيف أصحاب صنع القرار عمى الصعيد العاـ  كما تمتمؾ قنكات اتصاؿ مفتكحة

  .كتضع سمسمة كاسعة مف المعمكمات في متناكؿ الجميكر

يشػػػتمؿ مصػػػطمح الشػػػفافية فػػػي الثقافػػػة االنسػػػانية معػػػاني: االنفتػػػاح كاالتصػػػاؿ كالمحاسػػػبة. كالشػػػفافية بمعناىػػػا 
الطػػرؼ االخػػر مػػف المسػػتعار مػػف عمػػـ الفيزيػػاء تعنػػي المػػادة الشػػفافة الكاضػػحة الزجاجيػػة بحيػػث يمكػػف رؤيػػة 

خالليا. عندما تخطك النظـ الديمقراطيػة الميبراليػة كنظػامي أمريكػا أك الفمبػيف خطػكة نحػك االمػاـ فيػي تسػتخدـ 
الشػػفافية ككسػػيمة لمحاسػػبة مسػػؤلي الحككمػػة كمكافحػػة الفسػػاد. فعنػػدما تكػػكف االجتماعػػات الحككميػػة مفتكحػػة 

قيؽ ميزانية الحككمة كجدكؿ عمميا المالي  كيككف لالعالـ كالجماىير كىناؾ فرصة ألم شخص لمراجعة كتد
ىنػاؾ مجػاؿ لمحػكار كمناقشػػة القػكانيف كالتعميمػات كالقػػرارات يعتبػر نظػاـ الحكػـ حينيػػا شػفافان  كتضػيؽ الفػػرص 

 .أماـ الحككمة في إساءة استخداـ السمطة لمصمحة مسكؤلييا
معايير كشركط التقدـ لممنح الدراسية في بمد ما  كمف قياـ كزارة التربية كالتعميـ العالي بنشر مثال: الشفافية 

ثـ قياميا بنشر اسماء الطمبة الفائزيف بيذه المنح كالسماح لممكاطنيف االطالع عمى معايير االختيار التي 
 اعتمدت.

في احدل المسكحات االحصائية التي قاـ بيا الجياز المركزم لإلحصاء   فقد رفض مثال: غياب الشفافية 
كعدد  المؤسسة برامجكبسيطة عف  تزكيد الجياز بمعمكمات عامة الىميةاالمؤسسات  التنفيذم إلحدل المدير
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لحصكؿ عمى ىذه المعمكمات مف خالؿ المكقع ا. كلـ يستطع الجياز كمشاريعيا المستقبميةمكظفييا 
  الييا يحتاج الى رقـ سرم. الكصكؿكذلؾ لككف  لممؤسسةااللكتركني 

 نص قانوني:

 في اتفاقية االمـ المتحدة لمكافحة الفساد عمى:  ٕالفقرة الرابعة  مف المادة رقـ  حيث نصت
 الشفافية تعزز نظـ كتدعيـ كترسيخ إلى اعتماد الداخمي  لقانكنيا األساسية لممبادئ كفقا طرؼ  دكلة كؿ تسعى

 .المصالح تضارب كتمنع
مبدأ الشفافية في ادارة االمكاؿ العامة حيث نصت كما جاءت الفقرة الثانية مف المادة التاسعة لمتأكيد عمى 

 عمى:
 في الشفافية كالمساءلة لتعزيز تدابير مناسبة القانكني  لنظاميا األساسية لممبادئ كفقا طرؼ  تتخذ كؿ دكلة

 .العمكمية األمكاؿ إدارة
 

 النزاىة: -38

 
ي ًز  دىـً التلحى ًة كىعى ٍكـو ملا  كيمكف القػكؿ تطمؽ كممة نزاىة عمى مف عرؼ باالٍسًتقىامى ا يىتىعىملؽي األىٍمري ًبًإٍصدىاًر حي ًعٍندىمى

 أف الشخص النزيو ىك مف:
 كاف عفيفا شريفا. -
  ابتعد عف كؿ مكركه. -
  تباعىد عف كؿِّ مكركهو كقبيح. -
 نظر إلى األمكر بمكضكعٌية دكف تحي ز "نزيه القاضي". -

 ةقيـ النزاى
ىي مجمكعة القيـ المتعمقة بالصدؽ كاألمانة كاإلخالص في سمكؾ العامميف في العمؿ )يعامؿ الجميع بعدالػة 
كدكف تمييػػز أك انحيػػاز كيتصػػرؼ بمينيػػة كمكضػػكعية فػػي ادارة الشػػأف العػػاـ المسػػؤكؿ عنػػو( كفػػي العالقػػة مػػع 

و مظػػػاىر الفسػػػاد المختمفػػػة االخػػػريف  كيتطمػػػب تػػػكفير النزاىػػػة تػػػكفير عػػػدد مػػػف الضػػػمانات التػػػي تقػػػؼ فػػػي كجػػػ
 كتضمف عدـ كجكد تضارب في المصالح يمكف أف يحسـ لصالح الفرد المعني ضد المصمحة العامة. 

أف يرفض مكظؼ في كزارة التعميـ العالي قبكؿ رشكة اك ىدية باىظة الثمف مف أحد المسؤكليف مثال:  
 لتصديؽ شيادة جامعية غير مستكفاة شركط المصادقة كاالعتماد. 

 المساءلة:  -39

مف المسؤكليف تقديـ التكضيحات الالزمة  ؼ برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي المساءلة عمى أنيا الطمبعرًٌ يي  
كتصريؼ كاجباتيـ  كاألخذ باالنتقادات التي تكجو ليـ  ألصحاب المصمحة حكؿ كيفية استخداـ صالحياتيـ

الفشؿ كعدـ الكفاءة أك عف الخداع  اعماليـ اك المسؤكلية عف كتحمؿ  كتمبية المتطمبات المطمكبة منيـ
 .كالغش
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المساءلة كاجب المسؤكليف في الكظائؼ الرسمية )سكاء أكانكا منتخبيف أـ معينيف  كزراء أـ كتتضمف 
مكظفيف كغيرىـ( عف تقديـ تقارير دكرية حكؿ سير العمؿ في المؤسسة أك الكزارة كبشكؿ تفصيمي يكضح 

كتحمؿ المسؤكلية عف قراراتيـ  دل النجاح أك اإلخفاؽ في تنفيذ سياساتيـ في العمؿاإليجابيات كالسمبيات كم
 كاالجابة عف اية استفسارات عف اعماليـ.

