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 الملخص
سعت العديد مف الدكؿ إلى مكاجية الفساد اإلدارم كالمػػػالي بعدة كسائؿ، كلعؿ أىميا الكسائؿ القانكنية 
مف خبلؿ سف التشريعات الجنائية، بحيث تجـر كؿ سمكؾ مف شأنو تعريض الماؿ العاـ لمخطر، أك اإلضرار 

لى جانب المحاكـ الجنائية المختصة بتطبيؽ ىذه التشريعات عمى القضايا بو، كتحديد العقكبة المناسبة لذلؾ،  كا 
ذات العبلقة بالفساد اإلدارم كالمالي، تـ إنشاء ىيئات كمكاتب إدارية كماليػػػػػػػػػػػة تختص بأعماؿ الرقابػػػػػػػػة سكاء 

مف ىذه الجيػػػػػػػػػػػات أك  المتخذةات داخؿ الجيػػات العامػػػػػػة أـ خارجيا، كتمارس عمميا بشكؿ سػػػابؽ لئلجراء
بشكؿ الحؽ ليا، كأيضان العمؿ عمى االستفادة مف التعاكف مع الدكؿ مف خبلؿ إبراـ اتفاقيات دكلية، كالتعاكف 

 الدكلي بالخصكص.
ػػاؿ العاـ، كعجزت كبرغـ ذلؾ فإف الفسػػػػػػػػػػػػاد قد انتشر بشػػكؿ رىيب، كعف طريقػػػػػػػػػػو يتـ نيب المػػػػػػػػػػػػػػ

العديد مف دكؿ العالـ عف مكاجية ىذه الظاىرة، مع ما لدييا مف إمكانيات بشرية كمادية، لعدة أسباب، لعؿ 
 أىميا عدـ كجكد إرادة سياسية قكية يمكنيا تحمؿ ىذه المسئكلية.

العاـ ، فبل يعقؿ أف يتـ نيب الماؿ حرب مصيرية تتكقؼ عمييا مصير دكؿفالحرب عمى الفساد ىي 
بيذا الشكؿ المخيؼ، كفي نفس الكقت يتـ صرؼ مبالغ مالية كبيرة ألجيزة تـ إنشاؤىا مف أجؿ منع ىذا النيب 

 و، كال تكجد نتائج مممكسة، بؿ أف ىذه األجيزة ىي األخرل تعاني مف الفساد.ػػػػػػػػػػػكمكافحت
ى كياف الدكلػػػػػػػػة كأفػػػرادىا، كتصؿ إلى السماح ظاىرة جرائـ الفساد اإلدارم كالمػػػػالي ليا تأثير شديد الضرر عمك 

 ليـ. ياخمية، بؿ تصؿ إلى حد تسميمألعداء الدكلة بالتدخؿ في شؤكنيا الدا
 

 المقدمة
الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات، كالصبلة كالسبلـ عمى مف ُبعث رحمة لمعالميف سيدنا محمد  

 كعمى آلو كصحبو.
لقد سعت العديد مف الدكؿ إلى مكاجية الفساد اإلدارم كالمػػػالي بعدة كسائؿ، كلعؿ أىميا الكسائؿ 
القانكنية مف خبلؿ سف التشريعات الجنائية، بحيث تجـر كؿ سمكؾ مف شأنو تعريض الماؿ العاـ لمخطر، أك 

لى جانب المحاكـ الجنائية  المختصة بتطبيؽ ىذه التشريعات عمى اإلضرار بو، كتحديد العقكبة المناسبة لذلؾ، كا 
القضايا ذات العبلقة بالفساد اإلدارم كالمالي، تـ إنشاء ىيئات كمكاتب إدارية كماليػػػػػػػػػػػة تختص بأعماؿ الرقابػػػػػػػػة 

ػػػػػػات أك سكاء داخؿ الجيػػات العامػػػػػػة أـ خارجيا، كتمارس عمميا بشكؿ سػػػابؽ لئلجراءات المتحذة مف ىذه الجيػػػػػ
بشكؿ الحؽ ليا، كأيضان العمؿ عمى االستفادة مف التعاكف مع الدكؿ مف خبلؿ إبراـ اتفاقيات دكلية، كالتعاكف 

 الدكلي بالخصكص.
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كبرغـ ذلؾ فإف الفسػػػػػػػػػػػػاد قد انتشر بشػػكؿ رىيب، كعف طريقػػػػػػػػػػو يتـ نيب المػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ العاـ، كعجزت 
دكؿ العالـ عف مكاجية ىذه الظاىرة، مع ما لدييا مف إمكانيات بشرية كمادية، لعدة أسباب، لعؿ  العديد مف

 أىميا عدـ كجكد إرادة سياسية قكية يمكنيا تحمؿ ىذه المسئكلية.
تبدك أىمية ىذا البحث في بياف المقصكد بجرائـ الفساد، كاآلثار المترتبة عمييا، كذكر بعض صكر 

رم كالمالي بالجيات العامة، كمدل فاعميػػػػػػػػػػػػة القكانيف الجنائية في مكاجيػػػػػػػػة ىذه الجرائـ ذات جرائـ الفساد اإلدا
العبلقػػػػػػػػػػة بالمػػػػػػػػػػاؿ العاـ، كأسباب عدـ القضاء عمى ىذه الجرائـ أك الحد منيا عمى األقؿ، كمدل قدرة الجيات 

ة عمى تطبيؽ ىػػػػػػػػػذه القكانيف كتنفيذىا، كمدل االستفادة مف تجارب الدكؿ في ىذا الشأف، القضائيػػػػػػػػػػة كاإلداريػػػػػػػػػ
 كدكر األفراد في ىذا األمر. 

كيثير ىذا البحث العديد مف التساؤالت لعؿ أبرزىا: ما المقصكد بجرائـ الفساد اإلدارم كالمالي؟ كما 
مككيات التي تدخؿ في نطاؽ ىذه الجرائـ؟ كما ىي الجيات ىي اآلثار المترتبة عمى ىذه الجرائـ؟ كما ىي الس

المسؤكلة عف كشؼ ىذه الجرائـ كالتحرم عنيا؟ كماىي أسباب عجز الكسائؿ القانكنية في مكاجية جرائـ الفساد 
اإلدارم كالمالي؟ ككيؼ يمكف تفعيؿ تطبيؽ كتنفيذ القكانيف الجنائية ذات العبلقة بيذه الجرائـ؟ كما ىك الحؿ 

عيؿ الجيات القضائية كالرقابية سكاء الداخمية منيا أـ الخارجية في منع ىذه الجرائـ أك مكاجيتيا؟ ككيؼ لتف
 يمكف االستفادة مف تجارب الدكؿ بيذا الخصكص؟ 

كبناءن عمى ما سبؽ سيتـ تقسيـ ىذا البحث إلى مطمبيف، في المطمب األكؿ سيتـ بياف ماىية جرائـ 
كتنظيميا القانكني، أما تقييـ دكر منظكمة العدالة الجنائية في منع جرائـ الفساد اإلدارم الفساد اإلدارم كالمالي 

 كالمالي كمكاجيتيا سيككف محؿ الدراسة في المطمب الثاني.
 

 المطمب األول
 ماهية جرائم الفساد اإلداري والمالي وتنظيمها القانوني 

 تمهيد وتقسيم:
بطبيعة الحاؿ يدخؿ في نطاؽ جرائـ الفساد المخالفات اإلدارية كالمالية التي تصؿ إلى حد الجريمة؛ 
بمعنى كؿ السمككيات ػػػػػ االيجابي منيا كالسمبي ػػػػػ التي مف شػػػػػػػػػػػأف ارتكابيا المساس بقيـ أك مصػػػػػالح معتبرة 

أك المصالح المعتبرة ىنا الماؿ العاـ، الذم حرص المشرع عمى تكفير كجديرة بالحماية الجنائيػػػػػػػة، كيقصد بالقيـ 
حماية جنائية لو، بيدؼ منع المساس بو مف خبلؿ اتخاذ بعض التدابير الكقائية، أك مكاجية االنتياكات التي 

 يتعرض ليا بالمساءلة كالمعاقبة. 
كطيػػػػػػػدة كمترابطػػػػػة بشكؿ كبير، فجرائـ  كالعبلقة بيف جرائـ الفساد اإلدارم كجػػػػػػػػرائـ الفساد المالي

الفساد اإلدارم تفضي إلى جرائـ الفساد المالي، كبالتالي يمكف أف يطمؽ عمييا جرائـ الفساد اإلدارم كالمالي، 
كلكف ذلؾ ال يمنع مف كجكد سمككيات تدخؿ في نطاؽ جرائـ الفساد اإلدارم فقط، كمنيا جريمة إساءة استعماؿ 

نما يتـ االستناد عمى الكظيفة العامة مف الكظيفة م ف أجؿ اإلضرار باآلخر، فينا ال يتـ المساس بالماؿ العاـ كا 
 أجؿ إلحاؽ الضرر بشخص آخر، مف ذلؾ ادعاء مسؤكؿ أف مرؤكسو قد تغيب عف العمؿ بخبلؼ الكاقع.

تغيبيـ  فالتبلعب في سجبلت الحضكر كاالنصراؼ الخاصة بالمكظفيف كالعامميف، لمتغطية عمى 
كتسيبيـ في العمؿ، كيتـ صرؼ مبالغ مالية ليـ مف الماؿ العاـ ُيشكؿ في نفس الكقت جرائـ فساد إدارم كمالي، 
ككذلؾ الحاؿ في تزكيد مستندات رسمية مف أجؿ إثبات القياـ بعمؿ إضافي بخبلؼ الحقيقة، كاستغبلؿ 
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عبلقات مع المسؤكليف في جيات ميمة كتكطيد الممتمكات العامة عف طريؽ منح مزايا مالية أك عينية إلقامة 
العبلقة بيـ مف أجؿ ضماف تأييدىـ كدعميـ، أك التغطية عمييـ، أك الحصكؿ عمى مناصب قيادية عميا، كأيضان 
تزكير الشيائد العممية لمحصكؿ عمى كظائؼ كمرتبات كمزايا كترقيات، كاإلجراءات التي تتـ بيا جريمة غسؿ 

 السمككيات.األمكاؿ، كغير ذلؾ مف 
كفي نطاؽ ىذا المطمب سيتـ تكضيح مفيـك جرائـ الفساد اإلدارم كالمالي كاآلثار المترتبة عمييا في  

الفرع األكؿ، كفي الفرع الثاني سيتـ ذكر جرائـ الفساد اإلدارم كالمالي كآليات كشفيا كمبلحقة مرتكبييا، كذلؾ 
 عمى النحك اآلتي: 

 الفرع األول
 اإلداري والمالي واآلثار المترتبة عميها مفهوم جرائم الفساد

 تقسيم:
في الفقرة في ىذا الفرع سيتـ تحديد المقصكد بجرائـ الفساد اإلدارم كالمالي في الفقرة األكلى، أما 

 سيتـ بياف اآلثار المترتبة عمى ىذه الجرائـ، كذلؾ عمى النحك اآلتي: الثانية
 أواًل: مفهوم جرائم الفساد اإلداري والمالي:

إف إيجاد تعريؼ مناسب لجرائـ الفساد اإلدارم كالمالي لو أىمية سكاء مف الناحية النظرية أـ مف 
الناحية العممية، فتحديد المقصكد بيذا المصطمح ُيبيف السمككيات ػػػػ اإليجابية كالسمبية ػػػػ التي تدخؿ في نطاقو، 

كف الصكرة كاضحة بالنسبة لؤلشخاص المكمفيف كيمكف بالتالي تجريميا كالمعاقبة عمى ارتكابيا، كأيضان تك
بتطبيؽ أحكاـ التجريـ كالعقاب عمى الكقائع المرتكبة كتنفيذىا عمى مرتكبييا، ككذلؾ يسيـ بشكؿ كبير في تكعية 

 أفراد المجتمع بالسمككيات التي يمكف أف يطمؽ عمييا ىذا المصطمح. 
خالفات فكائد تتعمؽ بالدقة كاتساؽ التطبيؽ، " لتعريؼ الفساد مف حيث القكاعد الرسمية كأنكاع الم

كالصمة الكثيقة بفرض القانكف، حيث تمكف التعاريؼ القانكنية األدعاء العاـ كأجيزة مكافحة الفساد كالمحاكـ 
كالمكظفيف الحككمييف كالمكطنيف مف التحدث عف الفساد بمغػػػػػػػة مشتركػػة، كتضييؽ مجاالت االختبلؼ بشأف 

 (1)المقبكلة، كتحقيؽ الكضكح في تعريؼ ما قد يشكؿ قضايا خبلفية في بعض األحياف". المسمكيات غير
 . تعريف جريمة الفساد في االتفاقيات الدولية والقوانين الجنائية الوطنية:1

لـ يتـ تعريؼ جريمة الفساد في االتفاقيات الدكلية كال في القكانيف الكطنية، فمـ تنص اتفاقية األمـ 
نما تـ االكتفاء بذكر األفعاؿ التي  (2)ـ2003لمكافحة الفساد لسنةالمتحدة  عمى تحديد المقصكد بجرائـ الفساد، كا 

نفاذ القانكف(( في المكاد  تدخؿ في نطاقيا عمى سبيؿ الحصر، كذلؾ في الفصؿ الثالث المسمى بػػػ)) التجريـ كا 
ـ المتعمؽ 2007لسنة 01 ػػػػػ  06كف رقـ ، ككذلؾ األمر في القكانيف الكطنية كمنيا: القان25إلى  15مف 

 بالكقاية مف الفساد كمكافحتو 

                                                 

االنتـاليـة أفريـيـا، مرزـا الليايا ومشــــال سوجيت شودري، وريتشارد ستيسي، مكافحــــــة الفساد، أطر دسـتورية دلطقـــــــــــــة الشـرق اطوسـ   1-
 . 24م، ص 2014الدستوريــــــــة، ادلؤسسة الدولية لادديـراطية واالنتخابات، برنامج اطمم ادلتحدة اإلمنائي، 

 31بتــاري   58/4م، الصــادرة جوجــا قــرار اايليــة اللامــة ل مــم ادلتحــدة رقــم 2003ا فاقيــة اطمــم ادلتحــدة دلكافحــة الفســاد لســطة  -2
 .A/RES/58/4م، رقم الوثيـة 2003أزتوبر، 
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حيث تـ النص عمى سبيؿ الحصر في الباب الرابع منو كالمعنكف بػػػػ))  (1)في الجميكرية الجزائرية،
أما  ،37إلى  25التجريـ كالعقكبات كأساليب التحرم (( عمى األفعاؿ التي ُتشكؿ جرائـ الفساد، كذلؾ مف المكاد 

الذم أكضح  (2)ـ بشأف إنشاء الييئة الكطنية لمكافحة الفساد،2014( لسنة 11في ليبيا فقد صدر القانكف رقـ)
( الجرائـ التي أطمؽ عمييا تسمية )) جرائـ الفساد (( كأحاؿ بشأف تفصيميا إلى ستة قكانيف 3/7في مادتو )

ػػػػػة الفساد، كقريبان مف ىذا المسمؾ فقد اعتبر المشرع عقابية، باإلضافة إلى اتفاقية األمـ المتحدة بشأف مكافحػ
/أ( مجمكعػػػة 16في المادة ) (3)ـ بشأف قانكف النزاىة كمكافحػػة الفساد2016( لسنة13األردني في القانكف رقـ )

، كما تـ مف الجػػػػػػرائـ مف جرائـ الفساد، التي سبؽ النص عمييا في قانكف العقكبات، كقانكف الجرائـ االقتصادية
إلى جرائـ الفساد الكارد ذكرىا في االتفاقيات الدكلية التي صادقت  النص عميو في نفس ىذا القانكف، باإلضافة

 عمييا المممكة األردنية. 
 . تعريف جرائم الفساد لدى بعض الجهات المختصة: 2

تحقيػػػػؽ ُعػػػػرؼ الفسػػػػاد بأنػػػػو:" سػػػػكء اسػػػػتخداـ السػػػػمطة التػػػػي أؤتمػػػػف عمييػػػػا شػػػػخص مػػػػا، كذلػػػػؾ بيػػػػدؼ 
 (4)منفعة شخصية أـ مكسب خاص".

عمػػػػى أنػػػػو يجػػػػب  (5)كُعػػػػرؼ بشػػػػكؿ عػػػػاـ عمػػػػى أنػػػػو: "اسػػػػتغبلؿ السػػػػمطة لتحقيػػػػؽ مكاسػػػػب شخصػػػػية"،
 (6)أف تتكافر ثبلثة شركط في عمؿ ما لكي يعتبر عمبلن ينطكم عمى فساد:

. أف يػػػػػتـ انتيػػػػػاؾ مبػػػػػدأ التعامػػػػػؿ مػػػػػع األفػػػػػراد عمػػػػػى أسػػػػػاس أنيػػػػػـ جميعػػػػػان متسػػػػػاككف، كلػػػػػيس ىنػػػػػاؾ تفضػػػػػيؿ 1
 لشخص عمى آخر لقرابتو أك عبلقتو الشخصية. 

 . أف يككف تضارب المصالح كاضحان كمقصكدان. 2
 . أف يككف ىناؾ مصمحة لمطرفيف في ارتكاب ىذه المخالفة. 3

ؿ السػػػػػمطة المرتبطػػػػػة بمنصػػػػػب معػػػػػيف بيػػػػػدؼ تحقيػػػػػؽ مصػػػػػالح كُعػػػػػرؼ أيضػػػػػان بأنػػػػػو: " إسػػػػػاءة اسػػػػػتغبل
 (7)شخصية عمى حساب المصالح العامة".

كرغػػػػـ كثػػػػرة التعريفػػػػات بيػػػػذا الشػػػػأف " إال أنيػػػػا تشػػػػترؾ فػػػػي مقػػػػكميف اثنػػػػيف: أكليمػػػػا أنػػػػو ينطػػػػكم عمػػػػى 
إسػػػػػػػػاءة اسػػػػػػػػتغبلؿ السػػػػػػػػمطة فػػػػػػػػي القطػػػػػػػػاعيف العػػػػػػػػاـ كالخػػػػػػػػاص، كثانييمػػػػػػػػا: أف األشػػػػػػػػخاص الػػػػػػػػذيف يسػػػػػػػػيئكف 

                                                 

وما  4م، ص2006مارس سطة  8، 14م، ونشر يف ااريدة الرمسية لاجيهورية اااائرية اللدد2006فرباير لسطة  20صدر يف  1-
 بلدها. 

 م، عن ادلؤمتر الوطين اللام.2014. 4. 6صدر يف طراباس بتاري   -2
 وما بلدها.   2578ية، صم، ااريدة الرمس2016. 4. 11صدر يف  3-
.                     9م، ص2008رليوعة الةطك الدويل، زلاربة الفساد عن طريق الليل اايـــاعي، دليل إرشادي جملتيع اطعيـال،  4-

 .WWW.Pighting corruption.Org 2019.1.5م  1.46
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CIPE3، غرفة جتارة الواليات ادلتحدة اطمريكية، ص    .WWW.Cipe.Org 
 ادلصدر نفسه، نفس الصفحة. 6-
 .            3، ص2007افية والطااهة، التـرير اطول، وزارة الدولة لاتطيية اإلدارية، مصر، اطة الشف 7-
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كىنػػػػا ُيبلحػػػػظ أنػػػػو تػػػػـ إدخػػػػاؿ أعمػػػػاؿ  (1)سػػػػمطاتيـ يجنػػػػكف مػػػػف كراء ذلػػػػؾ منػػػػافع ليسػػػػت مػػػػف حقيػػػػـ"، اسػػػػتخداـ
الفسػػػػاد التػػػػي تقػػػػع فػػػػي القطػػػػاع الخػػػػاص مػػػػف ضػػػػمف جػػػػرائـ الفسػػػػاد، كىػػػػك مػػػػا يتماشػػػػى مػػػػع مػػػػا نصػػػػت عميػػػػو 

 ـ بخبلؼ الحاؿ في التعريفات السابقة. 2003اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد لسنة
 رائم الفساد لدى الباحثين:. تعريف ج3

ككػػػػذلؾ األمػػػػر فقػػػػد اختمػػػػؼ البػػػػاحثكف فػػػػي تحديػػػػد المقصػػػػكد بجػػػػرائـ الفسػػػػاد، كىػػػػذا أمػػػػر طبيعػػػػي فػػػػي 
 مثؿ ىذه األمكر، كلو ما يبرره مف الظركؼ االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية. 

