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  مفا��� ح�ل ���عة الف�اد: ال��اض�ة األولى

 ال#ع�"فات الفقه�ة للف�اد: أوال

 تع�"* الف�اد م( زاو"ة قان�ن�ة- 1

وسل)ك و&%في سيء، فاس� خالف اإلصالح، ه�فه االن�	اف وال���  فت�	 «: �أنه�ع	ف الف�اد 

 .ل�3ل�ة ش�0%ة ال�	ام، وال0	وج على ال,+ام

 .الفائ�ة ال>ي تع)د على ال;0: غ8	 م	ت�� لل�ل)ك الفاس�ل6 ���د -

 .ت�	فات فاس�ة م�	مة ش	عا وغ8	 م@	مة قان)ناه,اك -

�@3%ع ما ی>	ت� عل8ها مK هJ8ة ونف)ذ وسلHة ل>�قF8 م,افع ن%ة اس>ع3ال ال)&%فة العامة :" ك3ا ع	ف �أنه

  ).ح�	- ال3,فعة- ن%ة(ش�0%ة، مال%ة أو غ8	 مال%ة، وO;Pل م,اف للق)انK8 وال>عل%3ات ال	س3%ة

  تع�"* الف�اد م( زاو"ة إدار"ة - 2

ذل] ال>ي ت>6 داخل ال@هاز اإلدارW ال�O)مي، وال>ي تXدW فعال إلى ان�	اف  تال,;اUا«: �أنه�ع	ف 

 وس)اءكانال@هاز عK ه�فه ال	س3ي ل�الح أه�اف خاصة، س)اء [ان ذل] ��فة م>@�دة أم م�>3	ة، 

  ".�أسل)ب ف	دW أم �أسل)ب ج3اعي م,>+6

سل)ك ال3)&ف العام ی,�	ف عK ال3عای8	 ال3>فF عل8ها " :�أنه Huntington) ص3)ئ8ل ه,>@>)ن  هع	فaو 

  ".ل>�قF8 أه�اف وغا�ات خاصة

  .تق,K8 الف�اد و3�aح �33ارساتال,+ام القان)ني نف�ه �KO3 أن �O)ن فاس�ا - 

  تع�"* الف�اد م( زاو"ة اج#�ا�0ة- 3

ال�ل)ك الWj ی,�	ف على ال3عای8	 والق)اع� ال>ي ت,+6 م3ارسة و&%فة عامة، أو أداء : "الف�اد �أنه ف�ع	 

ن في االل>lام �3عای8	 األداء دور ج3اعي لل��)ل على نفع ش�0ي أو ج3اعي غ8	 م�>�F، أوال>هاو 

Ka	ات، أو ت�ه8ل ذل] لآلخJال�ل%6 لل)اج.  

 n	ع� األدوار األخJ<على ال�ور االج>3اعي وأه83>ه في ت)ج%ه ال�ل)ك الفاس�، واس l]	ی oa	ا ال>عjوه

  .اإلدارaة وال�%اس%ة واالق>�اد�ة
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  ال�67�ات واله45ات ال3ول�ةتع�"فات - ثان�ا

  لف�ادتع�"* ال�97 ال3ولي ل- 1

  :و��aث ذل] .الف�اد ه) إساءة اس>ع3ال ال)&%فة العامة ل>�قF8 مOاس� خاصة"

   . ع,�ما �ق)م م)&ف �قr)ل أو Uل� أو اب>lاز رش)ة، ل>�ه8ل عق� و إج	اءات م,اق�ة عامة- 

ع,�ما �ع	ض و[الء أو وسHاء ال;	[ات أو أع3ال خاصة، ب>ق��6 رش)ة لالس>فادة مK س%اسات أو  - 

  .لل>غل� على م,اف�K8، وت�قF8 أرPاح خارج إUار الق)انK8 ال,افjة إج	اءات عامة

���ل عU K	Fa اس>غالل ال)&%فة العامة دون الل@)ء إلى ال	ش)ة وذل�r>عK88 األقارب أو س	قة أم)ال  - 

  .ال�ولة مJاش	ة

 uP	aو oa	اع العام، �3ع,ى أن ال>عHة ال�ولة وت�خلها في ال�)ق ووج)د القH;الف�اد وأن K8ب oa	ا ال>عjه

  .��>Jع� إمOان%ة الف�اد في القHاع ال0اص

  تع�"* م67�ة األم� ال�#�3ة للف�اد- 2

�ع	ف الف�اد ول�,ه أشار إلى ص)ره وهي ال	ش)ة واخ>الس ال33>ل�ات، وال3>اج	ة �ال,ف)ذ وyساءة اس>ع3ال ل6 

  .وغ8	ها ال)&%فة، واإلث	اء غ8	 ال3;	وع

  للف�ادتع�"* م67�ة ال;فا:�ة ال3ول�ة - 3

الWj �3ارسه الX�3ول)ن في القHاع العام أو القHاع ال0اص، س)اء [ان)ا  كال�ل) «: �أنهتع	ف الف�اد 

س%اسK88 أو م)&فK8 م�نK88، به�ف إث	اء أنف�ه6 أو أق	Pائه6 ��)رة غ8	 قان)ن%ة، ومK خالل إساءة 

  ".اس>�0ام ال�لHة ال33,)حة له6

  B ال�;�ع ال@?ائ�  ح�= الف�اد تع�"*-ثال>ا

 والWj ال3ع�ل وال3>63  �2006%ف	W  20الX3رخ في  06/01ف��ر قان)ن ال)قا�ة مK الف�اد ومOاف�>ه رق6 

  .ج	م الف�اد �03>لف م+اه	ه



 الثانية علوم المالية والمحاسبةمحاضرات مقياس الفساد وأخالقيات العمل                                                       السنة 

3 

 

ه) [ل ال@	ائ6 : الف�اد: " مK قان)ن ال)قا�ة مK الف�اد ومOاف�>ه أعاله 02تX[�ه الفق	ة أ مK ال3ادة 

وPال	ج)ع إلى الJاب ال	ا�ع مK نف� القان)ن أعاله، فإنه "ال3,�)ص عل8ها في الJاب ال	ا�ع مK هjا القان)ن، 

واإلض	ار بها، ال	ش)ة وما في  اخ>الس ال33>ل�ات:هيإلى أرPعة أن)اع  3�KO3 ت�,%o ج	ائ6 الف�اد 

  .ح3Oها، ال@	ائ6 ال3>علقة �ال�فقات الع3)م%ة، ال>�>	 على ج	ائ6 الف�اد

  خEائD الف�اد-راCعا

  :وKO3a ذ[	 أه3ها �%3ا یلي 

تع� ال�	aة مK أه6 خ�ائ: الف�اد اإلدار�r�� ،W ما ی>�3,ه مK م3ارسات غ8	 م;	وعة : ال��"ة-

م3ارسة الف�اد مأل)فة ، ل� K�KO3 أن ت�Jح >�3%ة، أو ر3Pا االث,K8 معال3@امK وجهة ال,+	 القان)ن%ة أو 

  >3ع؛ل3@وهjه ال3	حلة تع� مK أخH	 ال3	احل على ا ةغ8	 م�>ه@,

ل)ج)د عالقة تJادل%ة لل3,افع واالل>lامات بK8 أU	اف ، أW أنه ی>�K3 أك�	 مK ش0: واح�: ال#ع3د-

  الع3ل%ة؛

ال@هاز اإلدارW ت�رa@%ا إذا وج� ال�8rة ال3الئ3ة م3ا في فاس�یK وسلH>ه6 یlداد نف)ذ ال: س�عة االن#;ار-

  &ل الع)ل3ة؛في الن>قال مK دولة إلى أخ	n اإلدارW، وKO3a ا�ع8Hه6 الق)ة ولل�غu على سائ	 ال@هاز 

ی>	افF وج)ده �أح%ان [�8	ة بJع� م+اه	 ال>0لف اإلدارW، م�ل تأخ8	 : ارتMا�ه C�6اه� ال#Jلف-

ال3عامالت، وس)ء اس>غالل ال)ق� وغ8	ها مK ال3;اكل ال>ي ت;Oل األرض%ة الJ�0ة للف�اد اإلدارW م3ا 

یXدW إلى &ه)ر شع)ر عام ل�n الع,اص	 ال�ال�ة في ال@هاز اإلدارW �ع�م ال	احة و فق�ان ال�افl للع3ل 

ار، وهjا ما یXدW إلى ال@اد، وخ)فه6 مK أذn الع,اص	 الفاس�ة خاصة �%3ا إذا [ان)ا مK أص�اب الق	 

6، وP%ان اآلثار ال>ي �O3,أن ت>	ت� مK ته6 أو ال>قل8ل مK خH)ر تهح3ا�ة ال3,�	فK8 وع�م [;ف ان�	افا

  .>3ع [Oلل3@ج	اء م3ارس>ه6 الفاس�ة، ال>ي �KO3 أن ت3>� إلى خارج ال@هاز اإلدارW ل>Xث	 على ا
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  وأن�اعهالف�اد  ت�7E* :ال��اض�ة ال>ان�ة

 الف�اد ت�7E*معای�5 - أوال

مK اع>3اد هjا ال�3%ار اع>Jار الف�اد شOال مK أشOال ال0	وج على ال�%6  �ق��: ال�P�يال��Oار -1

ضK3 اإلUار ال)&%في، �اع>Jار هjه ال�%6 م3ا �@� االل>lام �ه، وعادة ما �O)ن هjا ل3@>3ع ال�ائ�ة في ا

  ؛بههااالن�	اف ل>�قF8 م�ل�ة ش�0%ة أو ما شا

لل�3ل�ة  ح�%ق>ه تق��3امK اع>3اد هjا ال�3%ار اع>Jار الف�اد اإلدارW في  �ق��: ال�Eل�يل��Oار ا-2

  له	س3%ا مه3ة ال�فا� على ال�3ل�ة العامة؛ م,��ال0اصة على ال�3ل�ة العامة، �ق)م �ه ش0: 

>ي �@� ح�8 ���	 الف�اد اإلدارW في خ	ق الق)انK8 واألن+3ة وال>عل%3ات ال :القان�نيال��Oار -3

  و&%�%ا، وعادة ما �ق>	ن ذل] �ال�عي وراء م,فعة ش�0%ة؛تها م	اعا

4- Bار ال�أ�Oإلى ثالثة أن)اع وهي 6ق�: العامم Wا ال�3%ار الف�اد اإلدارjأن�ار ه:  

  الف�اد اإلدارW اس)دا ع,�ما ی>فF ال@3ه)ر والعامل)ن على سل)ك على انه ردWء أو سيء؛ �O)ن : األس)د- 

  ی	ضى ال@3ه)ر والعامل)ن على سل)ك معK8 فان هjا ال�ل)ك �ع� ف�ادًا إدارaا اب%�ا؛ اوع,�م : األب%�-

 -Wماد	ه ال�الة  اأم: الjن في ه(O� ا االتفاق فإن الف�ادjاً ع,� �%اب م�ل ه�رماد.  

  :الف�اد أن�اع - ثان�ا

  الف�اد �Mقا لل�@ال- 1

الق)اع� واألحOام ال3ال%ة ال>ي ت,+6 س8	 الع3ل وa>�3ل في االن�	افات ال3ال%ة، وم0الفة : الف�اد ال�الي-

  .... وa>�3ل في غ�8ل األم)ال وال>ه	ب ال�	raي، تo%al الع3لة ال,ق��ة. ال3الي في ال�ولة

 - Bا ال03الفات ال�8 : الف�اد اإلدارj]ة وال)&%�%ة أو ال>,+%3%ة، وaافات اإلدار	ق�� �ه م@3)عة االن�aو

  .ی>ه ل3هام و&%ف>هت��ر عK ال3)&ف العام أث,اء تأد

ه) ذل] الف�اد الWj یXدW �ال3	ء إلى االن�Hا� في سل)[%اته ��)رة ت@عله ال ��6O : الف�اد األخالقي- 

  .عقله، ال Wj�l83ه عK غ8	ه مK ال03ل)قات
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 .ه) إساءة اس>�0ام ال�لHة العامة مK قrل ال,�0 ال�اك3ة أله�اف غ8	 م;	وعة :الف�اد ال��اسي-

 6Oه ال�	م+اه Kة ومH3ل ف�اد ال�ل;aام، وOة، فق�ان ال3;ار[ة، ف�اد ال�%Uا	3ق�ال;3)لي، �%اب ال�

  .ال>;	aع8ـة وال>,فj8�ة، والف�اد االن>0ابي

  .وaق�� �ه خ	وج أW م@اعة عK ال�)اب� العامة ل�n األمة: الف�اد ال>قافي-

ال3@>3ع ت	P%ة الف	د  ه) ال0لل الWj ���8 الX3س�ات االج>3ا�%ة ال>ي أو[ل لها: الف�اد االج#�اعي-

  .وت,;�>ه، [األس	ة وال�3رسة وال@امعات ومXس�ات الع3ل

وه) االن�	اف الWj ���8 اله�8ات الق�ائ%ة، م3ا یXدW غلى ض%اع ال�ق)ق وتف;ي  :الف�اد القUائي- 

