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أهمية هيئات مكافحة الفساد

االتفاقيات والمبادئ التوجيهية الدولية إنشاء هيئات مكافحة الفساد : تذكير

مكافحة الفسادهيئاتملخص الوظائف الرئيسية ل

أهم أنواع هيئات مكافحة الفساد

هيئات مكافحة الفساد العربية

❖Independent Commission Against Corruption (ICAC), Hong Kong

هونغ كونغ،الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد

مبادئ جاكرتا لالستقاللية:  فعالية هيئات مكافحة الفساد  
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الفسادمكافحةلهيئاتاالستقالليةضمانآللياتأمثلة H.
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: العوامل التاريخية

السياسية والتحرير االقتصادي في أجزاء كثيرة من العالم ؛ جهود بناء الدمقرطةعملية : أواخر التسعينيات

سيادة القانون والحكم الرشيد في العديد من بيئات ما بعد االستبداد وما بعد الصراع ، حيث توفر التحوالت 

. االقتصادية والسياسية أرًضا خصبة للفساد

كان الفساد منتشًرا على نطاق واسع ، بما في ذلك في الحياة اليومية ، وكانت المؤسسات القائمة أضعف من أن 

تتعامل معه ، وغالبًا ما تتأثر هي نفسها بالفساد ، وال سيما نظام العدالة الجنائية

3

A. أهمية هيئات مكافحة الفساد

:رد

بة التقليديةأحيانًا كرد فعل على نقص فعالية مؤسسات إنفاذ القانون والرقاهيئات مكافحة الفسادتم إنشاء 
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اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC)

36و المادة 6المادة 

:الدول األطراف على إنشاء هيئة أو هيئات للوقاية من الفساد أو مكافحته وتنص على ثحث

بمنأى عن أي تأثير: االستقاللية 

تدريب خاص+ الموارد المادية والبشرية الالزمة 

للمبادئ األساسية للنظام القانوني للدولةاإلعتبارضرورة األخذ بعين 

4

✓ الفسادبشأنأوروبالمجلسالجنائيالقانوناتفاقية 20المادة :

✓ الفسادلمكافحةإرشاديا ًمبدأ ًعشرون 7والمبدأ 3المبدأ :

المتخصصةبالمؤسساتتتعلقأحكامعلىاألخرىاإلقليميةالصكوكتشتمل المثالسبيلعلى :

• African Union Convention on Preventing and Combating Corruption : Paragraph 5 of Article 20 

• Southern African Development Community (SADC) Protocol against Corruption : Article 4 

• Inter-American Convention against Corruption : Paragraph 9 of Article III

B. إنشاء هيئات مكافحة الفساد:  االتفاقيات والمبادئ التوجيهية الدولية : تذكير
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ACAs

A. أهمية هيئات مكافحة الفساد

قويةًأسسًقانونيةً

وصالحياتًكافية
االستقالليةًالحقيقية مواردًبشريةً

التدريب+ متخصصةً

مواردًماليةًكافية دعمً+ إرادةًسياسيةًقويةًوً

المواطنين
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الوقاية من الفساد

إعداد السياسات والبحث والمراقبة ةالتثقيف والتدريب والتوعي

التحقيق والمتابعة

والتعاون الوطني والدوليالتنسيق

http://www.google.fr/url?url=http://inserco.org/en/collective-associate-member&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Z0IIVI6RM8nOaIX6gaAE&ved=0CBoQ9QEwAg&usg=AFQjCNG0dOU3WO2y-jWpkfMsdFxSBKk5qg
http://www.google.fr/url?url=http://www.abc-info.fr/vexpertises-2/administration-et-supervision-du-si/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=RkEIVM_3FdPSaN3CgdgC&ved=0CDAQ9QEwDQ&usg=AFQjCNHTDLUmwhD_W0ErDTHbZC1ezLtt7g
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كشف ، : ممكن أن تتخذ أشكاالً مختلفة من التخصص

