
 
 

 
 

 6132( لدنة 31وفقًا لقانون النزاهة ومكافحة الفداد رقم ) تظل مللم ةالقانوني  الحماية 

 

 الدكتور بكر مبارك البقور

Dr.Baker.M.Albqour 

اف التغمؼ قج يكذف عؽ مخالفات وتجاوزات في اداء االدارة العامو،فاذا كذف التغمؼ عؽ واقعة فداد لجى االدارة  الملخص
سحتسل اف تقـؾ باجخاءات انتقامية تعدفيو ضج الستغمؼ ،وقج تشبو السذخع ليحة السدالو ووفخ الحسايو  لمستغمؼ العامو فانيا مؽ ال

مؽ اجخاءات االدارة العامو الخسسيو او غيخ الخسسيو وىحه الحساية تذسل الستغمؼ واقاربو حتى الجرجو الخابعو واالشخاص وثيقي 
يئة الشداىو ومكافحة الفداد،لحا كانت ىحه الجراسو لبياف شخوط واليات الحسايو الرمو بو وفق شخوط وعخوؼ يقجرىا مجمذ ى

التي اضفاىا السذخع عمى الستغمؼ والحاالت التي تفخض فييا الحسايو واالجخاءات التي يسكؽ لسجمذ ىيئة الشداىو ومكافحة 
 الفداد اتخاذىا حساية لمستغمؼ الحي مارس حقو بالتذكي وكذف عؽ واقعة فداد.

 

Legal Protection for the Complainant in accordance with the Integrity and Anti- 

Corruption Law 

The complaint may reveal violations and excesses on the performance of the public 

administration. If the complaint reveals any violations on the public administration, this 

administration will probably carry out arbitrary procedures against the complainant. The 

legislator takes this point into consideration and therefore provides protection to the complainant 

against the formal or informal public administration procedures. This protection covers the 

complainant and his relatives up to the fourth degree and the persons closely related according to 

the conditions assessed by the Board of Integrity and Anti-Corruption.  So this study specifies 

the conditions and mechanisms of the protection provided by the legislator to the complainant, 

and it shows the cases of protection in addition to the procedures that are taken by the Board of 

the Integrity and Anti – Corruption Commission to protect the complainant who has the right to 

complain and reveal the occurrence of corruption. 
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 المـقـدمــــــــة

السعيبة  اإلدارةت الحوي الذأف باالعتخاض عمى قخار  األردني   السذخ ععظاىا أ  تيال ةالقانؾني  حج الزسانات أ داري  اإل تغم ؼال يعج  
وسيمة لسخاقبة  ياوحم ةدارّ  اإلالسشازعات  لفض   ةوىؾ بحلػ وسيمة قانؾني   ،ةالقانؾني  مرالحيؼ وتشقص مؽ حقؾقيؼ  التي تسذ  

بتشغيؼ  2016لدشة  13رقؼ  ومؽ خالؿ قانؾف الشداىة ومكافحة الفداد األردني   السذخ علحا قاـ  ؛العامة وترخفاتيا اإلدارةعساؿ أ 
 ، ليحا كانت الغاية مؽ ىحهتغم ؼبالمسارسة حقو  إلىو ة بدبب لجؾئنتقامي  اإل اإلدارةمؽ قخارات  تغم ؼال خ الحق  ووف   ،وأحكام

ىيئة الشداىة ومكافحة الفداد ومسارستو  إلى تغم ؼالسالعامة بدبب لجؾء  اإلدارةمؽ تعدف  تغم ؼالسالجراسة تبياف وسائل حساية 
 ي.لحقو بالتذك  

 :لجراسةمذكمة ا

مؽ قانؾف الشداىة  241مذسؾاًل بشص السادة  تغم ؼالس يعج  ىل :"التداؤؿ الخئيذ التالي  عؽجابة ي اإلتتسثل مذكمة الجراسة ف 
عؽ ذكخ اسؼ  السذخ عسكؾت  أف  ـ أية السخبّخؽ والسبمغييؽ والذيؾد االخاصة بحس حكاـاألبحيث تشظبق عميو  ،ومكافحة الفداد

 ،العامة اإلدارةردة فعل مؽ ف و مؽ تعد ةالقانؾني  خ عؽ عجـ رغبتو في شسؾلو بالحساية يعب   ،صخاحة في ىحه السادة تغم ؼالس
جابة عمى ىحا التداؤؿ مؽ ؟ وسيتؼ استقراء اإلالعامة اإلدارةقخار  أوسمؾؾ  أو إجخاءاتمؽ  تغم ؼاللحقو في  تومسارسبدبب 

 :خالؿ اإلجابة عؽ التداؤالت التالية

                                                           
 24السادة 1

و أي اعتػػجاء أوثيقػػي الرػػمة بيػػؼ مػػؽ  األشػػخاصقػػاربيؼ و أحسايػػة الالزمػػة لمسبمغػػيؽ والذػػيؾد والسخبػػّخؽ والخبػػخاء فػػي قزػػايا الفدػػاد و أ. تتػػؾلى الييئػػة تػػؾفيخ ال
 انتقاـ او تخىيب محتسل مؽ خالؿ ما يمي :

 قامتيؼ.إماكؽ أ. تؾفيخ الحساية ليؼ في 1
تيؼ و . عجـ اإل2  ماكؽ وجؾدىؼ.أفراح عؽ السعمؾمات الستعمقة بيّؾ
 وبسا يكفل سالمتيؼ. ،اإلدالء بأقؾاليؼ وشياداتيؼ مؽ خالؿ استخجاـ تقشيات االتراؿ الحجيثة .3
 ي تسييد أو سؾء معاممة أو فرل تعدفي.أماکؽ عسميؼ وتحريشيؼ مؽ أ. حسايتيؼ في 4
 . تؾفيخ أماكؽ إليؾائيؼ عشج الزخورة .5
 . اتخاذ أي إجخاء أو القياـ بأي عسل ضخوري يزسؽ سالمتيؼ. 6

يػتؼ رفػا الحسايػة عػشيؼ حػاؿ زواؿ الغػخوؼ  ب. يتؼ البت بظمبات تؾفيخ الحساية مؽ السجمذ وفقًا لسا تفخضو الغخوؼ السحيظة بظالبي الحساية ، عمػى أف  
 التي أدت إلى فخضيا ، 

وثيقػػي الرػػمة بيػػؼ بسقتزػػى نغػػاـ  األشػػخاصو  قػػاربيؼأج. تػػشغؼ جسيػػا األمػػؾر الستعمقػػة بتػػؾفيخ الحسايػػة السظمؾبػػة لمسبمغػػيؽ والذػػيؾد والسخبػػّخؽ والخبػػخاء و 
 يرجر ليحه الغاية ، 

ي تذػػّخا رخػػخ، لمػػخئيذ صػػخؼ مدػػاعجات ماليػػة لمسبمغػػيؽ والذػػيؾد والسخبػػّخؽ الػػحيؽ تقػػخر الييئػػة حسػػايتيؼ بسؾجػػب تعميسػػات أد. عمػػى الػػخغؼ مسػػا ورد فػػي 
 يرجرىا السجمذ ليحه الغاية .
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 قانؾف في العامة  لإلدارةسذخوعة الغيخ  خاراتالقو  اتاإلجخاء مؽ  تغم ؼالسلحساية  الستاحة ةالقانؾني  ماىي الؾسائل  .1
 2016لدشة  13الشداىة ومكافحة الفداد 

، وماذا يتختب اإلداراتحجى إضج  فحة الفدادلييئة الشداىة ومكامة ات السقج  تغم سالعامة لم اإلدارةما مجى استجابة  .2
 ؟عمى عجـ استجابتيا

 ؟األردني   السذخ عالتي حجدىا  تغم ؼالما ىي شخوط قبؾؿ  .3

 العامة؟ اإلدارةمؽ تعدف  تغم ؼالسلتي تحسي ؾسائل اما ىي ال .4

 جراسة:فخضيات ال

سذخوعة  الغيخ  فعاؿ امتشاعياأ أو العامة اإلدارة إجخاءات أومسارسات  أو اتر قخا ىؾ اعتخاض عمى داري  اإل تغم ؼال ف  إ. 1

 خاضعة لؾالية القزاء توؾف ال  أعمى 

قياميا عمى أسذ عادلة التأكج مؽ مؽ حيث  السسارسات أو لقخاراتبيحه ا ة الشغخعمى أساس إعاد تغم ؼال. يقجـ 2

 .ومتفقة ما التذّخعات ة وعامةومؾضؾعي  

 .القانؾني  مؽ مسثمو  أويقجـ مؽ صاحب الذأف  ف  أ داري  اإل تغم ؼاليذتخط في . 3

 وججت. بيا إفالتي لحقت  األضخارزالة إعمى حقؾقو و  تغم ؼالسحرؾؿ  داري  اإل تغم ؼاليتختب عمى تقجيؼ . 4

