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 مقدمة

عالسية وعابخة لمحجود والجوؿ، ومعقجة لجرجة يرعب التعخؼ عمييا  الفداد عاىخة أصبحت عاىخة
أحيانًا، فقج عخفتيا جسيع السجتسعات وفي كل األزمشة، وباتت ال تخص مجتسعًا بحاتو أو مخحمة تاريخية 

إذ يؾجج الفداد في غالبية الجوؿ والسجتسعات، ولكؽ بشدب متفاوتة مؽ دولة إلى أخخت، حدب  بعيشيا،
 وسائل مؾاجيتيا الؾقائية، والعقابية، وكيؽية إدارة مؤسداتيا العامة.

لقج حاولت بعض الحكؾمات ومؤسداتيا، أف تحارب الفداد عبخ الشرؾص القانؾنية والتذخيعية و 
ر ليا الشجاح، ألف القؾانيؽ غيخ قادرة بسفخدىا عمى أف تديظخ عمى الرارمة فقط، لكشيا لؼ ت فمح ولؼ ُيَقجَّ

عاىخة الفداد الستذعبة والستعجدة األسباب، وألف مؽ يقؾمؾف بأعساؿ الفداد يعسمؾف في شبكات مشغسة 
اصبيؼ ومتجاخمة ومتشفحة: فعسميات الفداد الكبخت ال يقؾـ بيا شخص واحج، بل أشخاص متعجدوف تختمف مش

ومؾاقعيؼ الؾعيؽية والدياسية واالجتساعية وتتفق مرالحيؼ ورغباتيؼ، وىؼ يجافعؾف عؽ ىحه السرالح بذتى 
الظخؽ غيخ الذخعية؛ لحا القؾانيؽ والشرؾص لؾحجىا ال تعالج ىحه الغاىخة، بل ال بج ليا أف تتكامل مع 

 وسائل أخخت في ىحه السؾاجية.

ؾمات في تذكيل ىيئات وأجيدة ومؤسدات خاصة بسكافحة الفداد، لحا كثيخًا ما بالغت الجوؿ والحك
ووضعت ليا ميدانيات وصالحيات واستخاتيجيات تفؾؽ كل األجيدة األخخت في تمػ الجوؿ، ولكشيا أصبحت 

 ىي بجورىا جدءًا خظيخًا مؽ الفداد أو سببًا في التدتخ عمى الفاسجيؽ.

ى وتست عؽ طخيق إصجار العجيج مؽ في خرؾص ىحا األمخ ُعخفت محاوالت عجة لجوؿ شت
القؾانيؽ الخاصة الستعمقة بسكافحة الفداد والشداىة والسداءلة والذفاؼية، ولكشيا لؼ تظبق عمى أرض الؾاقع إال 

 صغار السؾعفيؽ. جخائؼ ارتكبيا عمى الجخائؼ البديظة أو عمى

التذخيعية والتشفيحية لسؾاجية ومؽ الجوؿ واألنغسة مؽ اكتفت بسؤسداتيا الخسسية الستعجدة القزائية و 
ىحه الغاىخة واستغشت عؽ الجيات األخخت )غيخ الحكؾمية( ولؼ تدتعؽ بالسؾاطشيؽ ومشغسات السجتسع 

والقظاع الخاص وال بالتعاوف الجولي واالتفاؾيات اإلقميسية والجولية، عشًا مشيا أف الفداد ال زاؿ شأنًا  السجني
 داخميًا، لحا ؾبعت ىحه األنغسة عمى رأس قائسة الجوؿ األكثخ فدادًا في العالؼ.حكؾميًا و 
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مؽ ىشا تأتي أىسية تذخيص عاىخة الفداد الخظيخة بكل تفاصيميا مع تحجيج األسباب الخئيدية ليا 
خؽ ومشابعيا وآثارىا الخظيخة عمى كل السجاالت، وتكمفتيا الحؿيؿية، عالوة عمى اتخاذ تجابيخ وآليات وط

محجدة تؤلف وسائل مؾاجيتيا مؽ الشاحية الؾقائية والعقابية، مع تفريل كيؽية إدارة الجولة مؤسداتيا العامة 
 في ىحا الرجد.

سّج مشافحه وتجؽيف مشابعو مؽ الى الفداد مؽ حيث  ىحا البحث نتظخؽ فيفي معخض ما سبق 
محجدة وإجخاءات تشقل الشرؾص ئية وقاخالؿ كل السعالجات السسكشة، ومؽ ذلػ اتخاذ تجابيخ وآليات 

القانؾنية إلى حيد التشفيح والتظبيق العسمي، لكي يتدشى لمجيات السعشية مؾاجية ىحه الغاىخة السدتذخية في 
 مخاحميا البجائية والسحمية، ألنيا إذا أصبحت عابخة لمحجود ستكؾف محاربتيا أصعب وتكمفتيا أكثخ.

جػػػة آثػػػاره ػػػػػػ تكمػػػف الحكؾمػػػات والسؤسدػػػات الجوليػػػة مبػػػال  وجيػػػؾدًا إف مكافحػػػة جػػػخائؼ الفدػػػاد ػػػػػػػ ومعالو 
كبيخيؽ، ومع ىحا ال تعالج ىػحه الغػاىخة مػؽ جػحورىا أو بسعشػى آخػخ ال تكػافح أسػبابيا، لػحا أدركػت دوؿ العػالؼ 
  بػػأف مكافحػػة ىػػحه الغػػاىخة تبػػجأ قبػػل حػػجوث الجػػخائؼ أث بسشػػع وقؾعيػػا. إف ىػػحا مػػا يدػػسَّى بػػػ السؾاجية الؾقائيػػة
لجػػخائؼ الفدػػاد، التػػي ترػػمح األسػػذ وقؾاعػػج البيئػػة التػػي تغيػػخ فييػػا جػػخائؼ الفدػػاد، وتحاصػػخ ىػػحه الجػػخائؼ فػػي 

يػا وانتذػارىا، وىػػحه ىػي السعالجػة الرػػحيحة لغػاىخة الفدػاد، التػػي اتفقػت دوؿ العػػالؼ ع، وتسشػع مػػؽ تخعخ نذػأتيا
 عمػػى  يعتسػػجواؽ عمػػى التذػػخيعات الؾطشيػػة بػػأف عمييػػا فػػي ثشايػػا االتفاؾيػػات االقميسيػػة والجوليػػة حػػيؽ حثػػت القػػائسي

سػػشتشاوؿ ىػػػحه  بحػػػثوعميػػػو، ففػػي ىػػحا ال التػػجابيخ الؾقائيػػة فػػػي التذػػخيعات الؾطشيػػة السخترػػػة بسكافحػػة الفدػػاد.
 التجابيخ الؾقائية في مظمبيؽ كاآلتي:

 ائيةالمطلب الثاني: التدابير الوقائية اإلجر و   المطلب االول: التدابير الوقائية الموضوعية
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 انمطهت األول

 انتداثير انىقبئيخ انمىضىعيخ

 
نرت االتفاؾيات االقميسية والجولية عمى مجسؾعػة مػؽ التػجابيخ الؾقائيػة فػي سػبيل مؾاجيػة الفدػاد. ومػؽ 
ىحه التجابيخ وضع سياسات ونغؼ وقؾاعج سمؾؾ، وتبشػي مبػادثء اإلدارة الخشػيجة فػي مؤسدػات الجولػة والقظػاع 

 ي ىحا السظمب سشتشاوؿ ىحه التجابيخ وكاآلتي:الخاص. لحلػ فف
 

 الفرع األول: وضع استراتيجية مواجهة الفداد
 الفرع الثاني: التدابير المتعلقة بالقطاع العام

 الفرع الثالث: التدابير المتعلقة بالقطاع الخاص والمجتمع المدني
 
 

 انفرع األول

 وضع استراتيجيخ مىاجهخ انفسبد 

اجيػػػة الفدػػػاد ىػػػي عبػػػارة عػػػؽ  الئحػػػة  تؾضػػػح خارطػػػة الظخيػػػق لسكافحػػػة الفدػػػاد عبػػػخ ة مؾ يسػػػتخاتيجإإفَّ 
تذػػخيص الغػػؾاىخ الدػػمبية وتحجيػػج أسػػباب حػػجوثيا ووضػػع البػػخامج والتػػجابيخ الالزمػػة لمؾقايػػة مشيػػا ومعالجتيػػا. 

السػتخاتيجية بأستخجاـ نغؼ االدارة الخشيجة، وتحجيج مياـ االجيػدة السعشيػة بسكافحػة الفدػاد، بحيػث تتحقػق ىػحه ا
 .(1)سع السجني، ووسائل االعالـ والخبخاءتبإشخاؾ الدمظات الثالث، ومؤسدات السج

عمػػى أف تقػػؾـ الػػجوؿ األطػػخاؼ فػػي االتفاؾيػػة  (2)(2003) نرػػت اتفاؾيػػة االمػػؼ الستحػػجة لسكافحػػة الفدػػاد
ؼ الفدػاد وفقػًا لمسبػادثء األساسػية لشغسيػا القانؾنيػة. حيػث تتزػسؽ ىػحه بؾضع استخاتيجية شاممة لسؾاجيػة جػخائ

                                                             

جسيؾريػة العػخاؽ ػػػػ السجمػذ السذػتخؾ لسكافحػة الفدػػاد  2014-2010راجػع: االسػتخاتيجة الؾطشيػة لسكافحػة الفدػػاد لمدػشؾات  (1)
J.A.C.C. IRAQ 2020 – 2016مدػؾدة اإلسػتخاتيجية الؾطشيػة لسكافحػة الفدػاد ل عػؾاـ وكػحلػ  ،ىيئة الشداىة العخاؾيػة 

 .15/11/8201آخخ زيارة  www.nazaha.iqالستاح عمى السؾقع االلكتخوني لمييئة: 
 (.5/1السادة ) 2003 اتفاؾية االمؼ الستحجة لسكافحة الفداد (2)

http://www.nazaha.iq/
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االستخاتيجية سياسات فعالة ومشدػقة لسكافحػة الفدػاد ومشيػا تعديػد مذػاركة السجتسػع السػجني والقظػاع الخػاص، 
 .(1)وتجديج مبادثء سيادة القانؾف والحكؼ الخشيج عؽ  طخيق الشداىة والذفاؼية والسداءلة

تفاؾية عشج حج  حث  الجوؿ والداميا بؾضػع سياسػات فعالػة، أو اسػتخاتيجية شػاممة لسكافحػة ولؼ  تقف اإل
ظمػػػب مػػػؽ الػػػجوؿ االطػػػخاؼ أف تػػػخوج مسارسػػػات فعالػػػة لسشعػػػو مػػػؽ خػػػالؿ مخاجعػػػة وتقيػػػيؼ األحكػػػاـ تالفدػػػاد بػػػل 

. (2)وفعالػػة ضػػجه السؤسدػػية والقانؾنيػػة واالجخائيػػة ذات الرػػمة بسكافحػػة الفدػػاد بػيػػة تعديػػد اسػػتخاتيجة متساسػػكة
خػخت ومشغسػات أفػي االتفاؾيػة تحتػاج إلػى الػجعؼ والتعػاوف مػؽ قبػل دوؿ الػجوؿ األطػخاؼ وأدركت االتفاؾية بأف 

لػػحا دعػػت إلػػى التعػػاوف  ،لؾضػػع اسػػتخاتيجة مكافحػػة الفدػػاد وتظؾيخىػػا السعشيػػة بسكافحػػة الفدػػاد اقميسيػػة ودوليػػة 
 .(3)في ىحا السجاؿ اؼيسا بيشي

أف مؾاجية الفداد وطشيًا تحتػاج إلػى وجػؾد اسػتخاتيجية متكاممػة فػي ( مؽ االتفاؾية ، 5)يتبيؽ مؽ السادة 
ىػحا السجػػاؿ، بحيػػث يتزػػسؽ وضػػع تػػجابيخ وقائيػػة وعقابيػػة، الغػػخض مشيػػا ىػػؾ خمػػق الغػػخوؼ السذػػجعة لؾجػػؾد 

ىػحه التػجابيخ إدارة عسؾمية رشيجة ونديية تتستػع بالذػفاؼية والكفػاءة، وكػحلػ وجػؾد قؾاعػج لمقظػاع الخػاص. ومػع 
 .(4)الؾقائية: يجب أف تؾضع التجابيخ العقابية لتعالج جخائؼ الفداد

 حؾؿ كيؽية وضع استخاتيجية مكافحة الفداد ومخاحميا سشتظخؽ الى:
 

 اوال: نموذج البنك الدولي لوضع استراتيجية مكافحة الفساد

 ثانياَ: توصيات كوااللمبور لوضع االستراتيجية

 ستراتيجيةثالثا: مراحل وضع اال

 

                                                             

عمػػى وضػػع اسػػتخاتيجية لسحكافحػػة الفدػػاد وذلػػػ فػػي السػػادة  ،2010لدػػشة  كػػحلػ نرػػت االتفاؾيػػة العخبيػػة لسكافحػػة الفدػػاد (1)
حت التػػجابيخ الؾقائيػػة والسكافحػػة، وجػػاءت مظابقػػة مػػع اتفاؾيػػة االمػػؼ الستحػػجة لسكافحػػة الفدػػاد ولػػؼ تػػدد عمييػػا العاشػػخة، وّضػػ

 شيء. 
بالسخػػجرات والجخيسػة، فيشػػا، مػػؽ  السعشػػيراجػع: الػػجليل التقشػي التفاؾيػػة االمػػؼ الستحػجة لسكافحػػة الفدػػاد، مكتػب االمػػؼ الستحػجة  (2)

 .35، ص 2013مظبؾعات االمؼ الستحجة، تسؾز/ 
 (. 5/4السادة ) اتفاؾية االمؼ الستحجة لسكافحة الفداد (3)
راجػػع: اتفاؾيػػات مكافحػػة الفدػػاد فػػي الذػػخؽ االوسػػط وشػػساؿ افخيؿيػػا، دور السجتسػػع السػػجني فػػي انجػػاح االتفاؾيػػات، مشغسػػة  (4)

 .6الذفاؼية الجولية، ص
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 اوال: نموذج البنك الدولي لوضع استراتيجية مكافحة الفساد

. حيػػػث أعتسػػػجت ىػػػحه (1)لقػػج وضػػػع البشػػػػ الػػػجولي نسػػؾذج االسػػػتخاتيجية لسكافحػػػة الفدػػػاد مػػػؽ عػػجة اوجػػػو
 االستخايجية عمى خسدة محاور أساسية، وىي:

ديػة حدبيػة: والذػفاؼية عبػخ اإلصالح الدياسي: والحث مػؤداه حرػؾؿ السشافدػة الدياسػية ووجػؾد تعج .1
 الترخيح عؽ السؾجؾدات، ووجؾد قؾانيؽ لسشع تزارب السرالح.

ضػػؾابط مؤسدػػية عمػػى الدػػمظة: إف اسػػتخاتيجية مكافحػػة الفدػػاد تحتػػاج إلػػى ضػػؾابط مؤسدػػية فعميػػة  .2
قػػانؾني: الصػػالح اإلجوليػػة وتعتسػػج عمػػى ال سؤسدػػات الوميسػػة تػػؤدث إلػػى تشفيػػحىا بؾضػػؾح بؾسػػاطة 

ـ قػػػانؾني فعػػػاؿ مػػػؽ أجػػػل مكافحػػػة الفدػػاد، ويتسثػػػل ىػػػحا اإلصػػػالح فػػػي وجػػػؾد سػػػمظة أث وجػػؾد نغػػػا
وكػػػحلػ يخادفػػػو وجػػػؾد تذػػػخيع خػػػاص بسكافحػػػة  ،قزػػػائية مدػػػتقمة ونيابػػػة عامػػػة فعالػػػة وإدارة حجيثػػػة

يتبػػػع ذلػػػػ أيزػػػًا: مؤسدػػػات  و الفدػػػاد: حيػػػث يتظػػػابق مػػػع اتفاؾيػػػة االمػػػؼ الستحػػػجة لسكافحػػػة الفدػػػاد
نجػػػػاح اسػػػػتخاتيجية مكافحػػػػة الفدػػػػاد. وكػػػػحلػ االشػػػػخاؼ التػػػػجقيق السػػػػالي والتػػػػي تػػػػؤدث دورًا ميسػػػػًا إل

 البخلساني خاصة في رقابتيا عمى الدمظة التشفيحية.
إدارة القظاع العاـ وتتزسؽ: الكفاءة في التؾعيف وتحجيػج أجػؾر واقعيػة لمسػؾعفيؽ، مػع حدػؽ إدارة  .3

صالح الشغاـ الزخيبي والجسارؾ، وتخشيج الخػجمات الفعميػة وغيخىػا، ووجػؾد الالمخكديػة السؾازنة، وإ
 في االدارة والسداءلة.

قظػػاع خػػاص قػػادر عمػػى السشافدػػة: وىشػػا نحتػػاج إلػػى إصػػالح الدياسػػة االقترػػادية وإعػػادة التذػػكيل  .4
القظػػاع إلػػى ىػػحا يحتػػاج تبدػػيط تشغيسػػي لسدػػألة الػػجخؾؿ فػػي الدػػؾؽ. وكػػحلػ الػػى التشافدػػية إضػػافة 

 الذفاؼية في إدارة شؤوف الذخكات، ودور فعاؿ مؽ قبل الشقابات القظاعية والعسالية.
مذاركة السجتسع السجني: ىحا ىؾ السحؾر األخيػخ السػتخاتيجية مكافحػة الفدػاد، التػي وضػعيا  .5

مسجتسػع البشػ الجولي، ويتسثل في تفعيل دور السجتسع السجني في مكافحػة الفدػاد. ويتحقػق ىػحا الػجور ل

                                                             

، ص 2005سػشة الشذػخ ، مشغسػة بخلسػانيؾف عػخب ضػج الفدػاد، مػؽ مشذػؾرات راجع: دليل البخلساني العخبي لزػبط الفدػاد  (1)
62 . 
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بالحرؾؿ عمى السعمؾمات وبعالنية جمدات تذخيع القؾانيؽ. يزػاؼ إلييػا دور الجسعيػات والسؤسدػات 
 .  (1)االعالمية غيخ الحكؾمية في ىحا السجاؿ

 ثانياَ: توصيات كوااللمبور لوضع االستراتيجية

 لفداد وىي:عمى عجة تؾصيات تؤدث إلى استخاتيجية ناجحة في مكافحة ا (2)أكج بياف كؾااللسبؾر  
 اربة الفداد.حدعؼ الؿيادة الدياسية يعشي ويؤكج الججية في مأف اإلرادة الدياسية: حيث  .1
جسيػػع أطػػخاؼ ومؤسدػػات الجولػػة والسجتسػػع السػػجني  فػػي ذلػػػ  السذػػاركة الؾاسػػعة: يجػػب أف تذػػارؾ .2

شقابػػات والقظػاع الخػاص ووسػائل اإلعػالـ والجسعيػات السيشيػة، واالتحػادات التجاريػة والرػشاعية، وال
 العسالية والسؤسدات األكاديسية والذباب.

ودؾيقػة -تقجيخ الؾضع والذػفاؼية: يجػب أف يكػؾف عسميػة وضػع اسػتخاتيجية مكافحػة الفدػاد واضػحة  .3
مشػػػح بجايػػػة وضػػػعيا، وأف تكػػػؾف مػػػؾجدة وسػػػيمة الفيػػػؼ، بعيػػػجة عػػػؽ متاىػػػات الذػػػخح ونػػػؾازع  -وشػػػفافة
 التأويل.

: اث يجػب أف تخاعػي البػخامج االخػخت الؾطشيػة، مػع ضػخورة التكامل مع استخاتيجيات وبػخامج وطشيػة .4
 التؾاصل والتكامل معيا، خاصة ؼيسا يتعمق باالصالح القزائي واإلدارث والقظاع الخاص.

واقعية فػي تحؿيقيػا، وأف تتػؾزع عمػى  كؾف استخاتيجيةتَ تحجيج االولؾيات والتدمدل الدمشي: يجب أف  .5
( ، ويخافػػػق ذلػػػػ وضػػػع اجػػػخاءات عمػػػى ة، الظؾيمػػػةستؾسػػػظ، الةمخاحػػػل محػػػجدة ومػػػجد زمشيػػػة )القرػػػيخ 

 أساس األولؾيات. 

                                                             

قػػج وضػعت اسػتخاتيجية وطشيػػة لسكافحػة الفدػػاد،  عجيػج مػػؽ الػجوؿ االطػخاؼ فػػي اتفاؾيػة االمػؼ الستحػػجة لسكافحػة الفدػادىشػاؾ  (1)
( 2011( مؾريتانيػػػػػػػا )2014-2012السغػػػػػػخب، الفمدػػػػػػظيؽ ) ،( واالردف، الػػػػػػيسؽ2018-2014مشيػػػػػػا العػػػػػػخاؽ ومرػػػػػػخ )

لػؼ يػتؼ  2015لبشاف فأنيا قج وضعت مدؾدة استخاتيجية مكافحة الفداد ولكؽ حتػى (، أما دولة 2012-2010الدعؾدية، ) 
 مؾاجيػػة الفدػػاد سػػتخاتيجية أوكػػحلػ اقمػػيؼ كؾردسػػتاف العػػخاؽ قػػج وضػػع  (.2011اقخارىػػاو ودوؿ أجشبيػػة مشيػػا جشػػؾب أفخيؿيػػا )

يػػػػا حتػػػػى االف كشول  2017/ 31/5تػػػػاري  ب  211، ونذػػػػخ فػػػػي جخيػػػػجة وقػػػػائع كؾردسػػػػتاف السػػػػخقؼ  2022 -2017لعػػػػاـ 
 ( لؼ تظبق عمى ارض الؾاقع.2018)

عقػج فػي (Kuala Lumpur Statement on Anti-Corruption Strategies) ( بياف كؾااللسبؾر في استخاتيجيات مكافحة الفدػاد. 2)
تحػػجة السعشػػي بالسخػػجرات ع مؾسػػع فػػي كؾااللسبػػؾر عاصػػسة ماليديػػا مػػؽ قبػػل مكتػػب االمػػؼ السااجتسػػ 2013اكتػػؾبخ  21-22

( مػػع حكؾمػػة ماليديػػا والبشػػػ الػػجولي ومشغسػػة الذػػفاؼية UNDP( وبخنػػامج االمػػؼ الستحػػجة االنسػػائي )UNODCوالجخيسػػة )
الجوليػة، وغيخىػػا مػػؽ السشغسػػات الجوليػػة لسشاقذػػة مجسؾعػػة السبػادثء التؾجيييػػة السػػتخاتيجية مكافحػػة الفدػػاد. راجػػع:  السؾقػػع 

  18/11/2018اخخ زيارة لمسؾقع    /www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacificااللكتخوني الخسسي 

http://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/
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تحجيػػػػػج آليػػػػػة تشفيػػػػػح االسػػػػػتخاتيجية: يجػػػػػب أف تحػػػػػجد ضػػػػػسؽ االسػػػػػتخاتيجية كيؽيػػػػػة التشفيػػػػػح واالشػػػػػخاؼ  .6
السيػػاـ واف تحػػجد صػػالحيات ىػػحه الجيػػات والتداماتيػػا  اومػػؽ ىػػي الجيػػة التػػي تقػػؾـ بيػػح ؛والستابعػػة

 خحمة مؽ مخاحل االستخاتيجية.وججاوؿ زمشية لتحقيق كل م
كسػػػا يجػػػب أف تحػػػػجد  ،الخصػػػج والتقيػػػيؼ: حيػػػث يعتبػػػػخاف جػػػدءًا ال يتجػػػدأ مػػػؽ مزػػػػسؾف االسػػػتخاتيجية .7

عشاصػػػخ الستابعػػػة وآليػػػات الخصػػػج لكيؽيػػػة تشفيػػػح االسػػػتخاتيجية، وىػػػل تحقػػػق االىػػػجاؼ التػػػي وضػػػعت 
الجيػػػات السخترػػػة  االسػػتخاتيجية مػػػؽ أجميػػػا. وىػػػحا يحتػػػاج إلػػػى جسػػػع بيانػػػات صػػػحيحة ودؾيقػػػة مػػػؽ

 بالسخاؾبة واإلشخاؼ.
 

