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مدتخمز البحث

يسثل الفداد اإلداري كالسالي احد الغؾاىر التي تؤثر في امؽ الدكلة ،كقد كاف كحتى

كقت قريب مؾضؾع الفداد اإلداري كالسالي مؽ اختراص الدكلة الداخمي ،ثؼ أضحى
اختراصا دكليا فزبل عؽ االختراص الؾطشي.

كالشػ أف الفداد اإلداري كالسالي يؤثر بذكل سمبي عمى جسيع مدتؾيات الحياة

االجتساعية كيقؾد إلى ضعف ثقة السؾاطؽ بفاعمية القانؾف كالشغاـ العاـ ،كتستد أثاره إلى
انييار القيؼ األخبلقية القائسة عمى العدؿ كالسداكاة كتكافؤ الفرص بيؽ الجسيع كىؾ ما

يحؾؿ دكف إقامة دكلة يتداكى فييا الجسيع بسراكزىؼ القانؾنية ما يعكس أث ار سمبيا لمفداد
عمى حقؾؽ اإلنداف كحرياتو مؽ خبلؿ تردي حالة تؾزيع الدخل كالثركة .كليذا يدتدعي
كجؾد نغاـ قانؾني دكلي لسشعو كمكافحتو كالقزاء عميو ،كقد شكمت االتفاقيات الدكلية
العالسية كاإلقميسية نغسا قانؾنية عالجت مؾضؾع الفداد بجؾانبو السختمفة ،ككاف لؾسائل

إعساؿ االتفاقيات كالتعاكف الدكلي كالؾسائل اإلجرائية األخرى الدكر في التعريف بالفداد
كمغاىرة كاليات مكافحتو بذكل كاضح كتعريفو كمغاىره كالشغؼ القانؾنية التي عالجت ىذه

اإلشكالية كاآلليات االتفاقية التي يجب عمى الدكؿ األطراؼ إتباعيا بسا يحقق الغرض مؽ
تمػ القؾاعد الدكلية االتفاقية.

الكمسات السفتاحية :آلية مكافحة الفداد ،الفداد االداري ،القانػن الجولي
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Abstract
Administrative and financial corruption is one of the phenomena
that affect the security of the state; until recently the subject of
administrative and financial corruption was within the internal
jurisdiction of the state, and then became an international jurisdiction as
well as national jurisdiction.
There is no doubt that administrative and financial corruption
negatively affects all levels of social life and leads to the weakness of the
citizen's confidence in the effectiveness of law and public order, and
extends to the collapse of moral values based on justice and equality and
equality of opportunities among all, which prevents the establishment of
a state in which everyone is equal in legal positions; that has a negative
impact on human rights and freedom through the deterioration of the
distribution of income and wealth.
Thus, there should be an international legal system to prevent,
combat and eliminate it; international and regional conventions have
established legal systems that have dealt with the issue of corruption in its
various aspects. The means used by the conventions, such as international
cooperation and other procedural means, have played a role in the
definition of corruption, aspects and mechanisms to combat it clearly and
the legal systems that dealt with this problem and the convention
mechanisms that states concerned must follow in order to achieve the
purpose of those international rules of the convention.

Keywords:Mechanisms Against Corruption, Administrative
Corruption, International Law.
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السقجمة
عػػاىرة الفدػػاد عػػاىرة قديسػػة إال أف أثارىػػا كتظبيقاتيػػا بػػدأت تختمػػف بػػاختبلؼ

كتشػ ػػؾع كتظػ ػػؾر أسػ ػػاليب التعامػ ػػل اإلداري داخػ ػػل الدكلػ ػػة أك ضػ ػػسؽ نظػ ػػاؽ السجتسػ ػػع
الدكلي ،كألقت ىذه الغاىرة الدمبية بسا تحسمو مؽ معشى خظير كلسػا ترتبػو مػؽ اثػ ر

ثقبلً عمى عاتق الدكؿ بات مؽ الزركري أف يتردكا ليا.

أف االنظبػػاع األكؿ الػػذي تبػػادر عشػػد السبلئكػػة حيشسػػا خمػػق

عػػز كجػػل آدـ

عميػػو الدػػبلـ ,كأخبػػرىؼ أنػػو جاعػػل فػػي األرض خميفػػة كػػاف اسػػتغرابا عػػؽ إنذػػاء ىػػذا

السخمؾؽ  ,كذلػ بقؾليؼ "قالػا أتجعل فييا مغ يفدج فييا ويدفظ الجماء" ككاف الرد

اإلليي" :قال إني أعمع ما ال تعمسػن".

إف الستتبػػع ليػػذه الغػػاىرة يجػػد اتدػػاع نظاقيػا خرؾصػػا فػػي الدػػشؾات األخيػرة

كفي الدكؿ الشامية بالػذات مػا دفػع البػاحثيؽ عمػى اخػتبلؼ مشػاىجيؼ العسميػة لمتؾقػف
عشده كبياف أسبابو كسبل معالجتو.
أىسية البحث:

يشظمػػق البح ػ

مػػؽ د ارسػػة تشػػامي عػػاىرة الفدػػاد ،مػػؽ خػػبلؿ تحديػػده بتعريػػف،

كاالشارة إلى مغاىره كبياف الشغاـ القانؾني الدكلي لسكافحتو ،ككذلػ ضركرة تظبيػق
القؾاعد القانؾنية الدكلية كالؾطشية ،ككضعيا مؾضػع التشفيػذ بسػا يدػاعد عمػى معالجػة

تمػػػ الغػػاىرة بذػػكل كبيػػر .كليػػذا تحػػارا السجتسعػػات الفدػػاد كأصػػبح ىػػذا السؾضػػؾع

مذكمة مذتركة لسؤسدات التسؾيل الدكلية.
مذكمة البحث:

يذػػكل الفدػػاد اكبػػر السذػػكبلت التػػي تؾاجػػو حكؾمػػات الػػدكؿ الشاميػػة كالستقدمػػة

عمى حد سؾاء بؾصفو سمؾكا مخالفا لمقانؾف مشاطو انتياؾ القؾاعد القانؾنية لسسارسة
أنػؾاع معيشػػة مػػؽ التػ ثير تدػػتيدؼ تحقيػػق مشفعػػة خاصػػة ،كلسػػا أصػػبح الفدػػاد عػػاىرة
تيؼ السجتسع الدكلي كاف البد مؽ بياف اآلتي:
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 .1أوال :مفيؾـ الفداد اإلداري كبياف صؾره

 .2ثانياااااا :اآلليػ ػػات االتفاقيػ ػػة لسعالجتػ ػػو دكف التؾقػ ػػف عشػ ػػد الػ ػػشص بػ ػػل مػ ػػؽ خػ ػػبلؿ
التظبيقات العسمية التي تبشتيا السؤسدات الدكلية السخترة.

 .3ىجف البحث:
ييدؼ البح

إلى بياف حقيقة الفداد اإلداري ،كصؾره كتؾسع نظاقو كمػداه مػؽ

خ ػػبلؿ ع ػػدـ اقتر ػػاره عم ػػى ن ػػؾع مح ػػدد أك دكؿ معيشػ ػة ب ػػل أص ػػبح ش ػػامبل لمسجتس ػػع
الػػدكلي ،كػػذلػ ييػػدؼ البحػ

الدكلي أك الؾطشي.

 .4فخضية البحث:

يفت ػػرض البحػ ػ

إلػػى بيػػاف اإلجػراءات الستبعػػة لمحػػد مشػػو عمػػى السدػػتؾى

أف معالج ػػة الفد ػػاد اإلداري أص ػػبح ض ػػسؽ اىتسام ػػات الق ػػانؾف

الدكلي بقؾاعده االتفاقية بسا يؤشر عمػى تظػؾر الشغػاـ القػانؾني الػدكلي لسعالجػة ىػذه

الغاىرة  ،كاآلليات االتفاقية الستبعة تظبيقا لتػ االتفاقيات .

 .5ىيكمية البحث:

السبحث األول :تعخيف الفداد اإلداري.
السظمب األكؿ :مفيؾـ الفداد اإلداري.
الفرع األكؿ  :تعريف الفداد في المغة كالذريعة اإلسبلمية
الفرع الثاني  :تعريف الفداد في القانؾف

السظمب الثاني :مغاىر الفداد اإلداري.

الفرع األكؿ :الرشؾة

الفرع الثاني :السحدؾبية كالسحاباة

الفرع الثال  :االختبلس أك االستيبلء عمى الساؿ العاـ
الفرع الرابع :اإلىساؿ الؾعيفي
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السبحث الثاني :الشطع القانػنية لسكافحة الفداد
السظمب األكؿ :االتفاقيات الدكلة العالسية لسكافحة الفداد.
الفرع األكؿ :اتفاقية مشغسة األمؼ الستحدة لسكافحة الفداد عاـ .3772

الفرع الثاني :اتفاقية األمؼ الستحدة لسكافحة الجريسة السشغسة عبر الؾطشية

السظمب الثاني :االتفاقيات الدكلية اإلقميسية لسكافحة الفداد.

الفرع األكؿ :االتفاقية العربية لسكافحة الفداد.

الفرع الثاني :اتفاقية القانؾف السدني لسكافحة الفداد.
الفرع الثال  :اتفاقية البمداف األمريكية لسكافحة الفداد.

السبحث الثالث :اآلليات االتفاقية في مكافحة الفداد
السظمب األكؿ :التعاكف الدكلي.

الفرع األكؿ :التعاكف الدكلي في اتفاقية األمؼ الستحدة لسكافحة الفداد.

الفرع الثاني :آليات التعاكف في عل االتفاقية العربية .

الفرع الثال  :التعاكف في عل اتفاقية القانؾف السدني لسجمس أكركبا.

الفرع الرابع :التعاكف في عل اتفاقية البمداف األمريكية لسكافحة الفداد.

السظمب الثاني :دكر السشغسات الدكليػة الستخررػة كريػر الحكؾميػة فػي مكافحػة

الفداد.

الفرع األكؿ :السشغسات الدكلية الستخررة .
أكال :البشػ الدكلي لئلنذاء كالتعسير.

ثانيا :صشدكؽ الشقد الدكلي.

الفرع الثاني :السشغسات رير حكؾمية ( مشغسة الذفافية العالسية ).
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السبحث األول

الفداد اإلداري

يعد الفداد اإلداري كالسالي عاىرة عالسية ت خذ أبعادا كاسعة تتداخل فييا
عؾامل مختمفة كتختمف درجة شسؾليتيا مؽ مجتسع إلى آخر ،إذ ال يختمف أحد

عمى أف كافة السجتسعات في الذرؽ كالغرا تحتؾي عمى قدر معيؽ مؽ الفداد ،بل
إف حجؼ الفداد كاتداع دائرتو كترابط آلياتو بدرجة لؼ يدبق ليا مثيل مؽ قبل،

كلكؽ مؽ الستفق عميو ،أف الفداد كمغاىره أصبح مذكمة قانؾنية اقترادية سياسية

سمبية تيدؼ إلى تقؾيض الشغاـ العاـ ،كتؤثر عمى تظبيق مبادئ الحكؼ الجيد

كإعاقة التشسية كرفع مدتؾيات انتياكات حقؾؽ اإلنداف.

كىشا ندمط الزؾء عمى مفيؾـ الفداد مؽ خبلؿ إعظاء تعاريف متشؾعة لمفداد

بسعشاه المغؾي كالقانؾني ككذلػ ضسؽ أحكاـ الذريعة اإلسبلمية ،كىذا كمو يشدرج

ضسؽ السظمب األكؿ ،بيشسا نتظرؽ في السظمب الثاني إلى مغاىر الفداد اإلداري.

السصمب األول :تعخيف الفداد اإلداري

إف إعظاء تعريف لسؾضؾع أية دراسة ىي مؽ األمؾر الستفق عمييا عمسياً،

ككذلػ تحديد معشى السرظمحات السدتخدمة ،كمزسؾنيا ،كضسؽ اإلطار

السؾضؾعي لمدراسة ،لذلػ يسكششا أف نزع تعاريف لمفداد لغة كاصظبلحاً كأيزا
ضسؽ أحكاـ الذريعة اإلسبلمية.

الفخع األول :تعخيف الفداد في المغة والذخيعة اإلسالمية
الفداد لغة :الفداد في معاجؼ المغة ىؾ "فدد" ضد صمح ك"الفداد" لغة

البظبلف ،فيقاؿ فدد الذيء أي بظل كاضسحل ،كي تي التعبير عمى معاف عدة
حدب مؾقعو.

كالفداد يعشي "فدد" كىي الفاء كالديؽ كالداؿ كمسة كاحدة ،كىؾ أصل يدؿ

عمى خركج الذيء عؽ االعتداؿ قميبلً كاف الخركج عشو أك كثي اًر ،كالجسع فددى،
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كاالسؼ :الفداد ،يقاؿ فدد الذيء يفدده فدادا( .)7كيقؾؿ أبؽ مشغؾر في لداف
العرا ،في باا "فدد" الفداد نقيض الربلح ،كفدد يفدد كيفدد كفدد فداداً
كفدؾداً ،فيؾ فاسد كفدد فييا كال يقاؿ أنفدد كأفددتو أنا(.)3

أما الفداد في الذريعة اإلسبلمية :الفداد ىؾ السعاصي كالسخالفات لجسيع

أحكاـ كمقاصد الذريعة اإلسبلمية ،فيؾ عسل يخص جسيع بشي البذر ،إذ ىؾ في

حقيقتو خركج عؽ مشيج

تعالى ،كيقؾؿ الزمخذري :الفداد "خخوج الذيء مغ

حالة استقامتو وكػنو مشتفعاً بو" كنقيزو (الربلح) كىؾ الحرؾؿ عمى الحاؿ
السدتقيسة الشافعة ،إما القرطبي فيذكر معشى آخر لمفداد ب نو :الفداد ضد الربلح

كحقيقتو العدكؿ عؽ االستقامة إلى ضدىا ،في حيؽ إف أبؽ كثير تظرؽ لسفيؾـ

الفداد عمى أنو العسل بسعرية( .)2كمشو قؾلة تعالى "وإذا قيل ليع ال تفدجوا في

األرض قالػا إنسا نحغ مرمحػن ،أال إنيع ىع السفدجون ولكغ ال يذعخون"(.)4

كقؾلة تعالى "ضيخ الفداد في البخ والبحخ بسا كدبت أيجي الشاس ليحيقيع

بعس الحي عسمػا لعميع يخجعػن"

()5

كقد يقرد بالفداد الظغياف كالتجبر كسا في

قؾلة تعالى" لمحيغ ال يخيجون عمػاً في األرض وال فدادا" ( .)6كنرى تذديد القرآف
الكريؼ عمى تحريؼ الفداد عمى نحؾ كمي ،كإف لسرتكبيو الخزي في الحياة الدنيا
كالعذاا الذديد في اآلخرة .ككذلػ كردت أحادي

كالسفدديؽ ،مثل حدي

أبي إمامة الباىمي رضي

نبؾية كثيرة تتحدث عؽ الفداد
عشو عؽ الشبي (صمى

عميو كسمؼ) قاؿ ":إن األميخ إذا ابتغى الخيبة في الشاس أفدجىع"(.)6
الفخع الثاني :تعخيف الفداد في القانػن

الفداد في القانػن :ليس ىشاؾ تعريف محدد لمفداد بالسعشى الذي يدتخدـ

فيو ىذا السرظمح اليؾـ ،لكؽ ىشاؾ اتجاىات مختمفة تتفق في كؾف الفداد ىؾ
إساءة استعساؿ الدمظة العامة أك الؾعيفة العامة لمكدب الخاص ،إذ يعرؼ الفداد

بدءاً بتحديد مفيؾـ الؾعيفة العامة فقد عرؼ ب نو "استخجام الػضيفة العسػمية
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لتحقيق مكاسب شخرية" كسا عرؼ ب نو "سػء استخجام السشرب لغايات

شخرية" كسا يعرؼ ب نو "استغالل الثقة في تحقيق مشافع خاصة بذكل مباشخ
أو غيخ مباشخ"(.)8

يزع القانؾف الحدكد ،كيحدد لمسؾعف مجاؿ أدائو الؾعيفي ،كيبيؽ السسارسات

رير السذركعة ،فالدمؾؾ الفاسد عرفو القانؾف ،كأعظى لو صؾ اًر عديدة تعكس مؽ
خبلليا انتياكو لمقؾاعد القانؾنية مؽ خبلؿ استغبلؿ السشرب العاـ لبلستفادة

الذخرية كالسشفعة الخاصة ،إذ مؽ الرعب ضبط ىذيؽ السفيؾميؽ برؾرة دقيقة

لكؾف بعض تمػ التررفات قد تكؾف مقبؾلة مؽ طرؼ الجسيع ،لكؽ قد يربح
محغؾ اًر مع تغير الغركؼ كالزماف كالسكاف إذ يعد األمر ندبيا ال مظمقا ،فالدمؾؾ
الفاسد قد ال يكؾف فقط بإتياف فعل رير مذركع أثشاء الؾعيفة العامة ،بل يسكؽ أف
يكؾف باالمتشاع عؽ أداء عسل مذركع ،كاالمتشاع عؽ تظبيق إجراء قانؾني

معيؽ( ،)9فإمكانية حدكث الفداد تتحقق عشدما تقؾـ مجسؾعة ما بتؾكيل فرد أك
مجسؾعة أفراد ألداء عسل ما لسرمحتيا ،كىذا السعشى الؾاسع لمتعريف يدخل فزبل

عؽ القظاع العاـ  ،القظاع الخاص بسا فييا بعض مؽ مؤسدات السجتسع

السدني( .)77لذلػ ال يسكؽ إعظاء تعريف محدد لمفداد بدبب التذابػ بيؽ السفاىيؼ
التي تشاكلت الدمؾؾ السفدد ،كلكؽ كعمى كل حاؿ يسكؽ الشغر إلى الفداد عمى

أنو :سمػك يشتيجو شخز يدعى مغ خاللو إلى مخالفة السعاييخ القانػنية
واألخالقية لتحقيق مكاسب ومشافع شخرية عغ شخيق استغالل الػضيفة أو

السيسة السكمف بيا عمى حداب الرالح العام.

كمؽ الظبيعي أف تذابػ العبلقات الؾطشية كالدكلية مع بعزيا ال يسكؽ
حررىا في دكلة أك مجسؾعة كاحدة بل ىؾ يعبر عؽ مرالح مجسؾعات مختمفة

تترابط معيا في تحقيق السشافع الخاصة داخل الدكلة كخارجيا مسا يزفي الرفة

الدكلية عمى الفداد.
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السصمب الثاني :مطاىخ الفداد اإلداري

لمفداد اإلداري مغاىر عدة تتسثل في السخالفات التي تردر عؽ السؾعف

في أثشاء ت ديتو لسياـ كعيفتو ،كالتي تتعمق برفة أساسية بالعسل ،إذ قادت تمػ

السغاىر كبرؾرة مباشرة أك رير مباشرة إلى عدـ احتراـ القؾانيؽ كمذاكل سياسية
كاقترادية كإعاقة تظبيق مبادئ الحكؼ الجيد كسا قمشا أك الحكؼ الرشيد كالسسارسات

رير السقبؾلة في القظاع الخاص عمى حداا السرمحة العامة كيسكؽ تقديسيا

عمى الشحؾ اآلتي:

الفخع األول :الخشػة
تعرؼ الرشؾة ب نيا دفع مبمغ مؽ الساؿ نقداً أك عيشاً لقاء تديير أمر أك

معاممة قانؾنية أك رير قانؾنية لدى مؾعف عاـ .فالرشؾة كانت كما تزاؿ محل

إلشكاالت قانؾنية متعددة أساسيا اختبلؼ القؾانيؽ في تجريسيا لفعل الرشؾة مؽ
حي

التسييز بيؽ السرتذي كىي ما تدسى بالرشؾة الدمبية ،كالراشي كتدسى

باإليجابية ،في حيؽ أف قؾانيؽ أخرى تعدىا جريسة كاحدة يرتكبيا السرتذي ،أما
الراشي فيؾ مداىؼ فييا مسا يتؾلد عشيا اختبلؼ عشد التظبيق في األحكاـ العامة

الستعمقة باالشتراؾ كالذركع(.)77

كتعرؼ الرشؾة في السادة ( )277مؽ قانؾف العقؾبات العراقي رقؼ  777لعاـ

 7969بانيا "شمب السػضف أو السكمف بخجمة عامة لشفدو أو لغيخة عصية أو
مشفعة أو ميدة أو وعجا بذيء ألداء عسل أو االمتشاع عغ أداء عسل أو اإلخالل

بػاجباتو الػضيفية" كىي مؽ ابرز أشكاؿ الفداد اإلداري كأكثرىا انتذا اًر(. )73

كبذلػ تعد جريسة الرشؾة عاىرة خظيرة كجديرة بالسكافحة لكؾنيا تدفر عؽ

فقداف الثقة لدى األفراد بالسؾعفيؽ في تظبيق القانؾف أكلئػ األشخاص الذيؽ أككمت
الدكلة مياـ الؾعيفة العامة ليؼ ،فزبلً عؽ الذعؾر بفقداف العدالة بيؽ السؾاطشيؽ.
كاإلخبلؿ بتؾزيع الثركة كالدخل كىذا يعد مؽ ابرز مغاىر الفداد كيسكؽ القؾؿ أف
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الرؾرة األرمب في تحقيق الفداد يكؾف في الرشؾة بؾصفيا األسمؾا الذائع
كاألكثر إتباعا كىي احد السغاىر األساسية لمفداد اإلداري كالسالي عمى حد سؾاء .
الفخع الثاني :السحدػبية والسحاباة

تعرؼ السحدؾبية ب نيا "القيام بعسل لرالح فخد أو جية يشتسي إلييا

الذخز برػرة مخالفة لمقانػن ،وعادة ما تكػن السحدػبية في السجتسعات
التي تعاني مغ ضعف الػعي الثقافي واالجتساعي".

إما السحاباة :فيي "تفزيل شخز أو جية في الخجمة السقجمة عمى جية

أخخى بغيخ حق لمحرػل عمى مرالح معيشة".

