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بسم اهللا الرمحن الرحيم

ةـــدماملق
ة -١ انت النزاهة والشفاف نـا إذا  ـصة همـا ر الفـضیلة ، فـإن الفـساد هـو النق

ــذاتها  ــة و. ب ت ــدم بــین یــدیها ، األولــي فــي الم أغلــب الظــن أن هــذه الدراســة التــي نق

ـــي تتنـــاول دو ـــة الت ــانو المـــالعر ـــشاملة لنر القـ افحـــة ال ـــي الم جـــوهر ( لفـــساد دني ف

ال و ٌعـرض"مظـاهر وأشــ َ مـن خــالل أهـم أدواتــه ؛ وهــي وجبــر األضـرار الناجمــة عنــه؛) "َ

ة  ة المدن حاث ، سـواء منهـا عن أضرار الفسادقواعد المسؤول ، فسلسلة الدراسات واأل

تبها جمع م قة ، التي  حوث العم ـاحثین العـرب عـن ظـاهرة الكتب والمقاالت أو ال ن ال

ــزت علــي  افحــة الفــساد ؛ ر الم ــات ( مظــاهر وأشــ هــذه الظــاهرة ) ووســائل الفــسادآل

حث  قتها ندو  ـة . جـوهرال/حق افـة الظـواهر االجتماع ـو  ونهـا  نفظـاهرة الفـساد ؛ 

قة ل ال ) جوهر(ها حق ٌعرض ( ومظاهر وأش قاعتـداء علـي حقـو ؛ أما الجـوهر فهـو ) ََ

ــات وجــه خــاص ،الغیــر وحر رار الكــسب الخــاص غیــر المــشروع واإلضــبوجــه عــام ، و

ن(ــالغیر ا والمــضرور الهمظاهرهــا ووأمــا ، )الــضحا ــات الفــساد ؛ مــن فهــى: اأشــ آل

ــم مــستبدة تحمــي الفــساد والمفــسدین  عات ونظــم ح ات وممارســات فاســدة وتــشر ســلو

ح لوأن .. .وما إلیهـا ال؛ جـلفـساد ظـاهرة االفهـم الـصح ، شـر ا، وتحدیـدهوهر وأشـ

افحتهـ ة ..اُمسب لنجاح أ جهود تبذل لم ـات المناسـ للتعامـل مـع ُحیـث توضـع اآلل

ا الحـد مـن آثـاره المـدمرةمنعـه ، أوجوهر الفساد ؛ ل ن علـى الـضحا أفـرادا (والمـضرور

افحـــة العـــرض ،)وجماعـــات َوعـــدم االســـتغراق فـــي م ـــات الفـــساد(َ ؛ ألنـــه ) وســـائل وآل

قـــة مت ــل لـــو ، ومــع هــذه الحق نغیــر، ومتجــدد ومتلـــو  الفـــساد ضــدن الحملـــة فــإ،ن

ـــشأن -والمــسؤولین الفاســدین  ــي للقـــانو المــدني  ـــة االتحــاد األور نقبـــل إقــرار اتفاق

ـــى دعتمـــانـــت ت–١٩٩٩الفـــساد  ـــسالح عل ـــائي  س نالقـــانو الجن ـــى رئـــ ـــردع، عل لل

س ، فكان االهتمـام منـصب الوطني ین الدولي والصعید َعلـي العـرض ولـ وهـو ؛ الجـوهرَ
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ـــي  ـــة المـــسئولین الفاســـدین دو النظـــر إل ض نمعاق ن مـــن تعـــو ا والمـــضرور الـــضحا

ات التي تواجه القانو الجنائيعلي الرغم من فساد،ال افحة الفساد نالتحد في مجال م

ــي :ــسبب ات الت ــدیولوج ــة ، واإلی ع ــة ، والطب ــة، والثقاف ة ، والدین اس ــس العوامــل ال

.العدید من الدول تختلف على نطاق واسع في

ة االعتماد على القانو المدني في  انت أهم افحة النلذلك  الشاملة والفاعلة م

الجوهر ول ـد المـسؤولین الفاسـدین مـن الكـسب مظاهر وأشـ ظـاهرة الفـساد ؛ وهـو تجر

ن منه غیر المشروع ا والمضرور ض الضحا .وتعو

ــة ًوعلـي هــذا ، وضــحنا فــي الــ-٢ ؛ مفهــوم الفــساد بوجــه عــام : صفحات التال

قــصد أو دو قــصد : " أنــه   ، ناســتغالل المنــصب، دو حــ فــة العامــة أو ، ن فــي الوظ

ــ منفعـــة للـــنفس أو للغیـــر  ــاع الخـــاص لتحقیـ ـــر القطـــاع العـــام أو القطـ اشـــرة أو غی م

اشرة، و ـة ؛ أ أما. "في أ وقت م ة المدن فعـال األمفهوم الفـساد الموجـب للمـسؤول

ـــة والممارســات الفاســـدة  ة المدن ــة للمـــسؤول ـــسبب ضـــررا ـــل ســلوك :  أنهــا الموج

قــصد أو دو قــصد للغیــر،   ، ــاجم عــن اســتغالل المنــصب، دو حــ نن فــة ، ن فــي الوظ

اشـرة أو العامة أو القطـاع العـام أو القطـاع الخـاص لتحقیـ منفعـة للـنفس أو للغیـر  م

اشرة ، و ـة عـن األضـرار حنا ، مـا وضـ."في أ وقت غیر م ة المدن قواعـد المـسؤول

ـرة اإلنـصاف  حث فـي االتجاهـات الحدیثـة لف ًالناجمة عن أفعال الفساد ، انطالقا من ال

ض ( العادل وجبر األضـرار  ن مـن األفعـال ) الـشامل معنـاه التعـو ا والمـضرور للـضحا

ـام العالقـات التـي ینظًاستنادا إلـي أن ووالممارسات الفاسدة،  نمهـا القـانو المـدني ، أح

ض ، وعقـود النقـل .... هي واسعة متنوعة  ـة ، والتعـو م حقـو الملك ومـا إلـى ؛قتنظـ

ــك مجموعــة مــن العالقــات المنظمــة ــد مــن الــنظم . ذل ع القــانو المــدني فــي العدی نفطــا

ــة، ،القانون االعتــدالومنهــا التقنــین المــدني المــصر یرضــى االســتقرار، ، فهــویتمیــز 
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طــاوع الت الماضــي ،طــورو والتطــور یتــرآ فــي ،واالســتقرار یتمثــل فــي وصــل الحاضــر 

. )١(تطلع الحاضر إلى المستقبل

اللبنـات حـول هـذا الموضـوع الهـام وهللا نسأل التوفی والسداد فـي وضـع أولـي 

ن الحدیث وهو و ا والمـضرور ض الـضحا افحة الفساد وتعـو ندور القانو المدني في م

ـة ، والـذ یجـب أن منـه ـة العر ــة القانون ت انـة الالئقـة فـي الم ه ونـر أنــ. أخــذ الم

ع هذه الدراسةأنیجب التفـصیل المناسـب ، تت ـة  ـل جزئ دراسات متخصـصة تتنـاول 

ــة واالختــصاص القــضائي بنظــر دعــو الفــساد ، ومعــاییر فمــثال ؛  تحدیــد معــاییر الوال

ا الفساد  ن منه،ضحا .ةجال لدراسات متخصصنو میجب أن تك، ا موغیرهوالمضرور

اولها في دراسات الحقة في تنوهللا سبحانه وتعالي نسأل التوفيق
؛؛؛فيما بعد

:أھمیة وھدف الدراسة : أوال 

ــذ قامــت ثــورة -٤ ــشغلین بنظــام " ٢٠١١ینــایر ٢٥من و من ح المــصر نأصــ

طر مــة تخلــو مــن االســتبداد والفــساد اللــذین ســ ر ــاة  ــضمن لهــم ح ــم الــذ  ا علــى الح

ــة بتحدیــد  عــى أن ترتفــع األصــوات المطال ــان مــن الطب قة للثــورة، وقــد  الــسنوات الــسا

ة س الجمهور ـة ، ، )٢("سلطة رئ ع ورقا ات البرلمان مـن تـشر ع صالح ووضـع وتوس

ن  ا والمـضرور الـضحا ة التي تضمن جبر األضرار التي لحقـت  األسس للعدالة االنتقال

ــة الحاكمـة طــوال سـنوات مــا قبــل مـن األفعــال والممارسـات ال فاســدة التـي مارســتها النخ

مصر احداث جـسام .الثورة  ما ال تشتهي السفن ، فقد مرت  اح  انا تأتي الر ولكن أح

ة االلتزام  بوجه عـام ، " نالوس في شرح القانو المدني " عبد الرزاق أحمد السنهور .د1 الجزء األول نظر

ح المستشار مص ة ادر االلتزام ، تنق ندر اإلسـ ، الكلمـة ٢٠٠٣أحمد مـدحت المراغـي ، منـشأة دار المعـارف  

ة .٥، ص االفتتاح

ة القاهرة  ،  . د2 ة الشرو الدول ت عد الثورة ، م اسة والقانو  ان الس حران ال یلتق قدمحم الجواد ،  ،  ١ن

. ١٣م ، ص ٢٠١٤
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رها – س هنا موضع ذ و إلـي وضـع دسـتور إلـى –ل ٢٠١٤عـام نأن توصـل المـصر

افحة ال: " أن منه )٢١٨( المادة نصت والذ  م حدد القـانو تلتزم الدولة  نفساد، و

ة ـة المختـصة .المختـصة بـذلكالهیئات واألجهزة الرقاب وتلتـزم الهیئـات واألجهـزة الرقاب

افحة ما بینها في م ة، ضـمانا لحـسن التنسی ف م النزاهـة والـشفاف ز قـ ًالفساد، وتعز

فــة العامــة والحفــا ــذ اإلســتراتیجأداء الوظ ــة تنفی ع ــام، ووضــع ومتا ــال الع ــى الم ة عل

افحــة الفــساد ــة لم ــة، وذلــك الوطن ة مــع غیرهــا مــن الهیئــات واألجهــزة المعن المــشار

." نینظمه القانوعلى النحو الذ

ـــالرغم مـــن-٥ افحـــة الفــسادهــذا و ة الم ة الدســـتور انـــت والتـــي؛الــشرع

ــه  ــة التــي انطلقــتاالســاس التــي قامــت عل ــةمنهــاالرؤ ة الوطن افحــة اإلســتراتیج لم

افحة الفـساد ٢٠١٤ساد في مصرالف ة لم ًوالتي تمثل إطارا عاما للخطة الوطن ً٢٠١٤

رسخ ث؛ وهي٢٠١٨– افح الفساد ، و ة والنزاهـة والعـدلإقامة مجتمع  .قافة الـشفاف

ــهو ــام  ــة المــصرالــدور الــذ ق فــي الكــشف والتــصد النتــشار ظــاهرة مجلــس الدول

امه والعدید من في الفساد وخاصـة ؛ظـاهرةالهذهانتشارعن مد فیهاشف التي أح

ة  ومـة المـصر أنـهومنهـا مـافي برنامج الخصخصة الـذ تـدیره الح وحیـث ..":قـضي 

أحــد القــرارات التـــي  ـــه  ة القــرار المطعــو ف مــة وقــد فحــصت مـــد مــشروع نإن المح

ــع أحــد قــالع الــصناعة فــي مــصر ــوت ( تمخــض عنهــا ب ــان والز ة طنطــا للكت ، ) شــر

ــذ تــم تنفیــذه مــن عــام لــتلح أن ة لبرنــامج الخصخــصة ال ثمــة آثــار ونتــائج اقتــصاد

ن مـــن ینـــایر ١٩٩١ ومــة ثـــورة الخـــامس والعــشر ح أن ٢٠١١وحتــى اآلن ، تهیـــب 

ــة المــال  ــة وحما ا نحــو مجتمــع العدالــة االجتماع ًتــضعها محــل الدراســة واالهتمــام ســع

ة ًالعام وتحفیزا لالستثمار الجاد العامل على المشار ة ومحاسـ ة في النهـضة االقتـصاد

اسات الخصخـصة وســبل  ـان لـس ـف االقتـصاد القـومي ، فلقــد  لكـل مـن أسـهم فــي تجر

طالــة ، وفــي إهــدار المــال العــام  ــى ال تنفیــذها تــأثیر جــد خطیــر علــى االســتثمار ، وعل
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ـة األمـن  ات حما طرة رأس المال األجنبي وتأثیره على متطل وشیوع الفساد ، ثم على س

.)٣(.. "ومي المصر الق

ــة تــشیر إلــي انتــشار إنــه ف ــة والوطن ر والمؤشــرات الدول افــة التقــار مــا زالــت 

شیر ، وفـي هـذا تـالقطاعات العامة والخاصة افة مصر وفي وتفشي ظاهرة الفساد في 

ـة الـصادر فـي  ة العالم ر منظمة الـشفاف ات ( ٢٠١٦ینـایر ٢٧آخر تقار مؤشـر مـدر

ة التي تحتلها مصر إلى )٤() ٢٠١٥الفساد لعام  ة تدني المرت فى سلم النزاهة ومحار

ا ٨٨وترتیب ١٠٠من ٣٦حیث حصلت مصر علي درجة ؛ الفساد وفـي ذلـك .. عالم

ــد المنظمــة  افحــة الفــساد یتطلــب تكــاتف النــاس وتوحیــد االنتــصار فــيأنتؤ ــة م معر

لمؤشـر قـد فـاق عـدد الـدول على اجهودهم، مشیرا إلى أن عدد الدول التي أحزت تقدما

ا علــى الــصعید العــالمي ثلثــا الــدول ، وأن ًالتــي تراجعــت رغــم أن الفــساد ال یــزال متفــش

الغ عددها  ـاس ٥٠نسجلت ما دو ٢٠١٥على مؤشر ١٦٨ال نقطـة، وذلـك علـى مق

ــى ) مــستو عــال مــن الفــساد المــدرك(صــفر یتــراوح مــن نظیــف مــن الفــساد (١٠٠إل

ـة فـي بلـدان ، و)المدرك ا، وغانـا بـذل النـشطاء جهـودا جماع الن مـاال، وسـر مثـل جوات

الفاســدین ــة حثیثــة لإلطاحــة  ن وفرد ع اآلخــر ــة مــن شــأنها تــشج مــوجهین رســالة قو

وتعــرف المنظمــة الفــساد الكبیــر هــذا .٢٠١٦علــى اتخــاذ إجــراءات حاســمة فــي عــام 

ستفید م:" أنه ا التي  ة العل اس ننها القلیلو علـى حـساب إساءة استخدام السلطة الس

م وواسع االن ن والتي تتسبب في إلحاق ضرر جس ـاألفراد والمجتمـعالكثیر وهـو،تشار 

مر دو عقاب  ا ما  نغال ً."

مــة القــضاء اإلدار 3 ة واالســتثمار-مح عة  ، فــي الــدعو رقــم -دائــرة المنازعــات االقتــصاد الــدائرة الــسا

ة ،  جل٦٥لسنة ٣٤٢٤٨ وت (٢١/٩/٢٠١١سة  القضائ ة طنطا للكتان والز ع شر طالن ب م  ) .ح

ات الفــساد 4 ــة ، مؤشــر مــدر ة الدول َراجــع ، منظمــة الــشفاف ْ علــي ، " م ٢٠١٦ینــایر ٢٧، بــرلین، ٢٠١٥ُ

2015cpi/org.transparency.www://http: الموقع التالي 

http://www.transparency.org/cpi2015
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زف شما ر صادر عن الجهاز المر في العـام واإلحصاء العامة للتعبئة تقر

م«أحــوالعــن ٢٠١٥ ــف مــصر القــد ــة» ر ٤٦٥٥مــصر يیوجــد فــ؛ حیــثالمترد

ـــة ـــة٨٢؛قر ٪ منهـــا ال یوجـــد بهـــا صـــرف ٧٥، و٪ منهـــا ال یوجـــد بهـــا مـــدارس ثانو

ات الـــصرف ١٢أكثـــر مـــن وي، صـــح ـــش ٪ مـــن القـــر تعـــانى مـــن انـــسدادات مزمنـــة 

ة ٨٦ن وعلـى الـرغم ا. بهايالصح ٪ مـن تلـك ٧١إال ان » تـرع«٪ مـن القـر بهـا شـ

القمامــة ال٤٣.٧؛ التــرع مــسدودة  ٪ مــن ٢٧حیوانــات النافقــة و٪ مــن التــرع مــسدودة 

ــد ٤٩، والتــرع والمــصارف متهالكــة الجــسور تــب بر ٪ مــن قــر مــصر ال یوجــد بهــا م

ومي٧٥و )٥(!!.٪ ال یوجد بها سنترال ح

ــه ، مــا ســب ،ألجــل فإنــه و-٦ نــاء عل حــول ،دراســةالهموضــوع هــذیــدور ًو

افحـة الالتعرف على  فـساد وذلـك اقتـضى ندور القانو المدني في المواجهة الـشاملة لم

ــان  ــة ،منــا ب ة المدن ــة ومفهــوم الفــساد الموجــب للمــسؤول ــان أثــر التطــورات العالم

ة  م افحـة الفـسادفيواإلقل ـة فـيمجـال م ة المدن ر قواعـد المـسؤول عـن األفعـال تطـو

ــة وســبل االنتــصافوالممارســات الفاســدة ، ومــد مــا تــوفره مــن  وجبــر األضــرارالحما

ا ، وال افــيوالمبلغــین خبــراء ، والــشهود، للــضحا ،الموجــودات، واســتردادالفــسادقــضا

ـات، وحـل مـشاكل أدلـة وفسخ العقود المتحصلة مـن الفـساد عضقـولفكمـا،اإلث " الـ

، قانونا ، هو والعدم سواء  و ه ،  .)٦(" نح وال دلیل عل

: مشكلة الدراسة : ثانیا 

تــصرفاتها مــن الطعــن علیهــا أمــام إلــي تحــصین تلجــأ جهــة اإلدارةعنــدما -٧

-٢٠١٦فـي أول دور انعقـاد لـه فـي ینـایر -المصر مجلس النواب قر ، والقضاء 

القانو رقـم  ة المؤقت  س الجمهور عـ٢٠١٤لـسنة ) ٣٢( نقرار رئ م  ض ـشأن تنظـ

رراجع في التعلی علي هذا5 دة الشرو " الهروب إلي األمام " نجاد البرعي ، التقر قمقال منشور بجر

ة ، عدد  . ٢٠١٦ینایر ١٠األحد : المصر

ه . د6 ة"محسن عبد الحمید الب ة والتجار ات في المواد المدن ة " اإلث . ٥، ص٢٠١١دار النهضة العر



٨

منـع أ طـرف خـارج طرفـي التعاقـد مـن الـذو،)٧(إجراءات الطعن علي عقـود الدولـة

ـع واالسـتثمار التـي تبرمهـا الدولـة مـع أ جهـة أو مـستثمر،الطعن على مـا عقـود الب

ص العقــارات التــالي، إهــدار،فیهــا قــرارات تخــص ــشف و حــ المــواطنین والعمــال فــي 

سبب هذا القانو .نشبهات الفساد بتلك العقود والتي أضحت محصنة 

ن فــي جــرائم الفــسادعنــدما و ا والمــضرور شرع ــ، وقیــتم تجاهــل حقــو الــضحا

قـر ذلـك التسامح مع الفـساد والمفـسدین  فـي أول دور انعقـاد لـه -مجلـس النـواب ، و

القـانو رقـم الموافقة على ا-٢٠١٦في ینایر  ، ٢٠١٥لـسنة ١٦نلقـرار الجمهـور 

ـة، بإضـافة ٢٠١٥مارس ١٢فى  ام قانو اإلجـراءات الجنائ عض أح شأن تعدیل  ن، 

رر ١٨المادة  یجـوز التـصالح فـى الجـرائم المنـصوص : علـى أنـه والتـي تـنص ) ب(م

موجـب  و التصالح  ات، و ع من الكتاب الثانى من قانو العقو اب الرا نعلیها فى ال ن

س مجلــس الــوزراء،  یلها قــرار مــن رئــ ــصدر بتــش معرفــة لجنــة مــن الخبــراء،  ة  تــسو

