
ورقة قانونية حول:

العالقــة ذات  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات  حــق   تفعيــل 
بمكافحة الفساد في تحريك الدعاوى الخاصة بقضايا الفساد

2022

سلســلة تقاريــر رقم 237



ورقــة قانونية حول:

العالقــة ذات  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات  حــق   تفعيــل 
بمكافحة الفساد في تحريك الدعاوى الخاصة بقضايا الفساد

 تشرين ثاني 2022



تفعيل حق مؤسسات المجتمع المدني ذات العالقة بمكافحة الفساد في تحريك الدعاوى الخاصة بقضايا الفساد

3

جميع الحقوق محفوظة لالئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. 
فــي حالــة االقتبــاس، يرجــى اإلشــارة إلــى المطبوعــة كالتالــي: االئتــالف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 
2022. تفعيــل حــق مؤسســات المجتمــع المدنــي ذات العالقــة بمكافحــة الفســاد فــي تحريــك الدعــاوى 

الخاصــة بقضايــا الفســاد. رام اللــه- فلســطين.

إنَّ االئتــالف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان( قــد بــذل جهــودًا فــي التحّقــق مــن المعلومــات الــواردة فــي 
هــذه الورقــة، وال يتحّمــل أّي مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام المعلومــات ألغــراض خــارج ســياق أهــداف 

الورقــة بعــد نشــرها.

The project is funded by the European Union

تــّم إعــداد هــذه الورقــة بتمويــل مــن االتحــاد األوروبــي، واآلراء الــواردة فيهــا ال تعّبــر بالضــرورة عــن رأي االتحــاد األوروبــي 
وال يتحّمل مســؤوليتها.
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◄ مقدمة:

ــه "علــى الرغــم ممــا ورد يف قانــون اإلجــراءات  نّصــت املــادة )9/8( مــن قانــون مكافحــة الفســاد املعــدل )1( لســنة 2005 أّن
اجلزائيــة والقوانــن األخــرى ذات العالقــة، يكــون للهيئــة يف ســبيل تنفيــذ مهامهــا واختصاصاتهــا مــا يلــي: ... حــق حتريــك 
الدعــاوى اخلاصــة باجلرائــم احملــددة بهــذا القــرار بقانــون مــن خــالل نيابــة جرائــم الفســاد، ومباشــرتها وفقــا ألحــكام هــذا 
القــرار بقانــون والتشــريعات األخــرى ذات العالقــة، وال تقــام هــذه الدعــاوى مــن غيرهــا إّلا يف األحــوال املبينــة يف القانــون، 
وال يجــوز وقــف الدعــوى بعــد حتريكهــا او التنــازل عنهــا او تركهــا او التصالــح عليهــا إّلا يف احلــاالت احملــددة يف القانــون". 

كذلــك نّصــت املــادة )1( مــن قانــون اإلجــراءات اجلزائيــة الفلســطيني رقــم  )3( لســنة 2001 علــى أن "تختــّص النيابــة العامــة 
دون غيرهــا بإقامــة الدعــوى اجلزائيــة ومباشــرتها، وال تقــام مــن غيرهــا إال يف األحــوال املبينــة يف القانــون، وال يجــوز وقــف 

الدعــوى أو التنــازل عنهــا أو تركهــا أو تعطيــل ســيرها أو التصالــح عليهــا، إّلأ يف احلــاالت الــواردة يف القانــون".

يتّضــح ممــا ســبق أّن القانــون الفلســطيني قــد حصــر حتريــك الدعــاوى اخلاصــة بقضايــا الفســاد بالنيابــة العامــة، وكذلــك 
بهيئــة مكافحــة الفســاد مــن خــالل النيابــة العامــة، ولــم مينــح القانــون الفلســطيني هيئــات الرقابــة العامــة األخــرى كالبرملــان 
وديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة او مؤسســات اجملتمــع املدنــي ذات العالقــة مبكافحــة الفســاد احلــّق بتحريــك الدعــاوى 

اجلزائيــة اخلاصــة بقضايــا الفســاد.

تهــدف هــذه الورقــة الــى تفعيــل املســاهمة اجملتمعيــة يف تعزيــز منظومــة املســاءلة والكشــف عــن الفســاد، ومنــع اإلفــالت مــن 
العقــاب مــن خــالل العمــل علــى توســيع دائــرة اجلهــات التــي متلــك حتريــك الدعــاوى اخلاصــة بقضايــا الفســاد، وعــدم قصرهــا 
علــى النيابــة العامــة، وذلــك اعتمــادا علــى مبــدأ الدفــاع عــن املصلحــة العامــة، كمــا هــو احلــال يف الدفــاع عــن قضايــا حقــوق 

اإلنسان.

مّت إعداد الورقة وفق منهجية محددة، متّثلت يف مراجعة التشــريعات الفلســطينية والشــروحات الفقهية، والســوابق القضائية 
ذات العالقــة، إضافــة الــى دراســة التجربــة املقارنــة لبعــض الــدول يف هــذا اخلصــوص، إضافــة الــى إجــراء مقابــالت مــع ذوي 

العالقــة واالختصاص.

ــك  ــة، والتطــور التاريخــي للحــق يف حتري ــك الدعــوى اجلزائي ــوم حتري ــت يف: مفه ــى ســتة محــاور متّثل ــة ال مّت تقســيم الورق
الدعــوى اجلزائيــة، واجلهــات اخملتصــة بتحريــك الدعــاوى اجلزائيــة يف التشــريع الفلســطيني، والواقــع التشــريعي واملمارســة 
العمليــة لتحريــك الدعــاوى اجلزائيــة املتعلقــة بقضايــا الفســاد يف فلســطن، والتجربــة املقارنــة يف حتريــك الدعــاوى اجلزائيــة 
ــا الفســاد، وعــدم  ــة يف قضاي ــك الدعــاوى اجلزائي ــات اخملتصــة بتحري ــرة اجله ــا الفســاد، ونحــو توســيع دائ ــة بقضاي املتعلق

قصرهــا علــى هيئــة مكافحــة الفســاد ونيابــة مكافحــة الفســاد.
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◄ أواًل: مفهوم تحريك الدعوى الجزائية:

ــم1، أو هــو  ــق أو احلك ــات التحقي ــام جه ــدء تســييرها، أو هــو أول إجــراءات اســتعمالها أم ــة هــو ب ــك الدعــوى اجلزائي حتري
اإلجــراء الــذي يتــم مبوجبــه بســط ســلطة النيابــة العامــة علــى الدعــوى اجلزائيــة، وهــو اإلجــراء األول الــذي تبتــدئ بــه الدعــوى 
اجلزائيــة، حيــث يعتبــر حتريــك الدعــوى العمــل االفتتاحــي لهــا، والــذي ينقلهــا مــن اجلمــود الــى احليــاة2. وهــو يعــّد حتريــكا 
للدعــوى اجلزائيــة قيــام النيابــة العامــة باتخــاذ أّي مــن إجــراءات التحقيــق االبتدائــي، مثــل: االنتقــال إلــى مســرح اجلرميــة، 
واالســتماع الــى األشــخاص املوجوديــن فيــه، واســتجواب املشــتبه بهــم، واألمــر برفــع األدلــة وغيرهــا. كمــا يعتبــر تكليــف أحــد 
مأمــوري الضبــط القضائــي التخــاذ إجــراء حتقيقــّي مــا حتريــكا للدعــوى اجلزائيــة. أمــا إجــراءات جمــع االســتدالالت التــي 

يقــوم بهــا مأمــورو الضبــط القضائــي يف مرحلــة التحقيــق األولــي فــال تعــّد حتريــكا للدعــوى اجلزائيــة.

وهنــاك مصطلحــات أخــرى رديفــة لتحريــك الدعــوى اجلزائيــة اســتعملها املشــرع اجلزائــي الفلســطيني، وهــي إقامــة الدعــوى 
اجلزائيــة، ورفعهــا. ويختلــف حتريــك الدعــوى عــن مباشــرتها أو اســتعمالها؛ فمباشــرة الدعــوى اجلزائيــة أو اســتعمالها يعنــي 
اتخــاذ اإلجــراءات والتصرفــات اللّازمــة كافــة القتضــاء الدولــة حقهــا يف مالحقــة املتهــم ومقاضاتــه، واحلكــم عليــه بحكــم بــاّت. 
وعليــه، فتحريــك الدعــوى هــو اإلجــراء األول يف ســبيل مباشــرة الدعــوى. أّي أّن مباشــرة الدعــوى أشــمل، وبعبــارة أخــرى، فــإّن 

حتريــك الدعــوى يعــّد جــزءا مــن مباشــرتها3. 

◄ ثانيًا: التطور التاريخي للحق في تحريك الدعوى الجزائية:

يشــّكل حتريــك الدعــوى اجلزائيــة- كمــا ســبق القــول- أوّل إجــراء مــن إجــراءات اســتعمالها أمــام جهــات التحقيــق او احلكــم؛ 
فهــو البــدء بتســييرها. وقــد عّبــر عنــه البعــض بأنــه العمــل االفتتاحــي للخصومــة واألداة احملّركــة لهــا4، وقــد عّرفــت األنظمــة 
االجرائيــة فيمــا يتعلــق باجلهــات التــي متلــك ســلطة حتريــك الدعــوى اجلزائيــة أربعــة أشــكال تتابعــت يف تطورهــا وظهورهــا 
تاريخيــا مــع ارتبــاط هــذا التطــور مبــدى الســلطة الــذي تتمتــع بــه ســلطة احلكــم، وقدرتهــا علــى إجبــار األفــراد لالنصيــاع 

ألوامرهــا وتركيــز الســلطات يف يدهــا، وتتمثــل تلــك األشــكال يف5:

1- نظام االتهام الفردّي او اخلاص
يقــوم هــذا النظــام علــى إعطــاء احلــق للفــرد يف توجيــه االتهــام، ســواء كانــت اجلرميــة قــد أضــّرت بــه، او كان هــو نفســه اجملنــي 
عليــه. ويــورث هــذا النظــام احلــّق يف االتهــام لورثــة املتضــرر او اجملنــي عليــه، وقــد ســاد هــذا النظــام يف اجملتمعــات البشــرية 

القدميــة، ولذلــك عّرفتــه القوانــن القدميــة كالقوانــن اليونانيــة والرومانيــة واجلرمانيــة.

وقــد عّرفــت الشــريعة اإلســالمية نظــام االتهــام الفــردي، ولكنهــا أخــذت بالتقســيم الثنائــي للجرائــم، وذلــك بتقســيم اجلرائــم 
الــى جرائــم عامــة وجرائــم خاصــة؛ فاجلرائــم العامــة التــي ينعكــس أثرهــا علــى اجملتمــع ككل، يكــون لــكل فــرد يف اجملتمــع حــّق 
حتريــك الدعــوى فيهــا، وذلــك عــن طريــق دعــوى عرفــت باســم دعــوى احلســبة، وجرائــم خاصــة يقتصــر حتريــك الدعــاوى 
اجلزائيــة فيهــا علــى اجملنــي عليــه او املتضــرر وورثتــه. ويجــد نظــام االتهــام الفــردي تأصيــال دســتوريا لــه يف التشــريع 
الفلســطيني، حيــث نّصــت املــادة )106( مــن القانــون األساســي املعــّدل لعــام 2003 علــى أّن "األحــكام القضائيــة واجبــة التنفيــذ 
واالمتنــاع عــن تنفيذهــا أو تعطيــل تنفيذهــا علــى أّيــة نحــو جرميــة يعاقــب عليهــا باحلبــس، والعــزل مــن الوظيفــة إذا كان املتهــم 
موظفــاً عامــاً أو مكلفــاً بخدمــة عامــة، وللمحكــوم لــه احلــق يف رفــع الدعــوى مباشــرة إلــى احملكمــة اخملتصــة، وتضمــن الســلطة 

الوطنيــة تعويضــاً كامــاًل لــه".

1 محمود محمود مصطفى، شرح قانون اإلجراءات اجلنائية، مطبعة جامعة القاهرة، 1976، ص 53.  
2 حسن اجلوخدار، شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية، ط1، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1993، ص 62

3 مصطفى عبد الباقي، شرح قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيني، جامعة بيرزيت، 2015، ص 94 
4 احمد فتحي سرور، الوجيز يف قانون اإلجراءات اجلنائية، مطبعة جامعة القاهرة، 1983، ص 525.  