 ثالثا: مراحل وضع االستراتيجية

 استخاتيجية مكافحة الفداد تسخ بسخاحل معيشة وىي:  وضع يتبيؽ مسا سبق أف
 مخحمة وضع االستخاتيجية مؽ حيث األولؾية والسجة الدمشية والسؾارد السظمؾبة لتشفيحىا. .1
سػػتخاتيجية ولكػػل مخحمػػة مػػؽ مخاحميػػا )ومؤشػػخات مخحمػػة الترػػسيؼ:  عبػػخ وضػػع أىػػجاؼ واضػػحة لال .2

 أداء ليحه االىجاؼ قابمة لمؿياس(.
بحؿيقػػػػة الفدػػػػاد   -وعامػػػػة الشػػػػاس-مخحمػػػػة تشفيػػػػح االسػػػػتخاتيجية: لتعديػػػػد وعػػػػي أصػػػػحاب السرػػػػمحة  .3

 وطبيعة ومجت انتذاره وما يتختب عميو مؽ آثار سمبية مجمخة.
أىػػجاؼ االسػػتخاتيجية وعشاصػػخىا وآثارىػػا فػػي الحػػج  مخحمػة الستابعػػة: لتقيػػيؼ التقػػجـ الحاصػػل ندػػبة إلػى .4

 .(1)مؽ الفداد، مع تحجيج مؾاطؽ الخمل في االستخاتيجية
ونخت بأنو مع ضػخورة وجػؾد اسػتخاتيجية وطشيػة لسكافحػة الفدػاد كخارطػة طخيػق لسؾاجيػة جػخائؼ الفدػاد، 

 ،اىػة والذػفاؼية. وعمػػى عكػذ ذلػػػأف تتحمػى الجولػػة بالشد  الكػؽ وجػؾد مثػػل ىػحه االسػػتخاتيجية الؾطشيػة البػج معيػػ
يػجؿ عمػى وجػؾد الفدػاد وعػجـ الشداىػة فػي ىػحه الجولػة، ألف ىشػاؾ دواًل عػجة ال فإف عجـ وجؾد ىػحه االسػتخاتيجة 

مػػؽ عػػجـ وجػػؾد اسػػتخاتيجية وطشيػػة  ؼعمػػى الػػخغ ؛ىػػي عمػػى رأس قائسػػة الػػجوؿ الشدييػػة وتعتبػػخ خاليػػة مػػؽ الفدػػاد

                                                             

، مخجػػع راجػػع: الػػجليل التقشػػي ألتفاؾيػػة االمػػؼ الستحػػجة لسكافحػػة الفدػػاد، مكتػػب االمػػؼ الستحػػجة السعشػػي بالسخػػجرات والجخيسػػة (1)
 . 7سابق، ص 
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ف ىػػحه الػػجوؿ تتستػع بشغػػاـ تذػػخيعي فػإذلػػػ  عمػ . (،فخندػػا، سػػؾيج(1) دانسػارؾ ، مشػػجاشفلػجييا لسكافحػػة الفدػاد كػػػ )
 ،تعتسج عمى إجػخاءات وقائيػة شػاممة مػؽ الذػفاؼية والشداىػة والسدػاءلة وسػيادة القػانؾف  فعاؿ في ىحا الرجد. إذ 

الكثػخ فدػادًا ، بيشسا ىشاؾ دوؿ لجييا اسػتخاتيجية وطشيػة لسكافحػة الفدػاد ولكشيػا تتخبػع عمػى رأس قائسػة الػجوؿ  ا
ومشيا العخاؽ واليسؽ. لحا البج أف تتستع االستخاتيجية الؾطشية )لسكافحة الفداد( بقؾة الػشص وقػؾة التظبيػق. أث: 

 تتزسؽ خظة واضحة ودؾيقة وشاممة، وكحلػ تجعسيا أجيدة مخترة وفعالة عمى أرض الؾاقع.
 

 انفرع انثبوي

 انتداثير انمتعهقخ ثبنقطبع انعبو

لقظاع العػاـ فػي أيػة دولػة عمػى وجػؾد سياسػات وتػجابيخ وقائيػة واجخائيػة فعالػة. فػإف لػؼ تؾجػج تجؿ نداىة ا
جػخائؼ الفدػاد: ألف السخافػق العامػة نتذػار يبقى السشبع الخئيدي ال فإنو تجابيخ وقائية مؽ الفداد في القظاع العاـ

 .(2)تقؾـ بخجمة السؾاطشيؽ عامًة فيي مؽ أكثخ القظاعات عخضة لمفداد
فعػػػػاؿ الفدػػػػاد فػػػػي القظػػػػاع العػػػػاـ ، مثػػػػل الخشػػػػؾة أتجػػػػخيؼ لىشػػػػاؾ اجسػػػػاع بػػػػيؽ التذػػػػخيعات الؾطشيػػػػة  لػػػػحا

واالختالس واالخالؿ بؾاجبات الؾعيفة وغيخىا مؽ الجخائؼ، ولكؽ ىػحه التذػخيعات لػؼ تػشص عمػى تػجابيخ وقائيػة 
واالتفاؾيػات   2003 فدػاد لعػاـلسكافحػة ال نرت اتفاؾية االمؼ الستحجة الفخاغ  امؽ ىحه الجخائؼ، ولكؽ سجًا ليح

 .(3)عمى تجابيخ وقائية في ىحا القظاعالجولية واالقميسية االخخت الخاصة بسكافحة الفداد 

                                                             

(1)European commission. Finland- to the EU- corruption Report. Brussels. 3/2/2014, Annex 26.  

P2. And, European Commission. Denmark. To the EU Anti-corruption Report. Brussels 3.2. 

2014. Annex 4. P2. 

  UNDP, UNODCلقظػاع العػاـ فػي العػخاؽ، دراسػة مجعسػة باالدلػة، مػؽ مشذػخوات راجػع: الفدػاد وتحػجيات الشداىػة فػي ا (2)
 .10، ص 2012وىيئة الشداىة العخاؾية، 

( 10المةادة ) (. أما االتفالية العربية لمكافحةة الفسةاد فمةد  فة  فة 7، المادة )2003، اتفالية االمم المتحدة لمكافحة الفساد (3)

من االتفالية على مجموعة من التدابير الولائية لم ع الفساد ولكن لم يمسم هذه التدابير على لطاعا  أو مجاال  معي ة كمةا 

ع مطةا( تدبيراً ف  مجال الولايةة ومكافحةة الفسةاد، بع ةتا تتعلةك بال11فعل  االتفالية االممية بل ذكر  وبشكل مختفر )

 لمطاع الخاص وم تا ما يتعلك بالتعاون الدول  بين الدول والم ظما  الدولية.العام وبع تا تتعلك با

( من االتفالية تتكةون مةن 5أما االتفالية االفريمية لمكافحة الفساد فت  كذلن اعتمد  مجموعة من تدابير ولائية ف  المادة )

(  فةة  30وفةة  المةةادة ) 1996مريكيةةة ( تةدابير موععةةة علةةى جميةةع المجةاال  والمطاعةةا  وكةةذلن اتفاليةةة البلةدان اال8)
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 اوالً: انتداثير انمتعهقخ ثبنتىظيف

وفقػػًا لمسبػػادثء األساسػػية ؼ الػػجوؿ األطػػخاعمػػى أف تدػػعى  نرػػت اتفاؾيػػة االمػػؼ الستحػػجة لسكافحػػة الفدػػاد
خجميؽ السػػجنييؽ مػػؽ السػػؾعفيؽ العسػػؾمييؽ تلمػػشغؼ القانؾنيػػة، إلػػى اعتسػػاد وتخسػػي  وتػػجعيؼ نغػػؼ لتؾعيػػف السدػػ

يؽ، واسػػػتخجاميؼ واسػػػتيفائيؼ وتػػػخقيتيؼ وإحػػػالتيؼ عمػػػى التقاعػػػج، وفقػػػًا لسبػػػادتء الكفػػػاءة والذػػػفاؼية خبػػػغيػػػخ السشت
االنرػػػاؼ واألىميػػػة. وكػػػحلػ أف تذػػػسل ىػػػحه الػػػشغؼ إجػػػخاءات مشاسػػػبة والسعػػػاييخ السؾضػػػؾعية، مثػػػل: الجػػػجارة و 

الختيػار وتػػجريب األفػػخاد لتػػؾلي السشاصػػب العسؾميػػة، خاصػػة التػػي تعتبػػخ عخضػػة لمفدػػاد وضػػساف تشػػاوبيؼ عمػػى 
تمػ السشاصب عشج االنتقاء. كسا نرت عمى تقجيؼ أجؾر كاؼيػة ومشرػفة مػع مخاعػاة مدػتؾت الشسػؾ االقترػادث 

 .(1)في الجوؿ
كسػػا يػػتؼ مػػع ذلػػػ وضػػع بػػخامج تعميسيػػة وتجريبيػػة لتسكيػػشيؼ مػػؽ الؿيػػاـ بؾعػػائفيؼ بذػػكل سػػميؼ. ىػػحا إلػػى 

وكػػحلػ أشػػارت االتفاؾيػة إلػػى أف تقػػؾـ كػػل دولػػة ، يؽيجانػب ضػػخورة وضػػع إجػػخاءات الختيػار السػػؾعفيؽ العسػػؾم
لمسشاصػب العسؾميػة وانتخػاب  طخؼ في االتفاؾية باتخاذ تجابيخ تذخيعية وإدارية لؾضع معػاييخ تتعمػق بالتخشػيح

شاغمييا. وىحه السشاصب العسؾميػة أيػًا كانػت: مػؽ السجػالذ البمجيػة أوالسحميػة أو البخلسانيػة أو الخئاسػية أو مػؽ 
مشاصب خاصة لخؤساء الييئات الخاصة: يجػب أف تحػجد معػاييخ التخشػيح ليػا وذلػػ بقػانؾف واضػح: غالبػًا مػا 

سجػالذ والييئػات السحميػة، أو قػانؾف رئػيذ الجسيؾريػة، الصػة بانتخابػات يكؾف )قانؾف االنتخاب( أو قؾانيؽ خا
الحسػالت االنتخابيػة، والحمػة الساليػة لمسخشػحيؽ وآليػة  وكيؽيػة فتحػجد فػي ىػحه القػؾانيؽ أىميػة التخشػيح ؛أو غيخىا

 .(2)الترؾيت وفخز األصؾات، أو الجية التي تذخؼ عمى االنتخابات
 

                                                                                                                                                                                                   

( اجةرات كلتةا مختفةة بماسسةا  الدولةة والمرافةك العامةة لتا..أمةا اتفاليةة 12على مجموعة مةن اجةراتا  ولائيةة وهة  )

 فلم تتطرق إلى تدابير ولائية لم ع الفساد. 1999الما ون الج ائ  بشأن الفساد االوروب  

وعمػػى رغػػؼ مػػؽ ارتفػػاع  1995فػػي مػػشح الخواتػػب لسػػؾعفي الجولػػة جػػجيخة بالجراسػػة واالىتسػػاـ، ففػػي سػػشة  ف تجخبػػة سػػشغافؾرةإ (1)
دشغافؾرة، كانت رواتب القظاع العاـ عمى الجواـ متخمفػة عػؽ العػامميؽ فػي القظػاع الخػاص مػؽ نغػخائيؼ، ل ثقتراداالشسؾ ال

بشغػخائيؼ فػي القظػاع الخػاص لدػج الفجػؾة بػيؽ القظػاعيؽ، فقخر رئيذ الؾزراء الدشغافؾرث ربط رواتب مػؾعفي القظػاع العػاـ 
الػػى االوؿ، مػػػؽ  ، مػػؽ العػػػالؼ الثالػػث2000-1965قرػػة سػػشغافؾرة لػػي كػػؾاف يػػػؾ رئػػيذ وزراء سػػشغافؾرة االسػػػبق، راجػػع: 

 .220،ص مشذؾرات العبيكاف، الظبعة الثالثة
، 2010، فمدػػػظيؽ تفاؾيػػة االمػػؼ الستحػػػجة لسكافحػػة الفدػػادتقيػػػيؼ االلتػػداـ بالتػػجابيخ الؾقائيػػػة فػػي ا ،د. باسػػيخ العسػػؾرث راجػػع:  (2)

 .  40، ص 2010ة والسداءلة،أماف، فمدظيؽ، مشغسة الذفاؼية الجولية، واالئتالؼ مؽ أجل الشداى
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 زحااة وانممتاد االوتابثيخثبويبً: انشفبفيخ في تمىيم األ

أكػػجت االتفاؾيػػة السػػحكؾرة عمػػى اتخػػاذ تػػجابيخ تذػػخيعية وإداريػػة: لتعديػػد الذػػفاؼية، فػػي تسؾيػػل التخشػػيحات 
 .(1)وتسؾيل االحداب الدياسية

الخقابػة  مػؽ واألحػداب الدياسػية وال بػج (2)فالبج مؽ مخاجعػة األطػخ السشغسػة لتسؾيػل الحسػالت االنتخابيػة
أكثػػػخ شػػسؾلية، وذلػػػػ بسخاجعػػة قػػؾانيؽ األحػػػداب والجسعيػػات واالنتخابػػػات، أو أث قػػانؾف مػػػختبط  عمييػػا بسقاربػػة

بسدػالة التسؾيػل الدياسػػي، وىػحا يحتػػاج إلػى السذػػاورة مػع أطػػخاؼ وطشيػة ودوليػػة لزػساف مرػػجاؾية أحكػاـ تمػػػ 
 .(3)القؾانيؽ

ؾاطشيؽ بػػاالطالع عمػػى لػػؼ تػشص عمػػى حػػق السػ -وخاصػػة العخبيػة-ذلػػ ألف أغمبيػػة التذػخيعات الؾطشيػػة 
مؾازنػػات االحػػداب الدياسػػية، أو نذػػخىا فػػي وسػػائل االعػػالـ، أو كيؽيػػة رقابػػة مؤسدػػات الجولػػة عمييػػا. كسػػا أف 
أغمػػب القػػؾانيؽ الؾطشيػػة الشاعسػػة لتػػخخيص األحػػداب الدياسػػية فػػي البمػػجاف العخبيػػة نرػػت عمػػى تسؾيػػل األحػػداب 

عػػادة فػػي  الفدػػاد . ويحػػجث(4)تخابيػػة مػػؽ السػػاؿ العػػاـالدياسػػية، وخاصػػة برػػجد تسؾيػػل حسػػالت األحػػداب االن
حيػػث تقدػػؼ الػػجوؿ بػػيؽ جساعػػات السرػػالح السختمفػػة، ألف  ؛مبػػادثء الجيسقخاطيػػة  فييػػا الػػجوؿ التػػي لػػؼ تتخسػػ 

االنتقػػاؿ والتحػػؾؿ إلػػى الجيسقخاطيػػة يسكػػؽ أف يخمػػق اشػػكاؿ ججيػػجة مػػؽ الفدػػاد، كؾنػػو يديػػج السشافدػػة الدياسػػية، 
عخضػػة  ف يا تكػػؾ تنيػػا فػػي بػػجايأل ليػػا  تسؾيػػل األحػػداب الدياسػػية، وإيجػػاد الػػجعؼ الدياسػػيلويػػؤدث إلػػى الحاجػػة 

فػي تقاسػؼ السكتدػػبات فػي الجولػػة  ىامػػاً  دوراً يمعػب الشفػػؾذ االقترػادث كسػا أف  ،(5)مخغبػة فػي الفػػؾز باالنتخابػاتل

                                                             

 .مؽ اتفاؾية االمؼ الستحجة لسكافحة الفداد 3الفقخة  7السادة  (1)
يؽ يعتقػجوف أف تسؾيػل االحػداب الدياسػية يػ% مػؽ االوروب67إلى أف  2013أشار تقخيخ االتحاد االوروبي حؾؿ الفداد لعاـ  (2)

وجػؾد قػؾانيؽ  فشمشجا مؽ أكثخ الجوؿ االوروبية شفافة فػي تسؾيػل االحػداب و بخليدت شفافة وتحت أشخاؼ كاؼ، مع ىحا يعت
  Corruption Report 2013–Anti –The EU .ابيخفي ىحا السجاؿ، راجع: وتج

، 2014راجع: الفداد الدياسي في العالؼ العخبي، حالػة دراسػية، مػؽ إصػجارات االئػتالؼ مػؽ أجػل الشداىػة والسدػألة )أمػاف(  (3)
اخػػػػػػػخ زيػػػػػػػارة   palestaine.org-www.aman . والستػػػػػػػؾفخ عمػػػػػػػى السؾقػػػػػػػع االلكتخونػػػػػػػي الخسػػػػػػػسي ل ئػػػػػػػتالؼ:89ص 
19/11/2018   

، مشغسػػػة 2010-2009راجػػػع: واقػػػع الشداىػػػة والفدػػػاد فػػػي العػػػالؼ العخبػػػي، خالصػػػة دراسػػػات حػػػاالت ثسػػػاني بمػػػجاف عخبيػػػة  (4)
 . 33. بيخوت، ص2011بخلسانيؾف عخب ضج الفداد، الظبعة االولى، 

rruption, Politics and Development. The role of the world Bank. ) Heather Marquette, Co5(

London 2003. 41 p. p.60.  

http://www.aman-palestaine.org/
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عمػى تسؾيػل األحػداب الدياسػية،  فخيقػي لسشػع الفدػاد ومكافحتػوبعج االنتخابػات. لػحلػ نرػت اتفاؾيػة االتحػاد األ
 بأف تقؾـ كل دولة طخؼ في االتفاؾية بإقخار تجابيخ تذخيعية وغيخىا مؽ االجخاءات بػية:

تجػػػخيؼ اسػػػتخجاـ األمػػػؾاؿ السكتدػػػبة عػػػؽ طخيػػػق السسارسػػػات غيػػػخ السذػػػخوعة والفاسػػػجة لتسؾيػػػل االحػػػداب  . أ
 الدياسية.