حرر محضر یوقعه أطرافه ن .." . و ا والمـضرور قدو مراعاة لحقو الضحا مـن جـرائم ن

قـوانیین التــي تــصب فـي .الفـساد  ُالخانــة المهیئــةًهــذا فـضال عــن العدیــد مـن القــرارات 

ربیئة الفساد في مصر ل قانوا،فقد تم تمر شأن عـزل ٢٠١٥لسنة ٨٩رقم نلقرار 

ة رؤساء الهیئا ة في مصرت الرقاب ة للهیئات الرقاب ق ل ضمانة حق .، والذ أهدر 

ع القطـاع العـام فـي عندما تصدر العدیو طالن عقود ب ة ب ام القضائ د من األح

ة منـذ مطلـع تـسعینات في إطار برنامج الخصخصة ( مصر ومـة المـصر الذ تدیره الح

س ا7 القانو رقم قرار رئ ة المؤقت  عض إجـراءات الطعـن علـي ٢٠١٤لسنة ) ٣٢( نلجمهور م  شأن تنظ

خ   ة ٢٠١٤/ ٤/ ٢٢عقود الدولة بتار دة الرسم الجر رر ج ١٦العدد ( والمنشور  صهوجاء نوالذ)م

ة أو)  " المادة األولـى : ( اآلتي حـ التقاضـي ألصـحاب الحقـو الشخـص ـة علـى قمـع عـدم اإلخـالل  العین

و أحد أطرافها الدولـة أو أحـد أجهزتهـا مـن وزارات،  طالن العقود التي  و الطعن ب ناألموال محل التعاقد،  ن

ات  ـة ، والهیئـات والمؤسـسات العامـة ، والـشر ومصالح ، وأجهزة لها موازنات خاصة ، ووحـدات اإلدارة المحل

ًبإلغاء القرارات أو اإلجـراءات التـي أبرمـت هـذه العقـود اسـتنادا التي تمتلكها الدولة أو تساهم فیها ، أو الطعن 

ص العقارات من أطراف التعاقد دو غیرهم  ذلك قرارات تخص ... " .نلها ، و



٩

ه) نالقــر الماضــي ــع مــن فــساد ومــا ســب ــة الب لحقــت مــن أضــرار ــسبب مــا لحــ عمل

ن من عمال وغیرهم  ا والمضرور . )٨(الضحا

شف  دما یك یس الجوعن أنرئ صري ب بات الم زي للمحاس از المرك ھ

وبغض (في أربعة أعوام ملیار جنیھا ٦٠٠ي واإلداري بلغ حجم الفساد المال

اع  اك ارتف ي أن ھن م تنف ي ل ر والت ذا التقری ھ لھ ادات الموج النظر عن االنتق

.)٩() لتكلفة الفساد في مصر 

ـة  ة الدول ر منظمة الشفاف افة تقار نـشأتها فـي العـام منـذ )TI( وعندما تأتي 

ـة التـي و.لتصنف مصر من أكثـر الـدول التـي ینتـشر فیهـا الفـساد ١٩٩٣ تـدني المرت

ة الفسادلهاتحت ـة فـي مجـال فى سلم النزاهة ومحار ر المنظمـات الدول افـة تقـار ـذا  و

م  د تدني األوضاع في مصر منذ عقود وغیرهما الصحة والتعل .لتؤ

ـو هـذا هـو الواقـع ا ش فـي مـصر منـذ عقـود عـدة ، فـنحن أمـام نفعندما  لمعـ

ة ق لة حق : تتعلمش

ة للنهوض والتقدم ؛ : َأوال  في ظـل اسـتمرار الحـدیث مد قدرة الدولة المصر

ا الحسنة  ات والنوا االمن اسي  ادة النمو االقتصاد والس افحة الفساد وز .عن م

ــا  ة لــد صــانعي ومتخــ: ًوثان اســ ذ القــرار فــي مــصر مــد وجــود إرادة س

للقضاء علي الفساد؛ 

ع مصر ، دار أبوالمجد 8 شف الخصخصة الفاسدة ومحططات ب ینظر في ذلك ، دور مجلس الدولة في 

عة األولي  الهرم ، الط اعة  ٢٠١٤للط

ة ، عددراج9 دة الشرو المصر سمبر ٢٧األحد : قع ، جر والتي تضمنها وننوه إلي االنتقادات. ٢٠١٥د

حات الـ  لة لتقصى الحقائ حول تصر ر اللجنة المش ه لـ٦٠٠تقر ار جن س الجهازمل اللجنة التي (رئ

عض تجاوزات التقر انات ، والتي أقرت ب حث صحة تلك الب ة ل س الجمهور لها رئ ر ولكنها لم تنفي وجود ش

ر والذ نشر في ؛ )الفساد ة عدد راجع ، ٢٠١٦/ ١/ ١٢ملخص التقر ع المصر دة الیوم السا / ١٢جر

٢٠١٦/ ١.
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ن: ًوثالثا  ا والمضرور جرائم الفـساد مـن الحـصول علـي فيمد قدرة الضحا

معناه الشامل " دل وجبر األضرار التي لحقت بهم االنصاف العا ض  ".التعو

ة التـي الدراسة ، ً، وتحدیدا لنطاقوعلي ذلك -٨ ال هـذه حولهـا تـدور فاإلشـ

حــث عــنفــيحــصرتنالدراســة  ــةال ــسییناإلجا ا :عــن ســؤالین رئ ــن لــضحا م هــل 

ن منـهالفساد وجبـر األضـرار الناجمـة عـن األنـصاف العـادل علـي الحـصول والمـضرور

ــشامل (األفعــال والممارســات الفاســدة  معنــاه ال ض  ــه و؟)التعــو ض ل هــل هــذا التعــو

؟ لفساد أو الحد من آثاره  الضارة لمنع  اتأثیر رادع 

: منھج الدراسة: ثالثا 

ــــهلعــــل المــــنهج الــــذ-٩ ل تعتمــــد عل ــــش هــــو المــــنهج أساســــيالدراســــة 

، حیــث ــاتیــتم نالمقــار ــةدراســة موقــف العدیــد مــن االتفاق افحــة ، والدول ــة لم م اإلقل

االتـــي لحقـــتبـــر أضـــرار الفـــسادالفـــساد مـــن مـــسألة ج مقارالـــضحا قواعـــد ، و نتهـــا 

ــة فــ ة المدن ــان مــد التوافــ والتــيالمــسؤول ة ، لب عات المــصر لتــزام بتنفیــذ مــا االشر

ا ، وحــل مــشاكل أدلــة  ض الــضحا ــام تهــتم بتعــو ــاتورد بهــا مــن أح اســترداد و، اإلث

ـــة األصـــول( الموجــودات  طـــال العقــود المتحـــصلة مـــن الفـــساد) المنهو اإلضـــافة .ٕوا

ـالرجيالتحلیلـالدراسة المنهج النظرستخدمت، لذلك ـةإلـيوع ، وذلـك  ، المراجـع العلم

صفة خاصة سبل  افحة ظاهرة الفساد بوحه عام ، و م جبر أضـرار ُوالمصادر المهتمة 

ذلك الرسائل وا. الفساد عـدة لغـات مختلفـةو ة  حاث العلم ـضا الرجـوع .أل عـض يلـإأ

ظاهرة اليالمواقع الت ةتهتم  ة المعلومات الدول .)االنترنت ( فساد على ش

:خطة الدراسة : ًرابعا

ـة القـانو المـدني نتناول دراسة -١٠ أهم فـينأهم مظاهر االعتراف الـدولي 

افحــة انجـاز أهــفــيندور القــانو المـدني و. ة الفـسادمواجهـة ظــاهر ات م داف اسـتراتیج

ا الفساد و ض الضحا . تعو
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حثین من خالل وذلك  :وذلك علي النحو اآلتي م

ة مفهوم الفس: : األول المبحث  ة المدن .اد الموجب للمسؤول

مكافحة القانون المدني فىدورمظاھر االعتراف الدولي ب: الثاني المبحث 

.الفساد 

: وفي الخاتمة 

عـــض الي توصـــلت إلیهـــانـــورد أهـــم النتـــائج التـــ-١١ اتالدراســـة ، و توصـــ

ة لالمقترحة في هذا الشأن  : تحقی األهداف اآلت

ــف : ًأوال ة ظــاهرة الفــساد ؛ التعر ــة واالقتــصاد اســاتها االجتماع عادهــا وانع أ

ن منهــا ، للوقـوف  ا والمـضرور ـة األفعــال والممارسـات الفاســدة يعلــعلـي الــضحا ماه

افحــة ظــاهرة  ــة لم م ــة واإلقل ــرات الدول ــة ، فــي ظــل المتغی ة المدن ــة للمــسؤول الموج

غــسیل  مــة المنظمــةالفــساد والجــرائم المتــصلة بهــا  .األمــوال وغیرهــا مــن صــور الجر

طـال تـصرفاتهم محاصرة مرتكبـي جـرائم الفـسادنالقانو المدني في دوربهدف تفعیل  ٕوا

ـدهم مـن متحـصالت هـذه األفعـال الفاسـدة، ومـن ثـم مـنهم الفاسدة ، واالقتـصاص وتجر

افحة ظاهرة الفسادتحقی  . أسس المواجهة الشاملة لم

ا  افحة الفسادنشمظاهر : ًثان .نأة القانو المدني الدولي لم

ًبلورة الحلول والمقترحات التي تسهم في وضـع نظـام فعـال وعـادل لجبـر : ًثالثا 

معناه الشامل ( أضرار الفساد  ض  ) . التعو

یا ًدا لعزاملويلع قو تو فا سدادل ناتٔويلوضعيفلوا هذايفلبا

هاماملوضوع ةيفاملديننونلقالهاماورل اتفعیوهو؛لا شاماملوا ملاكحفةلا

ساد إوانصافلفا هواملرضورنالض . م

انهوهللا تعانتعاىلوسب قوويلملسا تو فا ،،،ل
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املبحث األول

مفهوم الفساد املوجب للمسؤولية املدنية

ة الممارسات الفاسدة وفعالاأل-١٢ ة أو مـسؤول ة أدب قد ینتج عنها مسؤول

ـقا ـة و(ة نون ــةجنائ ـة مدن الفعـل الواحـد مــن أفعـال الفــساد ف،آخــرمعنـيو. )وتأدیب

ـة ة والقانون ة ؛ األدب ن أن تنشأ عنه نوعا المسؤول ـة ( م ـة والتأدیب ـة والجنائ المدن

ـــة وفــى.آن واحــد فــي) ة المدن فهــذه األفعـــال،عــن أفعــال الفــساد نطــاق المــسؤول

لوالممارســات الفاســدة ــة ، أو االثنــین ًمــصدراقــد تــش ة أو العقد ة التقــصیر للمــسؤول

ة األممن) ٣٥(وعلي هذا تنص المادة . معا افحـة الفـساد  اتفاق ٢٠٠٣م المتحدة لم

ض عــن الــضرر" تحــت عنــوان  ــل دولــة طــرف مــا قــد یلــزم مــن : " أن ــ" التعــو تتخــذ 

ــداخلتــدابیر ،  ــادئ قانونهــا ال انــات أويوفقــا لم ــذین ، لــضمان حــ الك األشــخاص ال

ة فــيأصــابهم ضــرر نتیجــة فــساد  ضــد المــسئولین عــن إحــداث ذلــك رفــع دعــو قــضائ

ضالضرر ة الحصول على تعو غ  ، ".

ضا  ن أن تكو هذه األفعال مصدرا ًأ ال سبب ، نم حیـث تـنص المـادة لإلثراء 

ة وتحت عنوان ) ٢٠(  ـل تن: علـي أن " اإلثـراء غیـر المـشروع " من ذات االتفاق ظـر 

ة لنظامهــا القــانوني ، فــي اعتمــادرهنــا بدســتورها ودولــة طــرف ــادئ األساســ مــا قــد الم

ة و ع م تعمـــد موظـــف عمـــومي إثـــراءیلـــزم مـــن تـــدابیر تـــشر غیـــر ًاتـــدابیر أخـــر لتجـــر

ع تعمشروع ـستط بیـرة ال  ـادة  ادة موجوداته ز اسـا إلـى ، أ ز ـصورة معقولـة ق لیلهـا 

ــارة أ".لــه المــشروع دخ ع ل فــي و خــر ، فــإن أفعــال الفــساد، عــالوة علــي أنهــا قــد تــش

ضا تقـع فـي معظمهـا ضـمن مـصادر االلتـزام  ة ، فإنها أ ة ، وتأدیب معظمها جرائم جنائ

الرشوة أوانت في صوسواء الفساد  غیرها مـن الممارسـات الفاسـدةرة عقد متحصل 

. أو في صورة فعل ضار، أو فعل نافع 
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ن هللا تعـــالى ، التعــرف علــى مفهـــوم الفــساد الموجـــب بــإذ، وعلــى هــذا نتـــولى 

ة  ة المدن : وذلك على النحو األتي،للمسؤول

ــادات الحــزب الحــاكم فــي مــصر قبیــل ، بــدءذـادئ-١٣ قــوم أحــد ق عنــدما 

ة ٢٠١١ینـــایر ٢٥ثـــورة  ـــستحوذ علـــي الـــشر احتكـــار صـــناعة الحدیـــد فـــي مـــصر و

ة للصلب ف ة الوطن ندر تحملي اإلس طر فئـة . الفقراء وحدهم آثار ذلك و وعندما تـس

ة وتمــارس هــذه الفئــة  ع ــة والتــشر الكثیــر مــن رجــال األعمــال علــي الــسلطة ؛ التنفیذ

ــا منظمـا ًمظـاهر الفـساد فـي المجتمـع أهمهـا ؛ نه وتحقیـ الثـراء علــي راضـي الدولـة ألً

ـة األحساب الفقراء وهم  عض هـذا التـشوة فـي عالقـة الن. غلب ـصف الـ ـة الحاكمـة و خ

ومین  اسة ـالمح قــول والتــدخل الـسافر لرجــال األعمــال فـي الــس رجــالدولــةإن" ف

ستاألعمال ةل ة،رأسمال ق یـرأنمـامـنمـشوهنمـهـىٕوانمـاحق االقتـصادالتف

ةفىلمصلحتهمأفرادصوغهالذ ستفیداألمد،قصیرةحق نآخروقالئلأفرادمنهو

ْمـنمنـهاسـتفادمـاأضـعاف قـىحـینعلـىوأقـروه،صـاغوهَ تنـزفالـشعبجمـوعت

قهـالكـنبراقـة،تبـدوشـعاراتیرفـعالـذالقاسـىالنظـامهذامنمعاناة یتعـداهاالبر

)١٠(" .القائمالنظامجوهرإلى

ستمر مسلسل القتل عبر وعن عـد ثـورة "الموت " قطاراتدما  ینـایر ٢٥قبـل و

قات الفقیرة من أبناء الـشعب المـصر ؛ ، وتفشي أمراض الكبد وال٢٠١١ كلي في الط

ـل هـذه المظـاهر وغیرهـا الكثیـر  ره –عنـدما تـستمر  ــة –ال یتـسع المجـال لـذ ندو رقا

ة ؛  حت فال عجب أن وال محاس والتـي نـسمعها ،لمة الفساد من الكلمـات الـشائعةأص

ــل الف، وافــة وســائل اإلعــالمفــي،الیــوم أكثــر مــن مــرةفــي ، ؛ المتخصــصة تئــامــن 

اسي، ،فنـسمع مـثال؛ل القطاعـاتفيوغیر المتخصصة ، و الفـساد ولفـ الفـساد الـس

عة األولي . د10 ة ، الط ة الشرو الدول ت ومات أسرعت بثورة ینایر، م قدمحم الجواد ، العصف المأكول ح

.١٦، ص ٢٠١٤
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. دار، والفـساد اإل)١١(الفـساد القـضائي والفـساد االجتمـاعي والثقـافي ، و، االقتصاد

، سات الدولـة ، وفـى القطـاع العـاممؤسـفـي، انتـشار ظـاهرة الفـساد بل ونر ونسمع ، 

ح شائع االستعمال ، . اصلخوفى القطاع ا ، الـوطنيسواء علـى المـستو مصطلح أص

ــام األخیــرة هــو الفــساد فــي . علــى المــستو الــدولي وأ بــل أغــرب مــا شــاهدناه فــي األ

ـا  قـات حال اضي ، حیث تجـر التحق ـا ( ًالمجال الر ـسرا وأمر مـع مـسؤولي ) فـي سو

اضــة  فــا ( االتحــاد الــدولي للر مرشــوة إلعــن فــضائح تلقــي ال) الف طــوالت ســناد تنظــ ال

ــة لمــن یــدفع أكثــر ــةاألمــم المتحــدة ، أنلــذلك نــر.الكرو عــالوة علــي ، هیئــة عالم

افحــة الفــساد لعدیــد مــن المــؤتمرات لعقــدها حــث أفــضل الوســائل لم ــة ل تــضع ، الدول

ــة لمواجهــة هــذه الظــاهرة ،  ظــاهرة الفــساد  ــة عالم ــيــذلك االتحــاد األ.  اتفاق ، ور

قـــيتحـــاد األواال ـــة ، فر ـــة ، ومنظمـــة البلـــدان األمر ومنظمـــة ، وجامعـــة الـــدول العر

افحــة ظــاهرة الفــساد علــى رأس جــدول االقتــصادنالتعــاو  ــة ، دائمــا نجــد أن م والتنم

ـــة مــن عقـــد العدیـــد مـــن االتفاقـــات ال. هـــذه المنظمـــاتأعمــال ـــة ، بـــل األكثـــر أهم دول

ـة  م ـة لمٕانــشاء هو، واإلقل حنا نــر شــعوب ،افحــة ظــاهرة الفــسادیئــات وطن أننـا أصــ

س ضـد المحتــل األجنبــيبثــورات ؛تقـوم  ــة ، و، مـن أجــل الــ ــةلحر ادة الوطن بــل ،الـس

ـة نفـسهاصفظاهرة الفساد، وضد أنظمة حاكمة تـمن أجل القضاء على  -أنهـا وطن

قال عنها و . الفساد االستبداد و؛ والسبب -فاسدةأنها أقل ما 

ــة ، قامــت الثــورات اليفــف ــيالتــ-منطقــة العر ع العر ــالر يفــ-يتوصــف 

ــة والتــ عــضها مــشتعيالعدیــد مــن الــدول العر ا يفــ-ال مـــازال  ـــا ســور من ولیب والــ

عض : "الفـساد القـضائي 11 عـد صـادما للـ ـة ،ّمـصطلح حـدیث و لـذا ظـل قطـاع القـضاء  ، فـي المنطقـة العر

ي  على الرغم من تنـاول ظـاهرة الفـساد القـضائي ومنـذ عقـود فـي الدراسـات ، عیدا عن التحلیل في فقهنا العر

ــد راجــ" . المقارنـة  ــة ، ع للمز ى طــالب محاضــرات ألقیــت علــ، رضـا عبــد الــسالم .د،القــضاء مــن أجــل التنم

ا  ة ، الدراسات العل .٢٠١١قة الحقو جامعة المنصورة  ل، دبلوم العلوم  االقتصاد
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ــه مــن آثــارــسبب الفــساد-والعــراق ــم فیهــا مــن أهمهــا فــشل ؛، ومــا رت أنظمــة الح

ة وما ترتب علي ذلكمشتحقی  طالة، والمرضلفقرامن روع الدولة الوطن . ، وال

قـــة ف–١٤ ـــة لهـــا حق افـــة الظـــواهر االجتماع ـــو  ونهـــا  ( نظـــاهرة الفـــساد 

ال مظــاهر وو)  جــوهر َعــر(أشــ ــات أمــا الجــوهر فهــو .)ٌضَ ــداء علــي حقــو وحر قاعت

وجـه خـاص ؛  ن بوجـه عـام ، و ) المـال الحـرام ( غیـر المـشروع الكـسب الخـاصاآلخـر

الــضح ن مــن الفــسادواألضــرار التــي تلحــ  ا والمــضرور ال المظــاهر ، وأمــا ا / األشــ