5 للمزيد من التفصيل حول هذه األنظمة انظر: محمد محمود سعيد، حق اجملني عليه يف حتريك الدعوى العمومية، دار الفكر العربي، القاهرة، 1977، ص 25-7
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2- نظام االتهام الشعبي
يحــّق للالفــراد وفقــا لهــذا النظــام أن يباشــرو االتهــام يف الدعــوى العامــة يف جرميــة لــم تصبهــم مباشــرة ولكــن ضررهــا ميتــد 
الــى أمــن اجملتمــع واســتقراره، فيكــون جلميــع أفــراد اجملتمــع احلــّق يف اتهــام اجلانــي وحتريــك الدعــوى اجلزائيــة، وإن كانــت 

اجلرميــة التــي ارتكبهــا جرميــة خاصــة، ولكــن ضررهــا ميتــد الــى اجملتمــع بأكملــه.

3- نظام االتهام القضائي
ظهــر هــذا النظــام عندمــا قــوي ســلطان الدولــة وادعــى القضــاة ألنفســهم باحلــّق يف حتريــك الدعــوى العامــة دون طلــب مــن 
ــر عنــه القاعــدة التــي كانــت  أحــد؛ فيكــون للقاضــي احلــّق يف حتريــك الدعــوى او يأمــر بتحريكهــا ومباشــرتها، وهــو مــا تعّب
ســائدة ســابقا، ومفادهــا "كل قــاض هــو نائــب عــام". وال زالــت جتــد هــذه الصــورة مــن صــور نظــام االتهــام لهــا تطبيقــا يف 
القوانــن اجلنائيــة احلديثــة، مــن خــالل جرائــم اجللســات والتــي يحــق للقاضــي احلكــم فيهــا يف احلــال، علــى كل مــن يخــل 

بأمــن ونظــام جلســات احملكمــة أثنــاء انعقادهــا، وهــذا معنــاه حتريــك الدعــوى واســتعمالها.

4- نظام االتهام العام
الحقــا لتوطــد ســلطان الدولــة، اســتقر احلــّق يف حتريــك الدعــوى اجلزائيــة بــن يــدي الســلطة العامــة، مــن خــالل هيئــة يطلــق 
عليهــا يف بعــض التشــريعات باالدعــاء العــام، يف حــن تســمى يف أغلــب التشــريعات بالنيابــة العامــة التــي تعتبــر صاحبــة احلــق 

األصيــل يف حتريــك الدعــوى اجلزائيــة.

وقــد اعتبــرت بعــض األنظمــة القانونيــة النيابــة العامــة مبثابــة هيئــة قضائيــة لهــا نفــس حصانــات القضــاة، فيمــا اعتبرتهــا 
ــوح للقضــاة، ممــا قــد يجعلهــا تخضــع لنفــوذ الســلطة  ــات مــا هــو ممن ــة ليــس لهــا مــن احلصان ــات إداري أنظمــة أخــرى هيئ
التنفيذيــة ومطالبهــا، ممــا يعــرض األبريــاء خملاطــر االتهــام، كوســيلة للضغــط عليهــم، اســتجابة ملطالــب الســلطة التنفيذيــة، او 
العتبــارات سياســية معينــة. ولذلــك كانــت هنــاك محــاوالت تشــريعية ملعاجلــة هــذا العيــب، عــن طريــق تطعيــم نظــام االتهــام 
العــام ببعــض مظاهــر األنظمــة األخــرى، بحيــث ال مينــع األفــراد وبعــض اجلهــات األخــرى مــن ممارســة حــّق حتريــك الدعــوى 

اجلزائيــة، ويبقــى مــع ذلــك لســلطة االدعــاء العــام االختصــاص األصيــل يف مباشــرة الدعــوى وإدارتهــا.

◄ ثالثًا: الجهات المختصة بتحريك الدعاوى الجزائية في التشريع الفلسطيني:

حــدد قانــون اإلجــراءات اجلزائيــة الفلســطيني رقــم )3( لســنة 2001 اجلهــات التــي متلك صالحيــة إقامة الدعــوى اجلزائية، وهي 
علــى النحــو االتي:

1- النيابة العامة
وفقــا ألحــكام املــواد )3-1( مــن القانــون، تختــّص النيابــة العامــة دون غيرهــا بإقامــة الدعــوى اجلزائيــة ومباشــرتها، وال تقــام مــن 
غيرهــا إّلا يف األحــوال املبينــة يف القانــون، ويباشــر النائــب العــام الدعــوى اجلزائية بنفســه او بواســطة أحد أعضــاء النيابة العامة، 
ويجــب علــى النيابــة العامــة حتريــك الدعــوى اجلزائيــة إذا أقــام املتضــرر نفســه مدعيــا باحلــق املدنــي، وفقــا للقواعــد املعينــة يف 

القانون.

2- الضابطة القضائية
ميلــك مأمــوري الضبــط القضائــي صالحيــة حتريــك الدعــوى اجلزائيــة يف حــاالت اســتثنائية، فمأمــورو الضبــط القضائــي ذوي 
االختصــاص العــام )الشــرطة( ميلكــون صالحيــة حتريــك الدعــوى اجلزائيــة يف حالتــن، همــا: اجلــرم املشــهود واالنابــة، علــى أّن 

اســتكمال إجــراءات التحقيــق، مبــا فيهــا التصــرف يف التحقيــق االبتدائــي فيكــون مــن اختصــاص النيابــة العامــة6. 
امــا مأمــورو الضبــط اخلــاص، فيملكــون حــق حتريــك الدعــاوى اجلزائيــة يف اجلرائــم التي تقع ضمن اختصاصهم، وذلك اســتنادا 
ألحــكام املــادة )23( مــن قانــون اإلجــراءات اجلزائيــة التــي تنــّص علــى أّنــه "مــع عــدم اإلخــالل بأحــكام املــواد) 16،17،18 ( مــن هــذا 
القانــون، يحيــل مأمــورو الضبــط القضائــي ذوو االختصــاص اخلــاص احملاضــر واملضبوطــات املتعلقــة باخملالفــات التــي يختصــون 
بهــا الــى احملكمــة اخملتصــة ويتابعونهــا أمامهــا". وعلــى ذلــك، فإّنــه مثــال يجــوز لهيئــات احلكــم احمللــي مــن مجالــس بلديــة وقروية

6 د. مصطفى عبد الباقي، مرجع سابق، ص 95. 
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حتريــك الدعــاوى اجلزائيــة أمــام محاكــم البلديــات، وذلــك يف اخملالفــات التــي ترتكــب خالفــا لقانــون تنظيــم املــدن والقــرى 
واألبنيــة رقــم )79( لســنة -1966 الســاري املفعــول يف الضفــة الغربيــة-  وذلــك اســتنادا ألحــكام املــادة )11( مــن ذات القانــون 
التــي تنــّص علــى أّنــه "....، يجــوز ألّيــة جلنــة محليــة او لوائيــة أن تقيــم الدعــاوى، وحتضــر أمــام أّيــة محكمــة، ويجــوز لهــا أن 

تنيــب عنهــا يف أّيــة اجــراءات قانونيــة أّي موظــف مــن موظفيهــا،...".

