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فهـــرس
تمهيد:

من نحن
مقدمة عامة:

-1ملاذا هذا الدليل؟
-2ملاذا الربملانيون؟
-3ملاذا االتفاقية؟
القسم األول :مدخل تحليلي الى اتفاقية االمم المتحدة
لمكافحة الفساد.

-1االتفاقية من حيث امل�ضمون:
ملحة عامة عن �أحكام االتفاقية.
مدى الزامية الأحكام للدول الأطراف.
�آليات التنفيذ.
-2االتفاقية من حيث متطلبات التنفيذ:
التخطيط اال�سرتاتيجي.
الرتتيبات امل�ؤ�س�سية.
التدابري الت�رشيعية.
التدابري االدارية.
املمار�سات التطبيقية.
املوارد الب�رشية.
الروابط القطاعية والتعاونية.ونية.

القسم الثاني :خطوات عملية لتفعيل دور البرلمانيين في
تنفيذ اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة الفساد.

-1ما هي اهم الت�سا�ؤالت الربملانية حول التدابري الوقائية،
التجرمي وانفاذ القانون ،التعاون الدويل ،ا�سرتداد املوجودات؟
-2ما الذي يجب �أن يقوم به الربملانيون يف الدول التي مل
ت�صبح طرف ًا يف االتفاقية بعد ؟
-3ما الذي يجب �أن يقوم به الربملانيون يف الدول التي
ا�صبحت طرف ًا يف االتفاقية؟

القسم الثالث :نماذج حول تنفيذ االتفاقية من المنطقة العربية

� -1سيا�سات وممار�سات مكافحة الف�ساد الوقائية.
-2هيئة او هيئات مكافحة الف�ساد الوقائية.
-3القطاع العام.
-4امل�شرتيات العمومية.
-5ابالغ النا�س.
-6التدابري املتعلقة باجلهاز الق�ضائي والنيابة العامة.
-7القطاع اخلا�ص.
-8م�شاركة املجتمع.
-9االثراء غري امل�رشوع.
-10حماية املبلغني
-11التعاون بني ال�سلطات
-12التدريب وامل�ساعدة التقنية
المالحق والمرفقات:

ر�سالة الفرع الكويتي ملنظمة «برملانيون عرب �ضد الف�ساد»
حتث جمل�س الأمة على �إقرار اتفاقية الأمم املتحدة
الإ�سرتاتيجية الوطنية ملحاربة الف�ساد يف دولة الكويت
الن�ص الكامل لال�سرتاتيجية الوطنية حلماية النزاهة
ومكافحة الف�ساد يف ال�سعودية
قانون هيئة مكافحة الف�ساد يف الأردن
قانون �ضمان حق احل�صول على املعلومات يف الأردن
م�رشوع قانون ب�ش�أن احلق يف احل�صول على املعلومات يف اليمن
اقرتاح بقانون القرار الذمة املالية يف الكويت
م�رشوع قانون الك�شف عن الذمة املالية يف البحرين
اقرتاح بقانون يف �ش�أن �ضوابط وقرار التعيني يف الوظائف
القيادية يف الكويت
اقرتاحبقانونب�ش�أنقواعدالتعينييفالوظائفالقياديةيفالكويت
مواقع الكرتونية ذات �صلة مبكافحة الف�ساد
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تمهيد
يع َد "دليل الربملاين العربي لتفعيل اتفاقية الأمم املتحدة
ملكافحة الف�ساد" ثمرة جهد جماعي �شارك فيه جمموعة من
الإخت�صا�صيني العرب .وقد عملوا جميع ًا حتت �إطار جمموعة
عمل "املنظمة العاملية للربملانيني �ضد الف�ساد" حول "اتفاقية
الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد" .وقد لعبت منظمة برملانيون
عرب �ضد الف�ساد دوراً رئي�سي ًا يف �إخراج وثيقة معرفية جديدة
ت�ضيف لبنة �أخرى يف بناء تعزيز ال�شفافية وامل�ساءلة والنزاهة
ومكافحة الف�ساد يف املنطقة العربية .وقد �أثبت جميع العاملني
يف منظمة برملانيون عرب �ضد الف�ساد حتت �إ�رشاف رئي�سها
ورئي�س جمموعة العمل العاملية حول اتفاقية الأمم املتحدة
ملكافحة الف�ساد ،قدرتهم على تن�سيق �أعمال جمموعة العمل
العاملية بنجاح بعدما �أوكلت اليها هذه املهمة املنظمة
العاملية للربملانيني �ضد الف�ساد ،على �أن ت�شكل هذه التجربة
منوذج ًا يحتذي به فروع املنظمة العاملية الإقليمية الأخرى.
�إن الدليل الذي ن�ضعه بني �أيديكم اليوم هو الأول من نوعه يف
العامل العربي .وهو وي�سهم ب�شكل ملمو�س يف متكني الربملاين
العربي من دعم تنفيذ �إتفاقية الأمم امل ّتحدة ملكافحة الف�ساد.
وقد �صدر هذا الدليل لي�شكل �أداة رئي�سية بيد الربملانيني من
خالل ت�ضمنيه جلميع الو�سائل الربملانية التي ميكن ان
�سواء �أكانت دولته طرف ًا يف
ي�ستخدمها الربملاين العربي
ً
الإتفاقية �أو مل ت�صبح طرف ًا بعد .اىل جانب الو�سائل الربملانية،
تكمن �أهمية الدليل يف ت�ضمنه عدة مناذج تطبيقية ملواد
الإتفاقية ت�ساعد الربملاين على الإ�سرت�شاد بها.

وما كان هذا الدليل ليخرج ب�شكله احلايل لوال العمل الد�ؤوب
الذي قام به الدكتور في�صل عبد الوهاب الفهد (�أ�ستاذ القانون
العام بكلية احلقوق بجامعة الكويت) ،وال�سيد داين حداد
(الباحث يف "منظمة برملانيون عرب �ضد الف�ساد") والدكتور
عبداهلل العبداهلل (خبري دويل و�أ�ستاذ القانون يف اجلامعة
القيمة التي ق ّدمها الدكتور
العربية يف بريوت) ،وامل�ساهمات ّ
خليل جبارة(�أمني عام منظمة برملانيون عرب �ضد الف�ساد) ،
والأ�ستاذ �أركان ال�سبالين (الإخت�صا�صي القانوين يف برنامج
الأمم امل ّتحدة الإمنائي) ،والدعم الكبري الذي ق ّدمته ال�سيدة
ح�سناء من�صور (م�س�ؤولة الربامج يف "منظمة برملانيون عرب
�ضد الف�ساد").
�آملني �أن يحقق هذا الدليل الأهداف املرجوة و�أن ت�سهم جهودنا
يف توفري البيئة الالزمة للنهو�ض بدور الربملانيني الرقابي
والت�رشيعي و�أن ينري الدرب ملتخذي القرار يف م�سرية التنمية
الوطنية ال�شاملة.
أخريا بال�شكر اخلا�ص لربنامج �إدارة احلكم يف الدول
ونتوجه � ً
ّ
العربية التابع لربنامج الأمم امل ّتحدة الإمنائي على امل�ساعدة
التقنية واملواد التي ق ّدمها لإجناز هذا الدليل �آملني �إ�ستمرار
التعاون يف امل�ستقبل.
د .نا�رص جا�سم ال�صانع
رئي�س "املنظمة العاملية للربملانيني �ضد الف�ساد"
رئي�س "منظمة برملانيون عرب �ضد الف�ساد"
رئي�س جمموعة العمل العاملية حول اتفاقية الأمم املتحدة
ملكافحة الف�ساد

مالحظة� :إن م�ساهمة برنامج �إدارة احلكم يف الدول العربية التابع لربنامج الأمم امل ّتحدة الإمنائي يف هذا الدليل هي م�ساهمة تقنية بحتة وال تعبرّ عن وجهة النظر الر�سمية
لربنامج الأمم امل ّتحدة الإمنائي� ،أوجمل�سه التنفيذي ،او الدول الأع�ضاء فيه.
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من نحن؟
منظمة برملانيون عرب �ضد الف�ساد هي الفرع العربي للمنظمة
العاملية للربملانيني �ضد الف�ساد ،وهي منظمة عربية غري
حكومية ،ال تبغي الربح .تهدف ب�شكل �أ�سا�سي �إىل جمع
الربملانيني والنا�شطني بال�ش�أن العام ،وتقوية قدراتهم يف
مكافحة الف�ساد وتعزيز امل�ساءلة وال�شفافية وحكم القانون.
ت�أ�س�ست املنظمة يف م�ؤمتر برملاين اقليمي عقد يف بريوت ،يف
ت�رشين الثاين/نوفمرب ،عام  ،2004بدعم من برنامج ادارة
احلكم يف الدول العربية التابع لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي
(.)UNDP-POGAR
وير�أ�س «منظمة برملانيون عرب �ضد الف�ساد» الع�ضو ال�سابق يف
جمل�س االمة الكويتي ،ورئي�س «املنظمة العاملية للربملانيني
�ضد الف�ساد» الدكتور د .نا�رص جا�سم ال�صانع .وتتخذ املنظمة
من بريوت مقراً لها .وقد مت حتى هذا التاريخ ان�شاء ثمانية
فروع وطنية للمنظمة يف كل من فل�سطني ،اليمن ،الكويت،
االردن ،لبنان ،البحرين ،املغرب واجلزائر.
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مقدمة
عامة

دليل الربملاين العربي لتفعيل اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد

 -1ملاذا هذا الدليل؟

الغاية من هذ الدليل هي تعريف الربملاين العربي على الأدوات
والو�سائل القانونية املتاحة امامه للم�ساهمة يف تفعيل
ن�صو�ص �إتفاقية الأمم امل ّتحدة ملكافحة الف�ساد يف بلده ،بغية
متكينه من حتديد املدخل الأن�سب ملمار�سة دوره كمم ّثل �رشعي
للمواطنني وع�ضو فاعل يف ال�سلطة الت�رشيعية.
بناء عليه ،ميكن حتديد ثالثة �أهداف رئي�سية لهذا الدليل هي:
حث دولته ،التي مل
الهدف الأول :م�ساعدة الربملاين العربي يف ّ
ت�صادق على �إتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد بعد ،على
امل�صادقة عليها ،وذلك من خالل ا�ستخدام الأدوات والو�سائل
القانونية املتاحة �أمام الربملاين ب�شكل عام ومنها الأ�سئلة
واال�ستجوابات وجل�سات املناق�شة العامة و�إن�شاء جلان حتقيق
برملانية ،وغريها.
الهدف الثاين :تعزيز قدرة الربملاين العربي على لعب دور ن�شط
يف تنفيذ الإتفاقية ،ومتابعة التدابري التي تتخذها ال�سلطة
التنفيذية يف هذا ال�صدد يف �إطار ما يتيحه النظام القانوين
يف بلده ،وبا�ستخدام الو�سائل املذكورة �سابقاً ،ي�ضاف اليها
�صالحية �سن و�إقرار القوانني اجلديدة وتعديل القوانني املرعية
الإجراء لتتوافق ومواد الإتفاقية.
الهدف الثالث :امل�ساهمة يف حتفيز التوا�صل والتعاون بني
الربملانيني العرب وت�شجيعهم على تبادل اخلربات يف ما
بينهم ،من خالل عر�ض مناذج و�أمثلة وقوانني وعدة قرارات
من البلدان العربية ،مت اتخاذها بعد م�صادقة الدولة املعنية
على اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الف�ساد .وي�شمل الدليل
�أي�ض ًا الئحة ب�أبرز املواقع الإلكرتونية الر�سمية وغري الر�سمية
التي تعنى باالتفاقية.

 -2ملاذا الربملانيون؟

يقوم الربملاين بثالثة ادوار م�صدرها الد�ستور ،مع مالحظة
التفاوت يف حدود هذه الأدورا وفعاليتها من دولة لأخرى .فهو
ممثل للمواطنني ،وظيفته هي االهتمام مب�صاحلهم التي تقت�ضي
حماربة الف�ساد الجل تنميتهم .وهو ميلك �سلطة الت�رشيع ،لأن
الربملاين هو الطرف اال�سا�س يف العملية الت�رشيعية ب�صفته
املخول اقرار القانون �أيا كانت اجلهة التي اقرتحته .وي�شمل
ّ
ذلك �سن القوانني الكفيلة مبنع الف�ساد وقمعه من خالل جترمي
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ومالحقة �أفعال الف�ساد املختلفة .وهو �صاحب الدور الرقابي
ي�ؤدي دوره يف مراقبة وحما�سبة االداء احلكومي ان �شابه اي
ت�رصف ينطوي على فعل ف�ساد.
وال بد �أن ي�شارك الربملانيون يف جميع جهود مكافحة
ي�ستخدم الدليل تعبري «الربملاين» العتبار مرده تعدد
الت�سميات ال�سائدة يف املنطقة العربية ،فثمة دول عربية
ت�ستخدم م�سمى ع�ضو جمل�س ال�شورى ،ودول �أخرى تطلق
عليه ع�ضو جمل�س امل�ست�شارين ،ودول ثالثة ت�ستخدم م�سمى
ع�ضو جمل�س النواب او ع�ضو جمل�س الأمة ،او ع�ضو املجل�س
الوطنى ،او ع�ضو جمل�س ال�شعب ،او ع�ضو اجلمعية الوطنية او
ع�ضو املجل�س الت�رشيعي.ولعل ذلك بدوره يرتبط ب�شكل رئي�س
بالدور املنوط بالربملاين يف كل بلد� ،سواء كان هذا الدور �سن
الت�رشيعات او كان هذا الدور منطويا فقط على مهمة ا�ست�شارية.
للف�ساد ،باعتبار �أن الربملان ي�شكل �أحد ابرز الأعمدة الأ�سا�سية
يف ال�رصاع �ضد الف�ساد ،ال �سيما من خالل قوانني مكافحة
الف�ساد التي ي�س ّنها ومن خالل مراقبة �أعمال احلكومة و�إداراتها
العامة .ويتوجب على الربملانيني �أن ي�سلطوا ال�ضوء على كلفة
الف�ساد يف املجتمع ،وهذا الأمر مرتبط ب�صالحيتهم املالية
التي ت�ضمن لهم الت�صويت على النفقات قبل �رصفها و�أي�ض ًا
على الواردات ،وبالتايل الت�صويت على املوازنة العامة وفق
مبد�أ «�أن يتم الإنفاق بعد موافقة ال�شعب على ذلك».
فعلى �سبيل املثال يتوجب على الربملانيني �أن يدعموا املبادرات
الت�رشيعية التي تكفل طرح نظم قانونية ثابتة ملواجهة الف�ساد
�سن الت�رشيعات �إىل طرح القواعد التي حتكم الأن�شطة
تتخطى ّ
ال�سيا�سية والإجتماعية والإقت�صادية يف دولهم .فهم يلعبون
دوراً حموري ًا يف اقرتاح الت�رشيعات املكافحة للف�ساد و�س ّنها
الحقاً� ،إذ ميلكون �صالحيات مراقبة مناق�صات القطاع العام
من خالل طرح �أطر قانونية تنظم �أعمال احلكومة نحو عمليات
مناق�صة �أكرث �شفافية وفعالية وعر�ضة للمحا�سبة.
�إ�ضافة اىل ذلك على الربملانيني �أن ي�ساهموا يف ت�أ�سي�س �أطر
النزاهة القانونية للقطاع العام ،مما يعزز ال�شفافية من خالل
اعتماد عدة �إجراءات �أبرزها الت�رصيح عن املوجودات ومنع
ت�ضارب امل�صالح وحماية املبلغني �إ�ضافة �إىل و�ضع الأطر
القانونية التي تنظم اعمال الهيئات املعنية مبكافحة الف�ساد.
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وت�شكل �صالحية الرقابة الربملانية الأداة املنا�سبة التي
ت�ضمن للربملانيني حتقيق معايري حما�سبة و�شفافية �أف�ضل،
ولعل �إحدى جتلياتها تكمن يف تقوية مراقبة املوازنة العامة
من خالل م�شاركة �أكرب للربملانيني ومراقبة �أف�ضل لأداء
و�أعمال احلكومة املالية .كما ميلك الربملانيون القدرة على
م�ساءلة ال�سلطة التنفيذية عن كيفية �إتخاذ القرارات عرب
جل�سات �إ�ستماع اللجان الربملانية املخت�صة وجلان امل�ساءلة
والإ�ستجوابات .ويف هذا ال�سياق ف�إن وجود �إطار �إ�رشاف
ومن�سق ،ي�ؤ�س�س لقدرات �أف�ضل يف جمال
فعال �شفاف
برملاين ّ
ّ
التحقيق والتدقيق على نح ٍو يعزز ال�شفافية يف ممار�سة احلكم
واتخاذ القرارت.
وكممثلني عن املواطنني  ،ي�ستطيع الربملانيون من خالل الأدوات
والآليات التي ت� ّؤمنها «�إتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد»،
الت�أكد من �إي�صال ونقل م�شاكل و�شكاوى املواطنني املت�رضرين
من �أعمال الف�ساد �إىل ال�سلطات املخت�صة ومتابعة ق�ضاياهم.
�إ�ضافة اىل ذلك ،ف�إن الربملانيني �أنف�سهم هم عر�ضة للمحا�سبة
كممثلني منتخبني ملزمني ب�إحرتام �أخلقيات العمل ومعايري
النزاهة ويجب �ضمان ذلك من خالل اعتماد دليل للأخالقيات
الربملانية من قبل النواب مينع ت�ضارب امل�صالح.
وتعتمد تقوية قدرات وجهود الربملانيني يف حماربة الف�ساد على
القيام بعدة ن�شاطات توعية ومن خالل تنمية هيكليات و�إجراءات
فعالة (جلان و�آليات �إ�رشاف) وتعزيز حق الربملانيني
برملانية ّ
يف لو�صول �إىل املعلومات املتعلقة بال�ش�ؤون العامة.

 -3ملاذا اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد؟

يعترب الف�ساد �آفة عاملية الأثر ،تدمريية النتائج على كافة
املجتمعات .ويرجع ذلك لعمق الت�أثري ال�سلبي للف�ساد على
جهود التنمية ،ا�ضافة اىل تعار�ضه مع القيم الدميقراطية،
وتعطيله حلكم القانون .ويف ظ ّل منو التوافق الدويل على
�رضورة التكاتف من اجل مواجهة هذه الظاهرة العابرة
للحدود ،بد�أت دول العامل بالعمل اجلا ّد من �أجل تعزيز قدراتها
ملكافحة الف�ساد من خالل �إ�صالح الت�رشيعات والتنظيمات،
وبناء امل�ؤ�س�سات ،وتدريب الكوادر الب�رشية ،وتعزيز التعاون
الدويل ،والعمل على زيادة الوعي يف خمتلف �رشائح املجتمع
ملواجهة افة الف�ساد .يف هذا االطار جاءت «�إتفاقية الأمم
امل ّتحدة ملكافحة الف�ساد» ،التي اعتمدتها اجلمعية العامة يف

حيز النفاذ
 31ت�رشين الأول�/أكتوبر  ،2003والتي دخلت ّ
يف  14كانون ال ّأول/دي�سمرب  ،2005لتعرب عن قمة التوافق
الدويل يف مكافحة الف�ساد.
 1-3اول �صك قانوين عاملي ملكافحة الف�ساد
ت�شكّل اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الف�ساد اول �صك قانوين
موحدة
عاملي جامع ميكن من خالله تطوير مقاربة دولية ّ
و�شاملة ملواجهة الف�ساد وبناء الإ�سرتاتيجيات املنا�سبة
ملنع وحماربة خمتلف جتلّياته .وهي تق ّدم احل ّد الأدنى من
التدابري التي يجب على ك ّل دولة �إعتمادها من �أجل الت�ص ّدي
لهذه الظاهرة العاملية ،وذلك انطالقًا من التوافق الدويل الذي
يقول � ّأن الف�ساد مل يعد م�س�ألة داخلية وح�سب ،بل ُيعترب مع�ضلة
عابرة للحدود حتتم على بلدان العامل التعاون والتكافل والعمل
امل�شرتك .وقد و�صل عدد الدول الأطراف فيها �إىل  141دولة
بينها  15بلدا عربيا .كما مت ّثل �إتفاقية الأمم امل ّتحدة ملكافحة
الف�ساد التوافق الدويل حول واجبات احل ّد الأدنى التي يفرت�ض
وجدية جهود مكافحة
فعالية
بكل دولة �أن تقوم بها لت�ضمن
ّ
ّ
الف�ساد داخل حدودها وعربها.
 2-3اطار �شامل مو�ضوعي ملكافحة الف�ساد
ت�شكل هذه االتفاقية اول اطار �شامل يف جمال مكافحة الف�ساد،
ال�سيما باعتبارها �أول �إتفاقية دولية تتناول �رشح ًا م�ستفي�ض ًا
حول الإطار العاملي ال�سرتداد املوجودات الناجمة عن �أعمال
الف�ساد .وهي �أداة �إر�شادية �شاملة لق�ضايا مكافحة الف�ساد .وهي
تعترب من اخلطوات املتقدمة يف التعاطي مع �إعادة الأموال
امل�رسوقة .وتت�ضمن ا�سرتاتيجية لزيادة التعاون وتبادل
امل�ساعدات التقنية الدولية وتعزيز النزاهة وامل�ساءلة والإدارة
ال�سليمة على امل�ستويني الدويل والإقليمي ،وتت�ضمن �أي�ض ًا
تعاون امل�ؤ�س�سات احلكومية املحلية وامل�ؤ�س�سات غري احلكومية.
وت�شكل هذه االتفاقية اطاراً �شام ًال للجوانب الوقائية والتجرميية
والتطبيقية والتوعوية ،وبالتايل ،ف�إن �أحكام الإتفاقية
تتناول خمتلف جوانب مكافحة الف�ساد �سواء على م�ستوى
املنع �أو على م�ستوى التجرمي واملالحقة .كما تتناول م�سائل
وتتميز ب�إيالئها االهتمام مب�س�ألة �إ�سرتداد
التعاون الدويل
ّ
املتح�صلة عن الف�ساد عرب و�ضعها
أموال
ل
ا
املوجودات �أي
ّ
�إطارا متكامال له هو ال ّأول من نوعه على امل�ستوى الدويل.
وبالنظر اىل كون هذه االتفاقية تعترب اطاراً يت�سم بال�شمولية،
فهي تتناول اربعة �أركان رئي�سية:
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الوقاية:
يت�ضمن ذلك تدابري منع الف�ساد �أو الوقاية منه بهدف احلد من
خماطر وقوعه .ويظهر ذلك يف الف�صل الثاين من الإتفاقية الذي
ي�شمل جمموعة من التدابري والقواعد القانونية املمكن تطبيقها
من قبل الدول الأطراف وفق ًا للمبادئ الأ�سا�سية املعتمدة يف
نظامها القانوين ،وذلك مبوجب الف�صل الثاين من االتفاقية.
فاالتفاقية تتحدث عن تدابري وقائية تت�صل ب�سيا�سات مكافحة
الف�ساد والهيئات الوقائية ،وت�شكل املادة  5من اتفاقية االمم
املتحدة ملكافحة الف�ساد اال�سا�س الذي يحدد للدول وجوب
واهمية و�ضع �سيا�سات ملكافحة الف�ساد ،والتي من �ش�أنها
ان ت�شكل املدخل اال�سا�سي الي جهد حقيقي ملنع ومكافحة
الف�ساد .وتعر�ض هذه املادة للأهداف الرئي�سية للوقاية،
والأ�ساليب الواجب اتباعها يف هذا اخل�صو�ص ،وذلك وفق ًا
للمبادئ الأ�سا�سية للقانون الداخلي للدولة ،ومبا يعزز ت�شجيع
م�شاركة املجتمع عامة يف �أن�شطة مكافحة الف�ساد ،ويج�سد
مبادئ �سيادة القانون ،ح�سن ادارة ال�ش�ؤون واملمتلكات
العمومية ،النزاهة ،ال�شفافية ،وامل�ساءلة .ويف ذات االطار ُيطلب
اىل الدول االطراف ان تنفذ جمموعة من االلتزامات ذات ال�صلة
بال�سيا�سات العامة واملن�سقة والفعالة ملكافحة الف�ساد .1كما
ت�ش ّدد املادة  5على اهمية الوقاية ،2واحلاجة اىل عملية تقييم
م�ستمرة للتدابري القائمة ملكافحة الف�ساد ،ا�ضافة اىل الت�شديد
على اهمية التعاون الدويل يف مكافحة الف�ساد .3وهنا جتدر
الإ�شارة اىل �أن املادة  5تق�ضي مبمار�سات وقائية وال تق�ضي
بال�رضورة بو�ضع ت�رشيع معينّ  .اما املادة  6فهي تقدم الإطار
العام لإيجاد هيئة �أو هيئات م�ستقلّة �إداري ًا ومالي ًا ب�صورة
كافية لكي تتوىل منع الف�ساد عرب تنفيذ ال�سيا�سات التي ت�شري
اليها املادة  5من الإتفاقية وزيادة املعارف املتعلّقة مبنع
الف�ساد وتعميمها.
ومن �ضمن التدابري الوقائية تلك املتعلقة بالقطاع العام ،فقد
�سيما بالن�سبة لنظم الوظيفة العمومية.
تناولتها املادة  7ال ّ
كما تتناول م�سائل الرت�شيح والإنتخاب للمنا�صب العمومية
وم�سائل متويل الإنتخابات والأحزاب ال�سيا�سية ،حيثما انطبق
احلال .وختاما ،تتناول نظم ال�شفافية ونظم منع ت�ضارب
امل�صالح يف القطاع العام باعتبارهما �آداتني وقائيتني
مهمتني ملنع الف�ساد يف القطاع العام .وتركّ ز هذه املادة على
نظم الوظيفة العمومية� ،إذ تفرد لها م�ساحة وا�سعة تتناول
( )1انظر :الدليل الت�رشيعي لتنفيذ اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،اعداد مكتب االمم املتحدة املعني
باملخدرات واجلرمية� :شعبة �ش�ؤون املعاهدات ،من�شورات االمم املتحدة ،نيويورك� ،2006،ص.13
( )2انظر اي�ضا الفقرة الفرعية (�أ) من املادة ( )1من االتفاقية.
( )3انظر اي�ضا الفقرة الفرعية (ب) من املادة ( )1من االتفاقية.
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جوانب التوظيف واال�ستخدام واال�ستبقاء والرتقية واالحالة
على التقاعد يف القطاع العام .وت�شمل يف �أحكامها امل�ستخدمني
املدنيني ،وغريهم من املوظفني العموميني غري املنتخبني عند
االقت�ضاء .وتعترب الإتفاقية �أن مبادئ الكفاءة ،وال�شفافية،
واملعايري املو�ضوعية كاجلدارة واالن�صاف والأهلية هما
مبادئ �أ�سا�سية يجب �أن تقوم عليها نظم اخلدمة املدنية �أو
الوظيفة العمومية .وت�ش ّدد الإتفاقية على �أهمية �إيالء اهتمام
خا�ص للمنا�صب العمومية التي تعترب ب�شكل خا�ص عر�ضة
للف�ساد ،مثل املنا�صب املت�صلة باال�شرتاء العمومي ،وكذلك
العقارات واالن�شاءات وتخطيط املدن والتمويل ال�سيا�سي
وغري ذلك .كما تن�ص هذه املادة على وجوب �أن ت�شتمل هذه
النظم على اجراءات منا�سبة الختيار امل�ستخدمني املدنيني،
وغريهم من املوظفني العموميني غري املنتخبني ،وتدريبهم،
و�ضمان تناوبهم على املنا�صب عند االقت�ضاء .كما تناولت
املادة � 7أداتني وقائيتني هامتني هما ال�شفافية ونظم منع
ت�ضارب امل�صالح انطالقا من ان ت�ضارب امل�صالح ي�ضعف
ثقة املواطنني يف نزاهة وامانة املوظفني املدنيني ،و�سائر
املوظفني الر�سميني ،مما يعك�س �صورة �سلبية عن موظفي
الدولة واخلدمات التي تقدمها الدولة ملواطنيها،
وتدعم
وتر�سخ ّ
يف هذا الإطار ،ف�إن الإتفاقية تلزم الدول ب�أن تعتمد ّ
نظم الوظيفة العمومية وفق مبادئ ومعايري وممار�سات حم ّددة.
كما تطلب من الدول �أن تنظر يف و�ضع معايري تتعلق بالرت�شيح
للمنا�صب العمومية ،ا�ضافة اىل تطلبها من الدول ان تنظر يف
و�ضع معايري تتعلق بانتخاب �شاغلي املنا�صب العمومية،
واعتماد تدابري ت�رشيعية وادارية منا�سبة لتعزيز ال�شفافية يف
متويل احلمالت الإنتخابية ،ومتويل االحزاب ال�سيا�سية.
ملدونات ال�سلوك يف القطاع العام ويف الق�ضاء
�أما بالن�سبة ّ
والنيابة العامة واعتبارها من التدابري الوقائية ،فقد تناولت
مدونات ال�سلوك ك�آداة وقائية
الإتفاقية يف املادة  8وّ 11
مت احرتامها
ما
إذا
�
دة
د
حم
�أ�سا�سية
ّ
تت�ضمن معايري مهنية ّ
ّ
ت�شكّل �أحد �أدوات منع الف�ساد .وهي تتناول يف املادة 8
مدونات
مدونات ال�سلوك يف القطاع العام ويف املادة ّ 11
ّ
ال�سلوك يف الق�ضاء ويف النيابة العامة� .أما يف املادة 11
وحتديداً يف الفقرة  1فان االتفاقية ت�شدد على ا�ستقالل الق�ضاء
ودوره احلا�سم يف مكافحة الف�ساد ،ويف اطار ذلك فهي تق�ضي
بالزامية �أن تتخذ الدول االطراف تدابري من �أجل تدعيم النزاهة،
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ودرء فر�ص الف�ساد لدى اع�ضاء اجلهاز الق�ضائي ،وذلك وفق ًا
للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين ،ودون م�سا�س با�ستقاللية
الق�ضاء(مقت�ضى الزامي) .ويجوز ان تت�ضمن تلك التدابري قواعد
بخ�صو�ص تعيني �أع�ضاء اجلهاز الق�ضائي و�سلوكهم ،وقد
ي�ستلزم ذلك و�ضع ت�رشيعات .ومتنح بع�ض الدول �أع�ضاء اجلهاز
الق�ضائي ح�صانة من التحقيق و/او املالحقة ،والغر�ض من
منح تلك احل�صانة هو تدعيم ا�ستقالل اجلهاز الق�ضائي بحماية
اع�ضائه من املالحقات الكيدية .بيد ان الفقرة  2من املادة 11
تدعو الدول الأطراف يف حال رغبت هذه الدول اىل ان تطبق
تدابري مماثلة بالن�سبة للنيابة العامة (تدبري اختياري).
وبالن�سبة للنظم القانونية للم�شرتيات العمومية وادارة الأموال
العمومية ت�شكل املادة  9من االتفاقية اطارا اجرائيا ملا يجب
ان يتم اتخاذه فيما يتعلق باال�شرتاء العمومي وادارة االموال
العمومية .وتركز هذه املادة على عمليات اجرائية منا�سبة
و�شفافة تتعلق باال�شرتاء العمومي واالموال العمومية .ويف هذا
االطار تلزم املادة  9املتعلقة بامل�شرتيات العمومية وادارة
الأموال العمومية الدول االطراف مبقت�ضيات الزامية تن�ص
على القيام باخلطوات الالزمة الن�شاء نظم ا�شرتاء منا�سبة تقوم
على ال�شفافية ،والتناف�س ،وعلى معايري املو�ضوعية يف اتخاذ
القرارات .كما تعر�ض االتفاقية ملجموعة من التدابري الوقائية
ذات ال�صلة مبنع غ�سل االموال بح�سب املادة .14
التجرمي واملالحقة اجلزائية:
وهي تدابري الغر�ض منها جترمي افعال معينة ت�شكل جرائم
ف�ساد من جهة ،ا�ضافة اىل تعزيز انفاذ القانون بحق من يرتكب
فعال تعاقب عليه االتفاقية ،بحيث تتم مالحقته مرتكب جزائ ًيا.
وقد قامت الإتفاقية بتحديد املمار�سات التي ُتع ّد �أفعال الف�ساد
التي ينبغي على الدول الأطراف جترميها ولكنها اعتربت �أن
هذه الأفعال هي احل ّد الأدنى� ،أي �أن با�ستطاعة الدول الأطراف،
بل من واجبها �أن تنظر يف جترمي �أفعال �أخرى كما يقت�ضي
احلال ملواجهة ظاهرة الف�ساد ب�صورة �أكرث فعالية وذلك وفقا
للمواد  15ولغاية  .27فالإتفاقية حتوي عدة مواد تفر�ض
وجترم الأفعال اجلرمية يف القطاعني العام
معاقبة املجرمني
ّ
واخلا�ص ،حيث جرمت االتفاقية ر�شو املوظفني العموميني
الوطنيني واالجانب وموظفي امل�ؤ�س�سات الدولية العمومية،
واختال�س املمتلكات او تبديدها او ت�رسيبها ب�شكل اخر من قبل
موظف عمومي ،واملتاجرة بالنفوذ ،وا�ساءة ا�ستغالل الوظائف،

واالثراء غري امل�رشوع ،واختال�س املمتلكات يف القطاع
اخلا�ص ،وغ�سل العائدات االجرامية ،واالخفاء واعاقة �سري
العدالة .كما ار�ست االتفاقية م�س�ؤولية ال�شخ�صيات الإعتبارية
املجرمة وفقا للإتفاقية� ،سواء كانت امل�س�ؤولية
عن الأفعال
ّ
جرمية ،او مدنية �أو �إدارية على �أن ال تخ ّل بامل�س�ؤولية
فعالة
اجلرمية للأ�شخا�ص الطبيعيني .و�أن تكون اجلزاءات ّ
جرمت االتفاقية امل�شاركة ب�أي �صفة
ومتنا�سبة ورادعة .كما ّ
املجرمة
أفعال
ل
ا
يف
�ض
حمر
أو
�
م�ساعد
كطرف متواطئ �أو
ّ
ّ
وفقا للإتفاقية .ا�ضافة اىل جترمي امل�شاركة وال�رشوع يف اي
فعل جمرم يف االتفاقية .ومل تكتف الإتفاقية بالتجرمي بل
و�ضعت جمموعة من التدابري التي يفرت�ض بالدول الأطراف
�إعتمادها لت�سهيل مالحقة مرتكب فعل الف�ساد ،ومعظمها له
عالقة بقانون الإجراءات اجلزائية ،على �إختالف ت�سمياته يف
املنطقة العربية .4وهي ت�شمل حتديد فرتة تقادم طويلة تبد�أ
جمرم وفقا لهذه
فيها االجراءات الق�ضائية ب�ش�أن �أي فعل َّ
االتفاقية ،كما حتدد فرتة تقادم �أطول �أو تعلّق العمل بالتقادم
يف حال �إفالت اجلاين املزعوم من يد العدالة .5ا�ضافة اىل
الزامها للدول و�ضع عقوبات ُتراعى فيها ج�سامة فعل الف�ساد
املرتكب .كما �شددت االتفاقية على �رضورة املواءمة بني �أي
ح�صانات �أو امتيازات ق�ضائية ممنوحة للموظفني العموميني
من �أجل �أداء وظائفهم من جهة ،وبني �إمكانية القيام بعمليات
املجرمة وفقا
حتقيق ومالحقة ومقا�ضاة فعالة يف الأفعال
ّ
لهذه االتفاقية من جهة اخرى .كما ار�ست االتفاقية قواعد من
�ش�أنها حث الدول على النظر يف �إر�ساء �إجراءات جتيز لل�سلطة
املخت�صة تنحية املوظف العمومي املتهم بارتكاب فعل جمرم
وفقا لهذه االتفاقية �أو وقفه عن العمل �أو نقله ،مع مراعاة
مبد�أ قرينة الرباءة.كما و�ضعت االتفاقية قواعد خا�صة بتدابري
التجميد واحلجز وامل�صادرة وال�رسية امل�رصفية ،ا�ضافة اىل
قواعد تتيح حماية ال�شهود واخلرباء وال�ضحايا واملبلّغني.
معاجلة التبعات الناجتة عن جرائم الف�ساد:
انطالقا من ان اال�سا�س يف مو�ضوع مكافحة الف�ساد هو ان
التجرمي وحده اليكفي ،وال حتى الوقاية من الف�ساد لوحدها
كافية ،ف�إن اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الف�ساد �أر�ست نهجا
متعدد املحاور ،يقوم ا�ضافة اىل ما �سبق تبيانه على �رضورة
معاجلة اثار جرمية الف�ساد ،وذلك عن طريق التعوي�ض عن
ال�رضر الناجت عن جرمية الف�ساد ( املادة  ،)35ا�ضافة اىل اعادة
االموال الناجتة عن هذه اجلرمية ايا كان فعل الف�ساد
( )4ي�سمى يف بع�ض الدول العربية بقانون ا�صول املحاكمات اجلزائية .
( )5املادة  29من االتفاقية.
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( مرحلة ا�سرتداد املوجودات) وذلك بح�سب الف�صل اخلام�س من
إتفاقية
االتفاقية .يف هذا االطار ف�إن الف�صل اخلام�س من ال ّ
يقت�ضي من الدول الأطراف القيام بع ّدة خطوات ت�رشيعية
فعال ال�سرتداد
و�إدارية ل�ضمان وجود �إطار قانوين وم�ؤ�س�سي ّ
املوجودات .وعليه يلزم الف�صل اخلام�س الدول الأطراف ب�إلزام
امل�ؤ�س�سات املالية بعدد من التدابري الوقائية والإفادة من
املبادرات الإقليمية والدولية ذات ال�صلة وذلك وفق املادة 52
من الإتفاقية ،ا�ضافة اىل �ضمان �إحتفاظ امل�ؤ�س�سات املالية
معينة .كما ان على
ب�سجالت وافية حل�سابات ومعامالت ّ
الدول ان تلتزم مبنع �إن�شاء م�صارف لي�س لها ح�ضور ما ّدي
وال تنت�سب اىل جمموعة مالية خا�ضعة للرقابة ،والنظر يف
�إن�شاء نظم للك�شف عن الو�ضع املايل للموظفني العموميني
املعنيني مع الن�ص على جزاءات منا�سبة عن عدم الإمتثال
والنظر باتخاذ �إجراءات �أخرى وفق الفقرات  4و 5و 6من
املادة  .52وكذلك �إيجاد ت�رشيعات �أو تعديالت على الإجراءات
املدنية �أو الإجراءات الإدارية �أو القواعد اخلا�صة بالوالية
الق�ضائية لإتاحة الإ�سرتداد املبا�رش ،وتطوير نظام القواعد
الداخلي و�أطر التعاون الدويل وفق املواد  54و ،55وال�سعي
اىل �إتخاذ تدابري جتيز لها �أن حتيل معلومات عن العائدات
املت�أتية من جرائم الف�ساد اىل �أي دولة طرف �أخرى وفق
املادة  .56كما تتطلب االتفاقية من الدول االطراف التعاون
مع الدول الأطراف الأخرى على منع وحماربة �إحالة عائدات
جرائم الف�ساد وعلى تعزيز �سبل وو�سائل الإ�سرتداد ،.والنظر
يف �إن�شاء وحدة معلومات �إ�ستخبارية مالية وفق املادة ،58
الت�رصف يف املمتلكات امل�صادرة وذلك
كما تفر�ض ان يكون
ّ
وفق �أحكام الف�صل اخلام�س ،مبا فيها �إرجاع املوجودات اىل
مالكيها ال�رشعيني.
كما تتطلب االتفاقية من الدول االطراف ال�سعي اىل �أق�صى
ح ّد ممكن لتوفري الإطار القانوين الالزم لتمكينها من التجميد
واحلجز وامل�صادرة وفق املادة  31من الإتفاقية.
التثقيف والتوعية:
يعترب مو�ضوع التوعية والتثقيف مبخاطر وا�رضار الف�ساد،
وا�شكاله ،والت�شجيع على حماربته ،امرا له اهميته الق�صوى،
يف اي تخطيط ا�سرتاتيجي ملكافحة الف�ساد .ففي ظل غياب
الوعي املجتمعي العام الثار افة الف�ساد اخلطرية على اجلميع،
وتثقيف كافة فئات املجتمع على حماربة هذه االفة� ،ستظل
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جهود مكافحة الف�ساد منقو�صة ،وتعوزها الفعالية .لذلك ف�إن
نقطة البدء يف عملية مكافحة الف�ساد تبد�أ يف حمالت التثقيف
والتوعية للمواطنني خا�صة ولكافة �رشائح املجتمع عموما
مبخاطر الف�ساد وتبعاته وا�شكاله وحماربته ،وذلك وفقا للمادة
 13من االتفاقية واملواد االخرى ذات ال�صلة.
ويف املح�صلة ف�إن االتفاقية ت�ستند اىل �أربع مراحل �أ�سا�سية
هي( :الوقاية<>-العقاب<>-املعاجلة<>-التثقيف).
فالوقاية حتتاج لتظافر جهود احلكومة مع املجتمع املدين
والربملانيني ،حيث يقع على عاتق احلكومة و�ضع وتنفيذ
تدابري وقائية تتمثل اهمها يف و�ضع �سيا�سات ملكافحة الف�ساد،
ا�ضافة اىل ان�شاء هيئات متخ�ص�صة معنية بهذا االمر ،وو�ضع
قواعد ومعايري مو�ضوعية للتوظيف يف الوظيفة العامة وغريها
من التدابري .اما الربملاين فيكمن دوره يف مطالبة احلكومة
يف اتخاذ التدابري �سالفة الذكر وم�ساءلتها يف حال التقاع�س
عن القيام بواجبها يف اتخاذ مثل هذه التدابري الوقائية .اما
املجتمع فدوره امل�شاركة يف تقدمي مقرتحات حول �سيا�سات
مكافحة الف�ساد ،واقرتاح قوانني وتدابري ذات �صلة .وبالن�سبة
ملعاجلة تبعات افعال الف�ساد فيجب ان تت�شارك جهود االجهزة
احلكومية وغري احلكومية يف هذا املجال كما لو كانت هنالك
ثمة معلومات ميلكها احد املواطنني عن مكان وجود اموال
ناجتة عن ف�ساد ويقوم مب�ساعدة االجهزة احلكومية يف
م�صادرتها .اما على �صعيد التثقيف فعلى جميع االطراف يف
الدولة ان يت�شاركوا يف اجلهود من اجل القيام بحملة توعية
للمجتمع مبخاطر الف�ساد واهمية مكافحته ،على ان يتحدد دور
كل طرف يف عملية منع الف�ساد وقمعه.
 3-3اهمية االتفاقية يف املنطقة العربية
تكت�سب االتفاقية اهمية كبرية يف املنطقة العربية خ�صو�صا
وان  15بلدا عربيا ا�صبجت اطرافا يف االتفاقية  ،حيث ان�ضمت
البلدان العربية اىل اجلهد الدويل يف مكافحة الف�ساد ،وقد بدا
ذلك جليا من خالل مبادرة االدارة الر�شيدة خلدمة التنمية
يف الدول العربية ،6مبرحلتيها االوىل والثانية ،والتي �شكلت
نقطة حتول رئي�سية نحو جهد عربي �أ�شمل يف مكافحة الف�ساد،
وال�سعي اىل ار�ساء ا�س�س احلكم الر�شيد القائم على ال�شفافية
والنزاهة وامل�ساءلة .وقد جرى تاكيد هذه االرادة العربية يف
مكافحة الف�ساد خالل فعاليات امل�ؤمتر الإقليمي الذي عقد يف
( )6مت اطالق مبادرة الإدارة الر�شيدة خلدمة التنمية يف الدول العربية يف �شباط/فرباير  2005يف البحر
امليت (الأردن) حتت رعاية جاللة امللك عبداهلل الثاين ،وبح�ضور 18دولة عربية ممثلة على م�ستوى رئا�سة
جمل�س الوزراء والوزراء ،وبدعم من برنامج �إدارة احلكم يف الدول العربية التابع لربنامج الأمم امل ّتحدة
الإمنائي ( )UNDP-POGARومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي (.)OECD
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امليت (الأردن) بتاريخ  23-21كانون الثاين/
منطقة البحر ّ
يناير  ،2008والذي �أطلق م�رشوع «دعم تطبيق �إتفاقية الأمم
امل ّتحدة ملكافحة الف�ساد» يف الدول العربية ،بح�ضور وزراء
عدل وم�س�ؤولني حكوميني ،ومم ّثلني رفيعي امل�ستوى من
ال�سلطة الق�ضائية واجلهات املعنية مبكافحة الف�ساد من 19
دولة عربية� ،إ�ضافة اىل مم ّثلني عن املجتمع املدين والإعالم
كر�س هذا
والقطاع اخلا�ص ،وخرباء �إقليميني ودوليني .وقد ّ
امل�ؤمتر التزام الدول العربية بتفعيل جهودها ملكافحة الف�ساد،
عرب بناء قدراتها على تطبيق �إتفاقية الأمم امل ّتحدة ملكافحة
فتميزت الدول امل�شاركة يف امل�ؤمتر ب�إقرارها �آلية
الف�ساد.
ّ
من�سقة ،لإن�شاء �شبكة �إقليمية تكون مبثابة املنتدى الإقليمي
ّ
لدعم جهود تطبيق الإتفاقية ،على امل�ستوى الوطني واالقليمي.
مت تداوله على هام�ش اجلل�سة الثانية مل�ؤمتر الدول
وهو ما ّ
إتفاقية املنعقد يف بايل (�أندوني�سا) خالل
الأطراف اخلا�ص بال ّ
الفرتة من تاريخ  28كانون الثاين/يناير وحتى � 1شباط/
و�سباقة .ويف هذا
متميزة
فرباير  ،2008باعتباره خطوة
ّ
ّ
االطار فقد مت اطالق ال�شبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة
الف�ساد يف متوز /يوليو  2008لتتويج هذه اجلهود وهي ت�ضم
لغاية االن  30جهة حكومية عربية معنية مبكافحة الف�ساد
من  13دولة عربية ،االمر الذي يعد جتربة �إقليمية ف�ضلى يف
جمال الت�شبيك املعريف بني اجلهات املعنية مبكافحة الف�ساد
يف املنطقة العربية.
فعالة ملنع الف�ساد
والواقع من االمر ان عملية تطوير اطر ّ
ومكافحته يف املنطقة العربية ،بد�أت تكت�سب زخم ًا اكرب منذ
اطلقت جامعة الدول العربية عملية ت�شاورية وا�سعة خالل
إتفاقية عربية ملكافحة
ال�سنوات املا�ضية من �أجل تطوير � ّ
مت تطوير الإتفاقية
الف�ساد هي الآن يف مراحلها النهائية .وقد ّ
إتفاقية الأمم امل ّتحدة الأداة
العربية لتتنا�سق مع �أحكام � ّ
اتفاقيات �إقليمية �أخرى،
القانونية التي تتكامل �أي�ضا مع
ّ
وتبقى الوثيقة الوحيدة املتع ّددة الأطراف القادرة على تقدمي
ح ّد �أدنى م�شرتك لك ّل دول العامل ،وبينها الدول العربية ،لتطوير
مقاربة قانونية متكاملة ملواجهة الف�ساد .وبعد �ستة �أعوام
من امل�شاورات و�ضع خرباء عرب من جمل�سي وزراء العدل
والداخلية العرب يف ختام اجتماعهم امل�شرتك اخلام�س يف
حزيران/يونيو  ،2009مبقر الأمانة العامة للجامعة العربية،
م�رشوع االتفاقية العربية ملكافحة الف�ساد .ومن املقرر �أن
يرفع اخلرباء امل�رشوع �إىل جمل�س وزراء العدل يف نوفمرب/

ت�رشين الثاين عام  ،2009واجتماع وزراء الداخلية العرب
يف مار�س�/آذار  2010للنظر يف �إقراره والتوقيع عليه ليكون
�أول اتفاقية عربية ملكافحة الف�ساد.ولعل االهمية يف م�رشوع
االتفاقية انها ت�شكل تكري�سا اللتزام الدول العربية باتفاقية
االمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،كون م�رشوع االتفاقية العربية
اليخرج عن روحية االتفاقية الدولية ،وبالتايل ف�إنه االتفاقية
العربية يف حال اقرارها �ست�شكل �إطاراً �إقليميا يعزز االلتزام
ال�سا�سي بتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة على ال�صعيد العربي.
من جهة اخرى وعلى ال�صعيد العربي اي�ضا ومن �أجل م�ساعدة
الدول لإ�صدار ت�رشيعات �أو تعديل ت�رشيعاتها املتعلقة مبكافحة
الف�ساد مت �إعداد م�رشوع قانون عربي ا�سرت�شادي ملكافحة
الف�ساد يف �إطار جمل�س وزراء الداخلية العرب الذي �أحاله �إىل
جمل�س وزراء العدل العرب لإبداء ما لديه من مالحظات ب�ش�أنه.
و�شكل املجل�سان جلنة م�شرتكة ملراجعة م�رشوع القانون.
وت�ضمن القرار ال�صادر عن الدورة  23مراعاة اللجنة يف �إعداد
القانون ملا �ست�ستقر عليه �أحكام االتفاقية العربية ملكافحة
الف�ساد بعد اقرارها.
وقد قامت الكثري من البلدان العربية ب�إ�صدار ت�رشيعات
خا�صة مبكافحة الف�ساد وان�شاء هيئات متخ�ص�صة لتنفيذها.7
كما قامت العديد من البلدان العربية وعددها  15بالتوقيع
على االتفاقية والت�صديق عليها  ،يف حني وقعت بع�ض الدول
العربية وعددها  5دول على االتفاقية ومل تقم بالت�صديق عليها
حتى الآن يف حني �أن دولتني عربيتني مل تقوما ال بالتوقيع
على االتفاقية �أو الت�صديق عليها  ،ويبني اجلدول املرفق الدول
التي قامت بالتوقيع والت�صديق والدول التي مل تقم حتى الآن
بالتوقيع �أو الت�صديق:8

( )7كاالردن واليمن واجلزائر وموريتانيا ،والعراق واملغرب.