تحقيق ، هيئات ادعاء أو مجتمعة

7

D. أهم أنواع هيئات مكافحة الفساد

متعددة اإلختصاصات مع سلطات إنفاذ هيئات

.  على سبيل المثال: القانون والوظائف الوقائية

هونغ كونغ ، سنغافورة ؛ التفيا وليتوانيا

-العراق  -اليمن  -الجزائر  -األردن  

المغرب

بما في ذلك :وكاالت ومؤسسات إنفاذ القانون 

.  على سبيل المثال: أجهزة النيابة المتخصصة

إسبانيا ، رومانيا ، كرواتيا ؛ وخدمات الشرطة 

بلجيكا والنرويج والمملكة المتحدة ؛: المتخصصة

:  مؤسسات الوقاية وتطوير السياسات والتنسيق

فرنسا وسلوفينيا ومقدونيا . على سبيل المثال

وألبانيا

النوع األول

النوع التانيالنوع الثالث

الرئيسيةالتحديات

-الموضوعياختصاصهاتحديد:•

اختصاصهاضمنالواقعةالجرائم

معاالختصاصاتتضاربتجنب•

؛األخرىالقانونإنفاذوكاالت

وتبادلالفعالالتعاونضمان•

القانونإنفاذهيئاتمعالمعلومات

.األخرىوالرقابة
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هونغ كونغ،الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد

ICAC (1974)

والتعليموالوقايةالتحقيق :شمولينهج•

-األصولمصادرة-الماليةالمعلوماتإلىالوصول-مصادرة-تفتيش-اعتقال :قويةتحقيقيةصالحيات•

 .السياسيةاإلرادة

المسؤولينكباراعتقال =والفعاليةالمصداقيةوإرساءالجمهورثقةزيادةعلىكبيرةأهميةتعلق•

نظاموضعشرطةوقواتمختلفةمحليةمصادرمنتوظيفهمتمخبرةذوومهنيون :موظف 1400حوالي•

وإدارة،يادةوالق،الفريقبناءعلىتدريبًاأيًضاالضباطيتلقى،المهنيالتدريبإلىباإلضافة :للموظفينتدريب

 …الشخصيةوالفعالية،الجودةوإدارة،التغييروإدارة،اإلجهاد

قضايفياستباقيةبتحقيقاتتقوم /فسادشكاية 4000و 3300بينماالدوليتستقبلالتعاونفيقويفاعل•

 .الفساد

8

F. نموذخ هونغ كونغ،الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد :
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E. هيئات مكافحة الفساد العربية

Source : https://www.arabacinet.org/index.php/ar/
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E. هيئات مكافحة الفساد العربية

المغرب العراق اليمن الجزائر األردن قطر البلد

وةًالهيئةًالوطنيةًللنزاهةًوالوقايةًمنًالرش

ومحاربتها
هيئةًالنزاهة فسادالهيئةًالوطنيةًالعلياًًلمكافحةًال

دًوًالهيئةًالوطنيةًللوقايةًمنًالفسا

مكافحته
هيئةًمكافحةًالفساد يةاللجنةًالوطنيةًللنزاهةًوًالشفاف االسم الرسمي 

8صادرًفي36.21.1ًظهيرًشريفًرقمً

بتنفيذً(2021أبريل21ً) 1442رمضانً

يةًالمتعلقًبالهيئةًالوطن19.46القانونًرقمً

للنزاهةًوالوقايةًمنًالرشوةًومحاربتها

الصادرًعنًسلطة55ًاألمرًرقمً-

ضًتفوي. االئتالفًالمؤقتًالمنحلةً

ةًالعراقيةًالسلطةًفيماًيتعلقًبالمفوضي

.المعنيةًبالنزاهةًالعامة

بشأن2006ًلسنةً( 39)قانونًرقمً-

مكافحةًالفساد؛

20مؤرخًفي01ً-06قانونًرقمً-

،ًيتعلقًبالوقايةًمن2006ًفبرايرً

.الفسادًوًمكافحته

2006لسنةً( 62)القانونًرقمً-

قانونًهيئةًمكافحةًالفساد؛
2007لسنة84ًقرارًأميريًًرقمً

القوانين المنظمة 

قرارًرئيسًالجمهوريةًرقمً-

بشأنًالالئحة2010ًلسنةً(19)

