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:مدخل الى الموضوع: أوال
تحديات التجريم والعقاب: اثراء غير المشروع

 الفساد لمكافحة المتحدة االمم اتفاقية مقتضيات لتنفيذ فعالة ألطر طريق خارطة وضع محاولة
 افالت لمنع وصوالً  الفساد جرائم ومالحقة الوظيفية الحصانات بين توازن تحقيق مجال في

 واثره والعقاب المالحقة من المشروع غير االثراء وتحديدا الفساد مرتكبي وافالت الحصانات
الفساد مكافحة جهود تقويض في

 افالت لمنع وصوالً  الفساد جرائم ومالحقة الوظيفية الحصانات بين توازن تحقيق مجال في
 من االمر هذا باعتبار العقاب من خاص بشكل المشروع غير واالثراء عموما الفساد مرتكبي

الفساد جرائم مكافحة من متوخاة عدالة وتحقيق القانون انفاذ ادوات اهم



المقصود بالحصانات من الم)حقة وإف)ت مرتكبي المقصود بالحصانات من الم)حقة وإف)ت مرتكبي :  :  ثانياثانيا
ا!ثراء غير المشروع من العقاب ا!ثراء غير المشروع من العقاب //الفسادالفساد

 عامة بصورة العقاب من ا!ف)ت ُيعّرف-
 مساءلة من فع�، أو قانونا التمكن، عدم’’بانه

 أو جنائية دعاوى برفع - ا%نتھاكات مرتكبي
 عدم إلى نظرا - تأديبية أو إدارية أو مدنية

 إليھم التھمة بتوجيه يسمح تحقيق 1ي خضوعھم
 ثبتت إن عليھم، والحكم ومحاكمتھم، وبتوقيفھم

 الضرر وبجبر مناسبة بعقوبات عليھم، التھمة
.‘بضحاياھم لحق الذي

 نتائج الى يؤدي المعنى بھذا العقاب من وا%ف�ت-
 من المطلوب الردع تحقق عدم لجھة سلبية جد

 فرص من التقليل وبالتالي افعال ھكذا مثل م�حقة
 من ا%ف�ت يؤدي وكذلك مستقب�ً، الفساد حدوث
 ا%مر  القانون، سيادة بمبادئ ا%طاحة الى العقاب

 الفساد، 1فعال السلبية النتائج تفاقم الى يؤدي الذي
.والمجتمع للفرد بالنسبة خاصة

.‘بضحاياھم لحق الذي
 العقاب من ا!ف)ت بين المباشرة الع)قة-

 المجرم الفعل مرتكب م)حقة تعيق التي والقيود
 واذا .واقعية اسباب او قانونية 1سباب اما قانوناً 

 نجدھا الفساد افعال على المقاربة ھذه طبقنا ما
 اخذاً  ا%فعال، ھذه مثل على – بحق – تنطبق
 تعد العقاب من ا%ف�ت مكافحة ان ا%عتبار بعين

 عن المساءلة اھمية ضوء في الدول على التزاماً 
القانون لسيادة اعما%ً  وذلك المرتكبة، ا%فعال

.والمجتمع للفرد بالنسبة خاصة
 سن عن الدول امتناع العقاب من ا!ف)ت ويشمل-

 معاقبتھا، ينبغي التي الفساد جرائم تحظر قوانين
 اتخاذ عن الدول وامتناع الدولي؛ القانون بموجب

 ، الفساد افعال عن المسؤولين بحق جنائية إجراءات
 التي الموارد إتاحة عن الدول امتناع على ع�وة

 لضمان والم�حقة العام ا%دعاء اجھزة تحتاجھا
 للمبلغين حماية وجود وعدم  المقاضاة؛ عملية فعالية

 م�حقة في ھاما دورا يلعبون الذين والشھود
 من ا%ستفادة الى اضافة  الفساد، افعال مرتكبي

 .الوظيفية الحصانات



القيود القانونية الواردة على م)حقة : ثالثا
مرتكبي افعال الفساد عموما وجرائم ا!ثراء غير المشروع بشكل خاص

القيود ا!جرائية) 2( القيود الموضوعية) 1(

 الحصانة او الوظيفية كالحصانات انواعھا بشتى الحصانات - 1
. القانونية الم)حقة من

 عليه منصوص ھو كما الفساد افعال بعض تجريم عدم - 2

 بالنسبة الم)حقة سقوط على التقادم مدة قصر - 1
 قواعد وضع وعدم “الزمن مرور” الفساد لجرائم
 واضحة قواعد او المدة، ھذه وقف او لقطع