(http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/signatories.html )8
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الدولة

التوقيع

امل�صادقة �أو االن�ضمام

الأردن
الأمارات
البحرين
تون�س
اجلزائر
جزر القمر
جيبوتي
ال�صومال
�سلطنة عمان
ال�سعودية
�سوريا
ال�سودان
العراق
فل�سطني

 9دي�سمرب 2003
� 10أغ�سط�س 2005
 8فرباير 2005
 30مار�س 2004
 9دي�سمرب 2003
 10دي�سمرب 2003
 17يونيو 2004
 9يناير 2004
 9دي�سمرب 2003
 14يناير 2005
-

 24فرباير 2005
 22فرباير 2006
� 23سبتمرب 2008
� 25أغ�سط�س 2004
� 20أبريل 2005
 17مار�س 2008
-

قطر
الكويت
ليبيا
لبنان
م�رص
موريتانيا
املغرب
اليمن

 1دي�سمرب 2005
 9دي�سمرب 2003
 23دي�سمرب 2003
 9دي�سمرب 2003
 9دي�سمرب 2003
 11دي�سمرب 2003

 30يناير 2007
 16فرباير 2007
 7يناير 2005
� 22أبريل 2009
 25فرباير 2005
� 25أكتوبر 2006
 9مايو 2007
 7نوفمرب 2005
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مالحظات

ال ميكن لفل�سطني �أن تربم
معاهدات دولية ،بيد �أن
ال�سلطة الفل�سطينية كانت
قد ار�سلت ر�سالة اىل االمني
العام لالمم املتحدة عام
 2007تفيذه فيها بااللتزام
ببنود االتفاقية والعمل
على مواءمة ت�رشيعاتها مع
االتفافية الدولية

القسم االول

مدخل تحليلي الى
اتفاقية األمم المتحدة
لمكافحة الفساد
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يتناول هذا الق�سم من الدليل حتليال مل�ضمون اتفاقية االمم
املتحدة ملكافحة الف�ساد ،و�رشحا لأهم مواد االتفاقية ومدى
الزامية هذه املواد ،و�صوال ل�رشح اليات التنفيذ .ومن ثم
متطلبات تنفيذ االتفاقية املت�صلة بالتخطيط اال�سرتاتيجي،
والرتتيبات امل�ؤ�س�سية والتدابري الت�رشيعية واالدارية،
واملمار�سات التطبيقية ،واملوارد الب�رشية ،والروابط القطاعية
والتعاونية.

الف�ساد ،واملالحقة واملقا�ضاة واجلزاءات ،و التجميد واحلجز
وامل�صادرة .ثم تعر�ض هذه املواد حلماية ال�شهود واخلرباء
املبلغني ،ولعواقب �أفعال الف�ساد ،والتعوي�ض عن
وال�ضحايا و ّ
ال�رضر ،وال�سلطات املتخ�ص�صة ،و التعاون مع �سلطات انفاذ
القانون ،و بني ال�سلطات الوطنية ،وبني ال�سلطات الوطنية
والقطاع اخلا�ص ،ا�ضافة اىل ال�رسية امل�رصفية ،وال�سجل
اجلنائي ،وم�سائل الوالية الق�ضائية.

 -1الإتفاقية من حيث امل�ضمون

الف�صل الرابع (التعاون الدويل) :تعر�ض هذه املواد من م
 43ولغاية نهاية م  50لقواعد تتعلق بالتعاون الدويل ،وت�سليم
اﻤﻟﺠرمني  ،ونقل الأ�شخا�ص املحكوم عليهم ،وامل�ساعدة القانونية
املتبادلة ،ونقل الإجراءات اجلنائية ،والتعاون يف جمال �إنفاذ
القانون ،و التحقيقات امل�شرتكة ،و �أ�ساليب التحري اخلا�صة.

ملحة عامة
تتكون االتفاقية من �إحدى و�سبعني مادة تقع يف ثمانية
ف�صول على النحو التايل:
الف�صل الأول ( الأحكام العامة) :تعر�ض هذه االحكام يف املواد،
 4 ,3 ,2 ,1لبيان االغرا�ض التي لأجلها و�ضعت االتفاقية،
ا�ضافة اىل امل�صطلحات امل�ستخدمة يف هذا االتفاقية واملق�صود
بها ،كما تعر�ض هذا االحكام لنطاق انطباق االتفاقية ،وم�س�ألة
�صون ال�سيادة.
الف�صل الثاين (التدابري الوقائية) :تعر�ض هذه التدابري يف املواد
 14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5ل�سيا�سات وممار�سات
مكافحة الف�ساد الوقائية ،وهيئة �أو هيئات مكافحة الف�ساد
الوقائية ،وبع�ض التدابري اخلا�صة بالقطاع العام ،ومدونات
قواعد �سلوك للموظفني العموميني ،وامل�شرتيات العمومية
وادارة الأموال العمومية ،و�إبالغ النا�س ،و التدابري املتعلقة
باجلهاز الق�ضائي و�أجهزة النيابة العامة ،والقطاع اخلا�ص،
وم�شاركة اﻤﻟﺠمتع ،وتدابري منع غ�سل الأموال.
الف�صل الثالث :التجرمي و�إنفاذ القانون :تعر�ض هذه القواعد
يف املواد من  15ولغاية نهاية املادة  42جلرائم ر�شوة
املوظفني العموميني الوطنيني و الأجانب وموظفي امل�ؤ�س�سات
الدولية العمومية ،ا�ضافة اىل اختال�س املمتلكات �أو تبديدها �أو
ت�رسيبها ب�شكل �آخر من قِ بل موظف عمومي ،واملتاجرة بالنفوذ،
وا�ساءة ا�ستغالل الوظائف ،والإثراء غري امل�رشوع ،والر�شوة يف
القطاع اخلا�ص ،واختال�س املمتلكات يف القطاع اخلا�ص،
وغ�سل العائدات االجرامية ،والإخفاء ،و�إعاقة �سري العدالة.
كما تعر�ض هذه القواعد مل�س�ؤولية ال�شخ�صيات االعتبارية،
وجترمي امل�شاركة وال�رشوع يف ارتكاب اي فعل جمرم وفق
هذه االتفاقية .كما تعر�ض هذه املواد للعلم والنية والغر�ض
ك�أركان للفعل الإجرامي ،ومل�س�ألة التقادم بالن�سبة جلرائم

الف�صل اخلام�س (ا�سرتداد املوجودات) :تعر�ض هذه املواد من
م  51ولغاية نهاية م  59لقواعد وتدابري تتعلق با�سرتداد
ملوجودات ،حيث تت�ضمن حكما عاما يف هذا املجال ،كما
تعر�ض مل�س�ألة منع وك�شف �إحالة العائدات املت�أتية من
اجلرمية ،و تدابري اال�سرتداد املبا�رش للممتلكات ،ا�ضافة اىل
�آليات ا�سرتداد املمتلكات من خالل التعاون الدويل يف جمال
امل�صادرة  ،والتعاون الدويل لأغرا�ض امل�صادرة ،والتعاون
اخلا�ص ،و�إرجاع املوجودات والت�رصف فيها ،و وحدة
املعلومات اال�ستخبارية املالية ،واالتفاقات والرتتيبات الثنا
ئية واملتعددة الأطراف.
الف�صل ال�ساد�س (امل�ساعدة التقنية وتبادل املعلومات):
تت�ضمن املواد من  60ولغاية نهاية م  62احلديث عن التدريب
وامل�ساعدة التقنية  ،وجمع املعلومات املتعلقة بالف�ساد
وتبادلها وحتليلها ،والتدابري االخرى اخلا�صة بتنفيذ االتفاقية
من خالل التنمية االقت�صادية وامل�ساعدة التقنية.
الف�صل ال�سابع(�آليات التنفيذ) :وهي تتعر�ض يف املادتني 63
و 64مل�ؤمتر الدول الأطراف يف االتفاقية  ،ا�ضافة اىل الأمانة.
الف�صل الثامن (�أحكام ختامية) :تتعر�ض هذه االحكام من
خالل املواد  65ولغاية نهاية املادة  71عن تنفيذ االتفاقية،
و ت�سوية النزاعات ،والتوقيع والت�صديق والقبول والإقرار
واالن�ضمام لهذه االتفاقية ،و بدء النفاذ ،والتعديل ،واالن�سحاب،
والوديع واللغات.
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من هنا ال بد من ال�سعي العتماد هذه الإتفاقية عرب �إقرارها
والت�صديق عليها �ضمن القواعد الد�ستورية املرعية الإجراء
يف كل دولة ،كونها ت�شكل �أداة رئي�سية يف مكافحة الف�ساد
داخلي ًا وت�ساعد على تعزيز موقع الدول على ال�ساحة الدولية
ب�إعتبارها دو ًال حتارب الف�ساد وتتعاون مع باقي الدول
واملنظمات احلكومية وغري احلكومية يف هذا املجال.
مدى الزامية الأحكام للدول الأطراف
ال تفر�ض هذه الإتفاقية على الدول الأع�ضاء االلتزام الكامل
تق�سم هذه املواد اىل ثالثة مقت�ضيات وتدابري
مبوادها ،حيث ّ
ُتف�صل عن بع�ضها البع�ض وهي:
املقت�ضيات الإلزامية( :عند �إ�ستعمال تعبري «تعتمد كل دولة
طرف» ،او تقوم كل دولة طرف ،او تتخذ او تكفل) :ومن امثلة
املقت�ضيات االلزامية التي اتت بها االتفاقية ما ن�صت عليه
الفقرة  1من املادة  5حول ال�سيا�سات الواقية من الف�ساد
ب�أن « تقوم كل دولة طرف ،وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها
القانوين ،بو�ضع وتنفيذ �أو تر�سيخ �سيا�سات فعالة من�سقة
وجت�سد مبادئ
ملكافحة الف�ساد ،تع ّزز م�شاركة املجتمع
ّ
�سيادة القانون وح�سن �إدارة ال�ش�ؤون واملمتلكات العمومية
والنـزاهة وال�شفافية وامل�ساءلة ».هذا الن�ص يت�ضمن واحدا
من املقت�ضيات االلزامية حيث انه ووفق املبادئ الأ�سا�سية
للنظام القانوين للدولة الطرف يجب و�ضع و تنفيذ �سيا�سات
تر�سخ
فعالة من�سقة ملكافحة الف�ساد تع ّزز م�شاركة املجتمع �أو ّ
هذه ال�سيا�سات يف حال وجودها .كما يجب و�ضع وتنفيذ
جت�سد مبادئ �سيادة
�سيا�سات فعالة من�سقة ملكافحة الف�ساد ّ
القانون ،وح�سن �إدارة ال�ش�ؤون واملمتلكات العمومية ،والنـزاهة،
وال�شفافية ،وامل�ساءلة .كما انه يجب تر�سيخ هذه ال�سيا�سات
يف حال وجودها.
املقت�ضيات الإختيارية( :عند �إ�ستعمال تعابري «تنظر يف ان
تعتمد» �أو «ت�سعى اىل �أن تعتمد») :ومن امثلة املواد التي وردت
يف االتفاقية وحلظت بع�ض املقت�ضيات االختيارية ما ن�صت
عليه املادة  5الفقرة  2حيث قالت «ت�سعى كل دولة طرف �إىل
�إر�ساء وترويج ممار�سات فعالة ت�ستهدف منع الف�ساد».
التدابري االختيارية( :عند �إ�ستعمال تعبري»يجوز �أن تعتمد»)،
وهي التدابري التي قد تود الدول االطراف �أن تنظر فيها .9ومن
امثلة هذه التدابري ما جاءت به املادة  5الفقرة  4حيث ن�صت
( )9انظر الدليل الت�رشيعي اخلا�ص بتنفيذ االتفاقية والذي اعتمدته اجلمعية العامة لالمم املتحدة مبوجب
قرارها  4/58بتاريخ � ،2003-10-31ص .25

على ان « تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ومع املنظمات
الدولية واالقليمية ذات ال�صلة ،ح�سب االقت�ضاء ووفقا للمبادئ
الأ�سا�سية لنظامها القانوين ،على تعزيز وتطوير التدابري امل�شار
اليها يف هذه املادة .ويجوز �أن ي�شمل ذلك التعاون امل�شاركة
يف الربامج وامل�شاريع الدولية الرامية �إىل منع الف�ساد».
مبعنى اخر� ،إن مواد الإتفاقية موزعة بني مواد الزامية و�أخرى
اختيارية� ،أي �أن هناك مواداً يجب تطبيقها عند الت�صديق على
الإتفاقية ،بينما توجد هناك مواد اختيارية ميكن عدم الإلتزام
بها .غري �أن التمييز بني املواد الإلزامية والأخرى الإختيارية
ال يلغي الدور الأ�سا�سي واملختلف الذي يلعبه الربملاين يف
هذا الإطار� .إذ ال بد من التذكري من �أن الربملان ،وعلى عك�س
ال�سلطات التنفيذية التي ت�ستطيع الإدعاء ب�أنها ملزمة فقط
باملواد الإلزامية ،ي�ستطيع مراجعة جميع مواد الإتفاقية �سواء
�أكانت �إختيارية او �إلزامية ،و�س ّنها على �شكل قوانني .مبعنى
�آخر �إن كلمة الف�صل يف مو�ضوع الت�رشيع تعود للربملان  ،فاذا
متت العودة �إىل املواد الإختيارية ووجد الربملانيون �أنها ذات
ّ
تبنيها من قبلهم كاقرتاح قانون لي�صار
فائدة ،حينئذ ميكن ّ
�إىل �إقرارها الحقاً .فعلى �سبيل املثال ،ن�صت املادة الثامنة (
مدونات قواعد �سلوك للموظفني العموميني) من الإتفاقية يف
فقراتها الثالث الأوىل على ما يلي:
1 .1من �أجل مكافحة الف�ساد ،تعمل كل دولة طرف� ،ضمن جملة
�أمور ،على تعزيز النزاهة والأمانة وامل�س�ؤولية بني موظفيها
العموميني ،وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين.
2 .2على وجه اخل�صو�ص ،ت�سعى كل دولة طرف �إىل �أن تطبق،
�ضمن نطاق نظمها امل�ؤ�س�سية والقانونية ،مدونات
وامل�رشف
�أو معايري �سلوكية من �أجل الأداء ال�صحيح
ّ
وال�سليم للوظائف العمومية.
3 .3لأغرا�ض تنفيذ �أحكام هذه املادة على كل دولة طرف
حيثما �إقت�ضى الأمر وفق ًا للمبادىء الأ�سا�سية لنظامها
القانوين� ،أن حتيط علم ًا باملبادرات ذات ال�صلة التي
�إتخذتها املنظمات الإقليمية واالقاليمية واملتعددة
الأطراف ،ومنها املدونة الدولية لقواعد �سلوك املوظفني
العموميني ،الورادة يف مرفق قرار اجلمعية العامة 51/
 59امل�ؤرخ  12كانون الأول/دي�سمرب .1996
وعلى الرغم من �أن هذه املادة هي �إختيارية ،و�إدراك ًا من
الربملانيني ب�أهميتها اذا ما اعتمدت من قبلهم ،كونها ت�ؤدي
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�إىل حت�صني البيت الداخلي والبدء مبكافحة الف�ساد على م�ستوى
تبنيها كاقرتاح قانون ومن ثم
الربملان �أوالً ،فهم ي�ستطيعون ّ
الت�صويت عليها لت�صبح قانون ًا ملزما.

يهم ،بالدرجة الثانية ،م�ؤمتر الدول الأطراف الذي ال
ويجب �أن ّ
ميكنه حتقيق الغر�ض من �إن�شائه ب�صورة فعلية من دون �آلية
منا�سبة ال�ستعرا�ض التنفيذ.

�آليات و�أدوات خا�صة بالإتفاقية ت�ساعد على تنفيذها
يتناول هذا اجلزء من الدليل ا�ستعرا�ض و�رشح ااالليات
واالدوات التي ت�ساعد على تنفيذ االتفاقية ،والتي ت�ضمنتها
االتفاقية ذاتها ،وهي م�ؤمتر الدول االطراف والية ا�ستعرا�ض
تنفيذ االتفاقية .حيث ان تنفيذ الإتفاقية ب�شكل كامل هو عمل
تدريجي وم�ستمر ،تعرتيه التح ّديات وال�صعوبات على �إختالف
�أنواعها .ولهذا �أن�ش�أت الإتفاقية يف املادة « 63م�ؤمتر الدول
الأطراف» من �أجل «حت�سني قدرة الدول الأطراف وتعاونها
على حتقيق [�أهداف الإتفاقية] ومن �أجل ت�شجيع تنفيذها
و�إ�ستعرا�ضه» .وقد �إجتمع م�ؤمتر الدول الأطراف يف دورتني
عمان (الأردن) بتاريخ 14-10
حتى الآن .الأوىل ُعقدت يف ّ
كانون الأول/دي�سمرب  .2006والثانية ُعقدت يف نو�سا دوا،
بايل (�أندوني�سيا) يف فرتة  28كانون الثاين/يناير و� 1شباط/
فرباير  .2008وي�ستعد امل�ؤمتر للإنعقاد يف دورته الثالثة يف
الدوحة (قطر) بتاريخ  13-9ت�رشين الثاين/نوفمرب .2009

ان بقاء �إتفاقية الأمم امل ّتحدة ملكافحة الف�ساد من دون
تفعيل �آلية �إ�ستعرا�ض منا�سبة ينتق�ص من قدرة الإتفاقية
على الت�أثري اجل ّدي يف واقع الف�ساد ،ويرى الكثريون �أ ّنه قد
حربا على ورق ي�ستحيل معه النهو�ض
ي�ؤدي بها �إىل �أن تبقى ً
امللحة
بجهود مكافحة الف�ساد بال�صورة التي تتطلّبها احلاجة
ّ
�إىل مواجهة هذه الظاهرة العاملية اخلطرية .فبالن�سبة للدولة
الطرف� ،آلية الإ�ستعرا�ض املنا�سبة هي و�سيلة ناجعة لر�صد
حاجات �إ�ستكمال تنفيذ الإتفاقية ب�صورة مو�ضوعية ،ومن
ثم الإ�ستفادة من امل�ساعدة التقنية التي ميكن تقدميها لها
ّ
يف �إطار الف�صل ال�ساد�س من الإتفاقية وخارجهّ � .أما بالن�سبة
مل�ؤمتر الدول الأطراف ،ف�آلية الإ�ستعرا�ض املنا�سبة هي
ال�ضمانة ب�أن �أع�ضاءه مت�ساوون �أمامه باحلقوق والواجبات
تن�ص عليه الإتفاقية وما توافقوا على الإلتزام به،
يف �إطار ما ّ
والو�سيلة التي متكّنه من تقدمي الدعم الالزم له�ؤالء الأع�ضاء
ين�ص عليه الف�صل ال�سابع من الإتفاقية.
وفق ما ّ

كما توافق م�ؤمتر الدول الأطراف على �إطالق عملية متكاملة
للتو�صل �إىل �إتفاق حول الية �إ�ستعرا�ض تنفيذ للإتفاقية تتميز
ّ
بالنجاعة والفعالية وذلك وفقًا للمادة  63يعد �أمرا بالغ الأهمية
وعاجال» (القرار  1/1ب�ش�أن «�إ�ستعرا�ض التنفيذ» ال�صادر
امليت ،الأردن،
عن دورته الأوىل املنعقدة يف منطقة البحر ّ
بتاريخ  14-10كانون الأول/دي�سمرب  .)2006وقد �إنتهت
املت�شعبة التي �إ�ستغرقت حوايل ثالث �سنوات �إىل
هذه العملية
ّ
�صياغة جمموعة من التو�صيات وم�رشوع �إطار مرجعي لآلية
الإ�ستعرا�ض ،حيث �سرتفع هاتان الوثيقتان ووثائق �أخرى �إىل
الدورة الثالثة مل�ؤمتر الدول الأطراف من �أجل �إتخاذ قرار ب�ش�أن
�آلية �إ�ستعرا�ض التنفيذ .

التو�صل �إىل �إتفاق حول �آلية �إ�ستعرا�ض تنفيذ
من هنا تربز �أهمية
ّ
�إتفاقية الأمم امل ّتحدة ملكافحة الف�ساد� ،أ�سوة بباقي الإتفاقيات
الدولية يف جمال مكافحة الف�ساد 10وغريها من الإتفاقيات
غري املرتبطة مبا�رشة �أو
ح�رصا مبكافحة الف�ساد.11
ً

وتنبع اهمية الية ا�ستعرا�ض تنفيذ االتفاقية من الت�أكد
من مدى �إلتزام ك ّل دولة طرف بتنفيذ �أحكام الإتفاقية يف
يهم بالدرجة الأوىل
الن�صو�ص واملمار�سات .وهذا �أمر يجب �أن ّ
الطرف امللتزم بتنفيذ للإتفاقية� ،أي الدولة التي �صادقت عليها
إن�ضمت �إليها ،لأن �آلية الإ�ستعرا�ض املنا�سبة �ست�ساعد الدولة
�أو � ّ
املعنية على الوفاء بالتزاماتها �أمام مواطنيها و�أمام العامل؛
( )10ي�شمل ذلك «�إتفاقية البلدان الأمريكية ملكافحة الف�ساد» ،و�صكوك جمل�س �أوروبا التي تر�سي معايري
مكافحةالف�ساد،و�إتفاقيةمنظّ مةالتعاونوالتنميةيفامليدانالإقت�صادي،و»�إتفاقيةالإحتادالأفريقيملنع
الف�ساد وحماربته» ،و»خطة العمل امل�شرتكة بني م�رصف التنمية الآ�سيوي ومنظّ مة التعاون والتنمية يف
امليدانالإقت�صاديملكافحةالف�ساديف�آ�سياواملحيطالهادئ».

وبهدف تقدمي امل�ساعدة للدول ال�ساعية اىل الت�صديق على
االتفاقية او تنفيذها و�ضعت االمم املتحدة دليال ت�رشيعيا
خا�صا بتنفيذ االتفاقية والذي اعتمدته اجلمعية العامة
لالمم املتحدة مبوجب قرارها  4/58بتاريخ -10-31
 ،2003حيث �أ�صدر مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات
واجلرمية «الدليل الت�رشيعي لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة
ملكافحة الف�ساد» عام .122006يعدد الدليل البنود الإلزامية
�أو الإختيارية للدول الأطراف ،ويبني ال�صلة بني كل مادة �أو
حكم �أو ف�صل من الإتفاقية وما يقابلها من �صكوك �إقليمية
�أو دولية �أخرى ،وكذلك �أمثلة تو�ضح كيف ميكن لدولة ذات
تقاليد قانونية متباينة �أن تعالج �أحكام الإتفاقية .هذا الدليل
من �ش�أنه م�ساعدة الربملانيني على تطبيق الإتفاقية الدولية
تطبيق ًا �أف�ضل.
( )11ت�شمل «�إتفاقيات الأمم امل ّتحدة ب�ش�أن املراقبة الدولية للمخدرات» ،و�صكوك حماية طبقة الأوزون،
و»نظام معاهدات الأمم امل ّتحدة حلقوق الإن�سان» ،و�إتفاقية الأمم امل ّتحدة ملكافحة اجلرمية املنظّ مة عرب
الوطنيةوبروتوكوالتها.
()12لقراءةوحتميلالن�سخةالعربيةمنالدليلالت�رشيعيالرجاءزيارةالرابطااللكرتوين
http://www.unodc.org/pdf/crime/convention_corruption/cosp/Ebook/
V0653438a.pdf
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من جهة اخرى انتهت منظمة االمم املتحدة خالل عام 2009
من ا�صدار دليل تقني التفاقية االمم املتحدة ملكافحة الف�ساد،
ويهدف هذا الدليل اىل م�ساعدة اال�شخا�ص التنفيذيني املوجلني
مبكافحة الف�ساد يف فهم كيفية تنفيذ االتفاقية عن طريق مدهم
ب�أمثلة ت�سهل فهم تطبيق مواد االتفاقية.13

 -2االتفاقية من حيث متطلبات التنفيذ

�إن تنفيذ الإتفاقية ب�شكل كامل هو عمل تدريجي وم�ستمر،
تعرتيه التح ّديات وال�صعوبات على اختالف �أنواعها .لذا ال ب ّد
من فهم طبيعة متطلبات تنفيذ الإتفاقية ب�شكل كامل ميكن
معه حتديد الأدوار التي يجب �أن ي�ؤديها املعنيون بدقة �أكرب.
ويف هذا الدليل ،يرتكّ ز التحليل على دور الربملاين يف هذه
الهامة� ،إنطالقا من ت�صنيف عملي ينفرد
العملية الإ�صالحية
ّ
هذا الدليل يف تقدميه.

ال�ش�ؤون واملمتلكات العمومية ،النزاهة ،ال�شفافية ،وامل�ساءلة.
ويف ذات االطار ُيطلب اىل الدول االطراف ان تنفذ جمموعة من
االلتزامات ذات ال�صلة بال�سيا�سات العامة واملن�سقة والفعالة
ملكافحة الف�ساد .14كما ت�ش ّدد املادة  5على اهمية الوقاية.15
واحلاجة اىل عملية تقييم م�ستمرة للتدابري القائمة ملكافحة
الف�سادوهنا جتدر الإ�شارة اىل �أن املادة  5تق�ضي مبمار�سات
وقائية وال تق�ضي بال�رضورة بو�ضع ت�رشيع معينّ .
بناء عليه ،ف�إن دور الربملاين هو �أ�سا�سي يف عملية التخطيط
الإ�سرتاتيجي وما ي�ستتبع ذلك من ن�شاطات تقييمية
وت�شخي�صية ،وتطوير للأدوات الإ�سرتاتيجية على �إختالف
ت�سمياتها.
�شيوعا هي «الإ�سرتاتيجية الوطنية» ملكافحة
ولعل �أكرثها
ً
الف�ساد .وهي ا�سرتاتيجية تهدف اىل ايجاد ال�سبل املنا�سبة
لتقليل الفر�ص املتاحة ملمار�سة الف�ساد ومكافحته ،من خالل
�إيجاد �إطار عمل �إداري وقانوين متطور وفاعل للقطاعني العام
واخلا�ص ،كما ﺗﻬدف �إىل زيادة فاعلية اجلهات املكّلفة مبكافحة
الف�ساد والوقاية منه وتعزيز ثقة املواطنني يف م�ؤ�س�سات
الدولة ،وا�رشاكهم يف عملية املكافحة ،كما تعمل اال�سرتاتيجية
على و�ضع خطة عمل مو�ضوعية وزمنية لتنفيذها ،وحتديد
االطراف املخولة تنفيذ كل حمور من حماورها ،احلكومة او
املجتمع املدين او الربملاين او املواطن.

التخطيط الإ�سرتاتيجي :ال ميكن لأي عملية طويلة الأمد �أن
خ�صو�صا �إذا ك ّنا
تتم بنجاح دون تخطيط �إ�سرتاتيجي �سليم،
ً
ّ
يف �صدد معاجلة ظاهرة مع ّقدة ذات �أبعاد �سيا�سية وتقنية
متع ّددة ،وخلفيات �إجتماعية و�إقت�صادية را�سخة .من هنا،
ف�إن التخطيط الإ�سرتاتيجي هو الفئة الأوىل من متطلّبات تنفيذ
�إتفاقية الأمم امل ّتحدة ملكافحة الف�ساد .وهذا هو الإجتاه الذي
تعتمده الإتفاقية نف�سها �إذ تن�ص يف �أوىل موادها املو�ضوعية
(املادة )5الفقرة االوىل على ان « تقوم كل دولة طرف،
وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين ،بو�ضع وتنفيذ �أو
تر�سيخ �سيا�سات فعالة من�سقة ملكافحة الف�ساد ،تعزز م�شاركة
املجتمع وجت�سد مبادئ �سيادة القانون وح�سن ادارة ال�ش�ؤون
واملمتلكات العمومية والنـزاهة وال�شفافية وامل�ساءلة» .هنا
تربز اهمية و�رضورة االجابة على قائمة التقييم الذاتي اخلا�ص
باالتفاقية ،بحيث يتمحور هذا التقييم حول مدى اتخاذ البلد
التدابري التي و�ضعتها االتفاقية� ،سواءا كان ذلك ب�شكل كلي او
جزئي فاملادة  5من اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الف�ساد
تعترب اال�سا�س الذي يحدد للدول وجوب واهمية و�ضع �سيا�سات
ملكافحة الف�ساد ،والتي من �ش�أنها ان ت�شكل املدخل اال�سا�سي
الي جهد حقيقي ملنع ومكافحة الف�ساد .وتعر�ض هذه املادة
لالهداف الرئي�سية للوقاية ،واال�ساليب الواجب اتباعها يف هذا
اخل�صو�ص ،وذلك وفقا للمبادئ اال�سا�سية للقانون الداخلي
للدولة ،ومبا يعزز ت�شجيع م�شاركة املجتمع عامة يف ان�شطة
مكافحة الف�ساد ،ويج�سد مبادئ �سيادة القانون ،ح�سن ادارة

الرتتيبات امل�ؤ�س�سية :املق�صود بالرتتيبات امل�ؤ�س�سية هو
يتم �إتخاذه من تدابري هيكلية لإن�شاء �أو تفعيل م�ؤ�س�سات
ما ّ
ذات �صالحيات يف جمال مكافحة الف�ساد .ولع ّل �أكرث
الرتتيبات امل�ؤ�س�سية �شهرة يف الإتفاقية هي ما تن�ص عليه
املادة  ،6واملادة  .36حيث توجب املادة  6على الدولة �أن
تكون لديها هيئة �أو هيئات ملكافحة الف�ساد تكون م�س�ؤولة
عن التدابري وال�سيا�سات العامة الوقائية ،و�أن متنح تلك
الهيئة الإ�ستقاللية الالزمة لت�ؤدي مهمتها دون �إعاقة من �أي
م�سوغ له ،وب�أن تزودها باملوارد والتدريب الكايف.
ت�أثري ال ّ
فاملادة  6تقدم الإطار العام لإيجاد هيئة �أو هيئات م�ستقلّة
�إداريا وماليا ب�صورة كافية لكي تتوىل منع الف�ساد عرب تنفيذ
ال�سيا�سات التي ت�شري اليها املادة  5من الإتفاقية وزيادة
املعارف املتعلّقة مبنع الف�ساد وتعميمها .وال تعني املادة 6
معينة على م�ستوى معينّ  ،بل املطلوب
بال�رضورة �إن�شاء هيئة ّ

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/
TechnicalGuide/09-84395_Ebook.pdf

()14انظر:الدليلالت�رشيعيلتنفيذاتفاقيةاالمماملتحدةملكافحةالف�ساد،اعدادمكتباالمماملتحدة
املعني باملخدرات واجلرمية� :شعبة �ش�ؤون املعاهدات ،من�شورات االمم املتحدة ،نيويورك� ،2006،ص.13
( )15انظر اي�ضا الفقرة الفرعية (�أ) من املادة ( )1من االتفاقية.

( )13لقراءة وحتميل ن�سخة الكرتونية من الدليل التقني الرجاء زيارة الرابط االلكرتوين
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هو �إيجاد القدرة على ت�أدية الوظائف الوقائية التي تع ّددها
املادة  .5وقد يتطلب ان�شاء هيئة ملكافحة الف�ساد �سن ت�رشيع
يف هذا اخل�صو�ص .كما ان املادة  36تن�ص على ان تتخذ كل
دولة طرف ،وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين ،ما
قد يلزم من تدابري ل�ضمان وجود هيئة �أو هيئات متخ�ص�صة
�أو �أ�شخا�ص متخ�ص�صني يف مكافحة الف�ساد من خالل �إنفاذ
القانون .ومتنح تلك الهيئة �أو الهيئات �أو ه�ؤالء الأ�شخا�ص ما
يلزم من اال�ستقاللية ،وفقا للمبادئ الأ�سا�سية للنظام القانوين
للدولة الطرف ،لكي ي�ستطيعوا �أداء وظائفهم بفعالية ودون �أي
ت�أثري ال م�سوغ لـه .وينبغي تزويد ه�ؤالء الأ�شخا�ص �أو موظفي
تلك الهيئة �أو الهيئات مبا يلزم من التدريب واملوارد املالية
لأداء مهامهم».
وتثور عند البحث عن الرتتيبات امل�ؤ�س�سية الأن�سب يف دولة
ما جمموعة من التح ّديات والت�سا�ؤالت تتمحور حول �صالحية
الرتتيبات امل�ؤ�س�سية املفرت�ض القيام بها ،ويت�ضمن ذلك
مناق�شة اي ترتيب م�ؤ�س�سي يالئم حاجات البلد ملواجهة
الف�ساد ،فمن املمكن ان تكون احلاجة الن�شاء هيئة متخ�ص�صة
ملكافحة الف�ساد ،او ان يكون الرتتيب امل�ؤ�س�سي يكفي فيه ان
يكون متمثال يف هيئة من �ضمن مهامها مكافحة الف�ساد،
او ان يكون الرتتيب امل�ؤ�س�سي متمثال بالنيابة العامة او
النيابات العامة املتخ�ص�صة او النيابات املالية او مكاتب
التحقيق يف جرائم الف�ساد او هيئات التفتي�ش او هيئات الرقابة
املالية واالدارية او ديوان املحا�سبة .لكن التحدي اال�سا�سي
يتمثل يف �رضورة ان تتمتع الهيئة املعنية ملكافحة الف�ساد
باال�ستقاللية واملوارد املالية والب�رشية الكافية واملنا�سبة.16
ثم ف�إن �أي ترتيب م�ؤ�س�سي جديد يفرت�ض قيام حوار بناء
ومن ّ
بني اجلهات املعنية داخل الدولة الواحدة ،ووجود درا�سات
تقييمية وت�شخي�صية كافية لدعم �إتخاذ القرار بهذا ال�ش�أن قبل
�سن الت�رشيعات �أو �إتخاذ �أي نوع من التدابري يف
املبادرة �إىل ّ
هذا املجال.
كذك من املمكن ان تتمثل الرتتيبات امل�ؤ�س�سية مبا ن�صت
عليه املادة  58جلهة ان تنظر الدول االطراف يف ان�شاء وحدة
معلومات ا�ستخبارية مالية تكون م�س�ؤولة عن تلقي التقارير
املتعلقة باملعامالت امل�شبوهة وحتليلها وتعميمها على
ال�سلطات املخت�صة ،وذلك بهدف منع ومكافحة احالة عائدات
االفعال املجرمة ،والتعاون بني الدول االطراف لهذه الغاية.
(A comparative Study,2005. UNDP,Institutional Arrangements )16
to Combat Corruption,
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بناء عليه ،ف�إن دور الربملاين هو �أ�سا�سي يف عملية تعزيز
�سيما �إذا كان يفرت�ض
الرتتيبات امل�ؤ�س�سية ملكافحة الف�ساد ،ال ّ
ذلك تعدي ًال ت�رشيعي ًا �أو و�ضع ت�رشيع جديد .هذا عدا عن دور
أواملفعلة
الربملاين يف احلر�ص على م ّد امل�ؤ�س�سات النا�شئة �
ّ
باملوارد املالية الالزمة من خالل دوره يف �إقرار املوازانات
العمومية ،ودوره يف مراقبة مدى الإلتزام الفعلي بالرتتيبات
امل�ؤ�س�سية التي تتطلبها الإتفاقية ،فالربملاين يف هذه املرحلة
ميار�س مهامه يف الت�رشيع واملراقبة.
التدابري الت�رشيعية :وهي التدابري الواردة يف الإتفاقية التي
يفرت�ض و�ضع ت�رشيع جديد او تعديل ت�رشيع قائم لإنفاذها.
أهم هذه التدابري هي ما يتعلّق عادة باجلانب العقابي
ولعل � ّ
(الف�صل الثالث من االتفاقية) عمال مببد�أ �رشعية اجلرائم
تن�ص
والعقوبات� ،إ�ضافة �إىل التدابري الت�رشيعية الأخرى التي ّ
عليها الإتفاقية ال �سيما يف الف�صل الثاين من االتفاقية.
أهم لعمل الربملاين
ولعل هذا النوع من املتطلّبات هو امليدان ال ّ
�سن القوانني كع�ضو يف ال�سلطة الت�رشيعية وعمال
امل�ؤمتن على ّ
مببد�أ الف�صل بني ال�سلطات .ولئن متكّن الربملاين من لعب هذا
الدور الت�رشيعي بفعالية ،ف�ستكون م�ساهمته يف تنفيذ الإتفاقية
وا�ضحة وفاعلة ،ال �سيما و�أن مراقبته لعمل ال�سلطة التنفيذية �إنمّ ا
أ�سا�سا من �إلتزام الأخرية بتطبيق القوانني املرعية الإجراء.
ُي�ستم ّد � ً
فالربملاين يف هذه املرحلة ميار�س مهامه يف الت�رشيع واملراقبة.
التدابري الإدارية� :إن مراجعة �إتفاقية الأمم امل ّتحدة ملكافحة
الف�ساد تك�شف بو�ضوح احلاجة �إىل �إتخاذ جمموعة وا�سعة من
التدابري ال تقت�رص على الت�رشيع فح�سب ،بل متتد لت�شمل ما
تطلق عليه الإتفاقية تعبري «التدابري الإدارية» ،وذلك يعني ما
تتخذه الإدارة من قرارات ملزمة لها يف �إطار واليتها وبهدف
بغ�ض النظر عن ت�سمية هذه القرارات يف الدول
ت�سيري �أعمالهاّ ،
أهم هذه التدابري هي ما يتعلّق عادة
�
ولعل
العربية املختلفة.
ّ
أ�سا�سا يف الإدارة العامة وهو ما
�
ز
كونه
باجلانب الوقائي
يرتكّ
ً
تعتمده الإتفاقية يف املواد  ،7و ،8و.9
فاملادة  7من االتفاقية مثال تتحدث عن �رضورة القيام
باعتماد نظم لتوظيف امل�ستخدمني املدنيني ،وغريهم من
املوظفني العموميني غري املنتخبني  ،وا�ستخدامهم وا�ستبقائهم
وترقيتهم واحالتهم على التقاعد ،ا�ضافة اىل تر�سيخ وتدعيم
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نظم التوظيف والتقاعد ،على ان تكون هذه النظم قائمة على
مبادئ الكفاءة وال�شفافية ،وترتكز ب�شكل ا�سا�سي على املعايري
املو�ضوعية ،مثل اجلدارة واالن�صاف والأهلية .كما تفرت�ض
التدابري الت�رشيعية املن�ضوية حتت هذه املادة يف اعتماد نظم
توظيف ت�شتمل على اجراءات منا�سبة الختيار وتدريب �أفراد
لتويل املنا�صب العمومية التي تعترب عر�ضة للف�ساد ب�صفة
خا�صة و�ضمان تناوبهم على املنا�صب ،ا�ضافة اىل �رضورة ان
تقوم نظم توظيف على تقدمي �أجور كافية وو�ضع جداول �أجور
من�صفة ،مع مراعاة م�ستوى النمو االقت�صادي للدولة الطرف
املعنية ،وعمل برامج تعليمية وتدريبية للموظفني لتمكينهم
وامل�رشف وال�سليم
من الوفاء مبتطلبات الأداء ال�صحيح
ّ
للوظائف العمومية ،و �إذكاء وعيهم مبخاطر الف�ساد املالزمة
لأداء وظائفهم.
هنا ،يربز الدور الرقابي للربملاين الذي ال ميكن ممار�سته
بالفعالية املطلوبة �إذا مل يتاح له الو�صول �إىل املعلومات
باحلرية وال�سهولة الكافيتني .فالربملاين ملتزم ب�آداء هذا الدور،
وعليه يكون ملتزما يف �إطار الإتفاقية مبعرفة التدابري الإدارية
املطلوبة لتطبيق ك ّل مادة وم�ساءلة ال�سلطة الننفيذية �أو الإدارة
ب�ش�أنها .فالربملاين يف هذه املرحلة ميار�س مهامه يف الدعوة
اىل اتخاذ تدابري ادارية معينة ا�ضافة اىل دوره يف املراقبة.
املمار�سات التطبيقية :من غري املت�صور �أن يقت�رص تنفيذ
�إتفاقية الأمم امل ّتحدة ملكافحة الف�ساد على �إتخاذ جمموعة من
التدابري �أو �إعتماد جمموعة من الن�صو�ص �سواء على م�ستوى
الت�رشيع �أو غريه .وتبقى املمار�سة التطبيقية هي بيت الق�صيد،
�سواء كان ذلك يف ممار�سة العمل ال�سيا�سي (حيث تن�ص املادة
 7فقرة  3مث ًال على ان تنظر كل دولة طرف �أي�ضا يف اتخاذ
التدابري الت�رشيعية واالدارية املنا�سبة ،مبا يت�سق مع �أهداف هذه
االتفاقية ووفقا للمبادئ الأ�سا�سية لقانونها الداخلي ،لتعزيز
ال�شفافية يف متويل الرت�شيحات النتخاب �شاغلي املنا�صب
العمومية ويف متويل الأحزاب ال�سيا�سية ،حيثما انطبق احلال،).
�أو العمل املايل (حيث تن�ص املادة  9املتعلقة بامل�شرتيات
العمومية وادارة الأموال العمومية يف فقرتها االوىل على
ان تقوم كل دولة طرف ،وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها
القانوين ،باخلطوات الالزمة الن�شاء نظم ا�شرتاء منا�سبة تقوم
على ال�شفافية والتناف�س وعلى معايري املو�ضوعية يف اتخاذ
القرارات )� ،أو العمل الإداري (حيث تن�ص املادة  7يف فقرتها
الثالثة مثال على ان تنظر كل دولة طرف يف اعتماد تدابري
ت�رشيعية وادارية منا�سبة ،مبا يتوافق مع �أهداف هذه االتفاقية

