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اميخحيع اميدٍٍ واملىي  ٍخساغئىع طسوزة  واإلدازيتمى اميَظىىاث اميحعنلت بامؼإوٌ امظياطيت ئاالكحصاديت به جحعداها 

 جغٌري  بىحىد  ويؼعس   هاىإطظاجامدومت و فٍ  ثلحه اميىاػُ ل ذمك خال  ىُ  ميظرتحع  ،امظياطيت اميخحنفت فٍ هره امعينيت

                                                                                                                                                                                                               .امحغٌري  ىظاز  ودعً  امظاهسة  هره  ُىكافزت  ىؼازكا فٍ  بدوزه  ويَخسغ  ،امعاىت  امظياطاث  فٍ  فعنٍ 

  اميإجيسئػكاميت : 

  :ىفاده  احىهسياػكاال يؼسذ اميإجيس  
 

 يكافزت ظاهسة امفظاد رىت جسطٍ دعاىت كىيت محزىل دييلساػٍ ؟م بامدول امعسبيت   ىا ىدى ٍخاذ امظياطاث اميَحهخت
 

 جحفسع عُ االػكاميت ىجيىعت ىُ امحظاؤالث امفسعيت أهيها؛
ظاهسة واطحفزال  ةٍؼأفٍ اميظاعدة امعظكسيت واألىَيت  اميت ،االكحصاديت ،امثلافيت ،امظياطيت ،ىا هٍ احلىاطُ االححياعيت  -

 ؟امعسبيتدول امامفظاد فٍ 
 هٍ جداعياث هره احلىاطُ عنى امحزىل امدييلساػٍ؟ ىا -
 ؟بعد اطحفزال ظاهسة امفظاد ىَيتىا هٍ االٍعكاطاث االكحصاديت واإلححياعيت، امظياطيتو األ -
 ىا هٍ ىٌكاٍزيىاث ىكافزت امفظاد اميت اعحيدجها ىخحنف امدول امعسبيت؟  -
  امحظىيت واميصاحلت فٍ ىنفاث امفظاد ؟آلمييت اإلححياعيت وىَيت االكحصاديت ،امظياطيت، األىاهيت امحبعاث  -

 
 
 : أهداف اميإجيس 

 

 امىكىف عنى ىدى جأثري  فعاميت ىكافزت  امفظاد عنى حهىد ئزطاء ىعامً امَظاو امدييلساػٍ. -
 .امعسبيت االححياعيت  مندولامظياطيت واٍعكاطاث ىَظىىت امفظاد عنى اجلىاٍب االكحصاديت وجزديد  -
 .امدييلساػٍ  بامدول امعسبيت جزديد ىعىكاث امحزىل -
 .حزىل  امدييلساػٍامطعيا محزلٌم  امفظاد يكافزت ىحكاىنت م ئطرتاجٌخيت كرتاذ ئ -

 



 ىزاوز اميإجيس :  

 .ثػكاالامحخنياث و اإل ،امفظاد كساءة فٍ اميفهىو امصىز :      اميزىز األول -

  .امدول امعسبيتب  اٍعكاطاجهو امفظاد واكع زصد   :    اميزىز امثاٍٍ -

  امفظاد و راالث امعخص امدييلساػٍجخازب ىلازنت:   :     اميزىز امثامث -

 .بامدول  امعسبيتكيدخه محزلٌم امحزىل امدييلساػٍ فٍ  ىكافزت امفظاد مياث آ    :     اميزىز امسابع -

 فظاد.يكافزت اماميَحهخت ماث ظياطامفٍ ظه امعسبيت دول امامحكسيع امدييلساػٍ بفاق ىع:  آميزىز اخلاا -

 امنخَت امعنييت : 
 امعساق. -بغداد حاىعت وامدوميت، االطرتاجٌخيت امدزاطاث ىسكص                                         امعاىسي عبد ىخيد .ابحظاوأ.د 

 ًمعساقا-بغداد وامدوميت،حاىعت االطرتاجٌخيت امدزاطاث ىسكص                                                                ٍعن كاػع أ.د.طني. 

 امصني.-طني ياث صُ حاىعت                                                  ػاهس ئطياعٌه س أ.د.ػاه 

 االىسيكيت. اميحزدة امىالياث امدوميت، امؼإوٌ فٍ بارث                                                                                زاحس د.ئيالف 

 اجلصائس امظياطيت، منعنىو امعنيا امىػَيت اميدزطت                                                                  خىاص د.ىصؼفى. 

 .مٌبيا األطيسيت، اجلاىعت                                                         ةأبىزشيص  بنعيد فحزٍ د. 

 امظعىديت امعسبيت اميينكت                                                            راىد هللا عبد د.طعد . 

 اجلصائس امؼنف، حاىعت                                                         بىشيَت اىخيدي د.أىَت 

 اجلصائس. ،3اجلصائس حاىعت                                                                          عباغ د.عائؼت 

 امعساق ، اميظحَصسيت اجلاىعت                                                                            هللا عبد د.شيَب. 

 .امظعىديت امعسبيت اميينكت فهد، بُ ىخيد األىري  حاىعت                                                                         طالىت ىعيس  د. 

 مٌبيا ، اإلطالىيت   األطيسيت اجلاىعت                                            رخس أبى امظالو عبد  .عصاود. 

 ٍمٌبيا ، اإلطالىيت  األطيسيت اجلاىعت                                                    شفيتامؼَا ىخيد د.عن. 

  مٌبيا ، اإلطالىيت  األطيسيت اجلاىعت                                                            زكٌبت أبى أزرىىت عيس. 

 .اجلصائس. ،6 اجلصائس حاىعت                                                               ةفسيد عيسوغ بُ  د 

 جىٍع حَدوبت، حاىعت                                                                             خسايفٍ د.زابس .    

 فسنظا. ، مٌىٌ حاىعت                                                                            ٍخارٍ د.أىال 

 اجلصائس. غسدايت، حاىعت                                                                  حلسغ امسريً د.عبد 

  : امنخَت امحَظيييت 
 أ.صفاء بُ عيظى، حاىعت كظَؼيَت .اجلصائس 

  و امفَيت :امنخَت امحلَيت 
 كىيدز  بىٍعاىت 

  امنخَت االعالىيت : 

  رظاو  أبى طَيَت 

 عبد اجلىاد امظيني 



 فهسض امكحاب

 امصفزت اميداخنت عَىاٌ

 ٍزــــى ىلــــــازبت طىطٌىمىحيت مظــــاهسة امفظـــاد فــــٍ اميخحيــــع اجلصائسي
 أ. كيال عـيحىث -

01 

 جزدياث امفظاد اإلدازي فٍ األزدٌ واٍعكاطاجه عنى واكع رياة اميىاػَني وامدومت
 عنٍ ىخيد عنٍ اجلبامٍد.  -

11 

 2226 -2223امفرتة ىابني   CPIواكع امفظاد فٍ اجلصائس دزاطت فٍ ىإػس ىدزكاث امفظاد ميَظيت امؼفافيت امدوميت 
 د. بنهىازي كسييت -

33 

 امظياٍاث امدطحىزيت واملاٍىٍيت ميكافزت امفظاد وامحزىل امدييلساػى
 د. باهــس ىخيــد عبد امسحيُ -

48 

 .االزادة امظياطيت ميكافزت امفظاد مدى دول رىض اميحىطؼٍ )اجلصائس، مٌبيا، جىٍع ٍيىذحا( 
 طعدوٌ بنلاطً. غ.د -

72 

                                                                                                       2222امظياٍاث املاٍىٍيت محكسيع ىبدأ امؼفافيت وفم امحعدًه امدطحىزي مظَت 
 )  امظنؼت امعنيا منؼفافيت وامىكايت ىُ امفظاد ٍيىذحا (

 د.شعصوعت فاػيت -
 غ.د. ىينىدي فحٌزت -

89 

 

 

 "عىائم ىكافزت امفظاد فٍ ظه امظسوف امظياطيت امساهَت فٍ مٌبيا"
 د. عنٍ ىَصىز ئػحٌىي -

105 

 دوز اميخحيع اميدٍٍ فٍ ىكافزت امفظاد فٍ املؼاع امعيىىٍ وئزطاء امحزىل امدييلساػٍ
 جىفٌم امغَاي

667 

 ) جؼىًس كىاعد امىظيفت امعيىىيت ٍيىذحا( امسكيَت آميت ميكافزت امفظاد اإلدازي
 ىعصوشي ٍىالد.  -

662 

 

 ميكافزت امفظاد فٍ امبالد امعسبيت امسيعيتاالزتباغ امؼسػٍ بني امحزىل امدييلساػٍ وامحَىًع االكحصادي 
 د.عيريي عبد امىهاب -

675 

 امفظاد منىكايت وىكافزتأٍظيت اميظإوميت اميخحيعيت 
 -SR.MENAبيَؼلت امؼسق األوطؽ وػيال ئفسيليا طيُ ىؼسوع اميبادزة اإلكنيييت فٍ ئػاز -

 بىزشيم خرية . د -

196 

 امبياٌ اخلحاىٍ 
269 



 

 
 أ. كهال عـهجوت

 
 نحــــو نقــــــاربة سوسيولوجية لظــــاهرة الفســـاد فــــي الهججهــــع اجلزائري

 

  

 
في الدول العربية" "الفساد وأثره على عهلية الجحول الديهقراطيل الهؤثهر الدولي األو  

 

1 

 نحــــو نقــــــاربة سوسيولوجية لظــــاهرة الفســـاد فــــي الهججهــــع اجلزائري
 

   1.أ. كهال عـهجوت
   

      . 

 نلخص

هره الدزاطت بلى حظلُـ الػىء غلى ظاهسة الفظاد في املجخمؼ الجصاثسي مً زالٌ اطخلساء ؤبسش  تهدف

 اإلاػؿُاث التي جىاولذ واكؼ هره الظاهسة بمسخلف ؤشيالها دازل اإلااطظاث في الجصاثس.

فخىاولذ الىزكت البدثُت مشيلت الفظاد في مجخمػىا بىضفها ظاهسة احخماغُت لها الػدًد مً اإلادلىالث 

وجخدىم فيها حملت مً الػىامل، هما ًخدازل مىغىع الفظاد مؼ الػدًد مً اإلافاهُم الاحخماغُت، لرا جم 

ؿسق لبػؼ الػىامل وآلازاز الفظاد، بغافت بلى الخ جىاٌو بػؼ اإلالازباث الظىطُىلىحُت اإلافظسة لظاهسة

الظىطُىلىحُت له، وفي ألازير زلطذ الدزاطت بلى جلدًم طبل الىكاًت والُاث ميافدت الفظاد لخدلُم 

 ألامً الاحخماعي.  

 ملازبت طىطُىلىحُت، الفظاد، املجخمؼ الجصاثسي. الكلهات الهفجاحية:

Towards a sociological approach to the phenomenon of corruption in 

Algerian society 

Summary 

The purpose of this study is to highlight the phenomenon of corruption in Algerian society by 

extrapolating the most prominent data on the reality of this phenomenon in all its forms within 

institutions in Algeria. 

The researched paper has dealt with the problem of corruption in our society as a social 

phenomenon that has many implications and is controlled by a variety of factors, and the issue 

of corruption overlaps with many social concepts. Finally, the study has concluded by 

presenting ways of prevention and mechanisms to combat corruption to achieve social 

security. 

Keywords: sociological approach, corruption, Algerian society. 
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 نقدنة

ؤبػادا واطػت جخدازل فيها غىامل  ٌػخبـس الفظاد ظاهسة غاإلاُت شدًدة الاهدشاز ذاث حروز غمُلت جإزر

مسخلفت ًطػب الخمُيز بُنها، وجسخلف دزحت شمىلُتها مً مجخمؼ بلى آزس. بذ للُذ ظاهسة الفظاد في 

آلاوهت ألازيرة اهخمام الباخثين في مسخلف الازخطاضاث واالكخطاد واللاهىن وغلم الظُاطت وغلم 

 لبػؼ اإلاىظماث ا
ً
فه وفلا لػاإلاُت ختى ؤضحذ ظاهسة ال ًياد ًسلى مجخمؼ ؤو الاحخماع، هرلً جم حػٍس

 هظام طُاس ي منها.

فالفظاد آفت زؿيرة اطدشسث، واهدشسث في املجخمؼ الجصاثسي اهدشاز الىاز في الهشُم، وجفص ى 

طسؾانها في ؤغطاب الحُاة املجخمػُت؛ فشل وزسب ؤزوان النهىع والخىمُت، فظاهم في جساحػها وجلهلسها 

ت، فإغحى املجخمؼ في ذًل اللاثمت؛ وذلً غلى ضػُد مسخلف اإلاظخىٍاث في طلم ماشس الخىم ُت البشٍس

 الاحخماغُت واالكخطاد ؤو الخػلُم ؤو الصحت ؤو مسخلف اللؿاغاث واإلااطظاث الاحخماغُت.

جىاٌو ظاهسة الفظاد بالدزاطت والخدلُل مً وحهت  اإلالاٌواهؿالكا مً هرا الؿسح، ازجإًىا في هرا 

، لرا وان الاهخمام هىا مخػلم بالظاهسة مدل البدث بهاد مػسفت ؤهم الػىامل التي جدُـ هظس غلمُت، كط

ومداولت جلدًم كساءة غلمُت طىطُىلىحُت ألهم الخلفُاث التي جدُـ بظاهسة الفظاد في املجخمؼ 

 الجصاثسي.

إلاػسفت ؤبسش اإلاخغيراث الاحخماغُت التي  وفي هرا الظُاق جىدزج مشيلت الدزاطت،والتي جخػللبمداولت

اقع  ؤزسث في جؿىز واهدشاز ؤشياٌ الفظاد في املجخمؼ الجصاثسي. فيان الدظاٌئ السثِس ي والخالي: ما هو و

 ظاهزة الفساد في املجتمع الجزائزي؟

 هل ؤضبذ الفظاد اإلاالي ظاهسة احخماغُت زؿيرة في املجخمؼ الجصاثسي؟ -

 ألابػاد الاحخماغُت لظاهسة الفظاد في املجخمؼ الجصاثسي؟ هي ؤبسش  ما -

 ظاهسة الفظاد في املجخمؼ الجصاثسي؟ غًما هي آلازاز الاحخماغُت اإلاترجبت  -

 أهميت الدراست:

حػخبر هره الدزاطت مً الدزاطاث الىضفُت الخدلُلُت لظاهسة الفظاد في املجخمؼ الجصاثسي، لرا 

 حاءث ؤهمُتها فُما ًلي:

 .دزاطت الفظاد باغخبازه ظاهسة احخماغُت ؤزرث ؤبػادا زؿيرة دازل املجخمؼ الجصاثسي ؤهمُت  -

 جددًد ؤهمُت ألابػاد الاحخماغُت التي ازجبؿذ باهدشاز ظاهسة الفظاد في املجخمؼ الجصاثسي.  -

 ظاهسة الفظاد اإلاالي في املجخمؼ الجصاثسي. غلى ؤلاشازة بلى آلازاز الاحخماغُت اإلاترجبت -
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 مداولت الخسوج بؿسح ملازبت طىطُىلىحُت لخفظير ظاهسة الفظاد في املجخمؼ الجصاثسي  -

 أهداف الدراست:

 حظعى الدزاطت ملحاولت جلدًم بحاباث غً حملت مً الدظائالث غبر الىضٌى بلى ألاهداف الخالُت:

ت مً  - ظاهسة  الخؿسق للفظاد غلى ؤهه ىظىز الظىطُىلىيياإلاالىظس للفظاد في ألادبُاث الىظٍس

 احخماغُت .

 جلدًم جفظير للفظاد وفم اإلالازباث الظىطُىلىحُت. -

 الىظس بلى آلازاز الاحخماغُت التي ًترهها الفظاد في املجخمؼ الجصاثسي؟ -

 مداولت الخىحه هدى ملازبت طىطُىلىحُت لخفظير ظاهسة الفظاد في املجخمؼ الجصاثسي. -

 منهج الدراست:

مً زالٌ اطخسدام جلىُت الىضف والخدلُل في مػالجت ظاهسة الفظاد دازل  اإلاىهج الىضفي غلىجم الاغخماد 

ت وضفُت جدلُلُت للىاكؼ الاحخماعي، وآلازاز التي ًترهها  املجخمؼ الجصاثسي وفم ملازبت طىطُىلىحُت، وذلً باطخسدام زٍئ

 .الفظاد في اإلاىظىمت اللُمُت والاحخماغُت للمجخمؼ الجصاثسي 

 أوال: في نفهوم الفساد

خه الخاضت. زغم  مفهىم الفظاد مثله مثل الػدًد مً اإلافاهُم هى مسهب ًىؿىي غلى ؤهثر مً بػد ول خظب شاٍو

في  U Myintازخالف زحاٌ الظُاطت والباخثين ألاوادًمُين والاكخطادًين خٌى وغؼ حػٍسف مددد، فُىظس

ؤهه "اطخسدام الىظُفت الػامت في اللؿاع الخاص، ؤو بػبازة ؤزسي، اطخسدام اإلاىطب ؤو  حػٍسف للفظاد غلى

هرا الخػٍسف، ؤمثلت غلى الظلىن ٌػد طححخه الصخطُت. إلاالسجبت ؤو اإلاسهص السطمي مً كبل مظاوٌ اإلاىخب 

ضٌى واإلامخلياث الػامت الفاطد كد حشمل: السشىة، الابتزاش،الاخخُاٌ، الازخالض، املحظىبُت، الاطدُالء غلى ألا 

ؤهه: "غالكت احخماغُت غلم الاحخماع ًسي ، في خين (Myint, 2000, p. 35) "الىفىذاطخغالٌ و لالطخسدام الخاص 

 .(76، ضفدت 4002)داود زير هللا،  جخمثل في اهتهان كىاغد الظلىن الاحخماعي فُما ًخػلم باإلاطححت الػامت".

ؤما مىظمت الشفافُت الدولُت للفظاد فخػسفه غلى اهه "بطاءة اطخسدام الظلؿت اإلاىولت لخدلُم مياطب 

وهرا الخػٍسف ًجظد مشيلت في حروز  (Susan Rose-Ackerman & Bonnie J. Palifka, 2016, p. 41) زاضت"،

حمُؼ ؤهىاع الفظاد الاكخطادي والظُاس ي، السشت، املحظىبُت، الاطخغالٌ الىفىذ، وجػازب اإلاطالح وما بلى 

 ذلً. 

هى ول وشاؽ ًمازطه شخظ مادي ؤو مػىىي ٌس يء فُه اطخسدام اإلاىطب )الظلؿت( ؤو  وغلُه، فالفظاد

ؼ بػُدا غً ٌظخغل الىفىذ ؤو ٌسخس الػالكاث الط خسداماث غير كاهىهُت جيىن غادة مطدزا للسشىة وللثراء الظَس

ؤو بخػبير ؤزس فالفظاد هى ظاهسة احخماغُت مسالفت لللُم واإلاػاًير .غين السكابت وغً طلؿت املحاطبت
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 والػىابـ الاحخماغُت التي ًلىم غليها املجخمؼ، وهرا ما جم اطخسدامه في هره الدزاطت مً زالٌ اإلاػالجت

 الخدلُلُت لظاهسة الفظاد في املجخمؼ الجصاثسي.

 ثانيا: أنـــواع الفساد

-Susan Rose)جخػدد ؤهىاع وؤشياٌ ظاهسة الفظاد في املجخمؼ، خاولىا الخؿسق بلى البػؼ منها في ما ًلي:

Ackerman & Bonnie J. Palifka, 2016, pp. 41-42) 

ذ للىلىد ؤو الهداًا الػُيُت ؤو زدماث جسسق اللىاغد اإلاخػازف غليها ؤو  Briberyالسشىة : وهى الخبادٌ الطٍس

هملابل إلاصاًا غير كاهىهُت ؤو ًخم جسطُطها غلى شسوؽ ؤزسي غبر السغبت في الدفؼ ٌشمل هالهما زشىة اإلاىظفين 

 وغيرها.

ػني ؾلب زشىة ؤو زدمت مً مظاوٌ Extortion: الابتزاش هشسؽ ال غنى غىه ألداء واحبه، ولىظس كاغدة التي .َو

جخػامل مؼ الابتزاش هشيل مً بشياٌ السشىة خُث  ًلػب ازر السشىة دوزا وشؿا )في بػؼ ألاخُان ًخم بوشاء 

 اللاغدة مً كبل اإلابتز مً احل فسع زشىة(.

ت، بدال مً ملدم ؾلب ؤهثر وهي حػُين فسد مً الػاثلت ؤو شخظ له غالكت احخماغُت وزُلNepotism: املحظىبُت

 جإهُال ولىً غير ذي ضلت ...

س: ؤي وشاؽ ًلىع اإلاخؿلباث اللاهىهُت مً جلدًم الخدماث الػامت ختى لى لم ًخم دفؼ زشاوي غلى طبُل  التزٍو

اإلاثاٌ، كد ًصود اإلادزطىن الؿالب باإلحاباث الصحُدت ؤو حغُير بحاباث الؿالب غلى الازخبازاث )غادة مً احل 

 غدم السطىب في اإلالُاض(. غمان

الظسكت مً ضاخب الػمل )شسهت ؤو خيىمت ؤو مىظمت غير خيىمُت مً كبل  : هي Embezzlementالازخالض

 اإلاىظف.

 ثالثا: االنونيا عند انيل دوركايو وظاهرة الفساد: نحو رؤية جديدة

وغلُه ؤن ًبدث غً مً افتراع ؤن ول ظاهسة احخماغُت جادي وظُفت مػُىت  "بمُل دوزواًم"ًىؿلم 

جلً الىظُفت و ؤن ًخلص ى ؤزس الػىامل اليامىت وزاء جؿىز جلً الظىاهس واهدشازها، وهى ٌػخلد ؤن وظُفت 

الظىاهس الاحخماغُت حشير بلى ذلً الترابـ الري ًددر بين الظاهسة والىاكؼ الاحخماعي الري ٌػبر غً 

 (Emiile Durkeim, 1958, pp. 121-122) .خاحاث الػامت لألفساد

ػخبر  ت"ؤٌو مً اطخسدم مطؿحح  "بمُل دوزواًم"َو خه  "الالمػُاٍز في غلم الاحخماع خين ؾسح هظٍس

فاطخسدمه لإلشازة بلى خالت الخفىً اإلاىاكػت للخػامً والخأشز التي  "جلظُم الػمل"، و "الاهخداز"غً 

حظىد املجخمؼ، ؤي جلً الحالت التي حشير بلى الخسبـ واوػدام ألامً واغؿساب الخىاشن الاحخماعي، وهره 
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)طامُت  التي جؿسؤ غلى املجخمؼ جيىن هاججت غً خدور ؤشماث اكخطادًت. "الخفىً الاحخماعي"الحالت مً 

 (402، ضفدت 7896دمحم حابس، 

ت  ت"خٌى  "بمُل دوزواًم"غمىما جلىم هظٍس ت ؤطاطُت هي هما  "الالمػُاٍز غلى مجمىغت كػاًا هظٍس

ػت اإلافاحئت في املجخمؼ طىاء واهذ ؤشماث  :ًإحي جادي ألاشماث الاكخطادًت الشدًدة والخغيراث الظَس

 ؾفسةبلى خدور خالت مً اغؿساباث في املجخمؼ(.بفالض ؤو زساء )

هره الاغؿساباث جددر خالت مً انهُاز الخطيُف في اإلاياهت الاحخماغُت لألفساد وازخالف اإلاػاًير  -

 وفلدان الاهخظام وانهُاز اللىاغد ألاطاطُت التي جدىم الظلىن وجىحهه

ت( جادي بلى زفؼ اللُىد غً الؿمىخاث ا - لفسدًت، وهرا ما ٌظاغد غلى ازجفاع هره الحالت )الالمػُاٍز

 .مظخىاها

ادة الؿمىخاث لدي الىاض ججػل مً الطػب غلى الىعي الجمعي ؤن ًخدىم بها وهخاح - ذلً حظُؿس  اٍش

ت بلى ؤكص ى مدي لها.  الشهىاث، وجطل برلً الالمػُاٍز

بلى الخىافع  هره الحالت مً التهُج في الؿمىخاث مؼ غدم اللدزة غلى جدلُلها وجىفس ؤلامياهاث جلىد -

، ضفدت 4070)غبد هللا ؤخمد و اإلاىلي،  .والطساع الشدًدًً مما ًلىد بلى فلدان السغبت في الحُاة

62). 

ت غىد دوزواًم - ت الالمػُاٍز ، هداٌو بطلاؾها غلى الظاهسة مً زالٌ اغخماد مػمىن فىسة الىظٍس

ت ؤال وهي خالت الال ت للىظٍس جىاشن التي ٌػِشها املجخمؼ وفلدان  اإلادزوطت، اغخمادا غلى الفىسة الجىهٍس

ت ألاهىمي فهىا ًطبذ املجخمؼ ٌػاوي خالت مً الازخالٌ  اإلاػاًير واللُم وهرا ما ٌظمى خظب الىظٍس

بالخالي ًػػف دوز الػبـ الاحخماعي هسادع للمجخمؼ، وغدم الخىاشن في ؤوظاكه وهظمه الاحخماغُت و 

ت وإهدسافُت جسسج غً ألاؾس واإلاػاًير الاحخماغُت وجادي  بلى وهرا ما ًيخج غىه طلىواث غير طٍى

 طلىواث شاذة ومسالفت لللىاغد اإلاخػازف غليها احخماغُا وهرا ما ًبرش في شتى ؤهىاع الاهدساف

مت ومسخلف ؤشياٌ الفظاد التيو  بدو الفظاد  الجٍس جازس بالؿبؼ غلى املجخمؼ في بىاءه واطخلسازه، ٍو

هىا في نهب مسخلف الثرواث والخيراث مً هاخُت مادًت وازخالٌ املجخمؼ وغدم اهػباؾه ؤزالكُا 

ت  وكُمُا وهرا مً هاخُت مػىٍى

 رابعا: نحو قراءة لظاهرة الفساد كهشكلة اججهاعية في اجلزائر.

 "كىاغد اإلاىهج في غلم الاحخماع"في هخابه  "Durkheim Emile" "دوزواًمبمُل "هخب غالم الاحخماع 

لت للظلىن والخفىير والشػىز زازج غً الفسد، ولها مً كىة الخإزير  غً الظاهسة الاحخماغُت باغخبازها" ؾٍس
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ػُت ، فالظاهسة الاحخماغُت جمخاش غً غيرها مً الظىاهس الؿبُ...ما حظخؿُؼ به ؤن جفسع هفظها غلى الفسد

ت، والػمىم ؤو الرًىع ؤي الاهدشاز ت ؤو الجبًر )هِثىال جُماشُف  ) ."والفسدًت ؤو الىفظُت بالخازحُت،واللهٍس

 .(778، ضفدت 7892و دمحم غىدة وازسون، 

، والجدًس بالرهس ؤن الظاهسة الاحخماغُتغىدما جخىفس هره الخطاثظ غلى خالت احخماغُت ما

ًمىً ؤن هلٌى غليها ؤنها ؤضبدذ ظاهسة كابلت للدزاطت، وغلُه،بن اغلب الظىاهس اإلاىحىدة في املجخمؼ 

 جطبذ مبلغ اهخمام مً ؾسفالباخثين واإلايشغلين بمثل هره الظىاهس التي جدخاج فػال لدزاطت غلمُت

 (760فدت ، ض7892)هِثىال جُماشُف و دمحم غىدة وازسون، 

ومً هىا فةن زاضُت الاهدشاز التي جمخاش بها الظاهسة الاحخماغُت مخىفسة بشيل واضح في الفظاد ، 

ت، مثله في ذلً مثل ؤي ظاهسة احخماغُت  بغافت بلى ؤهه ًمخاش بالػمىمُت والخىساز والخازحُت والجبًر

ػىامل اليامىت وزاءها بهدف الخيبا بها ؤزسي،وبرلً يهخم غلم الاحخماع بدزاطتها وجدلُلها والبدث غً ال

 والحد مً اهدشازها، ومً هىا حاء اهخمام الباخثين في مجاٌ غلم الاحخماع بهرا اإلاىغىع

فالفظاد اهدشس بشيل حػل الػدًد مً اإلاظاولين ٌػلىىن الحسب غلُه، وحػل الجهىد املحلُت 

ت الفظاد والدولُت جخيازف وجخػافس في خسبها غده، خُث ظهسث الجمػُاث  واإلاىظماث التي تهدف بلى حػٍس

وهشف الىلاب غىه، واطدُػاح آزازه وجددًد ؤي املجخمػاث ًىدشس فيها الفظاد بشيل ؤهبر، والبدث غً 

مىظمت الشفافُت  :الػىامل اليامىت وزاء ذلً الاهدشاز الهاثل للفظاد،ولػل ؤوضح مثاٌ غلى هره اإلاىظماث

س طىىي غً الفظاد، ٌشمل جطيُف الدٌو غلى ملُاض الدولُت، التي جلىم مىر بوشائها ب يشس جلٍس

 .(79، ضفدت 4077)اإلاطساحي غبد هللا اخمد،  ) .الشفافُت لخددًد ؤيها ؤهثر فظادا في الػالم

لاض  واإلاالخظ ا ٍو في ذلً، ؤن ماشس جطيُف مىظمت الشفافُت الدولُت إلادزواث الفظاد ًيىن طىٍى

م بػؼ مً اإلااشساث، وخظب الترجِب الدولي مً ألاغلى فظادا بلى ألاكل فظاد ؤو ٌػؿي غالمت  غً ؾٍس

 ، والجدٌو الخالي ًىضح ذلً:700مً 

 

 

 

 

 

 



 

 
 أ. كهال عـهجوت

 
 نحــــو نقــــــاربة سوسيولوجية لظــــاهرة الفســـاد فــــي الهججهــــع اجلزائري

 

  

 
في الدول العربية" "الفساد وأثره على عهلية الجحول الديهقراطيل الهؤثهر الدولي األو  

 

7 

الشفافيت الدوليت الخاصت بالجزائز من ( ًوضح مؤشز الفساد خسب جصنيف منظمت 10الجدول)

 2019).9112الفترة ما بين )

 الجصاثس

40
08

 40
70

 40
77

 40
74

 40
72

 40
72

 40
72

 40
77

 40
76

 40
79

 40
78

 
 الترجِب

 دولُا 
000 011 009 011 29 011 88 018 009 011 011 

 الػالمت 

ـــً   700مــ
098 92 92 49 41 41 41 49 44 41 41 

 www.transpanecy.orgالشفافيت الدوليت مجموعت من التقاريز، من موقع: املصدر:منظمت

اإلاالخظ مً زالٌ هره ؤلاخطاثُاث بإن ظاهسة الفظاد في ازجفاع ًىرز بالخؿس، وغلُه مً زالٌ 

 اطخلساء  طىطُىلىيي لىاكؼ هره الظاهسة في املجخمؼ الجصاثسي هسي بإن:

جخمؼ حػِش غلى السشىة ونهب اإلااٌ الػام مً زالٌ مسهصها الفظاد ًادي بلى وشىء فئاث ؾفُلُت في امل -

في الظلؿت، وجثير بخطسفاتها ومظخىي مػِشتها الباذر هلمت الؿبلاث الشػبُت الفليرة التي بالياد 

جامً كىث ًىمها، وهرا ما ًادي بلى وشىء ضساع بين هره الؿبلاث الاحخماغُت، هما ًادي بدزوه بلى 

 لػىابـ واللىاهين، وغلُه جطبذ جفىً كُمي وغدم اخترام ل

 فىض ى دازل املجخمؼ الجصاثسي.

ًادي الفظاد بلى زحخلت في اللُم الاحخماغُت، وإلى جىامي الشػىز بالظلم والاغتراب دازل الىؾً، لدي  -

 فئاث هبيرة مً املجخمؼ، لدزحت فلدان ؤو غُاب للمػاًير الاحخماغُت

مت بمسخلف بشيالها زاضت اإلاخػللت بالجساثم الاكخطادًت،  ًدظبب - الفظاد في ازجفاع مػدالث الجٍس

هظسا الوػدام الحع الىؾني وألازالقي غىد بػؼ اإلافظدًً، فإنهم ًىددزون في فظادهم بلى مظخىي 

 الخُاهت الىؾىُت.

 خانسا: انعكاسات ظاهرة الفساد  على الهججهع اجلزائري:

 ًترجب غلى ظاهسة الفظاد الػدًد مً الىخاثج وآلازاز الاحخماغُت الظلبُت جخمثل بػػها فُما ًلي

 إلاخالل بمبدأ العدالت الاجتماعيت: -0

ؼ لححطٌى غلى الحلىق الاحخماغُت، وفي مثل هره  جطبذ الؿسق غير اإلاشسوغت اإلادزل الظَس

الظسوف جخدٌى الحلىق اإلاخػللت باإلاىافؼ والىظاثف ؤو الترازُظ ؤو غيرها مً مظخدليها للغير الري ال 
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الصخطُت جخىافس فُه شسوؽ الحطٌى غليها، وهىا جسخفي اإلاػاًير اإلاىغىغُت لُدل مدلها الاغخبازاث 

 .(66، ضفدت ص4072)خمدي غبد الػظُم،  .بالفظاد دازل املجخمؼ واإلاطالح اإلادهُت اإلاسجبؿت

 التفاوث الطبقي والصزاع الاجتماعي -9

ًادي الفظاد بلى وحىد ؾبلُت احخماغُت خُث جطػد فئت حدًدة بلى كمت الهسم الاحخماعي هدُجت ما 

غلُه مً دزٌى ؤو غاثداث غير مشسوغت، وغادة ما جىجح هره الفئاث في الىضٌى بلى غالكاث  خطلذ

ً وزحاٌ اإلااٌ وألاغماٌ، وهره الفئت الػلُا جخػمد بذالٌ الػاملين وؤفساد املجخمؼ  وؾُدة مؼ هباز اإلاظدثمٍس

الي خدور ضساع ؾبلي بظبب واملحخاحين، مما ًىلد لديهم السغبت في الثىزة ؤو الاهخلام، وبالخ مً الفلساء

اء بطفت غامت  )(66، ضفدت 4072)خمدي غبد الػظُم،  .لجىء الفلساء بلى الػىف املجخمعي غد ألازٍس

 انهيار القيم واملبادئ ألاخالقيت -4

مىافؼ مادًت ًادي الفظاد بلى الخسلي غً اللُم وألازالق واإلابادت الفاغلت مً ؤحل الحطٌى غلى 

بدون وحه خم، وجطبذ ؤهىاع الفظاد املخخلفت مهازة ؤو شؿازة، وجطبذ اللُم الدًيُت وألازالكُت 

والظلىهُت في غسف هاالء جسلفا ؤو دزوشت ؤو حشددا، ؤو حمىدا في الفىس ؤو في الظلىن غلى غىع 

غلى هره اللُم وألافياز  ألامس غىدما ٌشب الػدًد مً اليشء والشباب مػمىنها الحلُلي، وجصداد زؿىزة

اإلاغلىؾت، مما ًادي بلى غدم الاهخمام بالػمل والػلم والخػلُم والاحتهاد وىطُلت للىظب والحطٌى غلى 

الدزٌى مما ًادي بلى شُىع كُم الفظاد وزلافت الفظاد، ومػلىم ؤن شُىع الفظاد ألازالقي مهلىت لألمم 

، 4072)خمدي غبد الػظُم،  .لفىاء والصواٌ والانهُازوالحػازاث، خُث وان مأٌ مجخمػاتهم وخػازاتهم ا

 .(69-66الطفداث 

 خاثهة

بن الحدًث غً الفظاد هى خدًث غً زـ مظخلُم في اإلافهىم الهىدس ي ال بداًت له وال نهاًت، 

واحب شسعي ووؾني وؤزالقي،  فالفظاد كػُت الجمُؼ وميافدخه وشاؽ ٌػني الجمُؼ ؤًػا وهى بهرا اإلاػنى

م حمػُاث املجخمؼ اإلادوي ؤن جلف  وغلى هرا ألاطاض البد ليل هُئاث الدولت وشساثذ املجخمؼ غً ؾٍس

اللىاهين السدغُت إلايافدخه، بل ًجب وغؼ اطتراجُجُت  ضفا متراضا لسدء الفظاد واإلافظدًً، وال جىفي

ىامله وؤطبابه والترهيز غلى وشس اللُم واإلاثل ميسجمت ومخياملت جإزر بمفهىم واضح للفظاد وجددًد غ

جػله مىاؾىا  الػلُا وجفػُل دوز الدولت في خفظ خم اإلاىاؾً في الىسامت والػِش السغُد بما ًدفظه ٍو

 ضالحا في شتى مساجب اإلاظاولُت.

ت  جدلُلُت وفم ؾسح طىطُىلىيي لحخسوج بخفظير واكعي وبىاء غلى ذلً، خاولذ الدزاطت جلدًم زٍئ

سة الفظاد دازل الظُاق الاحخماعي الري ٌػِشه مجخمػىا الجصاثسي غبر مسخلف الخُازاث والخغُيراث لظاه
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الاحخماغُت التي ؤزسث وماشالذ جازس غلى البىاء الاحخماعي وغلى الىظام الاحخماعي ومسخلف اإلااطظاث 

 الاحخماغُت

التوصياث هأمل أن هجد وعلى ضوء هذه النتائج التي أسفزث عنها الدراست، هقترح مجموعت من 

 ما ًلي: لها صدى لدى املسؤولين واملعنيين بظاهزة الفساد بشكل عام، ومنها

مت حىاثُت باإلغافت إلضالح  - جىغُذ وحػدًل الػدًد مً الىطىص اللاهىهُت بىضف الفظاد حٍس

ميزة البرامج الخىظُمُت واللؿاغاث ألاطاطُت هلؿاع ؤلادازة والػدالت ووغؼ ؤطع ؤلاهفاق بةغفاء 

الشفافُت وجفػُل الدوز السكابي وهظام اإلاظاءلت وفسع الػلىباث اللاطُت طىاء غلى الساش ي ؤو 

 اإلاسحص ي.

جبني الدولت لظُاطت اكخطادًت ومالُت واحخماغُت مىاهبت للخؿىزاث مً شإنها زفؼ اللدزة اإلاػِشُت  -

 والشساثُت للمىظفين.

مدازبت الفظاد مهمت وؾىُت ًىسسؽ فيها  مؼ باغخبازوشس الىعي الفىسي وألازالقي والاحخماعي في املجخ -

 الجمُؼ ول مً مىكػه. 

 قائمت املزاجع: 

 أوال: املزاجع باللغت العزبيت

ت، مطس: الداز الجامػُت.عوملت الفساد وفساد العوملت(، 4072خمدي غبد الػظُم: ) .0  ، ؤلاطىىدٍز

بيروث، لبىان: مجلت اإلاظخلبل  الفساد كظاهزة عامليت وآلياث ضبطها.(. 4002داود زير هللا. ) .9

 .208الػسبي، الػدد 

، (، ألابعاد الاجتماعيت والاقتصادًت للفساد إلاداري 9101،)غبد هللا ؤخمد، غبد هللا غبد اإلاىلى .2

ت  ؤؾسوخت دهخىزاة غير ميشىزة. :حامػت ؤلاطىىدٍز

الجزيمت والاهدزاف هدو هظزيت في علم الاجتماع :الفساد إلاداري (، 4077اإلاطساحي غبد هللا اخمد: ) .9

تالاجتماعي  .اإلاىخب الػسبي الحدًث :، ؤلاطىىدٍز

، هظزيت علم الاجتماع  )طبيعتها وجطورها("( ، 7892ًلىال جُماشُف، جسحمت: دمحم غىدة، وآزسون، ) .1

 داز اإلاػازف. :، اللاهسة، مطس9ؽ
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2. Myint U.(2000) Corruption: Causes, Consequences and Cures .Asia-Pacific 

Development Journal, vol 7, No 2,  

3. Susan Rose -Ackerman, Bonnie J. Palifka ,(2016), Corruption and Government Causes, 

Consequences, and Reform, Second Edition, New York, Cambridge University Press. 
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 وانعكاساجه على واقع حياة الهىاطنني والدولت جحدياث الفساد اإلداري في االردن
 

   1.د . علي نحهد اجلبالي
   

      . 

 نلخص

الخيىمت في ميافدخه ووحىد ؤظباب اظخمشاس الفعاد ؤلاداسي في ألاسدن سغم معاعي جخدذر الذساظت غً 

ػاث كاهىهُت وؤحهضة سكابُت جىضر اوػياظاث الفعاد ؤلاداسي غلى خُاة اإلاىاوىحن ألاسدهُحن والجهاص ، و  حؽَش

ت امام اظخمشاس الفعاد ، منها ما ؤلاداسي للذولت لذ الذساظت بلى غذة هخاثج ؤهمها ؤن هىالً جدذًاث بداٍس ، وجـى

ما ًخػلم بالجزاهت ، والتي جخمثل في الػذالت واإلاعاواة وجيافا الفشؿ ، وظُادة اللاهىن ًخػلم باإلداسة الػامت ومنها 

ض  ُاث منها : حػٍض ، واإلاعاءلت واملخاظبت ، والؽفافُت ، والعلىن الفشدي للمىظف ، وخشحذ الذساظت بػذة جـى

فدت الفعاد ، وجفػُل وظاثل مبذؤ الجزاهت واللُم وألاخالق الىظُفُت لذي اإلاىظفحن ، وةحشاء اظدباقي في ميا

ألاغالم والاجفاٌ والخدٌى بخىىاث ؤظشع بلى ؤلاداسة الالىتروهُت للخخلق مً بػن اإلاؽاول الاحخماغُت لئلداسة 

 الخللُذًت .

THE CHALLENGES OF ADMINISTRATIVE CORRUPTION IN 

JORDANAND ITS REPERCUSSIONS ON THE REALITY OF THE LIVES OF 

CITIZENS AND THE STATE 

The study talks about the reasons for the persistence of administrative corruption in 

Jordan despite the government’s efforts to combat it and the existence of legal legislation and 

regulatory bodies. It explains the repercussions of administrative corruption on the lives of 

Jordanian citizens and the Jordanian administrative apparatus of the state.  

That there are administrative challenges to the continuation of corruption, including 

those related to public administration, including those related to integrity, which are justice, 

equality, equal opportunities, rule of law, accountability, transparency, and individual 

behavior of the employee 

The study came out with several recommendations Strengthening the principle of 

integrity, values and job ethics among employees as a proactive measure in combating 

corruption, activating media and communication, and moving in faster steps to electronic 

management and getting rid of some social problems of traditional management  

 

 

 

                                                           
1
  .األردن  -جانِعت جرش ، كليت احلقىق 
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 نقدنت

غاإلاُت مىدؽشة في ول الذٌو سغم جفاوث دسحاتها مً دولت بلى ؤخشي، وفي ول ٌػذ الفعاد ظاهشة 

كىاغاث املجخمؼ الػامت والخاـت ابخذاء مً ماظعاث الذولت واهتهاء باألفشاد، وحػخبر مً ابشص اللماًا 

اًحر التي جدخل اهخمام اإلاىاوىحن واإلاىالبت بمػالجتها وميافدتها ، وىنها جادي بلى اهتهان اللُم واإلاػ

ألاخالكُت وجىزش غلى اظخلشاس املجخمػاث وؤمنها ، مما يهذد ماظعاث الذًملشاوُت والػذالت وبشامج 

 الخىمُت اإلاعخذامت وظُادة اللاهىن .

ًبذؤ الفعاد مً الفشد لغُاب اللُم ألاخالكُت وآلاداب الػامت والعلىن اإلاعخلُم والىاصع الذًني ، 

الا اهه ًترن اوػياظاث ظلبُت احخماغُت واكخفادًت ، غلى ،  عاواةوججاهل مفاهُم الػذٌ والفمُلت واإلا

للق مجاٌ دولت اللاهىن  لىك ـشح الذًملشاوُت، ٍو املجخمؼ باظشه ، وىهه ًازش غلى معاس الخىمُت ، ٍو

ض كُم الؽفافُت والجزاهت ، مً احل  والػمل بملخماه ، لزلً وحب غلى خيىماث الذٌو ، الػمل غلى حػٍض

 يافدت الفعاد ، وجشظُخ ؤخالق الجزاهت وجىوُذ الثلت بحن مخخلف ؼشاثذ املجخمؼ .وؽش زلافت م

وألاسدن هغحره مً دٌو الػالم ٌػاوي مً الفعاد في مخخلف اللىاغاث ، وخاـت اللىاع الػام 

واإلااظعاث الخيىمُت ، فلم ٌػذ مىلىع الفعاد في ألاسدن مً ألامىس اإلاعخغشبت غىذ اإلاىاوىحن ، بعبب 

بػن الترهل الاداسي في مشافم الذولت، وإداستها بىشق مخالفت لللىاهحن، واهدؽاس الشؼاوي ، والتهشب وحىد 

بي،  واإلاعاط اإلاباؼش للفعاد بمىظىمت خلىق ؤلاوعان .    المٍش

اث للخػبحر غً الاسادة الخلُلُت في ميافدت الفعاد ، فػلى  وهىان حهىد اسدهُت غلى وافت اإلاعخٍى

غلى الاجفاكُت الذولُت إلايافدت الفعاد ، وغلى الفػُذ  2005دق ألاسدن في الػام ـاالفػُذ الذولي 

ػاث واحهضة خاـت إلايافدت الفعاد ، والتي جمثلذ في اوؽاء الهُئت اإلاعخللت  الذاخلي جم اـذاس حؽَش

ش غملها ) اـبدذ مىز غام  2006إلايافدت الفعاد غام  حعمى هُئت الجزاهت  2016والاهخمام بها وجىٍى

 وميافدت الفعاد ( .

 ولخىاٌو  هزا اإلاىلىع ظِخم جلعُم هزه الذساظت الى مبدثحن :

 اإلابدث الاٌو  : ماهُت الفعاد الاداسي 

 اإلابدث الثاوي : الاحشاءاث الىكاثُت إلايافدت الفعاد في الاسدن 
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  ت الذساظت ُلاؼيب

ػاث كاهىهُت  اظخمشاس الفعاد الاداسي في الاسدن سغم معاعي الخيىمت في ميافدخه واًجاد  حؽَش

واحهضة سكابُت ، واوػياظاث رلً غلى الجهاص الاداسي والخذماث اإلالذمت للمىاوىحن ، وظِخم بدث هزا 

 اإلاىلىع مً خالٌ وشح الاظئلت الخالُت :

ػاث  ما هي ؤظباب اظخمشاس الفعاد ؤلاداسي في ألاسدن سغم معاعي الخيىمت  في ميافدخه ووحىد حؽَش

 كاهىهُت وؤحهضة سكابُت إلايافدخه ؟ 

 ؟ ما هي اوػياظاث الفعاد ؤلاداسي غلى خُاة اإلاىاوىحن ألاسدهُحن ، والجهاص ؤلاداسي للذولت

 ؤهمُت الذساظت 

آلاثار السلبية للفساد إلاداري في الاردن ، والبحث عن حلىل  إبراز جإحي ؤهمُت الذساظت مً خالٌ 

 تساهم في الحد منه ، والتعرف على التشريعات الخاصة في مكافحة الفساد والىقاًة منه .

 ؤهذاف الذساظت

مػشفت ؤظباب اظخمشاس الفعاد ؤلاداسي في ألاسدن سغم معاعي الخيىمت  في تهذف الذساظت بلى : 

ػاث كاهىهُت وؤحهضة ووىُت سكابُتميافدخه ووحىد   .حؽَش

 خذود الذساظت 

ػاث واللىاهحن ألاسدهُت اإلاخػللت بالفعاد ؤلاداسي  .   اكخفشث الذساظت غلى الدؽَش

 الذساظاث العابلت 

( دوس اإلااظعاث الشكابُت في الخذ مً 2021الذالهمت ، دمحم والػعاظفت ، سامي ) -

، بدث ميؽىس في مجلت التربُت ، حامػت الاصهش ، مجلذ دساظت جىبُلُت  –مؽيلت الفعاد الاداسي 

ـ جدذزذ غً دوس هُئت ميافدت الفعاد ودًىان  514، ؿ 2021، لعىت  189، الػذد  40

املخاظبت ، في الدج مً مظاهش الاهدشافاث الخىظُمُت والعلىهُت واإلاالُت والجىاثُت الىاججت غً 

بهزه اإلااظعاث ، وبُيذ بان لهزه اإلااظعاث  الفعاد الاداسي ، ورلً مً وحهت هظش الػاملحن

 معاهمت هبحرة في الخذ مً هزه الجشاثم .

الخجشبت الاسدهُت همىرحا ،  –( ميافدت الفعاد الاداسي  2018الؽىابىت ، فُفل ) -

، جدذزذ غً دوس  195، ؿ  45بدث ميؽىس في مجلت الذساظاث ، الجامػت الاسدهُت ، مجلذ 
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لخىمُت الؽاملت ، وجىاولذ مفهىم الفعاد واؼياله واظبابه ، والخجشبت ميافدت الفعاد في جدلُم ا

الاسدهُت في اوؽاء هُئت ميافدت الفعاد ودوسها في هزا الاججاه ، ودوس دًىان املخاظبت  في رلً ، 

 ولم جدىاٌو الخذًث غً الفتراث الالخلت لخذودها الضمىُت . 2018واكخفشث الذساظت غلى غام 

دساظت خالت -( اوػياظاث الفعاد غلى الخىمُت الاكخفادًت2014غلُماث ، خالذ ) -

ألاسدن، سظالت دهخىساه ، حامػت الجضاثش ، جدذزذ غً اوػياظاث الفعاد غلى الخىمُت  ووشق 

ميافدت الفعاد والىشق الىكاثُت والػالحُت للخذ مً الفعاد مً مىظىس اكخفادي خالٌ الفترة 

(1984-2010) 

حشاءاث الجضاثُت الخاـت بهُئت ميافدت الفعاد في اللاهىن ( ؤلا 2010الضبً ، دمحم ) -

ألاسدوي ، سظالت ماحعخحر ، حامػت الؽشق ألاوظي ، غمان ، جدذزذ غً بوؽاء الهُئت وؤغمالها 

 والجشاثم التي جخخق بها ، وملاسهتها مؼ الهُئاث في بػن الذٌو الػشبُت .

 

 مىهجُت الذساظت 

في الخدلُلي، الزي ٌػخمذ غلى حمؼ اإلاػلىماث مً مفادسها  اغخمذث الذساظت غلى اإلاىهج الـى

ٌى الى اهذاف الذساظت  ػاث الاسدهُت ، وجدلُلها بهذف الـى  املخخلفت ، والدؽَش
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 الهبحث األول

 ناهيت الفساد اإلداري
اث الفعاد في الذولت وىهه ًىفشف  بلى بهذاس اإلااٌ الػام ، ٌػذ الفعاد ؤلاداسي مً ؤغلى معخٍى

لت مػلذة مً الػالكاث واإلافالر والترجِباث التي ًفػب  ذاس بىٍش وفعاد اإلاىظفحن وهباس اإلاعاولحن ، ٍو

 اهدؽافها ، ولخىلُذ رلً ظِخم جىاٌو اإلاىلىع مً خالٌ اإلاىالب الخالُت:

 الهطلب االول : نفهىم الفساد اإلداري

هلُن الفالح ، وفعذ الش يء ؤـبذ غحر ـالر ، افعذ الفعاد : لغت اظم مً فعذ ، والفعاد 

 (2)اإلااٌ ؤخزه بغحر خم ، واإلافعذة خالف اإلافلخت .

فه خعب حىاهبه واججاهاجه املخخلفت واخخالف  ف الفعاد اـىالخا فلذ ًخخلف حػٍش ؤما حػٍش

ت التي ًىظش اإلاهخم به منها ، فػلماء الاحخماع ٌػخبروهه اهتهان  اللُم والثلافاث بحن املجخمػاث والضاٍو

خلل في الىظام كىاغذ العلىن الاحخماعي فُما ًخػلم باإلافلخت الػامت ، وغلماء غلم الىفغ ٌػخبروهه 

 ( 3)اللُمي للفشد واملجخمؼ ، وسحاٌ اللاهىن ٌػخبروهه اهدشاف غً الالتزام باللىاغذ اللاهىهُت  . 

ػهذ بليها  ٌُ مت حىاثُت ًشجىبها شخق ؤو مىظمت  فالفعاد ؼيل مً ؤؼياٌ غذم ألاماهت ؤو حٍش

علىت لخدلُم بمىفب ظلىت ، مً ؤحل الخفٌى غلى مضاًا غحر مؽشوغت ؤو بظاءة اظخخذام ال

مياظب شخفُت. كذ ٌؽمل الفعاد الػذًذ مً ألاوؽىت التي حؽمل الشؼىة والاخخالط ، وكذ ٌؽمل 

 (4)ؤًًما مماسظاث كاهىهُت في الػذًذ مً البلذان . 

ف ؤو مجمىغت مً اإلاىظفحن مػا معخغال 
ّ
ػشف غلى اهه ظلىن غحر ظىي ًلىم به مىظ َو

ت مً ؤحل جدلُم مفالر شخف ُت غلى خعاب اإلافلخت الػامت مً خالٌ الالشاس ظلىخه ؤلاداٍس

  ( 5)باإلافالر الاكخفادًت ،او الاحخماغُت، او العُاظُت ، او الثلافُت للمجخمؼ 

ػشف ؤًما ؤهه اظخخذام الىظُفت الػمىمُت لخدلُم مياظب شخفُت والتي حؽمل الشؼىة  َو

اث الىظُفت واللُم املجخمػُت مً والابتزاص ومخالف ألاهظمت واللىاهحن الشظمُت واهدشاف غً ؤخالكُ

ت .   ( 6)ؤحل جدلُم مفلخت شخفُت مادًت ؤو مػىٍى

                                                           

2
 . 1095، ؿ 2ابً مىظىس / لعان الػشب ، مجلذ  - 

3
ت والاكخفادًت ، مجلذ  -    121، ؿ  2010، لعىت  1، الػذد  12غبىد ، غلي / جدلُل ـىس واظباب الفعاد اإلاالي والاداسي ، بدث ميؽىس في مجلت اللادظُت للػلىم الاداٍس

4
 "Report" (PDF). siteresources.worldbank.org. Archived from the original (PDF) on 5 May 2015. Retrieved 25 September 2012. 

5
ت ،  -   14، ؿ  2008بىادي خعىحن / الفعاد الاداسي لغت اإلافالر ، داس اإلاىبىغاث الجامػُت ، الاظىىذٍس
6
 16بىادي خعىحن / الفعاد الاداسي لغت اإلافالر ، مشحؼ ظابم ، ؿ  - 
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ػشف اهه اظخخذام العلىت الػامت مً ؤحل هعب ؤو سبذ شخص ي، ؤو مً ؤحل جدلُم  هما َو

لت التي ًترجب غليها  هُبت ؤو مياهت احخماغُت ؤو مً ؤحل جدلُم مىفػت لجماغت ؤو وبلت ما بالىٍش

 للىاحب الػام خشق اللاهىن ؤو 
ً
ؼ ومػاًحر العلىن وبزلً ًخممً الفعاد اهتهاوا مخالفت الدؽَش

    (7) واهدشافا غً اإلاػاًحر ألاخالكُت

مت ، فهى فػل ؤحشامي  وهى ظلىن غحر ظىي ًدذر ملخالفت اللىاهحن والمىابي وألاخالق اللٍى

مت ٌػاكب غليها اللاهىن .  (8)ًمثل حٍش

ت غ لى معخىي كىاغذ الخىظُم الىظُفي ، وكذ ًخػذاه بلى الاسجباه وهى ظلىن ًمثل مخالفت بداٍس

 (9)بلىاهحن الػلىباث التي جفل بلى خذ الػلىبت الجىاثُت . 

ؤما اإلاىظمت الػشبُت إلايافدت الفعاد فلذ غشفخه بإهه اهدعاب غحر مؽشوع ، دون وحه خم 

 .ث املجخمؼ لػىفشي اللىة في املجخمؼ، العلىت العُاظُت والثروة، في حمُؼ كىاغا

اؼاسث الى  اهه  2005اما اجفاكُت الامم اإلاخدذة إلايافدت الفعاد التي  دخلذ خحز الخىفُز غام 

وما بػذها (  ظىاء واهذ في  19ًلفذ بالفعاد : الافػاٌ الىاسدة  في الففل الثالث مً الاجفاكُت في اإلاىاد ) 

اللىاهحن الذاخلُت باغخباسها ؤفػاٌ فعاد ؤو ججشمها اللىاغحن الػام ؤو الخاؿ ، واًت ؤفػاٌ ؤخشي ججشمها 

في اإلاعخلبل باغخباسها هزلً, وجخمثل هزه الجشاثم بالجشاثم الػمذًت التي ًظهش فيها الاغخذاء غلى اإلااٌ 

بها بؽيل آخش ؤو بظاءة  الػام : والشؼىة ، اإلاخاحشة بالىفىر ،اخخالط اإلامخلياث ؤو جبذًذها ؤو حعٍش

 فاء ،  بظاءة  اظخغالٌ الىظاثف ؤو العلىت ، الازشاء غحر اإلاؽشوع ، اإلاىافؼ غحر اإلاؽشوغت.اظخػمالها ، الاخ

وحاء في حػٍشف مىظمت الؽفافُت الذولُت بإن الفعاد ول غمل ًخممً ظىء اظخخذام اإلاىفب 

 ( 10)الػام لخدلُم مفلخت خاـت راجُت لىفعه ؤو حماغخه . 

غلـى الفعـاد وجدـزس مىـه ، هلىلـت حػـالى " ظهش الفعـاُد ِفـي  وكذ وسدث بؼاساث في اللشآن الىشیم جـذٌ

ُهْم َیشِحُػىَن " )الشو 
َّ
ىا لَػل

ُ
ِزي َغِمل

َّ
ُهْم َبْػـَن ال

َ
ـاِط ِلُیـزیل ْیـِذي الىَّ

َ
َعـَبْذ ؤ

َ
َبْدـِش ِبمـا ه

ْ
َبـِشّ وال

ْ
 ( 41م/ال

مت ؤخذار احخماغُت معخىوىت جظهش بؽيل مىخظم في حم  ًبا غلى والفعاد والجٍش ُؼ البلذان جلٍش

هىاق غالمي بذسحاث ووعب مخفاوجت. جخفق ول دولت مىاسد مدلُت للعُىشة غلى الفعاد وجىظُمه وسدع 

مت ، غالبا ما ًخم جلخُق الاظتراجُجُاث التي ًخم بجباغها مً ؤحل ميافدت الفعاد جدذ مظلت  الجٍش

                                                           
7
ت، ؤلاظ -  ت، غلي ؼخا، الفعاد ؤلاداسي ومجخمؼ اإلاعخلبل، اإلاىخبت الػفٍش  43- ،ؿ ٣٠٠٢ىىذٍس
8
ت،  -   17،ؿ ٣٠٠٢خمذي غبذ الػظُم، غىإلات الفعاد وفعاد الػىإلات، الذاس الجامػُت، ؤلاظىىذٍس
9
ت،  -  ت للىخاب، ؤلاظىىذٍس  ٣، ؿ  ٧٣٣١غبذ الهادي ، اخمذ دمحم ، الاهدشاف ؤلاداسي في الذٌو الىامُت، مشهض ؤلاظىىذٍس

10
ش ألاداء والخىمُت، مفش، دمحم غبذ الغني خعً هالٌ، ملاومت  -   ٧٠،ؿ ٣٠٠١ومىاحهت الفعاد، اللماء غلى ؤظباب الفعاد، مشهض جىٍى
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 16الػاإلاُت مثل هذف الخىمُت اإلاعخذامت سكم مفىلر ميافدت الفعاد. باإللافت بلى رلً ، فةن اإلابادساث 

  ( 11)لؤلمم اإلاخدذة لها ؤًًما هذف معتهذف مً اإلافترك ؤن ًللل بؽيل هبحر مً الفعاد بجمُؼ ؤؼياله . 

ػاث ألاسدهُت فجاءث خالُت مً جدذًذ مفهىم الفعاد ، بال ؤن كاهىن الػلىباث رهش  ؤما الدؽَش

، ومنها الجشاثم املخلت بالىظُفت الػامت ، واإلاخمثلت بالشؼىة غذد مً الجشاثم التي جخػلم بالفعاد 

 68وهزلً جممً كاهىن هُئت ميافدت الفعاد سكم ،  والاخخالط وججاوص اإلاىظفحن خذود وظاثفهم 

الجشاثم املخلت بىاحباث :، الجشاثم التي ٌػخبرها اللاهىن فعادا وهي  5، فخممً في اإلاادة/ 2006لعىت

الػامت الىاسدة في كاهىن الػلىباث ، الجشاثم الاكخفادًت املخذدة في كاهىن الجشاثم الىظُفت والثلت 

الاكخفادًت ، ول فػل ؤو امخىاع ًادي بلى اإلاعاط باألمىاٌ الػامت ، بظاءة اظخػماٌ العلىت خالفا ألخيام 

اسدة في الاجفاكُاث اللاهىن ، كبٌى الىاظىت واملخعىبُت التي جلػي خلا ؤو جدم باوال ، حمُؼ ألافػاٌ الى 

 .الذولُت التي حػنى بميافدت الفعاد واهممذ بليها اإلاملىت

 هطلب الثاني : أسباب الفساد اإلداري ووسائل نكافححهلا

 اوال : اظباب الفعاد الاداسي 

ػاث ؤو غذم الالتزام بها :   هىان الػذًذ مً ألاظباب الظخمشاس الفعاد ، والتي حػىد بلى كفىس الدؽَش

غذم الاظخلاللُت الخامت لللماء والهُئاث الشكابُت اإلاىحىدة مما ٌػُم غملها  -

بعبب لغىواث العلىت الخىفُزًت ؤو ؤصخاب الىفىر ، وبالخالي غذم الخىبُم الفػلي للىاهحن 

 ( 12)ميافدت الفعاد وغُاب الشدع فيها . 

اإلاػلىماث هلق الؽفافُت في الهُئاث واإلااظعاث الػمىمُت ، والخىخم غلى بػن  -

 اإلاالُت بذجت ؤظشاس اإلاهً ، وبالخالي ًفػب مشاكبتها ؤو مداظبتها ؤو جدبػها مً املجخمؼ اإلاذوي

ظُىشة الخيىمت غلى الصخافت وؤلاغالم وجشاحؼ دوسها في هؽف الفعاد ومخابػخه  -

 ،وغذم وحىد لماهاث وافُت لخماًت ألاشخاؿ ؤو الجهاث التي جبلغ غً خاالث الفعاد.

ي ألاحىس واسجفاع ألاظػاس واهخفاك معخىي اإلاػِؽت ، وغذم الػذالت جذوي معخى  -

ىلذ دافػا  ؼ الذخٌى ، مما ًازش في لػف الىالء والاهخماء وؤخالكُاث الىظُفت الػامت ،ٍو في جىَص

                                                           
11

-  Doss, Eric. "Sustainable Development Goal 16". United Nations and the Rule of Law. Retrieved 25 September 2020. 
12
ؼ ، غمان . ، داس  1البُاحي ، فاسط / الفعاد اإلاالي والاداسي ، ه  -   51، ؿ 2009اًلت لليؽش والخىَص
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ملخافت اللىاهحن للخفٌى غلى مياظب مادًت ، بلافت بلى وحىد بػن اللُم في املجخمؼ واسجباه 

 ( 13)ه وغؽحرجه.الفشد بػاثلخه وؤكاسب

ت وظُىشة اللُادة الفشدًت ، مما ًادي بلــى احعاع ظلىت  - ت ؤلاداٍس بجباع اإلاشهٍض

اجخـار اللـشاس وهىـاق الخلذًش الصخفـي بمـا یعـاهم فـي الدصجُؼ غلـى اإلاماسظـاث الفاظذة دون 

سكُب ؤو خعیب في ظل غیاب اإلاعاءلت الػامت . 
(14 ) 

هذافه بعبب الشوجحن وهلــق الؽفافُت ، عجض الجهاص ؤلاداسي غً جدلُم ؤ -

وبالخـالي لجـىء الػاملحن ؤو اإلاخػاملحن مـػه بلى وـشق غبر مؽـشوغت ومخالفـت لللـىاهحن وألاهظمــت 

 والخػلُماث لخدلُم مفــالخهم .

لػف ماظعاث الذولت اإلاخمثل في مذي الغمىك ؤو الؽفافُت في مػامالتها  -

والىظم اإلاىلىغُت في الخػُِىاث والىظاثف، ومذي كفىس ؤو  الاكخفادًت وإجباغها ؤلاحشاءاث

 .فػالُت الشكابت غلى ؤوؽىت الذولت

ػاث الخاـت بميافدت  - لػف الىظام اللاهىوي : اإلاخمثل في غُاب وحىد الدؽَش

الفعاد ؤو غذم الخىبُم الفػاٌ لها، مً كبل ألاحهضة اللماثُت والشكابُت ، واهخفاك غذد 

وحن في كماًا الفعاد الغخباساث الىاظىت واملخعىبُت ؤو غذم اللذسة غلى اإلاػاكبحن مً اإلاخىس 

 بزباث ؤفػالهم

ذ غام  ، حػىد اظباب الفعاد الى الػىامل الخالُت :  2017ووفًلا لذساظت اظخلفاثُت ؤحٍش

اث الذًملشاوُت ولػف اإلاؽاسهت اإلاذهُت ولػف الؽفافُت  حؽؼ اإلااٌ والشغباث ، جذوي معخٍى

ت الاكخفادًت ، اهلعاماث غشكُت ، املخعىبُت ، العُاظُت ، ا ت الصخافت والخٍش هخفاك خٍش

غذم اإلاعاواة بحن الجيعحن ، الفلش ، غذم الاظخلشاس العُاس ي ، خلىق ملىُت لػُفت ، غذوي 

اث الخػلُم ، غذم الالتزام ججاه املجخمؼ ، جذهىس  مً دٌو مجاوسة فاظذة ، اهخفاك معخٍى

 (15)حخماغُت . الاولاع الاكخفادًت والا 

 زاهُا: وظاثل ميافدت الفعاد الاداسي 

كبل اإلاُالد(  1300كبل اإلاُالد( ، واإلاشظىم الػظُم لخىس مدب )خىالي  1754ٌػذ كاهىن خمىسابي )

ػاث اإلاىخىبت غلى حهىد ميافدت الفعاد ، فيل جلً الىفىؿ  Arthasastra (16)، و  ، مً اكذم الدؽَش

                                                           
13
،  1، والػضاوي ، الاء / مىلىغاث الفعاد الاداسي واإلاالي في الصخافت اإلاخخففت ، مىخبت الخامذ ، غمان ، ه  50البُاحي / الفعاد اإلاالي والاداسي ، مشحؼ ظابم ، ؿ  - 

 66، ؿ  2015
14
 67الصخافت اإلاخخففت ، مشحؼ ظابم ، ؿ الػضاوي/ مىلىغاث الفعاد الاداسي واإلاالي في  - 

15
 Dimant, Eugen; Tosato, Guglielmo (1 January 2017). "Causes and Effects of Corruption: What Has Past Decade's Empirical Research Taught Us? a 

Survey". Journal of Economic Surveys. 32 (2): 335–356 

Khair, Tabish (20 January 2019). "The root cause of corruption" – via www.thehindu.com. 
16

   Olivelle, Patrick (2013). King, Governance, and Law in Ancient India: Kauṭilya's Arthaśāstra. Oxford UK: Oxford University Press. pp. 30–31 
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اإلابىشة جذًً الشؼاوي مً ؤحل الخإزحر غلى كشاس مىظفي الخذمت اإلاذهُت ، ال ظُما في اللىاع اللماجي ، 

ت الشوماهُت ، جم مىؼ الفعاد ؤًًما ، غلى ظبُل اإلاثاٌ. بمىحب مشظىم ـادس غً  وخالٌ فترة ؤلامبراوىٍس

 (  17).  331ؤلامبراوىس كعىىىحن غام 

 

بادت ألاخالكُت اللاثمت غلى اإلاػخلذاث الذًيُت ؼاجػت ، خُث جذًً وفي الػفىس اللذًمت ، واهذ اإلا

الػذًذ مً الذًاهاث الشثِعُت ، مثل البىرًت واإلاعُدُت والهىذوظُت وؤلاظالم واليهىدًت والعُخُت 

ىفت  ها الذًيُت الخاـت. واهذ اإلاىاكف اللاهىهُت وألاخالكُت اإلاـى ت العلىن الفاظذ في هفـى والىاٍو

ً. لم جدىاٌو الشؼ ا ولىنها لم تهخم بالجىاهب ألاخشي التي حػخبر فعاًدا في اللشن الخادي والػؽٍش ىة خفشًٍ

ٌى الػامت مً  ًخم ختى آلان بىاء الاخخالط واملخعىبُت واملخعىبُت والاظتراجُجُاث ألاخشي لىعب ألـا

علىت ملىُت كبل ؤصخاب اإلاىاـب غلى ؤنها غحر كاهىهُت ؤو غحر ؤخالكُت ، خُث اغخبرث مىاـب ال

ش البحروكشاوُت اإلاهىُت في  شخفُت ولِعذ وظُفت ماجمىت غليها. مؼ حػمُم مفهىم اإلافلخت الػامت وجىٍى

 مً ملىُت ـاخب اإلاىفب ، مما ؤدي بلى 
ً
اًت بذال ىظش بلى اإلاياجب غلى ؤنها ـو ًُ اللشن الخاظؼ غؽش ، ؤـبذ 

ؼ لذ هزه ألاؼياٌ ؤلالافُت للفعاد وجفىس ظلبي لها  . ال ظُما في الذبلىماظُت وألغشاك الخجاسة  (18)حؽَش

الذولُت ، ظل الفعاد ظاهشة ملبىلت بؽيل غام في الخُاة العُاظُت والاكخفادًت وىاٌ اللشن الخاظؼ 

 . ً   ( 19)غؽش وألاحضاء الىبحرة مً اللشن الػؽٍش

ىظش بلى الفعاد بؽيل متزاًذ غلى ؤهه له ًُ جإزحر ظلبي غلى  وفي الدعػُيُاث مً اللشن اإلااض ي ، وان 

مىً بزباث هزه آلازاس التي ادعى بها  الاكخفاد والذًملشاوُت وظُادة اللاهىن ، هما ؤؼاس وىفي غىان. ٍو

بُت ، هما ؤفاد حىلي باظُى جحراظِىى. اهدؽش  وىفي ؤهان مً خالٌ مجمىغت مخىىغت مً الذساظاث الخجٍش

عُاظُت والجغشافُت. بِىما بذث الجهىد الذولُت الىعي اإلاتزاًذ بالفعاد واهدؽش غبر الخذود اإلاهىُت وال

إلايافدت الفعاد غحر واكػُت خالٌ الخشب الباسدة ، ؤـبذ مً اإلامىً بحشاء مىاكؽت حذًذة خٌى الخإزحر 

الػالمي للفعاد ، مما ؤدي بلى بداهت سظمُت للفعاد مً كبل الخيىماث والؽشواث والػذًذ مً ؤصخاب 

ً. باإللافت بلى ت الصخافت ، ووؽاه املجخمػاث  اإلافلخت آلاخٍش ادة في خٍش رلً ، ؼهذث الدعػُيُاث ٍص

م لفهم ؤهثر  اإلاذهُت ، والخىاـل الػالمي مً خالٌ جدعحن البيُت الخدخُت لالجفاالث ، مما مهذ الىٍش

 لالهدؽاس الػالمي للفعاد وجإزحره العلبي . 
ً
  ( 20)ؼمىال

                                                           
17
  Noonan, John T. (1984). Bribes. New York: Macmillan. p. 90 

18
  Bacio Terracino, Julio (2012). The international legal framework against corruption : states' obligations to prevent and repress corruption. 

Intersentia. 28خض  P28. 
19

  Peters, Anne (2011). "Preface". In Thelesklaf, Daniel; Gomes Pereira, Pedro (eds.). Non-State Actors in Asset Recovery. Peter Lang. pp. vii–ix 
20
 Mccoy, Jennifer L.; Heckel, Heather (2001). "The Emergence of a Global Anti-corruption Norm". International Politics. 38 (1): 65–90. 
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الخيىمُت الذولُت )مثل مىظمت الؽفافُت وهدُجت لهزه الخىىساث ، جم جإظِغ اإلاىظماث غحر  

الذولُت( واإلاىظماث واإلابادساث الخيىمُت الذولُت )مثل مجمىغت الػمل الخابػت إلاىظمت الخػاون والخىمُت في 

 اإلاُذان الاكخفادي بؽإن الشؼىة( للخغلب غلى الفعاد. 

 .
ً
ً ، ؤـبذ الخىاب ؤوظؼ هىاكا ؤـبذ مً الؽاجؼ مىز الػلذ ألاٌو مً اللشن الخادي والػؽٍش

ا لخلىق ؤلاوعان ، وهى ما جمذ مىاكؽخه ؤًًما مً كبل الهُئاث الذولُت 
ً
ؤلاؼاسة بلى الفعاد باغخباسه اهتهاو

ف مىاظب للفعاد ، وان الذافؼ وساء دمج الفعاد في بواس  اإلاعاولت. بلى حاهب مداولت الػثىس غلى ـو

  (21)لىاط بخيالُفه . خلىق ؤلاوعان هى الخإهُذ غلى ؤهمُت الفعاد وجىغُت ا

وفي الىكذ الخالش فان حمُؼ الذٌو كذ اـذسث كىاهحن خاـت إلايافدت الفعاد. واوؽإث مداهم 

 وماظعاث خاـت لزلً. وكذ احعم غفش الػىإلات باهه غفش اهدؽاس الفعاد.

 اإلاىلب الثالث : خفاثق الفعاد ؤلاداسي ومظاهشه

 ( 22)ًمخاص الفعاد ؤلاداسي ببػن الخفاثق ، ًمىً بحمالها بالخالُت : 

ت والخدفظ إلاا ًخممىه هزا اليؽاه مً مماسظاث غحر  - ت : جخمحز مماسظاجه وإحشاءاجه بالعٍش العٍش

ت ؤو باظم اإلافلخت  مؽشوغت حػخمذ غلى ؤظالُب الخداًل والخذٌػت ؤو الدعتر خلف ؤغماٌ خحًر

 ( 23)الػامت. 

وشاف اإلاؽاسهت في مماسظت الفعاد ؤلاداسي: كذ ًلؼ الفعاد مً شخق واخذ، ولىً غادة حػذد ألا  -

ما ٌؽترن في العلىن الفاظذ ؤهثر مً شخق بعبب الػالكاث الخبادلُت واإلافالر اإلاؽترهت بحن 

 ( 24)ألاوشاف الفاغلت في غملُاث الفعاد . 

ىدؽش ؤهثر ولما وحذث البِئت - ػت  ظشغت الاهدؽاس: ًىمى الفعاد ٍو اإلاىاظبت وىهه ًمثل وظُلت ظَش

ً بملابل لػف الشكابت .   ( 25)للىعب الىبحر الزي ٌؽيل ؤغشاء لآلخٍش

الخىظُم املخىم: وهى ما ًجػله هيعم مػحن ٌػخمذ بالذسحت ألاولى غلى الخداًل وخشق اللىاهحن  -

  .واظخغالٌ الثغشاث

مىً جلعُم مظاهش الفعاد ؤلاداسي التي ًلجإ بليها   اإلاىظف بلى :هما ٍو

                                                           
21

  Boersma, Martine (2012). Corruption: A Violation of Human Rights and a Crime Under International Law?. Intersentia. p. 358. 
22
 71.،ؿ  2009،غمـان،  1لىي الػیعـى، الفعـاد ؤلاداسي والبىالـت، داس الىىـذي لليؽـش والخىصیـؼ، ه - 
23
ػُت في ميافدت الفعاد الىظُفي ، سظالت ما -  ً ، الػشاق ، ؿ  2012حعخحر ، الاماسة ، بؽاس / دوس العلىت الدؽَش  20، حامػت النهٍش
24
اك،  -   . ٢٣، ؿ ٣٠٠٢غامش الىبِس ي/ الفعاد والػىإلات جضامً ال جاامت ، اإلاىخب الجامعي الخذًث، الٍش
25
ػُت في ميافدت الفعاد الىظُفي ، مشحؼ ظابم ، ؿ  -   21الاماسة ، بؽاس / دوس العلىت الدؽَش



 

 
 د . علي نحهد اجلبالي

 
 والدولتوانعكاساجه على واقع حياة الهىاطنني  جحدياث الفساد اإلداري في االردن

 

  

 
"الفساد وأثره على عهليت الححىل الديهقراطي في الدول العربيت"ل الهؤجهر الدولي األو  

 

21 

اهدشافاث مالُت : حؽمل مخالفت اللىاغذ وألاخيام اإلاالُت اإلاىفىؿ غليها باللىاهحن وألاهظمت اإلاػمٌى  -

بها، وما ًترجب غليها مً ـشف مبلغ مً ؤمىاٌ الذولت ؤو لُاع خلىكها ،مثل الاخخالط والعشكت ونهب اإلااٌ 

 الػام، الشؼىة والشبذ غحر اإلاؽشوع .

ظُمُت : وهي املخالفاث التي جخفل مباؼشة بالػمل:  واالمخىاع غً ؤداء الػمل ؤو غذم ؤداثه اهدشافاث جى  -

بذكت وؤماهه ، والخباوا في اهجاص اإلاػامالث وخاـت اإلاهمت واإلاعخعجلت. الدعِب ؤلاداسي ،ؤلاهماٌ الىظُفي 

هىت. غذم التزام اإلاىظف غذم املخافظت غلى ألاظشاس اإلاهىُت ، غذم التزام اإلاىظف بمػاًحر ؤخالكُاث اإلا

 باخترام الؽشغُت اللاهىهُت.

اهدشافاث ظلىهُت : وحؽمل املخالفاث التي جخػلم بعلىن اإلاىظف وجفشفه الصخص ي مثل :الاغخذاء غلى  -

ت ،  هشامت الىظُفت ، الخػعف في اظخػماٌ العلىت ،املخاباة ، الىاظىت واملخعىبُت ، الابتزاص والاهتهاٍص

 لغاًاث شخفُت .اظخغالٌ الىظُفت 
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 الهبحث الثاني

 اإلجراءاث الىقائيت لهكافحت الفساد في األردن

جيبه ألاسدن لخىش الفعاد فالتزم باإلاػاًحر الذولُت اإلاػىُت بميافدخه، وجمحز بىحىد مىظىمت ؼاملت 

عي، ولمً ؤلاواس اإلااظس ي كام م مجمىغت مً ألافػاٌ لمً ؤلاواس الدؽَش  إلايافدت الفعاد، فلام بخجٍش

ش  بةوؽاء غذد مً ألاحهضة الشكابُت اإلايلفت بشظم العُاظاث إلايافدت هزه الظاهش وجدذًذ الثغشاث وجىٍى

ػاث للخالءم مؼ اإلاػاًحر الذولُت في الىكاًت مً الفعاد وميافدخه ، وهجمل هزه الاهجاصاث بما ًلي:  الدؽَش

 الهطلب االول : اإلطار الحشريعي لهكافحت الفساد في األردن 

خ ـادق  ألاسدن غلى اجفاكُت ألامم اإلاخدذة إلايافدت الفعاد ، ودخلذ خحز الخىفُز بخاٍس

ػاث  24/2/2005 وؤـبدذ بزلً واحبت الخىبُم ، ؤما غلى اإلاعخىي املخلي فهىان مجمىغت مً الدؽَش

ػاث ما ًلي   :التي جمىؼ الفعاد و جيافده، وجمم هزه الدؽَش

 اوال : الذظخىس ألاسدوي: 

ه منها : اإلاعاواة ،   فاغلـت إلايافدـت الفعاد في الػذًذ مً هفـى
ً
جمـمً الذظخىس ألاسدوي ؤظعـا

ت الصخفُت ، الىهج الذیملشاوی ، سكابت البرإلاان غلى العلىت الخىفُزًت ، اظخلالٌ اللماء ، غذم  الخٍش

 مـً ؤمـالن الخيىمت ؤو ؤن یىـىن 
ً
ش ؤن یؽـتري ؤو یعـخإحش ؼـیئا  فـي مجلغ بداسة ؼـشهت  العماح للىٍص

ً
غمـىا

 ( 26)مـا، ؤو ؤن یؽـترن فـي ؤي غمـل ججـاسي، ؤو مـالي ، بوؽاء دًىان املخاظبت . 

 2016لعىت 13وميافدت الفعاد سكم الجزاهت زاهُا : كاهىن 

، بوؽاء هُئت معخللت إلايافدت الفعاد،  2006لعىت  62جممً كاهىن ميافدت الفعاد سكم  

جخمخؼ باظخلالٌ مالي وإداسي، وخذد اللاهىن ؤهذاف الهُئت وألافػاٌ التي حػذ فعادا، والفالخُاث 

وحمؼ  اإلامىىخت لها في الخدشي غً الفعاد اإلاالي وؤلاداسي وجللي الخبراث والؽياوي، ومباؼشة الخدلُم

ألادلت واإلاػلىماث للىؽف غً ؤفػاٌ الفعاد، وحجض ألامىاٌ اإلاىلىلت وغحر اإلاىلىلت واإلاىؼ مً العفش، 

ً والخبراء، باإللافت بلى اإلاعاهمت باظترداد ألامىاٌ  وجىفحر الخماًت الالصمت للمبلغحن والؽهىد واملخبًر

جفاق ؤو مىفػت ؤو امخُاص جم الخفٌى اإلاخدفلت غً ؤفػاٌ الفعاد، بلى حاهب رلً اغخباس ول غلذ ؤو ا

 (27)غلُــه هدُجـت فػل ٌؽيل فعادا كابال لئلبىاٌ ؤو الفسخ بلشاس مً املخىمت املخخفت . 
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ؽاس الى اهه في الخػذًل الاخحر اـبذ اللاهىن ٌعمى كاهىن الجزاهت وميافدت الفعاد سكم   13َو

لفعاد ، الخلف اللاهىوي ليل مً دًىان ، والزي اوش يء بمىحبه هُئت الجزاهت وميافدت ا 2016لعىت 

 ( 28)اإلاظالم وهُئت ميافدت الفعاد . 

 1960لعىت 16زالثا : كاهىن الػلىباث سكم

 حشم كاهىن الػلىباث مجمىغت مً ؤفػاٌ الفعاد، ومً بُنها 

مثل، الشؼىة، والاخخالط مً اللاهىن (  184-170)اإلاادة الجشاثم املخلت بىاحباث الىظُفت الػامت  -

 واظدثماس الىظُفت، و بظاءة اظخػماٌ العلىت وؤلاخالٌ بىاحباث الىظُفت.

ش ؤوساق  غلىباث(236و  237)اإلاادة الجشاثم املخلت بالثلت الػامت  - مثل، جللُذ خخم الذولت، وجضٍو

ش الجىاجي، واإلافذكاث الياربت  البىىىىث، والتزٍو

 1993لعىت 11سابػا : كاهىن الجشاثم الاكخفادًت سكم 

مت جلخم المشس باإلاشهض الاكخفادي للمملىت، ؤو  مت الاكخفادًت ول حٍش ؤغخبر اللاهىن الجٍش

بالثلت الػامت لالكخفاد الىوني ؤو الػملت الىوىُت ؤو الاظهم ؤو العىذاث ؤو ألاوساق اإلاالُت اإلاخذاولت ؤو برا 

هىن الػلىباث التي حػذ فعادا، وان مدلها اإلااٌ الػام ، وحشم اللاهىن مجمىغت مً ألافػاٌ الىاسدة في كا

، حشاثم اإلاخػهذًً ، حشاثم الىُل مً  وإظاءة اظخػماٌ العلىتوحؽمل : الجشاثم املخلت بىاحباث الىظُفت 

م ووشق الىلل واإلاىاـالث  ب بوؽاءاث اإلاُاه الػمىمُت ، حشاثم الخٍش مياهت الذولت اإلاالُت ، حشاثم جخٍش

ش ، حشاثم العشكت والغؾ التي حؽيل خىشا ؼامال ، الجشاث م اإلاخػللت بالثلت الػامت ، حشاثم التزٍو

 . والاخخُاٌ وإظاءة الاثخمان واإلاماسباث غحر اإلاؽشوغت وؤلافالط

 2014لعىت  21خامعا : كاهىن الىعب غحر اإلاؽشوع سكم 

 غحر مؽشوع ول ماٌ خفل غلُه ؤي شخق بعبب اظخغالٌ وظُفخه ؤو اإلاشهض الزي 
ً
ٌػخبر هعبا

ادة ، ٌؽغله ،  ادة جىشؤ غلى ماله وفم بكشاس الزمت اإلاالُت برا عجض غً بزباث مفذس مؽشوع لخلً الٍض وول ٍص

وهزلً غذم ؤلاففاح غً اظدثماساث ؤو ممخلياث ؤو مىافؼ كذ جىدي بلى حػاسك في اإلافالر برا واهذ 

يىن مً ؼإنها جدلُم مىفػت شخفُت مباؼشة ؤو غحر   مباؼشة .اللىاهحن وألاهظمت حعخىحب رلً ٍو

ل ؤلاسهاب وحػذًالجه سكم   2007لعىت46ظادظا : كاهىن ميافدت غعل ألامىاٌ وجمٍى
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ل ؤلاسهاب حشاثم غعل ألامىاٌ ظىاء  3حشمذ اإلاادة  مً كاهىن ميافدت غعل ألامىاٌ وجمٍى

الجشاثم داخل اإلاملىت ؤو خاسحها بؽشه بن ًيىن الفػل مػاكبا غلُه بمىحب اللاهىن العاسي في البلذ 

ػاث الىافزة في ال زي وكؼ فُه الفػل، وكذ ؼملذ الجشاثم التي ٌػاكب غليها بملخط ى ؤخيام الدؽَش

 اإلاملىت، وهزلً الجشاثم التي جىق اجفاكُاث دولُت ـادكذ غليها اإلاملىت .

 2007لعىت 47ظابػا : كاهىن لمان خم الخفٌى غلى اإلاػلىماث سكم 

إلاػلىماث التي ًىلبها برا واهذ له مفلخت مؽشوغت مىذ اللاهىن الخم ليل ؤسدوي في الخفٌى غلى ا

ػاث الىافزة، هما ؤوحب اللاهىن غلى اإلاعاوٌ حعهُل  ؤو ظبب مؽشوع ، غلى ؤن جشاعى ؤخيام الدؽَش

الخفٌى غلى اإلاػلىماث، ولمان هؽفها دون ببىاء غلى بن ًمخىؼ غً الىؽف غً اإلاػلىماث في الخاالث 

تالتي خذدها اللاهىن والتي مً ؼإنه  .ا ؤن جخل باألمً الىوني ؤو حػخبر بىبُػتها ظٍش

 2006لعىت  54زامىا : كاهىن بؼهاس الزمت اإلاالُت سكم 

ؤلضم اللاهىن هباس اإلاعاولحن وؼاغلي بػن الىظاثف في الذولت ، جلذًم بكشاس غً رمخه اإلاالُت ، 

ؽشوع ول ماٌ ، مىلٌى ؤو غحر ورمت صوحخه وؤوالده اللفش غىذ حعلمه مىفبه ، واغخبر اللاهىن بزشاء غحر م

، مىفػت ؤو خم مىفػت ًدفل غلُه بي شخق حعشي غلُه ؤخيام هزا اللاهىن، لىفعه ؤو لغحره،  مىلٌى

ادة غلى ماله ؤو غلى ماٌ ؤوالده اللفش ، بػذ جىلُه  بعبب اظخغالٌ الىظُفت ؤو الففت، وإرا وشؤث ٍص

عجض هزا الصخق غً بزباث مفذس مؽشوع الىظُفت ؤو كُام الففت وواهذ ال جدىاظب مؼ مىاسدهم و 

ادة .  لخلً الٍض

جاظػا : مً الجهىد ألاسدهُت في ميافدت الفعاد جبني اظتراجُجُت ووىُت إلايافدت الفعاد تهذف بلى تهُئت 

البِئت اإلاىاظبت للىكاًت مً الفعاد وجشظُخ مبادت الجزاهت الىوىُت والثلافت املجخمػُت اإلاىاهمت له، 

ض ظُادة الل  اهىن والؽفافُت واإلاعاءلت واخترام خلىق ؤلاوعان وحػٍض

 الهطلب الثاني : اإلطار الحنظيهي لهكافحت الفساد 

 ٌععى الاسدن الى ميافدت الفعاد الاداسي مً خالٌ بػن الاوش الخىظُمُت ، جخمثل في:

ػُت   اوال : العلىت الدؽَش

ػُت اإلااظعت الاولى في الاسدن في ميافدت الفعاد والشكابت غلُه ، خُث مىدها  حػخبر العلىت الدؽَش

الذظخىس ـالخُاث الشكابت غلى ؤغماٌ العلىت الخىفُزًت ومداظبتها في حمُؼ اإلایادیً العیاظیت 
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خيىمت  ، الافت الى التي كذ ًترجب غليها وشح او حجب الثلت غً ال،  والاكخفادًت والاحخماغُت واإلاالُت 

 (29) كُام البرإلاان بدؽىُل لجان بشإلااهُت  للخدلُم في كماًا الفعاد .

وحػشف الشكابت البرإلااهُت بانها ـىسة مً ـىس الشكابت الؽػبُت غحر اإلاباؼشة في الاهظمت 

مدذدة في الذًملشاوُت ، ًخىلى فيها البرإلاان مشاكبت اغماٌ العلىت الخىفُزًت ومداظبتها ، بىشق ووظاثل 

 (30)الذظخىس . 

 

 هُئت الجزاهت وميافدت الفعاد زاهُا : 

وحػذًالجه ،  2006لعىت  62بمىحب كاهىن هُئت ميافدت الفعاد سكم  2006اوؽئذ الهُئت غام 

له وغضله ومىؼ اهدؽاسه والخذ مً آزاسه واملخافظت غلى اإلاىاسد  لخمىلؼ معاولُت ميافدت الفعاد وجىٍى

جفػُل مىظىمت الجزاهت الىوىُت وجشظُخ كُم الجزاهت ومػاًحر العلىن الفشدي الىوىُت ، مً خالٌ 

 (31) واإلااظس ي وظُادة اللاهىن ، بلافت بلى الخدلُم في كماًا الفعاد ومالخلت مشجىبُه .

 وهي : الجــشاثم املخلــت بىاحبــاث الىظُفت ، 
ً
وجخــخق الهُئت بــاألمىس الخــي حػخبرهــا الهُئت فعادا

، الجشاثم الاكخفادًت  1960لعــىت  16جـــشاثم املخلـــت بالثلـــت الػامـــت الــىاسدة فــي كــاهىن الػلىبــاث سكـم وال

، ول فػل ؤو امخىاع یادي بلى اإلاعاط باألمىاٌ  1993لعـىت  11املخذدة في كاهىن الجـشاثم الاكخفادًت سكـم 

لى حمُؼ ألافػـاٌ الـىاسدة فـي الاجفاكُاث الذولُت الخـي حػىـى ، ؤو بظاءة اظخػماٌ العلىت ، بلافت ب الػامت

 بميافدـت الفعـاد واهمـمذ بليها الاسدن .

وجبذؤ الهُئت مــً جللـــاء هفعــها ؤو بىـــاء غلـــى بخبـــاس ًشدها بةحشاء الخدشي غـً الفعـاد اإلاـالي وؤلاداسي، 

 
ً
لهم بلــى الجهــاث اللماثُت املخخفت وفلا وحمـؼ ألادلـت ومباؼــشة الخدلُلاث ومالخلـت اإلاخىسوحن به ، وجدٍى

 (32)لؤلـٌى اللاهىهُت اإلاخبػت . 

 ألامً الػامزالثا : 
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، واحباث ألامً الػام الشثِعُت بمىؼ  1995لعىت  38مً كاهىن ألامً الػام سكم  4خذدث اإلاادة /  

الجشاثم ، والػمل غلى اهدؽافها وحػلبها ، واللبن غلى مشجىبيها وجلذًمهم  للػذالت ، وجىفُز اللىاهحن 

 ت بخإدًت وظاثفها وفم ؤخيام اللاهىن.وألاهظمت وألاوامش الشظمُت اإلاؽشوغت ، ومػاوهت العلىاث الػام

 سابػا : دًىان املخاظبت 

 28بػذ ـذس كاهىن دًىان املخاظبت سكم مً الذظخىس ،  119ؤوش ئ دًىان املخاظبت بمىحب اإلاادة 

ثا لذاثشة مشاحػت الخعاباث التي اوؽئذ غام  1952لعىت  ، مً احل جذكُم الخعاباث 1928، وحاء وٍس

مً كاهىن دًىان املخاظبت اهف الزهش، غلى مهام الذًىان التي جمثلذ في :  2الخيىمُت ، وكذ هفذ اإلاادة/ 

مشاكبت بًشاداث الذولت ، وهفلاتها ، وألامىاٌ الػامت ، للخإهذ مً ظالمت بهفاكها بفىسة كاهىهُت وفاغلت ، 

ش بداسة اإلاـاٌ بلافت بلى الخثبذ مً ان اللشاساث وؤلا  ػاث الىافزة ، وجىٍى ت ، جخم وفلا للدؽَش حشاءاث ؤلاداٍس

 (33)الػـام . 

ویالخـــظ غلى اإلااظعـاث ألاسدهُت الشكابُت في ميافدت الفعاد اهه یعـىدها بػن الثغـشاث الخـي جدــذ 

 مــً فػالیتهــا منها : 

ا  غذم جمخـؼ هــزه اإلااظعــاث باالظـخلاللیت الخامـت ، سغـم - ػاث غلى رلً ، وجبػُتها بداٍس هق الدؽَش

 ومالیــا للعــلىت الخىفُزًت ، خاـت في جشؼـُذ وحػُحن سئظـاء هـزه اإلااظعـاث وإكشاس مىاصهاتهـا .

ػاث ، اإلاشحػُت فــي الخــالف بحن اإلااظعاث الشكابُت ، وؤي حهــت خيىمُت ،  - حػلـذ بػـن الدؽَش

 مداًذة واللمــاء ؤو مجلغ الىىاب.الخيىمــت راتهــا ، ولبغ حهــت 

ػاث الػلىبـت غلـى اإلابلغـحن ؤو اإلاؽخىحن ، فـي خالـت غـذم بزبـاث ادغـاءاتهم ،  - ؼذدث بػن الدؽَش

ت لخحن بزباتها دون  ووان ألاولـى حصجُؼ اإلابلغـحن وخماًتهم ، والخػامل مؼ هزه اإلاػلىماث بعٍش

  . ؤلاؼاسة بغالمُا بلى اإلابلغحن 

 ثالث : آثار الفساد اإلداري وانعكاساجه وطرق عالجهالهطلب ال

ًشجبي الفعاد ؤلاداسي بالفعاد العُاس ي ، غىذما ًماسظه هباس اإلاعاولحن واإلاىظفحن لخدلُم 

مفالر مادًت ، ؤو احخماغُت هبحرة ، وهى ؤهم واؼمل واخىش ، وىهه فعاد اللمت ، والتي حؽيل اإلاشجىض 

اث الذهُا ، وججػل ؤزاسه اخىش ؤهىاع الفعاد .   ( 34)ألاظاط لفعاد اإلاعخٍى
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وكذ ًشجبي الفعاد ؤلاداسي ؤًما بالفعاد الاهخخابي ، ومً الجشاثم ألاهثر ؼُىغا في الػملُت  

ل غحر اإلاؽشوع للخمالث الاهخخابُت ،  الاهخخابُت هي : اظخخذام مىاسد الذولت في الػملُت الاهخخابُت ، الخمٍى

مىً بحماٌ   ىاهب الخُاة بما ًلي : آزاس الفعاد ؤلاداسي غلى مخخلف حاظخخذام اإلااٌ العُاس ي ، ٍو

لىك الاظــخلشاس الاكخفــادي والعُاس ي ، و  - ت ، والىمـى الاكخفـادي ، ٍو ٍادي بلى نهب یػیـم الػملُت الخىمٍى

، ویمــػف خـــىافض الاظدثماس ، ويهـبي مـً حـىدة البيُت ألاظاظُت والخـذماث الػامـت ، وإهذاس اإلااٌ الػام 

ؼ مىدعــب ازش ظلبا في جىَص  (35)اث الخىمُت . ٍو

مت ، املخابـاة والخمییـض انهُاس اللُم ألاخالكُت واهدؽاس الىاظىت واملخعىبُت و  - وجىحُـه حهىد واهدؽاس الجٍش

 بػـذم اللىاغـت والشلـا
ً
 اإلاىظفحن هدــى الىعـــب غحر اإلاؽشوع ، بــذٌ اللیــام باألوؽـــىت اإلاىخجــت، ویىلـذ ؼـػىسا

 .(36)             

دٌى دون جىوُذ ؤسهـان الذًملشاوُت ، ویلـىد بلـى اهىمـاػ اإلاؽـاسهت الؽػبُت   - اهتهـان خلـىق ؤلاوعـان ٍو

   (37)فـي الاهخخابـاث . 

ـؼ الخلـىق  - ه دوس الخيىمـت فـي الػذالـت واإلاعـاواة وجىَص انهُاس ؤخالكُاث الىظُفت الػامت، وحؽٍى

ادي بلـى فلذان الثلت في الجهاص الاداسي للذولت ، وخلـم ؼــػىس لـذي واإلاىدعـباث بـحن اإلاـىاوىحن ، ممـا یـ

ن  الفئـاث اإلاظلىمـت مـً املجخمـؼ باإلخبــاه ، ولــػف الــىالء، وسبمــا الخــشوج غلــى اللــىاهحن ، وجلٍى

     (38.)الؽشغُت الػامــت للذولـت ، وفلـذان زلـت اإلاـىاوً بالخيىمـت 

عاغذ الفؽـــل فـــي  - ادي بلى هـــشوب سئوط ألامـــىاٌ املخلیـــت ، َو حـــزب الاظـــدثماساث املخلیـت والخاسحُت ، ٍو

  (39.)غلى فؽل الخفٌى غلى اإلاعاغذاث ألاحىبُت ، وهجشة الىفاءاث الاكخفادًت

 ومً ؤهم العُاظاث اإلالترخت لػالج وجللُل ظاهشة الفعاد ؤلاداسي ، هزهش ما ًلي :  

ىظش في البِئت الىكاثُت اإلاخمثلت باإلحشاءاث العُاظُت والخيىمُت ، للخذ مً اهدؽاس الفعاد بغادة ال -

ت ، وجدعحن  وجشظُخ مبذؤ وخفن المشاثب ، ألاحىس والشواجب واإلايافأث وخاـت جبعُي ؤلاحشاءاث ؤلاداٍس

الخيىمُت والخشؿ الؽفافُت والىلىح وغلىُت ؤلاحشاءاث والغاًاث وألاهذاف ووؽش اإلاػلىماث والبُاهاث 

  (40).  غلى جذفلها وجذاولها بغالمُا

                                                           
35
 29خعىحن بىادي / الفعاد الاداسي لغت اإلافالر ، مشحؼ ظابم ، ؿ - 
36
 67الػضاوي ، مشحؼ ظابم ، ؿ  - 
37
 165، ؿ 1999،اللـاهشة،  1غلـي ؼـخا / الفعــاد ؤلاداسي ومجخمــؼ اإلاعــخلبل، مىخبــت ؤلاؼــػاع الفىیــت، ه - 
38
ت ، داس واثل ، غمان ،ه -   141/ؿ2002،  2مىس ى اللىصي ، الخىمُت الاداٍس
39
 . 138، ؿ1972غفام بعُم / الىظام اللاهىوي لالظدثماساث الاحىبُت الخاـت في الذٌو الاخزة في الىمى ، داس النهمت الػشبُت ،  - 
40
 87، الػضاوي ، مشحؼ ظابم ، ؿ  170، مشحؼ ظابم ، ؿ  ، البُاحي 162خعحن بىادي ، مشحؼ ظابم ، ؿ - 
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ش ظُادتها ، وغشط الثلت مدلُا وخاسحُا في جىبُلها، ومىذ  - ػاث اإلاىاهمت وجلٍش ش اللىاهحن والدؽَش جىٍى

ذ مً الاظخلاللُت إلاماسظت ؤغمالها بىفاءة بػُذا  اللماء والهُئاث وألاحهضة اإلاػىُت بميافدت الفعاد اإلاٍض

   (41)واث ، ولـمان فـشك الػلىباث اإلاىاظبت والفاسمت غلى الفاظذًً . غً ؤًت لغى 

لـشوسة جبىـي ظُاظه ووىُت ؼـاملت تهـذف بلـى جىغُت املجخمؼ بخىىسة الفعاد واهدؽاسه ، وصسع اللُم  -

اث املجخمؼ  بهذف  ت لشفن الفعاد بيل ـىسه ، وغلى وافت معخٍى وألاخالق وادساحها لمً البرامج التربٍى

ض دوس ماظعاث املجخمؼ اإلاذوي في هزا  الاججاه . ، فػُل الشكابت الزاجُت ج    (42)وحػٍض

ػُت واللماثُت والؽػبُت.  -   (43)جفػُل الشكابت غلى اغماٌ الاداسة الػامت مً خالٌ الشكابت الدؽَش

تلشوسة  - ض هظام الالمشهٍض ش ؤلاظشاع في الخدٌى الالىترووي وحػٍض ، إلاا لها مً مضاًا في بهجاص الخذماث وجىٍى

  (44)الػمل الشكابي ومىاهبت الخىىس. 

الفادس غً مىظمت الؽفافُت  (Corruption Perceptions Index)ووفلا لىخاثج ماؼش الفعاد

ادة ملذاسها هلىت واخذة فلي ملاسهت  100هلىت مً  49، خفل ألاسدن غلى   2020الذولُت للػام  بٍض

بالػام اإلااض ي ، خُث اظدىذ اإلااؼش الىلي لخلُُم الفعاد باألسدن غلى زماهُت ماؼشاث فشغُت: جلُُم 

مذي اهدؽاس الشؼاوي في اللىاع الػام، بلافت بلى فػالُت مىظىمت الجزاهت، وإحشاءاث ـشف اإلااٌ الػام، و 

   (45)الىاظىت واملخعىبُت واظخغالٌ اإلاعاولحن الخيىمُحن للىظُفت الػامت. 

 9غاإلاُا ، بي مخلذما هدى  57خفل ألاسدن فُه غلى اإلاشجبت  2021ؤما هخاثج ماؼش الفعاد للػام 

ت ؤظباب هزا الخلذم مىً حػٍض  بلى :  مشاجب غً الػام اإلااض ي ، ٍو

 التزام ألاسدن باجفاكُت ألامم اإلاخدذة والاجفاكُاث الػشبُت إلايافدت الفعاد . -

حػذًل كاهىن هُئت الجزاهت وميافدت الفعاد ، والخىظؼ بجشاثم الفعاد لدؽمل حشاثم غعل  -

 ألامىاٌ وميافدت ؤلاسهاب .

ذها دًىان املخاظبت .  -  جفػُل الخػامل مؼ املخالفاث التي ًـش

 الخيىمت الالىتروهُت في غملُاث الذفؼ واهجاص اإلاػامالث .جفػُل  -

                                                           
41
 65البُاحي ، مشحؼ ظابم ، ؿ  - 
42
 65البُاحي ، هفغ اإلاشحؼ ، ؿ  - 
43
 145-131، ؿ  2013،داس واثل ، غمان ،   2ًاغي ، دمحم / الشكابت في الاداسة الػامت ، ه  - 
44
 . 88، ؿ  2019، داس الثلافت ، غمان ،  2ه  اللبُالث ، خمذي / كاهىن الاداسة الػامت الالىتروهُت ، - 
45
  2/2021highlights-global-2020-https://www.transparency.org/ar/news/cpiصخُفت الغذ ألاسدهُت  - 
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 (46)اظخلباٌ الؽياوي غبر الفعاد الىتروهُا دون رهش اظم ـاخب الخبلُغ .  -

 الخاجمت

ت  ٌػذ الفعاد آفت لها ؤزاس ظلبُت مذمشة جادي بلى جذهىس ؤولاع املجخمؼ مً الىىاحي ؤلاداٍس

ت ، وحػمم الفجىة بحن اإلاىاوً وبحن والاكخفادًت والعُاظُت ، وجفشك غلى  اإلاىاوً ؤغباء مادًت ، ومػىٍى

الذولت ، مما ٌعخلضم اظتراجُجُت في اظخنهاك الىعي والفػل إلاىاحهت ول ؤؼياٌ الفعاد مً خالٌ حهذ 

 مؽترن جخػالذ به وافت ماظعاث املجخمؼ.

 
 النحائج والحىصياث

: النحائج :
ا

 أوال

بجذًت جشاحؼ الفعاد في ألاسدن وجلذمه غاإلاُا خعب ماؼش الفعاد الػالمي ، مما ٌػىي اهىباغا  -

ػاث الىاظمت لهزه الػملُت  الذولت في ميافدت الفعاد بيل الىظاثل والىشق ، ومخابػت الدؽَش

 وجىظُؼ حشاثم الفعاد . 

الصاٌ هىان بِئت خفبت للفعاد ؤلاداسي واإلاخمثلت باهخفاك معخىي اإلاػِؽت وجشاحؼ ألاحىس  -

ت اإلاػلذة ، واهدؽاس الػاداث الاحخماغُت الخاـت بالىاظىت  واهخفاك الذخل ، وؤلاحشاءاث ؤلاداٍس

 واملخعىبُت واملخاباة . 

 
: الحىصياث 

ا
 ثانيا

ادة اظخلالٌ اللماء والجهاث والهُئاث اإلاخ - خففت بميافدت الفعاد ، والػمل بمبذؤ الؽفافُت ٍص

 .وهؽف خاالث الفعاد بػذ ـذوس ؤخيام اللماء وإغالنها للشؤي الػام

ت ، وجبعُي ؤلاحشاءاث  - اغادة الىظش في ؤظغ الخػُحن وجذاٌو الىظُفت واخخُاس اللُاداث ؤلاداٍس

ت في جلذًم الخذماث، وؤلاظشاع في جدلُم ؤلاداسة الالىتروهُ  ت .ؤلاداٍس

                                                           
46
 https://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=196231&lang=ar&name=newsووالت الاهباء الاسدهُت  - 
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                        CPIواقع الفساد في اجلشائز دراست في مؤشز مدركاث الفساد لمنظمت الشفافيت الدوليت                     
 3032 -3004الفرتة مابني        

 1د. بلهواري كزيمت

 مقدمت

مما خاُ صون جدهُو جىمُت انخهاصًت ؤو جدُى  2003/2021لهض حػضصث ؤوظه الكؿاص في الجؼائغ زانت في الكترة مابحن  

صًمهغاَي خهُهي ؤو قػلي، قهض َبؼ اإلاكهض الانخهاصي والؿُاس ي مظاهغ وؤوظه مخػضصة للكؿاص ًمًٌ صعاؾتها يمً 

ًاقت اإلاىاحي الاظخ  ماغُت والانخهاصًت والؿُاؾُت.ؤقٍاُ الكؿاص الىظمي الظي اؾدكغي 

هظه الىعنت مً زالُ حؿلُِ الًىء غلى ؤخض الهًاًا اإلاػانغة التي جىسغ املجخمػاث والضُو  أهميتجيبؼ 

 ونهدفالػغبُت غمىما والجؼائغ بالخهىم يدالت للضعاؾت، والظي ًدُى صون إنالع جىمىي ؤو جدُى صًمهغاَي قػلي، 

ًاث الكؿاص إلاىظمت الككاقُت الضولُت مً زالُ طلَ إلى الٌكل غً ؤهم مظ اهغ الكؿاص مً زالُ إؾهاٍ مؤقغ مضع

 ، بهضف مػغقت مىاًَ الًػل في البِئت التي جدخًً الكؿاص. وحشخُو الظاهغة وجدلُلها اؾخهغائُا

ًاث الكؿاص إلاشياليت لظلَ ؾخػالج هظه الىعنت  الخالُت: ما هي ؤهم مظاهغ الكؿاص في الجؼائغ وقو مؤقغ مضع

 ىظمت الككاقُت الضولُت.إلا

 الخالُت: الفزضياثإلاػالجت هظه ؤلاقٍالُت ًخم نُاؾت 

 ًغجبِ الكؿاص بمظاهغ ؾىء حؿُحر اإلااُ الػام -1

 هىاى غالنت بحن الكؿاص يظاهغة غامت والكؿاص الؿُاس ي -2

 ًلما يػكذ اإلاىظىمت الهاهىهُت الغاصغت ػاصث مظاهغ الكؿاص -3

 املحاوع الخالُت للخدلُل: للخإيض مً صحت هظه الكغيُاث ههترح

: مؤشز مدرواث الفصاد وفم مىظمت الشفافيت الدوليت -  املحور ألاٌو

 2020إلى غايت  2003املحور الثاوي: : مظاهز الفصاد في الجزائز مىذ  -

الاوعياشاث  احصاءاث ملارهت لترجيب الجزائز  وفم مؤشز مدرواث الفصاد جحليل البياهاث املحور الثالث: -

 والاهخلاداث

 

 

 
                                                           

 اجلشائز-جزيي وسو   جامعت مولود معمزي، 1
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 المحور األول

 corruption perceptions index:  لمنظمت الشفافيت الدوليت  CPI مؤشز مدركاث الفساد

ًاث الكؿاص مً نبل مىظمت الككاقُت الضولُت ؤُو مغة ؾىت  الخعزيف: ، وهى مؤقغ  1995اؾخسضم مؤقغ مضع

الػام ، هظا اإلاؤقغ هى جهُُم غلى مؤقغ آزغ ٌؿخػمل لخدضًض صعظت اهدكاع الكؿاص في الهُاع  13مغيب مً 

ًاث الكؿاص لخهُُم  100ألايثر قؿاصا،  0مئت،  100نكغ إلى  0مهُاؽ مً  ألايثر هؼاهت. ٌؿخػمل مؤقغ  مضع

بلضا وإنلُما غبر الػالم وجهىم مً زالله مىظمت الككاقُت الضولُت بخهيُل الضُو مً ألايثر إُ ألانل  180

 هُئت صولُت. 13ٍغ وبُاهاث ججمػها اإلاىظمت مً خىالي قؿاصا، وقها الؾدىاصها غلى جهاع 

، قهض 2012يما ؤصزلذ حػضًالث وجىهُداث غلى اإلاهاصع اإلاؿخسضمت واإلاىهجُت اإلاػخمضة إلغضاص اإلاؤقغ  في ؾىت 

ؤصزلذ حػضًالث غلى اإلاىهجُت وطلَ مً ؤظل مهاعهت الضعظاث مابحن الؿىىاث اإلاخخالُت وهى ما لم ًًٌ ممٌىا نبل 

2012  

 :2املىهجيت التي يعخمدها مؤشز مدرواث الفصاد

 ٌػخمض اإلامؤقغ غلى ؤعبؼ مغاخل ؤؾاؾُت يما ًلي:

مهضعا للبُاهاث حػٌـ جهُُم الخبراء و اإلاؿؤولحن   13ٌؿدىض اإلاؤقغ غل   اخخيار مصادر البياهاث: -1

 الخىكُظًحن لػضص مً مظاهغ الكؿاص في الهُاع الػام :

 الغقىة 

  الػمىمُت لخدهُو مٍاؾب شخهُتاؾخؿالُ الىظُكت 

 املحاباة في الىظُكت الػمىمُت 

 الاؾخدىاط غل الضولت 

 وحػاًً بػٌ اإلاهاصع ؤًًا آلالُاث اإلاخاخت إلاىؼ اهدكاع الكؿاص في البلضان اإلاػىُت مشل:

 ؼ آلُاث الجزاهت  نضعة الحٍىمت غلى حػٍؼ

  ًًاإلاالخهت الهًائُت الكػلُت للمؿؤولحن الكاؾض 

 ت غبء الاظغاءاث  الغوجُيُت والبحرونغاَُت اإلاكَغ

 ذ باإلاٍاؾب اإلاالُت ومىؼ جًاعب اإلاهالح والىكاط إُ اإلاػلىمت ًاقُت جًبِ الخهٍغ  وظىص نىاهحن 

 .جىقحر الحماًت الهاهىهُت للمبلؿحن غً الكؿاص والصحكُحن واملحههحن 

ًاث الكؿاص للخهُُم اؾدىاص ا إلى مػاًحر ؾىىضحها في ًسًؼ ًل مهضع للبُاهاث ٌؿخسضم في اخدؿاب مؤقغ مضع

 الكٍل ؤصهاه:

                                                           
2
 2018جلزيز شىت مىظمت الككاقُت الضولُت،   
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 جلييم مصادر البياهاث املصخخدمت في احدصاب مؤشز مدرواث الفصاد (: معايير01شيل ركم )

 

 

 

 

 

 

 2018املصدر: إعداد الباحثت بىاء على معلوماث واردة في جلزيز مىظمت الشفافيت الدوليت لصىت 

ًاث الكؿاص للخمًٌ مً   جوحيد مصادر البياهاث: -2 ًهؼ جىخُض ًل مهضع ٌؿخسضم في إغضاص مؤقغ مضع

ل ًل الىهاٍ  مً اإلاهاصع غلى   ل صعظاث اإلاؤقغ ، ومً زالُ غملُت جدٍى إصعاظه يمً مهُاؽ جدٍى

ًاث الكؿاص وجمشل   0خُض جمشل   100و  0مهُاؽ للضعظاث بحن  اإلاؿخىي ألاصوى  100ؤغلى صعظت إلاضع

جىظض بػٌ اإلاهاصع جهلب اججاه الضعظاث وخغنا غل جىاقو اإلاهاًِـ جم نلب اججاه للكؿاص. إال ؤهه 

 (، وحكمل اإلاهاصع التي جم نلب اججاهها ًل مً:1-هظه الضعظاث مً زالُ يغب ًل منها في )

 "اث ملجمىغت "إًىهىمِؿذ  مؤقغ الكؿاص الهاصع غً وخضة الخدٍغ

  ضوم هاوؽ" غً صعظاث الكؿاص في الضُو غ "قٍغ  التي جمغ بمغخلت اهخهالُتجهٍغ

  ت لخهُُم املخاَغ الؿُاؾُت والانخهاصًت ًاث الكؿاص الهاصعة غً الكغيت الاؾدكاٍع صعظاث مضع

ت  الخابػت لالؾخسباعاث آلاؾٍُى

 مؤقغ الكؿاص الؿُاس ي الهاصع غً مكغوع ؤهماٍ الضًمهغاَُت 

 )هىاى بػٌ الخكانُل وػىص اليها(

ًاث الكؿاص لبلض ما امللياسجصييف البياهاث التي خضعذ لخىييف  -3 : جددؿب صعظت مؤقغ مضع

يمػضُ لٍل الضعظاث اإلاخاخت واإلاىخضة غلى هكـ اإلاهُاؽ التي خهل غليها هظا البلض ، وال ًدهل ؤي 

 بلض غلى صعظت مالم جخىقغ زالر مهاصع للبُاهاث.

ًاث الكؿاص مؼ طيغ الهامل اإلاػُاعي للخُجلديز درجت عدم اليلين:  -4 مً  %90إ ووؿبت ًيكغ مؤقغ مضع

ًاث  هُام الشهت وهى ما ٌػٌـ جكاوث ألاغضاص في بُاهاث اإلاهضع التي حؿخسضم لحؿاب مؤقغ مضع

 الكؿاص، باإلياقت إلى طلَ ًهؼ جدضًض الخؿُحراث ؤلاخهائُت الٌبر ي في صعظاث اإلاؤقغ ووكغها.