  .الP(��3%ة وال)اسHة، وقr)ل اله�ا�ا وال	شاوn، وشهادة الlور: ال+ل6، ومK أب	ز ص)ره

وa>علF هjا ال,)ع مK الف�اد �ال33ارسات ال3,�	فة واالس>غالل%ة واالح>�ارات  :دBالف�اد االق#Eا-

  .ت�>ه�ف م,افع اق>�اد�ة خاصة على ح�اب م�ل�ة ال3@>3ع >ياالق>�اد�ة وقHاعات األع3ال، ال

  :ف�اد م( حV5 ال�@�ال-2

  Corruption. Minorالف�اد الEغ�5-

وه) الف�اد الWj �3ارس مK قrل ف	د واح� دون ت,�F8 مــع االخ	Ka لــjا نــ	اه ف�اد ال�رجاتال)&%�%ةال�ن%ا، 

  .اآلخ	KaمK  رشاوW اس>الم  U	FaعK  ال3)&فK8ی,>ــ;	 بــK8 صــغار 

-�5�bالف�اد ال (Gross Corruption)  

F8ل>�ق K8وال3)&ف K8ولX�3ار الJ] ق)م �ه� Wjوال،K8ال3)&ف Kة  ف�اد ال�رجات ال)&%فة العل%ا م�م�الح ماد

  .أو اج>3ا�%ة [8r	ة وه) اه6 واش3ل وأخH	 ل>�ل%فه ال�ولة مJالغ ض30ة

  وفf ان#�اء األف�اد ال�5��J7( في الف�اد-3

وaع>r	 هjا ال,)ع مK الف�اد اش� عائقا لل>,3%ة على م�>)n العامل، وه) اس>غالل :ف�اد القgاع العام-

ل3ال%ة وال�3	�%ة، م�ل ال>ع	aفات ال@3	[%ة واالئ>3ان ال,;ا� العام خاصة في تF8rH أدوات ال�%اسات ا

  .ال�3	في واإلعفاءات ال�	ra%ة ألغ	اض خاصة
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ی>�3ل ف�اد القHاع اخالص في اس>غالل نف)ذه �ف�ل ما �3ل�ه مK مال لل>أث8	  :ف�اد القgاع الJاص-

مقابل إعفاءات  في شOل ه�ا�ا و رشاوn مK قrل القHاع ال0اص وa+ه	 أ��اعلى ال�%اسات ال�O)م%ة، 

  .و إعانات تق�م مU K	ف القHاع العام

  :الف�اد ح�= درجة ال4-��67#

وهjا ال>ع8r	 �;8	 إلى [افة أن)اع الف�اد ال�غ	aة والع	ض%ة، ال�8 تع	ب عK ال�ل)ك  :الف�اد الع�ضي-

ت ال;�0ي أك�	 م3ا تع	ب عK ن+ام عام �اإلدارة، وهjا م�ل االخ>الس، والP(��3%ة، س	قة األدوا

 n	الغ ال�غJ3ة، أو �ع� ال%r<O3ال.  

وه) ذل] ال,)ع الWj ی,>;	 في اله�8ات وال3,+3ات واإلدارات ال03>لفة مK خالل إج	اءات  الف�اد ال��67-

وت	تJ8ات م�Jقة وم��دة، تع	ف مK خاللها مق�ار ال	ش)ة وآل%ة دفعها و[%�%ة إنهاء ال3عاملة، �ع,ي أن ی�ی	 

  .لف�ادالع3ل ب	م>ه شOJة م>	ا�Hة ل

وه) نه� واسع ال,Hاق لألم)ال وال33>ل�ات ال�O)م%ة عU K	Fa صفقات وه3%ة، أو :الف�اد ال;امل-

 nشاو	ال�3ل�ة العامة، ال n(ل م3>ل�ات عامة إلى م�الح خاصة ب�عa(ة، ت�aت��ی� أث3ان سلع ص)ر...  

  ف�اد م( ناح�ة االن#;ار- 5

ان &اه	ة الف�اد تأخj ا�عادا واسعة و[8r	ة وت�ل الى نHاق عال3ي وذل] ضK3 ن+ام  :دوليف�اد  -

�ال�ولة وال�%ادة ال�%اس%ة �;Oل م,افع  وال�ول%ةاالق>�اد ال�	، وت�ل االم)ر ان ت>	ا�u ال;	[ات ال�3ل%ة 

  . م>Jادلة ��ع� ال�@l ب8,ه3ا، لهjا فه) االخH	 وعلى م�n واسع ذات%ة

 ال3)&فK8صغار  دوه) ف�ا�ه ما ی,>;	 مK م+اه	 الف�اد داخل الrل� ال)اح�،  �ق��: م�ليف�اد -

تا�عة  أج,r%ةفي م0الفاته6 �;	[ات  ی	تHJ)ن في ال3@>3ع عادة، مK3 ال  ال�غ8	ةواالف	اد ذوW ال3,اص� 

 n	ل�ول أخ.  
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  أسMاب الف�اد: ال��اض�ة ال>ال>ة

  :أسMاب س�اس�ة  .1

ل�عف ال)عي، وضعف مXس�ات ال3@>3ع ال�3ني، وضعف تF8rH األن+3ة والق)انK8، وع�م  الف�اد �ع)د

  .ال;فا�%ة، وع�م وض)ح حق)ق األف	اد وواجJاته6

  :اسMاب اج#�ا�0ة.2

� سلJا على ال�ل)ك والعادات وال>قال�8 Oة م3ا ی,عa(P	<ة االج>3ا�%ة وال,+6 ال>عل%3%ة وال%P	<ضعف ال

وOPل3ة م0>�	ة ف�اد األخالق �ع,ي . ال3@>3ع ال�الح مJاد¢لها �;Oل ی,افي وال3)روثات االج>3ا�%ة [

  .ف�اد ال�ل)ك

  :أسMاب اق#Eادlة  .3

  .ب�8 أع�اد قل8لة ال�	واتاالح>�ارات وت3	l] م�ل%اوتH)ر  ال�%اسات االق>�اد�ة الJ<ّ3عة - 

مK ال�)ق ال,فH%ة تقع ب�8 ع�د مK % 80 م�الال;	[ات االح>�ارaة القل8ل مK على الn(<�3 ال�ولي ب�8 - 

  . ال;	[ات ال ی>@اوز ع�دها خ3� ش	[ات

-ت�ّني ال	وات� مقابل غالء ال�3%;ة وزaادة األسعار في وق� ��	ب ال��اد [�8	ًا في ال3@>3عات  - 

  .ف	ص الع3ل وزaادة الHJالة وال>�60ّ انع�ام

غ8	  .ال�r	n  ل�ولاتاس%اس ال>ي ت�0مف	ضها س%اسة الr,] ال�ولي وال�,�وق ال�ولي وال;	و� ال>ي � - 

  .مل>ف� الى ال>,3%ة االق>�اد�ة

[)ارث وأزمات وال��ار االق>�ادW مK �ع� ال�%اسات مK ال�	وب وال�	اعات وما ی,>ج ع,ها  - 

  .ال�ول%ة وج3%ع هjه األسJاب تXّدW الى م3ارسة أن)اع م0>لفة مK الف�اد

  :دی�7ةأسMاب   .4

 نه� عKال3ع>ق�ات الفل��%ة على اخ>الف م;ارPها و ال	ساالت ال�3اوaة  ف�لضعف ال)ازع ال�ی,ي -

  . فال�یK ه) األخالق وح�K ال3عاملة. ال>ع�� الj3هrي والHائفي-�الف�اد 
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الغا�ة تrّ	ر ال)س8لة فال ��Jح عJ8ًا أن ت�	ق بل ��Jح عJ8ًا أن ��3] �] وأن� ت�	ق، [3ا ه) ال�ال  - 

  .في الع�ی� مK ال3@>3عات

  :أسMاب قان�ن�ة وnدار"ة  .5

الJ3الغة في االتفاق ال�O)مي على م;ارaع غ8	 م,>@ة في ال)ق� الWj ��عف هjا اإلنفاق ال�O)مي - 

  .على ال3;ارaع ال>,a(3ة ال3,>@ة وال>ي ت0لF ف	ص ع3ل

 -l@ع  Kاءات وتعق�8ها وجهلها م	مي لل�ولة وع�م وض)ح اإلج(Oوال� Wاله%اكل ال>,+%3%ة لل@هاز اإلدار

  .قrل ال3)&فK8 وضعف أجهlة ال	قا�ة

 - K8ال3)&ف n§%ة وضعفها وع�م ت��ی�ها وضعف ال3هارات ال>ي ل�	وال> K88وات� ون+6 ال>ع	ت�ّني ال

  .)عاً ل 6�KO م3, إذاوم��ود�ة ف	ص اإلب�اع واالب>�ار 

U)ل اإلج	اءات القان)ن%ة والق�ائ%ة ��عف ق)ة ال	دع ت@اه ال3ف��یK و�ala ف	ص ه	وPه6 الى ال0ارج  - 

  .وض%اع األدلة أو ت�م8	ها أو ال>أث8	 على ال;ه)د وع�م االس>فادة م,ه6  م�اك3>ه6قrل 

  .ع الH3ل)بت;�ی� العق)Pات او ت,فj8 األحOام في ج	ائ6 الف�اد یXدW الى ع�م ت�قF8 ال	د ع�م- 

XدW الى ح�وث ثغ	ات ع,� ال>F8rH یتعّ�د الق)انK8 والل)ائح ال3,+3ة لع3ل ال@هات ال�O)م%ة وت�اخلها - 

  .ف�ادالفي وPال>الي اس>غالل هjه ال�غ	ات 

ع�م ت)ف8	 اإلمOان%ات ألجهlة ال	قا�ة إن مK ناح%ة ال3)ارد ال;J	aة أو مK ناح%ة اإلمOانات ال3اد�ة  - 

  .ال>,�F8 ب8,ها �اإلضافةوال>ق,%ة وع�م 

  .ال��انات ال)&%�%ة ال33,)حة للع�ی� مK ال3)&فK8 واإلج	اءات ال3ف	وضة ل3الحق>ه6 - 

  :أسMاب مJ#لفة  .6

  .وآل%ات ع3لها ع�م ت)ّف	 ال)عي ال�افي ل�n ال3)اK8,U �ال@هات ال3ع,%ة �O3اف�ة الف�اد  - 

ضعف ثقة ال3)اKU في ال�O)مات ال3>عا§Jة وPأجهlتها اإلدارaة وال�O)م%ة وفي �ع� ال�ول �أجهlتها  - 

K8ار ال3)&فJة ل�Jقاب%ة، و�%اب ال�3اءلة وال�3اس	األم,%ة والق�ائ%ة وال.  
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ضعف دور وسائل اإلعالم ال03>لفة في ت)�%ة أف	اد ال@3ه)ر مK ال3)اK8,U ل�ق)قه وواجJاته وآفة   - 

الف�اد وم+اه	ها وأسJابها وآثارها ال3>	تJّة عل8ها وU	ق مOاف�>ه وعالجه و[jل] ضعفها في ال>	وaج 

 .وال�%6 للJ3اد¢

ال�ی,%ة واألخال§%ة  والJ3اد¢�%6 ضعف الX3س�ات ال>	a(Pة وال>عل%3%ة وال�ی,%ة في زرع وت	وaج ال  - 

 .ال;فا�%ة وال,lاهة لل�ّ� مK ال+اه	ة مJاد¢وال�ل)[%ة وت	س%خ 

�%اب م;ار[ة مXس�ات ال3@>3ع ال�3ني في ال>ع	oa وال>)�%ة �O;3لة الف�اد وضعف م3ارس>ها   - 

 .لل�3اءلة وال�3اسJة في م@ال مOاف�ة الف�اد 

الف�اد أو م)اجه>ه خ;%ة ع	قلة م�ال�ه6 او ال>عّ	ض إح@ام ال3)اK8,U عK اإل�الغ عK وقائع   - 

 .ل	دود أفعال ان>قام%ة ���r �%اب ال3	ج�%ة ال)اض�ة وال3)ث)قة ل3	اجع>ها

  �qاس الف�اد: ال��اض�ة ال�اCعة

  :ال3ول�ةمsش�ات م67�ة ال;فا:�ة - أوال

  Corruption Perceptions Index مsش� م3رtات الف�اد- 1

الWj ��%6  الX3ش	وه)  ،و��aر س,)aا) 1995)العام  فيم	ة  ألولوص�ر ( CPI (اخ>�ارای	مl له 

 األع3العلى إدراك رجال   ،ف8ها 8,الX�3ول8,)ال�%اسK88ال�ول وa	تrها وفقا ل�رجة وج)د الف�اد ب

 أوف8ها  الK83%�3ی>6 تق8%3ها مK  ال>يمK ب,اء ال�ولة نف�ها  ال3>��0)ن)الr0	اءوم,ه6  ال�3لل8,ال�%اسK88و 

  .الKK83%�3 غ	W م

مXس�ات  اهبرأW م>��0ة تق)م  واس>Hالعاتعها عU K	Fa م�)ح 3ی>6 ج ال>ي�ع>�3 على الr%انات 

ال;فا�%ة على تع	oa  القHاع العام ب,اء في�;Oل أساسي على الف�اد  الX3ش	a	l] ، و وم�>قلة م0>لفة