كعادة ما يدتفيد مشيا أصحاا الشفؾذ كاألمؾاؿ كيشتج عشيا تؾلي السشاصب

كالقيادات العميا بعشاصر رير كفؾءة بدبب السحدؾبية كالسحاباة ،مسا يؾلد

انعكاسات خظيرة عمى السجتسع يحؾؿ دكف تؾلية اإلصبلح(.)72

كالسبلحظ أف كبل مؽ السحدؾبية كالسحاباة تعظل عسل القظاعيؽ العاـ

كالخاص خرؾصا في تؾلي الؾعيفة العامة أك في عقؾد السقاكالت كالسذاريع

الخاصة بالبشى التحتية كالتي يكؾف فييا مجاؿ السحدؾبية كالسحاباة كبير عمى
حداا الجؾدة كالعسل كمؽ ثؼ اإلضرار بالرالح العاـ كىدر األمؾاؿ كتحقيق مشافع

خاصة لمسؾعف السدؤكؿ كالذخص الذي أحيل إليو السذركع مثبل.
الفخع الثالث :االختالس أو االستيالء عمى السال العام

تعد جرائؼ اختبلس الساؿ العاـ مؽ أىؼ الجرائؼ السرتبظة بالفداد اإلداري،

إلى جانب ارتباطيا بعسميات رديل األمؾاؿ ،إذ يتجو الحاصمؾف عمى األمؾاؿ
السختمدة إلى إيداعيا في بشؾؾ أجشبية كأعادتيا بعد ذلػ إلى الببلد برؾرة مذركعة

مؽ خبلؿ مجسؾعة عسميات مررفية أك تررفات عيشية.

العرقي رقؼ ()777
ا
فاالختبلس حدب السادة ( )275مؽ قانؾف العقؾبات

لعاـ  7969تتظمب صفة مؾعف أك مكمف بخدمة عامة إذ يعاقب بالدجؽ كل
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مؾعف أك مكمف بخدمة عامة اختمس أك أخفى ماال أك متاعا أك كرقة مثبتة لحق
أك رير ذلػ مسا كجد في حيازتو فجريسة االختبلس تت لف مؽ ثبلثة أركاف  :صفة
الجاني ،كفعل االختبلس أك اإلخفاء ،كالقرد الجرمي".

كبذلػ تعد جريسة االختبلس لؤلمؾاؿ العامة أك الخاصة مؽ بيؽ جرائؼ األمؾاؿ

السزرة بالسرمحة العامة ،فيي تسثل اعتداء السؾعف عمى تخريص الساؿ العاـ

أك الخاص ،كذلػ بتحؾيمو عؽ الغرض السعد لو قانؾناً كالتررؼ فيو عمى نيج ال
ترتزيو السرمحة العامة ،كرالباً ما يكؾف اليدؼ مشو تحقيق مرمحة السؾعف

الذخرية(.)74

أما االستيبلء عمى الساؿ العاـ فيقرد بو "أن يقجم شخز برػرة مباشخة

عمى ضع جدء مغ السال العام إلى مالو الخاص" كقد بيشت السادة ( )276مؽ

قانؾف العقؾبات العراقي  777لعاـ  7969عمى "يعاقب بالدجغ كل مػضف أو
مكمف بخجمة عامة استغل وضيفتو فاستػلى بغيخ حق عمى مال أو متاع أو ورقة

مثبتة لحق أو غيخ ذلظ مسمػك لمجولة أو إلحجى السؤسدات أو الييئات التي

تديع الجولة في ماليا بشريب ما أو سيل ذلظ لغيخه ....وتكػن العقػبة الدجغ

مجة ال تديج عمى عذخ سشيغ إذا كان السال أو الستاع أو الػرقة أو غيخه مسمػكا

لغيخ مغ ذكخ في الفقخة الستقجمة"

.

كيكؾف االستيبلء عادة برؾرة متعددة مشيا االختبلس ،كالشرب  ،كاالحتياؿ،

كقد يكؾف االستيبلء بظريقة مباشرة عشدما يعسد السؾعف إلى تدييل عسمية

الحرؾؿ عمى الساؿ العاـ مقابل الحرؾؿ عمى جزء مشو.

كتعد جريسة االستيبلء عمى األمؾاؿ العامة مؽ الجرائؼ السخمة بؾاجبات

الؾعيفة كؾف مرتكبيا مؾعف أك مكمف بخدمة عامة ،كقد أكرد السذرع العراقي
مجسؾعة مؽ الشرؾص العقابية التي تعالج ىذه الجريسة في قانؾف العقؾبات

العراقي رقؼ  777لعاـ  7969كتحديداً في السادة( )276مشو ،كالتي اشترطت أف
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ترتكب الجريسة بؾاسظة مؾعف أك مكمف بخدمة عامة عؽ طريق استغبلؿ نفؾذ
كعيفتو لتحقيق مشافع خاصة تعد إخبلال بؾاجبات الؾعيفة ،كيذترط الكتساؿ

الجريسة تؾافر شرطيؽ ىسا صفة الجاني كصفة الساؿ السدتؾلى عميو.

كتختمف جريسة االستيبلء عمى الساؿ العاـ عؽ جريسة االختبلس في كؾف

االستيبلء عمى الساؿ العاـ بكؾف الساؿ ليس بحؾزة الجاني عمى عكس االختبلس
الذي يكؾف الساؿ تحت يد الجاني كبدبب عسل مؽ أعساؿ كعيفتو(.)75
الفخع الخابع :اإلىسال الػضيفي

لمسؾعف العاـ كاجبات متعددة تبدأ مؽ تاريخ تدمسو لمعسل ،كأي خركج عؽ

ىذا الؾاجب أمكؽ مداءلتو قانؾنياً ،كيعد اإلىساؿ الؾعيفي إحدى صؾر الخركج عؽ

مياـ ككاجبات الؾعيفة.

فاإلىساؿ الؾعيفي تراخي السؾعف العاـ عؽ القياـ بالؾاجبات السؾكمة إليو

بحكؼ كعيفتو ،كبالقدر الؾاجب مؽ الحيظة كالحذر .فيؾ حالة يقف الفاعل فييا
مؾقفاً سمبيا يتسثل في ترؾ أك امتشاع عؽ اتخاذ ما يمزـ مؽ الحيظة كالحذر ،فيي
جريسة رير عسديو تقع نتيجة إلرفاؿ الجاني أك امتشاعو عؽ االلتزاـ باتخاذ الحيظة

كالحذر التي أكجبيا القانؾف عمى األفراد مؽ أجل مشع حدكث ضرر.

كقد عرؼ قانؾف العقؾبات العراقي رقؼ  777لعاـ  7969في السادة()25

الجريسة رير العسدية بالقؾؿ "تكػن الجخيسة غيخ عسجيو ،إذا وقعت الشتيجة

اإلجخامية بدبب خصأ الفاعل سػاء كان ىحا الخصأ إىساالً أو رعػنة أو عجم انتباه
أو عجم احتياط أو عجم م اخعاة القػانيغ واألنطسة واألوامخ"(.)76
كبذلػ ف ف اإلىساؿ الؾعيفي مؽ قبل السؾعف يقع ب فعاؿ متعددة إيجابية أك
سمبية ،كأرمب صؾرة كأحؾالو تقع عؽ عسل إيجابي كاف يجب األقداـ عمية،

فاإلىساؿ في جؾىرة سمبي إال أنو يترؾر أف يقع في أحؾاؿ نادرة ب فعاؿ إيجابية

(.)77
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السبحث الثاني

الشطع القانػنية الجولية لسكافحة الفداد

لؼ تكتف بعض الدكؿ بسؾاجية عاىرة الفداد عبر قؾانيشيا الؾطشية فقط ،بل
انتغست باتفاقيات دكلية عالسية كإقميسية ،لبياف أسباا كدكافع عاىرة الفداد
كالؾسائل الكفيمة بسعالجتيا .لبلستفادة مؽ السعايير الدكلية التي تزعيا الجيؾد
الدكلية في ىذا الدبيل في التزاـ الدكلة باالتفاقيات التي صادقت عمييا كأصبحت
جزءاً مؽ الشغاـ القانؾني الؾطشي لمدكلة الظرؼ.
لعل أىؼ اآلليات التي عالجت الفداد ،الركؾؾ الدكلية العالسية كاإلقميسية،
كىدفت الدكؿ مؽ خبلليا إلى كضع إطار قانؾني دكلي لسكافحة الفداد ،كإذا كانت
تمػ االتفاقيات تسثل جيؾدا دكلية فاف مؾاقف التذريعات الؾطشية يجب أف تكؾف
متكيفة ضسؽ تمػ االتفاقيات بسا يزسؽ التظبيق الدميؼ لشرؾص االتفاقية في
الشغاـ القانؾني الداخمي لمدكؿ األعزاء كفق اإلجراءات التذريعية الخاصة بكل
دكلة.
سشبح في السظمب األكؿ االتفاقيات الدكلية العالسية الستسثمة باتفاقيات األمؼ
الستحدة لسكافحة الفداد كاتفاقية مكافحة الجريسة عبر الؾطشية ،كمؽ ثؼ االتفاقيات
الدكلية اإلقميسية ،كىي االتفاقية العربية كاتفاقية القانؾف السدني في أكركبا كاالتفاقية
األمريكية السذتركة في مظمب ثاني ككسا ي تي:
السصمب األول :االتفاقيات الجولية العالسية لسكافحة الفداد
نغست العديد مؽ االتفاقيات الدكلية العالسية اإلطار القانؾني لسكافحة
الفداد ،إذ نغست نرؾصيا الؾسائل التي يجري مؽ خبلليا القزاء عميو أك تقميل
ندبتو عمى جانب كبير ،بيؽ الدكؿ األطراؼ لتكؾف تمػ االتفاقيات السرادؽ عمييا
جزءا مؽ الشغاـ القانؾني لمدكلة الظرؼ ،كقد بيشا في ىذا السظمب االتفاقيات الدكلية
العالسية التي عالجت مذكمة الفداد مؽ مشغؾر عالسي ،كقد بحثشا في اتفاقية
مشغسة األمؼ الستحدة في معالجة الفداد  ،3772كاتفاقية األمؼ الستحدة لسكافحة
الجريسة السشغسة عبر الؾطشية ككسا ي تي-:
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الفخع األول :اتفاقيات مشطسة األمع الستحجة في معالجة الفداد
تع ػػد اتفاقي ػػة األم ػػؼ الستح ػػدة لسكافح ػػة الفد ػػاد ع ػػاـ  3772أكؿ ص ػػػ دكل ػػي
لسعالجػػة الفدػػاد  ،تغظػػي االتفاقيػػة مجػػاالت رئيدػػة ىػػي" :التػػدابير الؾقائيػػة كالتج ػريؼ
كإنف ػػاذ الق ػػانؾف كالتع ػػاكف ال ػػدكلي كاس ػػترداد السؾج ػػؾدات ،كالسد ػػاعدة التقشي ػػة كتب ػػادؿ

السعمؾمات" .كيذسل "األحكاـ اإللزامية كرير اإللزامية عمى حد سؾاء".

أف مدػالة مكافحػػة الفدػػاد كانػػت تعتبػػر ضػػسؽ مجػػاؿ اخترػػاص حكؾمػػة كػػل

دكلػػة بسفردىػػا ،أي كفػػق اعتبػػارات الدػػيادة الؾطشيػػة  ،لكػػؽ بعػػد التظػػؾرات الدكليػػة لػػؼ
تعد الكثير مؽ السؾاضيع تقترر معالجتيػا عمػى التذػريعات الؾطشيػة بػل أصػبح ليػا

أىسي ػػة ف ػػي الق ػػانؾف ال ػػدكلي بع ػػدما أض ػػحت ذات مد ػػاس مباش ػػر ب ػػالسجتسع ال ػػدكلي
كمشيا الجرائؼ عبر الؾطشية كغديل األمؾاؿ كالجريسة السشغسة ،ككذلػ مد لة م ارعػاة

حقػػؾؽ اإلندػػاف ،كمد ػالة تػػؾفر الديسقراطيػػة ،كمذػػكمة الفقػػر كالجػػؾع ،كأزمػػات السيػػاه
كالسشػػاخ كريرىػػا ،كدخمػػت عػػاىرة مكافحػػة الفدػػاد ضػػسؽ اىتسامػػات السجتسػػع الػػدكلي

عمػػى اعتبػػار أف أي إصػػبلح أك تقػػدـ أك تغييػػر البػػد أف يكػػؾف بشػػاؤه صػػحيحا ريػػر
فاسد ذلػ أف التبلزـ كاضح بيؽ معالجة أي خمل كبشاء مجتسع رشػيد اك صػالح  ،ك

أص ػػبحت محارب ػػة الفد ػػاد شػ ػ ف السجتس ػػع ال ػػدكلي ال ػػذي يعس ػػل س ػػؾية بسثاب ػػة الس ػػتسؼ
كالسداعد لجيؾد الحكؾمات ،كقد خدمت االتفاقيات الدكليػة لسكافحػة الفدػاد فػي رفػع

كعيشت السعايير كالسسارسات الدكليػة األساسػية
االلتزامات الدياسية لسكافحة الفدادّ ،
لسعالجػػة الفد ػػاد( . )78إذ تسث ػػل االتفاقي ػػات الستعػػددة األطػػراؼ لسكافح ػػة الفد ػػاد الت ػػي
تعقد برعاية مشغسة األمؼ الستحدة كالتي تجسػع السبػادئ السعتػرؼ بيػا دكليػاً لسكافحػة

الفدػػاد ،أىسيػػة مكانيػػة ك زمانيػػة تعبػػر عػػؽ الزػػركرة فػػي اتخػػاذ اإلج ػراءات لسكافحػػة

الفداد.

87

د .زياد النعيمي /د.أحمد طارق

آليات مكافحة الفساد اإلداري

عقػػدت االتفاقيػػة برعايػػة األمػػؼ الستحػػدة .كشػػارؾ فػػي إعػػدادىا أكثػػر مػػؽ 727

بمػػداً .لتعزيػػز التعػػاكف فػػي حػػاالت اسػػترجاع األم ػؾاؿ .كيسكػػؽ بيػػاف أر ػراض االتفاقيػػة
مؽ خبلؿ ثبلثة أمؾر جؾىرية:

أ" -تركيج كتدعيؼ التدابير الرامية إلى مشع كمكافحة الفداد برؾرة أكف كأنجع"

ا" -ت ػػركيج كتيد ػػير كدع ػػؼ التع ػػاكف ال ػػدكلي كالسد ػػاعدة التقشي ػػة ف ػػي مج ػػاؿ مش ػػع

كمكافحة الفداد ،بسا في ذلػ مجاؿ استرداد السؾجؾدات".

ج" -تعزيػ ػػز الشػ ػ ػزاىة كالسدػ ػػاءلة كاإلدارة الدػ ػػميسة لمذػ ػػؤكف العسؾميػ ػػة كالسستمكػ ػػات

العسؾمية"

(.)79

أوال :تعخيفااااات ألغااااخاض االتفاقيااااة :عرف ػػت االتفاقي ػػة السؾع ػػف العس ػػؾمي ب نػػػو:

مؾعف عسؾمي :يقرػػد بتعبير مؾعف عسؾمػػي:

" -7أي شػػخص يذغػ ػػل مشربػ ػػا تذػ ػريعيا أك تشفيػػذيا أك إداريػػا أك قزػػائيا لػػدى دكلػػة
طرؼ ،سػؾاء أكػاف معيشػػا أـ مشتخبػػا ،دائسػػا أـ مؤقتػػا ،مدفػػؾع األجػػر أـ رػػير مدفػػؾع

األجػر ،بر ػػرؼ الشغػر عػؽ أقدمية ذلػػػ الذػػخص".

" -3أي شػخص آخػر يػؤدي كعيفػة عسؾميػة ،بسػا في ذلػػ لرػالح جػػياز عسؾمػػي

أك مشذ ػ ػ ة عسؾمي ػ ػػة ،أك يق ػػدـ خدم ػػة عسؾمي ػػة ،حد ػػب التعري ػػف الػ ػؾارد ف ػػي الق ػػانؾف

الداخمػ ػػي لمدكل ػػة الظ ػػرؼ كحدػ ػػب مػػا ىػػؾ مظبػػق فػػي السج ػػاؿ الق ػػانؾني ذي الرم ػػة
لػدى تمػػ الدكلػة الظػرؼ".

" -2أي ش ػػخص آخ ػػر معػػركؼ ب نػػو مؾعػػف عسػػؾمي فػػي القػػانؾف الداخم ػػي لمدكل ػػة
الظػػرؼ .بيػػد أنػػو ألر ػراض بعػػض التدابػػير السعيشػػة ال ػؾاردة فػػي الفرػػل الثػػاني مػػؽ
ىػ ػػذه االتفاقيػ ػػة ،يجػ ػػؾز أف يقرػ ػػد بتعبػ ػػير (مؾعػ ػ ػػف عس ػػؾمي) أي ش ػػخص ي ػػؤدي

كعيفة عسؾميػػة أك يقػدـ خدمػة عسؾميػة حدػب التعريػف ال ػؾارد فػي القػػانؾف الداخمػػي

لمدكلػػة الظ ػػرؼ كحد ػػب م ػػا ى ػػؾ مظبػػق فػػي السجػػاؿ السع ػػشي م ػػؽ قػ ػػانؾف تمػ ػػػ الدكلػػة

الظرؼ".

87

دراسات إقليمية العدد ()41

مركس الدراسات اإلقليمية

أم ػػا السؾع ػػف العس ػػؾمي األجشب ػػي فق ػػد أش ػػارت االتفاقي ػػة إل ػػى مفي ػػؾـ السؾع ػػف
العس ػػؾمي األجشب ػػي لتسييػ ػزه ع ػػؽ السؾعػػػف العس ػػؾمي السػ ػؾاطؽ (ا) يقرػ ػػد بتعب ػ ػػير

"مؾعػف عسؾمػي أجشػبي".

أ"-أي ش ػػخص يذ ػػغل مشرب ػػا تذػ ػريعيا أك تشفيذي ػػا أك إداري ػػا أك قزائي ػػا ل ػػدى بم ػػد

أجشػبي ،سػؾاء أكػاف معيشػا أـ مشتخبػا".

ا" -أي ش ػػخص يسارس كعيفة عسؾمية لرالح بمد أجشبي ،بسا فػي ذلػػ لرػالح

جياز عسؾمي أك مشذ ة عسؾمية".

ج -يقرد بتعبيػر "مػضف مؤسدة دولية عسػمياة" مدػػتخدـ مػػدني دكلػي أك أي

شخص ت ذف لو مؤسدة مؽ ىذا القبيل ب ف يتررؼ نيابة عشيا.
ثانيا :السستمكات

عرفت الفقرة (د) السستمكات بسا ي تي" :يقرج بتعبياخ السستمكاات السػجاػدات بكال

أنػاعيا ،سػاء أكاانت مادياة أم غيخ مادياة ،مشقػلاة أم غياخ مشقػلاة ،ممسػساة أم

غيااااخ ممسػسااااة ،والسدااااتشجات أو الركاااااػك القانػنياااااة التااااي تثباااات ممكيااااة تمااااظ

السػجػدات أو وجػد حق فييا".

كىذا التعريف الؾاسع يذسل السستمكات بكل أنؾاعيا السادية كرير السادية كالسشقؾلة
كالثابتػػة كالعقػػارات كػػذلػ يذػػسل السدػػتشدات كالرػػكؾؾ التػػي تتعمػػق بالسؾضػػؾع كالتػػي

تثبت ممكية تمػ السستمكات اك يتعمق بيا حق لراحبيا.
ثالثا :العائجات اإلجخامية

عرف ػػت االتفاقي ػػة العائ ػػدات الجرمي ػػة ب ػػالشص عميي ػػا كس ػػا يػ ػ تي " :يقر ػػد بتعبي ػػر

"العائ ػػدات اإلجرامي ػػة" أي "مستمكػ ػػات مت تيػ ػػة أك متحرػ ػػل عميػ ػػيا ،بذ ػػكل مباش ػػر أك
رير مباشر ،مؽ ارتكاا جرـ"(.)37كىذه العائدات تسثل دليبل ماديا عمى قيػاـ جريسػة

الفدػػاد مادامػػت متحرػػمة مػػؽ ارتك ػاا جػػرـ س ػؾاء ا كانػػت برػػؾرة مباش ػرة أك ريػػر
مباشرة كىذا أمر تحدده قؾانيؽ العقؾبات لمدكؿ األطراؼ كحدب كل دكلة.
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كقد أشارت االتفاقية إلى جسمة تدابير كقائية كىي كاآلتي-:
" -7سياسات كمسارسات مكافحة الفداد الؾقائية".
" -3ىيئة أك ىيئات مكافحة الفداد الؾقائية".
" -2القظاع العاـ".

" -4مدكنات قؾاعد سمؾؾ لمسؾعفيؽ العسؾمييؽ".

" -5السذتريات العسؾمية كإدارة األمؾاؿ العسؾمية".
" -6التدابير الستعمقة بالجياز القزائي كأجيزة الشيابة العامة"
" -7القظاع الخاص" (. )37
رابعا :تجابيخ مشع الفداد

بيشت االتفاقية التدابير الؾاجب إتباعيا بغيػػة مشػػع الفدػػاد ،كألزمػت باتخػاذ كػػل

دكل ػػة ط ػػرؼ م ػػا ق ػػد يمػ ػػزـ مػ ػػؽ تدابػ ػػير ،كفقػ ػػا لقؾانيشػ ػػيا الداخميػػة ،كلؾائحيػػا الستعمقػػة
بسدػ ػػػ الػ ػػدفاتر كالدػ ػػجبلت ،كالكذػ ػػف ع ػ ػػؽ البيان ػ ػػات السالي ػ ػػة ،كمعاي ػ ػػير السحاسػ ػػبة

كمراجعػػة الحدػػابات ،لسشػػع القيػػاـ باألفعػػاؿ اآلتي ػػة بغ ػػرض ارتك ػػاا أي م ػػؽ األفع ػػاؿ

السجرمة كفقا ليذه االتفاقية كىي كسا ي تي:
(أ) إنذاء حدابات خارج الدفاتر.

(ا) إجراء معامبلت دكف تدكيشيا في الدفاتر أك دكف تبييشيا برؾرة كافية".
(ج) "تدجيل نفقات كىسية.