ووفقا للمبادئ الأ�سا�سية لقانونها الداخلي ،لو�ضع معايري
تتعلق بالرت�شيح للمنا�صب العمومية وانتخاب �شاغليها� ،).أو
العمل الق�ضائي (حيث تن�ص املادة  11يف فقرتها االوىل مثال
على ان تتخذ كل دولة طرف تدابري لتدعيم النـزاهة ودرء فر�ص
الف�ساد بني �أع�ضاء اجلهاز الق�ضائي ومن امثلة هذه التدابري
و�ضع قواعد ب�ش�أن �سلوك �أع�ضاء اجلهاز الق�ضائي.).
أي�ضا الدور الرقابي للربملاين ،عن طريق مناق�شة
هنا ،يربز � ً
التقارير الواردة امام الربملان فيما يتعلق بجميع االعمال التي
متار�س يف الدولة املالية منها او حتى االدارية وال�سيا�سية
والق�ضائية ،انطالقا من دور الربملاين كممثل عن املواطنني
يحوز الثقة يف ممار�سة عمله الرقابي .ا�ضافة اىل ممار�سة
الربملاين لدوره يف مطالبة احلكومة يف اتخاذ بع�ض االجراءات
التي يراها �رضورية يف مكافحة الف�ساد.
املوارد الب�رشية� :إن تنفيذ �إتفاقية الأمم امل ّتحدة ملكافحة
الف�ساد يفرت�ض وجود املوارد الب�رشية الكافية واملدربة،
و�رضورة مدها بالتدريب الكايف والت�أهيل امل�ستمر ،ا�ضافة
اىل منحهم رواتب منا�سبة لالحتياجات املعي�شية ،واعطائهم
احلوافز املالية واملعنوية ،وت�أمني جو العمل املالئم لهم  ،كي
يقوموا ب�أداء مهامه بنزاهة وي�رس ويف جو �سليم.
هنا يربز دور الربملاين يف الت�أكد من ان املوارد الب�رشية داخل
الدولة متوفرة ب�شكل كاف ومتتع بالكفاءة والتدريب امل�ستمر،
�ضمن جو عمل م�ستقر و�سليم مبا يكفل نزاهة العمل العام.
الروابط القطاعية والتعاونية :تعترب عملية مكافحة الف�ساد
�أمرا بالغ التعقيد وال�صعوبة ،حتتاج لتظافر اجلهود وطنيا
واقليميا ودوليا ،لذلك كان البد من ان تن�ص االتفاقية على
اطار تعاوين ي�أخذ باحل�سبان هذه املعادلة .فاملادة  5ت�شدد
على التعاون بني الدول واملنظّ مات الدولية والإقليمية ملنع
الف�ساد ،اما ملادة  13فت�شدد على التعاون بني الدولة والقطاع
غري احلكومي (مبا فيه املجتمع املدين) بينما تن�ص املادة 38
على التعاون بني ال�سلطات الوطنية داخل الدولة ،واملادة 39
تتحدث عن التعاون مع القطاع اخلا�ص.
اما املواد  50-43فقد خ�ص�صت للتعاون الدويل (بني الدول
الأطراف) ،ا�ضافة اىل ان املواد  56-54عر�ضت للتعاون من
�أجل �إ�سرتداد املوجودات ،كما ا�شارات املادة  59اىل ت�شجيع
الإتفاقيات والرتتيبات الثنائية واملتع ّددة الأطراف .وحثت املادة
 60على التعاون يف جمال التدريب وتقدمي امل�ساعدة التقنية.
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من هنا جند ان اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ار�ست
آلية للتعاون بني خمتلف اجلهات احلكومية وغري احلكومية
� ّ
إتفاقية ومن بينها
ل
ا
تطبيق
جهود
لدعم
والدولية
واالقليمية
ّ
�آليات التوا�صل والتكامل مع �شبكة اجلهات احلكومية وغريها.
وهنا جند يف املنطقة العربية جتربة ال�شبكة العربية لتعزيز
النزاهة ومكافحة الف�ساد والتي تعترب ملتقى دائما للجهات
الر�سمية العربية املعنية بتعزيز النزاهة ومكافحة الف�ساد،
لتعزيز تبادل املعرفة واخلربات والتجارب فيما بينها .وقد
ت�شكلت هذه ال�شبكة نزوال عند طلب اجلهات الر�سمية العربية
املعنية يف هذا املجال ،وتلبية حلاجاتها .وتقوم ال�شبكة بدور
ا�سرتاتيجي ك�إطار �إقليمي لدعم اجلهود الوطنية الهادفة اىل
تطبيق املواثيق والإتفاقيات العربية والدولية ذات ال�صلة
�سيما «اتفاقية الأمم امل ّتحدة ملكافحة
مبكافحة الف�ساد ،ال ّ
الف�ساد» .وتت�شكّل ال�شبكة من خرباء مي ّثلون اجلهات العربية
الر�سمية املعنية بتعزيز النزاهة ومكافحة الف�ساد التي تعلن
�إن�ضمامها اىل ال�شبكة وفق الآليات التي و�ضعها نظام العمل
طوعيا وال ير ّتب �أي �إلتزامات مالية
على �أن يكون الإن�ضمام
ّ
على الأع�ضاء .وت�سعى ال�شبكة اىل �إر�ساء عالقات التوا�صل
والتعاون بني �صانعي ال�سيا�سات واملمار�سني العرب يف جمال
مكافحة الف�ساد وتعزيز النزاهة وال�شفافية وامل�ساءلة يف �إطار
ومن�سق .وتعميق حوار ال�سيا�سات وعملية بناء
وفعال
عملي ّ
ّ
املعرفة والقدرات على امل�ستوى الإقليمي يف خمتلف جماالت
تعزيز النزاهة وال�شفافية وامل�ساءلة ومكافحة الف�ساد .كما
ت�سعى ال�شبكة اىل توفري �آليات للتعلّم وامل�شورة بني النظراء
وت�سهيل بناء ال�رشاكات امل�ستدامة على امل�ستوى الوطني يف
جمال تعزيز النزاهة وال�شفافية وامل�ساءلة ،ومكافحة الف�ساد،
و تدعيم الأطر والآليات الهادفة لتطوير معايري التقييم
وم�ؤ�رشات قيا�س الآداء يف الدول امل�شاركة لر�صد التق ّدم يف
جمال تعزيز النزاهة وال�شفافية وامل�ساءلة ،ومكافحة الف�ساد.
فعلية
كما ترمي ال�شبكة اىل توفري ركائز متينة ّ
وفعالة ل�رشاكة ّ
ومنتجة مع هيئات املجتمع املدين والإعالم والقطاع اخلا�ص
والربملانيني ،مبا ين�سجم مع الأنظمة القانونية الداخلية للدول
العربية .و تطوير �آلية للتن�سيق مع اجلهات الدولية والإقليمية
بغية تعزيز �إمكانيات التعاون يف جمال مكافحة الف�ساد وفق
ما اتت به االتفاقية.17

()17متاطالقال�شبكةالعربيةلتعزيزالنزاهةومكافحةالف�سادخاللامل�ؤمترالإقليميحول«تعزيزالتعاون
بني هيئات مكافحة الف�ساد وتطوير الآليات الوقائية» ،والذي عقده برنامج ادارة احلكم يف الدول العربية
التابع للمكتب االقليمي العربي لربنامج االمم املتحدة االمنائي ،وذلك يف عمان )الأردن( بتاريخ30- 29
ال�سيدنادرالذهبيوبال�رشاكةمعهيئةمكافحةالف�ساد
متوز/يوليو،2008برعايةدولةرئي�سالوزراء ّ
يف الأردن ،بالتن�سيق مع جامعة الدول العربية ،وبالتعاون مع مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات
واجلرمية ()UNODCومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي )OECD(.
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يتناول هذا الق�سم اهم اخلطوات العملية ذات ال�صلة بتفعيل دور
الربملانيني يف تنفيذ االتفاقية الدولية ،والتي ت�شمل عر�ضا
الهم الت�سا�ؤالت الربملانية حول التدابري الوقائية ،التجرمي
و�إنفاذ القانون ،التعاون الدويل ،ا�سرتداد املوجودات ،ا�ضافة
اىل اخلطوات العملية التي يجب ان يقوم بها الربملانيون يف
الدول التي مل ت�صبح بعد طرفا يف االتفاقية من جهة ،و تلك
التي ا�صبحت طرفا يف االتفاقية من جهة اخرى.

-1ما هي �أهم الت�سا�ؤالت الربملانية حول التدابري الوقائية،
التجرمي و�إنفاذ القانون ،التعاون الدويل ،ا�سرتداد املوجودات؟

ثمة ت�سا�ؤالت مهمة تت�صل بالتدابري الوقائية والتجرمي
وانفاذالقانون والتعاون الدويل وا�سرتداد املوجودات قد
يطرحها الربملاين على احلكومة ،ف�إذا كان اجلواب على هذه
الت�سا�ؤالت ايجابيا ،على الربملاين �أن يطلب ،تاريخ �صدور
بن�سخ عنها.
القوانني ،القرارات ،الإجراءات�...إلخ ،وتزويده
ٍ
�أما �إذا كان اجلواب �سلبي ًا فعلى الربملاين ا�ستخدام الو�سائل
الد�ستورية املمنوحة له لال�ستف�سار عن الأ�سباب امل�ؤدية لعدم
تطبيق ال�سلطة التنفيذية لهذه الت�سا�ؤالت من جهة ،والعمل
على الإجابة على هذه الت�سا�ؤالت وتطبيقها با�ستخدام حق
الت�رشيع� -إذا كان التطبيق من �صالحياته -من جهةٍ �أخرى.
ما هي الت�سا�ؤالت الربملانية حول التدابري الوقائية؟
ت�سا�ؤالت ذات �صلة ب�سيا�سات وممار�سات وهيئات مكافحة
الف�ساد الوقائية
•هل يوجد لدى الدولة �إ�سرتاتيجية وطنية ملكافحة الف�ساد؟
•هل يوجد داخل الدولة هيئة ملكافحة الف�ساد؟
•هل تتمتع هذه الهيئة – ان وجدت – باال�ستقالل الالزم
لأدائها ملهامها؟
•هل تتمتع هذه الهيئة – ان وجدت – مبيزانية م�ستقلة؟
•هل هناك برامج تدريبية لتطوير كفاءة العاملني يف هذه
الهيئة – ان وجدت -؟
ت�سا�ؤالت ذات �صلة مبوظفي القطاع العام
•هل هناك نظم حمددة لتعيني املوظفينالعموميني وترقيتهم
و �إقالتهم و�إحالتهم للتقاعد؟
•هل تقوم هذه النظم على معايري مو�ضوعية كالكفاءة
وال�شفافية واجلدارة والإن�صاف والأهلية؟
•هل هناك �إجراءات حمددة الختيار وتدريب من يتولون
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منا�صب قيادية وتدويرهم؟
•هل ت�ضع الدولة برامج تدريبية لت�أهيل املوظفني للقيام
مبتطلبات الوظيفة و�إذكاء وعيهم مبخاطر الف�ساد؟
•هل هناك معايري حمددة للرت�شح للمنا�صب العامة وانتخاب
�شاغليها �أو اختيارهم؟
•هل هناك �ضوابط حمددة فيما يتعلق بتمويل الرت�شيحات
النتخاب �شاغلي الوظائف القيادية  ،وكذلك متويل الأحزاب
ال�سيا�سية و�سقف االنفاق يف احلمالت االنتخابية؟
•هل يوجد مدونات �أو قواعد �سلوك للأداء ال�صحيح وامل�رشف
للوظيفة العامة؟
•هل هناك اجراءات وا�ضحة تي�رس قيام املوظف العام
باالبالغ عن �أفعال ف�ساد يكت�شفها �أثناء �أدائه لوظيفته؟
هلهناكت�رشيعاتمتنعت�ضاربامل�صالحيفالوظيفةالعامة؟
ت�سا�ؤالت ذات �صلة بامل�شرتيات العمومية
•هليتمتوزيعاملعلوماتاملتعلقةبامل�شرتياتالعموميةتوزيعا
عادال للجميع مع منحهم الوقت الكايف لتقدمي عرو�ضهم؟
•هل هناك نظام فعال للمراجعة الداخلية والطعن على
القرارات املتعلقة بامل�شرتيات العمومية؟
•هل يوجد نظم تلزم امل�سئولني عن امل�شرتيات العمومية
بالإف�صاح عن �أي م�صلحة لهم يف م�شرتيات عمومية؟
•هل يتم اخ�ضاع امل�سئولني عن امل�شرتيات العمومية
للتدريب الكايف؟
•هل يوجد اجراءات وا�ضحة وحمددة العتماد املوازنة العامة؟
•هليوجدنظمللمحا�سبةومراجعةاحل�ساباتوالتدقيقالداخلي؟
ت�سا�ؤالت ذات �صلة ب�إبالغ النا�س
•هل يتي�رس للنا�س احل�صول على املعلومات التي تهم العامة
والتي ال ُتعترب �رسية بطبيعتها؟
•هل هناك ت�رشيع ب�ش�أن حرية احل�صول على املعلومات؟
ت�سا�ؤالت ذات �صلة بالتدابري املتعلقة باجلهاز الق�ضائي
واجهزة النيابة العامة
•هل هناك قواعد �سلوك لأع�ضاء اجلهاز الق�ضائي و�آلية
للتفتي�ش الق�ضائي وامل�ساءلة؟
•هل يتم اتخاذ اجراءات قانونية �ضد من يثبت تورطهم �أو
حتوم ال�شبهات حولهم يف ق�ضايا ف�ساد؟
ت�سا�ؤالت ذات �صلة بالقطاع اخلا�ص
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•هل هناك ت�رشيع مينع تورط القطاع اخلا�ص يف الف�ساد
ويعزز معايري املحا�سبة واملراجعة يف القطاع اخلا�ص؟
•هل هناك مدونات �أو قواعد �سلوك للعاملني يف القطاع اخلا�ص؟
•هل يوجد ت�رشيع مينع تعار�ض امل�صالح يف القطاع اخلا�ص؟
ت�سا�ؤالت ذات �صلة مب�شاركة املجتمع
•هل هناك ت�شجيع للم�ؤ�س�سات غري احلكومية وم�ؤ�س�سات
املجتمع املدين للم�شاركة يف منع الف�ساد وحماربته؟
ت�سا�ؤالت ذات �صلة بتدابري منع غ�سل االموال
•هل يوجد نظام رقابي و�إ�رشايف من �أجل منع وك�شف �أن�شطة
غ�سيل الأموال؟
•هل يوجد وحدة ا�ستخباراتية مالية داخل الدولة تعمل على
جمع املعلومات املتعلقة بغ�سيل الأموال وحتليلها وتعميمها؟

 :2-1ما هي الت�سا�ؤالت الربملانية حول التجرمي و�إنفاذ
القانون؟
•هل جترم الت�رشيعات ر�شو املوظف العمومي الوطني
والأجنبي وكذلك موظفي امل�ؤ�س�سات الدولية العمومية؟
•هل جترم الت�رشيعات اختال�س املمتلكات العامة �أو تبديدها؟
•هل جترم الت�رشيعات املتاجرة بالنفوذ؟
•هل جترم الت�رشيعات �إ�ساءة ا�ستغالل الوظيفة العامة؟
•هل جترم الت�رشيعات الإثراء غري امل�رشوع؟
•هل جترم الت�رشيعات الر�شوة يف القطاع اخلا�ص؟
•هل جترم الت�رشيعات االختال�س يف القطاع اخلا�ص؟
•هل جترم الت�رشيعات غ�سل العائدات الإجرامية عن طريق
حتويلها �أو نقلها �أو �إخفائها �أو متويهها �أو اكت�سابها �أو
حيازتها �أو ا�ستخدامها؟
•هل جترم الت�رشيعات امل�شاركة يف ارتكاب اجلرائم التي
�سبق ذكرها �أو التعاون �أو الت�آمر �أو ال�رشوع يف ارتكابها
وامل�ساعدة والت�شجيع؟
•هل جترم الت�رشيعات �إخفاء املمتلكات املت�أتية من م�صدر
غري م�رشوع؟
•هل جترم الت�رشيعات �إعاقة �سري العدالة عن طريق الت�أثري
على ال�شهود اما بالرتغيب �أو بالرتهيب؟
•هل جترم الت�رشيعات �إعاقة �سري العدالة عن طريق التدخل
يف ممار�سة �أي موظف ق�ضائي �أو معني ب�إنفاذ القانون؟
•هل تخ�ضع ال�شخ�صيات االعتبارية التي يثبت م�س�ؤوليتها
جلزاءات جنائية وغري جنائية؟

•هل تخ�ضع الأفعال املجرمة وفقا لالتفاقية لفرتة تقادم طويلة،
وهل يعلق العمل بالتقادم عند �إفالت اجلاين من العقاب؟
•هلالعقوباتاملن�صو�صعليهايفالقانونعنالأفعالاملجرمة
وفقا لالتفاقية متنا�سبة مع ج�سامة اجلرم ورادعة ملرتكبه؟
•هل جتيز الت�رشيعات لل�سلطة املخت�صة تنحية املوظف
العام املتهم بارتكاب فعل جمرم وفقا لالتفاقية �أو وقفه �أو
تنحيته عن العمل �أو نقله؟
•هل تتيح الت�رشيعات م�صادرة العائدات املت�أتية من اجلرمية
�أو م�صادرة ممتلكات تعادل قيمتها؟
•هل تتيح الت�رشيعات احلجز على املمتلكات دون ا�شرتاط
ادانة جنائية؟
•هل توجد ت�رشيعات تكفل احلماية الالزمة لل�شهود واخلرباء
وال�ضحايا واملبلغني عن �أفعال ف�ساد؟
•هل جتيز الت�رشيعات اتخاذ �إجراءات قانونية ك�إلغاء �أو ف�سخ
العقود �أو �سحب االمتيازات عندما يكون هناك تورط يف
�أفعال ف�ساد؟
•هل تتيح الت�رشيعات للأ�شخا�ص الطبيعية واالعتبارية
رفع دعاوى ق�ضائية للمطالبة بالتعوي�ض نتيجة �أ�رضار
�أ�صابتهم عن �أفعال ف�ساد؟
•هل هناك ت�رشيعات ت�شجع من ي�شارك يف �أفعال ف�ساد
�أن يقدم معلومات مفيدة لل�سلطات مع منحه احل�صانة �أو
تخفيف العقوبة؟

 :3-1ما هي الت�سا�ؤالت الربملانية حول التعاون الدويل؟

•هل هناك تنظيم وا�ضح للم�ساعدة القانونية املتبادلة مما
يحقق فعاليتها ؟
•هل هناك تعاون وا�ضح بني الأجهزة املعنية ب�إنفاذ
القانون داخل الدولة وهل توجد قنوات ات�صال فعالة بني
تلك الأجهزة؟

 :4-1ما هي الت�سا�ؤالت الربملانية حول ا�سرتداد
املوجودات؟

•هل تت�أكد امل�ؤ�س�سات املالية من هوية العمالء �أ�صحاب
احل�سابات عالية القيمة؟
•هل يتم �إبالغ ال�سلطات املخت�صة يف حال وجود �شبهات مالية
بعد �إجراء الفح�ص على ح�سابات العمالء عالية القيمة.
•هل هناك �إر�شادات ب�ش�أن �أنواع ال�شخ�صيات التي يتوقع �أن
يطبق الفح�ص امل�شار �إليه �أعاله على ح�ساباتها و�أنواع تلك
احل�سابات واملعامالت التي ينبغي ايالءها العناية الالزمة
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وتدابري فتح تلك احل�سابات واالحتفاظ بها وم�سك دفاترها؟
•هل حتتفظ امل�ؤ�س�سات املالية ب�سجالت وافية للح�سابات
واملعامالت التي تتعلق بالأ�شخا�ص املذكورين �أعاله لفرتة
زمنية معقولة؟
•هل ي�سمح ب�إن�شاء امل�صارف ال�صورية التي لي�س لها
ح�ضور مادي ؟
•هل تمُ نع امل�ؤ�س�سات املالية الوطنية من التعامل مع
امل�صارف ال�صورية؟
•هل يوجد نظام فعال لإقرار الذمة املالية ؟
•هل يحق للدول الأخرى رفع دعاوى مدنية �أمام املحاكم
الوطنية دون ا�شرتاط الإدانة اجلنائية لتثبيت حقها يف
ممتلكات اكت�سبت جراء �أفعال جمرمه وفقا لالتفاقية �أو
للح�صول على ت�صديق ؟
•هل تعرتف ال�سلطات املحلية ب�أمر امل�صادرة ال�صادر من
حمكمة دولة طرف �أخرى ؟
•هل تقوم ال�سلطات املحلية بتنفيذ �أمر جتميد �أو حجز
للممتلكات بناء على �أمر �صادر من حمكمة �أو �سلطة خمت�صة
يف الدول الأطراف الأخرى؟
•هل يتم �إرجاع العائدات املت�أتية عن جرائم ف�ساد �إىل
مالكها يف الدول الأخرى؟
•هل يوجد وحدة معلومات ا�ستخبارية مالية تقوم بجمع
املعلومات املالية حول العمليات امل�شبوهة وحتليلها
وتعميمها على ال�سلطات املخت�صة ؟

 -2ما الذي يجب �أن يقوم به الربملانيون يف الدول التي
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مل ت�صبح طرف ًا يف االتفاقية:

التوقيع:
بعد �أن توافق الدول على م�ضمون االتفاقية من خالل جوالت
املفاو�ضات يتم طرح االتفاقية للتوقيع عليها ،وتخت�ص
ال�سلطة التنفيذية عادة بالتوقيع على االتفاقية ،ويعد التوقيع
مبثابة ابداء رغبة لأن ت�صبح الدولة طرفا يف االتفاقية  ،ويتم
حتديد مدة زمنية للتوقيع على االتفاقية.

وا�ستنادا للمادة  67من االتفاقية فان باب التوقيع على
االتفاقية ُيفتح �أمام جميع الدول من � 9إىل  11كانون الأول/
دي�سمرب  2003يف مرييدا ،املك�سيك ،ثم يف مقر الأمم املتحدة
بنيويورك حتى  9كانون الأول/دي�سمرب .2005
الت�صديق:
من �أجل �أن ت�صبح الدولة طرفا يف االتفاقية وتكون ملزمة
دوليا بكافة متطلباتها يتعني على الدولة �أن تعلن عن قبولها
لالتفاقية من خالل الت�صديق عليها .وقد �صادقت  141دولة
على اتفاقة الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد حتى االن.
االن�ضمام :
اذا رغبت الدولة يف �أن تكون طرف ًا يف االتفاقية بعد نفاذها،
فانه ميكنها ذلك من خالل االن�ضمام اىل االتفاقية وذلك
مبوجب الفقرة  4من املادة  ، 67حيث يحق للدولة طلب
االن�ضمام اىل االتفاقية من خالل ايداع �صك االن�ضمام لدى
الأمني العام للأمم املتحدة ،ويعترب االن�ضمام مبثابة توقيع
وت�صديق على االتفاقية  ،على اعتبار �أن االن�ضمام يكون بعد
دخول االتفاقية حيز النفاذ.
ايداع �صك الت�صديق �أو االن�ضمام:
بعد �أن تتم عملية الت�صديق �أو االن�ضمام تقوم ال�سلطة
التنفيذية يف الدولة بايداع �صك الت�صديق �أو االن�ضمام لدى
جهة حتددها االتفاقية  ،وبالن�سبة لهذه االتفاقية فان االيداع
يكون لدى الأمني العام للأمم املتحدة  ،والذي يكون مبثابة
الوديع لهذه االتفاقية ويلزم ابالغه ب�أي تغيري ذي �صلة بنطاق
اخت�صا�صها.
وال�شك �أن اجراءات الت�صديق �أو االن�ضمام ينظمها القانون
الداخلي للدولة ،وعادة ما يتطلب القانون موافقة ال�سلطة
الت�رشيعية على االن�ضمام اىل االتفاقية من خالل قانون ي�صدر
داخل الدولة وين�رش يف اجلريدة الر�سمية وبالتايل ت�صبح

جزءا من القانون الداخلي للدولة.
االتفاقية ً
وبناء عليه فانه يقع على عاتق الربملانيني العرب م�س�ؤولية
كبرية يف ت�شجيع دولهم على الت�صديق على االتفاقية �أو
االن�ضمام اليها من خالل �أدوات الت�رشيع والرقابة التي يتمتع
بها ع�ضو الربملان والتي �سن�شري اليها الحقا يف هذا الدليل مع
عر�ض بع�ض النماذج يف الدول العربية.
�أدوات الربملانيني يف هذه الدول:
تتمتع الربملانات ب�سلطة الرقابة على �أعمال ال�سلطة التنفيذية،
وقد �أخذت معظم الدول العربية بالنظام النيابي الربملاين �أو
بالنظام املختلط بني الرئا�سي والربملاين .وتتفاوت قدرة
الربملانات العربية يف ممار�سة دورها يف الرقابة على �أعمال
ال�سلطة التنفيذية باختالف املناخ الدميوقراطي وال�سيا�سي
ال�سائد داخل الدولة  ،حيث حتدد الد�ساتري �شكل وطرق و�أ�ساليب
الرقابة الربملانية  ،وكذلك طبيعة العالقة بني ال�سلطتني  ،اال �أن
معظم الد�ساتري العربية قد حددت �أهم و�سائل الرقابة الربملانية
التي تكاد تت�شابه فيما بينها مع وجود بع�ض االختالفات يف
بع�ض الدول  ،وميكن حتديد و�سائل الرقابة الربملانية يف الدول
العربية على النحو التايل:
.1االقرتاحات برغبة:
يكون لع�ضو الربملان احلق يف تقدمي اقرتاح برغبة يتعلق
مب�صلحة عامة يبديها للربملان �أو احلكومة �أو اقرتاح مت�ضمن
لقرار كي يقوم الربملان ب�إ�صداره.
.2طلبات االحاطة:
طلب الإحاطة ي�شبه ال�س�ؤال فهو عبارة عن ا�ستفهام عن �أمر
عام هام وعاجل ،وال يحمل اتهاما �إىل الوزير املخت�ص املوجه
�إليه الطلب ،حيث يكون لكل ع�ضو من �أع�ضاء الربملان �أن يطلب
�إحاطة رئي�س جمل�س الوزراء �أو غريه من �أع�ضاء احلكومة علما
ب�أمر له �أهمية عامة وعاجلة.
.3اال�سئلة الربملانية:
املق�صود بال�س�ؤال هو اال�ستعالم عن مو�ضوع معني �أو
ا�ستي�ضاح م�س�ألة حمددة من رئي�س جمل�س الوزراء �أو الوزير
املخت�ص ،ولذلك يتعني على الوزير املخت�ص �أن يجيب على
�س�ؤال الع�ضو الذي يجب ان يكون متعلقا مبو�ضوع عام ولي�س
مب�صلحة خا�صة.
.4طرح مو�ضوع عام للمناق�شة:
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ويختلف طرح مو�ضوع عام للمناق�شة عن توجيه ال�س�ؤال
�أو التقدم بطلب �إحاطة� ،إذ �أن طرح �أحد املو�ضوعات العامة
للمناق�شة ي�أخذ �شك ًال جماعيا ويفتح باب املناق�شة وتبادل
الر�أي يف هذا املو�ضوع من �أجل معرفة ال�سيا�سة التي حددتها
الوزراء بخ�صو�صه بينما يقت�رص ال�س�ؤال على الع�ضو الذي تقدم
به وكذلك طلب الإحاطة كقاعدة عامة
.5التحقيق الربملاين:
ي�ستطيع ع�ضو الربملان �أن يطلب تكوين جلنة خا�صة �أو
ي�ستطيع ع�ضو الربملان �أن يطلب تكوين جلنة خا�صة �أو
تكليف جلنة من جلان الربملان لفح�ص ن�شاط �إحدى امل�صالح
الإدارية� ،أو امل�ؤ�س�سات العامة �أو �أي جهاز تنفيذي �أو �إداري
�أو �أي م�رشوع من امل�رشوعات العامة وذلك من �أجل تق�صي
احلقائق و�إبالغ املجل�س بحقيقة الأو�ضاع املالية �أو الإدارية
�أو االقت�صادية �أو �إجراء حتقيقات يف �أي مو�ضوع يتعلق بعمل
من الأعمال ال�سابقة وللجنة امل�شكلة لتق�صي احلقائق �أو �إجراء
التحقيق �سلطة جمع الأدلة وان تطلب �سماع �أقوال من ترى
�سماعه والزام جميع اجلهات التنفيذية والإدارية اال�ستجابة
�إىل طلبات اللجنة وان ت�ضع حتت ت�رصفها ما تطلبه من وثائق
�أو م�ستندات �أو غري ذلك وذلك لكي تقوم اللجنة مبهمتها.
.6اال�ستجواب:
اال�ستجواب عبارة عن ا�ستي�ضاح يقدم من �أحد �أع�ضاء الربملان
�إىل �أحد �أع�ضاء احلكومة �سواء رئي�س الوزراء� ،أوالوزراء �أونوابهم
ب�ش�أن مو�ضوع عام يدخل يف اخت�صا�صه ،وذلك بق�صد حما�سبته
عما يكون قد حدث من �إهمال �أو خمالفة للقانون .و�إذا كان
اال�ستجواب يتفق مع ال�س�ؤال يف �أنه ا�ستي�ضاح عن مو�ضوع
عام يف اخت�صا�ص ع�ضو احلكومة� ،إال �أنه يختلف عنه يف انه
ينطوي على اتهام لع�ضو احلكومة امل�ستجوب وحما�سبته على
الت�رصفات التي حدثت يف املو�ضوع املقدم ب�ش�أنه اال�ستجواب،
فهو �أخطر من ال�س�ؤال لأنه قد ينتهي ب�سحب الثقة من الوزير �أو
من رئي�س جمل�س الوزراء �أو �إعالن عدم �إمكانية التعاون مع
رئي�س الوزراء.
.7امل�س�ؤلية الوزارية:
تقع امل�سئولية ال�سيا�سية على عاتق الوزارة ،حيث تتمثل
امل�سئولية ال�سيا�سية يف امل�سئولية الوزارية  .وت�أخذ امل�سئولية
الوزارية �صورتني امل�سئولية الفردية التي ترتكز على �أحد
الوزراء من جهة وامل�سئولية الت�ضامنية التي ت�شمل الوزارة كلها
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من جهة �أخرى  .يف هذا االطار قد تنتهي مناق�شة اال�ستجواب
�إىل �سحب الثقة بع�ضو احلكومة امل�ستجوب  ،وتكون امل�سئولية
ت�ضامنية عندما يوجه ا�ستجواب اىل رئي�س الوزراء وي�سحب
الربملان الثقة من احلكومة � ،أو يعلن عدم �إمكانية التعاون مع
رئي�س الوزراء.
�أدوات الرقابة الربملانية لدعم جهود الدعوة للم�صادقة
�أواالن�ضمام اىل االتفاقية:
�أوال :ال�س�ؤال الربملاين �أوطلب االحاطة:
ميكن ا�ستخدام �أداة ال�س�ؤال الربملاين حلث احلكومة على
امل�صادقة �أو االن�ضمام اىل االتفاقية ،ومتابعة اخلطوات التي
تقوم بها احلكومة للت�صديق �أو االن�ضمام ،ومدى جديتها يف
ذلك  ،ويف حال كانت الدولة غري موقعة على االتفاقية فمن
املمكن �أن يكون ال�س�ؤال الربملاين على النحو التايل:
ـ ماهي �أ�سباب عدم التوقيع على االتفاقية؟
ـ هل هناك جدية لالن�ضمام اىل االتفاقية؟
ـ ما هي اخلطوات القادمة التي �ستتخذها
احلكومة لالن�ضمام اىل االتفاقية؟
ـ هل قامت احلكومة ب�أية ات�صاالت مع جهات اقليمية �أو
دولية يف هذا االطار مع حتديد االجتماعات واجلهات التي مت
االت�صال بها؟
�أما اذا �شاركت الدولة يف التوقيع ومل ت�صادق حتى الآن فيكون
ال�س�ؤال الربملاين حول املعلومات التالية:
ـ �أ�سماء الوفد الذي �شارك يف التوقيع على االتفاقية.
ـ ما هي االجراءات التي اتخذت بعد التوقيع على االتفاقية
وحتى الآن؟
ـ االجتماعات االقليمية والدولية التي عقدت منذ التوقيع
وحتى الآن؟
ـ ما هي �أ�سباب عدم امل�صادقة على االتفاقية حتى الآن؟
ـ ما هي اجلهود التي تبذلها الدولة للم�صادقة على االتفاقية؟
مثال ل�س�ؤال برملاين:
توجه النائب غ�سان خميرب رئي�س الفرع اللبناين ملنظمة
برملانيون عرب �ضد الف�ساد يف بتاريخ  2006-6-2ب�س�ؤالٍ
�إىل احلكومة بوا�سطة رئا�سة املجل�س عن مكافحة الف�ساد
والوقاية منه يف لبنان ،معدداً �أ�سباب ا�ست�رشاء الف�ساد،
ومعترباً �أن املدخل ل�شحذ الإرادة ال�سيا�سية ال�رضورية ملكافحة
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الف�ساد والوقاية منه وحتديد �آلية و�إ�سرتاتيجية حتقيق ذلك،
هو امل�صادقة على اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد
ال�صادرة يف  .2003/10/31غري �أن لبنان ،مل يوقع بعد على
هذا االتفاق الدويل املهم من دون �أي تف�سري مقبول �أو تربير
مقنع .و�س�أل «هل �أن مكافحة الف�ساد من �أولويات احلكومة؟،
ما هي ال�سيا�سات والت�رشيعات والو�سائل التي تنوي احلكومة
اعتمادها من اجل مكافحة الف�ساد والوقاية منه؟ ،وما هي
الإجراءات التي تنوي اعتمادها للق�ضاء على البيئة التي
يرتعرع فيها؟ ،وملاذا مل توقع احلكومة بعد االتفاق املذكور؟
ثانيا :االقرتاح برغبة:
من املمكن �أن يقوم ع�ضو الربملان بتقدمي اقرتاح برغبة يتعلق
بامل�صادقة �أو االن�ضمام اىل االتفاقية بحيث يبديها للحكومة،
�أو ان يقدم اقرتاحا مت�ضمنا لقرار لكي يقوم الربملان ب�إ�صداره.
ثالثا :طرح مو�ضوع عام للمناق�شة:
من املمكن �أن يقوم ع�ضو الربملان بطلب طرح مو�ضوع عدم
م�صادقة �أو عدم ان�ضمام الدولة اىل اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة
الف�ساد للمناق�شة وتبادل الراي يف هذا املو�ضوع من �أجل معرفة
ال�سيا�سة التي حددتها احلكومة بخ�صو�ص هذا املو�ضوع.
رابعا :اال�ستجواب و امل�ساءلة الوزارية:
اذا تبني لع�ضو الربملان �أن احلكومة متاطل وتتلك�أ يف امل�صادقة
�أو االن�ضمام اىل اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،ف� ّإن
ب�إمكان الع�ضو حتميل الوزير املعني امل�سئولية ال�سيا�سية عن
ذلك من خالل ا�ستجوابه .ف�إذا تبني لأع�ضاء الربملان تق�صري
الوزير املعني فقد يكون اخليار هو طرح الثقة يف الوزير ح�سب
ما �سبق تبيانه.
مناذج عربية:
�صدر عن جمل�س وزراء العدل العرب قرار ب�ش�أن اتفاقية الأمم
املتحدة ملكافحة الف�ساد يف  ، 2005 /11/29وقد جاء يف
القرار ما يلي:
الت�أكيد على �أهمية امل�صادقة على اتفاقية الأمم املتحدة
ملكافحة الف�ساد �أو االن�ضمام �إليها باعتبارها �آلية �رضورية
لتعزيز التعاون الدويل على مكافحة الف�ساد ودعم اجلهود
الوطنية يف هذا املجال.

عن �أ�سباب عدم االلتزام مبا قرره جمل�س وزراء العدل العرب من
حيث التباط�ؤ يف امل�صادقة على االتفاقية �أو االن�ضمام اليها.
ويف الكويت قامت منظمة برملانيون كويتيون �ضد الف�ساد
بتوجيه كتاب ر�سمي حتث فيه جمل�س الأمة للم�صادقة على
االتفاقية ،وكان للمنظمة دور بارز يف حث احلكومة واملجل�س
على امل�صادقة على االتفاقية.
اما يف العراق فقد نظم برنامج الأمم املتحدة الإمنائي مع
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية وبعثة
الأمم املتحدة مل�ساعدة العراق م�ؤمترا يف  18-17اذار/
مار�س  2008حول «مبادرة العهد الدويل مع العراق
واحلكم الر�شيد ومكافحة الف�ساد و�أتفق امل�شاركون على
عدد من الق�ضايا على ر�أ�سها اتخاذ خطوات برملانية
للم�صادقة على اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد.
�شارك يف امل�ؤمتر  175مندوبا مبا يف ذلك متثيل رفيع
امل�ستوى من وكاالت مكافحة الف�ساد العراقية الرئي�سية وهي:
املجل�س امل�شرتك ملكافحة الف�ساد ،جلنة النزاهة يف الربملان
العراقي ،واملجل�س االعلى للتدقيق وجلنة النزاهة العامة .اتفق
امل�شاركون على عدد من الق�ضايا ذات الأولوية التي يتعني
الت�صدي لها و ت�شمل:
 )1اتخاذ خطوات برملانية للم�صادقة على اتفاقية االمم املتحدة
ملكافحة الف�ساد )2 ،ا�ستعرا�ض الهياكل القانونية والتنظيمية
للبالد ،و�إن�شاء اطار عمل موحد ملكافحة الف�ساد )3 ،ا�ستحداث
نظام ل�شكاوى اجلمهور )4 ،اتخاذ خطوات ملمو�سة من �أجل
حتديد وا�ستعادة اال�صول امل�رسوقة الناجتة عن الف�ساد.
وكان احل�ضور ي�ضم �أع�ضاءاً ممثلني عن احلكومة العراقية
وجمل�س النواب العراقي ،ا�ضافه اىل ممثلني رفيعي امل�ستوى عن
اجلهات املانحة املوجودة يف بغداد .هذا وقد ت�ضمن امل�ؤمتر
الذي ا�ستمرت �أعماله ليومني مناق�شات حول تقارير فنية عن
موا�ضيع مثل الوقاية وبناء القدرات والتنمية امل�ؤ�س�ساتية
واالدانه وانفاذ القانون ودور الأطراف غري احلكومية والإعالم
ومنظمات املجتمع املدين والتوعية العامة .ويتمثل الهدف
الرئي�سي لهذا امل�ؤمتر بالدعم الذي ُتقدمه منظمةالأمم املتحدة
لتقوية امل�ؤ�س�سات العراقية التي تلعب دوراً هام ًا يف ت�أمني
ال�شفافية والكفاءة لدى تنفيذ العهد الدويل مع العراق.

وبناء على هذا القرار ي�ستطيع ع�ضو الربملان م�ساءلة وزير العدل  -3ما الذي يجب �أن يقوم به الربملانيون يف الدول
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العربية التي ا�صبحت طرف ًا يف االتفاقية

اهتمت البلدان العربية باالنخراط يف م�سرية مكافحة الف�ساد،
وذلك عرب االن�ضمام اىل اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الف�ساد.
وقد قام  15بلداً عربيا بامل�صادقة حتى االن على اتفاقية الأمم
املتحدة ملكافحة الف�ساد ،هذه البلدان هي :الأردن والإمارات
وتون�س واجلزائر وجيبوتي والعراق وقطر والكويت وليبيا
ولبنان وم�رص وموريتانيا واملغرب واليمن ،باال�ضافة اىل
االر�ض الفل�سطينية املحتلة التي قامت عرب ال�سلطة الفل�سطينية
ب�إر�سال ر�سالة اىل االمني العام لالمم املتحدة تعرب فيها عن
التزام ال�سلطة ب�أحكام االتفاقية .وتعد هذه امل�صادقة �إعالن ًا
من تلك البلدان بقبول �أحكام االتفاقية و�إقرار منها بالتزامها
بتطبيق كافة ن�صو�صها عدا تلك التي حتفظت عليها عند �إيداعها
�صك الت�صديق  ،وقد بذلت بع�ض الدول العربية جهودا حثيثة
لاللتزام بن�صو�ص االتفاقية يف حني مازال هناك الكثري لتقوم
به هذه الدول حتى ت�صل اىل التطبيق الأمثل لن�صو�ص االتفاقية.
وتتفاوت الدول العربية فيما بينها يف مدى التزامها
وجاهزيتها لتطبيق ن�صو�ص االتفاقية  ،وقد �أثمرت جهود
الدول العربية اىل �إعداد م�رشوع االتفاقية العربية ملكافحة
الف�ساد ،التي ُتعترب – اذا ما مت اقرارها – �آلية عربية قانونية
مهمة ملكافحة ظاهرة الف�ساد  ،وي�ساعد �أي�ضا يف تبادل
اخلربات العربية يف هذا املجال  ،كما يعد ترجمة حقيقية
لن�صو�ص اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد وحتقيق
التعاون الدويل للو�صول اىل التطبيق الأمثل لهذه االتفاقية.
وال�شك �أن الربملانيني العرب تقع عليهم م�س�ؤولية مهمة
يف ت�شجيع دولهم لاللتزام بن�صو�ص اتفاقية الأمم املتحدة
ملكافحة الف�ساد ،باعتبارها �أ�صبحت جزءا من الت�رشيع
الداخلي للدولة بعد امل�صادقة عليها .ويقوم الربملانيون
بهذا الدور من خالل �أدوات الت�رشيع والرقابة التي ميلكونها
يف مواجهة احلكومة  ،حيث ي�ستطيع ع�ضو الربملان ا�ستخدام
�أدوات الرقابة التالية للت�أكد من التطبيق الأمثل لن�صو�ص
االتفاقية ،والتي �سبق الإ�شارة اليها يف الق�سم ال�سابق وهي:
.1طلبات الإحاطة.
.2الأ�سئلة الربملانية.
.3طرح مو�ضوع عام للمناق�شة
.4التحقيق الربملاين
.5اال�ستجواب
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.6امل�سئولية الوزارية.
.7امل�شاركة الفاعلة يف العمل.
اىل جانب الأدوات الرقابية ميلك ع�ضو الربملان �أداة الت�رشيع،
وهي الوظيفة الأوىل للربملان ،وتمُ ار�س هذه الوظيفة من
خالل م�شاريع القوانني التي حتيلها احلكومة اىل الربملان� ،أو
من خالل �أع�ضاء الربملان عن طريق اقرتاح القوانني ،وي�صوت
الربملان على االقرتاح بقانون ف�إما �أن يقره �أو يرف�ضه .
االقرتاح بقانون:
هو الت�صور الأويل الذي يعلن فيه ع�ضو الربملان عن رغبته يف
تنظيم مو�ضوع معني بقانون ،بغية اال�ستجابة حلاجة ملحة
يراها ت�ستدعي �صدوره يف �صورة قانون .وحق اقرتاح القوانني
مقرر يف الأ�صل لكل ع�ضو من �أع�ضاء الربملان على انفراد  ،وهو
حق م�شرتك يتمتع به �أع�ضاء الربملان كما تتمتع به احلكومة .
وهناك فرق بني م�رشوع القانون الذي تتقدم به احلكومة من
جهة ،وبني االقرتاح بقانون الذي يتقدم به �أحد �أع�ضاء املجل�س
من جهة اخرى  .فاالقرتاح املقدم من الع�ضو يجب �أن يكون
ُم�صاغ ًا وحمدداً قدر امل�ستطاع وموقع ًا وم�صحوب ًا ببيان
�أ�سبابه  ،ويجب �أن تتوافر يف االقرتاح بقانون ال�رشوط التالية:
.1عنوان االقرتاح بقانون
.2مواد االقرتاح بقانون
.3املذكرة الإي�ضاحية التي ت�شتمل على بيان �أ�سباب هذا
االقرتاح بقانون و�رشح ملواده.

