
ية أهمية حماية المبلغين عن حاالت الفساد في عمل
مكافحة الفساد

المفاهيم والمعايير



فيساساألتكونأنبهاوينبغيالفسادمكافحةعمليةلنجاحأساسيأمرهوالفسادحاالتعنالمبلغينحمايةإن
.المخالفاتعنلإلبالغنظامأي

التيالجهاتقبلمن،وظيفيةأومعنويةأوماديةوأذيةانتقاميةأعمالمنالفسادمبلغولهيتعرضقدلمانظرا  إذ
وخفضلالعمعنوالوقفالفصلمثل،فيهايعملونالتينفسهاالمؤسسةأواإلدارةتكونأنيمكنوالتيعنهاأبلغوا
تأمينةالدولعلىفإن،وغيرهاالمعنويةوالمضايقاتوالجسديالشخصيوالتعرضالمعاملةوسوءالوظيفيةالرتبة
مالأعأليتعرضهمعدميكفلبماالمناسبالتشريعإصدارطريقعنالفسادحاالتعنللمبلغينالالزمةالحماية
فعّالةدابيرتطريقعنجديةبصورةتطبيقهعلىوالسهر،والتبليغبالكشفالقيامعلىوتحفيزهم،أذيةأوانتقامية
.وحقيقية

ف عن إن اإلبالغ عن المخالفات من قبل الموظفين والعاملين العامين يعتبر الطريقة األهم التي من خاللها يجري الكش
إقرار آلية حاالت الفساد في القطاع العام، إن هذا األمر يتطلب مواكبة تشريعية وإدارية للتعامل مع هذه التبليغات وذلك ب

للمبلغين، إضافة إلى للتبليغ وإنشاء هيئة متخصصة تتولى تلقي التبليغات والتحقيق فيها، ونظام حماية فعّال وتحفيزي
.إرساء نظام معاقبة ومساءلة حقيقي



اإلبالغ عن حاالت الفساد في القطاعين
العام والخاص



إن المبلغ عن الفساد في القطاع العام، هو
عن يكشف أو يفضح أو يبلغ كل شخص 

معلومات بشأن مخالفة أو سوء سلوك أو 
نشاط، 

( لرؤسائه المباشرين)داخليا  
أو

(الملهيئات أو مراقبين أو قضاء أو إع)خارجيا  

قع قانونية أو تنظيمية الذي يينتهك قاعدة 
في إدارات الدولة وأجهزتها أو في إدارة أي 

مرفق عام،

لمال للمصلحة العامة وهدرا  ليشكل تهديدا  و
لح العام كاالحتيال والسرقة وتضارب المصا

و وغيرها سواء كان ذلك في تقديم الخدمات أ
.الشراء أو البناء أو التوظيف أو أي عمل آخر



غير أن الفساد قد يطال أيضا  
القطاع الخاص وهو غالبا  ما يظهر
:ملفي األعمال التجارية بحيث يش

التقارير المالية الزائفة أو المضللة•
االحتيال في المشتريات•
الرشوة•
التهرب الضريبي•
الهدايا والضيافة وتداول المعلومات •

وغيرها من األعمال المنحرفة



مايةأشكال وقنوات اإلبالغ والمستفدون من نظام الح



مفتوحة عن طريق اإلبالغ عن معلومات بصورة صريحة•
سرية عن طريق تقديم المعلومات من قبل شخص معروف الهوية وإنما دون أن يجري الكشف عنه للعموم• 
مجهولة المصدر عن طريق تقديم المعلومات من قبل شخص ال تعرف هويته• 

ن أشكال اإلبالغ عن حاالت الفساد، فيمكن أن تكو

وسائل اإلعالم أو خارجية لهيئة مستقلة أو ل–يمكن أن تكون مختلفة أيضاً كإعداد التقارير الداخلية في اإلدارة قنوات اإلبالغ كما أن ✓

.  أو منصة عامة

ن صفته من نظام إلى آخر، فهناك من يحمي فقط العاملين الرسميين وهناك من يحمي كل شخص مبلغ بمعزل عنطاق الحماية يختلف ✓

.العامة أو الخاصة

اعدات ماليةيبقى هناك موضوع يثير الجدل حول ما إذا كان ينبغي أن يستفيد المبلغون من حوافز مادية كاستحصالهم على مكافآت ومس



