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  ... املقدمة 

 الطريق الى النزاهة

 
 
ى بقيـــاس مؤشـــرات ـعنـــيتــــردد الـــى االســـمار بـــين فــــترة وا ـــرن مـــدور تقـــارير عـــن منظمـــات دوليـــة ت

 ،ةالعامـ اتهـاقطاعالفسـاد فـي آفة لتقييم انتشار قاط تصنيف للدول ومدركات الفساد، حيث يتم وضع ن

 عــن الخــو  فــي
ع
ؤشــرات واســي تقييمهــا والجهــات القــائمين علاهــا ومــا ا ا كانــ  ليــة وضــع هــ   املآ وبعيــدا

  التقــارير ان مجـرد  كـر اســم بلـد معـين فــي هـ  يمكـن القــول علـى درجـة عاليــة مـن املصـداقية مــن عدمـ ، 

 .باإليجابالدولية سواء بالسلب ام  كفيل باملساس بسمعت 

ود الـــى اســـباب تتعلـــق بانعـــدام وبـــالرمم مـــن ان تقيـــيم البلـــدان بارتفـــار مؤشـــرات الفســـاد لـــد ها  عـــ

 بأيـدياالستقرار السياس ي والنزاعات الدا ليـة والرـروب وتحـديات اإلرهـاب اال ان  لـع ال  عوـي الوقـو  

 .صطدم بظرو  سياسية قاهرةتن أي محاولة للتحسين سو  بألت رر مكتوفة وا

 ينر ـعلـى الكثيـ فـال يففـىوبغض النظر عن دقة ه   التصـنيفات وحـرة املعلومـات الـواردة فاهـا، 

ملمارســــ ها  (علــــى وجــــ  الخصــــو )ســــللي علــــى املؤسســــات الر وميــــة  تــــأ يرلهــــا  الفســــاد ةــــاهرة عامليــــةان 

 انشطة  ات مساس مباشر بحياة املواطن، وقد  شوب ممارسـة هـ   االنشـطة وتقـديم الخـدمات بعـض

من وه ا ، واملالي االداري قد ينجم عنها حاالت من الفساد  ة التيجيداملمارسات مير ال وااش ال القصور 

اضـــــعا   قـــــة املـــــواطن بـــــاالدارة العامـــــة للدولـــــة وتراجـــــع االداء العـــــام وضـــــعف مســـــتون الخـــــدمات  شــــان 

 .املقدمة

 كافــــة، و  بأشــــ ال ســــاد إن محاربــــة الف
ع
امــــالن االنظمــــة إالداريــــة واملاليــــة، قبــــل وقوعــــ ، و تحديــــدا

 عـن ،لدولــةاوتعزيـز القــيم املؤسســية والضـوابق اال القيــة فــي مؤسسـات 
ع
تعزيــز مبــادش الشــفافية  فضــال

أجهــزة لــن تتحقــق إال مــن  ــالل تفعيــل دور  هــي ضــرو ات ،والعدالــة واملســؤولية فــي اتفــا  القــرار إالداري 

الفضـــلى فـــي هـــ ا املمارســـات و  املعـــايير املهنيـــةمـــن  ـــالل االســـتفادة مـــن  الرقابـــة واملســـاءلة وت امـــل عملهـــا

 ن في مؤسسات الدولة ودعم قدراتهم من جهة  انية.من جهة، وزيادة وعي العاملياملجال 

 عمـل ديـوان الرقابـة املاليـة االتحـادي للم ـ ي آليـة وترجمة ل لع يأتي هـ ا الـدليل فـي سـيا  
ع
قـدما

ي ـالتــــ (2018-2022)مــــع الخطــــة االســــتراتيجية للســــنوات  وبمــــا ين ــــجم لإلمــــالناملســــار ال ــــري   علــــى

ي ادوات فعالـــة لتنفيـــ  هـــ   الـــررن مـــن ـهـــة والشـــفافية، وت نـــحاولـــ  رســـم ررن اســـتراتيجية لتعزيـــز النزا

نقـــــاط الضـــــعف  دالر وميـــــة( لتحديـــــ ـــــالل تطبيـــــق مشـــــرور )مؤشـــــرات قيـــــاس النزاهـــــة فـــــي املؤسســـــات 
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، وبالتـالي املسـاعدة فـي دعـم قـد تتعـر  الن هاكـات النزاهـةفـي انشـطة تلـع الجهـات التـي واملخاطر املرتملة 

 .بار منهج النزاهة االيجابي )املنهج الوقائي(جهود م افحة الفساد من  الل ات

 

 

 

 

 

 

 

أنجح االدوات  أحد الحكوميةتعزيز النزاهة في الجهات 

 في منع الفساد
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 الغاية من الدليل 

 

عنـــد إجــــراء اعمـــال الرقابــــة وفـــق املعــــايير الدوليــــة واملمارســـات الفضــــلى للرقبــــاء  واإلرشـــادالــــدعم الـــدليل  هــــ اقـــدم ي

 -االتي: تعزيز النزاهة املؤسساتية من  الل ل )االنتوساي( لألجهزة العليا للرقابة املالية واملراسبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ز علــــــــــــى الجوانــــــــــــب الوقائيــــــــــــة فــــــــــــي ـالتركيــــــــــــ.  2

م افحـــــــة الفســـــــاد ب افـــــــة مـــــــور  واتبــــــــار 

 مـــنهج النزاهـــة االيجـــابي )املـــنهج الوقـــائي(.

ال  شــمل عمليــات التحقيــق فهــو وبالتـالي 

فــــي حــــاالت الفســــاد او االحتيــــال او مســــل 

الى الجهات التحقيقية  اإلحالةو ا األموال

 او القضاء.

 

 ي يمارســها الــديوانـدعــم الرقابــات الــثال  التــ .1

العمل املؤسس ي  إطار التزام( فيمالية، اداء، )

 مل افحة الفساد 

ـــات . 3 ـــاعدة الجهـ  فــــي إجــــراء الخاضــــعة للرقابــــةمسـ

ـــاتلفاعليـــــة  فحـــــل مفصـــــل املطبقـــــة فاهـــــا  اآلليــ

 افحة ر ومة ملودعم توجهات اللتعزيز النزاهة 

تحقيـــــــق أهـــــــدا  التنميـــــــة املســـــــتدامة و  الفســـــــاد

2030 . 
الخاضـعة تقديم مؤشـرات لقيـاس النزاهـة لـدن الجهـات . 4

 يركــــز علــــىر مــــنهج ت ــــاملي فعــــال يمــــن  ــــالل تــــوف للرقابــــة

املؤسســــاتية تعــــزز النزاهــــة تــــدعم و القــــيم األ القيــــة التــــي 

ارة تمكــــين اإلدتعمـــل علــــى  وقائيــــة اســـتراتيجيةي ـت نــــ عبــــر

جعـــــل النزاهـــــة  قافـــــة ســـــائدة فـــــي القطـــــار واملـــــوةفين مـــــن 

 .العام
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 كيفية قراءة الدليل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجزء الثاني

 

 الجزء االول

 

 

ودور  واملمارســـات الفضـــلى لـــدليلالجـــزء فكـــرة ا يتضـــمن هـــ ا

 عــــــن ، املؤسســــــاتيةفــــــي تعزيــــــز النزاهــــــة  الــــــديوان
ع
عــــــر  فضــــــال

 تحليـــــل ان هاكاتهــــا وأهميــــةمالمــــ  عامــــة عــــن النزاهـــــة ومفــــاطر 

طر وبمــــــــا يوئــــــــآل املبــــــــادش العامــــــــة آلليــــــــة تطبيـــــــــق املخــــــــا تلــــــــع

 .املؤشرات

بالتفصــــــــيل إليـــــــــة تطبيــــــــق مؤشـــــــــرات قيــــــــاس النزاهـــــــــة  عــــــــر  

ليـــة تقيـــيم آو للتطبيـــق  املعـــدة االســـتماراتوشـــرن املؤسســـاتية 

 .النتائج
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 النظيرة الرقابية واملمارسات الفضلى لالجهزة فكرة الدليل .1

ز جهـود  للمحافظـة علـى ـتركيـ ملـواطن،مـن املهـام املروريـة لاجهـاز االعلـى للرقابـة باعتبـار  يمـارس وةيفتـ  بالنيابـة عـن ا

ي دقيـق بمـا يف ـ ي فـي ةهايـة املطـا  الـى تحقيـق مبـادش الروكمـة ـة لعملـ  علـى اسـاس مهنـيـاملال العام و لق قيمـة حقيق

وتعـــــزز املســـــائلة فـــــي الجهـــــات الشـــــفافية تعكـــــي مهمـــــة  زةـمـــــوال العامـــــة وت ـــــون بمثابـــــة ركيـــــلال  الفّعالـــــةاإلدارة و  الرشـــــيدة

جم مــع ـتعزيــز النزاهــة املؤسســاتية فــي القطــار العــام بمــا ينســ الفاعلــة فــياســتراتيجيات  ر ـاســهام  عبــو  بــةالخاضــعة للرقا

 .دولةالسائدة في كل البيئة 

 عــدة جهــات منهــا ــالل  مـنالعــام وتعزيــز النزاهـة فــي القطــار  فــة الفســادآر توليــ ا الر ومـات مل افحــة ـوهنـا  اهتمــام كبيــ

الخامـــة باملنظمــة الدوليـــة لألجهــزة العليـــا للرقابــة املاليـــة واملراســبة )االنتوســـاي( املعــايير  تطبـــق التــي األجهــزة العليــا للرقابـــة

 .ه ا املجال االنتوساي فياالقاليم اال رن التابعة ملنظمة  في النظيرة لألجهزةوتسترشد باملمارسات الفضلى 

فعيل دورها لتعزيز النزاهة في القطار العام ومنهـا سع  اجهزة رقابية عديدة الى تطويع ه   املعايير وتوفي ه ا السيا  

 هنغاريا.في ومكتب التدقيق الر ومي  اهولندفي تجربة محكمة التدقيق 

 تعزيز النزاهة في القطار العـامومن  الل مراجعة التجارب الدولية لالجهزة الرقابية الزميلة نجد ان العديد منها ركز في 

 - :لهموحة على اسلوبين وفق الصالحيات املمن

 ة املتســــ بين فــــي ان هاكــــات النزاهــــةومالحقــــمــــارمة تشــــريعات عقابيــــة   ــــالل وضــــعتعزيــــز النزاهــــة مــــن االســــلوب االول: 

 
ع
 .قضائيا

لسـلوكيات واقـيم الوتبوـي ، القطـار العـام مؤسسـاتفي تعزيـز نزاهـة  الفضلىز على املمارسات ـالثاني: التركي األسلوب

 القيم. تلعز على املخاطر التي قد تهدد التركيزها و التي من شاةها ان تعز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زاهةـــالتجارب الدولية في تعزيز الن

 االسلوب االول 

 وضع تشريعات عقابية مارمة 
 

 الثانياالسلوب 

 الجيدة. على القيم والسلوكياتالتركيز  

 

 الجزء االول: االطا  النظري للدليل
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ع
الراميـــة الـــى تعزيـــز النزاهـــة وم افحـــة و واكبـــة التوجهـــات العامـــة علـــى املســـتون الـــوطوي والـــدولي مليوان دالـــمـــن  وســـعيا

 أن ف ،املعتمدة آليات عمل منهجيات التدقيق و وتوةيف  لع في  طت  االستراتيجية الفساد وعكي ه   التوجهات في 

فهــم طبيعــة مــن  ــالل فاعــل ال  بــدور مــن القيــام الــديوان تمكــن  الــدليل كوســيلةفــي هــ ا  الثــا   األســلو  اعتمــاد ســيتم

 الن هاكات والتي من املمكن ان تتعر بأنشط ها تحيق  ومية بش ل معمق ومن  م تحديد املخاطر التي رال الجهةعمل 

لارد مـن تلع املخاطر  إلدارةاملعمول بها والنظم  الوقائية االحترازية اإلجراءات فاعليةوتحليلها وتقييم مستون  نزاهةال

  .تلع االن هاكات

وادنا  استعرا  موجز لتجارب بعض االجهزة النظيرة بفصو  ترسيخ مبادش النزاهة سواء على مستون الجهاز الرقابي       

 م.  او على مستون النزاهة املؤسساتية في القطار العا )االنتوسن (  ات 

   اداة االنتوسن  تجربة محكمة التدقيق الهولندية .أ

حيــث جهــزة العليــا للرقابــة ال أفــي  للنزاهــة للتقيــيم الــ اتي أداةتمثــل االنتوســن  