 كافحة الفداد.مر بدبب لجؾئو لييئة الشداىة و ف يتزخ  أ تغم ؼ. ال يشبغي لمس5

 جراسة:أىجاؼ ال 

غيخ  العامةاإلدارة قخارات و  إجخاءاتمؽ  تغم ؼلمس ةالقانؾني  يتسثل اليجؼ الخئيذ مؽ ىحه الجراسة في تبياف أىؼ مغاىخ الحساية 

 اتاإلجخاء العامة مؽ اإلدارةالستعامميؽ ما حساية ل األردني   السذخ علتي وضعيا مؽ خالؿ البحث في القؾاعج ا، السذخوعة

 ة تتسثل في اآلتي:. وتحقيق ىحا اليجؼ سيكؾف مؽ خالؿ تحقيق عجة أىجاؼ فخعي  ت التي تزخ بيؼاالقخار و 

 .ىيئة الشداىة ومكافحة الفداد. لجىوشخوط قبؾلو ، داري  اإل تغم ؼال مفيـؾ .1

 العامة. اإلدارةب أو مؽ حيث مجى تج تغم ؼال جنتائؼ عمى التعخ   .2
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 العامة. اإلدارة في مؾاجية تغم ؼلمس ةالقانؾني  تقجيؼ الحساية  أىسي ةاستعخاض .  3

 :دراسةال أهمي ة

غيخ عمى السسارسات  لالعتخاضلحوي الذأف  األردني   السذخ عالتي وضعيا  ةالقانؾني  الؾسائل  ىحجإيعج  داري  اإل تغم ؼال

ات قخار مسارسات و وسائل الخقابة عمى  ىحجإكؾنو  داري  اإل تغم ؼال أىسي ةوتبجو ، العامة اإلدارةة التي ترجر مؽ ي  قانؾنال

 .العامة اإلدارةعسل  إجخاءاتز الشداىة في و يعد  ن  إكسا  ،ةدارّ  اإلتحقيق العجالة  إلى وصؾالً العامة  اإلدارة

 دراسة:ة المنهجي  

حيث تؼ غخاض الجراسة، أ الندجامو ما طبيعة و  ؛التحميمي   البحث عمى السشيج الؾصفي  جخاء ىحا إتؼ االعتساد لغخض 

ة وكحلػ السجالت العمسي   ،االستشاد بذكل أساسي عمى معمؾمات مدتقاة مباشخة مؽ السخاجا واألبحاث والجراسات الدابقة

 ليوإما استيجى  عمىنتخنت، فزاًل عؽ االعتساد ة اإلعمى شبك نذخه وما تؼ   الستعمقة بيحا السؾضؾع، ةوالتجخبة العسمي   والجوّرات

نتائج يسكؽ معيا الحكؼ عمى  إلىذلػ بيجؼ الؾصؾؿ  كل   ،داري  اإل تغم ؼاليجاد القؾانيؽ التي تحكؼ إ عشجما تؼ   ،األردني   السذخ ع

 ةالقانؾني  يا تأميؽ الحساية التي مؽ شأن ،ثخىا سيتؼ تحجيج التؾصيات الالزمةأرفض فخوض الجراسة، والتي عمى  أومجى قبؾؿ 

تواد تشعجـ لحجاثة القانؾف وعجـ بل  ،السخاجا في ىحا الجانب شحيحة أف   عمساً  .العامة اإلدارةقخارت مسارسات و ؽ مؽ يتغم سلمس

 بحثو مؽ قبل.

 :دراسةهيكل ال

 قانؾف الشداىة ومكافحةالفداد حكاـوخزؾعو أل داري  اإل تغم ؼال: ؿو األالسبحث 

 قانؾف الشداىة. أحكاـواىسيتو وفق  داري  اإل تغم ؼال: مفيـؾ ؿو األسظمب ال

.اإل تغم ؼال:مفيـؾ ؿو األلفخع ا  داري 

 .داري  اإل تغم ؼال أىسي ةالفخع الثاني:

 .ما قانؾف الشداىة ومكافحة الفداد اندجاماً  تغم ؼالالسظمب الثاني: شخوط قبؾؿ 
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 .تغم ؼالقبؾؿ شخوط :ؿو األالفخع 

 قانؾف الشداىة ومكافحة الفداد. حكاـأل تغم ؼالؾع الفخع الثاني: خز

 .السبحث الثاني:مبجأ الحساية وفق قانؾف الشداىة ومكافحة الفداد

 .تغم ؼالسلمسذتوي و  ةالقانؾني  : الحساية ؿو األالسظمب 

 : حساية السذتوي ؿو األالفخع 

  تغم ؼالسالفخع الثاني: حساية 

 ؾف الشداىة ومجى شسؾليتيا.السظمب الثاني: الحساية التي وفخىا قان

 ة ىحه الحساية وغايتيا.: ماىي  ؿو األالفخع 

 ف بالحساية.ؾ السذسؾل األشخاصالفخع الثاني: 

 ومكافحة الفداد: وخزؾعو لقانؾف الشداىةداري  اإل تغم ؼال :ؿو األالسبحث 

إلييا يقجـ  تغم ؼعمى  بشاءً  ،العامة اإلدارةقخارات و  مسارسات ومكافحة الفداد عمى مؽ قبل ىيئة الشداىة ةدارّ  اإلتفخض الخقابة 
ب عجـ السذخوعي   اً العامة فخص اإلدارةعظاء إب ىي تتسثلالستزخّرؽ و  مؽ األفخاد  .تياامسارس أو قخاراتياة في لترّؾ

 .ىسيتوأ و  داري  اإل تغم ؼال :ؿو األالسظمب 

 :داري  اإل تغم ؼالمفيـؾ : ؿو األالفخع 

قاؿ الغالؼ أيزاً  تغم ؼالسعمسو و  جالً الحي يذكؾ ر  تغم ؼالسشكى مؽ عمسو و مشو أي  م ؼتغو: لغة عمى أن   تغم ؼاليعخؼ  شي تغم س، ّو
ىل أ والغمسة السانعؾف مؽ  عميو، وعانأي أنرفو مؽ عالسو وأ  الحاكؼ مؽ فالف فغمسو تغميساً  تغم ؼ فالف إلىفالف أي عمسشي، و 

ق ق حقؾقيؼ حال  2أي صبخ عمى الغمؼ. تغم ؼف اؿ عمستووقيل الغمسة في السعاممة، ّو

يؼ الزخر مسؽ يسد   األفخادحج أقل فيتقجـ أو غيخ مالئؼ عمى األمعيب  إداري  اف يرجر قخار : )أ قيل في تعّخفوف أما اصظالحاً 
 3(تعجيمو أوسحبو  الجية الخئاسية طالباً  إلى أوصجرت القخار  أتي الجية ال إلى

                                                           
 .650ط ، السجمج الثاني، دار لداف العخب بيخوت، بجوف سشة نذخ، ص جساؿ الجيؽ بؽ مشغؾر، لداف العخب، السحي 2
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دبب لو أيعتقج  إداري  مؽ قخار  شاكياً  اإلدارة إلىو لجؾء صاحب الذأف نإلى تعّخفو عمى أ ءوذىب جانب مؽ الفقيا نو معيب ّو
اً  أو مادياً  ضخراً   4اً جدء أو لغاء ىحا القخار كالً بإ يظالب، معشّؾ

 

يبجي فيو السعتخض عجـ  ،الدمظة السخترة إلى داري  اإليقجمو مؽ صجر بذأنو القخار  )اعتخاض كتابي  و ن  أعمى  وف خخ فو روعخ  
 5.خضا عسا تزسشو القخارال

الحظ عمى ىحه التعّخفات أنيا تتزسؽ حالة  ، وعجـ اة والتسييدأو ـ تحقيق السدولؼ تذسل حاالت عج ،داري  اإلمؽ القخار  تغم ؼالّو
عمييا قانؾف الشداىة في  التي نص   ،خخى العامة األ اإلدارةومسارسات  ،والخظأ ،والتقريخ ،ىساؿوالتعدف، واإل ،نراؼاإل

يقجـ فقط لمجية السخترة التي  ،بالسعشى الفشي لو حرخاً  داري  اإلار لجى الييئة ال يتعمق بالقخ  تغم ؼال فوحيث إ6/أ13ةالساد
و ُيقجـ لمييئة وضسؽ شخوط معيشة، ذلػ أن   ؛شسلوأ عؼ  أ  ومكافحة الفداد بالسعشى الؾارد في قانؾف الشداىة تغم ؼال صجرتو فإف  أ

