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فساد المهام الوقائّية التي تتوالها هيئات مكافحة ال: مسح

السياساتوضع1.

:طل بيتمما،(االستراتيجيات)الفسادلمكافحةوفعالةمنسقةوطني ةسياساتوضعذلكيشمل

.المعني ةالجهاتمختلفمعوالتنسيقبمشاوراتالقيام•

.الدولّيةوالمعاييراألدواتمعرفةفيالتعم ق•

.اإلعتباربعينالوطنيالسياقأخذ•

.األولوياتتحديدفيالخاصوالقطاعالمدنيالمجتمعفيهابماالمعنييناألطرافاشراك•

.المطلوبينوالخبراءالمدنيالمجتمعمنظماتمعللتنسيقآلّيةوضع•



تابع–المهام 

التشخيص والبحوث. 2
ومكامنكاله،وأشالفساد،إنتشارلمدىعميقفهمعلىالفسادمكافحةسياساتوضعيستندأنيجب

:خاللمنذلكويتم.الضعف
القانونيالتحليل•
(العامةالمناقصاتمثل)الواقعأرضعلىعملهاوكيفي ةمحد دةنظمتحليل•
متعد دةميدانيةبحوثمنهجيات•
للفسادكمي ةمؤشراتإعطاءبغيةاإلحصائي ةللمعطياتتحليل•
الفسادمخاطرتقييم•
مهّمةرصةفتبرزهنا.خارجي ةبمصادراإلستعانةيستلزمممامتعد دة،وكفاءاتخبراتتتطل ب

المحلي ةكاديمياتاألمثلالمهم ة،هذهتنفيذبغيةالمدنيوالمجتمعالفسادمكافحةهيئاتبينللتعاون
...الخالمدني،المجتمعمنظماتوالدولي ة،



تابع–المهام 

وضع خطط عمل . 3

إعدادخاللمنذلكويتمتنفيذها،علىالعملينبغيبلفقطالسياسياتوضعيكفيال
مرجعي ةعاييروموالمسؤوليات،الزمني ة،المهلالتنفيذية،الخطوات:بموجبهاُتحددعملخطط

الرصدإجراءاتادإعديتطل بذلكأنالىباإلضافة.للتنفيذالتقريبي ةوالكلفةللتقييم،
.والتقييم

متعددةأنواعمنمهاراتالمهمةهذهتتطلب:
لوضعروري ةضالمهاراتهذهباعتباروالتقييم،الرصدفيمهاراتوبالتحديدادارّيةمهارات•

.التنفيذمدىلقياسمؤشرات
.نفيذللتالكافيةالماديةالمواردتأمينبغيةعليهاوالرقابةالميزانيةضبطمهارات•
.المختارةاألولوياتفيمتخصصةتقنيةمهارات•



تابع–المهام 

صياغة تشريعات. 4

قانونيةرأطالىالمت خذةالوطنيةالسياسياتفيهاتُترجمتقنّيةمهّمةالمهمةهذهتعتبر.
معجديدةالالتشريعيةالصياغةتعارضعدمعلىالحرصوهوأساسيشرطالمهمةهذهتتطلب

.القائمةالتشريعات
فيماطنيةالّوالتشريعاتانسجاملضمانالعدلوزارةجانبمنالتقنيالجزءيتمانالمفضلمن

:هوالفسادمكافحةهيئاتتلعبهأنيمكنالذيالمثاليالدورالحالةهذهفي.بينها
.السياساتهذهمنالمرجوةالنتائجواضحبشكلوضع•
.السياساتهذهأهدافمعتتماشىالمطروحةالقانونيةاللغةأنمنالتأكد•
بذلكتقومأنفُيفضل،الفسادمكافحةهيئةعلىتقعالمهمةهذهتنفيذمسؤوليةكانتحالفي

.العدلوزارةفيالمعني ةالوحداتمعالشاملبالتنسيق



تابع–المهام 

وضع أدلة تنفيذ عملية. 5

الفسادافحةمكسياساتبتنفيذالمعنيةالمؤسساتودعمتوجيهالفسادمكافحةهيئاتمهاممن.
لهذهالتقنيهومبالمفلدرايتهاونظر االفساد،مكافحةسياساتوضعمنهيالهيئةكانتحالفي