تقيـيم عـن  نزاه هـا فضـالاملخاطر التي قد تتعر  لها  استفدامها لتحليليتم 

 .فاها رقابة النزاهة ةأنظم فاعليةمستون 

 

، أ القيـات املهنـةالخـا  ب (30لألجهزة العليا للرقابة املالية العامة واملراسـبة رقـم ) املعيار الدوليوهي آلية مهمة لتطبيق 

علــــى انــــ  مصــــدر للثقـــة واألمانــــة واملصــــداقية مـــن  ــــالل تبنيــــ  وتطبيقــــ   يلرقـــابافمـــن األهميــــة بم ــــان ان ينظـــر الــــى الجهــــاز 

واالســــتقاللية  النزاهةبـــــ)واملتمثلــــة  معــــايير االنتوســــايردة فــــي الــــواللمتطلبــــات األ القيــــة للمفــــاهيم التــــي تجســــدها املفــــردات 

 .(واملوضوعية والسرية والكفاءة

 فاعليــةوتسـتطيع األجهـزة العليــا للرقابـة اســتفدام اداة االنتوسـن  لتحليــل املخـاطر التــي قـد تتعــر  لهـا، وتقيــيم مسـتون 

تعمق تصميم سياسة نزاهة مفصلة ها من نيتمكو   هانزاه من التوميات اإلدارية لدعم و وضع قائمة أنظم ها إلدارة النزاهة

  ن.النزاهة بين املوةفيبقيم  وعيال

حيث قام  رئيسة الجهاز السيدة  هولندافي  محكمة التدقيق من قبل  هاتطوير تم اداة االنتوسن  والجدير بال كر ان 

)جنـوب اإلن وسـاي  ـالل مـؤتمر ظمـة اإلنتوسـاي من مجتمـع ـــــــلمـن قب االداة)ساسكيا ستوفيلينغ( بطرن مبادرة تطبيـق 

لنشر  ضمن اقليم االربوساي يد العون للعديد من االجهزة الرقابية وقدم  محكمة التدقيق الهولندية، (2010افريقيا/

 احـدديوان الرقابة املاليـة االتحـادي انجان عملية التطبيق وكان  التي تسهم في قافة تطبيق االداة وتقديم االستشارات 

ن ومـنحهم شـهادات تـدريب  يبالتـي عقـدت لغـر   لـق مـدر عمـل التدري يـة وور  الدورات الاملشاركة في  العربية االجهزة

 .ةاالدا تلع لضمان تسهيل تطبيق

 2012 الل عامي  على ه ا الديوان بالتنسيق مع محكمة التدقيق الهولندية لتطبيق االداةتنفي  ورشتي عمل  تم وقد

عنـد اداء مهامــ  الرقابيـة وبمــا  وتحســيني تحتـا  الــى دعـم ـالت القــوة فـي عمــل الـديوان والنقــاط التـتحديـد مجـال 2017و 

حـــول اهميـــة تطبيـــق تلـــع االداة  ةحـالدارة العليـــا للـــديوان رريـــة واضـــامـــب  لـــدن ا، و  عـــزز العالقـــة مـــع احـــراب املصـــالآل

حيــث تــم ادرا   نتــائج التطبيــقمــا اســفرت عنــ  و تومــيات الــواردة فــي التقريــر النهــائي عــن نتــائج ورشــتي العمــل الوتنفيــ  

 . املنشودةلومول الى االستفادة لتابعة تنفي  التوميات ملضمن الخطق االستراتيجية والتشغيلية للديوان  مشاريع
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 عــن
ع
 لــع فقــد ت ونـــ  فكــرة لالســتفادة مــن هـــ   االداة  فضــال

ر ـفـــي القطـــار العـــام عبــــ النزاهـــة املؤسســــاتيةالفاعلـــة فـــي تعزيـــز 

ان هاكــات  فــاطري قــائم علــى فهــم النشــاط وتحليــل ممــنهج وقــائ

 املخــــــاطر مــــــنتلــــــع الدارة  الكفيلــــــة جــــــراءاتال ووضــــــع االنزاهــــــة 

 ال االسلوب اتبار الل 
ع
  .ثاني ال ي تم االشارة الي  انفا

 

  هنغاريافي مشرور النزاهة ملكتب التدقيق الر ومي  .ب

بالتنســـيق مــــع  مشــــرور النزاهـــة بـــدأ مكتـــب التـــدقيق الر ــــومي فـــي هنغاريـــا بتنفيـــ 

 من  الل  2009عام  محكمة التدقيق في هولندا
ع
 تحديد املخـاطر التـي تـؤ ر سـلبا

ـــات الر وميـــــة ـــات  علــــى شـــــفافية اإلجــــراءات فـــــي املؤسسـ ، ودراســـــة العمـــــلوا القيـ

 املخاطر.الضوابق املصممة إلدارة ه   

قائمـــة علــــى مؤسســـات  النزاهـــة وإقامـــةة  قافــــ املشـــرور تعـــجيعوكـــان الهـــد  مـــن 

دمـــــج مفهـــــوم  اليـــــوم اســـــلوب عمــــل مـــــن  ــــالل وأمــــب  العـــــام،النزاهــــة فـــــي القطــــار 

 لدي .املتبعة التدقيق  اتيالنزاهة في منهج

 

 االول: عنصرينعلى  يركزج في م افحة الفساد باالعتماد على اسلوب جديد ـانطلق مشرور النزاهة من مبدأ تغيير النهوقد 

إدارة املخاطر،  تعزز ضوابق التي إد ال ال والثاني املوةفين،وجود مثل ه   املخاطر بين تحديد مفاطر الفساد والتوعية ب

الناتجـة عـن  خـاطرامل فير ـ شمل القدرة على التفكيج النزاهة ـإن ةه، بحيث ه   الضوابق لفاعليةقييم املنتظم التواجراء 

 ها.نع وقوعوالتدابير الالزمة مل لنزاهةاان هاكات 
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  ا أهميـة بالغـة   عـد ادفي تعزيـز النزاهـة وم افحـة الفسـ للديوانان السعي الرثيث 
ع
تلبيـة اللتزامـات امـرا

الســـبعين التـــي اعتمـــدتها األمـــم املتحـــدة فـــي الـــدورة  2030أهـــدا  التنميـــة املســـتدامة العـــرا  فـــي تحقيـــق 

ا 17ريــق تنفيــ  )، مــن  ــالل منــع إهــدار املــوارد بســ ب الفســاد عــن ط2015لاجمعيــة العامــة عــام 
ع
( هــدف

 موزعة في )
ع
، ويتناسب الهد  )169رئيسيا

ع
ا فرعيا

ع
( من االهدا  الرئيسية للتنمية املستدامة 16( هدف

 الجزء اال يـ
ع
ر منـ  الـى )... بنـاء مؤسسـات فعالـة و اضـعة للمسـاءلة وشـاملة لاجميـع علـى كافـة ـوتحديدا

 .نزاهة في الجهات الخاضعة للرقابةد وتعزيز الاملستويات( مع سيا  الجهود املب ولة مل افحة الفسا

 مع ما ورد اعال  فقد ادر  الو  
ع
 في  ديوانان جاما

ع
 استراتيجيا

ع
هدفا

)تعزيـــــــز مبـــــــادش  علـــــــى ركـــــــزي (2018-2022ية ) طتـــــــ  االســـــــتراتيج

وضـــــــع مشـــــــاريع لتنفيـــــــ   ومعـــــــايير وادوات  والنزاهـــــــة والشـــــــفافية( 

يع التـــي تعكـــي هـــ ا لقيـــاس مـــدن التقـــدم املرـــرز فـــي تنفيـــ  املشـــار 

مســــتون الــــديوان مــــن  ــــالل  علــــى مــــعيدين االول: علــــىو ، الهـــد 

مشـروعين )االول: التقيـيم الـ اتي للنزاهـة فـي الـديوان كجهـاز ي ـت ن

الثاني:اطـــــــار قيـــــــاس اداء االجهـــــــزة العليـــــــا للرقابـــــــة املاليـــــــة ، و رقـــــــابي

واملراســـبة الصـــادر عـــن منظمـــة االنتوســـاي لتحديـــد نقـــاط القـــوة 

علـــى  والصـــعيد الثــاني  ،الجهــاز ووضـــع التحســينات(والضــعف فـــي 

مســـــــتون الجهـــــــات الخاضـــــــعة للرقابـــــــة مـــــــن  ـــــــالل تبنيـــــــ  مشـــــــرور 

 فــــــــي  لـــــــع مــــــــن الصــــــــالحيات 
ع
)مؤشـــــــرات قيــــــــاس النزاهـــــــة(، منطلقــــــــا

املمنوحـة لـ  وااللتزامـات املترتبـة عليـ  بموجـب قانونـ  النافـ  رقـم 

عـــــــــــن )املعـــــــــــدل( واملعــــــــــايير الدوليـــــــــــة الصــــــــــادرة  2011( لســــــــــنة 31)

املنظمـــــــــــة الدوليـــــــــــة لألجهـــــــــــزة العليـــــــــــا للرقابـــــــــــة املاليـــــــــــة واملراســـــــــــبة 

 عــن االســـتراتيجية الوطنيــة مل افحــة الفســـاد 
ع
)االنتوســاي(، فضــال

علــى جانــب الوقايــة ونشــر وتركــز هــ   املؤشــرات ، (2016-2022)

لضوابق الدا لية ودعم مقاومة املوةفين ا قافة النزاهة وتعزيز 

، بعــد وقوعــ  ز  علـى م افحــة الفســادـر مــن تركيـــكثــا عــن كثـب الن هاكــات النزاهــةاملعرضـة  جــاالتاملاليــة ومتابعــة امل للضـغوط

 فـي هـ ا املجـالالن مهمة الجهاز الرقابي ال تتمثل بالكشف عـن الفسـاد  و لع
ع
مثـل )هيئـة  لوجـود جهـات ا ـرن اكتـر تفصصـا

 بمـا ورد فــي
ع
( والــ ي حــدد أربعــة عنامــر 5700رقــم )ة ومنهــا معيـار دوليــر اليياملعــا النزاهـة، م اتــب املفتشــين العمــوميين( عمــال

( 1لارــد مــن الفســاد يجــب ان ت ــون موضــع تحليــل الجهــاز الرقــابي عنــد تــدقيق مــدن نزاهــة الجهــات الخاضــعة للرقابــة هــي ))

 دور ديوان الرقابة املالية االتحادي في تعزيز النزاهة في املؤسسات الر ومية . 2
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لضــــوابق ( نظــــام جيــــد ل4( إدارة جيــــدة للمــــوارد ال شــــرية )3ي )ـ( قواعــــد الســــلو  املهنــــ2إطــــار عمــــل جيــــد للمعــــايير واللــــوائ  )

 .الدا لية(

 

 

 

 

 النزاهة تعريف .أ

 وال يوجد لها تعريف محدد اال اةها بش ل عام تدل على االستقامة ونظافة 
ع
النزاهة مفهوم واسع جدا

 ات اليــد وعــدم التحيــز أو املرابــاة، فالنزاهــة ال تعوــي فقــق ميــاب االحتيــال والفســاد وانمــا تســتلزم 

الصـفات التـي تمكـن املوةـف مـن تنفيـ  اوامـر املؤسسـة ، وبضـرورة التحلـي بـبداب السـلو  العـامبال

 .من  الل العمل وفق معايير وقواعد واجراءات معينة

 أ  يمكن تعريف النزاهة املؤسسـاتية باةهـا الترسـيخ الفعـال إلجـراءات 
ع
كما ينطبق مفهوم النزاهة على املستون املؤسس ي ايضا

بالقواعــد واالنظمــة والسياسـات واالجــراءات التــي تحــددها تتعلـق ة نزاهــة املؤسســف ،تكفـل وتعــزز الســلو  ال ـري  ملوةفاهــا

وتنفـــــ ها املؤسســـــات العامـــــة فـــــي مفتلـــــف العمليـــــات كـــــقدارة املـــــوارد ال شـــــرية )التوةيـــــف والترقيـــــة( و طـــــق االدارة، وتقـــــديم 

 . اء، واملراقبة، والتدقيق واالشراالخدمات، الشر 
 

 -:يمكن استنتا  االتي ومن التعريف امل كور 

مقتضيات استمرارية القطار العام ونجاح  فالر ومة التي تفتقر إلى النزاهة ست ون عرضـة  أحدوجود النزاهة   عد •

لخســران  قــة أفــراد املجتمــع بهــا وبالتــالي الســلطة املوكلــة إلاهــا، إ  ينبوــي أن ي ــون عمــوم املــواطنين قــادرين علــى وضــع 

ت الريوية مثل األمن وإمدار الترا يل واملوافقات الرسمية  ق هم بالر ومة ألةها املصدر الوحيد لكثير من الخدما