يقجـ  خظياعتخاض "وفق قانؾف الشداىة عمى أنو:  تغم ؼاليسكؽ تعّخف  ، لحاتغم ؼالسأماـ  مفتؾحاً  يكؾف باب القزاء ال  أىسيا أ
 ة ال تجخل ضسؽ اختراص القزاء...".إدارّ  مسارسة  أوجخاء إ أومؽ قخار  لييئة الشداىة

-11-26القؾانيؽ بتاّرخ الرادر مؽ الجيؾاف الخاص بتفديخ  2017لدشة  9وقخار التفديخ رقؼ 7 3/ب/16لشص السادة  وفقاً 
2017 

 :تظل مال أهمي ةالفرع الثاني: 

 بسا يمي: تغم ؼال أىسي ةتتسثل 

العامة الستعدفة.ومؽ  اإلدارةحيث تقـؾ الييئة بفخض رقابتيا عمى مسارسات  :واحتخاموتعّدد مبجأ سيادة القانؾف  .1
 اإلدارةتغيخ  تأكج مؽ مظابقتو لمقانؾف، "كساالعامة ىحه الخقابة مسا يجفعيا لتحديؽ سمؾكيا وال اإلدارةثؼ تدتذعخ 

                                                                                                                                                                                           
 .553،  ص اإلداري  د. سميساف الظساوي،القزاء  3
 .377، ص   اإلداري  د. دمحم وليج العبادي، القزاء  4
 .10،ص 2008سكشجّرة، فوخ الجامعي ، اإلالقزاء، دار ال حكاـأراء الفقو و ريجابي في ضؾء اإل التغم ؼومدمػ  اإلداري   التغم ؼدمحم خيخي الؾكيل،  5
 مسا يمي : ا أو االمتشاع عؽ القياـ بيا تتزسؽ أياً إجخاءاتيو أالعامة  التغم ؼبأف قخارات  إجخاءاتو/أ. إذا تبيؽ لمسجمذ بعج استوساؿ 13السادة  6

 . مخالفة التذّخعات.1
 . عجـ اإلنراؼ أو التعدف أو عجـ تحقيق السداواة والتسييد.2
 االستشاد إلى تعميسات غيخ قانؾنية أو إجخاءات غيخ عادلة.. 3
ػػخ مفرػػل بيػػا وإرسػػالو إلػػى 4 ولػػو الحػػق فػػي تقػػجيؼ التؾصػػيات التػػي  ،العامػػة السذػػكؾ مشيػػا الػػتغم ؼ. اإلىسػػاؿ أو التقرػػيخ أو الخظػػأ. فعمػػى الػػخئيذ كتابػػة تقّخ

 .التغم ؼيخاىا مشاسبة حؾؿ مؾضؾع 
 في الفقخة )أ( مؽ ىحه السادة، ال تختص الييئة بالشغخ فيسا يمي: / ب. ما مخاعاة ما ورد16السادة  7

 فخاد .. السشازعات والذکاوي بيؽ األ1
ثشػاء مسارسػتيا أأي فعػل يشظػؾي عمػى جػـخ جدائػي فػي  ذا عيػخإوالتػي يتؾجػب عمييػا  ،. الذکاوي التي تجخل في اختراص أي جية رسسية رقابية أخخى 2
 لمشيابة العامة. حالة مختوب ىحا الفعلإعساليا أل
 أو القزائي. اإلداري  ات القابمة لمظعؽ التغم س. الذكاوى و 3
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وىحا  ،عؽ التعرب بعيجاً  ،بذكل حياديو أحكامبسغيخ الجية التي تحتـخ القانؾف وتعسل ب تغم ؼفي حاؿ قبؾليا لم
العامة  اإلدارةو  األفخادف بيؽ و االتع إلىيؤدي  يمخ الحاأل ،بحدؽ نيتيا اإلدارة واستذعار اإلدارةعالء لذأف إ فيو 
 .8تحقيق الرالح العاـ نحؾ

العامة بسخالفة القانؾف وعجـ  اإلدارةشعار الفخد بأف ىشاؾ جية محايجة تتسثل بالييئة تدتظيا إنرافو عشج قياـ إ .2
 مسا يداىؼ في الحج مؽ جـخ الؾاسظة والسحدؾبية. ،اة والشداىةأو لسدالعجالة وا االلتداـ بسبادئ

يداىؼ في العامة  اإلدارةلترحيح سمؾؾ  أونرافو إل تغم ؼالسليو جأإيم خياراً  تغم ؼالفي جعل  السذخ عإف رغبة  .3
 العامة. اإلداراتلجى اة و امبادئ الشداىة والعجالة والسد وتعسيؼ تظبيق

 :داري  اإل تغم ؼالقبؾؿ  شخوط السظمب الثاني:

مؽ  11/ب16و10/ب 12و119 سؾادلشرؾص ال سشجاً  عجة شخوطتؾافخ  تغم ؼالاشتخط قانؾف الشداىة ومكافحة الفداد لغايات قبؾؿ 
 : بساىؾ رت   قانؾف الشداىة وتتسثل

 مؽ صاحب الذأف: تغم ؼالف يقجـ أ -:ؿو األالفخع 

مؽ وكيمو بسؾجب  أو شخرياً  تغم ؼالسمؽ  تغم ؼالف يقجـ أ الشداىة ومكافحة الفدادمؽ قانؾف    11في السادة  السذخ عجب أو 
في ىحا أف  السذخ ع، واشتخط ىميةأف يكؾف كامل األ ةظّشخ  ،عؽ صاحب الذأف الحي يعتج بو ىؾ الحي يرجر تغم ؼالفوكالة 

 لجى الييئة. تغم ؼاللقبؾؿ  شكمياً شخطا  تغم ؼالكتابة  ى الشسؾذج السخرص لو، وبيحا تعج  وعم يكؾف مكتؾباً 
                                                           

 .682، ص اإلداري  لغاء القخار إد. عبج العّدد  خميفة، دعؾى  8
 11السادة  9

العامػة أمػػاـ  الػػتغم ؼفػػي مؾاجيػة  بػتغم ؼفعػػاؿ االمتشػاع عػػؽ أي مشيػا أف يتقػػجـ أ أو السسارسػات أو اإلجػػخاءاتمػة أو العا الػػتغم ؼأ. يحػق لمستزػخر مػػؽ قػخارات 
 الييئة وفقا ألحكاـ ىحا القانؾف .

الؾثػػائق ات متزػػسشة خالصػػة الؾقػػائا واألسػػباب والجيػػة التػػي أصػػجرت القػػخار أو اتخػػحت اإلجػػخاء عمػػى الشسػػؾذج السعػػج ليػػحه الغايػػة، معػػدزة بالتغم سػػب. تقػػجـ 
جة ليا   أو مسؽ يسثمو قانؾنًا.  التغم ؼمؽ مقجـ  ؾقعاً ف يكؾف ىحا الشسؾذج مأف وججت، عمى إوالسدتشجات السّؤ

رجر السجمذ قخاره بقبؾؿ التغم سج. تباشخ الييئة التحقق مؽ  أو رفزػو خػالؿ مػجة خسدػة عذػخ يؾمػًا مػؽ تػاّرخ ورودىػا لمييئػة،  التغم ؼات السقجمة إلييا ّو
 عمى أف يكؾف قخاره مدببًا في أي مؽ ىاتيؽ الحالتيؽ. 

بالدػػخعة  الػػتغم ؼالالزمػػة لحػػل مؾضػػؾع  اإلجػػخاءاتعزػػائو اتخػاذ أ و أيػػًا مػػؽ ، يفػػؾض السجمػػذ الػػخئيذ أالػتغم ؼؽ السجمػػذ بقبػػؾؿ د. فػي حػػاؿ صػػجور قػػخار مػػ
 .  ةسكشة وبالؾسائل التي يخاىا مشاسبالس

 ؾف أصؾؿ السحاكسات السجنية.حاالت عجـ الرالحية أو الخد أو التشحي السشرؾص عمييا في قان التغم ؼليو إظبق عمى الخئيذ أو العزؾ السحاؿ ىػ. ت
 12السادة  10
 بعج ستة أشيخ عمى الؾاقعة، ولمسجمذ قبؾلو بعج انقزاء السجة السحكؾرة إذا وجج أف مؾضؾعو يتعمق بأمخعاـ. التغم ؼ. ال يقبل  ب
 16السادة 11

 ب. ما مخاعاة ما ورد في الفقخة )أ( مؽ ىحه السادة، ال تختص الييئة بالشغخ فيسا يمي:
 فخاد .شازعات والذکاوي بيؽ األ. الس1
ثشػاء مسارسػتيا أذا عيػخ أي فعػل يشظػؾي عمػى جػـخ جدائػي فػي إرقابيػة أخػخى والتػي يتؾجػب عمييػا  . الذکاوي التي تجخل في اختراص أي جيػة رسػسية2
 حالة مختوب ىحا الفعل لمشيابة العامة.إعساليا أل
 ائي.أو القز اإلداري  ات القابمة لمظعؽ التغم س. الذكاوى و 3
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جؾز أ   12ًا .عاجد  أوذا كاف صاحب الذاف غائبًا إ ةالقانؾني  عؽ طّخق الؾكالة  تغم ؼالف يقجـ كسا ّو