3- القضاة
متلــك احملاكــم علــى اختــالف أنواعهــا- ســندا الحــكام املادتــن )189-190( مــن قانــون اإلجــراءات اجلزائيــة ســلطة حتريــك 
الدعــاوى اجلزائيــة، بخصــوص اجلرائــم التــي تعقــد أثنــاء انعقــاد اجللســات ســواء ارتكبهــا مواطــن عــادّي او محامــي او أحــد 
موظفــي احملكمــة، وذلــك حفاظــا علــى هيبــة احملكمــة باعتبــار أّن اجلرائــم التــي تقــع أثنــاء انعقــاد جلســات احملكمــة، متثــل 

إخــالال جســيما بنظــام جلســة احملكمــة، والتــي تكــون بحاجــة لــرد ســريع وفــوري.

4- اجملني عليه او املتضرر
ســندا ألحــكام املــادة )53( مــن قانــون اإلجــراءات اجلزائيــة، اذا رأت النيابــة العامــة يف مــواّد اخملالفــات واجلنــح أّن الدعــوى 

صاحلــة إلقامتهــا بنــاء علــى محضــر جمــع االســتدالالت أن تكلّــف املتهــم باحلضــور مباشــرة أمــام احملكمــة اخملتصــة.
وجتــدر اإلشــارة الــى أّنــه إذا كانــت النيابــة العامــة هــي اخملتصــة أصــال بتحريــك الدعــوى اجلزائيــة، باعتبــار ذلــك مــن صميــم 
اختصاصهــا، إّلا أّن ســلطتها يف حتريــك الدعــوى اجلزائيــة ليســت ســلطة مطلقــة؛ فقــد يقّيدهــا املشــّرع بشــكوى مــن اجملنــي 
عليــه او املتضــرر، او تقّيــد ســلطتها بطلــب يقــّدم مــن جهــات معينــة، او بــإذن يصــدر عــن بعــض اجلهــات، وذلــك ســندا ألحــكام 
املــادة )1/4( مــن قانــون اإلجــراءات اجلزائيــة التــي تنــّص علــى أّنــه " ال يجــوز للنيابــة العامــة إجــراء حتقيــق او إقامــة الدعــوى 

اجلزائيــة التــي علـّـق القانــون مباشــرتها علــى شــكوى او ادعــاء مدنــي او طلــب او إذن مــن اجلهــة اخملتصــة".

 ◄ رابعــًا: الواقــع التشــريعي والممارســة العمليــة لتحريــك الدعــاوى الجزائيــة 
       المتعلقة بقضايا الفساد في فلسطين:

بالرجــوع الــى قانــون مكافحــة الفســاد املعــدل رقــم )1( لســنة 2005، وحتديــدا املــادة )8/9( منــه، فإّنهــا تنــّص علــى أّنــه 
»علــى الرغــم ممــا ورد يف قانــون اإلجــراءات اجلزائيــة والقوانــن األخــرى ذات العالقــة، يكــون للهيئــة يف ســبيل تنفيــذ مهامهــا 
واختصاصاتهــا مــا يلــي: ... حــق حتريــك الدعــاوى اخلاصــة باجلرائــم احملــددة بهــذا القــرار بقانــون مــن خــالل نيابــة جرائــم 
الفســاد، ومباشــرتها وفقــا ألحــكام هــذا القــرار بقانــون والتشــريعات األخــرى ذات العالقــة، وال تقــام هــذه الدعــاوى مــن غيرهــا 
إّلا يف األحــوال املبّينــة يف القانــون، وال يجــوز وقــف الدعــوى بعــد حتريكهــا او التنــازل عنهــا او تركهــا او التصالــح عليهــا اال 

يف احلــاالت احملــددة يف القانــون«.
ــاوى اخلاصــة  ــك الدع ــد أّن حــق حتري ــّص يفي ــث أّن ظاهــر الن ــن الغمــوض يف تفســيره، حي ــا م ــّص نوع ــار هــذا الن ــد أث وق
بجرائــم الفســاد يتــم مــن خــالل هيئــة الفســاد ابتــداء وعبــر نيابــة مكافحــة الفســاد، وهــذا يعنــي أّن النيابــة العامــة ال متلــك مــن 
تلقــاء نفســها حــق حتريــك الدعــاوى اخلاصــة بجرائــم الفســاد دون طلــب مــن هيئــة مكافحــة الفســاد. وقــد حســمت احملكمــة 
الدســتورية هــذا األمــر مــن خــالل طلــب تفســيرّي مقــّدم إليهــا مــن قبــل وزيــر العــدل لتفســير نــّص املــادة )8/9( املشــار اليهــا 
أعــاله، حيــث قــررت احملكمــة »إن صالحيــات رئيــس هيئــة مكافحــة الفســاد تتعلــق مبلفــات التحريــات وجمــع االســتدالالت 
يف البالغــات والشــكاوى املتابعــة مــن الهيئــة، وال متتــد الــى امللفــات والتحقيقــات املوجــودة لــدى النيابــة العامــة واحملاكــم 
ــى  ــات ال ــة امللف ــث ميكــن إحال ــة مكافحــة الفســاد، حي ــر موظفــي هيئ ــام مــن غي ــة ذات االختصــاص الع والضابطــة القضائي
النائــب العــام إلجــراء املقتضــى القانونــي، واإلحالــة الــى احملكمــة اخملتصــة بالنظــر يف جرائــم الفســاد دون أن متــر علــى هيئــة 
مكافحــة الفســاد«.7 وعليــه، فيمكــن حتريــك الدعــاوى اخلاصــة بقضايــا الفســاد، إمــا مــن قبــل النيابــة العامــة مباشــرة او مــن 

خــالل هيئــة مكافحــة الفســاد عبــر النيابــة العامــة.

