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الوحدة األوىل

UNIT ONE

الفساد ابعتباره هتدي ًدا عامليًّا :األسباب واألشكال والتكاليف
Corruption is A global threat

 مقدمة :أطروحة للنقاش واحلوار داخل الفصل الدراسي
تعترب هذه الوحدة مبثابة افتتاحية للدورة التدريبية ،حيث تقوم بتَ ْع ِريف الطالب ماهية الفساد من منظور داخلي
ووطين ودويل .إذ بَْي نَ َما يُعرف الفساد غالبًا أبنه "سوء استعمال املرء للسلطة اليت أؤمتن عليها لتحقيق مكاسب خاصة"،
إال أن الفساد ميكن أن يتخذ جمموعة كبية من اشأككال واملمارسا ،،ومن ،م ،فننه سيطلب من الطالب  ي هذه
أيضا مناقشة ما املقصود ابلفساد
الوحدة مناقشة املمارسا ،املختلفة اليت تشكل أعمال فساد وحبثها .كما سيطلب منهم ً
من خالل منظور أصحاب املصاحل وحبثه ،مع الرتكيز على اشأثر السليب الذي يتسبب فيه الفساد على سيادة القانون  ي
انني الوطنية والصكوك الدولية؛ مثل اتفاقية اشأمم
عرفت
الدول .كما سيتم حث الطالب على النظر  ي كيف َّ
َ
الفساد القو ُ
املتحدة ملكافحة الفساد ،واتفاقية منظمة التعاون والتنمية  ي امليدان االقتصادي ملكافحة الركوة ،واتفاقيا ،جملس أورواب.
وسوف يتم تناول -مبزيد من التفصيل-اإلطار القانوين ملكافحة الفساد على املستوى الدويل  ي الوحدة الثانية.
وبعد تناول السؤال املعين بكيفية تعريف الفساد ابلتمحيص ،سيقوم الطالب ابلبحث  ي أسباب هذا اشأخي
كائعا  ي سياقا ،معينة .فهناك
أمرا ً
واآلاثر املرتتبة عليه .فهناك جمموعة كبية من العوامل تقود إىل الفساد الذي أصبح ً
نظرا لغياب إنفاذ
أمرا ك ً
ائعا ،منها؛ وجود جمموعة من املخاطر الطفيفة ً
عدة أمور تقود إىل وقوع الفساد حىت أصبح ً
نظرا
القانون ،واحلوافز الكبية بسبب اخنفاض مستواي ،اشأجور أو انتشار البطالة ،و ً
أخيا املكاسب املرتفعة احملتملة ً
حلجم املكاسب غي املشروعة املتحصل عليها.
أخيا ،تتنوع التكاليف املتكبدة واشأاثر املرتتبة على الفساد بقدر أسبابه .فبينما ستتصدر غالبًا التكاليف املالية
ً
اخلاصة املرتتبة على االختالس والركوة العناوين الرئيسة ،إال أن تقييم اآلاثر االقتصادية الفعلية واالجتماعية للفساد
أمرا أصعب بكثي .ففي الدول اليت تسعى إىل دعم سيادة القانون وتعزيز املؤسسا ،الدميقراطية ،فنن
املمنهج يكون ً
الفساد ميكن أن يكون له أثر ضار بوجه خاص .و ي ضوء ذلك ،يقوم الطالب إبجراء أحباث تتضمن أمثلة على ممارسا،
الفساد  ي أوطاهنم مع اشأخذ بعني االعتبار اشأثر الكبي الذي خيلفه الفساد على قدرة الدولة على إدارة احلكم لصاحل
مواطنيها.
وعند النظر  ي هذه القضااي ،فنن الطالب سيتعرفون على أحدث الوسائل وأفضل املوارد املتعلقة بتحليل
التكلفة اإلمجالية النامجة عن أعمال الفساد وحساهبا ،مبا  ي ذلك اشأدوا ،اليت يعتمدها مكتب اشأمم املتحدة املعين
ابملخدرا ،واجلرمية واملوارد الالزمة من أجل حتصيل رصيد معر ي  ي جمال مكافحة الفساد.
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كما يقوم الطالب ابلبحث  ي السبب وراء التصدي للفساد  ي الوقت الراهن على الصعيد الدويل ،وملاذا
يكون لتأثي الفساد  ي دولة واحدة صدى عامليًّا .فقد أدى االعرتاف ابلتأثي العاملي للفساد على اشأمن وسيادة القانون
والشرعية الدميقراطية للحكوما ،إىل اتفاق بني الدول على أن اجملاهبة الفعالة للفساد ال ميكن بلوغها إال من خالل
استجابة دولية حقيقة فقط.
 القضااي األساسية
القضااي الرئيسة/املوضوعات :أككال الفساد – أسباب الفساد – أتثي الفساد على املستوى الوطين احمللي وعلى
املستوى الدويل.
 مواد اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
الفصل الثالث :املواد 25-15؛ اجلرائم اجلنائية واجلرائم املدنية اإللزامية وغي اإللزامية.
 املوضوعات الرئيسة













مقدمة عن الفساد تتضمن التعريف املتطور له ،واشأككال الرئيسة للفساد ومظاهره ،وتكاليفه (السياسية
واالقتصادية والدميقراطية والقانونية).
أسباب الفساد اليت تنشأ  ي سياقا ،وطنية خمتلفة مع الرتكيز بشكل خاص على الفساد  ي الظروف اإلمنائية
الناكئة.
طبيعة الفساد وأككاله املختلفة :أعمال الفساد الكبية والصغية ،اجلنائية منها واملدنية ،االستحواذ على
الدولة ،وأعمال الفساد  ي القطاع العام والقطاع اخلاص.
التكاليف املرتتبة على الفساد على املستوى العاملي وعلى املستوى الوطين .مناقشة دراسا ،احلالة الوطنية
للداللة على ماهية أتثي الفساد.
التأثي اشأوسع للفساد على مؤسسا ،رئيسية  ي جمال سيادة القانون ،مبا  ي ذلك القضاء وهيئا ،إنفاذ
القانون.
كيف أصبح الفساد مشكلة عاملية ،وماهية الطبيعة الدولية ملعظم جرائم الفساد الكربى.
حماضرة قصية ،عرض فيديو ،ومناقشة وحوار مفتوح داخل الفصل الدراسي بشأن الفساد العاملي ،ودراسة
حالة بشأن العدالة وما هو الشئ الصحيح الذي جيب عمله.

 الدرس األساسي
وضع تعريف واضح للفساد والتعرف على التكاليف املختلفة املرتتبة عليه اليت يتكبدها أصحاب املصلحة
ابعتبار ذلك كرطًا أساسيًا للوقاية من الفساد والتصدي له ،ابإلضافة إىل انتهاكا ،حقوق اإلنسان ذا ،الصلة.
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 األهداف التعليمية املتوخاة






تعريف الطالب ابلتطور التارخيي ملفهوم الفساد والتعريف القانوين احلايل له مبقتضى الصكوك الدولية اجلديدة
نسبيًا ،مثل اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد.
تعريف الطالب على بعض املوارد الرئيسة ليستعملوها  ي حتليل التعريف القانوين للفساد وأتثي القوانني املعنية
به على خمتلف اجلها ،الفاعلة ،على الصعيد الدويل والوطين على حد سواء.
تعريف الطالب ببعض اشأمور القانونية والفلسفية اليت يتعني اختاذها عندما يتَ َعّرض إىل مسألة "ماهية الشئ
الصحيح الذي يتعني أداؤه" .ويستفسر الطالب عن ماهية القيم والعمليا ،التحليلية اليت ينبغي مبوجبها أن
يعرف الفساد وحيدد اشأمور الصحيحة الواجب أداؤها من وجهة نظر مجيع اجلها ،الرئيسة الفاعلة.

التكليفات واملهام الرئيسة داخل الفصل الدراسي
يرجى اإلطالع على املواد املطلوب قراءاهتا ،واملواد املختارة املوصى بقراءاهتا ،والتفكي  ي القضااي اليت أاثرهتا كل منها
(من منظور القطاع العام والقطاع اخلاص على حد سواء).
اذهب إيل املوقع الرمسي ملكتب اشأمم املتحدة ملكافحة املخدرا ،واجلرمية  UNODCوادخل على الصفحة املتعلقة
مبكافحة الفساد عرب الرابط التايل:
http://thefightagainstcorruption.org/certificate/login/index.php

.1امأل االستمارة (حساب جديد) ابلتفاصيل اخلاصة بك.
 .2سيتم إرسال بريد اإللكرتوين على الفور إىل عنوان الربيد اإللكرتوين اخلاص بك.
.3اقرأ الربيد اإللكرتوين اخلاص بك ،وانقر على الرابط املوجود.
 .4هبذه احلالة يتم أتكيد حساب وسيتم تسجيل دخولك.
 .5عند تسجيل الدخول اخرت اللغة العربية لتتمكن مناحلصول علي كافة املعلوما ،بلغتك.
 .1قراءاة/تعريف :من املواد املطلوب قراءاهتا أو املوصى بقراءاهتا ،وإعداد إجااب ،قصية على اشأسئلة التالية:




كيوعا للفساد؟
ما اشأسباب الثالثة اشأكثر ً
إىل أي مدى ميكن قياس كم الفساد الذي يقع  ي دولة ما؟
إىل أي مدى ميكن قياس اشأاثر املرتتبة على الفساد؟
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 .2البحث/التحديد :استعمال أدوا ،البحث املدرجة أدانه والبحث اخلاص بك ،مع إجياز ( ي ورقتني) التحداي،
الرئيسة للفساد اليت تواجهها بلدك ،مبا  ي ذلك التجارب اخلاصة بك.
 .3قراءة/تعريف :من خالل االطالع على "الفساد وحقوق اإلنسان" ،قم ابلربط بني اشأمرين بعد النظر  ي اشأسئلة
التالية:
* كيف ميكن أن يؤدي الفساد إىل انتهاك حقوق اإلنسان؟
أيضا الوقاية من الفساد؟.
* إىل أي مدى ميكن للتدابي الرامية إىل محاية حقوق اإلنسان أن تدعم ً
التكليفات واملهام الرئيسة داخل الفصل الدراسي
هذه املهمة قد تكون داخل الفصل الدراسي إذا توفر ،أجهزة حاسوب كفاية ووفر االتصال عرب اإلنرتنت،
وبعكس ذلك فتكون مهمة خارج الفصل الدراسي.
اذهب إىل املوقع التايل:
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/E-Learning/Arabic/intro_ban-kimoon/index.htm

استمع لكلمة السيد ابن كي مون اشأمني العام اشأمم املتحدة حول مكافحة الفساد،
 ،Secretary-General - United Nationsوعند االنتهاء انقر على خيار التايل فيظهر لك (√) ابللون
اشأخضر والذي يعين أنك أهنيت هذه املهمة.

Mr. Ban Ki-moon -

املواد املطلوب قراءهتا









أنور حممد صدقي مساعدة ،قضااي أمنية معاصرة ،دار يزيد ،الكرك.2005 ،
البيان الذي أدلت به املفوضة السامية  ي حلقة النقاش اليت عقدها جملس حقوق اإلنسان بشأن "آاثر
الفساد السلبية على التمتع حبقوق اإلنسان".2013 ،
بيان املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  ي اجتماع الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين
ابسرتداد اشأصول ،فيينا ،النمسا 31 ،آب/أغسطس .2012
بيان املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  ي مؤمتر الدول اشأطراف  ي اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد،
الدورة اخلامسة ،مدينة بنما ،بنما 26 ،تشرين الثاين/نوفمرب .2013
تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام .2011
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داود خي هللا" ،الفساد كظاهرة عاملية وآليا ،ضبطها" ،دراسة منشورة  ي ندوة :الفساد واحلكم الصاحل
 ي البالد العربية ،حبوث ومناقشا ،الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسا ،الوحدة العربية ابلتعاون مع
املعهد السويدي ابإلسكندرية ،ط ،2بيو.2006 ،،
الفس اد أسبابه وطرق مكافحته ،إعداد الباحث :الدكتور أمحد ابو دية ،إكراف الدكتور عزمي
الشعييب ،املنسق العام لالئتالف من أجل النزاهة واملساءلة –أمان ،الطبعة اشأوىل ،كباط،2004 ،
منشورا ،االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة – أمان  ،2004بدعم من القنصلية الربيطانية العامة –
القدس .British Consulate General – Jerusalem

املواد املوصى بقراءهتا واملقاالت والكتب األكادميية والفقهية
 أمحد أبو زيد ،مؤكر مدركا ،الفساد للعام  ،2012مقال منشور على موقع هيئة مكافحة الفساد اشأردنية،
.www.jacc.gov.jo
 أمحد الكردي ،الشفافية اإلدارية ،مفهوم الشفافية واملساءلة ودور اشأجهزة العليا للرقابة ،اللجنة الشعبية
العامة جلهاز املراجعة املالية ،حبث منشور على موقع املنتدى العريب إلدارة املوارد البشرية 26 ،يناير 2010
وميكن الوصول إليه عرب الرابط التايلhttp://www.hrdiscussion.com/hr9089.html :
 أمحد بن عبد العزيز اخلضري ،دور أجهزة القضاء والتنفيذ  ي مكافحة الفساد ،أحباث املؤمتر الدويل ملكافحة
الفساد ،اجمللد الثاين ،أكادميية انيف العربية للعلوم اشأمنية ابلرايض.
 أمحد طه خلف هللا ،املوظف العام  ي قانون العقواب ،،الطبعة اشأوىل ،مكتب الشرق ،الزقازيق ،مصر ،سنة
.1992
 أمحد عبد الرمحن ،النظام القانوين للموظف العام  ي اجلمهورية العربية اليمنية ،دراسة مقارنة ،دار النهضة
العربية ،القاهرة ،سنة .1982
 أجمد نبيه عبد الفتاح ،محاية املال العام ودين الضريبة ،رسالة ماجستي ،جامعة النجاح الوطنية ،كلية
الدراسا ،العليا ،انبلس.2006 ،
 أنور أمحد رسالن ،الوظيفة العامة ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،سنة .1997
 جاسم حممد الذهيب ،الفساد اإلداري  ي العراق وتكلفته االقتصادية واالجتماعية ،مقال متاح على املوقع
اإللكرتوين www.berc-iraq.com




سعيد الشدادي ،أثر مكافحة الفساد اإلداري  ي التنفيذ اشأمثل للسياسا ،االقتصادية  ي مجهورية اليمن،
نوفمرب.2008
سيف راكد اجلابري ،كامل صكر القيسي ،كيف واجه اإلسالم الفساد اإلداري ،دار اشأوقاف والشؤون
اإلسالمية ،ديب.2005 ،
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القاضي رحيم حسن العكيلي ،قاضي بداءة الكرادة ،عضو اللجنة القانونية االستشارية  ي بيت احلكمة،
الفساد ،تعريفه وأسبابه وآاثره ووسائل مكافحته.
حممود حممد معابرة ،الفساد اإلداري وعالجه  ي الشريعة اإلسالمية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان،
.2011
مصطفى ظاهر ،املواجهة التشريعية لظاهرة غسيل اشأموال املتأتية من جرائم املخدرا ،،مطابع الشرطة
للطباعة والنشر ،القاهرة.2002 ،
ايسر خالد بركا ،الوائلي ،الفساد اإلداري ،مفهومه وأسبابه ،جملة النبأ ،العدد  80كانون الثاين.2006 ،

 عرض فيديو
 https://www.youtube.com/watch?v=So5zE9dphmUمفهوم الفساد وأنواعه.
 https://www.youtube.com/watch?v=DkYqpuuCrsUما هو الفساد؟
 https://www.youtube.com/watch?v=r12oI6wmISEخط أمحر :مرض الفساد.
مناقشة ما جاء ابلفيديوها ،بعد عرضها.
مواقع مفيدة



منظمة الشفافية الدولية
الفس اد :اسبابه وطرق مكافحته ،اعداد الباحث الدكتور أمحد ابو دية ،إكراف الدكتور عزمي الشعييب ،املنسق العام
لالئتالف من أجل النزاهة واملساءلة –أمان ،ورا ،االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة – أمان .2004
http://www.transparency.org

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:GtKKYdHKZM8J:www.amanpalestine.org/data/itemfiles/f293f1bbab9b98b435c35660087bce66.doc+&cd=1&hl=en&ct=clnk


أموال الفساد اليت غادر ،الدول النامية قفز  %14 ،ي  ،2011النسخة اإللكرتونية للمجلة االقتصادية.
http://www.aleqt.com/2013/12/12/article_807067.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook



ميثاق اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qrFanjRhTroJ:https://treaties.un.org/doc/s
ource/RecentTexts/Corruption_A.doc+&cd=1&hl=en&ct=clnk



حقوق اإلنسان ومكافحة الفساد ،املفوضية السامية حلقوق االنسان.
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http://www.ohchr.org/AR/Issues/Development/GoodGovernance/Pages/AntiCorruption.aspx

.الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد



http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCUQFjABahU
KEwj_3dP_k47JAhVMVRoKHeuAAgs&url=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2Far%2Fevents%2
Fanticorruptionday%2Fpdf%2FLegislativeGuide.pdf&usg=AFQjCNGXvuhG6sHpv3jatWerkdMw
XfniiA&cad=rja

اككاله- مظاهره اسبابه- ما هو مفهوم الفساد
#http://www.hrdiscussion.com/hr42958.html  طرق عالجه.. مظاهرة.. أسبابه...الفساد
 عضو اللجنة، قاضي بداءة الكرادة، رحيم حسن العكيلي: القاضي، تعريفه وأسبابه وآاثره ووسائل مكافحته،الفساد
.القانونية االستشارية  ي بيت احلكمة
http://basset.goo-dole.com/t32-topic





http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0CFwQFjAIahUK
EwiV47bOyYbJAhXGcT4KHSIqBvk&url=http%3A%2F%2Fwww.nazaha.iq%2Fsearch_web%2
Ftrboy%2F4.doc&usg=AFQjCNET17tv0F6xyRifNrOTB9qXOMdNBA

ما هو الفساد وكم أنواعه وما هي أسباب إنتشاره ىف اجملتمع؟
http://ask.alnilin.com/?qa=107/%25D9%2585%25D8%25A7-%2D9%2587%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2581%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2583%25D9%2585%25D8%25A3%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B9%25D9%2587%25D9%2588%25D9%2585%25D8%25A7-%25D9%2587%25D9%2589%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25A5%25D9%2586%25D8%25AA%25D8%25B4%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9
%2587-%25D9%2581%25D9%2589%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AC%25D8%25AA%25D9%2585%25D8
%25B9%25D8%259F#.VkY_ambotnK
Quiz and Questions for Class Discussion

اختبارات وأسئلة للمناقشة داخل الفصل الدراسي

التقييم الذايت للوحدة األوىل
: ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة:السؤال األول
: يعرف الفساد أبنه.1
. إساءة استخدام القطاع اخلاص من أجل حتقيق ربح خاص.أ
. إساءة استخدام القطاع اخلاص من أجل حتقيق ربح عام.ب
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ج .إساءة استخدام القطاع العام من أجل حتقيق ربح عام.
د .ال كيء مما ذكر.
 .2من األسباب القانونية للفساد:
أ .وجود التشريعا ،اليت تواجه الفساد وتعاقب مرتكبيه.
ب .وجود مدوان ،سلوك تبني الوصف الوظيفي ( )Job Describtionحتت كل مسمى وظيفي (.)Job Title
ج .مجيع العبارا ،السابقة خاطئة.
د .مجيع العبارا ،السابقة صحيحة.
عمومي ،كما يلي:
موظف
 .3افرتضت االتفاقية أن جرائم الفساد أحد أطرافها
ٌ
ٌّ
أ .جرائم يكون أحد أطرافها موظفاً عمومياً وطنياً.
ب .جرائم يكون أحد أطرافها موظفاً عمومياً أجنبياً أو موظف مؤسسة دولية عمومية.
ج .كل ما ذكر صحيح.
د.كل ما ذكر غي صحيح.
 .4اجلرائم اليت ترتبط جبرائم الفساد بطريق غري مباشر واهتمت االتفاقية بتنظيمها هي :
أ .االخفاء.
ب .إعاقة سي العدالة.
ج .أ  +ب.
د ال كيء مما ذكر.
 .5آاثر جرائم الفساد :
أ .ال ميكن ان تتجاوز حدود املؤسسة الواحدة.
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ب .ال ميكن أن تتجاوز حدود القطاع اخلاص أو العام.
ج .ال ميكن ان تتجاوز حدود الدولة الواحدة.
د .ميكن أن تكون عاملية عابرة تتجاوز حىت حدود الدولة الواحدة.
السؤال الثاين :ضع
( .1

عالمة ) √ ( أو ) ( x

وإذا كانت العبارة خاطئة صححها:

) الفساد يتشابه  ي املظهر وإن اختلف  ي اجلوهر.

----------------------------------------------------------- ) ( .2يعد انتشار العديد من القيم واملورواث ،االجتماعية اليت تتعلق ابلروابط القائمة على النسب
من االسباب االجتماعية الستشراء الفساد.

والقرابة،

-----------------------------------------------------------( .3

) الواسطة أو احملسوبية هي جرمية فساد على صورة املتاجرة ابلنفوذ (.)Trading in influence

-----------------------------------------------------------( .4

) للفساد تكاليف قانونية وإدارية ورمسية وحماسبية.

----------------------------------------------------------- ) ( .5ميكن القول أن غسل العائدا ،اجلرمية هو حتويل اشأموال املتحصلة من أنشطة مشروعة هبدف إخفاء أو
إنكار املصدر الشرعي أو احملظور هلذه اشأموال.
--- -------------------------------------------------------السؤال الثالث أجب على كل مما يلي؟
 .1ما تعريف الفساد املت َفق عليه والذي يعترب جزءًا ال يتجزأ  ي الصكوك اإلقليمية والدولية املختلفة؟ وهل هذا التعريف
يتضمن اجلرائم اجلنائية واجلرائم املدنية اإللزامية وغي اإللزامية؟ وماذا عن أفضل املمارسا ،املستجدة؟
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .2ما املؤسسا ،احلكومية وغي احلكومية اشأكثر تضررا ابلفساد  ي الدول النامية؟ وماذا عن الدول املتقدمة؟
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .3هل للفساد أكثر من أتثي ضار  ي الدول اليت يتفشى فيها الفساد؟
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .4ما اجلها ،الرئيسة الفاعلة  ي مكافحة الفساد؟
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .5ما املؤسسا ،الضرورية ملكافحة الفساد ومنعه؟
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------أمرا جوهرًاي  ي التصدي للفساد بفعالية وإنصاف؟ وما هو التأثي احملتمل للفساد على
 .6هل تعترب سيادة القانون ً
سيادة القانون؟
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11-

 .7هل ميكن التصدي بفعالية وإنصاف النتهاكا ،حقوق اإلنسان أو منعها إذا كان النظام القضائي يشوبه الفساد؟
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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الوحدة الثانية

UNIT TWO

مدخل إىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
)Introduction to the United Nations Convention against Corruption (UNCAC

 مقدمة /أطروحة للنقاش واحلوار داخل الفصل الدراسي
اعتمادا
يتمثل الغرض الرئيسي هلذه الوحدة  ي التعريف ابإلطار العاملي اجلديد للتصدي للفساد والوقاية منه
ً
على اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد ،وإاثرة النقاش حول جمموعة القيم املرتابطة املتجسدة  ي االتفاقية ،واليت
تشتمل على الشفافية واملساءلة والنزاهة والعدالة والتعاون .هذا ،وقد متت مناقشة وحتليل اشأسئلة اليت تتعلق بكيفية
تعريف وحتديد أولواي ،أككال الفساد وكيفية الوصول إىل "ماهية اشأمور الصحيحة اليت جيب عملها" عند مواجهة
الفساد طوال الدورة التدريبية.
أما الغرض الثاين فننه يرتبط ارتباطًا وثي ًقا ابملنهجية الشاملة ومناقشة اشأخذ هبا  ي إطار االتفاقية اشأمم املتحدة
ملكافحة الفساد واليت ميكن استخدامها لتحديد وحتليل املخاطر املتزايدة والتكاليف اليت يتكبدها القطاع العام والقطاع
اخلاص جراء الفساد ،وذلك من خالل أعني اجلها ،الفاعلة املتعددة.
أيضا ابلفساد كظاهرة عاملية ،ويشتمل ذلك على تنامي اإلمجاع على
ويتمثل الغرض الثالث  ي تعريف الطالب ً
كيفية حتديد املشكلة وترتيب أولواييتها ومنعها والتصدي وهلا ،ابإلضافة إىل كيفية حساب القياس الكمي املتزايد هلذه
أيضا مناقشة املوجز التارخيي لتطور اإلطار القانوين ملكافحة الفساد املتجسد  ي اتفاقية
املشكلة وتكاليفها الكامنة ،و ً
اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد ،مبا  ي ذلك ما يتعلق ابالتفاقيا ،الدولية الرئيسة املعنية مبكافحة الفساد؛ مثل تلك
التابعة ملنظمة الدول اشأمريكية ومنظمة التنمية االقتصادية والتعاون وجملس أوروراب واالحتاد اشأفريقي .وسوف تربز هذه
الوحدة أمهية الدور الذي تؤديه التقنيا ،الناكئة ومنظما ،اجملتمع املدين مثل الدور الذي تؤديه منظمة الشفافية الدولية
 ي منع الفساد وتقليل املخاطر والتكاليف النامجة عنه للعديد من أصحاب املصلحة.
مؤخرا اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد وشأول مرة بوضع احلد اشأدىن من املعايي القانونية
ولقد قامت ً
واحلوَكميّة ملكافحة الفساد ،كما أرست عمليًا مبادئ الشفافية واملساءلة جلميع الدول .وفهم التأثي احملتمل هلذه املعايي
واملبادئ العاملية اجلديدة على اإلدارة  ي كال القطاعني العام واخلاص وقضااي الفساد الرئيسة داخل الدولة ،حيث سيصبح
السياق القطاعي واملؤسسي ذا أمهية ابلغة لكل اجلها ،الفاعلة .وأنمل أن تكون هذه الوحدة نواة ملناقشة بناءة.
يتناول نطاق هذه الوحدة املواد اشأساسية املتعلقة جبرائم الفساد الواردة  ي اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد،
واملشاكل املؤسسية الرئيسة املشرتكة اليت يتسبب فيها الفساد للدول اليت ص ّدقت على االتفاقية ،والبالغ عددها .165
فضال عن الدورة التدربية املتعلقة "مبكافحة الفساد" ،فسوف يتم تعريف وحتديد ماهية الفساد
وشأغراض هذه الوحدةً ،
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ليشمل كل اجلرائم الواردة  ي اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد واليت تتطلب توقيع الدول العتماد االتفاقية  ي الوقْ ِ
ت
َ
ِ
فضال عن اجلرائم اليت توصي االتفاقية جبدية النظر فيها .بينما ال تزال اجملموعة الشاملة لألفعال اليت
احلاضر وإنفاذهاً ،
تشكل الفساد ذا ،مفهوم متطور ضمن السياقا ،الوطنية ،إال أن اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد تشاطر بفعالية
التوافق العاملي احلايل املتمثل  ي اعتبار أعمال بعينها تشكل جرائم فساد  ي مجيع البلدان تقريبًا ،حيث يزيد التَ َوافُق
القانوين من فاعلية وكفاءة التعاون بني أجهزة إنفاذ القانون على املستوى الدويل والوطين ،ابإلضافة إىل تنفيذ القانون،
أيضا  ي تعزيز جمموعة مشرتكة من القيم التجارية للقطاعني العام واخلاص ،واليت من كأهنا أن تساعد على
كما سيساهم ً
زايدة النمو االقتصادي العاملي وانتعاش أكثر لألسواق.
أيضا مناقشة وحتليل جمموعة القوانني والسياسا،
وبشكل عام ،فنن هذه الوحدة والدورة التدريبية سوف تتضمن ً
واملبادئ والقيم الناكئة ،عالوة على أفضل املمارسا  ،ي اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد ،وكم تطور ،هذه
اجملموعة على مر الزمن من خالل اعتماد االتفاقيا/،املعاهدا ،اإلقليمية والدولية املعنية مبكافحة الفساد.
مسخرة لتعزيز املزيد من الشفافية واحملاسبة والرقابة عرب كل من
فالتدابي الواردة  ي كل هذه االتفاقيا ،تعترب ّ
فضال عن إاتحة الفرصة ملزيد من احلوار العام
القطاعني العام واخلاص ،مبا  ي ذلك عمليا ،عقود الشراء التنظيميةً ،
واملشاركة اجملتمعية والوصول إىل املعلوما.،
أخيا ،ففي هذه الوحدة وخالل الدورة التدريبية ،فننه من اهلام للطالب أن يقوموا بدراسة وحتليل كافة القضااي
و ً
اليت متت مناقشتها من خالل منظور اجلها ،الفاعلة واجملاال ،املتعددة ،مبا  ي ذلك الشركا ،التجارية ،ومجاعا،
حقوق اإلنسان ،واملوظفني احلكوميني ،والعدالة واملسؤولني عن إنفاذ القانون ،واجلها ،املاحنة ،واملنظما ،الدولية،
آخرا الفقراء واملعدومني.
واملنظما ،غي احلكومية/منظما ،اجملتمع املدين ،ووسائل اإلعالم ،وعامة الناس و ً
أخيا وليس ً
أيضا للطالب أن يكون لديهم فهم أساسي عن ماهية القانون الدويل والدور اهلام املتزايد الذي تؤديه االتفاقيا،
ومن املهم ً
واملعاهدا ،الدولية  ي العوملة والتعاون الدويل.
ابلرغم من أ ّن اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد متفردة  ي نوعها ،حيث
االتفاقيات واملعاهدات الدوليةّ .

تعترب املعاهدة احلقيقة اشأكرب والوحيدة املعنية مبكافحة الفساد على مستوى العامل ،إال أن العديد من اشأحكام الرئيسة
الواردة فيها جتسدد  ،ي االتفاقيا/،املعاهدا ،اإلقليمية والدولية اليت مت إقراراها  ي العقدين اشأخرين .وتتضمن اتفاقية
أحكاما جديدة متيزها عن املعاهدا ،واالتفاقيا ،اشأخرى؛ مثل اشأحكام املتعلقة ابسرتداد
اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد
ً
املوجودا ،والتعاون اإللزامي  ي جمال إنفاذ القانون الدويل.
أ .اتفاقية البلدان اشأمريكية ملكافحة الفساد (.)1996
ب .اتفاقية منظمة التعاون والتنمية  ي امليدان االقتصادي بشأن مكافحة ركوة املوظفني العموميني اشأجانب
 ي املعامال ،الدولية (.)1999
ج .اتفاقية جملس أورواب ملكافحة الفساد (.)1999
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د .اتفاقية االحتاد اشأفريقي ملنع الفساد ومكافحته (.)2003
ه .هاملبادرة املشرتكة بني مصرف التنمية اآلسيوي ومنظمة التعاون والتنمية  ي امليدان االقتصادي ملكافحة
الفساد  ي آسيا واحمليط اهلادئ (.)2000
التدابري اجلنائية اإللزامية الواردة يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد .جيب على الدول اشأطراف اآلن ،أن
تدرج اجلرائم التالية  ي تشريعاهتا اجلنائية:
( .)1ركو املوظفني العموميني الوطنيني (م.)15
( .)2اختالس املمتلكا ،أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قِبل موظف عمومي (م .)17
( .)3غسل العائدا ،اإلجرامية (م .)23
( .)4إعاقة سي العدالة (م .)25
( .)5املشاركة جرائم الفساد والشروع فيها (م .)27
التدابري اجلنائية غري اإللزامية الواردة يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد .يتعني على الدول اشأطراف
النظر  ي جترمي اشأفعال التالية:
( .)1ركو املوظفني العموميني اشأجانب وموظفي املؤسسا ،الدولية العمومية (م .)16
( .)2إساءة استغالل الوظائف (م .)16
( .)3اإلثراء غي املشروع (م .)20
( .)4الركوة  ي القطاع اخلاص (م .)21
( .)5اختالس املمتلكا  ،ي القطاع اخلاص (م .)22
( .)6اإلخفاء (م .)24
( .)7إعاقة سي العدالة (م .)25
( .)8الشروع  ي ارتكاب إحدى اجلرائم املنصوص عليها  ي اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد ،أو التحضي
الرتكاهبا.
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( .)9التقادم الطويل.
التدابري غري اجلنائية .ابإلضافة إىل ذلك ،يُطلب من الدول اشأطراف أو حثها إلقرار واعتماد جمموعة واسعة من التدابي

غي اجلنائية ،وقوانني ،ولوائح إدارية وسياسيا ،حكومية ترمي إىل تعزيز تنفيذ اشأحكام الواردة  ي اتفاقية اشأمم املتحدة
ملكافحة الفساد على حنو فعال ومنصف ،ويشتمل ذلك على التايل:
جمرمة وفقا التفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد وحجزها
( .)1جتميد العائدا ،اإلجرامية املتأتية من أفعال ّ
ومصادرهتا (م .)31
( .)2محاية الشهود واخلرباء والضحااي (م .)32
( .)3محاية املبلّغني (م .)33
( .)4أتسيس سلطة مستقلة متخصصة  ي مكافحة الفساد والتعاون مع سلطا ،إنفاذ القانون على الصعيد
الدويل واحمللي على حد سواء (م .)37
( .)5التعاون بني السلطا ،الوطنية (م .)38
( .)6التعاون بني السلطا ،الوطنية وكياان ،القطاع اخلاص والسيما املؤسسا ،املالية (م .)39
( .)7احلد من السرية املصرفية (م .)40
( .)8تسليم اجملرمني (م .)43
( .)9املساعدة القانونية املتبادلة (م .)44
( .)10تدابي تسمح ابالستخدام املناسب شأساليب التحري اخلاصة (م .)50
( .)11إنشاء وحدا ،استخباراتية مالية (م .)14
( .)12اسرتداد املوجودا( ،م .)51
تتضمن ممارسات احلكم الرشيد ،ما يلي:
(أ) .قوانني احلكومة املفتوحة ...مثل :الكشف عن الدخل واشأصول ،والوصول إىل املعلوما ،واإلبالغ عن
املخالفا( ،املواد  8و 9و 12و.)13
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(ب) .قضااي النزاهة املؤسسية ...مثل :الفساد بني أعضاء اجلهاز القضائي وسلطا ،االدعاء العام،
وجلنة/وحدة مكافحة الفساد (املادة .)11
(ج) .قضااي التعاون الدويل  ي جمال إنفاذ القانون ....مثل :غسل اشأموال واسرتداد املوجودا( ،املواد 14
و.)59-51
القضااي األساسية
مدخل إىل اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد :مواطن القوة والضعف.
مواد اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
الفصول  :8-1نظرة عامة موجزة للمواد 71-1
املوضوعات الرئيسة
تعترب املوضوعا ،الرئيسة املشمولة مبثابة قضااي مرتابطة واسعة تتعلق ابلفساد ،واحلوكمة وسيادة القانون ،والغرض الرئيسي،
واشأحكام ونطاق اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد (املواد .)14-1











مقدمة عن ظاهرة الفساد  ي العامل ،مبا  ي ذلك أككاله ومظاهره والتكاليف املتكبدة نتيجة وقوعه (السياسية
واالجتماعية واالقتصادية والقانونية والثقافية).
حملة اترخيية عن تطور احلركة العاملية ملكافحة الفساد ،مبا  ي ذلك االتفاقيا ،واملعاهدا ،الدولية الرئيسة املعنية
مبكافحة الفساد ،واملنظما ،غي احلكومية واملنظما ،الدولية.
اإلطار القانوين واملؤسسي الفريد التفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد للتصدي الفساد ومنعه ،وتعزيز احلكم
الركيد وسيادة القانون/حقوق اإلنسان بشكل متزامن (املادة )1
تعريف املصطلحا ،املستخدمة وجرائم الفساد الواردة  ي اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد
(املادة .)2
املخاطر والفرص املتاحة للجها ،الرئيسة الفاعلة  ي القطاع العام والقطاع اخلاص.
تنفيذ وإنفاذ القضااي من منظور سيادة القانون.

مناقشة مفتوحة حول املوضوعات والقضااي الناشئة.
الدروس األساسية

-17-





إدارك أن متطلبا ،اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد متثل أمهية كبية للقطاعني العام واخلاص وللمجتمع
الدويل واجلها ،املتعددة الفاعلة  ي منظما ،اجملتمع املدين.
استعراض جمموعة التحداي ،الواسعة  ي تنفيذ اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد املوجودة ضمن السياقا،
فضال عن معرفة أي من هذه
الوطنية املختلفة .وفَ ْهم كيف تعترب مواد االتفاقية مرتبطة ارتباطًا وثي ًقا
وكامالً ،
ً
املواد متثل اشأساس للمواد اشأخرى ،وأي منها تعترب العامل اشأساسي  ي جناح الوفاء مبتطلبا ،االتفاقية ،وابلتايل
كيف حتد هذه املواد من خماطر الفساد والتكاليف النامجة عن وقوعه ،وتعمل على إنفاذ حقوق اإلنسان
العاملية وتعزيز ممارسا ،احلكم الركيد.

 األهداف التعليمية املتوخاة
اشأهداف التعلمية املتوخاة من دراسة هذه الوحدة ،أن يكون لدى الطالب:






فهم عام لتاريخ القانون الدويل وأمهيته ،وماهية االتفاقيا/،املعاهدا ،اإلقليمية والدولية املعنية مبكافحة الفساد.
نظرة عامة موجزة عن اشأحكام اجلنائية الرئيسة واشأحكام املتعلقة ابحلكم الركيد الواردة  ي اتفاقية اشأمم املتحدة
ملكافحة الفساد ،ومدى صلتها بكل من القطاع العام والقطاع اخلاص.
معرفة َدقِيقة بطبيعة الفساد العاملي ونطاقه والتكاليف املتكبدة على إثره.
معرفة َدقِيقة ابملوارد الرئيسة اليت ميكن االستعانة هبا شأغراض حتليل املواد الواردة  ي اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة
الفساد وأتثيها احملتمل على كل من القطاع العام والقطاع اخلاص.

التكليفات واملهام الرئيسة داخل الفصل الدراسي
اذهب إىل املوقع التايل:
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/E-Learning/Arabic/intro_georgkell/index.htm

استمع لكلمة السيد جورج كال ،املدير التنفيذي ،االتفاق العاملي لألمم املتحدة،
 ،Director, UN Global Compactوعند االنتهاء انقر على خيار التايل فيظهر لك (√) ابللون اشأخضر والذي
يعين أنك أهنيت هذه املهمة.
Mr. Georg Kell, Executive

 .1ابإلضافة إىل أمهية املواد املطلوب قراءهتا واملواد املختارة املوصى بقراءاهتا ،قم إبجراء حبثك املستقل اخلاص بك
مع التطلع إىل عملية تطوير البحوث املمنجهة املنتظمة وذلك الستمرار علمية البحث  ي هذه الدورة التدريبية
قادرا على حتديد مصادر البحث الرئيسة اليت تتضمن أطر أفضل املمارسا،،
والعمل  ي هذا اجملال .كن ً
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قادرا على صياغة
وتقارير امتثال الدولة والبياان ،التجريبية واالستطالعا ،من خمتلف اجلها ،الفاعلة .كن ً
–خطوة خبطوة -املنهجية العامة للبحث الذي تود  ي توظيفه لصاحل الدولة والقطاعا ،البحثية.
 .2بعد االنتهاء من املهمتني ( )1و( ،)2قم بتحديد املصادر الرئيسة اليت تود أن تستعني هبا شأغراض( :أ) .حتليل
امتثال الدولة التفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد( ،ب) .نطاق الفساد وطبيعته  ي بلد ما( ،ج) .تكاليف
الفساد وخماطره من خالل منظور قطاعي لكل من القطاع العام والقطاع اخلاص.
 .3ضع من ثالث إىل مخس صفحا  ،ي ككل عرض كرائح (بوربوينت) مشيا إىل كل اشأحكام الواردة  ي
اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد ذا ،الصلة ابلقضااي اليت أثرهتا قضية (سوسولروك – دراسة احلالة أدانه).
 .4قراءة مقدمة الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد (املذكورة أدانه) ،وكن ُملِ ًّما بطريقة
تنظيمه وكيفية استخدامه كوثيقة مرجعية عامة .وينبغي االستعانة ابلدليل للتوجيه التقين بشأن القضااي
الرئيسة اليت متت إاثرهتا  ي كل وحدة دراسية.
املواد املطلوب قراءهتا


إسكندر غطاس ،تعزيز قدرة احلكومة العراقية  ي اسرتداد اشأصول ،مكتب اشأمم املتحدة املعين ابملخدرا،
واجلرمية.
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0Q
FjAAahUKEwil5dLJmY7JAhXBtBoKHaKwDUI&url=http%3A%2F%2Frepository.na
uss.edu.sa%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F56296%2F%25D9%2588%25D
8%25B1%25D9%2582%25D8%25A9%2520%25D8%25B9%25D9%2585%25D9%25
84%2520%25D8%25AD%25D9%2588%25D9%2584%2520%25D8%25A7%25D8%2
5AA%25D9%2581%25D8%25A7%25D9%2582%25D9%258A%25D8%25A9%2520
%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D9%2585%25D9%2585%2520%25D
8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AA%25D8%25AD%25D8%25AF%2
5D8%25A9%2520%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2583%25D8%25A7%25D9%
2581%25D8%25AD%25D8%25A9%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2581
%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25AF.pdf%3Fsequence%3D1&usg=AFQjCNG
qfjiYG7pMJ_7zsNNl1RZ4dkkDWg



التحداي  ،ي مكافحة الفساد :دور اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد ،جملة الرقابة الصادر عن اجلهاز
املركزي للرقابة واحملاسبة ،العدد ( ،)6املوقع اإللكرتوينwww.aalco.int/Corruption-Arabic- :
Final%202010.doc





تقرير اشأمم املتحدة حول مؤمتر الدول اشأطراف التفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد  ي دورهتا اشأوىل ،واليت
عقد  ،ي عمان ابشأردن خالل الفرتة ما بني  14-10كانون االول/ديسمرب ،2006
.CAC/COSP/2008/12
تقرير اشأمم املتحدة حول مؤمتر الدول اشأطراف التفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد  ي دورهتا الثانية،
واليت عقد  ،ي نوسا دوا إبندونيسيا خالل الفرتة ما  28كانون الثاين/يناير 1-كباط/فرباير ،2008
.CAC/COSP/2008/15
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تقرير اشأمم املتحدة حول مؤمتر الدول اشأطراف التفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد  ي دورهتا الثالثة،
واليت عقد  ،ي الدوحة بقطر خالل الفرتة ما بني  13-9تشرين الثاين/نوفمرب ،2009
.CAC/COSP/2009/15
كاليف فرميان" ،كخص يتطوع حملاربة الفساد  ي العامل ،استقال من البنك الدويل وجنحت جهوده  ي وضع
معاهدة حماربة ركوة املسؤولني" ،مقال منشور على موقع صحيفة اجلزيرة السعودية ،الثالاثء  ،4مجادى
الثانية  1420العدد  ،9847وميكن الوصول إليه عرب هذا الرابطhttp://www.al- :
.jazirah.com/1999/19990914/re4.htm
لؤي املدهون ،دراسة منشورة على موقع وكالة  ،Deutsche Welleوهي وكالة عاملية أتخذ على عاتقها
الدفاع عن احلقوق واحلراي ،،وميكن الوصول هلذه الدراسة عرب الرابط التايلhttp://www.dw.de :
وليد إبراهيم الدسوقي ،مكافحة الفساد  ي ضوء القانون واالتفاقا ،اإلقليمية والدولية.

املواد املوصى بقراءهتا واملقاالت والكتب األكادميية والفقهية







أنور حممد صدقي مساعدة ،قضااي أمنية معاصرة ،دار يزيد ،الكرك.2005 ،
أمين فاروق صاحل ،استغالل الوظيفة العامة  ي االعتداء على املال العام  ي الفقه اإلسالمي ،رسالة ماجستي
 ي الفقه اإلسالمي املقارن ،كلية الشريعة والقانون ،اجلامعة اإلسالمية بغزة.2007 ،
بسام العموش ،السياسا ،احلكومية والشفافية ،حنو كفافية أردنية ،املؤمتر اشأول ملؤسسا ،اشأركيف العريب
حول الشفافية ،إعداد سائدة الكيالين وابسم سكجها.2000 ،
التحداي  ،ي مكافحة الفساد :دور اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد ،جملة الرقابة الصادر عن اجلهاز
املركزي للرقابة واحملاسبة ،العدد ( ،)6املوقع اإللكرتوينwww.aalco.int/Corruption-Arabic- :
Final%202010.doc





جاسم حممد الذهيب ،الفساد اإلداري  ي العراق وتكلفته االقتصادية واالجتماعية ،مقال متاح على املوقع
اإللكرتوين www.berc-iraq.com
حسن بنعامة عبد هللا ،الفساد وأثره  ي القطاع اخلاص ،أحباث املؤمتر الدويل ملكافحة الفساد.2003 ،
اجمللد الثاين ،أكادميية انيف العربية للعلوم اشأمنية ابلرايض.

مواقع مفيدة


الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد.