(د) قيد التزامات مالية دكف تبييؽ ررضيا عمى الؾجو الرحيح.

(ق) استخداـ مدتشدات زائفة.

(ك) اإلتبلؼ الستعسد لسدتشدات السحاسبة قبل السؾعد الذي يفرضو القانؾف.

 – 4ألزمػػت االتفاقيػػة السػػذكؾرة عمػػى كػػل دكلػػة طػػرؼ أال تدػػسح باقتظػػاع الشفقػػات

التػي تسثػل رشػاكى مػػؽ الؾعػػاء الزريب ػػي ،كالعمػة مػػؽ ذلػػ  ،أف الرشػاكى مػؽ أركػػاف
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األفع ػ ػػاؿ السجرم ػ ػػة كفق ػ ػػا لمس ػ ػػادتيؽ( )76- 75م ػ ػػؽ ى ػ ػػذه االتفاقيػ ػ ػػة ،ككذلػ ػ ػػػ ،عش ػ ػػد
االقتزاء ،سائر الشفقات الستكبدة في تعزيز الدمؾؾ الفاسد(.)33

خامدا :صػر( مطاىخ) الفداد

فزػػبل عسػػا ذكرنػػاه فقػػد بيشػػت االتفاقيػػة صػػؾر الفدػػاد أك أنؾاعػػو برػػؾرة كاضػػحة
كمفرػػمة  ،كىػػذا التحديػػد لػػو أىسيتػػو فػػي بيػػاف األفعػػاؿ التػػي تػػدخل فػػي نظػػاؽ الفعػػل

الجرمي كمؽ ثؼ يكػؾف مرتكبيػا مدػؤكال عػؽ جريسػة فدػاد  ،كقػد حػدد الفرػل الثالػ
صؾر أك مغاىر الفداد كىي كسا ي تي(.)32

 -7رشؾة السؾعفيؽ مؽ مؾاطشي الدكلة الظرؼ.

 -3تق ػ ػػديؼ رش ػ ػػؾة لمس ػ ػػؾعفيؽ العس ػ ػػؾمييؽ األجان ػ ػػب ،كم ػ ػػؾعفي السؤسد ػ ػػات الدكلي ػ ػػة
العسؾمية.

 -2االخػتبلس :أشػارت االتفاقيػة إلػػى  :اخػتبلس السستمكػات أك تبديػدىا أك تدػريبيا
بذػػكل آخػػر مػػؽ قبػػل مؾعػػف عسػػؾمي" كطشيػػا كػػاف أـ أجشبيػػا لعسػػؾـ الػػشص ال ػؾارد
باالتفاقيػػة كىػػي كسػػا ذكرنػػا فػػي البدايػػة فػػاالختبلس يسثػػل احػػد صػػؾر كمغػػاىر الفدػػاد

بكل أنؾاعو داخل الدكلة كخارجيا.

 -4إسػػاءة اسػػتغبلؿ الؾعػػائف ،إذ أكػػدت االتفاقيػػة عمػػى ىػػذا السغيػػر الؾاضػػح مػػؽ

مغ ػػاىر الفد ػػاد ،فاإلس ػػاءة لف ػػظ ع ػػاـ يحت ػػؾي أي تر ػػرؼ يسك ػػؽ م ػػؽ خبلل ػػو بي ػػاف
اإلخػػبلؿ بؾاجبػػات السؾعػػف الػػؾطشي أك الػػدكلي كمرجػػع تحديػػد اإلسػػاءة إلػػى القػؾانيؽ

الؾطشي ػػة لمدكل ػػة الظ ػػرؼ أك اعتب ػػار تحققي ػػا ب ػػالشص السباش ػػر عميي ػػا ف ػػي االتفاقي ػػات

الدكلية في حالة عدـ تحديدىا في القؾانيؽ الؾطشية .

 -5اإلثػ ػراء ري ػػر السذ ػػركع :كى ػػؾ اح ػػد مغ ػػاىر كص ػػؾر الفد ػػاد أك م ػػا نظم ػػق عمي ػػو
بالكدب رير السذركع عمى حداا السشفعة العامة.
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 -6الرشؾة في القظاع الخاص ،أضافت االتفاقية أيزػا الرشػؾة فػي القظػاع الخػاص
كىػػي ص ػػؾرة مػػؽ ص ػػؾر الفد ػػاد الستحققػػة كالت ػػي اعتبرتي ػػا االتفاقيػػة متحقق ػػة كمسك ػػؽ

قياميا بذكل مباشر كصؾرة كاضحة.

 -7اختبلس السستمكات في القظاع الخاص,

 -8ردػػل العائػػدات اإلجراميػػة ،أك مػػا نظمػػق عميػػو ردػػيل األم ػؾاؿ الستحرػػمة مػػؽ
الجريسة مؽ قبل األشخاص كاستخداميا في مذاريع أك أعساؿ أخرى .

 -9اإلخفػ ػػاء.

 -77إعاقة سير العدالة

سادسا :مدؤولية الذخريات االعتبارية
تؾسعت االتفاقيػة فػي أحكػاـ نظػاؽ السدػؤكلية لتذػسل األشػخاص السعشؾيػة فزػبل

عؽ األشخاص الظبيعية ،إذ أشارت السادة ( )36إلى ما ي تي

تعتسػػد كػػل دكلػ ػػة ط ػػرؼ م ػػا ق ػػد يم ػػزـ م ػػؽ تداب ػػير ،تتد ػػق م ػػع مبادئ ػػيا القانؾني ػػة،

لتقريػر مدؤكلية الذخريات االعتبارية عؽ السذاركة في األفعاؿ السجرمة كفقا ليذه

االتفاقية.

- 3رىشػ ػ ػ ػػا بالسبػ ػ ػ ػػادئ القانؾنيػ ػ ػ ػػة لمدكلػ ػ ػ ػػة الظػ ػ ػ ػػرؼ ،يجػ ػ ػ ػػؾز أف تكػ ػ ػ ػػؾف مد ػ ػ ػ ػػؤكلية

الذ ػػخريات االعتبارية جشائية أك مدنية أك إدارية.

السبلحػػظ عمػػى اتفاقيػػة األمػػؼ الستحػػدة إنيػػا جػػاءت لتعبػػر عػػؽ كاقػػع الفدػػاد بابعػػاده

الدكلية كبيشت صؾره كمغاىره  ،كمؽ السعمؾـ أف السشغسة الدكلية تدػعى إلػى العسػل
عمى تقميص الفداد كالقزػاء عميػو كىػذا مػا دفعيػا عمػى سػبيل السثػاؿ إلػى أف تؾافػق

عمى اقتراح مشغسة الذفافية العالسية إلصدار عيد دكلي لسكافحة الفداد( .)34كبيشت

االتفاقية أف السدؤكلية ال تقترر عمى األشخاص الظبيعية ىذا مؽ ناحية ،إذ يسكؽ
أف تذػػسل األشػػخاص السعشؾيػػة  ،كلػػيس فقػػط السدػػؤكلية السدنيػػة بػػل قػػد ترتػػب عمػػى
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األشػػخاص السعشؾيػػة مدػػؤكلية جشائيػة أك إداريػػة حدػػب عػػركؼ كػػل حالػػة مػػؽ ناحيػػة

أخرى .

الفخع الثاني :اتفاقية األمع الستحجة لسكافحة الجخيسة السشطسة عبخ الػششية

(*)

تزسشت االتفاقية التدابير البلزمة لسكافحة الفداد ،الذي يترل اتراال مباش ار
بالفداد ،مؽ خبلؿ بياف جريسة الفداد كالتدابير البلزمة لسكافحتو.

أوال :التعخيف بالسػضف :

بيشت االتفاقية تعبير "مػضف عسػمي" أك "شخز" يقدـ خدمة عسؾمية،

حدب تعريفيا في القانؾف الداخمي كحدبسا تظبق في القانؾف الجشائي لمدكلة الظرؼ
التي يقؾـ الذخص السعشي ب داء تمػ الؾعيفة فييا"

()35

كأشارت السادة( )8إلى

ضركرة اعتساد الدكؿ األطراؼ ما يمزـ مؽ تدابير تذريعية كطشية لتجريؼ الفداد

عشدما ترتكب عسدا مؽ مؾعف عسؾمي يحسل جشدية ذلػ البمد "مؾعف كطشي"
األفعاؿ اآلتية -:

أ" -كعد مؾعف عسؾمي بسزية رير مدتحقة أك عرضيا عميو أك مشحو إياىا،

بذكل مباشر أك رير مباشر ،سؾاء لرالح السؾعف نفدو أك لرالح شخص آخر
أك ىيئة أخرى ،لكي يقؾـ ذلػ السؾعف بفعل ما أك يستشع عؽ القياـ بفعل ما ضسؽ
نظاؽ مسارستو ميامو الرسسية".

ا" -التساس مؾعف عسؾمي أك قبؾلو ،بذكل مباشر أك رير مباشر ،مزية

رير مدتحقة ،سؾاء لرالح السؾعف نفدو أك لرالح شخص آخر أك ىيئة أخرى،
لكي يقؾـ ذلػ السؾعف بفعل ما أك يستشع عؽ القياـ بفعل ما ضسؽ نظاؽ مسارستو

ميامو الرسسية".

أها الفقزة الثاًيت هي الوادة الثاهٌت ،فقد ألزهت أى "تشغر كل دكلة طرؼ في اعتساد

ما قد يمزـ مؽ تدابير تذريعية كتدابير أخرى ،لتجريؼ الدمؾؾ السذار إليو في الفقرة
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( )7مؽ ىذه السادة الذي يكؾف ضالعا فيو مؾعف عسؾمي أجشبي أك مؾعف مدني
دكلي .كبالسثل ،تشغر كل دكلة طرؼ في تجريؼ أشكاؿ الفداد األخرى جشائيا"

()36

.

كذلػ ألزمت الفقرة الثالثة مؽ السادة الثامشة عمى ضركرة "اعتساد كل دكلة

طرؼ ما قد يمزـ مؽ تدابير لمتجريؼ الجشائي لمسذاركة كظرؼ متؾاطئ في فعل

مجرـ بسقتزى ىذه السادة"(.)37
ثانيا :آلية اتخاذ التجابيخ

أكضحت السادة التاسعة مؽ اتفاقية األمؼ الستحدة لسكافحة الجريسة السشغسة
عبر الؾطشية ،التدابير البلزمة لسكافحة الفداد ،إذ ألزمت السادة ( )7/9أف تعتسد
كل دكلة طرؼ ،بالقدر الذي يشاسب نغاميا القانؾني الؾطشي كيتدق معو ،باتخاذ

تدابير تذريعية أك إدارية أك تدابير فعالة أخرى لتعزيز نزاىة السؾعفيؽ العسؾمييؽ
كمشع فدادىؼ ككذفو كالسعاقبة عميو" كىذا يعشي أف صبلحية اتخاذ تمػ التدابير يقع
عمى عاتق الدكلة كحدب ما تقرره طبقا لشغاميا القانؾني الؾطشي كبسا يتفق مع

تحقيق السرمحة العامة ليا كبسا يتفق كنرؾص االتفاقية السذكؾرة.

()38

.

كبيشت السادة ( )3/9آلية اتخاذ التدابير لمدكؿ األطراؼ لتزسؽ مؽ خبلؿ

قياـ سمظاتيا السخترة باتخاذ إجراءات فعالة لسشع فداد السؾعفيؽ ككذفو

كمعاقبتيؼ ،بسا في ذلػ مشح تمػ الدمظات "استقبللية كافية" لردع مسارسة الت ثير
رير الدميؼ عمى تررفاتيا ،كىذا أمر تقرره الدكلة كحدب قؾانيشيا الؾطشية.
 -رأيشا في االتفاقيتيغ:

تسثل اتفاقية األمؼ الستحدة لسكافحة الفداد تقدما كبي ار في الشغاـ القانؾني

الدكلي لسكافحة الفداد كمعالجة األسباا التي تقؾد إليو بذكل مباشر ،بؾصفيا
اتفاقية خاصة بالفداد ،فيسا تقدـ االتفاقية الثانية معالجة عامة لمجريسة عبر

الؾطشية كمشيا الفداد.
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كالؾاضح مؽ خبلؿ االتفاقيتيؽ الدابقتيؽ أف األكلى كانت خاصة بسؾضؾع
الفداد كبرؾرة تفريمية كىي تعبر عؽ جيؾد األمؼ الستحدة في مجاؿ مشع

كمكافحة الفداد ،في حيؽ عالجت االتفاقية الثانية مؾضؾع الفداد بؾصفو جريسة

دكلية عابرة لمحدكد تسثل خظ ار ليس عمى الدكلة التي ارتكبت فييا بل تسثل خظ ار

عمى السجتسع الدكلي عامة.

كحغي مؾضؾع االتفاقيتيؽ لمعسل عمى مشعو كمكافحتو باىتساـ األمؼ الستحدة

عسؾما كؾف الفداد يسثل عائقا أماـ التشسية كالتظؾر عمى السجاؿ القانؾني الدكلي

كالؾطشي عمى حد سؾاء.

كتسثل االتفاقية األكلى اتفاقية خاصة لسكافحة الفداد فيسا يسثل معالجة الفداد

في االتفاقية الثانية احد السذاكل التي يعاني مشيا السجتسع الدكلي باعتبار الفداد

يسثل جريسة دكلية عبر الؾطشية تدتدعي تدخل السجتسع الدكلي ،كالفداد احد صؾر
تمػ الجرائؼ.

السصمب الثاني :االتفاقيات الجولية اإلقميسية ودورىا في مكافحة الفداد
اضظمعت السشغسات الدكليػة اإلقميسيػة بػدكر ميػؼ فػي العسػل عمػى مشػع الفدػاد

كمكافحتو برؾرة قانؾنية مؽ خبلؿ االتفاقيات السبرمة في عػل التشغيسػات اإلقميسيػة

استشادا إلى اتفاقية األمؼ الستحػدة عػاـ  3772كأسدػت تمػػ االتفاقيػات إطػا ار قانؾنيػا

إقميسي ػػا لمحيمؾل ػػة دكف استذػ ػراء الفد ػػاد خرؾص ػػا كان ػػو يسث ػػل جريس ػػة ع ػػابرة لمح ػػدكد
الؾطشيػػة كيػػؤثر عمػػى تظػػؾر كنسػػؾ الػػدكؿ اإلقميسيػػة عمػػى كجػػو الخرػػؾص كالعالسيػػة
بؾجػػو عػػاـ كعميػػو سشدػػمط الزػػؾء عمػػى بعػػض الجيػػؾد اإلقميسيػػة فػػي ىػػذا السجػػاؿ،

كاالتفاقيػة العربيػة لسكافحػة الفدػػاد ،كاتفاقيػة القػانؾف السػػدني لسجمػس أكركبػا لسكافحػػة
الفداد ،كاالتفاقية السذتركة بيؽ الدكؿ األمريكية لسكافحة الفداد ،ككسا ي تي-:

88

د .زياد النعيمي /د.أحمد طارق

آليات مكافحة الفساد اإلداري

الفخع األول :االتفاقية العخبية لسكافحة الفداد
كػػاف لمجامعػػة العربيػػة بؾصػػفيا مشغسػػة إقميسيػػة الػػدكر فػػي رعايػػة عقػػد اتفاقيػػة
مكافحة الفداد عاـ 3777

()39

كتعد ىذه االتفاقية تظؾ ار نؾعيػا مػؽ جانػب الجامعػة

العربيػػة كالػػدكؿ األط ػراؼ فػػي مشػػع كمكافحػػة الفدػػاد بسػػا يػػؤمؽ الترػػدي لػػو بإطػػار

قانؾني يكؾف استكساال لسا تزسشتو اتفاقية األمؼ الستحدة عاـ .3772

أشػ ػػارت الديباجػ ػػة إلػ ػػى أف الترػ ػػدي لمفدػ ػػاد ال يقترػ ػػر دكره عمػ ػػى الدػ ػػمظات

الرسػػسية لمدكلػػة ،كإنسػػا يذػػسل كػػل مؤسدػػات السجتسػػع السػػدني ،كاألفػراد لتػػؤدي دكرىػػا
الفعاؿ في مؾاجية ىذه الغاىرة ،باعتبار أف مكافحة الفداد ضركرة تقع عمػى عػاتق

جسيع الدكؿ العربية مؽ اجل تفعيل الجيؾد لمترػدي لمفدػاد كتدػييل مدػار التعػاكف
ال ػػدكلي ف ػػي ى ػػذا السج ػػاؿ الس ػػيسا فيس ػػا يتعم ػػق بتد ػػميؼ السج ػػرميؽ كتق ػػديؼ السد ػػاعدة

القانؾنية الستبادلة كاسترداد السستمكات.

إف مش ػػع كمكافح ػػة الفد ػػاد م ػػؽ السب ػػادئ الديشي ػػة الد ػػامية الشابع ػػة م ػػؽ األدي ػػاف

الدػػساكية كمشيػػا الذ ػريعة اإلسػػبلمية الغ ػراء ،كضػػسؽ أىػػداؼ كمبػػادئ ميثػػاؽ جامعػػة
الػػدكؿ العربيػػة كميثػػاؽ األمػػؼ الستحػػدة كالسعاىػػدات العربي ػة كاإلقميسيػػة كالدكليػػة ذات

الرمة كالتي تكؾف الدكؿ العربيػة طرفػاً فييػا كمشيػا االتفاقيػة العربيػة لسكافحػة الفدػاد

لمعاـ .3777

كتعتبػػر االتفاقي ػػة العربي ػػة لسكافحػػة الفد ػػاد م ػػؽ أىػػؼ االتفاقي ػػات عم ػػى الر ػػعيد

اإلقميسي في مجاؿ مشع كمكافحػة الفدػاد ،إذ تتسيػز ىػذه االتفاقيػة بسجسؾعػة أىػداؼ

مشيا:

 -7تعزيػػز التػػدابير الراميػػة إلػػى الؾقايػػة مػػؽ الفدػػاد كمكافحتػػو ككذػػفو بكػػل أشػػكالو
كمبلحقة مرتكبيو.

 -3تيدؼ ىذه االتفاقية إلى تعزيز التعاكف العربي في ىذا السجاؿ.

 -2تتظمع االتفاقية إلى تعزيز الشزاىة كالذفافية كالسداءلة كسيادة القانؾف.
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 -4تعسػػل عمػػى تذػػجيع األف ػراد كمؤسدػػات السجتسػػع السػػدني عمػػى أىسيػػة السذػػاركة
الفعالة في مشع كمكافحة الفداد.
أوال :السػضف العسػمي:

عرفػت السػػادة ( )3/7مػؽ االتفاقيػػة السقرػؾد بػػالسؾعف العسػؾمي ب نػػة"أي شااخز

يذغل وضيفة عسػمية أومغ يعتبخ في حكع السػضف العسػمي وفقاً لقانػن الجولاة

الصخف في السجاالت التشفيحية أو التذخيعية أو القزائية أو اإلدارية".

كمؽ ىػذا الػشص نتبػيؽ أف تعريػف السؾعػف العسػؾمي الػؾطشي يػدخل ضػسؽ

اخترػػاص الدكلػػة العزػػؾ فيػػي التػػي تؾضػػح مػػؽ يعػػد مؾعفػػا أـ ال مػػؽ عدمػػو كفػػق
قؾانيشيا الؾطشية.