ات الفساد فهو؛ٌضَرَالع عات وآل م مستبدة من تشر والمفـسدینالفـسادتحمـينظم ح

ح لو... ومــا إلیهــا َ؛ جــوهر وعــرض لفــساد ظــاهرة االفهــم الــصح ، شــر ا، وتحدیــدهَ

افحتهـأمـسب لنجـاح  ـات احیـ.اُجهـود تبـذل لم ة ُث توضـع اآلل للتعامـل مـع لمناسـ

ا الحـد مـن آثـاره المـدمرة، أومنعـه ؛ لالفسادجوهر ن علـى الـضحا أفـرادا (والمـضرور

اف،)وجماعات الالحة وعدم االستغراق في م ـاتوسـائل و(مظاهر واألش ؛ )الفـسادآل

.نل لو ةومتلونةمتجددو،ةمتغیراألنه

حـ"الفساد " مصطلح و-١٥ مـضمونهمن المـصطلحات التـي  الغمـوض ، ا 

ـة فـي  ة والقانون ة واالقتـصاد اس ـة ؛ الـس ر أو عدم التحدید ، في عدد مـن الـدوائر الف

مـة الفـساد ؛ ف. لـدولي علـي الـسواء بل وا،واقعنا العري ة  قد ـة مرضـ ظـاهرة اجتماع

ـاب ة وال تقتصر علي مجتمع معین وهي أكثر انتشارا في بیئـة االسـتبداد وغ شر ًقدم ال

ــة  ــة والحر مقراط المجتمعــات واســتفادة مــن " المفــسدین "و..الد ــار األكثــر إضــرارا  الت

ومي ف ا علي الروتین الح ـة والفقیـرة ًفكرة العولمة واألكثر تغل وهـذا . ..ي البلـدان النام

مـضمو مــصطلح  حــ  لــم ینــشأ مــن " الفــساد " نالغمـوض ، أو عــدم التحدیــد ، الــذ 

قتــصر انتــشاره علــي مجتمــع معــین ؛ متقــدم ، أو الــوهم أو الفــراغ ، ذ لــك أن الفــساد ال 

عینـه ؛ اجتمـاعي أو اقتـصاد أو قـانوني أو قـضائي  نامي أو فقیـر ،  وال علـي مجـال 

ــة إللقــاء الــضوء علــي هــذا المــصطلح فــي تراثنــا .. إذن . أو بیئــي  فالــضرورة  واألهم

ر والحضار قتـه؛ لكـشف اإلبهـاموالقانوني وواقعنا الف حق حـ  ) جـوهر ال(الـذ 
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ال ات (ه وأش قـة )ووسـائل الفـسادآل ة ، مـصدرها تعـدد ؛ ألن هـذا اإلبهـام حق موضـوع

احثین في هذا المجال رؤال .لل

َمن فسدالفساد لغةف ض المصلحةَ َفلـوال {تعـالى هللا قـال )١٢(، والمفسدة نق ْ َ َ

ُان من القرو من قبلكم أول ُ ْ ُ ِ ِ َِْ ْ ِن ُ ُ ْ َ َ ال َ ة ینهو عن الفساد في اَألرض إال قل ق ًوا  َِ ِ َِ ََِّّ ِ ْ ْ ِْ َ ْ ِ َن َ ْ َ َ َْ ٍ

انوا مجرمین  ه و ع الذین ظلموا ما أترفوا ف َممن أنجینا منهم وات َِ ِ ِ َّْ ُ َ ُُ ََ َ َِ ِ ِ ُِ ُْ َََ ِ َّ َ َْ ُْ ْ ْ ََّ ان *ْ َوما  َ َ َ

ظلم وأهلها مصلحو  َنرك لیهلك القر  ُ ِ ِ ِْ َ َ ُ َُ ُ ْ َ َ ٍ ْ ُْ ِ ُ َ َْ عنـي تلفـه.)١٣(}*ُّ ،وفساد الشيء ؛ 

ــضا  القحــ ، والجــدب، وأخــذ . وعــدم صــالحیته ــه أ ــراد  طلــ مــصطلح الفــساد ، و و

غیر ح قـال ، فـسد . ًالمال ظلما  مـة أو الـصواب، ف شیر الفـساد إلـى تجـاوز الح وقد 

طـــل . الرجـــل أ جـــاوز الـــصواب . وفـــسدت األمـــور أ اضـــطرت . وفـــسد العقـــل أ 

ها الخل ومـن ،هو خروج الشيء عن االعتـدالالفساد في االصطالح الشرعي ،و.لوأدر

وقــد ورد لفــ الفــساد فــي القــرآن ، للداللــة علــى عــدة.)١٤(ذلــك المحرمــات والمعاصــي

الــشرك والمعاصــي ، ومــا یترتــب عٍمعــان  حــر؛  ، لــى ذلــك مــن انقطــاع الــصید فــي ال

َظهـر الفـس{ مـا فـي قولـه تعـالى والقح في البر َ ْ َ َ ـسبت َ مـا  حـر  ْاد فـي البـر وال َ َ ََ َ َ ِ ِ ِْ ْ َْ ّ ِ ُ

عــض الــذ عملــوا لعلهــم یرجعــو قهم  َأیــد النــاس لیــذ نَ َُّ َِ ْ َْ ُ َ ُ ُْ َّْ ََّ ُ ِ َِ ِ ِ ِْ َ ِ ــان أو،)١٥(} َ الطغ

ما في قوله تعالى  دو علوا في {والتجبر  ِتلك الدار اآلخرة نجعلها للذین ال یر ِ َ ُْ ُ ُْ َن ُ ِ ُ َ َ َُ َ ِ َّ َ ْ ََ ُ ِ َّ ِ

ِاَألرض ْ ــــة للمتقــــینْ َوال فــــسادا والعاق ِ ِ َِّ ُ ْ ُْ َ َ َ ًَ َ َ ان أوامــــر هللا،)١٦(} َ مــــا )١٧(أو عــــص

م العجــرش12 ــاة والعدالــة ، فــارس حامــد عبــد الكــر مــة ســرقة المــستقبل والح )تحلیــل ظــاهرة الفــساد(جر

com.maktoobblog.farisalajrish://http/: حث  منشور على الموقع التالي ، ٢٠١٠

ة 13 .١١٧و ١١٦هود اآل

ر الراز 14 .١٩٩٤بیروت ، مؤسسة الرسالة ، مختار الصحاح ، أبو 

ة 15 .٤١، الروم اآل

ة،القصص16 .٨٣أآل
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ـسعو فـي اَألرض { قوله تعالى في حـارو  ورسـوله و ِإنما جـزاء الـذین  ْ ْ َِ َ َ نَ ن َّْ َ ْ َ ََ َ ُ ُُ ُ َ َُّ ِ َ ََ ِ َّ َ ِ

صلبوا أو تقطع أیدیهم  قتلوا أو  ْفسادا أن  َِ ِ ْ ََ َ َ ََّ َ َُ ْ ُْ ُ َُّ َ ُ َّ ْ ً ْوأرجلهم َ ُ ُ ُ َْ ِمن خالف أو ینفـوا مـنَ ِْ َْ َُْ َ ٍ ِ ْ

م ا ولهم في اآلخرة عذاب عظ ٌاَألرض ذلك لهم خز في الدن ْ ِْ َ ٌَ َ ُ َ َُ َ َِ ِ ِْ َ َ ِْ ِ َِ ْ ُّ ٌ ِْْ َ{)١٨( .

عنــى الفــساد  ــسلعة مــا وهــو لفــ شــامل لكافــة : وقــد  التلــف إذا ارتــ المعنــى 

اإلنــسان ــاة وعنــدما یــرت  ة فــي الح عنــى انعــدام الــضمیر وضــعف : النــواحي الــسلب

ما یجعل من نفسه بیئة صالحة لنمو الفساد .الوازع الدیني عند الشخص 

ف االصطالحي للفساد-١٦ :التعر

عضيفــ ــف للفــساد أوضــح أن )١٩(محاولــة مــن الــ الفــساد ظــاهرة لوضــع تعر

ـف األكثـر ـر أن التعر ع أنحـاء العـالم ، و ة فهو منتشر في جم س لها جنس ًشـموال ل

افـة القطاعـات ، سـواء القطـاع العـام ، أو الخـاص  ، ًووضوحا لكافة أنواع الفساد فـي 

ـــسعى مرت" أنـــه هـــو ـــه إلـــى انتهـــاك قواعـــد الـــسلوك االســـلوك اجتمـــاعي  يجتمـــاعكب

" .والمتمثلة عند المجتمع في المصلحة العامة 

ـف الفـساد لعـدد مـن الـسنین فـي مختلـف المحافـل ، موقد  ثـل األمـم ُنـوقش تعر

ـة المتحدة ، ومنظمة التعا ـي ، إال المیـدان االقتـصادفـينو والتنم ، واالتحـاد األورو

ـف مـشترك للفـسادأنه لم یت ، ةظـاهرهـذه الّنظـرا لالنتـشار الواضـح ل،م التوصـل إلـى تعر

افة وتشعبها ف واخـتالف الثقافـات بـین العدیـد مـن البلـدان بـل المجاالت واألنـشطة ، ي 

افحت: مفهوم الفساد 17 ه و وسائل م ا فه وأس حث منشورصبر دمحم خلی.ه، دتعر التـالي على الموقع ،ل، 

 :shtml.979_article/publish/6ar/com.sudaneseonline.www://http

ة ‘ المائدة 18 .٣٣اآل

ة إل 19 مان أسامة عالم ، الفساد وآل سمى صافرة اإلنذار، وهى تختلف عن ت" “ Whistle Blowing “إ

و هناك ضرر أصاب المبلغ شتر أن  و حیث ال  ة الش :منشور على الموقع التالي " نآل
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افحــة الفــساد وهــو مــا دعــي؛الواحــد فــي النظــر للفــسادى البلــد وفــ عات م معظــم تــشر

ة ة ( الوطن فعدم وضع )والمستحدثةالتقلید لذا فقـد اجتهـد ، الفقـه ، .لهمحددتعر

ـة التـي أعطـت وضـعوالقـضاء ، فـي ـف للفـساد ؛ وذلـك فـي ضـوء االتفاقـات الدول تعر

ـــساد نللف ـــي العقـــدین األخیـــر ـــة قـــصو ف ــساد ف ـــفتعر.أهم األمـــورن مـــر عتبـــالفـ

، ومن ثـم وصف الفسادنطب علیهایتلزم لتحدید أ من األفعال التي ، التي ةالجوهر

رار الناجمـة عنهـا، ًتحدید المـسئول عنهـا ، ومـد صـلته بهـا ، فـضال عـن تحدیـد األضـ

ض عنها ومن ثم تحدید  .مقدار التعو

ع ، حصر جهود وضع تعوعلى هذا،-١٧ ف للفـساد مـن الوجـه فإننا نستط ر

ة   : في اتجاهین -حسب المتاح لنا من مصادر -القانون

ــا : االتجــاه األول  ــة مجلــس أور اشــرا للفــساد ، وتتزعمــه اتفاق فــا م ًــضع تعر ً

شأن الفساد ل :)٢٠(١٩٩٩نلقانو المدني 

ــةاختـارت -١٨ ــياتفاق ــة عــن أفعــال الفــسالاالتحــاد األور ة المدن دلمـسؤول

ـــف عـــام للفـــسادوضـــع  ـــةفـــينـــصتحیـــث ،تعر ــادة الثان لغـــرض هـــذه: " منهـــاالمـ

ة، فإن مصطلح الفساد ل ني طلب أو عرض أو إعطاء أو قبول،ع" االتفاق اشـر ش م

اشر، رشوة أو أ میزة أخر  غیر مستحقة أو الوعـد بتلـك المیـزة التـي تـؤثر أو غیر م

أو المیـزة طلـوب مـن متلقـي الرشـوة أو سلوك معلى نحو غیر مالئم في أداء أ واجب

ـــف ". غیـــر المــــستحقة أو الموعـــود بهــــا   ــــر يحــــسب مـــا ورد فــــ–وهــــذا التعر التقر

ــة  حي لالتفاق ة -التوضـ یرســي األســاس أل عمــل فـي المــستقبل فــي مجــال المــسؤول

ة عن أفعال الفساد ، على المستو الـوطني والـدولي ، وشـر مـسب أل اتفـاق  المدن

ة الق20 شأن الفساد اتفاق ع علیها مـن قبـل الـدول األعـضاء فـي مجلـس -نانو المدني  اب التوق فتح 

ا ، في ستراسبورغ ، في  ة ، حیـث ١٩٩٩نوفمبر ٤أورو ع علیها من جانب الجماعة األورو وتم التوق

ة من قبل  ما في٢٦وقعت االتفاق رابلدا،  د وأو ـا وفرنـسا والـسو طال ـا وا ا وألمان ـا ، ٕذلك بلج ـا وتر ن

int.coe.conventions//:http:الموقع التالي.٢٠٠٣نوفمبر ١: خلت حیز النفاذ ود

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&tl=ar&twu=1&u=http://conventions.coe.int/&usg=ALkJrhitYWCI5NjrlmcRujBdDOisRn7fyg
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ـــن التوصـــ ـــه علـــى مـــستو دولـــي فـــي هـــذا المجـــالم ـــة  ثالثـــة . ل إل وتغطـــي االتفاق

ة من القانو المدني  س ض عـن األضـرار التـي : نمجاالت رئ قواعد للحصول على تعـو

ــات التــي تنطــو علــى الفــساد ، فــض طالن لالتفاق ال عــن ــسببها الفــساد ، وقواعــد الــ

ــة المبلغــین عــن المخالفــات ــة وهــذه  تعــد أول . قواعــد لحما محاولــة لتحدیــد قواعــد دول

ة عن األضرار الن ة المدن ة في مجال المسؤول . جمة عن الفسادامشتر

ـف : االتجاه الثاني  اشـرا للفـساد وانمـا یتناولـه مـن خـالل تعر فا م ضع تعر ٕال  ً ً

ة األتوصیف أنواع األفعال والممارسات و افحـة الفاسدة ، وتتزعمه اتفاق مـم المتحـدة لم

.)٢١(٢٠٠٣الفساد 

افحة الفساد -١٩ ة األمم المتحدة لم فـا محـددا ٢٠٠٣لم تتضمن اتفاق ًتعر ً

الهٕللفساد ، وانما أخذت بتوصیف صور ـامال وهـو لذلك وأفردت . ه وأش ًفـصال  الفـصل ً

م وانفـاذ القـانو"تحت عنوان الثالث نالتجـر حـددت )٢٥وحتـى ١٥مـن ( ـالمواد و" ٕ

الموظفین العمـومیین ةرشو)١٥(المادةففي . انتشارا من خاللها أكثر صور الفساد 

المــوظفین العمــومیین األجانــب ومــوظفي المؤســسات ةرشــو) ١٦(المــادة، والــوطنیین

ــة ــة العموم بها) ١٧(المــادة و. الدول ــسر ــدها أو ت ــات أو تبدی ل اخــتالس الممتلك ــش

ـالنفوذ) ١٨(المـادة و. ِآخر من قبل موظف عمـومي إسـاءة) ١٩(المـادة و. المتـاجرة 

الرشـوة فـي ) ٢٢( والمـادة . اإلثـراء غیـر المـشروع) ٢٠(المـادة و. استغالل الوظـائف

ـةغسل العائـدات ) ٢٣(المادة. القطاع الخاص  . اإلخفـاء ) ٢٤( والمـادة .اإلجرام

. إعاقة سیر العدالة) ٢٥(المادةو

افحة الفساد21 ة األمم المتحدة لم افحة الفساد، التـي اعتمـدتها -٢٠٠٣اتفاق ة األمم المتحدة لم اتفاق

ة العامة القرار  ر ٣١في ٥٨/٤الجمع سمبر ١٤دخلت حیز التنفیذ في . ٢٠٠٣أكتو ـد .٢٠٠٥د للمز

ة یرجى مراجعة  الموقع التالي  :عن االتفاق

html.corruption_convention_crime/en/unodc/org.unodc.www://http
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ة األكثرو افحة الفساد،تعتبر االتفاق ول األطـراف سواء في نطاق الـدشموال لم

ــامو مــا فیهــا الرشــوة علــى ي وهــ. فــي نطــاق األح تغطــي مجموعــة واســعة مــن الجــرائم، 

ـــالنفوذ، فـــضال عـــن إخفـــاء وغـــسل  النطـــاق المحلـــي واألجنبـــي واالخـــتالس والمتـــاجرة 

ة من الفسادالعائدات ـشف وعالوة ع. المتأت امـا تغطـي  ـةلى ذلك، تتـضمن أح معاق

ة وعــنالفــساد، فــضال ــشفاف ــز ال ــتعز ــدأ التفــاوض علــى . ة المــساعدة الفن وعنــدما ب

افحــة الفــساد فــي ســنة  ــة األمــم المتحــدة لم ــارات ٢٠٠٢اتفاق ــان أحــد الخ هــو ،، 

املـة ألنـواع أو أفعـال  ـ سـرد مجموعـة  ـساطة عـن طر ف الفساد ب لة تعر تفاد مش

. محددة من الفساد

ریف الفسادموقف التشریع المصري من تع-٢٠

عات  غیـــره مـــن التــــشر فـــا محـــددا للفــــساد  ع المــــصر تعر ّال یتنـــاول التـــشر ّ

عااستحدثتالمقارنة التي  ـه صـراحّتشر الفساد ونـصت ف ا  ـف الفـساد ّةّمعن علـي تعر

ــم ،  المرســوم رق ع التونــسي الــصادر  ــاول . ٢٠١١لــسنة ١٢٠التــشر إال أنــه قــد تن

افة أنشطة الفساد ب م  ا ، أوالتجر ان فسادا اقتـصاد ع صورة ، سواء  ّجم ا ، ّ اسـ ّس

ـا ، وسـواء  ـا ، أو إدار ّأو اجتماع ـا ، أو فـسادا فـي القطـاع العــام أو ـان ّ وم ّفــسادا ح ّ ّ

فــه القــانوني  ــان تكی ــا  اتــه التــي –بوجــه عــام –ّالقطــاع الخــاص ، وأ فــي ضــوء تداع

.)٢٢(تهدد مصالح المجتمع 

ن ل م اشرنا أن نلمس و فا غیر م ة ّتعر عـض القـوانین المـصر للفـساد ، فـي 

م ، التجر افحـة :قوانین مستحدثة ُعدمنها ما التي تناولت أنشطة الفساد  ع م تـشر

قانو رقم في شأن حظـر تعـارض مـصالح ٢٠١٣لسنة ١٠٦نغسل األموال ، والقرار 

ة )٢٣(لة المسؤولین في الدو ات مها وأه: ، ومنها القوانین التقلید ، والـذ نقانو العقو

فـة .دراجع في هـذا المعنـي ، 22 األنـشطة–صـوره –عبدالمجیـد محمـود عبدالمجیـد ، الفـساد ؛ تعر عالقتـه 

عدها ٢٩ص ،، مرجع ساباألخر .وما 

قانو في أول دور انعقاد له في ینایر 23 ر أن مجلس النواب المصر قد أقر هذا القرار  .٢٠١٦نیذ
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اقا في تصد ح س ـل الجهـود -الواسع -هّعد و ـة مـن  م لألنـشطة اإلجرام ـالتجر

ــة فــنص  ــة الحال ــي أن ) ١٠٦(مــادةفــي الالدول وــل مــستخدم طلــب لنفــسه أ: " عل

غیـــر علـــم مخدومـــه  ورضـــائه ألداء عمـــل مـــن  ـــة  ًلغیـــره أو قبـــل أو أخـــذ وعـــدا أو عط

ا األعمال الم عتبر مرتش ."..لف بها أو لالمتناع عنه 

ـررا١٠٦(مـادةوال ـات علـي أن ) ًم وأـل مـن طلـب لنفـسه أو لغیـره: " عقو

قــي أو مزعــوم للحــصول أو لمحاولــة  ــة الســتعمال نفــوذ حق ًقبــل أو أخــذ وعــدا أو عط

اشـین  ـام أو قـرارات أو ن ة سلطة عامـة علـى أعمـال أو أوامـر أو أح أو الحصول من أ

