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ال تنطوي الت�سميات امل�ستخدمة يف هذا املن�شور وال طريقة عر�ض املادة التي يت�ض ّمنها على الإعراب عن � ِّأي
ر�أي كان من جانب الأمانة العامة للأمم املتحدة ب�ش�أن املركز القانوين ل ِّأي بلد �أو �إقليم �أو مدينة �أو منطقة �أو
لل�سلطات القائمة فيها �أو ب�ش�أن تعيني حدودها �أو تخومها.
هذا املن�شور �صادر دون حترير ر�سمي.
من�شور �صادر عن :ق�سم اللغة الإنكليزية واملن�شورات واملكتبة ،مكتب الأمم املتحدة يف فيينا.

�شكر وتقدير
هذا الدليل من �إنتاج الفرع املعني بالف�ساد واجلرائم االقت�صادية التابع ملكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات
واجلرمية (املكتب) ،وقد ُو�ضع مت�شيا مع الربنامج املوا�ضيعي املعنون "�إجراءات مكافحة الف�ساد واالحتيال
االقت�صادي واجلرائم املتَّ�صلة بالهوية ( ،")2015-2012وعم ًال بالقرار  4/5ال�صادر عن م�ؤمتر الدول
الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد.
ويو ُّد املكتب �أن ُيعرب عن �شكره خلبرييه اال�ست�شاريني ريت�شارد مي�سيك وماثيو �ستيفن�سون على ما ق َّدماه من
م�ساهمات مو�ضوعية يف �صياغة هذا الدليل.
كما يو ُّد املكتب �أي�ض ًا �أن ُيعرب عن عميق امتنانه لكل من �أ�سهم بخرباته وجتاربه يف خمتلف مراحل �إعداد
هذا الدليل ،وللخرباء الذين �شاركوا يف اجتماع فريق اخلرباء الدويل املعقود يف فيينا يف الفرتة من � 6إىل
� 8أيار/مايو  :2015روبرتا �سولي�س ريبريو ،رئي�سة املجل�س اال�ست�شاري لل�ش�ؤون الدولية ،مكتب املراقب املايل
العام ،الربازيل؛ ليفان كاكافا ،رئي�س دائرة التحقيقات ،وزارة املالية ،جورجيا؛ ليفان �شانافا� ،أخ�صائي،
دائرة التحقيقات ،وزارة املالية ،جورجيا؛ دافيتي �سيمونيا ،حم ِّقق يف الق�ضايا البالغة الأهمية ،جهاز مكافحة
الف�ساد ،جورجيا؛ �أور�سوليا �إيفي-فالدي ،م�ست�شارة قانونية ،دائرة احلماية الوطنية ،هنغاريا؛ كاو�شك
غوبوردون ،كبري امل�ست�شارين القانونيني ،اللجنة امل�ستقلة ملكافحة الف�ساد ،موري�شيو�س؛ ثيوني�س كيولدر ،رئي�س
معهد ناميبيا للدميقراطية؛ ليزا �ستن�سرود ،مديرة ال�سيا�سات ،الوكالة الرنويجية للتنمية الدولية ،الرنويج؛
خو�سيه دا�س نيفي�س ،نائب املف َّو�ض ل�ش�ؤون التثقيف واحلمالت والبحوث ،مفو�ضية مكافحة الف�ساد ،تيمور-
لي�شتي؛ زيليا ترينداد ،نائبة امل َّدعي العام ،تيمور-لي�شتي؛ فيل مي�سون ،كبري امل�ست�شارين يف جمال مكافحة
الف�ساد ،فريق امل�ساءلة املالية ومكافحة الف�ساد ،وزارة التنمية الدولية ،اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى
و�أيرلندا ال�شمالية؛ جنيفر ويدنر� ،أ�ستاذة علم ال�سيا�سة وال�ش�ؤون الدولية ،جامعة برن�ستون ،الواليات املتحدة
الأمريكية؛ جيم�س وا�سر�سرتوم ،م�ست�شار ال�ش�ؤون اال�سرتاتيجية لدى املفت�ش العام املعني ب�إعادة �إعمار
�أفغان�ستان ،وا�شنطن العا�صمة ،الواليات املتحدة الأمريكية؛ جيليان ديل ،م�ؤ�س�سة ال�شفافية الدولية؛ �أنغا
تيميل�سينا ،م�س�ؤول برنامج املبادرة العاملية ملكافحة الف�ساد ،برنامج الأمم املتحدة الإمنائي؛ جوناثان �أغار،
موظف قانوين معاون ،مكتب ال�ش�ؤون القانونية التابع للأمانة.
ويو ُّد املكتب �أن ين ِّوه مب�ساهمات موظ َفي املكتب رونان �أوالوار وق�سطنطني باليكار�سكي ،اللذين ا�ضطلعا
مب�س�ؤولية و�ضع هذا الدليل ،كما يو ُّد �أن ين ِّوه باخلربات والتعليقات التي ق َّدمها املوظفون التالية �أ�سما�ؤهم:
دمييرتي فال�سي�س ،كاندي�س ويل�ش� ،أوليفر �شتولبه ،روبرت تيموثي �ستيل ،جي�سون راي�شلت� ،صامويل دي
جيغر ،زورانا ماركوفيت�ش ،فريخينيا دي �أباخو-ماركي�س� ،أنيكا ويث�س ،ترول�س في�سرت ،كالوديا �ساياغو،
�شرفني جمل�سي ،جنيفر �سارفاري برادفورد� ،أخاراكيت كرياتيثانات�شايو�س.
ويو ُّد املكتب �أن يعرب عن امتنانه حلكومة �أ�سرتاليا لتك ُّرمها بتمويل و�ضع هذا الدليل.
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ِّ ة
اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد �سك دويل �سامل يهدف اإىل مكافحة اآفة الف�ساد يف جميع اأنحاء العامل.
يلحظ يف ديباجة التفاقية ،خطر على ا�ستقرار املجتمعات واأمنها وموؤ�س�سات الدميقراطية
والف�ساد ،كما َ
وقيمها والقيم الأخلقية والعدالة والتنمية امل�ستدامة و�سيادة القانون ،لكنه ي�سكِّل اأي�س ًا ظاهرة عابرة
للحدود الوطنية تطال جميع املجتمعات والقت�سادات ،وهو ما يجعل التعاون الدويل على منعه ومكافحته اأمرا
�سروريا .وقد جعلت التفاقية من مناه�سة الف�ساد ،يف �سوء ت�سديق  176دولة طرف ًا عليها (حتى  24متوز/
يوليه  ،)2015قاعدة متعارف ًا عليها على ال�سعيد العاملي ،ومن الق�ساء على الف�ساد مطمح ًا عامل ًّيا.
والدول الأطراف يف التفاقية ملزمة باتخاذ تدابري ف َّعالة ملنع الف�ساد (الف�سل الثاين ،املواد من 7
اإىل  ،)14وجترمي اأفعال الف�ساد و�سمان فعالية اإنفاذ القانون (الف�سل الثالث ،املواد من  15اإىل ،)42
والتعاون مع الدول الأطراف الأخرى على اإنفاذ قوانني مكافحة الف�ساد (الف�سل الرابع ،املواد من 43
اإىل  ،)50وم�ساعدة بع�سها بع�س ًا على ا�سرتداد املوجودات املتاأتية عن طريق الف�ساد (الف�سل اخلام�ض،
املواد من  51اإىل  .)59وعلوة على ذلك ،وبالإ�سافة اإىل الدعوة اإىل ا ِّتخاذ اإجراءات ف َّعالة يف كل جمال من
أعم على كل دولة طرف مبا يلي( :اأ) و�سع وتنفيذ �سيا�سات
هذه املجالت على حدة ،تفر�ض املادة � 5سروطا ا ّ
ومن�سقة ملكافحة الف�ساد اأو موا�سلة العمل بها؛ و(ب) و�سع وتعزيز ممار�سات ف َّعالة ت�ستهدف منع
ف َّعالة َّ
الف�ساد؛ و(ج) اإجراء تقييم دوري لل�سكوك القانونية والتدابري الإدارية ذات ال�سلة ،بغية تقرير مدى كفايتها
ملنع الف�ساد ومكافحته (انظر الإطار  .)1واإ�سافة اإىل ذلك ،فاإنَّ كل دولة طرف ملزمة ،مبوجب املادة ،6
ب�سمان وجود هيئة اأو هيئات ،ح�سب القت�ساء ،تتوىل منع الف�ساد عن طريق تنفيذ ال�سيا�سات امل�سار اإليها يف
املادة  ،5والإ�سراف على تنفيذ تلك ال�سيا�سات وتن�سيقه ،عند القت�ساء .ومن َّثم فاإنَّ اأحد اأهم التزامات الدول
ومن�سقة وخا�سعة للتقييم
الأطراف مبوجب التفاقية هو �سمان اأن تكون �سيا�ساتها ملكافحة الف�ساد ف َّعالة َّ
بانتظام ،وهو التزام ُت�ساءل عنه الدول الأطراف يف اإطار اآلية ا�ستعرا�ض تنفيذ التفاقية املن�ساأة مبوجب
()1
املادة .63