  .ال�ول%ة للف�اد 

  م7ه@�ة مsش� م3رtات الف�اد

مK ع�د  ال�3>�3ةب,ي الr%انات  ال@3ع�ع3ل على  ت@3%عي�Jارة عK مXش	 مXش	 م�ر[ات الف�اد  - 

  .ال�3ادرمK  م0>لف
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 �%األقلم�ادر م��%ة  ثالثةت�)ن ال�ولة م;3)لة ضK3  فالب�أن ع3ل%ة ال>�,%o فيل�ي ت�خل ال�ولة - 

  .مK م�ادر مXش	 م�ر[ات الف�اد

أعلى م�>)n مK م�>)aات الف�اد  0ح�8 تعادل ال�رجة ) 0 -  100(م�%اس عام م)ح� ب>�رجه)  - 

 Wة ال�3ر[أ�اره فاس�ا للغاJ<اع العام لل�ولة �اعHح فيت�)ر القK8  أدنى 100تعادل ال�رجة  Kم n(<م�

  .ال�3ركم�>)aات الف�اد 

  :الف�ادمEادر مsش� م3رtات 

مK قrل جهات  االس>Hالعاتال3ع�ةح�ث ،أت�%6 ال�ول عU K	Fa ال,قا� ال�3ادرال>3J8)جrها;3ل ت

مK  الr0	اء(ی>6 إج	ائها الف�ات ال>ال%ة  االس>Hالعاتال>يوت;3ل  ،)و[االتال03اU	للrل�،  ت�ل8ل(م0>�ة

 األع3االل3غ>	K8P،رجال  ال�3ل%ةوالعال3%ة،وال;	[ات , وال3>)سHةالعل%ا  اإلدارةم�ی	W , وال0ارجال�اخل 

  .)ال3)&فK8تق8%6 , م	اسلK8شOJة 

 فيم	ة  ألولوص�ر ،  BPI وa	مl له اخ>�ارا:Bribe Payers Index: مsش� دافعي ال�ش�ة- 2

ارت;اء  االح>3ال%ةوفقا  ال��3رةال�ول  ألب	زوه) ت�,%o  ،س,)W  غ8	وه) مXش	 ) 1999(العام 

ال>@ارaة  ال33ارساتعلى م�ح لل@هات ال>,فj8�ة مع ال>	[l8 على  الX3ش	وaع>�3 هjا  ش	[اتها�%ال0ارج

��,ف ال�ول ول%�  الX3ش	فإن  وPال>الي, للف�اد ال3)ردأدn دور  ،وPال>اليدهاال� األج,r%ةفيلل;	[ات 

  .ال;	[ات العاملة

 اآلل%ةX3ش	 وفF الت�,%o  لىی>6 اخ>%ار ال�ول لل�خ)ل ا :ال3ول ال�;��لة C��ح مsش� دافعي ال�ش�ة

-  nاالنف>احم�  Kقاس مaو Wخالل ال>@ار Fة�اإلضافةإلىاالت�ف	اشJ3ةال%r,ح@6 ال�ادرات س>�3اراتاألج. 

 .	ور ال)ق��3 األداءللX3ش	لغ	ض مقارنة  آخ	yص�ارما اذا [ان� ال�ولة م�,فة في  - 

 - Ka	;ة في م@3)عة دول العa(الع�G20.  

  .القارة الH,3قةأوال>@ارaة داخل  األه3%ة - 

  :Global Corruption Report تق�"� الف�اد العال�ي- 3

 ال�,)ات �ع�  و��aر س,)aا �اس>�,اء، ) 2001(العام  فيم	ة  ألولوص�ر ،  GCR ی	مl له اخ>�ارا

,  Kی>6 م 	a	ا  خاللهوه) تق�ق�ا Kاع مع,ي أو لق�%ة ما مHا الف�اد �ال>ف�8ل لق�6اس>�;اف ق�اOال� 
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 و&%فة ال>ق	a	 ,ال>اليالعام  فيشه	 ی)ن8)  إلىشه	ا اب>�اء مK شه	 ی)ل8) ) 12(>ق	a	 ف>	ةالغHي �,ال	ش�8

 K3أه3%ةلف�  فيت�µاهإلJ<قى وسائل  االنJق+ة ن%في�ل3>3ع ا@3لوا اإلعالمأن ت�حالة .  

   National Integrity System assessments تق�5�ات ن6ام ال7?اهة ال��7ي- 4

تق8%6  إلىوهي �Jارة عK سل�لة هjه ال�راسات ، 2001فية م	  ألولوص�ر  (NIS ی	مl له اخ>�ارا

الف�اد مK  ل3)اجهةرؤaة شاملة وaعr	 عK .ال8a(<�3,القان)ن8)الع3لين+	aًا لل�ولة على  ال)U,8لل,lاهةال,+ام 

م;ار[ة  خاللومK  ت�رa@يوالقان)ن%ة وyج	اءات الع3ل وه) �ق)م على م,هج  خالإلصالحاألU	الX3س�%ة

  .ال�ی,%ة اإلعالم)الX3س�اتووسائل  ال0اصوالقHاع  ني�3>3ع ال@3لت;3ل مXس�ات ا م@>�3%ة

  :م�ل ال3ع�r مK ثال�ة مO)نات ال,lاهةال)U,يی>�)ن ن+ام  :ال��7يم��نات ن6ام ال7?اهة 

  .ال,+امالق)اع� ال>ي �ق)م  األساسأو�ل 3>3ع ت@3لال)عي العام و§%6 ا- 

  .ال3ع�rال>ي �ق)م عل8ها سHح  األع�3ة�ل 3ع,اص	 ن+ام ال,lاهة ال)U,ي ت- 

 ،ن)�%ة ح%اة أف�ل(ال>ي ت�>ق	 عل8ها أه�اف ن+ام ال,lاهة ال)U,ي  ال3ع��rل سHح ت3ال,lاهة ال)U,%ة - 

  )..ق�r ت�>ق	 على ال�Hح ثالث�ل 3ح�8 ت( ال�3>�امةوال>,3%ة ، س%ادة القان)ن 

 13 أع�3ة  وهي ع,اص	 ال,lاهة�O)ن ع�د مK قrل م,+3ة ال;فا�%ة ال�ول%ة  ال3ع�ح�� ال,3)ذج العام 

وه�8ة  ،القان)ن  ، و[االتإنفاذالقHاع العام،ق�ائ%ة ،ت,فj8�ة ،ت;	�a%ة :[اآلتيع3)دا 

ووسائل ،ال�%اس%ة ،واألحlابوه�8ات مOاف�ة الف�اد ل3	اجعةال��ا�ات،العل%ا  إدارةاالن>0ا�ات،والX3س�ة

  .ال0اصوالقHاع  ني،�3>3ع ال@3لوا اإلعالم،

   Global Corruption Barometer م�Pاس الف�اد العال�ي- 5

 2008،2012 يو��aر س,)aا �اس>�,اء س,> ،2003 �%�,ةم	ة  ألولوص�ر  GCB ی	مl له اخ>�ارا

الف�اد  لn(<�3 تق8%3ه6  إلىدفع ال	شاوn إضافة  وت@ارPه3فيح)ل الف�اد  اس>Hالعآراءال3)اK8,Uوه) 

ف�3%اس  ،��%;)ن ف8ها ال>يال�ول  فيمOاف�ة الف�اد  ال>jr<8لهاال�O)ماتفيولل@ه)د  �%أب	زالX3س�اتال�0م%ة

 ول�%ال�	اء rلل@3ه)ر عامة ول%� لل0 اس>Hالعالف�اد العاملي ه) اس>ق�اء لل	أW العام وهjا �عK8 انه 

  .لها ال�%اس3;ال>%8

  ال�7ه@�ة
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على  >W(<�<8 ا�%ة ال�ول%ة والمK قrل م,+3ة ال;ف االس>Jانةال33�3ةي على 3�ع>�3 م�%اس الف�اد العال

  .6هبل�ان فيالف�اد  ال@3ه)رلn(<�3 ال>ع	ف على ن+	ة  اللهاأس�لة م>ع�د ی>6 مK خ

  األن>	ن�عU K	Fa  ،الهاتف،وجها ل)جه ال3قا�الت�ع�ة U	ق وهي  ال@3ه)رل	أW  االس>Jانةوت�)ن ع3ل%ة 

 مEادر ب�انات م�Pاس الف�اد العال�ي

م,+3ة ال;فا�%ة ال�ول%ة عU K	Fa مXس�ة غال)ب ال�ول%ة [@lء مK  ل�الحی,فj ( االس>Jانة) ال�3%اس

 ال�3%اس،ل%ة ل>	م@ة وت,فj8 �3لعلى الف	وع ا �%أع3الهات�>,�  >ياس>ق�اء رأW ال;ع)ب وال ب	نام@هافي

  .بل� ما إلج	اءاالس>Jانةفيتف)ض م,+3ة ال;فا�%ة ال�ول%ة م,+3ات م��%ة  ال�االت�ع�  فيو 

  :الف�اد مsش�ات �اه�ة- 6

    K8ب l883<ة وال�%اس%ة والقان)ن%ة لل�ولة ولل�ضعف ال3,+)مة االق>�اد �Oة الف�اد تع	إن ان>;ار &اه

، ورغ6 م�اولة إخفائه إال أن )ال;فا�%ة وال�3اسJة(ال33ارسات الفاس�ة وغ8	 الفاس�ة فإن ال�%�ل في ذل] 

& ��@<aداخل ال3@>3ع و 	اته ت+ل واض�ة ال3عال6، ت,>;	شXه)ره ��%غ وه�8ات م0>لفة ت>�3ل فيم:  

 .ش8)ع &اه	ة الغ,ى الفاح« وال3فاجئ في ال3@>3ع- 

 .ش8)ع &اه	ة ال	ش)ة ل�رجة ت�ل ف8ها مK ج3لة الO�3<�3ات الH3ل)Pة في أ�ة معاملة- 

ة الP(��3%ة وال)الء لjوW الق	Pى في َشغِل ال)&ائف وال3,اص� ب�ًال مK ال@�ارة وال�فاءة وال3هارة وال3ه,%- 

 .   وال,lاهة

 .�%اب م�rأ ت�افX الف	ص في شغل ال)&ائف - 

 .أو &ه)رها �;Oل شOلي مع إه3ال ن>ائ@ها)أجهlة وأداء ودورا(ضعف ال	قا�ة- 

 .االس>غالل ال�8ئ لل)&%فة ل>�قF8 م�الح ذات%ة على ح�اب ال�3الح ال3)ض)�%ة- 

 .ال0	وج ال3ق�)د عK الق)اع� وال,+6 العامة ل>�قF8 م,افع خاصة- 

 .ب%ع ال33>ل�ات العامة ل>�قF8 م,افع ومOاس� خاصة- 
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انع�ام ال;	اكة بK8 ال3)اK8,U وال�ولة وفF آل%ة ال3)اU,ة وال��3ق	اU%ة األم	 الWj �@عل س%اسة ال�ولة -

K8,Uال3)ا nع�م االرت%اح ل� Kن)ٍع م Fِإلى َخل WدXا یjلعات ال;ع� وهHم�3لة ألمال وت 	غ8. 

ل>ي �ق)م بها [Jار الX�3ولK8 م�3لة �ال>عق�8ات اإلج	ائ%ة وال	وتK8 الWj یXدW إلى ان>;ار &اه	ة االب>lاز ا- 

  .ه	وب رؤوس األم)ال مK الrل�

وaع� ارتفاع مXش	 الف�اد في أW م@>3ع دالة على ت�ني ال	قا�ة ال�O)م%ة،وضعف القان)ن، و�%اب     

%3%ة والقان)ن%ة وتrH%قها، وس%ادة م�rأ ال>;	aعات،وق� ی,;u الف�اد ن>%@ة ل¿%اب ال3عای8	 واألس� ال>,+

الف	د�ة �3ا یXدW إلى اس>غالل ال)&%فة العامة وم)ارد ال�ولة مK أجل ت�قF8 م�الح ف	د�ة أو م@3)عات%ة 

على ح�اب ال�ور األساسي لل@هاز ال�O)مي �3ا یلغي م�rأ الع�الة، وت�افX الف	ص، وال@�ارة، وال�فاءة، 

  ..عامةوال,lاهة، في شغل ال)&ائف ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  وآثار الف�اداإلدارB  م6اه�: الJام�ة ةال��اض� 

  م6اه� الف�اد- أوال
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العامة  ال3ق>,%اتالJ3الغة في اس>�0ام " أW س)ء اس>ع3اله �الO3ان ال��%ح له، م�ال :نه= ال�ال العام- 1

  .وال>ي ت0	ج عK ح�ها غ8	ال3عق)ل). الخ...... ال�فالت وال�عا�ات  إقامة – األم)رال;�0%ةفي 

  .ال3ه,ة أص)لأو  ال>;	aعع3ل خالف  ت,فj8جل أوتع,ي ح�)ل ال;0: على م,فعة مK :ال�ش�ة-2

في م,ح " في ال�0مة �غ8	 وجه حF م�ال أخ	W جهة على  تف�8لW أ: Favoritism ال��اCاة-3

  .ال3قاوالت والعHاءات أو عق)د االس>�@ار واالس>�3ار

ل�الح ف	د أو جهة ی,>3ي لها ال;0: م�ل حlب أوعائلة  ت,فj8أع3الW أNepotism : ال������ة -4

  .أحق8>ه6 بهاأو م,Hقة دون 

في وق� مOJ	 عK وق� ال�وام  وال0	وج" مK ال��)ر صJاحا ال>أخ	" م�ال: ع3م اح#�ام الع�ل - 5

 Kها م	س3ي وغ8	ف بها ال3)&ف األم)رال	ی>�.  