 عمساً ،13 القانؾني  مؽ خالؿ مسثميا  األشخاص االعتباّريؽ،نسا يستج ليذسل إالظبيعيؽ و  األشخاصعمى  تغم ؼالحق وال يقترخ 
لسجة السحكؾرة إذا بعج انقزاء ا تغم ؼالولسجمذ الييئة قبؾؿ  ،مشيا تغم ؼالسبعج مخور ستة شيؾر عمى الؾاقعة  تغم ؼالال يقبل  أنو

ضسؽ  ى التي تجخلأو وال في الذك األفخادكسا ال تختص الييئة بالسشازعات بيؽ 14/ب( 12خ عاـ)السادة متعمق مؾضؾعو بأ
/ب وقخار تفديخ  16قزائي)السادة وال داري  اإلات القابمة لمظعؽ تغم سالى و و اخخى وال في الذكرقابية أ ةاختراص جية رسسي  

 .(2017لدشة  9انيؽ رقؼ القؾ 

 :العامة اإلدارةعؽ  اً صادر  اءاإلجخ  أوالقخار ف يكؾف أ-2

مؽ قانؾف الشداىة أف يكؾف 15 11لحلػ اشتخطت السادة  ؛صجراه مرجرة القخارمخترة بإ أو اإلجخاءمتخحة  ف توؾف الجيةبسعشى أ
ىة وقج حجد قانؾف الشدا  ،امتشاعيا أومسارساتيا  أويا إجخاءاتمؽ  أوالعامة  اإلدارةت الرادرة عؽ االستزخر قج تزخر مؽ القخار 

 العامة. اإلدارةتعّخف  16 2ومكافحة الفداد بسؾجب السادة 

 : تغم ؼلمس القانؾني  السخكد  اإلجخاء أو ف يسذ القخارالفخع الثالث: أ

 أو ،تغم ؼالسالخاص ب القانؾني  خيخ السخكد األ نو يجب أف يسذإف  اإلجخاء أو مؽ القخار تغم ؼالفي الحق  تغم ؼوحتى يكؾف لمس

والتي ذكخت العجيج مؽ السخالفات الؾاجب  ،مؽ قانؾف الشداىة17 13ؽ الحاالت التي نرت عمييا السادة يتزسؽ حالة م أف

                                                           
 752، ص اإلداري  لغاء القخار إد. عبج العّدد خميفة ، دعؾى   12
 74دراسة مقارنة، ، مجمةالسحاماة السرّخة، نقابة السحاميؽ السرّخيؽ، القاىخة، ص  اإلداري   التغم ؼد. عبج العّدد الديج الجؾىخي، ) 13
 12الساد  14
 بؾلو بعج انقزاء السجة السحكؾرة إذا وجج أف مؾضؾعو يتعمق بأمخ عاـ.بعج ستة أشيخ عمى الؾاقعة، ولمسجمذ ق التغم ؼ. ال يقبل  ب
 11السادة  15

العامػة أمػػاـ  الػػتغم ؼفػػي مؾاجيػة  بػتغم ؼأو السسارسػات أو افعػػاؿ االمتشػاع عػػؽ أي مشيػا أف يتقػػجـ  اإلجػػخاءاتالعامػة أو  الػػتغم ؼأ. يحػق لمستزػخر مػػؽ قػخارات 
 الييئة وفقا ألحكاـ ىحا القانؾف .

ات متزػػسشة خالصػػة الؾقػػائا واألسػػباب والجيػػة التػػي أصػػجرت القػػخار أو اتخػػحت اإلجػػخاء عمػػى الشسػػؾذج السعػػج ليػػحه الغايػػة، معػػدزة بالؾثػػائق التغم سػػجـ ب. تقػػ
جة ليا   أو مسؽ يسثمو قانؾنًا.  التغم ؼمؽ مقجـ  ف يكؾف ىحا الشسؾذج مؾقعاً أف وججت، عمى إوالسدتشجات السّؤ

رجر السجمذ قخاره بقبؾؿ التغم سمؽ ج. تباشخ الييئة التحقق  أو رفزػو خػالؿ مػجة خسدػة عذػخ يؾمػًا مػؽ تػاّرخ ورودىػا لمييئػة،  التغم ؼات السقجمة إلييا ّو
 عمى أف يكؾف قخاره مدببًا في أي مؽ ىاتيؽ الحالتيؽ. 

بالدػػخعة  الػػتغم ؼالالزمػػة لحػػل مؾضػػؾع  إلجػػخاءاتاعزػػائو اتخػاذ أ يفػػؾض السجمػػذ الػػخئيذ أو أيػػًا مػػؽ  ،الػتغم ؼد. فػي حػػاؿ صػػجور قػػخار مػػؽ السجمػػذ بقبػػؾؿ 
 .  ةسكشة وبالؾسائل التي يخاىا مشاسبالس

 حاالت عجـ الرالحية أو الخد أو التشحي السشرؾص عمييا في قانؾف أصؾؿ السحاكسات السجنية. التغم ؼليو إىػ. تظبق عمى الخئيذ أو العزؾ السحاؿ 
 2السادة  16

 جوائخ الحكؾمية والسؤسدات الخسسية العامة والسؤسدات العامة والبمجيات.العامة :  الؾزارات وال التغم ؼ
 13السادة  17
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امتشاعيا لالصؾؿ التي يؾجييا مبجأ  أوالعامة مؽ حيث ترخفيا  اإلدارةأداء  مخالفةوالتي تعبخ عؽ  ،محاربتيا مؽ قبل الييئة

سا مؽ السدار أو وفقًا لقانؾف الشداىة أخح مدارًا  داري  اإل تغم ؼاليالحظ أف ، وىشا اة و اكحاالت التسييد وعجـ السد سيادة القانؾف 

العامة نحؾ السسارسات  اإلدارةذلػ أف غاية قانؾف الشداىة مؽ ىحا السبحث تعجيل سمؾؾ  ؛داري  اإلقخار لالتقميجي لمظعؽ با

 فقط. تغم ؼالسنراؼ ـ وليذ السقرؾد إالفزمى بذكل عا

 داري  اإل تغم ؼاللث: نتائج االسظمب الث

 اإلدارةلرادر عؽ ا اإلجخاء أو القخار  مؽ تغم ؼالسؾاء مؽ حيث قبؾؿ  ،جسمة مؽ الشتائج لمييئة تغم ؼاليتختب عمى تقجيؼ 
عؽ جـخ جدائي أـ  تغم ؼالكذف ىحا احتساؿ العامة وعجـ استجابتيا، و  اإلدارةوكحلػ مؽ حيث استجابة مؽ قبل الييئة  العامة

 .ال

 ـ الييا:السقج   تغم ؼلم ييئةؾؿ القب: ال  أو 

 تغم ؼالالسخترة بالييئة بجراسة ممف  اإلدارةبالسدتشجات الالزمة لمييئة، تقـؾ  و معدزاً تغم سبتقجيؼ  تغم ؼالسبعج أف يقـؾ 
في حاؿ وجؾد  تغم ؼالوالحي يقخر قبؾؿ  ،تغم ؼالبشاء عمى معظيات  ،مشاسباً  الحي تخاه  القانؾني  ب لسجمذ الييئة بالخأي يتشدوال

عمى السجمذ أف يرجر قخاره  الشداىةمؽ قانؾف 18/ج 11في السادة  السذخ عجب أو وقج .معالجتيا أومخالفة يجب ترحيحيا 
ض الخئيذ  تغم ؼالتاّرخ ورود  مؽ خسدة عذخ يؾماً  مجة بالقبؾؿ خالؿ قـؾ مجمذ الييئة بتفّؾ و اتخاذ مؽ أعزائ اً أي   أولمييئة ّو

 أىسي ةعمى  السذخ عمؽ  ل التي يخاىا مشاسبة، وىحا تأكيجً شة وبالؾسائبالدخعة السسك تغم ؼالحل مؾضؾع الالزمة ل اتاإلجخاء
 نتائج نيائية . إلى وصؾالً  تغم ؼالفي وسخعة البت عشرخ الؾقت 

 مؽ قبل الييئة: تغم ؼال: رفض ثانياً 

                                                                                                                                                                                           

 ا أو االمتشاع عؽ القياـ بيا تتزسؽ أيا مسا يمي :إجخاءاتيو أالعامة  التغم ؼبأف قخارات  إجخاءاتوأ. إذا تبيؽ لمسجمذ بعج استوساؿ 
 . مخالفة التذّخعات.1
 ـ تحقيق السداواة والتسييد.. عجـ اإلنراؼ أو التعدف أو عج2
 . االستشاد إلى تعميسات غيخ قانؾنية أو إجخاءات غيخ عادلة.3
العامة السذكؾ مشيا ولػو الحػق فػي تقػجيؼ التؾصػيات التػي يخاىػا  التغم ؼ. اإلىساؿ أو التقريخ أو الخظأ. فعمى الخئيذ كتابة تقّخخ مفرل بيا وإرسالو إلى 4

 .  التغم ؼمشاسبة حؾؿ مؾضؾع 
ليو في الفقخة )أ( مؽ ىحه السػادة وليػا الظمػب مػؽ الػخئيذ تسجيػج ىػحه إسيا التقّخخ السذار مؽ تاّرخ تدم   العامة الخد خالؿ خسدة عذخ يؾماً  التغم ؼعمى  ب.