 .في األمور  ات العالقة املباشرة بحياة املواطنين

حيــث ان علـى املوةــف أن يراعـي املصــارة العامــة  ،ان النزاهـة مســؤولية مشـتركة بــين املوةـف واالدارة علــى حــد سـواء •

 علـى االدارة فـي حـين يقـع ،ام  بتنفي  املهـام املوكلـة إليـ وحسن السلو  مع زمالئ  في العمل ومع عموم الناس عند قي

وان يــــتم تــــ كيرهم بانتظــــام  والضــــغوط بــــ ل كــــل مــــا فــــي وســــعها لتكفــــل عـــدم استســــالم موةفاهــــا للمغريــــات مســـؤولية

وبوضون بأهمية النزاهة و لق  قافة مؤسساتية شفافة ومفتوحة تتقبل النقد وتناقش االراء املختلفة أي با تصار 

 .على املؤسسة وضع سياسة فاعلة للنزاهة ينبوي

ليس  النزاهة مجرد تطبيق القوانين واألنظمة بل تنطـوي علـى مسـؤولية أ القيـة كـ لع، فالقـانون هـو الرـد األدنـى  •

للقـــيم اال القيــــة الن القــــوانين واألنظمــــة ال يمكــــن أن تغطــــي جميـــع األحــــوال والظــــرو  وقــــد يجابــــ  املوةفــــون حــــاالت 

 .لم  غطاها القانون  الن هاكات النزاهةاقضة ومواقف جديدة ومتن

 

 

 ة للمؤشراتاملفاهيم الرئيس. 3            
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اتفا  التدابير الالزمة في  الر ومية ةجهفمن ناحية ينبوي لا والوقاية،الردر  تدعو سياسة النزاهة إلى اعتماد مبدئّي   •

ات حال تصر  العاملين بطريقة مير مشروعة )الردر(، ومن ناحية أ رن علاها ان تفعل مـا بوسـعها إلزالـة كـل املغريـ

األولويــة للوقايــة، لــيي فقــق ألةهــا  تعطــىالتــي قــد تــدفع العــاملين للتصــر  بطريقــة ميــر مشــروعة )الوقايــة(، علــى أن 

 إلى ت لفة إمالن الضرر الناتج عن السلو  مير 
ع
 .املشرورأكتر فعالية ولكن باملقارنة فان ت لف ها اقل قياسا

قابــل  برنــامج، الن الكبرنــامج مؤقــ التعامــل مــع النزاهــة   ــون ي يجـب أن ي ــون االهتمــام بالنزاهــة علــى نحــو دائــم وان ال •

 لالن هاء وليي مستمر 
ع
وجعلها كاحد القيم بصفة دائمة و ابتة  الجهة الر ومية، أي ان يتم اعتماد سياسة النزاهة في ا

  الراسخة و وضع ضوابق من شأةها ان تعزز تلع القيم.

 

 وتحليلهاالنزاهة مفاطر  تقييم .ب

تقييم املخاطر وجدي ها كوةها تتي  للمؤسسة العامة اتفا  اإلجراءات الكفيلة بتالفي املخـاطر أو التففيـف تأتي أهمية 

 نزاه هــا لــ ا يتعــين تمــيت ــون معرضــة أو مكشــوفة إلــى حــد مــا للمفــاطر التــي  الخاضــعة للرقابــةجهــات فال ،مـن عواقههــا

وضــــع  ل ــــي تــــتمكن مــــنة عملياتهــــا التــــي تهــــدد نزاهــــأن ت ــــون مدركــــة لنقــــاط ضــــعفها وللمفــــاطر جهــــات علــــى ادارة تلــــع ال

املقصــــود باملخـــــاطر عمومــــا ومفــــاطر النزاهـــــة مــــا معرفـــــة هنـــــا البــــد مــــن فـــــي الوقــــ  املناســــب، و  التــــدابير الالزمــــة لتالفاهــــا

 -: صوما ومن  م تحليلها، وكما مبين ادنا 

 مفاطر النزاهة •

بأةهـا ارحريــة أو احتماليـة وقــور حـد  معــين  تعـر  املخــاطر

مرمــــــــوب فيــــــــ  مضــــــــروبا فــــــــي تــــــــأ ير  أو فــــــــي الضــــــــرر الــــــــ ي  ميــــــــر

ر ـاأل ــــــــر(، وبعبــــــــارة اكثــــــــ× ســــــــيارق  )املخــــــــاطرة   االحتماليــــــــة 

 فأننا ن ون امام  طر واقعي عندما تتحقق الفرضية 
ع
وضوحا

التاليـــة )حـــد  ميـــر مرمـــوب فيـــ  مؤلـــف مـــن )عامـــل، وفعـــل، 

  .(وزمان، وم ان( زائدا املصارة املتضررة والضرر الناتج

بأةها حد  محتمل مير مرموب في  يؤدي إلى إلرا  عدة أضرار بالقطار العام تتمثل في تكبد فتعر   مخاطر النزاهة اام

 سارة مالية أو عرقلة ومول الخدمات إلى أفراد املجتمع أو حدو  هدر في املال العام، حيث القاسم املشتر  فيما بينهـا 

 .بها املواطنويؤدي إلى تقويض  قة  املؤسسة الر وميةة معسهو إساءة استفدام السلطة مما يارق الضرر ب

 احتماالت التعر  للمفاطر •

 للمفـــاطر حيـــث إن بعـــض مجـــاالت النشـــاط فـــي القطـــار العـــام تولـــد مفـــاطر فـــي الجانـــب 
ع
وتعـــر  باةهـــا املـــواطن األكتـــر تعرضـــا

ف  ات مفـاطر متأمــلة، فالعمليـات التــي املتعلـق بالنزاهــة أكتـر مــن ميرهـا مــن املجـاالت اال ــرن، وهـي تمثــل عمليـات أو وةــائ

العوامل التي  لى، ومن األمثلة عأكبر ومغرياتلوجود فر   الن هاكات النزاهةي ون فاها تماس مع املواطنين هي األكتر عرضة 

القـــــوانين والتشـــــريعات املعقـــــدة، الضـــــغوط الخارجيـــــة وتـــــدني مســـــتون الـــــوالء والرضـــــا )تزيــــد مـــــن فرمـــــة التعـــــر  للمفـــــاطر 



 

 
 13 

 ... الخ(.الوةيفي

 للمشاكل املرتملة وطر  عالجهالمن املهم التركيز على احتماالت التعر  و 
ع
 جيدا

ع
 .لمفاطر ألةها تمنحنا فهما

 تحليل املخاطر •

إن الهد  األساس ي من تحليل املخاطر هو تعزيز النزاهة والشفافية ومنع وقور الفسـاد ب افـة أشـ ال  وتبوـي اإلجـراءات 

 .ةالكفيلة لتحقيق ه   الغاي

ز ـالتركيمن  الل  ان هاكات النزاهةقابلية التعر  ملخاطر لاجهات الر ومية ان تحد من من  الل ه ا التحليل يمكن و 

ي ت ــون عرضـــة ـي ت ـــون عرضــة للمفــاطر او اســتبعاد النشــاطات التـــمــواطن الضــعف و لــع بتجنــب النشــاطات التــ علــى

لـد ها تشـريعات قانونيـة  الخاضـعة للرقابـةالجهـات ر الى ان املب لاخروقات في مجال النزاهة، اال ان الواقع العملي  شي

مثـــــــل )التعاقـــــــدات   ات مفـــــــاطر عاليـــــــةوان كانـــــــ  ملزمــــــة بتطبيقهـــــــا وال يمكنهـــــــا تجنـــــــب االنفـــــــراط فـــــــي نشــــــاطات معينـــــــة 

تطبيق ر قابلية للـ، وتتمثل الطريقة األكثوادارتها ، ومن هنا يجب البحث عن طر  للتعامل مع ه   املخاطرالر ومية(

قـد  التـوازن مـع املخـاطر التـيمن شأةها ان تحقـق  رقابية  امة بالنزاهة ونظم من واقع التجارب الدولية بوضع ضوابق

 ا.تعر  لهت

 

ررية  لدي وليتمكن الجهاز الرقابي من القيام بالدور الفاعل في تحليل تلع املخاطر فقن  لع يتطلب بالضرورة ان ت ون 

سي التفطيق السليم واملسبق وان يقوم على تنفي  املهمة موةفين مؤهلين وعلى درجة عالية من بعيدة املدن تعتمد ا

 سيتم  كرها بالتفصيل في الجزء الثاني. منهجية التقييم التي  وان يتم تبوياملهنية واالحترا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التخطيط السليم

 موظفين مؤهلين
 املهنية واالحترا 
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رفـع الـوعي حـول القضـايا املتعلقـة بالنزاهـة بشـ ل عــام، ضـوئ   وقـائي يـتم فــي عتمـد تطبيـق مؤشـرات النزاهـة علـى اتبـار مـنهج 

حـواد   وقـورالى االجراءات والتدابير التي مـن شـأةها ان تسـاعد لاريلولـة دون  الخاضعة للرقابةالجهات ولف  انتبا  ادارات 

 في انشط ها وعملياتها. تمي النزاهة

واطن الخلل واملخاطر الناجمة عن االنشطة الخامة بالجهـة ج على تحليل نقاط القوة والضعف ومهنويقوم تطبيق ه ا امل

 الر ومية موضور التقييم وتحديد االجراءات الالزمة لتعزيز ادارة مفاطر ان هاكات النزاهة. 
 

  -تتألف من  ال  مراحل اساسية:و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العداد ا -االولى: ملرحلة ا.1

سـتراتيجية اال  تـ  ـالل ادراجـ  ضـمن  طقبـل هـ ا الـديوان مـن من  تطبيق الدليللالزم لتم تحشيد الدعم ا الدعم : -أ

وان ي، ويطمـ  الـد)تعزيـز النزاهـة والشـفافية(االول ( كأحـد املشـاريع املرتبطـة بالهـد  الرئيسـ ي 2018-2022) سنواتلل

املتبعــة لديــ  كمــا يأمــل ان  الــى جعــل هــ   املؤشــرات اســلوب عمــل مــن  ــالل دمــج مفهــوم النزاهــة فــي منهجيــات التــدقيق

وبما يصب في ةهاية املطا  في  الخاضعة للرقابةيالقي ه ا املنهج الوقائي دعم وتأييد من قبل االدارات العليا في الجهات 

 .تحقيق االهدا  والتوجهات الر ومية الرامية الى م افحة الفساد وتعزيز النزاهة املؤسساتية

 الحكوميةمنهجية تطبيق مؤشرات قياس النزاهة في الجهات  :  الجزء الثا

 

 االعداد

 

 املرحلة االولى

 التطبيق

 

 املرحلة الثانية

تابعةامل  
 

 

 املرحلة الثالثة
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ــــة: -ب ـــات املهمــــــة لضــــــو مــــــن االول التوعيــ مان نجــــــان املشــــــرور اقامــــــة دورات تعريفيــــــة لتعزيــــــز ونشــــــر مبــــــادش وممارســــــات يـــ

 مبـــــادش هــــــ  بفـــــي الجهــــــة الر وميـــــة اء توعيـــــة االدارة العليــــــا والعـــــاملين علـــــى حــــــد ســـــو و بشــــــ ل عـــــام الشـــــفافية والنزاهـــــة 

التــي  رات لــيي كشــف الفســاد وانمــا املســاعدة فــي وضــع الضــوابقؤشــالــى ان هــد  امل تلــع الجهــات وتعريــف، ؤشــراتامل

 . روقات او ان هاكات لراالت النزاهة قبل حدوثها تمنع أي

 

 (تطبيق املؤشراتل ق جمع البياناتطر )البيانات على  ووسائل الحصول التخطيط   -ج

ز على امور عدة منها التفطيق للبدء ـعملية تقييم النزاهة في الجهة الخاضعة ان يتم التركيتطبيق من املهم قبل البدء ب 

يم بحيـــث يـــتم تجميـــع البيانـــات واملعلومـــات املطلوبـــة لإلجابـــة علـــى االســـئلة املطروحـــة ومـــن  ـــم ت ـــوين رأي بعمليـــة التقيـــ

 .إدارة النزاهة فاعليةمحايد حول مستون 

 

 التقيـيمو املعلومات لغـر  البـدء بعمليـة جمع البيانات و وسائل يمكن لفريق التقييم اعتمادها عند هنا  عدة طر  و 