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAAahUKEwjx8Ibb
1IbJAhWHuhoKHTajAYo&url=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2Far%2Fevents%2Fanticorruptionday%2F
pdf%2FLegislativeGuide.pdf&usg=AFQjCNGXvuhG6sHpv3jatWerkdMwXfniiA
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كاليف فرميانشخص يتطوع حملاربة الفساد  ي العامل ،استقال من البنك الدويل وجنحت جهوده  ي وضع
معاهدة حماربة ركوة املسؤولني .برلنيhttp://www.al-jazirah.com/1999/19990914/re4.htm .
الدكتور فيصل عبد الرمحن على طه ،اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد (.)1

http://www.sudantribune.net/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A
9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85,8258


إجني حسني على حسني على مسعود ،دراسة مقارنة بني اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الفساد والتشريع
املصري
وخاصة  ي جمال الفساد اإلداري ،وزارة العدل – هيئة النيابة اإلدارية.
http://www.f-law.net/law/threads/33236-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%89



ملخص دراسة مواءمة التشريعا ،االردنية التفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد ،هيئة مكافحة الفساد  ي
اشأردن.
https://www.facebook.com/note.php?note_id=231926686856643

 دراسات حالة :سيتم حتضري دراسات حالة داخل الفصل الدراسي كالتايل:
 .1قضااي الفساد والتالعب ابلنتائج وارتباطها بشبكات إجرامية تشعل الصيف يف ايطاليا وتشغل الرأي العام
رغم توقف نشاط مالعب كرة القدم  ي إيطاليا  ي الوقت الراهن ،تنشغل مجاهي الكرة اإليطالية ابجلدل الدائر حول
قضااي الفساد القدمية واحلديثة خبالف املشاكل املستمرة بسبب عقود الالعبني.
و ي الوقت الذي يقضي فيه معظم العيب فرق الدوري اإليطايل عطلتهم الصيفية اليت متتد ملطلع أو حىت ملنتصف يوليو
املقبل ،حتتل حتقيقا ،قضااي التالعب  ي نتائج املباراي ،العناوين الرئيسة لألخبار الرايضية  ي إيطاليا منذ مطلع يونيو
اجلاري .ويركز أحدث التحقيقا ،على كبكة تضم مراهنني على نتائج املباراي ،والعبني والعديد من الوسطاء فيما
بينهم ممن وضعوا رهاان ،قانونية على مباراي  ،ي إيطاليا حاولوا التالعب من خالهلا  ي نتائج املباراي .،ويبدو أن
الشرطة اإليطالية وجد ،صال ،تربط هؤالء ابملؤسسا ،اإلجرامية الكبية  ي البالد واليت كانت تسعى لغسيل أمواهلا.
وخالل هذه التحقيقا ،اشأخية ألقي القبض على الالعب الدويل السابق جوزييب سينيوري إىل جانب  15كخصا
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آخرين ،وإن كان مت اإلفراج عن معظمهم الحقا .فيما جرى التحقيق مع حنو  30كخصا آخرين وذلك مع استمرار
التحقيق  ي العديد من مباراي ،دوراي ،الدرجا ،اشأوىل والثانية والثالثة احملرتفة  ي إيطاليا .وينتظر أن تبدأ حماكمة
رايضية قريبا ،مع تبعا ،متوقعة هلا تتعلق بناديي أاتالنتا وسيينا اللذين أتهال هناية املوسم املاضي لدوري الدرجة اشأوىل.
وتنتظر حماكمة أخرى تتعلق بقضية فساد قدمية النطق حبكمها اشأخي بعدما طالب اندي يوفنتوس ابستعادة لقب الدوري
اإليطايل الذي أحرزه ،م مت جتريده منه  ي عام  2006قبل أن يتم منحه بعدها إلنرت ميالن .وكان يوفنتوس أدين بقيادة
خمطط يهدف إىل الفوز ابملباراي ،عن طريق الغش أو بتطويع أو ترهيب احلكام أو من يقومون على اختيارهم للمباراي.،
وخبالف جتريده من لقبيه ابلدوري اإليطايل لعامي  2005و ،2006هبط يوفنتوس لدوري الدرجة الثانية وقتها .بينما
عوقبت أندية أخرى مثل آيه سي ميالن وفيورنتينا والتسيو ورجيينا خبصم نقاط مسبقة منها قبل انطالق املوسم اجلديد.
ومع استمرار احملاكمة اجلنائية  ي هذه القضية ،فقد مت الكشف الحقا عن تورط إنرت نفسه  ي قضية الفساد مما دفع
يوفنتوس ملطالبة احتاد الكرة اإليطايل قبل عام مضى إبعادة لقب الدوري احمللي لعام  2006إليه .وينتظر أن يعلن احتاد
الكرة اإليطايل قراره  ي هذه املسألة خالل اشأسابيع القليلة املقبلة مبا سيزيد من حدة اخلصومة القائمة ابلفعل بني إنرت
ويوفنتوس .وعاد القضاة الرايضيون اشأسبوع املاضي إىل قضية عام  2006حيث غيوا حكم اإليقاف الوقيت إىل
اإليقاف مدى احلياة على مديري يوفنتوس السابقني لوتشيانو مودجي وأنطونيو جياودو إىل جانب إينوتشينزو ماتزيين،
انئب رئيس احتاد الكرة اإليطايل آنذاك .وهناك معركة قانونية أخرى حاليا بني أندية دوري الدرجة اشأوىل الكربى إنرت
ويوفنتوس وآيه سي ميالن وانبويل وروما من انحية وبني  15انداي صغيا آخرا من انحية أخرى بسبب أموال تلقتها
هذه اشأندية بشكل مجاعي بعد مفاوضا ،مجاعية مع كبكا ،تليفزيونية حول حقوق البث التليفزيوين ملباراي ،البطولة.
وكانت اشأندية الكربى بدوري الدرجة اشأوىل اإليطايل خسر  ،ي التصويت على نظام جديد يقضي بتوزيع  200مليون
يورو ( 288مليون دوالر) من احلقوق التليفزيونية ،ولكن اشأندية الكربى تستعد ملقاومة تطبيق هذا النظام اجلديد الذي
سيتسبب  ي خسارة كل من يوفنتوس وإنرت وميالن ملا يرتاوح بني  8و 13مليون يورو خالل املوسم املقبل .كما توجد
خالفا ،بني اشأندية من انحية وبني احتاد الالعبني من انحية أخرى حول مسألة متديد العقود املعلقة منذ يونيو .2010
ووضعت مسألة معاملة الالعبني غي املنتظمني ابلفرق اشأوىل لألندية إىل جانب العديد من املوضوعا ،اشأخرى اشأقل
أمهية على طاولة املفاوضا .،وحتدد يوم اشأحد املوافق  28أغسطس املقبل النطالق منافسا ،موسم 2012 /2011
إبيطاليا مع احتمال تقدمي موعد عدد من مباراي ،اشأسبوع اشأول من مسابقة الدوري لتقام يوم السبت .بينما جترى
آخر منافسا ،اشأسبوع  38اشأخي من مسابقة الدوري اإليطايل  ي  13مايو  .2012وسيشهد املوسم إقامة مخس
جوال ،مبنتصف اشأسبوع بينما ستمر بدااي ،مخسة أسابيع أخرى دون إقامة أي منافسا ،فيها ،من بينها ثالثة أسابيع
إلقامة مباراي ،دولية خالهلا وأسبوعان آخران سيدخالن ضمن العطلة الشتوية قرب بداية العام اجلديد.
http://www.albiladdaily.com/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8/

 .2فضيحة سوسولروك:
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هي فضيحة تورطت هبا احلكومة الرتكية وقواهتا املسلحة مع عدد من العصااب ،اإلجرامية املنظمة .ووقعت هذه
الفضيحة أثناء ذروة النزاع الرتكي مع حزب العمال الكردستاين وذلك  ي أواسط التسعينا ،من القرن املاضي .وقد
تكشفت هذه العالقة بعد أن طرح جملس اشأمن القومي الرتكي احلاجة إىل تعبئة موارد البالد حنو التغلب على حزب
العمال الكردستاين االنفصايل املسلح .وظهر ،الفضيحة للعيان بعد حادثة حتطم سيارة  ي الثالث من نوفمرب عام
 ،1996وذلك قرب بلدة سوسورلوك اليت تقع مبحافظة ابليكسي.وكان من ضحااي احلادث انئب مدير كرطة إسطنبول،
وعضو برملان تزعم قبيلة كردية قوية ،وقائد منظمة الذائب الرماديون (وهو قاتل مأجور ومن املطلوبني على قائمة الشرطة
الدولية اإلنرتبول) .وكانت تركيا قد دخلت بنزاع حمدود لكنه مستمر بشكل تصاعدي مع حزب العمال الكردستاين
منذ عام  .1984إال إن الصراع بلغ ذروته مع ختطيط احلزب إلعالن استقالل اشأكراد حبلول عام  .1994ونشب
جدل حمتدم  ي جملس اشأمن القومي الرتكي ،مع هناية عام  ،1992حول كيفية معاجلة الوضع اجلاري ،حيث فضل
احلمائم كالرئيس تورجو ،أوزال واجلنرال أكرف بيتليس عدم اللجوء للحلول العسكرية ،إال أن هذين الرجلني ما لبثا أن
توفيا عام  .1993وبنفس العام ،أمر جملس اشأمن القومي بشن محلة عمليا ،سرية ابستخدام القوا ،اخلاصة .وقد
ساهم الفرع الرتكي من منظمة اجلالديو ،أو املنظمة املضادة للمليشيا ،املسلحة ،مبعظم أفراد هذه العمليا ،اخلاصة.
وكلفت انئبة رئيس الوزراء اتنسو تشيلر قوا ،الشرطة ،اليت قادها حممد آجار آنذاك ،مبهمة كل حركة حزب العمال
الكردستاين واغتيال قائدها عبد هللا أوجالن .وكانت وحدة الشرطة املسؤولة عن تنفيذ هذه املهمة هي إدارة العمليا،
اخلاصة ،واكرتك معها أيضا القاتل املأجور عبد هللا جاتلي .وقد دب الذعر بصفوف منظمة االستخبارا ،الوطنية،
ذلك أهنا قد استعانت سابقا جباتلي لتنفيذ عمليا ،انتقامية ضد املنظمة اشأرمنية املسلحة ،اجليش السري اشأرمين لتحرير
أرمينيا  .ASALAوكان من أكد القلقني من هذا الوضع حممد عيمور الذي يعمل  ي إدارة العمليا ،ومكافحة اإلرهاب
 ي منظمة االستخبارا ،الوطنية ،وهو من كانت لديه خالفا ،مريرة مع حممد آجار ،وأصبحت الفضيحة توصف
لذلك أبهنا "معركة احملمدان" .وكغيها من املنظما ،اليت تعمل بنفس اشأسلوب ،كان يتم متويل حزب العمال الكردستاين،
جزئيا ،عرب نشاطا ،اإلجتار ابملخدرا .،وبدال من أن تعمل تلك الفصائل احلكومية الرتكية على منع حزب العمال
الكردستاين من الرتبح من النشاطا ،غي القانونية ،فنهنا تصارعت فيما بينها على من حيل مكانه .وقد وصف اخلبي
االستخباريت ماهر كايناك معسكر الشرطة على أنه "املوايل شأورواب" ،ومعسكر منظمة منظمة االستخبارا ،الوطنية على
أنه "املوايل شأمريكا" .وجيين من يرتكب مثل هذه النشاطا ،أرابحا تقدر مبليارا ،الدوالرا ،من خالل هتريب املخدرا.،
وكانت اخلسائر اليت تكبدهتا البالد من جراء عرقلة عمليا ،التجارة مع العراق بسبب حرب اخلليج الثانية عام 1991
قد دفعت الدولة جزئيا إىل تبين هذه النشاطا ،غي القانونية ،أو على اشأقل فنهنا كانت تقوم بتربيرها .وحىت تتضح
صورة هذه املسألة ،فنن جتارة خمدرا ،اهليوين كانت تساوي حينها  50مليار دوالر ،بينما ال تتعدى ميزانية الدولة
السنوية مبلغ  48مليار دوالر آنذاك .ورغم أن آجار وتشيلر استقاال بعد وقوع الفضيحة ،إال أن ًأاي منهما مل يقدم
حملاكما ،أو عقواب .،فآجار متت إعادة انتخابه عضوا ابلربملان (كقائد حلزب الطريق القومي) .أما الناجي الوحيد من
حادث السيارة ،زعيم العصابة سادا ،بوجاك ،أطلق سراحه .وهلذا فنن مرتكيب هذه اشأعمال قد فلتوا من العدالة بطريقة
أو أبخرى .إال إمنه من الناحية اشأخرى ،فنن بعض اإلصالحا ،قد أجريت ،ومنها على سبيل املثال إعادة هيكلة وكالة
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االستخبارا ،حبيث أدى ذلك إىل التخلص من الصراع الداخلي بني أجهزهتا ،وذلك بدءا من تفكيك اإلدارة اليت كان
يتوالها عيمور بشكل كامل.
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D8%A9_%D8%B3
%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%84%D9%88%D9%83

عرض فيديو
 https://www.youtube.com/watch?v=Uo8x9uQf_0Mاتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد
 https://www.youtube.com/watch?v=PXR6iBmWnj4سوبر ماركت الفساد
https://www.youtube.com/watch?v=UOB196oibV4&spfreload=10

اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد

 ي مصر
اختبارات وأسئلة للمناقشة داخل الفصل الدراسي

Quiz and Questions for Class Discussion

التقييم الذايت للوحدة الثانية
السؤال األول :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة:
 .1من االتفاقيات الدولية ملكافحة الفساد:
أ .اتفاقية بروكسل  1999بشأن املكافحة العاملية للفساد.
ب .اتفاقية القانون االداري  ي هامبورغ  1995بشأن الكسب غي املشروع.
ج .اتفاقية القانون املدين .1999
د .ال كيء مما ذكر.
 .2املؤمتر الثالث للدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ) 13-9 ،)UNCACتشرين
الثاين/نوفمرب  2009عقد يف
أ .ديب ومسي "إعالن االمارا."،
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ب .قطر ومسي " إعالن الدوحة".
ج .السعودية ومسي " إعالن الرايض".
د .عمان ومسي " إعالن مسقط".
 .3الفصل األول من اإلتفاقية قرر:
أ .أنه ليس من حق أي دولة أن تقوم  ي إقليم دولة أخرى مبمارسة الوالية القضائية.
ب .احلق شأي دولة أن تقوم  ي إقليم دولة أخرى مبمارسة الوالية القضائية.
ج .كل ما ذكر صحيح.
د.كل ما ذكر غي صحيح.
 .4اسرتداد املوجودات حبسب االتفاقية هو :
أ : .إعادة اشأموال املنهوبة واملتحصلة من الفساد إىل بلدها اشأصلي.
ب .رد موجودا ،املؤسسة إىل وضعها املايل الطبيعي قبل جرمية الفساد.
ج .وضع اليا ،قانونية السرتداد االموال بقوة القانون.
د ال كيء مما ذكر.
 .5املوظف العام االجنيب هو:
أ .أي كخص غي عريب يؤدي وظيفة عمومية ،لصاحل جهاز عمومي أو منشأة عمومية.
ب .أي موظف عريب أو غي عريب يؤدي وظيفة عمومية ،لصاحل جهاز عمومي أو منشأة عمومية.
ج ..أي كخص يؤدي وظيفة عمومية ،لصاحل جهاز عمومي أو منشأة عمومية ،أو يقدم خدمة عمومية ،حسب
التعريف الوارد  ي القانون الداخلي للدولة.
د .أي كخص يشغل منصباً تشريعياً أو تنفيذايً أو إدارايً أو قضائياً لدى بلد أجنيب ،سواء أكان معيناً أم منتخباً.
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السؤال الثاين :ضع
( .1

عالمة ) √ ( أو ) ( x

وإذا كانت العبارة خاطئة صححها:

) التسليم املراقب ( ،)Controlled deliveryتسليم اشأموال العامة للموظف حتت رقابة أجهزة الدولة.

-----------------------------------------------------------( .2

) االتفاقية كاملة وان كانت ترتكز فقط على الفساد قبل وقوعه.

-----------------------------------------------------------( .3

مستخدم مدين دويل.
) موظف مؤسسة دولية عمومية هو أي
َ

-----------------------------------------------------------( .4

) ميكن أن تستفيد من اإلتفاقية دول غي متعاقدة.

-----------------------------------------------------------( .5

) املساعدة التقنية ما هي اال تبادل معلوما ،فقط بني الدول املتعاقدة.

----------------------------------------------------------السؤال الثالث أجب على كل مما يلي؟
ما هي أهم املؤمترا ،الدولية ملكافحة الفساد؟
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما هو أبرز مالمح اهليكل العام لالتفاقية؟
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26-

----------------------------------------------------------من االستعراض السابق هليكل االتفاقية جند أهنا ترتكز على أربع ركائز أساسية أذكرها؟
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما هي أهم اشأسباب املوجبة لإلتفاقية؟
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------أذكر مخسة من املصطلحا ،اليت تبنتها االتفاقية؟
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما هي أغراض االتفاقية اليت هتدف اىل حتقيقها؟
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما هي اخلصائص املميزة لالتفاقية؟
-----------------------------------------------------------27-

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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الوحدة الثالثة

UNIT THRE

الوقاية :احلكم الرشيد وسيادة القانون
Prevention: Good Governance and the Rule of Law

 مقدمة :أطروحة للنقاش واحلوار داخل الفصل الدراسي
توضح الدروس املستفادة من كل املناطق ومجيع البلدان على مدى العشرين سنة املاضية ،أو منذ انطالق
فعالة والعمل على الوقاية منه يتطلب الشفافية واملساءلة  ي
احلركا ،العاملية ملكافحة الفساد أن التصدي للفساد بصورة ّ
عمليا ،صنع القرار  ي كل من القطاعني العام واخلاص ،ابإلضافة إىل التنفيذ الفعال واملنصف.
أيضا أن التقدم امللحوظ الذي حققته العديد من الدول  ي التصدي للفساد ،كان متزامنًا
وتُظهر هذه الدورس ً
مع دعم هذه الدول لثقافة إقامة سيادة القانون واملشاركة اجملتمعية ووصول اجلمهور إىل املعلوما.،
ويتضمن إطار اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد أوجه ارتباط هامة بني االلتزاما ،القانونية واحلكم الركيد
والتوصيا ،اليت حتتوي على كافة عناصر املساءلة والشفافية ،حيث يساعد على وجود منهجية كاملة للتصدي للفساد
ومنعه واليت تعمل  ي النهاية -مىت مت تنفيذ هذه املنهجية -على تقليل التكلفة الكبية واملتعددة اشأبعاد النامجة عن
الفساد اليت تتكبدها اجملتمعا ،والشركا ،التجارية واملواطنني ،على حد سواء.
يعترب املدخل ملفاهيم الشفافية واملساءلة من املنظور العلمي والنظري ،على حد سواء ،أحد اشأهداف اشأساسية
هلذه الوحدة ،ولكن من خالل منظور ينفرد به تنفيذ اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد .وهذا يعين ،أن هناك حاجة
للكشف عن هذه املفاهيم والتنقيب عنها من دولة إىل دولة ومن قطاع إىل قطاع ومن مؤسسة إىل مؤسسة ،وذلك من
خالل أمثلة واقعية ودراسا ،حالة.
أيضا ،أن هذه اشأمور  ي حاجة إىل أن تُكتشف من وجهة نظر مجيع اجلها ،الرئيسة الفاعلة،
كما يعين ذلك ً
وكذلك من خالل رؤية تِكْنولُ ِ
وجيّة ،مبا  ي ذلك الشركا ،التجارية الكبية والصغية ،ومسؤويل الشركا ،،ورجال اشأعمال،
ُ
واملهن املختلفة ،والقطاعا ،،واملؤسسا ،العامة الرئيسة واملوظفني احلكوميني واجملتمع املدين َك ُك ّل ،ابإلضافة إىل اشأغنياء
والفقراء واملعدمني.
أخيا ،إذا أمكن تفسي هذين املفهومني الشاملني وفهمهما بعد تناول هذه الوحدة وانتهاء الدورة التدريبية،
و ً
فنن اشأساس اجلوهري والشامل والنظري والعملي للتَ ْف ِكي  ي كيفية تقييم املخاطر والتكاليف النامجة عن الفساد وكيفية
التصدي له والوقاية منه ،يعترب  ي موضعه الصحيح من الناحية الفكرية.
 القضااي األساسية
-29-

القضااي الرئيسة/املوضوعات :سيادة القانون؛ الشفافية؛ الوصول إىل املعلوما،؛ إصالح اإلدارة العامة؛ مدوان،
السلوك؛ اإلبالغ عن املخالفا،؛ املشرتاي ،العمومية وادارة اشأموال العمومية.
 مواد اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
الفصل الثاين :املواد ( 14-1موجز للمواد  14-1مع تسليط الضوء على املواد  7و 8و.)9
 املوضوعات الرئيسة








تعزيز إقرار الوصول إىل املعلوما ،احلكومية وتنفيذه.
تيسي عمليا ،اإلبالغ عن الفساد (اإلبالغ عن املخالفا )،ومحاية حقوق حرية التعبي (املادة .)10
تعزيز سبل إصالح اإلدارة العامة (املاداتن  7و.)8
التشجيع على وضع مدوان ،قواعد السلوك وكشف مدى احليدة اشأدبية وقوانني تضارب املصاحل للموظفيني
العموميني (املاداتن 8و)9
تعزيز إدارة اشأموال العمومية -وضع ميزانيا ،أكثر كفافية ،واالبالغ عن اإليرادا ،والنفقا( ،املادة .)9
تعزيز النزاهة بني أعضاء اجلهاز القضائي وسلطا ،االدعاء العام (املادة.)11

الدروس األساسية






تعترب نزاهة نظام العدالة مبثابة اشأساس للحق الشامل  ي التنفيذ الفعال واملنصف والكا ي لقوانني مكافحة
الفساد وحقوق اإلنسان العاملية ،مبا  ي ذلك العقود وحقوق امللكية.
يعترب احلكم املنفتح والقائم على مبادئ الشفافية واملساءلة واحلكم الركيد مبثابة أيقونة جناح مكافحة الفساد
وتعزيز سيادة القانون.
لقد ثبت أن املشاركة اجلدية من جانب اجملتمع املدين ووصول اجلمهور إىل املعلوما ،واحدة من أفضل اشأمور
ملكافحة الفساد واحلد منه ،ابإلضافة إىل تعزيز ثقة اجلمهور  ي احلكم الدميقراطي ومؤسسا ،السوق احلر.

 األهداف التعلمية املتوخاة






القدرة على تصور اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد مبثابة إطار عاملي أو َم ْعلَم للتصدي للفساد ومنعه
بصفة مشولية عرب القطاعا ،،وعرب البلدان أيضا.
القدرة على حتديد وحتليل مفاهيم الشفافية واملساءلة بشكل انتقادي داخل الدولة ،و ي سياق مؤسسي وقطاعي
التفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد.
اعتبار اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد مبثابة َم ْعلَم عاملي حمتمل لتعزيز العديد من العناصر اشأساسية
لسيادة القانون وثقافة احلكم الركيد.
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اعتبار اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد مبثابة َم ْعلَم عاملي حمتمل لتعزيز تنفيذ حقوق اإلنسان اشأساسية؛
مثل احلق  ي حرية التعبي ،وإقامة العدل بنزاهة وفعالية وكفاءة وإنصاف.
اإلحاطة إبجيابيا ،وسلبيا ،استخدام تكنولوجيا املعلوما ،ملكافحة الفساد والتصدي له  ي َحيّز جماال،
القطاع العام واخلاص.

التكليفات واملهام الرئيسة داخل الفصل الدراسي
اذهب إىل املوقع التايل:
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/E-Learning/Arabic/intro_dimitrivlassis/index.htm

استمع لكلمة السيد دمييرتي فالسيس ،مدير فرع الفساد واجلرمية االقتصادية ،مكتب اشأمم املتحدة املعين ابملخدرا،
واجلرميةMr. Dimitri Vlassis, Chief of the Corruption and Economic Crime Branch, United Nations ،
 ،Office on Drugs and Crimeوعند االنتهاء انقر على خيار التايل فيظهر لك (√) ابللون اشأخضر والذي يعين
أنك أهنيت هذه ا ملهمة.

يرجى االطالع على املواد املطلوب قراءاهتا ،واملواد املختارة املوصى بقراءاهتا ،والتفكي  ي القضااي اليت أاثرهتا كل منها
(من منظور القطاع العام والقطاع اخلاص على حد سواء).
تعريف ماهية إقامة جمتمع على حكم القانون  ي مجلة واحدة، ،م حتديد اشأحكام الواردة  ي اتفاقية
.1
اشأمم املتحدة ذا ،الصلة هبذا املفهوم.
حتديد مخسة على اشأقل من الدروس الرئيسة املستفادة من سيادة القانون وتعزيز مكافحة الفساد  ي
.2
الدول النامية على مدى العشر سنوا ،املاضية.
التعبي  ي صفحة واحدة عن أمهية سيادة القانون  ي التنمية االقتصادية والسياسية املستدامة ومكافحة
.3
الفساد والتصدي له.
ذكر ثالثة من التحداي ،املتعلقة بتنفيذ قوانني احلكومة اإللكرتونية واحلكومة املنفتحة؛ مثل تلك
.4
املتعلقة ابلوصول إىل املعلوما ،،والكشف عن الدخل واملمتلكا ،،واإلبالغ عن املخالفا ،،ومدوان ،قواعد
السلوك ،وتضارب املصاحل.
حتديد املصادر اليت ميكن االعتماد عليها  ي ممارسا ،حوكمة تقنية املعلوما ،ودراسا ،احلالة
.5
الناجحة ذا ،الصلة ابملشرتاي ،والعملية التنظيمية.
املواد املطلوب قراءهتا
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مبادئ احلكم الركيد ومقوماته  ي عمل املنظمة الدولية.
إعالن اشأمم املتحدة بشأن اشألفية (:)A/RES/55/2



سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل ( )A/RES/61/39وتقرير اإلبراهيمي :استعراض كامل
لكامل عمليا ،حفظ السالم من مجيع نواحي هذه العمليا:)A/55/305( ،



نتائج مؤمتر القمة العاملي لعام )A/RES/60/1( 2005



تقرير اشأمني العام ’’ :ي جو من احلرية أفسح :صوب حتقيق التنمية ،واشأمن ،وحقوق اإلنسان للجميع‘‘
()A/59/2005



تقرير اشأمني العام’’ :سيادة القانون والعدالة االنتقالية  ي جمتمعا ،الصراع وجمتمعا ،ما بعد الصراع‘‘
()S/2004/616



تقرير اشأمني العام’’ :لنوحد قواان :تعزيز الدعم الذي تقدمه اشأمم املتحدة من أجل سيادة القانون‘‘
()A/61/636



تقرير اشأمني العام’’ :تعزيز أنشطة اشأمم املتحدة  ي جمال سيادة القانون وتنسيقها‘‘()A/63/226



التقرير السنوي عن تعزيز أنشطة اشأمم املتحدة  ي جمال سيادة القانون وتنسيقها ()A/64/298



 http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/59/2005

 http://daccess-ods.un.org/TMP/4079935.5506897.html

 http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/60/1

 http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/59/2005

 http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/2004/616

 http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/61/636
 http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/63/226

http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/64/298




حممد حممود العجلوين :أثر احلكم الركيد على التنمية االقتصادية املستدامة  ي الدول العربية ،حبث مت
ُ
تقدميه إىل املؤمتر العاملي التاسع لالقتصاد والتمويل اإلسالمي ( )ICIEFحول النمو والعدالة واالستقرار
من منظور إسالمي ،إستنبول ،تركيا ،خالل الفرتة .2013/9/11-9
ورقة حبثية حول احلكم الركيد.
http://onlypoliticalscience.blogspot.qa/2010/12/blog-post_19.html

املواد املوصى بقراءهتا واملقاالت والكتب األكادميية والفقهية
 بسام العموش ،السياسا ،احلكومية والشفافية ،حنو كفافية أردنية ،املؤمتر اشأول ملؤسسا ،اشأركيف العريب
حول الشفافية ،إعداد سائدة الكيالين وابسم سكجها.2000 ،
 سليمان عبد املنعم ،اجلوانب املوضوعية واإلجرائية  ي اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد ،دراسة  ي مدى
مواءمة التشريعا ،العربية شأحكام االتفاقية ،دار املطبوعا ،اجلامعية ،اإلسكندرية ،سنة .2015
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 طارق اجملذوب ،اإلدارة العامة "العملية اإلدارية والوظيفة العامة واإلصالح اإلداري ،الدار اجلامعية للطباعة
والنشر ،سنة .2000
 عبد الرمحن الضحيان ،اإلصالح اإلداري ،دار العلم للنشر والتوزيع ،جده ،السعودية ،الطبعة الثانية.

 عبد القادر الشخلي ،الواسطة  ي اإلدارة ،اجمللة العلمية للدراسا ،اشأمنية والتدريب ،جامعة انيف العربية
للعلوم اشأمنية ،العدد  ،38اجمللد .19
 عبد هللا أمحد املصيايت ،الفساد اإلداري ،املكتب العريب احلديث ،اإلسكندرية.٢٠١١،

 عبد هللا أمحد قادري ،الكفاءة اإلدارية  ي السياسة الشرعية ،دار اجملتمع ،جدة.1986 ،
 عماد عبد الرازق ،الفساد واإلصالح ،منشورا ،احتاد الكتاب ،دمشق.٢٠٠٣ ،
 أمحد عبد الرمحن ،النظام القانوين للموظف العام  ي اجلمهورية العربية اليمنية ،دراسة مقارنة ،دار النهضة
العربية ،القاهرة ،سنة .1982
 أجمد نبيه عبد الفتاح ،محاية املال العام ودين الضريبة ،رسالة ماجستي ،جامعة النجاح الوطنية ،كلية
الدراسا ،العليا ،انبلس.2006 ،
 أنور أمحد رسالن ،الوظيفة العامة ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،سنة .1997
 عرض فيديو
 https://www.youtube.com/watch?v=ztPC91y9YG4 الشفافية احلكومية – اردن خال من الفساد
 https://www.youtube.com/watch?v=4tsHp0u2ZFA خط أمحر :كو يعين فساد؟
 https://www.youtube.com/watch?v=dIjElQckAj0 احلكم الركيد 1

 https://www.youtube.com/watch?v=D9eiL8yaipc احلكم الركيد 2
 مناقشة ما جاء ابلفيديو بعد عرضه
مواقع مفيدة
 اشأمم املتحدة وسيادة القانون/http://www.un.org/ar/ruleoflaw .
 احلكم الركيد.

http://onlypoliticalscience.blogspot.qa/2010/12/blog-post_19.html

 توقيف وزير الزراعة املصري  ي إطار قضية فساد( ،خرب وفيديو).
http://www.france24.com/ar/20150907-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-

/
-33-

%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1

 مركز واثئق اشأمم املتحدة.

http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/61/39

 مركز واثئق اشأمم املتحدة

http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/60/1

 مركز واثئق اشأمم املتحدة

http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/2004/616

 املشروع االقليمي ملكافحة الفساد وتعزيز النزاهة  ي البلدان العربية،

UNDP

http://www.pogar.org/arabic/resources/ac/publications.aspx

  ي مفهوم احلكم الركيد.
http://alghad.com/articles/552798-%D9%81%D9%8A%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF

 مفهوم احلكم الركيد (حسب االمم املتحدة).
https://www.facebook.com/permalink.php?id=441676462525159&story_fbid=468045413221597

 منصف املرزوقي ،احلكم الركيد واجملتمع الراكد.
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2012/2/18/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%
d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b4%d9%8a%d8%af%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%b4%d8%af

اختبارات وأسئلة للمناقشة داخل الفصل الدراسي

Quiz and Questions for Class Discussion

التقييم الذايت للوحدة الثالثة
السؤال األول :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة:
 .1يهدف مبدأ "سيادة القانون" إىل :
أ .حبماية حقوق اإلنسان على حنو فعال.
ب .حتقيق التقدم والتنمية بشكل مطرد.
ج .خضوع الفرد وانتهاء ابلدولة نفسها للمساءلة مبوجب قوانني صادرة علنا.
د .كل ما ذكر صحيح.
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 .2من مقتضيات مبدأ "سيادة القانون":
أ .املساواة أمام القانون.
ب .املسؤولية أمام القانون واملشاركة  ي صنع القرار.
ج .العدل  ي تطبيق القانون أو الفصل بني السلطا.،
د .كل ما ذكر صحيح.
 .3يشمل احلكم الرشيد" ما يلي:
أ .االختيار املوضوعي للقائمني على السلطة ورصدهم واستبداهلم.
ب .قدرة احلكوما ،على إدارة املوارد وتنفيذ السياسا ،السلمية بفاعلية.
ج .احرتام كل من املواطنني والدولة للمؤسسا ،اليت حتكم التفاعال ،االقتصادية واالجتماعية فيما بينها.
د .كل ما ذكر صحيح.
 .4اهتمت االتفاقية بضرورة وجود مدوانت أو معايري سلوكية يف اإلدارة العامة بقصد:
املشرف والسليم للوظائف العمومية.
أ .اشأداء الصحيح و ّ
ب .احلد من قدرا ،وصالحيا ،اإلدارة العامة.
ج .وضع قيود متعددة وكثية حتد من عمل املوظف العام.
د .كل ما ذكر صحيح.
 .5نظمت االتفاقية التدابري الواجب على الدول اتباعها ،للحفاظ على املال العام يف جمال املشرتايت العمومية

وإدارة األموال العامة ومثال ذلك

أ .حتديد اجلها ،الراغبة  ي املشاركة على بيل احلصر.
ب .منع بعض الشركا ،القوية من املشاركة.
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ج .توزيع املعلوما ،املتعلقة إبجراءا ،وعقود االكرتاء والقيام مسب ًقا إبقرار ونشر كروط املشاركة.
د .حماربة احلكم الركيد وسيادة القانون.
السؤال الثاين :ضع

عالمة ) √ ( أو ) ( x

وإذا كانت العبارة خاطئة صححها:

) نظمت االتفاقية التدابي الواجب على الدول اتباعها ،للحفاظ على املال العام  ي جمال املشرتاي،
( .1
العمومية وإدارة اشأموال العامة.
----------------------------------------------------------- ) ( .2تقوم كل دولة ابخلطوا ،الالزمة إلنشاء نظم اكرتاء مناسبة تقوم على محاية أصحاب الشركا ،الكربى
وضمان حصوهلم على أكرب قدر ممكن من العطاءا ،والعقود.
----------------------------------------------------------- ) ( .3على كل دول تبسيط اإلجراءا ،اإلدارية ،عند االقتضاء ،من أجل تيسي وصول الناس إىل السلطا،
املختصة اليت تتخذ القرارا،
-----------------------------------------------------------( .4

) على كل دولة اطالع العموم على كافة املعلوما ،حىت لو كانت تتعلق أبمن الدولة.

-----------------------------------------------------------( .5

) على كل دول حماربة اكرتاك الشركا ،الصغية ابلعطاءا ،احلكومية

-----------------------------------------------------------السؤال الثالث أجب على كل مما يلي؟
 .1كم عدد أحكام اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد التشريعية واشأحكام املعنية ابلوقاية ذا ،الصلة بتعزيز احلق
 ي حرية التعبي؟
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------36-

----------------------------------------------------------- .2كم عدد اشأحكام الواردة  ي اتفاقية اشأمم املتحدة املتضمنة املتعلقة بتعزيز فرص احلصول على املعلوما،؟
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .3هل قامت بلدك إبقرار مجيع اشأحكام الواردة  ي اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد وقوانني وسياسا ،مكافحة
الفساد املوصي هبا؟
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .4هل يوجد  ي بلدك قانون يسمح ابلوصول إىل املعلوما ،والذي يتضمن استثناءا ،حمددة بعناية؟
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .5هل حتتاج بلدك إىل نظام للمبلغني عن الفساد والذي يتضمن آلية اإلبالغ جمهولة املصدر لكل من القطاع العام
والقطاع اخلاص؟
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 .6هل تسمح بلدك ابطالع اجلمهور ووسائل اإلعالم على إقرارا ،الذمة املالية للموظفني العموميني من ذوي
املناصب العليا؟
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .7هل تتفق أفضل املمارسا ،الدولية مع قانون املشرتاي ،العمومية املعمول به  ي بلدك؟
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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الوحدة الرابعة

UNIT FOUR

الوقاية :مشاركة اجملتمع واحلكومة املنفتحة والتعليم
Prevention: Public Participation, Open Government and Education

 مقدمة /أطروحة للنقاش واحلوار داخل الفصل الدراسي
من اشأمور املستقر عليها ،عدم قدرة احلكوماُ ،مْن َف ِردة على حماربة الفساد ،حيث يعترب الوعي العام مبخاطر
الفساد وأتثيه ،واملشاركة اجملتمعية  ي تطوير وتنفيذ التدابي املتخذة حملاربته مبثابة املدخل الرئيسي لنجاح أي جهود
أمرا جوهرًاي ،إال أن املشاركة العامة  ي هذه املسألة أتخذ نفس
مبذولة ملكافحة الفساد .بينما يعترب قيادة وأداء احلكومة ً
القدر من اشأمهية ،حيث برهنت منظما ،اجملتمع املدين مثل؛ منظمة الشفافية الدولية وروابط احملامني الشباب واشأككال
فعال  ي مكافحة الفساد ،وخباصة
واشأمناط اشأخرى املتعددة للمنظما ،غي احلكومية على القدرة على إحداث أتثي ّ
فيما يتعلق َبرفْع الوعي بني اجلمهور بوجود الفساد والعواقب السلبية املرتتبة على ذلك.
تعتمد هذه الوحدة على بعض املبادئ واملفاهيم الرئيسة املعنية ابلشفافية ،واملساءلة ،واحلكم الركيد وسيادة
القانون واليت نوقشت  ي الوحدة الثانية .وتعمل هذه الوحدة على تعميق النقاش بشأن كيف تستطيع احلكوما ،إكراك
اجلمهور  ي حماربة الفساد وجماهبته ،وعلى وجه التحديد؛ كيفية إاتحة الفرصة للوصول إىل املعلوما ،احلكومية وتوفي
التعليم الفعال ملكافحة الفساد ابعتبارمها خطوتني أساسيتني أوليني  ي عملية مكافحة الفساد .وقد مت تناول كل هذه
املسائل من خالل دراسا ،احلالة والدروس املستفادة من البحث املقارن.
ففي خالل العقد املاضي ،تنامت بشكل سريع احلركة الدولية للوصول إىل املعلوما ،،واليت متثل  ي الوقت
احلاضر أحد احلركا ،اشأكثر ديناميكية  ي اجملاال ،املعنية ابإلصالح ومنع الفساد .قبل عشر سنوا ،فقط ،قامت
(عدد) من الدول بسن قوانني حمددة توفر آلية وصول أعضاء اجملتمع إىل املعلوما ،احلكومية الرمسية .وقد زاد اليوم هذا
أيضا توسع  ي جمموعة املعلوما ،اليت يستطيع
العدد وتنامى بسرعة ليصل إىل (عدد) .وعالوة على ذلك ،فهناك ً
اجلمهور الوصول إليها مبقتضى هذه القوانني.
 ي حني أن القوانني القدمية أطلقت جمموعة من اإلعفاءا ،الواسعة تتعلق ابحلق  ي الوصول إىل املعلوما،،
إال أن التشريعا ،احلديثة والتقدمية املعمول هبا  ي هذا اجملال واليت تنطلق من افرتاض وجوب إاتحة كل املعلوما،
للجمهور ختضع إىل استثناءا ،حمددة على حنو صارم.
ويذهب أنصار هذه القوانني إىل أن قوانني الوصول إىل املعلوما ،ميكن أن يكون لديها أتثي على الفساد
أوال :أد ،طلبا ،احلصول على املعلوما ،من قِبَل الصحفيني واجلمهور  ،ي املاضي ،إىل الكشف عن
بطرق متعددةً .
جرائم فساد .ومن اشأمثلة اجلديرة ابلذكر  ي هذا املقام ،الكشف عن فضيحة النفقا ،الربملانية  ي اململكة املتحدة
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أتسيسا ،إىل حد كبي ،على الطلبا ،املتكررة اليت قدمها الصحفيون وف ًقا للقانون الربيطاين املعين حبرية الوصول إىل
ً
املعلوما .،وسيتم تناول هذه املسألة ابلتفصيل  ي الوحدة اخلامسة (اإلبالغ عن املخالفا ،ودور الصحفيني).
اثنيًا :ميكن أن تغي قوانني الوصول إىل املعلوما- ،مع مرور الوقت-موقف املوظفني احلكوميني جتاه املزيد من الشفافية

 ي اإلدارة العامة ،وبذلك يتم تقليل جماال ،احلكومة اليت ميكن أن يقع فيها أعمال فساد خفية املراقبة الدقيقة من
فسَرَاين قوانني حرية الوصول إىل املعلوما ،ميكن أن تكبح رغبة املوظفني العموميني  ي حجب
جانب اجلمهورَ .
املعلوما ،،ويرجع ذلك إىل أهنم يعلمون أبن حماولة حجب املعلوما ،بدون أسباب وجيهة ميكن أن يعرضهم للمحاكمة.
ابإلضافة إىل ذلك ،فننه مبجرد حترير املعلوما ،مبوجب هذه القوانني ،قد يدرك املوظفون العموميون أن املخاوف حيال
القيام بذلك ال أساس هلا من الصحة .يُطلب من الطالب النظر  ي النزعا ،الدولية املتعلقة بتشريع حرية الوصول إىل
املعلوما ،،وعمل مقارنة بني هذا التشريع واملنهج املتبع  ي بلداهنم.
وصوال إىل
أيضا تنفيذ برامج تثقفية عن موضوع النزاهة ومكافحة الفساد بداية من املرحلة االبتدائية ً
تعترب ً
مرحلة الدراسا ،العليا مبثابة جمال تبذل فيه العديد من الدول إصالحا ،كبية .فقد أصبح الرتكيز على أمهية اإلنصاف
كائعا على حنو متزايد على مدى السنوا،
واالنفتاح والثقة  ي فصول املواطنة واشأخالق للطالب اشأصغر سنًا ،أمًرا ً
العشر املاضية ( ي اهلند على سبيل املثال) مع التَ ْدلِيل على بعض التأثي املستمر بشأن سلوك وتوقعا ،اشأفراد  ي
أيضا
تعامالهتم مع احلكومة .ابإلضافة إىل ذلك ،فنن مؤسسا ،التعليم العايل مثل اجلامعا ،واملدارس التجارية تعترب ً
 ي الوقت احلايل مبثابة رد فعل على ازدايد حاجة أرابب العمل ،سواء  ي القطاع العام أو القطاع اخلاص ،ملستخدمني
مثقفني يدركون خماطر الفساد وأتثيه ،وهذه الدورة التدريبية  ي حد ذاهتا انعكاس لالهتمام املتزايد  ي هذا اجملال.
يُطلب من الطالب أن ينظروا إبجياز  ي أمثلة من الدول على أفضل املمارسا  ،ي هذا اجملال ،والتفكي  ي إذا
كان من املمكن ملثل هذه الدورا ،التدريبية أن يكون هلا أتثي حقيقي ودائم على سلوك اشأفراد ،وكيفية حدوث ذلك.
أيضا ،يُطلب من الطالب-كجزء من هذه الوحدة-أن يفكروا بطريقة خالقة وإبداعية لوضع تصور حلملة وطنية للتوعية
ً
مبكافحة الفساد.
وتعترب املادة  13من اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد املادة اشأساسية اليت تدعو الدول اشأطراف إىل
االخنراط مع الكياان ،غي احلكومية  ي مكافحة الفساد وإاتحة الفرصة للوصول إىل املعلوما ،احلكومية وتثقيف اجلمهور
بشأن الفساد .ولذلك ،فننه سيتم الرتكيز على هذه املادة عند تناول الطالب كيفية تصدي االتفاقية هلذه القضااي .ولكن
ينبغي للطالب مالحظة أن مجيع اشأحكام الواردة  ي االتفاقية مرتابطة ويدعم أحدمها اآلخر ،كما جيب عليهم أن يسعوا
للكشف عن كيف َتر ّسخ املتطلبا ،الواردة  ي اشأجزاء اشأخرى من االتفاقية للرسالة الواردة  ي املادة  13حيث حتتاج
احلكوما ،إىل مشاركة اجلمهور ،وما يتبع ذلك أن توفر هلم سهولة الوصول إىل املعلوما.،
أما فيا يتعلق ابملواد اشأخرى اليت يرغب الطالب النظر فيها  ي هذا الصدد ،فنهنا تتضمن املواد 12 ،10 ،8
و ،63واليت حتث مجيعها الدول على تعزيز الوعي العام واملشاركة اجملتمعية  ي مكافحة الفساد .وتسرد لنا التجربة أن
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أيضا اختاذ تدابي ُمنَ ّسقة لتنفيذ املتطلبا ،ذا ،الصلة
مرجحا بقدر كبي إذا مت ً
أمرا ّ
التنفيذ الناجح شأحد مواد االتفاقية ً
ابملواد اشأخرى الواردة  ي االتفاقية .ويعترب هذا اشأمر حقيقة عامة سارية فيما يتعلق ابلتنفيذ الكامل على نطاق أوسع
التفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد واالتفاقيا ،الدولية .وِابلتّ ِايل جيب على الطالب أن يسألوا أنفسهم ابستمرار  ي
هذه الوحدة والوحدا ،اشأخرى عن كيف ترتابط خمتلف مواد اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد مع بعضها البعض،
وكيف جيب ربط التدابي اليت اختذهتا الدول لتنفيذ هذه املواد وترتيبها وتسلسلها حسب اشأمهية.
وقد أاثر العديد من خرباء مكافحة الفساد أنه حىت التدابي -مثل تلك املطلوبة مبقتضى املادة -13مت تنفيذها
ابلكامل ،فنن ذلك يعين أن اجلمهور قد عهد إليه وكارك  ي مكافحة الفساد من خالل الوصول إىل املعلوما ،والتثقيف،
كما أنه من املرجح أن يكون َأتثِي املواد اشأخرى الواردة  ي االتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد ،مثل املواد اليت مت
تناوهلا  ي الوحدة الثانية (اإلعالان ،عن اشأصول كمثال مبقتضى املادة َ ،)8أتثِي َْحم ُدودِ .عْن َد َما يكمل الطالب املواد
املطلوب قراءاهتا  ي هذه الوحدة ،وينَظَر  ي جمموعة املواد الواردة  ي اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد املتصلة ابلوعي
أيضا كيف تتواصل
البا ،لكيفية تشجيع املشاركة اجملتمعية  ي مكافحة وجماهبة الفساد ،و ً
العام ،فننه ينبغي إيالء االعتبار ّ
احلكومة مع منظما ،اجملتمع املدين لدعم تنفيذ اإلصالحا ،اشأخرى املعنية مبكافحة الفساد.
وتوجد جماال ،حمددة جيب على الطالب النظر فيها ،وتشتمل على تعزيز نزاهة املؤسسا ،العامة (انظر الوحدة
الثانية) ،اختاذ تدابي ترمي إىل الوقاية من الفساد ومنعه  ي القطاع اخلاص (انظر الوحدة الرابعة) وتبين السياسا ،الرامية
إىل تيسي اإلبالغ الدقيق والفعال عن الفساد من قِبَل وسائل اإلعالم (الوحدة اخلامسة).
القضااي األساسية
الوعي العام؛ املشاركة اجملتمعية؛ احلكم الركيد؛ الوصول إىل املعلوما،؛ التعليم العام؛ إصالح اإلدارة العامة،
مدوان ،قواعد السلوك؛ الكشف املايل العام؛ الرقابة العامة واإلبالغ.
مواد اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
الفصل الثاين :املواد  12و(13املواد  11-6و 63ذا ،الصلة).
املوضوعات الرئيسة






الوعي العام ومشاركة اجملتمع (املادة .)13
محال ،تثقيف اجلمهور وتطوير املناهج املدرسية واجلامعية (املادة .)13
إبالغ العامة عن الفساد ،والوصول إىل املعلوما ،احلكومية ومعلوما ،القطاع اخلاص (املواد ،12 ،10
و.)13
مشاركة اجلمهور  ي عملية صنع القرار داخل احلكومة (املادة .)63 ،13
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إاتحة الوصول إىل ميزانيا ،القطاع العام والشفافية  ي بيان اإليرادا ،والنفقا( ،املادة  ،)8واإلفصاح املايل
للقطاع اخلاص (املادة .)12

مناقشة مفتوحة حول املوضوعات والقضااي الناشئة.
الدروس األساسية












ال ميكن للحكوما ،التصدي بفاعلية للفساد والوقاية منه بدون وعي عام ودعم قوي من اجلها ،الفاعلة
غي احلكومية.
تشي اشأحباث العاملية التجربيبة متعددة التخصصاُ ،م َؤ ّخًرا واليت غطت السنوا ،اخلمسة عشرة املاضية
إىل وجود عدد من البلدان قد حققت بعض النجاح  ي التصدي للفساد ومكافحته ،ويرجع ذلك إىل
أهنم منحوا تنفيذ قوانني الوصول إىل املعلوما ،واحلكومة املنفتحة أولوية عالية.
يضا من أطياف اجملتمع على بينة بتكاليف وخماطر الفساد ،أو لن تكون املطالبة
من املهم أن يكون نطاقًا عر ً
ابلتغي كافية للتغلب على الفئة املستفيدة من الفساد .ويشمل ذلك املواطنني ،الشركا ،التجارية،
فضال عن املبلغني عن املخالفا ،وحمامي
جمموعا ،الدعوة ،وسائل اإلعالم ومؤسسا ،الفكر والرأيً ،
الدفاع ووكالء النيابة العامة والقضاة والضالعني  ي مكافحة الفساد.
تعترب أطر الرقابة واإلبالغ املنهجية الرامية إىل تعزيز الوعي العام  ي املؤسسا ،املستهدفة وعمليا ،صنع
القرار الرئيسة داخل احلكومة مبثابة مفتاح النجاح اشأساسي.
يعترب احلق  ي حرية التعبي ،مبا  ي ذلك القدرة على اإلبالغ عن وقائع الفساد بدون خوف من العقاب
مبثابة العامل احليوي  ي جناح مكافحة الفساد.
تتجسد الركيزة اشأساسية ملكافحة الفساد  ي تعزيز الشفافية  ي امليزانيا ،واملراجعا ،احلسابية املستقلة
واملعلوما ،املالية ،عالوة على تعزيز وصول اجلمهور إىل املعلوما ،فيما يتعلق ابإليرادا ،والنفقا  ،ي
اجملاال ،ذا ،اشأولوية العالية مثل :الصحة ،التعليم واملوارد الطبيعية.

