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إلى٭ بالتوعية٭والتأهيل٭في٭مجال٭مكافحة٭الفساد٭أصبح٭يتجاوز٭اجلوانب٭احمللية٭ إن٭االهتمام٭
اإلقليمية٭والدولية٭وذلك٭ناجت٭عن٭٭هم٭كبير٭ومشترك٭هو٭هـم٭الفساد٭ومكافحته٭أينما٭وجد٭من٭
أجل٭الوصول٭إلى٭مجتمع٭آمن٭مستقر٭تتحقق٭له٭التنمية٭،٭فظاهرة٭الفساد٭من٭الظواهر٭٭اخمللة٭
بكل٭جوانب٭احلياة٭،٭وتعد٭ُمشكلة٭اجتماعية٭خطيرة٭تؤرق٭اجملتمعات٭وتلتهم٭جهود٭التنمية٭،٭بل٭إن٭
الفساد٭من٭أبرز٭العوامل٭واألسباب٭املكرسة٭للفقر٭ويؤدي٭إلى٭تعميق٭الفوارق٭بني٭الناس٭وتقويض٭
بنية٭العالقات٭اإلنسانية٭وتشتيت٭اجلهود٭الوطنية٭،٭واحلد٭من٭هذه٭الظاهرة٭يستلزم٭أن٭تتبنى٭
املؤسسات٭٭والدول٭تدابير٭وآليات٭تعمل٭على٭احلد٭من٭فرص٭حدوث٭أي٭من٭صور٭الفساد٭في٭
ممارساتها٭٭واالستفادة٭من٭اجلهود٭الوطنية٭واخلبرات٭املرتبطة٭بذلك٭لدى٭املنظمات٭الدولية٭ذات٭

الصلة٭و٭إشراك٭املكونات٭اجملتمعية٭في٭التصدي٭للفساد٭بكل٭الوسائل٭املمكنة٭٭.
تطبيق٭ على٭ تأسيسه٭ بداية٭ منذ٭ ٭ رائدة٭ وطنية٭ كمؤسسة٭ للتنمية٭ االجتماعي٭ الصندوق٭ عمل٭
سياسات٭و٭آليات٭عمل٭شفافة٭وتوفير٭بيئة٭عمل٭مؤسسي٭ال٭تسمح٭بحدوث٭ممارسات٭فاسدة٭،٭
واالستمرار٭في٭حتديث٭تلك٭اآلليات٭مبا٭يتوافق٭مع٭التغيرات٭امليدانية٭والدروس٭املستفادة٭عالوة٭
على٭االستفادة٭من٭التجارب٭املالئمة٭في٭هذا٭اجلانب٭لدى٭املنظمات٭التنموية٭الدولية٭األخرى٭٭،٭

وتطبيق٭املمارسات٭٭التنموية٭الُفضلى.
يتميز٭الصندوق٭بكونه٭مؤسسة٭تعلمية٭،حيث٭ينخرط٭كادر٭الصندوق٭في٭مركزه٭الرئيسي٭وفروعه٭
باحملافظات٭في٭تدريب٭تطبيقي٭مباشر٭على٭رأس٭العمل٭وفق٭ثقافة٭الصندوق٭وآلياته٭الشفافة٭
التحاقهم٭مبهام٭ فور٭ فساد٭ إلى٭حدوث٭ تفضي٭ أن٭ التي٭ميكن٭ املمارسات٭ من٭ احلساسة٭ألي٭ و٭
لديهم٭وحتديث٭ عملية٭ بصورة٭ الثقافة٭ تلك٭ تعزيز٭ على٭ الصندوق٭ إدارة٭ تعمل٭ ،٭حيث٭ وظائفهم٭

آليات٭العمل٭كلما٭دعت٭احلاجة٭لذلك.
وفي٭إطار٭جهود٭الصندوق٭املستمرة٭في٭تطوير٭سياساته٭وحتديث٭آلياته٭وتطوير٭قدرات٭موظفيه٭
من٭ اخلالي٭ املؤسسي٭ العمل٭ ثقافة٭ تعزيز٭ بهدف٭ احملتوى٭ هذا٭ إعداد٭ مت٭ اجملاالت٭ مختلف٭ في٭
باخللفية٭ وتعريفهم٭ العاملني٭ لدى٭ الظاهرة٭ بهذه٭ املتعلقة٭ املفاهيم٭ توحيد٭ و٭ الفساد٭ ممارسات٭
النظرية٭لتلك٭الظاهرة٭وربط٭عملية٭التدريب٭باجلهود٭والتشريعات٭الوطنية٭وخبرات٭املنظمات٭
التنموية٭الدولية٭املهتمة٭بهذا٭اجملال٭،٭حيث٭يأتي٭هذا٭احملتوى٭التدريبي٭املوجز٭كامتداد٭جلهود٭
الصندوق٭البحثية٭واملعرفية٭في٭تطوير٭آلياته٭وأدلته٭التدريبية٭والتي٭ستستمر٭لتحقيق٭األهداف٭٭

املؤسسية٭والتنموية٭اخملتلفة٭.
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أوال : نبذة عن المحتوى التدريبي

ثانيا: المستهدفون بالتدريب 

مجال٭ في٭ فصول٭ أربعة٭ من٭ التدريبي٭ احملتوى٭ هذا٭ يتكون٭
األول٭ الفصل٭ يتضمن٭ ،٭ الفساد٭ مكافحة٭ وموجهات٭ مفاهيم٭
منه٭نبذه٭موجزه٭عن٭املفاهيم٭املتعلقة٭بالفساد٭واحلكم٭الرشيد٭
أبرزها٭ النظرية٭ اجلوانب٭ من٭ العديد٭ على٭ التركيز٭ مت٭ ،حيث٭

التعريفات٭اخملتلفة٭لتلك٭الظاهرة٭٭وتصنيفاتها٭،٭والفصل٭الثاني٭يتضمن٭عرضا٭موجزا٭
الفساد٭وخصوصا٭ املرتبطة٭مبكافحة٭ والوطنية٭ واإلقليمية٭ الدولية٭ واجلهود٭ للخطوات٭
ألبرز٭ عرضا٭حتليليا٭ فيتضمن٭ الثالث٭ الفصل٭ أما٭ ،٭ والتنظيمي٭ التشريعي٭ اجلانب٭ في٭
أسباب٭ظاهرة٭الفساد٭وصورها٭الشائعة٭باإلضافة٭إلى٭عرض٭موجز٭لتوصيف٭القانون٭
الواردة٭ضمن٭٭ الفساد٭ الفساد٭و٭تعريفات٭ممارسات٭ اليمني٭لعدد٭من٭صور٭وممارسات٭
دليل٭منع٭ومكافحة٭الفساد٭في٭املشاريع٭املمولة٭من٭قروض٭ومنح٭٭البنك٭الدولي٭وهيئة٭
التنمية٭الدولية٭٭واآلليات٭املستخدمة٭في٭مكافحة٭الفساد٭ومناذج٭لتجارب٭ناجحة٭لعدد٭
في٭ وآلياته٭ الصندوق٭ لعرض٭جتربة٭ فقد٭مت٭تخصيصه٭ الرابع٭ الفصل٭ أما٭ ،٭ الدول٭ من٭
مجال٭محاربة٭الفساد٭في٭مختلف٭عملياته٭والتي٭استندت٭بالدرجة٭األولى٭على٭مرجعيات٭
وحدات٭الصندوق٭اخملتلفة٭ودليل٭العمليات٭،٭كما٭تضمنت٭املالحق٭قائمة٭باملراجع٭وعدد٭

من٭الوثائق٭املرتبطة٭مبكافحة٭الفساد٭واملستخدمة٭لدى٭الصندوق.
من٭ االستفادة٭ على٭ أساسي٭ بشكل٭ ٭ يعتمد٭ التدريبي٭ احملتوى٭ هذا٭ وجوهر٭ مضمون٭ إن٭
مكافحة٭ مجال٭ في٭ تأسيسه٭ منذ٭ الصندوق٭ لدى٭ املعتمدة٭ املؤسسية٭ والثقافة٭ التدابير٭
والدروس٭ امليدانية٭ اخلبرات٭ توثيق٭ من٭خالل٭ دائم٭ بشكل٭ تعزيزها٭ يتم٭ والتي٭ ،٭ الفساد٭
األخرى٭ املنهجيات٭ من٭ االستفادة٭ مراعاة٭ مع٭ املديريات٭ جميع٭ في٭ العمل٭ من٭ املستفادة٭

والتجارب٭الدولية٭املتميزة٭في٭هذا٭اجملال

جميع٭موظفي٭الصندوق٭في٭املركز٭الرئيسي٭والفروع٭.
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الصندوق  كادر  تدريب  أهداف   : ثالثا 
ف���ي م��ج��ال م��ك��اف��ح��ة ال��ف��س��اد:

رابعا : خطوات إعداد المحتوى التدريبي

الهدف العام: 
مأسسة٭عملية٭مكافحة٭الفساد٭و٭منع٭احتمالية٭حدوث٭
،٭ الصندوق٭ عمليات٭ في٭ الفساد٭ ممارسات٭ من٭ أي٭

وتقدمي٭الصندوق٭كنموذج٭في٭هذا٭اجملال.

الأهداف اخلا�سة:
٭ التدريب٭والتوعية٭لكافة٭موظفي٭الصندوق٭في٭مجال٭مكافحة٭الفساد.	
٭ تعزيز٭الثقافة٭املؤسسية٭لدى٭كادر٭الصندوق٭في٭جوانب٭التحسس٭ألي٭من٭ممارسات٭الفساد.	
٭ توحيد٭مفاهيم٭ظاهرة٭الفساد٭لدى٭موظفي٭الصندوق٭ومواءمة٭جهود٭الصندوق٭في٭مجال٭	

مكافحة٭الفساد٭مع٭اجلهود٭و٭السياسات٭والتشريعات٭الوطنية٭وخبرات٭املنظمات٭الدولية.
٭ توثيق٭مالحظات٭ومقترحات٭موظفي٭الصندوق،٭واالستفادة٭منها٭في٭منع٭٭ممارسة٭الفساد٭	

في٭عمليات٭الصندوق.
٭ توثيق٭٭جتربة٭وخبرات٭الصندوق٭في٭مجال٭منع٭الفساد٭متهيداً٭لنقل٭اخلبرة٭للجهات٭األخرى.	
٭ تطوير٭آليات٭الصندوق٭وأدواته٭للمتابعة٭املتعلقة٭بتعزيز٭القدرات٭الهادفة٭إلى٭مكافحة٭الفساد.	

٭1 االجتماع٭مع٭عدد٭من٭رؤساء٭وموظفي٭وحدات٭الصندوق٭واالطالع٭على٭األدلة٭واألدبيات٭وتوثيق٭اآلليات٭.
واخلبرات٭الهادفة٭إلى٭منع٭الفساد٭في٭ممارسات٭الصندوق.

٭2 زيارة٭الهيئة٭الوطنية٭العليا٭ملكافحة٭الفساد٭و٭االطالع٭على٭األدبيات٭املستخدمة٭لدى٭الهيئة٭في٭مجال٭.
التدريب٭والتوعية٭املرتبطة٭مبكافحة٭الفساد.

٭3 جمع٭عدد٭من٭األدبيات٭٭اخملتلفة٭و٭االطالع٭عليها٭٭،٭تلك٭األدبيات٭تناولت٭أبرز٭مفاهيم٭ظاهرة٭الفساد٭.
األخرى٭ واملواضيع٭ املفاهيم٭ من٭ العديد٭ إلى٭ باإلضافة٭ محاربتها٭ في٭ املستخدمة٭ واآلليات٭ وأسبابها٭
والدولية٭بصورها٭ والعربية٭ تلك٭األدبيات٭بني٭احمللية٭ تنوعت٭مصادر٭ ،٭حيث٭ الظاهرة٭ بتلك٭ املرتبطة٭

اخملتلفة٭البحوث٭والتقارير٭والدراسات٭وأدلة٭التدريب٭والرسائل٭اجلامعية٭وغيرها.
٭4 االطالع٭على٭عدد٭من٭أدبيات٭املنظمات٭الدولية٭في٭مجال٭مكافحة٭الفساد٭منها٭أدبيات٭مشروع٭األمم٭.

املتحدة٭اإلمنائي٭)UNDP(٭٭والبنك٭الدولي٭.
٭5 تصفح٭عدد٭من٭املواقع٭االلكترونية٭التي٭تضمنت٭مواضيع٭ذات٭صلة٭مبكافحة٭الفساد٭منها٭موقع٭منظمة٭.

الشفافية٭الدولية٭والتي٭تهتم٭بإصدار٭تقرير٭سنوي٭يتضمن٭مؤشرات٭دولية٭تتعلق٭بظاهرة٭الفساد٭في٭
مختلف٭دول٭العالم.

٭6 من٭٭. من٭عدد٭ املقدمة٭ واألوراق٭ املالئمة٭ املصادر٭ من٭ من٭عدد٭ املوجز٭ التدريبي٭ إعداد٭هذا٭احملتوى٭
وحدات٭الصندوق.
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مفهوم٭الفساد٭مفهوم٭مركب٭له٭أبعاد٭مختلفة٭،٭فالفساد٭عكس٭الصالح٭في٭التصور٭اإلسالمي٭قال٭تعالى:٭)وال٭
تفسدوا٭في٭األرض٭بعد٭إصالحها٭(٭،٭فمفهوم٭الفساد٭واسع٭ومتشعب٭اجلوانب٭،٭يختلف٭الباحثون٭واملنظمات٭
املعنية٭حول٭بعض٭جوانب٭حتليله٭وتعريفه٭واقتراح٭احللول٭املناسبة٭حملاربته٭واحلد٭من٭آثاره٭،٭٭والفساد٭ظاهرة٭
عاملية٭على٭مستوى٭األفراد٭واملؤسسات٭والدول٭حيث٭تعاظم٭االهتمام٭الدولي٭خالل٭السنوات٭األخيرة٭بدراسة٭

تلك٭الظاهرة٭و٭بُذلت٭الكثير٭من٭اجلهود٭الهادفة٭إلى٭احلد٭منها٭.

وردت٭كلمة٭فســـاد٭في٭اللغة٭العربية٭مبعنى٭البطالن٭فيقال٭َفُســـد٭الشيء٭أي٭بَطل٭
أو٭اضمحـــَل٭،٭واملفســـدة٭خالف٭املصلحـــة٭،٭واملفهوم٭العام٭للفســـاد٭عربياً٭يعرف٭
بأنه٭اللهو٭وأخذ٭املال٭ظلماً٭دون٭وجه٭حق٭،٭كما٭ورد٭الفساد٭في٭اللغة٭أيضا٭مبعان٭

أخرى٭منها٭العطب٭واجلدب٭والقحط.
٭أّمــــا٭كلمة٭فســـاد٭corruption٭فـــي٭اللغة٭اإلجنليزية٭فهي٭مشـــتقة٭من٭الفعل٭
الالتيني٭Rumpers٭ويعني٭الكســـر٭)شـــيء٭مت٭كســـره(٭وهذا٭الشيء٭ميكن٭أن٭
يكون٭سلوكاً٭أخالقياً٭أو٭اجتماعياً٭أو٭قاعدة٭إدارية٭بفعل٭ال٭أخالقي٭وغير٭قانوني٭٭

،٭وفي٭قاموس٭اكسفورد٭ورد٭لفظ٭الفساد٭مبعنى٭فساد٭العقل٭وفساد٭احلقيقة٭واألحوال٭.
يتضـــح٭أن٭كل٭التوصيفـــات٭اللغوية٭اخملتلفة٭للفســـاد٭في٭مختلف٭املصـــادر٭تتفق٭على٭أنه٭يتمثل٭في٭وجود٭شـــيء٭
صحيح٭ســـليم٭خرج٭عن٭أصله٭،٭فتصب٭جميعها٭في٭املعاني٭الســـلبية٭أو٭اخمللة٭فهو٭يخالف٭الصالح٭و٭االستقامة٭،٭
وهو٭البطالن٭والباطل٭واللهو٭والعبث٭والســـلوك٭الالأخالقي٭،٭وعندما٭قيل٭هو٭اجلدب٭والقحط٭فال٭غرابة٭اليوم٭

كم٭هو٭الفساد٭مرتبط٭بالفقر٭واإلفقار)1(.
ورد٭لفظ٭)فســـد(٭وما٭اشـــتق٭منها٭في٭الســـياق٭القرآني٭حوالي٭48٭مرة٭في٭ســـور٭مختلفة٭في٭القرآن٭الكرمي٭قال٭
٭َوالَْبْحِر٭ِبَما٭َكَســـَبْت٭أَيِْدي٭النَّـــاِس٭ِليُِذيَقُهم٭بَْعَض٭الَِّذي٭َعِملُـــوا٭لََعلَُّهْم٭يَْرِجُعوَن٭٭«٭٭٭ تعالـــي:٭»٭َظَهَر٭الَفَســـاُد٭ِفي٭الَبِرّ

)الروم٭:41(٭.
٭الَْفَساَد٭»٭)205٭البقرة( وقال٭تعالي:٭»ِليُْفِسَد٭ِفيَها٭َويُْهِلَك٭الَْحْرَث٭َوالنَّْسَل٭َواللَُّه٭اَل٭يُِحبُّ

وقال٭تعالي:٭»َواَل٭تُْفِسُدوا٭ِفي٭اأْلَْرِض٭بَْعَد٭ِإْصاَلِحَها٭َواْدُعوهُ٭َخْوًفا٭َوَطَمًعا٭»)56٭األعراف(
حيث٭يرى٭أغلب٭املفســـرون٭أن٭لفظ٭الفســـاد٭ورد٭في٭القرآن٭الكرمي٭مبعاٍن٭كثيرة٭منها٭نهب٭األموال٭واإلســـراف٭
وسفك٭الدماء٭وإهالك٭الزرع٭والضرع٭)املاشية(٭والنسل٭وغيرها٭ولكنها٭جميعها٭تتفق٭٭على٭معنى٭٭نقيض٭الصالح٭
وخـــروج٭الشـــيء٭عن٭االعتـــدال٭،٭قلياًل٭كان٭اخلـــروج٭عنه٭أو٭كثيراً،٭ويســـتعمل٭ذلك٭في٭النفس٭والبدن٭واألشـــياء٭

اخلارجة٭عن٭االستفادة.

مفهوم الفساد في اللغة 

 1- أدبيات هيئة مكافحة الفساد، أ.نورية عيل حمد  د.عفاف الحيمي.
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بالرغم٭من٭اجلهود٭و٭االهتمامات٭الدولية٭في٭مجاالت٭مكافحة٭الفساد٭إال٭أنه٭وفي٭٭
مختلف٭األدبيات٭والتشريعات٭ذات٭الصلة٭مبفاهيم٭الفساد٭ مل ي�جد حتى الآن على 
ال�سعيد العاملي تعريف م�حد جامع مانع ح�له٭،٭ومعظم٭التعريفات٭احلالية٭ناجتة٭عن٭
خبرات٭وجتارب٭ألوساط٭عاملية٭أو٭خبرات٭واجتهادات٭ملشرعني٭ولباحثني٭ودارسني٭

في٭هذا٭اجملال٭،٭وسوف٭يتم٭التطرق٭إلى٭أبرز٭تلك٭التعريفات٭كما٭يلي:

* البنك الدويل :
الفســـاد٭هو٭االســـتغالل٭الســـيئ٭للوظيفـــة٭العامة٭أو٭الرســـمية٭مـــن٭٭أجل٭حتقيق٭

املصلحة٭اخلاصة.

* منظمة ال�سفافية الدولية:
الفساد٭هو٭كل٭عمل٭يتضمن٭سوء٭استخدام٭املنصب٭العام٭لتحقيق٭مصلحة٭شخصية٭.

:)UNDP( برنامج الأمم املتحدة الإمنائي *
الفســـاد٭هو٭إساءة٭استخدام٭القوة٭الرســـمية٭أو٭املنصب٭أو٭السلطة٭للمنفعة٭اخلاصة٭
،٭ســـواًء٭عن٭طريق٭الرشـــوة٭،٭أو٭االبتزاز٭أو٭استغالل٭النفوذ٭أو٭احملسوبية٭أو٭الغش٭أو٭
تقدمي٭إكراميات٭لتفعيل٭اخلدمات،٭أو٭عن٭طريق٭االختالس٭،٭وهو٭إســـاءة٭اســـتعمال٭

السلطة٭اخملولة٭لتحصيل٭كسب٭خاص٭.
كمـــا٭وردت٭تعريفات٭كثيرة٭للفســـاد٭لباحثني٭أكادمييني٭حملـــت٭وجهات٭نظر٭مختلفة٭
معرفيـــاً٭أو٭أيديولوجيـــاً٭،٭وبعض٭تلـــك٭التعريفات٭ارتبطت٭بأبعـــاد٭عديدة٭منها٭البعد٭

السياسي٭أو٭التاريخي٭أو٭األخالقي٭أو٭القانوني٭أو٭اجملتمعي٭وهكذا....

* فمثاًل اأحد الباحثني يعرف الف�ساد باأنه: 
)خروج٭عن٭القانون٭والنظام٭أو٭اســـتغالل٭غيابهما٭من٭أجل٭حتقيق٭مصالح٭سياســـية٭
أو٭اقتصاديـــة٭٭أو٭اجتماعيـــة...أو٭هـــو٭كل٭اعتداء٭على٭احلق٭العـــام٭أو٭احلق٭اخلاص٭٭

للمواطن٭الذي٭يضمنه٭القانون(٭٭٭٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭)مجدي٭حلمي٭( ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

الفس��اد  يح������دث 
اإلداري عندما يقوم 
الم��دراء والعاملون 
بوض��ع  المؤسس��ات  ف��ي 
غي��ر  الخاص��ة  مصلحته��م 
المصلحة  فوق  المش��روعة 
العام��ة، متجاوزي��ن القي��م 
الت��ي تعه��دوا باحترامه��ا 
عل��ى  والعم��ل  وخدمته��ا 
تطبيقها ، وه��و كل تصرف 
يت��م على خالف م��ا يقتضيه 
االس��تغالل األمث��ل للموارد، 
القطاعي��ن  تص��رف  ليش��مل 
العام والخ��اص والتي يترتب 
الم��وارد  إه��دار  عليه��ا 
االقتصادي��ة ف��ي المجتمع، 
س��واء كان الس��بب تحقيق 

أو  خاص��ة  منفع��ة 
. إهم��ال  مج��رد 

المصدر: 
د.عزالدين بن تركي وأ.منصف 

شرفي، قائمة المراجع

مفهوم الفساد اصطالحًا

تعريف الفساد في أدبيات بعض المنظمات الدولية  
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لم٭يرد٭في٭االتفاقية٭كما٭أشرنا٭تعريف٭محدد٭ملصطلح٭الفساد٭ولكن٭املواد٭من٭)15٭–٭25٭(٭من٭االتفاقية٭تناولت٭
عدد٭من٭صور/جرائم٭الفساد٭كما٭يلي٭:
1-رشوة٭املوظفني٭العموميني٭الوطنيني.

2-رشوة٭املوظفني٭العموميني٭األجانب٭وموظفي٭املؤسسات٭الدولية٭العمومية.
3-اختالس٭املمتلكات٭أو٭تبديدها٭أو٭تسريبها٭بشكل٭آخر٭من٭قبل٭موظف٭عمومي.

4-املتاجرة٭بالنفوذ.
5-إساءة٭استغالل٭الوظائف.

6-اإلثراء٭غير٭املشروع.
7-الرشوة٭في٭القطاع٭اخلاص.

8-اختالس٭املمتلكات٭في٭القطاع٭اخلاص.
9-غسل٭العائدات٭اإلجرامية.

10-اإلخفاء.
11-إعاقة٭سير٭العدالة.

* كما ورد تعريف للف�ساد باأنه:
)٭اخلروج٭عن٭القواعد٭األخالقية٭الصحيحة٭وغياب٭أو٭تغييب٭الضوابط٭التي٭يجب٭أن٭حتكم٭السلوك٭،٭ومخالفة٭

الشروط٭املوضوعة٭للعمل٭وبالتالي٭ممارسة٭كل٭ما٭يتعارض٭مع٭هذه٭وتلك()1(.٭
واإلدارية٭ واالقتصادية٭ السياسية٭ املمارسات٭ من٭ واسعة٭ مجموعة٭ يغطي٭ كمصطلح٭ الفساد٭ فإن٭ وعموما٭
املشبوهة٭،٭ويشمل٭مساحة٭واسعة٭من٭األعمال٭والتصرفات٭غير٭الشرعية٭،٭فهو٭ظاهرة٭معقدة٭تتشعب٭أسبابها٭

وتتنوع٭آثارها.

ماهية٭ اختالفات٭ إلى٭ بالنظر٭ للفساد٭ تعريفاً٭ تقدمي٭ الفساد٭جتنبت٭ ملكافحة٭ املتحدة٭ األمم٭ اتفاقية٭ أن٭ كما٭
الفساد٭من٭دولة٭إلى٭أخري٭ولكن٭ورد٭في٭االتفاقية٭هذه٭ما٭يشير٭إلى٭الفساد٭بأنه٭القيام٭بأعمال٭متثل٭أداء٭غير٭

سليم٭للواجب٭أو٭إساءة٭واستغالل٭ملوقع٭السلطة٭كما٭عددت٭االتفاقية٭بعض٭صور٭الفساد.

1-   الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية / ال فساد – كتاب الفساد- ط1 – 2005 – مطابع تكنوبرس – لبنان .

مفهوم الفساد في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد

عرف٭القانون٭رقم٭39٭لسنة٭2006٭م٭بشأن٭مكافحة٭الفساد٭في٭مادته٭رقم٭٭2٭٭الفساد٭بأنه:
أو٭ استغالله٭ أو٭ القانون٭ ذلك٭مبخالفة٭ كان٭ سواًء٭ خاصة٭ مصالح٭ على٭ للحصول٭ العامة٭ الوظيفة٭ )استغالل٭

باستغالل٭الصالحيات٭املمنوحة(.

مفهوم الفساد في التشريعات اليمنية



16

مفاهيم الفسادالفصل األول

وحدة التدريب والدعم املؤسسي - محتوى تدريبي في مجال مفاهيم وموجهات مكافحة الفساد  - مارس 2018م

أشار٭القانون٭رقم٭39٭لسنة٭٭2006٭م٭بشأن٭مكافحة٭الفساد٭٭في٭املادة٭رقم٭٭30٭إلى٭أنه٭تعد٭من٭جرائم٭الفساد٭ما٭
يلي:

1٭-٭اجلرائم٭املاسة٭باالقتصاد٭الوطني٭املنصوص٭عليها٭في٭قانون٭اجلرائم٭والعقوبات)1(.
2٭-اجلرائم٭املاسة٭بالوظيفة٭العامة٭املنصوص٭عليها٭في٭قانون٭اجلرائم٭والعقوبات)2(.
3٭-اجلرائم٭اخمللة٭بسير٭العدالة٭املنصوص٭عليها٭في٭قانون٭اجلرائم٭والعقوبات)3(.

4٭-اختالس٭املمتلكــات٭فــي٭القطــاع٭اخلــاص٭املنصــوص٭عليهـــا٭فـــي٭قانــــون٭اجلرائــــم٭والعقــــوبـات)4(.
العمل٭إخالالً٭ أو٭االمتناع٭عن٭ للقيام٭بعمل٭ العمومية٭ الدولية٭ 5٭-٭رشوة٭املوظفني٭األجانب٭وموظفي٭املؤسسات٭
تعلقت٭ متى٭ بها٭ االحتفاظ٭ أو٭ مستحقة٭ غير٭ مزية٭ أو٭ جتارية٭ منفعة٭ على٭ احلصول٭ بقصد٭ وظائفهم٭ بواجبات٭

بتصريف٭األعمال٭التجارية٭الدولية٭ويسري٭بشأنها٭احلكم٭الوارد٭في٭قانون٭اجلرائم٭والعقوبات)5(.
6٭-جــرائم٭التزويـــر٭املتعلقـــة٭بالفســاد٭وجرائــم٭التزييــف٭املنصــوص٭عليهــــا٭فــي٭قانـــون٭اجلرائـــم٭والعقــــوبـات)6(.

7٭-جرائم٭التهريب٭اجلمركي٭والتهرب٭الضريبي)7(.
8٭-الغــش٭والتـالعــب٭في٭املزايـــدات٭واملناقصــات٭واملواصفــــات٭وغيرهـــا٭مــن٭العقـــود٭احلكـوميـــة)8(.

9٭-جرائم٭غسل٭العائدات٭الناجتة٭عن٭جرائم٭الفساد٭املنصوص٭عليها٭في٭هذه٭املادة)9(.
10٭-استغالل٭الوظيفة٭للحصول٭على٭منافع٭خاصة)10(.

11٭-جرائم٭الثراء٭غير٭املشروع٭)11(.

ويرى٭الباحثون٭أن٭القانون٭اليمني٭توسع٭في٭تعداد٭جرائم٭الفساد٭بشكل٭غير٭مبرر٭،٭وأن٭الكثير٭من٭تلك٭اجلرائم٭
املذكورة٭أعاله٭ذات٭طبيعة٭جنائية٭صرفه٭ال٭متت٭بصله٭إلى٭قضايا٭الفساد٭و٭بعيدة٭عن٭التعريف٭الوارد٭في٭املادة٭2٭
من٭قانون٭مكافحة٭الفساد٭اليمني٭٭ملفهوم٭الفساد٭وهو٭األمر٭الذي٭يحدث٭بعض٭اإلرباك٭وفي٭الوقت٭نفسه٭يضيف٭

عبء٭كبير٭على٭اجلهات٭اخملتصة٭مبكافحة٭الفساد)12(.

1 - الباب الثالث من قانون العقوبات رقم 12 لسنة 1994م املواد من )147 – 150(.

2 -  الباب الرابع من قانون العقوبات املواد من )151 – 177(.

3 -  الباب الخامس من قانون العقوبات املواد من )178 – 191(.

4 -  الباب الثاين عرش من قانون العقوبات وقد متثل هذه الجرائم غالباً إما رسقة أو نصب واحتيال أو خيانة أمانة بحسب األحوال.

5 -  الفرع األول من الفصل األول الباب الرابع من قانون العقوبات بشأن الرشوة واالرتشاء.

6 -  الباب الثامن من قانون العقوبات املواد من )204 – 219(.

7 -  قانون الجامرك رقم 14 لسنة 1990م، والقوانني الرضيبية.

8 - القانون رقم 23 لسنة 2007م بشأن املناقصات واملزايدات واملخازن الحكومية.

9 - قانون غسل األموال رقم 1 لسنة 2010م.

10 - يدخل هذا النوع من الجرائم ضمن أحكام الباب الرابع من قانون العقوبات الخاص بالجرائم املاسة بالوظيفة العامة.

11 - القانون رقم 30 لسنة 2006م بشأن اإلقرار بالذمة املالية.

12-  االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد – اليمن ص 4 .

جرائم الفساد في القانون اليمني:
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ونظرا٭الرتباط٭الفساد٭غالباً٭بالوظيفة٭العامة٭فقد٭وردت٭تعريفات٭للموظف٭العام٭في٭عدد٭من٭التشريعات٭وفي٭
اتفاقية٭األمم٭املتحدة،،،حيث٭عرف قان�ن مكافحة الف�ساد اليمني رقم 39 ل�سنة 2006 امل�ظف العام باأنه:

)كل٭شخص٭يؤدي٭وظيفة٭عامة٭أو٭يقدم٭خدمة٭عامة٭ويتولى٭منصباً٭تنفيذياً٭أو٭تشريعياً٭أو٭إدارياً٭أو٭استشارياً٭أو٭
قضائياً٭سواًء٭كان٭معيناً٭أو٭منتخباً٭دائماً٭أو٭مؤقتاً٭مبقابل٭أو٭بدون٭مقابل٭بصرف٭النظر٭عن٭صحة٭قرار٭تعيينه٭فيها٭
ويشمل٭موظفي٭السلطة٭التنفيذية٭مبختلف٭مستوياتهم٭وأعضاء٭مجلس٭النواب٭وأعضاء٭مجلس٭الشورى٭وأعضاء٭
اجملالس٭احمللية٭وأعضاء٭السلطة٭القضائية٭وأعضاء٭اللجان٭واجملالس٭الدائمة٭،٭ويعتبر٭في٭حكم٭املوظف٭العام٭
احملكمني٭واخلبراء٭والعدول٭والوكالء٭واحملامني٭واحلراس٭القضائيني٭الذين٭تعدل٭لديهم٭األموال٭وأعضاء٭مجالس٭

إدارة٭املؤسسات٭والشركات٭والبنوك٭وموظفيها٭التي٭تسهم٭الدولة٭في٭رأسمالها(٭.

»بتاريخ٭15٭أكتوبر٭عام٭2006٭م٭صدر٭دليل٭موجز٭حول٭منع٭ومكافحة٭الفساد٭واالحتيال٭في٭املشاريع٭املمولة٭من٭
قروض٭ومنح٭٭البنك٭الدولي٭وهيئة٭التنمية٭الدولية٭)1(٭،٭حيث٭تركزت٭املفاهيم٭والتعريفات٭الواردة٭في٭الدليل٭على٭
مجال٭املشتريات٭و٭عدد٭الدليل٭وعرف٭مجموعة٭من٭املمارسات٭املتعلقة٭باستغالل٭حصيلة٭التمويالت٭من٭قبل٭

املستلمني٭وفقا٭ملا٭يلي:٭

هي٭تقدمي٭،٭إعطاء٭،٭استالم٭٭أو٭التماس٭،٭بشكل٭مباشر٭أو٭غير٭مباشر٭،٭أي٭شيء٭ذي٭قيمة٭من٭أجل٭التأثير٭بشكل٭
غير٭الئق٭على٭أعمال٭جهة٭أخرى.٭

هي٭ترتيب٭بني٭جهتني٭أو٭أكثر٭يقصد٭منها٭إجناز٭غرض٭غير٭الئق٭،٭مبا٭في٭ذلك٭التأثير٭غير٭الالئق٭على٭أفعال٭
جهة٭أخرى.

٭هي٭فعل٭أو٭إغفال٭مبا٭في٭ذلك٭إساءة٭التمثيل٭،٭الذي٭يؤدى٭عن٭معرفة٭أو٭تهّور٭٭٭إلى٭تضليل٭،٭أو٭محاولة٭تضليل٭
جهة٭ما٭للحصول٭على٭استفادة٭مادية٭أو٭أخرى٭أو٭تفادي٭التزام٭معني.

٭هي٭تعطيل٭أو٭إيذاء٭أو٭التهديد٭بالتعطيل٭أو٭اإليذاء٭بشكل٭مباشر٭أو٭غير٭مباشر٭جلهة٭أو٭ملمتلكات٭اجلهة٭للتأثير٭
بشكل٭غير٭الئق٭على٭أفعال٭تلك٭اجلهة.

* تعريفات ممار�سات الف�ساد يف اأدبيات البنك الدويل :

1. ممار�سة فا�سدة :

3. ممار�سة ت�اط�ؤيه: 

2.ممار�سة احتيالية:

4. ممار�سة ق�سرية: 

الدليل ضمن   ، الدولية  التنمية  الدويل وهيئة  البنك  املمولة من قروض ومنح   املشاريع  الفساد و االحتيال يف  1- دليل  منع ومكافحة 

ملحقات املحتوى التدريبي .
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هي:
)1(٭التخلـــص٭عن٭قصد٭،٭التزييـــف٭،٭التغيير٭أو٭اإلخفاء٭ألدلة٭مادية٭في٭التحقيق٭أو٭تقدمي٭بالغات٭
كاذبة٭للمحققني٭من٭أجل٭اإلعاقة٭املادية٭لتحقيق٭يقوم٭به٭البنك٭في٭ادعاءات٭حول٭ممارســـة٭فاسدة٭
،٭احتياليـــة٭،٭قســـرية٭أو٭معيقـــة٭،٭و/أو٭تهديـــد٭،٭٭مضايقـــة٭،٭تخويف٭ألي٭جهة٭ملنعهـــا٭من٭التصريح٭

مبعلوماتها٭عن٭أمور٭متعلقة٭بالتحقيق٭أو٭متابعة٭التحقيق.
)2(٭أفعال٭يقصد٭منها٭اإلعاقة٭٭املادية٭ملزاولة٭البنك٭حلقوقه٭التعاقدية٭اخلاصة٭مبراجعة٭احلسابات٭

أو٭الوصول٭إلى٭املعلومات.٭٭

5. ممار�سة معيقة :

تعددت٭تقسيمات٭أو٭تصنيفات٭الباحثني٭ملفهوم٭الفساد٭بحسب٭تنوع٭توجهات٭وأهداف٭ومجاالت٭دراسة٭
كل٭باحث٭،حيث٭تظهر٭التداخالت٭بوضوح٭في٭معظم٭تلك٭التصنيفات٭وهو٭ما٭يظهر٭جلياً٭في٭اختالفها٭
املتعلقة٭مبفاهيم٭ الدراسات٭ أغلب٭ اعتمدتها٭ والتي٭ التقسيمات٭ تلك٭ هنا٭ألبرز٭ ،٭وسنتطرق٭ وتفاوتها٭

الفساد٭وفقا٭ملعايير٭واعتبارات٭مختلفة٭بحسب٭توجهات٭ومجاالت٭البحث:

اأ - ت�سنيف الف�ساد بح�سب املجال:
ف�ساد �سيا�سي:يتمثل٭في٭عدم٭االستقرار٭السياسي٭ونقص٭احلريات٭وتركز٭سلطة٭اتخاذ٭القرارات٭ ٭ 	٭
في٭أيدي٭فئة٭محدودة٭تعمل٭على٭إساءة٭استخدام٭السلطة٭العامة٭احلكومية٭٭ألهداف٭غير٭مشروعة٭

لتحقيق٭مكاسب٭شخصية.

	٭ف�ساد وظيفي اأو اإداري:٭يتمثل٭في٭عدة٭صور٭من٭االنحرافات٭السلوكية٭من٭قبل٭املوظف٭العام٭خالل٭
القيام٭بواجباته٭مبا٭يؤثر٭على٭فعالية٭املؤسسة٭وحتقيق٭املصالح٭الشخصية٭على٭حساب٭املصالح٭العامة.

	٭ف�ساد اجتماعي : يختلف٭هذا٭النوع٭من٭أنواع٭الفساد٭باختالف٭معايير٭اجملتمعات٭،٭فما٭يعتبر٭فساد٭
في٭مجتمع٭قد٭ال٭يصنف٭فساداً٭في٭مجتمع٭آخر٭مثل٭انعدام٭معاني٭الوطنية٭والوالء٭الوظيفي٭وتفشي٭

الالمباالة٭وأخالق٭الوظيفة.

تصنيفات الفساد
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ب -ت�سنيف الف�ساد بح�سب حجمه واأثره:
يعتبر٭هذا٭التصنيف٭هو٭األبرز٭واألكثر٭تداوالً،٭وينقسم٭إلى٭نوعني٭

كما٭يلي:٭
	٭الف�س��اد الكبري )Grand Corruption(:٭وهو٭الفســـاد٭الذي٭
يرتكبـــه٭شـــاغلي٭الوظائـــف٭العليـــا٭٭كرؤســـاء٭الـــدول٭واحلكومات٭
والوزراء٭وقد٭يشمل٭الفساد٭السياسي٭الذي٭ينتشر٭في٭أعلى٭دوائر٭
الســـلطة٭السياســـية٭حيث٭يقوم٭القابضون٭على٭القرار٭السياســـي٭
باســـتعمال٭ســـلطتهم٭ونفوذهـــم٭لتوطيد٭مكانتهم٭وتعزيـــز٭ثرواتهم٭

بتفصيل٭السياسات٭واألولويات٭والتشريعات٭على٭قياسهم٭وملصلحتهم٭،٭وهو٭أخطر٭أنواع٭الفساد٭وأكثرها٭
تعقيداً٭وأثراً٭على٭اجملتمعات٭والدول٭وأكثرها٭صعوبًة٭في٭املعاجلة.

	٭الف�ساد ال�سغري )Petty corruption(:٭هو٭الفســـاد٭في٭املستويات٭الوظيفية٭األدنى٭)الفساد٭اإلداري٭
(٭الذي٭يتغلغل٭في٭املفاصل٭اإلدارية٭٭للمؤسســـات٭،٭وهو٭قد٭يأخذ٭أشـــكاال٭كثيرة٭منها٭٭تبادل٭مبالغ٭نقدية٭
أو٭منافع٭ثانوية٭كالرشـــوة٭لتســـريع٭بعض٭املعامالت٭أو٭توظيف٭األقارب٭واألصدقاء٭أو٭احملاباة٭واســـتغالل٭

املنصب٭أو٭االبتزاز٭أو٭االختالس٭.....الخ.

إال٭أن٭خطورة٭فساد٭صغار٭املوظفني٭تظهر٭في٭كثرة٭عملياته٭وانتشاره٭السريع٭مما٭يصعب٭من٭امكانية٭
معاجلته٭بوسائل٭الرقابة٭واملالحقة٭اجلزائية٭،٭فال٭تنفع٭في٭مالحقته٭وسائل٭مكافحة٭الفساد٭الفردية٭األثر٭
،٭بل٭يتعني٭االستعانة٭بوسائل٭مكافحة٭الفساد٭العامة٭األثر٭ملواجهته٭،٭كتوفير٭شروط٭النزاهة٭للموظفني٭
وتبسيط٭اإلجراءات٭اإلدارية٭ومنع٭املوظفني٭من٭االتصال٭باملراجعني٭وبث٭ثقافة٭النزاهة٭وقيم٭التدين٭لـدى٭

املوظفني٭واملواطنني٭على٭حٍد٭سواء٭.
ومن٭أهم٭الفروقات٭بني٭فساد٭املوظفني٭الكبار٭وفساد٭املوظفني٭الصغار٭هو٭الدافع٭إليه٭،٭إذ٭يكون٭املوظف٭
الصغير٭مدفوعاً٭في٭ارتكاب٭عمليات٭الفساد٭الصغيرة٭بسد٭حاجته٭وضروريات٭احلياة٭له٭ولعائلته٭،٭كدفع٭
أجرة٭منزله٭أو٭شراء٭منزل٭،٭أما٭املوظف٭الكبير٭فانه٭يكون٭غالباً٭مدفوعاً٭بالرغبة٭في٭زيادة٭ثروته٭وزيادة٭
نفوذه٭،٭لذلك٭جتد٭تعاطفاً٭مع٭فساد٭املوظفني٭الصغار٭وتبريراً٭له٭أحيانا٭حتت٭اسم٭الهدية٭والهبة٭والعطية٭
بدافع٭ قياسا٭ إليه٭ الدافع٭ قبول٭ لعدم٭ الكبار٭ املوظفني٭ فساد٭ مع٭ كبير٭ تشدد٭ هناك٭ وبخالفه٭ ،٭ وغيرها٭

الفساد٭الصغير٭الذي٭يعد٭أكثر٭قبوالً٭في٭ثقافة٭بعض٭اجملتمعات٭.٭٭٭
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صنف٭تقرير٭الندوة٭اإلقليمية٭لدائرة٭التعاون٭الفني٭للتنمية٭ومركز٭التنمية٭االجتماعية٭والشئون٭اإلنسانية٭
باألمم٭املتحدة٭الفساد٭اإلداري٭إلى٭عدة٭أشكال٭منها٭)1(:

اأوًل: الت�سنيف وفقًا للممار�سات
1٭-٭�س�ء ا�ستخدام الروتني:٭مثل٭تعقيد٭اإلجراءات٭اإلدارية٭وسوء٭استخدام٭الروتني٭الذي٭قد٭يدفع٭ببعض٭
املواطنني٭إلى٭استخدام٭األساليب٭غير٭املشروعة٭من٭أجل٭احلصول٭على٭خدمة٭ما٭أو٭إجناز٭بأقل٭جهد٭

أو٭كلفة.

2٭-املمار�سة غري الأمينة لل�سالحيات :٭مثل٭بعض٭السلوكيات٭من٭قبل٭املوظف٭التي٭قد٭تدفع٭به٭إلى٭منح٭
االمتيازات٭والتسهيالت٭لبعض٭املواطنني٭وحرمان٭البعض٭اآلخر٭منها٭دون٭االستناد٭إلى٭أسس٭وقواعد٭

موضوعية٭أو٭إلى٭سياسة٭معينة.

3٭-ممار�سات خمالفة للقان�ن :  قيام٭املوظف٭في٭اجلهاز٭اإلداري٭مبمارسات٭مخالفة٭للقانون٭ونصوصه٭
بهدف٭حتقيق٭مكاسب٭شخصية٭بعيداً٭عن٭املصلحة٭العامة٭ويندرج٭حتت٭ذلك٭الكثير٭من٭أشكال٭الفساد٭

مبا٭فيها٭املمارسات٭غير٭األمينة٭للصالحيات.
٭

ثانيًا: الت�سنيف وفقًا للغر�س 
1٭-٭ا�ستخدام امل�ارد العامة لتحقيق م�سالح خا�سة :٭

مثل٭التزوير٭في٭تقديرات٭اإليرادات٭والتحصيل٭أو٭املصروفات٭أو٭إقامة٭مشاريع٭وهمية.

2 - خدمة الأقارب و الأ�سدقاء :
كأن٭يقوم٭املوظف٭بانتهاك٭اإلجراءات٭املتبعة٭لتحقيق٭مصلحة٭شخصية٭،٭أو٭التغاضي٭عن٭األنشطة٭غير٭

القانونية٭لصالح٭األقارب٭واألصدقاء٭٭أو٭تقدمي٭تسهيالت٭غير٭مشروعة.

3 - ال�سرقة العامة : 
ومن٭أمثلتها٭التالعب٭باألسعار٭٭والتالعب٭بالرواتب٭و٭األجور٭والتالعب٭بنظم٭احلوافز٭واملكافآت٭.

تصنيفات أخرى للفساد 

1-     )مهدي، قامئة املراجع(.
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* النزاهة:
٭هي٭منظومة٭القيم٭املتعلقة٭بالصدق٭واألمانة٭واإلخالص٭في٭العمل٭،٭وهي٭تقتضي٭إفصاح٭املوظف٭العام٭عن٭
ممتلكاته٭قبل٭تولي٭مهام٭وظيفته،٭واإلعالن٭عن٭أي٭تضارب٭قد٭ينشأ٭بني٭مصاحله٭اخلاصة٭وبني٭املصلحة٭
العامة٭،٭وهذه٭القيم٭تشمل٭حرص٭املوظف٭على٭رفض٭أي٭مقابل٭مالي٭)رشوة(٭من٭مصدر٭خارجي٭للقيام٭بأي٭

عمل٭يؤثر٭على٭املصلحة٭العامة٭أو٭يؤدي٭إلى٭إهدار٭املال٭العام٭.

* ال�سفافية :
تشير٭إلى٭كافة٭األدوات٭التي٭تسهل٭وصول٭املواطنني٭إلى٭املعلومات٭املتعلقة٭بأداء٭النظام٭العام،٭وتعزز٭فهمهم٭
آلليات٭صنع٭القرار،٭وتبدأ٭الشفافية٭في٭القطاع٭العام٭بالتطبيق٭الواضح٭ملعايير٭احلصول٭على٭املعلومات،٭
ووضوح٭األنظمة٭واإلجراءات٭داخل٭املؤسسات،٭وكذا٭في٭عالقة٭املؤسسات٭باجلمهور،٭وعلنية٭اإلجراءات٭

والغايات٭واملقاصد٭في٭عملها.

* امل�ساركة :
مشاركة٭أفراد٭اجملتمع٭في٭اتخاذ٭القرارات٭املتعلقة٭بهم٭عبر٭قنوات٭مؤسسية٭٭أو٭أطر٭متثلهم٭مبا٭يضمن٭

حرية٭الرأي٭والتعبير٭والدور٭الفاعل٭لتلك٭األطر٭واملؤسسات٭و٭ملنظمات٭اجملتمع٭املدني.

* امل�ساءلة :
هي٭قيام٭املوظف٭بتقدمي٭تقارير٭دورية٭عن٭كيفية٭استخدام٭صالحياته٭ومدى٭جناحه٭في٭تنفيذ٭مهامه،٭
والقبول٭باملسؤولية٭عن٭نتائج٭أعماله٭٭،٭و٭للمساءلة٭عدة٭آليات٭ترتبط٭بنوع٭الوظيفية٭في٭اخلارطة٭التشريعية٭
واإلدارية٭للبلد٭منها٭)مساءلة٭دستورية٭-٭مساءلة٭برملانية٭-مساءلة٭قضائية٭-٭مساءلة٭الهيئات٭الرقابية٭٭-٭

مساءلة٭إدارية٭-٭املساءلة٭االجتماعية٭٭(.

* املحا�سبة : 
هي٭خضوع٭األشخاص٭الذين٭يتولون٭املناصب٭العامة٭للمساءلة٭القانونية٭واإلدارية٭واألخالقية٭عن٭نتائج٭
يشغلون٭ الغالب٭ في٭ هم٭ الذين٭ )٭ رؤسائهم٭ أمام٭ مسؤولني٭ احلكوميون٭ املوظفون٭ يكون٭ أن٭ أي٭ أعمالهم،٭
قمة٭الهرم٭في٭املؤسسة٭أي٭الوزراء٭ومن٭هم٭في٭مراتبهم٭(٭الذين٭يكونون٭مسؤولني٭بدورهم٭أمام٭السلطة٭

التشريعية٭التي٭تتولى٭الرقابة٭على٭أعمال٭السلطة٭التنفيذية٭.

مفاهيم مرتبطة بمكافحة الفساد
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: )Code of Ethics( مدونة ال�سل�ك *
هي٭ميثاق٭شرف٭تتضمن٭أخالقيات٭العمل٭في٭أطار٭الوظيفة٭العامة٭أو٭اخلاصة،٭حتدد٭للعاملني٭مجموعة٭
أثناء٭أداء٭مهامهم٭وفي٭عالقتهم٭باجلمهور،٭وربط٭هذا٭امليثاق٭ التي٭ينبغي٭مراعاتها٭ السلوكيات٭والقيم٭

بنظام٭واضح٭لتطبيق٭مبدأ٭الثواب٭والعقاب.

:)Good Governance( احلكم الر�سيد *
تستجيب٭ فعالة٭ و٭ ومنصفة٭ للمساءلة٭ وخاضعة٭ شفافة٭ بطريقة٭ وشؤونه٭ البلد٭ ملوارد٭ املؤهلة٭ اإلدارة٭

الحتياجات٭الناس.
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٭٭٭توجد٭عدد٭من٭املفاهيم٭املتصلة٭باحلكم٭الرشيد٭وهي٭مفاهيم٭
األدبيات٭ في٭ باستمرار٭ وترد٭ الفساد٭ مكافحة٭ ترتبط٭مبجال٭
تناول٭ عند٭ اإلنسانية)1(٭ والتنمية٭ التنمية٭ تقارير٭ وفي٭ الدولية٭
موضوع٭الفساد٭ومكافحته٭،٭وبالتالي٭سيتم٭تناول٭تلك٭املفاهيم٭

في٭هذا٭احملتوى٭ألهمية٭ارتباطها٭مبوضوعاته٭.٭

مفه�م احلكم:
مصطلح٭عام٭يعبر٭عن٭إدارة٭الدولة٭عن٭طريق٭ممارسة٭السلطة٭السياسية٭،٭يشمل٭مختلف٭مؤسسات٭

الدولة٭الدستورية٭وسلطاتها٭التنفيذية٭والتشريعية٭والقضائية.

مفه�م احلكم الر�سيد:
لم٭يرد٭تعريف٭شامل٭موحد٭للحكم٭الرشيد٭ولكن٭تعريفات٭ملنظمات٭دولية٭ومؤسسات٭بحثية٭تتقاطع٭
في٭عدة٭جوانب٭ترتبط٭بجوهر٭املفهوم٭فاحلكم ه� ما تفعله الدولة ، واحلكم الر�سيد ه� ما يجب اأن تفعله 
الدولة ،٭فال٭خالف٭حول٭عموم٭مفهوم٭احلكم٭،إال٭أن٭مفهوم٭احلكم٭الرشيد٭أكثر٭حتدياً٭٭نظراً٭للحاجة٭
إلى٭تأصيله٭وقياسه٭والتحقق٭منه٭وحتديد٭أبعاده٭ومكوناته٭للوصول٭إلى٭مفهوم٭عملياتي٭له٭فهناك٭العديد٭
من٭االجتهادات٭في٭تعريف٭احلكم٭الرشيد٭،٭بسبب٭اختالف٭أبعاده٭السياسية٭واالقتصادية٭واإلنسانية٭)1(،٭
ولكنها٭تتفق٭جميعها٭على٭أن٭احلكم٭الرشيد٭يشير٭إلى٭اإلدارة٭املؤهلة٭ملوارد٭البلد٭وشؤونه٭بطريقة٭شفافة٭

وخاضعة٭للمساءلة٭ومنصفة٭و٭فعالة٭تستجيب٭الحتياجات٭الناس.٭٭

و يرتكز احلكم الر�سيد على ثالثة اأ�س�س /ركائز رئي�سية هي)2( : 
1٭-٭املشاركة٭.٭

2٭-٭سيادة٭القانون.
3٭-٭الشفافية٭واملساءلة.

