
: الفريق الوطني إلدارة مخاطر الفساد
العوامل المساعدة على النجاح

المشروع االقليمي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي حول

مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية



يقتركيبة الفر

ما يعتمد مقاربة اعتبارا لكون تقييم مخاطر الفساد ال يعتمد القياس الكمي لهذه المخاطر  وإن❑
لمكلف بانجاز كيفية و ترجيحية فان تنويع الخلفيات المهنية والمؤسسية ألعضاء الفريق ا
:المهمة يعتبر شرطا ضروريا ليكون التقييم اقرب الى الموضوعية و الواقعية

ساد القطاعياحد الدول المستفيدة من برنامج تعزيز النزاهة و مكافحة الففي سياق تجربة❑
:عضو يمثلون 25تركب الفريق الوطني إلدارة مخاطر الفساد من 

الهياكل  الصحية  العمومية ✓
(ة و الماليةالتفقدية الطبية والتفقدية الصيدالنية والتفقدية االداري) هياكل الرقابة ✓
االدارات المركزية بوزارة الصحة ✓
بوزارة الصحةمركز اإلعالمية✓



يقتركيبة الفر

صندوق التامين على المرض✓
هيئة مكافحة الفساد✓
المخبر الوطني لمراقبة االدوية،: الصيدلة و الدواءات المتدخلة في مجالدار اإل✓

...الصيدلية المركزية
نقابات الصحة✓
جمعيات مدنية تعنى بقطاع الصحة✓



الفريقمأسسة  الوضع القانوني لعمل

تتولى التيتركيبة و صالحيات لجنة القيادة اصدار النصوص القانونية التي تحدد ❑
االشراف و متابعة  و التصديق على عمل الفريق الوطني

اعي في مخاطر الفساد القطلتقييملتسمية أعضاء الفريق الوطني اصدار مقرر وزاري ❑
المجال او المجاالت التي وقع اختيارها

الوزير )يا جعل الفريق الوطني لتقييم مخاطر الفساد تحت اشراف مباشر لسلطة عل❑
:بهدف( او رئيس ديوان الوزير

الصحيةبمختلف االدارات و الهياكلالنفاذ الى المعلومات و قاعدة البيانات تيسير ✓
ع اي تحفظ او بمشروع تقييم مخاطر الفساد القطاعي و رفااللتزام القيادي التأكيد على ✓

احتراز
امج تقييم من قبل برنتنفيذ التوصيات و القرارات المقترحة التعاون االيجابي في ✓

مخاطر الفساد و التوقي منه



تركة توحيد المفاهيم وايجاد اللغة المش

اعضاء حول قضايا الفساد القطاعي وإيجاد لغة مشتركة بين مختلفتوحيد المفاهيم ❑
:الفريق امر حيوي و شرط للنجاح بالنظرالى

اء الفريقتعدد االنتماءات المهنية و المسارات الوظيفية و الخلفيات الفكرية العض✓
لتيسير النقاش و تبادل االراء و التوافق بين اعضاء الفريق✓
نية لفريق العملتوحيد المفاهيم وبناء اللغة المشتركة مدخال ضروريا لبناء القدرات التق✓

خبراء من قبل الالمرافقة الفنية توحيد المفاهيم و بناء اللغة المشتركة من اهداف❑
جابة تأخذ اشكال التأطير الحضوري في اطار ورشات العمل، اال:المعتمدين في الغرض

على االستفسارات ، وتبادل االفكار و البيانات و المعطيات



ة بناء خطة اتصالي

ف بادارة و الى التسويق للفريق الوطني المكلالموجهة الى المهنيين تهدف الخطة االتصالية ❑
:  بتقييم مخاطر الفساد من خالل

شرح محتوى المهمة المنوطة بعهدته ،-
انفتاحه على كل من يأنس في نفسه الكفاءة لالسهام،-
التمشي و اجتنابوقائيالالتشاركيمشيالتشرح منهجية العمل المبنية على اعتماد-

االتهامي

:عملي القطاع و لعموم المواطنينتالخطة التواصلية الموجهة لمستهدف ❑
لمساءلة  دفع المواطنين لالنخراط في المشروع للقيام بدورهم في الرقابة الخارجية و ا-

المجتمعية
يم مخاطر صورة المرافق العمومية واإلطارات العاملة بها من عملية تقيالتوقي من تضرر-

الفساد وان كان بطريقة غير قصدية



ضبط منهجية العمل ورزنامة المخرجات

:تقييم المخاطرالمسائل التنظيمية لعمل الفريق الوطني لتركز على :الجلسات التمهيدية❑

و التركيبة ( عيينبالتوافق او بالت)تحديد رئيس الفريق ،نائب الرئيس ،الكتابة القارة ✓
النهائية للفريق