تقـك مؤسسة ما كبشكؿ سنكم بتنظيـ جمسات استماع لمسؤكليف في المؤسسات العامة مثؿ التربية المثال: 
عايير متابعة طمبات الشمؿ  باالضافة الى جمسة كالتعميـ حكؿ المنح كالبعثات  الشؤكف المدنية حكؿ م

استماع لكزير المالية حكؿ المكازنة العامة  حيث يتـ تأىيؿ فريؽ مف ممثمي المجتمع المدني يعمؿ عمى 
دراسة المكازنة العامة كتحميميا كتكجيو االسئمة كاالستفسارات لكزير المالية حكليا بما يضمف مشاركة 

 الماؿ العاـ كيعزز مف الشفافية كالمساءلة في المجتمع المصرل. المجتمع المدني في ادارة

 الحكم الصالن -40

إلى ممارسة السمطة السياسية كاالقتصادية كاإلدارية إلدارة شؤكف بمد ما عمى  يشير مفيـك الحكـ الصالح
لى كبمعنى أدؽ  ينصرؼ مفيـك الحكـ الصالح إ بطريقة محددة كتتصؼ بأنيا "صالحة". جميع المستكيات

منظكمة الحكـ التي تعزز كتدعـ كتصكف رفاه اإلنساف كتقـك عمى تكسيع قدرات البشر كخياراتيـ كفرصيـ 
  .كحرياتيـ االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية  ال سيما بالنسبة ألكثر أفراد المجتمع فقران كتيميشان 

 إف الحككمة أك الحكـ الجيد قد أصبحت ضركرة أساسية لضماف ممارسة الحكـ بصكرة صحيحية 
مفيـك الحكـ يعد اكسع مػف مفيػـك الحككمػة   ألنػو يتضػمف باإلضػافة الػى األجيػزة الرسػمية لمدكلػة   السػمطة 

لقطػاع الخػاص . أل التنفيذية كالتشريعية كالقضائية   عمؿ كؿ المؤسسػات غيػر الرسػمية كالمجتمػع المػدنى كا
 أنو يتضمف ثالثة أبعاد ىى :

 البعد السياسى المتعمؽ بطبيعة السمطة السياسية كشرعيتيا .
 البعد التقنى المتعمؽ بعمؿ اإلدارة ككفاءتيا كفعاليتيا .

البعػػد اإلقتصػػادل كاالجتمػػاعى المتعمػػؽ ببنيػػة المجتمػػع المػػدنى كمػػدل حيكيتػػو كطبيعػػة السياسػػات العامػػة فػػى 
 ف االقتصادل كاالجتماعى كتأثيرىا فى المكاطنيف مف حيث الحياة كالفقر  المجالي

 الحككمة " ىى ممارسة السمطة بشكؿ يحتـر كرامة كافة المكاطنيف كحقكقيـ ككاجباتيـ " تعريؼ البنؾ الدكلى 
 فيك يرتكز عمى دعامتيف أساسيتيف ىما التضمينية كالمساءلة   

مف لو مصمحة فى عممية إدارة الحكـ   كيػكد المشػاركة فييػا   يمكنػو فعػؿ  التضمينية : المساكاة أل أف " كؿ
 ذلؾ عمى قدـ المساكاة مع الجميع " 

 بمعنى أف معاممة الحككمة لممكاطنيف يجب أف تتـ عمى قدـ المساكاة أماـ القانكف دكف تمييز .
 كمة . ككذلؾ تأميف فرص متساكية ليـ لكى يستفيدكا مف الخدمات التى تكفرىا الحك

) المسػػػاكاة ال تتعمػػػؽ فقػػػط بالمسػػػاكاة بػػػيف الجنسػػػيف   كلكنيػػػا تمتػػػد لتشػػػمؿ المسػػػاكاة فػػػى التنميػػػة بػػػيف األقػػػاليـ 
 المختمفة فى الدكلة فى الحصكؿ عمى الخدمات العامة كغيرىا مف األمكر( .
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 الحكم الرشيد -41

 كاالتصػاؿ المػكاطنيف إعػالـ يجػرم خالليػا مػف كالتػي القػرارات  تمػؾ كتنفيػذ القػرار لصنع العامة العمميات مف
دارة ليـ  كاالستجابة بيـ  الكبرل لممبادئ كفقان  كذلؾ اإلنساف  حقكؽ حماية كضماف العامة  المكارد كمراقبة كا 

كػـ المشاركة  :التالية  كاسػتيعاب كاإلنصػاؼ  كالتراضػي  التكافػؽ كتعزيػز كاالسػتجابة  كالشػفافية  القػانكف  كحي
 سبيؿ عمى ىذه المبادئ  كتؤكد .كالكفاءة كالفاعمية  لممحاسبة  كالقابمية كالجماعات  األطراؼ كافة )إشراؾ(

 بمػا( المػكاطنيف كػؿ كأصػكات رؤل الحسباف في تيؤخذ أف عمى األدنى  حده إلى الفساد تقميص عمى المثاؿ 
سػتراتيجية“ .كالقػرارات السياسػات صػنع عند )كالميمشيف كالفقراء األقميات ذلؾ في  تعتبػر ”الفعالػة المكاطنػة كا 

 الحكػـ ترجمػة تعتبػر الػراىف كالعربي المصرم السياؽ ففي ذلؾ  كمع .الديمقراطي لمحكـ مرادفان  الرشيد الحكـ
 .فقط السياسية كالمشاركة السياسي بالتمثيؿ لمغاية ضيقان  ارتباطان  مرتبطة ”الديمقراطي“

 مدونات السموك -42

ألخالقيات كسمككات العمؿ في إطار المؤسسات العامة  تحدد لمعامميف تعني مدكنة السمكؾ اعتماد معايير 
فييا مجمكعة المعايير كالقيـ الكاجب مراعاتيا أثناء أداء ميماتيـ كفي عالقاتيـ بالجميكر  كترتبط ىذه 
المدكنة بنظاـ الخدمة المدنية بحيث يمكف ضماف تطبيؽ أكثر فاعمية لمقكانيف في ىذا المجاؿ. كتتميز 

دكنات عف النصكص القانكنية بأنيا التزاـ أخالقي طكعي مف قبؿ الدكائر كالمكظفيف العمكمييف  حيث الم
 يككف الضمير أداة رقابية داخمية فعالة.

 سمكؾ قكاعد مدكناتجاءت المادة الثامنة التفاقية االمـ المتحدة لمكافحة الفساد بعنكاف نص قانوني 

 الثانية كالثالثة عمى: الفقرةالعمكمييف فيما نصت  لممكظفيف

 كالقانكنية  المؤسسية نطاؽ نظميا ضمف تطبؽ  أف إلى طرؼ دكلة كؿ تسعى الخصكص  كجو عمى -ِ

 .العمكمية لمكظائؼ كالمشٌرؼ كالسميـ الصحيح األداء أجؿ مف سمككية معايير أك مدكنات

 األساسية لممبادئ ككفقا األمر اقتضى حيثما طرؼ  دكلة كؿ عمى المادة  ىذه أحكاـ تنفيذ ألغراض -ّ

 كالمتعددة كاألقاليمية االقميمية ا المنظماتيتاتخذ التي الصمة ذات بالمبادرات عمما تحيط أف القانكني  لنظاميا