.لحسابھا  عليه منصوص ھو كما الفساد افعال بعض تجريم عدم - 2
 انفاذ عدم او المشروع غير ا!ثراء تجريم عدم (.با!تفاقية

)قوانينه
 ا!ب)غ على وتشجيعھم المبلغين لحماية اليات وجود عدم - 3

 بشكل المشروع غير وا!ثراء عموما الفساد جرائم عن
.اخص

 النشر، جرائم في الصحفيين كحبس ا!ع)م على القيود - 4
 على القيود وكذلك والذم، القذح جرائم مفھوم في والتوسع

. المدني المجتمع عمل
 فقط واللجوء والتأديبية ا!دارية العقوبات منظومة ضعف - 5

 المنال وصعبة معقدة تكون قد التي الجنائية العقوبات الى
.ا!ثبات لصعوبة

.لحسابھا
 وجه في عائقاً  المصرفية السرية قواعد وقوف -2 

.الجرائم ھذه بمثل الم)حقين حسابات معرفة
 بجرائم المتصلة الدعاوى لرفع الطويلة ا!جراءات - 3

 السماح وعدم ، العامة بالنيابة فقط واناطتھا الفساد،
 تعانيه ما الى اضافة الدعوى، برفع للمواطنين

 يعرف بما امامھا الدعاوى تكدس من اص)ً  المحاكم
.القضائي با!ختناق

 محاكم الى الدول من كثير في الفساد دعاوى احالة - 4
 اشخاص يرتكبھا التي الفساد لجرائم بالنسبة خاصة

 امامھا يحاكم التي كالمحاكم الدولة، في قياديون
.فساد بقضايا المتھمين والنواب الوزراء

 وزارة عن القضاء استق)ل مبدأ على الواردة القيود- 5
.العامة والنيابة القضاء بين والع)قة العدل،

 في العامة للنيابة الواسعة ا!ستنسابية الص)حية- 6
 دون الفساد قضايا ببعض المتصلة الملفات حفظ

 الخاصة قراراتھا على للرقابة فاعلة اليات وجود
 وا!ثراء عموما االفساد قضايا بعض ملفات بحفظ
.اخص بشكل المشروع غير



القيود ذات الطابع الواقعي او الماديالقيود ذات الطابع الواقعي او المادي: : رابعاً رابعاً 

 القيود السياسي،وكذلك الطابع ذات بالقيود الفساد جرائم مرتكبي م�حقة على الواردة القيود ھذه تتمثل - 
.ا%جتماعي الطابع ذات

 ا%ثراء وتحديدا ( الفساد جريمة مرتكب م�حقة اما حائ�ً  تقف والتي السياسي الطابع ذات فالقيود - 
 من الحاضنة السياسية البيئة في تتمثل قد العقاب من ا%ف�ت على له مساعداً  وبالتالي )المشروع غير

.عمله رأس على الفساد مرتكب بقاء في تتمثل قد او جھة،

 ً� على الفاسدين المسؤولين بعض بقاء ان الى تقارير تشير مصر، في تحو%ت تشھد التي الدول في فمث�ً  على الفاسدين المسؤولين بعض بقاء ان الى تقارير تشير مصر، في تحو%ت تشھد التي الدول في فمث
 على والتأثير فسادھم، د%ئل بطمس ھؤ%ء يقوم ان على ساعد ،2011 يناير 25 ثورة ابان عملھم رأس

 المنال، صعب أمراً  الفساد جرائم بعض في ا%دلة وجمع التحقيق اصبح وبحيث الشأن، ھذا في التحقيق
 حكم ففي .الفساد 1فعال خصب مجال من الممارسات ھذه لمثل الحاصنة البيئة مثلته ما على ع�وة
 القضية اعادة  او ا%دلة، كفاية لعدم مبارك نظام رموز من العديد تبرئة تم المصري القضاء عن صادر

  .جديد من فيھا لتنظر الجنايات محكمة في اخرى دائرة الى النقض محكمة من جديد من

 عن العقاب من ل�ف�ت الفساد جريمة لمرتكب منفذاً  تعد يوالت ا!جتماعي الطابع ذات القيود اما- 
 وتتسامح بالنزاھة، %تتمتع منظومة ضمن ومرؤوسه رئيسه تجاه الموظف سلوكيات في فتتمثل جريمته

 او قبيلته الى بالفساد المتھم بلجوء المتصلة ا%جتماعية الممارسات بعض على ع�وة الفساد، افعال مع
.القانون انفاذ سلطة تجاه لحمايته طائفته او عشيرته

. 



