
ذلاضضات

ذكٛم اإلْغإ َٚهافر١ ايفغار

ايصعبمجٝع أٚىل اعاع٢ 

                          

ذٓإ ايضٚب٢/ رّ  أٖب٘ ممزٚح              / ر ّأ          



ايجا٢ْايباب 

َهافر١ ايفغار

  





حقـؿامحصؾموطقػؿامماظػلادمزاػرةمخطريةمؼشؽؾممممممممممممم

متتممماردؿف،موؼـؿجمسـفمعشاطؾموخماررمسؾكم

اظؼقؿموؼؤثرمسؾكمادؿؼرارماجملؿؿعاتموأعـفا،م

األخالضقةمواظعداظة،موباظطؾعمؼؤثرمسؾكمتـؿقةماجملؿؿعم

ودقادةماظؼاغقنمصقف،موؼؼرتنماظػلادمبأذؽالماجلرمية،مم

خصقصاماجلرميةمادلـظؿةمواجلرميةماالضؿصادؼةموشلقؾم

األعقال،مطؿامتؿأثرمعقاردماظدولمواجملؿؿعاتم

مبؿارداتماظػلادمادلكؿؾػة،مممامؼفددماالدؿؼرارم

.واجملؿؿعاتاظلقادلمواظؿـؿقةمادللؿداعةمهلذهماظدولم

                



المخيصمجمؿؿعامبعقـفمسـماظػلادمواحلدؼثممممممممم

زاػرةمسادلقةمتشؽقموالمدوظةمبذاتفا،مإمنامػقم

،محتؿؾمعـفامطؾماظدولموبدرجاتمعؿػاوتة

أخطارامطؾريةمسؾكماظـؿقماالضؿصاديمواإلغػاقم

احلؽقعلمواالدؿـؿار،موبدأتماجملؿؿعاتم

باظؾقثمسـمأداظقبماظقضاؼةمعـماظػلاد،م

.وععاجلةمآثارهموغؿائفف



َٔ أنجض بًزإ دلتُعات ايبًزإ ايٓا١َٝ ٚتعز          

ايعامل تأثريا بٗشا ايزاء اخلطري، ٚيعٌ خطٛص٠ ايفغار 

تهُٔ يف نْٛٗا ال ميهٔ اعتئصاهلا َٔ 

اجلشٚص،بٌ َا ميهٓٓا ايكٍٛ ٖٛ ايعٌُ َٔ أجٌ 

.تكًٌٝ آثاصٙ ٚرلاطضٙ

تٓطٟٛ ع٢ً األبعار ايفغار ظاٖض٠ َعكز٠ إٕ            

االقتصار١ٜ ٚاالجتُاع١ٝ ٚايجكاف١ٝ ٚايغٝاع١ٝ 

.َتعزر٠سات  أعباب ٚبايتايٞ، فكز تهٕٛ 



اجٌ احلفاظ ع٢ً ايٓظا١ٖ َٚهافر١ َٚٔ         

ٜتطًب بضاَخ إصالح شا١ًَ يترزٜز   ايفغار

ٖشا ٜتطًب تعإٚ . املصه١ً ٚعالد أعبابٗا 

اجلٗات احله١َٝٛ، َٚصاصن١ اجملتُع 

َٚؤعغات٘، ٚغضس ٚتعظٜظ املبارئ ٚايكِٝ  

األخالق١ٝ يف اإلراص٠ ٚاجملتُع ٚاالعتفار٠ َٔ 

.ايتحاصب ايزٚي١ٝ



:ٚعٓترزث اآلٕ عٔ

َفّٗٛ ايفغار





يًتعبري عٔ دلُٛع١  " ايفغار"تغتدزّ ن١ًُ           

َٔ ايغًٛنٝات غري ايصرٝر١ نايضش٠ٛ 

ٚاالختالس ٚإعاء٠ اعتدزاّ ايغًط١ ٚاالبتظاط  

ٚاإلثضاء غري املصضٚع ٚاإلتاٚات ٚاملتاجض٠ بايٓفٛس،  

باإلضاف١ إىل أفعاٍ تضتبط بأْصط١ ايفغار 

ًُٜحأ إيٝٗا يًُغاعز٠ يف ايصضٚع بٗشٙ   ايضئٝغ١ٝ، ٚ

األْصط١، نػغٌٝ األَٛاٍ ٚإعاق١ عري ايعزاي١ أٚ  

َٓعٗا

              