ًاث الكؿاص ؾىىضح في الكٍل ؤصهاه ملخها لُغم ومىهجُاث ججمُؼ البُاهاث واإلاػلىماث   إلاؤع مضع

 

 مهاصع اإلاػلىماث والبُاهاث

اإلاىهجُت اإلاىزىنت 

ومهضانُت 

 اإلاؤؾؿت

جىخُض اإلاكاهُم 

الىاعصة في 

 البُاهاث

الخكانُل 

 الٌمُت
اإلاهاعهت بحن 

 ُ  الضو

إنضاع 

البُاهاث 

 بكٍل صوعي
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 المحور الثاني 

 3030إلى غايت  3024مظاهز الفساد في اجلشائز منذ 

لهض قهضث الجؼائغ  ويؿحرها مً الٌشحر مً صُو الػالم مىظ بضاًت ألالكُت الجضًضة مظاهغ قؿاص يبري غلى 

ئغتها زانت مؼ اهخػاف الغؾم مً اهدكاع الظاهغة نبل طلَ، إال ؤن البِئت الحايىت للكؿاص نض جىؾػذ صا

ىت الػمىمُت ظغاء اعجكاع غائضاث الىكِ مىظ بضاًت ألالكُت واهدكاع ظاهغة اإلاؿؤولحن الكاؾضًً وؾىء  الخٍؼ

اؾخؿالُ اإلاىهب وؾحرها، قالكؿاص ًغجبِ بمىار وانخهاصي وؾُاس ي  وبحرونغاَي و ناهىوي وختى زهافي واظخماعي 

 غام.

ؼ اإلاىاعص اإلااصًت قُه، ومضي وظىص آلُاث الغنابت واإلاؿاءلت، هي مً بحن قُبُػت هظام الحٌم ، وآلُاث جىَػ 

 املحضصاث التي هكهم مً زاللها ؤؾباب جُىع الظاهغة وجككيها صازل البلض.

ش  2003ومً زالُ هظا املحىع ؾىداُو إبغاػ  ؤهم مظاهغ الكؿاص في الجؼائغ زالُ الكترة اإلامخضة مً   جاٍع

شاهكجاع قًُدت مجمؼ زلُكت غ إلاىظمت الككاقُت الضولُت الظي ظاء في ؾُام اهدكاع   2020، وجاٍع ش آزغ جهٍغ جاٍع

ذ الىانؼ الظي وػِكه ومداولت الىنىف  19وباء ًىقُض  واعجإًىا مػالجت ؤهم مظاهغ الكؿاص بهضف ونل وحكٍغ

خاولىا مً زالُ مؤقغاث  قٍاله لظلَؤمىاًَ الًػل في مىظىمت حؿهل خضور الكؿاص بمسخلل ؤوظهه و  ىغل

ًاث الكؿاص ؤن هدىاولها  غىانغ الخالُت: يمً زالر مضع

 الفصاد في حصيير املاٌ العام:  -1

ًان للمسُُاث الانخهاصًت التي اهخهجها الغئِـ بىجكلُهت في بغهامجه الانخهاصي بضا ببرهامج الاوػاف 

املخُِ الخماس ي  واملخُِ الخماس ي... صوع  الانخهاصي بحن )( الظي عنض له )( زم بغهامج صغم الىمى .... زً

قاملخههاث اإلاالُت اإلاػخبرة في ؾُاب آلُا للمداؾبت والغنابت  مػايبحر في اهدكاع الكؿاص وؾىء حؿُحر  اإلااُ ال

مشلذ ؤهم نًاًا الظي ججلى في اهدكاع قًائذ يبري  غلى اإلااُ الػام ؾمدذ بنهب اإلااُ الػام واؾخؿالُ الىكىط 

 اهبه الدؿُحري يما ًلي:الكؿاص في ظ

  ًكضيت الخليفت بى  : 

ؤًً جم حػُحن  2003حػخبر هظه الهًُت مً ؤقهغ نًاًا الكؿاص في الجؼائغ والتي حػىص خُصُاتها إلى ؾىت 

ىُت والػملت  مخهغف لدؿُحر البىَ الههاطه مً الاقالؽ ؾحر  ؤن ألازحر ايدكل سؿغاث مالُت قاصخت بالػملت الَى

 حب لألمىاُ بضون وزائو ناهىهُت ؤو ؤي ؾىض عؾمي مػمُى به.الهػبت يككذ غً س

ًاث الخانت ؤمىالها لضي البىَ ويظا مىاَىحن ومؿؤولحن  ونض ؤوصغذ غكغاث الهُئاث الػمىمُت والكغ

مً مسخلل اإلاىانب والضوائغ ولم جدضص الهُمت الحهُهُت التي جٌبضتها الضولت مً هُئاث غمىمُت وعؾمُت 

ؾحر ؤن مؿدىضاث جم إعؾالها ؤزىاء الخدهُو للىائب الػام ملجلـ نًاء بلُضة يككذ ؤن واإلاخًغعون بضنت ، 
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ًاث ونل غضصها   394.17ملُاع ؾىدُم ؤي ماٌػاصُ  128718قغيت ججاوػث 11نُمت الىصائؼ لهُئاث عؾمُت وقغ

ىت  ملُاع ؾىدُم 3200ملُاع صوالع  ؤهظاى وؤن الشؿغة اإلاالُت بالبىَ خىالي   .3الػمىمُتيًغع للخٍؼ

، 4هظه الكًُدت يككذ غً الخجاوػاث اإلاؿٍىث غنها في الىظام اإلاهغفي الجؼائغي وفي مىظىمت البىىى الخانت 

 والتي جمسٌ غنها مظاهغ مشل: 

غ الىزائو واإلاؿدىضاث -  جؼٍو

 جىامي ظاهغة ازخالؽ اإلااُ الػام -

 اهدكاع ظاهغة جبٌُِ ألامىاُ -

 جىامي عهُب إلاػضالث الغقىة -

مهاعف ومؤؾؿخحن مالُخحن مً بىَ الخلُكت وهم: اإلاهغف الخجاعي  07هظا ما حؿبب في سحب الاغخماص مً 

ان  ى بىَ، ظىحراُ مُضًخحراهُان،ًىهُاهبىَ، ؤلجحًر ت للبىَ، مىها بىَ، ؤًع والهىاعي، الكغيت الجؼائٍغ

ان بىَ ، ؤي ؤن ًل البىىى الخانت صاث الغؤؾماُ الج  .5ؼائغي جم جهكُتهاؤهترهاؾُىهاُ بىَ، الٍغ

  الطزيم الصيار شزق غزب: فضيحت اللزن (: Autoroute est-ouest)   

و ؾُاع في الجؼائغ ؤو ما ٌؿمى  يم )مؼ الُغم الجاهبُت  1720، ًبلـ َىله بمشزوع اللزن هى مكغوع ٍَغ

ت الٌبري مشل   باإلاضن الجؼائٍغ
ً
واإلايكأث الكىُت(، والظي ًغبِ بحن الحضوص الؿغبُت والحضوص الكغنُت مغوعا

 )جلمؿان وهغان مػؿٌغ قلل الػانمت ؾُُل نؿىُُىت غىابت ؾٌٌُضة والُاعف(. 

 6ب( جوضح امخداد الطزيم الصيار شزق غز 01خزيطت ركم )  

 

                                                           
3
http// www. Echourouk.com 07/04/2015 

4
، 8502، جوان 50، ع. 50، مج. مجلة البحوث االقتصادية والماليةبوسعيود، واقع الفساد في الجزائر وآليات مكافحته، عقون شراف، سارة 

 403ص.
5
 المرجع نفسه  

6
 https://ar.wikipedia.org/wiki/ 



 

 
 د. بلهواري كزيمت

 
          CPIواقع الفساد في اجلشائز دراست في مؤشز مدركاث الفساد لمنظمت الشفافيت الدوليت              

 3032 -3004الفرتة مابني                      

  

 
"الفساد وأثزه على عمليت الححول الديمقزاطي في الدول العزبيت"ل المؤجمز الدولي األو  

 

38 

 04ؾحر ؤن هظا اإلاكغوع جدُى إلى ؤزض ؤضخم نًاًا الكؿاص التي اقتهغث بها الجؼائغ  هظا اإلاكغوع بضؤ 

ػىص طلَ إلى جكص ي مظاهغ قؿاص  %40ملُاع صوالع ولم ًخجاوػ وؿبت اهجاػ  11ملُاع صوالع ؾحر ؤهه ونل إلى  َو

إلالحهت للمكغوع، ونض اقتهغث ؤًًا  قاصخت منها عقاوي وغمىالث وجطخُم للكىاجحر و جالغباث في اإلاحزاهُاث

ًاث ؤظىبُت ؤبغػها  بكًائذ لػمىالث جلهاها مؿؤولىن هظحر حؿهُالث وزضماث نضمىها بكٍل ؾحر ناهىوي لكغ

 . 7ئهجاػ الكُغ الؿغبياإلاٍلكت بCITIC CRCCالكغيت الهِىُت 

 طزان ات شوهيكض 

ًاث  و املحغوناث اإلاػغوقت ازخهاعا بـ"ؾىهاَغاى" مً ؤيبر الكغ ىُت لىهل وحؿٍى حػض الكغيت الَى

ت، وهي قغيت خٍىمُت جإؾؿذ مباقغة بػض اؾخهالُ الجؼائغ ؾىت  ، يما ؤنها مً ؤبغػ اإلاؿاهمحن 1962الجؼائٍغ

التي جمشل الػمىص الكهغي لالنخهاص الجؼائغي، اعجبِ اؾمها بػضص مً لًٌ الكغيت  في الانخهاص الجؼائغي.

، ما ظّغ مؿؤولحن خٍىمُحن إلى عصهاث املحايم، زهىنا قُما ًخػلو بهكهاث 2010الكًائذ اإلاالُت، مىظ ؾىت 

 ألهابِب ههل الؿاػ مً الجؼائغ إلى ؤوعوبا.

نًُت الكؿاص التي اعجبُذ بالكغيت، ؤزاعث ضجت يبحرة في البالص، زهىنا مؼ جىظُه ؤنابؼ الاتهام إلى  

ًاث ؤظىبُت لدؿهُل نكهاث بُؼ الىكِ  مجمىغت مً اإلاؿؤولحن الحٍىمُحن، بخلهي عقاوي وغمىالث مً قغ

ًاث.ومً ؤبغػ الهكهاث اإلاكبىهت،  اوالؿاػ لكائضة هظه الكغ كبت بصزيت ملزهباث مجمع مشزوع إوشاء هظام مز

في الجؼائغ بهُمت ملُاع صوالع لهالح قغيت ؤإلااهُت، خُض جم الخإقحر غلى هظه الهكهت مً نبل اإلاضًغ شوهاطزان 

ان  .8الػام الؿابو للكغيت دمحم مٍؼ

غً مػلىماث  يككىا مدههىن مً الىُابت الػامت إلاضًىت مُالهى الاًُالُتوحػىص خُصُاث الهًُت إلى ؤن 

ىُت ؾىهاَغاى جخػلو حن بكغيت الُانت الَى ً لغقاوي بهُمت  بخلهي مؿؤولحن ظؼائٍغ مائتي 200 ووؾُاء آزٍغ

وطيغث الصحاقت  .مهابل الحهُى غلى زالزت غهىص 2007الاًُالُت غام (SAIPEM)ملُىن صوالع مً قغيت ؾِبم

الاًُالُت ؤن اإلاػلىماث ظاءث بػض مغاظػت خؿاباث الكغيت وؤلاظغاءاث اإلاخبػت في الحهُى غلى هظه ألاؾىام في 

وجبلـ نُمت .  .(ENI) إَاع جدهُو قخذ  خُى ؤوكُت قغيت ؾِبم وهي قغع الهىضؾت والبىاء في مجمىغت ؤوي

غهضا مؼ  ( قُما جسو الهكهت الشاهُت3ؾاػ )جي ًي ملُىن صوالع وجسو اهجاػ ؤهبىب  580الهكهت ألاولى 

غى بلُخاى ملُىن صوالع في خحن  142وجهل نُمتها (Contel Funkwerk Plettac)املجمىغت ألاإلااهُت ًىهخل قاهٍٍى

مائت ملُىن صوالع وؤبغمذ مؼ قغيت س ي س ي س ي ؤي( ألامحريُت وجخمشل في اغاصة 100بلؿذ نُمت الهكهت الشالشت 

ت الػامت لكغيت ؾىهاَغاىتهُئت مٌخب   .9اإلاضًٍغ

                                                           
 315غهىن، بىؾػُىص، مغظؼ ؾابو، م.   7

8 https://www.maghrebvoices.com/2017/11/08/  :ؤبغػ ؤػماث غهض بىجكلُهتؤنىاث مؿاعبُت  

9 https://www.aljazeera.net/news/presstour/2012/12/10 مغيؼ    غةا  ت، لجٍؼ قًُدت قؿاص جُاُ ؾىهاَغاى الجؼائٍغ  

  

https://www.aljazeera.net/news/presstour/2012/12/10%20مركز


 

 
 د. بلهواري كزيمت

 
          CPIواقع الفساد في اجلشائز دراست في مؤشز مدركاث الفساد لمنظمت الشفافيت الدوليت              

 3032 -3004الفرتة مابني                      

  

 
"الفساد وأثزه على عمليت الححول الديمقزاطي في الدول العزبيت"ل المؤجمز الدولي األو  

 

39 

 : الفصاد الصياس ي -2

لهض ونل الكؿاص الؿُاس ي نضًما باهتهاى لألزالم الؿائضة في املجخمؼ ويمغى ًؤزغ  غلى الحٍىمت 

ًان مغجبُا بالهُم  والؿُاؾت وبهىعة غامت ًهُى بغوؽ بىهٍان ولحزا هُل بإن الكهم الهضًم للكؿاص الؿُاس ي 

ألازالنُت، ؾحر ؤن اإلاكهىم اإلاػانغ للكؿاص الؿُاس ي نض ؤنبذ ٌػني غُال في آلُت غملُت الضولت وإصاعتها وؤنبذ 

ىها ظاهغة ًجضع الخُغم إليها يداالث مىكغصة وؤنبذ ًىظغ إلى الكؿاص الؿُاس ي يظاهغة ًجضع الػمل غلى مد

، ومً هىا ًمًٌ الىظغ إلى 10ؤو الخهلُل مً خضتها وطلَ ألنها مغجبُت باإلاؤؾؿاث الضولُت وبالؿُاؾت الػاإلاُت

ت ؤهه مغجبِ ب:  الكؿاص الؿُاس ي مً ػاٍو

هت إصاعة الضولت -  ٍَغ

الاهدغاف غً الىاظباث الغؾمُت مهابل مهالح ومىاقؼ زانت )جهاض ي الغقاوي، املحؿىبُت، بُؼ  -

 مت(اإلاىانب الػا

 الخإزحر في ؤنىاث الىازبحن -

اهُالنا مً هظا الخػٍغل هجض ؤن مػظم صُو الػالم ؾىاء جلَ التي جهىل غلى ؤنها صًمهغاَُت ؤو قمىلُت 

ال جسلى مً هظه اإلاظاهغ ؤو غلى ألانل ؤخضها ولى بضعظاث مخكاوجت،  ولػل هظم الحٌم في ؤؾلب صُو الػالم 

ًل اإلاؤقغاث التي جًػها في زاهت الضُو ألايثر قؿاصا ختى ؤن الكؿاص قيها  الشالض بما قيها الجؼائغ  جخىقغ  غلى

 ؤنبذ يىظام خٌم.

ومً بحن ؤهم مظاهغ الكؿاص الؿُاس ي في الجؼائغ اهُالنا مً اإلاػاًحر اإلاظًىعة ؤغاله زالُ الكترة 

 ماًلي: 2003/2021

 فيما يخص طزيلت إدارة الدولت : 

ً ؾىت ألازحرة باإلاُل إلى الشخهىت وما جبػها مً مظاهغ  َبُػت هظام الحٌم في الجؼائغ جمحزث في الػكٍغ

ت والىالء والػغوقُت وجغاظؼ مكاهُم الٌكاءة والجضاعة في جىلي اإلاىانب واهدكاع مظاهغ الؼبىهُت الؿُاؾُت  الجهٍى

ًاألخؼا ب والجمػُاث ووؾائل ؤلاغالم  مما ًضُ غلى ؾُاب واوػٌـ طلَ غلى ًل الهىي الؿُاؾُت الحُت في البالص 

*.هالضًمهغاَُت الظي ٌػض ؤخض اإلاؤقغاث اإلا  مت التي ًهاؽ بها الكؿاص في الضُو

إن اوػٍاؽ هظه اإلاظاهغ  ججاوػ الؿلىى الكغصي الظي جغيؼ مػظم اإلاىظماث الضولُت غلى اغخباع  ؤن  

الؿلُت في الهُاع الػام  وغىهغ الحهُى غلى الكؿاص ؾلىى قغصي وجغيؼ غلى غىهغي إؾاءة اؾخسضام 

ػُت  و الغقىة والازخالؽ والابتزاػ ؤو الػمىالث بل حػضاه  إلى قؿاص اإلاؤؾؿاث )الدكَغ اإلاىكػت الخانت  غً ٍَغ

الخىكُظًت والهًائُت والجهاػ ؤلاصاعي(ؤي الكؿاص يمؤؾؿت وهى ما ًجػل له امخضاصاث في قالكلؿكت الاظخماغُت 
                                                           

10
و مػهض مىاًَ، "الكؿاص الؿُاس ي مضازل وؤقٍاع"، في  باؾم الؼبُضي مدغعا،    الفصاد الصياس ي إعادة الىظز في املفهوم شلصلت قٍغ

ذ،  -ؿان)بضون: مػهض مىاًَ للضًمهغاَُت وخهىم الاو أبحار ودراشاث  .29،30(، م م. 2021ظامػت بحرٍػ

مت، *لخكانُل ؤيثر اهظغ الكهل الخامـ مً ؤَغوخت الضيخى  الىخبت الحاهمت والخحٌو الديملزاطي في الجزائز عاه: بلهىاعي يٍغ

 (2017،  03)نؿم الػلىم الؿُاؾُت بجامػت الجؼائغ  1989/2014
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،وبهظا الكٍل ًمًٌ ؤن ًُلو غلى الكؿاص يىظام خٌم له   11ولت وهى ما ٌؿمى بالكؿاص الىظميوالشهاقُت للض

مؤؾؿاجه وؾلُخه وغملُاجه وؾُاؾاجه وهظم قغغُت مغجبُت به قالكؿاص يىظام خٌم ًٌغؽ ؾلُت الكؿاص في 

بني ؤظهؼ  غؾم ؾُاؾاث غامت للكؿاص في الانخهاص والهُاغاث الاظخماغُت ٍو ة بحرونغاَُت لخىكُظ إصاعة الضولت ٍو

ت واإلااصًت وجهبذ  ؾُاؾاث الكؿاص ويىدُجت لظلَ ًيخج الكؿاص مجخمؼ الكؿاص الظي ًخؿظي مىه باإلاىاعص البكٍغ

 .12الضولت البِئت الحايىت له

 :الفصاد الاهخخابي 

خحن ألازحرجحن انترن الكػل الاهخسابي بمكاهُم الكٍاعة  التي حػني اإلااُ في ًل مىغض اهخسابي في الجؼائغ  في الػكٍغ

الكاؾض، والخجىاُ الاهخسابي الظي ؤنبذ ظاهغة جضُ غلى ؾُاخت اإلاىخسبحن بحن الاخؼاب الؿُاؾُت التي جهضم 

مًٌ عنض ؤقٍاُ الكؿاص الاهخسابي يما ًلي:  مىاقؼ زانت ؤيثر، وانترن ؤًًا بكغاء الظمم ٍو

ل ؾحر اإلاكغوع للحمالث الاهخسابُت الظي جلػب قُه الغقىة - صوعا يبحرا في الضغم اإلاالي مً نبل  الخمٍى

ؤشخام طوي هكىط لألخؼاب الؿُاؾُت ؤو للمغشححن مً ؤظل اؾخسضامها في الحمالث الاهخسابُت ونض 

ل  ًان آزغها جمٍى ل ؾحر اإلاكغوع للحمالث الاهخسابُت  اتهمذ الػضًض مً الاخؼاب وألاشخام بالخمٍى

ؼ بىجكلُهت والتي اتهم قيها وػعاء الحملت الاهخسابُت للػهضة الخامؿت للغئِـ الغاخ ل املخلىع غبض الػٍؼ

 وعظاُ ؤغماُ ومؿؤولىن يباع في الضولت.

ت  - و اؾخسضام ألاشخام واإلاغشححن بدٌم مىانبهم الػؿٌٍغ اؾخسضام ممخلٍاث الضولت وطلَ غً ٍَغ

الاهخسابُت  ؤو اإلاضهُت إلامخلٍاث الضولت ؤو الخضماث البلضًت بؿٌ الىظغ غً ملٌُتها في حؿُُت الحمالث

ت ويظلَ الًؿِ ؤلاصاعي غلى  وحؿخػمل في طلَ الخىكُظ الكػلي الؾخسضاى وؾائل الضولت اإلاالُت وؤلاصاٍع

ه نىعتهم وؾمػتهم لضي الىازبحن  13الىازبحن، والًؿِ غلى اإلاىاقؿحن بدكٍى

هاح ؤخؼاب ؤو قغاء  الظمم )الغقىة( والتي جلػب صوعا في الخإزحر غلى إعاصة الىازبحن وجىظُه انىاتهم ل -

ؤشخام بػُنهم مهابل هباث ووغىص وهى ما ًؤزغ غلى مهضانُت وقغغُت ازخُاع هىاب الكػب ونض 

ؼ  غغف الكػل الاهخسابي في الجؼائغ مىُو الكٍاعة مىظ نػىص قئت عظاُ اإلااُ الجضص اإلاؿدىكػحن مً َع

ىت الػمىمُت.  الخٍؼ

ث ألازحرة وؤزظث ؤقٍاال قغصًت وظماغُت مً وإلى الخجىاُ الاهخسابي وهى ظاهغة اهدكغث بٌثرة في الؿىىا -

ؤخؼاب ؾىا طاث هكـ اإلاُل ألاًضًىلىجي ؤو ال همشال الخجىاُ صازل الػائلت الؿُاؾُت ؤلاؾالمُت غلى 

ؾغاع مً خغيت النهًت إُ الػضالت والخىمُت ؤو مً خؼب الػمل إلى خؼب ظبهت الهىي ألاقترايُت، ؤومً 

غ إلى الخجمؼ ني الضًمهغاَي ؤو الػٌـ ؤو بحن هظه ألاخؼاب وؾحرها صون مغاغاة  خؼب ظبهت الخدٍغ الَى

                                                           
11

 Michael Heyman , Richard stacey, sujit  Choudhry, Combating corruption, constitutional framorks for middle 

east and north Africa  (California, Cair, Stockholm, UNDP.,2014),pp. 22,23 
 251(، م. 2020،)ؤيخىبغ، 500، ع. املصخلبل العزبيلهغع بً غلي، " هظام الكؿاص ًىخضة جدلُل لضعاؾت الىظم الؿُاؾُت الػغبُت،"   12

ؼ نُم الجزاهت،   13 ، 01، ع.مجلت حىم اللاهون وميافحت الفصادهىاُ َاعم ابغاهُم، اإلاظاهغ الهاهىهُت للكؿاص واؾتراجُجُت مٍاقدخه لػٍؼ

لُت،  05(، م.2019)ظٍى
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الػائلت الؿؿُاؾُت ومؤزغا َؿذ ظاهغة الخجىاُ بحن ؤو إلى الهىائم الحغة ، وهى إن صُ غل ش ي إهما 

 ًضُ غلى البدض غً قغم لالهخكاع وجدهُو اإلاهلحت الشخهُت.

  آللياث اللاهوهيت ا: 

ٍاقدت الكؿاص ؤخض مؤقغاث التي جًػها مىظمت الككاقُت الضولُت يمً حػخبر آلالُاث الهاهىهُت إلا

ًاث الكؿاص قالجؼائغ التي اهًمذ لػضًض الاجكانُاث الضولُت إلاٍاقدت الكؿاص مىظ ؾىىاث  ، 2004مؤقغاث مضع

هُت 2006، 2005 ملحاعبت ، مً زالُ مهاصنتها غلى اجكانُت ألامم اإلاخدضة إلاٍاقدت الكؿاص ويظلَ الاجكانُت ؤلاقٍغ

الغقىة والكؿاص، ومهاصنت البرإلاان غلى غضًض الهىاهحن واإلاغاؾُم اإلاخػلهت بالىناًت مً الكؿاص ومداعبخه 

، واوكاء مجلـ املحاؾبت، باالياقت إلى 14والاهظمام إلى آلُت الخهُُم مً نبل الىظغاء التي ؤنغتها مباصعة هِباص

م ظغائم ال كؿاص وخماًت اإلابلؿحن غً الكؿاص غبر اجساط جضابحر ويماهاث انغاع غضص مً الهىاهحن اإلاخػلهت بخجٍغ

  15بكإن اإلابلؿحن غً الكؿاص وحكضًض الػهىباث غً ألاشخام اإلامخىػحن غً الخبلُـ بدٌم مىانبهم ؤو مغايؼهم

إال ؤن قػالُت هظه آلالُاث جبهى مدضوصة في ؤعى الىانؼ هظغا لػضم قػالُت ألاظهؼة الغنابُت والهًائُت 

ت وألاهلُت الٍاقُت الجساط ؤلاظغاءاث الكػلُت والالتزام بخُبُو الهىاهحن، ولػل وغضم  جمخػها باالؾخهاللُت الًغوٍع

ًغاقؼ مً ؤظل نًاء مؿخهل ومداعبت  2019هظا ما ظػل الكػب الجؼائغي في خغايه الكػبي اإلاباعى ؾىت 

يػباعة جىم غً اهكهاُ بحن الجماهحر   الكؿاص ومُالبخه بغخُل اإلاؿؤولحن الكاؾضًً جدذ قػاع "ًدىداو ناع"

 ومسخلل هُئاث الحٌم هاجج غً اهدكاع  عهُب للكؿاص غمىصًا وؤقهُا.

 المحور الثالث

 احصاءاث مقارنت لرتتيب اجلشائز  وفق مؤشز مدركاث الفساد جحليل البياناث االنعكاساث واالنحقاداث

في هظا املحىع ؾىداُو ظمؼ مسخلل الاخهاءاث التي ًظهغ قيها جهيُل الجؼائغ وجهُُمها مً نبل 

ًاث الكؿاص غبر  الكترة الؼمىُت اإلامخضة مىظ  يما ؾىػغى قُه  2003مىظمت الككاقُت الضولُت وقو مؤقغ مضع

ًاث الكؿاص.    ًلكت الكؿاص غلى الجؼائغ وؤهم الاهخهاصاث اإلاىظهت إلاؤقغ مضع

 ليل البياهاث جح 

ًاث الكؿاص الظي جهُم به الجؼائغ ٌؿدىض إلى  مؤقغاث قغغُت حػٌـ جهُُم الخبراء واإلاؿؤولحن  06مؤقغ مضع

 الخىكُظًحن لػضص مً مظاهغ الكؿاص في الهُاع الػام وهي:

اث الانخهاصًت ملجمىغت ؤلاًٍىهمِؿذ  CRSجهيُل املخاَغ للضُو  -  EIUالهاصع غً وخضة الخدٍغ

 BFالهاصع غً مىظمت بغجلؿمان  TIمؤقغ الخدىالث  -

                                                           
يت للعلوم املجلت الجزائز  مٍاقدخه، صعاؾت انخهاصًت خُى الجؼائغ،"زلكي غلي، زلُل غبض الهاصع، "نُاؽ الكؿاص وجدلُل مٍُاهحزماث   14

 257)بضون ث.ن.(ـ م.  04، ع. 7،مج. والصياشيتو الاكخصاديت اللاهوهيت 
)ظىان  2، ع. 66، مج. مجلت الدراشاث اللاهوهيتغمغ قػبان، ؾػُض صالي، "خماًت اإلابلؿحن غً ظغائم الكؿاص في الهاهىن الجؼائغي، "   15

 104(، م.  2020
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 GI مؤقغ  املخاَغ وألاوياع الانخهاصًت ؾلىبل اوؿاًذ -

 PRSالهاصع غً مؤؾؿت زضماث املخاَغ  الؿُاؾُت   ICRGالضلُل الػالمي ملخاَغ الضُو  -

الهاصع غً اإلاىخضي الانخهاصي الػالمي   EOSاؾخُالغاث عؤي اإلاؿؤولحن الخىكُظًحن في نُاع ألاغماُ -

WEF 

الهاصع غً ظامػت ؾىجيبىعؽ  ومػهض ؤهماٍ الضًمهغاَُت لجامػت Dem-Vمكغوع ؤهماٍ الضًمهغاَُت  -

 هىجغصام.

ألاؾئلت في ًل مؤقغ بىىع مدضص مً الكؿاص مؼ الػلم ؤن ًل مؤقغ لضًه مهُاؽ زام به غلى ؤال  جخػلو

اث اإلاضعيت للكؿاص  ًاث  04ًهل اإلاهُاؽ اإلاخػلو باإلاؿخٍى ههاٍ غلى ألانل لُخم جٌُُكه مؼ مهُاؽ مؤقغ مضع

 100و 0الكؿاص الظي ًتراوح بحن 

 2003/2007مدرواث الفصاد بين ( يخعلم بترجيب الجزائز وفم مؤشز 1جدٌو ركم )

 2003 2004 2005 2006 2007 

 99 84 97 97 88 الغجبت

 3.1 2.8 2.7 2.6 - الىهُت

 املصدر  جلاريز مىظمت الشفافيت الدوليت             

ًهترب يشحرا مً ؤصوى اإلاغاجب  203/2007مً زالُ هظا الجضُو هالخظ جغجِب الجؼائغ زال الؿىىاث مً 

اإلاهىكت يمً الضُو ألايثر قؿاصا وهى ما ًىظع غً اعجكاع مػضالث جكص ي ظىاهغ الغقىة والازالؽ ونًاًا 

 جبضًض اإلااُ الػام. 

 (2003/2016مابين ) ( مؤشز ضبط الفصاد في الجزائز 03الشيل ركم )قُما ًىضح 

 

 املصدر: جلاريز الفصاد العالمي

اث الكؿاص غغقذ مىدا جهاغضًا  زالُ ؾىىاث مً    مً زالُ هظا الكٍل هالخظ ان مؿخٍى

بالغؾم مً  ؤن الجؼائغ  2016إلى ؾاًت  2010لُػغف بػض طلَ جهاعبا في مؤقغ يبِ الكؿاص مىظ  2004/2006
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ت إلاٍاقدت الكؿاص وخاولذ زلو جغؾاهت ناهىهُت للىناًت مً الكؿاص  اهظمذ إلى غضة اجكانُاث صولُتو ناٍع

 ومٍاقدخه .

ًان في ًل ؾىت مدىع مػحن يماًلي: قهض جًمً  غ الكؿاص الػالمي نًاًا مخػضصة و ونض جىاولذ جهاٍع

غ الكؿاص الػالمي لؿىت  ي، وظاء الكؿاص الؿُاس  2004نًُت الىنُى إلى اإلاػلىماث ، قُما جىاُو ؾىت 2003جهٍغ

غ  2005في ؾىت  غ  2006خُى البىاء وؤلاغماع في مغخلت بػض الهغاع، و غغف جهٍغ مىيىع الصحت، وجًمً جهٍغ

نُاع اإلاُاه والهُاع الخام غلى الخىالي، في خحن  2009، 2008نًُت ألاهظمت الهًائُت، وفي ؾىتي  2007

غ  غ ؾىت  2013جًمً جهٍغ  16زهو للغقىة 2014الخػلُم وجهٍغ

ًاث  وبالػىصة إلى مؤقغاث جهُُم الجؼائغ وقو الهُئاث التي حػخمضها مىظمت الككاقُت الضولُت إلاؤقغ مضع

 يما في الجضُو ؤصهاه 2018إُ ؾاًت 2015الكؿاصغبر جدبؼ ؾىىاث مىظ 

 الضعظاث خؿب مؤقغ جهُُم هُئاث مهاصع اإلاػلىماث خُى الكؿاص في الجؼائغ

 2018 2017 2016 2015 اإلاؤقغ       الؿىىاث

CRS  38 37 37 33 

TI 36 36 37 37 

BCRI 42 22 22 35 

ICRG 31 32 32 32 

EOS 31 33 34 39 

DV / 44 37 32 

 35 33 34 36 الضعظت

ًاث الكؿاص في الهاَاع كي خمؼة، بىيغصًض غبض الهاصع ، "صعاؾت جدلُلت إلاؤقغاث مضع الػام مؼ  اإلاهضع: يٍى

 (، م.  2020، ) 02، ع. 12 .مجألاواديميت للدراشاث الاجخماعيت والاوصاهيت، ، 2012/2018ؤلاقاعة لحالت الجؼائغ 

 2012/2020يوضح درجاث الجزائز وفم مؤشز مدرواث الفصاد بين شىواث ( 04قٍل عنم )

                                                           
، 5، مج. مجلت البشائز الاكخصاديتغشمان، صعاؾت ونكُت جدلُلُت إلاؤقغاث مىظمت الككاقُت الضولُت مؼ ؤلاقاعة لحالت الجؼائغ،  مضاحي  16

 716(، م.2019، )ؤوث 02ع.
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 املصدر: جلاريز مىظمت الشفافيت الدوليت                       

 2012/2019(  مللارهت الخغير في ألاداء ب ودرجاث وفم مؤشز مدرواث الفصاد مً 02جدٌو ركم )

الخغير في ألاداء ملارهت   الصىت

 بالصىت الصابلت

 الدرجت

2012 - 36 

2013 ▲2 36 

2014 - 36 

2015 - 36 

2016 ▼8 34 

2017 ▼1 33 

2018 ▲2 35 

2019 - 35 

 املصدر: جلاريز مىظمت الشفافيت الدوليت                          
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2020( يوضح جزجيب الجزائز ملارهت مع الدٌو العزبيت لدرجاث مؤشز مدرواث الفصاد 05شيل ركم )

 

  اوعياشاث الفصاد على الجزائز 

دضر ؼ الحهىم اإلاضهُت والاظخماغُت وله ألازغ البالـ غلى  للكؿاص اوػٍاؾاث غلى ظمُؼ ألانػضة قهٍى زلال في جىَػ

 املجخمؼ يٍل

ً إلى  ؤصي باإلاؿدشمٍغ غها ٍو ؼ وههل الخهىُت وجٍُى قمً الىاخُت الانخهاصًت: ًؤزغ في مىار الاؾدشماع  وجٍلكت اإلاكاَع

 والزشوة  هخياليف مما يزفع الخيلفت ويللل العائدالػمىلت   إصعاط

الؿُاؾُت ٌػمو مً ؤػمت الشهت بحن الحٍام واملحٍىمحن زانت مؼ جكص ي ظاهغة اإلاؿؤولحن الكاؾضًً  مً الىاخُت 

 وؤلاقالث مً الػهاب والثراء الىاجج غً اإلاىهب مما ًًػل مً مهضانُت اإلاؤؾؿاث وقغغُتها

لى ألازالم مً الىاخُت الاظخماغُت قُىع ظاهغة الكؿاص صازل املجخمؼ ؾحر مً الهُم املجخمػُت الهائمت غ

 والجزاهت وخضر إخالُ لهُم الكؿاص قإنبذ املجخمؼ آلت إلهخاط الكؿاص والكاؾضًً.

 أهم الاهخلاداث املوجهت ملؤشز مدرواث الفصاد 

هخهض الهت ًهىم بمالخظت غلى مجمىغت نؿحرة، الهه ًغقٌ اإلاالخظت غلى وؿبت اوؾؼ مً الؿٍان
ُ
 .مؤقغ الكؿاص ا

إلاؤقغ ًازظ مالخظاث مجغصة، وان الاؾالُب اإلاؿخسضمت في إغضاص اإلاؤقغ ال ابػض مً طلَ ٌكخٍي البػٌ ان ا

  .ًمٌنها نُاؽ الكؿاص اإلاؤؾس ي
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 بخؿُحر  ؤزغاهخهاص 
ً
نائم بؿبب اؾخسضام مػلىماث مً مؿىخاث الجُل الشالض، التي ًمًٌ ان جٍىن مخؿحره يشحرا

ىه جخؿحر مً ؾىت ألزغي في اإلاؤقغ هكؿت، ولهظا نض  ؾالُِبألا  إنإياقت إلى  .ألزغمٌخمل مً بلض  هألاؾلىب ًو

  .جٍىن اإلاهاعهت ؤقًل ؤو ؤؾىي 

 :خاجمت

مً زالُ هظه الىعنت جىنلىا إلى ؤن الكؿاص مً الظىاهغ اإلاػهضة ومؿإلت نُاؽ الكؿاص وجهُُمه صازل 

ث الٍاقُت الضُو ؤًًا غملُت مدكػبت وجسًؼ إلاػاًحر مىيىغُت وطاجُت في هكـ الىنذ ومضي جىقغ اإلاػلىما

 ومهاصعها بضنت هى الظي ًجػل مً غملُت الهُاؽ طاث مىيىغُت.

غ زانت ؤهىا مً زالُ هظه الىعنت جىنلىا إلى إزباث الكغوى الػلمُت  وانؼ الكؿاص في الجؼائغ مٍغ

ن اإلاهاؾت في مهضمت مما ٌؿخضعي ؤزظ جضابحر قػلُت إلاٍاقدت الكؿاص وويؼ آلالُاث الغصغُت للغنابت واملحاؾبت أل 

الاوػٍاؾاث الخُحرة للكؿاص غلى البيُت الاظخماغُت والؿُاؾُت والانخهاصًت في غالم الُىم ؤنبدذ تهضص يُان 

 الضُو في ؾُاصتها واؾخهاللُتها

وغلى الغؾم مً الضوع الظي جلػبه اإلاؤؾؿاث الضولُت في يكل وانؼ الكؿاص غبر هُئاتها غبر الػالم إال 

غها ًيبغي ؤًًا ؤن جإزظ بدظع  ألنها ال جسلى مً الخلكُت والخدحز والاجحاف في خو بػٌ الضُو ألؾغاى  ؤن جهاٍع

غ للخضزل في قؤون الضُو وقغى مىُهها  الُت الػاإلاُت حؿخؿل هظه الخهاٍع جسضم ؤظىضاث مػُىت زانت ؤن الامبًر

غ بما ًسضم مهالحها.  وؤظىضاتها غبر  اؾخؿالُ هظه الخهاٍع

 كائمت املزاجع

 2018جلزيز شىت الككاقُت الضولُت،  مىظمت -

مجلت البحور الاكخصاديت غهىن قغاف، ؾاعة بىؾػُىص، وانؼ الكؿاص في الجؼائغ وآلُاث مٍاقدخه،  -

 2018، ظىان 01، ع. 05، مج. واملاليت

و مػهض مىاًَ، "الكؿاص الؿُاس ي مضازل وؤقٍاع"، في  باؾم الؼبُضي مدغعا،  - الفصاد الصياس ي قٍغ

 -)بضون: مػهض مىاًَ للضًمهغاَُت وخهىم الاوؿاني املفهوم شلصلت أبحار ودراشاث إعادة الىظز ف

ذ،   (2021ظامػت بحرٍػ

، ع. املصخلبل العزبيلهغع بً غلي، " هظام الكؿاص ًىخضة جدلُل لضعاؾت الىظم الؿُاؾُت الػغبُت،"    -

 (2020،)ؤيخىبغ، 500

ؼ نُم الجزاهت،  - مجلت حىم هىاُ َاعم ابغاهُم، اإلاظاهغ الهاهىهُت للكؿاص واؾتراجُجُت مٍاقدخه لػٍؼ

لُت،01، ع.اللاهون وميافحت الفصاد  (2019، )ظٍى

زلكي غلي، زلُل غبض الهاصع، "نُاؽ الكؿاص وجدلُل مٍُاهحزماث مٍاقدخه، صعاؾت انخهاصًت خُى  -

 )بضون ث.ن.( 04، ع. 7،مج. اللاهوهيت و الاكخصاديت والصياشيتاملجلت الجزائزيت للعلوم  الجؼائغ،"
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مجلت الدراشاث غمغ قػبان، ؾػُض صالي، "خماًت اإلابلؿحن غً ظغائم الكؿاص في الهاهىن الجؼائغي، "  -

 (2020)ظىان  2، ع. 66، مج. اللاهوهيت

اعة لحالت الجؼائغ، مضاحي غشمان، صعاؾت ونكُت جدلُلُت إلاؤقغاث مىظمت الككاقُت الضولُت مؼ ؤلاق -

 (2019، )ؤوث 02، ع.5، مج. مجلت البشائز الاكخصاديت

- Michael Heyman , Richard stacey, sujit  Choudhry, Combating corruption, constitutional 

framorks for middle east and north Africa  (California, Cair, Stockholm, UNDP.,2014), 

اكع ألاهترهيذ   مو

- http// www. Echourouk.com 07/04/2015 

- https://www.maghrebvoices.com/2017/11/08/ ؤنىاث مؿاعبُت: ؤبغػ ؤػماث غهض بىجكلُهت 

- https://www.aljazeera.net/news/presstour/2012/12/10 مغيؼ    غة  ، قًُدت قؿاص جُاُ الجٍؼ

ت   ؾىهاَغاى الجؼائٍغ

- https://ar.wikipedia.org/wiki 

 

https://www.aljazeera.net/news/presstour/2012/12/10%20مركز
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 الضمانات الدسجورية والقانونية لمكافحة الفساد والجحول الديمقراطى                    

 1د. باهــر محمــد عبد الرحمن

 ملخص

، ومكاعهت وافت اإلاإؾؿاث ومىٓماث مً أَم آلُاث ميافده الفؿاص َى الضٖم الضؾخىعي واللاهىوى

دت فى  املجخم٘ اإلاضوى، طلً أن أهثر بغامج ميافده الفؿاص هجاخا هي جلً التي حؿدىض الى ههىم واضخت ونٍغ

الضؾخىع جضٖمها اللىاهحن الاحغاةُت، وهظا مكاعهت الخيىمت للمىاَىحن ووافت مىٓماث املجم٘ اإلاضوى في جدلُم 

ؿخُُ٘ املجخم٘ اإلاضوى أن ًلىم بضوع ؤلانالح الكامل اإلاإؾس ي الظ ي ًدلم الخىمُت الكاملت وؤلاصاعة الغقُضة، َو

 ئًجابي ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي الٗام أو الخام فى اللًاء ٖلى الفؿاص وجدلُم الضًملغاَُت .

اح٘ َم أؾباب اهدكاع وجىغل الفؿاص فى وافت مإؾؿاث الضولت، ًغح٘ الى اوٗضام الضًملغاَُت وجغ بُض أن أخض أ

الغكابت الكٗبُت واوٗضام اؾخلالٌ اإلاإؾؿاث وألاحهؼة الغكابُت فى الضولت، الؾُما أن مهلخت الكٗب ول 

 الكٗب، جىمً فى اػصَاع الضًملغاَُت ومداعبت الفؿاص بجضًت .

ُٗت والخىُٓمُت اإلاغحىة مً  ُٗت فى الضٌو الٗغبُت جدلُم ؤلانالخاث الدكَغ ولظلً ًيبغى ٖلى اإلاإؾؿاث الدكَغ

 ٘ أحل ميافدت الفؿاص واللًاء ٖلى وافت مىابٗه، وعبِ وافت اإلاإؾؿاث الىتروهُا؛ والؿعى بجضًت بكيل ؾَغ

ؼ خىهمت قغواث  مً احل الخدٌى الغكمى، وإقاٖت الكفافُت في ٖمل الخيىمت، والخدٌى الضًملغاَى وهظا حٍٗؼ

ض مً اإلاٗلىماث، والالتزام باإلاٗاًحر ال ضولُت لللًاء ٖلى الفؿاص بيافت اقياله اللُإ الخام، وجىفحر اإلاٍؼ

ت الىاجخت صولُا فى ميافدت الفؿاص .    والاؾخفاصة مً الىٓم الاصاٍع

  

                                                           
 مصر.– اسيوطجامعة 1
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Constitutional and legal guarantees to combat corruption and democratization in 

Arab countries 

 

 summary 
 

 

One of the most important anti-corruption mechanisms is constitutional and legal 

support, and the participation of all institutions and civil society organizations. The most 

successful anti-corruption programs are those that are based on clear and explicit texts in the 

constitution supported by procedural laws, as well as the government’s participation in 

citizens and all civil society organizations in achieving comprehensive reform. Institution that 

achieves comprehensive development and good management, and civil society can play a 

positive role, whether at the public or private level, in eliminating corruption and achieving 

democracy. 

However, one of the most important reasons for the spread and penetration of corruption in all 

state institutions is due to the lack of democracy, the decline of popular control, and the lack 

of independence of the institutions and oversight bodies in the state, especially since the 

interest of the people, all the people, lies in the flourishing of democracy and the fight against 

corruption seriously. 

Therefore, the legislative institutions in the Arab countries should achieve the desired 

legislative and regulatory reforms in order to combat corruption and eliminate all its sources, 

and to link all institutions electronically; Seriously and rapidly for digital transformation, 

spreading transparency in government work, and democratic transformation, as well as 

strengthening the governance of private sector companies, providing more information, 

adhering to international standards to eliminate corruption in all its forms and benefiting from 

internationally successful administrative systems in combating corruption. 
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 مقدمة

ت والضًملغاَُت ئلى حغٌى الؿلُت الخىفُظًت ، وجفص ى الىفاق  ، والفؿاص، الؿُاس ي ًىصي غُاب الخٍغ

ُٗت واللًاةُت  وجتراح٘ بحن  االنهؼامُتب والاخؿاؽ، مىاحهت حغٌى الؿلُت الخىفُظًت فىالؿلُخحن الدكَغ

تراح٘ صوع الىسبت مً والاؾدبضاص  الفؿاص واهدكاع، حمٕى اإلاىاَىحن وجالش ى صوع مىٓماث املجخم٘ اإلاضوى ٍو

ض الانالح  لفىن حجغ ٖثٍر فى مىاحهت ول مً ًٍغ ٓهغ اإلادؿللحن واإلاىخفٗحن ، بل ٍو الٗلماء واإلاثلفحن ٍو

تهمىن اإلاٗاعيت البىاءة والغأي املخالف لهم بالخُاهت والٗمالت وميافدت  ئلى خض ابخضإ الفؿاص والخغُحر ، ٍو

اث الىعازُت بضًال وجمجُض   الخىمُت ، ول طلً أصي ئلى غُابًٖ الاهٓمت الضًملغاَُت فىغة الجمهىٍع

وجدلُم  وؤلاؾالمُت وجلضمهاالخلضم وؤلابضإ والكٗىع باالهخماء ، والخُلىلت صون وخضة قٗىبىا الٗغبُت و 

ضٍ الكٗىب مً الخىمُت اإلاؿخضامت  .ما جٍغ

بُض ان الخدٌى الضًملغاَى والخدٌى الغكمى واقغان مىٓماث املجخم٘ اإلاضوى واإلاكاعهت الكٗبُت مً أَم 

الالُاث والاؾترجُجُاث الخضًثت لللًاء ٖلى الفؿاص والفلغ والٓلم والامُت وجدلُم الخىمُت اإلاؿخضامت 

خلضم الخىىىلىجى الظي ٌؿاٖض وبكيل حاص فى جدلُم الٗضالت اللاهىهُت والاحخماُٖت والغفاَُت وال

 للكٗىب فى وافت اكُاع اإلاىُلت الٗغبُت .

ت وكاهىهُت إلايافدت الفؿاص وحغلُٔ الٗلىباث يض  ٗاث مً يماهاث صؾخىٍع فلظلً هجض  ما جلضمه الدكَغ

لخدٌى الضًملغاَى وجدلُم الكفافُت والخدٌى الغكمى الفاؾضًً وول مً حؿٌى له هفؿه الىكىف يض ا

ويمان اؾخلالٌ الاحهؼة الغكابُت وفاٖلُت الغكابت الكٗبُت وخماًت اإلاىاَىحن مً حغٌى الؿلُت الخىفُظًت 

ٗاث ٖلى جدلُم جلً الخماًت ويمان جىفُظَا ٖلى اعى  اتهم ومضي كضعة جلً الدكَغ ٖلى خلىكهم وخٍغ

ُت  ُٗت لًمان جُبُلها واكُٗا إلايافدت الىاك٘ بجضًت وبمىيٖى وقفافُت، وجدلُم الانالخاث الدكَغ

 الفؿاص ولخدلُم الخدٌى الضًملغاَى فى اإلاىُلت الٗغبُت .

 -ولظلً ؾىف هدىاٌو البدث فى زالزت مباخث ٖلى الترجِب الخالى :

 املبحث ألاول : الضمانات التشزيعية ملكافحة الفساد والتحول الديمقزاطى.  -

 الثانى : إلاصالح السياس ي ملكافحة الفساد والتحول الديمقزاطى. املبحث  -

 املبحث الثالث : آليات مكافحة الفساد والتحول الديمقزاطى. -
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 األول المبحث 

 .الضمانات الجشريعية لمكافحة الفساد والجحول الديمقراطى 

ت ا حٗض الىهىم ُٗت ؾىاء الضؾخىٍع الخىم الضًملغاَي حؿدىض في كُامها ًمان اللاهىهُت ل والدكَغ

 الغكابت ججض أؾاؾها الفىغي في كُمتو وألافياع الؿُاؾُت  الضًملغاَُت ئلى مىٓىمت مً اإلافاَُم وجُبُلها

 ،ؾُاس ي ًدخىغ الخلُلت أو الخل الىخُض بكان اللًاًا التى جىاحه املجخم٘ فىغىحض ًواهه ال  إلاٗاعيتاو 

خلاص في ٖلالهُت ؤلاوؿان وعقضٍ وكضعجه ٖلى الازخُاع، هما أن َظا ٌؿدىض ئلى  الضًملغاَُتوالخم في  الٖا

ا وكاهىهُا ويمان اؾخلالٌ الاحهؼة الغكابُت، وهظايمان اؾخلالٌ الخم  ًجب يمان جُبُله صؾخىٍع

  -الؿلُت اللًاةُت وطلً ما ؾىف هدىاوله فى زالر مُالب ٖلى الخفهُل الخالى :

 رية ملكافحة الفساد والتحول الديمقزاطى .املطلب ألاول : الضمانات الدستو 

ت ومً زم ًمىً بُض ا ت ؤلاصاٍع ن الضؾاجحر الضًملغاَُت اإلاٗانغة جىو ٖلى الغكابت اإلاخباصلت والالمغهٍؼ

م البرإلاان ، فاهه  ا عبِبت الىٓم الضًملغاَُت ، فاطا وان الكٗب ٌكغف ٖلى ألامىع الٗامت ًٖ ٍَغ اٖخباَع

ت مً زالٌ  ،ميافدت الفؿاصٌكغف ٖلى  غاكب جُبُم كىاٖض اللاهىن الضؾخىعي وجىفُظ الالمغهٍؼ ٍو

ًاء  يماهتهي بمثابت  الغكابت اإلاخباصلتالغكابت اإلاخباصلت بحن الؿلُاث ، ولهظا فان  ٖامت للىازبحن وألٖا

 . واللًاء ٖلى اؾباب الفؿاص مٗالجت الكئىن الٗامت ٌؿخُُٗىن زم  الغكابُت، ومًًماعؾىن فيها اإلاؿاةل 
(2) 

والىٓم الضًملغاَُت حؿدىض ئلى وحىص الثلافت الضًملغاَُت ، ووحىص الاجفاق الٗام خٌى كىاٖض الٗملُت 

ت الن الىٓام الضًملغاَي ًدمُه التزام الفاٖلحن الؿُاؾُحن بلىاٖض َظٍ الٗملُت وفلا للضؾخىع  الضؾخىٍع

ضم اؾخٗضاصَم للخغوج ٖ ت مً ألافياع واإلافاَُم واللُم التى لواللاهىن ٖو ىظا فان َىان مجمٖى ها ، َو

ا في مجخم٘ ما فان اإلاإؾؿاث الضًملغاَُت جيىن هبخا مهُىٗا ،  حكيل الثلافت الضًملغاَُت وصون جىافَغ

 . وال ٌؿخُُ٘ ملاومت وميافدت الفؿاصال ٌؿدىض ئلى حظوع ٖمُلت في الىاك٘ الاحخماعي 

غاَُت ًخٗلم بالؿُاق الاحخماعي والاكخهاصي فمىظ أن عبِ أعؾُى بحن للضًمل الهامأما الجاهب 

الاؾخلغاع و الباخثىن الهلت بحن اؾخمغاع الىٓام الضًملغاَي  عبِالضًملغاَُت والُبلت الىؾُى ، 

الاكخهاصي، الظي ًًمً وحىص َبلت وؾُى ٍٖغًت هما عبِ آزغون بحن اؾخلغاع الىٓام الضًملغاَي 

ىُت بحن ووحىص الخجاوـ الاح التى حكيل  حمٕى اإلاىاَىحنخماعي بمٗنى وحىص الخض ألاصوى مً الغوابِ الَى

                                                           

(2
ت في صٖم ؤلاصاعة املخلُت،صاع النهًت الٗغبُت،ٍ    15،م95( ص.مدؿً دمحم الٗبىصي:صوع ألاخؼاب اإلاهٍغ
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ت مً الخٗضصًت الاحخماُٖت ، ووحىص َظا الخض امل جخم٘ ، زهىنا في املجخمٗاث التى حكهض نىىفا مخىٖى

ىُت َى الظي ًجٗل مً الٗملُت الضًملغاَُت ألُت  ل ، ولخ إلايافدت الفؿاصألاصوى مً الغوابِ الَى

ً الىاخض ، أما غُابه فاهه ًجٗل آلُاث الٗملُت الضًملغاَُت  الخباًىاث أو الخىاكًاث بُنها في ئَاع الَى

اث الاحخماُٖت في أقياٌ  ؿا لٗضم الخيامل الاحخماعي ، وحؿُِـ الخىٖى بما جخًمىه مً جىافـ جىَغ

مىخاث ت وكاهىهُت جدبلىع خىلها مهالح َو  .اإلاىاَىحن صؾخىٍع

ًجب ان جدمى بالضؾخىع ظا اإلافهىم ، فان ٖملُت الخدٌى الضًملغاَي ٌكهضَا الٗالم واهُالكا مً َ

لىم هٓام الخىم الضًملغاَي ٖلى أؾاؽ أن الكٗب َى مهضع الؿلُاث في الضولت ( 3) الاؾاس ى للبالص ٍو

إليافت ئلى ، وإن الخيىمت حٗبر ًٖ ألاغلبُت وحؿدىض ئليها ، فالخىم الضًملغاَي  ًغجىؼ ٖلى ٖضة مباصب ـ با

، واؾخلالٌ الاحهؼة الغكابُت مبضأ الؿُاصة للكٗب جخمثل في مبضأ اإلاؿاواة، ومبضأ الفهل بحن الؿلُاث

اث الٗامت لجمُ٘ أفغاص الكٗبواؾخلالٌ اللًاء فان الىٓام  ومً هاخُت أزغي  ، وهفالت الخلىق والخٍغ

والضًملغاَُت الىُابُت، والضًملغاَُت  الضًملغاَي أو الضًملغاَُت زالزت أهىإ: الضًملغاَُت اإلاباقغة،

 بظاجه وهظلً الضًملغاَُت 
ً
 كاةما

ً
قبه اإلاباقغة، وفى الخلُلت، فاهه ئطا واهذ الضًملغاَُت اإلاباقغة هٓاما

 للٗىصة ئلى الكٗب مهضع الؿلُاث مً 
ً
لا الىُابُت، فان الضًملغاَُت قبت اإلاباقغة ال حٗضو أن جيىن ٍَغ

الق فُبلى زالٌ نىع مُٗىت، كض ًإزظ  ببًٗها بجىاع الىٓام الىُابى، أو ال ًإزظ بص ئ منها ٖلى ؤلَا

."
ً
 زالها

ً
 هُابُا

ً
 4)) الىٓام صًملغاَُا

 املطلب الثانى : الضمانات القانونية ملكافحة الفساد والتحول الديمقزاطى.

م ئنضاع اللاهىن الظي ًلغع َظٍ الخماًت  وجنهٌ الضولت هىٓام كاهىوى اث ًٖ ٍَغ بدماًت الخلىق والخٍغ

هىنها  غسخ اإلاباصب الٗامت إلايافدت الفؿاصٍو دمى الىٓام الضًملغاَى ٍو مً زالٌ الؿلُت اللًاةُت و ، ٍو

ت فُه التى جىفل الخماًت لخُبُم الٗضالت ىن ال ، فاعاصة اللاهبكيل عاصٕ ال تهاون او جهالح او كبٌى للدؿٍى

ا ئال ئطا هفل اللًاء َظٍ الخماًت ، والخضزل اللًاتى َى الظي ًًمً فاٖلُت ههىم  جيخج آزاَع

اث  ُٗت فى جُبُم اللاهىن لخماًت الخلىق والخٍغ اللاهىن ، وجخيامل الؿلُت اللًاةُت م٘ الؿلُت الدكَغ

ُٗت جً٘ اللاهىن، والؿلُت اللًاةُت جهواللًاء ٖلى الفؿاص ضع الخىم جُبُلا ، فالؿلُت الدكَغ

 (5)لللاهىن ، والؿلُت الخىفُظًت حٗمل ٖلى جُبُم اللاهىن . 

                                                           

  480م  2010بحن ؤلاعر اإلااض ي وآفاق اإلاؿخلبل مىخبت ألاؾغة  -الىٓام الؿُاس ي اإلاهغي  -ص/ ٖلى الضًً َالٌ  (3)

ت -اللاهىن الضؾخىعي  -ٖبض هللا  ص/ٖبض الغنى بؿُىوى( 4)   155م   -2007 ٍ مُاب٘ الؿٗضوي ؤلاؾىىضٍع

اث ، صاع الكغوق ، ٍ  5)) ت للخلىق والخٍغ  624، م  2000ص. اخمض فخحى ؾغوع : الخماًت الضؾخىٍع
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غ ازخهام البرإلاان فى الىاك٘ الٗملي ، وال حؿخلل بها ؾلُت مً  ُٗت هى حَى طلً أن الٗملُت الدكَغ

ىفى للخضلُل ٖلى طلً أن وٗغف أهه فى ُٗت أو الخىفُظًت ٍو ً الىٓام البرإلااوي  الؿلُخحن الدكَغ ئهجلترا مَى

ٗاث جهضع بىاء ٖلى اكتراح الخيىمت ومٗنى طلً أن ػمام اإلاباصعة فى الٗملُت  90هجض أن  % مً الدكَغ

ُٗت مً الىاخُت الٗملُت جىمً فى الضولت الخضًثت فى ًض الؿلُت الخىفُظًت اإلاخمخٗت بثلت ألاغلبُت  الدكَغ

 البرإلااهُت . 

حن ًغون أهه فى ْل ولظلً فان هثحرا مً اإلا ً الضؾخىٍع ُٗت فىٍغ الغكابت اإلاخباصلت بحن الؿلُلخحن الدكَغ

عيالالظي ًدىم كبًخه ٖلى والخىفُظًت جخدلم الكفافُت والغكابت وطلً لىحىص البرإلاان  وهظا  كم الدكَغ

فى الخيىمت ، وبظلً ًهٗب اللٌى بىحىص اؾخلالٌ وفهل جام بحن الؿلُخحن  ًتالخىفُظ الؿلُت

ُٗت والخىفُظًت الدك  ، (6). لىحىص عكابت مخباصلت بُنهمَغ

مبضأ الفهل بحن الؿلُاث  ًلهض باإلابضأ ومً أَم الًماهاث اللاهىهُت لخدلُم الخدٌى الضًملغاَى َى 

ُٗت والخىفُظًت واللًاةُت )الفهل اإلاخىاػن بحن الؿلُاث الثالر  ، م٘ وحىص كضع مً الخٗاون (الدكَغ

وكىف ول ؾلُت ٖىض ميافدت الفؿاص و م ، وإكامت عكابت مخباصلت بُنها لًمان بُنهما في جىافم واوسجا

ا أو حٗخضي ٖلى ؾلُت أزغي خخضوصَا صون أن ج  .جاوَػ

ال ًلىم الىٓام الضًملغاَي ئال بىفالت الخلىق والىاحباث الٗامت ، وخماًت مماعؾت أفغاص الكٗب وهظلً 

اث، بدُث جلىم الضولت بدىُٓ  ( 7.)هام مماعؾتها صون اإلاؿاؽ بمًمىنها، أو اهتهاهملخخلف أهىإ الخٍغ

 املطلب الثالث : إستقالل السلطة القضائية .

، وإهما لخدلُم الخدٌى الضًملغاَى وميافدت الفؿاص  لِـ بياف أن وٗخلض أن مبضأ ؾُاصة اللاهىن وافُا

، أي أن ًخم وي٘ يماهاث جىفل جُبُله وجىفُظٍ  اللاهىن ًجب أن ًىٓم حؼاء ٖلى مسالفت أخيام 

واخترامه مً كبل اليافت ، ولِـ زمت يماهاث أهثر هفالت الخترامه وجىفُظٍ مً وحىص َُئت كًاةُت 

يىن مً مهمتها ئلغاء وافت اللغاعاث  وافتمداًضة جخىافغ فيها  يماهاث الاؾخلالٌ والجزاَت والىفاءة ٍو

ت اإلاىبلت للخلىق والخ اث واملخالفت لللاهىن،ؤلاصاٍع  وجغصٕ ول مً حؿٌى له هفؿه باعجياب واكٗت فؿاص،ٍغ

بدلىكه للاهىن الخم فى عف٘ صٖىي للمُالبت ا توأن ًيىن ليل مً أنابه يغع ماصي أو مٗىىي مً مسالف

خه ٗخبر جضزل اإلاكٕغ يماهت  (8)والخىم له ٖلى حهت ؤلاصاعة بالخٗىٌٍ إلاا أنابه مً يغع . وخماًت خٍغ ، َو

                                                           

  37، م  2000( ص. ًديى الجمل : اللًاء الضؾخىعي فى مهغ ، صاع النهًت الٗغبُت ، ٍ 6)

ت   -ى بؿُىوى ٖبض هللا ص. ٖبض الغن 7))   155م   - 2007مُاب٘ الؿٗضوي  باإلؾىىضٍع

ت  8)) ا ويماهاتها ميكأة اإلاٗاعف ؤلاؾىىضٍع اث الٗامت هٓغاث فى جُىَع   90م  1974ص. ٖبض الخمُض مخىلي : الخٍغ
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ت الفغص ، الن اللاهىن َى زالنت مىاككاث اهتهذ إلاهلخت اإلاىاَىحن هما ٌكيل  وخماًت املجخم٘ لخٍغ

فال ًىفى  (9) ؾخلالٌ الؿلُت اللًاةُت وما ًغجبِ بها مً خهاهت .ال جضزل اللاض ى الٗاصٌ يماهت َامت 

ت واللاهىهُت وخضَا لخماًت  ومُيافدت اث وخماًت الخلىق والخٍغ الضًملغاَُتالىهىم الضؾخىٍع

ما لم جىحض ئحغاءاث جًمً خماًتها مً اهتهان الؿلُاث ، طلً أن الخم لِـ له كُمت بضون الفؿاص 

ت جهىهه وجدمُه .  (10) ئحغاءاث ويماهاث كٍى

ٗض اؾخلالٌ الؿلُت اللًاةُت  والظي ٌٗنى باألؾاؽ ٖضم جضزل أي ؾلُت في ٖمل الؿلُت اللًاةُت  -َو

اث فلِ بل هي يماهت أؾاؾُت للُام ي -وزانت الؿلُت الخىفُظًت  ماهت لِؿذ لخماًت الخلىق والخٍغ

صولت اللاهىن ، فال ؾبُل ئلى ئكامت الٗضٌ بحن الىاؽ صون جىفحر الخماًت والاؾخلالٌ اليامل للؿلُت 

ًائها .   ( 11)اللًاةُت وأٖل

ت واملت صون جضزل مً أًت ؾلُت أ ٗنى الاؾخلالٌ كضعتها ٖلى ئنضاع ألاخيام بدٍغ زغي جهضع لها َو

ا ، َظا اإلافهىم اإلاىيىعي لالؾخلالٌ ٌٗنى في مجاٌ الؿلُت اللًاةُت  حٗلُماث أو جماعؽ ٖليها يغَى

جىُٓما ، بًٗه صؾخىعي وأهثٍر كاهىوي ، ال ًىغؽ أي جضزل مً أي ؾلُت أزغي في قإون الؿلُت 

الؿلُاث وحٗمل ٖلى جُبُم الضؾخىع  وأن حٗمل الؿلُت اللًاةُت مؿخللت جماما ًٖ باقى (12)اللًاةُت . 

 واللاهىن وخماًت الضًملغاَُت مً الٗبث بها . 

 المبحث الثانى 

 اإلصالح السياسي لمكافحة الفساد والجحول الديمقراطى.

وحصجُ٘  الخىافـو الكفافُت والخىهمت ، الخدضًث و بُض ان اي هٓام اكخهاصي ًجب ان ًلتزم بمٗاًحر 

ً، والبدث ًٖ اللاهىهُت والخلىُت وجدفحز الاؾدثماع، واػالت وافت اإلاٗىكاث والٗلباث  التى جىاحه اإلاؿدثمٍغ

ت ، م٘ مغاٖاة الاجؼان اإلاالي الٗاصٌ ، ويبِ الفؿاص و  الىمى اإلاخىاػن، ومى٘ ٖىاملوافت  اإلاماعؾاث الاخخياٍع

غاف املخخلفتوافت  مهالح إلالىُت، والخىاػن بحناآلُاث الؿىق، وهفالت   ووافت اإلاىاَىحن . الَا

عي حىبا الى حىب م٘ الانالح الاكخهاصي والانالح الؿُاس ي وطلً لىحىص ف البض ان ٌؿحر الانالح الدكَغ

ٖالكت وزُلت بُنهم حمُٗا، وباث واضخا ان الؿُاؾت اللاهىهُت الخالُت غحر وافُت لخدؿحن مؿخىٍاث 

                                                           

ت الٗامت لللًاء الضؾخىعي ، الجؼء ألاٌو ،  9)) حر قىغ: الىٍٓغ ٘ بحروث ، م  2014ألاولى ،  ٍص. َػ  531،صاع بالٌ لليكغ والخىَػ

حر قىغ :   10))  494ؿابم ، م الغح٘ اإلاص. َػ

ت الغأي ،صعاؾت ملاعهت،صاع الجامٗت الجضًضة، م11)  7(ص.ٌؿغي اللهام : الًىابِ الجىاةُت لخٍغ

ت الٗامت،صاع الفىغ الجامع12))   572،م2014،ٍ يص.ولُض الىمغ :اللاهىن الضؾخىعي اإلاباصب الضؾخىٍع
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الامغ الظي واهدكاع واؾ٘ للفؿاص فى وافت اللُاٖاث، ازخالالث ٖمُلت الاصاء فى هٓام اكخهاصي ٌٗاوى مً 

احؼ ًٖ ميافدت  اصي الى ان الاكخهاص انبذ ٖاحؼ ًٖ الىفاء باالخخُاحاث الاؾاؾُت للمىاَىحن ٖو

 ( 13).  الفؿاص وجدلُم الخىمُت الكاملت

لىم    -: َامحن إلنالح الؿُاس ي والضًملغاَُت ًلىم ٖلى حىاخحنٍو

ٌ الجىاح  اث الٗامت، واإلاؿاواة  ألاو وجضاٌو الؿلُت ٖبر بحن اإلاىاَىحن : ؤلانالح الضًملغاَي وإَالق الخٍغ

م٘ وحىص كًاء ٖاصٌ  وحؿهغ ٖلى جُبُله اهخساباث خغة هؼيهت جإصي ئلى كُام بغإلاان وخيىمت جلتزم باللاهىن 

ه  ه وبكفافُتوصخافت خغة جغاكب مؿخلل هٍؼ  . بدٍغ

ضالت الاحخماُٖت التى جىفل للمىاَىحن خاحاتهم اإلاِٗكُت ألاؾاؾُت مً غظاء : َى الٗ الجىاح الثاوى

الج وحٗلُم بهغف الىٓغ ًٖ َبُٗت الىٓام الاكخهاصي الظي جخبىاٍ  حُض وصخت حُضة ومؿىً وملبـ ٖو

خم نُاغت ول طلً في صؾخىع ًخًمً :    -الضولت ٍو

م جدضًض ازخهام و  -أ  ل ؾلُت .جىُٓم الؿلُاث الٗامت للضولت ًٖ ٍَغ

  اث الٗامت.يض أي حٗض مً حاهب الؿلُ اإلاىاَىحنخلىق وافت خماًت -ب

م جىُٓم الفهلٖمل وافت جلُُض -ج  . مبُنه والغكابت الؿلُاث ًٖ ٍَغ

ُت في ول ما ٌؿخدضر مً كىاهحن-ص وان حؿهغ حمُ٘ الؿلُاث ٖلى  أن ًيىن الضؾخىع مُٗاعا للكٖغ

 14. جُبُله وجىفُظٍ وخماًخه 

 املطلب ألاول : التحول الديمقزاطى .

خمثل الخض الفانل بحن هٓام الخىم الضًملغاَي وغحٍر مً هٓم الخىم ألازغي، والظي ًًمً أن ال  ٍو

ؾُاصة لفغص وال لللت ٖلى الكٗب ، وأن الكٗب َى مهضع الؿلُاث ، وؾُُغث أخيام اللاهىن واإلاؿاواة 

ضم الجم٘ بحن أي مً الؿلُت الخىف ُٗت أو اللًاةُت في ًض شخو أو مإؾؿت أمامه ، ٖو ُظًت أو الدكَغ

ا وكاهىهُا وكًاةُا وجضاٌو الؿلُت الخىفُظًت  اث الٗامت صؾخىٍع واخضة ، ويمان الخلىق والخٍغ

ت ٖامت خغة وهؼيهت َبلا للمٗاًحر الضولُت .  ُٗت ؾلُما وفم آلُت اهخساباث صوٍع  والدكَغ

ت الخٗبحر ًٖ الغأي بهفت اإلاٗاعيت لهُلت بالضًملغاَُت ، العجباَهف اث بهفت ٖامت ، وبدٍغ ا بالخٍغ

 زانت ، ألن اإلاٗاعيت جضوع في فلً الضًملغاَُت ، وخُث غابذ اإلاٗاعيت أفل وغاب هجم الضًملغاَُت

                                                           

  13، م  97،صاع الكغوق ٍ اولى ، 1( ص. ؾُٗض الىجاع : ججضًض الىٓام الاكخهاصي والؿُاس ي فى مهغ، الجؼء 13)

ا في صٖم الضًملغاَُت مً صؾخىع  - ص/ الؿُض اإلاغاهبى 14 ت وآزاَع  –صاع النهًت الٗغبُت  -وحٗضًالجه  1971وختى صؾخىع  1923الضؾاجحر اإلاهٍغ

  58م  - 2008ٍ 
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م فى وافت اإلاإؾؿاث واللُاٖاث وازغ ؾلبا ٖلى ٖملُت الخدٌى الضًملغاَى الن الفؿاص  واهدكغ الفؿاص ٖو

واإلاٗاعيت حٗنى مٗاعيت الكٗب ؾلىن الخيام ، اإلاخٗاعى م٘ الىٓام اللاهىوي ،  15 ٖضو الضًملغاَُت

ٗخبر لهُلا بها  إٖالها للسخِ والغًبو  الضولتالؿاةض في  ت َو  16. يض الفؿاص الظي ًغسخ الضًىخاجىٍع

ت الخٗبحر ال ؾُما وإنها جىُلم مً كىاٖض ومباالضًملغاَُت والغكابت و اإلاٗاعيت وىؾُلت مً وؾاةل ف صب خٍغ

الخغُحر و   إلاٗاعيت ٖىهغ َام مً ٖىانغ ؤلانالحفا، التى جٓهغ الفؿاص وجغاكب الفاؾضًًالىٓام الٗام 

صون اللُام بأي هٕى مً أهىإ الهضم ، وهى بهظا اإلاٗنى البض مً الاَخمام بها والخدٌى الضًملغاَى والخجضًض 

ظا ًإصي ئلى جفطح الفؿاص ألنها  –اًىما وحضث اإلاٗاعيت اهضزغ الفؿاص  الههلبىاء الضولت الضًملغاَُت  ، َو

ى مً كبُل الترمُم  ؾالمت البىاء الاحخماعي لىُان الضولت الن ألازظ بما جغاٍ اإلاٗاعيت نالخا للضولت ، َو

، صازل الجؿض الؿُاس ي صون اإلاؿاؽ بلىاٖض الىٓام الٗام ، وطلً َبلا إلالخًُاث الخُاة اإلاخجضصة 

ُت واللاهىهُت وأال فلضث اإلاٗاعيت  خباعاث الكٖغ واإلاٗاعيت وىؾُلت مً وؾاةل الخٗبحر البض أن جخلُض بااٖل

ُتها   وفلا، التى جفطح وجغاكب وجدض وجمى٘ الفؿاصومً َظا اإلاىُلم هظهغ وؾاةل اإلاٗاعيت  –قٖغ

  -:والخالى، وهى واللاهىن لضؾخىع ل

 اإلاٗاعيت البرإلااهُت :  -أوال :

خهغ ؾلُت البرإلاان ٖلى ؾً اللىاهحن أو ئكغاع الًغاةب أو اإلاىافلت ٖلى اإلاحزاهُت فدؿب بل ًدؿ٘ ال ًل

لباث  صوع البرإلاان لِكمل أٖماٌ الغكابت ٖلى الؿلُت الخىفُظًت مغاكبت جامت، مً زالٌ جىحُه ألاؾئلت ، َو

جُىعث ختى أنبدذ ؾمت ممحزة  ؤلاخاَت والاؾخجىاب ، ومً َظا اإلاىُلم واهذ فىغة الغكابت البرإلااهُت زم

. وعةِؿُت للٗمل البرإلااوي   17  والضًملغاَى فى الضٌو

 :  اإلاٗاعيت الخؼبُت -زاهُا : 

يىنها ل الخيىمت، ختى ال حؿخأزغ  الخدٌى الضًملغاَىيماهت َامت وأؾاؾُت مً يماهاث الاخؼاب ٗض ح

وجدؿبب فى  كض جخجاوػ خضوصَا في هثحرا مً ألاخُان صون خؿِب أو عكُب ٖلى أٖمالها التى جىفُظًتؾلُت 

ىض اطن جلف الاخؼاب حجغ ٖثٍر فى مىاحهت الفاؾضًً .   18الفؿاص الٗضو الاؾاس ى للضًملغاَُت ٖو

                                                           

ولُت الاكخهاص والٗلىم الؿُاؾُت حامٗت اللاَغة  –عؾالت صهخىعاٍ  –اإلاٗاعيت في الفىغ الؿُاس ي الاؾالمى  –ص/ هُفحن ٖبض الخالم  15

  21م  85ٌ ًىاًغ  1405،  1لً فُهل ؤلاؾالمُت اللاَغة ٍ مىخبت اإلا

اث الجامُٗت ، ٍ  (15) ٗت" صاع اإلاُبٖى   270، م  1994ص/ ماحض عاغب الخلى الضولت في محزان الكَغ

ت الٗامت لىخاب  1971ص/ ؾامي مهغان " " مجلـ الكٗب في ْل الضؾخىع  17   48م  96م الهُئت اإلاهٍغ

 م  1999الىٓم الؿُاؾُت وجُبُلاتها اإلاٗانغة ، صاع النهًت الٗغبُت ، ٍ ص. نالح الضًً فىػي :  18
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خفُٗل صوع اإلاٗاعيت في البرإلاان بهىعة خلُلُت ولِؿذ واإلاٗاعيت الخؼبُت َى مً جلىم وجغعى وتهخم ب

ت لخىصي الا نىعة َامكُت  بال حضاٌ ئلى ؾمى مباصب الضًملغاَُت وما ًترجب ٖلى طلً مً  خؼاباو صًيىٍع

ت ت الخٗبحر ًٖ آلاعاء بدٍغ  19. حؿدىض الى الضؾخىع واللاهىن  احؿإ خٍغ

 املطلب الثانى : التحول الزقمى.

٘ الؿلُاث صازل اإلاىٓىمت  ُٗت و حؿاَم الخىىىلىحُا وهٓم اإلاٗلىماث فى جىَػ ت الدكَغ اللًاةُت والاصاٍع

ت  فى ٖملُت  ٖلى ت والال اإلاغهٍؼ اؾاؽ مً الخفاٖل فى مماعؾت جلً الؿلُاث مدللت بظلً مؼاًا اإلاغهٍؼ

 (20)نى٘ اللغاع . 

ٗخبر جدلُم  ٗاث للخىىىلىحُا الخضًثت مىاهبتَو اث التى جثىع فى  الدكَغ ٖىهغ َام وخاؾم فى خل اإلاىاٖػ

مت املجخم٘ وجُىع املجخمٗاث واخخُاحها الى الخىىىلىحُا الخضًثت إلاىاهبت الخدٌى  هٓغا لخُىع الجٍغ

٘، ولظا فان فاٖلُت الغكمى  وهفاءجه حؼء اؾاس ى مً فىغة ألامً اللاهىوى ، فاطا واهذ الؿلُت  الدكَغ

ُٗت هى اإلاؿئىلت ًٖ ئعؾاء ألامً اللاهىوى،  الؿلُت اللًاةُت هى اإلاؿئىلت ًٖ جدلُم اًًا  فىجضالدكَغ

ُٗتوجُب  (21)  . ُم َظا الامً اللاهىوى وإؾخىماٌ ما لم جدلله الؿلُت الدكَغ

ذ ؤلالىترووي فى الاهخساباث بُض ان  مً اَم كىاٖض الضًملغاَُت والتى مً قانها ان جلط ى  جُبُم الخهٍى

غ والفؿاص الاصاعي الظي مً قاهه ان ًلط ى ٖلى الضًملغاَُت و  م٘ الخلضم الخىىىلىجى جم ٖلى التزٍو

ذ ؤلالىترووي فى الىثحر مً صٌو الٗالم جُبُ  .م الخهٍى

م ٍخم حسجُل ألانىاث و  ذ الىتروهُت ًٖ ٍَغ هٓام الدسجُل ؤلالىترووي اإلاباقغ باؾخسضام ألت جهٍى

بدُث ًلىم الىازب بالًغِ ٖلى الؼع اإلالابل الؾم وعمؼ اإلاغشح الظي ؾُيخسبه وطلً بٗض الخدلم مً 

م  دت الىتروهُت مسجل ٖليها شخهُت الىازب الىتروهُا ًٖ ٍَغ البُاكاث الظهُت التى جدخىي ٖلى قٍغ

بُاهاث الىازب وطلً بأن ًخم وي٘ البُاكت ٖلى حهاػ كاعب لهظٍ البُاكت فخٓهغ ٖليها بُاهاث الىازب 

خم جُبُم طلً الىٓام خالُا بالهىض .   (22)ٍو

                                                           

ٗت مغح٘ ؾابم م   19   317ص/ ماحض عاغب الخلى " الضولت في محزان الكَغ

   148، م 98ص.ٖهمذ ٖبض هللا الكُش : : صوع هٓم وجىىىلىحُا اإلاٗلىماث ، صاع النهًت الٗغبُت ، ٍ  20))

 26ُُٖت : صوع صاةغة جىخُض اإلاباصب اللاهىهُت ، م  ص. مدمىص خمضي 21))

الىٓام الاهخسابى الجام٘ بحن الاهخساب الفغصي والاهخساب باللاةمت ) صعاؾت ملاعهت ( ، عؾالت صهخىعاٍ ، ( ص. ٖغفت دمحم ٖبض اللىي ُٖض : 22)

  وما بٗضَا 59 م2017حامٗت أؾٍُى ، 
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ٌؿهم جُبُم جىىىلىحُا اإلاٗلىماث اإلاٗانغة بىاؾُت هٓم اإلاٗلىماث الخضًثت فى جىفحر اللضعة ٖلى هظا و 

ت فاةلت وبضكت مخىاَُت  ت بؿٖغ ً واؾترحإ هم هبحر  فًال ًٖاصاء ٖملُاث هثحرة ومخباٖضة ومخىٖى جسٍؼ

ٗت صكُلتبأ هثحرةمً اإلاٗلىماث والبُاهاث فى اهماٍ   (23. ) ؾالُب مبرمجت ؾهلت بؿُُت ؾَغ

جدبضي بىيىح مً زالٌ اللاٖضة اللاةلت بأن للخيىمت  واللاهىن الٗالكت بحن الخدضًث والخىمُت الؾُما أن 

 في كُاصة ٖملُت الخدضًث والخىمُت طلً ألنها هي التى حؿخُُ٘ بالفٗل امخالن وافت اللضعاث الغةِس ىالضوع 

غي وخلُلي إل اللاهىهُت و  ت لخغُحر الخُاة الخلىُت وجىحيها واللُام بضوع حَى حغاء الخغُحراث الجظٍع

وميافدت  الاحخماُٖت والاكخهاصًت والؿُاؾُت وحٗبئت الجهىص الكٗبُت مً احل الىنٌى الى الخىمُت

 (24. ) الفؿاص

حٗبئت الجهىص الكٗبُت ومكاعهت مىٓماث املجخم٘  ولظلً ًجب التزام الضولت بيافت أحهؼتها فًال ًٖ

ا يغوعة  بخىفحر حمُ٘ البُاهاث اإلاضوى واإلاٗلىماث ومهاصع اإلاٗلىماث بحن ًضي وافت اإلاىاَىحن باٖخباَع

ً زلافتهم  مً زالٌ ؾاةغ وجدلُم الخدٌى الخىمىي والخىىىلىجى أؾاؾُت إلاماعؾت خلىكهم فى جيٍى

ت واؾخلالٌ واملحن وطلً مً احل الىنٌى الى  ت فى ٖالهُت وويىح ، وبدٍغ الضًملغاَُت اللىىاث اإلاكغٖو

ا ٖلى اعى الىاك٘ .موجدلُلهالخىمُت و 
 (25)  

وعغم الخلضم الخىىىلىجى وؾهىلت الخهٌى ٖلى اإلاٗلىماث ألامغ الظي حٗل الىثحر مً صٌو الٗالم الثالث 

بلذ الضًملغاَُت الىُابُت فى هٓامها الؿُاؾُت ، عغم أن َىان صٌو هثحرة لم  جُىعث بُبُٗت الخاٌ َو

 .حٗغف الضًملغاَُت ولم جُبلها عغم الىو ٖليها فى الضؾاجحر الضازلُت

خُثما ًخىافغ في أي مجخم٘ وؾاةل جىفى لىلل ألافياع واإلاٗلىماث وآلاعاء املخخلفت ، ولما ػاص هُاق طلً ان 

المُت والخؼبُت وػاصث كضعة وؾاةل ؤلا  ٖالم ٖلى الخٗبحر الخغ ًٖ حمُ٘ ألافياع وآلاعاء الخٗضصًت ؤلٖا

المُت  اإلاىحىصة في املجخم٘ وإطا واهذ الخٗضصًت الخؼبُت يغوعة للٗملُت الضًملغاَُت فان الخٗضصًت ؤلٖا

واللًاء ٖلى الاؾدبضاص وميافدت الفؿاص وهظلً ٖلى الىلٌُ الفؿاص  الػمت بالًغوعة لخثلُف املجخم٘

ىدكغ فى الا  ت ، وهظلً ٌؿاَم الخدٌى الغكمى فى اهجاح الٗملُت الاهخسابُت صاةما ٌِٗل ٍو حىاء الضًىخاجىٍع

 التى هى مً اَم ملىماث الخدٌى الضًملغاَى وجلط ى ٖلى الخالٖب باالهخساباث. 

 

                                                           

 وما بٗضَا   57ص.ٖهمذ ٖبض هللا الكُش ، مغح٘ ؾابم ، م  23))

ً الٗغبى ، مغهؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت ، ٍ  24))   215، م 97ص. زىاء فإاص: آلُاث الخغُحر الضًملغاَي فى الَى

  5، م 2007ص. مهُفى وامل الؿُض وآزغون : ؤلانالح اإلاإؾس ي والخىمُت فى مهغ ، قغواث الخىمُت للبدىر والاؾدكاعاث  25))
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 املطلب الثالث : الزقابة املتبادلة بين السلطلتين التنفيذية والتشزيعية  .

ُٗت والخىفُظًت فىجض البرإلاان ٌكغف  ئن الغكابت بحن الؿلُاث الٗامت أهثر ما ًيىن بحن الؿلُخحن الدكَغ

ا جخضزل في أٖماٌ البرإلاان وجخدىم في مهحٍر ، َظا ؤلاقغاف  غاكبها وهجض الخيىمت بضوَع ٖلى الخيىمت ٍو

ُٗت غكابت ال ،ونهخم َىا ببُان مٓاَغ (26)اإلاخباصٌ ، َى مدىع الىٓام البرإلااوي  في الضؾخىع، فالهُئت الدكَغ

ا مإؾؿت مىخسبت  ا، باٖخباَع الؿُاؾُت  ليافت الافياعممثلت ًٖ الكٗب ، مً زالٌ جمثُلها و جلىم بضوَع

ًفى  والاحخماُٖت املخخلفت ، وإصاعاتها بكيل ؾلمى صًملغاَى، وبما ًدلم الخىاػن والخيامل الؿُاس ي ٍو

ُت اللاهىهُت والؿُاؾُت ٖلى ا ُٗت الكٖغ لىٓام ، وعغم الىو فى الضؾخىع ٖلى ما ًدلم للؿلُت الدكَغ

عكابتها ٖلى أٖماٌ الؿلُت الخىفُظًت ، ئال أهىا هجض أن جلً الىهىم ال حضوي لها لؿُُغة ألازحرة ٖلى 

عى ُٗت بل أنبدذ هى مً جدضص مً ؾُيىن فى املجلـ الدكَغ  . .أٖماٌ الؿلُت الدكَغ

جبٗا للىٓام الؿُاس ى اللاةم في الضولت ، فجراَا كىٍت واضخت في الىٓام  وجسخلف كىة الغكابت البرإلااهُت

غح٘ َظا الازخالف ئلى أن الىٓام البرإلااوى ًلىم ٖلى  البرإلااوى ٖلى ٖىـ الىي٘ في الىٓام الغةاس ى ، ٍو

غ مؿئىلُت فغصًت في هُاق وػاعاجه التى  أؾاؽ مؿئىلُت الىػعاء مؿئىلُت جًامىُت ، ومؿئىلُت ول وٍػ

 .وهجض ولما وان للغكابت البرإلااهُت نالخُاث وؾلُاث ولما كل الفؿاص وجغسخ الضًملغاَُتكغف ٖليها ٌ

ومً الجضًغ بالظهغ أن الضؾاجحر في صٌو الٗالم املخخلفت ههذ ٖلى الغكابت البرإلااهُت ، خُث خضصث 

ا .   (27)مًمىنها وفدىاَا والخضوص التى ًخم ئٖمالها في ئَاَع

ماعؽ مجلـ الىى  ؿخُُ٘ أن ًماعؽ خله ٍو اب صوعا هبحرا في مجاٌ الغكابت ٖلى الؿلُت الخىفُظًت َو

ى أوج  بحن َغق الغكابت الغكابي ٖلى أٖماٌ الؿلُت الخىفُظًت بىاؾُت ئخضي الىؾاةل اإلاخٗضصة َو

خم طلً مً زالٌ  الىلاٍ الخالُت : ُٗت والخىفُظًت ، ٍو   -الؿلُخحن الدكَغ

 خم جىحُه أؾئلت . -1

 خم حكىُل لجان جلص ى الخلاةم . -2

اث ٖامت للمىاككت . -3  َغح مىيٖى

 خم ئبضاء عغباث للخيىمت . -4

 خم جىحُه اؾخجىاب . -5

 خم ئحغاء جدلُم . -6

                                                           

  524صاع الفىغ الٗغبي، م ( 1952، 1951)3اإلاباصب الٗامت والضؾخىع اإلاهغي،ٍ  ( ص. ٖثمان زلُل :26)

اث الٗامت ، عؾالت صهخىعاٍ ، ٍ  27))  112، م 2009ص. ؾلمى بضوي دمحم : صوع مجلـ الضولت اإلاهغي فى خماًت الخلىق والخٍغ
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 َلباث ؤلاخاَت . -7

ت . -8  سخب الثلت أو اإلاؿئىلُت الىػاٍع

 28))الاتهام الجىاتي .  -9

ُٗت والخىفُظًت ًبضو فُما جملىه و  ل ؾلُت ججاٍ ألازغي مً وؾاةل طلً أن الخىاػن بحن الؿلُخحن الدكَغ

 (29). إلاى٘ الفؿاص والاؾدبضاص  حؿتهضف جدلُم الخىاػن فُما بُنهما

في الىٓم املخخلفت جبٗا لفهم وجفؿحر وايعي الضؾاجحر للمبضأ الغكابت وحٗضصث الخُبُلاث الٗملُت إلابضأ 

ُٗت بلضع ئبلائها ٖلى وفاٖلُتها وهُفُت جىفُظٍ ، وجباًيذ جلً الخُبُلاث  الخىاػن بحن الؿلُخحن الدكَغ

ا إلابضأ الخىاػن بُنهما وحغٌى ؾلُت ٖلى الازغي وخُىما جخغٌى الخىفُظًت ٖلى  والخىفُظًت أو ئَضاَع

ُٗت حٗمض ألاولى الى وكغ الفؿاص لخدافٔ ٖلى مياهتها   . الدكَغ

اة ، أما ئطا عجخذ هفت فالىٓام البرإلااوي َى الظي ًلُم الٗالكاث بحن َاجحن الؿلُخحن ٖلى أؾاؽ اإلاؿاو 

 (30) .الؿلُت الخىفُظًت وان الىٓام " عةاؾُا " 

ُٗت والخىفُظًت بما ًىفل  غجىؼ الىٓام البرإلااوي ٖلى ألازظ بمبضأ الفهل اإلاغن بحن الؿلُخحن الدكَغ ٍو

ت جدلُلا للهالح الٗام بدُث  جدلُم الخٗاون والخىاػن في مماعؾت نالخُاتهما وازخهاناتهما الضؾخىٍع

٘ الازخهاناث ، فُما بحن َاجحن الؿلُخحن ٖلى أؾاؽ الخٗاون واإلاكاعهت في مماعؾت بٌٗ ًل ىم بخىَػ

 الازخهاناث ، فًال ٖما جدىٍػ ول ؾلُت ئػاء ألازغي مً وؾاةل عكابُت حؿتهضف جدلُم الخىاػن بُنهما

غ الىٓام ا وميافدت الفؿاص  (31)لبرإلااوي . بما ًدٌى صون زًٕى ئخضاَما لألزغي بكيل ًدىافى م٘ حَى

واإلالهـــىص بـــالخىاػن بـــحن الؿـــلُخحن َـــى اإلاؿـــاواة بُنهمـــا فـــى محـــزان الؿـــلُاث بدُـــث ال حؿـــُُغ أخـــضاَما ٖلـــى 

ألازغي ، وأَم ؾـالح ًىفـل َـظا الخـىاػن َـى خـم البرإلاـان فـى الاكتـرإ بٗـضم الثلـت فـى الـىػاعة إلؾـلاَها ، وخـم 

 (32)أزغي . الخيىمت فى خل البرإلاان وإحغاء اهخساباث مً هاخُت 

 

 

                                                           

 495، م  1999غبُت ( ص. دمحم أوـ حٗفغ : الىٓم الؿُاؾُت واللاهىن الضؾخىعي ، صاع النهًت ال28ٗ)

  656( ص. فإاص الُٗاع : لىٓم الؿُاؾُت واللاهىن الضؾخىعي ، صاع النهًت الٗغبُت م 29)

ت اللىاهحن فى مهغ ، مغح٘ ؾابم ، م  30))   687ص. ٖلى الؿُض الباػ : الغكابت ٖلى صؾخىٍع

، م  2009ع النهًت الٗغبُت ، الُبٗت ألاولى ، َبٗت ص. قٗبان اخمض عمًان : الىؾُِ فى ألاهٓمت الؿُاؾُت واللاهىن الضؾخىعي ، صا 31))

276 

ت الصخهُت ، صاع النهًت الٗغبُت  32)) ت لخٍغ  423، م1992ص. خؿً قلبي ًىؾف : الًماهاث الضؾخىٍع
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 المبحث الثالث 

 آليات مكافحة الفساد والجحول الديمقراطى 

مً أَم آلُاث ميافدت الفؿاص لخدلُم الخدٌى الضًملغاَى َى وي٘ ئؾتراجُجُت واضخت إلايافدت 

، وهظا الفؿاص وإقغان مىٓماث املجخم٘ اإلاضوى فى ميافدت الفؿاص مً احل جدلُم الخدٌى الضًملغاَى

 جفُٗل الغكابت الكٗبُت وطلً ؾىف هدىاوله ٖلى الخفهُل الخالى: 

 املطلب ألاول : وضع إستراثيجية ورؤية واضحة ملكافحة الفساد والتحول الديمقزاطى.

ت مؿخلبلُتبُض أن  ٌ ل إلايافدت الفؿاص وي٘ عٍؤ الضًملغاَي ، ووٗخلض أن اإلاىٓىمت  لىنٌى الى الخدى

بكٍغ ٖضم الاهؼالق  والىامُتبل الٗالم أحم٘ بضوله اإلاخلضمت اإلاىُلت الٗغبُت فلِ الغباُٖت ، ال جدخاحها 

 (33). والٗمل ٖلى افؿاص الضًملغاَُت ئلى همىطج " الضًملغاَُت اإلاىحهت " 

 -فُما ًلي : الخدٌى الضًملغاَىوجىمً مٗىكاث 

ت . ٖضم جىفحر -1  مىــــار الخـــٍغ

ت الى الخًُِم اث الٗامت، ٖلى حٗمض الضولت الضًىخاجىٍع ومداعبت  وزفٌ مؿخىي الخٗلُم والصخت الخٍغ

 ٌ ضم كبى ، ففي ْل َظا اإلاىار ال ًمىً للىعي أن ًىمى ألن والغأي الازغالخىاع والىلاف  البدث الٗلمى ٖو

خه الخدٌى الضًملغاَى ىدكغ الفؿاص والفاؾضًً  ال ًخم ئال فى بِئت ًخمخ٘ فيها ؤلاوؿان بدلىكه وخٍغ ٍو

 . ىن الخدٌى الضًملغاَى الظًً ًداعب

 ر أصواث جىمُت الىعى .حجىفٖضم   -2

بلض جىٗضم فُه أصواث الثلافت ، وفغم الخٗلُم ،  ئهه مً الهٗىبت بميان أن ًغجلى مؿخىي الىعى فى

ووؾاةل الخٗبحر ، أو ًهبذ الخهٌى ٖليها أمغا ٖؿحرا ، واوٗضام اإلاىخباث الٗامت ، واعجفإ أؾٗاع الىخب 

اث واملجالث الثلافُت ووؾاةل الاجهاٌ ؤلالىتروهُت الخضًثت .  اث والضوٍع  (34)واإلاُبٖى

، وأن اإلاٗغفت  والضًملغاَُت الىعىهض ٖلى ٖالكت الاعجباٍ بحن وحؿخىكفنى ملضمت ابً زلضون ٖىضما أ

ى جخُب٘ بُبُٗت اإلاىار  الظي جىُلم مىه فى الخأهُض ٖلى أن املجخم٘ ال حكيله الؿُاؾت أو الضًملَغ

بحن ألافغاص واإلاإؾؿاث ، أو بٗباعة أزغي فان خضًثىا ًٖ جىانل  الىعى والثلافتالاكخهاص بلضع ما ٌكيله 

                                                           

ت للىخاب،(33  43م 2015 ٍ( ص.َاوى قاصي: الخدٌى الضًملغاَي في عوؾُا ، الهُئت اإلاهٍغ

ت اللاَغة  34))   175، م  2009ص. محى الضًً ٖبض الخلُم ، ألامً الٗام ، مىخبت ألاهجلى اإلاهٍغ
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الم ب ت الٗغبُت ال ًمىً أن ًىفهل ًٖ أخىالىا الضازلُت وأوياٖىا الؿُاؾُت والاكخهاصًت، فالبض ؤلٖا الهٍى

ت والثلافت مىاهبت البيُت الخدخُت اللاصعة ٖلى  جىفحرمً  اصة بدُث ال جبضو والىعى الخدضًث للهٍى وؾبل الٍغ

ً ، وفى َظا ٘ والخُبُ٘ والخأزحر فى آلازٍغ  الهضص البض أن هخٗلم مهاعاث ووأنها حجغ حامض ًغفٌ الخَُى

 (35) .الخفاوى الىلاف و الخىاع ومهاعاث اللغاءة و 

 .الجهل والفلغ وألامُت وكغ  -3

ت الى  ًظَب الىثحر مً الىٓم ت للخُاة الضًىخاجىٍع  مال ًترن لهختى اوكغاٌ الىاؽ باإلاخُلباث الًغوٍع

إل أو اإلاٗغفت والثلافت ، مما ٌؿهم فى َبى  لضيهم . والثلافى  ٍ مؿخىي الىعى الفىغي فسخت لللغاءة أو الَا
طلً ئن الفلغ الكضًض َى اهتهان لخلىق ؤلاوؿان الُبُُٗت بمٗنى أهه ًجب الخىضًض به والىكف ٖلىا  (36)

، وفى َظٍ الخالت  ًٖ جلً الخيىماث التى حؿمذ بىحىص الفلغ الكضًض أو جدؿبب في وحىصٍ بكيل ممىهج

ؾِئٌى حؼء مً املخؼون والخأزحر الٗاَفي والاهفٗالي الظي ًضفٗىا لللُام بالخمالث اإلاىاًَت الهتهاواث 

، وجخمثل زُىعة الفلغ  (37)الٗغبى في الٗالم والامُت  خلىق ؤلاوؿان ئلى الخمالث مً أحل ميافدت الفلغ 

 فىغ الظي ًإصي ئلى الخغمان مً اإلالىماث ألاؾاؾُت في عجؼ ؤلاوؿان ًٖ ئقبإ خاحاجه ألاؾاؾُت ، ألام

 (38). مما ٌكٍٗغ باالمباالة بالضًملغاَُت  الخُاة ) اإلاأول واإلالبـ واإلاؿىً والصخت والخٗلُم (

تراف به واهتهان لخلىق ؤلاوؿان ، ئط ًجب ٖلى الجمُ٘ أن ًضعن أن الؿمت و  ؾُيخهي الفلغ ٖىض الٖا

وؿاهُت وما خملخه مً جُىع ، وهجض الٗالم ال ًؼاٌ ٌٗاوى مً مكيلت الفلغ الالفخت للىٓغ ئلى الخًاعة ؤلا

، فلِـ َىان ئوؿان ٖاكل ًمىً أن ٌكىً بجضًت في مضي كؿىة الفلغ ٖلى الظًً ًئىىن  (39)وكؿىجه 

غ الخىمُت الٗالمي  أجه ، وونف جلٍغ اث "جدذ َو الفلغ " ئن الفلغاء ًدُىن خُاة زالُت مً الخٍغ

ت ا ألاشخام ألاهثر زغاء أمغا  ألاؾاؾُت هدٍغ ت التى ٌٗخبَر ت اجساط اللغاع ، وهى الخٍغ الخهغف ، وخٍغ

ظٍ الخاحت جدٌى صون جمىنهم مً  بضيهُا ، وهثحرا ما ًىلو الفلغاء الغظاء واإلاأوي والخٗلُم والصخت ، َو

اتهم فًال ًٖ خلهم فى خُاة  متصًملغاَُت مماعؾت خلىكهم وخٍغ ما ًهبدىن نهم هثحرا ا ، فًال ًٖهٍغ

                                                           

  76،م 2000( ص. أخمض فخحي ؾغوع :الٗالم الجضًض بحن الاكخهاص والؿُاؾت واللاهىن،صاع الكغوق،ٍ 35)

 وما بٗضَا  175( ص. محى الضًً ٖبض الخلُم : ألامً الٗام ، مغح٘ ؾابم ، م 36)

ض َُيل : خلىق ؤلاوؿان وجسهُو الىاحباث ، ؾلؿلت الٗلىم الاحخماُٖت ، املجخم٘ اإلاضوي والٗضالت ، مغاحٗت : ٖال ٖاصٌ ٖبض  37)) فُلفٍغ

ت للىخاب ، مىخبت ألاؾغة    13، م  2010الجىاص ،الهُئت الٗامت اإلاهٍغ

اًت الاحخماُٖت بحن خلىق ؤلاوؿان وزصخهت الخض 38) ) ، صاع الىفاء لضهُا الُباٖت واليكغ  2008،  1ماث ، ٍ ص. دمحم ؾُض فهمي : الٖغ

ت ، م   258ؤلاؾىىضٍع

ت للىخاب 39)   27، م  2015( دمحم نالح غاػي :الٗىإلات وجأزحراتها ٖلى الفلغ والخىمُت الهُئت اإلاهٍغ
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 مىاحهتضخاًا لُغُان اإلاإؾؿاث الخيىمُت، وال ًمليىن مً اللىة أو الىفىط ما ًجٗلهم ٌؿخُُٗىن 

 (40)فى خُاتهم". ؾلبُااللغاعاث التى جإزغ جأزحرا 

 املطلب الثانى : إشزاك منظمات املجتمع املدنى فى مكافحة الفساد 

اث ًللل مً  مىٓماث املجخم٘ اإلاضوىالؾُما أن للمكاعهت  فىاةض ُٖٓمت ، فاإلاكاعهت في جىفُظ اإلاكغٖو

ت غحر اإلاؿخغلت ، واإلاكاعهت في نى٘ واجساط اللغاع جمض  جيالُفها بخٗبئت اإلاىاعص املخلُت اإلاُٗلت واللىة البكٍغ

ىهه ، هما حؿاٖض ٖلى ججىب ألازُاء اإلاضمغة ،  املخُُحن بمٗلىماث ٖما ًفًله اإلاىاَىىن وما ًىَغ

اث جدخاج ٖىاًت وهفلت هبحرة م٘ ٖاةض يئُل مً وعائهاوالفكل ، و  وهظلً حؿخُُ٘  ،الاعجباٍ بمكغٖو

وجدلُم الضًملغاَُت وميافدت أن حؿاَم في الاؾخلغاع الؿُاس ي  مىٓماث املجخم٘ اإلاضوى مكاعهت

 (41).الفؿاص

اث التى جلاوم مىٓماث املجخم٘ اإلاضوىوحٗض  الٓلم والاؾدبضاص وحؿعى ئلى و  الفؿاص أَم الخلىق والخٍغ

ً عأي ٖام مؿدىحر " فهي بمثابت الخُاع الىهغباتي الظي ًط يء قمٗت َظٍ الخلىق" ، فهي اإلاضعؾت التى  جيٍى

هُفُت مماعؾت  حنم اإلاىاَىُحٗلحؿعى صاةما الى  فمىٓماث املجخم٘ اإلاضوىجبلىع مًمىن َظٍ الخلىق ، 

خٗلم هظلً مٗنى الضؾخىع وؾمٍى ، وخضوص خلىكها ، وماَُت الخلىق التى ًخمخ٘ بها اإلا ىاًَ فى الضولت ، ٍو

اث ئلى غحر طلً مً الٗلىم التى جسضم اإلاىاًَ وحٗلى قأهه فى  اإلاكٕغ الٗاصي ٖىض جىُٓمه للخلىق والخٍغ

ٍهبذ هازبا مؿدىحرا ، و ، ًداعب الفؿاصاملجخم٘ ، وبظلً ًيكأ الفغص مىظ وٗىمت أْفاٍع مىاَىا واُٖا 

يىن ازخُا ٍع كاةما ٖلى أؾـ ٖلمُت صًملغاَُت ، ًسخاع اإلاغشح ألانلح جبٗا للبرهامج ألانلح له وللضولت، ٍو

مى لألشخام صون بغهامج ؾُاس ي و  الفؿاص وبظلً ًخالش ى اث اللبلُت والخٗهب ألٖا الٗىف وجسمض الجٖز

لى كُمها الٗلُا .   (42)ًدافٔ ٖلى الضًملغاَُت ٖو

ؿاَم الفؿاص فى جثبُذ الاخىاٌ الا كخهاصًت والؿُاؾُت والتى ال جىنف الا باللهغ وبفخلض املجخم٘ فيها َو

خه وخلىكه الاؾاؾُت فيافت الكىاَض حكحر وجإهض ان الفؿاص اإلاخغلغل ًضمغ الضولت اكخهاصًا  خٍغ

وؾُاؾُا فلظلً ًجب ٖلى مىٓماث املجم٘ اإلاضوى ان جىاحه الفؿاص وجفطح الفاؾضًً بما لضيها مً 

 ف اٖالمُت ومإجمغاث قٗبُت  .كىىاث وفًاةُاث وصخ

                                                           

ض َُيل : خلىق ؤلاوؿان وجسهُو الىاحباث ، مغح٘ ؾابم ، م  40))   11فُلفٍغ

ؿىن : الٗالم 41) ت الٗامت للىخاب ، م  1999الثالث غضا ، جغحمت : مهُفى أبى الخحر ٖبض الغاػق ، مىخبت آلاؾغة ( بٌى َاَع ، الهُئت اإلاهٍغ

 وما بٗضَا  33

ت الاؾخثىاةُت فى صؾخىع  42))    213، مغح٘ ؾابم ، م  1971ص. عأفذ فىصة : ؾلُاث عةِـ الجمهىٍع
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 فى وافت مىٓماث املجخم٘ اإلاضوي ، وخلىق ؤلاوؿان مكاعهتألامغ الظي مٗه ًجب ٖلى وافت أحهؼة الضولت 

ا واكخهاصًا واحخماُٖا  ُت الكٗىب زلافُا وفىٍغ بما ًًمً مماعؾت فٗالت وحاصٍ مً  وؾُاؾُا ... الخ ،جٖى

ا وؾُاؾُا .....الخ ، ئط جغجبِ اإلاكاعهت في الخُاة  أحل اهخساباث خغة وهؼيهت وإال ٖم الفؿاص في ول ش يء ئصاٍع

ا للمجخم٘ .  ضما بالٓغوف الاكخهاصًت والاحخماُٖت والؿُاؾُت والثلافُت وغحَر  (43)الؿُاؾُت وحىصا ٖو

ىحن اؾاؾُحن ٌؿهل ول منهما الى الازغ ٖمله وان ولظلً ًجب ٖلى الضولت واملجخم ٘ اإلاضوى ان ٌٗمال هكٍغ

ٌٗمل فى هفـ الىكذ ٖلى مغاكبخه وان ًدكاعوا فى الانالح الؿُاس ي والضًملغاَى والاكخهاصي وان حؿاٖض 

م مىٓماث املجخم٘ اإلاضوى وان جغاكب الازحرة وحٗمل  ت الهغحرة ًٖ ٍَغ اث الخىٍى الخيىمت فى وكغ اإلاكغٖو

 ٖلى ميافدت الفؿاص وفطح الفاؾضًً .

 املطلب الثالث : الزقابة الشعبية .

ت ، هى اإلاباصب الىبري اإلاخًمىت في البدث  طلً أن الٗضٌ وجمجُض الفىغ، والخماؽ الىخضة ، واخترام الخٍغ

دُا ٖلُه . لى الظي نضع ٖىه الٗلم ، وأنبذ له هامىؽ ًسً٘ له ٍو  الٗلمى ، وهى اإلاثل ألٖا

اث الٗامت وجدؿ٘ َظٍ الغكابت في  الكٗبُتغكابت الوحكيل  ٖلى ؾلُاث الضولت يماهت مً يماهاث الخٍغ

خباع الؿُاس ي الظي ًلف وعاء ئكغاع الخم في  (44)الضٌو التى جأزظ بىٓام الضًملغاَُت اإلاباقغة  طلً أن الٖا

ت الغأ ت الخٗبحر ، َى التزام الضٌو بالضًملغاَُت ، وما جلغٍع مً هفالت خٍغ  (45)ي والخٗبحر . خٍغ

اإلاثلفىن وخُثما ًخىافغ في أي مجخم٘ وؾاةل جىفى لىلل ألافياع واإلاٗلىماث وآلاعاء املخخلفت ، ولما ػاص 

المُت و وطاص  الم ٖلى الخٗبحر الخغ ًٖ حمُ٘ ألافياع الؿُاؾُت هُاق الخٗضصًت ؤلٖا وػاصث كضعة وؾاةل ؤلٖا

تًت وآلاعاء اإلاىحىصة في املجخم٘ وإطا واهذ الخٗضص يغوعة للٗملُت الضًملغاَُت فان الخٗضصًت  الفىٍغ

المُت الػمت بالًغوعة لخثلُف املجخم٘ .  ؤلٖا

ئطا هكفذ اإلاٗاعيت فؿاصا َىا أو اهدغافا َىان غمغمذ بُاهاث عؾمُت ناصعة مً الىٓام الؿُاس ي 

اهم بغمخه لخصخُذ هافُت فى البضء ، زم مٗترفت ٖلى اؾخدُاء فى النهاًت ، واملخهلت ئخغاج الىٓام الخ

  الضًملغاَى . اإلاؿاع 

                                                           

اج ، ( ص. ؾىؾً ٖثمان : صوع اإلاكاعهت في جىمُت اإلاىاَم ا43) ت املخخلفت ، عؾالت صهخىعاٍ ، ولُت آلاصاب ، حامٗت ؾَى   134، م  1985لخًاٍع

ت ، 44) اث الٗامت ، صاع الجامٗت الجضًضة ، ؤلاؾىىضٍع  109م  2012( ص. ٖماص ملىزُت ، الخٍغ

ت الخٗبحر في كاهىن الٗلىباث واللىاهحن اإلاىملت له ،45) اى ٖىى : اللُىص الىاعصة ٖلى خٍغ )صعاؾت ملاعهت ( ، صاع النهًت الٗغبُت ،  ( ص. عمؼي ٍع

  410، م  2011
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ضون الفؿاص وان خغنهم ٖلى  ت بُض أن الؿلُت اإلاُللت مفؿضة مُللت وألنهم ًٍغ ىثحر ؾً الو  الضًىخاجىٍع

اث لخيىن ؾلُت الخاهم مُللت ، فخيىن ئعاصجه هي  مً اللىاهحن الاؾخثىاةُت اإلاىبلت للخلىق والخٍغ

ض ، ولُيىن اللًاء جدذ ؾُُغجه لُدىم بما يهىي اللاهىن ولى مً زالٌ بغإلاان مهُى٘  ٍغ ، طلً أهه  ٍو

ولما اػصاص الخاهم َغُاها وبُكا بكٗبه فى الضازل ، وان لظلً نضي الػصًاص طله واهىؿاٍع وكابلُخه 

 .خضًث فىغي اللالؾخٗماع ال

وواكُٗت ، ألن ولظلً ال هلبل مُللا الؿلُت الصخهُت ، والخىم اإلاُلم للفغص صون عكابت فٗلُت خلُلُت 

 ً الكٗب ال ًصح أن ًيىن كُُٗا, أما ملالُض الخىم فُجب أن جترن لغحاٌ مً ألامت أهفاء قغفاء كاصٍع

 ، (46)وجدذ مغاكبت ألامت هفؿها 

ن َى طلً الغالء الفاخل للمِٗكت والظي فاق ئطا وان أٌو أؾباب الفؿاص َى الاؾدبضاص فان أَمها الا 

َاةفت ٖماٌ ومىْفي الضولت واللُإ الٗام الظًً ال جفي مغجباتهم كضعة أغلبُت الكٗب وبىحه زام 

م ئلى الغقىة والازخالؽ وؤلاَماٌ والتراخي فى أٖمالهم مما  اث مما ًًَُغ بىفلاث مِٗكتهم ختى بالًغوٍع

م  َى مٗغوف للجمُ٘ , وكض ػاص مً طلً الغالء ، الؿُاؾت الاكخهاصًت الفاقلت فى الاكتراى والخٍٗى

  47))وزالفه 

مً الؿلُاث الخاهمت وزغوحها ٖلى والفؿاص  أَم الًماهاث يض الاؾدبضاص الغكابت الكٗبُتٗض حو 

ت , هما حٗض ملاومت ألافغاص لُغُان الؿلُاث الخاهمت يماهت أزغي جىمً  واللاهىهُت ألاخيام الضؾخىٍع

ُت لغاي الٗام قيل ا زلف يماهاث اللاهىن الىيعي, بدُث ئطا كضع وأَضعث الؿلُت كىاٖض اإلاكغٖو

ت .   (48) ملاومت يض الفؿاص والضًىخاجىٍع

ت  ل الخٍغ م والضًملغاَُت الؾُما أن مً أَم الًماهاث لخدٍى مً مجغص هو أو بمٗنى أصق مً مجغص َو

َى جىفحر ْغوف اكخهاصًت وزلافُت وؾُاؾُت واحخماُٖت مالةمت للفغص ، عغم أن الفىغ ٖملى ئلى واك٘ 

فى وكذ مخأزغ ، فلض واهذ ئٖالهاث الخلىق التى ْهغث زم جبحن أن َظٍ الؿُاس ي لم ٌُٗها أَمُت ئال 

الهاث ًمىً أن جٓل   (49).  الىاك٘ الٗملى  فىخبرا ٖلى وعق َاإلاا لم ًخم جىفُظَا هى الازغي ؤلٖا

                                                           

  30اإلاؿدكاع ًديى الغفاعى : خضًث الخلاةم والىزاةم ، مغح٘ ؾابم ، م  46))

  639( ص. ٖبض الخمُض مخىلى : هٓغاث فى أهٓمت الخىم فى الضٌو الىامُت ، مغح٘ ؾابم ، م 47)

ت الٗامت لللاهى  48  ))   946ن الضؾخىعي ، مغح٘ ؾابم ، م ص. عمؼي َه الكاٖغ : الىٍٓغ

 329، م  1982( ص. ؾٗاص الكغكاوي : الىٓم الؿُاؾُت فى الٗالم اإلاٗانغ ، صاع النهًت الٗغبُت 49)
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ت الخٗبحر ًٖ الغأي والخأزحر فُه في املجاٌ الؿُاس ي ، ألن الغأي في َظٍ الخالت ًيىن  وجٓهغ أَمُت خٍغ

مىخاث وأَضاف اإلاىاَىحن ، والخىم  ا أصاة لخدلُم آماٌ َو مىحها ئلى الؿلُت الٗامت باٖخباَع

الضًملغاَى ًفغى كُام الؿلُت ٖلى جدلُم عغباث اإلاىاَىحن في ألامً والؿٗاصة والخلضم في وافت 

 حؿخُُ٘ اللُام بهظٍ اإلاهمت صون أن جخٗغف ٖلى عغباث اإلاىاَىحن في َظٍ ألاَضاف املجاالث ، والؿلُت ال

 (50)وؾبل جدلُلها . 

بؿبب الٗىامل التى فغيذ ٖلى الكٗىب و إزغ فى املجخم٘ والىٓام الؿُاس ي ج الغكابت الكٗبُتن االؾُما 

الخيىماث الىثحر مً ن ؾىاء بالفلغ والجهل واإلاغى والفؿاص والفىض ى واملخؿىبُاث والغقاوي ختى أ

ت والافؿاص اإلاخٗمض و اؾخسضمذ ول أؾالُب  البُل والاؾدبضاص والخجاَل ليافت مكاول الضًىخاجىٍع

 (51)مً احل الخفاّ ٖلى مياؾب فئت فاؾضة .املجخم٘ 

 النتائج والتوصيات

م الاٌو َى الخدٌى  وفى نهاًت البدث هسلو الى ٖضة هخاةج مً أَمها ان الفؿاص والفاؾضًً ٖضَو

الضًملغاَى والخٗلُم والصخت والبدث الٗلمى ولظلً ٌؿعى الفاؾضًً بيل كىتهم الى ٖضم اهجاح اي 

اث ليافت جدٌى صًملغاَى الن فى ْل الضًملغاَُت ًلضم اإلاثلفىن واصخاب الغأي وجىفل الخلىق والخٍغ

داعب الفؿاص واملخؿىبُت والغقىة، وهظلً فى ْل الضًملغاَُت ال ًترن الفؿاص والفاؾضًً  اإلاىاَىحن ٍو

 صون مداؾبت ومداهمت .