أّمــا فيمــا يتعلــق باملمارســة العمليــة يف حتريــك الدعــاوى اخلاصــة بقضايــا الفســاد، فيّتضــح أّن هنــاك وســائل متعــددة تصــل 
مــن خاللهــا القضايــا التــي حتمــل شــبهات فســاد الــى هيئــة مكافحــة الفســاد، وذلــك إمــا مــن خــالل الهاتــف او الفاكــس او

7 قرار احملكمة الدستورية الفلسطينية يف طلب التفسير رقم 2019/2 واملنشور يف العدد 176 من الوقائع الفلسطينية، ص 144. 
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او البريــد االلكترونــي، او تطبيــق الكترونــي خــاص لــدى الهيئــة، إضافــة الــى البالغــات والشــكاوى واحلضــور الشــخصي 
للهيئــة. كذلــك قــد يتــم حتويــل ملفــات حتتــوي علــى شــبهات فســاد مــن قبــل الــوزارات واملؤسســات العامــة والهيئــات احملليــة 
ــا  ــي ال يكــون فيه ــات- والت ــة بعــض امللف ــوم بإحال ــام أيضــا يق ــب الع ــى أّن النائ ــة ال ــة، إضاف ــة واإلداري ــة املالي ــوان الرقاب ودي
توقيــف لألشــخاص املشــتبه بهــم- التــي حتمــل شــبهات فســاد الــى هيئــة مكافحــة الفســاد، حتــى تضطلــع الهيئــة مبمارســة 
الصالحيــات اخملّولــة لهــا مبوجــب القانــون، وذلــك فيمــا يتعلــق بأعمــال التحــري واالســتدالالت وغيــر ذلــك، واذا مــا اّتضــح 
للهيئــة أّن هنــاك شــبهات فســاد يف القضيــة املبحــوث فيهــا، فإنهــا تقــوم بإحالــة ملــف القضيــة بأكملــه مصحوبــا بكافــة 
املســتندات واألعمــال التــي قامــت بهــا الــى نيابــة جرائــم الفســاد، لكــي تتولــى بدورهــا اســتكمال إجــراء التحقيــق واتخــاذ قــرار 
يف نهايــة األمــر، إمــا بحفــظ امللــف إذا لــم يكــن هنــاك دالئــل جدّيــة علــى وجــود قضيــة فســاد، او إصــدار قــرار اتهــام واحالــة 

امللــف الــى محكمــة جرائــم الفســاد8. 

◄ خامســًا: التجربة المقارنة في تحريك الدعاوى الجزائية المتعلقة بقضايا الفســاد:

باالطــالع علــى بعــض االتفاقيــات الدوليــة املتعلقــة مبكافحــة الفســاد، كمــا هــو احلــال بالنســبة التفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة 
الفســاد لعــام 2003، يّتضــح أنهــا لــم تتطــرق الــى اجلهــات التــي ميكنهــا ممارســة ســلطة حتريــك الدعــوى اجلزائيــة يف قضايــا 

الفســاد، باعتبــار أّن ذلــك مســألة داخليــة ينّظمهــا التشــريع الوطنــي لــكل دولــة.
وبالرجــوع الــى العديــد مــن التجــارب التشــريعية املقارنــة، يّتضــح أّن بعــض التشــريعات- محــل املقارنــة- قــد حصــرت صالحيــة 
حتريــك الدعــاوى اجلزائيــة املتعلقــة بقضايــا الفســاد، إمــا بالنيابــة العامــة، فيمــا ذهــب البعــض اآلخــر منهــا الــى منــح هيئــة 

مكافحــة الفســاد ممارســة تلــك الصالحيــة، ونســتعرض هــذه التجــارب املقارنــة تباعــا وذلــك علــى النحــو االتــي:

1- لبنان
منــح قانــون مكافحــة الفســاد يف القطــاع العــام وانشــاء الهيئــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد رقــم )175( لســنة 2020 يف املــادة 
)18/1( منــه صالحيــة تلقــي الكشــوفات التــي تردهــا واملتعلقــة بالفســاد، واســتقصاء جرائــم الفســاد ودراســتها وإحالتهــا عنــد 
االقتضــاء الــى ســائر الهيئــات الرقابيــة والتأديبيــة والقضائيــة اخملتصــة. كمــا منحــت املــادة ) 21/أ( مــن ذات القانــون الهيئــة 

الوطنيــة ملكافحــة الفســاد، ونتيجــة ألعمــال االســتقصاء يف قضايــا الفســاد صالحيــة اتخــاذ أّي مــن القــرارات االتيــة:
أ- حفظ امللف إذا تبن انه ال يستدعي املالحقة القضائية او التأديبية او أّي تدبير آخر.

 ب- اإلحالــة الــى النيابــة اخملتصــة التــي عليهــا ان تطلــع الهيئــة علــى ســير االســتقصاء، والتحقيــق اللذيــن تقــوم بهمــا 
    وبنتيجتهما، واذا قررت النيابة العامة حفظ امللف، فللهيئة أن تطلب منها التوسع يف التحقيق.

 ج- االدعــاء مباشــرة أمــام القضــاء اخملتــص للمطالبــة مبعاقبــة املرتكبــن جلرائــم الفســاد، واحلكــم بااللتزامــات املدنيــة 
    لصالح الدولة، وللهيئة الطعن أصوال يف القرارات الصادرة بهذا الشأن، ضمن املهل املنصوص عليها قانونا.

 د- التقــدم بالدعــاوى واملراجعــات الالزمــة أمــام اجلهــات القضائيــة او اإلداريــة اخملتصــة، للمطالبــة بإعــادة احلــال الــى مــا 
    كانت عليه، واسترداد األموال والتعويضات نتيجة أعمال فساد ثبت صحتها بقرار إداري او قضائي مبرم.

2- تونس
وفقــا ألحــكام املــواّد )28-24( مــن قانــون هيئــة احلوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد رقــم )95( لســنة 2017، يتولــى قســم 
مكافحــة الفســاد يف الهيئــة إحالــة تقريــر حــول كل األعمــال مرفقــا باحملاضــر والوثائــق موضــوع التقصــي يف شــبهات الفســاد 
ــة ان تطلــب مــن الســلطة القضائيــة اخملتصــة اتخــاذ  علــى مجلــس الهيئــة. وميكــن للهيئــة يف حالــة وجــود شــبهة فســاد جدّي
اإلجــراءات التحفظيــة الالزمــة كاملنــع مــن الســفر او جتميــد االمــوال او املمتلــكات. ويبــّت مجلــس الهيئــة بعــد التــداول فيمــا 
ــم  ــة اخملتصــة. وتعل ــة او القضائي ــات االداري ــى اجله ــة عل ــة باحلفــظ او االحال ــه قســم مكافحــة الفســاد يف الهيئ ــه علي يحيل
الهيئــة بقرارهــا ذي الشــبهة واملبلــغ عــن شــبهة الفســاد والشــاهد واخلبيــر، ويكــون قــرار احلفــظ معلــال ،وال يحــول دون اللجــوء 
للقضــاء مــرة أخــرى يف حــال توفــرت معطيــات جديــدة، وتتولــى اجلهــة القضائيــة اخملتصــة إعــالم الهيئــة مبصيــر التحقيقــات 

والقــرارات واالحــكام.

