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 املقدمة .1

 

ول عن تنفيذ ئفريق مشروع التوأمة املس لب  نزاهة الوطنية يف األردن من ق  مت إعداد دراسة لتقييم فعالية وتنفيذ معايري ال
 JO 17 ENI "الفساد ة منوالوقاييف جماالت النزاهة ( JIACC)هيئة النزاهة ومكافحة الفساد األردنية شروع "دعم م

JH 01 20 ،املمول من االحتاد األورويب. 
 لدعم دعم اجلهود املؤسسية الوطنية يف األردن النمساوي، إىل-لليتواين، بقيادة فريق اخلرباء ابشكٍل عام ملشروعايهدف 

يف  2025-2017افحة الفساد ومك الوطنية للنزاهة االسرتاتيجيةيسعى املشروع إىل املسامهة يف تنفيذ و النزاهة ومنع الفساد. 
بيئة وطنية إلنشاء زاهة ومعايريها مبادئ الن النزاهة الوطنية وترسيخ قواعدتفعيل  ؛ وهياالسرتاتيجيةأهدافها  وابألخص، األردن

وحتسني أدائها بطريقة ( JIACC) يئة النزاهة ومكافحة الفساد األردنيةهل  عن تطوير القدرات املؤسسية، فضًل ملكافحة الفساد
 .اهليئةمن شأهنا تعزيز إجنازات 

 
 :ينقسم املشروع إىل قسمني

وااللتزام هبا وتفعيلها مع املؤسسات   القطاع العام لضمان تطبيق هذه املعايريتطوير ومراجعة معايري النزاهة الوطنية يف. 1
 .ذات الصلة
تقييم وإدارة خماطر الفساد ل( JIACC)هيئة النزاهة ومكافحة الفساد األردنية تعزيز قدرات اإلدارات املتخصصة يف . 2

 .يف قطاعات خمتارة
 :لنتائجاألول من املشروع للوصول إىل هذه ا اجلزءيسعى 

تيجية يتها وتنفيذها ومراجعة االسرتاحتديد منهجية دراسة تقييم خط األساس ملعايري النزاهة الوطنية لتقييم وقياس فعال 1,1
 .وفًقا لذلك
وإعادة تصميم العمليات ( JIACC)هيئة النزاهة ومكافحة الفساد األردنية  تعزيز قدرات املوظفني املتخصصني يف 2,1

 .ارات ذات الصلةاملؤسسية يف اإلد
، وتدريب مان تنسيق أفضل داخلًيا وخارجًياتنفيذ معايري النزاهة الوطنية املنقحة ومكافحة الفساد من خلل ض 3,1
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 .(MDA) إدارات ومؤسسات الدولةوزارات و  موظفي
طاع العام والقطاع ايدة وعي الق، برامج التوعية املنتظمة( لز تضارب املصاحل قواعداآلليات )قواعد السلوك، تطوير  4,1

 .دئ الشفافية وخماطر الفساداخلاص ومنظمات اجملتمع املدين بقيم النزاهة واألخلق ومبا
)خبري(،  يتجوالنتا برينوات السيدة، و (1 قائد احملورميكيفيتشيوس )داريوس السيد من  ، الذي يتألففريق اخلرباءأعد 

 إجيدجيوس وس )خبري( والسيدشي، والسيد ليناس زاسيمافيستيناس )خبري(السيد إدفيناس كورو ، و والسيد ديتليف كروتزر )خبري(
 من املشروع. 1,1هذه الدراسة ابعتبارها الناتج الرئيسي للنتيجة  ،)خبري( رادزيفيشيوس

 نطاق هذه الدراسة:
  منظمة لية: األمم املتحدةاملنظمات الدو  اليت تنتهجهانظرة عامة على اإلطار التشريعي والتوصيات واألدوات ،

 .، االحتاد األورويب(OECD) دي والتنميةالتعاون االقتصا
 أملانيا والنمسا : ورويباأل االحتاد يف األعضاء للدول املمارسات وأفضل الصلة ذات اخلربات على عامة نظرة

 .وليتوانيا
 املتاحة قيةالسيا ماتاملعلو  حتليل جانب إىل الوطنية النزاهة معايري وملءمة وكفاية ونطاق هيكل حتليل. 
 تكافؤ الفرصو  واملساواة العدالةو  ،والشفافية ،واحملاسبة واملساءلة القانون، سيادة) اخلمسة املعايري مجيع حتليل ،

 .فرعية ومؤشرات القياس، مبا يف ذلك املعايري الددة يف معايري النزاهة الوطنية( احملةالرشيد واحلوكمة
 ةالقائم املمارسات وكذلك الوطنية، لنزاهةا ملعايري واملراقبة التنفيذ آلية حتليل. 
 ة الوطنية.ملعايري النزاه واملراقبة التنفيذ آلية حتسني لزايدة املمكنة واحللول التوصيات 

 
لل استخدام األساليب املباشرة وغري قام فريق اخلرباء بتحليل الوضع احلايل لتنفيذ ومراقبة معايري النزاهة الوطنية من خ

عات وفيما بينها مع األقسام وجه اخلصوص، حصل الفريق على إجاابت لألسئلة شفهًيا وكتابًيا أثناء االجتمااملباشرة. على 
املختارة ( MDA) ولةإدارات ومؤسسات الدوزارات و و ، (JIACC)هيئة النزاهة ومكافحة الفساد األردنية املسؤولة يف 

علومات األخرى املقدمة كتابًيا من تحليل التشريعات واإلحصاءات وامل، قام الفريق بغري احلكومية. ابإلضافة إىل ذلك واملنظمات
ء. قام الفريق أيًضا بتحليل املعلومات بناًء على طلب فريق اخلربا الدولة املستفيدة واملتمثلة هبيئة النزاهة ومكافحة الفسادقبل 

حتاد األورويب املعمول هبا والتوصيات حول مكتسبات اال ، ابإلضافة إىل معلوماتحول نظام النزاهة الوطين األردينالسياقية املتاحة 
ت الدولية األخرى، ابإلضافة واملنظما (OECD) دي والتنميةمنظمة التعاون االقتصا وأفضل املمارسات من االحتاد األورويب و

 .ألورويب، أملانيا والدول األعضاء األخرى يف االحتاد امن ليتوانيا والنمسا املطبقةت إىل املمارسا
ل يف إنتاج هذه الدراسة من وا بشكل كامري شواست  ( JIACC)هيئة النزاهة ومكافحة الفساد األردنية وقد شارك ممثلو 

 أجل ضمان دقة املعلومات والتطبيق العملي للتوصيات واحللول املقرتحة يف هذه الدراسة.
واصلة تطويرها ومراجعتها وآلية رصدها تقدم توصيات ملتقيم الدراسة فعالية وتنفيذ معايري النزاهة الوطنية يف القطاع العام و 

 لضمان تنفيذ هذه املعايري واالمتثال هلا وتفعيلها مع املؤسسات ذات الصلة.
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 توصيات وأدوات املنظمات الدولية .2
 

  UNCAC( 1(اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  1,2
  

هي  ، ابملخدرات واجلرميةتحدة املعينمكتب األمم امل وضعها يت، ال(UNCAC) اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
ال تتمثل  (UNCAC) لفسادواحدة من أهم الصكوك الدولية يف مكافحة الفساد. إن ميزة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ا

، فضلً عن اللوائح املتعلقة ابملنع دلفسايد من اجلرائم ذات الصلة ابيف جترمي الرشوة والفساد بقدر ما تتمثل يف التنظيم الشامل للعد
 والتعاون الدويل على وجه اخلصوص.

قرن املاضي رًدا على الفساد املتزايد بدأت األمم املتحدة جهوًدا أولية ملكافحة الفساد دولًيا منذ منتصف السبعينيات من ال
ة املسار املختار سعينيات، مت متابعينيات. يف الت، منذ الستقبل الشركات الكربى عرب الوطنية، وال سيما يف البلدان النامية من

تطوير اتفاقية األمم املتحدة لكانت نقطة البداية و ، مبا يف ذلك من خلل سلسلة من قرارات األمم املتحدة. ملكافحة الفساد
 15وطنية املؤرخة ظمة عرب الهي ما يسمى ابتفاقية ابلريمو لألمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املن (UNCAC) ملكافحة الفساد

 .2000نوفمرب 
ية األمم املتحدة ى اتفاقحيتوي عل ، الذي4/58 عية العامة لألمم املتحدة القرار، اعتمدت اجلم2003أكتوبر  31يف 

ري لى هذا القرار ابالمتثال هلذه املعايعاآلن املعيار العاملي ملكافحة الفساد. التزمت مجيع الدول اليت وقعت  وهو ،ملكافحة الفساد
 ، الفساد بشكل ملزم قانوًًن ألول مرة.من بني أمور أخرى األساسية، اليت جرمت،

لفساد بشكل شامل. هنًجا متعدد التخصصات ملكافحة ا (UNCAC)توفر اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 
 لفساد.اخلاصة ابالدولية  ألطراستخدمت الدول األطراف ودجمت القواعد واللوائح الدولية اليت مت إنشاؤها ابلفعل بشأن ا

دة ابلفعل وتوسع هنجها. ( على االتفاقيات الدولية املوجو UNCACتعتمد اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد )
واعتمدها يف  2003ديسمرب  9األردن على االتفاقية يف  توقد أدى ذلك إىل تطوير مكافحة الفساد على املستوى الدويل. وقع

 .2005فرباير  24
ول من خلل التدابري الوقائية هتدف االتفاقية إىل منع الفساد ومكافحته. جيب أن تتحقق مكافحة الفساد يف املقام األ

ونية( املختلفة ذات الثقافات )القان )الفصل الثاين( والتجرمي واملقاضاة )الفصل الثالث(. من أجل إشراك أكرب عدد ممكن من الدول
مة وشبه امللزمة وغري امللزمة. بني األحكام امللز ( UNCAC)تفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ، مجعت اجًدا قدر اإلمكان

 وهر االتفاقية.جإن األحكام الواردة يف الفصل الثالث بشأن جترمي السلوك املندرج يف إطار مفهوم الفساد هي 
. ابإلضافة لرشوة اإلجيابية والسلبيةا 15وجترم املادة حظر رشوة املوظفني العموميني احملليني.  ، ي ذكروقبل كل شيء ،أوالً 

 حتدد املادة، يف هذا السياقو  األجانب. ، أي رشوة املوظفني العمومينيدودأيًضا الرشوة عرب احل 16، تغطي املادة إىل الرشوة احمللية
 الفساد يف القطاع اخلاص. 21ادة ، تغطي املالرشوة وفساد املوظفني العمومينيابإلضافة إىل و . 15 املادةنفس متطلبات  16

 والسلبتشمل االختلس ل لفسادااليت تتجاوز  األحكام اجلنائية 17تنظم املادة ، ضافة إىل الشكل النموذجي للفسادابإل
 قانون الدويل.ملزم بشكل مباشر مبوجب ال هذا احلكمو واالستخدام غري القانوين لألصول من قبل موظف عمومي. 

جراءات الوقائية بتقنية تنظيمية غري شكال السلوك املذكورة أعله بسلسلة من التدابري الوقائية. تتميز اإلي ستكمل جترمي أ 
ي إنشاء نظام حلماية األشخاص الذين ملزمة وصياغة عامة للغاية. تشمل التدابري الوقائية أيًضا محاية املبلغني عن املخالفات، أ

 .(UNCAC) ة ملكافحة الفسادحملتملة على النحو احملدد يف اتفاقية األمم املتحديقدمون معلومات حول اجلرائم اجلنائية ا
                                                   
1 United Nations Convention against Corruption, General Assembly resolution 58/4, 31 October 2003  
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ضرار النامجة عن الرشوة. ومن ن األبطلن العقود اليت مت إبرامها من خلل الرشوة واملطالبات ابلتعويض ع 34تنظم املادة 
، الفساد. علوة على ذلك ت ملكافحةالتخصصا تتبع هنًجا متعدد( UNCAC) اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، فإن مث

 تفاقية بنظام شامل للمساعدة القانونية املتبادلة.االتتميز 
 على النحو التايل:ابلتفصيل أغراض االتفاقية  تذكر

 .د من الكفاءة والفعاليةتعزيز وتقوية تدابري منع الفساد ومكافحته مبزي .1
حته، مبا يف ذلك اسرتداد نية يف جمال منع الفساد ومكافالتق تعزيز وتيسري ودعم التعاون الدويل واملساعدة .2

 األصول.
 تعزيز النزاهة واملساءلة واإلدارة السليمة للشؤون العامة واملمتلكات العامة. .3

ى جتميد وضبط ومصادرة وإعادة ، وعلاد والتحقيق فيه وملحقة مرتكبيه، على منع الفستنطبق االتفاقية، وفًقا ألحكامها
 جلرائم املنصوص عليها يف هذه االتفاقية.عائدات ا

 .2هي علمة فارقة يف الكفاح الدويل ضد الفساد( UNCAC)اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 
ملراجعة األوىل إىل الفصل الثالث ااستندت دورة و تنفيذ التدابري. عملية ختضع مجيع الدول اليت اعتمدت االتفاقية ملراجعة 

 تفاقية )التجرمي وإنفاذ القانون والتعاون الدويل(.والرابع من اال
، تطوير أمور أخرىني ب، من د من املمارسات اجليدة اليت تشملكشفت نتائج فريق املراجعة اخلاصة ابألردن عن عد

 دعاء.عال من استقللية اال اسرتاتيجية شاملة ملكافحة الفساد وفصل مكتب املدعي العام عن مكتب وزير العدل لضمان مستوى
، مبا يف ذلك التنسيق األفضل للمؤسسات الوطنية يف د من التحدايت اليت جيب معاجلتهاعن عدت املراجعة كما كشف

دام تفاقية ابستخاالا حاجة إىل التنفيذ املنهجي ألحكام . وهناك أيضً (UNCAC) تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
 .3االقتضاء ، حسبالوسائل اإلدارية والتشريعية

ا االجتماع سرتكز دورة املراجعة الثانية على الفصل الثاين واخلامس من االتفاقية )املنع واسرتداد األصول(. ابلنسبة هلذ
  4األردن معلومات تفيد أبن أبرز ملمح جتربة هيئة مكافحة الفساد يف األردن هي كما يلي: ت، قدمالثاين

 ت األردنية مع اتفاقية األمم املتحدة.التشريعا مواءمةإعداد دراسة عن مدى  .1
ة مع هؤالء الشركاء. شراكة الفاعلني األساسيني يف جهود مكافحة الفساد من أجل تطوير العلقة املؤسسي .2

مل هتدف إىل وتشمل األهداف احملددة للهيئة وضع اسرتاتيجية اتصاالت من أجل وضع خطط وآليات ع
 تبادل املعلومات والواثئق.تشجيع التعاون بني هذه األجهزة وزايدة 

قد مت التوقيع على عدد و التعاون والتنسيق مع مؤسسات مكافحة الفساد يف تدفق املعلومات وتبادل اخلربات.  .3
 من مذكرات التفاهم مع العديد من هذه املؤسسات.

 اإلعلمية. التنسيق والتعاون مع مؤسسات اجملتمع املدين مبا يف ذلك رجال األعمال واملؤسسات .4
، فكلما  املسئولنيلى مراجعة إجراءات العمل يف املؤسسات العامة من أجل تسهيل وتبسيط تلك اإلجراءات ع .5

 كانت اإلجراءات أبسط تقل احتماالت الفساد.

                                                   
2 The entire convention can be viewed at 
https://www.unodc.org/unodc/corruption/tools_and_publications/UN-convention-against-corruption.html 
3 UNCAC, Implementation Review Group, 2011  
4 Thematic Compilation of Relevant Information submitted by Jordan, Art. 5 UNCAC Evaluation of Anti-
Corruption Measures 
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جتماعية والسياسية من خلل ابملخاطر اليت ميثلها الفساد على جهود التنمية االقتصادية واال املسئولنيتوعية  .6
طلب اجلامعات واملدارس لندوات وورش العمل اليت تضم الباحثني وموظفي القطاع العام و تنظيم املؤمترات وا

 ورجال الدين واألئمة واخلطباء.
ساد يف املناهج املدرسية واجلامعية ترسيخ مفاهيم ومبادئ النزاهة يف اجملتمع من خلل إدخال ثقافة النزاهة ونبذ الف .7

طلب املدارس  لدىملبادئ اهج التعليمية الوطنية هبدف ترسيخ هذه ااألردنية. ويتم ذلك من خلل تعديل املن
 واجلامعات.

 تطوير مؤشرات النزاهة واحلوكمة الرشيدة والشفافية والتفتيش الداخلي. .8
، وحتديد أشكال األعمال عوقات اليت يواجهها رجاللبيئة األعمال يف األردن للتعرف على امل استطلعإعداد  .9

 كثر تعرضاً هلا.الت اليت حيدث فيها، وحتديد اجملاالت واملؤسسات العامة األوموقع الفساد واجملا
 

جراء دورة تدريبية للفريق (، مت إUNDP) استعداًدا للجولة الثانية من املراجعة ابلتعاون مع برًنمج األمم املتحدة اإلمنائي
مواضيع: بنود بشأن توفري سياسات  4وقد استند إىل  ، حيث مت تدريب الفريق على ملء تقرير التقييم الذايت ومتطلباته.الوطين

متعلقة ابملناصب العامة بنود ، و ة األمم املتحدة ملكافحة الفساد(من اتفاقي 6و  5وهيئات فعالة ومنسقة ملكافحة الفساد )املاداتن 
تعلقة ابملشرتايت العامة ودور القطاعني ، وبنود مة األمم املتحدة ملكافحة الفساد()هـ( من الفصل الثاين من اتفاقي 2و 8و 7)املواد 

من الفصل الثاين من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  3)هـ( و 2، ابستثناء املادة 2( و1) 12و 3( و1) 9العام واخلاص )املواد 
لفصل الثاين من ( من ا2) 9و 13و 10الفساد( والبنود املتعلقة بوصول اجلمهور إىل املعلومات وتعزيز مشاركة اجملتمع )املواد 

 . 5اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد(

 توصيات جملس أورواب 2,2

تها اجملموعة متعددة التخصصات واليت وضع 1997نوفمرب  6اعتمد جملس أورواب املبادئ التوجيهية العشرون ملكافحة الفساد يف 
واملصادرة واسرتداد ت التحقيق إجراءا، بتحسني مور أخرىمعايري تتعلق، من بني أ(. توفر املبادئ التوجيهية GMCحول الفساد )

 ملنع الفساد ومكافحته بشكل فعال. األصول ابإلضافة إىل زايدة التعاون الدويل. يهدف القرار أيًضا إىل تعزيز عملية ديناميكية
ص األشخاص أو اهليئات املسؤولة ، وتعزيز ختصحتسني إجراءات التحقيق واملقاضاة، و ادئ التوجيهية زايدة الوعي العامتشمل املب

 هي:ابلتفصيل املبادئ التوجيهية و عن مكافحة الفساد وكذلك زايدة التعاون الدويل. 
 .لقياختاذ تدابري فعالة ملنع الفساد، ويف هذا الصدد، توعية اجلمهور وتعزيز السلوك األخ .1
 .لفساد الوطين والدويلاجترمي تنسيق ضمان  .2
وعدم  ،املناسبة لوظائفهملية نع جرائم الفساد والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ابالستقلضمان متتع املسؤولني عن م .3

ين يساعدون السلطات يف لديهم وسائل فعالة جلمع األدلة ومحاية األشخاص الذأن ، و تعرضهم للتأثري غري اللئق
 مكافحة الفساد واحلفاظ على سرية التحقيقات.

 .احلرمان من عائدات جرائم الفسادو  توفري التدابري املناسبة للحجز .4
 .سادجرائم الفضد  مايةيف احلاالعتبارية وفري التدابري املناسبة ملنع استخدام الشخصيات ت .5
 .للزم يف جمتمع دميقراطيالقدر احلد من احلصانة من التحقيق أو امللحقة القضائية أو الفصل يف جرائم الفساد اب .6

                                                   
5 Implementation Review Group of the United Nations Convention against Corruption, Fifth session, Vienna, 
2-6 June 2014 
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 املناسبني ألداء مهامهم. ملكلفة مبكافحة الفساد وتزويدهم ابلوسائل والتدريبتعزيز ختصص األشخاص أو اهليئات ا .7
 ، والاد بطريقة فعالة ومنسقةالفس لتأكد من أن التشريعات املالية والسلطات املسؤولة عن تنفيذها تساهم يف مكافحةا .8

األخرى املرتبطة النفقات  وى أو، للرشاالقانون أو يف املمارسة العملية ، مبوجبسيما من خلل رفض اخلصم الضرييب
 جبرائم الفساد.

، كافحة الفسادتبار احلاجة إىل مالتأكد من أن عمليات التنظيم واألداء وصنع القرار يف اإلدارات العامة أتخذ يف االع .9
 .ى مع احلاجة إىل حتقيق الفعاليةال سيما من خلل ضمان قدر من الشفافية يتماش

لى ات مكافحة الفساد وتنص عقوق وواجبات املوظفني العموميني أتخذ يف احلسبان متطلبضمان أن القواعد املتعلقة حب .10
 لوائحاسبة، مثل عموميني ابلوسائل املنمواصلة حتديد السلوك املتوقع من املوظفني ال ، وتعزيزتدابري أتديبية مناسبة وفعالة

 .قواعد السلوك
 .دارة العامة والقطاع العامة اإلضمان تطبيق إجراءات التدقيق املناسبة على أنشط .11
 رج اإلدارات العامة.املصادقة على الدور الذي ميكن أن تلعبه إجراءات الرقابة يف منع الفساد واكتشافه خا .12
 .لموظفني العمومينيلسلوك الفاسد ضمان أن نظام املسؤولية العامة أو املساءلة أيخذ يف االعتبار عواقب ال .13
 .ع املفسديناملنافسة العادلة ورد ب للمشرتايت العامة اليت تعزز اعتماد إجراءات شفافة بشكل مناس .14
تمويل األحزاب السياسية بتشجيع املمثلني املنتخبني على اعتماد مدوًنت لقواعد السلوك وتعزيز القواعد اخلاصة  .15

 .ت االنتخابية اليت تردع الفسادواحلمل
يف  أو القيود الضرورية أحلدودة ة مبسائل الفساد، مع مراعاضمان حرية وسائل اإلعلم يف تلقي ونقل املعلومات املتعلق .16

 .جمتمع دميقراطي
جه اخلصوص على سبل و التأكد من أن القانون املدين أيخذ يف االعتبار احلاجة إىل مكافحة الفساد وينص على  .17

 .تتأثر حقوقهم ومصاحلهم ابلفساد انتصاف فعالة ألولئك الذين
 تشجيع البحث يف جمال الفساد. .18
 .نب مكافحة الفسادمان مراعاة الروابط احملتملة مع اجلرمية املنظمة وغسيل األموال يف كل جانب من جواض .19
 تطوير التعاون الدويل على أوسع نطاق ممكن يف مجيع جماالت مكافحة الفساد. .20

كان للمبدئني ، و عضاء فيهفحة الفساد يف الدول األكجزء من مهامه، أجرى جملس أورواب مراجعة للنهج التنظيمية املختلفة ملكا
، مت النظر يف تنفيذ اتفاقية القانون اجلنائي ابإلضافة إىل املبادئ التوجيهية أمهية خاصة يف هذا السياق. 7و  3التوجيهيني رقم 

 هلذا الغرض، مت النظر يف األساليب الثلثة التالية مبزيد من التفصيل:و . 6بشأن الفساد
 ة الفساددابري لضمان أن األشخاص أو الكياًنت متخصصون يف مكافحيتبىن كل طرف ما قد يلزم من ت. 
 حىت يتمكنوا من القيام بوظائفهم للطرفاألساسية للنظام القانوين  جيب أن يتمتعوا ابالستقللية اللزمة وفًقا للمبادئ ،

 .بفعالية وبعيًدا عن أي ضغوط ال داعي هلا
  ملهامهم.لزمة لتأدية العلى التدريب الكايف واملوارد املالية جيب أن يضمن الطرف حصول موظفي هذه الكياًنت 

موحًدا ، على الرغم من أهنا ال تقدم تعريًفا ري مشرتكة بشأن بعض جرائم الفسادهتدف االتفاقية بشكل أساسي إىل تطوير معاي
يت ترتبط ارتباطًا وثيًقا جبرائم الفساد هذه ، السائل القانون املوضوعي واإلجرائيتعامل االتفاقية مع مت، للفساد. ابإلضافة إىل ذلك

مقاضاة قضااي أن التعاون الدويل يواجه نوعني من الصعوابت يف  ات األخريةوتسعى إىل حتسني التعاون الدويل. ت ظهر املمارس

                                                   
6 https://rm.coe.int/168007f3f5. 
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م الفساد، اليت تتباين ها بتعريف جرائاحدإتعلق تاملوظفني العموميني األجانب: ، ال سيما تلك املتعلقة برشوة الفساد عرب الوطنية
، حيث بوسائل وقنوات التعاون الدويل ىخر تعلق األ، وتاحملليةيف كثري من األحيان بسبب معىن كلمة "موظف عمومي" يف القوانني 

 ، سيتم الوفاءن خلل تنسيق تعريف جرائم الفسادتؤدي العوائق اإلجرائية والسياسية أحياًًن إىل أتخري أو منع مقاضاة اجلناة. م
، يف حني أن أحكام التعاون الدويل مصممة لتسهيل االتصال املباشر والسريع من قبل األطراف يف االتفاقية اإلجرامبشرط ازدواجية 

 بني السلطات الوطنية ذات الصلة.
ناصر الثلثة الع ساد جيب أن تتضمن، هذا يعين أن اإلسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفجملس أورواب، ابلنسبة ملعايري نتيجة لذلك

 ، التدريب.التالية: القمع، املنع
إن إشراك فقطاعات اجملتمع.  ، وجيب أن تركز اسرتاتيجية مكافحة الفساد على مجيعكمل بعضها البعضتعناصر متكافئة و هذه ال

 اجملتمع يف مكافحة الفساد له أمهية أساسية.
 

ا إمكانية التحقيق يف مجيع االدعاءات من رئيس الوزارة ويكون هلترتبط هذه اهليئات املتخصصة أبجهزة إنفاذ القانون املقربة 
ن تكون مجيع هيئات مكافحة الفساد أ، وجيب الزامًيالفساد للهيئات اإلدارية املتعلقة ابلفساد. جيب أن يكون اإلبلغ عن مزاعم ا

 مدربة بشكل خاص.
 حة الفساد هو:، فإن الغرض من وحدات مكافاق الدول األعضاء يف جملس أوروابيف سي

 امللحقة القضائية  /التحقيق 
 داخليالتحكم ال 
 يف اإلدارة العامة/ التدريب  املنع 
  ن الداخلي/ هنج متعدد التخصصات ضمان التعاو 
 علومات مجع امل 
  حتديد حاالت الفساد )املخابرات( تقييم و 
 قبول وحتليل التلميحات والشكاوى 
 اصة ون بني الكياًنت العامة واخلتعزيز التعا 
 الوعي  رفع /رفع مستوى الوعي العام 
 وضع اسرتاتيجيات ملكافحة الفساد ومراقبة تنفيذها 

 لفردية:هذا يؤدي إىل أنواع خمتلفة من وحدات مكافحة الفساد اليت هلا نقاط قوهتا ومشكلهتا ا
 وحدات إنفاذ القانون (أ)

 نقاط قوة:
 

  املناطق األساسيةالرتكيز على 
 التخصص 
 ردالكفاءات واملوا 
 السرعة والقوة 
 االستقااللية 
 يهاإمكانية اإلعتماد عل 

 مشكلت:
 

 الفساد ليس جمال العمل الوحيد 
 تراجع الشخصيات املسؤولة األخرى 
 عزلال 
 الضغط والتأثري املفرط 
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 وحدات الوقاية  (ب)

 نقاط قوة:
 

  املناطق األساسيةالرتكيز على 
 اجراءات موسعة 
 الرتكيز على مناطق اخلطر 
 ات مكافحة الفساد يف عملياتإدماج إجراء 

 صلحاإل

 مشكلت:
 

 قابلية القياس 
 إمكانية حمدودة للتوجيه 
 تعتمد على التعاون مع اآلخرين 
 االستيعاب لعدم وجود تدابري أخرى حدود 

 

 وحدات توعية اجلمهور  (ت)
 أمثلة:
 عدم توافر معلومات للوحدات املتخصصة من هذا النوع 
 منظمات غري حكومية 
  قبل وحدات مكافحة الفساد األخرىاإلجراءات من 

 
 الوحدات السياسية لتقدمي املشورة لألنشطة وتنسيق اسرتاتيجيات مكافحة الفساد  (ث)

 
 نقاط قوة:

 
 ضمان تنفيذ االسرتاتيجية 
 حتريك عدد كبري من املؤسسات 
 ادماج التحقيق واملنع والوعي العام 

 مشكلت:
 

 سلطة التنسيق مقابل االستقللية 
 اإلرادة السياسية االعتماد على 

 
 الوحدات متعددة الوظائف (ج)

 
 نقاط قوة:

 
 التخطيط والتنفيذ 
 الوصول املتكامل 
 تركيز املهارات واملوارد 
 الوضوح 
 االستقللية 

 مشكلت:
 

 االعتماد على وحدة واحدة 
 توقعات عالية 
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فحة الفساد وأن العديد من ملكاهو أنه يف معظم البلدان األوروبية توجد وحدات متخصصة  ةالعام النظرة هاستنتاج هذ
يوجد مزيج من عدة  ،دانالغرض نوع الوحدة. يف بعض البلحيدد الوحدات جتمع بني وظائف خمتلفة. ال توجد طريقة عامة و 

نوعية املوظفني ابإلضافة إىل يوجد نقص يف الوعي العام. يعتمد أداء الوحدة على املوارد و األخرى يف بعض البلدان و مناهج 
، تليب الوحدات متعددة الوظائف امعأمرًا يف غاية األمهية. بشكل ، يعترب استقلل الوحدات الرائد. أخريًا وليس آخرًا ستوىامل
 .ـ( معظم املتطلبات وتتمتع أبفضل أداءج)

 واألدوات( OECD) منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 3,2

ة الفساد ألكثر من أربعة ة يف احلركة العاملية ملكافحقوة دافع( OECD)كانت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
سات اجلديرة ابلثقة واألسواق يف دعم املؤس (ACI) نظمة يف مكافحة الفساد والنزاهةعقود. تتمثل األهداف الشاملة لعمل امل

بتعزيز السياسات ( OECD)نمية املفتوحة والفعالة والشاملة. تتماشى هذه األهداف مع التزام منظمة التعاون االقتصادي والت
 اليت من شأهنا حتسني الرفاه االقتصادي واالجتماعي للناس يف مجيع أحناء العامل.

