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الشفافية الدولية

حركة عالمية لمكافحة الفساد-

يةالسكرتاريا في برلين تعمل كمنظمة غير حكومية لمحاربة الفساد ونشر الوعي حول قيم النزاهة والشفاف-

فرع في العالم 100-

ة بناء الفروع هي مؤسسات مجتمع مدني محلية مستقلة ماليا وإداريا وتمنح درجة االعتماد من الشفافية الدولي-
على معايير النزاهة والشفافية التي تحملها المؤسسة

:تقوم المنظمة بعدة أمور-
اطالق مؤشر مدركات الفساد-
(مقياس الفساد)نظام النزاهة الوطني، نظام النزاهة المحلي، باروميتر الفساد : الدراسات واألبحاث-
مراكز ارشاد ضحايا الفساد -
ن التحالفات الدولية واإلقليمية من أجل دفع منظومة النزاهة والشفافية من خالل المساهمة في القواني-

واالستراتيجيات التي تهدف لوضع حد لظاهرة الفساد





ر كيف يمكن أن تصعد الدولة على مؤش
مدركات الفساد؟

مصادرا 13مؤشر مدركات الفساد له طبيعة مركبة تعتمد على آراء خبراء وباحثين في 
، أو مكافحة الفسادبالحوكمةومؤشرا بحثيا يتم منها استخالص المعطيات الخاصة 

ومنها مؤشرات البنك الدولي ومشروع العدالة العالمي والمنتدى االقتصادي 
....العالمي

أن وبالتالي هناك إشكالية في تحديد المعطيات التي تؤثر على عالمة الدولة، حيث
ن تعديال على اإلطار التشريعي في الدولة أو حتى حملة واسعة لمحاسبة الفاسدي

.وحدها لن تؤثر على الدرجة

ة الدولة لذا يتم دراسة درج. التأثير على درجة المؤثر يأخذ وقتا ويكون تراكميا وتدريجيا
ن أو عبر عدة سنوات من أجل تحليل معطيات التأثير في عملية مكافحة الفساد لألحس

.لألسوأ



!!!!لكن

ة مكافحة الفساد هي عملية متكاملة يمكن االستناد إلى عدة مصادر ودراسات بحثي
:يمكن أن نوصي باالطالع عليها من أجل احداث التغيير المنشود

دليل صادر عن الشفافية الدولية -1

خطوات عملية لمكافحة الفساد-2

نظام النزاهة الوطني-3

مؤشرات دولية -4





خطوات الدول لمكافحة الفساد

:استقالل القضاء-1

-Introducing tenure for judges;

تم أن تتم هذه العملية بوجود جسم مهني مستقل وي: تعيين ومحاسبة القضاة-
شريعيالمصادقة على صحة عملية التعيين أو المحاسبة من قبل ثلثي المجلس الت

وجود وضع المعايير التي تضمن الفصل بين المصالح الشخصية والعامة من خالل-
قانون لتضارب المصالح وسياسات لمنع الواسطة والمحسوبية

أن يتم ضمان محاكمات عادلة محمية من التدخالت السياسية-



العبء اإلداري-2

التسهيل في تسجيل األعمال-

تسهيل وتبسيط معامالت دفع الضرائب-
تعديل قوانين الضريبة-

تحصيل الضرائب من خالل المكاتب الخاصة-

تسهيل دفع الضرائب عبر الخدمات اإللكترونية-

معتعديل أو إلغاء القوانين التي تمنح تسهيالت خاصة لفئات معينة في المجت-

االنفتاح التجاري-3

تقليص اإلجراءات التي تعيق عمليات االستيراد والتصدير-

تبسيط اإلجراءات-

.اجراء التعديالت واإلصالح لدوائر الجمارك-



شفافية الموازنات-4

تسهيل الوصول إلى الوثائق الخاصة بالموازنات-

استخدام المعايير الدولية في الموازنات مثل تصنيف بنود الموازنات-

ياتاستخدام الصفحات اإللكترونية لمراقبة صرف الموازنات العامة وموازنات البلد-

المشاركة الفعالة لمؤسسات المجتمع المدني في الموازنات-

ومعايير أخرى يمكن االطالع عليها في الشراكة العالمية للموازنات-

International Budget Partnership.