ت، هما أن  الكاملت واإلاؿخضامت ال جخدلم الخىمُتفًال ًٖ اهه  ئال باإلبضإ ، وؤلابضإ ال ًيىن ئال بالخٍغ

أخض الٗىانغ الغةِؿُت للخىمُت الاكخهاصًت ، ال ًخدلم ئال في الضٌو  حظب الاؾدثماعاث ألاحىبُت، التى هى

وحىاةُت للفؿاص الضًملغاَُت، فاإلاؿدثمغ ال ًأمً ٖلى أمىاله ئال في صولت مإؾؿاث فيها مؿاءلت ؾُاؾُت 

 .ًخىك٘ ما ًدضر فيها مؿخلبال ، ختى ًأمً ٖلى اؾدثماعاجه َؿخُُ٘ ان ، و  والفاؾضًً

اتهم الٗامت والؿُاؾُت جــٖىوهظلً هجض ان  وميافدت ُت أفغاص الكٗب ٖلى هُفُت مماعؾت خلىكهم وخٍغ

ا الفٗاٌ في الٗمل  الفؿاص، فمً وميافدت لمهلخت الٗامت لالُبُعي أهه ال ًمىً للكٗىب أن جماعؽ صوَع

ا خضا والتى يهضف ئليها وافت أفغاص املجخم٘ ، والتى ججاوػ بُبُٗت الخاٌ مهالح ألافغاص باٖخباالفؿاص  َع

                                                           

ت الغأي ، مغح٘ ؾابم ، م 50) ت لخٍغ ؼ ؾاإلاان : الخماًت الضؾخىٍع   43( ص. ٖبض الٍٗؼ

اث الٗامت ، مغح٘ ؾابم ، م 51)  108( ص. ٖماص ملىزُت : الخٍغ
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ت الغأي في املجاٌ الؿُاس ي  اجه الٗامت ، ومٗغفخه ( 52)ئًجابُا لخٍغ ، ئال مً زالٌ جمخٗه بدلىكه وخٍغ

الؿُاؾُت ، وهُفُت مماعؾخه فٗلُا لها ، ختى ًمىنهم مماعؾتها والضفإ ٖنها بالىؾاةل و  اللاهىهُت بدلىكه

. ً  (53)اللاهىهُت مً ججاوػاث وحىع آلازٍغ

ومً أحل َظا الاعجباٍ بحن الضًملغاَُت والخىمُت ، فان الضًملغاَُت جبضو أهثر أَمُت باليؿبت للضٌو 

بؿبب مداعبت الفاؾضًً  (54)الىامُت منها للضٌو اإلاخلضمت وعغم طلً ال هجضَا فى الضٌو الىامُت ئال فُما هضع

 . ولُت الىاجخت فى ميافدت الفؿاص  لها ووكىفهم يض جُبُم مباصئها، ولظلً ًجب الاؾخفاصة مً الىٓم الض

ُت ان ًخٗاوها فى ألامغ الظي مٗه ًجب ٖلى وافت أحهؼة الضولت ،ووافت مىٓماث املجخم٘ اإلاضوي،  جٖى

ا واكخهاصًا واحخماُٖا  بما ًًمً مماعؾت فٗالت وحاصٍ مً أحل اهخساباث ...الخ، الكٗىب زلافُا وفىٍغ

ا وؾُاؾُا .....الخخغة وهؼيهت وإال ٖم الفؿاص في ول ش يء ئص واهخهغ الفاؾضًً فى وكغ فؿاصَم الظي  اٍع

ت .  َى لهُم بالضًياجىٍع

ولظلً ًجب ٖضم مؿامدت الفاؾضًً او كبٌى الدؿىٍت واإلاهالخت مٗهم فى اي ملفاث فؿاص الن طلً 

ت واإلاهالخت مٗهم، ب ض مً اَماٖهم فى خالت اهدكاف فؿاصَم بل ؾُهبذ الامغ ؾهال لهم فى الدؿٍى ل ًٍؼ

ًجب حغلُٔ الٗلىباث الجىاةُت واإلاالُت يضَم ومهاصعة وافت الامىاٌ التى اهدؿبها الفاؾضًً ختى ًيىن 

ًغ  يكغ الفؿاص، الن الفؿاص ًهِب ٍو الفاؾضًً ٖبرة ليل مً حؿٌى له هفؿه فى ان ًفىغ او ًلبل او ٍو

ؾُت او جىمُت اكخهاصًت املجخم٘ باهمله ؾُاؾُا واحخماُٖا ، الامغ الظي ٌٗغكل اي مؿحرة انالح ؾُا

 وهظلً ٌٗىق اي عغبت فى الخدٌى الضًملغاَى .

فدُث يهضف الانالح الضؾخىعي واللاهىوى الى جضُٖم الخىحه الضًملغاَى وخماًت خلىق الاوؿان 

وميافدت الفؿاص وانالح كىاهحن الاهخساباث وكىاهحن الٗمل والاؾدثماع وانالح وافت اللىاهحن الاكخهاصًت 

 ت وهظلً انالح اإلاإؾؿاث والفهل بحن الؿلُاث.والاحخماُٖ

                                                           

ُت ، بدث ملاعن في الضًملغاَُت الغغبُت وؤلاؾالم ، صاع ال52) ت الغأي في اإلاُضان الؿُاس ي في ْل مبضأ اإلاكغٖو ىفاء ( ص. اخمض حالٌ خماص : خٍغ

  323، م  1987،  1، اإلاىهىعة ، ٍ

الُبٗت الثاهُت ، صاع النهًت الٗغبُت ، ٍ  ( ص. الؿُض اخمض دمحم مغحان : صوع اللًاء واملجخم٘ اإلاضوي في ؤلاقغاف ٖلى الٗملُت الاهخسابُت ،53)

 38م 2010

، ، م  2005( ص. أخمض أخمض اإلاىافى : جدلُم الضًملغاَُت والكأن الضازلي ، ومكغٕو الكغق ألاوؾِ الىبحر ، صاع النهًت الٗغبُت ، ٍ 54)

6 
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ت واللاهىهُت الخماًت اليافُت للغكابت الكٗبُت وان جًمً  ٗاث الضؾخىٍع فلظلً ًجب ان جًمً الدكَغ

الاؾخلالٌ الخام لالحهؼة الغكابُت لدؿخُُ٘ ان جيافذ الفؿاص والفاؾضًً وان جماعؽ اٖمالها وعكابتها 

 عؽ ٖليها مً الؿلُاث الٗامت .بكفافُت بُٗضة ًٖ زمت يغٍى جما

ت وعكمىتها بدُث ًهبذ مً الهٗب الخالٖب بها  ويهضف الخدٌى الغكمى الى انالح اإلاىٓىمت الاصاٍع

ُٗت  ت واللًاةُت والدكَغ وبمسغحاتها فُجب ٖلى الضولت ان حٗىف ٖلى عكمىت وافت الاحهؼة الاصاٍع

غ الاهخساباث التى والخىفُظًت إلاا للخدٌى الغكمى مً صوع َام وفٗاٌ فى مي افدت الفؿاص زانت فى مى٘ جؼٍو

حٗخبر لب ٖملُت الخدٌى الضًملغاَى وان ًخم طلً وفم الُه واؾتراجُجُت جخىاهب م٘ الخىىىلىحُا الخضًثت 

 بالٗالم باإلاكاعهت م٘ مىٓماث املجخم٘ اإلاضوى .
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اث الجامُٗت ، ٍ  :ماحض عاغب الخلى  .ص - ٗت ، صاع اإلاُبٖى   1994الضولت في محزان الكَغ

ت في صٖم ؤلاصاعة املخلُت، صاع النهًت الٗغبُت،ٍص. مدؿً الٗبىصي: ص -   1995وع ألاخؼاب اإلاهٍغ

  1999ص. دمحم أوـ حٗفغ : الىٓم الؿُاؾُت واللاهىن الضؾخىعي ، صاع النهًت الٗغبُت  -
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ت الٗامت للىخاب  -   2015دمحم نالح غاػي ، الٗىإلات وجأزحراتها ٖلى الفلغ والخىمُت الهُئت اإلاهٍغ

اًت الاحخماُٖت بحن خلىق ؤلاوؿان وزصخهت الخضماث ، ٍ  ص. دمحم ؾُض فهمي : - ،  2008،  1الٖغ

ت   صاع الىفاء لضهُا الُباٖت واليكغ ؤلاؾىىضٍع

 -مضي هفالت خم ؤلاوؿان في الخٗبحر بحن الفله ؤلاؾالمي واللاهىن الىيعي  -دمحم ٖبض اللاصع . ص -

ت      2016 -الىاقغ ميكأة اإلاٗاعف باإلؾىىضٍع

   1975 ٍى: هٓام الخىم ؤلاؾالمى ملاعها بالىٓم اإلاٗانغة،صاع الفىغ اللاهىوي ، ص. مدمىص خلم -

ص. مهُفى وامل الؿُض وآزغون : ؤلانالح اإلاإؾس ي والخىمُت فى مهغ ، قغواث الخىمُت للبدىر  -

  2007والاؾدكاعاث 

ت - الٗامت  ص. َاوى قاصي : الخدٌى الضًملغاَي في عوؾُا مً ًلدؿحن ئلى بىجحن ، الهُئت اإلاهٍغ

  2015بٗت للىخاب ، مىخبت ألاؾغة ، َ

ت ، صاع الفىغ الجامعي -  2014، ٍ ص. ولُض ؾلُم الىمغ : اللاهىن الضؾخىعي اإلاباصب الضؾخىٍع

  2000، ٍ ص. ًديى الجمل : اللًاء الضؾخىعي في مهغ ، صاع النهًت الٗغبُت  -

ت الغأي والخٗبحر ، صعاؾت ملاعهت ، صاع  ص. ٌؿغي خؿً اللهام : - الًىابِ الجىاةُت لخٍغ

 الجامٗت الجضًضة 

 الزسائل العلمية  -ثانيا :

اث الٗامت ، عؾالت  - ص. ؾلمى بضوي دمحم : صوع مجلـ الضولت اإلاهغي فى خماًت الخلىق والخٍغ

  2009 بٗتصهخىعاٍ ، َ

ت املخخلفت ، عؾالت صهخىعاٍ ، ولُت  - ص. ؾىؾً ٖثمان : صوع اإلاكاعهت في جىمُت اإلاىاَم الخًاٍع

اج ،    1985َبٗت آلاصاب ، حامٗت ؾَى

الىٓام الاهخسابى الجام٘ بحن الاهخساب الفغصي والاهخساب باللاةمت ) ص. ٖغفت دمحم ٖبض اللىي ُٖض :  -

 ٍُى ،صعاؾت ملاعهت ( ، عؾالت صهخىعاٍ ، حامٗت أؾ

ولُت الاكخهاص  –عؾالت صهخىعاٍ  –اإلاٗاعيت في الفىغ الؿُاس ي الاؾالمى  –هُفحن ٖبض الخالم . ص -

  85ٌ ًىاًغ  1405،  1والٗلىم الؿُاؾُت حامٗت اللاَغة مىخبت اإلالً فُهل ؤلاؾالمُت اللاَغة ٍ 
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  -املزاجع الاجنبية املترجمة الى العزبية : -ثالثا :

ؿىن : الٗالم الثالث غضا ، جغحمت : مهُفى أبى الخحر ٖبض الغاػق ، مىخبت آلاؾغة  - ، الهُئت  1999بٌى َاَع

ت الٗامت للىخاب   اإلاهٍغ

ض َُيل : خلىق ؤلاوؿان وجسهُو الىاحباث ، ؾلؿلت الٗلىم الاحخماُٖت ، املجخم٘ اإلاضوي والٗضالت ،  - فُلفٍغ

 مغاحٗت : ٖال ٖاصٌ ٖبض
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 .االرادة السياسية لمكافحة الفساد لدى دول حوض المتوسطي )اجلزائر، ليبيا، توهس هموذجا( 
 

   1.سعدون بلقاسم. ط.د
   

      . 

 ملخص

تهدف هره الدزاطت الى الىكىف على ظاهسة الفظاد باعخبازها مً الظىاهس التي تهص هُان املجخمع، على 

اث إكخصادًا، إجخماعُا مً الظىاهس التي ال حعترف الفظاد ن ظاهسة وباعتراف أطُاطُا...،  ،جمُع اإلاظخٍى

 للمجخمع فعلُا جحدًا ًً، هما أنها جمثلال بالحدود الصماهُت وال اإلاياهُت، وأن جأزحرها ًمخد الى جمُع اإلامُاد

ما أدي بدٌو الؼم الغسبي مً الحىض اإلاخىططي إلى الخصدي لهره الظاهسة مً خالٌ الخعاون و  الدولي،

الخضامً الدولي اإلاخبادٌ، إذ جبلىزث الجهىد الدولُت في إعخماد العدًد مً اإلاىازُم الدولُت وؤلاكلُمُت، 

دا طىت  أهمها اجفاكُت ألامم اإلاخحدة والتي . 3002اإلاخعللت بالىكاًت مً الفظاد وميافحخه اإلاعخمدة بمحًر

وهرلً الاجفاكُت العسبُت للىكاًت مً الفظاد دول الشق الغسبي من الحوض املخوسطي صادكذ عليها 

وميافحخه وباعخباز أن دٌو الؼم الغسبي مً الحىض اإلاخىططي جصء مً املجخمع الدولي طازعذ الى 

ى العدًد مً الاجفاكُاث الدولُت و الاكلُمُت اإلاخعللت براث املجاٌ، وهرا ما ًسجب عنها الخصدًم عل

عاث الداخلُت اإلاخعللت بميافحت الفظاد، أهمها اللىاهحن  التزاماث دولُت لظً مجمىعت مً الدؼَس

عالجذ  اإلاخعللت بالىكاًت مً الفظاد وميافحخه، ومً خالٌ ما طبم ًمىً طسح الاػيالُت الخالُت: هُف

 . لظاهسة الفظاد؟ الخصدي دٌو الؼم الغسبي مً الحىض اإلاخىططي

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 اجلزائر -تبسة –كلية احلقوق، جامعة العربي التبسي    
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Summary: 

This study aims to identify the phenomenon of corruption as one of the phenomena that shake 

the entity of society, at all levels, economically, socially, politically..., Recognizing that the 

phenomenon of corruption is one of the phenomena that does not recognize either temporal or 

spatial boundaries, and that its impact extends to all fields, It also represents a real challenge 

to the international community, which has led the countries of the western part of the 

Mediterranean basin to confront this phenomenon through mutual international cooperation 

and solidarity. International efforts crystallized in the adoption of many international and 

regional conventions, the most important of which is the United Nations Convention on the 

Prevention and Combating of Corruption, adopted in Merida in 2003. 

Which was ratified by the countries of the western part of the Mediterranean Basin, as well as 

the Arab Convention to prevent and combat corruption, and considering that the countries of 

the western part of the Mediterranean basin are part of the international community hastened 

to ratify many international and regional agreements related to the same field, 

This result in international obligations to enact a set of internal legislation related to 

combating corruption, the most important of which are laws related to the prevention and 

control of corruption. Through the above, the following problem can be raised: How did the 

countries of the western part of the Mediterranean Basin tackle the phenomenon of 

corruption? 
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 مقدمة

إن مً بحن الظىاهس التي جأزق العالم في الىكذ الحالي هي ظاهسة الفظاد، باعخباز أنها مً الظىاهس 

مً مجابهتها باألمس الصعب زغم الجهىد اإلادؼعبت، والتي ال حعترف بالحدود اإلاياهُت وال الصماجُت، مما جعل 

 اإلابرولت.

إن اإلاخمعً في مؤػس مدزواث الفظاد ًجد أن هره الظاهسة مظذ ول دٌو العالم على اخخالفها 

م الىمى، مع اخخالف في وظبت الخفاوث، ذلً ما جعل املجخمع الدولي ًأخر على عاجله  هامُت أو في طٍس

عت مً الصيىن الدولُت والاكلُمُت التي حعنى بميافحت ظاهسة ميافحت ظاهسة الفظاد، فيان ظهىز مجمى 

الفظاد، إال أن أهمها هي اجفاكُت ألامم اإلاخحدة للىكاًت مً الفظاد وميافحت والتي حعخبر الاطاز العام 

دا طىت  ، والخفاكُت العسبُت إلايافحت الفظاد التي جم 3002والدولي في ميافحت الفظاد، واإلاىعلدة بمحًر

سها   حىض اإلاخىططي، وبما أن دٌو 3002، والتي دخلذ ححز الىفاذ طىت 3000باللاهسة طىت جحٍس

)الجصابس، لُبُا، جىوع(، جصء مً املجخمع الدولي وهي أًضا حعاوي مً ظاهسة الفظاد فلم جلصس في 

اجخرث عدة خطىاث في ميافحت الفظاد منها ما كبل اإلاصادكت على  فالجزائسالخصدي لهره الظاهسة، 

اكُت ألامم اإلاخحدة، واطخحدار مجمىعت مً ألاجهصة ذاث عالكت بميافحت الفظاد مثل اإلاسصد الىطني اجف

للىكاًت مً السػىة، ومجلع املحاطبت وخلُت معالجت الاطخعالم اإلاالي، وأخسي جاءث بعد اإلاصادكت على 

، والدًىان الىطني 2حهاجفاكُت ألامم اإلاخحدة مثل الظلطت العلُا للؼفافُت والىكاًت مً الفظاد ومياف

على عاجلها الخصدي لظاهسة الفظاد وذلً باجخاذ مجمىعت مً  جونس للمع الفظاد، هما أخرث

الاجساءاث أهمها اإلاصادكت بخحفظ على اجفاكُت ألامم اإلاخحدة للىكاًت مً الفظاد وميافحخه بمىجب ألامس  

لثىزة أو ما ٌعسف بالسبُع العسبي مً ، إال أن ما عسفذ جىوع بعد ا3002مازض  32اإلاؤزخ في  263عدد 

إصالحاث في مجاٌ ميافحت الفظاد جعلها تهخم أهثر بمجاٌ ميافحت الفظاد ومً أهم ما كامذ به هى 

، 3006هىفمبر  01اإلاؤزخ في  022اإلاصادكت على الاجفاكُت العسبُت إلايافحت الفظاد بمىجب الامس السباس ي 

ع والجصابس في مجاٌ ميافحت الفظاد، إذ لم جدخس أي جهد في ولم جخخلف لُبُا هثحرا عً ػلُلخيها جىو

لظىت  00الخصدي لظاهسة الفظاد فصادكذ هي آلاخسي على اجفاكُت ألامم اإلاخحدة بمىجب اللاهىن زكم 

 ، التي جلتها مجمىعت مً الاجساءاث مً ػأنها الخصدي لظاهسة الفظاد.3001

ي مجهىد في ميافحت ظاهسة الفظاد ذلً لم أ الؼم الغسبي مً الحىض اإلاخىططيلم جدخس دٌو 

ًجعل منها دٌو زابدة في الخصدي للفظاد إذ أن الىاكع الظاهس  واإلاعاغ إضافت الى الترجِب العالمي إلاؤػس 

                                                           
 .3030وان ًطلم عليها الهُئت الىطىُت للىكاًت مً الفظاد وميافحخه، كبل أن جخم دطترتها بمىجب الخعدًل الدطخىزي لظىت   2
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ميافحت الفظاد ًىحي بعىع ذلً، ممً خالٌ ما جم جلدًمه هطسح الاػيالُت الخالُت: هل حللذ الازادة 

الخصدي لظاهسة الفظاد؟ ولئلجابت عً هره  الحىض اإلاخىططيالؼم الغسبي مً الظُاطُت لدٌو 

ً الخالُحن:  الاػيالُت طىدىاولها مً خالٌ املحىٍز

 المحور األول
 اإلطار المفاهيمي لظاهرة الفساد.

 

عا وهففرا مففا طففىدىاوله  ففف الفظففاد مففً عففدة أوجففه اصففطالحا وكاهىهففا وحؼففَس ففت الىظففس فففي حعٍس جخخلففف شاٍو

 مً خالٌ هرا اإلاطلب.

 أوال: تعريف الفساد.

 فهفى فاطفد َوفظفد، فظفادا فظفىدا ًفظفد ًفظفد، الصفالح، فظفد، ًلصفد بفه هلفُ  الفسااد لغات  -

حتففى  إلُفه أطفاء إذا كابفده الظففلطان واطخفظفد ألازحفام، وكطعففىا اللففىم أي جفدابسوا جفاطفد و َوفظفُد،

 أي مفظفدة لىفرا ألامفس هفرا  الاطخصفالح، خفالف الاطخفظفاد و اإلاصفححت، خفالف علُفه، واإلافظفدة اطخعصف ى

 .3فظاد فُه

، وجففففاء مصففففطحف فظففففد وأفظففففد ضففففد أصففففححه وفاطففففد اللففففىم أطففففاء إلففففيهم، 4وفففففي مىجففففد اللغففففت وؤلاعففففالم

 .    5الفظاد اللهى واللعب وأخر اإلااٌ ظلما

فف الفظفاد مفً الىاحُفت الاصفطالحُت حظفب وفل وجهفت الىظفس إلُفه،  الفساد اصطالحا  - ًخخلفف حعٍس

فُعسف مً الىاحُت ألاخالكُت هى الخسوج على اإلاعاًحر والخلالُد ألاخالكُت فهى ول طلىن مىحسف ًخمثفل ففي 

عففسف مففً الىاحُففت الاكخصففادًت 6الخففسوج عففً اللىاعففد اللابمففت فففي املجخمففع بهففدف جحلُففم مصففححت خاصففت ، َو

ففففت لخحلُففففم علففففى  أهففففه اإلاخففففاجسة الغحففففر مؼففففسوعت بلففففدزاث املجخمففففع واطففففخغالٌ الظففففلطت أو الىفففففىذ بطففففسق ملخٍى

فففت بمففففا ًخعففففازض مفففع ملخضففففُاث اإلاصفففححت العامففففت مىفعفففت ذاجُففففت مادًفففت واهففففذ أم معىٍى
عفففسف مففففً الىاحُففففت 7 ، َو

                                                           
 .2203ابى الفضل جماٌ الدًً بً مىسمبن مىظىز، لظان العسب، داز اإلاعازف، اللاهسة، املجلد الخامع، ص   3
 .0061، ص3002اإلاىخبت الؼسكُت، اإلاىجد في اللغت وؤلاعالم، داز اإلاؼسق،   4

ع الجصابفففسي، أطسوحفففت دهخفففىزاه جخصففف  كفففاهىن جىفففاةي والعلففففىم   5 صة، الخصفففدي اإلاؤطظفففاحي والجصاةفففي لظفففاهسة الفظففففاد ففففع الدؼفففَس هجفففاز لفففٍى

 .  00، ص 3002-3002الجىابُت، ولُت الحلىق، جامعت كظىطُىت، طىت 
عمس، الفظاد ؤلادازي، مدخل مفاهُمي، مجلت الاجتهفاد اللضفاةي، ولُفت الحلفىق والعلفىم الظُاطفُت، جامعفت  بً مؼسي عبد الحلُم، فسحاحي  6

 .   2، ص3002بظىسة، العدد الخامع، طىت 
ىزاه، البففدوي ع علففي ع، الفظففاد فففي اليظففم الاكخصففادي واوعياطففه علففى الخىمُففت الاكخصففادًت والاجخمففاري فففي املجخمففع اإلاصففسي، أطسوحففت دهخفف  7

ت، طىت   .2، ص 0226ولُت آلاداب، جامعت ؤلاطىىدٍز
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الظُاطفففُت علففففى أهففففه وففففل اطففففخعماٌ غحففففر مؼففففسول لظفففلطت حيىمُففففت مففففً أجففففل الحصففففٌى علففففى مىففففافع  خصففففُت 

 .  8وطُاطُت

زغفففففم الاطفففففخخدام الؼفففففاةع لعبفففففازة الفظفففففاد ففففففي الحلفففففل اللفففففاهىوي، إال أن الىثحفففففر مفففففً الفسااااااد اا و اااااا   - 

مففففت معاكففففب عليهففففا، بففففل جىاولففففذ أغلبُففففت ألاهظمففففت العلابُففففت  اللففففىاهحن العلابُففففت ال جىظففففف هففففرا اإلاصففففطحف هجٍس

مت اإلاىصىفت في وكخىا الحالي بجسابم ال م ألافعاٌ اإلاؼيلت لحجٍس  .9فظادججٍس

فعسفخفففففه مىظمفففففت الؼففففففافُت الدولُفففففت علفففففى أهفففففه إطفففففاءة اطفففففخعماٌ الظفففففلطت التفففففي أ جمفففففً عليهفففففا إلاياطفففففب 

 . 10 خصُت

 .11وكد عسفه البىً الدولي " الفظاد هى إطاءة اطخعماٌ الىظُفت العامت لخحلُم مياطب خاصت"

بفففل أػفففازث إلُفففه مفففً  أمفففا ففففي الاجفاكُفففاث الدولُفففت، فلفففم حعسففففه اجفاكُفففت ألامفففم اإلاخحفففدة إلايافحفففت الفظفففاد

م مجمىعففففت مففففً ألافعففففاٌ ضففففمً فصففففلها الثالفففف ، التففففي ًلففففىم بهففففا اإلاىظفففففىن العمىمُففففىن  خففففالٌ جىاولهففففا لخجففففٍس

منها، أمفا الاجفاكُفت العسبُفت إلايافحفت الفظفاد فلفد طفلىذ هففع الفى   الفري  12املحددًً في ه  اإلاادة الثاهُت

 ترهحز على بع  ألافعاٌ التي حؼيل جسابم فظاد.أخرث به اجفاكُت ألامم اإلاخحدة إلايافحت الفظاد على ال

فففف الفظفففاد وذلفففً، بعفففد  لي، فخىفففاٌو اإلاؼفففسل الجصابفففسي حعٍس فففف الفظفففاد علفففى الصفففعُد الدؼفففَس أمفففا حعٍس

م ظففففاهسة الفظففففاد ، التففففي جىلففففد عنهففففا كففففاهىن الىكاًففففت مففففً 13اإلاصففففادكت علففففى الصففففيىن الدولُففففت اإلاخعللففففت بخجففففٍس

، الفففري عفففسف اإلاؼفففسل الجصابفففسي مفففً خفففالٌ هففف  اإلافففادة 3006ففففسي فُ 33اإلافففؤزخ ففففي  00-06الفظفففاد وميافحخفففه 

                                                           
8Acosta Fernando, la corruption politico- administrative : émergence ˒constitution et 
éclatement d'un champ d'étude in déviance et société 1985 vol 9 N4, p 334¸ à partir de site 
:http/www.perssee.fr/web/revues/home/prescript/article/ds-0378-7931-1985- num- 9-4-

ففت، الفظففاد وهلُففاث ميافحخففه فففي اطففاز الاجفاكُففاث الدولُففت واللففاهىن الجصابففسي،     .2015/ 12/02 ˒1455 ففد أهظففس بففً عففىدة حىٍز للمٍص

 . 36، ص 3006-3001، جامعت بلعباض، طىت أطسوحت دهخىزاه، ولُت الحلىق 
صة، م  9  .30سجع طابم، ص هجاز لٍى

 .http://www.transparency.orgأهظس مىكع اإلاىظمت الدولُت للؼفافُت   10
11  Sam vaknin , Crime and corruption ,united press international,Skopje,Macedonia , 2003 , 
p.18. فففد أهظفففس  حاحفففت     عبفففد العفففالي آلالُفففاث اللاهىهُفففت إلايافحفففت الفظفففاد الادازي ففففي الجصابفففس، أطسوحفففت دهخفففىزاه، ولُفففت الحلفففىق، جامعفففت  للمٍص

. 30، ص 3002-3003بظىسة، طىت   
 مً اجفاكُت ألامم اإلاخحدة إلايافحت الفظاد. 03أهظس ه  اإلاادة   12
لفي لظفىت اإلاعخمفدة ففي ، واجفاكُففت الاجحف3002اجفاكُفت ألامفم اإلاخحفدة إلايافحفت الفظفاد لظفىت   13 لُفت بمفابىجى. والاجفاكُفت  03اد ؤلافٍس العسبُففت  جٍى

 .3000إلايافحت الفظاد اإلاعخمدة باللاهسة طىت 
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الثاهُففت الفلففسة أ مىففه علففى أن الفظففاد " وففل الجففسابم اإلاىصفففىص عليهففا فففي البففاب السابففع مففً هففرا اللففاهىن"، مفففع 

فه للمىظف العمىمي مً خالٌ هفع اإلاادة في الفلسة ب.   حعٍس

عاث اإلاخعللت بفه اإلاىجفىدة ففي كفاهىن واهما جىاوله مً عسف الفظاد ٌ فلم اللُبيأما اإلاؼسل  خالٌ الدؼَس

العلىبففاث وبعفف  اللففىاهحن الاكخصففادًت، همففا أن اإلاؼففسل اللُبففي لففم ًفففسد الفظففاد بلففاهىن خففاص مثففل اإلاؼففسل 

 الجصابسي واهما جسهه ضمً هصىص مخفسكت في مجمىعت مً اللىاهحن.

فففف الف ظفففاد مفففً خفففالٌ اإلافففادة ألاولفففى و وعلفففى الصفففعُد العسبفففي أًضفففا فلفففد جىفففاٌو اإلاؼفففسل الخىو ففف ي لخعٍس

ففى  ففي هف  اإلافادة ألاولفى مىفه علفى الهفدف  3000هىفمبر  02اإلاؤزخ في  030الثاهُت مً اإلاسطىم ؤلاطازي زكم 

الري جاء به اللاهىن " يهدف هرا اإلاسطىم ؤلاطازي إلى ميافحت الفظفاد ففي اللطفاعحن العفام والخفاص، وذلفً 

س جهىد الىكاًت مىه وحظفُح ر هؼففه وضفمان جدبفع مسجىبُفه وزدعهفم ودعفم املجهفىد الفدولي لححفد خاصت بخطٍى

 مىه وجللُ  هزازه والعمل على اطترجال عابداجه".

ففففا واىفففحا للفظفففاد فىصفففذ علفففى " طفففىء اطفففخخدام الظفففلطت أو       أمفففا اإلافففادة الثاهُفففت فلفففد أعطفففذ حعٍس

ؼففمل الفظففاد خاصففت جففسابم  السػففىة بجمُففع أػففيالها الىفففىذ أو الىظُفففت لححصففٌى علففى مىفعففت  خصففُت. َو

في اللطاعحن العام والخاص والاطفدُالء علفى ألامفىاٌ العمىمُفت أو طفىء الخصفساف فيهفا أو جبدًفدها واطفخغالٌ 

الىفففففىذ وججففففاوش الظففففلطت أو طففففىء اطففففخعمالها وؤلازففففساء غحففففر اإلاؼففففسول وخُاهففففت ألاماهففففت وطففففىء اطففففخخدام أمففففىاٌ 

ت وغظل ألامىاٌ    ”.الرواث اإلاعىٍى

فه للفظاد ووضع ؤلاطاز اللاهىوي له على غساز الجصابفس واإلاغفسب التفي لفم ًحظب للمؼسل  الخىو  ي حعٍس

 حعسف الفظاد هخرة بى   اجفاكُت ألامم اإلاخحدة للفظاد. 

 ثاهيا: آثار الفساد على دول الشق الغربي مى حوض المتوسطي.

طي    بصففت خاصفت، إن جفش ي ظاهسة الفظاد في العالم هيل وفي دٌو الؼم الغسبي مً حىض اإلاخىطف

ألففصم البفففاحثحن علففى البحففف  عففً أطفففبابه لححففد مفففً هزففازه التفففي ال ًمىففً حصفففسها بؼففيل دكُفففم وخاصففت ففففي ظفففل 

ففففع البترولففففي وعلُففففه  الخطففففىز الخىىىلففففىعي الففففري عسفففففه العففففالم، إضففففافت إلففففى الىمففففى الاكخصففففادي الىففففاج  عففففً الَس

 عُت والظُاطُت والاكخصادًت.طىحاٌو الخطسق إلى أهم آلازاز اإلاترجبت عً الفظاد، واالجخما

 آلاثاز الاجخماعيت. -

فادة  جخجلى عىاكب ظاهسة الفظاد على اإلاظخىي الاجخماري في ظهىز طبلت طفُلُفت ضفلُلت حعمفل علفى ٍش

زسوهففا وذلففً باطففخعماٌ الىطففابل الغحففر مؼففسوعت وهففرا مففا أزففس وخاصففت فففي آلاوهففت ألاخحففرة مففً جحففىالث هبحففرة فففي 

جخمسهففففص أغلففففب هففففره الفئففففاث فففففي ؤلادازاث العمىمُففففت إذ ًلففففىم بهففففره ألاعمففففاٌ ذووا مىظىمففففت اللففففُم وألاخففففالق، و 

الصففت وهففم اإلاىظفففىن العمىمُففىن، إضفافت إلففى اعخبففاز أن جففسابم الفظففاد مفً الجففسابم التففي ًصففعب الىؼففف 
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لففففت، ذلففففً مففففا ًففففىعىع طففففلبا علففففى املجخمففففع، حُفففف  ًفلففففد  عنهففففا وجففففصداد فففففسص الدظففففتر علففففى مسجىبيهففففا لفتففففرة طٍى

زلخه واحترامه في ؤلادازة إذ ًساها دابما بعحن الطامعت فُه ححن اللُفام بطلفب خدمفت عمىمُفت، ودٌو  اإلاىاطً

نهففففا الففففدًني باألغلبُففففت ؤلاطففففالمُت و  الؼفففم الغسبففففي مففففً حففففىض اإلاخىطففففطي )الجصابففففس، جففففىوع، لُبُففففا(، جمخففففاش جيٍى

لفظفففاد بجمُفففع أػفففيالها الفففري جفففى  دطفففاجحرها علفففى أن دًفففً الدولفففت هفففى ؤلاطفففالم، إذ ًيبفففر هفففرا ألاخحفففر ظفففاهسة ا

ً العلابدي لدٌو الؼم الغسبي مً حىض اإلاخىططي.     ًؤزس في اليظُ  والخيٍى

 آلاثاز الااخصادًت. -

ًصفففعب الفففخحىم ففففي ظفففاهسة الفظفففاد إذ حعفففسف جطفففىزا زهُبفففا خاصفففت ففففي املجفففاٌ الاكخصفففادي الفففري ٌعخبفففر 

ىدؼفس الفظفاد بؼفيل هبحفر ففي الفدٌو اإلاىاخ اإلاىاطب للفظاد، فلغت ألازكام هي التي حعىع حلُلفت ا لفظفاد، ٍو

ففع العففادٌ إلفى العابففداث الىفطُففت علففى  الىفطُفت، وذلففً زاجففع إلففى العابفداث اإلاخأجُففت مىففه إضففافت إلفى عففدم الخىَش

الظففففيان وجففففأزسث اكخصففففاداث دٌو الؼففففم الغسبففففي مففففً حففففىض اإلاخىطففففطي بؼففففيل هبحففففر وهففففرا مففففا أػففففازث إلُففففه 

سه  ا، وجسجِب هره الدٌو في طلم ميافحت الفظاد  مىظمت الؼفافُت الدولُت في جلاٍز

 آلاثاز السياسيت. -

، والتفففففي بففففدوزها جضففففمً حلفففففىق 14إن عففففدم جبنففففي مبففففادا الدًملساطُفففففت والؼفففففافُت والجزاهففففت واإلاظففففاءلت

اث ألافساد، حعطي أزس عى  ي على ألاهظمت الظُاطُت اللابمفت وذلفً بئوؼفاء جحفالف مفع اللفىي الحصبُفت  وحٍس

ىفففسض لخدمفففت والاكخصفففادًت )  أصفففحاب ز وض ألامفففىاٌ( وهفففى جحفففالف مفففملهم ًفخلفففس إلفففى اإلاؼفففسوعُت وألاخفففالق ٍو

، وهفرا مفا حعاهُفه دٌو الؼفم الغسبفي مفً حفىض اإلاخىطفطي ، فمفا 15مصالف ضُلت جازوا مصالف املجخمع جاهبفا

لُفففت عسفخففه الجصابففس فففي آلاوهففت ألاخحففرة مففً ظهففىز أصففحاب مؤطظففاث اكخصففادًت لهففم جففأزحر فففي الظُاطففت الداخ

للففىطً، وذلففً بخحففالف مصففالف السباطففت مففع هففره الفئففت، كصففد ضففمان البلففاء فففي الحىففم مظففخعملحن فففي ذلففً 

 جمُع الىطابل الغحر مؼسوعت    

 المحور الثاهي

 .جهود دول الشق الغربي مى احلوض المتوسطي في مكافحة الفساد

هغحرها مً دٌو العالم مً ظاهسة الفظاد، الري  دٌو الؼم الغسبي مً الحىض اإلاخىططيحعاوي 

مظها على جمُع ألاصعدة، خاصت في آلاوهت آلاخحرة أو ما ٌعسف بالسبُع العسبي، أًً واهذ مؤطظاث الدولت 

دٌو الؼم الغسبي مً عاجصة عً مظاًسة الىضع والحد مً ظاهسة الفظاد، إال هرا لم ًىً عثرة أمام 

                                                           
 جبيذ اجفاكُت ألامم اإلاخحدة إلايافحت الفظاد هره اإلابادا ضمً أحيام اإلاادة ألاولى.  14
، ص  عبد  15 فه وصىزه، داز النهضت، مصس الجصء ألاٌو  .60املجُد محمىد عبد املجُد، لفظاد حعٍس
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فظاد فيان هىان برٌ مجهىد في ميافحت ظاهسة الفظاد طيظخعسضه في الخصدي لل الحىض اإلاخىططي

 مً خالٌ الىلاط الخالُت:  

 : بالوسبة للجزائر -أوال

وذلً للمياهت الجغسافُت التي جحخلها  دٌو الؼم الغسبي مً الحىض اإلاخىططيحعد الجصابس مً أهم 

مُت التي جحضها بها، إال أن هرا لم ضمنهم، اضافت الى اإلاظاحت الؼاطعت التي جخمخع بها واللىة الاكلُ

ًجعلها في مىئى مً الفظاد وذلً زبما ٌعىد الى هؼاػت الىظام الظُاس ي وفؼله في ميافحت الفظاد خاصت 

ما عسفخه بعد السبُع العسبي مً كضاًا فظاد هصث الىظام العام، الا أهه ال ًمىً أن هىىس وجىد جهىد 

 مبرولت في مجاٌ ميافحت الفظاد.

ت حعد مً أحظً اإلاىظىماث الصعيد الدشسيعي   على -أ عُت كٍى جخمخع الجصابس بمىظىمت حؼَس

عُت في مجاٌ ميافحت ظاهسة الفظاد، فاإلاؼسل الجصابسي ومىر الاطخلالٌ أخر على عاجله الخصدي  الدؼَس

م أفعاٌ الفظاد ضمً كاهىن العلىباث الجصابسي  ، والري عسف بدوزه عدة 16لظاهسة الفظاد فيان ججٍس

حعدًالث مظذ الىصىص اإلاخعللت بميافحت الفظاد، ووان هخسها الغاء هره الىصىص وإلحاكها بلاهىن 

، الري وان هاججا عً اإلاصادكت على اجفاكُت ألامم 0017-06خاص هى كاهىن الىكاًت الفظاد وميافحخه 

لى اجفاكُت ، واإلاصادكت ع03219-02بمىجب اإلاسطىم السباس ي  18اإلاخحدة للىكاًت مً الفظاد وميافحخه

لي إلاىع الفظاد بمىجب اإلاسطىم السباس ي بمىجب اإلاسطىم السباس ي   .02220-06الاجحاد الافٍس

                                                           
-06، اإلالغفاة بمىجفب اللفاهىن 0266مفاي  00اإلاؤزخفت ففي  22اإلاخضمً كفاهىن العلىبفاث، ج ز ج زكفم  016-66مً ألامس  022-002أهظس اإلاىاد   16

 مً الفظاد وميافحخه، ج ز ج زكم .... اإلاؤزخت في ، اإلاخضمً كاهىن الىكاًت 3006فُفسي  33اإلاؤزخ في  00
 .3006فُفسي  33، اإلاؤزخ في 00-06اللاهىن   17
للازة اجفاكُت ألامم اإلاخحدة للىكاًت مً الفظاد وميافحخه والتي حعخبر الاطاز الدولي في مجاٌ الىكاًت مً الفظاد وميافحخه، إال أهه ًحظب ل  18

لت في اعخماد اجفاكُت إلاياف لي 3002حت الفظاد في ػهس ماي طىت الافٍس ، التي حضِذ باإلاىافلت ألاولُت مً جاهب اإلاؤجمس الىشازي لئلجحاد الافٍس

، وبعففد ذلففً اجاشهففا املجلففع الخىفُففري اإلاخيففىن مففً وشزاء الخازجُففت الافازكففت بففاملجلع الففىشازي الففري 3003الففري علففد فففي ادٌففع ابابففا فففي طففبخمبر 

 . 3002، دخلذ ححز الىفاذ طىت 3002دًت مازض اوعلد بأهجامُىا العاصمت الدؼا
  كبففل مففً اإلاعخمففدةاإلاخضففمً اإلاصففادكت علففى اجفاكُففت ألامففم اإلاخحففدة اإلاخعللففت بالىكاًففت مففً الفظففاد وميافحخففه،  032-02اإلاسطففىم السباسفف ي   19

ىزن اإلاخحدة مم لال العامت الجمعُت ل 31 في الصادزة 36 زكم ج ز ج ، 3002 أهخىبس 20 ًىم بيٍُى  .3002 أفٍس
لُت  00اإلاؤزخ في  022-06اإلاسطىم السباس ي   20 لفي إلاىفع الفظفاد، ج ز ج زكفم 3002جٍى لظفىت  32، اإلاخضفمً اإلاصفادكت علفى اجفاكُفت الاجحفاد الافٍس

3006. 
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وسع املشسع الجزائسي في مجال مكافحت الفساد على الصعيد الدولي ولم ًكخفي باجفاايت ألامم 

لعسبيت العسبيت املخحدة واجفاايت الاجحاد الفسيقي ملكافحت الفساد، فقد صادق أًضا على الاجفاايت ا

 .300221طبخمبر  02اإلاؤزخ في  322-11ملكافحت الفساد بموجب املسسوم السئاس ي 

لي لحجصابس في مجاٌ ميافحت الفظاد هى اللاهىن  اإلاخعلم بالىكاًت  00-06ان ما ًمحز الاطاز الدؼَس

ا على الخىصُاث مً الفظاد وميافحخه، والري ٌعخبر كاهىن اطاز في مجاٌ ميافحت الفظاد والري جاء بىاء

 التي جاءث بها اجفاكُت ألامم اإلاخحدة، واإلاخضمً ملجمىعت مً ألاحيام منها ماهي وكابُت ومنها ماهي زدعُت.

وفي اطاز طلي اإلاؼسل الجصابسي في الخصدي لظاهسة الفظاد فلد كام بخعدًل كاهىن العلىباث 

ً أهمها حعدًل كاهىن العلىباث في واوؼاء مجمىعت مً اللىاهحن ذاث الصلت بميافحت ظاهسة الفظاد م

اإلاخعلم بخبُُ  ألامىاٌ  0022-01، واللاهىن 01-02مجاٌ ميافحت جبُِ  ألامىاٌ بمىجب اللاهىن 

ل الازهاب وميافحخه.  وجمٍى

عسفذ الجصابس في مجاٌ ميافحت الفظاد وؼاط مؤطظاحي اخخلف على الصعيد املؤسساحي   -ب

ت على اجفاكُت ألامم اإلاخحدة والتي حعسف باألجهصة اإلاؤطظاجُت مابحن مسحلخحن مسحلت ما كبل اإلاصادك

 الخلُدًت ومسحلت ما بعد اإلاصادكت على اجفاكُت ألامم اإلاخحدة والتي حعسف باألجهصة اإلاؤطظاجُت الحدًثت.

فففت ففففي مجفففاٌ ميافحفففت الفظفففاد زغفففم حفففدازتها لفففدي   -أ اإلاؤطظفففاث الخللُدًفففت: عسففففذ الجصابفففس طففففسة كٍى

، فيففففان أٌو مؤطظففففت حعنفففى بميافحففففت الفظففففاد هففففي مجلفففع املحاطففففبت وذلففففً بمىاطففففبت جىظففففُم املجخمفففع الففففدولي

ففان مجلفففع املحاطفففبت ههُيفففل مفففً هُاوفففل وشازة اإلاالُفففت، وجفففاء دطفففخىز طفففىت  0262هُيفففل وشازة اإلاالُفففت طفففىت  ووف

م أي جفف 0220علففى اوؼففاء مجلففع املحاطففبت، الا أهففه لففم ًففسي الىففىز الففى غاًففت طففىت  020لُففى  فففي مادجففه  0226

اإلاعفدٌ واإلافخمم  30-21، إذ عسف عدة حعدًالث أهمها ألامس 0123-2اوؼاء مجلع املحاطبت بمىجب اللاهىن 

 . 0324-00بمىجب ألامس زكم 

                                                           
 12، ج ز ج زكففم ، واإلاخضففمً الخصففدًم علففى الاجفاكُففت العسبُففت إلايافحففت الفظففاد3002طففبخمبر  02اإلاففؤزخ فففي  322-02اإلاسطففىم السباسفف ي زكففم   21

 .3002لظىت 
فففل الازهفففاب وميافحخفففه، ج ز ج زكفففم 3001فُففففسي  06اإلافففؤزخ ففففي  00-01اللفففاهىن   22 فُففففسي  00الصفففادزة ففففي  00، اإلاخعلفففم بخبُفففُ  ألامفففىاٌ وجمٍى

3001 . 
مففازض  02لصففادزة فففي ا 00، اإلاخضففمً ممازطففت الىظُفففت مففً طففسف مجلففع املحاطففبت، ج ز ج زكففم 0220مففازض  00اإلاففؤزخ فففي  01-20اللففاهىن   23

0220. 
 .3000طبخمبر  00اإلاؤزخت في  10، ج ز ج زكم 30-21اإلاخعلم بخعدًل ألامس  03-00اللاهىن   24
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اطفففففخىمل اإلاؼفففففسل الجصابفففففسي مؼفففففىازه اإلاؤطظفففففاحي بعفففففد اوؼفففففاء مجلفففففع املحاطفففففبت باطفففففخحدار اإلاسصفففففد 

لفت  03اإلافؤزخ ففي  322-26ي الىطني إلاساكبفت السػفىة والىكاًفت منهفا بمىجفب اإلاسطفىم السباسف  والفري  022625جٍى

لففففم ٌعمففففس هثحففففرا حُفففف  الةففففي بعففففد فتففففرة وجحففففزة مففففً إوؼففففاءه وواصففففل اإلاؼففففسل الجصابففففسي مجهىداجففففه اإلاؤطظففففاجُت 

بئوؼففففاء خلُففففت معالجففففت الاطففففخعالم اإلاففففالي والتففففي حعخبففففر مففففً أهففففم ألاجهففففصة الخللُدًففففت فففففي مجففففاٌ ميافحففففت الفظففففاد 

ل  02اإلاؤزخ في  032-03بمىجب اإلاسطىم الخىفُري زكم   .300326أفٍس

خطففا اإلاؼففسل الجصابففسي خطففىة هبحففرة فففي مجففاٌ ميافحففت الفظففاد خاصففت املؤسساااث املسااخحدثت   -ب

بعففد اإلاصففادكت علففى اجفاكُففت ألامففم اإلاخحففدة للىكاًففت مففً الفظففاد وميافحخففه، والتففي هصففذ علففى اوؼففاء هُئففت أو 

سل الجصابفففسي مفففً خفففالٌ كفففاهىن الىكاًفففت مفففً هُئفففاث جخفففخ  بمجفففاٌ ميافحفففت الفظفففاد، وهفففرا مفففا أخفففر بفففه اإلاؼففف

مىفففه، بفففالى  علفففى اوؼفففاء الهُئفففت الىطىُفففت للىكاًفففت مفففً الفظفففاد وميافحخفففه،  02الفظفففاد وميافحخفففه ففففي اإلافففادة 

اإلاخعلفففففم بالىكاًفففففت مفففففً الفظفففففاد  00-06وهفففففرلً اوؼفففففاء الفففففدًىان الفففففىطني للمفففففع الفظفففففاد ازفففففس حعفففففدًل اللفففففاهىن 

  مىه.   32وميافحخه ضمً اإلاادة 

املخعلااااق بالوااًاااات ماااان الفساااااد ومكافحخاااا  علااااى  01-03ماااان القااااا و   22الااااى  اًاااات  14ذ الااااواد ماااان   صاااا  -

انشاااا الئي اات الو لياات للوااًاات ماان الفساااد ومكافحخاا  ويخحاادد دوزاااا اااو جلفياار الاساا  اجيجيت الو لياات 

فاي مجااال  مان  فاس القاا و  علااى مئاام الئي ات 20للوااًات فاي مجاال مكافحاات الفسااد، مماا جضاملذ املااادة 

مااااان  22مكافحااااات الفسااااااد ولااااام ائمااااا  املشاااااسع الجزائاااااسي دوز الئي ااااات بالسااااالطت القضاااااائيت فجاااااااث املاااااادة 

لخحادد عالاهئاا بالسالطت القضاائيت، ا  ااخماا املشاسع الجزائاسي فمكافحات الفسااد اد   01-03القاا و  

ى ساالطت عليااا للشاافافيت باا  الااى حغيباا   ليعاات الئي اات الو لياات للوااًاات ماان الفساااد ومكافحخاا  ماان اي اات الاا

مااان الخعااادً  الدساااخوزي لسااالت  202و 201والوااًااات مااان الفسااااد ومكافحخااا  اااامن  صاااو  املاااواد مااان 

2020. 

اذا كا اذ السالطت العلياا للشافافيت والوااًاات مان الفسااد ومكافحخا  حعخ ا  ماان أاام الئي ااث ال اي انشاا ئا  -

املشاااااسع الجزائاااااسي فاااااي مجاااااال الخصااااادي للفسااااااد، فقاااااد جااااااا الاااااى جا  ئاااااا الااااادًوا  الاااااو  ي لقماااااع الفسااااااد 

                                                           
لت  03اإلاؤزخ في  322-26اإلاسطىم السباس ي   25 الصفادزة  20، اإلاخضمً اوؼاء اإلاسصفد الفىطني إلاساكبفت السػفىة والىكاًفت منهفا، ج ز ج زكفم 0226جٍى

لُت 02في   . 0226 جٍى
ل  02اإلاؤزخ في  032-03اإلاسطىم الخىفُري زكم   26 الصفادزة  32، واإلاخعلم باوؼاء خلُت معالجفت الاطفخعالم اإلافالي، ج ز ج زكفم 3003أفٍس

ل  02في   .3003افٍس
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املؤزخ فاي  0227-10املخعلق بالوااًت من الفساد ومكافحخ  بموجب ألامس  01-03بملاسلت حعدً  القا و  

 ، حددث مئمخ  باللحث والخحسي عن جسائم الفساد.2010أوث  23

 بالوسبة الى توهس: -ثاهيا

) الفففففدٌو اإلاطلفففففت علفففففى البحفففففس    الؼفففففم الغسبفففففي مفففففً الحفففففىض اإلاخىطفففففطيجفففففىوع هفففففي همثُالتهفففففا مفففففً دٌو  

ألابفففُ  اإلاخىطففف (، لفففم حظفففلم مفففً ظفففاهسة الفظفففاد فلفففد عسففففذ جفشففف ي ظفففاهسة الفظفففاد بؼفففيل هبحفففر، إذ واهفففذ 

أو ما ٌعسف بحىم اللصىص، والفظفاد الصفغحر اإلاخىفامي ممفا هفخ  عىفه جىوع حعاوي مً حىم اليلُبخىكساطُت 

عُت ومنها   ماهي مؤطظاجُت.أجخاذ مجمىعت مً الخدابحر منها ماهي حؼَس

عُت هبحفرة ففي مجففاٌ ميافحفت الفظفاد خاصففت الخادابب  الدشاسيعيت   -أ جحخفىي جففىوع علفى مىظىمفت حؼففَس

ففففت والىسامففففت،  ،  خاصففففت بعففففد وضففففع الدطففففخىز الجدًففففد 3000جففففاهفي  02 – 3000دٌظففففمبر 02بعففففد زففففىزة الحٍس

كُفففم وكىاهُفففً ومؤطظفففاث وهلُفففاث  حيىمفففت واملجخمفففع بئًجفففاد، الري ألفصم ال3002جاهفي  32الري الصادز في 

ففففً مففففً الخصففففدي هلفخففففي طففففىء الحىهمففففت والفظففففاد
ا
ؤهفففد ففففي فصلفففه  ،جمى علفففا أن  العاػففسوففففي هفففرا الظفففُاق ٍو

ففففاث "الدولفففت  جحفففسص علفففا حظفففً الخصفففسف ففففي اإلافففاٌ العمىمفففي وجخخفففر الخدابُففففس الالصمففففت لصسفففففه حظففففب أولٍى

 .   28 "اد الىطىففي وحعمففل علففا مىففع الفظففاد وول مففا مففً ػففأهه اإلاظففاض بالظففُادة الىطىُففتكخصففالا

إال أ  ارا العم  سلقخ  خطاوة ملبا ة فاي مجاال الخصادي للفسااد واملخم لات فاي املصاادات  باخحف  

مففازض  32اإلاففؤزخ فففي  263بمىجففب ألامففس  عففدد علااى اجفااياات ألاماام املخحاادة للوااًاات ماان الفساااد ومكافحخاا   

عُت أهمها: 3002  ، والري جسجب عىه مجمىعت مً الخدابحر الدؼَس

اإلاخعلفم بدؼفىُل الحجىفت الىطىُفت لخلصف ي الحلفابم حفٌى  2-3000صفدوز اإلاسطفىم  3000فُفسي  02 -

 السػىة والفظاد.

ىطىُفففت اإلاخعللفففت باطفففترجال اإلاخضفففمً حؼفففىُل الحجىفففت ال 01-3000صفففدوز اإلاسطفففىم  3000مفففازض  36 -

لت غحر مؼسوعت.  ألامىاٌ اإلاىجىدة بالخازج واإلاىدظبت بطٍس

لُفففت  02 - اإلاخعلفففم بئوؼفففاء الحجىفففت الىطىُفففت للخصفففسف ففففي ألامفففىاٌ  62-3000صفففدوز اإلاسطفففىم  3000جٍى

 واإلامخلياث اإلاعىُت باإلاصادزة أو الاطترجال لفابدة الدولت.

ففففففا للفظفففففاد  030-3000صفففففدوز اإلاسطفففففىم  3000هفففففىفمبر  02 - إوؼفففففاء  وإعفففففالنكفففففدم هفففففرا اإلاسطفففففىم حعٍس

 الهُئت الىطىُت إلايافحت الفظاد.

                                                           
طفبخمبر  00صفادزة ففي ال 10، ج ز ج زكفم 00-06، اإلاخضمً حعدًل كاهىن الىكاًت مً الفظاد وميافحخه 3000أوث  36اإلاؤزخ في  01-00ألامس   27

3000. 
 . 3006، جىوع 3030-3006الهُئت الخىوظُت إلايافحت الفظاد، الاطتراجُجُت الىطىُت لححىهمت السػُدة وميافحت الفظاد   28
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 إوؼاء الهُئت الىطىُت إلايافحت الفظاد.   3000هىفمبر  32   -

حؼففففىُل خلُففففت لححىهمففففت السػففففُدة فففففي وففففل اإلاؤطظففففاث وؤلادازاث العامففففت والففففىشازاث  3003مففففازض   32- 

 فحت الفظاد.لتركُت زلافت الجزاهت والؼفافُت وميا

 واللاض ي بئوؼاء هُئت الحلُلت والىسامت. 12-3002صدوز اللاهىن ألاطاس ي  3002دٌظمبر  32  -

. ، همففا جبيففذ جففىوع علففى 300629-12إوؼففاء اللطففب اللضففاةي الاكخصففادي واإلاففالي بمىجففب اللففاهىن    -

فان أهمففا البىابففت اإلاحزاهُففت اإلافخىحففت علففى ألاهترهِففذ جضفف مىذ لخمىففحن اإلاففىاطىحن بطلففب عاجلهففا عصففسهت ؤلادازة وف

 .30الىزابم السطمُت مباػسة عبر ألاهترهِذ

عسفذ جىوع اوؼاء عدة هُئاث مخعللفت بميافحفت ظفاهسة الفظفاد اطفخجابت الخدابب  املؤسساجيت   -ب

الففففى مففففا جففففاءث بففففه اجفاكُففففت ألامففففم اإلاخحففففدة للىكاًففففت مففففً الفظففففاد وميافحخففففه، خاصففففت بعففففد الاهطالكففففت الحلُلففففت 

 ، أهمها: 3000دٌظمبر   02علب زىزة  للخصدي للفظاد

، ههُئفت جخمخفع باالطفخلالٌ اإلافالي، 3000جفم اطفخحدااها ففي هفىفمبر   الئي ت الو ليت ملكافحت الفساد  -

ًىففففاط بعملهففففا الخحلُففففم فففففي وففففل أػففففياٌ الفظففففاد، هغظففففُل ألامففففىاٌ وطففففىء اطففففخخدام اإلاففففاٌ العففففام، إال أنهففففا ال 

حظفففخطُع اللُفففام باإلاالحلفففت إلاسجىبفففي جفففسابم الفظفففاد بىفظفففها بفففل جلفففىم بفففالخحلُم فيهفففا فلففف  جفففم جلفففىم بئخطفففاز 

 عام.اإلادري ال

لففم جحلففم إال فففي  3001- 3002زغففم اطففخلاللُت هففره الهُئففت فففي عملهففا إال أنهففا خففالٌ الفتففرة اإلامخففدة بففحن 

كضُت مخعللت بجسابم الفظاد، وهى ٌعخبر زكم كلُل ملازهت باإلطتراجُجُت التفي اهخ جتهفا جفىوع ففي إطفاز  200

 .  31مالحلت الفظاد

الففري هفف   املجلففع الففىطني الخأطِ فف ي الخىو فف ي لجأطففِع الهُئففت مففً كبفف اي اات الحقيقاات والكساماات  -

وضففمان  الثففىزة الخىوظففُت وذلففً لخحلُففم أهففداف ،3002زففم جففم إدزاجهففا فففي دطففخىز  12-3002عليهففا اللففاهىن 

طففىىاث مففع إمياهُففت  2،وتهففدف لخفعُففل العدالففت الاهخلالُففت ومففدة عملهففا الاهخلففاٌ الففدًملساطي فففي جىوع مظففاز

عضفففىا، أوولفففذ لهفففا مهمفففت البحففف  ففففي الخجفففاوشاث والخعفففرًب والفظفففاد  01الخمدًفففد لظفففىت واحفففدة، وجخيفففىن مفففً 

، وجخففففىلى هؼففففف الحلُلفففت عففففً مخخلففففف 2013دٌظفففمبر 31 إلففففى 1955 ىلُفففىً  ألاٌو مففففً التفففي حصففففلذ مفففً 

                                                           
هفىفمبر  00للؼفسق ألاوطف ،  مسوان اإلاعظس، طازة ًسهِع، ملاٌ بعىىان عدوي الفظاد في جىوع، اإلاسحلت الاهخلالُت في خطس، مسهفص وفازهُلي  29

  https://carnegie-mec.org/2017/11/10/ar-pub-74696، أهظس الساب  الالىترووي: 3002
 .02اإلاسجع هفظه، ص   30
 .02، ص الظابممسجع   31

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A_(2011-2014)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A_(2011-2014)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1955
https://ar.wikipedia.org/wiki/31_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/31_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/31_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://carnegie-mec.org/2017/11/10/ar-pub-74696
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فففففاث للضففففففحاًا لخحلُففففففم اإلاصففففففالحت  الاعخبففففففازومظففففففابلت ومحاطففففففبت اإلاظففففففؤولحن عنهففففففا وجبففففففر الضففففففسز وزد  الاهتهاوف

 .32الىطىُت

ت ظاهسة الفظاد في الدٌو العسبُفت، ومفا ًفدٌ باليظبت الى لُبُا: حعخبر  مً بحن الدٌو الظباكت الى ميافح -زالثا

علففففى ذلففففً هففففي اإلاظففففازعت علففففى اإلاصففففادكت علففففى اجفاكُففففت ألامففففم اإلاخحففففدة للىكاًففففت مففففً الفظففففاد وميافحخففففه حُفففف  

، وأودعفففذ صففً اإلاصفففادكت لفففدي ألامفففحن العفففام لفففؤلم اإلاخحفففدة 3001لظفففىت  00صففادكذ عليهفففا بمىجفففب اللفففاهىن 

م الفظففاد ففي كففاهىن العلىبففاث، زغففم ذلففً فلففد عاهففذ ، الا أن هففرا اإلاظفف3001جففىان  02بخفاٍز   از طففبله ججففٍس

لُبُففا مففً الفظففاد، وهففرا مففا صففسح بففه زبففِع املجلففع الاهخلففالي وذلففً بعففد الاطاحففت بالىظففام اللففدًم حُفف  جففاء 

 على لظان زبِع املجلع الاهخلالي 

 33اللففاهىن طففُادة  امتففر طففىىاث لخغحففري زلافففت الفظففاد وجأصففُل اح الففىمصففطفا عبففد الجلُففل أن لُبُففا جحخففاج 

ػففمل  3002إلاىظمففت الؼفففافُت الدولُففت عففام  اللاطففخط، ففففي  هففى مخىكففع مففابففب ء ه الاصففالح .وطففازث عملُففت

أففادوا أن ، %  23 ، وفي ألاػفهس الازنفي عؼفس اإلاىصفسمتزػاوي  %منهم إنهم دفعىا  63كاٌ ، ألف مىاطً لُبي

 .34في الظيخحن اإلاىصسمخحن هثحرا"اشداد "الفظاد 

لي   فيفففففان مفففففً أهفففففم أطفففففباب الثفففففىزة ففففففي لُبُفففففا هفففففى الاطاحفففففت بالفظفففففاد، وفُمفففففا ًلفففففي طيظفففففخعسض الاطفففففاز الدؼفففففَس

 واإلاؤطظاحي اللُبي في مجاٌ ميافحت الفظاد.

 الا از الدشسيعي ملكافحت الفساد في ليبيا   -أ

 اإلاعدٌ واإلاخمم. 0212كاهىن العلىباث اللُبي لظىت  -

 اإلاعدٌ واإلاخمم. 0210لظىت  010زكم كاهىن الاجساءاث الجصابُت اللُبي  -

 .3002لظىت  00كاهىن اوؼاء الهُئت الىطىُت للىكاًت مً الفظاد زكم  -

 اإلاعدٌ واإلاخمم. 0222لظىت  03كاهىن الجسابم الاكخصادًت زكم  -

ل الازهاب زكم  -  .3001لظىت  22كاهىن ميافحت غظل ألامىاٌ وجمٍى

 هرا.، بؼأن مً أًً لً 0226لظىت  02اللاهىن زكم  -

ت.3002لظىت  30اللاهىن زكم  -  ، بؼأن اوؼاء هُئت السكابت الاداٍز

 ، بؼأن الخأطحر.0222لظىت  00اللاهىن زكم  -

                                                           
 .30مسجع هفظه، ص   32
33  Associated Press ,Libya corruption , Wille Laste Years    د أهظس    https://www.transparency.or، للمٍص

ت إلاىظمفففت   34 ت اإلاؤطظفففت الدولُفففت للدًملساطُفففت والاهخخابفففاث بسهفففام  الامفففم اإلاخحفففدة ؤلاهمفففاةي أطفففس دطفففخىٍز مسهفففص العملُفففاث الاهخلالُفففت الدطفففخىٍز

لُا   .20، ص3002الؼسق ألاوط  وػماٌ إفٍس
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اهخمففففففذ لُبُففففففا باإلطففففففاز اإلاؤطظففففففاحي علففففففى غففففففساز ؤلاطففففففاز الا اااااااز املؤسساااااااحي ملكافحاااااات الفساااااااد فااااااي ليبيااااااا   -ب

لي، ذلفً باعخبفاز أن هالهمفا ًىمفل آلاخفس، فللُبُفا العدًفد مف ً اإلاؤطظفاث املخخصفت بميافحفت الفظفاد الدؼَس

 وطيظخعسض أهم هره اإلاؤطظاث:

لفففُعلً علفففى اوؼفففاء الهُئفففت الىطىُفففت  3002لظفففىت  00جفففاء اللفففاهىن زكفففم  الئي ااات الو ليااات ملكافحااات الفسااااد  -

اللُبُففت إلايافحففت الفظففاد، زغففم الخففأخحر الففري عسفففه اإلاؼففسل اللُبففي بعففد اإلاصففادكت علففى اجفاكُففت ألامففم اإلاخحففدة 

مففادة جففاءث اإلافادة ألاولففى مىففه لخففى  علففى اوؼففاء  23كاًفت مففً الفظففاد وميافحخففه، و كظففم هفرا اللففاهىن الففى للى 

ففت والرمففت اإلاالُففت اإلاظففخللت، وكففد هصففذ اإلاففادة علففى جبعُففت الهُئففت للظففلطت  الهُئففت ومىحهففا الةخصففُت الاعخباٍز

عُت، وكد اوولذ لها مجمىعت مً الاخخصاصاث هصفذ عليهفا اإلافادة  ، 3002لظفىت  00مفً اللفاهىن  235الدؼَس

عاث ذاث العالكفففت بالفظفففاد، اللُفففام بفففالخحسي عفففً الجفففسابم،  مفففً أهمهفففا اعفففداد الاكتراحفففاث اإلاخعللفففت بالدؼفففَس

فففت، همفففا مفففى  اللفففاهىن  إلافففىظفي الهُئفففت صففففت الضفففبطُت  3002لظفففىت  00والخيظفففُم مفففع الجهفففاث اإلاالُفففت اإلاسهٍص

 اللضابُت )مأمىز الضب  اللضاةي(. 

صفففدز بفففرلً كفففساز مفففً همففا لهفففا الا   طفففخعاهت بفففروي الخبفففرة ففففي اإلاظفففابل اإلاخعللفففت بمهامهفففا مفففً غحفففر العفففاملحن بهفففا ٍو

( إذا جىؼففف للهُئففت أزىففاء كُامهففا باخخصاصففاتها اإلاىصففىص عليهففا بهففرا اللففاهىن وجففىد 30زبففِع الهُئففت. مففادة )

مففت مفففً الجففسابم الجىابُفففت طففىاء واهفففذ جلففً اإلاخعللفففت بجففسابم الفظفففاد أو الجففسابم  العادًفففت ًففخم إحالتهفففا إلفففى جٍس

ففففت فعليهففففا إحالففففت  الىابففففب العففففام للخحلُففففم والخصففففسف فيهففففا. أمففففا إذا جبففففحن لهففففا أن هىففففان مخالفففففاث مالُففففت أو إداٍز

ففففت الجخففففاذ إجساءاتهففففا فيهففففا وفلففففا الخخصاصففففاتها. مففففادة ) ( ًجففففب علففففى الهُئففففت 33ألاوزاق إلففففى هُئففففت السكابففففت ؤلاداٍز

والخبففراء واإلابلغففحن عففً الجففسابم مففً أي اعخففداء كففد ًلففع علففيهم بظففبب  اجخففاذ الخففدابحر الالشمففت لحماًففت الؼففهىد

( ًيفففىن للهُئفففت مىاشهفففت مظفففخللت جفففدزج ضفففمً اإلاىاشهفففت العامفففت للدولفففت 32الؼفففهادة أو الخبفففرة أو الخبلُففف . مفففادة )

وجدبفففع ففففي إعفففدادها اللىاعفففد وؤلاجفففساءاث اإلاىظمفففت للمىاشهفففت العامفففت
 00، ان مفففً اطفففخلساء هصفففىص اللففففاهىن 36

اإلايؼففأ للهُئففت الىطىُففت اللُبُففت إلايافحففت الفظففاد، هجففد أن اإلاؼففسل اللُبففي وطففع مففً اخخصاصففاث  3002 لظففىت

 الهُئت في مجاٌ ميافحت الفظاد على غساز اإلاؼسعحن الجصابسي والخىو  ي.

ت ه  اللاهىن زكم  - فت، الا أن هفرا اللفاهىن 3002لظىت  30هُئت السكابت ؤلاداٍز  ، بئوؼاء هُئفت للسكابفت الاداٍز

 0262( هفففىفمبر 03مىفففر طفففخِىاث اللفففسن اإلااضففف ي صفففدز بخفففاٍز  )طفففسأث علُفففه عفففدة حعفففدًالث مظفففذ بالهُئفففت، ف

إوؼففففاء مىخففففب اإلاخضففففمً  0220( لظففففىت 23زففففم صففففدز اللففففاهىن زكففففم ) ،بئوؼففففاء هُئففففت الخحلُففففم الادازي  اإلاخعلففففم

                                                           
 .3002لظىت  00مً اللاهىن  2أهظس اإلاادة   35

فففد أهظفففس   36 لُفففا، كاعفففدة بُاهفففاث الىصفففىص اللاهىهُفففت اإلاخعللفففت بلطفففال ألامفففً ففففي لُبُفففا، للمٍص مسهفففص جىُفففف لحىهمفففت كطفففال ألامفففً ففففي ػفففماٌ افٍس

https://security-legislation.ly/ar 
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ففت  0220( لظففىت 006وللففد عففدٌ بمىجففب اللففاهىن زكففم ) ،اإلاظففالم جحففذ مظففمي الجهففاش اإلاسهففصي للسكابففت الاداٍز

 .0223( لظىت 006العامت اإلاعدٌ بمىجب اللاهىن زكم )

ت ودًىان املحاطبت جحفذ مظفمي الجهفاش  0222في طىت       جم دم  ألاجهصة السكابُت واإلاخمثلت في السكابت ؤلاداٍز

همفففا جفففم حظفففمُخه بجهفففاش السكابفففت الؼفففعبُت  ،0226( لظفففىت 06ً بمىجفففب اللفففاهىن زكفففم )الؼففعبي للمخابعفففت وذلففف

ىظمهفففا اللفففاهىن زكفففم)  3000، وففففي طفففىت 3000( لظفففىت 20واإلاعفففدٌ بمىجفففب اللفففاهىن زكفففم ) 0226( لظفففىت 00ٍو

( 3) ( بئوؼاء جهاش السكابت اإلاالُت والفىُت وجهفاش السكابفت الؼفعبُت وحفدد اللفاهىن زكفم02صدز اللاهىن زكم )

 .بئوؼاء جهاش اإلاساجعت اإلاالُت 3002( لظىت 2بئعادة جىظُم السكابت الؼعبُت واللاهىن زكم) 3002لظىت 

ففففت  3000( لظففففىت 002اصففففدز املجلففففع الاهخلففففالي اللففففساز زكففففم ) 3000وفففففي طففففىت       بففففدم  جهففففاش السكابففففت ؤلاداٍز

بئوؼفاء هُئفت السكابفت  ،3002( لظفىت 30)وجهاش اإلاساجعت اإلاالُت في دًىان املحاطفبت حتفى صفدوز اللفاهىن زكفم 

فففففت لخباػفففففس الهُئفففففت الاخخصاصفففففاث اإلاىصفففففىص عليهفففففا باليظفففففبت إلفففففي الفففففىشازاث واإلاصفففففالف ووحفففففداث ؤلادازة  ؤلاداٍز

املحلُففت والظفففازاث واللىصففلُاث اللُبُففت بالخففازج والهُئففاث واإلاؤطظففاث العامففت والخاصففت ذاث الىفففع العففام، 

 لحظفففففاب الجهفففففاث الظفففففابلت وهفففففرلً الجهفففففاث التفففففي والؼفففففسواث وأجهفففففصة اللطفففففال الخفففففاص ال
ا
تفففففي جباػفففففس أعمفففففاال

 .37حظاهم فيها الدولت أو حؼسف عليها

 وكد مى  اإلاؼسل اللُبي للهُئت اخخصاصاث عدًدة أهمها: 

فففففاث الالشمفففففت لىؼفففففف اي  - مخابعفففففت الاداء بخلفففففً الجهفففففاث وميافحفففففت الدظفففففِب الادازي واجفففففساء الخحٍس

ت جابسة ضد اي مً العا  ملحن خالفا لللىاهحن واللىاب .ممازطت اداٍز

ت التي جلع مً العاملحن بالجهاث الخاضفعت لسكابفت الهُئفت  - الىؼف عً الجسابم واملخالفاث الاداٍز

 ازىاء مباػستهم إلعمالهم او طبملها واجخاذ الاجساءاث الالشمت لضب  جلً الجسابم واملخالفاث.

فففففي الفلففففسة الظففففابلت اذا اطففففتهدفذ  الىؼففففف عففففً الجففففسابم واملخالفففففاث التففففي جلففففع هففففم غحففففر اإلاففففروىز  -

اإلاظفففاض بفففأداء واجبفففاث الىظُفُفففت او الخدمفففت العامفففت او الحفففاق الضفففسز باإلاصفففححت العامفففت واجخفففاذ 

 الاجساءاث الالشمت لضب  جلً الجسابم واملخلفاث.

اث الالشمت الطخلصاء اطباب اللصىز في العمل في ػتي املجاالث التفي جىديهفا الدولفت  - اجساء الخحٍس

عففً مفا ٌؼففىب الفىظم اإلاعمففٌى بهفا مففً عُفىب ًيففىن مفً ػففانها عسكلفت حظففً طفحر العمففل  والىؼفف

 في مسافم الدولت واكتراح السطابل الىفُلت بخالفي اوجه اللصىز.

                                                           
د أهظس اإلاىكع   37 ت ،/https://raqaba-ly.comللمٍص  .اإلاخعلم بهُئت السكابت الاداٍز

https://raqaba-ly.com/
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بحفف  ودزاطففت مففا جخللففاه الهُئففت مففً ػففياوي وبالغففاث الافففساد ومىظمففاث املجخمففع اإلاففدوي او مففً اي  -

   التي ٌظفس عنها البح  والدزاطت.جهت في الدولت والخصسف فُه في ضىء الىخاب

دزاطت وبح  مفا ًفسد ففي ال فحف ووطفابل الاعفالم املخخلففت مفً ػفياوي وجحلُلفاث واطفخطالعاث  -

اعالمُت وازاء وملترحاث جخعلم طحر العمل في الجهاث الخاضعت لسكابت الهُئت
38. 

هففام التفي ًخطلملهففا جىفُففر أحيففام للهُئففت الاطفخعاهت بالؼففسطت وألاجهففصة الضففبطُت الخفسي فففي اللُففام باإلاهمفا ًمىففً 

(، همففففا لهففففا الاطففففخعاهت بففففروي الخبففففرة فففففي اإلاظففففابل اإلاخعللففففت بمهامهففففا مففففً غحففففر العمففففالحن 12هففففرا اللففففاهىن مففففادة )

صفففدز بفففرلً كفففساز مفففً زبفففِع الهُئفففت. مفففادة ) س 12بالهُئفففت ٍو س التفففي حعفففدها الهُئفففت  جُفففت الخلفففاٍز ( جيفففىن للخلفففاٍز

ت وجلدًمففه 11لضففابُت. مففادة )الصففادزة عففً مسهففص البحففىر والخبففرة ال ( جضففع الهُئففت مؼففسول محزاهُتهففا الظففىٍى

ففس اإلاالُففت  فدزج وٍش ففس اإلاالُفت فففي مىعفد أكصففاه الحفادي والثالزففحن مففً ػفهس أغظففطع مفً وففل طفىت مالُففت ٍو الفى وٍش

ففادة علففى مجمففىل  اإلاؼفسول همففا أعدجففه الهُئففت فففي مؼفسول اإلاحزاهُففت العامففت للدولففت، فففئذا جضفمً مؼففسول الهُئففت ٍش

ففادة مففً الهُئففت وفففي حففاٌ م س اإلاالُففت طلففب إًضففاحاث ومبففرزاث الٍص خصصففاث الظففىت اإلاالُففت الظففابلت جففاش لففىٍش

عُت للدولت للفصل فُه ادة ٌعسض ألامس على الظلطت الدؼَس   .39عدم إكساز الٍص

 خاتمة:

ففففل الثففففرواث  ًلعففففب الفظففففاد علففففى جففففدمحر الففففدٌو خاصففففت فففففي الجاهففففب الاكخصففففادي وذلففففً مففففً خففففالٌ جحٍى

الىاججفففت عفففً الىمفففى الاكخصفففادي إلفففى جُفففىب الفاطفففدًً وذلفففً بفففاخخالف طسكفففه، وطفففبب ذلفففً ًسجفففع إلفففى عفففدة 

ففب الثففرواث عبففر  عىامففل أهمهففا اطففخغالٌ الىظُفففت لخحلُففم مصففالف  خصففُت، همففا ًففأزس أًضففا مففً خففالٌ تهٍس

 -حفففدود الىطىُفففت، وذلفففً زاجفففع للطبُعفففت الجغسافُفففت بفففحن دٌو الؼفففم الغسبفففي مفففً حفففىض اإلاخىطفففطي الجصابفففسال

، وزغففففم مففففا كامففففذ بففففه دٌو جىففففىب غففففسب اإلاخىطففففطي فففففي ميافحففففت الفظففففاد إال أنهففففا جبلففففا ضففففلُلت لُبُففففا –جففففىوع 

 ملازهت باهدؼاز الفظاد.  

 الخوصياث 

 إلاخعللت بميافحت الفظاد بحن دٌو غسب اإلاخىططي.أهمُت إجساء دزاطت إكلُمُت ملازهت لللىاهحن ا -

على دٌو الؼم الغسبي مً حىض اإلاخىططي جفعُل أهثر لآللُاث اللاهىهُفت واإلاؤطظفاجُت اللابمفت للخصفدي  -

 لظاهسة الفظاد. 

م جطبُم اللىاهحن. -  العمل على اطخلاللُت اللضاء باعخبازه الضامً الىحُد في ميافحت الفظاد عً طٍس

 الؼفافُت في جمُع اإلاعامالث وفي إطاز اللاهىن.إضفاء  -

                                                           
د أهظس اللاهىن   38  .3002لظىت  30للمٍص
د أهظس اإلاىاد   39  .3002لظىت  30مً اللاهىن  11،12،12للمٍص
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 العمل على زكمىت جمُع كطاعاث الحيىمت، لدظهُل الىؼف الفاطدًً. -

اث  - ففم الففدوٍز العمففل علففى بىففاء إدازة هصيهففت مففً خففالٌ جىعُففت اإلاففىظفحن بأهمُففت هخففاب  الفظففاد، وذلففً عففً طٍس

بُت واإلالخلُاث اإلاىثفت.  الخدٍز
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 0202الضمانات القانونية لجكريس مبدأ الشفافية وفق الجعدًل الدسجوري لسنة 

 )السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد نموذجا (.

 زعسوعة فاطمة د.                                                                                                                                                                                                         

 ميلودي فجٌحة ط.ب.

 ملخص

بوشاء الطلطت العلُا للشفافُت والىقاًت  2020في بطار الخعدًالث التي ؤحى بها الدضخىر الجشاثزي لطىت                

مع بعطائها  01-06مً الفطاد ،التي حلذ محل الهُئت الىطىُت مً الفطاد ومكافحخه ، التي جاء بها قاهىن رقم 

 هذ جخمخع بها .صالحُاث ؤوضع بعُدا عً الدور الاضدشاري الذي كا

ش             بن اضخحدار املاضظ الدضخىري للطلطت العلُا للشفافُت ًحمل في طُاجه عدة مكاضب ،ؤهمها حعٍش

الدًمقزاطُت الدشاركُت ،وجكَزظ دولت املاضطاث ودعم القدراث الهُئاث في مكافحت الفطاد ، حُث ؤن الخعدًل 

ت 2020الدضخىري لطىت  في مكافحت الفطاد مً خالل اضخحدازه لهذه الطلطت والتي  عشس جهىد الدولت الجشاثٍز

ت للجشاثز لخكَزظ مبدؤ الشفافُت واملطاولُت  جعلها ماضطت رقابُت مً جهت ،وجإكُد على إلارادة الجادة والقٍى

 مً جهت ؤخزي .

 الشفافُت . -الفطاد –الطلطت العلُا للشفافُت  : الكلمات المفجاحية

Legal guarantees to enshrine the principle of transparency in accordance with the 

constitutional amendment of 2020 

 (the Supreme Authority for Transparency and Prevention of Corruption as a model ). 

Abstract :  

In the context of the amendments  brought by the Algerian Constitution for the year 2020.the 

establishment of the Supreme Authority for Transparency and Prevention .of Corruption 

.which replaced the National Authority for Corruption and Combating it .brought by Law 

N°06/01 with broader powers from the advisory role that  it enjoyed. 

The creation of the constitutional institution of the supreme authority for transparency carries 

with it several .The most important of which is the strengthening of participatory 

democracy.the consolidation of the state of institutions and support for the capabilities in the 

fight againts corruption .The constitutional amendment of 2020 strenghened the efforts of the   

in the fight  against corruption through its creation of this authority.which made it a 



 

 زعسوعة فاطمةد.           
 ط.ب.ميلودي فجٌحة
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supervisory institution on the one hand.and an affirmation of the serious and strong will of 

Algeria to consolidate the principle of transparency and responsibility on the other hand . 

Keywords : The  supreme authority for transparency- Corruption –Transparency. 

 

 مقدمة

ٌعد الخحىل الدًمقزاطي مطأإلت مهمأت الصأالو او أاد الداخلُأت فأي الأدول العزجُأت، كخدزجأت جدًأدة 

لأأأم حعهأأأدها هأأأذه الأأأدول باضأأأخرىاء اململكأأأت املازجُأأأت التأأأي عزفأأأذ محأأأاوةث م خلفأأأت فأأأي هأأأذا إلاطأأأار، بن عملُأأأت 

أأأأأاث الخحأأأأأىل الأأأأأدًمقزاطي عملُأأأأأت معقأأأأأدة ومزكبأأأأأت ومخعأأأأأددة  املزاحأأأأأل، ففأأأأأي جخفأأأأأزن ملهأأأأأا مدمىعأأأأأت مأأأأأً ال ٍز

أأأأت الأأأأزؤي والخعب أأأأ ، جكأأأأَزظ مبأأأأدؤ  وال قأأأأىس إلاوطأأأأاهُت فأأأأي اتجخمأأأأع ؤهمهأأأأا جحقُأأأأة الىأأأأأات الأأأأدًمقزاطي، حٍز

ت لبىاء ركاثش الدًمقزاطُت الفعالت.  الشفافُت في املىأىمت القاهىهُت والدضخىٍر

عد الفطاد مً الأىاهز الخط  ة التأي اهدشأزث جأذور  ه فأي ووهأت اخ أ ة فأي القطأاد العأات والخأا ، َو

أأان لأأأه ازأأأز الطأأأل ي علأأأى مىحيأأأذ الاقخاأأأاد الأأأىطيي، لأأأذا دعأأأا الخ أأأ اء مأأأً جمُأأأع الأأأدول العزجُأأأت ب أأأى بعأأأادة  وكأ

حشأأأأكُل هأامهأأأأا الدضأأأأخىري ؤو الخعأأأأدًل فُأأأأه، وحعأأأأد الجشاثأأأأز مأأأأً الأأأأدول العزجُأأأأت التأأأأي دفع هأأأأا الاهخفا أأأأاث 

ك طأأأأىة ؤو أأأأى فأأأأي  2019فُفأأأأزي  22ب أأأأى بعأأأأادة بىأأأأاء دضأأأأخىرها خاصأأأأت بعأأأأد حأأأأزا   الشأأأأعبُت فأأأأي الفةأأأأ ة اخ أأأأ ة

عملُأأأأأت الهىدضأأأأأت الطُاضأأأأأُت والتأأأأأي حعهأأأأأد ف هأأأأأا الأأأأأزثِظ جبأأأأأىن عبأأأأأد اتجُأأأأأد بعأأأأأد اهخ ابأأأأأه بةدخأأأأأال حعأأأأأدًالث 

ت جىفأي ال كأم الفأزدي للأبالد وجتأمً وجحقأة مطالأب ال أزا ، باال أافت ب أى ضأد الأىق  الدشأأَز ي  دضأخىٍر

طأأىر ال اصأأل فأأي الىاقأأع الطُااأأيي الجشاثأأزي، فكمأأا ًقأأىل الأأبعال بن الدضأأخىر الأأذي ة ٌطأأأم  ومطأأاًزة الخ

أأأة ال أأأىرة ؤو الاهقأأأال ،  بأأةجزاء حعأأأدًل دضأأأخىري قحكامأأأه ًقهأأأيي علأأأى هفطأأأه مقأأأدما بالطأأأقىق بمأأا عأأأً طٍز

 .(144-143، الافحاث 2006)ببزاهُم، 

أأأأأأأأت لطأأأأأأأأىتولقأأأأأأأأد ؤ أأأأأأأأفذ املز  ت الجشاثٍز ،علأأأأأأأأى (2020)اضأأأأأأأأخفخاء اول هأأأأأأأأىفم  ،  2020اجعأأأأأأأأت الدضأأأأأأأأخىٍر

اضخحدار الطلطت العلُا للشفافُت والىقاًت مً الفطأاد، التأي حلأذ محأل الهُئأت الىطىُأت جكأىن قأادرة علأى 

ت للدولأأأأت وفأأأأي الىقأأأأذ الأأأأزاهً جدطأأأأم هأأأأذه املشأأأأكالث بخعأأأأدد  ؤوجههأأأأا واج أأأأذث هطأأأأاس حأأأأل املشأأأأكالث العاأأأأٍز

عالمي بداًت مأً الفطأاد ب أى اسمأاث املالُأت الطاحىأت، ورشبأت الشأعى  فأي املشأاركت فأي جحدًأد بىأىد الدضأاج   

ع للدضاج   جدطم بالدًمقزاطُت.  وإلاصزار على عملُت الدشَز

ث والطأأأأيب فأأأأي اخخُارهأأأأا ملى أأأأىد هأأأأذه الىرقأأأأت البح ُأأأأت ًزجأأأأع ب أأأأى الاهدشأأأأار الزهُأأأأب لجأأأأزاثم الاأأأأفقا

العمىمُأأأأأأت فأأأأأأي ووهأأأأأأت اخ أأأأأأ ة ؤمأأأأأأات فشأأأأأأل ماضطأأأأأأاث الدضأأأأأأخىر والىاأأأأأأى  القاهىهُأأأأأأت فأأأأأأي محارجأأأأأأت الفطأأأأأأاد 
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ومكافحخه، فقات املاضأظ الدضأخىري بخعأدًل الدضأخىر واضأخحدار الطألطت العلُأا للشأفافُت والىقاًأت مأً 

الفطأأأاد، التأأأأي الفطأأأاد كتأأأماهت قاهىهُأأأت لخكأأأأَزظ مبأأأدؤ الشأأأفافُت ؤمأأأأات فشأأأل الهُئأأأت الىطىُأأأت للىقاًأأأأت مأأأً 

فخحأأأأذ البأأأأا  للمخأأأأاجزة بالىةأأأأاثف العمىمُأأأأت خاصأأأأت فأأأأي مدأأأأال الاأأأأفقاث العمىمُأأأأت، امأأأأز الأأأأذي ؤدي ب أأأأى 

 اهدشار ات طىجُت وات اباة واملىافطت ش   النزجهت على حطا  الشفافُت مما ؤدي ب ى الخالعب باملال العات.

لطت العلُأأا للشأفافُت مأع ببأزاس هأأذه وحطأ هد  هأذه الدراضأت بحأث جفاصأأُل دضأة ة الأدور الزقأا ي للطأ

ال الفطأأأأأاد فأأأأأأي الجشاثأأأأأز علأأأأأأى هحأأأأأى ًكأأأأأأزص مبأأأأأدؤ الشأأأأأأفافُت  ت كتأأأأأأماهت قاهىهُأأأأأت لخقأأأأأأٍى املزاجعأأأأأت الدضأأأأأخىٍر

 والدًمقزاطُت الدشاركُت.

 ومً هىا ًمكىىا عزض إلاشكالُت الخالُت:

 مبدؤ الشفافُت؟ ب ى ؤي مدي جطد اضخحدار الطلطت العلُا للشفافُت والىقاًت مً الفطاد في جكَزظ -

ولإلجابأأأت علأأأى هأأأذه إلاشأأأكالُت جأأأم الاعخمأأأاد علأأأى املأأأىل  الىصأأأفي الخحلُلأأأي مأأأً خأأأالل الخطأأأزس ب أأأى ؤهأأأم 

ت  اث العالقأأأأأت بمى أأأأأىد البحأأأأأث، ؤمأأأأأا املأأأأأىل  الخحلُلأأأأأي فُخدطأأأأأد مأأأأأً خأأأأأالل جحلُأأأأأل  الىاأأأأأى  الدضأأأأأخىٍر

اهىوي للطأأأأأألطت العلُأأأأأأا ، واملخعلأأأأأأة بالىأأأأأأأات القأأأأأأ2020الىاأأأأأأى  التأأأأأأي جتأأأأأأملها الخعأأأأأأدًل الدضأأأأأأخىري لطأأأأأأىت 

، املختأأمً الىأأأات (2016)القأأاهىن،  2016للشأأفافُت و لأأمل باملقارجأأت مأأع هاأأى  حعأأدًل الدضأأخىري لطأأىت 

)قأأأأأاهىن الىقاًأأأأأت مأأأأأً الفطأأأأأاد  ،01-06القأأأأأاهىوي للهُئأأأأأت الىطىُأأأأأت للىقاًأأأأأت مأأأأأً الفطأأأأأاد، وكأأأأأذا القأأأأأاهىن رقأأأأأم 

املختأأأأمً الىقاًأأأأت مأأأأً الفطأأأأاد ومكافحخأأأأه للىقأأأأى  علأأأأى التأأأأماهاث القاهىهُأأأأت لخكأأأأَزظ  (2011ومكافحخأأأأه، 

مبأأأأدؤ الشأأأأفافُت وعأأأأزض هخأأأأاثخ هأأأأذه الىرقأأأأت والخأأأأزوح بمدمىعأأأأت مأأأأً الخىصأأأأُاث واقة احأأأأاث التأأأأي هزاهأأأأا قأأأأد 

 حخه.حطاهم في اعخقادها في فعالُت الطلطت العلُا للشفافُت والىقاًت مً الفطاد ومكاف

 في  ىء هد  هذه الىرقت البح ُت واشكالُ ها واملىل  املعخمد ف ها، فةهىا ضىعخمد الخطت الخالُت:

 ب اءة مفاهُمُت للطلطت العلُا للشفافُت والىقاًت مً الفطاد. املبحث ألاول: -

ش الشفافُت مً خالل الطلطت العلُا للشفافُت والىقاًت مً الفطاد. املبحث الثاني: -  مأاهز حعٍش

 

 

 

 

 

 



 

 زعسوعة فاطمةد.           
 ط.ب.ميلودي فجٌحة

 

 
 0202الجعدًل الدسجوري لسنة  الضمانات القانونية لجكريس مبدأ الشفافية وفق

 

  

 
"الفساد وأثره على عملية الجحول الديمقراطٍ فٍ الدول العربية"ل المؤثمر الدولٍ األو  

 

92 

 المبحث األول
 إضاءة مفاهيمية للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد.

ل الهُئت الىطىُأت ملكافحأت الفطأاد  2020مً ؤهم الخعدًالث التي جاء بها حعدًل الدضخىر لطىت  جحٍى

التأأي اعخمأدها املاضأأظ  ب أى الطألطت العلُأأا للشأفافُت والىقاًأت مأأً الفطأاد ومكافحخأأه، بنت هأذه إلاضأة اجُدُت

الدضخىري حطاهم بشكل فعال للقتاء على الفطاد و مان حطُ   ال طً لألمىال العمىمُت، وكأذا برضأاء 

دعأأاثم دولأأت القأأاهىن التأأي جكأأزص مبأأدؤ الشأأفافُت والنزاهأأت فأأي مدأأال حطأأُ   الشأأإن العأأات فمأأا ا هقاأأد بهأأذه 

ل إلاجابأأأأت علهأأأأا فأأأأي هأأأأذا املبحأأأأث ضأأأأيخطزس فأأأأي الطأأأألطت؟ وفُمأأأأا جخم أأأأل صأأأأالحُاةها؟ كأأأأل هأأأأذه اضأأأأئلت ضأأأأىحاو 

أأف الطأألطت العلُأأا للشأأفافُت والىقاًأأت مأأً الفطأأاد، ؤمأأا املطلأأب ال أأاوي فقأأد خااأأىاه  املطلأأب اول ب أأى حعٍز

 ب ى بُان صالحُاث الطلطت مً الدور الاضدشاري ب ى الدور الزقا ي على الىحى الخا ي:

 والىقاًة من الفساداملطلب ألاول: ماهية السلطة العليا للشفافية 

بنت املخدبع للىأات القاهىوي للماضظ الدضخىري ًدر  ومً الىهلت او ى ؤهه لم ٌعز  الطلطت 

على ؤثها ضلطت مطخقلت  2020مً الخعدًل الدضخىري لطىت  204العلُا للشفافُت وإهما اكخفى في املادة 

ت مهم ها اضاضُت  205ة واكخفى وجخى ى هذه الطلطت صالحُاث ك   ة والتي جتمى ها املاد كماضطت دضخىٍر

 الزقابت ل ماًت املال العات.

ف الطلطت العلُا للشفافُت والىقاًت مً الفطاد.  الفزد اول: حعٍز

حعأأأأأد الشأأأأأفافُت مأأأأأً ؤهأأأأأم املبأأأأأادت التأأأأأي كزضأأأأأها املاضأأأأأظ الدضأأأأأخىري فأأأأأي هاىصأأأأأه وقبأأأأأل الخطأأأأأزس ب أأأأأى 

ف القاهىوي لهذه الطلطت الجدًدة ضأيخطزس فأي هأذ ا الفأزد ب أى جحدًأد بعأال املاأطل اث التأي جة كأب الخعٍز

ت ففأأي ؤوة ضأألطت وزاهُأأا مزجبطأأت بالشأأفافُت ؤي هأأدفها هأأى الىقاًأأت مأأً  ملهأأا هأأذه الطأألطت كماضطأأت دضأأخىٍر

أأأش مبأأأدؤ الشأأأفافُت، لأأأذا فأأأةن جحدًأأأد مفهأأأى  أأأة حعٍش الطأأألطت العلُأأأا للشأأأفافُت والىقاًأأأت مأأأً  تالفطأأأاد عأأأً طٍز

أأف ماأأطل  ن ،همأأا الطأألطت والشأأفافُت وهأأذا باأأز  الىقأأى  ب أأى املعيأأذ الأأدقُة لكأأل  ضالفطأأاد ًقخهأأيي حعٍز

 مً الفطاد على الىحى الخا ي: تكلمت جة كب ملها الطلطت العلُا للشفافُت والىقاً

لخإز   والطُطزة ففي ةاهزة الطلطت حعيي شكل مً ؤشكال القىة بازض اأوال جعريف السلطة: 

مخطىرة باضخمزار وجإخذ ؤشكال م خلفت م ل القىة، والهُبت، والىفى ، والطُطزة وهدُدت هذا الخطىر 

ف مخفة علُه مً قبل الجمُع فالطلطت  اشخة لفأها مً  (Authority)والخا   فال ًىجد حعٍز

املاطلح الالجُيي الذي ًىصف الشخ  بمعيذ حجت، و  (autorite)ؤو بالفزوطُت  (Auctoritas)الالجُيُت

، هى الذي ًىمي ال قت، وهى التامً، القدوة، والحجت زم صار هذا اللفظ بعد  لمل ًدل (auctor)بكىهه 
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ت  (auteur/authority)على  بمعيذ الحجت ؤو ال قت فالطلطت هي  لمل الىمط مً القُادة وإلامارة اليشٍز

، 2005)باري،  حُث املبدؤ عً إلاكزاه وإلاقىاد في آن واحدالىابعت مً هأات شزعي، والتي حطخايي مً 

 . (13صفحت 

 ؤما الطلطت اصطالحا ففي حعيي القىة والىفى  والقُادة.

ففي حشمل معىُ ن اول وعيي به القىة ؤما ال اوي فُىطىي على دةلت ضُاضُت ؤو قاهىهُت محددة 

الطلطت الطُاضُت ؤو الطلطت الفزدًت وفي بعال احُان حطخ دت للخعب   عً وةاثف فُقال م ال: 

الدولت، ومً ؤجل اضخكمال جى ُ  مفهىت للطلطت ًمكً القىل ؤن الطلطت مزكبت مً عىاصز مادًت 

ت وهي الىفى  والقىة القادرة على فزض برادةها على إلاداراث اخزي.  ومعىٍى

ف الشفافُت: عزف ذ بإثها الى ىو الخات في اج ا  القزاراث ورضم الخطط والطُاضاث وعز ها زاهُا: حعٍز

على الجهاث املعىُت ؤو هي بيطاطت جىف   املعلىماث الالسمت وو ىحها، وجداولها ع   جمُع وضاثل إلاعالت 

قت مكشىفت وعالهُت.  املقزوئة واملكخىجت واملطمىعت وللخاز  بطٍز

وحعيأأأأي بجاحأأأت املعلىمأأأاث الكاملأأأت عأأأً ؤعمأأأال ال كىمأأأأت دون وحعأأأز  الشأأأفافُت ؤثهأأأا هقأأأُال الامأأأىض 

بخفأأأأاء عأأأأً الأأأأزؤي العأأأأات ففأأأأي جخعلأأأأة بدأأأأاهب ن اول: ًخعلأأأأة بى أأأأىو إلاجأأأأزاءاث و أأأأ ت وماأأأأداقُت عأأأأزض 

ت للدولأأت ؤمأأا الجاهأأب ال أأاوي: ًخم أأل فأأي عالقأأت الا أأ   وي العالقأأت  املعلىمأأاث الخاصأأت باملاضطأأاث الدضأأخىٍر

ي ًقأأأأأأأدمها الجاهأأأأأأأب اول وحقهأأأأأأأم فأأأأأأأي ال اأأأأأأأىل علأأأأأأأى املعلىمأأأأأأأاث ال أأأأأأأ ُحت مأأأأأأأً الخدمأأأأأأأت بمعيأأأأأأأذ ؤدس التأأأأأأأ

 وال قُقُت في الىقذ املىاضب.

حعخ أأأأأ  الشأأأأأفافُت مأأأأأً بأأأأأ ن ؤهأأأأأم الىضأأأأأاثل الىقاثُأأأأأت مأأأأأً الفطأأأأأاد والقتأأأأأاء علُه،وإحأأأأأدي التأأأأأماهاث 

د القاهىهُأأأأأت للمحافأأأأأأت علأأأأأى املأأأأأال العأأأأأات مأأأأأً م خلأأأأأف ؤشأأأأأكال الفطأأأأأاد ، ب  ؤن كأأأأأال مأأأأأً الشأأأأأفافُت والفطأأأأأا

مفهىمأأان ًقعأأان علأأى طأأز  هقأأُال فكلمأأا احطأأعذ داثأأزة الشأأفافُت  أأاقذ داثأأزة الفطأأاد والعكأأظ  أأ ُ  

عاث جأأأأى  فأأأأي قىاهُلهأأأأا الىطىُأأأأت علأأأأى (66، صأأأأفحت 2016)عأأأأادل عبأأأأد العأأأأا ي،  ، لأأأأذا ؤصأأأأبحذ ؤشلأأأأب الدشأأأأَز

 املالُت . زورة احة ات هذا املبدؤ خاصت في مدال املعامالث 

بن مأأً واجأأب الطأألطت العلُأأا للشأأفافُت والىقاًأأت مأأً الفطأأاد اجدأأاه الا أأ  جأأىف   الشأأفافُت الالسمأأت فأأي 

حعامالةهأأأا بمعيأأأذ آخأأأز عأأأدت بخفأأأاء املعلىمأأأاث وإعالثهأأأا، حُأأأث حعخ أأأ  املعلىمأأأت مأأأً ؤهأأأم التأأأماهاث التأأأي هأأأ  

عأأدل ر أأا الشأأعب علأأى حكىمخأأه، عل هأأا املشأأزد فأأي هاىصأأه وفأأي املاشأأز الىحُأأد الأأذي بمىجبأأه ًأأخم قُأأاص م

ولأأأذلمل لخحدًأأأد مأأأدي جأأأىدة ؤو رداءة العالقأأأأت بأأأ ن إلادارة واملأأأىاطً فأأأي ؤي دولأأأت مأأأأا ًأأأخم الاحخكأأأات ب أأأى معُأأأأار 

 الشفافُت.
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 الفرع الثاني: الحعريف القانىني للسلطة العليا للشفافية والىقاًة من الفساد

الطأأأأأألطت العلُأأأأأأا  2020الدضأأأأأأخىري لطأأأأأأىت مأأأأأأً الخعأأأأأأدًل  204عأأأأأأز  املاضأأأأأأظ الدضأأأأأأخىري فأأأأأأي املأأأأأأادة 

للشأأأفافُت والىقاًأأأت مأأأً الفطأأأاد بإثهأأأا ماضطأأأت مطأأأخقلت، وجأأأذلمل اضأأأدبعد الخكُُأأأف القأأأاهىوي الأأأذي جتأأأمىه 

-06ب اأى  الهُئأت الىطىُأت ومأً قبلأه جكُُأف املشأزود فأي القأاهىن رقأأم  2006الخعأدًل الدضأخىري لطأىت 

أأأأت مطأأأأخق 01 لت وجأأأذلمل ج لأأأأى املاضأأأأظ الدضأأأأخىري عأأأأً الخإكُأأأأد علأأأأى واملخم أأأل فأأأأي اعخبأأأأار الهُئأأأأت ضأأأألطت بداٍر

ت مكخفُا باملبدؤ فقط وجاركا جفاصُله للمشزد، فما ا هقاد باملاضطت؟  مأاهز الاضخقاللُت املالُت وإلاداٍر

املاضطأأأأت هأأأأي ميشأأأأإة جاضأأأأظ لاأأأأزض معأأأأ ن ؤو ملىفعأأأأت عامأأأأت ولأأأأدجها مأأأأً املأأأأىارد مأأأأا جمأأأأارص فُأأأأه هأأأأذه 

ت وكُأان مأادي، وم زاهُأاث املىفعت، وفي معجم الىضأُط حعأز   املاضطأت بإثهأا كُأان قأاهىوي لأدجها مأىارد بشأٍز

 .)معجم املعاوي الجامع( ج خ  في مدال مع ن

شأأأأأ   مفهأأأأأىت املاضطأأأأأت فأأأأأي قأأأأأامىص اعمأأأأأال بإهأأأأأه ميشأأأأأإة ؤو مىأمأأأأأت ًأأأأأخم جإضِطأأأأأها بشأأأأأكل مىأأأأأخأم  َو

 ومطابة للقاهىن ؤو العز  ؤو املعاً   املقبىل.

أأأف الطأأألطت العلُأأأا للشأأأفافُت والىقاًأأأت مأأأً الفطأأأاد ومكافحخأأأه بإثهأأأا ماضطأأأت  وممأأأا ضأأأبة ًمكأأأً حعٍز

ت رقابُأأت مطأأخقلت جكلأف بخدطأأُد الشأأفافُت فأي ال ُأأاة العامأأت والىقاًأت مأأً الفطأأاد ومكافحخأأه،ؤهاق  دضأخىٍر

ت مأً ؤجأل جحقُأة هأد  واحأد هأى الىقاًأت مأً الفطأاد له ا املاضظ الدضخىري باالحُاث رقابُت واضدشأاٍر

وحعمأل علأأى قأُم النزاهأأت واملىاطىأت وجكأأَزظ مبأادت الشأأفافُت وال كأم الزاشأأد لل أد مأأً افعأال التأأي حشأأكل 

 خزقا للدولت القاهىن ،وجخم ل ؤهم خااث  الطلطت العلُا للشفافُت في ما ًلي:

ت مطأأخقلت جخمخأع ب اصأأُت  - حعأد الطألطت العلُأأا للشأفافُت والىقاًأأت مأً الفطأأاد ومكافحخأه ماضطأأت دضأخىٍر

هاأأذ صأأزاحت علأأى ؤن الطأألطت العلُأأا للشأأفافُت علأأى  لأأمل دون  204الطأألطت ؤي لهأأا طأأابع ضأألطىي فاملأأادة 

أت، وهأذه هأي الاضأخقاللُت ال قُقُأت، و لأمل ب عأشل هأذه املاضطأت إلاشارة على ؤثهأا جى أع لأدي رثأِظ الجمهىٍر

الزقابُت عً الطلطت الخىفُذًت ومىحهأا الاضأخقاللُت وعأدت الخبعُأت قي جهأت حتأذ جقأىت بأدورها الزقأا ي دون 

 ؤًت بمالءاث ؤو  اىطاث.

حعد الطلطت العلُا للشفافُت والىقاًت مً الفطاد ضلطت مخ اات في مىاجهت الفطاد مً خالل  -

بط في مدال الىقاًت مً الفطاد ومكافحخه مادامذ حشكل امخداد الت  الىقاًت واملكافحت، لها صالحُاث

 للهُئت الىطىُت للىقاًت مً الفطاد ومكافحخه.

حعد الطلطت العلُا للشفافُت والىقاًت مً الفطاد ومكافحخه وجحدًد حشكُل ها وصالحُاةها جكىن بمىجب  -

جهاس بزملاوي حقُقي هابع مً بدارة قاهىن ولِظ جىأُم، وهذا جدعُما ةضخقاللُ ها خاصت ب ا كان هىا  
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ظ اضخقاللُت حقُقُت للطلطت العلُا مً اجل  الشعب ًململ مً الاالحُاث ما ًدعله قادرا على جكَز

 محارجت الفطاد ووشز زقافت الشفافُت داخل اجهشة ال كىمُت وإلاداراث العمىمُت.

طاد التي حددث حشكُل ها وهأمذ بمىجب وهذا خالفا ملا كان ضاثدا في ةل الهُئت الىطىُت للىقاًت مً الف

ت.  الخىأُم بحكم ؤثها جى ع لدي رثِظ الجمهىٍر

 .جعد السلطة العليا للشفافية والىقاًة من الفساد املطلب الثاني: صالحيات 

مدمىعأأأت مأأأً الاأأأالحُاث لطأأألطت العلُأأأا للشأأأفافُت والىقاًأأأت مأأأً الفطأأأاد ًختأأأمً الىأأأأات القأأأاهىوي ل

هزة الفطاد و اأزض جمكأ ن هأذه الطألطت مأً ممارضأت املهأات املىىطأت بهأا، قأات والطلطاث بازض مىاجهت ةا

أأد الطأألطت بأأإجهشة ومأأىةف ن مأأً ؤجأأل حطأأُ   وإدارة هاجأأه الهُاكأأل، حُأأث هاأأذ املأأادة  املشأأزد الجشاثأأزي بةزٍو

لأأأأذلمل  (15، صأأأأفحت 2011 )قأأأأاهىن الىقاًأأأأت مأأأأً الفطأأأأاد ومكافحخأأأأه، مأأأأً قأأأأاهىن مكافحأأأأت الفطأأأأاد 02 19

ضأأأى  هخطأأأزس ب أأأى صأأأالحُاث الطأأألطت التأأأي كاهأأأذ  اث طأأأابع اضدشأأأاري فأأأي ةأأأل الهُئأأأت الىطىُأأأت للىقاًأأأت مأأأً 

ل اضمها ب أى  الطألطت الفطاد زم ب ى الاالحُاث الزقابُت في الفزد ال اوي بعد ما جم املاضظ الدضخىري جحٍى

 .العلُا للشفافُت والىقاًت مً الفطاد

 ول: اللالحيات سالتخشاييةالفرع ألا 

)قاهىن الىقاًت مً الفطاد ومكافحخه،  مً قاهىن الىقاًت مً الفطاد ومكافحخه 20جى  املادة 

ت جحطِطُت وهي بذلمل  (08-07، الافحاث 2011 على مدمىعت مً الاخخااصاث  اث طبُعت اضدشاٍر

مً اجفاقُت امم املخحدة ملكافحت الفطاد، التي جاءث بعىىان ضُاضاث وممارضاث  05ما جتمىخه املادة 

على صالحُاث جىىعذ  2020 مً الخعدًل الدضخىري لطىت 205مكافحت الفطاد الىقاثُت، وجقابلها املادة 

ت والزقابُت، وجخم ل عمىما في اقة او ضُاضت شاملت للىقاًت مً الفطاد، جقدًم جىج هاث  ب ن الاضدشاٍر

واقة او جداب   ج   الىقاًت مً الفطاد، بعداد بزامخ جحطِطُت، العمل باضخمزار على جفعُل ادواث 

 هخطزس لهاجه املهات بالخفاُل:وإلاجزاءاث الخاصت بالىقاًت مً الفطاد ومكافحخه وضى  

 أوال: وضع إتتراثيجية وطنية للشفافية والىقاًة من الفساد

قأأات املشأأزد الجشاثأأزي بخكلُأأف الهُئأأت الىطىُأأت للىقاًأأت مأأً الفطأأاد ومكافحخأأه بمهمأأت اقةأأ او ضُاضأأت 

فأأي حطأأُ   شأأاملت للىقاًأأت مأأً الفطأأاد وجدطأأد مبأأادت دولأأت القأأاهىن وحعكأأظ النزاهأأت والشأأفافُت واملطأأاولُت 

وهأذا مأا كزضأأه املشأزد فأأي الخعأدًل الدضأأخىري  (2012.، 6-.1)املزضأىت الزثااأأيي  الشأاون وامأىال العمىمُأأت

"جخأأأى ى الهُئأأأت علأأأأى (35، صأأأفحت 2016)القأأأأاهىن،  الفقأأأزة او أأأى مىأأأه 203حُىمأأأا هاأأأذ املأأأأادة  2016لطأأأىت 

الخاأأأى  مهمأأأت اقةأأأ او ضُاضأأأت شأأأاملت للىقاًأأأت مأأأً الفطأأأاد جكأأأزص مبأأأادت دولأأأت ال أأأة والقأأأاهىن وحعكأأأظ 
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مبأأادت النزاهأأت والشأأفافُت واملطأأاولُت فأأي حطأأُ   املمخلكأأاث وامأأىال العمىمُأأت واملطأأاهمت فأأي جطبُقهأأا"، لكأأً 

للشأأأأفافُت والىقاًأأأأت مأأأأً الفطأأأأاد بى أأأأع اهفأأأأزدث الطأأأألطت العلُأأأأا  2020فأأأأي ةأأأأل الخعأأأأدًل الدضأأأأخىري لطأأأأىت 

بضأأة اجُدُت وطىُأأت للشأأفافُت التأأي جأأزي ؤثهأأا حطأأاهم فأأي الىقاًأأت مأأً الفطأأاد وجكأأىن هأأذه إلاضأأة اجُدُت ملشمأأت 

أأز الطُاضأأت العامأأت التأأي  لجمُأأع املعىُأأت بالدولأأت، حُأأث ؤصأأب  مأأً اخخاأأا  الطأألطت العلُأأا للشأأفافُت جقٍز

ل  أأأزورة و أأأىو العالقأأأت مأأأع الجمهأأأىر فُمأأأا ً أأأ  بجأأأزاءاث جكأأأزص الشأأأفافُت فأأأي ال ُأأأاة العامأأأت مأأأً خأأأال

حُأأأث حعأأأد مأأأً مهأأأات  205جقأأأدًم الخدمأأأت، وهأأأذه هقطأأأت مهمأأأت التأأأي ؤشأأأار لهأأأا املاضأأأظ الدضأأأخىري فأأأي املأأأادة 

أأأش العالقأأأأت بأأأ ن إلادارة واملأأأىاطً وة جحقأأأة هأأأذه املهمأأأت بة عأأأأً  الدولأأأت فأأأي اتجخمعأأأاث الدًمقزاطُأأأت هأأأي حعٍش

ة هىد مً ؤجىاء ال  شفافُت في الىضط إلاداري.طٍز

 ثانيا: جمع ومعالجة املعلىمة املرثبطة بالشفافية والىقاًة من الفساد:

لقد كلف املاضظ الدضخىري الطلطت العلُا للشفافُت والىقاًت مً الفطاد ومكافحخه في املادة 

الفقزة ال اهُت: " جمع ومعالجت وجبلُغ املعلىماث املزجبطت بمدال  2020مً الخعدًل الدضخىري لطىت  205

مً القاهىن رقم  20اخخااصها وو عها في مخىاول اجهشة اتخخات"، هذه الاالحُت هاذ عل ها املادة 

املطت الزابعت حُث جاء ف ها: " جمع ومزكشة واضخاالل كل املعلىماث التي ًمكً ؤن حطاهم في  06-01

ع والخىأُم وإلاجزاءاث واملمارضاث  الكشف عً ؤعمال الفطاد والىقاًت ملها ةضُما البحث في الدشَز

ت، عً عىامل الفطاد قجل جقدًم جىصُت السال ها".  إلاداٍر

ا ضبة ًخضح ؤن املاضظ الدضخىري لم ًحدد كُفُت ال اىل على هذه املعلىماث املزجبطت ومم

بمدال اخخاا  الطلطت العلُا للشفافُت والىقاًت مً الفطاد ومكافحخه ؤما الخطىر الخكىىلىجي، وما 

ر العالمي جخطلبه مً ضزعت في املعامالث الاقخاادًت كان لشاما على إلادارة ؤن جخماشيذ وحطاًز هذا الخطى 

ت مخالت بشبكت  فخحىلذ إلادارة عً اضالُب الىرقُت الخقلُدًت ب ى بدارة بلكة وهُت جحىي مىاقع بداٍر

ظ ملبدؤ الشفافُت في حعامل إلادارة.  اجاال الكة وهُت، امز الذي عمل على ال د مً الب  وقزاطُت وجكَز

 ثالثا: صالحية املشايكة وإبداء الرأي:

للطلطت العلُا للشفافُت والىقاًت مً الفطاد  2020الدضخىري لطىت لقد ؤ فى الخعدًل 

ومكافحخه صالحُاث جىدرح  مً مطاهم ها ومشارك ها في ببداء وراء حىل بعال املطاثل املخعلقت بالىقاًت 

 ومكافحت الفطاد، وهذه الاالحُاث جخم ل في:
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اهىهُت  اث الالت بمدال جبدي الطلطت العلُا للشفافُت رؤجها وجىجا ب اى  الىاى  الق -

اخخااصها، فكل مشزود قاهىن جخقدت به ال كىمت ؤو اقة او قاهىن ًخقدت به الىىا  ًخعلة بالشفافُت ؤو 

 الىقاًت مً الفطاد ومكافحخه ًخع ن ؤخذ رؤي الطلطت العلُا بشإهه.

ً ؤعىان ا  - جهشة املكلفت حشار  الطلطت العلُا للشفافُت والىقاًت مً الفطاد ومكافحخه في جكٍى

 بالشفافُت وال كم الزاشد والىقاًت ومكافحت الفطاد.

ً في مدال مكافحت الفطاد دون  - حطاهم الطلطت العلُا في جدعُم قدراث اتجخمع املدوي والفاعل ن وخٍز

ؤن ًحدد املاضظ الدضخىري هىد املطاهمت جاركا  لمل للمشزد لخحدًد هىد املطاهمت التي جقىت بها الطلطت 

 لُا.الع

 الفرع الثاني: اللالحيات الرقابية للسلطة العليا للشفافية والىقاًة من الفساد

قات املشزد الجشاثزي باضخحدار هذه الطلطت وجعلها ماضطت مطخقلت، حُث ؤ ا  لها مهمت 

ت 2020رقابُت وو عها  مً با  املاضطاث الزقابُت في دضخىر  خدطد  لمل باج ا ها قزاراث بداٍر ، ٍو

التي  ضىاء ما حعلة ملها بى ع بضة اجُدُت ملكافحت ةاهزة الفطاد على جمُع اصعدة واجهشة الىطىُت

 رجط ها الجشاثز معها اجفاقُاث حعاون لل د مً الفطاد الذي ؤخذ بعدا دولُا.