القسم الثالث

نماذج حول تنفيذ
اإلتفاقية من المنطقة
العربية
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يتناول هذا الق�سم بع�ض ًا من النماذج العربية املتعلقة بتطبيق
الإتفاقية الدولية .ولعل اختيار النماذج العربية مرده اىل ان
هذا الدليل موجه للربملانيني العرب ،والهدف من ايراد هذه
النماذج �أن ت�شكل �أدوات م�ساعدة للربملانيني يف الدول العربية
الأخرى ومنوذج ًا تطبيقياً .ت�شتمل هذه النماذج على بع�ض مواد
الإتفاقية ،نظراً ل�صعوبة �إ�ضفاء مناذج خا�صة مبواد الإتفاقية
االحدى وال�سبعني من جهة واىل عدم تطبيق الدول جلميع مواد
الإتفاقية حتى الآن  ،على �أن ت�شكل النماذج الواردة مثا ًال
لتطبيق ف�صول الإتفاقية الأخرى من قبل الربملانيني.

� -1سيا�سات وممار�سات مكافحة الف�ساد الوقائية:
تقوم كل دولة طرف ،وفقًا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها
القانوين ،بو�ضع وتنفيذ �أو تر�سيخ �سيا�سات فعالة من�سقة
ملكافحة الف�ساد ،تعزز م�شاركة املجتمع وجت�سد مبادئ
�سيادة القانون وح�سن �إدارة ال�ش�ؤون واملمتلكات العمومية
والنزاهة وال�شفافية وامل�ساءلة.
ت�سعى كل دولة طرف �إىل �إر�ساء وترويج ممار�سات فعالة
ت�ستهدف منع الف�ساد.
ت�سعى كل دولة �إىل �إجراء تقييم دوري لل�صكوك القانونية
والتدابري الإدارية ذات ال�صلة ،بغية تقرير مدى كفايتها ملنع
الف�ساد ومكافحته.
تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ومع املنظمات الدولية
والإقليمية ذات ال�صلة ،ح�سب االقت�ضاء ووفقًا للمبادئ
الأ�سا�سية لنظامها القانوين ،على تعزيز وتطوير التدابري
امل�شار �إليها يف هذه املادة ،ويجوز �أن ي�شمل ذلك التعاون
امل�شاركة يف الربامج الدولية الرامية �إىل منع الف�ساد.
مناذج عربية:
الأردن:
ا�ستجابة ملا ن�صت عليه اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة
الف�ساد ،فقد قامت االردن بتاريخ بتاريخ 27 2008/8/27
اب /اغ�سط�س  2008م �إطالق �إ�سرتاتيجية وطنية ملكافحة
الف�ساد  .وتهدف هذه الإ�سرتاتيجية اىل تقليل فر�ص ممار�سة
�أن�شطة الف�ساد وزيادة فعالية الأجهزة املعنية مبكافحة الف�ساد.
وقد مت �إعداد هذه الإ�سرتاتيجية من قبل هيئة مكافحة الف�ساد
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بالتعاون مع جمموعة من اخلرباء مب�ساعدة االحتاد الأوروبي.
تتكون الإ�سرتاتيجية من عدة حماور رئي�سية ،حيث ا�شتملت على
حمور لتعزيز قدرات هيئة مكافحة الف�ساد ،و�آخر حول الوقاية
من الف�ساد ،وثالث للتثقيف والتدريب والتوعية العامة ،ورابع
حول �إنفاذ القانون ،وخام�س يتعلق بتن�سيق اجلهود ملكافحة
الف�ساد ،بالإ�ضافة اىل حمور التعاون الدويل .ولعل ما تتميز به
هذه اال�سرتاتيجية هو انها اقرتنت بخطة عمل و�ضعتها هيئة
مكافحة الف�ساد لتنفيذ هذه الإ�سرتاتيجية بجميع حماورها .كما
حددت خطة العمل ال�رشكاء يف التنفيذ  ،ا�ضافة اىل انها و�ضعت
�أهداف ًا ق�صرية ومتو�سطة وبعيدة املدى ت�سعى الإ�سرتاتيجية اىل
حتقيقها �ضمن �إطار زمني حمدد ،وبرامج و�سيا�سات وا�ضحة،
واتباع منهجية للمتابعة والتقييم والت�صحيح ،و�إ�صدار تقارير
دورية لبيان التقدم الذي حققته.18
اململكة العربية ال�سعودية:
�أقر جمل�س الوزراء ال�سعودي خالل عام 2007الإ�سرتاتيجية
الوطنية حلماية النزاهة ومكافحة الف�ساد  ،ومن �أهم حماور
هذه الإ�سرتاتيجية الآتي:
•حماية النزاهة ومكافحة الف�ساد ب�شتى �صوره ومظاهره.
•حت�صني املجتمع ال�سعودي �ضد الف�ساد ،بالقيم الدينية،
والأخالقية ،والرتبوية.
•توجيه املواطن واملقيم نحو ال َّتحلي بال�سلوك ال�سليم
واحرتام الن�صو�ص ال�رشعية والنظامية.
•توفري املناخ املالئم لنجاح خطط التنمية ،وال�سيما
االقت�صادية واالجتماعية منها.
•الإ�سهام يف اجلهود املبذولة لتعزيز وتطوير وتوثيق التعاون
الإقليمي ،والعربي ،والدويل ،يف جمال حماية النزاهة
ومكافحة الف�ساد.
19
•حتقيق العدالة بني �أفراد املجتمع ( .مرفق ال�صيغة
الكاملة لال�سرتاتيجية)
الكويت:
بتاريخ � 2006/12/25أطلقت «منظمة برملانيون كويتيون
�ضد الف�ساد» م�رشوع �إ�سرتاتيجية وطنية ملكافحة الف�ساد داعية
م�ؤ�س�سات الدولة اىل تبنيها و�إقرار �أدواتها الرقابية والتنفيذية
 ،وتهدف هذه الإ�سرتاتيجية للق�ضاء على الف�ساد «امل�ست�رشي
يف كثري من �أجهزة الدولة  ،وقد مت �إقرار هذه الإ�سرتاتيجية من
قبل خمتلف التكتالت ال�سيا�سية وجمعيات النفع العام.
( )18الرجاء زيارة الرابط االلكرتوين http://www.jacc.gov.jo/project.aspx
( )19الرجاء زيارة الرابط االلكرتوين http://www.cib.gov.sa/nzah.pdf
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من هنا فان الربملاين عليه ان يطالب احلكومة بو�ضع �سيا�سات
من�سقة وفعالة ملكافحة الف�ساد ،على ان تكون هذه ال�سيا�سات
نتيجة حوار ي�شرتك فيه اجلميع يف الدولة من اجل ان يت�شارك
اجلميع يف جهود املكافحة.

ممار�سة مهامها و�أعمالها .وقد و�ضعت الهيئة اهدافا ا�سا�سية
حتاول الو�صول اليها ،تتلخ�ص يف التقليل من الف�ساد واحتوائه
بحيث ال ي�شكل عقبة �أمام اقت�صاد ال�سوق احلر و�أمام احلاكمية
الر�شيدة وزيادة ثقة املواطنني بامل�ؤ�س�سات احلكومية وتر�سيخ
قيم العدالة والنزاهة وتكاف�ؤ الفر�ص .21وقد اتى ان�شاء الهيئة
ا�ستجابة ملا تطلبته االتفاقية يف املادتني ( ) 6و (.)36

تكفل كل دولة طرف ،وفقًا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها
القانوين ،وجود هيئة �أو هيئات ،ح�سب االقت�ضاء ،تتوىل
منع الف�ساد ،بو�سائل مثل� ( :أ ) تنفيذ ال�سيا�سات امل�شار �إليها
يف املادة ( )5من هذه االتفاقية ،والإ�رشاف على تنفيذ تلك
ال�سيا�سات وتن�سيقه ،عند االقت�ضاء( .ب) زيادة املعارف
املتعلقة مبنع الف�ساد وتعميمها.

اما يف العراق فقد ت�أ�س�ست املفو�ضية العامة للنزاهة يف
عام  ، 2004وهي التي ُتعرف حاليا با�سم هيئة النزاهـة.
وهي هيئـة حكوميـة (ر�سمية) م�ستقلة معنيـة بالنزاهـة
العامة ومكافحـة الف�سـاد ،وان�شئت مبوجب القانون
ال�صادر عن جمل�س احلكم العراقـي وفق ًا للتخويل املمنوح
من �سلطة االئتالف امل�ؤقتـة املنحلـة باالمـر ( 55ل�سنة
 .)2004وع ّدها الد�ستور العراقـي الدائم لعام 2005
احدى الهيئات امل�ستقلة وجعلها خا�ضعة لرقابة جمل�س.
وتهدف الهيئة اىل منع الف�ساد ومكافحته .وتقوم يف �سبيل
الو�صول اىل هذا الهدف بالتحقيق يف ق�ضايا الف�ساد بوا�سطة
حمققني حتت ا�رشاف قا�ضي التحقيق املخت�ص ،كما انها
تخت�ص باقرتاح ت�رشيعات ت�صب يف ميدان مكافحة الف�ساد
وتنمية ثقافة اال�ستقامة والنزاهة وال�شفافية واخل�ضوع
للمحا�سبة والتعر�ض لال�ستجواب والتعامل املن�صف .كما
تخت�ص الهيئة ب�إلزام امل�س�ؤولني بالك�شف عن م�صاحلهم
املالية ،ا�ضافة اىل �إ�صدار مدونة قواعد �سلوك موظفي القطاع
العام ملعايري ال�سلوك االخالقي يف ميدان الوظيفة العامة .كما
تخت�ص الهيئة بتطوير مناهج لتعزيز ال�سلوك االخالقي يف
جمال اخلدمة العامة بالتعاون مع وزارتي الرتبيـة والتعليـم
العالـي ،ا�ضافة اىل اعـداد الدرا�سـات والبحوث ،والتدريب،
واحلمالت االعالميـة وممار�سـة ن�شـاط االت�صال باجلمهور
عرب االعالم ،وعقـد النـدوات .ا�ضافة اىل القيام ب�أي عمل ي�صب
فـي ميدان توعية وتثقيف موظفـي القطـاع العـام يف جمال
مكافحة الف�ساد .وقد �أعطى القانون للهيئة �سلطـة كبرية حينما
ن�ص الق�سم ( )3من القانون امللحق باالمــر ( 55ل�سنة )2004
على �صالحيتها يف ان تقوم باي عمل تراه �رضوري ًا ومنا�سب ًا
لتحقيق اهدافها .وقد اتى ان�شاء هيئة النزاهة ا�ستجابة حلكم
املادتني ( ) 6و ( )36من اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة
الف�ساد لعام  2003التي �صادق عليها العراق بالقانون رقم
( 35ل�سنة .22)2007

 -2هيئة �أو هيئات مكافحة الف�ساد الوقائية:

تقوم كل دولة طرف ،وفقًا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها
القانوين ،مبنح الهيئة �أو الهيئات امل�شار �إليها يف الفقرة ()1
من هذه املادة ما يلزم من اال�ستقاللية ،لتمكني تلك الهيئة
�أو الهيئات من اال�ضطالع بوظائفها ب�صورة فعالة ومبن�أى
عن �أي ت�أثري ال م�سوغ له ،وينبغي توفري ما يلزم من موارد
مادية وموظفني متخ�ص�صني ،وكذلك ما قد يحتاج �إليه
ه�ؤالء املوظفون من تدريب لال�ضطالع بوظائفهم.
تقوم كل دولة طرف ب�إبالغ الأمني العام للأمم املتحدة
با�سم وعنوان ال�سلطة �أو ال�سلطات التي ميكن �أن ت�ساعد
الدول الأطراف الأخرى على و�ضع وتنفيذ تدابري حمددة
ملنع الف�ساد.
مناذج عربية:
من �أجل الوفاء مبتطلبات املادة ال�ساد�سة من االتفاقية
ت�أ�س�ست يف الأردن يف عام  2006هيئة مكافحة الف�ساد.20
وقد مت ت�أ�سي�س الهيئة مبوجب قانون هيئة مكافحة الف�ساد
رقم ( )62ل�سنة  .2006وهي ترتبط برئي�س الوزراء  ،وتتمتع
ب�شخ�صية اعتبارية ذات ا�ستقالل مايل و�إداري .ولها احلق يف
القيام بجميع الت�رصفات القانونية الالزمة لتحقيق �أهدافها
و�إبرام العقود والتقا�ضي ،وينوب عنها يف الإجراءات الق�ضائية
املحامي العام املدين ،ورئي�س النيابة العامة الإدارية يف
الدعاوي الإدارية ،كما وتتمتع الهيئة بحرية وا�ستقاللية يف
(( )20مرفق قانون ان�شاء الهيئة)

( )21ملعلومات اكرث الرجاء زيارة املوقع االلكرتوين لهيئة مكافحة الف�ساد يف االردن

www.jacc.gov.jo
( )22ملعلومات اكرث الرجاء زيارة املوقع االلكرتوين لهيئة النزاهة يف العراق www.nazaha.iq

دليل الربملاين العربي لتفعيل اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد

يف اليمن :ت�أ�س�ست الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الف�ساد.
وهي �أعلى هيئة وطنية م�ستقلة يف اجلمهورية اليمنية ولها
�صالحيات قانونية يف مكافحة الف�ساد وتعقب ممار�سيه .وقد
�أن�شئت مبوجب القانون رقم  39ل�سنة  2006ب�ش�أن مكافحة
الف�ساد �إثر م�صادقة جمل�س النواب على اتفاقية الأمم املتحدة
ملكافحة الف�ساد .وتتمتع الهيئة بال�شخ�صية االعتبارية و لها
ا�ستقالل مايل و�إداري ،ومقرها الرئي�س بالعا�صمة �صنعاء
ويجيز القانون �إن�شاء فروع لها يف بقية حمافظات اجلمهورية
عند االقت�ضاء بقرار من رئي�س الهيئة.
وبح�سب املادة الثامنة من القانون رقم  39ل�سنة  2006ب�ش�أن
مكافحة الف�ساد تتوىل الهيئة �إعداد وتنفيذ ال�سيا�سات العامة
الهادفة �إىل مكافحة الف�ساد ،وو�ضع �إ�سرتاتيجية وطنية �شاملة
ملكافحة الف�ساد و�إعداد وتنفيذ الآليات واخلطط والربامج
املنفذة لها .كما تقوم الهيئة باتخاذ التدابري الكفيلة مب�شاركة
املجتمع املحلي ومنظمات املجتمع املدين يف التعريف
مبخاطر الف�ساد و�آثاره على املجتمع وتو�سيع دور املجتمع
يف الأن�شطة املناه�ضة للف�ساد ومكافحته .ا�ضافة اىل درا�سة
وتقييم الت�رشيعات املتعلقة مبكافحة الف�ساد ملعرفة مدى
فعاليتها واقرتاح م�شاريع التعديالت لها ملواكبتها لالتفاقيات
واملعاهدات الدولية التي �صادقت عليها اجلمهورية �أو
ان�ضمت �إليها .كما تخت�ص الهيئة بتلقي التقارير والبالغات
وال�شكاوى بخ�صو�ص جرائم الف�ساد املقدمة �إليها ودرا�ستها
والتحري حولها والت�رصف فيها وفق ًا للت�رشيعات النافذة،
وتلقي �إقرارات الذمة املالية ،ا�ضافة اىل التحقيق مع مرتكبي
جرائم الف�ساد و�إحالتهم �إىل الق�ضاء .وتتوىل الهيئة متثيل
اجلمهورية يف امل�ؤمترات واملحافل الدولية املتعلقة مبكافحة
الف�ساد ،و التن�سيق والتعاون مع الدول واملنظمات الدولية
والإقليمية والعربية ذات ال�صلة مبكافحة الف�ساد وامل�شاركة
يف الربامج الدولية الرامية �إىل منع الف�ساد ،ا�ضافة اىل التن�سيق
مع كافة �أجهزة الدولة يف تعزيز وتطوير التدابري الالزمة
للوقاية من الف�ساد وحتديث �آليات وو�سائل مكافحته .كما
تقوم بالتن�سيق مع و�سائل الإعالم لتوعية املجتمع وتب�صريه
مبخاطر الف�ساد و�آثاره وكيفية الوقاية منه ومكافحته،
و جمع املعلومات املتعلقة بكافة �صور و�أ�شكال الف�ساد
والعمل على �إيجاد قواعد بيانات و�أنظمة معلومات وتبادل
املعلومات مع اجلهات واملنظمات املعنية يف ق�ضايا الف�ساد
يف الداخل واخلارج وفق ًا للت�رشيعات النافذة .كما تخت�ص
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الهيئة باتخاذ الإجراءات والتدابري الالزمة ال�سرتداد الأموال
والعائدات الناجتة عن جرائم الف�ساد بالتن�سيق مع اجلهات
ذات العالقة ،ا�ضافة اىل مهام اخرى عددها قانون ان�شائها.
وبح�سب املادة ( )20من القانون رقم  39ل�سنة  2006ب�ش�أن
مكافحة الف�ساد تقوم الهيئة بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة
بدرا�سة وتقييم واقرتاح تطوير الت�رشيعات العقابية املتعلقة
بجرائم الف�ساد من الناحيتني الإجرائية واملو�ضوعية ملواكبة
�أحكام اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد وتقدميها ملجل�س
النواب ملناق�شتها و�إقرارها وفق ًا للإجراءات الد�ستورية،كما
تقوم بالدرا�سات حول �إن�شاء حماكم �إدارية خمت�صة و�إي�صاء
اجلهات ذات العالقة ب�إن�شائها وفق ًا لأحكام القوانني ذات
العالقة�،إ�ضافة �إىل قيامها وفق املادة ( )21بدرا�سة وتقييم
واقرتاح تطوير نظم التوظيف وتقدميها للجهات املخت�صة
للأخذ بها .كما تقوم الهيئة وفق املادة ( )22بالتن�سيق
مع اجلهات املخت�صة بدرا�سة وتقييم وتطوير النظم املالية
ونظم امل�شرتوات واملناق�صات واملزايدات احلكومية ونظم
�إدارة املوارد واال�ستخدامات واملمتلكات العامة وتطوير
�آليات الرقابة مبختلف �أنواعها ومعايري املحا�سبة واملراجعة
املحا�سبية مبا يكفل ح�سن �إدارة املال العام واملمتلكات
العامة و�ضمان حمايتها واحلفاظ عليها�،إ�ضافة �إىل قيامها
وفق املادة ( )23بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة يف احلكومة
واجلهات املعنية يف القطاع اخلا�ص بدرا�سة وتقييم وتطوير
النظم والتدابري املتعلقة بالقطاع اخلا�ص.
وح�سب املادة ( )15من القانون رقم  39ل�سنة  2006ب�ش�أن
مكافحة الف�ساد ت�ؤدي الهيئة مهامها واخت�صا�صاتها با�ستقاللية
وحيادية كاملة وفق ًا لأحكام هذا القانون وال يجوز لأي �شخ�ص
�أو جهة التدخل يف �ش�ؤونها ب�أية �صورة كانت ويعد مثل هذا
التدخل جرمية يعاقب عليها القانون وال ت�سقط الدعوى فيها
بالتقادم .وللهيئة ح�سب املادة الثامنة ع�رشة موازنة م�ستقلة
تدرج رقم ًا واحداً �ضمن املوازنة العامة للدولة يقرتحها رئي�س
الهيئة ويتبع يف �إعدادها القواعد والإجراءات املنظمة للموازنة
العامة للدولة.23
اما يف اململكة العربية ال�سعودية دعت الإ�سرتاتيجية الوطنية
حلماية النزاهة اىل �إن�شاء هيئة وطنية ملكافحة الف�ساد� ،أُطلق
عليها ا�سم( :الهيئة الوطنية حلماية النزاهة ومكافحة الف�ساد)
( )23ملزيد من املعلومات حول الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الف�ساد يف اليمن الرجاء زيارة
املوقع االلكرتوين للهيئة www.snaccyemen.org
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مت ح�رص مهامها يف الوظائف التالية:
و َّ
•متابعة تنفيذ الإ�سرتاتيجية ،ور�صد نتائجها ،وتقوميها،
ومراجعتها ،وو�ضع برامج عملها ،و�آليات تطبيقها.
•تن�سيق جهود القطاعني العام واخلا�ص يف تخطيط ومراقبة
برامج مكافحة الف�ساد وتقوميها.
•تلقي التقارير والإح�صاءات الدورية للأجهزة املخت�صة،
ودرا�ستها ،و�إعداد البيانات التحليلية يف �ش�أنها.
•جمع املعلومات والبيانات والإح�صاءات ،وت�صنيفها،
وحتديد �أنواعها ،وحتليلها ،وتبادلها مع اجلهات املخت�صة
ذات العالقة.
يف هذا االطار ف�إن دور الربملاين مركز يف مطالبة احلكومة
ب�إن�شاء هيئات تعنى مبكافحة الف�ساد ،على ان تكون هذه
الهيئات متمتعة باال�ستقاللية ،وان يكون لها من املوارد
املالية والب�رشية ما ت�ستطيع معه اداء مهامها ب�شكل �سليم،
خا�صة جلهة و�ضع وتنفيذ ال�سيا�سات املن�سقة يف جمال
مكافحة الف�ساد ،وتعميم املعرفة والتثقيف والتوعية مبخاطر
الف�ساد و�ضوروة مكافحته.
يف اجلزائر �صدر قانون رقم  01-06امل�ؤرخ يف  20فيفري
 2006املتعلق بالوقاية من الف�ساد ومكافحته ،والذي ن�ص يف
الباب الثالث املادة  17منه على �إن�شاء الهيئة الوطنية للوقاية
من الف�ساد ومكافحته ،كما حددت املادة  18خ�صائ�ص هذه
الهيئة .ا�ضافة اىل �صدور املر�سوم الرئا�سي رقم 413 -06
ل�سنة  2006الذي يحدد ت�شكيلة هذه الهيئة وتنظيمها.
اال انه وعلى الرغم من �صدور هذا القانون ومر�سوم ت�شكيل
الهيئة اال ان الهيئة املذكورة مل يتم ان�شا�ؤها بعد.
هنا يربز دور الربملاين يف مطالبة احلكومة و�س�ؤالها حول
تنفيذ الن�صو�ص القانونية ال�صادرة يف مكافحة الف�ساد،
و�رضورة ان�شاء هيئة لهذه الغاية ان�سجاما مع القانون الوطني
ال�صادر للوقاية من الف�ساد ،وكذلك اتفاقية االمم املتحدة
ملكافحة الف�ساد ،والتي ا�صبحت دولته طرفا فيها.

 -3القطاع العام:
ت�سعى كل دولة طرف ،حيثما اقت�ضى الأمر ووفقًا للمبادئ
الأ�سا�سية لنظامها القانوين� ،إىل اعتماد وتدعيم نظم لتوظيف
امل�ستخدمني املدنيني ،وغريهم من املوظفني العموميني
غري املنتخبني عند االقت�ضاء ،وا�ستخدامهم وا�ستبقائهم
وترقيتهم و�إحالتهم على التقاعد تت�سم ب�أنها� ( :أ ) تقوم
على مبادئ الكفاءة وال�شفافية واملعايري املو�ضوعية ،مثل
اجلدارة والإن�صاف والأهلية( .ب) ت�شتمل على �إجراءات
منا�سبة الختيار وتدريب �أفراد لتويل املنا�صب العمومية
التي تعترب عر�ضة للف�ساد ب�صفة خا�صة و�ضمان تناوبهم
على املنا�صب عند االقت�ضاء( .ج) ت�شجع على تقدمي �أجور
كافية وو�ضع جداول �أجور من�صفة ،مع مراعاة م�ستوى
النمو االقت�صادي للدولة الطرف املعنية( .د) ت�شجع على
و�ضع برامج تعليمية وتدريبية لتمكني �أولئك املوظفني من
وامل�رشف وال�سليم للوظائف
الوفاء مبتطلبات الأداء ال�صحيح
ّ
العمومية ،وتوفر لهم التدريب املتخ�ص�ص واملنا�سب من
�أجل �إذكاء وعيهم مبخاطر الف�ساد املالزمة لأداء وظائفهم،
ويجوز �أن ت�شري هذه الربامج �إىل مدونات �أو معايري �سلوكية
يف املجاالت التي تنطبق عليها.
أي�ضا يف اعتماد تدابري ت�رشيعية
تنظر كل دولة طرف � ً
و�إدارية منا�سبة ،مبا يتوافق مع �أهداف هذه االتفاقية ووفقًا
للمبادئ الأ�سا�سية لقانونها الداخلي ،ولو�ضع معايري تتعلق
بالرت�شيح للمنا�صب العمومية وانتخاب �شاغليها.
أي�ضا يف اتخاذ التدابري الت�رشيعية
تنظر كل دولة طرف � ً
والإدارية املنا�سبة ،مبا يت�سق مع �أهداف هذه االتفاقية
ووفقًا للمبادئ الأ�سا�سية لقانونها الداخلي ،لتعزيز ال�شفافية
يف متويل الرت�شيحات النتخاب �شاغلي املنا�صب العمومية
ويف متويل الأحزاب ال�سيا�سية ،حيثما انطبق احلال.
تكفل كل دولة طرف ،وفقًا للمبادئ الأ�سا�سية لقانونها
الداخلي� ،إىل اعتماد وتر�سيخ وتدعيم نظم تعزز ال�شفافية
ومتنع ت�ضارب امل�صالح.

دليل الربملاين العربي لتفعيل اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد

مناذج عربية:
�إن القانون التون�سي عدد  112ل�سنة  1983امل�ؤرخ يف12
دي�سمرب  1983واملتعلق ب�ضبط النظام الأ�سا�سي العام لأعوان
الدولة واجلماعات العمومية املحلية وامل�ؤ�س�سات العمومية
ذات ال�صبغة الإدارية يف تون�س ينظم ا�س�س تويل الوظيفة
العامة تقوم على مبادئ اجلدارة والكفاءة .وهو قانون �سابق
للإتفاقية لكنه متواءم �إىل حد كبري معها ال �سيما يف الف�صل
 17و 28من هذا القانون.24
يف الكويت ويف  2007/6/7تقدم النائب د .نا�رص ال�صانع
باقرتاح بقانون يف �ش�أن �ضوابط وقرار التعيني يف الوظائف
القيادية للإ�رشاف على تعيني املوظفني الإ�رشافيني يف
الوزارات واجلهات التابعة للدولة  ،كما حدد االقرتاح �ضوابط
التعيني على ان يكون ملدة �أربع �سنوات قابلة للتجديد مرتني
متتاليتني وال يجوز بعد انق�ضاء هذا التجديد تعيني القيادي
نف�سه يف اي وظيفة �أخرى .كما يت�ضمن االقرتاح ب�إن�شاء «جلنة
اختيار القياديني» و«مركز القيادات احلكومية»( .مرفق ن�ص
االقرتاح بقانون)
ويف الكويت �أي�ضا ويف  2008/6/14تقدم النواب د.د .نا�رص
ال�صانع ،و د.حممد الكندري ،ود.جمعان احلرب�ش ،وعبداهلل
الربغ�ش وعبدالعزيز ال�شايجي باقرتاح بقانون �إىل جمل�س الأمة
حول قواعد التعيني يف الوظائف القيادية بالدولة.
ويف الكويت �أي�ضا تقدم �أربعة من النواب وهم د .وليد
الطبطبائي ودعيج ال�شمري وحممد اخلليفة وخ�ضري العنزي
باقرتاح بقانون ب�ش�أن قواعد التعيني يف الوظائف القيادية
بالدولة ،والذي يق�ضي ب�أن يكون التعيني يف الوظائف القيادية
مبر�سوم وملدة �أربع �سنوات قابلة للتجديد مرتني متتاليتني وال
يجوز بعد انق�ضاء هذا التجديد تعيني ذات القيادي يف �أي وظيفة
قيادية �أخرى ،وكذلك يكون التعيني بعد االعالن ب�شفافية عن
الوظيفة املطلوب �شغلها وال�رشوط الواجب توافرها يف من
ي�شغلها( .مرفق االقرتاح بقانون)
هنا الربملاين ي�ستطيع مراقبة احلكومة يف تعييناتها للموظفني
ومدى االلتزام مبعايري اجلدارة والكفاءة ،كما ي�ستطيع
مطالبتها بو�ضع قوانني لهذه الغاية يف حال عدم وجود مثل
هذه القوانني.
(http://www.consultation.fonctionpublique.gov.tn/index. )24
php?option=com_content&view=article&id=102&Itemid=13
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 -4امل�شرتيات العمومية و�إدارة الأموال العمومية:
تقوم كل دولة طرف ،وفقًا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها
القانوين ،باخلطوات الالزمة لإن�شاء نظم ا�شرتاء منا�سبة
تقوم على ال�شفافية والتناف�س وعلى معايري املو�ضوعية
يف اتخاذ القرارات ،وتت�سم� ،ضمن جملة �أمور ،بفاعليتها
يف منع الف�ساد .وتتناول هذه النظم ،التي يجوز �أن تراعي
أمورا ،منها� ( :أ ) توزيع
يف تطبيقها قيم حدية منا�سبةً � ،
املعلومات املتعلقة ب�إجراءات وعقود اال�شرتاء ،مبا يف ذلك
املعلومات املتعلقة بالدعوات �إىل امل�شاركة يف املناق�صات،
واملعلومات ذات ال�صلة �أو الوثيقة ال�صلة ب�إر�ساء العقود،
عاما ،مما يتيح ملقدمي العرو�ض املحتملني وق ًتا
توزي ًعا ً
كاف ًيا لإعداد عرو�ضهم وتقدميها( .ب) القيام م�سبقًا ب�إقرار
ون�رش �رشوط امل�شاركة ،مبا يف ذلك معايري االختيار و�إر�ساء
العقود وقواعد املناق�صة( .ج) ا�ستخدام معايري مو�ضوعية
ومقررة م�سبقًا التخاذ القرارات املتعلقة بامل�شرتيات
تي�سريا للتحقق الحقًا من �صحة تطبيق القواعد
العمومية،
ً
فعال للمراجعة الداخلية ،مبا
نظام
إقامة
�
(د)
إجراءات.
�أو ال
ّ
فعال للطعن� ،ضما ًنا لوجود �سبل قانونية
نظام
ذلك
يف
ّ
للتظلّم واالنت�صاف يف حال عدم اتباع القواعد �أو الإجراءات
املو�ضوعة عم ًال بهذه الفقرة( .هـ) اتخاذ تدابري ،عند
االقت�ضاء ،لتنظيم الأمور املتعلقة بالعاملني امل�س�ؤولني
عن امل�شرتيات ،مثل الإعالن عن �أي م�صلحة يف م�شرتيات
عمومية معينة ،و�إجراءات الفرز ،واالحتياجات التدريبية.
تتخذ كل دولة طرف ،وفقًا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها
القانوين ،تدابري منا�سبة لتعزيز ال�شفافية وامل�ساءلة يف
�إدارة الأموال العمومية .وت�شمل هذه التدابري ما يلي( :
�أ ) �إجراءات العتماد امليزانية الوطنية( .ب) الإبالغ عن
نظاما يت�ضمن معايري
الإيرادات والنفقات يف حينها( .ج)
ً
للمحا�سبة ومراجعة احل�سابات وما يت�صل بذلك من رقابة.
نظما فعالة وكف�ؤة لتدبر املخاطر وللمراقبة الداخلية.
(د) ً
(هـ) اتخاذ تدابري ت�صحيحية ،عند االقت�ضاء ،يف حال عدم
االمتثال لال�شرتاطات املقررة يف هذه الفقرة.
تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري مدنية و�إدارية،
وفقًا للمبادئ الأ�سا�سية لقانونها الداخلي ،للمحافظة على
�سالمة دفاتر املحا�سبة �أو ال�سجالت �أو البيانات املالية
�أو امل�ستندات الأخرى ذات ال�صلة بالنفقات والإيرادات
العمومية وملنع تزوير تلك امل�ستندات.
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مناذج عربية:
يف اطار مراجعة احل�سابات والتدقيق عليها يوجد يف الدول
العربية العديد من امل�ؤ�س�سات الوطنية التي تقوم بدور الرقابة
املالية والتدقيق على �أعمال احلكومة ،وتختلف �أدوار ومهام
و�صالحيات هذه الأجهزة ،وكذلك مدى ا�ستقاللها من دولة اىل
�أخرى ،حيث تكون هذه الأجهزة ملحقة بال�سلطة الت�رشيعية يف
بع�ض الدول كما هو احلال بديوان املحا�سبة يف الكويت ،يف
حني تكون تابعة لل�سلطة التنفيذية يف دول �أخرى كما هو احلال
للجهاز املركزي للمحا�سبات يف م�رص� ،أو قد تكون تابعة لل�سلطة
الق�ضائية كما هو احلال ملحكمة املحا�سبات يف موريتانيا.
يف تون�س مثال ُتنظم امل�شرتيات العمومية مبوجب املر�سوم رقم
 2002 – 3158ال�صادر يف  17كانون الأول  /دي�سمرب 2002
حول نظم امل�شرتيات العامة .اما يف اجلزائر ف�إن امل�شرتيات
العمومية نظمت بقانون امل�شرتيات العمومية  .2006كذلك يف
م�رص تنظم هذه العملية بقانون رقم  89ل�سنة  1998ب�ش�أن
تنظيم واملناق�صات واملزايدات.اما يف اليمن فقد مت �إقرار
القانون رقم ( )23ل�سنة 2007م ب�ش�أن املناق�صات واملزايدات
احلكومية وقد ا�شتمل على �أحكام ت�ؤكد على املعاملة املت�ساوية
جلميع املتناق�صني واملزايدين والإعالن والن�رش لكافة
املناق�صات ومبختلف الو�سائل ومنها على االنرتنت وفق ًا ملا
ورد يف املادة ( )7من القانون نف�سه .ا�ضافة اىل �إن�شاء جلان
املناق�صات على امل�ستوى املركزي واملحلي.
يف الكويت �أي�ضا ويف اطار الرقابة على امل�شرتيات العمومية
وجه النائب د .نا�رص ال�صانع �س�ؤاال برملانيا اىل وزير الطاقة
يف 2005/4/23حول ما قال انه قد تنامى اىل علمه ان
م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية تعمل على الغاء �أو احلد من الدور
الرقابي للجنة املناق�صات املركزية على مناق�صات ال�رشكات
النفطية التابعة .وعليه طلب ال�صانع يف �س�ؤاله تزويده بن�سخة
من القرار رقم  79/5للمجل�س الأعلى للبرتول والقرارات
املعدلة عليه ،مع ن�سخة من م�سودة القرار املقرتح مع افادته
عن املربرات التي �أوردتها جلان م�ؤ�س�سة البرتول لرفع احلد
الأدنى للمناق�صات التي تعر�ض على جلنة املناق�صات من
خم�سة �آالف اىل خم�سة ماليني دينار مع ذكر الأ�س�س التي على
�أ�سا�سها مت اختيار هذا احلد .كما طلب ال�صانع تزويده ب�أ�سماء
�أع�ضاء اللجنة امل�شكلة مع نبذة موجزة عن كل ع�ضو ون�سخة
عن حما�رض اللجنة ،ا�ضافة ال�ستف�ساره عن العوائق الداخلية
داخل امل�ؤ�س�سة و�رشكاتها التابعة التي تعيق طرح وتر�سية
املناق�صات مع املدة التي ت�ستغرقها هذه العوائق.

وطلب ال�صانع كذلك ن�سخة عن احلاالت التي اعرت�ضت فيها
جلنة املناق�صات املركزية على تو�صيات ال�رشكة النفطية
مقارنة بعدد احلاالت التي وافقت عليها اللجنة خالل ال�سنوات
اخلم�س املا�ضية ،م�ستو�ضحا كذلك عن العوائق التي تراها
ال�رشكات النفطية متمثلة يف جلنة املناق�صات املركزية ،و�أي
مرا�سالت بني ال�رشكات النفطية وجلنة املناق�صات املركزية
بخ�صو�ص �إزالة العوائق ،و�أي جلان قد تكون �شكلت بني هذه
اجلهات حلل هذه امل�شكالت والعوائق.
وهنا يكون دور الربملاين يف مراقبة تطبيق املعايري الدقيقة
يف امل�شرتيات احلكومية يف حال وجوده ،ومطالبة احلكومة
بو�ضع معايري �شفافة لهذه الغاية يف حال عدم وجودها.

� -5إبالغ النا�س
تتخذ كل دولة طرف ،وفقًا للمبادئ الأ�سا�سية لقانونها
الداخلي ومع مراعاة �رضورة مكافحة الف�ساد ،ما قد يلزم
من تدابري لتعزيز ال�شفافية يف �إدارتها العمومية ،مبا يف
ذلك ما يتعلق بكيفية تنظيمها وا�شتغالها وعمليات اتخاذ
القرارات فيها ،عند االقت�ضاء ،ويجوز �أن ت�شمل هذه التدابري
ما يلي� ( :أ ) اعتماد �إجراءات �أو لوائح متكّن عامة النا�س
من احل�صول ،عند االقت�ضاء ،على معلومات عن كيفية تنظيم
�إدارتها العمومية وا�شتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها،
وعن القرارات وال�صكوك القانونية التي تهم عامة النا�س،
مع �إيالء املراعاة الواجبة ل�صون حرمتهم وبياناتهم
ال�شخ�صية( .ب) تب�سيط الإجراءات الإدارية ،عند االقت�ضاء،
من �أجل تي�سري و�صول النا�س �إىل ال�سلطات املخت�صة التي
تتخذ القرارات( .ج) ن�رش معلومات ميكن �أن ت�ضم تقارير
دورية عن خماطر الف�ساد يف �إدارتها العمومية.
مناذج عربية:
يف لبنان هنالك اقرتاح قانون مقدم من جمموعة العمل
القانونية التابعة لل�شبكة الوطنية لتعزيز احلق يف الو�صول
اىل املعلومات ،وقد رفعه اىل الربملان اللبناين اع�ضاء منظمة
برملانيون لبنانيون �ضد الف�ساد وهم ال�سادة غ�سان خميرب
ويا�سني جابر وعبداهلل حنا وا�سماعيل �سكرية وجواد بول�س،
وذلك بتاريخ  9ني�سان/ابريل  .2009وي�سعى هذا القانون يف
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حال اقراره اىل تعزيز ال�شفافية يف االدارة ومكافحة الف�ساد
وتعزيز الثقة بني املواطن والدولة من خالل تكلري�س حق فعلي
يف الو�صول اىل املعلومات.25
كذلك يف اليمن فقد �صدر مقرتح لقانون املعلومات وذلك اواخر
عام  2008و الذي مت �إقراره من قبل جمل�س الوزراء و�إحالته
�إىل جمل�س النواب مبوجب القرار رقم ( )431لعام 2008م.
و ُيعد م�رشوع القانون خا�صا بكفالة حرية املعلومات وتامني
حق املوطنني يف احل�صول عليها ،26كما مت و�ضع مذكرة
اي�ضاحية لهذا امل�رشوع م�ؤخر.27
و يف الكويت تقدم النائب مرزوق الغامن يف 2009/7/4
باقرتاح بقانون لإن�شاء ديوان للمعلومات العامة يوفر لأي
مواطن حق االطالع على املعلومات التي يرغب يف احل�صول
عليها  ،كما يت�ضمن االقرتاح الزاما جلميع اجلهات احلكومية
بتقدمي معلوماتها لهذا الديوان.
وهنا يالحظ ان دور الربملاين يتمثل يف حث احلكومة على تبني
ا�صدار قوانني احل�صول على املعلومات ،ومطالبتها يف تطبيق
هذه القوانني عرب ت�سهيل عملية احل�صول على املعلومات،
مواءمة ملتطلبات ال�شفافية.

 -6التدابري املتعلقة باجلهاز الق�ضائي و�أجهزة النيابة
العامة
نظرا لأهمية ا�ستقاللية الق�ضاء وما له من دور حا�سم
يف مكافحة الف�ساد ،تتخذ كل دولة طرف ،وفقا للمبادئ
الأ�سا�سية لنظامها القانوين ودون م�سا�س با�ستقاللية
الق�ضاء ،تدابري لتدعيم النزاهة ودرء فر�ص الف�ساد بني
�أع�ضاء اجلهاز الق�ضائي  .ويجوز �أن ت�شمل تلك التدابري
قواعد ب�ش�أن �سلوك �أع�ضاء اجلهاز الق�ضائي.
يجوز ا�ستحداث وتطبيق تدابري ذات مفعول مماثل للتدابري
املتخذة عمال بالفقرة  ١من هذه املادة داخل جهاز النيابة
العامة يف الدول الأطراف التي ال ي�شكل فيها ذلك اجلهاز
جزءا من اجلهاز الق�ضائي ،ولكن يتمتع با�ستقاللية مماثلة
ال�ستقالليته.
( )25ملزيد من املعلومات حول هذا املقرتح الرجاء زيارة الرابط االلكرتوين

http://www.a2ilebanon.org/ar/about-the-laws/access-to-information-law

( )26ملزيد من املعلومات حول هذا امل�رشوع الرجاء زيارة الرابط االلكرتوين

http://yemen-nic.net/info/info_law.pdf?PHPSESSID=6bf6ca67150f102e
daf849445c5caf22
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مناذج عربية:
يف املغرب مت م�ؤخرا اقرار مدونة القيم الق�ضائية خالل العام
احلايل  ،2009وهي اتت يف اطار تدعيم ا�س�س النزاهة ودرء
فر�ص الف�ساد ،ويف اطار ا�صالح ق�ضائي �شامل .وقد ا�شتملت
هذه املدونة على مبادئ اال�ستقالل ،والنزاهة ،والتجرد
واحلياد ،وامل�ساواة ،وال�شجاعة االدبية ،والوقار والتحفظ،
والكفاءة ،وال�سلوك الق�ضائي ،واللياقة ،والت�ضامن .ولعل اقرار
هذه املدونة يعترب جت�سيدا ملا تطلبته املادة  11فقرة  1من
اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الف�ساد.
وهنالك مثل اخر من البحرين التي يوجد لديها مدونة ال�سلوك
للق�ضاة والنيابة العامة ،والتي ت�صب يف هذا املو�ضوع.28
يف هذا االطار ف�إن دور الربملاين ين�صب على مطالبة الدولة
برت�سيخ دعائم النزاهة يف النظام الق�ضائي عرب ا�صدار مدونات
�سلوك ق�ضائية ،وتفعيل دور التفتي�ش الق�ضائي.