()1انظر موؤمتر الدول الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،القرارين  1/3و( 1/4الواردين يف الوثيقتني
 CAC/COSP/2009/14و.)CAC/COSP/2011/15
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اال�سرتاتيجيـات الوطنية ملكافحـة الف�ساد دليل عملي ب�ش�أن �صياغتها وتنفيذها

الإطار   -1املادة  5من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد (�سيا�سات وممار�سات
مكافحة الف�ساد الوقائية)
 -1تقوم كل دولة طرف ،وفق ًا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين ،بو�ضع وتنفيذ �أو تر�سيخ �سيا�سات ف َّعالة
وجت�سد مبادئ �سيادة القانون وح�سن �إدارة ال�ش�ؤون واملمتلكات
من�سقة ملكافحة الف�سادِّ ،
َّ
تعزز م�شاركة املجتمع ِّ
العمومية والنـزاهة وال�شفافية وامل�ساءلة.
 -2ت�سعى كل دولة طرف �إىل �إر�ساء وترويج ممار�سات ف َّعالة ت�ستهدف منع الف�ساد.
 -3ت�سعى كل دولة طرف �إىل �إجراء تقييم دوري لل�صكوك القانونية والتدابري الإدارية ذات ال�صلة ،بغية تقرير
مدى كفايتها ملنع الف�ساد ومكافحته.
 -4تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ومع املنظمات الدولية والإقليمية ذات ال�صلة ،ح�سب االقت�ضاء ووفق ًا
للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين ،على تعزيز وتطوير التدابري امل�شار �إليها يف هذه املادة .ويجوز �أن ي�شمل ذلك
التعاون امل�شاركة يف الربامج وامل�شاريع الدولية الرامية �إىل منع الف�ساد.

وقد ي�ستلزم حتقيق الهدف من املادة  5من اتفاقية مكافحة الف�ساد يف العديد من البلدان �صياغة ا�سرتاتيجية
للحد
وطنية ملكافحة الف�ساد ون�شرها وتنفيذها؛ �أو بعبارة �أخرى ،و�ضع م�شروع خطة واقعية و�شاملة ومتكاملة ِّ
من الف�ساد يف البلد املعني .وال يتط َّلب االمتثال لأحكام املادتني  5و 6ب� ِّأي حال من الأحوال وجود ا�سرتاتيجية
ومن�سقة ملكافحة الف�ساد دون �إ�صدار وثيقة
ر�سمية مكتوبة؛ �إذ ميكن للدول الأطراف �أن ت�ضع �سيا�سات ف َّعالة َّ
ال�سرتاتيجية بهذا ال�ش�أن .بيد �أنَّ ن�شر ا�سرتاتيجية وطنية ملكافحة الف�ساد ميكن �أن يكون و�سيلة ف َّعالة ل�ضمان
الدول الأطراف الوفاء بالتزاماتها مبوجب املادة  ،5كما هو م�شار �إليه يف �إعالن كواالملبور ب�ش�أن ا�سرتاتيجيات
مكافحة الف�ساد (انظر املرفق) .ومن امل�س َّلم به �أي�ض ًا يف ذلك الإعالن ،الذي �أحاط م�ؤمتر الدول الأطراف
علم ًا به يف قراره  4/5املعنون "متابعة �إعالن م َّراك�ش ب�ش�أن منع الف�ساد"� ،أنَّ ا�سرتاتيجيات مكافحة الف�ساد
ميكن �أن توفر �إطار ًا �سيا�سات ًّيا �شام ًال للإجراءات التي يتعينَّ على الدول اتخاذها يف �سبيل مكافحة الف�ساد
ومنعه ،وميكن �أن تكون �أداة مفيدة يف ح�شد جهود وموارد احلكومات وغريها من �أ�صحاب امل�صلحة وتن�سيقها،
ويف و�ضع ال�سيا�سات وتنفيذها و�ضمان ر�صد تنفيذ ال�سيا�سات .وبالفعل فقد ح َّدد املكتب ،حتى تاريخ هذا
املن�شور� ،أكرث من  70بلد ًا �أ�صدرت �إ َّما ا�سرتاتيجية وطنية واحدة ملكافحة الف�ساد �أو جمموعة من الوثائق متثِّل
ومن�سق ًا ملكافحة الف�ساد من النوع َّ
املتوخى يف �إعالن كواالملبور.
جمتمع ًة �إطار ًا �شام ًال َّ
وتختلف وثائق ا�سرتاتيجيات مكافحة الف�ساد الوطنية القائمة اختالف ًا كبري ًا من حيث الطول وم�ستوى
التف�صيل والنطاق وحماور الرتكيز .وهذا �أمر متو َّقع وم�ست�صوب على حدٍّ �سواء .فلي�س هناك نهج "واحد
منا�سب اجلميع" لو�ضع ا�سرتاتيجية ف َّعالة ،وال �سيما بالنظر �إىل �أنَّ النظم القانونية والثقافية وال�سيا�سية
تختلف اختالف ًا بالغ ًا باختالف البلدان ،وكذا حال التحديات والفر�ص والقيود �أمام تلك البلدان .بيد
�أ َّنه كانت هناك �أي�ض ًا اختالفات كبرية ،وخيبة �أمل كبرية يف كثري من الأحيان ،فيما يتعلق مبدى فعالية
وثائق ا�سرتاتيجية مكافحة الف�ساد التي و�ضعتها خمتلف البلدان يف حتقيق الأهداف املب َّينة يف �إعالن
كواالملبور .فعلى �سبيل املثال ،تبينَّ للمفو�ضية الأوروبية يف تقرير ق َّدمته يف عام � 2014إىل جمل�س االحتاد
الأوروبي والربملان الأوروبي �أ َّنه ،على الرغم من �أنَّ العمل على و�ضع ا�سرتاتيجيات وطنية ملكافحة
الف�ساد كان حافز ًا لإحراز تقدم حقيقي يف بع�ض احلاالت ،مل يكن ال�سرتاتيجيات الفتة للنظر يف
حاالت �أخرى �أثر ُيذكر �أو � ُّأي �أثر على الإطالق يف الأو�ضاع على �أر�ض الواقع )2(.وباملثل انتهت تقييمات
( )2
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�أخرى لتجارب اال�سرتاتيجيات الوطنية �إىل وجود تباين كبري يف جودة تلك اال�سرتاتيجيات و�أثرها.
وعالوة على ذلك ،وعلى الرغم من �أ َّنه ال يوجد نهج وحيد �صحيح �إزاء و�ضع ا�سرتاتيجية وطنية
ضال عن الدرو�س امل�ستفادة من النجاحات
ملكافحة الف�ساد ،ف�إنَّ هناك حتديات و�صعوبات م�شرتكة ،ف� ً
والإخفاقات املا�ضية.
()3