العامة.  الجمعية قرار مرفؽ في العمكمييف الكاردة سمكؾ المكظفيف لقكاعد الدكلية المدكنة كمنيا اؼ  األطر
 .ُٔٗٗ ديسمبر األكؿ كانكف ُِ المؤرخ ٗٓ/ُٓ

 

 سيادة القانون: -43

كتنفيذ  سيادتو عمى الجميع دكف استثناءضماف ك مرجعية لمجميع القانكف يقصد "بسيادة القانكف" اعتبار 
كذلؾ مف خالؿ كتطكيرىا  بناء صيغة حكـ مستقرة  احكامو مف قبؿ الجميع  كيتطمب ذلؾ بالضركرة

 ان كدكري ان كبناء المؤسسات الديمقراطية التي تسمح بتداكؿ السمطة سممي  كالسمـ األىمي  االستقرار السياسي
  .دكف المجكء إلى العنؼ

 عدـ تنفيذ قرارات المحاكـ الصادرة بخصكص أشخاص متنفذيف في الدكلةمثال غياب سيادة القانون: 
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 :حق الوصول لممعمومات -44

ادرىا بيسر كبدكف تكمفة كبيرة كالتي كيعني نشر المعمكمات كالسماح لممكاطنيف بالحصكؿ عمييا مف مص
دارتو بحيث تسمح لممكاطنيف بالمشاركة في  تتعمؽ بالممفات العامة مثؿ المعمكمات المتعمقة بالماؿ العاـ كا 
أخذ القرارات الخاصة بيـ  ككذلؾ متابعة كمراقبة عمؿ أجيزة الدكلة  كالتأشير عمى األخطاء بيدؼ 

 تصحيحيا كمحاربة مظاىر الفساد.

تاحة جميع المعمكمات المتعمقة بالسياسات كاالجراءات كالخدمات مثال: ال قياـ الييئات المحمية بنشر كا 
المقدمة لمجميكر مف خالؿ التقارير كالتعميمات كاالرشادات التي تمكف الجميكر مف التعرؼ عمى االجراءات 

 االدارية كالرسـك المتعمقة بخدمة معينة. 

 نص قانوني:

 العاشرة مف اتفاقية االمـ المتحدة لمكافحة الفساد عمى أف:نصت المادة 

 يمـز قد ما الفساد  ضركرة مكافحة مراعاة كمع الداخمي اينلقانك ساسية األ لممبادئ كفقا طرؼ  دكلة كؿ تتخذ

 اتخاذ كعمميات كاشتغاليا تنظيميا بكيفية ما يتعمؽ ذلؾ في بما العمكمية  ايتإدار في الشفافية لتعزيز تدابير مف

 :يمي ما التدابير ىذه أف تشمؿ كيجكز .االقتضاء عند فييا  القرارات

 العمكمية ايتإدار تنظيـ كيفية عف معمكمات االقتضاء  عمى عند الحصكؿ  مف الناس عامة تمكف لكائح أك إجراءات اعتماد ( أ)

لصكف  الكاجبة المراعاة ايالء مع الناس  عامة ـيت التي القانكنية كالصككؾ القرارات فييا  كعف القرارات اتخاذ كعمميات كاشتغاليا
 الشخصية؛ ـيتكبيانا حرمتيـ

 القرارات؛ تتخذ التي المختصة إلى السمطات الناس كصكؿ تيسير أجؿ مف االقتضاء  عند اإلدارية  اإلجراءات تبسيط  ( ب)

 .ا العمكميةيتإدار في الفساد مخاطر عف دكرية تقارير تضـ أف يمكف معمكمات )ج(  نشر
 

 :المشاركة -45

بداء الرأم مباشرة أك عبر المجالس المنتخبة  كتتطمب المشاركة الجميع كتعني المشاركة حؽ  بالتصكيت كا 
ر القكانيف التي تضمف حرية تشكيؿ الجمعيات كاألحزاب كحرية التعبير كاالنتخاب  كالحريات العامة تكفٌ 

 لمشاركة المكاطنيف الفٌعالة كلترسيخ الشرعية السياسية. ضمانان   بشكؿ إجمالي

كمشاركة المكاطنيف في صياغة السياسات التنمكية العامة عبر االسياـ في تطكير الخطة الكطنية المثال: 
لمتنمية كذلؾ بتفاعميـ مع جميع االطراؼ بإستخداـ الكسائؿ االعالمية كمؤسسات المجتمع المدني كالرأم 

كف شرائح كاسعة مف الفئات المجتمعية المشاركة في تحديد االحتياجات كرسـ االستراتيجات العاـ مما يم
 عمى مستكل الكؿ الكطني.
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 المساواة  -46

العدؿ االجتماعي لجميع مما يتطمب تكفر   لتحسيف رفاىيتيـ كحمايتيـ لمجميعتعني المساكاة تكفير الفرص 
لتحسيف أكضاعيـ  مع كضع سياسات ذات أكلكية الستيداؼ تككف لدييـ الفرص الحياتية لالمكاطنيف 

 .تحسيف أكضاع الفئات المحركمة مف أجؿ ضماف إشباع حاجاتيـ األساسية كضماف أمنيـ المجتمعي

كحؽ المكاطف في التنافس عمى شغر كظيفة عامة بناءن عمى معايير الكفاءة كالمينية بغض النظر المثال: 
 السياسي أك العرقي   مع عدـ مخالفة القكانيف المنظمة لشغر تمؾ الكظيفة.عف انتمائو الديني أك 

 التعددية -47

)عرقية أك دينية ... الخ ( كاكتسب   يستعمؿ المصطمح أحيانا لكصؼ مجتمع مككف مف مجمكعات مختمفة
  ىذا مصطمح غالبا في نمط معيارم أك مقرر .  المصطمح معاني في عمـ السياسة. كيستعمؿ

شخص يؤمف بأنو ينبغي مشاطرة السمطة بيف المجمكعات كالمصالح المختمفة في المجتمع كاف  كالتعددم
المجمكعات . لذا ينبغي أف تككف الدكلة   القرارات السياسية ينبغي أف تمثؿ المساكاة كالتكفيقات بيف مثؿ ىذه

نافسا لو مصالحو المعينة نفسيا ككيال عف ىذه العممية  كاف تعمؿ بكصفيا حكما أك فيصال محايدا كليس مت
 الخاصة بو .