ادًرقمًالتنفيذيةًلقانونًمكافحةًالفس

.2006لسنةً( 39)

نوفمبر22ًًالمرسومًالرئاسيًلً-

يةًيحددًتشكيلةًالهيئةًالوطن2006

للوقايةًمنًالفسادًوًمكافحتهًوً

.تنظيمهاًوًكيفياتًسيرها

النظام2007ًلعامً( 90)نظامًرقمً-

الماليًلهيئةًمكافحةًالفسادًصادر

منًقانونًهيئةً(  23)بمقتضىًالمادةً

لسنةً( 62) مكافحةًالفسادًرقمً

؛2006

( 35)وًالمعدلًبالقرارًاألميريًرقمً

بتعديلًبعضًأحكام2010ًلسنةً

لسنةً( 84)القرارًاألميريًرقمً

زاهةًبإنشاءًاللجنةًالوطنيةًللن2007

.والشفافية

2007لعامً( 92)نظامًرقمً-

نظامًموظفيًهيئةًمكافحةًالفسادً

منً( 23)صادرًبمقتضىًالمادةً

(  62)قانونًهيئةًمكافحةًالفسادًرقمً

.2006لسنةً

وضعًاالستراتيجياتًًوً
السياساتًًالعامة

وضعًاالستراتيجياتًًو
السياساتًًالعامة

وضعًاالستراتيجياتًًو
السياساتًًالعامة

وضعًاالستراتيجياتًًو
السياساتًًالعامة

ة أبرز الصالحيات  الممنوح
للهيئات

االقتراح و االستشارة  االقتراح و االستشارة  االقتراح و االستشارة  االقتراح و االستشارة  االقتراح و االستشارة  االقتراح و االستشارة 

التحري التحري التحري التحري

التحقيق  التحقيق  التحقيق 

ات التنسيق و التعاون مع اإلدار
و الهيئات الوطنية  

التنسيق و التعاون مع 
ة  اإلدارات و الهيئات الوطني

التنسيق و التعاون مع 
ة  اإلدارات و الهيئات الوطني

التنسيق و التعاون مع 
ة  اإلدارات و الهيئات الوطني

التحسيس والتثقيف  التحسيس والتثقيف  التحسيس والتثقيف 

معظم الهيئات العربية هي وكاالت متعددة االختصاصات تتمتع بسلطات متفاوتة في إنفاذ القانون
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B. هيئات مكافحة الفساد العربية

:هامن الصعب جّدا تقييم فعاليتها ولكن نعلم أنّها تتعرظ إلى حواجز كثيرة تنقص من نجاعت

نقص اإلرادة السياسية•

مقاومة اللوبيات وجماعات المصالح•

استقاللية محدودة •

(ةبعض جرائم الفساد معقدة للغاية وتتطلب كفاءات محددة دقيق) نقص الموارد المالية والموظفين المؤهلين•

العمل الجماعي والمنسق ضروري  :ال يمكن معالجة الفساد من قبل مؤسسة واحدة: االفتقار إلى التنسيق والتعاون•

...  لضمان الفعالية 
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نقاط رئيسية

ومع ذلك، فهي ليست سوى جهة فاعلة واحدة ضمن عدد كبير . تلعب هيئات مكافحة الفساد دوًرا مهًما في منع الفساد و الوقاية منه

وسائل اإلعالم -المؤسسات التعليمية -المؤسسات الحكومية -المؤسسات الرقابية -القضاء )من المؤسسات المعنية األخرى 

.الحاجة إلى عمل منسق لتحقيق نتائج فعالة➔...(المجتمع المدني 

يجب تحديد عدد ونوع مؤسسات مكافحة الفساد أو الحوكمة وكذلك نوع ونطاق سلطاتها وفقًا للمبادئ األساسية لألنظمة القانونية 