 السجة لسجة مساثمة. 
الالزمػة أو وقػا خػالؼ بػيؽ الييئػة  اإلجػخاءاتخػاذ أو رفزػت ات ،العامة عؽ الخد خالؿ السجة السحجدة في الفقخة )ب( مػؽ ىػحه السػادة التغم ؼذا امتشعت إج. 

 .العامة يحيل الخئيذ األمخ إلى مجمذ الؾزراء التخاذ القخار الحي يخاه مشاسباً  التغم ؼو 
 12السادة  18

رجر السجمذ قخاره بقبؾؿ التغم سج. تباشخ الييئة التحقق مؽ  مػؽ تػاّرخ ورودىػا لمييئػة، أو رفزػو خػالؿ مػجة خسدػة عذػخ يؾمػًا  التغم ؼات السقجمة إلييا ّو
 عمى أف يكؾف قخاره مدببًا في أي مؽ ىاتيؽ الحالتيؽ.
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 شكال ً  تغم ؼالرفض فقج يقخر  ةسباب مؾضؾعي  أ أوسباب شكمية أل تغم ؼالر رفض نغخ ف يقخ  أوكحلػ يكؾف لسجمذ الييئة 

ة الشسؾذج سيكؾف تحت طائمة فيامو أف عجـ حزؾره لتعبئوإ تغم ؼالسبعج التؾاصل ما  ػ لعجـ تقجيسو عمى الشسؾذج السعج لحلػ

يئة مؽ اختراص ى  أوف يكؾف مؽ اختراص القزاء كأ مشو ليذ مؽ اختراص الييئة تغم ؼالسأف يكؾف القخار  أو الخفض ػ

أف  أوالتذّخعات ذات العالقة  أوخاصة في الجستؾر  أحكاـأف يكؾف الشداع يتعمق بأشخاص تشظبق عمييؼ  أوخخى رقابية أ

ف يكؾف . وقج يعؾد الخفض ألسباب مؾضؾعية كأالشداىةمؽ قانؾف 19/ب 16توؾف حقيقة الشداع شخرية وفخدية سشجا لمسادة 

تبيؽ أف   ،عجـ وجؾد معاييخ ناعسة لسدألة مامؽ  تغم ؼالس تغم ؼكأف ي كيجياً  تغم ؼال  أومؾجؾدة وساّرة،  التعميسات أوالسعاييخ  ّو

 مخالفة لمتذّخعات. بسعشى عجـ وجؾدولوشو يجيل ذلػ  ،جخاء سميؼإ تغم ؼالسما زعسو  أف يغيخ  في التحقيقات السبجئية أف  

مؽ قبل  االستفدار أوة أف تخد عمى التقّخخ السخسل ليا العام اإلدارةعمى  تغم ؼالعشجما يقبل السجمذ حؾاؿ وفي جسيا األ

 اإلدارةوليا طمب التسجيج لسجة مساثمة، وفي حاؿ عيؾر خالؼ بيؽ الييئة و  ،مؽ تدمسيا التقّخخ الييئة خالؿ خسدة عذخ يؾماً 

 21 20السادة  أحكاـتظبيق لمييئة أف تقـؾ ب كسا أف  ، الشداىةمؽ قانؾف 20 14بحدب السادة  مخ لسجمذ الؾزارءالعامة يحاؿ األ

                                                           
 16السادة 19

 ب. ما مخاعاة ما ورد في الفقخة )أ( مؽ ىحه السادة، ال تختص الييئة بالشغخ فيسا يمي: 
 فخاد .. السشازعات والذکاوي بيؽ األ1
ثشػػاء مسارسػػتيا أ ظػػؾي عمػػى جػػـخ جدائػػيذا عيػػخ أي فعػػل يشإوالتػػي يتؾجػػب عمييػػا  ،خى . الذػػکاوي التػػي تػػجخل فػػي اخترػػاص أي جيػػة رسػػسية رقابيػػة أخػػ2
 حالة مختوب ىحا الفعل لمشيابة العامة.إعساليا أل
 أو القزائي. اإلداري  ات القابمة لمظعؽ التغم س. الذكاوى و 3
 14السادة  20

ات مػػؽ التغم سػػمػػؽ مػػجى التداميػػا بسعػػاييخ الشداىػػة الؾطشيػػة والتذػػّخعات ولستابعػػة العامػػة لمتحقػػق  الػػتغم ؼكثػػخ لػػجى أخئيذ تعيػػيؽ ضػػابط ارتبػػاط واحػػج أو . لمػػ أ
 قخاراتيا. 

ت عمػػى  الػػتغم ؼ. يجػػؾز لزػػابط االرتبػػاط حزػػؾر اجتساعػػات لجػػاف العظػػاءات والسذػػتّخات وأي لجػػاف أخػػخى فػػي  ب العامػػة دوف أف يكػػؾف لػػو حػػق الترػػّؾ
 القخارات. 

 الرتباط بسقتزي تعميسات يرجرىا السجمذ ليحه الغاية.ج. تحجد سائخ الذؤوف الستعمقة بزابط ا
 20السادة  21

حكػػاـ التذػػّخعات الشافػػحة، لمييئػػة فػػي سػػبيل قياميػػا بسياميػػا طمػػب أي بيانػػات أو معمؾمػػات أو وثػػائق مػػؽ أي جيػػة كانػػت، وعمػػى ىػػحه الجيػػة أأ. مػػا مخاعػػاة 
 االستجابة لمظمب دوف إبظاء تحت طائمة السدؤولية القانؾنية. 

ة بػالحبذ مػجة وفقًا ألحكاـ الفقخة )أ( مػؽ ىػحه السػاد ،و الؾثائق السظمؾبةأو السعمؾمات أو التأخيخ غيخ السبخر عؽ تقجيؼ البيانات أيعاقب عمى االمتشاع ب. 
 و بغخامة ال تّدج عمى خسدسائة ديشار . أشيخ أال تّدج عمى ثالثة 

و الذػػػخكات أو الجيػػػات الستخررػػػة لمقيػػػاـ بأعسػػػاؿ التػػػجقيق الفشػػػي والسػػػالي أ األشػػػخاصمػػػؽ  يػػػاً أف تومػػػف أي قزػػػية فدػػػاد أثشػػػاء التحقيػػػق فػػػي أ ج. لمييئػػػة
 عمى الجيات السذسؾلة بأحكاـ ىحا القانؾف لمتحقق مؽ صحة بياناتيا السالية وقيؾدىا وحداباتيا وجسيا ترخفاتيا السالية. اإلداري  و 
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 أوغيخ مبخر عؽ تقجيؼ البيانات  اً يتأخخ  تأخيخ  أومؽ يستشا  الغخامة لول   أوعقؾبة الحبذ فيو الحي قخرت  ،مؽ قانؾنيا

 الؾثائق السظمؾبة والالزمة لمتحقيقات. أوالسعمؾمات 

 مبجأ الحساية وفق قانؾف الشداىة ومكافحة الفدادالسبحث الثاني : 

لمسبمغيؽ عؽ قزايا الفداد والذيؾد والسخبّخؽ والخبخاء الحساية في قزايا الفداد وأقاربيؼ  ومكافحة الفداد ف الشداىةخ قانؾ وف  
خاصة تتبا في مثل ىحه االحؾاؿ  إجخاءاتبأف قخر  ،تخىيب محتسل أوانتقاـ  أومؽ أي اعتجاء  بيؼ وثيقي الرمة األشخاصو 

 وبياف ىحا في السظمبيؽ التالييؽ:

 تغم ؼلمسذتوي ولمس ةالقانؾني  الحساية :  ؿو األب السظم

؛  والسذتوي تغم ؼالستتعمق بفإنيا في الغالب  ػ  إذا ما استثشيشا الخبخاءػ خبخاء والسخبّخؽ إف الحساية السقخرة لمسبمغيؽ والذيؾد وال
عمى  اً وقج يكؾف شاىج ،لمحق العاـ جاً شاى يعج   تغم ؼالس أو، إذ إف السذتوي مذتوي أوا تغم سذلػ أف الخبيخ ال يسكؽ أف يكؾف م

