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يتقــدم الفريــق األهلــي لدعــم شــفافية الموازنــة العامــة واالئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان( 
بالشــكر الجزيــل لألســتاذة عنــان جبعيتــي إلعدادهــا هــذه الورقــة، وللدكتــور عزمــي الشــعيبي وفريــق أمــان 

إلشــرافه ومراجعتــه وتحريــره لهــا.

جميع الحقوق محفوظة لائتاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. 
فــي حالــة االقتبــاس، يرجــى اإلشــارة إلــى المطبوعــة كالتالــي: االئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 

2022. تجريــم أفعــال الفســاد فــي القطــاع الخــاص الفلســطيني. رام اللــه – فلســطين.

إنَّ االئتــاف 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.
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◄ الملخص التنفيذي :

ــر بالفســاد؛ فمــن  ــر القطــاع اخلــاص ويتأث ــه، حيــث يؤّث للقطــاع اخلــاص دور أساســي ومحــورّي يف الفســاد وجهــود مكافحت
جهــة يلعــب القطــاع اخلــاص يف النظــم السياســية التــي تتبنــى ســوق االقتصــاد احلــّر كمــا هــو احلــال يف فلســطني دورا محورّيــا 
ــة، وهــو بهــذه الصفــة يســاهم يف إدارة الشــأن العــام مــن خــال توليــه تقــدمي  يف االقتصــاد الوطنــي، وجهــود حتقيــق التنمي
العديــد مــن اخلدمــات العامــة نيابــة عــن الدولــة. ومــن جانــب ثــاٍن،  فــإنَّ طبيعــة األمــوال التــي تديرهــا بعــض أجســام القطــاع 
اخلــاص، ونقصــد هنــا الشــركات املســاهمة العامــة، تقتــرب إلــى مفهــوم األمــوال العامــة، لكونهــا أمــواال مكتتبــة مــن اجلمهــور، 
وميثــل املســاس بهــا شــكا مــن أشــكال املســاس باألمــوال العامــة. ومــن جانــب ثالــث، فــإن رغبــة بعــض أجســام القطــاع اخلــاص 
وســعيها إلــى حتقيــق الربــح الســريع والوفيــر وتعظيــم الثــروة واملنفعــة الذاتيــة، قــد يدفعهــا إلــى االنخــراط كشــريك يف بعــض 

أفعــال الفســاد، ويشــّجع بعــض العاملــني فيــه إلــى املبــادرة لتقــدمي الرشــوة أو اإلغــراءات إلفســاد املوظــف العــام. 
ومــن هــذه املنطلقــات، فقــد تنبهــت اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد ألهميــة دور القطــاع اخلــاص وضــرورة إخراطــه يف 
جهــود مكافحــة الفســاد، حيــث اشــتملت أحــكام هــذه االتفاقيــة علــى العديــد مــن السياســات والتدابيــر املتعلقــة بالوقايــة مــن 

الفســاد ومكافحتــه يف القطــاع اخلــاص. 

وعلــى الرغــم مــن انضمــام دولــة فلســطني إلــى اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد يف العــام 2014، إّلا أّن موائمــة 
التشــريع الفلســطيني، ال ســيما قانــون مكافحــة الفســاد رقــم 1 لســنة 2005 مــع متطلبــات االتفاقيــة، فيمــا يتعلــق بتجــرمي 
ــال  ــد جتــرمي أفع ــى صعي ــا عل ــي مت حتقيقه ــة مــع املوائمــة الت ــر متوازن الفســاد يف القطــاع اخلــاص، جــاءت منقوصــة وغي

ــام.   الفســاد يف القطــاع الع

تهــدف هــذه الدراســة إلــى حتديــد أفعــال الفســاد التــي لــم يتــم تضمينهــا يف قانــون مكافحــة الفســاد، وفقــا ملــا جــاء يف اتفاقيــة 
األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد واالتفاقيــات األخــرى ذات العاقــة التــي تعتبــر فلســطني طرفــا فيهــا، كمــا تهــدف إلــى بيــان 
انعكاســات هــذا القصــور التشــريعي علــى جهــود مكافحــة الفســاد يف إطــار القطــاع اخلــاص الفلســطيني ودوره يف هــذا اجملال.
ــة،  ــة التشــريعات الفلســطينية ذات العاق ــل منظوم ــة وحتلي ــث مّت مقارن ــّي، بحي ــّي التحليل ــج الوصف اعتمــدت الدراســة املنه
مبكافحــة الفســاد يف القطــاع اخلــاص، علــى ضــوء األحــكام الــواردة يف اتفاقيــة االمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد واالتفاقيــات 
الدوليــة ذات العاقــة. وحتقيقــا ألهــداف الدراســة، وانســجاما مــع املنهجيــة املعتمــدة، فقــد مت تقســيم الدراســة إلــى فصلــني، 
خصــص الفصــل االول ألفعــال الفســاد التــي جرمتهــا اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد يف القطــاع اخلــاص، ولــم جتــّرم 

يف التشــريع الفلســطيني، بينمــا خصــص الثانــي لتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد يف  القطــاع اخلــاص. 

توصلــت الدراســة إلــى أّنــه، وعلــى الرغــم مــن انضمــام دولــة فلســطني إلــى اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد يف العــام 
2014، إّلا أّن موائمــة التشــريع الفلســطيني، ال ســيما قانــون مكافحــة الفســاد رقــم 1 لســنة 2005 مــع متطلبــات االتفاقيــة، 
فيمــا يتعلــق بتجــرمي الفســاد يف القطــاع اخلــاص، جــاءت منقوصــة وغيــر متوازنــة مــع املوائمــة التــي مت حتقيقهــا علــى صعيــد 
جتــرمي أفعــال الفســاد يف القطــاع العــام، حيــث لــم يتــّم جتــرمي الرشــوة يف القطــاع اخلــاص، كمــا أّن جتــرمي اختــاس املمتلــكات 
يف القطــاع اخلــاص، مــن خــال جرميــة إســاءة االئتمــان الــواردة يف قانــون العقوبــات ال يتفــق مــع االعتبــارات والتشــدد الــذي 

تنشــده االتفاقيــة يف ماحقــة جرائــم الفســاد.

كمــا تبــني أّن هنالــك آثــارا ســلبية لعــدم جتــرمي أفعــال الفســاد يف القطــاع اخلــاص، تتمثــل بســوء اخلدمــات العامــة التــي يتولــى 
القطــاع اخلــاص تقدميهــا، يف ظــل اخلصخصــة والشــراكة يف إدارة الشــأن العــام مــع القطــاع العــام، وكذلــك تــؤدي إلــى خلــق 
أزمــات اقتصاديــة علــى مســتوى الــدول، وعلــى الصعيــد العاملــي، كمــا حصــل يف األزمــة املاليــة العامليــة يف العــام 2008، إضافــة 

إلــى فشــل وانهيــار مؤسســات القطــاع اخلــاص عنــد تفشــي أفعــال الفســاد فيهــا.

كمــا تبــني أّن حتصــني القطــاع اخلــاص يف مواجهــة جرائــم الفســاد يتطلــب حتديــث وتفعيــل مدونــة احلوكمــة للقطــاع اخلــاص، 
وااللتــزام باالتفاقيــات والتشــريعات التــي جتــّرم الرشــوة يف القطــاع اخلــاص، باإلضافــة إلــى تعزيــز ضوابــط منــع تضــارب 
املصالــح يف القطــاع اخلــاص. وكذلــك جتــرمي بعــض أفعــال الفســاد التــي لــم جتّرمهــا اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد 

يف القطــاع اخلــاص.
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على ضوء النتائج السابقة، فقد خلصت الدراسة إلى التوصيات االتية:

أوالً: إجراء تعديل على القرار بقانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 يتضمن اآلتي:
        أ . إخضاع الكيانات الكبرى يف القطاع اخلاص ألحكام القانون، خصوصا الشركات املساهمة العامة التي تطرح اسهمها 

         لاكتتاب العام، والكيانات التي تدير مرفقا عاما او تقدم خدمات عامة جلمهور.
      ب . جترمي الرشوة يف القطاع اخلاص. 

      ت . جترمي اختاس املمتلكات يف القطاع اخلاص، وعدم االكتفاء بجرمية إساءة االئتمان. 
       ث . جترمي كل من أفعال الواسطة واحملسوبية، وعدم االفصاح عن حاالت تضارب املصالح واالبتزاز والتحرش اجلنسي 

         يف أماكن العمل يف القطاع اخلاص.

 ثانيــاً: تفعيــل رقابــة هيئــة ســوق راس املــال علــى التــزام الشــركات مبدّونــة احلوكمــة، وتعديــل املدّونــة الصــادرة يف العــام 2009 
       مبا يتفق مع األحكام التي تضمنها قانون الشركات الذي صدر يف العام 2021.

ثالثاً: تعزيز ضوابط منع تضارب املصالح يف القطاع اخلاص.

رابعاً: إلزام جميع الشركات املساهمة العامة، والشركات التي تقدم خدمات للجمهور بتشكيل دوائر االمتثال.

خامسا: تفعيل دور األجسام الرسمية التي تشرف وتراقب على القطاع اخلاص عندما يتولى ادارة مرفقا عاما. 



ورقة حول تجريم أفعال الفساد في القطاع الخاص الفلسطيني

6

◄ المقدمة:

للقطــاع اخلــاص دور أساســي ومحــورّي يف الفســاد وجهــود مكافحتــه، حيــث يؤّثــر القطــاع اخلــاص ويتأثــر بالفســاد؛ فمــن جهــة 
يلعــب القطــاع اخلــاص يف النظــم السياســية التــي تتبنــى ســوق االقتصــاد احلــر كمــا هــو احلــال يف فلســطني1 دورا محوريــا 
ــة، وهــو بهــذه الصفــة يســاهم يف إدارة الشــأن العــام مــن خــال توليــه تقــدمي  يف االقتصــاد الوطنــي، وجهــود حتقيــق التنمي
العديــد مــن اخلدمــات العامــة نيابــة عــن الدولــة، ومــن جانــب ثــاٍن، فــإن طبيعــة األمــوال التــي تديرهــا بعــض أجســام القطــاع 
اخلــاص، ونقصــد هنــا الشــركات املســاهمة العامــة، تقتــرب إلــى مفهــوم األمــوال العامــة لكونهــا أمــواال مكتتبــة مــن اجلمهــور، 
وميّثــل املســاس بهــا شــكا مــن أشــكال املســاس باألمــوال العامــة. ومــن جانــب ثالــث، فــإن رغبــة بعــض أجســام القطــاع اخلــاص 
وســعيها إلــى حتقيــق الربــح الســريع والوفيــر، وتعظيــم الثــروة واملنفعــة الذاتيــة، قــد يدفعهــا إلــى االنخــراط كشــريك يف بعــض 
أفعــال الفســاد، ويشــجع بعــض العاملــني فيــه إلــى املبــادرة لتقــدمي الرشــوة أو اإلغــراءات إلفســاد املوظــف العــام. خصوصــا أن 
القطــاع اخلــاص قــد أضحــى عمليــا متشــعبا ومتداخــا مــع القطــاع العــام، وليــس هــذا فحســب، بــل بــات هــذا القطــاع املنّفــذ 

الفعلــي للكثيــر مــن املشــاريع العامــة، فضــا عــن دوره يف إدارة وتشــغيل املــال اخلــاص.