ىػحه السػادة أكثػخ وضػؾحًا وتفرػياًل مػؽ اتفاؾيػة  تمج مبجأ الذفاؼية في تسؾيل األحػداب الدياسػية. جػاءد . ب
(: بعج أف اكتفت االتفاؾية األمسية عمى تعديد الذػفاؼية فػي تسؾيػل 2003)االمؼ الستحجة لسكافحة الفداد
داب الدياسػػػية، حيثسػػػا انظبػػػق الحػػػاؿ، ولػػػؼ تػػػشص عمػػػى تحػػػخيؼ اسػػػتخجاـ التخشػػػيحات وفػػػي تسؾيػػػل األحػػػ

فخيقػي اتفاؾيػة االتحػاد األاألمؾاؿ غيخ السذخوعة أو الفاسػجة لتسؾيػل األحػداب الدياسػيو كسػا نرػت عميػو 
سؾيػل االحػداب والػػشص عميػو بيػػحا الؾضػؾح لػػجليل ، واف دمػج مبػػجأ الذػفاؼية فػػي ت لسشػع الفدػاد ومكافحتػػو

 .(1)حج مشيالمساعيًة  ؛عمى أىسية ىحه السدألة لجت االتحاد االفخيقي، وخظؾرتيا
وألف تسؾيػػل الحسػػالت االنتخابيػػة وتسؾيػػل االحػػداب الدياسػػية يذػػكل مشفػػحًا لمفدػػاد إف لػػؼ يكػػؽ شػػفافًا، لػػحا 

سػػػتخجاـ طػػػخؽ متقجمػػػة وذات مرػػػجاؾية لتشغػػػيؼ البخلسػػػاف، يجػػػب أف تتخػػػح تػػػجابيخ تذػػػخيعية وإجخائيػػػة عاجمػػػة ال
ولتشغػػػػيؼ الدياسػػػػة والدياسػػػػييؽ وتسػػػػؾيميؼ، وتدػػػػجيل مػػػػؾاردىؼ عمشػػػػًا ونذػػػػخىا وإخزػػػػاعيا لمسحاسػػػػبة والسخاؾبػػػػة 

 .(2)الرارمة

 code of conduct ثبنثبً: مدووبد قىاعد سهىك انمىظفيه

وىػػؼ األمشػػاء عمػػى الؾعيفػػة العامػػة أو السػػاؿ  يعتبػػخ السؾعفػػؾف العسؾميػػؾف العسػػؾد الفقػػخث لمقظػػاع العػػاـ،
خؼ فػػػي واجبػػػاتيؼ الؾعيؽيػػػة. إف ىػػػحا ومَذػػػ  صػػػحيح   العػػػاـ، فالبػػػج أف يتستعػػػؾا بالشداىػػػة وحدػػػؽ الدػػػمؾؾ، وألداء  

يتؾجػػب مخاعاتيػػا لكػػي تدػػيل ميسػػة كذػػف  ،يتظمػػب وجػػؾد قؾاعػػج سػػمؾؾ ومعػػاييخ واضػػحة فػػي العسػػل الػػؾعيفي
 .(3)السخالفات أو االبالغ عشيا

                                                             

حسػالت االنتخابيػة االتفاؾيػة العخبيػة لسكافحػة الفدػاد وال االتفاؾيػة اللؼ تػشص عمػى الذػفاؼية فػي تسؾيػل االحػداب الدياسػية أو  (1)
 االوروبية )اتفاؾية القانؾف الجشائي بذأف الفداد(

االنسػػائي، ومخكػػد التشسيػػة فػػي مشغسػػة  االمػػؼ الستحػػجةراجػػع: الفدػػاد ومبػػادرات تحدػػيؽ الشداىػػة فػػي البمػػجاف الشاميػػة، بخنػػامج  (2)
 . 191، ص 1997، التعاوف االقترادث والتشسية

مكتب األمم المتحةدة المع ة  بالمخةدرا  والجريمةة،  –لمكافحة الفساد  : الدليل التشريع  لت فيذ اتفالية األمم المتحدةراجػع:  (3)

 .32، ص 2002شعبة شاون المعاهدا ، م شورا  األمم المتحدة،  يويورن 
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، فقػج نرػت اتفاؾيػة (1)ألف وجؾد مجونات قؾاعػج سػمؾؾ السػؾعفيؽ يعتبػخ مػؽ التػجابيخ الؾاؾيػة مػؽ الفدػادو 
عمػى ضػخورة إيجػاد معػاييخ سػمؾكية مػؽ أجػل االداء الرػحيح والدػميؼ لمؾعػائف  األمؼ الستحجة لسكافحػة الفدػاد
الشداىػػة وإشػػاعة االمانػػػة والسدػػؤولية بػػيؽ مؾعفييػػا العسػػؾمييؽ. وقػػج حثػػت االتفاؾيػػػة العامػػة، وكػػل ذلػػػ لتعديػػد 

خاصػػة السجونػة الجوليػػة لقؾاعػج سػػمؾؾ  ،الػجوؿ األطػػخاؼ أف تأخػح بالسبػػادرات الجوليػة واالقميسيػػة فػي ىػػحا السجػاؿ
الفؾف تمػػ القؾاعػج . ويجػب أف تتخػح تػجابيخ تأديبيػة ضػج السػؾعفيؽ العسػؾمييؽ الػحيؽ يخػ(2)السػؾعفيؽ العسػؾمييؽ
 .(3)والسعاييخ السؾضؾعة

ومػؽ أجػل نجػاح ىػػحه السػجونات والتػداـ السػػؾعفيؽ بيػا فالبػج أف تشذػخ وترػػل لجسيػع السػؾعفيؽ  مقخونػػة 
مػع الخصػج والتقيػيؼ الػجائؼ ليػا، ومعاؾبػة السخػالفيؽ، والتحػجيث الػجورث والسدػتسخ لتمػػ السػجونات إذ ال يبقػى ليػا 

يػػا عمػػى السػػؾعفيؽ السخػػالفيؽ مػػؽ جيػػة  االدارة، )كسػػا ىػػؾ الحػػاؿ فػػي العجيػػج مػػؽ أىسيػػة فػػي حالػػة عػػجـ تظبيق
 . (4)الجوؿ التي تأخح بيحه السجونات(

ولكػػػؽ بسؾجػػػب  السجونػػػة الجوليػػػة لقؾاعػػػج سػػػمؾؾ .  (5)لػػيذ ىشػػػاؾ صػػػيغة مؾحػػػجة لسػػػجونات قؾاعػػػج الدػػمؾؾ
سبػادثء العامػة لمؾعيفػة العسؾميػة حيػث السؾعفيؽ العسؾمييؽ  التابعػة ل مػؼ الستحػجة: تتزػسؽ ىػحه السػجونات ال

                                                             

يؽ، تؾجػػج ىشػػاؾ مػػجونات خاصػػة ومحػػجدة لفئػػات معيشػػة مثػػل )اعزػػاء يمػػع وجػػؾد مػػجونات قؾاعػػج الدػػمؾؾ لمسػػؾعفيؽ العسػػؾم (1)
يؽ، يالدػػجؾف، مؾعفػؾا الزػػخائب، كبػار الزػػبا  العدػػكخ  امؾعفػؾ  ،ظة القزػػائية، أعزػاء الشيابػػة العامػة، رجػػاؿ الذػػخطةالدػم

عذػخة امػاـ لجشػة مشػع الجخيسػة  ةالدياسيؾف، راجع: لسديج مؽ السعمؾمات تقخيخ االميؽ العاـ لالمؼ الستحجة فػي الػجورة الحاديػ
، السجمػػذ 2002نيدػػاف  25-16ؽ، فييشػا، يوليػػة لقؾاعػج سػػمؾؾ السػؾعفيؽ العسػػؾميوالعجالػة الجشائيػػة، حػؾؿ تشفيػػح السجونػة الج
 االقترادث واالجتساعي لالمؼ الستحجة. 

 12السؤرخ  51/59السجونة الجولية لقؾاعج سمؾؾ السؾعفيؽ العسؾميؽ الؾاردة في مخفق قخار الجسعية العامة لالمؼ الستحجة  (2)
قع االلكتخوني الخسسي لسشغسة االمؼ الستحجة السؾ   . الستاح عمى1996كانؾف األوؿ 

http://www.un.org./arabic/documents/instruments/docs_subj_ar.asp?subj=20 
الػػجوؿ    ( وكػػحلػ نرػػت االتفاؾيػػة العخبيػػة لسكافحػػة الفدػػاد عمػػى أف تظبػػق8السػػادة ) اتفاؾيػػة االمػػؼ الستحػػجة لسكافحػػة الفدػػاد (3)

ة والقانؾنية مجونات ومعػاييخ سػمؾكية مػؽ أجػل االداء الرػحيح والسذػخؼ والدػميؼ لمؾعػائف ياالطخاؼ ضسؽ نغسيا السؤسد
(. أمػػا االتفاؾيػػة االفخيؿيػػة 5تفاؾيػػة االمسيػػة راجػػع: السػػادة العاشػػخة الفقػػخة)العامػػة، ولػػؼ تػػأتي بججيػػج فػػي ىػػحه السدػػألة عػػؽ اال

 واالتفاؾية االوروبية لسكافحة الفداد لؼ تشرا عمى مجونات قؾاعج الدمؾؾ الؾعيفي ضسؽ االتفاؾية. 
(4  ( J. Edgardo campos, sanjay Pradhan, The many Faces of corruption, tracking vulnerabilities 

at the sector level. The world Bank, washinghton. D.C. 2007. P-376.  
غالبيػػة الػػجوؿ لػػجييا مػػجونات قؾاعػػج الدػػمؾؾ، وبسدػػسيات مختمفػػة، ففػػي الؾاليػػات الستحػػجة االمخيكيػػة سػػسيت معػػاييخ الدػػمؾؾ  (5)

. وفػي لبشػاف 2011الستحػجة االمخيكيػة، االخالقي لسؾعفي الدمظة التشفيحيػة، أصػجرتيا مكتػب اخالؾيػات الحكؾمػة بالؾاليػات 

http://www.un.org./arabic/documents/instruments/docs_subj_ar.asp?subj=20
http://www.un.org./arabic/documents/instruments/docs_subj_ar.asp?subj=20


13 

 

تشص عمى تعخيف الؾعيفة العامة وواجبات السؾعف العاـ فػي أداء وعػائفيؼ. ومػؽ ثػؼ تتشػاوؿ مػا يحغػخ عمػى 
السؾعػػػف العػػػاـ الؿيػػػاـ بػػػو أو االمتشػػػاع عشػػػو أثشػػػاء مسارسػػػة وعيفتػػػو: مػػػؽ تزػػػارب السرػػػالح وفقػػػجاف األىميػػػة، 

وغيخىػػا مػػؽ السجػػاالت قػػج يكػػؾف ليػػا تػػأثيخ عمػػى   اعػػجـ قبػػؾؿ اليػػجايوضػػخورة االفرػػاح عػػؽ أحؾالػػو الساليػػة، و 
السػػػؾعفيؽ  لجيػػػة مسارسػػػاتيؼ لسيػػػػاميؼ والحفػػػاا عمػػػى السعمؾمػػػػات الدػػػخية لمؾعيفػػػة حتػػػػى بعػػػج تػػػخؾ الخجمػػػػة، 

 .(1)أداء مياميؼ وواجباتيؼ لمحفاا عمى ثقة الجسيؾر بالؾعيفة العامة أثشاءواالبتعاد عؽ الشذا  الدياسي 
تعخضػًا لمفدػػاد فػي القظػػاع  التػي اكثػخ السجػػاالت  مػػؽ السذػتخيات العامػة ي ىػػحا السجػاؿ  تعتبػػخواخيػخا فػ

بدبب  كؾنيا تتعامل مباشخة مع الساؿ العػاـ، فكمسػا كانػت نغػؼ السذػتخيات العامػة شػفافة وواضػحة كمسػا ، العاـ
عمػى أف تقػؾـ الػجوؿ  ة الفدػادكاف ىحا السخفق بعيجًا عؽ جؾ الفدػاد ، لػحا نرػت اتفاؾيػة األمػؼ الستحػجة لسكافحػ

سعػػػػاييخ الاالطػػػخاؼ بػػػػالخظؾات الالزمػػػة إلنذػػػػاء نغػػػػؼ اشػػػتخاء مشاسػػػػبة،  تقػػػؾـ عمػػػػى الذػػػػفاؼية والتشػػػافذ وعمػػػػى 
ة . حيػػث تخكػػػد ىػػػحه السػػادة عمػػػى شػػقيؽ رئيدػػػييؽ ىسػػا: السذػػػتخيات العسؾميػػػ(2)السؾضػػؾعية فػػػي اتخػػاذ القػػػخارات

وإدارة األمػػػػؾاؿ العامػػػػة. ففػػػػي الفقػػػػخة األولػػػػى تخكػػػػد عمػػػػى عسميػػػػات  إجخائيػػػػة مشاسػػػػبة وشػػػػفافة  تتعمػػػػق باالشػػػػتخاء 
الػػجوؿ االطػػخاؼ مظالبػػة بإنذػػاء نغػػاـ اشػتخاء يقػػؾـ عمػػى الذػػفاؼية والتشػػافذ وعمػػى معػػاييخ  أف العسػؾمي، حيػػث 

                                                                                                                                                                                                   

. وفػػي العػػخاؽ تدػػػسى قؾاعػػج الدػػمؾؾ الخاصػػة بسػػؾعفي الجولػػػة 2001سػػسيت )شػػخعة سػػمؾكية السؾعػػف فػػػي القظػػاع العػػاـ 
. وفػي االردف تدػػسى )مجونػة قؾاعػػج الدػػمؾؾ الػؾعيفي واخالؾيػػات الؾعيؽيػػة 2005والقظػاع العػػاـ ومشتدػبي القظػػاع السخػػتمط 

رػػػخ سػػػسي )مجونػػػة الدػػػمؾؾ الػػػؾعيفي لمعػػػامميؽ بالجيػػػاز االدارث لمجولػػػة بجسيؾريػػػة مرػػػخ العخبيػػػة . وفػػػي م2013العامػػػة 
مجونة الدمؾؾ االخالقي لمؾاليات الستحجة االمخيكية مؽ أشػسل وأوضػح مػجونات قؾاعػج الدػمؾؾ الؾعيؽيػة  أفً  . و ارت 2014

لسشػػػافع شخرػػػػية وذكػػػخت جسيػػػع أنػػػػؾاع النيػػػا ذكػػػخت بالتفرػػػػيل جسيػػػع مجػػػاالت الؾعيفػػػػة العامػػػة التػػػي يسكػػػػؽ أف يدػػػتغل 
 السحغؾرات ونرت عمى أجخاءات محجدة ومفرمة في ىحا السجاؿ. 

 .  السخجع الدابق راجع: السجونة الجولية لقؾاعج سمؾؾ السؾعفيؽ العسؾميؽ، االمؼ الستحجة، (1)
، أمػا االتفاؾيػة العخبيػة لسكافحػة الفدػاد فقػج نرػت عمػى أنذػاء 2003 ( مػؽ اتفاؾيػة االمػؼ الستحػجة لسكافحػة الفدػاد9السادة ) (2)

( الفقػخة 10نغؼ لمسذتخيات العامة وبذكل مخترخ ولؼ تجخل في التفاصيل كسػا فعمػت االتفاؾيػة االمسيػة، وذلػػ فػي السػادة )
ـ عمػػى الذػػفاؼية والتشػػافذ وعمػػى ( حيػػث نرػػت عمػػى  أف تدػػعى كػػل دولػػة طػػخؼ بػػالخظؾات الالزمػػة النذػػاء نغػػؼ تقػػؾ 7)

مشػع الفدػاد. أمػا االتفاؾيػة االفخيؿيػة فقػج نرػت  ايةمعاييخ مؾضؾعية ؼيسا يتعمق بالسذتخيات العسؾمية والسشاقرات وذلػ لغ
( وبذػػػكل عػػػاـ مجسؾعػػػة اجػػػخاءات تذػػػخيعية النذػػػاء وحفػػػب وتعديػػػد أنغسػػػة لمسحاسػػػبة والسخاجعػػػة 4( الفقػػػخة )5فػػػي السػػػادة )
اخميػػة وخاصػػػة االيػػخادات العامػػػة وايرػػاالت الزػػخائب والخسػػػـؾ الجسخكيػػة والسرػػػخوفات واالجػػخاءات الستعمقػػػة والستابعػػة الج

 باستخجاـ وشخاء وإدارة الدمع والخجمات العامة . 
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نذػػػاء وتظبيػػػق ىػػػحا إلجػػػب مخاعاتيػػػا ي (1)خارات. وقػػػج حػػػجدت ىػػػحه الفقػػػخة خسدػػػة أمػػػؾرقػػػمؾضػػؾعية فػػػي اتخػػػاذ ال
الشغاـ، وىي تتعمق بشذػخ السعمؾمػات الستعمقػة بػاجخاءات وعقػؾد االشػتخاء، عػالوة عمػى نذػخ شػخو  السذػاركة، 

يمحػػػق ذلػػػػ نغػػػاـ فعػػػاؿ لمسخاجعػػػة مػػػع  (2)والسعػػػاييخ السؾضػػػؾعية التخػػػاذ القػػػخارات الستعمقػػػة بالسذػػػتخيات العامػػػة
. فيػحه األمػؾر تسثػل الحػج األدنػى الػحث تقتزػيو (3)لسدػؤوليؽ عػؽ السذػتخياتتشغيؼ األمػؾر الستعمقػة بالعػامميؽ ا

 .(4)االتفاؾية
أمػػا الفقػػخة الثانيػػة لمسػػادة السػػػحكؾرة، فإنيػػا تمػػـد الػػجوؿ األطػػخاؼ فػػػي اإلتفاؾيػػة باتخػػاذ تػػجابيخ مشاسػػبة فػػػي 

اسػػية لمشغػػاـ القػػانؾني لتمػػػ سؼية والسدػػاءلة وفقػػًا لمسبػػادثء األمجػػاؿ إدارة االمػػؾاؿ العامػػة، وذلػػػ لتعديػػد الذػػفا
 .(5)الجوؿ

تؾجييػػات فػػػي مجػػاؿ السذػػػتخيات العسؾميػػة، ومشيػػػا  وضػػػعتكػػحلػ ىشالػػػ ىيئػػػات دوليػػة واقميسيػػػة اخػػخت 
: التػػػي نذػػخت القػػػانؾف الشسػػؾذجي الشػػػتخاء الدػػػمع (1)(uncitralالػػػجولي )لجشػػة االمػػػؼ الستحػػجة لمقػػػانؾف التجػػارث 

                                                             

 االمؼ الستحجة لسكافحة الفداد. اتفاؾيةىػ(. مؽ -د-ج-ب-( )أ1( الفقخة )9السادة )(1)
، يعج ىحا القػانؾف ىػؾ القػانؾف السػشغؼ لعسميػة السذػتخيات 1998لدشة  89سدايجات رقؼ يؾجج في مرخ قانؾف السشاقرات وال (2)

الحكؾميػػة فػػي كافػػة االجػػخاءات واالمػػؾر السختبظػػة بالسذػػتخيات والسبيعػػات الحكؾميػػة، وقػػج أكػػج ىػػحا القػػانؾف عمػػى السبػػادثء 
ؽ االسػتثشاءات التػػي افخغػػت القػػانؾف مػػؽ العالنيػة وتكػػافؤ الفػػخص والسدػػاواة وحخيػة السشافدػػة كسبػػجأ عػػاـ، مػع وضػػع عجيػػج مػػ

مزسؾنو. راجع: الذفاؼية في السذتخيات والسذخوعات الحكؾمية لزػساف السشافدػة الستكافئػة ل عسػاؿ الرػغيخة والستؾسػظة، 
( القػػاىخة cipeسمدػػمة اوراؽ سياسػػات تعديػػد الذػػفاؼية ومكافحػػة الفدػػاد، مػػؽ مشذػػؾرات مخكػػد السذػػخوعات الجوليػػة الخاصػػة)

 .22، ص2010
ي فػي يعتبخ التجخبة الساليدية مؽ التجارب الشاجحة في السذػتخيات العامػة، حيػث يػؾفخ نغػاـ السذػتخيات االلكتخونيػة الحكػؾم (3)

لسبادثء التؾجيييو الخاصة بتدجيل السؾرديؽ وتقػجيؼ السشاقرػات، كسػا تشذػخ بؾابػة الحكؾمػة او  ،ماليديا وصالت االستسارات
بالسشاقرػػات مػػع تػػؾاري  البجايػػة والشيايػػة ويػػتؼ فخزىػػا تحػػت أسػػساء الػػؾزارات والؾكػػاالت، وىشػػاؾ  االلكتخونيػػة الساليديػػة الئحػػة

سمدمة مؽ لجػاف السشاقرػات تتػؾلى فػتح وتقيػيؼ الجؾانػب الفشيػة والساليػة لمعظػاءات بػجوف معخفػة أسػساء أصػحاب العظػاءات 
اسػتثشائية عسميػة االختيػار الشيػائي. راجػع: نسػػاذج ويتػؾلي مجمػذ السشاقرػات أو وزارة الساليػة أو مجمػذ الػؾزراء فػي حػاالت 

ناحجػػػػػػة مػػػػػػؽ تجػػػػػػارب مكافحػػػػػػة الفدػػػػػػاد فػػػػػػي العػػػػػػالؼ اعػػػػػػجاد وحػػػػػػجة الجراسػػػػػػات واالبحػػػػػػاث مشتػػػػػػجت الذػػػػػػفاؼية الدػػػػػػعؾدية. 
www.transporencyforum.net، 10ص  . 
خبػة رائػجة فػي السذػتخيات العسؾميػة حيػث تؾجػج بؾابػة السذػتخيات الحكؾميػة التػي تقػجـ كحلػ تؾجج في جسيؾرية مرػخ العخبيػة تج

خػػػجمات الكتخونيػػػة فػػػي مجػػػاؿ السشاقرػػػات والسدايػػػجات الحكؾميػػػة فػػػي جسيػػػع السجػػػاالت لتقػػػجيؼ العػػػخوض الكتخونيػػػًا، راجػػػع:  
 www.ad.gov.eg/etenders.gov.egالسؾقع االلكتخوني الخسسي لمبؾابة. 