النصوص الدولية



المتحدةاألمممعاهدة
الفسادلمكافحة

يةلالتفاقالتقنيالدليل



o على أن تقوم كل دولة طرف، وفقاً للمبادئ األساسية لنظامها 5مادتها في 2003تنص معاهدة األمم المتحدة لمكافحة الفساد للعام ،

يادة القانون وحسن إدارة القانوني، بوضع وتنفيذ أو ترسيخ سياسات فعّالة منّسقة لمكافحة الفساد، تعزز مشاركة المجتمع وتجّسد مبادئ س

.الشؤون والممتلكات العمومية والنزاهة والشفافية والمساءلة

o لي، في منها فقرتها الرابعة، على أن تنظر كل دولة طرف أيضاً، وفقاً للمبادئ األساسية لقانونيها الداخ8المادة كما تنص االتفاقية في

أداء ل هذه األفعال أثناءإرساء تدابير ونظٍم تُيسر قيام الموظفين العموميين بإبالغ السلطات المعنية عن أفعال الفساد، عندما يتنبهون إلى مث

.وظائفهم

o ن أفعال الفساد من الدول األطراف وضع نظام فعّال يتيح للموظفين العموميين اإلبالغ عالدليل التقني لالتفاقية وفي هذا اإلطار، يطلب

جيعهم على وحاالته وعن وقوع انتهاكات عموماً، مع تحديد القواعد واإلجراءات المالئمة لتسهيل تقديم الموظفين تقارير بهذا المجال وتش

.اإلبالغ ومعرفة الجهة التي يجري إبالغها في إطار الحماية من كل أنواع االنتقام أو التمييز الممكن من الرؤساء أو الغير

o أن موضوع حماية المبلغين بأحكام خاصة صريحة ومباشرة التي تنص على أن تنظر كل دولة طرف في33مادتهاوتتوج االتفاقية في

ن نيّة وألسباب تُدخل في صلب نظامها القانوني الداخلي، تدابير مناسبة لتوفير الحماية من أي معاملة ال مسوغ لها ألي شخص يقوم، بحس

.وجيهة، بإبالغ السلطات المختصة بأي وقائع تتعلق بأفعال جرمية وفقاً لهذه االتفاقية



العربيةالدولفيالتطبيقات

ماألماتفاقيةإلىانضمتالعربيةالدولغالبيةإن
ً أقرمنومنهاالفسادلمكافحةالمتحدة ً نظاما خاصا
قتطبيفعاليةأنغيرالفسادعنالمبلغينلحماية
يقا  تطبالصادرالداخليوالتشريعاالتفاقيةموجبات

وجدتإذ،المطلوببالمستوىدائما  تكنلملمتطلباتها
هافيجرى،الدولهذهفيالفسادعنللمبلغينحاالت

.وشخصيا  وظيفيا  لهمالتعرض



لبنانفي

بحمايةالمتعلق83/2018رقمالقانونإقرارجرى
منلوحوافزحمايةنظامأرسىالذيالفسادكاشفي
لفساداإثباتفيتساعدمعلوماتعنبالكشفيقوم
وطنيةالالهيئةأماموذلكقانونيةتعتبروسيلةبأي

اتالتحقيقإجراءتتولىالتيالفسادلمكافحة
ياً وظيفالكاشفوحمايةمنهاالمبلغةبالمعلومات
 ً يروتقرسرية،وهويتهاسمهيبقىالذيوجسديا
ً ومالحقةلهالمكافآت ً تأديبيا يلحقنمكلوقضائيا
.(ةجزائيوعقوباتماليةغرامة)بالكاشفالضرر



األردنفي

بقانونالمتعلق13/2016رقمالقانونأنشأ
حةومكافالنزاهةهيئة"الفسادومكافحةالنزاهة
التياريةاالعتببالشخصيةتتمتعالتي"الفساد
قضايايفللمبلغينالالزمةالحمايةتوفيرتتولى
ملمحتترهيبأوانتقامأواعتداءأيمنالفساد
موتحصينهعملهمأماكنفيحمايتهمخاللمن
يتعسففصلأومعاملةسوءأوتمييزأيمن
منلكوبالحبسالماليةبالغرامةيعاقبأنعلى
.المبلغعلىيعتدي