مهات التي جدخل في هأزي في بطار  2020مً الخعدًل الدضخىري لطىت  205ولقد حددث املادة 

 الاالحُاث الزقابُت فُما ًلي:

ا بالطلطت القتاثُت ه  الخعدًل الدضخىري على عالقت الطلطت العلُا بمدلظ ات اضبت وعالق ه -

واجهشة اتخخات في الدولت بةحتارها باتخالفاث التي عاًى ها بعد اه هائها مً بجزاءاث الخحزي وجمع 

اث الالسمت.  ادلت، ب  ًمكً للطلطت العلُا الاضخعاهت بالىُابت العامت في جمع ادلت والقُات بالخحٍز

ثلك التي كاند  (2006)مزضىت رثاايي،  ج خلف هذه الاالحُت املمىىحت للطلطت العلُا عً

ز العدل ممنىحة للهيئة الىطنية  للىقاًت مً الفطاد ومكافحخه التي كان دورها ًقخاز على بخطار وٍس

مل  باتخالفاث املعاهت، وهذا اخ   هى مً ًقزر بخطار الىاثب العات ؤو عدت بخطاره، ب  ة ًمكلها جحٍز

 الدعىي العمىمُت، ففي لم جشود باالحُاث التبط القتاجي.

لكً املخدبع لهذه الاالحُاث رشم جىىعها بة ؤثها ٌالب عل ها الطابع الاضدشاري ففي مدزدة مً كل 

ضلطت للقمع والزدد والعقا  وة ًمكلها اج ا  بجزاءاث ردعُت ؤو ؤي قزاراث صارمت في مدال الىقاًت مً 

 الفطاد ومكافحخه.
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ًخضح ؤن جل الاالحُاث املذكىرة جىحاز فقط في الخىعُت  205فعىد جحلُل ملتمىن ه  املادة 

ة ببداء الزؤي حىل الىاى  القاهىهُت  اث الالت بمدال  واقة او ال لىل ملىاجهت ةاهزة الفطاد عً طٍز

فُمكً لها ؤن اخخااصها وهذا ببداء الزؤي فهى  و طابع اضدشاري فهى ش   بلشامي ة ًلةزت به ؤي جهت 

 جإخذ به ؤو ة.

 

 المبحث الثانٍ
 مظاهر ثعسيس الشفافية من خالل السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد

الاهخمات في الطىىاث اخ  ة بمى ىد الشفافُت ضىاء على املطخىي ات لي ؤو العالمي، حُث  لقي

ت النزاهت والشفافُت واملطاءلت، ومكافحت الفطاد  ؤصبحذ مطلب مل ا هدُدت لأهىر جىجه ًدعى ب ى جقٍى

 بإهىاعه.

ى  الدضخىر بن اضخحدار املاضظ الدضخىري للطلطت العلُا للشفافُت وإعطائها مكاهت في ها

ش املاضظ الدضخىري ملأاهز الشفافُت مً خالل ولُاث القاهىهُت الجدًدة  ٌعد دلُل واضح على حعٍش

التي اضخحدتها ت ارجت الفطاد باعخبار ؤن الشفافُت حعيي الى ىو وإلافااو واملاداقُت والخدفة ال ز 

 للمعلىماث.

ملكافحت الفطاد ٌطخدعي مً عزض ؤكث  عً بن ال دًث عً مبدؤ الشفافُت باعخبارها ؤضلىجا علمُا 

ظ مبدؤ الشفافُت مً خالل هذه الطلطت على الشكل الخا ي:  مأاهز جكَز

 املطلب ألاول: مرثكزات قيام الشفافية ومحايبة الفساد

بن اضظ التي جبيذ عل ها الشفافُت حشخة مً املاادر ال قافُت لكل مدخمع، وؤهمها جلمل التي جقىت 

إلاخال  واملاداقُت والنزاهت، وهي مىجىدة في كل هفظ بوطاهُت لكً ج خلف وطب ها مً على املطاواة و 

شخ  ب ى آخز هأزا للمحُط الذي ٌعِش فُه التي حطاهم بشكل كب   في صىع مبادت وقُم الشخ  

 وؤهمها:

 الفرع ألاول: الدًمقراطية

أت بأزأار ضألبُت دفع هأا ب أى  أت زاهُأت قاثمأت لقد خلف الىأات الطأابة للدولأت الجشاثٍز الاهخقأال ب أى جمهىٍر

علأأأأأأى معأأأأأأالم دولأأأأأأت القأأأأأأاهىن وال أأأأأأة، مأأأأأأً خأأأأأأالل جبيأأأأأأي بصأأأأأأالحاث ضُاضأأأأأأُت حعأأأأأأد مأأأأأأدخال ؤضاضأأأأأأُا لالهخقأأأأأأال 

 الأأأأدًمقزاطي امليشأأأأىد، ًلعأأأأب ف هأأأأا الشأأأأعب دورا ؤضاضأأأأُا مأأأأً خأأأأالل اخخُأأأأار دضأأأأخىر ٌع أأأأ  فُأأأأه عأأأأً ضأأأأُادجه

 (591، صفحت 2019)فاطمت الشهزاء، 
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عأأد اضأأخحدار الطأألطت العلُأأا للشأأفافُت والىقاًأأت مأأً الفطأأاد ومكافحخأأه مأأً بأأ ن املكاضأأب الهامأأت  َو

ت، فقأأد جأم الاحخفأأا  وإلابقأاء علأأى الىزُقأت اصأألُت ؤي الخعأأدًل  التأي ؤفزسةهأأا الخحأىةث واملخطلبأأاث الدضأخىٍر

  على جإضِظ هُئأت وطىُأت للىقاًأت مأً الفطأاد(، مىه التي جى 202) وخاصت املادة  2016الدضخىري لطىت 

مع بدخال ب افاث جخم ل بخاُ   اضمها ب ى الطلطت العلُا للشفافُت والىقاًأت مأً الفطأاد ومكافحخأه، وقأات 

ت ا أأأأأى البأأأأأا  املخعلأأأأأة بماضطأأأأأاث  املاضأأأأأظ الدضأأأأأخىري بىقلهأأأأأا مأأأأأً الفاأأأأأل املخعلأأأأأة باملاضطأأأأأاث الاضدشأأأأأاٍر

 املىىطت بها. الزقابت، وجالخا ي حاُ   املهات

ا ٌطأأأأأأم  بممارضأأأأأأأت الشأأأأأأفافُت ال أأأأأأ ُحت ومحارجأأأأأأت الفطأأأأأأاد قن ؤجأأأأأأأىاء  وهأأأأأأذا ٌعأأأأأأد مكطأأأأأأبا دضأأأأأأخىٍر

الدًمقزاطُت احة ات العامل ن فأي املىأمأاث علأى اخأخالفهم ممأا ًأادي ا أى جكأَزظ الخفاعأل واملشأاركت الفعالأت 

أأأأأأدفع قأأأأأأدرة العأأأأأأامل ن ب أأأأأأى الخأأأأأأإز   باأأأأأأىع القأأأأأأزا راث وقأأأأأأدرةهم علأأأأأأى املطأأأأأأاءلت واملطأأأأأأخمزة فأأأأأأي مدخمأأأأأأع مأأأأأأىأم ٍو

 (77، صفحت 2008)ؤضُل،  وات اضبت

وعلى شزار  لمل هدد اهأمت ش   الدًمقزاطُت ة حطأم  بممارضأت الشأفافُت ًأادي ب أى ب أعا  آلُتأي 

 املطاءلت والنزاهت ومىه جزاجع الشفافُت واهدشار الفطاد.

 الثاني: املساءلة: الفرع

أأأأش الشأأأفافُت وهقاأأأأد باملطأأأأاءلت هأأأأي جقأأأأدًم  هأأأي عىاأأأأز ؤضأأأأاي مأأأأً عىاصأأأز الدًمقزاطُأأأأت ومأهأأأأز حعٍش

الخى ُحاث الالسمت ق  ا  املال ت حىل كُفُت اضخ دات صأالحُاةهم، وجلبُأت املخطلبأاث املطلىجأت مألهم 

أأأأت املعلىمأأأأاثوقبأأأأىل بعأأأأال املطأأأأاولُت عأأأأً الفشأأأأل وعأأأأدت الكفأأأأاءة ؤو الاأأأأش وجخطلأأأأب املطأأأأاءل  ت وجأأأأىد حٍز

 (57، صفحت 2009)حط ن عبد الزحُم، 

قأأأأأأت مكشأأأأأأىفت فأأأأأأي بدارة الشأأأأأأاون العامأأأأأأت وإلافاأأأأأأاو عأأأأأأً  والشأأأأأأفافُت مأأأأأأً حُأأأأأأث ؤثهأأأأأأا الخاأأأأأأز  بطٍز

 املعلىماث وعالهُ ها فةثها حعشس املطاءلت وجدعمها ت ارجت الفطاد.

للىهلت او ى هىا  صعىجت في الخفزقأت بأ ن املطأاءلت وات اضأبت، وقأد ٌعأىد ومما ضبة قد ًزي القارت 

 لمل ب ى جزابطهما مفهىمأا وممارضأت، لكأً فأي معىاهمأا جأهأز عالق همأا الىطُأدة بالشأفافُت، ب  هأذه املفأاهُم 

 ة ًمكأأأً جطبُأأأأة الشأأأأفافُت فأأأي حأأأأال شُأأأأا  املطأأأاءلت وات اضأأأأبت كىثهأأأأا وضأأأُلت مأأأأً الىضأأأأاثل التأأأي حطأأأأاعد فأأأأي

 جحقُقهما.

 

 

 



 

 زعسوعة فاطمةد.           
 ط.ب.ميلودي فجٌحة

 

 
 0202الجعدًل الدسجوري لسنة  الضمانات القانونية لجكريس مبدأ الشفافية وفق

 

  

 
"الفساد وأثره على عملية الجحول الديمقراطٍ فٍ الدول العربية"ل المؤثمر الدولٍ األو  

 

100 

 الفرع الثالث: النزاهة

قاأأأد بهأأأا هأأأي مىأىمأأأت القأأأُم املخعلقأأأت بالاأأأدس  أأأش الشأأأفافُت، ٍو حعأأأد النزاهأأأت مأهأأأز مأأأً مأأأأاهز حعٍش

واماهت وإلاخال  في العمل، وجالزشم مً الخقار  ب ن مفهىمي الشفافُت والنزاهت بة ؤن ال أاوي ًخاأل بقأُم 

ت بِىما ًخال اول بىأم  .(36، صفحت 2008)دمحم خالد،  وإجزاءاث عملُت ؤخالقُت معىٍى

وحعأأز  كأأذلمل علأأى ؤثهأأا مىأىمأأت القأأُم واملطأأاولُت لل فأأا  علأأى املأأىارد واملمخلكأأاث و امأأىال العامأأت 

لأأأدي  واضأأأخ دامها والخاأأأز  ف هأأأا بكفأأأاءة وفقأأأا للقأأأاهىن ومقختأأأُاث املاأأأل ت العامأأأت ،وهأأأي حعيأأأي مأأأا جإصأأأل

، 1998)بأأأأأدرة، إلا أأأأزار بأأأأأاقخٍز ن وهأأأأي عكأأأأأظ الفطأأأأاد  تالفأأأأزد مأأأأً قىاعأأأأأد وحشأأأأمل الاأأأأأدس واماهأأأأت وعأأأأأد

 (22صفحت 

فك  أأ  مأأً ؤهأأىاد الفطأأاد جمأأارص ٌطأأاهم املأأأىاطً فأأي حأأدوتها ففأأي مزجبطأأت بىفطأأُت املىةأأف وقىاعخأأأه 

شخاُت فم ال ك   ا ما هالحظ ؤن الفطاد في مدال الخىةُأف حُأث الشخاُت واضخاالل وةُفخه قشزاض 

مأت ب ا  ًدفع كل مىةأف رشأىة لل اأىل علأى وةُفأت معُىأت وجالخأا ي هأذا اضألى  ضأِبقى ًمأارص هأذه الجٍز

أش دور الزقابأأت الذاجُأت التأي حعخ أ  ؤهأأم  أت وحعٍش لأم ًخأدخل املاضأظ الدضأخىري ؤو الدشأأَز ي لى أع رقابأت بداٍر

هذا الاأزض والتأي جبيأذ علأى رفأع الأىعي لألفأزاد وجأث فأ هم القأُم امل لأى ومأً جهأت ؤخأزي ًدأب  وضُلت لخحقُة

اعخمأأاد بجأأزاءاث ردعُأأت وؤجهأأشة ردد فعالأأت كمأأا ًدأأب بختأأاد عملُأأت الخىةُأأف ملعأأاً   وجقىُأأاث جقأأىت علأأى 

أان ًأأخم طلأأب مأأً املىةأأف شأأهادة ج يأأذ عأأدت جأأىرطهم فأأي قتأأاًا  جحدًأأد مأأدي الةأأزات بإخالقُأأاث الىةُفأأت، كأ

 الفطاد إلاداري في وةاثف ضبة وان شالها.

ش الشفافُت في ؤي مدخمع دًمقزاطأي، كىثهأا حطأاهم فأي جأىف    وعلُه حعد النزاهت احد ابزس مأاهز حعٍش

ت وميطأأىج ها لخحقُأأة الجأأىدة  الخىاصأأل بأأ ن املأأىاطى ن وصأأاو ي القأأزاراث وحعأأشس الةأأزات املاضطأأاث الدضأأخىٍر

 (315، صفحت 2012)دمحم بً دمحم،  ال مُدة والنزجهتوالخحلي بالقُم والطلىكاث 

 املطلب الثاني: جغيير مكانة السلطة العليا للشفافية والىقاًة من الفساد ومكافححه

بن اضأأأأخحدار املاضأأأأظ الدضأأأأخىري هأأأأذه الطأأأألطت العلُأأأأا للشأأأأفافُت كألُأأأأت جدًأأأأدة لخدطأأأأُد مأأأأأاهز 

خأأأأالل اضأأأأخقاللُ ها وجعلهأأأأا ماضطأأأأت مطأأأأخقلت حعأأأأد مأأأأً املشاًأأأأا الاًدابُأأأأت التأأأأي ؤحأأأأى بهأأأأا حعأأأأدًل الشأأأأفافُت مأأأأً 

وعأدت جبعُ هأا للطألطت الخىفُذًأت كمأا كأان مخبأع فأي ةأل الهُئأت الىطىُأت فأي ةأل حعأدًل  2020الدضخىر لطأىت 

ت ، حُأأث جأأدار  املاضأأظ الدضأأخىري الأأىق  ووضأأع ؤهأأدافها وصأأالحُاجه مأأً ماضطأأ2016الدضأأخىر لطأأىت 

ت ب ى ماضطت رقابُت على الىحى الخا ي:  اضدشاٍر

 .2016الفزد اول: الطلطت العلُا للشفافُت والىقاًت مً الفطاد في ةل الخعدًل الدضخىري لطىت 
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ٌعأأأأد مبأأأأدؤ الشأأأأفافُت مأأأأً ؤهأأأأم املقىمأأأأاث لل كأأأأم الزاشأأأأد، وقأأأأد حزصأأأأذ املىازُأأأأة الدولُأأأأت والدضأأأأاج   

ش قىاعد ال عاث الىطىُت على حعٍش أت، وقأد جطأد  لأمل والدشَز شفافُت في جمُع املعامالث والخاأزفاث إلاداٍر

ت التأأأأأي هاأأأأأذ علأأأأأى بوشأأأأأاء هُئأأأأأت وطىُأأأأأت كتأأأأأماهت قاهىهُأأأأأت لخكأأأأأَزظ مبأأأأأدؤ  مأأأأأً خأأأأأالل الىاأأأأأى  الدضأأأأأخىٍر

علأأأأأأى بوشأأأأأأاء هُئأأأأأأت وطىُأأأأأأت للىقاًأأأأأأت مأأأأأأً الفطأأأأأأاد  2016الشأأأأأأفافُت، ولقأأأأأأد ؤكأأأأأأد الخعأأأأأأدًل الدضأأأأأأخىري لطأأأأأأىت 

ت طبقأأأا قحكأأأات الفاأأأ ت مأأأً الدضأأأخىر الجشاثأأأزي لطأأأىت كماضطأأأت اضدشأأأاٍر ل ال الأأأث " املاضطأأأاث الاضدشأأأاٍر

: جاضأأظ هُئأأت وطىُأأت للىقاًأأت مأأً 202، حُأأث هأأ  املشأأزد فأأي املأأادة (1996.، 4-.9)املزضأأىت الزثااأأيي  1996

أأت"، وعز أأها املشأأزد  أأت مطأأخقلت جى أأع لأأدي رثأأِظ الجمهىٍر الجشاثأأزي فأأي الفطأأاد ومكافحخأأه وهأأي ضأألطت بداٍر

بإثهأا " الهُئأت  18املخعلة بالىقاًت مً الفطاد ومكافحخه فأي البأا  ال الأث وخاصأت املأادة  01-06القاهىن رقم 

أأت والاضأأخقالل  أأت مطأأخقلت جخمخأأع بالشخاأأُت املعىٍى الىطىُأأت للىقاًأأت مأأً الفطأأاد ومكافحخأأه هأأي ضأألطت بداٍر

أأأت" ، وعزفهأأأا املشأأأزد ؤًتأأأا (2011)قأأأاهىن الىقاًأأأت مأأأً الفطأأأاد ومكافحخأأأه،  املأأأا ي جى أأأع لأأأدي رثأأأِظ الجمهىٍر

أأف املىاأأى  علُأأه فأأي القأأاهىن رقأأم  -06مأأً املزضأأىت الزثااأأيي رقأأم  02، و لأأمل فأأي املأأادة 01-06بأأىفظ الخعٍز

 .(2006رثاايي،  )مزضىت الذي ًحدد حشكُلت الهُئت الىطىُت للىقاًت مً الفطاد وجىأُمها 413

ًخضأأح ممأأا ضأأبة ؤن الهُئأأت الىطىُأأت للىقاًأأت مأأً الفطأأاد رشأأم قُمأأت الأأى  الدضأأخىري الأأذي اعخ  هأأا 

ت بمعيأذ للطألطت الخىفُذًأت ت مطخقلت بة ؤثها هاقات جابعت لزثاضت الجمهىٍر ، 2013)بىختأزة،  ضلطت بداٍر

 مهامها جبقى  اث طابع وقاجي اضدشاري فقط.، كما ؤن (149صفحت 

جتأأأأأأأمىذ مهأأأأأأات الهُئأأأأأأأت  2016املأأأأأأارا فأأأأأأأي مأأأأأأارص  01-06مأأأأأأً قأأأأأأأاهىن  203فبأأأأأأالزجىد ب أأأأأأأى هأأأأأأ  املأأأأأأأادة 

 واهحازث في اقة او ضُاضت شاملت للىقاًت مً الفطاد.

أأأأز جقُأأأُم وشأأأأاطاةها فُمأأأأا ً أأأأ   أأأأت ًختأأأمً هأأأأذا الخقٍز أأأأز ضأأأىىي ب أأأأى رثأأأأِظ الجمهىٍر جزفأأأع الهُئأأأأت جقٍز

-06مأً القأاهىن رقأم  20قاث  والخىصأُاث املخعلقأت بالىقاًأت مأً الفطأاد ومكافحخأه كمأا جتأمىذ املأادة الى

املعأأدل واملأأخمم مدمىعأأت مأأً املهأأات بة اهأأه رشأأم جىضأأُع صأأالحُاث هأأذه الهُئأأت بمىجأأب املزضأأىت الزثااأأيي  01

ت لأأأِظ  اث طأأأأابع عقأأأا ي قم أأأأي ، ب(2012.، 6-.1)املزضأأأأىت الزثااأأأيي  64 -12رقأأأم  ة ؤثهأأأأا صأأأالحُاث اضدشأأأأاٍر

علأأأى عكأأأظ مأأأا جأأأدل علُأأأه حطأأأمُ ها ففأأأي مدأأأأزدة مأأأً كأأأل ضأأألطت للقمأأأع والعقأأأا  وة ًمكلهأأأا اج أأأا  بجأأأأزاءاث 

 ردعُت او صارمت في مدال مكافحت الفطاد.

ت مهم هأأأا جىحاأأأز فقأأأط فأأأي  وحتأأأذ مىقعهأأأا  أأأمً مأأأىاد الدضأأأخىر جأأأاءث  أأأمً املاضطأأأاث الاضدشأأأاٍر

 الخىعُت والخحطِظ مً م اطز الفطاد.
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كمأأأا اهأأأأه ة هينأأأأيذ ؤن وشأأأأ   ب أأأأى هقطأأأأت مهمأأأأت حتأأأأذ فأأأأي حالأأأأت اكدشأأأأا  الهُئأأأأت وقأأأأاجع  اث طأأأأابع جشاجأأأأي، 

أأمل  أأز العأأدل فقأأط، والأأذي بأأدوره ًقأأىت بةخطأأار الىاثأأب العأأات اتخأأخ  لخحٍز فمهم هأأا جىحاأأز فأأي بخطأأار وٍس

 الدعىي العمىمُت عىد الاقختاء.

 هال ب ى ثهاًت ؤن دور الهُئت ش   فعال في مدال مكافحت الفطاد. وبهذا 

املحعلررب بالىقاًرة مررن  60-60الفررع الثراني: السررلطة العليرا للشررفافية والىقاًرة مررن الفسراد  ر   رر  قرانى  

 الفساد ومكافححه.

بن جكأأأأَزظ الطأأأألطت العلُأأأأا للشأأأأفافُت والىقاًأأأأت مأأأأً الفطأأأأاد ومكافحخأأأأه جأأأأاءث جدطأأأأُد لالجفاقُأأأأاث 

، 2003ؤكخأأىجز  31دولُأأت واملاأأادس عل هأأا مأأً قبأأل الجشاثأأز كاجفاقُأأت امأأم املخحأأدة بمكافحأأت الفطأأاد ضأأىت ال

قي ملىأع الفطأاد ومكافحخأه واملعخمأدة فأي مأابىجى بخأاٍر   ، وجهأد  12/07/2003وكذلمل اجفاقُت الاجحاد إلافٍز

أأأت الزامُأأأت للىقاًأأأت مأأأً الفطأأأاد هأأأذا القأأأاهىن ب أأأى دعأأأم إلاجأأأزاءاث والخأأأداب   املخ أأأذة مأأأً قبأأأل الدولأأأت الج شاثٍز

أأأش الشأأأفافُت فأأأي حطأأأُ   القطأأأاع ن العأأأات والخأأأا ، وهأأأذا مأأأا هاأأأذ علُأأأه املأأأادة  مأأأً هفأأأظ القأأأاهىن  10وحعٍش

أأأأش الشأأأأفافُت والخىأأأأأُم املعمأأأأىل بهمأأأأا وةضأأأأُما علأأأأى مطأأأأخىي  املعأأأأدل واملأأأأخمم: " جخ أأأأذ الخأأأأداب   الالسمأأأأت لخعٍش

 ت وجىفُذها".القىاعد املخعلقت بةعداد م زاهُت الدول

 17املعأأدل واملأأخمم، فبأأالزجىد ب أأى املأأادة  01-06وهأأذا مأأا كزضأأخه الجشاثأأز ؤًتأأا مأأً خأأالل قأأاهىن رقأأم 

مأأً  18مىأه هدأدها جقخهأيي بأإن جيشأإ هُئأأت وطىُأت مكلفأت بالىقاًأت مأً الفطأأاد ومكافحخأه كمأا حأددث املأادة 

أأأت مطأأأأخقلت جخمخأأأع بالشخاأأأأُت هفأأأظ القأأأاهىن الطبُعأأأأت القاهىهُأأأت لهأأأذه الهُئأأأأت علأأأى اعخبأأأار ؤثهأأأأا ضأأألط ت بداٍر

ت والاضخقالل املا ي، هأذه الهُئأت التأي حعأشسث مكاه هأا بمىجأب الخعأدًل الدضأخىري لطأىت  ، حُأث 2016املعىٍى

الفقأأزة او أأى مأأً الدضأأخىر والتأأي جأأاءث فأأي الفاأأل ال الأأث جحأأذ عىأأىان "  202جمأأذ دضأأة ةها، فىاأأذ املأأادة 

مأأً الخعأأدًل الدضأأخىري لطأأىت  204كافحخأأه..." وجمىجأأب املأأادة جاضأأظ هُئأأت وطىُأأت للىقاًأأت مأأً الفطأأاد وم

حا أأأأأ ث هأأأأأذه الهُئأأأأأت مأأأأأً حُأأأأأث الدطأأأأأمُت ومأأأأأً حُأأأأأث هطأأأأأاس املهأأأأأات فإصأأأأأبحذ حطأأأأأمذ الطأأأأألطت العلُأأأأأا  2020

للشأأأأأأأأفافُت والىقاًأأأأأأأأت مأأأأأأأأً الفطأأأأأأأأاد ومكافحخأأأأأأأأه، وقأأأأأأأأات املاضأأأأأأأأظ الدضأأأأأأأأخىري بىقلهأأأأأأأأا مأأأأأأأأً الفاأأأأأأأأل املخعلأأأأأأأأة 

ت ا أأى البأأا  املخع لأأة باملاضطأأاث الزقابُأأت، ومأأً املالحأأظ فأأي ال قُقأأت هأأي مدأأزد حاُ أأ  باملاضطأأاث الاضدشأأاٍر

بطأُط فأي املهأات جحخأأاح ا أى صأدور قأاهىن ًحأأدد جىأُمهأا وحشأكُل ها وصأالحُاةها اخأأزي حتأذ جأخمكً مأأً ؤداء 

 مهامها وصالحُاةها باىرة فعالت.

 

 



 

 زعسوعة فاطمةد.           
 ط.ب.ميلودي فجٌحة
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 خاثمة:

علأأأى عملُأأأت حعأأأدًل الدضأأأخىر بن مأأأا جىصأأألىا بلُأأأه ؤن مطأأأار الخحأأأىل الدًمقزاطي.قأأأد ؤزأأأز بشأأأكل كب أأأ  

الجشاثأأزي ضأأىاء مأأأً هاحُأأت إلاجأأأزاءاث ؤو اضأأخحدار هُئأأأاث رقابُأأت جدًأأأدة كتأأماهت قاهىهُأأأت لخكأأَزظ مبأأأدؤ 

الفسرررررراد ومكافححررررررهم الترررررري جعررررررد كم تسررررررة الشأأأأأأفافُت ؤهمهأأأأأأا " الطأأأأأألطت العلُأأأأأأا للشأأأأأأفافُت والىقاًأأأأأأت مأأأأأأً 

دم صرررررالحيات ثزيرررررد مرررررن فعالي  رررررا دترررررحىيية جدًررررردم  ررررر  املناىمرررررة الدترررررحىيية امل تسررررراثية وأحاطهرررررا  عررررر

وثحماشررروالا وسالثفاقيرررات الدوليرررة وثلاررري الغرررر  الرررهي أنشررر ت مرررن أجلررره وهرررى محايبرررة الفسررراد  لكرررن ًبقررر  

غرضها ناقص وفراي  احتحرىي إ ا لرق ًقرق امل ترس الدترحىيي بقصرداي قرانى  ًحردد ثنايمهرا وجشركيل  ا 

 لحقىم ب ها الغر  على أكم  وجه.

   إلي ا:ومن أهق النحائج املحىص

بن الأأأأدور اضااأأأأيي للطأأأألطت العلُأأأأا للشأأأأفافُت والىقاًأأأأت مأأأأً الفطأأأأاد ًخم أأأأل فأأأأي الىقاًأأأأت مأأأأً الفطأأأأاد، وهأأأأى  -

ؤفتأأأأأل  أأأأأماهت قاهىهُأأأأأت ل ماًأأأأأت املمخلكأأأأأاث وامأأأأأىال العمىمُأأأأأت خاصأأأأأت فأأأأأي ةأأأأأل صأأأأأعىجت اضأأأأأة داد امأأأأأىال 

 املخحال عل ها مً الفطاد وجاقخ  جلمل املهزجت ب ى الخارح.

ز التي جادرها الطلطت العلُا للشفافُت والىقاًت مً الفطاد ة جقة ن بالافت إلالشامُأت، وهأى مأا بن اوام -

 مً شاهه ؤن ًقلل مً ؤهمُ ها.

قررد جعرر  السررلطة  4646مررن الحعرردً  الدتررحىيي لسررنة  462إ  امل تررس الدتررحىيي مررن اررالل املررادم  - 

يررة مررن جهررة وث كيررد علررى وجررىد إيادم جررادم العليررا للشررفافية والىقاًررة مررن الفسرراد مررن امل تسررات الرقاب

 وقىية للجزائر لحكريس مبدأ الشفافية واملس ولية من جهة أاري.

حعمأأأأل الطأأأألطت العلُأأأأا للشأأأأفافُت والىقاًأأأأت مأأأأً الفطأأأأاد علأأأأى برضأأأأاء مبأأأأادت الشأأأأفافُت فأأأأي جمُأأأأع جاأأأأزفاث  -

عكطأُت بأ ن الشأفافُت إلادارة بازض حماًت املال العات مأً م خلأف صأىر الفطأاد خاصأت وؤن هىأا  عالقأت 

 والفطاد، فكلما قل جطبُة الشفافُت في العمل إلاداري ساد الفطاد، وكلما ساد جطبُقها قل الفطاد.

ًالحظ باليطبت للطلطت العلُأا للشأفافُت والىقاًأت مأً الفطأاد مدأزد حاُ أ  للدطأمُت فأي ةأل الخىجأه العأات  -

الحُاث رقابُأأأت لهأأذه الطأأألطت باال أأافت ب أأأى هحأأأى بعطأأاء صأأ 2020الأأذي ةهأأز مأأأع الخعأأدًل الدضأأأخىري لطأأىت 

ت.  الاضدشاٍر

ومأأأأً ؤجأأأأل الخكفأأأأل بدملأأأأت املالحأأأأأاث والىخأأأأاثخ الطأأأأابقت وإسالأأأأت الىقأأأأاث  والاخأأأأخال ، فأأأأةن الجهأأأأاث 

 املعىُت مدعىة ةج ا  جملت مً إلاجزاءاث الخكمُلُت الالسمت، وفي هذا إلاطار فةهه ةبد :
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 ط.ب.ميلودي فجٌحة
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قاًت مً الفطاد ومكافحخه مأً مالحقأت مزجك أي جأزاثم الفطأاد وحجأش جمك ن الطلطت العلُا للشفافُت والى  -

 ؤمىالهم وممخلكاةهم ومىعهم مً الطفز باللجىء ب ى القتاء.

جمكأأأأ ن الطأأأألطت العلُأأأأا للشأأأأفافُت والىقاًأأأأت مأأأأً الفطأأأأاد مأأأأً املطأأأأاهمت فأأأأي اضأأأأة داد ؤمأأأأىال الفطأأأأاد املهزجأأأأت  -

 بالخيطُة مع الهُئاث املعىُت الىطىُت والدولُت.

بعطأأاء الاأأفت إلالشامُأأت للخىصأأُاث واوامأأز التأأي جاأأدرها الطأألطت العلُأأا للشأأفافُت والىقاًأأت مأأً الفطأأاد  -

ت.  للماضطاث والهُئاث إلاداٍر

ؤقةأأأأ و ب أأأأافت مأأأأىاد رادعأأأأت لأأأأبعال املمارضأأأأاث املزجبطأأأأت بالفطأأأأاد ومحارجأأأأت الب  وقزاطُأأأأت بخدطأأأأُد بعأأأأال  -

أأأأش الشأأأأفافُت واملطأأأأاءلت داخأأأأل املاضطأأأأ اث العامأأأأت والخاصأأأأت ملكافحأأأأت الفطأأأأاد بخفعُأأأأل املأأأأىاد املبأأأأادت وحعٍش

 املخعلقت بألُاث محارجت الفطاد.

هلأأخمظ مأأً الخ أأ اء عىأأد بعأأداد مشأأزود حعأأدًل الدضأأخىري ومأأً ؤجأأل اكدطأأا  هاأأى  الدضأأخىري مكاهأأت  -

أأ ت بدأأشاء دضأأخىري ،هأأذه املطأأإلت مهمأأت شابأأذ عأأً كأأل الدضأأاج   الجشاثٍز ت ؤك أأ  ؤن ًقة هأأىا القاعأأدة الدضأأخىٍر

لأأأم ًة جأأأب ؤي جأأأأشاء  2020مأأأً الخعأأأدًل الدضأأأخىري  3الفقأأأأزة  205،فعلأأأى ضأأأيُل امل أأأال ة ال اأأأز فأأأي املأأأادة 

 تدضأأخىري فأأي حالأأت عأأدت بخطأأار الطأألطت العلُأأا للشأأفافُت والىقاًأأت مأأً الفطأأاد ومدلأأظ ات اضأأبت والطأألط

ت وإقزاثهأأأا بدأأأشاء دضأأأخىري  القتأأأاثُت اتخخاأأأت كلمأأأا عاًيأأأذ وجأأأىد م الفأأأاث ،قن و أأأع القاعأأأدة الدضأأأخىٍر

ت في ؤبفذ صىره وروهقها الدضخىري .  جكىن الهىدضت الدضخىٍر

بعأأأادة الىأأأأز فأأأي بجأأأزاءاث رفأأأع ال اأأأاهت ال  ملاهُأأأت مأأأً ؤجأأأل جفعُأأأل دور ال  ملأأأان مأأأً خأأأالل دوره فأأأي الزقابأأأت  -

الخحقُأأأة ومعاقبأأت املفطأأدًً جفادًأأأا ملأأا حأأأدر فأأي الفةأأ ة اخ أأأ ة بفأأالث عأأدد مأأأً الىأأىا  مأأأً بىاضأأطت لجأأان 

ىت العمىمُت.  العقا  واضخاالل مىاصبهم املالُت قشزاض شخاُت وثهب ؤمىال الخٍش
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 عوائق مكافحة الفساد في ظل الظروف السياسية الراهنة في ليبيا

د. علي منصور إشجيوي                                    

 

 مقدمة

مً زالٌ الؿىىاث الفاعؾت اهضلػذ زىعاث ما ٌؿمى بالغبُؼ الػغبي جدذ ًافؿت عثِؿت هي الفؿاص اخخجاحا       

غلى اهفغاص الؿبلت الحاهمت في لُبُا وجىوـ ومطغ وؾحرها بخدلُم مىافؼ غاثلُت غلى خؿاب الشػب ألامغ الظي 

اؽ صولت الفؿاص والاؾدبضاص الؿُاس ي ، وجدلُم ؤصي بلى هخاثج ؾلبُت اعجفػذ في خىاحغ الشباب الضاعي بلى بؾل

الىغامت والػضالت الاحخماغُت ، فالفؿاص ماصاه هخً الثلت بحن اإلاىاؾىحن فُما بُنهم و بػاء مً ًدىمهم و ًلىع 

مت اإلاىظمت  البيُان الضًملغاؾي وجيافا الفغص و ماطن بالخغاب الاكخطاصي والخؿاخً الاحخماعي و اػصهاع الجٍغ

 وؤلاعهاب.

 أهمية البحث -

ًجضع الخىكف غلى ؤهمُت الاغخىاء بمىغىع غىاثم ميافدت الفؿاص في ظل الظغوف الؿُاؾُت الغاهىت في لُبُا    

غلى ؾغاع مىظمت الشفافُت الضولُت ، ومىظمت الخػاون والخىمُت الاكخطاصًت بىاء غلى ماشغاث مػخمضة منها 

ها وؤحهؼتها الػامت غً الفؿاص بما ًإزغ جغجُبها في ماشغ للُاؽ مضي اخترام الضولت لللاهىن والىإي بماؾؿات

مضعواث الفؿاص مثال ؤو جغجِب اخترام الضولت إلاخػللاث الحىهمت الغشُضة التي جازظ غلى ؤؾاؽ ؤنها غلبت الىؾاثل 

ت  التي مً شإن اؾخسضامها الخىقي مً الخدلم الىاؾؼ لخؿغ الفؿاص وإؾاءة اؾخسضام الؿلؿت والغشىة والؿٍغ

 حرها .وؾ

ومؼ طلً فةهه عؾم حؿحر الىظام الؿُاس ي وجؿىع حهىص ميافدت الفؿاص وظهىعها للػلً فةن لُبُا ؤضبدذ    

اإلاغجبت الثالثت مً بحن الضولت ألاهثر فؿاصا في الػالم وهي هابػت مً حضٌو مضعواث الفؿاص  2021حشؿل في غام 

 الظي جطضعه مىظىمت الشفافُت الضولُت .

 منهج الدراسة -

ن ؾبُػت اإلاىغىع جخؿلب اللجىء بلى اإلاىهج الىضفي مؼ الاغخياف غلى اإلاىهج الخدلُلي للمؿاهمت في جىغُذ ب 

ؤهمُت وصوع الطػىباث في اإلاغخلت الاهخسابُت والػغاكُل التي جىاحه ألاحهؼة الغكابُت والظي ؤصي بلى اػصًاص مساؾغ 

 الفؿاص.
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 إشكالية البحث  -

 ؤي مضي ًمىً جدضًض غىاثم ميافدت الفؿاص في لُبُا في ظل ما جمغ به مً ظغوف ؾُاؾُت ؟ بلى

 خطة البحث  -

 املطلب ألاول/ صعوبة العملية الانحخابية  -

 املطلب الثاني/ جعارض الرقابة مع مصالح الجهات الفاعلة  -
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 المطلب األول

 صعوبة العملية االنجخابية

غلى ضػُض اللىاهحن الضازلُت لىبذ الفؿاص ال ججني زماعها بضون جىفحر ؤعغُت ومىار لخفػُل ميافدت هظا   

الفؿاص ، وتهُئت طلً جخجؿض بيشغ زلافت ميافدخه ، و هى ًلىم غلى ؤؾاؽ الاؾخػماٌ الس يء للؿلؿت جدلُلا 

شيل تهضًضا للضًملغ  مت إلاىافؼ زاضت غلى خؿاب جؿىع املجخمؼ وجلضمه ، َو اؾُت ولؿُاصة اللاهىن ومضزال للجٍغ

وؤلاعهاب ، الؾُما في الظغوف الؿُاؾُت الغاهىت غلى الطػُض الاهخسابي والغكابي ، و هدىاٌو مؿإلت الاهخساباث 

( ، والاهخساباث الغثاؾُت )هفغع زان(:  البرإلااهُت )هفغع ؤٌو

 الانحخابات البرملانية:  الفرع ألاول 

ا لالهخساباث ومىظ اهؿالكها بالػمل مً ؤحل بعؾاء كُم الضًملغاؾُت واإلاىاؾىت ، وغملذ التزمذ اإلافىغُت الػلُ   

بيافت وىاصعها ولجانها لخىفُظ الاؾخدلاق ألاٌو الهخساب اإلااجمغ الىؾني الػام للمغخلت الاهخلالُت ، فلامذ بىغؼ 

، 1م2012لؿىت  4وفلا لللاهىن عكم  وافت الترجِباث الخاضت بدىفُظ الاهخساباث ، وهظا بمىحب ؤلاغالن الضؾخىعي

و جم اهخساب هظا اإلااجمغ وماعؽ ؤغماله في مضًىت ؾغابلـ ، ولىً لم ًلىم بخىثُف حهىصه مً ؤحل وغؼ جفػُل 

للحض مً اهدشاع آفت الفؿاص في وافت ماؾؿاث الضولت بل وان هظا اإلااجمغ في الىاكؼ ؤعع زطبت لخىامي الفؿاص 

ً بضضاعه للىاهحن بػض اهتهاء مضجه اللاهىهُت وجضزله بجمُؼ ؤهىاغه ، والظي امخضث آزاعه بلى آلان ، ومً ؤمثلت طل

 الالمبرع في شاون الؿلؿت الخىفُظًت و هظلً اللػاثُت وهدىها .

زم بػض طلً غملذ اإلافىغُت بيافت حهىصها لخىفُظ الاؾخدلاق الثاوي باهخساب مجلـ الىىاب للمغخلت      

 .2ظا الاهخساب بىاء غلى كاهىن اإلااجمغ الىؾني الػامالاهخلالُت ، فلامذ بىغؼ مجمىغت مً الترجِباث لخىفُظ ه

خإلف   ػُت اإلااكخت للضولت مؼ اإلاغخلت الاهخلالُت ، ٍو ووضح كاهىن الاهخساب ؤن مجلـ الىىاب هى الؿلؿت الدشَغ

مً مئتي غػى ، ولىً في واكؼ الحاٌ لم ٌؿاهم في الحض مً ظاهغة جفش ي الفؿاص ، بل في غهضه ؤضبذ وعم فدطض 

ه اإلااجمغ الىؾني ، فهما مىمالن لبػػهما مً خُث الاؾخمغاع فىق اإلاضة املحضصة مً الىاخُت اللاهىهُت ، ما ػعغ

عي وهثرة الحغوب ،  وهظه غىامل لم جدض مً ظاهغة  فػال غً ؤن ألازحر وان ؾببا في الاهلؿاماث والخسبـ الدشَغ

 الفؿاص بل كامذ بدىمُتها بضلُل ؤضبدذ للضولت ؤهثر مً خيىمت .

و اؾخمغث اإلافىغُت الػلُا لالهخساباث بىاء غلى كغاع مً مجلـ الىىاب اإلاىتهُت والًخه في جىفُظ الاؾخدلاق   

لت الاهخساب الحغ  3الثالث بسطىص مجلـ الىىاب الجضًض ، والظي ًخإلف مً مئتي غػى ًخم ازخُاعهم بؿٍغ

                                                           
1
 م.4/9/3122صدر اإلعالن الدستوري فً بنغازي فً  
2
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ت وشفافُت الاهخساباث لهظا املجلـ اإلاباشغ، هما وضح باغخماص الىظام الفغصي ، وؤهض هظا اللاهىن ؤً ػا غلى ؾٍغ

( غلى " ليل مغشح مضعج 2ف  9الجضًض بػىابـ ًماعؽ خم الاهخساب فيها للترشح ، خُث هظ اللاهىن في اإلااصة )

باللاثمت النهاثُت خم الخػبحر غً عؤًه وجلضًم بغهامجه الاهخسابي خؿب ؤخيام اللاهىن بما ال ًسالف ؤخيام 

ػت الاؾالم  ُت والىظام الػام".الشَغ

ً ، وغضم الخدٍغؼ ؤو     ت وفىغ وعؤي آلازٍغ وهظا ما ًيسجم مؼ مػمىن الاغالن الضؾخىعي اإلااكذ واخترام خٍغ

دظغ غلى اإلاترشح جلضًم ؤي هضاًا ؤو مىافؼ لؿغع شغاء ألاضىاث ؤو الخإزحر في الىازبحن  الؿػً في اإلاغشححن ، ٍو

 ... وؾحرها مً الػىابـ.

اصة ؤغضاص اؾخؿاغذ      غ زؿـ الخىغُت الاهخسابُت والػمل غلى ٍػ اإلافىغُت جىظُف زبراتها لخىفُظ وجؿٍى

اإلاسجلحن وجدفحزهم للمشاعهت بؿُت الاهخلاٌ بلى غملُت الخدٌى الضًملغاؾي ، وهظا ما شجؼ لطاخب اإلاطلحت 

ش خطٌى الىاكػت الحم في الؿػً في ؤي مغخلت مً مغاخل الػملُت الاهخسابُت مً زالٌ اإلاضص اللاهىهُ ت مً جاٍع

اإلاغاص الؿػً بشإنها ؤمام املحىمت املخخطت التي ًلؼ في هؿاق ازخطاضها مغهؼ الاكتراع وفلا لللىاغض اإلالغعة ، 

وهظا ما ًاهض غلى ؤضالت وشفافُت الاهخساباث مً خُث ألاضل ، بل وغؼ اللاهىن خؼمت مً الػلىباث غلى ؤي 

ل : مً ًضلي بطىجه ؤهثر مً مغة ؤو مً اؾخػمل ؤلاهغاه ؤو التهضًض إلاىؼ هازب مً ججاوػاث في الػملُت الاهخسابُت مث

ذ ،ؤو خمل الؿالح في مغهؼ الاكتراع لتهضًض ؤو مىؼ  ت الخطٍى ؤلاصالء بطىجه ؤو الؿش و جداًل ؤو الاغخضاء غلى ؾٍغ

 4الػملُت الاهخسابُت. 

ـ اللػاجي لغثِـ و ؤغػاء اإلافىغُت وفغوغها ( مً هظا اللاهىن ؾلؿت مإمىع الػب43و ؤغؿذ اإلااصة )     

 لللػاء غلى مً ؾُلىم بشبهت الفؿاص ؤو بفؿاص الػملُت الاهخسابُت .

 5وبػض اؾخىماٌ هظه الاحغاءاث جلىم اإلافىغُت باإلاطاصكت غلى ؤؾماء اإلاغشححن في وؾاثل ؤلاغالم.    

إلاىفغؽ هدُجت ألؾباب ؾُاؾُت وزاعحُت ؤصث بلى ولىً جم جإحُل هظه الاهخساباث غً مىغضها اإلالغع في الشهغ ا   

 بغاكت الػملُت الاهخسابُت.

 

 

                                                                                                                                                                                     
3
 .6/21/3132م بشأن قانون انتخاب مجلس النواب الجدٌد ، الصادر عن مجلس النواب بطبرق 3132لسنة  3بناء على القانون رقم  
4
 بشأن انتخاب مجلس النواب . 3132لسنة  3من القانون رقم  48، 41،:39،3للمزٌد أنظر  المادة  
5
الئحة تسجٌل المترشحٌن النتخاب مجلس النواب ، صدرت فً طرابلس م بشأن اعتماد 3132( لسنة 85للمزٌد انظر : القرار رقم ) 
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 الانحخابات الرئاسية في ليبيا: الفرع الثاني

م اإلااجمغ الىؾني ومنها ما  2011حػاكبذ الحيىماث مً        بلى آلان لترؤؽ الؿلؿت الخىفُظًت  ، منها ما جم غً ؾٍغ

م الاجفاكُاث واإلااجمغاث ا لضولُت ، ووان ؤؾلبها عاغُت للفؿاص بجمُؼ مظاهغه ولم حؿاهم في الحض مىه ، جم غً ؾٍغ

 بل اهدشغث في غهىصها التهضًضاث والخمؼكاث اإلااؾؿاجُت ، والتي مً اإلافترع ؤن ًيخهي في ظلها.

هغ اإلااض ي و وجىلذ اإلافىغُت الػلُا لالهخساباث بصاعة وجىفُظ غملُت الاهخساباث الغثاؾُت اإلالغع اوػلاصها في الش   

 لىً جم جإحُلها هدُجت لػىاثم ؾُاؾُت و صولُت ؾاهمذ و ال ػالذ عاغُت للفؿاص.

ووضح كاهىن الاهخساباث الغثاؾُت غلى ؤن جيىن اإلاىافؿت غلى مىطب عثِـ الضولت غلى ؤؾاؽ الضاثغة    

( مً بحمالي 1% +50الاهخسابُت الىاخضة للبالص بإهملها ، وبػض الفغػ ٌػض  اإلاغشح فاثؼا بطا جدطل غلى وؿبت )

ضلحن غلى ؤهبر غضص مً ألاضىاث غضص ألاضىاث الصحُدت ، وفي خالت غضم خطٌى طلً فةن اإلاغشححن الحا

يىن الفاثؼ هى اإلاغشح الحاضل غلى ؤهبر غضص مً ألاضىاث  ذ ، ٍو الصحُدت ٌشاعوان في حىلت زاهُت  مً الخطٍى

 6في الجىلت الثاهُت .

ت جامت ، وال      لىم الىازب باإلصالء بطىجه بؿٍغ م الاكتراع الؿغي الػام اإلاباشغ ٍو يخسب عثِـ الضولت غً ؾٍغ ٍو

ذ ، مؼ غضم ؤلازالٌ بػىابـ الترشح ومىاغُض الؿػىن اإلاخػللت بيل طي مطلحت مؼ ًجى  ػ ؤلاهابت في الخطٍى

غماهت وهؼاهت طلً ًجىػ إلاىظماث املجخمؼ اإلاضوي واإلاىظماث ؤلاكلُمُت والضولُت املخخطت ، ووهالء اإلاغشححن 

خم اهخساب اإلاشاعهت في مغاكبت الػملُت الاهخسابُت ، هما ًجىػ إلامثلي وؾاثل ؤلا  غالم حؿؿُت الػملُت الاهخسابُت ، ٍو

 عثِـ الضولت لفترة ؤعبؼ ؾىىاث كابلت لضوعة اهخسابُت ؤزغي ، مالم ًخم حػضًل ؤلاغالن الضؾخىعي في شإنها .

ووضحذ الالثدت في اإلااصة الخامؿت منها غلى غىابـ الخلضم للترشح والتي جخمثل في غضم الخلضم بؿلباث    

 7مً فغع ، وال جلبل ؤلاهابت في الخلضم بؿلب الترشح. الترشح في ؤهثر

مؼ غضم الازالٌ بػىابـ الترشح والترشُذ لغثاؾت البالص ، فةهه في خالت الاهتهاواث لهظه الػىابـ ًخػغع    

 مؿببها بلى الجؼاء اإلاىطىص غلُه في اللاهىن والالثدت اإلاػىُحن .

بن جدلُم اإلاطالحاث املجخمػُت  ) صازلُا ،وصولُا( الػما لخدلُم الػضالت الاهخلالُت، وبخىفحر خلٌى بغإلااهُت ، 

وهظا ال ًمىً جدلُله بال بخفػُل اإلااؾؿاث صازل الضولت ليي هسغج  مً ألاػمت التي ال ػالذ ؾاعكت بها البالص ، 

لً بخؿبُم ؤلاهطاف غلى ول مً حػمض بةلحاق الػغع، فاإلاطالحت الىؾىُت جخدلم بةغؿاء ول طي خم خله و ط

                                                           
6
 م.3132/:/9م الصادر عن مجلس النواب بطبرق فً 3132( لسنة 2( من القانون رقم )6أنظر : المادة ) 
7
نتخاب رئٌس الدولة ، صدر فً طرابلس م بشأن اعتماد الئحة تسجٌل المترشحٌن ال3132لسنة  84للمزٌد أنظر المادة الخامسة من القرار رقم  
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ؼ ول مً وضله  هظا الػغع ، ؤما غً ألازؿاء ؾحر اإلاخػمضة فخيخهي  ت مؼ حػٍى بؿؼ الىظغ غً الاهخماءاث الجهٍى

 بالخطالح بطىعه والخىاٌػ والػفى .

ػُت ، فاألولى ؤهم ضىع     ػُت وؾحر حشَغ اث حشَغ ها الاؾخفخاء غلى الضؾخىع وهظا وله ال ًخم بال بخدلُم ؤولٍى

وفلا للمػاًحر الضولُت : مثل الشفافُت ، اإلاؿاواة ، الجزاهت ، الػضالت ، خم الترشح و  8وجدلُم اهخساباث بغإلااهُت

جيافا الفغص .. وؾحرها مً اإلاػاًحر الىاعصة في اإلاىازُم الضولُت والػهض الضولي الخاص بالحلىق اإلاضهُت والؿُاؾُت  

الحلىكُحن بالجُل ألاٌو لحلىق الاوؿان، مؼ جضغُم طلً باألحهؼة الضولُت و ؤلاكلُمُت اإلاػىُت  والظي ٌؿمى غىض

ػُت جخجؿض في اإلاطالحت املجخمػُت ، والتي  اث ؾحر حشَغ بخدلُم الجزاهت والشفافُت ، و ؤًػا غغوعة جىافغ ؤولٍى

لباثل ، وؤًػا اإلاطالحت الضولُت بحن ؤؾاؾها الاهطاف والدؿامذ  و الطفذ ؾىاء مطالحت صازلُت بحن اإلاضن وال

لُبُا وبػؼ الضٌو ، وهظا وله ال ًخم بال بخظافغ الجهىص وهبذ وػغاث اإلااض ي وضىال بلى بىاء صولت اللاهىن ، 

باالؾخفاصة مً زبراث وججاعب الصحابت عض ي هللا غنهم ، وبػؼ الضٌو التي شدختها الحغوب و جؿىعث بػض طلً 

 ا عوهضا ، هغواجُا و البىؾىت والهغؾً.واؾخػاصث غافُتها ال ؾُم

عي والخإزحر     عؾم هظا وله بال ؤن جفش ي الطغاغاث وغضم الاؾخلغاع ألامني والفغاؽ الؿُاس ي والاهلؿام الدشَغ

الضؾخىعي والخضزالث ألاحىبُت ػاص مً خضث وجىؾل الفؿاص بجمُؼ مظاهغه في ماؾؿاث وهُاول وؾلـ الضولت ، 

 . 9الاهخساباث  مما ؤصي بلى جإحُل هظه

 المطلب الثاني

 ثعارض الرقابة مع مصاحل اجلهات الفاعلة

بن ميافدت الفؿاص ضاع هاحؿا صولُا وغبئا مدلُا ًدخاج بلى اإلالغباث اإلاؿخجضة الُلظت التي جػاهي في     

بػؼ عمىػه ؤؾالُبها ما ٌػخمضه الفاؾضًً مً ؾغق ومىاهج ، وغضم الاهخفاء بغصاث الفػل واملحاهماث الحُيُت ل

ؼ ملضعاث الضولت وكؿاغها  جدذ وؾإة الػاؾـ الشػبي واإلاؼاجي الؿُاس ي ، فةطا وان عهان الفؿاص هى جلٍى

ػها فةن جدطحن اللؿاغاث ضاع مضزال  الػام، وغىض الاكخػاء كىطها والخدىم في مطاصع الثروة وجدٍغف جىَػ

ت اؾتراجُجُت جغ  م الفؿاص وغبـ مضاه  مً زالٌ عٍئ اوح بحن الىكاجي والػالجي الؼحغي و ال جىخفي عثِؿا لخؿٍى

بإخضهما وجلىم غلى جغهحز ؤؾـ الجزاهت و الحىهمت الغشُضة ، ومً هىا هغهً بلى صوع الغكابت اللػاثُت في مداولت 

                                                           
8
منصور مٌالد ٌونس ، القانون الدستوري والنظم  .56،ص 3132فرج بن المة ، مقدمة عامة فً السٌاسة العامة ، مكتبة الوحدة ، طرابلس ،  
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م عضض غىاثم ومظاهغ الفؿاص غً  ( ، و الخللُل مىه غً ؾٍغ هبذ الفؿاص و غىاثله و الخللُل مىه )هفغع ؤٌو

م الغكابت  ت واإلاالُت )هفغع زان (.ؾٍغ  ؤلاصاٍع

 الرقابة القضائية: الفرع ألاول 

بن الاهدغاف غً الىهج املحضص ألصبُاث الخىخل ؤو الحؼب ؤو اإلاىظىمت الؿُاؾُت هدُجت الشػىع باألػلُت ؤو بُؼ    

اإلاباصت اإلاىغىغُت والخُاهت والخىاؾا وؤلاطغان والخؿافل والجهل والػؿـ و الاهدغافاث اإلاالُت ، ومسالفاث 

ؼ ، وهظا ما ألاخيام واللىاغض والػىابـ والشفافُت ػاص مً حػمم الف ؿاص و ضػىباث الخؿلب غلُه بشيل ؾَغ

 ؤصي بلى جضزل الؿلؿت اللػاثُت في الحض مً جفش ي ظاهغة الفؿاص وآزاعه.

خم الخلاض ي مىفٌى للجمُؼ ، واإلاؿاواة ؤمام اللػاء ومجاهِخه ، وغالهُت الجلؿاث ، هظه اإلاباصت ؤهضث غليها    

ؾاجحر الضازلُت للضٌو بما فيها ؤلاغالن الضؾخىعي اللُبي اإلااكذ ، اإلاىازُم واإلااجمغاث واإلاػاًحر الضولُت والض

م بشإن هظام اللػاء هفل ؤًػا للجمُؼ الحلىق ؾالفت الظهغ بما في طلً 2006( لؿىت 6واللاهىن عكم )

املحافظت غلى هؼاهت وشفافُت الاهخساباث البرإلااهُت والغثاؾُت ، وخطاهت ؤحهؼة الضولت ؤو كؿاغاتها مً مظاهغ 

الفؿاص وزؿىعجه وجىكؼ الجؼاء غلى ول مً زبذ باؾخػماٌ ؤي ؤصاء مً ؤصواث الفؿاص الؿُاس ي ؤو الاهخسابي ؤو 

اإلاالي ؤو الؿلىوي ، وجىكُؼ الػلىبت اإلاىاؾبت غلُه ، فالخظىا في الفترة الاهخلالُت التي الػالذ جمغ بها البالص بػؼ 

البالص والتي واهذ ؾببا في اػصًاص جىؾل اهدشاع ظاهغة الفؿاص و  ألازؿاء اللػاثُت التي هجم غنها الخإزحر في جلضم

ت باملحىمت الػلُا ، و كفل  جإزغ الاهخساباث ؤبغػها حؿُحر اللػاة خؿب الضاثغة ، و حػؿُل الضاثغة الضؾخىٍع

طمتها في مدىمت ؾبها ألحل اهخساب الغثِـ ، وغضم جفػُل كىاهحن الػضالت الاهخلالُت ،هظه اإلاأزظ ألاعبػت واهذ ب

 الىاكؼ مازغة في جإزحر جلضم الضولت و صًملغاؾُتها .

ػاث       ب ؤن كُام اإلااجمغ الىؾني الػام و مجلـ الىىاب اإلاىتهُت والًتهما بػض اهتهاءها بةضضاع حشَغ والجاهب الؿٍغ

ع اإلاغاهؼ مما ؤوصؤ بالػمل اللػاجي وازخلفذ ؤخيامه وجباًيذ بحن املحاهم ، والظي اوػىـ ؾلبا غلى اؾخلغا

 اللاهىهُت ، وهظا وله شجؼ غلى الاؾخمغاع في اعجياب جلً اإلاماعؾاث والتي ػاصث ألامغ حػلُضا .

ولهظا حػخبر الغكابت اللػاثُت غلى الػملُت الاهخسابُت مً ؤهم اإلاىغىغاث ؾىاء غلى اإلاؿخىي املحلي ؤو الخاعجي    

هخسابُت ، فخم اللجىء بلى الؿلؿت اللػاثُت باغخباعها ، زاضت مؼ جطاغض الاهخلاصاث اإلاىحهت لهظه الػملُت الا 

ضاخبت الازخطاص ألاضُل بالفطل في مسخلف الجزاغاث التي جيشإ بحن ألافغاص وؤلاصاعة ، وزاضت ما حػلم منها 

باإلاىاػغاث الاهخسابُت ، مً زالٌ ؾلؿت الفطل في مسخلف الؿػىن الاهخسابُت والىظغ في الخجاوػاث التي حشيل في 

ؿه في مسخلف اللىاهحن هظ غ اللاهىن حغاثم جمـ بجزاهت الػملُت الاهخسابُت ، وهى ما ٌػمل اإلاشغع اللُبي غلى جىَغ
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الاهخسابُت ، خُث مىذ الؿلؿت اللػاثُت ؾلؿاث وآلُاث كاهىهُت جمىنها مً الخضزل في الىكذ اإلاىاؾب للفطل 

 اإلاؿاؽ بالطالخُاث املخىلت لألحهؼة الغكابُت .في مسخلف ؤلاشياالث التي حػترع الػملُت الاهخسابُت ، صون 

( مً كاهىن اهخساب عثِـ الضولت " ًدم ألي 48وفُما ًخػلم بؿلؿت الفطل في الؿػىن الاهخسابُت هطذ اإلااصة )

 ؾغف طي مطلحت جلضًم ؾػً وفلا إلاا ًلي:

ثمت اإلاغشححن ( ؾاغت مً وشغ كا72/ جلضًم ؾػً غض حسجُل اإلاغشححن ؤمام لجىت الؿػىن في ؾػىن )1

 اإلاسجلحن .

ش 48/ جلضًم ؾػً بحغاءاث ؤلاكتراع وحضولذ الىخاثج التي لها جإزحر مباشغ في الىخاثج في ؾػىن )2 ( ؾاغت مً جاٍع

 وشغ الىخاثج ألاولُت .

/ جلضًم ؾػً آزغ غض مسالفاث ؤخيام هظا اللاهىن وؤلاحغاءاث الخىفُظًت التي وغػتها اإلافىغُت في ؾػىن 3

ش خضور املخالفت ؤمام لجىت الؿػً "( ؾاغت 48)  مً جاٍع

( مىه وضحذ ؤن ليل طي 28ؤما فُما ًخػلم بالؿػىن بسطىص اهخساباث مغشحي مجلـ الىىاب فةن اإلااصة )   

ش 48مطلحت الحم في الؿػً مً صون عؾىم في ؤي مغخلت مً مغاخل الػملُت الاهخسابُت زالٌ ) ( ؾاغت مً جاٍع

مىه غلى ازخطاص كاض ي ألامىع الىكخُت باملحىمت  29يها " ووضحذ اإلااصة خطٌى الىاكػت التي ؾُؿػً ف

الجؼثُت بالىظغ في وافت الؿػىن اإلاخػللت بالػملُت الاهخسابُت الىاكؼ في هؿاق ازخطاضها مغهؼ الاكتراع ، و ؤن 

اثُت زالٌ زمؿت ؤًام ًطضع كغاعه زالٌ زالزت ؤًام مً عفؼ ألامغ بلُه ، واؾخإهف اللغاع ؤمام عثِـ املحىمت الابخض

يىن  ش الاؾخئىاف ٍو خم الفطل في الاؾخئىاف زالٌ زمؿت ؤًام مً جاٍع ش ضضوعه صون خاحت بلى بغالن ، ٍو مً جاٍع

خػحن غلى اإلافىغُت جىفُظه"  الحىم الطاصع في الاؾخئىاف باجا ٍو

( مً كاهىن اهخساب عثِـ 60ؤما فُما ًخػلم بالجغاثم التي جازغ غلى هؼاهت الاهخساباث ، ما هطذ غلُه اإلااصة )

 / ؤصلى بطىجه مىخدل اؾم ؾحره.1الضولت " ٌػاكب بالحبـ ول مً:

 / ؤصلى بطىجه ؤهثر مً مغة .2

 / ؤصلى بطىجه في ًىم الاكتراع وهى غلى غلم بػضم ؤخلُخه في طلً ".3

ض غلى ز61وهظلً ما هطذ غلُه اإلااصة )  مـ آالف صًىاع لُبي ( مً طاث اللاهىن " ٌػاكب بالحبـ وؾغامت ال جٍؼ

 ول مً :

 / اؾخػمل ؤلاهغاه ؤو التهضًض إلاىؼ هازب مً ؤلاصالء بطىجه ؤو الخإزحر في الىازبحن1
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 / مىؼ اإلاغاكبحن ووهالء اإلاغشححن ووهالء الىُاهاث الؿُاؾُت اإلاػخمضًً مً مغاكبت الػملُت الاهخسابُت .2

لت مباشغة ؤو ؾحر  / ؤغؿى شخطا آزغ ؤو غغع غلُه غؿاء ؤو بلتزم ؤن ٌػؿُه3 فاثضة لىفؿه ؤو لؿحره بؿٍغ

ذ بشيل مػحن . ذ ؤو ًدمله غلى الخطٍى  مباشغة ليي ًدمل غً الامخىاع غً الخطٍى

ذ.4  / كبل مً ؾحر ؤو ؾلب فاثضة له ؤو لؿحر ملابل الخطٍى

لخضلِـ غلى / وشغ ؤو ؤطاع ؤو ؤجاح الؿبل للؿحر لبث ؤكىاٌ ؤو ؤزباع واطبت ؤو مظللت ؤو ؾحر طلً مً ؾغق ا5

الػملُت الاهخسابُت ، ؤو شاعن بشيل مباشغ ؤو ؾحر مباشغ في اإلاـ بؿلىن ؤخض اإلاغشححن ؤو هازبيهم بلطض 

 الخإزحر في ؾحر الػملُت الاهخسابُت وهخاثجها ....".

( مً كاهىن اهخساب مجلـ الىىاب غلى الػلىبت بالسجً ؤو بالػٌؼ مً الىظُفت ول مىظف غام 34وهطذ اإلااصة )

 كام باؾخؿالٌ وظُفخه للخإزحر غلى هخاثج الػملُت الاهخسابُت .

بت مً اغخباع ؤن الجغاثم ؾالفت الظهغ مً شإنها اإلاؿاؽ بجزاهت الػملُت الاهخسابُت وبالخالي البض ؤن جخم جدذ عكا

 اللػاء مً ؤحل الخدلم مً ؾالمتها.

 الرقابة إلادارية: الفرع الثاني

ت في مسخلف اللؿاغاث ؾُاصًت ؤو ؾحر ؾُاصًت هدُجت الخػاؾف الػاثلي     هىان الػضًض مً الخجاوػاث ؤلاصاٍع

في والػىطغي لبػؼ الفئاث ، والظي هجم غىه جلضًم اإلاطلحت الصخطُت غً مطلحت الىؾً ، والظي اوػىـ 

ً ؤحهؼة جغاكب  وافت اللؿاغاث ، فإضبدذ الغشىة في ؾبُل الػاؾفت هي الىؾُلت ألزظ الحلىق ، وجم جيٍى

م ، 2013لؿىت  19وجيافذ ظاهغة الفؿاص وجدافظ غلى اإلااٌ الػام ،ؤوش ئ صًىاها للمداؾبت بمىحب اللاهىن عكم 

ت بمىحب اللاهىن عكم   11، وؤًػا ؤوشئذ بمىحب اللاهىن عكم 2013لؿىت 20و ؤًػا ؤوشإث هُئت الغكابت ؤلاصاٍع

 الهُئت الىؾىُت إلايافدت الفؿاص . 2014لؿىت 

( مً كاهىن صًىان املحاؾبت جبحن ؤهضاف الضًىان الؿاغُت بلى اللػاء غلى الفؿاص وهبذ 2وإلاا واهذ اإلااصة )   

الخاغػت لغكابت الضًىان "  حماخه خُث وعص في الفلغة الثالثت منها "الىشف غً املخالفاث اإلاالُت في الجهاث

مً طاث اللاهىن خُث وعص فيها : ًماعؽ صًىان املحاؾبت عكابخه غلى  3باغخباع ؤن هظه الجهاث خضصتها اإلااصة 

/مجلـ الىػعاء و الىػعاث ووافت الهُئاث واإلاطالح و اإلااؾؿاث وألاحهؼة الػامت واإلاياجب الخابػت 1الجهاث آلاجُت :

 .".للضولت وما في خىمها ...
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( " ًسخظ الضًىان بالخإهض مً جؿبُم اللىاهحن و اللغاعاث واللىاثذ اإلاالُت طاث 22و ؤًػا ما هطً غلُه اإلااصة ) 

الػالكت بالىخضة مدل الغكابت ؤو اإلاغاحػت للخدلم مً جؿبُلها وهفاًتها لألؾغاع التي شغغذ مً ؤحلها ومالثمتها 

ولت واكتراح الخػضًالث اإلااصًت بلى جالفي ؤوحه الىلظ فيها والخدغي للخؿىعاث التي حؿخجض غلى ؤلاصاعة الػامت بالض

 غً ؤؾباب اللطىع والتراخي ؤو الاهدغاف غً جؿبُلها و اكتراح الىؾاثل اليافُت لخضاعهها وجالفيها".

ؤي ًدبحن مً الىطىص ؾالفت الظهغ ؤن لضًىان املحاؾبت صوعا في الػمل غلى ميافدت الفؿاص ، ولىً مً زالٌ    

غ اإلاػضة مً كبل الضًىان هجض ؤهه جخم الغكابت غلى ؤؾاؽ ؾلب اإلاؿدىضاث فُما ًخػلم بمىغىغاث جمذ  الخلاٍع

ضم وحىص ؤي مؿاؽ بالطالح الػام وزلىه مً بالفػل ومداولت بُان ؤوحه اللطىع والىلظ فيها ، والخإهض مً غ

ؤي وحه مً ؤوحه الفؿاص ،  ؤي ؤنها عكابت الخلت ألغماٌ الجهاث الخاغػت لها  ولىً وان مً اإلالخط ى ؤن جيىن 

جلً الغكابت ؾابلت ختى ًخم بغضام ؤي مسالفت و مداولت اللػاء غليها بمجغص الػؼم غلى البضء فيها ، غلى الغؾم 

ن املحاؾبت بصزاٌ الغكابت اإلاطاخبت مً غمً غملُاث الغكابت ، بال ؤن الغكابت الؿابلت حػخبر طا مً مداولت صًىا

 ؤزغ هبحر ملاعهت بإوحه الغكابت ؤألزغي في اللػاء غلى الفؿاص.

ػُت فهي جسخظ بغكابت اإلاشغوغُت وإلاا واهذ اإلااصة )    ت جابػت للؿلؿت الدشَغ  (24والغخباع ؤن هُئت الغكابت ؤلاصاٍع

ت فػالت غلى ألاحهؼة الخىفُظًت في الضولت  مً كاهىن بوشاء الهُئت هطذ غلى  :" تهضف الهُئت بلى جدلُم عكابت بصاٍع

ومخابػت ؤغمالها للخإهض مً مضي جدلُلها إلاؿئىلُاتها و ؤصائها لىاحباتها في مجاالث ازخطاضها وجىفُظها لللىاهحن 

باشغ الهُئت الازخطاضاث اإلاىطىص غليها في هظا اللاهىن باليؿبت واللىاثذ...   وفي ؾبُل جدلُم هظه ألاؾغاع ج

 بلى الىػاعاث واإلاطالح ووخضاث ؤلاصاعة املحلُت ".

ت غلى الجهاث     ؤي هجض ؤن الهُئت تهضف حاهضة هدى الؿحر الػمل بالشيل اإلاخفم مؼ هطىص اللىاهحن الؿاٍع

دت لطىص اللاهىن . اإلاىطىص غليها كاهىها ، وؤي مسالفت غلى طلً حػخبر مسا  لفت ضٍغ

ت في اإلاخابػت والغكابت وفدظ 25وهطذ اإلااصة ) ( مً طاث اللاهىن غلى " مؼ غضم ؤلازالٌ بدم الجهت ؤلاصاٍع

اث ..... مخابػت ألاصاء .......  -الشياوي والخدلُم ، جباشغ الهُئت ازخطاضاجه غلى الىحه الخالي :  بحغاء الخدٍغ

 عاؾت اللىاهحن واللىاثذ...." الىشف غً الجغاثم ........ص

مً زالٌ الىظ الؿابم هجض ؤن كاهىن الغكابت وغلى زالف كاهىن صًىان املحاؾبت ؤهض مً زالٌ بػؼ الىلاؽ 

 الؿابلت غلى الغكابت اإلاطاخبت ، واغخبرها ؤصاء فػالت في مخابػت ألاغماٌ ومداولت اللػاء غلى حل ؤوحه الفؿاص .

ت لم ًجلي اهخماما للغكابت الؿابلت غلى الغؾم مً ؤهمُتها في مداولت ولىً ما هجضه ؤن كاهىن هُئت  الغكابت ؤلاصاٍع

 بغضام الفؿاص واللػاء غلى حمُؼ آلازاع الؿلبُت التي مً شإنها بغاكت الػمل صازل ألاحهؼة اإلاغاكبت .
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والتي ؤهضث في اإلااصة  2003ألامم اإلاخدضة إلايافدت الفؿاص لؿىت  10وال وؿفل غً ؤن لُبُا كض وكػذ غلى اجفاكُت

ت ملخاؾغة وحؿلُم اإلاخىعؾحن في  غ صوٍع ؼ مبضؤ الخػاون الضولي إلاىاحهت الفؿاص ، وإغضاص جلاٍع الػاشغة منها غلى حػٍؼ

ب ألامىاٌ ، مؼ غضم ؤلازالٌ بمىظىمت ؤلاهخىؾاي و ما حاءث به مً مػاًحر خٌى  شبهاث الفؿاص والحض مً تهٍغ

 الشفافُت واإلاؿاءلت .

 الخاثمة

عوائق مكافحة الفساد في ظل الظروف السياسية الراهنة  بػض حؿلُـ الػىء غلى مىغىع البدث اإلاىؾىم بــ"

 جىضلىا بلى مجمىغت مً الىخاثج والخىضُاث وهي : في ليبيا"

 أوال / النحائج:

ًلػب الىظام الؿُاس ي صوعا هبحرا في مػالجت ظاهغة اهدشاع الفؿاص مً زالٌ بضضاع ألاوامغ الجاصة  -1

 لخؿبُم اللىاهحن الطاعمت إلاىػه.

بن الىظ غلى ميافدت الفؿاص في اإلاىازُم والاجفاكُاث الضولُت ًػمً ؾغغت بهدشاع ؤؾالُب ميافدت  -2

ػاث الىؾىُت للضٌو لخدلُم الخػاٌش اإلاشترن بحن الىظم اللاهىهُت في الػالم ،الؾُما  الفؿاص غبر الدشَغ

 إلايافدت الفؿاص. ؤن لُبُا اهػمذ بلى اجفاكُت ألامم اإلاخدضة

 ولما اهدشغ ألامً والاؾخلغاع في البالص ولما اهدشغث الػضالت الاهخلالُت والحىهمت الغشُضة. -3

ولما اػصاصث بشاغت وزلافت ميافدت الفؿاص ولما اهدشغ وعي اإلاىاؾىحن بشيل بًجابي للحض مً هظه  -4

 الظاهغة واوػياؽ طلً غلى ماؾؿاث الضولت

ػُت والاكخطاصًت حشيل ؤهبر غلبت جازغ غلى ألامً الىؾني واللىمي بن اإلاػىكاث الؿُاؾُت والدش -5 َغ

 للبالص.

 ثانيا /الحوصيات:

 هإمل بضضاع صؾخىع للبالص و بنهاء اإلاغخلت الاهخلالُت . -1

هؿمؼ بخػامً ألاحهؼة الغكابُت وؤن حعي ؤنها مىملت لبػػها البػؼ ، ولِؿذ مؿخللت غً بػػها ليي  -2

الفؿاص بإكص ى ؾغغت لخػافى البالص كبل ؤن جػُؼ وحؿىص في الاهلؿام والضًً ًاصي هظا الخػامً لىبذ 

. 

ض مً الػماهاث اإلاضغىمت بألُاث عكابُت مً صٌو مشهىص بػضالتها وخُاصها بإن جغاكب جفػُل  -3 جىفحر اإلاٍؼ

 الاهخساباث الغثاؾُت والبرإلااهُت في مىغض مدضص.
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 قائمة املصادر واملراجع

 أوال / الكحب 

ت ،بالٌ ؤمح -  .2009ن الضبً ،ظاهغة الفؿاص ؤلاصاعي في الضٌو الػغبُت صاع الفىغ الجامعي ، الاؾىىضٍع

ت ، -  .2011غطام مؿغ ،حغاثم الفؿاص ،صاع الجامػت الجضًضة، ؤلاؾىىضٍع

 .2021فغج بً المت ، ملضمت غامت في الؿُاؾت الػامت ، مىخبت الىخضة ، ؾغابلـ ،   -

مت ا  - اع ،دمحم ألامحن ، الفؿاص والجٍغ  .2007إلاىظمت  ،حامػت هاًف الػغبُت الٍغ

 .4،2020مىطىع مُالص ًىوـ ، اللاهىن الضؾخىعي والىظم الؿُاؾُت ، مىخبت الىخضة ، ؾغابلـ ، ؽ -

 ثانيا / الخشريعات الداخلية والدولية

 .2013( لؿىت 19كاهىن بوشاء صًىان املحاؾبت عكم ) -

ت عكم ) -  .2013ؿىت ( ل20كاهىن بوشاء هُئت الغكابت ؤلاصاٍع

 بشإن اهخساب عثِـ الضولت وجدضًض ازخطاضه. 2021لؿىت  1اللاهىن عكم  -

 م بشإن كاهىن اهخساب مجلـ الىىاب.2021لؿىت  2اللاهىن عكم  -

 م بشإن اغخماص الثدت حسجُل اإلاترشححن الهخساب مجلـ الىىاب .2021( لؿىت 74اللغاع عكم ) -

 حسجُل اإلاترشححن الهخساب عثِـ الضولت.م بشإن اغخماص الثدت 2021لؿىت  73اللغاع عكم  -

 .2003اجفاكُت ألامم اإلاخدضة إلايافدت الفؿاص ؾىت  -
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 دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد في القطاع العمومي وإرساء التحول الديمقراطي

توفيق الغنايأ.د.   

 

 مقدمة

الذًمٝشاوُت، ِلى حّخبر م٣ا٘دت الٙعاد مً الؽّاساث ال٣ىهُت اإلاخىا٘ٞ خىلها، ومً مّاًحر ألاهٍمت 

اِخباس ؤن ألاهٍمت ٔحر الذًمٝشاوُت هي بالمشوسة ؤهٍمت ًىخشها الٙعاد في مخخلٚ املجاالث والٝىاِاث، 

ت، والتي ًٙترك مً خُث  وخاـت في الٝىاُ الّمىمي خُث ج٣ىن ماظعاث الذولت، العُاظُت وؤلاداٍس

ٝا إلاخىلباث اإلافلخت الّامت وخعً ظحر اإلاشا ل ؤن حعحر ٘و خدخم ؤن جدعً الخفٗش في ألـا ٘ٞ الّامت، ٍو

اإلاا٥ الّام في بواس اخترام جام للٝىاهحن الّادلت والشادِت، معتهذ٘ت بالٙعاد مً داخلها ومً خاسحها، بل 

 وخالىت له ؤخُاها.

عا لّىإلات م٣ا٘دخه وإسظاء الىٍام  في هزا ؤلاواس، وهٍشا ملخاوش الٙعاد في الٝىاُ الّمىمي، وج٢َش

، و٠زل٤ ٜىاهحن 1لفالح والّاد٥، ـذسث ِذًذ الاجٙاُٜاث الذولُت الّاإلاُت وؤلاٜلُمُتالذًمٝشاوي ا

ووىُت في حل دو٥ الّالم، اخخلٙذ ؤخُاها وحؽابهذ ٠ثحرا، مخىا٘ٝت خى٥ الّالٜت الىوُذة بحن م٣ا٘دت 

بّذ  الٙعاد وإسظاء الخدى٥ الذًمٝشاوي، و١ان هزا خاـت في بّن الذو٥ الّشبُت، ومنها جىوغ ؤظاظا

، خُث ٌهشث جدش١اث احخماُِت واٜخفادًت وظُاظُت ِامت، مىاهمت لخٙص ي الٙعاد داخل 2011زىسة 

ماظعاث الذولت، جشاوخذ بحن اإلاىالبت بةـالخاث ٜىاُِت، واإلاىالبت باإلواخت باألهٍمت العُاظُت 

ىاهحن واإلااظعاث مً بمخخلٚ م٣ىهاتها الٝاهىهُت واإلااظعاجُت، في بواس اهخٝا٥ دًمٝشاوي ًيخٝل بخل٤ الٝ

جُا جدىال دًمٝشاوُا خُُٝٝا، 2خالت الٙعاد والتردي بلى خالت الفالح والخ٢م الشؼُذ ممً جذٍس ، ٍو

 ؼامال، ومعخمشا. 

ٚ الذًمٝشاوُت ، واهىالٜا 4، وخى٥ خُٝٝتها مً وهمها3بن الىٍام الذًمٝشاوي، ومْ الاخخالٗ خى٥ حٍّش

ت مً  ، التي حّبر ًِ مّاوي الخ٢م 5اإلابادت الّامت الخىٍُمُتمما هى مخٙٞ خىله، ًشج٢ض ِلى مجمِى

                                                           
1
، االتفالٌة العربٌة لمكافحة الفساد 3002، اتفالٌة االتحاد االفرٌمً لمنع الفساد ومكافحته لسنة 3002اتفالٌة األمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة  

 3000لسنة 
2
 فً تونس  3002بٌن مكافحة الفساد والدٌممراطٌة مصرح بها من خالل توطبة دستور  العاللة 

الدٌممراطٌة كآلٌة لمكافحة الفساد للتعمك حول عاللة الدٌممراطٌة والتحول الدٌممراطً بمكافحة الفساد والحكم الرشٌد أنظر، إسماعٌل الشطً،  -

 252، ص 3002ة، ، مركز دراسات الوحدة العربٌوالتمكٌن للحكم الصالح

، ص 3003، 32الهام ناٌت سعٌدي، الرشادة السٌاسٌة وعاللتها بالتحول الدٌممراطً، مجلة العلوم اإلنسانٌة، جامعة دمحم خٌضر، بسكرة، العدد  -

382. 
3
عة الزاوٌة، وث العلمٌة، جامعلً مصباح دمحم الوحٌشً، دراسة نظرٌة فً التحول الدٌممراطً، مجلة كلٌة االلتصاد للبححول هذا المفهوم أنظر،  

 55 – 52، ص 3005كتوبر أ، 3، العدد 0المجلد 
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ُت إلااظعاث الذولت، ِلى ؤظاط 6الشؼُذ غ ظُادة الؽّب، مً خال٥ مىذ اإلاؽشِو ، مً ؤهمها: ج٢َش

ت، المامىت للخذاو٥ العلمي ِلى العلىت، جىٍُم  ٜاِذة الاهخخاباث الخشة والجزيهت والخّذدًت والذوٍس

واخترام مخىلباث دولت الٝاهىن في مّىاها  7ٙفل اإلاخىاصن بحن العليماظعاث الذولت ِلى ٜاِذة ال

ت في بواس 8الجىهشي  ، مْ وحىد ماظعاث ٘اِلت لممانها، لمان الخّاٌؾ العلمي بحن العلىت والخٍش

اث الٙشدًت والجماُِت، وجدُٝٞ الخىمُت الؽاملت ِلى ٜىاِذ  خ٢م حؽاس١ي ٢ًٙل اخترام الخٝٛى والخٍش

واة، ودون جمُحز ٔحر مؽشُو وال ؼشعي، وفي بواس اظخدٝاٜاث اإلافلخت الّامت وخماًت الؽٙاُ٘ت واإلاعا

اإلاا٥ الّام، وألاخالُٜاث اإلاهىُت، واإلاعاولُت واإلاعاءلت الّٙلُت والشادِت ل٣ل ؤِىان وماظعاث الذولت، 

ت والعُاظُت، في بواس م٣ا٘دت الٙعاد.  ؤلاداٍس

خاـت راث الّالٜت بدٝٛى الاوعان   ًذ الاجٙاُٜاث الذولُتهزه اإلابادت الّاإلاُت، والتي جخممنها ِذ

وفي مٝذمتها الذظاجحر، ِلى  ِمىما، والخٝٛى العُاظُت ِلى وحه الخخفُق، و٠زل٤ الٝىاهحن الىوىُت

ا وججعذث ِملُا، ١ان الىٍام العُاس ي والاداسي 2014ٔشاس دظخىس جىوغ لعىت  شث هٍٍش ، بن ج٘ى

ش، ؤو  ت دون ججعُذ ِملي، دًمٝشاوُا، وإن لم جخ٘ى شث حضثُا ؤو ؼ٣لُا، وبُٝذ مجشد جفىساث هٍٍش ج٘ى

ذ ٣ًىن اهدشا٘ه ًِ جل٤  اهدٗش الىٍام ًِ اظخدٝاٜاث الذًمٝشاوُت، وما٥ هدى اخخمان الٙعاد، ٜو

خّاسك  اإلابادت هدُجت إلاا جٙص ى داخل ماظعاجه مً ٘عاد، بىبُّخه ال ًخالءم مْ البِئت الذًمٝشاوُت، ٍو

ٙها وإخال٥ هٍام ٔحر دًمٝشاوي مدلها. هزه اإلاّادلت بذاهت مْ مباد ىمى بةلّا٘ها ؤو جدٍش ت، ٍو ئها الجىهٍش

ذ الزي زاسث ُ٘ه بّن الؽّىب لذ ؤهٍمت  ْ ؼّاس م٣ا٘دت الٙعاد في هٙغ الٜى خُا ٠ُٚ ٘س جٙعش جاٍس

إسظاء ٔحر دًمٝشاوُت جىالب بةـالخاث دًمٝشاوُت ٜىاُِت، ؤو بةظٝاه الىٍام الٝاثم ب٣ل م٣ىهاجه و 

 . 20119الخدى٥ الذًمٝشاوي ِلى ٔشاس ما خفل في جىوغ ظىت 

، ِملُت ظُاظُت جْٝ بحن ؼ٣لحن مخباًىحن مً ألاهٍمت العُاظُت، هٍام ٔحر 10بن الخدى٥ الذًمٝشاوي

مُٞ وؼامل في حىهش  دًمٝشاوي، وهٍام دًمٝشاوي، ل٣ُىن الخدى٥ الذًمٝشاوي ِباسة ًِ حُٕحر حزسي ِو

                                                                                                                                                                                     
 صباح دمحم صالح الجبوري، دور العامل الخارجً فً عملٌة التحول الدٌممراطً )دول الربٌع العربً نموذجا(، مجلة تكرٌت للعلوم السٌاسٌة، -

 323 -320، ص 3002، 00جامعة تكرٌت، المجلد الثالث، العدد 
4
 3000، عالم الكتب، الماهرة، الدٌممراطٌة بٌن الحمٌمة والوهمللتعمك أنظر، لطٌفة إبراهٌم خضر،   

5
 .32/0/3002أنظر مثال توطبة الدستور التونسً المإرخ فً  

6
 منذ التوطبة 3002أكده دستور تونس لسنة   

7
 حول هذا المبدأ ومضامٌنه وتطوراته أنظر: 

Mauro Barberis, le futur passé de la séparation des pouvoirs, in Pouvoirs, n° 143, 2012, p 5 
8
 حول هذا المفهوم أنظر:  

J. Chevallier, L’État de droit, RDP, 1988, p 313 
9
إلى حٌن زوال  3000دٌسمبر  02أنظر، تمرٌر اللجنة الوطنٌة الستمصاء الحمابك فً التجاوزات واالنتهاكات المسجلة خالل الفترة الممتدة من   

 03- 2موجبها، ص 
10

 للتعمك حول هذا المفهوم أنظر: 
-
 Ben Achour (R) et Ben Achour (S), La transition démocratique en Tunisie : Entre légalité constitutionnelle et 
légitimité révolutionnaire, RFDC, n°92, 2012, p.716. 
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ل ومخخلٚ م٣ىهاث اإلاىٍىمت العُاظُت، وج٣ىن هدُجخه النهاثُت صوا٥ الىٍام ألاو٥ الىٍام العُاس ي، ب

، وال ًم٢ً ؤن 11بمخخلٚ مٍاهشه ٔحر الذًمٝشاوُت، وإسظاء الىٍام الثاوي بمخخلٚ مبادثه الذًمٝشاوُت

مّٚ ماظعاتها  ًخدٝٞ رل٤، وال ؤن ٌعخمش، في وحىد ٘عاد في الٝىاُ الّمىمي ًىخش مٙاـل الذولت ٍو

 لُجّل منها خادمت وخامُت للٙعاد وؤهله. 

بن م٣ا٘دت الٙعاد وإسظاء الخدى٥ الذًمٝشاوي، ِملُت بـالح ؼاملت ومعخمشة في الضمً، جمش بمشخلت 

ال 13، مهمت، ٜذ جخّذد مدىاتها الضمىُت12الاهخٝا٥ الذًمٝشاوي، وهي مشخلت بُيُت ذ حعخٕٛش صمىا وٍى ، ٜو

ًمٝشاوُت الّٙلُت والؽاملت، ججمْ بحن اإلاىالبت بالخُٕحر واهخٍاس ؤو ٜفحرا بدعب وعبت الخٝذم هدى الذ

هدُجت اإلاىالبت، جخّاٌؾ لمنها بّن مبادت الىٍام الذًمٝشاوي اإلايؽىد، مذ٘ىِت بأما٥ الخُٕحر وجدٝٞ 

ت بالخفذي ملخاوالث الخُٕحر مً ؤحل  الخدى٥ الذًمٝشاوي، وبٝاًا الىٍام ٔحر الذًمٝشاوي الٝذًم مذِ٘ى

ِلى الىٍام الٙاظذ، وفي بواس جىاـل الفشاُ ال٢ٙشي والٝاهىوي والعُاس ي بحن ؤهفاس الىٍامحن،  ؤلابٝاء

الخُت التي جٙترك الهذم وإِادة  ت ؤلـا ُت الثىٍس ا، واإلاؽشِو ُت الٝاثمت واإلاىخٝذة حضثُا ؤو حزٍس وبحن الؽِش

عاد، بما دِم الاهخٝا٥ وإسظاء ، وج٣ىن الىدُجت، وهي في حضء مهم منها مشجبىت بىدُجت م٣ا٘دت ال14ٙالبىاء

ذ  عخمش الىٍام ٔحر الذًمٝشاوي. ٜو الخدى٥ الذًمٝشاوي الخُٝٝي وال٣امل والؽامل، ؤو ج٣ىن الاهخ٣اظت َو

٣ًىن هىاٟ جإخش وبيء وحّثر في بجمام الاظخدٝاٜاث الذًمٝشاوُت، مثلما هي الخا٥ في جىوغ ِٝب اهتهاء 

                                                                                                                                                                                     
-
 Laghmani (S), La transition démocratique : Une théorie ou une pratique, in colloque international « La 
transition démocratique à la lumière des expériences comparées », tenu le 5-6 et 7 Mai 2011 à Tunis, Faculté 
des sciences juridiques Politiques et sociales de Tunis, 2011, p 38. 
-
 Baisset (D), L’exis et la praxis, approche comparée du concept de transition démocratique à la lumière de 
l’histoire récente, in colloque international « La transition démocratique à la lumière des expériences 
comparées, tenu le 5-6 et 7 Mai 2011 à Tunis, Faculté des sciences juridiques Politiques et sociales de Tunis, 
2011, p 23  

11
 52، ممال سابك، ص دراسة نظرٌة فً التحول الدٌممراطً، علً مصباح دمحم الوحٌشًللتعمك حول هذا المفهوم أنظر،  

 382 -385التحول الدٌممراطً )دول الربٌع العربً نموذجا(، ممال سابك، ص صباح دمحم صالح الجبوري، دور العامل الخارجً فً عملٌة  -

، ص 3002، 08رجب عمر العاتً ومن معه، التحول الدٌممراطً: دراسة فً اآللٌات والتحدٌات، مجلة العلوم اإلنسانٌة، جامعة المرلب، العدد  -

082- 082 
12

 أنظر: 

Moussa (M-F) et M’Rad (H), Rapport introductif, in colloque international « La transition démocratique à la 
lumière des expériences compares », tenu le 5-6 et 7 Mai 2011 à Tunis, Faculté des sciences juridiques, 
Politiques et sociales de Tunis, 2011, p 5 : 

13
، 0252من دستور  52ثم  52، أوال مرحلة انتمالٌة دستورٌة تؤسست على الفصلٌن 3000منذ عرفت تونس عدة محطات لالنتمال الدٌممراطً  

، المتعّلك بالتّنظٌم المإّلت للّسلط العمومٌة2011 مارس23  المإّرخ فً  2011 لسنة 14 صدور المرسوم عدد  انطلمت معالثانٌة  االنتمالٌةالمرحلة 

لسنة  2لانون تؤسٌسً عدد المرحلة االنتمالٌة الثالثة انطلمت عمب انتخاب مجلس وطنً تؤسٌسً وإصدار الدستور المإلت الذي صدر بموجب 

وانتخاب المإسسات السٌاسٌة  3002لتستمر حتى اصدار دستور  ٌتعلك بالتنظٌم المإلت للسلط العمومٌة 3000دٌسمبر  02المإرخ فً  3000

ثل مرحلة انتمالٌة تم ،لدم علٌها ربٌس الجمهورٌة تحت مسمى ومبرر التدابٌر االستثنابٌةالتً أ 35/2/3030ن إجراءات نان من ٌعتمد أوه للدولة.

مع  ،وتم حل عدٌد الهٌبات الدستورٌة ،وعلك مهام مجلس نواب الشعب ،حكام من الدستورأولؾ عملٌا العمل بعدٌد أبواب وأ هجدٌدة خاصة، وأن
، فً انتظار التؤسٌس لجمهورٌة جدٌدة حسبما أعلنه ربٌس الجمهورٌة وبمراسٌم مإلتة ،ٌٌر الدولة بطرٌمة مخالفة لممتضٌات الدستورتواصل تس

 .  3002من دستور  80والمناصرون لفكرته وتؤوٌله ؼٌر الموفك من الناحٌة المانونٌة للفصل 
14

 أنظر: 

Ben Achour (R) et Ben Achour (S), La transition démocratique en Tunisie : Entre légalité constitutionnelle et 
légitimité révolutionnaire, art. précié, p.716 
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دظخىس داثم واهخخاب ماظعاث الذولت الذاثمت، وجدٝٞ  بىلْ 2014٘ترة الاهخٝا٥ الذًمٝشاوي ظىت 

ذ ًخىاـل الخّثر في بجمام الخدى٥  الخاث الذًمٝشاوُت الٝاهىهُت واإلااظعاجُت، وفي هٙغ الٜى ِذًذ ؤلـا

الذًمٝشاوي هدُجت جىاـل الفشاُ ال٢ٙشي واإلاٙاهُمي بحن مخخلٚ م٣ىهاث املجخمْ الخىوس ي، خى٥ 

وإسظاء الخدى٥ الذًمٝشاوي، وفي ٌل جىاـل جباد٥ التهم بالٙعاد بحن مٙهىم ووظاثل م٣ا٘دت الٙعاد 

 .15وإلى الُىم 2011العلىت واإلاّاسلت مىز 

خدٝٞ الخدى٥ الذًمٝشاوي هدُجت ِذة مازشاث ٝا ألهماه مخّذدة16ٍو ؤهمها همي الخدى٥ مً ؤِلى،  17، ٘و

جدذ لٕي خاسجي وؼّبي داخلي،  وهى ما ٌّبر ِىه بالذًمٝشاوُت اإلامىىخت مً الخا٠م بةسادجه الخشة ؤو

ٙترك الخىاس بحن  البا ما ج٣ىن دًمٝشاوُت مضاحُت، ؼ٣لُت وهؽت ال حعخمش، همي الخدى٥ الخٙاوض ي، ٍو ٔو

العلىت الخا٠مت واإلاّاسلت، وجدٝٞ جىاصالث وجىا٘ٝاث لُّٙت ال حعخمش في الضمً، وجٙشص هخاثج ٔحر 

ت في حُٕحر مخ٣ا٘ئت، وؤخحرا همي الخدى٥ مً ؤظٙل، وهى ألاهج ْ، وؤظاظه مؽاس٠ت الؽّب بفىسة حىهٍش

هٍام الخ٢م ِبر الاهخٙالاث والثىساث، والتي في الٕالب ج٣ىن هدُجتها اهُٝاد العلىت إلاىالب الؽّب 

ت مً ؤهم مٍاهشها م٣ا٘دت الٙعاد، ؤو بظٝاه الىٍام بمخخلٚ م٣ىهاجه  والُٝام بةـالخاث حىهٍش

خه مىّا ل٣ل وإخال٥ هٍام دًمٝشاوي مدله ؼّاسه مى  احهت ١ل مٍاهش الٙعاد التي جتهذد وحىده واظخمشاٍس

 في مىاحهت الٙعاد اإلاعدؽشي. 19جاؼش ِلى ٘ؽل ِملُت الخدى٥ الذًمٝشاوي 18اهخ٣اظت مدخملت للثىسة

ومً اإلاهم الخإ٠ُذ ِلى ؤن م٣ا٘دت الٙعاد وإسظاء الخدى٥ الذًمٝشاوي ِملُت ٔحر مدذودة وال مُٝذ في 

ة، بل هي ِمل مخىاـل ختى مْ بسظاء الذًمٝشاوُت، رل٤ ؤن الٙعاد معخمش ومعخٝش الضمً بٙترة مدذد

ل والخٙص ي داخل  داو٥ بًجاد اإلاىا٘ز للخٔى داخل ١ل ألاهٍمت وإن ١ان بخٙاوث في دسحاجه، ول٢ىه ًخىاحذ ٍو

هتهذ ماظعاث الذولت بما ٘يها اإلااظعاث الذًمٝشاوُت، ومً هىا ال ًجب ؤن وّخبر ؤن م٣ا٘دت الٙعاد ا

خباس ؤن الخدى٥ الذًمٝشاوي، بن جدٝٞ، ٘ٝذ ٌؽهذ جشاحّا جدذ  بةسظاء الخدى٥ الذًمٝشاوي، ؤخزا في الِا

جإزحر ِذًذ الّىامل مً بُنها جٙص ي الٙعاد. لىخلق للٝى٥ ؤن م٣ا٘دت الٙعاد ج٣ىن لٕاًت بسظاء الخدى٥ 

 الذًمٝشاوي وجخىاـل لٕاًت خماًت اإلا٣اظب الذًمٝشاوُت. 
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فكانت محركا وشعارا لها، وتواصلت بعدها حٌث طالت عدٌد مإسسات الدولة السٌاسٌة  3000تهم الفساد اإلداري والسٌاسً رافمت ثورة   

الفساد رفعه ربٌس الجمهورٌة فً مواجهة كل مإسسات الدولة بموجب اإلجراءات االستثنابٌة التً اتخذها استنادا إلى واإلدارٌة، بل إن شعار 

وما تبعها من إجراءات رباسٌة بموجب أوامر ومراسٌم تم بموجبها  3002من دستور  80لراءة شخصٌة وفهم شخصً ؼٌر موفك لمدلول الفصل 

الة الحكومة وحل المجلس األعلى للمضاء، هذا عالوة على عدٌد المحاكمات والوضع تحت اإللامة الجبرٌة تعلٌك مهام مجلس نواب الشعب وإل
داهم لعدٌد السٌاسٌٌن وكان دابما الشعار مكافحة الفساد والذي تردد تمرٌبا فً مختلؾ خطابات ربٌس الجمهورٌة وانطلك منه لٌستنتج وجود خطر 

 .80 مهدد لكٌان الدولة على معنى الفصل
16

  300- 023رجب عمر العاتً ومن معه، التحول الدٌممراطً: دراسة فً اآللٌات والتحدٌات، ممال سابك، ص أنظر،  
17
 20، علً مصباح دمحم الوحٌشً، دراسة نظرٌة فً التحول الدٌممراطً، ممال سابك، ص أنظرللتعمك  

 020 -020ص  ممال سابك،رجب عمر العاتً ومن معه، التحول الدٌممراطً: دراسة فً اآللٌات والتحدٌات،  -
18

 52 -55، ص ممال سابكعلً مصباح دمحم الوحٌشً، دراسة نظرٌة فً التحول الدٌممراطً، أنظر،   
19

 58 -52ص  ،ممال سابكعلً مصباح دمحم الوحٌشً، دراسة نظرٌة فً التحول الدٌممراطً، أنظر،  
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ٙه في ِذًذ الىفىؿ الٝاهىهُت الذولُت والىوىُت، ؤخُاها في راجه،  20والٙعاد ْ حٍّش في الٝىاُ الّمىمي ٜو

البا مً خال٥ مٍاهشه، بعبب ِذم بم٣اهُت جدذًذه ألهه مخدى٥ ومخىىس في الضمان.  وفي الٝاهىن  ٔو

ىء اظخخذام ، هى "ظ21الخىوس ي، و خعب ما وسد في الٙفل ألاو٥ مً اإلاشظىم اإلاخّلٞ بم٣ا٘دت الٙعاد

ؽمل الٙعاد خاـت حشاثم الشؼىة  ُٙت للخفى٥ ِلى مىّٙت شخفُت. َو العلىت ؤو الىٙىر ؤو الٌى

بجمُْ ؤؼ٣الها في الٝىاِحن الّام والخاؿ والاظدُالء ِلى ألامىا٥ الّمىمُت ؤو ظىء الخفٗش ٘يها ؤو 

إلاؽشُو وخُاهت ألاماهت وظىء جبذًذها واظخٕال٥ الىٙىر وججاوص العلىت ؤو ظىء اظخّمالها وؤلازشاء ٔحر ا

عل ألامىا٥." ت ٔو  اظخخذام ؤمىا٥ الزواث اإلاّىٍى

ووسد حٍّشٚ مؽابه في مذوهت ظلٟى وؤخالُٜاث الّىن الّمىمي
مْ جٙفُل اإلاٙاهُم باليعبت للٙعاد في  22

 .23راجه مً حهت، وحٍّشٚ بّن مماسظاث مً الٙعاد ؤلاداسي واإلاالي مً حهت ؤخشي 

ٚ الٙعاد. ٘مثال اإلاؽُش ألاسدوي ومً خال٥ ٜاهىن ؤما في الٝاهىن اإلاٝا سن، ٘ىالخَ جباًىا في مىهجُت حٍّش

ه ٘ٝي مً خال٥ ألاّ٘ا٥ والجشاثم التي ٌّخبرها ٘عادا ؤو حّخبر ٠زل٤  الجزاهت وم٣ا٘دت الٙعاد، ِ٘ش

تي بمىحب اإلاادة 24بمىحب الاجٙاُٜاث الذولُت ه اإلاؽُش ال٣ٍى ٘ش م  22، ِو  2016لعىت  2مً الٝاهىن ٜس

اإلاخّلٞ بةوؽاء الهُئت الّامت إلا٣ا٘دت الٙعاد، مً خال٥ ما اِخبره في ٜاثمت مٙخىخت جدُال ِلى الٝىاهحن 

خذاء ِلى ألامىا٥ الّامت، الشؼىة واظخٕال٥ الىٙىر، وال٢عب ٔحر اإلاؽشُو  الىوىُت باسج٣اب حشاثم مثل ؤلِا

حر رل٤. ؤما اإلاؽُش الجضاثشي ومً خال٥ اإلاادة  م مً الٝاه 2ٔو اإلاخّلٞ بالىٜاًت  2006لعىت  01-06ىن ٜس

ه ِلى ؤهه "١ل الجشاثم اإلاىـفىؿ ِليها في الباب الشابْ مً هزا الٝاهىن"، ومً  مً الٙعاد وم٣ا٘دخه ّ٘٘ش
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زٌاد سمٌر زكً الدباغ وبان ؼانم الصاٌػ، دور مإسسات المجتمع المدنً فً الوطن العربً فً مكافحة الفساد للتعمك حول هذا المفهوم أنظر،  

 0020 -0020 ، ص3008، 0، العدد 05أنموذجا"، مجلة أبحاث كلٌة التربٌة األساسٌة، المجلد  3002 – 3000"مصر 

 -82، ص 3002، سبتمبر 50ر اإلعالم والمجتمع المدنً فً مكافحة الفساد، التواصل فً االلتصاد واإلدارة والمانون، عدد وٌزة نجار، دوال -

20. 

دراسة ممارنة  ،3002لسنة  23 مكافحة الفساد فً ضوء لانون هٌبة مكافحة الفساد األردنً رلمحمدي سلٌمان المبٌالت وفٌصل عمله شطناوي،  -

 202 -220، ص 3008 ،3العدد  ،25علوم الشرٌعة والمانون، المجلّد  دراسات، مجلة المتحدة لمكافحة الفسادباتفالٌة األمم 

 ،032 -032ص  هٌفاء بنت أحمد باخشوٌن، الضوابط الشرعٌة لمكافحة الفساد المالً، مجلة العدل، وزارة العدل بالمملكة العربٌة السعودٌة، -

 راجع الرابط التالً:

https://adlm.moj.gov.sa/attach/1446.pdf 
21

 ٌتعلــك بمكافحـة الفســاد 3000نوفمبر  02مإرخ فً  3000لسنة  030مرسوم إطاري عدد  
22

ٌتعلك بالمصادلة على مدونة سلون وأخاللٌات العون العمومً وصدر فً شؤنها  2/00/3002المإرخ فً  2020صدرت بموجب األمر عدد  

 حول تطبٌك مدونة سلون وأخاللٌات العون العمومً 3002دٌسمبر  32مإرخ فً ال 3002لسنة  22شور عدد منمنشور عن ربٌس الحكومة هو ال
23

 .هو كل عمل ٌتضمن سوء استخدام السلطة أو النفوذ أو الوظٌفة لتحمٌك مصلحة خاصة مادٌة أو معنوٌة ذاتٌة لنفسه أو ؼٌره الفسادحٌث أن "  
 .لبوله بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر لمنافع له أو لؽٌره ممابل المٌام بعمل هو من صالحٌاته أو االمتناع عنههو التماس العون العمومً أو  االرتشاء

هً  المحاباة .هً تنفٌذ أعمال لصالح فرد أو جهة ٌنتمً لها العون مثل حزب أو عابلة أو منطمة...الخ، دون أن ٌكونوا مستحمٌن لها المحسوبٌة

هو التدخل لصالح فرد ما، أو جماعة دون االلتزام  الواسطة .الخدمة بؽٌر حك للحصول على مصالح معٌنة تفضٌل طرؾ على آخر عند إسداء

هو الحصول على  المال العام نهب .بؤصول العمل والكفاءة الالزمة مثل تعٌٌن شخص فً منصب معٌن ألسباب تتعلك بالمرابة أو االنتماء الحزبً

التعارض بٌن الوظٌفة العمومٌة للعون العمومً ومصالحه الشخصٌة بما لد  تضارب المصالح .األموال العمومٌة والتصرؾ فٌها من ؼٌر وجه حك

 ."ٌإثر فً اتخاذه للمرار وطرٌمة أدابه اللتزاماته ومسإولٌاته
24

 3002وتعدٌالته وخاصة تعدٌل سنة  3002لسنة  02من المانون رلم  02أنظر المادة  
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ٙحن الّمىمُحن، الامخُاصاث ٔحر اإلابرسة في مجا٥ الفٙٝاث الّمىمُت والشؼىة في  هزه الجشاثم سؼىة اإلاٌى

 ٔحر رل٤. مجا٥ الفٙٝاث الّمىمُت و 

، ال هجذ 2003ِلى معخىي الٝاهىن الذولي، وبالشحُى بلى اجٙاُٜت ألامم اإلاخدذة إلا٣ا٘دت الٙعاد لعىت 

ذ بّن مٍاهش الٙعاد التي ًم٢ً وّتها بالجشاثم ِىذما  ٙا للٙعاد في راجه، بل بن الاجٙاُٜت ِ٘ش حٍّش

م في ٜىاهُنها الذاخلُت، جشج٢ب ِمذا، ودِذ الذو٥ اإلاّىُت بااللتزام بهزه الاجٙاُٜت لخمم حن رل٤ الخجٍش

اثٚ  بها واإلاخاحشة بالىٙىر وإظاءة اظخٕال٥ الٌى مثل الشؼىة واخخالط اإلامخل٣اث ؤو جبذًذها ؤو حعٍش

حر رل٤، مما ٌّخبر مً مٍاهش الٙعاد في الٝىاِحن الّام  والازشاء ٔحر اإلاؽشُو وإِاٜت ظحر الّذالت ٔو

ٚ 25ٌوالخاؿ ٚ ، وهزا اإلاىهج في الخٍّش ت للذو٥ لخٍّش ّني ؤن الاجٙاُٜت جش٠ذ مجاال للعلىت الخٝذًٍش

ُاتها واظخٝاللُتها وظُادتها الٝاهىهُت، واِخباسا لخىىساث وجدىالث  الٙعاد داخل ٜىاهُنها اِخباسا لخفـى

، ووّخٝذ ؤهه 26ؤًما 2010مّاوي وممامحن الٙعاد، وهى مىهج الاجٙاُٜت الّشبُت إلا٣ا٘دت الٙعاد لعىت 

مثل لممان ؤ٠ثر ٘اِلُت إلا٣ا٘دت الٙعاد في مخخلٚ جمٍهشاجه وبٝىْ الىٍش ًِ جدىالجه اإلاىهج ألا 

 وجىىساجه. 

ٚ التي اظخُٝىاها مً مفادس ٜاهىهُت مخّذدة ومخخلٙت، ًم٢ً ؤن وعخيخج  مً خال٥ مخخلٚ الخّاٍس

، 27مشجبت الجشاثم الخىا٘ٞ ِلى ؤن الٙعاد في الٝىاُ الّمىمي له مٍاهش وؤؼ٣ا٥ مخّذدة، جشجٝي ٔالبا بلى

جخّلٞ في مجملها بعىء اظخخذام العلىت، واظخٕال٥ الىٙىر، للُٝام بما ًخّاسك مْ اإلافلخت الّامت 

ُت، خال٘ا إلاا  ُت واإلاؽشِو والخٙاً ِلى اإلاا٥ الّام، مٝابل الععي لخدُٝٞ مفالح شخفُت جٙخٝش للؽِش

وْ، مما ٌّني الاهدشاٗ ًِ مخىلباث جىق ِلُه ٜىاهحن الذولت ومبادئها الاظاظُت مً واحباث ؤو مىا

باث والجزواث الصخفُت،  الٝىاهحن واإلابادت الذًمٝشاوُت لدعُحر ماظعاث الذولت، ولخدل مدلها الٔش

وؤلامالءاث الذاخلُت والخاسحُت ؤخُاها، مْ شخفىت واضخت للعلىت وللماظعاث، واهدشاٗ ًِ 

 .28مخىلباث الخ٢م الشؼُذ وؤلاداسة الشؼُذة

اإلاخّذدة للٙعاد في الٝىاُ الّمىمي، والتي لها ؤظباب ِذًذة ؤخالُٜت واحخماُِت  هزه اإلاٍاهش

، 29واٜخفادًت وظُاظُت، بل ؤن الٝاهىن ؤخُاها وبعبب ظىء جفىسه وسداءة ـُأخه ًىذسج لمً ألاظباب

                                                           
25

 35إلى  05أنظر المواد من   
26

   2أنظر خاصة المادة   
27

، 0، العدد 2مجلـة إٌلٌزا للبحوث والدراسات المجلد ، العوامل المإدٌة للفساد اإلداري والمالً ومإشرات لٌاسه عالمٌاأنظر، أمال حفناوي،  

 002 -000، ص 3002
28

ض مفهومها، تمثل نظاما فً التصرؾ السٌاسً واإلداري العمومً ٌموم على ضمان استحمالات التعددٌة الحوكمة الرشٌدة وعلى ؼمو

 .والمشاركة والشفافٌة والنجاعة والتنمٌة المستدٌمة ودولة المانون والمساءلة، وكلها استحمالات تهدؾ لمكافحة الفساد
شٌدة فً مجال إبرام الصفمات العمومٌة، ورد فً مجموعة أعمال مهداة لروح سعاد للتعمك حول هذا المفهوم أنظر، توفٌك الؽناي، الحوكمة الر -

 .322، ص 3002موسى السالمً، بمساهمة هانس ساٌدل، 
29

 033 -005ممال سابك، ص  أمال حفناوي، العوامل المإدٌة للفساد اإلداري والمالً ومإشرات لٌاسه عالمٌا،للتعمك حول األسباب أنظر،  
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، ؤ٠ذتها دًباحت اجٙاُٜت ألامم اإلاخدذة إلا٣ا٘دت الٙعاد، جىدؽش 30جدذر آزاسا ظلبُت حعُمت وؼاملت

، ٠ما ؤ٠ذجه في جىوغ ِذًذ 31اهدؽاسا ظشواهُا لخمغ ١ل املجاالث الاحخماُِت والاٜخفادًت والعُاظُت

ش والذساظاث الشظمُت الخٝاٍس
، و٠ما ٌعخيخج مً جىاـل اسجٙاُ ماؼشاث مذس١اث الٙعاد ختى بّذ زىسة 32

مت 201133 م٢ً جلخُفها في حّىُل الاظدثماس والخىمُت الؽاملت، اظخٙدا٥ الجٍش بإهىاِها املخخلٙت، ، ٍو

ت،  البا هي ضخُت الٙعاد، والىبٝت الثًر جىامي الالجىاصن بحن الىبٝت المُّٙت في املجخمْ، وهي الٕالبت، ٔو

وهي الاٜلُت اإلاعخُٙذة مً جٙص ي الٙعاد، واإلاهُمىت ِلى زشواث الذولت واظدثماساتها، ومٙاـل الٝشاس دخل 

اث في مٝابل حٕى٥ واظدبذاد العلىت ٔحر الذًمٝشاوُت  ماظعاتها، مما ًمّٚ مىٍىمت الخٝٛى والخٍش

ُمها"، وحشاثم الٙعاد "جلخٞ لشسا  الخالىت للٙعاد. ٘مخاوش الٙعاد "جٝىك ماظعاث الذًمٝشاوُت ٜو

. هزه آلازاس العلبُت ٠ُٙلت لخبرس اهتهاج ظُاظت واظتراجُجُت خُُٝٝت 34بالٕا باإلااظعاث الذًمٝشاوُت"

                                                                                                                                                                                     
دراسة ممارنة ، 3002لسنة  23 مكافحة الفساد فً ضوء لانون هٌبة مكافحة الفساد األردنً رلمحمدي سلٌمان المبٌالت وفٌصل عمله شطناوي،  -

 202 -202، ممال سابك، ص باتفالٌة األمم المتحدة لمكافحة الفساد

 التارٌخٌةمجلة الدراسات ، وسابل المكافحة -اآلثار –األسباب  –الفساد اإلداري والمالً المفهوم لاسم علوان سعٌد وسهاد عادل أحمد،  -

 2- 2، ص 3002، 08العدد ، ٦المجلد ، والحضارٌة
30

، اإلسكندرٌة، دار الفكر الجامعً، األولى، الطبعة االلتصادٌةوأثره على التنمٌة  اإلداريالفساد الجوهري، السٌد دمحم حسن للتعمك أنظر،  

3008. 