ومــن هــذه املنطلقــات، فقــد تنّبهــت اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد ألهميــة دور القطــاع اخلــاص، وضــرورة إخراطــه 
يف جهــود مكافحــة الفســاد، حيــث اشــتملت أحــكام هــذه االتفاقيــة، علــى العديــد مــن السياســات والتدابيــر املتعلقــة بالوقايــة 

مــن الفســاد ومكافحتــه يف القطــاع اخلــاص. 

وعلــى الرغــم مــن انضمــام دولــة فلســطني إلــى اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد يف العــام 2014، إّلا أّن موائمــة التشــريع 
الفلســطيني، ال ســيما قانــون مكافحــة الفســاد رقــم 1 لســنة 2005 مــع متطلبــات االتفاقيــة فيمــا يتعلــق بتجــرمي الفســاد يف 
القطــاع اخلــاص، جــاءت منقوصــة وغيــر متوازنــة مــع املوائمــة التــي مت حتقيقهــا علــى صعيــد جتــرمي أفعــال الفســاد يف القطــاع 

العام.  

تســعى هــذه الورقــة البحثيــة إلــى حتديــد أفعــال الفســاد التــي لــم يتــم تضمينهــا يف قانــون مكافحــة الفســاد، وفقــا ملــا جــاء يف 
اتفاقيــة االمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد واالتفاقيــات األخــرى ذات العاقــة، التــي تعتبــر فلســطني طرفــا فيهــا، كمــا تهــدف 
إلــى بيــان انعكاســات هــذا القصــور التشــريعي علــى جهــود مكافحــة الفســاد يف إطــار القطــاع اخلــاص الفلســطيني ودوره يف 

هــذا اجملــال.

ووصــوال إلــى هــذا الهــدف، فســتعتمد الورقــة املنهــج الوصفــي التحليلــي، بحيــث يتــم مقارنــة وحتليــل منظومــة التشــريعات 
الفلســطينية ذات العاقــة مبكافحــة الفســاد يف القطــاع اخلــاص، علــى ضــوء األحــكام الــواردة يف اتفاقيــة األمم املتحــدة 

ــة.  ــة ذات العاق ــات الدولي ملكافحــة الفســاد واالتفاقي

1 انظر املادة 21 من القانون األساسي الفلسطيني املعدل التي تنّص على أّنه:
  1- يقوم النظام االقتصادي يف فلسطني على أساس مبادئ االقتصاد احلر، ويجوز للسلطة التنفيذية إنشاء شركات عامة تنظم بقانون.

  2- حرية النشاط االقتصادي مكفولة، وينظم القانون قواعد اإلشراف عليها وحدودها.
  3- امللكية اخلاصة مصونة، وال تنزع امللكية وال يتم االستياء على العقارات أو املنقوالت إال للمنفعة العامة وفقاً للقانون، يف مقابل تعويض عادل أو مبوجب حكم قضائي.

  4- ال مصادرة إال بحكم قضائي.
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◄ مفهوم القطاع الخاص ومحدداته:

مــن األهميــة بدايــًة أن نحــاول وضــع تعريــف واضــح وشــامل ملفهــوم القطــاع اخلــاّص، فــإذا كان القطــاع العــاّم هــو كل مــا تعــود 
ملكيتــه للدولــة، وتديــره مبعرفتهــا ووســائلها، فتكــون ملكيتــه للمواطنــني كافــة مجتمعــني، فــإّن القطــاع اخلــاّص هــو كل مــا ميلكــه 
املواطنــون متفرقــني، ويديرونــه مبعرفتهــم ووســائلهم، حتــت مظلَّــة ســلطة الدولــة ورقابتهــا. وعليــه، فــإن كل مؤسســة تعمــل يف 
أيٍّ مــن القطاعــات الصناعيــة أو التجاريــة أو الزراعيــة أو اخلدميــة، أو أيٍّ مــن املهــن الفكريــة والعلميــة؛ ميكــن القــول بأنهــا 
تنتمــي إلــى القطــاع اخلــاّص، بحيــث ال يتقاضــى أفرادهــا دخــًا مــن خزينــة الدولــة، بــل يعملــون بوســائلهم وطرقهــم، لكســب 
معيشــتهم، وحتســني دخلهــم وتطويــره، بعيــًدا عــن املــال العــاّم، وذلــك مــن حيــث امللكيــة واإلدارة يف إطــار قوانــني منظّمــة لذلــك2. 

لــم تعــرف اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد القطــاع اخلــاص، ولكــن بتعريفهــا القطــاع العــام ومؤسســات اجملتمــع املدنــي، 
وهــذا يشــمل القطــاع األهلــي مــن جمعيــات وهيئــات خيريــة وشــركات غيــر ربحيــة وجمعيــات تعاونيــة ونقابــات مهنيــة وغيرهــا. 

وميكــن القــول بأنهــا اعتبــرت أّن كل مــن ليــس ضمــن ذلــك، ميكــن اعتبــاره جــزءاً مــن القطــاع اخلــاص.

ــم يشــمل  ــه، ل وبذلــك، ميكــن القــول أّن التشــريع الفلســطيني ممثــا بقانــون مكافحــة الفســاد رقــم 1 لســنة 2005 وتعديات
ضمــن نطــاق أحكامــه جــزءاً كبيــرا مــن مكونــات القطــاع اخلــاص. 

لــم تضــع االتفاقيــة تعريفــا محــددا للقطــاع اخلــاص، مكتفيــة عنــد احلديــث عــن جتــرمي أفعــال الفســاد بذكــر مصطلــح )كيانــات 
تتبــع القطــاع اخلــاص( مــا يثيــر التســاؤل حــول محــددات تعريــف هــذه الكيانــات، فهــل تشــمل أّيــة أجســام منّظمــة تتبــع القطــاع 
اخلــاص، ســواء أكانــت شــركات جتاريــة كبــرى، كشــركات املســاهمة العامــة او شــركات املســاهمة اخلاصــة، او كانــت شــركات 
أشــخاص صغيــرة، كشــركات التضامــن او الشــركات العائليــة او حتــى شــركات الشــخص الواحــد، التــي أصبحــت مســموحة 

مبوجــب قانــون الشــركات الفلســطيني اجلديــد.

وهنــا نــرى أنــه مــن املنطــق اقتصــار تعريــف القطــاع اخلــاص لغايــات مكافحــة الفســاد يف هــذه املرحلــة علــى الشــركات 
املســاهمة العامــة، التــي تطــرح اســهمها لاكتتــاب العــام3، وعلــى الشــركات اخلاصــة التــي تديــر مرفقــا عامــا او تقــدم خدمــات 
عامــة نيابــة عــن الدولــة، ضمــن مفهــوم اخلصخصــة، باإلضافــة إلــى الفئــات اخلاضعــة مبوجــب القانــون احلالــي، وهــم 
املســاهمون يف الشــركات غيــر الربحيــة، والعاملــون فيهــا ورؤســاء وأعضــاء مجالــس ادارة الشــركات والعاملــون فيهــا، والتــي 
تكــون الدولــة أو أّي مــن مؤسســاتها مســاهما فيهــا. إضافــة إلــى الشــركاء مــن القطــاع اخلــاص، مــع أشــخاص خاضعــني لقانــون 

مكافحــة الفســاد يف جرائــم فســاد، اســتنادا إلــى قواعــد االشــتراك اجلرمــي، كالراشــي يف جرميــة الرشــوة. 

2 االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. 2020. دليل استرشادي بناء نظام نزاهة ومكافحة الفساد يف املؤسسات اخلاصة "منوذج الشفافية الدولية". ص 2. 
3 مما يجدر اإلشارة اليه انه بلغ عدد الشركات املدرجة يف سوق راس املال 46 شركة وفقا للتقرير السنوي لعام 2021 لهيئة سوق راس املال الفلسطينية. ص11.
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 ◄ الفصل األول: أفعال الفساد التي جّرمتها اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة
     الفساد في القطاع الخاص ولم تجّرم في التشريع الفلسطيني:

أشارت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد إلى شكلني من أفعال الفساد يف القطاع اخلاص، متثلت باآلتي:

أواًل: الرشوة يف القطاع اخلاص:

نصــت املــادة 21 مــن االتفاقيــة علــى أنــه: تنظــر كل دولــة طــرف يف اعتمــاد مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر تشــريعية وتدابيــر أخــرى 
لتجــرمي األفعــال التاليــة، عندمــا ترتكــب عمــدا أثنــاء مزاولــة أنشــطة اقتصاديــة أو ماليــة أو جتاريــة:

 أ ( وعــد أي شــخص يديــر كيانــا تابعــا للقطــاع اخلــاص، أو يعمــل لديــه بــأي صفــة، مبزيــة غيــر مســتحقة أو عرضهــا عليــه أو 
ــك  ــح شــخص آخــر، لكــي يقــوم ذل ــح الشــخص نفســه أو لصال ــر مباشــر، ســواء لصال     منحــه إياهــا، بشــكل مباشــر أو غي

   الشخص بفعل ما أو ميتنع عن القيام بفعل ما، مما يشكل إخاال بواجباته؛ 
ــر  ــه، بشــكل مباشــر أو غي ــة، أو قبولـ ــأي صف ــه ب ــا للقطــاع اخلــاص، أو يعمــل لدي ــا تابع ــر كيان  ب ( التمــاس أي شــخص يدي
    مباشــر، مزيــة غيــر مســتحقة، ســواء لصالــح الشــخص نفســه أو لصالــح شــخص آخــر، لكــي يقــوم ذلــك الشــخص بفعــل مــا، 

   مما يشكل إخاال بواجباته.