وا�ستجابة لطلب م�ؤمتر الدول الأطراف يف االتفاقية يف قراره  4/5ا�ستبانة املمار�سات اجل ِّيدة فيما يت�صل
بو�ضع اال�سرتاتيجيات الوطنية ملكافحة الف�ساد وتعميم هذه املمار�سات بني الدول الأطراف فيما يتعلق بو�ضع
ا�سرتاتيجيات وطنية ملكافحة الف�ساد ،ومت�شيا مع م�س�ؤولية املكتب فيما يتعلق بتقدمي امل�ساعدة التقنية �إىل
يقدم هذا الدليل تو�صيات
الدول الأطراف بغية م�ساعدتها على الوفاء بالتزاماتها مبوجب االتفاقيةِّ )4(،
للبلدان التي تنظر يف �صياغة ا�سرتاتيجية وطنية جديدة ملكافحة الف�ساد �أو تنقيح ا�سرتاتيجيتها القائمة.
وعلى الرغم من الرتكيز يف هذا الدليل على تقدمي تو�صيات من �أجل و�ضع وثائق ا�سرتاتيجيات وطنية ر�سمية
ملكافحة الف�ساد ،ف�إنَّ العديد من التو�صيات قد تكون مفيدة �أي�ض ًا للبلدان التي تعتزم الوفاء بالتزاماتها مبوجب
املادة  5دون اعتماد ا�سرتاتيجية ر�سمية.
ويتمحور التحليل حول خم�سة جوانب رئي�سية ينبغي �أن تتو َّفر يف وثيقة اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد
حتى تت�سم بالفعالية� ،أال وهي:
كاف من اال�ستقاللية واخلربة والدعم ال�سيا�سي على عملية
�شرف هيئة تتمتع بقد ٍر ٍ
 -1ينبغي �أن ُت ِ
�صياغة اال�سرتاتيجية ،وينبغي اال�ستفادة يف هذه العملية من �إ�سهامات مو�ضوعية من �أ�صحاب امل�صلحة
الرئي�سيني من داخل احلكومة وخارجها؛
 -2ينبغي �أن تت�ض َّمن اال�سرتاتيجية تقييما وت�شخي�صا �أوليني لأكرب حتديات الف�ساد التي يواجهها
يحدد
البلد ،مبا يف ذلك العقبات التي تعرت�ض �سبيل تنفيذ �سيا�سة ف َّعالة ملكافحة الف�ساد .وينبغي �أن ِّ
الت�شخي�ص الأويل �أي�ض ًا الثغرات �أو �أوجه الق�صور التي ت�شوب املعرفة بتلك امل�سائل �أو فهمها يف
الوقت الراهن؛
 -3ينبغي ،ا�ستناد ًا �إىل التقييم والت�شخي�ص الأوليني� ،أن تت�ضمن اال�سرتاتيجية �سيا�س ًة ملكافحة
أهم الأولويات يف الأجلني الق�صري والطويل،
وحتدد � َّ
الف�ساد ت�ضع �أهداف ًا طموحة وواقعية يف �آن واحدِّ ،
وت�ضع الرتتيب املنا�سب لتنفيذ الإ�صالحات؛
 -4ينبغي �أن ت�شمل اال�سرتاتيجية خطة تنفيذية ُت�سند فيها م�س�ؤولية الإ�شراف على تنفيذ
ن�ص فيها على �آليات ت�ضمن التزام �شتى الأجهزة التي تنفذ جوانب
اال�سرتاتيجية �إىل وحدة تن�سيقية و ُي ُّ
خمتلفة من اال�سرتاتيجية بالتعاون فيما بينها؛
 -5ينبغي �أن تت�ضمن اال�سرتاتيجية برناجما لر�صد وتقييم تنفيذ اخلطة و�أثرها ،وذلك بهدف
الت�أ ُّكد من �أنَّ عنا�صر خطة ال�سيا�سات ُتن َّفذ تنفيذ ًا �سليماً ،و�أ َّنها حت ِّقق الأثر املن�شود منها ،و�أ َّنه ميكن
تنقيحها عند االقت�ضاء.
وجتدر الإ�شارة هنا �إىل مالحظتني �أوليتني قبل امل�ضي قدماً� ،أوالهما �أنَّ اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة
الف�ساد لي�ست جمرد وثيقة تكنوقراطية يتوقف تنفيذها على توافر الإرادة الكافية لدى القادة الوطنيني.
فمن بني �أغرا�ض و�ضع ا�سرتاتيجية وطنية ملكافحة الف�ساد و�إ�صدارها امل�ساعد ُة يف �إيجاد وا�ستدامة ما يلزم
انظرUnited Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Department for International Development, Why :
Corruption Matters: Understanding Causes, Effects and How to Address Them. Evidence Paper on Corruption (London, January
2015); Southeast Europe Leadership for Development and Integrity, Anti- Corruption Reloaded: Assessment of Southeast Europe,
rev. ed. (Sofia, Center for the Study of Democracy, 2014); United Nations Development Programme, Anti- Corruption Strategies:
Understanding What Works, What Doesn’t and Why? Lessons Learned from the Asia- Pacific Region (Bangkok, 2014); Maíra
Martini, “Examples of national anti- corruption strategies”, Anti- Corruption Helpdesk Answer (Berlin, Transparency International,
2013); Karen Hussmann, ed. Anti- Corruption Policy Making in Practice: What can be Learned for Implementing Article 5 of
UNCAC? Report of Six Country Case Studies: Georgia, Indonesia, Nicaragua, Pakistan, Tanzania and Zambia (Bergen, Norway,
).U4 Anti- Corruption Resource Centre, 2007
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ملكافحة الف�ساد بفعالية من قيادات وطلب �شعبي وت�أييد وا�سع .ف�إذا اقت�صرت وثيقة اال�سرتاتيجية على حتديد
جمموعة من ال�سيا�سات ال�سليمة والر�شيدة ،ف�إ َّنها لن تنجح يف النهو�ض بهذه الأهداف .ولذا ينبغي لوثيقة
اال�سرتاتيجية� ،ش�أنها يف ذلك �ش�أن العمليات املتبعة يف �صياغتها و�ضمان تنفيذها وتنقيحها بعد �إ�صدارها� ،أن
تبث �شعور ًا داخل احلكومة وخارجها على حدٍّ �سواء بامتالكها وااللتزام بها ،و�أن ت�ضع غايات ومعايري مرجعية
متكِّن اجلمهور� ،سواء املحلي �أم الأجنبي ،من م�ساءلة احلكومة عن الأهداف التي و�ضعتها لنف�سها.
ثانياً ،ثمة فكرة رئي�سية عامة يف هذا الدليل� ،أال وهي �أ َّنه ال ب َّد للقائمني على �صياغة اال�سرتاتيجية من حتقيق
توازن بني الطموح والواقعية .ف�إذا كانت اال�سرتاتيجية مفرطة يف احلذر والتقييد—� ْأي قا�صرة على اقرتاح
تغيريات �سيا�ساتية ي�سهل حتقيقها—فقد ال تعالج م�شاكل الف�ساد الأكرث �إحلاح ًا يف البالد ،ومن َّثم ف�إ َّنها لن
تولِّد ما يلزم من احلما�س والرتكيز وال�ضغط من �أجل �إحراز تق ُّدم ذي �ش�أن يف جمال منع الف�ساد ومكافحته.
�أ َّما �إذا كانت اال�سرتاتيجية مفرطة يف الطموح ،بو�ضعها �أهداف ًا كربى ال ميكن حتقيقها بالنظر �إىل موارد
البلد وقدراته ،ف�سوف يكون م�صريها التجاهل �أو الرف�ض باعتبارها غري عملية ،كما ميكن �أن ت�سهم يف ن�شر
�شعور بالإحباط واال�ست�سالم للأمر الواقع بني املواطنني .ولي�س حتقيق التوازن بني الطموح والواقعية بالأمر
الي�سري ،ويختلف النهج املنا�سب يف هذا ال�صدد من بلد �إىل �آخر� ،إ َّال �أ َّنه يجب على امل�س�ؤولني عن عملية و�ضع
اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد �أن يراعوا ذلك يف كل مرحلة من مراحل العملية.