فـة أو خ د أو مقاولة أو علـى وظ ص أو اتفاق تور ـة مـن التزام أو ترخ ـة مز دمـة أو أ

عد ف م المرتشي يأ نوع  .... "ح

ررا ١٠٦( وتنص المادة  مجلـس إدارة إحـد : " علي أن ) ) ١(ًم ل عـضو 

قــا للقواعــد ــات المنــشأة ط ــة أو النقا ــات التعاون ات المــساهمة أو إحــد الجمع ًالــشر

ـذلك  ات المعتبرة قانونا ذات نفـع عـام ، و ًالمقرة قانونا أو بإحد المؤسسات أو الجمع ً

ـة فـيل مـدیر أو مـستخدم  ًإحـداها طلـب لنفـسه أو لغیـره أو قبـل أو أخـذ وعـدا أو عط

عتقــد خطــأ أو یــزعم انــه مــن  فتــه أو  ألداء عمــل أو لالمتنــاع عــن عمــل مــن أعمــال وظ

فتـه أو لإلخالل  السجن أعمال وظ عاقب  ا و عد مرتش اتها  .. " ًبواج

أنــه ) ١١٣( والمــادة  ح  مــة التــر ــل موظــف عـــام : " منــه نــصت علــي جر

حــصل لغیــره ، بــدو حــ  حــصل لنفــسه ، أو حــصل أو حــاول أن  نحـصل أو حــاول أن 

س المشدد  الح عاقب  فته  " . علي رح أو منفعة من عمل من أعمال وظ

ناسـتغالل المنـصب دو وجـه حـ للكـسب الخـاص فهذه النصوص تتحدث عـن

ن . غیر المشروع  ا والمضرور . قولكنها ال تتحدث صراحة عن حقو الضحا

)وضع تعریف للفساد أھمیة(

ــف الفــسادحــول اتجاهــات تعوصــفوة القــول-٢١ اتجــاهین وجــود ، أوضــحنار

اشــر للفــساد والثــاني قــ ــف م ــف الفــساد، اتجــاه قــام بوضــع تعر م بتوصــیف احــول تعر



٢٢

ال وأنــواع األفعــال و ــأثر . الممارســات الفاســدة أشــ ــة والتــي تت فــات الفقه بجانــب التعر

عدة مالحظات  ال االتجاهین  حث ونخرج من  :مجال ال

ـــال اال–١ ـــساد إن  ـــى أن الف لة ؛ عـــالوة علـــي أنـــهتجـــاهین متفـــ عل مـــش

ة  ـان أ مجتمـع ، وأن معظـم ، فهو یأخالق ل ةدسـاالفمارسـات والمفعـال األهدد  تـش

ف محدد لهجرائم جنائ . ة ، لذلك نر وجوب وضع تعر

فة العامة والقطاع العـام –٢ قتصر وجوده في الوظ ـان –إن الفساد ال  ٕوان 

ذلك–هو الغالب  . بل یوجد في القطاع الخاص 

ع البلدان المتقدمة منهـا وح ظاهرة منتشرة إن الفساد و–٣ ـفي جم . ةالنام

ما وضـح لنـا مـن يدل على ذلك االهتمام الدولو افحة هذه الظاهرة  واسع االنتشار لم

ةاتاالتفاق م ة واإلقل . الساب عرضهاالدول

ما هذا عض قول ، و لمفهـوم الفـساد تتعـدد وتختلـف ، ولعـل أن التعـارف" الـ

احثین علي نوع مـن : األول : ذلك االختالف راجع لسببین  أنـواع الـسلوك عدم اتفاق ال

غي إدراجه أو  عادهالذ ین اخـتالف الثقافـة مـن بلـد : الثـاني . مـن مفهـوم الفـساد است

ات معینـة فاسـدة فـي نظـر  ة التي تجیز سـلو ذا القوانین واألعراف االجتماع آلخر ، و

)٢٤(.. " بلدان أخر 

ه تأتي  عد الومما ال شك ف ة الفساد  ف ماه ة تعر هأهم فـي صـراحةنص عل

ــاب أمــام أ فــساد " م ٢٠١٤مقدمــة دســتور مــصر الجدیــد  ــه ال تــب دســتورا نغلــ  ًن

ا  م، وحتـى ضـحا ح القـد ه جراح الماضى من زمن الفالح الفص وأ استبداد، ونعالج ف

ال فـي و."ًاإلهمال وشهداء الثورة فى زماننـا، ونرفـع الظلـم عـن شـعبنا الـذ عـانى طـو

موجــب  ع المــصر  ــررا ١٠( مــادة نــص الالتــشر ــانو رقــم  ) ) ا(ًم لــسنة ٨نمــن الق

موجــب القــانو رقــم ١٩٩٧ لــسنة ١٧نــشأن ضــمانات وحــوافز االســتثمار والمــضافة 

ة للفساد االقتصاد " حیي غني النجار 24 ه في ، عصام أحمد البهجى " اآلثار االقتصاد افحة " مشار إل ة وأثرها في م الشفاف

ر الج" الفساد اإلدار  عة األولي دار الف . ٢٠٩، هامش ص ٢٠١٤امعي  ، الط
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ًال یتمتــع االســتثمار المقــام بنــاء علــي غــش أو : " ــشأن االســتثمار علــي أنــه ٢٠١٥

ـام هـ موجب أح ا المقررة  ة أو الضمانات أو المزا الحما س أو فساد  . نذا القـانو تدل

مة المختصة  م قضائي من المح موجب ح له  ات ذلك  و إث ". نو

ــف للفـــساد أنـــ؛ٕهــذا وان جـــاز لنــا اإلســـهام بوضـــع تعر ـــل " : هفإننـــا نعرفــه 

فـــة العامـــة ، أو القطـــاع العـــام أو فـــي ن، دو حـــ ، لمنـــصباســـتغالل ل القطـــاع الوظ

ــرمنفعــة للــنفس لتحقیــنقــصد أو دو قــصد ، ، الخــاص  اشــرة أو غیــر أو للغی ، م

اشرة ، ".في أ وقت وم

األفعال والممارسات الفاسدة و ة قصد  ة المدن ة للمسؤول ـل سـلوك :  الموج

، سبب ضررا للغیر ،  فـي ، ندو قـصد قصد أو نناجم عن استغالل المنصب، دو ح

فــة العامــة أو القطــاع العــام أو القطــاع الخــاص لتحقیــ منفعــة للــنفس  ر أو للغیــالوظ

اشرة ،  اشرة أو غیر م ."في أ وقت وم

ــف امع ونــر أنــه ،للفــسادوهــذا التعر انعج قــة الفــساد ، حیــث م شــمل حق

اله ومظــــاهره و ــــضاحه–أشــــ ــــل أنــــواع ف؛-علــــي نحــــو مــــا ســــب ا األفعــــالجمــــع 

ن الممارســاتو ا والمــضرور ــات الــضحا ــداء علــي حقــو وحر قالتــي تعــد اعت ــراد–ُ األف

فـة سبب استغالل المنـصب –والدولةاتجماعالو العامـة ، أو القطـاع فـي مجـال الوظ

قصد أو بدو قصد ، وفى أ وقتالقطاع وأالعام  انت المنفعة )٢٥(نالخاص  سواء 

الفعل  ام  عد الق اشرة الفاسد ،قبل أو  انت المنافع م قة أو الحقة له ، وسواء  أ سا

اشــرة  ــ. أو غیـر م ــل ســلوك یرتك ومــن شـاغل المنــصب لتحقیــ الكــسب الخــاص ،ه و

خ ٢٠٠٠-٥٩٥نالقانو رقم : راجع في  فرنسا 25 ـات وقـانو ٢٠٠٠یونیو ٣٠بتار نبتعـدیل قـانو العقو ن

افحة الفساد ، وقد تم  ة، وم ارة اإلجراءات الجنائ ة لنص ) في أ وقت ( إضافة ع مواد جـرائم الرشـوة الـسلب

ــة واإل) ١، ١١-٤٣٢المــادة ( ــارة ) ٩-٤٣٤المــادة (، و)١-٤٣٣المــادة  (یجاب فــي أ "وذلــك بإضــافة ع

قة أو الحقة على الفعل ".وقت ات والوعود سا انت المنافع أو اله د . أ سواء  :الموقع التالي للمز

htm.a83dacg/officiel-bulletin/fr.gouv.justice.www://http

http://www.justice.gouv.fr/bulletin-officiel/dacg83a.htm
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ض سالمة المجتمع أو مـصالحه أو أمنـه للخطـر أو  النظام العام أو تعر شأنه اإلخالل 

ــاتهم أو حقــوقهم العامــة أو الخاصــة أو أمــنهم  ــاتهم أو حر إیــذاء األفــراد أو تعــرض ح

فلهـــا الدســـتور والقـــانو أو  ـــات والحقـــو التـــي  نللخطـــر أو غیرهـــا مـــن الحر اإلضـــرار ق

البیئــة أو  ــة أو الــسالم االجتمــاعي أو األمــن القــومي أو إلحــاق الــضرر  الوحــدة الوطن

ـاألمالك العامـة أو الخاصـة أو  ـاني أو  الم األموال أو  اآلثار أو  ة أو  ع الموارد الطب

الء علیها أو منع أو عرقلة السلطات العامـة أو الجهـات أو الهیئـات  احتاللها أو االست

ات أو القضا ـادة أو المستـشف ـة أو دور الع ومـة أو الوحـدات المحل ة أو مصالح الح ئ

ة أو المنظمـــات والهیئـــات  ة والقنـــصل عثـــات الدبلوماســـ مؤســـسات ومعاهـــد العلـــم أو ال

عض أوجه نـشاطها  عملها أو ممارستها لكل أو  ام  ة في مصر من الق ة والدول م اإلقل

ام الدستور أو القوانین أو اللوائح أو مقاومتها أو تعطیل تطبی أ من . أح

ـه األفعـال : تعریف مانعنه أما  التـي قـد تمثـل والممارسـات حیث ال یدخل ف

ة وًاخروجـــ ـــافع علـــى الـــشرع غـــى محـــدثها تحقیـــ من ـــة للنظـــام العـــام ولكـــن ال ی ُمناف

ة  ــه أو لغیــره شخــص اشــرة وفــي أ وقــت ؛ل اشــرة أو غیــر م ــٕوانمــا اعتقــد م ذ ُأنــه ینف

اته  عـذب متهمـا للحـصول :مثال ذلك ؛مسؤول علـى اعتـرافمنـه ّرجـل الـشرطة الـذ 

ل جـرائم، أو القتـلّمعتقدا أنـه یخـدم العدالـة،  ال ، لكنهـالهـا أفعـال غیـر مـشروعة تـش

فّتعد فسادا  . حسب هذا التعر
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ثانيالاملبحث 

حة القانون املدني فى مكافدور مظاهر االعرتاف الدويل ب

وانصاف الضحايا واملضرورين منهالفساد

افحة الفساد مظاهر -٢٢ : ننشأة القانو المدني الدولي لم

ــة  مقراط ــة واإلصــالح والد ظــاهرة الفــساد فــي أ مجتمــع هــي ألـــد أعــداء التنم

م الصالح ، ـصعب فیهـا التنفیـذ العینـي بإعـادة والح ه مـن أضـرار  ـسب عالوة علي ما 

ـ ـه الحال إلـي مـا  قـات المجتمـع ، .ان عل ـل فئـات وط خاصـة إذا انتـشر الفـساد فـي 

عتاد علیهـا النـاس  ة  ح ممارسة یوم ـان . وأص مـا الفـسادولمـا  ، أوضـحناسـب و، 

ة النظم الحاكمة ، فـضال عـن المؤسـسات"ات  ـارت قهاجسا یؤر غالب ـة التـي ت الدول

ما بینها ـة لف ادرات الرام اغة الم ـة في ص افحتـهنـهملوقا وعلـي الـرغم مـن فإنـه . وم

ات القـر  ـة تـسعین ـا إلـي بدا ـن تعقبهـا زمن م ا، بتلك الجهـود، حیـث  نقدم العهد، نسب

ــة لمواجهــة ظــاهرة الفــساد  الماضــي، مــع صــدور حزمــة مــن قــرارات األمــم المتحــدة الرام

ة  ـس١٢١/٤٥مـن بینهـا القـرار رقـم . )٢٦("والحد من آثـاره الـسلب مبر الـصادر فـي د

فــضال عــن العدیــد مــن القــرارات . ١٩٩١ینــایرفــي الــصادر١٥٢/٤٦، والقــرار ١٩٩٠

-٣٢/١٩٩٣-٢٢/١٩٩٢(أرقــــامالــــصادرة عــــن المجلــــس االقتــــصاد واالجتمــــاعي 

ــة والمتعلقــة ، و) ١٦/١٩٩٨-١٤/١٩٩٥ ــة منظمــة التعــاو االقتــصاد والتنم ناتفاق

ــة والتــي دخلــت افحــة الرشــوة فــي مجــال األعمــال الدول فبرایــر ١٥التنفیــذ فــيحیــزم

United Nations Development Programmeوقـد وضــع  برنــامج األمـم المتحــدة اإلنمـائي 26

)UNDP ( ـة افحـة الفـساد(للمنطقـة العر ـةالـدولوالنزاهـة فـيمـشروع م ACIAC ( ((ACIAC(العر

Anti-Corruption and Integrity in the Arab Countries Project قـة ٢٠١٤/ ٢٠١١وث

افحة الفساد  ةلم ن اإلطالع علفي المنطقة العر م : الموقع التالي : من خالل ه ، و

pdf).2(%20EN_Final%20ProDoc%20ACIAC/%202011April_Update/204.200.211.31://http

http://204.200.211.31/Update_April%202011/ACIAC%20ProDoc%20Final_EN%20(2).pdf
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ــم . ١٩٩٩ ــة والتــي ت مــة المنظمــة عبــر الوطن افحــة الجر ــة األمــم المتحــدة لم واتفاق

افحـــة الفـــساد، وهـــي ٢٠٠٠اعتمادهـــا فـــي نـــوفمبر  ـــة األمـــم المتحـــدة لم ـــذلك اتفاق  ،

خ  ة التي تم إقرارها بتـار ر ٣١االتفاق حت نافـذة المفعـول فـي ٢٠٠٣أكتـو ١٤، وأصـ

ــسمبر  قــي . ٢٠٠٥د ــة اإلتحــاد األفر ــع أهــم (٢٠٠٣واتفاق علــى الــرغم مــن عــدم توق

ة علیها وهى مصر حتى اآلن  افحـة ) الدول العر ة لم ة العر الفـساد والتـي ، واالتفاق

ع علیها ف ـة فـي العـام يتم التوق ظهـر مـا . القـاهرة ٢٠١٠إطـار جامعـة الـدول العر

ــ ــ عل ــن أن نطل ة هم ة الدولی ساد األنظم ة الف ــاألحر لمكافح انون ، أو  شأة الق ن

ـادئ والقواعـد . الدولي لمكافحة الفساد  اتهـا العدیـد مـن الم فهذه األنظمة تحمـل فـي ط

یــث تناولــت ح( هتــي تهــدف إلــى الحــد مــن الفــساد ومنعــالعامــة والمجــردة  والملزمــة ال

ادة نطــــاق التطبیــــ و:مــــسائل  م والــــس ــــة ، التجــــر ننفــــاذ القــــانو ٕا، التــــدابیر الوقائ

ة ، الت وهذه هـي أهـم خـصائص ). واسترداد الموجودات ينعاو الدولوالمالحقة القضائ

ة د واإللزام ( القاعدة القانون ة والتجر ).العموم

ـالتنوع يهذا التطور والتنوع ف ا  ل اطا  ات أو األدوات ارت ارت الوسائل واآلل

ـــوالتطـــور الهائـــل لتفـــشى ظـــاهر ـــية الفـــساد ف ة –ع المجـــاالت جم ـــصاد ة اقت اســـ س

ــة و ــة علــى الــسواءالبلــدان المتقدمــة يفــ–اجتماع بیــرة .)٢٧(والنام ــة  عطــي أهم و

ــاره عــامال اعت ًللقــانو المــدني  ــة ون وال شــك أن جهــود .جبــر األضــرارمــن عوامــل الوقا

ــة ، األمــم المتحــدة ـــة ، نومنظمـــة التعــاو اإلقتـــصاد والتنم ، ومنظمـــة التجــارة العالم

ـةوالجهـود -يعـالميجهـد دولـ-قصـندو النقـد الـدولیین والبنـك و م متمثلـة ، اإلقل

هید للطائرات في عام 27 حة لو ـي ١٩٧٧عد فض ـة ، ، أقر الكـونغرس األمیر نقـانو الممارسـات االجنب

ات عرضة للغرامـات تـصل إلـى) . FCPA(الفاسدة  دوالر لكـل انتهـاك )نملیـو٢( األمر الذ جعل الشر

ــصل إلــى  ــة الفاســدة دوالر والــسجن هــذا و) ٠٠٠.١٠٠(واألفــراد  ١٩٧٧نعــد قــانو الممارســات األجنب

الته   حث القادمة )FCPA(وتعد ما سنوضحه طوال صفحات ال افحة الفساد  ات م ـد .من أهم آل وللمز

Handboo_FCPA_Edition_Sixth_OMelvenyMyers/.../com.omm.www:الموقع 

http://www.omm.com/.../OMelvenyMyers_Sixth_Edition_FCPA_Handboo
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ـ ـة ومنظمـ، يفـى جهـود اإلتحـاد األور قـواإلتحـاد، ة البلـدان األمر جامعـة و، ياألفر

ة  منظمة، الدول العر ة  ة العالم ة والمنظمات األهل ة الدول ل مـا ، الشفاف سـب تش

ـــه  ـــة"لنـــا وأطلقنـــا عل افحـــة الفـــسادوصـــف األنظمـــة الدول يننو الـــدولالقـــا" ، أو"لم

افحة الفساد ـن أن نطلـوالذ"لم م ضا مـا  ـه شمل أ وصف القانون  عل

نبجانـب القـانو ،ة الفـسادلمكافحـالمدني الدولي

افحة الفساد  يالدوليالجنائ .لم

ـــة ومـــد النجـــاح اظهـــرو ـــه الجهـــود الدول ـــشأن اإلقللـــذ توصـــلت إل ـــة  م

ــة عــن  ة المدن المــسؤول ـــة  عـــض القواعــد المتعلق ــد  افحــة ظــاهرة الفــساد فــي توحی م

اته موضــوع التوحیــد و:مــسائل تتعلــاألضــرار الناجمــة عــن الفــساد فــي عــدة ،مــستو

ـة ي ، ٕقواعد االختصاص واجـراءات التقاضـو ة المدن ـان وأسـاس المـسؤول ـضا. وأر أ

د مــن تــأثیر الفــساد الــوطني للحــعلــى الــصعیدین الــدولي وحــث الــدول فــي اتخــاذ تــدابیر

ا و ن منه على الضحا ة .المضرور :وعلي وجه العموم في المسائل اآلت

ار النص علي : أوال  ةًمصدراةدساالففعالاألاعت ة المدن .للمسؤول

ا  ة عن الوأساس توحید نطاق : ثان ة المدن .الفسادأفعالمسؤول

ة واعد توحید قو:ثالثا  ة القضائ . بنظر دعو الفساداالختصاص الوال

عا  ات في : ًرا ا الفساد توحید قواعد اإلث .قضا

معناه الشامل ( جبر أضرار الفساد توحید قواعد : ا خامس ض  .)التعو

ــاالًانللقــانو المــدني دورفا ا الفــساد ًفع ــز حقــو ضــحا قال غنــي عنــه  فــي تعز

ــه  ــر األضــرار الناجمــة عن ــ. وجب ــاتوهــو األم مــة جنا ــاهرة  فــي ر الــذ أكدتــه مح الق

ات  اب"حیث مها الصادر بجلـسة " أس س األسـب ،٢٠١٤/ ١١/ ٢٩ح ببـراءة الـرئ

ــارك، ورجــل األعمــال  ــه عــالء وجمــال م ــارك ونجل حــسین ســالم، » الهــارب«حــسني م