 .30، ص تفاؾية االمؼ الستحجة لسكافحة الفدادلتشفيح اجليل التذخيعي راجع: ال (4)
 تفاؾيةال(. أ، ب، ج، د، ىػ. مؽ ا2( الفقخة )9السادة )(5)

http://www.transporencyforum.net/
http://www.transporencyforum.net/
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. وكػحلػ قػاـ البشػػ الػجولي بشذػخ مبػػادثء (2)التفدػيخث السرػػاحب لػوواإلنذػاءات والخػجمات ومعػو دليػل االنفػاذ 
 .(3)تؾجييية بذأف االشتخاء وما يتعمق بو

( واالتحػػػػػاد APECىػػػػحا عػػػػػجا مػػػػػا جػػػػػاء عػػػػػؽ  رابظػػػػػة التعػػػػػاوف االقترػػػػػادث آلسػػػػػيا والسحػػػػػيط اليػػػػػادث )
ي قظاعػػات بخرػػؾص العقػػؾد السسشؾحػػة فػػ 2004االوروبػػي: حيػػث اعتسػػجا تػػؾجيييؽ بذػػأف االشػػتخاء فػػي سػػشة 

السخافق العامة، والعقؾد السسشؾحػة مػؽ جانػب الدػمظات العامػة. يزػاؼ إلػى ذلػػ مذػخوع اتفػاؽ مشظقػة التجػارة 
(. ومشغسػػػة الػػػجوؿ االمخيكيػػػة NAFTA( واتفػػػاؽ امخيكػػػا الذػػػسالية لمتجػػارة الحػػػخة)FTAAالحػػخة ل مػػػخيكييتيؽ )

(OAS( واتفػػػاؽ مشغسػػػػة التجػػػػارة الجوليػػػػة )WTOالستعمػػػػق باالشػػػػتخا )( ء الحكػػػػؾميCPA) (4) وقػػػػج اصػػػػجرت .
 (.2007دليل شفاؼية السالية العامة ) International Monetary Fund(IMF)صشجوؽ الشقج الجولي: 

 حيث ركد ىحا الجليل عمى أربعة أمؾر رئيدة وىي:
وضػػػؾح األدوار والسدػػػػؤوليات: أث يشبغػػػي أف تكػػػػؾف أدوار الدياسػػػػات واإلدارة داخػػػل القظػػػػاع العػػػػاـ  .1

 معمشة لمجسيع.واضحة و 
عالنيػػػة عسميػػػات السؾازنػػػة: أث اف تتقيػػػج عسميػػػة إعػػػجاد السؾازنػػػة بجػػػجوؿ زمشػػػي ثابػػػت، وأف تدتخشػػػج  .2

 دياسة السالية العامة. الباألىجاؼ السحجدة في مجاؿ االقتراد الكمي و 
نذػػػظة االإتاحػػػة السعمؾمػػػات لالطػػػالع العػػػاـ: حيػػػث يشبغػػػي تدويػػػج الجسيػػػؾر بسعمؾمػػػات شػػػاممة عػػػؽ  .3

 عامة الدابقة والسقبمة، وعؽ أىؼ السخاطخ ؼيسا يترل بالسالية العامة.السالية ال
ضػسانات مؾضػؾعية: أث يجػب أف تدػتؾفي بيانػات الساليػة العامػة معػاييخ جػؾدة البيانػات الستعػػارؼ  .4

 .(5)عمييا، عبخ اخزاعيا إلى الخقابة الجاخمية والفحص الخارجي
الفعاليػػػة فػػي إدارة الساليػػة العامػػػة والسدػػاءلة عشيػػػا، وىػػحه الذػػفاؼية فػػػي الساليػػة العامػػة ضػػػخورية لتحقيػػق 

وعمػػػى ذلػػػػ فيػػػي تتػػػيح لمحكؾمػػػات تكػػػؾيؽ صػػػؾرة دؾيقػػػة عػػػؽ مؾقعيػػػا ومخكدىػػػا السػػػالي وآفاقػػػو الستؾقعػػػة. وعػػػؽ 
التكاليف والسدايا طؾيمة األجل ألث تغيخات في الدياسات السظبقة، وكػحلػ السخػاطخ السحتسمػة. وىػحه الذػفاؼية 
                                                                                                                                                                                                   

  www.uncitral.orgراجع:  السؾقع االلكتخوني الخسسي لمجشة )االونديتخاؿ(  (1)
 .2006عاـ ل ( مع التعجيالت 1985ي )القانؾف االونديتخاؿ الشسؾذجي لمتحكؼ التجارث الجول (2)
 http://go.worldbank.org/9p6ws4p5E1راجع:  (3)
 . 30ص المرجع السابك،الفساد، الدليل التم   التفالية االمم المتحدة لمكافحة راجع:  (4)
، ميثػػاؽ السسارسػػات الدػػمسية فػػي مجػػاؿ الذػػفاؼية الساليػػة العامػػة، وقػػج تػػؼ 1998اسػػتحجث صػػشجوؽ الشقػػج الػػجولي فػػي سػػشة  (5)

. ونذػخ عمػى 2007وأخيػخًا فػي  2001و  1999ثؼ  1998إصجار الظبعة االولى مؽ دليل شفاؼية السالية العامة في سشة 
 . 10، ص www.IMF.orgلرشجوؽ الشقج الجولي عمى شبكة االنتخنيت:  السؾقع االلكتخوني

http://www.uncitral.org/
http://go.worldbank.org/9p6ws
http://www.imf.org/
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ؼ األخػػخت مػػؽ  يسمكػػؾف صػػفة الدػػمظة التذػػخيعية ومشغسػػات السجتسػػع السػػجني والسػػؾاطشيؽ تتػػيح أيزػػًا ل طػػخا
 .  (1)واألسؾاؽ: السعمؾمات الالزمة لسداءلة الحكؾمة ومؤسداتيا

 

 انفرع انثبنث

 انتداثير انىقبئيخ انمتعهقخ ثبنقطبع انابص وانمجتمع انمدوي

ات فػػػي الجولػػػة أو القظػػػاع العػػػاـ فقػػػط، ألف إف عسميػػػة الؾقايػػػة مػػػؽ الفدػػػاد ليدػػػت شػػػأنًا خاصػػػًا بالسؤسدػػػ
الفداد ليذ عاىخة حكؾمية فقط، بل إنو عاىخة عامة تتؾاجج في جسيػع قظاعػات الجولػة والسجتسػع السػجني. لػحا 
فالبج أف تؾاجو ىحه الغاىخة عمى جسيع السدتؾيات الجوليػة واإلقميسيػة والؾطشيػة، وعمػى صػعيج جسيػع قظاعػات 

 الفخع سشتظخؽ إلى التجابيخ الؾقائية في القظاع الخاص والسجتسع السجني: وشخائح السجتسع، ففي ىحا 
 أواًل: القظاع الخاص -
 ثانيًا: السجتسع السجني. -

 أوالً: انتداثير انىقبئيخ في انقطبع انابص
الفداد عاىخة عالسية، مع انتذار العؾلسػة والذػخكات العالسيػة العػابخة لمقػارات، وخرؾصػًا  اصبحبعج أف 

واالتجػػار بالبذػػخ، باتػػت ىشػػاؾ  راتار الجػػخائؼ الجوليػػة مثػػل: تبػػيض االمػػؾاؿ واالتجػػار بالدػػالح والسخػػجبعػج انتذػػ
لػحا تحخكػت مؤسدػات ومشغسػات دوليػة وإقميسيػة  ؛جيػة ىػحه الغػاىخةاحاجة إلى تعاوف دولػي وإطػار قػانؾني لسؾ 

والبشػػػ الػػجولي ومشغسػػة الػػجوؿ  السيػػاـ وفػػي مقجمػػة ىػػحه السشغسػػات الجوليػػة: مشغسػػة األمػػؼ الستحػػجة المؿيػػاـ بيػػح
. لكػؽ تػأتي اتفاؾيػة االمػؼ الستحػجة (2)األمخيكية، ومشغسة الذفاؼية الجولية، ومشغسة التعاوف االقترادث والتشسية

نرػت عمػى عػجة تػجابيخ وقائيػة  التػي ية واالقميسية وىػيفي صجارة السعاىجات واالتفاؾيات الجول لسكافحة الفداد
 في مجاؿ القظاع الخاص.

                                                             

 .  2015الذؤوف السالية العامة، واششظؽ،  ةراجع، شفاؼية السالية العامة: السيثاؽ والتؿيؼ، صشجوؽ الشقج الجولي، إدار  (1)
دػتجامة وتخشػيج الحكػؼ فػي االقظػار العخبيػة لسكافحػة الفدػاد. مجسؾعػة مػؽ راجع، دور القظاع الخاص فػي مدػار التشسيػة الس (2)

. السخكػد العخبػي ل بحػاث ودراسػة الدياسػات، لبشػاف، 2011البحؾث والسشاقذات في الشجوة التي اقامتيا السشغسػة فػي ايمػؾؿ 
 .  269، ص 2013الظبعة االولى، بيخوت، 
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فػػي االتفاؾيػػة أف تأخػػح بيػػا الػػجوؿ األطػػخاؼ  حيػػث نرػػت االتفاؾيػػة السذػػار إلييػػا عمػػى عػػجة تػػجابيخ: عمػػى
لسشػػع وقػػؾع القظػػاع الخػػاص فػػي الفدػػاد،األمخ الػػحث يػػؤوؿ إلػػى تعديػػد معػػاييخ السحاسػػبة ومخاجعػػة الحدػػابات،  

 عجـ االمتثاؿ ليحه التجابيخ: عشجذلػ بأف تفخض عقؾبات مجنية أو إدارية أو جشائية مشاسبة و 
 التعاوف بيؽ االجيدة الخاصة بسكافحة الفداد والقظاع الخاص. .1
 دمؾؾ(.الوضع معاييخ الشداىة داخل القظاع الخاص، )خاصة مجونات قؾاعج  .2
لػػ عبػخ االلسػاـ الكامػل بيؾيػة الذخرػيات ويكػؾف ذ ؛تعديد الذفاؼية داخل كيانات القظػاع الخػاص .3

 االعتبارية أو الظبيعية السعشية بأنذاء وإدارة الذخكات. 
مشع تزارب السرالح: يعتبخ ىحا التجبيخ مؽ التػجابيخ السيسػة والفعالػة لسشػع الفدػاد، ويكػؾف بفػخض  .4

ع الخػاص، يؽ حيػاؿ أنذػظة ميشيػة محػجدة فػي القظػاسارسة السػؾعفيؽ العسػؾمييؽ الدػابققيؾد عمى م
وخاصة بعج اسػتقالتيؼ أوتقاعػجىؼ، أو بػاألخص عشػجما يكػؾف لمسؾعػف صػمة مباشػخة بتمػػ االنذػظة 

 .(1))أو السيشة( بأية طخيقة كانت
ضػػػؾابط مخاجعػػػػة الحدػػػابات داخميػػػػًا: وذلػػػػ لزػػػػساف أف تكػػػؾف حدػػػػابات مشذػػػأت القظػػػػاع الخػػػػاص  .5

 خاضعة لمسخاجعة الجاخمية عبخ سمظة السالءمة.
الدػػجالت: لسشػع إنذػاء حدػػابات خػارج الػجفاتخ أو تدػػجيل نفقػات وىسيػة أو اسػػتخجاـ مدػػ الػجفاتخ و  .6

 .(2)مدتشجات زائفة، وغيخىا
 حغخ خرؼ الخشاوت والعسؾالت مؽ الؾعاء الزخيبي. .7

نرػت االتفاؾيػػة االمسيػػة عمػػى أنػػو ال يدػػسح لمػػجوؿ االطػخاؼ فػػي االتفاؾيػػة بقظػػع الشفقػػات التػػي تسثػػل     
، ألف الخشػػػاوث ىػػػي مػػػؽ أركػػػاف األفعػػػاؿ السجخمػػػة )وفقػػػًا لمسػػػادتيؽ (3)بيرشػػػاوت مػػػؽ الؾعػػػاء الزػػػخي

الستكبػػجة فػػي تعديػػد  سػػائخ الشفقػػات -عشػػج االقتزػػاء-مػػؽ ىػػحه االتفاؾيػػة(، وكػػحلػ  (4) (16( و)15)
 (.جالدمؾؾ الفاس

                                                             

عمػى اتخػاذ تػجابيخ لسشػع تزػارب السرػالح ضػسؽ التػجابيخ الؾقائيػة فػي السػادة  لحلػ نرػت االتفاؾيػة العخبيػة لسكافحػة الفدػاد (1)
(. أما االتفاؾية االفخيؿية فمؼ تشص عمى مشع تزارب السرالح في تػجابيخىا الؾقائيػة، أمػا االتفاؾيػة االمخيكيػة 4( الفقخة )10)

 . مشيا (1( الفقخة )3التجابيخ في السادة) هفقج نرت عمى ىح
 .  2003، ( مؽ اتفاؾية االمؼ الستحجة لسكافحة الفداد12السادة ) (2)
( مػػؽ االتفاؾيػػة تجػػـخ رشػػؾة السػػؾعفيؽ 16ؽ الػػؾطشييؽ، والسػػادة )ي( مػػؽ االتفاؾيػػة تجػػـخ رشػػؾة السػػؾعفيؽ العسػػؾمي15السػػادة ) (3)

 ية. العسؾمييؽ االجانب ومؾعفي السؤسدات الجولية العسؾم
 .  2003، ( مؽ اتفاؾية االمؼ الستحجة لسكافحة الفداد4( الفقخة )12السادة ) (4)
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فػػػػي  -فػػػػي مجػػػػاؿ مكافحػػػػة الفدػػػػاد- وفػػػي ىػػػػحا الرػػػػجد اعتسػػػػجت مشغسػػػػة التعػػػػاوف االقترػػػادث والتشسيػػػػة
: )التؾصػػػية الستعمقػػػة بالخرػػػؼ الزػػػخيبي لمخشػػػاوت السقجمػػػة إلػػػى 1996السعػػػامالت الجوليػػػة، فػػػي نيدػػػاف عػػػاـ 

السدؤوليؽ األجانب في السعامالت التجارية الجولية. وعمى ذلػ أصبحت البمجاف التػي ال تػداؿ تدػسح لمذػخكات 
جانب  نفقة قابمة لمخرػؼ الزػخيبي  ممدمػة اآلف بإعػادة الشغػخ فػي ىػحه باعتبار الخشاوث السقجمة لمسدؤوليؽ األ

 . (1) السعاممة الزخيبية بيجؼ مشع الخرؼ الزخيبي(
 

 ثبويبً: انتداثير انىقبئيخ نهمجتمع انمدوي

وأف عسميػة أو اسػتخاتيجية مكافحػة  ؛سبق وأف أشخنا الى دور السجتسػع السػجني فػي مؾاجيػة جػخائؼ الفدػاد
تقترػػخ عمػػى مؤسدػػات الجولػػة بذػػكل عػػاـ، أو عمػػى السؤسدػػات السعشيػػة بسكافحػػة الفدػػاد فقػػط، بػػل  الفدػػاد، ال

إنيػا باتػػت  عسميػػة شػػاممة : يجػب إشػػخاؾ السجتسػػع السػػجني فييػا بجسيػػع أطيافػػو. حيػػث يػتؼ بشػػاء قػػجرات السجتسػػع 
مشػػػاس أو تسكيػػػشيؼ السػػػجني لسدػػػاعجة واالنخػػػخا  فػػػي اسػػػتخاتيجية مكافحػػػة الفدػػػاد، وذلػػػػ بانذػػػاء بيئػػػة مذػػػجعة ل

وتذػػجيعيؼ عمػػى السذػػاركة الفعالػػة بجسيػػع الؾسػػائل، التػػي يجػػب عمػػى السؤسدػػات السخترػػة فػػي ىػػحا السجػػاؿ 
 .(2)تؾفيخىا وتعخيفيا بالسؾاطشيؽ لؾصميؼ بتمػ الجيات والؾكاالت السعشية بسكافحة الفداد
فدػاد: وذلػػ بتذػجيع أفػخاد لحا نرت اتفاؾية االمػؼ الستحػجة عمػى مذػاركة السجتسػع فػي عسميػة مكافحػة ال

، والسشغسػػػات غيػػػخ الحكؾميػػػة، ومشغسػػػات السجتسػػػع السحمػػػي، عمػػػى السذػػػاركة السػػػجنيوجساعػػػات مػػػؽ السجتسػػػع 
تثؿيػػف الشػػاس ؼيسػػا يتعمػػق بغػػاىخة الفدػػاد وأسػػبابيا  الفعالػػة فػػي مشػػع الفدػػاد ومحاربتػػو، حػػيؽ تػػشيض بػػجورىا فػػي

عسميػات اتخػاذ القػخارات واشػخاؾ الشػاس فييػا، مػع ضػساف وجدامتيا وخظخىا. ويتحقق ذلػ بتعديد الذفاؼية فػي 
إطػالع الشػاس عمػػى السعمؾمػات فعميػًا، والؿيػػاـ بفعاليػات إعالميػػة تدػيؼ فػي عػػجـ التدػامح مػع الفدػػاد فػي جسيػػع 
مجػػاالت الحيػػاة، وخاصػػة فػػي السشػػاىج السجرسػػية والجامعيػػة. ويجػػب تعديػػد حخيػػة الحرػػؾؿ عمػػى السعمؾمػػات 

 .(3)فداد ونذخىا وأف ال تقيج ىحه الحخية إال بقانؾف خاصة تمػ الستعمقة بال

                                                             

 . 171ص  السخجع الدابق،راجع: الفداد ومبادرات تحديؽ الشداىة في البمجاف الشامية،  (1)
(2)Elanie Byrne, Anne Katrin Arnold and Fumiko Nagano. Building Public Support for Anti- 

Corruption Efforts. - UN ODC, comm. GAP and TWB. 2010, P.50.  
عػػادة تقيػػج حخيػػة الحرػػؾؿ عمػػى السعمؾمػػات فػػي حػػاالت محػػجدة مثػػل محاربػػة االمػػؽ الػػؾطشي، أو الشغػػاـ العػػاـ أو الرػػحة  (3)

قؾؽ االخػخيؽ وسػسعتيؼ. ولكػؽ فػي بعػض القػؾانيؽ الخاصػة بالحرػؾؿ العامة أو االداب واالخالؽ العامة وكحلػ لسخاعات ح
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وكحلػ نرت االتفاؾيػة عمػى اتخػاذ تػجابيخ  مشاسػبة  لتعخيػف الشػاس بالييئػات العاممػة فػي مجػاؿ مكافحػة 
 .(1)الفداد وتدييل سبل االتراؿ بيا لإلبالغ عؽ حاالت الفداد دوف بياف أو كذف ىؾيتيؼ

أف مشع الفداد والقزاء عميو ىؾ مدػؤولية تقػع عمػى عػاتق جسيػع  وقج أكجت االتفاؾية في ديباجتيا عمى
وبػػجعؼ ومذػاركة أفػخاد وجساعػػات خػارج نظػاؽ القظػػاع العػاـ: كػػالسجتسع  -التػي يجػػب أف تتعػاوف معػًا -الػجوؿ 

االىمي والسحمي حتى تكؾف جيؾدىا فعالة في ىػحا السجػاؿ. وال شػػ أف لمسجتسػع السػجني دورًا بػارزًا فػي تؾعيػة 
ومسارسػػػة الزػػػغط عمػػػى الجيػػػات الخسػػػسية ومؤسدػػػات الجولػػػة والسدػػػؤوليؽ الدياسػػػييؽ لاللتػػػداـ بسعػػػاييخ الشػػػاس 

الذػفاؼية والشداىػة والسدػاءلة، والؿيػػاـ بحسػالت ونذػاطات مػػؽ أجػل الؾصػؾؿ إلػػى السعمؾمػات ، ولكذػف مػػؾاطؽ 
ة ومستمكػػػات الداسػػػة الخمػػػل والفدػػػاد داخػػػل األجيػػػدة الحكؾميػػػة، وعمػػػى األخػػػص مشيػػػا الستعمقػػػة بالشفقػػػات العامػػػ

والسدػػؤوليؽ الحكػػؾمييؽ: بإيجػػاد قػػؾانيؽ فعالػػة تمػػـد الحكؾمػػات بشذػػخ بيانػػات عػػؽ السيدانيػػة والسذػػتخيات العامػػة 
 .(2)ومخاقبتيا

مػػػع ىػػػحا تؾاجػػػو مشغسػػػات السجتسػػػع السػػػجني وغيخىػػػا مػػػؽ السشغسػػػات األىميػػػة عؾائػػػق فػػػي سػػػبيل تحقيػػػق 
التػي  القيػؾد التػي تفػخض عمػى مشغسػات السجتسػع السػجني. أو عػؽ السذاركة الفعمية في مكافحة الفدػاد، ناـيػػ
 .(3)تتعمق بقمة التجخبة أو السؾارد السالية والبذخية

لػػحا يجػػب أف تسّكػػؽ مشغسػػات السجتسػػع السػػجني مػػؽ السذػػاركة فػػي مشػػع الفدػػاد، خاصػػة وأف بسقػػجورىا اف 
خ الفدػػػاد وتأثيخىػػا عمػػى جسيػػػع تحػػارب الفدػػاد داخػػل السؤسدػػػات العامػػة وغيخىػػا، وذلػػػػ بتؾعيػػة الشػػاس بسخػػاط

                                                                                                                                                                                                   

( مػػؽ اتفاؾيػػة االمػػؼ الستحػػجة لسكافحػػة 21( الفقػػخة )13عمػػى السعمؾمػػات قػػج تؾسػػعت فػػي دائػػخة االسػػتثشاءات. راجػػع: السػػادة )
 .  الفداد

، كػػحلػ نرػػت االتفاؾيػػة العخبيػػة لسكافحػػة الفدػػاد عمػػى االمػػؼ الستحػػجة لسكافحػػة الفدػػاد ( مػػؽ اتفاؾيػػة2( الفقػػخة )13السػػادة ) (1)
ذلػػػ فػػي السػػادة مذػػاركة السجتسػػع السػػجني فػػي مشػػع الفدػػاد ومكافحتػػو وىػػي مظابقػػة مػػع االتفاؾيػػة االمسيػػة بذػػكل مخترػػخ، و 

ة االفخيؿيػػػة فقػػػج نرػػػت عمػػػى تؾعيػػػة الشػػػاس عمػػػى احتػػػخاـ الدػػػمع العامػػػة والسرػػػمحة العامػػػة أما االتفاؾيػػػ،( مػػػؽ االتفاؾيػػػة11)
(. أمػػا االتفاؾيػػة االمخيكيػػة فقػػج نرػػت عمػػى مذػػاركة السجتسػػع 8( الفقػػخة )5وتػػؾعيتيؼ بسكافحػػة الفدػػاد وغيخىػػا فػػي السػػادة )

 (. 11( الفقخة )3في السادة )السجني في الجيؾد الخامية إلى مشع الفداد ضسؽ مجسؾعة مؽ التجابيخ الؾقائية 
 . 10ص  ،1993، مشغسة الذفاؼية الجولية. بخليؽمؽ مشذؾرات   الفداد، :راجع (2)
جػػل ، االئػػتالؼ مػػؽ أراجػع: مذػػاركة السجتسػػع السػػجني ل طػخاؼ الخسػػسية، فػػي تظبيػػق إتفاؾيػة االمػػؼ الستحػػجة لسكافحػػة الفدػاد (3)

 . 29، ص 2013الشداىة والسداءلة، )اماف( فمدظيؽ، نسؾذج، 
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. عمسًا أف تحظيؼ ثقافة الفداد يبجأ عؽ طخيق زعدعة مشاخ الثقة الستبادلػة بػيؽ الػحيؽ يقؾمػؾف (1)مجاالت الحياة
 .(2)بالفداد ووسظائيؼ،  حيشيا تتحؾؿ محاربة الفداد مؽ مجخد كالـ إلى عسل فعمي صائب

تسكػػيؽ الشػػاس مػػؽ  يىػػ حػػج مػػؽ الفدػػادتسػػع السػػجني لمقػػؾـ بيػػا مشغسػػات السجتمػػؽ التػػجابيخ الؾقائيػػة التػػي 
االطػػالع عمػػى كيؽيػػة تشغػػػيؼ االدارة العسؾميػػة، واسػػتغالليا وعسميػػات اتخػػػاذ القػػخارات فييػػا. والقػػخارات والقػػػؾانيؽ 
التي تيؼ عامة الشاس، وذلػ عؽ طخيق تبديط اإلجخاءات االدارية، وتيديخ وصؾليؼ إلػى الدػمظات السخترػة 

 .(3)نذخ معمؾمات دورية عؽ مخاطخ الفداد في اإلدارة العامةصاحبة القخارات و 
إلػػػى إيجػػػاد تػػػجابيخ بحيػػػث تسكػػػؽ  ( مػػػؽ اتفاؾيػػػة االمػػػؼ الستحػػػجة لسكافحػػػة الفدػػػاد10السػػػادة )لػػػحا تيػػػجؼ 

وتزػسؽ فيػؼ السػؾاطشيؽ لكيؽيػات اإلدارة العسؾميػة، مػع حرػؾليؼ عمػى السعمؾمػات الستعمقػة بػالقخارات الؾطشيػة. 
إلػػى تعديػػد الثقػػة بػػيؽ السػػؾاطؽ والسؤسدػػات الحكؾميػػة، ألف تعديػػد كفػػاءة الذػػفاؼية ومدػػاءلة  ىػػحا يػػؤدث بػػجوره