على حتقيق هذه األهداف من خلل وضع معايري عاملية وتوفري ( OECD)تعمل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
( OECD)ليلت، جتتمع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية األدوات اللزمة لتنفيذها. ابإلضافة إىل توفري البياًنت والتح

صًكا قانونًيا يف  20الدويل لتبادل املمارسات واخلربات. مت اعتماد أكثر من ( ACI)مكافحة الفساد والنزاهة وتعمل مع جمتمع 
وهي  ،لقطاعني العام واخلاصلنزاهة يف املكافحة الفساد والرشوة وتعزيز ا( OECD)إطار منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

 تشمل القرارات والتوصيات واإلعلًنت واالتفاقيات الدولية املتاحة يف جمموعة األدوات القانونية ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية
(OECD)7 . 

 

  ملكافحة الرشوة واإلطار ذي الصلة (OECD) اتفاقية منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 1,3,2
 

بشأن مكافحة رشوة املوظفني العموميني األجانب يف املعاملت ( OECD)تفاقية منظمة التعاون االقتصادي والتنمية حتدد ا
تفاقية منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ملكافحة الرشوة( معايري ملزمة قانوًًن لتجرمي اب)املشار إليها فيما يلي  89الدوليةالتجارية 

ذلك. إهنا  لتفعيلاألجانب يف املعاملت التجارية الدولية وتنص على جمموعة من التدابري ذات الصلة رشوة املوظفني العموميني 
 بناء علىالرشوة. مت تطوير االتفاقية  تاألداة الدولية األوىل والوحيدة ملكافحة الفساد اليت تركز على "جانب العرض" يف معامل

. ودخلت االتفاقية حيز 1997يف عام  امريكي الناجح  ومت التوقيع عليهاأل (FCPA)قانون املمارسات األجنبية الفاسدة 
دول  6و 38الـ (OECD) وهي موقعة حالًيا من قبل مجيع دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 1999التنفيذ يف عام 
 األرجنتني والربازيل وبلغاراي وبريو وروسيا وجنوب أفريقيا. -نظمة املغري أعضاء يف 

االتفاقية نفسها آلية رصد مفتوحة يقودها األقران لضمان التنفيذ الشامل لللتزامات الدولية اليت تعهدت هبا البلدان مبوجب تنشئ 
. (OECD) االتفاقية. يتم تنفيذ هذا الرصد من قبل جمموعة العمل املعنية ابلرشوة التابعة ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية

                                                   
7 The list of relevant OECD legal acts and other standards in the area of anti-corruption and integrity is 
provided here: https://www.oecd.org/corruption-integrity/explore/oecd-standards/ 
8 https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_ENG.pdf 
9Text in Arabic: https://www.oecd.org/daf/anti-
bribery/ConvCombatBribery_with2009RecNewLogo_ARA_MC_MEM.pdf 

https://www.oecd.org/corruption-integrity/explore/oecd-standards/
https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_ENG.pdf
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مت تصنيف آلية املراقبة هذه من و على التوصيات اليت مت تشكيلها من فحوصات كل دولة.  املعنية بكل دولةحتتوي تقارير املراقبة و 
 قبل منظمة الشفافية الدولية على أهنا "املعيار الذهيب" آللية املراقبة.

 2009لعام  (OECD) ، انضمت األطراف أيًضا إىل توصية جملس منظمة التعاون االقتصادي والتنميةابإلضافة إىل االتفاقية
مدت هذه التوصية من قبل منظمة اعت  و . 10ملواصلة مكافحة رشوة املوظفني العموميني األجانب يف املعاملت التجارية الدولية

لتحقيق يف مزاعم التعاون االقتصادي والتنمية من أجل تعزيز قدرة الدول األطراف يف اتفاقية مكافحة الرشوة على منع واكتشاف وا
 .11، وتشمل ملحقها إرشادات املمارسات اجليدة بشأن الضوابط الداخلية واألخلق واالمتثالاألجنبيةالرشوة 

ال لقيات وبرامج أو تدابري االمتثدليل املمارسات اجليدة هذا موجه إىل الشركات إلنشاء وضمان فعالية الضوابط الداخلية واألخ
 هذهساسًيا يف مساعدة الشركات يف أمال واجلمعيات املهنية، اليت تلعب دورًا ، وإىل منظمات األعملنع واكتشاف الرشوة األجنبية

 جهود.
ملنع واكتشاف الرشوة  فعالةو تدابري ، وبرامج امتثال أات إىل تطوير ضوابط داخلية، وأخلقياتيدعو دليل املمارسات اجليدة الشرك

، وال سيما خماطر الرشوة ردية للشركةالظروف الف اليت تواجهملخاطر األجنبية. جيب تطوير هذه الربامج والتدابري على أساس تقييم ا
ا ابنتظام حسب الضرورة لضمان األجنبية اليت تواجه الشركة. جيب مراقبة مثل هذه الظروف واملخاطر وإعادة تقييمها وتكييفه

 استمرار فعالية الضوابط الداخلية واألخلقيات وبرًنمج أو تدابري االمتثال للشركة.
الداخلية  عالية الضوابطف، يوصي دليل املمارسات اجليدة الشركات ابلنظر يف عدد من التدابري لضمان إلضافة إىل ذلكاب

تشمل التدابري املوصى هبا املمارسات و أيًضا مبؤسسات القطاع العام. جزئًيا ميكن أن تكون ذات صلة واألخلقيات واالمتثال، واليت 
 مثل: ،اجليدة

 .ملنظمةيف ا رامج أو تدابري االمتثالقيات وبلواضح وااللتزام من اإلدارة العليا ابلضوابط الداخلية واألخلالدعم القوي وا .1
 .حتظر الرشوة األجنبيةسياسة واضحة  .2
جبات مسؤول األجنبية من وا جيب أن يكون اإلشراف على األخلقيات وبرامج االمتثال أو التدابري املتعلقة ابلرشوة .3

 .ية عن اإلدارة واملوارد والسلطة، مع مستوى كاف من االستقللأكثر رفيع املستوى أو
 .لفات، ومحاية املبلغني عن املخاسري حيثما أمكنالو  ،اختاذ تدابري فعالة لإلبلغ الداخلي .4
ة قوانني املناهضايت املنظمة للعلى مجيع مستو  ، من بني أمور أخرى، للنتهاكاتاإلجراءات التأديبية املناسبة للتصدي .5

 نبية.، وبرًنمج األخلقيات واالمتثال أو التدابري املتعلقة ابلرشوة األجللرشوة األجنبية
 

 بشأن النزاهة العامة (OECD) توصية منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 2,3,2
. 2017يناير  26يف  بشأن النزاهة العامة( OECD)مت اعتماد توصية جملس منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

ياسات النزاهة املخصصة إىل هنج سينقل الرتكيز من ل طًا السرتاتيجية النزاهة العامةتوفر هذه التوصية لصانعي السياسات خمطو 
 شامل قائم على املخاطر مع الرتكيز على زراعة ثقافة النزاهة عرب اجملتمع أبسره.

 األخلقية املشرتكة وااللتزام هبا لدعم م واملبادئ واملعايري، تشري النزاهة العامة إىل التوافق املتسق مع القيوفًقا للتوصية
 املصلحة العامة وإعطاؤها األولوية على املصاحل اخلاصة يف القطاع العام.

 ، تعين النزاهة العامة:آخر مبعىن
 رقابة هناك يكون ال عندما حىت الصحيح، لشيءاب القيام. 

                                                   
10 https://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/OECD-Anti-Bribery-Recommendation-ENG.pdf 
11 https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/44884389.pdf 
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 اخلاصة اهتماماتك على العامة املصلحة تقدمي. 
 ميكن التايل، اليوم يف صحيفةال يف أفعالك عن اإلبلغ مت إذا: العام التدقيق أمام تصمد بطريقة واجباتك نفيذت 

 ، بناًء على املعلومات اليت لديك.علت الشيء الصحيحف أنك على االتفاق للجميع
 التوصية مبنية على ثلث ركائز: النظام والثقافة واملساءلة.

 

 

 إىل: هامتابعيوتدعو التوصية 

النزاهة العامة واحلد من زيز إظهار االلتزام على أعلى املستوايت السياسية واإلدارية داخل القطاع العام لتع .1
 .الفساد

 مة.توضيح املسؤوليات املؤسسية عرب القطاع العام لتعزيز فعالية نظام النزاهة العا .2
النزاهة  اليت تواجه طرخاامللتخفيف من تطوير هنج إسرتاتيجي للقطاع العام يقوم على األدلة ويهدف إىل ا .3

 العامة.
 وضع معايري عالية لسلوك املوظفني العموميني. .4
 اص واجملتمع املدين واألفراد.، والشراكة مع القطاع اخلالعامة على مستوى اجملتمع أبسره تعزيز ثقافة النزاهة .5
  اهة.االستثمار يف قيادة النزاهة إلظهار التزام مؤسسة القطاع العام ابلنز  .6
 .ة الرشيدةاخلدمة العامة واحلوكمتعزيز وجود قطاع عام مهين قائم على اجلدارة ومكرس لقيم  .7
 ني العموميني لتطبيق معايريتوفري املعلومات الكافية والتدريب والتوجيه واملشورة يف الوقت املناسب للموظف .8

 .النزاهة العامة يف مكان العمل
 النزاهة. خبصوص لمخاوفلاع العام تستجيب دعم ثقافة تنظيمية منفتحة داخل القط .9

 قطاع العام.تطبيق إطار عمل للرقابة الداخلية وإدارة املخاطر حلماية النزاهة يف مؤسسات ال .10
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به فيها ملعايري النزاهة العامة التأكد من أن آليات اإلنفاذ توفر االستجاابت املناسبة جلميع االنتهاكات املشت .11
 .ملتورطني اآلخرين يف االنتهاكاتومجيع امن قبل املوظفني العموميني 

 تعزيز دور الرقابة اخلارجية والرقابة داخل نظام النزاهة العامة. .12
لسياسات لتعزيز اتشجيع الشفافية ومشاركة أصحاب املصلحة يف مجيع مراحل العملية السياسية ودورة  .13

 املساءلة واملصلحة العامة.

 ، تتطلب النزاهة العامة التزاًما عايل12(OECD)ظمة التعاون االقتصادي والتنمية لدليل النزاهة العامة الصادر عن منوفًقا 
( إنفاذها. هتدف العناصر األساسية اليت تدعم النزاهة العامة إىل التأكد من أن املسؤولني 3، ( الرقابة2( الدعم، 1املستوى مبا يلي: 

وميكنهم االعتماد على املوارد املالية والبشرية واإلرشادات املتاحة للحفاظ ، م ومسؤولياهتم املتعلقة ابلنزاهةاحلكوميني يفهمون أدواره
، اجملتمع، والقيادة وحشدًجا اسرتاتيجًيا للنزاهة العامة، ومعايري عالية للسلوك، تشمل العناصر األساسية أيًضا هنو على النزاهة العامة. 

، والثقافات التنظيمية املفتوحة. تركز العناصر األساسية اليت تتحكم الوعيالقطاع العام القائم على اجلدارة، وبناء القدرات وزايدة و 
تزامات. ، من خلل اإلدارة واملراقبة والتدقيق يف تطوير وتنفيذ ومراجعة االللى ضمان املساءلة الفعالة للنظاميف النزاهة العامة ع

أصحاب املصلحة اخلارجيني.  عن مشاركة ، فضًل اخلارجيةة، والرقابة الداخلية و ، والضوابط الداخليوهذا يشمل إدارة املخاطر
، تركز العناصر األساسية اليت تعزز النزاهة العامة على اكتشاف انتهاكات النزاهة العامة والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها، أخريًا

 .13وتشمل النظام التأدييب واإلداري واملدين واجلنائي

 14. وظائف النزاهة1اجلدول 

 

 املساءلة الثقافة النظام

 حتديد مسؤوليات واضحة 
  ضمان آليات دعم التعاون

 األفقي والرأسي
  تصميم وتنفيذ اسرتاتيجية أو

 اسرتاتيجيات النزاهة
  مراقبة وتقييم اسرتاتيجية أو

 اسرتاتيجيات النزاهة
 وضع معايري النزاهة 

  دمج النزاهة يف إدارة املوارد
 البشرية وإدارة شؤون املوظفني

 قدرات ورفع وعي بناء ال
 املوظفني العموميني

 تقدمي النصح واملشورة 
  االنفتاح لنشرتنفيذ تدابري 
  فتح القنوات وتنفيذ آليات

الشكاوى ومحاية املبلغني عن 
 املخالفات

 رفع الوعي يف اجملتمع 
 إجراء برامج الرتبية املدنية 

  اليت  خاطراملتقييم وإدارة
 النزاهة تواجه

 تطبيق التدقيق الداخلي 
 آليات التنفيذ تطبيق 
  تطبيق الرقابة واملراجعة

 املستقلة
  تطبيق الوصول إىل املعلومات

وتنفيذ اإلجراءات احلكومية 
 املفتوحة

  إشراك أصحاب املصلحة عرب
 دورة السياسات

                                                   
12 OECD (2020), OECD Public Integrity Handbook, OECD Publishing, Paris, 
https://doi.org/10.1787/ac8ed8e8-en 
13 Ibid, p. 17. 
14 Ibid, p. 29. 

https://doi.org/10.1787/ac8ed8e8-en
https://doi.org/10.1787/ac8ed8e8-en
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  تنفيذ تدابري لدعم النزاهة يف
 الشركات

 تنفيذ إجراءات لدعم النزاهة 
 يف منظمات اجملتمع املدين

  ب املصاحلمنع وإدارة تضار 
  على تنفيذ تدابري النزاهة

 عمليات االستمالة
  تنفيذ إجراءات النزاهة يف

متويل األحزاب السياسية 
 واحلملت االنتخابية

عند  نظاًما للنزاهة فاعلة اليت تشكلياًنت واجلهات اليتطلب اتباع هنج لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد فهم جمموعة واسعة من الك
سياق مع ال امتاشيً و لنظام العام. ا عن وظائفهم يف ، فضًل ينطوي على فهم والايهتم وقدراهتموة على ذلك، فإنه . علمًعا دجمها

ر ومسؤوليات واضحة عرب ، جيب أن يكون لكل حكومة )وطنية ودون وطنية( ومنظمة عامة أدواالسياسي والقانوين ذي الصلة
 ارسة املسؤوليات والتعاون:لنجاح مم ةضروري والعناصر التاليةنظام النزاهة. 

 بششكل واضح مستوى كل  يف النزاهة نظام وتنفيذ وقيادة تصميم مسؤوليات. 
 التنظيمية ابملسؤوليات للوفاء املناسبة والقدرات املوارد توافر. 
 عالة.فأن تكون و  والرأسي األفقي للتعاون آليات إنشاء 
 على سبيل املثال، همتصاصضمن اخ 1ف املبينة يف اجلدول فيما يتعلق مبنظمات القطاع العام، لن تقع مجيع الوظائ .

ألحزاب السياسية، أو القيام سيكون لدى عدد قليل فقط من املنظمات التفويض لضمان النزاهة يف االنتخاابت ومتويل ا
مؤسسات  ليت تنطبق على مجيعابلتثقيف حول النزاهة العامة يف املدارس. ومع ذلك، هناك عدد من الوظائف الرئيسية ا

أو الوحدة  املنصب املسؤولمع  ، جنًبا إىل جنب2مت حتديدها يف اجلدول واليت القطاع العام، بغض النظر عن الوالية؛ 
صيص املوارد اللزمة ختجيب و  ،املسؤولة عادة عن تنفيذها. جيب أن يكون واضًحا أي وحدة أو فرد مسؤول عن ماذا

 وإنشاء آليات التعاون املناسبة.

 15. اجلهات الفاعلة وأدوار النزاهة على املستوى التنظيمي2اجلدول 

 الدور فيما خيص النزاهة املنصب أو الوحدة

 .أبكملها عن جدول األعمال وتنفيذ وإنفاذ سياسات النزاهة للمؤسسة أساسيمسؤول  املسؤول األعلى

 .لعامةنزاهة امسؤول عن االلتزام وإثبات أعلى مستوايت االلتزام والسلوك من أجل ال

ت التنظيمية داخل الوحدا مسؤول عن تنفيذ سياسات النزاهة وتعزيز السلوك األخلقي اإلدارة
 .عنها املسؤول

 .زاهة العامةمسؤول عن االلتزام وإثبات أعلى مستوايت االلتزام والسلوك ملوظف الن

                                                   
15 Ibid, p. 32. 



16 

 منسق النزاهة

 االمتثال مسؤول

 موظفي سياسة النزاهة

علق مبا يلي: التصميم الذين يقومون أبدوار تت نياملختلف سؤولنياملجمموعة واسعة من أنواع 
 .والدعم واملشورة والتنفيذ والتعاون وإنفاذ سياسات النزاهة

لتعرض للحتيال امسؤول عن إنشاء نظام رقابة داخلي وإطار عمل إلدارة املخاطر لتقليل  التدقيق والرقابة الداخلية
 .تفيد املواطنني النحو األمثل لتقدمي الربامج اليت والفساد ولضمان عمل احلكومات على

قصات ومطالبات فيما يتعلق ابلشراء واملنا املعرضة للخطرمسؤول عن رعاية اإلجراءات  موظف اإلدارة املالية
 .النفقات بطريقة شفافة

ذات  لى التشريعاتعناًء ، وتقدمي املشورة باغة السياسة اإلدارية والقانونيةمسؤول عن صي موظف اإلدارة القانونية
 .سياسات ملعايري النزاهة، وتطبيق منظور النزاهة لضمان امتثال الالصلة وصياغة لوائح التفويض

تيار، وتوصيف ة فيما يتعلق ابلتوظيف واالخعن وضع اإلجراءات وتقدمي املشور  ةمسؤول دارة املوارد البشريةإ
لثقافة التنظيمية، وتطبيق ، واأدييب، والعقوابتالوظائف، ومقابلت األداء والتقييم، والبحث الت

 .النزاهة لضمان امتثال العمليات ملعايري النزاهةإجراءات 

 .مسؤول عن االتصاالت املتعلقة مبعايري وإجراءات النزاهة املعلومات /االتصال

األمن/ تكنولوجيا املعلومات 
 واالتصاالت

 .تا املعلومات واالتصاالتكنولوجيأتمني األمن املادي و أتسيسمسؤول عن 

الداخلية يف حالة  مسؤول عن تقدمي املشورة للموظفني وتدريبهم يف عملية إعداد التقارير مستشار سري
 .االشتباه يف وجود انتهاكات للنزاهة

 

 اهة العامة.رقابة داخل نظام النز وال اإلشراف، تركز التوصية أيًضا على الضرورية لتنفيذ النزاهة العامة من بني العناصر
النموذج الشامل للمساءلة  ، فإن(OECD)وفًقا لدليل النزاهة العامة الصادر عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

 العامة يتكون من بعدين:
 والتربير والشرح والتوضيح املعلومات تقدمي وجوب: املسؤولية. 
 أو املسؤولة ؤسسةب ل املمن ق   الفعال غري أو الصحيح غري أو القانوين غري السلوك ضد رمسي إجراء: اإلنفاذ 

 مومي.الع املوظف
 القيادة سلسلة ضمن) اخليةد آليات( 1: مستويني على مناسًبا مؤسسًيا إعداًدا واإلنفاذ املساءلة من كل  تتطلب 

 رجية.خا ورقابة إشراف آليات( 2و( البريوقراطية
 على املؤسسات من التالية األربع اجملموعات تركز ،اخلارجية واإلنفاذ والرقابة اإلشراف هيئات تصنيف ضمن :

( احملاكم اإلدارية واحملاكم اإلدارية 3، ( مؤسسات الرقابة العليا2امل )الوالايت العامة واملتخصصة(، املظ ديوان( 1
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وفر مراجعة قضائية مستقلة ونزيهة لإلجراءات اإلدارية واإلغفاالت تاملتخصصة وحماكم اختصاص قضائي عام 
، واهليئات املسؤولة عن تعزيز االمتثال فساد وما شاهبها(( وكاالت إنفاذ التنظيم )مثل وكاالت مكافحة ال4 و

 وحتقيق أهداف التنظيم بني اهليئات العامة واخلاصة.

 

 

 

 16، وأوجه التشابه واالختالف: السمات الرئيسيةالرقابة. هيئات 3اجلدول 

 السلطة املهمة احلالة نوع اهليئة

ء املظامل املتخصصون أمنا
 ومفوضو املعلومات

 هيئات مستقلة ختضع
للمساءلة أمام اهليئة 

ع ، وتتمتع غالًبا بوضالتشريعية
 دستوري.

محاية وتعزيز احلقوق 
 .واحلرايت

التحقيق يف انتهاكات اهليئات 
يذية حلقوق اإلنسان التنف

اصدار التوصيات ، و واحلرايت
يف مثل هذه احلاالت ويف 

 .مةمور العااأل

هيئات مستقلة عن السلطة  أجهزة الرقابة العليا
صلحيات  هلاالتنفيذية 

يرسخها الدستور يف كثري من 
 .األحيان

ضمان الشرعية والكفاءة 
والفعالية واإلدارة املالية 

 .واألداء يف القطاع العام

إجراء تدقيق خارجي مستقل 
ات وأداء اهليئ لقانونية وانتظام

دار إص، و والسياسات العامة
توصيات حول اإلجراءات 

 .التصحيحية

اهليئات القضائية املستقلة  احملاكم اإلدارية
 والنزيهة

تقدمي مراجعة قضائية مستقلة 
 .لشرعية اإلجراءات اإلدارية

إلغاء األعمال اإلدارية غري 
القانونية، مما يتطلب من 
اإلدارة اختاذ إجراءات 

 .تصحيحية

يئات التنفيذية تتمتع اهل وكاالت إنفاذ اللوائح
بضماًنت خاصة للستقلل 

 .الوظيفي

حتسني وتعزيز االمتثال 
للقواعد واألنظمة واملعاهدات 

إجراء عمليات التفتيش 
متبوعة ابلعقوابت يف حالة 
عدم االمتثال أو الرتخيص أو 

                                                   
16 Ibid, p. 196. 
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الدولية بني املنظمات اخلاصة 
 .والعامة

االعتماد أو التصريح أو 
املوافقة على األنشطة 

 .صاديةاالقت

 

 

 

وات واآلليات اليت قد ، إىل جانب األدن من خلهلا تكوين املؤسساتعلى الرغم من وجود عدد من الطرق اليت ميك
 خطوط العمل التالية ضرورية: ال تزال، بلد ما لتحقيق الرقابة اخلارجية يستخدمها

 رقابةال هيئات ملشورة العام القطاع كياًنت  قبل من املناسبة االستجاابت تعزيز. 
 من قبل هيئات الرقابة. واالدعاءات للشكاوى الفعالة املعاجلة تعزيز 
 الرقابة هيئات قبل من واألنظمة للقوانني احليادي التطبيق ضمان. 

 
مناسبة لعقوابت هيئات  ، هناك حاجة إىل استجاابتثبات مساءلة مؤسسات القطاع العاملتسهيل التعلم التنظيمي وإ

حتماالت التنفيذ الناجح لتوصيات اتزيد من  ةالرشيد احلوكمة، فإن ترتيبات شورة الرمسية. علوة على ذلكاملالرقابة واألحكام و 
، وربط بتعيني مسؤوليات واضحة ات العامة، من الضروري أن تقوم املنظمة. عند إنشاء نظام للتتبع والرصدونصائح هيئات الرقاب

 يئات الداخلية واخلارجية ذات الصلة.اهل مع، والتواصل ابنتظام بشأن حالة التنفيذ املراقبة بدورة اإلدارة والرقابةنظام التتبع و 
، واتريخ مثل املشورة واجلهة اليت قدمتها، واتريخ إصدارها جيب أن يشتمل نظام التتبع واملراقبة على عناصر أساسية

، فيجب على مؤسسات ةيده يف قانون أو الئحة ذات صلمن قبل هيئة الرقابة ومل يتم حتد رداستحقاق الرد. إذا مل يتم تقدمي اتريخ 
، جيب على املنظمات العامة لدعم التنفيذو صية وعقوبة تلقتها. القطاع العام حتديد وقت معقول تستجيب فيه لكل نصيحة وتو 

العليا على حالة  عن إطلع اإلدارة أو االستجابة للمشورة، فضًل  /عن تنفيذ و ني فرد داخل املنظمة يكون مسؤواًل أيًضا تعي
التنفيذ. ميكن للمديرين املسؤولني عن تنفيذ النصائح أو التوصيات اختاذ تدابري خمتلفة، اعتماًدا على شدة أو تعقيد النصائح أو 

ن اليت تسلط الضوء على األمور األكثر أمهية و/ أو العاجلة ابللو وثيقة لوحة القيادة الضوئية ميكن استخدام و التوصيات املذكورة. 
 .17األمحر لتحديد األولوايت وإبرازها

وضع  -مثل وكاالت مكافحة الفساد  -، ميكن هليئات الرقابة ن أجل حتسني استجابتها وانفتاحهاابإلضافة إىل ذلك، م
ا أكرب على ، قد حتقق هيئات الرقابة أتثريً دة الوضوح والثقة بني املواطننيوتعزيز املشاركة العامة. مع زاي التواصلاسرتاتيجية لتحسني 

، مثل البياًنت الصحفية ووسائل التواصل االجتماعي والعروض من خلل قنوات االتصال املختلفةميكن نشر التوصيات و اإلدارة. 
 .18التقدميية العامة

امة ، اليت قد تنطبق على املؤسسات العذ غري املتحيز للقوانني واللوائحكما يدعو مبدأ الرقابة املنتسبني إىل ضمان اإلنفا
واخلاصة أو األفراد، من قبل وكاالت إنفاذ اللوائح التنظيمية. ميكن استيفاء هذا املطلب إذا كانت وكاالت إنفاذ القانون خالية من 

                                                   
17 Ibid, p. 199. 
18 Ibid, p. 200. 
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، وال سيما املراجعة القضائية وظلت خاضعة للمساءلة اخلارجية ،القرار السياسي ومجاعات املصاحل التأثري غري املربر لصانعي
 لقراراهتا.

لب أن تظل اهليئات التنظيمية خارج ( استقللية رمسية )حبكم القانون( تتط1عدين: للية وكاالت إنفاذ القانون هلا ب  استق
لذي يتعلق بتقرير الوكالة ملصريها يف ( االستقلل الفعلي )حبكم الواقع( وا2 ،البريوقراطي اهلرمي داخل الوزارةالتسلسل القيادي 

 .استخدام التدابري التنظيمية
أن تدابري وأولوايت وكاالت إن منع صانعي القرار السياسي من إعطاء تعليمات أو اعتماد إرشادات وتوجيهات ملزمة بش

لكياًنت اخلاضعة للتنظيم املراد تفتيشها اميكن منح الوكاالت استقللية واسعة يف اختيار و إنفاذ القانون يعزز استقلليتهم الرمسية. 
راءات ئات اإلدارية للوكاالت من خلل إجميكن تعيني اهليكما ، مبا يف ذلك العقوابت.  ري اليت سيتم تطبيقهالتدابواختاذ قرار بشأن ا

يعتمد استقلهلم أيًضا و يع. ، مع إمكانية حمدودة للفصل املبكر على أساس أسس راسخة يف التشر مفتوحة وشفافة لفرتة حمددة
 لك مواردهم البشرية وإدارهتم املالية.على استقلليتهم يف حتديد تنظيمهم الداخلي وكذ

والرقابة لضمان حتقيقها  اإلشرافختضع اهليئات التنظيمية آلليات و املساءلة والشفافية مها الوجه اآلخر لعملة االستقلل. 
ا ألهداف واضحً ميكن أن يدعم هذا اهلدف حتديًدا و الفعال ألهداف السياسة اليت تراها احلكومة واملشرع يف املصلحة العامة. 