 ت,فj8مقابــل  ال)&%فيمــU Kــ	ف معــK8 مــ�>غال م)قعــه  أم)الوهــ) ال�ــ�)ل علــى  :وال#?و"�االب#?از -6

  الخ...ال,ق)د  تlوa	، أو تlوa	 ال;هادةال�راس%ة" ال;0: الJ��<3الف�اد م�ال ب)&%فةمــ�الح م	تHJــة 

وغ8	  قان)ن%ةال>ي ح�ل)ا عل8ها �H	ق غ8	  ال�O)م8)نr>ه	Jaاألم)ال�ق)م الX�3ول)ن  :األم�الته�"= - 7

الس>�3ارها  األم	Oa%ةال3>��ة  أوروPاوال)ال�اتوخاصة  األج,r%ةال3ال في ال�ول  وأس)اقم�ارف  إلىش	�%ة 

  .أو ش	اء عقارات أج,r%ةفي ش	[ات  أسه6أو ش	اء  ائ� م	تفعة) على شOل ودائع في ب,)ك تل] ال�ول لقاء ف

وجـ)از الـ�ف	  وال@,�%ةوخاصـة ال3ه3ـة وال3ـ�>ع@لة [3عـامالت ال>قاعـ�  :ال�عـامالت إن@ازال#Mا�s في - 8

  .ال	س3%ةووثـائF تأی8ـ� صـ�ة صـ�ور الـ;هادات أو ال�>ـ� 

أW ال>�خل ل�الح ف	د ما أو ج3اعة دون االل>lام �أص)ل الع3ل وال�فاءة الالزمة، م�ل تعK88  :ال�اسgة-9

 K8ابش0: في م,�� معJ[ف ألس 	ي رغ6 [)نه غ8Plا�ة أو االن>3اء ال�	الق� Fت>علX.  

  

  آثار الف�اد- ثان�ا

 الف�اد في ال��اة االق#Eادlة �أث - 1
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[8r	ة مK اإلی	ادات ال�3>�قة، ع,�ما ت>6 رش)ة م)&في ت�0	 ال�O)مات مJالغ : اإلی�ادات ال���م�ة-

ال�ولة ح>ى ی>@اهل)ا جlءا مK اإلن>اج وال�خل وال)اردات في تق)3aه6 لل�	ائ� ال�3>�قة على هjه 

  .ال,;اUات االق>�اد�ة

-BادE#وال3الي له آثار : ال7�� االق Wة �أن الف�اد اإلدار%�%rH<ة والa	+,ال�راسات ال Kم 	[�8 	ة ت;8%rسل

 WدX8ل� ال�لي، سHث6 خف� ح@6 ال Kح�8 أن خف� مع�الت االس>�3ار وم ،Wعلى ال,3) االق>�اد

Wإلى ت�0%� مع�ل ال,3) االق>�اد. 

 :یXدW الف�اد اإلدارW إلى ت)س%ع الف@)ة بK8 األغ,%اء والفق	اء مK خالل: م�#�� الفق� وت�ز"ع ال3خل-

�الت ال,3) االق>�ادW، وهjا األم	 ��اع� على ت	اجع ت	اجع م�>)aات ال�3%;ة یXدW إلى ت	اجع مع*

  .الa(<�3ات ال�3%;%ة

  .ته	ب األغ,%اء مK دفع ال�	ائ� ب)سائل [ال	ش)ة، ��اع� علµ>عF83 الف@)ة بK8 األغ,%اء والفق	اء*

  ال��اة ال��اس�ة على �األث - 2

   .ل�3ني و§%ام مXس�اته>3ع اال3@ت0	�a الX3س�ات ال�%اس%ة وyف�اد [ل األن;Hة الالزمة إلدارة - 

  . ت�م8	 مXس�ات ال3@>3ع ال�3ني- 

ت;)aه معاني األه�اف ال�ام%ة لل33ارسات ال�%اس%ة م�ل ال��3ق	اU%ة وال�	aة وحق)ق اإلن�ان - 

   .والX�3ول%ات وال�ق)ق وال)اجJات

   .اإلساءة إلى س3عة ال�ولة وان0فاض مOان>ها بK8 دول العال6- 

  .بK8 ال,�0 ال�%اس%ة وم,FH ال�3الح &ه)ر ب)ادر ال�	اع ال�%اسي - 

  .ال�%H	ة ال>�رa@%ة على الX3س�ات ال	قاب%ة في ال3@>3ع- 

ت>�3ل م,+3ات األع3ال ج	اء الف�اد آثار [ارث%ة مK ه�ر [8r	 ل3)ارد الX3س�ات وyمOانات  - 

ك6 لل3ع	فة وتع8Hل آل%ات ات0اذ الق	ار ال�ل%6، مع انع�ام حالة ال>	ا .واالع>JاU%ة في ت�0%: ال3)ارد

  .وال>@	Pة

  قان�ن�ةالر اآلثا - 3
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   .فق�ان هJ8ة القان)ن عU K	Fa تع�فات ال3ف��یK وذل] �اس>غالل نف)ذه6 وسلH>ه6 -

   .زعlعة ال�قة القان)ن%ة في نف)س ال3)اK8,U ن+	ا لل03الفات القان)ن%ة ال>ي ی	ت�rها ال3ف��ون - 

  .الف)ضى وال>ع�W ال)اضح على ح	مة القان)ن إضعاف ثقة األف	اد في ال�O)مة وذل] یXدW إلى تع6%3 - 

  ج#�ا�0ةاالثار اآل - 4

   .ت;)aه ال,�%ج االج>3اعي- 

  .إح�اث ت�)الت س	aعة ومفاج�ة في ال>	[J8ة االج>3ا�%ة ن>%@ة س)ء ت)زaع ال�خل- 

ون>%@ة ت	[l ال�	وات : زaادة االف>قار وت�ني الn(<�3 ال�3%;ي للف�ات الفق8	ة ال>ي ت�3ل األك�	aة ن>%@ة- 

Wاالج>3اعي واالق>�ادXة ال>�اف	وض وال�0مات في ال3@>3ع وانع�ام &اه	ع ال�خل والقaل�)ء ت)ز.  

وa;3ل ال	س)م ال3;	وعة، والJ3الغ ال�3ف)عة  :ح�)ل الفق	اء على أدنى م�>)n مK ال�0مات االج>3ا�%ة- 

  .ال	ش)ة��)رة غ8	 م;	وعة على س8rل 

��عى الX�3ول)ن الى ال3;ارaع ال�8r	ة  :لل3;ارaع ال>ي ت�اع� الفق	اءتفادW اس>�3ارات اله%اكل األساس%ة - 

العامة ل>��8	 ال�خل ال,اشئ عK ال	ش)ة ولل�� مK اح>3االت ان�;ـاف أم	ه6، [3ا أن ال3;ارaع مK ق8rل 

 nشاو	اء ألن ت�ال%فها ق� ت��30 �ال	ال�0مات للفق Kب,اء ال�3ارس وال�3>)صفات س>ق�م القل8ل م

  .ال�3ف)عة

تlداد ن�Jة ال�	ائ� اإلج3ال%ة ال3ف	وضة على مK  :م)اجهة الفق	اء لع�ء ض	raي أثقل أو ل�0مات أقل- 

  ال �3ل�)ن الق)ة وال�	وة ل�فع ال	ش)ة

  .ك3ا ان ح�8لة ال�فقات الفاس�ة س>>@�� في تقل: ال�ولة وع@lها عK ت)ف8	 الع�ی� مK ال�0مات

صغار ال3,>@ـK8 الlراعK88 �ع>�3ون على ال)سHاء  :8	 م)ات%ةب%ع الفق	اء ل3,>@اته6 الlرا�%ة في &	وف غ- 

  .إل��ال م,>@اته6 إلى ال�)ق خلF االح>�ارات الس>�0امها في اس>0الص مOاس� ش�0%ة

ف�اد ال@هاز ال>,+%3ي وال�	raي ال�Oـ)مي، �ق�ي أص�اب  :ال�� مK ن3) الX3س�ات ال�3ل%ة ال�غ8	ة- 

هي ال	خ: أو اإلعفاء ال�	raي وال@3	[ي  [3ا ان .ى ال,3)ق�رته6 عل و��a مKالX3س�ات ال�غ8	ة 

  .م��ر غ8	 م;	وع ل�Jار ال3)&فK8 وصغار ال3)&فK8 مK الJHقات الفق8	ة
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  عالقات الف�اد: ال��اض�ة ال�ادسة

  عالقة الف�اد Cال���- أوال

  :وال��� ال�ش35الف�اد - 1
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 nؤ	ال Fةال>,3 ت>فa(  �8ش	6 الOال� K8ة ب%rrإلىعلى وج)د عالقة س 	+,aال>,3%ةو K8Pای�  وl<ل مO;� الف�اد

 وK8P ال�6Oعلى أنه ناتج عK ضعف في ال�6O في وق� ت>;Oل �%ه لغة م)ح�ة ت	uP بK8 ق�ا�ا الف�اد 

  .وال>,3%ةال	ش�8 

  د والl3�ق�ا��ةا�الف- 2

�]Xة سل%3ة وال,@اح في الإلى وج)د ع م,+3ة ال;فا�%ة ال�ول%ة أ��اث ت%Uا	3ق�إرساء د K8قة واض�ة ب

��>;	O;� Wل واسع حK8 ت�>,� ال��3ق	اU%ات إلى  أن�KO3ّ  للف�اد . مOاف�ة الف�اد في القHاع العام

أس� ه;ة، وحK8 ��>�)ذ ال�%اس8)ن ال;عa(r)ن وال3,اه�)ن لل��3ق	اU%ة على هjه الX3س�ات و�a>غل)نها 

  .نع�ة بل�احال  ل�3ل�>ه6، وه)

 Wور	ض 	ة سل%3ة إلرساءإن الق�اء على الف�اد أم%Uا	3ق�ة [املة على درجة . د%Uا	3ق�د Wول6 ت��ل أ

 Kم�ر[ات الف�اد 50تقل ع 	شXة في مHال�3ل، . نقPا�ع  الوH� 6�<ال�ول ال>ي ت Kقلة قل8لة م n(ن@� س

 Kال�ول ال>ي حقق� درجة أعلى م K3ض Wاد�r<ة 50اسHنق.  

وأش3ل مK الف�اد ال3الي، بK8 الف�اد اإلدارW الف�اد اإلدارW اع6 :  الف�اد اإلدارB وال�اليالعالقة ب5( 

ا موالف�اد ال3الي ع3)م وخ�)ص، فالف�اد اإلدارW أع6 وغالJًا ما ی,�6 إلى الف�اد اإلدارW ف�اد مالي، وأ

 Wف�اد إدار Kالف�اد ال3الي فه) ح>3اناتج ع.  

  عالقة الف�اد Cاالق#Eاد- ثان�ا

 ورأس ال�ال الB�;M عالقة الف�اد - 1

دراسة العالقة بK8 ال,3) ورأس ال3ال ال;J	W والف�اد �KO3 أن یXث	 الف�اد على ال,3) مK خالل تأث8	ه 

 W	;Jاك6 رأس ال3ال ال	ي على تrع�د  .ال�ل �r�� ئ%اlل�ان جrن ان>;ار الف�اد في ال(O� في ال)اقع ، ق�

 Kاس>قال)ا ف@أة م Kیjالب الH3ح له6 �ال��)ل على ال��امل و[اف ] �aال@امعات دون اك>�اب ت�ر

  .ع3ل م3>ع

  وال#7��ة االق#Eادlةتأث�5 الف�اد على ال7�� - 2

م�>)n ض�%o مK  ی	افقه، ف)ج)د م�>)n عالي مK الف�اد االق>�ادی)الف�ادی)ج� ت	ا�8r] u	 بK8 ال,3) 

وXaدW إلى س)ء ت�0%:  االق>�اد�ة، م3ا �ع,ي أن الف�اد �عF8 ال>,3%ة والع3)ميال0اص  االس>�3ار
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 وعق)د ال>�لحالr,%ة ال>�>%ة م�ل في ال3;ارaع ال�r	n  االس>�3ارال3)ارد، إذ تف�ل �ع� الrل�ان الفق8	ة 

  .للف�اد ت�)ن [8r	ة االج>3ا�%ةال�الة فإن ال>�ال%o  وفي هjهح�8 ت)ج� ف	ص الف�اد [8r	ة، 

  االس#>�ارواإلنفاق الع��ميالف�اد على تأث�5 - 3

ل�)افl  و�aعف األث	اإل�@ابيت�لفة ال3;ارaع  ومالءمة م,اخاالس>�3ارو�ala مKیXث	 الف�اد على اس>ق	ار 

تHل� ال	شاوW مK أص�اب ال3;ارaع ل>�ه8ل  واألج,r%ة وخاصة ع,�ما�ال,�Jة لل3;ارaع ال�3ل%ة  االس>�3ار