عمػػػػػػى كمػػػػػػف ىػػػػػػذه التعريفػػػػػػات: يقصػػػػػػد بالفسػػػػػػاد االقتصػػػػػػادم: " ذلػػػػػػؾ السػػػػػػمكؾ الممػػػػػػنيج الػػػػػػذم يعمػػػػػػؿ 
اسػػػػتغبلؿ الكظيفػػػػة العامػػػػة كمػػػػا يتصػػػػؿ بيػػػػا مػػػػف نفػػػػكذ لتحقيػػػػؽ مكاسػػػػب شخصػػػػية )ماديػػػػة أك معنكيػػػػة( بشػػػػكؿ 
ىػػػػػػػػدار لممػػػػػػػػكارد  يتعػػػػػػػػارض مػػػػػػػػع القػػػػػػػػكانيف، بحيػػػػػػػػث ينػػػػػػػػتج عنػػػػػػػػو تشػػػػػػػػكييان لمتنميػػػػػػػػة ككػػػػػػػػبح مقػػػػػػػػدرات األمػػػػػػػػة كا 

ؽ نطػػػػاؽ كىنػػػػا اشػػػػترط لقيػػػػاـ الفسػػػػاد أف يكػػػػكف السػػػػمكؾ ممنيجػػػػان، كىػػػػك مػػػػا يػػػػؤدم إلػػػػى تضػػػػي (2)االقتصػػػػادية".
 مصطمح جرائـ الفساد، إلى جانب اقتصاره عمى الفساد الكاقع في القطاع العاـ. 

كمػػػػػا ُعػػػػػػرؼ الفسػػػػػػاد بأنػػػػػػو: "ظػػػػػػاىرة عالميػػػػػػة تتضػػػػػػمف اسػػػػػػتغبلؿ الكظيفػػػػػػة العامػػػػػػة كالمصػػػػػػادر العامػػػػػػة 
لتحقيػػػػؽ منػػػػافع شخصػػػػية أك جماعيػػػػة بشػػػػكؿ منػػػػاؼ لمشػػػػرع كاألنظمػػػػة الرسػػػػمية، سػػػػكاء أكػػػػاف ىػػػػذا االسػػػػتغبلؿ 

صػػػػػي مػػػػػف المكظػػػػػؼ، أـ نتيجػػػػػة لمضػػػػػغكط التػػػػػي يمارسػػػػػيا عميػػػػػو األفػػػػػراد أك المؤسسػػػػػات مػػػػػف داخػػػػػؿ بػػػػػدافع شخ
 (3)أك خارج الجياز الحككمي، سكاء أكاف ىذا السمكؾ تـ بشكؿ فردم أـ بشكؿ جماعي".

كُعػػػػرؼ أيضػػػػان بأنػػػػو: " كػػػػؿ سػػػػمكؾ يػػػػؤدم بأيػػػػة كسػػػػيمة مناسػػػػبة إلػػػػى المسػػػػاس غيػػػػر المشػػػػركع بالمػػػػاؿ 
 (4)العاـ".

إلػػػػػى أف تعريػػػػػؼ جػػػػػرائـ الفسػػػػػاد البػػػػػد أف يتسػػػػػع لجميػػػػػع السػػػػػمككيات التػػػػػي يمكػػػػػف أف ُيطمػػػػػؽ كاسػػػػػتنادان  
عمييػػػػا ىػػػػذا الكصػػػػؼ، كمػػػػا نصػػػػت عميػػػػو االتفاقيػػػػة الدكليػػػػة لمكافحػػػػة الفسػػػػاد كالقػػػػكانيف الجنائيػػػػػػػة الكطنيػػػػة مػػػػف 

فييػػػػػػػا االسػػػػػػػتناد إلػػػػػػػى  تجػػػػػػػػػريـ بعػػػػػػػض السمككيػػػػػػػػػػات التػػػػػػػي ال تمػػػػػػػػػػػػػػس بالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ العػػػػػػػاـ، كاألفعػػػػػػػاؿ التػػػػػػػي يػػػػػػػتـ
الكظيفػػػػة العامػػػػة مػػػػف أجػػػػؿ إلحػػػػاؽ الضػػػػرر بأشػػػػخاص آخػػػػريف، كمػػػػا ىػػػػك الحػػػػاؿ فػػػػي جريمػػػػة إسػػػػاءة اسػػػػتغبلؿ 

ة أك الحرفػػػػػة، ككػػػػػذلؾ تجػػػػػريـ أفعػػػػػاؿ فييػػػػػا مسػػػػػاس بػػػػػأمكاؿ القطػػػػػاع الخػػػػػاص كالرشػػػػػكة فػػػػػي ػػػػػػػػػػػالكظيفػػػػػة أك المين
حممػػػػػػة الدكليػػػػػػة لمنػػػػػػع اكبػػػػػػة الالقطػػػػػػاع الخػػػػػػاص، كاخػػػػػػتبلس الممتمكػػػػػػات فػػػػػػي القطػػػػػػاع الخػػػػػػاص، كمػػػػػػف أجػػػػػػؿ مك 

 ، كتكسيع نطاؽ ىذا المنع كالمكاجية.الفساد كمكافحتو

                                                 

 .22مرزا الليايات االنتـالية الدستورية، ادلرجع السابق، ص 1-
اإلداري االقتصادي، آثاره وآليات مكافحته، حالة اااائر، اجملاة اااائرية لالودلة والسياسات االقتصادية، د. زليد بن عاوز، الفساد  -2

 . 2019. 5. 20م ــــ  6 :26. 202م، ص2016، 7اللدد
عةد الرمحن بن أمحد هيجان، الفساد وأثره يف ااهاز احلكومي، أحباث ادلؤمتر اللريب الدويل دلكافحة الفساد، اااء الثاين، أزادديية  3-

 .  544، ص2003ه ــــ 1443نايف لالاوم اطمطية، الرياض، 
الوقايــــــــة مطها ومــــــواجهتها، رلاة الةحوث اطزادديية،  د. هشام أزليد السيوي، جرائم الفساد اإلداري وادلايل يف الشرزات اللامة وطرق 4-

، عدد خاص بأحباث ادلؤمتر اللايي اطول لاشرزات اللامة يف الطظام الـانوين 10اطزادديية، يصدرها فرع اطزادديية الايةية، اللدد
 .607م، ص2017ـــــ  7ــــــ  24ــــ  22الاييب ادلطلـد يف الفرتة من 



 

 ائـ الفساد اإلدارم كالمالي كمكافحتيادكر منظكمة العدالة الجنائية في منع جر 
 : المرقب.الجامعة                                                               د. ىشاـ أمحمد السيكم 
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: )) كػػػػؿ سػػػػمكؾ يػػػػؤدم تعريففففف جففففرائم الفسففففاد اإلداري والمففففالي ب نهففففاكبالتػػػػالي لعػػػػؿ مػػػػف المناسػػػػب  
بأيػػػػػػػة كسػػػػػػػيمة مناسػػػػػػػبة إلػػػػػػػى المسػػػػػػػاس غيػػػػػػػر المشػػػػػػػركع بػػػػػػػأمكاؿ القطػػػػػػػاع العػػػػػػػاـ كالقطػػػػػػػاع الخػػػػػػػاص، أك بقػػػػػػػيـ 

 العامة أك المينية أك الحرفة بيدؼ الحصكؿ عمى منافع أك اإلضرار باآلخريف ((.  كأىداؼ الكظيفة
 ثانيًا: اآلثار المترتبة عمى جرائم الفساداإلداري والمالي: 

ال يخفى عمى أحد مدل األضرار الخطيرة المترتبة عمى ارتكاب جرائـ الفساد عمى جميع المجتمعات، 
مف نتائج في حالة استفحالو في مجتمع مف المجتمعات، لدرجة أف كفي كافة المجاالت، كما يؤدم إليو 

المجتمع الدكلي تنبو إلى مدل ىذه الخطكرة، كسعى إلى إيجاد استرايتجية دكلية مف أجؿ منع الفساد كمكاجيتو، 
كتكعية المجتمعات إلى مخاطره الحقيقية كالكاقعية، كيمكف ذكر بعض اآلثار كاألضرار التي يمكف أف تتحقؽ 

 مف جراء ارتكاب مثؿ ىذه الجرائـ، كذلؾ عمى النحك اآلتي: 
فمف خبلؿ الفساد يمكف السيطرة عمى أعضاء السمطة التشريعية كتكجيييـ بما  . من الناحية التشريعة:1

يحقؽ مصالح بعض األشخاص أك الجيات، كبخاصة السمطة السياسية، حيث يتـ الدفع بضعاؼ النفكس، 
كالراغبيف في اإلثراء غير المشركع، كالمكاليف ليا لمعمؿ في السمطة التشريعية، كبالتالي السيطرة عمى ىذه 
لزاميا بإصدار القكانيف التي مف شأنيا خدمة أفكار كمعتقدات السمطة السياسيػػػػػػػػة، كبما يحقؽ  السمطة، كا 

 مصالحيا دكف اعتبار لمصمحػػػػػػة عمـك الشعب، كىذا األمر كاضح جمي في الكثير مف الدكؿ. 
بالرشكة، كال تستيدؼ  يفالمتربحسمطاتيـ في كضع نظػػػػػػػـ فاسدة تحقؽ مصالح  المشرعكفك" يستخدـ 

حككمييف عف أدائيـ، بؿ إف ال المكظفيفمصالح عمـك المكاطنيف، كما أنيا ال تراقب كال تقـك بمساءلة 
كبالتالي  (1)يف يجدكف ما يشجعيـ كيبرر ليـ تأخير أداء الخدمة لمجميكر حتى يحصمكا عمى الرشكة ".المكظف

ة كظيفتيا في الدكلة، كتصبح عبئان عمى المجتمع، كىنا تبرز تفقد ىذه السمطة فعاليتيا كقدرتيا عمى ممارس
بشكؿ جمي مدل تأثير السمطة السياسية الفاسدة في سف القكانيف التي تحقؽ مصمحتيا، كىك أمر ليس بالييف، 

 كبخاصة عندما يتعمؽ األمر بالتجريـ كالعقاب، كما يؤدم ذلؾ إلى المساس بحقكؽ اإلنساف كحرياتو. 
اقية األمـ المتحدة لمكافحػػػػػػػػػػػػػػػػة الفساد خطكرة الفساد في الفقرتيف األكلى كالسابعػػػػة مف كقد بينت اتف

و الفساد مف مشاكؿ ػػػػػػػػػػػػػػديباجتيا، حيث عبرت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة فييا عف قمقيا لخطكرة ما يطرح
سيادة القانكف لمخطر، كاقتناعيا بأف اكتساب كمخاطر، مما يقكض مؤسسات الديمقراطية كقيميا، كيعرض 

 الثركة الشخصية بصكرة غير مشركعة يمكف أف تمحؽ ضرران بالغان بالمؤسسات الديمقراطية كسيادة القانكف. 
مما ال شؾ فيو أف اإلرادة السياسية ىي المحرؾ األساسي في تحقيؽ كػػػػػػؿ األىداؼ . من الناحية السياسية: 2

التي تطمح ليا الدكلػػػػػػػػػػػػػػػة، كتطبيؽ االستراتيجيات المكضكعػػػػػػػػػة عمى أرض الكاقع، كبخاصة في برامج 
ع ككؿ، باعتبار أف فساد اإلصبلح، كضعؼ ىذه اإلرادة أك انعداميا ستككف ليا نتائج كخيمة عمى المجتم

السمطة السياسية مف شأنو انتشار الفساد في كؿ أجيزة كمؤسسات الدكلة، كىك ما يؤدم إلى عدـ استقرار 
الدكلة كتقكيض مؤسساتيا، كبالتالي عجزىا عف ممارسة كظائفيا، كىك ما ينعكس سمبان عمى أفراد الشعب، 

 الدكؿ، كبخاصة في الدكؿ التي يطمؽ عمييا بالدكؿ النامية. كفساد السمطة السياسية ىك ما تعانيو الكثير مف 

                                                 

 . 4، ادلرجع السابق، صبوريس ماطيكوف 1-
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ة، كىك تحالؼ يفتقر إلى المشركعية ػػػػػػك" يؤدم الفساد إلى نشكء تحالؼ مع القكل السياسية كالحزبي
األخبلقية، كيكرس نفسو لخدمة أفراد كمصالح ضيقة بمعزؿ تمامان عف ىمـك كمصالح المجتمع، كيصعب 

 (1)سياسي كضماف مشركعية مؤسسات الدكلة".ضماف االستقرار ال
ىنا تتضح بشكؿ كبير التأثير الخطير لمفساد، فقد بينت الفقرتيف األكلى كالسابعة . من الناحية االقتصادية: 3

مف ديباجة االتفاقية الدكلية لمكافحة الفساد أف الفساد يعرض التنمية المستدامة لمخطر، كيمحؽ ضرران بالغان 
 الكطنية.  تباالقتصاديا

كيعرقؿ الفساد النمك االقتصػػػػػػػػػػادم، كيؤتر عمى االستثػػمار األجنبي كالمحمي، كيفقد الثقة؛ ألف الفساد 
 (2)يحطـ تكقعاتو، كيزيد كمفة العمؿ، كيزيد مف الحيرة كالخطر، كيخفض الحكافز لدل رجاؿ األعماؿ.

لعاـ، كييدد تأميف خدمات حككمية أساسية ا اإلنفاؽفيك عائؽ أماـ التنمية مف خبلؿ تحريؼ أغراض 
في عدة مجاالت كالصحة كالتعميـ، كتستنزؼ مكارد الدكلة، كيزيد مف كمفة السمع كالخدمات العامة، كالمكارد 
التي يمكف تكجيييػػػا الستخدامات منتجػػػػػػة يتـ تكجييػػػػػػػػػػا لمفسػػػػػػػػػاد، كما أف الفساد يخفض تدفؽ االستثمار 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاص، كيعيؽ النمك، كيقػػػػػػػػػػػػػكض الكفاءة، كيضعؼ المنافسة كاالبتكار، كيحبط جيكد القطاع الخاص الخ
 (3)لبلستفادة مف فرص األعماؿ.

عمى االقتصاد كالتنمية، كما ينتج عنو مف انتشار الفقر كالبطالة كاألمراض، فإنو  السيئكىذا التأثير 
 ى النكاحي االجتماعية كاألخبلقية كالنفسية ألفراد المجتمع. يؤثر بشكؿ كبير عم

" ينتيؾ الفساد الحقكؽ السياسية كالمدنية مف خبلؿ تشكيو طريقة عمؿ . ت ثير الفساد عمى حقوق اإلنسان: 4
المؤسسات كالعمميات السياسية أك جعميا عديمة الفائدة، كيقكض أداء القضاء كأجيزة تطبيؽ القانكف، كما 

ؾ الفساد الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية مف خبلؿ الحرماف مف المساكاة في تكفير الخدمات العامة ينتي
 (4)كالرعاية الصحية كالتعميـ، ككضع عقبات أماـ كسب المعيشة في القطاع العاـ أك الخاص".

فبل يستطيع الفرد الحصكؿ عمى حقكقو أك التمتع بيا، كال حماية حقكقو في حاؿ المساس بيا، بسبب 
ضعؼ مؤسسات الدكلة كأجيزتيا كانتشار الفساد فيو، مما يجعمو يشعر بالظمـ كالغبف في ببلده، كبالتالي فإنو 

                                                 

د. ساييان عن ادلطلم، ظاهرة الفساد، دراسة يف مدى مواءمة التشريلات اللربية طحكام ا فاقية اطمم ادلتحدة دلكافحة الفساد،  -1
 . 6م، ص2004برنامج اطمم ادلتحدة اإلمنائي، 

1.Corruption prevention to foster small and medium sized enterprise development 
VOLUME ll  .UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT              
ORGANIZATION (UNIDO) United Nations office on Drugs and Crime – Vienna, 

2012. P7.   
ال فاقيات، مطظية الشفافية جايان ديل، ا فاقيات مكافحة الفساد يف الشرق اطوس  ومشال افريـيا، دور اجملتيع ادلدين يف اجناج ا -3

  hrr//WWW.transparency.orgـــــــ   4الدولية، ص
ــــــ وأيضًا بوريس 1م، ص2008، يطاير 2، اجملاد 1الةطك الدويل، الشرق اطوس  ومشال أفريـيا، إدارة احلكم: أخةار وأفكار، اللدد  - 

 . 4مايطكوف، ادلرجع السابق، ص
 ، نفس الصفحة.جايان ديل، ادلرجع السابق 4-
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لبحث عف األماف كتحسيف قد يسعى إلى رفض ىذا الظمـ بطرؽ غير مشركعة، أك االتجاه نحك اليجرة كا
 مستكل معيشتو في مكاف آخر. 

لى طغيػػػػػػػاف الظمـ كالجكر كطمس معػػػػػػالـ العدالػػة، كتقكيض  فالفساد يزيد مف الشحناء في النفكس كا 
 (1)دعائـ المجتمعات كزعزعة األمف كاالستقرار كالطمأنية.

مة ليصبح ظاىرة، كما أنو قكة دافعة لمجريمة الفساد تجاكز مفيـك الجري. ت ثير الفساد عمى الجريمة: 5
المنظمة كنتاج ليا عمى حد سكاء، فيك يغذم الطمب عمى األسكاؽ غير القانكنية، مثؿ االتجار باألشخاص 
كتيريب المياجريف، إلى جانب أف الفساد المػػػػػػػػػػػػػػػكجكد بيف المسؤكليف يؤدم إلى تسييؿ جيكد الجماعات 

إلى جانب أف الفساد ُيعد في حد ذاتو  (2)لعرقمػػػػػة سير العدالػػػػػػػة، كلترىيب الشيكد كالضحايا. اإلجرامية المنظمة
جريمة فإف انتشاره في أجيزة الدكلة يساعد بشكؿ كبير في ارتكاب المزيد مف جرائـ الفساد كغيرىا مف الجرائـ 

ـ كجكد مساءلة كاإلفبلت مف العقاب، حتى األخرل، بسبب عدـ فاعمية األجيزة المكمفة بإنفاذ القكانيف كعد
 أضحت جرائـ الفساد ظاىرة إجرامية تيدد أسس المجتمعات اإلنسانية. 

كقد عبرت اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد في الفقرة الثانية مف ديباجتيا عف قمؽ الدكؿ األطراؼ 
 مف الصبلت القائمة بيف الفساد كسائر أشكاؿ الجريمة. 

ظاىرة تستمد خطكرتيا مف أنيا جريمػػػػػػة تفتقر في الغالب إلى كجػكد المجني عميو، فيى تقع في كىذه ال
ػػػة، باعتبار أف الضرر ال ػػػػػأغمبيا عمى شخص طبيعى، مما يؤدم إلى ضعؼ الحافز الفردم عمى المبلحقػػػ

ف معظـ جرائـ الفساد يصعب كشفيا األفراد، كيقع عبء ذلؾ عمى الجيات الرقابيػػػػػػة، كما أ مباشرةيمحػػؽ 
 (3)بسبب السمطات كاالمتيازات الممنكحة لممكظؼ العاـ.

 الفرع الثاني
 جرائم الفساد اإلداري والمالي وآليات كشفها ومالحقة مرتكبيها 

 تمهيد وتقسيم:
ريعات السمككيات التي تندرج تحت جرائـ الفساد تـ النص عمى تجريميا كالعقكبات المقررة ليا في التش

الجنائية الكطنية منذ فترة زمنية طكيمة، كبالتالي مسألة التجريـ كالعقاب بيذا الشأف لـ تكف حديثة، ما عدا 
بعض السمككيات التي اتضح ضررىا كخطرىا في السنكات القميمة الماضية مثؿ جريمة غسؿ األمكاؿ، 

 ػػػكاؿ القطاع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاالعتداء عمى أمػػػ
الخاص، كأيضان تـ تحديد الجيات المختصة في الدكلػػػػػػػة بكشؼ ىذه الجرائـ كمبلحقػػػػػػػػػػة مرتكبييا كمساءلتيـ 
كمعاقبتيـ، كفي نطاؽ ىذا الفرع سيتـ تحديد السمككيات التي يطمؽ عػػػػػػمييا كصؼ جرائـ الفساد في الفقرة 

سيتـ تكضيح الجيات المختصة بمبلحقة مرتكبي ىذه الجرائـ، كذلؾ عمى النحك  في الفقرةالثانية األكلى، أما
 اآلتي: 

                                                 

، 518د. عاي بن فايا ااحى، مكافحة الفساد من مطظور إعالمي، أحباث ادلؤمتر اللريب الدويل دلكافحة الفساد، ادلرجع السابق، ص 1-
519 . 