تتعاضد٭هذه٭األسس٭لتشكل٭بيئة٭سليمة٭تسمح٭باستثمار٭املوارد٭
الرفاه٭ أهداف٭ معها٭ تتحقق٭ عالية٭ بكفاءة٭ اإلمكانيات٭ وإدارة٭

للمجتمع.

 )Good Governance( مفهوم الحكم الرشيد
وعالقته بمفهوم الفساد

1 - العجلوين ، قامئة املراجع.

2- غادة لطفي وعزة الراييس ، قامئة املراجع.

المشاركة 

الشفافية 
والمساءلة

سيادة 
القانون
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تعريف برنامج الأمم املتحدة الإمنائي )UNDP( للحكم الر�سيد:
٭»ممارسة٭السلطة٭االقتصادية٭والسياسية٭واإلدارية٭إلدارة٭شؤون٭الدولة٭على٭كافة٭املستويات٭ويشمل٭
اآلليات٭والعمليات٭واملؤسسات٭التي٭من٭خاللها٭يعّبر٭املواطنون٭واجملموعات٭عن٭مصاحلهم٭وميارسون٭

حقوقهم٭القانونية٭ويوفون٭بالتزاماتهم٭ويقبلون٭الوساطة٭حلل٭خالفاتهم«.٭

:)The World Bank، 1992( تعريف البنك الدويل
الدول٭ في٭ السلطة٭ ممارسة٭ تتم٭ خاللها٭ من٭ التي٭ واملؤسسات٭ “التقاليد٭ ٭
السلطة٭ على٭ القائمني٭ اختيار٭ عملية٭ يشمل٭ مبا٭ ،٭ العام٭ الصالح٭ أجل٭ من٭
ورصدهم٭واستبدالهم٭وقدرة٭احلكومات٭على٭إدارة٭املوارد٭وتنفيذ٭السياسات٭
بفاعلية٭واحترام٭كل٭من٭املواطنني٭والدولة٭للمؤسسات٭التي٭حتكم٭التفاعالت٭

االقتصادية٭واالجتماعية٭فيما٭بينها٭“.

تقرير التنمية الإن�سانية العربية لعام 2002 م :
“احلكم٭الرشيد٭هو٭احلكم٭الذي٭يعزز٭ويدعم٭ويصون٭رفاهية٭اإلنسان٭ويقوم٭على٭توسيع٭قدرات٭البشر٭
فئات٭ كافة٭ إلى٭متثيل٭ ويسعى٭ ،٭ والسياسية٭ واالجتماعية٭ االقتصادية٭ وحّرياتهم٭ وفرصهم٭ وخياراتهم٭

الشعب٭متثيال٭كامال٭وتكون٭مسؤولة٭أمامه٭لضمان٭مصالح٭جميع٭أفراد٭الشعب٭“.٭

معايري/مبادئ احلكم الر�سيد:
حددت٭التطبيقات٭اخلاصة٭مبعهد٭البنك٭الدولي٭طرق٭قياس٭مؤشرات٭احلكم٭الرشيد٭والتي٭تعتمد٭على٭
ستة٭معايير٭على٭مستوى٭دول٭العالم٭)Index٭Governance٭Worldwide(٭منذ٭عام٭1996٭،٭

والتي٭تعتبر٭أيضا٭مبادئ٭للحكم٭الرشيد٭كما٭يلي٭٭)1(:٭٭

)1(٭امل�ساركة وامل�ساءلة:
٭مشاركة٭أفراد٭اجملتمع٭في٭اتخاذ٭القرار٭عبر٭قنوات٭مؤسسية٭تضمن٭حرية٭الرأي٭والتعبير٭والدور٭الفاعل٭
ملنظمات٭اجملتمع٭املدني٭،٭كما٭أن٭٭املسؤولني٭ومّتخذي٭القرار٭خاضعني٭ملبدأ٭احملاسبة٭أمام٭الرأي٭العام٭

ومؤسساته٭.
)2( ال�ستقرار ال�سيا�سي وغياب العنف: 

استقرار٭النظام٭السياسي٭وقبول٭جميع٭أطراف٭الدولة٭به٭،٭مبا٭في٭ذلك٭املعارضني٭لسياسات٭احلكومة٭.

1 - العجلوين ، قامئة املراجع.
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)3(٭الفعالية :
تخدم٭ وواضحة٭ سليمة٭ بطريقة٭ السياسات٭ وتنفيذ٭ الوطنية٭ املوارد٭ توظيف٭ في٭ احلكومة٭ كفاءة٭
اجملتمع٭،٭وقدرة٭الدولة٭على٭العمل٭في٭خدمة٭الصالح٭العام٭بفاعلية٭)حتقيق٭حاجات٭اجلمهور(.

)4( ج�دة الت�سريع :
عالقة٭ خاللها٭ من٭ التي٭حتدد٭ القانونية٭ التشريعات٭ منظومة٭ ٭
كانت٭ مهما٭ األفراد٭ وحقوق٭ وتضمن٭سالمة٭ ،٭ باجملتمع٭ الدولة٭
قواعد٭ وإرساء٭ ،٭ الفرص٭ تكافؤ٭ مبدأ٭ يحقق٭ ومبا٭ توجهاتهم٭

العدالة٭بني٭أفراد٭اجملتمع٭.٭
)5( �سلطة القان�ن :

استقالل٭القضاء٭واجلميع٭حكاماً٭ومواطنني٭يخضعون٭للقانون٭،٭واألطر٭القانونية٭تضمن٭حق٭التقاضي٭
بصورة٭عادلة٭دون٭متييز٭مبا٭يتفق٭ومعايير٭حقوق٭اإلنسان.

)6(حماربة الف�ساد : 
وتعني٭كشف٭حاالت٭الفساد٭في٭الدولة٭وحتويلها٭للقضاء٭وكشف٭الفاسدين٭ومحاسبتهم٭.

٭٭    كما ت�سيف بع�س املراجع مبادئ اأخرى منها:
٭ الشرعية٭وتعني٭وجود٭سلطة٭مشروعة٭من٭حيث٭اإلطار٭التشريعي٭واملؤسسي٭وفقا٭إلجراءات٭	

مقبولة٭٭من٭٭قبل٭العامة.
٭ اإلدارة٭القوية٭.	
٭ الرؤية٭االستراتيجية.	
٭ التنمية٭املستدامة.	

الرشيد٭ احلــكــم٭ أن٭ واخلــالصــة٭
مبختلف٭معاييره٭يعمل٭على٭تنمية٭
الطاقات٭ واستغالل٭ اجملتمعات٭
واملــاديــة٭ البشرية٭ واإلمــكــانــيــات٭
ويعمل٭على٭حتقيق٭٭ ،٭ في٭اجملتمع٭
ــحــارب٭ ــة٭والــشــفــافــيــة٭وي ــدال ــع ال

الفساد٭بكافة٭أشكاله٭وألوانه.٭
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تضمنت٭وجهة٭النظر٭العربيـــة٭والدولية٭ممثلًة٭باالتفاقية٭العربية٭2010٭م٭،٭واتفاقية٭األمم٭
املتحدة٭ملكافحة٭الفســـاد٭2003٭م٭العديد٭من٭أمناط٭الســـلوك٭الشاذة٭التي٭متثل٭عدة٭صور٭
من٭صور٭الفساد٭،٭كما٭أن٭الدول٭تتبنى٭ضمن٭تشريعاتها٭جملة٭من٭٭النصوص٭القانونية٭التي٭
حتدد٭صور٭الفساد٭اخملتلفة٭واجملرمة٭لديها٭،٭وفي٭٭اجلمهورية٭اليمنية٭هناك٭مجموعة٭من٭
التشريعات٭التي٭أشارت٭إلى٭صور٭الفساد٭ومن٭أبرزها٭قانون٭مكافحة٭الفساد٭والذي٭أحال٭
في٭استعراضه٭لصور٭الفساد٭إلى٭عدة٭قوانني٭أخرى٭منها٭قانون٭اجلرائم٭والعقوبات٭وقانون٭
اإلقرار٭بالذمة٭املالية٭وقانون٭غسل٭األموال٭ومتويل٭اإلرهاب٭باإلضافة٭إلى٭تشريعات٭أخرى٭
أوردت٭حاالت٭مرتبطة٭باألنشـــطة٭والعقود٭احلكومية٭مثل٭قانـــون٭املناقصات٭واملزايدات٭و٭

القوانني٭الضريبية٭واجلمركية٭حيث٭أشارت٭املادة٭رقم٭)30(٭من٭القانون٭رقم٭39٭لسنة٭2006م٭بشأن٭مكافحة٭الفساد٭
)اليمن(٭بأنه٭تعد٭من٭جرائم٭الفساد٭ما٭يلي:

٭ اجلرائم٭املاسة٭باإلقتصاد٭الوطني٭املنصوص٭عليها٭في٭قانون٭اجلرائم٭والعقوبات.٭	
٭ اجلرائم٭املاسة٭بالوظيفة٭العامة٭املنصوص٭عليها٭في٭قانون٭اجلرائم٭والعقوبات.	
٭ اجلرائم٭اخمللة٭بسير٭العدالة٭املنصوص٭عليها٭في٭قانون٭اجلرائم٭والعقوبات.	
٭ اختالس٭املمتلكــات٭فــي٭القطــاع٭اخلــاص٭املنصــوص٭عليهـــا٭فـــي٭قانــــون٭اجلرائــــم٭والعقــــوبـات٭.	
٭ رشـــوة٭املوظفني٭األجانـــب٭وموظفي٭املؤسســـات٭الدولية٭العمومية٭للقيـــام٭بعمل٭أو٭اإلمتناع٭عـــن٭العمل٭إخالالً٭	

بواجبـــات٭وظائفهـــم٭بقصد٭احلصول٭على٭منفعة٭جتارية٭أو٭مزية٭غير٭مســـتحقة٭أو٭االحتفـــاظ٭بها٭متى٭تعلقت٭
بتصريف٭األعمال٭التجارية٭الدولية٭ويسري٭بشأنها٭احلكم٭الوارد٭في٭قانون٭اجلرائم٭والعقوبات.

٭ جــرائم٭التزويـــر٭املتعلقـــة٭بالفســاد٭وجرائــم٭التزييــف٭املنصــوص٭عليهــــا٭فــي٭قانـــون٭اجلرائـــم٭والعقــــوبـات.	
٭ جرائم٭التهريب٭اجلمركي٭والتهرب٭الضريبي.	
٭ الغــش٭والتـالعــب٭في٭املزايـــدات٭واملناقصــات٭واملواصفــــات٭وغيرهـــا٭مــن٭العقـــود٭احلكـوميـــة.	
٭ جرائم٭غسل٭العائدات٭الناجتة٭عن٭جرائم٭الفساد٭املنصوص٭عليها٭في٭هذه٭املادة.	
٭ استغالل٭الوظيفة٭للحصول٭على٭منافع٭خاصة.	
٭ جرائم٭الثراء٭غير٭املشروع	

٭واســـتناداً٭إلى٭ما٭تضمنته٭التشـــريعات٭اخملتلفة٭واالتفاقات٭الدولية٭ميكن٭اســـتعراض٭أبرز٭صور٭الفساد٭الشائعة٭مع٭
عرض٭موجز٭٭للعقوبات٭املرتبطة٭بتلك٭اجلرائم٭والتي٭تضمنت٭عدد٭منها٭التشريعات٭اليمنية٭النافذة٭كما٭يلي٭)1(:

أبرز صور الفساد  الشائعة  )توصيفها وفقًا للتشريعات الوطنية(

1 - جميل ، قامئة املراجع.
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:)Bribery( جرمية الر�س�ة)1
وتعنـــى٭اصطالحاً٭اإلجتار٭بأعمال٭اخلدمـــة٭العامة٭،٭وتتم٭بني٭
طرفني٭أحدهما٭املوظف٭العام٭)كشرط٭مفترض(٭و٭الذي٭يعتد٭
بســـلوكه٭هنا٭فيسمى٭مرتشـــياً٭إذا٭طلب٭أو٭قبل٭أو٭أخذ٭مقاباًل٭
معينـــاً٭ماديـــاً٭أو٭معنوياً٭لنفســـه٭أو٭لغيره٭نظيـــر٭قيامه٭بعمل٭أو٭
امتناعـــه٭عن٭عمل٭مـــن٭اختصاصه٭الوظيفي٭مبـــا٭يعد٭إخالالً٭
بواجبات٭وظيفته٭)ويشـــكل٭ذلك٭الركن٭املادي٭للرشوة(٭٭ويتكون٭
الركن٭املعنوي٭بتوفر٭القصد٭اجلنائي٭)العلم٭و٭االرادة(٭املعاصر٭

للركن٭املادي٭.
 * العق�بة يف القان�ن اليمني: ٭

٭عقوبـــة٭أصليـــة٭احلبس٭من٭ثالث٭إلى٭عشـــر٭ســـنوات٭٭وفقاً٭
لنـــص٭املادة٭)151(٭من٭قانون٭اجلرائم٭والعقوبات٭،٭فضاًل٭عن٭

عقوبات٭تكميلية٭أخرى٭.

:)Abuse of Power( جرمية ا�ستغالل النف�ذ)2
اســـتغالل٭النفـــوذ٭أياً٭كان٭مصدره٭ســـواًء٭وظيفياً٭أو٭سياســـياً٭
أو٭اجتماعيـــاً٭،٭كان٭حقيقياً٭أو٭مزعوماً٭٭)ال٭يشـــترط٭أن٭يكون٭
اجلانـــي٭موظفـــاً٭عامـــاً٭إال٭كظرف٭مشـــدد(٭،٭وذلـــك٭بغرض٭
احلصول٭٭من٭أية٭جهة٭أو٭سلطة٭عامة٭على٭أعمال٭أو٭مزايا٭أو٭

قرارات٭أو٭عقود٭أو٭خدمة٭أو٭غير٭ذلك٭٭له٭أو٭لغيره.٭
* العق�بة يف القان�ن اليمني : 

نفـــس٭عقوبة٭الرشـــوة٭إذا٭كان٭الفاعل٭موظفـــاً٭عاماً٭،٭وعقوبة٭
احلبس٭أو٭الغرامة٭إذا٭كان٭الفاعل٭من٭عامة٭الناس.

: )Embezzlement( جرمية الختال�س )3
قيـــام٭موظف٭عـــام٭بالتصرف٭في٭٭مال٭عـــام٭منقول٭يوجد٭في٭
حيازته٭بحكم٭عمله٭باستخدامه٭فيما٭لم٭يخصص٭له٭أو٭حتويل٭
حيازتـــه٭من٭حيازة٭ناقصة٭إلى٭حيازة٭كاملة٭تتيح٭له٭أن٭ميارس٭

عليه٭جميع٭سلطات٭املالك.

حالة دراسية 1: 
 الح��اج  حس��ين فاّلح ف��ي أواخر الس��تينات م��ن عمره 
يقي��م ف��ي قريته الواقع��ة في أطراف إح��دى ضواحي 
عاصمة  جمهورية جزر األحالم المتحدة ،وفي السنوات 
األخي��رة ونظرًا الزده��ار العمران في مرك��ز المحافظة  
شُ��قت العدي��د م��ن الطرقات الت��ي ربط��ت العديد من 
الق��رى بالمدينة وأص��درت الجهات المختص��ة عددًا من 
المخطط��ات العمرانية ، ونتج عن ذل��ك ارتفاع حاد في 
أس��عار األراضي ف��ي المنطق��ة، وبعد فترة م��ن الزمن 
احتاج الحاج حس��ين لتوس��يع منزله في ج��زء من أرضه، 
فأتج��ه إلى الجه��ة المختصة الس��تصدار ترخي��ص بناء،  
وأثناء قيامه بتقديم األوراق الالزمة للترخيص ُأستُدعي 
إل��ى مكتب المدير ال��ذي أمطره بوابل من األس��ئلة عن 
أرضه واألراضي المحيطة بها، وأكد له أنه مهتم بهذه 
األراضي ألنه يس��كن في منطقه مجاوره ، وفي نهاية 
اللقاء أخبر المدير الحاج  حس��ين أنه سيحضر له الرخصة  
إلى بيته، وال داعي ألن يرهق نفسه فقام الحاج حسين 

بشكره وغادر متجهًا إلى منزله.
وفي إحدى األمس��يات توقفت س��يارة فخمة أمام بيت 
الحاج حسين المتواضع، ونزل منها المدير ، وبعد تقديم 
واجب الضيافة بدأ المدي��ر حديثه )واهلل إني مش عارف 
أيش أقلك يا حاج حس��ين، طلع معك مش��اكل كثيره ما 

تضمن��ت الترشيع��ات العقوبات ملختلف صور الفس��اد 

والتي تنقسم إىل: 

•  عقوب��ات أصلي��ة )الحبس - الغرام��ة(. حيث يقدر 	

الق��ايض تل��ك العقوبة ب��ن الحدي��ن األدىن واألعىل 

املقرري��ن لكل جرمية مراعي��اً يف ذلك كافة الظروف 

املخففة واملشددة.

•  عقوبات تكميلية: تكمل العقوبات األصلية وتتوقف 	

عىل نط��ق القايض بها، وهي عب��ارة عن حرمان من 

مجموعة من املزايا الت��ي تضمنتها املادة )101( من 

قان��ون الجرائ��م والعقوبات اليمني مث��ل: الحرمان 

من تويل الوظائ��ف والخدمات النيابي��ة واملهنية أو 

الحص��ول عىل الت��زام أو امتياز معن م��ن الدولة أو 

اس��تمرار مزاولة مهن��ة معينة باإلضاف��ة إىل الوضع 

تحت املراقبة واملصادرة. بحيث يكون الحرمان بصفة 

دامئة أو مؤقتة.
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قدرنا نطلع لك الرخص��ة ،وبعدين الظاهر إن بيتك مبنى 
بدون ترخيص ، وداخل في الشارع (وقع الخبر على الحاج 
حس��ين كالصاعقة، وح��اول أن يبرر ب��أن البناء قديم من 
قب��ل وصول المخط��ط إلى القرية وأن��ه متأكد أنه مش 

داخل في الشارع ، ولكن كل هذا لم يقنع المدير.
وعندما س��أله الحاج حس��ين عما يمكن فعله لحل هذه 
المش��اكل أخبره المدير أن الحل هو دفع غرامه وإرضاء 
بع��ض الموظفي��ن المعنيي��ن ، ألن��ه إذا طب��ق القان��ون 
بحذافيره فربما يتعرض بيت الحاج حس��ين للهدم، و إنه 
يعرف بعض المخالفين تم س��جنهم  ، فرد الحاج حسين 
مندهشا  »يا ساتر أيش هذا الخبر ،  و أيش العمل خارجنا 
اهلل يخلي��ك؟«، وهنا عرض المدير أن يجد مش��تريًا لجزء 
من األرض قائال: وبجزء من الثمن س��تحل كل مش��اكلك 
،لك��نّ الحاج حس��ين  رفض فكرة البيع أص��اًل ، و المدير 
استمر في إقناعه بالبيع مقدّمًا مغريات حينًا، ومهددًا 
بش��كل مبطن أحيانًا، والمسكين يصغي ويطلب من اهلل 
الفرج واللطف ، وفي نهاية الزيارة أكد المدير أنه في 
صف الحاج حس��ين، وأن هدفه الوحيد مساعدته ألنهم 
جيران، وألنه ال يقبل له األذى ، وانصرف  ومازالت كلماته 
ت��رن ف��ي أذن الحاج حس��ين »أنت س��اعدني على ش��أن 
أس��اعدك، الزم تقبل البيع وإال فأنت الخس��ران«، وجلس 

الحاج حسين يقّلب خياراته .

- ما هو نوع الفساد في الحالة ؟ وما هي صور الفساد 
الواردة؟

المصدر بتصرف: 
أ.عبير مصلح ود.عزمي الشعيبي ،النزاهة والمساءلة والشفافية 

في مواجهة الفساد ، االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة ،
رام اهلل ، فلسطين. 

* العق�بة يف القان�ن اليمني:
مبوجــــب٭املــــادة٭162٭مــــن٭قانون٭اجلرائــــم٭والعقوبــــات،٭عقوبة٭
أصليــــة٭احلبــــس٭ملــــدة٭ال٭تزيد٭عن٭ســــبع٭ســــنوات٭اذا٭كانت٭نية٭
اخملتلس٭)الركن٭املعنوي(٭االستعمال٭وعدم٭الرد٭واحلبس٭مبا٭ال٭
يزيد٭عن٭ثالث٭سنوات٭اذا٭كانت٭نية٭الفاعل٭االستعمال٭ثم٭الرد.

4( ال�ستيالء على املال العام:
قيام٭املوظف٭العام٭)كشرط٭مفترض٭:٭أن٭يكون٭املوظف٭ال٭تربطه٭
باملال٭العام٭أي٭صله(٭٭باالستيالء٭بوضع٭اليد٭بغير٭وجه٭حق٭على٭
مـــال٭عام٭مملـــوك٭إلحدى٭مؤسســـات٭الدولة٭عقـــاراً٭أو٭منقوالً،٭
بنفســـه٭أو٭تسهيل٭االســـتيالء٭لغيره٭،٭مع٭علمه٭أن٭من٭شأن٭فعله٭
حرمان٭اجلهة٭صاحبة٭املال٭منه٭سواًء٭بصفة٭دائمة٭أو٭مؤقتة٭.

العق�بة يف القان�ن اليمني:
يرتـــب٭االختالف٭في٭النية٭اختالفـــاً٭في٭العقوبة٭فحددت٭املادة٭
162٭مـــن٭قانون٭اجلرائم٭والعقوبات٭عقوبة٭أصلية٭احلبس٭ملدة٭
ال٭تزيد٭على٭سبع٭سنوات٭إذا٭كان٭الفعل٭بنية٭التملك٭أو٭تسهيله٭
للغير٭،٭وعقوبة٭احلبس٭مبا٭ال٭يزيد٭على٭ثالث٭ســـنوات٭إذا٭كان٭

الفعل٭بنية٭االستخدام٭ثم٭الرد.

5( الرتبح من اأعمال ال�ظيفة )الإ�سرار مب�سلحة الدولة(:
٭٭من٭اجلرائم٭املاســـة٭بنزاهة٭الوظيفة٭والتي٭يســـميها٭القانون٭
اليمني٭جرمية٭االضرار٭مبصلحة٭الدولة٭،٭حيث٭يقوم٭املوظف٭
العـــام٭٭املعهـــود٭إليه٭احملافظـــة٭على٭مصلحة٭معينة٭)كشـــرط٭
مفترض(٭مبمارسة٭سلوك٭ايجابي٭أو٭سلبي٭يؤدي٭إلى٭احداث٭
نتيجـــة٭٭وهي٭الضرر٭املتمثل٭في٭انتقاص٭ملال٭أو٭منفعة٭أو٭ربح٭
محقق٭ملؤسسة٭عامة٭،٭و٭قد٭يكون٭ذلك٭السلوك٭القيام٭بعمل٭أو٭
االمتناع٭عن٭عمل٭مثل٭صفقة٭أو٭قضية٭أو٭تســـهيل٭ائتمان٭دون٭
تقدمي٭ضمان٭أو٭إبرام٭عقود٭مقاوالت٭،٭ويتكون٭الركن٭املعنوي٭
اخلـــاص٭باجتاه٭االرادة٭الى٭حتقيق٭منفعـــة٭مادية٭للموظف٭أو٭

لغيره٭.
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المصدر بتصرف: 
أ.عبير مصلح ود.عزمي الشعيبي ،النزاهة والمساءلة والشفافية 

في مواجهة الفساد ، االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة ، 
رام اهلل ، فلسطين. 

* العق�بة يف القان�ن اليمني :
هـــذه٭اجلرميـــة٭عقوبتها٭األصلية٭فـــي٭املادة٭163٭مـــن٭قانون٭
اجلرائـــم٭والعقوبات٭احلبس٭مدة٭ال٭تزيد٭عن٭عشـــر٭ســـنوات٭

فضاًل٭عن٭العقوبات٭التكميلية٭األخرى٭.٭

6( الغ�س يف حت�سيل الإيرادات احلك�مية:
قيام٭املوظـــف٭العام٭اخملتـــص٭بتحصيل٭الرســـوم٭واإليرادات٭
)رســـوم٭،٭غرامـــات٭،٭عوائـــد٭،٭ضرائب٭،٭جمـــارك٭أو٭نحوها(٭٭
بسلوك٭)طلب٭أو٭أخذ(٭يصدر٭بتعبير٭صريح٭أو٭ضمني٭شفاهًة٭
أو٭كتابياً٭ينتج٭عنه٭طلب٭يحمل٭اجملنى٭عليه٭على٭دفع٭غير٭املبلغ٭
املستحق٭أو٭ما٭يزيد٭عن٭املستحق٭،٭وأخذ٭يتمثل٭في٭تسلم٭املال٭
و٭ادخالـــه٭في٭حوزتـــه٭بصفته٭مندوب٭حتصيل٭،٭ويســـتوي٭أن٭
يكـــون٭األخذ٭بناء٭على٭طلـــب٭املوظف٭أو٭نتيجًة٭خلطأ٭وقع٭فيه٭

الشخص٭الدافع٭للمبلغ.
* العق�بة يف القان�ن اليمني :

حددت٭املادة٭164٭من٭قانون٭اجلرائم٭والعقوبات٭عقوبة٭أصلية٭
احلبس٭مدة٭ال٭تزيد٭على٭ثالث٭سنوات٭في٭حالة٭طلبه٭أو٭أخذه٭
مـــا٭ليس٭مســـتحقاً٭أو٭ما٭يزيد٭عن٭املســـتحق٭مع٭علمه٭بذلك٭،٭
واحلبس٭مبا٭ال٭يزيد٭عن٭ســـبع٭ســـنوات٭اذا٭استولى٭على٭ذلك٭

ولم٭يوردها٭إلى٭اخلزينة٭العامة.

7( الإثراء/الك�سب غري امل�سروع  :
٭كل٭مال٭أو٭منفعة٭يحصل٭عليه٭٭شخص٭لنفسه٭أو٭لغيره٭بسبب٭

استغالل٭الوظيفة٭العامة٭أو٭الصفة.
* العق�بة يف القان�ن اليمني :

وفقـــا٭للمادة٭)21(٭من٭قانـــون٭اإلقرار٭بالذمة٭املالية٭٭،٭احلبس٭
مـــدة٭ال٭تزيد٭على٭خمس٭ســـنوات٭لكل٭من٭كســـب٭كســـباً٭غير٭
مشـــروعاً٭أو٭سهل٭ذلك٭لغيره٭مع٭إلزامه٭برد٭ما٭أكتسبه٭بسبب٭

ذلك٭.٭

حالة دراسية 2: 
على إثر تعيين المهندس قاس��م نزيه وزيرًا لإلسكان في 
حكومة جمهورية جزر األحالم  المتحدة أعلن عن تحديث 
في سياس��ات ال��وزارة أدت إلى وقف ق��رارات التخصيص 
لراغبى الحصول على أراضي الدولة المخصصة لالستثمار، 
إال أن��ه بعد س��نه من تعيين��ه قام بتحرير عق��د بيع أرض 
بمساحة ثالثة آالف متر مربع  من أراضي الدولة في إحدى 
ضواحي العاصمة لصالح إحدى الشركات االستثمارية التي 
مثلها في عقد البيع كمش��تري ابن خالت��ه ، حيث أن تلك 
الش��ركة هي إحدى ش��ركات مجموعة األمانة لإلسكان 
والت��ي كان الوزي��ر عض��وًا بمجل��س إدارتها قب��ل توليه 
منصبه وظل مس��اهمًا في رأس مالها بع��د توليه ، ولم 
تت��م المزايدة عل��ى ثمن البي��ع، وإنما ت��م تحديد الثمن 
بمعرف��ة الوزارة، كما لم يتم ع��رض العقد على الوزارة 

إلبداء الرأي فيما ورد فيه من شروط أو ثمن.

أسئلة:
ما هو نوع الفساد وصوره الواردة في الحالة؟ 
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:)Money Laundering( جرمية غ�سل الأم�ال )8
ويقصد٭بها٭إخفاء٭حقيقة٭األموال٭املستمدة٭من٭طريق٭إجرامي٭
غيـــر٭مشـــروع٭يتيح٭للجنـــاة٭دمجها٭فـــي٭النظـــام٭االقتصادي٭
املشروع٭والتصرف٭فيها٭وكأنها٭متأتية٭من٭نشاطات٭مشروعة٭

،٭ومتر٭بثالث٭مراحل٭)اإليداع٭،٭التمويه٭،٭االندماج٭(٭.
حيـــث٭يعد٭مرتكباً٭جلرمية٭غســـل٭األموال٭مـــن٭يأتي٭فعاًل٭من٭

األفعال٭اآلتية:٭
٭ حتويـــل٭أو٭نقـــل٭أمـــوال٭متثـــل٭عائـــدات٭أو٭متحصالت٭	

إجرامية٭بغرض٭متويه٭املصدر٭غير٭املشروع.
٭ إخفاء٭أو٭متويه٭الطبيعة٭احلقيقية٭لألموال٭أو٭مصدرها٭	

أو٭مكانها٭أو٭حركتها٭أو٭ملكيتها.
٭ اكتســـاب٭أو٭حيازة٭أو٭استخدام٭تلك٭األموال٭التي٭تشكل٭	

عائدات٭إجرامية.
أشـــار٭القانون٭رقم٭)1(٭لســـنة٭2010م٭بشـــأن٭غســـل٭األموال٭
ومتويل٭اإلرهاب٭وتعديالته٭إلى٭احلاالت٭التي٭تشـــكل٭مصادر٭

إجرامية،٭كما٭أشار٭إلى٭العقوبات٭حلاالت٭غسل٭األموال.
الأجهزة املعنية مبكافحة غ�سل الأم�ال:

٭ اللجنة٭الوطنية٭ملكافحة٭غسل٭األموال.	
٭ وحدة٭جمع٭املعلومات٭املالية٭)البنك٭املركزي(.	

م�ؤ�س�سات ملزمة بالإبالغ:
٭ املؤسسات٭املالية.	
٭ املؤسسات٭غير٭املالية٭واملهن٭املعنية.	
٭ جهات٭الرقابة٭واإلشراف.	

:) Nepotism & Favoritism( املحاباة واملح�س�بية )9
من٭أسوأ٭صور٭الفساد٭حيث٭يتم٭استغالل٭السلطة٭لالستفادة٭
الشخصية٭للفرد٭أومن٭يحسبون٭عليه٭بحيث٭يتم٭التحيز٭وامليل٭
املتعمـــد٭و٭إعطاء٭حق٭من٭يســـتحق٭إلى٭من٭ال٭يســـتحق٭ســـواء٭
كان٭في٭التوظيـــف٭أو٭في٭احلصول٭على٭العقود٭أو٭االمتيازات٭
وغيرها٭وأساس٭التمييز٭هنا٭صلة٭املوظف٭الناجتة٭عن٭القرابة٭

أو٭احلزبية٭أو٭القبيلة٭أو٭الطائفة.

حالة دراسية 3
محم��د ش��رطي مرور لديه اب��ن وحيد يعان��ي من مرض 
مس��تعصي في القل��ب ، نصح��ه الطبيب علي ب��أن ابنه 
يج��ب أن يق��وم بإجراء عملي��ة جراحية مس��تعجلة في 
المستش��فى الحكومي الذي يعمل به ، و بالرغم من أن 
محمد قام بحجز موعد للعملية فورًا إال أن موعد عملية 
ول��ده كن يتأجل دائما بحج��ج مختلفة ، وبعد أن تقصى 
محمد األسباب وجد أن سكرتير قسم القلب صالح يتلقى 
رشاوى من المرضى لتعجيل مواعيد العمليات الجراحية.

عندم��ا علم محمد بذلك أبلغ الطبيب علي و لكنه أجابه 
بأن هذا نظام المستشفى وال يمكن تغييره و أن محمد 
يجب عليه مراضاة صالح ، فلم يكن في وس��ع محمد إال 
أن يدبر المبلغ اإلضاف��ي لصالح عن طريق فرض غرامات 

مالية على بعض السائقين.
ف��ي إح��دى المرات ق��ام محم��د بإيق��اف س��يارة بعد 
مخالفتها لقواعد المرور و طلب من السائق مبلغ مالي 
مبالغ فيه لقاء المخالفة المرورية ، ولكن  كان السائق 
وليد إبن أحد المس��ؤولين و قام من خالل عالقات والده 

بطرد محمد من عمله.
عندم��ا ضاق��ت الدني��ا بمحمد طل��ب من أح��د أصدقائه 
واس��مه هشام  أن يسطو على بيت صالح و يسرق بعض 
ممتلكات��ه الثمينة ، فقام هش��ام بذل��ك و لكن بعد أن 
وضع يده على بعض الممتلكات الثمينة قام بمس��اومة 
محم��د على أخذ نصفها و كذلك ابتزاز صالح حتى يدلي 

له بمعلومات حول من شجعه على السرقة.
عندم��ا توفى ابن محمد، قام محم��د بإطالق النار على 

هشام و حكم عليه باإلعدام.

- حدد نوع الفساد في الحالة.
- عدد صور الفساد الواردة في القصة 

    والمسؤولين عنها .

المصدر بتصرف:
د. سوسن الرفاعي, دليل تدريب مدربين في مجال مكافحة 

الفساد, أدبيات الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
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:)Fraud( الحتيال )10
ويقصد٭بذلك٭احتيال٭املوظف٭على٭التشـــريعات٭والنظم٭مبا٭يعمل٭على٭حرمان٭البلد٭من٭موارد٭معينة٭وإظهار٭
فعل٭معني٭بشكل٭مطابق٭للقانون٭بغرض٭احلصول٭على٭منافع٭شخصية٭،٭كأن٭يتم٭إدخال٭بضائع٭أو٭سيارات٭مع٭

تسهيالت٭تعفيها٭من٭الضرائب٭واجلمارك٭املستحقة٭للدولة.

11( اإف�ساء املعل�مات ال�سرية :

وهي٭املعلومات٭والبيانات٭والوثائق٭التي٭يتاح٭للموظف٭االطالع٭عليها٭بحكم٭وظيفته٭وتقتضي٭مصلحة٭املؤسسة٭
واملتعاملني٭معها٭عدم٭نشرها٭،٭كما٭قد٭تتمثل٭اجلرمية٭أيضا٭في٭كتمان٭املعلومات٭التي٭من٭غير٭اجلائز٭التكتم٭
عليها٭،٭كالسكوت٭عن٭االختالسات٭أو٭السرقات٭،٭سواء٭كان٭املقابل٭للفعل٭مادياً٭أو٭معنوياً٭أو٭بدون٭مقابل٭٭.

* العق�بة:
تختلف٭باختالف٭املعلومات٭التي٭مت٭افشاؤها٭أو٭التكتم٭عليها٭والضرر٭الناجت٭عن٭ذلك.

:)Extortion( البتزاز )12
٭٭سلوك٭يسئ٭فيه٭املوظف٭استعمال٭السلطة٭املمنوحة٭،٭فيعمل٭على٭احلصول٭على٭منافع٭من٭املستفيدين٭أو٭من٭
املوظفني٭الذين٭يعملون٭حتت٭إدارته٭مســـتغال٭حاجتهم٭إليه٭،٭ويقوم٭الفعل٭على٭التخويف٭٭باإلضرار٭املادي٭أو٭
اجلســـدي٭أو٭االجتماعي٭أو٭السمعة٭وغير٭ذلك٭،٭ويختلف٭عن٭الرشوة٭في٭أن٭الرشوة٭تعطى٭طواعية٭للحصول٭

على٭منفعة٭أو٭دفع٭ضرر٭،٭بينما٭االبتزاز٭يرتكز٭على٭عنصر٭التخويف.
ومن٭أمثلة٭االبتزاز٭إجبار٭املوظف٭املســـؤول٭عن٭اســـتالم٭مواد٭متعاقد٭على٭توريدها٭٭للمقاول٭املورد٭على٭دفع٭
مبلغ٭يفرضه٭وإال٭عدها٭غير٭مطابقة٭للمواصفات٭،٭و٭اجبار٭بعض٭أفراد٭القبائل٭للمقاولني٭العاملني٭في٭مناطق٭

نفوذهم٭على٭دفع٭مبالغ٭أو٭فرض٭العمال٭عليهم٭و٭إال٭منعوهم٭من٭تنفيذ٭األعمال٭.٭

13( ال�ا�سطة :
٭٭أي٭تدخل٭شخص٭ذا٭مركز٭)وظيفي٭أو٭سياسي(٭لصالح٭من٭ال٭يستحق٭التعيني٭أو٭التعاقد٭أو٭الترقية٭أو٭...٭الخ.
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14( العمل املتعار�س مع ال�سفة :
حيـــث٭أشـــارت٭املادة٭)170(٭مـــن٭قانون٭اجلرائم٭والعقوبـــات٭بأنه٭يعاقب٭باحلبس٭مدة٭ال٭تزيد٭على٭ســـنه٭أو٭

بالغرامة٭كل٭موظف٭عام٭قام٭بنفسه٭أو٭بواسطة٭غيره٭مبا٭يلي٭:
٭ شراء٭عقار٭أو٭منقول٭مما٭تطرحه٭السلطات٭للبيع٭إذا٭كان٭ذلك٭يتصل٭بأعمال٭وظيفته.٭	
٭ االشتراك٭في٭مقاولة٭أو٭مناقصة٭أو٭غيرها٭من٭األشغال٭التي٭تتصل٭بأعمال٭وظيفته.٭	
٭ استئجار٭عقار٭بقصد٭استغالله٭في٭الدائرة٭التي٭يؤدي٭فيها٭وظيفته٭إذا٭كان٭لهذا٭االستغالل٭صلة٭بعمله.	

 15( عرقلة �سري العمل :
أشارت٭املادة٭)165(٭من٭قانون٭اجلرائم٭والعقوبات٭بأنه٭يعاقب٭باحلبس٭مدة٭ال٭تزيد٭على٭ثالث٭سنوات٭أو٭بالغرامة٭:٭

٭ كل٭موظف٭عام٭اســـتعمل٭ســـلطة٭وظيفته٭فـــي٭تعطيل٭القوانني٭أو٭اللوائـــح٭أو٭األنظمة٭أو٭في٭رفض٭تنفيذ٭	
األوامر٭واألحكام٭الصادرة٭من٭محكمة٭أو٭أي٭جهة٭مختصة٭أو٭امتنع٭عمداً٭عن٭تنفيذ٭شيء٭مما٭ذكر٭يدخل٭

تنفيذه٭في٭اختصاصه.٭
٭ كل٭موظف٭عام٭ترك٭عمله٭أو٭امتنع٭عن٭أدائه٭بقصد٭عرقلة٭العمل٭أو٭اإلخالل٭بانتظامه.٭	
٭ كل٭موظف٭عام٭أدلى٭أو٭قدم٭أو٭أعطى٭عمدا٭بيانات٭غير٭صحيحة٭يترتب٭عليها٭ضرر٭بالغير٭.	
٭ كل٭موظف٭عام٭استغل٭وظيفته٭في٭شراء٭شيء٭لنفسه٭أو٭لغيرة٭قهرا٭عن٭مالكة.٭٭	

 16( �سرقة واتالف امل�ستندات :
أشـــارت٭املادة٭)176(٭من٭قانون٭اجلرائم٭والعقوبات٭إلى٭أنه٭يعاقب٭باحلبس٭مدة٭ال٭تزيد٭على٭ثالث٭ســـنوات٭
كل٭من٭أتلف٭أو٭اختلس٭أو٭سرق٭أوراقا٭أو٭مستندات٭أو٭وثائق٭أو٭سجالت٭أو٭دفاتر٭متعلقة٭بالدولة٭أو٭بإحدى٭
املصالح٭احلكومية٭أو٭الهيئات٭أو٭املؤسســـات٭العامة٭أو٭إحدى٭الشـــركات٭التي٭تساهم٭الدولة٭في٭رأس٭مالها٭

بنصيب٭أو٭أوراقا٭قضائية٭من٭أوراق٭الدعاوى.
٭وإذا٭كان٭احلـــارس٭أو٭املكلـــف٭باحلفـــظ٭أو٭األمـــني٭هو٭الذي٭ارتكب٭اجلرمية٭أو٭شـــارك٭فيهـــا٭تكون٭عقوبته٭

احلبس٭الذي٭ال٭يجاوز٭خمس٭سنوات.٭

 17( اجلرائم املخلة ب�سري العدالة/ التحقيقات:
ومن٭أمثلة٭تلك٭اجلرائم٭والتي٭أشار٭إليها٭قانون٭اجلرائم٭والعقوبات٭والتي٭تختلف٭عقوباتها٭باختالف٭وصفها٭القانوني٭:

٭ االمتناع٭عن٭الشهادة.	
٭ محاولة٭التأثير٭على٭الشاهد.	
٭ إخفاء٭مستندات٭قد٭يستدل٭بها٭أمام٭القضاء.	
٭ تضليل٭القضاء٭)تغيير٭أدلة٭أو٭العمل٭على٭إخفائها(.	
٭ إفشاء٭سرية٭املعلومات٭أو٭اإلجراءات.	
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: )Rigging( جرائم التزوير يف حمررات ر�سمية )18 
حيث٭تظهر٭جرائم٭التزوير٭في٭عدة٭صور٭أبرزها٭:

أ٭.٭التزوير٭املادي٭:
ويتكون٭ركنه٭املادي٭واملعنوي٭بأن٭يصطنع٭اجلاني٭محرراً٭رســـمياً٭أو٭يغير٭في٭محرر٭رســـمي٭صحيح٭بقصد٭

استعماله٭في٭ترتيب٭آثار٭قانونية.

ب٭.٭٭التزوير٭املعنوي:
ويتكون٭ركنه٭املادي٭واملعنوي٭بأن٭يكتب٭اجلانيي٭في٭محرر٭يقوم٭بتحريره٭وقائع٭أو٭ظروف٭غير٭صحيحة٭أو٭
إغفال٭إثبات٭وقائع٭أو٭ظروف٭حقيقة٭مع٭علمه٭بذلك٭مبا٭يخالف٭قصد٭الطرف٭أو٭األطراف٭املعنية٭باحملرر.

٭العقوبة:
حـــدد٭قانـــون٭اجلرائم٭والعقوبات٭في٭املـــادة٭)219(٭عقوبة٭التزوير٭بنوعيه٭٭باحلبس٭مدة٭ال٭تزيد٭عن٭ســـبع٭
ســـنوات٭إذا٭كان٭مرتكـــب٭الفعل٭موظـــف٭مختص٭أثناء٭تأدية٭وظيفته٭،٭وال٭تزيد٭عن٭خمس٭ســـنوات٭إذا٭كان٭

الفاعل٭موظف٭ال٭يختص٭احملرر٭بطبيعة٭عمله٭.

٭ج.٭صورأخرى٭للتزوير:
وهي٭عدة٭ممارسات٭مرتبطة٭بالتزوير٭وتطبق٭عليها٭٭عقوبة٭التزوير٭املذكورة٭في٭قانون٭اجلرائم٭والعقوبات٭

من٭أبرزها٭:
اإلدالء٭بإقـــرار٭كاذب٭أو٭بيانـــات٭غير٭صحيحـــة٭مت٭تدوينها٭في٭محرر٭صالح٭ألن٭يتخذ٭أساســـاً٭٭٭

الكتسابه٭حق٭أو٭صفة٭أو٭حالة.٭
استعمال٭احملرر٭املزور٭مع٭العلم٭بتزويره.٭٭

19( جرائم التهرب ال�سريبي:
قانون٭رقم٭11٭لســـنة٭2001م٭بشـــأن٭الضريبة٭على٭املبيعات٭تضمن٭في٭مادتيه٭)45٭،٭46(٭صور٭٭٭

التهرب٭الضريبي٭والعقوبات.
القانون٭رقم٭17٭لســـنة٭2010م٭بشأن٭الضرائب٭على٭الدخل٭حدد٭في٭الباب٭السادس٭منه٭صور٭٭٭

التهرب٭الضريبي٭والعقوبات.
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20( جرائم التهريب اجلمركي:
القانون٭رقم٭12٭لسنة٭2010م٭ورقم٭14٭لسنة٭1990م٭بشأن٭اجلمارك٭وتعديالته٭حدد٭في٭الباب٭٭٭

اخلامس٭عشر٭منه٭صور٭التهرب٭اجلمركي٭والعقوبات٭.٭

21( جرائم الغ�س يف املناق�سات واملزايدات والعق�د احلك�مية:
القانون٭رقم٭23٭لسنة٭2007م٭بشأن٭املناقصات٭واملزايدات٭واخملازن٭احلكومية٭حدد٭في٭املادتني٭٭٭

رقم٭28٭،٭29٭صور٭الغش٭وحدد٭اإلجراءات٭و٭العقوبات٭اخلاصة٭بها٭.

كما٭أن٭هناك٭أنشـــطة٭تعد٭من٭األنشـــطة٭الفاســـدة٭،٭ولكن٭قوانني٭بعض٭الدول٭لم٭جترمها٭مع٭أنها٭تتضمن٭
إساءة٭في٭استغالل٭السلطة٭املمنوحة٭لتحقيق٭مصالح٭فردية٭مثل٭اإلثراء٭غير٭املشروع٭في٭القانون٭العراقي٭

وجرائم٭احملاباة٭والواسطة٭واحملسوبية٭في٭تشريعات٭العديد٭من٭الدول٭.٭

وال٭يقتصر٭ظهور٭الفساد٭على٭القطاع٭العام٭بل٭أنه٭قد٭يكون٭أكثر٭ظهوراً٭في٭القطاع٭اخلاص٭وفي٭مؤسسات٭
اجملتمع٭املدني٭،٭والفساد٭في٭القطاع٭العام٭ال٭يظهر٭في٭مفاصل٭السلطة٭التنفيذية٭والسلطة٭القضائية٭فقط٭
،٭بل٭ميكن٭أن٭يظهر٭في٭ميدان٭عمل٭السلطة٭التشريعية٭من٭خالل٭جتميد٭املشاريع٭ألغراض٭املساومة٭مثال٭
،٭أو٭فـــي٭توزيـــع٭املناصب٭احلكومية٭على٭أســـس٭حزبية٭أو٭طائفية٭،٭أو٭على٭مقيـــاس٭الوالء٭بغض٭النظر٭عن٭
اجلدارة٭أو٭الكفاءة٭أو٭اإلختصاص٭٭كما٭قد٭يظهر٭بشكل٭صارخ٭في٭املؤسسات٭املستقلة٭كاملؤسسات٭الرقابية٭
أو٭املتخصصة٭في٭مكافحة٭الفساد٭كفساد٭احملققني٭وضباط٭الشرطة٭واملفتشني٭العامني٭وموظفيهم٭.٭٭
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 )Conflict of Interest( مفهوم تضارب/ تعارض المصالح

هـــو٭املفهوم٭الذي٭يشـــير٭إلى٭احلالـــة٭التي٭تتأثر٭فيهـــا٭موضوعية٭
واستقاللية٭قرار٭موظف٭عام٭مبصلحة٭شخصية٭مادية٭أو٭معنوية٭
تهمه٭شخصيا٭أو٭تهم٭أحد٭أقاربه٭٭أو٭عندما٭يتأثر٭أداؤه٭باعتبارات٭
شـــخصية٭مباشـــرة٭أو٭غير٭مباشـــرة٭أو٭مبعرفته٭باملعلومات٭التي٭

تتعلق٭٭بالقرار٭.
فهي٭حالـــة٭قانونية٭أو٭واقعية٭يكـــون٭فيها٭املوظف٭في٭٭٭

وضع٭يتضمن٭وجود٭شـــبهة٭حصوله٭علـــى٭مصلحة٭أو٭
فائدة٭أو٭منفعة٭خاصة٭مباشـــرة٭أو٭غير٭مباشـــرة٭له٭أو٭
لغيـــره٭أو٭قـــد٭تتأثر٭قدرتـــه٭علـــى٭أداء٭وظيفته٭واتخاذ٭

القرارات٭مبوضوعية٭ونزاهة٭وحياد٭.

من٭أمثلة٭تعارض٭املصالح٭:
٭ اتخـــاذ٭قـــرارات٭ماليـــة٭أو٭إدارية٭قـــد٭ينتج٭عنهـــا٭حصول٭	

صاحب٭القرار٭على٭مصلحة٭مادية٭مباشرة٭أو٭غير٭مباشرة٭
له٭أو٭ألشخاص٭آخرين٭له٭صلة٭به٭.

٭ املشاركة٭في٭عمل٭خاص٭تتعارض٭فيه٭مصلحة٭املؤسسة٭مع٭	
ذلك٭العمل٭مبا٭يؤثر٭على٭٭سالمة٭أدائه٭لواجباته٭العامة.

٭ اســـتغالل٭الصفـــة٭الوظيفيـــة٭للحصـــول٭علـــى٭مزايـــا٭أو٭	
امتيازات٭غير٭مبررة٭له٭أو٭لشخص٭يهمه٭.

٭ التفـــاوض٭أو٭الشـــراء٭أو٭التعاقـــد٭مـــع٭مصلحـــة٭متثله٭أو٭	
التعاقد٭مع٭الذات٭.

٭ الواسطة٭.	
٭ احملاباة.	
٭ التعاقـــد٭مع٭أو٭تعيني٭األقارب٭من٭النســـب٭أو٭املصاهرة٭أو٭	

ترقيتهم٭في٭اجلهة٭التي٭يعمل٭بها٭املوظف.
٭ اإلنتقال٭من٭القطاع٭العام٭إلى٭القطاع٭اخلاص٭.	
٭ تعاقـــد٭الشـــخص٭مع٭نفســـه٭)بأن٭يكـــون٭نائبا٭عـــن٭غيره٭	

وأصيال٭عن٭نفسه٭ميثل٭طرفي٭العقد٭(.

حال��ة يتأثر فيه��ا حي��اد وموضوعية 
عن��د  الموظ��ف  ق��رار  واس��تقاللية 
ممارس��ته لمهامه الوظيفية بس��بب 
مصلح��ة ش��خصية مادي��ة أو معنوية 
أو  أقارب��ه  أح��د  أو  ش��خصيا  تهم��ه 
وغي��ر  مباش��رة  ش��خصية  باعتب��ارات 
مباش��رة ،  أي أنه��ا حالة ق��د تنحرف 
لصال��ح  العام��ة  المصلح��ة  فيه��ا 

المصلحة الخاصة .

م��ن المه��م اإلش��ارة إل��ى أن حالة 
تض��ارب المصالح تح��دث حتى ولو لم 
تق��ع أي تصرف��ات غير س��ليمة نتيجة 
له��ذا التع��ارض )مبدأ التع��ارض في 

األدوار(.
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اآليات منع ت�سارب امل�سالح : 
تعمل٭املؤسسات٭على٭تطبيق٭سياسات٭و٭آليات٭تضمن٭عدم٭اتخاذ٭أي٭
من٭موظفيها٭ألي٭من٭القرارات٭املتعلقة٭بالعمل٭٭وهو٭في٭حالة٭تضارب٭
مصالـــح٭،٭ولكن٭التشـــريعات٭تتفـــق٭على٭أن٭املوظـــف٭يتحمل٭اجلانب٭
األكبر٭حول٭مســـؤولية٭ضمان٭عـــدم٭وجود٭أي٭تعـــارض٭للمصالح٭في٭
األعمـــال٭التي٭يقوم٭بأدائها٭فالعديـــد٭من٭حاالت٭تضارب٭املصالح٭قد٭
ال٭تكـــون٭ظاهرة٭للعيان٭في٭اجملتمع٭احمليط٭،٭ولكن٭نتائج٭ظهورها٭بعد٭
إجناز٭املوظف٭ملهامه٭أو٭اتخاذه٭قرارات٭وهو٭في٭حالة٭تضارب٭مصالح٭

ستكون٭بال٭شك٭سيئة٭،٭ومن٭أبرز٭تلك٭اآلليات:
٭ تطبيـــق٭مدونـــات٭قواعـــد٭الســـلوك٭للموظفـــني٭OF٭CODE٭	

الالزمـــة٭ باملعاييـــر٭ املوظفـــني٭ ٭)تضمـــن٭معرفـــة٭ ETHICS٭
لتأديتهم٭واجباتهـــم٭الوظيفية٭واملبادئ٭واأل

مبهامهـــم٭،٭وتبني٭حاالت٭تضارب٭املصالـــح٭وآليات٭معاجلتها٭
مثال٭باإلفصاح٭،٭االعتذار٭عن٭املشاركة٭في٭عمل٭وغير٭ذلك(.