8 مقابلة مع األستاذ مازن اللحام، مدير عام اإلدارة العامة للتحقيق يف هيئة مكافحة الفساد بتاريخ 2022/9/25. 



تفعيل حق مؤسسات المجتمع المدني ذات العالقة بمكافحة الفساد في تحريك الدعاوى الخاصة بقضايا الفساد

10

3- الكويت
وفقــا ألحــكام املادتــن )28-27( مــن قانــون إنشــاء الهيئــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد واالحكام اخلاصة بالكشــف عــن الذمة املالية 
رقــم )2( لســنة 2016، تختــّص النيابــة العامــة دون غيرهــا بالتحقيــق والتصــرف واالدعــاء يف جميــع جرائــم الفســاد املنصــوص 
عليهــا يف القانــون واجلرائــم املرتبطــة بهــا، واذا كان مــن نســب إليــه جرميــة فســاد أحــد األشــخاص الذيــن يســتوجب الدســتور او 
القانــون إجــراء خاصــا للتحقيــق معــه او مالحقتــه قضائيــا، يتبــع يف شــأنه اإلجــراءات التــي ينــّص عليهــا القانــون يف هــذه احلالــة.

4- السعودية
ســندا الحــكام املــادة )3( مــن قانــون تنظيــم الهيئــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد رقــم )165( لســنة 1432ه، تختــص الهيئــة الوطنيــة 
ملكافحــة الفســاد بإحالــة اخملالفــات والتجــاوزات املتعلقــة بالفســاد املالــي واإلداري عنــد اكتشــافها الــى اجلهــات الرقابيــة او 
جهــات التحقيــق بحســب االحــوال، وللهيئــة االطــالع علــى مجريــات التحقيــق ومتابعــة ســير اإلجــراءات يف هــذا الشــأن، واذا 
رأت الهيئــة ان تلــك اخملالفــات والتجــاوزات متثــل بعــدا مؤسســاتيا ألّي مــن اجلهــات املشــمولة باختصاصــات الهيئــة، فعليهــا 

رفــع األمــر الــى امللــك التخــاذ مــا يــراه مناســبا.

5- األردن
عمــال بأحــكام املــادة )8/6( مــن قانــون النزاهــة ومكافحــة الفســاد رقــم )13( لســنة 2016، يتولــى مجلــس هيئــة النزاهــة 
ومكافحــة الفســاد صالحيــة اتخــاذ القــرارات الالزمــة بخصــوص قضايــا الفســاد، مبــا يف ذلــك إحالتهــا الــى اجلهــات القضائية 
اخملتصــة. كمــا يكــون لــدى النيابــة العامــة وفقــا ألحــكام املــادة )17/أ( مــن القانــون نيابــة متخصصــة بقضايــا الفســاد تتولــى 
النظــر يف القضايــا احملالــة اليهــا مــن اجمللــس. واذا كان املشــتكى عليــه بالفســاد أحــد االشــخاص الذيــن يســتوجب الدســتور 
او التشــريعات ذات العالقــة شــكال معينــا او إجــراءات خاصــة للتحقيــق معــه او مالحقتــه قضائيــا، تســري بشــأنه األحــكام 

اخلاصــة الــواردة يف التشــريعات ذات العالقــة وذلــك ســندا للمــادة )16/ج( مــن ذات القانــون.

 ◄ سادســًا: نحــو توســيع دائــرة الجهــات المختصــة بتحريــك الدعــاوى الجزائيــة 
ــة  ــة مكافحــة الفســاد و نياب ــا الفســاد وعــدم قصرهــا علــى هيئ      فــي قضاي

    مكافحة الفساد:

علــى الرغــم مــن أّن النيابــة العامــة هــي صاحبــة االختصــاص األصيــل بتحريــك الدعــاوى اجلزائيــة اخلاصــة بقضايــا الفســاد، 
إّلا أّن هنــاك وجهــة نظــر أخــرى تــرى بضــرورة توســيع دائــرة اجلهــات اخملتصــة بتحريــك الدعــاوى اجلزائيــة يف قضايــا 

الفســاد، وعــدم قصرهــا علــى هيئــة مكافحــة الفســاد و نيابــة مكافحــة الفســاد، وذلــك اســتنادا للحجــج اآلتيــة:

1. ان حتريــك الدعــاوى اجلزائيــة يف قضايــا الفســاد، ال يســعى رافعهــا الــى حتقيــق مغنــم شــخصي او إثــراء نســبي مــن جــراء 
ــة قواعــد املشــروعية، ومبــدأ ســيادة  املالحقــة واحلكــم الــذي يســعى إلصــداره، وإمنــا الهــدف األســمى مــن ذلــك هــو حماي

القانــون مــن جهــة، واحلفــاظ علــى املــال العــام واملصلحــة العامــة مــن جهــة أخــرى.