  -: الوسائلاهم ه    ومن

 .الخاضعة للتقييم لعمل الجهة املنظمةتحليل للتشريعات اجراء  •

 .اجتماعات ومقابالت مع ممثلين من الجهة الخاضعة للتقييمتنظيم  •

الصــــادرة عــــن قســــم  جالت والتقــــاريرـالدا ليــــة، الســــ الرقابــــةظــــم نتحليــــل الو ــــائق  ات العالقــــة )نتــــائج فحــــل  •

 ....... الخ ( الرقابة الدا لية

 .تحليل إحصائي لإلجابات وإجراءللتقييم الخاضعة  ملوةفي الجهة وج م است يان •

 .الش اون  •

او ايــة تقــارير  للتقيــيمتــدقيق أعمــال الجهــة الخاضــعة الســابقة حــول نتــائج  البيانــات املاليــة تقــاريراالطــالر علــى  •

 .ا رن مادرة عن الديوان

 ا رن مما لة.مع مؤسسات  للتقييمالخاضعة الر ومية مقارنة عمل وانشطة الجهة  •

 

 

 التطبيق -الثانية: املرحلة .2

حي  ـ  ومــلي ـون لـد ها فهـم واضـ بـالتطبيققبـل البـدء  عمليـة التقيـيم لاجهـة الخاضـعة إطـاريجب ان يـتم توضـي   

  -اساسية: ، وتتألف الية التقييم من  مي  طوات إلجراءات التقييم
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  -املؤشرات:   املراحل االساسية لعملية قياس النزاهة بموجب وادنا

 .للتقييماملتاصلة في ا شطة الجهة الخاضعة  الضعف نقاطاالولى: تحديد وتقييم  الخطوة

كوةهـــا  ميرهـــار مـــن ـعرضـــة لخروقـــات النزاهـــة أكثـــ الخاضـــعة للرقابـــةالجهـــات مـــن عـــدد  ت ـــون بعـــض النشـــاطات والعمليـــات فـــي

  فاالنشطةخاطر، املعلى تنطوي بطبيع ها 
ع
الرت ـاب  ةر عرضــهـي اكثـ واطناملـ مـعوبش ل مكثف  مباشر التي ي ون فاها اتصاال

  .على تلع النشاطات )مواطن الضعف املتأملة( ومغريات أكتر، ويطلقاملخالفات، بس ب وجود فر  

 -: يأتيما ولغر  تقييم نقاط الضعف يجب اتبار 

 ة للتقييمفهم وتحليل عمليات الجهة الخاضع -أ

ظمـة لعملهـا وإجـراءات العمـل والتشـريعات املنوالخـدمات التـي تقـدمها  الجهـة وانشـط هاعلى فريق التقييم فهم طبيعة عمـل 

حيـث ينبوـي إعــداد الخاضـعة للتقيـيم يـتم تحديـد عنامـر التقيـيم واألهـدا  والعمليـات  ات الصـلة بالجهـة مـن  ـم و ، لـد ها

  -العمليات: ، وادنا  توضي  له   الروكمةعمليات ة( والثانوية و قائمة بالعمليات الرئيسية )األولي

ــــات ويقصـــــد  ــــية )بالعمليـ ــــةالرئيسـ ـــات التـــــ( األوليـ ، ال شـــــرية، املاليـــــةمـــــن  اللهـــــا تحويـــــل املـــــوارد )يـــــتم ي ـباةهـــــا العمليــ

 .للتقييم ومهامهاالخاضعة  املعلومات.. الخ( الى منتجات و دمات تساهم في تحقيق أهدا  الجهة

مثــل إدارة املــوارد  ر مباشــر العمليــات األوليــةـر او ميــفهــي العمليــات التــي تســهل بشــ ل مباشــ لعمليــات الثانويــةاامــا 

 (، ، ...الخجمع البيانات والد ول والخزن والتوزيع املعلومات،نظم وميانة ال شرية، اإلدارة املالية، إدارة املعلومات )تطوير 

 وتتمثل بوجود  بأنشطة اإلدارةترتبق لتي فهي تلع العمليات اعمليات الروكمة اما 
ع
 و يقا

ع
والرقابة الدا لية ارتباطا

، وهــ   العمليــات خ... الــ.ي والصــالحيات واالشــرا  والتــدقيق الــدا ليـ طــة إســتراتيجية و طــق تشــغيلية، الهي ــل التنظيمــ

 تسهم بش ل فاعل في تحقيق اهدا  الجهة الخاضعة للتقييم.

 

 صلةتقييم مواطن الضعف املتأ  - 

التقييم التركيز على االنشـطة  فريقبعد الومول الى فهم وتحليل لعمليات الجهة الخاضعة للتقييم كفطوة اولى ينبوي على 

للتعر  الن هاكـات النزاهـة، و لـع لغـر  اعطـاء تلـع االنشـطة االهميـة النسـ ية  ر قابليةـر اكثـ ات الخطر العالي والتي تعتب

ز علـــى ـعمليـــة التقيـــيم لتحديـــد نقـــاط الضـــعف بموضـــوعية وحياديـــة بمـــا يمكنـــ  مـــن التركيـــالعاليـــة عنـــد القيـــام بـــالتفطيق ل

 لاخطر أكتراالنشطة التي ت ون 
ع
  -نوعين: ، وهنا البد من تصنيف تلع املخاطر الى تعرضا

 .املخاطر التي تحد  بس ب العالقة مع البيئة الخارجية  -االول 

 .رد العامةاملخاطر التي تتعلق بقدارة املوا -والثاني

  -نور: وادنا  توضي  ل ل      
 

  -:النوع االول : مؤشرات املخاطر التي تحدث بسبب العالقة مع البيئة الخا جية وتشمل

 التعاقد

 

والتــي تشــ ل جانــب مهــم مــن التصــرفات  ويتضــمن بشــ ل رئيســ ي العطــاءات واملشــتريات العامــة

، وهــ ا مــن املوازنـة الجاريــة او االســتثماريةاملاليـة لاجهــة الخاضــعة للتقيــيم سـواء كــان التمويــل 

 تضـاربملـا تنطـوي عليـ  هـ   االنشـطة مـن  ،ن هاكات النزاهـةعرضة ال ي ون النور من األنشطة 

  .صالآل واملنافسات مير العادلةامل
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 الدفع

 االعانـاتتقوم بعض جهات القطار العام بصر  دفعات مالية ألسـباب مفتلفـة، مثـل تقـديم 

 ال قـــد ، وهــ ا ...الــخ ايــة االجتماعيـــةواملنــافع والرع
ع
النزاهــة وحــدو  االحتيـــال ن هـــا  يفلــق مجــاال

او عــــدم تو يــــق  ل مــــر  هــــ   الــــدفعات ألحــــخا  ميــــر مســــتحقين لهــــا،ثــــوتضـــارب املصــــالآل م

 املستندات التي تعزز عملية الصر  وميرها من الراالت.

  صدا  ل ا
 

والتصـــاري ، وجـــوازات  را يلـلتـــاتملـــع بعـــض جهـــات القطـــار العـــام مـــالحية مـــن  أو امـــدار 

 ألهميــــة هــــ   ـالســــفر، والهويــــة العخصـــــية... الــــ
ع
بالنســـــبة  را يل واملستمســــ اتـالتـــــخ، ونظـــــرا

تالفـي املسـاءلة لارصـول علاهـا فـي اسـرر وقـ  او  معلى حـد سـواء وحـاج ه أو الشركاتللمواطن 

 لـع يمكـن ان فـ  يلار ـلارصول على هـ   التـ في املستمس ات املطلوبةفي حالة وجود نقل 

ر ـوميرهــــــا مـــــــن التصـــــــرفات ميـــــــكتقـــــــديم الرشـــــــوة ان هاكــــــات للنزاهـــــــة لرـــــــدو   ةفرمـــــــ ان يفلــــــق 

 املشروعة.

 التنظيم
 

 

تعــــد عمليــــة وضــــع ومــــيامة الشــــروط واإلجــــراءات لألنشــــطة الر وميــــة مــــن املجــــاالت املعرضــــة 

يل املثـال ، فمـن املمكـن للشـركات علـى سـ املشـروعةر ـملخاطر ممارسة الضغوط والتأ يرات مي

 عنـــدما ت ــون تلــع الشـــروط والتعليمــات واإلجــراءات متوافقـــة مــع مصـــالرها ـان تســتفيد كثيــ
ع
را

وميـــر متوافقـــة مـــع مصـــالآل منافســـاها، وبالتـــالي قـــد تمـــارس هـــ   الشـــركات نفو هـــا للتـــأ ير علـــى 

 .املعنية بوضع الضوابق التنظيمية لت ون لصالرها الخاضعة للرقابةالجهات 

 حصالف/التدقيق
 

بمفتلــف  الخاضــعة للرقابــةي تمــارس مــن قبــل  الجهــات ـالتــتعتبــر عمليــات التفتــيش والتــدقيق 

اش الها )املفتش العام في الوزارة املعنية، الرقابة الدا لية، فر  التفتيش من وزارة املاليـة او 

ر تســـفوقـــد  االمـــوال العامـــة، مـــن االمـــور املهمـــة لرمايـــة ( وميرهـــا مـــن الجهـــاتالبنـــع املركزي،...

 الجهــات الخاضــعةادارة ســللي علــى  ات ا ــر مالحظــات عــن  التفتــيش والتــدقيقنتــائج عمليــات 

مقابل لتأ يرات او مغريات او تهديدات  يشفتلتا مما قد  عر  القائمين على عملية، للتفتيش

ر ـتقـارير تـدقيق أكثـر نتائج التفتـيش والتـدقيق لصـالآل الجهـة مـن  ـالل امـدار  ـقيامهم بتغيي

 والتدقيق. التفتيش تقليل نطا  او محاباة 

 القانون تطبيق 
 

مســؤولية متابعـــة تنفيـــ  القــوانين والتعليمـــات التـــي  الخاضـــعة للرقابـــةتتــولى عـــدد مـــن الجهــات 

زام بمـــــا ورد فـــــي تلـــــع القــــــوانين ـتـــــنظم اليـــــة تقـــــديم الخـــــدمات للمــــــواطنين وفـــــي حـــــال عـــــدم االلتــــــ

وه ا سيزيد من احتمالية التعر   لتحقيق،باوالتعليمات فان االمر يتطلب قيام تلع الجهات 

ـــع ان ـملـــــ لضـــــغوطات أو  يتعرضـــــون املـــــوةفين الـــــ ين ينفـــــ ون تلـــــع املهـــــام قـــــد فاطر النزاهـــــة  لــ

  .أ فلتغيير نتائج التحقيق او فر  عقوبات  مغريات

  -:النوع الثا  : مؤشرات املخاطر التي تتعلق بإدا ة املوا د العامة وتشمل

 املعلومات

جمـع املعلومـات، ومعالج هـا، وتوزيعهـا، مـالحية  بشـ ل عـام  الخاضعة للرقابة هاتجال تمتلع

 األمن والــدفار  ات حساســية عاليــة  كتلــع املتعلقــة بــ معلومــاتبعــض هــ   الجهــات تتعامــل بو 

تلــع الجهـات ممــن لـد هم مــالحية الـد ول الــى تلـع املعلومــات  اموةفـو قـد يتعــر  وميرهـا، ا  

ر ـفا  ميـــتقــديم هــ   املعلومــات الــى اشــهاكــات للنزاهــة مــن  ــالل قــد تــؤدي الــى ان ضــغوطات ل
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وبالتـــالي ت ـــون عمليـــة املرافظـــة علـــى تلـــع البيانـــات ومعالج هـــا عرضـــة للضـــرر  ل ـــون ، مفـــولين

  باملاملر ل عنر ـالكشف مي
ع
بشـ ل عـام ومصـارة الجهـة  ة يـصـالآل الر ومها قد  س ب ضررا

 .املعنية بش ل  ا 

 األموال
 

 

 املصــرفيةحيــازة االمــوال النقديــة والرســابات )كماليــة تعــامالت التــي تنطــوي علــى  ةاالنشــطان 

 ما ت ون احتمالية تعرضها ال بمال( ال مم املدينةكوبعض األمول املالية قصيرة األجل 
ع
ن هاكات ا

فــي ، لســهولة مــر  االمــوال بشــ ل مباشــر ،مقارنــة بغيرهــا مــن االنشــطة اال ــرن  عاليــةالنزاهــة 

من السهل تحويلها الى نقد ا  يتطلب  لع عدة عمليات   ودات او املخزون  ليسحين ان املوج

 مثل البيع او تحويل امللكية وه ا  عوي اشرا  طر   الث .