٭ الشفافية٭.	
٭ تبسيط٭إجراءات٭احلصول٭على٭املعلومة.	
٭ تعزيز٭قيم٭النزاهة٭واألمانة٭واملسؤولية٭بني٭املوظفني٭.	
٭ اإلفصاح٭)قيام٭املوظف٭بالكشـــف٭عـــن٭حالة٭تضارب٭املصالح٭	

للدرجـــة٭الوظيفيـــة٭األعلـــى٭متـــى٭مـــا٭توفـــرت٭ليتـــم٭اتخـــاذ٭
اإلجراءات٭الالزمة٭ملعاجلتها٭في٭الوقت٭املناســـب٭وفق٭آليات٭

حتددها٭آليات٭عمل٭املؤسسة٭(.
٭ أنظمة٭املراجعة٭والتدقيق٭واملراقبة٭والتقييم٭.	

)كم��ا  المصال��ح  تع��ارض  مفه��وم 
ورد ف��ي بي��ان منع ومحاربة الفس��اد 
وتضارب المصالح الصادر عن الصندوق 

االجتماعي للتنمية(:
)هو الموقف الذي تتأثر فيه موضوعية 
واس��تقاللية وحيادية القرار أو العمل 
أو اإلج��راء أو ج��زء من اإلج��راء الذي 
يق��وم ب��ه العام��ل, أو المتعاقد مع 
الصندوق االجتماع��ي للتنمية , وذلك 
بتأثي��ر مصلح��ة مادي��ة أو معنوية أو 
موقف مس��بق من ش��خص طبيعي أو 

اعتباري(
عوامل تفشي ظاهرة تضارب المصالح:

• المصلح��ة الش��خصية المباش��رة 
للعامل.

• المحاب����اة الناتج��ة عن عالق��ات 
القراب��ة والنس����ب أو الصداق����ة 
أو الزمال��ة أو الجن����س أو األص��ل 
أو الع����رق أو الدي����ن أو ال����رأي 
السياس��ي أو غيرها من االعتبارات.

• عالق����ات الع����داوة والكراهية 
حيث يعم��د بع��ض العاملين إل��ى 
التضييق وتعطيل مصالح األشخاص 
الذي��ن تجمعه��م بهم ع��داوات 
س��ابقة، أو مش��اعر بغ��ض وكره 

وعنصرية ألي سبب من األسباب.
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يحدث٭في٭الواقع٭العملي٭تداخل٭في٭فهم٭بعض٭اجلوانب٭املتصلة٭بظاهرة٭الفساد٭ومنها٭اخللط٭بني٭جرائم٭الفساد٭
وهي٭جرائم٭جنائية٭عرفتها٭التشريعات٭وحددت٭صورها٭و٭العقوبات٭األصلية٭والتكميلية٭لكل٭منها٭واخملالفات٭
اإلدارية٭واملالية٭التي٭قد٭حتدث٭خالل٭قيام٭املوظف٭مبمارسة٭مهامه٭وال٭ترقى٭إلى٭مستوى٭اجلرائم٭اجلنائية٭
بل٭حددت٭التشريعات٭عقوبات٭تأديبية٭إدارية٭لكل٭منها٭يتم٭تطبيقها٭عبر٭اإلدارة٭أو٭األجهزة٭الرقابية٭بحسب٭
االختصاص٭٭،٭فقد٭تتلقى٭هيئات٭مكافحة٭الفساد٭أو٭جهات٭الضبط٭القضائي٭كثيراً٭من٭البالغات٭والشكاوى٭التي٭
يعتقد٭البعض٭أنها٭متثل٭أوجه٭فساد٭ولكنها٭في٭احلقيقة٭عبارة٭عن٭مخالفات٭إدارية٭ومالية٭ال٭ترقى٭إلى٭مستوى٭

جرائم٭جنائية٭فيتم٭إحالتها٭إلى٭املؤسسات٭نفسها٭أو٭إلى٭اجلهات٭الرقابية٭بحسب٭االختصاص.

* جرائم الف�ساد 
٭ ٭من٭حيث٭املفهوم٭هي٭املمارسات٭املرتبطة٭بتعريفات٭مفهوم٭الفساد٭،٭ومنها٭التعريف٭الوارد٭في٭التشريعات٭	

الوطنية٭حيث٭)عرف٭القانون٭رقم٭39٭لسنة٭2006٭م٭بشأن٭مكافحة٭الفساد٭في٭مادته٭رقم٭٭2٭٭الفساد٭بأنه:٭
استغالل٭الوظيفة٭العامة٭للحصول٭على٭مصالح٭خاصة٭سواء٭كان٭ذلك٭مبخالفة٭القانون٭أو٭استغالله٭أو٭

باستغالل٭الصالحيات٭املمنوحة(.
٭ من٭حيث٭صورها٭الشائعة٭فقد٭تضمنتها٭التشريعات٭اجلنائية٭كقانون٭اجلرائم٭والعقوبات٭وقانون٭اإلقرار٭	

املشروع٭ والكسب٭غير٭ الرشوة٭واالختالس٭وغسل٭األموال٭ املثال٭جرائم٭ املالية٭ومنها٭على٭سبيل٭ بالذمة٭
واستغالل٭النفوذ٭واالبتزاز٭و٭االحتيال٭.

٭ من٭حيث٭العقوبات٭فإن٭القوانني٭اجلنائية٭قد٭حددت٭العقوبات٭واالجراءات٭املتبعة٭في٭الضبط٭واحملاكمة٭	
وجرمت٭صور٭الفساد٭ومنها٭قانون٭اجلرائم٭والعقوبات٭اليمني٭الذي٭حدد٭عقوبات٭أصلية٭وتكميلية٭جلرائم٭
الفساد٭اخملتلفة٭تتراوح٭غالبا٭بني٭احلبس٭لعدة٭سنوات٭أو٭الغرامة٭أو٭العقوبتني٭معا٭باإلضافة٭إلى٭عقوبات٭

تكميلية٭أخرى.

* املخالفات املالية اأو الإدارية: -
٭ من٭حيث٭املفهوم٭ورد٭تعريفها٭في٭قرار٭مجلس٭الوزراء٭رقم٭)27(٭لسنة٭1998م٭بشــأن٭الئحة٭اجلزاءات٭	

القوانني٭واألنظمة٭ أو٭امتناع٭عن٭فعل٭باخملالفة٭ألحكام٭ املادة٭رقم٭9٭بأنها٭)كل٭فعل٭ واخملالفات٭اإلدارية٭
النافذة٭أو٭اخلروج٭على٭مقتضى٭الواجب٭في٭تأدية٭املوظف٭ملهام٭وظيفته٭ومبا٭ال٭يرقى٭إلى٭مستوى٭اجلرمية٭

اجلنائية(.
٭ من٭حيث٭الصور٭الشائعة٭فقد٭أشارت٭الالئحة٭املذكورة٭إلى٭عدد٭من٭صور٭اخملالفات٭مثل٭اإلهمال٭في٭القيام٭	

التفريق بين قضايا وممارسات الفساد والمخالفات المالية و اإلدارية
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بواجبات٭الوظيفة٭مما٭ترتب٭عليه٭احداث٭ضرر٭مادي٭أو٭مثل٭اإلهمال٭في٭الرقابة٭على٭تنفيذ٭عقود٭املقاوالت٭
لتحقيق٭مصلحة٭شخصية٭ اإلهمال٭ القصد٭اجلنائي٭من٭ توفر٭ ثبوت٭عدم٭ التنفيذ٭بشرط٭ وعلى٭سالمة٭
مباشرة٭أو٭غير٭مباشرة٭له٭أو٭للغير,٭أو٭امتناع٭املوظف٭عن٭أداء٭العمل٭املناط٭به٭أو٭رفضه٭لتعليمات٭الرؤساء٭

املطابقة٭للقوانني٭أو٭مخالفته٭إلجراءات٭معينة٭حددتها٭لوائح٭املؤسسة٭.

٭ من٭حيث٭نوع٭العقوبات٭فإن٭التشريعات٭اخلاصة٭باجلزاءات٭أو٭لوائح٭املوارد٭البشرية٭وقوانني٭العمل٭تطبق٭	
جزاءات٭تأديبية٭بحسب٭نوع٭اخملالفة٭على٭مثل٭هذه٭احلاالت٭،٭ومن٭تلك٭اجلزاءات٭)٭اإلنذارات٭الشفهية٭
والكتابية٭-٭اخلصم٭من٭الراتب٭-٭تأخير٭احلصول٭على٭الترقية٭أو٭العالوة٭السنوية٭-٭خفض٭الدرجة٭الوظيفية٭٭
أو٭الراتب٭-٭اإليقاف٭عن٭العمل٭-٭الفصل٭من٭اخلدمة(٭،٭كما٭أن٭بعض٭تلك٭العقوبات٭التأديبية٭قد٭تتحول٭
إلى٭عقوبة٭تكميلية٭تضاف٭إلى٭عقوبة٭تضمنتها٭قوانني٭اجلرائم٭والعقوبات٭إذا٭ما٭ثبت٭ارتباط٭القضية٭أو٭

اخملالفة٭بجرمية٭فساد٭ومت٭نظرها٭أمام٭القضاء٭)1(.

ومما٭سبق،٭يتضح٭االختالف٭بني٭مفهومي٭الفساد٭واخملالفات٭وأن٭املعيار٭الرئيسي٭للتفريق٭بينهما٭يعتمد٭على٭
مدى٭ارتباط٭الفعل٭بتحقيق٭ربح٭أو٭منفعة٭شخصية٭مباشرة٭أو٭غير٭مباشرة٭من٭خالل٭إساءة٭استعمال٭السلطة٭
الوظيفية،٭فيطلق٭على٭الفعل٭حينها٭فساداً،٭،٭وهذا٭ما٭أجمعت٭عليه٭املؤسسات٭الدولية٭مثل٭منظمة٭الشفافية٭
الدولية٭وبرنامج٭األمم٭املتحدة٭اإلمنائي٭والبنك٭الدولي،٭والبنك٭اآلسيوي٭للتنمية٭والتي٭اتفقت٭على٭أن٭الفساد٭

يشير٭إلى٭:٭»إساءة٭استعمال٭الوظيفة٭العامة٭لتحقيق٭مكاسب٭خاصة«.

1- )تضمنت اسرتاتيجية املوارد البرشية للصندوق االجتامعي للتنمية الئحة باملخالفات و الجزاءات  امللحق رقم  6(.
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الفصل الثاني
نبذة موجزة حول  الجهود الدولية واإلقليمية و الوطنية في مجال 

مكافحة الفساد

الف�ساد ظاهرة  مل�اجهة  والإقليمية  الدولية  • اجله�د 

الر�سيد واحلكم  الف�ساد  وم�ؤ�سرات  • تقارير 

الف�ساد ظاهرة  م�اجهة  جله�د  امل�اكبة  اليمن  • جتربة 
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جه�د دولية و اإقليمية :

٭لم٭تعد٭مكافحة٭ظاهرة٭الفساد٭شأنا٭محلياً٭يتعلق٭بدولة٭وحدها٭،٭بل٭
أصبحت٭بشكل٭عام٭ظاهرة٭عاملية٭متس٭كل٭اجملتمعات٭وإن٭تفاوتت٭من٭
دولة٭ألخرى٭٭مما٭دفع٭بكثير٭من٭املنظمات٭والهيئات٭الدولية٭واإلقليمية٭
الفساد٭ ظاهرة٭ على٭ الدولي٭ التركيز٭ أن٭ حيث٭ الظاهرة٭ هذه٭ ملواجهة٭
ومحاربتها٭قد٭تعزز٭خالل٭السنوات٭األخيرة٭٭لعدة٭اعتبارات٭منها٭نتائجه٭
والسياسي٭ االقتصادي٭ واإلصالح٭ التنمية٭ جهود٭ على٭ املاحقة٭ وآثاره٭
واالجتماعي٭وتهديده٭للسلم٭واالستقرار٭وإعاقته٭للتحوالت٭الدميقراطية٭

وحتقيق٭احلكم٭الرشيد٭وقد٭تصدر٭االهتمام٭العاملي٭مبكافحة٭الفساد٭العديد٭من٭املنظمات٭واملؤسسات٭الدولية٭
العريقة٭ومرت٭تلك٭اجلهود٭بعدة٭محطات٭أبرزها٭)1(.

٭ ٭1993م٭إنشاء٭منظمة٭الشفافية٭العاملية٭Transparency International Organization٭.	
٭ 1994م٭٭حتت٭رعاية٭األمم٭املتحدة٭مت٭توقيع٭إعالن٭نابولي٭بشأن٭اجلرمية٭املنظمة٭العابرة٭للحدود.	
٭ 1996م٭مدونة٭قواعد٭السلوك٭للموظفني٭املكلفني٭بإنفاذ٭القانون٭،٭التي٭صدرت٭عن٭اجلمعية٭العامة٭لألمم٭	

املتحدة.
٭ 1997م٭إعالن٭األمم٭املتحدة٭بشأن٭اجلرمية٭واألمن٭العام٭والذي٭تضمن٭أن٭تتفق٭الدول٭األعضاء٭على٭أن٭	

تكافح٭وحتظر٭الفساد٭و٭الرشوة،٭اللذين٭يقوضان٭األسس٭القانونية٭للمجتمع٭املدني.
٭ 1997م٭نشر٭وثيقة٭البنك٭الدولي٭األولى٭بعنوان٭مساعدة٭البلدان٭في٭مكافحة٭الفساد.	
٭ 1998م٭اعتمد٭برنامج٭األمم٭املتحدة٭اإلمنائي٭)UNDP(٭وثيقته٭السياسية٭األولى٭التي٭عرفت٭الفساد٭بأنه٭	

سوء٭استخدام٭املنصب٭العام٭أو٭السلطة٭ملصالح٭شخصية.
٭ 2003٭٭إنشاء٭مبادرة٭الشفافية٭الدولية٭للصناعات٭االستخراجية٭٭.	
٭ 2003م٭التوقيع٭على٭اتفاقية٭األمم٭املتحدة٭ملكافحة٭الفساد٭،٭لتدخل٭حيز٭النفاذ٭بتاريخ٭9٭ديسمبر٭2005٭م٭	

)مت اعتبار ذلك التاريخ ي�ما عامليا ملكافحة الف�ساد(٭.

وتعترب هذه التفاقية �سكا دوليًا بالغ الأهمية و احلدث الدويل الأبرز يف م�سار اجله�د الدولية ملكافحة الف�ساد 
لالأ�سباب التالية:

٭1 أنها٭اتفاقية٭عاملية٭النطاق٭اشترك٭في٭أعمالها٭التمهيدية٭وفي٭املفاوضات٭التي٭سبقت٭توقيعها٭أكثر٭من٭120٭.
دولة٭،٭باإلضافة٭إلى٭العديد٭من٭ممثلي٭املنظمات٭الدولية٭احلكومية٭واألهلية٭وهي٭بذلك٭تعتبر٭استكماالً٭

1 -   )محسن ، قامئة املراجع(
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وتتويجاً٭لسلسلة٭من٭االتفاقيات٭والصكوك٭اإلقليمية٭.
٭2 التدابير٭التشريعية٭وغير٭. ٭متثل٭استراتيجية٭ملكافحة٭الفساد٭تلزم٭الدول٭األعضاء٭باتخاذ٭مجموعة٭من٭

التشريعية٭الوطنية٭اخلاصة٭مبكافحة٭الفساد٭وفاًء٭بااللتزامات٭الدولية٭التي٭تفرضها٭االتفاقية.
٭3 أعلنت٭وبجالء٭عن٭إرادة٭دولية٭حملاربة٭الفساد..

- التفاقية العربية ملكافحة الف�ساد ال�سادرة يف 21 / 12 / 2010 م .
صدرت٭هذه٭االتفاقية٭رغبًة٭في٭تفعيل٭اجلهود٭العربية٭والدولية٭الرامية٭إلى٭مكافحة٭الفساد٭والتصدي٭له٭؛٭
التزاماً٭ ،٭وقبل٭ذلك٭فإن٭صدور٭هذه٭االتفاقية٭يعد٭ الدولي٭في٭هذا٭اجملال٭ التعاون٭ وتسهيل٭وتذليل٭مجاالت٭
باملبادئ٭الدينية٭واألخالقية٭السامية٭النابعة٭من٭األديان٭السماوية٭ومنها٭الشريعة٭اإلسالمية٭الغراء٭،٭والتزاماً٭
بأهداف٭ومبادئ٭ميثاق٭جامعة٭الدول٭العربية٭،٭وميثاق٭األمم٭املتحدة٭،٭واالتفاقيات٭واملعاهدات٭العربية٭واإلقليمية٭
والدولية٭،٭في٭مجال٭التعاون٭القانوني٭والقضائي٭واألمني٭للوقاية٭ومكافحة٭اجلرمية٭ذات٭الصلة٭بالفساد٭،٭التي٭

تكون٭الدول٭العربية٭طرفاً٭فيها٭ومنها٭اتفاقية٭األمم٭املتحدة٭ملكافحة٭الفساد.

-٭منظمات دولية اهتمت بدرا�سة و مكافحة ظاهرة الف�ساد)1(:
هناك٭العديد٭من٭املنظمات٭الدولية٭التي٭اهتمت٭بدراسة٭ومناهضة٭تلك٭الظاهرة٭بشكل٭مباشر٭أو٭غير٭مباشر٭
حكومية٭أو٭غير٭حكومية٭٭منها٭منظمة٭األمم٭املتحدة٭،٭البنك٭الدولي٭،٭صندوق٭النقد٭الدولي٭ومنظمة٭التجارة٭
العاملية٭،٭ومنظمة٭التعاون٭االقتصادي٭للتنمية٭الدولية٭،٭واملنتدى٭العاملي٭ملكافحة٭الفساد٭،٭والبرنامج٭العاملي٭
ملكافحة٭الفساد٭،٭والشرطة٭اجلنائية٭الدولية٭واملنظمة٭العاملية٭للبرملانيني٭ضد٭الفساد٭،٭ومنظمة٭الشفافية٭العاملية٭

ومن٭أبرز٭منظمات٭اجملتمع٭املدني٭الدولية٭املعنية٭بدراسة٭و٭مبكافحة٭ظاهرة٭الفساد:

GOPAC اأول :  املنظمة العاملية للربملانيني �سد الف�ساد
منظمة٭دولية٭غير٭حكومية٭تتكون٭من٭البرملانيني٭من٭مختلف٭الدول٭
وتعنى٭مبكافحة٭الفساد٭وتعزيز٭مبادئ٭املساءلة٭والشفافية٭والنزاهة٭
استضافه٭ دولي٭ برملاني٭ مؤمتر٭ في٭ م٭ 2002٭ أكتوبر٭ في٭ تأسست٭ ،٭
مجلس٭العموم٭والشيوخ٭الكندي٭،٭وتضم٭أكثر٭من٭400٭عضو٭برملاني٭
،٭ومن٭ العالم٭ دول٭ ولها٭فروع٭في٭مختلف٭ ،٭ العالم٭ أنحاء٭ من٭جميع٭
مدونة٭ وإصدار٭ ،٭ للبرملانيني٭ الرقابي٭ الدور٭ أداء٭ )قياس٭ ٭ أهدافها٭

سلوك٭للبرملانيني٭،٭و٭االلتزام٭باتفاقية٭األمم٭املتحدة٭ملكافحة٭الفساد٭٭وتشجيع٭زيادة٭فهم٭الرأي٭العام٭آلثار٭الفساد٭
السلبية٭،٭وتشجيع٭املبادرات٭العاملية٭واإلقليمية٭والوطنية٭ملكافحة٭الفساد٭(.

1 -  جميل ، عبدالقوي بن لطف الله عىل )2013( ، رسالة دكتوراه بعنوان أمناط الفساد وآليات مكافحته يف القطاعات الحكومية بالجمهورية اليمنية، 

جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض ، اململكة العربية السعودية.
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 Transparency International Organization ثانيا : منظمة ال�سفافية الدولية

من٭أكبر٭منظمات٭اجملتمع٭املدني٭في٭العالم٭،٭وهي٭منظمة٭دولية٭غير٭
حكومية٭أنشأت٭عام٭1993٭م٭في٭برلني٭٭بأملانيا٭من٭خالل٭تعاون٭كبار٭
املسئولني٭التنفيذيني٭السابقني٭في٭البنك٭الدولي٭،٭وعدد٭من٭املعنيني٭
في٭ املنظمة٭ وتختص٭ ،٭ اإلنسان٭ وحقوق٭ واإلصالح٭ التنمية٭ بشؤون٭
)متابعة٭ممارسات٭الفساد٭وكشفه٭والوقوف٭على٭مدى٭انتشاره٭،٭وتقوم٭
املنظمة٭بإعداد٭الدراسات٭واإلحصاءات٭واجلداول٭اخلاصة٭بترتيب٭

الدول٭في٭مجال٭االلتزام٭مبكافحة٭الفساد٭سنويا٭،٭وقد٭أصدرت٭املنظمة٭أول٭تقرير٭لها٭عام٭1995٭م٭،٭حيث٭
تتضمن٭تقاريرها٭السنوية٭)مؤشر٭مدركات٭الفساد٭CPI(٭الذي٭يركز٭على٭الفساد٭في٭القطاع٭العام٭وتتراوح٭

درجات٭املؤشر٭بني٭الدرجة٭صفر٭فاسد٭جدا٭والدرجة٭100٭نظيف٭جداً.

واجلدوالن٭املرفقان٭يوضحان٭أقل٭وأكثر٭دول٭العالم٭فسادا٭وفقا٭ملؤشر٭مدركات٭الفساد٭الصادر٭سنويا٭عن٭
منظمة٭الشفافية٭العاملية٭خالل٭األعوام٭من٭2010٭إلى٭2012٭م.

)CPI( الدول الأقل ف�سادًا يف العامل ح�سب م�ؤ�سر مدركات الف�ساد لالأع�ام من 2010 اإىل 2012م

ترتيب 
م�ؤ�سر مدركات الدولةالدول

الف�ساد 2010م
ترتيب 
م�ؤ�سر مدركات الدولةالدول

الف�ساد 2011م
ترتيب 
م�ؤ�سر مدركات الدولةالدول

الف�ساد 2012م

9الدمنارك9،51ني�زلندا9،31الدمنارك1

9فلندا9،41الدمنارك9،32ني�زلندا1

9ني�زلندا9،41فلندا9،32�سنغاف�رة1

8،8ال�س�يد9،34ال�س�يد9،24فلندا4

8،7�سنغاف�رة9،25�سنغاف�رة9،25ال�س�يد4

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭*٭املصدر٭:٭موقع٭منظمة٭الشفافية٭الدولية ٭ ٭ ٭ ٭٭
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)CPI( الدول الأكرث ف�سادًا يف العامل ح�سب م�ؤ�سر مدركات الف�ساد لالأع�ام من 2010 اإىل 2012م

ترتيب 
م�ؤ�سر مدركات الدولةالدول

الف�ساد 2010م
ترتيب 
م�ؤ�سر مدركات الدولةالدول

الف�ساد 2011م
ترتيب 
م�ؤ�سر مدركات الدولةالدول

الف�ساد 2012م

1,5مينمار1,6172اأوزباك�ستان1,6177تركمان�ستان172

1,3ال�س�دان1,5173اأفغان�ستان1,6180اأوزباك�ستان172

0,8اأفغان�ستان1,5174مينمار1,4180اأفغان�ستان176

1,4182مينمار176
ك�ريا

1174ال�سمالية
ك�ريا 

0,8ال�سمالية

0,8ال�س�مال1174ال�س�مال1,1182ال�س�مال178

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭*٭املصدر٭:٭موقع٭منظمة٭الشفافية٭الدولية ٭ ٭ ٭ ٭ ٭٭

وعلى٭املستوى٭االقليمي٭يوضح٭اجلدوالن٭التاليان٭أقل٭وأكثر٭الدول٭العربية٭فساداً٭وفقاً٭ملؤشر٭مدركات٭الفساد٭
لألعوام٭من٭2010٭إلى٭2012٭م.

)CPI( الدول العربية الأقل ف�سادًا ح�سب م�ؤ�سر مدركات الف�ساد لالأع�ام من 2010 اإىل 2012م

ترتيب 
م�ؤ�سر مدركات الدولةالدول

الف�ساد 2010م
ترتيب 
م�ؤ�سر مدركات الدولةالدول

الف�ساد 2011م
ترتيب 
م�ؤ�سر مدركات الدولةالدول

الف�ساد 2012م

6,8قطر7,227قطر7,722قطر19

6,8الإمارات6,837الإمارات6,338الإمارات28

5,1البحرين5,153البحرين5,346عمان41

4,8الأردن4,858الأردن4,950البحرين48

4,7عمان4,661الك�يت4,754ال�سع�دية50

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭*٭املصدر٭:٭موقع٭منظمة٭الشفافية٭الدولية ٭ ٭ ٭ ٭ ٭٭
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)CPI( الدول العربية الأكرث ف�سادًا ح�سب م�ؤ�سر مدركات الف�ساد لالأع�ام من 2010 اإىل 2012م

ترتيب 
م�ؤ�سر مدركات الدولةالدول

الف�ساد 2010م
ترتيب 
م�ؤ�سر مدركات الدولةالدول

الف�ساد 2011م
ترتيب 
م�ؤ�سر مدركات الدولةالدول

الف�ساد 2012م

2,3اليمن2,1156اليمن2,2164ليبيا146

2,1ليبيا2160ليبيا2,2168اليمن146

1,8العراق1,8169العراق1,6175ال�س�دان172

1,3ال�س�دان1,6173ال�س�دان1,5177العراق 175

0,8ال�س�مال1174ال�س�مال1,1182ال�س�مال178

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭*٭املصدر٭:٭موقع٭منظمة٭الشفافية٭الدولية ٭ ٭ ٭ ٭ ٭٭

كما٭يتصدر٭املوقع٭االلكتروني٭للمنظمة٭سنويا٭خارطة٭توضح٭مؤشر٭مدركات٭الفساد٭خملتلف٭دول٭العالم٭،٭حيث٭
تتميز٭تلك٭اخلارطة٭بتدرج٭ألوان٭الدول٭ضمن٭خارطة٭العالم٭من٭اللون٭األصفر٭الفاحت٭)للدول٭األقل٭فساداً(٭إلى٭
األصفر٭الداكن٭فاألحمر٭الفاحت٭فالداكن٭)للدول٭األكثر٭فساداُ(٭بناء٭على٭تناقص٭درجة٭املؤشر٭للدولة٭املستهدفة٭

والصور٭املرفقة٭في٭الصفحتني٭التاليتني٭متثل٭خارطة٭مؤشر٭مدركات٭الفساد٭لدول٭العالم٭للعام٭2017م:
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اأول : يف اجلانب الت�سريعي :
تُعد٭اجلمهورية٭اليمنية٭من٭أوائل٭الدول٭التي٭بادرت٭إلى٭اتخاذ٭ما٭يلزم٭من٭
تدابير٭وإجراءات٭ملكافحة٭الفساد٭مبا٭في٭ذلك٭اإلجراءات٭التشريعية٭ومن٭

أبرزها:
٭1 انضمام٭اليمن٭إلى٭االتفاقية٭الدولية٭ملكافحة٭الفساد٭بتاريخ٭12/28/٭.

بتاريخ٭ م٭ 2005٭ لسنة٭ 46٭ رقم٭ بالقانون٭ عليها٭ وصادقت٭ م٭ 2003٭
2005/7/20٭م.

٭2 صدور٭القانون٭رقم٭30٭لسنة٭2006٭م٭بشأن٭اإلقرار٭بالذمة٭املالية..
٭3 صدور٭القانون٭رقم٭39٭لسنة٭2006٭م٭بشأن٭مكافحة٭الفساد..

ومن الق�انني الأخرى ال�سابقة اأو التي حر�ست اليمن على حتديثها وهي ذات �سلة بجرائم الف�ساد :

٭1 القانون٭رقم٭23٭لسنة٭٭2007٭م٭بشأن٭املناقصات٭واملزايدات٭واخملازن٭احلكومية٭والذي٭حل٭محل٭القانون٭رقم٭.
3٭لسنة٭1997٭م.

٭2 القانون٭رقم٭1٭لسنة٭2010٭م٭بشأن٭مكافحة٭غسل٭األموال٭ومتويل٭اإلرهاب٭والذي٭حل٭محل٭القانون٭رقم٭35٭.
لسنة٭2003٭م٭بشأن٭غسل٭األموال.

٭3 القانون٭رقم٭12٭لسنة٭94٭م٭بشأن٭اجلرائم٭والعقوبات٭ويتضمن٭كافــــة٭صور٭االعتداء٭على٭املال٭العام٭وجرائم٭.
الرشوة٭بكافة٭صورها٭٭مبا٭في٭ذلك٭رشوة٭موظفي٭القطـــاع٭اخلـــاص.

ثانيا : يف  اجلانب التنظيمي )املنظ�مة ال�طنية للنزاهة ومكافحة الف�ساد(:

	٭الهيئة٭الوطنية٭العليا٭ملكافحة٭الفساد:٭٭أُنشأت٭مبوجب٭القانون٭رقم٭39٭لسنة٭2006٭م٭بشأن٭
مكافحة٭الفساد.

	٭٭اللجنة٭العليا٭للمناقصات٭واملزايدات٭:٭٭أُنشأت٭٭وفقا٭للقانون٭رقم٭٭23٭٭لسنة٭2007٭م٭
بشأن٭املناقصات٭واملزايدات٭احلكومية.

	٭اجلهاز٭املركزي٭للرقابة٭واحملاسبة:٭أُنشئ٭مبوجب٭القانون٭رقم٭٭39٭٭لسنة٭1992٭م.

أبرز الجهود الوطنية في مجال مكافحة الفساد :
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صدرت٭االستراتيجية٭عن٭الهيئة٭الوطنية٭العليا٭ملكافحة٭الفساد٭في٭اجلمهورية٭اليمنية٭وقد٭تكونت٭من٭عدة٭أقسام٭
كما٭يلي:

تضمن٭التعريف٭مباهية٭وأسباب٭وتأثيرات٭الفساد٭،٭وقد٭أشارت٭االستراتيجية٭إلى٭أنها٭تسعى٭ ال��ق�����س������م الأول٭:٭٭
إلى٭إيجاد٭صيغة٭مناسبة٭٭لتعريف٭الفساد٭،٭حتاول٭من٭خاللها٭تالفي٭أوجه٭القصور٭الواردة٭في٭التعريفات٭السابقة٭

في٭القوانني٭ذات٭العالقة.

الفساد٭مبختلف٭ ومكافحة٭ للنزاهة٭ الوطنية٭ للمنظومة٭ املؤسسية٭ البنية٭ توضيح٭ على٭ اشتمل٭ الق��س��م ال�ث�������اين : ٭
عناصرها٭من٭هيئات٭٭وأجهزة٭وجلان٭ومكاتب٭،٭أبرزها٭الهيئة٭الوطنية٭العليا٭ملكافحة٭الفساد.

وّضح٭اإلطار٭املفاهيمي٭واملنهجي٭لالستراتيجية٭،٭مبتدئاً٭باملنطلقات٭الرئيسية٭لها،٭أبرزها٭قيم٭ الق�س��م الث����ال����ث : 
الدين٭اإلسالمي٭٭احلنيف،٭ومنظومة٭التشريعات٭الوطنية٭،٭واإلرادة٭السياسية٭،البرنامج٭العام٭للحكومة٭،٭والتشريعات٭

الدولية٭ممثلة٭في٭اتفاقية٭األمم٭املتحدة٭ملكافحة٭الفساد.

اشتمل٭على٭مكونات٭االستراتيجية٭ومجاالت٭العمل٭الرئيسية. ال�ق�����س��م ال����رابع :٭

الق�سم اخل��ام�س:٭يوضح٭أدوار٭أطراف٭املنظومة٭الوطنية٭للنزاهة٭ومكافحة٭الفساد٭،٭وآلية٭تنسيق٭تلك٭األدوار٭بني٭
تلك٭األطراف.

نبذة حول االستراتيجية الوطنية لمكافحة 
الفساد 2010 -  2014 م:

	٭الهيئة٭العليا٭للرقابة٭على٭املناقصات٭واملزايدات٭٭٭:٭أُنشأت٭مبوجب٭القانون٭رقم٭
23٭لسنة٭2007٭م٭بشأن٭املناقصات٭واملزايدات٭واخملازن٭احلكومية.

	٭اللجنة٭الوطنية٭ملكافحة٭غسل٭األموال٭ومتويل٭اإلرهاب:٭أُنشأت٭٭مبوجب٭القانون٭
رقم٭1٭لسنة٭2010٭م٭بشأن٭مكافحة٭غسل٭األموال٭ومتويل٭اإلرهاب.

• ٭إنشاء٭محاكم٭٭ونيابات٭األموال٭العامة٭.
	٭تخصيص٭نيابة٭للتحقيق٭والتصرف٭والترافع٭في٭القضايا٭اخلاصة٭بجرائم٭الفساد٭والتي٭وردت٭على٭سبيل٭احلصر٭

في٭قانون٭مكافحة٭الفساد.
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	 الروؤية والر�سالة:
٭الرسالة٭:٭تعزيز٭قيم٭النزاهة٭وتطوير٭نظم٭الشفافية٭واملساءلة.

الرؤية٭:٭بناء٭مؤسسات٭قادرة٭على٭إنفاذ٭القانون٭و٭تفعيل٭املساءلة٭ومنع٭الفساد٭وتعقب٭مرتكبيه٭ومقاضاتهم.

	 الأهداف الرئي�سة لال�سرتاتيجية :
1(٭٭منع٭الفساد٭ومكافحته٭ودرء٭مخاطره٭وآثاره٭ومالحقة٭مرتكبيه. ٭

2(٭٭إرساء٭مبدأ٭النزاهة٭والشفافية. ٭
3(٭٭تفعيل٭مبدأ٭املساءلة. ٭

4(٭تشجيع٭و٭تفعيل٭دور٭مؤسسات٭ومنظمات٭اجملتمع٭املدني. ٭
5(٭٭تعزيز٭مبدأ٭التعاون٭الدولي. ٭

* مك�نات ال�سرتاتيجية وجمالت العمل الرئي�سية وهي اأربعة مك�نات:
املك�ن الأول : ال�قاية من الف�ساد ومنع ممار�سته

٭هدف٭إلى٭صياغة٭منظومة٭قانونية٭وتطوير٭آليات٭إدارية٭ومؤسسية٭واضحة٭لتعزيز٭املساءلة٭والوقاية٭من٭الفساد٭
عبر٭سياسات٭تشريعية٭،٭وتنظيمية٭وإدارية٭،٭وسياسات٭توظيف٭وتعيني٭،٭وسياسات٭رقابية٭،٭ومالية٭،وسياسات٭في٭

مجال٭املراجعة٭والتقييم.

املك�ن الثاين : اإنفاذ القان�ن واملتابعة الق�سائية        
٭هدف٭إلى٭صياغة٭إجراءات٭واضحة٭ودقيقة٭لتحديد٭قضايا٭الفساد٭،٭والتحقيق٭بشأنها٭وتعقب٭مرتكبيها٭من٭خالل٭

سياسات٭إنفاذ٭القانون٭،٭واملراجعة٭والتقييم.

املك�ن الثالث : رفع م�ست�ى ال�عي والتعليم والتثقيف وامل�ساركة املجتمعية
٭٭٭هدف٭إلى٭إيجاد٭بيئة٭مجتمعية٭تناصر٭قيم٭النزاهة٭والشفافية٭،٭وحتض٭على٭املساءلة٭واحملاسبة٭،٭وتناهض٭أي٭
ثقافة٭متسامحة٭مع٭الفساد٭عبر٭سياسات٭املشاركة٭اجملتمعية٭،٭وسياسات٭تفعيل٭دور٭وسائل٭اإلعالم٭،٭وسياسات٭

التعليم٭والبحث٭العلمي.

املك�ن الرابع : بناء القدرات
٭هدف٭إلى٭بناء٭قدرات٭املنظومة٭الوطنية٭للنزاهة٭ومكافحة٭الفساد٭في٭مجال٭البنية٭التحتية٭واملهارات٭العامة٭،٭وفي٭

مجال٭الوقاية٭واملنع٭،٭ونفاذ٭القانون٭،٭وفي٭التوعية٭والتثقيف٭واملشاركة٭اجملتمعية.٭



الفصل الثالث
الفساد

)أسبابه ، آثاره، آليات مواجهته ، تجارب ناجحة (

اأ�سباب/ع�امل تف�سي الف�ساد. 1
اأ�سباب الف�ساد يف اليمن. 2
و�سع اليمن يف التقارير الدولية للف�ساد. 3
الآثار املرتتبة على الف�ساد. 4
اآليات م�اجهة ظاهرة الف�ساد. 5
جتارب ناجحة . 6
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* تعرف مراج��ع علم اإلدارة العمل 
المؤسس��ي بأن��ه ن��وع م��ن أنواع 
العم��ل الجماع��ي ال��ذي يت��م م��ن 
خالل مؤسس��ة بنس��ق منظم قائم 
على أس��س ومب��ادئ وأركان وقيم 

تنظيمية محددة .
* كم��ا ح��ددت أيضا س��بعة أركان 

للعمل المؤسسي هي : 
)1- الثقافة المؤسسية

2-  الهيكلية التنظيمية 
3- استراتيجية المؤسسة 

4- أس��لوب اإلدارة  5- اإلمكان��ات 
وأنظمة العمل  6- الموارد البشرية 

7-المهارات الالزمة(.

* الثقافة المؤسسية : 
مجموعة المبادئ والقيم اإليجابية 
الت��ي تنبثق عن المؤسس��ة وتكون 
بمثابة موجهات ألنشطة موظفيها 
وللحكم على األعمال والممارسات 
ويك��ون لها الق��وة والتأثي��ر على 
المؤسسة بما لها من صفة الضرورة 

واإللزام والعمومية .
وأي خ��روج عل��ى تلك المب��ادئ أو 
انح��راف عنه��ا بمثاب��ة خ��روج عن 

أهداف المؤسسة.

* أنظمة العمل 
والقواع��د  السياس��ات  مجموع��ة 
واإلج��راءات والخطوات التي  تنظم 
ألنش��طة  اليومي��ة  العم��ل  دورات 
المؤسس��ة ف��ي مختل��ف الجوانب 
، بحي��ث يتم اتب��اع نف��س اجراءات 
وخطوات ذل��ك النظ��ام كلما دعت 
المهم��ة    نف��س  لتنفي��ذ  الحاج��ة 
أمثل��ة: نظام الصرف ، نظام التعاقد 
،أنظمة الموارد البش��رية، األنظمة 
الفني��ة المختلف��ة .....الخ(أنظم��ة 

العمل:قد تكون يدوية ، أو آلية(.

تختلف٭أسباب/عوامل٭تفشي٭الفساد٭بصوره٭اخملتلفة٭من٭مؤسسة٭إلى٭أخرى٭
الظروف٭ اختالف٭ بحسب٭ أخرى٭ إلى٭ دولة٭ ،ومن٭ الواحدة٭ الدولة٭ إطار٭ في٭
السياسية٭واإلدارية٭والتشريعية٭واالجتماعية٭واالقتصادية٭وغيرها٭،٭وسيتم٭
إلى٭ يؤدي٭وجودها٭ التي٭ الشائعة٭ األسباب٭ أو٭ العوامل٭ أبرز٭ إلى٭ التطرق٭ هنا٭
تفشي٭الفساد٭،٭كما٭سيتم٭عرض٭أبرز٭أسباب٭الفساد٭في٭اليمن٭كما٭وردت٭في٭

وثيقة٭رسميه٭هي٭االستراتيجية٭الوطنية٭ملكافحة٭الفساد.

طبيعة٭العمل٭املؤسســـي٭القائم٭على٭الفردية٭والضبابية٭في٭أهداف٭العمل٭٭<
واملؤسسات٭)اخللل٭في٭مقومات٭أو٭أركان٭العمل٭املؤسسي(٭*.٭

اخللـــل٭أو٭الضعـــف٭فـــي٭اللوائـــح٭و٭الهيـــاكل٭التنظيميـــة٭،٭والتداخـــل٭في٭٭<
الصالحيات٭والســـلطات٭واملســـؤوليات٭أو٭عدم٭وضوحها٭أو٭عدم٭٭تناسب٭

الهيكل٭التنظيمي٭مع٭طبيعة٭العمل٭.
غياب٭الوصف٭الوظيفي٭.٭٭<
غياب٭مدونات٭السلوك٭للموظفني٭في٭قطاعات٭العمل٭العام٭واخلاص.٭<
غيـــاب٭أو٭ضعـــف٭الثقافة٭املؤسســـية٭والتي٭تتمثل٭في٭املبـــادئ٭واملعتقدات٭٭<

املؤسســـية٭اإليجابية٭التي٭تنظم٭عمل٭املؤسســـة٭وتؤدي٭إلـــى٭التزاٍم٭عاٍل٭و٭
حتٍل٭بأخالقيات٭إدارية٭سامية٭،٭مما٭يؤدي٭إلى٭شيوع٭ثقافة٭الفساد*٭.

ضعف٭النظام٭الرقابي٭داخل٭املؤسسات٭واجلهات٭اإلشراقية٭والذي٭يجعل٭٭<
من٭املمارسات٭الفاسدة٭روتيناً٭سارياً٭مير٭دون٭مساءلة٭أو٭حساب.

كبر٭حجم٭املؤسســـات٭والـــذي٭يرتبط٭غالبـــا٭بوجود٭ترهـــل٭إداري٭وبطالة٭٭<
مقنعـــة٭وبيروقراطيـــة٭عاليـــة٭،٭وهـــذه٭كلهـــا٭تـــؤدي٭بدورها٭إلى٭ممارســـة٭

سلوكيات٭فاسدة.
غياب٭الشـــفافية٭لدى٭املؤسســـات٭و٭صعوبـــة٭تداول٭البيانـــات٭واملعلومات٭٭<

املتعلقة٭بها٭أو٭احلصول٭عليها.
غياب٭سياســـات٭وقواعـــد٭وإجراءات٭العمـــل٭املكتوبة٭وامللزمـــة٭٭)أنظمة٭٭<

العمل٭(٭*.٭

أبرز أسباب تفشي الفساد

اأول : اأ�سباب م�ؤ�س�سية وتنظيمية )1(

1 -  د. عزالدين بن تريك وأ.منصف رشيف بترصف، قامئة املراجع باإلضافة إىل أدبيات الصندوق يف مجال التحليل املؤسيس.
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يوجد ف��ي اليمن كل 
االعتيادي��ة  الس��مات 
بيئ��ة  تخل��ق  الت��ي 
الفس��اد  م��ع  متس��اهلة 
يع��رَّف  وال��ذي  المستش��ري، 
نموذجيا ب� »س��وء اس��تخدام 
السلطة المؤتمن بها للكسب 

الخاص«.  
اليم��ن، كونها أحد  وتعان��ي 
أفقر الدول وأقلها نموا في 
العالم، من مؤسس��ات رسمية 
موظفي��ن  وم��ن  ضعيف��ة، 
المهارة  تنقصه��م  رس��ميين 
متدني��ة.  أج��ور  ويتقاض��ون 
وتمتل��ك اليم��ن نظ��ام تعليم 
رديء للغاي��ة، وتت��وزع النخب 
مس��تويات  عل��ى  والس��كان 
وديني��ة  وقبلي��ة  جغرافي��ة 
واقتصادية، ويبدو أن الهويات 
الضيق��ة تطغى بش��كل كلي 
عل��ى الهوي��ة الوطنية خارج 

النخب��ة التكنوقراطية 
الحضرية الصغيرة.

٭ وضعف٭	 البشرية٭ للموارد٭ املنهجية٭ اإلدارة٭ على٭ املؤسسات٭ قدرات٭ ضعف٭
تأهيل٭الكادر.٭

٭ تدني٭مستويات٭أجور٭العاملني٭والتي٭ال٭تتناسب٭مع٭احتياجاتهم٭الفعلية.	
٭ البطالة٭املقنعة٭ووجود٭أعداد٭كبيرة٭من٭العاملني٭ال٭ميارسون٭أعماالً٭فعلية٭مما٭يدفع٭	

إلى٭التفنن٭في٭تعقيد٭سير٭املعامالت٭لغرض٭االبتزاز٭والرشوة٭والوساطة٭وغيرها.
٭ القيادية٭	 الوظيفية٭ املستويات٭ في٭ وخصوصاً٭ الوظيفي٭ االستقرار٭ بعدم٭ الشعور٭

والذي٭يغرس٭االعتقاد٭بأن٭املنصب٭هو٭فرصة٭يجب٭أن٭تستغل٭خالل٭فترة٭وجيزة٭
في٭اإلثراء٭وبناء٭النفوذ٭وتوطيد٭العالقات٭مع٭اآلخرين٭على٭حساب٭املصلحة٭العامة.

٭ و٭املسئولني٭في٭اإلدارات٭	 املوظفني٭ العمل٭بني٭ العالقات٭الشخصية٭خارج٭إطار٭
العليا٭سواء٭كانت٭عالقات٭قرابة٭أو٭ارتباط٭مصالح٭أو٭صداقة٭أو٭غير٭ذلك.

٭ املصالح٭	 طابع٭ عليها٭ يغلب٭ والتي٭ العاملني٭ أوساط٭ في٭ الشللية٭ ظاهرة٭ انتشار٭
أو٭طائفي٭على٭حساب٭ أو٭جغرافي٭ يرافقه٭غالباً٭حتيز٭حزبي٭ الذي٭ الشخصية٭
العمل٭املؤسسي٭الذي٭يحقق٭األهداف٭التي٭وجدت٭من٭أجلها٭تلك٭املؤسسات.

يعتبر٭هذا٭البعد٭من٭أكثر٭األبعاد٭دعماً٭للفساد٭اإلداري٭في٭الدول٭النامية٭والذي٭يبرز٭في٭
عدة٭جوانب٭منها:

٭ لسلطات٭	 املنظمة٭ الدستورية٭ التشريعات٭ وضعف٭ السياسي٭ النظام٭ استقرار٭ عدم٭
الى٭ غالباً٭ تؤدي٭ والتي٭ السلطة٭ تبادل٭ وآليات٭ السياسي٭ ونظامها٭ الرئيسية٭ الدولة٭
انتشار٭الفساد٭الكبير٭وتسخير٭كبار٭املسئولني٭في٭الدولة٭٭لنسبة٭كبيرة٭من٭مقدرات٭

البلد٭ملصاحلهم٭الشخصية٭.٭
٭ ضعف٭النظام٭القضائي٭أو٭عدم٭حياديته٭.	
٭ االستقطاب٭السياسي٭في٭مختلف٭نواحي٭عمل٭املؤسسات٭.	
٭ شراء٭الوالءات٭من٭قبل٭فئة٭كبار٭موظفي٭الدولة٭بغرض٭ضمان٭بقائهم٭في٭مناصبهم٭	

على٭حساب٭الوظيفة٭العامة٭.
٭ سيطرة٭الدولة٭على٭وسائل٭اإلعالم٭الرسمية٭واخلاصة.	
٭ إضعاف٭دور٭منظمات٭اجملتمع٭املدني٭،٭أو٭عدم٭حياديتها٭.	
٭ النظام٭السياسي٭ال٭يضمن٭املشاركة٭الفاعلة٭للمجتمعات٭في٭الشأن٭املتعلق٭بإدارة٭الدولة.	

ثانيا : اأ�سباب ب�سرية )1(  

ثالثا : اأ�سباب مرتبطة بالبيئة ال�سيا�سية )2(

1 -  عزالدين بن تريك وأ.منصف رشيف بترصف.

2- املرجع السابق.

تقرير الوكالة األمريكية للتنمية 
الدولية حول تقييم الفساد في 

اليمن ، سبتمبر 2006م
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تتمثل٭غالباً٭في٭القبول٭االجتماعي٭لبعض٭ظواهر٭وسلوكيات٭الفساد٭ومن٭أبرز٭
تلك٭العوامل:
٭ القيم٭املشوهة٭السائدة٭في٭بعض٭اجملتمعات٭	

والتي٭ال٭تدعم٭وجود٭عمل٭مؤسسي٭فعال٭.٭
٭ ــوع٭ثــقــافــة٭الــفــســاد٭فــي٭الــكــثــيــر٭من٭	 ٭شــي

اجملتمعات.
٭ ٭فقدان٭احلراك٭االجتماعي.	
٭ قبول٭	 وعـــدم٭ والــتــحــجــر٭ التفكير٭ جــمــود٭

التغيير.
٭ ٭زيادة٭عدد٭السكان٭مقابل٭شحة٭املوارد.	
٭ ٭التعصب٭احلزبي٭و٭املناطقي٭و٭الطائفي٭والديني.٭	
٭ ضعف٭دور٭املؤسسات٭التربوية٭والدينية٭في٭	

بناء٭ثقافة٭إيجابية٭تنبذ٭الفساد.
٭ ضعف٭دور٭وسائل٭اإلعالم٭في٭بناء٭ثقافة٭٭إيجابية٭تنبذ٭الفساد.	

الفس����اد  ت��أص����ل 
اليمن  ف��ي  الثانوي 
العامة  الثقافة  في 
للمجتم��ع لدرج��ة أن��ه ل��م 
يع��د من العيب على األفراد 
األس��اليب  بس��بب  االغتن��اء 
الفاسدة. وبالطبع، أصبح من 
الجيد، في بع��ض المناطق، 
قدرة الش��خص على التحايل 
للكس��ب  النظ��ام  عل��ى 
الخاص وامتالك، على سبيل 
المثال، س��يارة جديدة أو أي 

اس��تهالكي  منتج 
يتباهى به الشخص

٭ غيـــاب٭الرؤيـــة٭٭االســـتراتيجية٭فـــي٭اجملـــاالت٭	
االقتصادية٭.

٭ اإلدارة٭٭املرجتلة٭للشأن٭االقتصادي٭للدولة٭.	
٭ األزمـــات٭	 إدارة٭ فـــي٭ الدولـــة٭ قـــدرات٭ ضعـــف٭

االقتصاديـــة٭أو٭ســـوء٭التخطيـــط٭والتي٭تشـــكل٭
مدخاًل٭يشجع٭الفساد.

٭ البطالة٭وانخفاض٭األجور٭وارتفاع٭نسبة٭الفقر.	
٭ تدهور٭قيمة٭العملة٭.	
٭ محدودية٭فرص٭االستثمار.	
٭ عدم٭فعالية٭نظم٭الرقابة٭االقتصادية٭واملالية٭في٭املؤسسات.	

المصدر : تقرير الوكالة 
األمريكية للتنمية الدولية 

حول تقييم الفساد في اليمن ، 
سبتمبر 2006م

رابعا : اأ�سباب البيئة القت�سادية )1(

خام�سا: اأ�سباب البيئة الجتماعية والثقافية )2(

1 - عزالدين بن تريك وأ.منصف رشيف بترصف.

2 - املرجع السابق.
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٭1 وجـــود٭مفاهيم٭متســـامحة٭مع٭الفســـاد٭واملفســـدين٭في٭اجلهـــاز٭االداري٭٭-
للدولة٭،٭وعدم٭تفعيل٭مبدأ٭الثواب٭والعقاب٭في٭ممارســـة٭الوظيفة٭العامة٭

،٭شجع٭الفساد٭على٭التمادي٭واالنتشار٭افقياً٭وعمودياً.
٭2 غياب٭الشـــفافية٭وضعف٭أجهزة٭الرقابة٭الداخلية٭في٭مؤسســـات٭اجلهاز٭٭-

االداري٭للدولة.
٭3 غيـــاب٭مدونات٭الســـلوك٭وقواعد٭العمل٭و٭االجراءات٭املكتوبة٭يســـهم٭في٭٭-

انتشار٭رقعة٭الفساد.
٭4 عـــدم٭تفعيل٭تقارير٭أجهزة٭الرقابة٭وفـــي٭مقدمتها٭تقارير٭اجلهاز٭املركزي٭٭-

للرقابة٭واحملاسبة.
٭5 تدني٭رواتب٭العاملني٭في٭القطاع٭العام٭وانخفاض٭مســـتوى٭املعيشة٭يدفع٭٭-

البعـــض٭نحو٭البحـــث٭عن٭مصادر٭اضافية٭للدخل٭وتشـــجع٭على٭انتشـــار٭
الرشوة٭واحملاباة.