2. ان توســيع دائــرة اجلهــات التــي متلــك مباشــرة الدعــاوى اجلزائيــة يف قضايــا الفســاد، ال يشــّكل بدعــة يف النظــام القانونــي 
ــك كل شــخص يف  ــا، وإمنــا ميل ــة بعينه ــى شــخص محــدد او جه ــا عل ــة ال يقتصــر حتريكه ــاك دعــاوى معين ــي، فهن والقضائ
اجملتمــع ســلطة رفعهــا، كمــا هــو احلــال مثــال يف دعــوى احلســبة املعروفــة يف الفقــه اإلســالمي؛ ففــي دعــوى احلســبة ميلــك 
كل شــخص بحكمــه مواطنــا ســلطة الدفــاع عــن املصلحــة العامــة، ويتــم رفــع دعــوى احلســبة مــن قبــل أشــخاص ليســت لهــم 
مصلحــة شــخصية ومباشــرة يف رفعهــا، وذلــك لكونهــا تتعلــق مبصلحــة اجلماعــة وبالنظــام العــام، فتوافــر شــرط الصفــة يف 
ــي ترفعهــا  ــل الدعــاوى الت ــّد دعــوى احلســبة مث ــث تع ــّد اســتثناء مــن شــخصية املصلحــة، حي املدعــي يف دعــوى احلســبة يع
النقابــات واجلمعيــات واالحتــادات وغيرهــا مــن املؤسســات، والتــي ال تســتند الصفــة يف رفعهــا علــى احلــق الشــخصي، 
وتكــون املصلحــة والصفــة يف رفعهــا ثابتــة لــكل فــرد، الن احلقــوق التــي تســعها دعــوى احلســبة الــى حمايتهــا، ســواء كانــت 
 حقــوق خالصــة هلل ام غالبــا فيهــا حــق اهلل، هــي مــن قبيــل األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر، وهــي مــن فــروض الكفايــة، 
ويجــب علــى كل املســلمن القيــام بهــا، وقــد تكــون دعــوى احلســبة فــرض عــن إذا تعّينــت علــى شــخص بعينــه إذا عّينــه 
"إن  بقولهــا  احكامهــا  أحــد  يف  القاهــرة  اســتئناف  محكمــة  أكدتــه  مــا  وهــذا  محــدد.  أمــر  علــى  محتســبا  األمــر  ولــي 
املصلحــة يف دعــوى احلســبة تتمّثــل يف دفــع منكــر ظهــر فعلــه او أمــر مبعــروف ظهــر تركــه، وذلــك عمــال بقولــه تعالــى
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)ولتكــن منكــم أمــة يدعــون الــى اخليــر ويأمــرون باملعــروف وينهــون عــن املنكــر وأؤلئــك هــم املفلحــون(9، فتــرك املعــروف يــؤذي 
كل مســلم، وشــيوع املنكــرات واملفاســد أشــد إيــذاءا لــه، وبالتالــي تثبــت الصفــة لــكل فــرد يف اجملتمــع يف رفعهــا ومباشــرتها 

أمــام القضــاء"10. 

3.  ان منــح مؤسســات اجملتمــع املدنــي ذات العالقــة مبكافحــة الفســاد حــق حتريــك الدعــاوى اجلزائيــة، يف قضايــا الفســاد، 
يأتــي اســتكماال لالختصاصــات التــي متارســها يف احلفــاظ علــى املــال العــام ومكافحــة الفســاد مــن جهــة ، ودفاعــا عــن املصلحــة 
العامــة ومبــدأ ســيادة القانــون مــن جهــة أخــرى، ويتماثــل ذلــك مــع الدعــاوى التــي يتــم رفعهــا دفاعــا عــن احلريــات العامــة وحقوق 
اإلنســان، حيــث ال يقتصــر حــق حتريــك الدعــاوى فيهــا علــى املتضــرر نفســه، بــل ميتــد هــذا احلــق الــى اآلخريــن ضمــن ضوابــط 
معينــة. وقــد أخــذ املشــرع الفلســطيني بهــذه الفلســفة مــن خــالل توســيع دائــرة مــن يحــّق لهــم رفــع الدعــاوى اإلداريــة أمــام 
ــا املتعلقــة بحقــوق اإلنســان ، فاألصــل العــام وفقــا ملــا ورد يف املــادة )20/5( مــن القــرار بقانــون  احملاكــم اإلداريــة يف القضاي
بشــأن احملاكــم االداريــة رقــم )41( لســنة 2020 أّنــه "ال تقبــل الطلبــات او الطعــون املقدمــة الــى احملكمــة اإلداريــة ممــن ليــس لــه 
فيهــا صفــة ومصلحــة شــخصية"، إال أّن املــادة )25/2( مــن ذات القــرار بقانــون أجازتــأن يكــون توكيــل احملامــي برفــع الدعــوى 
امــام احملكمــة اإلداريــة موقعــا مــن املســتدعي او مــن أحــد أقاربــه حتــى الدرجــة الرابعــة يف الطلبــات املتعلقــة بأوامــر االفــراج 
عــن األشــخاص املوقوفــن بوجــه غيــر مشــروع، وذلــك باعتبارهــا طلبــات ودعــوى تتعلــق باحلقــوق واحلريــات العامــة، وذلــك كمــا 

جــاء يف منطــوق املــادة )285/2( مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة الفلســطيني رقــم )2( لســنة 2001.

لكــن علــى الصعيــد اآلخــر، يــرى البعــض أّنــه يجــب أن يكــون احلــق يف حتريــك الدعــاوى اخلاصــة بقضايــا الفســاد مقصــورا 
علــى النيابــة العامــة وذلــك ســندا للحجــج االتيــة:

1. يف ظــل التنظيــم القانونــي لتحريــك الدعــاوى اخلاصــة بقضايــا الفســاد، فــإّن حــق حتريــك الدعــاوى اخلاصــة بقضايــا 
ــة  ــة القانوني ــن الناحي ــة م ــات مؤهل ــا جه ــك لكونه ــة وذل ــة العام ــة مكافحــة الفســاد، وللنياب ــا لهيئ ــا حصري ــر حق الفســاد يعتب
ــام بكافــة األعمــال واإلجــراءات-  املتعلقــة بالتحــري واالســتدالل ورفــع الســرية  ــة للقي ــة، ولديهــا الصالحيــات القانوني والفني
املصرفيــة وطلــب البيانــات والوثائــق والتوقيــف، وغيــر ذلــك- الالزمــة قبــل إحالــة ملــف القضيــة الــى محكمــة جرائــم الفســاد، 
وتّتســم تلــك اإلجــراءات بالغايــة يف الدقــة، وإّن أّي خلــل يف تلــك اإلجــراءات كفيــل بإبطالهــا مــن قبــل احملكمــة، وبالتالــي إفــالت 

اجلانــي مــن العقــاب11.  

2. إضافــة الــى مــا ســبق، فــان توســيع دائــرة اجلهــات التــي متلــك حــق حتريــك الدعــاوى اخلاصــة بقضايــا الفســاد ليشــمل 
املؤسســات الرقابيــة الرســمية، كديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة ومؤسســات اجملتمــع املدنــي ذات العالقــة مبكافحــة الفســاد 
قــد يــؤدي الــى نتائــج عكســية، وزيــادة إفــالت اجلنــاة مــن العقــاب، وذلــك لكــون تلــك اجلهــات ال متلــك مــن الناحيــة القانونيــة 
الصالحيــات اخملولــة لهيئــة مكافحــة الفســاد والنيابــة العامــة، فيمــا يتعلــق بأعمــال التحــري واالســتدالل والتوقيــف ورفــع 
ــك اجلهــات قــد  ــى أّن تل ــات واالوراق مــن اجلهــات الرســمية، إضافــة ال ــب البيان ــة، واســتدعاء الشــهود وطل الســرية املصرفي
ــى محكمــة  ــا الفســاد ال ــة قضاي ــى إحال ــام بكافــة االعمــال الســابقة عل ــكايف للقي ــي ال ــي والفن ــل القانون ال يكــون لديهــا التأهي
جرائــم الفســاد، وبالتالــي فــإن اي خلــل قــد يعتــري إجــراءات مــا قبــل إحالــة امللــف الــى احملكمــة كفيــل بابطــال تلــك اإلجــراءات، 

وبالتالــي إفــالت اجلنــاه مــن العقــاب.