فــإذا كانــت جرميــة الرشــوة قــد اقتصــرت يف مفهومهــا التقليــدي علــى رشــوة املوظفــني العموميــني، الذيــن يعملــون يف إدارات 
الدولــة ومؤسســاتها وهيئاتهــا وكافــة الكيانــات األخــرى التابعــة بشــكل أو بآخــر للدولــة، فــان النظــام االقتصــادي احلــّر والــذي 

يضطلــع القطــاع اخلــاص فيــه بــدور مركــزّي، قــد اســتدعى جتــرمي صــور الفســاد التــي تقــع يف هــذا القطــاع.
اســتحدثت اتفاقيــة مكافحــة الفســاد جرميــة الرشــوة واالرتشــاء يف القطــاع اخلــاص، وهــو مــا يعــّد ابتــكاراً هامــا، بحيــث تبــرز 

املــادة 21 أهميــة اشــتراط النزاهــة واألمانــة يف األنشــطة االقتصاديــة أو املاليــة أو التجاريــة. 
وال تختلــف الرشــوة يف القطــاع اخلــاص عنهــا يف القطــاع العــام، إّلا مــن حيــث صفــة الفاعــل، حيــث تقــع يف القطــاع اخلــاص 
علــى أي شــخص يديــر الشــركة أو أي كيــان تابــع للقطــاع اخلــاص ويعمــل لديــه بأيــة صفــة كانــت، أمــا الرشــوة يف القطــاع العــام 
فإّنهــا تنطبــق علــى مــن توافــرت فيــه صفــة املوظــف العــام أو الشــخص املكلــف بخدمــة عامــة، علــى النحــو الــذي أوضحتــه 

املــادة الثانيــة مــن االتفاقيــة وفقــا ملــا ذكرنــا ســابقا.
لــم يجــّرم يف فلســطني الوعــد بالرشــوة يف القطــاع اخلــاص أو عرضهــا أو منحهــا، ولــم يجــّرم طلبهــا أو قبولهــا، علــى الرغــم 
مــن أّن مكافحــة جرميــة الرشــوة يف القطــاع اخلــاص قــد ال تقــل أهميــًة عــن محاربتهــا يف القطــاع العــام، ملــا لهــا مــن تأثيــر 
ســلبي علــى القطــاع األكبــر يف الوطــن، وتهديــدا لاقتصــاد الوطنــي، األمــر الــذي يســتدعي مــن صائغــي التشــريعات ضــرورة 

جتــرمي هــذا الفعــل ســواء يف قانــون العقوبــات أو يف قانــون مكافحــة الفســاد4.

وقــد جــاء يف تقريــر اســتعراض دولــة فلســطني التفاقيــة االمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد يف دورة االســتعراض 2010-2015 مالحظــات 
علــى تنفيــذ الفقرتــني )أ و ب( مــن املــادة 21 مــن اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد؛ حيــث ورد التعليــق علــى الفقــرة )أ( 
بانــه لــم جتــّرم فلســطني الوعــد بالرشــوة يف القطــاع اخلــاص او عرضهــا او منحهــا. كمــا نــّص التقريــر علــى أّن املســتعرضني 
لتقريــر فلســطني يشــجعون اســتكمال دولــة فلســطني جهودهــا، لكــي جتــّرم الوعــد بالرشــوة يف القطــاع اخلــاص أو عرضهــا 
أو منحهــا. كمــا ورد التعليــق علــى الفقــرة )ب( بأنــه لــم جتــّرم فلســطني طلــب الرشــوة يف القطــاع اخلــاص أو قبولهــا. وقــد مت 
إعــداد مشــروع قانــون بتعديــل قانــون مكافحــة الفســاد، بحيــث يتــم جتــرمي هــذه األفعــال. كمــا نــص التقريــر علــى أّنــه يشــجع 
املســتعرضون فلســطني أن تســتكمل جهودهــا، لكــي جتــّرم طلــب الرشــوة يف القطــاع اخلــاص أو قبولهــا. وقــد أكــدت الهيئــة 

أّنهــا أدرجــت جتــرمي الرشــوة يف القطــاع اخلــاص يف مشــروع القانــون املعــدل ملكافحــة الفســاد الــذي أعدتــه5.

4 كلمة لوزير العدل الفلسطيني يف مؤمتر مكافحة الفساد السنوي 2020.
5 مقابلة أجرتها الباحثة مع املستشارة رشا عمارنة- هيئة مكافحة الفساد بتاريخ 11/ 2022/8.
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ثانيًا: اختالس املمتلكات يف القطاع اخلاص:

ــزم مــن تدابيــر تشــريعية وتدابيــر  ــة طــرف يف اعتمــاد مــا قــد يل ــه: "تنظــر كل دول ــى أن نصــت املــادة )22( مــن االتفاقيــة عل
أخــرى، لتجــرمي تعّمــد شــخص يديــر كيانــا تابعــا للقطــاع اخلــاص، أو يعمــل فيــه بــأي صفــة، أثنــاء مزاولــة نشــاط اقتصــادي 
أو مالــي أو جتــاري، اختــاس أي ممتلــكات أو أمــوال أو أوراق ماليــة خصوصيــة، أو أّيــة أشــياء أخــرى ذات قيمــة عهــد بهــا 

إليــه بحكــم موقعــه .
لــم يقتصــر اإلطــار التشــريعي لتجــرمي الفســاد يف اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد، علــى اختــاس املمتلــكات واألمــوال 
العامــة، بــل اشــتمل أيضــا علــى اختــاس املمتلــكات واألمــوال يف القطــاع اخلــاص، بالنظــر للــدور الهــام الــذي تقــوم بــه كيانــات 
هــذا القطــاع ومؤسســاته يف دفــع عجلــة نظــام االقتصــاد ومتطلبــات التنميــة. إن املــادة 22 بشــأن اختــاس املمتلــكات، تشــمل 

الســلوك الــذي يقتصــر متامــا علــى القطــاع اخلــاص، حيــث ال وجــود التصــال أو عاقــة بالقطــاع العمومــي.
ومّت جتــرمي االختــاس يف القطــاع اخلــاص يف قانــون العقوبــات الســاري، ضمــن مــا يســمى إســاءة االئتمــان. وتبــدو العلــة مــن 
تدخــل املشــرع اجلزائــي للعقــاب علــى هــذه اجلرميــة، يف أن اجلــزاء املدنــي ال يكفــي لــردع العبــث باالئتمــان اخلــاص الــذي 
انتشــر وأخــذ يهــدد العاقــات اخلاصــة، وينتــج عنــه إعاقــة التعامــل بــني األفــراد، الــذي يجــب أن تســوده الثقــة واالطمئنــان؛ 

فاالختــاس جرميــة موضوعهــا نقــل شــخص شــيئا معينــا مــن حيــازة مالكــه إلــى حيازتــه الشــخصية دون رضــا املالــك6.
وميكــن تعريــف جرميــة اختــاس املمتلــكات يف القطــاع اخلــاص بأّنهــا: كل ســلوك أو تصــرف يقــوم بــه مديــر الكيــان التابــع 
للقطــاع اخلــاص، أو أّي مســتخدم فيــه، والــذي يقصــد مــن خالــه إدخــال أّيــة ممتلــكات أو أوراق ماليــة خصوصيــة، أو أّيــة 
أشــياء أخــرى ذات قيمــة، والتــي عهــد بهــا إليــه بحكــم مهامــه مــن حيــازة وقتيــة علــى ســبيل االئتمــان، إلــى حيــازة نهائيــة علــى 

ســبيل التملّــك.

وتتشــابه جرميــة اختــالس املمتلــكات يف القطــاع اخلــاص مــع بعــض األفعــال اجلرميــة، كإســاءة االئتمــان وبعــض جرائــم مديريــن وأعضــاء 
مجالــس إدارة الشــركات اخلاصــة، ونبــني فيمــا يلــي أبــرز األفعــال اجلرميــة املشــابهة:

أواًل: متييز جرمية اختالس املمتلكات يف القطاع اخلاص عن جرمية إساءة االئتمان
ــك  ــني، هنال ــر؛ ففــي كا اجلرميت ــى حــد كبي تتشــابه جرميــة االختــاس يف القطــاع اخلــاص مــع جرميــة إســاءة االئتمــان إل
عنصــر االئتمــان علــى مــال بيــد مســتخدم، ويقــوم هــذا املســتخدم بخيانــة هــذا االئتمــان، وتغييــر نّيتــه مــن نيــة مؤمتــن علــى 
ــه مّت  ــة مالــك لهــذا املــال، مســتغا صفتــه الوظيفيــة يف هــذه اجلرميــة. ولذلــك، جنــد ان هنالــك آراء تتبنــى أّن املــال إلــى نّي
جتــرمي االختــاس يف القطــاع اخلــاص يف فلســطني مبوجــب قانــون العقوبــات الســاري، ضمــن مــا يســمى إســاءة االئتمــان7.

ــام 2018 قــد جّرمــت إســاءة  ــون مكافحــة الفســاد الفلســطيني يف الع ــى قان ــي جــرت عل ــات الت ــى أن التعدي ــا إل ونشــير هن
االئتمــان املنصــوص عليهــا يف قوانــني العقوبــات الســارية8. 

 6 أّمــا املعنــى اخلــاص لاختــاس يفتــرض فيــه وجــود حيــازة ســابقة للجانــي، ومعاصــرة للحظــة ارتــكاب النشــاط اإلجرامــي، إال أّن هــذه احليــازة تكــون ناقصــة، إذ يكــون للحائــز العنصــر املــاّدي 
  للحيازة دون املعنوي، فيتحقق االختاس يف هذا املعنى بقيام اجلاني بأي سلوك يضيف به املال العام إلى سيطرته الكاملة، كما لو كان مالكا له.

 7 مقابلــة أجرتهــا الباحثــة مــع املستشــارة رشــا عمارنــة، هيئــة مكافحــة الفســاد بتاريــخ 11/8/2022. وكذلــك يف كلمــة قدمهــا وزيــر العــدل الفلســطيني، يف مؤمتــر مكافحــة الفســاد الدولــي الــذي 
  عقد يف فلسطني بتاريخ 2020.