مثل جلان الرقابة  ،، وتقدمي تقارير منتظمة عن أدائها إىل اهليئة التشريعيةاهليئات التنظيمية، ومؤشرات أداء شاملة وذات مغزى
 .19التشريعية، إما بشكل مباشر أو من خلل وزرائها

، فإن أنشطتها ختلق ج التنظيميةسني النتائيف حني أن وكاالت إنفاذ اللوائح التنظيمية ضرورية حلماية السلع العامة وحت
، ل وضوًحا وأقل عبًئا على الشركاتقالتطبيق الذكي أيعترب تكاليف على الصناعات واألسواق اخلاضعة للتنظيم. تشكل أيًضا عبًئا و 

، دم هذا الغرضاملً للتدابري اليت ختتوفر إصلحات التفتيش يف العقود األخرية فهرًسا شو وأكثر فاعلية يف خدمة املصلحة العامة. 
 مبا يف ذلك:

 التفتيش إدارات جلميع كةاملشرت  املعلومات تكنولوجيا أنظمة بواسطة التفتيش لعمليات املشرتك التخطيط تعزيز 
 .معظمها أو

 زايدة مع التفتيش، عملياتل اإلمجايل العدد من احلد من الوكاالت ميّكن الذي املخاطر على القائم االستهداف 
مة والوصول إىل البياًنت يتطلب االستهداف القائم على املخاطر منهجية متقدو ش الشاملة. التفتي خطة فعالية

 اليت مت مجعها من قبل العديد من املؤسسات العامة.
 ذلك يف مبا ،"صحيح بشكل ابألمور القيام كيفية" حول واضحة إبرشادات للتنظيم اخلاضعة الكياًنت تزويد 

 دامها من قبل املفتشني.عة الستخاملراج قوائم ونشر إعداد

 دعم حتسني احلوكمة واإلدارة 3,3,2

واالحتاد  (OECD) ( هو مبادرة مشرتكة بني منظمة التعاون االقتصادي والتنميةSIGMAدعم حتسني احلوكمة واإلدارة )
من خلل بناء االقتصادية ، وابلتايل دعم التنمية االجتماعية و عزيز أسس اإلدارة العامة احملسنةهدفها الرئيسي هو ت، و األورويب

، مبا يف ذلك حتديد األولوايت م وتنفيذ إصلحات اإلدارة العامة، وتعزيز احلوكمة األفقية وحتسني تصميقدرات القطاع العام
سلسلة من مبادئ اإلدارة العامة ذات الصلة  (SIGMAدعم حتسني احلوكمة واإلدارة ) حددو تسلسل وامليزنة بشكل صحيح. وال

يف املمارسة  ةاجليد احلوكمةستلزمه تاألورويب. حتدد هذه املبادئ ما  لتحديد ابلدول املرشحة للنضمام إىل االحتادعلى وجه ا

                                                   
19 Ibid, p. 202. 
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ر العملية وحتدد املتطلبات الرئيسية اليت جيب على الدول اتباعها أثناء عملية التكامل مع االحتاد األورويب. تتميز املبادئ أيًضا إبطا
، م من سياق التوسيع احملددعلى الرغو نتظم للتقدم احملرز يف تطبيق املبادئ ووضع املعايري القياسية للبلد. للرصد يتيح التحليل امل

 أوروبية.دولة فإن العديد من املبادئ تنطبق وميكن أن توفر إرشادات مفيدة ألي إدارة 

اجملاورة للحتاد حول إصلح اإلدارة العامة يف البلدان  ، إال أنه لدعم احلوارري العامة للحوكمة اجليدة عامليةعلى الرغم من أن املعاي
 مبادئ اإلدارة العامة: إطار عمل لبلدان سياسة اجلوار األوروبية»( SIGMAدعم حتسني احلوكمة واإلدارة ) أنشأاألورويب ، 

(ENP)»2120 . 

منهجي. يقدم امللحق أداة منهجية  قة مبلحقوهي مرف ،مت تقسيمها إىل مبادئ فرعية أمبدً  38متطلًبا رئيسًيا و 12تتضمن املبادئ 
ة وكذلك لقياس التقدم احملرز يف تنفيذ تسمح للبلدان املهتمة بتقييم أوضاعها احلالية فيما يتعلق ببعض أو كل مبادئ اإلدارة العام

ايت. ومع ذلك، يتم قييم الذأو لدعم التدعم خبري خارجي  من خللاإلصلحات مبرور الوقت. ميكن استخدام األداة املنهجية 
يم القوي لتحقيق نتائج صارمة وذات ، ويلزم مجع كميات كبرية من البياًنت والقدرة التحليلية القوية لدعم التقياستخدام األداة

 مصداقية.

.  العملية ةية أداء اإلدارة يف املمارس، وتركز على تنفيذ اإلصلحات وكيفبكل من املؤشرات النوعية والكميةتتميز األداة املنهجية 
. دي العاملي والبنك الدويلمؤشرات من املنتدى االقتصا مثل، ، مؤشرات أخرى معرتف هبا دولًياستخدم، عند االقتضاءكما ت

ليت ميكن اختاذها ملواصلة تطوير ا، فضًل عن توفري املعلومات واملدخلت للبلد حول اخلطوات متّكن املؤشرات من قياس التقدمو 
؛ قد يقرر بلد ما استخدام كل أو بعض ، فإن األداة املنهجية مرنةعامةعامة. كما هو احلال مع مبادئ اإلدارة الوحتسني اإلدارة ال

 املؤشرات لتقييم وضعه احلايل.

امل مع جوانب خمتلفة من اإلدارة ، ميكن للمؤسسات اليت تتعتبع التقدم يف جماالت حمددة جًدانظرًا ألن اإلطار يتيح حتليل وت
 ليل املؤشرات ذات الصلة مبجال )جماالت( مسؤوليتها.العامة حت

ة تقدمي اخلدمة. املطلب أربعة مبادئ جممعة ضمن متطلب رئيسي واحد ملنطق «تقدمي اخلدمة»فصل على سبيل املثال، حيدد 
األربعة هي كما  املبادئو امة. ؛ ضمان جودة وإمكانية الوصول إىل اخلدمات العخلدماتوجهة حنو تقدمي ااملاألساسي: اإلدارة 

 يلي:

 .وضع وتطبيق سياسة إدارة الدولة اليت تركز على تقدمي اخلدمات 1املبدأ 

دمة العامة، ويتم سنها يف اإلدارة اجليدة هي أحد أهداف السياسة الرئيسية اليت يقوم عليها تقدمي اخل 2املبدأ 
 .التشريع وتطبيقها ابستمرار يف املمارسة

 .مان جودة اخلدمة العامةوجود آليات لض 3املبدأ 

 .ضمان الوصول إىل اخلدمات العامة 4املبدأ 

                                                   
20 http://sigmaweb.org/publications/Principles-ENP-Eng.pdf 
21 http://sigmaweb.org/publications/Principles-ENP-Arabic.pdf 
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 أمثلة للمؤشرات:

 

 مؤشرات كمية

 اإلنفاق على اخلدمات العامة كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل.

 نسبة املستخدمني الراضني عن اخلدمات العامة.

رى فيها اس  .على األقل كل عامني((منتظم  تبياًنت رضا العملء بشكلنسبة املؤسسات اليت جت 

 مؤشرات نوعية 

 وتطبيق السياسة املوجهة للمواطنني لتقدمي اخلدمات. تواجدمدى 

 لتقدمي اخلدمات اإللكرتونية. ةبقة املتعلقة ابلسياسات واإلدار مدى تطبيق الشروط املس

 اإلطار القانوين لإلدارة اجليدة. تواجد وتطبيقمدى 
 

 
 

 هة العامةبشأن النزا (OECD) ات منظمة التعاون االقتصادي والتنميةاملزيد من أدو  4,3,2
 
دوات أخرى ملساعدة أ (OECD)، أنتجت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية إلضافة إىل دليل النزاهة العامةاب

 احلكومات واملنظمات العامة على تطبيق النزاهة العامة.
أدوات رقمية إلدارة وتعزيز النزاهة  (OECD)التعاون االقتصادي والتنمية ملنظمة  22توفر جمموعة أدوات النزاهة العامة

، وشركاء خمتارون (OECD)، اليت طورهتا واختربهتا حكومات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ساعد هذه األدواتالعامة. ست
 يتم حتديث جمموعة األدوات ابنتظام.و هة. صانعي السياسات واملمارسني على مواجهة حتدايت احلوكمة اليومية املتعلقة ابلنزا

للحكومة )الوطنية أو دون الوطنية(  23(OECDتسمح مناذج نضج النزاهة العامة ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية )
أربع  سات اجليدة عرب، وحتديد مكان وجودها فيما يتعلق ابملمار عناصر أنظمة النزاهة اخلاصة هبا أو منظمة القطاع العام بتقييم

 ، راسخة ورائدة.، ًنشئةوليدةفئات: 
اليت سيتم استخدامها جنبًا و ، (OECD)ستوفر مؤشرات النزاهة العامة الصادرة عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

 امة.مؤشرات األداء إلنتاج تقييم نوعي وغري موضوعي للنزاهة الع ،إىل جنب مع مناذج النضج العام

                                                   
22 https://www.oecd.org/governance/ethics/public-integrity-toolkit.htm 
23 https://www.oecd.org/governance/ethics/public-integrity-maturity-models.htm 

https://www.oecd.org/governance/ethics/public-integrity-toolkit.htm
https://www.oecd.org/governance/ethics/public-integrity-maturity-models.htm
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مكافحة الفساد ملبادئ التوجيهية ملكافحة الفساد والنزاهة يف الشركات اململوكة للدولة )إرشادات توصية اجمللس بشأن ا
، الدعم يف مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة يف الشركات مؤسسة مالكوهي أول أداة دولية تقدم للدولة، يف دورها ك ، 24(والنزاهة

يف االجتماع السنوي للمجلس ( OECD)التعاون االقتصادي والتنمية  مت اعتمادها من قبل حكومات منظمةو اململوكة للدولة. 
مكافحة الفساد ، الذي يغطي الركائز األربع إلرشادات 25كما مت استكماهلا بدليل التنفيذ  .2019مايو  23-22الوزاري يف 

بة ارسة ملكية مؤسسات الدولة نيادليل التنفيذ إىل املسؤولني احلكوميني املكلفني مبم يوجه، مثل اإلرشاداتو . (ACI) والنزاهة
يقدم إجاابت لألسئلة الشائعة حول  ؛ حيثا للشركات واجملتمع املدين أيًضاميكن أن يكون مفيدً  ه، ولكنالشعبعن عامة 

 للطرق املختلفة اليت ميكن هبا وضع اإلرشادات موضع التنفيذ. عن دولاإلرشادات ويقدم العديد من األمثلة 

 األورويب ومعايريه وتوجيهاته يف جمال النزاهة العامة ومكافحة الفساد إجراءات االحتاد 4,2
 

الحتاد ضعتها معاهدة عمل او ، ضمن احلدود اليت رف يف جمال سياسات مكافحة الفسادللحتاد األورويب حق عام يف التص
ك من خلل منع اجلرمية  ذل، مبا يفورويب ضمان مستوى عاٍل من األمن، جيب على االحتاد األاألورويب. على وجه اخلصوص

، وابلتايل يتمتع االحتاد "أوروبيةمية ابلفساد ابعتباره "جر ، تعرتف املعاهدة 83القوانني اجلنائية. يف مادهتا ومكافحتها وتقريب 
 األورويب بسلطات تشريعية لتنظيم هذا اجملال.

اية املصاحل املالية للجماعات محسيما اتفاقية ، وال لتشريعات احملددة ملكافحة الفسادااعتمد االحتاد األورويب بعض 
 أو جمتمعات أوروبية منسؤولون ، اتفاقية مكافحة الفساد اليت يشارك فيها م(1995) (PIFاتفاقية وروبية وبروتوكوالهتا )األ

، والتوجيه خلاصد يف القطاع ان مكافحة الفسابشأ 2003، والقرار اإلطاري لعام (1997عضاء يف االحتاد األورويب )الدول األ
 .(1997)( PIFهتوجيبشأن مكافحة االحتيال يف املصاحل املالية للحتاد عن طريق القانون اجلنائي )

ل غسيل األموال والتوجيه األخري تشمل األمثلة األخرى لتشريعات االحتاد األورويب اخلاصة بقطاعات معينة تدابري يف جما
 بشأن محاية املبلغني عن املخالفات.

، ترتكز جهود مكافحة الفساد اليت تبذهلا املفوضية األوروبية حول الركائز الرئيسية للحتاد األورويب اهليكل املؤسسيال يف جم
فحة مراقبة األداء يف مكا ،فقية والقطاعية للحتاد األورويبالتالية: تعميم أحكام مكافحة الفساد يف التشريعات والسياسات األ

املساعدة التقنية دعم تنفيذ تدابري مكافحة الفساد على املستوى الوطين من خلل التمويل و  ،اءالفساد من قبل الدول األعض
حتسني قاعدة األدلة الكمية لسياسة مكافحة الفساد. بينما تتلقى املفوضية األوروبية ابنتظام تقارير حول قضااي و  ،وتبادل اخلربات
 .26إال أهنا ال تتمتع بسلطات التدخل يف القضااي الفردية، ة يف الدول األعضاء من املواطننيالفساد املزعوم
الحتيال والفساد ادور يف جمال منع ب، Europolو OLAFو Eurojust، مثل وكاالت االحتاد األورويب بعض تقوم

ونيو ي 2021ل اعتبارًا من ( يعمEPPO، أصبح مكتب املدعي العام األورويب ). ابإلضافة إىل ذلكقوانينهما وإنفاذوكشفهما 
، مبا يف ذلك الفساد. كما تتواصل تستهدف ميزانية االحتاد األورويبيف مكافحة اإلجراءات االحتيالية اليت  يرئيس دوروسيقوم ب

تصال األوروبية ملكافحة ( وشبكة نقاط االEPACأعمال مكافحة الفساد يف شبكات مثل "الشركاء األوروبيون ضد الفساد" )
 (.EACNالفساد )

                                                   
24 https://www.oecd.org/daf/ca/Guidelines-Anti-Corruption-Integrity-State-Owned-Enterprises.pdf. 
25 https://www.oecd.org/corporate/ca/Implementation-Guide-ACI-Guidelines.pdf. 
26https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption_en 

https://www.oecd.org/daf/ca/Guidelines-Anti-Corruption-Integrity-State-Owned-Enterprises.pdf
https://www.oecd.org/corporate/ca/Implementation-Guide-ACI-Guidelines.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption_en
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معايري كوبنهاغن هي الشروط و الفساد أيًضا جزًءا ال يتجزأ من معايري االنضمام إىل االحتاد األورويب. تعد مكافحة 
 :للحصول على العضوية، وهي كاآليتاألساسية اليت جيب على مجيع البلدان املرشحة استيفاءها 

 األقليات واحرتام اإلنسان وققوح القانون وسيادة الدميقراطية تضمن اليت املؤسسات استقرار: السياسية املعايري 
 ومحايتها.

 لسوقايري االقتصادية: اقتصاد سوق فاعل والقدرة على التعامل مع قوى املنافسة وااملع. 
 27العضوية التزامات حتمل على والقدرة للمكتسبات الفعال التنفيذ على واملؤسسية اإلدارية القدرة. 

 
ن الدول غري األعضاء يف االحتاد العمل اخلارجي للحتاد األورويب والعديد م تعد مكافحة الفساد أيًضا عنصرًا مهًما يف جمال

 ية يف قطاعات سيادة القانون والعدالة.مثل أداة اجلوار األوروب ،، تستفيد من برامج املساعدة الفنية، مبا يف ذلك األردناألورويب
 

مبا يف ذلك احرتام احلقوق األساسية والدميقراطية وسيادة القانون نظرًا ألن االحتاد األورويب يقوم على جمموعة من القيم املشرتكة 
يف أحدث تقارير االحتاد  سيادة القانون، ي نظر إىل مكافحة الفساد على أهنا جزء من إطار من معاهدة االحتاد األورويب( 2ة )املاد

واليت يتم  ة،للدول األوروبيالفصلية رير السنوية ، تتضمن التقان قبل املفوضية األوروبية. أيًضاحول سيادة القانون م 28األورويب
جنب مع التوصيات  حتليًل تفصيلًيا ملخاطر الفساد والتحدايت املرتبطة به جنًبا إىل ،اعتمادها كل عام من قبل اجمللس األورويب

الحتاد األورويب من خلل آلية ، تتم مراقبة مكافحة الفساد يف دولتني من الدول األعضاء يف اافة إىل ذلك. ابإلضاخلاصة بكل بلد
 حمددة للتعاون والتحقق.

ة القانون. يقوض الفساد عمل الدولة ، تعد مكافحة الفساد أمرًا ضروراًي للحفاظ على سياد2020لتقرير سيادة القانون لعام  وفًقا
افحة الفساد الفعالة والشفافية والسلطات العامة على مجيع املستوايت وهو عامل متكني رئيسي للجرمية املنظمة. ميكن ألطر مك

 والنزاهة يف ممارسة سلطة الدولة أن تعزز النظم القانونية والثقة يف السلطات العامة.
، ال توجد جمموعة واحدة من ألخرىوتقارير السياسة واألدوات اعلى الرغم من وجود عدد كبري من اإلجراءات القانونية واألدوات 

، ال ميكن اختزال مكافحة األوروبية ملفوضيةمكافحة الفساد والنزاهة يف القطاع العام. كما صرحت امعايري االحتاد األورويب بشأن 
. من بلد آلخرف ، واليت قد ختتلدةيف االعتبار عوامل اخلطر احملدناسب اجلميع". كما جيب أن أتخذ تالفساد يف جمموعة مقاييس "

 ليه.ة ملنع الفساد وكشفه وكبحه واملعاقبة ع، حتتاج مجيع الدول األعضاء إىل أدوات قائمومع ذلك
، ت منع الفساد العديد من اجملاالتجيب أن يعتمد النهج الشامل ملكافحة الفساد على مزيج من تدابري املنع والقمع. تغطي سياسا

، وتضارب املصاحلل، وعدم التوافق ذلك القواعد األخلقية، وتدابري زايدة الوعي، وقواعد اإلفصاح عن األصو ما يشمل عادة و 
، واألبواب الدوارة. الشفافية والوصول إىل املعلومات العامة ومحاية املبلغني عن املخالفات االستمالة، وقواعد الرقابة الداخليةوآليات 

 .29وثقافة النزاهة الشاملة يف احلياة العامة هي عناصر أساسية متكن من منع الفساد والكشف عنه
ا يكون هناك تغيري ثقايف حقيقي يف اهليئات العامة واجملتمع األوسع. إن جمرد اعتماد تشريعات قانونية ميكن احلد من الفساد عندم

يف معاجلة الفساد. وضعت بعض الدول  اال واملستدام لكليهما سيحدث فرقً ، ولكن التنفيذ الفعاأو تدابري إدارية لن يكون كافيً 
ع الفساد أطرًا قانونية ومؤسسية معقدة ومتطورة واعتمدت العديد من األعضاء اليت واجهت حتدايت خطرية يف التعامل م

                                                   
27https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/glossary/terms/accession-criteria_en 
282020 Rule of Law Report: https://ec.europa.eu/info/publications/2020-rule-law-report-communication-and-
country-chapters_en   
29Selected citations from the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, 
the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions „The rule of law situation in 

the European Union“, COM(2020) 580 final. 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/glossary/terms/accession-criteria_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-rule-law-report-communication-and-country-chapters_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-rule-law-report-communication-and-country-chapters_en
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حاالت  فيما خيص ولكنها تواجه خماطر لديها أطر أقل مشواًل فالدول األعضاء األخرى أما االسرتاتيجيات أو الربامج املستهدفة. 
إشراك املوردين واملستفيدين من اخلدمات العامة  مثل، سخةلفساد. ويرجع ذلك إىل اآلليات أو املمارسات أو التقاليد الوقائية الراا

 .30أو املستوايت العالية من الشفافية
، وتنفيذ سياسة فعالة ملنع الفساد ارة، مبا يف ذلك من خلل تعزيز املكون القائم على اجلدبناء النزاهة يف اإلدارة العامة يتطلب

وآليات التحقق اإلدارية  االستمالةظيم وتشمل اجملاالت اهلامة األخرى تنواحملسوبية.  والزبونيةمثل تضارب املصاحل  ،معاجلة قضااي
الكشف عن جرائم الفساد والتحقيق ، و اية فعالة للمبلغني عن املخالفات، ومحة، واإلفصاح عن األصول واملصاحلاخلارجية والداخلي

 فيها ومقاضاة مرتكبيها.
 التابعة للمفوضية األوروبية واملعنية لعامة هي نتاج جمموعة اخلدمات املشرتكةإن جمموعة أدوات االحتاد األورويب جلودة اإلدارة ا

جهت ممت وو  ص  واليت ، ضيةتفويوإنتاج مشرتك لعدد خدمات تعاون نشط ل نتاج أيًضا وهي ،جبودة اإلدارة العامة واالبتكار
 حمتوايهتا.تكوين و  دواتاألجمموعة ة وسامهت يف هيكل

لدعم وتوجيه وتشجيع وإهلام أولئك الذين يرغبون يف بناء إدارات عامة من  2015ألول مرة يف أبريل  جمموعة األدواتمت إطلق 
، معاجلة التوصيات اخلاصة بكل بلد األدوات إىل مساعدة البلدان يفجمموعة دف وهتجمتمعات مزدهرة وعادلة ومرنة.  إنشاءشأهنا 

كدليل مفيد وعملي   31األدواتجمموعة ، متت مراجعة واستكمال 2017شغيلية ًنجحة. يف عام وتقدمي اسرتاتيجيات وبرامج ت
 يف بيئة دائمة التغري. ةالرشيد احلوكمةحتدايت واجهة لإلدارات املدنية والقضائية مل

سلط الضوء على استجاابت العامل احلقيقي اإلجيابية يف الدول تو  ةالرشيد للحوكمةاألدوات العناصر الرئيسية جمموعة فحص ت
، وتشكيل السلوك يف اإلدارة ةالرشيد احلوكمةوالقيم اليت هي أسس اء للمعضلت يف اإلدارة. وهي تنص على املبادئ األعض

. العامة. تعمل كل إدارة مبجموعتها اخلاصة من القيم، واليت تكشف عن نفسها يف التقدمي اليومي للسياسات واخلدمات العامة
، مما يؤدي إىل خماطر عدم االتساق وعدم اليقني ح جتميًعا لسلوك كل مسؤول وأدائهصب، فإهنا توحيثما تكون ضمنية وغري مذكورة

عمل تدريبية أو ، ويتم دعمها أحياًًن بورش شخصية ، فإهنا تصبح شائعة وليستعندما تكون صرحية ومقننةو ستقرار. وعدم اال
نظمة القيم هذه. ال توجد صياغة "صحيحة" أو أل املسؤولني لضمان اتباع، ورمبا أيًضا آليات إشرافية املوظفنيمع مناقشات 

دارة لإل موحدةميكن تلخيص وجهة نظر و ، ولكن هناك موضوعات متكررة. إدارة تصنيفها ومصطلحاهتا اخلاصة"خاطئة": لكل 
 :32، مع مصطلحات بديلة أو ذات صلة ابخلط املائلقيمة 15العامة احلديثة يف 

 
 الوصف القيمة

 ار إىل الشرعية أيًضا ابالنتظام.، يشلقانون. يف سياق احلوكمة املاليةبتطبيق سيادة ا ةالرشيد ةاحلوكمبدأ ت الشرعية
ديرة اجلاإلدارة  ضمان ؛لشيء الصحيحاب القبامعين ت ي، فهالقيود القانونية ةالرشيد احلوكمةتجاوز ت نزاهةال

. جيب أن تدار يةأساسال األخلق الفردية والصدق عناصر وتكون ابلثقة وشريك موثوق لألعمال. 
 األموال العامة بشكل الئق.

االحرتام  اا يعين ضمنً ممتساوية جلميع املواطنني والشركات، جيب أن تطبق اإلدارات العامة معاملة م احلياد
 يز.التميعن  للجميع والعدالة واإلنصاف واملوضوعية يف اختاذ القرار واالبتعاد

                                                   
30 European Semester thematic ‚Fight against corruption‘, European Commission, 2017: 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_fight-against-

corruption_en_0.pdf 
31https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=3&langId=en&keywords=&langSel=&pubType=434 
32 https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=18556&langId=en. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_fight-against-corruption_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_fight-against-corruption_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_fight-against-corruption_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=3&langId=en&keywords=&langSel=&pubType=434
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، مبا يف ذلك شاركيةاحلوكمة ت، مما يضمن أن تكون احلياديةأبعد من هو  ماهذه القيمة إىل تذهب  الشمولية
 مع أصحاب املصلحة حىت تصبح اإلدارة موجهة حنو التوافق. الشراكة

حكومة. تذهب احلكومة الشفافية متكن املواطنني والشركات من فتح ًنفذة على األعمال الداخلية لل االنفتاح
 لل وضع املعلومات يف اجملال العام.املفتوحة إىل أبعد من ذلك من خ

 .واملساءلة ابلشموليةترتبط هذه القيمة ارتباطًا وثيًقا 
رتبط هذه ألعمال. تهتدف اإلدارات العامة بشكل متزايد إىل أن تكون موجهة للمواطنني وصديقة ل مركزية املستخدم

 قة.واللبا ، وتؤكد على االحرتاف واملوثوقية واالحرتامابلشموليةالقيمة أيًضا 
اخلدمات األخرى يف ومات و ضمن تقدمي املعلي، و اإلدارات العامة ابستجابةالرتكيز على املستخدم  يهتم ستجابةاإل

املرونة يف والصمود و  واظهار النشاط، ندما ال تسري على ما يرام، وتصحيح األمور عالوقت املناسب
 مواجهة األزمات.

ت نفس مستوى الرعاية ، حبيث يتلقى املواطنون والشركاابلة للتجزئة"كون احلكومة "غري قجيب أن ت تصالاال
 لذي يناسبهم.، يف الوقت امن خلل بوابة واحدة أو أي بوابةوميكنهم الوصول إىل اخلدمات 

تنظيم املوارد واستخدام جيب على اإلدارات تطبيق مبدأ التبعية عند اتباع هنج "احلكومة الكاملة" ل
 .متحدة ةالتنسيق لضمان حكوم

ملشاريع واخلدمات تتعلق الكفاءة ابلعلقة بني املدخلت واملخرجات يف السياسات والربامج وا كفاءةال
قيق أفضل النتائج جملتمعاهتا: القيمة واملنظمات. تدير اإلدارات العامة احلديثة عملياهتا واملوارد املتاحة لتح

 مقابل املال واإلدارة السليمة للمالية العامة.
مج أو املشروع أو اخلدمة أو السياسة أو الربًن بناء علىتتعلق الفعالية مبدى حتقيق أو ينبغي األهداف  فعاليةلا

، الختيار وحتسني لنتائجحنو ا ًهاي توقع من اإلدارات أن تظهر توج ،على حنو متزايد أنشطة املنظمة.
 تمعية.وتلبية االحتياجات اجمل ىمستو على أعلى  األهدافاألدوات لتحقيق 

 هو أكثر منة( إىل ما و التقنيأ، قد يكون الرتكيز على استدامة النتائج )املالية و/ السياق اعتماًدا على االستدامة
من املسؤولية  كجزء،  ة وتغري املناخلى البيئة الطبيعي، أو استخدام املوارد احملدودة والتأثري عتدخل السياسة

 االجتماعية.
، وكذلك اإلرضاء ملدىا أو طويل قيت متوسط، حتتاج اإلدارات إىل التفكري يف التو ةمن أجل االستدام رؤيةال

 قصري املدى الذي يتطلب القيادة.
ري يف التعلم املستمر ، وإحداث تغي، والبحث والسعي من أجل التحسنيالتميز هو حتدي الوضع الراهن نعكاساال

 خللق فرص االبتكار.
شجع التفكري اجلديد ت، وإنشاء أنظمة ن يرتجم إىل االنفتاح على التحولب أالسعي إىل التحسني جي االبتكار

ة أو خارجها. لتحويل ، سواء من داخل اإلدار حلل التحدايت اجلديدة أو القائمةوالطرق اإلبداعية 
 غيري.النظرية إىل واقع، جيب أن تكون مؤسسات القطاع العام قادرة على إدارة الت

تخذها )مما يعطي األولوية ت، تتحمل احلكومات وإداراهتا املسؤولية عن القرارات اليت طافيف هناية امل املسؤولية
 (.وشفافيتها وانفتاحها ونزاهتها لشرعيتها

 



26 

جمموعة خمصص لألخلق واالنفتاح ومكافحة الفساد يف اإلدارة العامة. وفًقا ملؤلفي  جمموعة األدواتمن  2املوضوع 
. جيب أن يكون االفرتاض هو أن املوظفني العموميني يؤدون ةالرشيد احلوكمةدأ أساسي من مبادئ ، فإن النزاهة هي مباألدوات

، هناك احتمال دائم إلساءة استخدام املنصب والسلطة لتحقيق مكاسب على املعايري األخلقية. ومع ذلكدائًما واجباهتم وفًقا أل
التنمية من خلل تدمري الثقة وسوء ختصيص املوارد وكساد االستثمار  نيقلل م، فإنه ذا أصبح الفساد مستشرايً شخصية أو خاصة. إ

 .33والنمو
 لي:ي، مبا يف ذلك ما وضوعات املتعلقة مبكافحة الفسادعدًدا من امل جمموعة األدواتتناول ت

 األخلقية واملعايري للقيم الواضحة الصياغة أمهية 
 ومؤسسي قانوين إطار وضع 
 الفساد خماطر إدارة  
 تاح واالنف يةالشفاف 
  الرقابة الداخلية واخلارجية 
 األخرى البشرية املوارد إدارة وتقنيات اجلدارة أساس على التوظيف  
 العموميني للموظفني والتدريب والتوجيه املعلومات  
 املصاحل تضارب إدارة /واألصول والدخل املصاحل عن اإلفصاح  
 املبتكرة ياساتالس وتصميمات املعلومات ولوجياتكن وأدوات والتبسيط، والضوابط، اإلداري، التبسيط  
 ة ومحاية املبلغني عن املخالفات قنوات اإلبلغ الداخلية واخلارجي 
 اوإنفاذه واجلرائم املخالفات كشف 

توى على مستوى الدولة والقطاع واملس قد تكون هذه القائمة أيًضا مبثابة مؤشر على اجملاالت املهمة لتنفيذ وإنفاذ مكافحة الفساد
 .التنظيمي

 .، هذه هي الرسائل الرئيسية لواضعي السياسات واملديرينجمموعة األدواتوفًقا ملؤلفي 
 احلوكمةار العام ملبادئ وقيم ، ضمن اإلطألخلقية( واعتمادهاا القواعد) املعلنة القيم من جمموعة على املوافقة 

 .، لتوجيه السلوك واإلجراءاتةشيدالر 
 احملتملة لفرصا حتديدو  الفساد خماطر مصادر حول خصيًصا مصممة سرتاتيجياتوا سياسات وتنفيذ إعداد 

 .تتحقق اليت املخاطر وأتثري احتمالية وتقييم القيود، إىل واالفتقار
 فردية غري فعالة مبعزل لاتأكد من أن هذه السياسات واالسرتاتيجيات شاملة )من احملتمل أن تكون األدوات ال

ع ، واجملتماإلعلم املستقلة ، ووسائلتدقيق، واالنفتاح األكرب على اللقوانني املطبقة، مبا يف ذلك اعن غريها(
التبسيط اإلداري واحلكومة اعد" )"صانعي القو ، ورية األخلقية، وإدارة املوارد البش، والقضاء الفعالاملدين النشط

 اإللكرتونية والضوابط والتدقيق( 
 وكذلك ل اإلدارة نفسها( يبين الثقة داخقي وردع واكتشاف الفساداتباع هنج متوازن )تشجيع السلوك األخل ،

 اجلمهور. لدى
، ويكون اللجوء إىل قطة اليت يتم فيها استيعاب القيم، وتكون القواعد ضمنيةجيب أن يكون اهلدف النهائي هو الوصول إىل الن

 .34ةمرادف لإلدارة األخلقي احلوكمة الرشيدة هياإلنفاذ هو امللذ األخري. 
                                                   
33 The EU Quality of Public Administration Toolbox, Theme 2: Ethics, openness and anti-corruption, p. 2. 
34 The EU Quality of Public Administration Toolbox, 2017 abridged version, p. 66.  
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 األكادميية الدولية ملكافحة الفساد 5,2

 

ين ابملخدرات واجلرمية ( من قبل مكتب األمم املتحدة املعIACAمت إطلق األكادميية الدولية ملكافحة الفساد )
(UNODC واإلنرتبول واملكتب األورويب ملكافحة )االحتيال (OLAFومجهورية النمسا وأصحاب امل ) .صلحة اآلخرين

ا لك احلني عدًدا متزايدً وشهدت منذ ذ 2011منظمة دولية يف عام  وأصبحت ،2010ق الرمسي لألكادميية يف عام جاء اإلطل
وأربع األمم املتحدة  اء يفالدول األعض من 76، تضم طرفًا 80ضم األكادميية دائرة من ، تمن األطراف والشركاء )حىت اآلن

يم والتدريب والبحث والتعاون، تعل(. من خلل ال2010نية اهلامشية منذ عام ، مبا يف ذلك اململكة األردمنظمات حكومية دولية
ملصلحة الذين يسعون إىل تعزيز ااملهنيني وتوفر املساعدة الفنية ألصحاب ( IACAاألكادميية الدولية ملكافحة الفساد ) متّكن

 أنظمة مكافحة الفساد واالمتثال لديهم.
عليم والتدريب يف جمال مكافحة الرئيسية يف تقدمي وتسهيل الت( IACAفحة الفساد )األكادميية الدولية ملكاتتمثل مهمة 

احتياجات مناطق صات ويليب الفساد للمهنيني واملمارسني من مجيع القطاعات. يعاجل النهج الشامل جمموعة واسعة من التخص
 ، مثل:خمتلفة من العامل

 .ممكن انتشار أوسع وتوقع العامل، ءأحنا مجيع وخدمة اإلقليمي، التنوع مراقبة - دويل ●
 .األكادميية الت األكادميية وغرياجملا خمتلف من واخلربة املعرفة توفري - التخصصات متعدد ●
 .اجملتمع قطاعات مجيع خدمة - القطاعات بني ●
 .والعملية لنظريةا واألدوات املعرفة تقدمي خلل من والتطبيق النظرية بني الفجوة سد - التكامل ●
 .األمد طويلة وخدمات حلول حنو السعي - املستدامة ●

ء اخلرباء الداخليني ا. ومن بني هؤالدوليً  معروفنيأساتذة وممارسني ( IACAاألكادميية الدولية ملكافحة الفساد )مجيع برامج  تشمل
رزة أخرى يف مكافحة الفساد ، وشخصيات اباألكادميية، وأعضاء هيئة التدريس الزائرين بشكل متكرر يف ألكادمييةالتابعني ل
 واالمتثال.