 التنمية المستدامة -48

ىػػي دعػػكة النتيػػاج نيػػج مختمػػؼ فػػي عمميػػة التنميػػة  كلتبنػػي أسػػمكب جديػػد فػػي مجػػاؿ التعػػاكف الػػدكلي. كتػػدرؾ 
عمػػى مػػكاطني منػػاطؽ أخػػرم  كقػػد  القمػػة أف القػػرارات التػػي تتخػػذ فػػي بمػػد مػػا مػػف العػػالـ مػػف الجػػائز أف تػػؤثر

التي تعمؿ عمى دفع عجمة تقدـ كرفاىة شعكب العالـ  النظر بغية تعزيز الظركؼ العالمية تتطمب تحركان بعيد
البيئيػػة كاالسػػتدامة  كاليػػـك فػػالقكائـ الثالثػػة لمتنميػػة المسػػتدامة ىػػي االسػػتدامة االقتصػػادية كاالسػػتدامة .قاطبػػة

 .االجتماعية

 المواطنة الفعالة -49

 النشػط بكصػفيـ االنخػراط – العامػة كالمؤسسػات األعمػاؿ  كمؤسسػات كالػركابط  األفػراد  كػؿ ينخػرط كقػد
 العامة كالمؤسسات المستنيرة األعماؿ كمؤسسات المدني المجتمع منظمات فييا بما – كالمنظمات لممكاطنيف
 المػكاطنيف  حقػكؽ عػف لمػدفاع المػدني  كالفعػؿ كالػدعكة المػدني  التعمػيـ فػي –االجتمػاعي بػالتغيير الممتزمػة
 الحكػـ فػي كتػأثيرىـ المكاطنيف مشاركة مف أكبر كقدر القانكف كحيكـ المدنية  كالممارسات المدنية القيـ كنشر

 .المكارد بتخصيص المتعمقة كالقرارات السياسات صنع ذلؾ في بما  )الحككمة(
 .األكلكية ذات كاالحتياجات المدنية األىداؼ ىذه تحقيؽ أجؿ مف السعي في  ”نشطيف مكاطنيف "



176 

 

 األعمالمواطنة  -50

 االجتماعيػة يشػير المسػئكلية“ مفيػـك مػف أفضػؿ ”األعمػاؿ مكاطنػة“ مفيػـك أف المػراقبيف مػف كثيػر كيػرل
 األخيػر إف حيػث  ”لمشػركات .األعمػاؿ شػركات ًقبػؿ مػف الفعالػة المكاطنػة إلػى ”األعمػاؿ مكاطنػة“ مصػطمح
 فييػا بمػا األعمػاؿ  أنػكاع كػؿ يالئػـ فيػك ”األعمػاؿ مكاطنػة“ مفيػـك أمػا .الحجػـ الكبيػرة الشػركات أكثر يناسب

 .المكاطنة كاجبات كعمييـ حقكؽ ليـ مكاطنكف ىـ )الشركات أك( فاألعماؿ .كالمتكسطة الصغيرة المشركعات

 قطاع األعمال -51

 الخاص القطاع كؿ مف مف كالمنظمات الشركات - كثيرة أخرل بالد كفي مصر في – األعماؿ قطاع يشمؿ
 المصػرية الشػركات مػف الخػاص األعمػاؿ قطػاع كيتكػكف)لمدكلػة المممػكؾ( العػاـ القطػاع كمػف لمػربح  اليادؼ
 كالمتعػددة الكبػرل الشػركات مػف متزايػدة أعػداد إلػى باإلضػافة االقتصػادية  كأنشػطتيا أحجاميػا اخػتالؼ عمػى

 .لمدكلػة المممككػة الكبيػرة الشػركات مػف محػدكدا عػددا العػاـ القطػاع شركات تشمؿ العكس  كعمى .الجنسيات
 )الحككميػة( العامػة الشػركات تسػكد كالتجارة  كالتشييد كالنقؿ كالتأميف كالبنكؾ -عديدة رئيسية صناعات كفي
 كالحككمة  المدني المجتمع مع محتممكف  شركاء كالعامة الخاصة الشركات مف ككؿ .القطاع قيادة تتكلى أك

 .الرشيد الحكـ لمساندة

 المواطنون -52

 كىػـ السياسػية  المشػاركة كامتيػازات حقػكؽ يممكػكف _الدكلػة فػي أعضػاء بكصػفيـ _ الػذيف األشػخاص ىػـ
 الدكلػة  ىػذه لعضػكية المدنية كالكاجبات المسئكليات كتحمؿ الحقكؽ  ىذه لممارسة الكاممة الحماية يستحقكف
 كػؿ حيػاة تحسػيف أجػؿ مػف كالعمػؿ التطػكعي  كالعمػؿ المشػاركة خػالؿ مػف مجتمعيـ تحسيف أجؿ مف كالعمؿ

 .”لممكاطف“ تعريفنا في رئيسيان  مبدأ كالنساء الرجاؿ بيف المساكاة كتعتبر .العاـ الصالح كتعزيز المكاطنيف

 المجال المدنى -53

 )المدنيػة الشػراكات فييا بما( كالعالقات كالبرامج كالمبادرات  كاألحداث  الفرص  كؿ جمع حاصؿ إلى يشير
 -كالحككمة  )كالجامعات اإلعالـ فييا العامة )بما كالمؤسسات كالشركات  كالمنظمات  كالجماعات  لألفراد 
 الداعمػة كالقػرارات السياسػات صػنع فػي أك االجتمػاعي التغييػر إلػى كالػدعكة الفعالػة  المكاطنػة فػي لالنخػراط
            المػػدني الفضػػاء“ إلػػى أحيانػػان  المصػػطمح كيشػػير .العػػاـ كالصػػالح المدنيػػة كالمسػػئكلية الرشػػيد لمحكػػـ

.”(Civic Arena )المدنية الحمبة“ أك   ”(Civic Space) 

 اإلرتباط المدنى -54

 أك المدنيػة  الكاجبػات أك بػالمكاطنيف  المتعمقػة األنشػطة كػؿ إلػى يشػير كاسػع مصػطمح المػدني االرتبػاط
 ألم الطكعيػة المشػاركة بدايػة ىػك المػدني كاالرتبػاط .العامػة الحيػاة أك المجتمعيػة  الشػئكف أك المكاطنػة 
 المكاطنػة“ عمكمػان  يسبؽ كىك المدنية  الحياة في عامة أك حككمية مؤسسة أك شركة  أك منظمة  أك مكاطف 
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 ىػـ  )حػككمتيـ( حكميػـ فػي لممكاطنيف كالمحترمة الشرعية المشاركة ىك المسئكؿ المدني كاالرتباط .”الفعالة
 القػيـ –إظيػار فػي كيبػدأكف بػؿ– المػدني االرتباط خالؿ مف المكاطنكف يتعمـ ك .العامة كالخدمات اإلدارة في

 حكػـ فػي المغػزل كذات الفعالػة لممشػاركة التعاكنيػة كالممارسػات المػدني  كالػكعي كالمعػارؼ كاالتجاىػات
 .ديمقراطي

 الشراكات المدنية -55

 منظمػات بيػا تقػـك التػي الرشػيد  كالحكـ المدنية كالمسئكلية الفعالة لممكاطنة المساندة التعاقدية المبادرات ىي
 كالشػراكات .األعمػاؿ شػركات أك/ك )الدكلػة فييػا بمػا( العامػة المؤسسػات جنػب إلػى جنبػان  المػدني المجتمػع
 كطكيمػة مؤسسػية شػراكات تكػكف قػد أك بعينػو  مشػركع تنفيػذ عمػى كقاصػرة المػدل قصػيرة تكػكف قػد المدنيػة
 .األمد