 األهداف التعلمية املتوخاة





مساعدة الطالب على التفكي بشكل اسرتاتيجي ِ
وض ْمنًا  ي جماال ،اإلصالح املستهدفة الواردة اتفاقية اشأمم
املتحدة ملكافحة الفساد املتعلقة ابملؤسسا ،،القوانني ،املعاهدا ،،العلميا ،،صنع القرار ومشاركة املواطنني.
مساعدة الطالب على النظر  ي متاسك وتبعية العديد من قوانني وسياسا ،وقضااي مكافحة الفساد.
التوضيح للطالب عن كيفية الوصول واالستفادة بفعالية من بعض أفضل سبل الرقابة التشاركية وأطر اإلبالغ
عن الفساد واملنهجيا ،إلكراك صنّاع السياسة واملواطنني والشركا ،التجارية وتعزيز اإلصالح املستهدفة الواردة
اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد.
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التكليفات واملهام الرئيسة داخل الفصل الدراسي
اذهب إىل املوقع التايل:
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/E-Learning/Arabic/intro/index.htm

مقدمة حول اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد واملبدأ العاكر من االتفاق العاملي لألمم املتحدة.

Introduction

to the UN Convention against Corruption and UN Global Compact's 10th principle against

 ،corruptionوعند االنتهاء انقر على خيار التايل فيظهر لك (√) ابللون اشأخضر والذي يعين أنك أهنيت هذه
املهمة.
 .1بعد االطالع على املواد املطلوب قراءاهتا ،قم إبجراء البحث اخلاص بك بشأن احلركة العاملية إلقرار وتنفيذ قوانني
قادرا على حتديد بعض اشأمثلة عن أفضل املمارسا ،مثل القوانني
احلكومة املنفتحة وحرية الوصول إىل املعلوما .،وكن ً
واللوائح ،مع الرتكيز بشكل خاص على كيف يتم تنفيذهم من الناحية العملية[ .تعترب املكتبة القانونية ملكتب اشأمم
املتحدة املعىن مبكافحة اجلرمية واملخدارا ،من أحد املصادر املفيدةhttp://www.track.unodc.org :
 . 2القدرة على حتديد بعض املصادر اهلامة املستخدمة  ي املعلوما ،املتعلقة ابلوعي العام بشأن اتفاقية اشأمم املتحدة
ملكافحة الفساد ،واالتفاقيا ،الدولية واإلقليمية اشأخرى املماثلة لالتفاقية اشأممية.
موجزا ابلقضااي الرئيسة اليت مت التطرق إليها املتعلقة
 .3قم ابختيار دراسة حالة ،واكتب  ي حدود  5-3صفحاً ،
ابلوعي العام والشفافية والوصول إىل املعلوما ،،مبا  ي ذلك تسجيل جانب من أي من مواد اتفاقية اشأمم املتحدة
ملكافحة الفساد تعترب اشأكثر اتصاال هبذه القضااي.
املواد املطلوب قراءاهتا
 بسام العموش ،السياسا ،احلكومية والشفافية ،حنو كفافية أردنية ،املؤمتر اشأول ملؤسسا ،اشأركيف
العريب حول الشفافية ،إعداد سائدة الكيالين وابسم سكجها.2000 ،
 عبد هللا بن انصر بن عبد هللا آل غصاب" ،منهج الشريعة اإلسالمية  ي محاية اجملتمع من الفساد اإلداري
واملايل" ،حبث مقدم استكماال ملتطلبا ،احلصول على درجة املاجستي  ي العدالة اجلنائية ،ختصص
السياسة اجلنائية ،جامعة انيف العربية للعلوم اشأمنية ،الرايض.2008 ،
 ما هي الشفافيةhttp://www.transparency.org .
حممد عفيفي السيد ،تنمية املهارا ،اإلدارية ،مقال منشور على موقع قانون أون الين ،يوليو ،2011 ،
وميكن الوصول إليه عرب الرابط التايل:
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/280899.
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أمحد الكردي ،الشفافية اإلدارية ،مفهوم الشفافية واملساءلة ودور اشأجهزة العليا للرقابة ،اللجنة الشعبية
العامة جلهاز املراجعة املالية ،حبث منشور على موقع املنتدى العريب إلدارة املوارد البشرية 26 ،يناير
 2010وميكن الوصول إليه عرب الرابط التايلhttp://www.hrdiscussion.com/hr9089.html :

املواد املوصى بقراءهتا واملقاالت والكتب األكادميية والفقهية


حممد ابهي أبو يونس ،االختيار على أساس الصالحية للوظيفة العامة  ي النظام اإلداري اإلسالمي،
دراسة مقارنة ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية.2010 ،
حممد بطي اثين الشامسي" ،دراسة حول مبدأ تكافؤ الفرص  ي تويل الوظيفة العامة  ي دولة اإلمارا:،
بني النظرية والتطبيق ،جملة اشأمن والقانون ،أكادميية ديب ،العدد اشأول ،سنة .2004
حممد عفيفي السيد ،تنمية املهارا ،اإلدارية ،مقال منشور على موقع قانون أون الين ،يوليو،2011 ،
وميكن الوصول إليه عرب الرابط التايل:



http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/280899



مصطفى أبو زيد فهمي ،وسائل اإلدارة العامة ،دار املطبوعا ،اجلامعية ،اإلسكندرية ،سنة .1994
نوفل العجارمة ،سلطة أتديب املوظف العام ،دار الثقافة ،اشأردن ،سنة .2007
ايسر خالد بركا ،الوائلي ،الفساد اإلداري ،مفهومه وأسبابه ،جملة النبأ ،العدد  80كانون الثاين،
.2006








دراسة حالة
http://www.gbd.gov.jo/gbd/Uploads/Files/CodeOfEthics/codeOfEthicsAR.pdf

مدونة قواعد السلوك الوظيفي واخالقيا ،الوظيفة العامة  ي اململكة اشأردنية اهلامشية :بعد االطالع على هذه املدونة
اكتب تقريراً انقش به اشأمور التالية اليت ورد  ،ي املدونة :اهلدف من هذه املدونة ،وآلية حتقيق هذا اهلدف ،واجبا،
املوظف العام ،تعامل املوظف مع الرؤساء واملرؤوسني والزمالء ومتلقي اخلدمة ،احملافظة على املال العام ومصاحل الدائرة
وممتلكاهتا وجتهيزاهتا ،تضارب املصاحل ،اهلدااي.
http://www.skynewsarabia.com/web/article/759566/%D8%B1%D9%8A%D9%94%D9%8A%
D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF

توقيف رئيس الوزراء الروماين فيكتور بونتا رهن التحقيق ....اكتب تقريراً عن القضااي املشتبه هبا ومواد اتفاقية
مكافحة الفساد اليت يعتمد عليها  ي هذه القضااي.
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http://www.mopsd.gov.jo/ar/NewsCenter/Pages/news263.aspx

إصالح االدارة العامة متطلب لنجاح جهود التنمية .اذكر وسائل اصالح اإلدارة العامة اليت ورد  ،ي النص
http://www.ad.gov.eg/Admin/EditorDocs/%D8%AE%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%8
4%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A
F%D8%A7%D8%B1%D9%8A.pdf

خطة اإلصالح اإلداري  ي مجهورية مصر العربية .اذكر اخلطوط العريضة اليت تناولتها احلطة.
 عرض فيديو





https://www.youtube.com/watch?v=wm8p1JjB2xEhttps://www.unodc.org/documents/treat

 ies/UNCAC/E-Learning/Arabic/intro/index.htmاحلق  ي الوصول اىل املعلوما  ،ي الدستور املغريب
اجلديد.
https://www.youtube.com/watch?v=U61KgMW9p0s

'دور منظما ،اجملتمع املدين  ي حماربة

الفساد'.



https://www.youtube.com/watch?v=-tIcAuJx5Os

وأخالقيا ،الوظيفة العامة  ي اشأردن.

جملس الوزراء يقر مدونة قواعد السلوك الوظيفي

 https://www.youtube.com/watch?v=oqV_VqiMPDk مدونة سلوك الوظيفة العامة  ي اليمن.
 http://www.alarabiya.net/articles/2012/03/30/204131.html اهليئة السعودية ملكافحة الفساد.
 https://www.youtube.com/watch?v=THcYIZFxqHU تعزيز الوعي العام (مقابلة موسعة)
 مناقشة ما جاء ابلفيديو بعد عرضه
مواقع مفيدة
 مفهوم الشفافية اإلدارية واملقصود هبا ،طبيعتها وأهدافها ،حممد عفيفي السيد ،ديوان احملاسبة – يوليو .2007
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/280899

 أمحد الكردي ،مفهوم الشفافية اإلدارية.

http://www.hrdiscussion.com/hr9089.html

 اشأمم املتحدة وسيادة لقانون/http://www.un.org/ar/ruleoflaw .
 احلكم الركيد،

http://onlypoliticalscience.blogspot.qa/2010/12/blog-post_19.html

 محد طبيب ،الوعي العام لعملية التغيي الصحيح.
http://www.al-waie.org/issues/298/article.php?id=1073_0_82_0_C

 مشاركة اجملتمع.
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http://gopacnetwork.org/ar/programs%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC/participation-of-society%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9

/

. الشراكة اجملتمعية  ي مكافحة الفساد، فؤاد الصالحي
http://araa.sa/index.php?view=article&id=1018:2014-07-01-15-4334&Itemid=172&option=com_content

. كآلية ملكافحة الفساد:، احلق  ي الوصول اىل املعلوما
https://www.newtactics.org/ar/conversation/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%89%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%83%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF

. مطلوب اسرتاتيجية كاملة ملكافحة الفساد، حتقيق عبد احلميد غامن
http://raya.com/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/fafc8fa2-141e-4a61-bfe6d1884c9afae2
http://democraticac.de/?p=1732

. بناء مفهوم احلكم الركيد

.، حق الوصول إىل املعلوما، الشفافية املغربية
http://www.transparencymaroc.ma/TM/ar/page/%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9

. اإلصالح اإلداري ودوره  ي التنمية، الدكتور عبد العزيز بن عبدالرمحن احلسن
http://www.alriyadh.com/110248
Quiz and Questions for Class Discussion

اختبارات وأسئلة للمناقشة داخل الفصل الدراسي

التقييم الذايت للوحدة الرابعة
: ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة:السؤال األول
: تعين الشفافية.1
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أ .املكاكفة بني احلكومة والشعب.
ب .الوضوح واملكاكفة اليت ينبغي أن تكون جتاه قضااي الفساد املايل واإلداري.
ج .أن يقدم املوظفون العامون التقارير عن اشأنشطة اليت يقومون هبا؛ حىت تكون واضحة ومفهومة للعموم.
د .كل ما ذكر صحيح.
 .2هتدف الشفافية إىل:
أ .جمرد حتسني صورة الدول حمليا ودولياً.
ب .حتديد مواطن القصور التشريعي والالئحي  ي جمال اإلصالح وحماربة الفساد.
ج .زايدة أموال اشأغنياء  ي الدولة.
د .كل ما ذكر صحيح.
 .3من متطلبات الشفافية:
أ .االلتزام ابالنفتاح واشأمانة والعمل ضمن إجراءا ،واضحة ومعلنة.
ب .االلتزام بسياسة واضحة للنشر تتضمن حفظ وتوثيق كل ما يتعلق ببناء املؤسسة وعملها.
ج .التعهد بتوفي املعلوما ،الصحيحة للجمهور العام أبعلى مستوى من الدقة.
د .كل ما ذكر صحيح.
 .4التعهد بتوفي املعلوما ،الصحيحة للجمهور يتطلب:
أ .الدقة والشفافية  ي هذه املعلوما.،
ب .ختصيص دائرة أو وحدة ،أو كخص على اشأقل ،للقيام هبذه املهمة.
ج .الوضوح والصراحة ابلتعامل مع وسائل اإلعالم ومؤسسا ،اجملتمع املدين.
د .كل ما ذكر صحيح.
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 .5نظام املساءلة  ي الدولة جيب أن يكون:
أ .واضحاً وكفافاً للجميع.
ب .يطبق على اجلميع دون متييز.
ج .مكتوابً.
د .كل ما ذكر صحيح.
السؤال الثاين :ضع

عالمة ) √ ( أو ) ( x

وإذا كانت العبارة خاطئة صححها:

 ) ( .1الشفافية تعين املكاكفة بني احلكومة والشعب ،الشعب عرب ممثليه  ي الربملان ،وكذلك مؤسسا ،اجملتمع
املدين.
-------------------------------------------------------) هتدف الشفافية الكشف عن مواطن الفساد  ي اجملتمع وتشخيصها ودراستها والبحث عن أسباهبا
( .2
واقرتاح وسائل عالجها وتالفيها.
-------------------------------------------------------( .3

) حفظ السجال ،واملعلوما ،اليت تتعلق بعمل املؤسسة من مقوما ،الشفافية.

-------------------------------------------------------( .4

) سرية املعلوما ،الشخصية املتعلقة ابلعمالء واشأفراد ال تشكل قيداً على مبدأ الشفافية.

-------------------------------------------------------( .5

) تقتضي الشفافية احلكومية أن مسؤولية حماربة الفساد ملقاة على احلكوما ،فقط.

-------------------------------------------------------السؤال الثالث أجب على كل مما يلي؟
 .1ما هي بعض اإلجراءا ،الرئيسة الواردة  ي اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد املعنية ابحلكومة املنفتحة؟
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .2اذكر ثالثة جماال ،حتتل  ي دولتك مرتبة أدىن على املستوى اإلقليمي  ي تقرير ممارسة أنشطة اشأعمال 2012؟
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .3كم عدد املبادئ املستقرة ضد الفساد وجدهتا  ي االتفاق العاملي لألمم املتحدة؟
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .4كم عدد الدول اشأطراف  ي اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد قد أقروا قوانني الوصول إىل املعلوما،؟
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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الوحدة اخلامسة

UNIT FIVE

مكافحة الفساد يف القطاع اخلاص
Preventing Corruption in the Private Sector

 مقدمة /أطروحة للنقاش واحلوار داخل الفصل الدراسي
ال ميكن املبَالَغة  ي الدور اهلام للقطاع اخلاص  ي التصدي للفساد ومنعه .فالربغم من بطء إقرار التنفيذ املستمر
ُ
وإطارا قانونيًّا عامليًّا ملمارسة اشأعمال
ا
جديد
ا
ي
وطن
ا
مناخ
ا
ع
ط
ق
يشكل
ذلك
أن
إال
الفساد
ملكافحة
املتحدة
التفاقية اشأمم
ْ
ًّ
ً
َ ً ً
ً
التجارية .وتعترب القدرة على تصور وحتليل هذا املشهد ضمن السياقا ،الوطنية املختلفة ،عالوة على فهم كيفية قياس
وتقليل خماطر وتكاليف الفساد ،مبثابة معرفة حيوية  -ي الوقت الراهن -لكل من ممارسي اشأعمال التجارية ومستشاريهم.
ومن أجل بلوغ هذه الغاية ،أصبحت معرفة العناصر اجلوهرية حلوكمة الشركا ،التجارية وبرامج امتثاهلا من اشأمور البالغة
اشأمهية.
ويوجد اليوم َوفْ َرة  ي املوارد واشأدوا ،والسياسة العاملية واشأطر القانونية تعمل مبثابة دليل ملساعدة الشركا،
التجارية من خالل اإلطار القانوين للفساد العاملي الناكئ .وسيساعد فهم النطاق الكامل التفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة
الفساد ومضموهنا على توجيه الشركا ،التجارية صوب الطرق القانونية واشأخالقية لضمان أهنا تعمل بشكل قانوين
وأخالقي .وسيستفيد املستهلكون والشركا ،التجارية على حد سواء من اتباع هذا الطريق ،مبا  ي ذلك تقليل تكاليف
أيضا الشركا ،اإلطار الالزم
ممارسة اشأعمار التجارية ً
فضال عن أسعار املنتجا ،االستهالكية واخلدما .،كما تستمد ً
لدعم احلكم الركيد استقرار املناخ السباسي وسيادة القانون.
بعضا من املعرفة اشأساسية الالزمة للمسامهة  ي هذه الفرص اجلديدة،
سيمنح هذا الفصل الدراسي الطالب ً
 ي حني حتديد مسؤوليا ،االمتثال القانوين واشأخالقي للمشهد الراهن من قبل القرن الواحد والعشرين اجلديد.
القضااي األساسية
ركو املوظفني العموميني اشأجانب؛ املسؤولية اجلنائية املرتتبة على تقدمي إقرارا ،ذمة مالية ُمَزّورة؛ التعاون بني
أجهزة إنفاذ القانون؛ وغسل اشأموال.
مواد اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
الفصل الثاين :املواد  ،39 ،26 ،24 ،23 ،22 ،21 ،12و40
املوضوعات الرئيسة
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اعتماد املعايي العاملية للمحاسبة ومراجعة احلسااب ،الداخلية  ي القطاع اخلاص ،وإقرارا ،الذمة املالية
(املادة.)12
وضع مدوان ،قواعد السلوك والتصدي ملسألة تضارب املصاحل  ي القطاع اخلاص (املادة .)12
تعزيز الشفافية وهوية الشخصيا ،االعتبارية (املادة .)12
تقرير املسؤولية القانونية للشخصيا ،االعتبارية عن اجلرائم اجلنائية أو املدنية أو اإلدارية الواردة  ي اتفاقية اشأمم
املتحدة ملكافحة الفساد (املادة )26
منع تضارب املصاحل من خالل تنظيم اشأنشطة املهنية للموظفني العموميني السابقني.
فرض عقواب ،جنائية على الركوة واالختالس واالستيالء  ي القطاع اخلاص -مثل عمليا ،الشراء اخلاصة
(املواد  21و 22و.)24
املشاركة  ي التعاون  ي جمال إنفاذ القانون بشأن القضااي املتعلقة ابلفساد ،مبا  ي ذلك غسل اشأموال والسرية
املصرفية (املواد  12و 14و 39و.)40
وضع التزاما ،على املؤسسا ،املالية والكياان ،اشأخرى لإلبالغ عن "املعامال ،املشتبه فيها" وغسل اشأموال
(املادة .)23
تقرير املسؤولية اجلنائية لركو املوظفني العموميني اشأجانب وتقدمي إقرارا ،ذمة مالية مزورة  ي املعامال،
التجارية الدولية (املادة .)21

فتح ابب املناقشة العلنية للموضوعات الناشئة/املخالفات والقضااي وفضائح الفساد.
 الدروس األساسية










تتساوى أحكام اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد اليت تضمنت العديد من اشأحكام املتعلقة ابحلكم الركيد
ومكافحة الفساد املعنية بتصدي القطاع العام للفساد الواردة  ي الوحدا ،السابقة من حيث اشأمهية مع
مكافحة الفساد من الناحية النظرية والعملية  ي القطاع اخلاص (وتشمل اشأمثلة على املعايي امل َعّززة للمراجعة
ُ
واحملاسبة ،وجود ضوابط كافية ملراجعة احلسااب ،،ومكافحة الركوة وغسل اشأموال ،وإقرارا ،الذمة املالية).
يتسم الفساد  ي القطاع العام و ي القطاع اخلاص ابلتشابك والرتابط .جيب أن يكون التصدي الكامل للفساد
أيضا  ي اجلهود املبذولة للتصدي شأعمال الفساد  ي كياان ،القطاع اخلاص.
 ي القطاع العام بنفس املستوى ً
مل يتخذ إنفاذ قوانني مكافحة الفساد املتعلقة ابلقطاع اخلاص أولوية كبية كما كان ذي قَْب ُل  ي العديد من
أساسا على تنفيذ القوانني السارية على القطاع اخلاص.
الدول ،مع الرتكيز ً
يعترب توفي آليا ،وحوافز داخلية وخارجية لإلبالغ عن أعمال الفساد مبثابة أداة جوهرية للوقاية من الفساد
واحملاسبة  ي القطاع اخلاص.
يعترب تعاون اجملتمع الدويل  ي تنفيذ القانون الدويل بشأن جماهبة أوجه الفساد مبثابة العامل الرئيسي  ي تقليل
الفساد  ي كل من القطاع العام والقطاع اخلاص.
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تعترب قوانني وسياسا ،وآليا ،الوصول إىل املعلوما ،احلكومية أداة هامة لكل من القطاع العام والقطاع
اخلاص.
جيب أن يضمن تعزيز النزاهة  ي القطاع اخلاص سياسيا ،كفافة  ي التوظيف ،الرتقية ،تسريح وفصل املوظفني.

األهداق التعليمية املتوخاة
تتحصل اشأهداف التعلمية املتوخاة من هذه الوحدة  ي معرفة ،ما يلي:







دور ومسؤولية القطاع اخلاص  ي مكافحة الفساد وتعزيز احلكم الركيد وسيادة القانون.
املشهد القانوين العاملي الناكئ ،واشأخالقي واالمتثال ،وأفضل املمارسا ،احلكومية ذا ،الصلة ابلركوة  ي
القطاع اخلاص.
كيفية حتديد وحتليل القضااي ومصادر البحث الرئيسة من خالل املنهجية البحثية متعددة ااشأوجه املتعلقة
بتكاليف الفساد املتكبدة على إثر وقوعة  ي القطاع اخلاص.
كيفية حتليل امتثال القطاع اخلاص لربامج مكافحة الفساد من منظور اتفاقية اشأمم ملكافحة الفساد.

التكليفات واملهام الرئيسة داخل الفصل الدراسي
اذهب إىل املوقع التايل:
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/ELearning/Arabic/gifts_hospitality_receiving/index.htm

قم حبل مجيع اشأسئلة املتعلقة ابلفيديو املوجود :اهلدية غي املرحب هبا ،تلقي اهلدااي والضيافة،

The Unwelcome

 ،Gift Receiving gifts and hospitalityوعند االنتهاء انقر على خيار التايل فيظهر لك (√) ابللون اشأخضر
والذي يعين أنك أهنيت هذه املهمة ،فنذا مل يظهر هذا الرمز فهذا يعين أنك مل جتتز هذه املهمة وعليك إعادهتا حىت
جتيب على مجيع اشأسئلة بشكل صحيح.
 .1انظر عن قرب إىل املواد  22 ،21و 26من اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد وقارن بينها وبني اشأحكام الواردة
 ي قانون الركوة الربيطاين ،والقانون اشأمريكي بشأن املمارسا ،اشأجنبية الفاسدة والتشريع املعمول به  ي بلدك .إىل
أي مدى ختتلف رؤيتهم للركوة  ي القطاع اخلاص؟ إعداد تعليقا ،موجزة شأوجه التشابه واالختالفا ،الرئيسة بينهما.
 .2يرجى حتديد العناصر الرئيسة المتثال اشأعمال التجارية للربانمج الذي يتضمن اشأحكام الرئيسة ذا ،الصلة الواردة
 ي اتفاقية اشأمم املتحدة.

-52-

 .3النظر  ي اشأحكام الرئيسة الواردة  ي اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد ،ومتطلبا ،احلكم الركيد والقضااي
اشأخرى اليت أاثرهتا دارسة احلالة  ي قضية سيمينز املذكورة أدانه .وفيما يتعلق أبحكام اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة
الفساد ذا ،الصلة ،يتم إعداد صفحتني توجزان امتثال إدارة سيمينز احملددة  ي الشروط اشأساسية للخطوا ،اليت تتخذها
اإلدارة العليا ملنع وقوع حادث ما -مثل هذا -من الوقوع مرة أخرى.
املواد املطلوب قراءهتا








إبراهيم طنطاوي ،املواجهة التشريعية لغسيل اشأموال  ي مصر ،دار النهضة العربية ،القاهرة.2003 ،
إبراهيم عيد انيل،املواجهة اجلنائية لظاهرة غسيل االموال  ي القانون اجلنائي و الوطين،دار النهضة
العربية ،القاهرة.1999 ،
العمري ،جرمية غسيل اشأموال ،مكتبة العبيكان،الرايض.2000 ،
أمحد ّ
أروى الفاعوري وايناس قطيشا ،،جرمية غسيل اشأموال ،دار وائل للطباعة والنشر ،عمان.2002 ،
أكرف سيد كامل ،اجلرمية املنظمة ،دار النهضة العربية ،القاهرة.2001،،
اببكر الشيخ ،غسيل اشأموال  :آليا ،اجملتمع  ي التصدي لظاهرة غسيل اشأموال ،دار مكتبة احلامد
للنشر والتوزيع ،عمان.2003 ،

املواد املوصى بقراءهتا واملقاالت والكتب األكادميية والفقهية














سليمان عبد املنعم ،مسؤولية املصرف اجلنائية عن اشأموال غي النظيفة ،دار اجلامعة اجلديدة
للنشر ،اإلسكندرية ،ط.1999 ،1
عبد القادر عطي ،سر املهنة املصر ي  ي التشريع اشأردين ،دار الثقافة ،عمان ،ط.1996 ،1
ماجد عمار ،مشكلة غسيل اشأموال وسرية احلسااب ،املصرفية ،دار النهضة العربية ،القاهرة،
ط بال.2002 ،
حممود كبيش ،السياسة اجلنائية  ي مواجهة غسيل اشأموال ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ط،2
.2001
هدى حامد قشقوش ،جرمية غسيل اشأموال  ي نطاق التعاون الدويل ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ط
بال.2002 ،
جالل وفاء حممدين ،دور البنوك  ي مكافحة غسيل اشأموال ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر ،االسكندرية،
.2001
حازم الصمادي ،املسؤولية  ي العمليا ،املصرفية اإللكرتونية ،دار وائل للنشر ،عمان.2003 ،
رمزي القسوس ،غسيل اشأموال جرمية العصر ،دار وائل للطباعة والنشر ،عمان.2002 ،
-53-

 دراسة حالة ومناقشتها
اعتقال حاكم إقليم روسي بسبب قضية فساد كربى
ألقت أجهزة اشأمن الروسية القبض على حاكم إقليم كومي ،فياتشيسالف غايزر ،الواقع  ي مشال روسيا ،و 18آخرين
لالكتباه بضلوعهم  ي قضية فساد كربى.وقال الناطق الرمسي ابسم جلنة التحقيق الروسية فالدميي ماركني ،مساء أمس
السبت ،إن" :جهاز اشأمن الفيدرايل وجلنة التحقيق أوقفا نشاط جمموعة إجرامية بقيادة غايزر وانئبه أليكسي
تشينوف".وأفاد ماركني برفع قضية جنائية حبق هؤالء ،الهتامهم ابرتكاب جرائم منصوص عليها  ي ماديت 210
(تشكيل جمموعة إجرامية) و( 159احتيال) من القانون اجلنائي الروسي ،وذلك خالل الفرتة من عام  2006إىل
عام .2015وتواجه اجملموعة هتم ارتكاب جرائم ابلغة اخلطورة هبدف االستيالء على ممتلكا ،حكومية ،حبسب جلنة
التحقيق ،و ي حال إدانته ،قد يواجه حاكم اجلمهورية عقوبة السجن ملدة تصل إىل  25عاماً.وأسفر تفتيش مكتب
غايزر عن مصادرة جمموعة من الساعا ،تقدر قيمتها مباليني الدوالرا ،ومستندا ،لشركا ،مسجلة مبالذا،
ضريبية.وعلى خلفية اعتقاله ،جرى تعليق عضوية غايزر  ي حزب روسيا املوحدة احلاكم ،كما مت إبالغ الرئيس الروسي
فالدميي بوتني ابلواقعة".يعترب الفساد من أكرب املشكال ،اليت تواجهها روسيا ،حيث جاء  ،ي املرتبة  136بني
 175بلداً ضمن مؤكر الفساد"وكان غايزر البالغ من العمر  48عاماً ،قد توىل منصب وزير مالية اإلقليم عام
 ،2003ليصبح حاكماً للجمهورية عام  ،2010و ي عام  ،2014جر ،إعادة انتخابه حبصوله على  %79من
أصوا ،الناخبني.وليست فضائح ضلوع حكام اإلقاليم الروسية  ي قضااي فساد أبمر جديد  ي روسيا ،ففي مارس/آذار
املاضي ،جرى اعتقال حمافظ مقاطعة ساخالني ألكسندر خوروكافني بسبب قضية فساد.وأسفر ،عمليا ،التفتيش
آنذاك عن ضبط مبالغ بعمال ،خمتلفة مبا يعادل حوايل  16مليون دوالر نقدا ،و 800قطعة جموهرا ،مثينة ،مبا
فيها قلم يقدر مثنه أبكثر من نصف مليون دوالر.ويعترب الفساد من أكرب املشكال ،اليت تواجهها روسيا ،حيث
جاء  ،ي املرتبة  136بني  175بلداً ضمن مؤكر الفساد التابع ملنظمة الشفافية الدولية لعام  ،2014وبذلك
ابتت روسيا  ي نفس املرتبة مع كل من جزر القمر وإيران وقرغيزاي ولبنان ونيجياي.
http://www.aman-palestine.org/ar/media-center/2615.html#sthash.uamIuXRh.dpu

وزيران بريطانيان سابقان متهمان ابلرشى
طالب وزيرا خارجية سابقان  ي بريطانيا املفوض الربملاين للمعايي ،ابلنظر  ي تقارير صحفية تزعم أهنما عرضا خدما،
مقابل بدل مادي .وأاثر ،القضية صحيفة تليغراف والقناة الرابعة بعد أن نشر ،حتقيقا ،لتسجيال ،بني مالكومل
ريفكيند وجاك سرتو بشأن كركة صينية ومهية .وقال ريفكيند ،وهو عضو  ي حزب احملافظني احلاكم ،للمراسل املتنكر
إن لديه "اتصال مفيد" مع كل سفي بريطاين  ي كىت أحناء العامل .أما جاك سرتو ،انئب حزب العمال املعارض ،فقد
حتدث عن العمل "حتت الرادار" واستخدام نفوذه لتغيي قواعد االحتاد اشأورويب .إال أن الوزيرين السابقني نفيا هتم
الركى وانتهاك القواعد الربملانية ،وأحاال القضية إىل املفوض الربملاين للمعايي .وقال ريفكني لراديو هيئة اإلذاعة
الربيطانية "يب.يب.سي" "هذه مزاعم جد خطية ال أساس هلا وسأحارهبا بكل قويت" .وأوضح ريفكني أنه مل يقبل أي
كيء من الشركة ،ومل يدخل مرحلة تفاوض وأنه ذهب إىل االجتماع جملرد مساع ما عند مبعوثيها .وذكر" ،يب.يب.سي"
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 وأضاف." أكد أنه مل يفعل كيئا "غي الئق، العامة املقبلة، الذي أعلن ابلفعل أنه سيتنحى  ي االنتخااب،أن سرتو
.أنه أوضح للشركة الومهية أن النقاش يدور حول ما ميكن أن يفعله حني ال يكون عضوا منتخبا  ي الربملان
http://www.skynewsarabia.com/web/article/726118/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D
8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%89

 عرض فيديو
 البنكية وإجراءاته، الكشف عن سرية احلسااب
https://www.youtube.com/watch?v=rTY8xeT0MDk

 استقالة انئب من احلزب احلاكم  ي تركيا لتورط احلكومة  ي قضااي فساد
https://www.youtube.com/watch?v=YMneLl3b6k0

. بعد عرضها، مناقشة ما جاء ابلفيديوها
مواقع مفيدة
 أساليبه ووسائل احلد منه، الفساد  ي القطاع اخلاص،فياض القضاة. د. أ
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCUQFjABahU
KEwj8tt_4sYnJAhWCzxoKHcEyCXk&url=http%3A%2F%2Fwww.jacc.gov.jo%2FPortals%2F0
%2FEnglish_content%2FStudies%2F8_Corruption_at_the_Private_Sector.pdf&usg=AFQjCNFTjr
WI3TklsHWmTb0lGs2yqH7k7g

 مدير التكوين املستمر ابملعهد اشأعلى، ج رائ م الف س اد ف ي القط اعني الع ام واخل اص، حممد الطاهر احلمدي
للقضاء
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CD8QFjAEahUK
Ewj8tt_4sYnJAhWCzxoKHcEyCXk&url=http%3A%2F%2Fwww.carjj.org%2Fsites%2Fdefault%
2Ffiles%2F%25D8%25AC%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%2585%2520%25
D8%25A7%25D9%2584%25D9%2581%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25AF%2520%25D
9%2581%25D9%258A%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2582%25D8%25B7%25D8
%25A7%25D8%25B9%25D9%258A%25D9%2586%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%
25B9%25D8%25A7%25D9%2585%2520%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25
AE%25D8%25A7%25D8%25B5.doc&usg=AFQjCNFZck25CHy6XBB76jd22W0kS_Txkg

 ماذا عن الفساد  ي القطاع اخلاص؟
-55-

http://www.alghad.com/articles/538311-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%9F?s=1579f47c4b73ac641010fed6a6acd
b6a

 د .جون ،د .سوليفان ،مكافحة الفساد ،منظورا ،وحلول القطاع اخلاص ،ورقة منشورة من قبل مركز
املشروعا ،لدولية اخلاصة ،غرفة التجارة اشأمريكية،
http://www.cipearabia.org/files/pdf/Corruption/Combating_Corruption_Private_Sector_Perspectives_Solutions.pdf

 ملخص رسالة دكتوراه بعنوان :الفساد اإلداري وأثره على منو وتطور القطاع اخلاص -دراسة حالة اجلمهورية
اليمنية ،سعيد عبد املؤمن العريقي ،جامعة النيلني.2009 ،
http://www.yemen-nic.info/contents/studies/detail.php?ID=26897

 الدكتور هاين جهشان ،الفساد  ي القطاع الصحي انتهاك حلق اإلنسان ابلصحة واحلياة.
http://www.jahshan.org/Pages/corruption.aspx

 مكافحة الفساد  ي القطاع اخلاص ،مدونة اقتصاداي ،الكويت ودول جملس التعاون،
http://economyofkuwait.blogspot.qa/2014/03/blog-post_3430.html

اختبارات وأسئلة للمناقشة داخل الفصل الدراسي

Quiz and Questions for Class Discussion

التقييم الذايت للوحدة اخلامسة
السؤال األول :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة:
 .1الغاية من قيام االتفاقية بوضع التدابري الوقائية ملكافحة الفساد يف القطاع اخلاص:
أ .االتفاقية مل تقم بذلك.
ب .منع ضلوع القطاع اخلاص  ي الفساد.
ج .االهتمام ابلقطاع اخلاص أكثر من القطاع العام.
د .كل ما ذكر صحيح.
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 .2من التدابي اليت جيب على الدول االلتزام هبا ملنع الفساد  ي لقطاع اخلاص:
أ .تعزيز التعاون بني أجهزة إنفاذ القانون وكياان ،القطاع اخلاص املختلفة.
ب .منع إساءة استخدام اإلجراءا ،اليت تنظم نشاط كياان ،القطاع اخلاص.
ج .ضمان أن تكون لدى منشآ ،القطاع اخلاص ،ضوابط كافية ملراجعة احلسااب ،داخليًا.
د .كل ما ذكر صحيح.
 .3هتدف هذه التدابي الواقائية إىل منع القطع اخلاص من القيام مبجموعة من اإلجراءا ،مثل:
أ .إنشاء حسااب ،خارج الدفاتر.
ب .إجراء معامال ،دون تدوينها  ي الدفاتر أو دون تبيينها بصورة وافية.
ج .تسجيل نفقا ،ومهية.
د .كل ما ذكر صحيح.
 .4اجلرائم األصلية  Predicate Offencesاملقصود هبا يف االتفاقية هي:
أ .اجلرائم املرتكبة داخل الوالية القضائية للدولة الطرف املعنية.
ب .االختالس فقط.
ج .جرمية إخفاء املمتلكا ،املتأتية من فعل يعد جرمية فقط.
د .كل ما ذكر صحيح.
 .5من التدابري اليت رتبتها االتفاقية على املؤسسات املالية:
أ .فرض فحص دقيق على إحاال ،اشأموال اليت ال حتتوي على معلوما ،كاملة عن املصدر..
ُ
ب .اجلرائم املرتكبة خارج الوالية القضائية للدولة مجيعها.
ج .اجلرائم املالية.
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د .جرائم استغالل النفوذ.
السؤال الثاين :ضع
( .1

عالمة ) √ ( أو ) ( x

وإذا كانت العبارة خاطئة صححها:

) خطورة الفساد  ي القطاع اخلاص أقل بكثي خطورته  ي القطاع العام.

-----------------------------------------------------------( .2

) ال يلتزم القطاع اخلاص بوضع مدوان ،سلوك للعاملني فيه.

-----------------------------------------------------------( .3

) كما هي الشفافية مهمة  ي املؤسسا ،العامة ،فهي مهمة أيضاً  ي الشركا ،اخلاصة.

-----------------------------------------------------------( .4

) جيب على القوانني اجلنائية الوطنية أن جترم الركوة واالختالس  ي القطاع اخلاص أيضاً.

----------------------------------------------------------- ) ( .5جيب على الدول اشأطراف أن تنشئ نظاما داخليا كامال للرقابة واإلكراف على املصارف واملؤسسا،
املالية غي املصرفية.
السؤال الثالث أجب على كل مما يلي؟
 .1كم عدد اشأحكام الواردة  ي اتفاقية اشأمم املتحدة ذا ،الصلة املباكرة أو غي املباكرة ابلقطاع اخلاص؟
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .2ما هية نوع آليا ،اإلبالغ عن املخالفا ،اليت تتطالب هبا اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد املتاحة  ي القطاع
العام والقطاع اخلاص؟
------------------------------------------------------------58-

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .3ما هي النصوص  ي قانون دولتك اليت جترم الركوة  ي القطاع اخلاص؟
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .4ما هي النصوص  ي قانون دولتك اليت جترم االختالس  ي القطاع اخلاص؟
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .5ما هي النصوص  ي قانون دولتك اليت جترم إخفاء اشأموال الناجتة عن جرمية  ي القطاع اخلاص؟
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .6ما يوجد  ي قانون دولتك ما ينظم موضوع السرية املصرفية ،وما هي هذه النصوص؟
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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الوحدة السادسة

UNIT SIX

الوقاية :اإلبالغ ودور اإلعالم يف اإلبالغ عن الفساد
Prevention: Whistleblowing and the role of the Media in Reporting Corruption

 مقدمة /أطروحة للنقاش واحلوار داخل الفصل الدراسي
تتناول هذه الوحدة الدور احليوي الذي يؤديه اشأفراد املتطوعون لإلبالغ عن أعمال الفساد ،عالوة على الدور
الذي يضطلع به الصحفيون لإلبالغ املماثل عن أعمال الفساد .فلوال دور اشأفراد (املبلغني عن املخالفا )،ما مت
الكشف عن أكرب فضائح الفساد  ي ال َع ْشُر َسنَ َوا ،املاضية .وعلى نفس النهج ،فنذا مل يتمكن الصحيفون من تنفيذ
مهام أعماهلم  ي التقصي عن احلقائق واإلبالع عن أعمال الفساد املَز ِعومة ،ميكن أن تتولد بسرعة بيئا ،ينفذ فيها
َ
املوظفون العموميون وهؤالء العاملون  ي القطاع اخلاص حبرية أعمال فساد.
ا ْعِرتافًا ابلدور احليوي ،تطالب اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد الدول اشأطراف أن تضع وتقر تدابي
تعمل على تيسي اإلبالغ عن أعمال الفساد ،ومنها محاية هؤالء املتطوعني والسماح للصحفيني لإلبالغ عن أعمال
الفساد  ي أجواء تتسم ابحلرية .و ي كل من هذه اجملاال ،،فقد اعتمد ،الدول اشأطراف جمموعة واسعة من التدابي من
أجل اإليفاء مبتطلبا ،االتفاقية.
وفيما يتعلق ابملبلغني عن املخالفا ،،ميكن تقسيم التدابي املتخذة إىل فئتني أساسيتني( :أ) :التدابي الرامية
إىل تشجيع وتيسي عمليا ،اإلبالغ عن املخالفا( ،،ب) التدابي الرامية إىل محاية أولئك املتطوعني ابإلبالغ عن
املخالفا .،وقد اعتمد ،الدول تدابي مشرتكة تتضمن فرض التزام قانوين ابإلبالغ عن املخالفا ،إذا تطرق الشك
لدى أي فرد بوقوع أعمال فساد ،أتسيس كياان ،مركزية تتلقى هذه البالغا ،مثل مركز اإلبالغ عن الفساد ابجلمهورية
الكورية أو املكتب املركزي لألخالقيا ،العمومية  ي كوستاريكا ،إنشاء خطوط ساخنة خاصة إببالغ عن الفساد ،وإجياد
آليا ،لالبالغ عرب اإلنرتنت ،وتقدمي دورا ،تدريبية للموظفني بغية رفع سبل الوعي املتاحة هلم لتقدمي البالغا.،
أما فيما يتعلق بدور وسائل اإلعالم  ي جتميع ونشر املعلوما ،املتصلة ابلفساد ،فاملثال اشأخي بشأن فضيحة
النفقا ،الربملانية  ي اململكة املتحدة قد أثبت كيف تعزز التدابي املوضوعة واملتخذة مسألة الشفافية  ي اإلدارة العامة،
مثل قوانني حرية املعلوما ،،حيث ميكن هلذه التدابي والقوانني أن تدعم الصحفيني  ي الكشف عن أعمال الفساد.
و ي هذه الوحدة؛ يُطلب من الطالب النظر فيما ميكن أن تقوم به احلكوما ،وما ينبغي أن تتجنبه ،وذلك لتهيئة بيئة
أيضا النظر فيما هي إمكانية حدود الشرعية (إن وجد )،اليت
داعمة للصحفيني شأداء مهام أعماهلم بفعالية .وسياعى ً
ميكن إضفاؤها على مثل هذه البالغا ،شأسباب تتعلق ابخلصوصية الفردية والدفاع الوطين والنظام العام.
القضااي األساسية
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اإلبالغ الفردي عن الفساد؛ اإلبالغ عن املخالفا ،،دور وسائل اإلعالم؛ التوازن بني اإلبالغ عن الفساد
واحلق  ي اخلصوصية؛ الوصول إىل املعلوما،؛ املشاركة اجملتمعية؛ الثقة العامة.
مواد اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
املواد  8و 10و 12و 13و32
املوضوعات الرئيسة









تشجيع اإلبالغ املفتوح أو جمهول اهلوية عن املخالفا ،الداخلية واخلارجية (املواد  3و.)13
رصد حوافز للمبلغني عن املخالفا ،وأعمال الفساد ،ابإلضافة إىل الشهود واخلرباء والضحااي  ي القطاع العام
والقطاع اخلاص ،مبا  ي ذلك إرساء سبل احلماية هلم (املادة  32و ،33يرجى االطالع على مواد القراءة).
محاية احلق  ي التماس وتلقي ونشر املعلوما ،عن ابلفساد ،وكذلك تعميمها (املادة  ،13اإلعالن العاملي
حلقوق اإلنسان).
تقدمي القطاع العام والقطاع اخلاص تقارير دورية عن مكافحة الفساد  ي اإلدارة العامة ،وتقارير اإلبالغ عن
املخالفا ،املالية (املادة .)10
ربط عمليا ،الرقابة واإلبالغ وسيادة القانون – تطبيق فعال ومنصف للقانون (مواد للقراءة).

