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أن ظاهرة الفساد وابء ضار يقوض سيادة القانون ويعيق قدرة احلكومات على تقدمي اخلدمات األساسية لشعوهبا 
تدهور مستوى حياة فيعرقل مشاريع التنمية وينتهك حقوق اإلنسان وتزدهر يف ظله اجلرمية واإلرهاب مما يؤدي إىل 

لقد أدركت دول العامل املخاطر اجلسيمة الناجتة عن  .نعدام األمن وتفشي الظلمن وجلب عدم االستقرار وااإلنسا
الفساد ابعتباره جرمية خطريه تقوض حكم القانون وتعيق التنمية وتنشر الفقر واجلهل وحتول دون وصول احلقوق 

 .ألصحاهبا

ن متداداته ليشمل كافة دول العامل دون استثناء، ولكويتفق الباحثون على ان الفساد امتدت عرب الزمن وله ا
التطور االهم هو التنامي غري املسبوق ألوجه الفساد وانعكاساته اليت أصبحت مثار اهتمام الكثري من املنظمات 

 الدولية واإلقليمية والوطنية اليت أخذت على عاتقها رصد الظاهرة يف كل دول العامل. 

الكثري من دول العامل بتكريس  خمتلف دول العامل وبدأ الباحثني واألكادمييني يف حظيت ظاهرة الفساد ابهتمام
جهودها من خالل أتسيس هيئات ومنظمات حملية ودولية خمتصة يف مكافحة الفساد وبدأت بوضع االسرتاتيجيات 

من بني هذه والسياسات اليت تعمل على تقدمي حلول هلذه املشكلة وتقلل من آاثرها وحتد من انعكاساهتا و 
واملكتب املعين ملكافحة املخدرات لألمم املتحدة ومنظمة  UNDP ظمةاملنظمات )منظمة الشفافية الدولية، من

ألتجاره العاملية والبنك الدويل( وكل هذه املنظمات بدأت بوضع تعاريف للفساد ألجل مجع الرؤى حول مصطلح 
ألجل قياس حجم الفساد يف خمتلف دول العامل  الفساد وابلتايل اجتهت اىل وضع مؤشرات وسياسات وخطط

احللول املناسبة اليت تتالءم مع بيئة كل نظام وطبيعة كل جمتمع، وابلتايل أخذت ظاهرة الفساد مزيدًا من ووضع 
 االهتمام العاملي املتزايد إلجياد حلول مناسبة هلذه املشكَلة واليت تتفاقم خصوصاً يف دول العامل الثالث ومنها الدول

 .العربية
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قة العربية متوج ابلتغريات السياسية واالقتصادية ، ورغم اختالف شدة خالل السنوات السبع املاضية كانت املنط
ومدى وطبيعة هذه التغريات من بلد ألخرى ، إال أهنا يف جمموعها كان هلا أتثري واسع على البين القائمة يف تلك 

 جتاوزها بسهولة . البلدان ، وأفضت ايل حتوالت جذرية ال ميكن

، إذ انطلقت  210، خيتلف بشكل واضح عن ما بعد  2010العريب يف  بشكل قاطع ميكن القول أن الوطن
موجة عاتية من االحتجاجات الشعبية الواسعة يف عدد من البلدان  على خلفية تنامي معدالت الفساد السياسي 

سات االقتصادية واالجتماعية يف عدد غري قليل من واملايل واإلداري وانتهاكات حقوق اإلنسان  وفشل السيا
لدول العربية  ، وقد أدت هذه االحتجاجات ايل تغيري يف النخب احلاكمة يف بعض الدول ، بينما أدخلت دول ا

أخرى يف آتون حروب أهلية ومذهبية طاحنة مل تنجو منها حىت اآلن ، بينما دفعت تلك االحتجاجات ابجتاه 
خر من الدول ، فضال عن اجتاه دول أخرى وسة يف طبيعة النظم السياسية القائمة يف البعض اآلتغيريات جزئية ملم

 لتبين أجندات حتمل بعض املالمح اإلصالحية خاصة إذاء قضااي الفساد .

يف اللحظة احلالية ، ميكن القول أن هناك ثالث دول عربية  وهي سوراي وليبيا واليمن فشلت يف إدارة عملية 
ة اقتتال أهلي مدفوع أبجندات خارجية لبعض القوى ل الدميقراطي بشكل كامل ، وال تزال غارقة يف عملياالنتقا

اإلقليمية ، بينما متكنت دول مثل مصر وتونس واألردن واملغرب ولبنان من استعادة االستقرار ولكن بفاتورة 
ها بسبب سياساهتا الداخلية واخلارجية اقتصادية  وأمنية ابلغة القسوة ، يف حني حافظت بعض الدول على متاسك

اإلمارات وسلطنة عمان والكويت ( ، واستفادت  دول كالسعودية والبحرين مما حدث وتبنت أجندات الناجحة ) ك
 إصالحية الزالت جارية .

ولت وكأحد األاثر اجلانبية السلبية هلذه التغريات فقد متددت اجلماعات والتنظيمات اإلرهابية وحا وبشكل عام ،
كثري من الدول ضرابت موجعة هتدد االستقرار و األمن والتنمية يف ال –والزالت توجه  –فرض أجندهتا ووجهت 

هذه اجلماعات وسيلة لبسط نفوذها العربية ، وهي مجاعات  بدت مدفوعة ومدعومة من قوى يف املنطقة جتد يف 
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واستخدمت هذه القوى وفوراهتا النقدية يف توفري  السياسي ابملخالفة للمعايري الدولية واألخالقية ذات الصلة ،
 لجماعات اإلرهابية .مالذات آمنة ومظالت سياسية ومنابر إعالمية ل

اليت أاثرهتا موجة االحتجاجات ، وابلتبعية  كانت قضااي النزاهة والشفافية ومناهضة الفساد يف مقدمة القضااي
ما بعد هذه االحتجاجات ، وهو ما دعا مؤسسة شركاء عكستها سياسات وتشريعات النظم احلاكمة يف مرحلة 

عريب سنوي يناقش هذه القضية ويقدم للمهتمني واملعنيني  املعلومات  من أجل الشفافية إىل املبادرة إبصدار تقرير
ساعدهم على رسم صورة عن طبيعة األوضاع املرتبطة هبذه القضية ، وتساعد صناع وواضعي والبياانت اليت ت

 يف الدول العربية على تبين مداخل تعزز ممارسات النزاهة والشفافية واملساءلة ومناهضة الفساد.السياسات 

عية واملؤسسية املتعلقة يركز التقرير العريب األول بشكل أساسي على رصد الوضع الراهن ، وحتليل البين التشري
ية من االتفاقيات الدولية ذات الصلة ، مبكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة ، ويقيم موقف  الدول العرب

املختلفة ، كما يكشف ألول مرة عن مؤشر جترييب مقرتح ويوضح املالمح العامة هلذه الظواهر يف الدول العربية 
 " املؤشر العريب املقرتح لنظام الوقاية من الفساد"زاهة يف املنطقة العربية من خالل لتقييم بعض جوانب الشفافية والن

 املقرتح لنظام الوقاية من الفساد العريب املؤشر 

من أكرب التحدايت املرتبطة برصد ومتابعة ظاهرة الفساد وتقييم ممارسات الشفافية والنزاهة يف املنطقة العربية هو 
ألدوات املنهجية اليت نستطيع من خالهلا الوصف الدقيق ملدى انتشار هذه الظاهرة، غياب آليات القياس، وا

 وفاعلية النظم الوطنية للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد. وتقييم كفاءة

إال أهنا تتعرض  –وحتديدا مؤسسة الشفافية الدولية  –ورغم اجلهود املقدرة اليت تقوم هبا بعض املؤسسات الدولة 
دان منهجية متعددة، وال ميكن اجلزم أبهنا تعكس بشكل دقيق وقاطع مستوى النزاهة والشفافية يف البلملطاعن 

 املختلفة.
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فمعظم حماوالت القياس العاملية والعربية تعتمد على قياس إدراك عينة من أصحاب املصلحة ملدى وجود الفساد 
عمقا يف دراسة وحتليل الظاهرة ، فضال عن أن  وانتشاره يف قطر معني، وهي وسية قياس تبدو سطحية وال تعكس

 م تصعب كثريا من قياسها .نقص توفر املعلومات املتاحة عن الظاهرة بشكل عا

يف هذا الصدد فإن مؤسسة شركاء من أجل الشفافية تبدأ من هذا التقرير يف حماولة فتح نقاش حول مؤشرات 
نزاهة يف املنطقة العربية ، ونقدم يف هذا التقرير مؤشر جترييب جتريبية لقياس ظواهر الفساد وممارسات الشفافية وال

 اية من الفساد " مقرتح  يقيس  فقط " نظام الوق

 

 منهجية القياس 

حمور تعكس االبعاد الدستورية والقانونية واملؤسسية املتعلقة  ابلوقاية من الفساد يف  12يتكون املؤشر املقرتح من 
  -كل دولة واملتمثلة يف :

 التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة الفساد -1
 سادالتصديق على االتفاقية العربية ملناهضة الف -2
 باشروجود برملان منتخب انتخاب حر م -3
 النص الدستورى والقانوين على حق الربملان يف مراقبة ومساءلة السلطة التنفيذية -4
 وجود أجهزة رقابية معنية مبكافحة الفساد وتعزيز الشفافية -5
 النص الدستورى والقانوين على استقاللية األجهزة الرقابية -6
 احلق يف احلصول على املعلومات النص الدستورى والقانوين على ااتحة -7
 ص الدستورى والقانوين على استقالل املؤسسات القضائيةالن -8
 النص الدستورى والقانوين على حرية عمل منظمات اجملتمع املدين -9
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 النص الدستورى والقانوين على منع تضارب املصاحل -10
 النص الدستورى والقانوين على محاية املبلغني والشهود يف جرائم الفساد -11
 اإلعالم النص الدستورى  والقانوين على حرية -12

ويقيس املؤشر مدى توفر كل بعد من هذه االبعاد وفقا ألربعة تقديرات وهي : غري متوفر وحتصل الدولة مبوجبه 
على درجة صفر ، متوفر بدرجة حمدودة ، وحتصل الدولة مبوجبه على درجة واحدة  ، ومتوفر بدرجة متوسطة 

 وحتصل الدولة مبوجبه على  ثالث درجات .على درجتني  ، ومتوفر بدرجة كبرية وحتصل الدولة مبوجبه 

مث يتم مجع درجات الدولة يف كل احملاور لتعطي تقييم عام عن مدى توفر " نظام وطين للوقاية من الفساد"  ومن 
 . 36مث ترتاوح الدرجة الدنيا والعليا للمقياس ما بني صفر ايل 

م النزاهة الوطين ، وال يقيم معدالت الفساد يف دولة ما ، ولكنه قياس ال يقيس فاعلية نظاوجيب أن ننوه أن هذا امل
فقط يقيس مدى توفر املتطلبات التشريعية واملؤسسية ملناهضة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة ، وسوف تعمل 

امل اليه للوصول ايل مؤشر ش ؤشر واضافة مؤشرات أخرىشركاء من أجل الشفافية يف املستقبل عل تنقيح هذا امل
 لظاهرة الفساد ومدى فاعلية نظم النزاهة والشفافية يف املنطقة العربية .

خالل التطبيق التجرييب للمؤشر اعتمدان على منهجية جتمع ما بني حتليل النظم الدستورية والقانونية واملؤسسية 
 خر .من جانب ، وتقييم اخلرباء من جانب آ

 

انونية واالدبيات املتاحة والواقع املؤسسي يف كل دولة وكذلك استطالع ظم الدستورية والقحيث مت مراجعة الن
 رأي وتقييم اخلرباء والباحثني واملهتمني، على أساس ذلك مت إعطاء درجة لل دولة يف كل حمور من حماور املؤشر.
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الدولية واإلقليمية موقف الدول العربية من االتفاقيات 
 دملكافحة الفسا
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 أوال : موقف الدول العربية من  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

مت التفاوض على اتفاقية مكافحة الفساد يف سبع جلسات عرب فرتة امتدت لعامني يف مكتب األمم املتحدة يف 
مم املتحدة املعين ابملخدرات فيينا من قبل ممثلني عن أكثر من مئة بلد، وقد قام مكتب األ

 بدور األمانة العامة للمفاوضات.  (UNODC) ميةر واجل

مت تقدمي نص االتفاقية إلقراره من قبل اجلمعية العامة  2003عقب اختتام املفاوضات يف أكتوبر )تشرين أول( 
ض يف مدينة مريدا يف ، وعند إقراره مت فتحه للتوقيع عليه يف مؤمتر خصص هلذا الغر 2003أكتوبر  31بتاريخ 

 9، واليوم العاملي ملكافحة الفساد بتاريخ 2003أول( ديسمرب )كانون  11-9رتة ما بني فلاملكسيك يف ا
 .ديسمرب، يصادف ذكرى مؤمتر التوقيع على االتفاقية

ان جيبويت ، الصومال ، سلطنة عمدول عربية مل تصادق علي االتفاقية وهي دول  6كانت هناك   2018حىت عام 
دولة عربية صادقت  15ية بتحفظ ، وهناك نما صدقت اجلزائر على االتفاقبي، ، فلسطني ، سوراي ، جزر القمر 

 على االتفاقية بدون حتفظ ، ويوضح اجلدول التايل موقف الدول العربية من االتفاقية 
 

 املوقف من التصديق اتريخ التوقيع املوقف من التوقيع اسم الدولة م
 التصديقاتريخ 

 ) إن وجد (

1 
 اململكة األردنية

  امشيةهلا
 24/2/2005 صدقت 9/12/2003 وقعت

2 
 اإلمارات

 العربية املتحدة
 وقعت

 
 22/2/2006 صدقت 10/8/2005

 5/10/2010 صدقت 27/2/2005 وقعت مملكة البحرين 3
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 املوقف من التصديق اتريخ التوقيع املوقف من التوقيع اسم الدولة م
 التصديقاتريخ 

 ) إن وجد (

 23/9/2008 صدقت 30/3/2004 وقعت اجلمهورية التونسية 4

5 
اجلمهورية اجلزائرية 
 الدميقراطية الشعبية

 14/12/2003 وقعت

 صدقت بتحفظ
)تتحفظ على استقبال 
خرباء أمميني للتحقيق يف 
واقع الفساد يف اجلزائر 

بشبهة التدخل يف 
 الشؤون الداخلية(

14/12/2005 

 ـــــ مل تصدق 17/1/2004 وقعت مجهورية جيبوتى 6

7 

 
اململكة العربية 

 السعودية
 

 23/1/2013 صدقت 14/1/2013 وقعت

 صدقت 14/1/2005 وقعت مجهورية السودان 8
 

5/9/2014 

9 

 
اجلمهورية العربية 

 السورية
 

 ــــ مل تصدق 9/12/2003 وقعت

 صدقت 12/8/2007 وقعت مجهورية العراق 10
 

17/3/2008 
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 املوقف من التصديق اتريخ التوقيع املوقف من التوقيع اسم الدولة م
 التصديقاتريخ 

 ) إن وجد (
 

 سلطنة عمان 11
 وقعت

 
 ــــ مل تصدق 9/1/2014

 ــــ مل تصدق 2/4/2014 وقعت فلسطنيدولة  12

 صدقت 1/12/2005 وقعت دولة قطر 13
 

30/1/2007 

14 
مجهورية جزر القمر 

 املتحدة
 وقعت

 
11/10/2012 

 
 مل تصدق

 
 ـــــ

 صدقت 9/12/2003 وقعت دولة الكويت 15
 

16/2/2007 
 

 وقعت اجلمهورية اللبنانية 16
 

5/10/2006 

 
 صدقت

 
7/10/2008 

 صدقت 7/6/2005 وقعت دولة ليبيا 17
 
 ـــــ
 

18 
مجهورية مصر 

 العربية
 قتصد 25/2/2005 وقعت

 
2/9/2014 
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 املوقف من التصديق اتريخ التوقيع املوقف من التوقيع اسم الدولة م
 التصديقاتريخ 

 ) إن وجد (
 

19 
 

 اململكة املغربية
 

 9/5/2007 صدقت 9/12/2003 وقعت

20 
اجلمهورية 

 اإلسالمية املوريتانية
 25/10/2006 صدقت ــــ وقعت

 صدقت 18/12/2003 وقعت اجلمهورية اليمنية 21
 
 

7/11/2005 

 مجهورية الصومال 22
 

 مل توقع
 
 ـــــ

 
 مل تصدق

 
 ـــــ

 

 عربية ملكافحة الفساد االتفاقية ال منل اثنيا : موقف الدو 

اجتماعهما املشرتك املنعقد مبقر األمانة العامة جلامعة الدول العربية  وافق جملس وزراء الداخلية والعدل العرب ىف
، ودخلت االتفاقية حيز التنفيذ 2010-12-21ابلقاهرة، على االتفاقية العربية ملكافحة الفساد وذلك بتاريخ 

عربية ، بعد مضــى ثالثني يوماً من اتريخ إيداع واثئق التصــديق عليها من قبل ســبع دول 2013-6-29بتاريخ 
 ( منها.35( من املادة )3وذلك عمالً ابلفقرة )
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( 14( دولة عربية، وصـــــــدقت عليها )22( دولة وقعت على االتفاقية من أصـــــــل )19هناك ) 2018حىت عام 
العرىب ملكافحة الفســـاد ومنعه، وهو ذكرى إصـــدار اإلتفاقية م يو ديســـمرب من كل عام ال 21دولة، ويصـــادف يوم 

 ة .قيالعربية ملكافحة، ويوضح اجلدول التايل أخر موقف للدول العربية من االتفا

 اسم الدولة م

 
 املوقف من التوقيع/
وزراء الداخلية 

والعدل املوقعون 
 على االتفاقية

 املوقف من التصديق اتريخ التوقيع
 قاتريخ التصدي

 إن وجد ( )