كافةوأدوارياتمسؤولتحديدذلكفيبماالتنفيذدليلوضعفيالمشاركةاذ ايمكنهاالسياسات،
.المعنيةالجهات

بتنفيذنيةالمعللمؤسساتاالستشاراتتقدمأنالفسادمكافحةهيئةعلىاألخرى،الحاالتفي
.الدعمهذاعلىالحصولومصدر(اإلداريالتنظيم)المطلوبةالدعمنوعي ةبشأنالسياساتهذه

والتنسيقالتواصلفيممتازةبقدراتالفسادمكافحةهيئاتتمت عتفترض.



تابع–المهام 

الرصد . 6

الفسادفحةمكالسياساتتنفيذهافياألخرىالمؤسساتمراقبةالفسادمكافحةهيئاتمهاممن
.عملهاوخططالفسادمكافحةاستراتيجياتوباألخص

المهمةهذهتتطلب:
.ني ةالمعالمؤسساتمعوالتنسيقالتواصلتفعيلبغيةالمعلوماتإلدارةتحتيةبنية•
المرسلةلتقاريراجودةعلىبالرقابةوللقيامالتقاريرإعدادآليةبشأندليللوضعتحليليةقدرات•

.نالشأبهذامتماسكةدوريةتقاريرواعدادالمحرزالتقدمولمراجعةاألخرىالمؤسساتمن
.وقي مجد امهمالمهمةهذهلتنفيذالمدنيالمجتمعمعالتنسيق•



تابع–المهام 

التقييم . 7

دالفسامكافحةلسياساتالنهائيّ التأثيرأيبالنتيجةالتقييمعملي ةتتعلق.
المهمةهذهتتطلب:
.بهاتعنىالتيوالعملياتبالمؤسساتالعامةبالمعرفةالتمتع•
ومقارنةالمشكلةشخيصلتمختلفةبمقارباتوالقياممعي نةتقييممنهجياتلتطبيقبالكفاءةالتمتع•

.المحرزالتقدم
.مستقل ةخارجي ةةلجهتوكيلهاالمفضلمنلذلكالتقييمعملي ةوحيادّيةموضوعّيةعلىالحرص•
قبلمنالنتائجمنالتأكدالىحاجةهناكالفسادمكافحةهيئةالىالمهم ةأوكلتحالفي•

.وحيادي ةمستقل ةجهات



تابع–المهام 

التنسيق. 8

السياساتنفيذبتالمعني ةالجهاتبينفعالتواصلتحقيقبغيةالتنسيقمنالمزيدالىحاجةهناك
...العقوباتضفّرعنالمسؤولةوالجهةالشكاويتلقيعنالمسؤولةالجهاتبينالعالقةمثلالوقائي ة،

المختلفةالجهاتبينتعاونبروتوكوالتوضعالىالحاجةتظهرأنيمكنهنا.



تابع–المهام 

تعزيز التعاون مع األطراف الدوليين. 9

األساسيةالجهاتالفسادمكافحةهيئاتتعتبرالفساد،لمكافحةالمتحدةاألممإتفاقي ةحسب
.الدوليةيرالمعايمعالوطنيةوالتشريعاتالفسادمكافحةسياساتمواءمةمدىبتقييمالمعنية

اإلتصالابطضالفسادمكافحةهيئةتكونالدولييناألطرافمعالنطاقواسعتعاوناذلكيتطلب
الدولي ةنظماتالممعللتشاورملتقىوتشكلالدوليالفسادمكافحةمجتمعفيالبلدوتمثلفيه

.ادالفسمكافحةسياساتتنفيذلدعمالمطلوبةالتقنيةالمساعدةبشأنالمانحةوالجهات
الىباإلضافةةالمعنيّ الوطنيةاألطرافكافةمعوالتنسيقالتواصلفيقدراتالمهمةهذهتتطلب

.أجنبّيةلغوّيةبمهاراتبالتمتعتبدأوالتيالدوليالتواصلفيمهارات



تابع–المهام 

تعميم المعرفة. 10

جديدةمجاالتفيمتخصصةمعرفةلبناءوتقييماتبحوثإجراء.
أومستقلينخبراءباالستعانةتستطيعالالتيتلكوخاصةّ مختلفةجهاتالىالمعرفيةالمنتجاتإرسال