لتطفيذ ا فاقية اطمم ـ ــــــ مكتا اطمم ادلتحدة ادللين بادلخدرات وااردية، الدليل التشريلي 6د. ساييان عةد ادلطلم، ادلرجع السابق، ص 2-
 . 69ادلتحدة دلكافحة ااردية ادلطظية عرب الوططية، ص

 د. ساييان عةد ادلطلم، ادلرجع السابق، الصفحة نفسها.  3-
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 في اآلتي:  (1)كتتمثؿ جرائـ الفساد أواًل: جرائم الفساد اإلداري والمالي:
 . جريمة رشوة الموظف العام: 1

( منيا 15ـ عمى ىذه الجريمة في المادة)2003نصت اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 
تحت مسمى)) رشك المكظفيف العمكمييف الكطنييف(( سكاء كاف الفعؿ المرتكب ىك كعد مكظؼ عمكمي بمزية 
غير مستحقة أـ عرضيا عميو أك كمنحيا إياه، أك تمثؿ في التماس المكظؼ العاـ أك قبكلو بمزية غير 

ا المسمى، التي بينتيا بالتفصيؿ في مستحقة، كألزمت الدكؿ األطراؼ عمى تجريـ األفعاؿ التي تندرج تحت ىذ
نفس المػػػػػػػػػػػادة، دكف بياف العقكبات المقررة ليا، كتركت مسألة تحديدىا لمدكؿ األطراؼ بما يتناسب مع جسامة 

 الفعؿ. 
ـ 1979( لسنة 2كجـر المشرع الميبي ىذا الفعؿ المرتكب مف المكظؼ العاـ كفقان ألحكاـ القانكف رقـ)

، إال أنو يبلحظ ىنا أف المشرع الميبي قد نص في نفس المادة عمى (2)(2القتصادية في المادة )بشأف الجرائـ ا
معاقبة الراشي كمف تكسط عمدان بيف الراشي كالمرتشي بنفس العقكبة المقررة لممكظؼ العاـ المرتشى كىي 

المتحدة لمكافحة الفساد في  السجف، كلـ يتركيا لمقكاعد العامة في االشتراؾ كما ىك الحاؿ في اتفاقية األمـ
 (. 27المادة) 

أما عرض الرشكة عمى المكظؼ العاـ دكف أف يقبميا األخير فقد جـر المشرع الميبي ىذا الفعؿ كقرر 
( مف نفس القانكف المشار إليو، كما شدد المشرع 22لو عقكبة السجف كما ىك منصكص عميو في المادة) 

اف الغرض منيا ارتكاب فعؿ يعاقب عميو القانكف، ككانت عقكبة ىذا الميبي مف عقكبة جريمة الرشكة إذا ك
( 23الفعؿ األخير أشد مف العقكبة المقررة لجريمة الرشكة مع الغرامة المقرر لمرشكة، كما ىك مبيف في المادة)

، 21كاد)( مف نفس القانكف أف الجاني الذم ُيحكـ عميو طبقان ألحكاـ الم35مف نفس القانكف، كقد بينت المادة)
( يعاقب بغرامة تعادؿ ضعؼ ما طمب أك قبؿ أك كعد بو أك عرض عميو أك حصؿ عميو، مع مصادرة أك 22

رد المبالغ التي حصؿ عمييا بسبب ارتكابو إلحدل الجريمتيف الكاردتيف في المادتيف المذككرتيف، مع عدـ 
  اإلخبلؿ بمساءلة المكظؼ العاـ تأديبيان كفقان ألحكاـ قانكف العمؿ.

( مف نفس القانكف فعؿ الشخص الذم يأخذ أك يقبؿ الرشكة 26كقد جـر المشرع الميبي في المادة)
بقصد إيصاليا لغيره مع عممو بسبب ذلؾ، كقرر لو عقكبة الحبس مدة ال تقؿ عف سنة كبغرامة التزيد عمى 

المرتكبة  قد جـر فعؿ الرشكةثبلثة آالؼ دينار، كذلؾ إذا لـ يكف قد تكسط في الرشكة، أما المشرع الجزائرم ف
ـ بشأف الكقاية مف الفساد 2006لسنة 06-01 ( مف القانكف رقـ 25يف العمكمييف في المادة)مف المكظف

كمكافحتو كبنفس الصياغة المكجكدة في النص الخاص بذلؾ في اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد، كقرر 
دينار 1000.000دينار جزائرم إلى   200.000عقكبة الحبس مف سنتيف إلى عشر سنكات كبغرامة مف 

 جزائرم. 
 وموظفي المؤسسات الدولية العمومية:  ن العموميين األجانب.جريمة رشوة الموظفي2

                                                 

م، وزذلك االلتاام 2003مت اطخذ يف  ر يا جرائم الفساد عاى الطحو ادلةني يف ا فاقية اطمم ادلتحدة دلكافحــــــة الفســــــــاد لسطة 1-
 باطفلال اجملرمة وفـاً ذلذه اال فاقية. 

  274م، ص2001م رليوعة التشريلات ااطائية، اااء اطول، اللـوبــات، إدارة الـانون، 1979لسطة 23ااريدة الرمسية، اللدد  2-
 وما بلدها.
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ـ، 2003( مف اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد لسنة16تـ النص عمى ىذه الجريمة في المادة )
سكاء بكعد مكظؼ عمكمي أجنبي أـ مكظؼ مؤسسة دكلية عمكمية بمزية غير مستحقة أك عرضيا عميو أك 

 . منحو إياه، أك قيامو ىك بالتماسيا أك قبكليا
أما في قانكف العقكبات الميبي كالقكانيف الخاصة المكممة لو فمـ يتـ تجريـ ىذا الفعؿ المرتكب مف ِقبؿ 

ـ 1979( لسنة2( مف القانكف رقـ )2المادة)دكلية عمكمية؛ ألن مكظؼ عاـ أجنبى أك المكظؼ العاـ بمؤسسة
كد بالمكظؼ العاـ في تطبيؽ أحكاـ ىذا درج المكظؼ العاـ األجنبي ضمف المقصبشأف الجرائـ االقتصادية لـ ت

 القانكف. 
ـ بشأف إنشاء الييأة الكطنية لمكافحة الفساد فقد تـ النص 2014( لسنة 11كبالرجكع إلى القانكف رقـ)

ػػػػػػ خ( عمى اعتبار أم فعؿ آخر نصت عميو اتفاقية األمـ المتحدة بشأف مكافحة الفساد كلـ  7/3في مادتو )
القكانيف الميبية مف جرائـ الفساد، كىك نفس مسمؾ المشرع األردني كما ىك كاضح في يتـ النص عميو في 

ـ بشأف النزاىة كمكافحة الفساد، مع اإلشارة إلى أف المادة 2016( لسنة 13( مف القانكف رقـ)9/ أ ػػػػ 16المادة)
اذ ما يمـز مف تدابير تشريعية (مف اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد قد أكجبت عمى الدكؿ األطراؼ اتخ16)

( 301/المادة ) ىذه االتفاقية لـ تنص عمى عقكبات لمجرائـ الكاردة بيا، كقد ألزمت لتجريـ ىذا الفعؿ، كما أف
مف االتفاقية نفسيا الدكؿ األطراؼ بأف تنص في تشريعاتيا الداخمية عمى عقكبات لمف يرتكب ىذه الجريمة 
كغيرىا مف الجرائـ المنصكص عمييا في ىذه االتفاقية، عمى أف تراعى فييا جسامة كؿ جريمة، كمف ثـ فأف 

التشريع الجنائي الميبي استنادان لقاعدة ))  األمر يحتاج إلى النص عمى تجريـ ىذا الفعؿ كالعقكبة المقررة لو في
 ال جريمة كال عقكبة إال بقانكف ((.    

أما المشرع الجزائرم فقد أخذ بنفس مسمؾ االتفاقية الدكلية لمكافحة الفساد بأف جـر ىذا الفعؿ  
-01انكف رقـ ( مف الق28المرتكب مف المكظؼ العاـ األجنبي كمكظفي المنظمات الدكلية العمكمية في المادة)

ـ بشأف الكقاية مف الفساد كمكافحتو، كقرر لو نفس العقكبة المقررة لجريمة رشكة المكظؼ 2006لسنة 06
 العاـ. 

 .جريمة اختالس الممتمكات العامة أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من ِقبل موظف عمومي: 3
ـ، أما في 2003كافحة الفساد لسنة ( مف اتفاقية األمـ المتحدة لم17نصت عمى ىذه الجريمة المادة) 

التشريع الميبي فإف جريمة اختبلس الماؿ العاـ قد أدخمت العديد مف التعديبلت عمى النصكص ذات العبلقة، فقد 
( مف قانكف العقكبات 230ػػػة مف ِقبؿ المكظؼ العامفي المادة )ػػػػػػػػنص عمى جريمة اختبلس األمكاؿ العامػػػػػػ

  كتتمثؿ عقكبتيا في
ـ بشأف الجرائـ 1979( لسنػػػػػػػػة 2( مف القانكف رقـ)27السجف، كما نص عمى ىذه الجريمػػػػػػػػػػػػة في المادة)

االقتصاديػػػػػػة، كقرر ليا عقكبة السجف مدة ال تقؿ عف خمس سنكات كبغرامة تعادؿ ضعؼ ما اختمس، 
مف ميبلد الرسكؿ الكريـ في  1425( لسنة13)كبمصادرة أك رد المبالغ التي حصؿ عمييا، ثـ صدر القانكف رقـ

( أف يعاقب سارؽ الماؿ العاـ حدان بقطع يده اليمنى، 1،2شأف إقامة حدم السرقة كالحرابة، كقرر في المادتيف)
ديؿ القانكف األخير، كنص في ػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ بشأف تع2016( لسنة 12ـ صدر القانكف رقـ )2016.2.23كبتاريخ 
( كقرر عدـ تطبيؽ قانكف إقامة حد السرقة كتطبيؽ قانكف العقكبات أك أم 3، 1مى تعديؿ المادتيف)( ع1المادة )

قانكف آخر إذا حصمت السرقة مف األماكف العامة أثناء العمؿ فييا كلـ يكف المسركؽ محرزان، عمى أف ُيمـز 
 الجاني برد الماؿ المسركؽ كبغرامة تعادؿ ثبلثة أمثاؿ قيمتو. 
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ـ بشأف الكقاية مف 2006لسنة 06-01( مف القانكف رقـ 29الجزائرم فقد نص في المادة) أما المشرع
الفساد كمكافحتو عمى جريمة اختبلس الممتمكات مف ِقبؿ مكظؼ عمكمى أك استعماليا عمى نحك غير شرعي، 

 كقرر ليا نفس عقكبة جريمة الرشكة المشار إلييا سمفان. 
 .جريمة المتاجرة بالنفوذ:4

ـ، 2003( مف اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد لسنة18ص عمى ىذه الجريمة في المادة)تـ الن
( 2( مف القانكف رقـ رقـ)29كنص المشرع الميبي عمى ىذه الجريمة كعقكبتيا المتمثمة في السجف مف المادة)

ادؿ ضعؼ ما طمب أك قبؿ أك ـ بشأف الجرائـ االقتصادية، كما قرر ليا عقكبػػػػػػػػة الغرامة بما تع1979لسنة 
كعد بو أك حصؿ عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو، كمصادرة أك رد المبالغ التي حصؿ عمييا بسبب ارتكاب ىذه الجريمة، 

 ( مف نفس القانكف. 35المادة)
ـ بشأف الكقاية مف الفساد كمكافحتو فقد نص عمى 2006لسنة 06-01أما في القانكف الجزائرم رقـ 

(، كقرر معاقبة مرتكبييا بالحبس مف سنتيف إلى عشر سنكات كبغرامة مف 32المادة)ىذه الجريمة في 
 دينار جزائرم. 1000.000دينار جزائرم إلى   200.000

 .جريمة إساءة استغالل الوظائف:5
(، أما المشرع 19ـ ىذا الفعؿ في المادة)2003كجرمت اتفاقيػػػػػة األمـ المتحدة لمكافحػػػػػػة الفساد لسنة 

(، 30بشأف الجرائـ االقتصادية في المادة)1979( لسنة 2لميبي فقد نص عمى ىذه الجريمة في القانكف رقـ)ا
مدة ال تقؿ عف عشر سنكات كؿ مكظؼ عاـ  بالسجفحيث نص في الفقرة األكلى منيا عمى أنو: )) يعاقب 

ػػػػػػو أك الكعد بإعطائو ىك أك غيره نقكدان أك يسئ استعماؿ كظيفتو أك ميامو كيرغـ غيره أك يحممػػػػػػػػػو عمى إعطائػػػػػ
( مف 35منفعػػػػػػػػػة أخرل ال حؽ لو فييا((، باإلضافة إلى عقكبة الغرامة كالمصادرة المنصكص عمييا في المادة)

نفس القانكف، كما جـر فعؿ كؿ مف يسئ استعماؿ كظيفتو أك مينتو أك حرفتو أك صناعتو لتحقيؽ منفعة لنفسو 
ـ بشأف محاربة إساءة 1985( لسنة22( مف القانكف رقـ)1/1، كتككف عقكبتو الحبس كذلؾ في المادة)أك لغيره

 استعماؿ الكظيفة أك المينة. 
ـ بشأف الكقاية مف الفساد كمكافحتو فقد نص عمى 2006لسنة 06-01أما في القانكف الجزائرم رقـ

 ( كقرر ليا نفس عقكبة جريمة المتاجرة بالنفكذ المكضحة سمفان. 33ىذه الجريمة في المادة)
 .جريمة اإلثراء غير المشروع: 6

ـ. أما المشرع الميبي فقد 2003(مف االتفاقية الدكلية لمكافحة الفساد لسنة20كنصت عمييا المادة)
( لسنة 10نكف رقـ)ـ بشأف مف أيف لؾ ىذا، كفي القا 1986( لسنة3نص عمى ىذه الجريمة في القانكف رقـ)

ـ بشأف الكقاية مف الفساد 2006لسنة 06-01ـ بشأف التطيير، ككرد ذكر ىذه الجريمة في القانكف رقـ1423
( 37( المتعمقة بعدـ التصريح أك التصريح الكاذب بالممتمكات، كفي المادة)36كمكافحتو في الجزائر في المادة)
 الخاصة باإلثراء غير المشركع. 

 في القطاع الخاص: .جريمة الرشوة7
(مف اتفاقيػػػػػػػػػة األمـ المتحدة لمكافحػػػػػػػػػػػػػػة الفساد، بخبلؼ 21نص عمى ىذه الجريمػػػػػػػػػػػػة في المادة)

ـ بشأف إنشاء 2014( لسنة11المشرع الميبي الذم لـ ينص عمييا، مع اإلشارة بأنو تـ النص في القانكف رقـ)
ػػػػ خ( عمى مجمكعػػػػػػة مف الجرائـ المنصكص عمييا في عدد مف  7/3الفساد في المادة)الييئة الكطنية لمكافحة 

القكانيف كاعتبرىا مف جرائـ الفساد، كأضاؼ ليا أم فعؿ آخر لـ يرد في ىػػػػػػػػذه القكانيف كتـ النص عميو في 
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( مف االتفاقية الدكلية 21عميو المادة ) اتفاقيػػػػػػػػػػػػة األمـ المتحدة لمكافحة الفساد، مع اإلشارة إلى ما نصت
لمكافحة الفساد مف ضركرة قياـ دكلة الطرؼ بإصدار تشريع كطني لتجريـ األفعاؿ التي تدخؿ في نطاؽ ىذه 

( مف االتفاقية نفسيا مف النص أيضان في التشريع الكطني عمى عقكبات 1/30الجريمة، كما قررتو المادة )
 ة. تراعى فييا جسامة ىذه الجريم

( مف قانكف الكقاية مف الفساد 40بخبلؼ المشرع الجزائرم الذم جـر ىذا الفعمصراحة في المادة)
 كمكافحتو. 
 

 في القطاع الخاص:  الممتمكات.جريمة اختالس 8
( مف اتفاقية الدكلية لمكافحة الفساد، أما المشرع 22كقد جـر األفعاؿ التي تندرج تحث ىذه الجريمة في المادة)

فإنو لـ ينص عمى ىذه الجريمة كما ىك الحاؿ في جريمة الرشكة في القطاع الخاص، كلكف األفعاؿ التي الميبي 
( لسنة 13تدخؿ في نطاؽ ىذه الجريمة معاقب عمييا بمكجب القكانيف الخاصة بالسرقة مثؿ القانكف رقـ)

أخذ بمسمؾ االتفاقية الدكلية ـ بشأف إقامة حدل السرقة كالحرابة كتعديبلتو، أما المشرع الجزائرم فقد 1425
 ( مف قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو السابؽ اإلشارة إليو. 41كنص عمى ىذه الجريمة في المادة)

 .جريمة غسل العائدات اإلجرامية: 9
(، كىك ما نص عميو المشرع الميبي 23كنصت عمييا اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد في المادة)

ـ بشأف مكافحة غسؿ األمكاؿ، ككذلؾ الحاؿ لدل المشرع الجزائرم الذم نص 2005( لسنة 2رقـ)في القانكف 
 ( مف قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو. 42عمييا في المادة)

 .جريمة اإلخفاء:10
( مف االتفاقية الدكلية لمكافحة الفساد، كىي جريمة تتمثؿ في اإلخفاء العمدم 24نصت عمييا المادة) 

المتأتية مف أم األفعاؿ المجرمة في ىذه االتفاقية أك مكاصمة االحتفاظ بيا دكف أف يشترؾ مرتكبيا  تمكاتلممم
في تمؾ الجرائـ، أما المشرع الميبي فمـ ينص عمى ىذه الجريمة كلكف يمكف المعاقبة عمييا كفقان ألحكاـ قانكف 

 كاؿ بحسب األحكاؿ. ـ بشأف مكافحة غسؿ األم2005( لسنة 2العقكبات كالقانكف رقـ)
 .جريمة إعاقة سير العدالة: 11

( مف االتفاقية الدكلية لمكافحة الفساد، كتتمثؿ في مجمكعة مف األفعاؿ 25كقد نصت عمييا المادة)
المجرمة التي يمجأ فييا إلى كسائؿ معينة، كاستخداـ القكة البدنية، أك التيديد، أك الترىيب، أك الكعد إلعاقة 

ما يتعمؽ بارتكاب الجرائـ المنصكص عمييا بيذه االتفاقيػػػػػػة، كلـ ينص المشرع الميبي صراحػػػػػػػػػػػػة سير العدالة في
عمى ىذه الجريمػػػػػػػػة أك اعتبارىا مف جرائـ الفساد، كلكف يمكف المعاقب عمى األفعاؿ الداخمة في نطاؽ ىذه 

المكممة لو بحسب األحكاؿ، أما المشرع الجزائرم فقد  الجريمة كفقان ألحكاـ قانكف العقكبات كالقكانيف الخاصة
( مف قانكف الكقاية مف 44انتيج نفس مسمؾ االتفاقية الدكلية كنص عمى ىذه الجريمة صراحة في المادة)

 الفساد كمكافحتو. 
كفي نياية ىذا السرد الخاص بجرائـ الفساد كما تـ النص عمييا في اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة 

ـ، البد مف اإلشارة إلى أف ىناؾ العديد مف الجرائـ التي تـ اعتبارىا مف جرائـ الفساد في 2003اد لسنةالفس
القكانيف الكطنية كلـ يتـ ذكرىا في االتفاقية الدكلية، مثؿ الجرائـ المخمة بالثقة العامة المنصكص عمييا في 

ـ. حسب ما 1979( لسنة 2ائـ االقتصادية رقـ)قانكف العقكبات الميبي، كبعض الجرائـ الكاردة في قانكف الجر 
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ـ الخاص بإنشاء الييئة الكطنية لمكافحة 2014( لسنة1( مف القانكف رقـ)7/3ىك منصكصان عميو في المادة)
ـ بشأف 2006لسنة 06-01الفساد، ككذلؾ بعض الجرائـ المنصكص عمييا في القانكف الجزائرم رقـ 

( 37(، كجريمة تمقي اليدايا ـ)34الكقايػػػػػػػػػػػػػػة مف الفساد كمكافحتػػػػػػػػو، مثؿ: جريمػػػػػػػػػػػػػػػػة تعارض المصالح ـ) 
 كغيرىا مف الجرائـ. 

كبالتالي فإف األمر يحتاج كبخاصة في التشريع الجنائي الميبي إلى إعادة النظر في قانكف العقكبات 
 تعديبلت التي مف شأنيا التأثير عمى فعالية تطبيقو عمى الكقائع المرتكبة.بسبب كثرة ال
 

 ثانيًا: آلية كشف جرائم الفساد ومالحقة مرتكبيها: 
إف الكشؼ عف جرائـ الفساد كالتحرم عف ارتكابيا مف كظيفة جياز الشرطة كاألجيزة األمنية األخرل 

الدعكل الجنائية كرفعيا عف جرائـ الفساد  بحسب االختصاص، كينعقد االختصاص األصيؿ في تحريؾ
 لمنيابػػػػػػػػة العامػػػػػػة، كالمساءلة كالعقاب لمجياز القضائي. 