1 
 

  اململكة األردنية اهلامشية

 
 

 وقعت
 

 صدقت 21/12/2010
 
 

21/11/2012 

2 

 
 اإلمارات

 العربية املتحدة
 

 
 

 وقعت
 

 صدقت 21/12/2010
 
 

4/7/2012 

 مملكة البحرين 3
 

 وقعت
 

 صدقت 21/12/2010
 
 

13/2/2017 

 اجلمهورية التونسية 4
 وقعت

 
 صدقت 21/12/2010

 
27/10/2016 

5 
هورية اجلزائرية ماجل

 الدميقراطية الشعبية
 

 
 وقعت

 
 صدقت 21/12/2010

 
 

8/9/2014 
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 اسم الدولة م

 
 املوقف من التوقيع/
وزراء الداخلية 

والعدل املوقعون 
 على االتفاقية

 املوقف من التصديق اتريخ التوقيع
 قاتريخ التصدي

 إن وجد ( )

 مجهورية جيبوتى 6
 

 وقعت
 مل تصدق بعد. 21/12/2010

 
 ــــــ

7 
 

 اململكة العربية السعودية
 

 
 

 وقعت
 
 

 صدقت 21/12/2010

 
 
 
 ــــــ

 مجهورية السودان 8
 

 وقعت
 

 صدقت 21/12/2010
 

23/10/2012 

9 
 رية العربية السوريةو هماجل

 

 
 

 وقعت
 

 مل تصدق 21/12/2010
 
 ــــ

 مجهورية العراق 10
 

 وقعت
 

 صدقت 21/12/2010

 
 
 

30/5/2013 

 سلطنة عمان 11
 

 وقعت
 

21/12/2010 
 

 مل تصدق
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 اسم الدولة م

 
 املوقف من التوقيع/
وزراء الداخلية 

والعدل املوقعون 
 على االتفاقية

 املوقف من التصديق اتريخ التوقيع
 قاتريخ التصدي

 إن وجد ( )

 ــــ

 دولة فلسطني 12
 

 وقعت
 

 صدقت 21/12/2010
 
 

21/5/2013 

 دولة قطر 13
 

 وقعت
 

 صدقت 21/12/2010

 
 
 

5/3/2012 

14 
مجهورية جزر القمر 

 املتحدة
 

 مل توقع
 
 ــــــ

 مل تصدق
 
 ــــــ

 الكويتدولة  15
 

 وقعت
 صدقت 21/12/2010

 
 

5/9/2013 

16 
 

 اجلمهورية اللبنانية
 

 
 مل توقع

 
 ــــــ

 مل تصدق
 
 
 ــــــ

 دولة ليبيا 17
 

 وقعت
 مل تصدق 21/12/2010

 
 
 
 ــــــ
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 اسم الدولة م

 
 املوقف من التوقيع/
وزراء الداخلية 

والعدل املوقعون 
 على االتفاقية

 املوقف من التصديق اتريخ التوقيع
 قاتريخ التصدي

 إن وجد ( )

 مجهورية مصر العربية 18
 
 عتوق

 صدقت 21/12/2010
 
 

21/8/2014 

19 
 

 اململكة املغربية
 

 صدقت 21/12/2010 وقعت
 
 

26/9/2012 

20 

 
اجلمهورية اإلسالمية 

 املوريتانية
 

 مل تصدق 21/12/2010 وقعت
 
 
 ــــــ

21 
 

 اجلمهورية اليمنية
 

 صدقت 21/12/2010 وقعت
 
 

21/11/2017 

 مل توقع مجهورية الصومال 22
 
 ــــــ

 صدقمل ت
 
 ــــــ
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وصف اإلطار التشريعي للشفافية والنزاهة ومكافحة 
 الفساد وتداول املعلومات يف الوطن العريب
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 متهيد 

يرتبط الفساد بصفة أساسية حبجب املعلومات وغياب معايري الشفافية واحملاسبة وهلذا يعترب حق احلصول 
حق ابداء الرأي وحرية التعبري واالعالم مت  ال يتجزأ من االنسان وجزءعلى املعلومات حقا أساسي من حقوق 

نص عليه اإلعالن العاملي حلقوق االنسان و  1946االعرتاف به منذ أول قرار للجمعية العامة لألمم املتحدة عام 
 منه على" 19املادة حيث نصت 

تقاء أي تدخل واس ق اآلراء دونلكل شخص احلق يف حرية الرأي والتعبري ويشمل هذا احلق حرية اعتنا
 ا أبية وسيلة كانت دون تقيد ابحلدود اجلغرافية".األنباء واألفكار وتلقيها وإذاعته

اليت حصرت  من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية 19املادة ليتم حتديد معامله األساسية يف 
 حيث نصت على حاالت تقييدهاالستثناءات اليت ميكن للسلطات العمومية االستناد عليها يف 

واألفكار وتلقيها  "لكل إنسان احلق يف حرية التعبري ويشمل هذا احلق حريته يف التماس خمتلف ضروب املعلومات
ونقلها إىل اآلخرين دون اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع يف أو قالب أو فين أبي وسيلة أخرى 

 .خيتارها"

 كافحة الفساد تنص على"تحد ملية االمم املمن اتفاق 10املادة أما 

ضرورة مكافحة الفساد ما قد يلزم  تتخذ كل دولة طرف وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي ومع مراعاة" 
من تدابري لتعزيز الشفافية يف إدارهتا العمومية مبا يف ذلك ما يتعلق بكيفية تنظيمها واشتغاهلا وعمليات اختاذ القرار 

 -شمل هذه التدابري على ما يلي: ء وجيوز أن تعند االقتضا فيها

احلصول عند االقتضاء على معلومات عن كيفية اعتماد إجراءات أو لوائح متكن عامة الناس من  -1
تنظيم إدارهتا العمومية واشتغاهلا وعمليات اختاذ القرارات والصكوك القانونية اليت هتم عامة الناس مع ايالء 

 الشخصية. هم وبياانهتمبة لصون حرمتاملراعاة الواج
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إىل السلطات املختصة ، عند االقتضاء، من أجل تيسري وصول الناس تبسيط اإلجراءات اإلدارية -2
 تتخذ القرارات. اليت

 .نشر معلومات ميكن أن تضم تقارير دورية عن خماطر الفساد يف إدارهتا العمومية  -3

على هذا  فية واملساءلة ابلنصراطية والشفاتعزيز الدميقولقد قامت العديد من الدول اليت تسري يف هنج 
احلق يف دساتريها وتبين قوانني حرية استقاء وتداول املعلومات يف إطار الضوابط القانونية اليت حددهتا الدساتري مبا 

تسعى ييد احلرايت من أسوء صور الفساد اإلداري لذا وخاصة أن تقيتوافق مع االتفاقيات الدولية واإلقليمية 
وحترص على متكني املواطن من حق احلصول على املعلومة حتت مسمى  لقانون والدميقراطيةليت تتمسك ابالدول ا

الشفافية ذلك املصطلح الذي أصبح من مفردات التداول اليومي للداللة على أن الدولة اليت تتمسك هبذا املبدأ 
لدولة علومة هو منحة من احلصول على املاملواطن يف اليس لديها ما ختشى منه وتوحي بذلك إىل أن حق الشفافية 

على الرغم من وجود املرجعية القانونية الدولية املمثلة ابلشرعة الدولية حلقوق اإلنسان اليت تؤكد إن هذا احلق 
رض عقوبة على املوظف الذي مينع الفرد من واجب على الدولة أن توفره ملواطنيها وبعض القوانني الوطنية تف

 ستهممار 

تري والقوانني العربية املواد القانونية اليت ميكن من خالهلا استقراء مدى توفر اإلرادة نت الدساولقد تضم
اجلادة ملكافحة الفساد ويف هذا اجلزء سيتم تناول ما تضمنته بعض الدساتري  والنظم القانونية العربية من مواد تلزم 

 .ات والشفافيةاحلكومات مبكافحة الفساد وحرية تداول املعلوم
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 مصر  -1
على أن املصريني يكتبون الدستور من أجل  2014أكدت ديباجة الدستور املصري املعدل والصادر يف 

غلق الباب أمام أي فساد وأي استبداد ويتسق مع اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان مما يعد سبقا على التاريخ 
 الدستوري املصري أبكمله. 

( 109حة الفساد فقط وامنا أكد الدستور يف مادته )افهيئة ملك على إنشاء 2014ومل يكتف دستور عام 
ابب السلطة التشريعية أنه "ال جيوز لعضو اجمللس طوال مدة العضوية أن يشرتي أو يستأجر ابلذات أو ابلواسطة 

جرها ام وال يؤ شيئا من أموال الدولة أو من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو قطاع األعمال الع
عها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه وال يربم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة أو غريها ويقع ابطال أي بيأو ي

من هذه التصرفات. وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية بسبب العضوية أو مبناسبتها تؤول ملكيتها إىل اخلزانة العامة 
 ".للدولة

إبعطاء نفسه أومسة أو نياشني أو أنواطا تسبب تراكمات  يدرئيس اجلدن قيام الويف ظل ختوف املشرع م
مالية كبرية فحظر كل هذه األمور إضافة إىل ذلك مت النص على أن تؤول ملكية أي هدااي نقدية أو عينية حصل 

ا يهيف فقرت 514املادة عليها الرئيس بسبب منصبه أو مبناسبته إىل اخلزانة العامة للدولة وذلك وفقا ملا نصت عليه 
حيث مت النص على" ال جيوز لرئيس اجلمهورية أن مينح نفسه أي اومسة أو نياشني أو انواط" " وإذا  الثالثة والرابعة

 تلقى ابلذات أو ابلواسطة هدية نقدية أو عينية بسبب املنصب أو مبناسبته تؤول ملكيته إىل اخلزانة العامة للدولة"

حيث مت النص على حماكمة الرئيس أمام حمكمة  لفقرة الثالثةا 159ادة ملاتورى يف كما ذهب املشرع  الدس
خاصة يرأسها رئيس جملس القضاء األعلى ذلك يف حال اهتام الرئيس ابنتهاك أحكام الدستور أو اخليانة العظمى 

توراي ا سبقا دسأو أي جناية أخرى بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء جملس النواب. ويف الواقع يعد هذ
  .2014ي دستور ضعلوا
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على أعضاء احلكومة تلقي رواتب أو مكافآت أو مزاولة أي مهنة حرة 166املادة كما حظر الدستور يف 
أو عمل طوال وجوده يف منصبه وإذا تلقى أي منهم ابلذات أو الواسطة هدية نقدية أو عينية بسبب منصبه تؤول 

 الذمة املالية قبل وبعد تويل املنصب.اقرار ة وتقدمي ملكيتها إىل اخلزانة العامة للدول

 218ملادة ويف الواقع هناك طفرة دستورية حقيقية يف هذه الوثيقة يف مسألة احلد من الفساد حيث نصت ا
واليت تقع يف الفصل احلادي عشر من الدستور الذي يتحدث عن اجملالس القومية واهليئات املستقلة واألجهزة 

ة الدولة وأجهزهتا املخالفة على مكافحة الفساد. وبذلك أفسحت الوثيقة الدستورية املاد ألزمت هذهالرقابية حيث 
 1اجلديدة جماال واسع ورحب ملسألة الرقابة ومكافحة الفساد الذي كان يرتكب من السلطة التنفيذية والتشريعية.

 106ون رقم ر بقانصدار قراأما على مستوى إصدار القوانني فقد قام الرئيس املؤقت عديل منصور إب
يف شأن حظر تعارض مصاحل املسؤولني يف الدولة وهو كان أحد املطالب األساسية للمؤسسات  2013لسنة 

 .املعنية مبكافحة الفساد منذ مدة طويلة

منذ أن توىل الرئيس عبد الفتاح السيسي سدة احلكم يف البالد وهو يتبين خطاب سياسي يؤكد على  مواجهة 
الدولة املصرية، والذي ال يقل أمهية يف مواجهته عن اإلرهاب األسود الذي انتشر بعد ر يف بنية د الذي ينخالفسا

 -ها :يونيو، وقد تبدت هذه السياسة يف عدد من املالمح أمه 30ورة ث

طة دعم  رؤساء األجهزة الرقابية ملواجهة الفساد وهو ما أدى يف النهاية إىل زايدة حجم القضااي املرتب  -1
  .األخرية وإلقاء القبض على وزراء انفذين وقيادات حكومية متورطة يف وقائع فساد يف الفرتة ابلفساد

من اخلطب واملؤمترات الصحفية اليت تعقدها  الدائم على حماربة الفساد يف الكثري والتأكيدالتكرار املستمر  -2
 مؤسسىت الرائسة واحلكومة.

                                                           
 لمواد المذكورة في الدستور المصري راجع نصص ا - 1
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د من مؤسسات الدولة وتطوير اإلدارية يف عدة الرقابة ة خاصة هيئإطالق يد األجهزة الرقابية والسيادي -3
 .اطارها القانوين احلاكم لتتمكن من ذلك

وتبين املرحلة  2014ديسمرب  9ومة يف اإلعالن عن االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد من قبل احلك -4
يد ثقافة فساد ويستعع يكافح الاليت تؤكد رؤيتها على أن يكون هناك جمتم 2018الثانية منها يف ديسمرب

 العدل والشفافية والنزاهة والوالء بدعم من أجهزة إدارية فعالة. 

اقرار احلق يف تداول املعلومات حيث يشري وارتباطا مبكافحة الفساد حرصت الدساتري املصرية بعد ثورة يناير على 
دة حلق احلصول على املعلومات يلشروط املقعلى إلغاء ا 2014 يناير 18 يف الصادر العربية مصر مجهورية دستور

)املساس ابحلرايت اخلاصة وحقوق اآلخرين والتعارض مع األمن القومي( وأحالت كل هذه األمور للقانون. كما مت 
 والبياانت "املعلومات أن على من (68) املادة نصت حيث يلزم مؤسسات الدولة حبفظ وأتمني الواثئقإضافة نص 

 مواطن لكل ةالدول تكفله حق املختلفة مصادرها من عنها واإلفصاح للشعب ملك الرمسية ئقوالواث واإلحصاءات
 وقواعد وسريتها وإاتحتها عليها احلصول طضواب القانون وينظم بشفافية للمواطنني وإاتحتها بتوفريها الدولة وتلتزم

 عمدا طةمغلو  لوماتمع إعطاء وأ املعلومات حجب عقوبة حيدد كما  إعطائها رفض من والتظلم وحفظها إيداعها
 وأتمينها ومحايتها القومية الواثئق بدار هبا العمل فرتة من االنتهاء بعد الرمسية الواثئق إبيداع الدولة مؤسسات وتلتزم

 (27) املادة نصت كما للقانون"، وفقا احلديثة واألدوات الوسائل جبميع ورقمنتها وترميمها التلف أو اعالضي من
 .واحلوكمة" فافيةالش مبعايري االقتصادي النظام زم"يلت أن على

 عام مطلع يف اجلمهورية رئيس أعلنها اليت 2030 مصر املستدامة: التنمية اسرتاتيجية نصت وقد
 وكفاءة الشفافية حمور االسرتاتيجية حماور من الثالث احملور ففي املعلومات تداول حرية قانون إصدار على  2016

 األساسية التحدايت ضمن من املعلومات ولتدا حرية قانون إصدار عدم أن لىع النص جاء احلكومية املؤسسات
 املواطنني ثقة وعدم الشفافية غياب ىلإ وتداوهلا املعلومات إاتحة عدم يؤدي حيث الكفؤة واإلدارة الشفافية لتحقيق
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 عنصر علوماتامل تداول ةحري قانون إصدار كان  كما  احلكومية األجهزة ومصداقية نزاهة على سلبية بطريقة يؤثر مما
 .2واملواطن احلكومة بني التواصل آليات وتطوير حتسني برانمج عناصر من أساسي

 

 العراق -2
على حماربة الفساد حيث تضمن عدد من املواد اليت تكافح الفساد  2005شدد الدستور العراقي الصادر يف 

جرائم الفساد املايل واالداري  سي ملرتكيبار عفو رائاملايل واالداري واستثىن من صالحيات رئيس الدولة اصد
ات يتوىل رئيس اجلمهورية الصالحيعلى أن" 1فقرة  73ووضعها بنفس خطورة جرائم االرهاب حيث نصت املادة 

االتية" اصدار العفو اخلاص بتوصية من رئيس جملس الوزراء ابستثناء ما يتعلق ابحلق اخلاص واحملكومني ابرتكاب 
 ساد املايل واالداريرهاب والفالدويل واالاجلرائم 

من الدستور نصت على أن تؤسس بقانون هيئة عامة ختص مبراقبة وختصيص الواردات االحتادية  106املادة 
يئة من خرباء احلكومة االحتادية واالقاليم واحملافظات وممثلني عنها وتقوم بعدة مهام متثل مكافحة الفساد وتتكون اهل

 فقرهتا الثالثة على:يث نصت يف ة احداها حوضمان الشفافي

" ضمان الشفافية والعدالة عند ختصيص االموال حلكومات االقاليم أو احملافظات غري املنتظمة يف اقليم وفق 
 سب املقررة.الن

تشريع لضمان الشفافية ومكافحة الفساد  89أصدر العراق ما يقرب من  2018حىت  2010ويف الفرتة من 
 العراقية  زة احلكومةختتص بكل اجه
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 االمارات  -3
 1996ويف عام  .وضعت دولة االمارات العربية املتحدة دستورها املؤقت 1971ديسمرب  2منذ نشأهتا يف 
 .لالحتاد على نص معدل للدستور جعل من دستور البالد املؤّقت الدستور الدائم للدولةوافق اجمللس األعلى 

خلاصة ضد الفساد فشرعت يف املمارسات العامة واة حتصني ركت أمهيأن دولة اإلمارات العربية املتحدة أد
تنص املادة ، حيث رتكبيهاكتمال منظومة التشريعات واألطر القانونية اهلادفة إىل منع الفساد ومكافحته ومعاقبة م

 من دستور االمارات على: 136

الحتاد واالجهزة واهليئات حساابت املراجعة " تنشأ إدارة احتادية مستقلة يرأسها مراجع عام يكون تعينيه مبرسوم 
القانون هذه اية حساابت اخرى يوكل إىل االدارة املذكورة مراجعتها طبقا للقانون وينظم  التابعة له كذلك ملراجعة

االدارة وحيدد اختصاصاهتا وصالحيات العاملني فيها والضماانن الواجب توفريها هلا ولرئيسها وملوظفيها من أجل 
  وجه. "م على خريبوظائفه القيام

 

 ليبيا  -4
تضمن الدستور اللييب عدد من املواد احلاكمة حلرية تداول املعلومات والشفافية ومكافحة الفساد ابإلضافة 
إىل انشاء اهليئات الرقابية مع منحها االستقالل املايل والشخصية االعتبارية اليت متكنها ن أداء املهام املوكلة اليها 

التدابري الالزمة ملكافحة الفساد اإلداري واملايل. وحيظر  تتخذ الدولةى أن عل 28دة تنص املابكفاءة ، حيث 
 على من حيكم عليه يف جنحة أو جناية فساد تويل الوظائف يف احلاالت اليت حيددها القانون
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ا وتعدد الع عليهالتدابري الالزمة للشفافية، وتضمن حرية تلقي ونقل وتبادل املعلومات واالط 55وتضع املادة 
س األسرار العسكرية وأسرار األمن العام ولوازم إدارة العدالة وحرمة احلياة اخلاصة وما اتفق مع مصادرها مبا ال مي

 دولة أخرى على اعتباره سراي، مع حق احلفاظ على سرية املصدر ، وهي تبدو شروط مقيدة ايل حد ما .