 المسئولية المدنية -56

 أك ركابػط  أك منظمػات  أك جماعػات  أك كػانكا أفػرادان  – المػكاطنيف لكػؿ )المعنكيػة( األخالقية المسئكلية ىي
 كالسػمككيات كالسياسػات االتجاىػات كحمايػة كاحتػراـ كتقكيػة كنشػر تعمػيـ فػي بفاعميػة يشػارككا بأف -مؤسسات

 العالمية القيـ مف كؿ( المدنية القيـ عف تعبير أفضؿ تعبر التي – كالخاص العاـ المجاليف في -كالممارسات
 الحقػكؽ كتأكيػد المجتمعيػة  العمػؿ مػف كغيػره الفسػاد ككشػؼ الرشػيد  كالحكػـ )بمجتمعػاتيـ الخاصػة كتمػؾ

 .المكاطنيف لكؿ كالقيمة كالكرامة كالعدالة كالرفاىية األساسية 

 القيم المدنية -57

 كممارسػات كمسػئكليات بحقػكؽ الصػمة ذات األخالقيػة كالمبػادئ الثقافيػة القػيـ مػف الفرعيػة المنظكمػة تمػؾ
 المدنيػة القػيـ عمػى كاألمثمػة .األخػرل كالػدكؿ اآلخػريف المػكاطنيف مػع كالمػكاطف الدكلػة كانخػراط المكاطنػة 
 اإلعػالف كيػكرد .كالشػجاعة كالمسػئكلية كالثقػة  كاالحتػراـ  كالتػراحـ  األمانػة  :تشػمؿ كالمؤسسػية الشخصػية
 .األساسية المدنية القيـ أنيا عمى كالسالـ  كالتسامح  كالكرامة  الحرية  :لحقكؽ اإلنساف العالمي

 المجتمع المدنى -58

 كالجماعػات الرسػمية الػركابط فييػا بمػا – لمػربح اليادفػة كغيػر كالمسػتقمة الخاصػة المنظمػات مػف يتكػكف
 الجماعػات ىػذه تككنيػا التػي كالمنتػديات كالتحالفػات الشبكات إلى باإلضافة البازغة  الرسمية غير كالحركات

 طريػؽ عػف كذلػؾ كاالقتصػادم  كالسياسػي كالثقػافي االجتمػاعي بػالتغيير الممتزمػة – كالػركابط كالمؤسسػات
 الصػالح تحقيػؽ أجػؿ مػف كالػدعكة الفعالػة كالمكاطنػة المدنيػة كالمسػئكلية اإلنساف كحقكؽ المدنية لمقيـ التركيج
 التعريػؼ بيػذا .الرشػيد الحكػـ فػي كالميمشػيف  الفقػراء كخصكصػان  المػكاطنيف  لكػؿ الفعالػة كالمشػاركة العػاـ 

 األىميػة الجمعيػات مثػؿ( الحككميػة غيػر المنظمػات مػف كػؿ فرعيػة منظكمػة المػدني المجتمػع يعتبػر الٌضػيؽ 
 لرسػالتيا رئيسػية اىتمػاـ بػؤرة بكصػفيا كممارسػاتيا الفعالػة لممكاطنػة بػالتركيج الممتزمػة )كالػركابط كالتعاكنيػات

 مف الفرعية المنظكمة ىذه مف كالن  المدني المجتمع يشمؿ ثـ كمف .العامة كمبادراتيا ألنشطتيا اختيارىا كعند
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 تكجػو التػي كالممارسػات كالسػمككيات كاألعػراؼ األخالقيػة كالمبػادئ المدنيػة القػيـ إلػى باإلضػافة المنظمػات
 المجتمػع منظمػات فػي أعضػاءن  بكصػفيـ المػدني المجتمػع في األفراد المكاطنكف كيشارؾ .لألنشطة اختياراتيا
 .المدني

 منظمات المجتمع المدنى -59

 الركابط كؿ مف تتككف رسمية غير تجمعات أك مسجمة رسمية مؤسسات تككف قد المدني المجتمع كمنظمات
 لمقيـ كالتركيج عنو  كالدفاع العاـ الصالح إلى العامة بالدعكة كالممتزمة لمربح  اليادفة غير المستقمة  الخاصة
 األخرل المياـ أك األنشطة أك الخدمات عف النظر بغض كذلؾ -الفعالة كالمكاطنة المدنية كالمسئكلية المدنية
 .لممنظمة
 عالـ مف فرعية منظكمة المدني المجتمع منظمات كتعتبر .مدني عمؿ في معان  منخرطيف مكاطنيف أك ناشئة 
 كمراكػز كالمؤسسػات  لمربح  اليادفة غير البحكث كمراكز كالتعاكنيات  الحككمية  غير المنظمات مف أكسع

 .الشباب

 غرفة التجارة الدولية -60

ـ تنيجة قرار اتخذه كبار رجاؿ األعماؿ في اجتماع عقدكه في اتمنتؾ ستي  ككاف ُُٗٗنشأت في عاـ 
 ىؤالء التجار مف بمجيكا كفرنسا كايطاليا كبريطانيا كأمريكا.

الحاكمة(  كلجنة تنفيذية كمقر دكلي عاـ  يضع تدير الغرفة أعماليا بمؤتمر عاـ كمجمس دكلي )الييئة 
المؤتمر العاـ السياسة العامة كيقرر منيج العمؿ في دكرة انعقاده كؿ سنتيف  كينظر المجمس في تقارير 
 كنشاطات البعثات الفنية  فينسقيا كيعدليا كيكافؽ عمييا  كتجتمع المجنة التنفيذية بيف دكرات انعقاد المجمس.

قنية أك إقميمية  تتفرع البعثات التقنية إلى أربع فئات  تعنى كؿ منيا بكاحد مف الحقكؿ بعثة تْٓلمغرفة 
اآلتية: السياسة االقتصادية كالمالية  اإلنتاج كالتكزيع كاإلعالف  المكاصالت كالنقؿ  القانكف كالعرؼ 

 التجارم.

ف  كمكتبا دكليا لغرؼ التجارة  أنشأت الغرفة محكمة لحؿ النزاعات  كمجمسا دكليا لألعراؼ الخاصة باإلعال
 كبعثة تعنى بالشؤكف المتعمقة بةسيا كالشرؽ األقصى.

 المقر العاـ: باريس )فرنسا(.