 8 بالرجــوع إلــى قانــون العقوبــات األردنــي الســاري يف الضفــة الغربيــة رقــم 16 لســنة 1960 جنــد أّن املــادة 422 منــه نّصــت علــى أّنــه: كّل مــن ســلم إليــه علــى ســبيل األمانــة أو الوكالــة وألجــل 
   اإلبــراز واإلعــادة أو ألجــل االســتعمال علــى صــور معينــة أو ألجــل احلفــظ أو إلجــراء عمــل - بأجــر أو دون أجــر- مــا كان لغيــره مــن أمــوال ونقــود وأشــياء، وأي ســند يتضّمــن تعهــداً أو إبــراء 
   وباجلملــة كل مــن وجــد يف يــده شــيء مــن هــذا القبيــل، فكتمــه أو بدلــه أو تصــرف بــه تصــرف املالــك أو اســتهلكه أو أقــدم علــى أي فعــل يعــد تعديــاً، أو امتنــع عــن تســليمه ملــن يلــزم تســليمه إليــه، 

  ويعاقب باحلبس من شهرين إلى سنتني وبالغرامة من عشرة دنانير إلى مئة دينار.
   وجــاءت املــادة 423 مــن هــذا القانــون لتوضــح أّنــه 1"إذا كان مرتكــب األفعــال املبينــة يف املــادة الســابقة خادمــاً بأجــرة أو تلميــذاً يف صناعــة أو كاتبــاً أو مســتخدماً، وكان الضــرر الناشــئ عنهــا 
   موجهــاً إلــى مخدومــه، فــا تكــون مــدة احلبــس أقــل مــن ســنة واحــدة. -2وال تكــون العقوبــة أقــل مــن ثاثــة أشــهر إذا كان مرتكــب األفعــال املذكــورة أحــد األشــخاص املذكوريــن أدنــاه: أ- مديــر 
   مؤسســة خيريــة وكل شــخص مســؤول عــن أعمالهــا. ب- وصــي القاصــر وفاقــد األهليــة. ج- منفــذ الوصيــة أو عقــد الــزواج. د- كل محــاٍم أو كاتــب عــدل. هـــ- كل شــخص مســتناب عــن الســلطة 

  إلدارة أموال تخّص الدولة أو األفراد أو حلراستها."
   وعالــج قانــون العقوبــات االنتدابــي رقــم 74 لســنة 1936 الســاري يف قطــاع غــزة هــذه اجلرميــة بنــص املــادة 312 التــي جــاء مبضمونهــا: "كل مــن كان أمينــاً علــى مــال وأتلــف ذلــك املــال بقصــد 

  االحتيال أو حوله بقصد االحتيال ألي غرض غير الغرض الذي فوض باستعماله من أجله بحكم األمانة، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب باحلبس مدة سبع سنوات.
   إيفــاًء للغايــة املقصــودة مــن هــذه املــادة، تنصــرف كلمــة "األمــني" إلــى األشــخاص اآلتــي ذكرهــم أدنــاه دون ســواهم: أ.  املتولــني علــى األوقــاف املنشــأة صراحــة بحجــة أو بوصيــة أو بصــك حتريــري 
   جلهــة عامــة أو خاصــة أو جلهــة خيريــة. ب. املتولــني الــذي يعينــون بحكــم القانــون أليــة غايــة مــن هــذه الغايــات. ج.  األشــخاص الذيــن تنتقــل إليهــم واجبــات املناظــرة علــى أي وقــف مــن األوقــاف 
   املتقــدم ذكرهــا. د.  منفــذي الوصايــا والقيمــني علــى التــركات. وكل مــن: أ. كان مديــراً لهيئــة مســجلة أو شــركة، أو موظفــاً مــن موظفيهــا واســتلم أو أحــرز بحكــم وظيفتــه أي مــال مــن أمــوال 
   الهيئــة أو الشــركة غيــر مخصــص لدفــع ديــن أو اســتحقاق صحيــح عليهــا واغفــل بقصــد االحتيــال قيــد ذلــك املــال بحقيقتــه ومتامــه يف دفاترهــا وحســاباتها أو لــم يتســبب أو يوعــز بقيــده علــى 
   هــذا الوجــه. ب.  كان مديــراً أو موظفــاً أو عضــواً يف هيئــة مســجلة أو شــركة وارتكــب أحــد األفعــال التاليــة بقصــد االحتيــال، أي: )1(  أتلــف أو غيــر أو شــوه أو زّور أّي ســجل أو دفتــر أو مســتند 
   أو صــك ذي قيمــة أو حســاب عائــد للهيئــة أو الشــركة أو أي قيــد يف دفاترهــا أو مســتنداتها أو حســاباتها أو كان شــريكاً يف ذلــك الفعــل، أو )2(  دّون قيــداً كاذبــاً يف دفاتــر الهيئــة أو الشــركة 
   أو يف مســتنداتها أو حســاباتها أو كان شــريكاً يف ذلــك الفعــل، أو )3( أغفــل تدويــن قيــد جوهــرّي يف دفاتــر الهيئــة أو الشــركة أو مســتنداتها أو حســاباتها أو كان شــريكاً يف ذلــك الفعــل : يعتبــر 

  أّنه ارتكب جناية ويعاقب باحلبس مدة سبع سنوات.
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وقــد جــاء يف تقريــر اســتعراض دولــة فلســطني التفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد يف دورة االســتعراض 2015-2010 
ماحظــات علــى تنفيــذ املــادة 22 مــن االتفاقيــة، بــأن دولــة فلســطني جّرمــت اختــاس املمتلــكات يف القطــاع اخلــاص مبوجــب 
املادتــني )422( و)423( مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960 الســاري يف الضفــة الغربيــة، واملادتــني )312( و)313 ( مــن 
قانــون العقوبــات رقــم )74( لســنة 1936 املطبــق يف قطــاع غــزة. كمــا ينــّص مشــروع قانــون العقوبــات علــى جتــرمي هــذا الفعــل.
وهــذا يعنــي أّنــه مّت التعامــل مــع جرميــة إســاءة االئتمــان يف القطــاع اخلــاص علــى أنهــا هــي ذاتهــا جرميــة االختــاس يف القطــاع 

اخلــاص املنصــوص عليهــا يف االتفاقيــة، وهــو مــا أّكــدت عليــه هيئــة مكافحة الفســاد9. 

ــوال  ــى األم ــل األشــخاص عل ــن قب ــة م ــاس الواقع ــة الســارية يف فلســطني، جلرميــة االخت ــاول التشــريعات العقابي ورغــم تن
اخلاصــة، إال أنَّ معاجلــة هــذه اجلرميــة وحصرهــا يف نطــاق إســاءة االئتمــان، أســوة مبــا أخــذت بــه أغلــب التشــريعات العربيــة، 
قــد ترتــب عليــه، اختــاف العقوبــة املقــررة علــى جرميــة إســاءة االئتمــان عــن تلــك املقــررة جلرميــة االختــاس الواقعــة علــى 
ــة،  صعيــد املــال العــام، ومــن هــذا املنطلــق، فــإن ضمــان موائمــة التشــريعات الفلســطينية مــع أحــكام االتفاقيــة بصــورة كامل
تقتضــي ضــرورة ووجــوب التعاطــي مــع هــذه اجلرميــة بــذات الطريقــة التــي تناولــت وعاجلــت بهــا االتفاقيــة جرميــة االختــاس 
الواقعــة علــى املــال العــام . ومــن جانــب آخــر تقتضــي صرامــة التدخــل يف مواجهــة الفســاد، محاربــة هــذه الظاهــرة ليــس علــى 
صعيــد القطــاع العمومــي، وإمنــا أيضــا علــى صعيــد القطــاع اخلــاص، لكــون ضــرر الفســاد علــى صعيــد هــذا القطــاع ال يقــل 
مــن حيــث التأثيــر واألثــر علــى الفــرد وحقوقــه عــن الضــرر الــذي ينجــم عــن فســاد القطــاع العــام. وليــس هــذا فحســب بــل أن 
حجــم القطــاع اخلــاص ودوره قــد بــات يف ظــل العوملــة وســيطرة واحتــكار الشــركات الكبــرى احملليــة أو الدوليــة علــى النشــاط 
ــب أن يتعاطــى املشــّرع مــع جرائــم االختــاس الواقعــة علــى  االقتصــادي، وعلــى مختلــف اخلدمــات واملنافــع، يقتضــي ويتطلّ
صعيــد هــذا القطــاع، بــذات الكيفيــة التــي يتعاطــى بهــا مــع القطــاع العــام، لكــون هــدف املشــرع مــن التجــرمي يف النهايــة يرمــي 

إلــى حمايــة وصــون حقــوق األفــراد10.

ونوضــح هنــا أّن التوجــه يف هيئــة مكافحــة الفســاد الفلســطينية، هــو مــع تشــديد العقوبــة وإخضــاع مــن يرتكــب جرميــة اســاءة 
االئتمــان يف القطــاع اخلــاص إلــى قانــون مكافحــة الفســاد، واختصــاص الهيئــة ونيابــة مكافحــة الفســاد ومحكمــة الفســاد11.

من األفعال التي تعّد مشابهه جلرمية االختالس يف القطاع اخلاص، إساءة استخدام ممتلكات الشركات من قبل املدراء واملستخدمني 
والشركاء وأعضاء مجالس اإلدارة، وفقا ملا نّص عليه القرار بقانون الشركات 2021.

ــى إســاءة اســتخدام املســؤولية احملــدودة، بتحميلهــا الشــريك احملــدود  ــون، عل لقــد اشــتملت املــادة 19 مــن هــذا القــرار بقان
املســؤولية، العضــو أو املســاهم وفًقــا لنــوع الشــركة، مســؤولية الوفــاء بالتزامــات الشــركة، إذا قامــوا بإســاءة اســتخدام مبــدأ 
املســؤولية احملــدودة. وأوضحــت ان حصــول اإلســاءة يف حــال قيــام الشــريك احملــدود املســؤولية أو العضــو أو املســاهم بــأي 

مــن األعمــال اآلتيــة:
أ. استغال الشخصية القانونية كواجهة لاحتيال أو اإلساءة.

ب. استغال الشخصية القانونية كأداة للتهرب من التزام قائم أو مسؤولية قانونية.
ج. التصّرف بأموال الشركة وموجوداتها أو استعمالها وكأنها أماكه اخلاصة.

د. استعمال أموال وموجودات الشركة على نحو يضّر بدائنيها.
ــه  ــى الرغــم مــن معرفت ــه الشــخصية أو منفعــة أطــراف أخــرى عل  ه. اســتخدام أمــوال الشــركة وموجوداتهــا مــن أجــل منفعت

   الفعلية، أو لزوم معرفته بعدم مقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها.