ال��د �ع>r	 الف�اد  وفي هjا. االس>�3ارف)ن ال3	ت;)ن ن�J8ا مK عائ� قr)ل م;ارaعه6، أو �Hل� ال3)&

الف�اد �ق)م ال�3>�3	ون �إضافة  ومع ازد�اد. لالس>�3ارم�%قة  وO;Pل خاصض	Jaة ذات rU%عة ضارة 

 Wشاو	ال Kال>�لفة  والع3)الت إلىال�3ف)عات ال,اج3ة ع Kفع م	م3ا ی ،o%وع  اإلج3ال%ةال>�ال	0ف� لل3;aو

  .االس>�3ارمK  �العائ

  Cال��ائل االج#�ا�0ةعالقة الف�اد -ثال>ا

  الف�اد،وال#7��ة الM;�"ة- 1

مفه)م الف�اد ن�%� ل3فه)م ال>,3%ة ال;J	aة ال�3>��3ة، فالف�اد یXث	 سلJا على دخل الف	د و �عF8 ال,3) 

Wاالق>�اد  Kةت;@%عه  خاللمH;لألن  WدX�8ة إذ أن الف�اد ق� یrعلى ت�ه)ر ال [لj] 	ثXف8ل%ة، و یHال

 K8الق)ان F8rH�8ة أو فعال%ة تrة ال�ح3ا K8امة ق)ان	إلى إضعاف ص	ار ع3ل%ات  األم	إلى اس>3 WدXی Wjال

ال>ل)�a ال�,اعي ، [3ا أن ان>;ار الف�اد دل8ل على ع�م ت�قF ال�6O ال@�8 و �%اب ال;فا�%ة في إدارة 

  .العام ال;أن

  الف�اد وحق�ق اإلن�ان- 2

خالل ت;)aه  وال�3ن%ة مKی,>ه] ال�ق)ق ال�%اس%ة وaق)ض ال��3ق	اU%ة، فه) الف�اد ی,>ه] حق)ق اإلن�ان 

 وأجهlة تF8rHالق�اء  وaق)ض أداءأو جعلها ع��3ة الفائ�ة،  والع3ل8ـات ال�%اس%ةU	aقة ع3ل الX3س�ـات 

خالل ال�	مان مK ال�3اواة في ت)ف8	  واالج>3ا�%ة مK[3ـا ی,>هـ] الف�ـاد ال�ق)ق االق>�اد�ة  ،القان)ن 

  .وال0اصع�Jات أمام [�� ال�3%;ة في القHاع العام  وال>عل%6 ووضعال�0مات العامة [ال	عایـة ال��%ة 

 Cالفق� عالقة الف�اد- 3
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ن تعاني الrل�ان ال�3ا�ة �الفق	 الW(8,r مK ومK ال�3>3ل أ .والفق	 �ع�ه3االJع�عادة ما ی�ع6 الف�اد 

ألن الف�اد ه) أح� الع)امل ال>ي تفاق6 الفق	 في بل�ان ت�افح في &ل ضغ)� ال,3)  ال3,ه@ي،الف�اد 

 Wياالق>�ادUا	3ق�وال>�)ل ال�.  

  العالقة ب5( الفق� والف�اد

  

  

  

  

  

  

  15:،ص2008ب	نامج األم6 ال3>��ة اإلن3ائي، الف�اد وال>,3%ة، د��r3	 : م��ر

 6Oة �ال�HJت	م n	ة و أخ�ن>%@ة ع)امل معق�ة و م>�اخلة ت;3ل ع)امل اق>�اد 	الفق �alإن الف�اد ی

و �+ه	 ن3)ذج االق>�اد أن الف�اد یXث	 على الفق	 خالل تأث8	ه على ع)امل ال,3) االق>�ادW ، . ال	ش�8

ال�0مات ال�%3ة �ال,�Jة  فه) ��)ل االس>�3ار ال�O)مي عK. األم	 الWj یXث	 ب�وره على م�>)aات الفق	 

[ال>عل%6 ، و ال	عا�ة ال��%ة ، و ��عف ف	ص ال��)ل على ال�0مات �3ا ف8ها خ�مات الr,%ة  لل3@>3ع،

األساس%ة و �قلل مK ج)دتها ، ألن الع3)الت ال�0%ة في ال3@االت ذات ال�لة ، م�ل م�>)aات ال3ع�ات ، 

  . عادة ما ت�)ن م	�Pة ج�ا لل3>)رK8U ف8ها

ف�اد األس	 ذات ال�خل ال0,3ف� ت,فF ح�ة مK دخلها على ال	شاوW ، تف)ق ح>ى ال��: �@عل ال

وaقع ع�ء الف�اد ال�غ8	 O;� ،ل غ8	 م>,اس� ، . ال>ي ت�فعها األس	 ذات ال�خل ال3>)سu أو ال3	تفع 

  ) ..على س8rل ال�3ال ، الف�اد ال�غ8	 في م@ال ال��ة العامة أو جهاز ال;	Uة (على الفق	اء 

و ال>ي . ا ن3)ذج ال�6O فX8[� أن الف�اد یXث	 على الفق	 مK خالل ��u نف)ذه على مXس�ات ال�6O أم

إذ أنه ��عف الX3س�ات ال�%اس%ة ، و .فالف�اد �قلل مK ق�رة ال�6O . تXث	 ب�ورها على م�>)aات الفق	 

رة الX3س�%ة لل�O)مة و �ق	ض الق�. م;ار[ة ال3)اK8,U ، و �قلل مK ج)دة ال�0مات و الr,%ة ال�O)م%ة 

 

يفاقم االقتصادي ويحد من النمو 
 عدم المساواة

 الفقر الفساد

 يضعف من قدرة الحكومة

  على االستجابة الحتياجات الناس
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على تق��6 خ�مات عامة عال%ة ال@)دة ، و ��)ل االس>�3ار العام �ع�8ا عK تلr%ة ال�3ل�ة العامة و �@عله 

 Wjال 	ام �أن+3ة ال�المة و ال��ة ، األمl<االل Kعف م��وعات رؤوس األم)ال ، و 	ا على م;J�,م

  .ی�al الفق	 س)ءا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2019واقع الف�اد ح�= م67�ة ال;فا:�ة ال3ول�ة : ال��اض�ة ال�اCعة

  الف�اد في األم�"�5#5(- أوال
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ح�8 تق)م §%ادات شعa(rة . ی>)اصل ف;ل م,Hقة األم8	K8<] في إح	از أW تق�م ح�%قي في مOاف�ة الف�اد

 وK3Oa الH0	 في U	aقة تعامل هjه ال�%ادات مع اإلعالم وال3@>3ع. ب>�)aل ال3;ه� ال�%اسي في الH,3قة

وأصJح ه,اك اح>3ال �أن تفق� [ل هjه ال@هات ق�رتها على م3ارسة دورها  .ال�3ني والX3س�ات ال��3ق	اU%ة

  .ال	قابي وyح�اث ال>)ازن في م@ال مOاف�ة الف�اد

 9وم	تJة  81نقHة، األولى دولة [,�ا ب,قHة  100مK  44ل6 ت��ل م,Hقة األم8	K8<] إال على مع�ل 

عال3%ا، وa>�ع الفارق �;Oل [8r	 ب8,ها وK8P أص�اب  22وم	تJة  71ال3>��ة  ب,قHة عال3%ا، ث6 ال)ال�ات 

�3	تJة  18، وفl,8وaال  على نقHة 3�152	تJة  25ال3	ات� األخ8	ة، ح�8 ح�ل� های>ي على نقHة 

  .عال3%ا 168

  مg7قة آس�ا وال���� الهادئ- ثان�ا

وaع)د هjا ال>ع�	 ال3>)قع إلى ضعف .ّ  مOاف�ة الف�ادت;ه� م,Hقة آس%ا والu%�3 الهاد¢ تع�	ا في جه)د 

ول�K . الX3س�ات ال��3ق	اU%ة والق)انK8 وآل%ات تF8rH الق)انK8 وه) ما ساه6 في ارتفاع م�>)aات الف�اد

ت@�ر اإلشارة إلى تفاوت أسال�8 مOاف�ة الف�اد في هjه الH,3قة إلى ح� [8r	، ح�8 ن@� دول>K8 م,ها 

  .ك�	 نlاهة، ودول>3,8,ها ضK3 ال�ول الع;	 األك�	 ف�ادا في العال6ضK3 ال�ول الع;	 األ

نقHة، األولى دولة ن8) زaل,�ا ب,قHة  100مK  44آس%ا والu%�3 الهاد¢ إال على مع�ل م,Hقة ل6 ت��ل 

عال3%ا، وa>�ع الفارق �;Oل [8r	 ب8,ها وK8P  3وم	تJة  85عال3%ا، ث6 س,غاف)رة  ب,قHة  2وم	تJة  87

رaا ال;3ال%ة  على ) ، و[3�172	تJة  16ل3	ات� األخ8	ة، ح�8 ح�ل� أفغان�>ان  على نقHة أص�اب ا

  .عال3%ا 3�176	تJة  14نقHة 

 o�ا وال3ال�al8في اله,� ومال Fعلى ال�,ادی K8rال ال,اخJ§yات حاش�ة ت,�د �الف�اد و	وج م+اه	ع� خ�

Oماتُ دخل� إصالحات ج�ی�ة ته�ف إلى م(Oق� ح�rاك�>ان، انPرات . اف�ة الف�ادو(H<ه الjه Kول�

ال3;@عة فيُ  الH,3قة ل6 ت>	ج6 �ع� إلى إج	اءات على أرض ال)اقع، خاصة على م�>)n مOاف�ة 

	8rفي حاالت الف�اد ال� 	ة ال>ي ت+هa(<األسال�8ُ  ال3ل.  

  

  

  أورو�ا ال;��qة وآس�ا ال�سgى-ثال>ا
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ى درجة على م�>)n ال3,اFU في مXش	 أوروPا ال;	§%ة وآس%ا ال)سHى على ثاني أدن م,Hقة ح�ل�

نقHة أو أقل 45وق� س@ل� تق	Jaا [ل دولة مK دول الH,3قة . م�ر[ات الف�اد، �ع� أف	�a%ا ج,)ب ال��	اء

 اإلرادةومK شأن �%اب . ال��ی� عK تق�م [8r	 في مOاف�ة الف�اد Kال �O3على مائة نقHة، وPال>الي 

�%اس%ة أن ت�اه6 ع3)ما في م,اخ یlده	 �%ه الف�اد دون ال�%اس%ة وضعف الX3س�ات ونق: ال�	aات ال

  .واض�ة أن یلقى ذل�3عارضة

نقHة، األولى دولة ج)رج%ا  100مK  35إال على مع�ل أوروPا ال;	§%ة وآس%ا ال)سHى ل6 ت��ل م,Hقة 

عال3%ا، وa>�ع الفارق �;Oل [8r	  65وم	تJة  45عال3%ا، ث6 ال@rل األس)د ب,قHة  41وم	تJة  58ب,قHة 

على ن،ت	[3ان�>ا158 �3	تJة 23على نقHة أوز�OP>ان ب8,ها وK8P أص�اب ال3	ات� األخ8	ة، ح�8 ح�ل� 

  .عال3%ا 161 �3	تJة 20نقHة 

  وش�ال أف�"�Pا ألوس�اال;�ق -راCعا

�>غ	ب اس>;	اء الف�اد وت	س0ه وال �وش3ال أف	�a%ا قات3ا  األوسuیJقى واقع مOاف�ة الف�اد في ال;	ق 

ال�ول م,j ع;	ات ال�,K8 للعق� ال�افي مK  ح>	اماالوع�م  ،ال�	aات ال�3ن%ة لع�م ت)ف	�%الH,3قة ن+	ا 

ال�%ادات أن تعlز م,+)مة ال�)ا�u وال>)ازنات وأن ت�ع6 حق)ق  ت�>اجو ، مع ال3)اK8,U االج>3اعي

  .ال3)اK8,U وتفي �ال>lاماتها على م�>)n مOاف�ة الف�اد

نقHة، األولى دولة اإلمارات  100مK  35إال على مع�ل وش3ال أف	�a%ا  األوسuال;	ق  ل6 ت��ل م,Hقة

عال3%ا، وa>�ع الفارق �;Oل  33وم	تJة  62 عال3%ا، ث6 قH	 ب,قHة 23وم	تJة  70الع	P%ة ال3>��ة ب,قHة 

،وس)رaا على 176 �3	تJة 14ك8r	 ب8,ها وK8P أص�اب ال3	ات� األخ8	ة، ح�8 ح�ل� ال%3,على نقHة 

  .عال3%ا 178 �3	تJة 13نقHة 

 إح�اث تغ88	ات في ال�لHة،إلى  األخ8	ة في �ع� دول الH,3قة م�الألردن ال;عr%ة االح>@اجاتدت أ

 K@� علىِ ول��م (Oاف�ة الف�اد يتف اتأنال�O3� اماتها ال3>علقةl<ة وذات نف)ذ  رغ6. �ال	ثXاف م	Uوج)د أ

 F8متع(Oلها ال�jrاف�ة الف�اد ال>ي تO8هاوعل. اتجه)د م  F8حلة القادمة على ت�ق	أن تع3ل في ال3

  .8r	للX3س�ات ال�O)م%ة وأن ت�3ي ال3@>3ع ال�3ني وح	aة ال>ع واإلدارaةال3ال%ة  االس>قالل%ة