صشاع القػخار تجعػل مؤسدػات الجولػة أكثػخ تجاوبػًا الحتياجػات السجتسػع، ويتحقػق ىػحا األمػخ بتدػييل إجػخاءات 
صػشجوؽ الشقػج الػجولي . وفػي ىػحا السجػاؿ يػخت خبػخاء (4)الؾصؾؿ إلى السعمؾمات الكتخونيًا، ونذخىا بذكل واسع

االنفتػاح عمػى الجسيػؾر واطالعيػؼ عمػى مػا يتعمػق بييكػل و وعػائف القظػاع ىي أف الذفاؼية في أجّل معانييا 
تعػػػػدز السدػػػػاءلة وتثبػػػػت السرػػػػجاؾية لمدياسػػػػات  ؛ وبػػػػحلػالحكػػػػؾمي االقترػػػػادية والساليػػػػة  فػػػػي القظػػػػاع العػػػػاـ

خيػػات االدارة واألمػػؾر الساليػػة داخػػل مؤسدػػات االقترػػادية فػػي جانػػب الجسيػػؾر الػػحث سػػيكؾف مظمعػػًا عمػػى مج
 .(5)الجولة

                                                             

 .  191راجع: الفداد ومبادرات تحديؽ الشداىة في البمجاف الشامية، مخجع سابق، ص  (1)
 . 255، ص 1994راجع: روبخت كميشجارد، الديظخة عمى الفداد، تخجسة الجكتؾر عمي حديؽ، دار الشذخ، عساف،  (2)
. أمػا االتفاؾيػة العخبيػة لسكافحػة الفدػػاد فمػؼ تػشص عمػى أيجػاد تػػجابيخ اتفاؾيػة االمػؼ الستحػجة لسكافحػػة الفدػاد( مػؽ 10السػادة ) (3)

( 11لتسكيؽ الشاس واالطالع عمى القؾانيؽ والقخارات التػي تيػؼ الشػاس وكيؽيػة إصػجارىا والذػفاؼية مشيػا، واكتفػت فػي السػادة )
االطػخاؼ بتعخيػف الشػػاس بييئػات مكافحػة الفدػاد وأف تػؾفخ ليػػؼ سػبل االترػاؿ بيػا. وكػحلػ االتفاؾيػػة الػجوؿ    عمػى أف تقػجـ

 ىحه التجابيخ.  معاالفخيؿية واالوروبية لؼ يتفاعل 
 . 43راجع: الجليل التقشي لالتفاؾية، مخجع سابق، ص (4)
خ شػػػفاؼية فػػػي مرػػػخ، مخكػػػد الجراسػػػات الدياسػػػية واالسػػػتخاتيجية بػػػاالىخاـ، راجػػػع: د. عبػػػجالفتاح الجبػػػالي، نحػػػؾ مجتسػػػع أكثػػػ (5)

 . 5، ص2007
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ومؽ وسائل تفعيل الذفاؼية في االدارة العامة وجؾد قانؾف حخيػة الؾصػؾؿ إلػى السعمؾمػات، فيػحا القػانؾف 
والعيػج  (1)يذيج بحق مؽ حقؾؽ السؾاطؽ التي كفمتيا السؾاثيق الجولية خاصة االعالف العالسي لحقؾؽ االندػاف

لحقػػػو السػػػحكؾر يعػػػدز العالقػػػة  وعميػػػو، فػػػإف مسارسػػػة السػػؾاطؽ ،(2)ص بػػػالحقؾؽ السجنيػػػة والدياسػػيةالخػػػاالػػجولي 
الستبادلػػػة مػػػع الجولػػػة، والقائسػػػة عمػػػى الحقػػػؾؽ والؾاجبػػػات، وبػػػحلػ تقػػػؾـ الجولػػػة )وإداراتيػػػا( بؾعائفيػػػا فػػػي أجػػػؾاء 

مػػػؽ  سػػػؾء اسػػػتخجاـ شػػػفافة، حيػػػث تكذػػػف لمسػػػؾاطؽ أمػػػاكؽ الخمػػػل والتجػػػاوزات، بسػػػا يقمػػػل مػػػؽ فػػػخص الفدػػػاد و 
. وكػػحلػ اعتخفػػت الجسعيػػة (3)الدػػمظة: عشػػجما تذػػعخ االدارة بسخاؾبػػة وعمػػؼ السػػؾاطؽ بتفاصػػيل إجخاءاتيػػا االداريػػة

حيػػػث نرػػػت عمػػػى أف حخيػػػة  -كحػػػق مػػػؽ حقػػػؾؽ االندػػػاف-العامػػػة ل مػػػؼ الستحػػػجة بحخيػػػة تػػػجاوؿ السعمؾمػػػات 
الحخيات االخػخت التػي تتبشاىػا مشغسػة األمػؼ السعمؾمات ىي حق أساسي مؽ حقؾؽ االنداف، وأنيا السحػ لكل 

، وكػحلػ تبشتيػا (5). وقج أكج ميثاؽ الحقؾؽ األساسية لالتحاد االوروبػي عمػى حخيػة تػجاوؿ السعمؾمػات(4)الستحجة
(6)المجشػػة االفخيؿيػػة لحقػػؾؽ االندػػاف والذػػعؾب

حلػ أصػػجرت (، لػػ32والسيثػػاؽ العخبػػي لحقػػؾؽ االندػػاف السػػادة ) ؛

                                                             

كػػل شػػخص الحػػق فػػي حخيػػة الػػخأث والتعبيػػخ، ل  أف تػػشص عمػػى  1948( مػػؽ االعػػالف العػػالسي لحقػػؾؽ االندػػاف19السػػادة ) (1)
ا وإذاعتيػا بأيػة وسػيمة كانػت دوف تقيػج ويذسل ىحا الحق حخية اعتشاؽ االراء دوف أث تجخل، واستقاء االنباء واالفكػار وتمقييػ

 بالحجود الجغخاؼية. 
لكػػل اندػػاف حػػق فػػي -1التػػي نرػػت عمػػى أف ) 1966( مػػؽ العيػػج الػػجولي الخػػاص بػػالحقؾؽ السجنيػػة والدياسػػية 19السػػادة ) (2)

ب لكػػل إندػػاف حػػق فػػي حخيػػة التعبيػػخ، ويذػػسل ىػػحا الحػػق حخيتػػو فػػي التسػػاس مختمػػف ضػػخو -2اعتشػػاؽ آراء دوف مزػػايقة. 
لمحػجود سػؾاء عمػى شػكل مكتػؾب أو مظبػؾع أو أث قالػب فشػي  السعمؾمات واألفكار وتمقييا ونقميا إلى االخخيؽ دونسػا اعتبػار

 أو بأية وسيمة أخخت يختاره...(. 
راجػػع: حخيػػة السعخفػػة واالطػػالع، أسػػاس الذػػفاؼية والسدػػاءلة، مػػؽ مشذػػؾرات االئػػتالؼ مػػؽ أجػػل الشداىػػة والسدػػاءلة، امػػاف،  (3)

 . 5، ص 2006بعة االولى، شبا ، الظ
 .1946ة العامة عاـ عيتبشتو الجس 59/1القخار رقؼ  (4)
لكػل اندػاف الحػق فػي حخيػة التعبيػخ، ىػحا الحػق يذػسل  -1، تػشص عمػى أنػو: 2000( مؽ السيثاؽ االوربػي عػاـ 10السادة ) (5)

-2ة العامػػة، وبرػػخؼ الشغػػخ عػػؽ الحػػجود. حخيػػة اعتشػػاؽ االراء وتمقػػي وتقػػجيؼ السعمؾمػػات واالفكػػار دوف تػػجخل مػػؽ الدػػمظ
 تحتـخ الحخية وتعجدية وسائل االعالـ.

اكثػخ تفرػياًل ووضػؾحًا مػؽ  1981لحقػؾؽ االندػاف والذػعؾب فػي عػاـ  جػاء اعػالف مبػادثء حخيػة التعبيػخ لمجشػة االفخيؿيػة  (6)
عمػى السعمؾمػات بقػانؾف  الجيات االخخت التي نرت عمى ىحه الحخية، وقػج نػص ىػحا االعػالف عمػى ضػساف حػق الحرػؾؿ

خاص ووفق مبادثء حجده االعالف. راجع: لسديج مؽ السعمؾمات، حخية تجاوؿ السعمؾمات دراسػة قانؾنيػة مقارنػة، الحػق فػي 
 ، القاىخة. 2011التفكيخ والتعبيخ، الظبعة االولى،  و السعخفة، مؽ مشذؾرات مؤسدة حخية الفكخ
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. لكػؽ السالحػب (1)بعض الجوؿ األطخاؼ في االتفاؾيػة األمسيػة لسكافحػة الفدػاد قػانؾف الؾصػؾؿ إلػى السعمؾمػات
في بعض ىػحه القػؾانيؽ أف مجػاالت الحغػخ فييػا أكثػخ مػؽ مجػاالت السدػسؾح بػو، أث السعمؾمػات التػي يحغػخ 

لعدػػكخث، أو بػػجعؾت الحقػػؾؽ الذخرػػية، عمػى السػػؾاطؽ االطػػالع عمييػػا، بحجػػة األمػػؽ القػػؾمي واالقترػػادث وا
 .(2)أو لؾجؾد  شخ  مرمحة مذخوعة  أو سبب مقبؾؿ لظمب السعمؾمة

ألف السعمؾمات الستعمقة بحقؾؽ السؾاطشيؽ )والخجمات التي يحق ليؼ الؿيػاـ بيػا(، وسػبل الحرػؾؿ عمػى 
مختبظػػة بالتقاليػػج والتغيػػخات  تمػػػ الحقػػؾؽ، تعتبػػخ جػػؾىخ الذػػفاؼية فػػي اإلدارة العامػػة والقظػػاع العػػاـ، وىػػي كػػحلػ

التي تسارسيا الدمظة العامة في بمج ما مػؽ أجػل الرػالح العػاـ. غيػخ أف القػجرة عمػى التعػخؼ عمػى مخظظػات 
أو ،  (3)ومدػسع مػؽ الشػاس فػي الجولػة تػؤدث إلػى مشػع الفدػاد تعمػى مػخأالحكؾمة في ادارة  مؾاردىا أو قخارات 
وؿ مسارسػات روتيشيػػة ومعقػجة وسػػخية فػي السعمؾمػػات بحيػث ال يسكػػؽ مػع ىػػحا ىشالػػ فػػي غالبيػة الػػج ،الحػج مشػػو

لمشاس بدػببيا االطػالع عمػى كيؽيػة إدارة الذػؤوف العامػة، ومػؽ ثػؼ فػإف تقيػيؼ أداء السدػؤوليؽ فػي القظػاع العػاـ 
عسميػػػة الذػػػفاؼية والسدػػػاءلة فػػػي القظػػػاع يقػػػؾض  األمػػػخ الػػػحث ؛أو تقيػػػيؼ التقػػػجـ الحاصػػػل فػػػي السجػػػاالت السختمفػػػة

 .(4)عاـال
                                                             

ؿ العخبيػػة فػػي مؤشػػخ حخيػػة تػػجاوؿ السعمؾمػػات، وفقػػًا لمتقخيػػخ الخػػامذ لسخكػػد عسػػاف احتمػػت االردف السختبػػة االولػػى بػػيؽ الػػجو (1)
دػػبب الػػخئيذ ليػػحا التقػػجـ ىػػؾ لؾجػػؾد الالسخرػػص لمحػػق فػػي الؾصػػؾؿ لمسعمؾمػػات و  2010لجراسػػات حقػػؾؽ االندػػاف لدػػشة 

، راجع:حخيػة 2010، ات، وىي الجولة العخبية الؾحيجة التي ليػا قػانؾف خػاصمقانؾف ضساف الحق في الحرؾؿ عمى السعمؾ 
تجاوؿ السعمؾمات دراسة مقارنة، مخجع سابق، وكحلػ التقخيخ الدػشؾث الخػامذ حػؾؿ الحخيػات الذخرػية والسخرػص لمحػق 

 . 6في الؾصؾؿ لمسعمؾمات، لسخكد عساف لجراسات حقؾؽ االنداف، ص 
ادة. وقػانؾف حػق الحرػؾؿ ( مػ66بذػأف حػق الحرػؾؿ عمػى السعمؾمػات اليسشػي، فػي ) 2012لدػشة  13و ىشاؾ قانؾف رقؼ 

، أمػػا فػػي كػػل مػػؽ مرػػخ وتػػؾنذ ولبشػػاف والسغػػخب 2013( لدػػشة 11عمػػى السعمؾمػػات فػػي اقمػػيؼ كؾردسػػتاف العػػخاؽ، رقػػؼ )
والعػخاؽ ففييػػا مذػػاريع ليػػحا القػػانؾف أمػػاـ البخلسػػاف. راجػػع: لمحرػؾؿ عمػػى السعمؾمػػات فؾائػػج لمقظػػاع الخػػاص، مػػؽ اصػػجارات 

 .  2014، (ال فداد)اؼية، الجسعية المبشانية لتعديد الذف
االردف، حيػػث تػػشص  مػػع مخاعػػات أحكػػاـ  2007( 47( مػػؽ قػػانؾف ضػػساف حػػق الحرػػؾؿ عمػػى السعمؾمػػات رقػػؼ )7السػػادة ) (2)

التذػػخيعات الشافػػحة. لكػػل اردنػػي الحػػق فػػي الحرػػؾؿ عمػػى السعمؾمػػات التػػي يظمبيػػا وفقػػًا آلحكػػاـ ىػػحا القػػانؾف، إذا كانػػت لػػو 
 ع..(.مرمحة مذخوعة أو سبب مذخو 

مجشػػػة الذػػفاؼية والشداىػػػة لػػػؾزارة الجولػػػة لمتشسيػػة االداريػػػة فػػػي مرػػػخ بعشػػؾاف  اولؾيػػػات العسػػػل وآلياتػػػو ، لراجػػع: التقخيػػػخ الثػػػاني  (3)
 . 43، ص 2008اغدظص 

(4) See Rob Mc Cusker: Review of anti-corruption strategies. Australian Institute of 

Criminology, 2006. P.14.  
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 أخيخًا لكي يكؾف لمقؾانيؽ أثخ فعاؿ وعسمي في أرض الؾاقع يجب أف تتزسؽ ما يمي:
الصػػػػل أف  كػػػػل السعمؾمػػػػات قابمػػػػة لالطػػػػالع عمييػػػػا إال التػػػػي يػػػػتؼ االكذػػػػف السظمػػػػق لمسعمؾمػػػػات: ف .1

 ؾسع في االستثشاء(.عجـ التاستثشاؤىا بقانؾف )يجب 
 الشذخ التمقائي لمسعمؾمة. .2
 ؿ عمى السعمؾمة.سيؾلة إجخاءات الحرؾ  .3
 محجودية التكاليف. .4
 .(1)محجودية االستثشاءات .5

دورًا يدػػيؼ فػػي تسكػػيؽ الشػػاس بػػأف يكؾنػػؾا ومشغسػػات السجتسػػع السػػجني  وفػػي الشتيجػػة تمعػػب ىػػحه القػػؾانيؽ 
 .ؾا عؽ كثب ما يجخث داخل أروقتيابعمى عمؼ بسا يجخث في اإلدارة العسؾمية ويخاق

 

 ويبانمطهت انث

 االجرائيخ انتداثير انىقبئيخ

 
اث األسػػػاس القػػػانؾني  لمؾقايػػػة مػػػؽ الفدػػػاد، لقػػػج تظخقشػػػا فػػػي السظمػػػب االوؿ الػػػى  التػػػجابيخ السؾضػػػؾعية

جخائيػة لسشػع اإلتػجابيخ مقي الزػؾء عمػى الشوالسبادة الزخورية لسؤسدات وىيئات الجولة ، وفي ىػحا السظمػب سػ
 . الفداد

،  لػحا نجػج فػي اغمبيػة التذػخيعات الؾطشيػة التكفػي ا القؾانيؽ والسبادة العامة لسكافحة الفداد لؾحػجى الف
نرػػت عمييػػػا إتفاؾيػػة االمػػػؼ الستحػػجة لسكافحػػػة مؤسدػػات وىيئػػػات ليػػا دور اساسػػػي فػػي محاربػػػة الفدػػاد ، ولقػػػج 

 ،الفدػاد لسشػعيا ىيئػة أو ىيئػات ضسؽ التجابيخ الؾقائية: حيث الدمت الجوؿ األطخاؼ فييا بأف تكؾف لجي الفداد
. وكػػحلػ أوجبػػت أف تتخػػح تػػجابيخ ىادفػػة  لػػجعؼ الجيػػاز القزػػائي وأجيػػدة الشيابػػة العامػػة، ولسشػػع غدػػل األمػػؾاؿ

ىػػػحه التػػػجابيخ الؾقائيػػػة السؾضػػػؾعية  تشاولشاىػػػا فػػػي السظمػػػب االوؿ. لػػػحا سشقدػػػؼ ىػػػحا السظمػػػب إلػػػى ثالثػػػة فػػػخوع 
 كالتالي:

                                                             

راجػػع لمسديػػػج مػػؽ السعمؾمػػػات حػػػؾؿ ىػػحا السؾضػػػؾع التقخيػػػخ الثالػػث لمجشػػػة الذػػفاؼية والشداىػػػة بعشػػػؾاف  تعديػػد جيػػػؾد الذػػػفاؼية  (1)
 .25، جسيؾرية السرخ العخبية، ص 2010والشداىة  
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 االول: هيئات مكافحة الفداد الوقائية. الفرع
 الدور الوقائي للقضاء والنيابة العامةالفرع الثاني: 

 .الفرع الثالث: التدابير الوقائية لمنع غدل االموال
 

 انفرع االول

 هيئبد مكبفمخ انفسبد انىقبئيخ

ات والتػػػجابيخ الحجيثػػػة فػػػي مكافحػػػة إف وجػػػؾد ىيئػػػة أو ىيئػػػات مخترػػػة بسشػػػع الفدػػػاد: يعتبػػػخ مػػػؽ اآلليػػػ
الفدػػػاد، وأوؿ صػػػػ قػػػانؾني دولػػػي قػػػج نػػػص عمػػػى وجػػػؾد ىيئػػػة تتػػػؾلى مشػػػع الفدػػػاد، ىػػػؾ اتفاؾيػػػة األمػػػؼ الستحػػػجة 

ة، تيػجؼ بالؾقايػة وعبػخ وسػائل محػجدة بسؾجػب االتفاؾيػ ي. ال شػ أف وجؾد ىيئة رسسية تعشػ(1)لسكافحة الفداد
لتشفيػػػح اسػػػتخاتيجية مكافحػػػة الفدػػػاد) ونذػػػخ الثقافػػػة الستعمقػػػة بالؾقايػػػة وتعسيسيػػػا والتعػػػاوف مػػػع الجيػػػات االقميسيػػػة 
ؽ يوالجوليػػة السعشيػػػة بيػػػحا السجػػػاؿ(: يعتبػػخ مػػػؽ التػػػجابيخ السيسػػػة والفعالػػػة لسؾاجيػػة جػػػخائؼ الفدػػػاد عمػػػى السدػػػتؾي

 الجولي والؾطشي معًا.
 الفداداواًل: مهام هيئات مكافحة 

عمػػى ضػػخورة وجػػؾد ىيئػػة أو ىيئػػات  وقائيػػة  تتػػؾلى مشػػع  لقػػج نرػػت اتفاؾيػػة األمػػؼ الستحػػجة لسكافحػػة الفدػػاد       
 الفداد، وذلػ عؽ طخيق:

دػػيج سػػيادة القػػانؾف، تشفيػػح الدياسػػات السحػػجدة فػػي االتفاؾيػػة لسشػػع الفدػػاد، وىػػي: تعديػػد مذػػاركة السجتسػػع ، وتج-1
وحدػػؽ إدارة الذػػػؤوف والسستمكػػات العسؾميػػػة،  والشداىػػة والذػػػفاؼية، والسدػػاءلة وكػػػحلػ إرسػػاء وتػػػخويج السسارسػػػات 
الفعالػػة فػػي مجػػاؿ الؾقايػػة، وإجػػخاء تقيػػيؼ دورث لمرػػكؾؾ القانؾنيػػة، واالداريػػة السعشيػػة بسكافحػػة الفدػػاد، لمؾقػػؾؼ 

التعػػػاوف مػػػع السشغسػػػات ذات الرػػػمة عمػػػى السدػػػتؾت اإلقميسػػػي أو عمػػػى مػػػجت كفاءتيػػػا ويجػػػب أف يػػػتؼ كػػػل ذلػػػػ ب
 .(2)الجولي

ذلػػػ عبػػخ عػػجة تػػجابيخ يجػػب أف تقػػؾـ بيػػا ىػػحه الييئػػة ومشيػػا: و  ،زيػػادة السعػػارؼ الستعمقػػة بسشػػع الفدػػاد وتعسيسيػػا-2
 إجػػخاء بحػػؾث ودراسػػات لبشػػاء معخفػػة متخررػػة فػػي جسيػػع السجػػاالت، إيرػػاؿ السشتجػػات السعخؼيػػة إلػػى الجيػػات
                                                             

 .2003 ( مؽ إتفاؾية االمؼ الستحجة لسكافحة الفداد6السادة ) (1)
 ( مؽ االتفاؾية.6و 5السؾاد ) (2)
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التػػي ال تدػػتظيع الحرػػؾؿ عمػػى السدػػاعجة القانؾنيػػة، وتيدػػيخ السبػػادثء التؾجيييػػة التػػي تعشػػي السػػؾعفيؽ بذػػكل 
 عاـ، عالوة عمى إجخاءات السفاوضات ومجونات قؾاعج الدمؾؾ بذكل خاص.