التوافق لجان فرعية ثمواجتناب تقسيمه الى من االفضل العمل ضمن فريق واحد✓
على المخرجات في جلسات عامة

عن بعدو القيام باألشغال بصفة حضورية ✓
مدة اللقاءات والتواتر: ضبط دورية اللقاءات ✓
ترجم ذلك ضبط رزنامة عمل تتماشى مع اآلجال الزمنية لبرنامج التعاون الفني ثم ي✓

ةفي جداول عمل تفصيلية لكل شهر مع ضبط المخرجات المنتظرة لكل مرحل



ضبط منهجية العمل ورزنامة المخرجات

الترتيبات اللوجستية❑

تحديد الجهة المكلفة بالدعم اللوجستي ✓

تحديد مكان او امكنة العمل ✓

وغيرهامن تجهيزات إعالمية ادوات العمل ✓

البيانات و المعطيات و المراجع✓

فريق مع اعتبارا الستحالة التفرغ النجاز تقييم المخاطر ينبغي توّصل اعضاء ال✓

لتزام مع اداراتهم االصلية الى صيغة للتوفيق بين االلتزامات  المهنية االصلية و اال

فريق العمل لتقييم المخاطر



ادارة جلسات العمل

:عوامل نجاح جلسات العمل❑

النجاح الجماعيتفضيلالعمل بروح الفريق و ✓

حسن ادارة المداوالت بين كل اعضاء الفريق مع الحرص على النجاعة و وضوح المساهمات✓

ريقحسن ادارة االختالف و تجنب االقصاء ضمانا لتمثيل كل اصحاب المصلحة و استمرار وحدة الف✓

:االعداد الجيد لجلسات العمل من خالل✓

االعالن المسبق عن جدول العمل-

االعالن عن  الهدف المأمول انجازه خالل الجلسة-

تبادل المعطيات والبيانات المتصلة بجدول االعمال و االطالع عليها بصفة مسبقة-

توثيق مخرجات الجلسات في محاضر تعرض للتعديل وللتوافق قبل موعد الجلسة الالحقة✓

الرد على كل التساؤالت و تقديم الشروحات في كل االحوال✓



ريقالتقييم الدوري لعمل الف

تقييم مستوى التزام االعضاء و ادائهم❑

المخرجاتوتقييم ادارة الجلسات من ناحية االداء القيادي وجودة المداوالت❑

من اجراءاتتقييم مستوى التقدم لتحقيق أهداف الرزنامة المتفق عليها و اتخاذ ما يتوجب❑

صاتالتعامل بإيجابية مع االنتقادات الموجهة لفريق العمل او لجودة المخرجات و الخال❑

:تقييم المقبولية ❑

بة النفاذ الى المعطيات و المعلومات ،االجا: تعامل االدارة و االجهزة مع فريق العمل✓

تيسير ظروف العملوعن االستفسارات 

ردود افعال المهنيين ✓

االنطباع لدى المستعملين✓



مخاطر التقرير الختامي الدارة و تقييم ال

ة بحسب التقدم صياغة مشروع التقرير النهائي إلدارة وتقييم  المخاطر بطريقة تدريجية و تراكمي❑

في التقييم 

كتابة : لفتصاغ االفكار و تثبت بصيغة جماعية ولكن كتابة مشروع التقرير توكل الى المك❑

م تعرض رئيس الفريق ثم تحال الى كل االعضاء لالطالع و التعديل ث/مقرر الفريق /الفريق 

الصيغة النهائية للمصادقة بصفة جماعية في جلسة عامة 

لى يعرض مشروع التقرير على خبراء برنامج االمم المتحدة االنمائي إلبداء المالحظات و ع❑

لجنة قيادة برنامج ادارة  المخاطر للمصادقة

ين و لدى التقرير و يقع التعريف بمحتواه لدى المهنيينشر الفريق الوطني او لجنة القيادة ❑

االطراف المتدخلة 



اد عهدة الفريق الوطني الدارة و تقييم مخاطر الفس

:إلدارة و تقييم مخاطر الفساد القطاعيااللتزامات المحمولة على الفريق الوطني ❑
فاق بشأنهاانجاز تقرير ادارة مخاطر الفساد في القطاع برمته او في مجاالت محددة يقع االت✓
قييم المخاطر و اقتراح برنامج تنفيذي للتوقي ومكافحة الفساد القطاعي مبني على مخرجات ت✓