ت املواد الواردة يف الفصل املستقلة حيث نص الرقابيةاهليئات كما تضمن الدستور عدد من املواد اليت تنشئ 
متتع اهليئات املنصوص عليها يف هذا الباب ابلشخصية االعتبارية واالستقالل اإلداري السابع من الدستور على: 

ئات وال تنتخب السلطة التشريعية أشخاصا مستقلني من ذوي الكفاءة والنزاهة إلدارة هذه اهليوأن  واملايل والفين
 .ة واليتهم إال إذا فقدوا شرطا من شروط انتخاهبم أو يف احلاالت اليت ينص عليها القانونم قبل انتهاء مدجيوز عزهل

 

 املغرب  -5
ميكن القول أن الدستور املغريب كفل احلق يف احلصول على املعلومة وجعله غري قابل للتنفيذ إال مبقتضى القانون 

الدولة الداخلي واخلارجي واحلياة اخلاصة لألفراد وكذا الوقاية أمن   ومحايةاع الوطينهبدف محاية كل ما يتعلق ابلدف
من املس ابحلرايت األساسية املنصوص عليها يف الدستور ومحاية مصادر املعلومات واجملاالت اليت حيددها القانون 

حلق والواجب دود اصل بني حعلى الف ومن مث فإن التطبيق االجيايب هلذه املبادئ الدستورية يقتضي وعي كبري وقدرة
 .3واجياد الضوابط اليت من  شأهنا أن تضمن امتثال السلطة التشريعية للمعايري الدولية املعمول هبا يف هذا الشأن

منه على أن" للمواطنني واملواطنات حق احلصول على املعلومات املوجودة يف حوزة  27حيث نص يف الفصل 
املكلفة مبهام املرفق العام ال ميكن تقييد احلق يف املعلومة إال مبقتضى يئات خبة واهلات املنتاإلدارة العمومية واملؤسس

القانون هبدف محاية كل ما يتعلق ابلدفاع الوطين ومحاية وأمن الدولة الداخلي واخلارجي واحلياة اخلاصة لألفراد 
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مصادر املعلومات  محايةلدستور و يف هذا اوكذا الوقاية من املس ابحلرايت واحلقوق األساسية املنصوص عليها 
 .واجملاالت اليت حيددها القانون بدقة

على" حرية الصحافة مضمونة وال  28ويرتبط هبذا احلق يف حرية التعبري والصحافة حيث نصت املادة 
كار ار واألفميكن تقييدها أبي شكل من اشكال الرقابة القبلية. وينص على أنه للجميع احلق يف التعبري ونشر األخب

 كل حرية ومن غري قيد عدا ما ينص عليه القانون صراحةراء بواآل

" يتم تنظيم املرافق  154كما كفل الدستور ضرورة االلتزام مبعايري الشفافية واحملاسبة حيث نص الفصل 
، اب الوطينالولوج إليها واإلنصاف يف تغطية الرت  العمومية على أساس املساواة بني املواطنات واملواطنني يف

 ية يف أداء اخلدمات.تمرار واالس

ختضع املرافق العمومية ملعايري اجلودة والشفافية واحملاسبة واملسؤولية، وختضع يف تسيريها للمبادئ والقيم  
 4الدميقراطية اليت أقرها الدستور."

 

 اجلزائر  -6
منذ بضعة يربر وضع وطين مما تعترب ظاهرة الفساد يف اجلزائر جرمية متس ابألمالك العامة وابالقتصاد ال

تيبات الدستور اجلديد فان وضع هذه االليات سيتوج بتأسيس سنوات اليات قمع ومكافحة هذه االفة. وحسب تر 
 هيئة ملكافحة الفساد. 
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ومتس التعديالت املقرتحة يف هذا اإلطار  .2016اير فرب  7صدر الدستور اجلزائري ابخر تعديالته يف 
يت حتكم اجملتمع وال سيما حقوق ي على التوايل: الديباجة املبادئ العامة اللدستور وهربعة من ااحملاور األساسية األ

 ا: وحرايت املواطن تنظيم السلطات والرقابة الدستورية. وتضمن الدستور عدد من املواد اليت تكافح الفساد منه

  :9املادة 

:  محاية االقتصاد الو طين من أي شكل من أشكال التالعب خيتار الشعب لنفسه مؤسسات غايتها ما أييت 
 .املشروعة غري املصادرة أوأو االختالس أو الرشوة أو التجارة غري املشروعة أو التعسف أو االستحواذ 

  :10املادة 

واحملسوبية وإقامة عالقات االستغالل قطاعية واجلهوية رسات اإل: املماال جيوز للمؤسسات أن تقوم مبا أييت
 .والـتبعية والسلوك املخالف للخُلق اإلسالمي وقيم ثورة نوفمرب

حرية تداول املعلومات  2016استحدث التعديل الدستوري يف  فقد  اما ابلنسبة حلرية تداول املعلومات
 واثئق واإلحصائيات ونقلها مضموانن للمواطن. الوال ملعلوماتاحلصول على ا"على: 51حيث نص يف املادة 

 األمن ومبقتضيات للمؤسسات املشروعة وابملصاحل وحبقوقهم اخلاصة الغري حبياة احلق هذا ممارسة متس أن ميكن
لصحافة ن حرية افقد ضمنت هذا احلق ضم 50أما املادة ". احلق هذا ممارسة كيفيات  القانون وحيدد. الوطين

 يث نصت على: ح

 أشكال من شكل "حرية الصحافة املكتوبة والسمعية البصرية وعلى الشبكات اإلعالمية مضمونة وال تُقيد أبي
. وانه ال ميكن استعمال هذه احلرية للمساس بكرامة الغري وحرايهتم وحقوقهم نشر املعلومات القبلية الرقابة

 واالخالقية الدينية وقيمها األمة ثوابت واحرتام القانون إطار حرية مضمون يفراء بكل صور واآلواألفكار وال
 ."للحرية سالبة لعقوبة الصحافة جنحة ختضع أن ميكن وال. والثقافية
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لية ويكلف ابلرقابة الستقالاسبة ابيتمتع جملس احمل على أن   :192املادة فيما يتعلق ابألجهزة الرقابية فقد نصت 
 البعدية ألموال الدولة واجلماعات اإلقليمية واملرافق العمومية وكذلك رؤوس االموال التجارية التابعة للدولة.

رئيس  لدى توضع مستقلة إدارية سلطة وهي تؤسس هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته 202وبنص املادة 
 اجلمهورية تتمتع اهليئة ابالستقاللية االدارية واملالية.

 

 موريتانيا  -7
عملت موريتانيا إىل تفعيل النصوص اخلاصة مبحاربة الرشوة يف سبيل مكافحتها للفساد حيث نص القانون 

تيجية الوطنية حملاربة ت االسرتاة كما صدر على العقوابت املرتتبة على الرشو  177إىل  169 اجلنائي يف مواده من
حمكمة خمتصة جبرائمه ومبحاربته وعلى رأس متت أيضا املصادقة على قانون مكافحة الفساد وإنشاء  الرشوة وقد

 . 2016الذي صدر يف  (14/2016هذه القوانني أييت القانون رقم )

وتعزيز جهود ة الرشوة ون حملاربعلى مشروع قان 2015وكانت اجلمعية الوطنية قد صادقت يف يوليو 
 د .احلكومة يف جمال حماربة الفسا

الرشوة على هذه األبعاد من خالل النص على حماور العمل القائمة وقد ركزت االسرتاتيجية الوطنية حملاربة 
قطاع  على التوعية والتحسيس والوقاية عرب تصنيف القطاعات األكثر انكشافا واخرتاقا من الرشوة وتنقية وتنظيم

قطب قضائي ومية وتسهيل عمل العدالة وأجهزة الرقابة والتفتيش واحملاسبة الدقيقة واليقظة، وانشاء فقات العمالص
 5حملاربة الرشوة.
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 تونس  -8
تسهم هيئة احلوكمة الرشيدة على  أن  2014يناير  26من الدستور التونسي املعتمد يف  130نص الفصل 

ها وتعزز د ومكافحته ومتابعة تنفيذها ونشر ثقافتومنع الفساة الرشيدة ومكافحة الفساد يف سياسات احلوكم
 واملساءلة.مبادئ الشفافية والنزاهة 

حيث تتوىل اهليئة رصد حاالت الفساد يف القطاعني العام واخلاص والتقصي فيها والتحقق منها وإحالتها على 
 .اال اختصاصهملتصلة مبجوتستشار اهليئة وجواب يف مشاريع القوانني ا .اجلهات املعنية

هليئة الوطنية ملكافحة انشأت ا 2011نوفمرب  14يف  2011لسنة  120ومبقتضى املرسوم االطاري عدد 
وفقا  .تتمتع ابلشخصية املعنوية واالستقالل اإلداري واملايل مستقلة عمومية هيئة ومن مث فهي 2011الفساد سنة 

ت الدولة الدميقراطية وعلى كافة مؤسساة على دعم ية املستقلمن الدستور تعمل اهليئات الدستور  125للفصل 
ئات ابلشخصية القانونية واالستقاللية اإلدارية واملالية وتنتخب من قبل تيسري عملها. على أن تتمتع هذه اهلي

 جملس نواب الشعب أبغلبية معززة وترفع إليه تقريرا سنواي يناقش ابلنسبة إىل كل هيئة يف جلسة عامة خمصصة
 ا.ن تركيبة هذه اهليئات والتمثيل فيها وطرق انتخاهبا وتنظيمها وسبل مساءلتهضبط القانو للغرض. وي

من الدستور تسهم اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد يف سياسات احلوكمة الرشيدة ومنع الفساد  130طبقا للفصل  
 ساءلة.لنزاهة واملومكافحته ومتابعة تنفيذها ونشر ثقافتها، وتعّزز مبادئ الشفافية وا

 السودان -9
املفوضية القومية للشفافية ينص على إنشاء  2016قانون االستقامة والنزاهة ومكافحة الفساد لسنة 

، وحيث مل تنشأ حىت اآلن  هذه املفوضية فقد مت إنشاء وحدة اتبعة للنيابة العامة واالستقامة ومكافحة الفساد 
ت جبهاز األمن واملخابرات من عمل حرايبه وحدة الت حالة ما تقومصاحبة االختصاص األصيل يف التحقيق وإ

 .وإحالة من تكون هناك بينة مبدئية يف مواجهته للقضاء
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أجاز للمجلس   2005فيما يتعلق بتداول املعلومات فإن أحكام دستور مجهورية السودان االنتقايل لسنة 
مت العمل به من ون و مهورية القانوقع رئيس اجلو  2015الوطين  سن قانون حق احلصول على املعلومات لسنة 

  اتريخ التوقيع عليه

املعلومات اليت حتتفظ هبا أجهزة الدولة وفقًا ملستوايت احلكم  ويهدف القانون لضمان حق احلصول على
وطبقا هلذا  .املختلفة ألي شخص أو أي جهة تطلبها حبيث ال يؤخذ ابالستثناءات إال بصورة حصرية وحمددة

تسمى مفوضية حق احلصول على املعلومات وتكون  من الوزير املختص مفوضيةراء بتوصية الوز  ون ينشأ جملسالقان
والية  يكون مقر املفوضية .ختضع املفوضية إلشراف الوزير املختصو هلا شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية وخامت عام 

 .اخلرطوم وجيوز هلا انشاء فروع ابلوالايت

االطالع واحلصول على املعلومات من مصادرها مبنظمات  ص احلق يفأن ألي شخضا ولقد أقر القانون أي
القطاع العام وشركات املسامهة العامة والشركات اليت تشارك فيها احلكومة أبي نسبة وأي منظمة يرى الوزير 

  املختص أهنا تعمل عمال مشاهبا للقطاع العام ومنظمات اجملتمع املدين

راءات الواجب اتباعها للحصول على املعلومات واملعلومات جتفصيل االالقانون ابل ابإلضافة إىل ذلك ذكر
اليت مت استثنائها مثل املعلومات الشخصية واالسرار اخلاصة ابلدفاع الوطين أو امن الدولة أو سياساهتا اخلارجية 

 6.من القانون 12واليت مل مير عليها مخسني عاما وغريها واليت مت سردها يف املادة 
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 الكويت  -10
يف عهد الشيخ عبد هللا السامل الصباح من أقدم الدساتري العربية  1962ترب الدستور الكوييت الصادر سنة عي

مادة من النوع اجلامد الذي يصعب تغيريها إال إبجراءات وأغلبية خاصة وقد تضمن الدستور  183ويتكون من 
ى العديد من املبادئ الشاخمة كاستقالل لعهذا التنظيم تنظيم شامل للحقوق واحلرايت العامة ويقوم   الكوييت

القضاء فال سلطان ألي جهة على القاضي يف قضائه وال جيوز التدخل يف سري العدالة وحق التقاضي مكفول 
للناس مجيعا وكذا مبدأ املساواة يف احلقوق والواجبات والعدالة االجتماعية وامللكية ورأس املال والعمل مقومات 

 .االجتماعي وللثروة الوطنية وغري ذلك الكثري من احلقوق األساسية ةلكيان الدول أساسية

وتعترب الكويت سباقة نسبيا فيما يتعلق ابلتشريعات يف مكافحة الفساد واجلهات املناط هبا مكافحة الفساد 
محاية  نبشأ 1993سنة مثال ذلك قانون رقم ال .وجهود السلطة التشريعية للتشريع واحملاسبة فيما يتعلق ابلفساد

 ابإلضافة إىل القانون الوطنية النفط انقالت شركة فضيحة تفجرتاألموال العامة وقد صدر هذا القانون بعد أن 
يف شأن املناقصات العامة وتعديالته ومبوجبة مت انشاء جلنه املناقصات املركزية برائسة وزير  1964لسنة  37رقم 

 امريي .خمتص ويتم تعيني اعضائها مبرسوم 

 

 نير البح -11
يف ظل حكم امللك محد بن عيسى آل خليفة ضمن مشروع االنفتاح  14/2/2002صدر الدستور اجلديد يف 

فيما يتعلق ابلدور التشريعي والرقايب جمللس  1973أضعف بكثري من دستور  2002يعترب دستور  واالصالح ،
ية تشارك السلطة لسلطة التنفيذا أن امللك واالنواب املنتخب حيث يتشارك يف ذلك مع جملس الشورى املعني كم

ب الصادرة مبرسوم أمريي فإن ال سلطة وبناء على الالئحة الداخلية جمللس النوا .التشريعية من اجمللسني يف التشريع



 
 

32 P. 

جمللس النواب على استجواب أو طرح الثقة برئيس الوزراء كما أن سلطته ضعيفة يف مراقبة السلطة التنفيذية 
 تحقيق يف قضااي الفساد. الثقة هبم والالوزراء وطرح واستجواب 

او تنظيم احلق يف احلصول على هيئة معنية مبكافحة الفساد  إلنشاءقوانني منظمة  األنومل يصدر حىت 
 .املعلومات.