-1
لية الياة
تتم َّثل اخلطوة الأوىل يف و�سع ا�سرتاتيجية وطنية ف َّعالة ملكافحة الف�ساد يف ت�سميم عملية �سياغة الوثيقة.
وتت�سم القرارات املتعلقة بهذه العملية باأهمية بالغة ،حيث اإنها توؤثِّر على م�سمون الوثيقة واحتمال جناح
تنفيذها على حدٍّ �سواء .وتختلف املوؤ�س�سات والأفراد املنوط بها اأو بهم �سياغة ال�سرتاتيجية من بلد اإىل اآخر،
كما تفر�ض العتبارات ال�سيا�سية والقيود على املوارد وغري ذلك من العوامل بع�س ًا على الأقل من جوانب هذه
العملية .ومع ذلك ،فهناك بع�ض املبادئ العامة التي قد يكون من املفيد الأخذ بها ،اأو على الأقل اللتزام بها
يف حدود الإمكان ،عند ت�سميم عملية بهدف �سياغة ا�سرتاتيجية وطنية ملكافحة الف�ساد .ويجدر الت�سديد على
املبادئ الثمانية التالية على وجه اخل�سو�ض.

األف -اإ�سناد امل�سوؤولية عن �سياغة ال�سرتاتيجية
اإىل فريق �سغري احلجم و�سبه م�ستقل
يت�سم ت�سميم عملية ال�سياغة باأهمية بالغة ،وينبغي بذل قدر كبري من العناية يف هذه املرحلة الأوىل احلا�سمة.
وينبغي اأن تتوىل جلنة اأو هيئة �سغرية ن�سبيا امل�سوؤولية الرئي�سية عن �سياغة وثيقة ال�سرتاتيجية ،وينبغي اأن
تتمتع تلك اللجنة اأو الهيئة بدرجة معقولة من ال�ستقللية يف ال�سياغة .وقد يكون من املفيد اأن ي�سدر توجيه
وا�سح من اأحد كبار القادة ال�سيا�سيني ،و ُي َّ
يبني فيه املهمة املوكلة اإىل هيئة
ف�سل اأن يكون رئي�ض احلكومةِّ ،
ال�سياغة وامل�سوؤوليات التي ت�سطلع بها ،حيث اإنَّ ذلك من �ساأنه تو�سيح امل�سوؤوليات والتمكني من تليف ن�سوب
()5
خلفات حول نطاقات الخت�سا�ض بني خمتلف الأجهزة.
و ُي َّ
كاف من الأهمية وامل�سروعية والنفوذ ال�سيا�سي ليكون
ف�سل اأن يراأ�ض هيئة ال�سياغة �سخ�ض يتمتع بقدر ٍ
"ن�سري ًا" ف َّعا ًل لهيئة ال�سياغة ،ولل�سرتاتيجية نف�سها يف نهاية املطاف .وينبغي اأن يكون الرئي�ض قناة
ف َّعالة لل ِّت�سال بني الهيئة والقيادات ال�سيا�سية العليا الأخرى ،ويف الوقت ذاته مبثابة ممثل لعملية �سياغة
ال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد لدى عموم اجلمهور .ولي�ض من ال�سروري اأن يخو�ض الرئي�ض يف
تفا�سيل عملية ال�سياغة اأو جوانبها التقنية ،واإمنا ينبغي اأن يكون دوره قياديا واإداريا ب�سفة عامة.
()5يف اململكة املتحدة ،اأ�سدر رئي�ض الوزراء توجيه ًا بتكليف وزارة الداخلية ومكتب جمل�ض الوزراء ب�سياغة ال�سرتاتيجية الوطنية.
انظر.John Bray, "UK national anti- corruption plan: coming soon", Integrity Matters, No. 13 (London, Control Risks, 2014) :
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وال ب َّد من مراعاة التوازن عند اختيار �أع�ضاء هيئة ال�صياغة ،لأنَّ امل�شاركة الوا�سعة النطاق والت�أييد من جانب
�سن�شدد
طائفة عري�ضة من �أ�صحاب امل�صلحة �أم ٌر ال غنى عنه لإعداد ا�سرتاتيجية منا�سبة وف َّعالة  -وهو ما
ِّ
املرجح �أن تكون اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد ف َّعالة �إذا ما كانت
عليه �أدناه .ومع ذلك فمن غري َّ
جمرد قائمة طويلة من التطلعات� ،أو جمموعة ع�شوائية من الأفكار واالقرتاحات غري املرتابطة وغري َّ
املنظمة.
ومن امل�ست�صوب يف جميع الأحوال تقريب ًا �إ�سناد امل�س�ؤولية عن �صياغة الوثيقة �إىل عدد �صغري من املح ِّررين
الرئي�سيني .وال ب َّد من بذل العناية يف اختيار ه�ؤالء الأفراد بالنظر �إىل �أنه �سيتعينَّ عليهم �إجراء م�شاورات
وا�سعة النطاق مع طائفة عري�ضة من �أ�صحاب امل�صلحة واخلرباء ،دون التقيد ب� ِّأي برنامج حمدد �سلفاً .ويف
الوقت نف�سه ،يتعينَّ على املح ِّررين الرئي�سيني �أي�ض ًا �صوغ ا�سرتاتيجية قائمة على ر�ؤية متما�سكة .وينبغي �أن
كاف من الأهمية كي يحظوا باالحرتام ،وبقد ٍر كاف من اخلربة التقنية ليتمكنوا من �إعداد وثيقة
يتمتعوا بقد ٍر ٍ
محُ كمة ذات جودة عالية .وينبغي �أي�ض ًا �أن يتق َّبلوا الإ�سهامات الواردة من م�صادر خمتلفة ،و�أن ميثِّلوا فئات
متنوعة من النا�س ليكونوا حمل ثقة طائفة عري�ضة من �أ�صحاب امل�صلحة .وال تتوفر جميع هذه اخل�صائ�ص
دائم ًا يف نف�س ال�شخ�ص ،ومن َّثم فقد يكون من املهم �أن ُت�سند امل�س�ؤوليات الرئي�سية عن ال�صياغة �إىل جلنة
متنوعة من الأفراد الذين يتمتعون مبهارات خمتلفة لكنها متكاملة ،والذين ميكنهم العمل �سو ًّيا بفعالية.
ومن بني النهوج التي اتَّبعها عدد من البلدان �إن�شا ُء جلنة �صياغة رفيعة امل�ستوى يدعمها فريق �صغري من
اخلرباء التقنيني الذين ي�ضطلعون بامل�س�ؤولية عن كتابة اال�سرتاتيجية فعالً .ففي الكامريونَ ،عمِ ل فريق �صياغة
مك َّون من �ستة �أ�شخا�ص حتت م�س�ؤولية مفو�ضية وطنية قوامها ثمانية �أع�ضاء ميثلون الوزارات املعنية وال�سلطة
الت�شريعية واملحكمة العليا واملجتمع املدين و�أو�ساط الأعمال .ويف باك�ستان ،عمل على و�ضع اال�سرتاتيجية فريق
م�شاريع �صغري اختري �أع�ضا�ؤه من بني العاملني يف مكتب مكافحة الف�ساد والأجهزة الرئي�سية ،ب�إ�شراف جلنة
توجيهية تر�أ�سها م�س�ؤول حكومي رفيع امل�ستوى وت�ألفت من �شخ�صيات قيادية من خمتلف م�ؤ�س�سات الدولة
()6
واملجتمع املدين وو�سائل الإعالم والقطاع اخلا�ص.