 222، ص 0، العدد 08المجلد فساد ومنعكساته االلتصادٌة واالجتماعٌة، مجلة جامعة دمشك، حسن أبو حمود، ال -

 2 - 8، ممال سابك، ص وسابل المكافحة -اآلثار –األسباب  –لاسم علوان سعٌد وسهاد عادل أحمد، الفساد اإلداري والمالً المفهوم  -
31

 للتعمك أنظر: 

- Jean Cartier-Bresson, Les analyses économiques des causes et des conséquences de la corruption : quelques 
enseignements, in Affairisme : la fin du système. Comment combattre la corruption, Paris, OCDE, 2000, p 11 

32
أنظر: تمرٌر لجنة تمصً الحمابك حول الرشوة والفساد نشر على الرابط التالً:  

http://www.inlucc.tn/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84/ 

 للهٌبة الوطنٌة لمكافحة الفساد ونشرٌاتها األسبوعٌة على الرابط التالً: 3008كذلن التمرٌر السنوي لسنة  -

http://inlucc.tn/www.inlucc.tn/r2018.pdf 
سنة فما فوق  08من المستجوبٌن من فبات عمرٌة من  00200وشملت  3002حسب دراسة أجراها المعهد الوطنً لإلحصاء خالل سنة  -

بالمابة من المستجوبٌن وجود الفساد فً مإسسات الدولة وفً جل المطاعات على المستوى المحلً، واعتبر  50أسرة، ألر  2500موزعٌن على 

بالمابة من المستجوبٌن فمط كانوا على علم  55ن المستجوبٌن أن مجهودات الدولة فً مماومة الفساد إما ضعٌفة أو معدومة الفاعلٌة، وبالمابة م 20

 .22-25بوجود الهٌبة الوطنٌة لمكافحة الفساد: راجع تمرٌر الهٌبة الوطنٌة لمكافحة الفساد، ص 

نتبٌن أن التبلٌػ عن الفساد والشكاوى الواردة على الهٌبة وردت  3002كافحة الفساد لسنة حسب إحصابٌات وردت فً تمرٌر الهٌبة الوطنٌة لم -

من كل الفبات ومن الجنسٌة، وشملت ولو بتفاوت، كل والٌات الجمهورٌة، وتعلمت بؤؼلب مإسسات الدولة وببعض أشخاص المانون الخاص، 
وكذلن  085-020ٌة، بما ٌإكد تفشً ظاهرة الفساد: أنظر التمرٌر، المرجع السابك، ص وبعدٌد المجاالت وأهمها المجال المالً والجرابم االلتصاد

 3008. وهو ما نستنتجه أٌضا من تمرٌرها لسنة 205 – 028ص 

وهً منشورة على المولع الرسمً  3002سنة  ومنها تمرٌرالمحاسبات  محكمةأنظر كذلن تمارٌر  -

(
http://www.courdescomptes.nat.tn/Ar/%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_59_3_-

1_0_0_0000_0000_1 ،) 

 (http://www.ivd.tn/rapportلرابط التالً: ولرارات دابرة الزجر المالً، وتمرٌر هٌبة الحمٌمة والكرامة ) منشور على ا

 أنظر: -
Enquête sur la corruption en Tunisie décembre 2020, publié par Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

33
بمجموع  3030سنة  22، والمرتبة 000نمطة من  20دولة وحصلت على مجموع  080ن مجموع م 20المرتبة  3030إحتلت تونس سنة   

بمجموع  3002سنة  22والمرتبة  ،22بمجموع نماط بلػ  3008سنة  22، والمرتبة 22بمجموع نماط بلػ  3002سنة  22، والمرتبة 22نماط بلػ 

بمجموع  3002سنة  22، والمرتبة 28بمجموع نماط بلػ  3005سنة  22لمرتبة ، وا20بمجموع نماط بلػ  3002سنة  25، والمرتبة 23نماط بلػ 

  3000سنة  58والمرتبة  20بمجموع نماط بلػ  303سنة  25، والمرتبة 20بمجموع نماط بلػ  3002سنة  22، والمرتبة 2نماط بلػ 
34

 3002كما تؤكد بصرٌح دٌباجة إتفالٌة األمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة  

http://inlucc.tn/www.inlucc.tn/r2018.pdf
http://www.courdescomptes.nat.tn/Ar/%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_59_3_-1_0_0_0000_0000_1
http://www.courdescomptes.nat.tn/Ar/%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_59_3_-1_0_0_0000_0000_1
http://www.ivd.tn/rapport
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لى آزاسه العلبُت، في مٝابل بسظاء الخدى٥ م 35ومخ٣املت إلا٣ا٘دت الٙعاد ً ؤحل الٝماء ِلُه ِو

الذًمٝشاوي الخُٝٝي واإلاعخمش، والزي بذوسه ًمثل ؤلاواس ألامثل للٝماء ِلى الٙعاد اإلاىحىد، وللخفذي 

 للٙعاد الىاش ئ ١لما ٌهشث بىادسه، وبزل٤ ٘ٝي حعخمش الذًمٝشاوُت وحعخٝش. 

اًت مىه، والخدشي ِىه، و٠ؽٙه، وجدبْ وسدُ مشج٢بُه، مخّذدةبن وظاثل م٣ا٘دت الٙعاد، في مّنى  ، 36الٜى

، والجهىد الىوىُت، وهزه ألاخحرة جخما٘ش في جإمُنها حهاث مخّذدة ِبر 37جىذسج لمنها الجهىد الذولُت

الح  ت والٝماثُت، ١لما ١اهذ بسادة ؤلـا ت، منها ماظعاث الذولت العُاظُت وؤلاداٍس آلُاث مخىِى

اِلت، ومنها حهاث خاسج ماظعاث الذولت، وهخق بالز٠ش املجخمْ الذًمٝشاوي  لذيها ٜاثمت وخُُٝٝت ٘و

ت والذًمٝشاوُت، وبلىسة جفىس  خُا، في بواس جىىس الىماالث مً ؤحل الخٍش اإلاذوي الزي ٌهش وجىىس جاٍس

اوىت حذًذ لىبُّت ِالٜت العلىت الخا٠مت بالؽّب، لخ٣ىن مبيُت ِلى اظخدٝاٜاث ظُادة الؽّب واإلاى 

، بذ٥ الّالٜت الّمىدًت الٝاثمت ِلى ألامش والىاِت واإلاىاوىت العلبُت. مً هىا ال 38ؤلاًجابُت والؽشا٠ت

ٔشابت مً جإ٠ذ الّالٜت الىزُٝت بحن املجخمْ اإلاذوي وم٣ا٘دت الٙعاد وإسظاء الخدى٥ الذًمٝشاوي، ٠ما زبذ 

خُا في ِذًذ الخجاسب اإلاٝاسهت جاٍس
 2011مثل جىوغ، خاـت مْ زىسة  40الّشبُت ، ومنها ججاسب بّن الذو٥ 39

 .41وبّذها وإلى الُىم

خ وحّذد الخجاسب ، 42بن املجخمْ اإلاذوي، اإلاخىاحذ في ١ل دو٥ الّالم، بخخلٙذ صواًا الىٍش بلُه، ِبر الخاٍس

خاـت في ِالٜخه بعلىت الذولت، بحن مذسظت الّٝذ الاحخماعي، واإلاذسظت الهُجلُت، واإلاذسظت اإلااس٠عُت، 

ىال بلى مىحاث الخدى٥ الذًمٝشاوي الخذًثتواإلا ذسظت الٕشامؽُت، ـو
، 44، لذي الٕشب ولذي الّشب43

                                                           
35

ثم االستراتٌجٌة الوطنٌة للحوكمة الرشٌدة ومكافحة الفساد  3030 -3002أنظر مثال االستراتٌجٌة الوطنٌة للحوكمة الرشٌدة ومكافحة الفساد   

فً  3033 -3002فً المؽرب، االستراتٌجٌة الوطنٌة لمكافحة الفساد  3008فً تونس، االستراتٌجٌة الوطنٌة لمكافحة الفساد  3032 -3033

 واالستراتٌجٌة الوطنٌة للشفافٌة والولاٌة من الفساد ومكافحته فً الجزابرمصر، 
36

عام، للتعمك أنظر، عبد العالً حاحة، اآللٌات المانونٌة لمكافحة الفساد اإلداري فً الجزابر، أطروحة لنٌل شهادة الدكتوراه، اختصاص لانون   

 .3002 كلٌة الحموق والعلوم السٌاسٌة، جامعة دمحم خٌضر، بسكرة،
بدر الدٌن الحاج علً، جرابم الفساد وآلٌات مكافحتها فً التشرٌع الجزابري، أطروحة لنٌل شهادة الدكتوراه، اختصاص لانون خاص، كلٌة  -

 3002الحموق والعلوم السٌاسٌة جامعة تلمسان، 
37

راسة فً آلٌات تنفٌذ اتفالٌة األمم المتحدة لمكافحة الفساد، للتعمك أنظر، وسام نعمت إبراهٌم السعدي، آلٌات المجتمع الدولً فً مكافحة الفساد، د 

 .3030المركز العربً للنشر والتوزٌع، 
38

، الجزابر، 0، مجلة العلوم االجتماعٌة واإلنسانٌة، جامعة باتنة تشكل المجتمع المدنً وآفاق الحركة الجمعوٌة فً الجزابرأنظر، صالح زٌانً،   

 .20 -82، ص 3002، 02، العدد 8المجلد 
39

وعدد من  ،كورٌا الجنوبٌة، الفلبٌن، فً شرق أوروبا تحوالت سٌاسٌةمن على ؼرار ما حصل من انهٌار للمنظومة الشٌوعٌة فً عدٌد الدول، و 

 .0280حركة التضامن البولندٌة سنة  ظهورأمرٌكا الالتٌنٌة، خاصة مع دول 
40

، منتدى الفكر العربً، دار جرٌر للنشر والتوزٌع، والتحول الدٌممراطً فً الوطن العربًالمجتمع المدنً للتعمك أنظر، الحبٌب الجنحانً،  

  3002عمان، األردن، 
41

وإلى الٌوم، وفً عدٌد المناسبات، بمكافحة الفساد  3000ظهور وتطور المجتمع المدنً كمٌا ونوعٌا، وتحركه فً تونس خاصة منذ  إلترن 

 والسعً لتحمك التحول الدٌممراطً الحمٌمً والشامل.
42

: لراءة فً األفكار والتجارب اإلنسانٌة، حول التطور التارٌخً للمجتمع المدنً ومختلؾ التجارب أنظر: نصر عاشور الشٌبانً، المجتمع المدنً 

 .22، ص 3008، 38مجلة الجامعً، العدد 

، ص 0222، 55، العدد 02كمال عبد اللطٌؾ، المجتمع المدنً: مالحظات حول تشكل المفهوم وتطوره، المجلة العربٌة للعلوم اإلنسانٌة، المجلد  -

23 
43

 لمجتمع المدنً، حدود التؤثٌر والتؤثر، منشور على المولع التالً:أنظر: جالل خشٌب وأمال وشنان، الدولة واللتعمك   
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ٙه بحن الخمُِٞ والخىظُْ ، وجشاوخذ اإلاىاٜٚ في رل٤ بحن مجخمْ 45واخخلٙذ مّها وٛش ومّاًحر حٍّش

مذوي مىذمج داخل العلىت العُاظُت للذولت، ومجخمْ مذوي معخٝل ًِ العلىت العُاظُت للذولت، 

ٚ 46ًٝٚ وظىا بحن الؽّب بخىلّاجه والذولت بعلىتها . ووظي هزه الاخخال٘اث والخىىساث، ًم٢ً حٍّش

ت مً اإلااظعاث التي جيؽإ بمبادسة خاـت مً مىاوني الذولت 47املجخمْ اإلاذوي ، 48بحماال بإهه مجمِى

ا ومالُا، تهذٗ للذ٘اُ ًِ مفالح مؽتر٠ت إلاىدعبيها دو  ن هذٗ معخٝلت ًِ ماظعاث الذولت بداٍس

سبحي
ٚ ًم٢ً ؤن هذسج لمً املجخمْ اإلاذوي ألاخضاب 50، وجٝىم ِلى الاهخشاه الىىعي داخلها49 . بهزا الخٍّش

حر رل٤ مً 52، والهُئاث اإلاهىُت51العُاظُت التي ال جيخمي بلى ماظعاث الذولت، الجمُّاث، الىٝاباث ، ٔو

ي، اإلاخىُى والخّذدي، ًخمحز خاـت . هزا املجخمْ اإلاذو53اإلاعمُاث التي حعخجُب للمٙهىم العالٚ بُاهه

باإلامحزاث الخالُت : الخىٍُم واليؽاه الجماعي الىىعي، الخجاوغ، الٝذسة ِلى الخ٢ُٚ، الاظخٝاللُت، 

الٝبى٥ بالخىُى والاخخالٗ، وهي خفاثق ظاهمذ في ؤن ٣ًىن املجخمْ اإلاذوي مً ؤهم م٣ىهاث الذولت، 

ً داخله عاهمىن في م٣ا٘دت الٙعاد ومً ؤهم الىاؼىحن والٙاِلحن اإلاازٍش ا، ومً بحن الزًً ظاهمىا َو
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السٌاسٌة، المجلة التونسٌة للدراسات المانونٌة سعاد بلحاج علً، منظمات المجتمع المدنً والدٌممراطٌة المحلٌة التشاركٌة، ورد فً المانون و -

 50- 28، ص 3002، 3والسٌاسٌة، كلٌة الحموق والعلوم السٌاسٌة بسوسة، عدد 
44

، الجزء 2، مجلة حمابك للدراسات النفسٌة واالجتماعٌة، العدد الوطن العربً فً المدنً المجتمع تفعٌل دور إشكالٌةملٌكة الحاج ٌوسؾ، أنظر،  

  028 -022، ص 3008الثانً، 
45

 أنظر:  

Paul LÖwenthal, société civile et participation politique, Le cas de la coopération au développement, Mondes 
en Développement Vol.33-2005/1-n°129, p 59-68 

46
، مجلة العلوم اإلنسانٌة، جامعة دمحم خٌضر، بسكرة، العدد بـــًالمجتمــع المدنــً كبدٌل سٌاسً فً الوطــن العرللتعمك أنظر، الطاهر بلعٌور،  

 032 -030، ص 3002، نوفمبر 00
47

تونس: االنتمال "أحمد الملعً، المجتمع المدنً التونسً فاعل أساسً لبل الثورة وبعدها، ورد فً للتعمك حول تعرٌؾ المجتمع المدنً أنظر،  

 058-055، ص 3002، سلسلة لضاٌا اإلصالح، مركز الماهرة لدراسات حموق االنسان، "الدٌممراطً العسٌر

دراسة تطبٌمٌة لمإسسات ) ٌة عبد المالن، دور المجتمع المدنً فً التحول الدٌممراطً لحماٌة الحموق والحرٌات وتعزٌز الحكم الراشدأنادٌة  -

، جوان 3، عدد 00لألبحاث والدراسات فً العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة، المجلد  المجتمع المدنً العربً(، دراسات وأبحاث المجلة العربٌة

 082 -080، ص 3002

، 3003، 32، مجلة األستاذ للعلوم اإلنسانٌة، العدد دور منظمات المجتمع المدنً فً تعزٌز البناء الدٌممراطً فً العراقعباس فاضل محمود،  -

 .232 – 202ص 
48

 ٌتعلك بتنظٌم األحزاب السٌاسٌة 3000سبتمبر  32مإرخ فً ال 3000لسنة  82رسوم عدد ممن ال 3أنظر الفصل  
49

 ٌتعلك بتنظٌم الجمعٌات 3000سبتمبر  32مإرخ فً ال 3000لسنة  88عدد  من المرسوم 0أنظر مثال الفصل   
50

، مجلة النهضة، جامعة ة وضرورة التطوٌرالصالحٌة المنهجٌ المدنً:المجتمع حول مفهوم وخصابص المجتمع المدنً أنظر، أحمد ثابت،  

  05-2، ص 3000، 5العدد الماهرة، كلٌة االلتصاد والعلوم السٌاسٌة، المجلة الثانً، 

من المانون األساسً للرابطة  3والفصل  3003من المانون األساسً لالتحاد العام التونسً للشؽل المصادق علٌه سنة  2أنظر مثال الفصل  -

 عن حموق االنسان المصادق علٌه من لبل المإتمر الوطنً السابع التونسٌة للدفاع
51

 حول دور النمابات وعاللاتها بالسلطة السٌاسٌة أنظر: 

- Olivier Fouquet, Le pouvoir syndical dans la démocratie, in Pouvoirs, n° 26, 1983, p 5 
- Nicole Katala, Les moyens du pouvoir syndical, in Pouvoirs, n° 26, 1983, p 83 

52
من الدستور )الدفاع عن الموق والحرٌات بٌن  22منى التابعً، دلٌل المجتمع المدنً فً تطبٌك الفصل حول مكونات المجتمع المدنً أنظر،  

 .2، ص 3030المإسسة الدولٌة للدٌممراطٌة واالنتخابات،  الضوابط والموجبات(،
53

لمدنً وهو المجتمع المدنً المهٌكل، وهو الذي سنعتمده فً هذه الدراسة، وٌنضاؾ إلٌه عموم المواطنٌن الذٌن ال هذا المفهوم الضٌك للمجتمع ا  

 ٌنتمون إلى مإسسات لٌنشؤ المعنى الواسع للمجتمع المدنً.
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وإسظاء الخدى٥ الذًمٝشاوي في ِذًذ الذو٥ الٕشبُت والّشبُت
، 201155، ومنها جىوغ ٜبل وبّذ زىسة 54

، هاججت ًِ 56لخ٣ىن ِالٜت املجخمْ اإلاذوي بالذًمٝشاوُت ِالٜت جإزحر وجإزش ؤو "ِالٜت جشابي وجذاخل"

خُت وججاسب  خ ٘يها مازشاث داخلُت ومازشاث ِاإلاُتجشا٠ماث جاٍس ت ِبر الخاٍس ، وججاسب ٘اؼلت، 57مخىِى

وججاسب خٝٝذ هجاخاث باهشة في م٣ا٘دت الٙعاد وإسظاء الخدى٥ الذًمٝشاوي، وهزا مً بحن ما ًذْ٘ 

لذساظت مىلُى دوس املجخمْ اإلاذوي في م٣ا٘دت الٙعاد في الٝىاُ الّمىمي وإسظاء الخدى٥ الذًمٝشاوي، 

عخ٢ؽٚ ِلى اإلاعخىي الىٍشي ألاظغ التي جبرس هزا الذوس، ومخخلٚ اإلاٝاسباث الشا٘مت خُث ظي

والذاِمت له في ِالٜت بذوس وظلىت الذولت، وهزا ظىاء ِلى معخىي الخ٢ٙحر الٙٝهي الٝاهىوي، ؤو 

ُت هزا الذوس للمجخمْ  ُت ومؽشِو الىفىؿ الٝاهىهُت الذولُت والىوىُت، ؤي ِلى معخىي ؤظغ ؼِش

. وفي هٙغ اإلاعخىي الىٍشي، ظىدبحن مدٙضاث مماسظت هزا الذوس، والّىاثٞ التي ًم٢ً ؤن جمّٙه، اإلاذوي

مْ اظخّشاك لىظاثل املجخمْ اإلاذوي إلاماسظت دوسه هزا، ٠ما ٌعخمذها خاـت مً ٜىاهحن الذولت ومً 

ٚ داِم لهزا الذوس والظخٝاللُت املجخمْ اإلاذوي  الاجٙاُٜاث واإلاىازُٞ الذولُت، في ٌل جىاٜماث بحن مٜى

ذاْ٘ ًِ ظلىت الذولت التي ال  ٚ ًخخٗى مً اظخٝاللُت وهٙىر املجخمْ اإلاذوي، ٍو ًِ ظلىت الذولت، ومٜى

شاسها.   ًجب ؤن جىاصيها ظلىت معخٝلت ًِ هٙىرها ٜو

ؤما ِلى اإلاعخىي الّملي، ٘ذساظدىا هزه، ظخ٣ىن دساظت جُُٝمُت هٝذًت واظدؽشاُ٘ت، مً خال٥ جُُٝم 

مْ اإلاذوي في م٣ا٘دت الٙعاد وإسظاء الخدى٥ الذًمٝشاوي، بالشحُى بلى اإلاىحىد مً ٜىاهحن لذوس املجخ

ت الاظخدٝاٜاث الذًمٝشاوُت وم٣ا٘دت  لى مد٤ اإلايؽىد واإلاإمى٥ واإلاٙترك ؤن ٣ًىن مً صاٍو وججاسب، ِو

س ال٢مي الٙعاد بٙاِلُت، لىيخهي بخدذًذ الجذوي الّملُت مً وحىد املجخمْ اإلاذوي خاـت مْ الخىى 

ه في ِذًذ الذو٥ مثل جىوغ مىز  ، ومْ جىاـل الٙعاد في الٝىاُ 58وإلى الُىم 2011والىىعي الزي ِ٘ش

الّمىمي، وجىاـل ألاهٍمت ٔحر الذًمٝشاوُت مذِىمت بال٢ٙش اإلاىاهن لذوس املجخمْ اإلاذوي ٠علىت ّ٘لُت 
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ماٌة الحموق والحرٌات وتعزٌز ة عبد المالن، دور المجتمع المدنً فً التحول الدٌممراطً لحآٌنادٌة  -حول بعض التجارب العربٌة أنظر،   

 082 -082، ص ممال سابكدراسة تطبٌمٌة لمإسسات المجتمع المدنً العربً(، )الحكم الراشد 

  025، ممال سابك، ص الوطن العربً فً المدنً المجتمع تفعٌل دور إشكالٌةملٌكة الحاج ٌوسؾ،  -
55

 .053الثورة وبعدها، ممال سابك، ص  أنظر، أحمد الملعً، المجتمع المدنً التونسً فاعل أساسً لبل 
56

دراسة تطبٌمٌة )نادٌة اٌة عبد المالن، دور المجتمع المدنً فً التحول الدٌممراطً لحماٌة الحموق والحرٌات وتعزٌز الحكم الراشد أنظر،  

 082، ص ممال سابكلمإسسات المجتمع المدنً العربً(، 
57

المجتمع المدنى فى تونس: حول العوامل التً ساهمت فً ظهور وتطور المجتمع المدنً فً التارٌخ التونسً أنظر: فتحً الحاج إبراهٌم،   

 .052، ص 3005، 88، منتدى الكلمة للدراسات واألبحاث، العدد والتحول الدٌممراطى
58

ات ونمابات وأحزب معارضة، ولكنها كانت ضعٌفة على مستوى العدد عرفت تونس عدٌد مكونات المجتمع المدنً من جمعٌ 3000لبل سنة  

من جهة، وعلى مستوى الدور وفاعلٌة األداء من جهة أخرى، وكان هذا نتٌجة حتمٌة لنظام سٌاسً آحادي منؽلك على نفسه رافض للتعددٌة 
انونٌة على مستوى الدستور وؼٌره والتً كانت تإسس وللمعارضة الفعلٌة والفاعلة وخاصة المعارضة له، بالرؼم من توفر عدٌد النصوص الم

 للتعددٌة ولتواجد وتحرن المجتمع المدنً، ولهذا فما وجد من مإسسات المجتمع المدنً كان فً الؽالب ٌسٌر فً ركاب السلطة الحاكمة وٌكسً
ي كشفت عنه تمارٌر رسمٌة خاصة بداٌة من سنة المشروعٌة على اختٌاراتها وسٌاساتها ؼٌر الدٌممراطٌة والتً تعاٌشت لسنٌن مع الفساد الذ

فتحسن اإلطار المانونً والسٌاسً بمزٌد دعم الدٌممراطٌة ودعم مبادبها خاصة الحرٌة والتعددٌة، تحت ضؽط من  3000. أما بعد ثورة 3000

ؤت عشرات األحزاب والنمابات عدٌد الجهات منها المجتمع المدنً، مما ساهم بوضوح فً تطور المجتمع المدنً من حٌث الكم، حٌث نش
والجمعٌات، ومن حٌث النشاط حٌث أن كل مكونات المجتمع المدنً كانت تنشط وتمارس دورها فً إطار رإٌتها للتحول الدٌممراطً، ومن حٌث 

 .الفاعلٌة حٌث أن عدٌد التؽٌٌرات واإلصالحات المانونٌة والمإسساتٌة كانت تحت ضؽط واضح من مكونات المجتمع المدنً
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ؽي داخله املجخمْ اإلاذوي معخٝلت ًِ ظلىت الذولت، ومْ اخخالٗ الخجاسب باخخالٗ املخُي الزي ًي

خٙاِل مّه، وهى مدُي ٢٘شي واحخماعي واٜخفادي وظُاس ي، مخدى٥ ومخىىس ومازش في دوس املجخمْ  ٍو

 اإلاذوي في م٣ا٘دت الٙعاد وإسظاء الخدى٥ الذًمٝشاوي. 

 مً خال٥ ما ظلٚ بُاهه ٌؽُش لىا ؤن هدعاء٥: ؤي ٘اِلُت لذوس املجخمْ اإلاذوي في م٣ا٘دت الٙعاد وإسظاء

 الخدى٥ الذًمٝشاوي؟

بن ؤلاحابت ًِ هزه ؤلاؼ٣الُت، ظخ٣ىن مً خال٥ مٝاسبت ٜاهىهُت باألظاط، مْ الاظخئىاط ؤخُاها ببّن 

ت، واِخماد الٝاهىن الخىوس ي، مْ ؤلازشاء مً خال٥ الٝىاهحن الذولُت راث  ِىاـش الّلىم العُاظُت وؤلاداٍس

ُٙت هٝذًت واظدؽشاُ٘ت، لىدبحن ت اإلاىحىد  الّالٜت، مٝاسبت ـو ؤن هزا الذوس للمجخمْ اإلاذوي ًبذو، مً صاٍو

ا ٘اِلُت ما٠ذة )الٙفل ألاو٥( ل٢ىه ٌؽ٣ى ِذًذ  ُت جمىده هٍٍش واإلايؽىد، دوسا معخدٝا جبرسه مؽشِو

ذ جىدٗش به ؤخُاها ًِ معاسه الىبُعي ٘خمّٚ مً ٘اِلُخه الّملُت، بما ًجّل  الّىاثٞ التي جتهذده ٜو

 دوسا ٘اِال بٙاِلُت ِملُت مخباًىت ) الٙفل الثاوي(. مىه ِلى اإلاعخىي الّٙلي

 الفصل األول

 فاعلية نظرية مؤكدة

ت اإلاىحىد  مً ت، وآلاساء الٙٝهُت، ومً صاٍو خال٥ ِذًذ الؽىاهذ الّملُت، واإلااؼشاث الٝاهىهُت الىٍٍش

واإلايؽىد، ًبذو ؤن دوس املجخمْ اإلاذوي في م٣ا٘دت الٙعاد وإسظاء الخدى٥ الذًمٝشاوي، زابذ وساسخ، بل 

ٙترك ؤهه ٘اِل مً ؤحل لمان جدُٝٞ ؤهذا٘ه. هزه الؽىاهذ جا٠ذ مً حهت، ال خإـُل الىٍشي ٍو

ُت دوس املجخمْ اإلاذوي في م٣ا٘دت الٙعاد وإسظاء الخدى٥ الذًمٝشاوي )الُٙش ألاو٥(، ومً  ُت وؼِش إلاؽشِو

ا الٙاِلُت اإلايؽىدة  حهت ؤخشي، جشج٢ض ِلى جى٘ش ِذًذ املخٙضاث إلاماسظت هزا الذوس، بما ٢ًٙل له هٍٍش

 )الُٙش الثاوي(. 

وشرعية دور املجحمع املدني في مكافحة الفساد وإرساء  الفرع ألاول: الحأصيل النظري ملشروعية

 الححول الديمقراطي

ت، هىاٟ جىا٘ٞ ٍِشن خى٥ ؤهمُت  ت الّلىم العُاظُت والخىحهاث ال٢ٍٙش ٝا إلاٝاسبت ٜاهىهُت، ومً صاٍو ٘و

ذد دوس املجخمْ اإلاذوي في م٣ا٘دت الٙعاد وإسظاء الخدى٥ الذًمٝشاوي، مْ الخإ٠ُذ ِلى جإـُله باِخباس حّ

ُخه، ظىاء ِلى معخىي الٝاهىن الذولي، وجدذًذا الاجٙاُٜاث راث  ُخه وؼِش ألاظغ التي جبرس مؽشِو

الّالٜت بدٝٛى الاوعان وبم٣ا٘دت الٙعاد، ؤو الٝىاهحن الىوىُت، اهىالٜا مً الذظاجحر، ومشوسا بّذًذ 

لّالٜاث داخل الذو٥ ولها جإزحر اإلافادس ألاخشي للٝاهىن، ِالوة ِلى اإلابادت والُٝم الاحخماُِت التي جد٢م ا
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ِلى الٝىاهحن والعُاظاث، للخإ٠ُذ ِلى ؤن دوس املجخمْ اإلاذوي في م٣ا٘دت الٙعاد وإسظاء الخدى٥ 

 الذًمٝشاوي ًىذسج لمً الخٞ اإلاؽشُو والؽشعي ؤخُاها، ولمً الىاحب الُٝمي والٝاهىوي ؤخُاها ؤخشي. 

ُت دوس املجخمْ اإلاذوي في م٣ا٘دت  الٙعاد وإسظاء الخدى٥ الذًمٝشاوي مخّذدة بن ؤظغ مؽشِو

ت، ٘لعُٙت، ظُاظُت، ُٜمُت وؤخالُٜت، ول٢نها، ومْ بّن الدؽابه بحن ألاهٍمت والذو٥،  ومدؽاب٢ت، ٢ٍ٘ش

ُاث الذو٥ والٍشٗو التي جمش بها، واخخالٗ  خ، جخٙاوث باخخالٗ ؤوشها الخاـت، وخفـى لى مش الخاٍس ِو

غ دوس املجخ ش ؤلاسادة لخ٢َش ا مذي ج٘ى مْ اإلاذوي في م٣ا٘دت الٙعاد وإسظاء الخدى٥ الذًمٝشاوي هٍٍش

ملُا، وهي بسادة ظلىت الذولت مً حهت، وإسادة الؽّب اإلا٣ىن ألاظاس ي للمجخمْ اإلاذوي مً حهت ؤخشي،  ِو

وإسادة ماظعاث املجخمْ اإلاذوي ؤًما. وبفٙت ِامت ًم٢ً ؤن هشد هزه ألاظغ بلى ؤظاط ٢٘شي ظُاس ي، 

قي، ًا٠ذان ؤن وحىد ماظعاث املجخمْ اإلاذوي ودوسها في م٣ا٘دت الٙعاد وإسظاء وؤظاط ُٜمي ؤخال

ُا  .59الخدى٥ الذًمٝشاوي لشوسة مخإ٠ذة، جإ٠ذث وجخإ٠ذ داثما، ولِعذ اخخُاسا اخخمالُا وال ٌ٘ش

ت ظُاظُت، جخّذد ألاظغ التي ج٢س ي دوس املجخمْ اإلاذوي في م٣ا٘دت الٙعاد وإسظاء الخدى٥  مً حهت ٢ٍ٘ش

ُت. هزه ألاظغ، التي جىىلٞ مً مبادت ًخإظغ ِليها اإلاٙهىم الخىا٘ٝي الذً مٝشاوي باإلاؽشِو

للذًمٝشاوُت، وجخّاسك مْ اظخٙدا٥ الٙعاد في الٝىاُ الّمىمي، ؤولها ٢٘شة الّٝذ الاحخماعي، التي جم 

اث والٝشاءاث ت 60مً خاللها جٙعحر ِالٜت الؽّب بالعلىت، ومْ حّذد الىٍٍش ت هٍٍش ظُادة ، ٘مً صاٍو

لُت لٙاثذة ممثلُه داخل  الؽّب، جٝخض ي ؤن الؽّب جىاص٥ بمىحب هزا الّٝذ ًِ حضء مً ظُادجه ألـا

ماظعاث الذولت إلاماسظتها باظمه ولفالخه، مْ اخخٙاٌه بجضء مً العُادة ًمىده ؤدواسا زالزت مخخابّت 

ُت العلىت لىت، وزالثا، ؤن ًُٝم ، زاهُا، ؤن ًشاٜب ِمل الع61ومخفلت، ؤوال، ؤن ٣ًىن مفذسا إلاؽشِو

ذ ًِ بىىد الّٝذ الاحخماعي. مً هزا اإلاىىلٞ، ًبذو دوس املجخمْ اإلاذوي في  داظبها ١لما اهد٘ش ِملها، ٍو

ا باِخباسه ؤلاواس الخالً إلا٣ىهاث الؽّب، واإلامثل  م٣ا٘دت الٙعاد وإسظاء الخدى٥ الذًمٝشاوي، مؽشِو

لُت ٠ما جبِىاها، في مى  احهت العلىت ٔحر الذًمٝشاوُت والخالىت للٙعاد، وهي له في مماسظت ظُادجه ألـا

لُت التي ًمخل٢ها الؽّب ت ًِ العُادة الـا  .62ظلىت لها ظُادة مخِٙش
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، 64، التي جمثل ؤظاظا مً ؤظغ الذًمٝشاوُت التي ـمم الؽّب الخىوس ي ِلى بٜامتها63بن ظُادة الؽّب

ابلت للٙسخ، هي جٝخض ي ؤن ج٣ىن الى١الت اإلامىىخت للخ٣ام في بواس الذًمٝشاوُ ت الخمثُلُت، و١الت مُٝذة ٜو

اث ؤ٘شاده، وظُاظخه ظُاظت  مُٝذة مً خُث التزام الخ٣ام بخدُٝٞ مفالح الؽّب ولمان خٝٛى وخٍش

ـالخت ودًمٝشاوُت ب٣ل ما للذًمٝشاوُت الخُُٝٝت مً اظخدٝاٜاث ٜاهىهُت وماظعاجُت، وهي ٜابلت 

ُت، ؤن ٌسخب زٝخه مً العلىت الٙاظذة للٙسخ، خُث ًجىص للؽّب ـاخب العُادة ومفذس  اإلاؽشِو

واإلاعدبذة التي جىدٗش ًِ مٝخمُاث الّٝذ الاحخماعي، وسخب الثٝت ٜذ ٣ًىن بمجشد ِذم ججذًذ 

ت الجزيهت ذ ًخخز ؤؼ٣اال ؤخشي، ١لما 65الى١الت وحُٕحر العلىت في الٍشٗو الّادًت لالهخخاباث الذوٍس ، ٜو

خفاماث، وختى الثىسة التي تهذٗ لإلواخت ١ان بواس الخدٟش ٔحر دًمٝشاوي، مثل  الاهخٙالاث والِا

. وهىا 2011بالىٍام الٝاثم ِلى خلُٙت ؤهه هٍام ٔحر دًمٝشاوي وخالً للٙعاد ٠ما خفل في جىوغ ظىت 

ٝىد  اوش ٍو ؤًما ًبذو ؤن للمجخمْ اإلاذوي دوسه اإلاؽشُو واإلابرس، خُث ًخدٟش باظم الؽّب، ؤو ٌعاهذ ٍو

ان ؤن ج٣ىن بسادة الؽّب مىاه العلىت والخ٢م داخل الذولت الذًمٝشاوُت ٠ما جدش١اجه، مً ؤحل لم

، ومىاه ١ل حُٕحر هدى بسظاء الذًمٝشاوُت الخُُٝٝت 66جإ٠ذ مً خال٥ الاجٙاُٜاث واإلاىازُٞ الذولُت

والؽاملت. وفي ُٔاب هزا الذوس للمجخمْ اإلاذوي، ٜذ ٣ًىن الخُٕحر بخذخل ؤحىبي مً خاسج م٣ىهاث الذولت، 

جّل مً ماظعاتها، ومً ؼّبها، بمً ُ٘ه ماظعاث املجخمْ اإلاذوي، مجشد  بما ًمغ ظُادتها الخاسحُت ٍو

جابْ لخىُٙز مىامْ ؤحىبُت لً جٙشك بال الىٍام الزي ًممً مفالخها والتي لِعذ بالمشوسة مخىابٝت مْ 

٢شي اإلاٝىْ. وهي جىلّاث الؽّب ومفالخه، ٣ُ٘ىن الاظخّماس العُاس ي والاٜخفادي والاحخماعي والٙ

اهىها، باِخباس ؤن خماًت البالد واحب دظخىسي ِلى ١ل مىاوً ىلت مىىٝا ٜو لى ١ل  67الىلُّت اإلا٘ش ِو

م٣ىهاث املجخمْ اإلاذوي، مً ١ل خىش ًتهذدها، ومىه خىش الٙعاد والىٍام ٔحر الذًمٝشاوي والخذخل 

ا مفمما ِلى جدُٝٝه وهى "بٜامت ، ختى ًخدٝٞ ما ١ان الؽّب الخىوس ي داثم68ألاحىبي والىالء لألحىبي

 .69دًمٝشاوُت ؤظاظها ظُادة الؽّب"

ُت لذوس املجخمْ اإلاذوي جبرس ؤًما بدٞ الؽّب، ومىه املجخمْ اإلاذوي، في اإلاؽاس٠ت في بداسة  هزه اإلاؽشِو

، ٠ما جا٠ذه الاجٙاُٜاث واإلاىازُٞ 70الؽإن الّام وإبذاء الشؤي ُ٘ه واإلاعاهمت في حّذًله هدى ألا٘مل
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ُب ِلى العلىت الخا٠مت، ًُٝم آداءها ِلى مد٤ اإلابادت 71الذولُت ، وباإلاىاظبت راتها ًماسط دوسه ٠عُذ ٜس

ب ١ل اهدشاٗ ًفذس منها، ومىه جٙشدها بالخ٢م، وظىء اظخٕال٥ الىٙىر،  ععى لخفٍى الذًمٝشاوُت، َو

ل٣ُىن دوس املجخمْ  واهخشاوها في الٙعاد الزي ًىدٗش بالىٍام ًِ معاسه الذًمٝشاوي اإلاٙترك ؤـال،

والتي حُّٞ  72اإلاذوي هىا خال مً الخلى٥، وداّ٘ا لخجاوص بّن ظلبُاث وؤصماث الذًمٝشاوُت الخمثُلُت

بسظاء الخدى٥ الذًمٝشاوي، ظىاء بٙشله ِلى العلىت ٔحر الذًمٝشاوُت مٝابل اصاختها واظٝاه ١امل 

ت ومعخمشة مْ د٘ 73الىٍام في خا٥ اهخهج ظبُل الثىسة، ؤو بالخىا٘ٞ مّها ّها لخىاصالث وإـالخاث حىهٍش

 74جدٝٞ م٣ا٘دت الٙعاد وجاظغ إلاخىلباث الذًمٝشاوُت الخُُٝٝت والؽاملت اإلااظعت ِلى بسادة الؽّب

واإلاّبرة ِنها، مْ جىاـل دوس املجخمْ اإلاذوي في ؼ٣ل ِحن ظاهشة ِلى خماًت جل٤ اإلا٣اظب الذًمٝشاوُت 

بت في الِّؾ اإلاؽتٟر ٠م٣ىن ودِمها في بواس ؼشا٠ت خُُٝٝت مْ العلى ت الٔش ت الخا٠مت جممً اظخمشاٍس

ت واظخٝشاس الذولت الّادلت . هزا الدعُحر الدؽاس١ي للؽإن الّام، والزي جٙشله 75مً ؤهم م٣ىهاث اظخمشاٍس

، ًٙترك ؤن ًخم بٜشاسه في مّنى واظْ وؼامل للؽإن الّام 76الىفىؿ الٝاهىهُت مْ اخخالٗ اإلاّنى واملجا٥

ٜخفادي والاحخماعي، مْ جِعحر اإلاؽاس٠ت للجمُْ دون جمُحز وال بٜفاء، وججىب الخُّٝذ العُاس ي والا

اإلاُٝذ لها وخاـت جثمحن هخاثجها، ًٙشك ِلى املجخمْ اإلاذوي واحب اإلاؽاس٠ت الجذًت والٙاِلت، ٠ما ًٙشك 

معاهمت املجخمْ  ِلى العلىت الخا٠مت واحب الٝبى٥ باإلاؽاس٠ت والخجاوب البىاء مّها، ومً هزه اإلاؽاس٠ت

اإلاذوي في م٣ا٘دت الٙعاد وإسظاء الخدى٥ الذًمٝشاوي. هزه اإلاؽاس٠ت جخٙٚ الخمل واإلاعاولُت ًِ 

العلىت، وجدمل الؽّب حاهبا منها هى في النهاًت اإلاّبر ِما اخخَٙ به الؽّب لىٙعه مً ظُادة، 

م ل ٣ا في لمان ِِؾ مؽتٟر ٠ٍش ا في الّٝذ الاحخماعي، وؼٍش  لجمُْ. باِخباسه و٘ش

هزا الذوس اإلاؽشُو للمجخمْ اإلاذوي، ًجعذ مّنى اإلاىاوىت ٠ُٝمت ًبنى ِليها الىٍام العُاس ي 

، واإلاٝفىد اإلاىاوىت ؤلاًجابُت والبىاءة، وهي ٢ِغ اإلاىاوىت العلبُت، خُث ٣ًىن اإلاىاوً 77الذًمٝشاوي
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اث واخخُاساث العلىت الخا٠مت، مىٙشدا ؤو في جىٍُمه الجماعي ومىه املجخمْ اإلاذوي، مخلُٝا ومخٝبال لخفىس 

٢خٙي باإلاخابّت الفامخت  ومً ًخد٢م ؤخُاها ٘يها مً اإلاىخّٙحن مً الٙعاد اإلاعدؽشي في مٙاـل الذولت، ٍو

اجه، ُ٘دشم منها ِملُا ختى وإن ١ان  ه وخٍش خدمل الخبّت التي جىا٥ ظلبا مفالخه وخٜٝى العلبُت، ٍو

به هدى ًخمخْ بها ِلى معخىي الىفىؿ الٝاهىهُت الؽ٣ لُت، وال ًخدٟش للمىالبت بخدعحن ولّه وجفٍى

ألا٘مل. هزه العلبُت اإلاىاوىُت ججّل مً ماظعاث املجخمْ اإلاذوي مخىاوئت مْ الٙاظذًً، ومعاهمت في 

٢ت في جدُٝٞ اهدؽاسه، وداِمت للىٍام ٔحر الذًمٝشاوي اإلاعخُٙذ مىه، وألاخىش ؤنها بعلبُتها  الٙعاد، وؼٍش

ىاوً هٙعه، لخّم ١امل م٣ىهاث الؽّب. ؤما اإلاىاوىت ؤلاًجابُت البىاءة، وهي هزه جذِم ظلبُت اإلا

اظخدٝاٛ مً اظخدٝاٜاث الّٝذ الاحخماعي، وظُادة وإسادة الؽّب، والدعُحر الدؽاس١ي للؽإن الّام، 

٘خٝخض ي الٍُٝت واإلاشاٜبت اإلاعخمشة ألداء العلىت، والاهخمام اإلاخىاـل بالؽإن الّام، والخدٟش الّٙلي 

ا بمّاوي  والشدعي ١لما ٌهش الٙعاد واهدٗش الىٍام ِملُا ًِ مبادت الذًمٝشاوُت التي ـُٕذ هٍٍش

اث الٙشدًت والجماُِت،  ت املخمىلت ِلى الخ٣ام مً ؤحل لمان الخٝٛى والخٍش الىاحباث الذظخىٍس

اجه، خُث ؤن 78الاحخماُِت والاٜخفادًت والعُاظُت الىٍام ٔحر . هزا الاهدشاٗ ًمش بدٝٛى اإلاىاوً وخٍش

ت التي بما ؤن ًُٝذها  الذًمٝشاوي الزي ًىخشه الٙعاد، ًمثل الٙماء لذِم العلىت ِلى خعاب الخٍش

الخ٣ام، ؤم يهمؽىنها ٘خ٣ىن مجشد ؼّاساث ظُاظُت مىاظبدُت وهفىؿ ٜاهىهُت مىمٝت، بما ًخّاسك مْ 

لُت للمىاوىت في ٌل ألاهٍمت الذًمٝشاوُت الفالخت، واإلا بيُت ِلى الخىاصن بحن العلىت الاظخدٝاٜاث ألـا

ت. مً هىا ٣ًىن دوس املجخمْ اإلاذوي في م٣ا٘دت الٙعاد وإسظاء الخدى٥ الذًمٝشاوي ماظعا ِلى  والخٍش

ملُا، والبٝاء ٠ٙاِل ؤظاس ي ومازش  ا ِو اث هٍٍش ٢٘شة اإلافلخت في املخاٍ٘ت ِلى ٠ما٥ الخٝٛى والخٍش

لها، وهى جٙشد بالمشوسة اٜفاجي، يهمؾ اإلاىاوىت لمً مىٍىمت الذولت، مىّا لخٙشد العلىت بها وداخ

ل٣ُىن اإلاىاوً ِبذا للعلىت وخادما إلافالخها، بًجابا ؤو ظلبا، ال ظُذا لها. وال ًم٢ً ؤن ٣ًىن املجخمْ 

، وسادِت ل٣ل اهدشاٗ مً 79اإلاذوي ٘اِال بال برا مثل ّ٘ال بعلى٠ه ؤلاًجابي ظلىت ممادة لعلىت الخ٢م

 .80خٞ الؽّب في الخمشد ِلى الاظدبذاد والٍلمحاهبها وداِما وماوشا ل

                                                                                                                                                                                     
اسات المانونٌة والسٌاسٌة، كلٌة الحموق والعلوم السٌاسٌة توفٌك الؽناي، الناخب والمواطنة، ورد فً المانون والسٌاسة، المجلة التونسٌة للدر -

 30، ص 3002، 2بسوسة، عدد 

 3002من دستور  3أنظر الفصل  -
78

 فً عدٌد الفصول ولبلها منذ التوطبة 3002وخاصة من دستور  0252هذا ما ٌفهم من دستور   
79

 أنظر: 

- Jean-Marie Fardeau, Le rôle de la société civile, CERAS, revue Projet, n 354, Octobre 2016, p 69 
- François Bloch-Lainé, Les associations comme contre-pouvoirs, in Pouvoirs, n° 7, 1978, p 63 

80
 0228كما أكدته دٌباجة اإلعالن العالمً لحموق االنسان لسنة  
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اث، هى في النهاًت ؤظاط ومبرس وحىد مخخلٚ ماظعاث املجخمْ  هزا الذوس الخامي للخٝٛى والخٍش

ها وحّذدها، ٘الّبرة بالىحىد اإلاازش الزي ًٝخض ي 81اإلاذوي ٝي بدىِى ، والتي ال مّنى لىحىدها ؼ٣لُا، ٘و

اتهم ججاه ظلىت معدبذة ٘اظذة. مً هىا الخدٟش الّٙلي لخدُٝٞ جىلّاث مىدعبيه ا وخماًت خٝىٜهم وخٍش

ش الىحىد  ًخإظغ دوس ماظعاث املجخمْ اإلاذوي في م٣ا٘دت الٙعاد وإسظاء الخدى٥ الذًمٝشاوي ِلى جبًر

مً خال٥ ججعُذ ألاهذاٗ اإلابرسة للىحىد، وجدُٝٞ الالتزام الخّاٜذي وألاخالقي ججاه مىدعبيها مً ؤ٘شاد 

ىامه هم  الؽّب، ٜو جبني مؽألهم، وجبلُٖ جىلّاتهم بلى ماظعاث الذولت، وجمثُلهم في الذ٘اُ ًِ خٜٝى

اتهم التي جىا٥ منها ألاهٍمت ٔحر الذًمٝشاوُت، ويهمؽها الٙعاد اإلاخىاوئ مْ جل٤ الاهٍمت. هزا ٌّني  82وخٍش

الذًمٝشاوي  ؤًما ؤن مذي مماسظت ماظعاث املجخمْ اإلاذوي لذوسها في م٣ا٘دت الٙعاد وإسظاء الخدى٥ 

تها، وجىاـل زٝت اإلاىخشوحن داخلها واإلاخّاملحن مّها ٘يها، وفي سظالتها البُّذة  مُّاس لبٝائها، واظخمشاٍس

بت مً ٢٘شة الفالح الّام. و١لما لّٙذ جل٤ الثٝت،  ؤـلُا ًِ ٢٘شة العلىت واإلاىّٙت والشبذ، والٍٝش

ُت مً خُث الىحىد وا لٝشاس والخدٟش بٙٝذانها ؤظاط ٘ٝذث ماظعاث املجخمْ اإلاذوي اإلاؽشِو

ُتها جُا اإلاىدعبحن لها مما ٌّني اهذزاسها، ؤو ِلى ألاٜل جإظِغ ماظعاث ميعلخت 83مؽشِو ٝذث جذٍس ، ٘و

ت وممادة لها، ٜذ حعخمُل اإلاىخشوحن واإلاىالحن الزًً ًجذون ٘يها ـذٛ ؤلاسادة في الخمع٤  ِنها، ومىاٍص

 خالُٜت والٝاهىهُت ججاههم. بالذ٘اُ ًِ مفالخهم، والالتزام بالىاحباث ألا 

ت الُٝمُت وألاخالُٜت جدذًذا، وفي مّنى ًخجاوص العالٚ ر٠شه، ٌّخبر دوس املجخمْ اإلاذوي في  مً هزه الضاٍو

ت باِخباس ؤن م٣ا٘دت  ُت ٍٜى م٣ا٘دت الٙعاد وإسظاء الخدى٥ الذًمٝشاوي ماظعا ؤًما ِلى مؽشِو

لذًمٝشاوي الخالً للٙعاد بىبُّخه، ٌّخبر واحبا الٙعاد والمٕي مً ؤحل حُٕحر هٍام الخ٢م ٔحر ا

، وإن اخخلٙذ هزه ألاخحرة في بّن مّاهيها بحن الذو٥ والؽّىب 84ؤخالُٜا في مّنى ألاخالٛ الاحخماُِت

ن الىٍام ٔحر الذًمٝشاوي ب٣ل  وألاصمت، ٘هي جخٙٞ ِلى هبز الٙعاد بمخخلٚ ـىسه الاحشامُت، و٘س

، وبمىىٞ الخىا٘ٞ املجخمعي، مْ اظخدٝاٜاث ألاخالٛ الاحخماُِت. مٍاهشه الٝمُّت، لخّاسلهما بذاهت

، بل ومً الىاحب، مٝاومت الٙعاد والىٍام ٔحر الذًمٝشاوي الخالً  ومً هزا اإلاىىلٞ ٣ًىن مً اإلاؽشُو

                                                           
81

من المانون  3، والفصل ٌتعلك بتنظٌم األحزاب السٌاسٌة 3000سبتمبر  32مإرخ فً ال 3000لسنة  82مرسوم عدد من ال 3أنظر مثال الفصل  

من المانون األساسً للرابطة التونسٌة للدفاع عن حموق االنسان  3والفصل ، 3003األساسً لالتحاد العام التونسً للشؽل المصادق علٌه سنة 

 المصادق علٌه من لبل المإتمر الوطنً السابع

 0252 من دستور 8أنظر الفصل  -
82

 من مجلة الشؽل 322أنظر الفصل  
83

"االتحاد العام التونسً للشؽل منظمة نمابٌة  3003من المانون األساسً لالتحاد العام التونسً للشؽل المصادق علٌه سنة  0أنظر مثال الفصل   

 عد العمالٌة"وطنٌة دٌممراطٌة مستملة عن كل التنظٌمات السٌاسٌة تستمد شرعٌتها ولوتها ولراراتها من الموا

 من نفس المانون االساسً 3أنظر كذلن الفصل  -
84

، دار الفكر األولىوالشفافٌة، الطبعة  واألخالقعبد الرحمان دمحم العٌسوي، سٌكولوجٌة الفساد للتعمك حول عاللة الفساد باألخالق أنظر:   

 .3000الجامعً مصر،
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له، بذاْ٘ الخمامً املجخمعي المامً بذوسه للِّؾ اإلاؽتٟر وللعلم الاحخماُِت التي جاظغ ؤًما ِلى 

 ماُِت اإلاؽتر٠ت. ألاخالٛ الاحخ

، وجمىذ 86خاـت في الذو٥ التي حّخبر ؤلاظالم دًىا للذولت 85هزا ألاظاط ألاخالقي الاحخماعي، ًخذِم دًيُا

ْ والخىٍُم للّالٜاث واإلااظعاث، ظىاء بفٙت  ّت الاظالمُت م٣اهت لمً مفادس الدؽَش لخّالُم الؽَش

ظاس ي ؤو ألاو٥ ؤو ؤخذ اإلافادس ؤو مجشد مباؼشة ؤو ٔحر مباؼشة، وظىاء ١ان الؽُش الذًني اإلافذس ألا 

مفذس اظخلهام للٝاهىن الىلعي، ٠ما جىق ِلى رل٤ ِادة، وبإظالُب مخخلٙت، دظاجحر بّن الذو٥، 

ُت دوس املجخمْ اإلاذوي في م٣ا٘دت الٙعاد  ُت وؼِش ومنها الذظخىس الخىوس ي، مما ًذِم جإـُل مؽشِو

خّالُم ؤلاظالمُت بمخخلٚ مفادسها، والتي ًخمع٤ بها وإسظاء الخدى٥ الذًمٝشاوي، ِلى اِخباس ؤن ال

 ، ومىه م٣ىهاث املجخمْ اإلاذوي، جيبز الٙعاد والخ٢م الٍالم، وجذِم الخ٢م الّاد٥ الشؼُذ. 87الؽّب

م  ّت ؤلاظالمُت اإلاخٙٞ ِليها، هدبحن ؤنها جٝىم ِلى جدٍش في هزا ؤلاواس، وبالشحُى بلى مخخلٚ مفادس الؽَش

، باِخباسه مى٢شا89اد الزي ًمغ ماظعاث الذولت والٝاثمحن ِليها، ومىه الٙع88الٙعاد
، وجذِى 90

إلا٣ا٘دخه، وجا٠ذ في اإلاٝابل ِلى مبادت الخ٢م الّاد٥ الشؼُذ اإلابني ِلى الّذالت واإلاعاواة، والاظخٝامت، 

                                                           
85

 3000فساد لسنة هذا ما ٌفهم من دٌباجة االتفالٌة العربٌة لمكافحة ال 
86

مع االختالؾ حول تؤوٌل الفصلٌن من حٌث مدى الزامٌة  3002والفصل األول من دستور  0252حسب صرٌح الفصل األول من دستور   

دٌن، ه تعالٌم اإلسالم فً عاللة بالموانٌن الوضعٌة حٌث ٌعتبر البعض أن الممصود هنا فمط أن اإلسالم دٌن الشعب ألن الدولة كابن معنوي لٌس ل
فً حٌن ٌرى البعض اآلخر أن اإلسالم دٌن الدولة بما هً شعب وسلطة سٌاسٌة وهذا ٌفترض التمٌد بتعالٌم اإلسالم وتطابك وتالإم تشرٌعات 

طلك نالدولة معها. وعلى فرض اعتماد التؤوٌل األول فهو دافع للمجتمع المدنً لٌمارس دوره فً مكافحة الفساد وإرساء التحول الدٌممراطً من م
 نبذ اإلسالم للفساد وللحكم ؼٌر العادل، وهذا التزام أخاللً دٌنً حتى وأن لم ٌكن له أساس لانونً صرٌح.

87
 3002وتوطبة دستور  0252حسب صرٌح توطبة دستور تونس لسنة  

88
المجلد  ،علوم االلتصادٌة والمانونٌةمجلة جامعة دمشك لل، دراسة ممارنة :مفهوم الفساد اإلداري ومعاٌٌره فً التشرٌع اإلسالمًللتعمك أنظر،  

 .200، ص 3005، 3العدد ، 30

، جامعة دراسة تؤصٌلٌة ممارنة تطبٌمٌة واإلداري المالًمن الفساد  المجتمعفً حماٌة االسالمٌة منهج الشرٌعة عبد هللا بن ناصر آل ؼصاب،  -

 3000ناٌؾ للعلوم األمنٌة، الرٌاض، 

، 22من الفساد اإلداري ومكافحته من منظور الفكر اإلسالمً، مجلة كلٌة بؽداد للعلوم االلتصادٌة الجامعة، العدد فراس مسلم أبو لاعود، الولاٌة  -

 022، ص 3002

 التالً: هٌفاء بنت أحمد باخشوٌن، الضوابط الشرعٌة لمكافحة الفساد المالً، مجلة العدل، وزارة العدل بالمملكة العربٌة السعودٌة، راجع الرابط -

https://adlm.moj.gov.sa/attach/1446.pdf 
 ، منشور على المولع التالً:3002طه فارس، أسس مكافحة الفساد اإلداري والمالً فً ضوء السنة النبوٌة، دار اللباب، بٌروت،  -

https://www.alukah.net/culture/0/80716/ 
89

ٌْنَُكم بِالْ تعالى " هللا لال  ثِْم َوأَنتُْم تَْعلَُمونَ َواَل تَؤُْكلُوا أَْمَوالَُكم َب ْن أَْمَواِل النَّاِس بِاإْلِ " )سورة الحجرات اآلٌة َباِطِل َوتُْدلُوا بَِها إِلَى اْلُحكَّاِم ِلتَؤُْكلُوا َفِرٌمًا ّمِ

المٌامة" وهذا مصدالا لمول هللا تعالى "  (، لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص "من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخٌطا فما فوله، كان ؼلوال ٌؤتً به ٌوم088

ا ٍ أَن ٌَؽُلَّ ۚ َوَمن ٌَْؽلُْل ٌَؤِْت ِبَما َؼلَّ ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة ۚ ثُمَّ تَُوفَّٰى ُكلُّ نَْفٍس مَّ ًّ (، ولال رسول 020" )سورة آل عمران اآلٌة َكَسبَْت َوُهْم اَل ٌُْظلَُمونَ  َوَما َكاَن ِلنَبِ

َ ٌَؤُْمُركُْم تعالى " هللا "، لالعٌه هللا رعٌة ٌموت ٌوم ٌموت وهو ؼاش لرعٌته إال حرم هللا علٌه الجنةرما من عبد ٌستلم "هللا صلى اله علٌه وس إِنَّ َّللاَّ

َن النَّاِس أَن تَْحُكُموا بِاْلعَْدلِ  ٌْ أاََل ُكلُُّكْم َراعٍ، َوُكلُُّكْم َمْسبُوٌل (، لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص "58" )سورة النساء اآلٌة أَن تَُإدُّوا اأْلََمانَاِت إِلَٰى أَْهِلَها َوِإذَا َحَكْمتُم بَ

فً رواٌة عن أبً ذر لال: للت ٌا رسول هللا، أال تستعملنً؟ فضرب بٌده "، َعْن َرِعٌَّتِِه، فَاأْلَِمٌُر الَِّذي َعلَى النَّاِس َراعٍ، َوُهَو َمْسبُوٌل َعْن َرِعٌَّتِهِ 

"، لال رسول هللا ٌا أبا ذر إنن ضعٌؾ، وإنها أمانة، وإنها ٌوم المٌامة خزي وندامة إال من أخذها بحمها، وأدى الذي علٌه فٌها :ثم لال على منكبً

ُهَو فًِ اْلَجنَِّة، َوَرُجٌل َعَرَؾ اْلَحكَّ فََلْم ٌَْمِض بِِه، َوَجاَر فًِ اْلُحْكِم، اْلمَُضاةُ ثاََلثَةٌ: اثْنَاِن فًِ النَّاِر، َوَواِحٌد فًِ اْلَجنَِّة: َرُجٌل َعَرَؾ اْلَحكَّ فَمََضى ِبِه، فَ ملسو هيلع هللا ىلص "
، َفمََضى ِللنَّاِس َعلَى َجْهٍل، فَُهَو فًِ النَّارِ   "فَُهَو فًِ النَّاِر، َوَرُجٌل لَْم ٌَْعِرِؾ اْلَحكَّ

90
ةٌ ٌَْدُعوَن إِ تعالى "" هللا لال   ٌِْر َوٌَؤُْمُروَن بِاْلَمْعُروِؾ َوٌَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكرِ َوْلتَُكْن ِمْنُكْم أُمَّ  من سورة آل عمران( 002" )اآلٌة لَى اْلَخ
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ابت، واإلاعاولُت واإلاعاءلت للجمُْ بذون جمُحز وال اظخثىاء د جىذسج . بل بن م٣ا٘دت الٙعا91والؽىسي، والٜش

ذ الٝشآن والعىت، مً خال٥ واحب  دت التي جمحز ألامت الاظالمُت بفٍش دًيُا لمً الىاحباث الذًيُت الفٍش

الامخىاُ ًِ اسج٣اب الٙعاد، وهى واحب مدمى٥ ِلى ١ل شخق مً ؤ٘شاد الؽّب ؤو مً العلىت 

بآل ًِ الٙعاد ولى ، وواحب الىصح وؤلاسؼاد والا 93، واحب ألامش باإلاّشٗو والىهي ًِ اإلاى٢ش92الخا٠مت

ا ِلى ١ل شخق، ١ل بٝذس اظخىاِخه وظلىخه، ١94ان مً ّ٘ل الخا٠م . وهي واحباث مدمىلت ؼِش

وألا٠ُذ ؤهه واحب مدمى٥ ؤًما ِلى ماظعاث املجخمْ اإلاذوي في مجا٥ وؽاوها وفي بواس اظخىاِتها 

ٜاهىهُا مُٝذا، ول٢ً هزا ال ًم٢ً الٝاهىهُت والّٙلُت، مْ لشوسة الخإ٠ُذ ؤن دوس املجخمْ اإلاذوي ٜذ ٣ًىن 

، وفي خا٥ حّاسلذ  ؤن ٣ًىن مبرسا لتراخي ماظعاث املجخمْ اإلاذوي باِخباس ؤن دوسها مخإـل ومؽشُو

ُت في بواس م٣ا٘دت الٙعاد وإسظاء الخدى٥ الذًمٝشاوي، وهى  ت للمؽشِو ُت ٘األولٍى ُت مْ اإلاؽشِو الؽِش

 .201195ي ومنها الثىسة الخىوعُت لعىت ما ًٙعش الثىساث التي ًيخهجها املجخمْ اإلاذو

ُت دوس املجخمْ اإلاذوي في م٣ا٘دت الٙعاد وإسظاء الخدى٥ الذًمٝشاوي بشسث  بن مخخلٚ ؼىاهذ مؽشِو

ُت هٙغ هزا الذوس لٙاثذة املجخمْ اإلاذوي مً خال٥ هفىؿ ٜاهىهُت دولُت ل ؼِش  96حّذد ألاظغ التي جـا

ذ  ُت، جبّتها هفىؿ ٜاهىن ووني في ِذًذ الذو٥ اهىالٜا مً جفٍش ح٢ّغ جىا٘ٝا دولُا خى٥ هزه الؽِش

ت-، وهي ؤِلى الىفىؿ الٝاهىهُت، مشوسا بّذًذ الىفىؿ الٝاهىهُت الخدذ97بمىحب الذظاجحر ، 98دظخىٍس

                                                           
91

أنظر: آدم نوح علً معابده، مفهوم الفساد اإلداري ومعاٌٌره فً التشرٌع اإلسالمً: دراسة ممارنة، مجلة جامعة دمشك للعلوم االلتصادٌة  للتعمك 

 وما ٌلٌها. 230، ص 3005، العدد الثانً، 30والمانونٌة، المجلة 

، الجزء األول، 22شرٌعة اإلسالمٌة، مجلة الجامعة العرالٌة، العدد حذٌفة عبود مهدي السامرابً، الفساد: مفهومه وأنواعه وعالجه فً منظور ال -

 020، ص 3002
92

َ َواْرُجوا اْلٌَْوَم اآْلِخَر َواَل " هللا تعالى من سورة األعراؾ(، ولال 52" )اآلٌة َوالَ تُْفِسُدوا ِفً األَْرِض بَْعَد إِْصالِحَهاتعالى "" هللا لال   اْعبُُدوا َّللاَّ

 من سورة العنكبوت( 22" )آلٌة اأْلَْرِض ُمْفِسِدٌنَ  تَْعثَْوا فًِ
93

ٍة أُْخِرَجْت ِللنَّاِس تَؤُْمُروَن بِاْلَمْعُروِؾ َوتَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتُْإِمنُوَن بِاّللَّ "لال هللا تعالى    ٌَْر أُمَّ  من سورة آل عمران( 000" )اآلٌة ُكْنتُْم َخ

حدٌث صحٌح رواه ) "من رأى منكم منكًرا فلٌؽٌره بٌده، فإن لم ٌستطع فبلسانه، فإن لم ٌستطع فبملبه، وذلن أضعؾ اإلٌمان "ولال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص -
 (مسلم

94
 "الدٌن النصٌحة للنا: لمن ٌا رسول هللا؟ لال: هلل ولكتابه ولرسوله وألبمة المسلمٌن وعامتهملال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص " 

ًّ عٌوبًٌر المإمنٌن عمر ابن الخطاب رضً هللا عنه "ولال أم - ًّ من أهدى إل ، ، ابن سعد053ص  ،منالب ،ابن الجوزي" )إن أحب الناس إل

 (.2/322 ،الطبمات
95

 أكدت أولوٌة المشروعٌة الثورٌة على الشرعٌة الدستورٌة ولهذا عجلت الثورة بزوال نظام الحكم ؼٌر الدٌممراطً بما فً ذلن 3000ثورة  

ة اطاره الدستوري وتدرٌجٌا العدٌد من الموانٌن التً كان ٌرتكز علٌها، علما أن التحول الدٌممراطً ومكافحة الفساد تفترض أحٌانا اإلطاح
نا وه بالشرعٌة المابمة والتً لد تكون مدخال لالستبداد وللفساد، واحالل شرعٌة جدٌدة مالبمة للدٌممراطٌة وتمهد إلرساء تحول دٌممراطً شامل

 على الرؼم من بعض العٌوب التً شابت مضامٌنه وصٌاؼته. 3002ٌمكن أن ندرج وضع دستور 
96

من المٌثاق االفرٌمً لحموق االنسان  02و 2، والفصلٌن 0228من اإلعالن العالمً لحموق االنسان لسنة  30و 30و 02أنظر مثال المواد   

 3002لعربً لحموق االنسان لسنة من المٌثاق ا 25و 23و 32، والفصول 0280والشعوب لسنة 

حٌث ولع التصرٌح بؤهمٌة وضرورة تشرٌن المجتمع  02و 5ومادتٌها  3002أنظر أٌضا دٌباجة اتفالٌة األمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة  -

 المدنً فً مكافحة الفساد

 3000من االتفالٌة العربٌة لمكافحة الفساد لسنة  02و 00و 00أنظر المواد  -
97

 22و 22و 25و 20وفصوله  3002ر مثال دٌباجة الدستور التونسً لسنة أنظ  

  3000من الدستور المؽربً لسنة  32و 03و 2و 8و 2و 2و 0أنظر الفصول  -

 3002من الدستور المصري لسنة  22إلى  20و 05و 5أنظر الفصول  -

 20و 22و 58و 52و 52و 52و 53و 00 وفصوله 3030أنظر دٌباجة الدستور الجزابري لسنة  -
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تراٗ بىحىد املجخمْ اإلاذوي، وبدٝه ودوسه في ِالٜت بالؽإن الّ اث والتي ججمْ بحن الِا ام والخٝٛى والخٍش

واظخدٝاٜاث الذًمٝشاوُت وم٣ا٘دت الٙعاد. ِلى هزا اإلاعخىي جبذو ألاهمُت والخىىسة بدعب جفىس 

العلىت العُاظُت لإلواس الٝاهىوي، وهى جفىس ًشجبي بمذي اٜخىاِها بجذوي ولشوسة وحىد املجخمْ 

ن ألاهٍمت الذًمٝشاوُت وألاهٍمت ٔحر اإلاذوي وخٝه في لّب هزا الذوس اإلاىخٍش مىه. هزا الخفىس ًخخلٚ بح

الذًمٝشاوُت، وبحن الخفىس الىٍشي واإلاماسظت الّملُت التي ججّل ؤخُاها مً ؤ٘مل الىفىؿ الٝاهىهُت 

ُأت، مجشد ؼ٣ل ال حىهش له ِلى معخىي اإلاماسظت، مما ال ًجّلها في راتها ِامال مصجّا  مممىها ـو

حر لذوس املجخمْ اإلاذوي في م٣ا٘دت الٙعاد وإ سظاء الخدى٥ الذًمٝشاوي، خُث حُٕب مدٙضاجه الٝاهىهُت ٔو

الح والخُٕحر لذي ماظعاث املجخمْ اإلاذوي، ٘ٝذ ٣ًىن ؤلاواس الٝاهىوي  الٝاهىهُت. ول٢ً مْ جى٘ش بسادة ؤلـا

ٔحر اإلاالثم مً مدٙضاث مماسظت ماظعاث املجخمْ اإلاذوي لذوسها في م٣ا٘دت الٙعاد وإسظاء الخدى٥ 

ش ِذًذ املخٙضاث اإلاعاهذة. الذًمٝشاوي ب  الٙاِلُت اإلايؽىدة، خاـت مْ ج٘ى

الفرع الثاني: جعدد املحفزات ملمارسة املجحمع املدني دوره في مكافحة الفساد وإرساء الححول 

 الديمقراطي بالفاعلية املنشودة: 

الٙعاد بدعب مذي جٙاِل مخخلٚ م٣ىهاث الذولت مْ ما ًماسظه املجخمْ اإلاذوي مً دوس في م٣ا٘دت 

وإسظاء الخدى٥ الذًمٝشاوي، وبدعب وبُّت الىٍام العُاس ي الٝاثم، بن ١ان هٍاما دًمٝشاوُا ًدخاج 

اجي واإلاعخمش للخماًت مً الٙعاد والاهدشاٗ وجشظُخه ٠ىٍام مىلىب، ؤو هٍاما ٔحر  الخذُِم الٜى

به وم٣ا٘دت الٙعاد اإلاّالذ الهدشا٘ه وإسظاء جدى٥ دًمٝشا وي خُٝٝي وؼامل، دًمٝشاوي ًٙترك جفٍى

جُا هدى بسظاء جدى٥ دًمٝشاوي خُٝٝي ًٙترك معاِذجه، ومشاٜبخه باظخمشاس،  ؤو هٍاما ًخىىس جذٍس

ذ ختى ال جيخ٢غ الخجشبت جدذ ووإة الٙعاد،  خماًت للم٣اظب الذًمٝشاوُت املخٝٝت، وظُّا لخدُٝٞ اإلاٍض

ي الزي ًيؽي داخله املجخمْ اإلاذوي، وختى ًخم ّ٘ال الخدى٥ الذًمٝشاوي الؽامل، وبدعب ؤلاواس الٝاهىو

بن ١ان ٜاهىها ِادال ؤو ٜاهىها ظِئا مِعشا للٙعاد والاظدبذاد، وبدعب وبُّت ماظعاث املجخمْ اإلاذوي 

اِل  ذٛ بسادتها بخفىؿ ؤهمُت وخخمُت مماسظت دوس ّ٘لي ٘و ىاِاتها الزاجُت، ـو راتها، وحجم ٜذساتها ٜو

شة ّ٘ال في مّاوي اإلاىحىد، في م٣ا٘دت الٙعاد وإسظاء الخدى٥ الذً مٝشاوي، هىاٟ ِذًذ املخٙضاث اإلاخ٘ى

ش في مّاوي اإلايؽىد، لدصجْ املجخمْ اإلاذوي ِلى مماسظت دوسه هزا بالّٙلُت والٙاِلُت  والتي ًجب ؤن جخ٘ى
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لسنة  82 ، والمرسوم عددٌتعلك بتنظٌم الجمعٌات 3000سبتمبر  32مإرخ فً ال 3000لسنة  88عدد  مثال المرسوم فً المانون التونسً أنظر  

 .3003ً للشؽل لسنة المانون األساسً لالتحاد العام التونسو، ٌتعلك بتنظٌم األحزاب السٌاسٌة 3000سبتمبر  32مإرخ فً ال 3000

المتعلك بإصدار لانون المنظمات النمابٌة العمالٌة وحماٌة حك التنظٌم النمابً فً مصر  3002لسنة  302المانون رلم فً المانون المصري أنظر،  -

 3008كما صدرت البحته التنفٌذٌة سنة 

 المتعلك بالجمعٌات 03/00/3003المإرخ فً  02-03لانون و، 3005لسنة  22السٌاسٌة رلم لانون األحزاب فً المانون الجزابري أنظر،  -

  المتعلك بكٌفٌات ممارسة الحك النمابً 02-20 رلم المانونو

  فً المؽرب ٌضبط بموجبه حك تؤسٌس الجمعٌات 0.58.222ظهٌر شرٌؾ رلم ، وٌتعلك باألحزاب السٌاسٌة 32.00لانون تنظٌمً رلم  -



 

 
 توفيق الغنايأ.د. 

 

 
 دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد في القطاع العمومي وإرساء التحول الديمقراطي

 

  

 
"الفساد وأثره على عملية التحول الديمقراطي في الدول العربية"ل المؤتمر الدولي األو  

 

136 

ىك، ول٢نها جخما٘ش لخذْ٘  اإلاٙترلت. هزه املخٙضاث في راتها، بّمها بًجابي مىلىب، وبّمها ظلبي م٘ش

ملجخمْ اإلاذوي إلاماسظت دوسه بالٙاِلُت اإلايؽىدة، وإن ١ان جإزحرها في هزا الذوس مخباًىا باِخباس ماظعاث ا

ت والاحخماُِت والاٜخفادًت والعُاظُت  ها، واخخالٗ وبُّتها، وخاـت اخخالٗ وبُّت البِئت ال٢ٍٙش جىِى

خٙاِل مّها. في ١ل الخاالث، ذ املخٙضاث، جبٝى  والٝاهىهُت التي ًيؽي داخلها املجخمْ اإلاذوي ٍو ومهما جىِى

ؤلاسادة الزاجُت إلااظعاث املجخمْ اإلاذوي هي املخٙض ألاو٥ مهما ١اهذ وبُّت الٍشٗو اإلاازشة ألاخشي ظلبا ؤو 

بًجابا، بل بن هزه ؤلاسادة الذاّ٘ت مىلىبت لىبُّت دوس املجخمْ اإلاذوي الخفادمي في الٕالب مْ مدُىه ؤو 

ُا بّن الٙؽل.مْ حضء مىه مً ؤحل ٘شك حُٕحر ً  دخاج ـبرا ومثابشة مخىاـلت ٜذ ٌّتريها ٌ٘ش

بن ؤلاسادة الفادٜت لذي املجخمْ اإلاذوي ٜذ جمثل مىلُى جىا٘ٞ بحن مخخلٚ م٣ىهاجه داخل الذولت، وهىا 

ذ ال ًخدٝٞ الخىا٘ٞ خى٥ هٙغ هزا الذوس، ؤو خى٥  اِلُت. ٜو ج٣ىن ؤ٠ثر جدٙحزا إلاماسظت دوسه بإ٠ثر ٜذسة ٘و

خه، بل ٜذ جخّاسك اإلاىاٜٚ، وجخفادم ماظعاث املجخمْ اإلاذوي، وهي الىلُّت الٕالبت ٠ُُٙت مماسظ

ُت وخخمُت  ّىل ٘اِلُت دوس املجخمْ اإلاذوي، ول٢ً مؽشِو لألظٚ، مما ًمّٚ دوس ؤلاسادة الجماُِت، َو

هزا الذوس، جٙترك ؤن ًماسط ولى باظخٝاللُت دون خفى٥ الخ٣اجٚ، ولى مً ٜبل بّن ماظعاث 

اإلاذوي مىّضلت. وبّباسة ؤخشي، ُ٘جب ِلى ماظعاث املجخمْ اإلاذوي اإلاامىت بذوسها وبشظالتها ؤن  املجخمْ

ً، ٘ٝذ ٣ًىن دوسها سظالت  ش اإلاّالذة مً آلاخٍش جامً الُٝام بهزا الذوس دون ؤن جيخٍش بالمشوسة ج٘ى

ت لهم لّلهم ًخدش١ىن في هٙغ الاججاه الخصخُحي ولى بّذ خحن.  ت جدٙحًز ٍى  جِى

ُتمً ه والخإهُل الُٝمي ألاخالقي، والثٝافي الذًمٝشاوي، لذي ١ل م٣ىهاث  99ىا جبذو ؤهمُت وخخمُت الخِى

املجخمْ اإلاذوي والعُاس ي داخل الذولت. ٣٘لما جشسخذ الُٝم ألاخالُٜت اإلاىاهمت للٙعاد، والثٝا٘ت 

اوىت ؤلاًجابُت، زٝا٘ت الذًمٝشاوُت اإلاّاسلت للىٍام ٔحر الذًمٝشاوي، بما هي زٝا٘ت ظُادة الؽّب واإلاى 

اث اإلاعاولت، وزٝا٘ت الخىاصن والخّاٌؾ العلمي  اإلافلخت الّامت وخماًت اإلاا٥ الّام، زٝا٘ت الخٝٛى والخٍش

شث الٝذسة ِلى ٘هم  م، ج٘ى ت، زٝا٘ت الىما٥ مً ؤحل الخٞ والّذا٥ والِّؾ ال٢ٍش بحن العلىت والخٍش

مه، وخفش ظلبُاجه، وخفل الاٜخىاُ بمشوسة الىاْٜ الاحخماعي والاٜخفادي والعُاس ي، وصخت جُُٝ

حر الذًمٝشاوي. في مثل هزه  حُٕحره هدى ألا٘مل، والخفذي ل٣ل مداوالث الخمع٤ بالىلْ الٙاظذ ٔو

خِعش ؤ٠ثر دوس املجخمْ اإلاذوي إلا٣ا٘دت الٙعاد وإسظاء الخدى٥  ت والُٝمُت، ًخدٙض ٍو البِئت ال٢ٍٙش

٣ىن مذ٘ى  ٣ىن ٘اِال، بل ٍو ت والُٝمُت الذًمٝشاوي، ٍو ِا بذاْ٘ اإلاعاولُت ألاخالُٜت. هزه البِئت ال٢ٍٙش

ت والخّلُمُت داخل الذولت،  املخٙضة جشتهً بخذخل ِذًذ ألاوشاٗ الٙاِلت ِلى معخىي اإلاىٍىمت التربٍى
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، بل وؤًما ماظعاث املجخمْ اإلاذوي راتها، والتي 100وهخق بالز٠ش ألاظشة واإلااظعاث واإلاىاهج الخّلُمُت

اجي، ِليها واحب  اإلاعاهمت في خلٞ مثل هزه البِئت مً خال٥ دوسها الخىِىي والخدعِس ي ؤلاظدباقي والٜى

مما ًيهئ سؤي ِام واعي وساعي لذوس املجخمْ اإلاذوي في م٣ا٘دت الٙعاد وإسظاء الخدى٥ الذًمٝشاوي، وداْ٘ 

. هزا الخإهُل ال٢ٙشي والُٝمي داخل الذولت ىة الخدٟش ُت ٜو ، ومْ جىُى م٣ىهاث ومعاهذ له، ًمىده مؽشِو

ت واإلازهبُت والذًيُت،  ش بِئت لُّٙت الخىاٜماث ال٢ٍٙش املجخمْ ومنها ماظعاث املجخمْ اإلاذوي، ًذِم ج٘ى

ت جخفذي  لُلت الخفادماث بحن مخخلٚ م٣ىهاتها، مما ٌصجْ الخىا٘ٞ والخّاون بُنها، لخ٣ىًٍ حبهت ٍٜى ٜو

ل واإلاىىٞ هذ٘ا مؽتر١ا ال ًجب ؤن ٣ًىن  للٙعاد وجشس ي الخدى٥ الذًمٝشاوي ِلى اِخباسه مً خُث ألـا

، دون ؤن ٌّني هزا هُٙا ١لُا للخىُى والخّذدًت  م اإلاؽتٟر خىله اخخالٗ، ولشوسة للِّؾ العلمي وال٢ٍش

خّحن اظدثماسه  ت، بل بن الخىُى ًمثل هٝىت مدٙضة في خذ راجه، ًثري الخىاس والخفىساث وآلالُاث، ٍو ال٢ٍٙش

اإلاذوي بّٝلُت بًجابُت بىاءة حؽاس٠ُت، ال بّٝلُت الخفادم والصخفىت، مً ١ا٘ت ماظعاث املجخمْ 

٘الفشاُ ٣ًىن مْ مىٍىمت الٙعاد والاظدبذاد، ال بحن ماظعاث املجخمْ اإلاذوي، بال برا ١ان البّن منها 

 م٣ىها مً م٣ىهاث جل٤ اإلاىٍىمت، ٣ُ٘ىن معتهذ٘ا مثلها بالخُٕحر. 

ش بواس ٜاهىوي بن ؤلاسادة لذي ماظعاث املجخمْ اإلاذو ي جذِمها ِذًذ املخٙضاث ألاخشي لّل مً ؤهمها ج٘ى

اث ؼاملت ومخ٣املت ومترابىت ا وخٍش ، حّخبر مً دواْ٘ ووظاثل م٣ا٘دت الٙعاد وإسظاء 101ًمىذ خٜٝى

هزه الخٝٛى  .103، ومً مبرساث وحىد ماظعاث املجخمْ اإلاذوي102الخدى٥ الذًمٝشاوي الخُٝٝي

اث، مممىهت ِلى معخىي الٝ اث ال٣ىهُت104اهىن الذوليوالخٍش ، ومممىهت 105، ١ىنها مً الخٝٛى والخٍش

، مما ٌّني ؤنها مدٙض مخباًً الٙاِلُت 106بإؼ٣ا٥ وممامحن ودسحاث مخٙاوجت لمً الٝىاهحن الىوىُت

لُماسط املجخمْ اإلاذوي دوسه في م٣ا٘دت الٙعاد وإسظاء الخدى٥ الذًمٝشاوي. جباًً ٌؽمل الخفىس الٝاهىوي 

ذ ٣ً ىن حُذا ؤو لُّٙا، واإلاماسظت الّملُت للعلىت العُاظُت الٝاثمت في حّاملها مْ جل٤ الىٍشي، ٜو

ّاث الخدذ اث مً خال٥ الدؽَش ت ومً خال٥ الخّامل مْ مماسظتها. ٘العلىت  -الخٝٛى والخٍش دظخىٍس

ُا، العُاظُت ٔحر الذًمٝشاوُت، وختى في وحىد ؤسلُت ٜاهىهُت حُذة جلمْ بها ـىستها داخلُا وخاـت خاسح
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تدرٌس ممررات اللؽة العربٌة للمرحلة الثانوٌة فً  خاللمن  واإلداريمفاهٌم مكافحة الفساد المالً  للتعمك أنظر، فراس بن دمحم المدنً، تعلٌم 

 وما ٌلٌها. 028 ، ص3008، جامعة الحدود الشمالٌة، 3، العدد، 2المجلد  ،اإلنسانٌةالشمال للعلوم  ، مجلةالمملكة العربٌة السعودٌة
101

 3002ودٌباجة المٌثاق العربً لحموق االنسان لسنة  3002وتوطبة دستور  0252من الدستور التونسً لسنة  5أنظر صرٌح الفصل   
102

 أنظر:  

Eric Altet Irène Luc, La lutte contre la corruption, Que sais-je, PUF, Paris, 1997, p. 5. 
103

  3003من المانون األساسً لالتحاد العام التونسً للشؽل المصادق علٌه سنة  3أنظر مثال الفصل   
104

والمٌثاق العربً لحموق االنسان  0280والمٌثاق االفرٌمً لحموق االنسان والشعوب لسنة  0228أنظر اإلعالن العالمً لحموق االنسان لسنة  

  0222عهد الدولً الخاص بالحموق المدنٌة والسٌاسٌة لسنة وال 3002لسنة 

 .82أنظر أٌضا إتفالٌة الحرٌة النمابٌة وحماٌة حك التنظٌم الصادرة عن منظمة العمل الدولٌة تحت رلم  -
105

 3002حول هذا المفهوم أنظر، فرٌد بن جحا، كونٌة حموق االنسان، منشورات مجمع األطرش للكتاب المختص، تونس،  
106

 00إلى  5منذ توطبته وفً فصوله من  0252أنظر لابمة الحموق والحرٌات التً ضمنها دستور تونس لسنة  
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اث. في ١ل الخاالث، ومْ جٙاوث الفّىباث  حُّٞ جدش١اث املجخمْ اإلاذوي وجُٝذ مماسظخه للخٝٛى والخٍش

اجه ودِمها، ؤو ال٘خ٣ا٠ها  ه وخٍش ِلى هزا اإلاعخىي، ًخّحن ِلى املجخمْ اإلاذوي الخدٟش إلاماسظت خٜٝى

ذ بواسها الٝاهىوي الزي ًفبذ مً بحن مىالب الخُٕحر، ولً ٣ًىن رل٤  بال بم٣ا٘دت الٙعاد والىٍام وججٍى

ت هفا ومماسظت، لىٙهم  اث الجىهٍش ٔحر الذًمٝشاوي الزي ال ًم٢ً ؤن ًمثل بواسا لامىا للخٝٛى والخٍش

اث حُذة ِامل مدٙض، ول٢ً لّٙها ًجب الخّامل مّه ؤًما ِلى ؤهه ِامل  ش مىٍىمت خٝٛى وخٍش ؤن ج٘ى

مشد ِلى الاظدبذاد والٍلم ٠ما وسد في دًباحت داًّ٘ ٌّىي م٣ىهاث املجخمْ اإلاذوي خٝا ؤـلُا في الخ

الن الّالمي لخٝٛى الاوعان لعىت  ، ومً رل٤ الخمشد لذ ألاولاُ الاٜخفادًت والاحخماُِت 1948ؤلِا

عذث مّها العُاظاث الّمىمُت،  العِئت، التي حعبب ٘يها اظدؽشاء الٙعاد في مٙاـل الذولت ٘و

مت، وجذوي اإلاٝذسة الؽشاثُت لٕالبُت ومٍاهشها خاـت اسجٙاُ وعب الٙٝش والجهل،  واظخٙدا٥ الجٍش

اإلاىاوىحن، ولّٚ ؤلاهخاحُت الاٜخفادًت، و٠ثرة اإلاذًىهُت الخاسحُت، وجشاحْ الاظدثماساث، في مٝابل زشاء 

ألاٜلُت واخخ٣اسها لثرواث الؽّب بىٛش ٌؽىبها الٙعاد، ٘مثلذ بمثل هزه الىلُّت اإلاتردًت مدٙضا 

، مً ؤحل الٝماء ِلى ؤظبابها، ولمان اواس 2011وي، ٠ما خفل في جىوغ مْ زىسة لخدش١اث املجخمْ اإلاذ

م للمىاوً، ومىه املجخمْ اإلاذوي، ال ًم٢ً ؤن ٣ًىن ٔحر الىٍام الذًمٝشاوي الّاد٥ اإلا٣ا٘ذ  ِِؾ ٠ٍش

اث في ١ىهُتها وؼمىلُتها ُاث املجخم107ْللٙعاد والمامً للخٝٛى والخٍش ، وفي 108، ومْ مشاِاة خفـى

ت حُذة جم٢ً مً مماسظتها ِملُا بفىسة ١املت. ـُٕت   ٜاهىهُت هٍٍش

اث اإلاشظىمت في الىفىؿ الٝاهىهُت، الذولُت  والجذًش بالز٠ش، ؤن هىاٟ ِذًذ الخٝٛى والخٍش

، والتي ًدخاحها املجخمْ اإلاذوي ٠ٙاِل ؤظاس ي لمً م٣ا٘دت الٙعاد وإسظاء الخدى٥ 109والىوىُت

لُه ؤن ًدعً اظدثماسها في هزا الخفىؿ، باِخباسها وظُلت بن  الذًمٝشاوي، وحصجْ دوسه هزا، ِو

 ً ت ج٣ٍى وحذث، ؤو ٔاًت بن لّٙذ، منها ما ًخّلٞ بىحىد املجخمْ اإلاذوي راجه، ِلى ٔشاس خٍش

، ومنها ما ًخّلٞ بمماسظت املجخمْ اإلاذوي 113، والخٞ في الخّذدًت112والىٝاباث 111وألاخضاب 110الجمُّاث
                                                           

107
 فً تونس 3002هذا ما أكده دستور  

108
على ؼرار الحك فً الصحة والحك فً التعلٌم والحك  3002ودستور  0252وردت عدٌد الحموق االجتماعٌة وااللتصادٌة والثمافٌة فً دستور  

ول فً التنمل والحك فً الملكٌة والحك فً الثمافة، والحك فً الرٌاضة، والحك فً الماء، وؼٌرها وكلما صٌؽت دستورٌا بصٌؽة الواجبات المحم
ا، مع مراعاة عدٌد المبادئ مثل المساواة واالستمرارٌة والحٌاد، على سلطة الدولة. كما ولع تكرٌس عدٌد الحموق والحرٌات من خالل توفٌره

دستورٌة وهنا ٌتعٌن تحري التطابك والتالإم بٌن النص الدستوري األعلى والنصوص المانونٌة الدنٌا، كما ٌتعٌن تحري –نصوص لانونٌة تحت 
 لتالإم بٌنها وبٌن االلتزامات الدولٌة للدولة من خالل ما تبرمه من اتفالٌات دولٌة ذات عاللة.التطابك وا

109
للتعمك أنظر، ماهر عبد مواله، حموق االنسان والحرٌات العامة فً تونس )جدلٌة التؤصٌل والتحدٌث(، منشورات مجمع األطرش للكتاب  

 3002المختص، تونس، 

 المتعلك بتنظٌم الجمعٌات 3000لسنة  88عدد من المرسوم  5أنظر الفصل  -
110

 المتعلك بتنظٌم الجمعٌات 3000لسنة  88أنظر الفصل األول من المرسوم عدد  

المتعلك بتنظٌم الجمعٌات، برنامج التعهدات المنسمة لنكن فاعلٌن،  88للتعمك أنظر، حفٌظة شمٌر، حرٌة تكوٌن الجمعٌات بٌن الدستور والمرسوم  -

PCPA تونس 
111

 المتعلك بتنظٌم األحزاب السٌاسٌة 3000لسنة  82أنظر الفصل األول من المرسوم عدد   
112

 من مجلة الشؽل 323أنظر الفصل   
113

 3002وتوطبة دستور  0252من دستور تونس لسنة  5أنظر الفصل  
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ت الصخا٘ت واليؽش114ٔشاس الخٞ في ؤلاِالم لذوسه بالٙاِلُت اإلاىلىبت، ِلى اث 115، خٍش ، الخٍش

ت اإلاّخٝذ والممحر118، الخٞ في الىٙار بلى اإلاّلىمت117، الخٞ في الاهترهذ116الا١ادًمُت ت 119، خٍش ، خٍش

ت الاحخما121ُ، الخٞ الىٝابي بما ُ٘ه خٞ ؤلالشاب120ال٢ٙش والشؤي والخّبحر ، 122، الخٞ في الخٍاهش، خٍش

حر  123الخٞ في الّذالت  ها.ٔو

اث مدٙضة لُماسط املجخمْ اإلاذوي دوسه، ول٢ً بخٙاوث مشده ـُأتها  بن مىٍىمت الخٝٛى والخٍش

الٝاهىهُت، واإلاماسظت العُاظُت في الخّامل مّها ومْ مً ًماسظها، ِلما ؤن دوس املجخمْ اإلاذوي مىلىب 

اث لخ٣ىن مىلبا داّ٘ا لُماسط دوسه بالج ذًت اإلاىلىبت. ؤما برا ؤ٠ثر ١لما لّٙذ مىٍىمت الخٝٛى والخٍش

١اهذ مىٍىمت حُذة، وهزا معدبّذ في ٌل جىامي الٙعاد والىٍام ٔحر الذًمٝشاوي، ٘خدٙض املجخمْ اإلاذوي 

وجمْ ِلى   ؤًما، بل ؤ٠ثر، ١لما جى٘شث لها ألاسلُت الٝاهىهُت التي جٝشها بالىلىح وال٢ما٥ اإلاىلىبحن،

ِعحر الخمخْ بها ومماسظتها ّ٘لُا، والامخىاُ اإلابذجي ًِ ِاجٞ ظلىت الذولت واحباث ٜاهىهُت جخمدىس خى٥ ج

، ومْ جى٘حر لماهاث خماًتها ومً ؤهمها الخٞ في اللجىء بلى الٝماء اإلاعخٝل 124بِاٜتها وجُُٝذها

ذ125والّاد٥ اث حّخمذ الخفٍش الم وال جٙشك التراخُق اإلاعبٝت اإلاذِىمت بّباساث  126، خٝٛى وخٍش والِا

ابت ظابٝت ٔاممت ججّل مً الخمخْ بها  سهحن احتهاد مىظْ مً ظلىت ظُاظُت ٔحر دًمٝشاوُت، جماسط ٜس

اث  اث. خٝٛى وخٍش الخُت مخمخّا بخل٤ الخٍش اث، وال مفلخت لها في جدش١اث املجخمْ اإلاذوي ؤلـا ِلى الخٍش

ُت ت وال اٜفاثُت وال 128، جىٍُمُت مبعىت127حّخمذ في ـُأتها والخم٢حن منها ؼشووا مىلِى ، ال جمُحًز

                                                           
114

 3002من دستور  20أنظر الفصل  
115

 0252من دستور تونس لسنة  8أنظر الفصل  
116

 3002دستور من  22أنظر الفصل  
117

 3002من دستور  23أنظر الفصل  
118

المتعلك بالحك فً النفاذ إلى  3002مارس  32المإرخ فً  3002لسنة  33المانون األساسً عدد و 3002من دستور  23أنظر الفصل  

 المعلومة
119

 3002من دستور  2أنظر الفصل  
120

 3002من دستور  20أنظر الفصل  
121

  3002من دستور  22و 25والفصلٌن  0252دستور تونس لسنة  من 8و 5 ٌنأنظر الفصل  
122

 3002من دستور  22والفصل  0252من دستور تونس لسنة  8أنظر الفصل  
123

 3002من دستور  008و 32ألنظر الفصلٌن  
124

 3000لسنة  82د من المرسوم عد 5و 0ذات العاللة بالحموق والحرٌات، أو من خالل الفصلٌن  3002كما ٌفهم مثال من فصول دستور  

 المتعلك بتنظٌم الجمعٌات 3000لسنة  88من المرسوم عدد  2و 0المتعلك بتنظٌم األحزاب السٌاسٌة أو من الفصلٌن 
125

  3002من دستور  003حسب الفصل   

 المتعلك بتنظٌم األحزاب السٌاسٌة 3000لسنة  82من المرسوم عدد  00أنظر الفصل  -
126

 المتعلك بتنظٌم الجمعٌات 3000لسنة  88د من المرسوم عد 00أنظر الفصل   
127

  02 – 03، ص 3002أنظر، أنوار منصري وأمٌن الؽالً، والع المجتمع المدنً فً تونس، مركز الكواكبً للتحوالت الدٌممراطٌة، سبتمبر  

الضوابط والموجبات(، المإسسة الدولٌة من الدستور )الدفاع عن الموق والحرٌات بٌن  22منى التابعً، دلٌل المجتمع المدنً فً تطبٌك الفصل  -

 3030للدٌممراطٌة واالنتخابات، 

: للتعمك أنظر: 3002من دستور تونس لسنة  22وتلن التً وردت بالفصل  2بفصله  0252أنظر الضوابط التً نص علٌها دستور تونس لسنة   -

تونس،  واالنتخاباتالمإسسة الدولٌة للدٌممراطٌة التونسً،  من الدستور 22خالد الماجري، ضوابط الحموق والحرٌات، التعلٌك على الفصل 

3002 
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ت جفآ ٜفذًا بخفىساث ظِئت جمّٚ م٣ىهاث املجخمْ اإلاذوي مً خُث الىحىد وخاـت مً خُث جُُٝذً

اِلُتها اث بّٝالهُت 129اليؽاه وجمغ مً اظخٝاللُتها ٘و . وفي اإلاٝابل ًجب ؤن جماسط الخٝٛى والخٍش

ت ال جخالءم م130وجشؼُذ في بواس الٝبى٥ بالخّذدًت والخىُى ىلٍى ْ ، ختى ال ج٣ىن مماسظت حّعُٙت ٘و

م٣ا٘دت الٙعاد وإسظاء الخدى٥ الذًمٝشاوي وال ًٝخميها هزا الذوس، وهىا ًلّب املجخمْ اإلاذوي اإلاه٣ُل 

دوسا مهما في جإوحر جدش١اث اإلاىاوىحن، وفي ِٝلىت جدش١اجه ختى ٣ًىن مثاال ًدخزي في م٣ا٘دت الٙىض ى وهي 

 حضء مً بسظاء الخدى٥ الذًمٝشاوي. 

اجه مً خال٥ ما ًخمخْ به مً خماًت ٜاهىهُت، هي وجخذِم مدٙضاث املجخمْ اإلاذوي  ه وخٍش في ِالٜت بدٜٝى

، حصجّه ِلى م٣ا٘دت الٙعاد وإسظاء الخدى٥ الذًمٝشاوي، خماًت ؤ٠ذث ِليها ِذًذ  مً لمً الخٝٛى

شها له الٝىاهحن ؤخُاها131الاجٙاُٜاث الذولُت ُّٞ مماسظخه لذوسه 132، وج٘ى ، لذ ١ل اِخذاء ٜذ ًشهبه َو

اهىهُا واٜخفادًا، داخل العلىت وخاسحها، خُث هى في ـش  اُ مً ؤحل البٝاء مْ حهاث ها٘زة ظُاظُا ٜو

جخّاسك مفالخه وومىخاجه مْ مفالخها وومىخاتها، في بواس ـشاُ بحن هٍام ٔحر دًمٝشاوي ًممً 

وحىده باظخمشاس مىٍىمت الٙعاد، ولهزا هى ًذِمها وهي جدمُه، وجىلّاث املجخمْ اإلاذوي هدى الٝماء 

لى الٙعاد وإسظاء جدى٥ دًمٝشاوي خُٝٝي وؼامل وداثم، ًذّ٘ه ؤخُاها لُماسط دوس اإلابلٖ ؤو الؽاهذ ِ

ت.  ُت واإلاؽشِو  ًِ الٙعاد، ودوس اإلاؽهش به، واإلاخفذي له بّذًذ الىظاثل الؽِش

لألشخاؿ وللممخل٣اث  133هزه الخماًت، وختى ج٣ىن خحر مدٙض للمجخمْ اإلاذوي، ًخّحن ؤن ج٣ىن ؼاملت

ُت وخُادولأل  ، ؤزىاء 134ِشاك، ؤن جىبٞ دون جمُحز بحن ماظعاث املجخمْ اإلاذوي، جىبٞ ّ٘لُا بمىلِى

ابت والخبلُٖ مماسظت الٜش
ابت والخبلُٖ، 137وجٝذًم الازباجاث والؽهادة 136ًِ الٙعاد 135 ، وبّذ مماسظت الٜش

                                                                                                                                                                                     
أكدت على ضوابط موضوعٌة لتنظٌم التمتع بالحموق والحرٌات وكذلن هذا ما ٌفهم  0228من اإلعالن العالمً لحموق االنسان لسنة  32المادة  -

 23و 20و 32، ومن المٌثاق العربً لحموق االنسان فً مواده 0280من المٌثاق االفرٌمً لحموق االنسان والشعوب لسنة  03و 00من المادتٌن 

 25و

 من العهد الدولً الخاص بالحموق المدنٌة والسٌاسٌة 33و 30أنظر المادتٌن  -
128

وم أنظر، نصٌرة لونً، النظام المانونً للحك النمابً فً الجزابر، مجلة دراسات وابحاث، المجلة العربٌة لألبحاث والدراسات فً العل  

 320 -320، ص 3002، 2، العدد 00اإلنسانٌة واالجتماعٌة، المجلد 

 
129

 مرجع سابك.أنوار منصري وأمٌن الؽالً، والع المجتمع المدنً فً تونس،  أنظر،
130

 ٌتعلك بتنظٌم الجمعٌات 3000سبتمبر  32مإرخ فً ال 3000لسنة  88مرسوم عدد من ال 03إلى  00و 8و 0أنظر مثال الفصول   

 ٌتعلك بتنظٌم األحزاب السٌاسٌة 3000سبتمبر  32مإرخ فً ال 3000لسنة  82مرسوم عدد من ال 00و 2و 0لفصول أنظر ا -
131

 82من إتفالٌة الحرٌة النمابٌة وحماٌة حك التنظٌم الصادرة عن منظمة العمل الدولٌة تحت رلم  00أنظر مثال المادة  
132

 ٌتعلك بتنظٌم الجمعٌات 3000سبتمبر  32مإرخ فً ال 3000لسنة  88عدد  من المرسوم 2أنظر مثال الفصل   
133

 3000من االتفالٌة العربٌة لمكافحة الفساد لسنة  02من اتفالٌة األمم المتحدة لمكافحة الفساد والمادة  22كما ٌفهم من صرٌح المادة  
134

المال العام"، أعمال مهداة إلى األستاذ أحمد السوسً، المانون وحكامة للتعمك حول هذا المفهوم أنظر: توفٌك الؽناي، حٌاد اإلدارة، ورد فً "  

 .002، ص 3030بمساهمة مإسسة هانس ساٌدل، المؽاربٌة للطباعة وإشهار الكتاب، تونس، 
135

 3000من االتفالٌة العربٌة لمكافحة الفساد لسنة  02، والمادة 3002من اتفالٌة األمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة  22صرحت بها المادة   

 ٌتعلك باإلبالغ عن الفساد وحماٌة المبلؽٌن 3002مارس  2مإرخ فً  3002لسنة  00لانـون أساسً عدد صدر فً تونس  -
136

 00 حول أحكام التبلٌػ عن الفساد أنظر، دمحم العٌادي، أي تفعٌل لإلبالغ عن الفساد ولحماٌة المبلؽٌن بعد مرور سنة على دخول المانون عدد  

 3008مارس  32و 33المتعلك باإلبالغ عن الفساد وحماٌة المبلؽٌن، جرٌدة المؽرب،  3002مارس  2فً  المإرخ 3002لسنة 
137

طً، للتعمك أنظر، ماٌنو جٌاللً، الحماٌة المانونٌة للمبلؽٌن عن الفساد دراسة فً المواثٌك الدولٌة والتشرٌعات العربٌة، مجلة الفكر الشر 

 22، ص 3002، 008، العدد 38المجلة 
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ت والٝماثُت، اإلاشا٘ٝت ل٣ل جدش١اث ماظعاث ا ملجخمْ اإلاذوي ِلى وجخخز مخخلٚ ألاؼ٣ا٥ ألامىُت وؤلاداٍس

خفاماث والخٍاهشاث، وختى الخٙاِالث ِبر وظاثل الخىاـل  ٔشاس ؤلالشاباث، واإلاٍاهشاث والِا

حرها مً وظاثل الخدٟش ؤلاخخجاجي في بواس ما جدُده ٜىاهحن الذولت الّادلت. ل٢ً هزه  الاحخماعي، ٔو

ذ اإلاىٍىمت ا ش داثما، خاـت ١لما اهد٘ش لٝاهىهُت والعُاظُت داخل الذولت ًِ الخماًت املخٙضة ٜذ ال جخ٘ى

مخىلباث الذًمٝشاوُت، وفي مثل هزه الىلُّت ًخدخم ؤن ًخدٟش املجخمْ اإلاذوي دون ؤن ًخخٙى وساء ُٔاب 

ُت جدش١اجه هي التي جدمي  حرها بدعاباث ظُاظُت، خُث ؤن مؽشِو الخماًت ؤو لّٙها ؤو التراخي في ج٘ى

لذوسه وإلا٣اظب بـالخُت دًمٝشاوُت خٝٝها بٙمل هزا الذوس وحىده، وجامً له هٍاما معخٝبلُا خامُا 

 الىمالي، ٜذ ج٣ىن بذؤث في جدُٝٝها ؤحُا٥ ظابٝت، وهاللذ مً ؤحلها، وبزلذ ألاسواح.

ت جدذًذا، ومً بحن مدٙضاث دوس املجخمْ اإلاذوي في م٣ا٘دت الٙعاد وإسظاء الخدى٥  مً هزه الضاٍو

ت هما٥ الؽّب ادلت،  الذًمٝشاوي، لمان اظخمشاٍس ت ِو وألاحُا٥ العابٝت مً ؤحل دولت خشة معخٝلت ٍٜى

ت  جٝىْ مْ الاظخّماس الخاسجي نهاثُا، ومْ الاظدبذاد الذاخلي، وجبنى ِلى ؤظغ الذًمٝشاوُت والخٍش

وال٢شامت والّذالت وجدُٝٞ ؤهذاٗ الثىسة، ومنها خاـت جإظِغ هٍام حمهىسي دًمٝشاوي حؽاس١ي مبني 

اء 138اإلاخىا٘ٞ خىلهاِلى مبادت الذًمٝشاوُت  ، وما هزا بال اِتراٗ بىماالث ألاحُا٥ العابٝت، وجٝذًش و"٘و

ىّا مْ الٍلم والخُٚ  لذماء ؼهذاثىا ألابشاس ولخطخُاث الخىوعُحن والخىوعُاث ِلى مّش ألاحُا٥، ٜو

ه بلى ؤن الاظخّماس الخاسجي ٜذ ًخىاـل بؽ٣ل مٕاًش لالظخّماس الّع٢شي، 139٣ُ٘والٙعاد" ىن ، مْ الخىٍى

ذ ًجذ في جٙص ي الٙعاد في مٙاـل الذولت، ووحىد  اظخّماسا زٝاُ٘ا وظُاظُا واٜخفادًا واحخماُِا، ٜو

هٍام ظُاس ي ٔحر دًمٝشاوي، خحر مّحن له للهُمىت ِلى زشواث الذولت ِلى خعاب ٠شامت وخٝٛى 

وفي خُىه، بسظاء ، ومْ الّلم ؤًما ؤن ُٜام زىسة واظٝاه هٍام ٔحر دًمٝشاوي ال ٌّني بالمشوسة، 140ؼّبها

جدى٥ دًمٝشاوي خُٝٝي وؼامل، ومً هىا ٣ًىن هما٥ املجخمْ اإلاذوي جىاـال لىماالث ظابُٝه والزًً 

ا، باِخباس ما  ت واحبا دظخىٍس مهذو ل٣ُىن مىحىدا ولُدٝٞ ؤهذاٗ وحىده، ٣ُ٘ىن دوسه مً هزه الضاٍو

في جىوغ، وؤخالُٜا، هابّا مً  2014ًىق ِلُه الذظخىس ؤخُاها، ِلى ٔشاس ما ًٙهم مً جىوئت دظخىس 

                                                                                                                                                                                     
، مجلة دراسات علوم : دراسة ممارنةالجنابٌة للمبلػ فً لضاٌا الفسادالحماٌة أسماء عمر مناور العجارمة وعبد هللا عٌسى عبد هللا المعادات،   -

 200، ص 2، العدد 25، المجلد 3008الشرٌعة والمانون، 

، مجلة الدراسات المانونٌة، مخبر السٌادة والعولمة، جامعة ٌحٌى الجزابريفً المانون  عن جرابم الفساد عمر شعبان وسعٌد دالً، حماٌة المبلؽٌن -

 002، ص 3030فارس بالمدٌة، الجزابر، 

ن(، مجلة ما شاء هللا عثمان الزوي، الحماٌة الجنابٌة الموضوعٌة للمبلؽٌن فً جرابم الفساد اإلداري والمالً )دراسة فً المانون اللٌبً والممار -

  0، ص 3030، 03، العدد البحوث المانونٌة

- Jennifer Marchand, Le droit d'alerter, entre transparence et secret, la revue des droits de l’homme, Revue du 
Centre de recherches et d’études sur les droits fondamentaux, n 10, 2016, p 78. 