٭6 وجود٭قصور٭في٭العديد٭من٭التشـــريعات٭املنظمة٭لعمل٭اطراف٭املنظومة٭٭-
الوطنية٭للنزاهة٭ومكافحة٭الفســـاد،٭ناهيك٭عن٭وجود٭بعض٭التشـــريعات٭
التي٭حتول٭دون٭اتخاذ٭اجراءات٭فاعلة٭ضد٭بعض٭شـــاغلي٭املناصب٭العليا٭

كما٭يوضحها٭القانون٭رقم٭6٭لعام٭1995.
٭7 اجلهـــل٭بالكثير٭مـــن٭االجراءات٭واحلقـــوق٭والنظم٭االداريـــة٭واملالية٭لدى٭٭-

شـــريحة٭واسعة٭من٭املواطنني٭،٭٭أفضى٭إلى٭توســـع٭رقعة٭الفساد٭االداري٭
حتديـــداً٭وإلى٭املســـتوى٭الذي٭أضحى٭فيـــه٭االنتفاع٭مـــن٭الوظيفة٭العامة٭

رديف٭للحقوق٭املصاحبة٭لهذه٭الوظيفة.
٭8 اخلطـــط٭٭- علـــى٭ وتركيزهـــا٭ الرســـمية٭ االعـــالم٭ وســـائل٭ دور٭ ضعـــف٭

واالستراتيجيات٭واخلطاب٭احلكومي٭الرسمي٭دون٭اخلوض٭في٭مناقشة٭
قضايا٭الشـــأن٭العام٭وفي٭مقدمتها٭الكشـــف٭عن٭قضايا٭الفســـاد٭والعبث٭

باملال٭العام.
٭9 ضعـــف٭مؤسســـات٭اجملتمع٭املدنـــي٭وغياب٭القنـــوات٭التي٭ميكـــن٭أن٭تؤمن٭لها٭٭-

ممارسة٭بعض٭أشكال٭املشاركة٭في٭إجراءات٭الرقابة٭على٭أعمال٭القطاع٭العام.

اأ�سباب الف�ساد يف اليمن )1(

1 -  االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد ص 5 )اسرتاتيجية صادرة عن الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الفساد(.

بحس��ب البن��ك الدول��ي 
تتده��ور ج��ودة الحكم 
، ويتفاقم  اليم��ن  ف��ي 
الفس��اد بع��دم ح��دوث تغيي��ر 
المتعلق��ة  اإلج��راءات  ف��ي 
والمحاس��بة  اإلدارية  بالق��درة 
العام��ة والحق��وق السياس��ية 
الت��ي تزداد س��وءًا ، م��ا يعني 
أن ج��ودة الحكم هي األضعف 
، مقارن��ة ب��دول الج��وار ، وأن 
قضي��ة  إل��ى  تح��ول  الفس��اد 
خطي��رة وأصبح يش��كل معوقا 
خطي��رًا لالس��تثمارات وفق��ًا ل 

الش��ركات  80 % م��ن 
تم  التي  والمؤسسات 

استطالع آرائها

دراسة خارطة الفساد في اليمن 
، د.يحيى صالح محسن ، المرصد 

اليمني لحقوق اإلنسان
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1- االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد ص 6 )اسرتاتيجية صادرة عن الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الفساد(

2-   مرجع آخر:د.يحيى صالح محسن )2013(، خارطة الفساد يف اليمن .

3-   تقرير منظمة الشفافية العاملية لعام 2015.

تشير٭التقارير٭الدولية٭ذات٭االهتمام٭بالشأن٭العاملي٭للفساد٭إلى٭تصنيف٭
اليمن٭في٭مرتبة٭متقدمة٭في٭هذا٭املضمار٭،٭وسنكتفي٭هنا٭باإلشارة٭إلى٭

مناذج٭من٭هذه٭التقارير.

1 - تقرير منظمة ال�سفافية العاملية )م�ؤ�سر مدركات الف�ساد()2(:
يتضح٭من٭خالل٭درجات٭مؤشر٭مدركات٭الفساد٭لألعوام٭من٭2004٭إلى٭
2017٭)3(٭أن٭اليمن٭تأتي٭ضمن٭مجموعة٭الدول٭األكثر٭فسادا٭ويزداد٭فيها٭
الفساد٭نسبيا٭يوما٭بعد٭يوم٭حيث٭حتتل٭الترتيب٭رقم٭154٭من٭بني٭180٭
ضمن٭تقرير٭مدركات٭الفساد٭لعام٭2015٭م٭،٭وتتكون٭درجات٭املؤشر٭٭من٭
100٭نقطة،٭)100٭نقطة٭مجتمع٭خالي٭من٭الفساد٭،٭صفر٭مجتمع٭متخم٭
بالفساد(،٭و٭يشير٭اجلدول٭املرفق٭إلى٭تراجع٭في٭ترتيب٭اليمن٭على٭نفس٭

املؤشر.٭

مقياس٭ على٭ 46٭ وبدرجة٭ الضعيف٭جداً٭ بند٭ في٭ اليمن٭ فقد٭صنف٭ 2008٭ لعام٭ العاملي٭ النزاهة٭ تقرير٭ أما٭
مكون٭من٭1٭–٭100٭درجة٭،٭وكان٭هناك٭تفاوت٭في٭املكونات٭والفئات٭التي٭تضمنها٭املؤشر٭والتي٭تراوحت٭بني٭
العامة٭واإلعالم٭)36٭درجة(،٭االنتخابات٭)46(،٭ واملعلومات٭ املدني٭ لكل٭من٭منظمات٭اجملتمع٭ ضعيف٭جداً٭
مساءلة٭احلكومة٭)30(،٭االدارة٭واخلدمة٭املدنية٭)44(،٭الرقابة٭والنظام٭)52(،٭وبني٭ضعيف٭لفئة٭حكم٭القانون٭
الفئة٭ اليمن٭100٭درجة٭في٭ التقرير٭قد٭اعطى٭ ان٭ الفئة٭ وامللفت٭لالنتباه٭في٭هذه٭ الفساد٭)66(،٭ ومكافحة٭
الفرعية٭قانون٭مكافحة٭الفساد٭وبتقدير٭قوي٭جداً،٭مع٭تقارب٭درجات٭الفئات٭الفرعية٭األخرى٭بتقدير٭ضعيف٭

جداً٭مثل٭وكالة٭مكافحة٭الفساد٭)56(،٭وسيادة٭القانون٭)54(،٭وإنفاذ٭القانون٭)54(.

م�ؤ�سر الرتتيبالعام
الف�ساد

200411227

200510327

200611126

200713125

200814123

200915421

201014622

201116421

201215623

201316718

201416119

201515418

201617014

201717516

و�سع اليمن يف التقارير الدولية للف�ساد )1( : 

2 - تقرير النزاهة العاملي :
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خلخلة٭القيم٭األخالقية٭للمجتمع.٭<
اإلحباط٭وانتشار٭الالمباالة٭والسلبية٭بني٭أفراد٭اجملتمع.٭<
بـــروز٭التعصـــب٭والتطرف٭في٭اآلراء٭وانتشـــار٭اجلرمية٭كـــرد٭فعل٭النهيار٭٭<

القيم٭وعدم٭تكافؤ٭الفرص.
عـــدم٭املهنية٭وفقدان٭قيمـــة٭العمل٭والتقبل٭النفســـي٭لفكـــرة٭التفريط٭في٭٭<

معايير٭أداء٭الواجب٭الوظيفي.
٭تراجع٭االهتمام٭باحلق٭العام.٭٭<
الشـــعور٭بالظلم٭لدى٭الغالبية٭مما٭يؤدي٭إلى٭االحتقان٭االجتماعي٭وانتشار٭٭<

احلقد٭بني٭شرائح٭اجملتمع.
انتشـــار٭الفقر٭وخصوصاً٭بني٭الفئات٭املهمشة٭وبشكل٭خاص٭النساء٭٭<

و٭األطفال٭والشباب٭.

للفساد٭نتائج٭و٭آثار٭مكلفة٭على٭مختلف٭نواحي٭احلياة٭السياسية٭واالقتصادية٭
و٭االجتماعية،٭وميكن٭إجمال٭أهم٭هذه٭النتائج٭على٭النحو٭التالي:

اآلثار المترتبة على الفساد

* اأول : على الن�احي الجتماعية: 

ينسجم٭مؤشر٭السيطرة٭على٭الفساد٭الذي٭يتضمنه٭مؤشر٭احلكم٭اجليد٭
مع٭ اجليد٭ للحكم٭ الستة٭ املعايير٭ كأحد٭ الدولي٭ البنك٭ يصدره٭ الذي٭
اليمن٭ إذ٭يتراوح٭فيه٭وضع٭ ،٭ الدولية٭السابق٭ذكرها٭ التقارير٭ اجتاهات٭
بني٭20٭إلى٭33٭درجة٭في٭الفترة٭املمتدة٭بني٭2000٭–٭2007٭كما٭يتضح٭

من٭اجلدول٭املرفق.

م�ؤ�سر 
احلكم 
الر�سيد

العام
الرتتيب 

املئ�ي
)100-0(

بند 
ال�سيطرة 

على 
الف�ساد

200733.3
200628.6
200530.1
200420.4
200330.6
200232.0
200030.6

3-  ال�سيطرة على الف�ساد يف م�ؤ�سرات احلكم اجليد )البنك الدويل(:
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الفشل٭في٭جذب٭االستثمارات٭اخلارجية.٭<
هـــروب٭رؤوس٭األموال٭احمللية٭،٭فالفســـاد٭يتعارض٭مع٭وجود٭بيئة٭٭<

تنافســـية٭حرة٭و٭التي٭تشكل٭شـــرطاً٭أساسياُ٭جلذب٭االستثمارات٭
احمللية٭واخلارجية٭على٭حد٭سواء.

٭ضعف٭عام٭في٭توفير٭فرص٭العمل٭وزيادة٭ظاهرة٭البطالة٭والفقر.٭٭<
هدر٭املوارد٭بسبب٭تداخل٭املصالح٭الشخصية٭باملشاريع٭التنموية٭٭<

العامة.
الكلفة٭املادية٭الكبيرة٭للفســـاد٭علـــى٭اخلزينة٭العامة٭كنتيجة٭لهدر٭٭<

اإليرادات٭العامة.
٭الفشـــل٭في٭احلصول٭على٭املســـاعدات٭األجنبية٭،٭كنتيجة٭لسوء٭٭<

سمعة٭النظام٭السياسي.
٭هجـــرة٭الكفـــاءات٭االقتصاديـــة٭نظـــرا٭لغيـــاب٭التقديـــر٭وبـــروز٭٭<

احملسوبية٭واحملاباة٭في٭أشغال٭املناصب٭العامة.

* ثانيا: على التنمية القت�سادية: 

يؤثر٭على٭مدى٭متتع٭النظام٭بالدميقراطية٭وقدرته٭على٭احترام٭حقوق٭املواطنني٭األساسية.٭<
املعلومات٭٭< إلى٭ الوصول٭ وحرية٭ الفرص٭ وتكافؤ٭ املساواة٭ في٭ احلق٭ السياسي٭ النظام٭ عن٭ يغيب٭

وحرية٭اإلعالم.
٭يحد٭من٭شفافية٭النظام٭وانفتاحه.٭<
اتخاذ٭القرارات٭حتى٭املصيرية٭منها٭طبقا٭ملصالح٭شخصية٭ودون٭مراعاة٭للمصالح٭العامة.٭<
يقود٭إلى٭الصراعات٭الكبيرة٭إذا٭ما٭تعارضت٭املصالح٭بني٭مجموعات٭مختلفة.٭<
٭يؤدي٭إلى٭خلق٭جو٭من٭النفاق٭السياسي٭كنتيجة٭لشراء٭الوالءات٭السياسية.٭<
ضعف٭املؤسسات٭العامة٭ومؤسسات٭اجملتمع٭املدني٭.٭<
يحول٭دون٭وجود٭حياة٭دميقراطية.٭<
يسيء٭إلى٭سمعة٭النظام٭السياسي٭وعالقاته٭اخلارجية٭خاصة٭مع٭الدول٭التي٭ميكن٭ان٭تقدم٭الدعم٭٭<

املادي٭له،٭وبشكل٭يجعل٭هذه٭الدول٭تضع٭شروطاً٭قد٭متس٭بسيادة٭الدولة٭ملنح٭مساعداتها.
يضعف٭املشاركة٭السياسية٭نتيجة٭لغياب٭الثقة٭باملؤسسات٭العامة٭وأجهزة٭الرقابة٭واملساءلة.٭<

* ثالثا : على النظام ال�سيا�سي: 
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٭1 التهام٭القسم٭األكبر٭من٭موارد٭التنمية.٭-
٭2 تأسيس٭بيئة٭طاردة٭لالستثمار.٭-
٭3 تكريس٭حالة٭الفقر٭في٭اليمن.٭-
٭4 سوء٭املستوى٭العام٭للخدمات٭التي٭يحصل٭عليها٭املواطن.٭-
٭5 لبرامج٭٭- األجنبي٭ والدعم٭ التعهدات٭ حجم٭ وانخفاض٭ التنمية٭ شركاء٭ لدى٭ االصالح٭ جهود٭ مصداقية٭ تدني٭

التنمية.
٭6 تهديد٭االستقرار٭السياسي.٭-

اآثار  الف�ساد على التنمية يف اليمن )2(:

1 -   االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد )اليمن( ص7.

و�سائل واآليات مكافحة الف�ساد:

إن٭مكافحة٭الفســـاد٭ترتكز٭على٭معاجلة٭أســـباب٭حدوثه٭والتي٭قد٭تختلف٭من٭
مؤسســـة٭إلى٭أخرى٭فـــي٭إطار٭الدولـــة٭الواحدة٭ومن٭دولة٭إلـــى٭أخرى٭،٭حيث٭
تتبنى٭املؤسسات٭والدول٭استراتيجيات٭تتضمن٭جملة٭من٭التدابير٭املبنية٭على٭
دراســـات٭ميدانية٭و٭التي٭تفضي٭إلى٭احلد٭من٭ممارســـة٭الفساد٭،٭ولكن٭سيتم٭
هنا٭اســـتعراض٭أبرز٭التدابير٭أو٭اآلليات٭الوقائية٭العامة٭و٭الشائعة٭التي٭ميكن٭

تبنيها٭ملكافحة٭الفساد٭كما٭يلي:

اأول : اآليات تتعلق بالنظام ال�سيا�سي والت�سريعي و�سلطات الدولة العليا 
نظـــام٭سياســـي٭يعتمد٭مبـــدأ٭الفصل٭بني٭الســـلطات٭الثالث٭التشـــريعية٭٭<

والتنفيذية٭والقضائية.
لـــدى٭٭< وتوجهـــات٭ سياســـي٭ نظـــام٭

املســـتويات٭اإلداريـــة٭العليـــا٭تعتمد٭
مبـــادئ٭وثقافـــة٭مكافحـــة٭الفســـاد٭

ضمن٭السياسات٭العامة٭للبلد٭.
اصدار٭تشريعات٭محكمة٭وواضحة٭٭<

تسد٭منافذ٭الفساد.
اصدار٭القوانني٭الالزمة٭لتجرمي٭كل٭٭<

صور٭الفساد٭احملتملة٭.

تنقس��م اآللي��ات المتبع��ة في 
آليات  إل��ى  الفس��اد  مكافح��ة 
فردية األثر وآليات جماعية األثر 
حي��ث تأتي اآلليات المؤسس��ية 
ضمن  والتشريعية  واالجتماعية 
اآللي��ات جماعية األث��ر، واآلليات 
العقابي��ة ضمن اآللي��ات فردية 

األثر.
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اصدار٭التشريعات٭امللزمة٭للمؤسسات٭في٭مجال٭االلتزام٭بالشفافية٭واحلصول٭على٭املعلومات٭.٭<
اعتماد٭مبدأ٭الشـــفافية٭في٭عمل٭املؤسســـات٭مبا٭يتيح٭احلصول٭على٭املعلومات٭وكشـــف٭حاالت٭٭<

الفساد٭اخملتلفة٭.
تبنـــى٭مبدأ٭املســـاءلة٭بصورها٭املتعددة٭وفق٭اآلليات٭اخملتلفة٭املنظمة٭لها٭)مســـاءلة٭دســـتورية٭–٭٭<

مســـاءلة٭برملانية٭–٭مســـاءلة٭قضائية٭-٭مســـاءلة٭الهيئات٭الرقابية٭-٭مســـاءلة٭إدارية٭-٭٭املساءلة٭
االجتماعية٭٭(.

إنشاء٭مؤسسات٭متخصصة٭٭في٭التدقيق٭والرقابة٭واحملاسبة٭٭،٭واحلرص٭على٭ضمان٭استقاللها٭٭<
و٭حياديتها٭وكفاءتها٭وجديتها٭في٭مالحقة٭الفاسدين.

استقاللية٭ونزاهة٭وحياد٭وكفاءة٭اجلهاز٭القضائي.٭<

ثانيا : اآليات اإدارية وم�ؤ�س�سية
اعتماد٭وتطبيق٭لوائح٭وهياكل٭إدارية٭فعالة.٭<
تطبيق٭أنظمة٭عمل٭واضحة٭وشفافة٭.٭<
تطبيق٭سياسات٭ومدونات٭سلوك٭املوظفني.٭<
أنظمة٭موارد٭بشـــرية٭تعتمد٭معيـــار٭الكفاءة٭واخلبرة٭٭<

والتخصص٭في٭التعيني٭والترقية٭وغيرها٭من٭جوانب٭
إدارة٭املوارد٭البشرية.

تطبيق٭أنظمة٭الرقابة٭اإلدارية٭واملراجعة٭الداخلية٭واخلارجية٭ألنشطة٭املؤسسات.٭<
توفير٭الظروف٭املؤسسية٭و٭شروط٭النزاهة٭قبل٭مطالبة٭املوظف٭بها٭ومن٭أبرزها٭الرواتب٭واألجور٭٭<

التي٭تغطي٭احتياجات٭املوظف٭وربطها٭بالكفاءة٭واخلبرة٭وحجم٭املسئولية٭وكذلك٭جوانب٭التأمني٭
اخملتلفة٭كالتأمني٭الصحي٭وغيره٭.

تبسيط٭وسائل٭العمل٭وآلياته.٭<

ثالثا : اآليات ثقافية واجتماعية
بث٭ثقافة٭النزاهة٭ومكافحة٭الفساد٭في٭أوساط٭اجملتمع.٭<
٭تنمية٭املنظومة٭القيمية٭الدينية٭في٭اجملتمعات٭.٭٭<
زيادة٭الوعي٭مبخاطر٭الفساد٭.٭<
تفعيـــل٭دور٭املؤسســـات٭التربويـــة٭واجملتمـــع٭املدنـــي٭وأجهزة٭اإلعـــالم٭ورجال٭الديـــن٭واملفكرين٭٭<

واملصلحني٭ممن٭ميكن٭االستعانة٭بهم٭وفق٭استراتيجية٭مدروسة.
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رابعا : اآليات عقابية
* مالحقة مرتكبي ممار�سات الف�ساد جزائيا )تعتمد ب�سكل اأ�سا�سي على جترمي الق�انني لكل �س�ر الف�ساد املحتملة( 

وذلك ي�ستلزم ما يلي:
استيعاب٭النصوص٭العقابية٭الوطنية٭و٭جترمي٭أكبر٭قدر٭ممكن٭من٭صور٭الفساد٭)الفساد٭الكبير٭–٭الفساد٭٭<

الصغير(٭.
٭كفاءة٭ونزاهة٭احملققني٭القائمني٭مبالحقة٭جرائم٭الفساد٭.٭<
كفاءة٭القضاء٭واستقالليته٭و٭حياديته٭ومنع٭التأثير٭عليه٭أو٭التدخل٭في٭أعماله٭.٭<
عدم٭تدخل٭السلطات٭األخرى٭كالتنفيذية٭أو٭التشريعية٭في٭أعمال٭املالحقة٭اجلزائية٭.٭<
أن٭يكون٭هدف٭املالحقة٭هو٭الردع٭العام٭للحد٭من٭عمليات٭الفساد٭،٭وأن٭ال٭يكون٭هدفها٭االنتقام٭أو٭االبتزاز.٭<
أن٭تراعي٭السلطات٭املعنية٭بذلك٭في٭ممارسة٭دورها٭العقابي٭حقوق٭االنسان٭وحكم٭القانون٭وسيادته٭.٭<
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* �سنغاف�ره:
إلى٭ لتصل٭ إزالته٭ في٭ فقد٭جنحت٭ الفساد،٭ حاربت٭ التي٭ للدول٭ بالنسبة٭ وفريدة٭ رائدة٭ سنغافورة٭ ٭جتربة٭
مستوى٭متقدم٭بني٭الدول٭التي٭تتمتع٭مبستوى٭نظيف٭من٭الفساد٭مع٭فنلندا٭وأيسلندا٭والدانيمارك،٭حيث٭
بلغ٭مؤشر٭مدركات٭الفساد٭9.4٭سنة٭2003٭بعد٭أن٭كانت٭منذ٭نحو٭ثالثني٭عاما٭من٭أكبر٭الدول٭التي٭ينتشر٭

فيها٭الفساد.

اأبرز الإجراءات :
قامت٭الدولة٭بتخفيض٭عدد٭القوانني٭.٭<
تطوير٭قواعد٭وإجراءات٭العمل٭وتبسيط٭وتوضيح٭كافة٭اإلجراءات٭بحيث٭ال٭تسمح٭بأي٭خروج٭أو٭خرق٭٭<

للقوانني.
رفع٭مرتبات٭وأجور٭املوظفني٭حيث٭يعد٭مرتب٭الوزير٭السنغافوري٭أعلى٭مرتب٭وزير٭في٭العالم٭،٭وأي٭٭<

محاولة٭فساد٭ستحرمه٭من٭وظيفته٭ومن٭دخله٭املرتفع،٭فضال٭عن٭أنه٭لن٭يستطيع٭أن٭يحصل٭على٭وظيفة٭
أخرى.

* ه�نغ ك�نغ :
تأتي٭هونغ٭كونغ٭في٭املرتبة٭15٭،14٭على٭التوالي٭بالنسبة٭ملؤشر٭مدركات٭الفساد٭سنة٭2003٭و٭2005٭،٭وقد٭
ارتفع٭املؤشر٭لديها٭من٭8٭سنة٭2003٭إلى٭9.3٭سنة٭2005٭و٭8.1٭سنة٭2008٭نتيجة٭للجهود٭املبذولة٭حملاربة٭

الفساد٭وأهمها:
شكلت٭الدولة٭جلنة٭حملاربة٭الفساد٭ووفرت٭لها٭ميزانية٭ضخمة٭يعمل٭بها٭حوالي٭1000٭موظف٭يتقاضون٭٭<

مرتبات٭مرتفعة٭مهمتها٭متابعة٭الفساد٭والقضاء٭عليه٭بكافة٭أشكاله.

* ت�سيلي:
تتعتبر٭الدولة٭رقم٭20٭ضمن٭133٭دولة٭من٭حيث٭مستوى٭الفساد٭فيها٭،٭ومؤشر٭مدركات٭الفساد٭فيها٭بلغ٭
7.3٭،7.4٭خالل٭عامي٭2005٭،2003٭ليتراجع٭إلى٭6.9٭سنة٭2008٭،٭وقد٭خطت٭الدولة٭خطوات٭هامة٭في٭

محاربة٭الفساد٭وتعتبر٭من٭أنظف٭دول٭أمريكا٭الالتينية٭:
قامت٭بتبسيط٭اإلجراءات٭واللوائح٭والقوانني.٭<
أعلنت٭مبدأ٭الشفافية٭بالنسبة٭لكافة٭الهيئات٭احلكومية٭.٭<

تجارب ناجحة )على مستوى الدول(





الفصل الرابع
آليات الصندوق االجتماعي للتنمية في مجال منع الفساد في عملياته

ال�سندوق كتجربة م�ؤ�س�سية وطنية ناجحة.• 

الع�امل التي �ساعدت على منع الف�ساد يف اأن�سطة ال�سندوق.• 
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تأســـس٭الصندوق٭االجتماعي٭للتنمية٭مبوجب٭القانون٭رقم٭10٭لعام٭1997٭كمؤسســـة٭وطنية٭مستقلة٭تدار٭ِمْن٭
ِقَبل٭مجلس٭إدارة٭برئاســـة٭رئيس٭مجلس٭الوزراء٭،٭حيـــث٭يتألف٭اجمللس٭من٭أعضاء٭ميثلون٭احلكومة٭والقطاع٭
اخلاص٭واجملتمع٭املدني٭،٭وقد٭أشـــار٭القانون٭إلى٭أن٭هدف٭إنشـــاء٭الصندوق٭هو٭املســـاهمة٭الفاعلة٭في٭إجناز٭

خطـــة٭الدولة٭فـــي٭اجملال٭االجتماعـــي٭واالقتصادي٭
بتمكـــني٭األفـــراد٭واألســـر٭واملؤسســـات٭الصغيـــرة٭
واجلماعـــات٭الفقيـــرة٭واملتدنيـــة٭الدخل٭مـــن٭العمل٭
واإلنتـــاج٭عن٭طريـــق٭تقدمي٭اخلدمات٭والتســـهيالت٭
والقـــروض٭املشـــروعة٭إلقامـــة٭املشـــاريع٭اخلدميـــة٭
واإلنتاجيـــة،٭وصـــوالً٭إلـــى٭اإلســـهام٭فـــي٭احلد٭من٭
البطالة٭والفقر٭والتعامل٭مع٭اآلثار٭اجلانبية٭لبرنامج٭
اإلصـــالح٭االقتصادي٭وتخفيف٭وطـــأة٭إجراءاته٭عن٭
كاهـــل٭محدودي٭الدخل٭،٭وبغـــرض٭متكني٭الصندوق٭

مـــن٭لعـــب٭دوره٭التنموي٭وتقدمي٭خدماتـــه٭للمجتمعات٭الفقيرة٭والنائية٭في٭وقت٭مناســـب٭وبطريقة٭فعالة٭فقد٭
مت٭تزويده٭باألدوات٭الالزمة٭لذلك٭وخصوصا٭تلك٭األدوات٭التي٭تضمن٭٭تأمني٭مســـتوى٭كاٍف٭من٭االســـتقاللية٭

واملرونة٭ومتكينه٭من٭استقطاب٭موظفني٭مؤهلني٭.
وبفضـــل٭الدعـــم٭الكبير٭واملتصاعد٭الـــذي٭يحظى٭به٭من٭احلكومـــة٭واملانحني٭فقد٭أصبح٭الصندوق٭مؤسســـة٭
ـــي٭عملياتُها٭جميع٭أنحاء٭البالد،٭تهتـــم٭باجملتمعات٭الفقيرة٭مع٭إعطـــاء٭األولوية٭لألكثر٭فقراً٭من٭ فاعلـــة٭،٭تغطِّ
خالل٭العمل٭في٭إطار٭أربعة٭برامج٭رئيســـية٭هي٭:1-برنامج٭تنميـــة٭اجملتمع٭والتنمية٭احمللية٭2-٭برنامج٭تنمية٭
املنشـــآت٭الصغيـــرة٭واألصغـــر٭3-٭برنامج٭بنـــاء٭القدرات٭4-٭برنامج٭األشـــغال٭كثيفة٭العمالة٭،٭حيث٭تســـتثمر٭
دة٭تشـــتمل٭٭التعليم،٭والصحة،٭وامليـــاه،٭واإلصحاح٭البيئي،٭والزراعة،٭والطرق٭ تلـــك٭البرامج٭في٭قطاعات٭متعدِّ
الريفية٭)الفرعية(،٭والتراث٭الثقافي،٭وتنمية٭املنشآت٭الصغيرة٭واألصغر،٭واحلماية٭االجتماعية،٭وبناء٭قدرات٭

الشركاء...٭باإلضافة٭إلى٭األشغال٭كثيفة٭العمالة.
يتكون٭الصندوق٭االجتماعي٭للتنمية٭٭في٭تركيبته٭العامة٭-من٭ثالثة٭مستويات٭رئيسية:٭مجلس٭اإلدارة،٭واملركز٭
الرئيســـي،٭والفـــروع٭٭،٭يتولى٭٭مجلُس٭اإلدارة،٭الذي٭يرأســـه٭رئيس٭مجلس٭الوزراء٭املصادقة٭على٭السياســـات٭
العامة٭واالجتاهات٭الرئيســـية٭لعمل٭الصندوق..٭كما٭يقر٭خطط٭العمل٭الســـنوية،٭ويتابع٭بشكل٭دوري٭ومنتظم٭

م٭املُْحَرَز٭في٭عمل٭وأداء٭الصندوق٭وتقارير٭التدقيق٭احملاسبي. التقدُّ
ويتحمل٭املركز٭الرئيسي٭للصندوق٭مسؤولية٭قيادة٭العمليات٭التي٭ينفذها٭الصندوُق٭من٭خالل٭إدارته٭التنفيذية٭
و٭جلنة٭السياســـات٭اإلجرائية،٭وجلنة٭املشـــاريع،٭والوحدات٭)التنفيذية(٭املوزعة٭قطاعياً٭وهي٭التعليم،٭واملياه٭
والبيئـــة،٭والصحة٭واحلماية٭االجتماعية،٭والتدريب٭والدعم٭املؤسســـي،٭وتنمية٭املنشـــآت٭الصغيرة٭واألصغر،٭
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والزراعة٭والتنمية٭الريفية،٭والتراث٭الثقافي،٭باإلضافة٭إلى٭برنامج٭األشـــغال٭
كثيفة٭العمالة٭ووحدات٭مســـاندة٭وهي:٭البرمجة،٭واملراقبة٭والتقييم،٭والشؤون٭
املاليـــة٭واإلدارية،٭والتعاُقدات،٭وتقنية٭املعلومات،٭واملراجعة٭الداخلية،٭واملوارد٭

البشرية٭والوحدة٭الفنية.
ومتثِّل٭فروُع٭الصندوَق٭على٭مســـتوى٭احملافظـــات٭األذرع٭التنفيذية٭ويغطي٭كل٭
منها٭محافظة٭أو٭أكثر،٭ويتحمل٭مســـؤولية٭إعداد٭وتنفيذ٭ومراقبة٭أنشطة٭الصندوق٭

في٭تلك٭احملافظة/احملافظات.٭
ويسعى٭الصندوق٭إلى٭تقدمي٭منوذج٭في٭مجال٭عمله٭من٭حيث:

٭ أداء٭الصندوق،٭مبا٭في٭ذلك٭فعالية٭الكلفة.	
٭ أنظمة٭وآليات٭استهداف٭الفقراء.	
٭ أنظمة٭عمل٭الصندوق٭التي٭ثبتت٭فعاليتها٭مبا٭في٭ذلك٭نظام٭إدارة٭املعلومات.	
٭ التخطيط٭الالمركزي٭)من٭أسفل٭إلى٭أعلى(.	
٭ االهتمام٭بقضايا٭النوع٭االجتماعي٭)اجلندر(.	
٭ مراعاة٭اجلوانب٭البيئية٭واالجتماعية٭والثقافية.	

الصندوق االجتماعي للتنمية كمؤسسة وطنية فاعلة
انتهـــج٭الصندوق٭منـــذ٭بداية٭تأسيســـه٭سياســـات٭و٭اجـــراءات٭٭وأنظمة٭عمل٭
شـــفافة٭و٭فعالـــة٭ترقى٭إلى٭مســـتوى٭أفضل٭املمارســـات٭العامليـــة٭في٭مختلف٭
مجـــاالت٭عمله٭،٭ليصبح٭منوذج٭للمؤسســـة٭الناجحة٭في٭مجال٭تقدمي٭خدماته٭
للفئات٭املســـتهدفة٭،٭حظي٭من٭خـــالل٭اجنازاته٭على٭ثقة٭مختلف٭املؤسســـات٭
الرســـمية٭و٭جهـــات٭التمويل٭اخملتلفة٭،٭عالوة٭على٭ما٭يتمتـــع٭به٭من٭ثقة٭وقبول٭
لدى٭مختلف٭الفئات٭املســـتهدفة٭في٭كامل٭النطاق٭اجلغرافي٭لنشـــاطه٭املتمثل٭

في٭كل٭محافظات٭اجلمهورية.
تقاريـــر٭البنك٭الدولي٭وتقارير٭التقييم٭املؤسســـي٭للصنـــدوق٭واملنفذة٭من٭قبل٭
جهات٭تقييم٭مســـتقلة٭منها٭)وزارة٭التنمية٭الدولية٭/اململكة٭املتحدة(٭تشير٭إلى٭
فعالية٭آليات٭الصندوق٭وشـــفافية٭إجراءاته٭وممارســـاته٭في٭حتقيق٭األهداف٭
التـــي٭وجد٭مـــن٭أجلها٭،٭وتوصـــى٭اجلهات٭األخرى٭الرســـمية٭وغير٭الرســـمية٭

باالستفادة٭من٭جتربة٭الصندوق٭والتي٭وصفتها٭بالتجربة٭النموذجية.
٭

لقد تط��ور الصندوق االجتماعي 
للتنمي��ة إل��ى مؤسس��ة ناجحة 
و«نموذجية » في اليمن ، تعمل 
على المستوى الوطني ، وتوسع 
جهود التنمية بالمش��اركة إلى 

المناطق الريفية والنائية.

المصدر: 
تقرير التقييم المؤسسي للصندوق 
)ماري جيننجز ، 2006( تمويل وزارة 
التنمية الدولية )المملكة المتحدة(
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1 -   املصدر مقال نرش يف سبأنت  16 - 05 - 2007م.

 )وص��ف التقرير التقييمي للبنك الدولي لعام  2004 م الصندوق االجتماعي للتنمية في اليمن 
بأنه مؤسس��ة نموذجية تتبع أفضل الممارس��ات ،وتؤثر تأثيرا ايجابيا على العملية التنموية في 
اليم��ن ،مؤك��دا على النجاح الكبي��ر الذي حققه الصن��دوق من خالل النم��وذج اإليضاحي الذي 
يقدمه ،والتأثير المباش��ر ألنش��طة بناء القدرات الت��ي ينفذها بين أوس��اط الجهات الحكومية 
والمنظمات غير الحكومية ،والمتصلة بصورة مباش��رة بجهود التخفيف من الفقر ، ونصح البنك 
الدولي عددا من الدول باالطالع على آلية الصندوق االجتماعي للتنمية في اليمن واالس��تفادة 

من تجاربه الناجحة وتطبيقها)1((.
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أواًل: ثقافة الصندوق 
عمل٭الصندوق٭منذ٭تأسيســــه٭على٭إرســــاء٭املبادئ٭والتوجهات٭اإليجابية٭التي٭
تؤثــــر٭على٭خططــــه٭وآليات٭ممارســــة٭مهامه٭بغــــرض٭حتقيق٭األهــــداف٭التي٭
وجــــد٭من٭أجلها،٭من٭خالل٭تطبيق٭ممارســــات٭تعتمد٭على٭سياســــات٭وقواعد٭
إدارية٭لدى٭وحدات٭الصندوق٭وفروعه٭ترســــخ٭لعمل٭مؤسســــي٭شــــفاف٭،٭تلك٭
الثقافــــة٭٭ال٭تنحصر٭فقط٭في٭ممارســــات٭الصندوق٭املتبعة٭في٭مقراته٭ولكنها٭
تتجــــاوز٭ذلك٭إلى٭آليات٭تعامل٭الصندوق٭مع٭اجملتمعات٭واجلهات٭املســــتهدفة٭
و٭االستشــــاريني٭واملقاولــــني٭العاملني٭مع٭الصندوق٭،٭٭ومــــن٭أبرز٭مالمح٭ثقافة٭

الصندوق٭التي٭تبرز٭في٭مجموعة٭من٭املبادئ٭والسياسات٭منها:٭٭
٭ استهداف٭الفقر:٭٭كسياسة٭جوهرية٭توجه٭تدخالت٭الصندوق،٭حيث٭	

تطبـــق٭طرقاً٭مختلفة٭لضمان٭توجيه٭موارده٭إلى٭املناطق٭واجملتمعات٭
والفئات٭الفقيرة٭عبر٭آلياته٭اخملتلفة.

٭ املشـــاركة:٭مشـــاركة٭املستهدفني/املشـــاركة٭اجملتمعيـــة٭مـــن٭خالل٭	
االســـتجابة٭الحتياجاتهم٭وأولوياتهم٭ومشاركتهم٭في٭مختلف٭مراحل٭

دورة٭املشروع.
٭ الفاعليـــة:٭حتقيق٭النتائج٭املطلوبة٭وإحـــداث٭األثر٭اإليجابي٭املرتبط٭	

بحاجات٭املستفيدين.
٭ الكفاءة:٭كفاءة٭الكلفة٭أو٭اجلودة٭بأقل٭كلفة٭ممكنة.	
٭ الشراكة:٭التنسيق٭والعمل٭حيث٭ما٭يلزم٭مع٭اجلهات٭احلكومية٭املركزية٭	

واحمللية٭واملنظمات٭غير٭احمللية٭والقطاع٭اخلاص٭واجملتمعات٭واألطر٭
اجملتمعيـــة٭واإلصطفاف٭مـــع٭االســـتراتيجيات٭واخلطـــط٭الوطنية٭

التنموية.
٭ االســـتدامة:٭األخـــذ٭في٭االعتبار٭كل٭عوامل٭اســـتدامة٭املشـــاريع٭من٭	

النواحي٭التشغيلية٭واالجتماعية٭والفنية٭والبيئية٭خالل٭جميع٭مراحل٭
دورة٭املشروع.

٭ االستقاللية٭واحلياد:٭٭ممارسة٭مهامه٭مع٭التركيز٭على٭حتقيق٭أهدافه٭	
التنموية٭دون٭التأثر٭بأي٭من٭عوامل٭التحيز٭السياســــي٭أو٭اجلغرافي٭أو٭

الطائفي٭وغيرها.

خبرات  لتعزيز  احتياج  يوجد 
لتبني  وال��ت��روي��ج   ، الصندوق 
 ، ، والتعلم منها  أساليب عمله 
العمل  مساقات  بين  كان  سواًء 
مع  أو   ، ذات��ه  الصندوق  ف��ي 
الخدمات  ومقدمي  ال���وزارات 
اآلخ���ري���ن وب���ه���دف ت��وس��ي��ع 
استخدام أنظمة وأساليب عمل 
التجاربُ  أثبتتْ  التي  الصندوق 
مع  وب��االش��ت��راك   - صحتَـها 
اآلليات  تحديد  يتم   ، ال���وزارات 
للترويج  اتباعُها  يمْكنُ  التي 
برامج  ف��ي  منها  لالستفادة 

وأنظمة األجهزة الحكومية.

المصدر: 
تقرير التقييم المؤسسي 

للصندوق )ماري جيننجز، 2006( 
وزارة التنمية الدولية )المملكة 

المتحدة( 

العوامل التي ساعدت على إنجاح تجربة الصندوق في منع ممارسات الفساد ضمن أنشطته



71

آليات الصندوق االجتماعي للتنمية في مجال منع الفسادالفصل الرابع

وحدة التدريب والدعم املؤسسي - محتوى تدريبي في مجال مفاهيم وموجهات مكافحة الفساد  - مارس 2018م

٭ الشفافية٭في٭كل٭تعامالت٭وإجراءات٭الصندوق.	
٭ بيئة٭عمل٭الصندوق٭ال٭تساعد٭على٭حدوث٭أي٭من٭ممارسات٭الفساد.٭	
٭ حساســـية٭الصنـــدوق٭ألي٭من٭املمارســـات٭التي٭ميكـــن٭أن٭تؤدي٭إلى٭إحداث٭أضـــرار٭مبمتلكات٭	

الصندوق٭)إن٭وجدت(٭ســـواًء٭متت٭عمداً٭أو٭نتجت٭عن٭إهمال٭أو٭جهل٭،٭مادامت٭ســـتفضي٭إلى٭
نفس٭النتيجة.

٭ منـــع٭الفســـاد٭وتضارب٭املصالـــح:٭يطبق٭الصندوق٭سياســـات٭وآليات٭عمل٭فعالـــة٭تضمن٭عدم٭	
ممارســـة٭أٍي٭من٭األنشـــطة٭من٭قبل٭العاملني٭مع٭الصندوق٭أو٭املتعاقدين٭معه٭في٭وضع٭تضارب٭

مصالح٭أو٭أٍي٭من٭املمارسات٭التي٭ميكن٭أن٭تفضي٭إلى٭حدوث٭فساد.
٭ التطور٭املســـتمر٭واملرونة:٭الصندوق٭مؤسســـة٭مرنة٭وتعلمية٭يعمل٭على٭تعديل٭وتكييف٭تركيبته٭	

التنظيمية٭وسياســـاته٭وممارساته٭التشـــغيلية٭متاشياً٭مع٭الدروس٭املســـتفادة٭واستناداً٭إلى٭أية٭
قضايا٭تبرز٭أثناء٭العمل٭أو٭كلما٭دعت٭احلاجة٭إلى٭ذلك.

٭ تكافؤ٭الفرص.	
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�سل�كيات واأخالقيات العمل التي يجب اأن يتحلى بها 
ال�ست�ساري�ن العامل�ن يف الربامج وامل�ساريع التابعة لل�سندوق  

�سل�كيات واأخالقيات العمل التي يجب اأن يتحلى بها 
العامل�ن الرئي�سي�ن يف ال�سندوق والربامج التابعة له 

املبادئ 
وال�سيا�سات 

الرئي�سية

٭ علـــى٭جميـــع٭العاملني٭فـــي٭مشـــاريع٭الصندوق٭استشـــعار٭	
اجلانب٭االنســـاني٭في٭اســـتهداف٭الفئـــات٭األكثر٭احتياجا٭
ومتثل٭مبدأ٭خدمة٭الفقراء٭كمبدأ٭أساسي٭يوجه٭حتركاتهم٭

و٭أنشطتهم.
٭ التواصل٭الفعال٭واملشـــاركة٭الفاعلة٭والتواضع٭في٭التعامل٭	

مع٭الفئات٭الفقيرة٭املستهدفة.
٭ إيصال٭رسالة٭الصندوق٭وأهداف٭التدخل٭وآلياته٭دون٭رفع٭	

لتوقعات٭املســـتهدفني،٭بل٭يجب٭على٭العاملني٭في٭املشاريع٭
العمل٭على٭تصويب٭التوقعات٭غير٭السليمة٭السائدة٭مسبقا٭
عن٭تدخالت٭الصندوق٭في٭أوســـاط٭اجملتمعات٭املستهدفة٭

من٭النساء٭والرجال٭.
٭ تعتبر٭حاالت٭رفع٭توقعات٭املســـتهدفني٭املتعمدة٭باستخدام٭	

معلومـــات٭أو٭أدوات٭غيـــر٭صحيحـــة٭/٭كاذبـــة٭بغرض٭رفع٭
مستوى٭تفاعلهم٭لتسهيل٭تنفيذ٭مهمة٭االستشاري٭مثال٭نوع٭

من٭أنواع٭املمارسات٭الفاسدة٭)تدليس،٭ابتزاز(.
٭ اشـــعار٭املعنيني٭في٭الصندوق٭بأي٭مالحظات٭أو٭مقترحات٭	

ميدانيـــة٭تتعلق٭بوجود٭قصور٭في٭تطبيق٭اآلليات٭أو٭تعارض٭
مع٭مبادئ٭وسياسات٭الصندوق٭املتعلقة٭باستهداف٭الفقر.

٭ االلتزام٭الصارم٭بعدم٭حدوث٭أي٭نوع٭من٭أنواع٭االســـتغالل٭	
الـــذي٭يزيـــد٭معانـــاة٭الفئـــات٭املســـتهدفة،٭كأن٭يتم٭فرض٭
غرامات٭غيـــر٭مبررة٭أو٭ابتزاز٭للفئات٭املســـتهدفة٭من٭قبل٭
أي٭طـــرف٭من٭أطـــراف٭التعاقد٭مـــع٭الصنـــدوق٭أو٭اللجان٭
اجملتمعية٭أو٭القيادات٭احمللية٭أو٭غيرهم،٭وإبالغ٭الصندوق٭

عن٭أي٭حالة٭من٭هذا٭القبيل٭دون٭تأخير.
٭ توعيـــة٭الفئـــات٭املســـتهدفة٭الفقيـــرة٭لتعريفهـــم٭أن٭تدخل٭	

الصنـــدوق٭في٭مناطقهم٭هو٭نتاج٭لسياســـات٭الصندوق٭في٭
االســـتهداف٭لتلبية٭احتياجات٭اجملتمعات،٭وأهمية٭أال٭يقع٭
اجملتمـــع٭ضحيـــة٭لالبتزاز٭مـــن٭قبل٭أي٭طرف٭كان٭بســـبب٭
التدخـــل٭مبـــا٭ال٭يتعارض٭مـــع٭اآلليـــات٭الشـــفافة٭املنظمة٭

للمساهمات٭واملبادرات٭اجملتمعية.

٭ احلرص٭عنـــد٭التخطيط٭والبرمجة٭للتدخـــالت٭التنموية٭	
مبختلـــف٭جوانبهـــا٭علـــى٭أن٭تســـتهدف٭الفئـــات٭األكثـــر٭
احتياجـــاً،٭بحيث٭تلبي٭املشـــاريع٭االحتياجات٭األساســـية٭
وفقاً٭حلالـــة٭الفقر٭واالحتيـــاج٭للخدمات٭األساســـية،٭مع٭

إعطاء٭األولوية٭للمجتمعات٭األكثر٭فقراً.
٭ تنفيـــذ٭تدخـــالت٭الصنـــدوق٭وفقـــا٭لآلليـــات٭اجملتمعيـــة٭	

املعتمـــدة٭والتـــي٭جتعلها٭نابعة٭من٭أفـــكار٭صاغتها٭الفئات٭
الوطنيـــة٭ املؤشـــرات٭ مـــن٭خـــالل٭ بـــرزت٭ أو٭ اجملتمعيـــة٭
لالحتياجـــات٭القطاعيـــة٭ويتطلـــب٭ذلـــك٭التزامـــاً٭حازماً٭

باملشاركة٭واملساهمة٭الفاعلة٭من٭قبل٭املستفيدين.
٭ على٭ضباط٭املشاريع٭التحقق٭من٭مدى٭التزام٭االستشاريني٭	

بتنفيـــذ٭هـــذه٭السياســـات٭في٭امليـــدان٭كـــون٭الضابط٭هو٭
املســـؤول٭أمام٭إدارة٭الصندوق٭عـــن٭أي٭تقصير٭في٭تطبيق٭

السياسات.٭
٭ االلتزام٭بسياسات٭االستهداف٭املقرة٭ومراجعة٭الدراسات٭	

امليدانيـــة٭التـــي٭ينفذهـــا٭االستشـــاريون٭بعنايـــة٭وحتليلها٭
ومطابقـــة٭نتائجها٭مـــع٭منهجيـــات٭العمل٭فـــي٭الصندوق٭
واملؤشـــرات٭املعتمـــدة،٭كون٭هـــذه٭الدراســـات٭تفضي٭إلى٭

تدخالت٭يتم٭تبنيها٭في٭خطط٭الصندوق.
٭ احلرص٭على٭تعزيز٭املشـــاركة٭اجملتمعيـــة٭احلقيقية٭التي٭	

تعطـــي٭احلـــق٭للمجتمع٭في٭حتديـــد٭أولويـــات٭احتياجاته٭
وااللتزام٭بتطبيق٭األدوات٭واألدلة٭املعتمدة٭لدى٭الصندوق٭

في٭هذا٭الصدد.
٭ احلرص٭على٭إيصال٭رســـائل٭الصنـــدوق٭بصورة٭واضحة٭	

جلميـــع٭شـــركائه٭والوقوف٭بحزم٭في٭وجه٭أي٭ممارســـات٭
ابتـــزاز٭للمجتمعات٭أو٭حتايل٭أو٭تظليـــل٭للمجتمع٭من٭قبل٭
أي٭طرف٭ســـواًء٭كان٭االستشـــاري٭أو٭اللجنة٭اجملتمعية٭أو٭

غيرهم.
٭ ضرورة٭تدريب٭االستشـــاريني٭وتوعيتهـــم٭بهذه٭الضوابط٭	

والسياســـات٭قبـــل٭تنفيـــذ٭األعمـــال٭وإيضـــاح٭العقوبـــات٭
املترتبة٭على٭اخملالفة٭حتى٭يكونوا٭على٭بينة٭قبل٭االنخراط٭

بتنفيذ٭املهام.٭
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�سل�كيات واأخالقيات العمل التي يجب اأن يتحلى بها 
ال�ست�ساري�ن العامل�ن يف الربامج وامل�ساريع التابعة لل�سندوق  

�سل�كيات واأخالقيات العمل التي يجب اأن يتحلى بها 
العامل�ن الرئي�سي�ن يف ال�سندوق والربامج التابعة له 

املبادئ 
وال�سيا�سات 

الرئي�سية

٭ تنفيذ٭مهمة٭االستشـــاري٭بأقصـــى٭درجات٭املهنية٭والتجرد٭	
واحليادية٭دون٭التأثر٭بأٍي٭من٭عوامل٭التحيز٭السياســـي٭أو٭
اجلغرافـــي٭أو٭النوعي٭أو٭التعليمي٭أو٭الطائفي٭وغيرها٭من٭

عوامل٭التحيز.
٭ التركيز٭باســـتمرار٭على٭اجلوانب٭التنموية٭باعتبارها٭فقط٭	

هي٭العوامل٭املوجهة٭لتنفيذ٭املهام٭املوكلة٭إلى٭االستشاريني٭
وغيرهم٭من٭أطراف٭التعاقد٭مع٭الصندوق٭دون٭غيرها.

٭ عدم٭اخلوض٭مطلقا٭في٭أي٭جدل٭أو٭نقاشـــات٭سياســـية٭أو٭	
طائفية٭أو٭غيرها٭خالل٭جميع٭مراحل٭تنفيذ٭املهمة.

٭ تعريـــف٭املســـتهدفني٭بثقافة٭الصندوق٭ومعاييـــره٭التنموية٭	
التي٭ال٭تخضـــع٭ألي٭تأثير٭يتعارض٭مع٭سياســـاته٭التنموية٭

في٭تنفيذ٭أنشطته.
٭ إبالغ٭املعنيني٭في٭الصندوق٭عن٭أي٭ســـلوك٭مرتبط٭بتدخل٭	

الصنـــدوق٭قد٭يتعارض٭مع٭مبـــدأ٭احلياد٭من٭قبل٭أي٭طرف٭
من٭األطراف٭.

٭ ممارســـة٭الواجبـــات٭الوظيفية٭بدرجة٭عاليـــة٭من٭التجرد٭	
واحليادية.

٭ االلتزام٭بسياســـة٭الصنـــدوق٭وفقاً٭ملبـــادئ٭تكافؤ٭الفرص٭	
وعدالة٭املنافســـة٭واحلـــرص٭على٭املصلحـــة٭العامة٭وفقاً٭

لإلجراءات٭التعاقدية٭السليمة.
٭ االلتـــزام٭باحليـــاد٭واملهنيـــة٭وجتنـــب٭اجلـــدل٭والترويـــج٭	

السياســـي٭أو٭العقائـــدي٭أو٭الطائفـــي٭أو٭أي٭نوع٭من٭أنواع٭
التحيـــزات٭التي٭قد٭حترف٭موظـــف٭الصندوق٭عن٭مهمته٭

األساسية.
٭ التحقـــق٭من٭أن٭العاملني٭في٭املشـــاريع٭من٭االستشـــاريني٭	

وغيرهـــم٭ملتزمني٭مببادئ٭االســـتقاللية٭واحلياد٭وميثلون٭
الصنـــدوق٭بالصـــورة٭التنموية٭احلســـنة٭التـــي٭مؤداها٭أن٭
الصندوق٭يقوم٭بخدمة٭جميع٭اليمنيني٭املستهدفني٭ضمن٭

تدخالته٭دون٭استثناء٭أو٭حتيز.٭٭
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٭ تنفيذ٭كل٭املهام٭املوكلة٭إلى٭االستشاري٭باستقاللية٭ومهنية٭	
ودون٭اخلضـــوع٭ألي٭تأثير٭قد٭يكون٭ناجت٭عن٭أي٭من٭عوامل٭
تضارب٭املصالح،٭ومنها٭ارتباط٭مهمة٭االستشـــاري٭بوجود٭
مصلحة٭شخصية٭مادية٭أو٭معنوية٭مباشرة٭أو٭غير٭مباشره٭

له٭أو٭ألي٭شخص٭أو٭جماعة٭أو٭حزب٭يهمه.
٭ التصريح٭واشـــعار٭الصندوق٭بـــأي٭تضارب٭في٭املصالح٭قد٭	

يؤثر٭على٭مهمة٭االستشاري٭في٭الوقت٭املناسب٭ليتم٭اتخاذ٭
االجراء٭املناسب٭ملعاجلة٭حالة٭التضارب.