  

  مg7قة أف�"�Pا ج�7ب الE��اء-خام�ا
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س@ل� م,Hقة أف	�a%ا ج,)ب ال��	اء أدنى ال�رجات مقارنة ب�J%ة ال3,اFU ال3;3)لة �X3ش	 م�ر[ات 

وفي . �O3اف�ة الف�اد إلى أW تق�م ح�%قي ومل3)س االل>lاماتالف�اد، وق� ف;ل� هjه الH,3قة في ت	ج3ة 

تlال ع�ة دول ف8ها ال ، واالج>3اع8)االق>�ادWم,Hقة ت>�6 ب>,اق�ات صارخة على ال�ع�8 ال�%اسي 

  .دجه)د مOاف�ة الف�ا ، وه) ما یه�دال��3ق	اU%ة §%6 تعاني مK ع�م فعال%ة الX3س�ات وضعف

ب,قHة س%;ل نقHة، األولى دولة  100مK  32على مع�ل إال م,Hقة أف	�a%ا ج,)ب ال��	اء ل6 ت��ل 

عال3%ا، وa>�ع الفارق �;Oل [8r	 ب8,ها وK8P  34وم	تJة  62عال3%ا، ث6 ب)ت�)انا ب,قHة  28وم	تJة  66

 10،وال�)مال على نقHة 172 �3	تJة 16أص�اب ال3	ات� األخ8	ة، ح�8 ح�ل� ال�)دانعلى نقHة 

  .عال3%ا 3�180	تJة

 Kغ6 م	قة، على الH,3اف�ة الف�اد في الOت>�6 �ه جه)د م Wj[)د ال	رات  إالال(H<أن ه,اك �ع� ال

ففي ج,)ب إف	�a%ا، &ه	ت . وP)ت�)انا و[8,%ا ون%@8	aا وج,)ب إف	�a%ا أنغ)الال�%اس%ة ال)اع�ة خاصة في 

هة على غ	ار إش	اك ال3)اKU وف>ح ت��%قات رس3%ة في ق�ا�ا ف�اد، ومK ج اإل�@اب%ة�ع� الH0)ات 

  .لO3اف�ة الف�اد إصالحات�اع>3اد  أنغ)الأخ	n ه,اك �ادرة أمل في وع)د ال�%ادات ال@�ی�ة في 

  واالت�اداألورو�يأورو�ا الغ���ة - سادسا

أن الH	Fa ما  إالأداء أف�ل مK ��%ة ال3,اFU في العال6،  واالت�اداألوروPيفي حK8 حقق� أوروPا الغ	P%ة 

 األول)aةح�8 أن ع�م إعHاء . تlال a(Uلة أمام هjه الH,3قة ل>>KO3 مK ال>��W للف�اد على ن�) فعال

مع صع)د الH0ا�ات ال;عa(rة وyضعاف الX3س�ات  �االق>	انلO3اف�ة الف�اد  إصالحاتل)ضع 

  .ال��3ق	اU%ة في ع�ة دول، ��>)ج� ض	ورة ت@�ی� جه)د مOاف�ة الف�اد

 100مK  66األولى في العال6 ت,>3ي لهjه الH,3قة، وحقق� ال3ع�ل األعلى  20دولة مK بK8  14ه,اك 

عال3%ا، ث6  03وم	تJة  85عال3%ا، ث6 فل,�ا ب,قHة  01وم	تJة  88ب,قHة ال�ان3ارك نقHة، األولى دولة 

نان ب,قHة ،وقrلها ال8) 3�77	تJة 42ت>�رج ال�ول ح>ى آخ	 دولة وهي بلغارaا، ح�8 ح�ل� على نقHة 

  .عال3%ا 67و3P	تJة 45

  

  م�اف�ة الف�اد: ال��اض�ة ال>ام7ة

  )UNCAC(ال�#�3ة ل��اف�ة الف�اد  األم�اتفا�qة - أوال
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 و. 2003 أك>)P	ال@�3%ة العامة في في )  UNCAC(تفا§%ة األم6 ال3>��ة لO3اف�ة الف�اد &ه	ت ا

  .ف8هادولة U	ف  145ت�6 و  2005دخل� حl8 ال,فاذ في عام 

ص)ل، واس>	داد األوتF8rH القان)ن،  ال>@	6a ،)قائ%ةال3عای8	 ال: أساس%ة هيأرPع ر[ائl  إلىاالتفا§%ة  ت�>,�

  .وال>عاون ال�ولي

  ال�عای�5 ال�قائ�ة- 1

، وفقا للJ3اد¢ األساس%ة ل,+امها القان)ني، ب)ضع تق)م[ل دولة U	ف فإن مK االتفا§%ة  )5(�3)ج� ال3ادة 

ل>ي تعlز م;ار[ة ال3@>3ع وت@�� مJاد¢ س%ادة وافعالة وم,�قة لO3اف�ة الف�اد ات س%اسوت,فj8 أو ت	س%خ 

  .وال�3اءلة ،وال;فا�%ة ،وال,lاهةامة، وال33>ل�ات العامة القان)ن، واإلدارة ال�ل%3ة لل;Xون الع

. )قائ%ة مK الف�ادال>�اب8	 وa>,اول ��)رة شاملة ال، 14- 5مK ل3)اداالف�ل ال�اني مK االتفا§%ة �;Oل 

 K3�<aا الف�ل وjاما أهOن;اء ه�8ة ال)قائ%ة ل�%اسات م>علقة �الحyاف�ة الف�اد، وال33ارسات، وO3 أو

  .لO3اف�ة الف�اده�8ات وقائ%ة 

  .K8 العام3K8)&فالت)&%o لع3ل%ات ل�فاءة وال;فا�%ة، وم�ونات سل)ك وج�ارة أحOام ل - 

H<3لJات ك3ا ی>,اول ال. الJ3اد¢ ال>)ج8ه%ة لل;فا�%ة وال�3اءلة في م@ال ال�0مات العامة وال3ال%ة العامة- 

  .��3دة لل)قا�ة مK الف�ادال

  .@>3ع ال�3ني، ورفع م�>)n ال)عي العام لO3اف�ة الف�ادوالع,اص	 األخ	n لل3 ال3,+3ات غ8	 ال�O)م%ة - 

  تf5�g القان�ن ال#@�"� و - 2

 Kم أفعال ، 59-15ال3)اد م	ت@K88الع3)م K8رش)ة ال3)&ف K88األجان� ال�3ل K88الع3)م K8رش)ة ال3)&ف ،

ال,ف)ذ  ،ال33>ل�ات العامةت)زaع أو س)ء اس>�0ام ال3,+3ات ال�ول%ة، االخ>الس،  K الع3)مK88 في3)&ف8الو 

خ>الس م3>ل�ات ال	ش)ة في القHاع ال0اص، ا، اإلث	اء غ8	 ال3;	وعاس>ع3ال ال)&ائف، ال>@ارW، س)ء 

  .ل عائ�ات ال@	3aة8غ�و ع	قلة س8	 الع�الة ال>�>6، ل العائ�ات ال3>أت%ة مK ال@	3aة، 8القHاع ال0اص، غ�

  اس#�داد األص�ل- 3

)ل صاس>	داد األعK ، وaعلK ص	احة 59- 51مK  6 ال3)اد��الف�ل ال0ام� مK اتفا§%ة مOاف�ة الف�اد 

>عK88 سل�لة مK عق� ذل] باألحOام ال3)ض)�%ة وتق)م ". م�rأ أساسي مK مJاد¢ االتفا§%ة"على أنه 
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ت@�83ها �KO3 ت>Jع األص)ل و وال>ي �3)جrها ل�3ن%ة وال@,ائ%ة، إج	اءاتاالس>	داد ااآلل%ات �3ا في ذل] 

الف�اد على أدn  �ال,�Jة للع�ی� مK الrل�ان ال,ام%ة ح�8مه3ة ج�ا هjه م�ألة وyن . yعادتهاو تها م�ادر و 

  .ال)U,%ةات نه� ال�	و aات إلى �3>) اعلى ال

  ال#عاون ال3ولي- 4

ال�ول األU	اف، ح3�8ا [ان ذل] ی>عK8 على  .ل>عاون ال�وليفي الف�ل ال	ا�ع ت��r ا 49-43مK ال3)اد  

ال0اصة  واإلج	اءاتم,اسJا وم>�قا مع ن+امها القان)ن%ال�اخلي م�اع�ة �ع�ها الJع� في ال>��%قات 

األU	اف ملlمة ب>ق��6 أشOال م��دة مK ال�3اع�ة وyن . ذات ال�لة �الف�اد واإلدارaة �ال�3ائل ال�3ن%ة

ل>�ل%6 ال3@	مK8 ونقل األش0اص و القان)ن%ة الJ<3ادلة في م@ال ج3ع ونقل األدلة الس>�0امها في ال3O�3ة، 

شأنها أن ت�ع6 تعق� وت@ �3�Hل� أ��ا مK ال�ول األU	اف ات0اذ ت�اب8	 مK ك3ا . الO�3)م عل8ه6

  .�ادر العائ�ات ال3>أت%ة مK الف�ادت�@l و تو 

  ص37وق ال7ق3 ال3ولي- ثان�ا

دولة ی��r أن الف�اد  ال3ال%ةألWأنه س8>)قف أو �علF م�اع�اته  1997م,j عام  ليأك� ص,�وق ال,ق� ال�و 

الف�اد  حاالتوق ، و ح�د ال�,�االق>�اد�ةب>@اوز م;اكلها  ال@ه)دال0اصةف8ها �عF8  ال�O)مي

 في 83K8ال	س ال3)&فK8و ت)ر�  ل3@االتال��3دةلهاا 8	غ إلىالعامة  األم)الب>�)aل  �ال33ارساتال3	تHJة

و  هXالءال3)&فK8ال��Jة مK قrل  الع3التأو ض	ra%ة و إساءة اس>�0ام اح>%ا�  ت�ایل@3	[%ةع3ل%ات 

ال ت,+%6 @م فيالفاس�ة  ل33ارساتلµا، إضافة إال�3ارفعلى  ال3;	فK8 ال�لHة مK قrل اس>غالل

 ال3)&ف8,ال�O)م88,في	 رش)ة rتع> يال�,�وق م)قفا حازما مK ال�ول ال> اتj0، [3ا االس>�3اراألج,r%الJ3اش	

  . ت�>)ج� إعفائها مK ال�	ائ� األع3الن)عا مK نفقات ت	وaج  األخ	n ال�ول 

  ال�97 ال3ولي-ثال>ا

ثة ، ت>�K3 ثالوم�اص	تهة الف�اد هل�3اع�ة ال�ول في م)اجخHة  1996تr,ى الr,] ال�ولي م,j عام 

ى أن+3ة ال�ولة مK لع إصالحاتإدخال  :وال�اني وأسJابه)ع)ا§Jه،الف�اد  ت;0%�+اه	ة: األولع,اص	 

إش	اك ال3@>3ع ال�3ني وال3,+3ات غ8	 ال�O)م%ة ووسائل  :وثال�ا واإلدارaةواالق>�اد�ة،ال,)احي ال>;	�a%ة 

  .ف�ة الف�ادفي مOا إلعالما
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�;)ه أن;Hة ال�ولة وaقHع الH	Fa  –أW إساءة اس>�0ام ال)&%فة العامة ل>�قF8 [�� خاص  –الف�اد 

فالف�اد ��اع� الJع� على ال>ه	ب مK . على ال@ه)د ال	ام%ة إلى ت�قF8 ن3) اق>�ادW م�>�ام واح>)ائي

إلى  اإلی	اداتوKO3a أ��ا أن تXدW خ�ارة . �آخ	Ka إل�µفع ض	ائ� أك�	 األم	ال�	ائ�، ب3,8ا ی,>هي 

وة على ذل]، ت>أث	 ج)دة ال�0مات العامة الوع .اإلنفاقاالج>3اعيال�� مK ق�رة ال�O)مات على ت)ف8	 

وفي نها�ة الH3اف، �ق)ض  .ال�O)مة م�ف)عة �ال	شاوn والP(��3%ة ق	اراتوالr,%ة ال>�>%ة ع,�ما ت�)ن 

  .االس>ق	اراالج>3اع8)ال�%اسيد ال�قة في ال�O)مة وKO3a أن �ق)د إلى زعlعة الف�ا

  :لjل] �@� اع>3اد م@3)عة مK اإلصالحات

  على ال��#�� ال��لي - 1

فK3 ال�	 : واألج)رب,اء خ�مة م�ن%ة مه,%ة، اس>,ادا إلى إج	اءات شفافة وقائ3ة على ال@�ارة لل>ع88,ات - 

ب>ق��6 ق�وة واض�ة على ق3ة  األخالقيورW ل	ؤساء اله�8ات وال)زارات والX3س�ات العامة ت;@%ع ال�ل)ك 

  .اله	م ال)&%في

فK3 شأن هjا أن ��3ح ب>�قF8 : في رفع م�>)aات ال;فا�%ة والف�: ال0ارجي ال�3>قل االس>�3ار- 

  .إش	اف فعال مK أجهlة ال>�قF8 ومK ال@3ه)ر �;Oل عام

م�ل ال<;3	aات العامة،  –ال>ي ت;8	 الr0	ة ال�ول%ة إلى ت)ات	 ح�وث الف�اد ف8ها  ال3@االتال>	[l8 على - 