138
 وفصله األول 3002وفصله األول وتوطبة دستور  0252ونس لسنة هذا ما ورد بصرٌح النص فً توطبة دستور ت  

139
 3002أنظر توطبة دستور   

140
 3002من دستور  02فً توطبته على أن ثروات الدولة ملن للشعب وهو نفس التؤكٌد الوارد بالفصل  0252أكد دستور تونس لسنة  
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، مما ًدٙضه ل٣ُىن 141التزام حّاٜذي ُٜمي بِىه وبحن مىدعبُه، وبِىه وبحن مً ظبٝىه بمىاـلت الىما٥

ت هزا الىما٥ مً ؤحل م٣ا٘دت الٙعاد وإسظاء الخدى٥ الذًمٝشاوي، خُث ؤن الىما٥ مً  ُا الظخمشاٍس ٘و

 حُا٥ اإلاخّاٜبت. ؤحل الذًمٝشاوُت ِملُت جشا٠مُت مخىاـلت بحن ألا 

ؤخحرا، مً بحن مدٙضاث دوس املجخمْ اإلاذوي، ما جبذًه العلىت الخا٠مت ؤخُاها، وبذاْ٘ مما ججحزه وجدث 

ِلُه الٝىاهحن الذولُت والىوىُت، مً ٜبى٥ باملجخمْ اإلاذوي، مً خُث ؤخُٝت الىحىد واليؽاه، وجدذًذا 

٣ا في م٣ا٘دت الٙعاد ا ؼٍش اِخباسه و٘ش
الذًمٝشاوُت الّادلت، وإسظاء الخدى٥  143الىوىُت ، وبىاء الذولت142

جُا، وظّيها لخدعحن ؤلاواس الٝاهىوي اإلاالثم، مْ ٘خذ ٜىىاث خىاس سظمُت مْ ماظعاث  الذًمٝشاوي جذٍس

بما ٌصجّها ِلى اليؽاه ومماسظت دوسها في م٣ا٘دت الٙعاد وإسظاء الخدى٥  144املجخمْ اإلاذوي

ت الذولت. بال ؤن هزا املخٙض ًشتهً مً خُث الٙاِلُت بمذي ـذٛ الذًمٝشاوي بالؽشا٠ت والخّاون مْ ظلى

ُت وخُادًت مْ ١ل م٣ىهاث املجخمْ اإلاذوي دون جمُحز مبنى ِلى  بسادة العلىت الخا٠مت وحّاملها بمىلِى

ت ؤو ظُاظُت، وبالجذًت التي جٙترلها م٣ا٘دت الٙعاد وإسظاء الخدى٥ الذًمٝشاوي. ؤما برا  خعاباث ٢ٍ٘ش

ٝت مً خُث لم حعخجب  ل لىفىؿ الٝاهىن ٔحر اإلا٘ى ذ ٣ًىن رل٤ مشج٢ضا ِلى جإٍو لهزه المىابي، ٜو

ُت لخُُٝذ املجخمْ اإلاذوي، وجمُُْ ؤوؽىخه، والدؽ٤ُ٢ ٘يها،  ُأتها، حعدىذ بليها ١ىظُلت ؼِش جفىسها ـو

ٞ بُنها ومىْ جشاـها وإلّاٗ ٜىتها هٙغ ، وفي 145وخلٞ جىجش في الّالٜت بحن مخخلٚ ماظعاجه للخٍٙش

ذ جبذي هٙغ العلىت جىحهها هدى دِم الٙعاد والاظدبذاد، ٘ما ِلى املجخمْ اإلاذوي بال ؤن ًماسط  الٜى

                                                           
141

ٌتعٌن دعمه  3000فً إشارة إلى أن ما حممه الشهداء ابان ثورة  3000فً عدٌد المناسبات رفع شعار الوفاء لدم الشهداء فً تونس منذ  

 لضمان إرساء التحول الدٌممراطً الحمٌمً والشامل 
142

، 3030 – 3002للفترة  الوطنٌة للحوكمة الرشٌدة ومكافحة الفساد هذا ما ورد مثال فً الؽاٌة الثانٌة من الؽاٌات االستراتٌجٌة لالستراتٌجٌة  

 .30و ص  02ص 
143

، االتحاد الوطنً للصناعة والتجارة، نسً للشؽل مع حزب الدستور الجدٌدشّكل االتحاد العام التو 0252مثال إبان االستمالل فً تونس سنة   

فكان هنان تحالؾ بٌن  0252والتشرٌعٌة فً  0252سٌة فً جبهة وطنٌة خاضت االنتخابات التؤسٌ واالتحاد التونسً للفالحة والصٌد البحري

 ت المجتمع المدنً والسلطة الحاكمة وتوافك على أن أهمٌة الوحدة الوطنٌة من أجل إنجاح عملٌة بناء الدولة بعد االستمالل.مإسسا
144

المتعلك بإحداث وزارة العاللة مع الهٌبات  3002 أفرٌل 00المإرخ فً  3002لسنة  225األمر الحكومً عدد نشٌر هنا إلى صدور   

 20المإرخ فً  3002لسنة  223الحكومً عدد  ثم صدور األمر وصالحٌاتها،الدستورٌة والمجتمع المدنً وحموق اإلنسان وضبط اختصاصاتها 

 الحكومً مرلبل أن ٌمع إلؽاإهما بموجب األ المتعلك بتنظٌم وزارة العاللة مع الهٌبات الدستورٌة والمجتمع المدنً وحموق اإلنسان 3002ماي 

 ، وتلحك هٌاكل الوزارة برباسة الحكومةٌتعلك بإلحاق هٌاكل برباسة الحكومة 3008أوت  02فً  المإرخ 3008لسنة  220عدد 

اعً وضبط مشموالته ٌتعلك بإحداث المجلس الوطنً للحوار االجتم 3002جوٌلٌة  32فً  المإرخ 3002لسنة  52عدد  نشٌر كذلن إلى المانون -

 العمومٌة ستشاراتاالٌتعلك بتنظٌم  3008مارس  32فً مإرخ ال 3008لسنة  238حكومً عدد ال مر، واألوكٌفٌة تسٌٌره

 32/3/3005من النظام الداخلً لمجلس نواب الشعب الصادر بتارٌخ  002و 80و 23و 52نشٌر كذلن إلى الفصول  -
145

جمعٌة "ٌمظة من اجل الدٌممراطٌة والدولة المدنٌة" و"الرابطة التونسٌة للدفاع عن حموق منظمات وجمعٌات تونسٌة )  2نشٌر إلى أن   

االتحاد االنسان" و "النمابة الوطنٌة للصحفٌن التونسٌٌن" و"المنتدى التونسً للحموق االلتصادٌة واالجتماعٌة" و"مركز تونس لحرٌة الصحافة" و"
جل أللبحث حول التنمٌة" و"اللجنة من الجمعٌاتً" و"الجمعٌة التونسٌة للدفاع عن المٌم الجامعٌة" و"جمعٌة النساء التونسٌات  لإلعالمتونسً ال

فً بٌان مشترن أداء ووجود وزارة العاللة مع الهٌبات الدستورٌة  3008انتمدت فً شهر جوٌلٌة  (ام الحرٌات وحموق االنسان بتونس"احتر

ٌر مجتمع المدنً وحموق االنسان، ودعت إلى إلؽابها معتبرة أن أداءها كان سلبٌا ومهددا للحرٌات وأن وجودها مجرد تبذٌر للمال العام، ونشوال

 ألؽى بموجبه هذه الوزارة. 3030إلى أن السٌد هشام المشٌشً ربٌس الحكومة آنذان، أعلن تعدٌال وزارٌا فً شهر جانفً 

ل حول أحمٌة كل مإسسات المجتمع المدنً مهما كانت نسبة تمثٌلٌتها فً مجال نشاطها بالمشاركة فً الحوار مع مإسسات نشٌر كذلن إلى الجد -

ٌتعلك بإحداث المجلس الوطنً للحوار االجتماعً  3002جوٌلٌة  32فً  المإرخ 3002لسنة  52عدد  المانونمن  8الدولة حٌث أن الفصل 

ٌمٌد المشاركة بمعٌار "األكثر تمثٌلٌة" وهو ما تمسكت به سلطة الدولة فً بعض الحوارات االجتماعٌة وأثار  وضبط مشموالته وكٌفٌة تسٌٌره

من  22و  28ؼضب مكونات المجتمع المدنً األلل تمثٌلٌة، وهو التؤوٌل الذي تمسكت به السلطة الحاكمة فً عدٌد المناسبات تطبٌما للفصلٌن 

 مجلة الشؽل أٌضا.
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ىىاها مً  ا ِو ت، بل بن مىاحهتها جفبذ خٝا مؽشِو ُتها ٔحر اإلاؽشِو دوسه في مىاحهتها، والخفذي لؽِش

ً م٣ا٘دت الٙعاد وإسظاء الخدى٥ الذًمٝشاوي مٝشاوي ه٢زا مدٙضا ، ل٣ُىن الىٍام ٔحر الذ146ًِىاٍو

ذْ٘ لخدُٝٝه.   لإلـالح وداّ٘ا للخُٕحر الزي ًيؽذه املجخمْ اإلاذوي ٍو

بن مخخلٚ املخٙضاث، ؤلاًجابُت والعلبُت مً خُث وبُّتها، والتي ظبٞ ر٠شها في ِالٜت بالبِئت التي 

اوي ًيؽي داخلها املجخمْ اإلاذوي، جخما٘ش لدصجّه ِلى م٣ا٘دت الٙعاد وإسظاء الخدى٥ الذًمٝش 

خذِم هزا الخدٙحز بىبُّت وخفاثق ماظعاث املجخمْ اإلاذوي هٙعها، والتي جمثل  بالٙاِلُت اإلاىلىبت، ٍو

ىتها في اإلاىدعبحن بليها  ُتها ٜو ُت، ججذ مؽشِو محزة لها وهٝىت ٜىتها، وهي ؤوال، ؤنها ماظعاث حماُِت جىِى

ُت ؼّبُت ماظعت ِلى ٢٘شة ؤظبُٝت ا ملجخمْ ًِ الذولت، وؤهه ٜادس ِلى مً ؤ٘شاد الؽّب، جخمخْ بمؽشِو

لى ٢٘شة ؤن  147جىٍُم هٙعه بىٙعه دون خاحت لعلىت ظُاظُت ٔحر دًمٝشاوُت وخالىت للٙعاد، ِو

، ولِغ الىلْ ال٢ّس ي.   الؽّب، ومىه املجخمْ اإلاذوي، هى ؤـل العلىت وهي الُٙش

ت  ، مْ اظخمشاٍس الىحىد واليؽاه. والخ٢ُٚ هىا زاهُا، ٜذستها ِلى الخ٢ُٚ مْ ١ل اإلاخٕحراث، في ١ل الٍشٗو

ُٙي. زالثا، محزة الاظخٝاللُت ججاه ظلىت الذولت وججاه بُٝت  هى ج٢ُٚ ؼامل، ٘هى ج٢ُٚ صمني وحُلي وٌو

ت148الٙاِلحن واملجخمْ الخاسجي ، 149، وهي اظخٝاللُت ِلى معخىي اليؽإة وؤلاسادة، واظخٝاللُت مالُت وإداٍس

هل املجخمْ اإلاذوي ل٣ُىن ّ٘ال ظلىت ممادة لعلىت الذولت، ، جا 150ِادة ما جفشح بها الىفىؿ الٝاهىهُت

ُب ِليها، وسادُ لها في خاالث اهدشا٘ها بٙمل ما ًمخل٢ه مً ؤهلُت ٜاهىهُت للخدٟش . سابّا، الخجاوغ 151وٜس

داخل ١ل ـىٚ مً ؤـىاٗ ماظعاث املجخمْ اإلاذوي، مما ًذِم الخُُٝم اإلاىخذ لألولاُ، الخفىس 

ٟش الجماعي مً ؤحل جدُٝٞ هذٗ مؽتٟر هى الٝماء ِلى الٙعاد وإسظاء الخدى٥ اإلاؽتٟر للٝشاس، والخد
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ات المختلفة عرفها المجتمع المدنً فً عاللته بمختلؾ السلطات الحاكمة واألنظمة السٌاسٌة التً شهدتها تونس. ففً عهد الربٌس هذه الوضعٌ  

د الراحل الحبٌب بورلٌبة إبان االستمالل كانت عاللة تحالؾ، ثم بداٌة من السبعٌنات، مع استفحال الحكم الفردي وحكم الحزب الواحد وتمٌٌ
المعارضة من النشاط، تحرن المجتمع المدنً وفرض على السلطة، خاصة مع بداٌة الثمانٌنات، بعض االنفتاح وااللرار ببعض  الحرٌات ومنع

التً اعتمدت  التعددٌة، وفً عهد الربٌس الراحل زٌن العابدي بن علً، وبعد فترة أولى كان فٌها االنفتاح، ومع بداٌة التسعٌنات كانت الفترة الثانٌة

ومن  3000اسة االحتواء للبعض، واإلؼالق والتضٌٌك والتخوٌؾ وتجفٌؾ المنابع لكل من رفض الخضوع للنظام الحاكم، حتى لامت ثورة فٌها سٌ

بٌن من ساهم فٌها مكونات المجتمع المدنً، هذه الثورة حررت الشعب وحررت المجتمع المدنً فتطور كمٌا ونوعٌا وكان للتعددٌة والتنوع 
آلثار اإلٌجابٌة على مردودٌة المجتمع المدنً من أجل إرساء التحول الدٌممراطً وساهمت فً ذلن عدٌد المإسسات المدٌمة ذات والمنافسة بعض ا

ل المشروعٌة التارٌخٌة مثل االتحاد العام التونسً للشؽل، والمستحدثة بعد الثورة خاصة تلن التً لم تعرؾ مثٌال لها تونس لبل الثورة مث
 ة فً مجاالت االنتخابات والشفافٌة ومكافحة الفساد.المنظمات الناشط

147
 3002 – 3000أنظر، زٌاد سمٌر زكً الدباغ وبان ؼانم الصاٌػ، دور مإسسات المجتمع المدنً فً الوطن العربً فً مكافحة الفساد "مصر  

 0088ممال سابك، ص  أنموذجا"،
148

"االتحاد العام التونسً للشؽل منظمة نمابٌة  3003تونسً للشؽل المصادق علٌه سنة من المانون األساسً لالتحاد العام ال 0أنظر مثال الفصل   

 وطنٌة دٌممراطٌة مستملة عن كل التنظٌمات السٌاسٌة تستمد شرعٌتها ولوتها ولراراتها من المواعد العمالٌة"
149

 032 -032ل سابك، ص مما ،المجتمــع المدنــً كبدٌل سٌاسً فً الوطــن العربـــًالطاهر بلعٌور، أنظر،   

 3002 – 3000زٌاد سمٌر زكً الدباغ وبان ؼانم الصاٌػ، دور مإسسات المجتمع المدنً فً الوطن العربً فً مكافحة الفساد "مصر  -

 .0082أنموذجا"، ممال سابك، ص 
150

 بتنظٌم الجمعٌاتٌتعلك  3000سبتمبر  32مإرخ فً ال 3000لسنة  88مرسوم عدد من ال 22و 2و 2و 0أنظر مثال الفصول  

 ٌتعلك بتنظٌم األحزاب السٌاسٌة 3000سبتمبر  32مإرخ فً ال 3000لسنة  82مرسوم عدد من ال 38و 2و 5أنظر الفصول  -
151

 ٌتعلك بتنظٌم الجمعٌات 3000سبتمبر  32مإرخ فً ال 3000لسنة  88مرسوم عدد من ال 22و 02و 02و 5أنظر مثال الفصول  

 ٌتعلك بتنظٌم األحزاب السٌاسٌة 3000سبتمبر  32مإرخ فً ال 3000لسنة  82مرسوم عدد ن الم 30و 05و 03أنظر الفصول  -
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ش ختى بحن بّن ماظعاث املجخمْ اإلاذوي  الذًمٝشاوي، بل بن الخجاوغ بخفىؿ بّن ألاهذاٗ مخ٘ى

املخخلٙت، وهى ما ًِعش الخىا٘ٞ بُنها مً ؤحل جدٟش مؽتٟر ؤ٠ثر ٘اِلُت لخدُٝٞ ؤهذاٗ مؽتر٠ت، وّخٝذ 

، احخماُِت ؤهه منها م ٣ا٘دت الٙعاد وإسظاء الخدى٥ الذًمٝشاوي، مً ؤحل بىاء بِئت ِِؾ مؽتٟر

واٜخفادًت وظُاظُت، ِادلت وظلُمت، جدعْ للجمُْ ولخٝٛى الجمُْ ِلى ٜذم اإلاعاواة. خامعا، بّن 

خ الخىوس ي ُذ همالي ٜذًم ومخجزس في الخاٍس ُت 152م٣ىهاث املجخمْ اإلاذوي جخمخْ بـش ، ١ىن لها مؽشِو

خُت، وخبرة في الخّامل مْ ألاهٍمت ٔحر الذًمٝشاوُت، ظىاء منها ألاخضاب اإلاّاسلت ؤو بّن هما لُت جاٍس

لى ظبُل الز٠ش ال الخفش، الاجداد 153اإلااظعاث الىٝابُت والجمُّاجُت ، وهخق بالز٠ش في جىوغ، ِو

خ  ً خٝٛى الاوعان ، والشابىت الخىوعُت للذ٘اُ 20/1/1946154ِالّام الخىوس ي للؽٕل اإلاخىاحذ مىز جاٍس

خ  دي، والزي ؤهخج م٣اظب مخّذدة، مً ؼإهه 1977/ 7/5التي وؽإث بخاٍس ُذ الىمالي الخاٍس . هزا الـش

جدٙحزها ِلى مىاـلت سظالتها، ومماسظت دوسها في م٣ا٘دت الٙعاد وإسظاء الخدى٥ الذًمٝشاوي، خاـت برا 

ت لخدُٝٞ ما 2011155ما ٘ؽلذ في مداوالث ظابٝت، ووّني في ِهىد ما ٜبل زىسة  ، وظىدذ لها الٙـش

عجضث ِىه ظابٝا، ؤو في مىاـلت ودِم هجاخاتها العابٝت، مْ الاظخٙادة مً ججاسب ظابٝت جمثل مدٙضا 

ت،  ًذِم ٘اِلُت دوسها في م٣ا٘دت الٙعاد وإسظاء جدى٥ دًمٝشاوي خُٝٝي لِغ مجشد ؤماوي وجىلّاث هٍٍش

٘اِلُت ِملُت لذوس املجخمْ اإلاذوي، وإن ١اهذ في بل واْٜ ٢٘شي وظلى١ي وماظعاحي ملمىط، ٌّبر ًِ 

 ، ولّذة ؤظباب، ٘اِلُت مخباًىت. ِذًذ ألاخُان، مْ ألاظٚ

 الفصل الثاني

 فاعلية عملية متباينة

مً خال٥ ما ظبٞ اظخّشاله، ًبذو ؤن دوس املجخمْ اإلاذوي في م٣ا٘دت الٙعاد وإسظاء الخدى٥ الذًمٝشاوي 

ش ّ٘لي لّذًذ املخٙضاث، ول٢ىه  ا ٘اِال، خاـت مْ ج٘ى يخٍش ؤن ٣ًىن هٍٍش ُت، ٍو ُت واإلاؽشِو ٢ًدس ي الؽِش

عاث املجخمْ اإلاذوي، ًبذو ِملُا، ومْ بّن الخباًً بحن الؽّىب وألاهٍمت، وبحن ؤداء مخخلٚ ماظ

وبدعب البِئت التي جخّامل داخلها، دوسا مدذودا هٍشا لخّذد الّىاثٞ التي جتهذده )الُٙش الثاوي( وهزا ِلى 

م مً حّذد الىظاثل التي مً خاللها ًماسط )الُٙش ألاو٥(  الٔش

                                                           
152

 020-052ص  ممال سابك،أحمد الملعً، المجتمع المدنً التونسً فاعل أساسً لبل الثورة وبعدها، أنظر،   
153

(، مجلة لبس للدراسات 0223 -0230الجزابر –لمؽرب ا–أنظر، كوثر هاشم، دور العمل النمابً المؽاربً خالل الحمبة االستعمارٌة )تونس  

 358، ص 3008، 0، العدد 3اإلنسانٌة واالجتماعٌة، المجلد 
154

، مجلة العلوم السٌاسٌة االتحاد العام التونسً للشؽل والشراكة فً بناء الدولة الوطنٌة: جدلٌة الفعل النمابً والسٌاسً، أنظر، عابشة عباش 

 ، منشور على المولع التالً:3002الدٌممراطً العربً، العدد األول، ٌناٌر  والمانون، إصدارات المركز

https://democraticac.de/?p=43996 
155

 022 -023، ص ممال سابكأحمد الملعً، المجتمع المدنً التونسً فاعل أساسً لبل الثورة وبعدها، أنظر،  
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حول الديمقراطي الفرع ألاول: جعدد وسائل املجحمع املدني ملمارسة دوره في مكافحة الفساد وإرساء الح

 مع ثفاوت الفاعلية:

 156ِملُا، ٌعخّمل املجخمْ اإلاذوي، بمخخلٚ اإلااظعاث اإلا٣ىهت له، ِذًذ الىظاثل إلا٣ا٘دت الٙعاد

، ًبرس ؤوال، بخذسج الخدش١اث، ومً زمت ًخخاس املجخمْ اإلاذوي  وإسظاء الخدى٥ الذًمٝشاوي. هزا الخىُى

هذا٘ه، وزاهُا، هزا الخىُى هاجج ًِ جىُى ماظعاث املجخمْ الىظُلت التي ًشاها ألا٠ثر جالئما لخدُٝٞ ؤ

اإلاذوي واخخالٗ ؤدواسها، ٘األخضاب العُاظُت لها ؤدواس جخخلٚ ًِ ألادواس التي جماسظها الجمُّاث 

والىٝاباث والهُئاث اإلاهىُت، وهزه ألاخحرة جخمحز ؤًما بإدواس جخماش ى والهذٗ الزي مً ؤحله وؽإث، وه٢زا 

٣ىهاث املجخمْ اإلاذوي، ودون ؤن ًمىْ هزا الخىُى الخىا٘ٞ بحن ماظعاث مجخمْ مذوي باليعبت ل٣ل م

مخخلٙت ِلى جدش١اث مؽتر٠ت، باظخّما٥ هٙغ الىظاثل، بل ٜذ ٣ًىن في رل٤ ؤ٠ثر ٘اِلُت ِملُت، مً 

، وججىُذ سؤي ِام واظْ مخٙٞ خى٥ الهذٗ والىظُلت،  خُث ُٜام الذلُل ِلى الخىا٘ٞ، وجشاؿ الفٙٗى

ا مً ؤحل م٣ا٘دت الٙعاد وإسظاء الخدى٥ الذًمٝشاوي بالٙاِلُت اإلايؽىدة. وؤخحرا ٘هزا  ًمثل لٕىا ٍٜى

ت  الخىُى للىظاثل هاجج ِما ًٝشه الٝاهىن الذولي والٝىاهحن الىوىُت لٙاثذة املجخمْ اإلاذوي مً آلُاث مخىِى

اث ٘ش   دًت وحماُِت.ومخّذدة إلاماسظت دوسه، وهي في ِالٜت بما ظبٞ وبِىاه مً خٝٛى وخٍش

ها، ًم٢ً جفيُٙها بلى وظاثل مباؼشة ووظاثل ٔحر مباؼشة، وظاثل  لى حّذدها وجىِى هزه الىظاثل ِو

ت  ذ ًدخاج املجخمْ اإلاذوي ؤًما جذخل بّن ماظعاث الذولت العُاظُت وؤلاداٍس اثُت وؤخشي سدُِت. ٜو ٜو

ذ ٛ ؤلاسادة اإلاىلىبت، ١ان دوس املجخمْ والٝماثُت، التي ١لما ١اهذ مخجاوبت ومخّاوهت بالجذًت وألاماهت ـو

اإلاذوي بالؽشا٠ت والخّاون مّها ٘اِال. ول٢ً ِلى ماظعاث املجخمْ اإلاذوي ؤن ج٣ىن ًٍٝت، وجدعً جُُٝم 

ججاوب ومؽاس٠ت ماظعاث الذولت في م٣ا٘دت الٙعاد وإسظاء الخدى٥ الذًمٝشاوي، ٘ٝذ ٣ًىن الالخٙاٗ 

جُا الاهخ٣اظت،  ِلى اإلا٣اظب الذًمٝشاوُت، وحّىُل بسظاء الخدى٥ الذًمٝشاوي الخُٝٝي، وج٣ىن جذٍس

والّىدة بلى ما ٜبل الاهخٝا٥ الذًمٝشاوي، بدُث ال ًخجاوص دوس ظلىت الذولت الؽّاساث والخىاباث 

ت إللّاٗ وختى  العُاظُت الاهخخابُت التي جخٙي خُٝٝت بسادة الخمع٤ بالىٍام الٝاثم وجدحن الٙـش

ش  هزه الٙشلُت التي جاؼش ِادة ِلى حّثر الخدى٥  ك ألامش الىاْٜ ِلُه.بٜفاء املجخمْ اإلاذوي ٘و

تها جىوغ مىز  ، ومْ ِذًذ اإلا٢دعباث الذًمٝشاوُت 2011الذًمٝشاوي وحّثر م٣ا٘دت الٙعاد، ٠ما ِ٘ش

ت دوسه مْ  مٝاسهت بىٍام ما ٜبل الثىسة، جٙترك حّذد وظاثل ِمل املجخمْ اإلاذوي الزاجُت، ولمان اظخمشاٍس

 ْ  الىظاثل بّذ جُُٝم ٘اِلُتها، ولى في ُٔاب ؤو لّٚ ججاوب ماظعاث الذولت.جىَى
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 3002 – 3000زٌاد سمٌر زكً الدباغ وبان ؼانم الصاٌػ، دور مإسسات المجتمع المدنً فً الوطن العربً فً مكافحة الفساد "مصر أنظر،  

 .0300 -0028 ، صممال سابكأنموذجا"، 

، 3، العدد 2المجلد  تونس، المجلة الجزابرٌة لألمن والتنمٌة،فً  الدٌممراطً التحولفً  المدنً المجتمعدور أمٌر وحشً وعمر فرحاتً،  -

 222 -228، ص 3030
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اثُا، ًخمثل في وؽش الىعي اث التي  157بن املجخمْ اإلاذوي، ًماسط ؤوال، دوسا بظدباُٜا ٜو بالخٝٛى والخٍش

ُت بمٙهىم  ذ الخِى ىالل مً ؤحل لمانها، وفي هٙغ الٜى خمع٤ بها ٍو ًخّحن ؤن ًخمخْ بها اإلاىاوً ٍو

اد وؤؼ٣اله ومخاوشه، وؤهمُت اخترام ظُادة الٝاهىن الّاد٥، والدؽبْ بالثٝا٘ت الذًمٝشاوُت، الٙع

والخٙاً ِلى اإلا٢دعباث الذًمٝشاوُت بن جدٝٞ منها ش يء، وجذُِمها في مشخلت الاهخٝا٥ الذًمٝشاوي، مْ 

٘ؽل، ِىذما ًىدؽش الخىبُه بلى ما ًم٢ً ؤن ًتهذد الاهخٝا٥ الذًمٝشاوي وختى الخدى٥ الذًمٝشاوي، مً 

ىي، اإلاىحه للمىاوىحن مباؼشة، ولعلىت الذولت بفٙت  الٙعاد داخل ماظعاث الذولت. هزا الذوس الخِى

بُت، الىذواث واإلالخُٝاث  ٔحر مباؼشة، ًماسظه املجخمْ اإلاذوي مً خال٥ ِذًذ الىظاثل منها الذوساث الخذٍس

الم التي جمثل ظلىت خُٝ ت، وظاثل ؤلِا ٍى ، اإلالفٝاث 158ُٝت ومازشة في املجخمْ وفي الذولتالّلمُت والخِى

ت ِبر وظاثل الخىاـل  وال٢خِباث الخدعِعُت، مىخذًاث الخىاس، والاظدؽاساث، والىمماث الاؼهاٍس

ذ،  159الاحخماعي ذ وححز وفي ١ل ٜو ت بًفا٥ اإلاّلىمت بلى الجمُْ وفي ٜو التي جدٝٞ الىجاِت مً خال٥ ظِش

مىما ١ل وظُلت ًٝذس املجخمْ اإلا ذوي ؤنها جٙي بٕشك وؽش الىعي ِلى هىاٛ واظْ مً ؤحل خلٞ سؤي ِام ِو

ىي، وإلاا ال ظلىت خا٠مت مٝخىّت بإهمُت م٣ا٘دت الٙعاد وإسظاء الخدى٥  بًجابي ومخٙاِل وواظْ ٜو

٢ت في جدٝٞ هزا الهذٗ.   الذًمٝشاوي، ومخّاوهت وؼٍش

ابت ِلى اجي ؤًما، مً خال٥ الٜش ؤداء ماظعاث الذولت للخثبذ مً  ًماسط املجخمْ اإلاذوي دوسه الٜى

الخاث الذًمٝشاوُت اإلا٢دعبت بن وحذث، ومذي جدٝٝها ِلى الىحه اإلاىلىب، وإن ١ان هىاٟ ٘عاد  ؤلـا

ابت جماسط مً خال٥  مّٚ بسظاء الخدى٥ الذًمٝشاوي الالخٞ. هزه الٜش ٜذ ٌُّٞ الاهخٝا٥ الذًمٝشاوي ٍو

حر اإلاخىاحذة لمً الخىاس والدؽاوس اإلاباؼش مْ ماظعاث الذولت، وهز ا خاـت دوس ألاخضاب اإلاّاسلت ٔو

الم الاظخٝفاجي. ٠زل٤  الم، وخاـت مىه الِا ظلىت الذولت، الىٝاباث، الجمُّاث، الهُئاث اإلاهىُت، وؤلِا

ابت مً خال٥ دوسه الدؽاس١ي، خُث ٌؽاٟس ماظعاث الذولت في جفىس  ًماسط املجخمْ اإلاذوي هزه الٜش

الح والبىاء الذًمٝشاوي واإلاماسظاث الذًمٝشاوُت، ِبر الخىاساث بّن العُاظاث الّمىمُت في ب واس ؤلـا

ابي مً خال٥ خٞ 160والىذواث اإلاؽتر٠ت والاظدؽاساث الّامت ، وؤخحرا ًماسط املجخمْ اإلاذوي دوسه الٜش

لى ؤظاط رل ٤ الخٙٝذ اإلاُذاوي ؤخُاها، وخاـت الخٞ في الىٙار بلى اإلاّلىمت التي مً خاللها ًُٝم الىاْٜ ِو

ابت  ًدذد جدش١اجه، و١لها وظاثل وؤظالُب ل٢ؽٚ الٙعاد ومىاوً لّٚ الخدى٥ الذًمٝشاوي. هزه الٜش

ى٥  ذ جضوس هخاثجها لممان ـو ؼاملت، جىىلٞ بمىاظبت الاهخخاباث التي ٜذ ال ج٣ىن جىا٘عُت وال هضيهت، ٜو
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من المانون األساسً للرابطة التونسٌة للدفاع  3والفصل المتعلك بتنظٌم األحزاب السٌاسٌة،  3000لسنة  82من المرسوم عدد  3أنظر الفصل  

 عن حموق االنسان المصادق علٌه من لبل المإتمر الوطنً السابع
158

 .82د، ممال سابك، ص والمجتمع المدنً فً مكافحة الفسادور اإلعالم أنظر، الوٌزة نجار،  

- David Kessler, les médias sont-ils un pouvoir ? in Pouvoirs, n° 143, 2012, p 105 
159

 .22-28، ص ممال سابكد، دور اإلعالم والمجتمع المدنً فً مكافحة الفساأنظر، اللوٌزة نجار، للتعمك أنظر،  
160

ٌتعلك بإحداث المجلس الوطنً للحوار االجتماعً وضبط مشموالته وكٌفٌة  3002جوٌلٌة  32فً  المإرخ 3002لسنة  52عدد  أنظر المانون  
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ت والٝماثُت ظلىت مىاهمت لإلـالح الذًمٝشاوي وخالىت للٙعاد، زم الخُِّىاث العُاظُت وؤلا  داٍس

 ٞ الخاث الذًمٝشاوُت وحّبُذ الىٍش حرها، والتي ٜذ ج٣ىن مؽبىهت، وجمهذ إلحهاك ؤلـا وألامىُت ٔو

ُٙي ؤلاداسي واإلاالي والعُاس ي والٝماجي إلااظعاث الذولت،  للٙعاد، وجمش مً خال٥ مشاٜبت ألاداء الٌى

ىلىبت، وإلسظاء الخدى٥ الذًمٝشاوي، ومذي اخترامها إلاخىلباث م٣ا٘دت الٙعاد بالجذًت والٙاِلُت اإلا

وخاـت مذي اخترام مبادت الؽٙاُ٘ت والجزاهت واإلاعاواة والىجاِت والجىدة والٙفل اإلاخىاصن بحن 

اث، واخترام ظُادة الٝاهىن الّاد٥، وجيخهي بمشاٜبت الّمل الٝاهىوي  العلىاث، ولمان الخٝٛى والخٍش

اِلُخه، مً خال٥ مشاٜبت ١ل ا لىفىؿ الٝاهىهُت التي جفذس ًِ ماظعاث الذولت في وجُُٝم حىدجه ٘و

ُت ومىه  ِالٜت بم٣ا٘دت الٙعاد وإسظاء الخدى٥ الذًمٝشاوي، ختى ال ج٣ىن مذاخل إل٠عاء الٙعاد بالؽِش

جىدٗش الذولت ًِ الذًمٝشاوُت وجٙخذ الباب للٙعاد بٙمل ٜىاهُنها العِئت ِلى معخىي الخفىس 

حر الّادلت، والٙاٜذة  لمماهاث الخىبُٞ والٙاِلُت. والفُأت، ٔو

في هٙغ هزا ؤلاواس، وفي ِالٜت بما ر٠ش، ًماسط املجخمْ اإلاذوي دوسه ؤلاظدباقي ٠زل٤ مً خال٥ مؽاس٠خه في 

لى وحه الخخفُق جل٤ التي لها ِالٜت بم٣ا٘دت الٙعاد وإسظاء الخدى٥  ّاث ِمىما، ِو جفىس الدؽَش

ي اإلاؽاس٠ت في بداسة الؽإن الّام، ومً الؽإن الّام الذًمٝشاوي، مً مىىلٞ خٞ الؽّب ـاخب العلىت ف

ّاث  ُّت داخل الذولت، ختى ج٣ىن الدؽَش ابت ِلى ِمل اإلااظعاث الدؽَش عي، وفي بواس الٜش الؽإن الدؽَش

مالثمت إلا٣ا٘دت الٙعاد ودِم الخدى٥ الذًمٝشاوي. وفي هٙغ ؤلاواس ًلّب املجخمْ اإلاذوي دوس الجهت 

ُّت واإلااظعاجُت إلا٣ا٘دت الٙعاد وإسظاء الخدى٥ المأىت مً ؤحل بجمام ١ل  اإلاخىلباث الدؽَش

ّاث الذًمٝشاوُت  الث ٔحر الذًمٝشاوُت للدؽَش خفذي ل٣ل الخإٍو الذًمٝشاوي داخل الذولت، ٍو

مىْ بزل٤ ١ل جشاخي ٔحر بشيء مً ظلىاث الذولت، و١ل مداولت لاللخٙاٗ ِلى اإلا٣اظب 161اإلا٢دعبت ، ٍو
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من دستور  80جتمع المدنً التونسً من تؤوٌل ربٌس الجمهورٌة السٌد لٌس سعٌد للفصل نشٌر هنا إلى مثال إلى موالؾ العدٌد من مكونات الم 

وبعد ذلن. فربٌس الجمهورٌة حاول إلناع بعض مإسسات المجتمع المدنً  35/2/3030وما رافمه من إجراءات ومراسٌم اتخذها ٌوم  3002

األعراؾ والهٌبة الوطنٌة للمحامٌن ونمابة الصحافٌٌن والرابطة التونسٌة  منظمةالفاعلة على الساحة التونسٌة مثل االتحاد العام التونسً للشؽل و
، بصحة تؤوٌله للفصل التونسٌة للنساء الدٌممراطٌات والجمعٌةللدفاع عن حموق اإلنسان والمنتدى التونسً للحموق االلتصادٌة واالجتماعٌة 

هم اختلفت كلٌا أحٌانا وجزبٌا أحٌانا أخرى، تراوحت بٌن مناصر للربٌس وداعم له المذكور، وبضرورة وجدوى التدابٌر التً اتخذها، ولكن موالف
ٌّة التونسٌة للنساء كلٌا، ورافض لما اتخذه الربٌس كلٌا، ومن ولؾ مولفا حذرا وسطا حٌث عبر عن مساندته المشروطة للربٌس. ف الجمع

منّظمة البوصلة أّن تجمٌد نشاط مجلس نّواب الشعب  ، واعتبرت80الفصل بالػ فً تؤوٌل ممتضٌات اعتبرت أن ربٌس الجمهورٌة الدٌممراطٌات 

 جردتمن تدابٌر  أعلنما مخوفها تعن  فعبرت منّظمة أنا ٌمظ على أساس هذا الفصل، أما ال ٌدخل ضمن التدابٌر االستثنابٌة التً ٌمكن اتّخاذها

أما الرابطة التونسٌة للدفاع عن حموق اإلنسان،  "،ن الرلابة المتباَدلة بٌن السلطصّمامات األمان الضامنة للحّد األدنى م“مّما اعتبرته  80الفصل 

إلى العودة إلى الشرعٌّة الدستورٌة فً ألرب  ربٌس الجمهورٌةالّسلطات الثالث لدى رباسة الجمهورٌّة ودعت  تمركزفعبّرت عن خشٌتها من 
وم عٌد ٌ، تحت عنوان "32/2/3030فاعتبرتا فً بٌان مشترن بتارٌخ الفردٌة،  الحرٌات والجمعٌّة التونسٌة للدفاع عن "بٌتً" ، أما جمعٌةاآلجال

خاطا دستورٌاً  80انمالب على الدستور وأّن تؤوٌله للفصل  ربٌس الجمهورٌةما لام به  أن "،الجمهورٌة، االنمالب على دستور الجمهورٌّة الثانٌة

 80وفً الممابل ساندت مإسسات أخرى من المجتمع المدنً تؤوٌل ربٌس الجمهورٌة للفصل  .سٌاسٌاً وال ٌتماشى مع نّص وروح الدستور اوتعّسف

 ومن ذلن جمعٌة المحامٌن الشبان. 35/2/3030وما انجر عنه من تدابٌر واعتبرته استجابة لتطلعات الشعب الذي تظاهر ٌوم 

د مكونات المجتمع المنً خاصة حول ضرورة احترام الحموق والحرٌات واعتماد خارطة طرٌك تشاركٌة مع ومع هذا االختالؾ توافمت عدٌ
ر تسمٌؾ زمنً لإلجراءات االستثنابٌة ومع التؤكٌد على محاسبة المتورطٌن فً الفساد وضمان الفصل بٌن السلط وخاصة استماللٌة المضاء: أنظ

 منشور على الرابط التالً: 5/8/3030مدنً التونسً بتارٌخ مثال بٌان مشترن لبعض مكونات المجتمع ال

http://aohr.net/portal/?p=12860 
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اٜت بسظاء الخدى٥ الذًمٝشاوي الذًمٝشاوُت وإ٘ؽا٥ ِملُ ت الاهخٝا٥ الذًمٝشاوي ٠مشخلت جمهُذًت إِل

 ال٣امل والؽامل.  

زاهُا، ًماسط املجخمْ اإلاذوي دوسه في م٣ا٘دت الٙعاد مً خال٥ ؤلابآل ِىه
، وجٝذًم ألادلت والؽهاداث 162

ت ؤو  لذي الجهاث املخخفت، والدؽهحر به، ومخابّت مأ٥ ملٙاث الٙعاد، ظىاء لذي الجهاث ؤلاداٍس

. هزا المٕي، مً ؼإهه ؤن ًذْ٘ ماظعاث الذولت، ١ل في 163العُاظُت ؤو لذي الٝماء اإلاعخٝل والّاد٥

مجا٥ اخخفاـها، للخدٟش الّٙلي والّٙا٥ والجذي والّاد٥ مً ؤحل جدبْ ملٙاث الٙعاد وحّٝب 

 لجمُْ ؤمامه دون مداباة.مشج٢بُه ِلى ؤظاط ظُادة الذولت الّادلت، وظُادة الٝاهىن الّاد٥، ومعاواة ا

اء  زالثا، ًم٢ً ؤن ًلّب املجخمْ اإلاذوي ب٣ل ؤو بّن م٣ىهاجه دوس الخ٢م اإلاٙاوك والجامْ بحن الٜٙش

ذْ٘ هدى  العُاظُحن واإلاذهُحن داخل الذولت، لخجاوص ألاصماث العُاظُت والاٜخفادًت، والخفادم، ٍو

ا٘دت الٙعاد بالخىا٘ٞ بحن ١ل م٣ىهاث الذولت في اإلافالخت الىوىُت، والبىاء الذًمٝشاوي، ومىه ومّه م٣

ذ جٙخذ الباب ل٣ل متربق بمفالح  164بواس ِمل حؽاس١ي ت، ٜو ًجىب الذولت ـذاماث، ٜذ ج٣ىن دمٍى

 الذولت وزشواتها وظُادتها، مً الخاسج ومً الذاخل، للّبث باإلافلخت والىخذة الىوىُت.

ي، ٜذ جاحي زماسها وج٣ىن ّ٘الت في م٣ا٘دت الٙعاد بن مخخلٚ هزه الخىىاث التي ًماسظها املجخمْ اإلاذو

ذ، خاـت مً ظلىت  ن ـٍش وإسظاء الخدى٥ الذًمٝشاوي، ول٢ً ؤخُاها ٜذ جفىذم بخّىذ ؤو جشاخي ؤو ٘س

ن ١ل بـالخاث ؼاملت  الذولت الخا٠مت التي ججذ مفالخها في بٝاء الىلْ ِلى ما هى ِلُه، وج٘ش

ت وخُُٝٝت، وفي هزه الخالت، للم جخمْ اإلاذوي وظاثل جدٟش ؤخشي جىىلٞ مً التهذًذ بسخب الثٝت وحىهٍش

ظُاظُا مً ممثلي الؽّب في اإلااظعاث اإلاىخخبت، ودِىة الىاخبحن لخبني هزه الّٝىبت العُاظُت مً 

لت  ً سؤي ِام معاهذ إلا٣ا٘دت الٙعاد وإسظاء الخدى٥ الذًمٝشاوي ومىاهن ل٣ل مداوالث الّٜش خال٥ ج٣ٍى

و التهذًذ بمٝاوّت الاهخخاباث ؤو الاظخٙخاءاث الؽ٣لُت التي حّتزم العلىت العُاظُت ول٣ل مً ٌععى لها، ؤ
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 أنظر تمارٌر حول اإلبالغ عن الفساد فً المملكة العربٌة السعودٌة على الرابط التالً:  

https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/content/reportcorruption#header2_3 
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من  02و 02، الفصلٌن 3002من دستور  008حك التماضً مكفول لمإسسات المجتمع المدنً بموجب النصوص المانونٌة مثال الفصل   

المتعلك بتنظٌم األحزاب السٌاسٌة،  3000لسنة  82من المرسوم عدد  03المتعلك بتنظٌم الجمعٌات، الفصل  3000لسنة  88المرسوم عدد 

 من مجلة الشؽل 322والفصل 

كان متهما بالمواالة للسلطة الحاكمة ؼٌر الدٌممراطٌة ولم ٌكن فً الؽالب حامً للحموق والحرٌات  3000نشٌر هنا إلى أن المضاء فً تونس لبل  -

شهد، ومنها حموق وحرٌات مإسسات المجتمع المدنً، ولو أن بعض األحكام المضابٌة الصادرة خاصة عن المحكمة اإلدارٌة مثلت استثناء لهذا الم
فٌالحظ أن المضاء أصبح أكثر تحررا واستماللٌة، ولكن تواصل اتهامه بالتسٌس والتحزب وعدم الجدٌة فً التعامل مع ملفات  3000أما بعد 

الفساد، وهً اتهامات وجهت من عدٌد الجهات من أحزاب سٌاسٌة معارضة، وجمعٌات ونمابات، وخاصة كررها ربٌس الجمهورٌة فً عدٌد 

 .35/2/3030ما دفعه إلى حل المجلس األعلى للمضاء فً إطار اجراءاته االستثنابٌة لما بعد المناسبات م
164

االتحاد العام التونسً  مثله من مإسسات المجتمع المدنً رباعً هأدارتجسد هذا الدور فً تونس خاصة من خالل الحوار الوطنً الذي   

وهوما ٌسر عملٌة وضع دستور الرابطة التونسٌة لحموق اإلنسان، ونمابة المحامٌن، و والحرؾ،للصناعة والتجارة للشؽل، واالتحاد التونسً 

والمرور إلى االنتخابات، وجنب البالد أزمة سٌاسٌة خانمة كانت مهددة لكٌان الدولة، وهو ما اعتبر مساهمة جدٌا فً التحول  32/0/3002

 .3005بل للسالم لسنة الدٌممراطً وبرر منح الرباعً الراعً للحوار الوطنً جابزة نو

 080، ص ممال سابكأحمد الملعً، المجتمع المدنً التونسً فاعل أساسً لبل الثورة وبعدها، أنظر،  -
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ذ جمّٚ حاهب ماظعاث املجخمْ اإلاذوي. هزه  ُت جذِمها ظُاظُا ٜو بحشاءها بدثا لىٙعها ًِ مؽشِو

ُت اإلاٝاوّت بٝذس ما ج٣ىن وعبتها ِالُت، بٝذس ما جٙٝذ مّها الاهخخاباث والاظخٙخاءاث الؽ٣لُت اإلاؽش  ِو

ذون جدفُلها،  واإلافذاُٜت، في راتها وفي هخاثجها، ومّها ًٙٝذ مىاـشوها اإلافذاُٜت والؽّبُت التي ًٍش

ذ ًمىش املجخمْ اإلاذوي  ُت الىحىد في العلىت ؤو الععي للخىاحذ ٘يها. ٜو ٙٝذون بىٙغ اإلاىاظبت مؽشِو ٍو

خفاما ىة مُذاهُت، جىىلٞ بااِل ث والخٍاهشاث واإلاٍاهشاث، وجفل خذ بلى اإلاشوس بلى وظاثل ؤ٠ثر ٘اِلُت ٜو

بِالن ؤلالشاباث الٝىاُِت والالشاب الّام، وجىُٙز الّفُان اإلاذوي، اإلاّبر ًِ زٝت املجخمْ اإلاذوي ومً 

ش مً ؤوش ٜاهىهُت وظُاظاث ِمىمُت وؤشخاؿ في العلىت  خالله الؽّب، في ٜىاِاجه، وفي ؤن ما هى مخ٘ى

الخاث الٙاظذة واإلاعدبذة، ًخّاسك مْ مٝخمُا خّحن الُٝام باإـل ث الذًمٝشاوُت وم٣ا٘دت الٙعاد، ٍو

وألاولى ؤن ج٣ىن بمؽاس٠ت ظلىت الذولت بن هي في النهاًت اٜخىّذ بإخىائها وبمشوسة  165الخُُٝٝت واإلاالثمت

بها في هٙغ اججاه م٣ا٘دت الٙعاد وإسظاء الخدى٥ الذًمٝشاوي. وؤخحرا، ٜذ ًمىش املجخمْ اإلاذوي بلى  جفٍى

الؽاملت لإلواخت بم٣ىهاث الىٍام التي هخشها الٙعاد وؤـبدذ جدمُه، وبالخالي ؤـبدذ  166ثىسةبِالن ال

ت لذ  جخّاسك مْ بسظاء الخدى٥ الذًمٝشاوي. خُث ًلّب املجخمْ اإلاذوي دوسا مهما في الخّبئت الجماهحًر

خفاماث الىٍام ٔحر الّاد٥ واإلاىالي للٙعاد واإلاّادي للخدى٥ الذًمٝشاوي، وفي معاهذة ودِم  الِا

واإلاٍاهشاث الؽّبُت ختى جخىىس وجخدى٥ بلى زىسة ؼاملت جٙشك الخُٕحر وجمهذ إلسظاء جدى٥ دًمٝشاوي 

خُٝٝي ًٝىْ نهاثُا مْ الٙعاد ومْ الاظدبذاد مً خال٥ اظٝاه الىٍام بمخخلٚ م٣ىهاجه الٝاهىهُت 

مها بٝىاهحن وماظعاث دًمٝشاوُت، ِلى ؤن ًخىاـل دوس  املجخمْ اإلاذوي لخماًت  واإلااظعاجُت، وحٍّى

ىي بإهمُت ما جدٝٞ  ابت والخُُٝم باظخمشاس، ٠ما ًخىاـل دوسه الخِى اإلا٢دعباث املخٝٝت، مً خال٥ الٜش

ُا مً  واهمُت خماًخه ودِمه ختى ًٍل الشؤي الّام ِلى ًٝمخه ومعاهذجه إلااظعاث املجخمْ اإلاذوي جٜى

الخُت.  ١ل مداولت للّىدة بلى ما ٜبل الثىسة ؤلـا

للمجخمْ اإلاذوي برا ؤدوسا مخّذدة، ووظاثل لٕي وجدٟش مخىىِت، وباظخّشاك ِذًذ الخجاسب بن 

خُت، الٝذًمت والخذًثت، في ِذًذ دو٥ الّالم، ومنها جىوغ ٜبل وبّذ ظىت  ، هدبحن ؤن دسحت 2011الخاٍس

ؽل هجاح املجخمْ اإلاذوي مخٙاوجت، ودوسه في م٣ا٘دت الٙعاد وإسظاء الخدى٥ الذًمٝشاوي هجح ؤ خُاها، ٘و
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 حول هذا المفهوم وعاللته بالحموق والحرٌات والدٌممراطٌة أنظر:  

- Albert Ogien, Sandra Laugier, Pourquoi désobéir en démocratie ?, Paris, La Découverte, 2010 
- Sandra Laugier, La désobéissance comme principe de la démocratie, in Pouvoirs, n° 155, 2015, p 43 

- Cynthia Fleury, formes anciennes et nouvelles de la désobéissance civile, in Pouvoirs, n° 155, 2015, p 5.  
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صباح دمحم صالح الجبوري، دور العامل الخارجً فً عملٌة التحول الدٌممراطً )دول الربٌع العربً نموذجا(،  للتعمك حول هذا المفهوم أنظر، 

 .322 -323 ، صممال سابك

 فًالمصرٌة والتونسٌة  التجربتان) ،العربًللنمابات العمالٌة العربٌة فً ظل ثورات الربٌع  السٌاسًالدور أحمد دمحم مصطفى وحٌاة الٌعموبً،  -

، منشور على المولع 02، ص 3005اإلللٌمً، المشروع النمابً  إٌبرتمنظمة فرٌدرٌش ، صدر عن ) الثوراتلعمل النمابً لبل وأثناء وبعد ا

 التالً:

https://library.fes.de/pdf-files/bueros/tunesien/13449.pdf 
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اث التي جتهذد بذسحاث مخٙاوجت  ؤخُاها، وجشاوح بحن الىجاح والٙؽل ؤخُاها ؤخشي، ومشد هزا ِذًذ اإلاّٜى

 هزا الذوس للمجخمْ اإلاذوي. 

 

 

الفرع الثاني: ثنوع العوائق املهددة بدرجات محفاوثة لفاعلية دور املجحمع املدني في مكافحة الفساد 

 وإرساء الححول الديمقراطي

ا مً ؼ٤ خى٥ ؤهمُت دوس املجخمْ اإلاذوي في م٣ا٘دت الٙعاد وإسظاء الخدى٥ الذًمٝشاوي، ول٢ً هزا م

ُل ومْ ٠ثرة املخٙضاث، وجىُى الىظاثل، ًبٝى مىلُى تهذًذاث وجدذًاث بىحىد  167الذوس اإلاؽشُو وألـا

 ِذًذ الّشاُٜل التي حُّٞ مماسظخه وجدذ مً ٘اِلُخه بلى دسحت الٙؽل ؤخُاها.

ت، ومخٙاوجت الخإزحر بدعب وبُّتها، وبدعب البِئت التي ًيؽي داخلها هزه ال ّىاثٞ، مخّذدة، مخىِى

ىاِاث م٣ىهاث املجخمْ اإلاذوي هٙعه. ولهزا ًم٢ً خفشها في  املجخمْ اإلاذوي، ول٢ً ؤًما بدعب بسادة ٜو

ىاثٞ مفذسها املخُي الزي ً خحن ٠بحرجحن، ِىاثٞ جخّلٞ باملجخمْ اإلاذوي راجه، ِو يؽي داخله مجمِى

دي وبّمها اٜخفادي  خٙاِل مّه، بّمها ظُاس ي وبّمها زٝافي، بّمها جاٍس خّامل ٍو املجخمْ اإلاذوي ٍو

واحخماعي، حّبر في مجملها، خاـت في الذو٥ الّشبُت ومنها جىوغ، ًِ وحىد "خىاحض بحن الّشب 

لت ؤدث بلى بسباٟ معاساث الخدى٥ الذًمٝشاوي في الىو ، ولّل بّن 168ً الّشبي"والذًمٝشاوُت لعىحن وٍى

الخجاسب التي ٘ؽل ٘يها الخدى٥ الذًمٝشاوي، وجل٤ التي حّثر ٘يها وال ًضا٥ مخّثرا، مثل جىوغ، دلُل ِلى 

 رل٤. 

، وجخٙاوث مً خُث الىبُّت وآلازاس بحن مخخلٚ م٣ىهاث  مً حهت املجخمْ اإلاذوي، جخّذد الّىاثٞ وجدىُى

ابي والخُُٝمي والخّذًلي بالٙاِلُت املجخمْ اإلاذوي، ومً ؤهمها، ؤوال، لّٚ ال خإهُل إلاماسظت الذوس الٜش

، لّٚ زٝا٘ت اإلاعاولُت، ِذم الاٜخىاُ 169اإلاىلىبت، وهزا بذوسه ٌّىد بلى لّٚ الثٝا٘ت الذًمٝشاوُت

بالٝذسة ِلى الخُٕحر، ؤلاخخىاء مً حهاث مخّذدة داخلُت وخاسحُت
حر خضبُت، ل٣ُىن ه٢زا  171، خضبُت170 ٔو
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 وما ٌلٌها 222، ص ممال سابكتونس، فً  الدٌممراطً التحولفً  المدنً المجتمعدور أمٌر وحشً وعمر فرحاتً، أنظر،   
168

 -382 ، صممال سابكصباح دمحم صالح الجبوري، دور العامل الخارجً فً عملٌة التحول الدٌممراطً )دول الربٌع العربً نموذجا(، أنظر،   

320 
169

 555 -552 ، صممال سابك، دٌممراطٌةالمواطنة ودورها فً بناء ثمافة الحمزة إسماعٌل أبو شرٌعة، حول هذا المفهوم أنظر،  
170

وإلى الٌوم ظهرت التهمة بالمواالة لدول أجنبٌة، ووجهت لكل األطراؾ المدنٌة والسٌاسٌة داخل السلطة وخارجها،  3000منذ لٌام الثورة سنة  

ن هً موالٌة للتحول الدٌممراطً ومنها كما تعالت عدٌد األصوات معبرة فً عدة مناسبات عن وجود دور لدول أجنبٌة فً المشهد التونسً، منها م
ناسبة من ترٌد إجهاض الثورة، منها دول عربٌة وأخرى ؼربٌة، ولم ٌرتبط هذا فمط باالنتخابات التشرٌعٌة والرباسٌة والتموٌل األجنبً بنفس الم

لمجتمع المدنً والسٌاسً من أحزاب ونمابات كما بٌنته تمارٌر محكمة المحاسبات، بل استمر خارج المناسبات االنتخابٌة وعمم على كل منتسبً ا
 وجمعٌات.
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باث وؤحىذاث حهاث داخلُت مخمع٢ت املجخمْ اإلاذوي،  ؤو البّن مىه، ؤخُاها وظُلت وُّت لخىُٙز ٔس

شك  بالعلىت ؤو لها مّها مفالح، ؤو ؤحىبُت، ٜذ ٣ًىن هذ٘ها دِم الٙعاد مً ؤحل بلّاٗ الذولت، ٘و

دخمً الٙعاد ِلى خعاب مخىلباث اإلافلخت  هٍام ظُاس ي ٔحر دًمٝشاوي، مىالي لها، ًدمي مفالخها، ٍو

واإلاعاواة والّذالت الاحخماُِت بحن اإلاىاوىحن، وحععى بلى بحهاك ١ل بـالح واهخٝا٥ دًمٝشاوي ٜذ  الّامت

ذ هٙغ اإلاؽهذ الاهخٝالي الخىوس ي  الح ؼامل داخلي جمخذ ِذواه بلى دو٥ ؤخشي ِ٘ش ًمثل مدش١ا إـل

ه، وهى ال ًخجاوب مْ ٜىاِاث الٝاثمحن ِلى ؼاونها  .وؤ٘ؽلخه ظلىاتها، ؤو جخص ى ؤن حّ٘ش

ت ها، ٜلت ؤلام٣اهُاث البؽٍش لى جىِى ، ًذِمها هٝق 172زاهُا، حؽ٣ى ِذًذ ماظعاث املجخمْ اإلاذوي، ِو

 ً الخبرة، ولّٚ اإلاهىُت في الدعُحر، وخاـت في املجا٥ اإلاالي واملخاظبي، مْ لّٚ الاٜبا٥ ِلى الخ٣ٍى

إلاخذاخلت، وجُُٝمه ، مما ٌُّٞ دوسها ِلى معخىي ٘هم الىاْٜ بمخخلٚ م٣ىهاجه ا173اإلاخخفق واإلاعخمش

ُا ودُٜٝا، وجفىس البذاثل والىظاثل إلسظاء الخدى٥ الذًمٝشاوي وم٣ا٘دت الٙعاد  جُُٝما ِلمُا مىلِى

اإلاّىل له. ومً جبّاث هزا المّٚ ِلى معخىي الدعُحر الذاخلي والشئي، والُٝادة الخاسحُت، جٙص ي 

لي، والصخفىت، واملخاباة واملخعىبُت، الٙعاد داخل ِذًذ ماظعاث املجخمْ اإلاذوي، وخاـت الٙعاد اإلاا

ذم الخُٝذ بمخىلباث الذًمٝشاوُت ودولت الٝاهىن  ُاب الؽٙاُ٘ت، ِو ً، 174ٔو ، ِالوة ِلى اخخ٣اس اإلاعحًر

ً وخاـت تهمِؾ الٝىاِذ الؽّبُت  وؤخُاها ٘ئت ٜلُلت منهم ٘ٝي، الخُُٝم والٝشاس مْ تهمِؾ بُٝت اإلاعحًر

 . 175املجخمْ اإلاذوي منهاالتي ًٙترك ؤن جيبْ ٜشاساث ماظعاث 

ت الذاخلُت بحن معحريها، وبحن  زالثا، حؽ٣ى بّن ماظعاث املجخمْ اإلاذوي مً الخفادماث ال٢ٍٙش

اإلاىدعبحن بليها، وبحن ألاحبا٥ املخخلٙت داخلها، هدُجت الاخخالٗ في صواًا الىٍش خى٥ جُُٝم الىلْ الشاهً، 

ذ وجفىس البذاثل والىظاثل التي مً خاللها جخم ِملُ ت م٣ا٘دت الٙعاد وإسظاء الخدى٥ الذًمٝشاوي، ٜو

                                                                                                                                                                                     
صباح دمحم صالح الجبوري، دور العامل الخارجً فً عملٌة التحول حول دور المإثرات الخارجٌة فً عملٌة التحول الدٌممراطً أنظر،  -

 385 -322 ، صممال سابكالدٌممراطً )دول الربٌع العربً نموذجا(، 
171

، السفٌر المجتمع المدنً" فً تونس: لرن من الوجود والصراع"ل وبعد الثورة، أنظر، دمحم رامً عبد المولى، وهً وضعٌة عرفتها تونس لب 

 ، منشور على الرابط التالً:32/5/3002العربً، 

https://assafirarabi.com/ar/25806/2019/05/24/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-
%D9%82%D8%B1%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%88/ 

172
  083-080ص ممال سابك، لعً، المجتمع المدنً التونسً فاعل أساسً لبل الثورة وبعدها، أحمد المأنظر،  

173
 02، ص مرجع سابكأنوار منصري وأمٌن الؽالً، والع المجتمع المدنً فً تونس، أنظر،  

 م دورات تكوٌن للجمٌعاتنشٌر إلى وجود مركز االعالم والتكوٌن والدراسات والتوثٌك حول الجمعٌات "إفادة" ومن بٌن أنشطته تمدٌ -
174

من  25هذا ٌتعارض مع الشروط والمٌود التً فرضها المانون على مإسسات المجتمع المدنً لتنشؤ وتمارس أنشطتها: أنظر مثال الفصل   

 88عدد  من المرسوم 2و 2المتعلك بتنظٌم األحزاب السٌاسٌة، والفصلٌن  3000لسنة  82من المرسوم عدد  2و 2و 2والفصول  3002دستور 

 المتعلك بتنظٌم الجمعٌات  3000لسنة 

"االتحاد العام التونسً للشؽل منظمة نمابٌة  3003من المانون األساسً لالتحاد العام التونسً للشؽل المصادق علٌه سنة  0أنظر مثال الفصل  -

من نفس المانون  3، وكذلن الفصل المواعد العمالٌة"وطنٌة دٌممراطٌة مستملة عن كل التنظٌمات السٌاسٌة تستمد شرعٌتها ولوتها ولراراتها من 

 االساسً
175

 3003من المانون األساسً لالتحاد العام التونسً للشؽل لسنة  0كما ٌفهم مثال من الفصل   
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ذم  ٣ًىن الاخخالٗ في اإلاٙاهُم اإلاخّلٝت بالٙعاد وبالذًمٝشاوُت. هزا الخفادم ال٢ٙشي واإلاٙاهُمي، ِو

مّٚ  الخىا٘ٞ خى٥ البرامج واظتراجُجُاث الّمل مْ املخُي اإلاذوي والعُاس ي، ٌُّٞ الّمل الجماعي، ٍو

 ي اإلاخ٤٢ٙ.٘اِلُت دوس املجخمْ اإلاذو

هزه الىلُّت المُّٙت واإلاخإصمت لبّن ماظعاث املجخمْ اإلاذوي، جخإ٠ذ خاـت هدُجت الفّىباث 

لي، خاـت برا ما ماسظذ ججاهها  لت ؤلام٣اهُاث الزاجُت التي حعاِذها ِلى الُٝام بذوسها ألـا اإلاالُت، ٜو

حر وظاثل ا176العلىت الخا٠مت ظُاظت ججُٙٚ اإلاىابْ ليؽاه وباإلاىاظبت راتها ًمّٚ ، مما ٌُّٝها في ج٘ى

 ٘اِلُت دوسها. 

ن الخّذدًت والخىُى ظىاء داخل هٙغ  اث التي ٌؽ٣ى منها املجخمْ اإلاذوي، الخّعٚ في ٘س سابّا، مً اإلاّٜى

، ؤو بحن مخخلٚ اإلااظعاث التي جيخمي بلى هٙغ الفىٚ ومجا٥ 177اإلااظعت مً ماظعاث املجخمْ اإلاذوي

ُّاث والىٝاباث والهُئاث اإلاهىُت. هزه الىلُّت جمّٚ ؤوال ِذد اليؽاه، ِلى ٔشاس ألاخضاب والجم

ماظعاث املجخمْ اإلاذوي راث الّالٜت بالؽإن الّام العُاس ي والاٜخفادي، والىاؼىت في مجا٥ خٝٛى 

اث الّامت، دون ؤن ٌّني هزا ؤن ال٢م بالمشوسة مً ؤهم مدذداث ٘اِلُتها، ول٢ىه ًبٝى  الاوعان والخٍش

ذ جىّذم، ١ل مداوالث الخّاون وسؿ الفٙٗى بحن ؤخذ الّىامل اإلا عاِذة ِلى رل٤، وزاهُا جمّٚ، ٜو

دخذم 179، وفي اإلاٝابل ٌؽخذ الخالٗ والفشا178ُماظعاث املجخمْ اإلاذوي، والخىا٘ٞ والدؽب٤ُ بُنها ، ٍو

                                                           
176

ن وهو ما ٌفسر ضعفها من حٌث العدد وخاصة م 3000هذه هً السٌاسة التً كانت معتمدة إلضعاؾ مإسسات المجتمع المدنً لبل ثورة  

 حٌث النشاط المإثر سواء فً فترة حكم الربٌس الراحل الحبٌب بورلٌبة أو فً فترة حكم الربٌس الراحل زٌن العابدٌن بن علً
نشٌر الٌوم إلى الجدل المانونً والسٌاسً فً تونس حول مصادر تموٌل مإسسات المجتمع المدنً وخاصة منها الجمعٌات واألحزاب والتهم   -

حول نتابج  لمحكمة المحاسبات التمرٌر العام: أنظر وخاصة بمناسبة االنتخابات الداخلً واألجنبًها باعتماد التموٌل المشبوه الموجهة للعدٌد من

 3030، والصادر فً شهر أكتوبر ومرالبة مالٌة األحزاب 3002التشرٌعٌة لسنة  واالنتخاباتالرباسٌة السابمة ألوانها  االنتخابٌةمرالبة الحملة 

من  22و 25و 22لى أن المانون ٌمٌد تموٌل بعض مإسسات المجتمع المدنً على ؼرار الجمعٌات من خالل الفصول نفس اإلطار نشٌر إ فً -

المتعلك  3000لسنة  82من المرسوم عدد  30إلى  02المتعلك بتنظٌم الجمعٌات، واألحزاب من خالل الفصول  3000لسنة  88المرسوم عدد 

 سٌةبتنظٌم األحزاب السٌا
من أنه ٌعتزم سن لانون ٌمنع التموٌل األجنبً على الجمعٌات  32/3/3033كما نشٌر إلى ما صرح به ربٌس الجمهورٌة السٌد لٌس سعٌد ٌوم  -

رللة ع منعا لتنفٌذ األجندات األجنبٌة فً تونس بما ٌمس من سٌادتها، ولد تكون هذه خطة إلضعاؾ الجمعٌات كثٌرا من الناحٌة المالٌة وبالتبعٌة
نً أنشطتها، خاصة وأن مواردها الذاتٌة ضعٌفة ومساهمة الدولة فً تموٌلها ضعٌفة أٌضا، ومثل هذه الخطوة لد تدفع بعض مإسسات المجتمع المد

 إلى التحاٌل على المانون من أجل توفٌر التموٌل بطرق ؼٌر لانونٌة ومنها االنتفاع بالتموٌل األجنبً
177

داخل الرابطة التونسٌة للدفاع عن حموق االنسان عند نشؤتها وتواصلت سنوات، حٌث أن الرابطة جمعت  نشٌر إلى الخالفات التً كانت 

سنوات  2( وهو ما عطل مثال صدور مٌثالها مدة لومٌون ،سالمٌونإ ،ٌسارٌون ،، دستورٌونمستملونن ونمابٌتٌارات فكرٌة مختلفة ومتعارضة )

  0285حٌث لم ٌصدر إال سنة بعد نشؤتها لعدم التوافك حول بعض بنوده، 
178

لسنة  82من المرسوم عدد  05، كما سمح به الفصل 32بالتشبٌن فً فصله  3000لسنة  88سمح المرسوم المنظم للجمعٌات فً تونس عدد  

اب بعض تجارب التشبٌن بٌن بعض مإسسات المجتمع المدنً فً تونس وخاصة األحز المتعلك بتنظٌم األحزاب السٌاسٌة، وحصلت 3000

ود أفعال والجمعٌات، ولكنها تجارب للٌلة، ولم تبٌن دورا فاعال للتشبٌن، ألنها بنٌت ؼالبا على توافمات سٌاسٌة هشة ومإلتة، وعلى انفعاالت ورد

 28أنوار منصري وأمٌن الؽالً، والع المجتمع المدنً فً تونس، مرجع سابك، ص  أنظر،سٌاسٌة: 

فــً إطــار التشــجٌع علــى التشــبٌن بٌــن  سً لمكافحة الفساد الصادر عن محكمة المحاسبات "اإلطار المإس من 33ورد فً الصفحة  -
الفســاد.  ضدالمجتمــع المدنــً  إبتالؾإمضــاء مٌثــاق  2012أفرٌــل  11الفســاد تــم بتارٌــخ  مكافحةالجمعٌــات الناشــطة فــً مجــال 

جمعٌــة ومنظمــة وٌهــدؾ بالخصــوص إلــى المســاهمة فــً صٌاؼــة وتنفٌــذ السٌاســات والبرامــج الوطنٌــة  22 اإلبتالؾوٌضــم هــذا 
 واالنخراطلمتدخلٌــن المتعلمــة بمكافحــة الفســاد والحوكمــة الرشــٌدة والشــفافٌة ودعــم مجهــود الهٌبــة الوطنٌــة لمكافحــة الفســاد وبالــً ا

علـى أهمٌتـه ظـل إلـى موفـى مـارس  اإلبتالؾأن هـذا  إالالرشـٌدة ومكافحـة الفسـاد وخطـة عملهـا.  للحوكمةالوطنٌــة  االستراتٌجٌةفــً تنفٌــذ 
 ".إلـى عـدم وضـع هٌكلـة لـه باالساسدون تفعٌـل. وٌرجـع ذلـن  2020
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الخىا٘غ الّىُٚ، والخفادم ال٢ٙشي الّىُٚ والذمىي ؤخُاها، والدؽهحر، وجلُٙٞ التهم، وختى خىاباث 

ت ؤو دًيُت ؤو ٔحرهاال ؽدذ ٢180شاهُت والخدٍشن ِلى الّىٚ اإلابيُت ِلى اخخال٘اث ٢ٍ٘ش ، مما ًمّٙها َو

حهىدها، وألاخىش ؤن ج٣ىن لها مىاٜٚ مخّاسلت مً الؽإن الّام مبيُت ِلى خلُٙاث ومفالح واخخال٘اث 

ُت ت ال مىلِى ٢ٍش ٙخذ181ظُاظُت ٘و لى ِىاد اٜفاجي، مما ٌؽدذ ٜىي وسئي الؽّب، ٍو الشؤي الّام  ، ِو

ُ٘مّٙه. هزه الىلُّت مً الخفادم والدؽدذ، ؤخُاها جدعً العلىت الخا٠مت اظدثماسها لخىجحر ألاحىاء 

، مْ الدؽهحر بها مً خال٥ تهم بالٙعاد، بّمها ملٙٞ، وبّمها 182بحن ماظعاث املجخمْ اإلاذوي اإلاخّاسلت

ت لٕي ومعاومت، مما ًلهيها هي ألاخشي ًِ دوس  ىتها، بما زابذ ٜذ ٣ًىن وٜس مّٚ جش٠حزها ٜو لي، ٍو ها ألـا

اِل في م٣ا٘دت الٙعاد وإسظاء الخدى٥ الذًمٝشاوي، خاـت في ٌل  ال ًم٢ً ؤن ٌعمذ لها بذوس ّ٘لي ٘و

ُاب مذوهت ظلٟى جمبي  ُٔاب بسادة ـادٜت للخىاس والؽشا٠ت بحن مخخلٚ ماظعاث املجخمْ اإلاذوي، ٔو

 ؤخالُٜاث الخّامل بُنها. 
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اسبات بٌن الجامعة العامة للتعلٌم العالً والبحث العلمً التابعة لالتحاد العام التونسً نشٌر هنا مثال إلى الخالفات التً حصلت فً عدٌد المن  

"إجابة"، وهً نمابة مستملة عن االتحاد العام التونسً للشؽل، كذلن الخالفات بٌن جمعٌة المضاة ونمابة  نمابة األساتذة الجامعٌٌن الباحثٌنللشؽل و
مانٌة والجمعٌات الدٌنٌة... وفً نفس االطار نذكر أن االتحاد العام التونسً للشؽل ٌستند إلى مشروعٌة المضاة، والخالفات بٌن الجمعٌات العل

أن تارٌخٌة وٌرفض التعددٌة النمابٌة على أساس انها تضر بحموق العمال، فً ممابل أن بعض النمابات العمالٌة األخرى ترى عكس ذلن، وتعتبر 
 بتخفٌؾ الضؽط عن االتحاد التونسً للشؽل ,و بفرض المنافسة التً تحسن األداء لصالح العمال. التعددٌة النمابٌة لها أهمٌة سواء

بالحك فً  للشؽل، التونسٌة فً المضٌة التً رفعتها الكونفدرالٌة العامة 3002/ 5/3فً نفس االطار نشٌر إلى أن المحكمة اإلدارٌة حكمت بتارٌخ 

 التعددٌة النمابٌة واعتبرته حما دستورٌا حرٌا باالحترام والتفعٌل
180

 3000لسنة  82من المرسوم عدد  2هذا ٌتعارض مع موانع وردت بصٌؽة الوجوب والوضوح فً نصوص المانون على ؼرار الفصل   

 المتعلك بتنظٌم الجمعٌات 3000لسنة  88م عدد من المرسو 2المتعلك بتنظٌم األحزاب السٌاسٌة، والفصل 

خاصة فً عاللة األحزاب والجمعٌات ذات المرجعٌة الدٌنٌة مع األحزاب  3000نشٌر هنا إلى عدٌد األمثلة التً عرفتها التجربة التونسٌة منذ  -

 والجمعٌات والنمابات ذات التوجه الفكري الٌساري
181

نخص بالذكر هنا موالؾ متنالضة من مكونات المجتمع المدنً من اإلجراءات االستثنابٌة التً اتخذها ربٌس الجمهورٌة لٌس سعٌد بتارٌخ   

حٌث اعتبرها البعض انمالبا ؼٌر مشروع وفً تعارض واضح مع دستور ومع إرادة الشعب وخطوة نحو االنفراد بالسلطة والعودة  35/2/3030

 00د والنظام ؼٌر الدٌممراطً واجهاض الثورة، الدولة فً حٌن اعتبرها البعض اآلخر تصحٌحا لمسار ؼٌر مشروع وال شرعً دام الى االستبدا

سنوات فً ظل منظومة فاسدة، وولؾ البعض  00سنوات سابمة وتلبٌة لمطالب الشعب التونسً وتلبٌة الستحمالات الثورة التً لم تتحمك طٌلة 

اإلجراءات ومطالبة ربٌس الجمهورٌة بتحدٌد سمؾ زمنً وخارطة طرٌك واضحة مع ضرورة احترام الحموق والحرٌات:  مولفا وسطا بٌن لبول

، عن الحرٌات الفردٌةع الجمعٌة التونسٌة للدفا، التحالؾ التونسً للكرامة ورد االعتباربتولٌع   32/2/3030أنظر مثال بٌان صادر بتارٌخ 

، المخبر الدٌممراطً، اللجنة الدولٌة للحمولٌٌن، الفٌدرالٌة الدولٌة لحموق اإلنسان، لشبكة التونسٌة للعدالة االنتمالٌةا، الرابطة التونسٌة للمواطنة
، تونس –جمعٌة بٌتً ، جمعٌة النساء التونسٌات للبحث حول التنمٌة، المنظمة العالمٌة لمناهضة التعذٌب، المنظمة التونسٌة لمناهضة التعذٌب

منظمة ال سالم ، منظمة العفو الدولٌة فرع تونس، محامون بال حدود، جمعٌة نشاز، تونس –جمعٌة مسرح الحوار ، ب الكرٌبجمعٌة صوت شبا

، 02/2/3030و  32/8/3030و  32/2/3030. وبٌانات الرابطة التونسٌة للدفاع عن حموق االنسان بتارٌخ هٌومن راٌتس ووتش، بدون عدالة

عن النمابة الوطنٌة للصحفٌٌن التونسٌٌن، الجمعٌة  32/2/3030، وبٌان صادر بتارٌخ 32/2/3030للشؽل بتارٌخ  وبٌان اإلتحاد العام التونسً

ول التنمٌة التونسٌة للنساء الدٌممراطٌات، جمعٌة المضاة التونسٌٌن، الرابطة التونسٌة للدفاع عن حموق االنسان، جمعٌة النساء التونسٌات للبحث ح

 .32/2/3030موق االلتصادٌة واالجتماعٌة، وبٌان الهٌبة الوطنٌة للمحامٌن بتارٌخ والمنتدى التونسً للح
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نشٌر هنا إلى أن السلطة السٌاسٌة وبخصوص المفاوضات االجتماعٌة مع الجهات النمابٌة، وفً عدٌد المناسبات فضلت المفاوضات مع   

ت مظلته على أساس انها النمابات األكثر تمثٌلٌة، ورفضت فً الممابل تشرٌن اإلتحاد العام التونسً للشؽل والنمابات المطاعٌة التً تنضوي تح
د النمابات المستملة عن االتحاد العام التونسً للشؽل فً تلن المفاوضات، ونذكر هنا مثال رفض تشرٌن نمابة "إجابة" فً الحوار بخصوص عدٌ

جود النمابات، ومع الحك فً التعددٌة النمابٌة، حٌث أن وجودها لٌس هدفا فً المشاكل المتعلمة بالتعلٌم العالً، وهو مولؾ ٌتعارض مع جوهر و
ذاته بل لتحمٌك الدفاع عن حموق منخرطٌها ومن ذلن عبر الحوار مع الجهات الحكومٌة فً هذا الخصوص، وهو ما أكدته المحكمة اإلدارٌة 

إلى الحك فً التعددٌة النمابٌة والحك المتساوي فً العمل النمابً والذي مستندة  3005جوان  32الصادر بتارٌخ  022025الحكم عدد التونسٌة فً 

 ٌمتضً من السلطة الحاكمة عدم التمٌٌز ؼٌر المبرر بٌن النمابات

https://www.turess.com/city/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
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اث التي جمّٚ دوس ماظعاث املجخمْ اإلاذوي، ِذم التزام بّمها خامعا، مً الخدذً اث واإلاّٜى

، واظخدٝاٜاث الّمل الذًمٝشاوي، والتي 183بالىاحباث واإلاىاوْ اإلاٙشولت ِليها بمىحب ٜىاهحن الذولت

ا للٝاهىن، بل خاـت جى٢شا للذوس  تهذٗ لّٝلىت وؽاوها. ومً ؤهم الاهدشا٘اث التي ال جمثل ٘ٝي خٜش

لي و  لُت إلا٣ىهاث املجخمْ اإلاذوي، ِذم التزام الخُاد ججاه ماظعاث الذولت ِمىما، ألـا لالظخٝاللُت ألـا

حر اإلاالُت في دِم الخمالث  واملجخمْ العُاس ي ِلى وحه الخخفُق، مً خال٥ خاـت اإلاعاهمت اإلاالُت ٔو

 . 184الاهخخابُت لألشخاؿ وألاخضاب اإلاترشخت

، هخق بالز٠ش العلٟى الٙىلىي ؤخُاها لبّن م٣ىهاث في هٙغ ؤلاواس مً الاهدشاٗ ًِ الٝاهىن 

خذاءاث اللٍُٙت والعلى٠ُت ِلى ألامالٟ الّامت والخاـت بل  املجخمْ اإلاذوي، مخمثال خاـت في الِا

، ال ًم٢ً ؤن  حن والامىُحن. هزا العلٟى ٔحر اإلاعاو٥ وال اإلاؽشُو خذاء ِلى ؤِىان الذولت مً ؤلاداٍس والِا

لت ٘اِلت إلا٣ا٘دت الٙعاد وإسظاء الخدى٥ الذًمٝشاوي، رل٤ ؤن ماظعاث املجخمْ ًبرس، وال ؤن ًمثل وظُ

اإلاذوي ِليها ؤن ج٣ىن اإلاثا٥ الزي ًدخزي به في اخترام ٜىاهحن الذولت الّادلت، وؤن حعي ؤن م٣ا٘دت الٙعاد 

ادال  ل ؤن ج٣ىن بالٝاهىن وداخل الٝاهىن ١لما ١ان ٘اِال ِو وسادِا، ختى وإسظاء الخدى٥ الذًمٝشاوي ألـا

ُت ِلى الخخلق مً وحىد املجخمْ اإلاذوي ِٝابا له. ؤما برا ١ان  ال ٣ًىن وظُلت العلىت إل٠عاء الؽِش

اث املجخمْ  اث، ومنها خٍش ٜاهىن الذولت حاثشا، ومذخال للٙعاد والاظدبذاد ِلى خعاب الخٝٛى والخٍش

ا لخدش١اث هزا ألاخحر في بواس زىسة تهذ م الىٍام ب٣ل م٣ىهاجه ومنها اإلا٣ىن اإلاذوي، ٣ُ٘ىن هذ٘ا مؽشِو

خذاء ِلى ألامالٟ  الٝاهىوي، دون ؤن ًبرس هزا ؤًما الٙىض ى والعلٟى ٔحر اإلاعاو٥، و١ل مٍاهش الِا

وألاشخاؿ، ِذي ما ًبرسه ؤخُاها الخٞ في الذ٘اُ ًِ الىٙغ، وفي خذود مماسظت هزا الخٞ وبالخىاظب 

خذاء.مّه، في خا٥ حىبه وؽاه املجخمْ اإلاذوي العلم  ي باإِل

ؤخحرا، وفي ِالٜت داثما بماظعاث املجخمْ اإلاذوي، لىخَ ؤن بّمها ًمُل بلى الخّعٚ في ججعُذ 

ت لها، ومىا٘عت  فش، بىُى مً الخّعٚ والخّالي، ِلى ؤهه ظلىت مىاٍص اظخٝاللُخه ًِ ظلىت الذولت، ٍو

ه، خاـت برا لم ج ٢ً مىلُى جىا٘ٞ بحن وجفادمُت. وهي ولُّت جشب٤ ِمل املجخمْ اإلاذوي، وجد٘ش

ل ؤن ٣ًىن دوس املجخمْ اإلاذوي مْ  م٣ىهاجه، بل وج٣ىن مىلُى حّاسك ًىلذ جفادماث داخلُت. رل٤ ؤن ألـا
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ٌتعلك بتنظٌم  3000سبتمبر  32مإرخ فً ال 3000لسنة  88مرسوم عدد من ال 22إلى  22و 25و 08و 02و 2و 2أنظر مثال الفصول  

 الجمعٌات

ٌتعلك بتنظٌم  3000سبتمبر  32مإرخ فً ال 3000لسنة  82مرسوم عدد من ال 32إلى  33و 02و 08و 02و 8و 2و 2و 2و 2الفصول  أنظر -

 األحزاب السٌاسٌة
184

 المتعلك بتنظٌم الجمعٌات  3000لسنة  88من المرسوم عدد  2أنظر مثال ما ورد من موانع فً الفصل  

ومرالبة  3002التشرٌعٌة لسنة  واالنتخاباتالرباسٌة السابمة ألوانها  االنتخابٌةحول نتابج مرالبة الحملة  تلمحكمة المحاسبا التمرٌر العامأنظر  -

 3030، والصادر فً شهر أكتوبر مالٌة األحزاب

بٌنها وبٌن أحزاب  نشٌر هنا إلى االتهامات الموجهة بعد الثورة وفً عدٌد المناسبات إلى العدٌد من مكونات المجتمع المدنً بخصوص تحالفات -
 سٌاسٌة فً السلطة ونخص بالذكر بعض الجمعٌات والنمابات
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ذاثُا، ِلى اِخباس وخذة  ظلىت الذولت دوسا ج٣املُا حؽاس٠ُا، وال ًجب ؤن ٣ًىن دوسا جىا٘عُا وجفادمُا ِو

ها في بهجاح م٣ا٘دت الٙعاد وإسظاء الخدى٥ الذًمٝشاوي الذولت، ؤوال، وظلىتها زاهُا، وؤهمُت الؽشا٠ت مّ

زالثا. هزا الٝى٥ ال ًخّاسك مْ اظخٝاللُت املجخمْ اإلاذوي ًِ ظلىت الذولت الخا٠مت، وال ًخّاسك مْ دوس 

لذ دوسه و١اهذ داِمت  املجخمْ اإلاذوي في م٣ا٘دت الٙعاد، بما في رل٤ الخفذي للعلىت الخا٠مت ١لما ِٜش

ذاد، بل والععي لخُٕحرها، ول٢ً ١لما ١اهذ مخّاوهت ٘الخّامل مّها ٣ًىن حؽاس٠ُا ال للٙعاد والاظدب

حن.   جفادمُا، وبىاء خاـت برا اظدىذ بلى الخىا٘ٞ خى٥ مذوهت للعلٟى وؤخالُٜاث الّالٜاث بحن الى٘ش

لت ِمل ماظعاث الذولت وجشر ًل هزا الخىا٘غ ٔحر اإلاىلىعي في بّن الخاالث، ًبلٖ دسحت الععي لّٜش

اإلاؽهذ العُاس ي داخلها، ختى جل٤ التي حّخبر مٍهشا لبّن اإلا٣اظب الذًمٝشاوُت ٠ما خفل في جىوغ 

، وال ًلبي في النهاًت ٘اِلُت م٣ا٘دت الٙعاد وإسظاء الخدى٥ الذًمٝشاوي، 185وفي ِذًذ اإلاىاظباث 2011مىز 

اوي الخّذدًت والخّاٌؾ باِخباس ؤن الذًمٝشاوُت مىلىبت مً حاهب العلىت الخا٠مت، ول٢نها، في مّ

العلمي وظي الاخخالٗ، مىلىبت ؤًما مً حاهب م٣ىهاث املجخمْ اإلاذوي، وال ًم٢ً ؤن هشس ي جدىال 

. هزا الخفادم ٔحر 186دًمٝشاوُا ٘ٝي بمجخمْ مذوي مْ بٜفاء لعلىت الذولت ؤو تهمِؽها وإلّا٘ها

لي للمجخمْ اإلاذوي وهى دوس بىاء ، في واّٜه وفي ٔالب الخاالث ٣ًىن اإلابرس، والاهدشاٗ ًِ الذوس ألـا

٤ مً اإلاّادًً لجهىد م٣ا٘دت الٙعاد وإسظاء الخدى٥ الذًمٝشاوي مً ؤحل بسباٟ اإلاؽهذ، وجمُُْ  بخدٍش

ش الىاْٜ الجذًذ بما ُ٘ه دوس املجخمْ اإلاذوي اإلاخدشس، ِلى ؤهه ولْ مخإصم، ٘ىلعي، وؤن ما  الثىسة، وجفٍى

جمهُذ إللّاٗ بسادة املجخمْ اإلاذوي وإلّاٗ زٝت الؽّب في دوسه ١ان خحر مما وحذ ومما ظ٣ُىن، وهزا 

مً خال٥ جفىٍشه في ؼ٣ل الٙىلىي اإلااٛس واإلاخمشد ِلى الٝاهىن، بل وظُّا لُىٝلب الؽّب لذه 

ولفالح العلىت الخا٠مت، ولُيخهي اإلاىاٗ باهخ٣اظت الثىسة. لهزا ِلى ماظعاث املجخمْ اإلاذوي ؤن حعي ؤن 

لي لِغ داثما وفي ١ل ظلى٠ها اإلاىمبي ح الحي، وؤن دوسها ألـا ىي والـا ضء ال ًخجضؤ مً دوسها الخِى

الخاالث وبالمشوسة مداسبت ظلىت الذولت مً ؤحل اصاختها والخلى٥ مدلها، ول٢ً الّمل ِلى جفىٍب 
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وكانت ، 3002و 3000، وخاصة بٌن سنة 3000عمل الحكومات المتعالبة منذ بكثرة اإلضرابات واالعتصامات التً شلت  أن نذكرٌكفً  

 ل: أنظر حول الموضوع وباألرلام الرابط التالً: من أحزاب المعارضة الٌسارٌة ومن االتحاد العام التونسً للشؽؼالبا بدعوة 

https://nawaat.org/2014/11/04/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A8-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-
%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-
%D8%A7%D9%84/ 

التً كانت تبث مباشرة عبر  كذلن نشٌر إلى الفوضى التً صاحبت أعمال مجلس نواب الشعب سواء داخل لجانه أو مكتبه أو جلساته العامة، -
ري الحر، والصادرة عن جهات حزبٌة متعددة مثل ابتالؾ الكرامة، والحزب الدستو وسابل االعالم وتصل الى المشاهد التونسً واالجنبً،

ربٌس وحركة النهضة، وؼٌرها، والتً عرللت فً عدٌد المناسبات المصادلة على عدٌد مشارٌع الموانٌن، وكانت من بٌن األسباب التً استند إلٌها 

ها من خالل فً إطار ما اسماه اإلجراءات االستثنابٌة التً فرض 35/2/3030الجمهورٌة السٌد لٌس سعٌد لتعلٌك اختصاصات المجلس النٌابً ٌوم 

من الدستور معتبرا أن وضع المجلس النٌابً ٌعد ضمن حاالت الخطر الداهم المهدد لكٌان الدولة على معنى نفس هذا  80لراءة شخصٌة للفصل 

 الفصل.
186

على سلطة الدولة ومإسساتها  نشٌر هنا إلى عدٌد األمثلة التً عرفتها تونس من خالل تطاول بعض الجهات النمابٌة والحزبٌة والجمعٌاتٌة 

 المضابٌة والسٌاسٌة واإلدارٌة تحت ؼطاء الحرٌة والتعددٌة على ؼرار التدخل فً عمل السلطة المضابٌة من جانب النمابات األمنٌة 
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معاسها ل٣ُىن دًمٝشاوُا م٣ا٘دا للٙعاد، ؤو ؤلاواخت بها بن اٜخض ى ألامش رل٤، وإخال٥ ظلىت 

اًت بخذاهما ِلى ألاخشي، لُخإلٚ بزل٤  دًمٝشاوُت مدلها حّمل مّها في بواس حؽاس١ي ال ًبنى ِلى ـو

٢حن مخّاوهحن بهما مّا ًشس ى  مدُي مالثم إلا٣ا٘دت الٙعاد وإسظاء الخدى٥ الذًمٝشاوي بٝىبحن ؼٍش

 الخدى٥ الذًمٝشاوي بّذ الٝماء ِلى الٙعاد.

اِلُت دوس  اث التي جتهذد وحىد ٘و املجخمْ اإلاذوي في م٣ا٘دت الٙعاد وإسظاء الخدى٥  بن مخخلٚ اإلاّٜى

الذًمٝشاوي، وإلى حاهب بّن هخاثجها التي ظبٞ وبِىاها جباِا، جٙض ي بلى هخاثج ظلبُت جمغ ماظعاث 

اِلُتها، وإن بخٙاوث بُنها. ٘هزه الّىاثٞ جمّٚ ٜذساتها ٠ثحرا، وحؽ٤٢  املجخمْ اإلاذوي، وجمغ وؽاوها ٘و

زٝت اإلاىخشوحن واإلاىالحن لها ٘يها، والىدُجت اإلاىىُٝت ؤن جل٤ اإلااظعاث حعجض ًِ  ٘يها وفي دوسها، وجٙٝذها

اإلاعاهمت في خلٞ سؤي ِام مىالي لبرامجها، ولأي مّها لخٝىم بذوسها في م٣ا٘دت الٙعاد وإسظاء الخدى٥ 

جلٝاثُا،  الذًمٝشاوي بالٙاِلُت اإلاىلىبت. هزه الىلُّت ٜذ حعجل باهذزاس بّن ماظعاث املجخمْ اإلاذوي

ماثُت ِٝابُت ، جذِمها ِٝىباث مالُت وختى حضاثُت هدُجت ِذم الخُٝذ 187ؤو هدُجت إلحشاءاث ٜاهىهُت ٜو

ذ ٢ًخٙي بّمها بالىحىد العلبي والؽ٢لي دون 188بالٝاهىن ِلى معخىي الخىٍُم ؤو الدعُحر ؤو اليؽاه . ٜو

ذ  وؽاه ٘اِل ًز٠ش، ل٣ُىن بعلبِخه مؽاس١ا في اظخٙدا٥ الٙعاد وجىاـل الىٍام ٔحر الذًمٝشاوي، ٜو

ٌّٝذ بّمها ـٙٝاث مْ ظلىت الخ٢م واإلاىالحن لها، مبيُت ِلى معاوماث مً ؤحل لمان البٝاء، 

ْ العُاس ي اإلاىٙعي، وختى ؤلاخخىاء داخل مىٍىمت الخ٢م ، 190، والزوبان داخل العلىت189والخمٜى

ً، وختى  باظخٕال٥ بّن ملٙاث الٙعاد باظخٕال٥ الٙاٜت اإلاالُت، واإلاىامذ الصخفُت لبّن اإلاعٍش

الثابخت لذ بّن ماظعاث املجخمْ اإلاذوي لتهذًذها وابتزاصها، مما ٌّني في ١ل هزه الخاالث، اهدشاٗ هزه 

اإلااظعاث ًِ دوسها ألاـلي، واهخشاوها في معاس بحهاك الاهخٝا٥ الذًمٝشاوي، مْ الخإ٠ُذ ؤن جل٤ 

ُت، وال ًم٢ً ؤن حعخمش، وجيخهي بم ، ومّه في 191جشد بِالن اهخ٣اظت الاهخٝا٥ الذًمٝشاويالخىا٘ٝاث ٌ٘ش

الٕالب ًيخهي دوس ووحىد ماظعاث املجخمْ اإلاذوي بخخلي ؤصخاب الىٙىر ِليها، بّذ ؤن ظاهمذ في بٝائهم 

 في ظلىت الخ٢م ٔحر الذًمٝشاوي.
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 المتعلك بتنظٌم الجمعٌات 3000لسنة  88من المرسوم عدد  25أنظر العموبات فً الفصل  

 المتعلك بتنظٌم األحزاب السٌاسٌة 300لسنة  82ن المرسوم عدد م 38أنظر العموبات فً الفصل  -
188

 ٌتعلك بتنظٌم األحزاب السٌاسٌة 3000سبتمبر  32مإرخ فً ال 3000لسنة  82مرسوم عدد من ال 20إلى  38و 00أنظر الفصول   
189

رد لبول تمثٌلها داخل الحكومة مما ٌعنً انها نشٌر هنا إلى تؽٌر موالؾ بعض مإسسات المجتمع المدنً من السلطة الحاكمة تؽٌرا جوهرٌا لمج 

 تنازلت عن مبادبها االصلٌة وصارت جزء من منظومة الحكم ؼٌر الدٌممراطٌة
190

 .038 -032ممال سابك، ص  ،المجتمــع المدنــً كبدٌل سٌاسً فً الوطــن العربـــًالطاهر بلعٌور، أنظر،   

 فًالمصرٌة والتونسٌة  العربً( التجربتانللنمابات العمالٌة العربٌة فً ظل ثورات الربٌع  سًالسٌاالدور أحمد دمحم مصطفى وحٌاة الٌعموبً،  -

 .00 – 00، ممال سابك، ص ) الثوراتالعمل النمابً لبل وأثناء وبعد 
191

 هذا ما حصل فً بعض الفترات من التحول الدٌممراطً فً تونس: أنظر:  

Nadia Marzouki, la transition tunisienne : du compromis démocratique à la réconciliation forcée, in Pouvoirs, 
n°156, 2016, p 83.  
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خٙاِل مّه، جخّذد وج دىُى ؤًما ؤخحرا، مً حهت املخُي الزي ًيؽي داخله ومً خالله املجخمْ اإلاذوي، ٍو

اِلُتها العلبُت، بدعب اخخالٗ املخُي، واخخالٗ م٣ىهاث املجخمْ اإلاذوي  الّىاثٞ، وجخخلٚ دسحاتها ٘و

مُّا، مىٕلٝا ِلى  داخله. ٘الىٍام العُاس ي داخل الذولت ١لما ١ان ؤبّذ ًِ اظخدٝاٜاث الذًمٝشاوُت ٜو

اث ، ١ان ؤٜشب لخٙص ي الٙعاد192هٙعه، سا٘ما للخىاس مْ املجخمْ اإلاذوي  193في مٝابل ٜمْ الخٝٛى والخٍش

معدىذا في رل٤ خاـت بلى ما جخىله الىفىؿ الٝاهىهُت ظِئت الفُأت ولُّٙت اإلامامحن مً ظلىت 

ت ، وما جبُده الٍشٗو الاظخثىاثُت مً ظلىت مىظّت جبذو بذون ُٜىد، ؤو بُٝىد لُّٙت هاججت 194جٝذًٍش

لخّعٚ في اظخّما٥ العلىت ٌؽمل الدؽذد ًِ جفىس س يء للىق الٝاهىوي، وبعىء هُت ٔالبا. هزا ا

ً ماظعاث املجخمْ اإلاذوي مً خُث الؽشوه وؤلاحشاءاث، والدؽذد مّها في مماسظت  ٜاهىهُا في ج٣ٍى

خفاماث واإلاٍاهشاث، والتي ًخم الخّامل مّها ٜاهىهُا باإلاىْ وؤمىُا  195ؤوؽىتها خاـت منها ؤلالشاباث والِا

، 197داثما خماًت الىٍام الّام خاـت في الٍشٗو الاظخثىاثُت ، بخّلت196بٝىة ألامً الخّعُٙت ؤخُاها

الم اإلاىالي للعلىت ، 198ومداولت حؽىيهها مً خال٥ الخد٢م في اإلاىىا٥ التربىي داخل الذولت، وفي وظاثل الِا

، والتردد في مماسظت اليؽاه، والخُٝذ  ذ اِخماد الترهُب مً ؤحل ٘شك الؽّىس بالخٗى وفي هٙغ الٜى

ىاوىحن بمً ٘يهم اإلاىخمىن إلااظعاث املجخمْ اإلاذوي، والىاؼىىن داخله والٝاثمىن ِلى الزاحي لذي اإلا
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نشٌر هنا مثال إلى خطابات عدٌدة لربٌس الجمهورٌة لٌس سعٌد أكد رفضه الحوار حسب تعبٌره مع "للصوص" داعٌا إلى حوار وطنً مع   

، وإلى استشارة وطنٌة، وهذا على الرؼم من أن جل مكونات المجتمع المدنً اتفمت على أهمٌة وضرورة الحوار "الصادلٌن" ومع الشباب
الجماعً مع الربٌس لتجنٌب البالد أي منزلك سٌاسً واجتماعً والتصادي خطٌر وخاصة نتٌجة تفرد الربٌس بالتصور والمرار ممابل الصاء كل 

 لكن عملٌا لم ٌفتح الربٌس أي حوار واضح وبناء مع أي من مكونات المجتمع المدنًمكونات المجتمع المدنً والسٌاسً. و
193

 فً توطبته على العاللة الوطٌدة بٌن تهمٌش حموق االنسان وانتشار الفساد فً الدول 0282أكد إعالن حموق االنسان والمواطن لسنة  
194

 35ساسً عدد األمانون زٌن العابدٌن بن علً تعمدت تؽٌٌر لانون الجمعٌات بالنشٌر هنا مثال إلى أن السلطة الحاكمة فً عهد الربٌس الراحل   

وفرضت بعض  المتعلك بالجمعٌات، 0252نوفمبر  2المإرخ فً  0252لسنة  052ٌتعلك بإتمام المانون عدد  0223أبرٌل  3مإرخ ال 0223لسنة 

وذلن الخترالها بواسطة أعضاء موالٌن لنظام الحكم المابم، فمد نص الفصل الواجبات على الجمعٌات ذات الصبؽة العامة تتعلك بالحك فً العضوٌة 
ال ٌمكن للجمعٌات ذات الصبؽة العامة أن ترفض انخراط أي شخص ٌلتزم بمبادبها ولراراتها إال إذا كان فالدا لحموله االول من المانون على أنه "

. وفً صورة حصول خالؾ حول االنخراط، ٌمكن لطالب االنخراط أن الجمعٌةاؾ أو كانت له أنشطة وممارسات تتنافى وأهد والمدنٌة السٌاسٌة

 /5/ 02 لرارا بتارٌخأصدرت وزارة الداخلٌة الجمعٌة". وتنفٌذا لهذا التعدٌل المانونً  ممرٌرفع دعوى لدى المحكمة االبتدابٌة الكابن بدابرتها 
سنوات أصدرت المحكمة  2فً محاولة الخترالها، ولكن بعد  ة ذات صبؽة عامةالرابطة التونسٌة للدفاع عن حموق اإلنسان كجمعٌ صنؾ 0223

 اإلدارٌة حكما بإلؽاء هذا المرار الذي طعنت فً دستورٌته الرابطة.
195

ونالحظ أن  3002من دستور  22نشٌر إلى أن تمٌٌد الحرٌات ومنها حرٌة نشاط المجتمع المدنً تخضع لمعاٌٌر موضوعٌة وردت فً المادة  

، ٌتعلك بتنظٌم حالة الطوارئ 0228جانفً  32مإرخ فً ال 0228لسنة  50عدد  ة الدولة ال تزال تعتمد فً منع المظاهرات مثال على االمرسلط

 من الدستور 22والذي ٌعتبر مخالفا للفصل 

علٌها من حٌث منع وصولها الى شارع  عملٌا نشٌر إلى عدٌد المظاهرات التً ولع اإلعالن عنها وتم منعها كلٌا من سلطة الدولة أو التضٌٌك -
الحبٌب بورلٌبة فً تونس العاصمة أو إعالة تواصل المشاركٌن فٌها من عدٌد المناطك من الجمهورٌة بعضهم ببعض وهذا خاصة عمب 

تسبً المجتمع المدنً وما لحمها من إجراءات اعتبرها العدٌد من من 35/2/3030اإلجراءات االستثنابٌة التً اتخذها ربٌس الجمهورٌة بتارٌخ 

د خطوات نحو االستبداد وانتكاسة الثورة والتراجع عن المكاسب الدٌممراطٌة، ونخص بالذكر هنا المظاهرات التً كان ٌدعو الٌها "مواطنون ض
 االنمالب" أو التً دعت إلٌها بعض األحزاب السٌاسٌة على ؼرار الحزب الدستوري الحر وحركة النهضة

196
 تمع المدنً فً عدٌد المظاهرات واالعتصامات بعد الثورة مواجهات مع لوات االمن وصلت حد استعمال الموة األمنٌةشهدت تحركات المج 

197
تهدؾ  نشٌر هنا مثال إلى لرارات منع الجوالن فً تونس والتً كانت تستند ظاهرٌا إلى مكافحة جابحة كورونا ولكنها كانت فً ضمنٌاتها 

 أحٌانا لمنع بعض المظاهرات والتظاهرات التً ٌعلن المجتمع المدنً عن المٌام بها
198

 هذه المرحلة عرفها المجتمع المدنً فً عهد الربٌس الراحل الحبٌب بورلٌبة خاصة منذ بداٌة السبعٌنات، كما عرفها فً عهد الربٌس الراحل 

ورات اإلٌجابٌة التً شهدها اإلعالم، لم تنتفً تماما محاوالت استمطاب االعالم والهٌمنة علٌه زٌن العابدٌن بن علً، وحتى بعد الثورة، ومع التط
أحمد وتوجٌهه فً اتجاه مصالح ومطامح حزبٌة وسٌاسٌة: للتعمك أنظر: ناجً البؽوري، عمبات فً طرٌك حرٌة االعالم فً تونس، ورد فً 

 082ص مرجع سابك، ثورة وبعدها، الملعً، المجتمع المدنً التونسً فاعل أساسً لبل ال
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ابي اإلاىلىب إلا٣ا٘دت الٙعاد وإسظاء الخدى٥ الذًمٝشاوي. 199ؼاوهه ، بما ال ًدٙضهم إلاماسظت الذوس الٜش

ذ ماظعاث املجخمْ  اإلاذوي، مً هىا ًم٢ً الٝى٥ ؤهه "برا ججزسث ؤظغ الذًمٝشاوُت في الذولت ٍٜى

، ؤما داخل ألاهٍمت 201، ٘اهخّاػ املجخمْ اإلاذوي ٣ًىن داخل ألاهٍمت الذًمٝشاوُت200وال٢ّغ صخُذ"

ٔحر الذًمٝشاوُت ٘املجخمْ اإلاذوي ٌّخبر في هٍش العلىت الخا٠مت مىا٘عا ِذوا ًخّحن بلّا٘ه والخخلق 

داة حّبئت ودِاًت لفاخب مىه، ما لم ًذخل بِذ الىاِت، و ٌعخذسج بلى العلىت والخ٢م، ُ٘فبذ مجشد ؤ

الخ٢م وإلاً والاه، وللىٍام الزي جىاله، بذ٥ ؤن ٣ًىن م٣ا٘دا للٙعاد ومىالُا للذًمٝشاوُت. وهىا ج٣ىن ٜىة 

لي واإلاؽشُو ؤو ؤن ًخخلى ِىه  ؤلاسادة لذي م٣ىهاث املجخمْ اإلاذوي هي الُٙفل في ؤن ًماسط دوسه ألـا

دى٢ش اللتزاماجه الٝاهىهُت وألاخالُٜت، و  هي ولُّت جخخلٚ خذة مً ماظعت بلى ؤخشي مً ماظعاث ٍو

 املجخمْ اإلاذوي.

 اخلاتمة:

ال حذا٥ وال اخخالٗ الُىم، داخلُا ودولُا، خى٥ دوس املجخمْ اإلاذوي بمخخلٚ م٣ىهاجه، في م٣ا٘دت الٙعاد 

ُت بالشحُى بلى ؤظغ ٢٘ ُت والؽِش ٢دس ي اإلاؽشِو ت وإسظاء الخدى٥ الذًمٝشاوي. هزا الذوس مخإـل، ٍو ٍش

ت، ووىُت ودولُت، وبالشحُى بلى اظخدٝاٜاث ؤخالُٜت ُٜمُت. اهىهُت مخىِى  ٜو

اِلُت وظاثل ِملها،  هزا الذوس، ًبٝى مً خُث الٙاِلُت، مشتهىا بفذٛ بسادة م٣ىهاث املجخمْ اإلاذوي، ٘و

 ومخخلٚ املخٙضاث التي جذّ٘ها إلاماسظت دوسها مْ لماهاث ٘اِلُخه ِملُا.

ُث ٘اِلُخه الّملُت ؤًما، بىبُّت البِئت التي ًيؽي داخلها املجخمْ اإلاذوي هزا الذوس، ًشجبي مً خ

بمخخلٚ م٣ىهاتها، ومنها ٜىاهحن الذولت، وزٝا٘ت املجخمْ، وجٙاِل العلىت الخا٠مت مْ م٣ىهاث املجخمْ 

 اإلاذوي.

ؤن ٣ًىن  في ١ل الخاالث، ٘م٣ا٘دت الٙعاد وإسظاء الخدى٥ الذًمٝشاوي، معاولُت حماُِت، ومجهىد البذ

حؽاس٠ُا بحن مخخلٚ م٣ىهاث املجخمْ اإلاذوي، وإلاا ال بُنها وبحن ظلىت الذولت، في بواس مذوهت ظلٟى 

ؤخالُٜت، لُدٝٞ الٙاِلُت اإلاىلىبت، مْ جٙادي الخّاسك والخفادم الّىُٚ بحن م٣ىهاث املجخمْ اإلاذوي، 

ٚ وبُنها وبحن ظلىت الذولت ١لما ١اهذ مخّاوهت في هٙغ الاججاه، مْ  لشوسة بًجاد جىا٘ٞ ِلى معخىي حٍّش

لى معخىي مٙهىم واظخدٝاٜاث الخدى٥ الذًمٝشاوي الخُٝٝي مً  الٙعاد وآًاث م٣ا٘دخه مً حهت، ِو

حهت ؤخشي، ألن الاخخالٗ خى٥ هزه اإلاٙاهُم وألاهذاٗ ٌُّٞ ١ل املخاوالث للخفذي للٙعاد ولمان 
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 3000هذا ما كان سابدا فً تونس بالنسبة لؽالبٌة مكونات المجتمع المدنً لبل ثورة  
200

 – 3000زٌاد سمٌر زكً الدباغ وبان ؼانم الصاٌػ، دور مإسسات المجتمع المدنً فً الوطن العربً فً مكافحة الفساد "مصر أنظر،   

 .0023 ، صممال سابكأنموذجا"،  3002
201

 222، ممال سابك، ص دور منظمات المجتمع المدنً فً تعزٌز البناء الدٌممراطً فً العراقعباس فاضل محمود، أنظر،   
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ا٘ٞ بال بؽشه الخخلي ًِ شخفىت الخىاس دًمٝشاوُت ّ٘لُت وؼاملت، وال ًم٢ً ؤن ًدفل هزا الخى 

اث  ت، مٝابل بِالء اظخدٝاٜاث اإلافلخت الىوىُت الّامت ولشوٍس ً الخفادماث ال٢ٍٙش والخدش١اث، ِو

الِّؾ اإلاؽتٟر ظلمُا وظي الاخخالٗ، بل واِخباس الخىُى والاخخالٗ هٝىت ٜىة ًخّامل مّها بّٝلُت 

، بًجابُت بىاءة، في بواس اخترام ؤخالُٜاث الخ ّامل التي ًخّحن ؤن ًخىا٘ٞ خىلها مً خال٥ مذوهت ظلٟى

 ولِعذ مبرسا للخفادم ؤلاٜفاجي.

ىال بلى الُىم، ومنها  خه ـو ِملُا، ومْ جدُٝٞ املجخمْ اإلاذوي في ِذًذ الخجاسب الذولُت، ِلى مش جاٍس

١لُت، هدُجت  ، لىجاخاث، لم جخلى ججاسبه مً بخٙاٜاث حضثُت ؤو2011الخجشبت الخىوعُت خاـت بّذ زىسة 

اث ال ٣ًاد ًخلى منها مجخمْ، وظدخىاـل بالمشوسة، ولى  ُت. هزه اإلاّٜى اث الزاجُت واإلاىلِى ِذًذ اإلاّٜى

مْ اخخالٗ مٍاهشها وخذتها وهخاثجها العلبُت، ول٢ً ال ًجب ؤن حُّٞ املجخمْ اإلاذوي ًِ الُٝام بىاحبه 

لت، بل ؤن هزا الذوس في م٣ا٘دت الٙعاد وإسظاء الخدى٥ الذًمٝشاوي ولى مْ بّن  الفّىباث ولٙترة وٍى

٣ًىن واحبا مخىاـال ومعخمشا ختى مْ جدٝٞ اإلا٢دعباث الذًمٝشاوُت، وختى مْ الٝماء ِلى بّن 

ؤؼ٣ا٥ ومفادس وؤظباب الٙعاد في الٝىاُ الّمىمي، جىاـل لشوسي مً ؤحل خماًت اإلا٢دعباث ودِمها، 

الخاث الذًمٝشاوُت، رل٤ ؤنومماسظت الٍُٝت اإلاعخمش ختى ال جفحر الاهخ٣اظ  ت والّىدة إلاا ٜبل ؤلـا

دعلل ١لما ٔٙل ِىه خشاط الذًمٝشاوُت، ومنهم املجخمْ اإلاذوي.  الٙعاد معخمش، ٍو
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 الرقمنة آلية لمكافحة الفساد اإلداري

 ) تطوًر قواعد الوظيفة العمومية نموذجا(

1معسوزي نوال.د   

 الملخص:

، وإهما قاهغة  الفؿاص قاهغة اكخطاصًت، احخمانُت وؾُاؾُت، لم حهض ملخطغة نلى صولت مً الضٌو

ناإلاُت ال خضوص لها، مما حهلها جخطضع ؤهم اللػاًا الىبري في الهالم، وؤضبدذ جدكى باهخمام ناٌ نلى 

حن املخلي والهالمي، إلاا لها مً هخابج زؿحرة حهمل نلى تهضًض بالخيىماث بالخفىً والخأمغ نلى جىمُت  اإلاؿخٍى

 الىؾً وزضمت اإلاىاؾً.

يافدت الفؿاص، وفي قل جؿىع جىىىلىحُا اإلاهلىماث وفي إؾاع ؾعي الضٌو إلًجاص آلُاث فهالت إلا

والاجطاالث قهغث الغكمىت بما جخمحز به مً زطابظ وملىماث ججهلها جلضم خلىال حضًضة ومبخىغة إلايافدت 

قاهغة الفؿاص، فلض خلم جؿبُلها في الهمل ؤلاصاعي محزاث هامت جخهلم بىجانت الدؿُحر ؤلاصاعي  للمغافم 

ه مً شفافُت وصكت في البُاهاث وحؿهُل نمل آلُاث الغكابت نلى الانماٌ وألانىان الهمىمُت نبر ما جىفغ 

ت فهالت زاضت ما حهلم منها بالهىطغ البشغي ) كىانض الىقُفت الهمىمُت(،  الهمىمُحن، وجدلُم إضالخاث إصاٍع

اهُم حضًضة حهللذ فهظه ألازحرة جإزغث بالخؿىع الخىىىلىجي الظي حؿتهضفه الخيىمت الالىتروهُت مما ؤفغػ مف

ذ الالىترووي للممخلياث،  ب الالىترووي والخطٍغ بالىقُفت الهمىمُت الالىتروهُت، والخىقُف الالىترووي، الخضٍع

 .ووان لظلً بالغ ألازغ في ميافدت الفؿاص
Abstract : 

Corruption is an economic, social and political phenomenon, which is no longer 

confined to a state, but rather a global phenomenon without borders, which made it the most 

important major issues in the world, and it has gained high attention at the local and global 

levels, because of its dangerous consequences that threaten governments with dissolution and 

affect with Conspiracy the country development and the citizen services. 

In the context of countries’ efforts to find effective mechanisms to combat corruption, 

and in light of the development of information and communication technology, digitization 

has emerged with its characteristics and components that make it present new and innovative 

solutions to combat the phenomenon of corruption. Transparency and accuracy of data, 

facilitating the work of oversight mechanisms on business and public officials, and achieving 

effective administrative reforms, especially those related to the humans resources   (the public 

function rules), the latter have being affected by the technological development targeted by 

the electronic government, which produced new concepts related to the electronic public job, 

and electronic employment, Electronic training and electronic declaration of property, which 

had a great impact in the fight against corruption. 

                                                           
1
  كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة اجلياللي بونعامة، خميس مليانة، اجلسائر. 
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 مقدمة:

اإلاؿغوخت نلى ؤحىضة الهضًض مً الخيىماث، ٌهخبر مىغىم ميافدت الفؿاص مً اللػاًا ألاؾاؾُت 

ومسخلف اإلاىكماث اإلاهخمت بميافدت هظه الكاهغة  التي ؤزظث جخفاكم و حؿدشغي في حمُو ؤحهؼة صٌو الهالم 

زاضت الىامُت منها، لظا فئن  البدث نً اؾتراجُجُت مخياملت إلاىاحهت الفؿاص ؤلاصاعي ؤضبدذ غغوعة ملخت، غحر 

مت ؤضبدذ غحر وافُت ألن الفؿاص ًسخلف نً الجغابم الخللُضًت ألازغي، و مً ؤن الخضابحر الهاصًت  إلايافدت الجٍغ

زم البض مً اؾتراجُجُاث مضعوؾت بمىغىنُت وصكت جإزظ بهحن الانخباع حمُو حىاهب اإلاشيلت وطلً بالترهحز  نلى 

 نالج مؿبباجه جؿبُلا إلابضؤ الىكاًت زحر مً الهالج.

وفي هظا ؤلاؾاع  ؾغخذ نضة آلُاث إلايافدت ومىاحهت الفؿاص ؤلاصاعي والخض مً آزاعه الؿلبُت، ولهل مً  

بما جخمحز به مً زطابظ وملىماث ججهلها جلضم خلىال حضًضة ومبخىغة إلايافدت ؤبغػ هظه آلالُاث قهىع الغكمىت 

ومً مام صٌو الهالم اإلاخلضم في حاهب الغكمىت، لظا اججهذ الضٌو الهغبُت ومنها الجؼابغ  إلزباث هفؿها ؤ الفؿاص،

غ الغكمىت بمىحب اإلاغؾىم الغباس ي  ؤهم  الخؿىاث التي زؿتها الجؼابغ في هظا املجاٌ إوشاء ووالت وؾىُت لخؿٍى

غ الغكمىت وجدضًض مهامها وجىكُمها 2019هىفمبر  26اإلاؤعر في  317-19عكم  ، اإلاخػمً إوشاء ووالت وؾىُت لخؿٍى

 2020ًىهُى 23اإلاؤعر في  163-20ؾخدضار وػاعة الغكمىت والاخطابُاث بمىحب اإلاغؾىم الغباس ي وؾحرها، وا

 اإلاخػمً حهُحن ؤنػاء الخيىمت.

ومً هىا هؿغح ؤلاشيالُت الخالُت: هُف ًمىً ؤن حؿاهم الغكمىت في جػُِم صابغة الفؿاص بطفت نامت 

 ه ؤلاشيالُت اجبهىا الخلؿُم الخالي:وفي مجاٌ الىقُفت الهمىمُت بطفت زاضت؟. ولإلحابت نً هظ

 أوال : مفهىم الرقمنت و الفساد والػالقت بينهما -

 جانيا: أجر الرقمنت غلى قىاغد الىظيفت الػمىميت في مجال مكافحت الفساد -
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 مفهوم  الرقمنة والفساد والعالقة بينهما:أوال

 مفهىم الرقمنت: - أ

 حهٍغف الغكمىت: -1

ل البُاهاث إلى شيل عكمي، وطلً مً ؤحل مهالجتها بىاؾؿت  الغكمىت ؤو الخدٌى الغكمي هي نملُت جدٍى

ل الىطىص اإلاؿبىنت ؤو الطىع )  الخاؾب الالىترووي، وفي ؾُاق هكم اإلاهلىماث ناصة ما حشحر الغكمىت إلى جدٍى

هؼة  اإلاسح الػىةي، التي حؿمذ ؾىاء واهذ ضىع فىجىغغافُت ؤو زغابـ ( بئشاعاث زىابُت باؾخسضام هىم ما مً ؤح

 .(2021)الضًً، بهغع هدُجت طلً نلى شاشت الخاؾب 

هما حهغف نلى ؤنها هلل ؤي ضىف مً الىزابم ) ؤي الىعقي ( إلى الىمـ الغكمي، وبظلً ًطبذ الىظ 

ل هى الظي ٌؿمذ للىزُلت ؤي وان والطىعة الثابخت ؤو اإلاخدغهت والطىث ؤو اإلالف مشفغا إلى ؤعكام ألن  هظا الخدٍى

 هىنها بإن جطحر كابلت لالؾخلباٌ ؤو الاؾخهماٌ بىاؾؿت ألاحهؼة اإلاهلىماجُت.

ل الىظ اإلاىخىب اإلاؿبىم ؤو املخؿىؽ مً ضُغخه الىعكُت إلى ضُغخه  وهىا ًخضح ؤن جغكُم الىظ هى نملُت جدٍى

 .(2021)ػهحر، الغكمُت لُطبذ كابال للمهاًىت نلى شاشت الخاؾىب 

 :خصائص الرقمنت -2

 :(2021)ػهحر،  جخمحز الغكمىت نً غحرها مً الخىىىلىحُاث بالخطابظ الخالُت

 مخداوعة. -الىتروهُا–: فالغكمىت ججهل ول ألاماهً جقليص الىقت

ً التي حؿخىنب حجما هابال مً اإلاهلىماث املخؼهت إمياهُت الىضٌى إليها  جقليص املكان: خُث جدُذ وؾابل الخسٍؼ

 بِؿغ وؾهىلت.

فاإلاؿخسضم لهظه الخىىىلىحُا ًمىً ؤن ًيىن مؿخلبل ومغؾل في هفـ الىكذ في نملُت الاجطاٌ،  التفاغليت:

 لخفانل بحن ألاوشؿت.فاإلاشاعوىن ٌؿخؿُهىن جباصٌ ألاصواع وهى ما ٌؿمذ بسلم هىم مً ا

 ومهنى طلً إمياهُت اؾخلباٌ الغؾابل في ؤي وكذ ًىاؾب اإلاؿخسضم. الالجسامنيت:

هي زاضُت حؿمذ باؾخلالٌ جىىىلىحُا اإلاهلىماث والاجطاالث فال ًمىً ألي ؤخض ؤن ٌهؿل الهمل  الالمرلسيت:

 بها.

 ىىنت الطىو بغؼ الىكغ نً هىنها وبلض ضىهها.وهي إمياهُت الغبـ بحن ألاحهؼة ؤلاجطالُت اإلاخ  قابليت التىصيل:
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م ؤي وؾُلت قابليت التحرك أو  الحرليت : مهىاه إمياهُت الاؾخفاصة مً زضماث الغكمىت في ؤي ميان ونً ؾٍغ

 الىتروهُت ) هاجف هلاٌ، الخاؾىب...(.

 : وهي إمياهُت هلل اإلاهلىماث مً وؾُـ آلزغ.قابليت التحىيل

ت: ت، وهظا ما ًضٌ نلى إمياهُت مهىاه إمياه الالجماهيًر ُت جىحُه الغؾالت الاجطالُت إلى فغص واخض ؤو حمانت مهىٍى

 الخدىم فيها.

 : والتي حهني كابلُت الشبىت للخىؾو لدشمل مؿاخاث غحر مدضوصة مً الهالم.الشيىع والانتشار

فهي جىدشغ نبر مسخلف مىاؾم : وهظا ٌهني ؤهه ال خضوص للمهلىماث التي جيشـ في الخىىىلىحُا، الػامليت والكىنيت

 الهالم.

 أهداف الرقمنت:-3

 :(2021)الضًً، جدلم الغكمىت ألاهضاف الخالُت 

 حهض الىؾابـ الالىتروهُت ؤكل نغغت للخلف والػغع ملاعهت بالىؾابـ الىعكُت.الحفظ: 

ً ملاعهت مو ألاعشُف الىعقي. : جمىً الغكمىتالتخسين  مً جىفحر مؿاخاث هبحرة حضا في الخسٍؼ

: حؿمذ الغكمىت باالؾالم نلى الىزابم مً كبل مئاث ألاشخاص في هفـ الىكذ وزطىضا شبىت القتساما

 ألاهترهذ.

ام : جخمحز الىكم الغكمُت بؿغنت هبحرة في الاؾترحام، خُث ًمىً اؾترحسرغت الاسترجاع وسهىلت الاستخدام

 الىزابم في غػىن زىان بضال مً نضة صكابم.

 جىصيل املػلىماث للمستفيد دون جدخل الػنصر البشري.

 ب/ مفهىم الفساد:

 حهٍغف الفؿاص: -1

هى طلً الؿلىن الاوؿاوي الظي ٌهمل نلى الاهدغاف في الالتزام بإزالكُاث الىقُفت الهامت، ومماعؾت 

ت، جخهاعع مو اإلاطلخت  اللىانض واإلاباصا الخاهمت لإلصاعة الهامت  لخدلُم مطلخت شخطُت نامت ؤو مهىٍى

 الهامت بطغف الىكغ نً حؿامت وصعحت هظا الؿلىن.
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 ونغف البىً الضولي الفؿاص ؤلاصاعي بإهه:" اؾخسضام الىقُفت الهامت لخدلُم اإلاياؾب الخاضت".

اللؿام الهام مً ؤحل ؤما مىكمت الشفافُت الهاإلاُت نغفذ الفؿاص نلى ؤهه: " اؾخهماٌ الىقُفت في 

 .(2016)هضاع، جدلُم مياؾب شخطُت" 

هما نغف الفؿاص ؤلاصاعي هى اؾخغالٌ ؾلؿت الىقُفت الهامت لخدلُم مياؾب زاضت بؿغق غحر 

ت والىقُفُت والخىكُمُت، وجلً املخالفاث التي جطضع نً اإلاىقف  الهام مشغونت، وهى ول الاهدغافاث ؤلاصاٍع

هاث واللىاهحن والػىابـ ومىكىمت اللُم الفغصًت  زالٌ جإصًخه إلاهام وقُفخه الغؾمُت، غمً مىكىمت الدشَغ

 .(2018)حمُلت، 

 أشكال الفساد إلاداري: -2

 ؤلاصاعي ؤشياٌ مسخلفت هظهغ ؤهمها فُما ًلي:  ًإزظ الفؿاص

و ؤو الرشىة:  غ ؤو جىفُظ ؤنماٌ مسالفت للدشَغ وحهني خطٌى الصخظ نلى مىفهت جيىن مالُت في الغالب، لخمٍغ

 .(2016)دمحم،  ؤضٌى مهىُت

ؤو هي ؾلب اإلايلف بسظمت نامت لىفؿه ؤو لغحره محزة  ؤو ونضا بش يء، ألصاء الهمل ؤو الامخىام نً ؤصاء الهمل ؤو 

 .(2019)هماٌ،  بىاحباجه الىقُفُت، وهي مً ؤبغػ ؤشياٌ الفؿاص ؤلاصاعي وؤهثرها اهدشاعاؤلازالٌ 

وجخمثل في اؾخغالٌ الؿلؿت ؤو الىفىط ؤو الخدحز لفغص ؤو حهت مهُىت، نلى هدى ًخهاعع مو املحسىبيت واملحاباة: 

هاث.  اللىاهحن والدشَغ

 .(2019)هماٌ،  املخاباة ًلطض بها جفػُل حهت نلى ؤزغي في الخضمت، بغحر خم للخطٌى نلى مطالح مهُىت ؤما

ُف الخلابم واإلاهلىماث لخدلُم النصب والاحتيال:  مت اكخطاصًت جخػمً هىنا مً الغش ٌهمل نلى جٍؼ هي حٍغ

)دمحم،  بىاؾؿت مؿؤولحن ؤو مىقفي خيىمت، ؤو ؾُاؾُحن هافظًًمىافو زاضت، وكض جخم نملُاث الاخخُاٌ 

2016). 