أفعاٍ أٚ جضائِ تصهٌ بأْ٘ ٜٚعضف ايفغار مممممم

ٚتصرتى ٖشٙ األفعاٍ مماصعات فاعز٠، 

أْٗا ٚاجلضائِ بعٓصضٜٔ صئٝغٝني، األٍٚ ٖٛ 

تٓطٟٛ ع٢ً إعاء٠ اعتدزاّ ايغًط١ يف 

إٔ ٚايجاْٞ ايكطاعني ايعاّ ٚاخلاص، 

األشداص ايشٜٔ ٜغٝئٕٛ اعتدزاّ عًطاتِٗ 

جيٕٓٛ َٔ ٚصاء سيو َٓافع يٝغت َٔ ذكِٗ



يًزٚي١ اعتعُاٍ بايفغار يف اجملاٍ االقتصارٟ ٜكصز            

ايغًط١ يتركٝل َٓافع خاص١ ، عٛاء ناْت عًط١ تصضٜع١ٝ 

أٚ قطائ١ٝ أٚ تٓفٝش١ٜ ،  ٚنإ َٚا ٜظاٍ جظًءا َٔ احلٝا٠ 

ٚيعٌ االقتصار١ٜ ٚايغٝاع١ٝ ٚاإلراص١ٜ َٓش ٚقت طٌٜٛ ، 

ٖٛ تعزر صٛص ايفغار ٚٚعائً٘  ايغبب اجلٖٛضٟ يف سيو

ٚأٖزاف٘ َٔ خالٍ ايظَإ ٚاملهإ ، ٚأشز أْٛاع٘ َٛجٛر يف 

بايضش٠ٛ ، ٚاالبتظاط َا ٜتعًل صٛص ايفغار ايزٍٚ ايٓا١َٝ ، ٚأِٖ 

ٚاحملغٛب١ٝ ٚاعتػالٍ َاٍ ايػري يًتعحٌٝ بكطاء أَض َعني 

.  ٚاعتػالٍ ايٓفٛس 



           

 

ظاٖض٠ عا١َ ٚقزمي١ َٚالط١َ ملضذ١ً ٜتُٝظ بأْ٘ نُا    

شٝٛع ايفغار ٜعترب َٔ أِٖ ايترٍٛ ، ٖٚٓاى إمجاع عًٞ إٔ 

، ٚيف جٖٛضٙ ٜعرب عٔ ذاي١  أعباب ايطعف ايزاخًٞ ٚاخلاصجٞ

تفهو تعرتٟ اجملتُع ْتٝح١ فكزاْ٘ عٝار٠ ايكِٝ اجلٖٛض١ٜ ، 

ٚعزّ اذرتاّ ايكإْٛ ، ٚغٝاب ايصفاف١ٝ ٚاملغائ١ً ، ٚيٓا يف 

ايتاصٜذ أَج١ً عزٜز٠ عٔ عكٛط رٍٚ ٚإَرباطٛصٜات ، ٚاجلزٜز 

يف ايفغار ٖٛ إٔ ٖشٙ ايعاٖض٠ آخش٠ يف ايتفاقِ يزصج١ تٗزٜز 

.دلتُعات باجلُٛر ٚاالْٗٝاص 





:ايفغار احملزر٠  تعاصٜفٚفُٝا ًٜٞ بعض 

    اظػلادمؼؿضؿـمدقءمادؿعؿالماظلؾطةم: تعريف األمم المتحدة

اظعاعةمظؿقؼقؼمعؽلبمخاصم،موؼشؿؾماظؼطاعماظعاممواظؼطاعماخلاصم

،موؼـؿشرمسادلقًامدقاءميفماظدولماظـاعقةمأوماظدولمادلؿؼدعةم،موؼؿدرجمم

عـماظرذقةمإظلمسؿؾقاتمادؿغاللماظـػقذمواظؿؾققضم،موغشاراتم

.اجلرميةمادلـظؿةم

 ػقمإداءةمادؿعؿالماظقزقػةماظعاعةمظؿكصقصم: تعريف البنك الدولي
اظػلادم"غػعمخاصم،موػذاماظؿعرؼػمالمؼعؿربمضقؼًامؼـدرجمحتتمادؿم

"اظصغري

 ػقمدقءمادؿكدامماظلؾطةمألجؾم: تعريف منظمة الشفافية الدولية

.حتؼقؼمعؽادبمخاصةم



  عٛء اعتدزاّ ايٓفٛس ايعاّ :  تعضٜف َٛعٛع١ ايعًّٛ االجتُاع١ٝ ٖٛ

يتركٝل أصباح، ٚعضفت٘ نشيو بأْ٘ خضٚد عٔ ايكإْٛ ٚايٓعاّ ايعاّ 

َٔ أجٌ حتكٝل َصاحل عٝاع١ٝ ٚاقتصار١ٜ   بُٗاٚعزّ االيتظاّ 

ٚاجتُاع١ٝ يًفضر أٚ جلُاع١ َع١ٓٝ  

 جْٛغتٕٛتعضٜف (Johnston)  : ٜعضف٘ بإعاء٠ اعتدزاّ األرٚاص

.ايعا١َ أٚ املٛاصر ايعا١َ بػضض املٓفع١ اخلاص١ ( ايٛظائف)