.ال يوجد نموذج واحد يناسب الجميع يمكن تكراره. والمؤسسية والثقافية للبلد

يجب إجراء إصالحات سياسية اجتماعية جادة وكذلك تحديث اإلدارة العامة بالتوازي حيث يمكن أن تكون نهًجا غير مباشر للحد من 

.الفساد

ئج ، و في كثير من األحيان، تكون التدابير التقليدية لمكافحة الفساد محدودة الفعالية بسبب ضعف التنفيذ، وعدم التركيز على النتا

بل مجرد إنشاء هيئات مكافحة الفساد مع تشريعات قوية ليس غاية في حد ذاته➔ضعف استقاللية هيئات مكافحة الفساد وغيرها 

. البداية

12



17

G. مبادئ جاكرتا لالستقاللية:  فعالية هيئات مكافحة الفساد  

-- المتابعةووالتحقيقالتوعية،التعليم،الوقايةخاللمنللفسادللتصديواضحةصالحيات

استمراريتهالضمانخاصقانونأوالدستورمثل،ومستقرسليمقانونيإطاربموجبإنشاؤها

والكفاءة؛والنزاهةوالحيادالسياسيغيرالموقفلهاأولهتضمنعمليةخاللمنهيئات مكافحة الفساد رؤساءتعيين

المدةنهايةأوالتقاعدأواالستقالةأواإلقالةأوالتعليقحالةفياإلستمرارية 

إطارفيالمرتكبةاألفعالعنوالجنائيةالمدنيةاإلجراءاتمنبالحصانةهيئات مكافحة الفسادوموظفيرؤساءتمتع 

واليتهمأداء

البشريةالمواردعلىسلطة وشفافة؛واضحةداخليةإلجراءاتوفقًابهاالخاصالعملفريقوفصلتوظيفصالحية :

المراجعةمتطلباتوالمناسبةالمحاسبيةبالمعاييراإلخاللدونماليةواستقالليةوموثوقةكافيةموارد

الخارجيةوالداخليةالمساءلة

الجمهورثقةضمانأجلمنبانتظامالجمهورمعوالمشاركةالتواصل
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H. أمثلة آلليات ضمان االستقاللية لهيئات مكافحة الفساد

:اليمن

امه بكل حرية الهيئة كيان مستقل يتمتع بالشخصية اعتبارية ذات استقالل مالي و إداري و يمارس مه: منًالالئحةًالتنظيمية6المادةً

ليهاو حيادية و ال يجوز ألي شخص أو جهة التدخل في شؤون هذا الكيان بأي صورة كانت، و يعد مثل هذا التدخل جريمة يعاقب ع

المغرب :

.الهيئة مؤسسة وطنية مستقلة تتمتع بالشخصية االعتبارية وباالستقالل اماللي واإلداريتعتبرً

يتمتع أعضاء الهيئة وأمينها العام ومأموريها، بالحماية الالزمة من أجل القيام بالمهام الموكلة إليهم ضد أي تدخل أو ضغوطات قد 

.يتعرضون لها

يؤذن لمأموري الهيئة االطالع على جميع الوثائق اإلدارية والمالية والمحاسبية التي تتوفر لدى الجهة المعنية، والتي من شأنها أن 

تفيدهم في أبحاثهم وتحرياتهم، والحصول على نسخ منها كيفما كانت وسيلة حفظها سواء على دعامة ورقية أو إلكترونية ؛

األردن

...ترتبط برئيس الوزراء (هيئةًمكافحةًالفساد)تنشأًفيًالمملكةًًهيئةًتسمىً( أ)الفقرة:3المادةً

يق تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقالل مالي و إداري  و لها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية الالزمة لتحق(ب)الفقرةً

.أهدافها و حق إبرام العقود و التقاضي
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ا شكر 

15

فوقراءياسينً
yfoukara@gmail.com
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✓Promoting ethics and good governance;

✓Public service rules and restrictions;

✓Simplification and dematerialization of processes;

✓Prevention of conflict of interest; 

✓Assets declaration;

✓State financial control; 

✓Anti money laundering measures;

✓Measures in public procurement and 

licensing/permits/certificates systems;

✓Promoting transparency of public service and 

public access to information;

✓Ensuring effective control of political party 

financing. 