ع من أجل إنجاح عملية مكافحة الفساد ووضع حد النتشاره يجب تفعيل دور المجتم
حرية المدني واإلعالم في المحاسبة المجتمعية وهذا ال يتم إال بوجود قوانين تضمن

الرأي والتجمع وقوانين حق الحصول على المعلومات

http://www.internationalbudget.org/opening-budgets/open-budget-initiative/open-budget-survey/


المواطنة اإللكترونية-5

دعم القدرة على الحصول على االنترنت والوصول إلى الشبكة العنكبوتية-

ضمان حرية االنترنت-

.االستثمار في تعليم تكنولوجيا المعلومات-

وضع إطار قانوني واضح لحرية الحصول على المعلومات-

ل استخدام المنصات اإللكترونية التي تدعم عمل مؤسسات المجتمع المدني مث-
الحكومة االلكترونية والمواقع اإللكترونية لإلبالغ عن الفساد

حرية اإلعالم-6

إال تكون القوانين الناظمة لإلعالم قامعة لحريته-

معهمضمان سالمة الصحافيين وعدم مالحقتهم والتضييق عليهم واستخدام العنف-

أن تعتبر حرية اإلعالم سواء التقليدية أو الجديدة شرطا من شروط التنمية-

دعم المنصات التي تقدم التحقيقات االستقصائية التي تكشف الفساد-





أعمدة نظام النزاهة الوطني
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دعائم  المحاور
االقتصادية السياسية االجتماعية الثقافية

نظام النزاهة الوطني





ركائز نظام النزاهة الوطني

إلى أي مدى يلعب العامل السياسي واالجتماعي دورا هاما في تحقيق منظومة 
:نزاهة متكاملة

جو سياسي حر وتنافسي، حقوق مدنية، سيادة القانون، مؤسسات: السياسة-
ديمقراطية

تجمع صراعات لغوية، حقوق األقليات، حرية ال/طبقية، دين، لغات مختلفة: المجتمع-
والتنظيم، شبكات اجتماعية

/  توزيع الثروات، النمو االقتصادي، اإلقصاء االجتماعي، شبكات األمان: اقتصاد-
الضمان االجتماعي، البنية التحتية

الثقة، التضامن الشعبي، النزاهة الفردية، أخالقيات المجتمع: الثقافة-





:  التوصيات

-: وعليه. الشفافية والمساءلة أيضامستوى -
ريح قانون ينص على تطبيق واجب التصالمصادقة على 

اب أعضاء السلطة التنفيذية وأصحلجميع بالمكاسب 
ي، والمحلالمناصب المنتخبة على الصعيدين الوطني 

.إلى أعضاء الهيئات الدستورية المستقلةإضافة 

قانونعلى السلطة التشريعية أن تصادق على -
بدلة مستيتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة 

ق به المرسوم المتعلق بالحق في النفاذ إلى الوثائ
.  اإلدارية

السلطة التشريعية أن تصادق على قانون على -
.  يتعلق بتضارب المصالح

السلطة التشريعية المصادقة على قوانينعلى -
بلغين وحماية المغير المشروع اإلثراء تتعلّق بتجريم 

.  عن الفساد





الفساد كافحةأمثلة عن دول 
:جورجيا

ر كانت جورجيا من أكثر البلدان فسادا في المنطقة، لكن بعد موجة التغيي2003قبل عام 
:اليتقدمت في مجال مكافحة الفساد بسبب وجود أرض خصبة وإرادة سياسية وقامت بالت

مسؤول حكومي في قضايا فساد 1000اعتقال ومحاكمة : 2010-2003بين -

حزمة من القوانين ذات المعايير العالمية في مكافحة الفساد مع التطبيق -
:الفاعل حيث ركزت على

حمالت مكثفة مركزة : الوقاية-1

من موظفي القطاع العام% 50تم تقليص : اإلصالح اإلداري والمؤسسي-2

تحرير وتشجيع االستثمار والقطاع الخاص-3

المشاركة المجتمعية في عملية مكافحة الفساد-4

التحرر االقتصادي قدم حلوال قضت على دوافع وفرص االستغالل والرشوة -

وتم ( النصف)شرطي متورط بالفساد 15000إصالح الشرطة حيث قامت بطرد -
تفعيل نظام االنتساب على أساس الكفاءة والمنافسة 