باء�  -ضمان ا�ستمرار كبار القادة ال�سيا�سيني
يف الدعم وامل�شاركة
من املهم للغاية �أن حتظى اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد بدعم �سيا�سي رفيع امل�ستوى ،و�أن ي�ستمر هذا
الدعم طوال عملية ال�صياغة .وينبغي� ،إذا �أمكن� ،أن حتظى عملية �صياغة اال�سرتاتيجية يف بدايتها بالت�أييد
ال�صريح والعلني من كبار القادة ال�سيا�سيني ،وال �سيما رئي�س الدولة .ويف �أثناء عملية ال�صياغة ،ميكن لكبار
القادة �أن يظهروا دعمهم بطرائق متنوعة ،مبا يف ذلك �إلقاء كلمات ب�ش�أن �أهمية وجود ا�سرتاتيجية وطنية
�شاملة ملكافحة الف�ساد ،و�إ�صدار بيانات عامة حتثُّ املواطنني على تقدمي �إ�سهامات �إىل اللجنة .وبالإ�ضافة
�إىل الت�أييد العلني يف بداية عملية ال�صياغة ونهايتها ،من املفيد �أي�ض ًا �إطالع كبار القادة ال�سيا�سيني
على امل�ستجدات و�إ�شراكهم يف جميع مراحل و�ضع اال�سرتاتيجية ،ورمبا ح�ضورهم �أحيان ًا اجتماعات
جلنة ال�صياغة.
وبعد اكتمال عملية ال�صياغة ،قد يحتاج الأمر �إىل اعرتاف قانوين ر�سمي بوثيقة اال�سرتاتيجية يف �صيغتها
النهائية .ويتو َّقف �شكل هذا االعرتاف على النظامني القانوين وال�سيا�سي يف البلد املعني .فقد َيلزم يف بع�ض
البلدان عر�ض اال�سرتاتيجية على الربملان لإقرارها مبوجب قرار �أو حتى عن طريق الت�شريع؛ وقد يكفي
يف بلدان �أخرى �صدور مر�سوم تنفيذي .وقد يكون لالعرتاف الر�سمي ،حتى يف الأحوال التي ال يكون فيها
�ضروريا ،فائدته يف تعزيز الدعم لال�سرتاتيجية .ويف العديد من البلدانُ ،يع ُّد ت�صويت ال�سلطة الت�شريعية
لإقرار اال�سرتاتيجية �أف�ضل و�سيلة للقيام بذلك.
()6املعلومات املتعلقة با�سرتاتيجية � ّأي دولة م�أخوذة من ن�ص ا�سرتاتيجيتها الوطنية ملكافحة الف�ساد ،ما مل ُيذكر خالف ذلك.

الف�صل  -1عملية ال�صياغة

ومن امل�س َّلم به �أنَّ �آراء كبار القادة ال�سيا�سيني قد تختلف �أحيان ًا فيما يتعلق ب�أ�سباب الف�ساد �أو �أولويات مكافحته،
وهناك ما يربر التخوف من ا�ستخدام ه�ؤالء القادة نفوذهم ،يف حال م�شاركتهم يف عملية ال�صياغة ،بطرائق
قد يرى فيها العديد من دعاة مكافحة الف�ساد (الذين رمبا يكون من بينهم بع�ض �أع�ضاء هيئة ال�صياغة)
�إ�ضعاف ًا لال�سرتاتيجية .بيد �أنَّ اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد ،بطبيعتها� ،آلية عمل "من القمة �إىل
القاعدة" ،ويتوقف جناحها على اجلهود التي تبذلها طائفة عري�ضة من الوزارات والأجهزة وامل�ؤ�س�سات
احلكومية .فمن غري املرجح ،دون دعم �سيا�سي رفيع امل�ستوى ،ودون االقتناع على كل م�ستوى من م�ستويات
احلكومة ب�أنَّ القيادات العليا تدعم اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد والقائمني على و�ضعها� ،أن تت�سم
هذه اال�سرتاتيجية بالفعالية� ،أ ًّيا كان حمتواها على الورق .وقد يكون من الأف�ضل� ،إذا مل تكن القيادة العليا
راغبة يف دعم و�ضع ا�سرتاتيجية محُ كمة ملكافحة الف�ساد ،الرتكيز على حتقيق توافق وا�سع يف الآراء ب�ش�أن
امل�شاكل واحللول ،و�إرجاء �صياغة اال�سرتاتيجية �إىل وقت الحق.

جيم  -الت�شاور بانتظام مع جميع الأجهزة احلكومية
التي �سوف تكون معنية باال�سرتاتيجية
ينبغي �ضمان م�ستوى منا�سب يف عملية �صياغة اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد مل�شاركة ممثلني عن � ِّأي
جهاز حكومي م�س�ؤول عن تنفيذ � ِّأي جزء من اال�سرتاتيجية .وي�شمل ذلك �أجهزة ال�سلطة التنفيذية من قبيل
وزارتي العدل والداخلية ،واجلهاز املتخ�ص�ص يف مكافحة الف�ساد ،و�أمني املظامل ،وجهاز ال�شرطة ،ووحدات
اال�ستخبارات املالية ،والأجهزة امل�س�ؤولة عن اال�شرتاء العمومي ،وجلنة اخلدمة املدنية �أو غريها من الكيانات
امل�س�ؤولة عن ا�ستقدام املوظفني العموميني وترقيتهم وت�أديبهم .ويف الأحوال التي تكون فيها �أجهزة ال تخ�ضع
لل�سيطرة املبا�شرة لل�سلطة التنفيذية—� ْأي اجلهاز الق�ضائي ،وال�سلطة الت�شريعية ،والكيانات امل�ستقلة مثل
ديوان املحا�سبة الوطني ،والهيئات التنظيمية امل�ستقلة ،واحلكومات املحلية �أو الإقليمية معنية باال�سرتاتيجية
�أو ملزمة مبوجبها با ِّتخاذ �إجراءات ،ال ب َّد من م�شاركة هذه الأجهزة بدورها يف عملية ال�صياغة .ففي
غانا على �سبيل املثال ،التم�س القائمون على �صياغة اال�سرتاتيجية �إ�سهامات من �أع�ضاء الربملان واجلهاز
الق�ضائي ،ويف� إ�ستونياُ ،عقدت م�شاورات مع عدد من الكيانات امل�ستقلة عن احلكومة ،مبا يف ذلك امل َّدعي
العام واجلهاز املعني بقانون املناف�سة .ويف بريوُ ،عقدت حلقات عمل خا�صة من �أجل اال�ستماع �إىل� آراء �أع�ضاء
اجلهاز الق�ضائي وديوان املحا�سبة الأعلى ،وال ُتم�ست �إ�سهامات �أمني املظامل (املحامي العام) يف جميع مراحل
عملية ال�صياغة.
أو�ضح هذه الأ�سباب �أنَّ
ومن املهم �إ�شراك خمتلف الأجهزة يف عملية �صياغة اال�سرتاتيجية لأ�سباب عديدة .و� ُ
لدى ممثلي خمتلف الأجهزة �أنواع ًا خمتلفة من اخلربات التي ميكن �أن ت�سهم يف حت�سني نوعية اال�سرتاتيجية،
ومن ذلك على �سبيل املثال الوقوف على امل�شاكل والتحديات التي ميكن �أن يكون وا�ضعو اال�سرتاتيجية
الرئي�سيون قد غفلوا عنها (�أو �أ�سا�ؤوا فهمها) واقرتاح حلول مبتكرة .ومن املهم للغاية �أي�ض ًا �أن يكون ب�إمكان
بع�ض امل�شاركني يف عملية ال�صياغة على الأقل تقدمي معلومات دقيقة ب�ش�أن الأمور املالية وامل�سائل املتعلقة
بامليزانية ،بالنظر �إىل �أهمية هذه االعتبارات احلا�سمة يف تنفيذ اال�سرتاتيجية تنفيذ ًا ف َّعاالً .ولكن رمبا كان
الأه ُّم من ذلك �أ َّنه من املعتاد �أن ت�ضطلع خمتلف الأجهزة مب�س�ؤوليات فيما يتع َّلق بتنفيذ اال�سرتاتيجية ،ويع ُّد
قبول تلك الأجهزة اال�سرتاتيجية ودعمها لها بفعالية �أمر ًا حا�سم ًا لنجاحها .وتعزز م�شاركة هذه الأجهزة يف
عملية ال�صياغة �شعورها بـ "بامتالك" اال�سرتاتيجية.
ومن االحتماالت التي تظل واردة �أن يعرت�ض ممثلو الأجهزة احلكومية �إىل ح ّد الإفراط على الإ�صالحات
(وهذا من الأمور التي كثريا ما يالم عليها البريوقراطيون �أينما كانوا و�إن مل يكُن هناك ما يربره دائما).
وينبغي احرتام �آراء الأجهزة احلكومية ،ال اعتبارها ملزمة .ومن الأف�ضل� ،إجماالً� ،أن ي�شارك ممثلون عن
جميع اجلهات احلكومية ذات ال�صلة يف مرحلة مبكرة من عملية �صياغة اال�سرتاتيجية ،و�أن ُتتاح لهم الفر�صة
لإبداء �شواغلهم ،بد ًال من �أن ُتق َّدم �إىل هذه اجلهات ا�سرتاتيجية مل ت�شارك يف و�ضعها ومن َّثم قد تعمد �إىل
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االعرتا�ض عليها .ولهذا ال�سبب ،من بني �أ�سباب �أخرى ،ينبغي �أ َّال تقت�صر امل�شاورات على القيادة ال�سيا�سية
ملختلف الأجهزة املن ِّفذة ،بل �أن ت�شمل �أي�ض ًا املوظفني التقنيني �أو املوظفني احلكوميني املعينني لأجل طويل
ممن �سي�ؤدون دورا رئي�سيا يف تنفيذ تو�صيات اال�سرتاتيجية .وثمة فائدة �أخرى من �إ�شراك �أجهزة متعددة يف
عملية �صياغة اال�سرتاتيجية� ،أال وهي �إمكانية حت�سني قدرة هذه الأجهزة على التن�سيق والتعاون ب�ش�أن م�سائل
يي�سر التعاون ب�ش�أن تنفيذ
مكافحة الف�ساد؛ حيث �إنَّ التفاعل بني تلك الأجهزة يف عملية ال�صياغة ميكن �أن ِّ
اال�سرتاتيجية ور�صدها وتقييمها—وجميعها �أمو ٌر حا�سمة الأهمية يف جناحها.