3. اذا مــا كان لــدى اجلهــات الرقابيــة الرســمية ومؤسســات اجملتمــع املدنــي ذات العالقــة مبكافحــة الفســاد، قضايــا حتمــل يف 
طياتهــا شــبهات فســاد، فاألولــى أن تقــوم هــذه اجلهــات بإحالــة تلــك القضايــا إمــا الــى هيئــة مكافحــة الفســاد او الــى النيابــة 
ــق بالتحــري واالســتدالل  العامــة، لكــي تقــوم هــذه اجلهــات بدورهــا مبباشــرة املهــام املناطــة بهــا مبوجــب القانــون، فيمــا يتعل
والتحقيــق وغيــر ذلــك مــن اإلجــراءات، وذلــك بــدال مــن الدخــول يف مغامــرة تخويــل تلــك اجلهــات- اجلهــات الرقابيــة ومؤسســات 
ــج  ــي بنتائ ــك املغامــرة مــن مخاطــر قــد تأت ــف تل ــا الفســاد، مــع مــا يكتن ــك الدعــاوى اخلاصــة بقضاي ــي- حتري اجملتمــع املدن

عكســية علــى جهــود مكافحــة الفســاد.

9 سورة ال عمران، اية 104.  
10 للمزيد من التفصيل انظر: رضا البريف، دعوى احلسبة ودعوى اإللغاء، رسالة ماجستير، جامعة ترهونة، ليبيا، 2009، ص 47-25

11 مقابلة مع األستاذ مازن اللحام، مدير عام اإلدارة العامة للتحقيق يف هيئة مكافحة الفساد بتاريخ 2022/9/25. 
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◄ االستخالصات والتوصيات:

االستخالصات

ــك  ــا ممارســة ســلطة حتري ــي ميكنه ــات الت ــام 2003، مســألة اجله ــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد لع ــج اتفاقي ــم تعال  1. ل
   الدعوى اجلزائية يف قضايا الفساد، باعتبار أّن ذلك مسألة داخلية ينظمها التشريع الوطني لكل دولة.

ــة مكافحــة  ــك بهيئ ــة العامــة، وكذل ــا الفســاد بالنياب ــك الدعــاوى اخلاصــة بقضاي ــون الفلســطيني حــق حتري  2. حصــر القان
    الفســاد مــن خــالل النيابــة العامــة، ولــم مينــح القانــون الفلســطيني هيئــات الرقابــة العامــة األخــرى كالبرملــان وديــوان الرقابــة 

  املالية واإلدارية او مؤسسات اجملتمع املدني ذات العالقة احلق بتحريك الدعاوى اجلزائية اخلاصة بقضايا الفساد.

 3. حصــرت التشــريعات املقارنــة- محــل الدراســة- حــق حتريــك الدعــاوى اخلاصــة بقضايــا الفســاد بالنيابــة العامــة او بهيئــة 
   مكافحة الفساد، ولم متنح هذا احلق ألّية جهة أخرى.

التوصيات

ــا الفســاد، كمــا هــو احلــال   1. يتطلــب توســيع دائــرة اجلهــات التــي ميكنهــا ممارســة حــق حتريــك الدعــوى اخلاصــة بقضاي
ــون مكافحــة  ــى قان ــل تشــريعي عل ــة، إدخــال تعدي ــي ذات العالق ــة ومؤسســات اجملتمــع املدن     بالنســبة للمؤسســات الرقابي
    الفســاد يتيــح مثــل هــذا األمــر، مــع األخــذ بعــن االعتبــار احملاذيــر التــي قــد تصاحــب ذلــك، والتــي مــن شــأن عــدم مراعاتهــا 

   اإلتيان بنتائج عكسية وتوسيع نطاق اإلفالت من العقاب.

 2. الــى حــن إقــرار تعديــل تشــريعي يتيــح ملؤسســات اجملتمــع املدنــي ذات العالقــة مبكافحــة الفســاد حتريــك الدعــوى اجلزائية 
    يف جرائــم الفســاد، فإّنــه ال يوجــد مــا مينــع مــن قيــام مؤسســات اجملتمــع املدنــي ذات العالقــة مبكافحــة الفســاد- كمؤسســة 
ــى وجهــة نظرهــا يف  ــم الفســاد لالســتماع ال ــة جرائ ــة مكافحــة الفســاد ونياب ــع مذكــرات تفاهــم مــع هيئ     أمــان- مــن توقي
    شــبهات الفســاد التــى حتــول مــن خــالل املؤسســة، وإشــراك املؤسســة واطالعهــا علــى طبيعــة اإلجــراءات التــي مت اتخاذهــا 
ــة األمم املتحــدة  ــه اتفاقي ــا نّصــت علي ــع م ــك انســجاما م ــة مكافحــة الفســاد، وذل ــة مكافحــة الفســاد ونياب ــل هيئ ــن قب     م

   ملكافحة الفساد يف املادة )13( منها التي تشجع مشاركة اجملتمع األهلي يف جهود منع الفساد ومحاربته.

 3. اســتمرار جهــود مؤسســات اجملتمــع املدنــي يف متابعــة الضغــط واملناصــرة وإعالنهــا عــن تبنــي قضايــا الفســاد يف وســائل 
    اإلعــالم، وعقــد جلســات نقــاش وحــوار حولهــا، وذلــك يف محاولــة منهــا للتأثيــر علــى هيئــة مكافحــة الفســاد ونيابــة مكافحــة 
    الفســاد، لكــي تبــذل جهــودا جدّيــة وحقيقيــة يف متابعــة تلــك القضايــا، وإحالــة املنخرطــن فيهــا الــى محكمــة جرائــم الفســاد، 

   لكي تؤخذ العدالة مجراها وصوال الى تضييق دائرة منع اإلفالت من العقاب.
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