أمػػػا السؾعػ ػػف العسػ ػػؾمي األجشبػ ػػي فقػ ػػد أشػ ػػارت السػ ػػادة ()2/7عمػ ػػى أنػ ػػو "أي

شخز يذغل وضيفة تذخيعية أو تشفيحياة أو إدارياة أو قزاائية لاجى بماج أجشباي،

س اػاء أكااان معيشااا أم مشتخب ااً" .كالسؾعػػف األجشبػػي يختمػػف عػػؽ مؾعػػف السؤسدػػة
الدكلية العسؾمية حدب نص السادة ( )4/7ب نو "مػضف مجني دولي أو أي شخز
تأذن لو مؤسدة دولية عسػمياة باأن يتراخف نياباة عشياا"( .)27كبسػا أف كػل دكلػة

تدعى لسكافحة الفداد بؾصػفو عػاىرة عػابرة لمحػدكد الؾطشيػة ،لػذلػ البػد ليػذه الػدكؿ
أف تد ػػتحؾذ عم ػػى السستمك ػػات كالسؾج ػػؾدات بك ػػل أنؾاعي ػػا ،مشقؾل ػػة أـ ري ػػر مشقؾل ػػة،
كجسيع السدتشدات كالركؾؾ القانؾنية التي تثبت ممكية تمػ السؾجؾدات أك كجؾد مػا

يثبت الحق عمييا ،ككذلػ االستحؾاذ عمى جسيع العائدات اإلجرامية السدػتخدمة فػي

ارتكاا أي مؽ أفعاؿ الفداد السجرمة كفقاً ليذه االتفاقية(.)27
ثانيا :عجم التجخل:

إف جسيػػع األفعػػاؿ الخاصػػة بسكافحػػة الفدػػاد الغايػػة مشيػػا بيػػاف العبلقػػة بػػيؽ

الفدػػاد كصػػؾف الدػػيادة ،خاصػػة كأف عمػػى جسيػػع الػػدكؿ فػػي ىػػذه االتفاقيػػة أف تمتػػزـ
عمػػى نحػػؾ مػػا يتفػػق مػػع مبػػادئ تدػػاكي الػػدكؿ فػػي الدػػيادة كالدػػبلمة اإلقميسيػػة ،كعػػدـ
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التػػدخل فػػي الذػػؤكف الداخميػػة لمػػدكؿ ،إذ أشػػارت السػػادة( )2مػػؽ االتفاقيػػة عمػػى أف ال

تبػػيح لدكلػػة عزػػؾ بسسارس ػػة الؾاليػػة القزػػائية فػػي إقم ػػيؼ دكلػػة طػػرؼ أخػػرى بحج ػػة

مكافحػ ػػة الفدػ ػػاد أك مبلحقػ ػػة السجػ ػػرميؽ ،كإنسػ ػػا تشػ ػػاط ميسػ ػػة أداء جسيػ ػػع الؾعػ ػػائف

القزػػائية بدػػمظات تمػػػ الدكلػػة حر ػ اًر ،كبسقتزػػى قانؾنيػػا الػػداخمي ،فؾصػػف أفعػػاؿ
الفدػػاد السجرمػػة كفق ػاً ليػػذه االتفاقيػػة يخزػػع لقػػانؾف الدكلػػة الظػػرؼ ،أي اعتسػػاد كػػل
دكلة عمى نغاميا القانؾني لتحريؼ األفعاؿ عشدما ترتكب بعسد أـ بغير عسد ،كيسكؽ
اعتساد بعض مؽ تمػ األفعاؿ السجرمة كالتي تعػد فدػاداً إداريػاً بؾصػفيا أفعػاؿ فدػاد

مذػ ػػا اًر إلييػ ػػا فػ ػػي االتفاقيػ ػػة العربيػ ػػة لسكافحػ ػػة الفدػ ػػاد مشيػ ػػا" :الرشػ ػػؾة فػ ػػي الؾعػ ػػائف
العسؾميػ ػػة كفػ ػػي القظػ ػػاع الخػ ػػاص كالعػ ػػاـ ،كإسػ ػػاءة اسػ ػػتغبلؿ الؾعػ ػػائف العسؾميػ ػػة ،

كالستػػاجرة بػػالشفؾذ كاإلثػراء ريػػر السذػػركع ،كإعاقػػة سػػير العدالػػة" .كريرىػػا مػػؽ الجػرائؼ

السذار ألييا في االتفاقية(.)23
ثالثا :الذخز السعشػي

البػ ػػد مػ ػػؽ اإلشػ ػػارة إلػ ػػى أمكانيػ ػػة كقػ ػػؾع جريسػ ػػة الفدػ ػػاد مػ ػػؽ شػ ػػخص اعتبػ ػػاري

(معشػػؾي)،إذ تعتسػػد كػػل دكلػػة طػػرؼ فػػي االتفاقيػػة مػػا يمػػزـ مػػؽ تػػدابير كبسػػا يتفػػق مػػع
نغاميػػ ػػا القػػ ػػانؾني لتقريػ ػ ػػر السدػػ ػػؤكلية الجشائيػ ػ ػػة أك السدني ػ ػػة أك اإلداري ػ ػػة لمذػ ػ ػػخص

االعتبػػاري عػػؽ الجػرائؼ التػػي ارتكبيػػا ،كالػؾاردة ضػػسؽ الجػرائؼ السشرػػؾص عمييػػا فػػي

االتفاقية ،دكف السداس بالسدؤكلية الجشائية لمذخص الظبيعي(.)22

أمػػا فيسػػا يخػػص التعػػؾيض عػػؽ األض ػرار فقػػد أشػػارت السػػادة( )8مػػؽ االتفاقيػػة

عمى كػل دكلػة طػرؼ فػي قانؾنيػا الػداخمي "أن يكاػن لمستزاخر ماغ جاخاء فعال ماغ

أفعااال الفداااد السذااسػلة بيااحه االتفاقيااة الحااق فااي رفااع دعااػى الحرااػل عمااى
تعػيس عغ تمظ األضخار".
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كالبد مؽ اإلشارة إلى أف الجرائؼ السشرؾص عمييا فػي ىػذه االتفاقيػة تخزػع
بسؾج ػػب الس ػػادة( )9لمؾالي ػػة القز ػػائية لمدكل ػػة الظ ػػرؼ كف ػػي أي م ػػؽ األحػ ػؾاؿ التالي ػػة

السذار ألييا ضسؽ الفقرة األكلى مؽ السادة ذاتيا.

كتعتسػػد كػػل دكلػػة طػػرؼ بسؾجػػب السػػادة ( )3/9مػػا يمػػزـ مػػؽ تػػدابير إلخزػػاع

األفعػػاؿ السجرمػػة كفق ػاً ليػػذه االتفاقيػػة لؾاليتيػػا القزػػائية عشػػدما يكػػؾف مرتكػػب ىػػذه

األفعاؿ مؾجؾد في إقميسيا كال تقؾـ بتدميسو.

يبدك أف التعاكف ما بيؽ الدكؿ األطراؼ فػي االتفاقيػة ضػركري إلنفػاذ القػؾانيؽ

كبسػػا يتفػػق كالػػشغؼ القانؾنيػػة كاإلداريػػة الداخميػػة لكػػل مشيػػا ،مػػؽ اجػػل تعزيػػز فاعميػػة
تدابير إنفاذ القؾانيؽ الرامية إلى مشع كمكافحة الجرائؼ السذسؾلة بيػذه االتفاقيػة ،كبسػا

يػػتبلئؼ مػػع مػػا تتخػػذه كػػل دكلػػة طػػرؼ مػػؽ تػػدابير مشاسػػبة لتذػػجيع األشػػخاص الػػذيؽ

شػػاركؾا فػػي ارتكػػاا جريسػػة مذػػسؾلة بيػػذه االتفاقيػػة عمػػى تقػػديؼ معمؾمػػات مفيػػدة إلػػى
الدمظات السخترة ألرراض التحقيق كاإلثبات(.)24

الفخع الثاني :اتفاقية القانػن السجني لسكافحة الفداد عام 9888
استظاع االتحاد األكركبي مؽ خبلؿ المجشة الؾ ازرية مؽ كضع اتفاقية أطمق

عمييا اتفاقية القانؾف السدني لسكافحة الفداد عاـ  ،7999اقتشاعا مؽ دكؿ االتحاد

ب ىسية إسياـ القانؾف السدني في مكافحة الفداد ،لتسكيؽ األشخاص الذيؽ لحق بيؼ

الزرر مؽ الحرؾؿ عمى تعؾيض عادؿ .كبيشت ديباجة االتفاقية اإلشارة إلى
استشتاجات كق اررات الدكرة التاسعة عذرة في مالظة عاـ ،7994كالجسيؾرية

التذيكية  37لعاـ  7997كالدكرة  33في مؾلدكفا عاـ  7999لسؤتسرات كزراء
العدؿ األكركبييؽ .مع األخذ باالعتبار برنامج العسل لسكافحة الفداد الذي اعتسدتو

المجشة الؾ ازرية في تذريؽ الثاني  ،7996ككذلػ دراسة الجدكى الستعمقة بؾضع
اتفاقية قانؾف مدني لمتعؾيض عؽ األضرار الشاجسة عؽ أفعاؿ الفداد ،التي كافقت
عمييا لجشة الؾزراء في شباط  ,7997كالقرار( )97بذ ف السبادئ التؾجييية
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العذريؽ لسكافحة اإلرىاا كالفداد ،الذي اعتسدتو لجشة الؾزراء في تذريؽ
الثاني ،7997في دكرتيا الحادية بعد السائة القرار( )98الذي ي ذف باعتساد االتفاؽ

الجزئي كالسؾسع السشذئ مجسؾعة الدكؿ ضد الفداد" ،التي اعتسدتيا لجشة الؾزراء

في مايؾ  ،7998في دكرتو الثانية بعد السائة ،كالقرار ( )99الذي أنذ ه السجمس
في عاـ .7999كعسل االتحاد األكركبي عمى رؤية متكاممة كشاممة عمى مكافحة

الفداد كقد اصدر صكؾكاً إلرساء معايير بذاف مكافحة الفداد كمشيا اتفاقية القانؾف

السدني في ش ف الفداد التي اعتسدتيا المجشة الؾ ازرية لسجمس أكركبا في عاـ 7999
تعخيف الفداد

بيشت االتفاقية تعريف الفداد ب نو" كألرراض ىذه االتفاقية ،يقرد بتعبير

"الفداد "شمب أو عخض أو إعصاء أو قبػل الخشػة أو أي فائجة غيخ مذخوعة
أخخى أو احتسال حجوثيا ،برػرة مباشخة أو غيخ مباشخة أو شيء متػقع مغ ذلظ
يؤدي تحخيف األداء الدميع ألي واجب أو تصمب سمػك لسدتمع الخشػة لفائجة غيخ

مذخوعة أو أي شيء مأمػل مغ ذلظ"(.)25

كأشارت االتفاقية إلى ضركرة أف يشص كل طرؼ في قانؾنو الداخمي عمى سبل
إنراؼ فعالة لؤلشخاص الذيؽ لدييؼ أضرار نتيجة ألعساؿ الفداد ،لتسكيشيؼ مؽ
الدفاع عؽ حقؾقيؼ بسا في ذلػ إمكانية الحرؾؿ عمى تعؾيض عؽ األضرار(. )26

كفي نظاؽ السدؤكلية ،ألزمت السادة الرابعة مؽ االتفاقية أطراؼ االتفاقية أف

يشص في قانؾنو الداخمي عمى الذركط اآلتية يتعيؽ الؾفاء بيا مؽ أجل ذلػ-:

 -7الزرر الؾاجب تعؾيزو.

أ -إذا ارتكب الستيؼ أك أذف بفعل الفداد أك لؼ يتخذ خظؾات معقؾلة لسشع ارتكاا
الفداد".

ا -تعرض السدعي لمزرر.

ت -أف يكؾف ىشاؾ عبلقة سببية بيؽ فعل الفداد كاألضرار.
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فيسا ألزمت السادة( )3/4كل طرؼ أف يزسؽ في قانؾنو الداخمي عمى أنو

إذا كاف العديد مؽ السدعى عمييؼ مدؤكليؽ عؽ األضرار التي لحقت بيؼ مؽ نفس

الشذاط  ،فيكؾنؾف مدؤكليؽ بالتزامؽ(.)27

كاليدؼ مؽ ذلػ في أريشا لتؾحيد الجيؾد الؾطشية بيؽ الدكؿ األطراؼ مؽ

خبلؿ تزسؽ قؾانيشيؼ الداخمية تمػ الذركط مؽ اجل أف يكؾف ىشاؾ حمؾؿ كاحدة

لمسذاكل التي تذيدىا الدكؿ في ىذا الجانب دكف أف يكؾف ىشاؾ اية محاكلة

لمتيرا مؽ درء السدؤكلية في حالة حدكث ضرر نتيجة الفداد .كمؽ السعمؾـ أف

ذلػ يدتمزـ إنفاذ كتظبيق السعاىدة في القؾانيؽ الداخمية لمدكؿ األعزاء لتكؾف
جزءا مؽ الشغاـ القانؾني الؾطشي.

الفخع الثالث :اتفاقية البمجان األمخيكية لسكافحة الفداد IACAC

(*)

عقدت الدكؿ األمريكية اتفاقية دكلية ذات طابع إقميسي ،ىدفيا مكافحة الفداد

في البمداف األمريكية أطمق عمييا "اتفاقية الجول األمخيكية لسكافحة الفداد "عاـ
 7996بيشت في الديباجة إف الدكؿ األطراؼ تدرؾ أف لمفداد ،في بعض الحاالت،

أبعادا دكلية تتظمب عسبل مشدقاً مؽ جانب الدكؿ لسكافحتو بفعالية .كاقتشاعا مشيا
بالحاجة إلى اعتساد صػ دكلي عمى كجو الدرعة ،لتعزيز كتيدير التعاكف الدكلي
في مكافحة الفداد ،كال سيسا في اتخاذ اإلجراءات السشاسبة ضد األشخاص الذيؽ

يرتكبؾف أفعاؿ فداد في أداء الؾعائف العامة أك األعساؿ السترمة تحديدا بيذا
األداء ،فزبل عؽ التدابير السشاسبة فيسا يتعمق بعائدات ىذه األعساؿ.

أوال :أغخاض االتفاقية

تتسثل أرراض االتفاقية كسا بيشتيا السادة ( )3مشيا عمى ما ي تي:

 -تعزيز قياـ كل دكلة مؽ الدكؿ األطراؼ بؾضع اآلليات البلزمة لسشع الفداد

ككذفو كالسعاقبة عميو كالقزاء عميو.
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 -تعزيز كتيدير كتشغيؼ التعاكف فيسا بيؽ الدكؿ األطراؼ لزساف فعالية التدابير

كاإلجراءات الرامية إلى مشع الفداد ككذفو كالسعاقبة عميو كالقزاء عميو في أداء

الؾعائف العامة كأفعاؿ الفداد السترمة عمى كجو التحديد بيذا األداء.

كالؾاضح أف السادة ( )3بيشت أف ررض االتفاقية تعزيز كضع آليات اتفاقية

الزمة لسشع الفداد كتشغيؼ التعاكف لزساف التدابير التي مؽ شانيا مشع الفداد
كالسعاقبة عميو ألداء الؾعيفة العامة .

ثانيا :تعخيف الػضيفة العامة والسػضف

عرفت االتفاقية الؾعيفة العامة ب نيا" :أي نذاط مؤقت أو دائع أو مجفػع أو

غيخ مجفػع يقػم بو شخز شبيعي باسع الجولة أو في خجمة الجولة أو
مؤسداتيا عمى أي مدتػى مغ مدتػياتيا".
أما تعبير "مػضف عسػمي" أك "مؾعف حكؾمي ،فيؾ أي مؾعف أك مؾعف

في الدكلة أك ككاالتيا ،بسا في ذلػ أكلئػ الذيؽ تؼ اختيارىؼ أك تعييشيؼ أك انتخابيؼ

ألداء أنذظة أك كعائف باسؼ الدكلة أك في خدمة الدكلة ،عمى أي مدتؾى مؽ

مدتؾياتيا اليرمية(.)28

ثالثا :نصاق االتفاقية

أشارت االتفاقية في السادة ( )6إلى تحديد مغاىر الفداد كىي كاآلتي-:

ا .التساس أك قبؾؿ مؾعف حكؾمي أك شخص يؤدي كعائف عسؾمية ،سؾاء

بذكل مباشر أك رير مباشر ،ألي مادة ذات قيسة نقدية أك أي مشفعة أخرى ،مثل
ىدية أك صالح أك كعد أك ميزة لشفدو أك لذخص آخر أك كياف آخر  ،مقابل أي

فعل أك امتشاع عؽ القياـ بو في أداء كعائفو العامة.

ا .تقديؼ أك مشح بذكل مباشر أك رير مباشر ،لسدؤكؿ حكؾمي أك شخص

يؤدي كعائف عامة ،أك أي مادة ذات قيسة نقدية ،أك أي مشفعة أخرى ،كيدية أك
صالح أك كعد أك ميزة لشفدو أك لذخص آخر أك كياف آخر  ،مقابل أي فعل أك

امتشاع عؽ القياـ بو في أداء كعائفو العامة.
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ج .أي فعل أك امتشاع عؽ القياـ بو في أداء كاجباتو مؽ جانب مدؤكؿ حكؾمي

أك شخص يؤدي كعائف عامة بغرض الحرؾؿ عمى مشافع رير مذركعة لو أك

لظرؼ ثال .

د .االحتياؿ أك إخفاء السستمكات الست تية مؽ أي مؽ األفعاؿ السذار إلييا في

ىذه السادة.

ق .السذاركة كذرط أساسي أك شرعي أك محرض أك شريػ أك ممحق بعد كقؾع

أي مؽ األفعاؿ السذار إلييا في ىذه السادة ،أك ب ي شكل آخر ،في ارتكاا أي

مؽ األفعاؿ السذار إلييا في ىذه السادة أك محاكلة ارتكابيا أك في أي تعاكف أك

تآمر الرتكابيا.

وىشا يثار تداؤل :ىل اكتفت االتفاقية بالتعجاد عمى سبيل الحرخ لسا ورد

أعاله أم إنيا استجركت ذلظ تالفيا إلفالت مختكبي الفداد مغ العقػبة؟

لئلجابة يسكؽ االستدالؿ عمى ما تزسشتو السادة ( )3/6إذ يذسل نظاؽ ىذه

االتفاقية أيزا أي اتفاؽ بيؽ دكلتيؽ أك أكثر مؽ الدكؿ األطراؼ فيسا يتعمق ب ي

فعل فداد آخر لؼ يرد كصفو في ىذه الؾثيقة( .)29كىذا يعشي أف التعداد الؾارد إنسا
ىؾ عمى سبيل السثاؿ كليس الحرر ،كمؽ ثؼ فاف أي فعل لؼ يذكر في ىذه السادة

ال يعشي خركجو مؽ نظاؽ التجريؼ ،كيسكؽ االستدالؿ عمى كصفو مؽ خبلؿ

اتفاقيات ثشائية أك جساعية أخرى ،بيؽ الدكؿ األعزاء ،فيسا يخص السؾضؾع
نفدو.

إف ما بحثتو االتفاقيات سؾاء ذات الظبيعة العالسية أك اإلقميسية ىدفو إيجاد

إطار قانؾني لسكافحة الفداد كمشع انتذاره في نظاؽ الدكؿ أك السجتسع الدكلي لسا

يسثمو مؽ إعاقة لمتظؾر في السجاالت التذريعية كالتشفيذية كالقزائية داخل الدكلة
كت ثيره السباشر كرير السباشر عمى السجتسع الدكلي ،كؾنو يتزسؽ صفة الجرائؼ

العابرة لمؾطشية كىؾ ما يدتحيل مشعو كانتذاره مؽ دكلة بسفردىا بل البد مؽ تعاكف
الدكؿ كالسشغسات العامة كالستخررة في ىذا السجاؿ.
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السبحث الثالث

اآلليات االتفاقية لسكافحة الفداد
عل السجتسع الدكلي كلفترة طؾيمة يعتبر أف كل ما يتعمق بشغاـ الحكؼ
كمايتعمق بو مؽ صسيؼ سمظاف الدكلة الداخمي بحي

ال يجؾز لمدكؿ األخرى

التدخل فيو كال يسكؽ لمسشغسات الدكلية أف تعسل عمى تحديد كمراقبة الفداد داخل

الحدكد انظبلقا مؽ مبدأ الديادة الؾطشية  ،لكؽ بعد أف تردرت عاىرة الفداد كاقع
السجتسع الدكلي كأضحت عابرة لمحدكد كال يسكؽ لمدكلة كحدىا أف تقف في مؾاجيتو
كاف البد أف يتدخل السجتسع الدكلي عبر السؤسدات الستخررة.
لذلػ سشبح

في ىذا السبح

في مظمبيؽ مدتقميؽ األكؿ :اآلليات االتفاقية

في مكافحة الفداد مؽ خبلؿ السشغسات الدكلية العامة ،أما السظمب الثاني فيي
آليات السشغسات الدكلية الستخررة .كتتكامل تمػ اآلليات لتعسل عمى معالجة
مؾضؾع الفداد بؾصفو جريسة دكلية تخزع لمشغاـ القانؾني الدكلي كإجراء تظبيق

التفاقية األمؼ الستحدة لسكافحة الفداد لعاـ  3772ككاالتي:

السصمب األول :التعاون الجولي

يسكػػؽ اإلشػػارة إلػػى عػػدد مػػؽ االتفاقيػػات التػػي أشػػارت كبرػػؾرة كاضػػحة إلػػى إليػػة

التعػػاكف بػػيؽ الػػدكؿ األط ػراؼ فييػػا مػػؽ اجػػل القزػػاء عمػػى الفدػػاد بحيػ

تكػػؾف تمػػػ

اآلليات آليات لتشفيذ االتفاقية برػؾرة صػحيحة كتظبيػق سػميؼ  ،إذ ال يسكػؽ االكتفػاء
بؾضع االتفاقية بقدر آليػات تشفيػذىا بػيؽ الػدكؿ التػي عبػرت عػؽ ارتزػائيا بسػا جػاء

باالتفاقية.
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الفخع األول :التعاون الجولي في ضل اتفاقية األمع الستحجة لسكافحة الفداد 3002
إف أى ػػؼ م ػػا أش ػػارت إلي ػػو اتفاقي ػػة األم ػػؼ الستح ػػدة لسكافح ػػة الفد ػػاد مد ػػالة التع ػػاكف

الدكلي بػيؽ الػدكؿ األطػراؼ حػؾؿ تفعيػل كتظبيػق االتفاقيػة بالذػكل الدػميؼ كتتسثػل بػ ػ

"تدميع السجخميغ ونقل األشخاص السحكػم عماييع والسدااعجة القانػنياة الستبادلاة

و نقال اإلجاخاءات الجشائياة و التعااون فاي مجاال إنفااذ القاانػن وكاحلظ التحقيقاات

السذاااتخكة فزاااال عاااغ أسااااليب التحاااخي الخاصاااة" ،إذ ألزمػػت السػػادة ( )7/42مػػؽ
االتفاقية الػدكؿ األطػراؼ التعػاكف فػي السدػائل الجشائيػة كفقػا لمسػؾاد ( )57-44مشيػا

كتشغر الدكؿ األطراؼ كمسا كاف ذلػ متؾافقا مع نغاميا القانؾني في مدالة التعاكف

مػػع بعزػػيا ال ػػبعض( .)47إذ انػػو فػػي مد ػػائل التعػػاكف الػػدكلي كمس ػػا اشػػترطت تػ ػؾافر
ازدكاجيػة التجػريؼ ع ًػد الذػػرط مدػػتؾفيا بغػض الشغػػر عسػػا إذا كانػت القػؾانيؽ الداخميػػة
لمدكلػػة متمقيػػة الظمػػب تػػدرج الجػػرـ السعػػيؽ ضػػسؽ نفػػس الج ػرائؼ التػػي تػػدرجيا الدكلػػة
طالبة التدميؼ أك تدتخدـ في تدسية نفس السرظمح الػذي تدػتخدمو الدكلػة الظالبػة،

إذا كاف الدمؾؾ الذي يقؾـ عميو الجػرـ الػذي تمػتسس بسؾجبػو السدػاعدة فعػبل إجراميػا

في قؾانيؽ كمتا الدكلتيؽ الظرؼ(.)47
أوال :تدميع السجخميغ

أشارت السادة ( )44مؽ االتفاقيػة إلػى مبػدأ تدػميؼ السجػرميؽ أال إنيػا كحدػب
ما يفيؼ مؽ الشص اشترطت شرطيؽ اثشيؽ-:

األكؿ :يتعمق بالذخص  :يجب أف يكؾف الذخص مؾضؾع طمب التدميؼ مؾجػؾدا

في إقميؼ الدكلة الظرؼ متمقية الظمب

الثػػاني :يتعمػػق بالفعػػل أف يكػػؾف الجػػرـ الػػذي يمػػتسس بذ ػ نو التدػػميؼ جرمػػا خاضػػعا

لمعق ػػاا بسقتز ػػى الق ػػانؾف ال ػػداخمي لك ػػل م ػػؽ الدكل ػػة طالب ػػة التد ػػميؼ كالدكل ػػة متمقي ػػة
الظمب.
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كلك ػػؽ االتفاقي ػػة كف ػػي الس ػػادة ( )3/44اس ػػتثشت الذ ػػرط الث ػػاني م ػػؽ الس ػػادة الد ػػابقة
كأجػػازت لمدكلػػة الظػػرؼ التػػي ( يدػػسح قانؾنيػػا بػػذلػ) أف تؾافػػق عمػػى طمػػب تدػػميؼ

شػػخص مػػا بدػػبب أي مػػؽ الج ػرائؼ السذػػسؾلة بيػػذه االتفاقيػػة كالتػػي ال يعاقػػب عمييػػا
بسؾجب قانؾنيا الداخمي.