الدروس األساسية








يعترب تسهيل عمليا ،اإلبالغ عن أعمال الفساد من قبل هؤالء العاملني  ي اهليئا ،حيث تقع أعمال الفساد
ومن قِبَل وسائل اإلعالم مبثابة أمر مركزي بشكل عام شأي هنج فعال للوقاية من الفساد.
يتعني أن تُسن القوانني واإلجراءا ،من قبل الدول مبا يكفل محاية من يتطوعون ابإلبالغ عن أعمال الفساد.
أيضا أن تكفل اجلهود املبذولة وعي املوظفني العموميني ابآلليا ،املتاحة لإلبالغ عن أعمال
كما جيب ً
الفساد.
وصول اجلمهور إىل املعلوما ،احلكومية ،كما أن كفافية اإلدارة العامة تيسر اإلبالغ عن أعمال الفساد  ي
القطاع العام من قِبَل وسائل اإلعالم.
 ي حالة غياب هذه اشأنواع من القوانني واملمارسا ،ومبادئ احلوكمة ،فنن القدرة على تعزيز الثقة العامة  ي
كبيا.
احلكومة تنخفض
ً
اخنفاضا ً

األهداف التعلمية املتوخاة


تعلم وفهم االلتزاما ،الرئيسة الواردة  ي اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد ذا ،الصلة محاية املبلغني عن
املخالفا ،ودور وسائل اإلعالم  ي اإلبالغ عن أعمال الفساد.
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تعلم كيفية حتديد أدوا ،الشفافية وكيفية الوصول إليها واستخدامها لتعزيز املشاركة اجملتمعية واإلبالغ عن
املخالفا.،
تعلم كيف تعزز اشأحكام الرئيسة املتعلقة ابلشفافية امل َو ّجهة والواردة  ي اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد،
ُ
عالوة على ممارسا ،احلكم الركيد وتفاعل املبادئ معا وبشكل متبادل من عملية املساءلة.
تعلم كيفية الوصول واستخدام عدد من أدوا ،التقييم وآليا ،الرقابة واإلبالغ عن املخالفا ،للتصدي إىل
الفساد  ي القطاعا ،واملؤسسا ،املختلفة والسياقا ،الوطنية ،وذلك على حنو خالق.
التَ َم ّك َن ِمن سرد بعض التدابي الرئيسة املتخذة  ي اشأونة اشأخية من قبل الدول اشأطراف لتيسي عمليا،
اإلبالغ عن عمليا ،الفساد.

التكليفات واملهام الرئيسة داخل الفصل الدراسي
اذهب إىل املوقع التايل:
http://thefightagainstcorruption.org/certificate/mod/scorm/player.php?a=5&currentorg=ORGUN-TFAC&scoid=51

قم حبل مجيع اشأسئلة املتعلقة ابلفيديو املوجود :الرتتيب  -اهلدااي والضيافة لآلخرين،

The Arrangement - Gifts

 ،and hospitality towards othersوعند االنتهاء انقر على خيار التايل فيظهر لك (√) ابللون اشأخضر والذي
يعين أنك أهنيت هذه املهمة ،فنذا مل يظهر هذا الرمز فهذا يعين أنك مل جتتز هذه املهمة وعليك إعادهتا حىت جتيب
على مجيع اشأسئلة بشكل صحيح.
.1
.2

.3

.4

القدرة على مناقشة التدابي الرئيسة اليت ميكن للدول أن تتخذها لتسهيل عمليا ،اإلبالغ عن أعمال
الفساد ،ومحاية املبلغني املتطوعني.
من البحث اخلاص بك ،قم بتحديد دراسة حالة واحدة تتضمن إبال ًغا عن خمالفا ،من قبل أحد املبلغني
سواء  ي القطاع العام أو القطاع اخلاص -قد قاد ،إىل الكشف عن أعمال فساد ممنهجة داخلُم َؤ ّس َسة ما.
القدرة على مناقشة كيف تدعم اشأحكام الرئيسة املتعلقة ابلشفافية امل َو ّجهة والواردة  ي اتفاقية اشأمم املتحدة
ُ
ملكافحة الفساد وسائل اإلعالم  ي اإلبالغ عن أعمال الفساد املزعومة ،مبا  ي ذلك اشأحكام ذا ،الصلة
ابلوصول إىل املعلوما ،والشفافية  ي اإلدارة العامة.
القدرة على مناقشة التوازن الذي ينبغي للحكوما ،التطرق إليه بني تعزيز الشفافية  ي اإلدارة العامة وبني
احرتام اخلصوصية ومحاية مسعة أفراد اجلمهور .وعلى وجه التحديد؛ النظر فيما هو أتثي إعفاء الصحفيني
من املسؤولية اجلنائية املرتتبة على القذف عند نشر أعمال الفساد املزعومة.

-62-

 .5البحث  ي قوانني الدولة حمل الدراسة وتقييم هذه القوانني  ي ضوء متطلبا ،االتفاقية واملمارسا ،اجليدة
احملددة  ي املواد املطلوب قراءاة هلذه الوحدة .وكيف ميكن حتسني أداء هذه اإلجراءا  ،ي دولتك؟
املواد املطلوب قراءهتا


مرفت رمشاوي ،احلق  ي حرية الرأي والتعبي من منطلق القانون الدويل ،مستشارة مستقلة  ي جمال حقوق
االنسان عملت سابقا كمستشارة قانونية للشرق اشأوسط ومشال أفريقيا  ي اشأمانة الدولية ملنظمة العفو
الدولية .مقالة منشورة على موقع منظمة العفو الدولية وميكن الوصول إليه عرب الرابط التايل:
http://www.amnestymena.org/ar/Magazine/Issue16/righttofreedom.aspx




ما هو احلق  ي حرية التعبي؟
احلق  ي حرية الرأي والتعبي من منطلق القانون الدويل

https://www.article19.org/pages/ar/freedom-of-expression.html

http://www.amnestymena.org/ar/Magazine/Issue16/righttofreedom.aspx







حنا عيسى ،احلماية القانونية حلرية الرأي والتعبي ،مقالة منشورة علي موقع دنيا الوطن ،وميكن الوصول
إليها عرب الرابط التايلhttp://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2015/02/09/356629.html :
"قبل تنفيذه  ي مصر ..اتريخ تطبيق  4دول ل "برانمج محاية الشهود"" ،مقالة منشورة على موقع الوطن،
وميكن الوصول إليها عرب الرابط التايلhttp://www.elwatannews.com/news/details/747468 :
محدى اشأسيوطي ،محاية الشهود واملبلغني  ي قضااي الفساد:
https://www.facebook.com/notes/10150300371600353/




فهد عامر اشأمحدي ،برانمج محاية الشهود:
مشروع قانون محاية الشهود املصري  -رؤية نقدية

http://www.alriyadh.com/302936

http://www.eipr.org/pressrelease/2013/06/01/1722

املواد املوصى بقراءهتا واملقاالت والكتب األكادميية والفقهية
 إبراهيم علي صاحل ،املسؤولية اجلنائية لألكخاص املعنوية ،دار املعارف ،القاهرة.1980 ،

 إيناس سليم "مكافحة الفساد  ي التشريع املصري بني اشأزمة والواقع السياسي" مذكرا ،صادرة من مركز
ماعن حلقوق اإلنسان سنة .2006
 التحداي  ،ي مكافحة الفساد :دور اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد ،جملة الرقابة الصادر عن اجلهاز
املركزي للرقابة واحملاسبة ،العدد ( ،)6املوقع اإللكرتوينwww.aalco.int/Corruption-Arabic- :
Final%202010.doc
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 جاسم حممد الذهيب ،الفساد اإلداري  ي العراق وتكلفته االقتصادية واالجتماعية ،مقال متاح على املوقع
اإللكرتوين www.berc-iraq.com

 محود عبدهللا صاحل عقالن ،الفساد اإلداري  ي اجلمهورية اليمنية ،دراسة مقدمة لندوة اإلصالح اإلداري  ي
اجلمهورية اليمنية  -الواقع واآلفاق  ،-صنعاء 31-29 ،يوليو .1996
 داود خي هللا" ،الفساد كظاهرة عاملية وآليا ،ضبطها" ،دراسة منشورة  ي ندوة :الفساد واحلكم الصاحل  ي
البالد العربية ،حبوث ومناقشا ،الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسا ،الوحدة العربية ابلتعاون مع املعهد
السويدي ابإلسكندرية ،ط ،2بيو.2006 ،،
 سليمان عبد املنعم ،اجلوانب املوضوعية واإلجرائية  ي اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد ،دراسة  ي مدى
مواءمة التشريعا ،العربية شأحكام االتفاقية ،دار املطبوعا ،اجلامعية ،اإلسكندرية ،سنة .2015
 دراسة حالة ومناقشتها
قارن بني احلالتني أدانه واكرح رأيك حول حرية الصحافة  ي اإلبالغ عن جرائم الفساد وأثر الضغوطا ،اليت
متارس على الصحفيني علي ذلك.
قضية تشهري يف أنغوال :صناعة املاس ضد حرية التعبري؟
يواجه رافائيل ماركيز دي مورايس ،وهو صحفي أنغويل وانكط  ي جمال حقوق اإلنسان 15 ،هتمة قذف ابإلضافة
إىل تسعة غراما ،بتهمة التشهي اجلنائي بسبب كتابه ،املاس الدامي :الفساد والتعذيب  ي أنغوالَ .مثُل دي
مورايس أمام احملكمة بتاريخ  24آذار . 2015
التشهي ما زال مستمرا ليكون جرمية يعاقب عليها ابلسجن  ي أنغوال وفقا لقانون الصحافة عام  ،2006حيث
يواجه الصحفيون الذين ينتقدون احلكومة االنتقام .وتواصل السلطا ،استخدام هذا القانون إلسكا ،الصحفيني
الذين يكشفون الفساد  ي القطاع احلكومي أو اخلاص .فوفقا لبحث أجرته جلنة محاية الصحفيني ،مت ترك
املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني  ي موقف التعرض للخطر بسبب املضايقا ،والتهديدا ،وأعمال
التخويف القضائية واإلدارية اليت تؤثر على حقهم  ي حرية التعبي.
األوروغواي :قانون اإلعالم اجلديد ...منوذجا للمنطقة؟
تبشران بشهر كانون الثاين من بداية العام بقانون اشأوروغواي اجلديد الذي يعزز الدميقراطية ىف وسائل اإلعالم.
لقد مت الثناء على الشمولية والشفافية  ي عملية اجناز القانون ،الذي دعت خالهلا ووسائل اإلعالم  ي أوروغواي
واملنظما ،الدولية ومنظما ،اجملتمع املدين .
رحب حتالف أعضاء أيفكس  ي أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ابلقانون ،وأعرب عن أمله  ي أن أتخذ
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البلدان اشأخرى  ي اشأمريكتني املالحظا .،حيث قال رئيس التحالف" :هذه اشأداة القانونية ستصبح بال كك
معيارا جديدا  ي املنطقة فيما يتعلق بتنظيم االتصاال ،وحرية التعبي  ي أمريكا الالتينية اليت تشهد هجوم منظم
من قبل جمموعة متنوعة من الشخصيا".،
https://www.ifex.org/international/2015/04/29/wpfd_press_freedom/ar/

 عرض فيديو
 الفساد  ي السودان يقدر ب  4مليار دوالر
https://www.youtube.com/watch?v=1bNrEWlJWYw

 توفي احلماية للمبلغني عن جرائم الفساد
https://www.youtube.com/watch?v=a0lCcpOY4hg

 مناقشة ما جاء ابلفيديو بعد عرضه
مواقع مفيدة


حورية عياري ،قضاة يؤكدون غياب آليا ،محاية املبلغني والشهود  ي قضااي

الفساد.

http://www.djazairess.com/djazairnews/48459


اجلزائر تشرع  ي تطبيق قانون محاية الشهود واملبلَّغني عن الفساد.

http://ennaharonline.com/ar/latestnews/223618%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%B9-%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%84%D9%8E%D9%91%D8%BA%D9
%8A%D9%86-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF.html
الفساد.



د .طالل الشرفا ،،محاية الشهود واملبلغني ومكافحة



دعوا ،لقوننة محاية املبلغني عن قضااي فساد ،واثئقيا ،حقوق اإلنسان.

http://www.alrai.com/article/709960.html
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/

http://ar.ammannet.net/documentary/news/1052



"محاية خاصة" للشهود واملبلّغني عن جرائم متويل اإلرهاب والفساد.



دور اإلعالم  ي مكافحة الفساد.

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/231839.html



http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0CFcQFjAHah
UKEwj3hozvwInJAhVDPBoKHd5lCho&url=http%3A%2F%2Fwww.jacc.gov.jo%2FPortals
%2F0%2Fnews%2F%25D8%25A7%25D8%25B9%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2585
.doc&usg=AFQjCNGH9dbwoLULLfOlu_zVykW3Qzo51Q


مهماً.
لصويت قيمته :ملاذا يعترب صو ،وسائل اإلعالم ّ

http://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=981:2013-06-17-09-5231&Itemid=559&lang=ar


عبد الرحيم طه ،تقرير " :اإلبالغ عن الفساد ومحاية املبلغني  ي التشريعا ،الفلسطينية والتجارب الدولية "،
الناكر :االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة ،أمان.
http://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-studies/757.html



تعرفوا على  8نساء حياربن من أجل حرية التعبي ،سكراتراي آيفكس.
/

https://www.ifex.org/international/2015/03/04/womens_day_2015/ar



زهي عبد القادر ،دور املواطن  ي مكافحة الفساد.



سناء كرمي ،بني احلق  ي التبليغ عن الفساد ومسؤولية إفشاء السر املهين.

http://islahnews.net/151704.html

http://www.maghress.com/attajdid/101481

اختبارات وأسئلة للمناقشة داخل الفصل الدراسي

Quiz and Questions for Class Discussion

التقييم الذايت للوحدة السادسة
السؤال األول :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة:
 .1لكل شخص احلق يف حرية الرأي والتعبري ،ويشمل هذا احلق:

-66-

أ .حرية اعتناق اآلراء دون أي تدخل ،واستقاء اشأنباء واشأفكار وتلقيها وإذاعتها أبية وسيلة كانت دون تقيد
ابحلدود اجلغرافية.
ب .حرية اعتناق اآلراء دون أي تدخل ،واستقاء اشأنباء واشأفكار وتلقيها وإذاعتها أبية وسيلة كانت كل
داخل دولته فقط.
ج .حرية اعتناق اآلراء دون أي تدخل ،واستقاء اشأنباء واشأفكار وتلقيها وإذاعتها أبية وسيلة كانت كل ضمن
حدود مدينته فقط.
د .كل ما ذكر خطأ.
 .2جيوز فرض شروط على ممارسة احلق يف حرية الرأي والتعبري:
أ .اذا كانت هذه القيود ضرورية الحرتام حقوق اآلخرين أو مسعتهم.
ب .اذا كانت هذه القيود ضرورية حلماية اشأمن القومي.
ج .اذا كانت هذه القيود ضرورية حلماية الصحة العامة أو اآلداب العامة.
د .كل ما ذكر صحيح.
 .3من التدابري املتعلق حبماية الشهود واخلرباء:
أ .إرساء إجراءا ،لتوفي احلماية اجلسدية شأولئك اشأكخاص.
ب .توفي قواعد خاصة ابشأدلة تتيح للشهود واخلرباء أن يدلوا أبقواهلم على حنو يكفل سالمة أولئك اشأكخاص.
ج .إبرام اتفاقا ،أو ترتيبا ،مع دول أخرى بشأن تغيي أماكن إقامة اشأكخاص املشار إليهم..
د .كل ما ذكر صحيح.
 .4يف تعامل الدول مع وسائل اإلعالم جيب:
أ .منعهم من نشر أي أخبار تتعلق ابلفساد.
ب .فرض قيود على النشر  ي املواقع اإللكرتونية.
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ج .وضع اإلجراءا ،الالزمة حلمايتهم.
د .كل ما ذكر صحيح.
 .5برامج محاية الشهود تسري أيضاً على:
أ .عائال ،الشهود.
ب .عليهم فقط.
ج .على مرتكيب جرائم الفساد.
د .كل ما ذكر خطأ.
السؤال الثاين :ضع

عالمة ) √ ( أو ) ( x

وإذا كانت العبارة خاطئة صححها:

 ) ( .1جيوز قيام الدول بفرض القيود على ممارسة حرية التعبي ،وكن ال جيوز أن تعرض هذه القيود احلق نفسه
للخطر.
----------------------------------------------------------- ) ( .2وجهت االتفاقية الدول إىل ضرورة وضع التشريعا ،الالزمة لتوفي محاية فعّالة للشهود واخلرباء الذين
جمرمة وفقا هلذه االتفاقية.
يُ ْدلون بشهادة تتعلق أبفعال ّ
----------------------------------------------------------- ) ( .3على كل دولة طرف أن تتخذ التدابي املناسبة لضمان تعريف الناس هبيئا ،مكافحة الفساد ذا،
الصلة املشار اليها  ي هذه االتفاقية.
-----------------------------------------------------------تيسر حصول الناس فعليا على املعلوما ،جزء وركن أساسي من أركان الشفافية اليت جيب
 ) ( .4إن ضمان ّ
على الدول اشأطراف االلتزام هبا.
------------------------------------------------------------
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 ) ( .5تسري برامج محاية الشهود على الشهود واخلرباء فقط وال يدخل بلك ابقي أطراف الدعوى كضحااي
اجلرمية واحملامني.
-----------------------------------------------------------السؤال الثالث أجب على كل مما يلي؟
ما هو املقصود حبماية برامج الشهود:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هل يوجد تشريعات حلماية الشهود واملبلغني واخلرباء واحملامني يف دولتك؟
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما هو املقصود حبرية التعبري عن الرأي؟
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هل حرية التعبري عن الرأي مطلقة؟ أم آنه جيوز فرض عليها قيود؟ وما هي؟
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------كيف مت تنظيم حرية التعبري عن الرأي يف دولتك ،وهل يوجد عليها قيود؟ (للمناقشة)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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الوحدة السابعة

UNIT SEVEN

الوقاية :الفساد يف األجهزة القضائية وهيئات ِّ
االدعاء العام ومؤسسات مكافحة الفساد
Prevention: Corruption in Justice، Prosecutorial and Anti-Corruption Institutions

 مقدمة /أطروحة للنقاش واحلوار داخل الفصل الدراسي
تركز هذه الوحدة على التصدي للفساد  ي قطاع العدالة ،وماهية الدور احليوي الذي جيب أن تؤديه اشأجهزة
القضائية وسلطا ،االدعاء العام  ي مكافحة الفساد على نطاق واسع.
تعترب اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد أول معاهدة دولية تعرتف صراحة ابملشكلة العاملية املتعلقة ابلفساد
 ي مرفق القضاء وأجهزة النيابة العامة ،كما تعترب أول معاهدة تطالب الدول أبن جتعل التصدي للفساد مسألة إصالح
ذا ،أولوية عالية .فبينما قنن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ( )1948حقوق اإلنسان واستقالل القضاء ابعتباره
حقًّا عامليًّا ،إال أنه مل ي َسلَّم ابلفساد  ي قطاع العدالة ابعتباره عقبة جسيمة دون حتقيق العدالة والتنفيذ الفعال للقوانني
احمللية .وي عد التطبيق املْن ِ
صف للتشريعا ،اجلنائية من اشأمور اجلوهرية مىت مت التصدي للفساد بفعالية ،والسيما  ي الدول
ُّ
ُ
اليت ت ْستَ ْو ِطن فيها ظاهرة الفساد .وتقر املادة  11من اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد صراحة أبمهية ضمان نزاهة
كل من مرفق القضاء وأجهزة النيابة العامة كخطوة أساسية  ي التنفيذ الفعال لقوانني مكافحة الفساد.
ومن أهم الدروس املستفادة التارخيية املعاصرة من منظور سياسي واقتصادي وحقوق إنسان ومكافحة الفساد؛
أن العدالة اليت تتسم ابلنزاهة واحليادية هي العامل الرئيسي للتصدي للفساد وتعزيز حقوق اإلنسان والتنمية االقتصادية
املستدامة.
فمنذ القرن الثامن عشر  ي إسكتلندا والقرن التاسع عشر  ي أمريكا والدامنارك والقرن العشرين  ي هونج كونج
وسنغافورة وبولندا إىل القرن الواحد والعشرين  ي جورجيا وجنوب كوراي ،أدركت هذه الدول أبنه ال منأى من تعزيز ثقافة
عموما -على أ ْكثَ ِر تَ ْق ِدير -النجاح الشامل .ويعتمد ،إىل
سيادة القانون وإيالء ذلك أحد أهم أولوايهتا ،حيث حققت ً
فضال عن االتفاقيا ،اإلقليمية املعنية مبكافحة الفساد
حد كبي ،التنفيذ العادل واملنصف هلاتني االتفاقيتني العامليتنيً ،
وحقوق اإلنسان ومعاهدا ،االقتصاد امل َو ّجه ،على وجود نظام قضائي يتمتع ابالستقاللية والنزاهة.
ُ
وتعترب مبادئ بنغالور بشأن السلوك القضائي الصادرة حتت إكراف مكتب اشأمم املتحدة املعين مبكافحة
املخدا ،واجلرمية  ،2002ومتابعة تعليقا ،مكتب اشأمم املتحدة املعين مبكافحة املخدا ،واجلرمية  ي  2007مبثابة
املنارة العاملية الركيدة أو اإلطار اجليد لتحليل ومناقشة واختاذ ما يلزم فيما يتعلق ابملادة  11من اتفاقية اشأمم املتحدة
ملكافحة الفساد واشأحكام ذا ،الصلة الواردة  ي اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.
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بعضا من القضااي واملوضوعا ،الرئيسة املتعلقة ابلفساد  ي قطاع العدالة
حتاول هذه الوحدة أن تقدم للطالب ً
اليت أثي  ،ي اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد ،وبدرجة أقل  ي اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملعاهدا ،الدولية
أيضا من الطالب أن يبدي إبجياز ماهية القضية اليت تتصل ابملواد اشأخرى الواردة  ي اتفاقية اشأمم
اشأخرى .ويطلب ً
املتحدة ملكافحة الفساد وأتثيها ،عالوة على ما يتصل من هذه املواد إبنفاذ القانون والتعاون على املستوى الدويل
والوطين.
ومع هناية هذا الدرس ،يتعني على الطالب النظر  ي مسألة النزاهة  ي قطاع القضاء ابعتباره من اشأسئلة العاملية
الشاملة اليت تعترب مركز التصدي للفساد على نطاق أوسع على املستوى الوطين.
القضااي األساسية
الفساد بني أعضاء اشأجهزة القضائية؛ الفساد  ي هيئا ،إنفاذ القانون؛ استقالل القضاء؛ الشفافية  ي قطاع
العدالة ،املساءلة  ي قطاع العدالة؛ تنفيذ اشأحكام القضائية؛ مؤسسا/،سلطا ،مكافحة الفساد؛ التعاون القضائي
على املستوى الدويل والوطين.
مواد اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
(املادة )11
املوضوعات الرئيسة









نطاق الفساد  ي قطاع العدالة وطبيعته من خالل منظور تنفيذ اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد وسيادة
القانون.
الروابط بني احلاجة إىل التصدي للفساد داخل قطاع العدالة  ي اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد واإلنفاذ
املنصف والفعال والكا ي حلقوق اإلنسان العاملية الواردة  ي اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.
رابطة السببية بني انتهاك حقوق اإلنسان والفساد  ي قطاع العدالة.
الروابط بني تنفيذ وإنفاذ اشأحكام املعنية مبكافحة الفساد الواردة  ي اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد،
والقوانني اجلنائية ،واشأحكام املتعلقة ابلفساد داخل قطاع العدالة املشار إليها  ي اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة
الفساد.
الروابط بني القضااي ذا ،الصلة ابستقالل القضاء والفساد داخل قطاع العدالة  ي ظل اتفاقية اشأمم املتحدة
ملكافحة الفساد واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.

الدروس األساسية
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ال تزال هذه القضية تقريبًا من املوضوعا ،احملظورة  ي العديد من الدول.
واندرا ما يتم
مؤخراً ،
يعترب التصدي للفساد داخل قطاع العدالة والوقاية منه مبثابة ظاهرة عاملية اعرتف هبا ً
مناقشة هذه املسألة أو البحث فيها أو التصدي هلا  ي الدول اشأطراف  ي اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة
الفساد واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.
يعترب التصدي للفساد  ي قطاع العدالة وهيئا ،إنفاذ القانون كرطًا جوهرًّاي للتصدي للفساد  ي أجزاء أخرى
من القطاع العام والقطاع اخلاص.
أيضا هذه املسألة أن تكون  ي مقدمة أولواي ،جدول أعمال إصالح السياسا ،العاملية.
حتتاج ً

األهداف التعليمية املتوخاة






مساعدة الطالب على تعلم كيفية البحث وحتليل وحتديد التكاليف واشأاثر الشاملة واملتعددة لوقوع الفساد
داخل قطاع العدالة على حقوق اإلنسان اشأساسية ،مبا  ي ذلك حقوق امللكية وحقوق اإلنسان ،وحرية التعبي
واحلق  ي عدالة عادلة ومنصفة ،واحلكم الركيد والتعاون  ي إنفاذ القانون.
منح الطالب املعرفة وتقدمي اشأدوا ،وتزويدهم ابملهارا ،املنهجية الالزمة للتحليل والتصدي للفساد والوقاية
منه داخل امل َق ّوما ،اشأساسية لنظام العدالة ،مبا  ي ذلك القضاة وأعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة واحملققون
ُ
ووزارة العدل وجلان مكافحة الفساد.
تسليح الطالب ابملهارا ،التحليلية والوعي ببعض املصادر العاملية الرئيسة والرصد والرقابة وآليا ،اإلبالغ عن
املخالفا( ،كل من الكياان ،احلكومية والكياان ،غي احلكومية) املطلوبة لدعم تنفيذ املادة  13من اتفاقية
اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد.

التكليفات واملهام الرئيسة داخل الفصل الدراسي
اذهب إىل املوقع التايل:
=http://thefightagainstcorruption.org/certificate/mod/scorm/player.php?a=5&currentorg
ORG-UN-TFAC&scoid=52

قم حبل مجيع اشأسئلة املتعلقة ابلفيديو املوجود :أدفع أو ال أدفع؟  -مدفوعا ،التسهيال ،والفساد،
 ،not to Pay - Facilitation payments & corruptionوعند االنتهاء انقر على خيار التايل فيظهر لك (√) ابللون
اشأخضر والذي يعين أنك أهنيت هذه املهمة ،فنذا مل يظهر هذا الرمز فهذا يعين أنك مل جتتز هذه املهمة وعليك
إعادهتا حىت جتيب على مجيع اشأسئلة بشكل صحيح.
To Pay or

 .1يرجى قراءة البنود املذكورة أدانه برؤية حنو فهم أوجه االختالف حيث يتوطن الفساد داخل العدالة:

-73-

( )1كل من التنمية االجتماعية واالقتصادية والسياسية )2( .قدرة دولة ما على التصدي للفساد والوقاية منه وإلْ َقاء
ال َقْبض على اجلها ،الفاسدة امل ْس ُؤولة )3( .قدرة احلكوما ،واشأفراد ومجاعا ،اجملتمع املدين والشركا ،التجارية
على محاية حقوقهم اشأساسية املعقودة هلم مبقتضى اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ومنع التعدي عليها ،والوصول
إىل عدالة فعالة ومنصفة )4( .قدرة الدولة على تعزيز ثقافة سيادة القانون.
 .2جيب أن تكون لديك القدرة على حتديد ،على اشأقل ،إطار واحد ملكافحة الفساد لتحليل اشأسباب والتكاليف
وعمق الفساد  ي أنظمة العدالة لدولة ما ،وإطار آخر لتعزيز اإلصالحا  ،ي قطاع العدالة كأولوية عالية .قم ابختيار
دولة من تقرير الفساد  ي العامل  ،2014وحاول تطبيق هذا اإلطار على التحليل الوارد  ي التقرير املشار إليه.
موجزا شأهم ثالث مشاكل
 .3قم ابختيار ثالث دول من تقرير الفساد  ي العامل  ،204واكتب  ي صفحة واحدة ً
تتعلق ،من وجهة نظرك ،ابلفساد تشارك فيها هذه السلطا ،القضائية.
 .4دراسة حالة (فوجيموري) .يرجى مراجعة التقييم الوارد  ي قضية فوجيموري رئيس بيو السابق .كما يرجى الرتكيز
على حتديد القضااي الرئيسة املتعلقة ابلفساد داخل السلطة القضائية ببيو ،ودوائر إنفاذ القانون والتعاون الدويل.
ميكنك االستعانة ابلروابط التايل:
http://www.dailymotion.com/video/xq1tzg_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9)فيديو( %D9%81%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A_news
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2014/9/18/%d8%a3%d9%84%d8%a8%d8%b1%d

قضية

( 8%aa%d9%88-%d9%81%d9%88%d8%ac%d9%8a%d9%85%d9%88%d8%b1%d9%8a

)الربتو فيجيموري
http://arabic.euronews.com/2014/01/31/fujimori-accused-of-buying-good-headlines-at-peru-

)رئيس البيو السابق أمام احملكمة  ي قضية


فساد( corruption-trial/

املواد املطلوب قراءهتا

 التحداي  ،ي مكافحة الفساد :دور اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد ،جملة الرقابة الصادر عن اجلهاز
املركزي للرقابة واحملاسبة ،العدد ( ،)6املوقع اإللكرتوين:
www.aalco.int/Corruption-Arabic-Final%202010.doc

خالد الكيالين ،استقالل القضاء...ضرورته ،ومفهومه ،ومقوماته ،ورقة حبثية مت تقدميها  ي وركة العمل اليت 
نظمتها املؤسسة العربية لدعم اجملتمع املدين وحقوق اإلنسان بعنوان (دفاعا عن استقالل القضاء)/6/8 ،
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 ،2008الدقي .منشورة علي موقع احلوار املتمدن ،الرابط التايل:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=137258

كرو ،م ف ه وم است قالل الق ضاء ،الرابط:
 اهلادي ّ
http://nawaat.org/portail/2011/05/30/%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%

/

A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1

 مرزوق مشعان العتييب ،ما معىن استقالل القضاء؟ ،مكة اون الين ،ميكن الوصول للمقالة على الرابط التايل:
http://www.makkahnewspaper.com/makkahNews/writing22/80445

 نعيم حممود ،أمهية القضاء ودوره  ي حياة اجملتمع ،الرابط التايل:
https://www.facebook.com/Magazine.vedenig/posts/428101770645261

 عمار بوضياف ،احملاكمة العادلة  ي النظام اجلنائي اإلسالمي واملواثيق الدولية ،مقالة منشورة على موقع ستار
اتميز ،وميكن الوصول إليه علي هذا الرابطhttp://www.startimes.com/f.aspx?t=20131596 :
 قاضي يطلب ركوة جنسية ،خرب منشور على وكالة أنباء  ONAبتاريخ  26يوليو  ،2015الساعة 9:14
مساء ،وميكن الوصول إليه عرب هذا الرابطhttp://onaeg.com/?p=2332180 :
ً
املواد املوصى بقراءهتا واملقاالت والكتب األكادميية والفقهية
 بسام العموش ،السياسا ،احلكومية والشفافية ،حنو كفافية أردنية ،املؤمتر اشأول ملؤسسا ،اشأركيف العريب
حول الشفافية ،إعداد سائدة الكيالين وابسم سكجها.2000 ،
 اجلمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية  -ال فساد ،كتاب الفساد ،ط ،1مطابع تكنوبرس ،لبنان .2005
 داود خي هللا" ،الفساد كظاهرة عاملية وآليا ،ضبطها" ،دراسة منشورة  ي ندوة :الفساد واحلكم الصاحل  ي
البالد العربية ،حبوث ومناقشا ،الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسا ،الوحدة العربية ابلتعاون مع املعهد
السويدي ابإلسكندرية ،ط ،2بيو.2006 ،،
 عاكور مربوك ،حنو حماولة للتوفيق بني اخلصوم ،دراسة حتليلية مقارنة ،دار النهضة العربية ،القاهرة.2002 ،
 عبد احلميد متويل ،نظرا  ،ي أنظمة احلكم  ي الدول النامية ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،سنة .1985

 السيد عبد احلميد فوده ،حقوق اإلنسان بني النظم القانونية والشريعة اإلسالمية ،الطبعة اشأوىل ،دار الفكر
العريب ،القاهرة.2003،
 عبدالقادر عوده ،التشريع اجلنائي اإلسالمي مقاران ابلقانون الوضعي ،اجلزء اشأول ،الطبعة السادسة ،مؤسسة
الرسالة ،بيو.1985 ،،
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 علي حممد صاحل الدابس ،علي عليان حممد أبو زيد ،حقوق اإلنسان وحرايته ،دار الثقافة للنشر والتوزيع،
عمان ،اشأردن.2005 ،
 دراسة حالة ومناقشتها
 احلالة شأحد القضاة العاملني  ي دولة عربية يطلب ركوة جنسية من إحدى أطراف قضية لديه ليحكم
ملصلحتها .حتليل احلالة ومناقشتها  ي إطار الفساد القضائيhttp://onaeg.com/?p=2332180 .
" بغداد ما تسكت بعد" هتافا ،املتظاهرين بوجه فساد القضاء العراقي .مطلوب اعداد تقرير مصغر من
صفحتني إىل ثالث صفحا ،حول مظاهر وأسباب الفساد القضائي  ي العراق.
https://www.youtube.com/watch?v=A0U-UTcvVnE

 عرض فيديو
 موريتانيا ..إسرتاتيجية للقضاء على الفساد
http://www.france24.com/ar/20141224%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A
%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9

 مناقشة ما جاء ابلفيديو بعد عرضه
مواقع مفيدة


تدعيم املبادئ اشأساسية لسلوك اجلهاز القضائي .مبادئ ابنغالور بشأن سلوك اجلهاز القضائي،
.2006/23

ECOSOC

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAAahU
KEwjT143i8IrJAhVCPBoKHRdvDKE&url=http%3A%2F%2Fwww.unodc.org%2Fpdf%2Fcorrup
tion%2Fcorruption_judicial_res_a.pdf&usg=AFQjCNEHqHEcWW148zkGU81h5Fq2GZqT8A
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هل أصبح فساد القضاة ..ظاهرة ؟
الفساد القضائي  ي الدول النامية :أسبابه ونتائجه االقتصادية ،املركز الدويل ملنع اجلرمية.

http://transparencyforum.net/details-599.html#.VkhRh2botnJ

http://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-studies/794.html


حسب تقرير جلنة تقصي احلقائق حول الركوة والفساد :جتاوزا ،وركاوى وتظلم ...صلب ميداين القضاء
واحملاماة.
http://www.turess.com/attounissia/42471



كرو ،م ف ه وم است قالل الق ضاء.
اهلادي ّ

http://nawaat.org/portail/2011/05/30/%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7
%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1/


خالد الكيالين ،استقالل القضاء...ضرورته ،ومفهومه ،ومقوماته.
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=137258



مرزوق مشعان العتييب ،ما معىن استقالل القضاء؟
http://www.makkahnewspaper.com/makkahNews/writing22/80445



أمهية القضاء ودوره  ي حياة اجملتمع.
https://www.facebook.com/Magazine.vedenig/posts/428101770645261

اختبارات وأسئلة للمناقشة داخل الفصل الدراسي

Quiz and Questions for Class Discussion

التقييم الذايت للوحدة السابعة
السؤال األول :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة:
 .1الوظيفة األساسية لقانون العقوابت يف سائر األنظمة تكمن يف:
أ .محاية مصاحل اشأفراد واجملتمعا.،
ب .وضع ضوابط للمحاكمة العادلة.
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ج .احرتام الشخصية القانونية للمتهم ،أاي كانت حالته السياسية ،وأاي كان وضعه االجتماعي.
د .كل ما ذكر صحيح.
 .2احلق يف حماكمة عادلة جيب أن أيخذ بعني االعتبار:
أ .حق اجملتمع ابيقاع العقوبة على مرتكب اجلرمية.
ب .حق املتهم ابلدفاع عن نفسه.
ج .أ  +ب.
د .كل ما ذكر خطأ.
 .3يرتتب على احلق يف حماكمة عادلة جمموعة من النتائج منها :
أ .كل كخص متهم جبرمية يعترب بريئاً إىل أن تثبت إدانته قانوانً مبحاكمة علنية تؤمن له فيها الضماان ،الضرورية
للدفاع عنه.
ب .ال يدان أي كخص من جراء أداء عمل أو االمتناع عن أداء عمل إال إذا كان ذلك يعترب جرماً وفقاً
للقانون الوطين أو الدويل وقت االرتكاب.
ج .ال يوقع على اجملرم عقوبة أكد من تلك اليت كان جيوز توقيعها وقت ارتكاب اجلرمية.
د .كل ما ذكر صحيح.
 .4من أهم أسس احملاكمة العادلة:
أ .وجود حمامي متمرس ولديه خربة طويلة للدفاع عن املتهم.
ب .استقالل أجهزة القضاء والنيابة العامة.
ج .وجود عدد كا ي من كهود الدفاع  ي كل قضية.
د .كل ما ذكر صحيح.
 .5حيق للقاضي أن يلجأ للحصول على املال بطريق غري مشروع:
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أ .إذا كان راتبه قليالً وال يكفي لتكاليف احلياة.
ب .إيذا مورس عليه ضغط من القادة السياسيني.
ج .إذا أمن املساءلة بسبب عدم وجود جهاز رقايب فعال.
د .كل ما ذكر خطأ.
السؤال الثاين :ضع
( .1
كل بلد.

عالمة ) √ ( أو ) ( x

وإذا كانت العبارة خاطئة صححها:

)  ي العامل املتحضر فنن قيميت العدل واحلرية تتأثران سلبا وإجيااب مبقدار ما هو متوافر من استقالل للقضاء  ي

-----------------------------------------------------------( .2

) لكل دولة احلق  ي توقيع العقوبة الالزمة على مرتكيب اجلرائم دون أي قيد أو كرط حيد من ذلك احلق.

----------------------------------------------------------- ) ( .3ال حماكمة عادلة بدون أجهزة قضائية تعمل بكامل االستقالل ،وتنطلق من مبدأ القناعة الشخصية وأن ال
سلطان عليهم إال للقانون.
-----------------------------------------------------------( .4
اجلرائم.

) مبدأ "استقالل القضاء" غي مهم للنيابة العامة كوهنم ال ميلكون إصدار العقواب ،النهائية علي مرتكيب

-----------------------------------------------------------( .5

) لكل إنسان احلق ،على قدم املساواة التامة مع اآلخرين  ،ي أن تنظر قضيته أمام القضاء.

-----------------------------------------------------------السؤال الثالث أجب على كل مما يلي؟
 .1ما هي اشأسباب اليت قد تؤدي للفساد  ي اشأجهزة القضائية والنيابة العامة؟
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .2كم عدد احلقوق اليت كفلها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،مبا  ي ذلك احلق  ي حرية التعبي ،واليت ميكن تنفيذها
بفاعلية وإنصاف بدون سلطة قضائية مستقلة وأنظمة عدالة تتسم ابلنزاهة؟
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .3هل يوجد  ي بلدك رقابة حكومية وغي حكومية منتظمة ،وهل توجد آليا ،لإلبالغ عن املخالفا ،لتعزيز استقالل
القضاء أو التصدي للفساد املنَظّم داخل قطاع العدالة؟
ُ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .4هل القوانني  ي بلدك ،مبا  ي ذلك كشف أعضاء اهليئة القضائية عن الدخل واشأصول ،وهل مدونة السلوك القضائي
 ي بلدك تتوافق مع القوانني والقواعد اشأخالقية للقضاة وأعضاء النيابة العامة املنصوص عليها  ي اتفاقية اشأمم املتحدة
ملكافحة الفساد؟
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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الوحدة الثامنة

UNIT EIGHT

الوقاية :إدارة املشرتايت يف القطاع العام والقطاع اخلاص
Prevention: Public Procurement and Financial Management

يعترب الفساد الذي ميس عمليا ،املشرتاي ،العمومية أحد أكرب مسببا ،الفساد  ي مجيع دول العامل تقريبًا.
وجيب على كل اجلها ،الفاعلة أن تويل أولوية عالية للتكاليف الظاهرة واخلفية هلذا النمط من الفساد .فعلى الصعيد
العاملي؛ تقدر قيمة الركوة  ي العقود احلكومية ما ال يقل عن  %20-10من قيمة العقد ،بينما يضيف البعض اآلخر
أن قيمة الركوة تصل إىل   %30ي بعض القطاعا ،،مثل موارد الدفاع والبناء ،واملوارد الطبيعية.
أاي ما كانت صحة هذه اشأرقام ،ال يسع أي بلد أن يتحمل عدم اختاذ إجراء وخباصة  ي القطاعا ،ذا،
اشأولوية العالية .فالتأثي الكلي للفساد على جودة اخلدما ،واملنتجا ،،مبا  ي ذلك الصحة والسالمة العامة ،قد يزيد
من خماطر هذا النوع من الفساد ،وقد تزيد تكاليفه بكثي على أي ركوة.
وتركز هذه الوحدة بشكل رئيسي على كيفية جعل عمليا ،املشرتاي ،العمومية أكثر كفافية وتنافسية
وموض ِ
وعيّة من خالل تنفيذ القوانني النموذجية وممارسا ،احلكم الركيد ذا ،الصلة ابملواد  5و 6و 7و 8و11
َْ ُ
و12و 14املوصى هبا  ي اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد واملعنية ابملشرتاي ،العمومية.
عددا
رغم أن اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد تتضمن
أحكاما تتعلق ابلقطاع العام ،فنهنا ً
أيضا تتضمن ً
ً
من التوصيا ،البحتة املتعلقة ابلشفافية واليت تعترب أكثر ارتباطًا ابلقطاع اخلاص فيما يتعلق بعملية املشرتاي ،العمومية.
ولذلك ،ينبغي للطالب مالحظة أن العديد من القضااي املذكورة آنفا وممارسا ،احلكم الركيد اليت أثي  ،ي هذه الوحدة
أيضا بعملية املشرتاي ،العمومية  ي القطاعا ،اخلاصة نفسها والقطاعا ،الرحبية والكياان ،اليت ال هتدف إىل
تتعلق ً
ونظرا لضيق الوقت ،فننه من اشأمهية مبكان الكشف بعمق أكثر عن هذا
الربح ،واليت ختضع ابملثل للفساد .ومع ذلك ً
اجملال من خالل اشأحباث املستقلة.
جيب عمليًّا إيالء التصدي للفساد ومنعة  ي عمليا ،املشرتاي ،العمومية أولوية عالية  ي أي سياق قطري
لعدد من اشأسباب؛ تتضمن )1( :مبلغ املال العام ودرجة الفساد املعنية (تقدر ،حسب بعض التقديرا ،،املشرتاي،
العمومية ب  %20- %15من إمجايل الناتج احمللي  ي العامل ،أو  4تريليون دوالر على اشأقل  ي السنة) )2( .الشمولية
 ي خمتلف القطاعا ،واهليئا ،العامة )3( .التأثي السليب الكبي على النمو االقتصادي والتجارة واالستثمار (مبا  ي ذلك
فضال عن النساء واشأقليا ،والفقراء))4( .
املؤسسا ،الوطنية الصغية واملتوسطة والكبية ،والشركا ،التجارية الدوليةً ،
ختفيض كمية وجودة السلع واخلدما ،العامة ،عالوة على زايدة سعرها )5( .تعترب إحدى الوسائل الرئيسة املستخدمة
لصيورة كبكا ،الفساد وثقافة الركوة.
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وفيما يتعلق ابلتقدم احملرز  ي تنفيذ اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد  ي الدول  ي مجيع احناء العامل ،فنن
اجلها ،الفاعلة  ي القطاع العام والقطاع اخلاص املتورطة  ي الركوة  ي املشرتاي ،العمومية والفساد تعترب اآلن من املخاطر
فضال عن القطاع اخلاص
القانونية والسياسية الكربى .وتعترب اآلن دراية املوظفني العموميني وموظفي اخلدمة املدنيةً ،
مباهية هذه املخاطر وكيفية منعها أو التقليل منها من خالل ممارسا ،احلكم الركيد أكثر أمهية من أي وقت مضى.
القضااي األساسية
الشفافية واحملاسبة  ي عمليا ،املشرتاي ،العمومية؛ احلكومة اإللكرتونية؛ التكاليف اليت تتحملها احلكوما،
والشركا ،التجارية واجملتمع نتيجة الفساد  ي املشرتاي ،العمومية؛ وحتليل الفساد وخماطره  ي عمليا ،املشرتاي ،العمومية
خطوة خبطوة.
مواد اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
الفصل الثاين :املواد  5و 6و 7و 8و 9و 11و 12و.14
املوضوعات الرئيسة
املوضوعا ،الرئيسة اليت تغطيها هذه الوحدة هي :الفساد العام والفساد اخلاص والشفافية واملساءلة.
الدروس األساسية








جيب إيالء احلد من الفساد  ي عمليا ،املشرتاي ،العمومية أولوية عالية داخل القطاع العام والقطاع اخلاص
مبثابة العنصر الرئيسي للتصدي إىل املستوى املرتفع واملنخفض للفساد ،وتعزيز ثقافة النزاهة  ي اإلدارة العامة،
وإنشاء جمال للتنافس االقتصادي.
بدأ ،اآلن قوانني املشرتاي ،والفساد احلديثة والشاملة  ي الظهور عامليًا ،حيث يكمن التحدي  ي كيفية
تطبيق هذه القوانني وإنفاذها بفاعلية وإنصاف.
زايدة الشفافية واملساءلة ،مبا  ي ذلك من خالل احلكامة اإللكرتونية والوصول إىل املعلوما ،وأنظمة احلكومة
املنفتحة ،عالوة على ذلك الدور اهلام املتزايد ملشاركة منظما ،اجملتمع املدين ووسائل اإلعالم  ي مكافحة
الفساد واحلد منه  ي املشرتاي ،العمومية.
تعترب كل من الرقابة احلكومية وغي احلكومية العامل الرئيس  ي جناح مكافحة الفساد ،والتحليل الدقيق ملخاطر
الفساد  ي املشرتاي ،العمومية.