سخبخ وما السبمغ وال بيؽ لؼ يبيؽ الفخؽ  السذخ عإف كاف  أوًا ، مخبخ  أو مبمغاً  يعج   أو اً تغم سم أو واقعة محجدة أي ال يكؾف مذتوياً 
بمغ، وىحا لسلسرظمح ا اً ، وما إذا كاف مرظمح السخبخ مخادفوضا قانؾني خاص أـ ال السبمغ أوإذا كاف لول مؽ السخبخ 

 خخ مجالو ليذ ىشا.مؾضؾع ر

 : حساية السذتوي:ؿو األالفخع 

وتحريشو سؾاء في مكاف  زساف سالمة السذتويوالعسمية الالزمة ل ةالقانؾني   جخاءاتاتخاذ الييئة لإليقرج بحساية السذتوي 
 .شداىة ومكافحة الفداد ال لييئةجخاء يتخح ضجه بدبب لجؾئو إ أول قامتو بقرج حسايتو مؽ أي عسمكاف إ أوعسمو 

كؾف تؾفيخ الحساية يقجـ بظمب  بشاء عمى طمب صاحب العالقة 2014لدشة  62ساية السبمغيؽ والذيؾد رقؼ حلشغاـ  وفقاً  ّو
ومؽ ىحه الغخوؼ أف يكؾف  ،إذا فخضت الغخوؼ السحيظة بو تمػ الحساية ،لؾحجة حساية السبمغيؽ وبقخار مؽ مجمذ الييئة

الحساية سّخة بحيث  إجخاءات، وتوؾف تخىيب عمى السذتوي وأقاربيؼ وثيقي الرمة بو أوانتقاـ  أوعتجاء احتساؿ ججي لؾقؾع ا 
ز و ابغخامة ال تتجالحبذ ستة شيؾر و  إلىعقؾبة جدائية عمى مؽ يفذي أي معمؾمة ترل  26في السادة  الشداىةقانؾف فخض 
سشة في حاؿ تؼ االعتجاء عميو بدبب ما قاـ  إلىو الحساية ، بيشسا ترل عقؾبة مؽ يعتجي عمى مؽ وفخت لالؼ ديشارعذخة ر

 ،دالء بذيادتومشعو مؽ اإل أوتعدف في استعساؿ الدمظة  أو ،ميد في التعامل معو أوأساء معاممتو  أوبو لموذف عؽ الفداد 
 كخاه مادي.أي وسيمة إ أوح الدال أوسشتيؽ في حاؿ استخجاـ القؾة  إلىالعقؾبة لترل  السذخ عبالغ عؽ الفداد، وقج شجد اإل أو

الخبيخ حيث إف السذتوي  أوالسبمغ  أولمسخبخ   القانؾني  لمسذتوي يختمف عؽ السخكد  القانؾني  ف السخكد أ إلىشارة وال بج مؽ اإل
 ،ولمحق العاـ عشج إحالة الذكؾى لمقزاء، بيشسا السخبخ  قج يغيخ اسسو وقج يخفي وقج يربح شاىجاً  ،يغيخ اسسو في التحقيقات

معخوؼ  نو غيخحساية أل إلىوىحا بظبيعة الحاؿ ال يحتاج  ،فيقجـ السعمؾمة التي كذفت عؽ الفداد دوف أف تعخؼ شخريتو
فإنو يخزا  ،بحلػ لإلدارةوصؾؿ معمؾمة  أومؽ خالؿ طبيعة السعمؾمة  ،توإدار نو وفي حاؿ االستجالؿ عميو مؽ قبل ، إال أألحج
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أماـ  والحي سيربح شاىجاً  ،مؽ الحساية يذسل السخبخ الحي كذف عؽ شخرو السذخ عمقرؾد  ، ومؽ ثؼ فإف  ةالقانؾني  لمحساية 
القزاء فإف  إلىحيمت الذكؾى أذا ما إالحي ساىؼ في الوذف عؽ الفداد، بظبيعة الحاؿ  القزاء، وكحلػ يذسل الخبيخ

أثشاء فتخة التحقيق لؼ يقرج حسايتيؼ  السذخ عف ف ىحا ال يعشي أإال أ، العاـ شيؾد لمحق إلىالسذسؾليؽ بالحساية ستتحؾؿ صفتيؼ 
 الحساية تذسل مخحمة التحقيق والتحخي لجى الييئة ومخحمة نغخ الذكؾى لجى القزاء. ف  والتحخي ذلػ أ

تووعجـ اإل ‘قامتوة حساية السظمؾب حسايتو في مكاف إالحساية التي تؾفخىا الييئ إجخاءاتوتذسل  مكاف  أو ‘فراح عؽ ىّؾ
وتحريشو مؽ أي تسييد  ،وحسايتو في مكاف عسمو ،دالء بذيادتوخح أقؾالو واإلشيات االتراؿ الحجيثة في أستخجاـ تقوا ،تؾاججه

عسل ضخوري لزساف سالمتو، عمى أف  أوجخاء ، وتؾفيخ مكاف إيؾاء عشج الزخورة واتخاذ أي إفرل تعدفي أوسؾء معاممة  أو
 أوي جشاية واب الذخص السسشؾحة لو الحساية ألارت أوفة شخوط مشحيا ىحه الحساية تدقط بقخار مؽ السجمذ في حاؿ مخال

 جشحة مخمة بالذخؼ.

 :تغم ؼالس سايةالثاني: ح الفخع

مؽ  24شخاص السذسؾليؽ بالحساية في السادة والسذتوي( عشج تعجاده لأل تغم ؼالس)  مرظمحلؼ يؾرد  السذخ عف أعمى الخغؼ مؽ 
وثيقي الرمة  األشخاصاـ حساية السبمغيؽ والذيؾد والسخبّخؽ والخبخاء في قزايا الفداد و مخ في نغ، وكحلػ األقانؾف الشداىة

حيث اقترخ التعجاد عمى ذكخ السبمغ والسخبخ 2006الرادر بسؾجب قانؾف ىيئة مكافحة الفداد لدشة   2014بيؼ لدشة 
كاف ال لؼ يقرج استثشائيسا وإ السذخ عولوؽ  ،يةمذسؾؿ بالحسا تغم ؼالس أوالسذتوي  صخاحة أف  ،  إذ لؼ يحكخ والذاىج والخبيخ

مة مؽ مخاحل التحقيق إذ إنيسا في مخح ،والسذتوي تغم ؼصل في الحساية أف تؾفخ لمسذلػ أف األ ؛بذكل جؾىخي  التذّخا معيباً 
التحقيقات،  مالي نتيجة أو إداري   إذا ما عيخ فداد ،حق عاـ شاىجي إلىثؼ قج تتحؾؿ صفتيسا  ،ؽيمبمغ أوؽ يكؾناف مخبّخ

ف سيخ التحقيقات وما مخ يبشى عمى مقتزاه مؽ حيث إف األفإ ،يسا صخاحة وبشص صّخحلؼ يدتثش السذخ عوعميو وطالسا أف 
ف الجية التي تؾلت تمقي أكسا  ،والسذتوي عمى حج سؾاء تغم ؼلمسالقزاء يدتؾجب أف تتؾفخ الحساية  إلى ليو مؽ إحالةإتؤوؿ 

 .ناتج عؽ ذلػ ثخ سمبيأي أف تؾفخ الحساية لسقجميسا مؽ ججر بيا أوالذكؾى مؽ األ تغم ؼال

ثخ صجور قانؾف الشداىة عمى أ لؼ يتؼ تعجيمو أف نغاـ حساية السبمغيؽ الداري حالياً  إلىال بج مؽ االشارة طار وفي ذات اإل
ؾاف السغالؼ ما ىيئة مكافحة ثخ دمج ديمى أجؾىّخة ع قانؾنية والحي تزسؽ تعجيالت ،2016لدشة  13ومكافحة الفداد رقؼ 

ال أنشي نغاـ السبمغيؽ السذارإاليو، إالتأكيج عمى ضخورة تعجيل ، وما كسؤسدة ججيجة الفداد لتغيخ ىيئة الشداىة ومكافحة الفداد
باب سلأل تغم ؼالسمؽ قانؾف الشداىة ومكافحة الفداد في تؾفيخ الحساية لمسذتوي و  24نص السادة  إلىأرى أنو يسكؽ االستشاد 

 يدتؾجبيا العسل. التي سبق بيانيا وكحلػ لزخورات فعمية

 ونظاقيا:السظمب الثاني: الحساية التي وفخىا قانؾف الشداىة ومكافحة الفداد 
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والسذتوي ونظاؽ ىحه الحساية مؽ حيث  تغم ؼمؽ قانؾف الشداىة ماىية الحساية التي يؾفخىا القانؾف لمس 22 24بيشت السادة 
 وبياف ىحا في الفخعيؽ التالييؽ:والسؾضؾع  األشخاص