اؾخغالٌ الىقُفت في الخطٌى نلى امخُاػاث زاضت ؤو الخطغف باألمالن الهامت استغالل املنصب الػام: 

بُت ؤو  لت غحر كاهىهُت، ؤو الخطٌى نلى بهؼ الطفلاث ؤو الانفاءاث الػٍغ مىذ جغازُظ بشيل غحر بؿٍغ

 .(2019)هماٌ،  كاهىوي
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غ ًيىن بخللُض الخىكُهاث وألازخام الغؾمُت ؤو الخيىمُت، وطلً التزوير  وانتشار ظاهرة التسيب إلاداري:  التزٍو

 ؤو إهماٌ جام للهملباؾخسضام جىىىلىحُت خضًثت، إغافت إلى اهدشاع قاهغة نضم الشهىع باإلاؿؤولُت ؤو الدؿِب 

 .(2016)ؤًىب، 

م التهضًض الابتزاز:  هى ؾلىن ًماعؾه بهؼ اإلاىقفحن وزاضت اإلاشغفحن نلى ألاحهؼة الؿُاصًت وألامىُت، نً ؾٍغ

 .(2019)هماٌ،  إلعغام الغحر نلى صفو مبالغ ؤو جلضًم ؤشُاء ؤو جىاػالث زاضت

 غالقت الرقمنت بالفساد-ث

إن هكام ؤلاصاعة الخللُضي الظي حهىص نلُه اإلاىاؾً نلى مغ  الؿىحن ؤضبذ غحر كاصع نلى مىاهبت الخؿىع 

وصزٌى نطغ اإلاهلىماجُت، إغافت إلى طلً هى هكام عوجُني بؿيء ًىسغه الفؿاص ؤلاصاعي، وحغلب نلُه 

إضالخاث جلط ي نلى الغوجحن والبحروكغاؾُت، بخللُظ ؤلاحغاءاث وجفهُل البحروكغاؾُت لظا البض مً البدث نً 

ت نلى مطضع اللغاع ومىفظه نلى خض ؾىاء باالهخلاٌ إلى ؤلاصاعة الالىتروهُت.  ضىع الغكابت ؤلاصاٍع

لت مىشىفت بؿبب جىخُض اإلاهلىماث وحهلها في  ألن في قل هظا الىكام ًخطغف ؤؾغاف اإلاهامالث بؿٍغ

وجبؿُـ إحغاءاث ضىو اللغاع، خُث ًىحض اجطاٌ مباشغ بحن ؤصخاب اإلاطلخت واإلاؿؤولحن،  مخىاٌو الجمُو

 فُيىن هىان ؤؾلىب مىخض للخهامل مو ول مً ًغغب في الخطٌى نلى زضماث هظه ؤلاصاعة.

فيل مً ًغغب في كػاء ؾلبه مً حهت ؤلاصاعة الالىتروهُت ًجب نلُه اجبام إحغاءاث مدضصة فال ًمىً 

غ ازخطاع هظه الاحغاءاث ؤو جغن مغخلت مً مغاخلها، فالجمُو مدؿاوون في اجبام هظه الاحغاءاث، ألي شخظ آز

لظلً فالغكمىت ؤصاة مهمت ملخاعبت الفؿاص ؤلاصاعي مما ًؤصي إلى اللػاء نلى الغشىة واملخؿىبُت والىؾاؾت، 

 وبالخالي الخللُل مً اخخمالُت الفؿاصفيلما جىحهىا ؤهثر هدى الغكمىت ولما جمىىا مً جللُل الاخخيان باإلاىقفحن 

 .(2020)عباحي، 

ت ليافت  لظلً مً ؾماث ؤلاصاعة الالىتروهُت نىطغ الشفافُت وطلً مً زالٌ ؤلاجاخت الياملت واإلادؿاٍو

ت، إط حهخبر الشفافُت الياملت صازل  ؤلاصاعة الالىتروهُت هي اإلاهلىماث اإلاغجبؿت باللغاعاث وؤلاحغاءاث ؤلاصاٍع

ت نلى ول ما ًلضم مً زضماث  .(2019)جىفُم،  مدطلت لىحىص الغكابت الالىتروهُت التي جػمً املخاؾبت الضوٍع

 ثانيا: أثر الرقمنة  على قواعد الوظيفة العمومية في مجال مكافحة الفساد

الىقُفت الهمىمُت هي مطؿلح ًؿلم نلى الهمل الظي ًخم اهجاػه في هُاول الضولت واإلاغافم الخابهت لها، 

وبهباعة ؤزغي ًمىً اللٌى ؤن هكام الىقُفت الهمىمُت في الجؼابغ ٌهني الهمل الظي ًخم إهجاػه مً ؾغف مىقفحن 
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للاهىن إلهجاػ اإلاهام اإلاىولت لإلصاعاث نمىمُحن وقفىا زطُطا لظلً وفلا للؿغق والاحغاءاث التي ًدضصها ا

ت ت واإلاؤؾؿاث الهمىمُت طاث الؿبُهت ؤلاصاٍع ت والالمغهٍؼ  .(2021/2020)نلي،  اإلاغهٍؼ

جإزغث كىانض الىقُفت الهمىمُت باؾخسضام جىىىلىحُا اإلاهلىماث والاجطاالث فكهغ ما ٌهغف  وللض

بالخىقُف الالىترووي الظي نغف نضة جؿىعاث هظهغ منها ما ًخهلم بهملُت الخىقُف في خض طاتها، واحباث 

ذ باإلامخلياث...إلخ.  اإلاىقف ومؿاعه اإلانهي، مضوهت ؾلىن اإلاىقف، والخطٍغ

 تىظيف الالكتروني:أ/ مفهىم ال

الخىقُف هى الهملُت التي ًخم مً زاللها جىطِب شخظ ما جىافغث فُه الشغوؽ لشغل مىطب نام 

مدل مؿابلت جىقُف في وقُفت نمىمُت، وحهخبر نملُت الخىقُف مجاال زطبا لكاهغة الفؿاص خُث جىدشغ فُه 

صة الىكغ في مهاًحر وؾغق الخىقُف لػمان حغابم الغشىة، املخاباة، اؾخغالٌ الىفىط... فهظا الىاكو فغع إنا

، خُث ؤجاخذ 21هؼاهت الهملُت خُث شهض مجاٌ الخىقُف ؤو البدث نً الهمل جؿىعا هبحرا مو بضاًت اللغن 

الخىىىلىحُاث الجضًضة لإلنالم والاجطاٌ وفي ملضمتها الشبىت الهىىبىجُت للمؤؾؿاث وؾالبي الهمل فغضت 

في نملُت الخىقُف، والاهخلاٌ مً الشيل الخللُضي إلى الشيل الالىترووي اؾخسضام الخىىىلىحُاث الجضًضة 

 والظي ٌهغف بالخىقُف الالىترووي .

ت جامت  لطض بالخىقُف الالىترووي، مجمىنت مً ألاصواث طاث الؿبُهت الالىتروهُت، حهمل بؿٍغ ٍو

ً اللىي الهاملت باؾخسضام باؾخسضام بغهامج حشغُل مدىؾب ًلىم نلى ملابلت ول مً حاهبي الؿلب والهغع م

 كىابم وضف ألانماٌ واإلاهً.

هما ًمىً حهٍغف الخىقُف الالىترووي نلى ؤهه: " اؾخسضام جىىىلىحُا اإلاهلىماث والاجطاالث بما فيها 

ت الالػمت  .(2009)الغخُم،  ألاهترهذ في احغاءاث جىفحر اإلاىاعص البشٍغ

وهىان مً ٌهغفه نلى ؤهه: " مجمىنت ألاصواث والخلىُاث الالىتروهُت، التي حؿاهم في مغاخل ؾحروعاث 

 .(2021)ضاصق،  الخىقُف الضازلي والخاعجي للمؤؾؿت

ت ًدخاج بهؼ الشغوؽ وي ًيىن  وهىان مً ٌهخبره "... حؼؤ ال ًخجؼؤ مً ؤلاصاعة الالىتروهُت للمىاعص البشٍغ

م ؤصاء ناٌ، ملابل جدلُم ؾغنت ؤهبر  مثالُا كضع ؤلاميان، فئن مجخمو مخطفذ الاهترهذ ًلضم مترشخُه نً ؾٍغ

لالزخُاع مً ؾغف اإلاترشح في مؿخىي مهالجت ملفاث اإلاغشخحن، ؤضبذ ؤحل الغص مً ؾغف اإلاؤؾؿت مهُاعا 

هخبر هملُاؽ ممثل إلاؿخىي جفانلُت اإلاؤؾؿت وبشيل زاص إصاعتها  .(2021)ضاصق،  َو
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هغف هظلً بإهه نباعة نً كُام اإلاشغلحن باؾخسضام الاهترهذ مً ؤحل صنم نملُاث الخىقُف  َو

ًلطغ الىكذ الالػم لهملُت الخىقُف  بؿبب ؾغنت جضفم الخللُضي، خُث ؤهه ًخمحز نً هظا ألازحر وىهه 

اإلاهلىماث وبخيالُفه اإلاىسفػت، إغافت إلى جمىحن اإلاىكماث مً ازخُاع الهماٌ مدلُا ؤو نلى ضهُض نالمي ول 

 .(2020)العجاٌ،  بدؿب مؤهالجه وكضعاجه

 / أجر الرقمنت غلى غمليت التىظيف:ب

 :للتىظيفالتخطيط  -1

مً اإلاهم حضا  جدضًض اإلاىاضب اإلاشغىلت واإلاىاضب الشاغغة في ؤي مؤؾؿت نمىمُت، وجدضًض اخخُاحاتها 

اإلاؿخلبلُت وغحرها، فهظه الهملُت لم جبم بمهٌؼ نً اؾخغالٌ الخىىىلىحُاث الخضًثت والتي واهذ صعاؾتها جخؿلب 

جخم زالٌ صكابم إن لم هلل في زىان مهضوصة، وفي  ؾاناث بل ؤًاما، وبفهل الخدٌى الغكمي ؤضبدذ هظه الهملُت

 .(2017/2018)ملُىت،  هفـ الىكذ بىفاءة وحىصة نالُت

 إلاغالن والتسجيل للترشح ملسابقاث التىظيف: -2

جخؿلب الشفافُت في احغاءاث الخهُحن غغوعة ؤلانالن نً الىقابف اإلاؿلىب شغلها واإلاؿؤولُاث اإلاترجبت نلى 

 .(2012/2013)الهالي، شاغليها بضكت و وغىح 

ا  وهكغا ألهمُت ؤلانالن وؤلاشهاع في جدلُم مبضؤ اإلاؿاواة في الالخداق بالىقابف الهامت اإلاىغؽ صؾخىٍع

لُت  15، اإلاؤعر في 03-06مً اللاهىن ألاؾاس ي للىقُفت الهمىمُت) ألامغ  74واإلاىطىص نلُه في اإلااصة  ، 2006حٍى

ت الهامت للىقُفت 2006، 64اإلاخػمً اللاهىن ألاؾاس ي الهام للىقُفت الهمىمُت، ج ع نضص  (، ؤضضعث اإلاضًٍغ

ش  03الهامت ميشىع عكم  ت للمؤؾؿاث وؤلاصاعاث الهمىمُت بخاٍع ، ًخهلم 2007ماي  09إلاؿؤولي اإلاىاعص البشٍغ

م ألاهترهذ، مو اؾخمغاع الهمل بئحغاءاث  بػغوعة إشهاع مؿابلاث الخىقُف في الىقُفت الهمىمُت نً ؾٍغ

م ت اإلاشترهت عكم  ؤلاشهاع الخللُضًت نً ؾٍغ اإلاؤعزت في  08الصخافت وؤلالطاق، وهظا ما ؤهضجه الخهلُمت الىػاٍع

 ، اإلاخهللت بىُفُاث جىكُم و إحغاء اإلاؿابلاث والامخداهاث والازخباعاث اإلاهىُت.2004ؤهخىبغ  16

ت الهامت  وبهض نضم التزام الهضًض مً اإلاؤؾؿاث وؤلاصاعاث الهمىمُت بهظه الخهلُمت لجإث اإلاضًٍغ

ًخهلم باإلشهاع نبر ألاهترهذ،  2008حىان  25اإلاؤعر في  33للىقُفت الهمىمُت إلى  إضضاع ميشىع  حضًض عكم 

ت الهامت للىقُفت  شضصث فُه نلى غغوعة إشهاع اإلاؿابلاث نلى اإلاىكو الالىترووي للمؿابلاث الخاضت باإلاضًٍغ

هاع ، وهظا ما جم جإهُضه هظلً في اإلاغؾىم الهمىمُت، وؤن انخماص اإلاؿابلاث ًبلى مخىكفا نلى نملُت ؤلاش

ل  25، اإلاؤعر في 194/ 12الخىفُظي عكم  ، الظي ًدضص هُفُاث جىكُم اإلاؿابلاث والامخداهاث 2012ؤفٍغ

 مىه. 12( في اإلااصة 2012،  26والفدىص اإلاهىُت في اإلاؤؾؿاث وؤلاصاعاث الهمىمُت وإحغائها، ج ع نضص 



 

 
 د .معسوزي نوال

 

 
 الرقمنة آلية لمكافحة الفساد اإلداري

 

  

 
الدول العربية" "الفساد وأثره على عملية التحول الديمقراطي فيل المؤتمر الدولي األو  

 

168 

الخىقُف ًخم الىتروهُا نبر مىاكو الىتروهُت مخمثلت في اإلاىكو وهىظا ؤضبذ ؤلانالن نً مؿابلاث 

و  TAWDIFالالىترووي للمؤؾؿت اإلاهىُت بالىقُفت الهامت، وؤهم اإلاىاكو الالىتروهُت اإلاخسططت في الجؼابغ هي: 

EMPLOITIC إغافت إلى مىكو الضًىان الىؾني لالمخداهاث واإلاؿابلاث الجؼابغيConcour.onec.dz  ،ملُىت(

2017/2018). 

وجسخلف إحغاءاث إنالن مؿابلاث الخىقُف في شيله ؤلالىترووي نً هكحرتها في شيلها الخللُضي، فػال 

نً ازخالف إحغاءاث الدسجُل واًضام اإلالفاث، خُث ًخم حسجُل الترشح للمؿابلت بضزٌى اإلاىكو الالىترووي 

 اإلاؿلىبت للدسجُل والتي جيىن مدضصة باإلاىكو الالىترووي.املخطظ لظلً وجدبو الخؿىاث 

وهىظا ؤضبدذ إحغاءاث حسجُل الترشح إلاؿابلاث الخىقُف الالىترووي ؤهثر مغوهت وؾهىلت، خُث 

وفغث الىثحر مً الجهض والىكذ والخيالُف نلى الباخثحن نً الهمل والظًً واهىا ٌهاهىن مىه في قل الىكام 

 وان ًضفههم في الىثحر مً ألاخُان إلى اللجىء إلى ؾغق غحر مشغونت لخدلُم مأعبهمالخللُضي والظي بضوعه 

 .(2017/2018)ملُىت، 

 شروط و مػاًير التىظيف: -3

هدُجت للخدٌى الغكمي في مجاٌ الىقُفت الهمىمُت، جم جفهُل مهاًحر الخىقُف ؤهثر في هظا الؿُاق، 

نلى مباصا الجضاعة والىفاءة لِـ فلـ في اإلاىطب الىقُفي اإلاؿلىب شغله، وإهما ؤًػا في مجاٌ وطلً بالخإهُض 

نلىم الخاؾب وجلىُاجه، هما فهل مبضؤ اإلاؿاواة ؤهثر في مجاٌ الخىقُف الالىترووي، ألهه ال مجاٌ للمداباة 

م بغهامج مسطظ واملخؿىبُت والغشىة ألن الدسجُالث جخم نلى اإلاىكو الالىترووي وملفاث الترش ح جضعؽ نً ؾٍغ

 وفلا إلاهاًحر مدضصة ومبرمجت نلى الخاؾىب، وهظا مً شإهه ال مداٌ الخػُِم مً صابغة الفؿاص.

 ث/ أجر الرقمنت غلى واجباث املىظف:

 ؾاهمذ الغكمىت في الخإزحر نلى بهؼ واحباث اإلاىقف هظهغ ؤهمها:

الهمل: فلم ٌهض اإلاىقف مغجبـ بميان الهمل واحب الالتزام بمىانُض الهمل والخػىع الصخص ي إلايان  -

ومىانُضه اعجباؾا خلُلُا وإهما اعجباؾا خىمُا، بمهنى ؤن اإلاىقف ًلتزم بالخىاحض الخىمي في مىكهه نلى 

، هما ؤن الاعجباؽ بمىانُض (2010)الهبىصي،  الشبىت في مىنض الهمل ختى وإن وان مخىاحضا بمجزله

 همل لم ٌهض ملؼما خُث ًمىً للمىقف جلضًم زضماجه في ؤي وكذ.ال

هما ؤن مً شإن الخدٌى الغكمي الخسفُف مً التزام آزغ ًلو نلى ناجم اإلاىقف هى واحب الخهامل  -

الخؿً مو اإلاخهامل، فالخهامل ؤضبذ آلُا وغحر مباشغ فال مجاٌ ألي جطغفاث ال جلُم باإلاىقف وجؼعج 
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 ؤن ًلط ي نلى الهضًض مً مكاهغ الفؿاص ؤلاصاعي نلى عؤؾها الغشىة والابتزاػاإلاخهامل وهظا مً شإهه 

 .(2017/2018)ملُىت، 

: للض شضص هظا الالتزام نلى اإلاىقف في قل الىكام الالىترووي، خُث التشدًد في الالتزام بالسر املنهي -

ت بؿبُهتها ؤو ًسش ى مً ؤضبذ ًمـ نضة حىاهب، فاإلاىقف ؤضبذ مؤجمىا  نلى مهلىماث ووزابم ؾٍغ

 إفشائها إلخاق غغع بالضولت ؤو ألاشخاص ؤو الىكام الىقُفي.

فئفشاء اإلاهلىماث ؤو نضم الاخخُاؽ في اؾخهمالها ًترجب نلُه هخابج وزُمت كض جؤصي إلى إفالؽ 

ٌشغل مىطبا نالُا الشغواث، وتهضًض ؤمً صٌو واعجياب حغابم زؿحرة ؤزغي زاضت إطا وان اإلاىقف 

 .(2010)الهبىصي،  وخؿاؾا

إن اإلاىقف في قل الىكام الالىترووي ًضزل إلى الىكام الىقُفي نً واجب أداء املىظف لػمله بنفسه:  -

م اؾخسضام اؾم اإلاؿخسضم وولمت اإلاغوع ، والتي ال ٌؿخؿُو إؾالم شخظ آزغ نليها، لظا ًجب نلُه  ؾٍغ

 .(2010)الهبىصي، الخظع والخُؿت في اؾخسضامها 

في قل الىكام الالىترووي جدضص ضالخُاث ول مىقف فُما غدم ججاوز املىظف الصالحياث إلاداريت:   -

 إطا وان ًملً ضالخُت خم الاؾالم نلى اإلالفاث والىزابم فلـ، ؤو ًملً خم الخهضًل والخغُحر.

اصٌ الىزابم حهخبر الىخابت ؤؾاؽ الىكام الىقُفي الالىترووي، فخب جىجيق ألاغمال الىظيفيت املنجسة:  -

واإلاهلىماث بحن اإلاىقفحن ومسخلف ؤلاصاعاث الهمىمُت جخم مً زالٌ ؤحهؼة الخاؾىب اإلاخطلت ببهػها 

 بشبىت الاهترهذ ؤو الشبىت الضازلُت.

خمثل طلً في نضم اؾخهماٌ الىكام الالىترووي ألغغاع إنجاز املهام الىظيفيت وغدم جأخيرها:  - ٍو

 نماٌ اإلاىولت إلُه صون جإزحر.شخطُت والتزام اإلاىقف في إهجاػ ألا 

 ث/أجر الرقمنت غلى املسار املنهي للمىظف:

للض جإزغ اإلاؿاع اإلانهي للمىقف بخؿبُم الىكام الالىترووي، خُث ؤضبذ ؤهثر طي فهالُت مً كبل، وطلً بفهل 

ؤعاص اإلاؿؤوٌ ول اإلاهلىماث والبُاهاث الخاضت باإلاىقف، في بغامج مسططت حؿمذ باؾترحام جلً البُاهاث متى 

 ؤلاصاعي طلً.

هما ؾاهمذ الغكمىت في حؿهُل جلُُم ملفاث اإلاىقفحن ؤزىاء نملُت التركُت وطلً باالؾالم نلى وافت 

غ الىفاًت، وطلً في وكذ كطحر  حضا خُث  اإلاهلىماث الخاضت بهم ؾىاء ما حهلم منها بالجؼاءاث ؤو جلاٍع

 ألاكضمُت. جطبذ التركُت نلى ؤؾاؽ الجضاعة والىفاءة ال نلى

إغافت لظلً حؿخسضم جىىىلىحُا اإلاهلىماث في جىكُم خػىع واهطغاف اإلاىقفحن وفلا لىكام ًػمً طلً 

نبر بغامج مهلىماجُت، إط ؤنها جمىً مً إًجاص كىانض ومهاًحر حاصة للُاؽ ألاصاء وعضضه ومخابهخه، مً زالٌ 
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)ملُىت،  م بغامج مهلىماجُت جػمً طلًعضض جدغواث اإلاىقفحن وغُاباتهم وجإزغاتهم ومغصوصًتهم نً ؾٍغ

2017/2018). 

ومً حهت ؤزغي حؿمذ جىىىلىحُا اإلاهلىماث باؾخضناء اإلاىقفحن الىتروهُا بدػىع حلؿت ما ؤو احخمام، 

ما ...، نىضما جلخط ي ؾبُهت الهمل طلً، ؤو إنالنهم بػغوعة الخػىع في مُهاص مدضص لجهت الهمل ؤو إلايان 

 ٌ خم طلً باؾخسضام بغهامج مهحن نبر الهاجف املخمى  .(2003)الفخاح،  ٍو

 ج/ جطىير مدوناث السلىك جماشيا مؼ الشكل الالكتروني:

بمضوهت الؿلىن: " انخماص مهاًحر ألزالكُاث وؾلىهُاث الهمل في إؾاع اإلاؤؾؿاث الهامت، جدضص  ًلطض

 للهاملحن فيها مجمىنت الؿلىهُاث واللُم الىاحب مغاناتها ؤزىاء ؤصاء مهماتهم وفي نالكاتهم مو الجمهىع 

 .)مطلح، بضون ؾىت(

وحهغف ؤزالكُاث الهمل بإنها : " ؾلىن منهي وقُفي ٌهبر نً مجمىنت مً اللُم وألانغاف والخلالُض، التي 

 (2012)كىعاعي، ًخفم ؤو ًخهاعف نليها ؤفغاص مجخمو ما خٌى ما هى زحر وخم ونضٌ في جىكُم ؤمىعهم" 

يؿبت للمىقف مثلها مثل اللاهىن، ًترجب نلى مسالفتها الجؼاء وحهخبر مضوهاث الؿلىن طاث ؤهمُت بالغت بال

وجخمثل هظه ألازالكُاث اإلاىطىص نليها في مسخلف اللىاهحن ونلى عؤؾها اللاهىن ألاؾاس ي للىقُفت الهمىمُت 

 ( في : 03-06مً ألامغ  54إلى  40) اإلاىاص مً 

 اخترام ؾلؿت الضولت وإلؼام الغحر باخترامها. -

 الخدحز. ألاماهت ونضم -

 الؿلىن الالبم املخترم. -

 الالتزام بالؿغ اإلانهي. -

ت. -  خماًت الىزابم ؤلاصاٍع

 الخفاف نلى ممخلياث ؤلاصاعة. -

 وحىب الابخهاص نً الغشىة، اؾخغالٌ الىفىط، الازخالؽ، املخاباة... -

 الاجطاف بالجزاهت وغحرها مً ألازالكُاث... -

ب  م الخضٍع الهملي الظي ًىحهه إلى اهدؿابها والالتزام بها، هما ًىدؿب اإلاىقف هظه ألازالكُاث نً ؾٍغ

 ًىدؿبها مً جغبِخه وؤزالكه الخمُضة التي جالكاها مً ؤؾغجه ومدُؿه الاحخماعي ومؿاعه الخهلُمي.
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وجىمً ؤهمُت هظه اإلاضوهاث في ؾلً الىقُفت الهمىمُت في جىحُه ؾلىهُاث اإلاىقفحن وغمان هؼاهت  

كابُا في ميافدت مسخلف ضىع الفؿاص، وفي قل الخؿىع الخىىىلىجي قهغث الخاحت الىقُفت، ؤي ؤنها جلهب صوعا و 

إلى إناصة الىكغ في جلً اإلاضوهاث، لخخماش ى مو ما جلضمه اإلاؤؾؿاث الخيىمُت مً زضماث الىتروهُت، وفي هظا 

ع نلى ألاهترهذ الؿُاق صنذ بهؼ الضٌو إلى إوشاء ما ٌهغف بمضوهت ؾلىن اإلاىقفحن الهاملحن في إحغاءاث الدشاو 

 .(2017/2018)ملُىت، و طلً في إؾاع زضماث الدشاوع  الالىترووي 

 ح/التصريح باملمتلكاث:

ذ باإلامخلياث إحغاء فغغه كاهىن الىكاًت مً الفؿاص وميافدخه نلى اإلاىقف الهمىمي في اإلاىاص  الخطٍغ

(، هما ؤلؼمذ  اإلااصة 2006، 14، ج ع نضص 2006فُفغي  20، مؤعر في 01-06مىه ) كاهىن عكم  61واإلااصة  06إلى  04

ذ  58/5 مً اجفاكُت ألامم اإلاخدضة إلايافدت الفؿاص الضٌو الانػاء باجساط الخضابحر  الالػمت بشإن الخطٍغ

 باإلامخلياث.

ً ؤمالن وؤمىاٌ واإلالطىص بهظا الالتزام ؤن ًلضم اإلاىقف بُاها نً ما ًدىػه هى وؤوالصه اللطغ وػوحه م

ماصًت ؤو غحر ماصًت مىلىلت ؤو غحر مىلىلت، وما ًملىه صازل الىؾً وزاعحه مو إعفاق هظا البُان باإلاؿدىضاث 

يىن طلً ؤمام الجهت التي ًدضصها اللاهىن وفم الشيلُاث والاحغاءاث املخضصة كاهىها.  الثبىجُت، ٍو

ذ باإلامخلياث صون ػوحه، وهظا ٌهخبر واإلاالخل ؤن اإلاشغم الجؼابغي ؤلؼم اإلاىقف وؤوالصه ال لطغ بالخطٍغ

 كطىعا مىه ًجب جضاعهه في الخهضًالث الالخلت.

ذ باإلامخلياث في الىكاًت مً الفؿاص مً زالٌ:  وجىمً ؤهمُت الخطٍغ

ٌهخبر هظا ؤلاحغاء وؾُلت ًمىً مً زاللها هشف حغابم الغشىة، ؤلازغاء غحر اإلاشغوم، وغحرها مً حغابم  -

 الفؿاص.

ؼ زلت الخيىمت مو املجخمو. -  غمان الشفافُت والجزاهت وخماًت اإلامخلياث الهامت بخهٍؼ

ذ باإلامخلياث في ميافدت الفؿاص البض مً اجساط حملت مً الخضابحر ؤهمها، جبؿُـ  ولخفهُل صوع الخطٍغ

ذ باإلامخلياث وجدضًض مُهاص جلضًمه وججضًضه، وطلً مً زالٌ اؾخغالٌ جىىىلىحُا اإلاهلىماث  إحغاءاث الخطٍغ

ذ  لت إلىتروهُت، مما ًفغػ لىا مفهىما حضًضا هى الخطٍغ ذ باإلامخلياث بؿٍغ والاجطاالث، ؤي ؤن ًخم الخطٍغ

م مأل هماطج  الالىترووي باإلامخلياث ؤو ؤلاكغاع ؤلالىترووي نبر اإلاىكو الالىترووي للجهت املخىلت بظلً، نً ؾٍغ

خؿلب هجاح هظه ا ذ اإلاخاخت نلى اإلاىكو، ٍو )ملُىت،  لهملُت في إؾاع ميافدت الفؿاص جىفحر ما ًليالخطٍغ

2017/2018): 
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ً نلى إصاعة البُاهاث اإلاخهللت بهظه  جإهُل - داث لُيىهىا كاصٍع اإلاىقفحن املخخطحن بخللي الخطٍغ

نها في سجالث زاضت ٌؿهل الغحىم إليها. داث ومغاحهتها وجدلُلها إلىتروهُا، وجسٍؼ  الخطٍغ

ت اإلاطغح والخإهض مً صخت اإلاهلىماث التي ًضلي بها اإلاطغح. -  جىفحر هكام إلزباث هٍى

 خاتمة:

ألازحر ؤن الغكمىت حهض همىطحا خضًثا في الدؿُحر ؤلاصاعي للمغافم الهامت، خُث فػال  نً  هسلظ في

صوعها في جدؿحن الخضماث الهمىمُت وحىصتها، وطلً باللػاء نلى ضفىف الاهخكاع ونىاء ؾغق ؤبىاب اإلاؤؾؿاث 

ت، اإلاؿاءلت، املخاؾب ؼ الشفافُت ؤلاصاٍع ت، ؾغنت وحىصة ألاصاء، وغحرها الهمىمُت ؾلبا للخضماث،  حؿاهم في حهٍؼ

مً اإلاؼاًا التي بغػث نلى ؤزغها نالكت بحن الغكمىت و ميافدت الفؿاص هكغا إلاا جىفغه مً نىامل حؿانض نلى طلً، 

 ألن الغكمىت حهالج ؤغلب ألاؾباب اإلاؿاهمت في اهدشاع الفؿاص وهي قاهغة الاخخيان باإلاىقفحن.

ِبا مً  الخؿىع الخىىىلىجي  فكهغث مفاهُم حضًضة و للض وان للىانض الىقُفت الهمىمُت هط

ذ  الالىترووي للممخلياث ... ووان لظلً بالغ ألازغ في ميافدت الفؿاص في مجاٌ  والخىقُف الالىترووي، الخطٍغ

 الىقُفت الهمىمُت.

كض جدغهذ بؿغنت إلاىاهبت الغكمىت التي  19وإطا واهذ الجؼابغ وزاضت بهض حابدت وىعوها وىفُض 

ض مً املجهىصاث إلهجاح مؿعى ؤلاصاعة الغكمُت وطلً مً  ؤضبدذ حشيل غغوعة البض منها، إال ؤهه ًجب بظٌ اإلاٍؼ

 زالٌ:

عي مىخض ملخخلف الهملُاث الغكمُت التي جخم نلى مؿخىي ؤلاصاعة الهمىمُت. -  وغو إؾاع حشَغ

، الظي ًىظ نلى إوشاء الىوالت الىؾىُت 2019هىفمبر  26اإلاؤعر في  317-19جفهُل اإلاغؾىم الغباس ي عكم  -

غ الغكمىت وجفهُل ضالخُاتها ومهامها.  لخؿٍى

 حهضًل هطىص كاهىن الىكاًت مً الفؿاص وميافدخه لدشمل ضىع الفؿاص الالىترووي. -

لخؿىع الخىىىلىجي في هظا املجاٌ ؾىاء ما حهلم حهضًل كاهىن الىقُفت الهامت لخخماش ى مو ما ؤفغػه ا -

 بالخىقُف، ؤو بالىاحباث الىقُفُت... إلخ.

 جإهُل اإلاىقفحن للخدىم الجُض في وؾابل ؤلانالم آلالي وبغامجها. -

 قائمة المراجع:

ت وميافدت الفؿاص (. صوع ؤلاصاعة الالىتروهُت في جىَغـ 2020الهاشمي مؼهىص، مطؿفى عباحي. ) الشفافُت ؤلاصاٍع

 .89(، ضفدت 04) 31ؤلاصاعي واإلاالي. مجلت الهلىم الاوؿاهُت، 
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م كىعاعي. ) (. ؤزالكُاث الهمل وإصاة للخض مً قاهغة الفؿاص ؤلاصاعي في الضٌو الىامُت. 2012اًمان ضىفي، مٍغ

لىؾني خٌى خىهمت الشغواث وألُت للخض مً جإلُف ولُت الهلىم الاكخطاصًت ونلىم الدؿُحر . )املخغع(، اإلالخلى ا

 (. بؿىغة، الجؼابغ.02الفؿاص اإلاالي وؤلاصاعي، )ضفدت 

(. صوع الغكمىت في غمان حىصة الخضمت الهمىمُت، الغهاهاث والخدضًاث جؿبُم زضمتي في 2021بػُاف ػهحر. )

خىمُت اإلاؿخضامت في الضٌو الىامُت الىاكو كؿام اإلاىاعص اإلاابُت. )اإلالخلى الافتراض ي الضولي الخىهمت الالىتروهُت وال

 .70والخدضًاث، املخغع( مجلت الخمحز الفىغي للهلىم الاحخمانُت والاوؿاهُت، ضفدت 

اض ي، 2021بؿاؽ هىع الضًً. ) اغُت. مجلت نلىم ألاصاء الٍغ )نضص 03(. الغكمىت واؾهاماتها في جدضًث ؤلاصاعة الٍغ

 .125(، ضفدت 1زاص 

ت 2016بً نؼوػع دمحم. ) (. الفؿاص ؤلاصاعي والاكخطاصي، آزاعه وآلُاث ميافدخه، خالت الجؼابغ. املجلت الجؼابٍغ

 .203(، ضفدت 07للهىإلات والؿُاؾاث الاكخطاصًت)

(. واكو الفؿاص ؤلاصاعي واإلاالي في الجؼابغ. مجلت اإلاشياة في الاكخطاص 2018بىعاؽ بىصالُت، كضوصو حمُلت. )

 .53ت (، ضفد07والخىمُت واللاهىن)

ت: صاع 1(. الىكام اللاهىوي لخماًت الخيىمت الالىتروهُت )املجلض ؽ2003بُىمي حجاػي نبض الفخاح. ) (. الاؾىىضٍع

 الفىغ الجامعي.

مت، نضالت العجاٌ. ) (. صوع وؾابل الخىاضل الاحخماعي في نملُت الخىقُف ) صعاؾت جدلُلُت مً 2020حالم هٍغ

اصة الكخطاصًاث ألانماٌ،  وحهت هكغ الباخثحن نً الهمل(. مجلت  .64(، ضفدت 02)06الٍغ

(. الخىقُف الالىترووي نبر الشبياث الالىتروهُت في الجؼابغ. مجلت الخىكُم 2021حىان خُاة، شىىف ضاصق. )

 .86(، ضفدت 1)10والهمل، 

ت لىُل شهاصة (. آلالُاث اللاهىهُت إلايافدت الفؿاص ؤلاصاعي في الجؼابغ. ؤؾغوخ2012/2013خاخت نبض الهالي. )

 .358صهخىعاه نلىم في الخلىق حامهت دمحم زُػغ بؿىغة، 

ت لألمً 2016عاهُت هضاع. ) (. صوع ؤلاصاعة الالىتروهُت في ميافدت قاهغة الفؿاص ؤلاصاعي. املجلت الجؼابٍغ

 .244(، ضفدت 09والخىمُت)

 .1ؤلازىة مىخىعي كؿىؿُىت. حامهت 6(. ملخظ مداغغاث كاهىن الىقُفت الهامت. 2021/2020ػغضاوي نلي. )

(. جؿبُلاث جىىىلىحُا اإلاهلىماث والاجطاالث والخضماث الالىتروهُت. بحروث: الضاع 2009ضلغ نبض الغخُم. )

 اللبىاهُت.

 نبحر مطلح. )بضون ؾىت(. الجزاهت والشفافُت و اإلاؿاءلت في مىاحهت الفؿاص. عام هللا فلؿؿحن: مؤؾؿت ؤمان.

و 2010ي. )نثمان ؾلمان غُالن الهبىص (. ؤزغ الخؿىع الالىترووي في كىانض الىقُفت الهمىمُت. مجلت الدشَغ

 .34(، ضفدت 01واللػاء)

(. صوع ؤلاصاعة الالىتروهُت في جدؿحن الخضمت الهمىمُت مدلُا. مجلت اإلافىغ، 2019نلبي آماٌ، شهُب دمحم جىفُم. )

 .285(، ضفدت 02)14

الالىتروهُت في ميافدت الفؿاص. ؤؾغوخت لىُل شهاصة الضهخىعاه ٌ م ص  (. صوع الخيىمت2017/2018كغباحي ملُىت. )

 .269في الخلىق حامهت غغصاًت، 
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(. صوع الشفافُت واإلاؿاءلت في الخض مً الفؿاص ؤلاصاعي. مظهغة ماؾتر، ولُت الخلىق 2016لهمىصي ؤًىب. )

 حامهت كاضضي مغباح وعكلت.

عة الالىتروهُت في جدؿحن الخضمت الهمىمُت وميافدت الفؿاص (. صوع ؤلاصا2019مؿهغي خىان، مؿهغي هماٌ. )

 .72(، ضفدت 05ؤلاصاعي. مجلت الغابض)
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 االرتباط الشرطي بني الجحول الديمقراطي والجنوًع االقجصادي لمكافحة الفصاد في البالد العربية الريعية
 

     1د.عمريي عبد الوهاب                                                                                    
      . 

 ملخص
سُت الخجغبت حكحر مىاَم  في حغي  هما الضًملغاَُت ئلى مىخمال اهخلاال حكهض الٗغبُت لم البلضان أن الخاٍع

ُٗت التي حُٗل ؾُاؾاث  مً ٖضًضة غح٘ طلً باألؾاؽ ئلى َبُٗت ألاهٓمت الؿُاؾُت للضٌو الَغ الٗالم، ٍو

٘ الاكخهاصي وىنها ٘ آلُت حؿلبها الخىَى ٘ وأهم   جىَػ ٘ ملىماث الَغ ؼ بلائها واؾخمغاعها، فالَغ
 
 في الثروة  ًغه

جٗل الؿُاؾُت الُىسبت ًض ٘ ٍو ؼ أصاة ؾُاؾُت الخىَػ ا الخىىَ٘ فُإؾـ  ، الُؿلُت فغم بلائها في لخٍٗؼ أم 

ن  اث لخيىُّ  ؾُاؾُت.  ومُالب جُىعاث والى مهالخها ًٖ جضاف٘ يغِ مجمٖى

٘ صولت في أن الىسبت الخاهمت وبىاء ٖلُه، هجض  للضًملغاَُت وىنها حؿدبضٌ احخماُٖت لِؿذ عافٗت الَغ

٘ جخماؾً بخدالفاث الٗملُت الؿُاؾُت ٘ زغوة بخىَػ الىافظة،  اللىي  بحن الخىافلاث لخدلُم وإصامت الَغ

 إلخضار حغُحر ؾُاس ي . واخخىاء الىسب اإلاإهلت

٘ وهىظا، جيكأ في صولت ٖ٘الكاث  مً قبىت الَغ ٘ وإٖاصة جىَػ  الثروة في قيل هغمي بدؿب جغجِباث  جىَػ

ت" واملخانهت وعواج مٓاهغ   الؿُاس ي اليؿبي الشلل  ؼ هٓام"اليَى والاحخماعي، وهى ما ًإصي ئلى حٍٗؼ

ت التي  جدؿبب في حُُٗل بىاء  ئلى خلُلُت حؿدىض مإؾؿاث صًملغاَُت وجُىع  الفؿاص واللىاٖض الاخخياٍع

 خلُلي لىٓام املخانهت. هبضًل اإلاىاَىت

٘ الاكخهاصي  ُا بحن الخدٌى الضًملغاَي والخىَى وبىاء ٖلُه، فان هظه الىعكت البدشُت جغبِ عبُا قَغ

ُٗت، ٖلى اٖخباع أن الخدٌى الضًملغاَي ًدمل في ؾُاكاجه مدضصاث  إلايافدت الفؿاص في البالص الٗغبُت الَغ

 ٘ إؾـ للخىَى ٘، مما ًفىً اخخياعاث الغكابت و اإلاؿاءلت واملخاؾبت ، ٍو الاكخهاصي بضٌ اكخهاص الَغ

 الثروة و مً زاللها اخخياع الؿلُت.

وؾدبدث هظه الىعكت جفانُل هظه اإلاٗاصلت وحضلُت الخدٌى الضًملغاَي إلايافدت الفؿاص في البالص الٗغبُت 

ُٗت مً زالٌ ؤلاقيالُت الخالُت:  الَغ

٘ الاكخهاصي  ٘  ومداعبت الفؿاص؟هُف ًإؾـ الخدٌى الضًملغاَي للخىَى ٘ الَغ  وجفىًُ امخُاػاث جىَػ

عي، جدٌى صًملغاَي  كلمات مفجاحية: ٘ اكخهاصي، اكخهاص َع   .ميافدت الفؿاص، جىَى

                                                           
1
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The conditional link between democratization and economic diversification to combat 

corruption in rentier Arab countries 

 

Abstract: 

 

The historical experience indicates that the Arab countries have not witnessed a complete 

transition to democracy, as happened in many regions of the world, and this is mainly due to 

the nature of the political systems of rentier countries that disrupt economic diversification 

policies as they deprive them of the rent distribution mechanism as the most important 

elements of their survival and continuity. The political elite and makes distribution a political 

tool to enhance their chances of staying in power, while diversification establishes the 

formation of pressure groups that defend their interests and to developments and political 

demands. Accordingly, we find that the rentier state is not a social lever for democracy, as it 

replaces the political process with alliances that hold together by distributing rentier wealth to 

achieve and sustain consensus among the powerful forces. Thus, in the rentier state, a network 

of relationships of distribution and redistribution of wealth is established in a hierarchical 

form according to the arrangements of relative political and social weight, which leads to the 

strengthening of the "quota" system and the prevalence of manifestations of corruption and 

monopolistic rules that disrupt the building and development of genuine democratic 

institutions based on citizenship. Accordingly, this research paper links a conditional link 

between democratization and economic diversification to combat corruption in the rentier 

Arab countries, given that the democratic transformation carries in its contexts the 

determinants of control, accountability and accountability, and establishes economic 

diversification instead of the rentier economy, which dismantles wealth monopolies and 

through them monopoly of power. Accordingly, this paper will examine the dialectic of the 

democratic transition to combat corruption in the rentier Arab countries through the following 

problem: How does democratic transformation establish economic diversification, dismantle 

the privileges of rent distribution, and fight corruption? 

 Keywords: democratic transformation, rentier economy, economic diversification, 

combating corruption. 
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 مقدمة

عي و بُاب٘ صًملغاَي قىلي. وكض  ُٖلذج َبُٗت ألاهٓمت  خمحز غالبُت الضٌو الٗغبُت باكخهاص َع

٘ الاكخهاصي وىنها ُٗت ؾُاؾاث الخىَى ٘ آلُت حؿلبها الؿُاؾُت للضٌو الَغ ٘ وأهم   جىَػ بلائها  ملىماث الَغ

٘ ؼ واؾخمغاعها، فالَغ
 
جٗل الخاهمت، الؿُاؾُت الُىسبت ًض في الثروة  ًغه ٘ ٍو ؼ أصاة ؾُاؾُت الخىَػ  لخٍٗؼ

ا الخىىَ٘ فُإؾـ لخ ، الُؿلُت فغم بلائها في ن أم  اث يىُّ  جُىعاث والى مهالخها ًٖ جضاف٘ يغِ مجمٖى

 ؾُاؾُت.  ومُالب

عي في  وفي ْل ٖضم اهخماٌ الاهخلاٌ الضًملغاَي الظي ًإؾـ للمؿاءلت واملخاؾبت ، حؿبب الاكخهاص الَغ

 اهدكاع مٓاهغ الفؿاص .

ٌ ال في الىسبت الخاهمت للض اؾدبضلذ ُٗت  الٗغبُت  ضو ٘ جخماؾً بخدالفاث الٗملُت الؿُاؾُتالَغ  بخىَػ

٘ زغوة  إلخضار حغُحر ؾُاس ي . الىافظة، واخخىاء الىسب اإلاإهلت اللىي  بحن الخىافلاث لخدلُم وإصامت الَغ

ٗ الضٌو الٗغبُتفي  وكأثوهىظا،  ٘ مً قبىت ُتالَغ ٘ وإٖاصة ٖالكاث جىَػ الثروة في قيل هغمي  جىَػ

ت" واملخانهت  أصيوالاحخماعي، وهى ما  الؿُاس ي اليؿبي الشلل  بدؿب جغجِباث  ؼ هٓام"اليَى ئلى حٍٗؼ

ت التي  جدؿبب في حُُٗل بىاء  مإؾؿاث صًملغاَُت وجُىع  وعواج مٓاهغ  الفؿاص واللىاٖض الاخخياٍع

 خلُلي لىٓام املخانهت. هبضًل اإلاىاَىت ئلى خلُلُت حؿدىض

ُٗت   بىاء ٖل و ٘ و ى هظه اإلاُُٗاث حكيلذ في الضٌو الٗغبُت الَغ زالزُت  حُٗل الاهخلاٌ الضًملغاَي و الَغ

ي ألاعوان الشالزت الضًملغاَُت  ، الخىىَ٘  بحن  الفؿاص ، وهى ما ٌؿخضعي مٗالجت جغاعي الاعجباٍ الكَغ

٘ الاكخهاصيٌؿمذ بالخفىحر الجضي في  الخدٌى الضًملغاَيالاكخهاصي، مداعبت الفؿاص، ف ىفغ  الخىَى ٍو

اع اللاهىوي  ا وجُبُلُا. لفؿاصإلايافدت اؤلَا ٌ  هٍٓغ الضًملغاَي ًدمل في ؾُاكاجه مدضصاث الغكابت  فالخدى

٘، مما ًفىً اخخياعاث الثروة و مً  إؾـ للخىىَ٘ الاكخهاصي بضٌ اكخهاص الَغ و اإلاؿاءلت واملخاؾبت ، ٍو

 زاللها اخخياع الؿلُت.

 :الضعاؾتئقيالُت وهظا ما جبدشه 

٘ الا ٘  ومداعبت الفؿاصهُف ًإؾـ الخدٌى الضًملغاَي للخىَى ٘ الَغ  ؟كخهاصي وجفىًُ امخُاػاث جىَػ

 املىهجيت املضخعملت:

، ًىخىف الظي للخٗلُض خُث وبالىٓغ الترهُبي،-الخفىُيي اإلاىهج اٖخمضث الضعاؾت ٖلى  جم  اإلاىيٕى

ٌ  مغخلت زاهُت، في الترهُب بٗملُت اللُام زم ألاولُت ٖىانغه ئلى بضاًت جفىُىه  مٗلىلتهخاةج  ئلى للىنى

ي بحن الخدٌى الضًملغاَي والخىىَ٘ الاكخهاصي و مداعبت الفؿاص.خلُلت  بازباثجخٗلم      الاعجباٍ الكَغ
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 المحور األول
 االقجصاد الريعي والفصاد

 

 والدولت الريعيت مفهىم  الاقخصاد الريعي املطلب ألاول :

عي اهُالكا مً وؿبت ؤلاؾهام في الىاجج  طهب الىشحر مً الخبراء الاكخهاصًحن في حٍٗغف الاكخهاص الَغ

ُٗت  %مً الىاجج املخلي 50املخلي ؤلاحمالي للضولت، ففي خالت ججاوػث اللُاٖاث غحر ؤلاهخاحُت أو الَغ

ُٗا ٘ الىفِ والغاػ )مفهوم الريع( .ؤلاحمالي لضولت ما،  ًىٓغ ئلى الاكخهاص بىنفه اكخهاصا َع ٗخبر  َع مً  َو

٘، وهى الضزل الىاجج ًٖ بُ٘ الغاػ والىفِ.  أهم أهىإ الَغ

ُٗت فهي الضولت التي الضولتأما  عي الاكخهاص ٖلى حٗخمض الَغ  جىفحر ٖاةضاث و ئًغاصاث بلهض جىفحر في الَغ

ُت  مىحىصة جيىن  التي بملخًاها وؤلاصاعة وألامً الخضماث )شهاب،  .الكٗب كبل مً وجدىػ الكٖغ
9102)  

ٗض  اإلافىغ ؤلاًغاوي  ُٗت، خُث أحغي ؾىت  "خؿً مهضاوي "َو مً أواةل اإلاهخمحن بضعاؾت ْاهغة الضولت الَغ

ُٗت 1970 ف ئًغانخالت  -، صعاؾت بٗىىان "همِ ومكاول الخىمُت الاكخهاصًت في الضٌو الَغ " ، وكض ٖغَّ

عي ًأحي مً ماصة أولُت،  ها جلً التي جدهل ٖلى حؼء هبحر في ٖىاةضها مً صزل َع ُٗت خُنها بأنَّ الضولت الَغ

أجيها مً الخاعج، وال ٌكاعن الاكخهاص هىا فالضولت   ٖلى صزل واخض ًمخاػ باؾخضامخه ٍو
ً
حٗخمض اٖخماصا ولُا

ُٗت وهياملخلي في ئهخاج الىفِ وجهفُخه. وأبغػ اإلاهضاو  اإلاُل للخضخم في حجم   :ي زالر نفاث للضولت الَغ

ت الضولت، و   .جضخم في كىاث ألامىُت اإلاؿلخت، ومُل الضولت ئلى الضًىخاجىٍع

ُٗت في هفـ  الخٗاٍعفو جهب مٗٓم  ؛ ففي "مهضاوي "ٗى  الظي كضمه اإلااإلالضمت خٌى مفهىم الضولت الَغ

لى ما ًسغج مً ألاعى ابؿِ مٗاهيها هي جلً الضولت التي حٗخمض في  ئًغاصاتها اإلاالُت ٖلى اإلاىاعص الُبُُٗت ٖو

٘، وهي جىحه بهىعة  أو حٗخمض ٖليها بيؿبت هبحرة، واإلاىاعص التي حغظي خُاة الضولت حٗخمض ٖلى ئًغاصاث الَغ

ُٗت ال جغهؼ ٖلى الاؾدشماع في الل ُإ مُللت لالؾخحراص لخىفحر الخاحُاث ألاؾاؾُت للمىاَىحن .والضولت الَغ

٘ في اللُإ الخضماحي غحر اإلاىخج للثروة ف أمىاٌ الَغ  )مفهىم الريع( .ؤلاهخاجي، بل جْى

خٗاْم صوع  عي، وجيب٘  في الضولت ٍو  ٖلى جدهل التي الغةِؿت الجهت في وىنها  صوعها  أهمُت الاكخهاص الَغ

٘ ٌ  لىمِ ملىُت هدُجت الخاعجي الَغ ٘ ئٖاصة في عةِس ي صوع  ًمىنها مً لٗب مما ، الىفُُت الخلى ٘ جىَػ  الَغ

-Sid) .الاكخهاص في ها صوع  حٗاْم في ٌؿاهم مما,للمجخم٘ والاكخهاصي الاحخماعي وجدضًض اليؿُج ، ٖلى

Ahmed A. , 1980 ) 



 

 
 د.عمريي عبد الوهاب  

 

 
 االرتباط الشرطي بني الجحول الديمقراطي والجنوًع االقجصادي لمكافحة الفصاد في البالد العربية الريعية

 

  

 
"الفصاد وأثره على عملية الجحول الديمقراطي في الدول العربية"ل المؤثمر الدولي األو  

 

179 

ُٗت صولت جيىن  وخت   ئحمالي مً مغجفٗت وؿبت الخام اإلاىاص ناصعاث مً مضازُلها حكيل أن ًجب َع

 الخام اإلاىاص ناصعاث مهضعه ؤلاحمالي املخلي هاججها ميىهاث مً هبحرة وؿبت جيىن  وأن ألاحىبُت، ؤلاًغاصاث

 .الضعاؾُت خالخىا في (الىفِ)

٘ الخاعحُت الٗىانغ أن ٖلى اإلاخسههحن بحن اجفاكا هىان ئن ُٗت الضولت وىن  في ألاؾاس ي املخضص هي للَغ  َع

خٗمم ، ال أم  ًىفلها و اإلاىاعص هظه ٖلى ًخدهل الظي الُغف مؿألت جشاع ٖىضما أهثر اإلافهىم هظا ٍو

٘ في الخاهمت الُبلت جخدىم فٗىضما .الخاهمت( الٗاةلت الخاهمت، )الُبلت ٗه وحُٗض الَغ  اإلايىهاث ٖلى جىَػ

ُٗت، الضولت مفهىم ًخٗمم للمجخم٘ ألاؾاؾُت عي الاكخهاص ولِـ الَغ )الببالوي، الدولت الريعيت في  .الَغ

 (769-761، الصفداث  7891الىطن العربي، 

٘ همىطج هىو   عاؾت الض هظه به نهخم الظي الىمىطج فيو  جدخىغ التي هي الضولت أن هجض الىفُي، الَغ

٘ اإلاىلض اللُإ بحن الىنل خللت بضوع  وجلىم جدهُله  الخيىمي ؤلاهفاق زالٌ مً اللُاٖاث وبلُت للَغ

اصة وأصاة ٗه إٖل )جىاحي،   الؿاةض، الؿُاس ي الىٓام َبُٗت أزغ جدضص وبالخالي ،ملجخم٘ا أفغاص ٖلى جىَػ

  (45، صفدت  3002

لى ُٗت الضولت اكخهاصًاث جخمحز ألاؾاؽ هظا ٖو ُٗت الٗاةضاث جغبِ التي ألاؾاؾُت الخللاث بغُاب الَغ  الَغ

ضم ؤلاحمالي املخلي الىاجج ئلى الٗام ؤلاهفاق وؿبت واعجفإ ؤلاهخاجي، بالجهض  ؤلاهخاجي، الجهاػ مغوهت ٖو

ُٗت ؤلاًغاصاث مؿاهمت وإعجفإ  )خالت ؾُاؾُت أهٓمت ؾُُغة ئلى باإليافت ؤلاحمالي، املخلي الىاجج في الَغ

 ٌ ت، جيىن  كض الٗغبُت( الضو ت أو َاةفُت أو كبلُت، أو فئٍى ٘، وجىحه جخدىم التي هي ٖكاةٍغ )الفضيل،  الَغ

 هظه مشل في واملخاؾبت اإلاؿاءلت غُاب ئلى جإصي التي ألاؾباب أخض هظا ًيىن  وكض(257، صفدت  7898

 .املجخمٗاث

٘ ٌٗض  ئلى جدخاج ال ألاعى، كإ في الُبُٗت بدىم مىحىصة هايبت زغوة وهسالنت إلاا جلضم، فان الَغ

 جهيُٗها ئٖاصة زم ومً الؾخسغاحها، ئهخاحُت جخُلب ٖملُاث ئهما لهىاٖتها،  اكخهاصًت وأوكُت ٖملُاث

 .املخخلفت والهىاُٖت الخُاجُت ألاوكُت في اكخهاصًا اؾخغاللها و

عي، فهى طلً أما الاكخهاص  ًٖ الىاحمت ؤلاًغاصاث ٖلى أوكُخه ئصامت في ٌٗخمض الظي الاكخهاص الَغ

ُٗت، الثروة بُ٘ ٖملُاث  اليكاٍ ًٖ واضخا جهىعا حُٗي مكىهه ألنها  ال ألاوكُت جلً وجيىن الَغ

 الؿاةض في البلض. الاكخهاصي

ُٗت هي الضولت وبىاء ٖلُه، فان الضولت عي في جىفحر ٖاةضاتها وإًغاصاتها  ٖلى حٗخمض التي الَغ الاكخهاص الَغ

  .وؤلاصاعة، وبظلً جدلم جىاحضها ، وجفٗل مؿإولُاتها ٖلى الكٗب وألامً الخضماث جىفحر بلهض
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 .وعالقخه بالريع الفضاد :طلب الااويامل

م ًٖ ؾىاء للمىفٗت الخانت اإلاىهب أو الٗمىمُت الؿلُت اؾخٗماٌ ئؾاءة الفؿاص انُالخا هى  ٍَغ

 أو بالخضماث للخعجُل ئهغامُاث جلضًم أو الغل املخؿىبُت أو أو الىفىط اؾخغالٌ أو الابتزاػ أو الغقىة

م ًٖ مت بمشابت خُث ٌٗض الازخالؽ، ٍَغ فىن  الضولت مؿئىلى ًغجىبها حٍغ  ئغفاٌ صون  هظا .الٗامىن  واإلاْى

 ٖلى جىُىي  التي الخيىمي الفؿاص خاالث في مٗٓم ًخىٍع الظي الخام اللُإ في وجفكيها الٓاهغة وحىص

 أو الغؾمُت الؿلُت اؾخٗماٌ ئؾاءة أو الصخص ي للىؿب الخماؽ زضماث أو اإلااٌ اؾخٗماٌ ئؾاءة

 (7889باخاين، ) شخهُت. امخُاػاث الهدؿاب الٗامت باإلاهلخت ئزالٌ أو زضماث أو ملابل ماٌ الىفىط

ماٌ جلً بيىهه أًًاهما ٌٗغف الفؿاص   صازله مً الخيىمي أو الجهاػ زاعج مً أفغاص ًماعؾها التي ألٖا

فحن ٖلى بالفاةضة حٗىص  كىاهحن باؾخسضام ؾىاء والؿُاؾاث مً اللىاهحن بالتهغب لهم ٌؿمذ الٗامحن، اإلاْى

ت مباقغة مياؾب جدلُم مً.جمىنهم  كاةمت كىاهحن بالغاء أو حضًضة ، صفدت  3075)الحضرمي،  وفىٍع

75). 

 اللاهىن  أخيام ًٖ اللاهىهُت وزغوحا باللىاٖض الالتزام في اهدغافا ًمشل اللاهىهُت الىاخُت مً الفؿاصو 

لت هى .ٌكملهم ٖىضما اللًاء و اللاهىن  مضمغة ٖلى أزاع له جيىن  الٗامت والؿُاؾاث وألاهٓمت  غحر ٍَغ

ت  الضولت.ملىماث  إليٗاف ًإصي الٗامت واإلاهلخت الٗام اإلااٌ خؿاب ٖلى الصخو ٌؿخٗملها مكغٖو

مت فهي ومياهتها وعواةؼها  . (5، صفدت 3079لطفي، ) ومؿخلبله املجخم٘ بيُان ٖلى جإزغ حٍغ

ف   اؾخغالٌ حٗىي التي الغقىة أوال :هما الفؿاص آلُاث مً عةِؿِخحن آلُخحنو خضصث غالبُت الخٗاٍع

فحن ً ؾىاء الخيىمُحن اإلاْى  لخدلُم لهم اإلامىىخت الؿلُت حماعي أو فغصي جىفُظًحن بكيل – أو مضًٍغ

ت ماصًت شخهُت مهالح مخجاهلحن  ألازالكُت واللُم وألاهٓمت باللىاهحن مبالحن غحر ولغحرهم لهم أو مٗىٍى

ٌ  الؿلُت اؾخغالٌ بها واإلالهىص الٗمىلتوزاهُا،  .الخيىمي ؤلاصاعي  للجهاػ الٗامت ألاهضاف  ٖلى للخهى

لت الؿلُت جُبُم أو حماٖت أو شخو لهالح فاةضة أو مىفٗت أو عبذ أو  لللاهىن  اهتهان حكيل بٍُغ

 (770، صفدت 3000إوعام، ) ألازالقي. الؿلىن مٗاًحر

م ًٖ الاكخهاص في الخيىمت جضزلوجغح٘ ْاهغة الفؿاص في حاهبها الاكخهاصي ئلى   اإلاؿئىلحن وي٘ ٍَغ

غاف جضف٘ التي الخىُٓمُت لبٌٗ اللىاٖض الخيىمُحن ٌ  لضف٘ اإلاؿدشمغة الخانت باأَل  الغقاوي للخهى

)اليىث، الفضاد والاقخصاد العالمي،  اللىاٖض هظه مً اؾخيباَها بمىً ئٖفاءاث أو وامخُاػاث أعباح ٖلى

 َبُُٗت زغوة جىفغ أن بمٗى  الُبُُٗت اإلاىاعص مً هبحرة وؿبت وحىصباإليافت ئلى    .(732، صفدت  3000

ضفٗهم اإلاؿئىلحن ٌغغي  والبتروٌ هبحرة بمٗضالث  .الفؿاص إلاماعؾت ٍو
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٘ ا ضم اإلاىخج غحر لٗملو جضٖم زلافت الَغ  فالىفغة الاكخهاصًت،  للمكىالث الجاصة والضعاؾت اإلاٗالجت ٖو

 الؿُاؾت وهظه الاحخماُٖت للخىاكًاث اإلاهضب الٗام ؤلاهفاق حغظي الىفِ أؾٗاع اعجفإ بؿبب اإلاالُت

 .(99، صفدت 3004وهيبت، ) والفؿاص بالخبظًغ جلترن  ما غالبا

٘ حصج٘ ٖلى  للٗضص هٓغا والغقىة، حغظي الفؿاص جهغفاث جىلض مكبىهت نفلاث ئبغام هما أن صزٌى الَغ

٘ الضخم  هظه مً في الٗضًض اإلاغاكبت فٗالُت غُاب ئلى باإليافت اللُاٖاث، مسخلف في للمكاَع

ماٌ وعحاٌ فاإلالاولىن  الهفلاث، ٘ ٖلى بمسخلف الُغق  ًدىافؿىن  ألٖا  ٌٗخبر خُث الٗمىمُت، اإلاكاَع

 وجدلُم ؤلاهجاػ هُفُت ٖلى بضون الترهحز مىاف٘ خللىا أنهم اإلاكغٕو ٖلى خهىلهم بمجغص اإلاؿخفُضون 

، هاهًُ ٖلى أن الالػمت لإلهجاػ والاكخهاصًت والؼمىُت الفىُت ؤلامياهُاث ًٖ الىٓغ بغٌ الىفاءة

 ٌ ٘ ٖلى الخهى ٌ  وخت  عقىة بضف٘ ًخم  اإلاكاَع   الغقىة،ب هظلً جخم ؤلاهجاػ مبالغ ٖلى الخهى

 اإلاهغغة التي واللغوى دكغُلال ئَاع في الاؾدشماع نُغ زالٌ مً البُالت امخهام ؾُاؾت هما أن

ؿا اإلاالُت، الىفغة ْغوف في مىدذ ٘ آللُت جىَغ ٘، جىَػ  مً وأن الٗضًض زانت الفؿاص، اهدكاع ًضٖم الَغ

 وصف٘ الخداًل اإلاىخجت بُغق  غحر ألاوكُت ئلى ؤلاهخاحُت ألاوكُت مً ًخدىلىن  الهُغ هظه مً اإلاؿخفُضًً

٘ جؼاًض ولما اللاهىن  جفُٗل غاب ولما أهه ملىلت جخأهض وهىا .ىةالغق ، 3001)خليل،  .زلافخه اهدكغث و الَغ

  ،(24صفدت 

غاف مخٗضص ؾلىن أهه الفؿاص زهاةوومً  زاللها  مً ٌٗمل التي آلالُت وأن فغصًت، مماعؾت ولِـ ألَا

ت غاث  سغغاث اغخىام ئلى الفؿاص مماعؾى ًلخجئ وكض ،والالتزام اإلاهلخت جباصٌ ٖالكت جىلض ومٗلضة ؾٍغ وجبًر

ت ٖلى ًدغنىن  ما غالبا أنهم ئال اللغاعاث حغُحر ٖلى الفؿاص مماعؾى ًلٗب فلض كاهىهُت،  البِئت اؾخمغاٍع

 اإلاغاوغت ٖلى ًىُىي  فالفؿاص .(200، صفدت  7888راجىل، ) الفؿاص ئهخاج مماعؾت لهم التي جًمً

 الاكخهاصي اإلاؿخىي  فٗلى واإلاؿإولُت، للىاحب اهتهاوا فهى ،ملجخم٘ا خؿاب ٖلى ٖمىمُت لجهت والخداًل

 أنٗب ًيىن  وكض ؤلانالح، وؾُاؾاث الاكخهاصي ألاصاء فٗالُت ٖلى ؾلبُت هخاةج الفؿاص ًٖ ًترجب

اصة مىاجُت بِئت واإلاالُت الاكخهاصًت الخللاث مً ًخسظ الظي طان هى الفؿاص أهىإ وأزُغ سه إٖل  و جفٍغ

 الٗىإلات حؿاٖض كض الٗالمي ففي البٗض الاكخهاصًت وؤلازخالالث ألاػماث، اؾخمغاع ْل في زانت ئؾخغىاله

ٌ  في وزانت اهدكاعه ٖلى  اإلاغاكبت مإؾؿاث وفي غُاب الهُيلت، وإٖاصة الاهخلاٌ بمغخلت جمغ التي الضو

ٌ  بٌٗ ففي والخىهمت،  وكض الخىهمت والكفافُت، زالٌ مً اإلاغاكبت في الفٗالُت جماعؽ كض اإلاخلضمت الضو

ٌ  بٌٗ ٖلى جًغِ )خليل، الحىلمت  بمهالخها ألامغ ًخٗلم ٖىضما الفؿاص إلاٗالجت همىا ألاكل الضو

  .(85، صفدت 3008وثىائيت الخدىل هدى إقخصاد الضىق، وجفش ي الفضاد، 
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 فان واإلااٌ، الؿلُت لجضلُت هٓغا و،والاكخهاصي الؿُاس ي بحن وحكابىها الفؿاص ْاهغة لخٗلض هٓغاو 

خان هىان ت الفؿاص، اهدكاع أؾباب جفؿغان هٍٓغ  أو لىلو هدُجت الفؿاص أن جغي  الؿُاؾُت فالىٍٓغ

 اإلاغاكبباٖخباعه  اإلاضوي املجخم٘ وجسلف يٗف ئلى باإليافت مىًبُت، صاةمت ؾُاؾُت مإؾؿاث غُاب

لا ًغي  بِىما اإلاإؾؿاث، زالٌ مً للضولت الٗامت لؿُاؾت ت هفـ ئَاع في أزغ فٍغ  الفؿاص أن الىٍٓغ

 ؤلانالخاث فٗالُت في صاةما اإلاهالح أصخاب ٌكً لهظا ىي٘ اللاةم،وال اإلاهالح ٖلى للمدافٓت وؾُلت

 .(27صفدت ، 7883الببالوي، الخغيير من أجل الاصخقرار، )

غي   وؾُُغتها صوعها وحٗاْم الاكخهاصًت الكإون ٖلى الضولت بؿُُغة مغجبُت الٓاهغة هظه أن آزغونٍو

ٌ  مً الٗضًض جبىي ْل في زانت الاكخهاصًت ألامىع  صكاةم حل ٖلى  وخت  إلاغهؼي، ا الخسُُِ مىهج الضو

 للبحروكغاَُت الؿلبُت الخضاُٖاث مً املجخمٗاث هظه جخسلو لم الؿىق، آلُت ْل في ئنالخاث جبىي بٗض

٘، زلافت اهدكاع مدفؼة الضولت أحهؼة في ججظعث التي  اإلاإؾؿاث ببىاء الاهخمام ٖضم ئلى باإليافت الَغ

   (53، صفدت  3077الشمري، ) الىافظون  واإلااٌ الؿُاؾت عحاٌ جهغفاث إلاغاكبت اإلاضهُت

  الثاني المحور  
 الجحول الديمقراطي إلرشاء الجنوًع االقجصادي و مكافحة الفصاد

 : عالقت طبيعت ألاهظمت الضياصيت بالخمضك باالقخصاد الريعيألاول املطلب 

ُٗت ًىدكف أن مً أؾباب ئزفاق ؾُاؾاث  ئن اإلاخدب٘ لؿُاؾاث الخىىَ٘ الاكخهاصي في الضٌو الَغ

٘، أو ٖضم حضًت اٖخماص ؾُاؾاث  ُٗت.الخىَى ٘ الاكخهاصي جغجبِ بُبُٗت ألاهٓمت الؿُاؾُت الَغ  الخىَى

ً بأهه مً غي ٖضًض اإلافىٍغ ت، ٍو ٌ  ًمىً الىاخُت الىٍٓغ ٘ بأن اللى ٌ  الخىَى ُٗت ًخٗاعى م٘ الضو  الَغ

ه طلً وؾبب صًملغاَُت؛ غحر جيىن  أن بافتراى
 
ُٗت الضولت ٌؿلب أه  بلائها  واؾخمغاعها؛ ملىماث أهم   الَغ

٘ آلُت أي ٘ جىَػ ٘ .الَغ ؼ فالَغ
 
ؼ زمت ومً الؿُاؾُت، الُىسبت ًض في الضزل ًغه

 
٘، الثروة ًغه  واللىة والخىَػ

جٗل ٘ ٍو ؼ أصاة ؾُاؾُت هفؿه الخىَػ ا الخىىَ٘، . الُؿلُت في البلاء فغم وحُٗٓم اللاةمت ألاويإ لخٍٗؼ  أم 

ؼ ًُدض   أن اإلافترى فمً
 
دت مكاعهت ًخُلب وهظا والضزل، الاكخهاصي اليكاٍ في التره مً  أهبر قٍغ

ا همىا ٌٗىي وهى وؤلاهخاج، الٗمل في املجخم٘ ًُّ   طاج
ًّ

٘، ًٖ مؿخلال ً الَغ ٗه آلُت ٖو التي  الُؿلُت زالٌ مً جىَػ

لى الاؾخلُإ ٖلى حٗخمض ٘ هظا ٖو ي أن اإلافترى مً اإلالابل، وفي .الخىَػ ٘ ًإص  ٖلى  حٗخمض آلُت ئلى الخىَى

وغحرها مً اليكاَاث.  والؼعاٖت، والخضماث، والخهيُ٘، ؤلاهخاحُت؛ ألاوكُت جىٕى مً والاهدؿاب الٗمل

ي، عبما وهظا ألامغ ِّ
ن  ئلى الىكذ، مغوع م٘ ًإص  اث جيىُّ  الٗمل أؾىاق في مهالخها ًٖ جضاف٘ يغِ مجمٖى

ماٌ، وكُإ والخغف املخخلفت ا، حغي  ما وهى ؾُاؾُت، ومُالب جُىعاث  والى ألٖا ًُ س  في ألاكل، ٖلى جاٍع
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لُه،ًىحض همىطج   ٘، وإٖاصة الاؾخسغاج والاؾخلُإ ٖلى كاةم   أوعوبا. ٖو ٖلى  ٌٗخمض همىطج   ملابل الخىَػ

ُٗت الاكخهاصًاث همى   هماطج في اإلاىعوزت فاإلقيالُت .والاهدؿاب الٗمل ت الَغ
 
 في حكاعن هي في وحىص كل

ت جلدؿم ؤلاهخاج،
 
٘ وكل ا الَغ ًً ٘، الخهيُ٘ غُاب ْل   وفي .أً  ٖلى أولى بضعحت ٌٗخمض ألامغ أنبذ والخىَى

لت ٘ ٍَغ ٘ الَغ الخاطر، جددًاث ) فيها الاحخماعي والٗلض الؿُاس ي بالىٓام اإلاغجبُت الضولت زالٌ مً جىَػ

  .(38-39، الصفداث 3074انهيار أصعار الىفط والخىىيع الاقخصادي في دول مجلط الخعاون، 

ُٗت الضولت مخغحر بحن الغبِ أن وججضع ؤلاقاعة ئلى  عي الاكخهاص أو الَغ  ًضعؽ لم ومخغحر الضًملغاَُت الَغ

 الضعاؾاث الاكخهاصًت مً ؾُاق الٗضًض في ئليها ٌكاع بكيل جلمُداث الغبِ بُنهما  بلي ئط مٗمم، بكيل

ً هي ٖالكت وزُلت.  والؿُاؾُت، م٘ أن الٗالكت بحن اإلاخغحًر

بُٗت الىٓام الؿُاس ي غحر الضًملغاَي، وكحر ئلى مؿألت وفي  ُٗت َو ؾُاق مخهل بالٗالكت بحن الضولت الَغ

ُٗت الضولت كًُت "الىسبت الخاهمت" التي جُغخها ُٗت وهي الَغ  ال هسبت ، فالىسبت الخاهمت في الضولت الَغ

 كضعة بمضي جخٗلم ئقيالُت ًُغح ألامغ هظا للضًملغاَُت، و احخماُٖت عافٗت ئليها بىنفها الىٓغ ًمىً

ٌ  الكيل هظا  هظه ًدغن ما أن وبسانت الضًملغاَُت بىاء في الخاهمت الىسبت"" مً الىٕى وهظا مً الضو

كيل ٘ ٖلى والاؾخدىاط والؿُُغة لإلمؿان الجامدت الغغبت هى الؿُاس ي ؾلىهها الىسبت َو  بما  ،الَغ

ُٗت الضولت فان اإلاٗى ،  وبهظا .والىفىط والؿُُغة الهُمىت ئهخاج ئٖاصة آلُاث ًًمً ئصامت حكحر  وهما الَغ

 هظا ففي مشل .ئليها حؿدىض التي واللىي  بيُتها َبُٗت بؿبب والدؿلِ الاؾدبضاص جلض ئلُه الخجاعب، ئهما

كحرجه هفؿه بدماًت الثروة مالً ًلىم الاحخماعي،  الدكىُل مً الىمِ  التي واللاٖضة الاحخماُٖت ٖو

سُت الخجغبت وحكحر .ئليها ٌؿدىض  الاؾدبضاص خالت مً مىخمال اهخلاال حكهض الٗغبُت لم البلضان أن الخاٍع

 اللاةم الؿُاس ي الىٓام فان اإلاٗى  الٗالم. وبهظا مً مىاَم أزغي  في حغي  هما الضًملغاَُت ئلى اإلاهُمىت

عي،  ئلى واإلاؿدىض  هظه حؿدبضٌ ئط ؾُاؾُت،  ٖملُت ئلى فٗلُت خاحت صون  ٌؿخمغ أن له ًمىً الىٓام الَغ

  جىفغ التي الخللُضًت الخدالفاث مً بهُغت الٗملُت الؿُاؾُت
ً
ا وهي  والكىلي، اليؿبي الاؾخلغاع مً هٖى

٘ ئٖاصة بفٗل جخماؾً جدالفاث ُٗت الثروة جىَػ اإلاخىفظة  اللىي  بحن الخىافلاث هظه لخدلُم وإصامت الَغ

٘ جلىم ههظه البٌٗ. صولت بًٗها بحن اإلاٗغوفت الخىاكًاث ًٖ الىٓغ بهغف ٘ الامخُاػاث بخىَػ  واإلاكاَع

 بىمِ الىالء هظا وان لها، ؾىاء واإلاىالُت بالضولت اإلاغجبُت "الىسبت" حؿخفُض منها ووواالث بمىاكهاث

ؿاهم أو ٖكاةغي  أو ؾُاس ي  وقغاء الاخخىاء ٖلى الضولت كضعة في الىفِ ٖىاةض في الخضخم وليهما . هما َو

 املجخم٘ بىاء ٖملُت في واإلاؿاهمت فاٖل صوع  للٗب مإهلت واهذ هسب وهي "الشلافُت الىسب" مً كُاٖاث
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)ًاصر، الىظام  .الضولت م٘ جفاٖل خالت في طاجه ئهخاج ٌُٗض همجخم٘ الٗغبُت، البلضان مً في الٗضًض اإلاضوي

  (3072الريعي وبىاء الدًمقراطيت الاىائيت املضخديلت:خالت العراق، 

ُٗت، الضولت هظه ٖلى مماعؾاث جغجب وكض  ٘ ٖالكاث مً قبىت وكىء الَغ ٘ و ئٖاصة الخىَػ  اإلاؼاًا، جىَػ

ُٗت الكغاةذ مً هغم قيل ٖلى بدُث ًيخٓم املجخم٘ هدُجت  زانت مؼاًا ٖلى جدهل التي اإلاخخابٗت الَغ

٘ باٖاصة الىسب هظه جلىم وبضوعها الهغم، هظا في اإلاخمحز لىيٗها  خللاث مخخالُت مً في مىه حؼء جىَػ

ُٗت الكغاةذ (10، صفدت  7891الببالوي، الدولت الريعيت في الىطن العربي، ) .الَغ
  

ىضما ٘ الغةِس ي اإلاهضع الىفُُت الٗاةضاث حكيل ٖو ُٗت، هفُُت صولت في للَغ غ الضازلي ئٖاصة فان َع  الخضٍو

٘ ٌ  مً حكىُلت ئلى ًفض ي املخلي الاكخهاص صازل الىفُي للَغ ُٗت الضزى ت )اإلاكخلت( الَغ  زالٌ مً الشاهٍى

اث ٖلى ؤلاهفاق )مشل الٗام بغامج ؤلاهفاق  ٖمىالث ئلى جفض ي ما وهي بغامج ٖاصة والدكُِض( البىاء مكغٖو

اة ُٗت الضولت جلىم أزغي، هاخُت ومً .ضاثٖو غ حؼء باٖاصة الَغ ٘ مً جضٍو  اؾدشماعه زالٌ مً الىفُي الَغ

غ ئٖاصة فان الخجغبت،  حكحر ئلُه  وهما  .الاؾدشماعاث اإلاالُت الخاعحُت مدفٓت زالٌ مً الخاعج في  الخضٍو

ؼ ئلى جإصي هظه ُٗت لالكخهاصًاث الُبُٗت وحٗمُم حٍٗؼ  بحن زالسي جدالف ًيكأ لظلً وهدُجتالىفُُت،  الَغ

 ٌ ماٌ املخلُحن عحاٌ "نفىة"و الضو  واإلاهغفي(. )اإلاالي الٗالمي اإلااٌ وصواةغ عأؽ ألٖا

عي الُاب٘ وجفدو مٗاًىت وبىاء ٖلى ما جلضم، ًجب   اؾتراجُجي، طلً ؾُاس ي مىٓىع  مً لالكخهاص الَغ

٘ ألن  ٖلى اإلافٍغ أن الترهؼ اإلاإهض ومً .الدؿلُي الؿُاس ي للىٓام الؿُاس ي الاكخهاص الىفُي ًمشل الَغ

ىُت الثروة مهاصع ٘ ٖلى غغاع الَى  صًملغاَُت مإؾؿاث وجُىع  بىاء ًفض ي ئلى حُُٗل  الىفُي،  الَغ

  (70-1، الصفداث 3072)ًاصر، ورقت صياصاث،  . املخانهت هٓام بضٌ اإلاىاَىت ئلى خلُلُت حؿدىض

ُٗت ٌ  جإزغ وهىان مً ًغي بأن الضزٌى الَغ  ٖلى الخدى
ً
)بشارة، في املضألت العربيت:  الضًملغاَي. ؾلبا

  (18، صفدت 3001مقدمت لبيان دًمقراطي عربي، 

ٗت وفي هظا الهضص، ًمىً مً زالٌ هٓغة  أنبدخا ألاخؼاب الخاهمت والبرإلاان، اهدكاف هُف ئلى ؾَغ

بضو أن ".الجضص الغأؾمالُحن" لُبلت الؿُاس ي لليكاٍ أؾاؾُت ؾاخت ماٌ عحاٌ" ٍو  هم "الجضص ألٖا

  مٗضال حكهض التي الفئاث ئخضي
ً
ُٗت ، في للدؿُِـ مغجفٗا  فُه حؿخمغ الظي الىكذ ففي املجخمٗاث الَغ

 الغأؾمالُىن " ًيكِ هُف طاجه الىكذ في ًالخٔ مً الؿُاؾت، باالوسخاب الاحخماُٖت الفئاث بٌٗ

اث اإلاخىفظة، وأن باألخؼاب الالخداق في "الجضص  اللغاع بهىاٖت اإلاٗىي الخؼب بمىك٘ جغجبِ مخفاوجت مؿخٍى

 
ً
 ٖضص زىى الغحاٌ مً الُبلت هظه مداولت طلً ئلى ًًاف .فيها مىانب اكترابا، والاؾخدىاط ٖلى أو بٗضا

 جلخهغ ال هظه الدؿُِـ ٖملُت أن والالفذ .الىىاب مجلـ في ملاٖض اهتزإ بهضف اإلاٗاعن الكغؾت مً
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اصة فلِ ٖلى ماٌ عحاٌ" أٖضاص ٍػ   و ٕاهما الىىاب، مجلـ في "ألٖا
ً
ٌ  اخخاللهم ٖلى أًًا مىانب  مغة وألو

ماٌ عحاٌ" ئكباٌ في الجضًض ما :الخالُت ألاؾئلت َغح ًمىً الؿُاق هظا مشل وفي .فُه هامت ٖلى  "ألٖا

  الخاهم الخؼب ًىً ألم الخاهمت؟ ألاخؼاب
ً
ماٌ عحل ٖلُه ٌٗبر الظي الجؿغ هى صاةما  "حىت"ئلى  ألٖا

ألاعباح واإلاياؾب؟.  حُٗٓم في اإلاخمشل "ألاؾم " هضفه جدلُم وبالخالي بالؿلُت، الخمُمت الٗالكاث

ٌ  ًمىً ألاؾئلت ٖلى هظه ولإلحابت ماٌ الجضص عحاٌ" بٌٗ أن هى اإلاىيٕى في الجضًض أن اللى  ال "ألٖا

 الخأزحر ئلى ألنهم ٌؿٗىن  بل فدؿب، شخهُت مهالح جدلُم أحل مً الُىم اإلاخىفظة ألاخؼاب ًضزلىن 

ُٗت عأؾمالُت أي َغاػ زام، مً عأؾمالُت همى إلالخًُاث جىُُفها بغغى الٗامت الؿُاؾاث ٖلى  َع

فُلُت  ومماعؾاث الخهاع ؾىىاث مً بٗض الُىم الٗاةضة فالغأؾمالُت .طاجه الىكذ في وفاؾضة َو

 جفلح لم ؾُُغة وهي الاكخهاص،  ٖلى الخضخم حؿُُغ قضًضة صولت اهخٓاعها في وحضث ؾابلت، وؾُاؾاث

ماٌ عحاٌ" مً لىشحر ًخأحى ال صولت ئزفائها، وهي في "اللُبرالُت"الكٗاعاث  ول  ئال والاػصهاع الىمى "ألٖا

 مٗها. والٗمل بالخجاعة

وؾُلت  ججض ال التي الجماٖاث الاكخهاصًت، فان مهالخهم وفم مىاكفهم ًدضصون  ما ٖاصة وألن الىاؽ

 وهىا .مإؾؿاث الضولت في اإلاىاؾبت باحغاء الخغحراث لهالخها، فانها حكٕغ في اإلاُالبت اللغاع نى٘ في للخأزحر

خماص مابحن الُغصًت الٗالكت جٓهغ  الاكخهاصًت ويٗف اللاٖضة الىفِ، ٖلى ئًغاصاتها في للضولت اللىي  الٖا

 خم مً جدغمهم بالضزل ألافغاص مؿاهمت ٖضم أن بمٗى  الؿُاؾُت، بدلىكهم للمُالبت ألافغاص جضف٘ التي

اًا ًلهشىن  ًخدىلىن  بظلً وهم الؿُاؾُت، اللغاع واإلاكاعهت باجساط اإلاكاعهت  كُام أزىاء فغصًت مىاف٘ وعاء ٖع

غ باٖاصة الضولت ٕى جضٍو  الىي٘ جىَغـ ألاؾاس ي هضفه مىؾ٘، ئهفاق خيىمي قيل ًأزظ الظي الىفُُت الٍغ

 .وجأًُضها. الؿاةضة وجىاػهاث اللىي  الغاهىت  ألاويإ ٖلى والخفاّ اللاةم
عي البُٗض ًٖ جىىَ٘  وجظهب جدلُالث ئلى اللٌى بأن الاهخلاٌ الضًملغاَي ًخٗاعى م٘ الاكخهاص الَغ

ىي الاكخهاص الاكخهاص. فخىىَ٘  غ ٖلى عةِس ي بكيل ئًغاصاتها في الضولت اٖخماص ٌٗىي الَى كُاٖاث  جٍُى

لى حهت مً اإلااصي ؤلاهخاج  أهه الضولت الضًملغاَُت في ومٗغوف .أزغي  حهت مً الًغاةب وجدهُل ؾً ،ٖو

 اإلاكاعهت حاهب مً وجدهُلها الًغاةب ؾً بحن َغصًت ٖالكت هىان أن بمٗى  جمشُل، صون  مً يغاةب ال

  الضولت فيلما اٖخمضث آزغ، حاهب مً اللغاع نىاٖت في والضًملغاَُت الكٗبُت
ً
ا اٖخماصا  ٖلى حىهٍغ

 جخأزغ كض الضًملغاَُت أن م٘ صونها، الخىم مً ًمىً ال كُمت الضًملغاَُت كًُت أنبدذ الًغاةب

خباعاث ٌ  وما .أزغي  اٖل ٌ  بحن ًدى  أن اللُاٖاث، هى مخىٕى اكخهاص ئلى الىلض ئلى اإلاؿدىض الاكخهاص جدى

ٌ  الىفُُت البلضان في الخيىماث ت مىاػهاث بمجغص الاكخهاصًت الؿُاؾاث جستز اصة ؾىٍى ٘ مخخابٗت إٖل  جىَػ
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غها و ئٖاصة الىفِ، ئًغاصاث  والخضماث، واللُإ الٗام الخدخُت البيُت ٖلى مىؾ٘ ئهفاق قيل ٖلى جضٍو

٘ قيل ٖلى بالًغوعة ًىٗىـ ال "همى" جدلُم بهضف  أن البلضان مً الٗضًض ججغبت وجفُض.للثروة ٖاصٌ جىَػ

٘  لالؾخلغاع الاحخماعي وتهضًضه فئاث هبحرة ٖلى الؿلبي جأزحره مً وبالغغم للثروة،  الٗاصٌ غحر الخىَػ

ىُت لخىخُض جىافلاث وبلىعة لخلم خافؼا وافُا  لِـ أهه ئال والؿُاس ي،  إلخضار الجهىص وجيؿُم َو

  الخضمُت اللُاٖاث بٌٗ كبل احخماعي مً جدغن خضور خالت في وخت  أهه بل .ؾُاؾُت حغُحراث
ً
 مُالبا

٘، في بالٗضالت ان فأهه الخىَػ ض بخىحُه بؿهىلت اؾدُٗابه واخخىاءه ًخم ما ؾٖغ  ئؾياث بهضف اإلاىاص مً مٍؼ

 اليؿبي زللها بدؿب حماٖت أو فئت ليل والامخُاػاث بمىذ اإلاىاف٘ الخاهمت الُبلت جلىم و .ٖلُه اللاةمحن

ً في  ولما أزغ وبمٗى  اللاةم، الاؾخلغاع تهضًض ٖلى كضعتها خؿب والاحخماعي، وهظلً الؿُاس ي الخيٍى

 زبذ أمغ وهظا البترولُت، والٗىاةض اإلاىاف٘ مً الفئت جلً ههِب عف٘ ئلى الضولت مُٗىت حٗمض فئت جأزحر اعجف٘

  أؾٗاعه اعجفإ هدُجت الىفِ مً ضخمت ئًغاصاث جىفغ خاٌ في وبسانت ؾهل الخدلُم أهه
ً
 .ٖاإلاُا

ً
 ألي ومىٗا

 أن ٌٗىي ال صولت صًملغاَُت  ئكامت ٖلى ٌؿاٖض وأؾاؽ مخىٕى اكخهاص وحىص بأن الخظهحر مً البض الخباؽ،

 ٌ ُٗت غحر الضو ٌ  هي الَغ ٌ  ًٖ ٖباعة طاجه الىكذ في غحر أنها الضًملغاَي، الاػصهاع مً خالت حكهض صو  صو

ٌ  الاهخلاٌ ئخضار ٖلى أهبر بلضعة جخمخ٘  بالضو
ً
)ًاصر، الىظام الريعي وبىاء  الىفُُت. الضًملغاَي كُاؾا

      (32-30، الصفداث 3072الدًمقراطيت الاىائيت املضخديلت:خالت العراق، 

 الخدىل الدًمقراطي ًؤصط لضبل مىاجهت الفضاد:املطلب الااوي: 

ٌ ٌكحر مفهىم " الضًملغاَي" في أوؾ٘ مٗاهُه ئلى الٗملُاث والخفاٖالث اإلاغجبُت بالخدٌى مً نُغت  الخدى

هٓام خىم غحر صًملغاَي ئلى نُغت هٓام خىم صًملغاَي. فلض ًيخلل هٓام حؿلُي مغلم ئلى هٓام قبه 

لُه ًيىن "الاهخلاٌ الضًملغاَي"  بهظا الكيل ٌكحر مً  صًملغاَي ًأزظ قيل صًملغاَُت اهخسابُت، ٖو

ُت( ًخم زاللها جفىًُ الىٓام غحر  م مغاخل فٖغ ت ئلى مغخلت وؾُُت )حكهض في ألاغلب ألٖا الىاخُت الىٍٓغ

ت  اصة ما حكمل الٗملُت مسخلف ٖىانغ الىٓام الؿُاس ي مشل البيُت الضؾخىٍع الضًملغاَي اللضًم ، ٖو

لٗملُت الؿُاؾُت...ئلخ. واللاهىهُت، واإلاإؾؿاث والٗملُاث الؿُاؾُت، وأهماٍ مكاعهت اإلاىاَىحن في ا

ملُاث جفاوى  وباإليافت ئلى طلً، فان مغخلت الاهخلاٌ ئلى الضًملغاَُت كض حكهض نغاٖاث ومؿاوماث ٖو

بحن الفاٖلحن الؿُاؾُحن الغةِؿُحن. وجىخمل ٖملُت الاهخلاٌ الضًملغاَي ٖىضما ًخم وي٘ جغجِباث 

ت ومإؾؿُت بالخىافم بحن الفاٖلحن الؿُاؾُحن الغة ِؿُحن بكأن الىٓام الؿُاس ي الجضًض وبسانت صؾخىٍع

فُما ًخٗلم بانضاع صؾخىع حضًض، وحكىُل خيىمت باهخساباث ٖامت خغة وهؼيهت، جمخلً اللضعة 

والهالخُت ٖلى مماعؾت الؿلُت وإكغاع ؾُاؾاث حضًضة حٗىـ خالت الاهخلاٌ ئلى الضًملغاَُت، فًال 
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ُٗت واللًاةُت نالخُاتها وازخهاناتها. ًٖ ٖضم وحىص كىي أزغي جىإػ الؿلُاث الخىفُظًت  والدكَغ

ؼ الىٓام الضًملغاَي خت  ًخدٌى ئلى  وبظلً هيىن بهضص جغؾُش الضًملغاَُت، غ وحٍٗؼ التي حٗىي جٍُى

جؿض بكيل خلُلي وفٗاٌ كُم الضًملغاَُت هٓام مإؾ س ي مؿخلغ، ًيىن كاصعا ٖلى الاؾخمغاع، ٍو

ىانغها وآلُاتها. فالترؾُش ًخًمً مٗاوى حٗمُم الضًملغاَُت واؾخىمالها ومأؾؿتها ٖلى هدى ًجٗل  ٖو

 شاويمً الهٗب انهُاع الىٓام الضًملغاَي أو الاهلالب ٖلُه. وكض اؾخسضم "أوصوهُل" مفهىم الاهخلاٌ ال

  .(3072)خضىين جىفيق إبراهيم،  للخٗبحر ًٖ ٖملُت جغؾُش الضًملغاَُت

الاهخلاٌ الضًملغاَي ال حٗىي الاهخلاٌ ئلى الضًملغاَُت، فهى مجغص مغخلت ال ًجب أن جيخهي ٖىضها  ئن

 ٖملُت الخدٌى الضًملغاَي، بل حؿخضعي الاؾخىماٌ بيل شجاٖت وهؼاهت لترؾُش الضًملغاَُت. 

ٗخبر   ٖلى مؿخىي الضٌو الٗغبُت مً أهم زُىاث مداعبت الفؿاص. الاهخلاٌ ئلى الضًملغاَُت َو

الخهغف في الاقتراٍ الغةِس ي في ٖملُت الخلضم في مىيٕى وهىظا، جيىن ؿاءلت حؿمذ باإلافالضًملغاَُت 

 اإلااٌ الٗام.

في خالت اهخلاٌ صًملغاَي قىلي، و لم جدلم بٗض اهخلاال ئلى بيىنها ٖلى الٗمىم،  الٗغبُتالضٌو جخمحز و 

أن هىان مخغحراث صازلُت وزاعحُت حٗمل ٖلى ئَالت فترة الاهخلاٌ لفذ لالهدباه هىا، واإلا .ضًملغاَُتال

هىان أَغافا زاعحُت جخسىف مً بل الاهخلاٌ ئلى الضًملغاَُت. جأزحر الضًملغاَي أٌَى مضة ممىىت، و 

ت جسُي ٖخبت الاهخلاٌ الضًملغاَي هدى اهخلاٌ ئلى الضًملغاَُت، ألن طلً مً قأه ه أن ًفغػ حغُحراث حظٍع

 .ما حٗلم بترقُض الؿُاؾاث الاكخهاصًت  زانت الٗغبُت،في جىحهاث الخيىماث 

وفي ؾُاق مخهل إلًجابُاث الاهخلاٌ الى الضًملغاَُت، ججضع ؤلاقاعة ئلى ئمياهُت الكغٕو في ؤلانالخاث  

خ ث للؿحر باملجخمٗاث والضٌو الخُىا مجمل في مشل ؤلانالح الؿُاس يالؿُاؾُت في هىف الضًملغاَُت. ٍو

م بىاء الخىم الغقُض بىحىص مإؾؿاث ؾُاؾُت فٗالت، ٖلى عأؾها اإلاإؾؿاث  الٗغبُت كضما، في ٍَغ

ت والكٗبُت، وألاخؼاب  ُٗت اإلاىخسبت، واللًاء اإلاؿخلل، والخيىمت الخايٗت للمؿاءلت الضؾخىٍع الدكَغ

 الؿُاؾُت الىاضجت ، بما ًىفل مداعبت الفؿاص. 

ض مىار اإلاماعؾت الضًملغاَُت في ئيفاء الٗلالهُت ٖلى نىاٖت اللغاع الؿُاس ي، والٗلالهُت هىا ٌؿاٖهما 

٘ الاكخهاصيجلخض ي   ..ئؾتراجُجيهسُاع   الخىَى

 :الخالُت باللًاًا الخدٌى الضًملغاَي ًلترن  و
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ٌ  ؾهىلت ئلى باإليافت الفؿاص، ٖلى الخًُِم أو لىكفه الىؾاةل ول جًم :الشفافيت 1-  ئلى الىنى

 الٗملُاث ٖلى الاهًباٍ ًًفي ما وهى اإلاالُت، الؿُاؾت وجىحهاث الٗام، اللُإ بهُيلت زانت اإلاٗلىمت

 .الفؿاص مماعؾاث لخًُِم فغم هي ، والخيىمت اإلاىاًَ بحن الشلت صٖم احل مً الخيىمُت،

 فغم وجللُل الؿلُمت غحر الخهغفاث هكف ؾبُل في اإلاؿإولُاث أصاء ٖلى املخاؾبت وهي :املضاءلت 2-

ت، غحر الاجفاكُاث  في والخُُت الخظع اإلاؿإولحن جىخي ئلى ًإصي مما حهض، بأصوى الخالٖب وهكف اإلاكغٖو

 .أٖمالهم

 الفٗاٌ والدؿُحر اإلاضوي، املجخم٘ جىمُت ؤلاوؿان، خلىق  اخترامو  الضًملغاَُت ٖلى ًغهؼ :الراشد الحكم3-

 مضي وما للخيىمت، الُىمُت الؿُاؾاث بهى٘ اإلاىاًَ ٖالكت مؿألت جشاع وهىا .الٗامت للكإون والغقُض

 ؾلُتها اؾخسضام ئؾاءة مً الخيىمُت ألاحهؼة مى٘ وهُفُت الٗامت، والخضماث اإلاىاعص ئصاعة هفاءاث

 .(704، صفدت  3006)صهيلت، 

 الخؿاباث ومغاحعي واإلاؿاهمحن ؤلاصاعة مجلـ بحن وؤلاحغاءاث الخىُمت باإلصاعة مغجبُت :الحىلمت 4-

 وجدىُم ؤلاصاعة، ومجالـ الكغواث به وجغاكب جضاع الظي هٓام هي الكغواث خىهمت و الخهيُف، ووهالث

ت البِئت فؿالمت للمإؾؿت، ألامشل الؿحر يمان أحل مً اإلاغاحٗحن  ٖلى حٗخمض هجاٖنها و الاؾدشماٍع

 ليافت والخُاصًت الجزاهت ويمان اإلاالي الفؿاص مداعبت ٖلى كضعه مً لها بما اإلاىدكغة الخىهمت صعحاث

)خليل، الحىلمت  اإلاؿاءلت خم ويمان الخؿاباث في الكفافُت مً كضع اهبر وجدلُم الكغهت في الٗماٌ

 .(703صفدت ،  3008وثىائيت الخدىل هدى اقخصاد الضىق وجفش ي الفضاد، 

 و الخبعيت للىفط املطلب الاالث: إلاجراءاث الاقخصادًت والضياصيت للخدرر من الاقخصاد الريعي 

٘ اكخهاصها مً زالٌ اؾخغالٌ  ُٗت أمام خخمُت الخدغع مً الخبُٗت للىفِ، وجىَى جىحض الضٌو الٗغبُت الَغ

ت طاث اإلالمذ الاكخهاصي و الؿُاس ي.    ؤلامياهُاث التي جؼزغ بها، وجفُٗل الترجِباث الًغوٍع

٘ الاكخهاص ، ئلى جالضٌو الٗغبُت ًدخاج جدغع  غجِباث اكخهاصًت مً الخبُٗت للىفِ والكغٕو في جىَى

٘ اللاٖضة ؤلاهخاحُت   .حؿتهضف جىَى

ت  ُٗت مُالبت بخدضًض عٍؤ  ًخم مً زاللها يبِ مجاالث ، اإلاؿخلبلي الخىحه ئن الضٌو الٗغبُت الَغ

ت، ألاهثر ألاوكُت  ٖلى الاهخٗاف إلخضار اإلاُلىب ئهجاػه، نىعة وويىح بُنها، فُما الترابِ ومضي أولٍى

ت و جدضًض .ألانٗضة وافت  الخىفُظ ٖلى الخيىمُت كضعة ألاحهؼة ،خُث جبلى مجغص زُىة أولُت فلِ الغٍؤ

ت لترحمت الغةِـ املخضص   ًيىن  لً والظي واك٘، ئلى الغٍؤ
ً
 مسخلف مً وعكابت حىصة وجلُُم بمٗاًحر ئال فٗاال

 .   (77-1، الصفداث 3076)أخمد،  وقفافت ٖالُت ومداؾبت اإلاٗىُت املجخم٘ وأَغاف الجهاث



 

 
 د.عمريي عبد الوهاب  

 

 
 االرتباط الشرطي بني الجحول الديمقراطي والجنوًع االقجصادي لمكافحة الفصاد في البالد العربية الريعية

 

  

 
"الفصاد وأثره على عملية الجحول الديمقراطي في الدول العربية"ل المؤثمر الدولي األو  

 

189 

٘ الاكخهاص الخدغع مً الخبُٗت للىفِ، وإَالق ئنالخاث وحؿخضعي ٘ و الٗغى، حاهب في ؾُاؾت جىَى  جىَى

٘ مهاصع له، اإلاهاخبت كُإ املخغوكاث والهىاٖاث ًٖ بًُٗضا ؤلاهخاحُت اللاٖضة ٘ مً بًُٗضا الضزل وجىَى  َع

 ؤلاحغاءاث الخالُت: ول طلً يمً  كُإ املخغوكاث . و

 .جرالم رأش املال البشري:0

٘ الخىمُت ٖملُت في ألاهبر ألاهم  والخدضي الٗىهغ هى البكغي  اإلااٌ جغاهم عأؽ جىمُت ئن    وجىَى

ٌ  مً هشحر ففي .جىفي ال وخضها الخىمُت ألن   الاكخهاصًاث؛  الجامٗاث، مً هلو ًىحض ال الٗغبي الٗالم صو

جي مً وال ٌ  كضع ًىحض وفي اإلالابل طلً، وهدى واملخخبراث، الخٗلُمُت اإلاغافم مً وال الجامٗاث، زٍغ  ملبى

ا ًُّ ً أو ألاصوى الخض ئلى ًهل ال ولىىه البكغي، عأؽ اإلااٌ جىمُت مً وؿب  كاٖضة التراهم اإلاُلىب لخيٍى

٘ ٖملُت منها جىُلم ه أي هاجخت؛ جىَى
 
 التي جً٘ البكغي  اإلااٌ جغهُم عأؽ مً الخغحت الىخلت ئلى ًهل ال ئه

 اإلااٌ عأؽ جغهُم اهدغافاث حٗىق  خضور طلً وؾبب .الظاجُت للخىمُت اإلاغجف٘ اإلاؿاع ٖلى الاكخهاص

ها
 
لب الخٗلُم، حىصة ٖلى وعاء ؤلاكباٌ مً الخافؼ بايٗاف مغجبِ البكغي، حل  واهدؿاب اإلاٗغفت، َو

ل آزغ ؾبب ئلى اللضعاث، ئيافت وبىاء اإلاهاعاث
 
جمله الظي الخمىحن بٗضم مخمش

ُ
 :في ه

و -
َّ
ُف وفي الخىمُت، في الخام اللُإ صوع  ويٗف الاكخهاص، في الفغم جلل  بىحه ٖام   اإلاىاَىحن جْى

م -
 
له الٗام   اللُإ جضخ ٗت البُالت وهثرة وجغه  لب فُه، اإلالىَّ ٘ َو اث  وجىإػ فُه، والخىإػ الَغ مجمٖى

ٖلل  مً طلً وغحر والغكابت الخىهمت ويٗف ؤلاصاعة، وؾىء والىالء واملخؿىبُت والفؿاص، اإلاهالح،

عي الاكخهاص  .الَغ

ا اإلاالخٔ فان  الترهحز .البكغي  اإلااٌ عأؽ لبىاء ًىفي ال الٗغى حاهب ٖلى الترهحز ئن   ًُّ  الٗغى خُث مً خال

 ًىً لم وان .الُلب حاهب اؾخمغاع ئهماٌ خاٌ في ؤلازفاق البكغي، مهحره اإلااٌ عأؽ جىمُت ٖملُت في

جى ًظهب فأًً ألامغ هظلً، عي كُإ ئلى ؟ الجامٗاث زٍغ  الىفاءة كلُل الٗضص، هبحر مترهل ٖام  َع

ي كض وؤلاهخاحُت، ٘ مغخلت حٗض  ىُت؟ زام اخخياعي ومدضوص في اؾدُٗاب الٗمالت كُإ ئلى أو ، الدكب   الَى

ل
 
ت الخام، ومً واللُإ الٗام   باللُإ البكغي  اإلااٌ عأؽ َلب مهاصع جخمش ئنالح  هى اإلاُلىب فان   زم 

الٗام   اللُاٖحن ئنالح بظلً ووٗىي وجغاهمه، البكغي  اإلااٌ عأؽ جىمُت لخْفؼ الُلب حاهب مهاصع

 الخام اللُإ وإنالح وإهخاحُخه، هفاءجه لغف٘ واإلاترهل الٗضص الىبحر الٗام   اللُإ ئنالح والخام؛ أي

ؼ ألاؾىاق مً للخض  
 
٘ في ٌؿاهم مخىٕى جىافس ي زام كُإ زلم أحل مً فُه والثروة جغه  الهاصعاث، جىَى

)الخاطر، جددًاث انهيار أصعار الىفط للمىاَىحن.  ٖمل فغم وزلم والخدٌى الخىىىلىجي، والضزل،

 .  (36-34، الصفداث 3074والخىىيع الاقخصادي في دول مجلط الخعاون، 
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  الخاص  والقطاع ألاصىاق العام و حشىهاث القطاع . إصالح3

ل
 
كي اةف لخىافغ مهضع أهبر الٗام   اللُإ ٌُ ىُت الٗامت لللىة الْى ُٗتفي  الَى ٗض   ،الضٌو الٗغبُت الَغ  وَُ

ُف م   ألاؾاؾُت آلالُت الٗام   اللُإ اإلاىاَىحن في جْى اصة وألٖا ٘ إٖل ٘. فبمىحب جىَػ الاحخماعي  الٗلض الَغ

اةف باًجاص ملؼمت الضولت جيىن  ٘، مغخلت ئلى ونل الٗام   اللُإ أن   غحر .للمىاَىحن ْو هبحر  وأنبذ الدكب 

ؼ هفاءجه وإهخاحُخه، عف٘ اإلاُلىب مً أنبذ ولظلً .وإهخاحُخه هفاءجه وجضهذ الٗضص،  فُه؛ الخىهمت وحٍٗؼ

 لهم. والخمىحن كضعاتهم، وجىمُت الكباب، لضي واف   خافؼ زلم أحل مً

 ٌ ما الٗام   اللُإ قغٍو ئنالح وأو
 
الجزاهت  جىافغ زالٌ مً وطلً اإلاإؾؿت، عأؽ بانالح ًيىن  ئه

 ئَاع فخدضًث .باإلهخاحُت والخىافؼ الشىاب وعبِ اإلاإؾؿت، عةِـ في واإلاالءمت والازخهام والىفاءة،

ًضا الٗام   اللُإ في ؤلاصاعة  ومخُلباث حهت، مً والىفاءة والازخهام اللضعاث بحن الخىفُم مً ًخُلب مٍؼ

بُٗت ٖملها الٗام   اللُإ مإؾؿاث في ؤلاصاعة ٘ ًخُلب هفؿه ألامغ وهظا .أزغي  حهت مً َو
ْ
 الىفاءاث صف

ىُت جي مً اإلاخسههت الَى اث في الجامٗاث زٍغ  . الٗام   اللُإ في اللُاصًت اإلاىاك٘ هدى حمُ٘ اإلاؿخٍى

 الكأن هظا ملُاعاث الضوالعاث في وإهفاقالخٗلُمُت  واإلاإؾؿاث الجامٗاث الؾخدًاع ًيىن  ال طلً، فضون 

  الىاقئت وألاحُاٌ الكباب ئلى ًغؾل والكباب اإلاإهل الىفاءاث جمىحن ٖضم ألن   حضوي؛ أو مًٗى  أي  
ً
 عؾالت

 
ً
 .زاَئت

ت هفؿه، الؿُاق في  حظب في مهم أمغ وهظا الٗمل، بِئت في الؿىق  إلاٗاًحر أهبر جُبُم ئلى خاحت زم 

ىُت الكابت اللضعاث ىُت الخبراث جغهُم وفي وجىمُتها، الَى لى، اإلاؿخىي  في الَى  ئًجابُت جضفلاث وزلم ألٖا

ا .الاكخهاص ؾاةغ ئلى باليؿبت ، اإلاإؾؿت كُاصة واهذ ئطا أم 
ً
، عهُىت

ً
، مغجبىت

ً
 فانها مخمىىت، غحر يُٗفت

ىُت بىاء وزهىًنا ) البكغي  جيىن عأؽ اإلااٌ وحٗىق  بأهملها، اإلاإؾؿت جفؿض  ؾلًفا وجسلم ( اللضعاث الَى

ن  مدضوًصا ىُت، والىفاءاث اللُاصاث لخيىُّ مىنها الَى ًُ  أن   - بها الخام مىٓىعها مً - جغي  ألنها ججاوػه؛ فال 

ىُت الىفاءاث ل كض الَى
 
كي

ُ
 َبُٗتها م٘ جيسجم ال واهذ وعبما في اإلاىهب، وبلائها الؾخمغاعها  تهضًًضا ح

ب ما وهى أهضافها، وجدلُم
 
ن  صون  الخإوٌ ٖلُه ًترج ىُت، وجغاهم الخبراث عأؽ اإلااٌ البكغي  جيىُّ  الَى

ت واإلاىاعص الجهض وخْغف ٘.  الاؾخدىاطًت ألاوكُت ئلى ؤلاهخاحُت ألاوكُت ًٖ البكٍغ لب الَغ  َو

ٌ  اكخهاصًاث واهذ ئطا ، فُمىً اللٌى أههالخام واللُإ ألاؾىاق حكىهاث نالحوباليؿبت إل  ٘  صو الَغ

ؼ الىفُي حٗاوي
 
٘، وكلت الُبُُٗت اإلاىاعص في التره  أهه حهت مً طلً، في صوعا هبحرا  الخام لللُإ فان   الخىَى

ؼ مهاب
 
٘ في وكلت وكاَه في بالتره ا الخىَى ًً ؼ بلضع طلً اوٗىـ وكض .أً

 
 ٖلى والدكىهاث مً التره

ىاث ألاؾىاق، ت لبى  وجيٍى  وكاًٍؼاٌ  ال الىفِ، جهضًغ مً الاؾخفاصة مً ٖلىص فبٗض .فيها اخخياٍع
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ج الاؾخحراص وججاعة اإلالاوالث،(عةِؿت مجاالث زالزت في ًترهؼ الخام اللُإ . ) للمىخىج ألاحىبي والترٍو

ج الاؾخحراص وججاعة ؼ جيىن  والترٍو
 
 في والٗاةالث ألافغاص مً ئلى قغاةذ يُلت ًغح٘ عأؾمالي و اكخهاصي جغه

 ومً َاةلت، أمىاٌ وعؤوؽ جغهُم زغواث مً جمىىذ الؿُاؾت، بالُىسب وزُم اعجباٍ ٖلى بًٗها املجخم٘،

ً ل مىاو٘ وأنبدذ الؿُاؾُت، الىسب م٘ ومخضازلت واؾٗت مهالح قبياث جيٍى
 
كي

ُ
ٌ  ح  هشحر ٖضص في صزى

ي الجضص، اإلاؿدشمٍغً ججاه ألاوكُت مً ِّ
 
ىاث وحغظ ت جيٍى اث اخخياٍع  ًهٗب لغحاٌ أٖماٌ و ئمبراَىٍع

 .مىافؿتها

لى الضولت، ٖلى مض   وكذ أي   مً أهثر آلان ٌٗخمض الخام اللُإ همى   ئن    الخيىمي ؤلاهفاق آلُت ٖو

٘ ٖلىص مً الخيىماث به ججىص زهىًنا، وما ماٌ للُإ ومكاَع بضو .ألٖا  الىُىىهُت الٗالكت هظه أن   ٍو

ماٌ حهت كُإ مً الخُفلُت   جؼصاص الضولت، ٖلى اإلاٗخمضة ألٖا
ً
ة  الُفغاث فتراث وزالٌ الغواج، م٘ كىَّ

 الىفُي، غحر اللُإ في الخيىمي ؤلاهفاق بؿبب واهذ ألازحرة اللُإ الخام َفغاث فجل   .الىفُُت

  أن  حؼًءا هما النهاتي، الخيىمي والاؾتهالن
ً
ا  هبحرا ٌ  الاؾتهالوي الٗاةلي اللُإ ئهفاق مً حضًّ مى  زالٌ مً ًُ

)الخاطر، جددًاث انهيار أصعار الىفط والخىىيع الاقخصادي في دول مجلط  الضولت. جضفٗها التي ألاحىع 

    (47-24، الصفداث 3074الخعاون، 

مىً ُٗتالخام في  اللُإ جلخُو ٍو  الؿُاؾُت بالُىسب وزُم في وىهه ٖلى اعجباٍ الضٌو الٗغبُت الَغ

اث   فيها، وأنبذ اإلاهالح ومجمٖى
ً

غ ٖلى مٗخمًضا الضولت، ٖلى مخُفال ٘ جضٍو  هما أهه ٌؿخغل مضزالث .الَغ

ُٗت مىاعصها الضولت حؿخجزف خحن في اإلاىاَىحن، م٘ فيها ًدىافـ التي الغزُهت الُاكت  في الىايبت الَغ

 .البُٗض اإلاضي

ُٗتالخام في في  هما أن اللُإ ُه الخيىمي ؤلاهفاق ٖلى ٌٗخمض الضٌو الٗغبُت الَغ  الظي الاؾدشماعي  :بكلَّ

ل ِّ
 
كي ل وهى وأحىعهم، اإلاىاَىحن في عواجب وؤلاهفاق لللُإ، وأعباًخا حٗاكضاث ٌُ ِّ

 
كي ا َلًبا الخًلا ٌُ ًُّ  اؾتهاله

 الخام. اللُإ ئلى باليؿبت

جدخاج الترجِباث الاكخهاصًت اإلاٗخمضة لخىىَ٘ اللاٖضة ؤلاهخاحُت، ئلى ئؾىاص ؾُاس ي بلغاعاث جأزظ نبغت و

بلىاٖاث اكخهاصًت لهاو٘ اللغاع  جغجبِاح٘ ليىنها ؾُاؾُت بالغغم مً ملمدها الاكخهاصي، وطلً ع 

 الؿُاس ي.

 هى الخخياع. فاالفؿاص مداعبت في الجضًتو  اخخىاء الاخخياع وأهم ما ًىضعج في ئَاع ؤلاؾىاص الؿُاس ي هىان 

 أهخج فلض للضولت، لظلً وفٗاٌ كىي  صوع  ًًبُها ال التي الغأؾمالي الؿىق  آلُاث مً اإلاخىكٗت املخهلت

  اإلاىفلذ الاكخهاصي الاهفخاح
ً
 .الؿل٘ ألغلب اخخياعاث مبىغا



 

 
 د.عمريي عبد الوهاب  

 

 
 االرتباط الشرطي بني الجحول الديمقراطي والجنوًع االقجصادي لمكافحة الفصاد في البالد العربية الريعية

 

  

 
"الفصاد وأثره على عملية الجحول الديمقراطي في الدول العربية"ل المؤثمر الدولي األو  

 

192 

  الاكخهاص ًهبذ اإلااٌ بغحاٌ الؿُاؾت عحاٌ وجؼاوج الفؿاص اهدكاع وم٘
ً
ا  ؾىاء ٖلى بامخُاػ، اخخياٍع

ٗها ومىافظ بل( اإلاؿخىعصة ؤلاؾتراجُجُت الؿل٘ مٗٓم أن بل الاؾخحراص، أو ؤلاهخاج مؿخىي   جدخىغها )جىَػ

 .بُٗنها أؾماء

ت، لً اللىاٖض ْل فيو  هظه ئلي جفىًُ ًدخاج ببؿاَت ألامغ ألن ، ئنالخُت مماعؾاث أي ججضي الاخخياٍع

ماٌ عحاٌ َبلت جإصًه أن ًمىً الظي الضوع  في الىٓغ وإٖاصة الاخخياعاث،  بخدضًض وطلً وحضواها، ألٖا

 يغوعة ٖلى الخأهُض م٘ .أزغي  أوكُت هدى الخىحه أو مُٗىت ًٖ أوكُت للبٗض ؾىاء أصواعها،وجدفحزها

ت عأؾمالُت َبلت زلم جبىي  .اللىمُت الاكخهاصًت الؿىكُت، والخىحهاث اإلاىافؿت مً أؾـ ٖلى مىاٍػ

اصة في ٌؿاهم الفؿاصٖلى نُٗض مخهل،  ماٌ، مماعؾت جيلفت ٍػ للل ألٖا ت، الٗملُاث في الشلت ٍو  الخجاٍع

كىه ض َو ٍؼ ت اللاهىهُت املخاَغ مً اإلاىافؿت، ٍو  الفؿاص ميافدت لجهىص الىبحر واإلاأػق  .للكغواث والخجاٍع

 واإلاؿاءلت الغكابت و اللًاتي الاؾخلالٌلهظا ًجب أن وجغجبِ ميافدت الفؿاص بخفُٗل  .هاِؿُحؿ هى

 الؿُاؾُت ألاهٓمت ُبُٗت. وهي مً يمً الكغٍو التي جغجبِ ب(77-1، الصفداث 3076)أخمد، 

لت  الخاهمت التي حؿمذ باَالق ؾُاؾاث ميافدت الفؿاص التي حؿمذ بضوعها باؾخغالٌ ؤلامياهُاث بٍُغ

 ٖلالهُت وؾلُمت .