ونّصــت الفقــرة 3 مــن املــادة 19 علــى أّنــه "يتــم اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة ضــد األشــخاص املشــار إليهــم يف الفقــرة )1( مــن 
هــذه املــادة لــدى احملكمــة اخملتصــة خــال ســتة أشــهر مــن تاريــخ العلــم باإلســاءة، ويتقــادم احلــق مبــرور خمــس ســنوات مــن 

تاريــخ وقوعهــا".

9 مقابلة مع األستاذة رشا عمارنة، مرجع سابق.
10 االئتاف من اجل النزاهة واملساءلة )أمان(. 2007. السياسات والتشريعات الفلسطينية يف مواجهة الفساد. ص 120.

11 مقابلة مع األستاذة رشا عمارنة، مرجع سابق.
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كمــا ســعت املــادة )21( مــن القــرار بقانــون إلــى ضبــط دور اإلدارة التنفيذيــة يف املصادقــة علــى الصفقــات أو النشــاطات ذات املصلحــة 
الشــخصية، فأوجبــت علــى املديــر وقبــل الدخــول يف أي صفقــة، أو القيــام بــأي عمــل يتعلــق مبصلحــة شــخصية قــد تتضــارب 
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر مــع مصلحــة الشــركة، مبــا يف ذلــك تولــي دور إداري يف شــركة أخــرى منافســة، أو لديهــا غايــات 

مماثلــة، احلصــول علــى موافقــة املالكــني األساســيني للشــركة.

وكذلــك ومــا ورد يف املــادة )22( بخصــوص اإلجــراءات القانونيــة عنــد اإلخــال بقواعــد املصادقــة علــى الصفقــات ذات 
املصلحــة الشــخصية، التــي منحــت للشــركة حــّق مطالبــة املديــر بالتعويــض عــن األضــرار الناجمــة عــن أعمالــه، يف حــال عــدم 

تقّيــده بواجــب اإلفصــاح.

ــة: 1.  ــال اآلتي ــا مــن األفع ــر، إذا ارتكــب أّيً ــي أو اخلبي ــى املصف ــات املفروضــة عل ــادة )331( بخصــوص العقوب ــا ورد يف امل وم
ــا مــن صاحياتــه لتحقيــق أي منفعــة  إذا أســاء االئتمــان فيمــا يتعلــق بــأي مــن أمــوال التصفيــة أو التســوية. 2. إذا اســتغل أّيً
ــة أو التســوية. 3. إذا تصــّرف  ــق بالتصفي ــات غيــر صحيحــة تتعل شــخصية، أو إذا قصــد إخفــاء أو إعطــاء معلومــات أو بيان

بأمــوال التصفيــة أو التســوية بقصــد حتقيــق مصالــح شــخصية أو لإلضــرار بالشــركة أو بــأي مــن دائنيهــا".

انعكاسات وأثر عدم جترمي أفعال الفساد على القطاع اخلاص

انطالقــا مــن الــدور الهــام الــذي يتحملــه القطــاع اخلــاص يف املســؤولية اجملتمعيــة وجهــود مكافحــة الفســاد، والن جتــرمي افعــال الفســاد 
يف القطــاع اخلــاص يحّصــن هــذا القطــاع وينعكــس ايجابــا علــى قــدرة هــذا القطــاع يف لعــب الــدور املطلــوب منــه يف التنميــة االقتصاديــة، 
وألن مســؤولية القطــاع اخلــاّص ســتعزز املنافســة والكفــاءة يف ترشــيد اســتخدام املــوارد االقتصاديــة، وتطويــر ألســلوب تدخــل الدولــة بحيــث 
يغلــب التدخــل عبــر السياســات االقتصاديــة واملاليــة والنقديــة، علــى التدخــل باألوامــر والتنفيــذ املباشــر. فــإّن عــدم جتــرمي أفعــال الفســاد 

يف القطــاع اخلــاص يــؤدي إلــى العديــد مــن النتائــج الســلبية التــي ميكــن اإلشــارة إلــى أبرزهــا:

أواًل: ان تفشــي ظاهــرة الرشــوة مــن قبــل املســؤولني عــن تقــدمي بعــض اخلدمــات يف القطــاع اخلــاص، ســيؤدي حلصــول بعــض املقتدريــن 
علــى اولويــة او احلصــول بــدون وجــه حــّق علــى خدمــات مميــزة بــدون وجــه حــق علــى حســاب اخلدمــات العامــة التــي يقدمهــا القطــاع 
اخلــاص للعامــة، حيــث ميكــن ان يــؤدي تفشــي الرشــوة يف الشــركات اخلاصــة التــي تديــر مرفقــا عامــا كشــركات الكهربــاء أو امليــاه او 
االتصــاالت مثــال إلــى عــدم قيــام بعــض مســتخدمي تلــك الشــركات مبهامهــم علــى النحــو الســليم واملطلــوب، كمــا ســيؤدي ذلــك إلــى تعميــق 
الفــوارق الطبقيــة وغيــاب العدالــة االجتماعيــة بحيــث تقــدم اخلدمــة املميــزة والســريعة للقــادر علــى دفــع الرشــوة، وتكــون اخلدمــة األســوأ 

لغيــر القــادر علــى الدفــع وهــم غالبــا الفقــراء والفئــات املهمشــة.

ثانيــًا: أكــدت األزمــات املاليــة العامليــة التــي حصلــت يف العقــود املاضيــة، وال ســيما االزمــة املاليــة التــي حصلــت يف العــام 2008 ان تفشــي 
أفعــال الفســاد يف مؤسســات القطــاع اخلــاص وال ســيما الشــركات الكبــرى، كاملصــارف وشــركات التأمــني والشــركات العقاريــة، أدى إلــى 
انهيــار الشــركات التــي مّت فيهــا ممارســة تلــك االفعــال فقــط، وأّثــر علــى اقتصــاد الــدول التــي تعمــل بهــا تلــك الشــركات، وامتــد أثــره املدمــر 

لالقتصــاد العاملــي يف ظــل عصــر العوملــة.
ثالثــًا: كمــا هــو تأثيــر الفســاد يف القطــاع العــام، وخصوصــا آثــاره االقتصاديــة واملاليــة، فــإن تأثيــر أفعــال الفســاد غيــر اجملّرمــة يف القطــاع 
اخلــاص، مثــل اختــالس املــوارد واملمتلــكات وانتشــارها يف هــذا القطــاع، ينجــم عنهــا ضعــف القــدرة والقــوة واألداء لهــذا القطــاع، وكثيــرا 
مــا يكــون ســبب فشــل بعــض مؤسســات القطــاع اخلــاص وانهيارهــا نتيجــة لتفشــي بعــض مظاهــر الفســاد فيهــا، كتكريــس مقــدرات تلــك 

الشــركات وممتلكاتهــا لصالــح املســيطرين علــى إدارتهــا. 
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 ◄ الفصل الثاني: تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في القطاع الخاص

تتطلـّـب عمليــة وقايــة مؤسســات القطــاع اخلــاص مــن جرائــم الفســاد تبنــي اســتراتيجيات وسياســات وعــدد مــن األدوات التــي 
تضمــن الوقايــة مــن الفســاد، وتعزيــز قيــم عمــل النزاهــة ملســؤوليها والعاملــني فيهــا، وتفعيــل مبــادئ الشــفافية يف إجــراءات 

عملهــا، وكذلــك تفعيــل نظــم املســاءلة يف هــذا القطــاع، ومــن أبــرز هــذه األدوات12:

أواًل: مدّونــات احلوكمــة: ترتكــز احلوكمــة باملفهــوم احلديــث علــى مبــادئ أساســية هــي: النزاهــة، واملســؤولية، والشــفافية. 
إنَّ جنــاح أّيــة شــركة يف االلتــزام باملبــادئ ســابقة الذكــر، ميّكنهــا مــن تقليــل هــذه اخملاطــر، ودعــم التنميــة االقتصاديــة يف البلــد. 
ويعتمــد النمــط اجليــد مــن اإلدارة علــى مجموعــة متكاملــة مــن الضوابــط، بقصــد تقليــل اخملاطــر إلــى احلــد األدنــى، وذلــك 
مثــًا بتحديــد العاقــات بــني املديريــن، واملســاهمني، وأعضــاء مجلــس اإلدارة، واجلهــات األخــرى ذات املصلحــة. ولكــي يكــون 
لهــذه اإلجــراءات التأثيــر املطلــوب؛ فإنــه ال بــّد مــن أن تدعمهــا مجموعــة مــن الضوابــط واملبــادئ األساســية الســابقة للحوكمــة 

احلديثــة، تتكــون مــن اإلجــراءات العمليــة اآلتيــة:
1. ينتخب املساهمون املديرين الذين سيمّثلونهم.

2. يصّوت املديرون على املوضوعات الرئيسة ويتبنون رأي األغلبية.
3. تتخذ القرارات بطريقة شفافة، لكي يتمكن املساهمون وغيرهم من وضع املديرين موضع املساءلة.

 4. تتبنــى الشــركة مواصفــات قياســية للمحاســبة، وتوفيــر املعلومــات الازمــة لتمكــني املديريــن واملســتثمرين، وأصحــاب 
   املصلحة اآلخرين، من اتخاذ القرارات.

5. تلتزم سياسات الشركة وممارسات أنشطتها بالقوانني الوطنية السارية. 

ثانيــًا: حتســن معاييــر احملاســبة: مــن اإلســتراتيجيات الرئيســة ملكافحــة الفســاد مــن جانــب القطــاع اخلــاّص حتســني 
معاييــر احملاســبة؛ فالتقاريــر املاليــة الســليمة مهّمــة يف إطــار اجلهــود الازمــة ملكافحــة الفســاد؛ ذلــك أنهــا جتعــل مــن الصعوبــة 
مبــكان التســتر عــن الدفعــات واخلدمــات غيــر املشــروعة، وبخاّصــة بالنســبة للشــركات التــي تعمــل يف أســواق مختلفــة، 
وتســتطيع النفــاذ إلــى مختلــف املمارســات احملاســبية املربكــة أو املضللــة، ويف هــذا الســياق تتعاظــم أهميــة معاييــر احملاســبة، 
مــع االســتمرار يف عوملــة األســواق. وتســعى الشــركات للنفــاذ إلــى مجموعــة أكبــر مــن املســتثمرين، وال تعــود أهميــة نوعيــة 
املعلومــات مقّيــدة باملوقــع اجلغــرايف، أو بصناعــة محــددة، ومــن املمكــن أن يــؤدي االســتمرار يف تطويــر معاييــر احملاســبة 

العامليــة واعتمادهــا، إلــى وصــول أنظمــة احملاســبة والتدقيــق العامليــة إلــى نقطــة التقــاٍء مــا.