راسات مكافحة الفساد هو "ماجستري يف د وأمهها، برامج أكادميية( IACAاألكادميية الدولية ملكافحة الفساد )تقدم 
(MACS")على مدى عامني  املاجستري ، وهو أول برًنمج عاملي للدراسات العليا يف مكافحة الفساد واالمتثال. ميتد برًنمج

 ورسالة ماجستري، مبا يف ذلك: مواد دراسيةيني مع سبع دراس
 مقدمة وسياسة الفساد ومكافحة الفساد واإلصلح. .1
 الفساد والقانون واملبادرات الدولية. .2
 .مناهج االقتصاد االجتماعي واجلنائي والسياسي لدراسة الفساد .3
 اقتصادايت الفساد. .4
 ات األعمال.االمتثال ملكافحة الفساد والتحقيق الداخلي يف مؤسس .5
 إنفاذ قوانني مكافحة الفساد. .6
 منع الفساد والفساد يف العامل الرقمي ومستقبل مكافحة الفساد. .7

، ويركز برًنمج ("IMACCاعي )الربًنمج األكادميي الثاين هو "املاجستري الدويل يف االمتثال ملكافحة الفساد والعمل اجلم
 ذه اجملاالت.املاجستري املتخصص هذا على حمرتيف األعمال يف ه
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ماجستري يف مكافحة ""( هو UNITAR" هد األمم املتحدة للتدريب والبحثالربًنمج األكادميي الثالث )ابلتعاون مع مع
، فري رؤية شاملة للفسادللزمة لتو جمموعة متنوعة من التخصصات األكادميية ا يشمل، وهو ("MACDالفساد والدبلوماسية )

 ل والدبلوماسية.مكافحة الفساد وأنظمة االمتثاو 
أمريكا الوسطى يف مية( )مثل أكادمييات صيفية )إقلي( IACAاألكادميية الدولية ملكافحة الفساد )وفر تابإلضافة إىل ذلك، 

متثال احملددة للمنظمات احتياجات مكافحة الفساد واال وذلك ملعاجلة، م خصيًصامصمتدريب واجلنوبية والشرق األوسط( و 
 ( قادرة على:ةت )املشاركالفردية. هذه املنظما

 وامليزانية واملوقع ،(واملدة خالتواري) والتوقيت ،(والوظيفة العدد) واملشاركني املسئولني - متطلباهتم حتديد. 
 واالمتثال الفساد ملكافحة اخلاصة احتياجاهتا على الرتكيز. 
 الفساد مكافحة على املؤسسية قدرهتا تعزيز. 
 األكاد مهنيي شبكة إىل االنضمام( ميية الدولية ملكافحة الفسادIACA )دولة. 150 حوايل من احملرتفني يف 

، للجنة الوطنية ملكافحة خرىممة خصيًصا خلل السنوات املاضية، من بني أمور أمت إجراء مثل هذه الدورات التدريبية املص
 يق يفوجملس التدق ،ية كوراي( يف مجهور ACRC، وجلنة مكافحة الفساد واحلقوق املدنية )(NACCالفساد يف اتيلند )

لدول األعضاء يف االحتاد االقتصادي ااملمارسون من و ، ساد يف اململكة العربية السعوديةاهليئة الوطنية ملكافحة الفو ، إندونيسيا
 .Siemens AGشركة و  ،(EAEUاألورويب اآلسيوي )

ت حول مواضيع خمتلفة ملكافحة الفساد تدريبات عرب اإلنرتن( IACA، توفر األكادميية الدولية ملكافحة الفساد )نظرًا حلالة الوابء
 "معاجلة مثل ،أسابيع( 6-4)مدة   العام واخلاصواالمتثال للمهنيني ذوي املستوايت املختلفة من اخلربة يف العمل يف القطاعني

قنيات التحقيق الداخلي ت، "األصول للكشف عن مؤشرات الفساد" ، "استخدام اإلفصاح عنتضارب املصاحل يف القطاع العام"
 ، "إدارة املخاطر الدولية يف علوم احلياة" أو "االمتثال الضرييب والفساد".للشركات"

اعد يف دعم براجمها وأنشطتها يف ( ويسIACA، يعد البحث عنصرًا أساسًيا يف والية األكادميية الدولية ملكافحة الفساد )أخريًا
ا كمركز للتفكري اإلبداعي يف مكافحة ، تعتزم املنظمة وضع نفسهاهتا البحثية جلمهور عريضحة خمرجمجيع أحناء العامل. من خلل إات

برامج االمتثال  ية بشأن"دراسات معيار : موضوعات البحث يف السنوات املاضية وضمنالفساد واالمتثال والعمل اجلماعي. 
ارنة حول مكافحة غسل األموال/ دراسة مق"حة الفساد"، ، "دراسة مقارنة حول معايري وإرشادات االمتثال ملكافملكافحة الفساد"

برًنمج الزمالة البحثية  ، مت تنفيذ2017ولوائح االمتثال ملكافحة الفساد". يف عام  (AML /CFTمكافحة متويل اإلرهاب )
ني إلجراء حبث مبتكر يف ا واملتحمس عاليً ( للباحثني الشباب املؤهلني أتهيًل IACAألكادميية الدولية ملكافحة الفساد )لتابع لا

 و/ أو العمل اجلماعي. ،واالمتثال ،جماالت مكافحة الفساد
 

 . اخلربة وأفضل املمارسات من دول أعضاء يف االحتاد األورويب ودول أخرى3
 35قواعد النزاهة يف أملانيا 1,3

 
، جيب على دارة العامة: أوالً اإليف نزاهة  واحلفاظ على ثقة اجلمهور لكسباختذت احلكومة األملانية خطوتني رئيسيتني 

 ثال هلذه القواعد.، جيب على اإلدارة ضمان االمتواعد اخلاصة بكيفية تنفيذ مهامها؛ واثنًيااإلدارة حتديد الق

                                                   
35 Federal Republic of Germany, Federal Ministry of Interior, Bundesanzeiger Nr. 148, S. 17745 
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لة عن ة. الوالايت الفيدرالية مسؤو ( واحلكومة الفيدراليLänderوالية احتادية ) 16تنقسم مجهورية أملانيا االحتادية إىل 
ابملوظفني الفيدراليني.  خيص ما الفي، من بني أمور أخرى. كما تقع على عاتقهم مهام منع الفساد كتب املدعي العامالشرطة وم

قد اتبعت الوالايت الفيدرالية توجيهات ف، فقط لإلدارة الفيدرالية. ومع ذلك، فإن املبادئ التوجيهية للحكومة الفيدرالية ملزمة لذلك
، فإن يف بعض احلاالت. وابلتايل شددهتا، بل و  جماالت مسؤوليتها بطريقة ملزمةالفساد ونفذهتا يف احلكومة الفيدرالية ملكافحة

 املبادئ التوجيهية للحكومة الفيدرالية مبثابة دليل إطاري للوالايت الفيدرالية.
اإلصدار احلايل و  ،1998 ية يف عاماإلدارة الفيدرال نشرت احلكومة الفيدرالية ألول مرة توجيهها املتعلق مبنع الفساد يف

جماالت النشاط اإلداري املعرضة  ، مثل حتديدالرئيسية للسرتاتيجية الوقائية يغطي التوجيه اجلوانبو . 2004يونيو  30مؤرخ يف 
 نح العقود.، وزايدة الوعي بني املوظفني ووضع مبادئ ملتصالمسؤول عن االل خاص للفساد، وتعيني شخص بشك

تستهدف مدونة و رين التنفيذيني. على قواعد سلوك للموظفني الفيدراليني وإرشادات للمشرفني واملديحيتوي التوجيه أيًضا 
املديرين التنفيذيني اإلجراءات توضح املبادئ التوجيهية للمشرفني و و السلوك املوظفني وتشرح مبادئ السلوك الشفاف والصادق. 

 نفوذهم. اليت جيب عليهم اختاذها لتقليل خماطر الفساد يف منطقة
إلجراءات اليت تتخذها مجيع خيص ا فيمام لزم  ووه ،جلمهورية أملانيا االحتادية مت تفعيل التوجيه وفًقا للقانون األساسي

ية، ، واحملاكم االحتادباشرة وغري املباشرةالحتادية امل، وسلطات اإلدارة االسلطات االحتادية العليا ؛الفيدرالية ملنع الفساد الوكاالت
؛ وزارة الدفاع االحتادية هي سلحةلتوجيه أيًضا على القوات املمجيعها وكاالت احتادية. ينطبق او ، ديق االحتادية اخلاصةوالصنا

انون العام أو املدين اململوكة ابلكامل املسؤولة عن تسوية التفاصيل. كما ينطبق أيًضا ابملقابل على الكياًنت القانونية مبوجب الق
 ادية.جلمهورية أملانيا االحت

 نظرت احلكومة االحتادية يف اجملاالت الفردية التالية ملنع الفساد:
 . حتديد وحتليل جماالت النشاط املعرضة بشكل خاص للفساد1
 زيد من التدقيقامل. الشفافية ومبدأ 2
 . طاقم العمل3
 . مسؤول االتصال ملنع الفساد4
 . الوحدة التنظيمية ملكافحة الفساد5
 ملوظفني. توعية وتثقيف ا6
 . التدريب األساسي واملتقدم7
 . اإلشراف اإلداري الدقيق واملهام ذات الصلة8
 يف حالة االشتباه يف وجود فساد واإلجراءات. التبليغ 9

 مبادئ توجيهية ملنح العقود: .10
 املنافسة. 10.1
 . الفصل بني التخطيط ومنح وتسوية احلساابت كمبدأ أساسي10.2
 نافسة. االستبعاد من امل10.3
ألشخاص خبلف موظفي  ، التزام املتعاقدين مبوجب قانون التخصيص الرمسي للمسؤوليات. شرط مكافحة الفساد10.4

 اخلدمة املدنية
 رعاية، واللتربعات لألنشطة واملرافق العامةا .11
 . متلقو االشرتاكات12



30 

 . التدابري اخلاصة13
 . قواعد السلوك ملكافحة الفساد14

 صيل.منطقة فرعية ابلتف 15، مت وصف لكامل يف ملحق هذه الوثيقة. هناكى التوجيه اميكن العثور عل
ورطون فيها عن غري حلاالت اليت قد يت، اليت هتدف إىل إبلغ املوظفني ابلسلوك ملكافحة الفسادرفاق يف امللحق قواعد ااإلكما مت 

كل صحيح وقانوين وتنبيههم ظفني على أداء واجباهتم بش. هتدف مدونة قواعد السلوك هذه أيًضا إىل حث املو قصد يف الفساد
 إىل عواقب السلوك الفاسد.

 ، حيتوي التوجيه املرفق على:ابإلضافة إىل ذلك
 االحتادية اإلدارة يف الفساد ملنع توصيات. 
 اهلدااي أو املكافآت قبول حظر بشأن تعميم. 
 للرعاية. العامة اإلدارية اللئحة 
 اإلدارة يف( اخلارجيون خاصاألش) العامة اخلدمة يف العاملني غري األشخاص استخدام بشأن ةالعام اإلدارية اللئحة 

 .اديةاالحت
 36، الصادر عن وزير الداخلية االحتادياهة" جلمهورية أملانيا االحتادية"قواعد النز  1، انظر امللحق ملزيد من التفاصيل. 

 
 غراض ملكافحة الفسادمنوذج أفضل املمارسات يف أورواب لوكالة متعددة األ

 
(. كل والية من هذه Länderة )والية فيدرالي 16، فإن مجهورية أملانيا االحتادية مقسمة إىل كما هو موضح يف الفصل السابق

 ؛هامبورغوالايت الستة عشر هي الوالايت الستة عشر مسؤولة عن تنظيم الشرطة والنيابة العامة يف مناطقها. واحدة من هذه ال
 .التابعة للرابطة اهلانزيةاملدينة احلرة املدينة 

.( كنموذج ألفضل املمارسات D.I.E) زيةالتابعة للرابطة اهلاناحلرة حدد جملس أورواب إدارة التحقيقات الداخلية يف مدينة هامبورغ 
وحدة مكافحة الفساد ت يعين أن ملكافحة الفساد يف أورواب بسبب هذا النهج متعدد الوكاالت. هذا النهج املشرتك بني الوكاال

 مكافحة الفساد.عملية مسؤولة عن التحقيقات والوقاية والتدريب وكذلك توعية اجلمهور يف 
لتحقيقات يف قضااي الفساد االقسم يف هامبورغ مسؤول عن التحقيقات يف االنتهاكات اليت يرتكبها ضباط الشرطة وعن يعترب 

م هو توجيه منع الفساد إلدارة هامبورغ ، فإن الواجب الرئيسي للقس املهام القمعيةصة. ابإلضافة إىللإلدارة أبكملها والشركات اخلا
 أبكملها والقطاع اخلاص.

 وابلتوازي مع ذلك، ينظم القسم تدريًبا على الوقاية من الفساد ومحلت توعية.
 .التابعة للرابطة اهلانزيةاحلرة  ورغهامبهي هيئة مستقلة تقدم تقارير عن تدابري منع الفساد مباشرة إىل حكومة  الرابطة اهلانزية

  

 الكفاءة واملوظفني
  

 ،الرابطة اهلانزيةيف  -مسائل الشرطة واجلرائم اليت يرتكبها املوظفون العموميون  -مت اإلبقاء على اختصاص املوضوع 
. بغض النظر الداخلية هيئةار الدولة يف ستشمل رقابًيااالرتباط التنظيمي كوكالة حتقيق اتبعة لشرطة املباحث التابعة  ابإلضافة إىل

                                                   
36 https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/EN/publikationen/2014/rules-on-
integrity.pdf?__blob=publicationFile&v=3 



31 

على  -اسي أي على املستوى السي -عن هذا الرتتيب اخلاص للسلطة، والذي ال ينص على أي أتثري من قبل مستشار الدولة 
، يتم دمج القسم يف جوالت مستمرة من االجتماعات من أجل ضمان التبادل املطلوب للمعلومات مع أعمال التحقيق الفردية

 الشرطة "العامة" على مستوى اإلدارة. قوة
 ينصب تركيز األنشطة على:

 التورط يف عامل اجملرمني"( ن قبل ضباط الشرطة فيما يتعلق ابلعامل العام للمجرمني )م هبا املشتبه اجلرائم" 
 عام بشكل اإلدارة يف الفساد مكافحة. 

 لوقاية على وجه التحديد.وجودة اليت تستهدف اابإلضافة إىل ذلك، مت تكثيف تقييم املعلومات االستخباراتية امل
معينة تتميز إىل حد كبري بتحديد  مت إيقاف املمارسة السابقة املتمثلة يف أن يكون املوظفون األفراد مسؤولني عن مسائل

 نشاء فرق حتقيق مرنة.إب ، واستبداهلاصارم للكفاءات
مبا يف ذلك  -اصة األكثر تنوًعا اخل التحكم يف املعلومات يفء عتمد حمققو الشرطة األكفا، ي  اختيار املوظفني ما خيصفي

عياران مهمان بشكل خاص. مالطوعية والنزاهة الشخصية  املتخصصون يف جرائم ذوي الياقات البيضاء وكذلك حمققو الضرائب.
ضباط الشرطة وبعد مثاين ا رائم ارتكبهج العمل يف، مما يعين أنه بعد مخس سنوات من . خيضعون للتناوبD.I.E مسئويلمجيع 

  يعمل علىنظام التناوب هذا ، حيةسية "العادية". من ًنإىل أقسام الشرطة البولي للعودة D.I.E، يرتكون جرائم الفسادسنوات يف 
ا حيول دون جتديد التعيني يف ح أن العمل مع "احملققني الداخليني" ليس عيبً وضيالعمليات الروتينية، ومن ًنحية أخرى، كسر 

 مة الشرطة العامة.خد
كبري من عدد  مسؤوليتها  . يف جمالD.I.Eه كان لـكان لإلدارة وحدة مراقبة خاصة هبا. كانت خلفية هذا القرار أن

. بكامل طاقتهاة ستستخدم احلاالت اليت تنطوي على متطلبات تشغيلية مناسبة حبيث مل يكن هناك شك يف أن مثل هذه الوحد
على األقل يف حالة مسائل  تابعة للشرطة،املراقبة مثل فرقة العمل املتنقلة أو وحدات التحقيق األخرى الإن إسناد املهام إىل وحدات 

عداهتم التقنية ومركباهتم داخل قوة مو موظفيها  ومعرفة، ليس دائًما احلل األمثل بسبب التقسيم غري الكايف لتلك الوكاالت الشرطة
 الشرطة.

اء الفرتة اليت حتقيقات أثن -لفعلية يف احلالة ا -إجراء حتقيقات جنائية وكذلك . تشمل D.I.Eلـ التصحيحيةاملهام 
. بقدر D.I.Eمن اختصاص ضتدخل التحقيقات التأديبية عمًدا و تسبق ارتكاب جرمية جنائية )"قضااي املنطقة الرمادية"(. 

ف ضمن اختصاص الرؤساء ع هذه الوظائ، تقضحة ابلقانون اجلنائي. يف األساسمثل معاجلة الشكاوى دون أي صلة وا ،ضئيل
. D.I.Eإىل  -رؤساء وال سيما ال -تدفق مستمر للمعلومات من الوكاالت  إن، للوكاالت املعنية. يف هذا الصدد )التأديبيني(

 اصة يف ضوء "حاالت املنطقة الرمادية".خ -أمر ال غىن عنه 
وظفني عموميني فقط ة مباملتعلق. D.I.Eليت أجرهتا ، فإن املعلومات حول التحقيقات األولية اعلى العكس من ذلك

 .بشكل عام فقط بعد قرار من مكتب املدعي العام املختص ايتم تقدميه
، اجلنائية من جهة أخرى التحقيقاتهذا الفصل الصارم بني معاجلة الشكاوى وإجراء التحقيقات التأديبية من جهة و 

 باط الشرطة.. بني ضD.I.Eلنطاق لـأدى إىل قبول واسع ا ،يزدأ إجراء التحقيقات غري املتحابإلضافة إىل مب
 

 الوقاية
 

 ثة تدابري مقابلة:حملاربة الفساد، قررت إدارة هامبورغ اتباع هنج ثلثي الركائز يشتمل على حزمة من ثل
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السلطة اقبة والتحكم داخل إنشاء عمليات إدارية مقاومة إلساءة االستخدام ليتم ترسيخها بقوة يف أجهزة املر  .1
 تمر )الرقابة والتدقيق الداخلي(وحتسينها على أساس مس

لرؤساء وإعلم جعل الناس حساسني ملؤشرات الفساد من خلل زايدة تدريب املوظفني وا ،بشكل منتظم .2
 .اجلمهور

ة اخلدمة وفرض عقوابت على ابإلضافة إىل امللحقة القضائية املستمرة للجرائم مبوجب القانون اجلنائي وأنظم .3
. D.I.Eملكثفة اليت تقوم هبا ا، فإن األنشطة الوقائية ة إىل هذا النهج الثلثي الركائزقضااي الفساد. ابإلضاف

[ (AKK) حة الفسادمؤمتر مكاف] تستند بشكل أساسي إىل ثلث ركائز أساسية: املكتب االستشاري املركزي
 وجمموعة مناقشة الفساد.

 املكتب االستشاري املركزي
 

متاح كجهة  وهوكافحة الفساد. ب االستشاري املركزي ملكافحة الفساد إبدارة املباحث الداخلية بقرار من مؤمتر مأنشئ املكت
 اضون رواتب ولكن أيًضا لألفراد.للفساد جلميع موظفي اخلدمة املدنية الذين يتق والتصحيحيةاتصال لقضااي املكافحة الوقائية 

، مت أيًضا تكثيف أنشطة املكتب و شهوًداأ دليًل أطراف تقدم  ه ًندرًا ما تتواجدة آتمرية وأنواستناداً إىل إدراك أن الفساد هو جرمي
وضوع الفساد ئية خارجية حول ماالستشاري املركزي بشكل كبري. ومن مث فقد قام املكتب منذ أكثر من عام بتنظيم فعاليات وقا

األحداث اليت خاصة يف حالة  ،قبهقة ابملعاقبة على الفساد وعواعل، مع إيلء أمهية خاصة للمعلومات املتوالشركات اهليئاتيف 
، مت دمج  ذلكابإلضافة إىل والتعامل معها.هو كيفية حتديد مؤشرات الفساد  األساسيوضوع امل ليصبح، يشارك فيها الرؤساء

ن وموظف يف اجلهات كجهة اطاملكتب االستشاري املركزي يف برامج التدريب والتدريب املتقدم للجهات وهو حتت تصرف كل مو 
 الفساد والوقاية منه. لىعالتعرف اتصال. علوة على ذلك، ت عقد ورشة عمل إدارية مرتني يف السنة ملدة ثلثة أايم حول 

. D.I.Eـلتواصل مع امنع املوظفني يف السلطات من  نسبة، فإن تب االستشاري كمكتب يضم عدة جهاتنظرًا لوجود املك
ي من خلل التزام مجيع يتم دعم عمل املكتب االستشاري املركز و فضت بشكل واضح. اخنفاسدة احملتملة حول املمارسات ال

 موظفي سلطة هامبورغ إبخطار سلطات امللحقة اجلنائية عند حتديد أي فساد مشتبه به.
 من إجراءات جنائية. اعنه جوما نت ةاحملتمل األدلةأدى تكثيف نشاط املكتب االستشاري املركزي إىل زايدة ملحوظة يف عدد 

 
 (AKK)مؤمتر مكافحة الفساد 

 ترتكز على سلطة واحدة. ومع ذلك، فإن منع الفساد يف أن مسؤولية التدابريعملية يف بعض األحيان، تتمثل نقطة الضعف يف  
، من ة الفساد وتنفيذهاملعايري مكافح ، على األقل ابلنسبة لإلدارة أبكملها. من أجل التطوير الناجحالفساد هو قضية شاملة

الضروري أن يشارك مجيع أصحاب املصلحة بنشاط يف التنفيذ وتويل املسؤولية. لن يتم تنفيذ تدابري مكافحة الفساد بنجاح إال إذا 
، ينبغي توزيع مسؤولية تنفيذ تدابري مكافحة الفساد على مجيع . لذلكالذي يقوم بذلك أيًضا على أهنا ختص الفرد اعت ربت
ت ملكافحة الفساد ، ميكن أن يكون املؤمتر املشرتك بني الوكاالمل. لتحسني التعاون بني الوكاالتات املتأثرة ابلفساد احملتالسلط

وتنسيق احلاجة إىل  (NISمعايري النزاهة الوطنية ) توصياتوتتمثل مهمته الرئيسية يف املراقبة واإلشراف على تنفيذ  ،مفيًدا للغاية
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املعنية ميكنهم اختاذ قرارات ملزمة يف  اهليئاتألف مؤمتر مكافحة الفساد هذا من موظفني رفيعي املستوى من املناقشة. جيب أن يت
 .اهليئات، ميكن حتسني تنفيذ تدابري مكافحة الفساد بشكل كبري جلميع ثل هذه اهليئةمناطقهم. وقد أظهرت التجربة أنه مع وجود م

  جمموعة العمل ملكافحة الفسادية بناء على توص املشرتك بني اهليئات ملكافحة الفساداملؤمتر ، مت تشكيل للغرض املذكور أعله
نفيذ التوصيات اليت تبشكل أساسي يف اإلشراف على  مبورغ. وتتمثل مهمتهكمؤسسة لتحسني التعاون بني السلطات يف ها

بات املناقشة. املشاركون يف وتنسيق متطل غمفهوم مكافحة الفساد يف هامبور  ما خيصفي جمموعة العمل ملكافحة الفسادها تقدم
، وقسم جرائم دعي العامكتب املممثل املتخصصة الفردية يف هامبورغ،  للهيئاتهم كبار املمثلني ( AKK) مؤمتر مكافحة الفساد

القتصادية ق، وهيئة الشؤون امكتب التحقيقات اجلنائية للدولة، والسلطة القضائية، ومكتب التدقي ذوي الياقات البيضاء يف
مؤمتر س رئيسه يف نفس الوقت وكذلك قسم التحقيقات الداخلية الذي يرأ ،وهيئة اإليرادات ،ومكتب املوارد البشرية ،العملو 

 .(AKK) مكافحة الفساد
. يتم هليئاتاختاذ تدابري تشمل العديد من ، تتم مناقشة اجلوانب احلالية للفساد والبدء يف امترات اليت ت عقد كل شهر تقريًبايف املؤ 

ة من قبل املشاركني يف املؤمتر الفردي اهليئاتمن ًنحية إىل ( AKK) مؤمتر مكافحة الفسادنقل التوصيات الفردية اليت وضعها 
، وابلتايل فهي ملزمة جلميع شيوخاختاذ قرارات من قبل جملس الوتنفيذها عملًيا بدأ هناك. من ًنحية أخرى، أدت التوصيات إىل 

 .هامبورغ هيئات
زيد من التدريب حول تدريب وامل، وتدابري المد تدابري تتعلق بتناوب املوظفنيواعت، (AKK) مؤمتر مكافحة الفساد، بدأ لذلك

كافآت أو التزامات ، وقبول اهلدااي واملالتدابري ملواجهة الشروط احلصرية، و اإلبلغ عن الفساد املشتبه فيه، وواجبات موضوع الفساد
 ندسية.اهلكاتب املعماريني و املهندسني املمثل اخلرباء أيًضا 

 
 " جمموعة املناقشة اخلاصة ابلفساد"

 
ات الداخلية ووكالة مكتب املدعي ، حيث يشارك فيها موظفو إدارة التحقيق.D.I.Eيف  جمموعة املناقشة اخلاصة ابلفسادمت إنشاء 

، تتبادل ابيع أو حسب االقتضاءكل أربعة أساليت جتتمع  ، ل مع إجراءات الفساد. هذه اهليئةالعام يف هامبورغ املختص ابلتعام
 ية ابإلضافة إىل استمرارها املتوقع.، وتناقش القضااي القانونية واإلجراءات احلاللية املكتسبة يف إجراء التحقيقاتاخلربة الفع

 
 اآلفاق

 

جراءات فعالة ضد الفساد. إختاذ من العوامل ذات األمهية القصوى يف الكفاح الفعال ضد الفساد اإلرادة السياسية ال
 .اه شاغًل شخصيً وهذا يعين أن صناع القرار السياسي جيب أن يقدموا مسامهتهم اخلاصة يف هذا املوضوع واعتبار 

الداخلية يضمن أن القسم جمهز بشكل مناسب من حيث املوارد البشرية الدولة للشئون  ووزير. D.I.Eاالرتباط الوثيق لـ
. وكانت اهلئياتملطالب. ابإلضافة إىل ذلك، مت التأكيد بقوة على خماوف مكافحة الفساد بطريقة تشمل العديد من والتقنية لتلبية ا

عة النطاق لتحسني ، أن جملس الشيوخ للمدينة اهلانزية احلرة هامبورغ اختذ قرارات بشأن تدابري واسنتيجة ذلك، على سبيل املثال
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 ومواردلمواطن" جماًًن، وزايدة عدد العاملني لمما يوفر "هاتف  ،D.I.Eلـالبشرية واملادية وارد حتسني وزايدة امل مثل ،مكافحة الفساد
. من D.I.E، ودعم االدعاء اجلنائي والسلطات األخرى، وتكثيف التعاون بني سلطات املسؤولة عن جرائم الفسادالنيابة العامة 

من ء عمليات فحص بغض النظر عن أي اشتباه من أجل حتديد الفساد ل مدققي الضرائب التابعني لسلطات اإليرادات، وإجراب  ق  
، وتوسيع إجراءات التدريب يف ، وتوسيع نطاق عرض املعلومات، وبدء قانون حرية املعلوماتخلل عمليات التدقيق الداخلية

 .اتئاهليقطاعات أخرى غري 
 

تلقوا وعوًدا من قبل أرابب عملهم يف الفساد جيب أن ي يف اخلدمة العامة الذين يشاركون ، فإن املوظفنيابإلضافة إىل ذلك
من شأن احلكم املناسب و شف عن اجلرائم. يف الك جيًداأبنه ميكن االستغناء عن العواقب التأديبية أو املتعلقة ابلعمالة إذا تعاونوا 

ل عن معرفته ورمبا خيلق له لكامالذي ال يؤثر على حق الدولة يف العقوبة أن يشجع بشكل كاٍف املخرب احملتمل على الكشف ا
 .القائمةفرصة للرتاجع عن حاالت االبتزاز 

شكل فعال. نظرًا لطريقة التكليف ال يزال احلصول على املعلومات حول أعمال الفساد هو املكون الرئيسي حملاربة الفساد ب
اف مذنبني ، يف حماولة للتنديد هبم كأطر نكمخربي  لعملاب الذين يبادرونامليل لفصل الشهود واألطراف غالًبا اليت تستند إىل املؤامرة و 

 مؤمتر مكافحة الفسادء األولوية يف ، يتم إعطاحقة اجلنائية. لتحسني هذا الوضع، فإن الفساد يفلت إىل حد كبري من امللاأخلقيً 
(AKK )وD.I.E. 