كىػػذا الػػشص كحدػػب رأيشػػا تؾسػػيع نظػػاؽ السبػػدأ كح ػ

الػػدكؿ عمػػى شػػسؾؿ الج ػرائؼ

ال ػػؾاردة ف ػػي االتفاقي ػػة ض ػػسؽ قانؾني ػػا ال ػػداخمي أك الد ػػساح بتد ػػميؼ ش ػػخص م ػػا م ػػتيؼ

بجػ ػرائؼ فد ػػاد إل ػػى الدكل ػػة األخ ػػرى الظ ػػرؼ إذا ل ػػؼ يك ػػؽ الفع ػػل مجرم ػػا ف ػػي الق ػػانؾف
الداخمي ،كإذا سسحت الدكلة فػي نغاميػا القػانؾني الػداخمي تدػميؼ السجػرميؽ إذا كػاف

في احد الجرائؼ التي كردت في االتفاقية ككافقت عمييا ىذه الدكلة.

كمؽ اجل تؾسيع إعساؿ نرؾص السعاىدة فيسا يخص الجرائؼ الؾاردة في االتفاقية

فقػػد ألزمػػت السػػادة ( )4/44الػػدكؿ األط ػراؼ اعتبػػار الج ػرائؼ السشرػػؾص عمييػػا فػػي
عػػداد الجػرائؼ الخاضػػعة لمتدػػميؼ فػػي أيػة معاىػػدة لتدػػميؼ السجػػرميؽ قائسػػة بػػيؽ الػػدكؿ

األطراؼ( .)43كألزمت كذلػ باف تقػؾـ الػدكؿ األطػراؼ بػإدراج تمػػ الجػرائؼ الخاضػعة
لمتدميؼ في كل معاىدة لتدميؼ السجرميؽ تبرـ فيسسا بيشيػا ،كبيشػت الفقػرة الرابعػة عػدـ

ج ػؾاز إىسػػاؿ ىػػذا الػػشص بحجػػة أف بعػػض األفعػػاؿ الجرميػػة الخاصػػة بالفدػػاد تػػدخل

ض ػػسؽ الشظ ػػاؽ الدياس ػػي كل ػػيس الق ػػانؾني فسػ ػا دام ػػت ال ػػدكؿ الظ ػػرؼ اتخ ػػذت ى ػػذه
االتفاقيػػة أساسػػا لتدػػميؼ السجػػرميؽ فػػبل يسكػػؽ اعتبػػار أي مػػؽ األفعػػاؿ السجرمػػة ،كفقػػا
ليذه االتفاقية جرما سياسيا .كىذا أمػر ايجػابي حتػى ال يتػرؾ لمدكلػة الظػرؼ التيػرا

مؽ إدراج أية جريسة لغايات سياسية كليدت قانؾنية.
ثانيا :التدميع السذخوط

فزبل عؽ السبدأ القاضي بزركرة تدميؼ السجرميؽ ،كفقػا لسػا كرد فػي االتفاقيػة ،

فاف ىشاؾ ما يظمق عميو في االتفاقية بالتدػميؼ السذػركط  ،كىػؾ لػيس اسػتثشاءا عمػى

التدميؼ ،لكشو ككسا نرى األخذ بالسبدأ بذركط معيشة ،أك تحديػد آليػة التدػميؼ كيحػدث
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التدػػميؼ السذػػركط ،ككسػػا تزػػسشتو السػػادة ( )5/44إذا تمق ػت دكلػػة طػػرؼ مػػؽ دكلػػة

أخػػرى طػػرؼ تدػػميؼ شػػخص مػػا ،إال إنيػػا ال ت ػرتبط معيػػا فػػي اتفاقيػػة تدػػميؼ ،ج ػػاز

اعتبػػار ىػػذه االتفاقيػػة أساسػاً قانؾنيػػا لمتدػػميؼ فيسػػا يخػػص أي جػػرـ تشظبػػق عميػػو مػؾاد

االتفاقيػ ػػة( .)42إال إف السػ ػػادة ( )6/44ألزمػػػت شػ ػػرطيؽ اثش ػػيؽ لتظبيػ ػػق مبػػػدأ التدػ ػػميؼ

السذركط كىسا:

 -7تبمي ػػغ األم ػػيؽ الع ػػاـ لؤلم ػػؼ الستح ػػدة كق ػػت إي ػػداعيا ص ػػػ التر ػػديق عم ػػى ى ػػذه
االتفاقيػػة أك قبؾليػػا أك إقرارىػػا أك االنزػػساـ إلييػػا بسػػا إذ كانػػت تعتبػػر ىػػذه االتفاقيػػة

األساس القانؾني لمتعاكف بذاف التدميؼ مع سائر الدكؿ األطراؼ في ىذه االتفاقية.

 -3إف تدعى الدكؿ األطراؼ حيثسا اقتزى األمر ،إلػى إبػراـ معاىػدات تدػميؼ مػع
سػػائر الػػدكؿ األطػراؼ فػػي ىػػذه االتفاقيػػة بغيػػة تشفيػػذ ىػػذه السػػادة ،إذا كانػػت ال تعتبػػر

ىذه االتفاقية األساس القانؾني لمتعاكف بذاف التدميؼ(.)44

كالشص الؾارد أعبله ،ت كيدا لسا ذكرنا في ضركرة أف يكؾف ىشاؾ نظاؽ كاسع

مؽ تؾحيد الج ارئؼ الخاصة بالفداد بػيؽ الػدكؿ األطػراؼ كافػة حتػى ال يسكػؽ التيػرا
مػػؽ تظبيػػق أيػػة عقؾبػػة عمػػى أي فعػػل يػػدخل ضػػسؽ نظػػاؽ االتفاقيػػة ،كاعتبػػاره ريػػر

مجرـ في عل القانؾف الداخمي لمدكؿ األعزاء.
ً
كمع كل ما تقدـ فقد بيشت االتفاقيػة أف التدػميؼ يخزػع مػؽ حيػ

اإلجػراءات

كالذ ػػركط إل ػػى الق ػػانؾف ال ػػداخمي لمدكل ػػة الظ ػػرؼ سػ ػؾاء متمقي ػػة الظم ػػب أك معاى ػػدات
التدػػميؼ الشافػػذة كيذػػسل ذلػػػ أيزػػا حػػدكد العقؾبػػة الػػدنيا السذػػترطة لمتدػػميؼ كاألسػػباا
التي يجؾز لمدكلة الظرؼ متمقية الظمب أف تدتشد إلييػا فػي رفػض التدػميؼ ،كفزػبل

عػؽ ذلػػ تدػعى الػػدكؿ األطػراؼ إلػى التعجيػل بػػإجراءات التدػميؼ كتدػييل مػا يترػػل
بيػػا مػػؽ متظمبػػات اثباتيػػة فيسػػا يخػػص أي جػػرـ تشظبػػق عميػػو ىػػذه السػػادة ،كأجػػازت

االتفاقي ػػة لمدكل ػػة متمقي ػػة الظم ػػب كبش ػػاءا عم ػػى قانؾني ػػا ال ػػداخمي كإجراءاتي ػػا أف تق ػػؾـ
باحتجاز الذخص السظمػؾا إلػى الدكلػة طالبػة التدػميؼ كاف تتخػذ اإلجػراءات البلزمػة
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لحزػػؾره إج ػراءات التدػػميؼ متػػى اقتشعػػت بػػاف الغػػركؼ تدػػتدعي ذلػػػ كب نيػػا بات ػت

ممحة(.)45

كالؾاضػػح لشػػا أف تظبيػػق ذلػػػ أمػػر تقػػدره الدكلػػة متمقيػػة الظمػػب ،فػػي أف تقػػؾـ

باالحتجاز مؽ عدمو إذا كاف مؾجؾدا عمى إقميسيا حيؽ تقتشػع بػاف الغػركؼ تتظمػب

احتجازه كتدميسو كىذه الغركؼ السمحة ندبية تختمف حدب كل دكلة ككل حالة.
ثالثا :االستثشاءات عمى حالة التدميع

يسكؽ إثارة تداؤؿ في ىذا السجاؿ :ىل أكردت االتفاقية استثشاءات عمى حالػة

تدػػميؼ السجػػرميؽ أك أعفػػت الدكلػػة مػػؽ إج ػراءات التدػػميؼ دكف إعفائيػػا مػػؽ إج ػراءات

العقؾبة السترتبة عمى الفعل الجرمي؟

لإلجابة يسكغ القػل أنيا أوردت ىحه االستثشاءات في السػاضع اآلتية:

االستثشاء األول تسثل فيسا نرت عميو السادة ( )77/44إذ انو إذا لؼ تقػؼ الدكلػة
الظػػرؼ التػػي يؾجػػد فييػػا الجػػاني السزعػػؾـ فػػي إقميسيػػا بتدػػميؼ ذلػػػ الذػػخص فيسػػا
يتعمق بجرـ تشظبق عميو ىذه السادة لسجرد كؾنو احد مؾاطشييػا  ،كجػب عمييػا القيػاـ

كبشاءا عمى طمب الدكلة الظػرؼ التػي تظمػب التدػميؼ بإحالػة القزػية دكف إبظػاء ال
مدؾغ لو إلى سمظاتيا السخترة بقرد السبلحقة كتتخذ تمػػ الدػمظات قرارىػا كتتخػذ

ذات اإلج ػ ػراءات التػ ػػي تتخػ ػػذىا فػ ػػي أي جػ ػػرـ أخػ ػػر يعتبػ ػػر خظيػ ػػر بسؾجػ ػػب القػ ػػانؾف
الداخمي خرؾصا في الجؾانب اإلج ارئية كاالثباتية ضسانا لفعالية تمػ السبلحقة

كالسبلح ػػظ أف ى ػػذا اس ػػتثشاء عم ػػى مب ػػدأ التد ػػميؼ لمدكل ػػة األخ ػػرى الظ ػػرؼ طالب ػػة

التدػػميؼ  ،كلػػؼ تفرػػح السػػادة الدػػبب الػػذي يسشػػع الدكلػػة الظػػرؼ التػػي كجػػو ليػػا طمػػب

التدػػميؼ السػػانع مػػؽ التدػػميؼ كمبػػررات عػػدـ التدػػميؼ كمػػا ىػػي األسػػباا التػػي اسػػتشدت

إلييا في عدـ تدميؼ الذػخص السظمػؾا لمدكلػة الظػرؼ األخػرى  ،أال إنيػا اسػتدركت
انو يجب محاكستو كفق القانؾف الداخمي لمدكلة التي كجو ليا الظمب ،كىذا يسثل في
777

دراسات إقليمية العدد ()41

مركس الدراسات اإلقليمية

رأيشا ثغرة يسكؽ مػؽ خبلليػا درء السدػؤكلية عػؽ الذػخص مػؽ التدػميؼ كعػدـ تظبيػق
السبدأ كمحاكسة الذخص السدؤكؿ عؽ الجرائؼ الؾاردة في عل قانؾنيا الداخمي.

أما االساتثشاء الثااني مػا أكردتػو السػادة ( )73/44مػؽ االتفاقيػة كالستعمقػة بػشص

في القانؾف الداخمي ال يجيز تدميؼ احد مؾاطشييا أك التخمي عشػو إال بذػرط أف يعػاد
إلى الدكلة الظرؼ لقزاء العقؾبة السفركضة عميو بعد السحاكسة أك اإلجراءات التي

طمبػت تدػميؼ ذلػػػ الذػخص ألجميػا كيكػػؾف ىػذا اإلجػراء باالتفػػاؽ بػيؽ الدكلػة طالبػػة
التدػػميؼ كالدكلػػة التػػي كجيػػت إلييػػا طمػػب التدػػميؼ كعمػػى مػػا قػػد تريانػػو مشاسػػبا كيعتبػػر
ذلػ التدميؼ السذركط كافيا لمؾفاء بااللتزاـ السبيؽ في الفقرة . 77

كالسبلحظ أف الدكلة إذا ما تزسؽ قانؾنيا الداخمي عدـ جؾاز تدميؼ احد مؾاطشييا

أك إعادتػػو لقزػػاء عقؾبتػػو فييػػا فػػاف ىػػذا الذػػرط يدػػري عمػػى آليػػة التدػػميؼ كفقػػا ليػػذه
االتفاقيػػة بع ػػد اتفػػاؽ األطػ ػراؼ عم ػػى ىػػذا اإلجػػراء  ،كالسبلح ػػظ أف ىػػذا يسث ػػل أيز ػػا

استثشاء حالو حاؿ الفقرة الدابقة .

أما االساتثشاء الثالاث ،مػا كرد فػي السػادة ( )72/44مػؽ االتفاقيػة كالخػاص بحالػة

رفػض تدػػميؼ مقػدـ لغػػرض تشفيػػذ حكػؼ قزػػائي بحجػػة أف الذػخص السظمػػؾا تدػػمسيو
ىػػؾ مػػؽ م ػؾاطشي الدكلػػة الظػػرؼ متمقيػػة الظمػػب  ،كجػػب عمػػى الدكلػػة الظػػرؼ متمقيػػة

الظمػػب إذا كػػاف قانؾنيػػا الػػداخمي يدػػسح بػػذلػ  ،ككفقػػا لسقتزػػيات ذلػػػ القػػانؾف أف
تشغر في إنفاذ العقؾبة بسقتزى القانؾف الداخمي لمدكلػة الظػرؼ الظالبػة أك مػا تبقػى

مشيا .كالؾاضح مؽ الشص أف السػتيؼ بالتدػميؼ مػؾاطؽ الدكلػة الظػرؼ السظمػؾا مشيػا
التدػػميؼ  ،إال أف الدكلػػة كرربػػة فػػي عػػدـ تدػػميسو كمحاسػػبتو بالؾقػػت نفدػػو كباالتفػػاؽ

بيؽ األطراؼ عمى إنفاذ القػانؾف الػداخمي لمدكلػة طالبػة التدػميؼ أك مػا تبقػى مشيػا فػي
دكلتو كليس في الدكلة التي طمبػت تدػميسو .كىػذا اسػتثشاء يختمػف عسػا سػبقو فػي أف

السػػتيؼ يحػػاكؼ كيعاقػػب بسؾجػػب القػػانؾف الػػؾطشي لمدكلػػة الظػػرؼ طالبػػة التدػػميؼ كلػػيس
كفق قانؾنو الؾطشي.
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الفخع الثاني :آليات التعاون في ضل االتفاقية العخبية

أشارت االتفاقية العربية لسكافحة الفداد إلى آليات التعاكف مؽ خبلؿ اإلشارة

إلى أربعة أنؾاع مؽ التعاكف فرمتيا السؾاد ( )79-78-77-76مؽ االتفاقية
كحدتيا بسا ي تي

أوال :التعاون في مجال إنفاذ القػانيغ

بيشت السادة(  )76مؽ االتفاقية العربية لسكافحة الفداد آلية التعاكف في مجاؿ

نفاذ القانؾف إذ نرت عمى ضركرة أف تتعاكف الدكؿ األطراؼ فيسا بيشيا تعاكنا
كثيقا ،بسا يتفق كالشغؼ القانؾنية كاإلدارية الداخمية لكل مشيا ،مؽ أجل تعزيز فاعمية

تدابير إنفاذ القؾانيؽ الرامية إلى مشع كمكافحة الجرائؼ السذسؾلة بيذه االتفاقية ،كذلػ

مؽ خبلؿ:

 -تبادؿ السعمؾمات عؽ الؾسائل كاألساليب التي تدتخدـ الرتكاا الجرائؼ

السذسؾلة بيذه االتفاقية أك إخفائيا بسا في ذلػ الجرائؼ التي ترتكب باستخداـ

التكشؾلؾجيا الحديثة كالكذف السبكر عشيا.

-التعاكف عمى إجراءات التحريات بذ ف ىؾية األشخاص السذتبو في ضمؾعيؼ

بجرائؼ مذسؾلة بيذه االتفاقية كأماكؽ كجؾدىؼ كأنذظتيؼ ،كحركة العائدات
كالسستمكات الست تية مؽ ارتكاا تمػ الجرائؼ.
 -تبادؿ الخبراء.

 -التعاكف عمى تؾفير السداعدة التقشية إلعداد برامج أك عقد دكرات تدريبية

مذتركة ،أك خاصة بدكلة أك مجسؾعة مؽ الدكؿ األطراؼ عشد الحاجة لمعامميؽ في
مجاؿ الؾقاية كمكافحة الجرائؼ السذسؾلة بيذه االتفاقية ،بغية تشسية قدراتيؼ العمسية

كالعسمية كرفع مدتؾى أدائيؼ.

 -عقد حمقات دراسية كندكات عمسية لمؾقاية كمكافحة الجرائؼ السذسؾلة بيذه

االتفاقية
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 إجراء كتبادؿ البحؾث كالدراسات كالخبرات الستعمقة بالؾقاية كمكافحة الجرائؼالسذسؾلة بيذه االتفاقية.

 -إنذاء قاعدة بيانات عؽ التذريعات الؾطشية كتقشيات التحقيق كأنجح السسارسات

كالتجارا ذات الرمة في مجاؿ الؾقاية كمكافحة الجرائؼ السذسؾلة بيذه االتفاقية.

ثانيا  :التعاون مع سمصات إنفاذ القانػن

أما الشؾع الثاني مؽ أنؾاع التعاكف فيتسثل مع الدمظات في إنفاذ القانؾف كىي

تتعمق باألشخاص الستيسيؽ بارتكاا أفعاؿ جرمية قدر تعمق األمر باالتفاقية

كضركرة إدالئيؼ بالسعمؾمات كالبيانات لمتحقيق عقؾبتيؼ لؾ ربسا اإلعفاء مؽ
السبلحقة القزائية كحسايتيؼ ،إذا أشارت إلى ما ي تي:

-تتخذ كل دكلة طرؼ تدابير مشاسبة لتذجيع األشخاص الذيؽ يذاركؾف أك

شاركؾا في ارتكاا جريسة مذسؾلة بيذه االتفاقية عمى تقديؼ معمؾمات إلى الدمظات
السخترة ألرراض التحقيق كاإلثبات ،كعمى تؾفير مداعدة فعمية لمدمظات

السخترة يسكؽ أف تديؼ في حرماف الجشاة مؽ عائدات الجريسة كاسترداد تمػ
العائدات.

-تشغر كل دكلة طرؼ في أف تتيح ،في الحاالت السشاسبة ،إمكانية تخفيف

عقؾبة الستيؼ الذي يقدـ عؾناً كبي اًر في عسميات التحقيق أك السبلحقة بذ ف جريسة

مذسؾلة بيذه االتفاقية.

-تشغر كل دكلة طرؼ في إمكانية اإلعفاء مؽ السبلحقة القزائية ،كفقا لمسبادئ

األساسية لقانؾنيا الداخمي ،ألي شخص يقدـ عؾنا كبي اًر في عسميات التحقيق أك
السبلحقة بذ ف جريسة مذسؾلة بيذه االتفاقية.

-تجرى حساية أكلئػ األشخاص عمى الشحؾ السشرؾص عميو في السادة ()74

مؽ ىذه االتفاقية ،مع مراعاة ما يقتزيو اختبلؼ الحاؿ.
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كاستكساال آللية التعاكف بيؽ سمظات الدكؿ األطراؼ  ،فقد بيشت السادة

( )5/77مؽ االتفاقية انو عشدما يكؾف الذخص يشظبق عميو الؾصف الؾارد كفقا
لمفقرة ( )7مؽ ىذه السادة مؽ (الذيؽ يذاركؾف أك شاركؾا في ارتكاا جريسة

مذسؾلة بيذه االتفاقية)  ،مؾجؾدا في دكلة طرؼ ،كقاد ار عمى تقديؼ عؾف كبير إلى

الدمظات السخترة لدكلة طرؼ أخرى ،يجؾز لمدكلتيؽ الظرفيؽ السعشيتيؽ أف تشغر

في إبراـ اتفاقيات أك ترتيبات ،كفقا لقانؾنيسا الداخمي ،بذ ف إمكاف قياـ الدكلة
الظرؼ األخرى بتؾفير السعاممة السبيشة في الفقرتيؽ  3ك 2مؽ ىذه السادة.
ثالثا :التعاون بيغ الدمصات السجنية

مؽ صيغ التعاكف بيؽ الدكؿ األطراؼ في االتفاقية ،ىؾ التعاكف بيؽ

الدمظات السدنية كحدب ما أشارت أليو السادة ( )78بزركرة أف تتخذ كل دكلة

طرؼ ،كفقا لقانؾنيا الداخمي ،ما يمزـ مؽ تدابير لزساف التعاكف بيؽ سمظاتيا،
كمؾعفييا الحكؾمييؽ مؽ جانب ،كسمظاتيا السدؤكلة عؽ التحقيق في األفعاؿ
اإلجرامية كمبلحقة مرتكبييا مؽ جانب آخر ،كألزمت السادة ( )78أف

التعاكف:

يذسل

 -أكجبت السادة كذلػ السبادرة بإببلغ سمظات التحقيق حيثسا تكؾف ىشاؾ أسباا

كجيية لبلعتقاد ب نو جرى ارتكاا أي مؽ األفعاؿ السجرمة الؾاردة في السادة ()4

مؽ ىذه االتفاقية.