٭ جتنـــب٭ممارســـة٭أي٭من٭الســـلوكيات٭التي٭قد٭تؤثر٭بشـــكل٭	
مباشر٭أو٭غير٭مباشر٭على٭سالمة٭قرار٭االستشاري٭وأدائه٭

ملهمته٭مبهنية٭ونزاهة،٭ونؤكد٭هنا٭على٭االتي:
٭ االمتنـــاع٭عـــن٭األكل٭أو٭الشـــرب٭لدى٭اجملتمعـــات٭/الفئات٭	

املســـتهدفة٭أو٭من٭ميثلهم٭أو٭أي٭طرف٭من٭أطراف٭التعاقد٭
ذات٭الصلـــة٭مبهمة٭االستشـــاري٭ولو٭على٭ســـبيل٭اجملاملة٭

حتت٭مبرر٭العادات٭والتقاليد٭اجملتمعية٭مثال.
٭ عدم٭قبول٭أي٭هبه٭أو٭هدية٭مهما٭بلغت٭بســـاطتها٭حتت٭أي٭	

مبرر.

٭ يُحَظـــر٭علـــى٭العاملـــني٭في٭الصنـــدوق٭التقـــدم٭بعطاءات٭	
بأنفســـهم٭أو٭بالواســـطة٭أو٭بأســـماء٭شـــركاء٭لهم٭بصورة٭
مباشـــرة٭أو٭غير٭مباشرة٭لتنفيذ٭أي٭أعمال٭مدنية٭أو٭توريد٭

بضائع٭أو٭خدمات٭استشارية٭أو٭خدمات٭أخرى.
٭ يحظـــر٭علـــى٭العاملـــني٭في٭الصنـــدوق٭شـــراء٭أصناف٭أو٭	

مهمات٭أو٭ممتلكات٭مما٭يبيعه٭الصندوق.
٭ عـــدم٭اتخاذ٭أو٭املشـــاركة٭فـــي٭اتخاذ٭أي٭اجـــراء٭ينتج٭عنه٭	

اســـداء٭منفعـــة٭)تعاقد،٭تعيني٭،٭متكني٭مـــن٭العمل٭،٭توريد٭
بضائع٭٭وغيرها(٭جلهة٭أو٭شخص٭تربطه٭مصلحة٭مباشرة٭

أو٭غير٭مباشرة٭بأحد٭العاملني٭في٭الصندوق٭.
٭ االلتـــزام٭بأقصى٭معاييـــر٭املبادئ٭األخالقيـــة٭والضوابط٭	

اإلدارية٭في٭أعمالهم٭وااللتزام٭مبنع٭ومحاربة٭املمارســـات٭
الفاســـدة٭والتعـــاون٭الكامل٭مع٭جهود٭الصنـــدوق٭في٭هذا٭

االجتاه.
٭ مينع٭اشتراك٭أي٭من٭العاملني٭في٭الصندوق٭في٭إجراءات٭	

التعيني٭أو٭التقييم٭أو٭الترقية٭أو٭التحقيق٭أو٭اجلزاءات٭لكل٭
من٭يربطه٭به٭عالقة٭قرابة٭أو٭مصلحة٭مادية٭أو٭معنوية٭من٭
أي٭نوع٭وعليه٭مســـؤولية٭التصريح٭بوجود٭مثل٭هذه٭احلالة٭

فور٭ظهورها.
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�سل�كيات واأخالقيات العمل التي يجب اأن يتحلى بها 
ال�ست�ساري�ن العامل�ن يف الربامج وامل�ساريع التابعة لل�سندوق  

�سل�كيات واأخالقيات العمل التي يجب اأن يتحلى بها 
العامل�ن الرئي�سي�ن يف ال�سندوق والربامج التابعة له 

املبادئ 
وال�سيا�سات 

الرئي�سية

٭ عـــدم٭االقامـــة٭فـــي٭أي٭مبنى٭خـــاص٭مالم٭يكـــن٭مخصصاً٭	
لإليجار٭وبالسعر٭املعتاد٭في٭املنطقة٭.

٭ عدم٭استخدام٭أي٭وسيلة٭نقل٭خاصة٭تتبع٭الفئات٭املستهدفة٭	
أو٭مـــن٭ميثلهم٭أو٭أٍي٭من٭أطراف٭التعاقد٭املرتبطة٭بالتدخل٭
ما٭لم٭تكن٭مخصصة٭لإليجار٭وبالسعر٭املعتاد٭في٭املنطقة٭.

٭ عدم٭تنفيذ٭أي٭جزء٭من٭مهمة٭االستشـــاري٭في٭مباٍن٭خاصة٭	
ما٭لـــم٭تكن٭مخصصة٭لإليجار٭،٭وموضح٭ذلك٭في٭مرفقات٭

املشروع.٭
٭ االمتناع٭عـــن٭احلصول٭على٭أو٭قبـــول٭أي٭مزية٭أو٭مصلحة٭	

ماديـــة٭أو٭معنويـــة٭فوريـــة٭أو٭آجلة٭على٭ســـبيل٭الوعد٭مثاًل٭
بشـــكل٭مباشـــر٭أو٭غير٭مباشـــر٭له٭أو٭ألي٭شخص٭يهمه٭من٭
٭من٭أفراد٭اجملتمع٭املستهدف٭أو٭من٭ميثلهم٭كاللجان٭ قبل٭أي٭ٍ
اجملتمعية٭أو٭القيادات٭احمللية٭أو٭ممثلي٭الســـلطات٭احمللية٭
و٭أي٭طـــرف٭مـــن٭أطراف٭التعاقـــد٭األخرى٭مـــع٭الصندوق٭

املرتبطني٭باملشروع٭.
٭ على٭االستشـــاري٭اتخاذ٭االستعدادات٭الالزمة٭التي٭تضمن٭	

كفـــاءة٭تنفيـــذ٭املهمـــة٭خـــالل٭فتـــرة٭التحضيـــر٭وخصوصا٭
احتياجات٭االستشاري٭الكافية٭للتغذية٭والتنقل٭وغيرها.

٭ تعريف٭املستهدفني٭بثقافة٭الصندوق٭املتعلقة٭مبنع٭تضارب٭	
املصالح٭في٭أوساط٭الفئات٭املستهدفة٭ومختلف٭األطراف٭

املرتبطة٭مبهمة٭االستشاري.
٭ إبالغ٭املعنيني٭في٭الصندوق٭عن٭أي٭ممارسات٭مخلة٭مببدأ٭	

منـــع٭تضـــارب٭املصالح٭من٭قبـــل٭أي٭طـــرف٭مرتبط٭مبهمة٭
االستشاري٭.

٭ املناقصات٭والتوريدات:	
٭ ال٭يجـــوز٭ملن٭قام٭بإعداد٭مواصفات٭أو٭شـــروط٭املناقصة٭/٭	

املمارسة٭الدخول٭فيها.
٭ ال٭يجـــوز٭تنفيـــذ٭أعمـــال٭أو٭تقـــدمي٭خدمـــات٭أو٭توريـــدات٭	

مرتبطـــة٭بخدمـــات٭استشـــارية٭قـــام٭بها٭االستشـــاري٭في٭
مرحلة٭ســـابقة٭من٭املشـــروع)تنطبق٭على٭أي٭جهة٭تابعة٭له٭
أو٭تخضع٭لســـلطته٭والعاملني٭بها(٭،٭ويســـتثنى٭منها٭حاالت٭

تسليم٭مفتاح٭)تصميم٭وبناء(.

٭ ٭التقيـــد٭بقرارات٭الصندوق٭التـــي٭متنع٭التعاقد٭مع٭أٍي٭من٭	
أقارب٭العاملني٭سواًء٭بالنسب٭أو٭املصاهرة.

٭ عدم٭املشـــاركة٭في٭االجراءات٭التعاقدية٭في٭أي٭عملية٭إذا٭	
كان٭له٭أو٭ألحد٭أقاربه٭مصلحة٭مباشـــرة٭أو٭غير٭مباشـــرة٭
وإذا٭حدث٭ذلك٭فعليه٭أن٭ينســـحب٭من٭دوره٭في٭استكمال٭
إجـــراءات٭هذه٭العملية٭حتى٭إمتامها٭مع٭إشـــعار٭املســـتوى٭

األعلى٭في٭الصندوق٭بذلك٭خطياً.
٭ عـــدم٭التعاقد٭مع٭االستشـــاريني٭لتنفيذ٭أية٭مهمة٭تتعارض٭	

مع٭أي٭من٭التزاماتهم٭الســـابقة٭أو٭احلالية٭جلهات٭أخرى،٭
أو٭التـــي٭قـــد٭جتعلهم٭غيـــر٭قادرين٭على٭تنفيـــذ٭املهمة٭مبا٭

يحقق٭مصالح٭الصندوق٭على٭أكمل٭وجه.
٭ عـــدم٭التعاقـــد٭مع٭االستشـــاري٭لتنفيـــذ٭أي٭مهمـــة٭تؤدي٭	

بطبيعتها٭إلى٭تضارب٭مصالح٭مع٭مهمة٭أخرى٭لالستشاري٭
)تنطبق٭على٭أي٭جهة٭تتبع٭االستشـــاري٭أو٭تخضع٭لسلطته٭

والعاملني٭بها(.
٭ إعـــداد٭حتليـــل٭لـــكل٭أنشـــطة٭دورات٭املشـــاريع٭وحتديـــد٭	

اخملاطر٭احملتملة٭حلدوث٭ممارسات٭أو٭تقصير٭قد٭يفضي٭
إلى٭حدوث٭فساد٭في٭كل٭نشاط٭واألطراف٭املرتبطة٭بذلك،٭
وحتديد٭آليات٭االستجابة٭ملنع٭حدوث٭تلك٭املمارسات.

٭ توثيق٭وأرشـــفة٭كل٭األنشـــطة٭في٭جميع٭مراحل٭املشـــروع٭	
وفقا٭لآلليات٭املعتمدة٭لدى٭الصندوق٭.

٭ ســـرعة٭موافاة٭الدرجة٭الوظيفية٭األعلى٭بأي٭ممارســـات٭	
قد٭تفضي٭إلى٭حدوث٭فســـاد٭أو٭حاالت٭لتضارب٭املصالح٭
واتخـــاذ٭اإلجراءات٭الالزمـــة٭واحلاســـمة٭ملعاجلة٭احلالة٭

ومنع٭حدوث٭أي٭ممارسة٭فساد٭.
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�سل�كيات واأخالقيات العمل التي يجب اأن يتحلى بها 
ال�ست�ساري�ن العامل�ن يف الربامج وامل�ساريع التابعة لل�سندوق  

�سل�كيات واأخالقيات العمل التي يجب اأن يتحلى بها 
العامل�ن الرئي�سي�ن يف ال�سندوق والربامج التابعة له 

املبادئ 
وال�سيا�سات 

الرئي�سية

٭ فـــي٭حالـــة٭وجـــود٭مصالـــح٭أو٭منافـــع٭أو٭أعمـــال٭وثيقة٭أو٭	
عالقـــات٭عائلية٭مـــع٭اخملتصني٭فـــي٭الصنـــدوق٭أو٭اجلهة٭
الكفيلة٭التنفيذية٭للمشروع٭أو٭املستفيد٭من٭جزء٭من٭متويل٭

الصندوق٭على٭االستشاري٭االلتزام٭مبا٭يلي:
٭ عدم٭املشـــاركة٭بصورة٭مباشرة٭أو٭غير٭مباشرة٭في٭اإلعداد٭	

لوثائق٭التعاقد٭أو٭مواصفات٭العقد٭و/٭أو٭التحليل٭والتقييم٭
إلجراءات٭ذلك٭العقد.

٭ عدم٭املشـــاركة٭في٭التنفيذ٭أو٭اإلشـــراف٭على٭تنفيذ٭العقد،٭	
إال٭اذا٭مت٭تسوية٭التضارب٭الناجت٭عن٭تلك٭العالقة٭بأسلوٍب٭
ُمرٍض٭للصندوق٭خالل٭سير٭إجراءات٭التعاقد٭أو٭التنفيذ.

٭ يجب٭على٭االستشـــاري٭أو٭املتقدم٭للمناقصة٭أو٭املمارســـة٭	
التصريـــح٭كتابًة٭إذا٭كان٭لديه٭عالقات٭عائلية٭أو٭أي٭مصالح٭
أو٭منافع٭أو٭أعمال٭بصورة٭مباشـــرة٭أو٭غير٭مباشـــرة٭مع٭أي٭

من٭العاملني٭في٭الصندوق٭طبقاً٭للنموذج٭املعد٭لذلك.

٭ خـــالل٭تنفيذ٭أنشـــطة٭أو٭تنفيـــذ٭زيارات٭ميدانيـــة٭ترتبط٭	
باجملتمعات٭املســـتهدفة٭يلتزم٭العاملـــون٭بكافة٭املوجهات٭
املشـــار٭إليها٭في٭الفقرات٭باالستشـــاريني٭)مثـــل٭االمتناع٭
عن٭األكل٭أو٭الشـــرب٭أو٭قبول٭أي٭عطية٭أو٭مزايا٭مادية٭أو٭
معنويـــة٭من٭أي٭نوع٭٭حتت٭أي٭مبـــرر٭وغيرها٭من٭احلاالت٭

املشار٭إليها(.
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٭ استشـــعار٭أهمية٭أن٭تدخل٭الصندوق٭يجب٭أن٭يلبي٭احتياج٭	
ذي٭أولوية٭للمجتمع.

٭ احلـــرص٭علـــى٭التطبيـــق٭الفعال٭ملعاييـــر٭الصنـــدوق٭التي٭	
تضمن٭فعالية٭تدخالته.

٭ احلرص٭على٭االســـتغالل٭األمثل٭ألموال٭الصندوق٭لتحقيق٭	
األهداف٭التي٭خصصت٭لها٭ولتحقيق٭حاجات٭املستهدفني.

٭ احلـــرص٭علـــى٭تنفيـــذ٭املهمة٭مبـــا٭يضمن٭حتقيـــق٭اجلودة٭	
املطلوبة٭بأقل٭كلفة٭ممكنة.

٭ األخـــذ٭فـــي٭االعتبـــار٭كل٭عوامـــل٭االســـتدامة٭لتدخـــالت٭	
الصندوق٭في٭اجلوانب٭املرتبطة٭مبهمة٭االستشاري.

٭ ابـــالغ٭الصنـــدوق٭عـــن٭أي٭قصـــور٭فـــي٭اجلوانـــب٭املتعلقة٭	
بسياســـات٭الصنـــدوق٭فـــي٭اجلوانـــب٭املتعلقـــة٭بالفعالية٭

والكفاءة٭واالستدامة.٭

٭ التحقق٭أثناء٭التطوير٭من٭أن٭التدخالت٭مت٭تصميمها٭وفقاً٭	
ألهداف٭البرنامج٭/االتفاقية٭املعنية.

٭ التحقق٭٭أثناء٭التنفيذ٭من٭أن٭ســـير٭تنفيذ٭التدخل٭يتم٭وفقاً٭	
ملا٭ٌخطط٭له.

٭ االلتزام٭مبعايير٭اجلودة٭الفنية٭بحسب٭أنظمة٭اجلودة٭في٭	
الصندوق٭وفي٭حدود٭التكلفة٭املناسبة.٭

٭ األخـــذ٭فـــي٭االعتبـــار٭كل٭عوامل٭اســـتدامة٭املشـــاريع٭من٭	
النواحي٭التشـــغيلية٭واالجتماعيـــة٭والفنية٭والبيئية٭خالل٭

جميع٭مراحل٭دورة٭املشاريع.
٭ التأكـــد٭مـــن٭أن٭جميـــع٭ترتيبـــات٭التشـــغيل٭والصيانة٭مت٭	

تضمينهـــا٭علـــى٭نحو٭مالئـــم٭فـــي٭اتفاقية٭متويـــل٭وتنفيذ٭
املشـــروع،٭وحتقـــق٭ذلك٭خـــالل٭فتـــرة٭التنفيذ٭والتشـــغيل٭

والصيانة.
٭ إيـــالء٭قضايا٭البيئة٭اهتماماً٭كبيراً٭في٭تدخالت٭الصندوق٭	

من٭أجل٭جتنب٭أو٭تخفيف٭أي٭آثار٭سلبية٭على٭البيئة.
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�سل�كيات واأخالقيات العمل التي يجب اأن يتحلى بها 
ال�ست�ساري�ن العامل�ن يف الربامج وامل�ساريع التابعة لل�سندوق  

�سل�كيات واأخالقيات العمل التي يجب اأن يتحلى بها 
العامل�ن الرئي�سي�ن يف ال�سندوق والربامج التابعة له 

املبادئ 
وال�سيا�سات 

الرئي�سية

٭ االلتزام٭بأقصى٭درجات٭املعايير٭األخالقية٭في٭التعامل٭مع٭	
العاملني٭في٭الصندوق٭واملستهدفني.

٭ متثيل٭الصندوق٭متثياًل٭راقياً٭.	
٭ االلتـــزام٭باملهنيـــة٭وعـــدم٭جتريـــح٭األفـــراد٭أو٭الهيئـــات٭أو٭	

اجلهات٭مهما٭كانت٭األسباب.
٭ احترام٭عادات٭وثقافة٭اجملتمع.	
٭ االحتشـــام٭في٭املظهر٭من٭حيث٭املظهر٭والسلوك٭،٭وجتنب٭	

كل٭أشـــكال٭التحـــرش٭أو٭املمارســـات٭املتناقضـــة٭مع٭ثقافة٭
وعادات٭اجملتمع٭اليمني٭واجملتمعات٭احمللية٭املستهدفة٭.

٭ احلرص٭على٭تنفيذ٭املهام٭في٭جو٭من٭الهدوء٭والنظام.	
٭ احلـــرص٭على٭العمل٭مع٭الزمالء٭فـــي٭حاالت٭ارتباط٭املهام٭	

بأكثر٭من٭شخص٭بروح٭الفريق٭الواحد.
٭ االمتنـــاع٭عن٭تعاطي٭القات٭والتدخني٭٭أثناء٭تنفيذ٭املهام٭مع٭	

الصندوق.

٭ احترام٭جميـــع٭العاملني٭والعامالت٭وكـــذا٭املتواجدين٭في٭	
مقرات٭ومكاتب٭ومواقع٭مشاريع٭الصندوق.

٭ االلتـــزام٭باملهنيـــة٭وعـــدم٭جتريـــح٭األفـــراد٭او٭الهيئات٭أو٭	
اجلهات٭مهما٭كانت٭األسباب.

٭ التحلي٭باألخالق٭العالية٭والعمل٭بروح٭الفريق٭الواحد.٭	
٭ استقبال٭املســـتفيدين٭والشـــركاء٭والنقاش٭معهم٭بطريقة٭	

مهنية٭الئقة٭تعكس٭الصورة٭احلضارية٭للصندوق.٭
٭ احلـــرص٭علـــى٭ارتـــداء٭اللباس٭الالئـــق٭واملناســـب٭للعمل٭	

واالحتشـــام٭فـــي٭املظهر٭وجتنـــب٭كل٭أشـــكال٭التحرش٭أو٭
املمارسات٭املتناقضة٭مع٭ثقافة٭وعادات٭اجملتمع٭اليمني.

٭ احلـــرص٭علـــى٭تنفيذ٭املهام٭فـــي٭جو٭من٭الهـــدوء٭والنظام٭	
واحلرص٭على٭النظافة.

٭ االمتناع٭عن٭التدخني٭وتعاطي٭القات٭في٭مقرات٭العمل.	
٭ احلـــرص٭على٭ممتلـــكات٭الصندوق٭وترشـــيد٭اســـتخدام٭	

املوارد٭كاملاء٭والكهرباء٭والهاتف٭وغيرها.٭
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٭ التعرف٭بعناية٭على٭سياســـات٭الصندوق٭في٭مجال٭التنمية٭	
احلساســـة٭للنزاعات٭ومبادئ٭»التنمية٭بدون٭ضرر«٭والعمل٭

على٭تنفيذها٭في٭املهام٭املوكلة٭إليه.
٭ تنبيـــه٭الصندوق٭الى٭أي٭احتمالية٭حلدوث٭نزاع٭في٭منطقة٭	

التدخل٭بصورة٭فورية٭.
٭ احلـــرص٭على٭عدم٭االنخراط٭أو٭التســـبب٭فـــي٭أي٭نزاع٭أو٭	

ربط٭مشـــاريع٭الصنـــدوق٭بأي٭نزاع٭كان،٭وبـــذل٭كل٭اجلهود٭
حتـــى٭تكـــون٭مشـــاريع٭الصنـــدوق٭عامـــاًل٭ايجابيـــاً٭لتعزيز٭

التماسك٭والوئام٭االجتماعي.

٭ التعرف٭بعناية٭على٭سياسات٭الصندوق٭في٭مجال٭التنمية٭	
احلساســـة٭للنزاعـــات٭ومبـــادئ٭»التنميـــة٭بـــدون٭ضـــرر«٭
والعمل٭على٭تضمينها٭وتنفيذها٭في٭كل٭مراحل٭دورة٭حياة٭

املشروع.
٭ التحســـس٭املبكر٭الحتمـــال٭حدوث٭نزاعـــات٭أو٭تأجيجها٭	

في٭مناطـــق٭التدخل٭وذلك٭أثناء٭مرحلـــة٭حتديد٭االحتياج٭
وتنفيـــذ٭دراســـات٭االســـتهداف٭وتضمني٭ذلك٭فـــي٭وثائق٭

املشروع٭)٭استمارة٭التحسس٭للنزاعات(.
٭ احلـــرص٭علـــى٭متابعة٭جميـــع٭األطـــراف٭املعنيـــة٭بتنفيذ٭	

املشـــروع٭لضمان٭عدم٭ظهور٭نزاعـــات٭أو٭تأجيج٭نزاعات٭
قائمـــة٭وبـــذل٭كل٭اجلهود٭حتـــى٭تكون٭مشـــاريع٭الصندوق٭

عامال٭ايجابياً٭لتعزيز٭التماسك٭والوئام٭االجتماعي.
٭ عدم٭االنخراط٭في٭أي٭نزاع٭وعدم٭ربط٭مشاريع٭الصندوق٭	

بأي٭نزاع.
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�سل�كيات واأخالقيات العمل التي يجب اأن يتحلى بها 
ال�ست�ساري�ن العامل�ن يف الربامج وامل�ساريع التابعة لل�سندوق  

�سل�كيات واأخالقيات العمل التي يجب اأن يتحلى بها 
العامل�ن الرئي�سي�ن يف ال�سندوق والربامج التابعة له 

املبادئ 
وال�سيا�سات 

الرئي�سية

٭ العمل٭على٭تنفيذ٭سياسات٭الصندوق٭املتعلقة٭بإدماج٭املرأة٭	
في٭التنمية٭وذلك٭في٭إطار٭املهام٭املوكلة٭إليهم.٭

٭ تســـهيل٭مهام٭االستشـــاريات٭من٭النســـاء٭والتعـــاون٭معهن٭	
وجتنب٭أي٭سلوك٭قد٭ينتقص٭من٭حقوقهن٭أو٭يسيء٭إليهن.٭

٭ االستماع٭ألصوات٭النساء٭في٭اجملتمعات٭املستهدفة٭وتقبل٭	
الشكاوى٭واملقترحات٭منهن٭وايصالها٭إلى٭الصندوق.

٭ العمل٭أثناء٭التنفيذ٭على٭اكتشاف٭وإبراز٭الفرص٭التي٭ميكن٭	
من٭خاللها٭متكني٭املرأة٭وادماجها٭في٭التنمية٭وإيصال٭تلك٭

املقترحات٭إلى٭الصندوق.٭٭

٭ تضمني٭سياســـات٭الصندوق٭في٭مجال٭النوع٭االجتماعي٭	
في٭التدخالت٭بـــدءاً٭من٭االســـتهداف٭وحتديد٭األولويات٭

وانتهاًء٭بتنفيذ٭املشروعات٭وتشغيلها.
٭ مراعـــاة٭متطلبـــات٭ادمـــاج٭املرأة٭فـــي٭التنمية٭فـــي٭جميع٭	

مراحل٭دورة٭حياة٭املشروع.
٭ التحقق٭من٭مالئمة٭التدخالت٭الحتياجات٭النساء٭كما٭هو٭	

احلال٭مع٭الرجال.
٭ توفيـــر٭البيئة٭املناســـبة٭لتشـــجيع٭املـــرأة٭لالنخـــراط٭في٭	

مشاريع٭وتدخالت٭الصندوق٭واالســـتفادة٭منها٭واالسهام٭
في٭إدارتها٭وحتقيق٭أهدافها.٭

٭ العدالـــة٭فـــي٭توزيع٭فـــرص٭العمـــل٭٭بني٭الرجال٭والنســـاء٭	
وتســـهيل٭مهـــام٭االستشـــاريات٭والعامـــالت٭مـــن٭النســـاء٭
والتعاون٭معهن٭وجتنب٭أي٭سلوك٭قد٭ينتقص٭من٭حقوقهن٭

أو٭يسيء٭إليهن.
٭ االستمرار٭في٭دراسة٭وتطوير٭األفكار٭التنموية٭التي٭تسهم٭	

في٭متكني٭املرأة٭في٭إطار٭تدخالت٭الصندوق.٭
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٭ معرفـــة٭أن٭الصنـــدوق٭يكفـــل٭حق٭املســـتفيدين٭والشـــركاء٭	
واجلهات٭في٭تقدمي٭شـــكاواهم٭واقتراحاتهم٭ويتعامل٭معها٭
بصورة٭مهنية٭حتفظ٭لهم٭حقوقهم٭وتبرز٭دور٭الصندوق٭في٭

تعزيز٭املساءلة٭االجتماعية.٭
٭ القيـــام٭بتوعية٭اجملتمـــع٭بالقنوات٭التي٭مـــن٭خاللها٭ميكن٭	

لهم٭أن٭يقدموا٭شـــكاواهم٭ومقترحاتهـــم٭عبرها٭للصندوق،٭
والعمل٭على٭عرض٭تلك٭القنوات٭بصورة٭واضحة٭في٭مواقع٭

املشاريع.٭
٭ على٭االستشـــاريني٭والعاملني٭في٭املشـــاريع٭تقبل٭الشكاوى٭	

واملقترحـــات٭واالعتراضـــات٭بصدر٭رحـــب٭والتعامل٭معها٭
بجديـــة٭وتوثيقها٭ومتابعتهـــا٭وايصالها٭للصنـــدوق٭للتعامل٭
معها٭بصورة٭مهنية٭منصفة٭وفقا٭لنظام٭الشـــكاوى٭املعمول٭

به٭في٭الصندوق.

٭ العمل٭وفقاً٭لنظام٭الشكاوى٭املعتمد٭في٭الصندوق٭وتطبيق٭	
اجراءاتـــه٭وتقبـــل٭الشـــكاوى٭واملقترحـــات٭واالعتراضات٭
بصـــدر٭رحب٭والتعامـــل٭معها٭بجدية٭وتوثيقهـــا٭ومتابعتها٭

والرد٭عليها٭بصورة٭مهنية٭منصفة.
٭ التعلم٭من٭الشـــكاوى٭وحتليل٭أسبابها٭والعمل٭على٭معاجلة٭	

أي٭اختالالت.٭
٭ القيام٭بتوعية٭االستشاريني٭واملقاولني٭واملتعهدين٭والفنيني٭	

مببادئ٭نظام٭الشـــكاوى٭في٭الصندوق٭وتعريفهم٭بالقنوات٭
التي٭من٭خاللها٭ميكن٭للمســـتفيدين٭أن٭يقدموا٭شكاواهم٭
ومقترحاتهم٭عبرها،٭وإلزام٭االستشاريني٭والفنيني٭بعرض٭

تلك٭القنوات٭بصورة٭واضحة٭في٭مواقع٭املشاريع.٭ ات 
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ثانيًا: عوامل قانونية وتنظيمية 

تتمثل يف:
٭ القانون٭رقم٭10٭لسنة٭1997٭م٭٭بشأن٭إنشاء٭الصندوق٭)أشار٭بوضوح٭إلى٭أهداف٭إنشاء٭الصندوق٭وأدوار٭	

مكوناته٭الرئيسية٭(.
٭ ألداء٭	 واملتابعة٭ واإلشراف٭ السنوية٭ التقديرية٭ املوازنات٭ و٭ واخلطط٭ العامة٭ السياسات٭ يقر٭ إدارة٭ مجلس٭

الصندوق٭وتقاريره.
٭ الفصل٭بني٭مسؤولية٭رسم٭السياسات٭ومراقبة٭األداء٭)مراجعة٭ومراقبة٭وتقييم٭(٭وتنفيذ٭األنشطة٭٭املترجمة٭لها.	
٭ استقاللية٭وصالحيات٭تنفيذية٭كاملة٭إلدارة٭الصندوق٭متكنه٭من٭حتديد٭وإقرار٭وتنفيذ٭عملياته.	
٭ الهيكل٭التنظيمي٭ودليل٭عمليات٭الصندوق٭)حددت٭بوضوح٭٭مهام٭وأدوار٭الوحدات٭التنفيذية٭واملساندة٭وفقا٭	

ملبدأ٭الوظيفة٭كأحد٭مبادئ٭التنظيم٭،٭مبا٭يضمن٭عدم٭تداخل٭املهام٭واالختصاصات٭بني٭الوحدات٭أو٭تأثر٭
أنشطة٭الصندوق٭بسبب٭تغير٭األفراد(.

٭ التطور٭املستمر٭واملرونة٭)جلنة٭السياسات(٭:٭تكييف٭التركيبة٭التنظيمية٭والسياسات٭واملمارسات٭التشغيلية٭	
وفقا٭للتجارب٭العملية.

٭ اليومية٭	 العمل٭ دورات٭ )تنظم٭ والفنية٭ والتعاقدية٭ واإلحصائية٭ واحملاسبية٭ واملالية٭ اإلدارية٭ العمل٭ أنظمة٭ ٭
خملتلف٭وحدات٭الصندوق٭التنفيذية٭واملساندة٭في٭املركز٭الرئيسي٭والفروع(.

رقابة إدارية فاعلة

قانون إنشاء 
الصندوق /دليل 

العمليات

الرقابة 
المجتمعية 

ثقافة 
الصندوق

بناء القدرات

المراقبة والتقييم
+

المراجعة الداخلية
المراجعة الخارجية

بيئة مؤسسية 
خالية من الفساد

SFD

اأدوار
 املدير التنفيذي وجلنة 

ال�سيا�سات

اأدوار روؤ�ساء ال�حدات 
اأدوار �سباط امل�ساريعومدراء الفروع

نظام MIS/نظام 
تعاقدات/نظام مايل 

وحما�سبي/
اأنظمة م�ارد ب�سرية
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• اأدوار الدارة التنفيذية وجلنة ال�سيا�سات 
تعزيز٭ على٭ حترص٭ ،٭ طويلة٭ وتنموية٭ إدارية٭ بخبرة٭ تتمتع٭ حازمة٭ تنفيذية٭ إدارة٭
املمارسات٭ بأفضل٭ لتطبيق٭سياساته٭ املناسبة٭ الظروف٭ تهيئة٭ و٭ الصندوق٭ ثقافة٭
التي٭تضمن٭سالمتها٭من٭أي٭من٭التصرفات٭التي٭ميكن٭أن٭تلحق٭ضررا٭مبمتلكات٭
الصندوق٭،٭أو٭تسمح٭بتوفير٭بيئة٭صاحلة٭حلدوث٭أي٭من٭املمارسات٭التي٭ميكن٭أن٭

توصف٭بالفساد٭أو٭تفضي٭إلى٭حدوثه.

• اأدوار روؤ�ساء ال�حدات ومدراء الفروع و�سباط امل�ساريع
أحد٭أهم٭عوامل٭الرقابة٭اإلدارية٭٭الفاعلة٭ملا٭منحته٭سياسات٭الصندوق٭لرؤساء٭
السابقة٭ املباشرة٭ اإلدارية٭ للرقابة٭ صالحيات٭ من٭ الفروع٭ ومدراء٭ الوحدات٭
في٭ مرؤوسيهم٭ قبل٭ من٭ تنفذ٭ التي٭ واملمارسات٭ املهام٭ من٭ بأي٭ للقيام٭ واملصاحبة٭
الفورية٭ االجراءات٭ واتخاذ٭ ٭ املشاريع٭ دورات٭ مراحل٭ كل٭ في٭ والفروع٭ الوحدات٭
لتصحيح٭مسار٭أي٭من٭املمارسات٭التي٭ال٭تتوافق٭مع٭سياسات٭وآليات٭الصندوق٭٭

)إن٭وجدت(٭في٭حدود٭صالحياتهم.
مسئوليهم٭ اشراف٭ املشاريع٭حتت٭ لضباط٭ واملالية٭ اإلدارية٭ للصالحيات٭ أن٭ كما٭
املباشرين٭)رؤساء٭الوحدات٭ومدراء٭الفروع(٭عامل٭مهم٭من٭عوامل٭الرقابة٭اإلدارية٭
ضباط٭ أن٭ حيث٭ الصندوق٭ قبل٭ من٭ تتم٭ التي٭ والعمليات٭ األنشطة٭ على٭ املباشرة٭
املشاريع٭هم٭احللقة٭األقرب٭إلى٭امليدان٭و٭يندرج٭ضمن٭مسئولياتهم٭وصالحياتهم٭
تتم٭ التي٭ الصندوق٭ عمليات٭ سالمة٭ لضمان٭ الالزمة٭ االجراءات٭ باتخاذ٭ القيام٭
إلى٭حدوث٭فساد٭ أن٭تفضي٭ أو٭أخطاء٭ميكن٭ من٭قبلهم٭من٭أي٭ممارسات٭فساد٭
خالل٭ ذلك٭ لضمان٭ الالزمة٭ االجراءات٭ اتخاذ٭ مسئولية٭ عاتقهم٭ على٭ ويقع٭ ،٭
مراحل٭التخطيط٭والتنفيذ٭لعمليات٭الصندوق٭،٭وكذلك٭املتابعة٭امليدانية٭واملكتبية٭
أو٭ أو٭موردين٭ املتعاقدين٭مع٭الصندوق٭من٭استشاريني٭ املنفذة٭من٭قبل٭ لألنشطة٭
مقاولني٭وغيرهم٭،٭واتخاذ٭االجراءات٭الفورية٭الالزمة٭إذا٭دعت٭احلاجة٭في٭حدود٭

صالحياتهم٭ومسؤولياتهم٭التي٭حددتها٭سياسات٭وأدلة٭الصندوق

• اأدوار ال�حدات واأنظمة العمل املختلفة يف منع حدوث ممار�سات ف�ساد 
لكافة٭الوحدات٭التنفيذية٭واملساندة٭واألنظمة٭املتبعة٭في٭إدارة٭عمليات٭الصندوق٭
دور٭جوهري٭يضمن٭سالمة٭كافة٭ممارسات٭وإجراءات٭الصندوق٭التي٭تنفذ٭عبر٭
مختلف٭الوحدات٭،٭فالصندوق٭يدير٭عملياته٭باستخدام٭٭أنظمة٭عمل٭ذات٭كفاءة٭

عالية٭تنظم٭دورات٭العمل٭اليومية٭٭ومن٭أبرز٭مالمح٭هذا٭الدور:

ثالثًا: دور الرقابة اإلدارية في منع الفساد في عمليات الصندوق

»القواني��ن وحدها ليس��ت 
مكافح��ة  عل��ى  ق��ادرة 
الفس��اد ، بل مستوى أداء 
اإلدارة أيض��ًا كفي��ل بالحد 

من الفساد».

المصدر:  مهاتير محمد 
رئيس الوزراء الماليزي 

السابق، “الوحدة”، العدد 
)909(، صنعاء، 24ديسمبر 

2008م 
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يتميز٭الصندوق٭بتطبيق٭كامل٭لدوراته٭املستنديه٭املالية٭واإلدارية٭واملعلوماتية٭عبر٭نظام٭معلومات٭إدارية٭
MIS٭٭)أوراكل(٭وقاعدة٭بيانات٭عالية٭الكفاءة٭،٭مت٭تصميمه٭وفقا٭ألحدث٭املمارسات٭العاملية٭ليتوافق٭
مع٭خصوصية٭عمل٭الصندوق٭،٭يديره٭فريق٭محلي٭يتمتع٭بخبرة٭عالية٭،٭مرن٭وقابل٭للتكيف٭مع٭مختلف٭
التغيرات٭في٭السياسات٭واإلجراءات٭وفقا٭للتجارب٭العملية٭للصندوق٭،٭يتم٭من٭خالله٭تنفيذ٭وإثبات٭
كافة٭التصرفات٭اإلدارية٭و٭املالية٭للصندوق٭،٭حيث٭ميثل٭دور٭نظام٭املعلومات٭اإلدارية٭دور٭محوري٭في٭
احلد٭من٭حدوث٭أي٭من٭املمارسات٭التي٭ميكن٭أن٭توصف٭بالفاسدة٭أو٭التي٭ميكن٭أن٭تفضي٭إلى٭حدوث٭

فساد٭،٭ومن٭أبرز٭مالمحه٭ما٭يلي:
٭ متثل٭اجراءاته٭اآللية٭التطبيق٭العملي٭لسياسات٭وإجراءات٭الصندوق٭املعتمدة٭،٭وتتغير٭اجراءاته٭	

التقنية/البرمجية٭بتغير٭أي٭من٭سياسات٭الصندوق.
٭ من٭	 املشاريع٭ دورات٭ لكل٭ بيانات٭ قاعدة٭ ويشكل٭ واملالية٭ اإلدارية٭ واإلجراءات٭ كل٭اخلطوات٭ يوثق٭

الطلب٭األولى٭حتى٭اإلغالق٭)بيانات٭املشاريع٭-٭دورة٭اقرار٭ومتويل٭املشاريع٭-٭العقود٭-٭املناقصات٭
-٭قائمة٭االستشاريني٭-٭الصرف٭-٭األوامر٭التغييرية٭٭-٭املتابعة٭والتقييم٭-٭العقود٭.......الخ(.

٭ يعمل٭كمنظومة٭واحدة٭لكل٭وحدات٭وفروع٭الصندوق.	
٭ الشفافية٭املطلقة٭في٭قاعدة٭البيانات٭تتيح٭للمعنيني٭وجهات٭التمويل٭واملراجعة٭واملراقبة٭والتقييم٭	

احلصول٭على٭البيانات٭اخملتلفة٭واستصدار٭التقارير٭في٭أي٭وقت٭.
٭ الدورة٭املستنديه٭اآللية٭لنظام٭املعلومات٭مبختلف٭مكوناتها٭املالية٭واإلدارية٭متر٭عبر٭عدة٭مكونات٭	

تنظيمية٭في٭الصندوق٭وتخضع٭للرقابة٭اإلدارية٭اآللية٭الفورية٭مبا٭ال٭يسمح٭بحدوث٭ثغرة٭ميكن٭أن٭
تفضي٭إلى٭حدوث٭فساد.

٭ يقلل٭استخدام٭النظام٭اآللي٭إلى٭حد٭كبير٭جدا٭نسبة٭األخطاء٭احملتمل٭حدوثها٭من٭قبل٭العنصر٭	
البشري.

* دور نظم المعلومات والبرمجة
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نظام٭يستخدم٭أحدث٭التقنيات٭والبرامج٭والسياسات٭التي٭تتوافق٭مع٭خصوصية٭الصندوق٭وآليات٭عمله٭،٭
يتمتع٭برقابة٭إدارية٭صارمة٭ال٭تسمح٭بتوفير٭بيئة٭أو٭ظرف٭مالئم٭ألي٭من٭املمارسات٭التي٭ميكن٭أن٭تفضي٭

إلى٭الفساد٭أو٭حتدث٭ضرراً٭بأموال٭الصندوق٭من٭خالل٭ما٭يلي:
٭ نظام٭معلومات٭إدارية٭إحصائي٭يزود٭النظام٭املالي٭واحملاسبي٭بالبيانات٭املطلوبة.	
٭ نظام٭محاسبي٭محدد٭اإلجراءات٭واخلطوات٭يعمل٭على٭تقليل٭نسبة٭األخطاء٭احملتمل٭حدوثها٭من٭	

قبل٭العنصر٭البشري.
٭ نظام٭صرف٭آلي٭يتميز٭بخطوات٭وإجراءات٭محددة٭،٭وضوح٭وسالسة٭في٭اإلجراءات٭،٭كما٭يخضع٭	

لرقابة٭إدارية٭شديدة٭على٭كل٭خطواته٭،٭خضع٭للتحديث٭خالل٭عام٭2006٭م٭وأثبت٭جناحه٭وسالمة٭
إجراءاته٭وخالل٭أكثر٭من٭عشر٭سنوات٭لم٭يتعرض٭ألي٭خطأ٭أو٭اختراق.

٭ نوعية٭األوراق٭املستخدمة٭في٭الشيكات٭و٭احلواالت٭نوعية٭خاصة٭ال٭تقبل٭التزوير.	
٭ اعتماد٭مبدأ٭إدخال٭البيانات٭املالية٭في٭نظام٭الصرف٭ملرة٭واحدة٭،٭مبا٭يقلل٭إلى٭حد٭كبير٭احتمالية٭	

حدوث٭أخطاء٭أو٭ممارسات٭ضارة٭بأموال٭الصندوق٭.
٭ الصندوق٭واحلسابات٭	 توزيع٭موارد٭ ،٭من٭خالل٭ توزيع٭اخملاطر٭ يتم٭وفق٭مبدأ٭ البنوك٭ التعامل٭مع٭

املصرفية٭للمشاريع٭في٭مختلف٭البنوك٭.
٭ اعتماد٭مبدأ٭الوظيفة٭الواحدة٭للموظفني٭املعنيني٭بتطبيق٭خطوات٭الصرف٭)كل٭موظف٭معني٭بتنفيذ٭	

خطوة٭واحدة٭فقط٭من٭خطوات٭الدورة٭املستنديه٭للصرف(.
٭ كل٭عمليات٭الصرف٭املنفذة٭من٭قبل٭الوحدات٭والفروع٭يتم٭إثباتها٭في٭نظام٭MIS٭بال٭استثناء٭،٭وتبدأ٭	

بأول٭عملية٭إدخال٭لبيانات٭الصرف٭من٭قبل٭املوظف٭املعني٭في٭أي٭من٭الوحدات٭والفروع٭وتنتهي٭
بإصدار٭الشيك٭أو٭احلوالة٭في٭املركز٭الرئيسي.

٭ تتيح٭	 والتي٭ ،٭ الصرف٭اخملتلفة٭ ٭ وإجراءات٭ للمشاريع٭ املالية٭ اإلجراءات٭ كل٭ في٭ املطلقة٭ الشفافية٭
للجميع٭استعراضها٭في٭قاعدة٭بيانات٭الصندوق٭منذ٭تأسيس٭الصندوق٭حتى٭اليوم.

٭ أنظمة٭عمل٭أخرى٭تنظم٭آليات٭التعامل٭مع٭أموال٭و٭ممتلكات٭الصندوق٭ومنها٭)نظام٭األصول٭-٭نظام٭	
التعامل٭مع٭البنوك٭وموارد٭الصندوق٭واحلسابات٭املصرفية٭للمشاريع٭-٭نظام٭٭العهد٭٭وغير٭ذلك(.

*دور النظام المالي والمحاسبي
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تعمل٭وحدة٭التعاقدات٭على٭تطبيق٭اإلجراءات٭التعاقدية٭وأعمال٭املناقصات٭
،٭أو٭مبراجعتها٭،٭على٭مستوى٭املركز٭الرئيسي٭والفروع٭وتطوير٭وحتديث٭
وثائق٭العطاءات٭املوحدة٭لألعمال٭املدنية٭،٭والسلع٭،٭وعقود٭االستشاريني٭
باإلضافة٭إلى٭تطوير٭قاعدة٭بيانات٭املوردين٭واملقاولني٭وحتديث٭سجالت٭
اإلدارية٭ املعلومات٭ نظم٭ وحدة٭ مع٭ بالتعاون٭ مستمر٭ بشكل٭ االستشاريني٭
والوحدات٭األخرى٭مبا٭يضمن٭االلتزام٭باملبادئ٭الرئيسية٭،٭وبتطبيق٭أفضل٭
اآلليات٭واإلجراءات٭مبا٭يعمل٭على٭منع٭حدوث٭أي٭من٭املمارسات٭التي٭ميكن٭

أن٭تفضي٭إلى٭حدوث٭فساد٭في٭مجال٭املشتريات٭.
الصندوق٭ وحدات٭ مختلف٭ بنشاط٭ املرتبط٭ التعاقدات٭ دور٭ ألهمية٭ و٭
مجال٭ في٭ الفساد٭ مكافحة٭ آليات٭ هنا٭ التفصيل٭ من٭ ٭ بشيء٭ سنستعرض٭
، فعملية   الصندوق٭ لدى٭ اتباعها٭ يتم٭ التي٭ اآلليات٭ ثم٭ ،٭ العامة٭ املشتريات٭
املحددات  من  عدد  وفق  عم�ما  تتم  التعاقدية  العمليات  يف  الف�ساد  مكافحة 

واخلط�ات كما يلي:

)االقتصاد٭٭-٭1 والتعاقد٭ العامة٭ للمشتريات٭ الرئيسة٭ باملبادئ٭ اإللتزام٭
،الكفاءة٭،٭العدالة٭واإلنصاف٭،٭والشفافية(،٭وبدون٭أي٭اعتبار٭أو٭تأثر٭

باألمور٭السياسية٭وغير٭االقتصادية.
العمل٭وفق٭األدلة٭واإلجراءات٭املنظمة٭لعملية٭الشراء٭والتعاقد٭)٭دليل٭٭-٭2

عمليات٭الصندوق،٭دليل٭االجراءات٭التعاقدية٭للصندوق٭،٭االجراءات٭
احملددة٭في٭وثائق٭التمويل،٭واستخدام٭نظام٭املعلومات٭بالقدر٭املمكن٭(٭.

استخدام٭وثائق٭واضحة٭وشفافة٭في٭العملية٭التعاقدية٭)٭وثائق٭مناقصة٭٭-٭3
منطية/طلبات٭عروض٭حتوي٭التعليمات٭ملقدمي٭العطاءات٭/٭العروض٭
،٭قائمة٭بيانات٭العطاء٭/٭العرض٭٭الشروط٭العامة٭و٭اخلاصة٭/٭شروط٭
،٭ املرجعية٭ الشروط٭ /٭ الفنية٭ املواصفات٭ األسعار٭ لعروض٭ مبسطة٭

الرسومات٭واخملططات٭،٭جداول٭الكميات٭والنماذج٭(٭.
االلتزام٭بتطبيق٭قواعد٭مكافحة٭الفساد٭وتضارب٭املصالح٭املنصوص٭٭-٭4

عليها٭في٭دليل٭اإلجراءات٭التعاقدية٭و٭التعاميم٭ذات٭العالقة.

*دور التعاقدات

  ينفذ الصندوقُ االجتماعي 
إج��راءاتٍ تعاقدي��ة صارمة 
ومحددة ، تستند إلى عملية 
تنافس��ية ش��فافة وعادل��ة 
المناقص��ات  تنفي��ذ  ف��ي 
وإرسائها وفي الحاالت التي 
المجتمع��اتُ  فيه��ا  تنف��ذ 
بنفسها  المشاريعَ  المحلية 
)كالطرق الريفي��ة ، وحصاد 
المي��اه(، يتم تش��كيل لجان 
مس��تقلة لتنفيذ المشروع ، 

وللتعاقد ، والمراقبة.

المصدر: 
تقرير التقييم المؤسسي 
للصندوق )ماري جيننجز، 

2006( وزارة التنمية الدولية 
)المملكة المتحدة( 
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إعطاء٭الوقت٭الكافي٭إلعداد٭وتقدمي٭العطاءات٭/٭العروض٭.٭-٭5
وضع٭سقوف٭محددة٭بحسب٭طريقة٭الشراء٭طبقاً٭لدرجة٭شفافيتها٭)٭املناقصة٭الدولية٭،٭املناقصة٭الوطنية٭٭-٭6

،٭املناقصة٭احملدودة٭وعروض٭األسعار٭)املمارسة(٭.
إتاحة٭الفرصة٭للمتقدمني٭في٭العملية٭التعاقدية٭في٭التظلم٭والشكوى.٭-٭7
املراجعة٭واملتابعة٭املستمرة٭للتأكد٭من٭أن٭إجراءات٭الشراء٭والتعاقد٭متت٭وفقاً٭للقواعد٭واإلجراءات٭٭-٭8

املنظمة٭لذلك.
أرشفة٭وثائق٭العمليات٭التعاقدية٭بشكل٭سليم٭واالحتفاظ٭بها٭في٭مكان٭آمن٭بحسب٭املدة٭التي٭حتددها٭٭-٭9

القوانني٭واالتفاقيات٭النافذة٭.

٭٭1٭- �سرح م�جز للمبادئ الرئي�سية للتعاقدات العامة:
تراعي٭ التي٭ تلبية٭األسس٭ التعاقد٭على٭ضرورة٭ أثناء٭إجراءات٭ التركيز٭ يتم٭ التعاقدية٭ العمليات٭ في٭
،٭ واإلنصاف٭ العدالة٭ ،٭ ،الكفاءة٭ االقتصاد٭ وهى٭ ،٭ العامة٭ للمشتريات٭ الرئيسية٭ املبادئ٭ مفاهيم٭
والشفافية.٭إن٭هذه٭املبادئ٭قد٭تكون٭متداخلة٭مع٭بعضها٭وتطبيقها٭يؤثر٭بعضها٭على٭البعض٭،٭فطلب٭
الشفافية٭ مبدأ٭ أن٭حتسني٭ كما٭ االقتصاد٭ مبدأ٭ على٭ يؤثر٭ قد٭ معني٭ حد٭ تفوق٭ جودة٭ ذات٭ خدمات٭
والعدالة٭قد٭يتطلب٭تفاصيل٭وإجراءات٭تستغرق٭وقت٭طويل٭يؤثر٭على٭مبدأ٭الكفاءة.....الخ.٭٭وميكن٭

تعريف٭تلك٭املبادئ٭كما٭يلي:
الوقت٭ والتقنيات٭في٭ املادية٭ والبيانات٭ والبشرية٭ املالية٭ املوارد٭ اكتساب٭ 1-1 القت�سادية:٭االقتصادية٭هو٭

واملكان٭املناسب٭وبالكمية٭واجلودة٭املستهدفة٭وبأقل٭األسعار٭املمكنة.
اخلدمات٭ على٭ للحصول٭ بكفاءة٭ العام٭ املال٭ بإنفاق٭ االلتزام٭ هي٭ والفعالية٭ الكفاءة٭ والفعالية:٭ الكفاءة   2-1

والبضائع٭واألشغال٭باجلودة٭املطلوبة٭بسعر٭معقول٭للغرض٭املطلوب٭واحملدد٭وفي٭الوقت٭احملدد.
1-3 العدالة والن�ساف:٭العدل٭و٭اإلنصاف٭يعني٭عموما٭أن٭املتناقصني٭يجب٭أن٭يعاملوا٭على٭قدم٭املساواة٭
بالعدل٭وبطريقة٭مناسبة٭دون٭حتيز٭،٭وأنه٭يجب٭أال٭يكون٭هناك٭متييز٭ضد٭أحد٭منهم٭،٭و٭هذا٭املبدأ٭هو٭عبارة٭

عن٭دالة٭من٭املبادئ٭األخرى٭أو٭يتداخل٭أو٭يتزامن٭مع٭تلك٭املبادئ.٭
1-4 ال�سفافية:٭الشفافية٭من٭أهم٭مبادئ٭عمليات٭املشتريات٭العامة٭وتعني٭التزام٭اجلهة٭صاحبة٭العمل٭بتوفير٭
املعلومات٭الكافية٭حول٭اإلجراءات٭التعاقدية٭وكيف٭ستتم٭من٭أجل٭منح٭كافة٭املتنافسني٭نفس٭الفرص٭لتقدمي٭

عطاءاتهم٭،٭ويجب٭أن٭تكون٭وثائق٭العقد٭واضحة٭وصريحة٭وشاملة٭لكل٭متطلبات٭موضوع٭املهمة.٭

 * مواضيع ذات عالقة بالتعاقدات
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 اأوًل: مبقت�سى هذه ال�سيا�سة و�سعت التعريفات و ال�سروط التالية:

املمار�سة الفا�سدة:٭تعني٭عرض٭أو٭إعطاء٭أو٭قبول٭أو٭طلب٭أي٭شيء٭ذي٭قيمة٭بصوره٭مباشره٭أو٭غير٭. 1
مباشره٭للتأثير٭على٭إجراءات٭طرف٭آخر٭بصوره٭غير٭الئقة.