كنظران ألف جرائـ الفساد اإلدارم كالمالي في الغالب فييا اعتداء عمى الماؿ العاـ الذم يتـ إدارتو 
إدارية كظيفتيا األساسية مراقبة أكجو صرؼ   كصرفو عبر جيات إدارية تابعة لمدكلة، فقد أنشأت الدكؿ أجيزة

الماؿ العاـ، كعدـ مخالفة القكانيف كالمكائح ذات العبلقة، ككذلؾ األداء اإلدارم لمكظيفة كالعمؿ في الجيات 
العامة، مف خبلؿ الرقابة السابقة كالمعاصرة كالبلحقة، كبالتالي أسند لؤلجيزة الرقابية اإلدارية منيا كالمالية 

الكشؼ عف جرائـ الفساد اإلدارم كالمالي كالتحرم عنيا، كقد أخذ المشرع الميبي بيذا المسمؾ حيث تكجد كظيفة 
 عدة جيات كىيئات أسند إلييا ىذه الميمة، كذلؾ عمى النحك اآلتي: 

 .هي ة الرقابة اإلدارية:1
لقانكف تـ السعي ـ، كمف خبلؿ ىذا ا2013( لسنة 20تـ إنشاء ىذه الييأة بمكجب أحكاـ القانكف رقـ)

و المطمكب، كمف ذلؾ ما نصت ػػػػػػػػػنحك منح ىذه الييأة نكعان مف االستقبللية مايسمح ليا القياـ بعمميا عمى الكج
المادة األكلى مف قانكف اإلنشاء كالمشار إليو عمى منح ىذه الييأة الشخصية االعتبارية كالذمة الماليػػػػػػة 

عفاء كقبكؿ  المستقمة، عمى أف تككف تبعيتيا لمسمطػػػػػػة التشريعيػػػػػػة، كأسند ليذه السمطة اختصاص تعييف كا 
( مف نفس القػػػػػػػػانكف، كقد أكضحت 5، 3استقالة كبلن مف رئيس الييأة كككيميا، ككما ىك مبيف في المادتيف )

 ( مف نفس القانكف اختصاصات ىذه الييأة، كمنيا: 25المادة)
ة كالتفتيش الدكرم عمى كافة الجيات الخاضعػػػػػػػػػة لرقابتيا، لمتأكد مف أدائيا لممياـ .إجراء التحريات البلزم1

 بيا، كمف أف العامميف بيا يؤدكف أعماليـ دكف كساطة أك محسكبية، أك استغبلؿ لكظائفيـ.   المناط
 . مكافحة التسيب اإلدارم، كالكشؼ عف أم ممارسة إدارية جائرة ضد أم مف العامميف. 2
. الكشؼ عف الجرائـ كالمخالفات اإلدارية التي تقع مف العامميف بالجيات الخاضعة لرقابة الييأة، كاتخاذ 3

 اإلجراءات البلزمة لضبطيا. 
. بحث كدراسة ما تتمقاه الييأة مف شكاكم كببلغات األفراد كمنظمات المجتمع المدني، أك مف أم جية في 4

عبلـ المختمفة مف شكاكم كتحقيقات كاستطبلعات إعبلمية، كالتصرؼ الدكلة، كما يرد في الصحؼ ككسائؿ اإل
 فييا. 

كلمييأة في سبيؿ مباشرتيا الختصاصاتيا أف تتخذ الكسائؿ البلزمة لمتحرم كالكشؼ عف المخالفات 
كف إنشاء الييأة، كما ليا ( مف قان27كالجرائـ كضبطيا، كليا في سبيؿ ذلؾ إجراء المراقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة، المادة)
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(عمى الييأة اتخاذ اإلجراءات 29( مف نفس القانكف، كأكجبت المادة)28االستعانػػػػػػػػػػػػػػػػػة بالشرطػػػػػػػػػػػػة، المادة)
كالتدابير البلزمة لحماية المبمغيف عف الجرائـ كالشيكد كالخبراء مف أم اعتداء قد يقع عمييـ بسبب ما قامكا بو 

 غ أك شيادة أك خبرة. مف تبمي
( مف نفس القانكف إنو إذا ما أسفرت التحريات أك المراقبة عف أمكر تستكجب 33كبينت المادة) 

ة، أك إلى النيابة أالتحقيؽ فعمى رئيس الييأة أك ككيميا إحالة األكراؽ إلى اإلدارة المختصة بالتحقيؽ باليي
ذا ما أسفر التحقيؽ عف كقكع جريمة جنائية أك كانت الكقائع التي تـ التحقيؽ فييا  العامػػػػػػػػػػة بحسب األحكاؿ، كا 
إداريان ُتشكؿ جرائـ جنائية يتعيف عمى الييأة إحالة األكراؽ إلى النيابة العامة المختصة خبلؿ مدة ال تتجاكز 

 انكنية بشأنيا. شير التخاذ اإلجراءات الق
 . ديوان المحاسبة: 2

ـ، ثـ 2011( لسنة 119تـ إنشاء ديكاف المحاسبة بمكجب أحكاـ قرار المجمس الكطني االنتقالي رقـ)
ـ بشأف إعادة تنظيـ ديكاف المحاسبة، كقد أكضحت المادة األكلى مف القانكف 2013( لسنة19صدر القانكف رقـ)

( مف نفس القانكف أىداؼ ىذا 2قمة تتبع السمطة التشريعية، كبينت المادة)األخير أف ديكاف المحاسبة ىيأة مست
 الديكاف، كمنيا: 

. تحقيؽ رقابة فعالة عمى الماؿ العاـ، كالتحقؽ مف مدل مبلءمة أنظمة الرقابة الداخمية اليدكية كاإللكتركنية، 1
 لمتشريعات النافذة.  كسبلمة التصرفات المالية كالقيكد المحاسبية، كالتقارير المالية طبقان 

 . بياف أكجو النقص أك القصكر في القكانيف كاألنظمة المعمكؿ بيا. 2
 . الكشؼ عف المخالفات المالية في الجيات الخاضعة لرقابة الديكاف. 3
 . تقيـ أداء الجيات الخاضعة لرقابة الديكاف كالتحقؽ مف استخداـ المكارد بطريقة اقتصادية كبكفاية كفاعمية. 4

( مف نفس القانكف ما عمى الديكاف القياـ بو 26، 24، 23، 22، 21، 13، 12د أكضحت المكاد)كق
عند مراجعة إيرادات الدكلة، كالمصركفات، كفحص كتقييـ أداء الجيات الخاضعة لرقابتو لبياف مدل كفايتيا 

ماليػػػػػػػػػػة، كمتابعة مراحؿ تنفيذ كفعاليتيا في ممارسة أنشطتيا، كالتأكد مف تطبيؽ القكانيف كالمكائح كالقرارات ال
المشركعات المتعاقد عمييا، كمراجعة كفحص العقكد التي تككف الحككمػػػػػػػػة كمصالحيا كالييئات كالمؤسسات 

( مف نفس القانكف رئيس الديكاف سمطة إلزاـ أم 19الخاضعػػػػػة لرقابػػػػػػة الديكاف طرفان فييا، كقد منحت المادة)
يات الخاضعة لرقابتو أك أم شخص مكمؼ بخدمة عامة بدفع أم مبمغ يرل أنو صرفو أك أمر مكظؼ في الج

بصرفو مف األمكاؿ العامة دكف كجو حؽ، أك بالمخالفة لمقكاعد المقررة، أك بدفع تعكيض مما يترتب عمى 
مف األضرار التي  المخالفة مف ضياع األمكاؿ العامة، أك خسارة، أك تمؼ لممخزكنات أك الممتمكات أك غير ذلؾ

تمحؽ بالدكلة أك بإحدل الييئات أك المؤسسات كالشركات العامة بسبب إىمالو أك خطئو العمدم، كلو أف يحدد 
 مقدار ذلؾ التعكيض كلمف صدر ضده القرار المذككر أف يطعف أماـ القضاء اإلدارم بالطرؽ المقررة قانكنان. 

ذا ما أسفرت عمميات الفحص كالمراجعة كالتدقيؽ عف ( مف نفس القانكف في حالة إ27كأكجبت المادة)
 أمكر تستكجب التحقيؽ، أف يحيؿ رئيس الديكاف أك ككميو األكراؽ إلى ىيأة الرقابة اإلدارية. 
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 الهي ة الوطنية لمكافحة الفساد:.3
ء ىيأة ـ التي تمـز الدكؿ األطراؼ بإنشا2003( مف اتفاقية األمـ المتحدة لسنة6تنفيذان ألحكاـ المادة)

أك ىيئات حسب االقتضاء تككف ميمتيا منع الفساد، كتنفيذ السياسات المكضكعة لمكافحة الفساد، كزيادة 
المعارؼ المتعمقة بمنع الفساد كتعميميا، عمى أف يتـ منحيا ما يمـز مف االستقبللية، حتى تتمكف مف 

كيجب أف يكفر ليا ما يمـز مف مكارد االضطبلع بكظائفيا بصكرة فعالة، كبمنأل عف أم تأثير ال مسكغ لو، 
مادية كمكظفيف متخصصيف، كبناءن عمى ذلؾ قامت الدكؿ التي كقعت عمى ىذه االتفاقية كصادقت عمييا بإنشاء 

ـ بشأف إنشاء الييأة 2014( لسنة11حيث صدر القانكف رقـ) ليبياىيئات منع الفساد كمكافحتو، كمف ىذه الدكؿ 
 الكطنية لمكافحة الفساد. 
ة األكلى منو عمى إنشاء ىيأة تسمى )) الييأة الكطنية لمكافحة الفساد((، كأف تككف ليا كنصت الماد

الشخصية االعتبارية كالذمة المالية المستقمة، كتككف تبعيتيا لمسمطة التشريعية، كذلؾ بيدؼ ضماف استقبلليتيا، 
بما ال يعبر عف كؿ االختصاصات التي  إال أنو يبلحظ كجكد قصكر في التسمية التي اطمقت عمى ىذه الييأة

كمكافحتو، كمف ثـ كاف يفترض  محاربتوأسندت إلييا، حيث أف اختصاص ىذه الييأة ىك منع الفساد ابتداءن ثـ 
تسميتيا)) الييأة الكطنية لمنع الفساد كمكافحتو ((، كبينت المادة الثانيػػػػػة مف نفس القانكف أف المقر الرئيسي 

 الييأة ىي مدينة سبيا، كىذا األمرذه ػػػػػػػػػػلي
محؿ اعتبار، كسيككف لو تأثير غير مقبكؿ عمى عمؿ ىذه الييأة بسبب ُبعد ىذه المدنية عف المدف الرئيسية 

 التي تتكاجد فييا أجيزة الدكلة كمؤسساتيا، كقد تـ إقرار ىذا النص بعيدان عف اعتبارات المصمحة العامة. 
 انكف اختصاصات ىذه الييأة، كمنيا: ( مف نفس الق3كأكضحت المادة)

 . إعداد المقترحات المقترحات المتعمقة بتعديؿ التشريعات ذات العبلقة بمكافحة الفساد. 1
 كاإلطبلع. مراجعة كتقييـ التقارير الصادرة عف المنظمات المحمية كاإلقميمية كالدكلية المتعمقة بمكافحة الفساد، 2

 كاقتراح اإلجراءات المناسبة حياليا. عمى كضع الحككمة الميبية فييا، 
 . تمقي إقرارات الذمة الماليو، كفحصيا، كحفظيا ككؿ ما يتعمؽ بيا. 3
. التنسيؽ مع مصرؼ ليبيا المركزم كالجيات ذات العبلقة مف أجؿ العمؿ عمى استرداد األمكاؿ الناتجة عف 4

 الفساد في داخؿ ليبيا كخارجيا. 
( مف نفس القانكف الييأة صبلحية التحرم كالكشؼ 7/3منحت المادة) كفيما يخص جرائـ الفساد فقد 

 عف ىذه الجرائـ كقد ذكرتيا عمى سبيؿ المثاؿ، كمنيا: 
 ـ بشأف مكافحة غسؿ األمكاؿ. 2005( لسنة 2.الجرائـ المنصكص عمييا في القانكف رقـ)1
 .الجرائـ الماسة باألمكاؿ العامة كالمخمة بالثقة العامة المنصكص عمييا في قانكف العقكبات. 2
 ـ كتعديبلتو. 1979( لسنة 2. الجرائـ االقتصادية المنصكص عمييا بالقانكف رقـ)3
 . جرائـ إساءة استعماؿ الكظيفة أك المينة كالكساطة كالمحسكبية. 4
 ـ بشأف مف أيف لؾ ىذا. 1986( لسنة3انكف رقـ ).الجرائـ المنصكص عمييا في الق5
 ـ بشأف التطيير. 1994( لسنة10. الجرائـ المنصكص عمييا في القانكف رقـ )6
 . أم فعؿ آخر نصت عميو اتفاقية األمـ المتحدة بشأف مكافحة الفساد. 7
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يشتبو في أنيا ( مف نفس القانكف رئيس الييأة صبلحية األمر بتجميد أم أمكاؿ 4كمنحت المادة)
متحصمة مف جريمة فساد، كفي حالة ثبكت الجريمة طبقان لمتشريعات النافذة يجكز لو أف يأمر بالحجز اإلدارم 

 ـ. 1970( لسنة52كفقان ألحكاـ قانكف الحجز اإلدارم رقـ )
كما لمجمس الييأة أف يطمب مف أم شخص يشتبو في حصكلو عمى أمكاؿ غير مشركعة أف يبيف 

 مف نفس القانكف.  7)شركع ألمكالو، المادة)المصدر الم
( مف نفس القانكف عمى الييأة إذا تكشؼ ليا أثناء قياميا باختصاصاتيا كجكد 21كأكجبت المادة)

ذا ما تبيف ليا أف ىناؾ مخالفات مالية  جريمة مف جرائـ الفساد أك الجرائـ العادية أف يتـ إحالتيا لمنائب العاـ، كا 
 تيا إلى ىيأة الرقابة اإلدارية. أك إدارية فيتـ إحال

( مف نفس القانكف الييأة باتخاذ التدابير البلزمة لحماية الشيكد كالخبراء 22كما ألزمت المادة )
 كالمبمغيف عف الجرائـ مف أم اعتداء قد يقع عمييـ بسبب الشيادة أك الخبرة أك التبميغ. 

 
 المطمب الثاني

 في منع جرائم الفساد اإلداري والمالي ومواجهتهاتقييم دور منظومة العدالة الجنائية 
 تمهيد وتقسيم:

لطالما أف جرائـ الفساد قد تحكلت إلى ظاىرة إجرامية، كما أنيا في تزايد مستمر، فيذا يعني كجكد 
مشكمة في تحقيؽ اليدؼ مف سياسة المنع كسياسة التجريـ كالعقاب، كمنيا عدـ تمكف منظكمة العدالة الجنائية 

ضمنو مف تشريعات جنائية كجيات مختصة مف القياـ بالمياـ المناطة بيا، كمف ثـ البد مف معرفة بما تت
أسباب ىذا العجز في المنع كالمكاجية، كمف خبلؿ ذلؾ يمكف تشخيص المشكمة، كبالتالي البحث عف الحمكؿ 

ـ المبلحقة كالمساءلة المناسبة لمعالجة ىذه األسباب، كفي ىذا المطمب سيتـ بياف أسباب عدـ فاعمية نظا
كالعقاب في منع الفساد كمكافحتو في الفرع األكؿ، كفي الفرع الثاني سيتـ البحث في كيفية تفعيؿ دكر نظاـ 

 المبلحقة كالمساءلة كالعقاب في منع جرائـ الفساد كمكافحتيا، كذلؾ عمى النحك اآلتي:
 الفرع األول
 والعقاب في منع الفساد ومكافحتهأسباب عدم فاعمية نظام المالحقة والمساءلة 

 تمهيد وتقسيم:
اإلدارم كالمػػػػػػػػػػػػػالي كمكػػافحتيا، كتعدد  برغـ سف الكثير مف التشريعػػػػػػػػػات بشأف منع جرائـ الفسػػػػػػػػػاد

ذه الجيات التي أنيط بيا تطبيقيا كتنفيذىا، إال أف ارتكاب ىذه الجرائـ في تزايد بشكؿ مخيؼ حتى أصبحت ى
الجرائـ ظاىرة إجرامية تعاني منيا الكثير مف الدكؿ، كىك ما يعبر عف الفشؿ الذريع في سياسة المنع كالتجريـ 
كالعقاب. "الفساد تعبير عف ضعؼ في المؤسسات، كافتقار المعايير األخبلقية، ككجكد الحكافز الممتكية، 

 (1)كالضعؼ في التنفيذ".
كفي ىذا الفرع سيتـ البحث عف أسباب عدـ فعالية سياسة المنع كالتجريـ كالعقاب في القكانيف العقابية 

ة في ىذا ػػػسيتـ البحث عف أسباب عدـ فاعمية الجيات المختص الفقرة الثانيةكاإلجرائية في الفقرة األكلى، أما في 
 الشأف، كذلؾ عمى النحك اآلتي: 

                                                 

 . 3جايان ديل، ادلرجع السابق، ص 1-
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 ة في القوانين العقابية واإلجرائية: أواًل: أسباب عدم الفعالي
 . أسباب عدم الفعالية في القوانين العقابية:1

أ. االعتماد عمى اإلحالة في تحديد جرائـ الفساد عمى القكاعد العامة في القانكف الجنائى، كغالبية التشريعات 
قصكران تشريعيان؛ ألف ىذه  الجنائية العربية اعتمدت عمى القكاعد العامة لحكـ قضايا الفساد، كىك ما يمثؿ

مف  القكاعػػػػػػػػػػد ال تأخذ بنظر االعتبار الخصكصيػػػػػػػػة التي تتسـ بيا ىػػػػػػػػػػػػذه الجػػػػػرائـ، كاليمكف أف تستغرؽ الكثير
صكر الفساد، إلى جانب أف مبدأ الشرعية يكجب تحديد أركاف كشركط كعناصر تجريـ كؿ صكرة مف صكر 

 . (1)جرائـ الفساد
كتـ االعتماد في قكانيف منع الفساد كمكافحتو في تحديد جرائـ الفساد عمى اإلحالة إلى الجرائـ 
المنصكص عمييا في قانكف العقكبات، كتمؾ الكارد ذكرىا في اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد، إلى جانب 

ة عدـ كجكد عقكبة أشد، كىك المسمؾ كضع نص عاـ يتضمف تحديد العقكبة المقررة لكؿ تمؾ الجرائـ في حال
ـ بشأف إنشاء الييأة الكطنية لمكافحة الفساد، ككذلؾ 2014( لسنة11الذم أتبعو المشرع الميبي في القانكف رقـ)

 المشرع األردني، بخبلؼ مسمؾ المشرع الجزائرم. 
ب التعارض مع كىذا كمو قد يشكؿ عرقمة في تطبيؽ النص التجريمي كالعقابي عمى جرائـ الفساد، بسب

مبدأ الشرعية، كعدـ تجريـ بعض األفعاؿ الكارد ذكرىا في االتفاقية الدكلية لمكافحة الفساد، مثؿ: تجريـ الرشكة 
في القطاع الخاص، كالرشكة التي يككف المكظؼ العاـ الدكلي طرفان فييا، كتعدد النصكص العقابية، كتبعثرىا في 

 قكانيف عدة. 
 ـ المرتكب كالعقكبة المقررة:ب. عدـ التناسب بيف الجر 

مف مبلمح السياسة العقابية الرشيدة أال يتـ النص في التشريع عمى عقكبة كاحدة لصكر عديدة مف 
نفس الجريمة، متى كانت ىذه الصكر تتفاكت فيما بينيا مف حيث الجسامة، أك مدل األضرار الناشئة عنيا، أك 

ىناؾ ضعؼ في سياسػػػػػػػة التفريد الجزائي في بعض جرائـ الفساد الخطكرة اإلجرامية لمجاني، إال أنو اتضح أف 
مثؿ جريمػػػػػػػة الرشكة، فالعقكبػػػػػػة كاحدة أيان كاف مبمغ الرشكة، دكف تفريؽ في العقكبة بيف صغار المكظفيف الذيف 

 (2)يرتشكف بمبالغ صغيرة ككبار المكظفيف الذيف يرتشكف بالمبلييف.
سمطة تقديرية في الحكـ تشديد العقكبة أك تخفيضيا بحسب قيمة الرشكة، فيك  أما القكؿ بأف لمقاضي

قكؿ ال يمكف قبكلو؛ ألف السمطة التقديرية الممنكحة لمقاضي أعطيت لو لمراعاة الظركؼ العامة التي تكتنؼ 
 (3)الجريمة، إلى جانب ذلؾ أف القكاعد العامة لـ تراع جسامة جرائـ الفساد.