دوية يف هامبورغ احلرف اليارة و بدعم من غرف التج، Pro Honore، أنشأت مجعية متاشيًا مع هذه االعتبارات
 Vereinigung eines ehrbaren Kaufmanns zu Hamburg [Association of an Honourableو

Businessman at Hamburg اهليئة، حيث يقوم  ىل مكتب حمامي مهام هذه" خارجية. يتو صولاألتوزيع استشارية ل[ "هيئة
هذا لتمكني و . احلاجة لذلكا دعت مإذا  جلنائي من األطراف اليت تقدم األدلةنقل املعلومات إىل سلطات االدعاء او  ،جبمع وتقييم

ربر من قبل زملء العمل أو الرؤساء أو يف القضية الفعلية من التمييز غري امل أدلةالتحقيقات األولية اليت حتمي الطرف الذي يقدم 
 املنافسني ولضمان بقاء هوية هذا الطرف جمهولة حىت احملاكمة.

 
 للمبلغني نظام اخلط الساخن  3.2

 
يعد . بشهاداهتم  قضااي الفسادحيدث الفساد بشكل رئيسي يف اخلفاء. ًندرًا ما يتقدم الشهود أو املبلغون عن الفساد يف

 .اخلاطىء لديهم مصلحة مشرتكة يف احلفاظ على سرية سلوكهمالراشي واملرتشي جمرمني و 
غالًبا ما يظلون صامتني أو ال و . أن يتعرض املبلغون للتهديد أو الضغط من قبل املتورطني يف جرمية فساداملعتاد ليس من 

 للفسادجيرؤون على الكشف عن اكتشافاهتم 
 لوقائية ملكافحة الفساد.األساليب ادورًا خاًصا وابرزًا يف  الفساد،خاصة يف قضااي  املبلغني،يلعب املخرب أو الشاهد أو 

من خلل نقل املعلومات.  الدولة إال مؤسساتاألحيان ال يتم الكشف عن املمارسات اخلاطئة يف الشركات أو  يف بعض 
علومات غالًبا ما تشكل األساس ميكن أن يكون اإلبلغ عن املخالفات جزًءا أساسًيا من الكشف عن املخالفات. هذا ألن هذه امل

 د.وميكن أن توفر معلومات قيمة ملنع الفسا جية،اخلار الداخلية أو  األوىل،للتحقيقات الرمسية 
يتطلب اإلبلغ عن املخالفات معرفة املعلومات الداخلية والشجاعة. لقد ساهم فضح املخربين عن املخالفات بشكل 

أو غري . لذلك من الضروري إدراك أنه إذا كانت اهلياكل اللزمة حلماية املبلغني غري موجودة شفافيةكبري يف خلق جمتمع أكثر 
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هذا له العواقب التالية: يشعر املخربون ابلرتهيب و  .ابملخالفات دون محايةفإن املبلغني عن املخالفات خياطرون ابلتشهري  ،فعالة
 .او خسارة الوظيفة ويعانون شخصًيا من التمييز أو التنمر أو العيش مع اخلوف من الفصل

خالفات على مستوى االحتاد األورويب ملتوازنة والفعالة للمبلغني عن امليتزايد االعرتاف أبمهية احلماية ا السياق،يف هذا و 
 واملستوى الدويل.

لى الدول األعضاء حتويله إىل والذي جيب ع املخالفات،لذلك أصدر االحتاد األورويب توجيًها بشأن محاية املبلغني عن 
 ملخالفات.ية هوية املبلغني عن ا. ويركز هذا التوجيه أيًضا على محا2021ديسمرب  17قانون وطين حبلول 

اية املبلغني عن املخالفات( ، كما أهنم يكون املبلغون عن املخالفات على دراية بقوانني احلماية احملددة )قوانني مح غالًبا ال
أثبت  ملخالفات،احلماية املبلغني عن  غالًبا ال يثقون يف احرتام عدم الكشف عن هويتهم. ابإلضافة إىل اخليارات القانونية البحتة

 لقطاع اخلاص والقطاع العام.ايف كل من  وأملانيا،إنشاء نظام املبلغني عن املخالفات على شبكة اإلنرتنت جناحه يف النمسا 
ن تدابري مكافحة الفساد عميكن للمبلغ عن املخالفات التواصل بشكل آمن مع الشخص املسؤول  النظام،من خلل هذا  

 .وسريةبطريقة جمهولة اهلوية أو سلطات إنفاذ القانون 
سد بشكل كبري. يف الوقت زاد عدد البلغات عن السلوك الفا النظام،وقد أظهرت التجربة أنه بعد تطبيق مثل هذا  

 زادت إمكانيات الوقاية بشكل كبري. نفسه،
سبوع. ميكن للمبلغ عن ايم األميكن الوصول إىل هذا النظام املستند إىل الويب عرب اإلنرتنت على مدار الساعة طوال أ

اخلاصة ابلتبليغ  حتميل املستندات املخالفات تقدمي تقريره بطريقة منظمة وبتوجيه من النظام. ميكن للمبلغ عن املخالفات أيًضا
لغ عن املخالفات إعداد ميكن للمب األسئلة،ملزيد من  لطرحاباًب من أجل أن تكون  )صورة، مقطع صويت، مستند ذو صلة(،

ام احلصول على معلومات ميكن لضابط مكافحة الفساد أو املدعي الع هذا،. من خلل صندوق الربيد إلكرتوينيد صندوق بر 
 إضافية وتقييم مصداقية املبلغني عن املخالفات.

 و من يستطيع الكشف عن هويتهه، يكون املبلغ عن املخالفات جمهواًل. وحده املراحليف مجيع واجلدير ابلذكر هنا أنه  
 .رادإن أ

 يتمتع هذا النظام بعدة مزااي )على سبيل املثال(:
 أ( ميكن الوصول إليه على مدار الساعة طوال أايم األسبوع من أي مكان

 ضمن سرية هوية املبلغني.يب( 
)على عكس تقرير  لكرتوينمن خلل صندوق الربيد اإل ج( ميكن استجواب املبلغ عن املخالفات مرة أخرى حول تقريره

 ت وجمهول املصدر(.مكتوب حب
 .د( ميكن للمبلغ عن املخالفات حتميل املستندات للحصول على مزيد من املعلومات واألدلة

 .الغري م علن عنهالضوء بشكل كبري على جمال الفساد  تسليطه( ميكن 
 ظام يف السوق(.ي مثل هذا النهناك العديد من مزود ذلك،و( إنشاء مثل هذا النظام بسيط تقنًيا وليس مكلًفا. )خبلف 

 متابعة. ز( ميكن للنظام توفري بياًنت إحصائية عن املناطق املعرضة للفساد وقضااي الفساد كسجل
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 37اإلسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد يف مجهورية النمسا
 

 (BAKدرايل ملكافحة الفساد )ياملكتب الف
 

 1لتنفيذ اعتبارًا من يز اح( BAKملكافحة الفساد ) درايليالفمع دخول القانون االحتادي بشأن إنشاء وتنظيم املكتب 
. (BAKملكافحة الفساد ) رايلديالفاملكتب ( إىل BIA)السابق( للشؤون الداخلية ) درايليالف، مت حتويل املكتب 2010يناير 
 اآلن وكالة مكافحة الفساد يف النمسا. وهو

من الناحية التنظيمية، و لنمساوية. اة لوزارة الداخلية الفيدرالية مؤسسة اتبع هو( BAKملكافحة الفساد ) درايليالفاملكتب 
 خارج املديرية العامة لألمن العام وله صلحيات وطنية يف: مت أتسيسه

 الفساد ومكافحة منع. 
 الياقات البيضاء والفساد جلرائم العام املدعي مكتب مع الوثيق التعاون. 
 ليةوالدو  األجنبية الفساد مكافحة مؤسسات مع اجلنائية والشرطة األمنية الشرطة تعاون. 

 :ركائز 4( هنًجا من BAKملكافحة الفساد ) درايليوفًقا لواليته القانونية، يتبع املكتب الف
 مناسبة وقائية تدابري ووضع الفساد ظواهر حتليل يشمل – املنع. 
 والتوعية التثقيف ومحلت املعلومات نقل خلل من – التثقيف. 
 اجلنائية والشرطة األمنية الشرطة حتقيقات أي – القانون تطبيق. 
 كذلك تبادل أفضل و ، ع الفساد ومكافحتهمن جمال يف العاملة والدولية الوطنية املؤسسات مع – التعاون

 املمارسات.
 خلدمة التشغيلية.( ا3التعاون الدويل و( الوقاية والتعليم و 2، ملوارد والدعم والشؤون القانونية( ا1وهي مقسمة إىل ثلثة أقسام: 

 درايلياملكتب الفتشمل مهام و ، (BAKملكافحة الفساد ) درايلياملكتب الفالذي يستند إىل إنشاء وتنظيم  درايليالفالقانون 
ة فيما يتعلق ابجلرائم اجلنائية الوالية القضائية على مستوى البلد يف مسائل األمن والشرطة اجلنائي (BAKملكافحة الفساد )

 التالية:
 ساءة استخدام السلطة الرمسيةإ .1
 الفساد .2
 التمييزقبول  .3
 لغرض ممارسة التأثري التمييزقبول  .4
 الرشوة .5
 تقدمي ميزة .6
 لغرض ممارسة النفوذ عرض ميزة .7
 التدخل غري املشروع .8
 خرق األسرار الرمسية .9

                                                   
37 Republic of Austria, Federal Ministry of Interior. By Council of Ministers decision dated 31 January 2018, 
the Austrian government adopted the National Anti-Corruption Strategy. 
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 املناصب يشاغلأحد ة رمسية أو بسبب تورط خيانة األمانة بسبب إساءة استخدام وظيف .10
 ملصاحل املالية للحتاد األورويباألموال أو األصول مبا يضر ابإساءة استخدام  .11
  سلطويةص الذين يشغلون مناصب قبول اهلدااي من قبل األشخا .12
 ري على أساس هذه االتفاقية.االتفاقات اليت تقيد املنافسة يف إجراءات الشراء واالحتيال اخلطري واالحتيال التجا .13
 لء.قبول اهلدااي ورشوة املوظفني أو الوك .14
 ، إذا كانت تنويت اإلجراميةاجلمعيات أو املنظما ، أوألصول عن اجلرائم املذكورة أعله، إذا نشأت ال األمواليغس .15

 .ارتكاب اجلرائم املذكورة أعله
، إذا كانت مرتبطة ون اجلنائيخرى ذات الصلة ابلقاناألفعال اليت يعاقب عليها القانون اجلنائي وكذلك القوانني األ .16

 .ن حمكمة أو مكتب املدعي العامم م املذكورة أعله وختضع للمقاضاة من قبل نقابة احملامني بناء على أمر كتايبابجلرائ
ائي فيما يتعلق ابملوظفني العموميني األفعال اليت يعاقب عليها القانون اجلنائي وكذلك القوانني ذات الصلة ابلقانون اجلن .17

عن حمكمة أو مكتب  أمر كتايب صادر لحقهم فيه نقابة احملامني بناء علىتالذي  إىل احلد ،دراليةيالفيف وزارة الداخلية 
 .املدعي العام

لشرطي الدويل واملساعدة امسؤول عن التعاون يف التحقيقات يف إطار التعاون  (BAKملكافحة الفساد ) درايلياملكتب الف
 .اإلدارية

نبية واملؤسسات الدولية يف ام مسؤولية التعاون مع السلطات األجبشكل ع (BAKملكافحة الفساد ) درايلييتوىل املكتب الف
 ، وتبادل اخلربات يف هذا اجملال على وجه اخلصوص.ال منع ومكافحة الفساد بشكل عامجم

ل منعها ومكافحتها ووضع حتليل ظاهرة الفساد ومجع املعلومات حو  (BAKملكافحة الفساد ) درايلييتعني على املكتب الف
 عن تعزيز رغبة وقدرات األفراد مسؤوالً  (BAKملكافحة الفساد ) درايلي، يكون املكتب الفئية مناسبة. يف هذا السياقري وقاتداب

، وابلتايل تطوير الوعي هبذه زاهةدابري منع الفساد وتعزيز الناملعرفة حول ت الكتسابوكذلك اجملتمعات أو السلطات اإلقليمية 
 القضية.

 
 (NACSكافحة الفساد )اإلسرتاتيجية الوطنية مل

 
، 2018يناير  31لنمساوي يف وزراء ا، اليت اعتمدها جملس ال(NACSتوفر االسرتاتيجية الوطنية النمساوية ملكافحة الفساد )

 إطارًا جلميع التدابري املتخذة ملنع الفساد ومكافحته.
للشؤون  الفيدرالية، والوزارة (BAKاد )ملكافحة الفس درايليالف، وال سيما املكتب الفيدراليةجيه من وزارة الداخلية مت تطويره بتو 

العامة واجملتمع املدين واألعمال.  والعدل مبشاركة مجيع أصحاب املصلحة املعنيني من اإلدارة ورف القيودالدستورية واإلصلحات 
. مث (BAK) فحة الفساداخرباء نظمها مكتب مكلل اجتماعاتوقد نوقشت مواضيع خمتلفة تتعلق مبنع الفساد يف إطار عشرة 

 .(NACSحة الفساد )االسرتاتيجية الوطنية النمساوية ملكافمت تكثيف حمتوى هذه املناقشات وأخذها كأساس لصياغة 
الدويل، وتعزيز النزاهة، ال سيما يف اإلدارة ون على املستويني الوطين و يف صميم االسرتاتيجية االلتزام ابلنزاهة واالستعداد للتعا ويقع
 ، وتنفيذ تدابري التوعية يف القطاعني العام واخلاص.مةالعا

دين. ، من اإلدارة العامة إىل قطاع األعمال واجملتمع املقاية من الفساد يف مجيع القطاعاتوتشمل االسرتاتيجية تعزيز النزاهة والو 
سرتاتيجية لحمددة. وفًقا لـتتألف من تدابري ، واليت س2020-2019جيري إعداد خطة العمل  ،على أساس هذه االسرتاتيجية

توفر الفئات الفرعية و " و"إنفاذ القانون". الوقاية، تنقسم خطة العمل إىل قسمي "(NACSالوطنية النمساوية ملكافحة الفساد )
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ة كل الست يف قسم "الوقاية" نظرة عامة أفضل على هذا اجملال الواسع وحتدد األولوايت اليت سيتم تعديلها وفًقا للتطورات احلالي
 عامني.

  

 (NACSاالسرتاتيجية الوطنية النمساوية ملكافحة الفساد )خطة عمل 
 

، بينما بادئ واألهداف األساسيةوحتدد املاإلطار االسرتاتيجي  2018توفر اسرتاتيجية مكافحة الفساد اليت مت تبنيها يف يناير 
والوزارات  الفيدراليةشارية  تنفيذها من قبل املست( على إجراءات حمددة يتعني2019حتتوي خطة العمل )املعتمدة يف يناير 

 .على مدار العامني املقبلني الفيدرالية
ة العمل من أجل العمل مًعا يف خمتلف الفعاليات، متت دعوة املنظمات واملؤسسات من مجيع القطاعات للمشاركة يف إعداد خط

 يف حتالف وطين ضد الفساد.
ليت مت وضعها ابلتعاون الوثيق ا، ، مت تقسيم خطة العمل(NACSالنمساوية ملكافحة الفساد )االسرتاتيجية الوطنية وفًقا هليكل 

، إىل ئة التنسيقية ملكافحة الفسادواإلدارات املسؤولة األخرى ووافقت عليها اهلي (BAKملكافحة الفساد ) درايليالفاملكتب بني 
ظرة عامة أفضل وحتديد األولوايت.  إنشاء ست فئات فرعية لتقدمي ن، مت" الوقايةالقانون". يف قسم "  إنفاذ" قسمي "الوقاية" و

، وكذلك من بني أمور أخرى نمسا" على نطاق ال"شبكة مسؤويل النزاهة تعزيز النزاهة واالمتثال من خللومن األمثلة على ذلك 
تقي"، وهي قابلة للتطبيق يف مجيع على عاقواعد السلوك "املسؤولية تقع و تطوير وتقييم ومراجعة قواعد السلوك اخلاصة ابإلدارات 

الوعي والتدريب )املتقدم( يف جماالت  ، وزايدةا حتليل وإدارة املخاطرالوزارات الفيدرالية والسلطات اإلقليمية. يتضمن القسم أيضً 
 االمتثال والنزاهة ومنع الفساد.

 
إلجراءات املدرجة يف خطة العمل أو لاء هو التنفيذ امللزم جمللس الوزر  42االنعقاد الـاهلدف من هذا القرار الذي مت اختاذه يف 

طة العمل بشكل دوري، من أجل استكمال وحتديث خو . 2020إىل  2019الشروع يف خطوات التنفيذ املقابلة يف الفرتة من 
 مت اعتباره "وثيقة حية".

 
 النزاهة مسئويلشبكة 

 
قوة أكرب من ذي قبل على وعي موظفي القطاع العام كعنصر أساسي يف تعزيز جيب تعزيز مفهوم النزاهة يف النمسا. ترتكز النزاهة ب

بتدريب موظفي اخلدمة العامة كخرباء  (BAKملكافحة الفساد ) درايليالفاملكتب ، يقوم هلذا الغرضو النزاهة واملوثوقية والكفاءة. 
مفهوم  على نشرالنزاهة هؤالء  مسئويلأن يعمل  النزاهة. جيب مسئويليف مسائل تعزيز النزاهة ومنع الفساد كجزء من شبكة من 

إبنشاء وتشغيل وإدارة منصة اإلنرتنت )منصة  (BAKملكافحة الفساد ) درايليالفاملكتب النزاهة يف وحداهتم التنظيمية. يقوم 
IBNضيع االمتثال أو ، واليت ميكن ملوظف النزاهة من خلهلا الوصول إىل مزيد من املعلومات حول موا( لشبكة مسؤويل النزاهة

ملكافحة الفساد  درايليالفاملكتب ، سيقدم مية. ابإلضافة إىل منصة اإلنرتنتالفساد أو األخلق أو النزاهة أو الثقافة التنظي
(BAK)  .اإلسرتاتيجية الوطنية الكاملة ملكافحة الفساد جلمهورية يف املستقبل أيًضا اجتماعات متابعة منتظمة ملوظفي النزاهة

 .38هبذه الوثيقة 3مرفقة كمرفق رقم النمسا 
                                                   
38 https://bak.gv.at 
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 منوذج منع الفساد يف ليتوانيا 3,3

 القانون اجلديد ملنع الفساد يف مجهورية ليتوانيا 1,3,3
 

. وحيدد 2022يذ يف بداية عام ، وسيدخل حيز التنفملنع الفساد يف مجهورية ليتوانيا، مت اعتماد قانون جديد 2021يف يونيو 
الفساد يف كل من  خماطر احلد من ألهداف واملهام األساسية ملنع الفساد وتعزيز األمن القومي عن طريقهذا القانون املبادئ وا

، وحقوقها دابري، وهيئات منع الفسادواألساس القانوين هلذه الت بيئة مقاومة للفساد تكوينتدابري دعم ، و لقطاعني العام واخلاصا
 وواجباهتا يف جمال منع الفساد.

 سية للنظام اجلديد هي:اجلوانب الرئي
 .التبعية مبدأ ●
 .من الفساد الوقاية تدابري وتطبيق النزاهة تعزيز عن مسؤولة مواضيع حتديد ●
 .الفساد ملنع وحمدثة جديدة تدابري ●
 

 مبدأ التبعية
 

عزيز النزاهة يف جمال سؤولة عن تميعتمد قانون منع الفساد بشكل أساسي على مبدأ التبعية. يعين هذا املبدأ أن كل مؤسسة عامة 
ة ومؤسساهتا العامة الفرعية )املؤسسات املستقلة مبؤسساهتا العام اهليئات، جيب أن هتتم يف املقام األول. ويف الوقت نفسهأنشطتها 

لفساد يف فيما يتعلق مبنع ا اهليئةءات ، ينبغي تفعيل إجرا(. بعبارة أخرىاهليئةجمال إدارة هذه تقع يف معينة أو  هليئةاليت ختضع 
ل مؤسسة عامة. يف هذا السياق، ي قصد احلاالت اليت ال ميكن فيها إدارة خماطر الفساد وال ميكن تعزيز النزاهة جبهود فردية من قب

 ، إخل(.مكتب الربملانو وزارات والبلدايت " املؤسسات العامة اليت ال ختضع ألي مؤسسة أخرى )مثل الاهليئاتمبصطلح "
يت لديها موارد بشرية أو قدرات أو متويل األخذ يف االعتبار عدًدا كبريًا من املؤسسات العامة يف ليتوانيا ال مت وضع هذا املبدأ مع

يضمن تطبيق هذا املبدأ وقاية  غري كاٍف وابلتايل فهي غري قادرة على تنفيذ تدابري منع الفساد بشكل صحيح. ومن املتوقع أن
 شاملة للفساد يف مجيع املؤسسات العامة.

 
 عن تعزيز النزاهة املسؤولني

 
، فضًل عن ضماًنت احلماية لألشخاص املسؤولني عن تعزيز النزاهة يف ات االختصاص واحلقوق وااللتزاماتحيدد القانون متطلب

مسؤول عن خلق بيئة للمؤسسات القطاع العام. جيب أن يضمن رئيس مؤسسة القطاع العام االستقلل التشغيلي والتنظيمي 
ت التشغيلية، مبا يف ذلك تدابري محاية ، وحقوق املسؤولني عن تلك األنشطة والضماًنلفساد، واملوارد اللزمة لألنشطةمقاومة ل

لوظائف اليت يؤدوهنا. بشكل عن خلق بيئة مقاومة للفساد و)أو( موظفيهم ضد اآلاثر السلبية احملتملة بسبب ا املسؤولني هؤالء
ة ألداء ل عن منع الفساد وتعزيز النزاهة يف مؤسسة عامة ابلقدرات واملؤهلت الكافي، جيب أن يتمتع الشخص املسؤو أساسي
 ،حات إلنشاء بيئة مقاومة للفساد، ومقرت  بياًنت عن االنتهاكات املكتشفة، وعوامل خطر الفساد، وإمكانية تقدميوظائفه



40 

ما إمكانية التحسني املستمر للمؤهلت فيافر تو ، فضًل عن شرة إىل رئيس مؤسسة القطاع العاممعلومات أخرى ذات صلة مباو 
 تعزيز النزاهة. خيص

 
 تدابري منع الفساد

 
يل: جديدة مل ينص عليها القانون احلا تنص اللئحة اجلديدة على قائمة إبجراءات منع الفساد احملدثة واجلديدة. هناك ثلثة تدابري

 كياًنت القطاع العام. يعترب ( حتديد مستوى مكافحة الفساد يف3 ،األخلق والسلوك قواعد( 2 ،( تقييم إدارة خماطر الفساد1
 .3,3,3يل يف الفصل ، لذلك مت وصفه مبزيد من التفصا لقياس النزاهة ومكافحة الفساداملقياس األخري هنًجا جديدً 

النزاهة منصوص عليها أيًضا يف  و تعزيزوجتدر اإلشارة إىل أن بعض التدابري الرامية إىل خلق بيئة قادرة على الصمود أمام الفساد أ
، إخل(. ني املصاحل العامة واخلاصةوفيق ب، وقانون التاالستمالةات، وقانون قوانني أخرى )مثل قانون محاية املبلغني عن املخالف

 هذه القوانني مًعا نظاًما ملنع الفساد. وت نشيء
 

 كادميية النزاهةأمبادرة  2,3,3
)يشار إليها فيما بعد ابألكادميية(. األكادميية  39ئيس مجهورية ليتوانيا مبادرة "أكادميية النزاهة"، أطلق ر 2020يف ديسمرب من عام  

، حيث يشارك خرباء ابرزون يف جمال النزاهة خرباهتم ونصائحهم حول بادل أفضل ممارسات مكافحة الفسادعبارة عن منصة لت
ظيم أنشطة األكادميية من قبل دائرة التحقيقات اخلاصة يف مجهورية ليتوانيا يتم تنسيق وتنو كيفية إنشاء بيئة فعالة ملكافحة الفساد. 

(STT .وبدعم من خرباء متطوعني من القطاعني العام واخلاص )خرباء مكافحة الفساد الوطنيني  جتميع إىلهذه املبادرة  هتدف
النزاهة. يعتمد هنج األكادميية على مفهوم "احملرتفني ذوي اخلربة العالية والكفاءة من أجل تبادل أفضل املمارسات واملعرفة يف جمال 

يف ذلك الشركات اململوكة للدولة، اليت تنضم طواعية إىل  ، مبافتوحة جلميع مؤسسات القطاع العاماألكادميية مو إىل احملرتفني". 
. مجيع املشاركني واخلرباء الذين ، وتشارك أفضل ممارساهتا وتستفيد من رؤى املشاركني اآلخريناملشروع، وتلتزم طواعية أبنشطته

 .وبدون مقابليشاركون يف املبادرة يعملون بشكل تطوعي 
تقدمي املساعدة املنهجية واخلربة  (2، وة أفضل املمارسات وتوفري التدريب( تنظيم فعاليات مشارك1تعمل األكادميية يف اجتاهني: 

 املباشرة للمشاركني.
تقدمي منوذج مصمم خصيًصا وتقدمي معلومات عامة  على املنظمات العامة أواًل  ، جيبمن أجل املشاركة يف األكادميية .1

حول احتياجاهتم فيما يتعلق أبنشطة مكافحة الفساد. ميكن تقسيم املشاركني وفًقا لذلك: أولئك الذين يطلبون املساعدة 
خرين خلل الندوات مع املشاركني اآل ممعروماهت يشاركون الذين وأولئكلتحسني فعالية تدابري النزاهة والوقاية من الفساد 

. وتشارك املنظمات لذلك ، إذا كان هناك حاجةالفساد من على حتسني مستوى الوقاية ، وكذلك ملساعدهتمعرب اإلنرتنت
املنظمات املشاركة، اليت تطلب األخرية بشكل رئيسي يف فعاليات تبادل أفضل ممارسات مكافحة الفساد. يف حني أن 

تاج يف البداية إىل توقيع وثيقة تسمى "االلتزام ابملشاركة يف األكادميية" وتعرب مبوجب هذا عن استعدادها ، حتاملساعدة
منهجية حمددة تساعد يف تقييم الوضع  منظم األكادمييةللمشاركة يف أنشطة األكادميية. خلل اخلطوة التالية، يستخدم 

، كل لى استبيان يتألف من عدة جمموعاتيعتمد التقييم عو احملتملة. احلايل يف املنظمة املشاركة وحتديد خماطر الفساد 

                                                   
39 For more information about the Integrity academy, please visit official website: 
https://skaidrumoakademija.lt/en/naujienos-english/ 
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إدارة املخاطر، وسياسة مكافحة الفساد، والعناية  مثل، نظام مكافحة الفساد يف املنظمات ا يفا حمددً منها ميثل عنصرً 
(. ل املنهجية يف الفصل التايلانظر املزيد من التفاصيل حو ، وما إىل ذلك )الداخلي، واملشرتايت العامة، والتدقيق الواجبة

، ، يتم حتليل اإلجاابت املقدمة، واإلشارة إىل أوجه القصور يف نظام مكافحة الفساد للمنظمات املشاركةيف اخلطوة التالية
خرباء خارجيني يف مكافحة الفساد يعملون كموجهني ويساعدون يف حتسني نظام منظم األكادميية  يعني، يتم وأخرياً 

، سيقوم املشاركون ابإلجابة على االستبيان مرة أخرى. واحد أو أي فرتة أخرى متفق عليهااد. بعد عام مكافحة الفس
األول والثاين.  االستبياننيمن املتوقع أن تشري النتائج إىل تقدم منع الفساد يف املنظمات من خلل مقارنة النتائج بني و 

تبادل اخلربات يتم فوض موظفيها كخرباء و يريًكا لألكادميية، و لة إحراز منظمة ما تقدًما كبريًا، فقد تصبح شيف حا
 واملعرفة املكتسبة مع املنظمات العامة األخرى أثناء الدورات التدريبية أو املساعدة املنهجية.