دال  -التما�س �آراء املعار�ضة ال�سيا�سية
كلما �أمكن ذلك
من التو�صيات التي رمبا كانت �أكرث �إثارة للجدل �أ َّال تقت�صر عملية �صياغة اال�سرتاتيجية على �إ�شراك �أع�ضاء
احلكومة احلالية ،بل �أن ت�شمل �أع�ضاء من املعار�ضة ال�سيا�سية (املعار�ضة الربملانية� ،أو رمبا قادة احلكومات
الإقليمية �أو املحلية من �أحزاب املعار�ضة)� .إذ ميكن �أن تكون م�شاركتهم مفيدة لأ�سباب عديدة� .أوالًُ ،يع ُّد
التما�س �إ�سهامات من املعار�ضة بادرة ح�سن نية من احلكومة  -ت�سليم ًا بالفكرة القائلة ب�أنَّ مكافحة الف�ساد
لي�ست م�س�ألة حزبية  -وقد يح ُّد من مدى النظر �إىل اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد باعتبارها �أداة
�سيا�سية يف يد احلكومة احلالية .ثانياً ،كثري ًا ما تكون �أحزاب املعار�ضة يف و�ضع ي�ؤهلها لأن تعر�ض ومتثِّل �آراء
الدوائر �أو الفئات التي ميكن لوال ذلك �أن ُته َّم�ش يف عملية ال�صياغة؛ كما ميكن �أن تبدي املعار�ضة ان�شغالها
�إذا كانت عملية �صياغة اال�سرتاتيجية تتجاهل م�سائل �أو �شواغل ذات �صلة بفئات جمتمعية بعينها� .أ َّما ال�سبب
الثالث فهو �أنَّ احلكومات تتغري—فاحلزب املعار�ض بالأم�س ميكن �أن ي�صري احلزب احلاكم غد ًا—وكثري ًا
ما تتوقف ا�ستدامة اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد يف الأمد البعيد على ما �إذا كانت اال�سرتاتيجية ال
تزال حتظى بالت�أييد عقب تغيري احلكومة.
بيد �أنَّ �إ�شراك ممثلي املعار�ضة يف عملية ال�صياغة ال يخلو من املخاطر .فقد ي�ؤدي ح�ضورهم املناق�شات
احلد من تبادل الأفكار بحرية ،ويف بع�ض احلاالت ،ميكن �أن ت�ستغل �أحزاب املعار�ضة دورها يف خدمة
�إىل ِّ
م�صاحلها ال�سيا�سية ،بل ويف عرقلة العملية بهدف حرمان احلكومة من حتقيق �إجناز �شعبي من الناحية
ال�سيا�سية .وحتى يف حال املبالغة يف تلك املخاوف ،قد ال ترغب احلكومة يف �إ�شراك املعار�ضة يف عملية
ال�صياغة .وعلى � ِّأي حال� ،إذا كانت م�شاركة ممثلني عن املعار�ضة مبا�شر ًة يف عملية ال�صياغة غري ممكنة �أو
غري م�ست�صوبة ،يجدر مع ذلك بالقائمني على �صياغة اال�سرتاتيجية �أن يجروا م�شاورات مع قادة املعار�ضة يف
�إطار عملية ت�شاور �أعم مع طائفة من اخلرباء.

هاء�  -إ�شراك جميع قطاعات املجتمع
يف عملية ال�صياغة
على القائمني على �صياغة اال�سرتاتيجية �إيجاد ال�سبل املنا�سبة للتوا�صل على نطاق وا�سع مع اجلهات غري
احلكومية من منظمات املجتمع املدين ،و�أو�ساط الأعمال ،وو�سائل الإعالم ،والأو�ساط الأكادميية ،وعموم
اجلمهور ،و�سائر �أ�صحاب امل�صلحة .والأ�سباب وراء ذلك ب�سيطة� .أوالً ،قد يكون لدى تلك اجلهات معلومات
ق ِّيمة وتو�صيات مفيدة ب�ش�أن ت�صميم ا�سرتاتيجية �أكرث فعالية و�أكرث مالءمة الحتياجات البالد وظروفها
اخلا�صة؛ ثانياً ،ميكن �أن ي�ساعد �إ�شراك طائفة عري�ضة من الأ�صوات يف عملية ال�صياغة على ت�شكيل ر�ؤية
م�شرتكة و�إ�ضفاء مزيد من امل�شروعية على اال�سرتاتيجية ،ومن َّثم تعزيز الدعم ال�سيا�سي الذي حتظى به ،يف
املجتمع بوجه عام .فمن الأرجح �أن ت�ساعد اجلهات التي تقتنع باال�ستماع �إىل �أ�صواتها عند و�ضع اال�سرتاتيجية
()7
على الدفع بها قدم ًا و�ضمان تنفيذها تنفيذ ًا ف َّعاال.
()7