 

 السعودية -12
من قبل امللك فهد مبوجب مرسوم  1996تعتمد النظام األساسي للحكم ونظام احملافظات والذي أقر يف 

 هـ ومبوجب النظام األساسي فإن احلكم يف اململكة ملكي يف أبناء املؤسس27/8/1412اريخ بت 90ي رقم أ/ملك
مسعود ويستمد احلكم سلطته يف كتاب هللا وسنه رسوله، ويبايع املواطنون امللك على كتاب هللا عبد العزيز آل 

يمية ونطاقها واملياه اإلقلألرض وظاهرها ( على ان مجيع الثروات يف ابطن ا14وسنة رسوله. كما نصت املادة )
رمتها وعلى الدولة محايتها وعلى ( على أن لألموال العامة ح16الربي والبحري هي ملك للدولة، وتنص املادة )

 .املواطنني واملقيمني احملافظة عليها

ة أموال رقابة على كاف(  تنص على أن تتم الرقابة الالحقة على مجيع إيرادات الدولة ومصروفاهتا وال79املادة)
رير سنوي عن ذلك وال واحملافظة عليها ورفع تقة املنقولة والثابتة ويتم التأكد من حسن استعمال هذه األمالدول

 .إىل رئيس جملس الوزراء. ويبني النظام جهاز الرقابة املختص بذلك وارتباطه واختصاصاته
م داري وتطبيق األنظمة. ويتسن األداء اإلوالتأكد من ح ( تنص على أن  تتم مراقبة األجهزة احلكومية80املادة)

عن ذلك إىل رئيس جملس الوزراء. ويبني النظام اجلهاز التحقيق يف املخالفات املالية واإلدارية ويرفع تقرير سنوي 
 .املختص بذلك، وارتباطه، واختصاصاته
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 قطر -13
تور وفعالً وضع مسودة الدسب 12/7/1999يف كلف أمري قطر السابق الشيخ محد بن خليفة آل اثين جلنة وطنية 

. وقد طرح األمري مسودة الدستور على استفتاء 2/7/2002وقدمت مسودة الدستور يف  أجنزت اللجنة مهمتها
 % من املقرتعني. 96.64وحاز على موافقة  29/4/2003عام يف 

 على أن الثروات( 29ص املادة )ة قطر يتضمن تشكيل جملس للعائلة احلاكمة بصالحيات كبرية. وتنودستور دول
 تقوم على حفظها وحسن استغالهلا.الطبيعية ومواردها ملك للدولة 

"على أعضاء جملس الشورى أن يستهدفوا يف سلوكهم مصاحل الوطن وأال على أنه  115وينص الدستور يف املادة 
يت ال نون األعمال الصة، وحيدد القاوية أبية صورة كانت لفائدهتم أو لفائدة من تصله هبم عالقة خايستغلوا العض

 ".قيام هباجيوز لعضو جملس الشورى ال

"على الوزراء أثناء توليهم مناصبهم أن يستهدفوا يف سلوكهم مصاحل الوطن، وأال يستغلوا (128كما تنص املادة )
ظورة نون األعمال احملانت لفائدهتم، أو لفائدة من تصله هبم عالقة خاصة. وحيدد القامناصبهم الرمسية أبية صورة ك

 ".ناء توليهم مناصبهم وتستوجب مساءلتهم، كما حيدد طريقة هذه املساءلةزراء واألفعال اليت تقع منهم أثعلى الو 

ال تضمن دورا فاعال هليئات مكافحة اال أن البنية التشريعية ال تتضمن صالحيات رقابية كبرية للسلطة التشريعية و  
 الفساد .

 فافية يف املنطقة العربية لشل املعلومات وامناذج ألطر  تداو 

قانون تداول املعلومات، على مدار ما يقرب من ســــبع ســــنوات،  صــــدارإلشــــهدت مصــــر عدة حماوالت  مصــــر
وقادت تلك احملاوالت جهات حكومية متنوعة، حاولت هذه اجلهات يف بعض األحيان أن تفتح حوارا مع ممثلي 

 اجملتمع املدين حول مسودة القانون.
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نظيم اإلعالم جلنة إلعداد قانون تداول املعلومات، أعلن اجمللس األعلى لس األعلى لتمؤخرا، شــــــــــكل اجمل 
، وذلك بعد عمل 2017أكتوبر  25لتنظيم اإلعالم عن االنتهاء من مســــــــــودة قانون تداول املعلومات، يف 

لس الوزراء يتم تقدميها جملعداد مســـودة للقانون إلصـــا يأشـــهر من قبل جلنة شـــكلها اجمللس خصـــ 4اســـتمر قرابة 
ي يتبناها، حيث تشــمل املســودة احلق للمواطنني يف اللجوء للقضــاء يف حال رفض طلبات االطالع، حبســب لك

 7فصاح. إل( اجلهات العامة املخاطبة أبحكام القانون اب9( من املسودة، كما الزمت املادة )15املادة )

تور أكـدت علـى حريـة تـداول من الدس 68ادة ت"، رغم أن املحىت اآلن مل يصدر قانون "حرية تداول املعلوما
املعلومـات، ونصـت علـى أن املعلومــات والبيانــات واإلحصــاءات والوثــائق الرســمية ملــك للشــعب، واإلفصــاح 

ـة بت ـزم الدولـ ـة لكــل مــواطن، وتلتـ ـه الدولـ ـة حــق تكفلـ ـادرها املختلفـ ـا مــن مصـ ـا وإاتحعنهـ ـا للمـواطنوفريهـ ني تهـ
بشـفافية. كمـا وضـعت عقوبـات علـى حجـب املعلومـات، إال أهنـا شـددت علـى مراعاة "األمن القومي ". ولكن 

 إىل اآلن، بعـد مخسة أعوام علـى إقـرار الدسـتور، لـم يـَر قـانون "حريـة تـداول املعلومـات " النـور.

، فـإن اجلهـاز املركـزي للتعبئـة العامـة واإلحصـاء هـو سـمية فـي مصـراملعلومـات الر وعلى صعيد منظومـة إنتـاج 
ـة بـذلك، إذ نّصت القوانني املنظمة على أنه ال جيوز ألي وزارة أو هيئة أو جهة أو أّي فرد  اجلهـة الوحيـدة املخول

إحصاءات ة إال من واقع علومــــــات إحصائيأو أفراد يف احلكومة أو القطاع العام أو القطــــــاع اخلــــــاص أن ينشــــــر م
 اجلهاز نفسه

ابســـــــم " قانون  2007عام  47هي أول دولة عربية تصـــــــدر قانون خاص حبرية تداول املعلومات رقم  األردن
ضـــــمان حق احلصـــــول على املعلومات "، وكان أول قانون من هذا النوع يف العامل العريب، ولكن مل يتم إنفاذه كما 

عليته وابألخص يف املؤســســات احلكومية، وبعد مرور ســنوات من تاج الكثري لفااغته، الزال حيدون او كما مت صــي
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هذا القانون مل يقدم أي نتائج إجيابية، ومل تقدم احلكومة األردنية أي معلومات ايل املواطنني او حىت الصــــــــحفيني، 
 طبيقه. نون او كيفية تومل تقم الوزارات بعمل تدريب ايل املسؤولني حيت يتمكنوا من تنفيذ القا

وظهر العديد من قضااي الفساد على الساحة األردنية، ارتكبها مسؤولون يف بعض األجهزة الرمسية، ومنها قضااي 
 فساد مالية وإدارية وسوء يف استخدام السلطة، وذلك بسبب انعدام الرقابة وانعدام تطبيق القوانني واألنظمة. 

اوب الســــلطات مع طلباهتم، إضــــافة إىل تفعيله، وعدم جتيشــــكون من عدم  ويوجد الكثري من الصــــحافيني الذين
الصـــــالحيات الواســـــعة املمنوحة للســـــلطات اإلدارية يف البالد برفض اإلدالء مبعلومات، وهو ما جيعل من فعالية 

 القانون حمدودة وليست واسعة.

مواطنات واملواطنني للعلي أن "  27 يف الفقرة األويل منه من الفصــل 2011اقر الدســتور املغريب عام 8 املغرب
حق احلصــــول علي املعلومات، املوجودة يف حوزة اإلدارة العمومية واملؤســــســــات املنتخبة واهليئات املكلفة مبهاك 

"، وأتصـــــيالً هلذا احلق فقامت احلكومة املغربية بعدة مناقشـــــات حيت يتم التأصـــــيل من جانب قانوين، املرفق العام
وقامت جهات دســـــتورية واجمللس الوطين حلقوق  13.13ون حامل لرقم بية إبصـــــدار قانوقامت الســـــلطات املغر 

، بعد املوافقة عليه من 2018القانون يف اجلريدة الرمسية يف مارس  اإلنســـــــــان مبناقشـــــــــة هذا القانون، ومت نشـــــــــر
 9الربملان ولكن سوف يتم تنفيذ هذا القانون بعد سنة من اتريخ نشره. 

 

الفســـــــــاد " مشـــــــــروع قانون تنظيم حق االطالع على املعلومات "، وهذا حة كافة العامة ملاعدت اهليئ الكويت 
تســـــهيل حق املواطنني يف القانون يعد أســـــاس خطوة للشـــــفافية ومكافحة الفســـــاد يف الكويت، وذلك من خالل 

 نية بنشر أقسامالوصول ايل املعلومات اليت تؤثر على مصاحلهم اخلاصة، وإنشاء اليه لذلك، مثل ام اجلهات املع
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 من دون طلب واالستجابة للطلبات اليت تقدم للحصول على معلومات معينة وتنظيم ما يدخل يفمن املعلومات 
 .نطاق السري

تداول املعلومات يف الكويت ولكن هناك " اهليئة العامة ملكافحة الفســــاد "، ولكن حىت اآلن مل يصــــدر قانون ل
 2016/2لرابعة من قانون انشـــــــــــاء اهليئة تنص املادة  ا القانون ، حيث ميكن للهيئة أن تقوم بعمل حال تفعيل

إلدارية"، مث أكد ذلك ية والنزاهة يف املعامالت االقتصـــادية واعلى أن اهلدف األول هلا هو " إرســـاء مبدأ الشـــفاف
وطنية شاملة  يف االختصاصات واملهام يف املادة اخلامسة، حيث نص يف البند األول منها على " وضع اسرتاتيجية

جلهات ية ومكافحة الفســـــــــاد واعداد اآلليات واخلطط والربامج املنفذة هلا ومتابعة تنفيذها مع النزاهة والشـــــــــفافل
آلن، تنفيذ بعض اخلطوات املهمة مما ورد يف مشــروعها القانوين ومن ذلك تســمية املعنية"، اذ ميكن للهيئة، ومنذ ا

أو الشـــؤون االدارية أو اســـتحداث وحدة  لعالقات العامةعلومات، مثل االوحدة التنظيمية املســـؤولة عن توفري امل
دون طلب  تصـــنيف املعلومات ما بني واجبة النشـــر من متخصـــصـــة اذا اســـتدعى األمر، ويكون من مجلة مهامها

وآلية نشــــــــــرها وحتديثها، ومعلومات متاحة عند الطلب ما بني عامة تقدم ملن يطلبها أو خاصـــــــــــة ال تقدم لغري 
طلبها ومهلة ااتحتها وكيفية التظلم من امهال تلبية الطلب أو جتاوز مهلة ملصـــــــلحة وكيفية ب العالقة أو اأصـــــــحا

ائم ودرجة الســرية ومعايري حتديدها. وميكن إعطاء معلومات ســرية، ســواء بشــكل مؤقت أو بشــكل دالرد عليه، و 
 ومات اليت متكنصــــــــــى حد من املعلاهتمام خاص للموقع االلكرتوين للهيئة كمنصـــــــــــة مفتوحة لالطالع على أق

مقرتحات وآراء وشكاوى ااتحتها للجمهور واجناز جانب من طلب املعلومات وتلّقي الرد عليها الكرتونيا. وتلقي 
 .لومات والتفاعل معهاالناس وطاليب املع

 

 13رقم من الدول اليت اصـــدرت قوانيناً خاصـــًة ابحلق يف احلصـــول على املعلومات حيث صـــدر القانون  اليمن
 10.صول على املعلوماتبشأن حق احل 1220لسنة 

                                                           
 https://goo.gl/Z7jGDtلالطالع علي القانون انظر  10

https://goo.gl/Z7jGDt


 
 

37 P. 

 وتعترب اثين دولة بعد األردن تقوم أبصــــدار قانون خاص حبرية تداول املعلومات، ولكن بســــبب النزاع القائم يف
اليمن فال يوجد أي نوع من أنواع تداول املعلومات او الشــفافية او ابألحرى اليمن تواجه معارك ونزاعات أخري 

 خارج نطاق الشفافية واالستقرار. عل كل األمور ف خارجية مما جيمع أطرا

 2014عام مت وضــع مســودة لقانون حرية تداول املعلومات بعد ضــغط من املنظمات احلقوقية العراقية  العراق
 والعرض امام جملس النواب العراقي، وحىت اآلن مل يتم التصـــــديق على مســـــودة القانون، ونعلم أن العراق لديها "

حلقات نقاش دائماً عن تعزيز الشــــــــــفافية ومكافحة الفســـــــــــاد وتعمل ايل اآلن يف  اليت تقوم بعمل هيأه النزاهة "
 عي علي الشعب العراقي. إضفاء الو 

كان يطالب رئيس هيئة الشـفافية يف البحرين إبصـدار قانون حق احلصـول   2018حىت شـهر سـبتمرب  البحرين 
ة الفســـــــــــاد، وحىت اآلن ال يوجد قانون يلزم م املتحدة ملكافحبيق اتفاقية األمعلى املعلومات وذلك التزاماً بتط

املعلومات وتداوهلا بني املواطنني يف البحرين ومل تلتزم أي بنشــــــــــر الوزارة واللجنة وكل اجلهات احلكومية األخرى 
 .هورصورهتا أمام اجلمجهة ابإلفصاح عن املعلومات إال يف احلدود اليت ختدم أو تساعد تلك اجلهات على حتسني 

 

من الدول اليت اقرت قانون حق تداول املعلومات او حق الوصــــــــــول ايل تداول املعلومات بعد ما اقره  لبنان
، حيث شـــــــــــارك كال من نقابة احملررين يف كل هذه االجتماعات، 2017عام  28لس النيايب يف لبنان رقم اجمل

ومات يف اإلدارات العامة الطالع على املعلصـــــــــــا فيما يتعلق ابوأبدى ممثلو النقابة رأاي مؤيدا هلذا احلق، خصــــــــــو 
هليئات الرقابية، وذلك توخيا للشفافية، ومت والوزارات وكل ما يتصل بعمل الدولة يف كل اجملاالت، ويف حتقيقات ا

  العمل على هذا املشروع ابلتعاون مع جمموعات عمل دولية تتعاون مع األمم املتحدة
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لدعم  2018لسنة  84إصداره لدعم الشفافية بل جاء معه قانون رقم  ن الوحيد  الذي متومل يكن هذا القانو 
 11الشفافية يف قطاع البرتول يف لبنان. 

أقر الربملان الســــوداين تشــــريعاً مينح احلق يف احلصــــول على املعلومات ابلقانون ونص  2015يف عام  ودانالســــ
علوماهتا الضرورية وقد استثين ات املعنية بنشر ماطنني وإلزام اجلهعلى تكوين مفوضية تتويل توفري املعلومات للمو 

 هذا القانون جاء من أجل دعم الشفافية. جهة ابعتبارها جهات سرية تتعلق أبمن الدولة وأسرارها، و  12

 

ذا ، يتم مناقشة ه2018حىت اآلن مل يتم تشريع قانون خاص حبرية تداول املعلومات يف ليبيا وحىت يوليو  ليبيا
ات يف خمتلف القانون البد أن يشــــمل على احلصــــول على مجيع البياانت واملعلومملان اللييب وأن املوضــــوع يف الرب 
 ادية واالجتماعية والسياسية. اجملاالت االقتص

للدســــتور، فهناك إلزام على خمتلف أجهزة الدولة إباتحة املعلومات والبياانت، للمواطنني، وهو ما يفيد وفقاً 
اذ قراره الصحيح، وأن من حق املواطن احلصول على املعلومات ة، ويساعده على اختيف حياته املختلف املواطن

، وكذلك على الدولة احلفاظ على معلومات املتعلقة ابملواطن وعدم الســماح ألي يف خمتلف اجملاالتالالزمة له 
  لربملان حىت اآلن.أحد ابحلصول عليها، وحىت اآلن يتم مناقشة هذا ومل يصل القانون ايل ا

صــادق جملس نواب الشــعب التونســي على النســخة املعدلة بشــأن قانون حرية تداول املعلومات وذلك  تونس
، حيث أن الصياغة األويل كانت شديدة العمومية، واستثنت جماالت األمن القومي واملعاهدات 2016يف مارس 

 الدولية واملصاحل االقتصادية للدولة وللغري. 

 2018أكتوبر  29يف  2018لســنة  52يع التونســي أبصــدار قانون رقم التشــر  قام 2018وبر يف أكتاآلن و 
يتعلق ابلســــجل الوطين للمؤســــســــات، ويتناول القانون تدعيم شــــفافية املعامالت االقتصــــادية واملالية عرب جتميع 
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اجملال  طني يفات القانونية الناشـــــــاملعلومات والبياانت والواثئق اخلاصـــــــة ابألشـــــــخاص الطبيعيني واملعنويني والرتتيب
 12.االقتصادي وابجلمعيات حلفظها ووضعها على ذمة العموم وهياكل الدولة املعنية بتلك املعلومات

، قام الربملان التونســــي ابلتصــــديق على قانون جديد يتعلق ابلتصــــريح عن املكاســــب ومكافحة 2018ويف يوليو 
فصال "دعم الشفافية  51ن الذي يتضمن القانو احلكومي واهلدف من اإلثراء غري املشروع للمسؤولني يف القطاع 

 ."وترسيخ مبادئ النزاهة واحلياد واملساءلة ابلقطاع العام
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 متهيد 

ى سبيل االسرتشاد  املنطقة العربية علنستعرض يف هذا اجلزء مناذج لبعض هيئات ومؤسسات مكافحة الفساد يف
رتاوح هذه اهليئات ما بني أجهزة مستقلة تتبع الربملان او امللك أو رئيس اجلمهورية ، ف الواقع الراهن ، وتووص

عض اللجان ذات الطبيعية السياسية كما هو احلال أو إدارات تتبع أحد الوزارات القائمة ، فضال عن استحداث ب
 ة على سبيل املثال .يف مصر والسعودي

تتفرد مصر بوجود أكثر من جهاز رقايب ابختصاصات حمددة ، بينما يوجد يف دول أخرى عدد أقل من األجهزة 
 او اهليئات ولدي معظمها هيئة وحيدة تقوم ابختصاصات مكافحة الفساد يف داخل الدولة.