16

✓Research of trends and levels of corruption;

✓Corruption-risk assessment;

✓Assessment of effectiveness of anti-corruption 

measures;

✓Elaboration of anti-corruption strategies and action 

plans and monitoring and co-ordination of 

implementation measures;

✓Facilitation of national and  international cooperation 

(+civil society - Media – Public institutions…)

✓Serving as a focal point for international cooperation.

✓Developing and implementing educational 

programmes for public, academic institutions 

and civil servants; 

✓Organizing public awareness campaigns; 

✓Working with the media, NGOs, businesses 

and the public at large.

✓ Ensuring a legal framework for effective 

prosecution of corruption, including dissuasive 

sanctions for all forms of corruption;

✓ Effective enforcement throughout all the stages of 

criminal proceedings ➔ identification -

investigation - prosecution - adjudication;

✓ Overseeing interagency cooperation and 

exchange of information (law enforcement bodies 

– auditors - tax and customs authorities - banking 

sector - financial intelligence units (FIU) - public 

procurement officials - state security…);

✓ Acting as a focal point for mutual legal assistance 

and extradition requests;

✓ Maintaining, analyzing and reporting law 

enforcement statistics on corruption-related 

offence.

الوقاية من الفساد

إعداد السياسات والبحث والمراقبة والتنسيق 

ةالتثقيف والتدريب والتوعي

التحقيق والمتابعة

http://www.google.fr/url?url=http://inserco.org/en/collective-associate-member&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Z0IIVI6RM8nOaIX6gaAE&ved=0CBoQ9QEwAg&usg=AFQjCNG0dOU3WO2y-jWpkfMsdFxSBKk5qg
http://www.google.fr/url?url=http://www.abc-info.fr/vexpertises-2/administration-et-supervision-du-si/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=RkEIVM_3FdPSaN3CgdgC&ved=0CDAQ9QEwDQ&usg=AFQjCNHTDLUmwhD_W0ErDTHbZC1ezLtt7g
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United Nations Convention against Corruption (UNCAC) :

✓Article 6 – Preventive anti-corruption body or bodies :

✓ 1. Each State Party shall, in accordance with the fundamental 

principles of its legal system, ensure the existence of a body or 

bodies, as appropriate, that prevent corruption…

✓Article 36 Each State Party shall, in accordance with the fundamental 

principles of its legal system, ensure the existence of a body or bodies 

or persons specialized in combating corruption through law 

enforcement. 

➢ Independence : free from any undue influence

➢Necessary material resources

➢Specialized staff  +  training

17

✓Arab Convention Against Corruption

✓Council of Europe Criminal Law Convention on Corruption : Article 20

✓Twenty guiding principles for the fight against corruption : Principle 3 &  Principle 7. 

✓Other regional instruments include provisions relating to specialized institutions: ex.  

• African Union Convention on Preventing and Combating Corruption : Paragraph 5 of Article 20 

• Inter-American Convention against Corruption : Paragraph 9 of Article III

A. Reminder : International instruments and guidelines – Creation of ACAs 
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Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB), Singapore : 

➢ Established in 1952 as an independent body responsible for the investigation and prevention of

corruption.

➢ Firm action taken against corrupt officials, and public confidence in the CPIB grew as people realised that

the Government was sincere in its anti-corruption drive.

➢ Specific and strong anti-corruption laws enacted: significant provisions to eliminate deficiencies in then-

existing anti-corruption legislation + additional powers of investigation given to the CPIB + punishment for

corrupt behavior enhanced.