ــة رقــم ه الــستة فــي الجنا ــة األســب حبیــب العــادلي ومــساعد ــر الداخل ١٢٢٧( ووز
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ة رقم قصر النیل و) ٢٠١١لسنة  حیـث قـصر النیـل ، ) ٢٠١١لـسنة ٣٦٤٢( الجنا

مة مة من نقاء المطالب الم: "قالت المح ن مـن إنه رغم ما جال للمح شروعة للمتظاهر

ة الشعب المصر ش يوالتـ٢٠١١ینایر ٢٥يفاألولىفجر الثورة الشعب ـالع نـادت 

ة وا ة والعدالة االجتماع ةلكرامة والحر يعتر النظام الحـاكم مـن وهـن فـا، لما اإلنسان

ــأ لالســتحواذ علــى مقالیــد  ء القــرار وفــس فــرع منــه وته ــ ــب  ســنواته األخیــرة ومثال

ــم، وغــض ــالح ة الت ــات الــشرط ــيالطــرف عــن الموروث ــر األمن الخــالق، يجلفــت الف

ــى ثــروات مــصر زمــرة مــن المنتفعــین  قین، مــع المــصالح والمتــسلوأصــحابوتقاتــل عل

م  ة وانـــدثار التعلـــ یـــف اإلرادة الـــشعب ـــف العقـــول المستـــشرقة ٕواهـــدارتز الـــصحة وتجر

ـة األسـب عمـال .. للغد س الجمهور ة لرئ ان یتناسب الولوج لمحاكمة جنائ إال إنه ما 

ـالجرائ ة  اس ة الس ات واستبدال األفعال الخاطئة فى نطاق المسئول م نود قانو العقو

.)٢٨("فى منط االتهامالمشار إلیها 

ضا ة المدأ ة اللجـوء إلـي قواعـد المـسؤول م أهم ـة لمالحقـة نستنتج من الح ن

ة طالبــت المـشرع والقـائمین علــى النهـضة التـشرالفاسـدین حیـث  ــضرورة فــيع مـصر 

قـوم ) ١٥(تعدیل الفقرة األخیرة من نص المادة  ة، حتى ال  نمن قانو اإلجراءات الجنائ

عـد مـرور هتكاب جرائم الرشوة واالحتماء بهـذارالموظف العام ـة  ـسقو العقو المـادة 

مـةمدة عشر سـنوات علـى ا ـه الجر مـة فـ. رتكا مهـايوقالـت المح ـات ح ًوأخیـرا : "حیث

مة اإلعادة تود أن تشیر ف اب شـ االتهـام الـوارد يفإن مح أمـر اإلحالـة فـيختـام أسـ

حصول نج٢٠١١لسنة ٣٦٤٢رقم  ـارك علـى ، والمتعل  س األسب حسنى م لى الرئ

ة حـسین سـالم ال ـارك لـشر الت من رجل األعمال حسین سـالم مقابـل مـنح م حـ فـى ف

عــ طــوع ي، إال أنــه یجــب علــى القاضــالمــصريتــصدیر الغــاز الطب ــصیرة أن  النافــذ ال

اه، فــ مقــضتننــصوص القــانو لمعنــى العدالــة فــى قــضا ــم  َإذا عــصت ولــم تطاوعــه ح َ يَ

ة رقم 28 م في الجنا ـة رقـم ) ٢٠١١لسنة ١٢٢٧( راجع الح ) ٢٠١١لـسنة ٣٦٤٢( قصر النیل و الجنا

ات٢٠١٤/ ١١/ ٢٩قصر النیل  ،الصادر بجلسة مة جنا .القاهرةمن مح
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، ولیبـر ذمتــه الـنص، و ال إلصـالح القـانو ـو ذلـك ســب ــه مـن ظلـم، ل ـه إلـى مـا ف ئن ن ًن ّ

أعمــال  م مـن ســنه، وســدا لثغـرات اتجــار الموظـف العــام  ـرة الــض حمــل جر ًأمـام هللا، ول

ـة، فـإن مح المدة المـسقطة للـدعو الجنائ فته أو استغالل نفوذه ثم االحتماء  مـة وظ

المــشرع الجنــائ الد وفــىياإلعــادة تهیــب  ة المقبلــة علیهــا الــ ع نطــاق النهــضة التــشر

عضرورة التعجیل  نمـن قـانو اإلجـراءات )١٥(للفقـرة األخیـرة مـن المـادة يبتعدیل تـشر

ــانو  ــانى مــن ق ــع مــن الكتــاب الث ــاب الرا ــاب الثالــث متقــدما لل ــة، بإضــافة ال نالجنائ ً

ــل صــور الرشــوة للم ــس العدالــة ســلطانها علــى  ــات، لت لعــام أو المتــاجر وظــف االعقو

ق " أو مزعوم يبنفوذ حق

قـدمها القـانوناء على ما سب ، فما هي و المـدني فـي مجـال نالحلـول التـي 

افحة الفساد و ا ٕانصافم حث في ذلك علي النحو اآلتي وجبر األضرار الضحا :؟ ن

.حلول من القانون المدني لألفراد لجبر أضرار الفساد : المطلب أول

.أضرار الفسادللدولة لتالفيحلول من القانون المدني: ثانيالمطلب ال

إزالة الصعوبات التي تواجھ القانوندور القانون المدني في: المطلب الثالث

.الفساد الحصول علي األدلة واإلثبات في قضایاالجنائي وحل مشاكل
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المطلب األول

بر أضرار الفساداد لجلألفرحلول من القانون المدني

عض الحلول الت-٢٣ حث في  فـي مواجهـة نقدمها القانو المدني لألفراد ين

،لمحاصــرة المــسؤولین الفاســدین وحرمــانهم مــن متحــصالت أفعــالهم الفاســدةالفــساد، 

: وذلك علي النحو اآلتي . وجبر األضرار التي لحقت بهم 

افحـــة الفـــساد -٢٤ ـــة األمـــم المتحـــدة لم ـــة ٢٠٠٣جـــاءت اتفاق م، واالتفاق

افحــة الفــساد  ــة لم ــة  ٢٠١٠العر ار ــة  ، واالخت ات اإللزام العدیــد مــن المقتــض م، 

موجبهـا للحـد مـن الفـساد ومنعـه یجب علـى الـدول األطـراف ومنهـا مـصرالتي  ، العمـل 

ض األضرار  ا والشهود وتعو ة الضحا .ومالحقة األشخاص الفاسدین وحما

ة األ افحـة الفـساد فقد عالجت  اتفاق ٢٨(المواد مـنـ٢٠٠٣مم المتحـدة لم

افحـــة الفـــساد ، واالتفاق)٤٢إلـــي ـــة لم ١٣و٨و٧و٦(الموادـــ٢٠١٠ـــة العر

نموضـــوع إنفـــاذ القـــانو مــــن خـــالل مجموعـــة مــــن )٢٠و١٧و١٦و١٥و١٤و

ـة األشـخاص الـضا ة في تحدیـد هو ام والتدابیر التي تسهم في تحقی الفعال لعین األح

ض علیهم ومحاكمتهم ومقاضـاتهم وفـرض الجـزاءات  ٕفي الممارسات الفاسدة والقاء الق

ـذلك ضـمان تطبیـ العدالـة ومنـع مرتكبـي األفعـال . علیهم  ولتحقی هـذه األهـداف ، و

هم ما جنوه من سوء سـلو ة من التمتع  ـة المبلغـین والـشهود و .  اإلجرام ـشأن حما و

ا جــاءت المــ ــة العر) ١٥و ١٤و ٨( واد الخبــراء و الــضحا افحــة مــن االتفاق ــة لم

ـــة األمـــم ) ٣٥و٣٤و ٣٣و ٣٢(المـــواد والتـــي تقابلهـــا ، ٢٠١٠الفـــساد  مـــن اتفاق

افحة الفسا ة المبلغین والشهود (٢٠٠٣د المتحدة لم ا حما ض الضحا .)وتعو

منــع فــساد المــوظفین فــي المؤســساتتــستكمل االتفاقیتــان الجهــود الخاصــةو

ــة واســتردادها ، ا ٕلعامــة والخاصــة ، واعاقــة ســیر العدالــة ، ومــصادرة العائــدات اإلجرام

ین الــوطني والــدولي   عي حیــث أوضــح.نفــضال عــن التعــاو علــى المــستو الــدلیل التــشر
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ة األمم افحة الفساد علي أنه التفاق ـأنهم أحـرار فـي " المتحدة لم ـشعر النـاس  مـا لـم 

ـصال خ إ ـشهاداتهم و بـراتهم أو تجـارهم أو معــارفهم إلـى الـسلطات فـإن جهــود اإلدالء 

افحة الفساد لن تحق األهداف المرجوة منها  .)٢٩(م

التالي فإن الدول األطراف علیها ، وفقا لنص المادة  ة األمـم ) ٣٢(و من اتفاق

افحــة الفــساد  ة -١:  "  ـأن ٢٠٠٣المتحـدة لم ــل دولـة طــرف تــدابیر مناســ تتخــذ 

اتهـــا ، لا القـــانوني الـــداخلي ، وضـــمن حـــدودقـــا لنظامهـــوف ان ـــة فعالـــة إم تـــوفیر حما

أفللشهود و شهادة تتعل  ةنالخبراء الذین یدلو  ـذلك و، عال مجرمة وفقا لهذه االتفاق

قى الصلة بهم عند االقتضاء ، من أ انتقام أو ترهیـب  هم وسائر األشخاص الوث ألقار

ل التـدابیر ا-٢. محتمل  نمـن هـذه المـادة ، ودو ١لمتوخـاه فـي الفقـرة یجـوز أن تـش

ــهمــساس مــا فــي ذلــك حقــه فــي محاكمــة حــسب األصــول قحقــو المــدعى عل ) أ: (، 

ــام مــثال الق ة ألولئــك األشــخاص ،  ــة الجــسد القــدر ، إرســاء إجــراءات لتــوفیر الحما

ــا ـن عمل شاء عـدم إفــ، الــسماح ، عنـد االقتــضاءمــاكن إقـامتهم و، بتغییـر أالـالزم والمم

تهم و فـرض قیـود علـى إفـشائها المعلومات بهو واعـد تـوفیر ق) ب. (أماكن تواجدهم أو 

ح للـشهود و األدلـة تتـ ـأقوالهم عخاصـة  فـل سـالمة أولئــك الخبـراء أن یـدلوا  لـى نحـو 

ـــا االتـــصاالت ، مثـــل األشـــخاص اســـتخدام تكنولوج الـــشهادة  الـــسماح مـــثال بـــإدالء   ،

تنظـر الـدول األطـراف فـي إبـرام -٣.الوسـائل المالئمـة وصالت الفیـدیو أو غیرهـا مـن 

ـشأن تغییـر أمـاكن إقامـة األشـخاص المـشار إلـیهم  ات مع دول أخر  ات أو ترتی اتفاق

ا إذا -٤.مــن هــذه المــادة ١فــي الفقــرة  ــضا علــى الــضحا ــام هــذه المــادة أ تــسر أح

قانونهـا -٥.انوا شهودا  ـل الـدول األطـراف ، رهنـا  ح  ـة عـرض اتت ان لـداخلي ، إم

ا و ة مــن اإلجـــراءات أراء وشــواغل الـــضحا ــار فـــي المراحــل المناســـ عـــین االعت أخــذها 

حقو الدفاع  مس  ة المتخذة ضد الجناة ، على نحو ال  " . قالجنائ

افحـة 29 ـة األمـم المتحـدة لم عي لتنفیـذ اتفاق د ، راجع الدلیل التشر ، بنـد، مرجـع سـاب٢٠٠٣لفـساد اللمز

.٤٣٠، ص١٤١
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ة المبلغین  ـل دولـة طـرف : " علي أنـه ٣٣تنص المادة  : وعن حما تنظـر 

ـة مـن أ في أن تدخل في صلب نظامها القانون ة لتوفیر الحما ي الداخلي تدابیر مناس

الغ  اب و جبهـــة، بـــإ ـــة و ألســـ حـــسن ن قـــوم ،  معاملـــة ال مـــسوغ لهـــا أل شـــخص 

ة  أفعال مجرمة وفقا لهذه االتفاق أ و وقائع تتعل  ".  السلطات المختصة 

: وبشأن التعویض عن أضرار الفساد  

ة األمم) ٣٥( تنص المادة -٢٥ افحـة الفـساد من اتفاق ٢٠٠٣المتحـدة لم

ادئ قانونهـا الـداخلي ، " على أن   ل دولة طرف ما قد یلزم من تدابیر ، وفقا لم تتخذ 

انـات أو األشـخاص الـذین أصـابهم ضـرر نتیجـة فـساد فـى رفـع دعـو  لـضمان حـ الك

ض ة الحصول على تعو غ ة ضد المسئولین عن إحداث ذلك الضرر ،  " .قضائ

ذلك جاء ـم أ التـزام الـدول ) ٨( ت المادة و ـة بـنفس الح ة العر من االتفاق

ا  ـین الـضحا ـر وتم ـضرورة االعتمـاد علـى القـانو المـدني لتقر ناألطراف ومنهـا مـصر 

ة  ضات المناس ن من الحصول على التعو .والمضرور

ــأن  قة علــى : " وفــي ذلــك قــضي  ــسا وعلــى ذلــك فــإن مــا شــاب اإلجــراءات ال

ـوت قـد التعاقد من ة طنطا للكتـان والز ع شر شف أن عقد ب طالن  مواطن الفساد وال

االقتـصاد القـومي ،  الفـساد واهـدار المـال العـام والمـساس واإلضـرار  ا  ٕتم إبرامـه مـشو ً

بیر مـن المـسئولین عـاثوا فـي األرض فـسادا  ة قام علیها عدد  اسات اقتصاد ًووف س

مة بإهــدار ا ــب االقتــصاد المــصر فطــالتهم االتهامــات الجــس لمــال العــام والتــرح وتخر

ـاحهم  ـادة أر ن غایتهم االستثمار الح وانمـا ز ن لم  هم نفر من المستثمر ٕحیث شار

ـــة واهـــدار المـــا ـــة وعلـــى حـــساب حقـــو العمال ٕعلـــى حـــساب التزامـــاتهم العقد ل العـــام ق

احته ، األمــر اطــل وفقــا لمــا اســتقر فــي مجــالــذ واســت م ًیجعــل هــذا العقــد ال ــ ال التح

ة منازعــات االســتثمار بواشــنطن  ــز تــسو ًعقــدا تــم التحــصل ) داإلكــسی(الــدولي أمــام مر

ــة  الحما ــه غیــر جــدیر  ــ الفــساد ، وهــو مــا یجعلــه ومنازعــات المــستثمر ف طر ــه  عل

ـز ، لمـا  نظـر منازعاتهـا ذلـك المر غطیها و ة والتي  ة المقررة لالستثمارات األجنب الدول
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ـة  ـل مـن جمهور في ذلك مـن مخالفـة للنظـام العـام الـدولي وللنظـام العـام الـداخلي فـي 

ة مصر ا ة السعود ة والمملكة العر .)٣٠(" لعر

المطلب الثاني

للدولة حلول من القانون المدني

لتالفي العدید من أضرار الفساد

ع الدولـة تالفـي العدیـد مـن -٢٦ نفضل القانو المدني وتطـور قواعـده تـستط

ــة مـن اال) ١٣( أضـرار الفـساد التــي یرتكبهـا مــستخدمیها وهـذا مــا أكدتـه  المــادة  تفاق

افحة الفساد ، والمادة  ة لم ة األمم المتحدة والتـي جـاء نـصها ) ٣٤(العر " من اتفاق

ـة ، تتخـذ  حـسن ن ه األطراف الثالثة مـن حقـو  ارات الواجب لما اكتس الء االعت قمع إ

ــداخلي ، تــ ة لقانونهــا ال ــادئ األساســ ــا للم دابیر تتنــاول عواقــب ــل دولــة طــرف ، وفق

ـة هـذيفـو، الفـساد  جـوز للـدول األطـراف أن تعتبـر الفـساد عـامال ذا أهم اق ، و ا الـس

ــاز أو غیــر ذلــك مــن  ــة إللغــاء أو فــسخ عقــد أو ســحب امت فــي اتخــاذ إجــراءات قانون

وك المماثلــة أو اتخــاذ أ إجــراء إنــصافي أخــر موجــب هــذا الــنص وضــعت ف" . الــص

ــة المبــدأ العــام وهــو ضــرورة ا فــي اســترداد ينقــانو المــدنالعتمــاد علــى قواعــد الاالتفاق

ة و ازات ٕالغاءاألموال المنهو .وفسخ العقود وسحب االمت

أنــه  امــه علــى : " وفــي ذلــك قــضي  ــع لق ومــن حیــث إنــه وعــن انعــدام قــرار الب

ـة  ة النـصر للمراجـل البخار افـة أصـول شـر ع  طالن والفساد، فإن ب إجراءات شابها ال

مة القضاء اإلدار 30 ة واالسـتثمار-مح عة  ، فـي الـدعو رقـم -دائـرة المنازعـات االقتـصاد الـدائرة الـسا

ة ،  جلسة  ٦٥لسنة ٣٤٢٤٨ ط(٢١/٩/٢٠١١القضائ م  ة طنطا للكتان والزح ع شر .)وت الن ب
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ة ا موافقــة مجلــس إدارة الــشر ه الــذ تــم  ة قــد شــا ــضة للــصناعات الهندســ عیــب (لقا

ـم ...... لما هو ثابت من أوراق الـدعو  ) تعارض المصالح وحیـث إنـه وعـن أثـر الح

ـــة للمـــستثمر هـــي مـــن أبـــرز  ـــة القانون القـــضائي علـــى منـــاخ االســـتثمار فـــإن الحما

قــرروا اتخــاذ قــرار االســتثمار ، ومــن ثــم  ــى إن  ن إل المــستثمر الــضمانات التــي تحــدو 

ــة مــن التعــرض لمخــاطر البلــد  منحــه ضــمانات الحما نــو تحفیــز المــستثمر الجــاد 

ـل نـاتج االسـتثمار إلـى الخـارج ، هـذه  م أو المنع من تحو الحروب أو التأم المضیف، 

التعامل التجار للمستثمر وسـبل حـصوله علـى تعاقداتـه فـي الدولـة  ُالمخاطر ال تتعل 

فة ومد حرصه علـى مـصالحها ا ة ، ومـن ثـم فـإن المـستثمر المض ـة واالقتـصاد لوطن

ــة  ــاره مــستثمرا حــسن الن ــن اعت م ًالمخطــئ والــذ تعتــر تعاقداتــه شــبهات الفــساد ال 

فة  ه فـي انتهـاك قـوانین الدولـة المـض ما عندما یتكشف الغرض من التعاقـد وأسـالی ،س

ـ ره ورعا ة العــاملین وعـدم المحافظـة علـى النــشا محـل االسـتثمار والتقـاعس عــن تطـو

ــه ، وعنــدما  المــشروع المــسند إل ــب والتــدمیر الــذ ألحقــه  ــه، ومــد اإلفــساد والتخر

مـا هـو  ة التعاقد الفساد الفاحش ، فإن صمت القضاء عـن هـذه الجـرائم ـ ف تشوب عمل

مـا هـو حـ بـداع الحفـا علـى المـستثمر ،  ة ـ وعدم القـضاء  ه من أقض معروض عل

عـــة الحفـــا علـــى منـــ ـــه أو بذر عاقـــب عل ـــارا للعدالـــة  ـــو إال إن ُاخ االســـتثمار ، ال  ً ن

مــستثمر حــرص  ــه المــدافعو عــن المــال العــام والمطــالبو  عاقــب عل مــا  نالقاضــي،  ن

ـو  ة فـي تنمیتهـا ، ومـن ثـم ال  فة والمشار ة مصالح الدولة المض ة ورعا نعلى حما

عا ــة للمــستثمر الجــاد وتــشج ــالح والعــدل إال حما ــة لمناخــه ًالقــضاء  لالســتثمار وتنق