الثاين هو تنظيم ندوات ، فينيد نشاط واحد من نشاطني أكادميجمر  ، وهذاألكادميية الفردية مع املنظماتيعمل خرباء ا .2
فحة الفساد العملية بشكل مكا رب اإلنرتنت جلميع املشاركني وممثلي القطاعني العام واخلاص اآلخرين حول مواضيعع

لل هذه الندوات عرب خ. ، وما إىل ذلك، وشفافية املشرتايت العامةعطاايمثل مكافحة الفساد أو سياسة ال ،خاص
 تقدم،  معظم احلاالتيفملوضوع املختار. اهتم حسب اشاركة خرب دعى املؤسسات العامة النموذجية مل، ت  اإلنرتنت

ألكادميية وتعرب عن استعدادها امنوذًجا مصمًما خصيًصا للمشاركة يف  تعطي، واليت لتقدمييةالعروض ا املؤسسات العامة
على املوقع  للفعالياتت الفيديو مع املشاركني اآلخرين. يتم حتميل مجيع العروض التقدميية وتسجيل معلوماهتاملشاركة 

 نظمات العامة على نطاق أوسع.اإللكرتوين لألكادميية ويوتيوب من أجل نشر املمارسات اجليدة ملكافحة الفساد بني امل
 

 يفوير النزاهة سيزيد بشكل أسرع ، مما يعين أن تطمكافحة الفساد يف القطاع العام نشرهة إىل ، تسعى أكادميية النزاامبشكل ع
مع الفساد ويكون أكثر كفاءة  اهلدف االسرتاتيجي هو إنشاء قطاع عام وطين غري متسامحويعترب نفسها.  مؤسسات القطاع العام

 اجملتمع. عالية من وحيظى بثقة
 

 حتديد مستوى مكافحة الفساد 3,3,3
 

، ومن بينها ختلفةنع الفساد املممة إبجراءات يضع القانون قائ ؛ حيثاجلديد حيز التنفيذ يف ليتوانيا سيدخل قانون منع الفساد
لتنفيذ سيتم يف العام املقبل ز احتديد مستوى مكافحة الفساد يف كياًنت القطاع العام. على الرغم من أن دخول هذا اإلجراء حي

 ، وخاصة يف أكادميية النزاهة.م تطبيقه ابلفعل يف القطاع العام، إال أنه يتفقط
ساد دًدا يف نظام مكافحة الف، كل منها ميثل عنصرًا حمجمموعة 11ون من على استبيان يتك يعتمد حتديد مستوى مكافحة الفساد

، وإدارة تضارب والعناية الواجبة، شريعاتة املخاطر، ومحاية املبلغني عن املخالفات، وحتسني الت، وإدار يف املنظمات: ثقافة الشفافية
 (.2امللحق رقم  انظرنة )، وبرامج منع الفساد والرقماملصاحل، وفرز األشخاص، واملشرتايت العامة

 ، تتم صياغة األسئلة مع مراعاة ثلثة عناصر رئيسية:لضمان اتباع هنج شامل
 .لل إجراءات قانونية(خ، مبا يف ذلك تنفيذ تدابري منع الفساد من )ينبغي تنظيم كل إجراء التنظيم القانوين .1
 .عن تنفيذه( )جيب أن يكون لكل إجراء ملنع الفساد مدير/ مضيف مسؤول املسؤولية .2
 لعام(.ا، مبا يف ذلك التدقيق فيذ تدابري منع الفساد ومراقبتها)جيب اإلشراف على تن الرقابة .3
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صنف ت  و "ال".  أو ،"جزئًيا"و أ، "نعم"بـصياغتها لإلجابة عليها فقط على عدد خمتلف من األسئلة اليت متت  جمموعةحتتوي كل 
، يف كافحة الفساد. على سبيل املثالملن النقاط فيما يتعلق أبمهيتها لتدابري معينة عدد خمتلف م وهلامجيع األسئلة يف كل جمموعة 

نقطة إذا أجابت بشكل  20، ستحصل املؤسسة العامة على حول محاية املبلغني عن املخالفاتحالة ملء جمموعة من األسئلة 
نقاط  10وستحصل على  ،عن املخالفات اردة من املبلغنيإجيايب على سؤال يتعلق إبنشاء واملوافقة على إجراء إلدارة املعلومات الو 

إلبلغ عن حاالت كن اميعلى اإلنرتنت حيث  ابشكل إجيايب على سؤال ما إذا كان قد قدم معلومات على موقعه أجابتإذا 
"ال". أجابت بـإذا  لى نقاطعولن حتصل "جزئًيا" بـ، ستحصل املؤسسة العامة على نصف النقاط يف حالة إجابتها ولكنالفساد. 

أي نقطة "نعم" بـجابة إلل ؛ حيث لن يكونعشرات اإلجاابت على هذه األسئلة هناك العديد من أسئلة التحكم ويتم تبديل
 .100يساوي  جمموعةنقاط. إمجايل عدد النقاط لكل المجيع  ىعطواإلجابة "ال" ست  

امة فقط على جمموعات األسئلة ان. قد جتيب املؤسسات العوجتدر اإلشارة إىل أنه ال جيب اإلجابة على مجيع جمموعات االستبي
تلك املؤسسات اليت ال ينطبق باألشخاص" ذات صلة  فرز، قد ال تكون جمموعة األسئلة "املثالذات الصلة أبنشطتها. على سبيل 

، إذا وعدم ملؤها. ومع ذلككتلة ة يف ال، قد يتم ختطي مجيع األسئلة املوجودع الفساد هذا. يف مثل هذه احلالةعليها تدبري من
 ملوجودة يف الكتلة.ا، فيجب اإلجابة على مجيع األسئلة جمموعة معينة من األسئلة اإلجابة علىامة اختارت مؤسسة ع

، حتتاج ضح أي نقاط. عادةتو ل، يتعني على املؤسسات العامة تقدمي معلومات إضافية إبجياز جبانب اإلجابة علوة على ذلك
، رقمه، واتريخ اعتمادهين أو تقدمي ، ورابط ملستند قانو معينة إنرتنتإىل تقدمي تعليق إضايف، ورابط إىل صفحة ات العامة املؤسس

دمي إجاابت صادقة ( يساعد املؤسسات العامة على تق1ومعلومات أخرى ذات صلة. إن مجع هذه املعلومات له غرضان: 
لعامة على مجع املعلومات ذات أنشطة مكافحة الفساد يف املؤسسات ا علىواملراقبون  املشرفون املسؤولون يساعد( 2ومنطقية. 

هما جلمع معلومات إضافية حول ، حتتوي كل جمموعة من االستبيان على سؤالني إضافيني يتم استخدامالثاينالصلة. لدعم الغرض 
وى مقاومة املؤسسة العامة ستملائية تنفيذ إجراء معني ملكافحة الفساد. ال تدخل اإلجاابت على هذه األسئلة يف النتيجة النه

ملكافحة الفساد. على راء معني لتطبيق إج صورة أكثر مشواًل  بتكوين، ولكنها توفر بعض البياًنت اإلحصائية اليت تسمح للفساد
اد املكتشفة د التقارير وحاالت الفس، هناك سؤاالن يتعلقان بعدة "محاية املبلغني عن املخالفات"، يف جمموعة األسئلسبيل املثال

 .ًداجي داخلية تعملالبلغ اإلواليت تعترب ضرورية لإلشارة إىل حجم التقارير وما إذا كانت قناة 
 متت اليت اجملموعات عدد على املرتاكمة النقاط جمموع ، ويقسمالدرجاتيتم حساب مستوى مكافحة الفساد وفًقا ملتوسط 

 :ةللنسب التالي وفًقا النهائية النتيجة تقييم يتم. ابملائة 100 بنسبة ومضروبة عليها اإلجابة
           

 النسبة   مستوى مقاومة الفساد

 %100 %90>   جًدا عال  

 %90= %70>   عايل

 %70= %40>   متوسط

 %40= %10>   منخفض

 %10= %0   منخفض جًدا
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 استطلعوقع استخدام ، ي تالفساد ضوعية حتديد مستوى مكافحةوزايدة مو  أجل احلصول على نتائج أكثر مشواًل من 
اليت تبذهلا اإلدارة ودرجة النزاهة  ، واجلهودنظام منع الفساد من داخل املؤسسةللموظفني أيًضا. سي ظهر هذا االستطلع رأيهم يف 

 مكافحة الفساد. داخل املؤسسة العامة. ستكون نتائج االستطلع جزًءا ال يتجزأ من النتيجة اإلمجالية ملستوى

 

 (STT) ياوحدة تنسيق ومراقبة وظائف دائرة التحقيقات اخلاصة يف مجهورية ليتوان 4,3,3

إليها فيما يلي ابسم  ( وحدة التنسيق والرصد )يشارSTTأنشأت دائرة التحقيقات اخلاصة يف مجهورية ليتوانيا )
(CMU.يف إطار إدارة منع الفساد ) سيق إجراءات الكياًنت الفساد وتنضمان فعالية تدابري منع لالوحدة اجلديدة  هتدف

( تنسيق وتقدمي املساعدة 1بشكل أساسي على ثلثة أنشطة:  CMUاملختلفة يف جمال منع الفساد على املستوى الوطين. تركز 
نع ( مراقبة تنفيذ إجراءات م2، ومة الفساد يف مؤسساهتاملسؤولني عن تعزيز بيئة مكافح ية ملنظمات ومسؤويل القطاع العاماملنهج

 ( تعزيز ثقافة مكافحة الفساد يف القطاع اخلاص.3، وساد من قبل مؤسسات القطاع العامالف

، حيث لل تنظيم ندواتلقطاع العام من خوتقدم املساعدة املنهجية ملنظمات ا (CMU) التنسيق والرصدتنسق وحدة 
ظام اجتماعات مع مؤسسات القطاع وحدة ابنتالتنظم يتم تقدمي تدابري خمتلفة ملنع الفساد وشرح كيفية تنفيذها بشكل فعال. كما 

رسات مكافحة الفساد بني ا( مشاركة أفضل مم2، أثناء تنفيذ تدابري منع الفساد( مناقشة أكرب التحدايت 1العام من أجل: 
القطاع العام  زاهة يف مؤسساتالننشر املوظفني املسؤولني عن منع الفساد و بني  لاالتصامعلومات ( تعزيز تبادل 3، املؤسسات

لتقون ببعضهم البعض وميكنهم املختلفة. تعد هذه االجتماعات جزًءا مهًما جًدا من شبكة املتخصصني يف منع الفساد الذين ي
، يتم تشجيع ل االجتماعاتلى ذلك، خلالحًقا التواصل والتعاون خلل عملهم اليومي فيما يتعلق بتعزيز النزاهة. علوة ع

فحة الفساد على الصعيدين تعزيز بيئة مكاعن وسباقة يف الوزارات والبلدايت على أن تكون مسؤولة  املؤسسات العامة مثل
 اهليئات التابعة )املؤسسات التابعة للوزارات أو البلدايت(.يف الداخلي و 

اإلثبااتت يل خماطر الفساد و بتحليل البياًنت املستمدة من حتل (CMU) التنسيق والرصدوحدة ، تقوم ابإلضافة إىل ذلك
عن مراقبة   (، فضًل STTوانيا )دائرة التحقيقات اخلاصة يف مجهورية ليتالقانونية اليت يتم إجراؤها من قبل وحدات أخرى من 

أو من خلل مواقعها  باشرةً كيفية تنفيذ مؤسسات القطاع العام لتدابري منع الفساد من خلل مجع البياًنت من املؤسسات م
ؤسسات العامة ألهنا حتدد اجملاالت نتائج امللخصة للجمهور. تعترب هذه النتائج مهمة للغاية ابلنسبة للمعرض الت، و اإللكرتونية

 املعرضة للفساد والتدابري اليت جيب اختاذها من أجل التخفيف من خماطر الفساد.

ائرة التحقيقات اخلاصة يف د، مت إصدار اثنني من املبادئ التوجيهية التشغيلية من قبل قسم منع الفساد يف 2018يف عام 
، وقد مت ختصيصه جلميع مؤسسات 40. األول، "دليل تطوير وتنفيذ بيئة مكافحة الفساد يف القطاع العام"(STTمجهورية ليتوانيا )

لتعزيز بيئة مكافحة الفساد يف  41لألعمال"فساد ، و"كتيب مكافحة البيئة ملكافحة الفساد إنشاءالقطاع العام ملساعدهتا على 
ها بني الكياًنت العامة مسؤولة عن نشر هذه املبادئ التوجيهية ونشر أفكار  (CMU) التنسيق والرصدوحدة و قطاع اخلاص. ال

                                                   
40 English version of anti-corruption handbook for public sector: 
https://stt.lt/doclib/mqkqladtnqnds9rqy3zesjp9fypw9css 
41 English version of anti-corruption handbook for business: 
https://www.stt.lt/en/doclib/wnl41crg3tmvszezuchrvrtz9ehuam8f 
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مسؤولة أيًضا عن املراجعة الدورية هلذه املنشورات وحتديثها يف حالة ظهور أحدث املمارسات أو التوصيات من ، وهي واخلاصة
 املنظمات الدولية.

اجتماعات ومؤمترات  (CMU) التنسيق والرصدوحدة ، تنظم ل تعزيز النزاهة يف القطاع اخلاصأج ، منعلوة على ذلك
 د.وجتري دراسات استقصائية خمتلفة لتحليل احتياجات القطاع اخلاص وجذب انتباهه إىل منع الفسا

 اململوكة للدولة مؤسساتمؤشر احلوكمة اجليدة لل 5,3,3

 ضمان حوكمة متسقة ومهنية ليتوانيا مركزًا حتليلًيا لتنسيق احلوكمة يهدف إىل ، أنشأت حكومة مجهورية2012يف عام 
، أعضاء جملس اإلدارة املستقلني ارمن األنشطة التنسيقية: اختي اواسعً  ااململوكة للدولة. تشمل وظائف املركز نطاقً  مؤسساتلل

، واملساعدة ة للدولة ونشر املعلوماتاململوك املؤسساتداء ، وإعداد التقارير املتعلقة أبتيجيةواإلشراف على تنفيذ اخلطط اإلسرتا
 كمة الرشيدة.، وتقدمي االستشارات فيما يتعلق بتنفيذ مبادئ احلو للدولة املؤسساتيف صنع سياسات الشركات 

(. ابملؤشر ي)املشار إليه فيما يل اململوكة للدولة مؤسساتمؤشر احلوكمة اجليدة لل -أنشأ مركز تنسيق احلوكمة أداة تقييم 
مارسات ( واملؤسسات اليت متثل الدولة بتنفيذ املSOEsاململوكة للدولة ) املؤسساتالغرض من املؤشر هو تقييم وقياس كيفية قيام 

أحكام (، و OECD، واليت تشمل التوصيات اليت صاغتها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )الرئيسية للحوكمة الرشيدة
ارسات العاملية. يف الوقت ، ابإلضافة إىل السياسات األخرى وأفضل املمادات الشفافية وإرشادات الرتشيحشإرشادات امللكية وإر 

التابعة  واملؤسساتاململوكة للدولة  املؤسسات، هذه هي األداة الوحيدة اليت يتم على أساسها تقييم جودة حوكمة مجيع احلاضر
 املؤسساتر املؤشر كتقرير حوكمة منفصل حيث يتم عرض النتائج اإلمجالية حلوكمة ، وكذلك امتثاهلا ألحكام القوانني. يتم إصداهلا

 .42للجمهور على املوقع اإللكرتوين ملركز تنسيق احلوكمة متاح ، وهواململوكة للدولة
القرارات والقوانني و  ،(OECD) تعتمد منهجية املؤشر على مبادئ احلوكمة يف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

اململوكة  للمؤسساتجراء تقييم شامل اململوكة للدولة يف ليتوانيا. يف حماولة إل املؤسساتصادرة عن احلكومة اليت حتدد حوكمة ال
االستدامة  مثل، ة يف القوانني الوطنيةضرور ، واليت ال يتم وضعها ابلكمة العاملية األخرى، يتم استكمال املنهجية مبمارسات احلو للدولة

م االمتثال لسياسة احلوكمة الوطنية بكثري من جمرد تقيي أمشلجتماعية للشركات(. هلذا السبب، فإن منهجية املؤشر )املسؤولية اال
 اململوكة للدولة. املؤسساتيف 

( 3( اهليئات اجلماعية، 2، ملساءلة(( الشفافية )ا1التشريع: تعكس بنية املؤشر اجملاالت الرئيسية )األبعاد( اليت يغطيها 
 املؤسساتوة والضعف يف حوكمة االسرتاتيجي والتنفيذ. ينقسم كل جمال )بعد( إىل معايري تساعد على حتديد نقاط الق التخطيط

معايري للتخطيط  4، وعيةهيئات مجا 6، ومعايري للشفافية 6معيارًا:  16ن ، يتكون املؤشر ماململوكة للدولة. بشكل عام
 االسرتاتيجي والتنفيذ.

 .املؤشريكل يوضح اجلدول أدًنه ه
 

 اململوكة للدولة مؤسساتمؤشر احلوكمة اجليدة لل
التخطيط االسرتاتيجي  اهليئات اجلماعية الشفافية األبعاد

 والتنفيذ

                                                   
42 https://governance.lt/en/ 
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تقرير  /التقرير السنوي املعايري
 األنشطة السنوي

 التخطيط االسرتاتيجي البنية /االستقللية

تنفيذ واالشراف على  الكفاءة الرتابط
 يةاالسرتاتيج

املؤسسات تنفيذ أهداف  التدخل منع الفساد
 اململوكة للدولة

 االستدامة املالية االختيار احملاسبة
  الوظائف النشر

  اللجان التزامات خاصة
 

، يتم تعيني رسات احلوكمة اجليدةللدولة ملما مملوكة مؤسسةمن أجل التعبري أبكرب قدر ممكن من الدقة عن كيفية تنفيذ كل 
ت مجاعية أتثري أكرب من تشكيل ، يكون لوجود أعضاء مستقلني يف هيئامعيار أو ب عد. على سبيل املثال ( لكلدرجةمناسب ) وزن

 .البنيةمعيار االستقلل/  تزداد درجةاللجان املرتبطة هبيئة مجاعية، وابلتايل فإن 
، يتم منح النقاط على ةرسة حوكمة مطبقاملنفذة. لكل ممايتم احتساب تقييم احلوكمة على أساس مستوى املمارسات 

 نقطة: 2إىل  0مقياس من 
 الرشيد.احلوكمة  ملمارسات للمتثال نقطتان 
 ات احلوكمة الرشيدةملمارس اجلزئي للمتثال واحدة نقطة. 
 0 تثال.االم لعدم نقطة 

جات يف املعاملت املخصصة الدر  ، يتم ضرب هذهلكل منها 2إىل  0درجة تقييم من  بعد تقييم مجيع ممارسات احلوكمة وختصيص
يتم إعطاء النتيجة و نقاط.  10إىل  0. يتم حتويل التصنيف الذي مت احلصول عليه إىل نظام تصنيف من مجعهالكل ممارسة مث 

 النهائية حرفًا مناسًبا كما هو موضح يف اجلدول أدًنه.

 
 

نقاط، فإن جودة تنفيذ  10إىل  0الدرجات من  على الرغم من أن تقدير احلرف نفسه قد ميثل درجة خمتلفة يف نظام
بدرجة  X، إذا مت تصنيف شركة ثالاملمارسات اليت مت تقييمها تعترب متطابقة إذا مت منحها نفس التصنيف ابألحرف. على سبيل امل

مت تصنيفهما وهذا يعين أن كل الشركتني قد  A-، فإن التصنيف النهائي لكل الشركتني سيكون 8,7بدرجة  Yوالشركة  1,7
 ابلتساوي.
 

 . حتليل معايري النزاهة الوطنية األردنية يف القطاع العام4
 السياق التارخيي والقانوين ملعايري النزاهة الوطنية 1,4
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 مم املتحدة ملكافحة الفسادكانت اململكة األردنية اهلامشية من أوائل الدول العربية اليت انضمت إىل اتفاقية األ
(UNCAC) تعزز لافحة الفساد تفاقية بشكل شامل أن تضع الدول األطراف وتنفذ سياسات فعالة ومنسقة ملكاال. تتطلب

 ،عامة واملمتلكات العامة والنزاهةلامشاركة اجلهات الفاعلة غري احلكومية وحتدد مبادئ سيادة القانون واإلدارة السليمة للشؤون 
 الشفافية واملساءلة.و 

 28صدر القانون التنفيذي رقم و وصادق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.  األردن ت، وقعكما ذ كر أعله
. ونص القانون على أن االتفاقية تعترب 2004أغسطس  1ون شر يف اجلريدة الرمسية بتاريخ  2004يونيو  8يف  2004لسنة 
 .43ة تنفيذ أحكامهايمسؤول حملوايت، وعلى رئيس الوزراء والوزراء أن: املفعول جلميع أهدافها املقصودة سارية

كافحة الفساد. وبناًء انون مل، وجه جللة امللك عبد هللا الثاين احلكومة بتشكيل هيئة مستقلة وصياغة ق2005يف عام 
نون جديد ملكافحة الفساد حيز ( ودخل قاJACCبـمن اآلن فصاعًدا يشار إليها ، مت إنشاء هيئة مكافحة الفساد األردنية )عليه
طاقتها يف عام  تعمل بكامل JACC(. أصبحت 2006لعام  62)قانون هيئة مكافحة الفساد رقم  2006فيذ يف عام التن

 لحقة مرتكبيه.ملكافحة الفساد وم 2012إىل  2008 من وضعت اسرتاتيجية وطنية ملكافحة الفساد للفرتة، و 2008
. 2008لعام  11ملظامل رقم امبوجب قانون ديوان  2008من أجل حتسني القطاع العام، مت إنشاء ديوان املظامل يف عام 

وظفيها. وكان اهلدف الذي سعى مكتب وهو حيقق يف الشكاوى املتعلقة أبي قرار أو إجراء أو ممارسة أو إغفال لإلدارة العامة أو م
 عملهالعامة. بدأ مكتب أمني املظامل دارة أمني املظامل إىل حتقيقه هو تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة واملساءلة وتكافؤ الفرص يف اإل

 .2009يف أوائل فرباير 
االتفاقية العربية  -املوقعني على االتفاقية العربية األوىل ملكافحة الفساد  إحدى ير اإلشارة أيًضا إىل أن األردن هوجتد

 .442010ديسمرب  21اليت أصدرهتا جامعة الدول العربية ووقعت يف  -ملكافحة الفساد 
 اعتماد اإلسرتاتيجية الوطنية ، متز وظيفة آلية مكافحة الفساد، لتعزياف مشرتكة للقطاعني العام واخلاصضع أهدمن أجل و 

 وخطة العمل املرتبطة هبا. 2017-2013ملكافحة الفساد يف األردن 
التنفيذية يف ديسمرب ، مت إطلق ميثاق النزاهة الوطين واخلطة ومكافحة الفساد ةالرشيد واحلوكمةية لتعزيز الشفاف اسعيً و 

 .46. وابلتايل مت تشكيل جلنة ملكية أسندت إليها مهمة متابعة وتقييم نظام النزاهة الوطين452013
: رؤية 2025دن ، نشرت احلكومة األردنية خمططًا اقتصاداًي واجتماعًيا ملدة عشر سنوات بعنوان "األر 2015يف عام 
من خلل  2025لة املدى، تضمنت سياسات وإجراءات جيب تنفيذها حبلول عام ثل رؤية وطنية طوي، وهو مي"ةواسرتاتيجية وطني

مشاركة واسعة النطاق بني احلكومة وقطاع األعمال واجملتمع املدين. وتشمل مبادئها األساسية تعزيز سيادة القانون وتكافؤ الفرص، 
. كما مت تضمني أحكام بشأن الشفافية 47تعزيز املؤسسات، هبدف حتقيق االستدامة املالية و املشاركة يف صنع القرار السياسي وزايدة

 واملساءلة والنزاهة والوصول إىل املعلومات.

                                                   
43 Conference of the State Parties to the UNCAC 2012, Executive summaries, page 2: 
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationReviewGroup/Executive

Summaries/V1187238e.pdf 
44 A Glance at the Arab convention to fight corruption: https://uncaccoalition.org/a-glance-at-the-arab-
convention-to-fight-corruption/ 
45 Remarks by His Majesty King Abdullah II at the Ceremony to launch the National Integrity Charter and its 
Executive Plan: https://kingabdullah.jo/en/speeches/ceremony-launch-national-integrity-charter-and-its-

executive-plan 
46 Rule of Law and Civil State by Abdullah II Ibn Al Hussein: https://kingabdullah.jo/en/discussion-
papers/rule-law-and-civil-state 
47 Jordan 2025, A National Vision and Strategy:  http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/jor154088.pdf 
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ئة وتوصيات اللجنة امللكية إلنشاء هي، 2014دة هيكلة القطاع العام لعام اعتماد قانون إعاو بعد عملية اإلصلحات، 
 -مؤسستان بني للدمج  2016عام ل 13فحة الفساد رقم ، صدر قانون هيئة النزاهة ومكا48جديدة للنزاهة ومكافحة الفساد

JACC يشار إليها فيما يلي وديوان املظامل( بـ، يف كيان قانوين واحد: هيئة النزاهة ومكافحة الفسادJIACC و ،) هي كيان
ذ نظام النزاهة الوطين مكافحة الفساد يف مجيع أحناء اململكة. مت تكليف الكيان اجلديد مبسؤولية ضمان تنفي تهقانوين مستقل، مهم

 وتصميم وتنفيذ االسرتاتيجيات واخلطط يف هذا اجملال.
، ىل جانب اإلصلحات اهليكليةفساد ومفهوم نظام النزاهة الوطين، إتبع اجلهود املستمرة يف تطوير تشريعات مكافحة ال

 .2025-2017اعتماد االسرتاتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 
ف حتسني نطاق وفعالية التنفيذ، ، هبدديدة من البيئة احمللية والدوليةستجدات والتغريات واملعلومات اجليف ضوء بعض امل

 حيز التنفيذ. 2025-2020دخلت االسرتاتيجية الوطنية احملدثة للنزاهة ومكافحة الفساد 
 25عدلة ابلقانون رقم ه املغت، بصيكافحة الفسادمبوجب قانون النزاهة وم JIACCيتم توفري جماالت العمل الرئيسية لـ

 وهي على هذا النحو:، 2019لعام 
مبادئ وقيم النزاهة )املادة  عضالرقابة على املؤسسات من أجل ضمان التزام اإلدارة العامة والسلطة التنفيذية بب .1

ملادة ت اجملتمع املدين مبادئ احلكم الرشيد )ا، وتطبيق هيئات الرقابة يف القطاع اخلاص ومؤسساب، ج، د(-4
4-1.) 

ار قانوين ، وضمان وجود إطأ(-4لوك لإلدارة العامة )املادة املشاركة يف سن القوانني: تفعيل القيم وقواعد الس .2
شروعات التشريعات املتعلقة ( واقرتاح م2-أ-8ايري النزاهة الوطنية )املادة ، واعتماد معو(-4للمساءلة )املادة 

 (.13-أ-8ادة بعمل اهليئة ورفعها جمللس الوزراء )امل
 (.13، 11؛ 8، 5-أ-8 ،ز-4ى وتظلمات املواطنني )املواد فحص شكاو  .3
 (.23، 21، 20، 17، 8 -أ -8، ط-4التحقيق واملقاضاة )املواد  .4
-8حملسوبية للدولة )املادة علومات حول خماطر الفساد واحملسوبية وا( ونشر امل9، 2-أ-8زايدة الوعي )املواد  .5

وصول تسهيل الشفافية من خلل  نشر مبدأ(. 17-أ-8عن أنشطة اهليئة )املادة  ة، وتقدمي تقارير دوري(10-أ
 هـ(.-4اجلمهور إىل املعلومات )املادة 

 (.24محاية املبلغني والشهود واملخربين واخلرباء يف قضااي الفساد )املادة  .6
 (.4-أ-8 ،ح-4التعاون والتنسيق )املواد  .7

 لفساد األردنيةاالنزاهة ومكافحة هيئة  ، على واجبات وسلطاتأ، ج-14، 2-أ-8أ، -4املواد  ا، وحتديدً ينص القانون
(JIACC )املشار إليها فيما يلي( بـ العتماد معايري النزاهة الوطنيةNIS )،هاتطبيقي وتشجيع وزايدة الوع يف القطاع العام. 

ت واملناقشات بني املؤسسات من اإلجراءا من خلل عدد وأقرهتامعايري النزاهة الوطنية  JIACC ، طورتبناًء على هذا الدور
معايري النزاهة الوطنية من  افقة علىالعامة ذات الصلة مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية واهليئات األخرى يف األردن. متت املو 

 فيما يلياملشار إليها إدارات ومؤسسات الدولة )ومت توزيعها على مجيع وزارات و  2017عام يف  JIACC قبل جملس إدارة
 .اهباباللتزام ابملعايري وتوعية املوظفني  MDA مت توجيهو من خلل تعميم رئيس الوزراء. ( MDAبـ

                                                   
48 Rule of Law and Civil State by Abdullah II Ibn Al Hussein: https://kingabdullah.jo/en/discussion-
papers/rule-law-and-civil-state 
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و)أو( إجراءات االمتثال والعواقب ( NIS)معايري النزاهة الوطنية ال ينص القانون صراحة على األحكام املتعلقة بعملية مراقبة تنفيذ 
قواعد على ( 13القانون )املادة  ينصيف احلاالت اليت يكون فيها التظلم مربرًا بشكل جيد، و . للمعايرياملرتتبة على عدم االمتثال 

 أكثر حتديًدا حول كيفية التعامل معها.
معايري النزاهة الوطنية أن   JIACC( أن يقوم رئيس الوزراء والوزراء بتنفيذ أحكام القانون وترى36يشرتط القانون )املادة 

(NIS )ميكن تفسري توصيات. ومع ذلكقانوًنً  ةملزم ، JIACC ية معايري النزاهة الوطن بشأن تطبيق(NIS ) على أهنا غري
 .JIACC  تنفيذ توصياتو ( NISعايري النزاهة الوطنية )تدرك أمهية االمتثال مل MDAs ، على الرغم من أنملزمة قانوًنً 

، العدالة، واملساواة، وتكافؤ الفرصالشفافية، و ، و ون، واملساءلةمعايري: سيادة القان 5من ( NIS)معايري النزاهة الوطنية تكون ت
، مل يتم إجراء أي تعديلت 2017 ألردن. منذ املوافقة يف عاميف ا MDA يتم تطبيق هذه املعايري على مجيعو . ةالرشيد واحلوكمة

 لل موافقة جملس إدارةخمن  هاء، فسيتم إجراذا دعت احلاجة إىل إجراء تعديلتإو . (NIS)معايري النزاهة الوطنية على 
JIACC على التعديلت. 