 قرار مشروع -61

جرت العادة في اجتماعات المنظمات الدكلية  أف يتقدـ كفد أك أكثر  بمشركع قرار يتعمؽ بالمكضكع قيد 
تصكيت؛ فأما أف يقر عمى النحك الذم قدـ فيو  أك تكمؼ البحث  لتجرم المناقشة عمى أساسو  أك يطرح لم

 لجنة الصياغة بكضعو في قالب جديد  مع األخذ في االعتبار التعديالت التي يتفؽ عميو.
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 / معاىدة  اتفاقية -62

"معاىػػػدة دكليػػػة تضػػػـ أكثػػػر مػػػف دكلػػػة  تػػػنظـ مكضػػػكع أك أكثػػػر مػػػف المكضػػػكعات التػػػي تحتػػػؿ أىميػػػة خاصػػػة 
بالنسػػػػػبة ليػػػػػذه الػػػػػدكؿ كالمجتمػػػػػع الػػػػػدكلي بأسػػػػػره  تقػػػػػـك ىيئػػػػػة األمػػػػػـ المتحػػػػػدة أك إحػػػػػدل ككاالتيػػػػػا كفركعيػػػػػا 

مػػؾ االتفاقيػػة المتخصصػػة  بإعػػدادىا  كعرضػػيا عمػػى الػػدكؿ لمناقشػػتيا كالتكقيػػع كالتصػػديؽ عمييػػا  كتكتسػػب ت
 القكة اإللزامية في مكاجية الدكؿ بمجرد التصديؽ عمييا حسب األكضاع الداخمية لكؿ دكلة". 
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ثالثا : المفاىيم المرتبطة بسياسة الدولة ومؤسساتيا من أجل مكافحة 
 الفساد

 

 المؤسسات العامة -63

 تخػدـ لكػي المحميػة )اإلدارة( كالحككمػة الدكلػة بكاسػطة كتػدار تينشػأ التػي التجاريػة غيػر المؤسسػات تمػؾ ىػي
 كغير الطبية  كالمراكز كالمعاىد  كالمستشفيات كالجامعات  كالمدارس اإلعالـ  تشمؿ كىي .العامة المصمحة

 .االجتماعي الرفاه مؤسسات مف ذلؾ

 الخدمات العامة -64

مثؿ المكاصالت كالشػرطة  ىي الخدمات التي تقدميا الدكلة لممكاطنيف لمقيمك بكظيفة عامة يحتاجكف إلييا مف
 كجمع الضرائب كتكفيرالماء كاإلنارة.

أك ىػػػػػي خػػػػػدمات ذات طػػػػػابع بنػػػػػائي مػػػػػف مثػػػػػؿ خػػػػػدمات البريػػػػػد كاليػػػػػاتؼ كالتمغػػػػػراؼ كاإلسػػػػػعاؼ كالخػػػػػدمات 
 القضائية...الخ

 الخصخصة -65

 تيف .عممية نقؿ ممكية المشاريع أك أسيـ الشركات مف ممكية الدكلة كسيطرتيا إلى الممكية كالسيطرة الخاص

 السياسة النريبية -66

يقصػػػد بػػػو السػػػمكؾ الػػػذم تمارسػػػو الػػػدكؿ فػػػي تكجيػػػو الضػػػرائب  كفػػػؽ األىػػػداؼ الماليػػػة  أك االجتماعيػػػة  أك 
 االقتصادية  التي تسعى إلييا فمسفة الحكـ.

 الشرعية  -67

سمة لممارسة السمطة السياسية عنػدما يعتقػد أف تمػؾ السػمطة ىػي عمػى كفػؽ مبػادمء كممارسػات معينػة. كقػد 
طمؽ المصطمح معياريا أك ايجابيا أك كصػفيا؛ يطمػؽ معياريػا عنػدما يطمػؽ عمػى السػمطة بأنيػا جػديرة بػالقبكؿ ي

عمى كفؽ مجمكعة متماسكة مف المقاييس مثؿ الحػؽ ك العػدؿ  أك ايجابيػا عنػدما يمػارس األشػخاص السػمطة 
كصػفيا عنػدما  مػؽ المصػطمح ضمف القيكد التي يضعيا القانكف كالدستكر عمى كفؽ اإلجراءات المحددة. كيط

تكػػػكف السػػػمطة مقبكلػػػة عمكمػػػا مػػػف أكلئػػػؾ الػػػذيف تمػػػارس معيػػػـ عمػػػى كفػػػؽ أم مبػػػادئ يحممكنيػػػا. كيعنػػػى عمػػػـ 
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السياسػػة خصكصػػا بالعقائػػد كالممارسػػات المكجػػكدة فعػػال فػػي نظػػاـ مػػا كلػػذا تسػػتعمؿ )الشػػرعية( بخاصػػة فػػي 
 .المعنى الكصفي

 العولماااة -68

ا نظاـ عػالمي جديػد يقػـك عمػى العقػؿ االلكتركنػي  كالثػكرة المعمكماتيػة القائمػة كىناؾ تعريؼ آخر لمعكلمة:بأني
عمػػػى المعمكمػػػات  كاإلبػػػداع التقنػػػي غيػػػر المحػػػدكد   دكف اعتبػػػار لألنظمػػػة  كالحضػػػارات  كالثقافػػػات  كالقػػػيـ  

أليػدم العاممػة  كالحدكد الجغرافية  كالسياسية القائمة في العالـ  كيقػاؿ إنيػا حريػة حركػة السػمع  كالخػدمات  كا
 .كرأس الماؿ كالمعمكمات  عبر الحدكد الكطنية كاإلقميمية

 الالمركزية -69

نظاـ إدارم يقـك عمى تكزيع النشاط اإلدارم بيف ىيئة مركزية كىيئات أخر مستقمة كىك نظاـ معاكس 
 كمناقض لممركزية.

ي الالمركزية تكزيع الكظيفة ليذا المصطمح دالالت عدة  تظير في أشكاؿ عدة أيضا  ففي إدارة الدكلة تعن
اإلدارية بيف الحككمة المركزية كفركعيا اإلقميمية مف جية  كىيئات مستقمة منتخبة مف جية أخرل  عمى أف 

 يبقى لمحككمة المركزية نكع مف اإلشراؼ العاـ.

 ليذه الالمركزية اإلدارية أربع حاالت:   

كىي أف تمنح الدكلة اإلقميمية شخصية  أو الحكم المحمي:الالمركزية اإلقميمية أو اإلدارة المحمية،       -
 معنكية مستقمة إداريا ينتخبيا سكانيا.

كىي أف تمنح الدكلة شخصية معنكية مستقمة  الالمركزية المصمحية أو نظام المؤسسات العامة:      -
 ال تتعداىا.إداريا لمرفؽ مف مرافقيا  أك إلقميـ مف أقاليميا تتخصص صالحياتو في حدكده تمؾ ك 

نظاـ الحكـ الفيدرالي الذم ال تتحدد فيو الالمركزية في النشاط اإلدارم فقط    الالمركزية السياسية:      -
 بؿ تتعداىا إلى السمطة التنفيذية كالتشريعية.