األهداف التعليمية املتوخاة
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تعليم الطالب ومساعدهتم على حتليل اخلطوا ،الثالث الرئيسة  ي عمليا ،املشرتاي ،العمومية ،وفرص وقوع
الفساد  ي كل مرحلة من هذه املراحل.
إمداد الطالب ببعض من اشأدوا ،املتطورة واملوارد وقصص النجاح الوطنية اليت تتعلق بكيفية حساب تكلفة
الفساد واحلد منه  ي كل مرحلة من مراحل املشرتاي ،العمومية.
مساعدة الطالب على تقدمي حتليل نقدي شأحكام اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد فيما يتعلق ابملشرتاي،
العمومية ،والتَطَّرق شأمثلة بشأن أفضل املمارسا ،لتنفيذ االتفاقية من قِبَل الدول اشأطراف.

التكليفات واملهام الرئيسة داخل الفصل الدراسي
اذهب إىل املوقع التايل:
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/ELearning/Arabic/intermediaries_lobbyists/index.htm

قم حبل مجيع اشأسئلة املتعلقة ابلفيديو املوجود :الوسيط الغامض  -استخدام الوسطاء وجمموعا ،الضغط،

The

 ،Mystery Middleman - The use of intermediaries and lobbyistsوعند االنتهاء انقر على خيار التايل فيظهر
لك (√) ابللون اشأخضر والذي يعين أنك أهنيت هذه املهمة ،فنذا مل يظهر هذا الرمز فهذا يعين أنك مل جتتز هذه
املهمة وعليك إعادهتا حىت جتيب على مجيع اشأسئلة بشكل صحيح.


قادرا على حتديد املصادر واملواد الرئيسة لتحليل خماطر الفساد  ي عمليا ،املشرتاي ،العمومية ،وخباصة
كن ً
الرتكيز على قانون اشأمم املتحدة النموذجي لالكرتاء.
قادرا على حتديد التقارير واشأحباث الرئيسة املوجزة ،وكذلك القضااي الرئيسة ودراسا ،احلالة واشأدوا،
كن ً
والدروس املستفادة من اإلبالغ ومنوذج برامج احلكامة اإللكرتونية وأفضل ممارسا ،املبادئ التوجيهية
للمشرتاي ،العمومية.
قادرا على حتديد ومناقشة ،بشكل انتقادي ،مخس قضااي تتعلق بفضائح فساد  ي عمليا ،املشرتاي،
كن ً
العمومية (كليًا أو جزئيًا).



 ي فضيحة (كركة سيمنس  ي الكويت) ،اكتب تقريراً يبني القضية وأبعادها واخلروقا ،القانونية هبا.



املواد املطلوب قراءهتا








أمحد أنور حممد ،الفساد واجلرائم االقتصادية  ي مصر ،مصر العربية للنشر والتوزيع ،القاهرة.2001-2000 ،
أجمد نبيه عبد الفتاح ،محاية املال العام ودين الضريبة ،رسالة ماجستي ،جامعة النجاح الوطنية ،كلية الدراسا،
العليا ،انبلس.2006 ،
-83-












أنور أمحد رسالن ،الوظيفة العامة ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،سنة .1997
أمين فاروق صاحل ،استغالل الوظيفة العامة  ي االعتداء على املال العام  ي الفقه اإلسالمي ،رسالة ماجستي  ي
الفقه اإلسالمي املقارن ،كلية الشريعة والقانون ،اجلامعة اإلسالمية بغزة.2007 ،
جاسم حممد الذهيب ،الفساد اإلداري  ي العراق وتكلفته االقتصادية واالجتماعية ،مقال متاح على املوقع
اإللكرتوين www.berc-iraq.com
حسن بنعامة عبد هللا ،الفساد وأثره  ي القطاع اخلاص ،أحباث املؤمتر الدويل ملكافحة الفساد .2003 ،اجمللد
الثاين ،أكادميية انيف العربية للعلوم اشأمنية ابلرايض.
حسن عكوش ،جرائم اشأموال العامة واجلرائم االقتصادية املاسة ابالقتصاد القومي ،دار الفكر احلديث ،القاهرة،
.1970
حسن عكوش ،جرائم اشأموال العامة واجلرائم االقتصادية املاسة ابالقتصاد القومي ،دار الفكر احلديث ،القاهرة،
.1970

املواد املوصى بقراءهتا واملقاالت والكتب األكادميية والفقهية














حسني مدكور ،الركوة  ي الفقه اإلسالمي مقارنة ابلقانون ،الطبعة اشأوىل ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،سنة
.1984
خالد الشاوي" ،دور القانون  ي التنمية االقتصادية" ،دراسا ،قانونية ،السنة الثالثة ،اجمللد الثالث ،بنغازي،
.1973
عبد هللا الصعيدي" ،دراسة  ي اجلرمية االقتصادية (املفهوم ،اشأنواع ،واآلاثر) ،الفكر الشرطي ،العدد الثالث،
اجمللد اخلامس ،كانون اثين ،الشارقة.1996 ،
عبد هللا بن انصر بن عبد هللا آل غصاب" ،منهج الشريعة اإلسالمية  ي محاية اجملتمع من الفساد اإلداري
واملايل" ،حبث مقدم استكماال ملتطلبا ،احلصول على درجة املاجستي  ي العدالة اجلنائية ،ختصص السياسة
اجلنائية ،جامعة انيف العربية للعلوم اشأمنية ،الرايض.2008 ،
عبود السراج" ،اجلرمية  ي إطار التفسي االقتصادي للمجتمع" ،جملة احلقوق والشريعة ،العدد الثاين ،السنة
الثالثة ،الكويت.1979 ،
عبود السراج" ،املفهوم القانوين واالجتماعي للجرائم االقتصادية" ،حماضرة ألقيت  ي رابطة احلقوقيني بدمشق،
احملامون ،العدد اشأول والثاين والثالث ،كانون اثين وكباط وآذار ،السنة  ،54دمشق.1989 ،
جمدي حمب حافظ ،جرمية التهريب اجلمركي ،دار الفكر اجلامعي ،القاهرة.1992 ،
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حممد مخيس إبراهيم" ،الظروف االقتصادية واجلرمية" ،الفكر الشرطي ،العدد اشأول ،اجمللد الثاين ،الشارقة،
.1993
حممد عيد الغريب ،كرح قانون اإلجراءا ،اجلنائية ،اجلزء اشأول ،الطبعة الثانية ،النسر الذهيب للطباعة،
القاهرة.1997 ،
حممد فاروق عبد احلميد ،املركز القانوين للمال العام ،دراسة مقارنة ،مطبعة خطاب ،القاهرة.1983 ،
حممد فؤاد مهىن ،القانون اإلداري العريب الدميقراطي ،مطبعة الشاعر.1965 ،
مصطفى كامل كية ،جرائم النقد ،مكتبة النهضة العربية ،القاهرة.
مصطفى مني ،جرائم إساءة استعمال السلطة االقتصادية ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،القاهرة.1992 ،










هنان مليكة ،جرائم الفساد ،الركوة واالختالس وتكسب املوظف العام من وراء وظيفته  ي الفقه اإلسالمي
وقانون مكافحة الفساد اجلزائري مقارًان ببعض التشريعا ،العربية ،دار اجلامعة اجلديدة.2010 ،
 دراسة حالة ومناقشتها


العراق:

 .1قصة الفساد يف العراق.
http://furatnews.com/furatnews/%D9%82%D8%B5%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/

 .2الفساد يف العراق :القضاء يصدر مذكرة اعتقال حبق وزير التجارة احلايل وشقيقه
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/10/151018_iraq_trade_minister_arrest_warrant


اليمن:

 .1الفساد يف اليمن حتول سلوكاً يومياً
http://www.alhayat.com/Articles/5276231/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8
%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%91%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%8B%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B

 .2طبيعة وأسباب الفساد يف اليمن وقانون مكافحته
http://www.26sep.net/newsweekarticle.php?sid=30652
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) (الفساد يف سوراي:سوراي



http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2011/3/17/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b
3%d8%a7%d8%af-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7

 عرض فيديو





طرق مكافحة الفساد



2011يونيو11 فضيحة جديدة يف شركة سيمنس تؤكد حماولة رشوة مسؤويل الكهرابء



https://www.youtube.com/watch?v=sWTVrGxoRi8

https://www.youtube.com/watch?v=QiDxoyX4iOE

مناقشة ما جاء ابلفيديو بعد عرضه



مواقع مفيدة
، البيوقراطية واجلرمية املنظمة وعالقتها ابلفساد، املؤمتر العريب الدويل ملكافحة الفساد،د حلسن بونعامة عبدهللا.أ
.2003  أكتوبر8-6 الرايض



http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0CFYQFjAHa
hUKEwi60_D55o3JAhVKbBoKHb_0CfQ&url=http%3A%2F%2Frepository.nauss.edu.sa%2F
bitstream%2Fhandle%2F123456789%2F55354%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%25
81%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25AF%2520%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%
25AB%25D8%25B1%25D9%2587%2520%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2589%2520
%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2582%25D8%25B7%25D8%25A7%25D8%25B9%25
20%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AE%25D8%25A7%25D8%25B5.pdf%3Fsequenc
e%3D1&usg=AFQjCNHsqGPE1p32u4h4m7C7QMgSuuYk2g

. أسبابه وأاثره واهم أساليب املعاجلة، الفساد اإلداري،ساهر عبد الكاظم مهدي



http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CDIQFjAFah
UKEwjVterfxMzIAhULp3IKHb9pCXU&url=http%3A%2F%2Fwww.nazaha.iq%2Fsearch_w
eb%2Fmuhasbe%2F1.doc&usg=AFQjCNGuePWd_mxhEG-9x5aFwDxHQramWw

. الدولة العراقية وسبل معاجلته، الفساد االداري واملايل وااثره السلبية على مؤسسا،فاطمة عبد جواد



http://tax.mof.gov.iq/ArticleShow.aspx?ID=21

. أوجه الفساد املايل،سعود بن هاكم جليدان
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http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/financialmarkets/2014/06/01/%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9%D8%A3%D9%81%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%AA.html


نور طاهر اشأقرع ،اسرتاتيجيا ،مواجهة الفساد املايل واإلداري.
http://www.aman-palestine.org/ar/media-center/1601.html



سعاد عبد الفتاح حممد ،الفساد املايل واإلداري

.
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0CEUQFjAHahUK
EwiZzIyLxczIAhVH_HIKHXuRCSw&url=http%3A%2F%2Fwww.iraqfoundation.org%2Fproject
s_new%2Fact%2FResearch%25204%2520Administrative%2520and%2520Financial%2520Corruption.doc&usg=AFQjCNEIDYlkGyc
PvZz9zOTuosnvk7KjNQ

اختبارات وأسئلة للمناقشة داخل الفصل الدراسي

Quiz and Questions for Class Discussion

التقييم الذايت للوحدة الثامنة
السؤال األول :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة:
 .1حددت املادة التاسعة أنه جيب على كل دولة أن تقوم ابخلطوات الالزمة إلنشاء نظم اشرتاء مناسبة تقوم على

األسس واملعايري التالية:

أ .حتقق النفع شأصحاب القرار والقطاع اخلاص.
ب .الشفافية ،التنافس ،الفاعلية  ي منع الفساد معايي موضوعية  ي اختاذ القرارا.،
ج .حتد من مشاركة القطاع اخلاص  ي املشاريع احلكومية.
د .تؤمن أعلى قدر من املردود املايل.
 .2من أهم عناصر ومتطلبات نظم االشرتاء العام:
أ .توزيع املعلوما ،املتعلقة إبجراءا ،وعقود االكرتاء.
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ب .القيام مسب ًقا إبقرار ونشر كروط املشاركة.
ج .استخدام معايي موضوعية ومقررة مسب ًقا الختاذ القرارا ،املتعلقة ابملشرتاي ،العمومية.
د .كل ما ذكر صحيح.
 .3احلد األدىن من املعلومات املتعلقة إبجراءات وعقود االشرتاء:
أ .معايي االختيار.
ب .إرساء العقود.
ج .قواعد املناقصة.
د .كل ما ذكر صحيح.
 .4مقومات نظم توظيف املستخدمني املدنيني:
أ .الكفاءة والشفافية واملعايي املوضوعية.
ب .اجراءا ،مناسبة الختيار وتدريب اشأفراد.
ج .تشجع على تقدمي أجور كافية وبرامج تعليمية وتدريبية.
د .كل ما ذكر صحيح.
 .5من متطلبات تعزيز قيم النزاهة يف اخلدمة املدنية وبني املوظفني العموميني:
أ .وجوب تعزيز الن زاهة واشأمانة واملسؤولية بني املوظفني العموميني.
املشرف والسليم للوظائف العمومية.
ب .تطبيق مدوان ،أو معايي سلوكية من أجل اشأداء الصحيح و ّ
ج .إرساء تدابي ونظم تيسر قيام املوظفني العموميني إببالغ السلطا ،املعنية عن أفعال الفساد.
د .كل ما ذكر صحيح.
السؤال الثاين :ضع

عالمة ) √ ( أو ) ( x

وإذا كانت العبارة خاطئة صححها:
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 ) ( .1تشكل املشرتاي ،العمومية تربة خصبة للفساد ،غالباً ما يتم التالعب هبا بني موظفي القطاع العام
والشركا ،املختلفة.
-----------------------------------------------------------( .2

) جيب أن يكون توزيع املعلوما ،بنظم االكرتاء توز ًيعا حمصوراً على جها ،معينة فقط.

----------------------------------------------------------- ) ( .3اإلعالن عن أي مصلحة  ي مشرتاي ،عمومية معينة ،وإجراءا ،الفرز ،وطرق إرساء املزادا ،على
الشركا ،جيب أن تتصف ابلسرية.
-----------------------------------------------------------( .4

) جيب أن تتصف إجراءا ،اعتماد امليزانية الوطنية ابلسرية حتقيقاً للمصلحة العامة.

----------------------------------------------------------- ) ( .5تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابي مدنية وإدارية ،وفقا للمبادئ اشأساسية لقانوهنا الداخلي،
للمحافظة على سالمة دفاتر احملاسبة أو السجال ،أو البياان ،املالية أو املستندا ،اشأخرى ذا ،الصلة
ابلنفقا ،واإليرادا ،العمومية وملنع تزوير تلك املستندا.،
-----------------------------------------------------------السؤال الثالث أجب على كل مما يلي؟
 .1ما هي أمهية وضع نظم لالكرتاء العام.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .2هل يوجد نظم اثبتة  ي دولتك لالكرتاء العام؟
------------------------------------------------------------89-

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .3هل تري أن هذه النظم تغل من قدرة القطاع اخلاص على املشاركة  ي املشاريع احلكومية؟
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .4احبث  ي مدى وحجم الفساد  ي نظم االكرتاء العام واآلاثر النامجة عنه؟
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ي أي من الدول قد جنحت فكرة املشرتاي ،اإللكرتونية  ي التقليل من الركوة والفساد؟
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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الوحدة التاسعة

UNIT NINE

مكافحة غسل األموال
Money Laundering

الوحدة التاسعة مقدمة /أطروحة للنقاش واحلوار داخل الفصل الدراسي
لقد أصبح التصدي لغسل اشأموال ومنعه مع بدااي ،القرن ال  ،21من خالل تعزيز قانون إنفاذ القانون
والتعاون الدويل ،أولوية عاملية عالية لدي الدول والشركا ،التجارية ودوائر إنفاذ القانون الدويل .وقد أاتحت االتفاقيا،
اجلديدة والقوانني واملؤسسا ،ومتطلبا ،اإلبالغ عن املخالفا ،امل ْقُرونة أبككال جديدة من التكنولوجيا ،وتعزيز
سياسيا ،التعاون  ي جمال إنفاذ القانون الدويل واإلجراءا ،على النحو املنصوص عليه  ي اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة
الفساد ،قنوا ،جديدة لقطع تدفق "اشأموال غي النظيفة".
وتتضمن مواد اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد الرامية إىل مكافحة غسل اشأموال املتعلقة بكل من التدابي
الوقائية واليت ميكن إقرارها لتحديد وتعقب العائدا ،اإلجرامية ،واجلرائم اجلنائية اليت ينبغي للدول تقدمي املتورطني فيها
للعقاب .وبصدد القيام بذلك ،هتدف االتفافية إىل تعزيز اإلفصاح املايل واإلبالغ عن املخالفا  ،ي القطاع العام
أيضا .فمن اشأمور اجلوهرية أنه قد مت
والقطاع اخلاصً ،
فضال عن التعاون الدويل داخل القطاعني العام واخلاص وبينهما ً
فسادا واليت تؤدي ابلضرورة إىل
التصدي هلذه املسألة من قبل كل الدول ابعتبارها من الناحية العملية أكثر اشأنشطة ً
إخفاء العائدا ،اإلجرامية وحتويل اشأموال غي النظيفة إىل ما يشبه اشأموال النظيفة.
تشي بعض التقديرا ،إىل أنه قد مت غسل ما يقرب من مبلغ  500بليون دوالر أمريكي من الدول اشأكثر
منوا عن طريق الطرق االحتيالية أو الفساد أو االجتار (ويقدر أن مبالغ ترتاوح ما بني  20إىل  40بليون
فقرا واشأقل ً
ً
دوالر أمريكي قد ُسرقت أو اختلست من قبل موظفني عموميني من ذوي املناصب العليا ،ومت غسلها عرب حدود
الدولة) .وهناك مبلغ آخر يقدر ب  500بليون دوالر ،أو حنو ذلك ،قد مت غسله من قبل الشبكا ،اإلجرامية املنظمة
عرب الوطنية (على الرغم من أن متويل هذه اجلماعا ،غالبًا ما يكون ُمتَ َرابِطا).
وكما اتضح من بعض القراءا ،ودراسا ،احلالة واشأفالم الواثئقية وعروض الفيديو أدانه ،فنن ما يثي السخرية
على أرض الواقع أن العديد من الدول الفقية اليت تعاين من هروب رؤوس اشأموال هي من أكثر الدول غىن  ي املوارد
الطبيعية ،ومن ،م ،فنن الغالبية العظمى تعاين من "لعنة املوارد الطبيعية" (يقدر مبلغ القطاعا ،االستخراجية ب 3.5
ترليون دوالر أمريكي  ي العائدا ،أو ما يقرب من  %5من إمجايل الناتج احمللي  ي العامل).
غسل اشأموال جيعل اجلرمية رحبية ،إنه يشوه امليزانيا ،احلكومية واشأسواق احلرة والتنافسية ويقوضها ،كما أنه
اقتصاداي وسياسيًّا غي سائغ ،وخباصة
أيضا متنح هذه اجلرمية الشبكا ،اإلجرامية نفو ًذا
ًّ
يتسبب  ي تفاقم الفقر املدقع .و ً
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أيضا ،وتقوض جرمية غسل اشأموال الثقة  ي احلكم
 ي االقتصاداي ،الصغية ،كما تسهل عمليا ،متويل اإلرهابً .
الدميقراطي واجملتمع املايل الدويل ،مبا  ي ذلك املؤسسا ،الدولية اهلامة.
وتسعى هذه الوحدة إىل حتليل ما ميكن أن تقوم به الدول ملكافحة غسل اشأموال ،وكيف تساعد اتفاقية اشأمم
املتحدة ملكافحة الفساد من خالل توفي إطار دويل.
القضااي األساسية
التصدي لغسل اشأموال ومكافحته؛ غسل اشأموال/الفساد واجلرائم اجلنائية اشأصلية.
مواد اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
املواد  14و 15و 16و 23و 37و 40و 46و 51و 52و58
املوضوعات الرئيسية
التدابي الوقائية (توخي احلرص الواجب مع الزابئن ومعرفة الزبون وحفظ السجال)،؛ اإلبالغ عن املعامال،
املشبوهة؛ اإلبالغ الداخلي واخلارجي؛ التعاون الدويل والوطين والتنفيذ الفعال واملنصف املتسم ابلنزاهة.
الدروس األساسية
أيضا ،مبا فيها جرائم
 .1يساعد التصدي لغسل اشأموال والوقاية منه على مكافحة جمموعة كبية من اجلرائم ً
الفساد.
 .2كما يساعد التصدي لغسل اشأموال والوقاية منه على تعزيز السرية  ي احلكم الدميقراطي واشأسواق املالية
والتجارية.
 .3يعزز التصدي لغسل اشأموال والوقاية منه التعاو َن  ي جمال إنفاذ القانون من خالل جمموعة واسعة من اجلبها،،
مبا  ي ذلك الركوة ،واالختالس ،واسرتداد املوجودا ،،واإلثراء غي املشروع ،واجلرمية املنظمة عرب الوطنية ،وحقوق
اإلنسان ،والتجارة ،واالستثمار ،واشأمن القومي واإلرهاب.
األهداف التعليمية املتوخاة


مساعدة الطالب على فهم الروابط القوية بني غسل اشأموال والفساد وبني أمهية التصدي لغسل اشأموال  ي
أطر مكافحة الفساد ،أي تطبيق قوانني وسياسا ،مكافحة الفساد ،وممارسا ،احلكم الركيد وتنفيذها على
النحو املنصوص عليه  ي اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد.
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منح الطالب املعرفة الالزمة واشأدوا ،التحليلية الضرورية لتحليل وبيان اشأاثر املرتتبة على غسل اشأموال على
خمتلف اجلها ،الفاعلة داخل السياق القطري ،مبا  ي ذلك الدول الغنية ابملوارد الطبيعية.
مساعدة الطالب على الوعي أبن املتورطني  ي ارتكاب جرائم الفساد وغسل اشأموال ،حيفظون ثرواهتم ويوسعون
نفوذهم ومصدر َّقوهتم من خالل السعي لتقويض أنظمة العدالة.
إعطاء الطالب صورة واضحة عن اشأطر القانونية الدولية اشأساسية واملؤسسا ،املعنية ابملعركة ضد غسل
اشأموال.

التكليفات واملهام الرئيسية داخل الفصل الدراسي
اذهب إىل املوقع التايل:
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/E-Learning/Arabic/corruption_social_investments/index.htm

قم حبل مجيع اشأسئلة املتعلقة ابلفيديو املوجود :الرسالة الغريبة ،الفساد واالستثمارا ،االجتماعية،
 ،Letter, Corruption and social investmentsوعند االنتهاء انقر على خيار التايل فيظهر لك (√) ابللون اشأخضر
والذي يعين أنك أهنيت هذه املهمة ،فنذا مل يظهر هذا الرمز فهذا يعين أنك مل جتتز هذه املهمة وعليك إعادهتا حىت
جتيب على مجيع اشأسئلة بشكل صحيح.
The Strange

 .1بناء على ما قرأ ،من خالل املواد املوصى بقراءهتا ودراسا ،احلالة ،واشأفالم الواثئقية وعروض الفيديو اليت
اتبعتها ،قم بتحديد اآلليا ،واملؤسسا ،املختلفة املستخدمة  ي غسل اشأموال املتأتية من املصادر اجلنائية اشأساسية.
قادرا على سرد كل مواد اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد اليت تُستخدم بشكل
 .2يتعني عليك أن تكون ً
مباكر أو غي مباكر ،مبا  ي ذلك القوانني اجلنائية ،واملؤسسا ،،واآلليا ،،والسياسا ،،الواردة  ي دراسة احلالة اليت
قمت ابختيارها.
قادرا على حتديد ثالثة من أفضل املصادر للممارسا ،العاملية ملكافحة غسل
  .3ي دراسة احلالة أو أخرى ،كن ً
اشأموال ،وثالث عقبا ،حتول دون التعاون الفعال واملنصف  ي جمال إنفاذ القانون الدويل  ي مواجهة مكافحة غسل
اشأموال.
 .4مراجعة امللحق ( )1الوارد  ي تقرير جمموعة العمل املايل لسنة  ،2011وقم بتحديد عدد بلدان املصدر
أيضا ،حدد كيف
واملقصد ،واملوظف احلكومي النمطي املتورط ،والطبيعة اشأكثر كيوعا للفساد أو اجلرائم املرتبكةً .
ميكننا حتديد عدد احلاال ،املتورط فيها سيارا ،اخلدمة والشركا ،الومهية واحلسااب ،اشأجنبية.
 .5عند دراسة احلالة املعنية بقضية (نكست بزنس كمباين)؛ يرجى إجراء البحث اخلاص بك على كبكة اإلنرتنت،
واحبث عن القرار النهائي الذي اصدره القاضي  ي هذه القضية ،هل توافق على قرار القاضي وما هو موضوع
الدعوى؟ ما هي القوانني اليت انتهكت  ي ظل اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد (نظرًاي)؟ ما هو اشأمر الرئيسي
 ي الوقت الراهن-من حيث اشأسلوب املستخدم  ي إنفاق الركوة املالية؟-93-

http://www.alchourouk.com/76277/566/1/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%
D9%88%D9%82%C2%BB-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D9%84%D9%81%D8%BA%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84:%D8%B1%D8%AC%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%BA%D9%86%D9%85%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA...%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D8%AE%D9%91%D8%B1-.html

























املواد املطلوب قراءهتا
إبراهيم طنطاوي ،املواجهة التشريعية لغسيل اشأموال  ي مصر ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ط بال.2003 ،
إبراهيم عيد انيل،املواجهة اجلنائية لظاهرة غسيل االموال  ي القانون اجلنائي و الوطين،دار النهضة العربية،
القاهرة،ط بال.1999 ،
العمري ،جرمية غسيل اشأموال ،مكتبة العبيكان،الرايض ،ط.2000 ،1
أمحد ّ
أروى الفاعوري وايناس قطيشا ،،جرمية غسيل اشأموال ،دار وائل للطباعة والنشر ،عمان ،ط.2002 ،1
أسامة عبدهللا قايد ،احلماية اجلنائية للحياة اخلاصة وبنوك املعلوما ،،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ط،2
.1989
أكرف توفيق مشس الدين ،جترمي غسيل اشأموال  ي التشريعا ،املقارنة ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ط بال،
.2001
أجمد سعود اخلريشة -اإلطار القانوين جلرمية غسيل اشأموال -رسالة ماجستي مقدمة لكلية احلقوق ،جامعة مؤتة،
.2004
اببكر الشيخ ،غسيل اشأموال  :آليا ،اجملتمع  ي التصدي لظاهرة غسيل اشأموال ،دار مكتبة احلامد للنشر
والتوزيع ،عمان ،ط بال.2003 ،
رمزي القسوس غسيل املوال جرمية العصر ،دار وائل للطباعة والنشر ،عمان ،ط.2002 ،1
رواية عاطف ،سبل مكافحة عمليا ،غسيل اشأموال  ي دول الكارييب ،جملة السياسة الدولية ،القاهرة ،العدد
.2001 ،146
فتح الرمحن عبد هللا الشي خ ،اجلهود الدولي ة ف ي مكافحة غسيل اشأموال ،جملة االمن واحلياة ،العدد ،228
السنة العشرون ،مجادي االول1422 ،ه .
حممود كبش – السياسة اجلنائية  ي مواجهة غسيل اشأموال  ,دار النهضة العربية القاهرة  ,ط.2001 , 2
مناهل مصطفى ،افتخار حممد الرفيعي ،دور املصارف ملواجهة عمليا ،االحتيال املايل وغسيل االموال،
 ،2008دراسة منشورة على موقع نزاهة وميكن الوصول إليها عرب هذا الرابط:
.http://www.nazaha.iq/search_web/eqtsade/6.doc
منصور الصرايرة ،مشكلة غسيل االموال ودور البنوك  ي مكافحتها ،جامعة مؤتة ،كلية احلقوق ،اليمن.2005 ,
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جالل وفاء حممدين ،دور البنوك  ي مكافحة غسيل اشأموال ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر ،االسكندرية.2001 ،
محدي عبد العظيم ،غسيل اشأموال  ي مصر والعامل ،الناكر املؤلف ،القاهرة ،ط.1997 1
رمزي القسوس ،غسيل اشأموال جرمية العصر ،دار وائل للطباعة والنشر ،عمان ،ط.2002 ،1
سليمان عبد املنعم ،مسؤولية املصرف اجلنائية عن اشأموال غي النظيفة ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر ،اإلسكندرية،
ط.1999 ،1
ماجد عمار ،مشكلة غسيل اشأموال وسرية احلسااب ،املصرفية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ط بال.2002 ،
حمسن اخلضيي ،غسيل اشأموال  :الظاهرة ،اشأسباب ،العالج ،جمموعة النيل العربية ،القاهرة ،ط .2003 ،1
حممود كبيش ،السياسة اجلنائية  ي مواجهة غسيل اشأموال ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ط.2001 ،2
مصطفى طاهر ،املواجهة التشريعية لظاهرة غسيل اشأموال ،مطابع الشرطة للطباعة والنشر ،القاهرة ،ط بال،
.2002
هدى حامد قشقوش ،جرمية غسيل اشأموال  ي نطاق التعاون الدويل ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ط بال،
.2002
أبو حسني خمتار كبلي ،العوملة االقتصادية ومكافحة غسيل اشأموال ،جملة اشأمن واحلياة ،أكادميية انيف العربية
للعلوم اشأمنية،الرايض ،السنة ،22العدد  ،247فرباير مارس .2003
أنور اهلواري ،ظاهرة غسيل اشأموال والتدخل التشريعي ،احللقة العلمية  :أساليب مكافحة غسيل اشأموال،
مديرية اشأمن العام،،عمان ،ابلتعاون مع أكادميية انيف العربية للعلوم اشأمنية2000/6/27-23 ،
حسام البطوش و مصلح الطراونه ،أساس ونطاق التزام البنوك مبكافحة عمليا ،غسيل اشأموال  ي النظام
اشأردين ،جامعة مؤتة ،كلية احلقوق.2004،
حسام العبد ،غسيل اشأموال  ي اشألفية الثالثة ،جملة البنوك  ي اشأردن ،عمان ،العدد  ،9جملد  ،19تشرين اثين
.2000
رواية عاطف ،سبل مكافحة غسيل اشأموال  ي دول الكارييب ،جملة السياسة الدولية ،القاهرة ،العدد ، 146
أكتوبر .2001
سعود بن عبد العزيز املريشد ،جرائم غسيل اشأموال ،حبث مقدم ملؤمتر القانون وحتداي ،املستقبل  ي العامل العريب،
جامعة الكويت 27-25 ،اكتوبر .1999
صاحل السعد ،خصائص ومميزا ،البلدان املالئمة لغسل اشأموال ،جملة احتاد املصارف العربية ،بيو،،
العدد ،277كانون اشأول .2003
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عبد القادر ورمسة غالب ،غسيل اشأموال ،جملة احتاد املصارف العربية ،بيو ،،اجمللد  ،20العدد
.232،2000
عبد هللا احلمادنة ،دور البنوك واملؤسسا ،املالية  ي عمليا ،غسيل اشأموال ،احللقة العلمية  :أساليب مكافحة
غسيل اشأموال ،مديرية اشأمن العام ابلتعاون مع أكادميية انيف العربية للعلوم اشأمنية.2001/6/27-23 ،

 دراسة حالة ومناقشتها
من جرائم غسيل األموال يف السودان ....أربعــة متهــمني أدخل ــوا ( )200ملي ــون دوالر
بدأ ،مبحكمة جنااي ،اخلرطوم مشال أمس برائسة القاضي معتصم اتج السر حماكمة أربعة اكخاص بتهمة غسيل
اشأموال وهم ...وكقيقاه وزوجته بتهمة ادخال أكثر من ( )200مليون دوالر إىل البالد ،ويقول اإلدعاء العام أهنم
حصلوا عليها عن طريق الدجل والشعوذة خبداعهم لعدد من املواطنني اإلماراتيني والسعوديني وسوداين ،استمعت
احملكمة إىل خطبة االدعاء العام تالها املستشار ايسر أمحد حممد رئيس نيابة أمن الدولة إانبة عن النائب العام وقال:
إنه وبتاريخ  27اأتوبر 2005م تقدمت الوحدة اإلدارية ملكافحة غسيل اشأموال بناء على معلوما ،توفر ،هلا إىل
وكيل نيابة التحقيق اجلنائي تفيد أن آدم عبد هللا وآخرين حتصلوا على أموال طائلة عن طريق الدجل والشعوذة .مت
فتح الدعوى حتت املادة الثالثة من قانون غسيل اشأموال وأضيفت هلا الحقاً املادة السابعة من قانون مكافحة الثراء
احملرم واملشبوه .وعندما انطلقت التحراي ،تبني أن املتهم اشأساسي ...وحىت أواخر عام  2004كان يعمل  ي بعض
اشأعمال اهلامشية ومل يكن ميلك وفقاً لالدعاء من حطام الدنيا سوى عربة موديل  1989وحمالً صغياً لالتصاال،
والكمبيوتر وكان يستدين من الناس ومفتوحة ضده قضية مدنية  ي احملكمة تطالبه بدفع ( )3ماليني جنيه وكان يقيم
مبنزل مستأجر وحىت بداية العام  2005كان املتهم اشأول خايل الوفاض متاماً من املال إىل أن غادر السودان اىل
السعودية واالإارا ،واستطاع هناك -يضيف االدعاء -مبا ميلك من مهارا ،إجرامية أن يقنع ضعاف اإلميان بتنزيل
اشأموال ومضاعفتها وإخراج الكنوز الذهبية وعالج اشأمراض املستعصية وحتصل منهم مبعاونة كقيقيه واملتهمة الرابعة
اليت تزوجها خصيصاً لتأدية بعض اشأدوار على مبالغ ضخمة ،و ي ظرف أكهر حتصل على ما يربو على ال ()200
مليون دوالر ،حول جزءا كبيا منها إىل السودان مبساعدة اخوانه املتهمني دخلت  ي ككل عراب ،واخرى وظفها
 ي العقارا ،والناقال ،والشركا ،الومهية كانت خالصة هلذا اجلرم وأضاف أن اشأموال املغسولة كانت نتاجاً للدجل
والشعوذة ويعتربها القانون وفقاً للمادة ( )3من قانون غسيل االموال أمواالً مغسولة .واضاف إن من بني هذه اشأموال
مت حصر ( )140عربة منها كاحنا ،و( )7قطع أراضي  ي مواقع مميزة ومزارع وكركا ،ظهر ،مجيعها  ي العام
 2005وهى نتاج أفعال الدجل والشعوذة اليت راح ضحيتها عدد من االكخاص حصد منهم اشأموال حيث أخذ
املتهم االول مبعاونة املتهمني اآلخرين من مواطن عريب مقيم  ي امارة ديب بدولة االمارا )10( ،ماليني درهم امارايت
لشراء ما امساه زئبق امحر ليقوم عربه بعملية تنزيل أموال وتسلم من إمارايت آخر يقيم  ي امارة ابو ظيب مبلغ ()215
ألف دوالر ملضاعفتها له عن طريق التنزيل ومن سوداين صاحب ثروة كبية مبلغ ( )53مليون دوالر ملضاعفتها له
إىل مليار ونصف دوالر ومن عدد آخر من االماراتيني مبالغ متفاوتة حيث أخذ من أحدهم ( )22مليون دوالر
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ومن اآلخر ( )10ماليني دوالر ومن اثلث ( )7ماليني دوالر ومن رابع ( )42مليون دوالر ومن خامس ()37
مليون دوالر وسادس ( )12مليون دوالر ،وقال املستشار ايسر لدينا بينا ،ال حتصى هبذه الوقائع كما إن املتهم
أوهم أحد العرب أبن ابستطاعته اخراج كنز سليمان وحتصل منه على مبلغ ( )150مليون دوالر وسيمثل الضحية
أمام احملكمة وتنوع املتهم اشأول  ي الدجل والشعوذة أبن اوقد شأحد الضحااي من املواطنني العرب انراً  ي رمال مبنطقة
البرتاء بتمثيلية منه وزمالئه بعد خلط الرمال مبادة كيميائية وفسفور ليوهم الضحية بسحره املزعوم وطلب منه مبلغ
( )3ماليني دوالر وحتصل منه على مبلغ ( )150مليون دوالر ولعب املتهمون الثالثة ادواراً مرسومة إلكمال عملية
االحتيال واعرتفت املتهمة الرابعة قضائياً بذلك ولدينا بينا  ،ي ذلك هي بينة الشريك واالقرار القضائي واملعروضا،
والشهود لتثبيت االهتام ومل يربز املهتم اشأول أي دليل بكيفية احلصول على هذه اشأموال وكل ما ذكروه ان اشأموال
ترسل هلم من كقيقهم حممد عبد الكرمي املقيم  ي الوالاي ،املتحدة اشأمريكية وراتبه حسب علم النيابة ال يتجاوز
اشأربعة آالف دوالر وان خصم منها تكاليف املعيشة فننه حيتاج ملئا ،السنني جلمع هذه االموال ..أما اآلاثر
السياسية الناجتة عن غسيل االموال تقول النيابة يرتتب عليها حدوث أضرار لالقتصاد مما يؤدى اىل حدوث اضطرااب،
وقد ثبت ان هناك ارتباطاً وثيقاً بني غسيل االموال واالنقالاب ،العسكرية وعالقة بني اجلاسوسية السياسية وأتسيس
كركا ،ومهية ملزاولة أعمال استخباراتية لدول أجنبية مما يؤدى إىل سوء استخدام وحنن  ي السودان جزء من العامل
نتأثر مبا حيدث  ي السلطة واملرافق السياسية واالقتصادية ولدينا التزاما ،دستورية ودولية للقضاء على مجيع اككال
اإلجرام وقد تسلمت وزارا ،اخلارجية واملالية وبنك السودان عدداً من االستفسارا ،حول االجراءا ،اليت اختذهتا
الدولة ملكافحة غسيل االموال وان البينا ،اليت توفر ،هلذه الدعوى ترقى إلدانة املتهمني املاثلني أمام هذه احملكمة.
http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=151&msg=1167284903

عامل-نظافة-يتزعم-عصابة-غسل-أموالhttp://akhbaar24.argaam.com/article/detail/214542/

قضااي الفساد والتالعب ابلنتائج وارتباطها بشبكا ،إجرامية تشعل الصيف  ي ايطاليا وتشغل الرأي العام
http://www.albiladdaily.com/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8/

 عرض فيديو
 عملية تبييض اشأموال
https://www.youtube.com/watch?v=iv8p7DF6agQ

 املفوضية اشأوروبية :الفساد  ي دول االحتاد اشأورويب مرعب
https://www.youtube.com/watch?v=s5_9EfuQX9k
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 الشفافية الدولية  :اليوانن أسوأ اشأوروبيني واإلمارا ،أفضل العرب
https://www.youtube.com/watch?v=_roXvPrXwpE

 مناقشة ما جاء ابلفيديو بعد عرضه
مواقع مفيدة
 احملامي الدكتور يونس عرب ،جرائم غسيل االموال
http://www.arabiclawyer.org/money-laundry.htm

 مناهل مصطفى ،جامعة بغداد /كلية االدارة واالقتصاد ،د .أفتخار حممد الرفيعي ،البنك املركزي العراقي ،دور
املصارف ملواجهة عمليا ،االحتيال املايل وغسيل االموال2008 ،
http://www.nazaha.iq/search_web/eqtsade/6.doc

 ما هو غسيل اشأموال؟
http://www.weziwezi.com/news/?p=3952

 ما هو مفهوم غسيل اشأموال؟
http://www.moheet.com/2015/10/16/2328526/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%BA%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%9F.html#.VkkGJGbotnK

 مفهوم مصطلح "غسيل االموال" وسبب التسمية.
http://www.startimes.com/f.aspx?t=34356385

 ما معىن غسيل اشأموال؟
http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89_%D8%BA
%D8%B3%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D
9%84

 التأصيل التارخيي لظاهرة تبييض اشأموال – غسيل اشأموال
http://www.blog.saeeed.com/2009/08/%d8%aa%d8%a3%d8%b5%d9%8a%d9%84%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae%d9%8a-
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%d8%aa%d8%a8%d9%8a%d9%8a%d8%b6-

/

%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84

 مراحل وتقنيا ،تبييض اشأموال – طرق وكيفية غسل اشأموال
http://www.blog.saeeed.com/2009/08/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-

/

%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D9%88-%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A

 مراحل وطرق عملية جرمية تبييض اشأموال
http://droit7.blogspot.qa/2013/11/blog-post_5436.html

 اآلاثر االقتصادية واالجتماعية لعمليا ،غسيل اشأموال
http://ftp.burathanews.com/news/190394.html

اختبارات وأسئلة للمناقشة داخل الفصل الدراسي

Quiz and Questions for Class Discussion

التقييم الذايت للوحدة التاسعة
السؤال األول :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة:
 .1يعترب الفضل يف أول تعريف مت صياغته لغسيل األموال إىل:
أ .اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة االجتار غي املشروع  ي املخدرا.،
ب .االتفاقية العربية ملكافحة االجتار غي املشروع  ي املخدرا ،واملؤثرا ،العقلية.
ج .اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد.
د .اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية.
 .2هتدف جرائم غسل األموال إىل إخفاء الصفة الشرعية على أموال مت اكتساهبا بطريقة غري مشروعة ابرتكاب
جناية أو جنحة معاقب عليها:

أ .التشريع الوطين فقط.
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ب .التشريع الوطين واشأجنيب.
ج .التشريع اشأجنيب فقط.
د .كل ما ذكر خطأ.
 .3مرحلة التوظيف أو اإلحالل تعين:
أ .التخلص من اشأموال املشبوهة من خالل إيداعها  ي البنوك واملؤسسا ،املالية.
ب .توظيف عدد كبي من العاملني  ي غسل اشأموال.
ج .التخلص من العاملني  ي غسل اشأموال وإحالل آخرين حملهم.
د .كل ما ذكر خطأ.
 .4هتدف مرحلة التغطية إىل:
أ .إخفاء مصادر اشأموال.
ب .زايدة كمية اشأموال.
ج .القبض على فاعلي اجلرمية اشأصلية.
د .ارتكاب املزيد من اجلرائم اشأصلية.
 .5متتاز مرحلة االندماج:
أ .بعلنية نشاطاهتا.
ب .بسرية نشاطاهتا.
ج .بسهولتها.
د .كل ما ذكر صحيح.
السؤال الثاين :ضع

عالمة ) √ ( أو ) ( x

وإذا كانت العبارة خاطئة صححها:
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( .1
أخرى.

) تشمل عملية غسيل اشأموال غي املشروعة سواء كانت متحصلة من جرائم املخدرا ،أو أية جرمية

-----------------------------------------------------------( .2

) اكرح املراحل اليت متر هبا عملية غسل اشأموال.

-----------------------------------------------------------( .3
املعادلة.

) ّتعد مرحلة التوظيف أو اإلحالل من أكثر املراحل صعوبة ابعتبار أن غاسل اشأموال يكون طرفاَ  ي

----------------------------------------------------------- ) ( .4مع التطور التكنولوجي أصبح غاسلو اشأموال يلجؤون إىل الوسائل اإللكرتونية احلديثة لتمويه نشاطاهتم
من أجل حمو اآلاثر اجلرمية.
-----------------------------------------------------------( .5
اشأموال.