وكػػحلػ نذػػخ ثقافػػة محاربػػة الفدػػاد: وذلػػػ بشذػػخ معمؾمػػات عػػؽ اسػػبابو وخظؾرتػػو عمػػى السجتسػػع ودور السػػؾاطؽ فػػي 
 .(1) محاربتو

 هيئات مكافحة الفداد فعالية ثانيًا: معايير
 حجدت االتفاؾية ثالثة معاييخ يجب أف تتستع بيا الييئة لكي تتسكؽ مؽ الؿياـ بؾعائفيا في ىحا السجاؿ وىي:    
 االستقاللية: يشبغي أف يكفل االطػار التذػخيعي اسػتقاللية عسػل الييئػة، بحيػث يسكشيػا الؿيػاـ بؾعائفيػا جسيعػاً  -1

. تتزػػػػسؽ االسػػػػتقاللية عػػػػجة أمػػػػؾر نػػػػحكخ مشيػػػػا إجػػػػخاءات التعيػػػػيؽ والعػػػػدؿ،  (2)وبسشػػػػأًت عػػػػؽ أث تػػػػاثيخ خػػػػارجي
والسقاضاة ألعزاء الييئة، بحيػث تحػجد ىػحه االجػخاءات فػي صػمب القػانؾف وبذػكل يزػسؽ االسػتقاللية. ولكػؽ 

قاللية آليػػػػات الذػػػػفاؼية ال تعتبػػػػخ االسػػػػتقاللية حسايػػػػة أو حرػػػػانة مػػػػؽ السدػػػػاءلة، بػػػػل يجػػػػب أف تزػػػػسؽ االسػػػػت
 .(3)مثل المجاف البخلسانية أو غيخىا -مؽ قبل جيات خارجية-ومداءلة الييئة، 

تػػؾفيخ السػػؾارد: يجػػب أف يتػػؾفخ لمييئػػة مػػا يمػػـد مػػؽ مػػؾارد ماديػػة وكػػحلػ مػػؽ مػػؾعفيؽ متخررػػيؽ فػػي مجػػاؿ  -2
يػة مدػتقمة لمييئػة، حيػث مكافحة الفداد. أو أث مجاؿ آخػخ تفخضػو ضػخورات عسميػا، وىػحا يتظمػب تحجيػج ميدان

 تحجد فييا أولؾيات ما ىؾ ضخورث حدب استخاتيجيتيا لسكافحة الفداد.
تجريب مؾعفي الييئة: في سبيل تسكيؽ السؾعفيؽ في الييئة عمى الؿياـ بسيػاميؼ عمػى أكسػل وجػو، أو مؾاكبػة   -3

ليػػػؼ التػػػجريبات السدػػػتسخة فالبػػػج أف تتػػػؾافخ  ؛جػػػخائؼ الفدػػػاد وتظؾرىػػػا وكذػػػف االسػػػاليب الججيػػػجة لغػػػاىخة الفدػػػاد
 .(4)واالطالع عمى األساليب والسيارات الحجيثة في محاربة الفداد والؾقاية مشو 

                                                             

راجػػع: ىيئػػات مكافحػػة الفدػػاد، مياميػػا الؾقائيػػة، ناتاشػػا سػػخكيذ فػػي دورة تجربيػػة بذػػأف )آليػػات الؾقايػػة مػػؽ الفدػػاد وأبػػخز  (1)
فحػة الفدػاد السيارات الالزمة لتفعيميػا فػي سػياؽ االسػتخاتيجية االردنيػة لسكافحػة الفدػاد، التػي اقامتيػا السذػخوع االقميسػي لسكا

 ، بخنامج االمؼ الستحجة االنسائي. 2014حديخاف،  10وتعديد الشداىة في البمجاف العخبية، عساف، االردف، 
 تفاؾية. اال( مؽ 2( الفقخة )6السادة ) (2)
 .11تفاؾية االمؼ الستحجة لسكافحة الفداد، مخجع سابق، صالراجع الجليل التقشي  (3)
. كػػحلػ نرػػت االتفاؾيػػة العخبيػػة لسكافحػػة الفدػػاد عمػػى أف اتفاؾيػػة االمػػؼ الستحػػجة لسكافحػػة الفدػػاد ( مػػؽ2( الفقػػخة )6السػػادة ) (4)

( 11و  10طػخؼ وجػؾد ىيئػة تتػؾلى مشػع ومكافحػة الفدػاد، كسػا جػاءت فػي نػص السػادة العاشػخة الفقػػخة )الػجوؿ    تكفػل كػل
 تالشص االمسي إال أف االتفاؾية العخبية قػج دمجػت بػيؽ )السشػع والسكافحػة( لسيػاـ الييئػة. حيػث ميػد  وىي مظابقة تسامًا مع

االتفاؾيػػة الجوليػػة بػػيؽ ىيئػػة الؾقايػػة وىيئػػة لسكافحػػة الفدػػاد فػػي االتفاؾيػػة. أمػػا اتفاؾيػػة االتحػػاد االفخيقػػي لسكافحػػة الفدػػاد فقػػج 
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، وىػػحه السػػؾاد ىػػي: السػػادة ىاا يتعمػػق بالجانػػب االجخائػػي لتشفيػػحاتفاؾيػػة االمػػؼ الستحػػجة مػػمػػؽ ىشػػاؾ مػػؾاد و 
(التػػي 36الفدػػاد الؾقائيػػة، والسػػادة ) بزػػخورة وجػػؾد ىيئػػة أو ىيئػػات لسكافحػػةالػػجوؿ األطػػخاؼ   (/ التػػي تمػػـد6)

تذيخ إلى وجؾد ىيئة متخررػة أو أشػخاص ذوث  إخترػاص فػي مكافحػة الفدػاد، مػؽ خػالؿ إنفػاذ القػانؾف. 
تػػشص عمػػى أف تدػػسي الػػجوؿ األطػػخاؼ سػػمظة مخكديػػة مخترػػة برػػالحية  -(13الفقػػخة )-( 46كػػحلػ السػػادة )

( الػجوؿ االطػخاؼ بإنذػاء وحػجة  اسػتخبارات 58تمػـد السػادة ) تمقي طمبات السدػاعجة القانؾنيػة الستبادلػة، وكػحلػ
 .(1)مالية  تكؾف مدؤولة عؽ تمقي التقاريخ عؽ السعامالت السالية السذبؾىة

 (2الفقػخة ) ، 2003مؽ اتفاؾية االمؼ الستحجة لسكافحػة الفدػاد لعػاـ  (6تتبيؽ مؽ ىحه السؾاد أف السادة )
لتحؿيؿيػػة فػػي قزػػايا الفدػػاد كسػػا ىػػؾ واضػػح فػػي مرػػظمح مكافحػػة الفدػػاد ال تيػػتؼ بانفػػاذ القػػانؾف أو الدػػمظة ا

)الؾقائيػػة( و بػػػالقؾؿ:)تتؾلي مشػػػع الفدػػػاد(. وكػػحلػ يتبػػػيؽ ىػػػحا األمػػػخ مػػػؽ الؾعػػائف التػػػي تتؾالىػػػا الييئػػػة، فيػػػي 
( 36تتعمػػق بؾضػػع الدياسػػات ومخاجعػػة القػػؾانيؽ والتعػػاوف بػػيؽ الجيػػات السعشيػػة بسكافحػػة الفدػػاد. أمػػا السػػادة )

يػػي تػػشص وبؾضػػؾح عمػػى ىيئػػة متخررػػة أو أشػػخاص متخررػػيؽ فػػي مكافحػػة الفدػػاد )مػػؽ خػػالؿ انفػػاذ ف
القانؾف(. أث تقؾـ ىحه الجية بالتحقيق وانفاذ القانؾف ولػيذ مػؽ وعائفيػا السدػائل الؾقائيػة، بػل قامػت االتفاؾيػة 

حػػجدت لكػػل ميشػػة ىيئػػة أو  بػػالتفخيق بػػيؽ الؾقايػػة مػػؽ الفدػػاد ومكافحػػة الفدػػاد، عػػؽ طخيػػق انفػػاذ القػػانؾف. وقػػج
ىيئػػػػات مخترػػػػة بيػػػػا ذات وعػػػػائف مختمفػػػػة. إف ىػػػػحا ال يعشػػػػي بػػػػأف الػػػػجوؿ االطػػػػخاؼ ممدمػػػػة بإنذػػػػاء ىيئتػػػػيؽ 

يؽ لمؾقايػػة والسكافحػػة بػػل مػػؽ السسكػػؽ أف تكػػؾف ىشػػاؾ ىيئػػة واحػػجة تقػػؾـ بؾعػػائف الؾقايػػة وإنفػػاذ القػػانؾف تػػمختمف
 .  (3)مكافحة الفداد اتىيئ تأنذأ، كسا ىؾ متبع في كثيخ مؽ الجوؿ التي (2)معاً 

 

                                                                                                                                                                                                   

فػي  تخررػةية مدتقمة لسكافحة الفداد. ولكػؽ ىػحه الييئػة ليدػت ماشارت إلى إنذاء وحفب وتعديد ىيئات أو وكاالت وطش
(. 3( الفقػخة )5مشع الفداد بل ىي لسكافحة الفداد مؽ السسكؽ أف تكؾف ليا صالحية الؾقاية مػؽ الفدػاد. وذلػػ فػي السػادة )

دػمظات الستخررػة فػي أما االتفاؾية االوروبية فمؼ تشص عمى وجؾد ىيئة لسشع الفداد، بل نرت عمى ضخورة اسػتقاللية ال
(،  امػػا اتفاؾيػػة البمػػجاف االمخيكيػػة فقػػج نرػػت عمػػى ايجػػاد ىيئػػات رقابيػػة بيػػجؼ تشفيػػح آليػػات 20مكافحػػة الفدػػاد فػػي السػػادة )

 (. 9( الفقخة )3حجيثة لسشع وكذف ومعاؾبة الفاسجيؽ ومكافحة جخائؼ الفداد، وذلػ في السادة )
 .21لستحجة لسكافحة الفداد، مخجع سابق، صتفاؾية االمؼ االراجع: الجليل التذخيعي  (1)
 .21السخجع الدابق، ص  ،تفاؾية االمؼ الستحجة لسكافحة الفدادالالجليل التذخيعي راجع :  (2)
ي الػيسؽ )الييئػة العامػة الؾطشيػة العميػا لسكافحػة الفدػاد فػ وىيئة مكافحة الفداد فػي االردف، الييئػة  مثل ىيئة الشداىة العخاؾية (3)

 (، المجشة السدتقمة لسكافحة الفداد في ىؾنػ كؾنػ. 2012لسكافحة الفداد الكؾيتية 
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 انفرع انثبوي

 اندور انىقبئي نهقضبء وانىيبثخ انعبمخ

فيػػؾ يسمػػػ الحكػػؼ الشيػػائي والفاصػػل عمػػى الجػػخائؼ،  ،الشػػ أف لمقزػػاء دورًا بػػارزًا وفعػػااًل فػػي مشػػع الفدػػاد
تكػؾف قػادرًة  ؛ت الجولػةؼبقجر ما تتستع األجيدة القزائية باالستقاللية: بعجـ تأثخىا بالحالة الدياسػية فػي مؤسدػا

عمى مؾاجية الفداد وبدط سمظتيا عمى جسيػع مػؾاطؽ الفدػاد فػي الجولػة، لتػخدع بيػا كػل مػؽ يشػؾث أف يتعػجت 
عمى الساؿ العاـ، أو أف يختكب جخيسة مؽ جخائؼ الفدػاد. عشػجما تقػؾـ األجيػدة القزػائية بيػحا الػجور، تكػؾف قػج 

 ف وتحقيق العجالة بحق السجانيؽ بجخائؼ الفداد.أدت الجور الؾقائي، إضافة إلى تظبيق القانؾ 
ونغػػػػخًا لمسكانػػػػة العاليػػػػة والسيسػػػػة لمقزػػػػاء فػػػػي مؾاجيػػػػة الفدػػػػاد: أولػػػػت االتفاؾيػػػػات الجوليػػػػة واالقميسيػػػػة، 

 مؽ خالؿ السبادة والقؾاعج الجولية التالية: والسشغسات الجولية اىتسامًا كبيخًا باستقاللية ونداىة القزاء
 

 .(1)لالمم المتحدة 1895 لعامألساسية بذأن استقالل الدلطة القضائية مباديء ااواًل: ال
، وىػػي 1985ىػػحه السبػػادثء  التؾجيييػػة  وضػػعت وأقػػخت مػػؽ قبػػل الجسعيػػة العامػػة ل مػػؼ الستحػػجة سػػشة 

 القػػػانؾني  ، وتػػػجريبيؼ ميشيػػػًا، ومخكػػػدىؼالعامػػػة تتعمػػػق بذػػػأف اسػػػتقالؿ القزػػػاء واختيػػػار القزػػػاة وأعزػػػاء الشيابػػػة
. وأوصت الحكؾمات أف تخاعي وتحتـخ ىحه السبادثء في تذخيعاتيا ومسارسػاتيا الؾطشيػة، وذلػػ مػؽ  ؼوسمؾكي

 ( مجاالت وىي:6( مادة تتؾزع عمى )20، وقج عيخ ذلػ في: )تياخالؿ صياغ
 استقاللية الدمظة القزائية.  .1
 حخية التعبيخ وتكؾيؽ الجسعيات. .2
 .والتجريب.السؤىالت واالختيار 3
 مة ومجتيا...شخو  الخج4
 .الدخية والحرانة السيشيتاف.5
 التأديب )االيقاؼ والعدؿ(.-6
 

                                                             

اعتسجت ىحه السبادثء السؤتسخ الدابع لالمؼ الستحجة الخاص بسشػع الجخيسػة ومعاممػة السجػخميؽ الػحث انعقػج فػي ميالنػؾ مػؽ  (1)
تذػػػخيؽ  29فػػػي  32/40قػػػخارث الجسعيػػػة العامػػػة لالمػػؼ الستحػػػجة واعتسػػػجت ونذػػػخت بسؾجػػب  1985ايمػػػؾؿ  6آب إلػػى  26

 .  1985كانؾف األوؿ  13في  146/40، 1985الثاني 
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وكانػػت مدػػألة اسػػتقاللية الدػػمظة القزػػائية مػػؽ القزػػايا السيسػػة التػػي لقيػػت اىتسامػػًا بػػارزًا بيػػا مػػؽ قبػػل 
( مؾاد تشص عمى أف تكفػل الجولػة اسػتقالؿ الدػمظة القزػائية، بػأف تكػؾف 7األمؼ الستحجة: فقج خررت ليا )

ليػػا الؾاليػػة العامػػة عمػػى جسيػػع السدػػائل القزػػائية، مػػع عػػجـ التػػجخل فػػي شػػؤونيا القزػػائية، وأف تػػؾفخ السػػؾارد 
 الكاؼية لتسكيؽ الدمظة القزائية مؽ أداء مياميا بظخيقة سميسة.

كحلػ أكجت ىحه التؾجييات عمى ضخورة تؾفيخ الكادر الؾعيفي السختص فػي مجػاؿ القزػاء والتػي مػؽ 
 .(1)ستقاللية الدمظة القزائيةشأنيا تعديد ا

وقج قامت عجة جيات دوليػة بالعسػل عمػى إصػالح الشغػاـ القزػائي بذػكل عػاـ،  ولػيذ عمػى اسػتقاللية 
فقػػػط، بػػػل عسمػػػت عمػػػى االصػػػالح الذػػػامل فػػػي القزػػػاء، لتقػػػؾـ بسياميػػػا الدػػػامية فػػػي تحقيػػػق العجالػػػة  ةالقزػػػا

دعػػػؼ البشػػػػ عمػػػى )اختيػػػار وعػػػدؿ القزػػػاة،  ومكافحػػػة الفدػػػاد. ومػػػؽ ىػػػحه الجيػػػات البشػػػػ الػػػجولي، حيػػػث ركػػػد
الخواتػػػب، التػػػجريب، االخػػػالؽ والدػػػمؾؾ القزػػػائية(، إضػػػافة إلػػػى تحدػػػيؽ إدارة السحػػػاكؼ، إدارة حدػػػؼ الػػػجعاوث، 
اإلصػػػالح االجخائػػػي، الؾصػػػؾؿ االسػػػخع واالفزػػػل إلػػػى العجالػػػة )اآلليػػػات البجيمػػػة لحػػػل السشازعػػػات، والسدػػػاعجة 

 .(2)القانؾنية(، والتعميؼ القانؾني
 2006 لدنة( بذأن سلوك الجهاز القضائي Bangalore) مباديء بانغالورثانيًا: 

خظػػؾة إضػػاؼية وتكسيميػػة لمسبػػادثء األساسػػية بذػػأف اسػػتقاللية الدػػمظة القزػػائية  تسثػػل مبػػادثء بانغػػالؾر
 .(3)1985شة التي اقختيا الجسعية العامة ل مؼ الستحجة لد

 ( مبادثء وىي:6وتتكؾف ىحه السجونة مؽ )
 .(4))االستقاللية. الحياد. الشداىة.الدمؾكية والمياقة السيشية.السداواة. الكفاءة واالجتياد(

في ىحا الرجد يتعيؽ عمى القزاة مخاعاة السبػادث الدػتة، وااللتػداـ بيػا عمػى السدػتؾت الفػخدث والسيشػي  
زائية والحيادية في أداء الؾاجػب القزػائي. وأف يكػؾف سػمؾؾ القاضػي فػؾؽ الذػبيات مؽ استقاللية الدمظة الق

                                                             

 .  1985 ، و لالمؼ الستحجةيي( مؽ السبادثء التؾجي13، 12، 11السؾاد ) (1)
 The Role of the World Bank, in Helping Countries Combat Corruption, Povertyراجػػع: (2)

Reduction and Economic Management. The World Bank 1997, P. 43. 
رؤسػػػاء  دػػػمؾؾ القزػػػائي اعتسػػػجت السجسؾعػػػة القزػػػائية لرػػػيغتيا السشفتحػػػة فػػػي اجتسػػػاع البذػػػأف  راجػػػع: مبػػػادثء بانغػػػالؾر (3)

 ىؾلشجا. 2002-25/25السحاكؼ التي عقجت بقرخ الدالـ في الىاث 
 United Nations office Drugs and Crime-commentary on the Bangalor on principles ofراجػع: (4)

Judicial conduct. 2007.   
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واف يتجشػػب عػػجـ المياقػػة فػػي جسيػػع أنذػػظتو. وكفالػػة السدػػاواة فػػي السعاممػػة مػػع الجسيػػع ألداء ميػػاـ السشرػػب 
 .(1)القزائي. إضافة إلى ىحه السبادثء العامة، ىشاؾ تجريج مفرل في تظبيقات كل مبجأ بذكل فعمي

 : قواعد سلوك اعضاء الدلطة القضائيةثالثاً 
عمى أف تتخح كل دولػة طػخؼ فػي االتفاؾيػة  (2003)لدشة  اتفاؾية االمؼ الستحجة لسكافحة الفدادنرت 

سػػمؾؾ أعزػػاء  تػػجابيخ لتػػجعيؼ الشداىػػة ودرء فػػخص الفدػػاد بػػيؽ اعزػػاء الجيػػاز القزػػائي، ومشيػػا قؾاعػػج بذػػأف
 .(2)الجياز القزائي

يتبػػيؽ مػػؽ ىػػحه السػػادة أف االتفاؾيػػة تخكػػد عمػػى معيػػاريؽ ميسػػيؽ لتسكػػيؽ الدػػمظة القزػػائية مػػؽ مكافحػػة 
الفداد وىسا  استقاللية الدمظة القزػائية  فػي جسيػع مجاالتيػا عػؽ الدػمظات االخػخت، أمػا السعيػار الثػاني فيػؾ 

فػػخص الفدػػػاد فػػػي أوسػػػا  ىػػػحه الدػػمظة مػػػؽ القزػػػاة وأعزػػػاء الشيابػػػة  الشداىػػة الجاخميػػػة لمدػػػمظة القزػػػائية لػػػجرء
العامة والسؾعفيؽ وكل مؽ يؤدث وعيفة أو ميػاـ النفػاذ القػانؾف، وقػج عخفػت الشداىػة القزػائية فػي إطػار واسػع 

 حيث تذسل:
 القجرة عمى الترخؼ بحخية تامة بسشأت عؽ التأثيخات والتجخالت الخارجية. .1
 الحيادية وعجـ التحيد. .2
 لكفاءة. ا .3
 .(3)السثابخة واالنزبا  .4

 
وعػػاىخ األمػػخ أنيػػا كميػػا تتفػػق وتػػجور حػػؾؿ عػػجة معػػاييخ يجػػب أف تتػػؾافخ لمدػػمظة القزػػائية لكػػي تتستػػع 

 باالستقالؿ والشداىة وسيادة القانؾف وىي:
االسػػػػػتقاللية: معشػػػػػى ىػػػػػحا السبػػػػػجأ اسػػػػػتقالؿ القزػػػػػاة كػػػػػأفخاد واسػػػػػتقالؿ القزػػػػػاء كدػػػػػمظة. عمػػػػػى أف -1

الفخديػػة تتحقػػق بتػػؾافخ مجسؾعػػة مػػؽ التػػجابيخ القانؾنيػػة الستعمقػػة بػػالتعييؽ القزػػائي ومسارسػػة السيػػاـ االسػػتقاللية 
والعػػدؿ والسدػػاءلة واسػػتقالؿ القاضػػي الذخرػػي عػػؽ بػػاقي أعزػػاء الدػػمظة أمػػا االسػػتقاللية السؤسدػػية، فيػػي 
                                                             

راجػػع: د. بجريػػػة عبػػجي العؾضػػػي، السحاكسػػػة العادلػػة فػػػي دسػػاتيخ وقػػػؾانيؽ الدػػػمظة القزػػائية الخميجيػػػة، ورقػػة مقجمػػػة إلػػػى  (1)
، نذػخ 2011مػايؾ  15دار الحكسػة فػي مجيشػة جػجة، السسمكػة العخبيػة الدػعؾدية، السشتجت القػانؾني الدػشؾث االوؿ، فػي كميػة 

 27سجمة القانؾنية والقزائية القظخية. صالفي 
 .  2003، ( مؽ اتفاؾية االمؼ الستحجة لسكافحة الفداد1( الفقخة )11السادة ) (2)
 . 48ص مخجع سابق ،إلتفاؾية االمؼ الستحجة لسكافحة الفداد، راجع: الجليل التقشي  (3)
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لية فػػي عػػجـ التػػجخل بأيػػة تعشػػي االسػػتقاللية عػػؽ الدػػمظات االخػػخت التشفيحيػػة والتذػػخيعية. وتبػػخز ىػػحه االسػػتقال
صؾرة كانت في شؤوف القزػاء تػجخاًل  تشفيػحيًا  مػؽ قبػل الحكؾمػة، أو تذػخيعيًا مػؽ قبػل البخلسػاف بقرػج التػأثيخ 

. وأف (1)فػػػي قػػػخارات القزػػػاء، ويجػػػب أف تدػػػخث الؾاليػػػة القزػػػائية عمػػػى جسيػػػع السدػػػائل ذات الظػػػابع القزػػػائي
والسػػػؾارد الكاؼيػػػة لمقزػػػاء لكػػػي تػػػتؼ فػػػي الؾاقػػػع اسػػػتقاللية الدػػػمظة  تكػػػؾف لمدػػػمظة القزػػػائية االسػػػتقاللية الساليػػػة