 -7القطاع اخلا�ص:
تتخذ كل دولة طرف ،وفقًا للمبادئ الأ�سا�سية لقانونها
الداخلي ،تدابري ملنع �ضلوع القطاع اخلا�ص يف الف�ساد،
ولتعزيز معايري املحا�سبة ومراجعة احل�سابات يف القطاع
اخلا�ص ،وتفر�ض عند االقت�ضاء عقوبات مدنية �أو �إدارية �أو
فعالة ومتنا�سبة ورادعة على عدم االمتثال
جنائية تكون ّ
لهذه التدابري.
يجوز �أن تت�ضمن التدابري الرامية �إىل حتقيق هذه الغايات ما
يلي� ( :أ ) تعزيز التعاون بني �أجهزة �إنفاذ القانون وكيانات
القطاع اخلا�ص ذات ال�صلة( .ب) العمل على و�ضع معايري
و�إجراءات ت�ستهدف �صون نزاهة كيانات القطاع اخلا�ص
ذات ال�صلة ،مبا يف ذلك و�ضع مدونات قواعد �سلوك من
�أجل قيام املن�ش�آت التجارية وجميع املهن ذات ال�صلة
مبمار�سة �أن�شطتها على وجه �صحيح وم�رشف و�سليم ومنع
ت�ضارب امل�صالح ،ومن �أجل ترويج ا�ستخدام املمار�سات
التجارية احل�سنة بني املن�ش�آت التجارية ويف العالقات
التعاقدية بني تلك املن�ش�آت والدولة( .ج) تعزيز ال�شفافية

( )27ملزيد من املعلومات حول املذكرة االي�ضاحية مل�رشوع القانون اليمني ب�ش�أن املعلومات
الرجاء زيارة الرابط االلكرتوين
http://www.yemen-nic.info/info/notic.pdf

( )28ملزيد من املعلومات الرجاء زيارة الرابط االلكرتوين
http://www.moj.gov.bh/pdf/modawana.pdf
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بني كيانات القطاع اخلا�ص ،مبا يف ذلك اتخاذ تدابري عند
االقت�ضاء ب�ش�أن هوية ال�شخ�صيات االعتبارية والطبيعية
ال�ضالعة يف �إن�شاء و�إدارة ال�رشكات( .د) منع �إ�ساءة ا�ستخدام
الإجراءات التي تنظم ن�شاط كيانات القطاع اخلا�ص ،مبا يف
ذلك الإجراءات املتعلقة بالإعانات والرخ�ص التي متنحها
ال�سلطات العمومية للأن�شطة التجارية( .هـ) منع ت�ضارب
امل�صالح بفر�ض قيود ،ح�سب االقت�ضاء ولفرتة زمنية
معقولة ،على ممار�سة املوظفني العموميني ال�سابقني �أن�شطة
مهنية� ،أو على عمل املوظفني العموميني يف القطاع اخلا�ص
بعد ا�ستقالتهم �أو تقاعدهم ،عندما تكون لتلك الأن�شطة �أو
ذلك العمل �صلة مبا�رشة بالوظائف التي توالها �أولئك
املوظفون العموميون �أو �أ�رشفوا عليها �أثناء مدة خدمتهم.
(و) �ضمان �أن تكون لدى من�ش�آت القطاع اخلا�ص ،مع �أخذ
بنيتها وحجمها بعني االعتبار� ،ضوابط كافية ملراجعة
احل�سابات داخل ًيا ت�ساعد على منع �أفعال الف�ساد وك�شفها
و�ضمان �أن تكون ح�سابات من�ش�آت القطاع اخلا�ص هذه
وبياناتها املالية الالزمة خا�ضعة لإجراءات مراجعة
ح�سابات وت�صديق مالئمة.
بغية منع الف�ساد ،تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من
تدابري ،وفقًا لقوانينها الداخلية ولوائحها املتعلقة مب�سك
الدفاتر وال�سجالت ،والك�شف عن البيانات املالية ،ومعايري
املحا�سبة ومراجعة احل�سابات ،ملنع القيام بالأفعال التالية
بغر�ض ارتكاب �أي من الأفعال
املجرمة وفقًا لهذه االتفاقية:
َّ
( �أ ) �إن�شاء ح�سابات خارج الدفاتر( .ب) �إجراء معامالت دون
تدوينها يف الدفاتر �أو دون تبيينها ب�صورة وافية( .ج)
ت�سجيل نفقات وهمية( .د) قيد التزامات مالية دون تبيني
غر�ضها على الوجه ال�صحيح( .هـ) ا�ستخدام م�ستندات زائفة.
(و) الإتالف املتعمد مل�ستندات املحا�سبة قبل املوعد الذي
يفر�ضه القانون.
على كل دولة �أال ت�سمح باقتطاع النفقات التي متثل ر�شاوى
من الوعاء ال�رضيبي ،لأن الر�شاوى هي من �أركان الأفعال
املجرمة وفقًا للمادتني ( )15و( )16من هذه االتفاقية،
َّ
وكذلك ،عند االقت�ضاء� ،سائر النفقات املتكبدة يف تعزيز
ال�سلوك الفا�سد.

مناذج عربية:
يف الكويت ويف اطار مكافحة الف�ساد يف القطاع اخلا�ص ومنع
ت�ضارب امل�صالح واعمال مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص وجه النائب د.
نا�رصال�صانع يف� 2005/8/18س�ؤالني برملانيني الأول اىل
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدولة ل�ش�ؤون جمل�سي الوزراء
والأمة حممد �ضيف اهلل �رشار والثاين لوزير التجارة عبداهلل
الطويل يتعلقان مب�رشوع املدينة احلرة لالعالم والتكنولوجيا
هذا ن�صه:
«�صدرت ت�رصيحات حكومية م�ؤخرا حول توجه جمل�س الوزراء
با�ضفاء ال�شفافية والغاء ال�صالحيات التقديرية واال�ستثنائية
للوزراء والتي من �ش�أنها �أي هذه ال�سلطات اال�ستثنائية ا�شاعة
عدم تكاف�ؤ الفر�ص وتنفيع �أطراف على ح�ساب �أطراف �أخرى
با�ستخدام النفوذ واملح�سوبية م�شريا اىل �أن ال�صحافة املحلية
ن�رشت خربا مفاده موافقة جمل�س الوزراء على �إن�شاء �رشكة
حتت ن�شاط «املدينة احلرة للإعالم والتكنولوجيا» وذلك
ا�ستجابة لطلب تقدمت به �إحدى ال�رشكات املحلية.
وطلب النائب يف هذا ال�صدد من الوزير تزويده بن�سخة من
الطلب املقدم للوزارة املعنية مع مرفقاته ،و�س�أل عن مدى
�صحة اطالق و�صف «املبادرة» على تلك ال�رشكة وكذلك طلب
تزويده باملرجع القانوين �أو التنظيمي مل�صطلح «املبادرة»
وعن م�ساحة الأر�ض التي طلب جمل�س الوزراء من بلدية الكويت
تخ�صي�صها لتلك ال�رشكة وهل �سبق للمجل�س تخ�صي�ص �أرا�ض
لأي من املبادرات.
ويف �س�ؤاله الثاين للوزير الطويل ا�ستف�رس النائب ال�صانع عن
ا�سم هذه ال�رشكة «املبادرة» و�أ�سماء �أع�ضاء جمل�س ادارتها
وامل�ساهمني بها وكذلك �أ�سماء جميع ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات
امل�سجلة يف الوزارة بن�شاط جمال االعالم والتكنولوجيا
وال�شكل القانوين لها.
ويالحظ يف هذا ال�صدد ان دور الربملاين ين�صب هنا على حث
احلكومة وم�ساءلتها فيما يتعلق بجرائم الف�ساد التي ترتكب يف
القطاع اخلا�ص ،و�رضورة جترمي هذه املمار�سات ومالحقة
مرتكبيها .ومن املمكن ان يطالب الربملاين احلكومة ب�سن
ت�رشيع لتجرمي الف�ساد يف القطاع اخلا�ص ،او حتى ان يطلب
معلومات اي�ضاحية ذات �صلة حول احدى ال�صفقات امل�شبوهة
التي رمبا قام بها احد اركان القطاع اخلا�ص.
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 -8م�شاركة املجتمع:
تتخذ كل دولة طرف تدابري منا�سبة� ،ضمن حدود �إمكاناتها
ووفقًا للمبادئ الأ�سا�سية لقانونها الداخلي ،لت�شجيع �أفراد
وجماعات ال ينتمون �إىل القطاع العام ،مثل املجتمع الأهلي
واملنظمات غري احلكومية ومنظمات املجتمع املحلي،
على امل�شاركة الن�شطة يف منع الف�ساد وحماربته ،ولإذكاء
وعي النا�س فيما يتعلق بوجود الف�ساد و�أ�سبابه وج�سامته
وما ميثله من خطر ،وينبغي تدعيم هذه امل�شاركة بتدابري
مثل� ( :أ ) تعزيز ال�شفافية يف عمليات اتخاذ القرار وت�شجيع
�إ�سهام النا�س فيها( .ب) �ضمان تي�سرّ ح�صول النا�س فعل ًيا
على املعلومات( .ج) القيام ب�أن�شطة �إعالمية ت�سهم يف
عدم الت�سامح مع الف�ساد ،وكذلك برامج توعية عامة ت�شمل
املناهج املدر�سية واجلامعية( .د) احرتام وتعزيز وحماية
حرية التما�س املعلومات املتعلقة بالف�ساد وتلقيها ون�رشها
وتعميمها ،ويجوز �إخ�ضاع تلك احلرية لقيود معينة� ،رشيطة
�أن تقت�رص هذه القيود على ما ين�ص عليه القانون وما
هو �رضوري /1 :ملراعاة حقوق الآخرين �أو �سمعتهم/2 .
حلماية الأمن الوطني �أو النظام العام �أو ل�صون �صحة النا�س
�أو �أخالقهم.
على كل دولة طرف �أن تتخذ التدابري املنا�سبة ل�ضمان
تعريف النا�س بهيئات مكافحة الف�ساد ذات ال�صلة امل�شار
�إليها يف هذه االتفاقية ،و�أن توفر لهم ،ح�سب االقت�ضاء� ،سبل
االت�صال بتلك الهيئات لكي يبلّغوها ،مبا يف ذلك دون بيان
جمر ًما وفقًا
هويتهم ،عن �أي حوادث قد ُيرى �أنها ت�شكّل فع ًال ّ
لهذه االتفاقية.
جتارب عربية
تعترب جتربة اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية «الف�ساد»
جتربة رائدة كواحدة من ابرز منظمات املجتمع املدين يف
لبنان .حيث �ساهمت يف الدفع قدما بالتعاون مع برنامج االمم
املتحدة االمنائي باعداد مقرتح ال�سرتاتيجية وطنية ملكافحة
الف�ساد يف لبنان ،ومت عقد م�ؤمتر وطني ملناق�شة هذا املقرتح
بتاريخ  25اذار /مار�س  2009مب�شاركة اطراف حكوميني
وغري حكوميني .كما تقوم اجلمعية باالهتمام والعمل على
مو�ضوع تعزيز ال�شفافية يف القطاع العام ،ومراقبة عمل
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املوازنة والقطاع العام ،ومكافحة الف�ساد يف القطاع اخلا�ص،
باال�ضافة اىل االهتمام بالتثقيف والتوعية مبخاطر الف�ساد
واهمية مكافحته.
يف فل�سطني تعترب جتربة االئتالف من �أجل النزاهة وامل�ساءلة
«�أمان» وهي عبارة عن منظمة جمتمع مدين نا�شطة يف مكافحة
الف�ساد جتربة رائدة ،خا�صة جلهودها يف �إطالق برنامج وطني
ملكافحة الف�ساد وتعزيز قيم النزاهة ومبادئ ال�شفافية ونظم
امل�ساءلة يف القطاعات الفل�سطينية املختلفة من �أجل بناء
نظام النزاهة الوطني ،ودعم وتوحيد اجلهود الفل�سطينية كافة
ملكافحة الف�ساد .وتقوم منظمة امان اي�ضا ب�إعداد تقرير �سنوي
حول الف�ساد يف فل�سطني ،الهدف منه م�ساعدة كافة االطراف
وم�شاركتهم يف جهود مكافحة الف�ساد.29
هنا يربز دور الربملاين يف حثه للحكومة على التعاون مع
املبادرات التي يطلقها املجتمع املدين يف �سبيل االلتزام
باملادة  13من اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الف�ساد التي
تن�ص على م�شاركة املجتمع يف عملية مكافحة الف�ساد ،وعلى
لعب دور احلا�ضن والداعم ملثل هذه املبادرات.
مناذج عربية

 -9حماية املبلّغني

تنظر كل دولة طرف يف �أن ُتدخل يف �صلب نظامها القانوين
الداخلي تدابري منا�سبة لتوفري احلماية من �أي معاملة ال
نية ولأ�سباب وجيهة،
م�سوغ لها لأي �شخ�ص يقوم ،بح�سن ّ
ّ
جمرمة
أفعال
�
ب
تتعلق
بابالغ ال�سلطات املخت�صة ب�أي وقائع
ّ
وفقا لهذه االتفاقية.
يف لبنان قامت ال�شبكة الوطنية لتعزيز احلق يف الو�صول اىل
املعلومات وهي جمموعة متعددة القطاعات ت�ضم ممثلني عن
منظمة برملانيون لبنانيون �ضد الف�ساد و اجلمعية اللبنانية
لتعزيز ال�شفافية وممثلني عن بع�ض الوزارات ومب�شاركة
نا�شطني يف جمال مكافحة الف�ساد ب�إعداد مقرتح قانون
حلماية كا�شفي الف�ساد .يهدف هذا املقرتح �إىل و�ضع �آلية
ت�شجع على ك�شف معلومات تتعلق ب�أعمال ف�ساد ،ا�ضافة اىل
حماية كا�شف الف�ساد من �أية مالحقة ق�ضائية �أو �رضر مادي،
ج�سدي �أو معنوي قد يلحق به �أو ب�أحد �أفراد عائلته �أو القاطنني
معه من جراء قيامه بك�شف الف�ساد .كما يهدف القانون اىل
(http://www.aman-palestine.org/index.htm)29
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و�ضع �آلية للتعوي�ض عن ال�رضر الذي �أ�صاب كا�شف الف�ساد
وبرنامج مكاف�آت يف ا�سرتجاع املال العام امل�رسوق ،.ا�ضافة
اىل و�ضع �آلية للتحقيق باملعلومات املك�شوف عنها واالدعاء
على الفا�سدين كي تتخذ الإجراءات الكفيلة مبالحقتهم و�إنزال
العقوبات بهم وا�سرتجاع املال امل�رسوق.
اما يف العراق فقد ا�صدر جمل�س الرئا�سة يف العراق بتاريخ
 ،2008- 8-26قانونا ي�سمى قانون مكاف�أة املخربين ،يهدف
هذا القانون �إىل ت�شجيع من يقدم �إخباراً ي�ؤدي �إىل ا�ستعادة
الأ�صول والأموال اململوكة للدولة والقطاع العام �أو الك�شف عن
جرمية ال�رسقة �أو االختال�س �أو تزوير املحررات الر�سمية �أو عن
حاالت الف�ساد الإداري و�سوء الت�رصف من خالل مكاف�أة املخرب.
وي�رسي هذا القانون على موظفي الدولة والقطاع العام ،ومن
يخرب عن الأموال املنقولة وغري املنقولة للأ�شخا�ص امل�صادرة
�أموالهم بعد تاريخ � 2003/4/9أو �أموال غري العراقيني التي
تق�ضي الت�رشيعات مب�صادرتها .ا�ضافة اىل �رسيانه على من
يخرب عن حاالت الف�ساد الإداري واملايل ،و من يخرب عن
جرمية ال�رسقة �أو االختال�س �أو التزوير املحررات الر�سمية
وي�ؤدي �إخباره �إىل �إلقاء القب�ض على الفاعل.
هنا يربز دور الربملاين يف حث احلكومة و�س�ؤالها حول اقرار
مقرتح قانون حلماية املبلغني عن جرائم الف�ساد ،ملا لهذ
املو�ضوع من اثر يف ك�شف ومالحقة هذه اجلرائم.
مناذج عربية

 -10التعاون بني ال�سلطات الوطنية
تتخذ كل دولة طرف ،وفقا لقانونها الداخلي ،ما قد يلزم
من تدابري لت�شجيع التعاون بني �سلطاتها العمومية ،وكذلك
موظفيها العموميني ،من جانب ،و�سلطاتها امل�س�ؤولة عن
التحقيق يف الأفعال الإجرامية ومالحقة مرتكبيها ،من
جانب �آخر .ويجوز �أن ي�شمل ذلك التعاون:
(�أ) املبادرة ب�إبالغ ال�سلطات الأخرية ،حيثما تكون هناك
�أ�سباب وجيهة لالعتقاد ب�أنه جرى ارتكاب �أي من الأفعال
املجرمة وفقا للمواد  15و 21و 23من هذه االتفاقية ؛�أو
ّ
(ب) تقدمي جميع املعلومات ال�رضورية �إىل ال�سلطات
الأخرية ،بناء على طلبها.

يف املغرب مت م�ؤخرا اجناز �أعمال التقييم الذاتي اخلا�ص
ب�إتفاقية الأمم امل ّتحدة ملكافحة الف�ساد ،حيث قام املغرب
ب�إر�سال تقريره �إىل �سكرتاريا م�ؤمتر الدول الأطراف يف مكتب
الأمم امل ّتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ( )UNODCيف
فيينا (النم�سا) بتاريخ � 10آب�/أغ�سط�س  .2009وقد �إ�ستخدم
املغرب لهذا الغر�ض «القائمة املرجعية للتقييم الذاتي»
م�ستفي ًدا من جل�سات التدريب واملتابعة الإقليمية التي نظّ مها
برنامج �إدارة احلكم يف الدول العربية التابع لربنامج الأمم
امل ّتحدة الإمنائي ( )UNDP-POGARيف �إطار دعم الأخري
لفريق اخلرباء احلكوميني العرب للتقييم الذاتي ( .)AGEGوقد
عمل على �إجناز عملية التقييم الذاتي جلنة وطنية للتن�سيق
ت�ضم ممثلني عن وزارة العدل ،ووزارة الإقت�صاد
وال�صياغة
ّ
واملالية ،ووزارة حتديث القطاعات العامة ،ووزارة ال�ش�ؤون
العامة والإقت�صادية ،والهيئة املركزية للوقاية من الر�شوة.
ويعترب هذا التن�سيق بني خمتلف الهيئات الوطنية ا�ستجابة
ملا تطلبته املادة  38من تعاون بني ال�سلطات الوطنية.
هنا يربز دور الربملاين يف حث حكومته على التن�سيق بني
اجهزتها احلكومية ،وان يراقب ويوجه ال�س�ؤال للحكومة عن
مدى التن�سيق بني �سلطاتها يف هذا االطار ،ا�ضافة اىل حثه
للحكومة ومكالبته لها ب�أن تنجز مثل هذه التقارير.
مناذج عربية

 -11التدريب وامل�ساعدة التقنية
تعزز الدول الأطراف ،بالقدر الالزم ،جهودها الرامية
�إىل حتقيق �أق�صى زيادة ممكنة يف الأن�شطة العملياتية
والتدريبية امل�ضطلع بها يف املنظمات الدولية والإقليمية.
هنا مثال نذكر جتربة هيئة النزاهة العراقية يف تعزيز جهودها
يف االن�شطة التدريبية واملعرفية التي ت�ضطلع بها بع�ض
املنظمات االقليمية والدولية .فالهيئة ان�ضمت اىل ال�شبكة
العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الف�ساد لال�ستفادة من
الت�شبيك املعريف الذي ت�ؤمنه هذه ال�شبكة يف جمال مكافحة
الف�ساد .وتلعب ال�شبكة يف هذا االطار دورا هاما يف تبادل
املعارف واخلربات والتجارب فيما بني �أع�ضائهاا�ضافة اىل
من�سق لدعم اجلهود الوطنية الهادفة اىل
دورها ك�إطار �إقليمي ّ
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تطبيق املواثيق والإتفاقيات العربية والدولية واملمار�سات
�سيما «اتفاقية الأمم
الف�ضلى ذات ال�صلة مبكافحة الف�ساد ،ال ّ
امل ّتحدة ملكافحة الف�ساد».
هنا يتلخ�ص دور الربملاين يف حثه حلكومته على االنخراط
يف هذه املبادرة االقليمية والتي تعد الأوىل من نوعها يف
املنطقة ،بحيث ان االن�ضمام ي�شكّل تعبريا وا�ضحا عن رغبة
الدول العربية امل�شاركة بتعزيز قدراتها وتفعيل التعاون
الإقليمي والدويل يف جمال مكافحة الف�ساد.
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المالحق
30
والمرفقات

( )30جتدر املالحظة �إىل �أن منظمة برملانيون عرب �ضد الف�ساد ال تتبنى هذه النماذج� ،إمنا توردها على
�سبيلالأمثلةامل�ساعدةللربملانينييفحتقيقهدفتطبيق�إتفاقيةالأمماملتحدةملكافحةالف�ساد.
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مرفق ( )1الكويت :ر�سالة الفرع الكويتي ملنظمة
«برملانيون عرب �ضد الف�ساد» حتث جمل�س الأمة على
�إقرار اتفاقية الأمم املتحدة

وجه �صالح الف�ضالة رئي�س جمل�س ادارة الفرع الكويتي
ملنظمة «برملانيون عرب �ضد الف�ساد» ( )KUPACر�سالة اىل
جا�سم اخلرايف رئي�س جمل�س االمة يحثه فيها على امل�سارعة
للم�صادقة على اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،وجاء
يف ن�ص الر�سالة التي وجهت بتاريخ  14يناير  2006ما يلي:
«انه رغبة يف تعزيز التعاون بني الدول على منع الف�ساد
والق�ضاء عليه ومكافحته ب�صورة فعالة ،واميانا بان حماربة
الف�ساد ت�شكل دعامة رئي�سية لكفالة حقوق االن�سان من �أية
انتهاكات تنال من امن االن�سان ،وحقه يف احليـاة والرخـاء،
فقـد مت بتاريـخ  9/12/2003م توقيع دولة الكويت على
اتفاقية االمم املتحدة ملكافحـة الف�سـاد والتي اعتمدتها
اجلمعية العامـة يف قرارهـا 85/4امل�ؤرخ  13اكتوبر 2003م.
وحيث ان الدول االطراف يف هذه االتفاقية تقلقها خطورة ما
يطرحه الف�ساد من م�شاكل وخماطر على ا�ستقرار املجتمعات
وامنها ،مما يقو�ض م�ؤ�س�سات الدميوقراطية وقيمها والقيم
ويعر�ض التنمية امل�ستدامة و�سيادة
االخالقية والعدالة،
ّ
القانون للخطر .كما يقلقها كثري من اجلوانب االخرى
والتي تعمل على الوقوف يف طريق التنمية ب�شتى ا�شكالها.
وحيث ان هذه االتفاقية حتقق م�صلحة الدول املتعاقدة وال
تتعار�ض مع التزامات دولة الكويت يف املجالني العربي
والدويل ،وطلبت وزارة العدل اتخاذ االجراءات الد�ستورية
للت�صديق عليها ،كما طالبت وزارة اخلارجية اعداد الأداة
القانونية الالزمة لذلك.
ومع علمنا بحر�صكم على هذه االتفاقية ،وعلى ذلك فان منظمة
برملانيون كويتيون �ضد الف�ساد ( )KUPACـ الفرع الكويتي
للمنظمة العاملية للربملانيني �ضد الف�ساد لت�شد على ايديكم
ب�رضورة اال�رساع يف ت�صويت املجل�س على هذه االتفاقية حتى
تن�ضم دولة الكويت اىل الدول التي �صادقت عليها.
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وح�سب متابعتنا فان املجل�س واحلكومة قد عربا اكرث من مرة
عن نيتهما باعطاء هذه االتفاقية اولوية للت�صويت عليها مبجل�س
االمة وذلك خالل ال�ستة ا�شهر املا�ضية ،اال ان �شيئا من هذا مل
يحدث ب�سبب ازدحام جدول اعمال املجل�س بق�ضايا اخرى ،وان
منظمتنا لتتوقع من جمل�سكم املوقر اعطاء االولوية الق�صوى
لهذه االتفاقية للت�صويت عليها يف اول جل�سة ملجل�س االمة.
راجني تقبل حتياتنا وتقديرنا اىل االخوة اع�ضاء املجل�س.
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مرفق ( )2الإ�سرتاتيجية الوطنية ملحاربة الف�ساد يف دولة
الكويت

مقدمة
ي�ؤدي تف�شي الف�ساد يف �أي جمتمع �إىل �إ�ضعاف القيم
الأخالقية -والعك�س  -يف تقوي�ض �سيادة القانون و�ضمان
حتقيق العدالة بني املواطنني  ،الأمر الذي يهدد اال�ستقرار
االجتماعي  ،وي�ضعف �أداء امل�ؤ�س�سات ،مما ينعك�س �سلبا على
احلياة ال�سيا�سية ب�شكل عام واملمار�سات الدميقراطية ب�شكل
خا�ص .ومما ال �شك فيه �أن ذلك الأمر ي�ؤدي �إىل تعطيل م�سرية
التنمية االقت�صادية وفقدان م�صداقية الدعوة لإجراء الإ�صالح
االقت�صادي املن�شود.
ويعد تر�سيخ مبادئ ال�شفافية والنزاهة والإدارة ال�سليمة
وحماربة الف�ساد� ،سواء يف العمل العام �أو يف القطاع اخلا�ص
�أو يف م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،ركيزة هامة ومعيارا �أ�سا�سيا
من معايري احلكم ال�صالح ،ف�ضال عن �أنها تعترب من امل�ؤ�رشات
الهامة يف قيا�س و�ضع الدول على �سلم القدرة والفعالية يف
التقدم االجتماعي واالقت�صادي وال�سيا�سي.
�إن هناك �إجماعا يف الكويت على الإقرار بتف�شي ظاهرة الف�ساد
يف املجتمع ،و�أن هذا الإجماع ي�شمل القيادة ال�سيا�سية و�أجهزة
الدولة وامل�ؤ�س�سة الت�رشيعية والقطاع اخلا�ص وم�ؤ�س�سات
املجتمع املدين واملواطنني ب�شكل عام ،و �إن ا�ستمرار هذه
الظاهرة وعدم حماربتها �سوف يقود �إىل تزايدها و بالتايل
�إىل م�ضاعفات تقو�ض الكيان ال�سيا�سي و االقت�صادي و
االجتماعي للمجتمع الكويتي و لذا فان حماربة ظاهرة الف�ساد
تتطلب ت�ضافر جهود كافة الأطراف يف املجتمع الكويتي
للق�ضاء على هذه الظاهرة و حماية املجتمع الكويتي من الآثار
املدمرة لها.
وتتناول هذه الوثيقة يف اجلزء االول منها �إ�شكال الف�ساد ومظاهره
املختلفة ،والأ�سباب املختلفة امل�سئولة عن تف�شي ظاهرة الف�ساد،
والآثار ال�سلبية النت�شارها يف املجتمع .ويف اجلزء الثاين تتناول
الوثيقة باخت�صار اجلهود الدولية ملكافحة الف�ساد ،وو�ضع
الكويت على خارطة الف�ساد العاملي .و�أخريا تتناول الوثيقة
بالتف�صيل الإ�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد.

الف�ساد� :صوره و�أ�سبابه و�آثاره املختلفة
ي�أخذ الف�ساد عدة مظاهر �أو �أ�شكال منها ما يتم من خالل جتاوز
القانون و�سوء ا�ستخدام ال�سلطة �أو النفوذ� ،أو من خالل ا�ستغالل
الثغرات القانونية القائمة .ومن ال�صور العديدة على �سبيل
املثال ال احل�رص للف�ساد ،املح�سوبية والر�شوة املالية �أو العينية
واملحاباة و�إهدار و�رسقة املال العام واالبتزاز واحل�صول على
امتيازات خا�صة بطرق غري م�رشوعة واحتكار �سلع �أو خدمات
�أ�سا�سية .وينعك�س الالف�ساد يف الأ�شكال واملظاهر التالية:
•عدم و�ضوح اال�س�س واملعايري التي يطبق من خاللها نظام
املناق�صات يف الدولة مما يقلل من وجود تناف�س حقيقي �أو
�ضمان لتكاف�ؤ الفر�ص.
•قيام بع�ض التعيينات احلكومية على �أ�س�س املح�سوبية
واملحاباة والوا�سطة والقرابة �أو الوالء ال�سيا�سي وذلك على
ح�ساب الكفاءة وامل�ساواة يف الفر�ص.
•قيام بع�ض امل�سئولني بتوزيع امل�ساعدات �أو املنافع �أو
الأولويات للإنفاق بدون وجه حق على فئات معينة على
�أ�س�س ع�شائرية �أو ملناطق معينة بهدف حتقيق مكا�سب
�سيا�سية� ،أو هدر املال العام من خالل منح تراخي�ص ذات
قيمة� ،أو �أرا�ضي �أو حقوق ا�ستغالل �أو مزايا احتكار لأ�شخا�ص
ا�سرت�ضاء
�أو �رشكات بدون وجه حق وبدون مناف�سة حقيقية،
ً
ل�شخ�صيات معينة يف املجتمع� ،أو حتقيق منافع متبادلة� ،أو
مقابل ر�شوة ،مما ي�ؤدي �إىل حرمان اخلزينة من موارد مالية
تنفق على التنمية.
•ا�ستغالل املن�صب العام لتحقيق م�صالح �سيا�سية خا�صة
ك�رشاء �أ�صوات الناخبني �أو التمويل غري امل�رشوع للحمالت
االنتخابية �أو الت�أثري على بع�ض قرارات املحاكم �أو �رشاء
والء الأفراد واجلماعات� .أو التحالف بني بع�ض من ميلكون
ال�سلطة وبع�ض من ميلكون املال لتحقيق الأهداف اخلا�صة
لهذه القلة وعلى ح�ساب الدولة واملجتمع.
•�سيطرة بع�ض �أقرباء و�أتباع بع�ض الفئات امل�سيطرة �سيا�سيا
�أو اقت�صاديا على بع�ض ال�رشكات �أو امل�ؤ�س�سات التابعة
للدولة� ،أو على بع�ض م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،مما يزيد
من نفوذ هذه الفئات على ح�ساب باقي �أفراد املجتمع.
•غياب ال�شفافية و �إتباع ال�رسية يف الية العمل يف اجهزة
الدولة و الكثري من ال�رشكات العاملة يف القطاع اخلا�ص و
م�ؤ�س�سات املجتمع املدين.
•تبنى معظم الو�سائل الإعالمية ملواقف �أو تغطيات �صحفية
�سواء للو�سيلة
ملوا�ضيع حمددة تبعا الرتباط امل�صالح
ً
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الإعالمية �أو ارتباط بع�ض ال�صحفيني مع �أطراف فا�سدة
يف الدولة �أو جمل�س الأمة �أو القطاع اخلا�ص �أو م�ؤ�س�سات
املجتمع املدين.
•خروج بع�ض اجلمعيات التعاونية وبع�ض م�ؤ�س�سات املجتمع
املدين عن �أهدافها املعلنة.
•الف�ساد يف بع�ض جوانب الإجراءات االنتخابية والر�شوة
العلنية وال�رسية ل�رشاء اال�صوات االنتخابية.
•التحالف بني بع�ض من ميلكون ال�سلطة و بع�ض من ميلكون
املال لتحقيق الأهداف اخلا�صة لهذه الفئة على ح�ساب
الدولة واملجتمع.
•تخ�صي�ص مبالغ من االموال العامة ل�رصفها تلبية ل�ضغوط
خا�صة او على ان�شطة غري ذات جدوى.
�أ�سباب تف�شي الف�ساد
ترجع �أ�سباب تف�شي الف�ساد �إىل عوامل اجتماعية� ،سيا�سية،
قانونية� ،إدارية واقت�صادية ومنها على �سبيل التحديد ما يلي:
�أوال :الأ�سباب ال�سيا�سية
عدم و�ضوح الأ�س�س و املعايري التي يتم بناءا عليها اختيار
امل�سئولني احلكوميني من جانب وتدخل ال�سلطة يف دعم �أو
حماربة بع�ض املر�شحني مما قد يت�سبب يف و�صول عد .نا�رص
مراكز اتخاذ القرار على امل�ستوى الت�رشيعي �أو التنفيذي
وبالتايل حماربة ه�ؤالء العد .نا�رص لكل خطوات �إ�صالحية
�سيا�سية �أو اقت�صادية.
ثان ًيا :الأ�سباب التنظيمية والإدارية والقانونية
•عدم ر�سوخ تطبيق املعايري املطلوبة الختيار وتعيني
القياديني يف الدولة (مثل النزاهة والكفاءة والقدرة على
الأداء) مما ينعك�س على �سلوك وممار�سات القياديني على
العاملني ومناخ العمل.
•�ضعف �أجهزة الرقابة احلكومية وعدم ا�ستقالليتها يف
�أداء وظائفها ،واالنحراف يف ا�ستخدام ال�سلطة املخولة
للم�سئولني احلكوميني.
•غياب اجراءات عمل منطية مكتوبة ووا�ضحة يف العمل
احلكومي و الو�صف الوظيفي ملهام املوظفني يف ذلك
القطاع ،واجلهل بالأنظمة والقوانني وقواعد العمل من قبل
املواطنني �أو املراجعني.
•�ضعف الإطار القانوين ومكوناته� ،أو غياب الت�رشيعات
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والأنظمة التي حتارب وتكافح الف�ساد وتفر�ض العقوبات
الكافية على مرتكبيه ،مثل قوانني جترمي �أعمال الف�ساد،
�أو تناق�ض القوانني مع مواد الد�ستور خا�صة فيما يتعلق
باحلريات املدنية.
•�ضعف تطبيق القانون ب�شكل عادل ومتكافئ� ،أو عدم
اتخاذ �أي �إجراءات وقائية �أو عقابية جادة بحق عد .نا�رص
و�أطراف الف�ساد.
•بطء �إجراءات التقا�ضي وال�ضعف يف تنفيذ الأحكام
الق�ضائية وعدم فعالية الإجراءات امل�ساندة واملكملة لعمل
املحاكم والق�ضاة.
•اال�ستخدام املتكرر ل�سلطة اال�ستثناء وال�سلطات التقديرية
للم�سئولني يف العمل الر�سمي مما ي�شيع املزاجية يف اتخاذ القرار.
•تدين رواتب العاملني يف بع�ض الأجهزة و بع�ض فئات
العاملني يف �أجهزة القطاع العام� ،أو الت�ساوي يف التعوي�ضات
املالية واملزايا الوظيفية دون مراعاة لأداء املوظف.
•�ضعف وتعقيد وت�شابك النظام الإداري يف العمل احلكومي
وطول املدة الزمنية الالزمة لإجراء املعامالت وتعقد
�إجراءات �إنهائها مما يعطي �ضعاف النفو�س من املوظفني
الفر�صة ال�ستغالل وظيفته.
•عدم توعية وتدريب العاملني يف الدولة على مبادئ النزاهة
وجتنب ممار�سة ا�ستغالل العمل احلكومي.
ثالثًا� :أ�سباب اقت�صادية
•احتكار بع�ض تراخي�ص العمل االقت�صادي احليوي من قبل
قلة حمتكرة ذات نفوذ �سيا�سي ،ولي�س على �أ�سا�س القدرة
على الأداء االقت�صادي الأف�ضل.
•�ضعف التزام جمال�س الإدارات والإدارات التنفيذية لبع�ض
�رشكات القطاع اخلا�ص مببادئ ال�شفافية والإدارة ال�سليمة
جتاه م�ساهميهما ب�شكل خا�ص �أو املجتمع ب�شكل عام.
•عدم وجود برنامج وموارد مالية خم�ص�صة ملحاربة الف�ساد.
•اعتماد املواطن على الدولة يف ا�ستيفاء كافة متطلباته يقود �إىل
ال�شعور بان هناك حقوقا دون م�سئولية �أو م�سائلة �أو التزام.
•عدم دقة امل�ؤ�رشات االقت�صادية التي ت�ستخدم لقيا�س
الن�شاط �أو الأداء االقت�صادي.
•قيام الدولة بالكثري من الأن�شطة التي ميكن القيام بها من
القطاع امل�شرتك �أو اخلا�ص بكفاءة �أعلى و اخذين بعني
االعتبار حماية حقوق العاملني ،واحلماية من االحتكار،
ونظام �رضائب فعال ،وان تتم ب�شفافيةكاملة.
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راب ًعا� :أ�سباب �سلوكية و�أخالقية واجتماعية
•�ضعف الوازع الديني و الأخالقي عند الأطراف ممار�سي الف�ساد.
•�ضعف دور الأ�رسة و ق�صور املناهج التعليمية والدور
الرتبوي واملدار�س ملحاربة ظاهرة الف�ساد.
•�ضعف دور بع�ض م�ؤ�س�سات املجتمع املدين وامل�ؤ�س�سات
املتخ�ص�صة يف الرقابة على الأداء احلكومي� ،أو عدم متتعها
باحليادية يف عملها.
•�ضعف ال�شفافية احلقيقية لو�سائل الإعالم و عدم تو�صيل
املعلومات ال�صحيحة �إىل املواطنني �أو �إىل �أ�صحاب العالقة.
•اجلمع بني الوظيفة العامة او العمل النيابي و العمل التجاري
�إما ب�صورة مبا�رشة �أو من خالل الأقارب �أو ال�رشكاء ،مما
يخلق حالة تعار�ض امل�صالح.
•�ضعف االلتزام باملبادئ والقيم والتوجهات الإ�صالحية من
قبل بع�ض �أع�ضاء التجمعات والهيئات و التكتالت ال�سيا�سية.
•الت�سامح والتغا�ضي من قبل بع�ض �أفراد املجتمع عن ظواهر
الف�ساد وعدم االكرتاث بها والنظر �إليها على �أنها ظواهر عادية.
•تف�شي قيم اال�ستهالك وانت�شار دافع املحاكاة والتقليد لدى
�أفراد املجتمع مما يخلق حاجة ملحة لدى البع�ض لزيادة
الدخل ب�أي و�سيلة لإ�شباع هذه احلاجة.
•عدم م�صداقية بع�ض ال�صحفيني �أو م�صادر معلوماتهم
حول �أو�ضاع الأ�سواق املالية� ،أو توجيهها ملنفعة �رشكة
�أو �أفراد معينني.
•عدم وجود قوانني حتمي املواطن عند الإبالغ عن حالة ف�ساد.
الآثار ال�سلبية لتف�شي الف�ساد
يرتتب على تف�شي الف�ساد يف جمتمع ما العديد من الآثار ال�سلبية
�سواء من الناحية االجتماعية �أو االقت�صادية �أو ال�سيا�سية ،وميكن
حتديدها فيما يلي:
�أوال :الآثار االجتماعية وال�سلوكية
•ال�شعور بالإحباط وانت�شار الالمباالة وال�سلبية بني �أفراد
املجتمع ،ف�ضال عن زعزعة القيم الأخالقية ب�سبب انهيار قيم
النزاهة وفقدان النموذج ،وهو ما ي�ؤثر ب�شكل مبا�رش على ال�سلوك
العام للفرد وينعك�س على نظرته للحياة ب�شكل عام وعلى �أ�سلوب
تعامله يف �إطار عائلته وجمتمعه.
•عدم املهنية وفقدان قيمة العمل وعدم االكرتاث يف الأداء
الوظيفي ،وعدم االهتمام بالأموال العامة �أو املحافظة عليها.
•ال�شعور بالظلم لدى الغالبية مما ي�ؤدي �إىل انت�شار احلقد

وال�ضغينة بني �رشائح املجتمع ،كما ي�ساعد على تهيئة املناخ
املنا�سب للتطرف الفكري والعنف االجتماعي.
•ت�شجيعالتع�صبالعائليوالقبليواملذهبيحلمايةم�صالحتلك
الفئات ،نتيجة ال�شعور بالتفرقة وعدم امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص
بني املواطنني.
ثانيا :الآثار ال�سيا�سية
•يرتتب على انت�شار الف�ساد يف اجراءات العملية االنتخابية
�إىل الت�أثري املبا�رش على نزاهة نتائج االنتخاب مما يتيح
الفر�صة لو�صول عد .نا�رص فا�سدة وغري خمل�صة للعمل العام
من الأع�ضاء املنتخبني على كافة الأ�صعدة (جمل�س الأمة،
املجل�س البلدي ،اجلمعيات التعاونية ،اجلمعيات املهنية،
النوادي الريا�ضية  ...الخ)  ،بدال من الأكرث �إخال�صا ونزاهة،
ويقع على عاتق هذه املجال�س (الأمة والبلدي) م�س�ؤولية
اتخاذ قرارات �سيا�سية واقت�صادية واجتماعية م�صريية
�سواء من خالل دورهم ك�أع�ضاء يف امل�ؤ�س�سات الت�رشيعية
ً
�أو �أحيانا من خالل دخولهم يف امل�ؤ�س�سات التنفيذية.
ويرتتب على هذه الأو�ضاع اتخاذ القرارات امل�صريية تبعا
للم�صالح ال�شخ�صية و الفئوية دون ادنى مراعاة لدرجات
امل�صلحة العامة  ،ويزداد الأمر �سوءا �إذا كانت تلك القرارات
�أو الت�رشيعات �سيتم العمل بها لفرتة طويلة� ،إىل �أن يحني
التخل�ص منها.
•ت�ؤدي عدم نزاهة العملية االنتخابية يف بع�ض �أو كامل
مراحلها �إىل عدم ثقة الناخبني يف النظام االنتخابي
وبالتايل �إىل عزوفهم عن امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية
نتيجة فقدان الثقة واالنحراف عن الرتجمة احلقيقية
لرغبات الناخبني من خالل العمل الربملاين.
•ي�ؤدي الف�ساد ال�سيا�سي �إىل غنب حقوق الآخرين يف امل�ساواة
وتكاف�ؤ الفر�ص ،وي�ضعف من ر�سوخ النظام الدميقراطي،
وبالتايل ت�شويه �سمعة الدولة يف اخلارج.
ثالثا :الآثار االقت�صادية
تتعدد الآثار ال�سلبية االقت�صادية للف�ساد والتي ت�شمل ما يلي:
•الت�أثري ال�سلبي وب�شكل مبا�رش على ن�صيب الفرد من الناجت
املحلي الإجمايل ،فقد �أظهرت الدرا�سات التي �أجريت على ما
يقرب من  ٩٠دولة يف العامل بان اخل�سائر الناجمة عن60
 %من ن�صيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل يف% - ٢٠
الف�ساد ترتاوح ما بني الدول النامية.
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•�سوء توزيع املوارد الناجم عن االهتمام بامل�صالح اخلا�صة،
فقد يتم توجيه موارد الدولة نحو القطاعات الأقل �أهمية
لالقت�صاد �أو الأقل �إنتاجية ،وهو ما يرتتب عليه هدر لتلك
املوارد نظرا للق�صور يف كفاءة ا�ستخدامها ومن ثم انخفا�ض
معدالت النمو االقت�صادي.
•انخفا�ض �إنتاجية العاملني نتيجة عدم االكرتاث �أو الإحباط
يف �إطار بيئة جاذبة ملمار�سات الف�ساد ،مما يرتتب عليه تدهور
م�ستوى تقدمي اخلدمات العامة للمواطنني ف�ضال عن ارتفاع
تكاليف تقدميها ،و زيادة الهدر يف ا�ستخدام موارد الدولة.
•يخلق الف�ساد مناخا ترتفع فيه م�ستويات املخاطرة ،الأمر الذي
ي�ؤدي �إىل هروب ر�ؤو�س الأموال املحلية �إىل �أ�سواق �أخرى �أكرث
�أمانا واقل ف�سادا ،مما ي�ؤثر على م�ستويات النمو االقت�صادي.
•تدين قدرة االقت�صاد على جذب اال�ستثمار ور�أ�س املال
الأجنبي �إىل االقت�صاد املحلي ،نتيجة عدم وجود بيئة
تناف�سية حرة مما يفقد االقت�صاد فر�ص م�شاريع منتجة
ذات قيمة م�ضافة .كذلك ترتدد ال�رشكات الأجنبية �أو قد
ال ت�شارك يف العطاءات واملناق�صات للم�شاريع الكبرية يف
الدولة ،نتيجة اخلوف من عدم وجود معايري مناف�سة وعادلة
و�شفافية كاملة يف الإجراءات �أو امل�شاركة ،و ب�أ�سعار �أعلى
ملواجهة التكاليف غري مرئية.
•تدين م�ستوى التناف�سية يف االقت�صاد نتيجة عدم تكاف�ؤ
الفر�ص يف الأن�شطة االقت�صادية واحتكارها من قبل قلة
ذات نفوذ �سيا�سي ،ولي�س على �أ�سا�س القدرة على الأداء .وهو
ما ينعك�س ب�شكل �سلبي على الأداء االقت�صادي.
اجلهود الدولية ملحاربة الف�ساد
مل تعد ظاهرة الف�ساد ظاهرة حملية ،وهناك �إجماع دويل على
�أن حماربة الف�ساد ال يجب �أن ال تتم من خالل جهود قطرية،
الن تف�شي الظاهرة وخطورة الآثار املرتتبة عليها يتطلب جهدا
دوليا و�إقليميا ملحا�رصتها واحلد من �أثارها ال�ضارة على الفرد
واملجتمع  .وقد �شهدت الفرتة املا�ضية جهودا مكثفة لإ�صدار
العديد من االتفاقيات يف هذا ال�صدد ،ففي خالل الفرتة من
عام � ١٩٩٥إىل عام  ٢٠٠٥مت �إ�صدار ما يقرب من  ٢٥اتفاقية
�أو قرارات �أو مواثيق على امل�ستويات الدولية والإقليمية تتعلق
مبحاربة الف�ساد و تر�سيخ مبادئ ال�شفافية و الإدارة ال�سليمة
واحلكم ال�صالح ،و�أهم هذه االتفاقيات ما يلي:
1.1اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد.
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2.2اتفاقية البلدان الأمريكية ملكافحة الف�ساد ،التي اعتمدتها
منظمة الدول الأمريكية يف ٢٩مار�س ١٩٩٦
3.3اتفاقية مكافحة الف�ساد بني موظفي اجلماعات الأوروبية �أو
موظفي الدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي التي اعتمدها
جمل�س االحتاد الأوروبي يف  ٢٦مايو ١٩٩٧
4.4اتفاقية مكافحة ر�شوة املوظفني العموميني الأجانب يف
املعامالت التجارية الدولية ،التي اعتمدتها منظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقت�صادي يف  ٢١نوفمرب ١٩٩٧
5.5اتفاقية القانون اجلنائي ب�شان الف�ساد التي اعتمدتها اللجنة
الوزارية ملجل�س �أوروبا يف  27يناير ١٩٩٩
6.6اتفاقية القانون املدين ب�شان الف�ساد التي اعتمدتها اللجنة
الوزارية ملجل�س �أوروبا يف  ٤نوفمرب ١٩٩٩
7.7اتفاقية االحتاد الإفريقي يف  ١٢يوليو ٢٠٠٣
وجتمع هذه االتفاقيات الدولية والإقليمية على الأ�رضار البالغة
للف�ساد ،كما جتمع كل هذه االتفاقيات وبدرجات متفاوتة على
�أهمية التكاتف لتطبيق املبادئ والأ�س�س الرئي�سية ملحاربة
الف�ساد ،و�أهمية ذلك حلماية املجتمعات والأفراد من �أ�رضاره.
و�ضع الف�ساد يف الكويت
ي�شري التقرير الدويل الذي �أ�صدرته م�ؤ�س�سة ال�شفافية العاملية
لعام � ٢٠٠٥إىل تدهور م�ؤ�رش الف�ساد يف الكويت ،فبينما جاء
ترتيب دولة الكويت  ٣٥من بني  ١٣٣دولة عام  ٢٠٠٣وبدرجة
 ، 503جند انه يف عام  ٢٠٠٤تراجع ترتيب الكويت �إىل  ٤٤من
بني  ١٤٦دولة� .أما يف عام  ٢٠٠٥فقد تراجع ترتيب الكويت
�إىل  ٤٥من بني  ١٥٨دولة �شملها التقرير ،وتدهورت الدرجة
التي ح�صلت عليها �إىل 407

		
الدولة

�سلطنة عمان
االمارات العربية املتحدة
		
البحرين
		
قطر
الكويت
		
ال�سعودية

الرتتيب

29
30
34
38
45
72

الدرجة
6.1
6.1
5.8
5.2
4.7
3.4
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وي�شري تقرير البنك الدويل ل�شهر مايو � ٢٠٠٥إىل تراجع �أداء
دولة الكويت وفقا ملقيا�س حماربة الف�ساد ،حيث حققت
 76.4من �أ�صل  ١٠٠نقطة عام  ، ٢٠٠٤وذلك مقارنة بحوايل
 83.3نقطة يف عام  . ٢٠٠٢وتنبغي الإ�شارة �إىل �أن الكويت
قد ح�صلت على  82.8نقطة مبقيا�س حماربة الف�ساد يف عام
 . ١٩٩٨وهذا يعني تراجع عمليات مكافحة الف�ساد بحوايل
 8.٨نقاط ما بني عامي  ١٩٩٨و٢٠٠٤
من ناحية �أخرى ي�شري تقرير التناف�سية العاملية الذي �أ�صدره
املنتدى االقت�صادي العاملي لعام � ٢٠٠٥إىل �أن ترتيب الكويت
وفقا مقيا�س تكاليف الف�ساد يف ممار�سة العمل االقت�صادي هو
 ٥٥من بني  ١١٧دولة ،حيث ح�صلت على معدل  ٤.٣نقاط
من  ٧.٠نقاط وهو ميثل اقل من املتو�سط الدويل� .أما فيما
يتعلق مبمار�سات التنفيع املايل لأداء اخلدمات العامة،فقد
جاء ترتيب الكويت  ٥٤من  ١١٧دولة ومبعدل  5.3نقاط من
جمموع  ٧نقاط ،وهو �أعلى من املتو�سط العاملي.
وبا�ستقراءتقاريرتقييم�أو�ضاعالف�سادال�سابقةميكنا�ستنتاجالآتي:
�أوال� :إن ترتيب الكويت �سواء بالن�سبة لأو�ضاع الف�ساد �أو
م�ستويات ال�شفافية �أو جهود حماربة الف�ساد يعد متدنيا وذلك
مقارنة بامل�ستوى العاملي� ،أو باملقارنة مع معظم الدول
اخلليجية الأخرى �أو حتى مع بع�ض الدول النامية.
ثانيا� :إن هناك تدهورا وا�ضحا يف �أو�ضاع الف�ساد وجهود
حماربته خالل ال�سنوات املا�ضية ،و�إذا ما �أخذنا يف االعتبار
�أن امل�ؤ�رشات امل�شار �إليها �أعاله تعك�س الف�ساد املبا�رش) الظاهر
فقط)  ،فان �أو�ضاع الف�ساد �سوف تكون �أكرث �سوءا �إذا ما �أخذنا يف
االعتبار ال�صور املختلفة للف�ساد غري املبا�رش (غري الظاهر)
ثالثا� :أن الو�ضع احلايل للكويت يتطلب جهودا ا�ستثنائية
ملحاربة الف�ساد وزيادة م�ستويات ال�شفافية ،ذلك �إن ترك الأمور
على و�ضعها احلايل �سي�ؤدي �إىل تدهور اكرب يف �أو�ضاع الف�ساد
خالل ال�سنوات القادمة (تدهور و�ضع الكويت ح�سب تقرير
منظمة ال�شفافية العاملية  %٩تقريبا ما بني عامي -١٩٩٨
 ، )2004الأمر الذي ي�ؤدي يف املح�صلة النهائية �إىل انحرافات
عن املمار�سة ال�سيا�سية ال�سليمة ،و�آثارا �سلبية اجتماعية �سواء
على م�ستوى الفرد �أو املجتمع ،و�أداء اقت�صادي متدن ي�صحبه
�إهدار للأموال العامة وخ�سائر يف الأ�صول.