 ة ىحه الحساية: : ماىي  ؿو األالفخع 

مكاف  أوكتغييخ رقؼ ىاتفو  وثيقي الرمة بوأو أقاربو  أو ذخص السظمؾب حسايتوالخفاء إل إجخاءاتالحساية تتسثل باتخاذ  إف  
بدبب لجؾء ذلػ  لفغي أوي تعخضو العتجاء جدج أو ،إدارتو ؽتعدف يتخح ضجه م أوبحسايتو مؽ أي إجخاء  أوقامتو إ

تو وقج تتخح  إلىالذخص  الييئة، وىي قج تتخح شكل إخفاء شخص السظمؾب حسايتو إذا كاف ال يخغب في الوذف عؽ ىّؾ
 خظخ محتسل. أوشكل حساية الذخص مؽ أي تيجيج 

لمسفخوض عميو  القانؾني  خكد مؽ السيغي خ  إداري  لغاء أي قخار حساية التي يسكؽ لمييئة اتخاذىا إال اتاإلجخاءومؽ ىحه      
ساءة لدسعتو، وكحلػ تؾفيخ الحساية اإل إلىجخاء يؤدي إأي  أو ( اإلدارةكؾف مقجمو يقا في مؾاجية  تغم ؼال)وىشا يكسؽ  الحساية 
ة قاربو مؽ الجرجة الخابعؽ أف تؾفخ الحساية الوافية لو وألالتي يسك اتاإلجخاءوغيخىا مؽ  ،تغييخ محل إقامتو أولسدكشو 

 السؾجبةسباب لجراستو لغخوؼ الذخص السعشي واأل بعاً بحدب ما يؾافق عميو مجمذ الييئة ت ،وثيقي الرمة بو األشخاصو 
 لمحساية.

تؼ تقجيؼ حيث حجؼ التيجيج  ب وتقييسو مؽمتؼ دراسة الظ، لتالسعشيالسبمغيؽ مؽ قبل الذخص  حسايوطمب الحساية لؾحجة  ّو
السعشي الالزمة لحساية الذخص  اتاإلجخاءتتخح الييئة  ،بؾؿ طمب الحساية مؽ قبل السجمذة بو، وفي حاؿ قوالسخاطخ السحيظ

في الوذف  خظخ يتيجده بدبب مداىستو أوحسايتو مؽ أي اعتجاء  أولمذخص السعشي  سعمؾمات الذخرية السؾاء في إخفاء 
عجـ االستجابة لسجمذ الييئة، الحي لو  أواية ومجى االستجابة لظمبات الحس ،خظارّعؾد تقجيخ الغخوؼ واألعؽ واقعة فداد، و 

 ولو الحق كحلػ في رفعيا إذا ما تغيخت الغخوؼ. ،عادة الشغخ بيا كل فتخةفي إ  حقال
                                                           

 24السادة  22
و أي اعتػػجاء أوثيقػػي الرػػمة بيػػؼ مػػؽ  األشػػخاصيؽ والذػػيؾد والسخبػػّخؽ والخبػػخاء فػػي قزػػايا الفدػػاد واقػػاربيؼ و أ. تتػػؾلى الييئػػة تػػؾفيخ الحسايػػة الالزمػػة لمسبمغػػ

 و تخىيب محتسل مؽ خالؿ ما يمي :أانتقاـ 
 قامتيؼ.إماكؽ أ. تؾفيخ الحساية ليؼ في 1
تيؼ و فراح . عجـ اإل2  ماكؽ وجؾدىؼ.أعؽ السعمؾمات الستعمقة بيّؾ
 ياداتيؼ مؽ خالؿ استخجاـ تقشيات االتراؿ الحجيثة وبسا يكفل سالمتيؼ.. اإلدالء بأقؾاليؼ وش3
 ي تسييد أو سؾء معاممة أو فرل تعدفي.أماکؽ عسميؼ وتحريشيؼ مؽ أ. حسايتيؼ في 4
 . تؾفيخ أماكؽ إليؾائيؼ عشج الزخورة .5
 . اتخاذ أي إجخاء أو القياـ بأي عسل ضخوري يزسؽ سالمتيؼ. 6

زواؿ الغػخوؼ ؾفيخ الحساية مؽ السجمذ وفقًا لسا تفخضو الغخوؼ السحيظة بظالبي الحساية ، عمػى أف يػتؼ رفػا الحسايػة عػشيؼ حػاؿ ب. يتؼ البت بظمبات ت
   .التي أدت إلى فخضيا 

ؼ بسقتزػػى نغػػاـ بيػػوثيقػػي الرػػمة  األشػػخاصقػػاربيؼ و أيؽ والذػػيؾد والسخبػػّخؽ والخبػػخاء و ج. تػػشغؼ جسيػػا األمػػؾر الستعمقػػة بتػػؾفيخ الحسايػػة السظمؾبػػة لمسبمغػػ
   .يرجر ليحه الغاية

يسػػات د. عمػػى الػػخغؼ مسػػا ورد فػػي اي تذػػّخا رخػػخ، لمػػخئيذ صػػخؼ مدػػاعجات ماليػػة لمسبمغػػيؽ والذػػيؾد والسخبػػّخؽ الػػحيؽ تقػػخر الييئػػة حسػػايتيؼ بسؾجػػب تعم
 يرجرىا السجمذ ليحه الغاية .
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 ف بالحساية:السذسؾلؾ  األشخاصالفخع الثاني: 

وأقاربيؼ  والخبيخ خبخالحيؽ تذسميؼ الحساية وىؼ كل مؽ السبمغ والذاىج والس األشخاصمؽ قانؾف الشداىة 23 24حجدت السادة 
وثيقي الرمة بيؼ، وقج عخؼ نغاـ حساية السبمغيؽ كل واحج مشيؼ، وعمى الخغؼ مؽ وجؾد العجيج مؽ االنتقادات  األشخاصو 

ف تعّخف حتى إالفخؽ بيؽ السرظمحيؽ  دوف بياف أىسيا تفّخقو بيؽ السبمغ والسخبخلمتعّخفات السجرجة في نغاـ حساية السبمغيؽ و 
 ف.خخ وال مجاؿ لمخؾض بو اآلاال أف ىحا السؾضؾع يحتاج لبحث ر خخ،يتظابق ما اآليكاد  كل مشيسا

 تي:قتزت الغخوؼ ذلػ وفق اآلإذا ا الحيؽ ليؼ أف يخزعؾا لمحساية األشخاصاـ حساية السبمغيؽ السقرؾد بوقج بيؽ نغ

الذخص الحي  :"نوأعمى  1420( لدشة 62رقؼ) مؽ نغاـ حساية السبمغييؽ والذيؾد السبمغ 2عخفت السادة السبمغ:  .1
 مؽ الجيات السخترة بؾاقعة فداد". يبمغ أياً 

خبار الييئة ة السبمغييؽ والذيؾد السخبخ عمى أنو الذخص الحي يقـؾ بإمؽ نغاـ حساي 2السخبخ: عخفت السادة  .2
إلفادات ا أونو :الذخص الحي يقجـ السعمؾمات د، وعخؼ بعض الفقياء السخبخ عمى أبسعمؾمات تتعمق بؾاقعة فدا

دتؾي أ  .24ف يحرل عمى مقابل مؽ عجمو حؾؿ قزية ما دوف أف تذاع شخريتو ّو
لحي يجلي بذيادتو في جّخسة الذخص ا :"نوة السبمغييؽ والذيؾد الذاىج عمى أمؽ نغاـ حساي 2عخفت السادة الذاىج: .3

نو: قياء الذاىج عمى أالف عخؼ بعضي جية مخترة". كسا أ أوالقزاء  أوالشيابة العامة  أوماـ الييئة فداد أ
حؾاسو معمؾمات عؽ الؾاقعة محل الذيادة ومظابقة تمػ الؾاقعة لحقيقتيا التي يذيج بيا  إلىالذخص الحي وصمت 

 .25القزاء.  أوالتحقيق  أوؿ السؾاء في مخحمة االستج
تقجيؼ تقّخخ خبخة في بالذخص السكمف "نو : ة السبمغييؽ والذيؾد الخبيخ عمى أمؽ نغاـ حساي 2عخفت السادة الخبيخ:  .4

أثشاء التحقيق في أي قزية فداد أف مؽ قانؾف الشداىة عمى صالحية الييئة 26/ج 20نرت السادة قج و واقعة فداد"،
                                                           