 القزائية. 
الحياديػػػػة: يػػػػجور ىػػػػحا السبػػػػجأ فػػػػي الؾاقػػػػع حػػػػؾؿ الحخيػػػػة الكاممػػػػة لمقزػػػػاة فػػػػي الفرػػػػل فػػػػي القزػػػػايا -2

السعخوضػػػة عمػػػييؼ ودوف تحيػػػد ووفقػػػًا لسػػػا تسميػػػو عمػػػييؼ ضػػػسائخىؼ وتفدػػػيخىؼ لمؾاقػػػع وتظبيقػػػًا لسعػػػاييخ القػػػؾانيؽ 
 .(2)ائجةالد

اعتبػػار تعيػػيؽ القزػػاة، والظخيقػػة عمػػى تعيػػيؽ القزػػاة: تكػػاد تجسػػع كػػل السبػػادثء الجوليػػة واالقميسيػػة -3
التػػػي يػػػتؼ بيػػػا اختيػػػارىؼ: تحػػػجد مػػػجت اسػػػتقاللية الدػػػمظة القزػػػائية. وتقتزػػػي السعػػػاييخ الجوليػػػة أف يػػػتؼ اختيػػػار 

ؼ، وأف تػتؼ تػػخقيتيؼ ينؾني وخبػخاتيؼ ونػداىتاالشػخاص الػحيؽ يعيشػؾف فػي الدػمػ القزػائي بشػاء عمػى تػجريبيؼ القػا
اسػػتشادًا إلػػى عؾامػػل مؾضػػؾعية وقانؾنيػػة، وأف تكػػؾف الييئػػة السدػػؤولة عػػؽ تعيػػيؽ القزػػاة وتػػخقيتيؼ ومدػػاءلتيؼ 

 .(3)مدتقمة عؽ الدمظات األخخت، سؾاء في تكؾيشيا أو في طخيقة عسميا
قػة سػميسة، وذلػػػ يحػتؼ عمػى القاضػػي الشداىػة: ىػي مبػجأ اساسػػي الداء ميػاـ السشرػب القزػػائي بظخي-4

بػأف يكػؾف سػػمؾكو فػؾؽ الذػػبيات ويجػب أف تكػؾف سػػمظة القاضػي وترػػخفاتو مسػا يجمػب لمدػػمظة القزػائية ثقػػة 
 .(4)الشاس، ألف أساس العجالة ليذ فقط أف تقاـ بل يجب أف يخت أنيا تقاـ

 
 امة: المبادئ التوجيهية لالمم المتحدة بذان دور اعضاء النيابة العرابعاً 

 

                                                             

عسػػل التػػي نغستيػػا الومفيؾمػػو ومقؾماتػػو، ورقػػة بحثيػػة مقجمػػة فػػي ورشػػة  توراجػػع: خالػػج الكيالنػػي، اسػػتقالؿ القزػػاء، ضػػخور  (1)
، السشذػؾر 2008/ 6/8جني وحقؾؽ االنداف بعشؾاف )دفاعػًا عػؽ اسػتقاللية القزػاء( فػي سالسؤسدة العخبية لجعؼ السجتسع ال
 .  2307في مؾقع الحؾار الستسجف العجد 

 ( لمسجمذ االوروبي، السبجأ األوؿ )د(. 94التؾصية رقؼ ) (2)
 .  113مكة الستحجة، ص س، الس2014راجع: دليل السحاكسات العادلة، مشغسة العفؾ الجولية، الظبعة العخبية الثانية،  (3)
 أف سمؾؾ الجياز القزائي. ( مؽ مبادثء بانغمؾر بذ3السبجأ ) (4)
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وجػػدءًا مكسػػاًل لتحقيػػق  ،مكؾنػػًا أساسػػيًا لمدػػمظة القزػػائيةأو االدعػػاء العػػاـ،  ،يعتبػػخ جيػػاز الشيابػػة العامػػة
العجالػة ومكافحػة الفدػػاد، ؼبقػجر اسػتقاللية القزػػاة ونػداىتيؼ، تكػؾف اسػػتقاللية ونداىػة الشيابػة العامػػة ميسػة،  لػػحا 

لشيابػة العامػة لتعديػد سػيادة القػانؾف واحتػخاـ حقػؾؽ االندػاف، اىتست االتفاؾيات الجولية واالقميسية بجور أعزاء ا
ومؽ أىؼ السعاييخ أو السبادثء التي أقخت في ىحا السجاؿ، ىػي السبػادثء التؾجيييػة لالمػؼ الستحػجة بذػأف دور 

اوجبػت األمػؼ الستحػجة عمػى أعزػاء الشيابػة العامػة العسػل عمػى ضػساف وتعديػد : حيػث (1)أعزاء الشيابة العامة
عجالة االجخاءات الجشائية أثشاء تأدية أعزاء الشيابة وعائفيؼ. وإف ىحه السبادثء تشظبق عمػى جسيػع الدػمظات 

معػػًا، ىػػحه القزػػائية، سػػؾاء كػػاف مخػػؾاًل ألعزػػاء الشيابػػة العامػػة سػػمظة االدعػػاء أو سػػمظة التحقيػػق أو االثشتػػيؽ 
السبادتء ال تتعخض لقزايا التعييؽ أو اإلجػخاءات القانؾنيػة الجاخميػة بػل تخكػد عمػى السبػادثء الجؾىخيػة لعسػل 

 . وىي: (2)الشيابة العامة
عزػػػاء بؾعػػػائفيؼ بشداىػػػة ومؾضػػػؾعية. ويجػػػب عمػػػى الػػػجوؿ أف األالحياديػػػة والسؾضػػػؾعية: أث ؾيػػػاـ  .1

 .(3)الشيابة العامة مؽ الؿياـ بسياميؼ بحيادية ومؾضؾعيةتؾفخ الزسانات القانؾنية التي تسكؽ أعزاء 
عمػػى الػػجوؿ اتبػػاع معػػاييخ الشداىػػة والسقػػجرة،  السبػػادثءالسػػؤىالت، والتعيػػيؽ، والتػػجريب: تؾجػػب ىػػحه  .2

ومعيػػػػػا مػػػػػؤىالت مالءمػػػػػة فػػػػػي اختيػػػػػار اعزػػػػػاء الشيابػػػػػة العامػػػػػة وتكػػػػػؾف تمػػػػػػ السعػػػػػاييخ عمػػػػػى أسػػػػػاس 
 اة، أو أث أساس سياسي أو عخقي أو اث حالة آخخت.السؾضؾعية، بعيجة عؽ التحيد والسحاب

                                                             

اعتسػػجىا مػػؤتسخ االمػػؼ الستحػػجة الثػػامؽ لسشػػع الجخيسػػة  السبػػادثء التؾجيييػػة لالمػػؼ الستحػػجة بذػػأف دور أعزػػاء الشيابػػة العامػػة (1)
وىشػػاؾ صػكؾؾ اخػػخت فػي ىػػحا السجػاؿ مشيػػا التؾصػػية  .1990أيمػؾؿ  7اب إلػػى  27ومعاممػة السجػػخميؽ، ىافانػا، كؾبػػا مػؽ 

( لمجشػػة وزراء الػجوؿ االعزػػاء فػػي السجمػذ االوروبػػي بذػػأف دور الشيابػة العامػػة فػػي نغػاـ العجالػػة الجشائيػػة، 2000)19رقػؼ 
 .قانؾنية في افخيؿياالسداعجة الوكحلػ السبادثء والخظؾ  التؾجييية بذأف الحق في محاكسة عادلة و 

 
/ 1، والسحػامييؽ ومسثمػي الشيابػة العامػة، دليػل السسارسػيؽ رقػػؼ راجػع: السبػادثء الجوليػة الستعمقػة باسػتقالؿ ومدػؾؤلية القزػػاة (2)

 . 57، ص 2007مؽ مشذؾرات المجشة الجولية لمحقؾقييؽ، الظبعة االولى، جشيف، 
مػػؽ ىػػحه السبػػادثء أف مدػػألة اسػػتقاللية الشيابػػة العامػػة مػػؽ الجانػػب السؤسدػػي، لػػؼ تكػػؽ ضػػسؽ السبػػادثء التػػي نرػػت  تبػػيؽ (3)

شػؾع مػؽ بتعيػيؽ أعزػاء الشيابػة العامػة فػي بعػض االنغسػة القانؾنيػة تخزػع لمدػمظة التشفيحيػة أو  أف  عمييا ويخجع ذلػ إلى
دػػمظة التشفيحيػػة يجػػب أف تػػؾفخ ضػػسانات ملعامػػة تفزػػل عمػػى خزػػؾعيا لالتبعيػػة لػػؾزارة العػػجؿ. رغػػؼ أف اسػػتقاللية الشيابػػة ا

االستقاللية إجخاء التحؿيقات بحيادية ومؾضؾعية. راجع: المجشة االمخيكية الجولية لحقػؾؽ االندػاف، التقخيػخ عػؽ حالػة حقػؾؽ 
 .36/ 2الفقخة  1مخاجعة رقؼ  7االنداف في السكديػ الؾثيقة رقؼ 
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ة: يجػػب وضػػع تػػجابيخ مػػؽ قبػػل الجولػػة لتدػػييل ؾيػػاـ اعزػػاء الشيابػػة يػػضػػسانات اداء الخجمػػة الؾعيؽ .3
العامػػة بسيػػاميؼ، دوف تخىيػػب أو اعاقػػة أو مزػػايقة أو تػػجخل غيػػخ الئػػق. أو دوف التعػػخض لمسدػػؤولية 

 خرية لدالمتيؼ وسالمة أسخىؼ. الجشائية والسجنية، وأف تؾفخ ليؼ حساية ش
حخيػػة التعبيػػخ وانذػػاء الشقابػػات: يتزػػسؽ السبػػجأ التػػؾجييي التاسػػع حخيػػة تذػػكيل الخابظػػات السيشيػػة أو  .4

 غيخىا مؽ السشغسات التي تسثل مرالحيؼ وتعدز تجريبيؼ السيشي وتحسي مخكدىؼ.
لؿيػاـ بؾعػائفيؼ وفقػًا لمقػانؾف الؾاجبات السيشية ألعزػاء الشيابػة العامػة: عمػى أعزػاء الشيابػة العامػة ا .5

وسػالمة سػيخ  ،وبإنراؼ وسخعة، وأف يحتخمؾا كخامة اإلنداف ويحسؾىا، وأف يدانجوا حقؾقو السذخوعة
وأف يػػؾلي أعزػػاء الشيابػػة العامػػة االىتسػػاـ الؾاجػػب لمسالحقػػات القزػػائية  ؛أعسػػاؿ نغػػاـ العجالػػة الجشائيػػة

، خاصػػة مػػا تتعمػػق مشيػػا بالفدػػاد وإسػػاءة اسػػتعساؿ السترػػمة بػػالجخائؼ التػػي يختكبيػػا مؾعفػػؾف عسؾميػػؾف 
 .(1)الدمظة وغيخىا

ىشػػػاؾ أيزػػػًا مجسؾعػػػة أخػػػخت مػػػؽ السذػػػاريع والسبػػػادثء الجوليػػػة واإلقميسيػػػة التػػػي نرػػػت عمػػػى اسػػػتقاللية 
 .(2)القزاء ونداىة القزاء وأعزاء الشيابة العامة

عمػػى تػػجابيخ خاصػػة  ،افحػػة الفدػػاداتفاؾيػػة االمػػؼ الستحػػجة لسكمػػؽ  ( 2( الفقػػخة )11السػػادة ) نرػػتحيػػث 
بالشيابػة العامػة، خاصػػة فػي االنغسػػة التػي ال يذػكل مشيػػا جيػاز االدعػػاء العػاـ جػدءًا مػػؽ الجيػاز القزػػائي، إذ 

 يتستع باستقاللية مساثمة الستقاللية الجياز القزائي.
زػائية بجسيػع مكؾناتيػا تمعػب دورًا ميسػػًا فػي الؾقايػة مػؽ الفدػػاد: ويتزػح مػؽ ىػحه السػادة أف الدػػمظة الق

 حيؽ تتستع بكل التجابيخ  والرالحيات الالزمة لشداىتيا واستقالليتيا.
فمػؼ تػشص عمػى اتخػاذ تػجابيخ متعمقػة بػاالجيدة القزػائية والشيابػة ( 1)أما االتفاؾية العخبية لسكافحػة الفدػاد 

( 12-بػل نرػت عمػى اسػتقالؿ الجيػاز القزػائي وأجيػدة الشيابػة العامػة )السػادةالعامة ضسؽ التجابيخ الؾقائيػة، 

                                                             

 .  60السخجع الدابق، ص  (1)
( لمجشػػة الجوليػػػة لقػػػانؾف مػػؽ ىػػػحه السذػػاريع أو السبػػػادثء، مذػػػخوع مبػػادثء اسػػػتقاللية الدػػػمظة القزػػائية )مبػػػادثء سػػػيخاكؾزا (2)

(، مذػػػخوع االعػػػالف العػػػالسي السػػػتقالؿ 1981العقؾبػػػات والمجشػػػة الجوليػػػة لمقزػػػاة، ومخكػػػد اسػػػتقالؿ القزػػػاة والسحػػػامييؽ )
 .1989ؿ. ف. سيشغض، السقخر الخاص لالمؼ الستحجة، القزاء مؽ اعجاد 

. الجسػتؾر االوروبػػي 1997، السػػؤتسخ الدػادس لكبػار قزػاة السحػػاكؼ العميػا بيػاف بكػيؽ لسبػادثء اسػػتقاللية الدػمظة القزػائية
مػػى مبػػادثء بػػانغيمؾر لمدػػمؾؾ القزػػائي، مكتػػب االمػػؼ الستحػػجة، ، راجػػع/ تعميػػق ع1998عػػؽ القػػانؾف لمقزػػاة مجمػػذ اوربػػا 

 .11، ص 2007السعشي بالسخجرات والجخيسة، 
 .  2015/ 15/2الستاح في  www.judicialintegritygroup.orgمشذؾر عمى السؾقع االلكتخوني: 

http://www.judicialintegritygroup.org/
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مخترػػػخ. إذ اكػػػجت عمػػػى اسػػػتقاللية القزػػػاء والشيابػػػة العامػػػة، وتػػػجعيؼ نػػػداىتيؼ وتػػػؾفيخ الحسايػػػة  بذػػػكلوذلػػػػ 
 الالزمة ليؼ. أما االتفاؾية االفخيؿية فمؼ تشص عمى تجابيخ وقائية في مجاؿ الدمظة القزائية.

( 2( فقػخة )9  عبخ الؾطشية فقج نرت فػي السػادة )فاؾية االمؼ الستحجة لسكافحة  الجخيسة السشغسةوأما ات
 عمى أتخاذ تجابيخ الزمة لتؾفيخ استقاللية الدمظات الؾطشية التي تكافح الجخيسة غيخ الؾطشية والفداد. 

عجـ  ؾخدع العاـ وىالالجولية واالقميسية اذا ما طبقت عمى ارض الؾاقع ، تؤدث الى  كل ىحه السبادة
لتجخؤ عمى ارتكاب جخائؼ الفداد وىؾ ماتعشي الؾقاية مؽ الفداد، خؾفًا مؽ تظبيق القانؾف عمى مؽ يتظاوؿ ا

 عمى الساؿ العاـ.

 انفرع انثبنث

 انتداثير انىقبئيخ نمىع غسم االمىال

 مػؽ الجػخائؼ السشغسػة والعػابخة لمحػجود، وتسثػل ىاجدػًا كبيػخًا وعمػى السدػتؾت  تعتبخ عسميات غدل االمؾاؿ
فيحيػػة والساليػػة، ألنيػػا تدػػػتشدؼ االقترػػاد العػػالسي ومقجراتػػو، خاصػػة فػػي عػػػل شالعػػالسي، وخاصػػة لمدػػمظات الت

فػػػي خػػالؿ ثػػػؾاف  التػػي تدػػػاعج عمػػى إنجػػػاز عسميػػات غدػػػل االمػػؾاؿالعؾلسػػة التكشؾلؾجيػػػة والتجػػارة اإللكتخونيػػػة، 
 .(2)معجودة

، ونػػص باتخػػاذ تػػجابيخ وقائيػػة لسشػػع غدػػل االمػػؾاؿ ،(3)والتذػػخيعات الؾطشيػػة لػػحلػ اىػػتؼ السجتسػػع الػػجولي
لجوليػػػة واالقميسيػػػة التػػي تجػػػـخ غدػػػل عمييػػا فػػػي اتفاؾيػػػات دوليػػة وإقميسيػػػة، رغػػػؼ وجػػؾد مجسؾعػػػة مػػػؽ الرػػكؾؾ ا

 .االمؾاؿ

                                                                                                                                                                                                   

ء الجاخميػػػة والعػػػجؿ العػػػخب فػػػي اجتساعيسػػػا السذػػػتخؾ بجامعػػػة الػػػجوؿ العخبيػػػة بالقػػػاىخة فػػػي ديدػػػسبخ وافػػق عمييػػػا مجمدػػػا وزرا( 1)
 ٠٢٠٢ يؾنيؾ ٠٢، ودخمت حيد الشفاذ في ٠٢٠٢

يػع والشذػخ، الظبعػة االولػى، بيػخوت، ؾز راجػع: د. خزػخ دره، الجػخائؼ الساليػة فػي القزػاء االلكتخونػي، شػخكة السظبؾعػات لمت (2)
 . 42. ص 2013

( ، ومػؽ ثػؼ 93سػخقؼ )البػامخ سػمظة االئػتالؼ السؤقتػة  2004خاصػًا بسكافحػة غدػل االمػؾاؿ فػي  قج اصجر العخاؽ قانؾنػا ل (3)
قػػػانؾف مكافحػػػة غدػػػل االمػػػؾاؿ وتسؾيػػػل   2015( لدػػػشة 39الغػػػي ىػػػحا القػػػانؾف ، بعػػػج اف اصػػػجر القػػػانؾف الججيػػػج السػػػخقؼ )

 .4387عجد   16/11/2015االرىاب، ونذخ في جخيجة الؾقائع العخاؾية في



34 

 

ولكػػؽ ىشػػػاؾ صػػػكؾؾ نرػػت عمػػػى اتخػػػاذ تػػجابيخ وقائيػػػة صػػػخاحة، مػػع وجػػػؾد عػػػجد آخػػخ مػػػؽ االتفاؾيػػػات 
ؽ فػي االتفاؾيػة. ومػالػجوؿ األطػخاؼ   ولؼ تشص عمى اتخاذ تمػ التجابيخ الؾقائيػة مػؽ قبػل جخمت غدل االمؾاؿ

 التجابيخ الؾقائية لسشع غدل األمؾاؿ: تىحه االتفاؾيات التي تشاول
 (.2000 ) اتفاؾية باليخمؾاتفاؾية األمؼ الستحجة لسكافحة الجخيسة السشغسة عبخ الؾطشية .1
 (.2003) جة لسكافحة الفداداتفاؾية األمؼ الستح .2
 (.2011) االتفاؾية العخبية لسكافحة غدل األمؾاؿ .3
 (.2010االتفاؾية العخبية لسكافحة الفداد ) .4
 سرادرة في مجاؿ السخجرات. وال ( بذأف غدل األمؾاؿ1995القانؾف الشسؾذجي ل مؼ الستحجة ) .5

، وىػي تتسحػؾر حػؾؿ وتكاد تتفق ىحه االتفاؾيات عمى مجسؾعة مؽ التػجابيخ الؾقائيػة لسشػع غدػل االمػؾاؿ
اآلتػػي: الخقابػػة واالشػػخاؼ، التعػػاوف الػػجاخمي والػػجولي، رصػػج حخكػػة األمػػؾاؿ، وحػػجة التحخيػػات الساليػػة، التػػجابيخ 

 السالية. لحلػ سشتشاوؿ وبذكل مخترخ ىحه التجابيخ التي وضعت لتسشع دخؾؿ األمؾاؿ الستعمقة بالسؤسدات 
مػػؽ أجػػل  ؛اإلجخاميػػة إلػػى الشغػػاـ السػػالي والتعػػخؼ عمػػى مرػػجرىا واقتفػػاء أثخىػػا، وربظيػػا بأصػػحابيا الحؿيقيػػيؽ

 .(1)تدييل القاء الؿبض عمييؼ وتدميسيؼ لمعجالة
 

 اوالً: انرقبثخ واالشراف

مػػؽ الخظػػؾات األولػػى  (2)واالشػػخاؼ عمػػى السرػػارؼ والسؤسدػػات الساليػػة غيػػخ السرػػخؼية تعتبػػخ الخقابػػة
، وىػػػي تتزػػػسؽ وجػػؾد نغػػػاـ داخمػػػي شػػػامل يذػػػجد عمػػػى مجسؾعػػػة إجػػػخاءات لمؾقايػػة مػػػؽ جخيسػػػة غدػػػل األمػػػؾاؿ

 ضخورية مشيا:
ىؾيػػػة الدبػػػؾف، ذلػػػػ بجسػػػع  ، والتحقػػػق مػػػؽ(1)تحجيػػػج ىؾيػػػة الدبػػػائؽ: أو مػػػا يعػػػخؼ بسبػػػجأ  اعػػػخؼ عسيمػػػػ  .1

معمؾمػػات كاؼيػػة لتحجيػػج ىؾيػػة جسيػػع الدبػػائؽ وطبيعػػة معػػامالتيؼ، وتحجيػػج السؾجػػؾدات السعيشػػة مػػؽ خػػالؿ 

                                                             

راجػػع: االدلػػة التذػػخيعية لتشفيػػح اتفاؾيػػة االمػػؼ الستحػػجة لسكافحػػة الجخيسػػة السشغسػػة غيػػخ الؾطشيػػة والبخوتؾكػػؾالت السمحقػػة بيػػا،  (1)
، مشذػؾرات االمػػؼ الستحػػجة، 2004مكتػب االمػػؼ الستحػجة السعشػػي بالسخػجرات والجخيسػػة، شػعبة شػػؤوف السعاىػجات، نيؾيػػؾرؾ، 

 . 71ص 
( الفقػخة )أ( مػؽ اتفاؾيػة 14السشغسػة عبػخ الؾطشيػة، والسػادة )الجخيسة ( الفقخة )أ( مؽ اتفاؾية االمؼ الستحجة لسكافحة 7)السادة  (2)