تونسفي

عنباإلبالغالمتعلق10/2017رقمالقانونينص
علىبناءغالمبلّ ينتفعأنعلىالمبلغين،وحمايةالفساد
فساداللمكافحةالوطنيةالهيئةمنبمبادرةأومنهطلب

أشكالمنشكلأيّ منبالحمايةموافقتهوبشرط
حمايتهمّ تتكما.القمعأوالترهيبأوالتمييزأواالنتقام
ءإجراأيّ أوإداريةأومدنيةأوجزائيةمالحقةأيّ من
ً أومادياً ضرراً بهيلحقآخر ذلككلكانإذامعنويا

ً أواإلبالغبمناسبة بقرارايةالحمتسندأنعلىلهتبعا
ذاتخاإلىيلجأمنكلبالحبسويعاقب.الهيئةمن

وأمباشرةالتهديدأوالترهيبأوانتقاميةتدابير
.غالمبلّ شخصضداألشكالمنشكلوبأيبواسطة



فلسطينفي

7/2019رقمالوزراءمجلسقرارأرسى
وشخصيةووظيفيةقانونيةحمايةنظام

منعطىتالتيالفسادقضايافيللمبلغين
طةبواسالفسادمكافحةهيئةرئيسقبل
توفيرطلباتتتلقىالتيلديهاالحمايةوحدة

أنهىعلالتامة،بالسريةتعاملالتيالحماية
ً للرئيسيمكن المساعداتصرفأيضا
فيةوظيالحمايةوتكونللمبلغين،المالية

.وشخصيةوقانونية



المغربفي

فيدالفسالمكافحةوطنيةلجنةإنشاءجرى
نمللوقايةالوطنيةالهيئةبعد2017العام

التي،2015العامفيومكافحتهاالرشوة
االتبحالتبليغاتتلقيمهامالقانونأوالها
جهاتالإلىوإحالتهافيهاوالتحقيقالفساد

نمالمبلغونيستفيدأنعلىالمختصة،
عرضتأيضدوالقضائيةالقانونيةالحماية
نمالحمايةوتمنح.ضدهجنائيأوتأديبي
لملكاوكيلالمختصالقضائيالمرجعقبل
.التحقيققاضيأو



العراقفي

إطاراً قانونياً 58/2017وضع القانون رقم 
على وبرنامجاً لحماية المبلغين عن الفساد

زارة أن يتولى توفير هذه الحماية قسم لدى و
ل الداخلية بناء على قرار قضائي وتشم
نائية الحماية التدابير األمنية والجسدية والج
دون الوظيفية واإلدارية، إضافة إلى 