 املوجودات
 

 

 

 مـــن املوجـــودات كالســـيارات وامل ـــائن ـوتـــدير اجمـــا كبيـــ الخاضـــعة للرقابـــةتســـتفدم الجهـــات 
ع
را

الن هاكات النزاهة في عدة حاالت منها في مرحلة لخطر ومعدات الراسوب ..الخ، وتتركز مواطن ا

وجــــود مصــــارة ملــــوردي البضــــائع فــــي الرصــــول علــــى عقـــــود اقتنــــاء هــــ   املوجــــودات مــــن  ــــالل 

 ،ر معروفــةـمقابـل تقــديم بضـائع لــيي باملوامـفات املطلوبــة او مـن منا ــ   ميـ ح وميـة مربحــة

 عــن  لـــع فــان ادارة امل
ع
ت ــون محفوفـــة باملخــاطر  لســـهولة عاليـــة القيمــة الوجـــودات  ات فضــال

موجــودات بيعهــا  كالرواســيب والهواتــف النقالــة وميرهــا، كمــا ان هنــا  مفــاطر فــي مرحلــة بيــع 

 . التواطؤ بين املوةف املعوي واملشتري نتيجة  بسعر منففضمثل بيعها  واموال الدولة

 العقا ات
 

 

ي أو االبنيـة التـي تملكهـا وتـديرها والشراء والتأجير واالستثمار لألراض  عمليات البيعقد تنطوي 

النزاهـة مفـاطر ان هاكـات علـى مجموعـة مـن اإلجـراءات التـي تزيـد مـن  الخاضعة للرقابـةالجهات 

بيــــد ز اعمــــال ادارة وبيــــع وجبايــــة االيجــــارات والتصــــر  بتلــــع االمــــال  املصــــالآل، لتركــــ وتضــــارب

 التـدوير  مجموعـة مـغيرة مـن املـوةفين املختصـين
ع
 عـن عـدم وعـدم اتبـار مبـدا

ع
الـوةيفي فضـال

ليـة  عـد مـن املخـاطر العا ، وهـ اوجود قاعدة بيانات مت املة لرصر املمتل ات العائـدة لاجهـة

   االمال .تية من تلع لصعوبة تقدير االيرادات املتأ
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ورة اعـال  واعطـاء اوزان فاطر املتأمـلة املـ كـترتيـب املـوادنا  الجدول ال ي يمكن استفدام  من قبل فريق التقييم لغر  

 -املوئرة: ترجيحية لها وفق املؤشرات 

 

األهمية النسبية بالنسبة أل شطة 

 الجهة الخاضعة
العمليات/ مواطن التعرض للمخاطر 

 املتأصلة في طبيعة املنظمة
 3 التصنيف

مهم 

 
ع
 جدا

2 

 مهم

1 

مهم 

 
ع
 نس يا

 مفر

 مهم مير

 التعاقد املشتريات واملناقصات    

عالقة املنظمة مع البيئة 

 الخارجية

اإلعانات واملنافع     

 واملخصصات واملن  

 الدفع

الترا يل واإلجازات     

 والتفويالت والشهادات

 اإلمدار

 

شروط من  الترا يل     

واعداد املعايير او 

 القواعد

 التنظيم

 

الرقابة والفحل     

 والتدقيق

 التدقيق/الفحل

تنفي  االح ام     

 قوبات و الجزاءاتوالع

 تطبيق القانون 

 ،االمن القومي    

 ،املعلومات السرية

 ،امللفات ،الو ائق

 حقو  الطبع

 املعلومات

 إدارة األموال العامة

االدوات  ،الخزانة    

 ،ادارة املرفظة ،املالية

 ،النقد/املصر 

 ،النفقات ،العالوات

املخصصات  ،الزيادات

 ..الخ

 االموال

، املبيعات،  املشتريات    

االس هال  )املخزون، 

 املوجودات
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 الكمبيوتر(

 العقارات الشراء/ البيع    

 معدل التقييم الكلي    

 

 نقاط الضعفالتحديد الدقيق ل -جـ

 الل االستمارة اعال  واالشارة إلى األنشـطة التـي تنطـوي  الضعف منملواطن بحيث يتم عمل تقييم عام للمالم  الرئيسية  

، ف لما في االستمارةاالعلى مقارنة ببقية االنشطة اال رن الواردة  لوزن الترجيحيفاطر عالية من  الل حصولها على اعلى م

 كان الوزن الترجيحي للمؤشر عالي فه ا  عكي ضعف و طر عالي بالنشاط املؤشر للوحدة الر ومية. 

 

 املتأصلةنقاط الضعف  تعزيز  عواملالثانية: تقييم  الخطوة

 ملخاطر النزاهة واستفال  نتائجها وكما مر  كر  في )املرحلة االولى( اعال ، 
ع
بعد تحديد األنشطة واإلجراءات األكتر تعرضا

سيتم تناول املؤشرات املتعلقة بالعوامل التي تعزز من نقاط الضعف وتزيد من احتمالية التعر  للمفاطر املتأملة في 

 .للتقييم عمل الجهة الخاضعة

بفمسة عوامل هي )التعقيد باإلجراءات، التغيرات السريعة في بيئة الجهة، االدارة، املوةفون واملشاكل(، وكما  وتتمثل 

 -ادنا : موئآل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املشاكل

 املوظفون 

 االدا ة

 التغييرات

السريعة   

قيدتعال  

 باالجراءات
 

1 

2 

3 

4 

5 
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 مؤشر التعقيد بالجراءات

 عن الظرو  املعقدة 
ع
تالعب وتزيد من إ فاء حاالت المن سهل تان وجود هياكل تنظيمية معقدة ومير شفافة فضال

)تمثل حاالت توضيحية اةهرها الواقع العملي  وكما مبين في الراالت املؤشرة ادنا  النزاهة،احتمالية مفاطر ان هاكات 

 -بها(: والتجارب الرائدة التي تم االستعانة 

انظمة 

حاسوب 

 معقدة

 

و اقتصـار التعامـل مـع تلـع االنظمـة علـى عـدد ان وجود انظمة حاسوب معقـدة يصـعب فهمهـا و تطبيقهـا ا

 على وجود تعقيد في 
ع
عند قيام الجهة الر ومية  اإلجراءات، و لعقليل من العاملين يمكن ان ي ون مؤشرا

رة زمنيــــة قصــــيرة، دون ت ســــيق ـى تحتيـــة لتكنولوجيــــا معلومــــات جديـــدة ومعقــــدة فــــي فتــــبتنفيـــ  انظمــــة وبنــــ

ال ـافي علاهــا ممـا يــؤدي الـى ا طـاء فــي التطبيـق وعرقلـة فــي انجـاز املهــام  اجـراءات التطبيـق او تــوفير التـدريب

استغالل اال طاء في تطبيق النظام للومول الى سرعة، ويكمن  طر النزاهة هنا في ر  ان تنجز بـالتي يفت

 مصالآل حخصية او تعمد تا ير انجاز العمل بحجة معوبة تطبيق ه   االنظمة الجديدة. 

التشريعات 

 ةاملعقد

 

 عـــن عــدم امـــدار التعليمـــات التـــي 
ع
ان عــدم وضـــون املـــواد القانونيــة املنظمـــة لعمـــل الجهـــة الر وميــة فضـــال

ئ بيئـة مناسـبة الحتمـال  ـر  النزاهـة بسـ ب ـالقـانون  هيـ تلع تساعد في اعطاء التفسيرات الالزمة لتطبيق

  تحقيق مصالآل معينة.  بهد  االج هادات العخصية الخاطئة ملضمون القانون 

االنظمة 

واالجراءات 

 الدا لية

 وسهلة التطبيق ان االنظمة واالجراءات الدا لية املوضوعة من قبل االدارة يجب ان ت ون وائرة 
ع
فضال

 ل افة العاملين بما يمكن من التطبيق السليم لها، ضرورة  عن
ع
وجود ادلة عمل وتوميف وةيفي تتي  فهما

  ال تـرا  النزاهـةاال ان عدم وضون االجراءات املوضوعة من 
ع
 عاليـا

ع
، كونـ  يوسـع مـن قبل االدارة  عد  طرا

 دائرة االج هادات والتفسيرات بحجة عدم وضون تلع االنظمة واالجراءات.

 طوط 

 لاالتصا

الى عدم وضـون  ان يؤديان تشابع  طوط االتصال االفقية والعمودية دا ل الجهة الر ومية من شان  

 علـى احتمـال ا تـاملهام واملسؤوليات املرددة 
ع
را  ـل ل ادارة من ادارات تلع الجهة وهـ ا  عـد مؤشـر سـلبيا

 التعامل بين تلع االدارات.  وشفافية فيالنزاهة لعدم وجود توامل وانفتان 

ممارسة 

 الضغوطات

 

يــة او دا ل ســواء كانــ  ي تتعــر  لهــا الجهــة الر وميــة لتلبيــة توقعــات اطــرا  معينــةـبســ ب الضــغوط التــ

علـــى اســـاس  افــأت واالربـــان زيـــادة امل فـــين ت ـــون لـــدن الجهــة رمبـــة فـــي تلبيـــة توقعــات الســـو  او أكـــ)  ارجيــة

فان   (االربان لضمان الرصول على القرو تعظيم او ان يتم تففيض االربان لتقليل الضريبة او  األداء،

 لنزاهة ي وه ا  عد  ر الجهة قد تقوم باعداد تقارير مالية محرفة ال تعكي حقيقة الوضع املال
ع
 اإلدارة.قا

التد ل 

 السياس ي

قد تفضع االدارة والعاملين الى ضغوط من جهات سياسية )حزب او احخا  متنف ين( لغر  الومـول 

الى تحقيق منافع كما هو الرال في املراباة في عمليات التعيين او الضغق في عمليات التعاقد مـع مقـاولين 

تقـارير متابعـة تنفيـ  املشـاريع وميرهـا،  امـة ا ا كـان هنـا  تــا ير ر نسـب االنجـاز الـواردة بـمعينـين او تغييـ

قــوي ومباشــر متــأتي عــن حــزب سياســ ي او حخصــيات  ات نفــو  قــوي، وهــ ا التــا ير قــد يــؤدي الــى مجــاالت 

 محظورة تهدد مو وقية تعامالت الجهة الر ومية وبالتالي على  ر  النزاهة في تلع الجهة. 

الراجة الى 

 براء 

  ارجيين

 

ر  ان ي ون لدن الجهة الر ومية احخا  علـى مسـتون مـن الكفـاءة ولكـن فـي بعـض االحيـان يحـد  ـيفت

رة بس ب التقاعد او االستقالة وميرها، االمر ال ي يتطلب االستعانة بفبراء ـتسرب للعاملين من  وي الخب

، او ت ون اجراءات التعاقد مع  ارجيين اال ان الجهة الر ومية قد تفتقر الى املوارد ال افية لالستعانة بهم

 يؤ ر على انسيابية سير العمل
ع
، وه ا يؤشر تعقيدا

ع
 طويال

ع
وه ا بدور   هؤالء الخبراء روتينية وتستغر  وقتا
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تضطر مع  االدارة الى االستعانة واستشارة أحخا  قليلي عندما  النزاهة اتقو  ر يف آل املجال الحدا  

 الخبرة والدراية بتفاميل العمل.

 

  ؤشر التغييرات السريعةم

ن حدو  تغييرات سريعة ومتالحقة في البيئة الدا لية او الخارجية لاجهة الر ومية تؤدي الى حالة من عدم االستقرار ا

لنزاهة، كون ان البيئة املتغيرة تفلق حالة من عدم الرضا واالحباط بين الن ها  الضوابق املوضوعة ل واتاحة فر 

 يزيد من الدوافع الرت اب الفساد او أية مفالفات نزاهة ا رن.املوةفين، وه ا بدور  

 

 جهة ناشئة

 

ــــات ــــة  ان الجهــ ــــو  وقلــ ــــد  الوضــ ــــبب عــ ــــة بســ ــا عاليــ ــ ــــة ف  ــ ــــاطر النزاهــ ــــون مخــ ــــد تكــ ــــة العهــ حديثــ

 املما سات في تطبيق النظم القانونية واالدا ية وعد  اكتمال الضوابط التي تنظم عملها.