واالرىػاب، السػادة  ( مػؽ االتفاؾيػة االمػؼ الستحػجة لسكافحػة غدػل االمػؾاؿ1( الفقػخة )4، السػادة )االمؼ الستحجة لسكافحة الفداد
 ( الفقخة )ا( مؽ االتفاؾية العخبية لسكافحة الفداد. 28)
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، السدػتشجات الخسػػسية. ويعتبػخ ىػػحا السبػػجأ حجػخ زاويػػة فػػي االلتدامػات الؾقائيػػة لسشػػع جخيسػة غدػػل األمػػؾاؿ
فػػي معخفػة الدبػػؾف فقػط بػػل تظػػاؿ )السالػػ السشتفػػع( ايزػًا، فػػي بعػػض عمػى أف معخفػػة الدبػؾف ال تشحرػػخ 

 .(2)رمحة مباشخة أو غيخ مباشخة في االصؾؿ أو السعامالتماالوقات، وىؾ أث شخص لو 
حفػػػب الدػػػجالت: الحرػػػؾؿ عمػػػى السعمؾمػػػات السشاسػػػبة الستعمقػػػة بالدبػػػائؽ وحفغيػػػا فػػػي سػػػجالت، قابمػػػة  .2

لبشػؾؾ مػؽ تحجيػج ىؾيػة عسالئيػا بالذػكل السشاسػب. ويعتبػخ ىػحا لالستخداد وبرؾرة فؾرية، بحيػث تػتسكؽ ا
 .(3)أمخًا ضخوريًا بيجؼ التؾافق مع الستظمبات الخقابية السحمية والخارجية

أف تحػػػجد  -والسؤسدػػػات الساليػػػة األخػػػخت -ة: يجػػػب عمػػػى السرػػػارؼ ىاالبػػػالغ عػػػؽ السعػػػامالت السذػػػبؾ  .3
ة واالشػػخاؼ مثػػل ىيئػػة التحػػخث الساليػػة، وأف تزػػع السعػػامالت السذػػبؾىة وإبػػالغ الجيػػات الخسػػسية بالخقابػػ

معػػاييخ واضػػحة لتحجيػػج تمػػػ السعػػامالت السذػػبؾىة بالتذػػاور مػػع الخبػػخاء والسخترػػيؽ بسعخفػػة األسػػاليب 
 .(4)األمؾاؿ اوالذبكات الججيجة التي يدتخجميا غاسمؾ 

 ثبويبً: انتعبون انداخهي واندوني
االتفاؾيػػات  هتػػشص االتفاؾيػػات الجوليػػة واالقميسػػة عمػػى اتخػػاذ اجػػخاءات )مػػؽ قبػػل الػػجوؿ االطػػخاؼ فػػي ىػػح

مػؽ أجػل إنفػاذ القػانؾف عمػى السدػتؾت  لمتعاوف بيؽ األجيدة الؾطشية السخترة في مجاؿ مكافحة غدل األمؾاؿ
يؼ السدػػػاعجة القانؾنيػػػة واف تظػػػؾر وتعػػػدز جسيػػػع انػػػؾاع بػػػأف تقػػػؾـ بتبػػػادؿ السعمؾمػػػات وتقػػػج ؛الػػػجاخمي أو الػػػجولي

 .(5)إدخاؿ الساؿ السمؾث في الشغاـ السالي لمجوؿ التعاوف بػية مكافحة غدل األمؾاؿ أو لسشع 

                                                                                                                                                                                                   

، ثػؼ تعػدزت 2001أصجرت لجشة بازؿ لمخقابة السرخؼية، ورقة  العشاية الؾاجبػة بخرػؾص العسيػل  لمبشػؾؾ فػي اكتػؾبخ عػاـ  (1)
 .  2003والتحقق مؽ ىؾية العسيل  في فبخايخ ىحه ا الجخاءات باصجار المجشة  الجليل العاـ لفتح الحداب 

وتسؾيػل االرىػاب محميػًا ودوليػًا، مخجػع سػابق ،  افحػة غدػل االمػؾاؿكراجع: د. عبجي عبجالكخيؼ عبجي، االطار القػانؾني لس (2)
  .69، أيزًا راجع: الجليل التقشي التفاؾية االمؼ الستحجة لسكافحة الفداد، ص 63ص 

راجػػع: االدارة السؾجػػؾدة لسخػػاطخ  اعػػخؼ عسيمػػػ  ممحػػق الػػجليل الجراسػػي المتحػػاف شػػيادة اختراصػػي معتسػػج فػػي مكافحػػة  (3)
الظبعػػة الخابعػػة،   ACAMS، يؽ السعتسػػجيؽ فػػي مكافحػة غدػػل االمػػؾاؿية االختراصػػيػ، مػػؽ مظبؾعػػات جسعغدػل االمػػؾاؿ

guide-study-www.filies.acams.org.pdfs/Arabic-عمػػى السؾقػػع االلكتخونػػي لمجسعيػػة بعشػػؾاف  . مشذػػؾر45ص 

supplement.  
 .57بق، ص راجع: الجليل التذخيعي التفاؾية االمؼ الستحجة لسكافحة الجخيسة السشغسة، مخجع سا (4)
( الفقػخة )ا/ ب( مػؽ 14، السػادة )( الفقخة )أ/ب( مؽ اتفاؾية االمؼ الستحجة لسكافحػة الجخيسػة السشغسػة عبػخ الؾطشيػة7السادة ) (5)

وتسؾيػل االرىػاب،  ( مؽ االتفاؾيػة العخبيػة لسكافحػة غدػل االمػؾاؿ4( الفقخة )8، السادة )اتفاؾية االمؼ الستحجة لسكافحة الفداد
 ( مؽ االتفاؾية العخبية لسكافحة الفداد. 11( الفقخة )10السادة )

http://www.filies.acams.org.pdfs/Arabic-study-guide-supplement
http://www.filies.acams.org.pdfs/Arabic-study-guide-supplement
http://www.filies.acams.org.pdfs/Arabic-study-guide-supplement


36 

 

 ثبنثبً: وزحدح انتمريبد انمبنيخ

ومشعػو. لقػج اجتسعػت  إنذاء ىيئة أو وحجة لمتحخيات السالية ىؾ مؽ متظمبػات مكافحػة غدػل االمػؾاؿإف 
جسيػػػع ىػػػحه االتفاؾيػػػات عمػػػى ضػػػخورة  وجػػػؾد ىػػػحه الؾحػػػجة مقػػػخرة أف تكفػػػل ليػػػا الرػػػالحيات التػػػي تسكشيػػػا مػػػؽ 
مؾاجية جػخائؼ غدػل األمػؾاؿ، ىػحا بإعتبارىػا الجيػة السخترػة وطشيػًا لجسػع السعمؾمػات وتحميميػا وتعجيميػا إلػى 

 .(1)أجيدة انفاذ القانؾف 

 ثبنمؤسسبد انمبنيخ وانجهبد ااألخري انمعىيخ ثتمىيم األمىال راثعبً: انتداثير انمتعهقخ

، يجػػب أف تمتػػـد بيػػا السؤسدػػات الساليػػة ىشػػاؾ تػػجابيخ والتدامػػات وقائيػػة، لسكافحػػة ومشػػع غدػػل األمػػؾاؿ
يػػػة مػػػؽ : أو حتػػػى أيػػة مؤسدػػػة عخضػػػة إلخفػػاء العائػػػجات الستأت(2)السرػػخؼية، وغيخىػػػا السعشيػػػة بتحؾيػػل األمػػػؾاؿ

 الفداد أو نقميا، ومؽ ىحه االلتدامات:
جؾيقػػػػة عػػػػؽ السعمؾمػػػػات بالتزػػػػسيؽ اسػػػػتسارات اإلحالػػػػة االلكتخونيػػػػة ل مػػػػؾاؿ والخسػػػػائل ذات الرػػػػمة  .1

 السرجر.
 االحتفاا بتمػ السعمؾمات طؾاؿ سمدمة عسميات الجفع. .2
 جر.فخض محزخ دقيق عمى إحاالت األمؾاؿ التي ال تحتؾث عمى معمؾمات كاممة عؽ السر .3
 .(3)الحخص عمى حساية السعمؾمات االلكتخونية: عؽ طخيق إعجاد بخامج الحساية الستخررة .4

، ألف الفزػػاء ىػػحا، ويذػػكل تحؾيػػل األمػػؾاؿ الكتخونيػػًا اليػػاجذ األكبػػخ ألجيػػدة  مكافحػػة غدػػل األمػػؾاؿ
األمػػػؾاؿ، وذلػػػػ مػػػؽ خػػػالؿ الذػػػبكة االلكتخونػػػي بجسيػػػع أنؾاعيػػػا يػػػؤدث دورًا بػػػارزًا فػػػي تدػػػييل عسميػػػات غدػػػل 

                                                             

 ة االمؼ الستحجة لسكافحة الفداد.ي( مؽ اتفاؾ58السادة) (1)
االلتدامػات، ففػي البجايػة كػاف االمػخ مقترػخ عمػى السرػاريف الساليػة، ثػؼ تؾسػع نظاقيػا  هت التي تخزػع ليػحلؼ تحجد الجيا (2)

عمى السؤسدات السالية غيخ السرخؼية، مؽ الؾسظاء في اسػؾاؽ االوراؽ الساليػة والتػأميؽ مػؽ شػخكات الدسدػخة فػي االوراؽ 
ذسل في بعض السحافل االعساؿ وميؽ مؽ تجػار السعػادف السالية ومكاتب صخؼ العسالت وغيخىا، إلى أف وصل إلى أف ت

( مػؽ التؾصػيات االربعػيؽ الستعمقػة بانظبػاؽ مقتزػيات اليقغػة 12واالحجار الكخيسة والسحامييؽ وغيػخىؼ. راجػع: التؾصػية )
، لمبخلسػػاف االوروبػػي، ومجمػػذ EC /97 /2001الالزمػػة فػػي التعػػخؼ عمػػى ىؾيػػة الدبػػؾف وحفػػب الدػػجالت، والتؾصػػية رقػػؼ 

 .  2001كانؾف األوؿ  4االتحاد االوروبي في 
 ( مػؽ االتفاؾيػة العخبيػة لسكافحػة غدػل االمػؾاؿ6والسػادة ) ( مؽ اتفاؾية االمػؼ الستحػجة لسكافحػة الفدػاد3( الفقخة )14السادة ) (3)

 وتسؾيل االرىاب. 
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العشكبؾتية )االنتخنت( التػي باتػت تعتبػخ مػؽ أحػجث الؾسػائل لغدػل االمػؾاؿ السذػبؾىة، وكسػا أنيػا أسػيل وأيدػخ 
 .(1)وسيمة استعساؿ لمتعامل مع السرارؼ

جؼ ح تػجابيخ مشاسػبة تيػيواالقميسية أف تظمب مؽ الجوؿ األطخاؼ تشف ةإف ما سبق أدت باالتفاؾيات الجولي
؛ اللتداـ تمػ السؤسدات السعشية بتحؾيل األمؾاؿ الكتخونيػًا، )التػي تتزػسؽ الحيظػة والحػحر فػي تمػػ السعػامالت

التػػي تتعامػػل بيػا مػػع سػػائخ مة بػأف تتعامػػل تمػػ السؤسدػػات مػػع الػشغؼ االلكتخونيػػة لمتحؾيػػل بػشفذ الجقػػة والرػخا
 .(2)السعامالت السالية

أيزػًا: تظػؾر وانتذػار التقشيػة  الجولية في مكافحة غدل األمؾاؿ ومؽ أىؼ الرعؾبات التي تؾاجو الجيؾد
سػؾؼ يحػج مػؽ قػجرة سػمظات السكافحػة عمػى الؿيػاـ بسياميػا فػي  ةوبذكل سخيع.  فالقرؾر في الجيػؾد الستخػح

 .(3)وتتبعيا مشع انتذار جخيسة غدل االمؾاؿ

 ىال عجر انمدودخبمسبً: مراقجخ زحركخ االم

إف نقل األمؾاؿ والركؾؾ عبػخ الحػجود مػؽ قبػل غاسػمي األمػؾاؿ مػاىؾ إال لتسؾيػو مرػجر االمػؾاؿ غيػخ 
السذػخوعة، ولتعقيػج معخفػػة مرػجرىا األصػػمي. وألف اقتفػاء ومتابعػة االمػػؾاؿ إذا تجػاوزت الحػػجود، يكػؾف عسميػػة 

لػحا تقتزػي االتفاؾيػات الجوليػة  ؛كافحػة الفدػادصعبة وتحتاج إلى تعاوف دولي وإقميسي بػيؽ الجيػات السعشيػة بس
واالقميسيػػػػة مػػػػؽ الػػػػجوؿ األطػػػػخاؼ فػػػػي تمػػػػػ االتفاؾيػػػػات أف تتخػػػػح تػػػػجابيخ وقائيػػػػة لسشػػػػع إخفػػػػاء تمػػػػػ االمػػػػؾاؿ، أو 

 .  (4)لكذفيا
د والسؤسدػػات التجاريػػة بػػاالبالغ عػؽ إحالػػة السبػػال  الزػػخسة مػػؽ اومػؽ تمػػػ التػػجابيخ: اشػػتخا  ؾيػاـ األفػػخ 

الشقػػؾد إلػى البشػػػ السخكػدث، أو إلػػى  ػؾ القابمػػة لمتػجاوؿ عبػػخ الحػجود، أو أف تقػػجـ تقػاريخ عػػؽ تمػالشقػؾد والرػكؾ 
وزارة السالية، أو مرمحة الجسارؾ. عمى أف يتزسؽ التقخيخ تفاصيل السعمؾمػات الستعمقػة بتمػػ السبػال  وأسػساء 

                                                             

 . 34خزخ دّره، الجخائؼ السالية في الفزاء االلكتخوني، مخجع سابق، راجع: د.  (1)
 .76الجليل التقشي التفاؾية االمؼ الستحجة لسكافحة الفداد، مخجع سابق، ص  ( راجع: 2)
 مجمػة فػي مشذػؾر بحػث والسقػارف، الدػعؾدث القػانؾف  فػي االلكتخوني األمؾاؿ غدل السخيذج، العديد عبج بؽ سعؾد. د راجع: (3)

 .  253، ص .2011. والثالثؾف  الخامدة الدشة الثالث، العجد العمسي، الشذخ مجمذ الكؾيت، جامعة ترجرىا الحقؾؽ،
( مػؽ االتفاؾيػة العخبيػػة 5( مػؽ اتفاؾيػة االمػؼ الستحػجة لسكافحػة الجخيسػة السشغسػة عبػخ الػؾطؽ. والسػادة )2( الفقػخة )7السػادة ) (4)

 .  /ب( اتفاؾية االمؼ الستحجة لسكافحة الفداد14وتسؾيل االرىاب، السادة ) لسكافحة غدل االمؾاؿ
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خػػارج البؾرصػػة، وذلػػػ  (1)جشبػػيالتػػجابيخ كػػحلػ : تشغػػيؼ التعامػػل فػػي الرػػخؼ األ هوعشػػاويؽ السدػػتمؼ . ومػػؽ ىػػح
زارة الساليػة أو مرػمحة الجسػارؾ(، و بشذػاطو فػي البجايػة إلػى البشػػ األىمػي أو البشػػ السخكػدث )أو  بتقػجيؼ تقخيػخ

عسميػػات التػػي يقػػؾـ بيػػا العسيػػل وحفغيػػا لسػػجة خسػػذ الأو تحجيػػج ىؾيػػة العسيػػل بذػػكل دقيػػق، مػػع تدػػجيل جسيػػع 
 .(2)سشؾات عمى األقل

 

 

 

 

 انابتمخ

ولشػا فػػي ىػحا البحػػث ،التػجابيخ الؾقائيػػة لسؾاجيػة جػػخائؼ الفدػاد ، حيػػث حاولشػا  اف نبحػػث عػؽ التػػجابيخ تشا
التػػي تسشػػع الفدػػاد، وعمػػى السدػػتؾيات السختمفػػة ، فتظخقشػػا الػػى التػػجابيخ السؾضػػؾعية والتػػجابيخ االجخائيػػة لمؾقايػػة 

 مؽ الفداد.
   االستشتاجات واالقتخاحات التالية: وقج تؾصمشا الى 

 االستنتاجات: اوال: 
اف معالجػػة التذػػخيعات الؾطشيػػة لجػػخائؼ الفدػػاد، كانػػت قاصػػخة عمػػى الجانػػب العقػػابي، اث تحجيػػج  .1

الجخيسػػة وعقابيػػا، ولػػؼ تتشػػاوؿ الجانػػب الؾقػػائي مػػؽ ىػػحه الجخيسػػة، كسػػا فعمػػت االتفاؾيػػات الجوليػػة 
 واإلقميسية في مؾاجية الفداد.

ورىا واسػػػبابيا وآثارىػػػا، تتفاعػػػل اجػػػداء حظػػػة ، ليػػػا جػػػأف عػػػاىخة الفدػػػاد مشغؾمػػػة متكاممػػػة ومتخاب .2
ومكؾنػات ىػحه الغػػاىخة مػع بعزػػعيا الػبعض، سػػمبًا وايجابػًا، وال يسكػػؽ اف نتشػاوؿ جػػدء مػؽ ىػػحه 

 الغاىخة دوف اآلخخ.

                                                             

 . ( مؽ قانؾف الشسؾذج ل مؼ الستحجة بذأف غدل االمؾاؿ2/ الفقخة )25السادة ) (1)
 ودور األمػػػػػػؾاؿ غدػػػػػػل عػػػػػػاىخة القاضػػػػػػي مرػػػػػػباح دمحم. د الييا الستحجة، اشار ( مؽ القانؾف الشسؾذجي لالمؼ3السادة ) (2)

 .  116ص .2000 القاىخة، العخبية، الشيزة دار مشيا، الحج في الجشائي القانؾف 
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اف ىحه الغاىخة تتغيخ مػؽ بيئػة الخػخت ومػؽ مجتسػع الخػخ، اسػبابًا وانؾاعػًا وآثػارًا، وانتذػارًا، مػع  .3
فػػي جسيػػع السجتسعػػات ، تتعمػػق بأسػػذ ومبػػادة الشغػػاـ الدياسػػي واالدارث  وجػػؾد نقػػا  مذػػتخكة

 فييا.
باف معالجة آثار جخائؼ الفدػاد دوف اسػبابيا الحؿيؿيػة، ال تجػجت  عيخ لشا مؽ خالؿ ىحا البحث .4

نفعػػًا وال تتحقػػق الغايػػة السخجػػؾة مػػؽ مكافحػػة جػػخائؼ الفدػػاد، واف تذػػخيص اسػػباب ومشػػابع ىػػحه 
 ىؼ نحؾ معالجتيا بذكل صحيح وفعاؿ.  الجخائؼ ىي الخظؾة اال

اف نجػاح ىيئػات لسكافحػة الفدػاد، ، يختمػف مػؽ دولػة الخػخت وىػؾ ا البحث عيخ مؽ خالؿ ىح .5
ليػػا،  مخىػؾف بعػػجة عؾامػػل اساسػػية ، وىػػي االسػتقاللية الساليػػة واالداريػػة، ودعػػؼ االرادة الدياسػػية

 ية الحجيثة، الجعؼ التذخيعي الستججد.   امتالؾ السؾارد البذخية والتقش
ىشػاؾ عػجة عؾامػل خارجيػة تػاثخ سػمبًا وايجابػػًا عمػى عسميػة مؾاجيػة الفدػاد ،مشيػا ثقافػة السجتسػػع  .6

واالرادة الدياسػػية والذػػفاؼية، واالصػػالح االدارث. والػػؾازع الػػجيشي وااليسػػاني لػػجت االفػػخاد، فكمسػػا 
 ، كانت عسمية مكافحة الفداد فعالة ومؤثخة . كانت ىحه العؾامل فعالة وراسخة في السجتسع

 
 االقتراحاتثانيًا: 

 

اف عاىخة الفداد مشغؾمة متكاممة وشاممة، فال بج أف تكؾف مؾاجيػة ىػحه الغػاىخة مؾاجيػة شػاممة بسا   .1
ومتكاممة في جسيع الشػؾاحي وعمػى جسيػع السدػتؾيات واالصػعجة، أث اعتسػاد اسػتخاتيجية شػاممة وبعيػجة 

 ية جخائؼ الفداد، اث اف تعالج األسباب واألعخاض ليحه الغاىخة.السجت، لسؾاج
أف تكػػػػؾف مؾاجيػػػػة الفدػػػػاد ليػػػػا خرؾصػػػػيتيا الؾطشيػػػػة والجغخاؼيػػػػة، أث عػػػػجـ اسػػػػتيخاد خظػػػػط نقتػػػػخح   .2

واسػػتخاتيجيات مجيػػدة مػػؽ نسػػاذج الػػجوؿ االخػػخت، دوف مخاعػػاة بيئتػػو وخرؾصػػيتو، ألنػػو تتغيػػخ أسػػباب 
 وآثار الفداد مؽ بيئة الخخت.

مؾاجيػػػة وقائيػػػة لغػػػاىخة الفدػػػاد، وعػػػجـ االكتفػػػاء بالسؾاجيػػػة العقابيػػػة لجػػػخائؼ اف تكػػػؾف ىشػػػاؾ خورة ضػػػ .3
الفدػػػاد، كسػػػا ىػػػؾ نيػػػج االتفاؾيػػػات الجوليػػػة واإلقميسيػػػة السخترػػػة بسكافحػػػة الفدػػػاد، فػػػي مؾاجيػػػة ىػػػحه 

 الغاىخة.
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كتفػاء بسعالجػػة أسػبابيا الحؿيؿيػة ولػػيذ االومعالجػػة ورىا حمػؽ الزػخورث مؾاجيػػة عػاىخة الفدػاد مػػؽ جػ .4
 الشتائج واآلثار الستختبة مؽ جخاء ىحه الجخائؼ، ألف ىحه السؾاجية تكؾف ناقرة وتكؾف معالجة مؤقتة. 

خاصػػة لمسؾاجيػػة الؾقائيػػة وتؾعيػػة االفػػخاد بخظػػؾرة عػػاىخة الفدػػاد، و أف تتستػػع الأىسيػػة وجػػؾد الييئػػات  .5
تقاللية الساليػػػة واالداريػػػة، وعػػػجـ تديدػػػيا واسػػػتغالليا، وعػػػجـ االكثػػػار مػػػؽ ىيئػػػات ىػػػحه الييئػػػات باالسػػػ

 وجيات لسكافحة الفداد، حيث يؤدث الى تذتت سياسة مؾاجية الفداد بيؽ ىحه الجيات السختمفة. 
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