( مف قانكف 21المشرع الميبي حيث قرر لجريمػػػػػة الرشكة عقكبة السجف في المادة)كىذا ما جرل عميو 
( مف نفس القانكف قرر إلى جانب ىذه العقكبة عقكبة الغرامة بحيث تعادؿ 35العقكبات، كلكنو في المادة)

عمييا، ضعؼ ما طمب أك قبؿ أك كعد بو أك عرض عميو أك حصؿ عميو مع مصادرة أك رد المبالغ التي حصؿ 
كلعؿ في ذلؾ تطبيقان نكعان ما لمبدأ التفريد العقابي، كلكف مدل مراعاة جسامة الجرائـ محؿ نظر في جريمة 

                                                 

ــة الفساد، دراسات، عاوم الشريلة والـانون،د. إياد هارون زليد،  -1 ــة يف مكافحـــــ ــة اللربيـــــــــــ ــة التشريلات ااطائيــــــــــ ، ماحق، عيادة 43اجملاد فاعايـــــــــ
 .1739، ص2016الةحث اللايي، اااملة اطردنية،

 . 30د. ساييان عةد ادلطلم، ادلرجع السابق، ص 2-
 يد، ادلرجع السابق، الصفحة نفسها. د. إياد هارون زل 3-
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ـ في شأف إقامة حدم السرقة كالحرابة، كالقانكف 1425( لسنة13العامة في ظؿ القانكف رقـ) الممتمكاتاختبلس 
ـ بشأف تعديؿ بعض أحكاـ القانكف األخير في مدل تطبيؽ عقكبة قطع اليد حدان، فيما إذا 2016( لسنة 12رقـ)

 كاف مكظفان عامان، كبخاصة إف الماؿ محؿ ىذه الجريمة قد يككف مبمغان كبيران. 
 ج. تعدد العقكبات المقررة لمجريمة الكاحدة: 

ػػػػاضي سمطة تقديرية في تحديدىا، كفقان طالما أف المشرع قد قرر عقكبػػػػػػػػػػة محددة، أك أعطى القػ
العتبارات معينة، فميس ىناؾ داعي إلقرار عقكبات أخرل لنفس الجريمة؛ ألف مف شأف ذلؾ قد يؤدم إلى 
لى عدـ مراعاة مبدأ التفريد  تضارب في التفسير كالتطبيؽ، كبالتالي االختبلؼ ما بيف األحكاـ القضائية، كا 

 ة الجريمة المرتكبة. العقابي بما يتناسب مع جسام
ـ بشأف إنشاء الييأة الكطنية لمكافحة الفساد، حيث 2014( لسنة 11كمف ذلؾ ما جاء في القانكف رقـ)

( منو عمى أنو: )) مع عدـ اإلخبلؿ بأم عقكبة أشد يعاقب بالسجف مدة التقؿ عف خمسة 25نصت المادة)
متا العقكبتيف معان كؿ مف ارتكب أم جريمة مف جرائـ سنكات أك غرامة مالية ال تزيد عف عشرة آالؼ دينار أك بك

( مف ىذا القانكف((، ككاف يفترض بالمشرع إعادة تحديد ما 3( مف المادة )7الفساد المنصكص عمييا في الفقرة)
-01يشكؿ جرائـ فساد كيقرر لكؿ جريمة العقكبة التي تتناسب معيا، كما فعؿ المشرع الجزائرم في القانكف رقـ 

 ـ بشأف الكقاية مف الفساد كمكافحتو. 2006 لسنة 06
 د. عدـ تجريـ فعؿ تضارب المصالح: 

"التشريعات العربية تخمك في معظميما مف قكاعد لتفادم تضارب المصالح بيف مقتضيات الكظيفة 
 العامة كاعتبارات العمؿ في القطاع الخاص، فبل يكجد حظر فعاؿ كدقيؽ لمف تبكأ منصبان عمكميان كبيران أف
يشتغؿ عقب تركو المنصب أك الكظيفة في خدمة قطاع خاص لو صمة مباشرة بالمنصب أك الكظيفة 

 (1)السابقة".
كلكف تضارب المصالح غير قاصر عمى ذلؾ، بؿ يحدث أيضان أثناء مزاكلة المكظؼ العاـ لكظيفتو، 

ت العامة أـ القطاع ظائؼ أخرل كبأجكر إضافية سكاء في الشركاك فيناؾ دكؿ تسمح لمكظفييا بالعمؿ في 
 (2)عمى عمميـ األصمي. يؤثرالخاص، كىك ما قد 

( مف االتفاقية الدكلية لمكافحة الفساد عمى منع تضارب المصالح 12كقد نصت الفقرة)ج( مف المادة)
حسب االقتضاء كلفترة زمنية معقكلة، كيشمؿ ىذا المنع جميع المكظفيف في الكظائؼ الصغيرة أـ المناصب 
العميا، ككذلؾ األمر بالنسبة لمعامميف في القطاع الخاص، كلكف ىذا الحظر مكجكد فقط بعد االستقالة أك 

د، كيبلحظ أف ىػػػػػػػذا المنع لـ يرَؽ إلى حد التجريـ، كلكف يمكف أف يككف في إطار المساءلة المدنية التقاع
 كاإلدارية. 

 . أسباب عدم الفعالية في القوانين اإلجرائية: 2
طالتيا:   أ. البطء في اتخاذ اإلجراءات الجنائية كا 

اتخاذ اإلجراءات الجنائية ضد مرتكبي الجرائـ ُتشكؿ في حد ذاتيا عنصران ميمان في تحقيؽ المقصكد 
بالمنع كالردع مف ارتكاب المزيد مف الجرائـ، فعندما يعمـ مف يريد أف يرتكب جريمة مف الجرائـ أف الجيات 

                                                 

 . 18د. ساييان عةد ادلطلم، ادلرجع السابق، ص 1-
 . 71بوريس ماطيكوف، ادلرجع السابق، ص -2
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ؽ كمساءلة انتياءن بتنفيذ العقكبة المختصة ستبادر فكران باتخاذ ما يمـز مف إجراءات، مف كشؼ كتحرم كتحقي
المحككمة بيا، ككػػػػػػؿ ذلؾ خػػبلؿ مدة زمنية محددة، سيككف لو األثر الحقيقي في ردعو كغيره، أما التراخي في 
اتخاذ اإلجراءات، كطكؿ مدة التحقيؽ كالمحاكمة، كعدـ تكقيع العقكبة في الكقت المناسب، سيككف دافعان 

ئـ، فمف يتـ تحقيؽ األىداؼ المرجكة مف القكانيف العقابية في تحقيؽ العدالة الجنائية الرتكاب المزيد مف الجرا
 كالردع العاـ كالخاص. 

"ال شؾ أف فاعمية اإلطار التشريعي لتجريـ أفعاؿ الفساد تتكقؼ إلى حد بعيد عمى كجكد إطار إجرائي 
عة في أغمب أنظمة المبلحقة الجنائية العربية ك"اإلجراءات  المتب (1)صاـر كدقيؽ لمبلحقة مرتكبي ىذه الجرائـ".

ة، تتيح لكثير مف الفاسديف اليرب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيركقراطيالىي ذاتيا المطبقة عمى جرائـ الفساد، بما تحممو مف اإلطالة ك 
سرية ة الػػػػػػػػمف المساءلة الجنائية، ككذلؾ تيريب األمكاؿ المتحصمة مف الفساد، كىك ما يصطدـ مع طبيع

 ة كاالنتشار التي ػػػػػػػػػػػػػػػػػكالسرع
كما أف " إطالة عمر القضية في التحقيؽ كمرحمة المحاكمة مؤشر مف مؤشرات  (2)تتصؼ بيا جرائـ الفساد".

 (3)الفساد أك اإلىماؿ، كما أف العدؿ المؤخر ىك عدؿ مرفكض".
 ب. عدـ استيفاء اإلجراءات الجنائية في مرحمة التحقيؽ: 

نو يتـ إحالة القضايا إلى المحاكـ المختصة دكف أف تككف ىذه القضايا قد تـ فييا استيفاء حيث أ
المحاكـ إلى استيفاء اإلجراءات الناقصة، كىك ما  تضطرلسبب أك آلخر، ما  االبتدائيجميع إجراءات التحقيؽ 

  يزيد مف عبء العمؿ عمييا، كمف ثـ تراكميا كعدـ الفصؿ فييا في الكقت المناسب.
 ج. اإلفراج بكفالة إلى حيف المحاكمة: 

نتيجة ما يتحصؿ عميو مرتكبي جرائـ الفساد مف أمكاؿ طائمة فإنيا تمكنيـ مف إيداع كفالة كتجنب 
كقد ألزمت اتفاقية  (4)االحتجاز قبؿ محاكمتيـ أك قبؿ استئنافيـ، مما يقمؿ مف األثر الرادع الشتراط الكفالة.

( أف تتخذ كؿ دكلة طرؼ تدابير مناسبة كفقان لقانكنيا الداخمي 4/30ساد في المادة ) األمـ المتحدة لمكافحة الف
لضماف أف تراعي الشركط المفركضة بخصكص قرارات اإلفراج إلى حيف المحاكمة أك االستئناؼ ضركرة 

 حضكر المدعي عميو في اإلجراءات الجنائية البلحقة. 
 د. عدـ تنظيـ التعاكف الدكلي في المجاؿ الجنائي: 

عدـ تنظيـ التعاكف الدكلي في المجاؿ الجنائي في معظـ التشريعات العربية، كتركو في الغالب 
. كىك مف شأنو إضعاؼ سياسة منع جرائـ الفساد كمكاجيتيا، بسبب إفبلت المجرميف مف (5)لبلتفاقيات الدكلية

                                                 

 .30د. ساييان عةد ادلطلم، ادلرجع السابق، ص 1-
 . 1749د. إياد هارون زليد، ادلرجع السابق، ص -2
د. عةد احلفيظ مسكني، دروس يف مـياس الفساد يف أخالقيات الليل، زلاضرات مقةوعة لقاةة السطة الثانية، عاوم جتارية، زاية  -3

 . 52م، اااائر ص2017/2016اللاوم االقتصادية، جاملة زليد الصديق بن حيي، 
ة ـــــــــــة الفساد، القةلــــــــــــــــة اطمم ادلتحدة دلكافحــــــــــــــفيذ ا فاقيمكتا اطمم ادلتحدة ادللين بادلخدرات واارائم، الدليل التشريلي لتط 4-

 . 112م، ص2013الثانية، نيويورك، 
 د. ساييان عةد ادلطلم، ادلرجع السابق، الصفحة نفسها.  5-
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لة، كرفض الدكلة المكجكد بيا تسميمو أك محاكمتو، أك عدـ الحصكؿ عمى المساعدة العقاب ليركبيـ خارج الدك 
 القانكنية مف الدكؿ األخرل في التحقيقات كالمبلحقات كغيرىا مف اإلجراءات القضائية.

 ثانيًا: أسباب عدم فاعمية الجهات المختصة بمنع جرائم الفساد ومكافحته: 
 . في نظام العدالة الجنائية: 1

كاف القضاة ال يتمتعكف بالنزاىة، كغير محترفيف أك مستقميف في عمميـ فإف جيكد مكافحة الفساد  إذا
نما ىي مجرد افتراض في األشخاص الذيف  (1)ستككف كبيرة. كمسألة الحيدية كالنزاىة كاالستقبللية غير حتمية، كا 

عمى التحمي بيذه الصفات، كفي  يعممكف في نظاـ العدالة الجنائية، كتتكقؼ عمى الشخص نفسو كمدل قدرتو
المقابؿ فإف تحكؿ جرائـ الفساد إلى ظاىرة إجرامية كانتشارىا بشكؿ مخيؼ يعكس فشؿ نظاـ العدالة الجنائية في 
منعيا كمكاجيتيا، مع التذكير بأف الجياز القضائي كالنيابة العامػػػة ليس مف اختصاصيـ الكشؼ عف الجرائـ 

نما ينعقد االختصاص لجياز الشرطية كاألجيزة األمنية، إلى جانب األجيزة الرقابية  كالتحرم عف مرتكبييا، كا 
 كىيئات منع الفساد كمكافحتو. 

كمف المشاكؿ التي يعانييا الجياز القضائي كالتي تؤثر عمى عممو منح السمطة التنفيذية صبلحيات 
كمف ذلؾ تبعية النيابة العامة كالتفتيش  تجاه القضاء بما يتعارض مع استقبلليتو كالتي تكرسيا أغمب الدساتير،

 (2)القضائي في بعض الدكؿ لكزارة العدؿ.
كىناؾ أيضان عدـ التدقيؽ في تعييف أعضػػػػػػاء الجياز القضائي كالنيابػػػػػة العامػة كسمككيـ، قد يؤدم إلى 

مشكمة حقيقية في ىذا  التحاؽ أشخاص يؤثركف بشكؿ سمبي عمى ىذا الجياز، مما يفقد ثقة الناس فييـ، كىناؾ
 الشأف في العديد مف الدكؿ، حيث تدخؿ الكساطة كالمحاباة بيذا الشأف، كما ينعكس عمى عمميـ في المستقبؿ. 

فمف مؤشرات ضعؼ القدرات المؤسسية لمنظكمة العدالة " تتمثؿ في محدكدية المؤىبلت المينية 
كفاية المعايير المتعمقة بالكلكج إلى القضاء كنقص الكفاءات التخصصية، كيعزل ذلؾ بصفة خاصة إلى عدـ 

كمختمؼ الميف القضائية، كعدـ تكفر استراتيجية كاضحة كمتكاممة لمتككيف كالتأىيؿ لكؿ مككنات منظكمة 
 ( 3)العدالة".

كقد كصؿ األمر في بعض الدكؿ إلى اعتقاد األفراد بأف النظاـ القضائي ىك أكثر اإلدارات 
سادان، كأقؿ كفاءة كأف أحكامو منحازة، إلى جانب أنو بطيء، كليس عمى استعداد لمكاجية الحككميػػػػػػػػػػػػػة ف

ف ػػػػػػػػػػػػػػػػػمشك  مة الفساد، كا 
ة التنفيذية، ككؿ ذلؾ أدل إلى إضعاؼ سيادة القانكف، كاألداء ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىناؾ تدخؿ سافر مف جانب السمط

 (4)الممكية.االقتصادم، كحماية حقكؽ 
                                                 

1.BEST PRACTICES  IN  COMBATING CORRUPTION  osce office  of  the  co 
–ordinator  for Economic  and Environmental Activities Karntner Ring  5-7 A-

lolo vianna, Avstria. P191. 
،  2013اذليأة اللايا لاجوار الوطين حول إصالح مطظومة اللدالة، ميثاق إصالح مطظومة اللدالة، ادلغرب، يوليو  2-

 ttps://www.justice.gov       .                                                       34ص
 . 46ادلرجع السابق، ص 3-
 . 14، 13بوريس ماطيكوف، ادلرجع السابق، ص 4-
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"تعاني منظكمة العدالة، بكؿ مككناتيا، مف نقص في الشفافية كضعؼ في آليات المراقبة كالمساءلة، 
كتراجع في أخبلقيات الممارسة المينية كأعرافيا، األمر الذم يفسح المجاؿ لممارسات منحرفة يساىـ بعض 

ثر عمى يف منظكمة العدالة كتخميقيا، كيؤ صالمكاطنيف، بكعي أك بدكف كعي، في شيكعيا، مما ال يساىـ في تح
 (1)دكر القضاء في تخميؽ الحياة العامة".

كمف النتائج المترتبة عمى ذلؾ: التعقيد في اإلجراءات المتخذة، كعدـ ترشيد الحبس االحتياطى، 
ايا ككثرتيا، كما ينتج عف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالبطء في اتخاذ اإلجراءات، كعدـ البت في القضايا، مما أدل إلى تراكـ القض

 ذلؾ مف ضياع الحقكؽ، كتشجيع عمى ارتكاب المزيد مف الجرائـ، مما يفقد الثقة في ىذه المنظكمة. 
كىناؾ مشكمة أخرل كىى السماح ألعضاء الجياز القضائي كالنيابة العامة كغيرىا مف الجيات ذات 

 قبلليتيـ كحيديتيـ كنزاىتيـ. العبلقة بالعمؿ في أجيزة الدكلة األخرل، مما يؤثر في است
كيؤثر ذلؾ أيضان بشكؿ سمبي عمى اليدؼ مف منح الحصانة ألعضاء منظكمة العدالة فقد  "يؤدم 
تطبيؽ الحصانة عمى أعضاء الجياز القضائي، ككذلؾ عمى سائر أعضاء سمطات إنفاذ القانكف، مثؿ أعضاء 

القضاة أعضاء في الجياز القضائي(، إلى إضعاؼ النيابة العامة كقضاة التحقيؽ ) عندما ال يككف ىؤالء 
 (2)مصداقية نظاـ إنفاذ القانكف كالنظاـ القضائي، فيقكض ذلؾ احتراـ المؤسسات القانكنية كسيادة القانكف".

كىنا مشكمة أخرل تتمثؿ في القضايا التي ترفعيا الجيات التابعة لمدكلة أك المرفكعة عمييا، حيث ال 
دخاليا في نطاؽ  يكجد اىتماـ بيا، إلى  البيركقراطيةجانب إىماليا كالتقصير في اتخاذ اإلجراءات البلزمة كا 

المقيتة، كعدـ التنسيؽ مع الجيات ذات العبلقة، أك التكاطؤ كالتبلعب فييا، األمر الذم يؤدم إلى خسارة جؿ  
 تمؾ القضايا، كما يستتبعيا مف خسارة الدكلة ألمكاؿ طائمة. 

كما أنو يجب عدـ إغفاؿ ما لممحاماة الخاصة مف دكر في إفساد منظكمة العدالة، حينما يككف اليدؼ 
منيا في المقاـ األكؿ ىك التربح بغض النظر عف االعتبارات األخرل، كليس المساعدة عمى إقامة العدؿ 

نصاؼ المظمكميف.   كا 
ػػة عمى أعضاء ىذه المنظكمػػػػػة، كضعؼ كمف المشاكؿ التي تعانييا منظكمة العدالػة ضعؼ الرقابػػػ

الشفافية بالخصكص، كعدـ كجكد آلية كاضحة لئلببلغ عف أم سمكؾ غير مشركع يصدر عف العامميف بيذه 
 المنظكمة. 