ثالثــًا: تنفيــذ اتفاقيــات مكافحــة الرشــوة وتعزيزهــا: تشــّكل »اتفاقيــة مكافحــة رشــوة مســؤولي القطــاع العــاّم األجنبــي يف 
عمليــات األعمــال العامليــة«، الصــادرة عــن منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة املوقعــة يف العــاّم 1999، خطــوة مهّمة يف مكافحة 
الفســاد. وقــد القــت االتفاقيــة ترحيًبــا مــن مجتمــع األعمــال عندمــا مت التوقيــع عليهــا، وذلــك بصفتهــا أحــد التدابيــر التي ســتعني 

علــى القضــاء علــى ســلبية التنافــس املرتبطــة باملؤسســات التــي ليــس لهــا إمكانيــة النفــاذ مــن وراء الكواليــس إلى املســؤولني.  

رابعًا: تعزيز ضوابط منع تضارب املصالح يف القطاع اخلاص13

حتقيــق أربــاح ذات قيمــة عادلــة للجميــع قياســاً باجلهــد املــادي واملعنــوي املبــذول. وبــدون متييــز وبــدون احتــكار وتوزيــع 
ُمنصــف للمداخيــل بنــاًء علــى االلتــزام بالقوانــني واللوائــح والقواعــد املُنظمــة لعمــل تلــك الشــركات. ويتــّم ذلــك مــن خــال عــدد 

مــن املعاييــر أبرزهــا:

12 االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. 2019. النزاهة والشفافية واملساءلة يف مواجهة الفساد. ط 5. ص 153-150.
13 االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. 2020. دليل استرشادي بناء نظام نزاهة ومكافحة الفساد يف املؤسسات اخلاصة »منوذج الشفافية الدولية«. ص 5-4. 

فيــه  يكــون  وضــع  املصالــح:  تضــارب 
أو  لتغليــب  مكانــا  املنصــب  او  املوقــع 
خاصــة  مصلحــة  تغليــب  احتماليــة 

العامــة. املصلحــة  حســاب  علــى 

تنشــأ حالــة تضــارب املصالــح ويف القطــاع اخلــاص مــن خــال العاقــة بــني القطــاع 
الشــركات  هــذه  عاقــة  خــال  ومــن  جهــة،  مــن  العامــة  املســاهمة  وشــركات  العــام 
بالشــركات التابعــة لهــا مــن جهــة أخــرى، إضافــة إلــى عاقــة أعضــاء مجلــس اإلدارة 
بــاإلدارة التنفيذيــة يف الشــركة. وجتــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن منــع تضــارب املصالــح داخــل 
الشــركات هــو مطلــب واضــح لضمــان اســتمراريتها يف تقــدمي اخلدمــات العامــة، مقابــل
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1. وجود تشريعات حتكم التنقل الوظيفي بني القطاع العام والقطاع اخلاص: 
إن التنقــل الوظيفــي بــني القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص مــن املفــروض أن يحكمــه مــن طــرف القطــاع العــام قانــون اخلدمــة 
املدنيــة الــذي يحــدد ســلوك املوظــف العــام وعاقتــه بشــركات املســاهمة العامــة، ويحكمــه مــن طــرف الشــركات مــدى وجــود 
ضوابــط أو تعليمــات لديهــا حتكــم عمليــة التنقــل الوظيفــي بــني القطاعــني )القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص أو القطــاع 

اخلــاص والقطــاع اخلــاص(. 

2. الترّبح الوظيفي بني القطاع العام واخلاص: 
اتخــاذ الشــركات إجــراءات حتــّد مــن الترّبــح الوظيفــي بــني القطاعــني العــام واخلــاص؛ مــن خــال وضــع تعليمــات وضوابــط 
تنّظــم عاقــة كبــار املســئولني بالشــركات املســاهمة العامــة، وتعليمــات تلــزم أعضــاء مجالــس اإلدارة باإلفصــاح عــن أيــة عاقــة 
مبؤسســات القطــاع العــام أو أقربائهــم مــن الدرجــة األولــى، وهــذا ينطبــق علــى جميــع الشــركات املدرجــة وغيــر املدرجــة يف 

الســوق املالــي. 

3. تنظيم العالقة بني الشركات األساسية والشركات الفرعية: 
قــد تلجــأ بعــض الشــركات املســاهمة العامــة بتأســيس شــركات أخــرى تابعــة لهــا، وهــذا أمــر محمــود وزيــادة يف االســتثمار 
خاصــة أن الشــركات التــي تعمــل ذلــك، هــي بالتأكيــد شــركات ناجحــة، وتــوّد توســيع نطــاق اســتثماراتها. وال ينجــم مشــكات 
أو مخالفــات للقانــون أو مبــادئ احلوكمــة، إذا كانــت الشــركات التابعــة شــركات مســاهمة خاصــة. ولكــن يظهــر التعــارض مــع 
قيــم النزاهــة عندمــا تكــون الشــركات التابعــة هــي أيضــاً شــركات مســاهمة عامــة؛ حيــث علــى الشــركات املســاهمة العامــة 
يف عاقتهــا مــع الشــركات التابعــة وضــع ضوابــط أو تعليمــات مؤسســاتية، تنّظــم عاقتهــا مــع الشــركات التابعــة، خصوصــا 
منــع تضــارب املصالــح عنــد التعاقــد لتقــدمي خدمــات ألّي طــرف بينهــا. إضافــة لتعليمــات تتعلــق بصلــة القرابــة بــني أعضــاء 
مجالــس الشــركات األساســية، أو مديريهــا التنفيذيــني والشــركات الفرعيــة التابعــة لهــا. كمــا علــى الشــركات غيــر املدرجــة أن 
تضــع تعليمــات لوجــوب إفصــاح أعضــاء اجمللــس واملديريــن التنفيذيــني عــن ذممهــم املاليــة يف الشــركات الفرعيــة؛ حيــث مــن 
املمكــن أن يكــون مديــر عــام الشــركة التابعــة عضــو مجلــس يف الشــركة األم، أو يكــون جــزءا كبيــرا مــن أعضــاء اجمللــس يف 

الشــركة التابعــة، هــم أعضــاء مجلــس إدارة أيضــاً يف الشــركة األم.

4. العضوية يف مجلس اإلدارة: 
 ● التــزام الشــركات بوضــع ضوابــط عنــد إبــرام عقــود بــني الشــركات التــي يوجــد نفــس بعــض أعضــاء مجلــس إدارة فيهــا، 
   بصفــة عضــو مجلــس إدارة أو القيــام مبهــام تنفيذيــة، ووجــود ضوابــط حتكــم عاقــة مســتوى القرابــة بــني أعضــاء مجلــس 

  اإلدارة والرقابة/التدقيق الداخلي واخلارجي )يشمل تبعية موظفي الرقابة وآليات تعينهم(. 
 ● وجــود ضوابــط إلشــغال أي مــن األعضــاء يف عضويــة مجلــس إدارة شــركة مشــابهة أو منافســة أو منصــب تنفيــذي فيهــا، 

  وتوفر ضوابط إلشغال أي من أعضاء اجمللس منصب تنفيذي يف نفس الشركة.
● وجود ضوابط لصلة قرابة بني املدير التنفيذي وأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة.

● وجود نظام لوجوب إفصاح أعضاء مجلس اإلدارة واملديرين التنفيذيني عن ذممهم املالية يف جميع أنواع الشركات.
● أن تفصح الشركات يف تقاريرها السنوية، عن مساهمة أعضاء مجلس اإلدارة يف نفس الشركة. 

● وجود نظام يحدد عدد اجتماعات اجمللس يف السنة. 
 ● كمــا يجــب علــى الشــركات أن تنشــر يف تقاريرهــا الســنوية آليــات تنظيــم مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة )بــدل ســفر، أو 

  بدل اجتماعات وغيرها(.
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خامسًا: العمل على تبني اخلطوات الست لبناء نظام النزاهة يف املؤسسة )منوذج الشفافية الدولية(
وضعــت منظمــة الشــفافية الدوليــة ســت خطــوات، تضمــن وبشــكل متسلســل تعزيــز املناعــة ضــد الفســاد داخــل املؤسســة، 

ــة، وتتمثــل هــذه اخلطــوات مبــا يلــي14: وضمــان مكافحتــه عنــد حدوثــه بصــورة فاعل

اخلطوة األولى: التزام اإلدارة العليا يف املؤسسة ببرنامج مكافحة الفساد "من األعلى"
انطاقــا مــن املبــدأ الــذي يقــول ان اصــاح اجلســد يبــدأ مــن اصــاح الــرأس أوالً، ومــن املبــدأ الــذي يقــول أّن تنظيــف األدراج 
يجــب أن يبــدأ مــن األعلــى، وألن واحــدة مــن األســباب الرئيســية املتفــق عليهــا لوجــود الفســاد يف أّيــة مؤسســة هو غيــاب اإلرادة 
العليــا يف املؤسســة ملكافحــة الفســاد، وتنســجم هــذه اخلطــوة مــع عــدد مــن مبــادئ احلوكمــة األساســية يف القطــاع اخلــاص، ال 
ســيما القواعــد املتعلقــة بصاحيــات ومهــام مجلــس إدارة الشــركة ودوره يف وضــع االســتراتيجيات والسياســات، والتــي تضمــن 

تعزيــز احلوكمــة يف الشــركة، وخصوصــا فيمــا يتعلــق مبنــع تضــارب املصالــح.

اخلطوة الثانية: تقييم الوضع احلالي وبيئة اخملاطر يف املؤسسة
يتطلــب تطويــر وتنفيــذ برنامــج مكافحــة الفســاد، قيــام املؤسســة بإجــراء تقييــم خملاطــر الفســاد يف املؤسســة، وهــذا يتطلّــب 
حتليــل كامــل لبيئــة العمــل، وفقــا لطبيعــة نشــاط املؤسســة وعاقاتهــا العاموديــة واألفقيــة، وعاقاتهــا مــع القطاعــات األخــرى 
خصوصــا عاقــة الشــركات اخلاصــة مــع القطــاع العــام، وبنــاء علــى هــذا التقييــم والتحليــل، حتــدد مخاطــر الفســاد التــي يجــب 
أن يبنــى ويرّكــز برنامــج مكافحــة الفســاد عليهــا. فالهــدف مــن تقييــم اخملاطــر هــو حتديــد املناطــق ذات اخلطــر األكبــر الكامنــة 
)علــى ســبيل املثــال يف دائــرة املشــتريات او يف دائــرة العاقــات العامــة( وتقييــم فعاليــة التدابيــر احلاليــة لتخفيــف اخملاطــر. 