خيارات و تقديرات رئيس االدارة
ل الصعوبات مرافقة تطبيق برنامج التوقي و مكافحة الفساد القطاعي  و المساهمة في تذلي✓

التنفيذية عند التنزيل في الواقع
و تحيينها   تقييم النتائج المتحققة و أثر ذلك على ديناميكية خارطة المخاطر✓
امج التعاون الفني تنتهي عهدة الفريق الوطني إلدارة و تقييم مخاطر الفساد القطاعي بانتهاء برن❑

.  اذا لم تسعى الوزارة الى مأسسة العمل بإدارة المخاطر



اد عهدة الفريق الوطني الدارة و تقييم مخاطر الفس

ني إلدارة القطاع ان يقرر الحفاظ على استمرارية عمل الفريق الوطلمشرف علىيمكن ل❑
مخاطر الفساد إلتمام تقييم المخاطر في كل نقاط القرار القطاعية 

رة مع من واجب الفريق حفظ ذاكرة القطاع في مجال ادارة المخاطر من خالل تقاسم الخب❑
المنتسبين اليه و من خالل توثيق التجربة و مراكمتها



لقيادة االدوار التنفيذية للجنة ا:من الناحية الهيكلية

:تحت مسؤولية لجنة القيادة تتكون من : مرحلة التخطيط النطالق عمل الفريق❑

االتفاق على هندسة التركيبة النهائية للفريق الوطني الدارة مخاطر الفساد❑

:التصديق على مقترح تحليل مكونات القطاع ❑

ضبط الرسائل و االهداف الموكولة الى القطاع-

تقسيم القطاع الى وظائف كبرى-

تقسيم الوطائف الى مجاالت تدّخل-

اختياروتثبيت المجاالت المعنية بادارة المخاطر -



لقيادة االدوار التنفيذية للجنة ا:من الناحية الهيكلية

مسؤولية لجنة القيادة:مرحلة االعداد اللوجستي❑

تثبيت تركيبة الفريق مع وزير القطاع✓

ضبط  و توفير الوسائل الضرورية للعمل✓

االتفاق على رزنامة العمل بكافة مخرجاتها✓

مثال عرض مخرجات تقييم وادارة: االتفاق على طريقة التصديق على المخرجات✓

المخاطر عند االنتهاء من كل منطقة قرارات

امتالك منهجية ادارة المخاطرعلىحصر االحتياجات و رزنامة التكوين ✓



لقيادة االدوار التنفيذية للجنة ا:من الناحية الهيكلية

:مرحلة التصديق على مخرجات الفريق الوطني❑
التنسيق مع فريق الخبراء البداء الراي بشان مشروع التقرير النهائي✓
الوزارة )لين عرض مشرؤع التقرير للتصديق عليه في جلسة عامة بحضور كافة المتدخ✓

لك يكتسي و بذ...( القطاعية ،فريق العمل، لجنة القيادة ،فريق الحبراء ،المجتمع المدني 
التقرير الصفة الرسمية

اعطاء االذن بالطبع و النشر✓
االتفاق على البرنامج التنفيذي المقترح للتوقي من مخاطر الفساد✓



لقيادة االدوار التنفيذية للجنة ا:من الناحية الهيكلية

ين لجنة مرحلة مشتركة ب: مرحلة تنفيذ توصيات الفريق الوطني إلدارة مخاطر الفساد❑
القيادة و الفريق الوطني

ضمان االنخراط في المشروعو ايجاد حلول للصعوبات التنفيذية✓



ساد االدوار التنفيذية للفريق الوطني الدارة مخاطر الف:من الناحية الهيكلية 

تفكيك المجاالت القطاعية المقترحة من طرف لجنة القيادة الى مناطق قرار ❑
تفكيك مناطق القرار الى نقاط قرار❑
تقييم مخاطر الفساد في كل نقاط القرار❑
انجاز خارطة المخاطر❑
التوافق مع لجنة القيادة والوزير القطاعي على التدخالت ذات االولوية❑
متابعة التنفيذ و تذليل الصعوبات❑
متابعة و تقييم النتائج المتحققة بعد اخذ قرارات التوقي و الحد من الفساد❑
اعادة رسم خارطة المخاطر وتقييم جديد لالولويات❑



ة للمهم“ التطوع”الفريق الوطني الدارة المخاطر و 

بالرغم من الطابع االخالقي لمهمة مكافحة الفساد❑
، التشكيك مواجهة االحباط ، و مقاومة التغيير، التخفي) بالرغم من الطابع النضالي للمهمة ❑

...(و الحرب النفسية



اعباالستمشكرا على تفضلكم 