 جهاز الشرطة: 
ىذا الجياز لو أىمية كبرل في الكشؼ عف جرائـ الفساد كالتحرم عف مرتكبييا، كيتكقؼ عميو عمؿ 

النيابة العامة، كىذا الجياز في الكثير مف الدكاؿ يعاني مف انتشار الفساد فيو بشكؿ كبير، الجياز القضائي ك 
مما أدل إلى ضعؼ دكره في السياسات المكضكعة مف أجؿ منع الفساد كمكافحتو، حيث ال يتسـ بالفعالية، 

 كالنزاىة، كالكفاءة، كعدـ كجكد خطط إلصبلح ىذا الجياز كتنفيذىا عمى الكاقع.
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 األجهزة المختصة بالرقابة: . 2
كىي أجيزة تختص بأعماؿ الرقابة اإلدارية كالمالية، كبعد إقرار اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد 

ـ قامت الدكؿ األطراؼ فييا بإنشاء ىيئات لمنع الفساد كمكافحتو إلى جانب األجيزة الرقابية 2003لسنة
الرقابية إال أف جرائـ الفساد اإلدارم كالمالي الزالت ترتكب عمى نطاؽ المكجكدة أصبلن، برغـ تعدد األجيزة 

مة في عدـ قدرة ىذه ػػػػػػػػػػػػػكاسع، كلـ تتمكف ىػػػػػػذه األجيزة مف منع ارتكابيػػػا أك مكاجيتيا، كبالتالي ىناؾ مشك
ت منظكمة العدالػػػػػػػػة األجيزة عمى المنع كالمكجية، كأسباب ذلؾ ال تختمؼ كثيران عف األسباب التي جعم

 الجنائيػػػػػػػػػػػػػػػة تعجز ىي أيضان عف المنع كالمكاجية، كلكف يمكف سرد بعضيا، كذلؾ عمى النحك اآلتي: 
 ػػػػػ تعدد الجيات المختصة بأعماؿ الرقابة كالتفتيش: 1

لمتابعة كالتفتيش حيث يبلحظ عدـ االلتزاـ بمكقؼ كاضح مف الجيات المناط بيا مياـ أعماؿ الرقابة كا
مف أجؿ المحافظة عمى الماؿ العاـ، ففي أكقات يتـ إنشاء جية كاحدة، كفي أكقات أخرل يتـ إنشاء عدة جيات، 

ليا، كبالتالي يتصكر أف الحؿ في منع الفساد لفشؿ في القياـ بالمياـ المسندة كىذا يرجع في المقاـ األكؿ إلى ا
 صة بالرقابة أك في تعددىا. كمكافحتو يتمثؿ في تكحيد الجيات المخت

كىذا بطبيعة الحاؿ يدؿ عمى عدـ كضكح الرؤية كالحؿ، كعدـ االستفادة مف التجارب السابقة أك مف 
تجارب الدكؿ األخرل، كىذا يؤدم إلى االضطراب في العمؿ، كالتداخؿ في االختصاصات، كعدـ االستفادة مف 

ضعافيا، كزيادة بالمصاريؼ بدكف جد  كل، كعدـ كجكد تنسيؽ فيما بينيا في حالة تعددىا.اإلمكانيات كا 
"تعدد مرجعيات مكافحة الفساد داخؿ النظاـ القانكني الكاحد، مما يتسبب في تشتيت الجيكد، كالتداخؿ 
في االختصاصات، كمنفدان لمتيرب مف المسؤكلية مف فشؿ الجيكد بمكافحة الفساد، عمى أساس أف كؿ طرؼ 

 (1)اآلخر، مف أنو لـ يقـ بالدكر المطمكب منو".يمقي بالبلئمة عمى الطرؼ 
 ػػػػ تبعية أجيزة الرقابة اإلداريػػة كالماليػػة: 2

اختمفت الدكؿ في شأف تحديد تبعيػػػػػة األجيزة الرقابيػػػػػػة، باختبلؼ مفيـك االستقبللية لدييـ، حيث  
ة لمسمطة التشريعية، كرأت أف في ذلؾ قامت بعض الدكؿ بالنص في تشريعاتيا عمى أف تككف تبعية ىذه األجيز 

يضمف ليا االستقبللية في ممارسػػػػػػػػػػػػػػة عمميا بشكػػػػػػػػؿ فعاؿ، بينما ذىبت دكؿ أخرل إلى أف تككف تبعية ىذه 
األجيزة لرئيس الدكلة، كىذه المحاكالت فشمت في ضماف االستقبللية، بدليؿ أف السمطة التشريعية في بعض 

ىي نفسيا مف انتشار الفساد بيف أعضائيا، حتى كصمت أف أصبح الكصكؿ إلى مقعد في ىذه الدكلة تعاني 
 السمطة عبارة عف تجارة مف أجؿ الحصكؿ عمى األمكاؿ كالنفكذ، فما بالؾ باألمر في السمطة التنفيذية. 

 ػػػػػ عدـ كجكد سياسة كاضحة لعمؿ األجيزة الرقابية: 3
كالمالية بممارسػػػػػػة عمميا دكف اتبػػػػػػاع منيج عممي في ذلؾ، ساىـ بشكؿ  إف قياـ أجيزة الرقابة اإلدارية

كبير في القياـ بممارسػػػات غير صحيحة في الجيػػػػػػات التي تقـك عمى مراقبتيا، كفي داخؿ جياز الرقابة 
منيا، ىذا في حالة  كعدـ تقييـ السياسات كالخطط التي يتـ إقرارىا، كمدل تحقيقيا لؤلىداؼ المرجكة (2)أيضان.

 كجكد سياسات كخطط أصبلن. 
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 ػػػػػػ عدـ فعالية عمؿ أجيزة الرقابة اإلدارية كالمالية: 4
الكاقع يكشؼ عدـ قدرة ىذه األجيزة عمى كشؼ جرائـ الفساد كالتحرم عنيا، كىذا راجع إلى عدـ القياـ 

تقانيا، مف القياـ بالتفتيش الدكرم، كالمفا جئ، كالبطء في اتخاذ اإلجراءات، كعدـ البت فيما بالمياـ المناط بيا كا 
 يعرض عمييا في كقت مناسب. 

. عدـ اتخاذ إجراءات تنفيذية لتكفير حماية لمشيكد كالخبراء كالمبمغيف عف الجرائـ ضد أم اعتداء قد يقع 5
 عمييـ بسبب ما قامكا بو. 

 ة، أك عرض النتائج التي تـ التكصؿ إلييا. . عدـ كجكد شفافية فيما يتـ اتخاذه مف إجراءات رقابية كتفتيشي6
 (1). ضعؼ ما يتـ اتخاذه مف إجراءات ضد الذيف يتـ إدانتيـ بالفساد.7
. عدـ كجكد آلية كاضحة تساعد في التبميغ عف الجرائـ المرتكبة، كتعقيد اإلجراءات بشأنيا مما يؤثر سمبان عمى 8

 ىذه المسألة الميمة. 
ع المعمكمات الضركرية لكشؼ جرائـ الفساد كمرتكبييا، مما يتعذر معو قياـ ىذه . عدـ كجكد كحدة خاصة بجم9

 األجيزة بعمميا بكفاءة كجدارة، كبالسرعة المطمكبة. 
 . كجكد مشكمة في اختيار العناصر البشرية في العمؿ بيذه األجيزة.10
ف عدـ منع الفساد داخميا . ضعؼ آلية المراقبة كالمساءلة داخؿ ىذه األجيزة، كما يترتب عمى ذلؾ م11

 كمكاجيتو، كيقمؿ مف فعالية ىذه األجيزة، كثقة الناس فييا. 
 الفرع الثاني

 تفعيل دور نظام المالحقة والمساءلة والعقاب في منع جرائم الفساد ومكافحتها
 تمهيد وتقسيم:

البد مف تفعيؿ دكر أنظمة المبلحقػػػػػػػػػة كالمساءلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كالعقاب في منع جرائـ الفساد اإلدارم كالمالي 
كمكافحتو، كذلؾ عف طريؽ إجراء العديد مف اإلصبلحات في ىذه األنظمة، كصد الثغرات المكجكدة بو، كاتخاذ 

ىذه األنظمة، فبل يعقؿ أف تعتمد عمييا في عممية المنع  مايمـز مف تدابير لمنع الفساد كالقضاء عميو في
كالمكاجية كىي نفسيا تعاني مف الفساد كالمفسديف، فبل بد مف االعتراؼ أكالن بكجكد الفساد فييا، ثـ معرفة 

يجاد الحمكؿ المناسبة.   أسبابو، كا 
قكية تتبنى منع الفساد كتفعيؿ دكر ىذه األنظمة مف قكانيف كمؤسسات كأجيزة يحتاج إلى إرادة سياسة 

كمكاجيتو، كدكر ىذه األنظمة لكحده ال يكفي فبل بد مف تضافر الجيكد في كافة المجاالت سكاء الدينية منيا أـ 
االقتصادية أك االجتماعيػػػػػػة؛ أم أف دكر ىذه األنظمة لف يحقؽ المرجك منو إال إذا كانت ىناؾ استراتيجية 

 التنفيذ في مجاؿ المنع كالمكافحة. كاضحة المعالـ، ممكنة التطبيؽ ك 
كقد أكدت االتفاقية الدكلية لمكافحة الفساد في الفقرة الخامسة مف ديباجتيا عمى ضركرة اتباع نيج 
شامؿ كمتعدد الجكانب لمنع الفساد كمكافحتو بصكرة فعالة، كما بينت في الفقرة الحادية عشر مف ديباجتيا عمى 

مبادئ اإلدارة السميمػػػػػػػػػػػة لمشؤكف كالممتمكات العامػػػػػة، كاإلنصاؼ كالمسؤكلية كالتساكم أماـ القانكف، أىميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 ( منيا. 5كضركرة صكف النزاىة، كتعزيز ثقافة تنبذ الفساد، كىك ما أكدتو ايضان في المادة)
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دارية، كمجتمعي ة )بإشراؾ المجتمع األىمي(، ككقائية، فبلبد مف "اتباع استراتيجية شاممة سياسيػػػػػػػة، كا 
كاقتصادية، ثـ قانكنية عقابية في نيايػػػػػػػػػػة المطاؼ، كما يقتضي ذلؾ مف ناحية أخرل أال تقتصر مكاجية الفساد 
عمى الصعيد الكطني، بؿ ضركرة أف تشمؿ أيضان الصعيد عبر الكطني بما يفرضو مف تعزيز التعاكف 

 (1)الدكلي".
سيتـ تكضيح كيفية تفعيؿ دكر المنظكمة المختصة بمنع جرائـ الفساد كمكافحتيا، مف في ىذا الفرع 

ة بمنع جرائـ ػػػػػػػتفعيؿ عمؿ الجيات المختص الفقرة الثانيةتعديؿ القكانيف ذات العبلقة في الفقرة األكلى، كفي 
 الفساد كمكافحتيا، كذلؾ عمى النحك اآلتي: 

 ة: أواًل: تعديل القوانين ذات العالق
مع التسميـ بأىمية التشريع الجنائي أداة رادعة لمكافحة الفساد فإف األكثر أىمية أف يبقى ىذا التشريع 

فبلبد مف إعادة النظر في القكانيف ذات العبلقػػػػػػػػػػػػػة بما يؤدم إلى سد  (2)مرتبطان برؤية شاممة لظاىرة الفساد.
بعضيا، كال بد أف تخضع ىذه القكانيف لممراجعة الدكريػػػة بما الثغرات المكجكدة بيا، كالتي سبؽ كأف تـ ذكر 

 يجعميا تكاكب تطكر األساليب المستخدمػػػػػػػة في اإلجراـ، كتحديد العقكبات التي تحقؽ األىداؼ منيا.
 كمف ذلؾ يجب إلغاء إجراء اإلحالة الذم تتبعو بعض القكانيف في مسائؿ التجريـ كالعقاب. 

المجرمة في االتفاقية الدكلية لمكافحة الفساد، كتحديد أركانيا كالعقكبة التي  كتجريـ بعض األفعاؿ
 (3)تتناسب معيا بشكؿ كاضح، كما في تجريـ الرشكة في القطاع الخاص تطبيقان لقاعدة الشرعية

كالعمؿ عمى كضع مدد زمنية يمـز فييا االنتياء مف التحقيؽ في جرائـ الفساد كالفصؿ فييا، كىك ما 
فبلت الفاسديف مف العقاب، كيحقؽ بالتالي اليدؼ المبتغى مف المنع  البيركقراطيةعمى يقضي  كيمنع اإلىماؿ كا 

 كالمكاجية. 
كقد تـ األخذ بذلؾ في سنغافكرة حيث تـ " تحديد أجؿ أقصاه ستة أشير لفصؿ المحاكـ في القضايا 

ى يجب أف ينتيي فيو التحقيؽ كاإلحالة المعركضة عمييا كعدـ تجاكز ىذا األجؿ، مع تحديد أجؿ سنة كحد أقص
 (4)إلى المحكمة أك حفظ األكراؽ".

مع التنبيو إلى ضركرة إحالة القضايا مف النيابة العامة إلى المحكمة المختصة في المدة المحددة كأف 
 تككف مستكفاة لجميع إجراءات التحقيؽ االبتدائي. 
المفسديف مف اإلفبلت مف المساءلة كالعقاب فقد قرر  تمكيفكفي إطار محاربة جرائـ الفساد كعدـ 

ـ بشأف إنشاء الييأة الكطنية لمكافحة الفساد 2014( لسنة 11( مف القانكف رقـ)26المشرع الميبي في المادة )
تفاقيػػػػػػػػػة ( مف اال29بعدـ سقكط جرائـ الفساد بالتقادـ، كىػػػػػػػػذا المكقؼ يتكافؽ نكعان ما مع ما قررتػػػػػػػػػو المادة )

الدكلية لمكافحة الفساد، حيث نصت عمى أنو: )) تحدد كؿ دكلة طرؼ في إطار قانكنيا الداخمي، عند 
ة، كتحدد فترة ػػػػػػػػػػػػػبشأف أم فعؿ مجـر كفقان ليذه االتفاقي القضائيةاالقتضاء، فترة تقادـ طكيمة تبدأ فييا اإلجراءات 

 ادـ في تقادـ أطكؿ أك تعمؽ العمؿ بالتق
                                                 

 . 5د. ساييان عةد ادلطلم، ادلرجع السابق، ص 1-
 .8ادلرجع السابق، ص  -2
 . 1744د. إياد هارون زليد، ادلرجع السابق، ص -3

 .52د. عةد احلفيظ مسكني، ادلرجع السابق، ص 4-
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حاؿ إفبلت الجاني المزعـك مف يد العدالة ((، بخبلؼ المشرع الجزائرم الذم اشترط لعدـ التقادـ في ىذه الجرائـ 
( لسنة 06 -01( مف القانكف رقـ )54في حالة ما إذا تـ تحكيؿ عائدات الجريمة إلى خارج الجزائر،)المادة 

 رض مع ما قررتو االتفاقية الدكلية بيذا الشأف. ـ بشأف الكقاية مف الفساد كمكافحتو، كىك يتعا2006
سيما فيما يتعمؽ بشؽ كيفية ضبط كمصادرة ـ اإلجرائي لممبلحقة القضائية الكالبد مف تفعيؿ النظا

عائدات الفساد، كفض تنازع االختصاص الجنائي الكطني بيف الدكؿ في نظر جرائـ الفساد عبر الكطنية، 
 (1)نعيـ مف اإلفبلت مف العقاب.كتفعيؿ نظاـ تسميـ المجرميف لم

( عمى دكؿ األطراؼ كفقان لقانكنيا 53كقد أكجبت اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد في المادة)
الداخمي أف تتخذ ما قد يمـز لمسماح لدكلة طرؼ أخرل برفع دعكل مدنية أماـ محاكميا لتثبيت حؽ في ممتمكات 

لزاـ مرتكب ىذه الجرائـ بدفع الممتمكاتاالتفاقية، أك لتثبيت ممكية تمؾ اكتسبت بارتكاب فعؿ مجـر كفقان ليذه  ، كا 
 تعكيض لدكلة طرؼ أخرل تضررت مف تمؾ الجرائـ. 

كطالما أف القكانيف العقابية كاإلجرائية أحد العناصر الميمة في كؿ استراتيجية شاممة لمنع الفساد 
كمف ىذه القكانيف قانكف تداكؿ المعمكمات،  األمر،بيذا كمكاجيتو فبلبد مف دعميا بقكانيف أخرل ليا عبلقة 
 (2)كقانكف أمف المعمكمات كمكافحة الجرائـ المعمكماتية.

مف االتفاقية الدكلية لمكافحة الفساد بأف عمى كؿ دكلة طرؼ أف تتخذ ما  10)كقد أكضحت المادة)
اذ يمـز لتعزيز الشفافية في إداراتيا العمكميػػػػػػػػػػػة، بما في ذلؾ ما يتعمؽ بكيفيػػػػػػػػػػػػػػة تنظيميا كاشتغاليا، كعمميات اتخ

أك لكائح تمكف عامػػػػػػػػػػػػػػة الناس مف الحصكؿ   القرارات فييا، كيجكز أف تشمؿ ىذه التدابير عمى اعتماد إجراءات
كالصككؾ القانكنية  القراراتعمى معمكمػػػػػػػػػػات عف كيفيػػػػػة تنظيـ إداراتيا العمكميػػػػػػػػػػػة، كاشتغاليا كعمميات اتخاذ 

 التي تيـ عامة الناس. 
لى ضركرة اعتماد كترسيخ كتدعيـ نظـ التكظيؼ المستخدميف تقـك  عمى مبادئ الكفاءة كالشفافية كا 

كالمعايير المكضكعية، مثؿ الجدارة كاإلنصاؼ كاألىميػة، ككضع جداكؿ أجكر منصفػػػػػػػة، كمنع تضارب 
المصالح، ككضع مدكنات أك معايير سمككية مف أجؿ األداء الصحيح كالمشرؼ كالسميـ لمكظائؼ العمكمية) 

نشاء نظـ ل8، 7المادتيف  دارة األمكاؿ العامػػػػػػػػػػػة، تقـك عمى الشفافيػػػػػػػػة ( مف االتفاقية، كا  ممشتريات العامػػػػػػػػػػػػػػة كا 
 ( مف االتفاقية. 9كالتنافس كاتخاذ القرارات كفقان لمعايير مكضكعيػة، المادة)

كسيادة كأخيران البد مف اإلشارة إلى أىمية تبسيط القكانيف في تعزيز األمف القضائي كالمحافظة عميو، 
مع " التركيز عمى كجكد قكانيف صارمة كضماف سيادتيا بتطبيقيا  (3)الدستكر كأساس لصحة القكانيف كالقرارات.

 (4)الفعمي كعدـ التساىؿ في ذلؾ".
 
 
 

                                                 

 وما بلدها.  10د. ساييان عةد ادلطلم، ادلرجع السابق، ص  1-
 . 6اطة الشفافية والطااهة، التـرير السابق، ص 2-
 . 5بوريس مايطكوف، ادلرجع السابق، ص 3-

 .51د. عةد احلفيظ مسكني، ادلرجع السابق، ص -4
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 ثانياً: تفعيل عمل الجهات المختصة في منع جرائم الفساد ومكافحته: 
 . في الجهاز القضائي والنيابة العامة والشرطة: 1

التفاقية الدكلية لمكافحة الفساد كالمؤتمرات الدكلية ذات العبلقة عمى كجكب احتراـ استقبللية حرصت ا
القضاء كالنيابة العامة، كأف تتسـ أجيزة نظاـ العدالة الجنائية باإلنصاؼ كالنزاىة كالكفاءة كالمينية، كالخضكع 

( مف اتفاقية األمـ المتحدة 11عميو المادة)لممراقبة كالمساءلة كمنع الفساد فييا كمكافحتو، كمف ذلؾ ما نصت 
. نظران ألىمية استقبللية القضاء كما لو مف دكر حاسـ في مكافحة 1ـ عمى أنو: ))2003لمكافحة الفساد لسنة 

تدابير الفساد، تتخذ كؿ دكلة طرؼ، كفقان لممبادئ األساسية لنظاميا القانكني كدكف المساس باستقبللية القضاء، 
بيف أعضاء الجياز القضائي، كيجكز أف تشمؿ تمؾ التدابير قكاعد بشأف ىة كدرء فرص الفساد لتدعيـ النزا

 سمكؾ أعضاء الجياز القضائي. 
مف ىذه المادة داخؿ  1. يجكز استحداث كتطبيؽ تدابير ذات مفعكؿ مماثؿ لمتدابير المتخذة عمبلن بالفقرة    2

يشكؿ فييا ذلؾ الجياز جزءان مف الجياز القضائي، كلكف يتمتع  جياز النيابة العامة في الدكؿ األطراؼ التي ال
 باستقبللية مماثمة الستقبلليتو. ((.

عمى أنو: )) ندرؾ ما لفعالية نظـ منع  (1)ـ2015كما نصت الفقرة الثالثة مف إعبلف الدكحة لسنة
مف أىمية  كاإلنسانية كالخضكع لممساءلةباإلنصاؼ الجريمة كالعدالة الجنائية كالمؤسسات المككنة ليا، كاتساميا 

 كعنصر محكرم في غرس سيادة القانكف ...((.
/ د( مف نفس اإلعػػػػػػػػػبلف عمى أنو: )) بذؿ قصػػػػػػػػػػػػػػػارل الجيكد لمنع الفساد 5كما نصت عميو الفقرة)

لى تشجيع النزاىة كالمساءلة في نظمنا  كمكافحتو، كلتنفيذ تدابير تيدؼ إلى تعزيز الشفافية في اإلدارة العمكمية كا 
 المعنية بالعدالة الجنائية ...((. 
/ د( مف نفس اإلعبلف مف أنو: )) تعزيز ثقة الناس في نظـ العدالة الجنائية 10كما نصت عميو الفقرة)

طاعات مف خبلؿ منع الفساد كالتركيج لحماية حقكؽ اإلنساف، ككذلؾ تعزيز الكفاءة المينية كالرقابة في جميع ق
 نظاـ العدالة الجنائية، بما يكفؿ تيسير الكصكؿ إليو كتمبيتو الحتياجات جميع األفراد كحقكقيـ.((.