رابعا� :إن الد�ستور الكويتي ين�ص على احرتام القوانني
وحماية الأموال العامة و املحافظة عليها ،والأداء ب�أمانة
ملهام جميع ال�سلطات.
خام�سا� :إننا كمجتمع �إ�سالمي ينهانا ديننا احلنيف عن الف�ساد
يف الأر�ض ،ال�رسقة ،خيانة الأمانة،ا�ستغالل الآخرين ،التفرقة
بني النا�س ،النفاق وهي بع�ض ال�سلوكيات التي تنعك�س يف
ممار�سات ظاهرة الف�ساد.
بناءا على ما �سبق فانه من الواجب �أن تواجه الكويت ظاهرة
الف�ساد بكاف ة �أ�شكالها و التخل�ص من �أ�سباب وجودها و
�أثارها .هذا ونظرا للتحدي الكبري يف مواجهة ظاهرة الف�ساد
لتعدد �أطرافها و�أ�شكالها و تداخل و ت�شابك �أ�سباب و مربرات
و جودها  ،و من اجل النجاح يف مواجهة هذه الظاهرة ،ال بد
من و�ضع �إ�سرتاتيجية وطنية متكاملة حتقق ذلك و فيما يلي
مكونات الإ�سرتاتيجية الوطنية ملحاربة الف�ساد يف الكويت:
يالإ�سرتاتيجية الوطنية ملحاربة الف�ساد يف الكويت
ر�ؤية ور�سالة و�أهداف الإ�سرتاتيجية الوطنية ملحاربة الف�ساد:
الر�ؤية :حتقيق جمتمع نقي من مظاهر الف�ساد بكافة �أ�شكاله.
الر�سالة:العمل على حماربة الف�ساد لتنقية املجتمع وبيئة العمل
�سواء يف
يف الكويت من الف�ساد والق�ضاء على مظاهره و�أ�سبابه ً
املجال ال�سيا�سي �أو االقت�صادي �أو االجتماعي  ،وذلك يف قطاع
العمل احلكومي �أو قطاع العمل اخلا�ص �أو قطاع م�ؤ�س�سات
العمل املدين �أو التجمعات ال�سيا�سية ،وذلك من �أجل حتقيق
وب�صورة م�ستمرة جمتمعا كويتيا مزدهرا يتميز بال�شفافية
وبتطبيق مبادئ الإدارة ال�سليمة يف �أنظمة العمل والنزاهة يف
قيام كل فرد �أو م�ؤ�س�سة يف دوره يف املجتمع.
مبادئ مرتكزات الإ�سرتاتيجية الوطنية ملحاربة الف�ساد:
تقوم الإ�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد يف الكويت على
�أ�سا�س املرتكزات العامة التالية:
1.1مبد�أ �سيادة القانون ،وتر�سيخ مبادئ تطبيق القوانني
والأنظمة ب�صورة مت�ساوية وعادلة دون التفرقة ح�سب
القبيلة �أو الدين �أو الن�سب �أو العائلة �أو املنطقة.
2.2مبد�أ ال�شمولية يف مكافحة الف�ساد ،وذلك بتغطيتها لكل �أنواع
و�أ�شكال و مناحي الف�ساد االقت�صادية و ال�سيا�سية واملالية و
الإدارية ،مع �إعطاء الأولوية ملكافحة �أطراف ومكامن الف�ساد
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الأقل نفوذا ،و�إعطاء الأهمية للممار�سات املبا�رشة للف�ساد
(الظاهرة) وب�صورة موازية للممار�سات غري املبا�رشة(غري
الظاهرة) ،و �أن حتتل �أدوات مكافحة الف�ساد �أولوية يف برنامج
عمل احلكومة.
3.3مبد�أ احلكم ال�صالح و الإدارة الر�شيدة و قرارات احلكومة
وا�ضحة وفعالة ومرتكزة على �أ�سا�س �أهداف حمددة ،وتت�سم
باملرونة الكافية لال�ستجابة ب�رسعة الحتياجات املجتمع،
و�إتباع �أ�س�س الإدارة الر�شيدة يف قطاع العمل احلكومي �أو
قطاع العمل اخلا�ص �أو قطاع م�ؤ�س�سات العمل املدين �أو
التجمعات ال�سيا�سية.
4.4مبد�أ التوافق ،بان تتوافق الإ�سرتاتيجية الوطنية ملحاربة
الف�ساد مع طبيعة وثقافة البيئة املحلية دون التخلي عن
املبادئ الدولية الأ�سا�سية ملحاربة الف�ساد و التي جاءت
يف اتفاقية الأمم املتحدة و التي وقعت عليها الكويت يف
 2006/12/٤واالتفاقيات الدولية الأخرى ملكافحة الف�ساد
و تعزيز ال�شفافية و مبادئ الإدارة ال�سليمة.
5.5مبد�أ الكفاءة يف مواجهة الف�ساد ،بان تعتمد الإ�سرتاتيجية على
املبادرة و الإجراءات املانعة حلدوث الف�ساد وب�صورة موازية
وبنف�س القوة من الت�صميم على الك�شف واملتابعة لظواهر
وحاالت الف�ساد بعد حدوثه  ،والتقييم امل�ستمر لنتائج تطبيق
الإ�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد ،وفقا ملعايري حمددة
�سلفا للأداء.
6.6مبد�أ التعاون والتما�سك و �إبراز �أهمية العامل الأخالقي يف
حماربة الف�ساد و الت�صدي له من خالل التعاون املكثف بني
كافة اجلهات امل�سئولة عن مكافحة الف�ساد.
�7.7أن يكون هناك توافق بني جميع فئات املجتمع و �أطيافه
ال�سيا�سية على تلك الإ�سرتاتيجية الوطنية.
مكونات وو�سائل تنفيذ الإ�سرتاتيجية الوطنية ملحاربة الف�ساد:
�أوال :التوا�صل امل�ستمر مع القيادة ال�سيا�سية العليا للدولة
وذلك من خالل ت�شكيل فريق دائم من الربملانيني وال�شخ�صيات
العامة والنقابات واجلمعيات املهنية وغريها من م�ؤ�س�سات
املجتمع املدين ،بهدف احلوار والتوا�صل امل�ستمر واملنظم مع
القيادة ال�سيا�سية و �إبراز �أهمية النزاهة يف جميع املجاالت يف
الدولة ويف كافة الأن�شطة ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية،
وتو�ضيح املخاطر الكبرية للف�ساد على املجتمع و الفرد وبيان
انعكا�سات ذلك على القيم و الأخالق و�ضياع الأموال وهدر
املوارد� ،إ�ضافة �إىل ال�صورة ال�سلبية على �سمعة مكانة دولة
الكويت بني الأمم.
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ثانيا� :إن�شاء هيئة �أو جهاز م�ستقل للرقابة والتفتي�ش
�إن �إن�شاء هيئة �أو جهاز م�ستقل للرقابة و التفتي�ش لديه القدرة
و ميلك ال�سلطة القانونية لر�صد و متابعة البحث يف ق�ضايا
الف�ساد يعد من الأمور احليوية ،وذلك من خالل نظام و�إجراءات
فعالة ووا�ضحة وعادلة للقيام بدوره ،على �أن يكون من
�صالحيات هذا اجلهاز �أو الهيئة �سلطة التحقيق واتخاذ القرار
بالإحالة �إىل ال�سلطة الق�ضائية و�سهولة الو�صول �إليها ،وان ال
يقت�رص دورها على الر�صد والبحث و ميتد �إىل التوعية العامة
بالف�ساد و�أ�رضاره و�سبل امل�ساهمة يف منعه قبل وقوعه ،وذلك
لتعبئة الر�أي العام مل�ساندة اجلهود املعنية مبحاربة الف�ساد
ولرتجمة القناعة ال�سيا�سية يف حماربته .وغني عن البيان
�رضورة متتع هذه الهيئة �أو اجلهاز باال�ستقاللية يف �أداء
واجباتها .و�أن تتميز باملوا�صفات التالية:
1.1مد الهيئة �أو اجلهاز باملتخ�ص�صني والفنيني املحرتفني
يف جمال التحري ونظم املعلومات ،واملحا�سبة ،والقانون
والإدارة ممن يت�سمون بال�صفات التالية:
•الكفاءة العالية.
•ح�سن ال�سمعة والنزاهة.
•التدريب املتخ�ص�ص.
�2.2أن يكون لدى الهيئة �أو اجلهاز نظام حتري عادل ونظام
�شكاوى كفء ،مبا ي�شجع املواطنني على رفعها ،و�رسعة
اال�ستجابة والتحقيق يف حاالت الف�ساد ،يف �إطار ادعاء
ق�ضائي فعال.
�3.3أن تتبع مبد�أ عدم التغا�ضي عن �أي حالة من حاالت الف�ساد �أي ًا
إدعاء ق�ضائي ًا فعاالً.
كان حجمها و�أن يكون � ً
ثالثا� :إن�شاء دائرة ق�ضائية �أو جهاز ق�ضائي متخ�ص�ص
نظرا الختالف طبيعة ق�ضايا الف�ساد عن غريها من الق�ضايا
املدنية واجلنائية والتجارية ،ف�ضال عن ات�سامها ب�شكل عام
بج�سامة ت�أثريها و�رضرها الوا�سع والكبري على كل �أفراد
املجتمع �أو القطاع الأكرب منه ،وتتعلق ب�ضياع وهدر �أموال
�أو �أ�صول كبرية من املال العام ،ف�إنها تتطلب جهازا ق�ضائيا
مدربا ومتخ�ص�صا يف هذا النوع من الق�ضايا ،حتى ميكن �أن
تعطي هذه الق�ضايا الأهمية والرتكيز املطلوبني وال�رسعة
يف اتخاذ الأحكام العادلة بها ومن �أجل ال�رسعة يف ا�ستعادة
الأموال والأ�صول العامة التي مت اال�ستحواذ عليها من غري وجه
حق ،وحتى ترتجم قناعة الإرادة ال�سيا�سية وللح�صول على دعم
الر�أي العام ملجهودات حماربة الف�ساد.
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رابعا� :إ�صدار وتعديل �أنظمة وقوانني لها عالقة بظاهرة الف�ساد
� -1إ�صدار قوانني و �أنظمة جديدة
 .أ�إ�صدار نظام وقانون يعمق النزاهة وال�شفافية ويحارب
ويعاقب �أطراف الف�ساد ي�شمل على الأخ�ص ما يلي:
�1 .1أحكاما م�شددة ملكافحة الر�شوة واملح�سوبية ،ب�صفة
خا�صة بني �أطراف القطاع اخلا�ص �أو بني �أطراف
القطاع اخلا�ص واملوظفني العموميني ،وا�ستغالل
الوظيفة العامة وهدر املال العام.
2 .2االلتزام بالإعالن عن تعار�ض امل�صلحة من قبل
متخذ القرار.
3 .3منع امل�سئول من اتخاذ �أي قرارات �إذا كان هناك
تعار�ض م�صلحة.
4 .4الإعالن عن ا�ستالم �أي هدايا �أو منافع من �أطراف �أو
م�صادر خارجية.
5 .5و�ضع و تطبيق �أنظمة فعالة للعقاب والثواب.
1 .1حماية املبلغني عن حاالت الف�ساد.
 .بقانون �إعالن الذمة املالية للموظفني العاميني.
 .جقانون حرية املعلومات.
 .دقانون مكافحة اجلرائم والقر�صنة االلكرتونية وانتهاك
حرية و�أمن املعلومات.
 .هقانون حماية املناف�سة ومنع االحتكار.
 .وقانون �ضوابط اخل�صخ�صة ،متويل الأن�شطة و م�ؤ�س�سات
العمل االقت�صادي �إىل القطاع اخلا�ص �أو امل�شرتك اخذين
بعني االعتبار احلماية العادلة للعاملني ،منع االحتكار،
نظام ال�رضائب وبدرجة عالية من ال�شفافية.
 .زالتعاون مع غرفة التجارة وال�صناعة وامل�ؤ�س�سات
املهنية الأخرى بو�ضع ميثاق نزاهة يف العمل.
 .حقيام م�ؤ�س�سات املجتمع املدين بو�ضع مواثيق نزاهة
ملمار�سة �أن�شطتها.
 .طقيام الكويت باالن�ضمام �إىل االتفاقيات الدولية
والإقليمية التي تتعلق مبحاربة الف�ساد واالتفاقيات
املتعلقة بتبادل املعلومات واملجرمني يف ق�ضايا
الف�ساد والتي مل يتم االن�ضمام �إليها بعد.
 .ي قانون خما�صمة الق�ضاء و�أع�ضاء النيابة.
 -٢تطوير بع�ض القوانني و الأنظمة القائمة
 .أقانون ديوان املحا�سبة.
 .بقانون مكافحة عمليات غ�سيل الأموال.

.
.
.
.
.
.

جقانون مهنة املحا�سبة.
دقانون اجلمعيات التعاونية.
هقانون املناق�صات.
وقانون �شامل للنظام ال�رضيبي.
ز قانون اخلدمة املدنية.
حمراجعة الأنظمة احلكومية للحد من ممار�سة ال�سلطة
التقديرية واال�ستثناء يف القرارات.

 -٣تقوية وتطوير العمل يف �أجهزة جمل�س الأمة من خالل :
�1 .1أنظمة املعلومات و املكتبات.
2 .2املتخ�ص�صني والباحثني.
3 .3اال�ستعانة بامل�ؤ�س�سات اال�ست�شارية والبحثية املتخ�ص�صة.
 -٤تطوير و تقوية الأداء يف الأجهزة احلكومية
�1 .1أن يتم �إن�شاء مراكز اخلدمة يف الوزارات والهيئات
احلكومية التي مل تن�ش�أ بعد.
�2 .2أن يتم تطوير هذه املراكز بحيث ت�صبح الآلية الرئي�سية
لإنهاء خدمات املراجعني.
�3 .3أن يكون هناك دليال وا�ضحا يبني متطلبات كل معاملة
مقدمة واملدة املطلوبة لإنهائها�( .إجراءات وقواعد منطية).
�4 .4أن يتم تخلي�ص املعامالت جلميع املراجعني ب�صورة
مت�ساوية وعادلة.
5 .5التو�سع يف تطبيق الأنظمة االلكرتونية يف معامالت و
خدمات الدولة للمراجعني.
خام�سا :العمل على و�ضع �أنظمة متكاملة حتقق مبد�أ ال�شفافية
الكامل (�إجراءات عمل منطية)
لتحقيق امل�ساواة و تكاف�ؤ الفر�ص و جتنب �سوء ا�ستخدام ال�سلطة
فانه يتوجب و�ضع �أو تطوير �أنظمة ذات �شفافية وو�ضوح تام
و�إجراءات عمل منطية دون �أي ا�ستثناءات للأمورالتالية:
•منح الرتاخي�ص يف جميع �أجهزة الدولة.
•منح م�شاريع PPP
•منح م�شاريع  BOTواملبادرات
•�أنظمة البناء بجميع �أنواعها و�أ�شكالها.
•منح الأرا�ضي ،املزارع والق�سائم ال�صناعية.
•التعيينات والرتقيات والتحويل واالنتداب والنقل للعاملني
يف جهات الدولة بجميع �أ�شكالها.
•�أنظمة ال�رشاء يف الدولة وم�ؤ�س�ساتها.
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•�أنظمة البيع واالنتفاع لأمالك الدولة وم�ؤ�س�ساتها.
•�أنظمة لفر�ض ال�شفافية يف الإف�صاح والإدارة ال�سليمة على
ال�رشكات و�أع�ضاء جمال�س الإدارات.
•و�ضع �سيا�سات اقت�صادية �أكرث حتررا و اقل قيودا يف �إطار
القوانني احلالية �أو اجلديدة.
•�أنظمةلغر�ضال�شفافيةوالإف�صاحيفم�ؤ�س�ساتاملجتمعاملدين.
•�أنظمة التعامل يف �أ�سواق املال واال�ستثمار.
�ساد�سا� :إن�شاء وحدة �شعبية لر�صد ومتابعة مو�ضوع الف�ساد
�1.1أن يتم �إن�شاء وحدة �شعبية غري ر�سمية تقوم بر�صد و جتميع
وحت ليل املعلومات املتعلقة بظواهر وحاالت الف�ساد .وذلك
ب�صورة مهنية ودقيقة وعادلة ،وان تتميز بامل�صداقية يف
كل جانب من جوانب عملها.
�2.2أن ي�شارك يف �إن�شاء هذه الوحدة م�ؤ�س�سات املجتمع املدين،
لتكون مبثابة وحدة تن�سيق ومتابعة و�سكرتارية للحملة
الوطنية ملحاربة الف�ساد.
�3.3أن ت�ضم هناك عددا من املتفرغني لهذه املهمة ،ي�ساعدهم
جموع من املتطوعي امل�ؤمنني مبحاربة الف�ساد ،ممن
يت�صفون بالنزاهة وح�سن ال�سمعة.
�4.4أن تقوم هذه الوحدة مبتابعة برنامج تنفيذ الإ�سرتاتيجية
الوطنية ملحاربة الف�ساد يف �إ�صدار القوانني ،و�إن�شاء الأجهزة
املتخ�ص�صة ،وفعالية احلمالت الإعالنية ،و�إ�صدار الأنظمة
العادلة والفعالة يف تطبيق الأنظمة والقوانني.
�5.5أن تقوم مبتابعة ور�صد مواقف �أع�ضاء جمل�س الأمة والبلدي
والأع�ضاء املنتخبني يف م�ؤ�س�سات العمل العام و املدين من
ق�ضايا الف�ساد.
6.6تقوم وب�صورة منتظمة بامل�ساندة باملعلومات الالزمة
للجهد الإعالمي من خالل الن�رش يف الأجهزة املرئية
والندوات واملحا�رضات العامة ،وكذلك بتزويد امل�سئولني
واملهتمني باملو�ضوعات واملعلومات والأخبار الدقيقة عن
ق�ضايا الف�ساد.
�7.7أن يكون لهذه الوحدة �سكرتريا �أو �أمينا يعمل ب�إ�رشاف
رئي�س اللجنة الوطنية ملحاربة الف�ساد ،وين�سق عمل على
جمموعات عمل من املتطوعني.
 .أجمموعة املعلومات والدرا�سات.
.باملجموعة القانونية.
.ججمموعة االت�صال واملتابعة.
.داملجموعة الإعالمية.
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�سابعا :تنفيذ برنامج لتوعية وم�شاركة املواطنني يف حماربة
الف�ساد وتعميق مبد�أ ال�شفافية.
�1.1أن يتم وب�صورة م�ستمرة تنفيذ برنامج متكامل لتوعية
املواطنني ،املوظفني ب�شكل عام ،ل�رشح م�ضار الف�ساد و
�آثاره ال�سلبية على الأفراد واملجتمع.
2.2ان تكون حمالت التوعية مدرو�سة بعناية ،و�أن تكون م�صممة
بطريقة مهنية ،وان ت�شمل الن�رش يف ال�صحف ،و املجالت،
والكتيبات ومن خالل الأجهزة املرئية وامل�سموعة ،وكذلك
من خالل امل�شاركة يف الندوات واملحا�رضات يف املدار�س
وجمعيات النفع العام وامل�ؤمترات ذات العالقة ،واال�ستفادة
من �شخ�صيات ذات م�صداقية يف خمتلف املجاالت للم�شاركة
يف حمالت التوعية.
3.3التوعية من خالل املناهج الدرا�سية يف املدار�س.
4.4تطوير وحت�سني �أ�سلوب امل�ساءلة ال�سيا�سية جمل�س الأمة يف
عمل اللجان كو�سيلة لك�شف احلقائق وتوعية املواطنني.
� 5.5إ�صدار مواثيق �رشف حتكم ال�سلوكيات املهنية لل�صحفيني
والعاملني يف �أجهزة الإعالم.
متطلبات تنفيذ الإ�سرتاتيجية الوطنية ملحاربة الف�ساد تتطلب
الإ�سرتاتيجية الوطنية ملحاربة الف�ساد من �أجل فر�ض مبادئها
و�سيا�ساتها وتنفيذ مكونات برناجمها ما يلي:
�أوال :م�شاركني لديهم التزاما وا�ضحا وم�ؤمنني بتبني هذه
الإ�سرتاتيجية ويطبقون هذه املبادئ على �أنف�سهم ويف �سلوكهم.
و�أن يكونوا من جميع فئات املجتمع وعلى الأخ�ص:
�1.1أع�ضاء املجال�س الت�رشيعية املنتخبة احلالني �أو ال�سابقني
(جمل�س الأمة ،البلدي).
�2.2أفراد م�ؤ�س�سات وجمعيات املجتمع املدين.
3.3قياديني يف الدولة.
4.4امل�ؤ�س�سات الإعالمية والعاملني فيها.
5.5التكتالت والتجمعات ال�سيا�سية و�أع�ضائها.
6.6النقابات و�أع�ضائها.
7.7التجمعات الطالبية و�أع�ضائها.
ثانيا:مواردماليةكافيةللإنفاقعلىمتطلباتتنفيذالإ�سرتاتيجية
وبراجمها ،على �أ ن يتم احل�صول على هذا التمويل من خالل
التربعات املعلنة من الدولة و الأفراد وامل�ؤ�س�سات والتجمعات .وان
يتحدد �آلية وا�ضحة و نظام بدرجة عالية من ال�شفافية يف كيفية
�أداة هذه املوارد و ا�ستخدامها و الرقابة على �رصفها.
امل�صدر :موقع منظمة برملانيون عرب �ضد الف�ساد

www.arpacnetwork.org/arpdocs/kuwaitstrategy.pdf
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مرفق ( )3ال�سعودية :الن�ص الكامل لال�سرتاتيجية الوطنية
حلماية النزاهة ومكافحة الف�ساد:

يعد الف�ساد ذا مفهوم مركب له ابعاد متعددة وتختلف تعريفاته
باختالف الزاوية التي ينظر من خاللها �إليه.فيعد ف�سادا كل
�سلوك انتهك �أي ًا من القواعد وال�ضوابط التي يفر�ضها النظام
كما يعد ف�ساداً كل �سلوك يهدد امل�صلحة العامة ،وكذلك �أي
�إ�ساءة ال�ستخدام الوظيفة العامة لتحقيق مكا�سب خا�صة هذا يف
القانون الو�ضعي اما يف ال�رشيعة اال�سالمية فالف�ساد كل ماهو
�ضد ال�صالح قال تعاىل[ :والتف�سدوا يف الأر�ض بعد �إ�صالحها]
وقال تعاىل�[ :إن اهلل ي�أمركم �أن ت�ؤدوا الأمانات �إىل �أهلها و�إذا
حكمتم بني النا�س �أن حتكموا بالعدل �إن اهلل نعما يعظكم به �إن
اهلل كان �سميع ًا ب�صرياً] وقال تعاىل[ :و�إذا توىل �سعى يف الأر�ض
ليف�سد فيها ويهلك احلرث والن�سل واهلل ال يحب الف�ساد].
ويف �صحيح م�سلم �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال «ال
ي�سرتعى اهلل عبداً على رعيه ميوت حني ميوت وهو غا�ش لها �إال
حرم اهلل عليه اجلنة».
وروى االمام �أحمد عن ثوبان قال «لعن ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم الرا�شي والرائ�ش يعني الذي مي�شي بينهما».
وظاهرة الف�ساد ت�شمل جرائم متعددة مثل  :الر�شوة واملتاجرة
بالنفوذ� ،إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة ،الإثراء غري امل�رشوع ،التالعب
باملال العام واختال�سه او تبديده او ا�ساءة ا�ستعماله ،غ�سل
االموار ،اجلرائم املحا�سبية ،التزوير ،تزييف العملة ،الغ�ش
التجاري�...إلخ.
وت�شري جتارب الدول على اختالف م�ستوى تنميتها االقت�صادية
او نظامها ال�سيا�سي اىل ان الف�ساد اليرتبط بنظام �سيا�سي
معني بل يظهر عندما تكون الظروف مواتية لظهوره.ويوجد
ب�صور خمتلفة ومتابينة يف جميع النظم ال�سيا�سية فالف�ساد
يعد ظاهرة دولية وعامل قلق للمجتمع الدويل.
وتعد ظاهرة الف�ساد ظاهرة مركبة تختلط فيها االبعاد
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية وال�سيا�سية ولذا تتعدد
ا�سباب ن�شوئها ومن هذه اال�سباب عدم ات�ساق االنظمة
ومتطلبات احلياة االجتماعية و�ضعف الرقابة .وللف�ساد
�آثار �سلبية متعددة اهمها الت�أثري ال�سلبي على عملية التنمية

فينحرف ب�أهدافها ويبدد املوارد واالمكانات وي�سيء توجيهها
ويعوق م�سريتها كما ي�ضعف فاعلية وكفاية االجهزة ويت�سبب
يف خلق حالة من التذمر والقلق.
�إن حماية النزاهة ومكافحة الف�ساد ت�ستلزم برامج �إ�صالح
�شاملة حتظى بدعم �سيا�سي قوي وتكت�سب م�ضمون ًا ا�سرتاتيجيا
يقوم على ت�شخي�ص امل�شكلة ومعاجلة ا�سبابها وتعاون االجهزة
احلكومية وم�شاركة املجتمع وم�ؤ�س�ساته وار�ساء املبادئ
والقيم االخالقية لالدارة واملجتمع وتعزيزها واال�ستفادة من
اخلربات الدولية.
ومبا ان حماية النزاهة ومكافحة الف�ساد بجميع �أ�شكاله من
املبادئ الثابتة يف ال�رشيعة الإ�سالمية واالنظمة الدولية ف�إن
اململكة العربية ال�سعودية وهي ت�ستمد انظمتها من مبادئ
واحكام ال�رشيعة اال�سالمية عنيت بحماية النزاهة والأمانة
والتحذير من الف�ساد وحماربته بكل �صوره وا�شكاله.
�أوال :املنطلقات:
ترتكز الإ�سرتاتيجية حلماية النزاهة ومكافحة الف�ساد على
املنطلقات الآتية:
1.1ان الدين اال�سالمي احلنيف -عقيدة و�رشيعة ومنهج
حياة-هو الركيزة اال�سا�سية التي حتكم هذه اال�سرتاتيجية
 :منطلقات و�أهداف ًا وو�سائل و�آليات ،وتعد كل عمل من �ش�أنه
االنحراف بالوظيفة العامة واخلا�صة عن م�سارها ال�رشعي
والنظامي الذي وجدت خلدمته ف�ساداً وجرمية ت�ستوجب
العقاب يف الدنيا والآخرة.
2.2ان حماية النزاهة ومكافحة الف�ساد تتحق ب�شكل اف�ضل بتعزيز
التعاون بني االجهزة املخت�صة يف اململكة ب�شكل م�ستمر.
3.3ان الف�ساد يعوق التطوير والتنمية واال�ستثمارات.
4.4ان الف�ساد مرتبط يف بع�ض �صوره بالن�شاطات االجرامية،
وبخا�صة اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية.
5.5ان ظهور مفاهيم و�صور وو�سائل حديثة للف�ساد وانت�شارها
ت�ستلزم مراجعة وتقومي ًا م�ستمراً لل�سيا�سات واخلطط
واالنظمة واالجراءات والربامج ملكافحة هذا الوباء اخلطر.
6.6ان حتقيق حماية النزاهة ومكافحة الف�ساد يتطلب اي�ض ًا
تعزيز التعاون بني الدول انطالق ًا من مبادئ القانون الدويل
واملواثيق واملعاهدات الدولية ،مما ي�سهم يف تعميق الثقة
بني الدول وتهيئة مناخ اف�ضل للعالقات فيما بينها.
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ثاني ًا :الأهداف:
تهدف اال�سرتاتيجية الوطنية حلماية النزاهة ومكافحة الف�ساد
اىل حتقيق الآتي:
1.1حماية النزاهة ومكافحة الف�ساد ب�شتى �صوره ومظاهره.
2.2حت�صني املجتمع ال�سعودي �ضد الف�ساد بالقيم الدينية
واالخالقية والرتبوية.
3.3توجيه املواطن واملقيم نحو التحلي بال�سلوك واحرتام
الن�صو�ص ال�رشعية والنظامية.
4.4توفري املناخ املالئم لنجاح خطط التنمية ،وال�سيما
االقت�صادية واالجتماعية منها.
5.5اال�سهام يف اجلهود املبذولة لتعزيز وتطوير وتوثيق
التعاون االقليمي والعربي والدويل يف جمال حماية النزاهة
ومكافحة الف�ساد.
6.6حتقيق العدالة بني افراد املجتمع
ثالث ًا :الو�سائل:
-1ت�شخي�ص م�شكلة الف�ساد يف اململكة عن طريق مايلي:
 .أتنظيم قاعدة معلومات وطنية حلماية النزاهة وكافحة
الف�ساد ت�شتمل على جميع الوثائق النظامية واالدراية
ور�صد املعلومات والبيانات واالح�صاءات الدقيقة عن
حجم امل�شكلة وت�صنيفها وحتديد �أنواعها و�أ�سبابها و�آثارها
واولويتها ومدى انت�شارها زمني ًا ومكاني ًا واجتماعياً.
.بقيام الأجهزة احلكومية املعنية بح�سب اخت�صا�صها باعداد
اح�صاءات وتقارير دورية عن م�شكلة الف�ساد تت�ضمن
بيان حجم امل�شكلة و�أ�سبابها ،و�أنواعه واحللول املقرتحة
وحتديد ال�سلبيات وال�صعوبات التي تواجه تطبيق االنظمة
والإجراءت املتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الف�ساد.
.جدعم واجراء الدرا�سات والبحوث املتعمقة مبو�ضوع حماية
النزاهة ومكافحة الف�ساد.
.د�إتاحة املعلومات املتوافرة للراغبني يف البحث والدرا�سة
وحث اجلهات االكادميية ومراكز البحوث املتخ�ص�صة على
اجراء املزيد من الدرا�سات والبحوث يف املجال نف�سه.
 .هر�صد ماين�رش يف و�سائل االعالم عن مو�ضوع حماية النزاهة
ومكافحة الف�ساد.
 .ومتابعةامل�ستجداتيفاملو�ضوععلىامل�ستوىاملحلياوالدويل.
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 -2قيام الأجهزة احلكومية املعنية بحماية النزاهة ومكافحة
الف�ساد مبمار�سة اخت�صا�صاتها ،وتطبيق الأنظمة املتعلقة
بذلك عن طريق مايلي:
 .أتزويد الأجهزة ال�ضبطية ،والرقابية ،والتحقيقية ،والق�ضائية،
بالإمكانات املادية ،والب�رشية ،واخلربات ،والتدريب،
والتقنية ،والو�سائل العلمية احلديثة ،الكافية لتمكينها من
�آداء مهماتها بفاعلية.
.بدرا�سة انظمة الأجهزة املخت�صة بحماية النزاهة ومكافحة
الف�ساد وهياكلها الإدارية و�إجراءاتها ،مع مراعاتها عدم
االزدواجية وتنازع االخت�صا�ص فيما بينها ،ومنحها القدر
الالزم من اال�ستقالل الإداري واملايل.
.جقيام الأجهزة احلكومية املعنية  -بح�سب اخت�صا�صها-
باملراجعة الدورية للأنظمة املتعلقة مبكافحة الف�ساد؛
لتحديد ال�صعوبات التي تظهر لها من خالل التطبيق
والدرا�سة ،و�إبداء املقرتحات لتذليل هذه ال�صعوبات ،وكذلك
لتطوير هذه الأنظمة ورفعها للجهة املخت�صة للنظر فيها
واال�ستفادة يف ذلك مما ي�ستجد.
.دتطوير وتقومي الأنظمة الرقابية والإدارية واملالية ،ل�ضمان
و�ضوحها و�سهولة تطبيقها وفعاليتها.
 .هتقلي�ص الإجراءات ،وت�سهيلها والتوعية بها ،وو�ضعها يف
�أماكن بارزة ،حتى الت�ؤدي �إىل اال�ستثناءات غري النظامية.
.وقيام امل�س�ؤولني باملراقبة واملتابعة ؛ للت�أكد من �سالمة
�إجراءات العمل ومطابقتها للأنظمة.
.زاختيار امل�س�ؤولني يف الإدارات التنفيذية التي لها عالقة
باجلمهور من ذوي الكفايات والتعامل احلميد مع املراجعني.
والت�أكيد على مديري الإدارات ب�إنهاء �إجراءات معامالت
املواطنني ومراقبة املوظفني حتى الي�ضعوا العقبات امام
تلك املعامالت.
.حالت�أكيد على عدم التمييز يف التعامل وعدم النظر �إىل املركز
الوظيفي �أو االجتماعي لل�شخ�ص.
.طالعمل مببد�أ امل�ساءلة لكل م�س�ؤول مهما كان موقعه ،وفق ًا
للأنظمة.
.ي تعزيز جهود الأجهزة ال�ضبطية املتعلقة مبكافحة الف�ساد.
.كاال�ستفادة من الو�سائل العلمية احلديثة ،وو�سائل االت�صاالت
ال�رسيعة بني اجلهات احلكومية املخت�صة.
.ل�ضمان و�ضوح التعليمات اخلا�صة بالر�سوم وامل�ستحقات
والغرامات وت�سديدها ،و�إيجاد ال�سبل الوقائية الكفيلة ب�سد
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الثغرات التي ت�ؤدي �إىل ولوج الف�ساد �إليها ،مبا يف ذلك
الت�سديد عن طريق البنوك ،وفق �ضوابط مدرو�سة.
.م�رسعة البت يف ق�ضايا الف�ساد ،والعمل مببد�أ التعوي�ض ملن
ت�ضار حقوقهم وم�صاحلهم من جراء الف�ساد بعد ثبوت ذلك
بحكم ق�ضائي نهائي من اجلهة املخت�صة ،ون�رشها بطلب
من املدعي العام وموافقة ناظر الق�ضية.
.نالعمل على توحيد اللجان ذات االخت�صا�ص الق�ضائي يف
جهة ق�ضائية واحدة ومنحها اال�ستقالل التام.
.سالت�أكيد على التعاون يف جمال امل�ساعدة املتبادلة يف
حماربة الف�ساد ،دون �إخالل بال�رسية امل�رصفية.
� -3إقرار مبد�أ الو�ضوح (ال�شفافية) وتعزيزه داخل م�ؤ�س�سات
الدولة عن طريق مايلي:
 .أالت�أكيد على م�س�ؤويل الدولة بان الو�ضوح و�سيلة فاعلة
للوقاية من الف�ساد ،و�إن اعتماده كممار�سة وتوجه �أخالقي
ي�ضفي على العمل احلكومي امل�صداقية واالحرتام.
.بت�سهيل الإجراءات الإدارية والتوعية بها ،و�إتاحتها للراغبني،
وعدم اللجوء �إىل ال�رسية �إال فيما يتعلق باملعلومات التي
مت�س ال�سيادة والأمن الوطني.
.جو�ضع نظام حلماية املال العام.
.دتو�ضيح �إجراءات عقود م�شرتيات احلكومة وامل�ؤ�س�سات
العامة وال�رشكات امل�ساهمة ،و�إعطاء اجلمهور وامل�ؤ�س�سات
املدنية وو�سائل الإعالم حق االطالع عليها ونقدها.
 .هكفالة حرية تدوال املعلومات عن �ش�ؤون الف�ساد بني عامة
اجلمهور وو�سائل الإعالم.
 -4م�شاركة م�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف حماية النزاهة
ومكافحة الف�ساد عن طريق مايلي:
 .أ�إ�رشاك بع�ض من�سوبي هذه امل�ؤ�س�سات يف اللجنة الوطنية
ملكافحة الف�ساد املقرتحة.
.ب�إ�رشاك هذه امل�ؤ�س�سات «ح�سب اخت�صا�صها» يف درا�سة
ظاهرة الف�ساد و�إبداء مالديها من مرئيات ومقرتحات متكن
من احلد منه.
.جحث الهيئات املهنية والأكادميية كالأطباء واملحامني
واملهند�سني واملحا�سبني على �إبداء مرئياتهم حول الأنظمة
(الرقابية واملالية والإدارية) وتقدمي مقرتحاتهم حيال
تطويرها وحتديثها.
 .دحث الغرف التجارية وال�صناعية على �إعداد خطط وبرامج

لتوعية رجال الأعمال والتجار مبخاطر الف�ساد و�أ�سبابه
و�آثاره ،و�إي�ضاح مرئياتهم حيال الأنظمة املالية والتجارية.
 -5توعية اجلمهور وتعزيز ال�سلوك الأخالقي عن طريق مايلي:
 .أ�أ  -تنمية الوازع الديني للحث على النزاهة وحماربة الف�ساد
عن طريق و�سائل الإعالم املختلفة ،وخطباء امل�ساجد
والعلماء وامل�ؤ�س�سات التعليمية وغريها ،و�إعداد حمالت
توعية وطنية حتذر من وباء الف�ساد.
.بالت�أكيد على دور الأ�رسة يف تربية الن�شء ودورها الأ�سا�سي
يف بناء جمتمع م�سلم مناه�ض لأعمال الف�ساد.
.جحث امل�ؤ�س�سات التعليمية على و�ضع مفردات يف مناهج
التعليم العام واجلامعي ،والقيام بتنفيذ برامج توعية
تثقيفية ب�صفة دورية عن حماية النزاهة والأمانة ومكافحة
الف�ساد و�إ�ساءة الأمانة.
.دحث املواطن واملقيم على التعاون مع اجلهات املعنية
مبكافحة الف�ساد ،والإبالغ عن جرائم الف�ساد ومرتكبيها.
 .هالعمل على و�ضع برامج توعية تثقيفية يف جمال حماية
النزاهة ومكافحة الف�ساد ،يف القطاعني العام واخلا�ص.
 -6حت�سني �أو�ضاع املواطنني الأ�رسية والوظيفية واملعي�شية
عن طريق مايلي:
 .أالت�أكيد على مبد�أ حت�سني �أو�ضاع املواطنني الأ�رسية
والوظيفية واملعي�شية وبخا�صة ذوي الدخل املحدود،
وتوفري اخلدمات الأ�سا�سية لهم.
.ب�إيجاد الفر�ص الوظيفية يف (القطاعني العام واخلا�ص)،
مبا يتنا�سب مع الزيادة املطرودة لعدد ال�سكان واخلريجني،
واالهتمام بت�أهيلهم طبق ًا الحتياجات �سوق العمل.
.جاحلد من ا�ستقدام العن�رص الأجنبي.
.دحت�سني م�ستوى رواتب املوظفني والعاملني ،وبخا�صة
املراتب الدنيا.
 -7تعزيز التعاون العربي والإقليمي والدويل عن طريق ما يلي:
 .أعند االلتزام مبعاهدة او اتفاقية يتوجب مراعاة ال�سيادة
الوطنية للدول ،وعدم التدخل يف �ش�ؤونها الداخلية ،و�أن
يكون هناك دور فاعل للمملكة يف �صياغة بنود هذه
املعاهدات واالتفاقيات.كما يتوجب مراعاة م�ستوى االلتزام
والو�ضوح بني البلدان املتقدمة والنامية ،والعمل على ح�سن
اختيار امل�شاركني بحيث يكونون من ذوي االخت�صا�ص.
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.ب�أهمية التن�سيق بني اجلهات امل�شاركة يف امل�ؤمترات ذات
العالقة مبو�ضوع مكافحة الف�ساد ،واال�ستعداد والتح�ضري
اجليد لتلك امل�شاركات ،والعمل على و�ضع ت�صور للمملكة
حيال املو�ضوعات املطروحة للنقا�ش ،لأن ق�ضية الف�ساد
ق�ضية عاملية تتعدى حدود كل دولة.
.جاال�ستفادة من خربات الدول واملنظمات الدولية احلكومية
وغري احلكومية يف جمال حماية النزاهة ومكافحة الف�ساد.
.دمتابعة امل�ستجدات الدولية احلا�صلة فيما يتعلق بجرائم
الف�ساد والر�شوة و�أ�ساليب التعرف عليها و�سبل حما�رصتها.
 .هالعمل على حتقيق املزيد من التعاون الفعال ،وامل�ساعدة
القانونية املتبادلة ،وتبادل املعلومات والر�أي واخلربات يف
جمال حماية النزاهة ومكافحة الف�ساد مع دول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية ،والدول العربية ،والإ�سالمية ،وال�صديقة.
.وان تقوم �شعبة الرتجمة الر�سمية بهيئة اخلرباء مبجل�س
الوزراء امل�شكلة بقرار جمل�س الوزراء رقم( )134وتاريخ
2/5/1422ه ب�إعطاء الأولوية العتماد ترجمة الأنظمة
اخلا�صة مبكافحة الف�ساد املطبقة يف اململكة �إىل اللغات
الأجنبية احلية ،لال�ستفادة منها يف امل�شاركات اخلارجية
اخلا�صة مبكافحة الف�ساد؛لإبراز موقف اململكة وجهودها
يف هذا املجال.
رابعا :الآليات.
�إن�شاء هيئة وطنية ملكافحة الف�ساد تتوىل املهمات التالية:
 .أمتابعة تنفيذ اال�سرتاتيجية ور�صد نتائجها وتقوميها
ومراجعتها ،وو�ضع برامج عملها و�آليات تطبيقها.
.بتن�سيق جهود القطاعني العام واخلا�ص يف تخطيط ومراقبة
برامج مكافحة الف�ساد وتقوميها.
.جتلقي التقارير واالح�صاءات الدورية للأجهزة املخت�صة
ودرا�ستها و�إعداد البيانات التحليلية يف �ش�أنها.
.دجمع املعلومات والبيانات والإح�صاءات ،وت�صنيفها،
وحتديد �أنواعها ،وحتليلها وتبادلها مع اجلهات املخت�صة
ذات العالقة.
م�صدر :جريدة الريا�ض  9مار�س  – 2007العدد )14137
امل�صدر هيئة الرقابة والتحقيق ال�سعودية
http://www.cib.gov.sa/nzah.pdf
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مرفق ( )4الأردن :قانون رقم ( )62لعام 2006
قانون هيئة مكافحة الف�ساد

املادة (:)1
ي�سمى هذا القانون ( قانون هيئة مكافحة الف�ساد ل�سنة )2006
ويعمل به بعد ثالثني يوم ًا من تاريخ ن�رشه يف اجلريدة الر�سمية.