) أكد ،االتفاقية على ضرورة قيام الدول اشأطراف إبنشاء وحدا ،استخبارا ،مالية ملكافحة غسل

-----------------------------------------------------------السؤال الثالث أجب على كل مما يلي؟
 .1احبث  ي بدااي ،ظهور جرمية غسل اشأموال وسبب تسميتها هبذا االسم.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .2كم عدد املعاهدا ،والتوصيا ،الرمسية أو املبادئ التوجيهية اليت تتعامل مع غسل اشأموال بصفة كلية أو جزئية؟
------------------------------------------------------------101-

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .3احبث عن أكهر جرائم غسل اشأموال  ي العامل مع حتليل واحدة منها.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .4اذكر التدابي اليت فرضتها االتفاقية على الدول ملكافحة غسل اشأموال.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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الوحدة العاشرة

UNIT TEN

التجرمي وإنفاذ القانون
Key Criminalized Offenses and Enforcement

 مقدمة /أطروحة للنقاش واحلوار داخل الفصل الدراسي
للمرة اشأوىل ،تعترب  ي الوقت الراهن الركوة وعدد من جرائم الفساد اشأخرى ذا ،اشأولوية العالية املنصوص
تطورا قانونيًّا وأخالقيًّا
عليها  ي اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد مبثابة جرائم  ي كل مكان تقريبًا .حيث يشكل ذلك ً
هاما له تداعيا ،اجتماعية واقتصادية وسياسية عاملية.
ًّ
على الرغم من أن املواد الواردة  ي اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد بشأن هذا املوضوع اكتسبت َوفْ َرة من
اخلربة اهلامة من القوانني الدولية والوطنية اشأخرى ،مثل اتفاقية منظمة التعاون والتنمية  ي امليدان االقتصادي ملكافحة
الفساد والقانون اشأمريكي املعين ابملمارسا ،اشأجنبية الفاسدة ،إال أن اتفاقية اشأمم املتحدة تعترب أول معاهدة عاملية
تتبىن هذه اشأولوية العالية جلرائم الفساد من خالل منظور العرض والطلب.
كما تعترب اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد أول اتفاقية ذا ،نطاق جغرا ي عاملي ...حيث تضم اآلن
 165من الدول النامية والدول املتقدمة ،وهذا جيعل من ركوة املوظفني العموميني جرمية عاملية ،حيث مت تعريف هذه
اجلرمية وحتديدها على نطاق واسع  ي اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد.
وترتبط الركوة  ي القطاع العام والقطاع اخلاص ابلفساد ارتباطا وثيقا ،إذ تشي معظم اشأحباث  ي الوقت الراهن
كيوعا  ي ارتكاب جرائم الفساد.
إىل أنه من احملتمل أن تكون الركوة اآللية أو اشأداة اشأكثر ً
يقدر البنك الدويل بتحفظ مبلغ الركوة العاملية فقط من القطاع العام والقطاع اخلاص بواحد تريليون دوالر
أمريكي .وال يشتمل ذلك على الركوة البحتة اليت تقع  ي القطاع اخلاص أو االختالس أو السرقة من قبل املوظفني
العموميني ،ابإلضافة إىل جمموعة أخرى من أككال الفساد  ي كل من القطاع العام والقطاع اخلاص( .هذا املبلغ يقدر
ب  200بليون دوالر أمريكي يتعلق ابلركاوى  ي عمليا ،املشرتاي ،العمومية).
تتشابه أعمال الفساد والركوة ابلضريبة التنازلية ،وتؤثر بشكل غي متكافئ على الشركا ،الصغية .بصفة
عامة؛ تشي اشأحباث إىل أن تقليل الفساد وحتسني سيادة القانون ميكن أن حيدث فارقًا بنسبة تقدر حبوايل  %3كل
سنواي.
سنة  ي معدل النمو السنوي للشركا ،،كما ميكن أن يزيد من معدل منو دولة ما بنسبة تقدر ما بني  %2وً %4
أيضا اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد الدول لتجرمي االختالس والتبديد وجوانب تسريب
وتدعو ً
أيضا إلقرار قوانني جتيز جتميد العائدا ،اإلجرامية
املمتلكا ،اشأخرى من قبل املوظفني العموميني .كما تدعو الدول ً
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املتأتية من اجلرائم الواردة  ي اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد وحجزها ومصادرهتا ،عالوة على اعتماد قوانني حلماية
الشهود واخلرباء والضحااي  ي قضااي الفساد .و ي نفس الوقت؛ حتث اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد الدول على
النظر  ي إدراج اإلثراء غي املشروع للموظفني العموميني والركوة واالختالس اليت وقعت بشكل حبت ضمن جرائم القطاع
اخلاص.
فاجلهود التنسيقية التفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد بشأن التشريعا ،احمللية املعنية مبكافحة الفساد جتعل
معرفة القوانني ذا ،الصلة ابتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد واالمتثال القانوين هلا ،عالوة على مبادئ احلكم الركيد
أكثر أمهية من أي وقت مضى.
تقدم هذه الوحدة للطالب جرائم الفساد الرئيسية اليت حددهتا اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد ،ووحتثهم
للنظر  ي كيف تسعى عدد من الدول حنو تنفيذ متطلبا ،االتفاقية  ي إطار تشريعاهتا اجلنائية الوطنية .ومع هناية هذه
الوحدة ،جيب أن يكون للطالب فهم ابلنطاق العريض لسلوك الفساد الذي جيب على الدول جترميه بناء على اتفاقية
اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد ،وأن تكون للطالب أيضا القدرة على التحليل النقدي حملاوال ،عدد من بعض الدول
للقيام بذلك ،مبا فيها البلدان اليت يقطنون فيها.
القضااي األساسية
الركوة السلبية والركوة اإلجيابية  ي القطاع العام؛ الركوة  ي القطاع اخلاص؛ االختالس؛ اإلثراء غي املشروع؛
العدالة ،النزاهة  ي قطاعا ،االدعاء العام وهيئا ،إنفاذ القانون.
مواد اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
الصلة).

الفصل الثالث :املواد  15و 16و 17و 20و  22و 31و 32و( 33واملواد  11و 13و 14ذا،

املوضوعات الرئيسية
.1
.2
.3
.4

َد ْرء الركوة  ي القطاع العام والقطاع اخلاص والتصدي هلا  ي إطار السياق الوطين والدويل (املواد 15و 16
و.)20
حساب املخاطر القانونية اجلنائية واملدنية اخلاصة بك وتقليلها ،النامجة عن انتهاك قانون الركوة شأي دولة
أجنبية (قراءا.)،
التصدي لالختالس واإلثراء غي املشروع والعمل على منعهما (املواد  17و 20و.)22
حساب املخاطر القانونية اجلنائية واملدنية املرتتبة على االختالس واإلثراء غي املشروع وتقليلها (قراءا.)،
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.5
.6
.7
.8

ربط ومتابعة جرائم الركوة واالختالس واإلثراء غي املشروع مع قوانني احلجز على اشأصول ومصادرهتا /املنصوص
عليها  ي اتفاقية اشأمم املتحدة (املادة .)31
ملاذا تتسم محاية الشهود واخلرباء والضحااي ،واشأكخاص املبلغني عن الفساد أبمهية كربى (املادتني  32و،33
وقراءا.)،
التصدي للفساد  ي قطاع العدالة والعمل على منعه ابعتبار ذلك اشأساس لتنفيذ اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة
الفساد وجناح إنفاذ القانون (املادة .)11
االطالع على أمثلة بشأن التشريعا ،اجلنائية الداخلية املعنية مبكافحة الفساد ،مثل القانون اشأمريكي املتعلق
ابملمارسا ،اشأجنبية الفاسدة ،وقانون الركوة الربيطاين لسنة ( 2012املادة .)16

الدروس األساسية












تعترب أعمال الفساد مبثابة ضرائب غي رمسية تفرض على املستهلكني واملنتجني ،وأولئك الذين يعيشون  ي فقر
مدقع ،عالوة على هؤالء الذين لديهم قوة اقتصادية وسياسية حمدودة .وهناك جمموعة من اشأحباث اليت تظهر
أيضا اخنفاض مستوى االستثمار والنمو ،مبا  ي ذلك االستثمار اشأجنيب املباكر عن طريق إضافة تكاليف
ً
ووجود حالة من عدم اليقني واليت من كأهنا أن ختفض َح ْجم التمويل احلكومي للربامج الرئيسية ،مثل :الصحة
والتعليم والبيئة.
 ي االقتصاداي ،الديناميكية مع وجود مؤسسا ،قوية ،تقل فرص الركوة والفساد كما ميكن السيطرة عليهما،
أما  ي البلدان ذا ،االقتصاداي ،اهلشة اليت توجد فيها مؤسسا ،ضعيفة أو فاسدة فنن الفساد والركوة ال
ميكن السيطرة عليها كما أن تداعياهتما تكون كارثية.
يوجد اآلن اتفاق عاملي يعترب تقدمي الركوة أو تقبلها مبثابة جرمية ،وهذا ما جتلى أثره  ي املادة  15من اتفاقية
اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد.
ومع ذلك ،ال يقتصر الفساد على جرمية الركوة ،بينما توجد جمموعة كبية من اجلرائم اشأخرى اليت تشكل
أعمال فساد ،مثل :االختالس واملتاجرة ابلنفوذ وغسل اشأموال واإلثراء غي املشروع.
وتزداد هذه اشأعمال اجملرمة  ي القوانني الوطنية واليت مبقتضاها يعاقب الراكني واملرتشني ،مما يعين ذلك أن
أيضا إبقرار أنظمة قضائية فعالة تتسم ابلنزاهة من أجل تنفيذ هذا القانون اجلديد.
الدول مطالبة ً
أيضا ،احلاجة إىل وجود رقابة كاملة وأكثر فعالية ابإلضافة إىل أنظمة اإلبالغ عن الفساد وأنظمة
ويعين هذا ً
االمتثال للحكوما ،والشركا ،التجارية ومنظما ،اجملتمع املدين.

التكليفات واملهام الرئيسية داخل الفصل الدراسي
اذهب إىل املوقع التايل:


https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/E-Learning/English/inside_information/index.htm
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قم حبل مجيع اشأسئلة املتعلقة ابلفيديو املوجود :الشخص الداخلي ،املعلوما ،الداخلية،
 ،Insider informationوعند االنتهاء انقر على خيار التايل فيظهر لك (√) ابللون اشأخضر والذي يعين أنك
أهنيت هذه املهمة ،فنذا مل يظهر هذا الرمز فهذا يعين أنك مل جتتز هذه املهمة وعليك إعادهتا حىت جتيب على مجيع
اشأسئلة بشكل صحيح.
The The Insider

مربوك
تكون اآلن قد اجتزت الدورة التدريبية وميكنك طباعة شهادتك من املوقع ذاته بعدد املرات اليت تريد
.1

.2

.3

.4
.5

.6

اقرأ وحلل املواد  15و 16و 21من اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد ذا ،الصلة ابملواد الواردة  ي الدليل
التشريعي لتنفيذ اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد، ،م قارن بني الركوة اإلجيابية والركوة السلبية والركوة  ي
قادرا على إعطاء مثال لكل حالة.
القطاع العام وبني الركوة اليت تقع ابلتحديد  ي القطاع اخلاص .وكن ً
قم بقراءة املواد من  15إىل  25واملواد ذا ،الصلة  ي الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة
الفساد، ،م حدد اجلرائم اإللزامية واجلرائم غي اإللزامية مبقتضى اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد، .م قم
فضال عن كيف وملاذا يتطلب اإلنفاذ الفعال
بتحديد الروابط (إن وجد )،اليت جتمعها جبرمية غسل اشأموالً ،
هلذه اجلرائم تنفيذ املواد املنصوص عليها  ي اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد ذا ،الصلة بتعزيز التعاون
الدويل والوطين لدوائر إنفاذ القانون وأنظمة العدالة املتسمة ابلنزاهة.
حدد عدد الدول والشركا( ،مبا  ي ذلك الشركا ،التابعة والشركا ،الومهية) املتورطة  ي دراسة احلالة املعنية
بقضية قضية "سيمينز" ،ابإلضافة إىل املبلغ الكلي للركاوى املدفوعة، .م حدد اآلليا ،الرئيسية املستخدمة
لتداول الركاوى ،وعدد املواد الواردة ابتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد ذا ،الصلة ابلقوانني اليت قد مت
انتهاكها  ي القضية.
ِ
موجزا لثالثة قضااي فساد ابرزة من القضااي املقدمة مبوجب التشريع الوطين  ي بلدك (ينبغي
حدد وأعط وص ًفا ً
أداء ذلك من خالل البحث والدراسة الشخصية).
اكتب إبجياز ما بني  4إىل  6صفحا ،تفاصيل فضيحة وول مار ،والنتائج اليت ترتبت عليها وكيف تعاملت
الشركة مه هذه الفضيحة، ،م اذكر إبجياز أحكام القانون الدويل ذا ،الصلة ابلركاوى وتسهيل تقدمي اهلدااي
والتسديدا ،،مبا  ي ذلك اإلكارة إىل االمتثال إىل ممارسا ،اإلدارة السليمة للشركا( ،ميكنك االستعانة
ابلروابط املوجودة أدانه حتت عنوان :دراسة حالة).
 ي دراسا ،احلاال ،اشأربعة املذكورة أدانه ،ما هي املواد املشرتكة بني اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد
والقوانني اجلنائية اليت مت انتهاكها  ي كل قضية على حدة ،وما هي القوانني اجلنائية اليت أتسس عليها املالحقا،
القضائية أو اشأحكام القضائية النهائية؟

األهداف التعليمية املتوخاة
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إعطاء الطالب صورة حتليلية لنطاق وعمق عالقة القوانني اشأساسية وممارسا ،احلكم الركيد املتجسدة  ي
اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد.
مساعدة الطالب على النظر  ي إمكانيا ،اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد -إذا مت التنفيذ على أرض
الواقع -لتغيي املشهد العاملي ملمارسة اشأعمال التجارية وتعزيز النزاهة  ي القطاع العام والقطاع اخلاص وخفض
نسبة اجلرمية والفساد وتعزيز ثقافة سيادة القانون.
توضيح من خالل دراسا ،احلالة املذكورة أدانه كيف تصد ،اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد للركوة
وأككال الفساد اشأخرى اليت تقع  ي العامل احلقيقي  ،ي خمتلف القطاعا ،وعرب احلدود والدول.
ليتبني للطالب كيفية استخدام والوصول إىل اشأدوا ،واآلليا ،وممارسا ،احلكم الركيد الالزمة للتصدي
للركوة ومنعها ،وكذلك التصدي للجرائم الرئيسية اشأخرى ،وتقليل املخاطر من خالل برامج االمتثال.
تعليم الطالب كيفية الوصول واستخدام اشأدوا ،واملصادر واملنهجيا ،الالزمة حلساب تكاليف وخماطر الركوة
وغيها من اشأككال اشأخرى من الفساد واجلرمية على املدى القصي وعلى املدى البعيد.











املواد املطلوب قراءهتا

















أبو داود :كتاب القضاء ،ابب  ي كراهية الركوة ،رقم احلديث .3580
أمحد أنور حممد ،الفساد واجلرائم االقتصادية  ي مصر ،مصر العربية للنشر والتوزيع ،القاهرة-2000 ،
.2001
إدارة البحوث االقتصادية ،بنك اإلسكندرية ،النشرة االقتصادية ،اجمللد  ،37السنة .2005
أجمد نبيه عبد الفتاح ،محاية املال العام ودين الضريبة ،رسالة ماجستي ،جامعة النجاح الوطنية ،كلية
الدراسا ،العليا ،انبلس.2006 ،
أمين فاروق صاحل ،استغالل الوظيفة العامة  ي االعتداء على املال العام  ي الفقه اإلسالمي ،رسالة ماجستي
 ي الفقه اإلسالمي املقارن ،كلية الشريعة والقانون ،اجلامعة اإلسالمية بغزة.2007 ،
محد زيدان العنزي"،جرائم الياقا ،البيضاء" ،جملة احلقوق ،العدد الثالث ،السنة الثالثة والعشرون ،أيلول،
.1999
صباح كرم كعبان ،جرائم استغالل النفوذ ،الطبعة الثانية ،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد.1986 ،
عبد هللا الصعيدي" ،دراسة  ي اجلرمية االقتصادية (املفهوم ،اشأنواع ،واآلاثر) ،الفكر الشرطي ،العدد الثالث،
اجمللد اخلامس ،كانون اثين ،الشارقة.1996 ،
عبد الواحد محد املزروع ،استغالل املوظف العام لسلطته ونفوذه  ي الفقه اإلسالمي والنظام ،رسالة
ماجستي ،املعهد العايل للقضاء ،جامعة حممد بن سعود ،الرايض ،سنة .1412
عبود السراج" ،جرائم أصحاب الياقا ،البيضاء" ،جملة احلقوق والشريعة ،العدد الثاين ،السنة اشأوىل،
الكويت.1977 ،
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مصطفى كامل كية ،جرائم النقد ،مكتبة النهضة العربية ،القاهرة.
مصطفى مني ،جرائم إساءة استعمال السلطة االقتصادية ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،القاهرة.1992 ،
هنان مليكة ،جرائم الفساد ،الركوة واالختالس وتكسب املوظف العام من وراء وظيفته  ي الفقه اإلسالمي
وقانون مكافحة الفساد اجلزائري مقارًان ببعض التشريعا ،العربية ،دار اجلامعة اجلديدة.2010 ،

املواد املوصى بقراءهتا واملقاالت والكتب األكادميية والفقهية






















 مبارك زويد العتييب ،دراسة قانونية حول الركوة ،مقالة منشورة على موقع "خالف تعرف" ،وميكن الوصول
إليها عرب الرابط التايل.http://5alf.blogspot.qa/2011/11/blog-post_30.html :
حسن عكوش ،جرائم اشأموال العامة واجلرائم االقتصادية املاسة ابالقتصاد القومي ،دار الفكر احلديث ،القاهرة،
.1970
حسني أمحد اجلندي ،القانون اجلنائي للمعامال ،التجارية ،الكتاب اشأول ،القانون اجلنائي للشركا ،،دار
النهضة ،القاهرة.1989 ،
زهدي يكن ،كتاب القانون اإلداري ،املكتبة العصرية ،صيدا وبيو ،،د.،.
عبد الوهاب بدره ،جرائم اشأمن االقتصادي ،د.ن ،حلب.1998 ،
فخري عبد الرزاق احلديثي ،قانون العقواب ،،اجلرائم االقتصادية ،منشورا ،جامعة بغداد ،بغداد.1981 ،
حممود حممود مصطفى ،اجلرائم االقتصادية  ي القانون املقارن ،اجلزء اشأول ،اشأحكام العامة واإلجراءا ،اجلنائية،
الطبعة الثانية ،مطبعة جامعة القاهرة ،القاه رة.1979 ،
فايز الظفيي" ،جرائم الياقا ،البيضاء" ،جملة احلقوق ،العدد الثالث ،السنة الثالثة والعشرون ،أيلول.1999 ،
فيصل الكندري" ،جرائم الياقا ،البيضاء" ،جملة احلقوق ،العدد الثالث ،السنة الثالثة والعشرون ،أيلول،
.1999
حممد سعيد فرهود" ،جرائم الياقا ،البيضاء" ،جملة احلقوق ،العدد الثالث ،السنة الثالثة والعشرون ،أيلول،
.1999
مني العجالين" ،االجتاها ،احلديثة  ي القضاء اجلنائي" ،جملة نقابة احملامني ،دمشق ،العدد ،1اجمللد احلادي
عشر ،كانون اثين .1947
هيئة التحرير" ،دور املصاحل االقتصادية  ي حتديد اجتاها ،التشريع وتطوير حركته" ،العدالة ،العدد السابع عشر،
حزيران ،السنة اخلامسة ،أبو ظيب.1978 ،
يعقوب حيايت" ،جرائم الياقا ،البيضاء" ،جملة احلقوق ،العدد الثالث ،السنة الثالثة والعشرون ،أيلول.1999 ،
حسن بنعامة عبد هللا ،الفساد وأثره  ي القطاع اخلاص ،أحباث املؤمتر الدويل ملكافحة الفساد .2003 ،اجمللد
الثاين ،أكادميية انيف العربية للعلوم اشأمنية ابلرايض.
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حسن عكوش ،جرائم اشأموال العامة واجلرائم االقتصادية املاسة ابالقتصاد القومي ،دار الفكر احلديث ،القاهرة،
.1970
داود خي هللا" ،الفساد كظاهرة عاملية وآليا ،ضبطها" ،دراسة منشورة  ي ندوة :الفساد واحلكم الصاحل  ي البالد
العربية ،حبوث ومناقشا ،الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسا ،الوحدة العربية ابلتعاون مع املعهد السويدي
ابإلسكندرية ،ط ،2بيو.2006 ،،
سليمان عبد املنعم ،اجلوانب املوضوعية واإلجرائية  ي اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد ،دراسة  ي مدى
مواءمة التشريعا ،العربية شأحكام االتفاقية ،دار املطبوعا ،اجلامعية ،اإلسكندرية ،سنة .2015
حممد حمي الدين ،الركوة كرعاً ونظاماً وككالً ،مطابع الوالء احلديثة ،كبني الكوم ،مصر ،الطبعة اشأوىل.
نزيه عبد املقصود حممد مربوك ،الفساد االقتصادي (أسبابه ،أككاله ،آاثره ،آليا ،مكافحته) ،دراسة مقارنة
ابلفكر اإلسالمي ،دار الفكر اجلامعي ،القاهرة.2013 ،

 دراسة حالة ومناقشتها
فضيحة وول مارت وتداعياهتا عل الشرك (سلسلة متاجر وول مارت)
تفاصيل فضيحة وول مار،
http://isnblog.ethz.ch/%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%81/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%
D9%8A%D9%83%D8%8C%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9?%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
lang=ar

توقعا ،ببلوغ تكلفة قضية الفساد  ي وول مار 4.5 ،مليار دوالر
http://gulf.argaam.com/article/articledetail/preview/268237/%D8%AA%D9%88%D9%82%
D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA-4-5%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1

هبوط سهم "وول مار "،يفقد عائلة والتون  11مليار دوالر
http://www.eliktisad.com/news/show/198849/
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2013   ي%73 " خت ّفض أجر رئيسها التنفيذي،وول مار
http://www.eliktisad.com/news/show/120360/

 تعني مسؤوال عن حماربة الركوة،وول مار
http://www.alayam.com/online/Economy/154922/%D9%88%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9-.html

 ألف قضية فساد مايل13  هيئة النزاهة حتقق يف:العراق
http://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%A9%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%81%D9%8A-13-%D8%A3%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A/a-18660198

أمر قضائي ابعتقال رئيس جواتيماال حملاكمته يف قضية فساد
http://www.al-sharq.com/news/details/366398#.VkmXJ2botnI

ً دراسة قانونية تقرتح نشر قــصص الرشى إلكرتونيا،هبدف التوعية هبا وحتذير املوظفني من عقوبتها
http://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2010-08-30-1.285176

 عرض فيديو
.لتعمد اخلسارة
ّ  قضية إركاء العب اند سويسري، مباراة سويسرية41  فساد حتوم حول،كبها



http://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A
8-%D8%A8%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8
%B4%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%85-%D8%AD%D9%88%D9%84-41%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A9%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9/34921940

.فضائح فساد  ي غواتيماال هتدد دميقراطيتها الفتية



http://www.france24.com/ar/20150904%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%81%D9%8A-110-

%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%AA%D
9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A9

. فساد، عمدة روما يستقيل بسبب كبها
http://arabic.euronews.com/2015/10/08/rome-mayor-resigns-over-lavish-restaurant-expenses

 مناقشة ما جاء ابلفيديو بعد عرضه
مواقع مفيدة
. جرائم استغالل النفوذ،ميسون خلف حممد



http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA
ahUKEwiysPBx5TJAhVBmBQKHT1fCSQ&url=http%3A%2F%2Fwww.iasj.net%2Fiasj%3Ffunc%3Df
ulltext%26aId%3D96310&usg=AFQjCNEkVOUE3lKWzw9GLBuG2AFgf_qIaA&bvm=bv.1
07467506,d.d24

.الركوة واستغالل النفوذ



. وجه حقيقي للفساد..إساءة استعمال السلطة



http://www.startimes.com/?t=33290463

http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleID=5045

. وجرمية الكسب غي املشروع، وجرمية استغالل النفوذ،جرمية الركوة



http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCUQFjABahU
KEwjWr_nJi87IAhUCiRoKHT9LBRM&url=http%3A%2F%2Fwww.nazaha.iq%2Fsearch_web%
2Ftrboy%2F5.pdf&usg=AFQjCNEL7Wv_RQKBHq1SAB_wGU7BqoqyQ&bvm=bv.105454873,d.d2s

.جرمية الركوة  ي القانون اجلنائي املص ري



.اجلرائم املاسة بنزاهة الوظيفة والثقة العامة  ي النظام اجلزائي السعودي مقارانً ابلقانون املصري



http://www.startimes.com/f.aspx?t=33224541

http://faculty.ksu.edu.sa/ahmedmarei/Pages/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D
8%A6%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%A9%D8%A8%
D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9.aspx
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. حبث ودراسة مقارنة حول جرمية الركوة  ي القانون املصري،هنى سيد عويس



http://www.mohamah.net/answer/25305/%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A

. الركوة كجرمية من جرائم اإلخالل ابلثقة العامة،جرمية الركوة  ي املغرب
http://www.mohamah.net/answer/8306/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%
D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%81%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9%D8%AD%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A

الفرق بني جرمية االختالس والسرقة وخيانة اشأمانة والنصب






https://www.facebook.com/AlqanwnAlmsryklyhHqwq/posts/621646221227235

. عقوبة االختالس، طرق االختالس، أركان جرمية االختالس،جرمية اختالس املال العام



http://kenanaonline.com/users/elavukato/posts/150416

.جرمية االختالس



http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCwQFjACahU
KEwi_qpCxjM7IAhVBwhoKHabGA2g&url=http%3A%2F%2Fsite.iugaza.edu.ps%2Fhaaraf%2Ff
iles%2F%25D8%25AC%25D8%25B1%25D9%258A%25D9%2585%25D8%25A9%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AE%25D8%25AA%25D9%2584%25D8
%25A7%25D8%25B3.ppt&usg=AFQjCNGoTBGHHiUrHV-oJ-SXCHHdb3enCg

.إساءة استعمال السلطة  ي الوظيفة العامة وتطبيقاهتا  ي اململكة العربية السعودية



http://fac.ksu.edu.sa/baburas/publication/92839

.اساءة استعمال السلطة



.جرمية االستيالء على املال العام  ي القانون اجلنائي املص ري



http://www.startimes.com/?t=16061514

http://www.startimes.com/?t=33231365
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الشروط املفرتضة جلرمية اختالس املال العام.
https://www.facebook.com/fac.de.droit.benaknoun/posts/676204305777518



جرمية اختالس املال العام



أركان الركوة السلبية



جرمية الركوة السلبية واستغالل النفود  ي الصفقا ،العمومية.

http://law-esam.yoo7.com/t399-topic

http://www.startimes.com/?t=17684254

http://rdoc.univ-sba.dz/handle/123456789/525?mode=full


اإلثراء غي املشروع
http://www.startimes.com/?t=17528072

اختبارات وأسئلة للمناقشة داخل الفصل الدراسي

Quiz and Questions for Class Discussion

التقييم الذايت للوحدة العاشرة
السؤال األول :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة:
 .1إن اهلدف من جترمي الرشوة يكمن يف احلفاظ:
أ .النظام اإلداري.
ب .الوظيفة العامة.
ج .املال العام.
د .كل ما ذكر صحيح.
 .1من صور الرشوة يف القطاع العام:
أ .اعطاء املوظف مبلغاً من املال مسبقاً.
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ب .وعد املوظف مبلغاً من املال حيت لو مل يتم االيفاء ابلوعد.
ج .أخذ املوظف هدية الحقة علي العمل.
د .كل ما ذكر صحيح.
 .1ميكن أن تقع الرشوة من قبل:
أ .موظف وطين.
ب .موظف أجنيب.
ج  .ي القطاع اخلاص.
د .كل ما ذكر صحيح.
 .1تعين جرمية العبث ابملمتلكات ابختالسها أو تبديدها أو تسريبها أن يكون الفعل:
أ .قد مت بقصد حتقيق مصلحة للموظف.
ب .قد مت بقصد حتقيق مصلحة لشخص آخر غي املوظف.
ج .قد مت بقصد حتقيق مصلحة لكيان آخر.
د .كل ما ذكر صحيح.
 .1يف جرمية العبث ابملمتلكات .تعين كلمة املمتلكات:
أ .املوجودا ،بكل أنواعها ،سواء أكانت مادية أم غي مادية.
ب .املوجودا ،بكل أنواعها ،سواء أكانت منقولة أم غي منقولة ،ملموسة أم غي ملموسة.
ج .املستندا ،أو الصكوك القانونية اليت تثبت ملكية تلك املوجودا ،أو وجود حق فيها.
د .كل ما ذكر صحيح.
السؤال الثاين :ضع

عالمة ) √ ( أو ) ( x

وإذا كانت العبارة خاطئة صححها:
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( .1

) حىت تقوم جرمية الركوة جيب أن يكون املوظف املرتشي خمتصاً ابلعمل الذي قام به.

-----------------------------------------------------------( .2

) حىت تقوم جرمية الركوة جيب أن يكون العمل الذي قام به املوظف املرتشي غي مشروع.

----------------------------------------------------------- ) ( .3تقع جرمية الركوة بفعل إجيايب وتقع أيضاً بفعل سليب ،فهي تتحقق مىت قبل املرتشي مقابل االمتناع عن
عمل من أعمال وظيفته ولو ظهر أنه غي حق.
-----------------------------------------------------------( .4

) تقوم جرمية الركوة حيت لو كانت املنفعة املقدمة غي مالية.

-----------------------------------------------------------( .5

) تعد الواسطة واحملسوبية صوراً من صور جرمية املتاجرة ابلنفوذ.

-----------------------------------------------------------السؤال الثالث أجب على كل مما يلي؟
 .1ما هي بعض املواد الواردة  ي اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد اشأكثر ارتباطا ابلقوانني اجلنائية اليت مت انتهاكها
 ي دراسا ،احلاال ،السابقة؟
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .2ما هي بعض العوائق اشأكثر كيوعا لإلنفاذ املنصف والفعال للقوانني اجلنائية املوصى هبا مبقتضى اتفاقية اشأمم
املتحدة ملكافحة الفساد؟
------------------------------------------------------------115-

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .3ملاذا من اهلام للكياان ،االعتبارية واشأفراد العاملني فيها أن يكونوا على وعي مبتطلبا ،الصكوك الدولية مثل اتفاقية
اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد؟
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .4كيف يتعامل قانون دولتك مع مفهوم مسؤولية الشركا ،عن جرائم الفساد؟ وما هو رأيك  ي هذا النهج؟
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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الوحدة احلادية عشرة

UNIT ELEVEN

جترمي أعمال الفساد ومكافحة الفساد وحقوق اإلنسان
Key Criminalized Offenses and Enforcement

 مقدمة /أطروحة للنقاش واحلوار داخل الفصل الدراسي
يعترب التصدي للفساد والوقاية منه وإنفاذ القانون إبنصاف وفاعلية وكفاءة مرتابط مع محاية حقوق اإلنسان
أتسيسا على أسلوب
أيضا حبقوق اإلنسان
وتعزيزها .فقد عين النهج الشامل التفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد ً
ً
إنفاذ القانون إبنصاف وفعالية.

تتمثل إحدى اشأهداف الرئيسية هلذه الوحدة  ي مساعدة الطالب على ربط القضااي ذا ،االهتمام
املشرتك بكل من دوائر مكافحة الفساد وحقوق اإلنسان وإبراز اشأحكام الواردة  ي اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة
الفساد املتضمنة  ي حقوق اإلنسان .ويوجد هدف آخر يتجسد  ي توضيح ،من خالل الدروس املستفادة ،ملاذا
يعترب تنفيذ اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد؛ ابلعنصر الرئيسي للتنفيذ الفعال واملنصف لالتفاقيا ،اهلامة
اشأخرى ذا ،الصلة ابلفساد واجلرمية واإلرهاب وحقوق اإلنسان  ...ي املاضي واملستقبل .هذه الوحدة جزء ال
يتجزأ من مجيع الوحدا ،السابقة والالحقة  ي هذه الدورة التدريبية ،وتندمج معها.
إن كل مقتضيا ،اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد وكذا كل القوانني والسياسا ،اليت توصي هبا
واليت هي ركيزة أساسية لكل أنظمة العدالة اليت تتسم ابلنزاهة واحرتام حقوق اإلنسان العاملية والقيم الدميقراطية
(املكفولة مبوجب اإلعالن العاملي حلقوق االنسان لسنة  )1948ختضع كلها للتحليل والنقاش.
تشمل قوانني اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد والسياسا ،والقضااي احملددة اليت جرى تناوهلا
احلماية القانونية ل  .)1( :الضحااي .)2( ،والشهود .)3( ،واملبلغني .)4( ،واشأكخاص املبلغني عن الفساد،
( .)5واخلرباء .)6( ،والصحفيني واملدرسني والطالب واملدونني واآلخرين .)7( ،وحمامي الدفاع .)8( ،ووكالء
النيابة العامة والقضاة ،ابإلضافة إىل املوظفني العموميني اآلخرين العاملني  ي اهليئة القضائية.
ومن بني قوانني اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد والسياسا ،والقضااي اهلامة اشأخرى اليت مت تناوهلا
هي تلك املتعلقة ابملتورطني  ي عرقلة العدالة ،وبشبكا ،اإلجرام املنظم وكذا املسألة اهلامة والشاملة املعنية
ابستقاللية مكافحة الفساد والنزاهة بني أعضاء اجلهاز القضائي وسلطا ،االدعاء العام.
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هتدف هذه الوحدة إىل كشف اآلليا ،اهلامة اليت جيب على الدول اشأطراف إقراراها واشأخذ هبا من
أجل تسهيل إجراءا ،حتريك الدعوى العمومية عن اجلرائم اجلنائية ،اليت متت مناقشتها  ي الوحدة السابقة،
والسيما محاية هؤالء املبلغني عن أعمال الفساد ،وتعزيز قيم نزاهة واستقاللية اجلها ،املسئولة عن املالحقة
القضائية واملعنيني ابحلكم  ي هذه القضااي ،وحتليلهما مع الرتكيز بشكل خاص على متطلبا ،اتفاقية اشأمم
املتحدة ملكافحة الفساد  ي هذا الصدد.
القضااي األساسية
محاية الضحااي والشهود واشأكخاص املبلغني واملبلغني عن املخالفا ،واملوظفني العموميني العاملني  ي اهليئة
القضائية ،والصحفيني واملدونني؛ وكذا التعويض عن اشأضرار؛ واإلنفاذ الفعال واملنصف حلقوق اإلنسان من خالل
استقاللية سلطا ،مكافحة الفساد وأنظمة القضاء واإلدعاء العام ونزاهتها ،والقضااي اال ْستِ ْداللِيّة /وقضااي حقوق
اإلنسان مثل اإلثراء غي املشروع اليت تنقل عبء االثبا ،من امل ّدعي إىل املدعى عليه.

مواد اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
املواد ( 36-32واملواد  6و 11و 13و 20و 25و 33ذا ،الصلة)

املوضوعات الرئيسية
 استقاللية سلطا ،مكافحة الفساد ونزاهتها.
 استقاللية ونزاهة دوائر إنفاذ القانون والقضاء ،وسلطا ،االدعاء العام.

 اإلنفاذ الفعال واملنصف حلقوق اإلنسان ومعاهدا ،مكافحة اجلرمية ومعاهدا ،مكافحة الفساد والقوانني
واللوائح والسياسا ،،مبا  ي ذلك اإلثراء غي املشروع.
 القوانني والسياسا ،وممارسا ،احلكم الركيد الواردة  ي اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد ذا ،الصلة
حبقوق اإلنسان ،مبا  ي ذلك العديد منها ذا ،الصلة ابحلق العاملي  ي حرية التعبي.

 الدرس األساسي
 .1اإلنفاذ الفعال واملنصف للعديد من القوانني والسياسا ،وممارسا ،احلكم الركيد وقيم الدميقراطية املتجسدة
 ي اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد ،وتكملة ودعم اإلنفاذ املنصف والفعال حلقوق اإلنسان العاملية وقيم
الدميقراطية املكفولة مبقتضى اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،مبا  ي ذلك حرية التعبي واحلق  ي حماكمة عادلة.
 .2جيب أن تكون سلطا ،مكافحة الفساد واالدعاء العام مؤسسا ،مستقلة تُدار مبوجب مبادئ النزاهة وأنظمة
املساءلة امل ْر ِعيّة.
َ
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 .3يعترب تنفيذ بعض من تدابي مكافحة الفساد بطريقة منصفة وفعالة مبثابة عملية موازنة معقدة من منظور
ممنهجا أو
أمرا ً
حقوق اإلنسان ،وخباصة عندما يكون الفساد  ي مؤسسا ،املالحقة القضائية أو التحقيق ً
أيضا ختيم بظلها الكبي على العديد من الدول.
ختضع للسيطرة السياسية .عالوة على أن اجلرمية املنظمة بدأً ،
فتحقيق التوازن بشكل صحيح بني حقوق احملاكمة وف ًقا لألصول القانونية املعمول هبا وبني تدابي مكافحة
الفساد ،مثل اإلثراء غي املشروع ،من اشأمور املهمة للغاية .وملنظما ،حقوق االنسان وكذا حمامي الدفاع دور
مهم ميكنهم القيام به خالل هذا املسار.

األهداف التعليمية املتوخاة
 حتديد ومناقشة مشاكل اإلنفاذ الشائعة املتصلة ابلتنفيذ الفعال واملنصف ملكافحة جرائم الفساد وحقوق
اإلنسان العاملية اشأساسية اليت جسدهتا اتفاقية اشأمم ملكافحة الفساد واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.
 حتديد ومناقشة وحتليل حقوق اإلنسان املتصلة ابشأحكام الواردة  ي اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد
والروابط الوثيقة حبقوق اإلنسان اشأخرى ،ومعاهدا ،مكافحة الفساد (مثل :اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛
واتفاقية االحتاد اشأفريقي ملنع الفساد ومكافحته؛ واتفاقية البلدان اشأمريكية ملكافحة الفساد.
 تعلُّم أين جتد أحدث اشأحباث العلمية متعددة التخصصا ،وكيف جتريها وحتللها ،وكيف تقوم إبعداد حتليال،
-عرب الدولة وعرب املخاطر القطاعية-بشأن قضااي الفساد وحقوق اإلنسان اشأساسية.

التكليفات واملهام الرئيسية داخل الفصل الدراسي
.1

.2
.3

.4

القدرة على بيان كيف يعترب تنفيذ وإنفاذ اشأحكام الرئيسية ،ذا ،الصلة أبستقاللية مؤسسا ،وهيئا ،مكافحة
الفساد  ي مرفق العدالة ونزاهتها ،مبثابة العنصر اجلوهري للتنفيذ الفعال واملنصف  ي مواجهة اجلرائم اجلنائية
وحقوق اإلنسان اشأساسية املوجهة  ي اشأحكام الواردة  ي اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد واإلعالن
العاملي حلقوق اإلنسان.
إقرأ وحدد حقوق اإلنسان اشأساسية ذا ،الصلة ابشأحكام الواردة  ي اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد،
مبا  ي ذلك االلتزاما ،القانونية واملؤسسية والقوانني وممارسا ،احلكم الركيد.
قم بتوضيح كيف ترتبط هذه االلتزاما ،املعنية ابلكياان ،املستقلة واحليادية ابشأحكام اشأساسية املعنية مبكافحة
الفساد والواردة  ي اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد (مثل املشاركة اجملتمعية والوصول إىل املعلوما،
واإلبالغ عن املخالفا.)،
حتديد -على اشأقل -مخسة موارد حبثية ومنهجية حبثية شأغراض إعداد تقييم عن الفساد  ي دولة ما (من
اختيارك) وحتليل املخاطر  ي ضوء إطار اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد (مثل :قضااي التنفيذ واإلنفاذ
ذا ،الصلة ابملؤسسا ،الرئيسية والقوانني اشأساسية واملمارسا ،الرئيسية للحكم الركيد ،والتعاون  ي جمال
إنفاذ القانون.
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املواد املطلوب قراءهتا























أمحد فتحي سرور" ،الشرعية اإلجرائية اجلنائية" ،اجمللة اجلنائية القومية ،اجمللد  ،19العدد  ،2-1القاهرة،
.1976
أمحد فتحي سرور ،الشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان  ي اإلجراءا ،اجلنائية ،دار النهضة العربية ،القاهرة
.1993
البيان الذي أدلت به املفوضة السامية  ي حلقة النقاش اليت عقدها جملس حقوق اإلنسان بشأن "آاثر الفساد
السلبية على التمتع حبقوق اإلنسان".2013 ،
بيان املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  ي اجتماع الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين
ابسرتداد اشأصول ،فيينا ،النمسا 31 ،آب/أغسطس .2012
بيان املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  ي مؤمتر الدول اشأطراف  ي اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد،
الدورة اخلامسة ،مدينة بنما ،بنما 26 ،تشرين الثاين/نوفمرب .2013
عبد الوهاب حومد ،أصول احملاكما ،اجلزائية ،الطبعة الرابعة ،املطبعة اجلديدة ،دمشق ،1987 ،ص.11
عدانن زيدان" ،محاية حقوق اإلنسان  ي اإلجراءا ،اجلنائية" ،اجمللة اجلنائية القومية ،اجمللد  ،22العدد ،3
تشرين اثين ،القاهرة.1979 ،
عمر الفاروق احلسيين ،االستيقاف والقبض  ي القانون الكوييت مقاران ابلقانون املصري ،منشورا ،ذا،
السالسل ،الكويت1994 ،م.
حممد أبو العال عقيدة" ،االجتاها ،احلديثة  ي قانون العقواب ،الفرنسي اجلديد" ،جملة العلوم القانونية
واالقتصادية ،العدد اشأول ،السنة التاسعة والثالثون ،حزيران.1997 ،
حممود حممود مصطفى" ،توجيه السياسة اجلنائية حنو فردية العقاب" ،جملة القانون واالقتصاد ،العدد اشأول،
السنة التاسعة ،مطبعة فتح هللا الياس نوري ،القاهرة.1939 ،
حممود حممود مصطفى" ،محاية حقوق اإلنسان  ي اإلجراءا ،اجلنائية" ،احملامون ،السنة  ،43العدد  9و 10
و  ،11دمشق.1978 ،
موقع الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد،
http://www.arabacinet.org/index.php/ar/structure/non-governmental

املواد املوصى بقراءهتا واملقاالت والكتب األكادميية والفقهية



عبد اإلله النوايسة ،ضماان ،املتهم أثناء التحقيق االبتدائي ،رسالة دكتوراه ،جامعة عني مشس.2000 ،
أمحد الكردي ،الشفافية اإلدارية ،مفهوم الشفافية واملساءلة ودور اشأجهزة العليا للرقابة ،اللجنة الشعبية العامة
جلهاز املراجعة املالية ،حبث منشور على موقع املنتدى العريب إلدارة املوارد البشرية 26 ،يناير  2010وميكن
الوصول إليه عرب الرابط التايلhttp://www.hrdiscussion.com/hr9089.html :
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جالل ثرو ،،نظم اإلجراءا ،اجلنائية ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية.1997 ،
حسن بنعامة عبد هللا ،الفساد وأثره  ي القطاع اخلاص ،أحباث املؤمتر الدويل ملكافحة الفساد .2003 ،اجمللد
الثاين ،أكادميية انيف العربية للعلوم اشأمنية ابلرايض.
حسن عز الدين دايب ،الدعوى العمومية  ي القانون اجلنائي االقتصادي ،رسالة للحصول على كهادة
الدراسا ،املعمقة  ي القانون ،كعبة العلوم اجلنائية ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،تونس ،نيسان.1998 ،
سعد التابعي ،السرعة  ي االجراءا ،اجلزائية ،مذكرة لإلحراز على كهادة الدراسا ،املعمقة ،كلية احلقوق
والعلوم السياسية ،جامعة املنار ،تونس ،السنة .2004 – 2003
سعد العجمي ،حقائق حول اخلصخصة والشرعية الدولية ،مقال نشر  ي صحيفة اآلن اإللكرتونية ،الكويت،
.2010 / 5 / 3
سليمان عبد املنعم ،اجلوانب املوضوعية واإلجرائية  ي اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد ،دراسة  ي مدى
مواءمة التشريعا ،العربية شأحكام االتفاقية ،دار املطبوعا ،اجلامعية ،اإلسكندرية ،سنة .2015
مسيحة لعقايب بشي الشريف ،املساواة  ي تقلد الوظيفة العامة" املظاهر والضماان "،دار اجلامعة اجلديدة.
اإلسكندرية.2014 ،
عمر السعيد رمضان ،مبادئ قانون اإلجراءا ،اجلنائية ،اجلزء اشأول ،دار النهضة العربية ،القاهرة.1993 ،
فؤاد عبد املنعم أمحد ،مبدأ املساواة  ي اإلسالم ،املكتب العريب احلديث ،اإلسكندرية ،سنة .2002
كامل السعيد ،كرح قانون أصول احملاكما ،اجلزائية ،دراسة حتليلية أتصيلية مقارنة  ي القوانني اشأردنية
واملصرية والسورية وغيها ،دار الثقافة ،عمان.2005 ،
حممد بطي اثين الشامسي" ،دراسة حول مبدأ تكافؤ الفرص  ي تويل الوظيفة العامة  ي دولة اإلمارا :،بني
النظرية والتطبيق ،جملة اشأمن والقانون ،أكادميية ديب ،العدد اشأول ،سنة .2004

 دراسة حالة ومناقشتها
أكتب تقريراً من  4-3صفحا ،يبني فيه احلالة اجلورجية واآللية اليت اتبعتها ملكافحة الفساد ،وسبب جناحها.