Elinor Ostrom, "Beyond markets and States: polycentric governance of complex economic systems", American Economic
.Review, vol. 100, No. 3 (2010), pp. 641- 672
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وال يخلو �إجراء م�شاورات على نطاق وا�سع من املخاطر ،ومن ال�ضروري ،بالرغم من �أ َّنه ميكن ا ِّتخاذ خطوات
احلد من تلك املخاطر و�ضمان �إجراء حوار مثمر (انظر الإطار � ،)2أن ي�ضعها القائمون على �صياغة
من �أجل ِّ
التو�صل �إىل توافق يف الآراء� ،أو حماولة
اال�سرتاتيجية يف االعتبار .فقد ي�ؤدي الإفراط يف الت�شديد على �أهمية ُّ
مراعاة الإ�سهامات املق َّدمة من جميع �أ�صحاب امل�صلحة� ،إىل متييع اال�سرتاتيجية بحيث متتلئ بالعموميات
والتطلُّعات وتفتقر �إىل خيارات ملمو�سة حمددة من بني خمتلف الأولويات والنهوج .ومن املمكن �أي�ض ًا �أن ُي�ؤدي
�إ�شراك �أ�صحاب امل�صلحة اخلارجيني يف عملية ال�صياغة �إىل نتيجة عك�سية .ف�إذا �شعر �أ�صحاب امل�صلحة
امل�شاركون ب�أنَّ �آراءهم قوبلت بالتجاهل �أو ب�أنَّ امل�شاورات كانت �صورية ،فقد ي�شعرون ب�أ َّنهم ا�س ُتبعدوا من
عملية �صياغة اال�سرتاتيجية ،ومن َّثم يق ُّل احتمال �أن ي�صبحوا حلفاء �أقوياء يف تنفيذها .ويجب على القائمني
على �صياغة اال�سرتاتيجية �أن يبذلوا ق�صارى جهدهم من �أجل �ضمان �إقناع خمتلف �أ�صحاب امل�صلحة ب�أنَّ
يو�ضح القائمون
�آراءهم ت�ؤخذ على حممل اجلد ،و أ� َّنها ت�ؤثِّر يف عملية ال�صياغة .ويف الوقت نف�سه ،يجب �أن ِّ
على �صياغة اال�سرتاتيجية �أنَّ طائفة وا�سعة من الآراء ووجهات النظر �سوف ُتدمج ،يف نهاية املطاف ،يف وثيقة
تن�ص حرفيا يف
متما�سكة ،وهو ما يعني �أنَّ اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد يف �صيغتها النهائية لن َّ
جميع الأحوال على ما يريده جميع �أ�صحاب امل�صلحة.
الإطار � -2ضمان �إجراء حوار مثمر مع �أ�صحاب امل�صلحة
بغية حت�سني تنفيذ ال�سيا�سات� ،أ�صدرت حكومة �أ�سرتاليا مذكرة �إر�شادية �إىل الوزارات تت�ضمن ف�ص ًال ب�ش�أن
الت�شاور مع �أ�صحاب امل�صلحة .وتو�صي املذكرة بالإجابة على الأ�سئلة التالية قبل التوا�صل مع �أ�صحاب امل�صلحة:
هل يت�سم الغر�ض والفائدة املرجوة من �إ�شراك �أ�صحاب امل�صلحة يف �أثناء التنفيذ بالو�ضوح؟
هل ُح ِّدد �أ�صحاب امل�صلحة احلقيقيون؟
هل نُظر يف فعالية خمتلف قنوات اال ِّت�صال من حيث التكلفة؟
هل �سيكون من املفيد �إجراء عملية ت�شاور وا�سعة النطاق با�ستخدام و�سائل التوا�صل االجتماعي؟
هل نُظر مبا فيه الكفاية يف كيفية التفاعل مع �أ�صحاب امل�صلحة يف �أثناء مرحلة التنفيذ؟
هل هناك م�ساءلة وا�ضحة فيما يتعلق ب�إ�شراك �أ�صحاب امل�صلحة ،مبا يف ذلك التعامل مع التوقعات؟
ما هو �أف�ضل وقت لإ�شراك �أ�صحاب امل�صلحة؟
كيف �س ُت�ستخدم املعلومات التي ُيح�صل عليها من �أ�صحاب امل�صلحة امل�شاركني؟
هل هناك ا�سرتاتيجية للتوا�صل فيما يتعلق بالت�شاور مع �أ�صحاب امل�صلحة؟
�إذا كان من املقرتح �إطالق حملة دعاية حكومية ،هل ُح ِّددت املبادئ التوجيهية ذات ال�صلة وطُ ِّبقت؟
 هل تلقى املوظفون �إر�شادات ب�ش�أن الوقوف على ما قد يقع من ت�ضارب يف امل�صالح؟ على وجه التحديد،
هل هناك ترتيبات ُمر�ضية للتعامل مع حاالت ت�ضارب امل�صالح ،الفعلية �أو املت�صورة ،التي قد تن�ش�أ عن
الت�شاور مع �أ�صحاب امل�صلحة؟
امل�صدر:

Australia, Department of the Prime Minister and Cabinet and Australian National Audit Office, Better
.Practice Guide: Successful Implementation of Policy Initiatives (Canberra, 2014), p. 36

ولهذه االعتبارات �أي�ض ًا �آثار هامة على حتديد موعد �إجراء امل�شاورات مع �أ�صحاب امل�صلحة .ومن بني الأ�سئلة
الرئي�سية ما �إذا كان يتعينَّ االنتظار �إىل حني االنتهاء من �إعداد �صيغة �أولية من وثيقة اال�سرتاتيجية قبل
�إ�شراك �أ�صحاب امل�صلحة� ،أو ما �إذا كان ينبغي �أن تبد�أ امل�شاورات قبل ذلك .وال يخلو كال البديلني من
املخاطر .ف�إذا انتظر القائمون على �صياغة اال�سرتاتيجية حتى االنتهاء من ن�ص �أويل ،قد ُيتَّهمون با�ستغالل
امل�شاورات ال كو�سيلة اللتما�س �إ�سهامات جهات خارجية بح�سن نية ،و�إمنا كو�سيلة لك�سب الدعم وامل�شروعية ملا
ينتوون القيام به على � ِّأي حال .ومن ناحية �أخرى ،ميكن �أن تتمخ�ض امل�شاورات املفتوحة عن قوائم اقرتاحات
مط َّولة وغري مركزة .و�إىل جانب ما قد تت�سم به هذه الطريقة من عدم الفعالية ،ف�إ َّنها قد ت�ؤدي �أي�ض ًا �إىل
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تنفري اجلهات التي مل ُتدرج اقرتاحاتها يف ال�صيغة النهائية من الوثيقة .ومن الطرائق التي ميكن ا ِّتباعها
لتالفي هذه املزالق �إجراء امل�شاورات على مراحل ،بحيث ُتلتم�س �أو ًال معلومات عامة ب�ش�أن حتديات الف�ساد
التي تواجهها البالد ،ويلي ذلك �إعداد م�شروع �أو موجز �أويلَّ ،ثم ُتلتم�س معلومات �أكرث تركيزاً .وميكن اتباع
نهج �آخر مك ِّمل يتم َّثل يف الإ�سراع بتنظيم م�شاورات حول �آخر اال�ستنتاجات ب�ش�أن م�شاكل الف�ساد يف البالد.
فعلى �سبيل املثال ،ميكن� ،إذا كانت هناك درا�سة ا�ستق�صائية حديثة ب�ش�أن جتارب املواطنني مع الر�شوة يف
خمتلف الأجهزة احلكومية� ،أن يلتم�س القائمون على �صياغة اال�سرتاتيجية �إ�سهامات �أ�صحاب امل�صلحة ب�ش�أن
ر�أيهم يف النتائج التي خل�صت �إليها هذه الدرا�سة وما ميكن القيام به ب�ش�أن تلك النتائج.