كبالتالي يجب العمؿ عمى إصبلح نظـ العدالة الجنائية كتفعيميا بما يضمف قياميا المياـ المسندة 
 إلييا، كمف ذلؾ:

لسمطة القضائية، في بعديو المؤسسي كالفردم، كتحصيف يجب " إعماؿ الضمانات المقررة دستكريان الستقبلؿ ا أ.
ىذه السمطة مف أم تدخؿ أك تأثير خارجى، كذلؾ مف خبلؿ مقتضيات القانكنيف التنظيميف المتعمقيف بالمجمس 
األعمى لمسمطة القضائية كالنظاـ األساسي لمقضاء، كباقي النصكص البلزمة لتطبيؽ أحكاـ الدستكر المتعمقة 

 (3)مع ضركرة فصؿ النيابة العامة عف السمطة التنفيذية. (2)ئي".بالشأف القضا
                                                 

إعالن الدوحة بشأن إدماج مطع ااردية واللدالة ااطائية يف جدول أعيال اطمم ادلتحدة اطوسع من أجل التصدي لاتحديات  1-
االجتياعية واالقتصادية و لايا سيادة الـانون عاى الصليدين الوطين والدويل ومشارزة اايهور، الصادر عن مؤمتر اطمم ادلتحدة 

. 222/17م، رقم الوثيـة 2015ـــــ أبريل ــــ 12-19واللدالة ااطائية، ادلطلـد يف الدوحة يف الفرتة من الثالث عشر دلطع ااردية 
A/CONF ،29  م. 2015ـــ  أبريل ـــ 

 . 50اذليأة اللايا لاحوار الوطين حول إصالح مطظومة اللدالة، ادلرجع السابق، ص -2
 ادلرجع السابق، الصفحة نفسها. -3
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فمف الضركرم تطبيؽ مبدأ استقبللية السمطة القضائية كالنيابة العامة فعبلن، كعدـ االكتفاء بالنص 
 كالقكانيف.  الدساتيرعمييا في 

ائي كالنيابة العامة ليـ إف إنشاء محاكـ متخصصة بمكافحة الفساد مف شأنو إيجاد أعضاء في الجياز القض ب.
الخبرة كالمعرفة الكافية في التحقيؽ كالفصؿ في مثؿ ىذه الجرائـ، كما يؤدم ذلؾ إلى سرعة اتخاذ اإلجراءات 

 المناسبة، كسرعة الفصؿ فييا. 
كدعـ أجيزة البحث كالتحقيؽ في ىذا المجاؿ، كنشر األحكاـ القضائية الصادرة في قضايا الفساد، 

 (1)ناس، كتحقيؽ لآلثار الكقائية كالردعية لمعقكبة.كالتعزيز ثقة ال
كمف اإلجراءات الميمة في إصبلح النظاـ القضائي زيادة الشفافية في كؿ ما يتـ اتخاذه مف إجراءات، 

 (2)مف خبلؿ نشر أحكاـ المحاكـ كآراء القضاء، كبياف أسباب األحكاـ.
بد مف مراعاة اعتبارات تتعمؽ بالشخص نفسو، التدقيؽ في إجراءات التعييف في الجياز القضائي، كال ج.

جراءات تتعمؽ بكيفية التعييف.   كا 
أما ما يجب مراعاتو في الشخص نفسو فيجب اختيار القضاة كرجاؿ النيابة العامة ممف يتصفكف 

بالنفس، كاألمراض النفسية، كاالعتزاز  العمؿبكريـ األخبلؽ كحميد الصفات، كااللتزاـ بالقيـ الدينية، كالخمك مف 
 (3)كالتأبي عمى الترغيب أك الترىيب، كال يخضع إال لضميره كالقانكف.

أما اإلجراءات الخاصة بالتعييف في ىذا الجياز فبلبد أف يستند إلى الشفافية، كالنزاىة كالمكضكعية، 
 كالكفاءة كالجدارة .

كيجكز أف تتضمف التدابير التي يمكف لمدكؿ األطراؼ في االتفاقية الدكلية لمكافحة الفساد أف تتخذىا  
( مف االتفاقية قكاعد خاصة بتعييف أعضاء الجياز القضائي كسمككيـ، كىك ما قد 11استنادان ألحكاـ المادة)

 (4)اءات التي تتـ بمكجبيا ىذه التعيينات.يستمـز إعادة النظر في أحكاـ الدستكر، كربما تقييـ القكاعد كاإلجر 
ـ رأل معظـ القضاة كممثمك النيابة 2004كفي دراسة أجريت عمى النظاـ القضائي في صربيا سنة 

العامة كالمحامكف أف أفضؿ كسيمة لمنع الفساد كمكافحتو في النظاـ القضائي ىي تطبيؽ نظـ كمعايير أكثر 
 (5)صرامة عند اختيار القضاة.

/  8مدكنات قكاعد سمكؾ المينة: كقد نصت عمى ذلؾ االتفاقية الدكلية لمكافحة الفساد في مادتيا)كضع  د.
( لتعزيز النزاىة كاألمانة كالمسؤكلية مف خبلؿ تطبيؽ مدكنات أك معايير سمككية مف أجؿ األداء الصحيح 2.1

 كالمشرؼ كالسميـ لمكظائؼ العامة. 
                                                 

 24ر الدول اططراف يف ا فاقية اطمم ادلتحدة دلكافحة الفساد، عن دور ه الرابلة، ادلطلـدة يف مرازش ادلغرب، يف الفرتة من  ـرير مؤمت -1
م ــــــ واذليأة اللايا لاحوار الوطين حول 2011نوفيرب  CAC/COSP/2011/14 11مـ، رقم الوثيـة2011أزتوبر  28ــــــ 

 . 67لسابق، صإصالح مطظومة اللدالة، ادلرجع ا
 . 14بوريس مايطكوف، ادلرجع السابق، ص -2

سري زليود صيام، دور أجهاة الـضاء والتطفيذ يف مكافحة الفساد، أحباث ادلؤمتر اللريب الدويل دلكافحة الفساد، ادلرجع السابق،  3-
 .827ص

 . 34السابق، صالدليل التشريلي لتطفيذ ا فاقية اطمم ادلتحدة دلكافحة الفساد، ادلرجع  -4
 .14بوريس مايطكوف، ادلرجع السابق، ص  -5
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ـ بشأف الكقاية مف الفساد كمكافحتو، مادة 2006 لسنة 06-01كقد تضمف القانكف الجزائرم رقـ 
( كتنص عمى أنو: )) لتحصيف سمؾ القضاء ضد مخاطر الفساد، تكضع قكاعد 12خاصة بذلؾ، كىي المادة)

 ألخبلقيات المينة كفقان لمقكانيف كالتنظيمات كالنصكص األخرل السارية المفعكؿ((. 
( مف 60يـ في مجاؿ منع جرائـ الفساد كمكاجيتيا، كتضمنت المادة)التدريب كالمساعدة التقنية: كىك أمر م ن.

االتفاقية الدكلية لمكافحة الفساد ضركرة قياـ الدكلة الطرؼ باستحداث أك تطكير أك تحسيف برامج التدريب 
كالتحقيؽ فيو، أك ػػػو، مف حيث كشؼ الفساد، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد كمكافحتػػػػػالخاصة بمكظفييا المسؤكليف عف منع الفس

و، كمكافحتػػػػػػػو، كأسػػػػػػػػػػػػػػػػاليب جمػػػػػع األدلػػػػػػػػة كالتحقيؽ، كالتدريب عمى إعداد طمبات بشأف ػػػػػػػػػػػػػػػة عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمعاقب
 المساعدة القانكنية المتبادلة. 

النظاـ القضائي كالمساءلة بما يضمف قياـ ىذا النظاـ المراقبة كالمساءلة: يجب تفعيؿ أعماؿ المراقبة داخؿ  ه.
بالمياـ المكمؼ بيا عمى أحسف كجو. كقد انتيت لجنة منع الجريمة كالعدالة الجنائية إلى كجكب المساءلػػػػػة داخؿ 

ة عمى مؤسسات العدالػػػػػػة الجنايئػػػػػػة، كأف تتبع نيج متعددة الجكانب، كفي المقاـ األكؿ يجب تعزيز المساءل
الصعيد المؤسسي مف أجؿ إرساء السياسات كاإلجراءات لمنع ككبح الفساد، كتيسير الكصكؿ إلى العدالة 

 (1)كاالضطبلع بالمياـ المؤسسية عمى نحك يتسـ بالفعالية كالكفاءة.
"مع تمكيف المتقاضيف، مف خبلؿ آلية مسؤكلة، مف اإلببلغ عف كؿ سمكؾ مشيف يصدر عف أحد 

دخميف في منظكمة العدالة إلى المجمس األعمى لمسمطة القضائية، أك إلى كزارة العدؿ، المذيف العامميف كالمت
الغاية، إحداث كحدات كقكاعد بيانات لرصد كتتبع السمككيات القضائية كالمينية، كنشر  ليذهيتعيف عمييما، 

 (2)تقارير بيذا الشأف".
المحاماة الخاصة: يجب اتخاذ ما يمـز مف تشريعات كتدابير لمنع مف يمارس المحاماة الخاصة مف ارتكاب  و.

ة ػػػػػػػػػػػػػدة في ارتكابيا في النظاـ القضائي، كالعمؿ عمى كضع مدكنات قكاعد سمكؾ خاصػػػجرائـ الفساد أك المساع
ذه المينة مف ممارسة نشاطو عمى كجو صحيح بمف يمارس ىذه المينة، مف أجؿ ضماف قياـ مف يعمؿ في ى

 كمشرؼ كسميـ، كممارسة المراقبة كالمساءلة بشكؿ فعاؿ. 
جياز الشرطة: ىذا جياز ميـ جدان بدكنو يعجز الجياز القضائي كالنيابة العامة مف القياـ بأعماليـ، كعف  ي.

طريقو يتـ تنفيذ القكانيف كالمكائح كاإلجراءات، كيعاني ىذا الجياز في الكثير مف الدكؿ مف انتشار الفساد كسط 
عادة أفراده، مما أدل إلى فقداف ثقة الناس في نظاـ العدالة، ك  بالتالي البد مف العمؿ عمى إصبلح ىذا الجياز كا 

النظر فيو بما يكفؿ حسف أداء األعماؿ المناطة بو. كقد انتيت لجنة منع الجريمة كالعدالة الجنائية إلى أف 
 "إصبلح الشرطة كغيرىا مف مؤسسات إنفاذ القانكف يمكف أف يسيـ في إقامػػػػة نظاـ عدالػػػػػػػػػػػػػة جنائية يتسـ

، بالحرص لممساءلة كالرقابةبالفعاليػػػػػػػػة كالنزاىػػػػػػػػػػػػة كالكفاءة، كيشمؿ ىذا اإلصبلح تطكير آليات داخمية كخارجية 
في أعماؿ  االعترافاتبدالن مف التعكيؿ عمى  المعمكمات االستخباراتيةعمى أف تككف التحقيقات قائمة عمى 

                                                 

ــــــــــــــة، الــــــــــــــــــــــــــدورة اطة مطع ااردية واللدالة ااطائية، دليل ادلطاقشة دلؤمتر اطمم ادلتحدة الرابع عشر دلطع اارديـــــــــــة واللدالــة ااطائيـ 1-
 م،2018مايو  18ــــــ 14ــــــــة واللشرون، ادلطلـدة يف فيطا، الفرتة من السابلـــــــــــــــــــ

 .36م، ص2018فرباير  E/CN -15/1018/CRP.1 9وثيـة رقم ــــــ 
 . 52اذليأة اللايا لاحوار الوطين حول إصالح مطظومة اللدالة، ادلرجع السابق، ص -2
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ع االعترافات باإلكراه، كعمى تحكيؿ الشرطة إلى دائرة خدمات بدالن الشرطة، مع ما يقترف ذلؾ مف مخاطر انتزا
 (1)مف جياز قكة".

 
نشاء آليات لكشؼ الفسػػػػػػاد كقمعػػػػػػػػو، كاستخداـ  فيجب عمى الشرطػػػػة االىتماـ بتقكيـ سمكؾ أفرادىا، كا 

سػػػػػػػػػاد، كفي نفس الكقت يتـ دعـ جياز نظـ إنذار مبكر لمتعرؼ عمى رجاؿ الشرطػػػػػػػػػة المتكقع انخراطيـ في الف
الشرطة بالمكارد الكافية الخاصة بالتدريب كالمعدات البلزمة لمقياـ بالمياـ المسندة إليو، كتحسيف مرتبات 

إلى جانب تعزيز إشراؼ قضاة التحقيؽ كالنيابة العامة عمى عمؿ الشرطة، كأف يككف ليـ دكر فيما  (2)أفراده.
 (3)ات العبلقة بالمسار الميني ألفراد الشرطة.يصدر مف قرارات ذ

كمف تجارب الدكؿ في إصبلح جياز الشرطة، ماقامت بو الحككمة الجكرجية مف إجراءات صارمة 
((ألؼ شرطي فاسد في يـك كاحد، برغػػػـ خطكرة  18000ضد ىذا الجياز الفاسد، حيث قامت بفصؿ حكالى ))

سبب التأييد الشعبي الكبير ليا، كما تـ تصميـ المباني الزجاجية لمشرطة ىذا القرار إال أنيا تمكنت مف تنفيذه ب
لتعطي عدة رسائؿ منيا محاربة فكرة اقتناع الشعب بقياـ الشرطة بتعذيب المقبكض عمييـ، كأف الحككمة تعمؿ 

 (4).بشفافية، إلى جانب إنشاء الحدائؽ حكؿ مباني الشرطة لتأكيد إحساس الناس باألماف في كجكد الشرطة
 . في أجهزة الرقابة اإلدارية والمالية: 2

طالما ىناؾ جرائـ فساد ترتكب بشكؿ كبير، كتزايد في أعداد مرتكبييا، كما يترتب عمييا مف فقداف 
المميارت، كال يتـ اكتشافيا أك التحرم عمييا، فإف ذلؾ يدؿ عمى فشؿ سياسة المنع كالمكاجية كالجيات المكمفة 

عادة النظر في ال سياسات المكضكعة، كالجيات المناط بيا بتنفيذىا، كليذا البد مف كقفة جادة بيذا الشأف، كا 
 تنفيذىا. 

في البداية البد مف كجكد إرادة سياسية قكية لمنع الفساد كمكاجيتو، كضركرة أف تككف ىناؾ قكانيف 
تضمف االستقبللية لمجيات المختصة بالمنع كالمكافحة، ككذلؾ ضماف النزاىة كالشفافية كالمساءلة في ىذه 

كجكد مجتمع كاعي ألضرار الفساد كلو دكر فعاؿ، كمف الحمكؿ المقترحة لتفعيؿ عمؿ الجيات، كأيضان البد مف 
 ىذه األجيزة ما يمي: 

 كجكد سياسة كاضحة كفعالة لمنع الفساد كمكاجتيو: أ.
كقد ألزمت االتفاقية الدكلية لمكافحة الفساد أف تقـك الدكؿ األطراؼ بكضع كتنفيذ أك ترسيخ سياسات 

حة الفساد، كتعزز مشاركة المجتمع كتجسد مبادئ سيادة القانكف، كحسف إدارة الشؤكف فعالة كمنسقة لمكاف
كالممتمكات العمكمية، كالنزاىة كالشفافية كالمساءلة، مع ضركرة إجراء تقييـ دكرم لمصككؾ القانكنية كالتدابير 

 ة تقرير ػػػػػػػػػػػػػػػػاإلدارية، بغي

                                                 

 . 25اطة مطع ااردية واللدالة ااطائية، ادلرجع السابق، ص 1-
د. عةاس أبو شامة عةد احمليود، جهاز الضة  ااطائي، ودوره يف مكافحة الفسادـ، ادلؤمتر اللريب الدويل دلكافحة الفسادـ ادلرجع  2-

 .887السابق، ص
 . 75جع السابق، صاذليأة اللايا لاحوار الوطين حول إصالح مطظومة اللدالة، ادلر  3-

 .  59د. عةد احلفيظ مسكني، ادلرجع السابق، ص -4



 

 ائـ الفساد اإلدارم كالمالي كمكافحتيادكر منظكمة العدالة الجنائية في منع جر 
 : المرقب.الجامعة                                                               د. ىشاـ أمحمد السيكم 
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(، كعمى ضكء ذلؾ يتـ إقرار مدل الحاجة إلى كجكد جية كاحدة أك 5ادة مدل كفايتيا لمنع الفساد كمكافحتو،)الم
 عدة جيات يككؿ إلييا ميمة تنفيذ السياسات المكضكعة لمنع الفساد كمكافحتو. 

فتكحيد الجيات المختصة أك تعددىا يجب أف يككف بناءن عمى معطيات مكضكعية، أما مجرد إنشاء 
نما عبارة عف مجرد كاجيات كدعاية لتحقيؽ أىداؼ في غير عدة جيات دكف االستناد إلى أسس مكضكع ية، كا 

 الصالح العاـ فمف يككف ليا أثر في سياسة المنع كالمكاجية. 
 ضماف االستقبللية كفعاليتيا:  ب.

" تتكقؼ فعالية ىذه المؤسسات عمى عكامؿ عدة بينيا تأصيؿ المؤسسػة دستكريان كقانكنيا،ن كالتفكيض 
جراءات تعيينيـ، ككفاية التمكيؿ كضماف استمراره، كشفافية عممية الرقابة، كرفع الممنكح كاستقبللي ة مكظفييا كا 

 (1)تقارير فعالة عف الرقابة إلى الييأة التشريعية كالناس عمكمان".
كالغرض مف النص عمى ىذه المؤسسات في الدستكر ىك ضماف استقبلليتيا في أدائيا ألعماليا، 

 ة أخرل عمييا، كمنعيا مف ممارسة أعماليا. كضماف عدـ تغكؿ أية سمط
كقد أكدت االتفاقية الدكلية لمكافحة الفساد عمى ضركرة تمتع الجيات المختصة بمنع الفساد كمكافحتو 

أثير ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة، كبعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدان عف أم تباالستقبلليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة، حتى تتمكف مف القياـ بكظائفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بصكرة فعالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(. كال يمكف معرفة مدل احتراـ استقبللية ىذه الجيات إال مف خبلؿ ما تقكـ 36ػػػػػػػ كالماد 2/6مسكغ لو، )المادة 

 بو مف أعماؿ كالنتائج التي حققتيا. 
 بية:تفعيؿ الصبلحيات الممنكحة لؤلجيزة الرقا ج.

بالرجكع إلى القكانيف التي تـ بمكجبيا إنشاء األجيزة كالييئات الرقابية يتبيف أنيا منحتيا صبلحيات  
( مف 28ػػػػػ  27كاسعة مف أجؿ أف تتمكف مف أداء ما أسند إلييا مف مياـ، كمف ذلؾ مانصت عميو المادتيف )

اإلدارية مف أف لمييأة في سبيؿ مباشرتيا الختصاصاتيا ـ بشأف إنشاء ىيأة الرقابة 2013( لسنة20القانكف رقـ)
ة لمتحرم كالكشؼ عف المخالفات كالجرائـ كضبطيا، كليا في سبيؿ ذلؾ إجراء ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأف تتخذ الكسائؿ البلزم

 ة الفردية، كاالستعانة برجاؿ الشرطة إلجراء التحريات كالرقابة. ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمراقب
ـ بشأف إعادة تنظيـ ديكاف المحاسبة مف 2013( لسنة19( مف القانكف رقـ)19كما تضمنتو المادة)

حؽ ريئس الديكاف أف يصدر قرار بإلزاـ أم مكظؼ أك شخص بدفع مبالغ مالية تساكم المبالغ التي صرفت مف 
 لتي لحقت بو. الماؿ العاـ بدكف كجو حؽ، أك بدفع تعكيض عف ضياع األمكاؿ العامة أك األضرار ا

 أف إنشاء الييأة الكطنية لمكافحةـ بش2014( لسنة 11( مف القانكف رقـ)4كما نصت عميو المادة)
الفساد مف أف لرئيس الييأة أف يأمر بتجميد أم أمكاؿ يشتبو في أنيا متحصمة مف جريمة فساد، كفي حالة ثبكت 

 ـ. 1970( لسنة 52كف الحجز رقـ )الجريمة يجكز لو أف يأمر بالحجز اإلدارم كفقان ألحكاـ قان
فيذه الصبلحيات يجب تفعيميا كتطبيقيا عمى أرض الكاقع، فبل يعقؿ في خضـ ىذا الفساد المستشرم 
في أجيزة الدكلة كالكاضح لمعياف، أنو لـ يتـ اكتشاؼ جرائـ فساد كضبط مرتكبييا، كعمى ىذه األجيزة أف تثبت 

 ف الفساد فقط. جدارتيا، كعدـ االكتفاء بنشر تقارير ع
 تدابير كقائية لمنع الفساد:  اتخاذد. 