اصطالح تستعممو الدكؿ االتحادية لكصؼ االتجاه الذم يميؿ نحك تكسيع  الالمركزية االتحادية: -
 االتحاد ككالياتو عمى حساب الحككمة المركزيةاختصاص دكلة 

 المصرف العالماى -70

يتكػػكف المصػػرؼ العػػالمي مػػف ثػػالث مؤسسػػات  ىػػي: "المصػػرؼ الػػدكلي لإلنشػػاء كالتعميػػر  كاالتحػػاد العػػالمي 
لمتنمية  كالييئػة العالميػة لمتمكيػؿ"  كمػف أىدافػو مسػاعدة الػدكؿ الناميػة  مػف طريػؽ تكجيػو المػكارد الماليػة إلييػا 

 مف البمداف المتقدمة  كمساعدتيافي معالجة العجز في مكازيف مدفكعاتيا.
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 المعامالت المصرفية -71

ىػػي المعػػامالت التػػي تقػػـك بيػػا المصػػارؼ التجاريػػة  كتػػتمخص فػػي قبػػكؿ الكدائػػع  كتقػػديـ االئتمػػػانات قصػػيرة 
عف تحصػيؿ قيمػة شػيكاتيـ األجؿ  كخصـ األكراؽ التجػارية  أك إجراء التحكيالت النقدية بيف العمالء  فضال 

ككمبيػػاالتيـ كسػػداد ديػػكنيـ نيابػػة عػػنيـ  كبيػػع األكراؽ الماليػػة كتسػػكيقيا. كىكػػذا تػػؤدم المصػػارؼ دكر الكسػػيط 
 المالي.

 االنتخابي النظام   -72

الطريقة التي يترجـ بيا عدد األصكات في االنتخابات إلى مقاعد في المجالس التشريعية أك المؤسسات 
ك في الحيف إف الترتيبات المؤسسية مف مثؿ حؽ التصكيت ك جدكلة االنتخابات ك المنتخبة األخرل. 

الخ …ساعات فتح مراكز االقتراع ك طريؽ تسجيؿ المقترعيف ك ترتيبات االقتراع بالنيابة ك التصكيت بالبريد 
قتراع ك يمكف أف تعد جزءا مف النظاـ االنتخابي )ك في حاالت معينة تؤثر في مجمكع المشاركيف في اال

حصيمة االنتخابات(  مف المألكؼ عمى نحك أكبر اقتصار تحميؿ النظـ االنتخابية عمى طريؽ احتساب 
األصكات بيف األحزاب أك المرشحيف عمى ربح األصكات التي تمنح ليا. ك الطريقة المتبعة لمثؿ ىذا 

يحصؿ عميو المرشح التخصيص ىي الحصة االنتخابية أم العدد األدنى مف األصكات التي ينبغي أف 
 إلعالف انتخابو سكاء في دائرة انتخابية أك بكصفو أحد المرشحيف في قائمة الحزب.

 تأمين اجتماعي -73

نظػػػػاـ مػػػػف الضػػػػمانات االجتماعيػػػػة ترعػػػػاه الحككمػػػػة كيرمػػػػي إلػػػػى حمايػػػػة أصػػػػحاب األجػػػػكر كعػػػػائالتيـ مػػػػف  
الضائقات االقتصادية في حاالت المرض كالبطالة كالعجز كالشيخكخة أك التعرض لإلصػابة فػي أثنػاء مزاكلػة 

يشارؾ في تمكيمػو كػؿ العمؿ . يقـك عمى تشريعات تتبناىا الدكلة كيعتمد في تكفير المساعدات عمى صندكؽ 
 مف الحككمة كرب العمؿ كالعامؿ بنسب متفاكتة .

 جماعات النغط -74

تعرؼ بجماعات الضغط ألنيا تستخدـ الضغط كسيمة لحمؿ رجاؿ السياسة عمى اتخاذ قرارات لصالحيا  
لدينية كتعد عامال ميما كمؤثرا في كؿ مف السياسة الداخمية كالسياسة الخارجية لمدكلة  كجماعات المصالح ا

  كجماعات المصالح االقتصادية كجماعات المصالح العرقية كالقكمية.
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 ذمة مالية -75

اصطالح قانكني شائع في عالـ التجارة كالماؿ  يدؿ عمى ديكف الشخص المستحقة لو  كالمترتبة عميو أك في 
الديكف المستحقة  كما ذمتو  كىي التزامات تتسـ بالطابع المالي عادة  يجرم الكفاء بيا كضمانيا بطريؽ 

 تحدث تصفية لمذمة في حاؿ كفاة الشخص كتنقؿ أمكالو المتبقية بعد التصفية إلى كرثتو.

 صندوق النمان -76

تتألؼ أمكاؿ الصندكؽ مف مدفكعات العامؿ األجير كرب العمؿ فضال عف نسبة معينة تتعيد الدكلة 
ـ  كتمتيا بريطانيا عاـ ُّٖٖفي ألمانيا عاـ  بتسديدىا  كقد نشأت صناديؽ الضماف اإللزامية لممرة األكلى

 ـ.ُّٓٗـ  ثـ الكاليات المتحدة األمريكية عاـ َُٗٗ

في نظاـ التأميف االجتماعي الصندكؽ الذم يتمقى اشتراكات المنتسبيف إلى الضماف كيدير الشؤكف المالية 
كتعكيض نياية الخدمة  لممؤسسة بمعنى دفع التعكيضات المستحقة ألصحابيا مف مثؿ التعكيض العائمي 
رجاع نسبة معينة مف التكاليؼ التي ترتبت عف معالجة صحية أك استشارة طبية.   كا 

 صندوق النقد الدولي -77

دكلة عمى أحكاـ االتفاؽ ِٗـ  حيف كقعت ُْٓٗكانكف األكؿ ِٕنشأ صندكؽ النقد الدكلي في كاشنطف في 
آذار عاـ ٖـ  كفي ُْْٗالمتحدة في تمكز عاـ التي أعدىا المؤتمر النقدم كالمالي الذم عقدتو االمـ 

 ـ عقد مجمس حاكمية الصندكؽ أكؿ اجتماع لو في سافانا.ُْٔٗ

يدير شؤكف الصندكؽ مجمس حاكميف كمجمس مديريف تنفيذييف كمدير تنفيذم عاـ تساعده ىيئة مف 
بحاكـ كاحد كمناكب المكظفيف  كالسمطة العميا في يد مجمس الحاكميف الذم تتمثؿ فيو كؿ دكلة عضك 

عضكا  َِحاكـ  لكف المجمس يعطي كثيرا مف صالحياتو إلى مجمس المديريف التنفيذييف المؤلؼ مف 
خمسة منيـ تعينيـ الدكؿ الخمس التي أسيمت أكثر مف غيرىا في رأس ماؿ الصندكؽ  كالخمسة عشر 

عضاء مجمس المديريف التنفيذييف كيصبح الباقكف ينتخبيـ سائر األعضاء  أما المدير التنفيذم العاـ فيختاره أ 
 رئيسا ليذا المجمس كمديرا لييئة المكظفيف.

غاية صندكؽ النقد الدكلي المعمنة تعزيز التعاكف النقدم بيف الدكؿ كحسف سير التبادؿ في العمالت  كىك 
لمعمؿ يحاكؿ جيده أف يساعد عمى نمك التجارة الدكلية نمكا متزنا ككسيمة لمحفاظ عمى مستكل عاؿ 

 كاالستخداـ كاألجكر  كلضماف تنمية مكارد الدكؿ األعضاء تنميةن فعالةن.