➢ Three main functions : Receive and investigate complaints alleging corrupt practice - Investigate

malpractices and misconduct by public officers with an undertone of corruption - Prevent corruption

via public education and by examining the practices and procedures in the public service to minimize

opportunities for corrupt practices.

➢ Powers : Arrest - Special powers of investigation - Public Prosecutor’s power to order inspection of

bankers’ books - Public Prosecutor’s powers to obtain information - Powers of search and seizure:

➢ Zero-tolerance approach to corruption based on a whole-of-government effort together with the

participation of the community and relies on a strong political will.

➢ Leverages on public education and community outreach efforts to spread the anti-corruption message ➔

reach out to students, government agencies, businesses and the general public to educate them against

corruption.

➢ Strong and active international engagement. 18

F. Success Stories : Anti-Corruption Agencies
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Australia (Independent Commission against Corruption)

➢Success was a result of help and info by public (public perceived it accountable and transparent)

➢Three-pronged approach for public sector : HK model (prevention, investigation, and education)

➢Focus on systems and organizational changes

➢Successful collaboration with other agencies

➢Appropriate data to carry out proper risk analysis and assessments (public surveys; hearings)

19

F. Success Stories : Anti-Corruption Agencies



20

➢ Stockholm uses photos, infographics, tables, explanatory text, among others to make its budget report on

expenditure user friendly and easily digestible;

➢ Bratislava and Prague publish contracts on a central register. Both have well-arranged systems of

categorization;

➢ Between 2001 and 2017, the revenue authority in Rwanda revamped its tax collection methods, improved

staff capacity, enhanced information management, and introduced a substantial and continuous public

education campaign to rebuild citizen trust in the system. The result of this campaign was that the country

collected the same amount tax in three weeks in 2017 as it had collected in a year about 12 years earlier

➢ Using a bottom-up approach, the Independent Commission Against Corruption (ICAC), involved

government institutions in detecting their own particular corruption risks, creating solutions and monitoring

their implementation. This enabled a sense of ownership and responsibility in institutions towards their

anti-corruption efforts and motivated senior officials to further bolster effective integrity at the institutional

level

➢ In a bid to help change corruption norms and behaviour in Lithuania, the country’s anticorruption agency,

Special Investigation Service (SIS), launched an anti-corruption process between 2002 to 2006, with

support from an educational NGO, the Modern Didactics Center, and a group of educators. The aim was

to apply experimental approaches, inside and outside the classroom. Anticorruption elements were

introduced to the standard course curriculum wherein corruption came up “naturally” as a part of the

lesson, and a values framework helped students identify “why” corruption was wrong. Even projects

outside the classroom involving corruption (for example, surveys of their communities) encouraged

students to become local activists

20

G. Success Stories : Anti-Corruption Measures (U4)
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Main messages / Takeaways

✓ACAs play an important role in the prevention and fight against corruption. However, they are only one

actor within a plethora of other concerned institutions (Judiciary - Watchdogs – Government institutions -

Education institutions – Civil society Media…) ➔ Need for a coordinated global action to achieve

effective results.

✓The number and type of anti-corruption or governance institutions as well as type and scope of their

powers must be determined in accordance with the fundamental principles of the legal, institutional and

cultural systems of a country. There is no one-size-fits-all model that can be duplicated.

✓Serious social ant political reforms as well as the modernization of public administration must be

conducted in parallel as they could be an indirect approach to curbing corruption.

✓Often, traditional anti-corruption measures have limited effectiveness because of implementation deficit,

lack of focus on results, lack of independence of ACAs and other ➔ creating an ACA with strong

legislation is not an end by itself. It is just the beginning.

✓ Setting up/strengthening anticorruption agencies and audit institutions;

✓ Designing national anti-corruption strategies;

✓ Reforming public financial management;

✓ Ensuring whistle-blower protections;

✓ Improving procurement controls, and bolstering community monitoring and transparency measures;

✓ Focus on sectoral mainstreaming;

✓ Increased specialization and refinement of legal tools;

✓ Enhanced methods of external or social accountability;

✓ The incorporation of technology and e-governance tools.