فة لالستثمار، ومن هنـا فإنـه  ات الدولة المض من المتسلقین والساعین لتدمیر اقتصاد

ة تخیر المستثمر الجاد ومنحـه أقـصى  قع على عات الدولة ممثلة في السلطة التنفیذ

ـأ  الضمانات ، وأال تسمح للمنتمین إلیها أن یترحوا علـى حـساب الدولـة واالسـتثمار 

عة  إسهام في تخیر مـستثمر غیـر جـاد ، وأن تـسارع إلـى اتخـاذ القـرارات الالزمـة والـسر
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ــة أجــواء االســتثمار مــن الغــث والخبیــث ، قبــل أن تــصل المنازعــة إلــى  والحاســمة لتنق

. )٣١(.. " القضاء 

المطلب الثالث

الصعوبات التي تواجھإزالةفيدور القانون المدني 

حة الفسادنون الجنائي لمكافالقا

ة لتفـــاد "مــا أن  -٢٧ ــة قــضائ فــرو مـــن وال نمقترفــي جــرائم الفـــساد قــد  ً

مهم إلــى  ة لتقــد م المجــرمین ضــرور ح إجــراءات تــسل مالحقــتهم أمــام القــضاء ، تــص

م هــو . العدالــة التــي تالحقهــم  ــان إلــى : والتــسل ة تــستند فــي أغلــب األح ــة رســم عمل

ن  ـــؤد إلـــى إعـــادة الفـــار ـــي هـــم معاهـــدة ، وت ة الت ـــة القـــضائ ـــى الوال مهم إل أو تـــسل

ـو فیهـا  نومنـذ أواخــر القـر التاسـع عـشر ، بــدأت الـدول توقـع علـى معاهــدات . نمطلو

م المجـرمین  ة لتسل ـة إلـى القـضاء علـى أ مـالذات آمنـة فـيثنائ إطـار جهودهـا الرام

ن  ـــام المعاهـــدات مـــن دولـــة إلـــى أخـــر وال تغطـــى د. للجنــاة الخطـــر ائمـــا وتختلـــف أح

ان البد من االعتماد على القانو المدنى فى إزالتها .الجرائم نفسها  . نلذلك 

م المــسؤولین الفاسـدین فــى العدیــد  ات تظهــر فـى مجــال تـسل وأبـرز هــذه التحـد

ة ات الجنائمن البلدان النام : ي، ومجال األدلة واإلث

م المجرمین -١ : ففي مسائل تسل

م 31 مة القضاء اإلدار داح عة فـي الـدعو رقـم مح ة واالسـتثمار الـدائرة الـسا ئرة المنازعات االقتـصاد

ة ، جلسة  ٦٥لسنة ٤٠٥١٠ ـة (٢١/٩/٢٠١١القضائ ة النـصر للمراجـل البخار ع شـر طالن ب م  ح

ة الضغ   ) .وأوع
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ـ-٢٨ ادة الوطن بـر حیـث ال یوجـد بلـد مـستعد لتنفیـذ قف مبدأ الس ـة  ة عق

ة  م ، مــا لــم تــنص ا. نالقــانو الجنــائي علــى أراضــ التــسل ــة وااللتــزام  أو لمعاهــدة ثنائ

ـاب التزامـات المعاهـدة  م المجـرمین ، فـي غ الده لتـسل ة على ذلك، لقبول طلب  جماع

ــا للدولــة للبیــت فیهــا  ة ، طل مــة تــستوجب وتعتبــر عــالوة علــى ذلــك ، . فــي القــض جر

م المجــرمین  ثیــر مــنأنهــذا هــو الــسبب فــي . تــسل هــؤالء المــسؤولین الفاســدین فــي 

ان یلجأو الستغالل  هذه الثغرة عـة يفف. ناألح ـا مـا تكـو ذر ـة غال نعض الدول الغر

م المجـرمین عـض المـسؤولین . لرفض تسل عمـد  ج وهـو الفاسـدین للهـروب للخـارلـذلك 

عــد ثــورة  هــرب عــدد مــن المــسؤولین المتهمــین ، حیــثنــایر فــي مــصری٢٥مــا حــدث 

ة  ا الجنائ ال يالكبـر للخـارج وخاصـة البلـدان التـالرشوة ، والفساد وغیرها من القضا

م المجرمین مثل  ة لتسل اتفاقات ثنائ ا ترت مع مصر  طان .بر

ـة  ة المدن أتي دور القانو المـدني ومـن خـالل قواعـد المـسؤول ة التقـصیر( نف

ــة  ــدهم مـــن ) والعقد ــال ســـبب، لمالحقــة المــسؤولین الفاســدین وتجر وقواعــد اإلثــراء 

ة . ٕمتحصالت أفعالهم الفاسدة وارجاع تلك األموال المنهو

ات -٢ : نالقانو الجنائي فياألدلة حل مشاكل صعو

صعب تحدیـدها ا ما  ة إلدانة المسؤولین الفاسدین غال وهنـاك . األدلة الجنائ

اب ثال :ثة أس

ـــصعب تحدیـــدهم  ، إ: أوال  ن  مـــن جـــرائم الفـــساد ، قـــد  اشـــر ا الم ن الــضحا

ــة التقاضــو ان لة إم التــالي فــإن األدلــة أوال يمــن ثــم تثــور مــش ــا ، و ــات ثان ، ثــم اإلث

ست سهلة .ل

ــــا  ــــا مــــا تكــــو مــــن ن المــــسؤولین الفاســــدین أل: ثان ه بهــــم غال ن، والمــــشت

ـة المستفیدین من الفساد ،  ـة علـیهم  وحما ـات جنائ عمدو  لتجنب فرض عقو نلذلك 

.المصالح الخاصة بهم
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مإ: ثالثــــا ــــة للدولــــة ،  ات المملو ــــنهم اســــتخدام ن قــــادة العدیــــد مــــن الــــشر

ــــة ، أو للمــــسئولین  األصــــولنقــــل أ مــــن يمناصــــبهم وخبــــرتهم  فــــ ــــة للدول المملو

ة الفاسدین نتیجة  ة والجنائ صعب تعقبها لي خارإاألعمال اإلجرام .ج الدولة ومن ثم 

ــــة ودور القــــانو المــــدنألهــــذا تظهــــر -٢٩ األصــــولفــــي تعقــــب هــــذه ينهم

ة  افحـة الفـساد ، . المنهو م ـة  ـة المعن ـات الدول وهذا ما وعـت لـه العدیـد مـن االتفاق

ــة  افحــة الفــساد األمــموعلــى رأســها اتفاق حیــث نــصت فــي المــادة  . ٢٠٠٣المتحــدة لم

تـدابیر منـع غـسل ) ١٤(المادة و. الفساد يفنع ضلوع القطاع الخاص تدابیر لم) ١٢(

ة ) ٢٦( والمـــادة .األمـــوال  ة فـــاألشـــخاصمـــسؤول ـــة عـــن المـــشار ار األفعـــالياالعت

ض عــن الــضرعواقــو.المجرمــة  ــي ب أفعــال الفــساد؛ التعــو ، وتــأثیر أفعــال الفــساد عل

) . ٣٥و٣٤المادتان( صحة العقود 

ضا وفي مجال ا عـة هـذه ّأ ـن للقـانو المـدني متا م ة  نسترداد األموال المنهو

س   ـــة واختـــراق حجـــاب التأســـ ـــع التغییـــرات المزعومـــة فـــي ملك ـــ تت األمـــوال عـــن طر

ـــر  ـــصورة غی ة  تـــس ـــى األصـــول الم ـــى الحفـــا عل ـــات األخـــر التـــي تـــسعى إل والترتی

نمــشروعة خــارج نطــاق القــانو فــي متنــاول یــد الفاســدو  ــاك ٕوازاء هــذه ا.  ن ــة هن لخلف

ة فــي المجتمــع العــالمي لمــسألة ســبل االنتــصاف  حاجــة ملحــة  لوضــع قواعــد مــشتر

ة من األضرار الناجمة مـن الفـساد  الت .المدن ـم المـش وللتوصـل إلـى القواعـد التـي تح

ة  ـشأن المـسؤول اغة قواعـد موحـدة  ة للتفاعل لص ة دول ار ة وخل أطر مع عبر وطن

ة عن أفعال الفساد  . وحرمان الفاسدین من متحصالت أفعالهم الفاسدة المدن

أنه  ـا علـى ثبـوت انعـدام القـرار المطعـو : "  وفي ذلك قضي  نوحیث إنه وترتی ً

طالن علـى العقـد الـذ  ـال الـضرورة  س  ان، فإن أثر ذلـك یـنع اب سالفة الب ه لألس ف

م ح طالن  امـل االتمخض عن هذا القرار، فینسحب هذا ال يلتزامـات التـاللـزوم علـى 

ــم الفقــرة األولــى مــ ــا لح نمــن القــانو ) ١٤٢(ن المــادة ترتبــت علــى العقــد، وذلــك وفق

عــاد المتعاقــدان إلــى : "تــنص علــى أنـهيالتــيالمـدن طالنــه  طــال العقـد و فــي حــالتي إ
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ــ ــة الت ــا علیهــا قبــل التعاقــديالحال ــان هــذا مــس. ان ــإذا  ض ف ــم بتعــو ال جــاز الح ًتح

طال".معادل ـع مـا یترتـب ذلك أن  انه تجعـل جم ع على النحو السالف ب ن إجراءات الب

ضة للـصناعات  ة القا ضحي العقد المبرم بین الشر على هذه اإلجراءات والعدم سواء ف

ـع ر االستثمار الممثل للدولة مالكة األموال محـل الب صفتها مفوضة عن وز ة  ماو الك

ـة ة الواد لتـصدیر الحاصـالت الزراع ین شر هـو اآلخـر والعـدم سـواء وال ینـتج ثمـة و

ـــستوجب إعــــادة المتعاقــــدین إلـــى الحا مــــا  انـــا علیهــــا قبــــل أثـــر قــــانوني،  لــــة التــــي 

)٣٢(. "..... التعاقد

مة القضاء اإلدار 32 ة واالستثمار-مح عة  ، في -دائرة المنازعات االقتصاد الدعو رقم الدائرة السا

ة ،  جلسة  ٦٥لسنة ٣٤٢٤٨ وت(٢١/٩/٢٠١١القضائ ة طنطا للكتان والز ع شر طالن ب م  ) ح
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اخلامتة والتوصيات
حثنا في دور القانو المدني في المحافحة الـشاملة والفاعلـة -٣٠ نمن خالل 

: تي فقد اتضح لنا اآللظاهرة الفساد

ة : ًأوال  ة المدن : شأن مفهوم الفساد الموجب للمسؤول

افحة الفساد لم تقدم علـي وضـع أثبتت الدراسة ة لم ات الدول أن أغلب االتفاق

ح لمفهــوم الفــساد بوجــه عــام  ــف واضــح وصــر ــد مــن . تعر إال أنهــا نــصت علــي العدی

ل فـي أغلبهـا أن هـذه األفعـال الفاسـوتبـین . والممارسات الفاسـدة األفعال جـرائم دة تـش

ة ومن ثم فهي  ة جنائ ة ًمصدرا للمسؤول . المدن

ـــ ًیـــف أن للقـــانو المـــدني دورا هامـــا فـــي المنظومـــة أثبتـــت الدراســـة: ًا ثان ً ن

شمل من قواعد إل ما  افحة الفساد  ة لم ع ا والتشر . جبر أضرار الفسادنصاف الضحا

ة عن: ًثالثا  ة المدن : أضرار الفساد شأن تطور المسؤول

افحــة الفــساد دورا هامــا فــي أثبتــت الدراســة ــة لم م ــة واإلقل ًأن للجهــود الدول ً

ة عن األضرار الناجمـة عـن األفعـال والممارسـات  ة المدن ر وتوحید قواعد المسؤول تطو

طـالن وفـسخ  ة في  ار الفساد عامال ذا أهم ان أهمها اعت ًالفاسدة ، من أوجه عدة ، 

الرشــوة وغٕوالغــاء الع الفــساد  ة یرهــا ، وقــود المتحــصلة  ــة القــضائ توحیــد معــاییر الوال

ــار جبــر أضــرار الفــساد واالختــصاص بنظــر دعــو الفــساد  ــاه ( ، واعت معن ض  التعــو

ن منــه ا الفــساد والمــضرور ــشامل لــضحا ــة ) ال ــة الجهــود الدول اف ا فــي  اســ ــدأ أس ًمب ً

ادئ واجراءات اس افحة الفساد ، وتوحید م . ترداد الموجودات ٕلم

عا  ـة : ًرا ـات الدول ـام االتفاق شأن مد مواءمة التقنـین المـدني المـصر ألح

ـة ل م افحـة الفــسادواإلقل ــشمل حلـوال عــدة تنبـین لنــا أن ا: م ًلقـانو المــدني المـصر  ن

ا الف ن في قضا ا والمضرور الضحا وعلـي نحـو یتـواءم ساد،لجبر األضرار التي لحقت 

ـــا ـــة مـــع األح ـــة العر افحـــة الفـــساد واالتفاق ـــة األمـــم المتحـــدة لم م الـــواردة فـــي اتفاق
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افحــة الفــساد،  وعرضــنا لــصور مــن هــذه الحلــول ، وخاصــة فــي مجــال حــل مــشاكل لم

ات التي تواجه القانو الجنائي في ذلك  ات ، وازالة الصعو ناألدلة واإلث ٕ .

ا الفـستبین لنا أنما  ن منـه جبر األضـرار التـي لحقـت ضـحا -اد والمـضرور

افحـة ُعـد-المبلغین ، والخبراء ، والشهود ، والمحامین ، والمحققین  ـات الم أهـم آل

ــة ، مــن خاللهــا ، للقــضاء علــي  ــة والوطن م ــة واإلقل افــة الجهــود الدول التــي تــسعي 

معنـي آخـر ، فنجـاح . ظاهرة الفـساد أو علـي األقـل الحـد مـن آثارهـا واسـعة األضـرار  و

عــین أ ا افحــة الفــساد ، ال تأخــذ  ــة ، تبنــي ، لم ــة أو وطن م ــة أو إقل ة دول ُســتراتیج

ــدهم مــن متحــصالت أفعــالهم الفاســدة ، لجبــر  ــار االقتــصاص مــن الفاســدین بتجر االعت

تــب لهــا  ــوال واحــدا ، لــن  ن منهــا ، فــي ق ا والمــضرور الــضحا ُاألضــرار التــي لحقــت  ً ً

ا الفسا. النجاح  ان ضحا ـل المـؤتمرات لذلك ،  قوة ، في  د ، هم الغائب الحاضر ، و

افحـــة الفـــساد وجبـــر األضـــرار  ـــة التـــي عقـــدت فـــي العقـــود األخیـــرة لم م ـــة واإلقل ُالدول

. الناجمة عنه 

ة  ف ـة فـي مجـال اسـترداد ما تطرقنا إلى  ة المدن أن اللجوء لقواعـد المـسؤول

ــ حق ــداخل أو الخــارج  ــة ســواء فــي ال ــي األمــوال المنهو تغلــب عل ــائج المرجــوة و النت

ة  ع اقي المنظومة التشر ات التي تواجه  . الصعو

ــة فــي جبــر األضــرار التــي لحقــت تفعیــل لهــذا نــر أنــه ل ة المدن دور المــسؤول

اآلتي  ا الفساد توصي الدراسة  ن في قضا ا والمضرور : الضحا

افحـــة  ع خـــاص لم ـــشر ـــشرالفـــساد ، مـــع ضـــرورة اســـتحداث ت عات تعـــدیل الت

ـه علـي حـ الـضحلتنسجم وتتناس معـه ، والقائمة  ن علـي أن یـنص ف ا والمـضرور ا

فـي الحــصول علـى االنـصاف العـادل وجبـر األضـرار التــي مـن أفعـال وممارسـات الفـساد

. لحقت بهم 

ــوصونقتــرح النــص ة نــواة النكــو ة لتاآلت ــس ــانو لالرئ ــة مــن نلمــشروع ق لوقا

ــصاف الفــساد  ــه وان افحت نالــضحاوم ــانون، أو لتكــو هــي مــشروع ا والمــضرور ؛ نق
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ــب أغلــب الــدول المتحــضرة  التــي وضــعت نأمــل أن یتبنــاه المــشرع المــصر لیلحــ بر

ة  افحة الفساد (التزاماتها الدول ة األمم المتحدة لم ة ) ٢٠٠٣اتفاق م ة (واإلقل االتفاق

ة  ة ) ٢٠١٠العر فـي مجـال )  ٢٠١٤من الدستور المصر ) ٢١٨(المادة (والوطن

افحته ة من الفساد وم ن منهالوقا ا والمضرور .موضع التنفیذ وانصاف الضحا

:علي النحو اآلتي وذلك 

الفسادالوقایة منمشروع قانون 

وانصاف الضحایا والمضرورین ومكافحتھ 

قانون الوقایة من الفساد لسنة        بإصدار)  (    القانون رقم 

.نصاف الضحایا والمضرورین تھ واومكافح

باسم الشعب

رئیس الجمھوریة

بعد االطالع علي الدستور  

نضمام مصر ابشأن ٢٠٠٤لسنة ٣٠٧رقم بالقانون وقرار رئیس الجمھوریة 
. ٢٠٠٣إلي اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد

سنة ٣٠٧رئیس الجمھوریة بقانون رقم وقرار  شأن انضمام مصر ٢٠١٤ل ب
.٢٠١٠/ ١٢/ ٢١االتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد، الموقعة في القاھرة بتاریخ إلي

.وعلي ما أرتاه مجلس الدولة 

.وعلي موافقة مجلس النواب  

إصدار القانون اآلتي

صاف الضحایا یعمل بأحكام قانون الوقایة من الفساد ومكافح) : ١(مادة تھ وان
.المرافق والمضرورین

: یلغي العمل بالقوانین اآلتیة ) :  ٢(مادة

اء رؤساء وأعضاء ٢٠١٥لسنة ٨٩قانون رقم الالقرار ب- شأن حاالت إعف ب
. ألجھزة الرقابیة من مناصبھم الھیئات المستقلة وا

را- م ر الق انون رق سنة ١٦بالق انون ٢٠١٥ل ام ق ض أحك دیل بع شأن تع ب
.اإلجراءات الجنائیة
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شأن تنظیم بع٢٠١٤نة لس٣٢بالقانون رقم  القرار - ض إجراءات الطعن ب
.علي عقود الدولة

.كما یلغي كل نص آخر یتعارض مع أحكام ھذا القانون

ادة  ھ) : ٣( م ل ب دة الرسمیة ، ویعم ي الجری انون ف ذا الق شر ھ اریخ ین من ت
.نشره

أحكام عامة: الباب األول 

ریفتع: الفصل األول 

الفساد ومكافحتھ وانصاف الوقایة من قانون ( یسمى ھذا القانون): ١(المــادة
)نھ الضحایا والمضرورین م

ألغراض تطبیق أحكام ھذا القانون یكون لأللفاظ والعبارات الواردة ) : ٢(مادة 

: أدناه المعاني المبینة أمام كل منھا مالم یقتض سیاق النص معنى آخر

دم خ: الموظف العام - ة أو یق ة عام ولى كل شخص یؤدي وظیف ة ویت ة عام دم
ا  ا أو منتخب ان معین ًمنصبا تنفیذیا أو تشریعیا أو إداریا أو استشاریا أو قضائیا سواء ك ً ً ً ً ً ً ًً
شمل  ا وی ًدائما أو مؤقتا بمقابل أو بدون مقابل بصرف النظر عن صحة قرار تعیینھ فیھ ً

ضا ستویاتھم وأع ف م ة بمختل سلطة التنفیذی وظفي ال وابم س الن ضاء ء مجل وأع
الس المحلیة وأعضاء السلطة القضائیة وأعضاء اللجان والمجالس الدائمة ویعتبر المج

ضائیین والوكالء والمحامین والحراس اللموظف العام المحكمین والخبراء في حكم ا ق
وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات والشركات والبنوك وموظفیھا التي تسھم الدولة في 

.رأسمالھا

لطات شخص غیر مصريأي : الموظف األجنبي - ي أي من س ًیشغل منصبا ف
ة أو  ة عمومی ارس وظیف خص یم ضائیة وأي ش ة أو الق شریعیة والتنفیذی ة الت الدول