 24السادة  23
و أي اعتػػجاء أوثيقػػي الرػػمة بيػػؼ مػػؽ  األشػػخاصقػػاربيؼ و ألفدػػاد و يؾد والسخبػػّخؽ والخبػػخاء فػػي قزػػايا اأ. تتػػؾلى الييئػػة تػػؾفيخ الحسايػػة الالزمػػة لمسبمغػػيؽ والذػػ

 انتقاـ او تخىيب محتسل مؽ خالؿ ما يمي :
 قامتيؼ.إماكؽ أ. تؾفيخ الحساية ليؼ في 1
تيؼ و فراح . عجـ اإل2  ماكؽ وجؾدىؼ.أعؽ السعمؾمات الستعمقة بيّؾ
 مؽ خالؿ استخجاـ تقشيات االتراؿ الحجيثة وبسا يكفل سالمتيؼ. . اإلدالء بأقؾاليؼ وشياداتيؼ3
 ي تسييد أو سؾء معاممة أو فرل تعدفي.أماکؽ عسميؼ وتحريشيؼ مؽ أ. حسايتيؼ في 4
 . تؾفيخ أماكؽ إليؾائيؼ عشج الزخورة .5
 . اتخاذ أي إجخاء أو القياـ بأي عسل ضخوري يزسؽ سالمتيؼ. 6

زواؿ الغػخوؼ ، عمػى أف يػتؼ رفػا الحسايػة عػشيؼ حػاؿ لغػخوؼ السحيظػة بظػالبي الحسايػةحساية مؽ السجمذ وفقًا لسا تفخضو اب. يتؼ البت بظمبات تؾفيخ ال
   . التي أدت إلى فخضيا

زػػى نغػػاـ بسقت وثيقػػي الرػػمة بيػػؼ األشػػخاصقػػاربيؼ و أيؽ والذػػيؾد والسخبػػّخؽ والخبػػخاء و ج. تػػشغؼ جسيػػا األمػػؾر الستعمقػػة بتػػؾفيخ الحسايػػة السظمؾبػػة لمسبمغػػ
 .يرجر ليحه الغاية 

يسػػات د. عمػػى الػػخغؼ مسػػا ورد فػػي اي تذػػّخا رخػػخ، لمػػخئيذ صػػخؼ مدػػاعجات ماليػػة لمسبمغػػيؽ والذػػيؾد والسخبػػّخؽ الػػحيؽ تقػػخر الييئػػة حسػػايتيؼ بسؾجػػب تعم
 يرجرىا السجمذ ليحه الغاية .

 .11، ص1995بخاىيؼ عيج نايل، السخشج الدخي، دار الشيزة العخبية ، القاىخة، إ 24
 .9سكشجّرة ص ، دار الفوخ الجامعي، اإل2007مشية والجشائية لمذاىج ،، الحساية األحسج يؾسف الدؾليو  أ 25
 20السادة  26
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ت عمى الجيا داري  اإللفشي والسالي و عساؿ التجقيق االجيات السخترة القياـ بأ أوالذخكات  أو األشخاصمؽ  ياً تومف أ
 .حقق مؽ صحة بياناتيا السالية وقيؾدىا وترخفاتيا السالية لمت ،القانؾف  أحكاـالسذسؾلة ب

 الشتائج:

قة السؾاطؽ مؽ حيث تذجيعو عمى نغسة الرادرة بسؾجبو يعدز مؽ ثواأل ومكافحة الفداد إف تظبيق قانؾف الشداىة -1
 السالي. أو داري  اإلدالء بأية معمؾمات تتعمق بالفداد اإل

ىيئة الشداىة ومكافحة الفداد  إلى تغم ؼالعامة تقجيؼ  اإلدارةتزخر مؽ قخارات ومكافحة الفداد لمس قانؾف الشداىة وفخ -2
 فخد السؾاد السشغسة لحلػ.وأ

 شاىجاً  أو مخبخاً  أو ولمسذتوي سؾاء كاف مبمغاً  تغم ؼاىة ومكافحة الفداد حساية لمسبسؾجب قانؾف الشد  السذخ عمشح  -3
 .الرمة بيؼوثيقي  األشخاصفي قزايا الفداد وأقاربيؼ و  ولمخبيخ

لدشة  62رقؼ  لقانؾف مكافحة الفداد سشجاً ؾجب نغاـ حساية السبمغيؽ الرادر ال زالت ىيئة الشداىة تعسل بس -4
2006. 
 التؾصيات:

استخجاـ سمظاتيا  أو تغم ؼالسمشيا فخصة لمتعدف بقخارتيا ضج  تغم ؼالس لإلدارةبسا ال يجع  تغم ؼتؾفيخ الحساية لمس .1
سكيؽ كل وت ةدارّ  اإل اتاإلجخاءالقانؾف عمى كافة  وبسا يزفي سيادة ،ـ مشواواالنتق غم ؼتالسضخار بالتقجيّخة لأل

 الجية السعشية. إلىو تغم سيراؿ مؾاطؽ مؽ مسارسة حقو في إ
 62والرادر بسؾجب قانؾف ىيئة مكافحة الفداد رقؼ ، 2014لدشة  62والذيؾد رقؼ  تعجيل نغاـ حساية السبمغيؽ .2

لدشة  13رقؼ التعجيالت الجؾىّخة التي تست بسؾجب قانؾف الشداىة ومكافحة الفداد ليتساشى ما 2006لدشة 
2016 

إذ إف ىحا الشص لؼ يؾرد  ؛مؽ قانؾف الشداىة ومكافحة الفداد 24لشص السادة  وفقاً  تغم ؼتفعيل الحساية لمس .3
رخ التعجاد عمى إذ اقت ،شخاص السذسؾليؽ بشص السادة أعالهوالسذتوي عشج تعجاده لأل تغم ؼالسمرظمح 

 األشخاصضسؽ صخاحة  تغم ؼالسلسرظمح السذتوي و  السذخ عوعجـ ذكخ ، ذكخ)السبمغ والسخبخ والذاىج والخبيخ(
ومكافحة  قانؾف الشداىةمؽ سياؽ نرؾص وىحا يتزح  نو قرج استثشائيسا،السذسؾليؽ بالحساية ال يعشي أ

ف أكسا جميا قانؾف الشداىة، ع مؽ أية التي شخ مؽ الزخورات العسم يزاً أو  ىحه الشرؾص والجسا بيؽالفداد
ف تؤخح ىحه التؾصية بعيؽ ق ومخحمة نغخ الجعؾى أماـ القزاء، وليحا يجب ألسخحمة التحقيشاممة حسايتيسا 

 .2014لدشة  62رقؼ  تعجيل نغاـ حساية السبمغيؽ والذيؾد جاالعتبار عش

 

 

 -المراجع :

 .2016دشة ( ل13قانؾف الشداىة ومكافحة الفداد رقؼ ) -1

                                                                                                                                                                                           

و الذػػخكات أو الجيػػات الستخررػػة لمقيػػػاـ بأعسػػاؿ التػػجقيق الفشػػي والسػػػالي أ األشػػخاصف تومػػف ايػػًا مػػػؽ أي قزػػػية فدػػاد أثشػػاء التحقيػػق فػػي أ  ج. لمييئػػة
 ى الجيات السذسؾلة بأحكاـ ىحا القانؾف لمتحقق مؽ صحة بياناتيا السالية وقيؾدىا وحداباتيا وجسيا ترخفاتيا السالية.عم اإلداري  و 
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 .2014(لدشة 62رقؼ) والذيؾد حسايةالسبمغيؽ نغاـ -2
 .650نذخ،ص  سشة بجوف  بيخوت،، العخب دارلداف السجمجالثاني، ،العخب لداف مشغؾر، بؽ الجيؽ جساؿ -3
 .553ص  ،داري  اإلي،القزاءأو الظس د. سميساف -4
 .377ص  ،داري  اإلالقزاء د. دمحموليجالعبادي، -5
 دارالفوخالجامعي،اإل القزاء، أحكاـو  اراءالفقو ضؾء في يجابياإل اإلدارة ومدمػ ري  دااإل تغم ؼالدمحمخيّخالؾكيل، -6

 .10،ص 2008سكشجّرة، 
 .682ص  دراي،لغاءالقخاراإلإ دعؾى  د. عبجالعّددخميفة، -7
 .752ص  ،داري  اإللغاءالقخار إ دعؾى  د. عبجالعّددخميفة، -8
 السرّخيؽ، نقابةالسحاميؽ السحاماةالسرّخة، مجمة ة،مقارن دراسة داري  اإل تغم ؼالعبجالعّددالديجالجؾىخي، ).د -9

 .74القاىخة،ص 
 .11ص ،1995العخبية،القاىخة،  نايل،السخشجالدخي،دارالشيزة عيج ابخاىيؼ -10
 .9ص ، سكشجّرةاإل دارالفوخالجامعي، ،2007لمذاىج، والجشائية مشيةاأل ،الحسايةالدؾلية حسجيؾسفأ -11
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