اليات تعاون ثنائية واقليمية ودولية في مجال منع اف*ت مرتكبي الفساد بكافة صوره من العقاب: خامسا

ا!دلة العملية وا!جراءات الخاصة 
باسترداد الموجودات

مبادرة ستار
!سترداد ا!موال المنتدى العربي   !سترداد ا!موال المنتدى العربي  

المحكمة العربية الخاصة 
باسترداد ا!موال 

تعتبر ادوات ھامة في 
مجال منع اف)ت مرتكبي 

جرائم الفساد من العقاب خاصة 
العقاب المتمثل في صورة 

ارجاع المسروقات والموجودات وا!موال 
المنھوبة، 

التعويض عن ا!ضرار التي لحقت 
جراء جرائم الفساد

اتفاقية ا!مم المتحدة لمكافحة الفساد
ا!تفاقية العربية لمكافحة الفساد
1983اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي 

اتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين دول 
1952الجامعة العربية 

 

ا!تفاقيات الثانية بين الدول
في مجال تسليم المجرمين 

والتعاون القضائي  
 في المسائل الجنائية



خ*صات ونتائج : سادسا

تجريم كافة افعال الفساد المنصوص عليھا في ا%تفاقية   -�
:ومراعاة وضع عقوبات تتناسب مع الجرم، عن طريق

رشو الموظفين (  15تجريم ا1فعال الوارد ذكرھا في المواد �
رشو الموظفين ) ( 1فقرة ( 16و ) العموميين الوطنيين

العموميين ا%جانب وموظفي المؤسسات الولية العمومية، 
اخت�س الممتلكات او تبديدھا او تسريبھا بشكل اخر (  17و

، ) غسل العائدات ا%جرامية( 23من قبل موظف عمومي، و
).اعاقة سير العدالة( 25و
)  2فقرة ( 16تجريم ا1فعال الوارد ذكرھا في المواد �

تقييد الحصانة الوظيفية بالھدف منھا ورفعھا في حال ا%تھام -�
بالفساد، واتخاذ اجراءات غير معقدة لرفع الحصانة 

.وبضوابط
اطالة فترة التقادم او منع تقادم الدعوى المتعلقة بالفساد او -�

العقوبة المتصلة بھا، ، ووضع قواعد لوقف سريان ھذه المدة 
.او قطعھا ، واليات واضحة لكيفية حسابھا

تدابير لحماية الشھود والضحايا والمخبرين والمدعى عليھم -�
المتعاونين الذين يقبولن ان يصبحوا شھودا وبما يضمن 

)  2فقرة ( 16تجريم ا1فعال الوارد ذكرھا في المواد �حمايتھم من جھة  وتشجيعھم على ا%ب�غ عن اي فعل فساد 
ارتشاء الموظفين العموميين ا%جانب وموظفي المؤسسات (

اساءة ( 19، و) المتاجرة بالنفوذ( 18، و)الدولية العمومية
  21ا%ثراء غير المشروع ، و( 20، و)استغ�ل الوظائف

اخت�س الممتلكات في ( 22، و)الرشوة في القطاع الخاص(
اخفاء الممتلكات المتأتية عن افعال ( 24، و)القطاع الخاص

، وذلك دون المساس في تجريم )مجرمة وفق ا%تفاقية
.ا1فعال الواجب تجريمھا والمذكورة أع�ه

تجريم المشاركة بأي صفة كطرف متواطئ أو مساعد أو �
.محّرض في ا1فعال المجّرمة وفقا ل`تفاقية

حمايتھم من جھة  وتشجيعھم على ا%ب�غ عن اي فعل فساد 
.من جھة اخرى

وقف الموظفين العموميين المتھمين بجرائم الفساد عن العمل -�
.او تنحيتھم عن مناصبھم او نقلھم

ارساء مسؤولية ا%شخاص ا%عتباريين، وبما يضمن -�
مسؤولية الھيئات اaعتبارية عن ا1فعال المجّرمة وفقا 

ل`تفاقية، وقد تكون المسؤولية جرمية، او مدنية أو إدارية 
.  على أن % تخّل بالمسؤولية الجرمية لbشخاص الطبيعيين

.وأن تكون الجزاءات فّعالة ومتناسبة ورادعة
ا%قرار بجواز التجميد والحجز والمصادرة قبل رفع الدعوى -�

القضائية طالما استند ھذا ا%جراء الى تحقيق او م�حقة 
قضائية، مع منح امكانية المصادرة دون حكم جزائي بل من 

.خ�ل الدعاوى المدنية



. خ*صات ونتائج تتضمن خارطة طريق لوضع اطر فعالة لمنع اف*ت مرتكبي الفساد من العقاب: تابع