 -ألزمت السادة تقديؼ جسيع السعمؾمات الزركرية إلى سمظات التحقيق ،بشاء

عمى طمبيا.
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رابعا :التعاون بيغ الدمصات الػششية والقصاع الخاص

فزبل عؽ اآلليات الدابقة لمتعاكف ،فقد استزادت االتفاقية مؽ آلية التعاكف

بيؽ الدمظات الؾطشية كالقظاع الخاص ،كتكسؽ ىذه اآللية مؽ اجل التؾصل إلى
الحقائق ككذف أي رسؾض يكتشف الجريسة أك مرتكبييا برؾرة أفزل كالية

التعاكف تتزح مؽ خبلؿ حالتيؽ األكلى اتخاذ التدابير البلزمة لزساف التعاكف بيؽ

الدمظة الؾطشية كالقظاع الخاص كالسؤسدات السررفية كالثاني تذجيع رعاياىا

كريرىؼ الذيؽ يتؾاجدكف عمى إقميسيا عمى إببلغ الدمظات الؾطشية السعشية بالتحقيق
كالسبلحقة عؽ ارتكاا فعل مجرـ كفقا ليذه االتفاقية .كقد أشارت االتفاقية إلى ذلػ

في السادة (  )79عمى -:

-تتخذ كل دكلة طرؼ ،كفقا لقانؾنيا الداخمي ،ما قد يمزـ مؽ تدابير لزساف

التعاكف بيؽ الدمظات الؾطشية السعشية بالتحقيق كالسبلحقة ككيانات القظاع
الخاص ،كخرؾصا السؤسدات السالية ،فيسا يترل باألمؾر الستعمقة بارتكاا

أفعاؿ مجرمة كفقا ليذه االتفاقية.

-تشغر كل دكلة طرؼ في تذجيع رعاياىا كريرىؼ مؽ األشخاص الذيؽ يؾجد

مكاف إقامتيؼ السعتاد فى إقميسيا عمى إببلغ الدمظات الؾطشية السعشية بالتحقيق
كالسبلحقة عؽ ارتكاا فعل مجرـ كفقا ليذه االتفاقية.

خامدا :نقل اإلجخاءات الجشائية وتدميع السجخميغ

أش ػػارت الس ػػادة ( )33م ػػؽ االتفاقي ػػة العربي ػػة لسكافح ػػة الفد ػػاد ،إمكاني ػػة نق ػػل
اإلج ػراءات الجشائيػػة الستعمقػػة بفعػػل مجػػرـ كفق ػاً ليػػذه االتفاقيػػة عمػػى أف تشغػػر الػػدكؿ
األطػراؼ فػػي إمكانيػػة الشقػػل إلػػى بعزػػيا الػػبعض بيػػدؼ تركيػػز تمػػػ السبلحقػػة ،كبسػػا

يعزز ذلػ الشقل لرالح سير العدالة(.)46

كسػػا كيسكػػؽ اإلشػػارة إلػػى نػػص السػػادة ( )32مػػؽ االتفاقيػػة كالخاصػػة بتدػػميؼ

السجػػرميؽ ،كالتػػي اعتبػػرت كػػل مػػؽ الجػرائؼ التػػي تشظبػػق عمييػػا ىػػذه االتفاقيػػة مدرجػػة
776

د .زياد النعيمي /د.أحمد طارق

آليات مكافحة الفساد اإلداري

في عداد الجرائؼ الخاضعة لمتدميؼ في أية معاىدة لتدميؼ السجرميؽ قائسة بيؽ الدكؿ
األط ػراؼ ،كعمػػى الدكلػػة التػػي تجعػػل التدػػميؼ مذػػركطاً بسعاىػػدة ،يجػػب عمييػػا كفق ػاً

لمس ػػادة ( )6/32أف تبم ػػغ األم ػػيؽ الع ػػاـ لجامع ػػة ال ػػدكؿ العربي ػػة كق ػػت إي ػػداعيا ص ػػػ
الترػػديق عمػػى ىػػذه االتفاقيػػة أك االنزػػساـ إلييػػا ،كأف تدػػعى حيثسػػا اقتزػػى األمػػر
إلى إبراـ معاىدات تدميؼ مع سائر الدكؿ األطراؼ في ىذه االتفاقية بغية تشفيػذ ىػذه

السػػادة ،أمػػا فػػي حالػػة رفػػض طمػػب تدػػميؼ مقػػدـ الظمػػب ،أكضػػحت السػػادة ()72/32
ب ف في حالة رفض طمب تدميؼ مقدـ لغرض تشفيذ حكؼ قزائي بحجػة أف الذػخص

السظمػػؾا تدػػميسو ىػػؾ مػػؽ م ػؾاطشي الدكلػػة الظػػرؼ متمقيػػة الظمػػب ،أكجػػب عمييػػا أف
تشغػػر بشػػاء عمػػى طمػػب الدكلػػة الظػػرؼ الظالبػػة فػػي إمكانيػػة إنفػػاذ العقؾبػػة السفركضػػة

بسقتزى القانؾف الداخمي لمدكلة الظرؼ الظالبة أك ما تبقى مؽ تمػ العقؾبة(. )47

الفخع الثالث :التعاون في ضل اتفاقية القانػن السجني لسجمذ أوروبا حػل الفداد

9888

أشارت السادة ( )72مؽ اتفاقية القانؾف السدني لسجمس أكركبا حؾؿ الفداد

إلى آلية التعاكف بيؽ الدكؿ األطراؼ حؾؿ مشع الفداد ،إذ ألزمت أف يتعاكف

األطراؼ بذكل فعاؿ في السدائل الستعمقة بالدعاكى السدنية في قزايا الفداد،

كخاصة فيسا يتعمق بخدمة الؾثائق ،كالحرؾؿ عمى األدلة في الخارج،

كاالختراص ،كاالعتراؼ كإنفاذ األحكاـ األجشبية كتكاليف التقاضي ،كفقا ألحكاـ

الركؾؾ الدكلية ذات الرمة الستعمقة بالتعاكف الدكلي في السدائل السدنية كالتجارية

التي ىؼ أطراؼ فييا(.)48

أوال :السداعجة القانػنية الستبادلة

مؽ ضسؽ آليات التعاكف الدكلي بيؽ األطراؼ أشارت االتفاقيات الدكلية إلى

ض ػػركرة السد ػػاعدة القانؾني ػػة الستبادل ػػة ،إذ أش ػػارت الس ػػادة ( )46م ػػؽ اتفاقي ػػة األم ػػؼ
الستحػػدة لسكافحػػة الفدػػاد أف تقػػدـ الػػدكؿ األطػراؼ بعزػػيا إلػػى الػػبعض األخػػر اكبػػر
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قػػدر مسكػػؽ مػػؽ السدػػاعدة القانؾنيػػة الستبادلػػة فػػي التحقيقػػات كالسبلحقػػات القزػػائية
السترمة بالجرائؼ السذسؾلة بيذه االتفاقية

كتقدـ السداعدة عمى أتؼ كجو بسقتزى قؾانيؽ الدكلة الظرؼ متمقيػة الظمػب

كمعاى ػػداتيا كاتفاقاتي ػػا كترتيباتي ػػا ذات الر ػػمة فيس ػػا يتعم ػػق بالتحقيق ػػات كالسبلحق ػػات
كاإلجػ ػراءات القز ػػائية الخاص ػػة ب ػػالجرائؼ الت ػػي يج ػػؾز أف تحاس ػػب عمي ػػو شخر ػػية

اعتبارية كفقا لمسادة  36مؽ االتفاقية(.)49

ثانيا :األحػال التي يجب فييا تقجيع السداعجة القانػنية الستبادلة
أشػارت االتفاقيػة إلػػى جسمػة أحػؾاؿ تػػرخص طمػب السدػػاعدة القانؾنيػػة الستبادلػػة

بيؽ الػدكؿ األطػراؼ كحدػبشا ،أف طمػب السدػاعدة ،ال يجػؾز فػي ريػر ىػذه األحػؾاؿ،
كال يرخص بو الف التعداد الؾارد في السادة ( )46إنسػا جػاء عمػى سػبيل الحرػر ،ال

السثاؿ ،كيسكؽ بياف تمػ األحؾاؿ باالتي(-:)57

أ -الحرؾؿ عمى أدلة أك أقؾاؿ أشخاص.
ا -تبميغ السدتشدات القزائية.

ج -تشفيذ عسميات التفتيش كالحجز كالتجسيد.
د  -فحص األشياء كمعايشة السؾاقع.

ىػ  -تقديؼ السعمؾمات كالسؾاد كاألدلة كتقييسات الخبراء.

ك -تقديؼ أصؾؿ السدتشدات كالدجبلت ذات الرمة ،بسا فييا الدجبلت الحكؾمية

أك السررفية أك سجبلت الذركات أك السشذآت التجارية ،أك ندخ مردقة مشيا.

ز -تحديد العائدات اإلجرامية أك السستمكات أك األدكات أك األشياء األخرى أك

اقتفاء أثرىا ألرراض إثباتيو.

ح –تيدير مثؾؿ األشخاص طؾاعية في الدكلة الظرؼ الظالبة.

ط – أي نؾع آخر مؽ السداعدة ال يتعارض مع القانؾف الداخمي لمدكلة الظرؼ

متمقية الظمب.
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ي -الكذف عؽ عائدات الجريسة كتجسيدىا كاقتفاء أثرىا.
ؾ – استرداد السستمكات ،كفقاً لمسادة الدابعة كالعذريؽ مؽ ىذه االتفاقية.
ثالثا :اإلجخاءات السصمػبة لتفعيل السداعجة القانػنية الستبادلة(.)49
أكضحت االتفاقية اإلجراءات الذكمية السظمؾا تؾافرىا لغرض تقديؼ السداعدة
الستبادلة بيؽ الدكؿ األطراؼ ،إذ يتظمب الظمب عدة بيانات كمعمؾمات كإثباتات

لخرتيا باالتي:

أ -ىؾية الدمظة مقدمة الظمب.
ا -مؾضؾع كطبيعة التحقيق أك السبلحقة أك اإلجراء القزائي الذي يتعمق بو
الظمب ،كاسؼ ككعائف الدمظة التي تتؾلى التحقيق أك السبلحقة أك اإلجراء

القزائي.

ت -ممخص الؾقائع ذات الرمة بالسؾضؾع ،باستثشاء ما يتعمق بالظمبات السقدمة
لغرض تبميغ مدتشدات .قزائية.

ث -كصف أك تكييف لمسداعدة السظمؾبة كتفاصيل أي إجراءات معيشة تؾد الدكلة
الظرؼ الظالبة إتباعيا.

ج -ىؾية أي شخص معشى كمكانو كجشديتو ،إف أمكؽ ذلػ.

ح -الغرض الذي تظمب مؽ أجمو األدلة أك السعمؾمات أك التدابير.

كىذه اإلجراءات أك البيانات أكلية أك أساسية كيسكؽ لمدكلة الظرؼ متمقية

الظمب أف تظمب مزيدا مؽ البيانات كىذا يعشي أف التعداد الؾارد فيسا سبق ليس
عمى سبيل الحرر ،إنسا يجؾز لمدكلة متمقية الظمب االستزادة لسعمؾمات البيانات

لمدكلة الظرؼ متمقية الظمب أف تظمب معمؾمات إضافية عشدما يتبيؽ أنيا ضركرية
لتشفيذ الظمب كفقاً لقانؾنيا الداخمي أك يسكؽ أف تديل ذلػ التشفيذ(.)53
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كيشفذ الظمب كفقا لمقانؾف الداخمي لمدكلة الظرؼ متمقية الظمب ،ككذلػ كفقاً
لئلجراءات السحددة في الظمب ،حيثسا أمكؽ ،ما لؼ يتعارض مع القانؾف الداخمي

لمدكلة الظرؼ متمقية الظمب(.)52

رفض طمب السداعدة ،كيسكؽ طرح تداؤؿ ىل أف كل طمب مداعدة قانؾنية

متبادلة بيؽ الدكؿ األطراؼ يعد مقبؾال ،أـ يجؾز رفزيا؟

أجابت السادة ( )37/ 46مؽ االتفاقية عمى الحاالت التي يجؾز فييا رفض

تقديؼ السداعدة الستبادلة بيؽ الدكؿ األطراؼ كحددتيا بسا ي تي:اذا لؼ ُيقدـ الظمب
كفقاً ألحكاـ ىذه السادة .كىي كسا ي تي:
 -إذا رأت الدكلة الظرؼ متمقية الظمب أف تشفيذ الظمب قد يسس بديادتيا أك

أمشيا أك نغاميا العاـ أك مرالحيا األساسية األخرى.

 -إذا كاف القانؾف الداخمي لمدكلة الظرؼ متمقية الظمب يحغر عمى سمظاتيا

تشفيذ اإلجراء السظمؾا بذ ف أي جرـ مساثل ،لؾ كاف ذلػ الجرـ خاضعا لتحقيق

أك مبلحقة أك إجراءات قزائية في إطار كاليتيا القزائية.

 -إذا كانت تمبية الظمب تتعارض مع الشغاـ القانؾني لمدكلة الظرؼ متمقية

الظمب.

كالؾاضح أف الذرط األكؿ كاضح كىؾ عدـ اتخاذ اإلجراءات الذكمية

السظمؾبة كفق السادة ( )46مؽ االتفاقية إذا كاف يسس نغاميا كأمشيا أك مرالحيا

األساسية كىذا األمر ترؾ تقديره لمدكلة السعشية فيي تبيؽ ما يعد ماسا ب مشيا

كنغاميا مؽ عدمو .

إما الذرط الثاني فقد بيشت االتفاقية االختراص السحجؾز لمدكلة كىؾ الحغر

عمى سمظاتيا تشفيذ اإلجراء السظمؾا بذ ف أي جرـ مساثل كىذا ربسا ال يتفق مع
االتفاقية كأىدافيا كيسثل استثشاءاً قد يقؾد إلى إفبلت الجاني
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أما الذرط األخير فيؾ يتعمق بالشغاـ القانؾني الداخمي لمدكلة عسؾما أي
نغاميا العاـ كىؾ اشسل كأكسع كيخزع ذلػ لدمظة الدكلة كتقديرىا.

كبسؾجب االتفاقية ال يجؾز لمدكلة الظرؼ أف ترفض طمب مداعدة قانؾنية

متبادلة لسجرد أف الجرـ يعتبر أيزاً متربلً ب مؾر مالية

()54

الف ذلػ ال يعد مبر ار

لرفض الظمب كال يسكؽ التذرع بيا سببا مؽ أسباا الرفض( ،)55فالدكلة ممزمة كفق

ذلػ بقبؾؿ السداعدة القانؾنية الستبادلة كال يسشع قبؾليا اتراؿ السؾضؾع ب مؾر

مالية قد تؤدي إلى أرتباؾ في الحدابات كاألمؾاؿ كالعؾائد التي استحرمت عؽ
طريق الجريسة أك التي دفعت لذات الغرض  ،كىذا التؾسع ىدفو عدـ إفبلت الجشاة

مؽ العقاا أك السحاباة أك درء السدؤكلية عشيؼ.

الفخع الثالث :التعاون في ضل اتفاقية البمجان األمخيكية

أشارت اتفاقية البمداف األمريكية إلى كيفية التعاكف بيؽ الدكؿ األطراؼ أيزا

مؽ خبلؿ السادة ( )74مشيا إذ بيشت آليات السداعدة كالتعاكف بيؽ تمػ الدكؿ
بسؾجب االتفاقية لسشع كمكافحة الفداد ،مؽ خبلؿ الشص عمى ما ي تي "عمى الجول

األشخاف أن تدود كل مشيا األخخى بأكبخ قجر مسكغ مغ التعاون التقشي الستبادل
بذأن أنجع الدبل والػسائل الكفيمة بسشع أعسال الفداد وكذفيا والتحقيق فييا

والسعاقبة عمييا .وتحقيقا ليحه الغاية ،يتعيغ عمييا أن تعدز تبادل الخبخات عغ

شخيق االتفاقات واالجتساعات بيغ الييئات والسؤسدات السخترة ،وأن تػلي

اىتساما خاصا ألساليب وإجخاءات مذاركة السػاششيغ في مكافحة الفداد"(.)45

كالؾاضح مؽ الشص إف آلية التعاكف تقشية كتبادؿ خبرات ككسائل تمػ اآللية

عقد اتفاقيات بيؽ الييئات كالسؤسدات السخترة ،ككذلػ أساليب مذاركة
السؾاطشيؽ ،مؽ خبلؿ دعؼ جيؾدىؼ في اإلببلغ عؽ حاالت الفداد كأشخاصو ،كىذا

يتفق مؽ حي

لسكافحة الفداد.

السبدأ مع االتفاقيات الدكلية الدابقة حؾؿ التعاكف الدكلي كاإلقميسي
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السصمب الثاني

دور السشطسات الجولية الستخررة وغيخ الحكػمية في مكافحة الفداد
فزبل عؽ االتفاقيات الدكلية كاآلليات االتفاقية في معالجة كمكافحة الفداد ،فاف
لمسشغسات الدكلية العالسية كالسشغسات رير الحكؾمية دك ار ميسا يزاؼ إلى الجيؾد
الدكلية لسكافحة الفداد كالقزاء عميو ،كىذا الدكر السيؼ يتسثل بالسشغسات العالسية

الستخررة كالسعشية بالذؤكف كالسؾاضيع السالية التي يسكؽ مؽ خبلليا بياف حجؼ
الفداد كت ثيره الحالي كالسدتقبمي عمى الدكلة أك الدكؿ األطراؼ ،كفي ىذا السظمب
سشبح

في فرعيؽ مدتقميؽ دكر السشغسات الدكلية الستخررة في الفرع األكؿ

كالسشغسات رير الحكؾمية في الفرع الثاني ككسا ي تي:

الفخع األول :السشطسات الجولية الستخررة

كاف قياـ السشغسات العالسية الستخررة سباقا داخل دائرة التشغيؼ الدكلي
التقميدي ،إذ بدأ عسل ىذه السشغسات برؾرة أكلية عمى شكل اتحادات دكلية فشية
التي استبقت قياـ التشغيؼ الدكلي سؾاء كانت ذات طابع سياسي أك اقترادي كمجشة

دعؼ حرية السبلحة في الرايؽ ( )7874كلجشة كحرية السبلحة في الدانؾا()7856
كالسكتب الدكلي لمسؾازييؽ كالسكاييل( )7875كاتحاد حساية السمكية األدبية كالفشية

( )7882كتعد الؾكاالت كالسشغسات السالية تمػ السشغسات التي تيتؼ بالشذاط
السالي مثل البشػ الدكلي كصشدكؽ الشقد الدكلي (محل بحثشا) كالتي ليا صمة مباشرة
بسكافحة الفداد كالقزاء عميو ،كعميو سشبح

الدكلي كصشدكؽ الشقد الدكلي ككسا ي تي-:
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أوال :البشظ الجولي لإلنذاء والتعسيخ BIRD

أنذئ البشػ الدكلي لئلنذاء كالتعسير بسقتزى اتفاقية بريتؾف ككردز

بالؾاليات الستحدة األمريكية لمفترة مؽ  33 -7تسؾز  7944ثؼ أصبح ككالة

متخررة لؤلمؼ الستحدة بسؾجب اتفاؽ ابرـ معيا في  75تذريؽ الثاني 7947
كمقره كاششظؽ  ،كاليدؼ مؽ إنذائو لتحديد السبادئ التي تحكؼ العبلقات السالية

الدكلية ،كتؼ إنذاء مشغسات كككاالت دكلية كالبشػ الدكلي كصشدكؽ الشقد

الدكلي(.)57

كيعد البشػ الدكلي لئلنذاء كالتعسير احد السؤسدات السالية التابعة لؤلمؼ

الستحدة كالتي أككل إلييا خبلؿ سشؾات ت سيدو إعادة أعسار السدف التي تزررت

نتيجة الحرا العالسية الثانية ثؼ تؾسع نذاط البشػ لذسل القركض لدكؿ العالؼ

الثال  ،كسا شسل أسس التعاكف الدكلي كيبمغ عدده أعزاءه أكثر مؽ 797
عزؾا ،كيسكؽ تمخيص أىؼ أىدافو باالتي:

 -7تقديؼ السداعدات السالية إلعسار البشية التحتية لمدكؿ التي دمرت نتيجة الحرا
العالسية األكلى.

 -3تسؾيل كدعؼ برامج التشسية لمبمداف الشامية.

 -2مداعدة الدكؿ الشامية في تقميل الفقر كتؾسيع عسمية التشسية.