.التقني ةالمساعدةعلىالحصول
لمعاييرابشأنالفهمسهلةمعرفّيةأدواتتطويرالىباإلضافةللمواطنين،موجزةخالصاتاعداد

قواعددوناتومالعامةالمناقصاتإجراءاتمثل)معي نةجهاتموظفيتعنيالتيالتوجيهي ةوالمبادئ
.(السلوك

وتداعياتبابأسمثل)واسعبشكلالفسادمكافحةفيالمواطنينبدورتتعلقمعرفيةمنتجاتتطوير
(...الفسادعنالتبليغآلياتاالداري ة،اإلجراءاتفيالمواطنينوواجباتحقوقالفساد،



تابع –المهام 

منهاالمستهدفة،الفئاتباختالفتختلفالمعرفةلتعميمقنواتعدةهناك:
.طباعتهاخاللمنأوإلكترونًياتوزيعهاخاللمنالتقنيةوالتحاليلالتقاريرنشر•
تستهدفعروضاتقطريعنتقني ة،خبرةأقلفئاتتستهدفالتيالتحليليةوالتوصياتالخالصاتنشر•

.االنترنتطةبواسالنشرالىباإلضافةلإلعالمصحفّيةوبياناتوالبرلمان،القرارصناعخاصبشكل
ستهدفتعملوورشوندواتتدريباتعبرالسلوكقواعدمدوناتمثلتعقيد ااألكثرالمعرفةنشر•

.العامالقطاعموظفي
.وتعليميةتوعويةنشاطاتطريقعنالمعرفةنشر•
؛تدريبّيةاراتمهالفعال؛التواصلعلىقدراتالمعقدة؛المفاهيمتسهيلفيالكفاءةالمهمةهذهتتطلب

.المدنيالمجتمعمنظماتمعالتعاونبالجمهور؛االتصالومهاراتعامةعالقات



تابع–المهام 

تفعيل مشاركة المجتمع المدني. 11

:  تتضمنّهذهّالمهمةّثالثةّمكوناتّمنفصلة

فياطنينالمّوومشاركةالعامالقطاعومساءلةشفافيةتعززوسياساتنظمبوضعيتعلقاألولالمكون•
.(السياساتوضعمهمةمنجزءالمكونهذايشكل).القراراتاتخاذعملي ة

وبحوثتاستراتيجياوضعمثلوقائي ةمهامأداءفيالمدنيالمجتمعباشراكيتعلقالثانيالمكون•
.المعرفةونشرالسياساتتنفيذعملي ةورصدتشخيصية

فعالةآلياتخاللمنذلكيتم)المواطنينمنالفسادبشأنوالشكاوىالتقاريربتلقييرتبطالثالثالمكون•
.(الفسادعنواالبالغالتصديعلىالمواطنينلتشجيعبهاوموثوق

الءالعمبخدمةمرتبطةمهاراتالكبير،الشكاوىعددمعللتعاملفعالةإدارة:المهمةهذهتتطلب،
تقاريرعلوضإحصائّيةمهاراتالخصوصية،علىالحفاظضرورةمعوالحاالتالمعلوماتإلدارةمهارات

الوضعصورةبالمعني ةالجهاتوضعبغيةوالتنسيقالتواصلمهاراتواخير االواردة،المعلوماتبشأن
.ومالحقتهافيهاالتحقيقبغيةالقانونإنفاذلمؤسساتمعي نةقضاياولرفعالمواطنينيقلقالذيالقائم



تابع–المهام 

مواضيعيةتنفيذ تدابير وقائّية . 12

كليااوجزئيالتالية،االوقائيةالتدابيرتنفيذبمهمةاألوقاتأغلبفيالفسادمكافحةهيئاتتكليفيتم
:منها

.المصالحبتضاربالمتعلقةاالحكام•
.السلوكقواعد•
.المالي ةالذمةعناإلفصاحقوانين•
.الدولةموظفيقبلمنالهداياتلقيتنظمقواعد•
.العامةالمناقصاتقوانين•
.االنتخابيةوالحمالتالسياسيةاألحزابتمويلقواعد•
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