التغيير املستمر 

 بالقوانين

 

رات قصــيرة مــن شــان  ان يفلـق فجــوة زمنيــة فـي عمليــة تطبيــق القــانون ـر  القــوانين فــي فتــتغييـان 

الســــــابق والقــــــانون املعــــــدل ويؤشــــــر حالــــــة مــــــن عــــــدم االســــــتقرار التشــــــريعي قــــــد تســــــتغل الرت ــــــاب 

ر مــرامة ـقــد يــرد فــي التعــديل الجديــد للقــانون شــروط اكثــ علــى ســ يل املثــال ، مفالفــات النزاهــة

ـــع لتمريـــــر معــــامالت قــــد ، و ماليــــة يض او مـــــن الســــتحقا  تعــــو  ر ـميـــــ ا ـفألشــــيـــــتم اســــتغالل  لـ

 في القانون قبل التعديل.مستحقين او ال تنطبق علاهم الشروط 

النمو أو التراجع 

السريع في  شاط 

 الجهة

 

رة بالجهة الر ومية او العكي ان ـر مستقرة ان يتم اناطة مهام كبيـمن مور العمل في بيئة مي

ر مـن مهامهــا ويـتم  لــع فـي مــدة زمنيـة قصــيرة، ممـا يــؤدي الـى اعــادة النظــر ـجـزء كبيــيـتم ســرب 

الصالحيات، وه ا االربا  في حالة توسيع او تقليل بالضوابق والصالحيات واجراءات العمل 

من شان  ان يـؤ ر علـى سـير العمـل وقـد يـتم اسـتغالل بعـض الثغـرات لتحقيـق منـافع حخصـية 

 .تؤ ر على نزاهة العاملين

 الخصخصة

 

جـزء مـن نشـاطها واناطتـ  بالقطـار لاو بش ل كامـل  فصة الجهة الر وميةـان اتفا  قرار  ص

الخـا  يتطلـب تهيئـة البيئـة املناسـبة لـ لع والتوقيـ  املناسـب لتنفيـ  القـرار ودراسـة النتــائج 

تفــاء فصة الـى اربـا  فـي عمـل الجهـة نتيجـة االكـ لـع، وقـد يـؤدي اتفـا  قـرار الخصـ ناملترتبـة عـ

بوضـــع الضــــوابق التــــي تعـــالج االمــــور العامــــة مثــــل مـــالحيات االدارة العليــــا  دون وضــــع ضــــوابق 

وائــــرة ودقيقــــة لــــالدارات اال ــــرن دا ــــل الجهــــة الر وميــــة ممــــا ينــــتج عنــــ  فجــــوات فــــي عمليــــة 

فـي العمليـات  ،  امـةغل بشـ ل سـللي مـن قبـل العـاملينتاالنتقال نحو القطار الخا  قـد تسـ

املوجودات او التصر  باملبالغ املرتجـزة وهـ   االمـور تحتـا  الـى اعلـى درجـات  املتعلقة بتقييم

 الشفافية والوضون.

االعتماد على 

املصاد  الخا جية 

في انجاز االعمال 

)تعاقدات 

 خا جية(

 علـــــى اســـــتقرار  يـــــنعكيقـــــد  الـــــى حـــــد كبيــــــر ان العمــــل فـــــي بيئـــــة تعتمـــــد علـــــى مصـــــادر  ارجيـــــة
ع
ســـــلبا

ر في ه   التعاقدات سيؤدي الى توقف العمل بش ل كلـي ـا  ان اي تعث نشاطات الجهة الر ومية

ز ـمشــرور او تجهيــ إلنجــازوردين او املقــاولين  املــاملهــام املتعلقــة بالتعاقــد مــع ، مثــال  لــع او جزئــي

 الجهة الر ومية.ة انشط إلنجازمستلزمات يومية 
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 مؤشر الدا ة

تمثل االدارة املثل االعلى في تعزيز  قافة النزاهة املؤسساتية اال ان بعض املمارسات السلبية التي تنتهجها االدارة قد تزيد من 

دارة العليا االهتمام ال افي بالضوابق الواجب مراعاتها وتطبيقها اهة، ففي حال عدم ايالء اال احتمالية وقور ان هاكات للنز 

 على  قافة املنظمة بش ل عام وسلو  العاملين بش ل  ا ، 
ع
سواء على نفسها او على العاملين، فان  لع سينعكي سلبا

 وه ا االمر يؤدي بدرو  الى االضرار بقدرة الجهة على مجابهة مفالفات النزاهة.

االدارة 

 مهيمنةمسيطرة/

الوامرها وفـر   هميفتر  ان ت ون اإلدارة عونا للعاملين وال تتبع أسلوب التسلق في إ ضاع

 . اإلقدام على حل املشكالت واتفا  القرارات بفكر متحيز ورأي مسبقتوجهاتها و 

 االدارة 

 رسمية /بيروقراطية

 

تعقـد اإلجراءات ؤدي الى مما ي القرارات،تش ل اإلجراءات اإلدارية املعقدة عقبة تواج  متف ي 

رة علـــــى رون املبـــــادرة ـوقـــــد يق ـــــ ي فـــــي أحيـــــان كثيـــــ القـــــرارات،فـــــر  قيـــــود علـــــى متفـــــ ي  وبالتــــالي

 عــن  لـع فــ،  ن العـاملينواالبت ـار لــد
ع
ي وضـــع وتطبيــق النصـــو  اإلجرائيــة ـأن اإلسـرا  فــفضــال

ويات اإلداريــة، ممـــا ر مــن املــوةفين واملســتـبهــا علــى عــدد كبيــاملــرور وزيــادة الخطــوات التــي يجــب 

، كما يزيد من الش او 
ع
 للتواطؤن يترتب علي  انجاز العمل في وق  اطول نس يا

ع
بين  ويفلق فرما

 .العاملين من شان  ان يؤدي الى ان ها  النزاهة

التفرد في اتفا  

 القرارات

  ىلالدارات الوسطويتمثل في عدم رمبـة هـ   القيادات في تفويض اال تصامات والصالحيات 

وتحليلها ومحاولة الومول  موعدم اشرا  املرروسين في مناقشة املشاكل اإلدارية التي تواجهه

  ــم يبلغـ  للمرروسـين ، ، إلى أفضل الرلول املمكنة لها
ع
حيث يقوم املـدير بصـنع القـرار منفــردا

ى وال تتضـــمن عمليـــة التبليـــغ شـــرن أســـباب القـــرار أو إقنـــار املرروســـين بـــ  أو محاولـــة حـــ هم علـــ

القوة القاهرة 

 والظرو  الطا ئة

 

ر املتوقعة التي من شاةها ان تؤ ر على انسيابية العمل ـقتصادية ميوتشمل االوضار االمنية واال

واستقرار ، وفي ه   الرالة قد يتم اناطة تنفي  بعض املهام باحخا  معينين لضمان ا تصار 

 سلســــلة املراجــــع واالجــــراءات ي عـــدم اتبــــارـالوقـــ  فــــي انجــــاز بعــــض املعـــامالت املهمــــة ، وهــــ ا  عنــــ

النزاهة او ارت اب حاالت احتيال باستغالل ه   لخر   ي هنا  احتمالة السليمة وبالتالنيالقانو 

 .رو ظال

ضغوطات خا جية 

)ضغوطات على 

األداء، االنفاق، 

الزمن، نقص 

 املوا د في الجهة(

فترات قصيرة  فياملشاريع او  قد تتعر  الجهة الر ومية الى ضغوط  ارجية سواء النجاز املهام

املطلوبة  او الضغوط على العاملين املالية او عدم توفر الكفاءات او ضغوط تتعلق بقلة املوارد

ممـا  ة)مثال  لع عدم اجراء الفحومات املختبرية او التقليل من املواد االوليـ النجاز ه   املهام

وه   االمور من شاةها ان تؤ ر على كفاءة االداء لاجهة الر ومية ينتج عن  سلعة رديئة .... الخ(، 

 فــــاء التجـــــاوزات الرامــــلة لتجنــــب الظهــــور بمظهـــــر املقصــــر او املتل ــــئ فــــي انجـــــاز والســــعي الــــى ا

 العمل.

 اعادة هيكلة الجهة

 

هــ ا  وي تهــد  الــى تنظــيم العمــل بطريقــة افضــل ـر عمليــة اعــادة الهي لــة مــن االجــراءات التـــتعتبــ

 ةادعـة اري عمليــاالجراء يجب ان يتم على مراحل لضمان تطبيق  بش ل حري ، اال ان  قد تعت

 الهي لة حالة من الفوض ى واالربا  مما يؤ ر على انجاز العمل.
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 .قبول  بل يفر  على املرروسين تنفي  القرار املتف 

انعدام / ضعف 

 املساءلة

رهم ســـيؤدي الـــى ـان ميـــاب اآلليـــة الفعليـــة للمســـاءلة او تطبيقهـــا علـــى بعـــض العـــاملين دون ميـــ

إضـعا  الثقــة بـاإلدارة وبقراراتهــا، وبالتـالي  هــدد الشــعور باالنتمـاء ويــدفع بالعـاملين الــى تغليــب 

  العمل.خصية على مصارة مصالرهم الع

تجاهل النصائ / 

 التح يرات

تعـــر  علـــى لان عـــدم اســـتجابة اإلدارة الحتياجـــات ومتطلبـــات العـــاملين وعـــدم التوامـــل معهـــم ل

ي تــــؤدي الــــى زعزعــــة ـ  الــــالزم لهــــم يفلــــق حالــــة مــــن التنــــازر والنفــــور التـــــمشــــاكلهم وتقــــديم النصــــ

ر ـلتعبير عن احباطهم تجا  تجاهل االدارة لهم عبيدفع العاملين الى او العمل مناخ االستقرار في 

وســـائل التوامـــل االجتمـــاعي او تســـريب معلومـــات الـــى االعـــالم عـــن ســـلبية االدارة الر وميـــة ممـــا 

 يؤ ر على سمع ها.

الرد الدفاعي على 

 االنتقادات او الش اون 

نتقــاد وشـــ ون قــد تعمــد االدارة الــى اتبـــار اســلوب الــدفار عـــن سياســ ها الدا ليــة بـــالرمم مــن ا

العـــــاملين مـــــن دون الاجــــــوء الـــــى اســــــلوب الرـــــوار للتعـــــر  علــــــى مـــــواطن الخلــــــل ووضـــــع الرلــــــول 

 على نزاه
ع
 . هماملناسبة، االمر ال ي يزيد من فجوة العالقة بين االدارة والعاملين ويؤ ر سلبا

 

          

 مؤشر املوظفون 

 فان بيئة وةرو  العمل السيئة ومير العا
ع
دلة دا ل الجهة الخاضعة للتقييم قد تؤ ر سلبا على والء كما  كرنا سابقا

  ضوابقلخر  املوةفين مما يوفر الدافع 
ع
فصية الصعبة لبعض املوةفين قد توفر ـعن ان الظرو  الش النزاهة، فضال

 الن هاكات النزاهة. 
ع
 حافزا

 

مير  بيئة العمل 

 ضعف /املناسبة

 الوالء

 

فهــي الســ ب الرئيســ ي فــي تطــور أو   ،علــى اداء املوةــف بشــ ل كبيــر االيجابيــة تــؤ ر بيئــة العمــل

ويشـــــمل  لـــــق هـــــ   البيئـــــة اإليجابيـــــة والتحفيزيـــــة علـــــى عـــــدة ، أنففـــــا  األداء لـــــدن العـــــاملين

، النظم واللوائ  والقـوانين، وتفـويض الصـالحيات االدارةاملوارد ال شرية طبيعة  مثلم ونات 

من تقدير وم افئة إلـى إعطائـ  إجازاتـ   تقسيم العمل، ومراعاة احتياجات املوةف الطبيعية

وفي حـال عــدم  لــق بيئـة ايجابيــة تتــوفر فاهــا املسـتحقة وجعلــ   شــعر بـأن مــا يفعلــ   و قيمــة،

املعطيـــات املشـــار الاهـــا اعـــال ، فـــان  لـــع يقلـــل بشـــ ل كبيـــر مـــن الـــوالء الـــوةيفي وعـــدم املبـــاالة 

 .بمصالآل الجهة التي  عمل فاها

وضع متدني / فقدان 

ام/حوافز االحتر 

متدنية / طمون 

 وةيفي متدني

 

مــن االمـــور  ات االهميـــة الكبيــرة بالنســـبة للموةـــف هــو وجـــود  الـــدافع او الرــافز نحـــو العمـــل 

حيث يتفاوت اداء املوةف بين االنجاز العالي واملتدني بحسب العوائد االيجابية املتوقعة مـن 

)العــالوات، تقــدير االدارة وزمــالء  هـ ا االنجــاز وبالتــالي فــان ميــاب هــ   التوقعــات مــن العوائــد

 دافعيت  نحو العمل. انففا العمل النجازات املوةف، كتب الشكر، امل افات( تؤدي الى 
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ةرو  العمل 

السيئة / عبء عمل 

 كبير

وتشــمل ةــرو  العمــل املاديـــة ممثلــة بم ــان العمـــل الــ ي يفتــر  ان يـــتم تهي تــ  بمــا يتناســـب 

  واالدوات واالضـــاءة والرـــرارة وال هويـــة والبعـــد عـــن وحاجـــات املوةـــف و لـــع مـــن حيـــث تجهيـــز 

 الضوضاء وتوفير اال ا  املناسب واملرافظة على نظافة م ان العمل.

