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المفاهيم



(:1)النزاهة 
:عبارة النزاهة في اللغة والفلسفة األخالقيةمعاني 

خالقي أو ما يعني عمليا عدم الوقوع في الفساد، في معناه الواسع األ( المعنى السلبي)، االبتعاد عن المعاصي "نزه"من .1
.الضيق القانوني

.(المعنى اإليجابي)أي اعتماد سلوك على هدي من الممارسات األخالقية –الصراط المستقيم –السلوك الحسن .2

(.ةأي، ما يعرف به المرء من الخصال الحميدة واألخالق النبيل)المناقبية: بهذا المعنى اإليجابي، النزاهة هي أيضا.3

Integrity / Integrite (Integritas):

Meaning: The state of being whole and undivided / Etat de ce qui est intact, qui n’a pas 
subi d’alteration

الكامل: ومعناه الحرفي بالعربية

The quality of being honest and having strong moral principles / Probite dans la conduite
- Honnetete



(:2)النزاهة 
:واإلداريالسياسيالعلمفيالعبارةاستعمال

:خاصةتعريفات

اووظيفتهيفمتوليهاعلىلإلبقاءالسلطةاستعمالعنواالمتناعالخاصة،المصالحعنبعيداالعامة،المصلحةإطارفيدائماالسياسيةالسلطةممارسة"-

."(الدوليةالشفافيةمنظمة)""الخاصةثروته

واجباتهمأداءعرضبممناسبغيربشكلفيهمللتأثيريسعونقدالذينمنظماتأوأفرادتجاهموجباتبأيةأنفسهميلزمواأالا العامةالمناصبمتوليعلى"

أينعاإلعالنعليهم.اصدقائهمأوعائلتهملصالحأولصالحهم،مختلفةماديةاوماليةمنافعجنياجلمنقراراتيتخذوااويعملواأالعليهم.الرسمية

(بريطانيافيالمعتمد"العامةللحياةالسبعةالبادئ"فيالمعتمدالتعريفمن)."ومعالجتهاوالعالقاتالمصالحفيتعارض

:اعتمادهالمقترحالتعريف

المطلوب؛السياسيللسلوكاإليجابيالجانبعلىيركزالسياسةفيللنزاهةمناسبتعريفتطويرعلىالعملنقترح

.الفسادبمكافحةالمتعلقةالمتكاملةللمنظومةخاضعا(والقوانينوالمعاييرالمبادئمخالفةأي)السلبيالجانبيبقىانعلى



:السياسة

القراراتواتخاذاألعمالممارسة
نمأيفيالعامبالشأنالمتعلقة
يعيةالتشر)الثالثةالدولةسلطات

أيفيأو،(والقضائيةواالجرائية
ةالمستقلاإلداريةمؤسساتهامن

.الالمركزيةوكياناتها

واتخاذاألعمالممارسةوكذلك
كتشارالجهاتقبلمنالقرارات

الثالثة،السلطاتمنأيفي
هذهعلىالتأثيرالىواآليلة

.السلطةلمتوليالممارسات



:السياسيين
:العامةالسلطاتمناصبمنمنصبأييتولون الذينالطبيعييناألشخاصهم-1

:المنتخبين-
عامةسلطةتولوام–الالمركزيةالكياناتإدارةمجالسوأعضاءرؤساء–والشيوخالنواب–(الحكومة)التنفيذيةالسلطةرئيس–(المنتخب)الدولةرئيس

..آخرينمنتخبين
:المنتخبينغير

والهيئاتقلةالمستالعامةالمؤسساتإدارةمجالسوأعضاءرؤساء-القضاة–الوزراء-(الحكومة)التنفيذيةالسلطةرئيس–(بالوراثة)الدولةرئيس◦
–العامةالمخابراتدقائ–الجيشقائد–المركزي المصرفحاكم:مثال)السياسيةالقراراتباتخاذالمؤثرةالرفيعةاإلداريةالعامةالوظائفمتولي-الناظمة