: صٝاغ١ املعاري١ ايتاي١ٝ يًفغار ٚميهٔ 

–االفتكاص إيٞ ايصفاف١ٝ + اذتهاص ايك٠ٛ  = ايفغار)      

( املغائ١ً





:ايصٛص ايصائع١ ي٘ ٖٚٞ  

ايضش٠ٛ ، احملغٛب١ٝ ، اعتػالٍ املٓصب 

 ايتعاصٜفايعاّ ، نُا ْغتٓتخ َٔ 

املشنٛص٠ أْٗا تتفل ذٍٛ ايػا١ٜ َٓ٘ 

ٖٚٞ احلصٍٛ عًٞ نغب خاص أٚ 

َٓفع١ شدص١ٝ ، ٚأَا ايٛع١ًٝ فهاْت 

ذلٌ خالف



ٚبشيو تربط ثالث١ اجتاٖات عا١َ فٝٗا تعضٜف 

:ايفغار ٖٚٞ 

ٙبايٛظٝف١ ايعا١َ  اإلجتاص، ايكاْْٛٞ  اإلجتا.

ٜٓعض إيٞ ايفغار باعتباصٙ عًٛنًا :اجتاٙ املصًر١ ايعا١َ

.ضاصًا باملصًر١ ايعا١َ 

ٙبزٜاًل مما عبل ،  اإلجتاٙميجٌ ٖشا : ايضأٟ ايعاّ  إجتا

برتنٝظٙ عًٞ أ١ُٖٝ ايضأٟ ايعاّ يف تٛجٝ٘ اجملٗٛر 

احلهَٛٞ يف ذلاصب١ ايفغار 





ايفغار األعٛر ،  ) ٖٞ ثالث١ أشهاٍ  اإلجتاٙٚحيزر ٖشا   

(ايفغار ايضَارٟ ، ايفغار األبٝض

:أْٛاع ايفغار

:أغقاعماظػلادمعـمحقثماحلفؿ

:(Minor Corruption)ايصػريايفغار  -أ

وػقماظػلادماظذيمميارسم(مصلادماظدرجاتماظقزقػقةماظدغقا)       
عـػردمواحدمدونمتـلقؼمععماآلخرؼـمظذامصاغفمؼـؿشرمبنيمصغارم

ادلقزػنيمسـمررؼؼمادؿالممرذاوىمعـماآلخرؼـ



  

      (Gross   Corruption):ايهبريايفغار  -ب

 )صلادماظدرجاتماظقزقػقةماظعؾقامعـمادلقزػني)        

واظذيمؼؼقممبفمطؾارمادلقزػنيمظؿقؼقؼمعصاحلمعادؼةمأوم

ظؿؽؾقػفماجؿؿاسقةمطؾريةموػقمأػؿموامشؾمواخطرم

.اظدوظةمعؾاظغمضكؿة



:ايفغار َٔ ْاذ١ٝ االْتصاصأْٛاع   

 :-فغار رٚيٞ

وػذاماظـقعمعـماظػلادمؼأخذمعدىموادعًام         

سادلقامؼعربمحدودماظدولموحؿكماظؼاراتمضؿـمعام

بػؿحماحلدودموادلعابرم  )باظعقدلة(ؼطؾؼمسؾقفام

بنيماظؾالدم



      

-فغار ذلًٞ :

وػقماظذيمؼـؿشرمداخؾماظؾؾدماظقاحدم    
يفمعـشأتفماالضؿصادؼةموضؿـمادلـاصبم

اظصغريةموعـماظذؼـمالمارتؾاطمهلؿمخارجمم

ععمذرطاتمأومطقاغاتمطربىمأوم(احلدود

.(سادلقة



:أْٛاع ايفغار اإلراصٟ َٚعاٖضٙ          

:ؼؼلؿماظػلادماإلداريمإىلمأربعمجمؿقسات،وػل    

: االحنضافات ايتٓع١ُٝٝ-أ

وؼؼصدمبفامتؾؽمادلكاظػاتماظيتمتصدرمسـمادلقزػم      
أثـاءمتأدؼؿفمدلفؿاتموزقػؿفمواظيتمتؿعؾؼمبصػةم