املادة (:)2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت يف هذا القانون ،املعاين
املخ�ص�صة لها �أدناه ،ما مل تدل القرينة على غري ذلك:
الهيئـــة:هيئةمكافحةالف�ساداملن�ش�أةمبقت�ضى�أحكامهذاالقانون.
املجل�س :جمل�س الهيئة.
الرئي�س :رئي�س املجل�س.
الع�ضـو :ع�ضو املجل�س.
املادة (:)3
 .أتن�ش�أ يف اململكة هيئة ت�سمى (هيئة مكافحة الف�ساد) ترتبط
برئي�س الوزراء تتمتع ب�شخ�صية اعتبارية ذات ا�ستقالل مايل
و�إداري ولها بهذه ال�صفة القيام بجميع الت�رصفات القانونية
الالزمة لتحقيق �أهدافها وحق �إبرام العقود والتقا�ضي،
وينوب عنها يف الإجراءات الق�ضائية املحامي العام املدين،
و رئي�س النيابة العامة الإدارية يف الدعاوى االدارية.
.بتتمتع الهيئة يف ممار�سة مهامها و�أعمالها بحرية وا�ستقاللية
دون �أي ت�أثري �أو تدخل من �أي جهة كانت.
.جيكون مركز الهيئة يف عمان .
املادة (:)4
تهدف الهيئة يف جمال مكافحة الف�ساد �إىل ما يلي:
 .أو�ضع وتنفيذ وتر�سيخ �سيا�سات فعالة بالتن�سيق مع اجلهات
ذات العالقة ملكافحة الف�ساد والوقاية منه .
.بالك�شف عن مواطن الف�ساد بجميع ا�شكاله مبا يف ذلك الف�ساد
املايل و الإداري والوا�سطة واملح�سوبية اذا �شكلت اعتداء
على حقوق الغري حفاظ ًا على املال العام.
.جتوفري مبادئ امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص والعدالة .
 .دمكافحةاغتيالال�شخ�صية.
املادة (:)5
يعترب ف�ساداً لغايات هذا القانون ما يلي:
 .أاجلرائم املخلة بواجبات الوظيفة الواردة يف قانون

العقوبات رقم ( )16ل�سنة  1960وتعديالته.
.باجلرائم املخلة بالثقة العامة الواردة يف قانون العقوبات رقم
( )16ل�سنة  1960وتعديالته.
.جاجلرائم االقت�صادية باملعنى املحدد يف قانون اجلرائم
االقت�صادية رقم ( )11ل�سنة  1993وتعديالته.
 .دكل فعل� ،أو امتناع ،ي�ؤدي �إىل امل�سا�س بالأموال العامة.
 .هه�إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة خالف ًا الحكام القانون.
 .وقبول الوا�سطة واملح�سوبية التي تلغي حق ًا او حتق باطالً.
 .زجميع الأفعال الواردة يف االتفاقيات الدولية التي تعنى
مبكافحة الف�ساد وان�ضمت �إليها اململكة.
املادة (:)6
ت�رسي االحكام اخلا�صة الواردة يف الت�رشيعات ذات العالقة يف
حال كان امل�شتكى عليه بالف�ساد احد اال�شخا�ص الذين ي�ستوجب
الد�ستور او الت�رشيعات ذات العالقة �شك ًال او اجراءات خا�صة
للتحقيق معه او مالحقته ق�ضائي ًا .
املادة (:)7
تتوىلالهيئةيف�سبيلحتقيق�أهدافهااملهاموال�صالحياتالتالية:
 .أالتحري عن الف�ساد املايل و الإداري ،والك�شف عن
املخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة واملعلومات اخلا�صة
بذلك ومبا�رشة التحقيقات وال�سري يف الإجراءات الإدارية
والقانونية الالزمة لذلك.
.بمالحقة كل من يخالف �أحكام هذا القانون وحجز �أمواله
املنقولة وغري املنقولة ومنعــه من ال�سفر وطلب كف يده
عن العمل من اجلهات املعنيـــة ووقـــف راتبــه وعالواتــه
و�سائــر ا�ستحقاقاتــه املاليــــة اذا لــزم  ،وتعديل �أي من تلك
القرارات �أو �إلغائها وفق الت�رشيعات ال�سارية املفعول.
.جللهيئـــة �أن تبد�أ يف �إجراء التحريــات الالزمـــة ملتابعــة
�أي من ق�ضايــا الف�ساد من تلقــاء نف�سها �أو بنــاء على
�إخبـــار يـــرد من �أي جهة ،و�إذا تبني بنتيجة التحري �أو
التحقيق �أن الإخبار الوارد �إىل الهيئة كان كاذب ًا �أو كيدي ًا
يتم حتويل مقدمه �إىل اجلهات الق�ضائية املخت�صة وفق ًا
للأ�صول القانونية املتبعة.
.د بالرغممماورديف�أيت�رشيع �آخرتلتزمالهيئةبا�صدارقراراتها
يف موعد اق�صاه ثالثة ا�شهر من تاريخ بدء اجراءات التحقيق
والتحري يف ال�شكوى.
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املادة (:)8
 .أيتوىل �إدارة الهيئة جمل�س يتكون من رئي�س و�ستة �أع�ضاء
ممن يت�صفون بالعدالة والنزاهة واحليدة واخلربة وال
ي�شغلون وظائف عامة ويتم تعيينهم ب�إرادة ملكية �سامية
بناء على تن�سيب رئي�س الوزراء
.بتكون مدة الع�ضوية يف املجل�س �أربع �سنوات قابلة للتجديد
ملرة واحدة للرئي�س �أو لأي من الأع�ضاء.
.جيحدد راتب كل من الرئي�س و الأع�ضاء و �سائر حقوقهم
املالية بقرار من جمل�س الوزراء بناء على تن�سيب من رئي�س
الوزراء.
.دعلى الرئي�س والأع�ضاء ان يتفرغوا لعملهم وال يجوز الي
منهم مزاولة �أي عمل او وظيفة او مهنة اخرى .
 .هيختـار املجل�س من بني اع�ضائه نائب ًا للرئي�س يتوىل مهامه
عند غيابه .
.وعلى كل من الرئي�س واالع�ضاء واملوظفني العاملني يف الهيئة
�أن يف�صح عن ممتلكاته وممتلكات زوجه و�أوالده القا�رصين
قبل مبا�رشته لعمله.
املادة (:)9
يق�سم الرئي�س والأع�ضاء قبل مبا�رشتهم �أعمالهم �أمام امللك
اليمني التالية-:
(�أق�سم باهلل العظيم �أن �أكون خمل�ص ًا للملك والوطن وان �أحافظ
على الد�ستور واحرتم القوانني والأنظمة و�أقوم باملهام املوكولة
�إيل ب�صدق و�أمانة).
املادة (:)10
 .أملجل�س الوزراء بناء على تن�سيب من جمل�س الهيئة انهاء خدمة
الرئي�س �أو �أي ع�ضو من اع�ضائه خالل مدة املجل�س يف �أي من
احلاالت التالية-:
�1.1إذا �أخل بواجبات الوظيفة واملهام املوكولة �إليه �أو قام
بعمل مي�س ال�رشف �أو الكرامة.
�2.2إذا ارتكب �أي فعل �أو ت�رصف مما يدخل يف نطاق الف�ساد
وفق �أحكام هذا القانون.
�3.3إذا تغيب عن اجتماعات املجل�س ثالث جل�سات متتالية �أو �ست
جل�ساتمتفرقةخاللال�سنةالواحدةدونعذريقبلهاملجل�س.
ب.اذا �شغر موقع الرئي�س او �أي ع�ضو من اع�ضاء املجل�س الي �سبب
من اال�سباب يتم تعيني بد ًال منه بالطريقة املن�صو�ص عليها
يف الفقرة (�أ) من املادة ( )8من هذا القانون الكمال املدة
املتبقية من مدة املجل�س.
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املادة (:)11
يتوىل املجل�س املهام وال�صالحيات التالية:
 .أر�سم ال�سيا�سة العامة ملكافحة الف�ساد بالتعاون مع اجلهات
ذات العالقة وو�ضع اخلطط والربامج الالزمة لتنفيذها.
.ب توعية املواطنني ب�آثار الف�ساد اخلطرية على التنمية
االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية.
.جن�رش تقارير دورية تبني خماطر الف�ساد و الوا�سطة و
املح�سوبية على م�ؤ�س�سات الدولة و �إداراتها العامة.
.دالتعاون و التن�سيق مع اجلهات املحلية والإقليمية و الدولية
لتعزيز التدابري اخلا�صة مبكافحة الف�ساد و تطويرها ،و
اقرتاح الربامج وامل�شاريع الرامية لتحقيق ذلك.
 .هاملوافقة على االتفاقيات والعقود التي تربمها الهيئة
وتفوي�ض من يقوم بالتوقيع نيابة عنه.
.واتخاذ القرارات الالزمة للتعاقد مع اخلرباء واملخت�صني
فيما يتعلق ب�أعمال الهيئة.
.ز�إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة وجدول ت�شكيالت الوظائف
فيها و�إ�صدار التعليمات التنظيمية الالزمة لذلك.
.حاقرتاح م�رشوعات الت�رشيعات اخلا�صة بعمل الهيئة ورفعها
ملجل�س الوزراء ال�ستكمال الإجراءات الالزمة ب�ش�أنها.
.طت�أليف جلنة� ،أو �أكرث ،يراها �رضورية لعمله على �أن حتدد
مهامها يف قرار ت�أليفها.
.ي�إقرار موازنة الهيئة ورفعها �إىل جمل�س الوزراء للموافقة عليها.
.ك�إقرار التقرير ال�سنوي للهيئة ورفعه �إىل جمل�س الوزراء
وجمل�س الأمة.
.ل�أي مهام �أخرى ذات عالقة بعمل الهيئة و�أهدافها يعر�ضها
الرئي�س عليه.
املادة (:)12
 .أيجتمع املجل�س برئا�سة الرئي�س �أو نائبه عند غيابه ،ويكون
االجتماع قانوني ًابح�ضور مااليقلعنخم�سةمن�أع�ضائهعلى
�أن يكون الرئي�س �أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته
بالإجماع� ،أو ب�أغلبية ال تقل عن خم�سة �أ�صوات.
.بحتدد الأحكام والإجراءات اخلا�صة بتنظيم �أعمال املجل�س
واجتماعاته و�سائر الأمور املتعلقة به مبوجب تعليمات
ي�صدرها لهذه الغاية.
.جللمجل�س دعوة �أي �شخ�ص من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص
حل�ضور اجتماعاته لال�ستئنا�س بر�أيه.
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املادة (:)13
 .أيتوىل الرئي�س املهام وال�صالحيات التالية:
1.1الإ�رشاف الإداري واملايل على الهيئة واملوظفني لديها.
2.2تنفيذ القرارات ال�صادرة عن املجل�س.
3.3متثيل الهيئة لدى الغري.
�4.4إعداد م�رشوع املوازنة ال�سنوية للهيئة وتقدميه �إىل
املجل�س لإقراره.
�5.5إعداد التقرير ال�سنوي عن �أعمال الهيئة وتقدميه �إىل
املجل�س للم�صادقة عليه.
ب.للرئي�س تفوي�ض �أي من �صالحياته املن�صو�ص عليها يف
هذا القانون والأنظمة ال�صادرة مبقت�ضاه لنائبه �أو لأي من
�أع�ضاء املجل�س على �أن يكون التفوي�ض خطي ًا وحمدداً.
املادة (:)14
ينتدب املجل�س الق�ضائي بناء على طلب الرئي�س عدداً من املدعني
العامني للهيئة ملمار�سة مهامهم و�صالحياتهم وفق ًا للت�رشيعات
ال�سارية املفعول.
املادة (:)15
للرئي�س طلب انتداب �أو �إعارة �أي من �ضباط �أو �أفراد الأجهزة
الأمنية والع�سكرية �أو �أي موظف من �أي وزارة �أو دائرة �أو
م�ؤ�س�سة ر�سمية للعمل لدى الهيئة وفق ًا للت�رشيعات النافذة.
املادة (:)16
يكون للرئي�س و الأع�ضاء �صفة ال�ضابطة العدلية ،لغايات قيامهم
مبهامهم ،ويحدد املجل�س املوظف يف الهيئة الذي يتمتع
بهذه ال�صفة.
املادة (:)17
مع مراعاة احكام الت�رشيعات النافذة للهيئة يف �سبيل قيامها
مبهامها طلب �أي بيانات �أو معلومات �أو وثائق من �أي جهة
كانت ،وعلى هذه اجلهة اال�ستجابة للطلب دون �إبطاء حتت
طائلة امل�س�ؤولية القانونية.
املادة (:)18
 .أيكون للهيئة موازنة م�ستقلة وتبد�أ �سنتها املالية يف اليوم
الأول من �شهر كانون الثاين من كل �سنة وتنتهي يف اليوم
احلادي والثالثني من �شهر كانون الأول من ال�سنة ذاتها� ،أما

ال�سنة املالية الأوىل للهيئة فتبد�أ من تاريخ �رسيان �أحكام
هذا القانون وتنتهي يف اليوم احلادي والثالثني من �شهر
كانون الأول من تلك ال�سنة.
.بتخ�ضع موازنة الهيئة لرقابة ديوان املحا�سبة.
املادة (:)19
تتكون املوارد املالية للهيئة مما يلي:
 .أاملبالغ ال�سنوية التي تر�صد لها يف املوازنة العامة.
.بامل�ساعدات والهبات واملنح التي ترد �إليها �رشيطة موافقة
جمل�س الوزراء عليها.
املادة (:)20
با�ستثناء حاالت التلب�س باجلرم ،ال يجوز مالحقة �أو توقيف
الرئي�س �أو ع�ضو املجل�س �إال بعد احل�صول على �إذن م�سبق من
املجل�س الق�ضائي وللمجل�س الق�ضائي �أن يقرر بعد �سماع �أقوال
الرئي�س �أو الع�ضو ا�ستمرار توقيفه للمدة التي يراها منا�سبة �أو
متديدها �أو الإفراج عنه بكفالة �أو بغري كفالة.
املادة (:)21
 .أتعترب املعلومات والبيانات والوثائق و ُن�سخها التي ترد للهيئة
�أو يطلع عليها �أي من العاملني فيها بحكم وظائفهم �رسية
و�أن ال تف�شى �أو تربز �أو ي�سمـح للغري باالطالع عليها اال وفق ًا
الحكام القانون.
.بكل من يخالف �أحكام الفقرة (�أ) من هذه املادة يعاقب
باحلب�س مدة ال تقل عن �سنة.
املادة (:)22
دون الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ورد الن�ص عليها يف �أي ت�رشيع
�آخر يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �أربعة �أ�شهر �أو بغرامة ال
تقل عن خم�سمائة دينار و ال تزيد على خم�سة �آالف دينار
�أو بكلتا هاتني العقوبتني كل من ارتكب �أي ًا من الأفعال و
الت�رصفات املن�صو�ص عليها يف املادة ( )5من هذا القانون
�أو ا�ستجاب �إىل هذه الأفعال والت�رصفات  ،و يف حال التكرار
ي�ضاف للعقوبة ن�صفها.
املادة (:)23
ي�صدر جمل�س الوزراء الأنظمة الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون
مبا يف ذلك الأنظمة اخلا�صة ب�ش�ؤون املوظفني وامل�ستخدمني
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يف الهيئة وال�ش�ؤون املالية واللوازم فيها خالل �ستة ا�شهر من
تاريخ نفاذ هذا القانون.
املادة (:)24
رئي�س الوزراء و الوزراء مكلفون بتنفيذ �أحكام هذا القانون.
امل�صدر :الت�رشيعات االردنية نظام املعلومات الوطنية
no.jsp?no=62&year=2006ـhttp://www.lob.gov.jo/ui/laws/searc
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مرفق ( )5الأردن :قانون رقم ( )47لعام 2007
قانون �ضمان حق احل�صول على املعلومات

املادة ()1
ي�سمى هذا القانون ( قانون �ضمان حق احل�صول على املعلومات
ل�سنة  ) 2007ويعمل به من تاريخ ن�رشه يف اجلريدة الر�سمية.

8.8مدير التوجيه املعنوي يف القوات امل�سلحة ع�ضوا
9.9املفو�ض العام حلقوق االن�سان ع�ضوا
ب.ال يتقا�ضى رئي�س واع�ضاء املجل�س �أي مكاف�آت من خزينة الدولة
املادة ()4
يتوىل املجل�س املهام وال�صالحيات التالية :
 .أ�ضمـان تزويد املعلومات اىل طالبيها يف حدود هذا القانون
.بالنظر يف ال�شكاوى املقدمة من طالبي احل�صول على املعلومات
والعمل على ت�سوية هذه ال�شكاوى وفقا لتعليمات ي�صدرها
لهذه الغاية
.جاعتماد مناذج طلب املعلومات
.دا�صدار الن�رشات والقيام باالن�شطة املنا�سبة ل�رشح وتعزيز
ثقافة احلق يف املعرفة ويف احل�صول على املعلومات
 .هاقرار التقرير ال�سنوي حول �إعمال حق احل�صول على املعلومات
املقدم من مفو�ض املعلومات ورفعه اىل رئي�س الوزراء

املادة ()2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت يف هذا القانون
املعاين املخ�ص�صة لها ادناه ما مل تدل القرينة على غري ذلك :
املعلومات� :أي بيانات �شفوية او مكتوبة او �سجالت او
اح�صاءات او وثائق مكتوبة او م�صورة او م�سجلة او خمزنة
الكرتونيا او ب�أي طريقة وتقع حتت ادارة امل�س�ؤول او واليته.
الوثائق امل�صنفة� :أي معلومات �شفوية او وثائق مكتوبة
او مطبوعة او خمتزلة او خمزنة الكرتونيا او ب�أي طريقة او
مطبوعة على ورق م�شمع او نا�سخ او ا�رشطة ت�سجيل او ال�صور
ال�شم�سية واالفالم او املخططات او الر�سوم او اخلرائط او ما
ي�شابهها وامل�صنفة على انها �رسية او وثائق حممية وفق
احكام الت�رشيعات النافذة.
الوثائق العادية� :أي معلومات غري م�صنفة تقع حتت ادارة
امل�س�ؤول او واليته.
الدائرة:الوزارة او الدائرة او ال�سلطة او الهيئة او �أي م�ؤ�س�سة عامة
او م�ؤ�س�سة ر�سمية عامة او ال�رشكة التي تتوىل ادارة مرفق.
امل�س�ؤول :رئي�س الوزراء او الوزير او الرئي�س او املدير العام للدائرة.
املجل�س :جمل�س املعلومات امل�ؤلف مبقت�ضى احكام هذا القانون.
الرئي�س :رئي�س املجل�س/وزير الثقافة.
مفو�ض املعلومات :مدير عام دائرة املكتبة الوطنية
باال�ضافة لوظيفته.

املادة ()5
 .أيجتمع املجل�س مرة واحدة على االقل يف ال�شهر او كلما
دعت احلاجة اىل ذلك بدعوة من الرئي�س او نائبه عند غيابه
او بناء على طلب مقدم من اربعة من اع�ضاء املجل�س على
االقل لبحث االمور املحددة يف هذا الطلب
.بيكون االجتماع قانوني ًا بح�ضور ما ال يقل عن خم�سة اع�ضاء
على ان يكون من بينهم الرئي�س او نائبه ،وتتخذ القرارات
باالجماع او ب�أكرثية ا�صوات اع�ضاء املجل�س
.جللمجل�س دعوة �أي �شخ�ص من ذوي االخت�صا�ص واخلربة
حل�ضور اجتماعاته دون ان يكون له حق الت�صويت عند
اتخاذ قراراته

املادة ()3
 .أي�ؤلف مبوجب هذا القانون جمل�س ي�سمى (جمل�س املعلومات)
وي�شكل على النحو التايل:
1.1وزير الثقافة رئي�سا
2.2مفو�ض املعلومات نائب ًا للرئي�س
3.3امني عام وزارة العدل ع�ضوا
4.4امني عام وزارة الداخلية ع�ضوا
5.5امني عام املجل�س االعلى لالعالم ع�ضوا
6.6مدير عام دائرة االح�صاءات العامة ع�ضوا
7.7مدير عام مركز تكنولوجيا املعلومات الوطني ع�ضوا

املادة ()6
 .أيتوىل مفو�ض املعلومات املهام وال�صالحيات التالية :
1.1اعــداد مناذج طلب املعلومات بالتعــاون مع الدائرة
وتقدميها اىل املجل�س
2.2اعداد التعليمات املتعلقة بقبول ال�شكاوى واجراءات
ت�سويتها وتقدميها اىل املجل�س ال�صدارها.
3.3تلقي ال�شكاوى من مقدمي طلبات احل�صول على
املعلومات وتقدميها اىل املجل�س لت�سويتها 0
4.4القيام باالجراءات االدارية واملهنية الالزمة لتنفيذ
املهام وال�صالحيات املنوطة به
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ب.تقوم دائرة املكتبة الوطنية بتوفري اخلدمات االدارية واملهنية
الالزمة لت�أدية املهام وامل�س�ؤوليات املنوطة باملجل�س
ومفو�ض املعلومات مبوجب احكام هذا القانون

املادة ()12
اذا كانت املعلومات املطلوبة غري متوفرة او مت اتالفها ملرور
الزمن فيتعني على امل�س�ؤول بيان ذلك ملقدم الطلب.

املادة ()7
مع مراعاة احكام الت�رشيعات النافذة  ،لكل اردين احلق يف
احل�صول على املعلومات التي يطلبها وفقا الحكام هذا
القانون اذا كانت له م�صلحة م�رشوعة او �سبب م�رشوع .

املادة ()13
مع مراعاة احكام الت�رشيعات النافذة ،على امل�س�ؤول ان ميتنع
عن الك�شف عن املعلومات املتعلقة مبا يلي:
 .أاال�رسار والوثائق املحمية مبوجب �أي ت�رشيع اخر.
.بالوثائق امل�صنفة على انها �رسية وحممية والتي يتم
احل�صول عليها باتفاق مع دولة اخرى.
.جاال�رسار اخلا�صة بالدفاع الوطني او امن الدولة ،او �سيا�ستها
اخلارجية.
.داملعلومات التي تت�ضمن حتليالت او تو�صيات او اقرتاحات
او ا�ست�شارات تقدم للم�س�ؤول قبل ان يتم اتخاذ قرار ب�ش�أنها ،
وي�شمل ذلك املرا�سالت واملعلومات املتبادلة بني االدارات
احلكومية املختلفة حولها.
 .هاملعلومات وامللفات ال�شخ�صية املتعلقة ب�سجالت اال�شخا�ص
التعليمية او الطبية او ال�سجالت الوظيفية او احل�سابات او
التحويالت امل�رصفية او اال�رسار املهنية.
.واملرا�سالت ذات الطبيعة ال�شخ�صية وال�رسية �سواء كانت
بريدية او برقية او هاتفية او عرب اي و�سيلة تقنية اخرى مع
الدوائر احلكومية واالجابات عليها.
.زاملعلومات التي ي�ؤدي الك�شف عنها اىل الت�أثري يف
املفاو�ضات بني اململكة واي دولة او جهة اخرى.
.حالتحقيقات التي جتريها النيابة العامة او ال�ضابطة العدلية
او االجهزة االمنية ب�ش�أن اي جرمية او ق�ضية �ضمن
اخت�صا�صها وكذلك لتحقيقات التي تقوم بها ال�سلطات
املخت�صة للك�شف عن املخالفات املالية او اجلمركية او
البنكية ما مل ت�أذن اجلهة املخت�صة بالك�شف عنها.
.طاملعلومات ذات الطبيعة التجارية او ال�صناعية او املالية او
االقت�صادية واملعلومات ،عن العطاءات او البحوث العلمية
او التقنية التي ي�ؤدي الك�شف عنها اىل االخالل بحق امل�ؤلف
وامللكية الفكرية او باملناف�سة العادلة وامل�رشوعة او التي
ت�ؤدي اىل ربح او خ�سارة غري م�رشوعني الي �شخ�ص.

املادة ()8
على امل�س�ؤول ت�سهيل احل�صول على املعلومات  ،و�ضمان ك�شفها
دون ابطاء وبالكيفية املن�صو�ص عليها يف هذا القانون.
املادة ()9
 .أيقدم طلب احل�صول على املعلومات وفق االمنوذج املعتمد
لهذه الغاية مت�ضمنا ا�سم مقـــدم الطلب ومكان اقامته
وعمله واي بيانات اخرى يقررها املجل�س.
.بيحدد مقدم الطلب مو�ضوع املعلومات التي يرغب يف
احل�صول عليها بدقة وو�ضوح.
.جعلى امل�س�ؤول اجابة الطلب او رف�ضه خالل ثالثني يوما من
اليوم التايل لتاريخ تقدميه.
 .دي�شرتط يف حال رف�ض الطلب ان يكون القرار معلال وم�سببا،
ويعترب االمتناع عن الرد �ضمن املدة املحددة قرارا بالرف�ض.
املادة ()10
ال يجوز طلب املعلومات التي حتمل طابع التمييز الديني او
العن�رصي او العرقي او التمييز ب�سبب اجلن�س او اللون.
املادة ()11
 .أيتحمل مقدم الطلب الكلفة املرتتبة على ت�صوير املعلومات
املطلوبة بالو�سائل التقنية او ن�سخها ويجري اطالع
مقدم الطلب على املعلومات اذا كانت حمفوظة ب�صورة
يتعذر معها ن�سخها او ت�صويرها.
.باذا كان جزء من املعلومات املطلوبة م�صنفا  ،واجلزء االخر
غري م�صنف فتتم اجابة الطلب بحدود امل�سموح به وفقا
الحكام هذا القانون.
.جاذا كانت املعلومات م�صنفة  ،فيجب ان يكون ت�صنيفها
�سابقا على تاريخ طلب احل�صول عليها.

املادة ()14
 .أعلى كل دائرة ان تقوم بفهر�سة وتنظيم املعلومات
والوثائق التي تتوافر لديها ح�سب اال�صول املهنية والفنية
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املرعية وت�صنيف ما يتوجب اعتباره منها �رسي ًا وحممي ًا ح�سب
الت�رشيعات النافذة خالل مدة ال تتجاوز ثالثة ا�شهر من تاريخ
ن�رش هذا القانون يف اجلريدة الر�سمية.
.ب يف حال عدم ا�ستكمال تنفيذ احكام الفقرة (�أ) من هذه املادة
خالل املدة الواردة فيها  ،يتعني على امل�س�ؤول احل�صول على
موافقة رئي�س الوزراء لتمديدها ملدة ال تتجاوز ثالثة ا�شهر اخرى.
املادة ()15
عند تويل مدير عام دائرة املكتبة الوطنية مهام مفو�ض
املعلومات باال�ضافة لوظيفته تنح�رص م�س�ؤوليته القانونية
فيما يتعلق باملعلومات املحفوظة يف دائرته.
املادة ()16
للم�س�ؤول ان يفو�ض �أيا من �صالحياته املن�صو�ص عليها
يف هذا القانون الي من كبار موظفي الدائرة على ان يكون
التفوي�ض خطي ًا وحمدداً.
املادة ()17
 .أتخت�ص حمكمة العدل العليا بالنظر يف قرار رف�ض
طلب احل�صول على املعلومات على ان تقدم الدعوى من
مقدم الطلب �ضد امل�ســ�ؤول خــالل ( )30يوم ًا من اليوم التايل
لتاريخ انتهاء املدة املمنوحة مبوجب هذا القانون الجابة
الطلب او رف�ضه او االمتناع عن الرد عليه.
.بيجوزملقدمالطلبتقدمي�شكوى�ضدامل�س�ؤولاىلاملجل�سبوا�سطة
مفو�ض املعلومات يف حال رف�ض طلبه او امتناع امل�س�ؤول عن
اعطاء املعلومات املطلوبة خالل املدة املقررة قانوناً.
.جعلى املجل�س ان ي�صدر قراره يف ال�شكوى خالل ثالثني يوم ًا
من تاريخ ورودها واال اعتربت ال�شكوى مرفو�ضة وتقطع
ال�شكوى ميعاد الطعن املوجه �ضد امل�س�ؤول املن�صو�ص عليه
يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ويبد�أ �رسيان مدة الطعن من
تاريخ تبليغ مقدم ال�شكوى رف�ض �شكواه ال�رصيح او من
تاريخ انق�ضاء املدة ال�صدار قرار املجل�س يف ال�شكوى.
املادة ()18
يحددمقدار�أيبدلت�ستوفيهالدائرةمقابلت�صويراملعلوماتاملطلوبة
اون�سخهابقرارمنجمل�سالوزراءبناءعلىتن�سيباملجل�س.

املادة ()19
ي�صدر جمل�س الوزراء االنظمة الالزمة لتنفيذ احكام هذا
القانون مبا يف ذلك نظام حتدد فيه الوثائق املحمية التي
يجوز الك�شف عنها والتي م�ضى على حفظها مدة ال تقل عن
ثالثني �سنة.
املادة ()20
رئي�س الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون
امل�صدر :الت�رشيعات االردنية نظام املعلومات الوطنية

http://www.lob.gov.jo/ui/laws/print.jsp?no=47&year=2007&R
equestLevel=1
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مرفق ( )6اليمن :م�رشوع قانون ب�ش�أن احلق يف احل�صول
على املعلومات
الف�صل الأول :الت�سمية والتعاريف
املادة (:)1
ي�سمى هذا القانون قانون احلق يف احل�صول على املعلومات .

املادة (: )2
لأغرا�ض تطبيق هذا القانون يق�صد بالألفاظ والعبارات التالية
املعاين املبينة قرين كل منها مامل يقت�ض �سياق الن�ص غري ذلك:
1.1اجلمهورية :اجلمهورية اليمنية
2.2املفو�ض العام :املفو�ض العام للمعلومات .
3.3املكتب :مكتب املفو�ض العام للمعلومات
4.4اجلهة :ديوان عام وزارة ،مكاتب وفروع الوزارات،
املحافظات ،املديريات ،م�صلحة ،هيئة ،م�ؤ�س�سة ،الأجهزة
املركزية الأخرى ،الوحدات ذات املوازنات امل�ستقلة
وامللحقة ،ال�صناديق املتخ�ص�صة و�أي جهة يرى املفو�ض
العام خ�ضوعها لهذا القانون.
5.5املوظف املخت�ص :املوظف املعني من قبل اجلهة للنظر يف
طلبات احل�صول على املعلومات .
6.6املعلومة :هي املعلومة املوجودة يف �أي من ال�سجالت والوثائق
املكتوبة �أو املحفوظة الكرتوني ًا �أو الر�سومات �أو اخلرائط �أو
اجلداول �أو ال�صور �أو الأفالم �أو امليكروفيلم �أو الت�سجيالت
ال�صوتية �أو �أ�رشطة الفيديو �أو الر�سوم البيانية �أو �أية بيانات تقر�أ
على �أجهزة خا�صة �أو �أية �أ�شكال �أخرى يرى املفو�ض العام �أنها
تدخل يف نطاق املعلومة وفق ًا لهذا القانون.
7.7الالئحة :الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
الف�صل الثاين :الأهداف ومبادئ احلق يف االطالع
املادة (: )3
يهدف هذا القانون �إىل:
1.1متكني املواطنني من ممار�سة حق احل�صول على املعلومات
املوجودة لدى اجلهات وفق ًا لأحكام هذا القانون.
2.2بث روح ال�شفافية وامل�ساءلة يف جميع اجلهات وت�شجيع
االنفتاح على ال�شعب .
املادة (:)4
لكل �شخ�ص احلق يف حرية االطالع على جميع املعلومات التي
بحوزة اجلهات �إال ما دخل يف نطاق اال�ستثناءات املحددة يف
هذا القانون .

املادة (: )5
على اجلهة �أن تعني موظف ًا خمت�ص ًا للنظر يف طلبات احل�صول
على املعلومات  ،ومينح ال�صالحيات الالزمة للبحث والو�صول
�إىل املعلومة املطلوبة .
املادة (: )6
على اجلهة �أن حتتفظ باملعلومات التي بحوزتها ب�شكل منظم
وبرتتيب ي�سهل على املوظف املخت�ص عملية ا�ستخراجها .
املادة (:)7
على اجلهة �أن تنظم دورات تدريبية ملوظفيها تتعلق ب�أهمية
حق االطالع ومتكني املواطن من ممار�سته  ،وكيفية حفظ
املعلومات وال�سبل الأف�ضل والأ�رسع ال�ستخراجها .
املادة (:)8
يجب على اجلهة ن�رش تقارير �سنوية تت�ضمن على الأقل :
1.1معلومات �إدارية حول �آلية عمل اجلهة تت�ضمن التكاليف
والأهداف وح�ساباتها اخلتامية.
2.2امل�شاريع اخلا�صة باجلهة والإجراءات التي ي�ستطيع الأفراد
على �أ�سا�سها التعرف على ال�سيا�سة العامة للجهة.
�3.3أنواع املعلومات التي حتتفظ بها اجلهة واحلاالت التي
حتفظ بها.
4.4م�ضمون �أي قرار �أو �سيا�سة قد ي�ؤثران يف ال�شعب و �أ�سباب
اتخاذ القرار والأهداف املرجوة منه.
�5.5أي معلومات �أخرى يرى املفو�ض �رضورة ن�رشها.
املادة (:)9
على كل جهة تنوي عقد اجتماع عام �أن تعلن عن موعد ومكان
هذا االجتماع والهدف منه وال يجوز �أن مينع اجلمهور من ح�ضور
هذا االجتماع �إال وفق ًا لال�ستثناءات املحددة يف هذا القانون.
املادة (:)10
ال يجوز �إيقاع �أي عقوبة على املوظف الذي يف�شي مبعلومات
حول خمالفات �أو انتهاكات ترتكب �ضد القانون.
الف�صل الثالث :طلب احل�صول على املعلومات
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املادة (: )11
يقدم طلب احل�صول على املعلومات ب�شكل خطي �إىل اجلهة
التي ت�ستحوذ على املعلومة ويجب �أن يحتوي هذا الطلب على
تفا�صيل كافية متكن املوظف املخت�ص من ا�ستخراج املعلومة
بجهد ب�سيط.
املادة (: )12
على املوظف املخت�ص فور ت�سلمه الطلب �أن يعطي �إ�شعار ملن
تقدم بالطلب يبني فيه تاريخ تقدمي الطلب ونوع املعلومة
املطلوبة والفرتة الالزمة للرد على الطلب.
املادة (:)13
على املوظف املخت�ص الرد على الطلب خالل خم�سة ع�رش يوم ًا
من تاريخ تقدميه ،ويجوز للموظف متديد هذه الفرتة ملدة
واحدة ال تزيد عن خم�سة ع�رش يوم ًا �إذا كان الطلب يت�ضمن عدداً
كبرياً من املعلومات� ،أو �أن الو�صول �إىل املعلومة ي�ستوجب
ا�ست�شارة جهة �أخرى ،ويعترب عدم الرد خالل تلك الفرتة مبثابة
رف�ض الطلب.
املادة (:)14
�إذا متت املوافقة على الطلب فعلى املوظف املخت�ص �أن ميكن
الطالب من احل�صول على املعلومات التي بينها الطلب و�أن
يحدد له تكلفة احل�صول على املعلومة املطلوبة .
املادة (:)15
يجب على املوظف املخت�ص عند املوافقة على الطلب �أن يقدم
لطالب املعلومة وفق ًا لل�صيغة التي تتوفر لدى اجلهة كافة
الوثائق التي حتتوي على املعلومة ،وال يجوز للموظف �أن
يكتفي ب�إطالع الطالب على املعلومة �شفاهة ،وحتدد التعليمات
ال�صادرة عن املفو�ض العام كيفية ح�صول الطالب على ن�سخة
من املعلومات املطلوبة.
املادة (:)16
يجوز للموظف املخت�ص �إحالة الطلب جلهة �أخرى بعد �إ�شعار
الطالب بذلك �إذ تبني له �أن عالقة تلك اجلهة باملعلومة �أكرب،
وي�شمل ذلك �أن تكون اجلهة الأخرى هي التي �أعدت املعلومة �أو
�أنها متلك �صيغ بديلة للمعلومة ،ويف هذه احلالة يعترب الطلب
وك�أنه قدم �إىل اجلهة التي �أحيل �إليها.
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املادة (: )17
�إذا مت رف�ض الطلب فعلي املوظف املخت�ص �أن يبني يف رد
مكتوب ي�سلمه للطالب ال�سبب يف رف�ض الطلب ويجب �أن ال
يخرج ال�سبب عن :
�1.1أن املعلومة لي�ست بحوزة اجلهة.
�2.2أن املعلومة تقع يف نطاق اال�ستثناءات املحددة يف هذا القانون.
الف�صل الرابع :اال�سـتـثـناءات
املادة (:)18
على املوظف املخت�ص رف�ض الك�شف عن �أية معلومة �إذا ثبت �أن
هذا الك�شف مي�س بالقدرات الدفاعية والأمن الوطني وي�شمل ذلك:
1.1الأ�سلحة والتكتيكات واال�سرتاتيجيات والقوات الع�سكرية
والعمليات الع�سكرية التي تهدف �إىل حماية الوطن.
2.2املعلومات اال�ستخبارية التي تتعلق ب�إحباط الأعمال
العدوانية واجلرائم الواقعة على �أمن الدولة الداخلي
واخلارجي وفق ًا للقوانني النافذة.
3.3االت�صاالت واملرا�سالت الدولية ذات ال�صلة بال�شئون
الدفاعية والتحالفات الع�سكرية.
�4.4أي معلومة تخ�ص دولة �أو منظمة �أجنبية مت االتفاق معها
على �إبقاء هذه املعلومة �رسية.
املادة (:)19
اليجوز للموظف املخت�ص رف�ض الك�شف عن املعلومات الواردة
يف املادة ( )18من هذا القانون �إذا كانت هذه املعلومة الزالت
بحوزة اجلهة وتعود لأكرث من ع�رشين �سنة.
املادة (:)20
يحق للموظف املخت�ص يف اجلهات التي تتوىل مهمة التحقيق
يف اجلرائم و�ضبط املخالفات والقيام بالأعمال ال�رشطوية
رف�ض ك�شف املعلومات �إذا كان هذا الطلب ي�شكل �رضراً على
التحقيق وتنفيذ املهمات املطلوبة� ،أو �إذا م�س هذا الك�شف
�سمعة �أ�شخا�ص مل تثبت �إدانتهم بعد.
الف�صل اخلام�س  :املـفـو�ض العــام للمـعـلومات
املادة (:)21
ين�ش�أ موجب �أحكام هذا القانون مكتب للمفو�ض العام
للمعلومات يتمتع بال�شخ�صية االعتبارية واال�ستقالل الالزم
ملمار�سة �أعماله ويخ�ص�ص للمكتب موازنة خا�صة �ضمن
املوازنة العامة للدولة .
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املادة (:)22
يهدف الكتب �إىل �ضمان تنفيذ �أحكام هذا القانون وحتقيق الأهداف
املرجوة منه  ،وله يف �سبيل ذلك ممار�سة ال�صالحيات التالية :
1.1و�ضع وتنظيم الربامج واخلطط وال�سيا�سات اخلا�صة بالدفاع
عن حق الفرد يف احل�صول واالطالع على املعلومات.
2.2تثقيف ورفع الوعي لدى املواطن حول �أهمية احلق يف
االطالع والنتائج االيجابية ملمار�سته على �صعيد الفرد
واملجتمع والدولة.
3.3امل�ساهمة يف تدريب املوظفني وامل�سئولني يف اجلهات على
كيفية و�أهمية متكني الفرد من احل�صول على املعلومات.
4.4ر�صد املخالفات ون�رش التقارير والدرا�سات التي تت�ضمن
معوقات ممار�سة احلق يف االطالع وكيفية التغلب عليها.
املادة (:)23
يعترب املكتب جهة ا�ستئناف لكل من:
1.1رف�ض طلبه باحل�صول على املعلومات .
2.2مت فر�ض ر�سوم مرتفعة على طلبه .
3.3مت متديد الفرتة الزمنية الالزمة للإجابة على طلبه ب�شكل
خمالف لأحكام املادة ( )13من هذا القانون .
4.4متت �إحالة طلبه �إىل �أكرث من جهة دون املوافقة عليه.
�5.5أيه حاالت �أخرى يقبلها املفو�ض العام للمعلومات .
املادة (:)24
يجب تقدمي اال�ستئناف �إىل املكتب خالل ثالثون يوم ًا من
تاريخ رف�ض الطلب .
املادة (:)25
على املكتب الإجابة على اال�ستئناف يف مدة ال تتجاوز �شهر
من تاريخ تقدميه �إليه ويتوجب على املكتب فور ا�ستالمه
اال�ستئناف وقبوله له توجيه خطاب للموظف املخت�ص يف
اجلهة التي رف�ضت طلب احل�صول على املعلومات يعلمه
باال�ستئناف وي�ستو�ضح منه �أ�سباب الرف�ض .
املادة (:)26
يرت�أ�س املكتب مفو�ض عام املعلومات بدرجة وزير ي�صدر به
قرار من رئي�س اجلمهورية ويتوىل رئا�سة املكتب ملدة �أربع
�سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة فقط ويحدد القرار راتبه
وحقوقه املالية الأخرى.