وام انيت  ل  ا ر   ومن جهة  انية فان مراعاة اتبار اسي لتقسيم العمل كل حسب ا تصام

 اللقاء اعباء العمل على  عدد من املوة
ع
 فين دون ميرهم.كبير على حسن سير العمل تجنبا

 لـيي علـى كفـاءة وفعاليـة املوةـف فحسـب بـل وتـؤ ر 
ع
ان عدم مراعاة هـ   العوامـل تـؤ ر سـلبا

علــى الرضــا الــوةيفي وتؤكــد قناعــة املوةــف بعــدم تقــدير الجهــة الر وميــة لــ  وبالتــالي فقــدان 

 حماس  للعمل وسرعة تا ر  بالضغوط الخارجية . 

الوالء الجماعي لفئة 

 او جهة معينة

رتبق نجـان أي مؤسسـة بقـدرتها علــى تحقيـق أهـدافها. وهـ ا بـال شــع  عتمـد بشـ ل كبيـر علــى يـ 

مــدن قـــدرة أفرادهـــا وكفـــائ هم وقـــوة أدااهـــم وكلمـــا كــان األفـــراد باملؤسســـة علـــى مســـتون عـــالي مـــن 

الوالء لعملهم كلما استطاع  ه   املؤسسة القيام بدورها وتحقيق أهدافها املرجوة،اال ان  في 

ســـات حالـــة مـــن الـــوالء لفئـــة معينـــة او احـــخا  معينـــين علـــى سيـــان تنشـــا دا ـــل املؤ بعـــض االح

اسي قومية او طائفية او لارصول على م اسب حخصية من ه   الفئة او تلع، وه ا  عطي 

 على احتمال حدو   ر  للنزاهة بغية تحقيق منافع لهـ   الفئـة او االضـرار بفصـومهم 
ع
مؤشرا

 دا ل الجهة الر ومية.

م السلطة استفدا

 للعرقلة

الوةيفي لعرقلة النشاط  ممركزه من نفو هم املستمد قد  عمد بعض املوةفين الى أستغالل

االداري او منــع تطبيــق التعليمــات واالنظمــة الدا ليــة بطــر  ميــر مباشــرة للومــول الــى مايــات 

 . مير مشروعة او تحقيق منافع حخصية

ال هديدات 

 العخصية

را  علـــى ارادة املوةـــف لتنفيـــ  امـــر معـــين بشـــ ل مفـــالف للقـــانون يمثـــل ال هديـــد نـــور مـــن االكـــ -

معامالت بالرمم من عدم توفر الشروط املطلوبة فاها  وميرها تمرير ا فاء نتائج تحقيق او ك

مـــن االمثلـــة ، وعنصـــر املخـــاطرة هنـــا ان املوةـــف تحـــ  ال هديـــد ي ـــون عرضـــ  لتنفيـــ  اعمـــال 

 للنزاهة حتى ا ا كان  لع  ار 
ع
 ارادت  . تمثل  رقا

 ا ـرن الــى جانـب ممارســة اعمـال الوةيفيــة بغيـة زيــادة مد والتــ  او  - اعمال جان ية
ع
قـد يمــارس املوةـف اعمــاال

يمـــارس بطريقـــة ميـــر مباشــــرة اعمـــاال تجاريـــة وفــــي ميـــر الرـــاالت التـــي يوجــــب فاهـــا القـــانون علــــى 

مال جان ية قد املوةفين عدم ممارسة اعمال  ار  اوقات الدوام الرسمي  فان ممارسة اي اع

 للنزاهة ا ا ما تعار  مع طبيعة العمل ال ي 
ع
 املوةف. يؤدي يمثل تهديدا
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 مؤشر املشاكل

إ ا كان لاجهة الخاضعة للتقييم تاريخ مليء باملشاكل فه ا  عوي ان املشاكل تحد  باستمرار دون ان تتف  االجراءات 

وه ا  شير ، على حد سواء ط ضعف في الضوابق والثقافة التنظيميةالالزمة ملعالج ها بش ل حري ، وه ا يؤشر وجود نقا

 من حواد  املاض ي. تستفيدان تلع الجهة ال الى 

 الش اون 

 

 آلالشـــ اون هـــي وســـيلة لتحقيـــق احتياجـــات العـــاملين  وســـمار آرااهـــم حيـــث اةهـــا تعـــر  بشـــ ل وائــــ

  انتبـــا  االدارة الـــى فـــر  مـــواطن الخلـــل فـــي اداء الجهـــة الر وميـــة واملشـــاكل التـــي تعيـــق العمـــل وتلفـــ

ـــين املمكنــــة مــــن  الل نظــــام شــــ اون  يــــالء اهميــــة قصــــون النشــــاءضــــرورة إيتطلــــب بال، ممــــا هــــاالتحسـ

عدم واجراء التحسينات املمكنة، وفي حال  زيادة معدل رضا العاملينبما  ساهم في ومقترحات فعال 

ر ضعف ررية االدارة لطريقة يؤشفان  لع توفر الية منظمة الستالم الش اون والنظر فاها بجدية 

وبالتـــالي يـــؤدي الـــى ســـخق وةيفـــي واحتمـــال عاليـــة لخـــر  النزاهـــة  التعامـــل مـــع موةفاهـــا واحتياجـــاتهم

 .ضغوط البس ب 

 اإلشاعات

 

تعـــد الشــــائعات مـــن أبــــرز املشـــكالت التــــي يواجههــــا املوةفـــون فــــي بيئـــة العمــــل، لتأ يرهـــا الســــللي علــــى 

لين بيئـة عمـل معـرونة بالشـائعات واألقاويـل يـنجم عنهــا عالقـات العمـل، حيـث يفلـق بعـض العـام

وأدائـــ  وانففــــا  إحباطـــات و الفــــات تمتـــد  ــــار  نطـــا  العمــــل، وبالتـــالي تــــدني إنتاجيـــة املوةــــف 

وانففــــا  والئــــ  وارتباطــــ  باملنظمــــة ممــــا يــــنعكي ســــلبا علــــى أداء املنظمــــة   ،جــــودة العمــــل عمومــــا

 وإنتاجي ها ك ل.

 الوشاة

 

تصـــرفات  عـــدم وجـــود شـــفافية فـــي هـــو تـــؤدي إلـــى انتشـــار النميمـــة فـــي بيئـــة العمـــلمـــن األســـباب التـــي 

شعور املوةف بعدم العدالة في توزيع املهمات اإلدارية للموةفين مما ينتج عن  قصور في و اإلدارة، 

يبـــدأ فيــــ  بقلقـــاء اللـــوم علــــى األحـــخا  اآل ـــرين، والعكــــي قـــد ي ـــون الســــ ب فأداء دور  الـــوةيفي 

ممـــا يجعلـــ   وةيفيـــة،فراغ الكبيـــر فـــي وقـــ  العمـــل بســـ ب عـــدم ت ليفـــ  بمهمـــات شـــعور املوةـــف بـــال

 . الجهةيتفرغ لنقل األ بار والشائعات بين امل اتب في 

الرواد  

السابقة ،تكرار 

افعال فساد 

 سابقة

ان حدو  حاالت  ر  للنزاهة او افعال فساد بش ل متكرر دا ل الجهة الر ومية قد يؤشر على 

مـــن  ـــالل وضـــع  ى التغطيـــة علـــى هـــ   الرـــاالت واالفعــال دون معالج هـــا بشـــ ل جـــديميــل االدارة الـــ

، ويف آل املجال لباقي العاملين لالعتياد على االجراءات الوقائية الالزمة ملنع حدو  ان هاكات للنزاهة

 تقبل ه   االفعال بل وممارس ها.

املشاكل اإلدارية 

)تراكم اإلعمال 

 مير املنجزة...الخ(

ر حالة من االحباط لدن العاملين ، ـاكل االدارية من االمور التي تفلق بيئة عمل هشة وتثيتعد املش

كمــا ان تصــاعد اعبــاء العمـــل  امــة فــي الجهـــات الخدميــة  ات التمــاس املباشـــر مــع املــواطن يضـــع 

قــد ا   ر مــن الضــغوط علــى كاهــل العــاملين وهــ ا االمــر قــد ي ــون لــ  عواقــب بالنســبة للنزاهــةـالكثيــ

 العاملين لضغوط املراجعين النجاز معامالتهم بسرعة مقابل مزايا مالية او عينية. ي عن
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وقد تم ترتيب مؤشرات تعزيز نقاط الضعف املتأملة امل كورة اعال  واعطاء اوزان ترجيحية لها وفق نمو   

 -ادنا :االستبانة املبينة 

 

عوامل تعزيز مواطن التعر  للمفاطر املتأملة 

 املنظمة في طبيعة

املستون العام  (3-الدرجة )مفر

منففض، متوسق، 

 عالي

 مفر

 مهم مير

1 

 
ع
 مهم نس يا

2 

 مهم

3 

 
ع
 مهم جدا

      التعقيد في االجراءات

      استفدام انظمة حاسوب حديثة

      التشريعات املعقدة

      البيروقراطية

      شب ات العالقات

      ممارسة الضغوطات

      لسياس يالتد ل ا

عامة )تجارية/ - ليق من مصالآل  امة

 تنافسية(

     

      الراجة الى  براء  ارجيين

      متوسق نقاط املجموعة

      التغييرات السريعة في بيئة الجهة

      جهة ناشئة

      التغيير املستمر بالقوانين

      النمو أو التراجع السريع في نشاط الجهة

      الخ خصة

االعتماد على املصادر الخارجية في انجاز االعمال 

 )تعاقدات  ارجية(

     

      القوة القاهرة والظرو  الطارئة

ضغوطات  ارجية )ضغوطات على األداء، 

 االنفا ، الزمن، نقل املوارد في الجهة(

     

      اعادة هي لة الجهة

      متوسق نقاط املجموعة

      اإلدارة

      يطرة/ مهيمنةمس
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عوامل تعزيز مواطن التعر  للمفاطر املتأملة 

 املنظمة في طبيعة

املستون العام  (3-الدرجة )مفر

منففض، متوسق، 

 عالي

 مفر

 مهم مير

1 

 
ع
 مهم نس يا

2 

 مهم

3 

 
ع
 مهم جدا

      رسمية /بيروقراطية

      التفرد في اتفا  القرارات

      آلية من  امل افبت

      انعدام / ضعف املساءلة

      تجاهل النصائ / التح يرات

      الرد الدفاعي على االنتقادات او الش اون 

      متوسق نقاط املجموعة

      املوةفون 

      الوالءبيئة العمل / 

ممارسة ضغوط على األداء / الد ل املعتمد على 

 األداء

     

وضع متدني / فقدان االحترام/ حوافز متدنية / 

 طمون وةيفي متدني(

     

      ةرو  العمل السيئة / عبء عمل كبير

      الوالء الجماعي لفئة او جهة معينة

      استفدام السلطة للعرقلة

      خصيةال هديدات الع

      اعمال جان ية

      متوسق نقاط املجموعة

      املشاكل

      الش اون 

      اإلشاعات

      الوشاة

      الرواد  السابقة ،تكرار افعال فساد سابقة

م اإلعمال مير املنجزة، املشاكل اإلدارية )تراك

 ، ميول استثنائية ...الخ(تناقضات

     

      موعةمتوسق نقاط املج

      معدل التقييم الكلي
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من العوامل ال  عوي ان  ر  النزاهة حد  بالفعل بل يؤشر فقق الى  أكتروتجدر االشارة هنا الى ان وجود عامل أو 

 تعرضا لراالت الفساد وان هنا  مفاطر اعلى لردو  مفالفات النزاهة. أكتران الجهة موضور التقييم 

 

 ستوى نقاط الضعفتحديد م: الثالثة الخطوة

 يتم احتساب معدل ومستون نقاط الضعف املتأملة 
ع
ويلاها معدل ومستون  (الخطوة االولى)نتائج االستبانة في اوال

املعـــايير التاليـــة لتحديـــد  باســـتفدام( بحيـــث يـــتم التقيـــيم الثانيــة الخطـــوةنتـــائج االســـتبانة فـــي عوامــل تعزيـــز نقـــاط الضـــعف )

 -الضعف: مستون نقاط 

 العا  املستوى  اس املعدلنتائج قي

 منخفض 0,8الى  0

 متوسط 1,6 الى0,9

 عالي فما فوق   1,7

ان عملية جمع مستويات نقاط الضعف املتأملة مع العوامل املعززة لنقاط الضعف سو   عطينا املستون العام 

 الحتمالية  ر  النزاهة. 