:العامةالسلطاتمنسلطةأيةخارجالسياسةيمارسون الذينالطبيعييناألشخاصأيضاهم-2
.سياسيةأحزابفيالمنتظمينغير(والدينيينالمدنيين)السياسيينالزعماء–السياسيةاألحزابفيالمقررةالقيادات◦

.للسياسيينالتسلسليةللسلطةمباشرةالخاضعينالعموميينالموظفينللسياسيين،التعريفهذايستثني:مالحظة



يةالتحديات الخاصة المتعلقة بتحقيق النزاهة السياس
.والمحاسبةالمساءلةيعيقماكبيرين،واجتماعيمعنويبنفوذالسياسيينمنعدديتمتع-

.المحاسبةأوالمساءلةيمنعاويعيقماخاصة،واجرائيةقانونيةبحصاناتالسياسيينمنعدديتمتع-

يطالبالتييةالسياسالزبائنيةإطارفيسيماالسواء،حدعلىوشعبهمومؤيديهموناخبيهمالسياسيينمنعددلدىالنزاهةثقافةغياب-
.العامةالمصلحةعلىوتقديمهاالشخصيةاوالخاصةمصالحهمتأمينالسياسيينالناسفيها

القانونيصبححيثر،الكبيالسياسيالفسادالىبالنسبةسيماالالعقاب،مناإلفالتمنعفيفعاليةالىالمؤديةوالقانونالحقدولةضعف-
الىاعلىمنالدرج،شطف"مثلتكونانيفترضالفسادمكافحةانحينفي؛"الصغيرالذبابسوىفيهايعلقالالتيالعنكبوتشبكةمثل"

!اسفل

:السياسةفيالنزاهةتعززتمااذااألكبراإليجابيالتحدي

.واالنكفاءاإلحباطبدل،العامالشأنفيالفعالةالمواطنيةالمشاركةعلىفيتشجعونالدولة،وفيوالسياسيينبالسياسةالمواطنينثقةاستعادة



تطوير نظام النزاهة واألخالقيات وقواعد السلوك السياسي

نالذي"السياسيالسلوكوقواعدواألخالقياتللنزاهةمتكامالنظام"تطويرالىيحتاجالسياسيةفيالنزاهةتعزيزان :هيمختلفة،جزاءأثالثةمنيتكوا
:"التنظيمياإلطار"و"القواعد"و"المبادئ"

:المبادئ-1

ميعجعلىيجبالتيالعامةاألخالقيةالمبادئ
.بهايلتزمواأنالسياسيين

:القواعد-2

لةاألحكام سلوكالقواعدتحددالتيالمفصا
.ةالمقبولوغيرالمقبولةوالتصرفات

:  اإلطار التنظيمي-3

مختلففيعمليبشكلالقواعدإلنفاذآليات
آلياتوالمتضمنةبالنزاهة،الصلةذاتالمجاالت

.العقوباتولتنفيذإلنفاذهافعالة



اسةتطوير مبادئ النزاهة واألخالقيات في السي: أوال

.يجب العمل على تطوير مبادئ النزاهة واألخالقيات العامة التي على جميع السياسيين أن يلتزموا بها

ر في الحياة اللجنة الخاصة بالمعايي"يمكن استلهام من مجموعة المبادئ التي وضعتها في المملكة المتحدة :على سبيل المثال
روفة المع" مبادئ الحياة العامة السبعة"عرفت هذه المبادئ بـ . وصار تعديلها وتطويرها الحقا1994صدرت في العام " العامة
:، وهي التالية"بمبادئ نوالن"أيضا 



The Seven Principles of Public Life in the UKالمبادئ السبعة للحياة العامة في المملكة المتحدة

فيهلمايعملواأنالعامةالمناصبمتوليعلى:(التفاني)الذاتنكران-1

.وحسبالعامةالمصلحة

1 - Selflessness: Holders of public office should take decisions solely in
terms of the public interest.