غير٭صحيحة٭. 2 معلومات٭ أي٭ تقدمي٭ ذلك٭ في٭ مبا٭ إغفال٭ أو٭ تصرف٭ أي٭ تعني٭ الحتيالية:٭ املمار�سة 
)محرفه(٭من٭شأنها٭على٭نحو٭متعمد٭أو٭متهور٭أو٭بطريقة٭اإلهمال٭،٭تضليل٭أو٭محاولة٭تضليل٭طرف٭

ما٭للحصول٭على٭ميزه٭مالية٭أو٭أية٭مزايا٭أخرى٭أو٭للتهرب٭من٭الوفاء٭بالتزام٭ما.
املمار�سة الت�اط�ؤية:٭تعني٭أي٭ترتيب٭بني٭طرفني٭أو٭أكثر٭لغرض٭حتقيق٭هدف٭غير٭مشروع٭ويشمل٭. 3

ذلك٭التأثير٭في٭إجراءات٭طرف٭آخر٭بصورة٭غير٭مشروعة.
املمار�سة القهرية:٭تعني٭إضعاف٭أي٭طرف٭أو٭ممتلكات٭هذا٭الطرف٭أو٭اإلضرار٭أو٭التهديد٭بإضعافها٭. 4

أو٭اإلضرار٭بها٭بصورة٭مباشرة٭أو٭غير٭مباشرة٭للتأثير٭في٭إجراءات٭طرف٭ما٭بصورة٭غير٭الئقة.
املمار�سة املعرقلة تعني:. 5

٭أ(٭٭التخلص٭أو٭االتالف٭املتعمد٭من٭أي٭دليل٭ميثل٭أهمية٭جوهرية٭في٭سير٭التحقيقات٭أو٭تزويره٭أو٭ ٭
تغييره٭أو٭إخفائه٭أو٭اإلدالء٭ببيانات٭كاذبة٭للمحققني٭لعرقلة٭سير٭أي٭حتقيق٭يجريه٭املمول٭أو٭املشتري٭بشأن٭
أي٭ادعاءات٭بوجود٭ممارسات٭فساد٭أو٭احتيال٭أو٭إكراه٭أو٭تواطؤ٭و/أو٭تهديد٭أي٭طرف٭أو٭إيذائه٭أو٭إرهابه٭
ملنعه٭من٭اإلفصاح٭عن٭املعلومات٭التي٭لديه٭بشأن٭املوضوعات٭املرتبطة٭بالتحقيق٭أو٭ملنعه٭من٭متابعة٭التحقيق.
إجراء٭ حق٭ /املشتري٭ املمول٭ ممارسة٭ دون٭ للحيلولة٭ جوهرية٭ بصورة٭ منها٭ املقصود٭ األفعال٭ ٭ب(٭ ٭

التفتيش٭واملراجعة٭املنصوص٭٭عليها٭في٭الشروط٭اخلاصة٭للعقد.

ثانياً:٭يُرفض٭اقتراح٭إرساء٭العطاء٭إذا٭ثبت٭أن٭مقدم٭العطاء٭املوصى٭بإرساء٭العطاء٭عليه٭قد٭انخرط٭مباشرة٭

٭2٭-٭املبادئ الأخالقية وت�سارب امل�سالح:
قرار٭موظف٭ واستقاللية٭ فيها٭موضوعية٭ تتأثر٭ التي٭ احلالة٭ بأنه٭ املصالح٭ تضارب٭ يعرف٭مصطلح٭
ما٭مبصلحة٭شخصية٭مادية٭أو٭معنوية٭تهمه٭شخصيا٭أو٭تهم٭أحد٭أقاربه٭٭أو٭٭يتأثر٭أداؤه٭باعتبارات٭

شخصية٭أو٭غير٭مباشرة٭أو٭مبعرفته٭باملعلومات٭التي٭تتعلق٭٭بالقرار.
تتطلب٭سياسة٭الصندوق٭االجتماعي٭للتنمية٭أن٭يتحلى٭موظفوه٭،٭وكذلك٭املتناقصون٭واملوردون٭واملقاولون٭٭
لديهم٭أي٭تضاُرب٭مصالح٭خالل٭ يكون٭ وأال٭ بأعلى٭مستوى٭أخالقي٭ واالستشاريون٭ومزودو٭اخلدمات٭
سير٭إجراءات٭التعاقدات٭والتوريد٭وتنفيذ٭العقود٭،٭وتناغما٭مع٭األسس٭واملعايير٭املرعية٭املعمول٭بها٭لدى٭

الصندوق٭االجتماعي٭في٭جميع٭أنشطته٭فقد٭صدرت٭مدونة٭تضارب٭املصالح٭وفقا٭للتالي: 
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أو٭بواسطة٭عميل٭أو٭وكيل٭في٭ممارسات٭تنطوي٭على٭الفساد٭،٭االحتيال٭،٭التواطؤ٭،٭أساليب٭قسرية٭أو٭عرقلة٭
أثناء٭عملية٭التنافس٭للفوز٭بالعقد٭املعني.

 ثالثًا: العامل�ن يف ال�سندوق ينبغي عليهم مراعاة ما يلي:

٭1 على٭جميع٭القائمني٭بأعمال٭التعاقدات٭)٭املشتريات(٭في٭جميع٭املراحل٭االلتزام٭مبا٭يلي:٭-
٭ لكافة٭	 املنافسة٭ التجرد٭واحليادية٭مبا٭يضمن٭عدالة٭ بدرجة٭عالية٭من٭ الوظيفية٭ الواجبات٭ ٭ممارسة٭

مقدمي٭العطاءات٭مع٭احلرص٭على٭املصلحة٭العامة٭وفقاً٭٭لإلجراءات٭التعاقدية٭السليمة.
٭ ٭جتنب٭تعارض٭املصالح٭أو٭احتمال٭ظهورها٭في٭جميع٭األوقات٭عند٭القيام٭باملهام٭والواجبات٭الوظيفية.	
٭ ٭عدم٭ارتكاب٭أي٭ممارسات٭فاسدة٭أو٭احتيالية٭أو٭التحريض٭عليها.	
٭ ٭احملافظة٭على٭سرية٭البيانات٭واملعلومات٭التي٭يطلع٭عليها٭أثناء٭إجراءات٭العمليات٭التعاقدية٭مبا٭في٭	

ذلك٭املعلومات٭اخلاصة٭مبقدمي٭العطاءات.
٭ ٭عندما٭تنطوي٭أي٭مهمة٭على٭تضارب٭محتمل٭في٭املصالح٭،٭فيجب٭استبعاد٭من٭له٭عالقة٭بهذه٭املهمة.	
٭ القانون٭	 عليه٭ ينص٭ التي٭ الدرجة٭ الى٭ لهم٭ أقارب٭ مع٭ التعاقد٭ العالقة٭عدم٭ ذوي٭ العاملني٭ كل٭ ٭على٭

املنافسة٭املفتوحة٭وفي٭هذه٭احلالة٭على٭الشخص٭املعني٭عدم٭ ،٭ماعدا٭في٭حالة٭ النافذة٭ واللوائح٭
املشاركة٭في٭عملية٭تقييم٭وحتليل٭املنافسة٭ألي٭نشاط٭اذا٭كان٭)أو٭كانت(٭أحد٭األقارب٭من٭الدرجة٭

األولى٭)أو٭من٭الدرجة٭التي٭ينص٭عليها٭القانون(٭له٭مصلحة٭مباشرة٭أو٭غير٭مباشرة٭
،٭في٭حالة٭حدوث٭مثل٭هذه٭احلالة٭على٭الشخص٭املعني٭االنسحاب٭من٭عملية٭التناقص٭وعدم٭االستمرار٭

في٭املشاركة٭حتى٭انتهاء٭العملية٭)٭عملية٭التناقص(٭وعليه٭اشعار٭مسئوله٭املباشر٭خطياً٭بذلك.
٭ ٭عندما٭يكون٭االستشاري٭قد٭نفذ٭مهمة٭سابقة٭ذات٭صلة٭باملشروع٭املطلوب٭ولوحظ٭وجود٭تضارب٭	

محتمل٭في٭املصالح٭فيجب٭أن٭يستثنى٭االستشاري٭من٭املشاركة٭في٭هذه٭املهمة٭الالحقة.
2-٭على٭أِي٭من٭القائمني٭بأعمال٭التعاقدات٭)٭املشتريات(٭عدم٭املشاركة٭في٭اإلجراءات٭٭التعاقدية٭في٭أي٭
عملية٭٭إذا٭كان٭له٭أو٭ألحد٭أقاربه٭من٭الدرجة٭األولى٭)أو٭الدرجة٭التي٭حتددها٭القوانني٭واللوائح٭النافذة(٭
مصلحة٭مباشرة٭أو٭غير٭مباشرة٭وإذا٭حدث٭ذلك٭فعليه٭أن٭ينسحب٭من٭دوره٭في٭استكمال٭إجراءات٭هذه٭

العملية٭حتى٭إمتامها٭مع٭إشعار٭املستوى٭األعلى٭في٭الصندوق٭بذلك٭خطياً.
3-٭يحظر٭على٭أي٭عامل٭من٭العاملني٭في٭الصندوق٭التقدم٭بعطاءاتهم٭بأنفسهم٭أو٭بالواسطة٭أو٭بأسماء٭
شركاء٭لهم٭بصورة٭مباشرة٭أو٭غير٭مباشرة٭لتنفيذ٭أي٭أعمال٭مدنية٭أو٭توريد٭بضائع٭أو٭خدمات٭استشارية٭أو٭
خدمات٭أخرى٭مهما٭كان٭نوعها٭كما٭يحظر٭عليهم٭شراء٭أصناف٭أو٭مهمات٭أو٭ممتلكات٭مما٭يبيعه٭الصندوق.
،٭ مستوياتهم٭ كانت٭ أياً٭ ،٭ الصندوق٭ في٭ (٭ املشتريات٭ )٭ التعاقدات٭ بأعمال٭ القائمني٭ جميع٭ على٭ يجب٭ 4-٭
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احملافظة٭على٭سرية٭الوثائق٭والسجالت٭واملعلومات٭واملداوالت٭وعدم٭إفشائها٭حتى٭يتم٭اتخاذ٭القرار٭النهائي٭
بشأنها٭عبر٭اجلهة٭اخملتصة٭وبشكل٭رسمي.

5.٭ال٭يجوز٭ملن٭قام٭بإعداد٭مواصفات٭أو٭شروط٭املناقصة٭/٭املمارسة٭الدخول٭فيها.

 رابعًا:الب�سائع والأ�سغال )الأعمال املدنية( واخلدمات غري ال�ست�سارية

*٭يعتبر٭املتقدم٭للمناقصة٭أو٭املمارسة٭)صاحب٭العرض(٭سواًء٭كان٭مقاوالً٭أو٭مورداً٭أو٭متعهد٭خدمات٭
غير٭استشارية٭في٭وضع٭تضارب٭املصالح٭في٭احلاالت٭اآلتية:

٭ ٭عمليات٭توريد٭بضائع٭أو٭تنفيذ٭أشغال٭أو٭تقدمي٭خدمات٭غير٭استشارية٭مرتبطة٭بصورة٭مباشرة٭	
أو٭غير٭مباشرة٭بخدمات٭استشارية٭مت٭تنفيذها٭من٭قبله٭في٭مرحلة٭اإلعداد٭أو٭التنفيذ٭للمشروع٭
,أو٭أي٭خدمات٭نفذت٭من٭قبل٭أي٭جهة٭تابعة٭له٭أو٭تخضع٭بصورة٭مباشرة٭أو٭غير٭مباشرة٭لسلطته٭
أو٭لسلطته٭مع٭آخرين٭باملشاركة٭،٭هذا٭البند٭ال٭ينطبق٭على٭الشركات٭)استشاريني٭أو٭مقاولني٭أو٭
موردين(٭التي٭تقوم٭مجتمعة٭بتنفيذ٭التزامات٭املقاول٭في٭إطار٭عقد٭تسليم٭مفتاح٭أو٭عقد٭التصميم٭

والبناء.
٭ ٭شامال٭العاملني٭معه٭يكون٭لديه٭مصالح٭أو٭منافع٭أو٭أعمال٭وثيقة٭أو٭عالقات٭عائلية٭مع٭اخملتصني٭	

في٭الصندوق٭أو٭اجلهة٭الكفيلة٭التنفيذية٭للمشروع٭أو٭املستفيد٭من٭جزء٭من٭متويل٭الصندوق٭أو٭أي٭
طرف٭آخر٭ميثل٭أو٭يقوم٭بأعمال٭نيابة٭عن٭الصندوق٭وهو:

1-٭مشارك٭بصورة٭مباشرة٭أو٭غير٭مباشرة٭في٭اإلعداد٭لوثائق٭التعاقد٭أو٭مواصفات٭العقد٭و/٭أو٭ ٭
التحليل٭والتقييم٭إلجراءات٭٭ذلك٭العقد.

2-٭سيشارك٭في٭التنفيذ٭أو٭اإلشراف٭على٭تنفيذ٭العقد٭،٭إال٭اذا٭مت٭تسوية٭التضارب٭الناجت٭عن٭تلك٭ ٭
العالقة٭بأسلوب٭ُمرٍض٭للصندوق٭خالل٭سير٭إجراءات٭التعاقد٭أو٭التنفيذ٭للعقد.

٭ ٭إذا٭لم٭يكن٭مستجيباً٭ألي٭من٭حاالت٭تضارب٭املصالح٭األخرى٭احملددة٭في٭وثائق٭التعاقد٭النمطية٭	
للصندوق٭ذات٭الصلة٭بعملية٭التعاقد٭املعنية.

*٭يجب٭على٭املتقدم٭للمناقصة٭أو٭املمارسة٭٭التصريح٭كتابة٭فيما٭إذا٭كان٭لديه٭عالقات٭عائلية٭أو٭أي٭
الصندوق٭طبقاً٭ العاملني٭في٭ أي٭من٭ أو٭غير٭مباشرة٭مع٭ أعمال٭بصورة٭مباشرة٭ أو٭ منافع٭ أو٭ مصالح٭

للنموذج٭املعد٭لذلك.
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 خام�سًا: اخلدمات ال�ست�سارية
٭1 الصندوق٭االجتماعي٭للتنمية٭يطلب٭من٭االستشاريني٭ضرورة٭االلتزام٭باآلتي:٭-

٭ تقدمي٭مشورة٭مهنية٭وموضوعية٭ونزيهة.أ.
٭ املراعاة٭التامة٭ملصالح٭الصندوق٭في٭كل٭األوقات٭دون٭وضع٭أي٭اعتبار٭للحصول٭على٭أعمال٭أو٭مهام٭ب.

مستقبلية،
٭ جتنب٭أي٭تضارب٭مصالح٭في٭تقدمي٭املشورة٭مع٭أي٭مهام٭أو٭عقود٭أُخرى٭لالستشاري٭أو٭أي٭مصالح٭ج.

له٭أو٭لشركته٭اخلاصة.

٭2 ينبغي٭عدم٭التعاقد٭مع٭االستشاريني٭لتنفيذ٭أية٭مهمة٭تتعارض٭مع٭أي٭من٭التزاماتهم٭السابقة٭أو٭احلالية٭٭-
جلهات٭أخرى٭،٭أو٭التي٭قد٭جتعلهم٭غير٭قادرين٭على٭تنفيذ٭املهمة٭مبا٭يحقق٭مصالح٭الصندوق٭على٭أكمل٭
وجه.٭ومع٭عدم٭تقييد٭عمومية٭العبارة٭السابقة٭,٭يجب٭عدم٭التعاقد٭مع٭االستشاريني٭في٭احلاالت٭اآلتية:

٭ االستشاري٭الذي٭تعاقد٭الصندوق٭معه٭في٭عمليات٭توريد٭بضائع٭أو٭تنفيذ٭أشغال٭أو٭تقدمي٭خدمات٭أ٭-
غير٭استشارية٭للمشروع٭)أو٭أية٭جهة٭تابعة٭لالستشاري٭أو٭تخضع٭بصورة٭مباشرة٭أو٭غير٭مباشرة٭
لسلطته٭أو٭لسلطته٭مع٭آخرين٭باملشاركة(٭ينبغي٭عدم٭تأهيله٭لتقدمي٭خدمات٭استشارية٭ناجتة٭عن٭أو٭
ذات٭صلة٭مباشرة٭بتلك٭البضائع٭أو٭األشغال٭أو٭اخلدمات٭غير٭االستشارية.٭هذا٭البند٭)الشرط(٭ال٭
ينطبق٭على٭الشركات٭)استشاريني٭أو٭مقاولني٭أو٭موردين(٭التي٭تقوم٭مجتمعة٭بتنفيذ٭التزامات٭املقاول٭

في٭إطار٭عقد٭تسليم٭مفتاح٭أو٭عقد٭تصميم٭وبناء.
والتنفيذ٭ب٭-٭ اإلعداد٭ ملرحلتي٭ استشارية٭ خدمات٭ لتوفير٭ معه٭ الصندوق٭ تعاقد٭ الذي٭ االستشاري٭ ب.٭

أو٭ لسلطته٭ مباشرة٭ غير٭ أو٭ مباشرة٭ بصورة٭ أو٭تخضع٭ لالستشاري٭ ٭ تابعة٭ أي٭جهة٭ أو٭ )٭ ٭ للمشروع٭
لسلطته٭مع٭آخرين٭باملشاركة(٭ينبغي٭عدم٭تأهيله٭بعد٭ذلك٭لعمليات٭٭توريد٭بضائع٭أو٭أشغال٭أو٭خدمات٭
ال٭ البند)الشرط(٭ هذا٭ االستشارية.٭ اخلدمات٭ بتلك٭ مباشرة٭ مرتبطة٭ أو٭ عن٭ ناجتة٭ استشارية٭ غير٭
ينطبق٭على٭الشركات٭)استشاريني٭أو٭مقاولني٭أو٭موردين(٭التي٭تقوم٭مجتمعة٭بتنفيذ٭التزامات٭املقاول٭

في٭إطار٭عقد٭تسليم٭مفتاح٭أو٭عقد٭تصميم٭وبناء.
٭ ج٭.٭ال٭ينبغي٭التعاقد٭مع٭االستشاري٭)شامال٭العاملني٭معه٭و٭املتعاقدين٭من٭الباطن٭معه٭٭و٭أي٭جهات٭ج٭-

تابعه٭له٭أو٭تخضع٭بصورة٭مباشرة٭أو٭غير٭مباشرة٭لسلطته٭أو٭لسلطته٭مع٭آخرين٭باملشاركة(٭لتنفيذ٭أي٭
مهمة٭تودي٭بطبيعتها٭إلى٭تضارب٭مصالح٭مع٭مهمة٭أخرى٭لالستشاري٭.٭

٭ د٭.٭االستشاريون٭)شامال٭اخلبراء٭والعاملني٭اآلخرين٭لديهم٭واالستشاريني٭الذين٭يتعاقدون٭٭معهم٭من٭د٭-
الباطن(٭الذين٭تربطهم٭عالقات٭أعمال٭أو٭عالقات٭عائلية٭وثيقة٭٭مع٭العاملني٭الرئيسيني٭في٭الصندوق٭
أو٭اجلهة٭املنفذة٭للمشروع٭أو٭املستفيدة٭من٭جزء٭من٭متويل٭الصندوق٭أو٭أي٭طرف٭ميثل٭أو٭يقوم٭بأعمال٭
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الصندوق٭وشارك٭بصورة٭مباشرة٭أو٭غير٭مباشرة٭في٭تنفيذ٭أي٭جزء٭مما٭يلي٭:
٭ إعداد٭الشروط٭املرجعية٭للمهمة.	
٭ إجراءات٭تسيير٭العقد.	
٭ اإلشراف٭على٭العقد.	

وفي٭هذه٭احلاالت٭ال٭يجوز٭ترسية٭العقد٭عليهم٭ما٭لم٭تتم٭معاجلة٭التضارب٭الناجت٭عن٭هذه٭
العالقة٭بأسلوب٭مقبول٭لدى٭الصندوق٭خالل٭سير٭إجراءات٭التعاقد٭وتنفيذ٭العقد.٭

٭لديه٭عالقة٭عائلية٭أو٭أية٭مصالح٭مباشرة٭ 3-٭يجب٭على٭االستشاري٭أن٭يبلِّغ٭الصندوق٭كتابياً٭في٭حال٭أنَّ
٭من٭العاملني٭في٭الصندوق٭طبقاً٭للنموذج٭املعد٭لذلك. أو٭غير٭مباشرة٭مع٭أيٍّ
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إن٭مـــن٭أبـــرز٭جوانب٭اخللـــل٭الكبيرة٭املســـببة٭حلدوث٭
ممارســـات٭فاســـدة٭٭مالية٭أو٭إدارية٭في٭مشاريع٭البناء٭
والتشـــييد٭هو٭غياب٭أنظمـــة٭إدارة٭املشـــاريع٭٭املنظمة٭
لـــكل٭مرحلة٭من٭مراحل٭املشـــروع٭و٭عـــدم٭حتديد٭مهام٭
واضحـــة٭٭لـــكل٭طرف٭من٭األطـــراف٭املعنية٭باملشـــروع٭
وعالقتـــه٭باألطـــراف٭األُخـــرى٭وضعـــف٭إدارة٭الرقابة٭
والتحكـــم٭,٭من٭أجـــل٭ذلك٭٭كان٭للصنـــدوق٭االجتماعي٭
للتنمية٭الســـبق٭في٭تطبيق٭أنظمة٭إدارة٭املشاريع٭)إدارة٭٭

التكامل٭-٭اجملال٭-٭اجلودة٭-٭الكلفة٭٭-٭الوقت٭-٭التعاقد٭-٭االتصال٭-٭املوارد٭-٭اخملاطر(٭باســـتخدام٭األســـاليب٭
اإلدارية٭والفنية٭٭التي٭تســـهم٭في٭تعزيز٭الشفافية٭ومكافحة٭الفساد٭في٭سبيل٭الوصول٭إلى٭إنتاج٭مشاريع٭ناجحة٭
على٭أرض٭الواقع٭منفذة٭)بجودة٭عالية٭-٭بأقل٭كلفة٭-٭بأقل٭وقت٭(٭٭صاحلة٭لالستخدام٭لألغراض٭التي٭نفذت٭من٭
أجلها٭،٭بحيث٭تلبي٭احتياجات٭املســـتفيدين٭ومن٭أبرز٭مالمح٭ذلك٭الدور٭واالجراءات٭الفنية٭املتخذة٭في٭املراحل٭

اخملتلفة٭للمشروع٭ما٭يلي:

اأوًل: يف مراحل ال�ستهداف 
٭ حتديد٭معايير٭قطاعية٭واضحة٭تُحدد٭فيها٭البيانات٭الضرورية٭املطلوبة٭لتحديد٭االحتياج.	
٭ ربـــط٭البيانات٭الضرورية٭عن٭اجملتمعات٭بحســـب٭٭القطاع٭في٭نظام٭املعلومات٭كي٭يســـهل٭مقارنتها٭	

بالبيانات٭املرفوعة٭ألي٭تدخل٭.
٭ أخذ٭عينات٭من٭املقترحات٭٭)التدخالت(٭املرفوعة٭للقطاع٭والتحقق٭امليداني٭من٭مدى٭مطابقتها٭للمعايير.	
٭ اتخاذ٭اإلجراءات٭الرادعة٭حيال٭أي٭تقصير٭من٭قبل٭أي٭طرف٭.	
٭ وذلك٭بغرض٭جتنب٭وصول٭بيانات٭غير٭سليمة٭تتعلق٭باالحتياج٭الفعلي٭للمستهدفني٭٭،٭أو٭بيانات٭غير٭	

مطابقة٭للمعايير٭القطاعية٭٭أو٭ال٭تتوافق٭مع٭معايير٭الصندوق٭
في٭االستهداف٭.

ثانيًا:يف مرحلة الدرا�سات الأولية للم�سروع
٭ يقـــوم٭ضابـــط٭املشـــروع٭بالتحقـــق٭من٭٭أي٭دراســـة٭	

مشكوك٭فيها٭واتخاذ٭اإلجراءات٭التعاقدية٭املناسبة.
٭ يتولـــى٭القطاع٭املعني٭أخذ٭عينات٭من٭الدراســـات٭األولية٭	

والتأكد٭من٭صحتها٭ميدانيا.

 * دور اإلجراءات الفنية إلدارة مشاريع البناء 
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٭ يحدد٭القطاع٭املعني٭٭املؤشـــرات٭القطاعية٭الضرورية٭التي٭تســـهل٭على٭الضابط٭املقارنة٭بني٭	
نتائج٭الدراسات.

٭ يقوم٭قسم٭اجلودة٭باستهداف٭عينات٭من٭الدراسات٭األولية٭.	
كل٭تلك٭اإلجراءات٭الوقائية٭يتم٭تنفيذها٭للتحقق٭من٭سالمة٭االستهداف٭وعدم٭تأثره٭بأي٭عوامل٭
ناجتة٭عن٭تدخالت٭اجملتمع٭أو٭أي٭أطراف٭فيه٭ميكن٭أن٭تؤثر٭على٭البيانات٭امليدانية٭املرفوعة٭في٭
املرحلة٭الســــابقة٭وأنها٭مناســــبة٭قطاعيا٭دون٭تأثر٭نتائج٭الدراسة٭املرفوعة٭من٭قبل٭االستشاري٭
املكلف٭بتنفيذ٭الدراســــة٭األولية٭مبصلحة٭ما٭أو٭ممارســــة٭فاسدة٭كالرشوة٭مثال٭أدت٭إلى٭تكييف٭
البيانــــات٭أو٭املبالغة٭في٭وصف٭االحتياج٭أكثــــر٭من٭الواقع٭،٭أو٭إخفاء٭وجود٭خالفات٭بني٭األهالي٭

خصوصا٭على٭املوقع٭٭مبا٭قد٭يؤدي٭إلى٭توقف٭تنفيذ٭املشروع٭أو٭نقل٭موقعه٭وغير٭ذلك٭.

ثالثًا: يف مرحلة الدرا�سات الفنية النهائية للم�سروع
٭ اختيار٭االستشاريني٭املنفذين٭للدراسات٭بعناية٭وتوعيتهم٭مبهامهم٭وتعزيز٭اإلشراف٭عليهم٭.٭	
٭ النزول٭امليداني٭متعدد٭املستويات٭للتحقق٭من٭التصميم٭٭من٭قبل٭ضابط٭املشروع٭واالستشاري٭	

املشرف٭و٭االستشاري٭املصمم٭و٭عمل٭محضر٭توزيع٭مكونات٭املشروع٭.
٭ زيارة٭ضابط٭املشروع٭للمنطقة٭املستهدفة٭للتحقق٭من٭نتائج٭مخرجات٭الدراسات٭النهائية٭.	
٭ مراجعـــة٭الكميات٭واملواصفات٭من٭قبل٭الضابط٭الفني٭٭واتخاذ٭اإلجراءات٭الرادعة٭حيال٭أي٭	

تقصير٭من٭قبل٭أي٭طرف٭.

تلك٭االجراءات٭تعمل٭على٭منع٭حدوث٭أي٭مبالغة٭في٭حجم٭املشروع٭٭بسبب٭تأثر٭نتائج٭الدراسة٭
املقدمة٭من٭االستشاري٭املكلف٭بإعداد٭الدراسة٭الفنية٭مبمارسات٭فاسدة٭كمصلحة٭أو٭رشوة.٭
كمـــا٭تعمـــل٭على٭منع٭املمارســـات٭الهادفـــة٭إلى٭حتقيق٭أغـــراض٭تتعارض٭مع٭آليـــات٭التدخل٭
وأهدافه٭التنموية٭من٭قبل٭أي٭طرف٭يســـعى٭إلى٭جتييـــر٭التدخل٭ملصلحة٭تخص٭فئة٭محدودة٭

من٭اجملتمع.٭
كمـــا٭أنها٭تعمل٭على٭منع٭املمارســـات٭التـــي٭تفضي٭إلى٭حتقيق٭مصلحـــة٭ألحد٭األطراف٭ذات٭
الصلة٭باملشروع٭مثل٭املقاولني٭أو٭الوجاهات٭اجملتمعية٭،٭مثل٭املبالغة٭في٭كميات٭بنود٭األعمال٭
املقطوعية٭بالتنسيق٭مع٭أحد٭املقاولني٭املتقدمني٭للعطاء٭بهدف٭الترسية٭عليه٭بأسعار٭قليلة٭٭،٭
أو٭عمل٭مواصفات٭بنود٭األعمال٭موجهة٭على٭شركة٭بعينها٭،٭أو٭توصيل٭شبكة٭املياه٭مبسافات٭
كبيرة٭ألجل٭مســـتفيد٭واحد٭،٭أو٭احتساب٭بعض٭بنود٭األعمال٭كاحلفر٭الترابي٭والصخري٭من٭
قبـــل٭املصمم٭بكميات٭قليلة٭بالتنســـيق٭مع٭أحد٭املتقدمني٭للمناقصـــة٭بأخذ٭ذلك٭في٭االعتبار٭
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عند٭تقدميه٭للمناقصة٭،٭أو٭عدم٭التطرق٭بشكل٭مستفيض٭في٭توصيف٭بند٭معني٭من٭بنود٭املناقصة٭
مبا٭يتيح٭للبعض٭املطالبة٭بفوارق٭أسعار٭،٭أو٭تضمني٭بنود٭في٭جداول٭الكميات٭ليس٭لها٭حاجة٭فعليه٭
على٭الواقع٭٭بغرض٭تســـعيرها٭بقيمة٭منخفضة٭بالتنسيق٭مع٭أحد٭املتقدمني٭للمناقصة٭في٭حني٭أن٭

سعر٭هذه٭البنود٭تكون٭مرتفعة٭في٭حال٭تنفيذها٭على٭أرض٭الواقع.

رابعا: يف مرحلة التنفيذ 
٭ اختيار٭استشاري٭فني٭للتنفيذ٭وفني٭مقيم٭في٭املوقع٭وتدريبهما٭على٭تطبيق٭أدلة٭الصندوق.	
٭ الزيارات٭املنهجية٭من٭قبل٭ضابط٭املشروع٭وضابط٭الفنية٭٭في٭إطار٭اخلطة٭الفنية٭للمشروع٭.	
٭ زيارة٭مختصي٭اجلودة٭ملتابعة٭جودة٭تنفيذ٭األعمال٭باملشروع٭للحد٭من٭أي٭قصور٭من٭قبل٭االستشاري٭	

أو٭املشرف٭املقيم٭.
٭ عمل٭الضوابط٭الفنية٭املصاحبة٭للتقارير٭.	
٭ التأكد٭من٭تكليف٭استشاري٭حلصر٭الكميات٭قبل٭إجناز٭املشروع٭.	

تلك٭اإلجراءات٭تعمل٭على٭تفعيل٭دور٭االستشـــاري٭املشـــرف٭و٭عدم٭حدوث٭أي٭ممارسات٭فاسدة٭أو٭
ميكن٭أن٭تفضي٭إلى٭الفساد٭في٭مختلف٭اجلوانب٭الفنية٭للمشروع٭مثل٭التغاضي٭عن٭بعض٭األخطاء٭
التنفيذية٭نتيجة٭٭لعالقته٭مع٭املقاول٭٭أو٭عدم٭التدقيق٭في٭مطابقة٭االعمال٭واملواصفات٭أو٭قبول٭ما٭
يقـــدم٭مـــن٭املقاول٭من٭٭مواد٭مخالفة٭للمواصفات٭الفنية٭املطلوبـــة،٭أو٭صرف٭كميات٭بنود٭أعمال٭لم٭

تنفذ٭بعد٭٭أو٭رفع٭كميات٭زائدة٭عن٭الكميات٭املنفذة.



92

آليات الصندوق االجتماعي للتنمية في مجال منع الفسادالفصل الرابع

وحدة التدريب والدعم املؤسسي - محتوى تدريبي في مجال مفاهيم وموجهات مكافحة الفساد  - مارس 2018م

استمراراً٭جلهود٭الصندوق٭لتعزيز٭الشفافية٭واملشاركة٭فقد٭مت٭تأسيس٭
إدارة٭للشــــكاوى٭و٭تطوير٭نظام٭آلي٭مركزي٭الستقبال٭ودراسة٭الشكاوى٭
واملقترحــــات٭واتخاذ٭االجراءات٭الالزمة٭حيالها٭،٭حيث٭أن٭النظام٭ميثل٭

قناة٭اتصال٭مهمة٭بني٭كافة٭األطراف٭املعنية٭بأنشطة٭الصندوق.
ومن٭أبرز٭مالمح٭دور٭هذا٭النظام٭في٭حتقيق٭الشــــفافية٭واإلســــهام٭في٭احلد٭من٭حدوث٭أي٭من٭ممارســــات٭

الفساد٭
٭ الشكاوى٭واملقترحات٭معلومات٭مهمة٭تتيح٭الفرصة٭للتصحيح٭املباشر٭و٭حتسني٭وتطوير٭األداء٭.	
٭ وســــيلة٭فعالة٭تساعد٭على٭معاجلة٭شــــكاوى٭املتعاملني٭واالســــهام٭في٭زيادة٭معدل٭رضاهم٭وتطوير٭	

اخلدمات٭املقدمة.
٭ العمل٭الدؤوب٭واملستمر٭ملتابعة٭ومعاجلة٭الشكاوى٭واحلد٭من٭مسبباتها٭بالتعاون٭مع٭اجلهات٭املعنية٭	

في٭األوقات٭املناسبة٭.
٭ تعزيز٭العالقة٭املشتركة٭واالحترام٭املتبادل٭بني٭الصندوق٭االجتماعي٭واملتعاملني٭ومبا٭يكفل٭حقوق٭	

جميع٭األطراف٭.٭٭
٭ التواصــــل٭ورفــــع٭التقارير٭الدورية٭لكافة٭الشــــكاوى٭و٭املالحظات٭إلــــى٭اإلدارة٭التنفيذية٭٭للصندوق٭٭	

االجتماعي٭للتنمية.٭

ال�سكاوى امل�سم�ح با�ستقبالها:
٭٭يســــمح٭باســــتقبال٭كافة٭الشــــكاوى٭واملقترحات٭التي٭تتعلق٭بالصندوق٭االجتماعي٭للتنمية٭أو٭الوحدات٭و٭

الفروع٭التابعة٭له٭أو٭أحد٭مشاريعه٭أو٭أحد٭موظفيه٭،٭على٭سبيل٭املثال٭الشكاوى٭التالية:٭
٭ التأخـــر٭فـــي٭اجنـــاز٭اخلدمة٭أو٭عـــدم٭تقدميهـــا٭بالوجـــه٭الصحيـــح٭٭،٭أو٭عدم٭تقـــدمي٭اخلدمة٭	

للمستفيدين٭أصال.
٭ ٭تصرفات٭أحد٭العاملني٭في٭الصندوق٭السلبية٭كاستغالله٭لصفته٭الوظيفية٭أو٭تعسفه٭في٭استعمال٭ما٭	

متنحه٭تلك٭الصفة٭من٭سلطة٭ضد٭اآلخرين.
٭ الشكاوى٭املتعلقة٭باخملالفات٭اإلدارية٭أو٭اخلروج٭عن٭السياسات٭املعتمدة.٭	
٭ القيام٭بتنفيذ٭سلــــــــــــوك٭سيء٭يقوم٭به٭أحد٭٭موظفي٭الصندوق٭أثناء٭تأديته٭ملهامه٭الوظيفية٭.	
٭ شكاوى٭من٭عدم٭نزاهة٭اإلجراءات٭أو٭عدم٭قانونيتها.٭	

* دور نظام الشكاوى واالقتراحات
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حيث ي�سرتط لقب�ل ال�سك�ى :
٭ أن٭تتعلق٭بالصندوق٭االجتماعي٭للتنمية٭أو٭الوحدات٭و٭الفروع٭٭التابعة٭له٭أو٭العمل٭في٭أحد٭مشاريعه٭	

أو٭أحد٭موظفيه٭أو٭أي٭عمل٭يدخل٭ضمن٭إطاره٭أو٭اختصاصاته.
٭ أن٭تكــــون٭الشــــكوى٭مكتوبة٭عــــن٭طريق٭تقدميها٭في٭مســــتند٭أو٭تعبئة٭النموذج٭اخلاص٭بالشــــكاوى٭و٭	

املقترحات.٭
٭ إبراز٭الشــــاكي٭٭الســــمه٭و٭مهنته٭و٭عنوانه٭٭وطريقة٭التواصل٭معه٭،٭بحيث٭ميثل٭نفســــه٭أو٭اي٭شخص٭	

مؤهل٭قانونيا٭للنيابة٭عنه٭٭،٭مبا٭في٭ذلك٭املؤسسات٭اخملتلفة.
٭ تقدمي٭صورة٭من٭كافة٭الوثائق٭واملستندات٭املتعلقة٭بالشكوى.٭	

يستقبل٭الصندوق٭الشكاوى٭عبر٭مكاتبه٭أو٭من٭خالل٭صناديق٭الشكاوى٭في٭مواقع٭املشاريع٭أو٭بالبريد٭
أو٭الفاكس٭أو٭مواقع٭التواصل٭االجتماعي٭٭باإلضافة٭إلى٭اخلط٭الساخن٭الذي٭مت٭تدشينه٭مؤخراً.
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قن�ات ا�ستقبال ال�سكاوى واملقرتحات والبالغات
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اأوَل: يف جمال امل�ساركة املجتمعية
إن٭إرساء٭ثقافة٭مشاركة٭اجملتمع٭على٭مستوى٭العمل٭املؤسسي٭و٭اجملتمعات٭املستهدفة٭تعد٭من٭أبرز٭
عوامل٭جناح٭تدخالت٭الصندوق٭وخلوها٭من٭العوامل٭التي٭ميكن٭أن٭توفر٭بيئة٭تسمح٭بحدوث٭فساد٭
،٭فتحديد٭أولويات٭اجملتمع٭وتنفيذ٭تدخالت٭تلبي٭احتياجات٭املســـتهدفني٭خطوة٭أساسية٭للحفاظ٭
علـــى٭األمـــوال٭،٭حيث٭يعتمد٭الصندوق٭فـــي٭تدخالته٭آليات٭ومنهجيات٭تعتمد٭على٭إشـــراك٭٭فعال٭
للمجتمع٭٭منها٭تشـــكيل٭جلان٭مجتمعية٭متثل٭املســـتفيدين٭،٭فعالوة٭على٭كون٭تلك٭األطر٭اجملتمعية٭٭
تعزز٭رأس٭املال٭االجتماعي٭فإن٭تشـــكيلها٭وتدريبها٭ميثل٭حلقة٭وصل٭وعامل٭مســـاعد٭على٭حتقيق٭
أهداف٭التدخل٭واحلد٭من٭الفســـاد٭الذي٭من٭احملتمل٭أن٭ميارســـه٭املقاولون٭أو٭أي٭طرف٭آخر٭ذي٭

صله٭بأي٭عمل٭من٭أعمال٭املشاريع.

اأهمية امل�ساركة املجتمعية يف م�ساريع ال�سندوق 
٭1 حتديد٭االحتياجات٭التنموية٭التي٭تخدم٭اجملتمع٭احمللي٭وترتيبها٭بحسب٭أولوياتها٭التي٭يعبر٭عنها٭٭-

املستفيدون٭أنفسهم.
٭2 شفافية٭اإلجراءات٭و٭خلق٭الشعور٭بالرضا٭لدى٭اجملتمع٭مما٭يجعلهم٭أكثر٭اهتماماً٭بتنفيذ٭ما٭خطط٭٭-

له٭على٭أفضل٭وجه.
٭3 متنع٭حدوث٭ممارســـات٭ميكن٭أن٭تفضي٭إلى٭التالعب٭باألموال٭العامة٭أو٭حدوث٭أي٭من٭ممارسات٭٭-

الفساد.
٭4 تبرز٭أهمية٭املشـــاركة٭٭اجملتمعية٭في٭ظل٭التوجه٭نحو٭الالمركزية،٭واعتماد٭أســـلوب٭التخطيط٭من٭٭-

أسفل٭إلى٭أعلى٭لألغراض٭التنموية.
٭5 تنمـــي٭رأس٭املـــال٭االجتماعي٭و٭تعمل٭على٭تعليم٭وتدريب٭اجملتمع٭على٭مواجهة٭مشـــكالته٭والتعاون٭٭-

من٭أجل٭حلها.٭
٭6 تعمل٭على٭كســـب٭قبول٭وتأييد٭اجملتمع٭احمللي٭للمشـــروعات٭التي٭يشـــاركون٭فيهـــا٭وحتفزهم٭على٭٭-

مساندتها٭وتنفيذها٭واحلفاظ٭عليها٭كونهم٭يشعرون٭بتملكها.
٭7 تنظيم٭اجملتمع٭في٭جلان٭وأطر٭مجتمعية٭محلية٭تســـاند٭جهود٭السلطة٭احمللية٭٭وتعزز٭االرتباط٭بني٭٭-

املواطنني٭واحملليات٭.
٭8 متثل٭أحد٭أهم٭عناصر٭التنمية٭املســـتدامة٭،٭حيث٭ترفع٭كفاءة٭اســـتخدام٭املوارد،٭وتصبح٭اخلدمات٭٭-

املقدمة٭أقل٭كلفة٭و٭أكثر٭تلبية٭حلاجات٭٭اجملتمع٭احمللي.٭

* دور بناء القدرات
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ثانيا: يف جمال بناء القدرات والدعم امل�ؤ�س�سي 

تدريب ال�ست�ساريني )يف خمتلف املجالت(:  أ - 
٭تعمل٭وحدة٭التدريب٭والعديد٭من٭الوحدات٭التنفيذية٭
األخرى٭في٭املركز٭الرئيسي٭و٭مختلف٭فروع٭الصندوق٭
على٭إرســـاء٭ثقافة٭الصنـــدوق٭التنموية٭لدى٭كافة٭فرق٭
الصندوق٭من٭االستشـــاريني٭الذيـــن٭يتم٭التعاقد٭معهم٭
لتنفيـــذ٭أنشـــطة٭مختلفـــة٭،٭وتهيئتهم٭لتنفيـــذ٭مهامهم٭
امليدانية٭بكفاءة٭مبـــا٭يضمن٭احلد٭من٭حصول٭أخطاء٭
أو٭ممارســـات٭فاســـدة٭تتعارض٭مع٭توجهات٭وأهداف٭

الصندوق٭من٭قبلهم٭أو٭من٭قبل٭أي٭أطراف٭أخرى٭يتم٭التعامل٭معها٭خالل٭تنفيذ٭مهامهم٭،٭كما٭تخضع٭
مجاالت٭و٭منهجيات٭وأدبيات٭التدريب٭للتطوير٭والتحديث٭املستمر٭وفقا٭للتجارب٭العملية٭للصندوق.

تدريب املهند�سني والفنيني:ب - 
٭تعمـــل٭وحـــدة٭التدريب٭بالتنســـيق٭مع٭الوحـــدة٭الفنية٭في٭مختلف٭فـــروع٭الصندوق٭علـــى٭بناء٭قدرات٭
املهندسني٭والفنيني٭امليدانيني٭الذين٭توكل٭إليهم٭مهام٭اإلشراف٭امليداني٭الفني٭على٭مشاريع٭الصندوق٭
فـــي٭اجلوانـــب٭الفنية٭واجملتمعية٭املتعلقة٭مبهامهم٭امليدانية٭والتـــي٭بالتزامهم٭بها٭خالل٭تنفيذ٭مهامهم٭
يتم٭احلد٭من٭الكثير٭من٭األخطاء٭واملمارسات٭الفاسدة٭احملتمل٭حدوثها٭من٭قبلهم٭أو٭من٭قبل٭املقاولني٭

أو٭اجملتمعات٭املستهدفة.

 تدريب املقاولني:	 - 
عملـــت٭وحـــدة٭التدريب٭على٭تنفيـــذ٭دورات٭تدريبية٭لفرق٭مـــن٭املقاولني٭املتعاقدين٭مـــع٭الصندوق٭في٭
مختلف٭الفروع٭والذين٭يشـــكلون٭فئة٭مهمة٭ترتبط٭بشـــكل٭مباشـــر٭بأنشـــطة٭الصنـــدوق٭امليدانية٭وأي٭
اختالل٭في٭ممارستهم٭اللتزاماتهم٭التعاقدية٭سواًء٭عن٭جهل٭منهم٭أو٭بشكل٭عمدي٭سيفضي٭حتماً٭إلى٭
حدوث٭بعض٭جوانب٭الفســـاد٭و٭إحلاق٭الضرر٭بأموال٭الصندوق٭،٭وبالتالي٭فقد٭تركزت٭الدورات٭على٭
حتســـني٭قدرات٭املقاولني٭في٭جوانب٭تنفيذ٭التزاماتهم٭في٭تنفيذ٭املشـــاريع٭،٭وخصوصيات٭املشـــاريع٭

املنفذة٭من٭قبل٭الصندوق٭وآلياته٭اخملتلفة٭خالل٭املراحل٭اخملتلفة٭للمشروع.
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التدري��ب والدعم امل�ؤ�س�سي لل�س��ركاء من امل�ؤ�س�سات د - 
املجتم��ع  ومنظم��ات  املحلي��ة  ال�سلط��ة  واأجه��زة 

املدين:
عملـــت٭وحدة٭التدريـــب٭وعدد٭مـــن٭الوحدات٭
التنفيذيـــة٭األخرى٭على٭بنـــاء٭قدرات٭عدد٭من٭
املؤسسات٭الرسمية٭ومنظمات٭اجملتمع٭املدني٭
وأجهزة٭السلطة٭احمللية٭واللجان٭اجملتمعية٭أو٭
دعمها٭مؤسســـياً٭،٭تهدف٭مجاالت٭التدخل٭مع٭

املؤسسات٭املذكورة٭٭إلى٭حتسني٭أداءها٭وتوفير٭البيئة٭املؤسسية٭املالئمة٭للقيام٭مبهامها٭وبالتالي٭
اإلســـهام٭الفاعل٭بشكل٭مباشر٭و٭غير٭مباشر٭في٭احلد٭من٭الفجوات٭الناجتة٭عن٭ضعف٭القدرات٭
املؤسســـية٭فـــي٭اجلوانب٭التي٭اســـتهدفتها٭مجاالت٭التدخـــل٭مبا٭يعمل٭علـــى٭التقليل٭من٭الفرص٭

احملتملة٭حلدوث٭ممارسات٭فاسدة٭أو٭أخطاء٭تفضي٭إلى٭حدوث٭فساد.
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تخ�سع عمليات وم�ساريع ال�سندوق للمراجعة واملتابعة والتقييم عرب عدة اآليات اأبرزها:
عرب وحدات ال�سندوق امل�ساندة :أ. 

٭ وحدة٭املراجعة٭الداخلية٭)ترفع٭تقاريرها٭لإلدارة٭التنفيذية(.	
٭ وحدة٭املراقبة٭والتقييم٭)ترفع٭تقاريرها٭لإلدارة٭التنفيذية(.	

عرب اأطراف من خار	 ال�سندوق  : ب. 
٭ مراجع٭خارجي٭:شركات٭مستقلة٭مختصة٭في٭املراجعة٭احملاسبية٭	

وطنية٭أو٭أجنبية٭معترف٭بها٭)ترفع٭تقاريرها٭جمللس٭اإلدارة(.
٭ املراجعة٭من٭قبل٭املانحني٭:٭شركات٭مختصة٭في٭املراجعة٭والتقييم٭تكلف٭من٭قبل٭املمول.	

اأول: دور املراجعة الداخلية
٭إن٭الهدف٭األهم٭لدور٭املراجعة٭الداخلية٭هو٭منع٭الفساد٭في٭عمليات٭الصندوق٭بجميع٭أشكاله،٭
وذلك٭من٭خالل٭التقييم٭املستقل٭ألنشطة٭الصندوق٭بغرض٭مد٭اإلدارة٭مبعلومات٭حول٭كفاءة٭األداء٭
وااللتزام٭بالنظم٭واإلجراءات٭وفاعلية٭تطبيق٭أساليب٭الرقابة٭املالية٭واإلدارية٭باإلضافة٭إلى٭تقدمي٭
املراجعة٭ تتولى٭وحدة٭ ولتحقيق٭ذلك٭ األداء،٭ الضعف٭وحتسني٭ نقاط٭ الالزمة٭ملعاجلة٭ التوصيات٭

الداخلية٭ممارسة٭العديد٭من٭املهام٭واالختصاصات٭ومن٭أهمها:
تقييم٭نظم٭الرقابة٭الداخلية٭ملعرفة٭كفاءتها٭وسالمتها٭وحسن٭تطبيقها٭والعمل٭على٭معاجلة٭أي٭٭٭

ضعف٭أو٭قصور٭فيها.
أنها٭مؤيـدة٭مبستندات٭سليمة٭٭٭ املالية٭ملعرفة٭صحة٭قيدها٭وتسجيلها٭ومن٭ العمليات٭ مراجعة٭

وقانونية.
مراجعة٭التصرفات٭املالية٭واإلدارية٭واحملاسبية٭وكذلك٭التصرفات٭املتعلقة٭بـاإلعداد٭والتنفيذ٭٭٭

والقرارات٭ بالقوانني٭ اخملتصني٭ والـتزام٭ وفعاليتها٭ كفاءتها٭ مدى٭ ملعرفة٭ والبرامج٭ للمشاريع٭
واللوائح٭واألنظمة٭والتعليمات٭والعقود٭واالتفاقيات.

قياس٭مدى٭الكفاءة٭في٭أداء٭الوحدات٭والفروع٭والكشف٭عن٭مواطن٭الضعف٭والقصور٭فيه.٭٭
التحقق٭من٭اآلتي:٭٭

٭ توفير٭احلماية٭الكافية٭ألموال٭وممتلكات٭الصندوق٭من٭الضياع٭و٭االختالس٭والسرقة٭والتلف٭	
والعبث٭والتالعب.

٭ كفاءة٭وفاعلية٭استخدام٭املوارد٭املالية٭والبشرية٭والعينية٭املتاحة٭للصندوق.	
٭ وجود٭سياسات٭واضحة٭وسليمة٭وكافية٭لتحقيق٭أهداف٭الصندوق.	
٭ صحة٭واكتمال٭البيانات٭واملعلومات٭املالية٭واإلدارية٭والفنية.	

* دور المراجعة والمراقبة والتقييم
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٭ عملها٭	 في٭ االزدواج٭ ومينع٭ الوظائف٭ بني٭ يفصل٭ ومناسب٭ وواضح٭ سليم٭ تنظيمي٭ هيكل٭ وجود٭
ويحدد٭املهام٭والصالحيات.

٭ وجود٭نظام٭سليم٭لشغل٭الوظائف.	
٭ التزام٭املوظفني٭ودرايتهم٭وفهمهم٭ملهامهم٭وحسن٭قيامهم٭بها.	
٭ العمل٭مبا٭ورد٭من٭توصيات٭في٭تقارير٭اجلهات٭الرقابية٭اخلارجية.	
٭ اجلرد٭املفاجئ٭للمخازن٭واخلزائن٭واألصول٭وتقييم٭نتائج٭أعمـال٭اجلـرد٭السنوي.	
٭ إعداد٭خطة٭عمل٭سنوية٭للقيام٭مبهامها٭تراعي٭التركيز٭على٭األنشطة٭األكثر٭عرضة٭للمخاطر.	

لوحدة٭املراجعة٭صالحية٭كبيرة٭في٭حتديد٭أوقات٭املراجعة٭وحجم٭العينات٭ومكان٭املراجعة٭٭,٭األمر٭
الذي٭يزيد٭من٭كفاءة٭وفعالية٭هذه٭األداة٭٭بحسب٭األصول٭املرعية٭للمراجعة٭الداخلية.

       ثانيا: دور املراقبة والتقييم
املراقبة )Monitoring(:٭هي٭وظيفة٭مستمرة٭تهدف٭أساسا٭إلى٭توفير٭مؤشر٭أولي٭للمعنيني٭عن٭٭ -

تقدم٭األداء٭في٭املشاريع٭حتت٭التنفيذ٭بشكل٭عام٭وهل٭هي٭في٭طريقها٭إلى٭حتقيق٭الهدف٭املنشود،٭
وميكن٭تقسيمها٭إلى٭األنواع٭التالية٭:

٭1 على٭مستوى٭٭- املدخلة٭ البيانات٭ مراقبة٭ يتم٭ املشروع٭حيث٭ تطوير٭ تتم٭خالل٭ والتي٭ قبلية٭ رقابة٭
بيانات٭ وفق٭ إال٭ املشروع٭ إقرار٭ يتم٭ ال٭ بحيث٭ تصويبها٭ على٭ والعمل٭ منطقيتها٭ ومدى٭ املشروع٭

مخططة٭وصحيحة٭.
٭2 رقابة٭وسطية٭/٭مصاحبة٭وتعتبر٭هذه٭مراقبة٭لتنفيذ٭األنشطة٭اخلاصة٭باملشروع٭حيث٭يتم٭خاللها٭٭-

متابعة٭مؤشرات٭املشروع٭وكذا٭متابعة٭دورة٭حياة٭املشروع٭ومعرفة٭أسباب٭تأخر٭أو٭توقف٭التنفيذ٭
والعمل٭على٭إيجاد٭حلول٭لتلك٭العقبات.