 حا%ت في وشروط ضوابط وفق المصرفية السرية من تحد قواعد وضع-�
 الداخلي القانوني نظامھا في مناسبة آليات وجود وكفالة الفساد، جرائم
.المصرفية السرّية عن تنشأ التي العقبات لتذليل

.الفساد بجرائم المتصلة ا%دلة لحماية قواعد وضع-�
 الوظيفية اعمالھم ممارسة عن فساد بجرائم المتھمين لوقف قواعد وضع-�

.فيھا بتورطھم المشتبه الفساد قضايا في البت حتى
 والقضاة للموظفين بالنسبة وا%خ�قيات السلوك قواعد وضع تعزيز-�

 الدولية والمنظمات الخاص القطاع في والعاملين العامة النيابة واعضاء
.المدني والمجتمع

تعزيز دور المجتمع المدني ووسائل ا%ع�م في مكافحة الفساد وكشف �
:  مرتكبيھا من خ�ل

 إلى والسعي العربية المنطقة تحو%ت من ا%ستفادة :الحكومة مع الع�قة�
 الناس ثقة موضع تكون الفّعالة للمساءلة وواضحة محددة منظومة إقامة

ا وتضع  إدارة إساءة إلى يؤدي الذي بالشكل والمال السلطة لتداخل حّدً
  .العامة والشؤون العامة ا1موال

 الناس إرادة عن منبثقة قوية برلمانات وجود ضرورة :البرلمان مع الع�قة�
 وتراقب صحيح، بشكل المجتمع تمثل ونزيھة، حّرة انتخابات بواسطة
.المدني والمجتمع الناس لتطلعات يستجيب سليم بشكل وتشّرع فعال، بشكل الحكومة

.بذلك خاصة قوانين ووضع المعلومات الى الوصول حرية تعزيز-�
)التحقيق مرحلة عدا فيما( القضاء عمل في الشفافية تعزيز-�
 الدول في الفساد لمكافحة القانونية المنظومة وتحديث تطوير على العمل-�

 قوانين واصدار المتصلة، القوانين لكافة شاملة مراجعة واجراء العربية
 تصدر لم التي الدول في  المشروع غير ا%ثراء لمكافحة وفعالة عصرية

 للموظفين المالية الذمة قوانين الى اضافة القوانين، ھذه مثل بعد
  .العموميين

 بقضايا المتھمين الموظفين على والمسلكية ا%دارية العقوبات تفعيل-�
.فساد

 سحب أو عقد فسخ أو إلغاء في كالنظر الفساد عواقب بمعالجة العناية-�
.الخ إمتياز

 لتعزيز معينة شروط توفير إمكانية في والنظر التدابير بعض إتخاذ-�
 وبين وبينھا )37 مادة( القانون إنفاذ المكلّفة السلطات بين التعاون

  مادة( الخاص القطاع كيانات وبين وبينھا )38 مادة( العمومية السلطات
 إقليم في المقيمين من وغيرھم المواطنين وبين وبينھا ،)1 فقرة 39

.)2 فقرة 39 مادة( الدولة

 الناس لتطلعات يستجيب سليم بشكل وتشّرع فعال، بشكل الحكومة
.واحتياجاتھم

  .الفساد قضايا كشف في دوره تعزيز :ا%ع�م مع الع�قة�
 الفساد مكافحة مجال في الوطني المستوى على والتنسيق الحوار تعزيز�

 ا1طراف مختلف تضمّ  وطنية ھيئات أو لجان أو مجالس خ�ل من
 وتركيز المجال، ھذا في المدني للمجتمع أوضح دور وبلورة المعنيين،

 المّتحدة ا1مم اتفاقية من 13و 5 المادتين تنفيذ على الجھود من المزيد
.الفساد من الوقاية بشأن مراكش إع�ن وتفعيل الفساد، لمكافحة

 احترام على قائمة الفساد مكافحة مجال في المجتمعية المشاركة تعزيز�
 الرئيسيية ا1طراف وتحلّي اaنسان وحقوق ا1ساسية للحريات الدولة

 بين حقيقية وشراكات حوارات aقامة ال�زمتين والمھنية بالموضوعية
 حكم وتعزيز الفساد، مكافحة مجال في الحكومية وغير الحكومية الجھات
  القانون

عنه الكشف أو الفساد، عن والتبليغ الشكاوى لتقديم الناس مساعدة�
  الى او% تستند والتي "الذات تقييم" عملية في المدني المجتمع دور تعزيز�

 لمكافحة المّتحدة ا1مم بإتفاقية الخاص الذاتي للتقييم المرجعية القائمة"
 على ع�وة بتطويرھا، ا1طراف للدول العاّمة ا1مانة قامت التي "الفساد
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