:أدادقةمباظعؿؾ،وعـمأػؿفا
 



اظؿأخرميفم (سدمماحرتامماظعؿؾم،وعـمصقرمذظؽ

وضتمعؾؽرمسـم·اخلروجميف–احلضقرمصؾاحا

)وضتماظدوامماظرمسل

اعؿـاعمادلقزػمسـمأداءماظعؿؾمادلطؾقبمعـف،وعـم

صقرمذظؽمرصضمادلقزػمأداءماظعؿؾمادلؽؾػم

بف،سدمماظؼقاممباظعؿؾمسؾكماظقجفم

( .....اظصققح،اظؿأخريميفمأداءماظعؿؾ



اظؽلؾم،ماظرشؾةمميفم)ماظرتاخل،وعـمصقرمذظؽممم

احلصقلمسؾكمأطربماجرمعؼابؾمأضؾمجفدم،تـػقذماحلدم

.....)األدغكمعـماظعؿؾ

سدمماالظؿزاممبأواعرموتعؾقؿاتماظرؤداءم،وعـمصقرم

اظعدواغقةمحنقماظرئقسم،مسدممإراسةمأواعرم :ذظؽ
اظرئقس،ماظؾقثمسـمادلـاصذمواألسذارمظعدممتـػقذمأواعرم

(...اظرئقس

سدممحتؿؾمادللؽقظقة.

إصشاءماألدرارموسدمماظرشؾةميفماظؿعاون.



:ايغًٛن١ٝاالحنضافات -ب             

وؼؼصدمبفامتؾؽمادلكاظػاتماإلدارؼةماظيتمؼرتؽؾفام          

:ادلقزػموتؿعؾؼمبلؾقطفماظشكصلموتصرصف،وعـمأػؿفا

سدمماحملاصظةمسؾكمطراعةماظقزقػة،وعـمصقرمذظؽمارتؽابم

ادلقزػمظػعؾمخمؾمباحلقاءميفماظعؿؾمطادؿعؿالمادلكدراتمأوم

.اظؿقرطميفمجرائؿمأخالضقة

دقءمادؿعؿالماظلؾطةم،وعـمصقرمذظؽمتؼدؼؿماخلدعاتم

األعقرموجتاوزماسؿؾاراتماظعداظةم·اظشكصقةموتلفقؾ

.ادلقضقسقةميفمعـحمأضاربمأومععارفمادللؽقظنيمعامؼطؾبمعـفؿ



احمللقبقة،موؼرتتبمسؾكماغؿشارمزاػرةماحمللقبقةم

بأذكاصمشريمعؤػؾنيمممامؼؤثرم·ذغؾماظقزائػماظعاعة

سؾكماخنػاضمطػاءةماإلدارةميفمتؼدؼؿماخلدعاتموزؼادةمم

.اإلغؿاج

ؼلؿعؿؾمبعضمادلقزػنيماظقدارةمذؽالمعـمماذاظقدارة،م

.أذؽالمتؾادلمادلصاحل



:املاي١ٝاالحنضافات -ج

ٜٚكصز بٗا املدايفات املاي١ٝ ٚاإلراص١ٜ اييت تتصٌ 

باملٛظف،ٚتتُجريريٌ ٖريريشٙ   بغريريري ايعُريريٌ اخلريرياص  

:املدايفات فُٝا ًٜٞ
املٓصٛص عًٝٗا رلايف١ ايكٛاعز ٚاألذهاّ املاي١ٝ 

 .راخٌ املٓع١ُ
،ٚتعين قٝاّ املٛظف بتغدري عًط١ فضض ايػضاَات 

املٛن١ً إيٝ٘ يف فضض ·ٚظٝفت٘ يالْتفاع َٔ األعُاٍ

اإلتا٠ٚ ع٢ً بعض األشداص 



اإلدرررافميفمادررؿكداممادلررالماظعررام،موعررـمصررقرهمتؾدؼرردممم

ادلؾاظغرةمم–األعقالماظعاعةميفماإلغػاقمسؾكماألبـقةمواألثاث

إضاعةم–يفمادؿكداممادلؼؿـقاتماظعاعةميفماألعقرماظشكصقة
احلػالتمواظدساؼاتمبؾذخمسؾكماظدساؼةمواإلسالنمواظـشرميفم

اظصررقػمواجملررالتميفمعـادررؾاتماظؿفرراغلمواظؿعررازيممممم

.واظؿأؼقدمواظؿقدؼع



:اجلٓائ١ٝ،َٚٔ أنجضٖا َا ًٜٞاالحنضافات   -ر 

· .ايضش٠ٛ•
·اختالس املاٍ ايعاّ•

· .ايتظٜٚض•
َعا١ْٚ ايعاملني ٚاجلائضٜٔ ٚايتغرت عًريِٝٗ ٚعريزّ َعاقبتري٘    •

· .ممٔ قبٌ ايزٚي١
اعتػالٍ املٛاقع ٚاملٓاصريب يريشٟٚ ايٓفريٛس ٚايكريزص٠ يضغريضاض      •

ايعصريريائض١ٜ أٚ احلظبٝريري١ ٚال ٜغريريتطٝع املريريٛاطٔ  ·ايصدصريري١ٝ أٚ

.ايعارٟ إٔ ٜكف أَاّ ٖشا املٛظف





اضض٠احمل تاْتٗ 

نٌ ايتُٓٝات بايتٛفٝل يًحُٝع