، تتبىن هيئات القطاع اخلاص سادمن قانون النزاهة ومكافحة الف 4، جتدر اإلشارة أيًضا إىل أنه وفًقا للمادة يف هذا السياق
، وتطبق معايري ومبادئ (SOEـب –اململوكة للدولة )املشار إليها فيما يلي  املؤسسات، مبا يف ذلك تمع املدينومؤسسات اجمل

إىل اهليئات الرقابية  ةلرشيدا احلوكمةالقطاع اخلاص معلومات حول حالة تنفيذ مبادئ معيار  مؤسساتتقدم و احلوكمة الرشيدة. 
 التابعة هلا.

 
 حتليل معايري النزاهة الوطنية 2,4

لخدمات العامة اليت ينبغي تطبيقها يف  اجلودة لحيدد قانون النزاهة ومكافحة الفساد جمموعة واسعة من املبادئ والقيم ومعايري
  التايل: هم على النحوو القطاع العام يف األردن. 

 ج(-4)املادة  ةالرشيد احلوكمة 
 ( ج-4حقاق وتكافؤ الفرص )املادة قيم املساواة واجلدارة واالست 
 ظيف وإجراءات التو  ،اإلدارة العامةالشفافية يف أداء ، و (د-4ا واختاذ القرارات )املادة الشفافية عند وضع سياساهت

 ه(-4، املادة ب-15"النافذة الواحدة" )املادة  ل، والوصول العام إىل املعلومات من خلأ(-15)املادة 
 و( -4ة مساءلة املسؤولني العموميني وصناع القرار )املاد 
  ب( -4اإلنصاف واحلياد )املادة 
 (ب-4 املادة) للجمهور اجلودة عالية خدمة 

 
ة ابلفعل واحلقوق والصلحيات تراكم منظم للمبادئ والقيم القائم اعلى أهن( NIS)معايري النزاهة الوطنية النظر إىل  ميكن

الوضع حة الفساد. إذا كان هذا هو اف، واليت تفرض النزاهة والشفافية ومكلفعل يف القانون األردينوااللتزامات املنصوص عليها اب
، ميكن أن يكون هلا أتثري إجيايب على . علوة على ذلك(NIS)عايري النزاهة الوطنية ملة قانوًًن لزميقوي الطبيعة امل فهو، احلايل
و جيب تنفيذها وفًقا للقوانني أحيث أن الواجبات وااللتزامات معروفة للمؤسسات ويتم  ؛(NIS)معايري النزاهة الوطنية تنفيذ 

 .(NIS)عايري النزاهة الوطنية ملل العبء اإلداري عند اإلبلغ عن االمتثا خيففهذا  ابلتايل،ائمة والتقدم الذي يتم رصده. الق
ردين يف القطاع العام وأخلقيات اخلدمة ، جتدر اإلشارة إىل قواعد السلوك األوالقيم املطبقة يف القطاع العام فيما يتعلق ابملبادئ
، وهي قائمة 2013لسنة  82دنية رقم اخلدمة املوفًقا لقانون السلوك من قبل وزارة تطوير القطاع العام  قواعدالعامة. مت اعتماد 

 :من جزأين كالتايل( NIS)اهة الوطنية معايري النز  تكون. وتعلى أسس ومبادئ العدل والشفافية واملساءلة والنزاهة واملهنية واحلياد
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  فرعية تضع وحتدد نطاق كل معيارمعايري .1
 ، على سبيل املثال:ات حمددة ومفهومةاملعيار إىل فئ ، على أهنا طريقة لتقسيمحلاالت، يف بعض اةميكن النظر إىل املعايري الفرعي

 الفرص وتكافؤ واملساواة العدل معايري من وغريها واملساواة العدل ومستوى اخلدمة جودة مستوى  
 القانون سيادة معيار من جزء والتطبيق املرجعية املعايري 

د جمالس الشراكة )املعايري الفرعية ، مثل عدد االجتماعات وعدري الفرعية دور مؤشر األداءملعاي، يتم إعطاء بعض امن ًنحية أخرى
 ك على مدى تعقيد املعايري.، ورمبا يعتمد ذل(1ملعايري الفرعية )انظر اجلدول ملعيار الشفافية(. خيتلف مقدار وحمتوى ا

 
 يم النتائجمؤشرات القياس اليت ينبغي أن تساعد يف تقييم التقدم و)أو( لتقي .2

ان األساسيتان تشري النقطتو  خيتلف مقدار وحمتوى مؤشرات القياس أيًضا حسب املعيار. ميكن ملحظة بعض التكرار والتداخل.
ات متنع احملسوبية. من احملتمل أن تشري السادسة والتاسعة ملؤشرات قياس سيادة القانون إىل اهلدف املماثل املتمثل يف اعتماد إجراء

ية ملؤشرات قياس سيادة القانون إىل اإلطار وىل من النقطة الرئيسية الثانية ملؤشرات قياس الشفافية والنقطة الرئيسية الثاناجلملة األ
 التنظيمي الضروري الذي جيب أن يكون موجوًدا.

 JIACCالمتثال احلكومي  من قبل ، مت تطوير مصفوفة فحص اCOVID-19من اجلدير ابلذكر أنه أثناء تفشي جائحة 
 .(MDAs) إدارات ومؤسسات الدولةوزارات و واستخدامها للتقييم الذايت ل

الكمية  املصفوفة ختتلف من حيث يفملحظة أن املعايري الفرعية ومؤشرات القياس املستخدمة  فيما يتعلق ابملصفوفة، ميكن أواًل 
 اأسهل تطبيقً  ورمباا أكثر تنظيمً  هما، . اثنيً ةاملعتمد ةاجلديد( NIS)عايري النزاهة الوطنية مب، مقارنًة ( واحملتوى1)انظر اجلدول 

، ميكن اعتبار املصفوفة كأداة لى ذلك. علوة ع(NIS)معايري النزاهة الوطنية ، مما ميهد الطريق ملراجعة االمتثال هلا يشهل و)أو(
شرات واضحة تشري إىل التدابري ع مؤ م (NIS)معايري النزاهة الوطنية تشغيلية وميكن تطويرها بشكل أكرب كمبدأ توجيهي لتطبيق 
من أجل االمتثال ( MDAs) إدارات ومؤسسات الدولةوزارات و اليت ينبغي تنفيذها واإلجراءات اليت ينبغي اختاذها من قبل 

 .(NIS)عايري النزاهة الوطنية مل
 

 1جدول 

املعايري الفرعية   
(NIS ) 
 

املعايري الفرعية 
 )مصفوفة(

مؤشرات القياس 
(NIS) 

قاييس )موضع امل
 الفحص( )مصفوفة(

 

 9 11 2 3 قواعد القانون

 37 6 6 7 املسئولية

 15 9 3 6 الشفافية

العدل واملساواة 
 وتكافؤ الفرص

4 3 7 27 

 31 9 1 7 احلوكمة الرشيدة
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دة ومرتابطة اس ذات طبيعة معق، جيب التأكيد على أن املعايري واملعايري الفرعية ومؤشرات القيابإلضافة إىل ما سبق
فية واملساءلة.  ًقا ملعايري الشفابشكل وثيق مع بعضها البعض. على سبيل املثال، ميكن اعتبار الوصول إىل املعلومات شرطًا مسب

وزارات ية العملية قد يؤدي هذا إىل إرابك ، وابلتايل من الناحعايري الفرعية دور مؤشرات األداء، يتم إعطاء بعض املكما ذكرًن سابًقا
عايري النزاهة الوطنية مليف وضع األهداف اليت سيتم الوصول إليها من أجل االمتثال ( MDAs) دارات ومؤسسات الدولةإو 
(NIS) ق مؤشر معنيكيفية تقييم حتقي  ، وكذلكتقيس الوفاء مبعايري فرعية معينة. ليس من الواضح دائًما ما هي املؤشرات اليت ،

عيار ملحة للمواطنني من أجل االمتثال وية أو ما هي املعلومات احملددة اليت جيب أن تكون متاعلى سبيل املثال، ما هي النسبة املئ
س كلة املعايري الفرعية ومؤشرات القيا، هناك حاجة إىل مزيد من املناقشات هليالشفافية. وابلتايل، من أجل فهم مشرتك وتنفيذ فعال

 ابري االمتثال.وذلك لتجنب التداخل وصعوبة تفسري تد ،بطريقة متسقة
 

 ز على التنظيم القانوينيكالرت 
 

، من الضروري االستمرار بيق. وابلتايلملعامل وقابلة للتطقانونية واضحة ا اتتطلب أي مكافحة فعالة للفساد أحكاًما وقواعدً 
حة وال لبس فيها وأهنا تضمن دقيقة وواضيف املراجعة املنتظمة ملعرفة ما إذا كانت األحكام السارية ال تزال متسقة وموجزة وشاملة و 

عمل  ما خيصيتطلب الشرعية في ، فإن سيادة القانون هي معيار(NIS)معايري النزاهة الوطنية التطبيق الفعال. فيما يتعلق بـ
 .(MDAs) إدارات ومؤسسات الدولةوزارات و وإجراءات 

ت التحدايت وشارك 1كون يف استطلع أجراه خرباء امل( MDAs) إدارات ومؤسسات الدولةوزارات و شاركت 
وكافية وفعالة. ابإلضافة إىل مة وكان أحدها عدم وجود تشريعات واضحة وسلي ،ار سيادة القانونالرئيسية اليت تواجه تنفيذ معي

( القضااي 2020تقرير بعد )املشار إليه فيما ب 2020وحالة النزاهة لعام  2019لعام  JIACC، حدد التقرير السنوي لـذلك
ناسب )اللوائح واألحكام وقت املقانونية تنفيذية تصدر يف ال وإجراءات، واحلاجة إىل قانون سليم وفعال ابلتشريعاتاملتعلقة 

انني أتثري ونوعية مشاريع القو  ، الذي يسمح بدراسةإىل أن الشمولية واإلطار املناسبر ا، يشويف هذا الصدد(. ة، إخلاإلداري
 .تمعواسعة داخل اجمل اتمناقش بعدالقوانني تنتج ن يكفل أن أ ه، ميكنوشفافية عمليات سن القوانني

ديد األسباب احملتملة ابإلضافة حت، يوصى بتحليل املوقف بعمق أثناء منط سليب أثناء تقييم االمتثال وجد، إذا بشكل عام
 املؤسسات ودراسة كيفية مواجهة ك بنيالتنفيذية. من املهم أيًضا حتفيز نقاش بناء على املستوى املشرت  للهيئاتإىل صياغة توصيات 

، اخلطط اإلسرتاتيجية ضاءكة بني املؤسسات، وعند االقت، وخطط العمل املشرت من خلل صياغة تعديلت القوانني التحدايت
شرات يتعني حتقيقها، ومؤ  ة جيًدا اليت، والنتائج احملددضااي ذات املقاييس احملددة بوضوحعلى املستوى الوطين. إن خطط معاجلة الق

بلية للتطبيق ابلنسبة للمؤسسات املسؤولة ، ستكون أكثر قاة املسؤولة عن املراقبة والتعديل، واملؤسسة املعينار الزمين، واإلطالقياس
 عن تنفيذها.

، وهو منط من 2020قرير يف ت، ميكن ملحظة حتليل قسم معيار العدالة واملساواة وتكافؤ الفرص على سبيل املثال
املساس  ، دونمع املوردين. وابلتايل العلقات قواعد واضحة فيما يتعلق بتدريب املوظفني واملكافآت واحلوافز وقواعداالفتقار إىل 

توى الوطين. إذا كان ذلك ليها على املس، سيكون من املفيد مناقشة القواعد املشرتكة وصياغتها واملوافقة عابإلطار القانوين احلايل
 قواعد السلوك. يفو احلال ه، كما حتياجات احملددة للمؤسسة العامةقاعدة املشرتكة وفًقا لل، ميكن تعديل هذه المناسًبا

 
 تعزيز اإلجراءات الوقائية يف القطاع العام
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ن، مبا يف ذلك إنشاء آليات يف مجيع ، ينبغي ذكر أمهية محاية املبلغني عن املخالفات واملخربيابلنظر إىل معيار املساءلة

. وجتدر اإلشارة إىل أن املبلغنيوضمان محاية  هاواإلبلغ عن أي خمالفات داخل( MDAs) ومؤسسات الدولة إداراتوزارات و 
توفر احلماية للمبلغني والشهود ( JIACC)( ينص على أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد 24قانون النزاهة ومكافحة الفساد )املادة 

تهم عند قيامهم بذلك أمرًا ضروراًي جيع املوظفني على اإلبلغ عن املخالفات ومحايواملخربين ولكن فقط يف قضااي الفساد. يعد تش
إن و خالفات يف مكان العمل. ملنع الفساد يف كل من القطاعني العام واخلاص. عادة ما يكون املوظفون أول من يتعرف على امل

، ا. يف القطاع العامنتهاكات وردعهف االميكن أن يساعد السلطات يف اكتشا العواقبمتكينهم من التحدث دون خوف من 
اهلدر واالحتيال وأشكال الفساد و ميكن أن تسهل محاية املبلغني عن املخالفات اكتشاف الرشوة وإساءة استخدام األموال العامة 

ز ثقافة املساءلة سيلة رئيسية لتعزيمحاية املبلغني عن املخالفات معرتف هبا دولًيا كضمانة أساسية للمصلحة العامة وو و األخرى. 
 العامة والنزاهة.

لقة ، فضًل عن انتهاكات الصحة والسلمة، يف املؤسسات املغدث الفساد واالحتيال واملخالفاتمن املرجح أن حي
لى قول أي شيء خوًفا ، لكنهم يشعرون أبهنم غري قادرين عيكون املوظفون على دراية ابخلطأ ، قدوالسرية. يف كثري من احلاالت

اآلاثر السلبية لذلك و ، أو عدم الثقة يف أن األمر سيؤخذ على حممل اجلد. لق بشأن التصرف ضد ثقافة املنظمة، أو القنتقاممن اال
 .49بعيدة املدى لكل من املنظمات واجملتمع ككل

مجيع الدول ، 2019ام عل حيز التنفيذ يف هناية الذي دخ ،بلغ عن املخالفاتلإل د األورويبتوجيه االحتا حيث
املتطلبات الرئيسية لقواعد محاية و يه. لتنفيذ التوج 2021األعضاء يف االحتاد األورويب إىل اعتماد قوانني وطنية حبلول هناية عام 

 املبلغني عن املخالفات يف االحتاد األورويب هي:
 إلعداد داخلية جراءاتوإ قنوات إنشاء احمللية والسلطات موظًفا 50 من أكثر تضم اليت املنظمات على جيب 

 .لإلبلغ
 ني والعاملني حلساهبم اخلاص ، ولكن أيًضا املديرين غري التنفيذيشخاص املبّلغون ليس فقط املوظفنيسيشمل األ

 واملقاولني واملتطوعني واملتدربني واملسامهني.
 العواقب من أقارهبم أو /و الداعمني وزملئهم املخالفات عن املبلغني محاية جيب. 
 عنها   كات املبلغابالنتها  تعلقةامل املعلومات أبن للعتقاد معقولة أسباب لديهم الذين ألولئك احلماية توفري يتم

 .ال، بغض النظر عما إذا كانت هذه االنتهاكات مثبتة أم كانت صحيحة يف وقت اإلبلغ
 ماتاملعلو  عن فصاحاإل على مفروضة قيود أي ينتهكون أهنم على املخالفات عن املبلغني اعتبار يتم لن 

، وخرق حقوق الطبع بنود السريةو  اإلفشاء، عدم اتفاقيات املثال، سبيل على) القانون أو العقد مبوجب
 .ه املعلوماتولية عند الكشف عن هذ( وستتم محايتهم من املسؤ إخل، والنشر، واألسرار التجارية

 أو الفساد فعل عن فلكشا يف تساعد اليت املعلومات مقابل مكافأة على املخالفات عن املبلغون حيصل قد 
 .فيه والتحقيق الضرر يسبب قد آخر انتهاك أي

وزارات فيما يتعلق بتشجيع موظفي  (NISملعايري النزاهة الوطنية )من اجلدير ابلذكر أنه ال توجد أحكام واضحة يف النظام الوطين 
عرتاف هبا يف مكان العمل. حتتوي واإلبلغ عن أي خمالفات ميكن ملحظتها أو اال( MDAs) إدارات ومؤسسات الدولةو 

؛ االقرتاحات اإللكرتونية والورقيةوجود نظام فعال للشكاوى و ، مثل: املتعلقة بتنفيذ معيار املساءلة املصفوفة على بعض املعايري
                                                   
49 Committing to Effective Whistleblower Protection. https://www.oecd.org/corruption-
integrity/reports/committing-to-effective-whistleblower-protection-9789264252639-en.html. 

https://www.oecd.org/corruption-integrity/reports/committing-to-effective-whistleblower-protection-9789264252639-en.html
https://www.oecd.org/corruption-integrity/reports/committing-to-effective-whistleblower-protection-9789264252639-en.html
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، لكومع ذ .إخل، عين مبتابعة الشكاوى واالقرتاحات، وهناك جلنة/ قسم مة للتعامل مع الشكاوىهناك منهجية واضحة ومعمم
 إدارات ومؤسسات الدولةوزارات و فهي تعترب جزًءا من االلتزام العام أبن يكون لديك نظام للشكاوى واالقرتاحات موجهة إىل 

(MDAs )وكذلك لضمان السرية عند الضرورة ،قدمون شكوى(بدون املتطلبات التفصيلية حلماية املوظفني الذين يبلغون )ي ،
 إدارات ومؤسسات الدولةوزارات و تخذها تيقوم بتحليلها وما هي القرارات اليت ميكن أن ، ومن تحليل التقاريرلعملية  وضع

(MDAs) إدارات ومؤسسات الدولةوزارات و . يف حالة عدم قدرة (MDAs ) على محاية املوظف الذي يقوم ابإلبلغ أو
يكون هناك خيار لتقدمي التقارير مباشرة إىل  إذا كان املوظف ال يثق يف قناة إبلغ داخلية مت إنشاؤها يف مكان العمل، جيب أن

JIACC  ية محاية املبلغني عن سلبية. مع األخذ يف االعتبار أمهالعواقب الاليت ستحلل التقرير وتضمن احلماية لألشخاص من
ء آلية إلنشا( MDAs) إدارات ومؤسسات الدولةوزارات و ، يوصى بتوسيع معيار املساءلة وتضمني متطلبات كل من املخالفات

 واضحة لإلبلغ، وإنشاء قنوات داخلية لإلبلغ وضمان احلماية لألشخاص الذين يبلغون.
إدارة تضارب املصاحل  تتم اإلشارة إىل  ، يرتبط معيار املساءلة ارتباطًا وثيًقا إبدارة تضارب املصاحل. ومع ذلك، العلوة على ذلك

يف املصفوفة موضوعان  ، يوجد. من ًنحية أخرى(NISاهة الوطنية )النز عايري مكمعيار فرعي، وال كمؤشر قياس يف أي من 
ليات وإجراءات لضمان التزام آووجود  ،هناك منهجية لإلفصاح ومنع تضارب املصاحلللفحص فيما يتعلق بتنفيذ معيار املساءلة: 

 .املوظف مبنهجية اإلفصاح ومنع تضارب املصاحل
، ولكن مثل هذا اإلجراء يؤدي واجباته الرمسية بعمل معني فيه الشخص الذي تضارب املصاحل هو املوقف الذي جيب أن يقوم

ملصلحة اخلاصة للشخص املقرب. ا، ولكن أيًضا رتبط فقط بواجبات الشخص املباشرة، إخل( ال ي)جزء من املهام الرمسية، القرار
قائمة على السلطة وإجراءات اختاذ العلقات ال - زبونيةواليرتبط تضارب املصاحل ارتباطًا مباشرًا بظاهرة الفساد التالية: احملسوبية 

، ولكنه إشارة واضحة على أن الشخص جيب أن يتخذ على ا بعدصاحل حبد ذاته ليس انتهاكً رعاية األصدقاء. تضارب امل - القرار
 الفور إجراءات مفصلة جيب أن حيددها القانون.

آلية قوية إلدارة هذه  ة، جيب أن يكون لدى املؤسسات العاملفسادن شكًل من أشكال انظرًا ألن تضارب املصاحل قد يكو 
، فني. مع أخذ ذلك يف االعتبارملوظ، فضًل عن االستعداد لتحليل املواقف اليت ينشأ فيها تضارب يف املصاحل لدى االتضارابت

. وهذا من شأنه أن يؤكد على (NISية )النزاهة الوطنعايري مفإنه يشمل إدارة تضارب املصاحل كمعيار فرعي ملعيار املساءلة يف 
ا النظام لبات وجود مثل هذستفي مبتط( MDAs) إدارات ومؤسسات الدولةوزارات و أمهية إدارة تضارب املصاحل والتأكد من أن 

زيد من املعلومات إىل ستجمع وتوفر امل( MDAs) إدارات ومؤسسات الدولةوزارات و ، ي عتقد أن اإلداري. علوة على ذلك
JIACC من ، 10، الفقرة 8ادة فيذ واجب منصوص عليه يف املفيما يتعلق بتضارب املصاحل وهذا من شأنه أن يساعد يف تن

 العامة. مؤسسات الدولة واإلداراتيف ر دورية تشري إىل املخاطر الفساد واحملسوبية إصدار تقاري -قانون النزاهة ومكافحة الفساد 
 

 الشفافية واالنفتاح
 

نفيذية أواًل ابلشفافية عند وضع النزاهة ومكافحة الفساد على أحكام خاصة ابلشفافية من خلل التزام السلطة التيشتمل قانون 
امة العلقات ، وإق، وتعيني موظفيهاادارة العامة أثناء أداء واجباهت، انفتاح وشفافية اإلاد(. اثنيً -4ذ قراراهتا )املادة سياساهتا واختا

ملعمول هبا ذة خاصة )مبدأ "النافذة الواحدة"( للوصول إىل املعلومات وفًقا للتشريعات ا، إنشاء ًنف(. اثلثًاأ-15التعاقدية )املادة 
 ب(.-15)املادة 

، هناك خطوات بطيئة حنو الوصول إىل املعلومات من حيث تصنيف املستندات 2020لعام  JIACCكما هو حمدد يف تقرير 
لوزراء عن نظر إىل أن قانون النزاهة ومكافحة الفساد ينص على أحكام بشأن مسؤولية اوإنشاء طرق للحصول على املعلومات. ابل
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رات قياس واضحة. األحكام كمعايري فرعية ملعيار الشفافية أو كمؤش نسخ، إذا كان ذلك مناسبًا، ميكن تنفيذ متطلبات القانون
، خاصة إذا كانت النافذة ائمة مؤشرات القياسحدة"( يف ق، لوضع إنشاء ًنفذة خاصة )تطبيق مبدأ "النافذة الواعلى سبيل املثال

 اخلاصة حمددة ابلقوانني.
رات ذات الصلة شر القرامعلومات حول ن( MDAs) إدارات ومؤسسات الدولةوزارات و ، جيب أن توفر وفًقا للمصفوفة

نقًصا يف املعلومات املدرجة على  ن هناكأ 2020، النقطة الرئيسية الثالثة(. ي ظهر تقرير ، نشر املعلومات، الشفافية)املصفوفة
إدارات ومؤسسات ت و وزارا، من أجل تشجيع . لذلك(MDAs) إدارات ومؤسسات الدولةوزارات و اخلاصة بـ اإلنرتنتواقع م

ات الصلة املنشورة على ، ميكن تضمني طلب إلرسال االرتباطات التشعبية للقرارات ذعلى نشر املعلومات( MDAs) الدولة
 يف املصفوفة.( MDAs) إدارات ومؤسسات الدولةوزارات و اخلاصة بـ إلنرتنتامواقع 

فيذ ، ليس من الواضح على الفور كيف يتم قياس تنن قانون النزاهة ومكافحة الفسادمد -4ابإلضافة إىل معيار الشفافية واملادة 
اخلاصة. من املعتقد العامة أو اًنت الكيمن سواء  ن الوصول إليها من قبل املواطنني،احلكم وما إذا كانت مواد صياغة القانون ميك

لقرار وصياغة القوانني اخلاصة اأن القانون جيب أن يضع قواعد واضحة وصرحية حول ماهية املعلومات املعينة حول إجراءات صنع 
وأن ( MDAs) لدولةمؤسسات اإدارات و وزارات و اخلاصة بـ اإلنرتنتابإلدارات الطبية واإلدارات اليت جيب نشرها على مواقع 

، نشر معلومات حول ملثالامكافحة الفساد )على سبيل  تكون مفتوحة للتدقيق العام. وينطبق نفس االعتبار على نشر أنشطة
تدابري منع  ويطبقلنزاهة ا ززيعالذي و ، (MDAs) إدارات ومؤسسات الدولةوزارات و تدابري منع الفساد اليت يتم تطبيقها داخل 

إدارات ومؤسسات وزارات و ا مبادرات مكافحة الفساد اليت تشارك فيهو ، JIACCنفيذ التوصيات الصادرة عن ، ونتائج تالفساد
 .، إخل(أو ترعاها( MDAs) الدولة

 
 ةالرشيد احلوكمةمعيار 

 
الوطنية عليه يف االسرتاتيجية  أن السلطات األردنية تعمل على تطوير معيار احلوكمة الرشيدة كما هو منصوص جيب اإلشارة إىل

، الذي يفرض تطوير 1ابإلشارة إىل اإلسرتاتيجية، هناك مشروع رقم و . 2025-2020اجملددة للنزاهة ومكافحة الفساد للفرتة 
، فضلً عن ى أفضل املمارساتشكل خاص عل، مع الرتكيز ب(NISمعايري النزاهة الوطنية )الرشيدة داخل  ومراجعة مبدأ احلوكمة

 .2021جيب تنفيذ املشروع بنهاية عام و حاب املصلحة. تعزيز الشراكة مع مجيع أص
اعتماد قرارات  ، هبدفتنفيذها صياغة السياسة العامة و ميكن فهم احلوكمة العامة على أهنا عمليات إنشاء وصياغة وإدراج يف

ة هي الطريقة اليت متارس ة. احلوكم، وتقدمي اخلدمات العاممؤسسات اإلدارة العامة واجملتمع ، من خلل مشاركةاحلوكمة وتنفيذها
 هبا السلطة يف إدارة املوارد االقتصادية واالجتماعية للبلد من أجل التنمية.

، تعين "احلوكمة" عملية اختاذ ريه من منظور أوسع وأضيق. ببساطةميكن وصفه وتفس احلوكمة الرشيدةجيب االعرتاف أبن مبدأ 
د من السياقات مثل حوكمة ات )أو عدم تنفيذها(. ميكن استخدام احلوكمة يف العديالقرار والعملية اليت يتم من خلهلا تنفيذ القرار 
: ةخصائص رئيسي 8 اهل احلوكمة الرشيدة، فإن . ابتباع هذا املفهوم50ةاحمللي واحلوكمة، الشركات، واحلوكمة الدولية، واحلوكمة الوطنية

وشاملة وتتبع سيادة  ،منصفةو فؤ، اك، والتةيفعالال، عة االستجابة، سر ةيشفافالسؤولة، املحنو توافق اآلراء،  التوجهتشاركية، ال
، مبا يتماشى مع مبادئ وقيم النزاهة وسيادة القانون على حتقيق أهداف السياسة املعلنةالقدرة  يفاحلوكمة الرشيدة  تتمثل. 51القانون

 ةالرشيد احلوكمةمبدأ من مبادئ  12مت تكريس  ،من بني أمور أخرى. علوة على ذلك، والفعالية والكفاءةوالشفافية واملساءلة 
                                                   
50 UNESCAP, What is Good Governance: https://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf 
51 Ibid. 
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. وفًقا 522008يف عام ، اليت أقرهتا جلنة وزراء جملس أورواب على املستوى احمللي ةالرشيد احلوكمةيف اسرتاتيجية االبتكار و 
ىل ذلك. ، وما إساءلةا يف ذلك االنفتاح والشفافية، وسيادة القانون، واملمبدًأ مب 12، تتكون احلوكمة الرشيدة من للسرتاتيجية

جيب أن يشمل معايري أخرى من  احلوكمة الرشيدة، ال يعين ذلك أن معيار (NIS) عايري النزاهة الوطنية، فيما يتعلق مبومع ذلك
ذ. تنفي، ألن مثل هذا النهج قد يؤدي إىل ارتباك يف التنفيذ وتقييم الأو يعترب مبثابة "معيار شامل" (NIS) معايري النزاهة الوطنية

، لن يكون من الواضح ما إذا كان التنفيذ الكامل ألربعة معايري أخرى من املعايري الوطنية املستقلة سيعين تلقائًيا على سبيل املثال
سيعين تلقائًيا االمتثال للمعايري األربعة األخرى.  احلوكمة الرشيدةما إذا كان تنفيذ معيار  -والعكس  احلوكمة الرشيدةاالمتثال ملعيار 

معايري النزاهة الوطنية ، جيب اعتبار معيار احلوكمة الرشيدة كمعيار أفقي يتم تنفيذه ابلتوازي مع تطبيق معايري أخرى من ابلتايلو 
(NIS) .والعكس 

اقبة طيط والتنظيم واملر  فرعية مثل التخعلى معايري (NISمعايري النزاهة الوطنية )، حيتوي معيار احلوكمة الرشيدة يف يف الوقت احلايل
اليت تعزز األداء املؤسسي  الرتسياتشاركة يف والقرارات واإلجراءات السليمة واالستخدام األمثل للموارد البشرية واملالية وامل والتقييم

، ومعيار احلوكمة (NISزاهة الوطنية )معايري النكما ذكرًن سابًقا، تتداخل بعض املعايري الفرعية جلميع   دارة املخاطر واألداء.وإ
، ختتلف ا. ابإلضافة إىل ذلكري أخرى أيضً يف معاي هو شيء متوقعرشيدة ليس استثناًء ألن اعتماد قرارات وإجراءات واضحة ال

، تنفيذ املعياروقد حتدث ارتباًكا أثناء  ملصفوفةوا (NISمعايري النزاهة الوطنية )املشار إليه يف  احلوكمة الرشيدةاملعايري الفرعية ملعيار 
شرات قياس أقل بكثري ملعيار احلوكمة توفر مؤ  (NISمعايري النزاهة الوطنية )يم تنفيذه. وجتدر اإلشارة أيًضا إىل أن فضلً عن تقي

ري الفرعية ذات الصلة لمعايالمتثال لمن أجل ا( وال تكشف مجيعها بوضوح أي منها جيب تنفيذه 31و 9الرشيدة من املصفوفة )
معايري أو أكثر من مؤشرات القياس يف  ، ي نظر يف إنشاء مؤشرينأمهية معيار احلوكمة الرشيدةبار . مع األخذ بعني االعتمن املعيار

 لقياس االمتثال لكل معيار فرعي للمعيار. (NISالنزاهة الوطنية )
الدولة. د من جوانب حياة والعدي (NISمعايري النزاهة الوطنية )كمبدأ عام يغطي مجيع   احلوكمة الرشيدة، ميكن اعتبار وابلتايل

ن النظر إىل احلوكمة الرشيدة وفهمها ، ميك(NISمعايري النزاهة الوطنية )، ابتباع الفلسفة احملتملة اليت تقف وراء مفهوم ومع ذلك
يط اجليد والرقابة والتقييم، التخط، إلضافة إىل ذلكوتفسريها على أهنا معيار يضمن منع الفساد واكتشافه والتعامل معه. اب

سات اإلدارة العامة وحتسني ، وتعزيز قدرات مؤسمات إدارية وعامة ذات نوعية جيدة، وتقدمي خدفعال للمواردواالستخدام ال
 أدائها.