21



17

H.
Effectiveness of ACAs: Independence – Specialization – Adequate 

training and resources

✓Genuine political will;

✓Shielded from undue political interference : decision-making 

freedom;

✓Positioning / hierarchical links;

✓Accountability: ACAs should adhere to the principles of the 

rule of law and human rights, submit regular performance 

reports to executive and legislative bodies, and enable public 

access to information on their work. 

✓Clear and strong legal basis and mandate;

✓Structural and operational autonomy;

✓Transparent procedures for appointment and removal of the 

director and executives;

✓Sufficient, expert, well trained human resources;

✓Sufficient and flexible budgets;

✓Strong internal controls.
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H.

There is no strong evidence that existence of anti-corruption bodies always 

helps to reduce corruption. Effectiveness requires the following criteria: 

✓Specialized staff with adequate skills 

and a specific and clear mandate for 

fighting corruption;

✓The delineation of substantive 

jurisdictions among various 

institutions;

✓Sufficient power, such as investigative 

capacities and means for gathering 

evidence.

✓Resources and 

powers should be 

provided to the 

specialized staff in 

order to make their 

operations effective. 

Training and budget 

are the most 

important 

requirements. 

Effectiveness of ACAs: Independence – Specialization – Adequate 

training and resources
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Prevention of corruption 

✓Promoting ethics and good governance;

✓Public service rules and restrictions;

✓Simplification and dematerialization of processes;

✓Prevention of conflict of interest; 

✓Assets declaration;

✓State financial control; 

✓Anti money laundering measures;

✓Measures in public procurement and 

licensing/permits/certificates systems;

✓Promoting transparency of public service and 

public access to information;

✓Ensuring effective control of political party 

financing. 
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Policy development, research, 

monitoring and coordination

✓Research of trends and levels of corruption;

✓Corruption-risk assessment;

✓Assessment of effectiveness of anti-corruption 

measures;

✓Elaboration of anti-corruption strategies and action 

plans and monitoring and co-ordination of 

implementation measures;

✓Facilitation of national and  international cooperation 

(+civil society - Media – Public institutions…)

✓Serving as a focal point for international cooperation.

✓Developing and implementing educational 

programmes for public, academic institutions 

and civil servants; 

✓Organizing public awareness campaigns; 

✓Working with the media, NGOs, businesses 

and the public at large.

Education, training and 

awareness raising 

Investigation and prosecution

✓ Ensuring a legal framework for effective 

prosecution of corruption, including dissuasive 

sanctions for all forms of corruption;

✓ Effective enforcement throughout all the stages of 

criminal proceedings ➔ identification -

investigation - prosecution - adjudication;

✓ Overseeing interagency cooperation and 

exchange of information (law enforcement bodies 

– auditors - tax and customs authorities - banking 

sector - financial intelligence units (FIU) - public 

procurement officials - state security…);

✓ Acting as a focal point for mutual legal assistance 

and extradition requests;

✓ Maintaining, analyzing and reporting law 

enforcement statistics on corruption-related 

offence.

http://www.google.fr/url?url=http://inserco.org/en/collective-associate-member&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Z0IIVI6RM8nOaIX6gaAE&ved=0CBoQ9QEwAg&usg=AFQjCNG0dOU3WO2y-jWpkfMsdFxSBKk5qg
http://www.google.fr/url?url=http://www.abc-info.fr/vexpertises-2/administration-et-supervision-du-si/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=RkEIVM_3FdPSaN3CgdgC&ved=0CDAQ9QEwDQ&usg=AFQjCNHTDLUmwhD_W0ErDTHbZC1ezLtt7g
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الوقاية من الفساد