. لصالح جھاز عمومي أو منشأة عمومیة لبلد أجنبي أو مؤسسة دولیة عمومیة

.الوطنیة العلیا لمكافحة الفساد المنشأة بموجب ھذا القانونالھیئة: الھیئة -

صة ا- ة المخت وائح : لجھ دابیر والل رارات والت دار الق ة بإص ة المعنی الجھ

.المرتبطة بأحكام ھذا القانون

ســاد - اع :الف ة ، أو القط ة العام ي الوظیف ق ، ف صب ، دون ح تغالل المن اس
العام أو القطاع الخاص ، بقصد أو دون قصد ، لتحقیق منفعة للنفس أو للغیر ، مباشرة 

رة ، ر مباش ت أو غی ي أي وق ة . وف دة الموجب ات الفاس ال والممارس صد باألفع ویق
ة  صب، :  للمسؤولیة القانونی تغالل المن اجم عن اس ر ، ن سبب ضررا للغی لوك ی ل س ك
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اص  ام أو القطاع الخ دون حق، بقصد أو دون قصد ، في الوظیفة العامة أو القطاع الع
. وفي أي وقت  لتحقیق منفعة للنفس أو للغیر مباشرة أو غیر مباشرة ، 

.الالئحة التنفیذیة ألحكام ھذا القانون: الالئحـة -

: األھداف ونطاق السریان: الفصل الثاني 

: یھدف ھذا القانون إلى تحقیق اآلتي) : ٣(مادة 

ساد  ة الف ي مكافح ة ف الحیات قانونی ا ص ا لھ ستقلة علی ة م ة وطنی شاء ھیئ إن

.وانین النافذةًوتعقب ممارسیھ وفقا لھذا القانون والق

منع الفساد ومكافحتھ ودرء مخاطره وآثاره ومالحقة مرتكبیھ وحجز واسترداد 

.األموال والعائدات المترتبة عن ممارستھ

ي  ة ف ة واإلقلیمی ات الدولی دول والمنظم ع ال شاركة م اون والم دأ التع ز مب تعزی

.البرامج والمشاریع الدولیة الرامیة إلى مكافحة الفساد

النزاھة والشفافیة في المعامالت االقتصادیة والمالیة واإلداریة بما إرساء مبدأ
ات  وارد وممتلك وال وم یدة ألم ق اإلدارة الرش ل تحقی ل یكف تخدام األمث ة واالس الدول

. دللموار

ى  سیر عل صة والتی ابي لألجھزة المخت دور الرق تفعیل مبدأ المساءلة وتعزیز ال

.المعلومات ووصولھم إلى السلطات المعنیةأفراد المجتمع في إجراءات حصولھم على

ة  تشجیع وتفعیل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعل
اق  والنشطة في محاربة الفساد ومكافحتھ وتوعیة أفراد المجتمع بمخاطره وتوسیع نط

.المعرفة بوسائل وأسالیب الوقایة منھ

: یسري ھذا القانون على اآلتي) : ٤(مادة 

ي _ أ  ا ف ا أو بعضھا أو جزء منھ ع كلھ ي تق ا الت ساد ومرتكبیھ كافة جرائم الف
سیة  ة وجن ت طبیع ا كان ارج أی ي الخ ا ف ة لھ سات التابع دى المؤس ة أو إح ًالجمھوری

.مرتكبیھا

ارج_ ب  ع خ ي تق ا الت ساد ومرتكبیھ رائم الف اكم ج ون المح ة وتك الجمھوری
انون اإلجرامختصة بھاالمصریة ا لق ةًوفق انون مكافحة غسل األموال ءات الجنائی وق

ا  ادقت علیھ ي ص ة الت دات الدولی ات والمعاھ ذا االتفاقی رى وك ذة األخ وانین الناف والق

.الجمھوریة أو انضمت إلیھا



٤٤

اني  اب الث ا ل: الب ة العلی ة الوطنی صاف الھیئ ھ وان ن الفساد ومكافحت ة م لوقای
.الضحایا والمضرورین 

لھیئـــةإنشاء ا-الفصل األول

ادة  سمى ) : ٥(م ستقلة ت ة م انون ھیئ ذا الق ب ھ شأ بموج ة (تن ة الوطنی الھیئ
).العلیا للوقایة من الفساد ومكافحتھ وانصاف الضحایا والمضرورین 

ادة  الي -أ) : ٦(م تقالل م ا اس ون لھ ة ویك صیة االعتباری ة بالشخ ع الھیئ تتمت

.وإداري

ة ال-ئیسي للھیئة یكون المقر الر-ب اھرةمدین ي ق ا ف روع لھ شاء ف ویجوز إن

.بقیة محافظات الجمھوریة عند االقتضاء بقرار من رئیس الھیئة

ادة  ة ) : ٧(م رامج الخاص ط والب رار الخط اتھا وإق م سیاس ة رس ولى الھیئ تت
.بعملھا وتبین الالئحة التنظیمیة األحكام المنظمة لذلك

:اصات اآلتیة تتولى الھیئة ممارسة المھام واالختص: ) ٨( مادة 

ى-١ ة إل ة الھادف سیاسات العام ذ ال ة منإعداد وتنفی سادالوقای ھ الف ومكافحت
.وتحقیق االنصاف العادل للضحایا والمضرورین منھ

املة ل-٢ ة ش تراتیجیة وطنی ع إس نوض ة م سادلوقای ھالف داد ومكافحت وإع
.وتنفیذ اآللیات والخطط والبرامج المنفذة لھا

دني اتخاذ التدابی-٣ ع الم ر الكفیلة بمشاركة المجتمع المحلي ومنظمات المجتم
ي األنشطة  ى المجتمع وتوسیع دور المجتمع ف اره عل ساد وآث في التعریف بمخاطر الف

.المناھضة للفساد ومكافحتھ

ا -٤ دى فعالیتھ ة م ساد لمعرف ة الف ة بمكافح شریعات المتعلق یم الت دراسة وتقی
ادقت واقتراح مشاریع التعدیالت لھا ل ي ص ة الت دات الدولی ات والمعاھ مواكبتھا لالتفاقی

.علیھا الجمھوریة أو انضمت إلیھا

ا -٥ ة إلیھ ساد المقدم تلقي التقاریر والبالغات والشكاوى بخصوص جرائم الف
ص ا والت ذةودراستھا والتحري حولھ شریعات الناف ا للت ا وفق دیم المساعدة ًرف فیھ وتق
.الرسوم القضائیةفي مجال اإلثبات ولضحایا الفساد والمضرورین منھ 

.تلقي إقرارات الذمة المالیة -٦

.التحقیق مع مرتكبي جرائم الفساد وإحالتھم إلى القضاء-٧

اتخاذ كافة اإلجراءات القانونیة الالزمة إللغاء أو فسخ أي عقد تكون الدولة -٨
ى ًطرفا فیھ أو سحب امتیاز أو غیر ذلك من االرتباطات إذا تبین أن اء عل ًھا قد أبرمت بن
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ًوتلحق ضررا بالصالح العام وذلك بالتنسیق مع الجھات أمخالفة ألحكام القوانین النافذة 
ً.المختصة قانونا

ة ذات -٩ ة والعربی ة واإلقلیمی ات الدولی دول والمنظم ع ال اون م التنسیق والتع
.ع الفسادالصلة بمكافحة الفساد والمشاركة في البرامج الدولیة الرامیة إلى من

ة -١٠ التنسیق مع كافة أجھزة الدولة في تعزیز وتطویر التدابیر الالزمة للوقای
.من الفساد وتحدیث آلیات ووسائل مكافحتھ

ساد -١١ اطر الف صیره بمخ ع وتب ة المجتم الم لتوعی ائل اإلع ع وس سیق م التن
.وآثاره وكیفیة الوقایة منھ ومكافحتھ

اد جمع المعلومات المتعلقة بكافة-١٢ ى إیج ساد والعمل عل صور وأشكال الف
ة في  ات المعنی ات والمنظم ع الجھ قواعد بیانات وأنظمة معلومات وتبادل المعلومات م

.ًقضایا الفساد في الداخل والخارج وفقا للتشریعات النافذة

ة -١٣ دات الناتج وال والعائ ترداد األم ة الس دابیر الالزم راءات والت اذ اإلج اتخ
.بالتنسیق مع الجھات ذات العالقةعن جرائم الفساد

ة -١٤ ة واإلقلیمی ات المحلی ن المنظم صادرة ع اریر ال یم التق ة وتقی دراس
اذ  ا واتخ ة فیھ ع الجمھوری ى وض الع عل ساد واإلط ة الف ة بمكافح ة المتعلق والدولی

.اإلجراءات المناسبة حیالھا

ة -١٥ ة المتعلق ل الدولی ؤتمرات والمحاف ي الم ة ف ل الجمھوری ة تمثی بمكافح
.الفساد

ى -١٦ ال إل ام وأعم رفع تقاریر موحدة كل ثالثة أشھر عن ما قامت بھ من مھ
.رئیس الجمھوریة ومجلس النواب

من -١٧ دا ض ا واح ا رقم تم إدراجھ ا لی ا وإقرارھ شروع موازنتھ داد م ًإع ً
.الموازنة العامة للدولة 

امي لل-١٨ ة إعداد حسابھا الختامي إلدراجھ ضمن الحساب الخت ة العام موازن
.للدولة

.ًأي مھام واختصاصات أخرى تناط بھا وفقا للتشریعات النافذة-١٩

تشكیل الھیئــة-الفصل الثاني

ادة  رة -أ) : ٩(م یھم الخب وفر ف ن تت ضوا مم شر ع د ع ن أح ة م شكل الھیئ ًت
اص  دني والقطاع الخ ع الم ات المجتم ة منظم والنزاھة والكفاءة على أن تمثل في الھیئ

.المرأةلشباب ووا

:یشترط في المرشح لعضویة الھیئة ما یلي -ب 
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سیة الجنسیةأن یكون مصري- ي جن صول عل ھ الح ھ أو أحد أبوی ولم یسبق ل
.دولة أخري

ً.عاماأن ال یقل عمره عن ثالثین-

.ًأن یكون حاصال على مؤھل جامعي على األقل-

یة من قضایا الفساد أو في أن ال یكون قد صدر بحقھ حكم قضائي بات في قض-
.رد إلیھ اعتبارهولو مخلة بالشرف واألمانة قضیة 

إلى مجلس النواب قائمة مرشحین یقدم المجلس األعلي للھیئات القضائیة-ج 
رتین  ي الفق من ھذه ) أ ، ب(ًتتضمن ثالثین شخصا ممن تتوفر فیھم الشروط الواردة ف

.المادة

ین القتراع السري أحد عیزكي مجلس النواب عن طریق ا-د  ًشر شخصا من ب
.قائمة المرشحین

ائزین رفع ی-ھـ  ة أسماء األحد عشر الف یس الجمھوری ى رئ مجلس النواب إل
.خالل شھر ًبأغلبیة األصوات لیصدر قرارا بتعیینھم

ة -و یس الجمھوری ة یصدر رئ ضاء الھیئ ضو من أع ان أي ع في حال خلو مك
.لي األحد عشر الفائزین في عدد األصوات لبقیة المدةًقرارا بتعیین المرشح الذي ی

.وزیر نائب عضو الھیئة درجة رئیس الھیئة درجة وزیر ویمنح -ز

.مجلس النوابھم بالذمة المالیة إلى یقدم أعضاء الھیئة إقرار) : ١٠(مادة 

.یؤدي أعضاء الھیئة قبل مباشرة مھامھم الیمین القانونیة-أ ) : ١١(مادة 

رار -ب  تكون مدة أعضاء الھیئة خمس سنوات تبدأ من الیوم التالي لصدور ق
.تعیینھم ولمرة واحدة فقط

ا -ج  م ونائب سا لھ نھم رئی ن بی م م اع لھ ي أول اجتم ة ف ضاء الھیئ ب أع ًینتخ ً
اد  ى ان یع ة ، عل ة أعضاء الھیئ رار من أغلبی ضاء بق ین األع ام ب للرئیس وتوزع المھ

.بھ كل سنتین ونصف انتخاب رئیس الھیئة ونائ

ھ -د ھ نائب في حالة خلو منصب رئیس الھیئة ألي سبب من األسباب یحل محل
ًحتى ینتخب أعضاء الھیئة رئیسا خلفا لھ ً.

ضاء في حال -ھـ  ى الق ة إل ضاء الھیئ ألغلبیة أعضاء الھیئة إحالة أي من أع
.اإلخالل الجسیم بواجباتھ في الھیئة 
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وز -و زل أو ال یج ضع قاط ع الال إس ل إخ ة إال إذا أخ ضاء الھیئ ن أع ًویة أي م
ات ضائي ب م ق ى حك اء عل ة وبن ي الھیئ ھ ف سیما بواجبات ًج ضاء ً ة أع ة أغلبی أو موافق

.مجلس النواب 

ة -أ) : ١٢(مادة  ة واإلداری ولى المواضیع الفنی ذي یت از تنفی ة جھ ون للھیئ یك
.والمالیة وتبین الالئحة التنظیمیة تقسیماتھ واختصاصاتھ

ة -ب ًیكون للھیئة أمینا عاما یصدر بھ قرار من رئیس الھیئة بعد موافقة أغلبی ً
ذي  ومي للجھازالتنفی شاط الی سییر الن ًأعضائھا ویكون مسئوال أمام الھیئة عن إدارة وت

.وتحدد الالئحة مھامھ واختصاصاتھ

اءة والنزاھة-ج  رة والكف ي من ذوي الخب ا اإلداري والفن ة كادرھ تختار الھیئ
ة  ددھا الالئح ي تح اییر الت ا للمع سة وفق ر المناف شفافیة وعب ة وب صات العلمی ًوالتخص

.التنظیمیة

یمارس رئیس الھیئة فیما یخص شؤون موظفي الھیئة الصالحیات المخولة -د
.لرئیس الوزراء

.تسري على موظفي الجھاز التنفیذي شروط شاغلي الوظیفة العامة-ھـ 

ن -و ستعین بم ة أن ت وظفي للھیئ ن م شارین أو م راء أو المست ن الخب راه م ت
.الجھاز اإلداري للدولة إلنجاز مھامھا

تقوم الھیئة بتأھیل وتدریب الكادر العامل فیھا بما یمكنھ من أداء ) : ١٣(مادة 
.مھامھ واختصاصاتھ في مكافحة الفساد

ادة  ة ال) : ١٤(م وا الھیئ ع موظف انون یتمت ذا الق ام ھ ذ أحك راض تنفی ذین ألغ
ي  ال الت ة األعم ین الالئح یحددھم رئیس الھیئة بقرار منھ بصفة الضبطیة القضائیة وتب

.ًیقوم بھا موظفوا الھیئة بناء على ھذه الصفة

ادة  ة ) : ١٥(م ة كامل تقاللیة وحیادی صاصاتھا باس ا واخت ة مھامھ ؤدي الھیئ ت
ة صورة ًوفقا ألحكام ھذا القانون وال یجوز ألي شخص أو جھة التدخل في شؤ ونھا بأی

ا  دعوى فیھ سقط ال انون وال ت ا الق ب علیھ ة یعاق دخل جریم ذا الت ل ھ د مث ت ویع كان
.بالتقادم
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ادة  ة أو -أ) :١٦(م ر أو معلوم شاء أي س ة إف ي الھیئ املین ف ى الع ر عل یحظ
ق في جرائم  اء التحري أو التحقی امھم أثن م لمھ سبب أدائھ بیانات وصلت إلى علمھم ب

.الفساد

ز-ب  د تلت ساد بع رائم الف شأن ج ات ب ات والبیان ة المعلوم شر كاف ة بن م الھیئ
.ثبوتھا بحكم قضائي بات 

ع -أ) : ١٧(مادة  أي حال من األحوال الجم ة ب ضاء الھیئ رئیس وأع ال یجوز ل
.بین عضویة الھیئة وأیة وظیفة عامة أو خاصة

صورة -ب س ب شاط یم ل أو ن روا أي عم ة أن یباش وظفي الھیئ وز لم ال یج
.مباشرة أو غیر مباشرة باستقاللیة وحیادیة الھیئة

ة ) : ١٨(مادة  ا واحدا ضمن الموازن درج رقم ة مستقلة ت ة موازن ون للھیئ ًیك ً
ة  ي إعدادھا القواعد واإلجراءات المنظم ع ف ة ویتب یس الھیئ العامة للدولة یقترحھا رئ

.للموازنة العامة للدولة

ة لرئیس الھیئة الصالحیات ) : ١٩(مادة  ر الخدم ة ووزی وزیر المالی المخولة ل
ادات  تخدام االعتم ق باس ا یتعل ذة فیم شریعات الناف ي الت ا ف صوص علیھ ة المن المدنی

.المقررة بموازنة الھیئة وتنظیم أعمالھا وشئون موظفیھا

تدابیر مكافحة الفساد-الباب الثالث

التدابیر التشریعیة-الفصل األول

ادة  ة-أ) : ٢٠(م وم الھیئ یم تق ة وتقی صة بدراس ات المخت ع الجھ سیق م بالتن
ة  احیتین اإلجرائی ن الن ساد م رائم الف ة بج ة المتعلق شریعات العقابی ویر الت راح تط واقت
ا  شتھا وإقرارھ واب لمناق س الن دیمھا لمجل ة وتق ام االتفاقی ة أحك وعیة لمواكب والموض

.ًوفقا لإلجراءات الدستوریة

ام -ب  شاء مالقی ول إن ات ح اكمبالدراس ساد ة صصتخمح ضایا الف ر ق لنظ
ة  ة والمدنی وانین ذات الجنائی ام الق ا ألحك شائھا وفق ة بإن ات ذات العالق صاء الجھ ًوإی

.العالقة 

ادة  ف ) : ٢١(م م التوظی ویر نظ راح تط یم واقت ة وتقی ة بدراس وم الھیئ تق
:وتقدیمھا للجھات المختصة لألخذ بھا بغیة تحقیق ما یلي 

.فاءة والجدارة واإلبداع في تولي مناصب الوظیفة العامةتعزیز مبدأ الك-أ 
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ر -ب ة األكث ب العام شغل المناص دریب ل ل والت ار والتأھی م االختی ز نظ تعزی
.عرضة للفساد لضمان حسن األداء

ین -ج صالح ب ضارب الم ع ت ة ومن ة العام ي الوظیف شفافیة ف دأ ال ز مب تعزی
ا مع وضع ضوابط  ة الوظیفة العامة والقائمین بھ اء خدم د انتھ ة بع دة زمنی د م وتحدی

دى القطاع  ل ل ھ بالعم ة أو التحاق ة أو تجاری الموظف العام لمنع ممارستھ ألنشطة مھنی
ر  صیة غی آرب شخ ق م ة لتحقی ائف العام رة بالوظ لة مباش ذلك ص ان ل اص إذا ك الخ

.مشروعة 

سلیم والمشرف-د  وظیفي ال سلوك ال ان األداء وال ى بی ة إل نظم الھادف وضع ال
.للوظیفة العامة

ـ  ة -ھ ة العام تغالل الوظیف ع اس ة لمن ة اإلداری دابیر التأدیبی ل الت ز وتفعی تعزی
.لتحقیق مآرب شخصیة غیر مشروعة

ادة  انون ) : ٢٢(م ع ق ارض م ا ال یتع باتبم زي للمحاس از المرك وم الجھ تق
ة  نظم المالی ویر ال یم وتط ة وتقی صة بدراس ات المخت ع الجھ سیق م ة بالتن م الھیئ ونظ

تخدامات  وارد واالس م إدارة الم ة ونظ دات الحكومی صات والمزای شتروات والمناق الم
بة  اییر المحاس ا ومع ف أنواعھ ة بمختل ات الرقاب ویر آلی ة وتط ات العام والممتلك
مان  ة وض ات العام ام والممتلك ال الع سن إدارة الم ل ح ا یكف بیة بم ة المحاس والمراجع

.حمایتھا والحفاظ علیھا

ادة  ة ) : ٢٣(م ي الحكوم صة ف ات المخت ع الجھ سیق م ة بالتن وم الھیئ تق
ة  دابیر المتعلق نظم والت یم وتطویر ال والجھات المعنیة في القطاع الخاص بدراسة وتقی

:بالقطاع الخاص بغیة تحقیق التالي 

ع -أ  فافیتھا ووض ز ش ة لتعزی بة والمراجع ة المحاس اییر وأنظم ز مع تعزی
ة ال ة بمراجع ضوابط الكفیل دفاتر ال سك ال زام بم ة واإلل ات العمومی سابات والمیزانی ح

ًوالسجالت المنتظمة مالیا ومحاسبیا ً.