 خاثمة:

غلب ٖليها  صجخمحز الضٌو الٗغبُت باالكخها عي ، َو ٘ همىطج الَغ  التي هي الضولت أن هجض والىفُي، الَغ

٘  جدهُل جدخىغ ٘ اإلاىلض اللُإ بحن الىنل خللت بضوع  وجلىم الَغ  زالٌ مً اللُاٖاث وبلُت للَغ

اصة وأصاة الخيىمي ؤلاهفاق ٗه إٖل  الؿُاس ي الىٓام َبُٗت أزغ جدضص وبالخالي ،ملجخم٘ا أفغاص ٖلى جىَػ

  الؿاةض،

لى ٌ  اكخهاصًاث جخمحز ألاؾاؽ هظا ٖو ُٗت الٗغبُت الضو  الٗاةضاث جغبِ التي ألاؾاؾُت الخللاث بغُاب الَغ

ُٗت  .ؤلاهخاجي بالجهض الَغ

٘ ا ضم اإلاىخج غحر لٗملو جضٖم زلافت الَغ  فالىفغة الاكخهاصًت،  للمكىالث الجاصة والضعاؾت اإلاٗالجت ٖو

 الؿُاؾت وهظه الاحخماُٖت،  للخىاكًاث اإلاهضب الٗام ؤلاهفاق حغظي الىفِ أؾٗاع اعجفإ بؿبب اإلاالُت

 .والفؿاص بالخبظًغ جلترن  ما غالبا

٘ حصج٘  للٗضص هٓغا والغقىة، حغظي الفؿاص جهغفاث جىلض مكبىهت نفلاث ئبغام ٖلى هما أن صزٌى الَغ

٘ الضخم   .الهفلاث هظه مً في الٗضًض اإلاغاكبت فٗالُت غُاب ئلى باإليافت اللُاٖاث، مسخلف في للمكاَع
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  فان واإلااٌ، الؿلُت لجضلُت هٓغا و،والاكخهاصي الؿُاس ي بحن وحكابىها الفؿاص ْاهغة لخٗلض هٓغاو 

ت  باإليافت مىًبُت، صاةمت ؾُاؾُت مإؾؿاث غُاب أو لىلو هدُجت الفؿاص أن جغي  الؿُاؾُت الىٍٓغ

 ىي٘ اللاةم، وؾبب في حُُٗل ؾُاؾاث الخىىَ٘.وال اإلاهالح ٖلى للمدافٓت وؾُلت الفؿاص أن ئلى

ٌ ج ؾُاؾاث الخىىَ٘ ئن ُٗت خٗاعى م٘ الضو ه طلً وؾبب صًملغاَُت؛ غحر جيىن  أن بافتراى الَغ
 
 ٌؿلب أه

ُٗت الضولت ٘ آلُت أي بلائها  واؾخمغاعها؛ ملىماث أهم   الَغ ٘ جىَػ ؼ أصاة ؾُاؾُتو  الَغ  اللاةمت ألاويإ لخٍٗؼ

 . الُؿلُت في البلاء فغم وحُٗٓم

٘ والفؿاص هجض الضًملغاَُت هي الخللت ألاؾاؾُت ، فالغبِ  و  الضولت مخغحر بحنٖىض الخمًٗ في زىاًت الَغ

ُٗت عي الاكخهاص أو الَغ اهغة الفؿاص  ومخغحر الضًملغاَُت الَغ  . مهم للخغوج مً مأػق الخبُٗت للىفِ ْو

 ٖلى مؿخىي الضٌو الٗغبُت  ٌٗخبر مً أهم زُىاث مداعبت الفؿاص. االهخلاٌ ئلى الضًملغاَُتف

غف في الخهالاقتراٍ الغةِس ي في ٖملُت الخلضم في مىيٕى وهىظا، جيىن ؿاءلت حؿمذ باإلافالضًملغاَُت 

 اإلااٌ الٗام.

الخُىاث للؿحر باملجخمٗاث والضٌو  مجمل اخخىائها ٖلى وفي ؾُاق مخهل باًجابُاث الضًملغاَُت هى  

ُٗت  الٗغبُت م بىاء الخىم الغقُض بىحىص مإؾؿاث ؾُاؾُت فٗالت، ٖلى عأؾها اإلاإؾؿاث الدكَغ في ٍَغ

ت والكٗبُت، وألاخؼاب الؿُاؾُت  اإلاىخسبت، واللًاء اإلاؿخلل، والخيىمت الخايٗت للمؿاءلت الضؾخىٍع

 الىاضجت ، بما ًىفل مداعبت الفؿاص. 

ٗلالهُت ٖلى نىاٖت اللغاع الؿُاس ي، والٗلالهُت هىا ٌؿاٖض مىار اإلاماعؾت الضًملغاَُت في ئيفاء الهما 

٘ الاكخهاصيجلخض ي   الخىمو  اإلاؿاءلتالخدٌى الضًملغاَي بالكفافُت و  ًلترن  و.ئؾتراجُجيهسُاع   الخىَى

، وهي مدضصاث جمى٘ الفؿاص، وجيهئ املجاٌ لإلحغاءاث الاكخهاصًت و الخضابحر الؿُاؾُت الخىهمت و الغاقض

عي  اإلاغافلت  للخدغع    .و الخبُٗت للىفِمً الاكخهاص الَغ

٘ اكخهاصها مً زالٌ اؾخغالٌ  ُٗت أمام خخمُت الخدغع مً الخبُٗت للىفِ، وجىَى جىحض الضٌو الٗغبُت الَغ

ت طاث اإلالمذ الاكخهاصي و الؿُاس ي.    ؤلامياهُاث التي جؼزغ بها، وجفُٗل الترجِباث الًغوٍع
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 أنظمة المسؤولية المججمعية للوقاية ومكافحة الفساد
 -SR.MENAبمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ضمن مشروع المبادرة اإلقليمية في إطار -

 
   1. د.بورزيق خرية 

   
      . 

 ملخص

املظاولية املجحمِية للؼس٠ات، والري من بين بسامج  ISO26000لحن٘ير مــِياز  SR.MENAيِد مؼسَو    

اةة من ال٘ظائ وماازتح  للحاو٤ بى  املظاز جاء بمجموُة من امل ابائت الحوجهيية مهيا ما ثلمن ٟي٘ية الٛو

لحاٜيٝ ثل٣ الدةمٜساهي، وثإجي هره الدزاطة للحِٖس ُل  ألانٌمة الاطخاباٛية التي وكِها املِياز 

. ة مدى ثوابيٝ ذل٣ من ٛابل الدو٤ الِستية املخحازة في هرا املؼسَو  ألاهداٖ، وملِٗس

 ،ISO26000ال٘ظائ، الدةمٜساهية، ؤنٌمة املظاولية املجحمِية للؼس٠ات، مِياز   الكلمات المفجاحية:

 SR.MENAمؼسَو 

  

   Summary: 

    The SR.MENA project to implement the ISO26000 standard is among the corporate social 

responsibility programs, which came with a set of guiding principles, including what ensured 

how to prevent and fight corruption to transition to the democratic path. This study comes to 

identify the proactive systems established by the standard to achieve these goals, and to know 

the extent to which this is applied by the Arab countries selected in this project. 

Keywords: corruption, democracy, corporate social responsibility systems, ISO26000 

standard, SR.MENA project 
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 مقدمة

يِــــد ال٘ظــــائ مــــن ؤٟيــــش ألاوترــــة التــــي ثــــهيؽ مٜــــدزات ألامــــا ومظــــحٜابل الؼــــِو  و ٜهــــا فــــي ثنميــــة مظــــحدامة 

الابــــا مــــا ة٢ــــون الٜوــــاَ ا خــــاؾ هــــو الٜنــــاة  ٜساهيــــة، ٓو ة للدةما شم ائلــــة، و لــــِٙ ٠ــــل جهــــوئ دؿــــاط املِــــصا ُو

٘ين ا ي٢ــوميين ؤو املظـــاولين الظياطــيين  والحن٘يــرةين فــي مٌِـــا  ــا ت ال٘ظــائ التــي ثنوـــوي لحــوز ى املــًو

ُلــــ  بطـــــاءة اطــــحِما٤ املـــــا٤ الِــــام ؤو بهـــــدازه ؤو اللــــشبا منـــــ  ؤو جظــــهيل الِـــــدوان ُليــــ  ؤو الحمـــــاض  ـــــدمات 

ـــــلوة السطـــــمية ؤو الن٘ـــــوذ مٜابـــــل مـــــا٤ ؤو  ـــــدمات، ؤو ب ـــــا٤  لل١ظـــــخ ال،خأـــــءي، ؤو بطـــــاءة اطـــــحِما٤ الظا

 .(2020)ُلي،  خـية  اؿةباملـلية الِامة  ٟخظا  امحياشات ش

ا هامــا ثح ــره ٟظياطــة  دة ــة  لــرا ؤؿــابا موكــَو املظــاولية املجحمِيــة فــي ًــل اٛحـــائ الؼــس٠ات موكــُو

ة اثجـــاه  ومحوـــوزة مـــن ؤجـــل ٗـــسق ذاميـــا وثاظـــين طـــمِويا اثجـــاه املجحمـــّ والدولـــة، وجؼـــ٢ل مظـــاولية الؼـــٟس

اهيـــــــة املجحمـــــــّ واجـــــــخ بئازميـــــــا ألاطا ـــــــءاملجحمـــــــّ  ي فـــــــي اث ـــــــاذ الٜـــــــسازات املهمـــــــة وألاِٗـــــــا٤ بوس ٜـــــــة ثاٜـــــــٝ ٗز

ــــرا ثاظــــين الحنميــــة الظياطــــية انواٛــــا مـــن ش ــــائة الح ٜيــــٙ بــــالو ي الاجحمــــا ي ُلــــ  مظــــحوى  ومــــا ي ، ٟو

ــات واملاطظــات، وهــرا يظــاها با طــحٜساز الظيا ــءي والؼــِوز بالِدالــة الاجحماُيــة، ومــن  ألاٗــسائ واملجمُو

ٚ ظاهمة في الٜلاء ُل  ٠ل ما يجانخ آ س امل ا
 .الدةمٜساهي، ؤول  ًاهسة ال٘ظائ الحاو٤  مظازات ِو 

للمظـاولية املجحمِيـة، وذلـ٣  ISO26000ثجظيدا لرل٣ ثا ا حياز رماني ئو٤ ُستية من ؤجل ثن٘ير مِيـاز 

اطـخنائا (، SR.MENAبهاز مابائزة بٛليمية جظمى املظاولية الاجحماُية للؼٚس ألاوطـى وػـما٤ بٗس ٜيـا )في 

ــــة مابــــائت ثوجهييــــة ثحلــــمنالؼــــس٠ات بىــــ  مابــــائزات ئوليــــة ثسمــــي بىــــ  ثِ٘يــــل ئوز   فــــي املجحمــــّ فــــي بهــــاز مجمُو

ـــــة مـــــن ألانٌمـــــة الاطـــــخاباٛية لحن٘يـــــر  ماازتـــــة ال٘ظـــــائ، وهـــــرا مـــــن  ـــــا٤  ـــــ  الؼـــــس٠ات ُلـــــ  ث نهيـــــا مجمُو

سازاميا في ط يل ثاظين   ـا٤ مـن املِـامات ونصاهـة ئةـةاُحما محولابات مظاوليويا املجحمِية في ؤنؼوويا ٛو

ة  ال٘ظائ. وانِدام الِائلة املظاولة، املناٗظة الظياطية املؼاٟز

 أهميت الدراست:

ة فـــي الحنميـــة والاطـــحدامة، ٗـــةن نٌـــسا بىـــ  ؤن  مـــن طـــمات الدةمٜساهيـــة ٗـــحا املجـــا٤ للجميـــّ مـــن ؤجـــل املؼـــاٟز

حنا الساهن، ٠ونيا نٌس ـة ؤ اٛيـة ثٜلـشط ؤن  ممازطة املظاولية املجحمِية يِد من ؤٟيش املواكيّ ؤهمية في ٛو

ا، ةٜـــّ ُلـــ  ُاثٜـــ  الِمـــل ملــــلية املجحمـــّ ٢ٟـــل.  ؤو ٗـــسئي
ي
مـــة

 
وألنـــ  ًهـــست ُوامـــل  ؤي ٟيـــان، طـــواء ـ٠ــان منٌ

محِدئة ج،جّ ُل  ثامل هره املظاولية، م ل ١ٗـسة ا ياكـنة الاجحماُيـة فـي  دمـة الــا م الِـام، وز ـائة 

ما٤ ٓيش الهائٗة للستا؛ ؤؿابا الاُابون الاٛحـائةون ها ُل  زؤض ال٘اُلين فـي املجحمـّ، بايـ  ةٜ٘ـون  ألُا
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اهية املجحمّ، والـري   ةحاٜـٝ ب  بالٜلـاء ُلـ   جنابا بى  جنخ مّ الدولة لحاٜيٝ الحنمية الاٛحـائةة، وٗز

ل  زؤطها ًاهسة ال٘ظائ. ات ُو  ؤها املِٛو

 أهداف الدراست:

ــة الابا يــة بىــ  ثادةــد ا خـــاثف الِلميــة لحاب ــي مِيــاز   مــن ٛابــل الؼــس٠ات فــي   ISO26000ميــدٖ هــره الوٛز

ـــــة مـــــن املابــــــائت  ، وهــــــرا مـــــن ؤجـــــل اثابـــــاSR-MENAَبِـــــم ئو٤ الـــــوهن الِس ـــــي، مـــــن  ـــــا٤ بسنـــــامج  مجمُو

الحوجهييـــــة مهيـــــا م٢اٗاـــــة ال٘ظـــــائ. ٟمـــــا ميـــــدٖ بىـــــ  ثماـــــيف مـــــدى اللـــــ ام هـــــره الـــــدو٤ بمواؿـــــ٘ة املظـــــاولية 

 الاجحماُية من  ا٤ البشنامج املظوس ألجل ذل٣.

 :الدراست إشكاليت

ٜٗــد الؼــس٠ات بالــدو٤ الِستيــة فــي ثن٘يــر  ــة دػــ٢الية السثيظــية الحاليــة: بىــ  ؤي مــدى وا ة يــش ُنــوان هــره الوٛز

 ومن  ال  ثن٘ير محولابات مظاوليويا املجحمِية؟  SR-MENAمؼسَو 

 ال٘ظـائ؟ مـاو حَ٘س ُن هره دػ٢الية ألاطرلة الحالية: هـل ثـا وكـّ بـسامج لحن٘يـر املؼـسَو فـي مجـا٤ ماازتـة 

هــــي ؤنٌمــــة املظــــاولية املجحمِيــــة املخــــــة لــــرل٣؟ هــــل ثــــا ثوابيٜهــــا ُلــــ  ؤزق الواٛــــّ؟ ٟيــــٙ اطــــح٘ائت 

واثد   في موكَو ال٘ظائ؟.  ISO26000الؼس٠ات الِستية من هرا املؼسَو ٗو

 مىهج الدراست:

ـــة ُهيـــا بىــ  جانـــخ مـــا ث٘سكــ  هابيِـــة الدزاطـــة، ثــا مِا جـــة املوكـــَو  لإلجابــة ُـــن دػـــ٢الية وألاطــرلة املحُ٘س

باُحمائ منهج ةجمّ بين املنهج الوؿ٘ي واملنهج الحاليلـي، ٗإمـا املـنهج الوؿـ٘ي ٜٗـد ثـا اطـحِمال  فـي وؿـٙ 

ِيــة مــن مابــائت ومِــاةيش، وؤمــا ، وإًهــاز ٠ــل ا جوانــخ املسثابوــة باملظــاولية املجحمSR-MENAمؼــسَو ماحــوى 

املــنهج الحاليلــي ٜٗــد ثــا اطــح دام  فــي ثاليــل جملــة مــن البــشامج والنـــوؾ الٜانونيــة الـــائزة ُــن الــدو٤ 

فـــي  ISO26000ثاليـــل مواؿـــ٘ة الِستيـــة املخحـــازة ِٟينـــات مـــن هـــٖس الٜـــاثمين ُلـــ  البشنـــامج، با كـــاٗة بىـــ  

اةة من ال٘ظائ وم٢اٗاح .    املظاثل املسثابوة بالٛو

، ثا   بى  امليوز ن الحاليين: جلسيمهومن ؤجل د اهة ب٢ل ما ةحِلٝ بيرا املوكَو

اةة وم٢اٗاة ال٘ظائاملحىر ألاول:   املظاولية املجحمِية ٠إئاة للٛو

 ومابائزات الدو٤ الِستية املنٌمة SR-MENAمؼسَو املحىر الثاوي: 
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 المحور األول
 المسؤولية المججمعية كأداة للوقاية ومكافحة الفساد 

بن املخـــاٖو بؼـــإن ممازطـــات ال٘ظـــائ ثخظـــّ لححجـــاوش املجـــا٤ الاٛحــــائي وثــــل بىـــ  الاهحمامـــات الظياطـــية 

يويا  مــــا٤، بذ ؤؿــــاباد ػــــُس ــــد ؤئى الــــو ي الِــــالمي بىــــ  بُــــائة النٌــــس فــــي ٗاثــــدة منٌمــــات ألُا واملجحمِيــــة. ٛو

اةا ال٘ظائ، بكاٗة بى  آراز الِوملة وألاشمة املالية ألا يـشة. هـرا الوكـّ املوالـخ مهدئة وطمِويا م اهسة بٜل

ـــد بجماُـــا  ـــو٤ ٛلـــية مظـــاولية الؼـــس٠ات، ٌٗهـــست موالـــخ 
 
بحٜو مـــ  مـــن جميـــّ ال٘ـــاُلين الاجحمـــاُيين ول

ِاميـــا فـــي دئازة اليوميـــة واث ـــاذ الٜـــسازات، بؼـــ٢ل ةحما ـــءى مـــ ّ جدةـــدة ملظـــاءلة الؼـــس٠ات جظـــحد ي ئمـــج ثٛو

يما ةلي بيان م٘هومها ومابائئيا اثجاه ًاهسة ال٘ظائ.  مظا ي املظاولية املجحمِية، ٗو

 أوال: مفهىم املسؤوليت املجخمعيت اججاه ظاهرة الفساد

اةــــة مــــن ال٘ظــــائ وم٢اٗاحــــ ، وتــــالسجَو بىــــ   ثٜــــوم املظــــاولية املجحمِيــــة ُلــــ  مابــــائت محِــــدئة فــــي مجــــا٤ الٛو

 الـــيد ال٘ظــائ ةٜــوق» ظــاولية ٗةنــ   ظــخ مــا جــاء فــي نـــها:الوريٜــة التــي ثاــدئ مواؿــ٘ات هــره امل

ما٤ ألا اقي يّ بى  با كاٗة الٜانونية للمظاثلة ويِسكها ملنٌمة ألُا ـد ة ـحج  ُٜوتـات ثٛو مدنيـة وإئاز ـة، ٛو

ُـــن ال٘ظـــائ انوياـ٠ــا  يٜـــٚو دنظـــان، وثـــأٟا للِمليـــات الظياطـــية، وإكـــسازا بالابيرـــة، و م١ـــن ؤةلـــا ؤن ةـــارس 

ولح٘ــائي ذلــ٣ ُلــ   .(ISO26000, 2010, p. 48) «املناٗظــة وثوشيــّ اليــشوات والنمــو الاٛحـــائيطــلابا ُلــ  

ما٤ ؤن جِمل جاهدة من ؤجل ثوابيٝ الحوجهيات واملابائت امليدئة في ثلـ٣ املواؿـ٘ة،  بيـدا ؤنـ    منٌمة ألُا

را ممي اميا ؤو طماميا ٟما ةإجي ثابِا:   ةم١ننا الحوٚس بلهيا ب  بِد الحِٖس ُل  هرا النَو من املظاولية ٟو

 ( حعريف املسؤوليت املجخمعيت وسماتها:1

مــا٤، ؤةــن ةحِــين ُلــ  املاطظــات ث١٘ــل  جِــٖس املظــاولية املجحمِيــة بإنيــا ثـــٖس ؤ اقــي مــن ٛابــل ٛوــاَ ألُا

الدولية  يٜٚو دنظان وم٢اٗاة ال٘ظائ ب٢ل ؤػ٢ال ، بما ٗهيا الابلـ اش والسػـاوى، وجِص ـص منٌومـة املِاةيش 

املظــــاولية املجحمِيـــــة ئليــــل  26000يِـــــد مِيــــاز  ةــــصو اللــــساثخ الِائلــــة وثوابيــــٝ ا ياٟميــــة املاطظــــية. و 

الٜيا ـــءي املؼـــهوزة  ـــائز بموجـــخ الٜــانون ا خـــاؾ ُـــن زابوــة ئوليـــة ثحم ـــل فــي املنٌمـــة الدوليـــة للحو يــدال

مــا٤ ISOبال٢لمــة دنجلي ةــة املخحـــسة  ، التــي  اولــد ثادةــد مواؿــ٘ات املظــاولية الاجحماُيــة ملنٌمــات ألُا

٪ مــــن الابلـــــدان واملاطظــــات الِلـــــوة فــــي املنٌمـــــة 93مـــــن ٛابــــل  2010زطــــميا. ثــــا اُحمـــــائ هــــرا املِيـــــاز طــــنة 

الدوليـة للحو يـد الٜيا ـءي، و  شا٤ طـازي املِ٘ـو٤ 
ومـا ةميـ  هـرا  . (Saint-aubin, 2019, p. 28) اليومنـا هـر 

اثية بالؼ٢ل املابين ؤئناه: ية ا حياز ة، واطخاباٛية ٛو  النَو من املظاولية ؤنيا هُو
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  السمت الطىعيت: -1.1

ما ةٜـد بمي ة الوواُية في هره املظاولية ؤن الؼس٠ات م يـشة بـين ؤن ثخاب ـى مِاةيشهـا ؤو  ، ل١ـن فـي  ـا٤ مـا 

بذا ثٜابلــــد بئزاجهــــا كــــمن نٌامهــــا الحنٌيمــــي، ٗاــــي بــــرل٣ ثحِهــــد بحاملهــــا املظــــاولية املجحمِيــــة بجميــــّ مــــا 

ا مـن ثحلمن  من مابائت ثوجهيية وإزػـائةة، ب  ؤنـ  مـا سا ؤؿـاباد ثحجـ  ناـو ال وـابّ دلصامـي، ِٗلـ  الـٓس

يـــا ب  ؤنـــ  ةاٌـــل بـــا لشام ئوىـــي ُلـــ  نوـــاٚ واطـــّ مـــن ٛابـــل ٠ـــل مـــن الٜوـــاُين  ٠ISO26000ـــون  مِيـــازا هُو

الِـــام وا خـــاؾ،  طـــيما فـــي مجابيـــة ؤٟيـــش املواكـــيّ  وـــوزة ٟٜلـــاةا ال٘ظـــائ، ألامـــس الـــري ةحولـــخ املــــائٛة 

يــة ُلــ  ؤي اث٘اٛيــة ئوليــة ذات الازثابــان وألاهــ ا مــن ذلــ٣ ثن٘يــرها، ومــن الاث٘اٛيــات التــي جِــد مسجِــا الوُو

 .2003 ال٘ظــائ لظــنة  وم٢اٗاــة ملنــّ ألاٗس ٜــي دثاــائ اث٘اٛيــةفــي هــرا املجــا٤ هــي  ISO26000ملِيــاز 

(ISO26000, 2010, p. 100) 

  السمت الىكائيت:  -1.1

مـــا٤ ُـــن هس ـــٝ  ـــى جظـــم  منٌمـــات ألُا ثاملهـــا املظـــاولية املجحمِيـــة بىـــ  همإنـــة ؤهـــيا  املــــلية بإنيـــا جِ م

، ؿـ٘اة 2018)ألاطـس،،  باطـحمساز بمـا يؼـٔلها ُلـ  ناـو اطـخاباقي وإبـدا ي ُبـش ٠ـل مـا ثٜـوم بـ  مـن ُمليـات

ـ ، (28 ُو اةـة لحجنـخ ا خوـس ٛابـل ٛو . وثواٜٗـا مـّ هـرا امل٘هـوم ثـدُو مما يظحد ي ألامس اث اذ ا ييوـة والٛو

ّ املخـاهس التـي ةم١ـن ؤن ث ؼـإ فـي بِـم ألا يـان مـن ٛـسازات ؤو ؤنؼـوة منٌمـة  مِاةيش هره املظاولية بى  ثٛو

مـا٤ ـَو فـي املابظـات واملمازطـات التـي (caillet, 2014, pp. 518-544) ألُا ليـ  ٗـةن بجـساءات ثجنـخ الٛو ، ُو

من املم١ن ؤن ةلشثخ ُهيا ال٘ظائ، ثـابا واجابة الحلمين في الهـدٖ الاطـخاباقي الـري ثلـِ  املنٌمـة بن٘ظـها 

 في هرا املجا٤. 

 ( مرجكزاث املسؤوليت املجخمعيت:1

للماطظــات وهــي ليظــد ُلــ  املجحمِيــة اولية بظــابّ مابــائت زثيظــية ثٜــوم ُلهيــا املظــ ISO26000جــاء مِيــاز 

لـــشاٖ بمــــا م ؤهـــيا  املــــلية،  طـــ يل ا يــــس، ثحم ـــل فـــي: املظـــاءلة، الؼـــ٘اٗية، الظـــلٞو ألا اقـــي، الُا

، وا لـشام  ٜـٚو دنظـان ية، مساُـاة املِـاةيش الدوليـة للظـلٞو  .ISO26000, 2010, pp) ا لشام مابدؤ الؼُس

التـــي ثسث١ـــص ُلهيـــا املظــاولية املجحمِيـــة بؼـــ٢ل كـــسوزي، بايـــ  ؤنيـــا جؼـــ٢ل -ومــن بـــين هـــره املابـــائت .  (10-13

، -الابــائزة ألاوىــ  لحاٜيــٝ مــا ثابٜــل مــن املابــائت ألا ــسى، و  ةجــخ الح لــٙ ُــن ثوابيٜهــا بــإي  ــا٤ مــن ألا ــوا٤

 هي ٠الحاىي:
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 الشفافيت والنزاهت:  -1.1

ٜـــا الؼــ٘اٗية جؼــيش بىــ  ثٜاطــا املِلومــات والحـــٖس بوس ٜــة  ألامــا املحاــدة دنمــاجي ٗـــةنلحِس ــٙ بسنــامج  ٗو

ة، ٗاي ثخيا ملن لها مـلية ٗـي مظإلة ما ؤن ةجمِوا مِلومات  ـو٤ هـرا الؼـإن، وثـسثابى بالاباـ   م١ؼٗو

مـا٤ واملمازطـات دئاز ـة ـيا اله اهـة والِدالـة واملــداٛية والوكـوط فـي ألُا ، 2016) ل٘ـاوي،  ُـن مِـاةيش ٛو

س املنٌمــــة (166ؿــــ٘اة  . هــــرا مــــا ةحلــــمن  مابــــدؤ الؼــــ٘اٗية فــــي م٘هــــوم املظــــاولية املجحمِيــــة، وهــــو ؤن ثــــٗو

ــرل٣ آرازهـــا  ائلـــة وػــاملة الظياطــات والٜـــسازات وألانؼــوة التـــي ث٢ــون مظــاولة ُهيـــا، ٟو بوس ٜــة واةــية ُو

ة وامليحملة ُلـ  بيرويـا  الدا ليـة وا خازجيـة، وتالحـاىي ةجـخ ؤن ث٢ـون هـره املِلومـات طـهلة الوؿـو٤، املِسٗو

. ٓيـــش ؤن هـــرا ألامـــس مـــسثابى بحِص ـــص (Boisjoly-Lavoie, 2013, p. 23) مادرـــة، م٘هومـــة وواةـــية اللٔـــة

ــٝ ل الدةمٜساهيــة،  يــ  ؤن ا
 
لــة ماػــس منٌمــة الؼــ٘اٗية الِامليــة ةسؿــد و ور ِاٛــة الــدو٤ بــين الؼــ٘اٗية ٛو

١ــا الؼـمولية واملظــخابدة التـي ةنخؼــس  ٜساهيـة، وال١ِــع هـييا مــّ ؤنٌمـة ا يا ال٘ظـائ فــي ؤٓلـخ الــدو٤ الدةما

 .(14، ؿ٘اة 2020)ُلي،  ٗهيا ال٘ظائ

 اللابليت للمداسبت واملساءلت:   -1.1

الحــٖس ُلـ  ناـو ةخظـا بحٜابـل املظـاءلة، و ٢ـون ذلـ٣ ؤمـام ؤهـيا  املــلية ة ابغي ُل  املنٌمة املظـاولة 

  رـاز ث١ـساز ملنـّ اث ـرت التـي دجـساءاتجؼـمل املظـاءلة و   ،(29، ؿـ٘اة 2018)ألاطـس،،  واملجحمـّ ٢ٟـل

يـش املٜــوئة ٓيــش الظـلابية ـرا  ٓو و ؼـ٢ل منـحٌا للجهـات والظــلوات ٛابـو٤ املساجِــة املناطـابة املنٌـوزة، ٟو

  ةـدَ مجـا   ث ـاذ  ، مما(ISO26000, 2010, p. 12) واملظاءلة ُن ا لشام الخؼسيِات وألانٌمة الٜانونية

ؤي  وـــوة ثـــدُو لل٘ظـــائ. و حولـــخ هـــرا املسث١ـــص ألاطا ـــءي ا لـــشام طـــيائة الٜـــانون وثٜابـــل نـوؿـــ  والامح ـــا٤ 

للجـــصاءات التـــي ةـــدزجها فـــي م حلــــٙ الورـــاثٝ السطـــمية الــــائزة ُـــن ا ي٢ومــــة، مـــن ذلـــ٣ جميـــّ الخؼــــسيِات 

، 2020)ُلــي،  اللــواثا الدوليــة فــي هــرا املجــا٤ والٜــسازات وألاوامــس واملساطــيا املحِلٜــة بجــساثا ال٘ظــائ و تــى

 .(10ؿ٘اة 

 الفسادالخىجيهيت ملكافدت املسؤوليت املجخمعيت مبادئ ثاهيا: 

 الـدوىي املجحمـّ بـدؤ املاضـءي، الٜـسن  فـي الِـالا ػـهدها التـي ال١بـشى  الحاـو ت بهـاز فـيبنـاء ُلـ  مـا ثٜـدم، و

مـا٤، هـرا الومـوط بىـ  ا ي٢ومـات ثحجـاوش  ؤمميـة ػـسا٠ات بةجـائ فـي ة١٘ـس  بهـاز فـي بنجـاشه ثـا منٌمـات ألُا

ـة ٚ  محِـدئة ثحِلـٝ  اؿـة مجـا ت فـي الل امـات ُلهيـا ةلشثـخ الدوليـة املِـاةيش مـن مجمُو  دنظـان، باٜـو
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 ٚ ، ومـن املابـائت التـي (873، ؿـ٘اة 2015)ا خويـخ،  ال٘ظـائ وماازتـة الابيرـة،  ماةـة الِمـل، فـي ا يٜـو

 ُا جد موكَو ال٘ظائ نرٟس ما ةلي:

 :1222( مبادئ امليثاق العالمي لعام 1

ان ُن املي اٚ الِالمي بؼإن املظاولية املجحمِية من ٛابـل ألامـين الِـام ل مـا املحاـدة  ٠ـوفي ُنـان   ثا ُد

، وثــا بهاٛــ  زطــميا فــي مٜــس ألامــا املحاــدة 1999جــان٘ي  31فــي  وــا  ؤمــام املنحــدى الاٛحـــائي الِــالمي فــي 

ؿــٙ هــرا املي ــاٚ . (Vinković, 2018, p. 08) و شا٤ طــازي املِ٘ــو٤  2000جو ليــة  26ب يو ــوٞز فــي  ــد وا ٛو

اةـــة املظــاولية   130، ةلـــا فــي ُلــو ح  مـــا ةٜــاز  ؤٟيــش مـــن املجحمِيــةبإنــ  ؤٟبــش ُمــل فـــي الِــالا  يماةــة وُز

ة منخؼسة في ؤنااء الِالا ها ناو جظِة آ ٖ ػٟس  .  (24، ؿ٘اة 2017ؤ مد، ) ئولة جؼ٢ل بمجمُو

ــة املجحمِيــةلٜــد وكــّ الاث٘ــاٚ الِــالمي ُؼــس مابــائت للمظــاولية  ، وثحم ــل مسجِيــة هــره املابــائت فــي مجمُو

مـدونات مـن الـــ٢ٞو الدوليـة مهيــا اث٘اٛيـة ألامــا املحاـدة مل٢اٗاـة ال٘ظــائ، وثاـد ٠ــل مجــا٤ ثــا وكـّ ُــدئ 

، وثحلــــــمن هــــــره املابــــــائت الِؼــــــس  املابــــــدؤ ألا يــــــش املحِلــــــٝ (32-31، الـــــــ٘اات 2021) ابيــــــخ،  مــــــن املابــــــائت

مــــا٤ بىــــ  ثاب ــــي وئُــــا »بال٘ظــــائ  ظــــخ نــــف املي ــــاٚ:  ثــــدُو املابــــائت الِؼــــسة للمي ــــاٚ الِــــالمي منٌمــــات ألُا

ولــــخ مهيــــا بجــــساء جٔييــــشات  ٜيٜيــــة ــــة مــــن الٜــــيا ألاطاطــــية فــــي مجــــا٤ ن٘وذهــــا، و  ةا ب  فــــي  وثوابيــــٝ مجمُو

م٢اٗاـــة ال٘ظـــائ: و حلـــمن هـــرا املجـــا٤ ا يـــ  ُلـــ  اث ـــاذ  -10املجـــا ت التـــي ميمهـــا مـــن املجـــا ت الحاليـــة:... 

مــا٤ التــي (l'ONU, 2000) «بجــساءات كــد ال٘ظــائ بجميــّ ؤػــ٢ال  ، مــن هــرا الــنف ة٘هــا بــإن منٌمــة ألُا

باث ـــاذ ٠ـــل دجـــساءات الاشمـــة فـــي مواجهـــة ال٘ظـــائ، هـــره املظـــإلة مِنيـــة املجحمِيـــة ثحٜابــل ثامـــل مظـــاوليويا 

 التي لا جِد رٜا ُل  ٠اهل الدولة لو دها.

 ملكافدت الرشىة:  ألاعمال ( مبادئ1

ــــد املواؿــــ٘ة الٜياطــــة للمظــــاولية املجحمِيــــة  الاطــــح دام الظــــة  للظــــلوة »ال٘ظــــائ بإنــــ :  ISO26000ُٗس

، و م١ـن ؤن ةإ ـر ال٘ظـائ ؤػـ٢ا  ُدةـدة، ومـن ؤم لحـ  السػـوة املمنو ة من ؤجل ثاٜيٝ ٟظخ ٓيـش  مؼـسَو

)ا يــــ  ُلــــ  ؤو ُــــسق ؤو ٛابــــو٤ زػــــوة( للمظــــاولين فــــي الٜوــــاَ الِــــام والٜوــــاَ ا خــــاؾ، ثلــــاز  املـــــا م، 

ـــد جـــاءت املواؿـــ٘ة بجملـــة مـــن دجـــساءات مـــن «. النــــخ، ٓظـــيل ألامـــوا٤، والحـــإريش الحجـــازي ٓيـــش الِـــائ٤ ٛو

مــا٤ وكــِها وإثاباُهــا، مهيــا: ؤجــل منــّ السػــوة التــ ثادةــد م ــاهس السػــوة والابلــ اش »ي ة ابغــي ُلــ  منٌمــة ألُا

٘هيـا ومم لهيـا فـي هـرا الؼـإن وج،ـجيِها ُلـ   ـّ و ـي مًو وثوابيٝ الظياطـات التـي ث٢اٗاهـا، ثـدز خ وئُـا وٗز
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 ,ISO26000, 2010) «ثٜـدةا ثٜـاز س  ـو٤ الانويا٠ـات، بٛامـة نٌـام ِٗـا٤ للمساٛابـة الدا ليـة فـي هـرا املجـا٤

pp. 48-49). 

منٌمــات  اءت بمابــائتولحوابيــٝ ذلــ٣ ٛامــد املواؿــ٘ة با  الــة بىــ  مابــائزة الؼــساٟة مليازتــة ال٘ظــائ التــي جــ

مـــا٤ ثحلـــمن ٛواُـــد ا حياز ــــة للظـــلٞو مليازتــــة ممازطـــة السػـــوة التــــي ثحولـــخ اللــــ ام مل٢اٗاـــة السػــــوة،  ألُا

ِـة ُلـ  هـره املابـائزة بِـدم  ٗهيـا ويؼـاٞز ماليـة، ؤةـة زطـوم الويـاون والخظـاما بؼـإنيا مـن ٛابـل الؼـس٠ات املٛو

اتراذ   ا٤ من املِنية ألاهساٖ  .(ISO26000, 2010, p. 91) ا ي٢ام ومجلع ُمل مجمُو

 المحور الثاني
 الدول العربية المنظمة ومبادرات SR-MENAمشروع  

  ةٜحـــس ُمــل الؼــس٠ات بوس ٜــة مظــحدامة ُلــ  ثــإمين املنحجــات وا خــدمات  زكــاء الصتــاثن فــي  ــا٤ ٠انــد 

مـــــا٤ باـــــد ذاميـــــا ثح ـــــر ممازطـــــات مخظـــــمة بال٘ظـــــائ، بـــــل الهـــــدٖ مصاولـــــة الِمـــــل باـــــع مـــــن املظـــــاولية  ألُا

نٜابــــــات والنــــــاض ُامــــــة اللــــــٔى ُلــــــ  املجحمِيــــــة، و مــــــازض ٠ــــــل مــــــن الصتــــــاثن واملظــــــويل١ين وا ي٢ومــــــات وال

ة من املظاولية املجحمِيـة ونٌسميـا بلهيـا  ٙ الؼٟس الؼس٠ات لحامل هره املظاولية في ُملها. والواّٛ ؤن مٛو

اةـة والٜلـاء ُلـ  ًـاهسة  والل امها بيا ٠لها اُحابازات ثارس ُل  جوانخ ُدةدة مهيا الِمـل ا جـائ والـدئو  للٛو

يمـــا ةلـــي ث يـــان ؤهداٗـــ  وؤنٌمحـــ ، والبـــشامج SR-MENAمؼـــسَو يظـــ  ال٘ظـــائ، هـــرا مـــا جـــاء مـــن ؤجـــل ث١س  ، ٗو

 .املِدة من ؤجل ثوابيٜ  في الدو٤ الِستية املخحازة

 SR-MENAوأهظمت مشروع أوال: أهداف 

،  Social Responsibility of Middle East and North Africa ا حــاز لِابـازة  SR-MENAةم ـل مــولم 

وثسجمح  الِستية هي:  املظاولية الاجحماُيـة فـي منوٜـة الؼـٚس ألاوطـى وػـما٤ بٗس ٜيـا ، جـاء هـرا املؼـسَو 

بؼـإن املظـاولية الاجحماُيـة، وذلـ٣ بالحادةـد فـي بِـم ئو٤  ISO26000لخ،جيّ اُحمائ واطح دام مِياز 

بحمو ــــل مــــن الو٠الــــة  2014بىــــ   2011(، ثــــا ثن٘يــــره مــــن MENAمنوٜــــة الؼــــٚس ألاوطــــى وػــــما٤ بٗس ٜيــــا )

٘ـر ُلـ  مـس لحين: املس لـة ألاوىـ  ثـا ثن٘يـرها SIDAالظو دةة للحِاون دنمـاجي الـدوىي مـن ؤجـل الحنميـة )
ا
(، ون

 .  (libnor, 2011) 2014و 2012واملس لة ال انية بين الِامين  2011في الِام 

ـــة مٜاؿـــة بٛليميـــة  ـــو٤ الاباـــ  ودنٜـــاذ الـــري  109ؤجـــل ذلـــ٣ ثـــا ثـــدز خ  مـــن  بـــشاء وهنيـــين، وإنؼـــاء ٓٗس

ة ؤٟيــــــــش مــــــــن  يــــــــة بالاباــــــــ  ودنٜــــــــاذ، ومــــــــن  4600ثسثـــــــخ ُنــــــــ  مؼــــــــاٟز شــــــــخف فـــــــي ألا ــــــــداذ الوهنيــــــــة للحُو

ة زاثدة ٛامد بحوابيٝ مِياز  91د ـاثيات امليـل ُلهيا ؤن  .(iso, 2011) آنراٞ ISO26000ػٟس
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 :SR-MENAمشروع هداف املراد جدليلها مً جىفي  ( ألا 1

جــاء املؼــسَو لحاٜيــٝ ُــدئ مــن ألاهــداٖ ُلــ  زؤطــها املظــاهمة فــي وكــّ اطــلشاثيجية للحنميــة املظــحدامة مــن 

فـي منوٜـة الؼـٚس ألاوطـى الـري  ISO26000 ا٤ الح٢امل الِ٘ا٤ ملابائت وممازطات املظـاولية املجحمِيـة 

بالحِــاون مــّ  2015-2011للابلــدان الناميــة  ISOـ٠ـان جــصءا مــن ثن٘يــر  وــة ُمــل املنٌمــة الدوليــة للحٜيــيع 

 الو٠الة الظو دةة للحنمية الدولية، وفي ط يل ذل٣ ثحاٜٝ ألاهداٖ الحالية: 

ملظــاولية املجحمِيــة فــي ؤنؼــوويا ثوــو س الٜــدزات امليليــة مــن ؤجــل ثم١ــين املنٌمــات مــن ثوابيــٝ مابــائت ا -   

سازاميا  مي اٚ الِالمي ل ما املحادة، ويِد موكَو ال٘ظائ ب دى مااوزها ألاطاطية؛ثن٘يرا لل ٛو

ش ـــائة الـــو ي باملظـــاولية الاجحماُيـــة ُلـــ  املظـــحوى الـــوه ي فـــي ئو٤ الؼـــٚس ألاوطـــى وػـــما٤ بٗس ٜيـــا، مـــّ  -   

ة في املنوٜة لخظهيل ثوابيٜها ملِياز   ؛ISO26000بنؼاء  جنة ث ظيٝ مؼلٟش

مـــا٤ ُلـــ  بُـــدائ ؿـــ٢ٞو ثنٌيميـــة، وجِـــد مـــدونات ٛواُـــد الظـــلٞو بؼـــإن املظـــاولية  -     ـــ  منٌمـــات ألُا

ؤئوات مابح١ــــسة مهمــــة لحِص ــــص م٢اٗاـــة ال٘ظــــائ،  طــــيما فــــي الـــدو٤ التــــي   ثوابــــٝ ٗهيــــا الظــــلوات  الاجحماُيـــة

، وبيــرا ٗاــي ث حلــٙ ُــن مدونــة الظــلٞو (Serir, 2012, p. 52) الِامــة ا يــد ألائنــل مــن املِــاةيش املولوتــة

للمنٌمــــة ٛابــــل ٠ــــل  ــــءيء، ؤةــــن ث حــــاز بِــــم الؼــــس٠ات  الحٜليدةــــة التــــي ميــــدٖ بىــــ  كــــمان املـــــا م ا خاؿــــة

 ؛(Mazuyer, 2008, p. 202) ؤ ٢اما ثحِلٝ بال٘ظائ  رابات طلوويا ُل  ُمالها

 ؼإ ثن٘يـرا للمظـاولية  -   
ا
ةم١ن ؤن ثادئ ؤةلا املابائت الِامة أل اٛيات الِمل في املواريٝ ألا اٛية التي ث

جحماُيـــــة، و ـــــحا ذلـــــ٣ بوؿـــــٙ ا خوـــــون الِس لـــــة للومو ـــــات ألا اٛيـــــة بؼـــــ٢ل م حلـــــٙ ُـــــن مدونـــــة الا 

ة الوـابّ السطـمي، وهـو ةسث١ـص ُـائة  ، باي  ةحلمن ٓالابـا الٜـيا ألا اٛيـة التـي ثلـ٘ي ُلهيـا الؼـٟس الظلٞو

اةة من ال٘ظائ وم٢اٗاح   .(Diller, 1999, p. 112) ُل  موكَو الٛو

 ISO26000الفساد على ضىء معيار  ( ألاهظمت إلاسدباكيت للىكايت م1ً

 مــن املِــامات ونصاهــة اُحمائةــة ثاظــين ISO26000مــن مصاةــا املظــاولية املجحمِيــة للماطظــات  ظــخ 

ة  ا٤  ـا٤ ال٘ظـائ، هـره ألا يـشة التـي ثحاٜـٝ مـن  وانِـدام الِائلـة واملناٗظة املظاولة الظياطية املؼاٟز

ات السثيظـــــــية بةجــــــائ ممازطــــــات جدةــــــدة لح٘ــــــائي وم٢اٗاــــــة ال٘ظــــــائ، و  يِــــــد هــــــرا املوكــــــَو ؤ ــــــد املوكــــــُو

ُلـ   ISO26000. لرا نــد مواؿـ٘ة (l'ONU, 2000) التي ثاٌس ؤي طلٞو مناٖساملجحمِية للمظاولية 

مــا٤ بمجابيــة ال٘ظــائ ُلــ  مظــحواها الــدا لي،  وهــرا ؤةلــا  تــى ث٢ــون ا جــصاءات كــسوزة ؤن ثابــدؤ منٌمــة ألُا

ـهيا بـرل٣، والتـي ثٜلـءي بمـا ةلـي ٘هيـا محناطـابة مـّ ئزجـة ُو ِـة ُلـ  مًو -ISO26000, 2010, pp. 48) املٛو

49) : 
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 :والسػوة ال٘ظائ منّ ؤجل من ةلي ما ُمل املاطظة ُل  ة ابغي»     

٘هيا ئُا -  الؼإن؛ هرا امللءي في ؤجل من  واٗص وثٜدةا وال٘ظائ السػوة ُلي للٜلاء جهوئها في مًو

ّ ثدز خ - هيا وٗز ي٘ية ال٘ظائ  و٤  ُو  م٢اٗاح ؛ ٟو

٘ون  ُلهيا ةاـل التي امل٢اٗأت ؤن من الحإٟد -  ٜٗى؛ ٛانونية  دمات ومٜابل ماثمة ث٢ون  املًو

 ئون  الحٜس ـس ثم١ن من آليات ثاب ي  ا٤ من املاطظة طياطات انويا٠ات  و٤  الحٜاز س لحٜدةا ج،جيِها -

 الانحٜام؛ من  ٖو

 «.ال٘ظائ ملواجهة الدا لية للمساٛابة ِٗا٤ نٌام ُل  وا ي٘اي بٛامة -

ـَو فـي  ISO26000من ؤجل ذل٣ ؤوجد مِياز  ـاجي، لح٘ـائي الٛو ُدئا من ألانٌمـة الدا ليـة ذات الوـابّ الٛو

ثحم ـــل فـــي نٌـــام ا خلـــَو لبشنـــامج الامح ـــا٤، نٌـــام الحن يـــ  املوـــي، نٌـــام نؼـــس ثٜـــاز س املظـــاولية ٗـــل ال٘ظـــائ، 

 الاجحماُية، ونٌام دٗـاط ُن الانويا٠ات، وهي ليظد ُل  ط يل ا يـس:

 الامخثال:هظام الخضىع لبرهامج  -1.1

يؼمل هرا النٌـام ألائاء املِنـوي املحم ـل فـي جِص ـص زوط املظـاولية والامح ـا٤ للمابـائت ألا اٛيـة املحلـمنة فـي 

ة املواريـــٝ ألا اٛيــــة ؤو ألانٌمـــة الدا ليــــة م ـــل م٢اٗاــــة ال٘ظـــائ والحالــــي باله اهـــة،  كــــٙ بىـــ  ذلــــ٣ مؼــــاٟز

ات التــي ثٜــوم بيــا املنٌمــات للمظــاهمة فــي آليــات املظــاولية املجحمِيــة فــي بنجــاط املابــائزات والبــشا مج واملؼــسُو

ـد (163، ؿ٘اة 2016)النـس،   دمة املجحمّ وثنميح  فـي املجـا٤ ا خـاؾ  ISO26000جـاءت مواؿـ٘ة . ٛو

يــة بالحنميــة ال ؼــس ة ُلــ  ؤنيــا  فــي مظــاثل منــّ جؼــمل كــمان ٗــسؾ الحــدز خ والحِلــيا وثنميــة املهــازات والحُو

يش ذلـــــ٣ ُلـــــ  ؤطـــــاض مِـــــاةيش مخظـــــاو ة يـــــش ثميي ةـــــة وم٢اٗاـــــة ال٘ظـــــائ، و ٢ـــــون ثـــــٗو ، ISO26000 ،2010) ٓو

 .(48-40الـ٘اات 

ما٤ املظاولة ؤن ثن سن في منـة الحِلـيا دل١لشونـي الحابِـة ل ٠ائةميـة الدوليـة  لي  ةم١ن ملنٌمات ألُا ُو

اطـــح دام مِـــاةيش مل٢اٗاـــة ال٘ظـــائ، والتـــي ثلـــا ُـــدة بـــسامج جِليميـــة مهيـــا مـــا يظـــمى بــــ  بسنـــامج الحـــدز خ ُلـــ  

مح ـا٤ مل٢اٗاـة ال٘ظـائ ، والـري جـاء فـي ومابائت ثوجهيية لامح ا٤ مل٢اٗاة ال٘ظـائ لحــميا ثن٘يـر بسنـامج الا 

ييـــدٖ البشنـــامج بىـــ  ئُـــا ثن٘يـــر الامح ـــا٤ مل٢اٗاـــة ال٘ظـــائ فـــي الؼـــس٠ات، و اؿـــة الــــٔيشة »مٜدمحـــ  مـــا ةلـــي: 

ين بلماــة ُامــة ُــن مِــاةيش وإزػــائات الامح ــا٤ مل٢اٗاــة ال٘ظــائ،  واملحوطــوة مهيــا. ثــصوئ املياكــسات املؼــاٟز

املِـــاةيش واملابـــائت الحوجهييـــة الدوليـــة وامليليـــة لحٜيـــيا املخـــاهس، ثادةـــد و م١ـــهيا مناٛؼـــة ٟي٘يـــة اطـــح دام 

 .(IACA) «الٜوانين واملابائت والٜيا املِمو٤ بيا، وثـميا وثن٘ير بسامج الامح ا٤ مل٢اٗاة ال٘ظائ
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 هظام الخىبيه املنهي: -1.1

ؤو ألا اقي آلية ا حياز ة في املظاولية الاجحماُية من  ي  ألا ر بيا، ثخـيا الحندةـد  واجخ الحن ي  املوييِد 

ة بــــالحابليٕ ُــــن م ووــــات املظــــيش ؤو ؤهــــيا  باظــــن نيــــة  ٘ي الؼــــٟس باألِٗــــا٤ امللــــسة، بايــــ  يظــــما ملــــًو

ة، ٓالابـــــا ة٢ـــــون ذلـــــ٣ فـــــي مجـــــا   ـــــد ؤو الا حيـــــاىي املؼـــــخاب  بـــــ  ئا ـــــل الؼـــــٟس ت املــــــلية بؼـــــإن الا حيـــــا٤ املٟا

ة  .(Laëtitia, 2016, p. 44) املياطـابة ؤو ال٘ظـائ ة التـي يِمـل بيـا ؤو الؼـٟس ـٙ ثابليـٕ الؼـٟس ٟمـا ةم١ـن للمًو

يـــة ؤو مـــن الابــاهن ؤو املحِامـــل مِهـــا، ُـــن ؤِٗـــا٤ الحـــوزن فـــي  ة الُ٘س ة ؤو الؼـــٟس ألام ُــن انوياـ٠ــات ثلـــ٣ الؼـــٟس

 : (26، ؿ٘اة ISO26000 ،2010)  ISO26000ٛلاةا ال٘ظائ  ظخ ما نـد ُلي  مواؿ٘ة 

يش وطــــاثل دبــــْا وهــــرا مــــا ؤٟــــدت ُليــــ  مواؿــــ٘ة   ISO26000و حمحــــّ نٌــــام الحن يــــ  باماةــــة املابلٔــــين وثــــٗو

 «الانحٜـام مـن  ـٖو بـدون  ا خاهرـة ألاِٗـا٤  ـو٤  ثٜـاز س وكـّ مـن ثم١ـن التـي الـنٌا ة ابغـي وكـّ»بنــها: 

(ISO26000 ،2010 80، ؿـــ٘اة) سنظـــا مـــن الـــدو٤ التـــي ُملـــد ، وجِـــد ٠ـــل مـــن ؤمس ٢ـــا وؤملانيـــا وألازجنحـــين ٗو

 ُـــدم ث١ييـــٙ نٌـــام الحن يـــ  ُلـــ  ؤنـــ  ماطظـــاميا بيـــرا النٌـــام فـــي مـــدوناميا ألا اٛيـــة، ومـــن هـــره اللـــمانات:

ا لــشام ا خـوؿــية ؤو  ماةــة الابيانــات ال،خـــية، مــّ ؤو  بطــاءة اطــح دام  س ــة الحِابيــش ؤو واجــخ الظــس ة

يش وطــــاثل اثـــــا٤ مجانيــــة لهــــا  تــــى  يش  ماةــــة املابلٔــــين مــــن دجــــساءات الانحٜاميــــة،كــــسوزة ثٜس ــــس ثــــداب وثــــٗو

 .  (Didier, 2009, pp. 02-9) ةحم١نوا من الحابليٕ ُن ثل٣ الانويا٠ات  اؿة املسثابوة بجساثا ال٘ظائ

 الاجخماعيت:هظام إعداد ووشر جلارير املسؤوليت  -2.1

ِـــٖس بإنــ :  وريٜـــة ؤو مظـــخند »ًهــس اثجـــاه ماطدــءي  ـــدة  ةحم ـــل فــي بُـــدائ ثٜس ـــس  املظــاولية املجحمِيـــة، ويا

ة وث ؼـــسه لإلبـــْا ُـــن بجساءاميـــا ونحاثجهـــا فـــي مجـــا٤ املظـــاولية الاجحماُيـــة  ئوزي )طـــنوي ُـــائة( جِـــده الؼـــٟس

ة املظـــاولة اجحماُيـــا، ٗـــةن  . وإن ـ٠ــان(youmatter) «للؼـــس٠ات بُـــدائ م ـــل هـــره الحٜـــاز س هـــو واجـــخ الؼـــٟس

يش ورــــاثٝ مسجِيــــة ثاحــــوي ُلــــ   لـــــو٤  نؼــــسها يِــــد ؤٟيــــش ؤهميــــة، وهــــرا زاجــــّ بىــــ  ؤن الٔــــسق مهيــــا وهــــو ثــــٗو

 . (Rahim, 2013, p. 31) للمؼا٠ل، ٟما جِد من ؤٗلل آليات املظاءلة الوو لة املدى

يمـــا ة ـــف ػـــسون بُـــدائ ونؼـــس هـــره الحٜـــاز س نــــد مواؿـــ٘ة  ة ابغـــي بؼـــ٢ل ُـــام ؤن »بإنـــ :  ISO26000ٗو

ث٢ـون ثٜــاز س املظــاولية الاجحماُيــة ٠املـة ثخنــاو٤ ٠اٗــة ألانؼــوة والحــإريشات الهامـة، م٘هومــة مــن  يــ  اللٔــة 

ائلـــة و  وؤطـــلو  ثنٌيمهـــا، محجاوتـــة مـــّ مــــا م ألاهـــساٖ املِنيـــة، ئٛيٜـــة وماب يـــة ُلـــ    ٜـــاثٝ، محواشنـــة ُو

ويــــا  تــــى   ث٢ــــون ملــــللة، ومحياــــة للمِلومــــات ا خاؿــــة بٜلــــاةا  جٔ٘ــــل املِلومــــات الظــــلابية، م ؼــــوزة فــــي ٛو
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ـَو  . من(76، ؿ٘اة ISO26000 ،2010) «مادئة هنا ةحضم بإن م ـل هـره الحٜـاز س ةم١ـن ؤن ثٜـي مـن الٛو

 في ال٘ظائ، ٟما ث  د  ظن نية املنٌمة و رزها من دٛابا٤ ُل  ثل٣ املمازطات.

 هظام إلافصاح عً الاهتهاكاث: -3.1

مـا٤ ؤن ث٘عـم ُـن ة ابغـي املٜــوئة  ٓيـش الظـلابية  رـاز ث١ـساز ملنـّ اث ـرميا التـي دجـساءات ُلـ  منٌمـة ألُا

ٜابـــو٤ املساجِـــة املناطــــابة ، و ٢ــــون ذلـــ٣ طـــواء ب(12، ؿـــ٘اة ISO26000 ،2010) والانوياـ٠ــات ٓيـــش املنٌـــوزة

و ؼــ٢ل منــحٌا للجهــات والظــلوات الٜانونيــة، ؤو بؼــ٢ل ؤٟيــش ثادةــدا ةنوــوي م٘هــوم دٗـــاط ُلــ  دبــْا 

مـن ثلـ٣ دجـساءات، وؤن لهـره ا جهـات ؤةلـا ئوز فـي ثادةـد مـا بذا  ُن آراز ؤُمالها  جميـّ ألاهـساٖ املحلـسزة

ها ؤم   ما٤ ةم١ن ثبشةسها وثداٟز  .(293، ؿ٘اة 2013)الصهسة،  ٠ان م ل هره ألُا

نٌـام ، بن الهدٖ الـري ةسمـي بليـ  1977لِام و م١ن للمنٌمة ؤن ثسجّ ل٘ها ذل٣ بى  مابائزة دبْا الِاملية 

هـــو دبـــْا ُـــن ممازطـــات املظـــاولية الاجحماُيـــة وهـــرا لخظـــهيل مهمـــة املٜازنـــة، والحإٟـــد مـــن  دبـــْا الِـــالمي

املــــداٛية، والحاٜـــٝ مـــن املِلومـــات الـــوازئة فـــي الحٜـــاز س املٜدمـــة. وجِـــد هـــره املابـــائت الحوجهييـــة هـــي ؤةلـــا 

يـــــة، ومـــــّ هـــــرا ؤؿـــــاباد ُو ـــــدائ وث ظـــــيٝ الحٜـــــاز س ا خاؿـــــة هُو لـــــ  ناـــــو مل اةـــــد هس ٜـــــة مٜابولـــــة ُامليـــــا ُ 

ة فـي جميـّ ؤناـاء  ما٤ في م حلٙ الا حـاؿـات، ورمـة  ـواىي ؤلـٙ ػـٟس باملظاولية الاجحماُية ملنٌمات ألُا

 .(267، ؿ٘اة 2016)الواجي،  الِالا ثٜوم بحلميهيا في ثٜاز سها

 وجلييمها SR-MENAيا: البرامج العربيت املعدة لخىفي  مشروع ثاه

ُلــ  املظــحوى الــوه ي مــن  ــا٤ وكــّ ٛاثمــة  26000لحوابيــٝ مِــاةيش آةــصو  SR-MENAةحجلــ  ثن٘يــر مؼــسَو 

لحِص ــــــص مهــــــازات ا خبــــــشاء  ISOالؼــــــس٠ات الحجس  يــــــة، و ٜــــــوم ا خبــــــشاء الــــــدوليون املِينــــــون مــــــن ٛابــــــل منٌمــــــة 

ٌهـس ثنـَو هـره الؼـس٠ات  ِـد(، و ا الوهنيين بـ: )الحدز خ الدا لي، الص ازات الٜوس ـة، املؼـوزة ودػـساٖ ُـن با

وـاَ نؼــاهها  .SR-MENA, p) الحجس  يـة ؤن املِيــاز ةنوابــٝ ُلــ  جميــّ ؤنواُهـا بٔــم النٌــس ُــن هجمهــا ٛو

04) . 

رمــــاني ئو٤ ثجس  يــــة وهــــي: )ا جصاثــــس، املٔــــس ، ثــــونع، مـــــس، الِــــساٚ، ألازئن، اطــــويدٖ هــــرا املؼــــسَو  ولٜــــد

ليــــ  بِــــد ُــــسق جميــــّ املظــــاثل املسثابوــــة بم٘هــــوم املظــــاولية املجحمِيــــة ومؼــــسَو لابنــــان، وطــــوز ا(.   -SRُو

MENA هــا ؤهــداٗها، ةم١ننــا  ن بجــساء ثٜيــيا لهــره الــدو٤ املنٌمــة  ــو٤ مــدى ثوابيــٝ ذلــ ٣ طــواء كــمن ٗو

طياطــــة ثلـــــ٣ الــــدو٤ فـــــي منٌومويــــا الٜانونيـــــة ؤو البـــــشامج املح ــــرة مـــــن ٛابلهــــا ؤو مـــــن ٛابــــل ػـــــس٠اميا الحجس  يـــــة 

 املِنية.
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 :لخىفي  املشروع دول الشرق ألاوسطالبرامج املعدة مً ( جلييم 1

من بين ئو٤ الؼٚس ألاوطى التي ا حازها البشنامج: )مـس، لابنان، ألازئن، الِساٚ، وطوز ا(، وثـا ا حيـاز مـن 

٠ل ئولة راذ ماطظات من ٛواُات م حل٘ة للحجس خ، و٠اند الِمليات والنحاثج ُل  الؼ٢ل الحـاىي، وهـرا 

 : ISOلحٜييع الدولية  ظخ ما جاء في ثٜس س ُن ئزاطة  الة التي ثا بجسائها من ٛابل منٌمة ا

 الخجربت املصريت: -1.1

اطـــــــــحجابة  نلـــــــــمامها  جهـــــــــات الحٜيـــــــــيع الِستيـــــــــة التـــــــــي اُحمـــــــــدت مواؿـــــــــ٘ة -ٛامـــــــــد ا ي٢ومـــــــــة املــــــــــس ة 

ISO26000- ؛ بوكـّ جملـة مـن النــوؾ ودجـساءات ا خاؿـة باملظـاولية املجحمِيـة للؼـس٠ات لليـ  ُلهيـا

الـــــري نــــف ؿـــــسا ة ُلــــ  بلصاميـــــة اكـــــوَا  2019لظــــنة ؿــــسا ة، ُلـــــ  زؤطــــها الحِـــــدةل الدطــــحوزي ألا يـــــش 

 بـــــ املٜومات املِنـــون  ال ـــاني ال٘ــــل فـــي) 36الٜوـــاَ ا خـــاؾ بمظـــاوليح  الاجحماُيـــة، وذلـــ٣ فـــي نـــف املـــائة 

التي ثـــا بئ الهـــا ألو٤ مـــسة بموجـــخ جِـــدةل للمجحمـــّ ( ألاطاطـــية  املٜومـــات ال ـــاني الابـــا  مـــن الاٛحــــائةة ،

ل الدولـــة ُلـــ  ثا٘يـــ  الٜوـــاَ ا خـــاؾ ألئاء مظـــاوليح  الاجحماُيـــة فـــي  دمـــة جِمـــ»، وجـــاء ٗهيـــا بإنـــ : 2014

 . بناء ُل  ذل٣ ثا ثٜابل الان سان في البشنامج.(2014)الدطحوزاملـسي،  «الاٛحـائ الوه ي واملجحمّ

اذ املــــس ة الحجس  يـــة ؤن وكـــِد الؼـــس٠ات الـــ  SR-MENAمـــن النحـــاثج الِ٘ليـــة لحوابيـــٝ مؼـــسَو  الىخاااائج:

ــــة الحجاز ــــة بالٜــــاهسة، ٗنــــدٚ ئومينــــا ٠ــــوزا٤ بــــاي( مــــدونات  وهــــي )جمِيــــة الـــــِيد للحِلــــيا والحنميــــة، الٔٗس

لٜواُــــد الظــــلٞو ُلــــ  ؤطــــاض املمازطــــات املظــــاولة اجحماُيــــا، ومساجِــــة ُمليــــات ؿــــنّ الٜــــساز مــــن  ــــا٤ 

ظياطـــات ودجـــساءات ٗيمـــا ةحِلـــٝ بمِـــاةيش ثوـــو س آليـــات للسؿـــد ودبـــْا ُـــن ثن٘يـــر الٜـــسازات، ومساجِـــة ال

ـــة الحجاز ـــة للٜـــاهسة  الِمـــل الدوليـــة واث٘اٛيـــة ألامـــا املحاـــدة مل٢اٗاـــة ال٘ظـــائ، مـــن جانـــخ آ ـــس ػـــ٢لد الٔٗس

مـة ملجلــع ISO26000 جنـة املؼـازيّ املظـحدامة التــي ةحم ـل ئوزهـا السثيدــءي فـي ثن٘يـر  ، ووكــِد مدونـة  ٟو

حابــــاز املابــــائت  ليــــ  ؤنؼــــإ آليــــة مل٢اٗاــــة ال٘ظــــائ ـ٠ـــةجساء دئازة ثإ ــــر فــــي الُا املحِلٜــــة باملظــــاءلة املجحمِيــــة. ُو

اجي و دئ  ا ث   .(SR-MENA, pp. 18-20) ٛو

فـــي )رانو ـــة ال٢ـــورس، الابنـــ٣ اللابنـــاني ال٘سندـــءي،  ثم لـــد الؼـــس٠ات الحجس  يـــة الـــ اذ  الخجربااات اللبىاهيااات: -1.1

ــرت ماطظــة املٜــاةيع   ٘ ألانؼــوة الحاليــة فــي بهــاز مؼــسَو املظــاولية املجحمِيــة:  LIBNORٛلِــة ٟظــازة(، ون

، ُٜد ُدة نـدوات وهنيـة ل ؼـس الـو ي  ـو٤ املِيـاز، ثٜـدةا ISO26000 ابيشا وهنيا ُل  ثوابيٝ  16)ثدز خ 

ة زاثـدة ُلـ  مـدى طـنوات  14لوهنيـون لحوابيـٝ املظـاولية املجحمِيـة فـي الدُا ال٘ ي من ٛابل ا خبـشاء ا ػـٟس
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، ٓيـش ؤنــ  لـا يعــجل ُـن ثلــ٣ الؼـس٠ات بُــدائ ؤو ثن٘يـر مــدونات ئا ليـة فــي  (libnor ،2011) املؼـسَو ألاز ــّ(

 مجا٤ ال٘ظائ. 

مــن  ــا٤ م١حابــ  الــوه ي فــي لابنــان وم١حابــ  دٛليمــي فــي ٓيــش ؤنــ  وتالحِــاون مــّ بسنــامج ألامــا املحاــدة دنمــاجي 

الـدو٤ الِستيــة، ؤهلٜـد مــا سا وشازة ػـاون الحنميــة دئاز ـة مؼــسَو الاطـلشاثيجية الوهنيــة مل٢اٗاـة ال٘ظــائ 

( لحِص ـــص الؼـــ٘اٗية واملظـــاءلة، وذلـــ٣ مـــن ؤجـــل ثاٜيـــٝ ؤهـــداٖ الحنميـــة 2023-2018وم ووهـــا الحن٘يـــري )

الٜوـــاُين الِـــام وا خـــاؾ، وجِـــد املـــسة ألاوىـــ  التـــي جؼـــهد ٗهيـــا لابنـــان بُـــان وريٜـــة  املظـــحدامة بالحِـــاون بـــين

ممارلــة فــي مااولــة لوكــّ  ــد لٌــاهسة ال٘ظــائ، بِــدما ٠انــد هنــاٞ آليــة لابنانيــة ٛاثمــة ِٗــا مل٢اٗاــة ال٘ظــائ 

فـي بهـاز اث٘اٛيـة ، ثن٘يـرا  لل امـات لابنـان 2011ثحم ل في  جنة وشاز ة و جنـة ٗنيـة مِاونـة لهـا ؤنؼـيحا فـي ُـام 

ألامــا املحاــدة مل٢اٗاـــة ال٘ظــائ، ول١هيـــا لــا ثلــٝ الاهحمـــام ال٢ــافي   مـــن الدولــة و  مــن املـــواهنين و   تــى مـــن 

 .(PDNU) ػس٠اء لابنان في املجحمّ الدوىي

ــرا البــشامج الا ٜــة لــ ، ٛــدم SR-MENA: مــن ؤجــل ثٜيــيا مــدى ثن٘يــر مؼــسَو الىخااائج ة اطخؼــازة ٟو د ػــٟس

الٔد بالحِاون مـّ املِدـد ألاميش٠ـي مل٢اٗاـة ال٘ظـائ جملـة مـن املا ٌـات  ـو٤ مؼـسَو الاطـلشاثيجية الوهنيـة 

 :(13-05، الـ٘اات 2019)غ.م.م،  مل٢اٗاة ال٘ظائ مهيا ما ةلي

ٜـــا للم٘ـــاهيا الدوليـــة املحِـــاٖز ُلهيـــا، ُلـــ    -      ابـــة الدا ليـــة، ٗو ُـــدم دػـــازة بؼـــ٢ل ُلمـــي بىـــ  ؤنٌمـــة الٛس

ا  COSOط يل امل ا٤  حة للماطظات الـٔيشة واملحوطوة ا حجـا( بـالٓس )وهي ماطظة ئولية للمساٛابة املٛا

ملية.  من دػازة بى  كسوزة ؤن ث٢ون ُلمية ُو

اةة، والسئَ، والاٟخؼاٖ، واملظاءلة.لا ةحا الحوٚس ب -      ى  م٢اٗاة ال٘ظائ الري يؼمل الٛو

س ُلميا ُاٛة الدةمٜساهية ب ظابة ال٘ظائ. -      لا ثحٗو

 الخجربت ألاردهيت: -2.1

مـــــــن  ـــــــا٤ ماطظـــــــة  ISO26000انلـــــــمد ألازئن بىـــــــ  جهـــــــات الحٜيـــــــيع الِستيـــــــة التـــــــي اُحمـــــــدت مواؿـــــــ٘ة 

املواؿ٘ات واملٜاةيع ألازئنية، وبيرا ث٢ون ٛد جِهدت بالِمـل ب٢ـل مـا ثاحو ـ  املواؿـ٘ة مـن مابـائت ومِـاةيش 

من بيهيا ما ةحِلٝ بموكَو ال٘ظائ، والتي ؤٟدت ُل  كسوزة ب ٢ام الخؼـسيِات الظـاز ة املظـحٜابلية بـةٓاٚ 

نؼـــــيد ال ٔــــسات الخؼـــــسيِية التـــــي ٛـــــد ثـــــائي بىـــــ  ال٘ظـــــائ. وثوابي
ا
هيرـــــة اله اهـــــة وم٢اٗاـــــة ال٘ظـــــائ ٜــــا لـــــرل٣ ؤ

ا )  . 2016( لِام 13بمٜحلءى ؤ ٢ام ٛانون اله اهة وم٢اٗاة ال٘ظائ ٛز
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 سؿــد هــره الهيرــة السطــمية ُلــ  ثاب ــي نهــج اطــلشاثيةي لحِص ــص اله اهــة وماازتــة  ال٘ظــائ، مــن  ــا٤ مــن ثــا 

( التـــــي اػـــــحملد ُلـــــ  ماــــــاوز 2025-2020(، رـــــا دطـــــلشاثيجية امليدرـــــة )2020-2017بهـــــاٚ بطـــــلشاثيجية )

ة ُلـــ  املظـــحو ين الٜوـــا ي واملاطدـــءي،  ٘اًـــا ُلـــ  املـــا٤ الِـــام واطـــلشئائ ألامـــوا٤  ث١ـــسض املظـــاولية املؼـــلٟش

اثيــــة   ابــــان ممازطــــات ال٘ظــــائ ٛابــــل  ــــصت ُلــــ  بن٘ــــاذ دجــــساءات الٛو امليـــــلة مــــن ؤِٗــــا٤ ال٘ظــــائ. ٟمــــا ٟز

ية املجحمِية ون ها، با كاٗة بى  الحُو ُو  .(09، ؿ٘اة jiacc ،2020) ؼس رٜاٗة اله اهة والؼ٘اٗيةٛو

فـــي الؼـــس٠ات الحجس  يـــة الـــ اذ بـــاألزئن  تـــى  SR-MENAثحم ـــل ال٘واثـــد السثيظـــية لحوابيـــٝ مؼـــسَو  الىخاااائج:

 ن واملحم لــــــة فــــــي )دئازة املل١يــــــة  يماةــــــة الابيرــــــة، املظخؼــــــ٘ل الح ـأــــــءي، هيرــــــة امليــــــاه ألازئنيــــــة(، فــــــي ؤن 

ة مــــّ ؤهــــيا   ــــان ُــــن بكــــاٗويا ٟؼــــسن ؤطا ــــءي ألي مؼــــاٟز ممازطــــات م٢اٗاــــة ال٘ظــــائ ا جدةــــدة ثــــا ُد

دونات ٛواُــــد الظــــلٞو للمٜــــاولين مــــن الابــــاهن ؤن ةلــــِوا ؤنٌمــــة املـــــلية، مــــ ا ؤن جؼــــلشن املنٌمــــة فــــي مــــ

 .(SR-MENA, pp. 29-34)  اؿة بم٢اٗاة ال٘ظائ

ِــــد  الــــنهج هــــرا فــــي واطــــحمسازا مــــرٟسة  2021ئيظــــمبش  09هيرــــة اله اهــــة وم٢اٗاــــة ال٘ظــــائ بحــــاز ل   مــــا ساٛو

ين لحإطــــيع ػــــساٟة  ث٘ــــاها مــــّ بسنــــامج ألامــــا املحاــــدة دنمــــاجي ميــــدٖ بىــــ  ثــــإهيش طــــابل الحِــــاون بــــين الوــــٗس

يش الـــدُا للمابـــائزات والبـــشامج واملؼـــازيّ وألانؼـــوة فـــي هـــرا املجـــا٤،  اةـــة مـــن ال٘ظـــائ، وثـــٗو اطـــلشاثيجية للٛو

ة بىــ  الِمـل ُلـ  ش ــائة الـو ي وجِص ـص ٛــدزات جميـّ مـن يؼــاز٠وا فـي ُمليـة الحـــدي لل٘ظـائ فــي وجظـم  املـرٟس 

الٜواَ الِام. هرا بى  جانخ  مدونـة ٛواُـد الظـلٞو لحِص ـص اله اهـة بالٜوـاَ ا خـاؾ  التـي ؤؿـدزميا الهيرـة 

 .، ٛوانين ومدونات م٢اٗاة ال٘ظائ(jiacc) 2016ُام 

اكيت: -3.1  الخجربت العر

انلــمد الِــساٚ هــي ألا ــسى بىــ  جهــات الحٜيــيع الِستيــة التــي اُحمــدت مواؿــ٘ة املظــاولية املجحمِيــة، ومــن 

،  اؿـــــة بِـــــد ؤن ؿــــس د منٌمـــــة الؼـــــ٘اٗية SR-MENAؤجــــل ثجظـــــيد مِاةيشهــــا ٛابلـــــد الانلـــــمام ملؼــــسَو 

ؤن الِـــساٚ ةاحـــل املسثابـــة  -2008لِـــام ُنـــد ال١ؼـــٙ ُـــن ال٘ظـــائ  ـــو٤ الِـــالا فــي ثٜس سهـــا الظـــنوي -الِامليــة 

ؼـــٙ الـــدليل الـــري ؤؿـــدزث  منٌمـــة الؼـــ٘اٗية الدوليـــة والاثاـــائ  ال ال ـــة فـــي ٛاثمـــة الـــدو٤ ألاٟيـــش ٗظـــائا، ٟو

مم١نـــة ُلـــ  مٜيــــاض  10نٜوـــة مـــن ؤؿـــل  1.5معـــجا  178الـــدوىي كـــد ال٘ظـــائ ؤن الِـــساٚ ةٜابـــّ فـــي املسثابــــة 

 .(2015)جو د،  دزاء ومظيشةنالؼ٘اٗية، بظ خ ٛلاةا ال٘ظائ  اؿة من ٛابل م

٘ين،  SR-MENAفـــــي الِـــــساٚ ملؼـــــسَو  ثم لـــــد الؼـــــس٠ات الحجس  يـــــة الـــــ اذ الىخاااااائج: ـــــص ثوـــــو س املـــــًو فـــــي )مٟس

ـــاٖ الظـــ ية(، ثـــوى  بِلـــها مظـــاولية ثن٘يـــر املِيـــاز مـــن  ة الِامـــة للــــناُات ا جلدةـــة، ومدةس ـــة ألاٛو الؼـــٟس
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. (SR-MENA, pp. 23-28) وثادةـد ؤهـيا  املــلية ISO26000الاناساٖ ُن مِـاةيش  ا٤ بجساء ثاليل 

و ابدو ؤن بِم املاطظات ٛد طـازت ُلـ  ن٘ـع ا خوـل بـل وجِـدميا فـي بِـم ألا يـان، نٌـسا لحمي هـا بةُـدائ 

ــــصي الِساقــــي الــــري ةٜــــوم بــــرل٣، ٟمــــا ٛــــام بحإطــــيع م١حــــخ  ثٜــــاز س املظــــاولية الاجحماُيــــة، م ــــل الابنــــ٣ املٟس

ـرا الؼـسَو فـي ثوابيـٝ مِيـاز م٢اٗاـة ال٘   ISO37001 :2016ظـائ م٢اٗاة ٓظل ألاموا٤ وثمو ـل دزهـا ، ٟو

 .(2018)مهدي، 

ثـا جِليٜهـا مـن املنٌمـة الدوليـة  لـا ةـحا ثادةـد ػـس٠ات ثجس  يـة فـي طـوز ا نٌـسا ألنـ الخجربت الساىريت:  -4.1

ISO  وتالحاىي ولا جظح٘د من املؼسَو بِد ذل2013٣في ػهس جو لية ، (SR-MENA, p. 04). 

 :لخىفي  املشروع دول شمال إفريلياالبرامج املعدة مً ( جلييم 1

: )ا جصاثـــس، املٔـــس ، وثــونع(، وثـــا ٟـــرل٣ ا حيــاز مـــن ٠ـــل  مــن بـــين ئو٤ ػـــما٤ بٗس ٜيــا التـــي ا حازهـــا املؼــسَو

ئولــــة رــــاذ ػــــس٠ات مــــن ٛواُــــات م حل٘ــــة للحجس ــــخ، و٠انــــد الِمليــــات والنحــــاثج ُلــــ  الؼــــ٢ل الحــــاىي، وهــــرا 

 : ISO  ظخ ما جاء في ذات الحٜس س ُن ئزاطة  الة التي ؤجسميا منٌمة الحٜييع الدولية

      الخجربت الجزائريت: -1.1

جِحبـــش ا جصاثـــس مـــن بـــين الابلـــدان ألاوىـــ  ُستيـــا وإٗس ٜيـــا التـــي اُحمـــدت مِـــاةيش املظـــاولية املجحمِيـــة ملنٌمـــات 

مــــا٤، ٜٗــــد  لــــ  الهيرــــة الوهنيــــة 2004اث٘اٛيــــة ألامــــا املحاــــدة مل٢اٗاــــة ال٘ظــــائ طــــنة ؿــــائٛد ُلــــ  ألُا ، ُو

ثــا  2011، وفــي طــنة 1976ا جصاثــس ُلــوا فــي مِــاةيش ألاةــصو منــر ُــام  . ٟمــا جِــد2012مل٢اٗاــة ال٘ظــائ طــنة 

ليــ  SR-MENA (Benzerroug, 2017, pp. 10-13) ثاــد مؼــسَو الحن٘يــر  ISO26000بئ ــا٤ مِيــاز  . ُو

ة جصاثس ــة مــن  114اطــح٘ائت  ؤةــن وكــِد بسنامجــا وهنيــا ملساٜٗــة املؼــسَو  بــين  الح٢ــو ن واملساٜٗــة مــاػــٟس

وشازة الحجـــــــازة بموجـــــــخ مـــــــرٟسة ث٘ـــــــاها ثادةـــــــد ؤػـــــــ٢ا٤ ئُـــــــا الؼـــــــس٠ات ، ٟمـــــــا ؤثا ـــــــد 2014و 2012ُـــــــام 

. (Bekhouche, BOUKERIKA, & Kahlessenane, 2018, pp. 38-39) ا جصاثس ـة فـي مجـا٤ هـره املظـاولية

بىــ  جانـــخ ذلــ٣ ثـــا اطــحاداذ ُـــدة مــسوجين فـــي ا جصاثــس لهـــرا املؼــسَو الساثـــد لحن٘يــر دجـــساءات الاجحماُيـــة 

مــــــة الؼــــــس٠ات  ؛ ومسؿــــــد املظــــــاولية الاجحماُيــــــة IAGEوالابيييــــــة، ؤهمهــــــا منٌمحــــــان: املِهــــــد ا جصاثــــــسي  يٟو

 .ORSE (Karim, 2019, p. 64)للؼس٠ات 

ابــــــة الحٜنيــــــة ل ػــــــٔا٤  ثن٘يــــــرا للمؼــــــسَو : الىخااااااائج ٛامــــــد الؼــــــس٠ات الحجس  يــــــة وهــــــي )الهيرــــــة الوهنيــــــة للٛس

ة ا جصاثس ــة ألٟيــاض الحِابرـة والحٔليــٙ( بةُــدائ مواريــٝ ؤ اٛيــة ثحلــمن  ة السو ابــة، الؼــٟس الِموميـة، ػــٟس

، و ثــدز خ  16مابــائت املظــاولية املجحمِيــة مهيــا بزػــائات  ــو٤ ماازتــة ال٘ظــائ، وانلــمد  ة للمؼــسَو ػــٟس
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ــــٙ فــــي ػــــس٠ات زاثـــــدة 27400يــــش مؼــــسَو وه ــــي وؤٟيــــش مـــــن  اب 16 ، ل١ـــــن (SR-MENA, pp. 11-17) مًو

سة فـــي هـــره الؼـــس٠ات، ؤمـــا ُـــن بم٢انيـــة اطـــح دام  ب ــــوؾ رٜاٗـــة ثٜـــاز س املظـــاولية املجحمِيـــة  ٓيـــش محـــٗو

  مـــائام هنــــاٞ كــــمانة ٛانونيـــة فــــي ا جصاثــــس  ـــو٤ جــــساثا ال٘ظــــائ ٗـــيم١ن لهــــا اطــــح دام نٌـــام الحن يــــ  املوــــي

ال٘ـل الظائض بى  الابـا  ال ـاني مـن ال١حـا  ألاو٤ ثاـد ُنـوان   ماةـة الؼـهوئ  يماةة الؼهوئ واملابلٔين )

 .(2015، 02-15)ألامس وا خبشاء والضياةا (

برــساء الؼــساٟة بــين الاثاــائ ألاوزو ــي وا جصاثــس بإز ِــة بــسامج جِــاون ٓيــش ؤن مــن بةجابيــات املؼــسَو ؤنــ  ؤئي بىــ  

)ئُـا الؼـساٟة ودؿـاط والنمـو  SPRING، مهيـا بسنـامج جِـاون ثـا ثوـو سه فـي بهـاز مابـائزة 2013جدةدة منـر 

ــرل٣ النمــو والحنميــة  ــد ُلــ  الــدُا املــسثابى بــالحاو٤ الــدةمٜساهي، وثٜو ــة املاطظــات ٟو الؼــامل( التــي ثٟا

ـائةة املظحدامة والؼاملة. ييدٖ هرا البشنامج بى  جِص ص طيائة الٜانون، وئُا ئةنامي١يـة الحنميـة فـي الاٛح

مــة الظياطــية والاٛحـــائةة مــن  ة فــي ا يٟو ا جصاثــس واملظــاهمة فــي جِص ــص  بــشات املنٌمــات املخحل٘ــة املؼــاٟز

 .(Slimane, 2015, p. 138) ا جصاثس، والري من مابائث  م٢اٗاة ال٘ظائ وجِص ص الدةمٜساهية

 الخجربت املغربيت: -1.1

ؿــــدز فــــي املٔــــس  ثن٘يــــرا للمؼــــسَو مــــا يظــــمى بـــــ مي اٚ املظــــاولية الاجحماُيــــة  ُــــن الاثاــــائ الِــــام ملٜــــاو ت 

، ؤنواُـ  املٔس ، وتالنٌس بى  م ؼيي  ٜٗـد ثلـمن هـرا املي ـاٚ فـي ب ـدى بنـوئه كـسوزة م٢اٗاـة ال٘ظـائ ب٢ـل

بال ظــــابة ا لل ام الوــــو ي و ابـــدو مــــن هـــره الوريٜــــة التـــي ثاحــــوي ُلـــ  ؿــــ٘احين، ؤنيـــا وريٜــــة جِهـــد ؤو بٛــــساز بـــ

ــــــد ٛـــــــام املجلــــــع الاٛحــــــــائي (cgem.ma) للمٜــــــاو ت املٜيمــــــة بـــــــاملٔس  والتــــــي ث٢ــــــون منلـــــــمة لاثاــــــائ .  ٛو

اض»دهــاز الٜــانوني للمظــاولية املجحمِيــة بــاملٔس  ٛــاثا: والاجحمــا ي والابي ــي املٔس ــي بحٜيــيا 
 ئطــحوز  ة١ــس 

 ودنــاٖ والؼـ٘اٗية الٜـانون  طـمو بمابـائت و ـهيم وجِص صهـا، ا يدة ـة الدولـة ماطظـات بنـاء 2011

 مـّ الانعـجام ٠ـل ث عجا مابائت وهي باملياطابة، املظاولية وزتى وألا اٛيات ال٘ظائ وماازتة واملظاولية

 .(14، ؿ٘اة ces.ma ،2016) «املظحدامة ميةالحن مابائت

ة ؤمنــديع، الىخااائج : مــن مصاةــا ثوابيــٝ املؼــسَو فــي ػــس٠ات املٔــس  الــ اذ ا خاكــِة لهــره الحجستــة وهــي )ػــٟس

ة ٠وزو ئو( هـو الحـإريش دةجـا ي مـن  يـ  م٢اٗاـة ال٘ظـائ والظـلٞو ٓيـش  ة ٠وػيابا، ػٟس ألا اقـي، مـّ ػٟس

. ٓيــــش ؤنــــ  بنــــاء ُلــــ  ُمليــــة (SR-MENA, p. 45) ثاظــــين الامح ــــا٤ للمحولابــــات الٜانونيــــة فــــي هــــرا املجــــا٤

ج،ــــــخيف واٛــــــّ  ــــــا٤ املظــــــاولية املجحمِيــــــة ُلــــــ  مظــــــحوى املنٌمــــــات التــــــي ٛــــــام بيــــــا املجلــــــع الاٛحـــــــائي  

 املمازطـة، مظـحوى  ُلـ : »2016بى  ما ةلي  ظخ ما جاء فـي ثٜس ـسه لظـنة والاجحما ي والابي ي املٔس ي، ثوؿل 
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ـٍ ئ   املٔـس  فـي ةا م ـا املابرولـة، ا جهـوئ ؤن ٟمـا الٜـوانين، بِـم ثوابيـٝ فـي ثـسئد  اُحابـازا- ثـائي   ؤهميويـا، ٓز

ة ّ بى  -ألاطابا  من محدا لة ملجمُو ٍ .الا حا ت وثداٞز والسػوة ال٘ظائ ُل  الٜلاء ثادةات ٗز ا م  و ا

 ليع املِلومة بى  الوؿو٤  في ا يٝ ؤن يِ ي مما وثٜاطمها، املِلومات بى  الولو، في مح٘اوثة ؿِوتات وجوئ

ا  .(17، ؿ٘اة ces.ma ،2016) «ال١٘اةة ٗي  بما ب  مِلٗش

 الخجربت الخىوسيت: -2.1

الٜــانون ُـــدئ  -ISO26000ثلابيــة  نلـــمامها للجهــات التـــي اُحمــدت مواؿـــ٘ة -ؤؿــدزت ا ي٢ومــة الحونظـــية 

مــّ ب ــداذ منـــة بل١لشونيــة واملحِلــٝ بـــ املظاولية املجحمِيــة للماطظــات ،  2018جــوان  11املــازف فــي  35

، 2018، 35)ٛـــانون  وهـــرا مٜحوـــٙ ممـــا جـــاء فـــي نـــف بيانـــ وا يـــ  ُلـــ  بُـــدائ ونؼـــس الحٜـــاز س الاجحماُيـــة، 

 : (2471ؿ٘اة 

:  ييدٖ ٛانون املظاولية املجحمِية للماطظات .. لح١سيع مابدؤ املــا ية بـين املاطظـات مـن 1ال٘ـل -»  

ٜا للخؼازيّ ا جازي بيا الِمل. مة السػيدة ٗو   ا٤ مظاهمويا في مظاز الحنمية املظحدامة وا يٟو

:  ثنوابــٝ ؤ ٢ــام هــرا الٜــانون ُلــ  املاطظــات وامل ؼــأت الِموميــة وا خاؿــة. ُلــ  املاطظـــات 2ال٘ـــل -    

 املنـوؾ ُلهيا بالٜ٘سة ألاوى  ث ـيف اُحمائات لحمو ل بسامج املظاولية املجحمِية.

ــٝ ال٘ـــل 5ال٘ـــل  -      ولية املجحمِيــة ؤُــاه محابِــة املظــاثل املحِلٜــة باملظــا  2: ثحــوى  املاطظــة املِنيــة ٗو

 ، من ذل٣ مظاثل ال٘ظائ.«واٛلشاط املؼازيّ ومحابِويا بالح ظيٝ مّ اللجنة ا جهو ة

ُلــــ  رــــاذ ماطظــــات ثونظــــية وهــــي )بنــــ٣ ؤمــــين، م حبــــشات طــــيٙ،  SR-MENAمؼــــسَو : ثــــا ثجس ــــخ الىخااااائج

ة الحونظــية لل١هستــاء والٔــاش( يــة  الؼــٟس ٘ين املظــاولين ُــن ؤنؼــوة الحُو ومــن بــين مــا ٛدمحــ  ش ــائة ُــدئ املــًو

 .(SR-MENA, pp. 47-52) والاطخؼازة في ُدة مظاثل مهيا ثل٣ املسثابوة بال٘ظائ

 خاثمة:

ــــان ييـــــدٖ بىـــــ  ج،ـــــجيّ اُحمـــــائ واطـــــح دام مِيـــــاز  SR-MENAبـــــإن مؼـــــسَو  ُيالخااااا مـــــن  ـــــا٤ مـــــا ثٜـــــدم  ـ٠

ISO26000  ليـــ  ٗايـــره الدزاطـــة ةحضـــم بـــإن بِـــم الـــدو٤ الِستيـــة مـــن  ـــا٤ ُـــدئ مـــن وثن٘يـــره الِ٘لـــي، ُو

ـا مـا-ػس٠اميا املخحازة  اطـلشاثيجية املظـاولية املجحمِيـة ؤرابخـد ؤن اُحمـائ  -التي نجيد في ثن٘ير املؼسَو نُو

للؼـــــس٠ات ةخـــــيا ال٘سؿـــــة لحاظـــــين ؤئائيـــــا ولِـــــخ ئوز مهـــــا فـــــي مواجهـــــة م حلـــــٙ الحاـــــدةات التـــــي ٠انـــــد ٛابـــــل 

 املؼسَو ثاو٤ ئون الٜلاء ُل  ؤ وس الٌواهس ٌٟاهسة ال٘ظائ.
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ما  اطـــما فـــي ُـــا -ٗيمـــا ةحِلـــٝ بـــاملجحمّ الـــري جِمـــل ٗيـــ  وثـــإريشات ُملياميـــا-هـــرا ألن ؤئاء املنٌمـــات ؤؿـــابا 

ٛيــاض ألائاء الِــام والاطــحدامة، لهــرا واٗــٝ املجحمــّ الــدوىي والِلمــاء والظياطــيون وا جمِيــات واملاطظــات 

يـــــــش ا ي٢وميـــــــة والدوليـــــــة ُلـــــــ  بكـــــــ٘اء الوـــــــابّ املاطدـــــــءي وإكـــــــ٘اء الوـــــــابّ الـــــــدةمٜساهي ُلـــــــ   ا ي٢وميــــــة ٓو

ما٤.  املظاولية املجحمِية ملنٌمات ألُا

، هو ثإرس ثلـ٣ الؼـس٠ات طـلابا نخيجـة من الحج وسخيخجهٓيش ؤن ما  از  ألا سى التي ؤ ٜ٘د في ثن٘ير املؼسَو

ثـــد ل ُوامــــل ُدةـــدة  الــــد ئون ذلــــ٣، مهيـــا ألاطــــاليخ ٓيـــش الدةمٜساهيــــة فــــي ألانٌمـــة الظياطــــية، وث٘ ــــءي 

ـــرا الِوامــــل ُلـــ  املظــــحوى املاطدــــءي م ـــل ُــــدم الامح ـــا٤ للمؼــــسَو بؼـــ٢ل جــــدي، نٜــــف  رٜاٗـــة ال٘ظــــائ، ٟو

 بشة ودٛدام، والاث٢ا٤ ُل  الدُا ا ي٢ومي. ا يواز وا خ

لـــرا ؿـــنٙ ثٜس ـــس منٌمـــة الؼـــ٘اٗية الدوليـــة الـــدو٤ الِستيـــة فـــي مساثـــخ محـــإ سة مـــن بـــين الـــدو٤ التـــي ػـــملها 

الحـــ يٙ، انواٛــا مــن ماػــس بئزاٞ ال٘ظــائ، وهــي مساثــخ ثابِــ  ُلــ  الٜلــٝ، ممــا يظــحد ي مــن هــره الــدو٤ 

مـا٤ مـن بـسامج اُحمائ اطلشاثيجية وهنية جدةـدة ملي ازتـة ال٘ظـائ وزؿـد الانويا٠ـات، واطـح٘ائة منٌمـات ألُا

لي  ةم١ننا ثٜدةا بِم   :الخىصياثالحدز خ ومؼازيّ الدُا الدولية والوهنية بيرا ا خـوؾ. ُو

مـــا٤ مـــن  ـــا٤ نصاهـــة املمازطـــات  - جِص ـــص  ظـــن طـــيش ُمليـــة الهيـــوق باملظـــاولية املجحمِيـــة ملنٌمـــات ألُا

اةة من ال٘ظائ وماازتح ؛   وألا اٛيات والؼ٘اٗية وهرا من ؤجل الٛو

ــة بؼــ٢ل ِٗــا٤ بــين الــدو٤ الِستيــة وػــس٠اميا لحادةــد الٜلــاةا  - الحواؿــل والحِــاون وثابــائ٤ ألا٢ٗــاز واملِٗس

ُمـــــا٤ الرٟيـــــة و لولهـــــا. و ـــــحا ثابـــــائ٤  زاء بالـــــوز نؼـــــواء و بـــــشاء وتـــــا  ين، مـــــّ بم٢انيـــــة املحِلٜـــــة باأل 

الحواجــــــد ا يــــــس والوــــــو ي  جميــــــّ ألاٗــــــسائ وا جماُــــــات،  اؿــــــة املنٌمــــــات ٓيــــــش ا ي وم ــــــة املح ــــــــة 

وا جامِــات وا خبــشاء مــن ؤجــل ثوطــيّ ٗــسؾ الــحِلا واٟخظــا  ا خبــشة الدوليــة ، وئُــوة ألاٗــسائ املحميــ ةن 

 املجا ت ذات الـلة؛من 

س ــة ثــداو٤ املِلومــات والؼــ٘اٗية واله اهــة واملظــاءلة  - ــدم ثٜييــدها، ٗاا مــا٤ ُو ٗعــم املجــا٤ ملنٌمــات ألُا

ابية التي جِحمدها   ٓ ى ُهيا في ماازتة ال٘ظائ ؤو مواجهح .   واطحٜا٤ ألاجهصة الٛس
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 كائمت املصادر واملراجع:

 :باللغت العربيت 

 :املصادر 

 أ(اللىاهين:

الحِـــــــدةل  ، ةحلـــــــمن2014جـــــــان٘ي  18، مـــــــازف فـــــــي 2014ئطـــــــحوز جمهوز ـــــــة مــــــــس الِستيـــــــة لظـــــــنة  -1

، ثـــاز ل ؿـــدوز ٛــــساز 2019ؤبس ـــل  23م١ـــسز )ؤ(، املِــــد٤ فـــي  3ا جس ـــدة السطـــمية الِـــدئ  الدطـــحوزي،

ا   .2019لظنة  38الهيرة الوهنية لانح ابات ٛز

ـا ٛـانون  -2  الساثـد للماطظـات، املجحمِيـة باملظـاولية ةحِلـٝ 2018 جـوان 11 فـي مـازف ،2018/35 ٛز

 .2018جوان  19و 15، 49-48الحونظية، ُدئ  للجمهوز ة السطمي

ـــــا 2015جو ليـــــة  23، املـــــازف فـــــي 02-15ألامـــــس  -3  08، املـــــازف فـــــي 155 – 66، املِـــــد٤ واملـــــحما ل مـــــس ٛز

 .40، َز ، املحلمن ٛانون دجساءات ا جصاثية، 1966جوان 

 إلارشاديت: ب(ألادلت

 اللشجمـــة، ئليـــل بزػـــائي  ـــو٤ املظـــاولية الاجحماُيـــة، 26000املواؿـــ٘ة الٜياطـــية الدوليـــة ؤةـــصو  -1

ص ة السطمية،  ية ٓيش م ؼوزة.2010، جنيٙ، طويظسا، ISOهاباُة ألامانة املٟس  ، نعخة وٛز

مي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٚ املظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاولية الاجحماُيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لاثاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائ الِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام ملٜــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو ت املٔــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس ،  -2
https://cgem.ma/upload/235491968.pdf 

 ج(الخلارير:

(، هيرــــة اله اهــــة وم٢اٗاــــة 2025-2020دطــــلشاثيجية الوهنيــــة امليدرــــة لله اهــــة وماازتــــة ال٘ظــــائ ) -1

 .2020ال٘ظائ، ُمان، ألازئن، 

املجلـــــــــع ثٜس ـــــــــس (، الانحٜـــــــــا٤ ناـــــــــو ثنميـــــــــة مظـــــــــحدامةاملظـــــــــاولية املجحمِيـــــــــة للمنٌمـــــــــات: آليـــــــــات ) -2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ، 2016، 26الاٛحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائي والاجحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ي والابي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي، املٔـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس ، ٛز
saisines/2016/av26/rpas26a.pdf-http://www.ces.ma/Documents/PDF/Auto 

-2018 ــــــو٤ مؼــــــسَو دطــــــلشاثيجية الوهنيــــــة مل٢اٗاــــــة ال٘ظــــــائ وم ووهــــــا الحن٘يــــــري  ما ٌــــــات) -3

ة اطخؼازة الٔد غ.م.م. بالحِاون مّ املِهد ألاميش٠ي مل٢اٗاة ال٘ظـائ، بيـشوت، لابنـان، 2023 (، ػٟس

 .2019ماي  14

ــــــــصي الِساقــــــــي، الِــــــــساٚ، ثٜس ــــــــس املظــــــــاولية الاجحماُيــــــــة ظــــــــين زكــــــــا مهــــــــدي،  -4 ، 2018، الابنــــــــ٣ املٟس
153855508399007.pdf-https://cbi.iq/static/uploads/up/file 

 :املراجع 

 أ(الكخب:

ــص ؤباــاذ ٜٗــ   -1  ظـين ُابــد املولــخ ألاطــس،، مابــائت املظــاولية الاجحماُيـة للؼــس٠ات فــي دطــام، مٟس

 2018 ا، املِامات دطامية، طوز 

https://cgem.ma/upload/235491968.pdf
https://cgem.ma/upload/235491968.pdf
http://www.ces.ma/Documents/PDF/Auto-saisines/2016/av26/rpas26a.pdf
http://www.ces.ma/Documents/PDF/Auto-saisines/2016/av26/rpas26a.pdf
https://cbi.iq/static/uploads/up/file-153855508399007.pdf
https://cbi.iq/static/uploads/up/file-153855508399007.pdf
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س ــــــا ةــــــونع ؤ مــــــد،  -2 ، ئاز ئزاطــــــة مٜازنــــــة–الحنٌــــــيا الٜــــــانوني للمظــــــاولية الاجحماُيــــــة للؼــــــس٠ات ٟش

 .2017مـس، )ئون هابِة(، ال١حخ الٜانونية، 

جــوئة، بيرــة، هــية وطــامة مهنيــة، ئاز -ُمــس بــن  خلــس  ل٘ــاوي، الحنميــة املظــحدامة للمنٌمــات  -3

 .2016ألازئن،  ألاةام لل ؼس والحوشيّ، الوابِة ألاوى ، ُمان،

مــا٤دمحم ُابــد  ظــين الوــاجي،  -4 ، ئاز ال ٜاٗــة لل ؼــس املظــاولية الاجحماُيــة للؼــس٠ات وؤ اٛيــات ألُا

 .2016 )ئون هابِة(، ألازئن،والحوشيّ، 

، ئاز ال١حــخ ممازطــة ا خدمــة الاجحماُيــة فــي مجــا٤ املظــاولية الاجحماُيــةمــد د دمحم ؤبــو النـــس،  -5

 .2016ط١ندز ة، مـس، د )ئون هابِة(، والوراثٝ الٜومية، 

 ب(ألاطروخاث:

، ؤهسو ــة ئٟحــوزاه، ث ـــف ٛــانون املظــاولية الاجحماُيــة للماطظــات الاٛحـــائةةشاةــدي  ابيــخ،  -1

ؤم الابـــواقي، -املاطظـــة الاٛحــــائةة، ٠ليـــة ا يٜــــٚو والِلـــوم الظياطـــية، جامِـــة الِس ـــي بـــن مهيـــدي 

 .2021ا جصاثس، 

، ؤهسو ــــة ئٟحــــوزاه، ث ـــــف ٛــــانون الِمــــل ا جصاثــــسي ثــــإريش الِوملــــة ُلــــ  مــــاموني ٗاهمــــة الصهــــسة،  -2

، جامِة دمحم بن ؤ مد  .2013وهسان، ا جصاثس، -ٛانون اجحما ي، ٠لية ا يٜٚو

 ج(ملاالث

ــص ئُــا م٢اٗاــة ال٘ظــائ وآرازهــا ُلــ  ُمليــة الحاــو٤ الــدةمٜساهي فــي الــوهن الِس ــي الــد ُلــي،  -1 ، مٟس

 .2020ال ال ، الحاو٤ الدةمٜساهي و ٜٚو دنظان، ثونع، الِدئ 

ان دمحم -2  ؤ ٢ـام كـوء للؼـس٠ات فـي الاجحماُيـة املظـاولية فـي الٜـانوني ا جانـخ هابيِـةا خويخ، ) ُٗس

مـا٤  لٜوـاَ الِـالمي املي ـاٚ والٜـانون،  الؼـسيِة ُلـوم ئزاطـات: (، مجلـة2000 لِـام UNGCألُا

 .2015، 03الِدئ  ، 42ألازئن، املجلد ألازئنية، ا جامِة

اكع ألاهترهذ:  د(مى

 28، ثــــــــــاز ل ال ؼــــــــــس: الارنــــــــــين جسرومــــــــــة ال٘ظــــــــــائ واملظــــــــــاولية الاجحماُيــــــــــة الِامــــــــــةؤ مــــــــــد جو ــــــــــد،  -1

: 2015ط حمبش  http://www.shrsc.com/news21، 2021ئيظمبش  27، ثاز ل الاهَا

اــــدة بهــــاٚ مؼــــسَو الاطــــلشاثيجية الوهنيــــة مل٢اٗاــــة ال٘ظــــائ و وويــــا الحن٘ير -2 ةــــة، بسنــــامج ألامــــا املح 

   https://www.lb.undp.org/content/lebanon/ar/home.htmlدنماجي في لابنان، 

  لهيرـــــــــــــــــــــة اله اهــــــــــــــــــــــة وم٢اٗاـــــــــــــــــــــة ال٘ظــــــــــــــــــــــائ، ألازئن: ٛـــــــــــــــــــــوانين ومــــــــــــــــــــــدونات م٢اٗاـــــــــــــــــــــة ال٘ظــــــــــــــــــــــائ، ا -3
https://www.jiacc.gov.jo/Default/Ar 

، ماطظـة ملنوٜـة الؼـٚس ألاوطـى وػـما٤ ؤٗس ٜـي ISO 26000مؼسَو املواؿ٘ة الٜياطية الدولية  -4

لي نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوز، لابنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان، -املٜـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاةيع واملواؿـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٘ات اللابنانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
http://www.libnor.gov.lb/CustomPage.aspx?id=70 

 

http://www.shrsc.com/news21
https://www.lb.undp.org/content/lebanon/ar/home.html
https://www.jiacc.gov.jo/Default/Ar
https://www.jiacc.gov.jo/Default/Ar
http://www.libnor.gov.lb/CustomPage.aspx?id=70
http://www.libnor.gov.lb/CustomPage.aspx?id=70
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 البيان اخلجاني                                         
       . 

 الحمد هلل و الصالة والظالم غلى زطٌى هللا و غلى آله و صحبه و مً والاه وبػد،

ً اإلاخخصص       ت الاطالمُت   -الجصائس – هظم مسهص آفاق للدزاطاث والخيٍى -اللُبُت -بالخػاون مؼ الجامػت ألاطمٍس

 م بىاططت جلىُت الخداطس غً بػد.2222فبراًس  61و 61طابؼ الدولي ًىمي و ذملخلا غلمُا 

 نعالي رئيس اجلانعة األسهرية االسالنية  نحهد سليهان نحهد  عبد احلفيظ  بدأ االفججاح بكلهة لألسجاذ الدكجور 

 كس آفاق للدراسات والجكوين الهجخصصوكلهة الدكجور ساني الوافي نعالي رئيس نر 

 وثفضل الدكجور نحهود نحهد بن نسعود سيادة عهيد كلية االكجصاد والججارة بكلهة ثرحيبية

 يوسف. لجلى األسجاذة الدكجورة نبيلة بنابو رزيسة وكلهة لرئيسة الهبلعيد  فجحي وكلهة للسيد رئيس اللجنة العلهية للهؤثهر الدكجور 

فػالُاث اإلاؤجمس وفم الجدٌو اإلاظطس، جىشغذ ؤغماله إلادة ًىمين في هظام الجلظاث مىشغت غلى ؤزبؼ جلظاث  لخىطلم

في الُىم ألاٌو وزالر جلظاث في الُىم الثاوي مىه ػازن فيها هخبت مً ألاطاجرة الباخثين في جخصصاث الػلىم 

ا مً مخخلف الدٌو الػسبُت، وجخللذ الجلظاث الاوظاهُت املخخلفت واإلاهخمت بمىطىع اإلاؤجمس، جىافدوا وػازوىه

 الػلمُت جملت مً الىلاػاث وألُت جفاغلُت.

 هلخصها في الىلاط آلاجُت؛ الاقتراحات والحوصياتوكد خلص اإلاؼازوىن بػد الىلاػاث اإلاظخفُظت غً هثير مً 

اث صاوعي اللساز واإلاهخمين بهرا الؼإن في وافت ؤهداء الػالم،  لُصبذؤهمُت بالغت،  الفظاداجخر مىطىع  مً ؤولٍى

 الخدٌى هدى الدًملساطُت. وػيل ػسطا ؤطاطُا لتهُئت بِئت حػصش 

اث صىاع اللساز  فئن ألامس ًدخاج  ػاث وفي ؤولٍى و بما ؤن ظاهسة الفظاد جإخر ألاهمُت البالغت في ألابدار والدؼَس

د مً   اشراك حقيقي  للفاعلين في املجحمع املدنيفي مدازبت الظاهسة الاجسامُت، هما ًدخاج إلى  يةإلارادة السياسللمٍص

ت بخطىزة الظاهسةفي مىاجهت الظاهسة مً خالٌ غملُاث الخدظِع و  وإلاعالم م  إغداد بسامج إغالمُت جىغٍى هطٍس

 ليؼس الىعي الجمعي. 

ت الىصٌى للمػلىمت   وطمان ألامً  وذلً لً ًخإحى إال مً خالٌ  جىفير ػسطين ؤطاطين هما؛   خٍس

د مً جثمين            د مً حػمُم الثلت بين الحاهم واملحيىم وجٍص غملُت املجابهت الجُدة والجادة لظاهسة الفظاد طتًز

غملُت الخدٌى الدًملساطي، وبالخالي إلى خفظ خلىق الاوظان مً الظُاع الطُما في خصٌى الفسد غلى خم الخىظُف 

اث ألاطاطُت. والخدماث  الػامت وفي طمان الحٍس
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ولً جلىم جلً آلاماٌ اإلاسغىبت إال بخىفس جملت مً الؼسوط جبِىذ طسوزتها مً خالٌ اإلاداخالث وخللاث الىلاغ التي 

 جاد بها مؤجمسها وهي آلاجُت الرهس؛

، وهي مددداث الحىهمت و الساػد الحىمو  اإلاظاءلتالخدٌى الدًملساطي ًلترن بالؼفافُت و  فإن: الاداري في املجاٌ 

 جمىؼ الفظاد،

ـــ  السكابت واإلاظـاءلت بـدؤ بـاإلاىظفين فـي ؤطـالن الدولـت بـاخخاله دزجـاتهم الىظُفُـت لدظـهُل غملُـت ازبـاث تهمـت الفظـاد ؤم 

 هفيها وبالخالي الخصدي للفظاد الادازي بالدزجت الاولى. 

الاخخيان بين اليادز الىظُفي وزجاٌ الاغماٌ فرلً مً ػإهه ـــ اغخماد الحىهت الالىتروهُت في الػمل الُىمي ختى ًلل 

 جحجُم الفظاد. 

اغخماد السكمىت طِظاغد غلى مساكبت اليؼاط الاكخصادي )ألاطىاق واإلاؤطظاث( وطخػمل السكمىت غلى حظهُل وؼاط 

ً الىطىُين و ألاجاهب في مػسفت ؤوجه اليؼاط الاكخصادي.  اإلاظدثمٍس

ت في جلدًم الخدماثغادة الىظس في ؤطع ــ إ ت، وجبظُط ؤلاجساءاث ؤلاداٍز  .الخػُين واخخُاز اللُاداث ؤلاداٍز

ظهمهفاءة ألاداء الحيىمي  طُدلم؛اغخماد الخدٌى السكمي وألُت ف في حظُير هفء للمىازد ؤلاكخصادًت وؤلاجخماغُت  َو

 . الؼاملتإًجابُت للىمى ؤلاكخصادي وللخىمُت التي طخترجم إلاؤػساث للدولت 

ــ وجب حػدًل كاهىن الىظُف الػمىمي لُخماش ى مؼ ما ؤفسشه الخطىز الخىىىلىجي فُما حػلم بالخىظُف، والحلىق 

 والىاجباث الىظُفُت.

بُت.  وطسوزة جإهُل اإلاىظفين للخدىم الجُد في وطائل ؤلاغالم آلالي وبسامجها مً خالٌ الدوزاث الخدٍز

ت وزكمىتها لُصػب الخالغب بمخسجاتها فُجب غلى الدٌو  ؤطحى الخدٌى السكمى طسوزة ملحت إلصالح اإلاىظىمت الاداٍز

ػُت والخىفُرًت في ظل ميافدتها للفظاد خاصت  ت واللظائُت والدؼَس الػسبُت ؤن حػىف غلى زكمىت وافت الاجهصة الاداٍز

س الاهخخابي الري ٌػخبر لب غملُت الخدٌى الدًملساطى بئط  تراجُجُت جخىاهب مؼ الخىىىلىجُا الحدًثت.في مىؼ جصٍو

ادة اطخلالٌ اللظاء والجهاث والهُئاث اإلاخخصصت بميافدت الفظاد، والػمل بمبدؤ الؼفافُت  ؛القضائيفي اإلاُدان  ٍش

 بالخيظُم مؼ وطائل الاغالم. وهؼف خاالث الفظاد بػد صدوز ؤخيام اللظاء وإغالنها للسؤي الػام

ابخداء مً اخخُاز اللظاة وحػُُنهم ختى ًخمىىىا مً  وإبعاده عن الحأثيرات السياسية ضمان اسحقالل القضاءــ 

 إصداز الحىم بيل مصداكُت وبػُدا غً الظغىط الطُما في كظاًا الاخخالض والسػىة .



 

 
 البيان اخلجاني

 

  

 
"الفساد وأثره على عهلية الجحول الديهلراطي في الدول العربية"ل الهؤثهر الدولي األو  

 

221 

مــؼ  مــً الفظــاد مــً اإلاظــاهمت فــي اطــترداد ؤمــىاٌ الفظــاد اإلاهسبــت بالخيظــُم ثمكييين السييللة العليييا لل ييفافية والوقا يية -

 الهُئاث اإلاػىُت الىطىُت. وذلً مً خالٌ: 

لت بلظاًا الفظاد؛  مً لخخمىًهُئاث ميافدت الفظاد  ثوسيع صالحيات 
ّ
  اللُام بالخدّسٍاث وجمؼ اإلاػلىماث اإلاخػل

 للخىصُاث وألاوامس التي جصدزها  إلالزاميةمؼ إغطاءها الصفت 

شمت  الحما ةجىفير و جىفير ألامً وآلامان للػاملين بها مً خالٌ 
ّ
ًجػلهم في مىإي غً ؤي مظاًلاث ؤو  ما  ألغظائهاالال

 .طغىط ؤو تهدًداث

لسزة طد مسجىبي املخالفاث والجسائم اإلاّخصلت باإلااٌ الػام ج د د العقوباتــــ 
ُ
، فيلما وان الدؼدد والصسامت طد اإلا

 لحهم ؤو لىظب اإلااٌ. املخالفين واإلاخىزطين ولما ابخػد الافساد غً اطخػماٌ الفظاد للظاء مصا

 جسائم الفظاد وحجص ؤمىالهم وممخلياتهم ومىػهم مً الظفس مالحقة مرثكبي خم   -

 ؤمىاٌ الفظاد اإلاهسبت بالخيظُم مؼ الهُئاث اإلاػىُت الىطىُت والدولُت. استردادجمىُنها مً اإلاظاهمت في  -

غً ول جسائم الفظاد ؤواإلاػامالث اإلاؼبىهت، وطؼ ؤزطُت زكمُت وطىُت جدذ جصسه اإلاىظفين واإلاىاطىين للخبلُغ  -

ت جدغى للخػاون مؼ الظلطاث ألامىُت ومؤطظاث ميافدت  وطسوزة جىفير طماهاث الحماًت وغىائد مالُت جدفيًز

 الفظاد.

  اقران القاعدة الدسحورية بجزاء دسحوري.وجب  لحعد ل دسحوريفي خاالث الاطخػداداث  -

 

الاطخفادة مـً خبـراث الـدٌو فـي مجـاٌ مجابهـت الفظـاد فـي اطـاز مـً الخػـاون فـي اطـاز ملازبـت حؼـازهُت جخظـافس فيهـا جهـىد 

 الفىاغل السطمُت وغير السطمُت الىطىُت منها وؤلاكلُمُت والدولُت. 

 

   

ما اطخفده        ا مً غلمه وؤفاض غلُىا مً وفي الخخام هخىجه بػمُم الؼىس إلى ول مً لبى دغىجىا وخل بىا طُفا هٍس

خبرجه واخخصاصه طائلين اإلاىلى غص وجل ؤن ًجػل ذلً في ميزان خظىاتهم هما هخىجه بالؼىس إلى مػالي زئِع 

ت وزئِع مسهصالجامػت ألا  ٌو  والؼىس مىصٌى ألغظاء اللجىت الػلمُت والظادة سغاًتهما للمؤجمس الدولي ألا لـفاق آ طمٍس

ذاث ؤهمُت إلزساء الظسح اإلاػسفي والػلمي وإفادة ن الػىدة لخدلُل وهلاغ مىاطُؼ ؤخسي ، آمليوالظُداث الاغالمُين

 ؤهل اإلاُدان بها.

 

 الظالم غلُىم وزخمت هللا وبسواجه،،،
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 و إخججام فعاليات الهؤثهر . بجالوة البيات اخلجاني  ابوحجر   ثفضل سعادة الدكجور  عصام عبد السالم 

 