  .والr,%ة ال>�>%ة، وال�لع وال�0مات ال3عق�ة ال>ي ��ع� ت�ع8	ها، وال3)ارد الrH%�%ة، والX3س�ات العامة

: K أجل معال@ة الف�ادزaادة ف	ص ال,@اح عU K	Fa ت��K8 ع�ة مXس�ات ی�ع6 �ع�ها الJع� م- 

ال�	ra%ة ث3ارا أكr	 إذا ت6 تu%�J الق)انK8 ال�	ra%ة وال�� مK  إصالحاتاإلدارةفعلى س8rل ال�3ال، س>Xتي 

وس>ع>�3 جه)د ت��K8 ال,lاهة في ال�0مة ال�3ن%ة . ال3>احة ل3)&في ال�	ائ� االس>,�ابيم�احة ال>ق�ی	 

. لل@3%ع واإلن�اف	اءات ق�ائ%ة ت>�6 �ال�	عة إج دعلى وج) ال3>ه	K8P مK ال�	ائ�  مالحقةأو 

  .وPال�3ل، تlداد ال3,افع ال>ي ت�ققها شفا�%ة ال3ال%ة العامة في وج)د ص�افة ح	ة

: �ال�3اب	ة في ت��K8 الX3س�ات لل�� مK م)اKU ال>ع	ض ل>���ات الف�اد ال>ي ت>H)ر �اس>3	ار االل>lام- 

alاع� اع>3اد ال>�,)ل)ج%ات ال@�ی�ة على تع��ال)&ائف  lان%ة  األساس%ةl83لل3ال%ة العامة، م�ل ع3ل%ات ال

  .إلى ال�)ا�u ال�اخل%ة �اإلضافة، اإلی	اداتوyدارة 

  على ال��#�� ال3ولي- 2
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ی,Jغي أن ت�)ن الrل�ان أك�	 اس>Jا§%ة في م�ارPة ال	شاوn ال>ي تق�مها ش	[اتها ال)U,%ة للX�3ولK8 في -

�ق)ة وyص	ار، وت�� مK ف	ص إخفاء عائ�ات الف�اد في  األم)ال، وأن ت>عق� أن;Hة غ�ل األج,r%ةالrل�ان 

  .أماكK خارج%ة تف>ق	 إلى ال;فا�%ة

وال>ع�ی,,+	ا ل3ا ت,W(H عل%ه مK رaع  االس>0	اج%ة م�ل ال,فuث3ة حاجة لalادة ال;فا�%ة في ال�,اعات - 

 	8r] Wاق>�ادWjافتق)م �ه  ولل�ور ال	Uة ا األ	ثX3ال n	rل�ول%ة ال�.  

ومK . م��ودا على الn(<�3 ال�وليال یlال غ6 ت�قF8 �ع� ال>��8,ات، فإن تJادل ال3عل)مات ر - 

  .قان)ن%ا ومالحق>هاال�	ورW ت)ثF8 ال>عاون لO3اف�ة ال>ه	ب ال�	raي وال>�	W عK أع3ال الف�اد 

. عU K	Fa زaادة شفاف8>ها الjات%ة�KO3 لل3ان�K8 والX3س�ات ال�ول%ة §%ادة ال8�3	ة ب>ق��6 الق�وة، وذل]  - 

  . وO3a,ها ال�3اع�ة أ��ا ب,;	 ال33ارسات ال@�8ة في ب,اء الX3س�ات

  في اإلسالماألس� العامة ل��اف�ة الف�اد -راCعا

  .اخ#�ار األكفاء لل�7اص= وال��ائف وت�قf5 الbفاlة له�- 1

  .ت)&%o أهل الق�رة وال�فاءة وال�jر مK ال�3ا�اة والP(��3%ة- 

  .إس,اد ال)&ائف واألع3ال ألهل األمانة واالس>قامة- 

  .ع�م إس,اد ال)&ائف واألع3ال لK3 ح	ص عل8ها ول%� أهًال لها- 

 -K8ة للعامل�ال�فا F8ت�ق.  

  (قي ل�3 العامل5الواألخ 3ی7يت7��ة ال�ازع ال- 2

  .رHPال>عامالتJال�%3ال�ی,%ةواألخال§%ة- 

  .ت	س%00لقاألمانةوال>�jی	م,ال0%انة- 

  .إلµال��ق�%ال>عامل)ال>�jی	م,ال�jبال�ع)ة- 

  ت	س�r30%أال,��)ال>,اص�)yشاعةاألم	Pال3ع	وف)ال,ه%ع,ال3,�	- 

  اج>,ا�ال;rهات�%ال>عامالت- 
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 -K8ال>�ام�)ال)فاءب8,ال3>عاملJ8ال>�لµال�ع)ةإل.  

  .ال��اسMة وال��اMqة للعامل5(- 3

  :ال#?ام@�لةم7ال�ل��tات#قلل�7ال�ق�ع¡�الف�اد- 4

  وات0اذال�3>;ارa,األع)انال�ل�اء- 

  اق>فاءأث	الق�وةال�ال�ة�%الع3ل- 

  .ع�ماالح>@ا�ع,أص�ا�ال�اجات)ال>)اصل3عه3)س3اع;O)اه6- 

  .تغلJ8@انJإح�انال+,Jال,اسعلµإساءته�%ال>عامالت- 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  أوضاع الف�اد وم�اف�#ه في ال@?ائ� : ال��اض�ة ال#اسعة

  واقع الف�اد في ال@?ائ�- 1

@� أن �مOاف�ة الف�اد وال)قا�ة م,ه  ال�O)مةال@lائ	aةفيبjل>ها  يال> ال3@ه)داتإب	از  فيقrل ال;	وع 

 �%ال@lائ	ب�قة واقع الف�اد  رس3%ةتr	زلع�م وج)د إح�ائ%ات  �%ال@lائ	،وPال,+	واقع الف�اد  الإلىن;	W أو 
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إدراكها  ح��ال�ول  س,)aات�,ف  ل%ة،ال>يإدراك الف�اد ح�� م,+3ة ال;فا�%ة ال�و  �X3ش	فإن,ا ن�>في 

خانة فاس� ج�ا  فيمK ع�م إدراك الف�اد فهي تقع  نيتعا ال>يواح�ة مK دول العامل ال�ال�  للف�اد،ال@lائ	

  .ال3,+3ةح�� 

وه) مXش	  88 ال>	ت�8��Fr له أن نlل مK  ل6مXش	 م�ر[ات الف�اد  ال@lائ	فيت	ت�8  ال3الحÆ أن

،	8Hهذل] أنه  خjقة فإن  بهa	Hال	ائl@فاس�  فيت�,ف  ال Kم �a	ج�اخانة ق.  

 l]	3ال 	ائl@ص�8  106اح>ل� ال	الف�اد العال3ي لعام  35عال3%ا ب 	شXة في مHأص�رته  2019نق Wjال

الWj جاءت �%ه في  2018وت	اجع� ال@lائ	 �3	l] واح� عK ت�,%o س,ة . ال�ول%ةم,+3ة ال;فا�%ة 

 l]	3أصل  105ال K180م.  

في قHاعها العام، وفF “ مXّش	 م�ر[ات الف�اد”دولة س,)aًا، ����  180“ ال;فا�%ة ال�ول%ة“ فوت�,

 .م�%اس ی>	اوح بK8 ال�ف	 ألك�	 ال�ول ف�ادا وال�3ة لل�ول األك�	 شفا�%ة

 2017، �ارتفاع نقK8<H عK مXش	ها لعام  2018في ت	ت�8  100درجة مK  35وح�ل� ال@lائ	 على 

�م سJعة م	اكl في ال>�,%o العال3ي مقارنة �العام ال�ابF، ح�8 [ان� ق� اح>ل� ، م3ا س3ح لها ب>ق

 l]	32017في عام  112ال . l]	3في عام  105إال أن ال 	ائl@ما زال دون ت�,%فها في عام  2018لل

 .100مK أصل  3�34@3)ع  88، ع,�ما اح>ل� ال3	تJة  2008

 l]	3ال 	ائl@أرم8,%ا 105وت>قاس6 ال Kو وت%3)ر  مع [ل م	8Pوال�لفادور و 	ف)ار وم��ل و[)ت دaاز	rوال

، إی	ان ) 120(، مالي ) 117(، �اك�>ان ) 114(ال;	§%ة وزامr%ا، وهي أف�ل مK دول م�ل إث8)P%ا 

 .(138(، وروس%ا ) 138(

  74 ، 73ل�K ال@lائ	 م>0لفة [�8	ا عK ج8	انها ال3غارPة ، ح�8 ت6 جاءت ت)ن� وال3غ	ب معا في ال3	تJة 

، )67(، ال8)نان )78(، ت	[%ا )93(هي أك�	 س)ء أ��ا مK دول م�ل غامr%ا و 2019-2018ل�,>ي 

  .22و ال)ال�ات ال3>��ة  21، ف	ن�ا )33ال3	تJة (أو قH	) 58(ال33ل�ة الع	P%ة ال�ع)د�ة

  ال�تMة  ال3رجة  ع3د ال3ول  

 105 102.9م(  178 2010

" 2011  183  2.9  112  
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  105  100م(  34  176  2012

2013  183  36  94  

2014  175  36  100  

2015  168  36  88  

2016  176  34  108  

2017  180  33  112  

2018  180  35  106  

2019  180  35  106  

  

  

 

 ثار �اه�ة غ�5ل األم�ال آ- 2

ه,اك على وجه ال>��ی� ثالثة آثار اق>�اد�ة م	تHJة ارتJاUًا وث%قًا �@	ائ6 غ�ل   :اآلثار االق#Eادlة -

  .ال��اد  ، ال�3ارPة على العقارات وال3@)ه	ات،. ال>�60: وهي األم)ال

وذل] إلن ال3ال غ8	 ال;	عي ال3	اد غ�8له ع,�ما ��ل في أس)اق ال@lائ	، فإنه ���ث زaادة �3ق�ار    

ح@3ه في الع	ض ال,ق�W �3ا �ف)ق [�8	ًا مق�ار نات@,ا الق)مي مK ال�لع وال�0مات، ومK شأن ذل] أن 

ى ال>�60، وع,�ما ��K8 م)ع� رح8له وت��ی	ه إلى ال0ارج ح�8 م)U,ه األصلي، فإن ذل] یXدW ح>3ًا إل

 K8ال�ورت K8هات K8ع,ي االن�3اش ث6 ال��اد وما ب�، وه) ما 	ائl@في نق: ال�8)لة في ال �r�<ی

دW االق>�ادی>K8 ت>قل� �;�ة أسعار ص	ف ع3لة ال�ولة، ول3ا [ان ال@هاز اإلن>اجي بل والr,%ان االق>�ا

ال@lائ	W غ8	 قادرKa على اس>%عاب ال3ال ال3غ�)ل ع,� ق�ومه، فإن م,+3ات غ�ل األم)ال تف�ل غالJًا 

ال�3ارPة على العقارات وال3@)ه	ات �3ا ی	فع §%3>ها ال�)§%ة �غ8	 مr	ر و3Pا ق� ��	 �الغالr%ة مK أب,اء 

KU(ال.  
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ال3فاج�ة س)اء تل] ال>ي ت	د إلى ال@lائ	 أو ال ش] أن ال>�)aالت ال3ال%ة   :اآلثار ال�ال�ة وال��E:�ة -

س)ق (ت0	ج م,ها ت��ث ت;)هات غ8	 م>)قعة على س)ق ال,ق� وال@هاز ال�3	في، وعلى س)ق رأس ال3ال 

، وه) ما یXدW إلى انه%ار هjه األس)اق، [3ا ح�ث في دول )اإلق	اض الJ3اش	 وس)ق األوراق ال3ال%ة

�د اس>ق	ار ال,+ام ال3الي وال�3	في، بل إن ع3ل%ة غ�ل ج,)ب ش	ق آس%ا م,j س,)ات، وذل] �3ا یه

  .األم)ال ق� ت��8 ال�%اسة ال3ال%ة واالئ>3ان%ة �ال>uJ0 واالرتJاك

  م�اف�ة الف�اد في ال@?ائ�- ثان�ا

للق�اء على &اه	ة الف�اد وال�� مK م0لفاته، و[jا إلن@اح سل�ة  س%اسات)آل%اتع�ة  ال@lائ	ان>ه@� 

إعالنها عK عlمها ل	س3%ة H0ا�ات االففي م0>لف سابF، وق� ي اإلصالحات ال>ي أعل,� ع,ها ال�ولة ف

- 06مK الف�اد ومOاف�>ه  ال)قا�ةعلى ال>��W ل+اه	ة الف�اد وه) ما ت@�� في ع�ة ق)انK8 م,ها قان)ن 

غ القان)ني في م@ال مOاف�ة الف�اد وت�o%8 القان)ن ا جاء ل�� الف	  W، ال�2006j%ف	W 20الX3رخ في  01

 W	ائl@صادق� عل8ه اتفا§%ةمع  ال Wjش)ة ال	اف�ة الف�اد والO3األم6 ال3>��ة ل	ائl@اال Fفي وق� ساب.  

