
إدارة مخاطر الفساد على المستوى القطاعي
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رالتدابيتنفيذ،األولوياتوتحديدالمعالجةتخطيطال،المخاطرتقييم
والتقييم

المخاطرإدارة

الوقاية

حدوثهقبلالحدثتوقع



التقييم

التخطيط

المعالجة

إعادة
التقييم

المخاطرتقييمدورة



"المخاطر"تعريف وتقييم 

؟المخاطرماهى
على الرغم من كثرة التعاريف، فإن 

تعني، في جوهرها، إحتمالية"المخاطر"

.وقوع أو عدم وقوع حدث، أثناء عملية ما

ولكن إذا تم وقوع هذا الحدث فذلك 

.يؤثرعلى نتيجة تلك العملية

عن المخاطرمستوىتقييميمكن

الحدثوقوعاحتماليةتحديدطريق

و داللة ”االحتمالية“

.”التأثير“أثرهأومدى

خاللمنالتقييمنتيجةتوضيحالممكنمن

للمخاطر الحراريالتمثيلخارطة

.(يسارأنظر)

استراتيجياتيمكن تحديد,لذلكوفقا

تحديد والتي تشملالمخاطرالتعامل مع

.األولويات وتحديد التدخالت الممكنة

جدا  ضعيف ضعيف معتدل قوي جدا  قوي
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الفساد؟ماهو

أنممايعني.خاصةمكاسبلتحقيقالموكلةالسلطةاستعمالإساءةهو“الفساد"من المتفق عليه أن 

.“الفاعل"الفساد يرتكب أعمالهو منمعينفعل/قرارالتخاذالسلطةيملكالذيالقرارصانع

القرار

السلطةيمتلكالذي"الفاعل"يقومعندماهوالقرارو

.القضيةعواقب تتعلق بهذهعنهاينتجاختيارو تنفيذ عمليةماقضيةبتحديد

الفعل 
عندما يقوم صاحب القرار بتنفيذ الفعل 

ق بصورة مجردة بل باألحرى بصورة تتعلال يمكن أن يتم" الفساد"وبناء على ذلك، فإن تقييم مخاطر 
.مما يتطلب استخدام تلك النقاط كوحدات تحليل لتقييم مخاطر الفساد. المحددةبنقاط القراروالفعل 

من منظور المخاطر" الفساد"تعريف 

ماذا؟مخاطر

اين؟



القرار

المستهدفةالنتيجة

العامالصالحمع

مشوهةنتيجة

سلبياثر

العامالصالحضد

شخصيةمنفعةيوجدال

الكفاءةعدم

المعلوماتنقص

اخريجرائم

فاسدفعل

قرار
ف
حر

من

شخصيةمنفعة

القطاعيةالوظائف

القرارصاحبالمسؤولياتواألدوار



التأثيرحجم.١

عنناجمواحدانحرافقرارتأثيرازدادكلما

ماكل،منهجيةأكثربشكليحدثأو/وفاسدفعل

.أقوىالتأثيركان
الحدوثتكرار.2

القرار"تليالتي"المشوهةالنتيجة"زادتكلما

كان،"الفاسدالفعل"عنالناجم"المنحرف

.أقوىتأثيره

المنحرفةاثرالنتيجةتقييم

نتائج

القطاع

تنافسية

الصناعة

أداء

القطاع

الموارد

المالية

االثرتقييم



الفعل /القرار
المستهدف

الشخصيةالنزاهة•

السمعةتأثير•

حجم العملية وتعقيدها•

التنفيذوالكشفتصور•

للقرار

السياسيةواالجتماعية▪

االقتصادية والمالية▪

اإلجرائية والتنظيمية▪

طبيعة العملية▪

االنحرافدوافع

للفعل

االحتماليةتقييم

االنحرافضوابط

الفعل /القرار
المنحرف

Drivers' Controls'

L''=''D''/''C'

restraints	Drivers	
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منخفضةمخاطر

متوسطةمخاطر

عاليةمخاطر

حرجةمخاطر

Risk 
threshold؟؟

األولوياتوتحديدمحددةقرارنقاطحولالمخاطرخريطةرسم



المخاطرةمستوى•

المخاطرةفيالرغبة•

السياسيةاالعتبارات•

المخاطرعالجاتمقارنة•
والتطبيقالجدوى•

المواردتوافر•

الفنيالتعقيدمستوى•

القدرة•

المتوقعالمصلحةصاحبموقف•

الزمنيةالفترة•

العائد•
التدخالتفعالية•
االخرىالقرارنقاطعلىوالتأثيرالعالقة•

األولوياتتحديد



المخاطرمستوىفيالنظرإعادة•

الماليةالمؤشراتعلىاالثرتتبع•

.األداءمؤشراتعلىاالثرتتبع•

القطاعنتائجعلىاالثرتتبع•

النتائجتقييمتطبيق و



األجلطويلةاستراتيجية

الوطنيالفريقتشكيل

القدراتبناء

المباشرةالمشاركة

االستجابة

الوطنيللفريقاالوليالتقييم

المخاطرلتقييمالنتائجتقرير

االقليميالخبراءفريقتقييم

التقرير

االولوياتتحديد

الدخولنقطةتحديد

المحليينالخبراءتقييم

البالدفيالتطبيق



ةوزار،الفسادمكافحةمجتمععنممثلينالمصلحةأصحابمتعددةالعملفرقةضمت•
.(عام)األدويةقطاع،المدنيالمجتمع،التنظيميةالسلطات،الصحة

.التقييمإلجراءالعمللفريقالفنيوالدعمالقدراتتطوير•

.الزائدالعملعبءلتجنبلألدلةللوصولعمليةأساليباعتماد•

.األولوياتوتحديدالمشاوراتوعقدالمخاطرخرائطتطوير•

وتعبئةالسابقةالجهودمناالستفادةخاللمنالتكلفةمنخفضةالمخاطرلتخفيفتدخالتتنفيذ•
.تكلفةاألكثرللتدخالتالموارد

الوطنيةالفرقخاللمنالنوعيالتقييم

البالدفيالتطبيق





شكرا  

mostafa.hunter@undp.org

@HunterMostafa