دليل حول مكافحة الفساد في 
الخدمات العامة

اه يقدم هذا الدليل عملية تقييم مخاطر الفساد في قطاع الصحة والتعليم والمي
بنى والصرف الصحي، ويقدم بالتالي تحليال للتحديات في الخدمة المقدمة وفي ال

.  التحتية تحديدا

ركيز ويقدم اقتراحات قد تنطبق أيضا على قطاع الخدمات األخرى في الدولة، ويتم الت
:على القضايا التي تخص بالذات تقديم الخدمات مثل

إدارة الموارد البشرية-1

الالمركزية-2



قطاع التعليم

مراقبة الموازنة المخصصة للتعليم وطرق صرفها-1

نظم إدارة المعلومات-2

إدارة الموارد البشرية-3

مدونات السلوك والنزاهة-4

مراقبة وتقييم األداء-5

أليات وقنوات اإلبالغ عن الفساد -6

تفاعل ومشاركة األهل-7



الحكم المحلي
متزايد حول االصالح في نظام الحكم عن طريق الصعيد العالمي هناك توجهعلى 

متعلقة تبني انماط الالمركزية في الحكم أو بما ُيعرف في نقل المسؤوليات والمهام ال
اتخاذ القرارات، التطبيق واالشراف على التنفيذ من: ببعض الخدمات بما يشمل

السلطة المركزية إلى السلطة المحلية المنتخبة، وذلك ايمانا بمبدأ أن الهيئات
.المحلية أكثر قدرة على معرفة احتياجات مواطنيها واهتماماتهم

ية، قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة في عمل الهيئات المحلولتعزيز 
:بادرت منظمة الشفافية الدولية في تطوير أداة

دراسة نظام النزاهة في الهيئات المحلية

واآلليات لتعزيز نظام النزاهة في عمل الهيئات المحلية بهدف تقييم شفافية االجراءات
التي ُتقدم في اطارها الخدمات وفاعلية نظام العمل ونزاهة العاملين فيه، بلورة 

ور توصيات لتعزيز نظام النزاهة بالتعاون مع الفئة المستهدفة إضافة إلى تعزيز د
.األطراف المجتمعية في المساءلة المجتمعية



أدوات متاحة لمكافحة الفساد

دراسة نظام النزاهة الوطني -1

دليل مراقبة مكافحة الفساد من أجل التنمية المستدامة-2
HTTPS://KNOWLEDGEHUB.TRANSPARENCY.ORG/PRODUCT/MONITORING-CORRUPTION-AND-ANTI-CORRUPTION-IN-THE-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GO

دليل لألدوات المتوفرة التي تدرس مكافحة الفساد في الدول-3
HTTPS://WWW.TRANSPARENCY.ORG/FILES/CONTENT/CORRUPTIONQAS/HOW_TO_GUIDE_CORRUPTION_ASSESSMENT_TOOLS_2016.PDF

أمثلة عن نجاح جهود مكافحة الفساد-4
HTTPS://WWW.TRANSPARENCY.ORG/FILES/CONTENT/CORRUPTIONQAS/SUCCESSFUL_ANTI-CORRUPTION_REFORMS.PDF

العامةحول مكافحة الفساد في الخدمات دليل -5
HTTPS://KNOWLEDGEHUB.TRANSPARENCY.ORG/GUIDE/TOPIC-GUIDE-ON-CORRUPTION-IN-SERVICE-DELIVERY/4470

https://knowledgehub.transparency.org/product/monitoring-corruption-and-anti-corruption-in-the-sustainable-development-go
https://www.transparency.org/files/content/corruptionqas/How_to_guide_corruption_assessment_tools_2016.pdf
https://www.transparency.org/files/content/corruptionqas/Successful_anti-corruption_reforms.pdf
https://knowledgehub.transparency.org/guide/topic-guide-on-corruption-in-service-delivery/4470