 l,ال lalا القان)ن إلى تعjولةهة،ال;فا�%ة ا یه�ف هX�3اع العام وال0اص، والHالق 	في ت�88  	دع6 ال>�اب8

م%ة إلى ال)قا�ة مK الف�اد ومOاف�>ه، ت�ه8ل دع6 ال>عاون ال�ولي وال�3اع�ة ال>ق,%ة مK أجل ال)قا�ة مK اال	 

ت6 �3)جJه إلغاء م0>لف الق)انK8 ال>ي لها عالقة �الف�اد �03>لف أشOاله مK قان)ن و .الف�اد ومOاف�>ه

  .��� ت)سع نHاق وم@االت الف�اد" مK الف�اد ومOاف�>هقان)ن ال)قا�ة "ونقله إلى قان)ن م�>قل  ،العق)Pات

  :اله45ة ال���7ة لل�قاlة م( الف�اد- 1

�3)ج�  1996في ج)aل%ة  ا§Jة ال	ش)ة وال)قا�ة م,ه	اسFr إن;اء ال3	ص� ال)U,ي ل3قrل &ه)ر اله�8ة، 

 2000الK3�<3 اس>��اث ال3	ص�، ل�,ه حل لف;له في مOاف�ة اآلفة س,ة  96/233ال3	س)م ال	ئاسي 

  .ه���r ع�م اس>قالل8>

ه�8ة إدارaة م�>قلة ت>3>ع �ال;�0%ة ال3ع,)aة واالس>قالل ال3الي ل�n رئاسة ال@3ه)رaة،ت>�3ل مه3>ها هي 

� ال,ح س%اسة شاملة لل)قا�ة افي اق>	 Oاد¢ دولة القان)ن، وتعJالف�اد وت@��8 م Kا مl ول%ةXهة، ال;فا�%ة وم�

ال;Xون الع3)م%ة،ولله�8ة ال��)ل على ال)ثائF وال3عل)مات الالزمة مK أW إدارة، ت)ضع أW إدارة أمام 

)رaة تق)م ب	فع تق	a	 س,)W ل	ئ%�ال@3ه �ال3عل)مات،ج	3aة إعاقة ال�8	 ال��K للع�الة إذا رف�� تlو�aها 

  .عK أع3الها
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تغل�8 الHا�ع االس>;ارW وال>��%�ي  على القان)ن الK3�<3 إن;اء اله�8ة ال)U,%ة لO3اف�ة الف�ادع3ل 

على مهامها فهي ه�8ة وقا�ة ول%� مOاف�ة، �+ه	 ذل] مK خالل ال3هام ال3)[لة إل8ها مK إص�ار 

اد،ك3ا أن هjه الق)انK8 ل6 ت,: على إشهار ح س%اسة شاملة لل)قا�ة مK الف�اال>قارa	 ٕواب�اء اآل ارء واق>	 

ون;	 ال>قارa	ال3	ف)عة ل	ئ%� ال@3ه)رaة س)اء في ال@	�aة ال	س3%ة أو على م)قعها في شOJة األن>	ن� م3ا 

 l@اف�ة الف�اد في الOالغ3)ض وع�م ال;فا�%ة على س%اسة م Kفي ن)ع م��ا	ئ.  

  :ال3ی�ان ال��B?t لق�ع الف�اد2-

ال3>علقة ب>فع8ل مOاف�ة الف�اد وال>ي ن�� على ، و 2009ال�ادرة س,ة  303ة رق6 اس>��ث �3)ج� ال>عل%

اله�8ة ال)U,%ة لل)قا�ةمK ه3O3لة ل3هام مهامو .إن;اء دی)ان م	[Wl لق3ع الف�اد [آل%ة فعالة لO3اف�ة الف�اد

جهازKa  ئ6 الف�اد، فه) جهاز ق3عي ردعي، و بjل] ه3ا	افي ال��J وال>�	W عK ج ع3له ,��	وa.الف�اد

  .م3OلK8 لJع�ه3ا الJع�

  ال�ی)ان ه) م�ل�ة ع3ل%ات%ة لل;	Uة الق�ائ%ة

 .رة ال�فاع ال)U,ياضا�u وأع)ان ال;	Uة الق�ائ%ة ال>ا�عة ل)ز  _ 

 .ضا�u وأع)ان ال;	Uة الق�ائ%ة ال>ا�عة ل) ازرة ال�اخل%ة وال@3اعات ال�3ل%ة _ 

  .الف�اد  أع)ان ع3)مK88 ذوW [فاءات أك�8ة في م@ال مOاف�ة _ 

�فق�ه اس>قالل8>ه و ��� مK ت��%قه لأله�اف ال>ي  االم	 الWj ه�8ة تا�عة ل)زa	 ال3ال%ةیJقى ل�ی)ان ل�K ا

  .ةوزa	 ال3ال%و ف و رقا�ة مlدوجة مK الق�اء اه ��0ع)ن إلش	 ءأن;أ مK أجلها،ك3ا أنه وأع�ا

  :ال�ف#;�ة العامة لل�ال�ة- 3

 Wj8س)م ال>,ف	ات لل3ف>;%ة العامة لل3ال%ة وهيثالث ه8 08/273أوج� ال3�:  

  .قr)ن عام)ن لل3ال%ة وت>�3ل مه3>ها في ال>�قF8 وال>ق8%6	ای�ی	ها م:اله%اكل الع3ل%ة لل	قا�ة- 

  .وهي وح�ات ع3ل%ة ی�ی	ها م�ی	و الJع�ات: �ع�ة ال>ف>%« - 

  . 30وهي ف	ق ال	قا�ة ی�ی	ها مOلف)ن �ال>ف>%« وع�دها :ف	ق ال>ف>%«-
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العامة لل3ال%ة �ال	قا�ة على ال>�88	 ال3الي وال�3اسrي، و[jا ال	قا�ة على اس>ع3ال ال3)ارد، تق)م ال3ف>;%ة 

ت3ارس رقاب>ها على ال>�88	 ال3الي وال�3اسrي لل�ولة وال@3اعات اإلقل%3%ة، واله�8ات، واألجهlة والX3س�ات 

رaة، وال�3ان االج>3اعي ال0اضعة لق)اع� ال�3اسJة الع3)م%ة، والX3س�ات الع3)م%ة ال�,ا�%ة وال>@ا

 n	س�ات ع3)م%ة أخXوم.  

ل�غu [ال�3ادقة أو اإلحالة على الع�الة في حالة له�8ة رقاب%ة، إال أنها م@	دة مK أW وس8لة  ال3ف>;%ة

ح ال>�اب8	 وال>)ج8هات غ8	 ال3لlمة لله�8ات ال0اضعة 	ااك>;اف ف�اد،مه3>ها ال ت>ع�n إص�ار ال>قارa	 واق>

  .ص%ة ال>ي تف�ل في األم	ل	قا�ة ال�لHة ال) 

  :م@ل� ال��اسMة- 4

ال3ع�ل وال3>63 في  1996�ع>r	 م@ل� ال�3اسJة مK بK8 أه6 اله�8ات ال	قاب%ة ال>ي ن: عل8ها دس>)ر 

فF 	ام,ه، ح �8�Oلف �ال	قا�ة الJع��ة ألم)ال ال�ولة وال@3اعات اإلقل%3%ة وال3 170في ال3ادة 2008

على  03إلى رئ%� ال@3ه)رaة [ل س,ة ،ك3ا ن�� ال>عل%3ة رق6  ا	a	 الع3)م%ة، وa	فع م@ل� ال�3اسJة تق

  .ت,;%u م@ل� ال�3اسJة

  :�3ارس ال3@ل� صالح%اته عr	 أرPعة آل%ات

له�8ات الع3)م%ة ال0اضعة لق)اع� ، �ال,�Jةل	قا�ة على ال,فقاتالو  اإلی	ادات	قا�ة على ه)ال:ل>�قF8ا- 

رؤوس أم)الها ذات  ن ال>@ارaة، ال�,ا�%ة وال3ال%ة ال>ي ت�) ، الX3س�ات ذات الrH%عة 3)م%ةال�3اسJة الع

  .ئ	lاrU%عة ع3)م%ة ماع�ا ب,] ال@

ت>�3ل في تق8%6 ت�88	 اله�8ات ال0اضعة ل	قاب>ه مK ح�8 الفعال%ة واألداء وله في ال,ها�ة : ن)�%ة ال>�88	

  .ح ال>�اب8	 ال>ي مK شأنها ت��K8 ال>�88		ااق>

 .ن%ة وال3ال%ةlاال83االن�Jا� في م@ال ت�88	  - 

  .جعة ح�ا�ات ال�3اسK8r الع3)مK88	ام -

�ءات عقاب%ة في 	ااس>;ارaة ت��%�%ة ذات دور رقابي م��ود،وال �KO3 لها ات0اذ إج ةه�8 یJقى ال3@ل

رة ال3ال%ة ال>ي تق)م احالة اك>;اف ق�ا�ا ف�اد، بل ��ال إلى وازرة الع�ل،ك3ا أن هjه اله�8ات خاضعة ل)ز 

  .	اقr>ها ل8ها ومف ع	ا�اإلش
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  2018ال#عل��ات ال@3ی3ة س7ة - 5

إج	اءات إضا�%ة ل�3ارPة الف�اد، ت>,اول �;Oل خاص العالقات  3ق	رت ال�لHات العل%ا في الJالد إق	ار 

K88وس%اس K8یj8وت,ف K8رجال أع3ال وم)&ف K8ب . 	rي فاعل%ة أكHشأنها أن تع Kاءات ال�الثة م	اإلج

  .ال3)اجهة مع الف�اد اإلدارW للق�اء وألجهlة األمK في 

في ال>��%قات ال3>علقة  ال03>�ةع� تعل%3ات ج�ی�ة مK صالح%ات ال�3ققK8 في م0>لف األجهlة وس

ال�الح%ات اإلضا�%ة ال ت>علF ب>ع�یل في القان)ن، بل �آل%ة ت,فj8 ه jه. �ق�ا�ا الف�اد وغ�8ل األم)ال

ن%ة ال>ي U	ح ت,فjیها �ع� اإلشOاالت اإلج	ائ%ة أث,اء وتF8rH القان)ن، خاصة مع وج)د �ع� ال3)اد القان) 

F8ال>�ق .  

لل�3ققK8 في [ل �اع>3اد ال	سائل ال03>�ةو ألجهlة لوس��3 اإلج	اءات ال@�ی�ة الJ<3عة في م�ارPة الف�اد 

و[ان� . ال3@ه)لة ال>ي تrلغ عK ج	ائ6 ف�اد في أW جهاز حO)مي، ح>ى ل) [ان ال@هاز جهة س%اد�ة

س,ة، ع�م اع>3اد ال	سائل وال;Oاوn ال>ي ال ت�3ل ت)§%عا  320%ة ق� ق	رت، قrل أك�	 مK ال�لHات ال	س

  .إال في حاالت مOاف�ة اإلرهاب

تفع8ل م)اد القان)ن ال>ي ت�3ح ��3ا�ة ال;ه)د الr3لغK8 عK ج	ائ6 الف�اد ال�8r	ة  ال�لHاتك3ا ق	رت 

ة، إج	اءات م��دة ل�3ا�ة ال;ه)د، إال أن هjه ورغ6 أن تع��الت القان)ن أق	ت، قrل س,)ات قل8ل. وال3ه3ة

ومK ال3>)قع أن ت>�K3 ال>ع��الت . اإلج	اءات ل6 تO;� FrHل فعلي إال في ق�ا�ا مOاف�ة اإلرهاب

ال@�ی�ة حF الr3لغ عK ق�ا�ا الف�اد، غ�8ل األم)ال وال	ش)ة في ال�3ا�ة القان)ن%ة في إUار ما ��3ى 

o%�0 العق)Pة وyخفاء ه)aة الr3لغ8U K8لة م�ار ال>�قF8، وص)ال إلى ح3ا�ة ال;ه)د، عr	 إج	اءات م,ها ت

 n	ال�3اك3ة وت�ه%الت أخ .  

ق�ي ب>فع8ل ال>��%قات ال3ال%ة وم>ا�عة م�ادر األم)ال الJ<;3ه في م��رها، �ع�ما ةتاألخ8	  اتاإلج	اء

األم)ال ت�rأ مJاش	ة  كان� اإلج	اءات ال�ا�قة سارaة ال3فع)ل مr,%ة على أن ال>��%قات ح)ل شrهات غ�8ل

�ع� تلقي إشعار مK ب,]، JUقا لإلج	اءات سارaة ال3فع)ل أو شn(O، ل�K تH)ر ع3ل%ات ت�)aل األم)ال 

٪ مK األم)ال 90غ8	 ال;	�%ة إلى أم)ال ش	�%ة وق�رات ال3>)رK8U في ع3ل%ات غ�8ل األم)ال [;ف� أن 

ات أخ	n في شOل ش	[ات واس>�3ارات غ8	 ال;	�%ة ال ت)&ف مJاش	ة في الr,)ك، بل ت3	 عr	 مالذ

عقارaة، وعلى هjا األساس س��3 ال>ع��الت ال@�ی�ة �ف>ح ت��%قات ع,�ما ت>)ف	 ع)امل اش>Jاه ق)aة في 

  .وج)د ع3ل%ات غ�8ل أم)ال
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