قصة جناح :جورجيا تتحول من دولة فاسدة إىل أقل الدول فسادا
احتلت جورجيا املرتبة  11من بني  197دولة ىف مؤكر خماطر الركوة لألعمال لعام  ،2014متقدمة بذلك على
دول مثل النرويج وفرنسا وهولندا وسويسرا وبريطانيا والنمسا ،فقد جنحت جورجيا ىف السنوا ،اشأخية ىف إحراز
تقدم كبي حوهلا من دولة فاسدة بعد احلقبة السوفيتية إىل واحدة من أقل الدول الىت تشهد الفساد ىف العامل وذلك
من خالل تنفيذ إصالحا ،هامة ىف هذا اجملال .وقد وصف تقييم أجراه مؤخرا البنك الدوىل جناح جورجيا أبنه حطم
أسطورة أن "الفساد هو ثقافة" ،حيث أثبتت أهنا ميكن أن حتقق جناحا ىف هذا اجملال ىف فرتة قصية من الزمن إبرادة
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سياسية قوية وبتحرك فعال من احلكومة.وأكار تقرير وزعته سفارة جورجيا ابلقاهرة اليوم اشأحد ،إىل أن كفافية
التعامال ،مع احلكومة واخلدما ،احلكومية سجلت أدىن خماطرة للفساد ىف جورجيا .وأفاد التقرير أبن جورجيا
حققت تطورا ملحوظا ىف مؤكر اشأعمال للبنك الدوىل مبرتبة الثامنة من بني  183دولة تعمل على تسهيل فتح
اشأعمال ىف البالد ىف عام  2014واملرتبة اشأوىل من حيث تسجيل املمتلكا ،واملرتبة الثانية من حيث تصاريح البناء
بينما احتلت جورجيا املرتبة اشأوىل ىف أورواب ووسط آسيا وفقا لتقرير ممارسة أنشطة اشأعمال لعام  .2015وأوضح
أن جورجيا انتقلت إىل مرحلة جديدة من مكافحة الفساد مثل الدميقراطيا ،اشأوروبية هبدف حتقيق أعلى مستوى
من الشفافية واحملاسبية من خالل توفي أكرب للمعلوما ،ودعم مشاركة املواطنني من أجل تطوير آليا ،منع الفساد
واستغالل التكنولوجيا ،املتطورة واالبتكارا ،ىف نظم احلوكمة .وأكد أن منع الفساد وإقامة نظم حماسبية وحكم
ركيد يتسم ابلشفافية تعد من القضااي الىت حتتل أولوية لدى احلكومة اجلورجية ىف سياساهتا الىت هتدف إىل االندماج
ىف االحتاد اشأوروىب ،الفتا إىل التوقيع على اتفاقية الشراكة بني االحتاد اشأوروىب -جورجيا مما ألزمها بتنفيذ إصالحا،
إدارية وتوفي خدما ،مدنية كفافة وفعالة تتمتع ابحملاسبية واستمرار مكافحة الفساد خاصة دعم التعاون الدوىل ىف
هذا اجملال .ولفت التقرير إىل أن احلكومة اجلورجية اجلديدة أكد ،ىف عام  2012التزامها القوى بعملية اإلصالح
بشكل تشاورى ومببادرة تبىن إصالحا ،ملكافحة الفساد من خالل مساعدة جملس مكافحة الفساد ىف البالد الذى
قرر تطوير اسرتاتيجية مكافحة الفساد ىف عام  2010إىل خطة عمل تنفذ خالل عامى  2015و.2016
http://www.youm7.com/story/2015/4/19/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC%D9%8
A%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89%D8%A3%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7/2146898#.Vkmv4mbotnI

حقوق االنسان :الدول املاحنة للعراق اوقفت مساعداهتا بسبب الفساد
http://almasalah.com/ar/NewsDetails.aspx?NewsID=57940

دراسة احلالة ومناقشتها
 عرض فيديو


الفساد وحقوق اإلنسان.



ما هو برانمج دعم الشهود وما هي آليا ،توفيه  ي احملكمة؟

http://www.sootwsora.com/watch/YPxk-etUV_M
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https://www.youtube.com/watch?v=RG5uWYKcNV0

كيف تضمن احملكمة عدم الكشف عن هوية الشهود ومحايتهم؟



https://www.youtube.com/watch?v=xNoIywzrOys

. مناقشة ما جاء بكل فيديو بعد عرضه
Useful Websites

مواقع مفيدة

 حقوق اإلنسان ومكافحة الفساد
http://www.ohchr.org/AR/Issues/Development/GoodGovernance/Pages/AntiCorruption.aspx

. أثر الفساد وعدم النزاهة على ح ق وق اإلن س ان
http://www.addustour.com/17110/%D8%A7%D8%AB%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B
3%D8%A7%D8%AF+%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8
%A7%D9%87%D8%A9+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%AD%D9%80%D9%82%D9%80%D9%80%
D9%80%D9%88%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%80%D8%B3%D9%80%D9%80%
D9%80%D8%A7%D9%86.html

 ككل من اككال الفساد؟. انتهاك حقوق االنسان، فضل سليمان
http://www.aman-palestine.org/ar/media-center/2475.html

 ال جتد الردع، ويهمشها الشارع السعودي يعج مبخالفا، التنمية ويفكك اجملتمعا، الفساد يعيق مشروعا
. والواسطة،بسبب االستثناءا
http://nshr.org.sa/archives/selected_news/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%82%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%D9%88%D9%8A%D9%81%D9%83%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85

. مكافحة الفساد  ي الدول العربية، هيئا
http://www.pogar.org/arabic/resources/ac/weblinks.aspx

. املنظمة العربية ملكافحة الفساد
http://arabanticorruption.org/index.php?lang=ar
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 علي العميي 10 ،توصيا ،لتعزيز دور «نزاهة»  ي مالحقة لصوص املال العام
http://www.al-madina.com/node/633833

 فارس حامد عبد الكرمي ،استقالل السلطة القضائية وتوازن السلطا ،داخل الدولة
http://www.startimes.com/f.aspx?t=13484448

 جمدي حلمي ،املتطلبا ،الالزمة ملساءلة فاعلة وفق معايي احلكم الركي.
http://www.womenpress.net/articles.php?id=218

اختبارات وأسئلة للمناقشة داخل الفصل الدراسي

Quiz and Questions for Class Discussion

التقييم الذايت للوحدة احلادية عشرة
السؤال األول :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة:
 .1أكدت االتفاقية علي جمموعة من التدابري اليت جيب علي الدول اإلحاطة هبا ومن ذلك :دور اهليئات املستقلة
يف انفاذ التشريعات املعنية مبكافحة الفساد:
أ .وجود هيئة أو هيئا ،متخصصة أو أكخاص متخصصني  ي مكافحة الفساد من خالل إنفاذ القانون.
ب .أن متنح تلك اهليئا ،االستقالل الكا ي للقيام ابلواجبا ،امللقاة على عاتقها.
ج .تزويد هؤالء اشأكخاص أو موظفي تلك اهليئة أو اهليئا ،مبا يلزم من التدريب واملوارد املالية شأداء مهامهم.
د .كل ما ذكر صحيح.
 .2العالقة بني الفساد وحقوق اإلنسان:
أ .خرق حقوق اإلنسان يؤدي إىل مستواي ،عالية من الفساد.
ب .يؤثر الفساد على حقوق اشأطفال.
ج .يؤدي الفساد إيل زايدة معدال ،اإلرهاب.
د .كل ما ذكر صحيح.
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 .3يؤثر الفساد على التمتع ابحلقوق املدنية والسياسية:
أ .فهو يُضعف املؤسسا ،الدميقراطية.
ب .عندما يتفشى الفساد ،يتخذ كاغلو املناصب العامة قراراهتم دون مراعاة ملصاحل اجملتمع.
ج .تفرت مهم الناس عن ممارسة حقوقهم املدنية والسياسية وعن املطالبة ابحرتام هذه احلقوق.
د .كل ما ذكر صحيح.
 .4الفساد يفقد األنظمة القدرة على املساءلة من خالل:
أ .يضعف هياكل املساءلة ذاهتا ،وهي اهلياكل املسؤولة عن محاية حقوق اإلنسان.
ب .يسهم  ي وجود ثقافة اإلفال ،من العقاب.
ج .يهز ويضعف دولة القانون.
د .كل ما ذكر صحيح.
 .4الفساد يفقد األنظمة القدرة على املساءلة من خالل:
أ .يضعف هياكل املساءلة ذاهتا ،وهي اهلياكل املسؤولة عن محاية حقوق اإلنسان.
ب .يسهم  ي وجود ثقافة اإلفال ،من العقاب.
ج .يهز ويضعف دولة القانون.
د .كل ما ذكر صحيح.
السؤال الثاين :ضع

عالمة ) √ ( أو ) ( x

وإذا كانت العبارة خاطئة صححها:

 ) ( .1تعطي نظم العدالة اجلنائية احلق للمجتمع أبن يوجه االهتام ،وأن يقدم اشأدلة على نسبة اجلرمية للمتهم
ابلوسائل املقبولة قانوانً ،وابملقابل فمن حق الفرد املتهم أن يتمكن من الدفاع عن نفسه.
------------------------------------------------------------
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( .2

) أكد ،اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد على ضرورة وجود هيئا ،مستقلة ملكافحة الفساد.

-----------------------------------------------------------( .3

) ال عالقة بني الفساد وحقوق اإلنسان فميداهنما خمتلف.

----------------------------------------------------------- ) ( .4يؤدي الفساد إىل إفال ،العديد من اجملرمني من العقاب؛ املغتصبني والقتلة وجتار املخدرا ،واجملرمني
من مجيع اشأنواع يفلتون من العقاب طاملا أهنم يدفعون ِّ
الركا.
----------------------------------------------------------- ) ( .5تتمثل أكثر مظاهر الفساد أتثياً على حقوق اإلنسان  ي هتريب اشأموال الطائلة للشعوب خارج اشأوطان
وحرمان اشأفراد من التمتع هبا وبثمارها على كافة مناحي احلياة.
-----------------------------------------------------------السؤال الثالث أجب على كل مما يلي؟
ما هي املؤسسسا ،واملراكز احلكومية وغي احلكومية اليت هتتم مبكافحة الفساد  ي بلدك.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------احبث  ي القوانني واشأنظمة والواثئق التأسيسة هلذه املراكز واملؤسسا ،لتتعرف على مدى استقالهلا.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما هي اإلجنازا ،اليت حققتها هذه املراكز واملؤسسا،؟
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما هي العالقة بني حقوق االنسان والفساد؟
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------احبث  ي مدى أتثي انتهاكا ،حقوق اإلنسان على حياة اشأفراد  ي بلدك؟
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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الوحدة الثانية عشرة

UNIT TWELVE

تعاون السلطات الوطنية والقطاع اخلاص يف جمال إنفاذ القانون
Cooperation between National Authorities, Public Officials and the Private Sector

 مقدمة /أطروحة للنقاش واحلوار داخل الفصل الدراسي
 ي عصر ال َع ْولَ َمة وتكنولوجيا املعلوما  ،ي القرن الواحد والعشرين ،يعترب التعاون الدويل والوطين  ي جمال إنفاذ
القانون أكثر أمهية من أي وقت مضى ملنظما ،اجملتمع املدين والقطاع العام والقطاع اخلاص .فبدون هذا التعاون يصبح
أمرا مستحيال إىل حد ما.
التصدي لإلرهاب واجلرمية عرب الوطنية والفساد ومنعها ً
جديدا ،فهي أول معاهدة دولية كاملة ملكافحة الفساد
فتحا
ً
تعترب اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد ً
تتضمن آليا ،وعمليا ،حوكمة تعمل على تعزيز التعاون الدويل والوطين  ي جمال إنفاذ القانون وتبادل املعلوما ،اخلاصة
مبجموعة كبية من اجلبها ،اجلنائية وأعمال الفساد ،مبا  ي ذلك تسليم اجملرمني ،والسرية املصرفية واملساعدة القانونية
املتبادلة .ابإلضافة إىل ذلك توجد معاهدا ،أخرى مثل اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية عرب الوطنية واتفاقية جملس
أورواب للقانون اجلنائي بشأن الفساد ،ولكن تتجلى إطارا ،هذه املسائل  ي سياق تنفيذ كلي.
فمطالبة املزيد من الدول اليت تضطلع بتنفذ القوانني واشأحكام الرئيسية الواردة  ي اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة
الفساد مبزيد من التعاون عرب احلدود الوطنية يؤدي إىل النمو .و ي الواقع ،فنن الدول اليت صادقت على اتفاقية اشأمم
املتحدة ملكافحة الفساد ملتزمة َّ
بعضا أبكرب قدر من العون واملساعدة فيما يتعلق ابلتحقيقا ،واملالحقا،
مبد بعضها ً
القضائية واإلجراءا ،القضائية ذا ،الصلة ابجلرائم الواردة  ي اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد.
وهناك نقطة رئيسة أخرى تتبلور  ي إمكانية استخدام اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد ذاهتا كأساس
للمساعدة القانونية املتبادلة حىت وإن كانت دولة ما ليس لديها معاهدة ثنائية أو مذكرة تفاهم قائمة مع دولة أخرى.
وِمبا أ َّ
َن العديد من الدول تفتقر إىل معاهدا ،واتفاقيا ،رمسية  ي جمال إنفاذ القانون مع دول أخرى ،فننه من الضروري
تفعيل التعاون  ي هذا اجملال .هذا ،وتتطلب زايدة املساعدة القانونية بني الدول بشأن مكافحة الفساد أن تقوم هذه
الدول بتعزيز التنسيق بني العديد من املؤسسا ،واهليئا ،الوطنية؛ مثل :وحدا ،أو جلان مكافحة الفساد ،وأعضاء
فضال عن تعزيز التعاون مع القطاع اخلاص  ي قضااي تتعلق على سبيل املثال :بغسل اشأموال واإلبالغ عن
النيابة العامةً ،
أعمال الفساد إىل سلطا ،التحقيق واملالحقة القضائية ،والسرية املصرفية.
وابلنسبة لقطاع اشأعمال التجارية ،يشي تعزيز التعاون  ي جمال إنفاذ القانون وتبادل املعلوما ،إىل حاجة هذه
القطاعا ،إىل زايدة الوعي ابلقانون الدويل والقانون الوطين عند صناعتها للقرار ،وأمورها القانونية والتجارية اخلاصة هبا،
عالوة على حوكمة الشركا.،
-128-

دورا
وسيصبح ً
أيضا للمؤسسا ،ذا ،الصلة إبنفاذ القانون واجلهاز القضائي واإلدارة العامة ومكافحة الفساد ً
ذا أمهية كبية .إذ سيجعل تنفي ُذ اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد ،ابلنسبة لكل من مسئويل القطاع العام والقطاع
اخلاص ،تكلفةَ القبض أو التسليم من قبل دائرة إنفاذ القانون للضلوع  ي اجلرمية وجرائم الفساد واإلرهاب أعلى وأخطر.
وهذا يعين ابلنسبة لكل من الدول ومنظما ،اجملتمع املدين ،فيما يتعلق ابشأحكام الواردة  ي اتفاقية اشأمم
املتحدة ملكافحة الفساد سواء منهااشأحكام حمل املناقشة أو اشأحكام اشأخرى ،كتلك املتعلقة ابسرتداد أصول الدولة
املسروقة ،أن أكثر أصول الدولة املسروقة أو املختلسة رمبا تعود إىل ميزانيا ،الدول لتنفيذ الربامج احلكومية اشأساسية،
مثل تلك املتعلقة ابلرعاية الصحية والتعليم.
وتسعى هذه الواحدة إىل كشف أمناط التعاون الضرورية لتسهيل التعاون على املستوى الوطين من أجل التحقيق
الفعال واملالحقة القضائية شأعمال الفساد ،مع الرتكيز على ما تتطلبه ابلتحديد اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد
من الدول  ي هذا الصدد.

القضااي األساسية
املساعدة القانونية املتبادلة؛ وتسليم اجملرمني؛ والسرية املصرفية ،واإلبالغ عن املخالفا،؛ وتطبيق القانون الوطين
وإنفاذه وكذا تعاون القطاع العام/اخلاص.

مواد اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
الفصالن الثالث والرابع :املواد  40-38و 46و( 48واملاداتن  11و 13وثيقتا الصلة).

املوضوعات الرئيسية
 التنسيق الرمسي وغي الرمسي ،وآليا ،احلكم الركيد ،ومسارا ،تعزيز التعاون الوطين وتعاون القطاع
العام/اخلاص.
 توسيع سقف السرية املصرفية من خالل تعزيز التعاون  ي جمال إنفاذ القانون واملساعدة القانونية املتبادلة
واإلبالغ عن الفساد واإلبالغ عن املخالفا ،وكبكة املعلوما.،

الدروس األساسية
عنصرا أساسيًا لإلنفاذ العادل والفعال و امل َؤثّر
 يُعد التعاون والتنسيق  ي جمال إنفاذ القانون على الصعيد الوطين ً
ُ
للقانون وكذا لنجاح مكافحة الفساد.
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أيضا مبثابة ُم َق ّوم جوهري للتعاون العادل والفعال وامل َؤثّر إلنفاذ القانون الدويل بشأن
 يعترب إنفاذ القانون الوطين ً
ُ
جمموعة من اجلوانب الواردة  ي اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد ذا ،الصلة ،مبا  ي ذلك غسل اشأموال
وتسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة.
أيضا ،والشراكا  ،ي تبادل املعلوما  ،ي القطاع العام/اخلاص ،وإنفاذ القانون
 كما تعترب كبكا ،املعلوماً ،
عامال أساسيًا  ي النجاح.
الدويل والقانون الوطين واهليئة القضائية املتسمة ابلنزاهة ً

التكليفات واملهام الرئيسية داخل الفصل الدراسي
 .1حدد بشكل نقدي وحلل ما ال يقل عن ثالث من املسائل املتعلقة ابلتنفيذ اشأساسي والدروس املستفادة ذا،
الصلة ابلتحقيقا ،اليت تنطوي على املساعدة القانونية املتبادلة أو غسل اشأموال أو السرية املصرفية (هل الدروس
خمتلفة أم أهنا نفس الدروس هلذه القضااي؟).
 .2حدد ما ال يقل عن ثالث من القضااي الرئيسة املتعلقة ابلتعاون القضائي وإنفاذ القانون من منظور التعاون
الوطين  ي جمال إنفاذ القانون (مبقتضى اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد).
َ .3ح ّدد ثالثة على اشأقل من القضااي الرئيسية املرتابطة ذا ،الصلة مبنح مساعدة قانونية متبادلة فعّالة ومنصفة
من منظور تعاون وطين ودويل  ي جمال إنفاذ القانون (وف ًقا التفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد).
َ .4ح ّدد ثالث قضااي رئيسية على اشأقل ذا ،الصلة ابلتعاون الوطين إلنفاذ القانون والتنسيق مع سلطا،
مكافحة الفساد.
  .5ي  5-3ورقا ،بيضاء ،أعد إبجياز التبعية املشرتكة بني جناح تطبيق القانون والتحقيقا ،واإلنصاف والفعالية
وكفاءة التنفيذ القضائي  ي مواجهة اجلرائم الرئيسية الواردة  ي اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد والتعاون الوطين
 ي جمال إنفاذ القانون.
املواد املطلوب قراءهتا
 .1أبو املعايل حممد عيسى ،ورقة عمل بعنوان :احلاجة إىل حتديث آليا ،التعاون الدويل  ي جمال مكافحة
اجلرمية املعلوماتية ،املؤمتر املغاريب اشأول حول( :املعلوماتية والقانون) ،أكادميية الدراسا ،العليا ،ليبيا،
.2009
 .2أنور املساعدة ،سامي الرواكدة ،التعاون القضائي الدويل  ي مكافحة جرائم االجتار ابلبشر وفقاً شأحكام قانون
مكافحة االجتار ابلبشر القطري والتشريعا ،الدولية ،اجمللة اشأردنية للدراسا ،القانونية والسياسية ،اجمللد (،)6
العدد (.)1
 .3أكرف سيد كامل ،اجلرمية املنظمة ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ط.1،2001
 .4أمي فرج يوسف ،اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ،دار املطبوعا ،اجلامعية ،اإلسكندرية.2008 ،
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 .5جالل وفاء حممدين ،دور البنوك  ي مكافحة غسيل اشأموال ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر ،االسكندرية،
.2001
 .6حازم الصمادي ،املسؤولية  ي العمليا ،املصرفية اإللكرتونية ،دار وائل للنشر ،عمان ،ط.2003 ،1
 .7حسام البطوش و مصلح الطراونه ،أساس ونطاق التزام البنوك مبكافحة عمليا ،غسيل اشأموال  ي النظام
اشأردين ،جامعة مؤتة ،كلية احلقوق.2004،
 .8سليمان عبد املنعم ،مسؤولية املصرف اجلنائية عن اشأموال غي النظيفة ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر،
اإلسكندرية ،ط.1999 ،1
 .9كريف سيد كامل ،اجلرمية املنظمة  ي القانون املقارن ،دار النهضة العربية ،القاهرة.2001 ،
.10

عبدالغين حممود ،تسليم اجملرمني على أساس املعاملة ابملثل ،دار النهضة العربية.1991 ،

 .11عماد كواوره ،التسليم املراقب ،حبث مقدم لندوة أعمال التقنيا ،احلديثة  ي مكافحة املخدرا ،،أكادميية
انيف العربية للعلوم اشأمنية ،الرايض ،ط.2002 ،1
 .12القبس الكويتية" ،قضية امتد ،على مثانية أعوام ...تعديال ،قانون البنوك املصري تطلق سراح نواب
القروض" ،العدد  ،12247االثنني .2007 /5/6 ,وميكن الوصول إىل موقع اجلريدة عرب اإلنرتنت عن
طريق الوصلة التاليةwww.alqabas.com :
.13

حممد صبحي جنم ،كرح قانون العقواب ،اشأردين ،القسم العام ،دار الثقافة ،عمان.2005 ،

املواد املوصى بقراءهتا واملقاالت والكتب األكادميية والفقهية
 .1إبراهيم عيد انيل،املواجهة اجلنائية لظاهرة غسيل االموال  ي القانون اجلنائي و الوطين،دار النهضة العربية،
القاهرة،ط بال.1999 ،
 .2أبو حسني خمتار كبلي ،العوملة االقتصادية ومكافحة غسيل اشأموال ،جملة اشأمن واحلياة ،أكادميية انيف العربية
للعلوم اشأمنية،الرايض ،السنة ،22العدد  ،247فرباير مارس .2003
العمري ،جرمية غسيل اشأموال ،مكتبة العبيكان،الرايض ،ط.2000 ،1
 .3أمحد ّ

 .4أمحد عوض بالل ،مبادئ قانون العقواب ،املصري ،القسم العام ،حورس للطباعة والنشر ،القاهرة ،ط بال،
.2004
 .5إدارة البحوث االقتصادية ،بنك اإلسكندرية ،التشرة االقتصادية ،اجمللد  ،37السنة .2005
 .6كريف سيد كامل،اجلرمية املنظمة ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ط .2001 ،1
 .7عبد القادر عطي ،سر املهنة املصر ي  ي التشريع اشأردين ،دار الثقافة ،عمان ،ط.1996 ،1
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 .8عبد هللا احلمادنة ،دور البنوك واملؤسسا ،املالية  ي عمليا ،غسيل اشأموال ،احللقة العلمية  :أساليب رمزي
القسوس ،غسيل اشأموال جرمية العصر ،دار وائل للطباعة والنشر ،عمان ،ط.2002 ،1
 .9عقل مقابلة ،جرمية غسيل اشأموال  ي عصر العومله ،جامعة اليموك ،كلية احلقوق.2002 ،
 .10فائزة الباكا ،اجلرمية املنظمة  ي ظل االتفاقيا ،الدولية والقوانني الوطنية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ط بال،
.2002
.11كوركيس يوسف داوود ،اجلرمية املنظمة ،دار الثقافة ،عمان ،ط .2001 ،1
.12ماجد عمار ،مشكلة غسيل اشأموال وسرية احلسااب ،املصرفية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ط بال.2002 ،
 .13جمدي عز الدين ،التعاون العريب  ي جمال تسليم اجملرمني كأحد طرق مكافحة اجلرمية ،جملة الفكر الشرطي ،اجمللد
 ،1العدد ،4مارس .1993
.14حممد فتحي عيد ،اإلجرام املعاصر ،أكادميية انيف العربية للعلوم اشأمنية ،الرايض ،ط.1999 ،1
.15مكافحة غسيل اشأموال ،مديرية اشأمن العام ابلتعاون مع أكادميية انيف العربية للعلوم اشأمنية-23 ،
.2001/6/27
درسة حالة:
(التجربة التونسية)
جند أن تونس بعد قيام ثورهتا قد قامت بتشكيل اللجنة الوطنية التونسية السرتداد اشأموال ابخلارج واملكتسبة
بطريقة غي مشروعة ،ويرتأس البنك املركزى التونسى هذه اللجنة .وميكن القول أن تلك اللجنة قد توصلت إىل عدد
من املعلوما ،حول الكثي من احلسااب ،البنكية والشركا ،والعقارا ،اململوكة للمسئولني السابقني .وتعمل هذه
اللجنة ابلتوازي مع جهود وزارة العدل التونسية .لقد أسفر ،اجلهود التونسية عن اسرتجاع جزء قليل من اشأموال
واملنقوال ،املهربة إىل اخلارج ،حيث جنحت تونس ىف إسرتداد حنو  29مليون دوالر من حساب مصرىف بلبنان كان
على ذمة ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس املخلوع بن على .كما استعاد ،السلطا ،التونسية خيتاً فاخراً كان حمتجزاً
أبحد املوانئ اإليطالية ،وقد كان مملوكاً البن كقيق الرئيس التونسى السابق ويقدر مثنه أبكثر من مليون يورو .كما
جنحت تونس ىف جتميد أرصدة وعقارا ،اتبعة لعائلة بن على بدول أوربية من خالل سفاراهتا ىف اخلارج .فعلى الرغم
من العراقيل الشديدة واملتعلقة بعملية إسرتداد اشأموال ،إال أن تونس جنحت ىف إعادة جزء من أمواهلا ،وميكن إرجاع
ذلك لعدد من اشأسباب أيتى ىف مقدمتها ما يلى .1 :اإلرادة السياسية احلاضرة لدى قادة الدولة التونسية ،وهو ما
عرب عنه املنصف املرزوقى ىف منتدى إسرتداد اشأموال ابلدوحة ىف سبتمرب  ،2012حيث أكد على حرص بالده
الشديد على إسرتجاع تلك اشأموال وحماسبة الفاسدين واختاذ كل اإلجراءا ،ملتابعة اشأكخاص الذين هنبوا أموال
الشعب التونسى .هذا ابالضافة اىل النشاط الكبي للجنة إسرتداد اشأموال التونسية والىت وجهت  64إانبة قضائية
ما بني اصلية وتكميلية اىل ما يقارب  25دولة مدعمة ابشأسانيد والواثئق القانونية والعمليا ،غي املشروعة والىت مت
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رصدها من قبل السلطا ،التونسية .2 .السعى التونسى احلثيث لتطبيق اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد وتفعيل
أحكامها املتعلقة ابجراءا ،املصادرة وإسرتجاع اشأموال ،وكذلك من خالل وضع إسرتاتيجية وطنية ملكافحة الفساد
وإنشاء هيئة وطنية مما جيعل إتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد وسيلة أساسية لدعم تلك اإلصالحا .3 .،تفعيل
اجلهود غي احلكومية ىف سبيل إسرتداد اشأموال واملتمثلة ىف مساعى اجلمعية التونسية للشفافية املالية ،وإفساح اجملال
أمام مشاركة اجملتمع املدىن ىف عملية اإلصالح وتفعيل جهود مكافحة الفساد .4 .إعتماد اجلانب التونسى على
اجلهود الدبلوماسية السرتداد اشأموال من خالل وزارة اخلارجية وذلك إبرسال اإلاناب ،القضائية من أجل حتقيق نتائج
أفضل ،وقد صرح بذلك حمافظ البنك املركزى مصطفى النابلى .5 .كما إستفاد ،تونس من تدخل اشأمم املتحدة،
حيث حتمل مركز حكم القانون التابع لألمم املتحدة نفقا ،قضية إسرتداد اشأموال التونسية من لبنان وذلك وفقاً
لتصرحيا ،احملامى اخلاص لدى اشأمم املتحدة املكلف إبسرتداد اشأموال املنهوبة من دول الربيع العرىب على بن فطيس
املرى.
(خربة مغايرة :قراءة  ي التجارب الدولية السرتداد اشأموال املنهوبة ،مدرس العلوم السياسية املساعد بكلية االقتصاد
والعلوم السياسية جبامعة القاهرة) http://www.acrseg.org/11239 ،
عروض فيديو
 الواقع العريب -تقصي حكومي  ي اسرتداد اشأموال العربية املنهوبة.
https://www.youtube.com/watch?v=jBnfHz2ym1M

 تسليم اجملرمني بني الدول (من الدقيقة )10:13
https://www.youtube.com/watch?v=Rmse3Igrs9E

 النمسا ولوكسمبورغ تسدال الستار على السرية املصرفية
https://www.youtube.com/watch?v=bBH8tMmR2jo

 نظام (فاتكا) اشأمريكي خيضع املصارف العربية ابلقوة اجلربية
https://www.youtube.com/watch?v=EgBkiaB2ugE
أدوات ومواقع مفيدة
 القضاء البولندي يرفض تسليم بوالنسكي للوالاي ،املتحدة اشأمريكية
http://arabic.euronews.com/2015/10/30/polanski-slides-free-of-extradition-for-now-but-uscan-appeal-against-polish/
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 الصني حتث على تعزيز التعاون الدويل ملكافحة الفساد
http://arabic.news.cn/2015-11/04/c_134783035.htm

 قراءة  ي التجارب الدولية السرتداد اشأموال املنهوبة ،إبراهيم منشاوي
http://www.acrseg.org/11239

 مصر تعيد تشكيل جلنة اسرتداد اشأموال املنهوبة
http://www.alaraby.co.uk/economy/2015/11/5/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D9%88%D8%A8%D8%A9

 ضرورة تفعيل آليا ،التعاون الدويل  ي جمال مكافحة ظاهرة الفساد”
http://www.al-fadjr.com/ar/national/256435.html

 تقصي حكومي  ي اسرتداد اشأموال العربية املنهوبة
http://www.aljazeera.net/programs/arab-presentsituation/2014/11/1/%D8%AA%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D9%88%D8%A8%D8%A9/

 اشأكادميية الدولية ملكافحة الفساد تعزز التعاون الدويل
http://www.alriyadh.com/798446

 توصيا ،الندوة الدوليّة السرتجاع اشأموال املهربة اىل اخلارج
http://www.e-justice.tn/index.php?id=1331

 اتفاقية تسليم اجملرمني بني دول اجلامعة العربية (اتفاقية تسليم اجملرمني)
http://www.gcc-legal.com/TreatyDetails.aspx?id=28

 التعاون ادويل ملكافحة الفساد ودعم التجارب الناجحة
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http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=0CDMQFjA
DOApqFQoTCOqRju72gskCFYa3FAodvC4MLA&url=http%3A%2F%2Fwww.univmedea.dz%2FFac%255CD%255CManifestations%255CProtection%2520argent%2520et%2
520contre%2520la%2520corruption20092010%2F10.pdf&usg=AFQjCNGFHl9iFXqATDLID5TmEqSkCbyJEw

. أمين سالمة تسليم اجملرمني وفقا شأحكام القانون الدويل. د
http://onaeg.com/?p=1379842

 التعاون اإلجرائي الدويل  ي جمال تسليم اجملرمني، علي حسن الطوالبة. د
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&ved=0CEUQFjAJ
OApqFQoTCLPt1bH3gskCFQs8FAodAnsLNA&url=http%3A%2F%2Fwww.policemc.gov.
bh%2Freports%2F2011%2FApril%2F1-42011%2F634372744421870297.pdf&usg=AFQjCNFDNaRaZxxiZXkjNWGE1ulCHVPYHw

 تسليم اجملرمني
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8
%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86

 تسليم امل ج رمني
http://www.startimes.com/?t=33940138

 التعاون الدويل  ي مكافحة الفساد
http://www.startimes.com/f.aspx?t=33617739

 سياسية أمام اسرتداد اشأموال العربية، قانونية وعقبا، تعقيدا، ركيد خشانة
http://www.swissinfo.ch/ara/%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9_%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9%D9%88%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/33545860

 اجملتمع املدين كريك هام  ي اسرتداد اشأموال املنهوبة من بالد الربيع العريب
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http://www.transparency.org/news/pressrelease/civil_society_involvement_is_key_in_stolen_a
ssets_recovery_arabic

 اسرتداد اشأموال املنهوبة 4 ..سنوا ،من الوهم ..أكثر من  7جلان رمسية وكعبية مت تشكيلها منذ اإلطاحة مببارك
بدون فائدة ..ووعود إعادة اشأموال تكرر  ،ي عهود طنطاوى ومرسى ومنصور
http://www.youm7.com/story/2014/10/11/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A
F%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D9%88%D8%A8%D8%A9-4%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D9%85-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1%D9%85%D9%86-7-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%B3%D9%85/1900984#.VkrU_WbotnJ

 أدلة البلدان السرتداد اشأموال
https://star.worldbank.org/star/ar/ArabForum/country-guides-asset-recovery

اختبارات وأسئلة للمناقشة داخل الفصل الدراسي
التقييم الذايت للوحدة الثانية عشرة
السؤال األول :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة:
 .1مكافحة الفساد يقع علي عاتق اجلهات التالية:
أ .اجلهاز القضائي فقط.
ب .اجلهاز القضائي والنيابة العامة.
ج .اجلهاز القضائي ،النيابة العامة ،املشاركة اجملتمعية.
د .القطاع اخلاص فقط.
 .2تتعاون الدول األطراف على إجراء التحرايت بشأن:
أ .هوية اشأكخاص املشتبه  ي ضلوعهم  ي تلك اجلرائم.
ب .أماكن اشأكخاص الذين يوجد هلم أي صلة جبرائم الفساد.
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ج .حركة العائدا ،االجرامية أو املمتلكا ،املتأتية من ارتكاب تلك اجلرائم.
د .كل ما ذكر صحيح.
 .3تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري لكي ختضع لواليتها القضائية ما جرمته من أفعال وفقا هلذه االتفاقية
يف احلالتني التاليتني:

أ .عندما يُرتكب اجلرم  ي اقليم تلك الدولة الطرف ،وعندما يرتكب اجلرم على منت سفينة ترفع علم تلك
مسجلة مبقتضى قوانني تلك الدولة الطرف وقت ارتكاب اجلرم.
الدولة الطرف أو طائرة ّ
ب .عندما يُرتكب اجلرم خارج اقليم تلك الدولة الطرف ،وعندما يرتكب اجلرم على منت سفينة ترفع علم تلك
مسجلة مبقتضى قوانني تلك الدولة الطرف وقت ارتكاب اجلرم.
الدولة الطرف أو طائرة ّ
ج .عندما يُرتكب اجلرم  ي اقليم تلك الدولة الطرف ،وعندما يرتكب اجلرم على منت سفينة  ي اقليمها.
د .عندما يُرتكب اجلرم  ي اقليم تلك الدولة الطرف ،وعندما يرتكب اجلرم على منت طائرة  ي اقليمها.
 .4جيوز للدولة الطرف أن خختضع أيضا أي جرم من هذا القبيل لواليتها القضائية يف احلاالت التالية:
أ .عندما يُرتكب اجلرم ضد أحد مواطين تلك الدولة الطرف.
ب .عندما يَرتكب اجلرم أحد مواطين تلك الدولة الطرف أو كخص عدمي اجلنسية يوجد مكان اقامته املعتاد
 ي اقليمها.
ج .عندما يُرتكب اجلرم ضد الدولة الطرف.
د .كل ما ذكر صحيح.
السؤال الثاين :ضع
( .1

عالمة ) √ ( أو ) ( x

وإذا كانت العبارة خاطئة صححها:

) فساد جهاز النيابة العامة سيؤدي بال حمالة إىل عدم وصول القضااي إىل القضاة للنظر فيها.

-----------------------------------------------------------( .2

) إذا مل تكن هناك بني الدول اشأطراف املعنية اتفاقا ،أو ترتيبا ،من هذا القبيل فهي ليس ملزمة ابلتعاون

الدويل  ي سبيل مكافحة الفساد.
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-----------------------------------------------------------) تسعى الدول اشأطراف إىل التعاون ،ضمن حدود إمكانياهتا ،على التصدي للجرائم املشمولة هبذه
( .3
االتفاقية ،اليت تُرتكب ابستخدام التكنولوجيا احلديثة.
----------------------------------------------------------- ) ( .4ال جيوز للدول أن متتد ابختصاصها القضائي خارج حدودها اإلقليمية هنائياً وذلك ينبع من مبدأ سيادة
كل دولة علي أراضيها.
-----------------------------------------------------------( .5

) للدولة أن ال تقوم بتسليم مواطنيها مهما ارتكبوا من جرائم.

-----------------------------------------------------------السؤال الثالث أجب على كل مما يلي؟
 .1تتعاون الدول اشأطراف حول إجراء التحراي ،الالزمة وتعاوهنا .اكرح وسائل التعاون  ي هذا املضمار.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .2ما هي بعض العقبا ،الرئيسة للتنسيق العادل والفعال والكا ي بني سلطا ،إنفاذ القانون وهيئا ،مكافحة الفساد؟
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .3أي من مواد اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد ذا ،الصلة بقضية اسرتداد اشأموال  ي تونس؟
------------------------------------------------------------138-

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .4ما هي بعض أليا ،احلكم الركيد املستخدمة لتعزيز التنسيق الوطين  ي جمال إنفاذ القانون  ي ضوء اتفاقية اشأمم
املتحدة ملكافحة الفساد؟
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .5ما هي بعض أليا ،احلكم الركيد املستخدمة لتعزيز تبادل املعلوما ،بني القطاعني العام واخلاص؟
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .6ما هي أكرب ثالثة خماطر كخصية متعلقة ابإلبالغ عن الفساد أو اإلبالغ عن املخالفا،؟
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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الوحدة الثالثة عشرة

UNIT Thirteen

التعاون يف جمال إنفاذ القانون الدويل
الفصل الثالث والرابع :املواد  42و 43و( 48واملاداتن  11و 13ذات الصلة)
International Cooperation and Mutual Legal Assistance

 مقدمة /أطروحة للنقاش واحلوار داخل الفصل الدراسي
حتاول هذه الوحدة أتسيس منهجها الدراسي على بعض من قضااي التعاون الوطين  ي جمال إنفاذ القانون واليت
تناولتها الوحدة الثانية عشرة .ومع ذلك؛ تركز هذه الوحدة بصورة أكرب على املواد الواردة  ي اتفاقية اشأمم املتحدة
ملكافحة الفساد ذا ،الصلة بكيفية قيام االتفاقية اشأممية بتعزيز التعاون الدويل  ي جمال إنفاذ القانون على جمموعة من
أيضا كيف أمكن استخدام اتفاقية اشأمم
اجلبها ،،مثل تسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة .وتناقش هذه الوحدة ً
املتحدة ملكافحة الفساد ل َوقْف حواجز الطرق القانونية لتبادل املعلوما ،والتحقيقا ،املشرتكة ،مبا  ي ذلك املسألة
الرئيسية املعنية ابزدواجية التجرمي.
توضيح أن العديد من مواد اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد ميكن
من بني أولواي ،وأهداف هذه الوحدة
ُ
تنفيذها فقط إبنصاف وفعالية وكفاءة إذا اتسم نظام العادالة ابلنزاهة واحليادية ،ومتكنت كل اجلها ،الفاعلة املعنية
بتبادل املعلوما ،على كل من املستويني الدويل والوطين.
توضح قراءا ،هذه الوحدة والوحدة السابقة أن نزاهة أجهزة إنفاذ القانون وسلطا ،االدعاء العام وقطاع
فضال عن الثقة  ي الشراكا،
العدالة تعترب العامل الرئيسي لتعزيز إنصاف وفاعلية وكفاءة إنفاذ القانون والتعاون الفضائيً ،
أيضا تعترب نزاهة اشأجهزة املذكورة أعاله مبثابة عنصر رئيسي  ي محاية
العامة واخلاصة ،وآليا ،اإلبالغ عن الفسادً .
حقوق اإلنسان العاملية وتعزيز ثقافة سيادة القانون.
تعترب العديد من القضااي املرتابطة مبثابة موضوعاُ ،م َؤثِّرة ِ ي هذه الوحدة ،حيث تستحق مجيعها دراسة متعمقة
وحتليال ،وتطويرا للسياسة والربانمج من منظور دولة ما ومن منظور عاملي وإقليمي.
 ي القرن ال  ،21االستخدام الزائد للتكنولوجيا املتقدمة والعمليا ،املصرفية الدولية  ي القضااي اجلنائية وقضااي
الفساد جعل ذلك أكثر أمهية من أي وقت مضى لبلورة التعاون  ي/بني أداء دوائر إنفاذ القانون وأجهزة اهليئا ،القضائية،
عالوة على القضااي ذا ،الصلة ابخلصوصية الشخصية اليت متت معاجلتها من خالل املعايي واآلليا ،الدولية.
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وقد متت مناقشة بعض من القضااي الرئيسية املتعلقة ابلتعاون  ي جمال إنفاذ القانون  ي هذه الوحدة ،مبا  ي
ذلك كيف تعزز اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد املساعدة القانونية املتبادلة وتسليم اجملرمني ،وخباصة من خالل
إجياد مقاربة مشرتكة ملعاجلة عقبة ازدواجية التجرمي.

القضااي األساسية
تعاون املنظما ،الدولية  ي جمال إنفاذ القانون الدويل؛ التعاون  ي إنفاذ القانون الدويل بني سلطا ،مكافحة
الفساد؛ قضااي املساعدة القانونية املتبادلة وتسليم اجملرمني  ي ضوء اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد ،قضااي التجرمي
املزدوج طب ًقا ملا جاء ابتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد والتعاون بني دوائر إنفاذ القانون ،ونزاهة سلطا ،االدعاء
وقطاع العدالة.

مواد اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
الفصل الثالث والرابع :املواد  43 ،42و( 48واملادتني  11و 13ذا ،الصلة)

املوضوعات الرئيسية
 اشأحكام الواردة  ي اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد املعنية ابلتعاون الدويل والتجرمي املزدوج.
 دور اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد كأساس قانوين للتعاون  ي جمال إنفاذ القانون بشأن املساعدة
القانونية املتبادلة وتسليم اجملرمني.
 النزاهة  ي قطاع العدالة وسلطا ،العدالة وهيئا ،إنفاذ القانون ،التعاون  ي تنفيذ القانون الدويل.

الدروس األساسية
 .1لقد اعرت ،قدرة الدول على التعاون  ي التحقيق واملالحقة القضائية جلرائم الفساد جمموعة من العقبا ،تتضمن
عدم وجود آليا ،قانونية مثل معاهدا ،تسليم اجملرمني وعدم قابلية مبدأ ازدواجية التجرمي (أي وجوب أن
متثل اجلرمية حمل التعاون؛ جرمية  ي كل من الدولتني).
 .2بنيت اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد على االتفاقيا ،الدولية السابقة ،وهناك حماوال ،من الدول الطالبة
حلل بعض من هذه القضااي ليكون اشأساس القانوين للتعاون وتقدمي هنج مشرتك ومرن ملسألة التجرمي املزدوج.
 .3ميثل وصول منظما ،اجملتمع املدين والقطاع اخلاص إىل معلوما ،عن الفساد واجلرمية ،من دائرة إنفاذ القانون
وكذلك من املنظما ،الدولية ،العامل اشأساسي للتعاون  ي جمال إنفاذ القانون ،والشراكة العامة/اخلاصة،
واإلبالغ عن الفساد ،واإلبالغ عن املخالفا ،ومكافحة الفساد ومنعه.
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 .4هناك حاجة إىل وجود آليا ،تضمن إخفاء هوية املبلغني عن الفساد ،وسالمتهم وتوفي حوافز هلم ،أو أولئك الذين
لديهم معرفة أبنشطة فاسدة تنبئ بوقوع فساد سواء داخليًا أو خارجيًا ويرغبون  ي اإلبالغ عنه أو التنبيه بوقوعه
( ي بعض القضااي املتعلقة بدائرة إنفاذ القانون).
 .5تعترب نزاهة قطاع العدالة على املستوى الدويل ،مبا  ي ذلك نزاهة مؤسسا ،مكافحة الفساد ،املدخل اشأساسي
للتعاون الفعال واملنصف والكا ي  ي جمال إنفاذ القانون الدويل ،وتعزيز الشراكة العامة-اخلاصة ،وتنفيذ املعاهدا،
الوطنية واملعاهدا ،عرب الوطنية ،وتعزيز حقوق اإلنسان العاملية (مثل الوصول إىل املعلوما.)،
 .6ميثل التصدي جلرائم اإلنرتنت وُم َعا َجلَة مشاكل الفساد املتعلقة بتكنولوجيا املعلوما ،واخلصوصية ،القضية اشأساسية
العاملية اليت حتتاج إىل إجياد حلول عاملية.

األهداف التعليمية املتوخاة.
قادرا على وصل اشأحكام ذا ،الصلة ابتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد اليت متت
 أن يكون الطالب ً
مناقشتها  ي اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد ببعضها بعضا (أنظر الوحدا ،السابقة والالحقة).
 مناقشة كيف ميكن استخدام اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد لتعزيز التعاون على مستوى جمموعة من
اجلبها ،املعنية ابلتعاون  ي جمال إنفاذ القانون ،مبا  ي ذلك( :أ) تسليم اجملرمني( ،ب) تقدمي املساعدة القانونية
املتبادلة.
 مناقشة كيف ميكن استخدام اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد ملعاجلة القضااي ذا ،الصلة ابلتجرمي املزدوج.
 حتديد ومناقشة الشبكا ،الرمسية وغي الرمسية اليت قد استعملت من قبل سلطا ،إنفاذ القانون لطلب وتقدمي
التعاون الدويل فيما يتعلق جبرائم الفساد.