هبا برملاانت يتم يئات يف النظم اليت جة استقالل هذه اهليئات ليست واحدة يف كل الدول ، حيث تتمتع اهلدر 
بينما  –على األقل على مستوى التشريعات املنظمة  واإلدارة  –ابستقالل ملحوظ  خاهبا بشكل حر ومباشرانت

 تخبة ذات صالحيات واسعة .هناك درجة أقل من االستقالل يف النظم اليت ليس لديها برملاانت من

 ة مصر العربيةمناذج هيئات مكافحة الفساد يف مجهوري

هليئات مكافحة الفساد يف مصر تتمثل يف الرقابة املالية ، الرقابة اإلدارية ، اجلهاز املركزي  اذجث  منأهم ثال
 -للمحاسبات، ومؤخرا مت إنشاء جلنة تنسيقية ملكافحة الفساد  وفيما يلي نبذة عن كل منها :

 هيئة الرقابة املالية  -1

وختتص اهليئة ابلرقابة واإلشراف على 2009ة لسن 10رقمالية مبوجب القانون أنشئت اهليئة العامة للرقابة امل
األسواق واألدوات املالية غري املصرفية مبا يف ذلك أسواق رأس املال وبورصات العقود اآلجلة، وأنشطة التأمني، 

ار تلك األسواق وذلك هبدف حتقيق سالمة واستقر  والتمويل العقاري والتأجري التمويلي والتخصيم والتوريق.
م األنشطة وتنميتها وتعظيم قدرهتا التنافسية على جذب املزيد من االستثمارات احمللية واألجنبية وات وتنظيواألد

وتعمل على احلد من خماطر عدم التنسيق ومعاجلة املشاكل اليت تنتج عن اختالف الطرق أو األساليب الرقابية ، 
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،الرقابة على إال سواق .لية غري املصرفيةسواق املالعمل يف األنشطة واألالتفتيش على اجلهات اليت يرخص هلا اب
 .لضمان املنافسة والشفافية يف تقدمي اخلدمات املالية غري املصرفية

 اجلهاز املركزي للمحاسبات -2

اجلهاز املركزي للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس اجلمهورية ويعني رئيسها من 
حتقيق الرقابة على اموال الدولة واموال االشخاص عامة االخرى وغريها من ساسا اىل ل الربملان ،وهتدف اخال

االشخاص املنصوص عليها يف هذا القانون كما تعاون جملس الشعب يف القيام مبهامه يف هذه الرقابة،وميارس اجلهاز 
 أنواع الرقابة االتية:

 القانوين.الرقابة املالية بشقيها احملاسيب و  -

 ومتابعة تنفيذ اخلطة.ى األداء الرقابة عل -

 الرقابة القانونية على القرارات الصادرة من شأن املخالفات املالية -

 .لوحدات اليت يتألف منها اجلهاز االداري للدولة، ووحدات احلكم احمللىويباشر اجلهاز اختصاصاته ابلنسبة ل
اجلمعيات التعاونية التابعة ألي ملنشئات و طاع العام وشركاته وااهليئات العامة واملؤسسات العامة وهيئات الق

الشركات اليت ال تعترب من شركات ،.منها يف االنشطة املختلفة بكافة مستوايهتا طبقا للقوانني اخلاصة بكل منها
ام القطاع العام واليت يساهم فيها شخص عام او شركة من شركات القطاع العام او بنك من بنوك القطاع الع

االحزاب السياسية واملؤسسات  .النقاابت واالحتادات املهنية والعمالية،.هلامن رأمسا %25مبا ال يقل عن 
جهة اخرى تقوم الدولة إبعانتها او ضمان حد أدين للربح هلا او ينص  اي.الصحفية القومية والصحف احلزبية

 القانون على اعتبار امواهلا من االموال اململوكة للدولة 
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 قابة االداريةالر  هيئة -3

هيئة الرقابة اإلدارية من أهم أجهزة الدولة الرقابية اليت نقلت تبعيتها لرئيس اجلمهورية والربملان مباشرة  
ومتارس كافة األشكال الرقابية واملالية والفنية وتعمل على مكافحة الفساد اإلداري يف مصر وقد أنشأت اخلط 

 19117الساخن ملكافحة الفساد اإلداري رقم 

 54اإلدارية أحد أجهزة الرقابة اخلارجية التابعة للسلطة التنفيذية ومتارس مهامها طبقاً للقانون رقم هيئة الرقابة 
وهلا حق االطالع والتحفظ على البياانت واملستندات ابجلهات وترفع  2018وتعديالته الصادرة يف  1964لسنة 

 رية والربملان تقاريرها بنتيجة حترايهتا وأحباثها ومقرتحاهتا للسيد رئيس اجلمهو 

 54هيئة مستقلة طبقًا للقانون رقم مث أصبحت  1958انشئت اهليئة كقسم للرقابة يتبع النيابة االدارية عام 
حممد حسىن  / مث أعـاد تشكيلها الرئيـس املصري السابق 1980صدر قرار بتجميد نشاطها عام  مث 1964لسنة 

 1964لسنة  54القانون املنشئ هلا رقم ملمارسة اختصاصاهتا واليت اقرها  1982مبارك عام 

 اللجنة الوطنية التنسيقية

 2010 لسنة 2890 رقم الوزراء جملس رئيس/  السيد قرار مبوجب الفساد ملكافحة الوطنية اللجنة أنشئت
 احمللية التنمية وزير من كل  وعضوية الوزراء جملس رئيس /السيد برائسة 2014 لسنة 493 ابلقرار واملعدل

ارية  وزير العدل ورئيس هيئة النيابة اإلدارية ورئيس هيئة الرقابة اإلدارية وممثلني عن كل من وزارة الداخلية دواإل
وزارة اخلارجية / املخابرات العامة / اجلهاز املركزي للمحاسبات / وحدة مكافحة غسل األموال / النيابة العامة /
 اآليت : ااالختصاصات من أمههتباشر اللجنة جمموعة من ،و  

تفعيل اإلنفاذ الفعلي ألحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد واالتفاقيات الدولية واإلقليمية  -1
 األخرى.

 صياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبري عنها ىف احملافل الدولية. -2
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الدولية األخرى  ريها من االتفاقياتمتابعة تنفيذ مصر اللتزاماهتا الدولية الناشئة عن هذه االتفاقية وغ -3
 وكذا تنسيق املشاركة يف اعمال املؤمترات ذات الصلة والفرق واجملموعات املنبثقة عنها.

إجراء تقييم دوري للتشريعات واللوائح والقرارات الوطنية ذات الصلة مبنع ومكافحة الفساد والوقاية منه  -4
  13.عت عليها مصرقيات الدولية اليت و وتقرير مدى كفايتها وتوافقها مع نصوص االتفاق

 هيئات مكافحة الفساد يف مملكة البحرين

  وااللكرتوين االقتصادي واألمن الفساد ملكافحة العامة اإلدارة -1

 مبوجب ، عامة إدارة مستوى إىل االقتصادية اجلرائم مكافحة إلدارة التنظيمي املستوى رفع مت مؤخرا
 والقاضي م،2004 لسنة (69) رقم مرسوم يلتعد خالل من وذلك 2011 لسنة 109 رقم امللكي املرسوم
  وااللكرتوين االقتصادي واألمن الفساد ملكافحة العامة اإلدارة إنشاء فيه جاء حيث الداخلية وزارة تنظيم إبعادة
 الالزمة ابريالتد واختاذ الوقائي احلكم وتطوير ، الفساد أوجه على القضاء مسؤولية اختصاصاهتا جانب إىل لتشمل

 وزاري بقرار أنشأت اليت الفساد جرائم مكافحة شعبة أصبحت وابلتايل منها، واحلد الفساد رائمج عن للكشف
 األخرى اإلدارات جانب إىل املرسوم، هذا مبوجب الفساد جرائم مبكافحة تعىن إدارة 2009 لسنة (40) رقم

 وتتمثل اهدافها يف:،.العامة لإلدارة التابعة

 من خالل تطوير اإلجراءات الوقائية وتدابري الكشف. ي،الفساد املايل واإلدار احلد من  -
رفع مستوى الوعي الثقايف لدى اجلمهور العام مبفهوم الفساد من خالل احلمالت الوطنية ملكافحة  -

 الفساد.
 تعزيز الشراكة اجملتمعية من خالل دعم دور اجملتمع املدين يف محاية النزاهة ومكافحة الفساد. -
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ية الوطنية ملكافحة الفساد ورصد نتائجها وتقييمها ومراجعتها ووضع برامج يجمتابعة تنفيذ االسرتات -
 عملها وآليات تطبيقها.

 تعزيز التعاون على املستوى الوطين بني األجهزة الرقابية املعنية بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. -
 جمال مكافحة الفساد.تعزيز التعاون على املستوى اإلقليمي والدويل يف  -
 14الدراسات والبحوث النوعية املتعلقة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد يف اجملتمع البحريين.ء إجرا -

 جملس املناقصات واملزايدات -2

( لسنة 36من خالل املرسوم بقانون رقم ) 2002يرجع أتسيس جملس املناقصات واملزايدات إىل عام 
ويعمل جملس  .احلكومية يف مملكة البحرين تتشرف على ممارسات املشرتايوهو جهة تنظيمية مستقلة  2002

املناقصات واملزايدات على تعزيز ممارسات وأنظمة املشرتايت واملبيعات احلكومية ومتيزها ابلفعالية والكفاءة ويتعاون 
ومية )اجلهات املتصرفة( جملس املناقصات واملزايدات مع اجلهات احلكومية املسؤولة عن املشرتايت واملبيعات احلك

 جهة واملقاولني واملوردين احملليني واإلقليميني والدوليني من جهة أخرى .ن م

 هيئات مكافحة الفساد يف العراق

 هيئة النزاهة يف العراق

شخصية معنوية واستقالل مايل وإداري وميثلها رئيسها او من  هي هيئة مستقلة ختضع لرقابة جملس النواب هلا
 2011لسنة  30والصادر استنادا للقانون رقم  2018لسنة  1ون رقم انمت اصدار نظامها الداخلي بق خيوله.

 .2011لسنة  12من قانون استحداث لتشكيالت اإلدارية ودجمها وتعديل ارتباطها رقن  2واملادة 

املختصة يف مكافحة الفساد ومتتلك هيئة النزاهة آليات وسياسات ختتلف وتتميز فيها عن ابقي اجلهات 
ن النصوص واملواد الدستورية والقانونية اليت حتدد عمل اهليئة فضال عن االهتمام السياسي م خاصة وجود العديد
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الواسع ابهليئة واملطالبة املتكررة لتكون هيئة النزاهة املؤسسة احملورية يف النظام السياسي العراقي اليت تضمن شفافية 
ة تعد األداة التحقيقية املكلفة يف مكافحة الفساد اهلسياسية واإلدارية والتشريعية ان هيئة النز ونزاهة العملية ا

واليت تؤكدها التقارير  2003ورمست بدورها آليات وسياسات ألجل تقليل نسب الفساد املتضخمة بعد عام 
الفساد على الرغم من اتفاقهما على احمللية والدولية واليت ختتلف وتتقاطع فيما بينها بتحديد نسبة مشرتكة حلجم 

ابلرغم من وجود هذه اجلهات الرمسية وغري الرمسية املختصة يف مكافحة  2003املشكلة بعد عام ه تعاظم هذ
 15.الفساد

على مجيع الشفافية يف إدارة شؤون احلكم  وتعمل اهليئة على املسامهة يف منع الفساد ومكافحته واعتماد 
 طريق:املستوايت عن 

بواسطة حمققني حتت اشراف قاضي التحقيق املختص ووفقا ون يف قضااي الفساد طبقا ألحكام القان التحقيق  
 ألحكام قانون اصول احملاكمات اجلزائية.

الفساد اليت ال يقوم حمققو اهليئة ابلتحقيق فيها عن طريق ممثل قانوين عن اهليئة بوكالة رمسية  متابعة قضااي -1
 ها.تصدر عن رئيس

مة والنزاهة الشخصية واحرتام اخالقيات اخلدمة العامة تقاتقدر االس تنمية ثقافة يف القطاعني العام واخلاص -2
 الشفافية واخلضوع للمساءلة واالستجواب عرب الربامج العامـة للتوعية والتثقيف. واعتماد

السلطة التشريعية املختصة اىل  اعداد مشروعات قوانني فيما يساهم يف منع الفساد او مكافحته ورفعها  -3
 اللجنة الربملانية املختصة مبوضوع التشريع املقرتح. لس الوزراء او عن طريقجم عن طريق رئيس اجلمهورية او

                                                           
حيدر علي عبد هللا، مشكلة الفساد في العراق واليات هيئة النزاهة في مكافحته، جامعة النهرين ، الرابط،  - 15
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انشطة  العراقي ابحلكومة عرب إلزام املسؤولني فيها ابلكشف عن ذممهم املالية وما هلم من تعزيز ثقة الشعب -4
مات تنظيمية عليوموجودات وهبات او منافع كبرية قد تؤدي اىل تضارب املصاحل إبصدار تخارجية واستثمارات 

 الربامج. هلا قوة القانـون مبا ال يتعارض معه وغري ذلك من
لضمان االداء الصحيح واملشرف  اصدار تنظيمات سلوك تتضمن قواعد ومعايري السلوك االخالقي  -5

 والسليم لواجبات الوظيفة العامة.
 -ابي عمل يساهم يف مكافحة الفساد او الوقاية منه بشرطني:  مالقيا -6

 ضروراي ويصب يف مكافحة الفساد او الوقاية منه. لك العملن ذان يكو  -
 16اهداف اهليئة. ان يكون فاعال ومناسبا لتحقيق -

تشريع لضمان الشفافية ومكافحة الفساد  89أصدر العراق ما يقرب من  2018حىت  2010ويف الفرتة من 
 تص بكل اجهزة احلكومة العراقية .خت

 تهيئات مكافحة الفساد يف االمارا

 وان احملاسبة دي

ديوان احملاسبة بصفته السلطة املركزية املختصة مبكافحة الفساد واملكلف إبدارة ملف اتفاقية مكافحة 
هو اجلهاز األعلى للرقابة املالية واحملاسبة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة الفساد على املستوى الوطين والدويل 

داري وملحق ابجمللس الوطين االحتادي. يتوىل الديوان الل املايل واإلستقوله شخصية اعتبارية عامة ويتمتع ابال
  الرقابة على أموال الدولة وأموال اجلهات االحتادية والكشف عن الغش والفساد املايل. 

م وذلك تنفيذا ألحكام 1976 لسنة (7) الديوان مبوجب القانون االحتادي رقم وقد أنشئ
إدارة احتادية مستقلة يرأسها مراجع عام يكون تعيينه مبرسوم تنشأ  قضي أبن:يت تمن الدستور وال (136) املادة

                                                           
 http://www.nazaha.iq/news_FA.asp?page_namper=p2ع الرسمي للهيئة، الموق - 16
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ملراجعة حساابت االحتاد واألجهزة واهليئات التابعة له وكذلك ملراجعة أية حساابت أخرى يوكل إىل اإلدارة املذكورة 
بة ليحل م ديوان احملاستنظيإبعادة  2011 لسنة (8) كما صدر القانون االحتادي رقم مراجعتها طبقا للقانون.

 على هذا القانون. م املشار إليه وميارس الديوان عمله بناءا1976 لسنة (7) حمل القانون رقم

كما يتمتع ديوان احملاسبة بصالحيات للتحقيق يف عمليات االحتيال وسوء اإلدارة وهدر األصول واملوارد 
التحقيق نتيجة لعمليات التدقيق أو نتيجة لقيام مليات يذ عقد يتم تنف. اخلاصة ابجلهات اخلاضعة لرقابة الديوان

 17.العامة إببالغ ديوان احملاسبة عن قضااي تزعم وجود احتيال

ويعمل الديوان على التأكد من أن اجلهات االحتادية تقوم بتحصيل املبالغ املالية ابلطرق الصحيحة وكذلك 
ان كذلك بعمليات املراجعة والتدقيق للتأكد من الديو يقوم إنفاق األموال العامة بطريقة حكيمة ورشيدة. كما 

   .حتقيق اهليئات االحتادية ألهدافها املنشودة

ميارس الديوان صالحياته على كافة الوزارات واهليئات االحتادية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة وكذلك 
يبلغ العدد الكلي  % 25ال تقل عن  اهلا رأمساملؤسسات اليت متتلك احلكومة االحتادية لدولة اإلمارات حصة يف

جهة متتلكها احلكومة االحتادية بشكل كامل أو  12جهة تقريبا منها  70للجهات اخلاضعة لرقابة ديوان احملاسبة 
ويف الوقت الراهن يسعى ديوان احملاسبة لكي يصبح واحد من أفضل األجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة  جزئي.