، فإن اآلراء التمثيلية من ية اجلودةعال ، مع األخذ يف االعتبار أن احلكم الرشيد له صلة مباشرة بتوفري خدمة عامةعلوة على ذلك
ن خلل جمموعة اآلراء م لءمة وجودة اخلدمات احلالية ذات صلة. ميكن التعبري عن هذهمستخدمي اخلدمة احلاليني حول م

جيب أن يشمل تطبيق مبدأ احلوكمة و ء. ، مثل االستطلعات واملواقع اإللكرتونية والتعليقات املباشرة من العملمتنوعة من اآلليات
كيف ستعود هبذه القرارات إىل دخلت يف عملية صنع القرار و الرشيدة أيًضا الكشف عن كيفية استخدام الكيان العام هلذه امل

لقرار العام وتطوير اخلدمات العامة ا، فإن إشراك اجملتمع العام يف صنع مة. فيما يتعلق ابحلوكمة الرشيدةاجلمهور ومستخدمي اخلد
 ؤشر قياس لتنفيذ معيار احلكم الرشيد.عام كم، ميكن استخدام التعليقات الواردة من اجملتمع الألمهية. ابإلضافة إىل ذلكأمر ابلغ ا
طين ، جيب أواًل وقبل كل شيء تطوير وراء تطوير معيار للحوكمة الرشيدة كجزء ال يتجزأ من نظام املعلومات الو  ا، سعيً يف اخلتام

 مفهوم وفهم واضحني يف ضوء املعايري األربعة األخرى.
 

 االستنتاجات
                                                   
52 Council of Europe, 12 Principles of Good Governance: https://www.coe.int/en/web/good-governance/12-
principles#{%2225565951%22:[]}. 
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الصلحيات وااللتزامات احلقوق و  (NISمعايري النزاهة الوطنية ) أن تعكس األفضلمن  ، سيكوناالتساق ومن أجلابختصار 
، ميكن أن يكون هلا ابًقاكما ذكرًن س  مكافحة الفساد.، واليت تفرض النزاهة والشفافية و عليها ابلفعل يف القانون األرديناملنصوص 

ات معروفة للمؤسسات ويتم أو جيب ية حيث أن الواجبات وااللتزامأيًضا أتثري إجيايب على تنفيذ النظام اجلديد للمؤسسات الوطن
ردين يتوافق مع االتفاقيات واملعاهدات تنفيذها وفًقا للقوانني القائمة. ت فسر هذه التوصية بشكل منهجي على افرتاض أن القانون األ

أو مل تكن القوانني ، جلوانباذلك، يف بعض خول فيها. إذا مل يكن األمر كالدولية وااللتزامات األخرى اليت سبق لألردن الد
، ميكن فرعية. على سبيل املثال كمعايري  ، فيمكن صياغة الضماًنت املعرتف هبا دولًيا ابعتبارها ضرورية للنزاهةواضحة وفعالة

. وجتدر اإلشارة يف (NISهة الوطنية )معايري النزا، وإدارة تضارب املصاحل إىل ني عن املخالفاتإضافة معايري فرعية حلماية املبلغ
 هذا الصدد إىل أمهية الوصول إىل مشاريع القوانني والقرارات القانونية.

ملصفوفة كأساس مفيد ملزيد من التفكري ، ميكن اعتبار اأوالً  :(NISمعايري النزاهة الوطنية )من أجل فهم مشرتك وتنفيذ فعال لنظام 
والذي ، صحاب املصلحة املعنينيأمع مجيع  ميكن تشجيع إجراء مناقشة مفتوحة ،. اثنًيا(NISمعايري النزاهة الوطنية )يف تطوير 

 من شأنه أيًضا أن يفيد يف زايدة الوعي بني الكياًنت العامة ونشر معايري النزاهة.
 

 

حتليل آلية تنفيذ ومتابعة معايري النزاهة الوطنية األردنية .5  
 

( لقسم االمتثال التابع MDAsيف املؤسسات العامة ) (NISالوطنية )معايري النزاهة مت ختصيص مسؤولية مراقبة تنفيذ 
 .JIACCالنزاهة والوقاية يف  دائرة

 
 وارد أدًنه:خمطط عملية املراقبة 

 

وزارات عملية مراقبة امتثال 
وإدارات ومؤسسات الدولة 

(MDAs مبعايري النزاهة )
 (NISالوطنية )

التقارير السنوية عن امتثال   
ات ومؤسسات وزارات وإدار 

( مبعايري MDAsالدولة )
( )مبا NISالنزاهة الوطنية )

يف ذلك معدالت 
MDAs) 

  

   6  
 االتصال

  

قسم االمتثال يف    
JIACC 

  

4 
إصدار التوصيات ومراقبة 

 عملية التنفيذ

2 
زايرات ميدانية، 

 وعرب اإلنرتنت

 1 اتصال
ديوان ( تقارير 1وفًقا لـ: 

م معلومات قس( 2، احملاسبة

 3 اختيار
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( 3، تقييم املخاطر
معلومات التدقيق الداخلي 

( عدد MDAs ،4لل
الشكاوى يف حتقيقات 

 ـMDAsال

توفري مصفوفة كاملة 
لفحص االمتثال 

 والواثئق
 
5 

تقدمي معلومات عن 
 حالة تنفيذ التوصيات

   MDAs   
            ...2         1   
      
      

 

 أجزاء: 6إىل  (NISطنية )معايري النزاهة الو كن تقسيم عملية املراقبة الكاملة لتطبيق ، ميكما يتضح من املخطط
. (NISالنزاهة الوطنية ) ملعايري، واليت سيتم مراقبة تنفيذها MDAs، خيتار قسم االمتثال . أواًل وقبل كل شيء1

( حتليل خماطر الفساد 2، وان احملاسبةملقدمة من ديا ( التقارير1يتم االختيار مع األخذ يف االعتبار مصادر املعلومات األربعة: و 
( MDAs  ،4لداخلية يفا( عمليات التدقيق اليت تقوم هبا وحدات الرقابة JIACC  ،3الذي أجراه قسم تقييم املخاطر يف

نطاق ( ليست يف SOE) اململوكة للدولة املؤسساتذكر أن معني. ومن اجلدير ابل MDAالتحقيقات والشكاوى املتعلقة بـ
معايري النزاهة الوطنية ار واحد فقط من ، واليت جيب أن متتثل ملعيلوكة للدولة كياًنت قانونية خاصةاملم املؤسساتاالختيار. تعترب 

(NIS) - ار من واجبات ثلث وكاالت . تعترب مراقبة امتثال الشركات اململوكة للدولة هلذا املعيةالرشيد احلوكمةMDAs :
 ، شركة إدارة االستثمارات احلكومية.ات، هيئة األوراق املالية األردنيةإدارة مراقبة الشرك

. خلل MDAsاإلنرتنت مع  ، يقوم موظفو قسم االمتثال بزايرات ميدانية أو اجتماعات عرب. خلل اخلطوة التالية2
قد عرب اإلنرتنت بلدايت األردنية ت عمجيع اللقاءات مع ممثلي ال وكانت ، عقد اجتماعات عرب اإلنرتنت فقط، متفرتة اجتياح الزابء
 MDAsثال من ممثلي ، يطلب موظفو قسم االمتري من البلدايت. خلل االجتماعات، بسبب العدد الكبيف املاضي أيًضا

 لء مصفوفات فحص االمتثال.داخل املؤسسة ويطلبون م (NISمعايري النزاهة الوطنية )للحصول على تعليقات على حالة تنفيذ 
تم إرفاق املستندات يمبلء مصفوفات فحص االمتثال وإرساهلا إىل قسم االمتثال. كما  MDAs، تقوم لك. بعد ذ3

، ئج االستطلع الذي أجراه اخلرباءا. وفًقا لنت(NISمعايري النزاهة الوطنية )مع  MDAsاليت تربر حالة مستوى االمتثال املعلن لـ
. منذ دخول (NISلوطنية )معايري النزاهة اة إىل التدريب على تنفيذ اليت مشلها االستطلع عن احلاج MDAsأعربت مجيع 

 .MDAالنظام اجلديد يف  ، مل يتم عقد أي تدريب أو ورش عمل حول كيفية تطبيق2017اجلديد حيز التنفيذ يف عام  النظام
ييم حالة امتثال ال بتق، يقوم قسم االمتثMDAs. بعد استلم املصفوفات املستوفاة مع املستندات املقدمة من 4

MDA  مع( معايري النزاهة الوطنيةNIS) بعد ذلك، يعد القسم تقريرًا ويرسل توصيات إىل .MDAs ول كيفية زايدة ح
 قبل تقدميها(. JIACCلس إدارة )التقارير والتوصيات حتتاج إىل موافقة جم (NISمعايري النزاهة الوطنية )مستوى االمتثال مع 

شهرًا لتنفيذها. إذا مت استلم  12، فسيكون أمامها ما يصل إىل توصيات ألول مرة MDA، إذا تلقت . بعد ذلك5
أبي جهات  MDAأشهر لتنفيذها. ومن اجلدير ابلذكر أن قسم االمتثال ال يزود ستة   MDAأمام  -التوصيات للمرة الثانية 

سم االمتثال فقط من خلل خط هاتف االتصال مبوظفي ق MDAsاتصال للموظفني الذين أعدوا التوصيات. ميكن ملمثلي 
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من أجل تنفيذ أكثر كفاءة للتوصيات  MDAs، واليت ميكن أن تعرقل هناك نوعان من العوائق الرئيسية .JIACCمشرتك لـ
التوصيات املقدمة  MDA، صنفت راه اخلرباءالذي أج االستبيان، وفًقا لنتائج أواًل . JIACCالصادرة عن قسم االمتثال يف 

لتوصيات ل MDAsمستوى تطبيق الـ . يوضح الرسم البياين أدًنه تقييم53، يف املتوسطأبهنا واضحة إىل حد ما JIACCمن 
 قسم االمتثال. املقدمة من

 
 

 ؟JIACCهل من الواضح كيفية تطبيق توصيات 
عدد  7     

 واضح جًدا -1  املؤسسات
 واضح -2
 واضح جزئًيا -3
 غري واضح -4
 غري واضح اطالًقا -5

   6 

 6 ،2 –متوسط  
 واضح جزئًيا()

   5 

     4 
     3 
     2 
     1 
     0 
5 4 3 2 1   

 معدل تطبيق التوصيات
 

ن قسم االمتثال وحددوا أن بعض ، قام خرباء املشروع برتمجة العديد من األمثلة على التوصيات املقدمة معلوة على ذلك
، كانت إحدى الاملستهدفة. على سبيل املث MDAsفهمها من قبل التوصيات ليست مفصلة مبا يكفي وميكن أن يساء 

ضمان سري عملية ل Yحلل مشكلة مندوهبم إىل وزارة  Xالتواصل مع املؤسسة جيب هي: " JIACCالتوصيات الصادرة عن 
ل هذه املواقف ". تظهر مثصيةمل يتم تزويدًن أبي شيء مذكور يف تنفيذ التو املستهدفة: " MDA". أجابت املراقبة كما ينبغي

 .(NISلنزاهة الوطنية )ملعايري اميكن أن يؤدي هذا الوضع إىل تنفيذ غري فعال و . MDAsو JIACCنقًصا يف التواصل بني 
ديها أعلى وأدىن معدل لاليت  MDAsتقارير حالة النزاهة حول ل، يقدم قسم االمتثال معلومات ملخصة . يف كل عام6

 .JIACCاستجابة للتوصيات الصادرة عن 

                                                   
53 Performed survey questions valuation scale: (1 – very clear; 2 – clear; 3 – somewhat clear; 4 – unclear; 5 – 
very unclear) 
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 ،MDAsاعات مع موظفني فقط يعملون يف قسم االمتثال وهم مسؤولون عن عقد اجتم 3ومن اجلدير ابلذكر أن 
معايري النزاهة الوطنية ع م MDAs، ووضع التوصيات والتقارير حول حالة االمتثال مصفوفات فحص االمتثال املستوفاة وحتليل

(NIS) .ارك مجيع موظفي القسم شبكة تكنولوجيا املعلومات احمللية حيث يشقسم االمتثال جملد مشاركة داخلي يف  ولدى
تكون من هذه األعمدة: اسم ي، والذي ين مت إنشاؤه للمراقبةيوجد جدول إلكرتو كما .  MDAs حولبياًنت املراقبة اخلاصة هبم 

MDA يتم تنفيذها. ومع ذلكمل واليت ،، عدد التوصيات املنفذة، عدد التوصيات املقدمةاليت يتم تقدمي التوصيات إليها  ،
على  MDAsواعيد النهائية لردود ، فيما يتعلق برصد املتخدام أدوات تكنولوجيا املعلومات، ميكن إجراء املزيد من التحليلابس

معايري النزاهة الوطنية يات ، أثناء تنفيذ توصMDAs، وحتديد التحدايت األكثر شيوًعا اليت تواجهها توصيات قسم االمتثال
(NIS ) أوJIACC.إخل ، 

 
 االستنتاجات

 
، يبدو أن عملية املراقبة ارات العامةاإلديف ( NISمعايري النزاهة الوطنية )بعد مراجعة مجيع آليات املراقبة اخلاصة بتنفيذ 

( NIS) عايري النزاهة الوطنيةم)اليت قدمها قسم االمتثال( أكثر من تركيزها على  اهليئةتركز بشكل أكرب على تنفيذ توصيات 
. هذه اهليئةًقا ملعدل تنفيذها لتوصيات ، مت ذكر أفضل وأسوأ الشركات أداًء وف، املتاح للجمهورللهيئةمعينة. يف التقارير السنوية 

للمراقبة وتطلب منهم استيفاء مصفوفة  يئةاهل، حىت ختتارهم (NISمعايري النزاهة الوطنية )على تنفيذ  اإلدارات العامةاآللية ال حتفز 
)وليس توصيات ( NISلنزاهة الوطنية )ملعايري ا حص االمتثال وإصدار توصيات وفًقا هلذه النماذج املستوفاة. تقييم حالة االمتثالف

معايري أكثر لتنفيذ  اإلدارات العامةحيفز  ، من شأنه أن للهيئةوتنفيذ هذه البياًنت على التقارير السنوية  اإلدارات العامةيف  اهليئة
، ولكن لن يتم صدار التوصياتقسم االمتثال يف إ ، جيب أن يستمر. ابلطبعاهليئة، حىت بدون مسامهة (NISوطنية )النزاهة ال

النهائية  احلالةواليت يف اخلاضعة للمراقبة فقط  اإلدارات العامةب اإلشارة إىل جي -تقييم تنفيذ هذه التوصيات يف التقارير السنوية 
على زايدة تنفيذها ملعدل  رات العامةاإلداأن تساعد  اهليئة. ميكن للتوصيات الصادرة عن (NISنية )ملعايري النزاهة الوطللمتثال 

 .اهليئة، حىت املوعد النهائي الذي حددته (NISمعايري النزاهة الوطنية )
 اهليئةيف تقارير ليس فقط ( NISة )عايري النزاهة الوطنيمل اإلدارات العامةميكن أيًضا نشر بياًنت مراقبة معدالت تنفيذ 

اليت مت  اإلدارات العامةكر مجيع ذ ، جيب أيًضا. يف هذه املنصة ابهليئةص اخلا اإلنرتنتالسنوية ولكن يف النظام األساسي ملوقع 
اإلدارات لتصنيفات هذا أفضل سيوضح جدول او . (NISمعايري النزاهة الوطنية )رصدها وتقييمها مع امتثاهلا احلايل ملعدالت 

مع   اإلدارات العامةامتثال اء معدالت ميكن للمنصة أيًضا أد .(NISمعايري النزاهة الوطنية )األسوأ أداًء يف تطبيق  أيهاو  العامة
جيًدا. ميكن أن يشجع هذا  نفذال ي  ليت يتم تنفيذها بشكل أفضل وأيهاعلى حدة من أجل إظهار املعايري ا اخلمسة عايرياملكل 

ميكن و ( NISيري النزاهة الوطنية )ملعاللتنافس والسعي إىل معدل تنفيذ أفضل  اإلدارات العامة النوع من البياًنت املنافسة بني
 علًنا. رؤيته

 ذه العوائق وأوجه القصور أيًضا:ه، مت حتديد (NISملعايري النزاهة الوطنية )بعد مراجعة مجيع عمليات التنفيذ واملراقبة 
معايري ليها واجب االمتثال جلميع عاململوكة للدولة( لديها استثناءات وليس  . بعض الكياًنت القانونية العامة )الشركات1

 .(NISالنزاهة الوطنية )
ىل املعلومات املنهجية، واملبادئ إ، (NISمعايري النزاهة الوطنية )املسؤولون عن تطبيق  ،اإلدارات العامة. يفتقر ممثلو 2
 .(NISالنزاهة الوطنية )ملعايري ، والتدريب على التطبيق العملي التوجيهية
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من قسم االمتثال يف ( NISمعايري النزاهة الوطنية )اليت تلقت توصيات بشأن تنفيذ  ،اإلدارات العامة. ليس لدى 3
، ن الشخص الذي قدم هذه التوصياتم قناة اتصال مباشرة لتوضيح التوصيات املستلمة أكثر قليلً أو احلصول على استشارة ،اهليئة

 ر.إذا لزم األم
ا املعلومات )مبا يف ذلك برامج تكنولوجيا إىل املوارد البشرية والقدرات التحليلية لتكنولوجي اهليئة. يفتقر قسم االمتثال يف 4

 املعلومات والتدريب املناسب للموظفني(.
 

 التوصيات واملقرتحات .6
 

تطوير واعتماد جيب  ،(NIS)الوطنية معايري النزاهة  ومراقبة. من أجل توفري أساس قانوين وإجراءات واضحة لتنفيذ 1
، مبا يف ذلك (NIS النزاهة الوطنية )مبعايريص على املبادئ الرئيسية آللية التنفيذ والرصد اخلاصة تنأن  ا، من شأهنةقانوني مادة

 ما يلي:
 (NISمعايري النزاهة الوطنية )مراقبة نطاق تطبيق آلية  1,1
 العام يف عملية املراقبة القطاع معايري وآلية اختيار كياًنت  2,1
  (NISمعايري النزاهة الوطنية )يف مراقبة تنفيذ  اهليئةوظائف وحقوق  3,1
 امات وحقوق مؤسسات القطاع العام التز  4,1
 ة يد النهائية للتنفيذ واالستجابالعناصر الرئيسية لدورة الرصد، مبا يف ذلك املواع 5,1
 االستجابة للتوصياتاملمكنة لعدم اإلجراءات "التأديبية"  6,1
 :عند مراجعة النظام اجلديد. 2
ملعايري النزاهة الوطنية ارب املصاحل تضمني املعايري الفرعية حلماية املبلغني عن املخالفات وإدارة تض االعتبارضع يف  1,2

(NIS ) ك تضمني يف اعتبار ، ضع كإىل ذلألن هذه الضماًنت معرتف هبا دولًيا على أهنا ضرورية لضمان النزاهة. ابإلضافة
 اعتماد قواعد واضحة لإلفصاح ، وما إذا متإذا مت إنشاء قناة إبلغ داخلية ، مامؤشرات القياس ذات الصلة، على سبيل املثال

 ، وما إىل ذلك.ب من عملية صنع القرار ذات الصلةعن املصاحل اخلاصة واالنسحا
يف استكمال معيار احلوكمة  نظرا، قدمي خدمة عامة عالية اجلودةة بتنظرًا ألن معيار احلوكمة الرشيدة له صلة مباشر  2,2

ء استطلعات أو مجع التعليقات لتحليل ملءمة وجودة اخلدمات اليت تقدمها من خلل إجرا لإلدارات العامةالرشيدة ووضع شرط 
، النظر يف إجراء ومكافحة الفساد ن النزاهةمن قانو  ب-4، أو وفًقا للمادة  اهليئةمن املستخدمني وتقدمي بياًنت جممعة إىل 

لتعليقات الواردة من املستخدمني  ، ضع يف اعتبارك استخدام املستوى الوطين. ابإلضافة إىل ذلكعلى ا اهليئةاستطلعات من قبل 
 كمؤشر قياس لتنفيذ املعيار.

، وكذلك التأكد من أن كل (NIS)معايري النزاهة الوطنية التمييز بوضوح بني املعايري الفرعية ومؤشرات القياس يف  3,2
تفي ابملعايري  إلدارات العامةا، والذي ميكن استخدامه لتقييم ما إذا كانت كون له مؤشر قياس واحد على األقلمعيار فرعي سي

 الفرعية.
 يف املصفوفة.مع املعايري الفرعية ( NISمعايري النزاهة الوطنية )يف توحيد املعايري الفرعية للمعايري احملددة يف  انظر 4,2
)ليس فقط معيار احلوكمة  اململوكة للدولة املؤسساتعلى  (NISمعايري النزاهة الوطنية )تطبيق مجيع يف  انظر 5,2
 الرشيدة(.
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ات غري احلكومية واجملتمع يف مؤسسات القطاع اخلاص واملنظم( NISمبعايري النزاهة الوطنية )رفع مستوى الوعي  6,2
 اجملموعات يف أنشطة ومبادرات ومؤمترات مكافحة الفساد. املدين من خلل إشراك هذه

معايري النزاهة ت املتعلقة بتطوير إشراك منظمات القطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين يف املناقشا 7,2
 .الكياًنت، وكذلك النظر يف الشراكة مع هذه والنزاهة بشكل عام (NISالوطنية )

 تلك الواردة يف هذه الدراسة. ، مبا يف ذلكةالرشيد ةكمو املمارسات الدولية فيما يتعلق مببدأ احل النظر يف أفضل 8,2
 :(NISعايري النزاهة الوطنية ). عند مواصلة تطوير آلية املراقبة اخلاصة مب3
د )بسبب نقص املوار  (NISلوطنية )املعايري النزاهة اإلدارات العامة إذا مل يكن من املمكن مراقبة حالة تنفيذ مجيع  1,3

حتليل مجيع الوزارات واإلدارات احمللية  ثلم، املختلفةاإلدارات العامة مراعاة إمكانية املقارنة  جيب، البشرية وتكنولوجيا املعلومات(
 ومجيع شركات املياه وما إىل ذلك، عند اختيار كياًنت القطاع العام لتقارير االمتثال.

 اإلدارات العامةيتوانيا لقياس أداء نهجية مماثلة لتلك املستخدمة يف أكادميية النزاهة يف لالنظر يف اعتماد وتطبيق م 2,3
لقياس امتثال  ( وإعداد أدلة3,3,3و  2,3,3، انظر الفصلني )ملزيد من املعلومات( NISمعايري النزاهة الوطنية )اليت تنفذ 

 تطبيقها.و ( NISمعايري النزاهة الوطنية )اإلدارة العامة لـ
، وليس مع التوصيات الصادرة (NISمعايري النزاهة الوطنية )مع  اإلدارات العامةركز بشكل أكرب على مراقبة امتثال  3,3

 اإلدارات العامةط معدل استجابة )ليس فق( NISمعايري النزاهة الوطنية )ملعدالت  اإلدارات العامة. جيب نشر امتثال اهليئةعن 
ت و ملخصاهتا نتائج مجيع كياًنأتقارير وامللخصات. جيب أن تتضمن تقارير االمتثال املنشورة الصادرة( يف ال اهليئةلتوصيات 

ير وامللخصات أيًضا األوضاع احلالية ، وليس فقط "األعلى" و"األسوأ" أداًء. جيب أن تتضمن التقار القطاع العام اخلاضعة للمراقبة
 على حدة.( NISري النزاهة الوطنية )معايتنفيذ كل من اخلمس  فيما خيصيف اإلدارات العامة 

نعي القرار وسائل اإلعلم وصاو ، والذي من شأنه أن يزود اجملتمع نظام مراقبة يتم حتديثه ابنتظام يف تطوير انظر 4,3
، اإللكرتوين اهليئة، يف موقع بيل املثالس. على (NISمعايري النزاهة الوطنية )تنفيذ  خيص فيما اإلدارات العامة ابملعدالت احلالية لـ

. قد يتكون اجلدول (NISلوطنية )امعايري النزاهة يف تنفيذ  اإلدارات العامةميكن إنشاء جدول عرب اإلنرتنت يعرض مجيع حاالت 
االت االمتثال لكل معيار ، وح(NIS)معايري النزاهة الوطنية وحالة االمتثال جلميع  ،اإلدارات العامةمن األعمدة التالية: اسم 

 ، إخل.نة ابلفرتة السابقةم احملرز مقار ، والتقد( من بني أمور أخرىNISوالوضع احلايل )وفًقا ملستوى تنفيذ ، على حدة
هجية بشأن تنفيذ معايري النزاهة قد أعربت عن نقص يف املعلومات واملساعدة املن اإلدارات العامةمبا أن عدد من . 4
 (:NISالوطنية )
وااللتزامات ( NISاهة الوطنية )ملعايري النز شاهبة ملواصلة شرح العناصر األساسية تطوير كتيب أو أدوات م انظر يف 1,4

 الناشئة عنها ملنظمات القطاع العام.
مع مؤشرات واضحة ( NIS) ملعايري النزاهة الوطنيةتطوير مصفوفة الفحص كمبدأ توجيهي أو خطة تنفيذ  انظر يف 2,4

من أجل االمتثال لكل معيار على  امةاإلدارات العجراءات اليت ينبغي اختاذها من قبل تشري إىل التدابري اليت ينبغي تنفيذها واإل
 التوايل.

 ملمارسات.اوأفضل  وتنفيذه (NISمعايري النزاهة الوطنية )منتظم على كل معيار من  تنظيم تدريب 3,4
ل املماثلة. خلل هذه يذات الوضع القانوين ومناطق التشغ اإلدارات العامةتنظيم اجتماعات منتظمة مع  4,4

( NISمعايري النزاهة الوطنية )، ميكن ألصحاب األداء "األفضل" مشاركة أفضل ممارساهتم يف تعزيز النزاهة وتنفيذ االجتماعات
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و  2,3,3يف تنفيذ دورها )ملزيد من املعلومات يرجى االطلع على الفصلني  اهليئةساعد تأخرى وهبذا  اإلدارات العامةمع 
4,3,3.) 

 :ابهليئةفيما يتعلق  .5
بري مكافحة الفساد. جيب أن النظر يف إنشاء مؤمتر مستمر رفيع املستوى ملكافحة الفساد لإلشراف على تنفيذ تدا 1,5

 (.1,3)انظر الفصل  اهليئةيتألف املؤمتر من ممثلي اجلهات املعنية بصنع القرار وأن يرأسه رئيس 
وقاية ال مديريةني أقسام بالتحكم" و"التنسيق/ التدريب/ زايدة الوعي"  /ضع يف اعتبارك فصل وظائف "املراقبة 2,5

ار تقارير فتها الرقابية عند إصداالمتثال يف وظي لقسم، من أجل ضمان احلياد واالستقلل الوظيفي والنزاهة. على سبيل املثال
طاعني العام واخلاص يف تعزيز نظم مع كياًنت القاملتعلقة ابلتنسيق والتعاون  القسمميكن نقل أدوار و ، االمتثال ورصد تنفيذها
 .أخرى أقساماملعلومات الوطنية إىل 

 تعيني موارد بشرية إضافية لقسم االمتثال. 3,5
ختبار أبنفسهم واستخدام األدوات إبكمال مصفوفة اال اإلدارات العامةاستمر يف املمارسة اجليدة املتمثلة يف مطالبة  4,5

 ( هلذا الغرض.Excel مجبرًن اإللكرتونية )مثل
 Excelو Qlickو Tableauتزويد موظفي قسم االمتثال بربامج تكنولوجيا املعلومات التحليلية )مثل  5,5

 فيما خيص تنفيذاإلدارات العامة  ، ألهنم ميتلكون مجيع بياًنت املراقبة اخلاصة حبالةدريب املتخصصالتتوفري ( و pivot tableو
 .(NISطنية )معايري النزاهة الو تنفيذ 

 

 امللحقات

1. “Rules on Integrity” of the Federal Republic of Germany, issued by the Federal 

Minister of the Interior, 

-on-https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/EN/publikationen/2014/rules<

>.integrity.pdf?__blob=publicationFile&v=3 

2. “Integrity Academy” questionnaire for anti-corruption level determination in 

institution (attached MS Excel file). 

3.  Corruption Strategy of the Republic of Austria, <-National Anti

>.https://www.bak.gv.at/bmi_documents/2178.pdf 

4. Law on Corruption Prevention of Lithuania. 
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