التكليفات واملهام الرئيسية داخل الفصل الدراسي
.1
.2
.3
.4
.5

َح ِ
ص املواد الرئيسة الواردة  ي اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد ذا ،الصلة املباكرة ابلتعاون الدويل
َح ّدد وأ ْ
 ي جمال إنفاذ القانون الدويل.
َح ّدد وقارن اشأسس القانونية املختلفة اليت ميكن للدول استخدامها  ي تقدمي التعاون الدويل .وماذا أورد،
اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد بشأن كل أساس قانوين؟
اكرح إبجياز  -ي فقرتني -مفهوم ازداوجية التجرمي والنهج الذي تسلكه اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد
فيما يتعلق هبذه املسألة.
صف بعبارا ،بسيطة كيف ميكن التفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد نفسها أن توفر اشأساس القانوين
للمساعدة القانونية املتبادلة بني دولتني بشأن جرمية فساد.
حدد مخس آليا ،ميكن أن تُستخدم من قبل منظما ،اجملتمع املدين ودوائر إنفاذ القانون (مبا  ي ذلك سلطا،
مكافحة الفساد)  ي اإلبالغ أو تبادل املعلوما ،ذا ،الصلة جبرمية أو أعمال فساد.
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 .6قم إبجراء البحث اخلاص بك بشأن قضية غسل أموال (ساليناس)  ي املكسيك واكتب من  5-3صفحا،
بالغ إىل النيابة العامة  ي بلدك يركز على حتديد كل اشأمور الرئيسية  ي اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد
ذا ،الصلة ابلقوانني والقضااي املتصلة هبذه القضية ،مبا  ي ذلك اشأمور املتعلقة ابلتعاون  ي جمال إنفاذ القانون،
والسرية املصرفية ،واملساعدة القانونية املتبادلة ،وتسليم اجملرمني ،واإلبالغ عن الفساد ،وتكنولوجيا املعلوما،،
وغسل اشأموال ،والوصول إىل املعلوما ،ونزاهة النظام القضائي.
املواد املطلوب قراءهتا


أنور املساعدة ،سامي الرواكدة ،التعاون القضائي الدويل  ي مكافحة جرائم االجتار ابلبشر وفقاً شأحكام قانون
مكافحة االجتار ابلبشر القطري والتشريعا ،الدولية ،اجمللة اشأردنية للدراسا ،القانونية والسياسية ،اجمللد (،)6
العدد (.)1



جالل وفاء حممدين ،دور البنوك  ي مكافحة غسيل اشأموال ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر ،االسكندرية،
.2001



حازم الصمادي ،املسؤولية  ي العمليا ،املصرفية اإللكرتونية ،دار وائل للنشر ،عمان ،ط.2003 ،1



حسام البطوش و مصلح الطراونه ،أساس ونطاق التزام البنوك مبكافحة عمليا ،غسيل اشأموال  ي النظام
اشأردين ،جامعة مؤتة ،كلية احلقوق.2004،



عبدالغين حممود ،تسليم اجملرمني على أساس املعاملة ابملثل ،دار النهضة العربية.1991 ،



أبو حسني خمتار كبلي ،العوملة االقتصادية ومكافحة غسيل اشأموال ،جملة اشأمن واحلياة ،أكادميية انيف العربية
للعلوم اشأمنية،الرايض ،السنة ،22العدد  ،247فرباير مارس .2003



عبد هللا احلمادنة ،دور البنوك واملؤسسا ،املالية  ي عمليا ،غسيل اشأموال ،احللقة العلمية  :أساليب رمزي
القسوس ،غسيل اشأموال جرمية العصر ،دار وائل للطباعة والنشر ،عمان ،ط.2002 ،1



ماجد عمار ،مشكلة غسيل اشأموال وسرية احلسااب ،املصرفية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ط بال.2002 ،

املواد املوصى بقراءهتا واملقاالت والكتب األكادميية والفقهية


إبراهيم عيد انيل،املواجهة اجلنائية لظاهرة غسيل االموال  ي القانون اجلنائي و الوطين،دار النهضة العربية،
القاهرة،ط بال.1999 ،



العمري ،جرمية غسيل اشأموال ،مكتبة العبيكان،الرايض ،ط.2000 ،1
أمحد ّ



أمي فرج يوسف ،اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ،دار املطبوعا ،اجلامعية ،اإلسكندرية.2008 ،
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سليمان عبد املنعم ،مسؤولية املصرف اجلنائية عن اشأموال غي النظيفة ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر ،اإلسكندرية،
ط.1999 ،1



كريف سيد كامل ،اجلرمية املنظمة  ي القانون املقارن ،دار النهضة العربية ،القاهرة.2001 ،



عبد القادر عطي ،سر املهنة املصر ي  ي التشريع اشأردين ،دار الثقافة ،عمان ،ط.1996 ،1



عقل مقابلة ،جرمية غسيل اشأموال  ي عصر العومله ،جامعة اليموك ،كلية احلقوق.2002 ،



فائزة الباكا ،اجلرمية املنظمة  ي ظل االتفاقيا ،الدولية والقوانني الوطنية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ط بال،
.2002



كوركيس يوسف داوود ،اجلرمية املنظمة ،دار الثقافة ،عمان ،ط .2001 ،1



جمدي عز الدين ،التعاون العريب  ي جمال تسليم اجملرمني كأحد طرق مكافحة اجلرمية ،جملة الفكر الشرطي ،اجمللد
 ،1العدد ،4مارس .1993



حممد فتحي عيد ،اإلجرام املعاصر ،أكادميية انيف العربية للعلوم اشأمنية ،الرايض ،ط.1999 ،1

دراسات حالة:
كانت اإلدانة اجلنائية وتسليم رئيس دولة بيو السابق (فوجيموي) ومستشاره لألمن القومي (مونتيسينوس) مبثابة
جتربة تعليمية لكل كخص .يرجى إجراء البحث اخلاص بك بشأن هذه القضية وحدد على اشأقل ثالثة من اشأمور
الرئيسية املتعلقة بتسليم اجملرمني اليت أاثرهتا هذه القضية ،مبا  ي ذلك؛ أي من الدول واملعاهدا ،والقوانني ووكالء
النيابة العامة واحملاكم املتورطة  ي هذه القضية .الحظ كيف مت  ي هناية املطاف حل هذه القضااي ومن جانب َمن.
أيضا ًّأاي من اشأحكام الواردة  ي اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد أكثر اتصاال بكل القضااي الرئيسية
الحظ ً
اليت أاثرهتا هذه القضية .ما هي اآللية اجلديدة اليت تقدمها اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد فيما يتعلق ب
"التجرمي املزدوج"؟

(البحرين تعمل على فك خيوط أكرب قضية غسيل أموال يف اخلليج)
أصدر ،احملكمة الكربى اجلنائية اشأوىل  ي البحرين قراراً بتجديد حبس  9موظفني آسيويني ،بشركة صرافة كربى على
خلفية اهتامهم بعملية غسل أموال ،حيث كشفت التحقيقا ،املوسعة اليت جتريها النيابة العامة البحرينية وإدارا،
مكافحة اجلرائم االقتصادية بكل من البحرين واململكة العربية السعودية ودولة اإلمارا ،،أن قيمة التحويال ،غي
القانونية  ي خالل ما يقرب العامني أكثر من  4مليارا ،رايل سعودي .ورغم ضبط املتهمني التسعة وهم آسيويني
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يعملون  ي كركة صرافة واحدة ،هلا عدة أفرع  ي البحرين وبعضهم حيتل مناصب عليا ابلشركة ،فنن التعاون اشأمين
مستمر على أعلى مستوى بني أجهزة مكافحة جرائم غسل اشأموال ابلدول الثالث ،لكشف حقيقة هذه اشأموال
ومصادرها ،وهل هم أكخاص أم تشكيال ،إجرامية .وكانت معلوما ،قد ورد ،إىل كل من مصرف البحرين املركزي
وإدارة مكافحة الفساد واجلرائم االقتصادية ابإلدارة العامة للمباحث واشأدلة اجلنائية ،تفيد أبن أمواالً ضخمة تتدفق
إىل البحرين عن طريق جسر امللك فهد لتحويلها بشكل غي مشروع إىل اخلارج .وعلى الفور مت تكثيف التحراي،
اليت أكد ،صدق هذه املعلوما ،،وكان املثي أن هذه اشأموال يتم إدخاهلا  ي أكياس عن طريق جسر امللك فهد
وتذهب مباكرة إىل كركة صرافة واحدة .وكشفت التحراي ،اليت متت ابلتنسيق بني أجهزة املكافحة البحرينية
والسعودية واإلماراتية ،أن هذه اشأموال يتم حتويلها ابنتظام إىل اخلارج خاصة إىل اإلمارا ،،مبعدال ،تفوق املليون
رايل يومياً .ومن خالل املتابعة الدقيقة لسي التحويال ،،تبني أهنا تتم من خالل حوايل  80سجالً جتارايً حبرينياً،
نصفها تقريباً مزورة أبمساء أكخاص ال يعرفون أي كيء عن هذه التحويال ،،ومل يعرفوا ابقرتان أمسائهم هبذه
التحويال ،إال بعد استدعائهم إىل مقر النيابة العامة لالستماع إىل أقواهلم ،والنصف اآلخر من هذه السجال ،هي
لسجال ،حقيقية كان أصحاهبا قد أجروا حتويال ،سابقة ،ومت االحتفاظ ببياانهتم إلجراء حتويال ،جديدة أبمسائهم
من دون علم أصحاهبا .وقد كانت التحويال ،جتري من خالل حواال ،يومية ،وقد فاقت قيمتها  ي بعض اشأايم
مليوين رايل .وبعد مدامهة مكاتب ومساكن املتورطني وبلغ عدد املقبوض عليهم  9أكخاص كلهم من اجلنسية
اآلسيوية ،منهم مسؤولون كبار ابلشركة ومديرو أفرع وعدد من الذين قاموا ابستقبال التحويال .،ومتت إحالة املتهمني
مجيعاً إىل النيابة العامة ،اليت قامت بتشكيل فريق حتقيق ،واستعانت خبرباء من مصرف البحرين املركزي ،لتدقيق
ومراجعة مجيع التحويال ،اليت قامت هبا الشركة ،وحتديد قيمة التحويال ،املشبوهة ،وأمساء أصحاب املعامال ،غي
القانونية ،وطبيعة املخالفا ،اليت ارتكبوها ،خمالفني بذلك قانون مكافحة غسل اشأموال .ومن خالل حتقيقا ،النيابة
وأقوال املتهمني توالت املفاجآ ،مرة أخرى ،حيث تبني أن املوظفني املتهمني متواطئني مع بعضهم ،وعلى علم
بعمليا ،التحويل املخالفة للقانون ،وأن هناك تواطؤاً فيما بينهم وبني جها ،ابخلارج ،بعضها تقوم جبلب اشأموال
إىل البحرين زعما منها أهنا ميكن أن جتعلها منطقة عبور ،وبعض اجلها ،اشأخرى ابخلارج أيضاً مهمتها تلقي
التحويال ،الكبية .وكشفت حتقيقا ،النيابة عن عدم التزام املتهمني ابلقيود والقواعد الدقيقة اليت يفرضها قانون
مكافحة غسل اشأموال ابلبحرين ،مثل ضرورة السؤال عن هوية من يقوم بعمليا ،التحويل ،والتدقيق  ي مصدر هذه
اشأموال وإثبا ،ذلك  ي اشأوراق الرمسية ،وكذلك  -وهذا هو اشأهم  -اإلبالغ عن أي حتويال ،مببالغ كبية شأموال
غي معلومة املصدر ،من خالل ضابط اإلبالغ  ي الشركة .وقد استمعت النيابة إىل أقوال أصحاب السجال،
التجارية ،اليت مت إنشاؤها ابلتزوير إلرسال التحويال ،ابمسها ،حيث أكدوا أهنم ليس هلم عالقة هبذه السجال ،أو
هبذه التحويال ،،وأهنم مل يعلموا هبذه اشأمور إال بعد أن مت استدعاؤهم من النيابة العامة .كذلك استمعت النيابة
العامة إىل أقوال عدد من اشأكخاص الذين استقبلوا بعد هذه التحويال.،
http://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%BA%D8
%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84)%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86--552629
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عروض فيديو
 توسع التحقيق يف قضية غسيل أموال بنك اجلزائر اخلارجي:سكيكدة



https://www.youtube.com/watch?v=NL6ZXIO8ypQ

 مليارات رايل سعودي4  متهمني أبكرب قضية غسيل أموال فاقت9 ضبط



https://www.youtube.com/watch?v=hs9RxR99JyA

مناقشة ما مت عرضه



أدوات ومواقع مفيدة
 أشهر6  خالل.. قضية «غسل أموال» أمام القضاء السعودي186



http://www.alhayat.com/Articles/2979149/186-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D8%B3%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A--%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-6-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1

ضرورة تفعيل آليات التعاون الدويل يف جمال مكافحة ظاهرة الفساد



http://www.ennaharonline.com/ar/algeria_news/182520.html

 دراسة مقارنة بني االتفاقية، التعاون القضائي الدويل ملواجهة اجلرمية املنظمة، إمام حسنني خليل. د



.الدولية ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والقانون اإلمارايت
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&ved=0CBsQFjAAOAp
qFQoTCIaH8piBg8kCFUu8FAodXTgJ6w&url=http%3A%2F%2Fstrategicvisions.ecssr.com%2F
ECSSR%2FECSSR_DOCDATA_PRO_EN%2FResources%2FPDF%2FRua_Strategia%2FRuaIssue-09%2Frua09_08.pdf&usg=AFQjCNHQ41IE1r9pG9iJHc7uDoCPNfB85w

 إجراءات الضبط والتحقيق يف قضااي غسل األموال اليت تتم يف العامل،الدكتور انضر بن راجح الشهراين



.احلقيقي والعامل االفرتاضي
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0CFoQFjAHahUK
Ewi2udqgIPJAhVBWhQKHZ6zA2A&url=http%3A%2F%2Fwww.nauss.edu.sa%2FAr%2FCollegesAndCe
nters%2FTrainingCollege%2FTrainingactivities%2FTruningCourses002%2Fact1252007%2FDocu
ments%2Fshahrani.pdf&usg=AFQjCNEvWRBKgswX762Id0qdRs2XU-WMSA
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الندوة العلمية حول التعاون القضائي الدويل يف املواد اجلزائية.
http://www.kijs.gov.kw/ar/ItemGroupDetails.aspx?item_ID=136&Lang_ID=1



جرائم غسيل األموال.



االحتالل حيقق يف تورط إيهود ابراك يف قضية غسيل أموال.



التعاون القضائى الدوىل ىف اسرتداد األموال ومكافحة اإلرهاب.

http://www.startimes.com/f.aspx?t=34958977

http://www.vetogate.com/1772966

http://www.youm7.com/story/2015/11/7/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%89%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-/2428194#.VlLbsGbouul

اختبارات وأسئلة للمناقشة داخل الفصل الدراسي
التقييم الذايت للوحدة الثالثة عشرة
السؤال األول :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة:
 .1إن التعاون الدويل القانوين يف جمال مكافحة جراذم الفساد:
أ .يرجع تقديره لكل دولة بشكل غي ملزم.
ب .واجب دويل تفرضه االتفاقية.
ج .أمر غي مهم.
د .ال كيء مما ذكر صحيح.
 .2التعاون الدويل القانوين يكون يف حالة:
أ .وقوع جرمية من جرائم الفساد هتدد أمن الدولتني (طالبة التعاون واملطلوب منها أيضاً).
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ب .وقوع جرمية من جرائم الفساد هتدد أمن الدولة طالبة التعاون حىت لو مل تكن الدولة املطلوب منها التعاون
متأثرة هبذه اجلرمية.
ج .ضرورة أن تكون الدول املطلوب منها التعاون متأثرة بتلك اجلرمية.
د .ال كيء مما ذكر صحيح.
 .3أن كافة التحقيقات واملالحقات واإلجراءات القضائية اخلاصة ابجلرائم اليت جيوز أن حتاسب عليها شخصية
اعتبارية تكون مبقتضى:
أ .مبقتضى قوانني الدولة الطال ومعاهداهتابة واتفاقاهتا وترتيباهتا ذا ،الصلة.
ب .مبقتضى قوانني الدولة الطرف متلقية الطلب ومعاهداهتا واتفاقاهتا وترتيباهتا ذا ،الصلة.
ج .كل ما ذكر صحيح.
د .ال كيء مما ذكر صحيح.
 .4يف حال عدم حتقق شرط ازدواجية التجرمي:
أ .كجعت االتفاقية الدول على تقدمي أقصى درجا ،التعاون.
ب .الدول  ي حل من التعاون.
ج .التعاون ملزم.
د .ال كيء مما ذكر صحيح.
 .5موضوع طلب املساعدة القانونية:
أ .احلصول على أدلة أو أقوال أكخاص.
ب .تبليغ املستندا ،القضائية.
ج .تنفيذ عمليا ،التفتيش واحلجز والتجميد.
د .كل ما ذكر صحيح.
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السؤال الثاين :ضع
( .1

عالمة ) √ ( أو ) ( x

وإذا كانت العبارة خاطئة صححها:

) جيب أن يكون التعاون الدويل القانوين حقيقياً وأبفضل الطرائق.

---------------------------------------------------------- ) ( .2عدم تصنيف اشأفعال اجملرمة  ي الطائفة ذاهتا ،أو أبسلوب خمتلف ،أو االختالف  ي تكييفه القانوين بني
الدول يعترب عذراً لرفض التعاون القانوين.
---------------------------------------------------------( .3

) أورد ،االتفاقية موضوعا ،طلب املساعدة القانونية علي سبيل احلصر.

----------------------------------------------------------( .4

) ال جيوز تقدمي املساعدة القانونية بدون طلب مسبق.

---------------------------------------------------------- ) ( .5جيوز رفض الطلب إذا رأ ،الدولة الطرف متلقية الطلب أن تنفيذ الطلب قد ميس بسيادهتا أو أمنها أو
نظامها العام أو مصاحلها اشأساسية اشأخرى.
-----------------------------------------------------------السؤال الثالث أجب على كل مما يلي؟
 .1اُذكر ثالثة من أهم العقبا ،أو التحداي ،اليت تواجه التعاون  ي جمال إنفاذ القانون على النحو املنصوص عليه  ي
اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد؟.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .2فيما يتعلق ابلتحداي ،الثالثة اليت قد قمت بتحديدها ،كيف تسعى اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد للتصدي
هلذه اإلككاليا،؟
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .5اذكر مخسة من آليا ،احلكم الركيد اليت ميكن استخدامها  ي تعزيز الشراكا ،العامة-اخلاصة بني الشركا ،التجارية
ومنظما ،اجملتمع املدين ودائرة إنفاذ القانون؟
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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الوحدة الرابعة عشرة

UNIT Fourteen

اسرتداد املوجودات

الفصل اخلامس :املواد  ،57-51واملواد  11و 13و 28و 40و 43ذات الصلة
International Law Enforcement Cooperation and Asset Recovery

 مقدمة /أطروحة للنقاش واحلوار داخل الفصل الدراسي
تركز هذه الوحدة على إحدى املميزا ،اليت تتفرد هبا اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد من بني املعاهدا،
جديدا لتسهيل
إطارا عامليًّا ً
اإلقليمية والعاملية اشأخرى ،حيث تشي إىل قوانني وآليا ،وسياسا ،ملزمة قانوان واليت تشكل ً
تتبع وحجز ومصادرة وجتميد العائدا ،وإعادة اشأصول املسروقة من خالل ممارسا ،فاسدة مت إخفاءها  ي والاي،
قضائية أجنبية .وتشي التقديرا ،إىل سرقة أصول الدولة اليت يرتكبها املوظفون العموميون رفيعو املستوى ،من خالل
سنواي.
إحدى الوسائل أو أخرى ،تقدر ب من  1إىل  1.6تريليون دوالر أمريكي ً
حتَ ّل هذه الظاهرة العاملية على الدول النامية والفقية ،وتلحق الضرر مبواطنيها ،حيث غالبًا ليس لدى هذه
ِ
تدمر مناخ
الدول املوارد والقدرة القضائية أو السياسية اليت متكنها من تعقب أصول الدولة املسروقة .كما أهنا توهن بل ّ
االستثمار ومسُْ َعة القطاع املايل وبرامج تقدمي اخلدما ،االجتماعية اشأساسية ،مثل تلك املتعلقة ابلصحة والتعليم ،عالوة
على ذلك فنهنا جتعل اإلدارة السليمة وسيادة القانون مبثابة أمر َو ِْمه ّي.
عرفت اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد "اسرتداد املوجودا "،كمبدأ جوهري ،وطالبت الدول اشأطراف
بعضا أبكرب قدر ممكن من التعاون واملساعدة .وشأول مرة ،يوجد إطار عاملي للتعاون الدويل بني القطاع
أن مت ّد بعضها ً
العام والقطاع اخلاص  ي عدد كبي من القضااي املتعلقة ابسرتداد املوجودا .،ويتجسد التحدي الرئيسي اآلن  ي كيفية
فعاال ومنص ًفا وكافيًا من دولة إىل دولة ومن مؤسسة إىل مؤسسة.
جعل أداء القوانني واآلليا ،والسياسية احلديثة ً
فضال عن تعزيز التعاون الدويل  ي جمال
ا ْستِيعاب أمهية أتثي هذه القوانني والسياسا ،واإلجراءا ،اجلديدةً ،
إنفاذ القانون على كل من القطاع العام والقطاع اخلاص لكل اجلها ،الفاعلة ،وهذا يشتمل على املخاطر القانونية
اجلديدة واملسؤوليا ،القانونية حلوكمة الشركا ،اليت تواجه القطاع املايل ،عالوة على املخاطر القانونية اجلديدة
ومسؤوليا ،اإلدارة العامة للموظفني العموميني احلاليني والسابقني وأسرهم أو املقربني هلم.
جديدا للمواطنني
واشأهم من ذلك ،أن اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد ،إذا مت تنفيذها عمليًا ،تقدم ً
أمال ً
الذين عانوا من اجلرائم اليت ارتكبها قادهتم ضد الدولة ،ولن يعترب من اجملدي مكافحة الفساد أو الثقة  ي سيادة القانون
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أو عمليا ،العدالة اجلنائية أو اإلدارة السليمة أو املناسبة أو نزاهة الدوائر الرمسية أواإلحساس العام ابلعدالة واالعتقاد
أبن املمارسا ،الفاسدة لن يكون هلا َمْرُدود ،ما مل تتم إعادة عائدا ،اجلرمية من مرتكبيها إىل أصحاهبا الشرعيني.
بعد االتفاق التارخيي بني الدول على الفصل اخلامس من اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد ،فننه من اجللي
أمرا ُمْرتَِقبًا.
اآلن أن املسار العاملي الستعادة أصول الدولة املسروقة يعترب ً

القضااي األساسية
التعاون الدويل؛ واملصادرة املدنية؛ ووحدا ،االستخبارا ،املالية؛ واإلبالغ عن الفساد إىل الدول اشأطراف
صّرف فيها.
اشأخرى؛ وإعادة أصول الدول املسروقة أو التَ َ

مواد اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
الفصل اخلامس :املواد  58-50واملواد  11و 13و 31و 38و 40و 43ذا ،الصلة.

املوضوعات الرئيسية
 اشأحكام اإللزامية الواردة  ي اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد املتعلقة ابملؤسسا ،املالية ،ويشتمل ذلك
على حتديد هوية العميل ،وحتديد هوية املالكني املنتفعني ،وقوائم استشارية أبمساء الشخصيا ،أصحاب
احلسااب ،عالية القيمة وإجراء فحص دقيق هلا ،واإلبالغ ،واملصارف الصورية غي القانونية (املادة .)52
 اشأحكام اإللزامية الواردة ابتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد املتعلقة ابلقوانني اليت تسمح ابملصادرة املدنية
(.)53
 طلبا ،تقدمي املساعدة السرتداد اشأصول املسروقة لدولة من دولة أخرى طرف  ي اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة
الفساد (املادة .)55

 اشأحكام اإللزامية الواردة  ي اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد املتعلقة ابلقوانني اليت جتيز إعادة أصول
الدولة (املادة .)57
 توصيا ،سياساتية أوردهتا اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد تتعلق إبنشاء وحدا ،استخبارا ،مالية (املادة
 ،)58ودور هذه الوحدا  ،ي عملية اسرتداد املوجودا.،

الدروس األساسية
حتداي  ي إنفاذ القانون عالوة على أنه هدف عاملي
 تشكل إعادة اشأصول املتحصل عليها من خالل الفساد ً
مكلف ومعقد.
 يعترب التتبع بقصد تعزيز العدالة وثقافة سيادة القانون ملكافحة الفساد هدفًا ابلغ اشأمهية.
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أمرا ميكن
 تعترب اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد أول معاهدة عاملية تويل هذا اهلدف أولولية عالية وجتعله ً
حتقيقه عمليًا.

 ما ستشكله اآلليا ،والسياسا ،والشبكا ،والعالقا ،املفتوحة من خالل تنفيذ اتفاقية اشأمم املتحدة
ملكافحة الفساد من أتثيا ،بعيدة املدى على اشأولواي ،الدولية اشأخرى ،وتطبيق وتنفيذ املعاهدا،
والربتوكوال ،اشأخرى ،مثل اشأمن القومي واجلرمية املنظمة والتجارة وحقوق اإلنسان والبيئة.

األهداف التعليمية املتوخاة
 حتديد القوانني والسياسيا ،الرئيسية الواردة  ي اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد ذا ،الصلة ابسرتداد
املوجودا.،
 حتديد ثالث عقبا ،على اشأقل تعرتض طريق اسرتداد اشأصول املسروقة ،كذلك حتديد ثالثة دروس من
الدروس املستفادة ضمن سياق إقليمي خمتلف.
 القدرة -على اشأقل -على دارسة حالة انجحة وأخرى غي انجحة تتعلق ابسرتداد املوجودا ،،وما هي
اشأسباب اليت أد ،إىل جناحها أو إخفاقها ضمن سياق إقليمي خمتلف واتفاقية اشأمم امتحدة ملكافحة الفساد.
 حدد املخاطر اجلديدة والتكاليف احملتملة اليت تتعرض هلا القطاعا ،املالية وكبار املسؤولني ذوي الصلة بتنفيذ
اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد.

التكليفات واملهام الرئيسية داخل الفصل الدراسي
تركز هذا الوحدة ابشأساس على دراسا ،اجلدوى ،على الرغم من أنه جيب عليك اإلعداد ملناقشة كل من
املواد املطلوب قراءهتا ودراسا ،احلالة داخل الفصل الدراسي .يتعني أن يتناول تقييمك االفرتاضية التالية:
أنت تعمل  ي بنك فورتشن  500كموظف مصر ي مسؤول عن االمتثال للقوانني  ي أحد الدول املذكورة  ي دراسة
احلالة اليت قمت ابختيارها (أدانه) .طلب منك الرئيس التنفيذي إذا كان جيب فتح حساب بنكي مببلغ  50مليون
دوالر أمريكي ملدة عشر سنوا ،شأحد أعضاء أسرة كخص من كبار املسؤولني املالحقني قضائيًا  ي دراسة احلالة.
وشأغراض املناقشة داخل الفصل الدراسي؛ هناك أمر قضائي قيد النظر مبصادرة مبلغ  100مليون دوالر أمريكي ضد
أحد أقارب الشخص الذي ينتمي إىل فئة كبار املسؤولني ،ولكن مل يتم العثور على اشأصول بعد .ويطلب املدير التنفيذي
معرفة ماهية القوانني والقضااي الواردة  ي اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد اليت قد ترتبط هبذا االستفسار .يرجي
إعداد من ثالث إىل مخس ورقا  ،ي هيئة مذكرة كارحة إىل املدير التنفيذي.
املواد املطلوب قراءاهتا
 أمي فرج يوسف ،اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ،دار املطبوعا ،اجلامعية ،اإلسكندرية.2008 ،
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 سليمان عبد املنعم ،اجلوانب املوضوعية واإلجرائية  ي اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد ،دراسة  ي مدى
مواءمة التشريعا ،العربية شأحكام االتفاقية ،دار املطبوعا ،اجلامعية ،اإلسكندرية ،سنة .2015
 فائزة يونس الباكا ،اجلرمية املنظمة  ي ظل االتفاقيا ،الدولية والقوانني الوطنية ،دار النهضة العربية ،القاهرة،
.2002
 القاضي ،إيهاب املنياوي ،ورقة عمل حول اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد.
املواد املوصى بقراءهتا واملقاالت والكتب األكادميية والفقهية
 حممد إبراهيم زيد ،اجلوانب العلمية والقانونية للجرمية املنظمة ،جملة الفكر الشرطي ،اجمللد السابع ،العدد
اشأول.
 حممود حممود مصطفى ،كرح قانون العقواب ،اللبناين ،الطبعة الثانية.1975 ،

 مصطفى طاهر ،املواجهة التشريعية لظاهرة غسيل اشأموال املتأتية من جرائم املخدرا ،،مطابع الشرطة
للطباعة والنشر ،القاهرة.2002 ،
 معاوية أمحد سيد أمحد ،سياسة اإلسالم من الوقاية واملنع من الفساد ،املؤمتر العريب الدويل ملكافحة الفساد،
اجمللد اشأول ،أكادميية انيف العربية للعلوم اشأمنية ،الرايض.
دراسة حالة
 .1يرجى قراءة احلاال ،املذكورة أدانه ،وقم إبجراء البحث اخلاص بك، .م حدد املواد الرئيسة املباكرة وغي املباكرة
الواردة  ي اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد ذا ،الصلة ابلوقائع واسرتداد هذه اشأصول املسروقة .ااخرت حالتني من
احلاال ،الواردة أدانه وكتب من  5-3صفحا ،حول تفصيال ،هذه احلاال ،ورأيك مبا وصلت إليه.


فاتورة احلرب على الفساد  ي إفريقيا
http://www.islamtoday.net/salman/services/saveart-13-181154.htm



"سياستنا  ي إعادة اشأموال املنهوبة ختدم قيمنا ومصاحلنا على حد السواء"
http://www.swissinfo.ch/ara/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%BA%D8%A7%D8%A9---%D9%85%D8%A7%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-/41704272



قانوان لتجميد أموال "مبارك
سويسرا تسن ً
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"
http://almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8
%A9/807015-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D9%86%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8B%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83

. اكتب تقريراً حول املبادرة الدولية الستعادة اشأموال املسروقة (ستار) واملنتدى العريب السرتداد اشأموال املنهوبة.2
:مستعيناً ابملواقع التالية
https://star.worldbank.org/star
https://star.worldbank.org/star/ar/ArabForum/arab-forum-asset-recovery

عروض فيديو
مصادرة أصول مسؤول إيطايل سابق  ي موقع بوميب اشأثري



https://www.youtube.com/watch?v=vNPeGPghLnI

 هل يستحيل اسرتداد اشأموال املنهوبة:الصورة الكاملة



https://www.youtube.com/watch?v=rIQzG8KE3wM

افتتاح منتدى املغرب السرتداد اشأموال املنهوبة



ملف اشأموال املنهوبة  ي اليمن



https://www.youtube.com/watch?v=Muz3EtlzUMw

https://www.youtube.com/watch?v=pWIfnV3-kK0

أدوات ومواقع مفيدة
حقائق عن الفساد واسرتداد اشأموال املنهوبة



http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/NEWSARABIC/0,,content
MDK:23269308~noSURL:Y~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1052299,00.html?cid=
EXT_TwitterAlbankAldawli_P_EXT
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أدلة البلدان السرتداد اشأموال



https://star.worldbank.org/star/ar/ArabForum/country-guides-asset-recovery

املنتدى العرىب السرتداد اشأموال



https://star.worldbank.org/star/ar/ArabForum/arab-forum-asset-recovery

 سياسية أمام اسرتداد اشأموال العربية، قانونية وعقبا،تعقيدا



http://www.swissinfo.ch/ara/%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9_%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9%D9%88%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/33545860

 قراءة  ي التجارب الدولية السرتداد اشأموال املنهوبة:خربة مغايرة



استعادة اشأموال املنهوبة



http://www.acrseg.org/11239

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/newscoverage/2013/2/5/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%
D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D9%88%D8%A8%D8%A9

اختبارات وأسئلة للمناقشة داخل الفصل الدراسي
.) (انظر دليل مبادرة ستار السرتداد اشأصول، حدد املراحل الرئيسة  ي عملية اسرتداد موجودا.1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.، الصلة ابسرتداد املوجودا،كم عدد املواد املباكرة أو غي املباكرة الواردة  ي اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد ذا
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حدد مخس معوقا ،رئيسية حتول دون جناح اسرتداد املوجودا ،،مبا  ي ذلك بعض منها من منظور كل من الدول
النامية والدول املتقدمة.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذكر ثالثة أمثلة على جناح قضااي اسرتداد املوجودا.،
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذكر ثالثة من أهم املواد املرتابطة الواردة  ي الفصل الثاين من اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد (املنع) واليت تؤدي
دور  ي دعم عملية اسرتداد املوجودا.،
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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الوحدة اخلامسة عشرة
موجز عام التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
ومناقشة ما جاء فيها من موضوعات
تتعلق
ابلفساد واحلكم الرشيد وسيادة القانون

 مقدمة /أطروحة للنقاش واحلوار داخل الفصل الدراسي
اباب عامليًا أمام القطاع العام والقطاع اخلاص ومنظما ،اجملتمع
تفتح اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد ً
أساسا للمزيد من البحث
انمج مكافحة الفساد .كما تقدم االتفاقية اشأممية ً
أيضا ً
املدين للعمل  ي كراكة مشرتكة  ي بَْر َ
التحليلي واملعرفة وحوار اجلها ،الفاعلة ،ورمبا تقدم االتفاقية أفضل فرصة حىت اآلن لعوملة ثقافة سيادة القانون.
وكان هناك ِطْي لَة الدورة التدريبية جمهود مبذول لتقدمي تنفيذ اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد ابعتبارها
أيضا قد مت بذل جمهود للرتكيز على تعلم كيف يتم حتديد قضااي الفساد الرئيسية  ي خمتلف السياقا،
حتداي وفرصةً .
ً
القطرية والقطاعية .وهذا يشتمل على كيفية إجراء نوع من البحث متعدد التخصصا ،الالزم لتحليل قضااي الفساد
وتكاليفه وخماطره على اجلها ،الفاعلة املختلفة.
أيضا الدورة التدريبية إىل إجياد توازن بني املسائل ذا ،الصلة بكل من مكافحة الفساد وإنفاذ
وقد سعت ً
القانون ،وبني التصدي إىل تلك القضااي من وجهة نظر عدد من مظما ،اجملتمع املدين املختلفة ،مبا  ي ذلك القطاع
العام والقطاع اخلاص واجملتمع املدين واجملتمع الدويل.
رغم أن الدورة التدريبية مل تتمكن من عرض كافة املوضوعا ،اليت تناولتها اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد
نظرا لضيق الوقت املخصص هلا ،إال أن العديد من موارد املصادر  ي كل من املواد املطلوب قراءهتا والقراءا ،املوصى
ً
فضال عن املزيد من النقاش  .ي الواقع،
هبا أتخذ منحى قضااي حبثية حمددة تصل إىل مستوى حتليلي وموضوعي أعمق ً
قد مت تصميم كل وحدة حبيث تصبح املوضوعا ،اليت تناولتها مبثابة موضوع ندوة ملدة أسبوع كامل أو حىت  6ساعا،
كدورة تدريبية.
ومع كل ما ذكر ،فنن اهلدف اشأساسي من هذه الوحدة هو السعي حنو التأكد من أن الطالب -ي الوقت
الراهن -يعرف (كيف-ملاذا –وميت) إطار اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد .ويتجسد ذلك  ي؛ كيف وملاذا ومىت
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ميكن أو جيب استخدام التكليفا ،والتوصيا ،وسياسا ،احلكم الركيد من قبل العديد من اجلها ،الفاعلة شأغراض
أيضا جيب على الطالب أن يكونوا قادرين على رؤية إمكانيا ،اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد على
متعددةً .
التنبؤ وتغي املستقبل القانوين والشركا ،التجارية واملشهد السياسي واالجتماعي واالقتصادي.
ومن أهم اشأهداف املنشودة بعد انتهاء هذه الدورة التدريبية ،أن متثل للبعض مصدر إهلام لوضع املعامل املهنية
بشأن هذا اجملال الناكئ واهلام للدراسة واملمارسة الشاملة .و ي الواقع ،يعترب طلب املزيد من املعرفة  ي التخصصا،،
واشأعمال الفردية واجلماعية بني و ي القطاع العام والقطاع اخلاص مبثابة هدفنا العاملي.
وسيطلب هذا العمل من املمارسني واملتخصصني واخلرباء واملفكرين االسرتاتيجيني العديد من التخطيطا ،،مبا
 ي ذلك .)1( :العاملني  ي جمال التنمية .)2( ،املوظفني العموميني .)3( ،موظفي اخلدمة املدنية .)4( ،املديرين
التنفيذين  ي قطاع اشأعمال .)5( ،مسؤويل االمتثال .)6( ،رجال اشأعمال .)7( ،مراقيب احلسااب .)8( ،،االقتصاديني،
( .)9حمللي املخاطر .)10( ،احملاسبني .)11( ،احملامني .)12( ،املؤرخني .)13( ،علماء االجتماع .)14( ،علماء
السياسة .)15( ،خرباء املشرتاي ،واملزانيا .)16( ،،خرباء املوارد الطبيعية .)17( ،خرباء احلوكمة .)18( ،خرباء
اجملتمع املدين .)19( ،خرباء تكنولوجيا املعلوما .)20( ،،خرباء اإلعالم .)21( ،خرباء الشؤون الدولية والشؤون
العامة وإنفاذ القانون .)22( ،متخصصني  ي اللغا ،اشأجنبية .)23( ،اشأكادميني والفقهاء .)24( ،جمموعة من
املتخصصني والدعاة  ي اجملاال ،املختلفة؛ مثل التجارة ،واالستثمار ،وحقوق اإلنسان ،والبيئة ،والصحة والتعليم.
عطي اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد لكل كخص لبنا ،بناء ختصصا ،موضوعية جوهرية وإطار
،
اسرتاتيجي ضروري لتعلم هذه املهارا ،الفريدة والنجاح على املستوى املهين.

القضااي األساسية
مكافحة الفساد؛ والقانون اجلنائي؛ والتعاون  ي إنفاذ القانون الدويل؛ واسرتداد املوجودا،؛ والعدالة /اإلنفاذ؛
والفرص الوظيفية.

مواد اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
من الفصل اشأول إىل الفصل الثامن :املواد71-1 :

املوضوعات الرئيسية
 حتديد ومناقشة التحداي ،الرئيسية اليت تواجه الدول اشأطراف  ي تنفيذ متطلبا ،اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة
الفساد على املستوى احمللي.


حتليل جماال ،اإلصالح حيث أحرز أكرب قدر من التقدم عقب اعتماد اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد.
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 تلخيص ماهية العناصر الرئيسية التفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد ،والنظر فيها ،اليت تتعلق مبنع الفساد
وجترمي أعماله والتعاون الدويل واسرتداد املوجودا.،
 املواد الواردة  ي اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد املتعلقة ابلعدالة والنزاهة املؤسسية ،والتنفيذ الفعال
واملنصف والكفء.
 النظر  ي اآلليا ،املتاحة ،مبا  ي ذلك استعراض آلية تنفيذ اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد ملساعدة
الدول اشأطراف  ي تنفيذهم ملتطلبا ،االتفاقية.
 الفرص الوظيفية اليت توفرها اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد ذا ،الصلة مبجاال ،مكافحة الفساد
واحلكم الركيد وسيادة القانون.

الدروس األساسية
فضال عن كيف ومىت يتم تنفيذ وتطبيق قوانني ولوائح
 يعترب حبث وحتليل أسباب وتكاليف وخماطر الفسادً ،
وسياسا ،مكافحة الفساد ،عالوة على ممارسا ،احلكم الركيد ،مبثابة ممارسة اسرتاتيجية معقدة تتطلب هنجا
كامال.
 جيب أن يتم ذلك من خالل منظور العديد من التخصصا ،،مبا  ي ذلك اجملاال ،االجتماعية واالقتصادية
والسياسية والقانونية والتارخيية والثقافية ،ومن خالل رؤية اجلها ،الفاعلة الرئيسية املختلفة  ،ي كل السياقا،
القطرية والقطاعية واملؤسساتية.
كامال هلذه املهمة املتعددة التخصصا.،
إطارا عامليًّا ً
 تقدم اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد ً

الدروس التعليمية املتوخاة
 معرفة كيفية استخدام اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد كنطار عاملي ملنع الفساد واحلد منه.

 النظر  ي اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد ابعتبارها لبنة بناء لعوملة ممارسا ،احلكم الركيد للحكوما،
والشركا ،التجارية ،عالوة على عوملة سيادة القانون.
 معرفة كيفية ربط وحتليل قضااي مكافخة الفساد الشاملة وإنفاذ القانون  ي سياقا ،قطرية وقطاعية ومؤسساتية.
 القدرة على نقل املعرفة بشأن تكاليف الفساد اليت تتكبدها جمموعة من اجلها ،الفاعلة ،مبا  ي ذلك احلكوما،
والشركا ،التجارية.
 القدرة على حتديد الفرص الوظيفية املختلفة  ي جمال مكافحة الفساد.

 القدرة على كتابة ورقة حبثية جامعية صاحلة للنشر (كرط اختياري للدرجة أو الشهادة).

التكليفات واملهام الرئيسية داخل الفصل الدراسي
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 وضح اخلطوط العريضة الرئيسية  ي اتفاقية اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد ذا ،الصلة ابلقضااي املثارة
 ي كل من دراسا ،احلالة واملذكرة املتعلقة ابملادة ذا ،الصلة جبانب كل قضية ( ي صفحة واحدة لكل دراسة
حالة).


اكتب ورقة حبثية صاحلة للنشر (حسب اختيار احملاضر).

 حوار ونقاش مفتوح.

املواد املطلوب قراءهتا
 أمحد أنور حممد ،الفساد واجلرائم االقتصادية  ي مصر ،مصر العربية للنشر والتوزيع ،القاهرة-2000 ،
.2001
 أمحد بن عبد العزيز اخلضري ،دور أجهزة القضاء والتنفيذ  ي مكافحة الفساد ،أحباث املؤمتر الدويل
ملكافحة الفساد ،اجمللد الثاين ،أكادميية انيف العربية للعلوم اشأمنية ابلرايض.
 إيناس سليم "مكافحة الفساد  ي التشريع املصري بني اشأزمة والواقع السياسي" مذكرا ،صادرة من مركز
ماعن حلقوق اإلنسان سنة .2006
 التحداي  ،ي مكافحة الفساد :دور اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد ،جملة الرقابة الصادر عن
اجلهاز املركزي للرقابة واحملاسبة ،العدد ( ،)6املوقع اإللكرتوين:
www.aalco.int/Corruption-Arabic-Final%202010.doc
أيضا قم ابملراجعة وكن على استعداد للتعليق على دراسات احلالة وعروض الفيديو املذكورة أدانه.
ً

املواد املوصى بقراءهتا واملقاالت والكتب األكادميية والفقهية
 حسن عكوش ،جرائم اشأموال العامة واجلرائم االقتصادية املاسة ابالقتصاد القومي ،دار الفكر احلديث،
القاهرة.1970 ،
 داود خي هللا" ،الفساد كظاهرة عاملية وآليا ،ضبطها" ،دراسة منشورة  ي ندوة :الفساد واحلكم الصاحل
 ي البالد العربية ،حبوث ومناقشا ،الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسا ،الوحدة العربية ابلتعاون مع
املعهد السويدي ابإلسكندرية ،ط ،2بيو.2006 ،،
 سليمان عبد املنعم ،اجلوانب املوضوعية واإلجرائية  ي اتفاقية اشأمم املتحدة ملكافحة الفساد ،دراسة  ي
مدى مواءمة التشريعا ،العربية شأحكام االتفاقية ،دار املطبوعا ،اجلامعية ،اإلسكندرية ،سنة .2015
 عبد هللا أمحد املصيايت ،الفساد اإلداري ،املكتب العريب احلديث ،اإلسكندرية.٢٠١١،
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 عبد هللا حممد اجليوسي ،مكافحة الفساد من منظور إسالمي ،املؤمتر العريب الدويل ملكافحة الفساد،
املنعقد ابلرايض 1412 ،ه 2003 /م.
أيضا راجع املواد املطلوب قراءاهتا اليت اخرتهتا من الواحدات السابقة ،وقم إبجراء البحث املستقل اخلاص بك.
ً

دراسات احلالة
 االحتاد اشأفريقى وجماهبة الفساد ...دراسة حالىت كينيا ونيجياي
http://acpss.ahram.org.eg/projectsRep.aspx?Report_ID=34

 استنادا التفاقية مكافحة الفساد ..اشأردن يطلب من اإلمارا ،جتميد أموال كركة ومهية استولت على أموال
مستثمرين حمليني
http://arabic.cnn.com/business/2014/12/09/jordan-uae-fraud-investments

عروض الفيديو


 ي العمق -اشأموال املنهوبة  ي بلدان الربيع العريب
https://www.youtube.com/watch?v=dcm6KKwZG6s

 عامل االجرام -انتشار املافيا (مخسة أجزاء)
https://www.youtube.com/watch?v=gpNa9z-gVIM
https://www.youtube.com/watch?v=98hAh2rPbGk
https://www.youtube.com/watch?v=qFXuPi_3T6Y
https://www.youtube.com/watch?v=q30KqPPyuGg
https://www.youtube.com/watch?v=bb3JDzl-rdE

 ندوة حول موضوع حماربة الفساد أية اسرتاتيجية
https://www.youtube.com/watch?v=e2PVP_OceIs

أدوات ومواقع مفيدة
 الفساد  ...أسبابه  ..مظاهرة  ..طرق عالجه
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http://www.hrdiscussion.com/hr42958.html#

 الدولية اخلاصة، مركز املشروعا-  محاربة الفساد عن طريق العمل الجماعي
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwimqMfY
qafJAhUH0hoKHc8MDr4QFghXMAc&url=http%3A%2F%2Fwww.cipearabia.org%2Ffiles%2Fpdf%2FCorruption%2Fcollective_action.pdf&usg=AFQjCNGD03Jw8bpB
VwERPvQm5yGErz560Q

استثمار ملستقبل الدول..  مكافحة الفساد  ي التعليم
http://arb.majalla.com/2013/11/article55248905/%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD
%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA

 احلياة املستقيمة، مكافحة الفساد من أهم مقوما
http://www.aleqt.com/2011/05/01/article_533203.html

 القانون ومكافحة الفساد
http://lawcenter.birzeit.edu/iol/ar/index.php?action_id=441

االختبار
 صفحة بشأن واحد أو25  أو إعداد ورقة حبثية  ي،على السبورة) طبقا الختيار احملاضر/االمتحان النهائي ( ي البيت
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