ونتيجــة لذلــك، ميكــن لألعمــال حتديــد أولويــات املــوارد وتخصيصهــا بشــكل مناســب للمناطــق األكثــر خطــورة.

اخلطوة الثالثة: تخطيط وتطوير نظام مكافحة الفساد داخل املؤسسة
بعــد االنتهــاء مــن تقييــم اخملاطــر وحتديــد مكامنهــا واوليــات الوقايــة منهــا، يتــّم حتديــد العمــل األســاس املطلــوب مــن خــال 
وضــع خطــة عمــل. ويتــم تطويــر السياســات واإلجــراءات التــي حتــدد نطــاق وأنشــطة برنامــج مكافحــة الفســاد. ويجــب أن تكــون 

السياســات واإلجــراءات متاحــة يف جميــع أنحــاء املؤسســة، وأن تصــدر باللغــات الرئيســية جلميــع املوظفــني.
ويجب أن يعالج البرنامج أكثر أشكال الفساد شيوًعا يف عمل املؤسسة، ولكن يجب أن يغطي على األقل اجملاالت التالية:

- الفساد داخل املؤسسة )أمثلة: اساءة االئتمان، تضارب املصالح، استغال النفوذ(.
- الفساد يف سلسلة التوريد )أمثلة: الرشوة(.

- الفساد يف بيئة السوق )مثال: التواطؤ يف االحتكارات وتقاسم العطاءات العامة(.
- الفساد يف اجملتمع )مثال: التأثير على االنتخابات(.

- غسل عائدات الفساد )مثال: غسل األموال(.

اخلطوة الرابعة: العمل على تطبيق وتنفيذ اخلطة ونظام النزاهة
بعــد التخطيــط لبرنامــج مكافحــة الفســاد، يجــب ترجمــة الكلمــات املكتوبــة إلــى أعمــال مرئيــة، هــذه خطــوة أساســية يف اإلطــار 
العــام، حيــث أن جتربــة منظمــة الشــفافية الدوليــة هــي أنــه علــى الرغــم مــن أن العديــد مــن الشــركات لديهــا برامــج جيــدة 

التخطيــط، إال أّنهــا تفتقــر إلــى التنفيــذ الفعــال.

اخلطوة اخلامسة: مراقبة األداء وتقييم فعالّية تطبيق النظام
تطبيــق برنامــج مكافحــة الفســاد ليــس حدًثــا ملــرة واحــدة؛ بــل هــو نظــام مســتمّر يجــب متابعتــه مــن خــال التقييــم الــدوري 

املنتظــم )الرصــد(.
تضمــن املراقبــة حتديــد نقــاط القــوة والضعــف، وحتســني البرنامــج بشــكل مســتمر ليظــل فعــالًا وحديًثــا، ويجــب إجــراء الرصــد 

ســواء يف اإلطــار الداخلــي او اخلارجــي.

اخلطوة السادسة: توثيق أداء نظام مكافحة الفساد 
متثــل الشــفافية ونشــر املعلومــات املتعلقــة بــأداء النظــام داخــل املؤسســة، معيــارا اساســيا يف احلكــم علــى مــدى صــدق التــزام 

املؤسســة وإدارتهــا بتطبيــق النظــام ويوضــح كيفيــة ترجمــة القيــم والسياســات إلــى أفعــال.

14 االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. دليل استرشادي بناء نظام نزاهة ومكافحة الفساد يف املؤسسات اخلاصة "منوذج الشفافية الدولية"، مرجع سابق، ص11 وما يليها.
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إنَّ رفــع التقاريــر حــول مكافحــة الفســاد يثيــر الوعــي بــني املوظفــني ويوفــر وســيلة للســيطرة واالنضبــاط لــإلدارة. كمــا يســاهم 
النشــر واإلعــان عــن مــدى االلتــزام بتطبيــق نظــام مكافحــة الفســاد بشــكل إيجابــي علــى ســمعة املؤسســة يف الســوق واجملتمــع.
كمــا يُعــّد النشــر واإلعــان عــن واقــع مكافحــة الفســاد يف املؤسســة، لغــة مشــتركة لقيــاس أنشــطة وممارســات مكافحــة الفســاد 

ومقارنتها ومناقشــتها وحتســينها.
وال يقتصــر إعــداد التقاريــر علــى طمأنــة أصحــاب املصلحــة الداخليــني واخلارجيــني بــأن الشــركة تعمــل بشــكل صحيــح، بــل 

ميكــن أن تعمــل أيًضــا كــرادع ملــن يرغبــون يف رشــوة أو طلــب رشــوة.

ــاع  ــاد يف القط ــة الفس ــدة ملكافح ــة األمم املتح ــا اتفاقي ــم جتّرمه ــي ل ــاد الت ــال الفس ــض افع ــرمي بع ــًا: جت سادس
اخلــاص: ال بــد مــن التأكيــد علــى ان اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد لــم جتــّرم إّلا الرشــوة واختــاس املمتلــكات يف 
القطــاع اخلــاص، وبالتالــي فهــي قــد خلــت مــن جتــرمي عــدد مــن أفعــال الفســاد التــي يتصــور وقوعهــا يف القطــاع اخلــاص، 
كجرميــة الواســطة واحملســوبية15 التــي ميكــن أْن حتــدث مــن قبــل العاملــني يف الشــركات اخلاصــة التــي تديــر مرفقــا عامــا 
أو تقــدم خدمــات عامــة، كشــركات الكهربــاء واالتصــاالت وامليــاه، وكذلــك جرميــة االبتــزاز والتحــرش اجلنســي داخــل أماكــن 
ــح  ــق مصال ــه، لتحقي ــوذه يف الشــركة وســطوته جتــاه املســتخدمات لدي ــا نف ــا صاحــب ســلطة علي ــا يســتغل فيه العمــل عندم
جنســية غيــر مشــروعة. وكذلــك جرميــة عــدم اإلفصــاح عــن حــاالت تضــارب املصالــح التــي تتعــدد صــور وقوعهــا يف القطــاع 

اخلــاص، خصوصــا مــن طــرف اإلدارات التنفيذيــة العليــا. 

 15 الواســطة: تعنــي التدخــل لصالــح فــرد أو جماعــة دون االلتــزام بأصــول العمــل والكفــاءة. احملســوبية: تعنــي تنفيــذ أعمــال لصالــح فــرد أو جهــة ينتمــي اليهــا الشــخص دون وجــه حــق، كأن يكونــوا 
   غير مستحقني لها أو ليسوا على سلم االولويات حسب معايير املؤسسة. احملاباة: تعني تفضيل جهة على أخرى  يف اخلدمة بغير وجه حق للحصول على مصالح معينة.

واقع مالحقة جرائم الفساد يف القطاع اخلاص

كما أوضحت الدراسة يف املطالب السابقة، أّن مالحقة جرائم الفساد يف القطاع اخلاص تتم من خالل احلاالت اآلتية:
أواًل: جرميــة إســاءة االئتمــان: يشــير التقريــر الســنوي لهيئــة مكافحــة الفســاد لســنة 2021 أن عــدد املتهمــني الذيــن أســند لهــم جرميــة 
إســاءة االئتمــان يف محكمــة جرائــم الفســاد بلــغ )29( شــخصا. كمــا بلــغ عــدد جرائــم إســاءة االئتمــان التــي تبنتهــا الهيئــة، ومت احالتهــا 
مــن الهيئــة إلــى نيابــة مكافحــة الفســاد، وفتحــت بهــا ملفــات حتقيقيــة يف العــام 2020 )31( جرميــة إســاءة ائتمــان ومثلــت حوالــي %14 
مــن مجمــوع اجلرائــم التــي تابعتهــا نيابــة مكافحــة الفســاد، وكانــت نســبة قضايــا إســاءة االئتمــان الــواردة حملكمــة جرائــم الفســاد %11 

يف العــام 2020.
ونؤكــد هنــا علــى مــا ســبق وان أشــرنا اليــه يف هــذه الورقــة، مــن أّن مالحقــة جرميــة إســاءة االئتمــان تتــّم مــن قبــل هيئــة مكافحــة الفســاد، 
وتاليــا مــن نيابــة ومحكمــة جرائــم الفســاد يف حــال اقترفــت مــن شــخص خاضــع لقانــون مكافحــة الفســاد، وفقــا للمــادة الثانيــة منــه، وتكــون 

مــن قبــل النيابــة العامــة واحملاكــم العاديــة يف حــال لــم يكــن الفاعــل مــن املشــمولني بأحــكام قانــون مكافحــة الفســاد.

ثانيــًا: قواعــد االشــتراك اجلرمــي، حيــث تتــم مالحقــة اشــخاص القطــاع اخلــاص إذا مــا اشــتركوا مــع شــخص خاضــع لقانــون مكافحــة 
الفســاد يف اقتــراف شــبهات فســاد، وفقــا لقواعــد االشــتراك اجلرمــي، كالراشــي يف جرميــة الرشــوة والشــريك واملتدخــل مــع موظــف عــام يف 

اقتــراف أّي مــن افعــال الفســاد املنصــوص عليهــا يف القانــون. 

ثالثًا: أشخاص القطاع اخلاص الذين نصت عليهم املادة الثانية من قانون مكافحة الفساد، واملتمثلني باآلتي:
أ . رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات، والعاملون فيها، التي تكون الدولة أو أي من مؤسساتها مساهمًا فيها.