كيؤدي البشػ دك ار أساسيا في ضساف تدديد قركض كفؾائد السقرضيؽ كيرى

البعض أف البشػ الدكلي كىؾ يفرض ضسانات مقابل القركض التي يسشحيا ال تاخذ

شكل عسؾالت كحدب بل ت كيدات ضد الستغيرات الدياسية كاالقترادية السحتسمة
في الدكؿ السقترضة ،كيرتكز البشػ الدكلي في سياستو عمى األتي تحديؽ أداء

مؤسدات قظاع العدالة كإسداء السذؾرة بذ ف إصبلح العدالة الجشائية كأمؽ

السؾاطشيؽ ،كذلػ إعداد تدخبلت تعميسية كترسيسية لتعزيز ُسبل االحتكاـ إلى
القزاء لتعزيز العدالة في قظاعات التشسية كإصبلح قظاع العدالة عمى أساس
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قانؾني كذلػ القياـ بسبادرات السعرفة ،كالتعمؼ كالقياس عمى الرعيد العالسي في

مجاالت العدالة ،كحقؾؽ اإلنداف كسيادة القانؾف(.)58
 -آلية البشظ الجولي في مكافحة الفداد اإلداري

يعرؼ البشػ الدكلي الفداد اإلداري ب نو "إساءة استعسال الػضيفة العامة

لمكدب الخاص" كىذا التعميق رير شامل ،كنرى في تعميقشا عمى ىذا التعريف :إف
التعريف الذي تبشاه البشػ الدكلي لمفداد اقترر عمى القظاع العاـ دكف القظاع
الخاص الذي مؽ السسكؽ عيؾر الفداد فيو كالقظاع العاـ عمى حد سؾاء .كيجدد

البشػ الدكلي في إستراتيجيتو الستعمقة بسكافحة الفداد أربعة أمؾر أساسية" :متابعة

أشكاؿ االحتياؿ كالفداد في السذركعات التي يسؾليا البشػ"" ،تقديؼ العؾف لمدكؿ
الشامية التي تعتزـ مكافحة الفداد" يظرح البشػ نساذج متعددة لسكافحة الفداد

اإلداري عمى كفق عركؼ كبيانات ىذه الدكؿ ،يعد البشػ مكافحة جيؾد الفداد
شرطا أساسيا لتقديؼ خدماتو كسياسات إقراضو(.)59

قدـ البشػ الدعؼ في مجالي إصبلح العدالة كسيادة القانؾف مؽ خبلؿ

اإلقراض كالعسل التحميمي كاالستذاري .كيذسل ذلػ تقديؼ الدعؼ إلصبلح مؤسدات
قظاع العدالة ،فزبل عؽ أجزاء متكاممة في مذاريع تركز عمى إصبلح القظاع

العاـ ،كالحؾكسة كمكافحة الفداد

()67

ككاف البد لمبشػ كىؾ يزع ىذه األىداؼ

كاالعتبارات في سياسة عسمو أف يدعى إلى تحقيقيا  ،كىذا ما دفعو لمذركع في

تذجيع سياسة إصبلح تسس مجبلت مختمفة كإلغاء القيؾد الحكؾمية ،كتخفيض

القيؾد التعريفية ،كاالستقرار االقترادي الكمي ،كإزالة االحتكار ،كاإلصبلح القانؾني
مؽ خبلؿ كضع تذريع فعاؿ كدعؼ القزاء السدتقل كتفعيل الرقابة التذريعية داخل

الحكؾمات ،مؽ خبلؿ استحداثو عاـ  3777إدارة جديدة باسؼ "إدارة الشداىة
السؤسدية"

(*)

كالتي تزظمع بسدؤكلية التحقيق في مزاعؼ االحتياؿ كالفداد في

السذاريع التي يسؾليا ،كتحؾيل نتائج التحقيقات إلى إحدى لجانو الستخررة
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بالعقؾبات .كحققت ىذه اإلدارة مشذ ت سيديا في نحؾ  3477حالة احتياؿ أك فداد
مزعؾمة أك ريرىا مؽ األعساؿ السسشؾعة األخرى ،كنتج عؽ ذلػ فرض عقؾبات

عامة عمى أكثر مؽ  227شركة كشخراً طبيعيا ،أدرجؾا في مؾقع البشػ عمى

شبكة اإلنترنت.

كيذىب البعض :إف الحد مؽ الفداد في السذاريع التي يسؾليا مؽ خبلؿ تقدير

أخظار الفداد برؾرة مدبقة قبل بدء السذاريع ،كالتحقيق بفاعمية في جرائؼ
االحتياؿ كالفداد ،كتعزيز الرقابة كاإلشراؼ ،مع ضركرة اإلفراح عؽ السعمؾمات،

كرصد عسميات البشػ الدكلي كرفع مدتؾى التشديق بيؽ البشػ الدكلي كالدكؿ السانحة
كالسؤسدات اإلنسائية في مجاؿ دعؼ برامج اإلصبلح البلزمة لمدكؿ الشامية في شتى
السجاالت الدياسية كاالقترادية كاإلدارية ،بسا يداعد عمى تحديؽ الذفافية،

كضساف حساية السذاريع ،كتفعيل القانؾف كآليات السحاسبة كذلػ تظؾير نغؼ
مكافحة الفداد في الدكؿ الشامية ،كبشاء مؤسدات فييا تتدؼ بالذفافية ،كتخزع

لمسداءلة(.)67

كقد عسل البشػ الدكلي في أكركبا الذرقية كآسيا الؾسظى عمى لعب دكر ىاـ

مؽ خبلؿ تؾفير معايير مؾضؾعية كشفافة كالتركيز عمى تحديات معيشة  ،كسا أف
البشػ الدكلي ساعد البمداف عمى السذاركة في صيارة استراتيجيات لسكافحة

الفداد(.)63

كمؽ السؾاضيع التي جعمت لمبشػ الدكلي الدكر الريادي في مدالة مكافحة الفداد

ىؾ اتخاذه اإلجراءات ككضعيا مؾضع التشفيذ في مجاؿ الحد مؽ الفداد إذ قدـ

خظة مؽ أربعة أىداؼ تتعمق باالتي

 -7مشع االحتياؿ كالفداد في السذاريع التي يذترؾ بيا البشػ الدكلي في تسؾيميا.
 -3مداعدة الدكؿ األعزاء بالخبرات إذا ما طمبت السداعدة في ذلػ.
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 -2جعل مؾضؾع الفداد محل اعتبار في خظط التشسية التي يزعيا البشػ الدكلي
لمدكؿ األعزاء.

 -4ت ييد البشػ كمذاركتو في جسيع الجيؾد الدكلية لسكافحة الفداد(.)62
إف دكر البشػ الدكلي يسثل تظؾ ار في مكافحة الفداد خرؾصا كاف ارتباطو

باألمؼ الستحدة يعجل مؽ إصبلح الشغاـ السالي داخل الدكؿ األعزاء بسا يتؾافق

كسياستو التي تشظمق مؽ ىدؼ أساس كىؾ القزاء عمى أية تعامبلت رير قانؾنية
تقؾض الشغاـ السالي الؾطشي كتؤثر سمبا عمى الشغاـ السالي الدكلي.

ثانيا :صشجوق الشقج الجولي

ال يقل دكر صشدكؽ الشقد الدكلي عمى دكر البشػ الدكلي في مكافحة الفداد

اإلداري الدكلي ،كىؾ نتاج مؤتسر بريتؾف ككدز عاـ  ، 7944كالذي أنتج معاىدتيؽ

دكليتيؽ تختص األكلى بإنذاء صشدكؽ الشقد الدكلي كاألخرى بالبشػ الدكلي كجعمت
العزؾية في الرشدكؽ شرطا لمعزؾية في البشػ الدكلي .ككاف ىدؼ الرشدكؽ

إنساء التعاكف الدكلي في السجاؿ الشقدي كيؾفر رصيدا أك ماال دكليا مؽ الذىب

كالفزة يتدشى بسقتزاه تزكيد الدكؿ األعزاء بالسؾارد السالية البلزمة لسؾاجية

اختبلؿ التؾازف السؤقت في ميزاف السدفؾعات كتعتسد آلية الترؾيت عمى مدى

مداىسة الدكلة العزؾ بالحرة كىذا ما يجعل ىذه اآللية أداة فعالة بيد البمداف التي

تسمػ القؾة االقترادية الكبيرة كمؽ ثؼ قؾة ترؾيت فعالة( .)64كيذترط الرشدكؽ

مقابل مؾافقة مد العزؾ بالتسؾيل أف يمتزـ ىذا العزؾ بسبادئ معيشة في سياساتو

االقترادية الداخمية كالتي يعبر عشيا بترشيد اإلنفاؽ.
آلية صشجوق الشقج الجولي في مكافحة الفداد

كاف لدياسة صشدكؽ الدكلي في مكافحة الفداد دك ار أساسيا ضسؽ

اإلستراتيجية الدكلية

اذ بدأ بإطبلؽ مبادرات تيدؼ إلى تعديد الذفافية

والسداءلة .كمثاؿ ذلػ دكلة الغابؾف  ،إذ انو كبعد التذاكر مع خبراء الرشدكؽ،
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التزمت الحكؾمة بشذر بيانات عؽ جسيع االستثسارات العامة الكبرى السدرجة في
مؾازنة العاـ القادـ .كبحمؾؿ عاـ  ،3737سيحدد قانؾف السؾازنة السخاطر السالية

السرتبظة بكل شركة مؽ الذركات العامة ،بسا فييا الذركات العاممة في قظاع

الرشاعات االستخراجية .كىذا إجراء يتظابق مع ما يقؾـ بو الرشدكؽ في اإلصالح

التشطيسي وتعديد السؤسدات القانػنية ،كاإلصبلح التشغيسي ال يعشي بالزركرة
إلغاء القؾاعد التشغيسية ،كلكؽ السقرؾد ىؾ تبديط ىذه القؾاعد لتقميل عدد

السدؤكليؽ عؽ التراخيص كالرسؾـ كالعقؾد ،ففي أككرانيا عمى سبيل السثاؿ ،دعت

الحكؾمة الرشدكؽ لسداعدتيا في إجراء مراجعة شاممة لمفداد السحمي .كأدى
التقرير البلحق إلى سمدمة مؽ اإلصبلحات ،مشيا إنذاء مكتب كطشي لسكافحة

الفداد(.)65

كمؽ كجية نغرنا فاف ىذه اإلجراءات ليا األىسية في الحد مؽ الفداد  ،في

سبيل التخمص مشو ،أك تقميرو قدر اإلمكاف ،أما بالشدبة لآلليات كالؾسائل

الخاصة بالرشدكؽ لسكافحة الفداد فانو يقؾـ بعسمو كفق كعيفتو االستذارية
كالرقابية ،إذ تشص السعاىدة السشذئة لمرشدكؽ عمى حقو في اإلشراؼ عمى نغاـ

الشقد الدكلي عمى نحؾ تدسح لو بالرقابة عمى سياسات سعر الررؼ لمدكؿ

األعزاء كفي الؾقت نفدو تتعيد الدكؿ األعزاء بالتعاكف مع الرشدكؽ لتحقيق
االستقرار كىذه الؾسائل تتحقق باالتي:

أ -االمتشاع عؽ التبلعب ب سعار الررؼ لتحقيق ميزة تشافدية.

ا -كضع قؾاعد كتعميسات كلؾائح تداعد في تحقيق التشسية.

ت -تقديؼ السعمؾمات الرحيحة كالبلزمة لتسكيؽ الرشدكؽ مؽ مسارسة دكره
الرقابي.

ث -مشح القركض ليس عمى أساس كؾنو بشكا لئلعانة الدكلية بل يزع شركطا
ميسة تتفق كبرامجو الدكلية عمى الدكؿ األعزاء التي تررب باالقتراض مشو".
777

دراسات إقليمية العدد ()41

مركس الدراسات اإلقليمية

كيجب عمى الدكؿ قبؾؿ الدياسات التي يقترحيا الرشدكؽ لترحيح

السذكبلت الخاصة بسيزاف السدفؾعات ،كضساف الدكؿ في عدـ استخداـ القركض
لت جيل اتخاذ الق اررات الرعبة  ،الت كد مؽ قدرة البمد السعشي عمى تحديؽ أكضاعو

االقترادية لتدديد مبمغ الديؾف السترتبة عميو

()66

كصشدكؽ الشقد الدكلي يعتسد في

سياستو لسكافحة الفداد عمى التحرؾ باتجاىيؽ رئيديؽ ىسا:

األكؿ :إتاحة القدر البلزـ كالسسكؽ مؽ السعمؾمات الخاصة بالدكؿ األعزاء

يز ليذا االتجاه فقد
كي تربح ىذه السعمؾمات متاحة كطشيا كإقميسيا كدكليا ،كتعز اً
تبشى الرشدكؽ السذركع التجريبي في سياسة الشذر مؽ اجل الشذر الظؾعي لكل

التقارير

الثاني :تعزيز قؾاعد مداءلة الرشدكؽ أماـ حكؾمات الدكؿ األعزاء كأماـ

الجسيؾر عمى حد سؾاء مؽ خبلؿ المجؾء إلى تقؾيسات خارجية لدياسات كأنذظة

الرشدكؽ تقؾـ بيا مكاتب مدتقمة كتعزي از ليذا االتجاه تبشى الرشدكؽ إنذاء مكتب
تقييؼ مدتقل مشذ عاـ  3777مع تعزيز الحؾار مع األطراؼ الدكلية السعشية

باالستثسارات( .)67كال يذسل عسل صشدكؽ الشقد الدكلي عمى مداعدة القظاع العاـ

الحكؾمي لذلػ بل كيمتزـ في نفس الؾقت بالشغر إلى "األطراؼ الفاعمة" في القظاع

الخاص التي تؤثر عمى مؾعفي القظاع العاـ ،ف ػ ػ ػ ػ "األطراؼ الفاعمة" في القظاع
الخاص قد تداعد في نذ ة الفداد بظرؽ مباشرة كالرشؾة ،كلكشيا يسكؽ أيزا أف
تديل الفداد بظرؽ رير مباشرة مثل ردل األمؾاؿ كالتيرا الزريبي(.)68
 -السخكد القانػني لمبشظ الجولي وصشجوق الشقج الجولي

يثار التداؤؿ حؾؿ السركز القانؾني لياتيؽ السشغستيؽ الدكليتيؽ في عل

القانؾف الدكلي كيسكؽ اإلشارة إلى السركز القانؾني مؽ خبلؿ اآلتي :

أ -يعد كبل مؽ البشػ الدكلي كصشدكؽ الشقد الدكلي مشغستيؽ دكليتيؽ ألنيسا أنذ تا
بسؾجب اتفاقية دكلية كعميو فاف لكل مشيسا شخرية قانؾنية مدتقاة كيخزع نغاـ

كل مشيا إلى القانؾف الدكلي
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ا -ترتبط ىذه السشغسات باألمؼ الستحدة ،كال تعشي عبلقتيا أك ارتباطيا باألمؼ
الستحدة تبعيتيا لؤلمؼ الستحدة بل ليا استقبلؿ في ميزانية ىذه السؤسدات.

ت -عدـ قياميسا ب ي نذاط سياسي ،كعميو فاف عسميا يقترر عمى التعاكف الدكلي
في الجانب السالي(.)69

كبرأيشا فاف ىذه الؾكاالت كنغ ار لدعة نذاطاتيا السالية ككضع الذركط

كالزؾابط لئلقراض تدتظيع أف تؤدي دك ار ايجابيا في القزاء عمى الفداد

خرؾصا كإنيا تدتظيع أف تتحكؼ بالدياسة السالية لمدكؿ األعزاء السقترضة،
كىذا األمر يتيح ليا فرصة لسكافحة الفداد خرؾصا في البمداف الشامية التي

تقترض مؽ البشػ الدكلي كسا كيتيح برنامج صشدكؽ الشقد الدكلي مراقبة تظبيق
برامج اإلصبلح الييكمي التي أصبحت مبلزمة لمقركض كالسداعدات السالية

السسشؾحة لمدكؿ.

الفخع الثاني :مشطسة الذفافية العالسية

فزبل عؽ دكر السشغسات الدكلية الستخررة  ،تؤدي السشغسات الدكلية رير

الحكؾمية

(*)

دك ار اليدتياف بو في مكافحة الفداد كابرز ىذه السشغسات مشغسة

الذفافية العالسية كسشعرض ليذا الدكر ككسا ي تي:

تعد مشغسة الذفافية الدكلية كاحدة مؽ اآلليات القانؾنية التي تدعى لسكافحة

الفداد دكليا كىي مشغسة دكلية رير حكؾمية لسكافحة الفداد بجسيع صؾره كأشكالو

كتقؾـ مؽ خبلؿ الدراسات كاإلحرائيات كالجداكؿ الخاصة كإصدار التقارير الدكرية
عؽ عاىرة الرشؾة الدكلية خرؾصا األطراؼ التي تقؾـ بعرض الرشؾة ،مؽ خبلؿ

إجراء تحقيقات بيذا السؾضؾع كيذسل عسميا أكثر مؽ ( )777فرع في دكؿ مختمفة

مؽ العالؼ(.)77

كتعد مشغسة الذفافية العالسية التعبير الحقيقي عؽ آليات دكلية لسكافحة

الفداد عقب انتياء الحرا الباردة إذ اتفق مؤسدؾىا عمى أف الفداد استذرى
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كأصبح عاىرة تعؾؽ تحقيق أىداؼ التعاكف الدكلي في السجاالت كافة كمؽ ثؼ
يتعيؽ مقاكمتيا كالقزاء عمييا بكل الدبل(.)77

ت سدت عاـ  ،7992تكرس عسميا لمقزاء عمى الفداد .تزؼ حالياً فركعاً
في تدعيؽ دكلة ،كأمانتيا العامة في برليؽ في ألسانيا حيؽ قرر عدد قميل مؽ

األفراد اتخاذ مؾقف ضد الفداد كخمق مشغسة الذفافية الدكلية .كىي تعسل اآلف في

أكثر مؽ  777بمد ،كتعسل ببل ىؾادة عمى إثارة الزسير الجساعي العالسي كإحداث

التغيير .كال يزاؿ ىشاؾ الكثير الذي يشبغي القياـ بو لؾقف الفداد ،كلكؽ تؼ تحقيق

الكثير أيزا ،بسا في ذلػ-:

أسس األلساني بيتر ايجؽ(  )Peter Eigenاحد كبار مؾعفي البشػ الدكلي

كصاحب الخبرة الؾاسعة في مدائل التشسية في إفريقيا كأمريكا البلتيشية حركة

عالسية ال تيدؼ لمربح ،بعد أف اجتسعت شخريات قيادية في أيار  7992لمقزاء
عمى الفداد العالسي كتشتسي إلى خسس دكؿ مؽ كقارات مختمفة  ،كتسكشت مؽ عقد

اجتساع لتزع السيثاؽ الت سيس الذي أطمق عميو "مشطسة الذفافية

العالسية " "Transparency Internationalوالتي تعزف اختصارا ""TI
وًظزا ً لسا حغيت بو السشغسة مؽ لحغة ت سيديا  ،فقد سارعت العديد مؽ الدكؿ

لمتشديق معيا كالقت ت ييدا جساىيريا كقد كقع االختيار عمى برليؽ لتربح مق ار

رئيدا عمى اف يتؼ االكتفاء بدكرتارية صغيرة يقؾدىا مجمس تشفيذي كمجمس
استذاري يتؾلى التشديق بيؽ أنذظة الفركع ،كمشذ أكثر مؽ  37عاما ،أصبح عسل
السشغسة الدكلية مقبؾال عمى نظاؽ كاسع كلذلػ تتؾجو السشغسة إلى عدـ إفبلت أي

شخص بغض الشغر عؽ صفتو الرسسية أك القانؾنية مؽ العقاا .ىذا ىؾ في

جؾىر إستراتيجية السشغسة عاـ  .3737حي

القؾانيؽ التي كضعتيا يجب تشفيذىا.

كبفزل اتفاقيات الفداد الدكلية ،كىؾ إطار حيؾي لمعسل العالسي .كسا ىؾ الحاؿ

في فرندا ،إذ سسحت اتفاقية األمؼ الستحدة لسكافحة الفداد بالعسل ضد الفداد،

كقد تؼ اكتذاؼ الركابط بيؽ الفداد كالقزايا األكثر إشكالية التي تؾاجو العالؼ اليؾـ
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مؽ الفقر إلى انتياؾ حقؾؽ اإلنداف لمسشاخ ،فزبل عؽ ذلػ انو كاعتبا ار مؽ أيمؾؿ
.)73(3775

آلية السشطسة لسكافحة الفداد

تعرؼ مشغسة الذفافية الدكلية الفداد ب نو "استغال ل الدمصة مغ أجل السشفعة

الخاصة( .)62وهذا التعزيف قاصزا علي عدم شوول جزائن اخزى هتصلت بالفساد

اتصاال هباشزا كجزيوت غسيل األهوال كتعد مؽ أكثر السشغسات الدكلية نذاطا
كفعالية في متابعة كمكافحة حاالت الفداد اإلداري ،كتقؾـ السشغسة بتظؾير
مؤشرات لقياس مدى تفذي الفداد في مختمف دكؿ العالؼ

()74

كاتبعت مشغسة

الذفافية الدكلية آليات لستابعة حاالت الفداد كاعتساد الشتائج السترتبة عمى ىذه

الشتائج لقياس مدى تؾافره في ( )797دكلة طرؼ.