أفرادجاهتموجباتبأيةأنفسهميلزمواأالا العامةالمناصبمتوليعلى:النزاهة-2

واجباتهمأداءبمعرضمناسبغيربشكلفيهمللتأثيريسعونقدالذينمنظماتأو

ماديةاوماليةمنافعجنياجلمنقراراتيتخذوااويعملواأالعليهم.الرسمية

ارضتعأيعناإلعالنعليهم.اصدقائهمأوعائلتهملصالحأولصالحهم،مختلفة

.ومعالجتهاوالعالقاتالمصالحفي

2 – Integrity: Holders of public office should not place themselves under
any obligation to people or organizations that might seek to influence
them inappropriately in the performance of their official duties. They
should not act or take decisions in order to gain financial or other
material benefits from themselves, their family, or their friends. They
must declare and resolve any interests and relationships.

القراراتواتخاذالعملالعامةالمناصبمتوليعلى:(التجرد)الموضوعية-3

المعلوماتأفضلعلىاالعتمادعبرالجدارة،أساسوعلىبعدالةبتجرد،

.انحيازاوتمييزودونالموضوعية

3 - Objectivity: Holders of public office must act and take decisions
impartially, fairly and on merit, using the best evidence and without
discrimination or bias.

تجاهوأعمالهمقراراتهمعنمسؤولينالعامةالمناصبمتولييعتبر:المساءلة-4

.كذللتحقيقالضروريةالمساءلةبتصرفأنفسهميضعواأنويجبالعامة،

4 - Accountability: Holders of public office are accountable to the public
for their decisions and actions and must submit themselves to the
scrutiny necessary to ensure this.

يقةبطرالقراراتويتخذوايعملواأنالعامةالمناصبمتوليعلى:االنفتاح-5

كذلتطلبإذااالالجمهور،عنالمعلوماتتحبسانيمكنال.وشفافةمنفتحة

.وقانونيةواضحةأسباب

5 - Openness: Holders of public office should act and take decisions in an
open and transparent manner. Information should not be withheld from
the public unless there are clear and lawful reasons for so doing.

6.صادقينيكونواأنالعامةالمناصبمتوليعلى:(االستقامة)الصدق-6 - Honesty: Holders of public office should be truthful.

سلوكهمفيالمبادئهذهيظهرواأنالعامةالمناصبمتوليعلى:القيادة-7

ادئالمبهذهتعزيزعلىيعملواانعليهم.باحتراماألخرينيعاملواوأنالخاص

.حصلتمتىالسيئةللسلوكياتيتصدواوانبقوة،ودعمها

7 - Leadership: Holders of public office should exhibit these principles in
their own behaviour and treat others with respect. They should actively
promote and robustly support the principles and challenge poor
behaviour wherever it occurs.



تطوير مدونات السلوك السياسي: ثانيا

منوظيفةكلودولها،مندولةوكلالعربيةالمنطقةلتناسبواقلمتهاتطويرهابلوالمفاهيم،المبادئبترجمةاالكتفاءعدم-

قبولهاانلضموعلني،وتفاعليتشاركيبشكلومناقشتها(...القضاةالنواب،الوزراء،:مثال)المعنيةالعامةالوظائف

.ككللمجتمعواالمدنيوالمجتمعالقرارعلىالمعنويونوالمؤثرينالمعنيينالسلطةمتوليقبلمنواسعبشكلواعتمادها

.المناسبينوالتفصيلوالشرحاألمثلةعبرالمعتمدةاألخالقيةوالقواعدالمبادئمنمبدأكلتطوير-

الثقافةلمثوالقديمةالمعاصرةوالغربيةالعربية،التقاليدمناستقاءهيمكن)والحاضرالتاريخمنحميدةامثلةإعطاء-

.(والرومانيةاإلغريقيةالسياسية

القضاة،،النوابالوزراء،:مثال)ومتوليهاالسلطاتمنسلطةبكلومتخصصةمناسبةتفصيليةسلوكمدوناتتطوير-