                                                 

 .70مرزا الليايات االنتـالية الدستورية، مكافحة الفساد، ادلرجع السابق، ص -1
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ال يقتصر دكر األجيزة أك الييئات المسند إليو مكافحة الفساد عمى التحرم ككشؼ جرائـ الفساد، بؿ 
ليا كظيفة أخرل ميمة، كىي العمؿ عمى منع كقكع جرائـ الفساد، كىي كظيفة البد مف تفعيميا ككضع الخطط 

 فيذىا، كتقييميا بشكؿ دكرم. الكاضحة كالممكف تن
فالكالية المسندة لمجنة المعنية بمكافحػػة الفساد في جميكر ككريا كقائيػػػػػػة في المقاـ األكؿ، فالمجنة 
تؤدم دكران استباقيان في االضطبلع بعمميات تقييـ النزاىة لدل الييئات العمكمية مف أجؿ استبانة مخاطر الفساد 

رة شؤكف مدكنة قكاعد سمكؾ ممارسة طائفة كاسعة مف األنشطة ذات العبلقة مف إداالرئيسية، كتقـك أيضان ب
 (1)كتدريبيـ عمى ممارسات النزاىة كمكافحة الفساد. العمكمييفيف المكظف

 األجيزة:  بيذهاعتماد إجراءات معينة في اختيار العامميف  ه.
يجب أف يتـ اختيارىـ بعناية فائقة اعتمادان عمى معايير مكضكعيػػػػػػة مف الكفاءة كالنزاىػػػػة، كالشجاعة، 

 (2)كالكطنية. كاإلخبلص
 مشاركة المجتمع في منع جرائـ الفساد ككشفيا:  و.

سياسة  ( مف االتفاقية الدكلية لمكافحة الفساد عمى ضركرة إشراؾ أفراد المجتمع في1/13نصت المادة)
اعات ال ينتمكف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنع كالمكاجية، فأكجبت عمى الدكؿ األطراؼ اتخاذ التدابير المناسبة لتشجيع أفراد كجم

ة كمنظمات المجتمع المحمي، عمى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإلى القطاع العاـ، مثؿ المجتمع األىمي كالمنظمات غير الحككمي
 ة فى منع الفساد ػػػػػػػػػػػػػػػػػالمشارك

ذكاء كعي الناس بكجكد الفساد كأسبابو كجسامتو كما يمثمو مف خطر، كلتدعيـ ىذه المشاركة البد  كمحاربتو، كا 
 مف اتخاذ تدابير مثؿ: 

 ػػػػػػػ تعزيز الشفافية في عمميات اتخاذ القرار كتشجيع إسياـ الناس فييا.
 عمى المعمكمات. ػػػػػ ضماف تيسر حصكؿ الناس فعميان 

ػػػػػ القياـ بأنشطة إعبلمية تسيـ في عدـ التسامح مع الفساد، ككذلؾ برامج تكعية عامة تشمؿ المناىج المدرسية 
 كالجامعية. 

 ػػػػػػ احتراـ كتعزيز كحماية التماس المعمكمات المتعمقة بالفساد كتمقييا كنشرىا كتعميميا. 
شراؾ الجميكر في جيكد منع الفساد كم كاجيتػو مف األمكر الميمة جدان في ىذا المجاؿ، كبخاصة في كا 

، كىذا لف يتأتى الشأفظركؼ ضعؼ الدكلة كأجيزتيا، كتفعيؿ دكرىـ بشكؿ حقيقي سيككف لو نتائج إيجابية بيذا 
سياسة فعالة لتكعية أفراد المجتمع لمخاطر الفساد كأضراره، كضركرة اإلببلغ عف مرتكبيو، حتى ال  بإتباعإال 
 ككنكا في مأمف كيشعركا بالخكؼ بشكؿ مستمر، كضركرة مساندة الجيات المختصة. ي

مف كضع االستراتيجية الكطنية لمقضاء عمى الفساد، ككانت نتاج لعممية  إندكنيسياكاستطاعت 
مشاكرات كاسعة النطاؽ بيف القطاعيف الحككمي كغير الحككمي، كتمكنت مف حشد مشاركة كطنية كاسعة 

                                                 

ــــــدويل ادلفتــــــوح اللضــــــوية ادللــــــين  1- ــــــق اللامــــــل احلكــــــومي ال مــــــؤمتر الــــــدول اططــــــراف يف ا ـاقيــــــة اطمــــــم ادلتحــــــدة دلكافحــــــة الفســــــاد، الفري
ــــــــة الفســـــــاد ادلتلاـــــــــــــجطـــــــع الفســـــــاد، واليـــــــات هيـــــــأة أو هي ـــــــات مكافحـــــ ــــــــ ــــــــ( مـــــــن ا فاقي6ـة بـــــــادلطع  ادلـــــــادة ــــــ ة ة اطمـــــــم ادلتحـــــــدـــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، فييط .                                                          7، ص2014ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتيرب 8-10دلكافحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد، مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذزرة مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن اطمان
CAC/COSP/WG4/2014/2 

 . 50د. عةد احلفي  مسكني، ادلرجع السابق، ص -2
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نشاء لجنة مؤلفة مف ممثمي الحككمة كالمجتمع المدني لمراقبة تنفيذ التشريعات كالمبا(1)النطاؽ لتنفيذىا. درات "كا 
 (2)الرامية لمكافحة الفساد كفعاليتيا".

 ايجاد آلية لمتكاصؿ بيف األجيزة الرقابية كأفراد المجتمع: ي.
(  مف االتفاقية الدكلية لمكافحة الفساد عمى أنو: )) عمى كؿ دكلة طرؼ أف 31/2فقد نصت المادة) 

مة المشار إلييا ىذه االتفاقيػػػػػػػػػة، ػػػػػػت الصتتخذ التدابير المناسبة لضماف تعريؼ الناس بييئات مكافحة الفساد ذا
كأف تكفر ليـ، حسب االقتضاء، سبؿ االتصػػػػػػاؿ بتمؾ الييئات لكي يبمغكىا، بما في ذلؾ دكف بياف ىكيتيـ، عف 

 أم حكادث قد ُيرل أنيا تشكؿ فعبلن مجرمان كفقان ليذه االتفاقية.((.
اءات مفتكحة لمجيكد لتبادؿ المعمكمات كطرح األسئمة، ك" شددت بعض الدكؿ عمى أىمية تكفير فض 

كأبرزت نيجريا قيمة التفاعؿ بيف سمطات مكافحة الفساد كالمكاطنيف، كأشارت إلى أف المجنة النيجرية لمجرائـ 
 (3)االقتصادية كالمالية التزمت بالرد عمى استفسارات الجميكر، كأسئمتو بطريقة ميذبة كفي الكقت المناسب".

التكاصؿ البد مف إيجاده مف ِقبؿ األجيزة كالييئات المختصة كتشجيعو، كأف تبيف نتائجو في  كىذا 
 المنع كالمكافحة، لتشجيع أفراد المجتمع عمى التخمي عف السمبية، كأف يككف ليـ دكران إيجابيان في مجتمعيـ. 

قناع المكاطنيف بأف ىناؾ إمكانية لتغيير ىذا الكاقع كمحاربة الفساد  ظيار " كا  الذم نخر جسد الدكلة كالمجتمع، كا 
 (4)إرادة سياسية حقيقية قكية".

 الخاتمة
ال يمكف االستمرار بالسماح بنيب أمػػػػػكاؿ الشعكب كارتكاب جرائـ الفساد اإلدارم كالمالي، كالسماح  

رؾ الميمة لغيره، بتكلي المفسدكف زماـ كمقاليد الحكـ كاإلدارة، كمف ال يستطيع منع الفساد كمكاجيتو فعميو ت
فالحرب عمى الفساد ىي حرب مصيرية تتكقؼ عمييا مصير دكلة، فبل يعقؿ أف يتـ نيب الماؿ العاـ بيذا 
الشكؿ المخيؼ، كفي نفس الكقت يتـ صرؼ مبالغ مالية كبيرة ألجيزة تـ إنشاؤىا مف أجؿ منع ىذا النيب 

 األجيزة ىي األخرل تعاني مف الفساد.كمكافحتػػػػػػػػػػػو، كال تكجد نتائج مممكسة، بؿ أف ىذه 
ظاىرة جرائـ الفساد اإلدارم كالمػػػػالي ليا تأثير شديد الضرر عمى كياف الدكلػػػػػػػػة كأفػػػرادىا، كتصؿ إلى 

 السماح ألعداء الدكلة بالتدخؿ في شؤكنيا الداخمية، بؿ تصؿ إلى حد تسميـ الدكلة ليـ. 
  التكصيات كالنتائج اآلتية: كفي نياية ىذا البحث تـ التكصؿ إلى

 أواًل: النتائج: 
 عدـ كجكد تعريؼ محدد كمتفؽ عميو لجرائـ الفساد اإلدارم كالمالي، كلكف ىذا ال يؤثر عمى تدابير منعيا .

 كمكافحتيا 
جرائـ الفساد اإلدارم كالمالي أصبحت ظاىرة إجرامية ترتكب عمى نطاؽ كاسع، كمرتكبييا في ازدياد، كىي  .

 ظاىرة تعاني منيا كؿ الدكؿ كلكف بنسب متفاكتة.
                                                 

فاقية اطمم ادلتحدة دلكافحة الفساد، برنامج اطمم ادلتحدة يان زريستوف رخيرت، غريتافيا، مذزرة إرشادية: التـييم الذايت لتطفيذ ا  1-
 http;//asia – pacific  undp. orgاطمنائي، مطقـة آسيا واحملي  اذلادي،

 .  35 ـرير مؤمتر الدول اططراف يف ا فاقية اطمم ادلتحدة دلكافحة الفساد، ادلطلـد يف مرازش ــــ ادلغرب، ادلرجع السابق، ص2-
 . 14نفسه، ص ادلرجع -3
 .58د. عةد احلفي  مسكني، ادلرجع السابق، ص -4
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 عجز منظكمة العدالة الجنائية عف منع جرائـ الفساد اإلدارم كالمالي كمكاجيتيا.  .

رغـ صدكر اتفاقية دكلية لمكافحة الفساد، الزالت الدكؿ األطراؼ فييا لـ تحقؽ نتائج مممكسة في مجاؿ المنع  .
 كالمكاجية. 

عدـ قياـ بعض الدكؿ األطراؼ في االتفاقية الدكلية لمكافحػػػػػػػػػػػة الفساد بتعديؿ قكانينيا الداخمية بما يتبلءـ مع  .
 ىا أصبحت ممزمة ليا.أحكاـ ىذه االتفاقية، باعتبار 

رغـ كجكد تدابير كقائية لمنع ارتكاب جرائـ الفساد كمكاجيتيا، فإف المشكمة الكبيرة تتمثؿ فيعدـ تطبيقيا  .
كتنفيذىا عمى أرض الكاقع لغياب اإلرادة السياسية الحقيقية، كالراغبة في منع مثؿ ىذه الجرائـ كمكافحتيا، إلى 

 عمى أرض الكاقع.  جانب ضعؼ آليات تطبيقيا كتنفيذىا
 المختصة فإنيا ال تمارسيا بما يحقؽ اليدؼ مف إقرارىا.  لؤلجيزةرغـ الصبلحيات الممنكحة  .
 ثانيًا: التوصيات: 

مف الصعب بمكاف منع جرائـ الفساد كمكاجيتيا بدكف كجكد إرادة سياسية ليا رغبة حقيقة في ذلؾ؛ مع كجكد  .
 رأم عاـ كاعي كقكم يدفع نحك ذلؾ. 

البد مف كجكد استراتيجية عامة كطنية لمنع جرائـ الفساد كمكافحتو، كتككف كاضحة المعالمممكنة التنفيذ،  .
 تشترؾ جميع أجيزة الدكلة كأفراد المجتمع في كضعيا كتنفيذىا.

ات كالخطط إعادة النظر في منظكمة العدالة الجنائية كاألجيزة التي ليا عبلقػػػػػة بيا. كالمختصػػػػػة بتنفيذالسياس .
 المكضكعة لمنع الفساد كمكافحتو. 

مف السماح لو مة العدالة الجنائية، ابتداءن يجب االىتماـ بشكؿ كبير بالعنصر البشرم الذم يعمؿ في منظك  .
بالعمؿ في ىذه المنظكمة، كاالىتماـ بالتأىيؿ كالتدريب، كالتركيز عمى الكفاءة كالجدارة، كالحس الكطني، 

 ية كالقدرة عمى المبادرة كاإلبداع. كالشجاعة كاإليجاب
ضماف االستقبللية كالنزاىة كالحيديػػػػػة كالشفافيػػػػػػػػػػة كالمساءلػػػػػػػػػػػة بشكؿ فعاؿ كحقيقي في عمؿ األجيزة المختصة  .

 بالمنع كالمكافحة. 
 االستفادة الحقيقية مف التعاكف الدكلى في ىذا المجاؿ، كتجارب الدكؿ بالخصكص.  .
ظيار نتائج أعمػػػػػاليا بما يحقؽ أىداؼ سياسة ػػػػػػػػبلحياتيا، كا  عمى األجيزة المعنية ممارسة اختصاصاتيا كص .

المنع كالتجريـ كالعقاب، كعدـ االكتفاء باإلعبلف عف الجرائـ المرتكبة فقط، حتى تكسب ثقة أفراد المجتمع، 
 الجيات كدعميا.  ىذهكتدفعيـ إلى مساعدة 

المعنيػػػػػػػػػػػة تكجيو اىتمػػػػػػػػاميا أيضان نحك تكعيػػػػػػػػػػػة أفراد المجتمع بمخػػػاطر كأضرارجرائـ الفساد  عمى الجيات .
عمى المجتمع كمو، كأف يككف ليـ دكران إيجابيػػػػػػان في منع مثؿ ىذه الجرائـ كمكاجيتيا، كباألخص في التبميغ عف 

 ي ارتكابيا، كالػػػػػػػػػػػدعـ القكم لعمؿ ىذه الجيات. الجرائـ المرتكػػػػػبة، أك االشتباه ف
عمى الجيات المعنية عدـ السماح بتكلي الكظائؼ القياديػػػػػػػػػػػػة كالميمػػػػػػػػػػػػػػػة في مؤسسات الدكلةكأجيزتيا مف ِقبؿ  .

ات التي سبؽ كأف تكلكا مياـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلجيات في اػػػػػػػػػػػػأشخاص اشتيركا بالفساد، أك السميبػػػػػػة، أك عدـ تحقيقات نجاح
 إدارتيا، كذلؾ كفػػػػػػػػػػػػقان آلليات محددة، إلى جانب إعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة النظر في المسؤكليف المكجكديف حاليان.  

ختصػػػػػػة طالما لـ يكف ىناؾ ال فائدة مف كجكد اتفاقيات دكلية أك تشريعات كطنية أك مؤسسػػػػػػػػػػػػػػات كىيئات م .
تنفيذ عمى أرض الكاقع، كطالما أف جرائـ الفساد في ازدياد خطير، فالتنفيذ ىك الذم يعطييا األىمية كالقيمة كثقة 

 أفراد المجتمع فييا. 
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كفي ختاـ ىذا البحث أسأؿ اهلل ػ سبحانو كتعالى ػ أف يككف ىذا العمؿ خالصان لكجيو الكريـ، 
الحمد هلل رب العالميف، كصمى اهلل كسمـ عمى سيدنا محمد خاتـ المرسميف، كعمى آلو  كآخر دعكانا أف
 كصحبو أجمعيف.
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 ثالثًا: اتفاقيات ومؤتمرات دولية:

ـ، الصادرة بمكجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ 2003. اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 1
 .A/RES/58/4ـ رقـ الكثيقة 2003أكتكبر،  31بتاريخ  58/4
ية في جدكؿ أعماؿ األمـ المتحدة األكسع مف أجؿ . إعبلف الدكحة بشأف إدماج منع الجريمة كالعدالة الجنائ2

التصدم لمتحديات االجتماعية كاالقتصادية كتعزيز سيادة القانكف عمى الصعيديف الكطني كالدكلي كمشاركة 
الجميكر، الصادر عف مؤتمر األمـ المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة كالعدالة الجنائية، المنعقد في الدكحة في 

 ـ.2015ػػػ  أبريؿ ػػػ  A/CONF ،29. 222/17ـ، رقـ الكثيقة 2015ػػػػػ أبريؿ ػػػػ 12-19الفترة مف 
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. تقرير مؤتمر الدكؿ األطراؼ في اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحػػػػػػػة الفساد، عف دكرتػػػػػػػػػػو الرابعػػػة، المنعقدة في 3
نكفمبر  CAC/COSP/2011/14 11رقـ الكثيقةمػ، 2011أكتكبر  28ػػػػػػ  24مراكش المغرب، في الفترة مف 

 ـ.2011
. لجنة منع الجريمة كالعدالة الجنائية، دليؿ المناقشة لمؤتمر األمـ المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة كالعدالة 4

رقـ ػػػػػػ ـ، كثيقة 2018مايك  18ػػػػػػ 14الجنائية، الدكرة السابعػػػػػػػػػػػة كالعشركف، المنعقدة في فينا، الفترة مف 
E/CN -15/1018/CRP.1 9  ـ.2018ير افبر 

. مؤتمر الدكؿ األطراؼ في اتقاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد، الفريؽ العامؿ الحككمي الدكلي المفتكح 5
( مف 6العضكية المعني بمنع الفساد، كاليات ىيأة أك ىيئات مكافحػػػػػػػة الفساد المتعمقػػػػػػػػػػػػػة بالمنع )المادة

، 2014ستمبر 8-10اتفاقيػػػػػػػػػػػػػػػػػة األمـ المتحدة لمكافحػػػػػػػػػػػة الفسػاد، مذكرة مف األمانػػػػػػػة، فيينا، 
CAC/COSP/WG4/2014/2. 

. مكتب األمـ المتحدة المعني بالمخدرات كالجريمة، الدليؿ التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة 6
 مة عبر الكطنية. الجريمة المنظ

. مكتب األمـ المتحدة المعني بالمخدرات كالجرائـ، الدليؿ التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة 7
 ـ.2013الفساد، الطبعة الثانية، نيكيكرؾ، 

 رابعًا: قوانين: 
 ـ.2001. مجمكعة التشريعات الجنائية، الجزء األكؿ، العقكبات، إدارة القانكف، 1
 ـ بشأف إنشاء الييأة الكطنية لمكافحة الفساد.2014( لسنة 11القانكف رقـ). 2
 ـ بشأف إنشاء ىيأة الرقابة اإلدارية.2013( لسنة 20. القانكف رقـ)3
 ـ بشأف إعادة تنظيـ ديكاف المحاسبة.2013( لسنة19. القانكف رقـ)4
 فساد في األردف.ـ بشأف قانكف النزاىة كمكافحػػة ال2016( لسنة13. القانكف رقـ )5
 ـ المتعمؽ بالكقاية مف الفساد كمكافحتو في الجميكرية الجزائرية.2007لسنة 01 ػػػػػ  06. القانكف رقـ 6

 خامسًا: مراجع بالمغة األجنبية:
1.BEST PRACTICES  IN  COMBATING CORRUPTION  osce office  of  the  co –
ordinator  for Economic  and Environmental Activities Karntner Ring  5-7 A-lolo 
vianna, Avstria. 
2.Corruption prevention to foster small and medium sized enterprise development 

VOLUME ll  .UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT              
ORGANIZATION (UNIDO) United Nations office on Drugs and Crime – Vienna, 

2012. 
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Summary 

Many countries have sought to confront administrative and financial corruption in a 

number of ways, perhaps the most important legal means through the enactment of 

criminal legislation, criminalizing any behavior that would endanger or damage 

public money, and determine the appropriate punishment for this, in addition to the 

criminal courts competent to apply these legislation. On the issues related to 

administrative and financial corruption, administrative and financial bodies and 

offices have been established to oversee the work both inside and outside the public 

bodies, and exercise their work in advance of the procedures followed by these 

bodies or later. Working to benefit from cooperation with States through the 

conclusion of international agreements, and international cooperation in particular. 

Despite this, corruption has spread terribly, and through it is the looting of public 

money, and many countries in the world have been unable to face this phenomenon, 

with its human and material resources, for several reasons, perhaps the most 

important lack of a strong political will to bear this responsibility. 

The war on corruption is a fateful war on which the fate of states depends. The other 

suffers from corruption. 

The phenomenon of administrative and financial corruption has a severe impact on 

the State entity and its individuals, and even allows the enemies of the State to 

interfere in its internal affairs and even extends to them. 

  