 -7مؤشخ الفداد:

يقؾـ مؤشر الفداد عمى أساس ترتيب الدكؿ حدب مقدرة الدكؿ عمى إدراؾ

مدؤكليتيا كقادتيا لسؾضؾع الفداد كتبدأ الدرجة لمسؤشر مؽ ( صفر )77-ككمسا

زادت الدرجة بيؽ ىذيؽ الرقسيؽ يعشي أف ىشاؾ تحدؽ في القزاء عمى الفداد ،إذ

تعد الدرجة (صفر) أسؾا الحاالت كالدرجة ( )77األفزل عمى اإلطبلؽ ،كاالنا

صبح يحتؾي عمى ( )777درجة كىؾ مؤشر ميجؽ يعتسد عمى بيانات أك تقارير

ذات صمة بالفداد( .)75كقد أعيرت سشة  3776عمى سبيل السثاؿ أف الفداد كأكجو
انعداـ السداكاة االجتساعية يعزز أحدىسا األخر في شتى أنحاء العالؼ ،كأحرزت

 % 69مؽ  776دكلة مذسؾلة بسؤشر مدركات الفداد لعاـ  3776أقل مؽ ()57
نقظة عمى مقياس يبدأ مؽ (صفر) (حي

معدالت الفداد عالية لمغاية) إلى

(( )777إذ تخمؾ الدكلة مؽ الفداد) مسا يغير انتذار كضخامة حجؼ الفداد في
القظاع العاـ حؾؿ العالؼ(.)76

 -3التقخيخ العالسي الذامل لمفداد :كاحد مؽ السشذؾرات الرئيدة لمذفافية الدكلية،
كبذلػ الخبرة مؽ حركة مكافحة الفداد عمى تحسل قزية الفداد محددة .كقد ركزت
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معغؼ التقارير األخيرة عمى الفداد في تغير السشاخ ،كالقظاع الخاص ،كالسياه،
كالقزاء.أصدرتو مشغسة الذفافية الدكلية مشذ العاـ  3777كىؾ يعشي قظاعات
مختمفة كحيؾية مؽ القظاعات السيسة في الدكلة  ،كقد ركزت السشغسة في أكؿ

تقاريرىا عاـ  3777عمى الفداد برؾرة عامة  ،أما العاـ  3773فمؼ تردر
تقريرىا ،فيسا أصدرت عاـ  3772تقريرىا ليعشي ب ػػ(الفداد في أليو الحرؾؿ عمى

السعمؾمات) أما عاـ  3774فقد جاء تقرير السشغسة خاصا عؽ الفداد الدياسي،
في عاـ  3775تشاكلت السشغسة مؾضؾع اإلنذاءات كالسقاكالت كإعادة البشاء

كاألعسار ،أما عاـ  3776فقد جاء التقرير حؾؿ الفداد في قظاع الرحة ػ

ك 3777بحثت السشغسة الفداد في مجاؿ القزاء كعاـ  3778مجاؿ السياه،
كتؾالت تقارير السشغسة حتى العاـ  3776تقرير الفداد العالسي حؾؿ الرياضة

()77

كيغير التقرير لعاـ  3776حاالت الدكؿ في مؤشر الفداد كىي كاألتي :الدنسارؾ،

أفزل دكلة في االتحاد األكركبي بعبلمة  97نقظة مؽ أصل ( )777بمغاريا ،ىي

األسؾأ في السجسؾعة بػ  47نقظة .في حيؽ أعيرت ىؾلشدا كقبرص ،أكبر تراجع

في الترشيف ،كأسؾأ مقارنات االتحاد األكركبي ىي الدكؿ الراربة لبلنزساـ إلى
السجسؾعة ،مثل أككرانيا بػ  39نقظة ،أفزل بشقظتيؽ مؽ العاـ  ، 3775أما تركيا،

سجمت ( )47نقظة أدنى بشقظة كاحدة مؽ عاـ  ،3775فيسا بقيت ركسيا عشد()39
نقظة ،أما الؾاليات الستحدة فقد مشحت  74نقظة ،كقد تراجعت بشقظتيؽ أما أسؾا
دكلة عمى اإلطبلؽ كحدب التقرير فيي الرؾماؿ بػ  77نقاط فقط ،كتراجعت دكلة

قظر بػػ( )77نقاط ،إذ حرمت بسؾجب التقرير عمى ( )67نقظة ،بدبب فزيحة
االتحاد الدكلي لكرة القدـ كالتحقيقات بذ ف قرار مشح الدكلة حق تشغيؼ بظؾلة العالؼ

لكرة القدـ عاـ.)78(3733
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خاتسة
مؽ خبلؿ البح

فقد تؾصمشا إلى عدد مؽ الشتائج كالتؾصيات التي نراىا

ضركرية فيسا يخص آلية مكافحة الفداد اإلداري كىي كسا ي تي
الشتائج

 -7إف عػػاىرة الفدػػاد قديسػػة كلكشيػػا تظػػؾرت بفعػػل مػػا ط ػ أر عمػػى السجتسػػع الػػؾطشي
كأصبحت تؤثر سمبا عمى كاقع السجتسعات كتيدد أمشيا كسبلمتيا.

 -3لؼ تعد عاىرة الفداد تقترر عمى صؾرة كاحدة أك نؾع محدد كال دكؿ معيشة بػل
شػػسمت عسػػؾـ السجتسػػع الػػدكلي بسػػا يؤكػػد اتدػػاع الغػػاىرة كضػػركرة مكافحتيػػا كطشيػػا

كدكليا.

 -2شػػكل الشغػػاـ القػػانؾني األسػػاس الػػذي ترتكػػز عميػػو الػػدكؿ فػػي محاربػػة كمكافحػػة
الفدػػاد كالقزػػاء عميػػو مػػؽ خػػبلؿ الرػػكؾؾ الدكليػػة العالسيػػة كاإلقميسيػػة التػػي ألزمػػت
باتخاذ اإلجراءات البلزمة لسشع تزايد ىذه الغاىرة كمكافحتيا.

 -4لؼ تقترر جيؾد الدكؿ كالسؤسدات الدكلية عمى االتفاقيػات الدكليػة  ،بػل سػعت
إلى كضع ىذه االتفاقيات مؾضع التشفيذ عبر آليات قانؾنية اتخذتيا مشغسػات دكليػة

كالبشػػػ الػػدكلي كصػػشدكؽ الشقػػد الػػدكلي كمشغسػػة الذػػفافية تيػػدؼ إلػػى تحقيػػق ىػػدؼ
كاحد ىؾ القزاء عمى الفداد بكل أشكالو كصؾره.

 -5يدػػاىؼ الفدػػاد فػػي تػػدني كفػػاءة االسػػتثسار كإضػػعاؼ مدػػتؾى الجػػؾدة فييػػا مػػؽ
خػػبلؿ ال ػربط بػػيؽ الت ارجػػع فػػي تمػػػ السدػػتؾيات كبػػيؽ زيػػادة فعاليػػة الفدػػاد مػػؽ خػػبلؿ

ىدر الساؿ العاـ.

 -6ضعف االستقرار الدياسي كترديو كإضعاؼ شرعية نغاـ الحكؼ في الدكلة كمؽ
ثؼ انتياؾ القانؾف كعدـ تظبيقو برؾرة صحيحة كاإلخبلؿ بالشغاـ العاـ.
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 -7يذكل الفداد مؤش ار سمبيا لمتشسية البذرية في الدكلة خرؾصا كانو يقزي عمى
الكفاءات كيعسل عمى ىجرتيا إلى الخارج بدبب عدـ كجؾد الفػرص الحقيقيػة لمعسػل

في القظاعيؽ العاـ كالخاص عمى حد سؾاء.
التػصيات

 -7ضػػركرة تذػريع قػؾانيؽ تػػتبلئؼ مػػع الؾاقػػع الستظػػؾر لغػػاىرة الفدػػاد عمػػى السدػػتؾى
الؾطشي كتؾافقو مع االتفاقيات الدكلية كاإلقميسية بيدؼ حرر ىذه الغاىرة كالقزػاء

عمييا

 -3ضػػركرة إدخػػاؿ التعػػديبلت عمػػى التذػريعات كمسػػا تظمػػب األمػػر مػػؽ اجػػل مؾاكبػػة
أية تظؾرات حاصمة في األفعاؿ الجرمية كالفداد برؾرىا كافة .

 -2بشاء نغػاـ قػانؾني متكامػل لمش ازىػة فػي الػدكؿ تذػسل الدػمظات التذػريعية كتفعيػل

آليات الرقابػة عمػى عسػل كأداء الدػمظة التشفيذيػة دكف قيػؾد ،كسػمظة قزػائية مدػتقمة

لتظبيق القانؾف بسشاسبة أي نزاع يثار في مؾضؾع.

 -4تذ ػػكيل محكس ػػة مختر ػػة بجػ ػرائؼ الفد ػػاد ذات ط ػػابع دكل ػػي تعس ػػل عم ػػى تظبي ػػق
االتفاقيػػة الدكليػػة لؤلمػػؼ الستحػػدة كتكػػؾف متكاممػػة مػػع االخترػػاص الػػؾطشي بسػػا يسشػػع
تيرا الذخص مؽ أية حرانة أك إفبلت مؽ العقاا.

 -5التعاكف مػع السؤسدػات الدكليػة ذات الرػمة بسكافحػة الفدػاد بسػا يزػسؽ تظبيقػا
سميسا لئلجراءات الستبعة كطشيا كدكليا
-6

تظؾير اآلليات االتفاقية التي تتبعيا السؤسدات الدكلية في مكافحة

لفداد بسا يشدجؼ كالؾاقع الدكلي كيؤمؽ معالجة جذرية لمقزاء عمى الفداد
كالتخمص مشو عمى السدتؾييؽ الؾطشي كالدكلي.
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اليػامر والسرادر
( )9ابغ فارس ،معجع مقاييذ المغة ،باب الفاء والديغ وما يسثميسا،ج،3ص.243
( )3أبػ الفزل دمحم بغ مكخم بغ مشطػر،لدان العخب السحيط:معجع لغػي عمسي،إعجاد وترشيف
يػسف خياط ونجيع مخعذمي،ج ،2دار لدان العخب،بيخوت،9860،ص.9083
( )2د.محسػد دمحم معابخه،الفداد اإلداري وعالجو في الذخيعة اإلسالمية(دراسة مقارنة في القانػن
اإلداري)،ط،9دار الثقافة لمشذخ والتػزيع،عسان،3099،ص.64-63
( )3سػرة البقخة :آية (.)93-99
( )4سػرة الخوم:اآلية (.)39
( )5سػرة القرز:اآلية(.)72
( )6نقالً عغ د.محسػد دمحم معابخة ،مرجر سابق،ص.70-68

( )7يشطخ كل مغ د.احسج مرصفى دمحم معبج:اآلثار االقترادية لمفداد اإلداري ،دار الفكخ
الجامعي،اإلسكشجرية،3093،ص .94كحلظ يشطخ :د .دمحم يػنذ الرائغ الػجيد في
الجيسقخاشية وحقػق اإلندان كمية الحقػق جامعة السػصل، 3092ص.326
( )8دمحم حميع ليسام :ضاىخة الفداد الدياسي في الجدائخ(األسباب واآلثار واإلصالح)،مخكد دراسات
الػحجة العخبية،ط،9بيخوت،3099،ص.69-60
( )90د .دمحم يػنذ الرائغ :الػجيد في الجيسقخاشية وحقػق اإلندان  ،مرجر سابق ،ص.326
( )99د.عرام عبج الفتاح مصخ :جخائع الفداد اإلداري(دراسة قانػنية تحميمية مقارنة في ضػء
االتفاقيات الجولية والتذخيعات الجشائية وقػانيغ مكافحة الفداد في الجول العخبية واألجشبية)،
دار الجامعة الججيجة،اإلسكشجرية،3099،ص.98
( )93لمسديج مغ التفريل انطخ :السادة( )206مغ قانػن العقػبات العخاقي رقع  999لعام.9858
( )92عسار ىادي البمجاوي :الفداد اإلداري مفيػماً ومطاىخاً وإشكاال وأسبابا وأثارا ،السشتجى
العخبي إلدارة السػارد البذخية عمى السػقع االلكتخوني https://hrdiscussion.com
( )93د.عرام عبج الفتاح مصخ :مرجر سابق،ص946
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( )94يشطخ السادتيغ ( )294و ( )295مغ قانػن العقػبات العخاقي رقع  999لدشة  9858كحلظ
يشطخ:مشال داؤد العكيجي،جخيسة االستيالء عمى األمػال العامة وفقاً لقانػن العقػبات
العخاقي،3096،مقال

قانػني

مشذػر

عمى

الذبكة

الجولية

االنتخنت

عمى

الخابطhttp://www.mohamah.net/law /
( )95يشطخ السادة ( )24مغ قانػن العقػبات العخاقي رقع  999لدشة  9858السعجل .
()96

 :إبخاىيع حسيج كامل،جخيسة اإلىسال الجديع في أداء الػضيفة العامة،3007،بحث مقجم

الى ىيئة الشداىة عمى الخابط االلكتخوني،www.nazana.iqود.محسػد دمحم معابخة :مرجر
سابق،ص955
( )97جػن بخانجوليشػ وديفيج لػنا :معالجة الفداد عبخ السعاىجات وااللتدامات الجولية ،عمى
السػقع االلكتخوني:
http://www.america.gov/st/democracy-arabic/2008/September

(19)United Nations Convention against Corruption . www.unodc.org/pdf
( )30السػاد(  )3-9مغ االتفاقية
( )39أشار الفرل الثاني مغ االتفاقية إلى التجابيخ الػقائية في السػاد( -90-8-7-6-5-4
.)93-99
( )33السادة ( )2/93مغ االتفاقية
( )32السػاد (  )33-39-30-98-97-96-95-94مغ االتفاقية
( )33السادة ( )35مغ االتفاقية ،لمسديج يشطخ د .دمحم يػنذ الرائغ الػجيد في الجيسقخاشية
وحقػق االندان  ،مرجر سابق ص.326
(*) اعتسجت وعخضت لمتػقيع والترجيق واالنزسام بسػجب قخار الجسعية العامة لألمع الستحجة
 34الجورة الخامدة والخسدػن السؤرخ في  94تذخيغ الثاني 3000تع التصخق إلى جخيسة
الفداد في السادة الثامشة مغ االتفاقية.
( )34لمسديج يشطخ السادة( )3/7مغ اتفاقية األمع الستحجة لسكافحة الجخيسة السشطسة عبخ الػششية
( )35السادة ( )3/7مغ اتفاقية مكافحة الجخيسة عبخ الػششية
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( )36السادة ( )2/7مغ االتفاقية.
( )37السادة ( )9/8مغ االتفاقية.
( )38وافق عمييا مجمذ وزراء الجاخمية والعجل العخب في اجتساعيع السذتخك بسقخ األمانة
العامة لسجمذ الجامعة بتاريخ  3090/93/39ودخمت االتفاقية حيد الشفاذ في  38حديخان
عام  3092بعج مزي ثالثيغ يػما مغ إيجاع وثائق الترجيق عمييا مغ قبل سبع دول

عخبية عسال بالسجة ( )2/24مغ االتفاقية التي تذيخ إلى " تدخى ىحه االتفاقية بعج مزى
ثالثيغ يػما مغ تاريخ إيجاع وثائق الترجيق عمييا مغ سبع دول عخبية " والعخاق دولة شخف،
إذ وقع عمى االتفاقية بتاريخ  3090/93/39وتاريخ الترجيق 3092/4/20
( )20لمسديج مغ التفريل انطخ :السادة( )9مغ االتفاقية العخبية لسكافحة الفداد لمعام .3093
( )29لمسديج مغ التفريل انطخ:السادة( )5/4/ 9مغ االتفاقية العخبية لسكافحة الفداد.
( )23لمسديج مغ التفريل انطخ:السػاد( )3،2مغ االتفاقية العخبية لسكافحة الفداد.
( )22انطخ :نز السادة ( )4مغ االتفاقية العخبية لسكافحة الفداد
( )23لمسديج مغ التفريل انطخ:السػاد ( )96،95مغ االتفاقية العخبية لسكافحة الفداد.
(35) Article 2 – Definition of corruption. Civil Law Convention on
Corruption Treaty Series - No. 174 Strasbourg
(36) Article 1 – Purpose. Civil Law Convention on Corruption Treaty
Series.
(37) Article 4 Liability. Civil Law Convention on Corruption Treaty
Series
(*)  Inter-American Convention Against Corruption.وتقرا اختصارا ب(
.)IACAC
)(B-58) Adopted at the third plenary session, held on March 29, 1996
)(IACAC
(38) Article 2. Inter-American Convention Against Corruption
( )28السادة ( )5مغ االتفاقية .
( )30السادة ( )9/32مغ االتفاقية
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( )39السادة  3/32مغ االتفاقية.
( )33السادة  3/33مغ االتفاقية.
( )32السادة  4/33مغ االتفاقية.
( )33السادة  5/33مغ االتفاقية .
( )34السادة  33الفقخات .90-8-7
( )35السادة  33مغ االتفاقية العخبية لسكافحة الفداد.
( )36يشطخ السادة  92/5/32مغ االتفاقية.
( )37السادة  92مغ اتفاقية القانػن السجني لسجمذ أوروبا حػل الفداد.
( )38لمسديج يشطخ السادة  35مغ اتفاقية األمع الستحجة لسكافحة الفداد . 3002
( )40السادة  2/35مغ االتفاقية.
( )49السادة  94/35مغ االتفاقية.
( )43السادة  95/35مغ االتفاقية .
( )42السادة  96/35مغ االتفاقية
( )43السادة  33/35مغ االتفاقية
( )44البج مغ اإلشارة إلى أن االتفاقية العخبية لسكافحة الفداد قج أشارت إلى ذات السزاميغ
التي تزسشتيا اتفاقية األمع الستحجة فيسا يخز السداعجة القانػنية الستبادلة ،إذ فرمت السادة
 30مغ االتفاقية العخبية آلية السداعجة القانػنية
( )45السادة ( )3/93مغ اتفاقية البمجان األمخيكية.
( )46د .سعيج سالع جػيمي :السشطسات الجولية الستخررة  ،كمية الحقػق  ،جامعة الدقازيق،
ط ،9886 ،9ص900
( )47يشطخ كل مغ :فيرل بغ دمحم الداسي التميجاني :األمع الستحجة في ضل العػلسة  ،رسالة
ماجدتيخ مقجمة الى مجمذ كمية القانػن جامعة السػصل 3009 ،ص  ، 37كسا يشطخ
الخابط:
https://www.un.org/ruleoflaw/ar/un-and-the-rule-of-law/world-bank
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( )48سسخ عادل حديغ :لفداد اإلداري  :أسبابو  ،أثاره وشخق مكافحتو ودور السشطسات العالسية
والعخبية في مكافحتو،مجمة الشداىة

والذفافية لمبحػث والجراسات ،ىيئة الشداىة ،العخاق

 ،3093،ص،ص.934 ، 936 ،
( )50السرجر الدابق ،ص936
(*) إدارة الشداىة السؤسدية مكمفة مغ قبل مجسػعة البشظ الجولي لتحقيق في ادعاءات االحتيال
والفداد في عسميات مجسػعة البشظ الجولي  ،فزال عغ مداعع سػء ترخف السػضفيغ عغ
شخيق تقاريخ و استشتاجات إلى إدارة العسميات  ،والحي بجوره يقخر ما ىي التجابيخ التي يشبغي
اتخاذىا  ،باإلضافة إلى ذلظ  ،تداعج إدارة الشداىة في الجيػد الػقائية لحساية أمػال البشظ ،
واألمػال السػكمة إلييا  ،مغ سػء استخجام وردع االحتيال والفداد في عسمياتو ،لمسديج مغ
التفريل يشطخ :حدغ عسخوش :دور مجسػعة البشظ الجولي في مكافحة جخيسة الفداد،
ص،4عمى الخابط التالي :

www.univ-medea.dz

( )59سسيح مدعػد :البشظ الجولي ومكافحة الفداد :السخكد الكشجي لجراسات الذخق األوسط،
 ،3006ص ،ص.2 ،3
( )53حدغ عسخوش :دور البشظ الجولي في مكافحة جخيسة الفداد  :مرجر سابق ،ص6
( )52داؤد خيخ هللا  :الفداد والحكع الرالح في البالد العخبية ممف( )3/9الفداد كطاىخة عالسية
واليات ضبصيا  ،مجمة السدتقبل العخبي العجد  ،208تذخيغ الثاني  3003ص330
( )53د .سعيج سالع جػيمي :السشطسات الجولية الستخررة  ،مرجر سابق ،ص ،903ويشطخ
كحلظ فيرل بغ دمحم الداسي التميجاني ،األمع الستحجة في ضل العػلسة  ،مرجر سابق،
ص.34
.1

( )54كخيدتيغ الغارد ،مجيخ عام صشجوق الشقج الجولي  :الترجي لمفداد
بدالح الػضػح ،معيج بخوكيشغد ،واششصغ  ، 3096عمى الخابط التالي:

https://www.imf.org/ar/News/Articles/2017/09/18/sp091817-addressingcorruption-with-clarity
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( )55د .حدغ نافعة  ،دور السؤسدات الجولية ومشطسات الذفافية في مكافحة الفداد،بحػث
ومشاقذات الشجوة الفكخية التي نطسيا مخكد دراسات الػحجة العخبية بعشػان الفداد والحكع
الرالح بالتعاون مع السعيج الدػيجي ،بيخوت ،3003،ص443
( )56السرجر الدابق  ،ص444
( )57كخيدتيغ الغارد ،مجيخ عام صشجوق الشقج الجولي  :الترجي لمفداد

.8

بدالح الػضػح ،معيج بخوكيشغد ،واششصغ  ، 3096عمى الخابط التالي:
https://www.imf.org/ar/News/Articles/2017/09/18/sp091817addressing-corruption-with-clarity
( )58د .سعيج سالع جػيمي :السشطسات الجولية الستخررة ،مرجر سابق ،ص909
(*) لع يتع االعتخاف بالسشطسات الجولية غيخ الحكػمية إال في عام  9840بسػجب قخار السجمذ
االقترادي واالجتساعي التابع لألمع الستحجة السخقع ( )377وىشاك عجة معاييخ حػل ترشيف
تمظ السشطسات وعمى كل حال يسكغ القػل بأنيا تمظ السشطسات التي تشذا مغ عجة أف اخد
يجسعيع ىجف مذتخك ومرمحة عميا وال تيجف لمخبح وتخزع في عسميا الى القانػن الػششي
لجولة السقخ مثاليا مشطسة الذفافية العالسية ومشطسة الرميب األحسخ ومشطسة أشباء بال حجود
ومشطسة العفػ الجولية وغيخىا ..لمسديج يشطخ كل مغ  :شخيفي الذخيف :السشطسات غيخ
الحكػمية ودورىا في تخقية وحساية حقػق اإلندان في الجدائخ رسالة ماجدتيخ مقجمة إلى
كمية الحقػق جامعة أبي بكخ بمقايج ،تمسدان ،الجدائخ  ،3007-3006ص ،7كحلظ يشطخ د.
خميل حديغ :الشطخية العامة والسشطسات العالسية  ،دار السشيل المبشاني ،ط ،9بيخوت ،3090
ص.430
( )60د .عسخ عبجالحسيج عسخ و ساااالع حديغ محسااج :اآلليات الجولية الكفيمة بسكافحة الفداد،
مجمة جامعة تكخيت لمحقااػق الدشة ( )7السجمج (  ) 3العااااجد (  ،3095 ،)38ص
( )69د .حدغ نافعة  :دور السؤسدات الجولية ومشطسات الذفافية في مكافحة الفداد ،مرجر
سابق ،ص.437
( )63لمسديج حػل السػضػع يشطخ مػقع مشطسة الذفافية عمى السػقع التالي
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( )62سسخ عادل حديغ :الفداد اإلداري :أسبابو ،أثاره وشخق مكافحتو مرجر سابق ،ص936
( )63السرجر الدابق ،ص.934
( )64د .عسخ عبجالحسيج عسخ ساااالع حديغ محسااج :اآلليات الجولية الكفيمة بسكافحة الفداد،
مرجر سابق ،ص 987
( )65لمسديج حػل تقخيخ مؤشخ الفداد لعام  3095يشطخ الخابط:
https://www.transparency.org/news/pressrelease/corruption_perceptio
ns_index_2016_vicious_circle_of_corruption.
( )66تقخيخ مشطسة الذفافية الجولية عغ الفداد العالسي لعام .3095
( )67تقخيخ مشطسة الذفافية الجولية عغ الفداد العالسي لعام .3095
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