 

  - :االتيةاملصفوفة على والرالة العامة الحتمالية  ر  النزاهة يتم تحديدها بناء 
 

 جدول املستون العام الحتمالية  ر  النزاهة

 املتأصلة عوامل تعزيز نقاط الضعف  

 نقاط الضعف املتأصلة
 منخفض

 

 متوسط

 

 عالي

 

 متوسط منخفض منخفض منخفض

 عالي متوسط متوسط متوسط

 عالي عالي عالي عالي

 

 وتقيــيم نقــاط الضــعف )متوســق( نقــاط الضــعف املتأمــلة تعزيــز كــان التقيــيم العــام لعوامــل إ ال املثــال يعلــى ســ 

 )منففض(. الحتمالية  ر  النزاهة )منففض( عند  لع ت ون الرالة العامة املتأملة

 

 نظا  الرقابة على النزاهة  فاعليةمدى تقييم مؤشر الرابعة:  الخطوة

ملتأملة وعوامل تعزيز نقـاط الضـعف املتأمـلة( )نتائج تقييم مواطن الضعف ا تينبقين السابعد استفال  نتائج الخطوت

ومـــــا هـــــي الضـــــوابق  ســـــي ون بقم ـــــان فريـــــق التقيـــــيم مناقشـــــة مفالفـــــات النزاهـــــة املرتمـــــل حـــــدوثها فـــــي الجهـــــة محـــــل التقيـــــيم،

 . قبل حدوثها هاقاية منالواجب الو واإلجراءات 
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وبمـــا يـــؤمن منـــع املخالفـــات قبـــل ل فاعـــل، د مـــن الضـــوابق املطبقـــة بشـــ عـــد م الرقابـــة علـــى النزاهـــةيتضـــمن نظـــاا  ينبوـــي ان 

  ـــر  ي وهنــا ســتت ون رريــا لــدن فريــق التقيــيم حــول مــدن اســتجابة االدارة ال او التقليــل مــن ا ارهــا فــي حــال حــدوثها حــدوثها 

 ضوابق.محتمل له   ال

الخاضـعة ة الجهـات ويمكن ان يتم استعرا  مجموعة االجراءات والضوابق املرورية التي من املفتر  ان تتفـ ها ادار       

علاها ومنع حدو  او مجابهة اي حاالت  ر  في نظام النزاهة وي ون على فريق التقييم عر  ه   االجراءات كاسئلة  للرقابة

 -تقرير التقييم: في 

 كال  عم  نظا  الرقابة على النزاهة فاعليةمؤشرات تقييم مدى 

   سياسة تعزيز النزاهة/ مدونات قواعد السلوك

   ؟من قبل االدا ة وضع وصياغة سياسة خاصة بالنزاهة هل تم

   هل هناك مدونة لقواعد السلوك؟

   هل تم إشراك املوظفين في صياغة سياسة تعزيز النزاهة؟

هـل السياســة وا ــحة لكافــة العــاملين وتــم  شــرها علــى املوقــع االلكترو ــ  او الجــدا يات او  اي وســائل 

 ن؟ شر اخرى لتسهيل اطالع العاملي

  

 هل 
ً
   ؟للتحقق من فاعلية تنفيذها  قابلة للقياستتضمن السياسة اهدافا

   هل تم وضع سياسة تعزيز النزاهة ومدونة قواعد السلوك بناء على تحليل املخاطر؟

   هل تم إد اج عقوبات في السياسة الخاصة بتعزيز النزاهة أو مدونة قواعد السلوك؟

 -لج السلبيات االتية التي قد تقع اثناء مما سة الوظيفة:هل تم وضع تشريعات وقواعدتعا

   تضا   املصالح مع املناصب الخا جية/ الفوائد املالية -

   قبول الهدايا/ الدعوات -

   مما سة الضغط -

   تأثير السياسيين على العاملين في الوظيفة -

   الغير محا بة السلوكيات غير املرغو  ف  ا من قبل املوظفين في تعاملهم مع -

   تقديم املستندات املعززة للصر  في حال تحمل املوظفين نفقات مالية عند اداء مهامهم . -

اســــتخدا  ال ريــــد االلكترو ــــ  واالنترنيــــ  والهــــاتف لتأديــــة واجبــــات الوظيفــــة ولــــي  لالســــتخدا   -

 الشخص ي

  

   عد  استخدا  األموال العامة وموجودات املؤسسة لألغراض الخاصة -

   خاطرتحليل امل

ــا يمكــــن مــــن هــــل تــــم  انت اكــــات تحليــــل مخــــاطر د اســــة الجوانــــب الهامــــة فــــي  شــــاط الجهــــة الحكوميــــة بمــ

 ؟النزاهة املمكن حدوث ا

  

   هل يتم تحليل نطاق وحجم هذه الحاالت وأسباب ا؟

   هل تم إشراك جميع املستويات الدا ية في تحليل املخاطر؟

   خاطر؟هل تم إشراك املوظفين في تحليل امل
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 كال  عم  نظا  الرقابة على النزاهة فاعليةمؤشرات تقييم مدى 

ــــة  ــ ــــاط الجهـ ــــي  شـــ ــلة فـــ ــ ــــتجدات الحاصـــ ــــق املســـ ــــة وفـــ ــــاطر املحتملـــ ــــة للمخـــ ــــة دو يـــ ــــراء مراجعـــ ــــتم اجـــ ــــل يـــ هـــ

 الحكومية؟

  

   الرقابة الداخلية لاللتزا  بسياسة النزاهة

   هل تم وضع ضوابط داخلية خاصة بسياسة النزاهة؟

   هل هذه الضوابط الداخلية مؤثرة على عمل الجهة بشكل ايجاب ؟

   م وضع ضوابط داخلية خاصة ملتابعة مدى االلتزا  بسياسة النزاهة املقرة من قبل االدا ة؟ هل ت

 منهجيــة واليــة عمــل التــدقيق الــداخلي تتضــمن اجــراءات مــن شــأ  ا مراقبــة والتحقــق مــن االلتــزا  هــل 

 النزاهة؟ بسياسة تعزيز 

  

ـــة الضــــوابط املوضـــــوعة تتضــــمن تقــــا ير التــــدقيق الــــداخلي فقـــــرة البــــال  االدا ة حــــول هــــل  مــــدى فاعليـ

 ؟لاللتزا  بسياسة النزاهة املستقرة 

  

   هل يتضمن تقرير التدقيق الداخلي استنتاجات ومالحظات وتوصيات بشان الخروقات املكتشفة؟

   ؟للتوصيات الوا دة بتقا ير التدقيق الداخلي  متابعة يتم اجراء  هل

   توثيق التقا ير

الحكوميـة لغـرض الحصـول علـى ادلـة  ات غير االخالقيـة التـي تحصـل فـي الجهـةهل يتم تدوين السلوكي

 ؟االثبات التي تعزز تلك الخروقات التي تم  النزاهة

  

   هل هناك معايير وإجراءات خاصة بتدوين الخروقات والتجاوزات؟

   حاالت انت اك الضوابط املوضوعة للنزاهةالتحقيق في 

ــــل  ــــة الهـ ــــولي االدا ة االهميـ ــــة للتحتـ ــــي الزمـ ــــق فـ ــــوعة قيــ ــــوابط املوضــ  للضـ
ً
ــا ــ ــــل خرقـ ــــد تمثـ ــي قــ ــ ــــاالت التـ الحـ

 للنزاهة؟ 

  

   هل يتم اتباع معايير موحدة عند إجراء التحقيق؟

الصـاد ة عــن حـاالت انت ـاك النزاهـة الـى املراقـب الخـا  ي فــي  ا ير التحقيـقتـزود االدا ة عينـة مـن تقـ هـل

 ؟حال طلب ا

  

   ي تتضمن تقا ير التحقيق الصاد ة؟هل يتم متابعة التوصيات الت

هــل تــم تضــمين سياســة النزاهــة باالفعــال )الجــرائم( التــي ترتكــب مــن قبــل املوظــف والتــي مــن شــأ  ا ان 

 تخرق النزاهة ومن ا )التزوير، االختالس، الرشوة، افشاء االسرا ، االحتيال، ......الخ(؟

  

   تقييم سياسة النزاهة

   ؟املوضوعةسياسة النزاهة الث سنوات لكل ثتقييم اجراء هل يتم 

   استنتاجات وتوصيات؟تتضمن تقا ير التقييم  هل 

   هل هناك تقرير ملتابعة التوصيات وما تم تنفيذه من ا؟
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 الخامسة: تحليل الفجوة والتوصيات  الخطوة

 ملخاطر  ر  النزاهة بناء على من  الل األ   بعين االعتبار الرالة العامة للنزاهة يتم تحديد ما هي الجوانب ا
ع
ألكتر تعرضا

التقييم ال ي تم إجراء  في املراحل اعال  وميامة مفالفات نزاهة محتملة وتحديد مدن الضرر ال ي قد تس ب  تلع 

 .فاهاالخروقات على سمعة ومستون الخدمات املقدمة من تلع الجهة وعلى سير العمل 

 -إلى: ات على ضوء النتائج وتصنف وفي  تام عملية التقييم يتم وضع التومي

 التوميات الرامية إلى تقليل املخاطر والتففيف من نقاط الضعف. •

 التوميات الرامية لتحسين ضوابق النزاهة. •

بالرمم من أن التوميات يتم وضعها بناء على وقائع ونتائج معينة عند إجراء التقييم، إال أن إجراء التقييم بحد  ات  قد 

 -املثال: ينات العامة في القطار العام ومنها على س يل يتي  بعض التحس

فقن  من املتوقع أن  الجهة،أن النزاهة عامل مهم في تقييم املخاطر وعنصر من عنامر بيئة الرقابة الدا لية في  -أ

ثل بعد اجراء التقييم من  الل الوقو  على الثغرات او االنشطة التي تم تزداد فعالية نظام الرقابة املعمول ب 

 للنزاهة
ع
 . رقا

اي تلع التي تحتا  الى املزيد من الضوابق  التعجيع على إدرا  عمليات و/أو أنشطة الرقابة الناقصة  ات الصلة -ب

 .لضمان عدم ان هاكها

  - الل: من  تحفيز ووضع بنية تحتية أ القية فاعلة في مؤسسات القطار العام وتحسينها - 

 ل افة العاملين بالجهة. تبوي سياسة نزاهة وائرة ومتاحة وملزمة -

 رفع الوعي بأهمية تطبيق واحترام القيم واملبادش األ القية في القطار العام. -

 تحفيز عقد دورات تثقيفية وتدري ية تعزيز السلوكيات األ القية. -

بيق تعزيز اآلليات الخامة برمد تط، و تعزيز تطبيق األنظمة والقوانين املرتبطة باأل ال  والسلوكيات األ القية -د

 املبادش األ القية.
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 : كتابة التقرير واملتابعةاملرحلة الثالثة

 -يلي: يتضمن التقرير ما 

كما في أي تقرير  شار في املقدمة إلى نطا  ومجال وأسلوب التدقيق ال ي تم اتباع  في ه   املهمة والفترة  -:املقدمة  .1

 الزمنية والجهة املراد مفاطب ها.

  -االتي: ، ويتم وفق الترتيب قييمتعر  نتائج ال .2

 ومف العمليات التنظيمية -أ

 املتأملةنقاط الضعف  -ب

 نقاط الضعف املتأملةعوامل تعزيز  - 

 نظام مراقبة النزاهةفاعلية مستون  -د

 تحليل الثغرات والتوميات .3

 تحليل الثغرات -أ

 التوميات -ب

 رأي الجهة الر ومية الخاضعة للتقييم  .4

 املالحق .5

 

د مسودة التقرير يجب  ان يتم مناقشة النتائج مع تلع الجهات كي يتسوى لها التحقـق مـن حـرة مـا جـاء وبعد اعدا

بنتـائج التقريــر، ا  قــد ال يحــوز التقريــر النهــائي علــى استحســان الجهـة الخاضــعة لكــن اشــراكها وإعطاءهــا فرمــة للتعبيــر عــن 

 إلجـراء املتابعـة فيمـا وجهة نظرها وتدوين  لع في التقرير سيجعل التقرير النهائي أ
ع
 عـن تـر  البـاب مفتوحـا

ع
، فضـال

ع
كتر قبوال

ومـن  ـم يـتم  للرقابـة بعد، ا  من متطلبات التقييم ان يتم متابعة التقارير الصادرة عن نتائج التقيـيم مـع الجهـات الخاضـعة

السابقة وقيـاس التحسـن فـي مسـتون اعادة التقييم للتأكد من اتفا  اإلجراءات الالزمة ملعالجة املالحظات الواردة بالتقارير 

 النزاهة.

  