تعزيزًاألخالقياتًوالحكمًالرشيدً؛•

فاءًقواعدًالخدمةًالعامةًوقيودهاً؛تبسيطًالمساطرًوإض•

الطابعًالماديًعليهاً؛

منعًتضاربًالمصالحً؛الرقابةًالماليةًللدولةً؛•

رياتًإجراءاتًمكافحةًغسيلًاألموالً؛تدابيرًفيًالمشت•

الشهاداتً؛/ التصاريحً/ العامةًوأنظمةًالترخيصً

تعزيزًشفافيةًالخدمةًالعامةًووصولًالجمهورًإلى•

المعلوماتً؛

.  اسيةضمانًالسيطرةًالفعالةًعلىًتمويلًاألحزابًالسي•
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إعداد السياسات والبحث والمراقبة والتنسيق 

✓Research of trends and levels of corruption;

✓Corruption-risk assessment;

✓Assessment of effectiveness of anti-corruption 

measures;

✓Elaboration of anti-corruption strategies and action 

plans and monitoring and co-ordination of 

implementation measures;

✓Facilitation of national and  international cooperation 

(+civil society - Media – Public institutions…)

✓Serving as a focal point for international cooperation.

✓Developing and implementing educational 

programmes for public, academic institutions 

and civil servants; 

✓Organizing public awareness campaigns; 

✓Working with the media, NGOs, businesses 

and the public at large.

ةالتثقيف والتدريب والتوعي

التحقيق والمتابعة

✓ Ensuring a legal framework for effective 

prosecution of corruption, including dissuasive 

sanctions for all forms of corruption;

✓ Effective enforcement throughout all the stages of 

criminal proceedings ➔ identification -

investigation - prosecution - adjudication;

✓ Overseeing interagency cooperation and 

exchange of information (law enforcement bodies 

– auditors - tax and customs authorities - banking 

sector - financial intelligence units (FIU) - public 

procurement officials - state security…);

✓ Acting as a focal point for mutual legal assistance 

and extradition requests;

✓ Maintaining, analyzing and reporting law 

enforcement statistics on corruption-related 

offence.

http://www.google.fr/url?url=http://inserco.org/en/collective-associate-member&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Z0IIVI6RM8nOaIX6gaAE&ved=0CBoQ9QEwAg&usg=AFQjCNG0dOU3WO2y-jWpkfMsdFxSBKk5qg
http://www.google.fr/url?url=http://www.abc-info.fr/vexpertises-2/administration-et-supervision-du-si/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=RkEIVM_3FdPSaN3CgdgC&ved=0CDAQ9QEwDQ&usg=AFQjCNHTDLUmwhD_W0ErDTHbZC1ezLtt7g
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: العوامل التاريخية

السياسية والتحرير االقتصادي في أجزاء كثيرة من العالم ؛ جهود بناء سيادة القانون الدمقرطةعملية : أواخر التسعينيات

والحكم الرشيد في العديد من بيئات ما بعد االستبداد وما بعد الصراع ، حيث توفر التحوالت االقتصادية والسياسية أرًضا 

. خصبة للفساد

كان الفساد منتشًرا على نطاق واسع ، بما في ذلك في الحياة اليومية ، وكانت المؤسسات القائمة أضعف من أن تتعامل معه ، 

وغالبًا ما تتأثر هي نفسها بالفساد ، وال سيما نظام العدالة الجنائية
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B. أهمية هيئات مكافحة الفساد

:رد

ةأحيانًا كرد فعل على نقص فعالية مؤسسات إنفاذ القانون والرقابة التقليديهيئات مكافحة الفسادتم إنشاء 

نقص اإلرادة السياسية•

مقاومة اللوبيات وجماعات المصالح•

استقاللية محدودة للحكومة ومؤسسات إنفاذ القانون •

(بعض جرائم الفساد معقدة للغاية وتتطلب كفاءات محددة دقيقة) نقص الموارد المالية والموظفين المؤهلين•

العمل الجماعي والمنسق ضروري  :ال يمكن معالجة الفساد من قبل مؤسسة واحدة: االفتقار إلى التنسيق والتعاون•

...  لضمان الفعالية 