 نرائب الرواتب -78

 ىي الضرائب التي تفرض عمى دخؿ المكظؼ  ك تطرح مف راتبو كتحكؿ إلى الحككمة
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 نريبة المبيعات -79

ة بيع السمعة نكع مف الضرائب غير المباشر كتفرض عادة عمى المرحمة األخيرة الستيالؾ السمع كىى مرحم
 مف البائع إلى المستيمؾ  كيككف البائع ىك المسؤكؿ عف دفع ىذه الضريبة إلى السمطات المالية.

 الفقر والفقراء -80

 عمى قدرة المكاطنيف كبتناقص إلييا  الكصكؿ كفرص المعمكمات غياب أك بنقص أيضان  الفقر كيقاس
 .مجتمعيـ شئكف إدارة كفي المؤسسات في المشاركة

 االقتصادية أك سكاء االجتماعية األساسية حقكقيـ مف مكاطنيف كحرماف كتيميش استبعاد مف حالة ىك الفقر
 أسر مجرد ليسكا الفقراء أف كما فقط  ليست اقتصادية الفقر كمقاييس .السياسية أك الثقافية أك المدنية أك

 .منخفضة دخكؿ ذكم كأشخاص

 جيات واختصاراتيا

 ACA اإلدارية الرقابة ىيئة -
 ACAs الفساد مكافحة أجيزة -
 ACIJLP كالمحاماة القضاء إلستقالؿ العربي المركز -
 AGES الحككمي لإلنفاؽ اآللي النظاـ -
 AOHR اإلنساف لحقكؽ العربية المنظمة -
 APA اإلدارية النيابة ىيئة -
 BAHRO اإلنساف كحقكؽ المكازنة إعداد مرصد -
 BOT الممكية كنقؿ كالتشغيؿ البناء نظاـ -
 BTIA البناء أعماؿ عمى الفني التفتيش جياز -
 CAO لممحاسبات المركزم الجياز -
 CAOA كاإلدارة لمتنظيـ العامة الييئة -
 CAPMAS كاإلحصاء العامة لمتعبئة المركزم الجياز -
 CASE كاإلسكندرية القاىرة بكرصتي -
 CBE المصرم المركزم البنؾ -
 CDL المركزم الحفظ قانكف -
 CIHRS اإلنساف حقكؽ لدراسات القاىرة مركز -
 CMA الماؿ لسكؽ العامة الييئة -
 CMF-MENA إفريقيا كشماؿ األكسط الشرؽ -اإلعالـ حرية مركز -
 CPA المستيمؾ حماية جياز -
 CPJ الصحفييف حماية لجنة -
 CSOs المدني المجتمع منظمات -
 CSR لمشركات اإلجتماعية المسؤكلية -
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 ECA لمتنافسية المصرم الجياز -
 ECCG الشركات لحككمة المصرم القانكف -
 ECHR اإلنساف لحقكؽ المصرم المركز -
 ECMA المالية لألكراؽ المصرية الجمعية -
 ECOSOC المتحدة لألمـ التابع كاإلجتماعي اإلقتصادم المجمس -
 EEUCPRA الكيرباء كمرفؽ المستيمؾ حماية لتنظيـ المصرم الجياز -
 EGP المصرم الجنيو -
 EGX المصرية البكرصة -
 EHDR المصرم البشرية التنمية تقرير -
 EIMA اإلستثمار إلدارة المصرية الجمعية -
 EIOD لممدراء مصر معيد -
 EISA التأميف عمى لمرقابة المصرية الييئة -
 EMLCU األمكاؿ غسيؿ لمكافحة المصرية الكحدة -
 EOHR اإلنساف لحقكؽ المصرية المنظمة -
 ERSAP الييكمي كالتعديؿ اإلقتصادم اإلصالح برنامج -
 ETUF العمالية لمنقابات المصرم اإلتحاد -
 FATF المالي العمؿ مجمكعة -
 FIU مالية إستخبارات كحدة -
 GAFI الحرة كالمناطؽ لالستثمار العامة الييئة -
 GAGS الحككمية لمخدمات العامة الييئة -
 GAPS العامة لمخدمات العامة الييئة -
 GASC التمكينية لمسمع العامة الييئة -
 GC العالمي اإلتفاؽ -
 GDP المحمي لناتجا إجمالي -
 GFMIS الحككمية المالية المعمكمات إدارة نظاـ -
 GFS الحككمة مالية إحصائية -
 GNI القكمي الدخؿ إجمالي -
 GOE المصرية الحككمة -
 GPAC الفساد لمكافحة العالمي البرنامج -
 HCs القابضة الشركات -
 HEC لالنتخابات العميا المجنة -
 IDSC الكزراء لمجمس التابع القرار اتخاذ كدعـ المعمكمات مركز -
 IFC الدكلية التمكيؿ مؤسسة -
 IFJ لمصحفييف العاـ االتحاد -
 IMF الدكلي النقد صندكؽ -
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 INGOs الدكلية الحككمية غير المنظمات -
 INTOSAI العامة المالية لمرقابة العميا لألجيزة الدكلية المنظمة -
 IPA المشركع غير الكسب جياز -
 LEPC المنتخب المحمي الشعبي المجمس -
 LLSG المحمي الحكـ نظاـ قانكف -
 MCDR المركزم كالحفظ لممقاصة مصر شركة -
 MOF المالية كزارة -
 MOU تفاىـ مذكرة -
 MPs البرلماف أعضاء -
 MSAD اإلدارية لمتنمية الدكلة كزارة -
 NCHR اإلنساف لحقكؽ القكمي المجمس -
 NDP الكطني الديمكقراطي الحزب -
 NHBRC كالبناء اإلسكاف بحكث مركز -
 NGOs الحككمية غير المنظمات -
 NIS الكطنية النزاىة نظاـ -
 NTRA اإلتصاالت لتنظيـ القكمي الجياز -
 NWCR الجديدة المرأة بحكث مركز -
 OECD اإلقتصادية كالتنمية التعاكف منظمة -
 PA الشعب مجمس -
 PEC الرئاسية االنتخابات لجنة -
 PPAC السياسية األحزاب شؤكف لجنة -
 PPB كاألداء البرامج مكازنة -
 PPP كالخاص العاـ القطاعيف بيف الشراكة -
 SFD لمتنمية االجتماعي الصندكؽ -
 SROs الذاتية الرقابة منظمات -
 TI الدكلية الشفافية منظمة -
 TIC كالشفافية النزاىة لجنة -
 UNCAC الفساد لمكافحة المتحدة األمـ اتفاقية -
 UNDP اإلنمائي المتحدة األمـ برنامج -
 UN-EOSG المتحدة لألمـ العاـ لألميف التنفيذم المكتب -
 UNODC كالجريمة لممخدرات المتحدة األمـ مكتب -
 

 