٭3 رقابة٭نهائية٭وتتم٭عند٭االنتهاء٭من٭تنفيذ٭املشروع٭وقبل٭حتويله٭إلى٭منجز٭حيث٭يتم٭إدخال٭البيانات٭٭-
الفعلية٭ملا٭مت٭تنفيذه٭في٭امليدان٭والتي٭تعكس٭الصورة٭الفعلية٭خملرجات٭املشروع٭ويتم٭اعتبارها٭

بيانات٭نهائية٭للمشروع.
وبناء٭على٭ما٭سبق٭يتم٭احلصول٭على٭تغذية٭راجعة٭)Feedback(٭للمراحل٭الثالث٭السابقة٭٭و٭اتخاذ٭
التصحيحي٭في٭حالة٭وجود٭مشكالت٭وتذليل٭ اتخاذ٭اإلجراء٭ أو٭ النجاح٭ لتعظيم٭ املناسبة٭ القرارات٭

الصعاب.
التقييم )Evaluation(:٭هو٭عملية٭٭محددة٭الوقت٭تهدف٭إلى٭قياس٭منهجي٭وموضوعي٭لألداء٭ذو٭ -

العالقة٭ومدى٭جناح٭املشاريع٭حتت٭التنفيذ٭أو٭املنجزة٭في٭وقت٭مختار٭من٭دورة٭املشروع٭.
٭حيث٭تعمل٭وحدة٭املراقبة٭والتقييم٭على٭تنفيذ٭مهامها٭في٭مجالي٭املتابعة/املراقبة٭والتقييم٭مبا٭يعمل٭على٭
احلد٭من٭حدوث٭اختالالت٭أو٭أخطاء٭ميكن٭أن٭تفضي٭إلى٭حدوث٭فساد٭ومن٭أبرز٭مالمح٭هذا٭الدور٭ما٭يلي:
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يف جانب املراقبة:٭٭يتم٭تطوير٭وحتديث٭نظم٭مراقبة٭آلية٭عبر٭نظام٭املعلومات٭اإلدارية٭MIS٭* 
يسمح٭بتوفير٭املؤشرات٭املطلوبة٭املتعلقة٭بكافة٭مشاريع٭الصندوق٭،٭مبا٭يتيح٭للوحدة٭و٭اإلدارة٭
،٭ التقدم٭في٭املشروعات٭ومدى٭حتقيقها٭ألهدافها٭ التنفيذية٭االطالع٭املستمر٭على٭مستوى٭
وبالتالي٭اتخاذ٭القرارات٭الالزمة٭في٭الوقت٭املناسب٭في٭حالة٭حدوث٭أي٭أخطاء٭أو٭اختالالت٭أو٭
مشكالت٭،٭حيث٭يتم٭تطوير٭وحتديث٭منهجيات٭وآليات٭املراقبة٭باستمرار٭وفقا٭للتجارب٭العملية٭
الصندوق٭وكذلك٭ التنفيذية٭في٭ للوحدات٭ الالزمة٭ واملؤشرات٭ البيانات٭ توفر٭ للصندوق،٭كما٭

املؤشرات٭والتقارير٭املطلوبة٭جلهات٭التمويل.
كما٭تعمل٭الوحدة٭على٭إصدار٭التقارير٭الربعية٭التي٭تتضمن٭املؤشرات٭التي٭يتم٭استخالصها٭من٭

قاعدة٭بيانات٭الصندوق٭،٭باإلضافة٭إلى٭إصدار٭التقارير٭السنوية٭للصندوق.
يف جانب التقييم: تعمل٭الوحدة٭على٭تقييم٭مشاريع٭الصندوق٭)عينة(٭وفقا٭لعدة٭آليات٭أبرزها:* 

٭ التقييم٭السنوي٭البعدي٭للمشاريع٭)تقييم٭تتبعي(٭:٭مسح٭ميداني٭بعد٭مضي٭فترة٭على٭اجناز٭	
أجلها٭ التي٭نفذت٭من٭ املشاريع٭وحتقيقها٭لألهداف٭ للتحقق٭من٭مدى٭استدامة٭ املشروع٭
الذي٭أحدثه٭ الفعلي٭ امليداني٭صورة٭حقيقية٭عن٭األثر٭ التقييم٭ ،٭بحيث٭تعطي٭مخرجات٭
املشروع٭،٭وبالتالي٭فإن٭البيانات٭واملعلومات٭امليدانية٭املأخوذة٭من٭اجملتمع٭ستضع٭املعنيني٭
بتنفيذ٭املشروع٭ضباط٭الصندوق٭وغيرهم٭٭أمام٭مساءلة٭فعلية٭حول٭مدى٭كفاءة٭وسالمة٭

اخلطوات٭التي٭مت٭اتخاذها٭للتخطيط٭والتنفيذ٭لكل٭مكونات٭املشروع.
٭ بيانات٭	 ٭بغرض٭توفير٭ تنفيذ٭مسح٭تقييم٭األثر:٭وهو٭مسح٭شامل٭ينفذ٭كل٭ثالث٭سنوات٭

تساعد٭على٭تقييم٭التأثيرات٭الناجمة٭عن٭تدخالت٭الصندوق٭على٭مستوى٭األْسَرة٭املعيشية٭
٭للمشاريع«٭قد٭ ،ويستند٭هذا٭املسح٭على٭عينة٭من٭األسر٭املعيشية٭التي٭كان٭»املَْسُح٭السنويُّ
حدد٭أفرادها٭كمستفيدين٭)فعليني٭أو٭محتملني(٭من٭املشاريع٭،٭حيث٭يولي٭املانحون٭أهمية٭
خاصة٭ملثل٭هذا٭التقييم،٭وذلك٭سواء٭لقياس٭التقدم٭الذي٭حترزه٭برامجهم،٭أو٭تعزيز٭قدراتهم٭

في٭تقدمي٭الدعم٭الفعال٭لبرامج٭مكافحة٭الفقر.
٭ تقييم٭قطاعي:٭تعمل٭الوحدة٭على٭تنفيذ٭تقييم٭ميداني٭جملاالت٭تدخل٭قطاعية٭في٭عينة٭من٭	

املناطق٭مثل٭)الزراعة٭املطرية٭–٭النقد٭مقابل٭العمل(٭ومقارنة٭أثر٭تدخالت٭الصندوق٭في٭
املناطق٭املستهدفة٭بالتقييم٭مع٭مناطق٭أخرى٭لم٭تستهدف٭.
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ثالثًا: دور املراجعة اخلارجية
كما٭سبق٭اإلشارة٭فإن٭الصندوق٭يحرص٭على٭تنفيذ٭عملياته٭و٭تدخالته٭وفقا٭ألفضل٭املمارسات٭املبنية٭
املنظمة٭لذلك٭وبالتالي٭فإنه٭يحرص٭على٭تطبيق٭ التشريعية٭والتنظيمية٭ التزامه٭بكافة٭املوجهات٭ على٭
و٭مجلس٭ التمويل٭ ثم٭جلهات٭ األولى٭ بالدرجة٭ للصندوق٭ توفر٭ ومحايدة٭ وتقييم٭شفافة٭ مراجعة٭ آليات٭
لتصحيح٭مسار٭ الالزمة٭ القرارات٭ اتخاذ٭ أو٭ الصندوق٭ آليات٭ لتطوير٭ الالزمة٭ الراجعة٭ التغذية٭ اإلدارة٭
بعض٭عملياته٭،٭مبا٭ميثل٭جانب٭مهم٭من٭جوانب٭منع٭حدوث٭ممارسات٭ميكن٭أن٭تفضي٭إلى٭الفساد٭في٭

عمليات٭الصندوق٭ومن٭أبرز٭مالمح٭هذا٭الدور٭ما٭يلي:
متويل٭ - يتم٭ أجنبية(٭ أو٭ )وطنية٭ دولياً٭ بها٭ معترف٭ مستقلة٭ مراجعة٭ شركة٭ خارجي:٭ مراجع  تكليف 

نشاطها٭من٭موارد٭الصندوق٭،٭وتعمل٭على٭دراسة٭عمليات٭الصندوق٭اخملتلفة٭ماليا٭وإداريا٭ومحاسبيا٭
بشكل٭محايد٭،٭وترفع٭تقاريرها٭جمللس٭إدارة٭الصندوق.

املمولني٭ - املانحني٭ التعاقد٭معها٭من٭قبل٭ يتم٭ والتقييم٭ املراجعة٭ مراجعة املم�ل:٭شركة٭مختصة٭في٭
ألنشطة٭الصندوق٭وترفع٭تقريرها٭للممول.
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حالة افتراضية للتدريب رقم )1(: إجراءات التعاقدات ألعمال مدنية أو توريدات: 

حسنني٭يعمل٭كضابط٭تعاقدات٭،٭وبحكم٭طبيعة٭عمله٭املتعلقة٭بالتعامل٭مع٭نظام٭املعلومات٭اإلدارية٭في٭
اجلوانب٭املتعلقة٭بالعطاءات٭للمتقدمني٭فإن٭لديه٭الصالحيات٭في٭جانب٭إدخال٭بيانات٭األسعار٭للعطاءات٭
للمتقدمني٭،٭ومن٭خالل٭االطالع٭على٭ملف٭املشروع٭والوثائق٭واإلجراءات٭التعاقدية٭التي٭متت٭فقد٭لوحظ٭
كما٭ ،٭ التسلسالت٭ أحد٭ على٭ القفز٭ مت٭ أنه٭ إال٭ تسلسلية،٭ بأرقام٭ املباعة٭ املناقصات٭ وثائق٭ ترقيم٭ مت٭ أنه٭
،٭وقام٭هو٭أيضا٭باختيار٭ أن٭املوظف٭املذكور٭سعى٭٭ملعرفة٭أرقام٭هواتف٭املقاولني٭أو٭املوردين٭املتقدمني٭
استشاري٭لتحليل٭وتقييم٭العطاءات٭،٭كما٭أن٭أحد٭املقاولني٭/٭املوردين٭قام٭بكتابة٭عطاءه٭بالقلم٭الرصاص٭
املظاريف٭شاركوا٭في٭ أن٭أعضاء٭جلنة٭فتح٭ ،٭كما٭ للبنود٭ الوحدة٭ وكتابة٭أسعار٭ بتفقيط٭ املقاول٭ يقم٭ ولم٭
التحليل٭والتقييم٭،٭مع٭العلم٭أن٭االهالي٭قد٭قاموا٭برفض٭مقاول٭سابق٭للمشروع٭لكونه٭من٭خارج٭املنطقة٭

ومت٭إعادة٭املناقصة٭.
-٭حدد الختاللت التي قد متثل وجهًا من اأوجه الف�ساد اأو ميكن اأن تف�سي اإىل حدوث ف�ساد.

حالة افتراضية للتدريب رقم )2( :  إجراءات التعاقدات المجتمعية  

أمين٭مهندس٭استشاري٭فني٭ملشروع٭حصاد٭مياه٭٭مت٭التعاقد٭معه٭لإلشراف٭الفني٭على٭املشروع٭ملدة٭12٭شهر،٭
ومن٭خالل٭االطالع٭على٭ملف٭املشروع٭أتضح٭أنه٭سبق٭له٭أن٭قام٭بتنفيذ٭دراسة٭ملشروع٭احلصاد٭،وأتضح٭من٭
خالل٭الدراسة٭أن٭املوقع٭غير٭مناسب٭،٭كما٭أظهرت٭مناذج٭العمل٭اجملتمعي٭أن٭أعضاء٭جلنة٭املستفيدين٭من٭
عائلة٭واحدة٭ومعظمهم٭ال٭يقرأ٭وال٭يكتب٭،٭وباالطالع٭على٭ملف٭الفني٭املقيم٭باملشروع٭اتضح٭أن٭مؤهله٭دبلوم٭٭

هندسي٭وخبرته٭في٭مجال٭الطرق٭.
وعند٭دراسة٭تفاصيل٭العقود٭املرفقة٭مبلف٭املشروع٭وتقارير٭اإلجناز٭املالي٭والفني٭أتضح٭أن٭كافة٭إجراءات٭
وتوقيع٭ واإلرساء٭ البت٭ في٭ باملشاركة٭ يقوم٭ ال٭ املشروع٭ وأن٭ضابط٭ الفني٭ االستشاري٭ بها٭ يقوم٭ التعاقدات٭
العقود٭٭،٭كما٭أن٭نسبة٭إجناز٭املشروع٭الفنية٭30%٭في٭حني٭نسبة٭اإلجناز٭املالي٭60%٭٭،٭وأنه٭مت٭عمل٭أمر٭

تغييري٭للكميات٭نظرا٭ألنه٭مت٭شق٭طريق٭إلى٭اخلزان٭لم٭يكن٭ضمن٭الدراسة٭وال٭اجلداول٭.
- حدد الختاللت التي قد متثل وجهًا من اأوجه الف�ساد اأو ميكن اأن تف�سي اإىل حدوث ف�ساد .

 )حاالت دراسية افتراضية للتدريب في القاعة( )1(

1- كل أسامء األشخاص واملناطق ، وتفاصيل الحاالت افرتاضية غري واقعية ، وال عالقة لها بأي من مشاريع وأنشطة الصندوق  وإمنا تم صياغتها من الخيال 

بغرض استخدامها للتدريب يف القاعة خالل تنفيذ الورش التدريبية 
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* حالة افتراضية للتدريب رقم )3( : استشاري مشرف  

سامي٭٭يعمل٭استشاري٭فني٭ويشرف٭على٭عدد٭ثالثة٭مشاريع٭تنفذ٭بآليات٭مختلفة٭في٭نفس٭الوقت٭في٭
مواقع٭متباعدة٭جغرافيا٭،٭وبدراسة٭وثائق٭املشاريع٭وملف٭االستشاري٭اتضح٭أنه٭سبق٭له٭أن٭حصل٭على٭

تقييم٭ردئ٭في٭مشروع٭سابق٭مت٭تنفيذه٭من٭قبل٭فرع٭آخر٭.
بتنفيذها٭ البدء٭ مت٭ أنه٭ املشاريع٭ تلك٭ تنفيذ٭ وفترات٭ الدورية٭ التقارير٭ من٭ التحقق٭ من٭خالل٭ اتضح٭ كما٭
التي٭ الزمنية٭ الفترات٭ في٭ منه٭ املطلوبة٭ التقارير٭ بتقدمي٭ ملتزم٭ غير٭ االستشاري٭ وأن٭ متقاربة٭ بفترات٭

تضمنتها٭العقود٭والشروط٭املرجعية.
بتنفيذ٭أعمال٭ بتنفيذ٭أحد٭املشاريع٭قام٭ املقاول٭املكلف٭ امليدانية٭أظهرت٭أن٭ املعلومات٭والتقارير٭ كما٭أن٭
أحد٭ في٭ املقاول٭ عن٭ بدالً٭ بالتوقيع٭ قام٭ االستشاري٭ وأن٭ االستشاري٭ حضور٭ دون٭ خرسانة٭ صبيات٭
مستخلصات٭اإلجناز٭،٭وأن٭الفني٭املقيم٭في٭أحد٭املشاريع٭كان٭غير٭متواجد٭في٭املوقع٭خالل٭زيارات٭ضابط٭

الفنية٭للمشروع٭.
وعليه حدد ع�امل ال�سعف التي  قد تنعك�س على اإجناز امل�سروع بكفاءة و الختاللت التي قد متثل وجهًا من 

اأوجه الف�ساد اأو ميكن اأن تف�سي اإىل حدوث ف�ساد.

 * حالة افتراضية للتدريب رقم )4(: مشروع للنقد مقابل العمل الستصالح وبناء مدرجات زراعية 

باالطالع٭على٭تقارير٭الزيارات٭امليدانية٭اخلاصة٭بأحد٭مشاريع٭النقد٭مقابل٭العمل٭واخلاص٭بإعادة٭تأهيل٭
مدرجات٭زراعية٭،٭أتضح٭أن٭معظم٭أفراد٭اجملتمع٭املستهدف٭موظفون٭في٭القطاع٭العسكري٭،٭وأن٭مساحات٭
شاسعة٭من٭املنطقة٭تشتهر٭بزراعة٭القات٭،كما٭أنه٭وخالل٭التنفيذ٭امليداني٭ملكونات٭املشروع٭٭ظهر٭وجود٭
قصور٭في٭املرحلة٭السابقة٭اخلاصة٭بحصر٭العمالة٭،٭كما٭أن٭الفترة٭الزمنية٭خلطة٭تنفيذ٭املشروع٭تتوافق٭

مع٭موسم٭زراعة٭البطاطس٭في٭نفس٭املنطقة.
٭دراسة٭املرفقات٭مبلف٭املشروع٭أظهرت٭وجود٭عدة٭شكاوى٭من٭قبل٭األهالي٭تتعلق٭بالتعامل٭مع٭العمالة٭
التحقق٭ جانب٭ في٭ والقصور٭ ،٭ مجموعة٭ لكل٭ رئيس٭ وحتديد٭ مجموعات٭ إلى٭ العمالة٭ تقسيم٭ عدم٭ منها٭

امليداني٭من٭العمالة٭واألسر٭باملنطقة٭وكذا٭آليات٭استالم٭مستحقاتهم.
أما٭في٭اجلانب٭الفني٭فقد٭لوحظ٭تباعد٭الفترات٭الزمنية٭لتنفيذ٭مكونات٭املشروع٭،٭ووجود٭شكاوى٭ضد٭
الفني٭املقيم٭حيث٭ال٭يقوم٭مبمارسة٭مهامه٭،٭وقد٭مت٭حترير٭عدة٭مذكرات٭باخملالفات٭لالستشاري٭دون٭

جدوى٭.
- وعليه حدد الختاللت التي قد متثل وجهًا من اأوجه الف�ساد اأو ميكن اأن تف�سي اإىل حدوث ف�ساد.
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* حالة افتراضية للتدريب رقم )5( :  مشروع خزان خضع للتصفية بسبب توقف التمويالت  

اقتضت٭ظروف٭التمويل٭تصفية٭مشروع٭خزان٭بأحد٭املناطق٭،٭و٭أظهرت٭املعطيات٭اخلاصة٭باملشروع٭حتت٭
التصفية٭أن٭املنفذ٭فقط٭من٭أعمال٭املشروع٭هو٭احلفر٭،٭و٭أن٭املدة٭اخملططة٭للتنفيذ٭انتهت٭بسبب٭خالف٭

مع٭األهالي٭حول٭موقع٭املشروع.
نسبة٭ ٭حتدد٭ ولم٭ تنفيذها٭ التي٭مت٭ الفعلية٭ املشروع٭ نهائي٭ألعمال٭ أي٭حصر٭ تتضمن٭ لم٭ املشروع٭ وثائق٭
الزيارة٭ تقرير٭ أظهر٭ كما٭ ،٭ منها٭ املتبقي٭ مصير٭ يحدد٭ ولم٭ التوقف٭ عند٭ اجملتمع٭ مساهمة٭ من٭ املستنفذ٭
امليدانية٭لفريق٭التصفية٭أن٭املواد٭املشونه٭اخلاصة٭باملقاول٭غير٭محمية٭ولم٭تتسلمها٭جلنة٭املستفيدين٭وأن٭
جزء٭منها٭عبارة٭عن٭كري٭و٭نيس٭وأحجار٭ما٭زالت٭في٭املقطع٭،٭كما٭أنه٭لم٭يتم٭عمل٭االحتياطات٭الالزمة٭

حلماية٭ما٭مت٭تنفيذه٭من٭حفر.
كما٭تضمن٭ملف٭املشروع٭وثائق٭تفيد٭باحتساب٭تعويض٭للمقاول٭عن٭احلراسة٭لفترة٭4٭أشهر٭دون٭وجود٭
أي٭مرفقات٭توثق٭إجراءات٭وجود٭حارس٭،٭باإلضافة٭إلى٭احتساب٭تعويض٭للمقاول٭عن٭عموالت٭اصدار٭
ومتديد٭خطابات٭الضمان٭لفترة٭املشروع٭٭وتعويض٭عن٭املصاريف٭االدارية٭٭20%٭مما٭سبق٭وعمولة٭ضمان٭

العطاء.
- وعليه حدد الختاللت التي قد متثل وجهًا من اأوجه الف�ساد اأو ميكن اأن تف�سي اإىل حدوث ف�ساد.
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• ملحق رقم )1(: اإقرار المتثال لال�ستقاللية ملنع الف�ساد وت�سارب امل�سالح )وحدة امل�ارد الب�سرية(	
• ملحق رقم )2(: بيان منع وحماربة الف�ساد وت�سارب امل�سالح )وحدة امل�ارد الب�سرية(	
• ملحق رقم )3(: مدونة ت�سارب امل�سالح )وحدة التعاقدات(	
• ملحق رقم )4(: املبادئ العامة املعتمدة لدى ال�سندوق بخ�س��س منع ومكافحة الحتيال و الف�ساد	
• ملحق رقم )5(: » دليل م�جز ح�ل منع ومكافحة الف�ساد يف امل�ساريع املم�لة من قرو�س ومنح  البنك 	

الدويل وهيئة التنمية الدولية«
• ملحق رقم )6(: لئحة املخالفات و اجلزاءات )دليل امل�ارد الب�سرية لل�سندوق (	

المالحق
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السالم٭عليكم٭ورحمة٭الله٭وبركاته٭،،،
النموذج٭جزء٭من٭عقد٭ يعتبر٭هذا٭ السنوي٭معكم،٭حيث٭ العقد٭ توقيع٭ النموذج٭ألغراض٭ تعبئة٭هذا٭ نرجو٭
العمل.٭ويهدف٭هذا٭البيان٭للتأكد٭من٭أن٭املتعاقد٭لديه٭استقاللية٭للوفاء٭بالتزامه٭التعاقدي٭على٭أكمل٭وجه.

مع٭خالص٭التحية٭والتقدير٭،،،

..............................................................................اإلسم

..............................................................................الوحدة٭/٭الفرع

لنعمال�س�ؤال

1- هل لك من بني العاملني يف ال�سندوق: 
     • اأب / اأم / ولد / بنت /زو	 /زوجة .

     • اأخ / اأخت/ ) بالن�سب بامل�ساهرة (.

     • عم / عمه / خال / خاله ) بالن�سب بامل�ساهرة (.                  

     • ابن اأخ / ابن اأخت/ بنت اأخ، بنت اأخت ) بالن�سب بامل�ساهرة(.

      • ابن عم )��ة(/ ابن خال )��ة(/ بنت عم )��ة(/ بنت خال )��ة(.

اإذا كانت الإجابة بنعم حدد )ا�ستخدم اأوراق اإ�سافية عند احلاجة(:
ا�سم القريب: .............................................................................................................
�سلة القرابة : ...........................................................................................................
ا�سم القريب: .............................................................................................................
�سلة القرابة : ...........................................................................................................

 إقرار خاص بالعاملين في الصندوق )وحدة الموارد البشرية(

اإقرار المتثال لال�ستقاللية ملنع الف�ساد وت�سارب امل�سالح

ملحق رقم )1(
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لنعمال�س�ؤال

1-هل لديك قريب يتعامل مع ال�سندوق من خالل ؟

     • املقاولت .

     • الت�ريدات .

     • العمال ال�ست�سارية.                  

     • جمعية / منظمة / اأخرى.

اإذا كانت الإجابة بنعم حدد )ا�ستخدم اأوراق اإ�سافية عند احلاجة(:

ا�سم القريب: ..........................................................................................................

�سلة القرابة : ........................................................................................................

ن�ع التعامل: ..........................................................................................................

لنعمال�س�ؤال

1- هل متتلك اأو ت�سرتك يف ملكية اأو ميتلك احد اأقاربك اأو ي�سرتك يف 
ملكية اأي ن�ع من ال�سركات / املن�ساآت / املحتمل تعاملها مع ال�سندوق؟

اإذا كانت الإجابة بنعم حدد )ا�ستخدم اأوراق اإ�سافية عند احلاجة(:

ا�سم املن�ساأة: ..........................................................................................................

ن�ع ن�ساطها : .........................................................................................................

...........................................................................................................                     

...........................................................................................................                     

...........................................................................................................                     

..........................................................................................................                     
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لنعمال�س�ؤال

1- هل اأنت م�سرتك يف اأي جمعية / منظمة غري حك�مية / نقابة ؟

اإذا كانت الإجابة بنعم حدد )ا�ستخدم اأوراق اإ�سافية عند احلاجة(:

ا�سم اجلمعية اأو املنظمة : .......................................................................................

طبيعة ن�ساطها : ...................................................................................................

...........................................................................................................                     

...........................................................................................................                     

..........................................................................................................                     

لنعمال�س�ؤال

1- هل اأنت مدين باأي مبلغ لأي م�رد / ا�ست�ساري / مقاول / بنك / 

م�ؤ�س�سة مالية ؟

اإذا كانت الإجابة بنعم اذكر اجلهة الدائنة:

...........................................................................................................                    

...........................................................................................................                     

..........................................................................................................                     

لنعمال�س�ؤال

1- هل ي�جد لديك اأي ق�سية منظ�رة اأمام الق�ساء �سد اأي جهة 
اأو فرد يتعامل مع ال�سندوق ؟

اإذا كانت الإجابة بنعم اذكر ذلك:

...........................................................................................................                   

...........................................................................................................                     

..........................................................................................................                     
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لنعمال�س�ؤال

1-هل تتلقى اأي راتب من جهة اأخرى )حك�مية/ خا�سة/ دولية( ؟

اإذا كانت الإجابة بنعم اذكر ذلك

...........................................................................................................                   

...........................................................................................................                     

..........................................................................................................                     

بها٭صحيحة٭ أدليت٭ التي٭ البيانات٭ بأن٭ بتوقيعي٭على٭هذا٭أصرح٭بحسب٭اعتقادي٭وأفضل٭ما٭لدي٭من٭معلومات٭
متاماً،٭وأحتمل٭املسؤولية٭عن٭ذلك.٭وألتزم٭بإبالغ٭وحدة٭املوارد٭البشرية٭بأي٭تغييرات٭عليها٭حال٭حدوثها.

..............................................................................اإلسم

..............................................................................التوقيع

..............................................................................التاريخ

اإق��������������������رار
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..............................................................................اإلسم

..............................................................................التوقيع

..............................................................................التاريخ

يحـــرص٭الصنـــدوق٭االجتماعي٭للتنمية٭علـــى٭القيام٭بدوره٭في٭مكافحة٭الفقر٭واإلســـهام٭فـــي٭تنفيذ٭خطة٭
الدولة٭في٭التنمية٭االقتصادية٭واالجتماعية٭بأفضل٭صورة٭ممكنة٭والسعي٭من٭خالل٭ذلك٭إلى٭تقدمي٭منوذج٭

مؤسسي٭مبعايير٭عالية.
٭ويهدف٭هذا٭البيان٭إليضاح٭ومنع٭تضارب٭املصالح٭واملمارسات٭الفاسدة٭في٭عمل٭الصندوق.

• ت�سارب امل�سالح:
هو٭املوقف٭الذي٭تتأثر٭فيه٭موضوعية٭واستقاللية٭وحيادية٭القرار٭أو٭العمل٭أو٭اإلجراء٭أو٭جزء٭من٭اإلجراء٭
الذي٭يقوم٭به٭العامل,٭أو٭املتعاقد٭مع٭الصندوق٭االجتماعي٭للتنمية٭,٭وذلك٭بتأثير٭مصلحة٭مادية٭أو٭معنوية٭

أو٭موقف٭مسبق٭من٭شخص٭حقيقي٭أو٭اعتباري.
• الف�ساد :

كل٭عمـــل٭أو٭تصـــرف٭يحرف٭أي٭جزء٭من٭األموال٭التي٭يســـتخدمها٭الصندوق٭عـــن٭أغراضها٭التنموية٭عبر٭
املمارسات٭الفاسدة٭أو٭االحتيالية٭أو٭٭٭التواطؤيه٭٭أو٭القهرية٭أو٭املعرقلة٭طبقاً٭للتعريف٭أدناه٭:

تعريف املمار�سات الفا�سدة:
• املمار�سة الفا�سدة:

تعني٭عرض٭أو٭إعطاء٭أو٭قبول٭أو٭طلب٭أي٭شـــيء٭ذي٭قيمة٭بصورة٭مباشـــرة٭أو٭غير٭مباشـــرة,٭للتأثير٭على٭
إجراءات٭طرف٭آخر٭بصورة٭غير٭الئقة.

• املمار�سة الحتيالية :
تعنـــي٭أي٭تصـــرف٭أو٭تقصير,٭ويشـــمل٭ذلك٭تقدمي٭أي٭معلومات,٭أو٭بيانات٭غير٭صحيحة,٭من٭شـــأنها٭على٭
نحو٭متعمد٭أو٭بطريقة٭اإلهمال٭,٭تضليل٭أو٭محاولة٭تضليل٭طرٍف٭ما٭للحصول٭على٭مزية٭مالية٭أو٭أية٭مزايا٭

أخرى,٭أو٭للتهرب٭من٭الوفاء٭بالتزاٍم٭ما.

• ممار�سة ت�اط�ؤية:
تعني٭أي٭ترتيب٭بني٭طرفني٭أو٭أكثر٭بغرض٭حتقيق٭هدف٭غير٭مشـــروع٭,٭ويشـــمل٭ذلك٭التأثير٭في٭إجراءات٭

طرف٭آخر٭بصورة٭غير٭مشروعة.

نموذج تضارب المصالح للعاملين  بالصندوق )وحدة الموارد البشرية(

بيان منع وحماربة الف�ساد وت�سارب امل�سالح

ملحق رقم )2(
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• ممار�سة قهرية:
تعني٭عرقلة٭أو٭تهديد٭أو٭إحلاق٭الضرر٭بأي٭طرف٭أو٭ممتلكاته٭,٭بصورة٭مباشـــرة٭أو٭غير٭مباشـــرة٭,٭للتأثير٭

في٭إجراءاته٭بصورة٭غير٭الئقة.
• املمار�سة املعرقلة:

تعنـــي٭التخلـــص٭املتعمـــد٭من٭أي٭دليل,٭ميثل٭أهمية٭جوهرية٭في٭ســـير٭التحقيقات٭,٭أو٭تزويـــره٭أو٭تغييره٭أو٭
إخفائـــه٭,٭أو٭اإلدالء٭ببيانـــات٭كاذبة٭للمحققني٭لعرقلة٭ســـير٭أي٭حتقيق٭يجري٭بشـــأن٭أيـــة٭ادعاءات٭بوجود٭
ممارسات٭فساد٭أو٭احتيال٭أو٭إكراه٭أو٭تواطؤ,٭و/أو٭تهديد٭أي٭طرف٭أو٭إيذائه٭أو٭إرهابه٭ملنعه٭من٭اإلفصاح٭

عن٭املعلومات٭التي٭لديه٭بشأن٭املوضوعات٭املرتبطة٭بالتحقيق,٭أو٭ملنعه٭من٭متابعة٭التحقيق.

وعليه:
تعنـــي٭أي٭تصـــرف٭أو٭تقصير,٭ويشـــمل٭ذلك٭تقدمي٭أي٭معلومات,٭أو٭بيانات٭غير٭صحيحة,٭من٭شـــأنها٭على٭
نحو٭متعمد٭أو٭بطريقة٭اإلهمال٭,٭تضليل٭أو٭محاولة٭تضليل٭طرٍف٭ما٭للحصول٭على٭مزية٭مالية٭أو٭أية٭مزايا٭

أخرى,٭أو٭للتهرب٭من٭الوفاء٭بالتزاٍم٭ما.
)يحظر٭على٭جميع٭العاملني٭بالصندوق٭على٭كافة٭املســـتويات٭اتخاذ٭,٭أو٭املشـــاركة٭في٭اتخاذ٭أي٭إجراء٭من٭
شـــأنه٭إســـداء٭أي٭منفعة٭بالتعاقد٭أو٭التعيني٭أو٭التمكني٭من٭العمل٭واالســـتفادة٭أو٭تنفيذ٭األعمال٭,٭أو٭توريد٭
البضائـــع٭وغيرها٭من٭صور٭االســـتفادة٭من٭أنشـــطة٭الصندوق,٭ألي٭جهة٭أو٭شـــخص٭لـــه٭قرابة٭أو٭مصلحة٭
مباشـــرة٭أو٭غير٭مباشـــرة٭بأحد٭العاملني٭في٭الصندوق٭وعلى٭اجلميع٭التصريح٭بأي٭حالة٭قائمة٭أو٭محتملة٭
لتعارض٭املصالح٭فيما٭يخصه٭قبل٭توقيع٭عقد٭العمل٭أو٭أي٭عقد٭ارتباط٭بأنشطة٭الصندوق٭واإلفصاح٭عما٭

قد٭يظهر٭أو٭يستجد٭خالل٭سريان٭العقد.(
وملنع٭تســـبب٭الغش٭أو٭التزوير٭أو٭الفســـاد٭في٭االنحراف٭باألموال٭التي٭يستخدمها٭الصندوق٭عن٭أغراضها٭
التنمويـــة,٭فإن٭جميع٭العاملني٭فـــي٭الصندوق٭االجتماعي٭للتنمية٭واملتعاقدين٭معـــه٭أيضاً٭يلتزمون٭بأقصى٭

معايير٭املبادئ٭األخالقية٭والضوابط٭اإلدارية٭في٭أعمالهم٭وتصرفاتهم.
٭مـــن٭العاملني٭لـــدى٭الصنـــدوق٭االجتماعي٭للتنميـــة٭واملتعاقديـــن٭واملتعاملني٭معه٭)٭استشـــاريون٭ ويقـــر٭كلٌّ
ومؤسســـات٭مالية٭وســـلطات٭محلية٭وغيرها(٭بفهم٭التعريف٭أعاله٭لتضارب٭املصالح٭واملمارسات٭الفاسدة٭

وتأثيرها٭على٭القرارات٭واإلجراءات٭ذات٭العالقة٭بأنشطة٭الصندوق٭,٭ويعتبر:
	٭٭تعبئة٭منوذج٭اإلقرار٭املسبق ٭

	٭٭التصريح٭مبا٭يظهر٭أو٭يستجد٭من٭احلاالت٭احملتملة٭حسب٭النماذج٭املرفقة. ٭
جزءاً٭من٭هذا٭اإلقرار.٭كما٭يعتبر٭هذا٭التزاماً٭مبنع٭ومحاربة٭املمارسات٭الفاسدة,٭والتعاون٭الكامل٭مع٭جهود٭

الصندوق٭في٭هذا٭االجتاه.
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وعليه٭فإن:
	٭٭٭االنخراط٭في٭أي٭من٭املمارسات٭الفاسدة٭ ٭

	٭٭٭اتخاذ٭أي٭قرار٭أو٭إجراء٭حتت٭تأثير٭املصالح٭املتعارضة. ٭
	٭٭٭تسليم٭معلومات٭أو٭بيانات٭خاطئة٭أو٭مضلله٭بهذا٭اخلصوص. ٭

	٭٭٭إخفاء٭أي٭معلومات٭أو٭بيانات٭ذات٭عالقة ٭
يعتبر٭خرقاً٭ملبدأ٭منع٭تأثير٭املصالح٭املتعارضة٭ومنع٭ومحاربة٭الفســـاد٭في٭الصندوق٭االجتماعي٭للتنمية٭.٭

وهو٭موجب٭التخاذ٭اجلزاء٭اإلداري٭والقانوني٭املتناسب٭مع٭ذلك
٭كما٭يلتزم٭جميع٭العاملني٭بالصندوق٭واملتعاقدين٭معه٭أيضاً٭مبا٭يلي:

٭1 احترام٭جميع٭العاملني٭واملتواجدين٭في٭مقرات٭ومكاتب٭ومواقع٭مشاريع٭الصندوق..
٭2 جتنب٭اجلدل٭واملناظرات٭والترويج٭السياسي٭والعقائدي٭والطائفي..
٭3 االحتشام٭في٭املظهر٭وجتنب٭كل٭أشكال٭التحرش٭اجلنسي..
٭4 احلفاظ٭على٭أدوات٭ومستلزمات٭العمل٭وعدم٭استخدامها٭لغير٭أغراضه,٭مبا٭في٭ذلك٭وسائل٭االتصال٭.

واحلواسيب٭واالنترنت.
٭5 احلرص٭على٭توفر٭واستمرار٭الهدوء٭والنظافة..
٭6 االمتناع٭عن٭التدخني٭وتعاطي٭القات٭في٭مقر٭العمل..

يقر٭املوقع٭أدناه٭باالطالع٭على٭البيان٭أعاله٭وااللتزام٭به.

.......................................اإلسم

.......................................التوقيع
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تتطلُب٭سياسة٭الصندوق٭االجتماعي٭للتنمية٭أن٭يتحلى٭موظفوه،٭وكذلك٭املتناقصون٭واملوردون٭واملقاولون٭
أي٭ لديهم٭ يكون٭ وأال٭ أخالقي٭ مستوى٭ بأعلى٭ اخلدمات،٭ ومزودو٭ واالستشاريون٭ الباطن٭ من٭ واملقاولون٭
واملعايير٭ وتناغما٭مع٭األسس٭ العقود.٭ وتنفيذ٭ والتوريد٭ التعاقدات٭ تضاُرب٭مصالح٭خالل٭سير٭إجراءات٭
املرعية٭املعمول٭بها٭في٭الصندوق٭االجتماعي٭في٭جميع٭أنشطته،٭فقد٭صدرت٭مدونة٭تضارب٭املصالح٭في٭

هذه٭الورقة

- الب�سائع والأ�سغال )الأعمال املدنية( واخلدمات غري ال�ست�سارية:
 1- يُعتَبُر٭املتقدم٭للمناقصة٭أو٭املمارسة٭)صاحب٭العرض(٭سواء٭كان٭مقاوالً٭أو٭مورداً٭أو٭متعهد٭خدمات٭

٭٭٭٭٭غير٭استشارية٭في٭وضع٭تضارب٭املصالح٭في٭احلاالت٭اآلتية:
٭ ٭عمليات٭توريد٭بضائع٭أو٭تنفيذ٭أشغال٭أو٭تقدمي٭خدمات٭غير٭استشارية٭مرتبطة٭بصورة٭مباشرة٭أو٭أ-

غير٭مباشرة٭بخدمات٭استشارية٭مت٭تنفيذها٭من٭قبله٭في٭مرحلة٭اإلعداد٭أو٭التنفيذ٭للمشروع,أو٭أي٭
خدمات٭نفذت٭من٭قبل٭أي٭جهة٭تابعة٭له٭أو٭تخضع٭بصورة٭مباشرة٭أو٭غير٭مباشرة٭لسلطته٭أو٭لسلطته٭
مع٭آخرين٭باملشاركة.٭هذا٭البند٭ال٭ينطبق٭على٭الشركات٭)استشاريني٭أو٭مقاولني٭أو٭موردين(٭التي٭

تقوم٭مجتمعة٭بتنفيذ٭التزامات٭املقاول٭في٭اطار٭عقد٭تسليم٭مفتاح٭أو٭عقد٭التصميم٭والبناء.
٭شامال٭العاملني٭معه٭يكون٭لديه٭مصالح٭أو٭منافع٭أو٭أعمال٭وثيقة٭أو٭عالقات٭عائلية٭مع٭اخملتصني٭في٭ب-٭

الصندوق٭أو٭اجلهة٭الكفيلة٭التنفيذية٭للمشروع٭أو٭املستفيد٭من٭جزء٭من٭متويل٭الصندوق٭أو٭أي٭طرف٭
آخر٭ميثل٭أو٭يقوم٭بأعمال٭نيابة٭عن٭الصندوق٭وهو:

	٭٭٭مشارك٭بصورة٭مباشرة٭أو٭غير٭مباشرة٭في٭اإلعداد٭لوثائق٭التعاقد٭أو٭مواصفات٭العقد٭٭و/٭ ٭
أو٭التحليل٭والتقييم٭إلجراءات٭ذلك٭العقد.

	٭سيشارك٭في٭التنفيذ٭أو٭اإلشراف٭على٭تنفيذ٭العقد،٭إال٭اذا٭مت٭تسوية٭التضارب٭الناجت٭عن٭٭تلك٭ ٭
العالقة٭بأسلوب٭ُمرٍض٭للصندوق٭خالل٭سير٭إجراءات٭التعاقد٭أو٭التنفيذ٭للعقد.

النمطية٭٭ التعاقد٭ وثائق٭ في٭ احملددة٭ األخرى٭ املصالح٭ تضارب٭ حاالت٭ من٭ ألي٭ مستجيباً٭ يكن٭ لم٭ إذا٭ ٭ج-٭
للصندوق٭ذات٭الصلة٭بعملية٭التعاقد٭املعنية.

د-٭يجب٭على٭املتقدم٭للمناقصة٭أو٭املمارسة٭٭التصريح٭كتابة٭فيما٭اذا٭يوجد٭لديه٭عالقات٭عائلية٭أو٭أي٭
مصالح٭أو٭منافع٭أو٭أعمال٭بصورة٭مباشرة٭أو٭غير٭مباشرة٭مع٭أي٭من٭العاملني٭في٭الصندوق٭طبقاً٭للنموذج٭

املعد٭لذلك.

مدونة تضارب المصالح )وحدة التعاقدات(
ملحق رقم )3(



116
وحدة التدريب والدعم املؤسسي - محتوى تدريبي في مجال مفاهيم وموجهات مكافحة الفساد  - مارس 2018م

- اخلدمات ال�ست�سارية : 
1- ال�سندوق الجتماعي للتنمية يطلب من ال�ست�ساريني �سرورة اللتزام بالآتي

٭ تقدمي٭مشورة٭مهنية٭وموضوعية٭ونزيهة.أ-
٭ املراعاة٭التامة٭ملصالح٭الصندوق٭في٭كل٭األوقات٭دون٭وضع٭أي٭اعتبار٭للحصول٭على٭أعمال٭أو٭مهام٭ب-

مستقبلية.
٭ جتنب٭أي٭تضارب٭مصالح٭في٭تقدمي٭املشورة٭مع٭أي٭مهام٭أو٭عقود٭أخرى٭لالستشاري٭أو٭أي٭مصالح٭ت-

له٭أو٭لشركته٭اخلاصة.

2-٭ينبغي عدم التعاقد مع ال�ست�ساريني لتنفيذ اأية مهمة تتعار�س مع اأي من التزاماتهم ال�سابقة اأو احلالية 
جلهات اأخرى، اأو التي قد جتعلهم غري قادرين على تنفيذ املهمة مبا يحقق م�سالح ال�سندوق على اأكمل وجه. 

ومع عدم تقييد عم�مية العبارة ال�سابقة، يجب عدم التعاقد مع ال�ست�ساريني يف احلالت الآتية:

٭٭٭٭٭٭٭أ.٭االستشاري٭الذي٭تعاقد٭الصندوق٭معه٭في٭عمليات٭توريد٭بضائع٭أو٭تنفيذ٭أشغال٭أو٭تقدمي٭خدمات٭
غير٭استشارية٭للمشروع٭)أو٭أية٭جهة٭تابعة٭لالستشاري٭أو٭تخضع٭بصورة٭٭مباشرة٭أو٭غير٭مباشرة٭لسلطته٭
أو٭لسلطته٭مع٭آخرين٭باملشاركة(٭ينبغي٭عدم٭تأهيله٭لتقدمي٭خدمات٭استشارية٭ناجتة٭عن٭أو٭ذات٭صلة٭
على٭ ينطبق٭ ال٭ )الشرط(٭ البند٭ هذا٭ االستشارية.٭ غير٭ اخلدمات٭ أو٭ األشغال٭ أو٭ البضائع٭ بتلك٭ مباشرة٭
الشركات٭)استشاريني٭أو٭مقاولني٭أو٭موردين(٭التي٭تقوم٭مجتمعة٭بتنفيذ٭التزامات٭املقاول٭في٭اطار٭عقد٭

تسليم٭مفتاح٭أو٭عقد٭تصميم٭وبناء.
٭٭ب.٭االستشاري٭الذي٭تعاقد٭الصندوق٭معه٭لتوفير٭خدمات٭استشارية٭ملرحلتي٭اإلعداد٭والتنفيذ٭للمشروع٭٭
)٭أو٭أي٭جهة٭تابعة٭٭لالستشاري٭أو٭تخضع٭بصورة٭مباشرة٭أو٭غير٭مباشرة٭لسلطته٭أو٭لسلطته٭مع٭آخرين٭
استشارية٭ غير٭ خدمات٭ أو٭ أشغال٭ أو٭ بضائع٭ توريد٭ ٭ لعمليات٭ ذلك٭ بعد٭ تأهيله٭ عدم٭ ينبغي٭ باملشاركة(٭
ناجتة٭عن٭أو٭مرتبطة٭مباشرة٭بتلك٭اخلدمات٭االستشارية.٭هذا٭البند)الشرط(٭ال٭ينطبق٭على٭الشركات٭
)استشاريني٭أو٭مقاولني٭أو٭موردين(٭التي٭تقوم٭مجتمعة٭بتنفيذ٭التزامات٭املقاول٭في٭اطار٭عقد٭تسليم٭مفتاح٭

أو٭عقد٭تصميم٭وبناء.
ج٭.٭ال٭ينبغي٭التعاقد٭مع٭االستشاري٭)شامال٭العاملني٭معه٭و٭املتعاقدين٭من٭الباطن٭معه٭٭و٭أي٭جهات٭تابعه٭له٭
أو٭تخضع٭بصورة٭مباشرة٭أو٭غير٭مباشرة٭لسلطته٭أو٭لسلطته٭مع٭آخرين٭باملشاركة(٭لتنفيذ٭أي٭مهمة٭تودي٭

بطبيعتها٭إلى٭تضارب٭مصالح٭مع٭مهمة٭أخرى٭لالستشاري.
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٭٭٭٭د٭.٭االستشاريون٭)شامال٭اخلبراء٭والعاملني٭اآلخرين٭لديهم٭واالستشاريني٭الذين٭يتعاقدون٭٭معهم٭٭من٭
الباطن(٭الذين٭تربطهم٭عالقات٭أعمال٭أو٭عالقات٭عائلية٭وثيقة٭٭مع٭العاملني٭الرئيسيني٭٭في٭الصندوق٭
أو٭اجلهة٭املنفذة٭للمشروع٭أو٭املستفيدة٭من٭جزء٭من٭متويل٭الصندوق٭أو٭أي٭طرف٭ميثل٭أو٭يقوم٭بأعمال٭

الصندوق٭وشارك٭بصورة٭مباشرة٭أو٭غير٭مباشرة٭في٭تنفيذ٭أي٭جزء٭مما٭يلي٭:
	٭٭٭إعداد٭الشروط٭املرجعية٭للمهمة. ٭ ٭

	٭٭٭إجراءات٭تسيير٭العقد. ٭ ٭
	٭٭٭اإلشراف٭على٭العقد، ٭ ٭

وفي٭هذه٭احلاالت٭ال٭يجوز٭ترسية٭العقد٭عليهم٭ما٭لم٭تتم٭معاجلة٭التضارب٭الناجت٭عن٭هذه٭ ٭
العالقة٭بأسلوب٭مقبول٭لدى٭الصندوق٭خالل٭سير٭إجراءات٭التعاقد٭وتنفيذ٭العقد.٭

3. يجب على ال�ست�ساري اأن يبلِّغ ال�سندوق كتابيًا يف حال اأنَّ لديه عالقة عائلية اأو اأية م�سالح مبا�سرة اأو 
غري مبا�سرة مع اأيٍّ من العاملني يف ال�سندوق طبقًا للنم�ذ	 املعد لذلك.
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٭1 مت٭تصميم٭هذا٭املبادئ٭ملنع٭ومكافحة٭الفساد٭واالحتيال٭اللذين٭قد٭يحدثا٭خالل٭اإلعداد٭و/أو٭التنفيذ٭.
،٭ العامة٭ املبادئ٭ تتضح٭ بحيث٭ للتنمية،٭ االجتماعي٭ الصندوق٭ من٭ املمولة٭ االستثمارية٭ للمشاريع٭
واالحتياجات٭و٭اجلزاءات٭التي٭ستطبق٭بحق٭األشخاص٭أو٭الكيانات٭الذين٭قد٭ينخرطون٭في٭ممارسة٭

فاسدة.
٭2 أن٭. له٭يجب٭ التابعة٭ املؤسسات٭ او٭ الصندوق٭ يعملون٭في٭مشاريع٭ الذين٭ والكيانات٭ جميع٭األشخاص٭

االحتيال٭ ومكافحة٭ ملنع٭ املالئمة٭ اإلجراءات٭ اتخاذ٭جميع٭ وعليهم٭ األعلى٭ األخالقي٭ املستوى٭ يراعوا٭
والفساد.

ثانيًا : تعاريف املمار�سات املتعلقة بالحتيال والف�ساد:

اأ( ممار�سة فا�سدة:٭٭هي٭تقدمي٭،٭إعطاء٭،٭استالم٭٭أو٭التماس٭،٭بشكل٭مباشر٭أو٭غير٭مباشر٭،٭أي٭شيء٭٭ذي٭
قيمة٭من٭أجل٭التأثير٭بشكل٭غير٭الئق٭على٭أعمال٭جهة٭أخرى٭.٭

٭٭٭٭٭٭٭٭)٭من٭األمثلة٭املتعارف٭عليها٭عن٭املمارسة٭الفاسدة٭٭تشمل٭الرشوة٭و٭»االستقطاع٭غير٭املشروع٭من٭األجور(٭

ب( م���مار�س�ة اح�ت��يال������ي��ة: ٭هي٭فعل٭أو٭إغفال،٭مبا٭في٭ذلك٭إساءة٭التمثيل٭،٭الذي٭يؤدي،٭عن٭معرفة٭أو٭٭
تهّور٭إلى٭تضليل٭،٭أو٭محاولة٭تضليل٭جهة٭ما٭للحصول٭على٭استفادة٭مادية٭أو٭أخرى٭أو٭تفادي٭التزام٭معني.
٭)التصرف٭ب«٭علم٭أو٭تهّور،٭»٭يعني٭أن٭الفاعل٭احملتال٭يعرف٭أن٭االنطباع٭٭أو٭املعلومات٭٭التي٭يقدمها٭
كاذبة٭أو٭أنه٭غير٭مكترث٭٭إن٭كانت٭كاذبة٭أو٭صادقة٭.٭ومجرد٭كون٭مثل٭هذا٭االنطباع٭أو٭٭املعلومات٭غير٭

دقيقة٭٭واقترفت٭٭من٭خالل٭إهمال٭بسيط٭فإنها٭ال٭تكون٭كافية٭لتشكل٭ممارسة٭احتيالية(

ج�( ممار�سة ت�اط�ؤيه:٭هي٭ترتيب٭بني٭جهتني٭أو٭أكثر٭يقصد٭منها٭إجناز٭غرض٭غير٭الئق،٭مبا٭في٭ذلك٭
التأثير٭غير٭الالئق٭على٭أفعال٭جهة٭أخرى.

د( ممار�سة ق�سرية:٭هي٭تعطيل٭أو٭إيذاء٭أو٭التهديد٭بالتعطيل٭أو٭اإليذاء٭بشكل٭مباشر٭أو٭غير٭مباشر٭٭جلهة٭
أو٭ملمتلكات٭اجلهة٭للتأثير٭بشكل٭غير٭الئق٭على٭أفعال٭تلك٭اجلهة.