املادة (:)27
ي�شرتط يف املفو�ض العام ال�رشوط التالية :
�1.1أن يكون ميني اجلن�سية.
�2.2أن ال يقل عمره عن �أربعني �سنة.
�3.3أن يكون حا�ص ًال على م�ؤهل جامعي على الأقل.
�4.4أن يكون م�ستقيم اخللق وال�سلوك وم�ؤدي ًا للفرائ�ض الدينية
و�أن ال يكون قد �صدر �ضده حكم ق�ضائي بات يف ق�ضية
خملة بال�رشف والأمانة مامل يكن قد رد �إليه اعتباره.
�5.5أن تكون له خربة �إدارية ال تقل عن خم�س �سنوات.
املادة (:)28
يتوىل املفو�ض العام متابعة و�إ�صدار القرارات بخ�صو�ص
ال�ستئناف املقدمة للمكتب وتعني موظفي املكتب وو�ضع نظام
خا�ص بهم .
املادة (:)29
على املفو�ض العام للمعلومات �أن يتفرغ لعمله يف املكتب وال
يجوز له �أثناء توليه وظيفته �أن يقوم ب�أي عمل �أو ي�شغل من�صب
�أو وظيفة �أخرى �سواء ب�أجر �أو بدون �أجر .
املادة (:)30
تنتهي خدمات املفو�ض حكم ًا يف احلاالت التالية :
�1.1إذا حكم عليه بجناية �أو بجنحة خملفة بال�رشف والأمانة.
�2.2إذا مار�س �أعمال �أية وظيفة �أو من�صب �أخر.
املادة (: )31
تعترب التو�صيات والقرارات ال�صادرة عن املفو�ض العام ملزمة
لكافة اجلهات .
املادة (:)32
لأغرا�ض تنفيذ املفو�ض العام ملهامه فانه يتمتع
بال�صالحيات التالية:
1.1حق الدخول �إىل �أية م�ؤ�س�سة عامة والتفتي�ش يف �سجالتها
و�أوراقها و�أية ثبوتات لها �صلة باملعلومات املطلوبة.
2.2التحقيق مع �أي موظف على انفراد بغية الو�صول �إىل
املعلومات املطلوبة.
�3.3إحالة امل�سئولني عن �إخفاء �أو �إتالف املعلومات �أو تعديلها
ب�شكل خمالف حلقيقتها بق�صد التهرب من تقدميها �إىل الق�ضاء.
4.4اال�ستي�ضاح من كبار م�سئويل الدولة كالوزراء ومن يف
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حكمهم عن �سبب حجبهم املعلومات �إذا كان هذا احلجب
نتيجة �أوامر �صدرت عنهم مبا�رشة  ،وميلك املفو�ض العام يف
هذه احلالة وعند عدم اقتناعه بالتربيرات املقدمة �أن يتقدم
بتقرير �إىل جمل�س النواب التخاذ الإجراءات املنا�سبة.
�5.5إ�صدار القرارات والتو�صيات �إىل اجلهات فيما يتعلق بتطبيق
�أحكام هذا القانون.
املادة (:)33
يجب على املفو�ض العام تقدمي تقارير دورية كل �أربعة �أ�شهر
�أو كلما دعت احلاجة لذلك �إىل كل من رئي�س اجلمهورية ،
جمل�س النواب  ،رئي�س جمل�س الوزراء  ،ويجب �أن حتتوي هذه
التقارير على :
1.1حاالت االمتناع غري املربر عن تقدمي املعلومات.
2.2اال�شكالت التنفيذية التي تواجهه يف تنفيذ مهامه.
�3.3أية موا�ضيع �أخرى يرى املفو�ض العام �أنها منا�سبة.
املادة (:)34
يكون املقر الرئي�سي للمكتب يف العا�صمة �صنعاء وله �أن ين�شئ
فروع ًا يف �أي من املحافظات الأخرى.
الف�صل ال�ساد�س :العـقوبات
املادة (:)35
يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �سنة كل من حجب معلومات
واجبة االطالع مبوجب �أحكام هذا القانون.
املادة(:)36
يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن ثالثة �أ�شهر كل من �أعطى
معلومات بغر�ض ت�ضليل مقدم الطلب.
املادة (:)37
يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �سنتني كل من خالف �أحكام
املادة ( )8من هذا القانون.
املادة (:)38
يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن ثالثة �أ�شهر �أو بغرامة ال تقل
عن مائة وخم�سون �ألف ريال كل من خالف �أحكام املادة ()20
من هذا القانون.
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املادة (:)39
يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن ثالثة �أ�شهر �أو بغرامة مائة
وخم�سون �ألف ريال كل موظف خالف �أحكام املادة ()14/12
من هذا القانون.
الف�صل ال�سابع� :أحـكام عامة
املادة (:)40
يلغى كل حكم يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون.
املادة (:)41
ت�صدر الالئحة التنفيذية بقرار من رئي�س اجلمهورية بعد عر�ض
املفو�ض العام.
امل�صدر :منظمة برملانيون عرب �ضد الف�ساد
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مرفق ( )7الكويت :اقرتاح بقانون القرار الذمة املالية

قدم النواب د .نا�رص ال�صانع ودعيج ال�شمري وحممد الب�صريي
وجمعان احلرب�ش وخ�ضري العنزي اقرتاحا بقانون يف �ش�أن
الك�شف عن الذمة املالية م�شفوعا مبذكرته االي�ضاحية.
وجاء يف االقرتاح بقانون:
املادة الأوىل :يف تطبيق �أحكام هذا القانون ويق�صد:
 .أبالقيادي:
 - 1رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - 2 ,رئي�س و�أع�ضاء
جمل�س الأمة و�أع�ضاء املجل�س البلدي - 3 ,من ي�شغل وظيفة
بدرجة وزير� - 4 ,شاغلوا الوظائف مبجموعة الوظائف
القيادية ومن يف م�ستواهم يف جمل�س الأمة وديوان
املحا�سبة والوزارات واالدارات احلكومية والهيئات العامة
وامل�ؤ�س�سات العامة وال�رشكات التي متلك الدولة �أكرث من 50
يف املئة من ر�أ�سمالها� - 5 ,أع�ضاء جمال�س ادارات الهيئات
العامة وامل�ؤ�س�سات العامة واجلمعيات التعاونية وال�رشكات
التي متلك الدولة �أكرث من  50يف املئة من ر�أ�سمالها.
.بالذمة املالية :جمموع ما ميلكه القيادي و�أوالده الق�رص من
�أموال عينية �أو نقدية �أو عقارية �أو منقولة ،يف الداخل �أو يف
اخلارج ويدخل يف ح�ساب الذمة املالية ما يكون للقيادي
و�أوالده الق�رص من حقوق وما عليهم من ديون قبل الغري.

املادة الرابعة :للجهاز املخت�ص بفح�ص اقرارات الذمة املالية
ان يطلب ب�شكل �رسي من اجلهات االدارية املخت�صة وكذلك من
البنوك البيانات واالي�ضاحات والأوراق ولو كانت �رسية ،متى ر�أى
لزومها ال�ستكمال املعلومات عن عد .نا�رص الذمة املالية ،كما
له ان ي�ستعني بخبري ب�إدارة اخلرباء بوزارة العدل ال تقل درجته
عن خبري �أو لتق�صي مدى �صحة املعلومات الواردة بالإقرار
املادة اخلام�سة :يعد اجلهاز املخت�ص بفح�ص اقرارات الذمة
املالية تقريرا عن كل قيادي ترجح لديه ان الزيادة يف ذمته
املالية �أو �أوالده نتجت عن ك�سب غري م�رشوع ،ويحال هذا
التقرير اىل النيابة العامة ،على ان يبا�رش التحقيق رئي�س نيابة
على الأقل ،ويكون الت�رصف للنائب العام.
املادة ال�ساد�سة :كل قيادي ح�صل على ك�سب غري م�رشوع
يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �سبع �سنوات وبغرامة ال تزيد
على خم�سة �آالف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ,ويعاقب
باحلب�س مدة ال تزيد على خم�س �سنوات وبغرامة ال تزيد على
ثالثة �آالف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل قيادي �ضمن
اقرار الذمة املالية معلومات غري �صحيحة مع علمه بذلك ,وكل
حكم بالإدانة يف هاتني اجلرميتني ي�ستوجب حرمان املحكوم
عليه من تويل الوظائف العامة ومن التعيني �أو الرت�شيح ع�ضوا
يف �أي هيئة نيابية ما مل يرد اليه اعتباره ،كما يجب على
املحكمة ان ت�أمر برد الك�سب غري امل�رشوع �أو م�صادرته.

املادة الثانية :على كل قيادي �أن يقدم اقرارا بذمته املالية
خالل ت�سعني يوما من تاريخ تعيينه ،ثم كل �أربع �سنوات،
ثم خالل ت�سعني يوما من تاريخ تركه ملن�صبه ,وبالن�سبة
للقياديني الذين ي�ؤدون مهامهم خالل مدة حمدودة يقدم
االقرار خالل ت�سعني يوما من تاريخ بداية املدة ،ثم خالل
ت�سعني يوما من تاريخ انتهائها ،وال يعفي جتديد املدة من
تقدمي االقرار ,ويبني اقرار الذمة املالية جميع عد .نا�رصها
وقت تقدميه ,ويقدم اقرار الذمة املالية اىل اجلهاز املخت�ص
بفح�صه وامل�شار اليه يف املادة الثالثة من هذا القانون

املادة الثامنة :للمحكمة ان تدخل يف الدعوى �أي �شخ�ص ترى انه
ا�ستفاد فائدة جدية من الك�سب غري امل�رشوع ليكون احلكم بالرد
�أو بامل�صادرة يف مواجهته ونافذا يف ماله بقدر ما ا�ستفاد.

املادة الثالثة :يتوىل فح�ص اقرارات الذمة املالية جهاز
برئا�سة م�ست�شار يعاونه عدد كاف من رجال الق�ضاء بدرجة
وكيل حمكمة على الأقل يتم ندبهم لهذا الغر�ض بقرار من وزير
العدل بعد موافقة املجل�س الأعلى للق�ضاء.

املادة التا�سعة :ال يجوز �إف�شاء �أي معلومات تتعلق بالذمة
املالية ,ودون اخالل بامل�س�ؤولية املدنية والت�أديبية يعاقب
كل من يخالف هذا احلظر باحلب�س مدة ال تزيد على �سنتني
وبغرامة ال جتاوز �ألفي دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني

املادة ال�سابعة :كل قيادي تخلف عن تقدمي �إقرار الذمة املالية يف
املوعد املحدد بغري عذر مقبول لذلك يعاقب باحلب�س مدة ال جتاوز
�سنتني وبغرامة ال جتاوز �ألفي دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني.

دليل الربملاين العربي لتفعيل اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد

املادة العا�رشة :ال متنع العقوبات الواردة بهذا القانون من
توقيع �أي عقوبة �أ�شد تكون مقررة بقانون �آخر للفعل املركب.
املادة احلادية ع�رشة :على كل قيادي ينطبق عليه هذا الو�صف
يف تاريخ العمل بهذا القانون �أن يقدم اقرارا بذمته املالية
خالل ت�سعني يوما من تاريخ نفاذه.
املادة الثانية ع�رشة :ي�صدر وزير العدل القرارات الالزمة لتنفيذ
�أحكام هذا القانون.
املادة الثالثة ع�رشة :يلغى كل حكم يتعار�ض مع �أحكام
هذا القانون.
املادة الرابعة ع�رشة :على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء  -كل
فيما يخ�صه  -تنفيذ �أحكام هذا القانون ويعمل به بعد �ستة
�أ�شهر من تاريخ ن�رشه يف اجلريدة الر�سمية.
وجاء يف املذكرة االي�ضاحية لالقرتاح بقانون يف �ش�أن الك�شف
عن الذمة املالية« :امتثا ًال لقوله تعاىل على ل�سان �سيدنا يو�سف
عليه ال�سالم (اجعلني على خزائن الأر�ض �إين حفيظ عليم)
واقتداء بقول ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم  -القائل (ليقعد
�أحدكم يف بيته فينظر يهدى له �أم ال) ،ومبا ان القياديني يف
الدولة هم امل�س�ؤولون عن حماية املال العام وح�سن ا�ستثماره
وادارته مبا يعود على الدولة باخلري ودرءاً لل�شبهات واالغراءات
التي يتعر�ض لها بع�ض القياديني عادة وذلك للمن�صب الذي
ي�شغلونه وال�سلطات التي يتمتعون بها دون غريهم فقد �أعد
هذا القانون الذي ي�ستهدف الزام كل قيادي بالك�شف عن ذمته
املالية عند تويل الوظيفة القيادية ,حيث تناول هذا القانون
يف املادة الأوىل منه التعريف بالقيادي والذمة املالية التي
ي�س�أل عنها القيادي وفقا لقاعدة من �أين لك هذا؟».
امل�صدر :موقع حمامو الكويت

http://www.mohamoon-kw.com
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مرفق ( )8البحرين :م�رشوع قانون الك�شف عن الذمة املالية

قرر جمل�س النواب �أم�س احالة م�رشوع قانون الك�شف عن
الذمة املالية «من �أين لك هذا؟« ،اىل جلنة ال�شئون الت�رشيعية
والقانونية لإعداد تقريرها حوله بعد ان قامت احلكومة ب�إجراء
التعديالت عليه ..وفيما يلي ن�ص القانون:

(م 1 :)1/ــ تخ�ضع لأحكام هذا القانون الفئات الآتية� :أ ــ
رئي�س و�أع�ضاء كل من جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب .ب ــ
الوزراء ومن يف حكمهم .جـ ــ ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء املجال�س البلدية.
د ــ الوكالء والوكالء امل�ساعدون ومن يف حكمهم من موظفي
احلكومة واالجهزة امللحقة بها والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة،
وجمل�سي ال�شورى والنواب ،والبلديات وديوان الرقابة املالية.
هـ ــ ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء جمال�س ادارة الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة
وال�رشكات التي متتلك فيها الدولة ما يزيد على  %50من
ر�أ�سمالها .وي�شار اىل اخلا�ضع الحكام هذا القانون بـ «امللزم«.
 2ــ يق�صد بالذمة املالية يف تطبيق �أحكام هذا القانون،
جمموع ما ميلكه امللزم وزوجه و�أوالده الق�رص من �أموال
عقارية ومنقولة ،يف الداخل واخلارج ،وت�شمل الذمة املالية ما
يكون للملزم �أو زوجه و�أوالده الق�رص من حقوق يف ذمة الغري
وما عليهم من ديون
(م :)2/يجب على كل ملزم ان يقدم اقرارا عن ذمته املالية
وذمة زوجه و�أوالده الق�رص وذلك خالل �ستني يوما من تاريخ
خ�ضوعه لأحكام هذا القانون .ويجب كذلك على كل ملزم ان
يقدم ب�صفة دورية اقرار الذمة املالية خالل �شهر يناير التايل
النق�ضاء ثالث �سنوات على تقدمي االقرار ال�سابق وذلك طوال
مدة خ�ضوعه لأحكام هذا القانون ،وعليه ان يقدم �إقرارا خالل
�ستني يوما من تاريخ تركه الوظيفة �أو املن�صب .ويقدم �إقرار
الذمة املالية اىل اجلهاز املن�صو�ص عليه يف املادة الرابعة من
هذا القانون ،ويجب ان ي�شتمل االقرار وقت تقدميه على جميع
عد .نا�رص الذمة املالية وم�صادرها .وحتدد الالئحة التنفيذية
االجراءات وال�ضوابط اخلا�صة بتقدمي اقرارات الذمة املالية.
(م :)3/يجب ان تت�ضمن اقرارات الذمة املالية التالية لأول
�إقرار ،عالوة على عد .نا�رص الذمة املالية وم�صادرها ،بيانا
ي�شمل عد .نا�رص الزيادة يف الذمة املالية �إن وجدت وذلك وفقا
لل�ضوابط التي حتددها الالئحة التنفيذية.

(م :)4/ين�ش�أ جهاز ي�سمى «جهاز فح�ص اقرارات الذمة املالية«
ويتبع امللك .وي�شكل اجلهاز برئا�سة قا�ض مبحكمة التمييز
قا�ض باملحكمة
ويعاونه عدد كاف من رجال الق�ضاء بدرجة ٍ
الكربى على االقل ،يتم ندبهم لهذا الغر�ض ب�أمر ملكي بناء على
تر�شيح املجل�س الأعلى للق�ضاء .ويكون الندب ملدة �سنتني قابال
للتجديد مدة �أخرى .ويخت�ص اجلهاز بتلقي اقرارات الذمة املالية
وفح�صها وحتقيق ال�شكاوى املتعلقة بها وفقا لأحكام هذا
القانون واالجراءات وال�ضوابط التي حتددها الالئحة التنفيذية.
(م :)5/للجهاز يف �سبيل فح�ص اقرارات الذمة املالية وحتقيق
ال�شكاوى املتعلقة بها ان يطلب من اجلهات االدارية املخت�صة
وامل�ؤ�س�سات والبنوك وال�رشكات جميع البيانات واالي�ضاحات
وامل�ستندات ،مبا فيها البيانات ال�رسية �إذا ارت�أى انها الزمة
ال�ستكمال عد .نا�رص الذمة املالية .ويجوز للجهاز تكليف
ديوان الرقابة املالية �أو غريه من اجلهات االدارية واال�ستعانة
مب�أموري ال�ضبط الق�ضائي للتحقق من مدى �صحة املعلومات
والبيانات الواردة باقرارات الذمة املالية.
(م :)6/يقوم اجلهاز ب�إعداد تقرير عن كل ملزم يعجز عن اقامة
الدليل على ان الزيادة يف ذمته املالية �أو يف ذمة زوجه و�أوالده
الق�رص نتجت عن ك�سب م�رشوع ،ويف احلاالت التي يتبني من
الفح�ص وجود �شبهات ودالئل قوية على ك�سب غري م�رشوع
يتوىل رئي�س اجلهاز �إحالة هذا التقرير اىل النيابة العامة .ويعد
ك�سبا غري م�رشوع كل مال ح�صل عليه �أحد اخلا�ضعني لأحكام
هذا القانون لنف�سه �أو لغريه ب�سبب ا�ستغالل الوظيفة �أو ال�صفة
�أو نتيجة �سلوك خمالف لأحكام القانون .وتعترب زيادة طارئة
يف ثروة امللزم وزوجه و�أوالده الق�رص ،كل زيادة تطر�أ بعد
تويل امللزم الوظيفة �أو اكت�سابه ال�صفة �إذا كانت ال تتنا�سب مع
موارده وعجز عن اثبات م�صدر م�رشوع لها.
(م :)7/تعترب االقرارات املن�صو�ص عليها يف هذا القانون
والبيانات واملعلومات املتعلقة بالذمة املالية من الأ�رسار.
ويحظر على �أي �شخ�ص اف�شاء �أية معلومات �أو بيانات يكون قد
ح�صل عليها ب�سبب �أعمال وظيفته �إال بناء على �أمر �صادر عن
النيابة العامة �أو املحكمة املخت�صة ،وي�ستمر هذا احلظر ملدة
خم�س �سنوات من تاريخ ترك الوظيفة.
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(م :)8/مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون
العقوبات �أو �أي قانون �آخر يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن
ثالث �سنوات وبغرامة ال تقل عن ثالثة �آالف دينار وال تزيد
على ع�رشة �آالف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،كل ملزم
تخلف عن تقدمي �إقرار الذمة املالية يف املواعيد املقررة �أو
�أثبت يف االقرار عمدا بيانات غري �صحيحة �أو م�ضللة
(م :)9/مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون
العقوبات �أو �أي قانون �آخر يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن
خم�س �سنوات وبغرامة ال تقل عن خم�سة �آالف دينار وال تزيد
على خم�سة ع�رش �ألف دينار كل ملزم ح�صل لنف�سه �أو لغريه على
ك�سب غري م�رشوع .ويجب �أن يت�ضمن احلكم ال�صادر بالإدانة
عزل املحكوم عليه من وظيفته ،وحرمانه من تويل �أية وظيفة
عامة ومن التعيني �أو الرت�شيح لع�ضوية �أية هيئة نيابية ما مل
يرد اليه اعتباره .وت�أمر املحكمة امللزم برد كل ما ح�صل عليه
من ك�سب غري م�رشوع اىل خزانة الدولة �أو بدفع قيمته يف حالة
هالكه �أو تلفه �أو انفاقه �أو �ضياعه.
(م :)10/مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون
العقوبات �أو �أي قانون �آخر يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن
�ستة �أ�شهر وبغرامة ال تقل عن �ألف دينار وال تزيد على ثالثة
�آالف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من قام ب�إف�شاء �أية
معلومات �أو بيانات متعلقة ب�إقرارات الذمة املالية يكون قد
اطلع عليها ب�سبب �أعمال وظيفته.
(م :)11/يجوز للمحكمة �أن ت�أمر ب�إدخال �أي �شخ�ص يف
الدعوى اجلنائية ترى انه قد ا�ستفاد فائدة جدية من ك�سب غري
م�رشوع� ،أو ا�شرتك �أو تواط�أ مع امللزم على اخفاء مال متح�صل
عليه من ك�سب غري م�رشوع ليكون احلكم بالرد يف مواجهته
ونافذا يف �أمواله بقدر ما ا�ستفاد.
(م :)12/ت�صدر الالئحة التنفيذية لهذا القانون مبر�سوم ملكي
خالل ثالثة �أ�شهر من تاريخ العمل به.
(م :)13/يلغى كل ن�ص يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون
(م :)14/على الوزراء ــ كل فيما يخ�صه ــ تنفيذ هذا القانون،
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ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�رشه يف اجلريدة الر�سمية.
امل�صدر� :أخبار اخلليج  -الأربعاء  7نوفمرب 2007م  -العدد 10820
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التعيني يف الوظائف القيادية يف الدولة

تقدم النائب د .نا�رص ال�صانع باالقرتاح التايل:
املادة االوىل«:يق�صد بالكلمات والعبارات التالية ما يلي:
الوظائف القيادية :الوظائف املدنية التابعة لل�سلطة التنفيذية
بدء من وظيفة وكيل وزارة م�ساعد والوظائف التي تعلوها
وما يقابلها من وظائف يف االدارات والوزارات واجلهات ذات
امليزانيات امل�ستقلة وامللحقة.
املجل�س :جمل�س اخلدمة املدنية.
الديوان :ديوان اخلدمة املدنية.
اللجنة :جلنة اختيار القياديني.
املادة الثانية :يكون التعيني يف الوظائف القيادية مبر�سوم
وملدة اربع �سنوات قابلة للتجديد مرتني متتاليتني وال يجوز
بعد انق�ضاء هذا التجديد التعيني لذات القيادي يف اي وظيفة
قيادية اخرى ،وذلك بعد االعالن ب�شفافية عن الوظائف
املطلوب �شغلها وال�رشوط الواجب توافرها يف من ي�شغل هذه
الوظيفة».
املادة الثالثة :ي�شكل جمل�س اخلدمة املدنية جلنة ت�سمى
«جلنة اختيار القياديني» برئا�سة رئي�س ديوان اخلدمة املدنية
وع�ضوية اربعة من ذوي الكفاءة واخلربة يف املجاالت االدارية
والتخ�ص�صية ،يختارهم جمل�س اخلدمة املدنية بناء على اقرتاح
رئي�س الديوان واالخذ بر�أي الوزير الذي تقع الوظيفة حتت
م�س�ؤوليته وي�ضم اليها ع�ضو من اجلهة التي يبتغي التعيني
يف الوظائف القيادية فيها ،ويحدد املجل�س اخت�صا�صاتها يف
و�ضع �رشوط التعيني يف الوظائف القيادية ومقابلة املر�شحني
للتعيني ودرا�سة وتقييم ادائهم ودرا�سة ر�ؤى التطوير واقرتاحات
حت�سني االداء التي يقدمونها ،واعداد تقارير عن كل منهم تقدم
اىل جمل�س اخلدمة املدنية».
املادة الرابعة :ين�ش�أ وفقا الحكام هذا القانون مركز ي�سمى
«مركز القيادات احلكومية» يكون تابعا لديوان اخلدمة املدنية
ويتم اعتماد هيكله التنظيمي بوا�سطة الوزير املخت�ص،
وتنح�رص اخت�صا�صات هذا املركز بو�ضع القواعد وال�ضوابط
واال�س�س التي حتكم التعيني يف الوظائف القيادية وو�ضع
معايري املفا�ضلة بني املر�شحني للتعيني يف تلك الوظائف
القيادية ،ويقوم هذا املركز بو�ضع برامج ت�أهيل للمر�شحني

للتعيني يف الوظائف القيادية يعترب اجتيازها �رشطا ا�سا�سيا
للتعيني يف تلك الوظائف».
املادة اخلام�سة :ي�ضع جمل�س اخلدمة املدنية نظاما للحوافز
مييز بني االداء املتميز واالقل وي�صدر هذا النظام بناء على
تقرير وتو�صية من الوزير املخت�ص ،وال يجوز منح جميع
القياديني نف�س احلوافز يف اجلهة احلكومية الواحدة.
املادة ال�ساد�سة :يقدم الوزير املخت�ص تقرير �سنويا ملجل�س
الوزراء يبني فيه تقييم االداء للجهات التي تقع حتت م�س�ؤولياته
وفق خطة مو�ضوعة م�سبقا ومعتمدة من جمل�س الوزراء ويبني
فيه تقييما لالداء لكل من ي�شغل الوظائف القيادية العليا بها.
املادة ال�سابعة :ي�ستثنى من تطبيق احكام هذا القانون
الوظائف الع�سكرية من اجلي�ش وال�رشطة واحلر�س الوطني
ووظائف ال�سلك الديبلوما�سي والديوان االمريي وديوان �سمو
ويل العهد وديوان �سمو رئي�س جمل�س الوزراء واجلهات التي
تنظم اخلدمة قوانني خا�صة بها».
املادة الثامنة« :اليجوز التجديد او انهاء اخلدمة او االحالة
للتقاعد او قبول اال�ستقالة الي قيادي �إال بناء على تقرير
مف�صل وم�سبب يقدمه الوزير املخت�ص ويعتمده جمل�س الوزراء
بناء على تو�صية من جمل�س اخلدمة املدنية».
املادة التا�سعة :يتم توثيق جميع اجراءات هذا القانون يف
حما�رض ر�سمية تكون متاحة لرقابة ديوان املحا�سبة للتدقيق
عليها وعمل تقرير �سنوي ب�ش�أنها».
املادة العا�رشة« :ي�صدر الوزير املخت�ص القرارات الالزمة
لتنفيذ احكام هذا القانون»
ون�صت املذكرة االي�ضاحية لالقرتاح على االتي:
«من اجل �ضمان االرتقاء باالداء الوظيفي وح�سن تنفيذ
املقت�ضيات واالخت�صا�صات التي يتطلبها التنفيذ يف اجلهات
احلكومية كان ال�سبيل اىل ذلك ح�سن اختيار القياديني القائمني
وامل�رشفني على ذلك التنفيذ ،ولذلك اعطت الدولة كل اهتمامها
اىل االختيار والتعيني يف الوظائف القيادية وو�ضعت ال�ضوابط
والقواعد التي تكفل �سالمتها» واو�ضحت املادة الثانية من
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االقرتاح ان يكون التعيني يف الوظائف القيادية مبر�سوم وملدة
اربع �سنوات ويكون التعيني قابال للتجديد ملرتني متتاليتني وجاءت املادة التا�سعة من االقرتاح بان يتم توثيق جميع
وذلك بعد االعالن ب�شفافية تامة عن الوظائف املراد التعيني اجراءات تطبيق القانون يف حما�رض ر�سمية حتت رقابة
فيها وال�رشوط املطلوبة ل�شغلها».
وتدقيق ديوان املحا�سبة الذي ي�صدر تقريرا �سنويا ب�ش�أنها».
«وجاء االقرتاح بقانون املقدم بت�شكيل جلنة الختيار القياديني
برئا�سة رئي�س ديوان اخلدمة املدنية وع�ضوية اربعة من ذوي
http://www.mohamoon-kw.com
اخلربة والكفاءة يف االمور االدارية والتخ�ص�صية لو�ضع �رشوط
التعيني يف الوظائف القيادية ومقابلة املر�شحني وتقييم
م�رشوعاتهم لتطوير االداء وحت�سينه وذلك وفق ما جاء يف مرفق ( )10الكويت :اقرتاح بقانون ب�ش�أن قواعد التعيني
املادة الثالثة من االقرتاح بقانون املقدم».
امل�صدر :موقع حمامو الكويت

وجاءت املادة الرابعة من املقرتح بان�شاء مركز ي�سمى «مركز
القيادات احلكومية» يخت�ص بو�ضع ال�ضوابط والقواعد واال�س�س
التي حتكم التعيني يف الوظائف القيادية وو�ضع معايري
املفا�ضل بني املر�شحني للتعيني بها ،ويقوم هذا املركز بو�ضع
برامج ت�أهيلية للمر�شحني للتعيني يف الوظائف القيادية
ويعترب اجتياز تلك الربامج �رشطا ا�سا�سيا للتعيني بها».
وجاءت املادة اخلام�سة من االقرتاح بقانون املقدم ب�أن ي�ضع
جمل�س اخلدمة املدنية نظاما للحوافز مييز بني االداء املتميز
واالقل وان ي�صدر هذا النظام بناء على تقرير وتو�صية من
الوزير املخت�ص».
واو�ضحت املادة ال�ساد�سة من االقرتاح ان يقدم الوزير املخت�ص
تقريرا �سنويا ملجل�س الوزراء يبني فيه تقييم االداء للجهات
التي تقع حتت م�س�ؤولياته ويبني فيه تقييما لالداء لكل من
ي�شغل وظيفة قيادية عليا بها».
واو�ضحت املادة ال�سابعة من املقرتح اجلهات والفئات
امل�ستثناة من تطبيق احكام هذا القانون».
وحظرت املادة الثامنة من االقرتاح التجديد او انهاء اخلدمة
او االحالة للتقاعد او قبول اال�ستقالة الي قيادي �إال بناء على
تقرير مف�صل وم�سبب من الوزير املخت�ص وباعتماد جمل�س
الوزراء وبناء على تو�صية من جمل�س اخلدمة املدنية».
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تابعا لديوان اخلدمة املدنية ويتم اعتماد هيكله التنظيمي
يف الوظائف القيادية يف الدولة
تقدم النواب د .وليد الطبطبائي ودعيج ال�شمري وحممد املطري بقرار من الوزير املخت�ص.
وحممد اخلليفة وخ�ضري العنزي اقرتاح بقانون ب�ش�أن قواعد
التعيني يف الوظائف القيادية يف الدولة ،وجاء يف اقرتاح ويخت�ص هذا املركز بو�ضع القواعد وال�ضوابط والأ�س�س التي
حتكم التعيني يف الوظائف القيادية ومعايري املفا�ضلة بني
القانون املذكور ما يلي:
مادة �أوىل :يق�صد بالكلمات والعبارات التالية املعنى املبني املر�شحني للتعيني فيها.
قرين كل منها:
الوظائف القيادية :الوظائف املدنية بدءاً بوظيفة وكيل وزارة كما ي�ضع برامج الت�أهيل للمر�شحني للتعيني يف الوظائف
م�ساعدفالوظائفالتيتعلوهاومايقابلهامنوظائفيفالوزارات القيادية ويعترب اجتيازها �رشطا �أ�سا�سيا للتعيني فيها.
مادة خام�سة :ي�ضع جمل�س اخلدمة املدنية نظاما للحوافز مييز بني
والإدارات العامة واجلهات ذات امليزانيات امللحقة وامل�ستقلة.
الأداء املتميز والأقل متيزا وذلك بناء على اقرتاح الوزير املخت�ص.
املجل�س :جمل�س اخلدمة املدنية.
الديوان :ديوان اخلدمة املدنية.
الوزير املخت�ص :الوزير الذي تقع الوظيفة التي يراد �شغلها وال يجوز منح جميع القياديني ذات احلوافز يف اجلهة
احلكومية الواحدة.
حتت م�س�ؤوليته.
مادة ثانية :يكون التعيني يف الوظائف القيادية مبر�سوم وملدة
�أربع �سنوات قابلة للتجديد مرتني متتاليتني وال يجوز بعد
انق�ضاء هذا التجديد تعيني ذات القيادي يف �أي وظيفة قيادية
�أخرى .ويكون التعيني بعد الإعالن ب�شفافية عن الوظيفة
املطلوب �شغلها وال�رشوط الواجب توافرها فيمن ي�شغلها.

مادة �ساد�سة :يقدم الوزير املخت�ص تقريرا �سنويا ملجل�س
الوزراء يبني فيه تقييم الأداء للجهات التي تقع حتت م�س�ؤوليته
وفق خطة مو�ضوعة م�سبقا ومعتمدة من جمل�س الوزراء
ويت�ضمن تقييما للأداء لكل من ي�شغل وظيفة قيادية بها.
مادة �سابعة :ي�ستثنى من تطبيق �أحكام هذا القانون الوظائف
الع�سكرية باجلي�ش وال�رشطة واحلر�س الوطني ،ووظائف
ال�سلكني الدبلوما�سي والقن�صلي ووظائف الديوان الأمريي
وديوان �سمو ويل العهد وديوان رئي�س جمل�س الوزراء واجلهات
التي تنظم اخلدمة فيها قوانني خا�صة.

مادة ثالثة :ي�شكل جمل�س اخلدمة املدنية جلنة ت�سمى «جلنة
اختيار القياديني» برئا�سة رئي�س ديوان اخلدمة املدنية
وع�ضوية �أربعة من ذوي الكفاءة واخلربة يف املجاالت الإدارية
بناء على اقرتاح
والتخ�ص�صية يختارهم جمل�س اخلدمة املدنية ً
رئي�س الديوان بعد �أخذ ر�أي الوزير املخت�ص ،و ُي�ضم �إىل هذه
اللجنة ع�ضو من اجلهة التي �سوف يتم التعيني فيها يختاره مادة ثامنة :ال يجوز التجديد �أو انهاء اخلدمة �أو الإحالة
للتقاعد �أو قبول اال�ستقالة لأي قيادي اال بناء على تقرير
الوزير املخت�ص.
مف�صل وم�سبب يقدمه الوزير املخت�ص ويعتمده جمل�س الوزراء
وتخت�ص هذه اللجنة بو�ضع �إجراءات التعيني يف الوظائف بناء على تو�صية جمل�س اخلدمة املدنية.
القيادية و�إجراءات مقابلة املر�شحني للتعيني فيها ودرا�سة
وتقييم �أدائهم ال�سابق ور�ؤى التطوير واقرتاحات حت�سني الأداء مادة تا�سعة :يتم حترير حما�رض ر�سمية بجميع االجراءات التي
التي يقدمونها ،وتعد تقريرا عن كل منهم تقدمه �إىل جمل�س ين�ص عليها هذا القانون وتخ�ضع هذه املحا�رض لرقابة ديوان
املحا�سبة ويعد تقريرا �سنويا عنها يقدمه �إىل كل من جمل�س
اخلدمة املدنية.
الأمة وجمل�س الوزراء.
مادة رابعة :ين�ش�أ مركز ي�سمى «مركز القيادات احلكومية» يكون
مادة عا�رشة :ي�صدر رئي�س جمل�س الوزراء القرارات الالزمة
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لتنفيذ �أحكام هذا القانون.
مادة حادية ع�رشة :يلغي كل حكم يتعار�ض مع �أحكام
هذا القانون.
مادة ثانية ع�رش :على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء ـ كل فيما
يخ�صه ـ تنفيذ هذا القانون2008/3/3 .
امل�صدر :املوقع الر�سمي للنائب دعيج ال�شمري
http://www.duaij.org/new-113.htm

مرفق ( )11الكويت :اقرتاح بقانون ب�ش�أن قواعد التعيني
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يف الوظائف القيادية بالدولة

يف  14يونيو  2008تقدم النواب د.د .نا�رص ال�صانع ،ود.حممد
الكندري ،ود.جمعان احلرب�ش ،وعبداهلل الربغ�ش وعبدالعزيز
ال�شايجي مب�رشوع قانون �إىل جمل�س الأمة حول قواعد التعيني
يف الوظائف القيادية بالدولة .ون�ص االقرتاح يف:
مادة �أوىل :يق�صد بالكلمات والعبارات التالية املعنى املبني
قرين كل منها:
الوظائف القيادية :الوظائف املدنية بدءاً بوظيفة وكيل وزارة
م�ساعدفالوظائفالتيتعلوهاومايقابلهامنوظائفيفالوزارات
والإدارات العامة واجلهات ذات امليزانيات امللحقة وامل�ستقلة.
املجل�س :جمل�س اخلدمة املدنية.
الديوان :ديوان اخلدمة املدنية.
الوزير املخت�ص :الوزير الذي تقع الوظيفة التي يراد �شغلها
حتت م�س�ؤوليته.
مادة ثانية :يكون التعيني يف الوظائف القيادة مبر�سوم وملدة
�أربع �سنوات قابلة للتجديد مرتني متتاليتني وال يجوز بعد
انق�ضاء هذا التجديد تعيني ذات القيادي يف �أي وظيفة قيادية
�أخرى .ويكون التعيني بعد الإعالن ب�شفافية عن الوظيفة
املطلوب �شغلها وال�رشوط الواجب توافرها فيمن ي�شغلها.
مادة ثالثة :ي�شكل جمل�س اخلدمة املدنية جلنة ت�سمى«جلنة
اختيار القياديني» برئا�سة رئ�س ديوان اخلدمة املدنية
وع�ضوية �أربعة من ذوي الكفاءة واخلربة يف املجاالت الإدارية
والتخ�ص�صية ،يختارهم جمل�س اخلدمة املدنية بناء على اقرتاح
رئي�س الديوان بعد �أخذ ر�أي الوزير املخت�ص ،وي�ضم �إىل هذه
اللجنة ع�ضو من اجلهة التي �سوف يتم التعيني فيها يختاره
الوزير املخت�ص.
وتخت�ص هذه اللجنة بو�ضع �إجراءات التعيني يف الوظائف القيادية
و�إجراءات املر�شحني للتعيني فيها ودرا�سة وتقييم �أدائهم ال�سابق
ور�ؤى التطوير واقرتاحات حت�سني الأداء التي يقدمونها ،وتعد
تقريراً عن كل منهم تقدمه �إىل جمل�س اخلدمة املدنية:
مادة رابعة :ين�ش�أ مركز ي�سمى «مركز القيادات احلكومية» يكون
تابعا لديوان اخلدمة املدنية ويتم اعتماد هيكله التنظيمي
بقرار من الوزير املخت�ص.

ويخت�ص هذا املركز بو�ضع القواعد وال�ضوابط والأ�س�س التي
حتكم التعيني يف الوظائف القيادية ومعايري املفا�ضلة بني
املر�شحني للتعيني فيها.
كما ي�ضع برامج الت�أهيل للمر�شحني للتعيني يف الوظائف
القيادية ويعترب اجتيازها �رشط ًا �أ�سا�سيا للتعيني فيها.
مادة خام�سة :ي�ضع جمل�س اخلدمة املدنية نظام ًا للحوافز مييز
بني الأداء املتميز والأقل متيزاً وذلك بناء على اقرتاح الوزير
املخت�ص .وال يجوز منح جميع القياديني ذات احلوافز يف
اجلهة احلكومية الواحدة.
مادة �ساد�سة :يقدم الوزير املخت�ص تقريراً �سنوي ًا ملجل�س
الوزراء يبني فيه تقييم الأداء للجهات التي تقع حتت م�س�ؤوليته
وفق خطة مو�ضوعة م�سبقا ومعتمدة من جمل�س الوزراء
ويت�ضمن تقييما للأداء لكل من ي�شغل وظيفة قيادية بها.
مادة �سابعة :ي�ستثنى من تطبيق �أحكام هذا القانون الوظائف
الع�سكرية باجلي�ش وال�رشطة واحلر�س الوطني ،ووظائف
ال�سلكني الديبلوما�سي والقن�صلي ووظائف الديوان الأمريي
وديوان �سمو ول العهد وديوان رئي�س جمل�س الوزراء واجلهات
التي تنظم اخلدمة فيها قوانني خا�صة.
مادة ثامنة :ال يجوز التجديد �أو انهاء اخلدمة �أو االحالة
للتقاعد �أو قبول اال�ستقالة لأي قيادي �إال بناء على تقرير
مف�صل وم�سبب يقدمه الوزير املخت�ص ويعتمده جمل�س الوزراء
بناء على تو�صية جمل�س اخلدمة املدنية.
مادة تا�سعة :يتم حترير حما�رض ر�سمية بجميع االجراءات التي
ين�ص عليها هذا القانون وتخ�ضع هذه املحا�رض لرقابة ديوان
املحا�سبة ويعد تقريراً �سنوي ًا عنها يقدمه �إىل كل من جمل�س
الأمة وجمل�س الوزراء.
مادة عا�رشة :ي�صدر رئي�س جمل�س الوزراء القرارات الالزمة
لتنفيذ احكام هذا القانون.
مادة حادية ع�رشة :يلغى كل حكم يتعار�ض مع احكام هذا القانون.
مادة ثانية ع�رشة :على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء -كل
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فيما يخ�صه-تنفيذ هذا القانون .املذكرة االي�ضاحية وجاء يف
املذكرة االي�ضاحية لالقرتاح بقانون يف �ش�أن قواعد التعيني يف
الوظائف القيادية بالدولة انه من اجل �ضمان االرتقاء باالداء
الوظيفي وح�سن تنفيذ املقت�ضيات واالخت�صا�صات التي يتطلبها
التنفيذ يف اجلهات احلكومية فان ال�سبيل �إىل ذلك هو ح�سن
اختيار القياديني القائمني وامل�رشفني على ذلك التنفيذ .لذلك
اعطت الدولة كل اهتمامها اىل االختيار والتعيني يف الوظائف
القيادية وو�ضعت ال�ضوابط والقواعد التي تكفل �سالمتها.
[او�ضحت املادة الثانية من االقرتاح ان يكون التعيني يف
الوظائف القيادية مبر�سوم وملدة اربع �سنوات ويكون التعيني
قاب ًال للتجديد ملرتني متتاليتني وذلك بعد االعالن ب�شفافية تامة
عن الوظائف املراد التعيني فيها وال�رشوط املطلوبة ل�شغلها.
[جاء االقرتاح بقانون بت�شكيل جلنة الختيار القياديني
برئا�سة رئي�س ديوان اخلدمة املدنية وع�ضوية اربعة من ذوي
اخلربة والكفاءة يف االمور االدارية والتخ�ص�صية لو�ضع �رشوط
التعيني يف الوظائف القيادية ومقابلة املر�شحني وتقييم
م�رشوعاتهم لتطوير االداء وحت�سينه وذلك وفق ما جاء باملادة
الثالثة من االقرتاح بقانون.
[كما جاءت املادة الرابعة بان�شاء مركز ي�سمى «مركز القيادات
احلكومية» يخت�ص بو�ضع ال�ضوابط والقواعد واال�س�س التي
حتكم التعيني يف الوظائف القيادية وو�ضع معايري املفا�ضلة
بني املر�شحني للتعيني بها.
ويقوم هذا املركز بو�ضع برامج ت�أهيلية للمر�شحني للتعيني يف
الوظائف القيادية ويعترب اجتياز تلك الربامج �رشط ًا ا�سا�سي ًا
للتعني بها.
[كما جاءت املادة اخلام�سة بان ي�ضع جمل�س اخلدمة املدنية
نظام ًا للحوافز مييز بني االداء املتميز واالقل وان ي�صدر هذا
النظام بناء على تقرير وتو�صية من الوزير املخت�ص.
[وقد او�ضحت املادة ال�ساد�سة ان يقدم الوزير املخت�ص تقريراً
�سنوي ًا ملجل�س الوزراء يبني فيه تقييم االداء للجهات التي تقع
حتت م�س�ؤولياته ويبني فيه تقييم ًا لالداء لكل من ي�شغل وظيفة
قيادية عليا بها.
كما او�ضحت املادة ال�سابعة اجلهات والفئات امل�ستثناة من
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تطبيق احكام هذا القانون.
�أخرياً حظرت املادة الثامنة التجديد او انهاء اخلدمة �أو االحالة
للتقاعد �أو قبوال ال�ستقالة الي قيادي اال بناء على تقرير
مف�صل وم�سبب من الوزير املخت�ص وباعتماد جمل�س الوزراء
وبناء على تو�صية من جمل�س اخلدمة املدنية.
وجاءت املادة التا�سعة بان يتم توثيق كافة اجراءات تطبيق
القانون يف حما�رض ر�سمية حتت رقابة وتدقيق ديوان
املحا�سبة الذي ي�صدر تقريراً �سنوي ًا ب�ش�أنها.

مواقع الكرتونية ذات �صلة مبكافحة الف�ساد
:مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية

http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/index.html

املنظمة العاملية للربملانيني �ضد الف�ساد

http://www.gopacnetwork.org/main_en.htm

منظمة برملانيون عرب �ضد الف�ساد
www.arpacnetwork.org

منظمة برملانيون مينيون �ضد الف�ساد

http://www.yemenpac.org/yemenpac/index.php

منظمة ال�شفافية الدولية

www.transparency.org

برنامج الأمم املتحد الإمنائي ،احلوكم الدميقراطي

http://www.undp.org/governance/sl-par.htm

برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،احلوكم الدميقراطي� ،إ�صالح الإدارة العامة ومكافحة الف�ساد

http://practices.undp.org/pcb/index.cfm?prac=121515&tab=121660&doc=&src=121660

مركز بانكوك الإقليمي التابع لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي� ،إ�صالح الإدارة العامة ومكافحة الف�ساد يف �آ�سيا واملحيط الهادي
http://regionalcentrebangkok.undp.or.th/practices/governance/par-ac/

برنامج الأمم املتحدة الإمنائي� ،إ�صالح الإدارة العامة ومكافحة الف�ساد يف �أوروبا ورابطة الدول امل�ستقلة
http://europeandcis.undp.org/governance/parac

برنامج الأمم املتحد الإمنائي ،برنامج �إدارة احلكم يف الدول العربية
http://www.undp-pogar.org

مبادرة االدارة الر�شيدة خلدمة التنمية يف الدول العربية
www.arabgov-initiative.org/
االتفاق العاملي للأمم املتحدة ،ال�شفافية ومكافحة الف�ساد

)(http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/anti-corruption.html

مركز م�صادر مكافحة الف�ساد يو4
http://www.u4.no/

املنظمة العربية ملكافحة الف�ساد

http://www.arabanticorruption.org/Home/Main.aspx

البوابة االلكرتونية اخلا�صة بتقييم احلكم – برنامج االمم املتحدة االمنائي
http://www.gaportal.org/