ب . املساهمون يف الشركات غير الربحية، والعاملون فيها.
االعتباريــة  بالشــخصية  تتمتــع  التــي  األهليــة  والهيئــات  والتعاونيــة  اخليريــة  اجلمعيــات  إدارة  مجالــس  وأعضــاء  رؤســاء   ت . 
       املستقلة، وباالستقالل املالي واإلداري، واألحزاب والنقابات واالحتادات واألندية، ومن يف حكمهم، والعاملون  يف أي منها، حتى وإن 

      لم تكن تتلقى دعمًا من املوازنة العامة.
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 ◄ االستخالصات والتوصيات:

االستنتاجات:
ــام 2014، إّلا أّن  ــة االمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد يف الع ــى اتفاقي ــة فلســطني إل ــام دول ــى الرغــم مــن انضم ــه وعل ــنّي أّن يتب
موائمــة التشــريع الفلســطيني ال ســيما قانــون مكافحــة الفســاد رقــم 1 لســنة 2005 وتعدياتــه مــع متطلبــات االتفاقيــة فيمــا 
يتعلــق بتجــرمي الفســاد يف القطــاع اخلــاص، جــاءت منقوصــة وغيــر متوازنــة مــع املوائمــة التــي مت حتقيقهــا علــى صعيــد جتــرمي 
افعــال الفســاد يف القطــاع العــام، حيــث لــم يتــّم جتــرمي الرشــوة يف القطــاع اخلــاص، كمــا أّن جتــرمي اختــاس املمتلــكات يف 
ــذي  ــارات والتشــدد ال ــات ال يتفــق مــع االعتب ــون العقوب ــواردة يف قان القطــاع اخلــاص مــن خــال جرميــة إســاءة االئتمــان ال

تنشــده االتفاقيــة يف ماحقــة جرائــم الفســاد.

كمــا ويتبــنّي أن هنالــك اثــارا ســلبية محتملــة لعــدم جتــرمي أفعــال الفســاد يف القطــاع اخلــاص، تتمثــل بســوء اخلدمــات العامــة 
التــي يتولــى القطــاع اخلــاص تقدميهــا يف ظــل اخلصخصــة والشــراكة يف إدارة الشــأن العــام مــع القطــاع العــام، وكذلــك تــؤدي 
ــة العامليــة يف العــام  ــى الصعيــد العاملــي، كمــا حصــل يف األزمــة املالي ــى مســتوى الــدول، وعل ــة عل ــق ازمــات اقتصادي إلــى خل

2008، اضافــة إلــى فشــل وانهيــار مؤسســات القطــاع اخلــاص عنــد تفشــي أفعــال الفســاد فيهــا.

كمــا يتبــنّي ان حتصــني القطــاع اخلــاص يف مواجهــة جرائــم الفســاد يتطلـّـب حتديــث وتفعيــل مدونــة احلوكمــة للقطــاع اخلــاص، 
وااللتــزام باالتفاقيــات والتشــريعات التــي جتــّرم الرشــوة يف القطــاع اخلــاص، باإلضافــة إلــى تعزيــز ضوابــط منــع تضــارب 
املصالــح يف القطــاع اخلــاص. وكذلــك جتــرمي بعــض أفعــال الفســاد التــي لــم جتّرمهــا اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد 

يف القطــاع اخلــاص.

التوصيات :
وعليه، واستنادا ملا سبق من نتائج نوصي باآلتي:

 أواًل: ضــرورة إجــراء االنتخابــات العامــة "التشــريعية والرئاســية" لتمكــني املواطنــني مــن ممارســة حّقهــم باختيــار ممثليهــم يف 
       املؤسســات السياســية، وإعــادة التــوازن للنظــام السياســي بوجــود مجلــس تشــريعي يحظــى بالشــرعية الشــعبية، ليتمّكــن 

      من القيام بوظائفه التشريعية والرقابية واملساءلة واحملاسبة.

ثانيًا: إجراء تعديل على قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 وتعدياته يتضمن االتي:
                ● اخضاع الكيانات الكبرى يف القطاع اخلاص ألحكام القانون، وخصوصا الشركات املساهمة العامة التي تطرح اسهمها 

          لاكتتاب العام، والكيانات التي تدير مرفقا عاما او تقدم خدمات عامة جلمهور.
            ● جترمي الرشوة يف القطاع اخلاص. 

            ● جترمي اختاس املمتلكات يف القطاع اخلاص، وعدم االكتفاء بجرمية إساءة االئتمان. 

             ● جترمي كل من افعال الواسطة واحملسوبية، وعدم االفصاح عن حاالت تضارب املصالح واالبتزاز والتحرش اجلنسي 

        يف أماكن العمل.

 ثالثــًا: تفعيــل رقابــة هيئــة ســوق راس املــال علــى التــزام الشــركات مبدّونــة احلوكمــة، وتعديــل املدّونــة الصــادرة يف العــام 2009 
       مبا يتفق مع األحكام التي تضمنها قانون الشركات الذي صدر يف العام 2021.

رابعًا: إلزام جميع الشركات املساهمة العامة والشركات التي تقدم خدمات للجمهور بتشكيل دوائر االمتثال.

خامسًا: تعزيز ضوابط منع تضارب املصالح يف القطاع اخلاص.

 سادســًا: تفعيــل دور األجســام الرقابيــة الرســمية، مبــا فيهــا هيئــة ســوق رأس املــال وســلطة النقــد الفلســطينية التــي تشــرف 
          وتراقب على القطاع اخلاص، عندما يتولى إدارة مرفق عام. 
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املصادر واملراجع

1. القانون االساسي الفلسطيني 2003.
2. قانون العقوبات األردني رقم 16 لسنة 1960.

3. قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936 .
 4. االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان(.2020. بنــاء نظــام نزاهــة ومكافحــة الفســاد يف املؤسســات اخلاصــة "منــوذج 

   الشفافية الدولية الدليل االرشادي". 
5. االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. 2007. السياسات والتشريعات الفلسطينية يف مواجهة الفساد.
6. االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. 2019. النزاهة والشفافية واملساءلة يف مواجهة الفساد. ط 5. 

7. التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد لسنة 2021.
8. التقرير السنوي لهيئة سوق رأس املال لعام 2021.

9. كلمة لوزير العدل الفلسطيني يف مؤمتر مكافحة الفساد السنوي 2020.
10. مقابلة أجرتها الباحثة مع املستشارة رشا عمارنة هيئة مكافحة الفساد بتاريخ 11. 8. 2022.



الفريــق األهلــي لدعــم شــفافية الموازنــة العامــة؛ ائتــاف عــدٍد مــن المنظمــات األهليــة الفلســطينية 
التــي عملــت علــى تنســيق جهودهــا الراميــة لتعزيــز نظــم المســاءلة ومبــادئ الشــفافية فــي إدارة المــال 
العــام وبشــكل خــاص الموازنــة العامــة. ويتبنــى الفريــق منهــج عمــل يقــوم علــى الشــراكة الفاعلــة مــع 
جميــع المعنييــن فــي مجــال إدارة المــال العــام بمــن فيهــم وزارة الماليــة والمؤسســات الحكوميــة ذات 

العاقــة فــي عمليــة التخطيــط؛ لتحقيــق األهــداف العامــة التاليــة:
 • تعزيز الشــفافية من حيث نشــر المعلومات الخاصة بالسياســة المالية واإلنفاق الحكومي واإليرادات 

   العامة، وتعزيز موقع ترتيب فلسطين على المؤشر الدولي لشفافية الموازنة.
• تعزيز نظم المساءلة حول النفقات واإليرادات العامة.

 • إشــراك مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي رســم السياســات الماليــة للســلطة الفلســطينية وتحديــد 
    أولويــات اإلنفــاق والتطويــر والخطــط الوطنيــة القطاعيــة بمــا يخــدم مصالــح المواطــن الفلســطيني 

   ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
 • رفــع وعــي المواطــن الفلســطيني بأحــكام قانــون الموازنــة الســنوي وطــرق المشــاركة فــي وضــع 

   السياسات المالية والرقابة عليها لتمكينه من المساءلة حولها.
 • تقديم توصيات لمجلس الوزراء والجهات ذات العاقة بإدارة المال العام بهدف تحسين إدارة المال 
    العــام؛ وذلــك مــن خــال عمليــة التحليــل الــدوري للموازنــة العامة واإلجراءات المالية المتخذة من قبل 

   وزارة المالية التي يقوم بها الفريق األهلي.
تــم تأســيس الفريــق األهلــي لدعــم شــفافية الموازنــة العامــة عــام 2011، ويضــم فــي عضويتــه عددًا من 
المنظمــات األهليــة القطاعيــة وهــي: ائتــاف أمــان )الســكرتاريا التنفيذيــة للفريــق األهلــي(، مؤسســة 
مفتــاح، مركــز الديمقراطيــة وحقــوق العامليــن، مركــز إبــداع المعلــم، مركــز العمــل التنمــوي – معــا، اتحــاد 
لجــان العمــل الزراعــي، اإلغاثــة الزراعيــة، اتحــاد لجــان العمــل الصحــي، اتحــاد الصناعــات الغذائيــة، اتحــاد 
الصناعــات الدوائيــة، اتحــاد الغــرف التجاريــة والزراعيــة والصناعيــة، االتحــاد الفلســطيني للهيئــات المحلية، 
معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة )مــاس(، مركــز الحيــاة لتنميــة المجتمــع المدنــي، جمعيــة منتــدى 
المثقفين الخيرية، مؤسسة فلسطينيات، معهد أريج، مؤسسة الحق، معهد التعليم المستمر)جامعة 
بيرزيــت(، مركــز دراســات التنميــة IDS ، مؤسســة النيــزك، مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة، مؤسســة 
جــذور لإلنمــاء الصحــي واالجتماعــي، مركــز القــدس للحقــوق االجتماعيــة واالقتصاديــة، مركــز بيســان 
للبحــوث واإلنمــاء، مؤسســة قــادر للتنميــة االجتماعيــة، جمعيــة تنميــة المرأة الريفية، مؤسســة مســاواة، 
والهيئــة الوطنيــة للمنظمــات األهليــة الفلســطينية، مركــز تطويــر المؤسســات األهليــة، معهــد الحوكمة 
الفلســطيني، صحيفــة الحــدث، جمعيــة بنيــان للتدريــب والتقييــم والدراســات المجتمعيــة، مركــز الصداقــة 
ــال  ــة، المنتــدى االجتماعــي التنمــوي، مركــز األبحــاث والدراســات االســتراتيجية – ب الفلســطيني للتنمي
ثينــك، مركــز الهــدف لحقــوق اإلنســان، المعهــد الفلســطيني لاتصــال والتنميــة، الهيئــة األهليــة لرعايــة 
ــة والصناعيــة والزراعيــة  ــة، واتحــاد الغــرف التجاري ــر الزراعــي، صحيفــة االقتصادي األســرة، العربــي للتطوي

الفلســطينية، باإلضافــة إلــى بعــض الخبــراء االقتصادييــن.