 ويعمل على حتقيق هذا اهلدف من خالل ممارسة الرقابة والتدقيق وفقًا ألفضل العاملستوى على م
وتوظيف ذوي املؤهالت واخلربات واملهارات وتوفري أفضل فرص العمل املهين للخرجيني من مواطين  املمارسات

 18. دولة اإلمارات العربية املتحدة

 

                                                           
 https://bit.ly/2Aa9C4jالموقع الرسمي لديوان المحاسبة، الرابط،  - 17
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 مشيةاهلاهيئات مكافحة الفساد ابململكة األردنية 

 يئة النزاهة مكافحة الفساده

وذلك امتثاال لألمر امللكي املوجه  2006( لسنة 62مت إنشاء هيئة مكافحة الفساد مبوجب قانون رقم )
أنشئ  2008ويف عام  19/3/2007للحكومة والداعي إىل إنشاء هيئة مكافحة الفساد واليت ابشرت عملها يف 

هبدف ضمان سالمة قرارات وإجراءات وممارسات اإلدارة  2008م لعا (11ديوان املظامل مبوجب قانون رقم )
 .2009فرباير  1العامة من خالل تلقي التظلمات والقيام ابملبادرات الذاتية وقد ابشر عمله بتلقي الشكاوى يف 

 ديثهبدف حت 2012كما امر امللك عبد هللا بتشكيل جلنة لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية وذلك يف هناية عام 
 صياغة ميثاق وطين للنزاهةبر منظومة النزاهة الوطنية قائمة على ما تراكم من إجنازات حبيث تقوم اللجنة وتطوي

 إعداد خطة تنفيذية مرتبطة بربانمج زمين حمدد لتعزيز منظومة النزاهةو 

اير هر فرب التنفيذية له ويف شقامت اللجنة بنشر امليثاق الوطين للنزاهة واخلطة  2013ويف هناية عام   
أمر جاللة امللك بتشكيل اللجنة امللكية لتقييم العمل ومتابعة إجناز تطبيق اخلطة التنفيذية املرتبطة ابمليثاق  2014

الوطين. وكان من ضمن مهام هذه اللجنة دراسة دور مؤسسات الرقابة الوطنية يف هذا اجملال وإمكانية توحيد 
ستلهمت اللجنة امللكية رؤى وتطلعات القيادة اهلامشية ومتخض وقد ا كثر فاعلية وأتثرياجهودها لتضطلع بدور أ

عن ذلك إقرار قانون ملؤسسة رقابة وطنية جديدة حتت اسم )هيئة النزاهة ومكافحة الفساد( لتحل حمل هيئة 
عملها رت اهليئة اجلديدة . وقد ابش2016( لعام 13مكافحة الفساد وديوان املظامل. وقد محل هذا القانون الرقم )

 .16/6/2016يف 
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 مكافحة الفساد يف ليبياهيئات 

 اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد

إبنشاء اهليئة الوطنية ملكافحة  م2014( لسنة 11قانون رقم ) القانون املنشئ للهيئة الوطنية ملكافحة الفساد
ا تعيني اعضائها حيث م هبتضمن مواد تؤكد على استقالهلا والطريقة اليت يت 2014ابريل  16الصادر يف  الفساد

تنشأ مبوجب أحكام هذا القانون  اهليئة الشخصية االعتبارية والذمة املالية املستقلة حيث نصت علىنص على منح 
صية االعتبارية والذمة املالية املستقلة تتبع هيئة عامة تسمى "اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد" تكون هلا الشخ

 -اختصاصاهتا وفقا ملا يلي: يئةالسلطة التشريعية وتباشر اهل

إعداد املقرتحات املتعلقة بتعديل التشريعات ذات العالقة مبكافحة الفساد اليت ترى اهليئة احلاجة إىل     -1
 .تعديلها وإحالتها جمللس هيئة مكافحة الفساد لدراستها

علقة مبكافحة الفساد واالطالع املتراجعة وتقييم التقارير الصادرة عن املنظمات احمللية واإلقليمية والدولية م    -2
 .على وضع احلكومة الليبية فيها, واقرتاح اإلجراءات املناسبة حياهلا

شأن أو تلقي إقرارات الذمة املالية وفحصها وحفظها وطلب أي بياانت أو إيضاحات تتعلق هبا من ذوي ال   -3
 .اجلهات املختصة

املعدل ابلقانون  36/2012فقا ألحكام القانون رقم سة و املسامهة يف وضع األمساء املضافة إىل قوائم احلرا -4
 .بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض األشخاص 47/2012رقم 

ة عن الفساد يف التنسيق مع مصرف ليبيا املركزي واجلهات ذات العالقة للعمل على اسرتداد األموال الناجت   -5
 .الداخل واخلارج

 .لية واإلقليمية املتعلقة مبكافحة الفسادالدو متثيل ليبيا يف املنظمات واملؤمترات      -6
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 القيام ابلتحري والكشف عن جرائم الفساد .    -7

 هيئات مكافحة الفساد ابململكة املغربية

 اهليئة املركزية للوقاية من الرشوة -1

ومت التصديق عليها يوم  2003ديسمرب  9ألمم املتحدة ملكافحة الفساد يف وقع املغرب على اتفاقية ا  
من االتفاقية املذكورة على أن الدول األطراف ملزمة إبحداث هيئة أو هيئات  6. تنص املادة 2007 ايوم 9

 13بتاريخ  2-05-1228للوقاية من الرشوة. ويف إطار تطبيق مقتضيات هذه املادة مت مبقتضى املرسوم رقم 
 .إسحداث اهليئة املركزية للوقاية من الرشوة 2007مارس 

كزية مهمة تنسيق سياسات الوقاية من الرشوة واإلشراف عليها والسهر على تتبع تنفيذها ومجع ملر ينــاط ابهليئة ا
 -كالتايل: م  ونشر املعلومات يف هذا اجملال. وتقوم اهليئة بعدد من املها

التوجهات الكربى لسياسة الوقاية من الرشوة وال سيما فيما يتعلق ابلتعاون بني القطاع تقرتح على احلكومة  -
 ام والقطاع اخلاص ملكافحة الرشوة.الع

 تقرتح التدابري الرامية إىل حتسيس الرأي العام وتنظم محالت إعالمية هلذا الغرض. -

 التعاون الدويل يف جمال الوقاية من الرشوة.تساهم بتعاون مع اإلدارات واملنظمات املعنية، يف تنمية  -

كومة يف هذا اجملال وتوجيه توصيات إىل اإلدارات احلتتوىل تتبع وتقييم التدابري املتخذة لتنفيذ سياسة  -
 واهليئات العمومية واملقاوالت اخلاصة وإىل كل متدخل يف سياسة الوقاية من الرشوة.

 ل التدابري املمكن اختاذها للوقاية من الرشوة.تبدي إىل السلطات اإلدارية بعض اآلراء حو  -

 دبري قاعدة املعطيات املتعلقة هبا.وت تتوىل مجع كل املعلومات املرتبطة بظاهرة الرشوة -
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خترب السلطة القضائية املختصة جبميع األفعال اليت تبلغ إىل علمها مبناسبة مزاولة مهامها واليت تعتربها   -
 19.يعاقب عليها القانونرشوة  أفعاال من شأهنا أن تشكل

 

 هيئات مكافحة الفساد يف تونس 

 اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد بتونس

انشأت اهليئة الوطنية ملكافحة  2011نوفمرب  14يف  2011لسنة  120عدد  ى املرسوم االطاريقتضمب
وفقا  .تتمتع ابلشخصية املعنوية واالستقالل اإلداري واملايل مستقلة عمومية هيئة ومن مث فهي 2011الفساد سنة 

ات الدولة ية وعلى كافة مؤسسراطمن الدستور تعمل اهليئات الدستورية املستقلة على دعم الدميق 125للفصل 
تيسري عملها. على أن تتمتع هذه اهليئات ابلشخصية القانونية واالستقاللية اإلدارية واملالية وتنتخب من قبل 
جملس نواب الشعب أبغلبية معززة وترفع إليه تقريرا سنواي يناقش ابلنسبة إىل كل هيئة يف جلسة عامة خمصصة 

 ثيل فيها وطرق انتخاهبا وتنظيمها وسبل مساءلتها.هذه اهليئات والتمبة للغرض. ويضبط القانون تركي

من الدستور تسهم اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد يف سياسات احلوكمة الرشيدة ومنع الفساد  130طبقا للفصل  
 ومكافحته ومتابعة تنفيذها ونشر ثقافتها، وتعّزز مبادئ الشفافية والنزاهة واملساءلة.

د يف القطاعني العام واخلاص، والتقصي فيها، والتحقق منها، وإحالتها على ة رصد حاالت الفسايئتتوىل اهل
وهلا أن  .وحسب نفس الفصل تستشار اهليئة وجواب يف مشاريع القوانني املتصلة مبجال اختصاصها.اجلهات املعنية

 20.تبدي رأيها يف النصوص الرتتيبية العامة املتصلة مبجال اختصاصها

 الوطنية ملكافحة الفساد، وتتوىل اهليئة القيام ابملهام التالية:هليئة م امها
                                                           

 https://bit.ly/2By2Y7Rالموقع الرسمي للهيئة،  - 19
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 .اقرتاح سياسات مكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها ابالتصال مع اجلهات املعنية -
 اصدار املبادئ التوجيهية العامة ابالتصال مع اجلهات املعنية ملنع الفساد وتوفري نظم مالئمة لكشفه -
 طاعني العام واخلاص.يف القاد الكشف عن مواطن الفس -
استقبال الشكاوى واإلشعارات حول حاالت الفساد والتحقيق فيها وإحالتها على اجلهات املعنية مبا يف  -

 ذلك القضاء.
 إبداء الرأي يف مشاريع النصوص القانونية والرتتيبية ذات العالقة مبكافحة الفساد. -
 ملكافحة الفساد وتدعيم التفاعل فيما بينها. نيةاملعتيسري االتصال بني خمتلف املصاحل واجلهات  -
مجع املعطيات والبياانت واإلحصائيات املتعّلقة ابلفساد إلحداث قاعدة بياانت هبدف استغالهلا يف اجناز  -

 املهام املوكلة هلا.
ار نشر الوعي االجتماعي مبخاطر الفساد عن طريق احلمالت التحسيسية وإقامة الندوات واللقاءات وإصد -

 رات وتنظيم الدورات التدريبية واإلشراف على برامج التكوين.لنشا
 اجناز البحوث والدراسات املتمحورة حول موضوع مكافحة الفساد او املساعدة على إجنازها. -

تعمل اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد ابلتعاون مع نظرياهتا ابلدول االجنبية واملنّظمات الدولية املختصة من 
قيات تعاون يف جمال اختصاصها كما تسعى إىل تبادل الواثئق والدراسات واملعلومات معها مبا من تفاام اخالل إبر 

 .شأنه املساعدة على الكشف املبكر جلرائم الفساد وتفادي ارتكاهبا
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 هيئات  الرقابة ومكافحة الفساد يف اجلزائر

 اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد يف اجلزائر

إن اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته تعد هيئة مستقلة ماليا وإداراي وتستمد فور طبقا ألحكام الدست
استقالليتها من أداء أعضائها وموظفيها اليمني ومن احلماية اليت توفرها هلم الدولة من كل أشكال الضغط والتهديد 

 .والرتهيب أو اإلهانة والشتم التهّجم عليهم خالل أتدية مهامهم

من الدستور على أنه تؤسس هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وهي سلطة إدارية  202ادة امل وتنص
مستقلة توضع لدى رئيس اجلمهورية. تتمتع اهليئة ابالستقاللية اإلدارية واملالية. استقالل هذه اهليئة مضمون على 

 تكفل هلم من شىت أشكال الضغوط يتال اخلصوص من خالل أداء أعضائها وموظفيها اليمني ومن خالل احلماية
 أو الرتهيب أو التهديد أو اإلهانة أو الشتم أو التهّجم أاي كانت طبيعته اليت قد يتعرضون هلا خالل ممارسة مهامهم

على أنه تتوىل اهليئة على اخلصوص مهمة اقرتاح سياسة شاملة للوقاية من الفساد تكرس  203فيما تنص املادة 
لقانون وتعكس النزاهة والشفافية واملسؤولية يف تسيري املمتلكات واألموال العمومية، واملسامهة اق و مبادئ دولة احل

يف تطبيقها. ترفع اهليئة إىل رئيس اجلمهورية تقريرا سنواي عن تقييم نشاطاهتا املتعلقة ابلوقاية من الفساد ومكافحته، 
 .عند االقتضاء حةوالنقائص اليت سجلتها يف هذا اجملال والتوصيات املقرت 

ومن مث فاهليئة سلطة إدارية مستقلة توضع لدى رئيس اجلمهورية. تتمتع اهليئة ابالستقاللية اإلدارية واملالية. 
استقالل هذه اهليئة مضمون على اخلصوص من خالل أداء أعضائها وموظفيها اليمني ومن خالل احلماية اليت 

التهديد أو اإلهانة أو الشتم أو التهجم أاي كانت طبيعته اليت  أو تكفل هلم من شىت أشكال الضغوط أو الرتهيب
 .قد يتعرضون هلا خالل ممارسة مهامهم

وتتمثل هذه املهام أساسا يف اقرتاح وتفعيل سياسة شاملة للوقاية من الفساد تكرس مبادئ دولة احلق 
ال العمومية واملسامهة يف تطبيقها وهي و ألموالقانون وتعكس الّنزاهة والشفافية واملسؤولية يف تسيري املمتلكات وا
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ملزمة برفع تقرير سنوي إىل رئيس اجلمهورية يتضمن تقييم نشاطاهتا املتعلقة ابلوقاية من الفساد ومكافحته مع 
 .عرض النقائص اليت تسجلها اهليئة يف هذا اجملال والتوصيات املقرتحة

 

 الفساد يف الكويت هيئات  مكافحة

 ة الفساد )نزاهة( حاهليئة العامة ملكاف

 2016يناير  24 والصادر بتاريخ 2016( لسنة 2هي هيئة مستقلة حمايدة أُنشأت مبوجب القانون رقم )
وقد جاء إنشاء هذه اهليئة كاستجابة ملتطلبات اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد واليت نصت يف املادة السادسة 

ساسية لنظامها القانوين وجود هيئة أو هيئات  حسب االقتضاء ألطرف  وفقا للمبادئ ا ى أن تكفل كل دولةعل
تتوىل منع الفساد ....اخل كما كان من الدوافع الرئيسية إلنشاء هذه اهليئة ما كشف عن التطبيق من ضرورة احلاجة 

املصلحة العليا  هعية لكوهنا استحقاقا وطنيا حتميا تقتضيإىل وجود اهليئة العامة ملكافحة الفساد يف املنظومة التشري
 .للبالد

يف شأن إنشاء اهليئة العامة ملكافحة الفساد واألحكام  2016 سنةل 2قانون رقم من  3ومبوجب املادة  
اخلاصة ابلكشف عن الذمة املالية تنشأ هيئة عامة تسمى اهليئة العامة ملكافحة الفساد يشرف عليها وزير العدل 

هام وحيادية كاملة وفقا ألحكام هذا القانون وتتوىل اهليئة ممارسة امل وتؤدي مهامها واختصاصاهتا ابستقاللية
  -واالختصاصات التالية: 

وضع اسرتاتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وإعداد اآلليات واخلطط والربامج  -1
  .املنفذة هلا ومتابعة تنفيذها مع اجلهات املعنية

أكد من علومات خبصوص جرائم الفساد املقدمة إليها ودراستها ويف حال التملتلقي التقارير والشكاوى وا  -2
 .أهنا تشكل شبهة جرمية يتم إحالتها إىل جهة التحقيق املختصة
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 تلقي إقرارات الذمة املالية وتشكيل اللجان لفحصها. -3
 .سيق مع اجلهات املختصةنمحاية املبّلغني عن الفساد وذلك ابلت -4
فا فيه أو الختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة لفسخ أي عقد تكون الدولة طر  إبالغ اجلهات املختصة  -5

سحب امتياز أو غري ذلك من االرتباطات إذا تبني اهنا قد أُبرمت بناء على خمالفة أحكام القوانني أو جيري 
 تنفيذها ابملخالفة للعقد املربم وذلك ابلتنسيق مع اجلهات املختصة.

لناجتة عن جرائم ابري اليت تتوالها اجلهات املختصة السرتداد األموال والعائدات ادمتابعة اإلجراءات والت -6
  الفساد.

دراسة التشريعات واألدوات القانونية املتعلقة مبكافحة الفساد بشكل دوري واقرتاح التعديالت الالزمة  -7
ت إليها وتطوير التدابري معليها ملواكبة االتفاقيات واملعاهدات الدولية اليت صادقت عليها الكويت أو انض

 .ت ووسائل مكافحته ابلتنسيق مع كافة أجهزة الدولةالالزمة للوقاية من الفساد وحتديث آليا
التنسيق مع وزارة اخلارجية يف التعاون مع الدول واملنظمات اخلليجية والعربية والدولية ذات الصلة  -8

فساد ومتثيل الكويت يف املؤمترات واحملافل اإلقليمية لمبكافحة الفساد واملشاركة يف الربامج اهلادفة إىل منع ا
  الدولية املتعلقة مبكافحة الفساد.والعربية و 

ظمات احمللية واإلقليمية والدولية املتعلقة مبكافحة الفساد واالطالع ندراسة وتقييم التقارير الصادرة عن امل -9
 على وضع الكويت فيها واختاذ اإلجراءات املناسبة حياهلا.