.(اإلدارةموظفيوكبارالعامونالمدراء

.المناسبةالوسائلبجميعالسلوكومدوناتالمبادئهذهوتعليمونشربث-



لنزاهة تطوير اإلطار التنظيمي والقواعد التطبيقية ل: ثالثا
واألخالقيات في السياسة

:قواعد النزاهة في تولي السلطة العامة السياسية–1

:قواعد الشفافية المرتبطة بالذمة المالية والمصالح–2

قواعد وأنظمة الوقاية من التعارض في المصالح ومكافحته-3

قواعد ونظم المساءلة والمحاسبة التأديبية الفعالة–4

إلغاء الحصانات او الحد منها بفعالية-5

(  ما فيه العقوباتب)تطوير منظومة القوانين المتضمنة اآلليات الضرورية إلنفاذ المبادئ ومدونات السلوك  بشكل عملي وفعال 
:االتاليةأما أبرز هذه المجاالت فهي . في مختلف المجاالت ذات الصلة بالنزاهة وباألخالقيات السياسية



:قواعد النزاهة في تولي السلطة العامة-1

:االنتخاباتفي-أ

اإلعالنوواإلعالمالتمويلوتنظيموحمالتها،االنتخاباتعلىوالرقابةالشفافيةونظمقواعدتطوير
.االنتخابيين

:التعييناتفي-ب

للوظائفسبةبالنسيماال)السياسيةالوظائففيبالتعييناتالخاصةواألصولوالنظمالقواعدتطوير
دالتهاوعنزاهتهاتأمينأجلمنسيماال،(المستقلةوالمؤسساتالعامةوالمؤسساتاإلداراتفيالعليا

.وحيادها



:حقواعد الشفافية المرتبطة بالذمة المالية والمصال–2

:العامةالسلطةبمتوليالخاصةالتصاريح-أ

المخالفة؟حالفيالعقوباتاإللزام؟اطرالتدقيق؟اطرالعلنية؟مدىمتى؟ماذا؟عنمن؟

:تمويلهاوتنظيمالسياسيةباألحزابالخاصةالتصاريح-ب

.مع مراعاة مبدأ حرية الجمعياتوقيادييهاتحديد القواعد الخاصة المناسبة المتعلقة بتمويل األحزاب 

.تطوير نظام تصريح لها مشابه لذلك المتعلق بمتولي السلطة العامة



قواعد وأنظمة التعارض في المصالح-3

.تحديد التعارض في المصالح وتحديد سبل معالجته بفعالية في كل دولة وسلطة▪

.اإلفصاح عن المصالح والتصريح بها عند دخول الوظيفة وخاللها▪

:التمانع الوظيفي▪

.خالل تولي الوظيفة▪

بعد الخروج منها▪

.التمانع التعاقدي▪

.التمانع في المشاركة في المناقشات أو المشاركة في القرارات▪

.تنظيم الهدايا والمنح والمزايا التي يمكن ان يستفيد منها السياسيون▪



فعالةقواعد ونظم المساءلة والمحاسبة التأديبية ال-4

.ادماج مدونات السلوك في القواعد الملزمة لمتولي السلطات العامة▪

.تطوير عقوبات مناسبة للمخالفات التأديبية في اإلطار السياسي▪

.  تطوير نظم واطر تأديبية مناسبة وفعالة لكل فئة من فئاتهم▪



تعزيز أو إلغاء الحصانات او الحد منها-5

:تقييم نظام الحصانات المختلفة التي تطبق على مختلف أنواع متولي السلطة العامة▪

.الحصانات المتعلقة بأصول المالحقة وشروطها▪

.الحصانات المتعلقة بالجهات المختصة بالمالحقة واالتهام والمحاكمة▪

طات مثال لتحصين متولي السلطات الرقابية في مواجهة السل)العمل على تعزيز بعض من هذه الحصانات عند الحاجة ▪
(.المراقبة

.أو العمل على الغاء البعض اآلخر من هذه الحصانات أو الحد منها عندما تكون معيقة للمساءلة والمحاسبة▪