التعويض على من هو مشمول بالحماية 
. وذلك في حال تعرضه لالعتداء



حاالت تعرض موثقة للمبلغين عن الفساد 

رالسيإدارةهيئةلدىمعامالتكمعقبيعملالذي،لبنان-طالبشاكرقضيةفي

مركزيالالتفتيشمنتقدمهونتيجةالداخلية،لوزارةالتابعةوالمركباتواآلليات

اريةإدمخالفاتالرتكابهمآخرينوعاملينوموظفينالمباشررئيسهضدبشكاوى

رالمباشالرئيس)اإلدارةلجأتالعام،القطاعفيفسادحاالتعنإبالغهأيومالية

ً وتوقيفهاألخيرهذامعاقبةإلى(الوزيرثمومن مخالفاتبهارتكابحجةالعملعننهائيا

.إثباتهايجر  لم



حاالت تعرض موثقة للمبلغين عن الفساد 

ةدائرعامكمديرتعملكانتالتي،األردن–الشيشانيهدىالمهندسةقضيةفي

وجدتهمااكتشفت2016العامفيعملهاوأثناءاألردن،فيالحكوميةالعطاءات

وزارةلصالحالجاريةالكبرى(المناقصات)العطاءاتأحدفيوفسادا  ماليةارتكابات

الوزراءرئيسإلىالتفاصيلكافةتتضمنتقاريرفرفعتواإلسكان،العامةاألشغال

لمتعوحينالقانونية،الحمايةمنحتهاالتيالفسادومكافحةالنزاهةهيئةورئيس

المهندسةخدماتإنهاءالوزراءمجلسإلىاألشغالوزيرطلببالموضوعالوزارة

.المهندسةاستخدامعقدتجديدبعدمقرارا  األخيرهذافأصدرالشيشاني،



حاالت تعرض موثقة للمبلغين عن الفساد 

فيالعامةلوظيفتهاممارستهامعرضفي،تونس-الداميمنيةالسيدةقضيةفي

يمهاوتقدفسادحاالتعنإبالغهامنذالتونسيةالحديديةللسككالوطنيةالشركة

ومكافحةالتحقيقلجانإلىوبعدهاالثورةقبلالمعنيةالسلطةإلىباألمرموثقةملفات

حالةشكليإقرارها،جرىالتيالفسادمكافحةقوانينعليهاتوجبهلماتطبيقا  الفساد

انونيةالقالموجباتاحتراموعدمالفسادعنللمبلغينالتعرضموضوعفيموصوفة

كوذلله،واستمرارا  الفسادأوجهمنوجهذاتهبحدّ وهوالفساد،مكافحةإطارفي

يا  ومعنوجسديا  مّستهاانتقاميةوممارساتمضايقاتمنلهتعرضتلمانظرا  

.فسادحاالتعنالتبليغعلىبإقدامهاووظيفيا  



مالحظاتال
والتوصيات



إقرار نظام قانوني فعال لحماية المبلغين 

الفسادحاالتعنالمبلغينلحمايةقانونينظامإقرارأنشكال

ينالمبلغحمايةفيالصالحياتكامللهامستقلةهيئةإنشاءيلحظ

ةمكافحعمليةفيمنهمفرالأمرهوضغوط،أوتأثيراتأيعنبعيدا  

بعدالمجالهذافيالدوليةلاللتزاماتتجسيدهووالذيالفساد،

.فساداللمكافحةالمتحدةاألمماتفاقيةالىالعربيةالدولمعظمانضمام



هتفعيل النظام القائم وتعزيز إجراءات
حمايةونظامإجراءاتهمنويعززالفسادحاالتعنالتبليغعلىيشجعالقائمالنظامتفعيلمنبدّ ال

.انتقاميةأعمالأيمنعنهاالمبلغين
المقررةيفيةوالوظوالجسديةالقانونيةبالحمايةيمسعملأيمشددةوبصورةصراحةتجريميجبهنامن

اتوأخالقيسلوكمدوناتإقرارطريقعنيحصلأنيمكنكلهذلكإن.احترامهاعدمإلىيؤديأو
بصورةومراجعتهاواإلداريةالقانونيةالنصوصتقييموإعادةالقانونية،والحمايةالفسادعنالتبليغتوجب
عنلتبليغاووجوبالفسادخطورةمدىبشأنتوعيةحمالتوتنظيمالحاصلة،التجاربضوءعلىدورية

الهيئةقدراتوتعزيز،معاقبتهمفيوالتشددالفسادعنللمبلغينالتعرضعلىالمترتبةالنتائجمعحاالته
الةالقانونيةالحمايةتأمينفيالفسادعنالتبليغحاالتعلىالمشرفة لفرضمكانياتاإلوإعطائهاالفع 

ممارسةعلىلعمومييناالعاملينتساعدالتيالسلوكيةالقيمتعززتحتيةبنيةوإيجادوالمتابعة،بهاالتقيد
حوافزنمتحفيزيةمنافعمقابلفسادحاالتعنكاإلبالغصحيحةعاداتوتطويرأكبرذاتيةرقابة

.الفسادةمكافحفيعزيمتهوتثبتبنفسهالعامالعاملثقةترسيخفيتؤثروغيرهاومكافآت



االستفادة من تجارب الدول األخرى

ماوتطبيقاتهاثةحديكونهاهذايومناحتىالعربيةالدولأقرتهاالتياألنظمةتقييميمكنالالنهايةفي
التيالدولدعنالسيماالناجحةالدوليةالتجاربمناالستفادةمنبدّ الأخرّىجهةمنبداياته،فيزالت

.الفسادومكافحةوالشفافيةالنزاهةمجالفيتقدماّ حققت



شكرا  