مارسات الفاسدة وآاثرها وكيفية مبخاطر الفساد وامل سيق مع وسائل اإلعالم لتوعية اجملتمع وتبصريهنالت -10
 .ها ومكافحتهانالوقاية م

على اجملتمع  اختاذ التدابري الكفيلة مبشاركة منظمات اجملتمع املدين يف التعريف مبخاطر الفساد وآاثره -11
 .اد ومكافحتهسوتوسيع دور اجملتمع يف األنشطة املناهضة للف
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ايل واإلداري والكشف عن املخالفات طلب التحري من اجلهات املختصة عن وقائع الفساد امل -12
 .والتجاوزات ومجع األدلة املتعلقة هبا

املعنية بقضااي الفساد  ظماتنإعداد قواعد بياانت وأنظمة معلومات وتبادل املعلومات مع اجلهات وامل  -13
 .ت النافذةايف الداخل واخلارج وفقا للتشريع

 الطلب من اجلهات املختصة إقامة الدعاوى اإلدارية واملدنية الالزمة  -14
  إحالة الوقائع اليت تتضمن شبهة جرمية جزائية إىل جهة التحقيق املختصة مع إرفاق كافة املستندات  -15
 .21مع الغـرض من إنشاء اهليئة وتناط هباأي مهام أو اختصاصات أخــرى تتفـق  -16

 

 ومكافحة الفساد يف السعودية هيئات  الرقابة

 اهليئة الوطنية السعودية ملكافحة الفساد

انشاء اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد حيث اكد على ان  2011اقر املرسوم امللكي الصادر يف مارس 
اشرة عملها بترتبط اهليئة ابمللك مباشرة وتتمتع ابلشخصية االعتبارية واالستقالل التام ماليا وإداراي مبا يضمن هلا م

ويكون مقر اهليئة الرئيس مدينة  .جمال عملهابكل حياد ودون أتثري من أي جهة كانت وليس ألحد التدخل يف 
 .الرايض وهلا أن تنشئ فروعا أو مكاتب هلا داخل اململكة حبسب احلاجة

بشىت صوره ومظاهره  محاية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد املايل واإلداري وهتدف اهليئة إىل
 :ةوأساليبه وهلا يف سبيل حتقيق ذلك االختصاصات اآلتي

 .متابعة تنفيذ األوامر والتعليمات املتعلقة ابلشأن العام ومصاحل املواطنني مبا يضمن االلتزام هبا -1

                                                           
 https://e.kdipa.gov.kw/main/022016.pdf، الرابط، 2016لسنة  2نص قانون رقم  - 21

 

https://e.kdipa.gov.kw/main/022016.pdf
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 نالتحري عن أوجه الفساد املايل واإلداري يف عقود األشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغريها م -2
املشمولة ابختصاصات اهليئة واختاذ اإلجراءات العقود املتعلقة ابلشأن العام ومصاحل املواطنني يف اجلهات 

النظامية الالزمة يف شأن أي عقد يتبني أنه ينطوي على فساد أو أنه أبرم أو جيري تنفيذه ابملخالفة ألحكام 
 .األنظمة واللوائح النافذة

قابية أو جهات تعلقة ابلفساد املايل واإلداري عند اكتشافها إىل اجلهات الر إحالة املخالفات والتجاوزات امل -3
التحقيق حبسب األحوال مع إبالغ رئيس اجلهة اليت يتبعها املوظف املخالف بذلك وللهيئة االطالع على 

 جمرايت التحقيق ومتابعة سري اإلجراءات يف هذا الشأن.
ومتابعة  اتيجية الوطنية حلماية النزاهة ومكافحة الفسادالعمل على حتقيق األهداف الواردة يف االسرت  -4

 .ذها مع اجلهات املعنية ورصد نتائجها وتقوميها ومراجعتها ووضع برامج عملها وآليات تطبيقهاتنفي
تشجيع جهود القطاعني العام واخلاص على تبين خطط وبرامج حلماية النزاهة ومكافحة الفساد ومتابعة  -5

 .اهتنفيذها وتقومي نتائج
 .الفساد مع اجلهات املختصةمتابعة اسرتداد األموال والعائدات الناجتة من جرائم  -6
مراجعة أساليب العمل وإجراءاته يف اجلهات املشمولة ابختصاصات اهليئة هبدف حتديد نقاط الضعف  -7

 .صاهتاااليت ميكن أن تؤدي إىل الفساد والعمل على معاجلتها مبا يضمن حتقيق أهداف اهليئة وتنفيذ اختص
هليئة يف جمال عملها يف شأن أي استفسار أو إجراء مبا وللهيئة ان تتعاون اجلهات الرقابية املختصة مع ا -8

حيقق تكامل األدوار واتساقها يف سبيل تنفيذ اختصاصات كل منها املتعلقة حبماية النزاهة ومكافحة 
 .الفساد

 متابعة تنفيذ االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد -9
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هبا هيكلها التنظيمي حيث نص على أن يكون للهيئة  د حدد املرسوم امللكي املنشئ للهيئة الكيفية اليت يتكونقول
ويتوىل الرئيس اإلشراف على حتقيق أهداف اهليئة   .رئيس مبرتبة وزير وانئبان ابملرتبة املمتازة يعينون أبمر ملكي

 وعلى العاملني فيها وتصريف أمورها،  وتنفيذ اختصاصاهتا واإلشراف املايل واإلداري عليها

 

 د السعوديةجلنة مكافحة الفسا

 صالحيات هلا املنشئ امللكي للمرسوم وفقا ومنحت 2017 نوفمرب بداية يف تشكلت عليا سعودية جلنة هي
 ءهااإنش أن البعض رأى بينما به املتهمني وتوقيف واعتقال قضاايه يف والتحقيق الفساد ممارسات حماربة يف واسعة

 من بعضها متعددة، وجهات أشخاص مع سياسية ساابتح تصفية من خيلوا ال وتوقيفات اعتقاالت من تبعه وما
 .احلاكمة العائلة

يرتأس جلنة مكافحة الفساد ويل العهد السعودي حممد بن سلمان وبعضوية كل من: رئيس هيئة الرقابة والتحقيق و 
 .الدولةديوان املراقبة العامة والنائب العام ورئيس أمن  سورئيس اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد ورئي

 :وفقا لألمر امللكي املنشئ للجنة فإن مهام اللجنة تشمل ما أييتو 

 .العام الفساد قضااي يف العالقة ذات والكياانت واألشخاص واجلرائم املخالفات حصر -
افظ وجتميدها وتتبع األموال التحقيق وإصدار أوامر القبض واملنع من السفر وكشف احلساابت واحمل -

و حتويلها من قبل األشخاص والكياانت أاي كانت صفتها وهلا احلق يف اختاذ أي واألصول ومنع نقلها أ
 .إجراءات احرتازية تراها حىت تتم إحالتها إىل جهات التحقيق أو اجلهات القضائية حبسب األحوال

 م واختاذ ما تراه حبق األشخاص والكياانت واألموالااختاذ ما يلزم مع املتورطني يف قضااي الفساد الع  -
واألصول الثابتة واملنقولة يف الداخل واخلارج وإعادة األموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل املمتلكات 
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واألصول ابسم عقارات الدولة وهلا تقرير ما تراه حمققا للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا جتاوهبم 
 .معها

وغري ذلك وهلا تفويض بعض أو كامل  ستعانة مبن تراه وهلا تشكيل فرق للتحري والتحقيقالللجنة ا -
 .صالحياهتا هلذه الفرق

ونص مرسوم إنشائها على أهنا ترفع تقريرا مفصال للملك عند إكمال مهامها عما توصلت إليه وما اختذته هبذا 
تسارعة ابعتقال وتوقيف عدد من األمراء م وقد أصدرت اللجنة بعيد اإلعالن عن إنشائها قرارات .الشأن

وكان من أبرز املوقوفني  . احلاليني والسابقني ورجال األعمال يف إطار حتقيق جتريه يف قضااي تتعلق ابلفسادواملسؤولني
االمري متعب بن عبد هللا وامري  رئيس شركة اململكة القابضة األمري الوليد بن طالل ووزير احلرس الوطين املقال

بق للديوان امللكي خالد التوجيري ووزير االقتصاد والتخطيط ة الرايض السابق تركي بن عبد هللا، والرئيس الساطقمن
 .عادل فقيه ووزير املالية السابق إبراهيم العساف وقائد القوات البحرية عبد هللا السلطان
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نتائج تطبيق املؤشر العريب التجرييب املقرتح " للنظام 
 الدول العربية   للوقاية من الفساد"  يفوطينال

 

 

 

 

 

 

 
  



 
 

62 P. 

 

 مصر 

 حماور التقييم
غري متوفر 

على 
 اإلطالق

متوفر 
بدرجة 
 حمدودة

متوفر 
بدرجة 
 متوسطة

متوفر 
بدرجة 
 كبرية

 3    التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة الفساد
 3    التصديق على االتفاقية العربية ملناهضة الفساد

 3    انتخاب حر مباشرود برملان منتخب جو 
النص الدستورى والقانوين على حق الربملان يف مراقبة 

 ومساءلة السلطة التنفيذية
   3 

 3    وجود أجهزة رقابية معنية مبكافحة الفساد وتعزيز الشفافية
  2   والقانوين على استقاللية األجهزة الرقابية النص الدستورى

القانوين على ااتحة احلق يف احلصول على و النص الدستورى 
 املعلومات

 1   

النص الدستورى والقانوين على استقالل  املؤسسات 
 القضائية

   3 

والقانوين على حرية عمل منظمات اجملتمع  النص الدستورى
 املدين

 1   

  2   النص الدستورى والقانوين على منع  تضارب املصاحل
على محاية املبلغني والشهود يف  النص الدستورى والقانوين

 جرائم الفساد
 1   

  2   النص الدستورى  والقانوين على حرية اإلعالم
 27 إمجايل الدرجة



 
 

63 P. 

 املغرب 

 حماور التقييم

غري 
متوفر 
على 

 اإلطالق

متوفر 
بدرجة 
 حمدودة

متوفر 
بدرجة 
 متوسطة

متوفر 
بدرجة 
 كبرية

 3    ضة الفسادهالتصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملنا
 3    التصديق على االتفاقية العربية ملناهضة الفساد

 3    وجود برملان منتخب انتخاب حر مباشر
النص الدستورى والقانوين على حق الربملان يف مراقبة 

 ومساءلة السلطة التنفيذية
  2  

  2   وجود أجهزة رقابية معنية مبكافحة الفساد وتعزيز الشفافية
  2   دستورى والقانوين على استقاللية األجهزة الرقابيةلالنص ا

احلق يف احلصول على  النص الدستورى والقانوين على ااتحة
 املعلومات

   3 

النص الدستورى والقانوين على استقالل  املؤسسات 
 القضائية

   3 

النص الدستورى والقانوين على حرية عمل منظمات اجملتمع 
 املدين

  2  

  2   دستورى والقانوين على منع  تضارب املصاحللالنص ا
والقانوين على محاية املبلغني والشهود يف  النص الدستورى

 جرائم الفساد
 1   

  2   النص الدستورى  والقانوين على حرية اإلعالم
 28 إمجايل الدرجة



 
 

64 P. 

 تونس 

 حماور التقييم
غري متوفر 

على 
 اإلطالق  

متوفر 
بدرجة 
 حمدودة 

ر متوف
بدرجة 
 متوسطة 

متوفر 
بدرجة 
 كبرية 

 3    اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة الفسادالتصديق على 
 3    التصديق على االتفاقية العربية ملناهضة الفساد

 3    وجود برملان منتخب انتخاب حر مباشر
والقانوين على حق الربملان يف مراقبة  النص الدستورى

 ومساءلة السلطة التنفيذية
   

3 

وجود أجهزة رقابية معنية مبكافحة الفساد وتعزيز 
 الشفافية

  
2 

 

 3    النص الدستورى والقانوين على استقاللية األجهزة الرقابية
احلق يف احلصول  النص الدستورى والقانوين على ااتحة

 على املعلومات
   3 

النص الدستورى والقانوين على استقالل  املؤسسات 
 القضائية

   
3 

النص الدستورى والقانوين على حرية عمل منظمات 
 اجملتمع املدين

  
2 

 

   1  النص الدستورى والقانوين على منع  تضارب املصاحل
والقانوين على محاية املبلغني والشهود يف  النص الدستورى

 جرائم الفساد
 1   

  2   النص الدستورى  والقانوين على حرية اإلعالم
 29 إمجايل الدرجة



 
 

65 P. 

 اجلزائر

 حماور التقييم
غري متوفر 

على 
 اإلطالق

متوفر 
بدرجة 
 حمدودة

متوفر 
بدرجة 
 متوسطة

متوفر 
بدرجة 
 كبرية

  2   اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة الفسادالتصديق على 
 3    التصديق على االتفاقية العربية ملناهضة الفساد

 3    وجود برملان منتخب انتخاب حر مباشر
والقانوين على حق الربملان يف مراقبة  الدستورىص الن

 ومساءلة السلطة التنفيذية
  2  

  2   وجود أجهزة رقابية معنية مبكافحة الفساد وتعزيز الشفافية
  2   النص الدستورى والقانوين على استقاللية األجهزة الرقابية

احلق يف احلصول  النص الدستورى والقانوين على ااتحة
 وماتعلعلى امل

 1   

النص الدستورى والقانوين على استقالل  املؤسسات 
 القضائية

  2  

النص الدستورى والقانوين على حرية عمل منظمات 
 اجملتمع املدين

 1   

   1  النص الدستورى والقانوين على منع  تضارب املصاحل
والقانوين على محاية املبلغني والشهود يف  النص الدستورى

 ادجرائم الفس
 1   

  2   النص الدستورى  والقانوين على حرية اإلعالم
 22 إمجايل الدرجة

 



 
 

66 P. 

 موريتانيا

 حماور التقييم
غري متوفر 

على 
 اإلطالق

متوفر 
بدرجة 
 حمدودة

متوفر 
بدرجة 
 متوسطة

متوفر 
بدرجة 
 كبرية

 3    اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة الفسادالتصديق على 
    0 ة العربية ملناهضة الفساديالتصديق على االتفاق

  2   وجود برملان منتخب انتخاب حر مباشر
والقانوين على حق الربملان يف مراقبة  النص الدستورى

 ومساءلة السلطة التنفيذية
  2  

   1  وجود أجهزة رقابية معنية مبكافحة الفساد وتعزيز الشفافية
   1  هزة الرقابيةجالنص الدستورى والقانوين على استقاللية األ

احلق يف احلصول على  النص الدستورى والقانوين على ااتحة
 املعلومات

 1   

النص الدستورى والقانوين على استقالل  املؤسسات 
  2   القضائية

النص الدستورى والقانوين على حرية عمل منظمات اجملتمع 
   1  املدين

   1  صاحلالنص الدستورى والقانوين على منع  تضارب امل
والقانوين على محاية املبلغني والشهود يف  النص الدستورى

 جرائم الفساد
 1   

  2   النص الدستورى  والقانوين على حرية اإلعالم
 17 إمجايل الدرجة



 
 

67 P. 

 ليبيا

 حماور التقييم
غري متوفر 

على 
 اإلطالق  

متوفر 
بدرجة 
 حمدودة 

متوفر بدرجة 
 متوسطة 

متوفر 
بدرجة 
 كبرية 

 3    اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة الفسادالتصديق على 
    0 التصديق على االتفاقية العربية ملناهضة الفساد

   1  وجود برملان منتخب انتخاب حر مباشر
والقانوين على حق الربملان يف مراقبة  النص الدستورى

 ومساءلة السلطة التنفيذية
  2  

  2   حة الفساد وتعزيز الشفافيةوجود أجهزة رقابية معنية مبكاف
  2   النص الدستورى والقانوين على استقاللية األجهزة الرقابية

احلق يف احلصول  النص الدستورى والقانوين على ااتحة
 على املعلومات

 1   

النص الدستورى والقانوين على استقالل  املؤسسات 
  2   القضائية

عمل منظمات النص الدستورى والقانوين على حرية 
   1  اجملتمع املدين

   1  النص الدستورى والقانوين على منع  تضارب املصاحل
والقانوين على محاية املبلغني والشهود يف  النص الدستورى

 جرائم الفساد
 1   

  2   النص الدستورى  والقانوين على حرية اإلعالم
 18 إمجايل الدرجة



 
 

68 P. 

 السودان 

 حماور التقييم
ر فغري متو 
على 

 اإلطالق  

متوفر 
بدرجة 
 حمدودة 

متوفر 
بدرجة 
 متوسطة 

متوفر 
بدرجة 
 كبرية 

 3    اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة الفسادالتصديق على 
 3    التصديق على االتفاقية العربية ملناهضة الفساد

  2   وجود برملان منتخب انتخاب حر مباشر
ملان يف مراقبة رب والقانوين على حق ال النص الدستورى

 ومساءلة السلطة التنفيذية
 

1  
 

   1  وجود أجهزة رقابية معنية مبكافحة الفساد وتعزيز الشفافية
   1  النص الدستورى والقانوين على استقاللية األجهزة الرقابية

احلق يف احلصول على  النص الدستورى والقانوين على ااتحة
 املعلومات

 
1  

 

انوين على استقالل  املؤسسات قالنص الدستورى وال
 القضائية

 
 2 

 

النص الدستورى والقانوين على حرية عمل منظمات اجملتمع 
 املدين

 
1  

 

   1  النص الدستورى والقانوين على منع  تضارب املصاحل
والقانوين على محاية املبلغني والشهود يف  النص الدستورى

 جرائم الفساد
 

1  
 

   1  ين على حرية اإلعالمو النص الدستورى  والقان
 18 إمجايل الدرجة



 
 

69 P. 

 جيبويت 

 حماور التقييم
غري متوفر 

على 
 اإلطالق

متوفر 
بدرجة 
 حمدودة

متوفر 
بدرجة 
 متوسطة

متوفر 
بدرجة 
 كبرية

    0 األمم املتحدة ملناهضة الفسادالتصديق على اتفاقية 
    0 التصديق على االتفاقية العربية ملناهضة الفساد

 3    برملان منتخب انتخاب حر مباشر دوجو 
والقانوين على حق الربملان يف مراقبة  النص الدستورى

 ومساءلة السلطة التنفيذية
  2  

   1  وجود أجهزة رقابية معنية مبكافحة الفساد وتعزيز الشفافية
   1  النص الدستورى والقانوين على استقاللية األجهزة الرقابية

احلق يف احلصول على  قانوين على ااتحةلالنص الدستورى وا
 املعلومات

 1   

النص الدستورى والقانوين على استقالل  املؤسسات 
  2   القضائية

النص الدستورى والقانوين على حرية عمل منظمات اجملتمع 
   1  املدين

   1  النص الدستورى والقانوين على منع  تضارب املصاحل
لى محاية املبلغني والشهود يف عوالقانوين  النص الدستورى

 جرائم الفساد
 1   

   2  النص الدستورى  والقانوين على حرية اإلعالم
 15 إمجايل الدرجة



 
 

70 P. 

 الصومال 

 حماور التقييم
غري متوفر 

على 
 اإلطالق

متوفر 
بدرجة 
 حمدودة

متوفر 
بدرجة 
 متوسطة

متوفر 
 بدرجة كبرية

    0 هضة الفسادااألمم املتحدة ملنالتصديق على اتفاقية 
    0 التصديق على االتفاقية العربية ملناهضة الفساد

  2   وجود برملان منتخب انتخاب حر مباشر
والقانوين على حق الربملان يف مراقبة  النص الدستورى

 ومساءلة السلطة التنفيذية
   3 

   1  وجود أجهزة رقابية معنية مبكافحة الفساد وتعزيز الشفافية
   1  لدستورى والقانوين على استقاللية األجهزة الرقابيةاالنص 