اأوًل : الغر�س واملبادئ العامة :

ملحق رقم )4(

المبادئ العامة المعتمدة لدى الصندوق بخصوص منع ومكافحة االحتيال و الفساد
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ه�( ممار�سة معيقة« هي:٭٭٭٭٭
بالغات٭ تقدمي٭ أو٭ التحقيق٭ في٭ مادية٭ اإلخفاء٭ألدلة٭ أو٭ التغيير٭ ،٭ التزييف٭ ،٭ التخلص٭عن٭قصد٭ 	٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭
كاذبة٭للمحققني٭من٭أجل٭اإلعاقة٭املادية٭لتحقيق٭يقوم٭به٭الصندوق٭في٭ادعاءات٭٭حول٭ممارسة٭فاسدة٭،٭
احتيالية٭،٭قسرية٭أو٭معيقة٭،٭و٭/٭أو٭تهديد٭،٭مضايقة٭،٭تخويف٭ألي٭٭جهة٭ملنعها٭من٭التصريح٭مبعلوماتها٭

عن٭أمور٭متعلقة٭بالتحقيق٭أو٭متابعة٭التحقيق٭،
٭٭٭٭٭٭٭٭٭

اخلاصة٭مبراجعة٭ التعاقدية٭ الصندوق٭حلقوقه٭ ملزاولة٭ املادية٭ ٭ اإلعاقة٭ منها٭ يقصد٭ أفعال٭ هي٭ أو:٭ 	٭ ٭
احلسابات٭أو٭الوصول٭إلى٭املعلومات.٭

و( املمار�سات اأعاله٭٭كما٭مت٭تعريفها٭،٭تتم٭اإلشارة٭إليها٭إجماالً٭في٭هذه٭املبادئ:٭ك٭»٭احتيال٭وفساد«.
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الغر�س واملبادئ العامة
٭1 باستغالل٭حصيلة٭٭. يتعلق٭ فيما٭ يحدثا٭ قد٭ اللذين٭ واالحتيال٭ الفساد٭ ومكافحة٭ ملنع٭ الدليل٭ هذا٭ تصميم٭ مت٭

التمويل٭من٭البنك٭الدولي٭وهيئة٭التنمية٭الدولية٭خالل٭اإلعداد٭و/٭أو٭التنفيذ٭للمشاريع٭االستثمارية٭املمولة٭
أو٭ األشخاص٭ بحق٭ املطبقة٭ واجلزاءات٭ واالحتياجات٭ ،٭ العامة٭ املبادئ٭ الدليل٭ يشرح٭ أعاله.٭ اجلهتني٭ من٭
الكيانات٭الذين٭يتسلمون٭،٭أو٭يكونون٭مسئولني٭عن٭٭وضع٭أو٭حتويل٭أو٭أخذ٭أو٭التأثير٭على٭القرارات٭املتعلقة٭

باستعمال٭مثل٭هذه٭احلصيلة.
٭2 األعلى٭. األخالقي٭ املستوى٭ يراعوا٭ أن٭ يجب٭ أعاله٭ 1٭ الفقرة٭ في٭ إليها٭ املشار٭ والكيانات٭ األشخاص٭ جميع٭

ملنع٭ املالئمة٭ اإلجراءات٭ اتخاذ٭جميع٭ الكيانات٭ أو٭ ٭جميع٭مثل٭هؤالء٭األشخاص٭ فإن٭على٭ ،٭وعلى٭األخص٭
ومكافحة٭االحتيال٭والفساد٭٭واالمتناع٭عن٭ممارسة٭٭االحتيال٭والفساد٭فيما٭يتعلق٭باستغالل٭حصيلة٭التمويل٭

املقدم٭من٭البنك٭الدولي٭وهيئة٭التنمية٭الدولية.

العتبارات القان�نية
٭1 اتفاقية٭القرض٭)1(٭لتقدمي٭قرض٭)2(٭٭تتحكم٭في٭العالقة٭القانونية٭بني٭املقترض٭)3(٭٭والبنك٭)4(٭فيما٭يخص٭.

املشروع٭املعني٭بالقرض٭املبرم٭ومسئولية٭تنفيذ٭املشروع٭)5(٭مبوجب٭اتفاقية٭القرض٭مبا٭في٭ذلك٭استغالل٭
حصيلة٭القرض٭،٭تبقى٭مع٭املقترض.٭والبنك٭من٭جانبه٭لديه٭واجب٭استنادي٭وفقاً٭ملواد٭االتفاقية٭ل٭»٭القيام٭
،٭مع٭ ٭ بترتيبات٭تضمن٭أن٭حصيلة٭أي٭قرض٭يتم٭استغاللها٭فقط٭لألغراض٭الذي٭منح٭من٭أجلها٭القرض٭
التنبه٭إلى٭االعتبارات٭املتعلقة٭باالقتصاد٭والكفاءة٭وبدون٭أي٭اكتراث٭للتأثيرات٭واالعتبارات٭السياسية٭أو٭أية٭

اعتبارات٭غير٭اقتصادية٭أخرى«٭)6(.٭٭
ويشكل٭هذا٭الدليل٭عنصراً٭هاماً٭من٭هذه٭الترتيبات٭وقاباًل٭للتطبيق٭فيما٭يخص٭إعداد٭وتنفيذ٭املشروع٭كما٭هو٭

محدد٭في٭اتفاقية٭القرض.

15 اأكت�بر 2006م 

ملحق رقم )5(
» دليل موجز حول منع ومكافحة الفساد في المشاريع الممولة من قروض ومنح  البنك الدولي 

وهيئة التنمية الدولية«

املراجع يف الدليل ل » اتفاقية القرض« تشمل أي اتفاقية ضامن  تعطي ضامنا  من قبل دولة عضو  تتسلم قرضاً من البنك الدويل ،  اتفاقية متويل تقدم  قرضا أو منحة من هيئة التنمية . 1

الدولية ، اتفاقية تقدم سلفة إلعداد مرشوع أو منحة من صندوق التنمية املؤسسية ، اتفاقية منحة من صندوق ائتامين تقدم منحة منفذة من قبل املستفيد يف الحاالت التي يتم فيها تطبيق 

املراجع فيام يتعلق مبثل هذه االتفاقية ، واتفاقية املرشوع مع الكيان املنفذ للمرشوع متعلقة بقرض من البنك الدويل أو منحة من هيئة التنمية الدولية .

  املراجع  ل »القرض« تشمل قروض البنك الدويل وقروض ومنح هيئة التنمية الدولية ، سلف إلعداد املرشوع ، منح هيئة التنمية الدولية  ومنح الصناديق اإلئتامنية  للمشاريع التي . 2

تنطبق عليها هذه املراجع ضمن االتفاقية التي توفر مثل هذه املنحة ، وإن استثنت تطوير سياسة اإلقراض ، إال إذا اتفق البنك  مع املقرتض حول أغراض محددة ميكن من خاللها استغالل 

حصيلة القرض.

  املراجع يف هذا الدليل ل«املقرتض« تشمل املستلم للمنحة . ويف بعض الحاالت قد يكون قرض البنك الدويل مقدماً لكيان آخر غري الدولة العضو . ويف مثل هذه الحاالت فإن املراجع يف هذا . 3

الدليل ل » املقرتض« تشمل الدولة العضو كضامن للقرض، إال إذا أورد النص خالف ذلك . ويف بعض الحاالت فإن املرشوع ، أو جزء من املرشوع ، يجري تنفيذه  من قبل كيان منفذ للمرشوع  

دخل معه البنك يف اتفاقية مرشوع . ويف مثل هذه الحاالت فإن املراجع يف هذا الدليل ل«املقرتض« تشمل الكيان املنفذ للمرشوع ، كام تم تحديده يف اتفاقية القرض.

  املراجع يف هذا الدليل ل »البنك« تشمل كالً من البنك الدويل وهيئة التنمية الدولية.. 4

  املراجع يف هذا الدليل ل«املرشوع« تعني املرشوع كام تم تحديده يف اتفاقية القرض.. 5

6 ..)g( 1 مواد االتفاقية الخاص بهيئة التنمية الدولية ، املادة 5 ، القسم , )b(5 القسم ، lll مواد االتفاقية الخاصة بالبنك الدويل ، املادة  
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مدى التطبيق
٭1 األحكام٭التالية٭للدليل٭تغطي٭الفساد٭واالحتيال٭اللذين٭قد٭يحدثا٭فيما٭يخص٭استغالل٭حصيلة٭القرض٭أثناء٭.

اإلعداد٭أو٭التنفيذ٭ملشروع٭مت٭متويله٭،٭كلياً٭أو٭جزئياً٭،٭من٭قبل٭البنك.٭ويغطي٭هذا٭الدليل٭االحتيال٭والفساد٭
للفساد٭ بالنسبة٭ وكذا٭ ،٭ مؤهلة٭ غير٭ لصرفيات٭ القرض٭ املباشر٭حلصيلة٭ التحويل٭ من٭خالل٭ يتمان٭ اللذين٭

واالحتيال٭اللذين٭يتم٭اللجؤ٭إليهما٭لغرض٭التأثير٭على٭أي٭قرار٭من٭خالل٭استغالل٭حصيلة٭القرض.
٭2 ومثل٭هذا٭الفساد٭أو٭االحتيال٭،٭وألغراض٭هذا٭الدليل٭،٭٭يحسب٭له٭أن٭يحدث٭»٭فيما٭يتعلق٭باستغالل٭حصيلة٭.

القرض٭».
٭3 القرض٭. الذين٭يتسلمون٭حصيلة٭ والكيانات٭األخرى٭ املقترض٭وجميع٭األشخاص٭ الدليل٭على٭ وينطبق٭هذا٭

الستعمالهم٭اخلاص٭)٭مثاًل:٭»املستخدمني٭النهائيني«(٭،٭األشخاص٭أو٭الكيانات٭مثل٭الوكالء٭املاليني٭املسئولني٭
أو٭عدم٭كونهم٭مستفيدين٭من٭مثل٭هذه٭ ٭ النظر٭عن٭كونهم٭ )٭بصرف٭ القرض٭ أو٭حتويل٭حصيلة٭ إيداع٭ عن٭
احلصيلة٭(٭،٭وكذا٭األشخاص٭أو٭الكيانات٭الذين٭يشار٭إليهم٭في٭الدليل٭ك٭»٭مستلمني٭حلصيلة٭القرض«٭،٭

سواء٭كانت٭هذه٭احلصيلة٭في٭حوزتهم٭أم٭لم٭تكن)1(.
٭4 متطلبات٭السياسة٭احملددة٭للبنك٭حول٭االحتيال٭والفساد٭٭فيما٭يتعلق٭باملشتريات٭أو٭تنفيذ٭عقود٭البضائع٭.

,٭أو٭األعمال٭واخلدمات٭املمولة٭من٭حصيلة٭قرض٭من٭البنك،٭واردة٭تفاصيلها٭في٭الدليل:٭املشتريات٭وفقاً٭
دليل٭ »٭ )٭ أكتوبر٭2006٭ كما٭روجعت٭في٭ مايو٭2004م٭ الدولية،٭ التنمية٭ وديون٭هيئة٭ الدولي٭ البنك٭ لقروض٭
املشتريات٭»٭(٭والدليل٭:٭اختيار٭وتوظيف٭٭االستشاريني٭من٭قبل٭املقترضني٭من٭البنك٭الدولي٭،٭مايو٭2004٭،٭

كما٭روجع٭في٭أكتوبر٭2006م٭)٭»دليل٭االستشاريني«٭(.

تعاريف املمار�سات املتعلقة بالحتيال والف�ساد
٭واملتعلقة٭باستغالل٭مثل٭هذه٭ التالية٭من٭قبل٭املستلمني٭حلصيلة٭القرض٭ ٭ ٭يتطرق٭إلى٭املمارسات٭ هذا٭الدليل٭

احلصيلة)2(:٭٭
)اأ(« ممار�سة فا�سدة« : هي٭تقدمي٭،٭إعطاء٭،٭استالم٭٭أو٭التماس٭،٭بشكل٭مباشر٭أو٭غير٭مباشر٭،٭أي٭شيء٭ذي٭قيمة٭

من٭أجل٭التأثير٭بشكل٭غير٭الئق٭على٭أعمال٭جهة٭أخرى٭)3(.٭
 )ب( » ممار�سة احتيالية«: ٭هي٭فعل٭أو٭إغفال،٭مبا٭في٭ذلك٭إساءة٭التمثيل٭،٭الذي٭يؤدي،٭عن٭معرفة٭أو٭تهّور٭)4(٭٭إلى٭

تضليل٭،٭أو٭محاولة٭تضليل٭جهة٭ما٭للحصول٭على٭استفادة٭مادية٭أو٭أخرى٭أو٭تفادي٭التزام٭معني.

بعض األشخاص أو الكيانات قد يكونون ضمن أكرث من فئة محددة يف الفقرة 5. مثالً الوسيط املايل  الذي قد يتم الدفع له مقابل خدماته، سوف يقوم بتحويل االعتامدات املالية . 1

للمستخدمني النهائيني وقد يتخذ أو يؤثر يف القرارات املتعلقة باستخدام حصيلة القرض.

ما عدا تحديدها بشكل مختلف يف اتفاقية القرض ، فحني تستخدم  هذه املصطلحات يف اتفاقية القرض ، مبا يف ذلك استخدامها يف الرشوط العامة ، تكون لها املعاين  الواردة . 2

يف  الفقرة 7 من هذا الدليل.

  أمثلة متعارف عليها عن املامرسة الفاسدة  تشمل الرشوة و »االستقطاع غري املرشوع من األجور«. 3

  الترصف ب« علم أو تهّور، » يعني أن الفاعل املحتال يعرف أن االنطباع  أو املعلومات   التي يقدمها كاذبة أو أنه غري مكرتث  إن كانت كاذبة أو صادقة . ومجرد كون مثل . 4

هذا االنطباع أو  املعلومات غري دقيقة  واقرتفت  من خالل إهامل بسيط فإنها ال تكون كافية لتشكل مامرسة احتيالية.
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أكثر٭يقصد٭منها٭إجناز٭غرض٭غير٭الئق،٭مبا٭في٭ذلك٭ أو٭ هي٭ترتيب٭بني٭جهتني٭ )ج�( » ممار�سة ت�اط�ؤيه« : 
التأثير٭غير٭الالئق٭على٭أفعال٭جهة٭أخرى.

)د( » ممار�سة ق�سرية«: ٭هي٭تعطيل٭أو٭إيذاء٭أو٭التهديد٭بالتعطيل٭أو٭اإليذاء٭بشكل٭مباشر٭أو٭غير٭مباشر٭جلهة٭
أو٭ملمتلكات٭اجلهة٭للتاثير٭بشكل٭غير٭الئق٭على٭أفعال٭تلك٭اجلهة.

)ه���( » ممار�سة معيقة« : هي٭
)1(٭التخلص٭عن٭قصد٭،٭التزييف٭،٭التغيير٭أو٭اإلخفاء٭ألدلة٭مادية٭في٭التحقيق٭أو٭تقدمي٭بالغات٭كاذبة٭ ٭
للمحققني٭من٭أجل٭اإلعاقة٭املادية٭لتحقيق٭يقوم٭به٭البنك٭في٭ادعاءات٭٭حول٭ممارسة٭فاسدة٭،٭احتيالية٭،٭قسرية٭
أو٭معيقة٭،٭و٭/٭أو٭تهديد،٭مضايقة٭،٭تخويف٭٭ألي٭جهة٭ملنعها٭من٭التصريح٭مبعلوماتها٭عن٭أمور٭متعلقة٭بالتحقيق٭

أو٭متابعة٭التحقيق.٭
٭٭٭٭٭٭٭٭أو٭٭٭٭٭٭٭٭٭)2(٭أفعال٭يقصد٭منها٭اإلعاقة٭٭املادية٭ملزاولة٭البنك٭حلقوقه٭التعاقدية٭اخلاصة٭مبراجعة٭٭احلسابات٭أو٭الوصول٭

٭إلى٭املعلومات٭)1(.٭٭

- املمار�سات اأعاله ، كما مت تعريفها ، تتم الإ�سارة اإليها اإجماًل يف بع�س الأحيان يف هذا الدليل ك » احتيال وف�ساد ».

ت�سرفات املقرت�س ملنع ومكافحة الحتيال والف�ساد فيما يخ�س ا�ستغالل ح�سيلة القر�س
تعزيزاً٭للغرض٭احملدد٭أعاله٭وكذا٭املبادئ٭العامة٭ـ٭سيقوم٭املقترض٭مبا٭يلي:

٭5 اتخاذ٭كافة٭التدابير٭املالئمة٭ملنع٭املمارسات٭الفاسدة٭،٭االحتيالية٭،٭القسرية٭،٭واملعيقة٭فيما٭يخص٭استغالل٭.
حصيلة٭القرض٭ومن٭ذلك٭:

٭• تبني٭ممارسات٭موثوقة٭وإدارية٭مالئمة٭٭وترتيبات٭مؤسسية٭وذلك٭لضمان٭استغالل٭حصيلة٭٭القرض٭فقط٭٭
لألغراض٭التي٭قدم٭من٭أجلها٭القرض٭

٭	٭٭التأكد٭من٭أن٭جميع٭ممثليه٭)2(٭املنخرطني٭في٭املشروع٭،٭وكذا٭جميع٭املستفيدين٭من٭حصيلة٭القرض٭املشمولني٭
باالتفاقية٭٭املتعلقة٭باملشروع٭،٭يتسلمون٭نسخة٭٭من٭هذا٭الدليل٭ويكونون٭٭على٭علم٭مبحتوياته.

٭6 اإلبالغ٭٭الفوري٭للبنك٭عن٭أية٭ادعاءات٭باالحتيال٭والفساد٭٭تتعلق٭باستغالل٭حصيلة٭القرض٭٭تصل٭إلى٭علمه..
٭7 احتيالية٭. ،٭ فاسدة٭ قام٭مبمارسات٭ قد٭ ٭ أعاله٭ )1(٭ في٭ إليه٭ أشير٭ كيان٭ أو٭ أي٭شخص٭ أن٭ البنك٭ قرر٭ إذا٭

٭،٭مرضية٭للبنك،٭ ،٭قسرية٭أو٭معيقة٭فيما٭يتصل٭بحصيلة٭القرض٭،٭فإنه٭يتخذ٭إجراءات٭زمنية٭مالئمة٭
للتعامل٭مع٭مثل٭هذه٭املمارسات٭عند٭حدوثها.

٭8 يضم٭مثل٭هذه٭النصوص٭في٭االتفاقيات٭مع٭كل٭مستلم٭حلصيلة٭القرض٭وبحسب٭ما٭يتطلبه٭البنك٭إلعطاء٭.
فعالية٭كاملة٭لهذا٭الدليل،٭مبا٭في٭ذلك٭)٭أمثلة٭فقط(٭:

 مثل هذه الحقوق تتضمن تلك  الواردة ، مع جملة أمور ،  يف الفقرة 9 )د( أدناه .. 1

 الترصف ب« علم أو تهّور، » يعني أن الفاعل املحتال يعرف أن االنطباع  أو املعلومات   التي يقدمها كاذبة أو أنه غري مكرتث  إن كانت كاذبة أو صادقة . ومجرد كون مثل . 2

هذا االنطباع أو  املعلومات غري دقيقة  واقرتفت  من خالل إهامل بسيط فإنها ال تكون كافية لتشكل مامرسة احتيالية.



124
وحدة التدريب والدعم املؤسسي - محتوى تدريبي في مجال مفاهيم وموجهات مكافحة الفساد  - مارس 2018م

٭٭٭	٭٭تتطلب٭التزام٭املستلم٭٭بالفقرة٭10٭٭من٭هذا٭الدليل.
٭٭٭	٭٭تتطلب٭أيضاً٭أن٭يسمح٭املستلم٭للبنك٭بتفتيش٭جميع٭احلسابات٭والسجالت٭والوثائق٭األخرى٭٭املتعلقة٭
باملشروع٭٭والتي٭يتطلب٭احلفاظ٭عليها٭مبوجب٭أاتفاقية٭القرض٭٭،٭وأن٭تتم٭مراجعتها٭٭من٭قبل٭البنك٭أو٭من٭

ينوب٭عنه٭
	٭٭تنص٭على٭إنهاء٭االتفاقية٭٭أو٭تعليقها٭من٭قبل٭املقترض٭،٭إذا٭أصبح٭املستلم٭غير٭مؤهل٭من٭قبل٭٭البنك٭٭

مبوجب٭الفقرة٭٭11٭أدناه.
	٭٭تتطلب٭قيام٭املستلم٭بإرجاع٭أي٭مبلغ٭من٭القرض٭يكون٭قد٭تعرض٭للفساد٭أو٭االحتيال.

٭1 التعاون٭الكامل٭مع٭ممثلي٭البنك٭في٭أي٭حتقيق٭عن٭ادعاءات٭الفساد٭واالحتيال٭فيما٭يتعلق٭باستغالل٭.
حصيلة٭القرض٭،٭و٭في٭حالة٭إعالن٭البنك٭أن٭أي٭متلقي٭حلصيلة٭البنك٭غير٭مؤهل٭كما٭هو٭موضح٭في٭
الفقرة٭11٭أدناه٭،٭يتم٭اتخاذ٭جميع٭اإلجراءات٭الضرورية٭٭إلعطاء٭فعالية٭كاملة٭ملثل٭هذا٭اإلعالن٭،٭من٭
خالل٭اتخاذ٭اإلجراءات٭املالئمة٭،٭والتي٭قد٭تتضمن٭إلى٭جانب٭اجراءات٭أخرى)1(٭ممارسة٭املقترض٭
حلقه٭في٭اإلنهاء٭املبكر٭أو٭التعليق٭لالتفاقية٭بني٭املقترض٭ومثل٭هذا٭٭املتلقي٭٭٭)2(٭طلب٭االسترجاع.

املتلق�ن الآخرون حل�سيلة القر�س
تعزيزاً٭للغرض٭املذكور٭أعاله٭وللمبادئ٭العامة٭،٭فإن٭كل٭من٭يتسلم٭حصيلة٭القرض٭ويدخل٭في٭اتفاقية٭مع٭

املقترض٭)٭أو٭أي٭مستفيد٭آخر٭من٭حصيلة٭القرض٭(٭تتعلق٭باملشروع٭،٭سوف:
)أ٭(٭يقوم٭بتنفيذ٭أنشطته٭املتعلقة٭باملشروع٭وفقاً٭للمبادئ٭العامة٭الوارد٭ذكرها٭أعاله٭وكذا٭النصوص٭املتعلقة٭
اتفاقية٭تخص٭ أي٭ ويدرج٭نصوصاً٭مماثلة٭في٭ ،٭ أعاله٭ )د(٭ 9٭ الفقرة٭ في٭ إليه٭ املشار٭ املقترض٭ مع٭ باتفاقه٭

املشروع٭والتي٭ميكنه٭من٭خاللها٭الدخول٭في٭اتفاق٭مع٭متلقني٭آخرين٭حلصيلة٭القرض،٭
)ب٭(٭إبالغ٭البنك٭بشكل٭فوري٭عن٭أي٭ادعاءات٭باالحتيال٭أو٭الفساد٭تصل٭إلى٭علمه٭٭فيما٭يخص٭استغالل٭حصيلة٭القرض٭،٭
)جــ٭(٭التعاون٭الكامل٭مع٭ممثلي٭البنك٭في٭أي٭حتقيق٭عن٭ادعاءات٭الفساد٭واالحتيال٭٭تتعلق٭باستغالل٭حصيلة٭القرض،
،٭املتواطئة٭من٭قبل٭ممثليه٭)٭إن٭ ،٭القسرية٭ )د(٭اتخاذ٭جميع٭التدابير٭ملنع٭املمارسات٭الفاسدة٭،االحتيالية٭

وجدت٭(٭فيما٭يتعلق٭باستغالل٭حصيلة٭القرض٭،٭مبا٭في٭ذلك٭)٭على٭سبيل٭املثال٭ال٭احلصر٭(:
٭1(٭تبني٭ممارسات٭إدارية٭٭مالئمة٭٭يعتمد٭عليها٭وكذا٭ترتيبات٭مؤسسية٭تضمن٭بأن٭حصيلة٭القرض٭تستخدم٭

فقط٭لألغراض٭التي٭من٭٭أجلها٭منح٭القرض٭.
٭٭2(٭ضمان٭أن٭جميع٭املمثلني٭يتسلمون٭صورة٭من٭هذا٭الدليل٭وعلى٭علم٭مبحتوياته،

)هــ٭(٭وفي٭حالة٭اإلعالن٭عن٭عدم٭أهلية٭أي٭ممثل٭ملثل٭هذا٭املتلقي٭وكما٭هو٭موضح٭في٭الفقرة٭11٭أدناه٭،٭يتم٭
اتخاذ٭جميع٭التدابير٭الضرورية٭واملالئمة٭إلعطاء٭فعالية٭كاملة٭لهذا٭اإلعالن٭٭من٭خالل٭)على٭سبيل٭املثال٭
ال٭احلصر(٭إما٭شطب٭املمثل٭من٭جميع٭املهام٭واملسئوليات٭املتعلقة٭باملشروع٭٭أو٭،٭عندما٭يطلب٭البنك٭ذلك٭أو٭

وفقاً٭ملا٭هو٭مالئم٭،٭إنهاء٭عالقته٭التعاقدية٭مع٭مثل٭هذا٭املمثل٭.
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)و(٭في٭حالة٭دخوله٭في٭اتفاقية٭ذات٭عالقة٭باملشروع٭مع٭أي٭شخص٭أو٭كيان٭آخر٭مت٭اإلعالن٭عن٭عدم٭أهليته٭٭كما٭
هو٭موضح٭في٭الفقرة٭11٭أدناه،٭يتخذ٭جميع٭التدابير٭الضرورية٭واملالئمة٭إلعطاء٭فعالية٭كاملة٭ملثل٭هذا٭اإلعالن٭
من٭خالل٭،٭ومن٭بني٭أشياء٭أخرى٭٭)1(٭ممارسة٭حقه٭في٭اإلنهاء٭املبكر٭لالتفاقية٭٭أو٭تعليقها٭و٭/٭أو٭طلب٭االسترجاع٭

الإجراءات والتدابري  ذات ال�سلة من قبل البنك يف حالة الف�ساد اأو الحتيال
تعزيزاً٭للغرض٭املذكور٭أعاله٭وللمبادئ٭العامة٭،٭سوف٭يكون٭للبنك٭احلق٭في٭اتخاذ٭التدابير٭التالية:

٭2 يتخذ٭إجراءات٭جزائية٭ضد٭أي٭مستفيد٭من٭حصيلة٭القرض٭)1(٭باستثناء٭الدولة٭العضو٭)2(٭)و/٭أو٭,٭إذا٭كان٭.
مثل٭هذا٭املستفيد٭كياناً٭٭،٭وليس٭شخصاً٭٭طبيعياً٭،٭أو٭أياً٭من٭ممثليه٭(٭,٭فإن٭اجلزاءات٭تشمل٭)٭على٭سبيل٭
املثال٭ال٭احلصر٭(٭اإلعالن٭عن٭أن٭مثل٭هذا٭الشخص٭أو٭الكيان٭غير٭مؤهل٭للحصول٭على٭حصيلة٭أي٭قرض٭
مقدم٭من٭البنك٭،٭أو٭عدم٭أهليته٭للمزيد٭من٭املشاركة٭في٭إعداد٭أو٭تنفيذ٭املشروع٭أو٭أي٭مشروع٭آخر٭٭ممّول٭
بشكل٭كامل٭أو٭جزئي٭٭من٭قبل٭البنك٭٭إذا٭٭قرر٭)3(٭٭البنك٭في٭أي٭وقت٭بأن٭مثل٭هذا٭الشخص٭أو٭الكيان٭انخرط٭

في٭ممارسات٭فاسدة٭،احتيالية٭،٭قسرية٭،٭متواطئة٭تتعلق٭باستغالل٭حصيلة٭القرض)4(.
٭3 إذا٭قرر٭البنك٭بأن٭املتلقي٭حلصيلة٭القرض٭هو٭أيضاً٭٭ممّون٭٭محتمل٭للبضائع٭٭أو٭لألعمال٭أو٭اخلدمات٭٭،٭.

فإن٭البنك٭٭يعلنه٭غير٭مؤهل٭بحسب٭الفقرة٭1.8٭)د(٭من٭دليل٭املشتريات٭أو٭الفقرة٭1.11٭)هـــ(٭من٭دليل٭
االستشاريني٭)٭وكما٭هو٭مالئم٭(٭.

٭4 أو٭. املكتب٭ أصبح٭ إذا٭ أعاله٭ ٭ )أ(٭ 11٭ الفقرة٭ فرد٭مبوجب٭ أو٭ استشاري٭ أو٭ ٭ مكتب٭ تأهل٭ عدم٭ عن٭ اإلعالن٭
االستشاري٭أو٭الفرد٭غير٭٭مؤهل٭بحسب٭الفقرة٭1.14٭من٭دليل٭املشتريات٭٭أو٭مبوجب٭الفقرة٭1.22٭من٭دليل٭

االستشاريني٭.

متفرقات:
٭1 النصوص٭الواردة٭في٭هذا٭الدليل٭ال٭حتد٭من٭أي٭٭حقوق٭آخري٭٭أو٭٭معاجلات٭)5(٭٭أو٭التزامات٭من٭قبل٭البنك٭.

أو٭املقترض٭٭مبوجب٭اتفاقية٭القرض٭أو٭أي٭وثيقة٭أخرى٭٭يكون٭البنك٭واملقترض٭طرفني٭٭مشاركني٭فيها.

يف مثل حالة مقدمي العروض يف مجال املشرتيات ، فقد يقوم البنك بفرض جزاءات  أيضاً عىل األشخاص والكيانات الذين ينخرطون يف مامرسة الفساد أو االحتيال  أثناء التقدم . 1

بطلبات ليصبحوا متلقني لحصيلة القرض ) مثالً: بنك معني يقدم وثائق غري صحيحة يك يتم تأهيل وسيط مايل يف مرشوع ممول من البنك ( برصف النظر عاّم إذا كانت مثل هذه 

الطلبات قد صادفها النجاح  من عدمه.

  الدولة العضو تشمل مسئولني وموظفني للحكومة أو ألي من قطاعاتها السياسية أو اإلدارية الفرعية ، وكذا املشاريع اململوكة للحكومة وللوكاالت غري املؤهلة لتقديم العروض . 2

بحسب الفقرة  1.8 )ب( من دليل املشرتيات  أو املشاركة مبوجب الفقرة 1.11 )ب( من دليل االستشاريني.

قام البنك بتأسيس  مجلس الجزاءات ، وكذا تأسيس  إجراءات ذات صلة ، لغرض صنع مثل هذه القرارات . وتضع اإلجراءات املتعلقة  مبجلس الجزاءات جميع التفاصيل الخاصة . 3

بالجزاءات املتوفرة لدى البنك.

  الجزاء  قد يشمل ، وبدون تحديد ، اسرتجاع أي مبلغ من القرض تعرض لترصف يحتم  اتخاذ أي إجراء جزايئ بشأنه . وميكن للبنك نرش هوية أي كيان أصبح غري مؤهالً مبوجب . 4

الفقرة 11

  اتفاقية القرض توفر للبنك حقوقاً  و معالجات معينة  ميكن أن ميارسها فيام يتعلق بالقرض يف حالة حدوث احتيال أو فساد له عالقة باستغالل حصيلة القرض ، يف الظروف . 5

املوضحة فيه.
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ملحق رقم )6(

 الئحة المخالفات و الجزاءات )دليل الموارد البشرية للصندوق (

* املخالفات واجلزاءات
٭1 تسري٭أحكام٭الئحة٭اخملالفات٭واجلزاءات٭على٭العاملني٭الذين٭يرتكبون٭أياً٭من٭اخملالفات٭الواردة٭في٭.

هذه٭الالئحة٭)راجع٭فصل٭الواجبات٭الوظيفية٭واإلجراءات٭التأديبية:٭واجبات٭العامل،٭األعمال٭احملظورة٭
على٭العامل٭واإلجراءات٭التأديبية(.

٭2 من٭. إلعفائه٭ سبباً٭ يكون٭ ذلك٭ فإن٭ مسؤوله،٭ عن٭ كتابي٭صريح٭ ألمر٭ تنفيذاً٭ مخالفة٭ العامل٭ ارتكب٭ إذا٭
املسؤولية،٭ويكون٭املسؤول٭الذي٭أصدر٭األمر٭مسؤوالً٭في٭هذا٭الشأن.

٭3 إذا٭نشأت٭عن٭الفعل٭الواحد٭أكثر٭من٭مخالفة٭فيكتفى٭بتوقيع٭اجلزاء٭األشد٭من٭بني٭اجلزاءات٭املقررة٭.
لهذه٭اخملالفة.

٭4 ال٭يجوز٭أن٭يفرض٭على٭اخملالفة٭أكثر٭من٭جزاء٭واحد..
٭5 يعتبر٭في٭تطبيق٭هذه٭الالئحة٭أن٭الشهر٭هو٭30٭يوما..
٭6 يعتمد٭الصندوق٭اجلدول٭املبني٭أدناه٭حيث٭تكون٭لكل٭عقوبة٭رمز٭ميثلها٭ويطبق٭على٭جداول٭اخملالفات٭في٭الالئحة..
٭7 يقوم٭الصندوق٭مبعاقبة٭اخملالفني٭بإحدى٭العقوبات٭التالية٭:.

ال�سالحيةالرمزالعق�بة

امل�س�ؤول املبا�سر للعامل1الل�م اأو الت�بيخ

رئي�س ال�حدة/ مدير الفرع2الإنذار كتابيًا

املدير التنفيذي3اخل�سم من الراتب الأ�سا�سي مبا ل يتجاوز )20%( ملرة واحدة.
وقف الراتب لفرتة ل تزيد عن ثالثني ي�مًا ول تعترب هذه الفرتة 

�سمن اخلدمة الفعلية للعامل.
املدير التنفيذي4

رئي�س ال�حدة/ مدير الفرع5تاأجيل م�عد ا�ستحقاق العالوة ال�سن�ية ملدة ل تتجاوز �ستة اأ�سهر.

رئي�س ال�حدة/ مدير الفرع6احلرمان من العالوة ال�سن�ية ل�سنة واحدة

رئي�س ال�حدة/ مدير الفرع7تاأجيل م�عد ا�ستحقاق الرتقية مبا ل يقل عن �سنة ول يزيد عن �سنتني
ا�سرتداد اخل�سائر الناجمة عن املخالفة كلها اأو بع�سها على األ 

يتجاوز ال�ستقطاع ال�سهري 20% من الراتب الأ�سا�سي.
رئي�س ال�حدة/ مدير الفرع8

املدير التنفيذي9تخفي�س الراتب مبا يعادل مقدار العالوة ال�سن�ية

املدير التنفيذي10تخفي�س الدرجة

املدير التنفيذي11تخفي�س الراتب والدرجة

املدير التنفيذي12الف�سل من اخلدمة
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8-٭٭اخملالفات٭املتعلقة٭مبواعيد٭العمل،٭وحتدد٭جزاءاتها٭كالتالي:٭

درجة العق�بةاملخالفة

املرة الثالثةاملرة الثانيةاملرة الأوىلن�عهارقم

1

التاأخر عن م�اعيد احل�س�ر، اأو ترك 
امل�اعيد  قبل  الن�سراف  اأو  العمل 
دقائق   )15( لغاية  لذلك  املحددة 

دون عذر مقب�ل

خ�سم راتب لي�م واحد من اإنذار كتابيلفت نظر
الراتب الأ�سا�سي

2

اإىل  احل�س�ر  م�اعيد  عن  التاأخر 
الن�سراف  اأو  العمل  ترك  اأو  العمل 
من  اأكرث  ملدة  املحددة  امل�اعيد  قبل 
�ساعة   1/2 من  واأقل  دقائق   )15(

بدون عذر مقب�ل.

اإنذار كتابي
خ�سم راتب لي�م 
واحد من الراتب 

الأ�سا�سي

خ�سم راتب ي�مني من 
الراتب الأ�سا�سي.

3

اإىل  احل�س�ر  م�اعيد  عن  التاأخر 
الن�سراف  اأو  العمل  ترك  اأو  العمل 
قبل امل�اعيد املحددة ملدة تزيد عن 
ثالثني دقيقة وتقل عن �ساعة بدون 

اإذن اأو عذر مقب�ل

خ�سم راتب ي�مني خ�سم راتب ي�م واحد
من الراتب الأ�سا�سي

خ�سم راتب ثالثة اأيام من 
الراتب الأ�سا�سي

4

اإىل  احل�س�ر  م�اعيد  عن  التاأخر 
الن�سراف  اأو  العمل  ترك  اأو  العمل 
قبل امل�اعيد املحددة ملدة تزيد عن 

ال�ساعة، بدون اإذن اأو عذر مقب�ل.

خ�سم راتب ي�مني من 
الراتب الأ�سا�سي

خ�سم راتب ثالثة 
اأيام من الراتب 

الأ�سا�سي

خ�سم راتب اأربعة اأيام من 
الراتب الأ�سا�سي

5
اإليه  الع�دة  اأو  ال�سندوق  يف  البقاء 
اإذن  دون  العمل  �ساعات  انتهاء  بعد 

م�سبق اأو مربر معق�ل.

اإنذار خطي
خ�سم راتب ي�م 

واحد من الراتب 
الأ�سا�سي

خ�سم راتب ي�مني من 
الراتب الأ�سا�سي 

ويج�ز الف�سل اإذا ثبت �س�ء الق�سد من الت�اجد يف مكان العمل خار	 �ساعات 
الدوام

اأو 6 احل�س�ر  اإثبات  بطريقة  التالعب 
الن�سراف

خ�سم راتب ثالثة 
اأيام من الراتب 

الأ�سا�سي

خ�سم راتب �ستة 
اأيام من الراتب 

الأ�سا�سي

خ�سم راتب ع�سرة اأيام من 
الراتب الأ�سا�سي

الغياب يف ي�م العمل بدون اإذن خطي 7
اأو عذر مقب�ل

خ�سم ثالثة اأيام مع اإنذار خ�سم ي�منيخ�سم ي�م كامل
كتابي بالف�سل

بالإ�سافة اإىل خ�سم راتب مدة الغياب

8
اإذن  بدون  العمل  ي�م  يف  الغياب 
اإىل  اأيام  ثالثة  من  مقب�ل  عذر  اأو 

خم�سة ع�سر ي�مًا

خ�سم راتب خم�سة 
اأيام من الراتب 

الأ�سا�سي

خ�سم راتب ع�سرة 
اأيام من الراتب 

الأ�سا�سي

خ�سم راتب خم�سة ع�سر 
ي�مًا من الراتب الأ�سا�سي

9
مقب�ل  عذر  اأو  اإذن  بدون  الغياب 
لأكرث من خم�سة ع�سر ي�مًا متتالية 

اأو ثالثني ي�مًا متفرقة يف ال�سنة.
يف�سل من اخلدمة
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اخملالفات٭املتعلقة٭بالعمل،٭وحتدد٭جزاءاتها٭كالتالي:٭ 9-٭1.9٭
رقم العق�بةاملخالفةرقم

12اإذا ثبت ارتكاب العامل ذنبًا اأو خطاأً فادحًا ي�سر مب�سلحة ال�سندوق1

احلكم مع النفاذ على العامل يف جناية اأو احلكم عليه مع النفاذ يف جنحة 2
12ما�سة بال�سرف اأو الأمانة اأو الآداب العامة.

اإذا ح�سل العامل يف تقييم الأداء ال�سن�ي على درجة �سعيف ملدة �سنتني 3
12متتاليتني.

12اإذا ح�سل العامل حتت الختبار يف فرتة التجربة على تقييم �سعيف.4

12اإذا فقد اأحد �سروط التعيني املن�س��س عليها يف هذا الدليل.5

اإذا تغيب العامل اأكرث من 15 ي�مًا متتالية اأو 30 ي�مًا متقطعة خالل العام دون 6
12عذر اأو اإعالم ال�سندوق.

قب�ل هدايا اأو نق�د على �سبيل الر�س�ة من قبل العامل، اأو تقدمي الر�س�ة اأو 7
12الهدية للغري عن اأي عمل ول� مل يدخل يف حدود اخت�سا�ساته.

12تقدمي �سهادات اأو ت�قيعات اأو بيانات مزورة واإخفاء بيانات ج�هرية.8

12اختال�س اأو خيانة الأمانة اأو التزوير اأو الن�سب اأو ال�سروع يف اأي منها.9

احلكم على العامل يف جناية اأو جنحة ما�سة بال�سرف اأو الأمانة العامة مع 10
12وقف التنفيذ.

6العتداء على الروؤ�ساء اأو ن�ابهم اأو زمالئهم اأو على امل�ردين اأو اإهانتهم.11

5اإ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة من قبل الروؤ�ساء اأو ا�ستغالل النف�ذ.12

7وج�د العامل اأثناء �ساعات العمل يف حالة �سكر.13

7ارتكاب فعل خمل بالآداب العامة يف مكان العمل اأو يف اأي مكان تابع له.14

9الدعاء كذبًا على الروؤ�ساء، اأو على الزمالء مما ي�ؤدي اإىل تعطيل العمل.15

التاأخري يف ت�ريد النق�د املح�سلة حل�ساب ال�سندوق يف امل�اعيد املحددة لذلك 16
2دون عذر.

الإدلء ب�سهادة كاذبة اأو المتناع عن الإدلء ب�سهادة يف التحقيقات التي 17
11يجريها ال�سندوق.

5الت�قف عن العمل اأو حتري�س العاملني على ذلك.18

7اإدخال م�سروبات روحية اأو اأ�سياء ممن�عة اإىل مكان العمل.19

11اإر�سال �سكاوي كيدية اأو كاذبة.20

ا�ستخدام املعل�مات التي يح�سل عليها العامل بحكم عمله، لتحقيق م�سلحة 21
4+2خا�سة يرتتب عليها الإ�سرار مب�سلحة ال�سندوق اأو اأحد م�ردي ال�سندوق.



130
وحدة التدريب والدعم املؤسسي - محتوى تدريبي في مجال مفاهيم وموجهات مكافحة الفساد  - مارس 2018م

رقم العق�بةاملخالفةرقم

4+2اإف�ساء الأ�سرار املتعلقة بالعمل اأو الزبائن.22

عدم اإبالغ امل�س�ؤول املبا�سر كتابيًا عن اأي نق�س يف اأم�ال ال�سندوق اأو ممتلكاته 23
4مبجرد اكت�سافه لها اأو الت�سرت على املخالفات املتعلقة بذلك.

6الت�سرت على اية خمالفة متعلقة بالعمل.24

6تعمد تخفي�س الأداء اأو تعطيل العمل.25

4+2اجلمع بني العمل يف ال�سندوق وعمل اآخر دون احل�س�ل على م�افقة م�سبقة.26

اإخطار ال�سندوق ببيانات غري �سحيحة بق�سد حتقيق بع�س المتيازات اأو 27
2ال�سرتاك يف ذلك.

2القيام بعمل جتاري داخل مكان العمل اأو الت��سط يف ذلك.28

29
ال�ستدانة من الغري ب�سكل ي�ؤدي اإىل اإرباك العامل ماليًا، واإىل التاأثري على 

مركزه الأدبي، وعدم متكنه من ال�فاء باللتزامات املرتتبة عليها جتاه الغري 
وب�س�رة تخل بكرامة ال�ظيفة.

2

4امل�ساربة واملقامرة.30

2+8التخريب املتعمد ملمتلكات ال�سندوق31

8+1+2وج�د نق�س يف الأم�ال امل�ج�دة يف عهدة العامل، نتيجة لإهماله32

التحري�س على خمالفة الأوامر والتعليمات اخلا�سة بالعمل، اأو عدم اإطاعتها، 33
9حتى اإذا مل يرتتب على ذلك تخفي�س الأداء اأو تعطيل عن العمل.

رف�س التفتي�س عند الن�سراف من ال�سندوق، اإذا كان العامل ممن يخ�سع�ن ملثل 34
2هذه الإجراءات.

2عدم تنفيذ اأمر النقل ال�سادر اإىل العامل.35

2رف�س العامل العمل، دون مربر.36

8الإهمال والتهاون الذي قد ين�ساأ عنه �سرر بليغ يف الأرواح اأو املمتلكات.37

الإهمال اأو التق�سري يف املحافظة على الآلت والأدوات اخلا�سة بالعمل، مما 38
8ي�ؤدي اإىل فقدانها اأو تلفها.

10ال�سماح ل�سخ�س غري م�س�ؤول بالقيام بالعمل بدًل عنه بدون اإذن �سابق.39

2ترك العمل قبل ح�س�ر البديل دون اإذن من امل�س�ؤول املبا�سر40

2الن�م يف احلالت التي ت�ستدعي يقظة م�ستمرة.41

عدم تنفيذ التعليمات اخلا�سة بالعمل، ب�سرط اأن تك�ن هذه التعليمات مكت�بة 42
2ومعلنة اأو معلقة يف مكان بارز، اأو جرى العرف عليها.

2عدم اإطاعة الأوامر اخلا�سة بالأعمال ال�سادرة اإىل العامل.43
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رقم العق�بةاملخالفةرقم

عدم مراعاة التعليمات الالزم التقيد بها ل�سالمة العاملني والعمل، ب�سرط اأن 44
2تك�ن هذه التعليمات مكت�بة ومعلنة اأو معلقة يف مكان بارز

1ال�ستغال يف اأوقات العمل بغري اأعمال ال�سندوق45

الإ�سراف يف ا�ستهالك اخلدمات اأو الأدوات دون عذر مقب�ل اأو ا�ستعمالها 47
2+8لأغرا�س خا�سة.

اإحداث ك�سط )حك( اأو تغيري يف دفاتر ال�سندوق اأو م�ستنداته اأو ال�سرتاك يف 48
2ذلك دون الت�سحيح والتاأ�سري على ذلك من امل�س�ؤول املخت�س.

اإحداث اإ�سافة اأو تعديل اأو حذف يف املعل�مات امل�سجلة على احلا�سب �س�اًء ممن 49
3لهم �سالحية ا�ستخدام الرم�ز اأو من غريهم.

2جمع نق�د اأو اإعانات اأو ت�قيعات بدون اإذن املدير التنفيذي.50

2نقل اأوراق اأو م�ستندات خا�سة بالعمل خار	 مقر العمل بدون اإذن.51

ال�سماح لغري عاملي ال�سندوق بالدخ�ل اإىل اأبنية ال�سندوق اأو من�ساأته من غري 52
2املكان املخ�س�س لذلك اأو امليعاد املحدد دون اإذن.

53
تقدمي العامل �سك�ى اأو طلب لإدارة ال�سندوق من غري طريق الت�سل�سل الإدارية 

متخطيًا بذلك رئي�سه املبا�سر، وذلك يف غري احلالت التي تك�ن فيها ال�سك�ى 
�سد امل�س�ؤول املبا�سر نف�سه، اإذا مل يتلق ردًا على طلبه اأو �سك�اه.

1

عدم حفظ الدفاتر وامل�ستندات والأم�ال داخل املكاتب واخلزائن املخ�س�سة 54
2لذلك قبل الن�سراف.

2الت�ساجر مع الزمالء اأو اإحداث م�ساغبات يف حمل العمل.55

2التمار�س56

2اتخاذ م�سلك اأو الظه�ر مبظهر ل يتفق وكرامة ال�ظيفة.57

عدم تنفيذ طلب املحقق فيما يتعلق بالتحقيق، اأو المتناع عن الت�قيع على 58
2+3املح�سر دون مربر.

1اجلدل اأو املناق�سة يف غري ما يتعلق بالعمل.59

1اخلرو	 من غري املكان املحدد للخرو	.60

11ا�ستخدام القات يف مكان العمل خالل اأوقات الدوام الر�سمي.61

2المتناع عن ت�قيع التقارير التي يكتبها عنه رئي�سه اإن طلب اإليه ذلك.62

2اإدخال ال�سالح اأو حمله )الناري اأو الأبي�س( اإىل ال�سندوق.63

64
عدم الإبالغ عن اأي تهمة ت�جه اإليه اأو طلب للمث�ل للمحكمة اأو غريها من 
املالحقات الق�سائية والقان�نية، با�ستثناء احل�ادث الب�سيطة التي ل ت�ؤثر 

على �سمعته مثل خمالفات ال�سري الفردية الب�سيطة.
2+4
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٭1 محسن،٭د.يحيى٭صالح٭)2010(،٭خارطة٭الفساد٭في٭اليمن٭،الناشر٭املرصد٭اليمني٭حلقوق٭األنسان٭.
،٭دار٭الكتب٭،٭صنعاء٭)2010/66م(.

٭2 وآليات٭. الفساد٭ أمناط٭ بعنوان٭ دكتوراه٭ رسالة٭ ،٭ )2013(٭ على٭ الله٭ لطف٭ بن٭ عبدالقوي٭ ،٭ جميل٭
،٭ األمنية٭ للعلوم٭ العربية٭ نايف٭ جامعة٭ اليمنية،٭ باجلمهورية٭ احلكومية٭ القطاعات٭ في٭ مكافحته٭

الرياض٭،٭اململكة٭العربية٭السعودية.
٭3 املفتش٭. ،دائرة٭ املعاجلة٭ أساليب٭ وأهم٭ وآثاره٭ أسبابه٭ اإلداري٭ الفساد٭ ،٭ مهدي،٭ساهر٭عبدالكاظم٭

العام٭العراقي٭،٭العراق.
٭4 محكمة٭. عالجه،٭ واساليب٭ كظاهرة٭ واملالي٭ اإلداري٭ اإلفساد٭ عمل٭ ورقة٭ ،٭ سليمان٭ عمر٭ ،٭ حامد٭

استئناف٭اخلرطوم٭،السودان.
٭5 االقتصادية٭. التنمية٭ على٭ الرشيد٭ احلكم٭ أثر٭ حول٭ )2013(،بحث٭ محمود٭ د.محمد٭ العجلوني،٭

املُستدامة٭في٭الدول٭العربية،٭كلية٭االقتصاد٭،٭جامعة٭اليرموك٭،٭األردن.
٭6 مكتب٭النائب٭العام٭اليمني٭)2012(٭،٭ورقة٭عمل٭بعنوان٭املواجهـة٭القــانونيـة٭جلرائم٭الفســـاد٭وفقـا٭.

االجتاهات٭ بعنوان٭ بلبنان٭ ندوة٭ في٭ مقدمة٭ اليمني٭ والقانون٭ الفساد٭ ملكافحة٭ الدولية٭ لالتفاقية٭
احلديثة٭في٭القانون٭اجلزائي٭اإلداري٭

٭7 غادة٭لطفي٭وعزة٭الرايسي٭،٭دليل٭إرشادي٭حول٭احلكم٭الرشيد٭،٭مشروع٭حتسني٭جودة٭اخلدمات٭احلكومية٭.
املقدمة٭للمواطنني٭ونوعية٭احلياه٭مبحافظة٭القاهرة٭،٭اجلمعية٭املصرية٭للتسويق٭والتنمية٭)EMDA(٭.

٭8 مهيدات٭،٭عبدالرحمن٭موسى٭،٭احلاكمية٭الرشيدة..
٭9 أ.عبير٭مصلح٭ود.عزمي٭الشعيبي٭،النزاهة٭واملساءلة٭والشفافية٭في٭مواجهة٭الفساد٭،٭االئتالف٭من٭.

أجل٭النزاهة٭واملساءلة٭،٭رام٭الله٭،٭فلسطني.
د.عزالدين٭بن٭تركي٭وأ.منصف٭شرفي٭)2012(،٭الفساد٭اإلداري٭،أسبابه٭وآثاره٭وطرق٭مكافحته-.٭10

إشارة٭لتجارب٭بعض٭الدول٭،جامعة٭محمد٭خيضر٭بسكرة٭،اجلزائر.
٭11 .Global٭Infrastructure٭Anti-Corruption٭Centre,٭Anti-Corruption٭Training٭Manual

االستراتيجية٭الوطنية٭ملكافحة٭الفساد)اليمن(٭،٭الهيئة٭الوطنية٭العليا٭ملكافحة٭الفساد..٭12
القانون٭رقم٭10٭لسنة٭1997م٭بشأن٭إنشاء٭الصندوق٭االجتماعي٭للتنمية..٭13
دليل٭عمليات٭الصندوق٭احملدث٭عام٭2010م..٭14
أوراق٭عمل٭مقدمة٭من٭عدد٭من٭وحدات٭الصندوق٭)الوحدة٭املالية٭،وحدة٭التعاقدات٭،٭الوحدة٭الفنية٭.٭15

،٭وحدة٭املراقبة٭والتقييم٭،٭وحدة٭املراجعة٭الداخلية(.
ورقة٭خاصة٭بتطبيقات٭وأمثلة٭للتدريب٭مقدمة٭من٭استشاري٭املراجعة٭الداخلية٭/٭ياسر٭الشميري..٭16

قائمة المراجع
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بع�س امل�اقع اللكرتونية
٭.1 http://www.giaccentre.org/

٭.2 http://www.alukah.net/

٭.3 https://hrdiscussion.com/

٭.4 http://www.TransparencyInternational.org/

اأ�سخا�س )م�سادر للمعل�مات( مت اللتقاء بهم خالل مراحل اإعداد املحت�ى التدريبي:
٭1 أ.صالح٭صغير٭حسن٭الرازحي٭،٭رئيس٭وحدة٭التدريب٭والدعم٭املؤسسي٭بالصندوق..
٭2 أ.محمد٭املؤيد،٭رئيس٭الوحدة٭املالية٭بالصندوق..
٭3 أ.جنيب٭شكري،٭رئيس٭وحدة٭املراجعة٭الداخلية٭بالصندوق..
٭4 أ.أمني٭حفظ٭الله٭النظاري٭،٭رئيس٭وحدة٭التعاقدات٭بالصندوق..
٭5 أ.عصام٭السوقي٭،٭الوحدة٭املالية٭..
٭6 أ.٭أسمهان٭اإلرياني٭،٭مديرة٭مركز٭التدريب٭بالهيئة٭الوطنية٭العليا٭ملكافحة٭الفساد..
٭7 م.٭جنيب٭شجاع٭٭٭،٭الوحدة٭الفنية..
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