.وضع الضوابط الكفیلة بمنع التالعب بالبیانات المحاسبیة-ب 

ا -ج  ى السجالت لمراجعتھ ة لضمان سھولة الوصول إل دابیر الالزم اذ الت اتخ
.ةًمن قبل الجھات المختصة وفقا للتشریعات النافذ

مشاركة المجتمع-الفصل الثاني

ادة  الغ ) : ٢٤(م ساد اإلب رائم الف ن ج ة م وع جریم م بوق خص عل ل ش ى ك عل
ولى  ا لتت ات حولھ ن معلوم ھ م ا لدی دیم م ع تق صة م ة المخت ة أو الجھ ى الھیئ ا إل عنھ
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اء  دراستھا للتأكد من صحتھا واتخاذ اإلجراءات القانونیة بشأنھا وتباشر الھیئة من تلق
.التحري والتحقق في جرائم الفساد المنشورة في وسائل اإلعالم المختلفةنفسھا

ادة  ع ) : ٢٥(م ات المجتم شاركة منظم ھام وم ز إس ى تعزی ة عل ل الھیئ تعم
اره  ساد وآث اطر الف ة بمخ ة عام اد توعی ساد وإیج ضة للف شطة المناھ ي األن دني ف الم

.وتعزیز ثقافة عدم التسامح مع الفساد والمفسدین

اد ق ) : ٢٦(ة م ا یتعل ل م ي ك ة ف ع الھیئ اون م ة التع سات المالی ى المؤس عل
.بمكافحة الفساد

ین تكفل الھیئة) : ٢٧(مادة  راء والمبلغ شھود والخب امین والمحكمین وال للمح
ي ة ف دد الالئح صیة وتح ة والشخ ة والوظیفی ة القانونی وفیر الحمای ساد ت رائم الف ج

.بذلكإجراءات حمایتھم والتدابیر الخاصة 

التعاون الدولي-الفصل الثالث 

ادة  ام ) : ٢٨(م ساد األحك ة الف ال مكافح ي مج دولي ف اون ال شأن التع ق ب یطب
ة  ا الجمھوری ي صادقت علیھ الواردة في االتفاقیات والمعاھدات الدولیة ذات العالقة الت

.أو انضمت إلیھا

ادة  ة ر) : ٢٩(م ي االتفاقی رف ف ة ط ل دول ة أملك وى مدنی ع دع ضاء ف ام الق
ر المشروعة المرتبطة بجرائم المصري للمطالبة بحقھا في استعادة ملكیة العائدات غی

ي  رار الت ن األض ویض ع ي التع ا ف ذا حقھ ة وك ي االتفاقی ا ف صوص علیھ ساد المن الف
وانین  ي الق ا ف صوص علیھ راءات المن ام واإلج ا لألحك رائم وفق ك الج سبب تل ا ب ًلحقتھ

.بالمثلالنافذة شریطة المعاملة 

جرائم الفساد والعقوبات-الباب الرابع

جرائم الفسـاد-الفصل األول

:تعد من جرائم الفساد ) : ٣٠(مادة 

.العقوباتالمنصوص علیھا في قانون الجرائم الماسة باالقتصاد الوطني -١

.العقوباتالمنصوص علیھا في قانون الجرائم الماسة بالوظیفة العامة -٢

.العقوباتالمنصوص علیھا في قانون خلة بسیر العدالة الجرائم الم-٣
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اختالس الممتلكات في القطاع الخاص المنصوص علیھا في قانون الجرائم -٤
.والعقوبات

ام -٥ ة للقی ة العمومی سات الدولی وظفي المؤس ب وم وظفین األجان وة الم رش
ة ًبعمل أو االمتناع عن عمل إخالال بواجبات وظائفھم بقصد الحصول على ة تجاری منفع

ة  ة الدولی ال التجاری ت بتصریف األعم ى تعلق أو مزیة غیر مستحقة أو االحتفاظ بھا مت
.ھذا القانون الوارد في عقوباتالویسري بشأنھا

ي -٦ ا ف صوص علیھ ف المن رائم التزیی ساد وج ة بالف ر المتعلق رائم التزوی ج
.قانون الجرائم والعقوبات

.تھرب الضریبيجرائم التھریب الجمركي وال-٧

ن -٨ ا م فات وغیرھ صات والمواص دات والمناق ي المزای ب ف ش والتالع الغ
.العقود الحكومیة

ي ھذه -٩ ا ف ساد المنصوص علیھ جرائم غسل العائدات الناتجة عن جرائم الف
.المادة

.استغالل الوظیفة للحصول على منافع خاصة-١٠

.جرائم الثراء غیر المشروع-١١

.رى ینص علیھا قانون آخر بوصفھا من جرائم الفسادأیة جرائم أخ-١٢

ادة  ادة ) : ٣١(م ي الم ة ف رائم المبین شأن الج سري ب انون ) ٣٠(ی ذا الق ن ھ م
.) ٥( عدا الفقرة العقوبات المقرة في القوانین النافذة

إجراءات الضبط والتحقیق والمحاكمة-الفصل الثاني

ادة  سیق م-أ ) : ٣٢(م ة بالتن وم الھیئ بط تق ب وض صة بتعق ات المخت ع الجھ
ًوحجز واسترداد ومصادرة األموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد وفقا لألحكام 
والقواعد واإلجراءات المقررة في القوانین النافذة واالتفاقیات والمعاھدات الدولیة التي 

.صادقت علیھا الجمھوریة أو انضمت إلیھا

.العائدات إال بحكم قضائي باتال یتم استرداد ومصادرة -ب 

ع ) : ٣٣(مادة  ة أو تمتن ة للھیئ ات مطلوب ة بیان ال یجوز ألي جھة أن تحجب أی
.عن تزویدھا بالسجالت أو المستندات أو الوثائق التي تطلبھا
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ادة  ام ) : ٣٤(م ساد القی رائم الف وع ج ن وق ا ع ور علمھ ة ف ى الھیئ ب عل یج
ش ى السجالت بأعمال التحري وجمع االستدالالت ب ك اإلطالع عل ي سبیل ذل ا ف أنھا ولھ

ات أو  ة بیان ا بأی ب موافاتھ والمستندات والوثائق المتعلقة بالجریمة محل العلم وكذا طل
.معلومات أو وثائق متعلقة بھا

ادة  وظفین ) : ٣٥(م ن الم ین م تدعاء المعنی ة واس ي مخاطب ق ف ة الح للھیئ
اص أو أي ش اع الخ وظفي القط ومیین أو م ري العم سار والتح ة لالستف ھ عالق خص ل
.ًحول واقعة تتعلق بالفساد وفقا للتشریعات النافذة

ادة  رائم ) : ٣٦(م ي ج ة ف ق والمحاكم ضبط والتحقی راءات ال شأن إج ق ب تطب
ةالفساد القواعد المنصوص ع ذة ذات لیھا في قانون اإلجراءات الجنائی وانین الناف والق

.العالقة

ات ومحاكم ینعقد االختص): ٣٧(مادة  ساد لنیاب اص للنظر في قضایا جرائم الف
.األموال العامة

ساد ) : ٣٨(مادة  تعتبر المراسالت والمعلومات والبالغات المتصلة بجرائم الف
ا  ة علیھ ب المحافظ ي یج رار الت ن األس ق م ص أو تحقی ن فح أنھا م ي ش ري ف ا یج وم

.اویجب على كل من لھم عالقة بتنفیذ ھذا القانون عدم إفشائھ

:ال تسقط بالتقادم اآلتي ) : ٣٩(مادة 

.الدعاوى المتعلقة بجرائم الفساد-أ 

.العقوبات المحكوم بھا والمترتبة على جرائم الفساد-ب 

.دعاوى االسترداد والتعویض المتعلقة بجرائم الفساد-ج 

العقوبــات-الفصل الثالث

أي جریمة من جرائم یشمل التخفیف من العقاب كل من ساھم في) : ٤٠(مادة 
ات  ات أو معلوم دم بیان ة أو ق سلطات المختصة عن الجریم الفساد إذا بادر إلى إبالغ ال
ر  دات غی وال والعائ ترداد األم یھم أو اس بض عل سھلت كشفھا أو كشف مرتكبیھا أو الق

.المشروعة

د سنوات أو بغریعاقب بالحبس مدة ال تزید على عشرة) : ٤١(مادة  ة ال تزی ام
ى  ةعل ین جنی سة مالی واد خم ام الم الف أحك ن یخ ل م ،٢٦،٣٠/٥أ ، /١٦، ١٥(ك

.من ھذا القانون) ب/٤٤
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أحكام ختامیـة-الباب الخامس

زي لل) : ٤٢(مادة  ات للھیئة بالتنسیق مع الجھاز المرك ة الھیئ محاسبات وكاف
ى الرقابیة ین إل ة المتھم ة بالفساد وإحال ة جمع األدلة والمعلومات المتعلق ة العام النیاب

.ًالتخاذ اإلجراءات القانونیة وفقا للقوانین النافذة

ا ) : ٤٣(مادة  ات بم ة الصعوبات والمعوق ذلیل كاف ة بت تلتزم كافة أجھزة الدول
.ًیمكن الھیئة من أداء مھامھا على الوجھ األمثل وفقا ألحكام القانون

ا بینھا لكشف جرائم یجب على كافة أجھزة الدولة التعاون فیم-أ ) : ٤٤(مادة 
ات  دادھا بالمعلوم ع إم ق م ضبط والتحقی ة أو سلطات ال ى الھیئ ا إل الفساد والبالغ عنھ

.المتعلقة بأیة وقائع تتعلق بالفساد

سبب -ب  ھ أو ب ھ لوظیفت اء تأدیت على كل من علم من الموظفین العمومیین أثن
ة المختصة ًذلك بوقوع جریمة من جرائم الفساد أن یبلغ عنھا فورا إلى ا ة أو الجھ لھیئ

.مع تقدیم ما یتوافر لدیھ من معلومات حولھا

ي ) : ٤٥(مادة  واردة ف ام ال ام األحك تسري بشأن ممتلكات وأموال الموظف الع
.ًقانون اإلقرار بالذمة المالیة وفقا للفئات المحددة فیھ

انون مكافحة) : ٤٦(مادة  ى ق ر المشروعة إل دات غی ق بالعائ ا یتعل یرجع فیم
.غسل األموال

ة -أ ) : ٤٧(مادة  ا من أغلبی د إقرارھ انون بع ذا الق تصدر الالئحة التنفیذیة لھ
الل  ة خ یس الھیئ رض من رئ ى ع اء عل ة بن یس الجمھوری ن رئ ًأعضاء الھیئة بقرار م

.مدة ال تتجاوز ستة أشھر

ة -ب  ة أغلبی د موافق سھا بع ن رئی رار م ة بق ة للھیئ ة التنظیمی صدر الالئح ت
.ھاأعضائ

ادة  دة ) : ٤٨(م ي الجری شر ف دوره وین اریخ ص ن ت انون م ذا الق ل بھ یعم
.الرسمیة
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قائمة املراجع
املؤلفات العامة واملتخصصة: ًأوال 

سنھوري- د ال دالرزاق أحم مــصادر ١ن، الوســ فــي شــرح القــانو المــدني جعب

اال ح المستشار أحمد مدحت المراغي ، منشأة المعارف  ة ، االلتزام ، تنق ندر . ٢٠٠٣س

تیت- شمت أبوس د ح ــة االلتــزام فــي القــانو المــدني الجدیــد ، الكتــاب ، أحم ننظر

عة مصر ،   .١٩٥٤، ٢األول ، مصادر االلتزام ، مط

رقص- لیمان م المــدخل يالمجلــد األول فــ"ينشــرح القــانو المــدنيفــيالــواف: س

ة  م الخلیل"للعلوم القانون ح حبیب إبراه عة السادسة، ي تنق .ن، بدو دار نشر١٩٨٧الط

: محسن عبدالحمید البیھ-

ـــات فـــ-١ ـــة اإلث ـــة والتجار ـــع وفقـــا، ي المـــواد المدن ـــات وقـــانو التوق نلقـــانو اإلث ن

ة ، االلكتروني  .٢٠١١دار النهضة العر

ة -٢ ة الح ، دار النهضة العر ة ، نظر . ٢٠١٠المدخل للعلوم القانون

نالقانو المدني المقارمدخل-٣ ة، ن .٢٠١١دار النهضة العر

ة العامة لاللتزامات ، ج -٤ ة ٢النظر ام االلتزام ، دار النهضة العر .٢٠٠٩، أح

ة- ــة ودور تــأمین المــسؤول ة المدن قــة أزمــة المــسؤول ــة الجــالء الجدیــدة ، حق ت م

. ١٩٩٣المنصورة  

اوي- لیمان دمحم الطم ــي -الكتــاب الثـاني -دار، القـضاء اإلس ـر العر –دار الف

. ١٩٨٦القاهرة 

دي- رءوف مھ د ال ــة ،جعب عــة ١، شــرح القواعــد العامــة لإلجــراءات الجنائ ، الط

ة .١٩٩٢الثان
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:عبدالمجید محمود عبدالمجید -

فــه -١ ــة األخــر –صــوره –الفــساد تعر األنــشطة اإلجرام الجــزء األول ، " عالقتــه 

ة نهضة دار عة الثان . ٢٠١٤مصر للنشر ، الط

ــة األمــم المتحــدة -٢ افحــة جــرائم الفــساد ، فــي ضــوء اتفاق ة لم ــام الموضــوع األح

ة  عة الثان ع الجنائي المصر ، الجزء الثاني، دار نهضة مصر للنشر، الط . ٢٠١٤والتشر

ة للنشر دمحم علي سویلم- افحة الفساد ، المصر ة لم اسة الجنائ ع ، ، الس والتوز

عة األولي  . ٢٠١٥الط

د البھجي- ــر عصام أحم افحـة الفـساد اإلدار ، دار الف ة وأثرهـا فـي م ، الــشفاف

عة األولي –الجامعي  ة ، الط ندر .٢٠١٤االس

ة- ین عكاش دي یاس ـــشف الخصخـــصة الفاســـدة حم ، دور مجلـــس الدولـــة فـــي 

الهرم اعة  ع مصر ، دار أبوالمجد للط عة األولي ومحططات ب .٢٠١٤، الط

دالكریم- صطفي دمحم عب ـــــر والقـــــانو ،م افحـــــة الفـــــساد ، دار الف ـــــة م ناتفاق

عة األولي  .٢٠١٤المنصورة ، الط

الفـساد -، دلیل االستبداد والمستبدین بروس بیونو دو مسقیتا وألستر سمیث-

الء علي السلطة والحفا علیها  ال لالست ة العامـة ترجمة فاطمـة نـصر ، –ًسب الهیئـة المـصر

. ٢٠١٤للكتاب 

وزارد- ان ف ــة ، أدری ــشأن " اســترداد األصــول المنهو دلیــل للممارســات الحــسنة 

ـم إدانــة  ــة " نمـصادرة األصــول دو االسـتناد إلــى ح عـة العر ، ترجمـة، دمحم جمــال ٢٠١١الط

ع ، القاهرة ز األهرام للنشر والترجمة والتوز إمام ، مر

طرة علـى الفـساد، ترجمـة د،اردروبرت كلیتج- مراجعـة . علـي حـسین حجـاج. الـس

عة . قفارو جراز شیر، عمان، األردن ١٩٩٤الط . ، دار ال
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تیفان ج- ین ، وس ك جل یم. باتری ویزیس نع وبرن ، وم ، تعــولم الفــساد ،ك

تاب الفـسا ـر ، ، العـالميواالقتـصاد دضمن  ،ترجمـة دمحم جمـال إمـام، لیـوتإمبرلـى آن تحر

. ٢٠٠٠، القاهرة,مؤسسة األهرام

ن- ر أیغ ــة ، ترجمــة و تحقیــبیت ات الفــساد واإلفــساد العالم -دمحم جدیــد : ،  شــ

اد منى ،  دار قدمس  . ٢٠٠٥–دمش –ز

)Rose-AckermanSusan(أكرمان-سوزان روز-

اسي للفـساد-١ تـاب ، الفـساد واالقتـصاد العـالمي ،،االقتصاد الـس ـر ، ضـمن  تحر

ز األهرام للترجمة والنشر  ا ، مبرلى آن إلیوت ، ترجمة ، دمحم جمال إمام ، .٢٠٠٠مر

ــمالفــساد " -٢ اب: والح ، ترجمــة ، فــؤاد الــسروجي ، "اإلصــالحوالعواقــبواألســ

ع اعة والنشر والتوز ستان المعرفة للط ة  ت .٢٠٠٣، لبنان -م

وم- ر الك ساد، بیی ة عـین، ترجمـة ســوزان خلیـل، الف حـوث اإلنــسان للدراســات وال

ة عة األولى، واالجتماع . ٢٠٠٣، القاهرة، الط

وادي- ــة الــشرو ، ادمحم الج ت ومــات أســرعت بثــورة ینــایر، م قلعــصف المــأكول ح

عة األولي  ة ، الط ٢٠١٤الدول

أبحاث ومقاالت منشورة علي شبكة المعلومات : ًثانیا 

)اإلنترنت (الدولیة 

ن )Olaf Meyer(أوالف مایر -- نالقانو المـدني عـن آثار، ، وآخر

ا ٢٠٠٩دار نشر نوموس ( الفساد، ، : موقع التالي ال.، المان

215=reihe?aspx.reihenpopup/de.shop-nomos.www://http

فن - ـــزـــ فی ـــة للفـــساد، Eد ـــضات المدن ـــة ،التعو ل ـــورك  جامعـــة نیو

ل قالحقو :، منشور على الموقع التالي ٢٠٠٩أبر

lewp_nyu=context&1184=article?cgi.viewcontent/cgi/org.nellco.lsr://http

http://translate.google.com.eg/translate?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://rru.worldbank.org/documents/publicpolicyjournal/074ackerm.pdf
http://translate.google.com.eg/translate?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://rru.worldbank.org/documents/publicpolicyjournal/074ackerm.pdf
http://www.nomos-shop.de/reihenpopup.aspx?reihe=215
http://lsr.nellco.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1184&context=nyu_lewp
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ـال- انـات"وفمـاندان اننـدوة" الفـساد حـولب ١٩٩٨ة لـسناللورنـش

ر pdf.1act/arpdocs/org.arpacnetwork.www://http:التاليمنشور على الموقع تقر

فیــد لونــا- ،)John Brandolino and David Luna(نجــو برانــدولینو ود

ـة ـة وشـؤو ،معالجة الفـساد عبـر المعاهـدات وااللتزامـات الدول تـب المخـدرات الدول نم

ةنإنفاذ القانو ة األمر : التاليالموقع . في وزارة الخارج

=emailid?php.download.file/file_dir/id.go.kemlu.pustakahpi://http
001=kat&7=ookb&com.localhost@useradmin

http://www.arpacnetwork.org/arpdocs/act1.pdf
http://pustakahpi.kemlu.go.id/dir_file/file.download.php?emailid=useradmin@localhost.com&book=7&kat=001
http://pustakahpi.kemlu.go.id/dir_file/file.download.php?emailid=useradmin@localhost.com&book=7&kat=001
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الفهرس

.....................................................المقدمة 

ة وهدف الدراسة .........................................أهم

لة الدراسة  ..............................................مش

..............................................ممنهج الدراسة

................................................خطة الدراسة

حث األول  ة: الم ة المدن . .مفهوم الفساد الموجب للمسؤول

حث الثاني  نالقانو المدني في ولي بدورمظاهر االعتراف الد: الم

افحة الفساد  ن منهم ا والمضرور ...وانصاف الضحا

ات ال ..............................خاتمة والتوص
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