احلق يف احلصول  النص الدستورى والقانوين على ااتحة
 على املعلومات

 1   

النص الدستورى والقانوين على استقالل  املؤسسات 
   1  القضائية

النص الدستورى والقانوين على حرية عمل منظمات 
   1  اجملتمع املدين

   1  لدستورى والقانوين على منع  تضارب املصاحلاالنص 
والقانوين على محاية املبلغني والشهود يف  النص الدستورى

 جرائم الفساد
 1   

   1  النص الدستورى  والقانوين على حرية اإلعالم
 13 إمجايل الدرجة



 
 

71 P. 

 جزر القمر 

 حماور التقييم

غري 
متوفر 
على 

 اإلطالق

متوفر 
بدرجة 
 حمدودة

ر وفمت
بدرجة 
 متوسطة

متوفر 
بدرجة 
 كبرية

    0 اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة الفسادالتصديق على 
    0 التصديق على االتفاقية العربية ملناهضة الفساد

  2   وجود برملان منتخب انتخاب حر مباشر
والقانوين على حق الربملان يف مراقبة  النص الدستورى

 ومساءلة السلطة التنفيذية
 1   

   1  وجود أجهزة رقابية معنية مبكافحة الفساد وتعزيز الشفافية
   1  النص الدستورى والقانوين على استقاللية األجهزة الرقابية

احلق يف احلصول على  النص الدستورى والقانوين على ااتحة
 املعلومات

 1   

النص الدستورى والقانوين على استقالل  املؤسسات 
 القضائية

 1   

النص الدستورى والقانوين على حرية عمل منظمات اجملتمع 
 املدين

 1   

   1  النص الدستورى والقانوين على منع  تضارب املصاحل
والقانوين على محاية املبلغني والشهود يف  النص الدستورى

 جرائم الفساد
 1   

   1  النص الدستورى  والقانوين على حرية اإلعالم
 11 إمجايل الدرجة



 
 

72 P. 

  األردن

 حماور التقييم

غري 
متوفر 
على 

 اإلطالق

متوفر 
بدرجة 
 حمدودة

متوفر 
بدرجة 
 متوسطة

متوفر 
بدرجة 
 كبرية

 3    األمم املتحدة ملناهضة الفسادالتصديق على اتفاقية 
 3    التصديق على االتفاقية العربية ملناهضة الفساد

  2   وجود برملان منتخب انتخاب حر مباشر
والقانوين على حق الربملان يف مراقبة  دستورىص الالن

 ومساءلة السلطة التنفيذية
  2  

 3    وجود أجهزة رقابية معنية مبكافحة الفساد وتعزيز الشفافية
 3    النص الدستورى والقانوين على استقاللية األجهزة الرقابية

احلق يف احلصول على  النص الدستورى والقانوين على ااتحة
 اتعلومامل

  2  

النص الدستورى والقانوين على استقالل  املؤسسات 
 القضائية

  2  

النص الدستورى والقانوين على حرية عمل منظمات اجملتمع 
 املدين

  2  

  2   النص الدستورى والقانوين على منع  تضارب املصاحل
والقانوين على محاية املبلغني والشهود يف  النص الدستورى

 ادجرائم الفس
 1   

  2   النص الدستورى  والقانوين على حرية اإلعالم
 27 إمجايل الدرجة



 
 

73 P. 

  فلسطني

 حماور التقييم
غري متوفر 

على 
 اإلطالق

متوفر 
بدرجة 
 حمدودة

متوفر 
بدرجة 
 متوسطة

متوفر 
بدرجة 
 كبرية

   1  األمم املتحدة ملناهضة الفسادالتصديق على اتفاقية 
 3    ملناهضة الفساد عربيةالتصديق على االتفاقية ال

   1  وجود برملان منتخب انتخاب حر مباشر
والقانوين على حق الربملان يف مراقبة  النص الدستورى

 ومساءلة السلطة التنفيذية
  2  

   1  وجود أجهزة رقابية معنية مبكافحة الفساد وتعزيز الشفافية
   1  يةلرقابالنص الدستورى والقانوين على استقاللية األجهزة ا

احلق يف احلصول  النص الدستورى والقانوين على ااتحة
 على املعلومات

 1   

النص الدستورى والقانوين على استقالل  املؤسسات 
  2   القضائية

النص الدستورى والقانوين على حرية عمل منظمات 
  2   اجملتمع املدين

   1  النص الدستورى والقانوين على منع  تضارب املصاحل
والقانوين على محاية املبلغني والشهود يف  النص الدستورى

 جرائم الفساد
 1   

  2   النص الدستورى  والقانوين على حرية اإلعالم
 18 إمجايل الدرجة



 
 

74 P. 

  سوراي

 حماور التقييم
غري متوفر 

على 
 اإلطالق

متوفر 
بدرجة 
 حمدودة

متوفر 
بدرجة 
 متوسطة

متوفر 
بدرجة 
 كبرية

    0 األمم املتحدة ملناهضة الفسادقية لى اتفاالتصديق ع
    0 التصديق على االتفاقية العربية ملناهضة الفساد

   1  وجود برملان منتخب انتخاب حر مباشر
والقانوين على حق الربملان يف مراقبة  النص الدستورى

 ومساءلة السلطة التنفيذية
 

1  
 

   1  الشفافية وتعزيز وجود أجهزة رقابية معنية مبكافحة الفساد
   1  النص الدستورى والقانوين على استقاللية األجهزة الرقابية

احلق يف احلصول على  النص الدستورى والقانوين على ااتحة
 املعلومات

 
1  

 

النص الدستورى والقانوين على استقالل  املؤسسات 
 القضائية

 
 2 

 

مع ت اجملتالنص الدستورى والقانوين على حرية عمل منظما
 املدين

 
1  

 

   1  النص الدستورى والقانوين على منع  تضارب املصاحل
والقانوين على محاية املبلغني والشهود يف  النص الدستورى

 جرائم الفساد
 

1  
 

   1  النص الدستورى  والقانوين على حرية اإلعالم
 11 إمجايل الدرجة



 
 

75 P. 

 لبنان 

 حماور التقييم
غري متوفر 

على 
 قاإلطال

 متوفر
بدرجة 
 حمدودة

متوفر 
بدرجة 
 متوسطة

متوفر 
بدرجة 
 كبرية

 3    األمم املتحدة ملناهضة الفسادالتصديق على اتفاقية 
    0 التصديق على االتفاقية العربية ملناهضة الفساد

  2   وجود برملان منتخب انتخاب حر مباشر
 والقانوين على حق الربملان يف مراقبة النص الدستورى

 السلطة التنفيذيةومساءلة 
 1   

  2   وجود أجهزة رقابية معنية مبكافحة الفساد وتعزيز الشفافية
  2   النص الدستورى والقانوين على استقاللية األجهزة الرقابية

احلق يف احلصول  النص الدستورى والقانوين على ااتحة
 على املعلومات

 1   

ات املؤسسل النص الدستورى والقانوين على استقال
  2   القضائية

النص الدستورى والقانوين على حرية عمل منظمات 
  2   اجملتمع املدين

   1  النص الدستورى والقانوين على منع  تضارب املصاحل
والقانوين على محاية املبلغني والشهود يف  النص الدستورى

 جرائم الفساد
 1   

 3    عالمالنص الدستورى  والقانوين على حرية اإل
 20 إمجايل الدرجة

 



 
 

76 P. 

  السعودية

 حماور التقييم
غري متوفر 

على 
 اإلطالق

متوفر 
بدرجة 
 حمدودة

متوفر 
بدرجة 
 متوسطة

متوفر 
بدرجة 
 كبرية

 3    اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة الفسادالتصديق على 
 3    التصديق على االتفاقية العربية ملناهضة الفساد

    0 مباشر ب انتخاب حروجود برملان منتخ
والقانوين على حق الربملان يف مراقبة  النص الدستورى

 ومساءلة السلطة التنفيذية
0    

  2   وجود أجهزة رقابية معنية مبكافحة الفساد وتعزيز الشفافية
  2   النص الدستورى والقانوين على استقاللية األجهزة الرقابية

 احلصول احلق يف اتحةالنص الدستورى والقانوين على ا
 على املعلومات

 1   

املؤسسات النص الدستورى والقانوين على استقالل 
  2   القضائية

النص الدستورى والقانوين على حرية عمل منظمات 
   1  اجملتمع املدين

  2   النص الدستورى والقانوين على منع  تضارب املصاحل
د يف بلغني والشهو والقانوين على محاية امل النص الدستورى

 جرائم الفساد
 1   

   1  النص الدستورى  والقانوين على حرية اإلعالم
 18 إمجايل الدرجة

 



 
 

77 P. 

  االمارات

 حماور التقييم
غري متوفر 

على 
 اإلطالق

متوفر 
بدرجة 
 حمدودة

متوفر 
بدرجة 
 متوسطة

متوفر 
بدرجة 
 كبرية

 3    اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة الفسادالتصديق على 
 3    على االتفاقية العربية ملناهضة الفساد التصديق

  2   وجود برملان منتخب انتخاب حر مباشر
والقانوين على حق الربملان يف مراقبة  النص الدستورى

 ومساءلة السلطة التنفيذية
 1   

  2   وجود أجهزة رقابية معنية مبكافحة الفساد وتعزيز الشفافية
  2   تقاللية األجهزة الرقابيةقانوين على اسالنص الدستورى وال

احلق يف احلصول على  النص الدستورى والقانوين على ااتحة
 املعلومات

 1   

النص الدستورى والقانوين على استقالل  املؤسسات 
  2   القضائية

النص الدستورى والقانوين على حرية عمل منظمات اجملتمع 
  2   املدين

  2   ع  تضارب املصاحلقانوين على منالنص الدستورى وال
والقانوين على محاية املبلغني والشهود يف  النص الدستورى

 جرائم الفساد
  2  

  2   النص الدستورى  والقانوين على حرية اإلعالم
 24 إمجايل الدرجة

 



 
 

78 P. 

  الكويت

 حماور التقييم
غري متوفر 

على 
 اإلطالق

متوفر 
بدرجة 
 حمدودة

متوفر 
بدرجة 
 ةمتوسط

متوفر 
 بدرجة
 كبرية

 3    األمم املتحدة ملناهضة الفسادالتصديق على اتفاقية 
 3    التصديق على االتفاقية العربية ملناهضة الفساد

  2   وجود برملان منتخب انتخاب حر مباشر
والقانوين على حق الربملان يف مراقبة  النص الدستورى

 ومساءلة السلطة التنفيذية
  

2 
 

  2   ية مبكافحة الفساد وتعزيز الشفافيةزة رقابية معنوجود أجه
  2   النص الدستورى والقانوين على استقاللية األجهزة الرقابية

احلق يف احلصول  النص الدستورى والقانوين على ااتحة
 على املعلومات

  
2 

 

النص الدستورى والقانوين على استقالل  املؤسسات 
 القضائية

 
 2 

 

لى حرية عمل منظمات ى والقانوين عالنص الدستور 
 اجملتمع املدين

 
1  

 

   1  النص الدستورى والقانوين على منع  تضارب املصاحل
والقانوين على محاية املبلغني والشهود يف  النص الدستورى

 جرائم الفساد
 

1  
 

   1  النص الدستورى  والقانوين على حرية اإلعالم
 22 إمجايل الدرجة

 



 
 

79 P. 

  سلطنة عمان

 يمحماور التقي
غري متوفر 

على 
 اإلطالق

متوفر 
بدرجة 
 حمدودة

متوفر 
بدرجة 
 متوسطة

متوفر 
بدرجة 
 كبرية

    0 اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة الفسادالتصديق على 
    0 التصديق على االتفاقية العربية ملناهضة الفساد

   1  وجود برملان منتخب انتخاب حر مباشر
حق الربملان يف مراقبة والقانوين على  النص الدستورى

 ومساءلة السلطة التنفيذية
 1   

   1  وجود أجهزة رقابية معنية مبكافحة الفساد وتعزيز الشفافية
   1  النص الدستورى والقانوين على استقاللية األجهزة الرقابية

احلق يف احلصول على  النص الدستورى والقانوين على ااتحة
 املعلومات

 1   

ى والقانوين على استقالل  املؤسسات النص الدستور 
  2   القضائية

النص الدستورى والقانوين على حرية عمل منظمات اجملتمع 
   1  املدين

   1  النص الدستورى والقانوين على منع  تضارب املصاحل
والقانوين على محاية املبلغني والشهود يف  النص الدستورى

 جرائم الفساد
 1   

 القانوين على حرية اإلعالمنص الدستورى  و ال
  1   

 11 إمجايل الدرجة



 
 

80 P. 

  قطر

 حماور التقييم
غري متوفر 

على 
 اإلطالق

متوفر 
بدرجة 
 حمدودة

متوفر 
بدرجة 
 متوسطة

متوفر 
بدرجة 
 كبرية

 3    األمم املتحدة ملناهضة الفسادالتصديق على اتفاقية 
 3    ة الفسادالتصديق على االتفاقية العربية ملناهض

   1  وجود برملان منتخب انتخاب حر مباشر
والقانوين على حق الربملان يف مراقبة  النص الدستورى

 ومساءلة السلطة التنفيذية
 1   

   1  وجود أجهزة رقابية معنية مبكافحة الفساد وتعزيز الشفافية
   1  النص الدستورى والقانوين على استقاللية األجهزة الرقابية

احلق يف احلصول على  ى والقانوين على ااتحةالنص الدستور 
 املعلومات

 1   

النص الدستورى والقانوين على استقالل  املؤسسات 
  2   القضائية

النص الدستورى والقانوين على حرية عمل منظمات اجملتمع 
   1  املدين

   1  النص الدستورى والقانوين على منع  تضارب املصاحل
وين على محاية املبلغني والشهود يف والقان لدستورىالنص ا

 جرائم الفساد
 1   

  2   النص الدستورى  والقانوين على حرية اإلعالم
 18 إمجايل الدرجة

 



 
 

81 P. 

  البحرين

 حماور التقييم
غري متوفر 

على 
 اإلطالق

متوفر 
بدرجة 
 حمدودة

متوفر 
بدرجة 
 متوسطة

متوفر 
بدرجة 
 كبرية

 3    ملناهضة الفساداألمم املتحدة التصديق على اتفاقية 
 3    التصديق على االتفاقية العربية ملناهضة الفساد

  2   وجود برملان منتخب انتخاب حر مباشر
والقانوين على حق الربملان يف مراقبة  النص الدستورى

 ومساءلة السلطة التنفيذية
 1   

  2   فافيةوجود أجهزة رقابية معنية مبكافحة الفساد وتعزيز الش
  2   نص الدستورى والقانوين على استقاللية األجهزة الرقابيةال

احلق يف احلصول على  النص الدستورى والقانوين على ااتحة
 املعلومات

 1   

النص الدستورى والقانوين على استقالل  املؤسسات 
  2   القضائية

النص الدستورى والقانوين على حرية عمل منظمات اجملتمع 
   1  ملدينا

   1  نص الدستورى والقانوين على منع  تضارب املصاحلال
والقانوين على محاية املبلغني والشهود يف  النص الدستورى

 جرائم الفساد
 1   

  2   النص الدستورى  والقانوين على حرية اإلعالم
 21 إمجايل الدرجة

 



 
 

82 P. 

  اليمن

 حماور التقييم
غري متوفر 

على 
 اإلطالق

متوفر 
بدرجة 
 حمدودة

توفر م
بدرجة 
 متوسطة

متوفر 
بدرجة 
 كبرية

 3    األمم املتحدة ملناهضة الفسادالتصديق على اتفاقية 
 3    التصديق على االتفاقية العربية ملناهضة الفساد

   1  وجود برملان منتخب انتخاب حر مباشر
والقانوين على حق الربملان يف مراقبة  النص الدستورى

 ةلسلطة التنفيذيومساءلة ا
 1   

   1  وجود أجهزة رقابية معنية مبكافحة الفساد وتعزيز الشفافية
  2   النص الدستورى والقانوين على استقاللية األجهزة الرقابية

احلق يف احلصول على  النص الدستورى والقانوين على ااتحة
 املعلومات

 1   

ات النص الدستورى والقانوين على استقالل  املؤسس
  2   القضائية

النص الدستورى والقانوين على حرية عمل منظمات اجملتمع 
   1  املدين

   1  النص الدستورى والقانوين على منع  تضارب املصاحل
والقانوين على محاية املبلغني والشهود يف  النص الدستورى

 جرائم الفساد
 1   

  2   النص الدستورى  والقانوين على حرية اإلعالم
 19 إمجايل الدرجة



 
 

83 P. 

  العراق

 حماور التقييم
غري متوفر 

على 
 اإلطالق

متوفر 
بدرجة 
 حمدودة

متوفر 
بدرجة 
 متوسطة

متوفر 
بدرجة 
 كبرية

 3    األمم املتحدة ملناهضة الفسادالتصديق على اتفاقية 
 3    التصديق على االتفاقية العربية ملناهضة الفساد

 3    مباشروجود برملان منتخب انتخاب حر 
والقانوين على حق الربملان يف مراقبة  نص الدستورىال

 ومساءلة السلطة التنفيذية
   3 

  2   وجود أجهزة رقابية معنية مبكافحة الفساد وتعزيز الشفافية
  2   النص الدستورى والقانوين على استقاللية األجهزة الرقابية

احلصول على  احلق يف النص الدستورى والقانوين على ااتحة
 علوماتامل

 1   

النص الدستورى والقانوين على استقالل  املؤسسات 
 القضائية

   3 

النص الدستورى والقانوين على حرية عمل منظمات اجملتمع 
 املدين

 1   

   1  النص الدستورى والقانوين على منع  تضارب املصاحل
د يف والقانوين على محاية املبلغني والشهو  النص الدستورى

 سادجرائم الف
 1   

  2   النص الدستورى  والقانوين على حرية اإلعالم
 25 إمجايل الدرجة

 



 
 

84 P. 
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