واو  -الت�شديد على �أهمية التوا�صل وال�شفافية والإعالم
يف جميع مراحل عملية ال�صياغة
بالإ�ضافة �إىل �إجراء م�شاورات مع �أ�صحاب امل�صلحة (ورمبا باالقرتان بذلك) ،ينبغي �أن ي�سعى القائمون على
�صياغة اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد �إىل االلتزام قدر امل�ستطاع بال�شفافية يف العملية (بالطبع مع
مراعاة �أنَّ ال�سرية قد تكون مطلوبة يف بع�ض الأحيان ،مث ًال يف حالة �إجراء امل�شاورات مع جهات حكومية �أخرى
ب�ش�أن م�سائل داخلية ذات طبيعة ح�سا�سة) .و�إىل جانب االلتزام بال�شفافية ،ينبغي �أن ت�ضع احلكومة خطة
للتعريف بالعمل الذي ت�ضطلع به الهيئة املك َّلفة ب�صياغة اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد ،حتى يكون
عامة اجلمهور و�أ�صحاب امل�صلحة املعنيني على علم ب�أنَّ �إ�سهاماتهم مو�ضع ترحيب ،وبغية تو�ضيح ال�سبب وراء
اعتبار مكافحة الف�ساد وو�ضع ا�سرتاتيجية وطنية ملكافحة الف�ساد من الأولويات .وي�ؤدي و�ضع ا�سرتاتيجية
ف َّعالة للإعالم والتوا�صل العديد من الوظائف :ت�شجيع زيادة عدد الإ�سهامات املق َّدمة يف عملية ال�صياغة
وزيادة تن ُّوعها؛ و�إ�ضفاء مزيد من امل�شروعية على عملية �صياغة اال�سرتاتيجية؛ و�إظهار �أنَّ احلكومة ملتزمة
مبكافحة الف�ساد؛ وموا�صلة جذب االهتمام واالنتباه �إىل عملية �صياغة اال�سرتاتيجية ،وال �سيما بالنظر �إىل �أ َّنه
املرجح �أن ت�ستغرق العملية وقت ًا طويالً.
من َّ

زاي  -تخ�صي�ص ما يكفي من الوقت واملوارد
ل�صياغة اال�سرتاتيجية
كاف من الوقت واملوارد .فلي�س من الواقعي على الإطالق �أن
حتتاج عملية �صياغة اال�سرتاتيجية �إىل قد ٍر ٍ
ُيفرت�ض �أنَّ جلنة ال�صياغة �سوف تتم َّكن يف غ�ضون ب�ضعة �أ�سابيع من �إجراء م�شاورات وا�سعة النطاق مع طائفة
عري�ضة من �أ�صحاب امل�صلحة داخل احلكومة وخارجها ،وجتميع البيانات والأد َّلة ذات ال�صلة وا�ستعرا�ضها،
وجمع بيانات جديدة عند وجود ثغرات كبرية يف قاعدة املعارف الالزمة لو�ضع ا�سرتاتيجية وطنية محُ كمة
املن�سقة واملدعومة بحجج قوية .ولذلك ف�إنَّ
ملكافحة الف�ساد ،وو�ضع جمموعة من االقرتاحات ال�سيا�ساتية َّ
كاف من الوقت واملوارد لهذه العملية يت�سم ب�أهمية حا�سمة.
تخ�صي�ص قد ٍر ٍ
وتتو َّقف الفرتة الزمنية التي حتتاجها عملية �صياغة اال�سرتاتيجية على ع َّدة عوامل :هل اال�سرتاتيجية امتداد
ال�سرتاتيجية �سابقة؟ ما هو حجم البحوث الأ�سا�سية التي �أُجريت بالفعل؟ ما مدى �سهولة احل�صول على
املعلومات من خمتلف الأجهزة ب�ش�أن �أن�شطتها؟ وثمة اعتبار هام �آخر يتم َّثل يف الوقت الالزم للت�شاور مع
خمتلف �أ�صحاب امل�صلحة .ما مدى �صعوبة عقد اجتماعات يف �شتى �أنحاء البالد؟ كم من الوقت �سي�ستغرق
الإعداد لهذه االجتماعات؟
وبالرغم من تو ُّفر قدر كبري من املعلومات الأ�سا�سية ،واجه القائمون على �صياغة اال�سرتاتيجية يف الكامريون
حتديا كبريا يف �إعداد ن�ص �أويل خالل الأ�شهر الثالثة التي ُخ ِّ�ص�صت لالنتهاء من تلك املهمة )8(.ومت َّكن
القائمون على �صياغة اال�سرتاتيجية يف باك�ستان من �إعداد ن�ص يف فرتة زمنية تزيد قلي ًال عن � 10أ�شهر،
()8

Cameroon, Commission Nationale Anti-Corruption, Stratégie nationale de lutte contre la corruption 2010-2015
.(Yaoundé, 2010), p. 13
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بيد �أنَّ الكثري من البحوث التي كان عليهم �إجرا�ؤها كان قد �أُجري بالفعل ،و�ساعدهم الدعم الكبري الذي
ح�صلوا عليه من �أو�ساط املانحني على التعجيل بالعملية .وقد خل�صت درا�سة ا�ستق�صائية �أجراها برنامج
الأمم املتحدة الإمنائي يف عام  2014عن ا�سرتاتيجيات مكافحة الف�ساد يف منطقة �آ�سيا واملحيط الهادئ �إىل
()9
�أنَّ عملية �صياغة ا�سرتاتيجية ملكافحة الف�ساد عاد ًة ما ت�ستغرق ما بني �سنة واحدة و�سنتني.
ويجدر الت�شديد على ما يلزم من وقت وموارد ل�صياغة ا�سرتاتيجية ج ِّيدة بالنظر �إىل �أنَّ قرار و�ضع
ا�سرتاتيجية وطنية ملكافحة الف�ساد كثري ًا ما ُيتخذ على �إثر ف�ضائح جترب القادة على الت�صرف ب�سرعة وحزم.
ويف حاالت �أخرى ،قد تو ُّد حكومة منتخبة حديث ًا �أن ت�سرع بو�ضع ا�سرتاتيجية ملكافحة الف�ساد من �أجل التدليل
على التزامها بوعد انتخابي مبكافحة الف�ساد .وقد يحتاج �أن�صار و�ضع ا�سرتاتيجية وطنية ملكافحة الف�ساد �إىل
اال�ستفادة من هذه الظروف ال�سيا�سية امل�ؤاتية .ويف بع�ض احلاالت ،قد يكون من ال�ضروري التعجيل بعملية
�صياغة اال�سرتاتيجية لأ�سباب �أخرى ،مثل �إجناز العملية �ضمن دورة امليزانية احلالية .ويف املقابل ،فقد يكون
من غري الواقعي عندما يقرتب موعد �إجراء االنتخابات �أن ُيتوقع �إحراز تق ُّدم كبري يف �صياغة ا�سرتاتيجية
تخ�ص�ص البلدان
وطنية ملكافحة الف�ساد حتى انتهاء االنتخابات .و�أ ًّيا كانت الظروف ،فمن ال�شائع للغاية �أن ِّ
وقت ًا �أق�صر وموارد �أقل مما يلزم لإعداد وثيق ٍة ا�سرتاتيجي ٍة ذات جودة عالية ،ونتيجة لذلك يكون �أثر
اال�سرتاتيجية �ضئي ًال يف الأجل الطويل.

حاء  -اال�ستفادة من جتارب البلدان الأخرى وخرباتها
ينبغي �أن ي�ستعني القائمون على �صياغة اال�سرتاتيجية ،بفعالية لكن بح�صافة �أي�ضاً ،بخرباء من بلدان �أخرى
يف جماالت �صياغة اال�سرتاتيجيات الوطنية ملكافحة الف�ساد �أو �إ�سداء امل�شورة ب�ش�أنها �أو تنفيذها .فقد تعاين
العديد من الدول الأطراف يف االتفاقية ،وال �سيما البلدان النامية والبلدان التي متر مبرحلة انتقالية ،من
املرجح �أن ت�ستفيد جميع البلدان من اخلربات والآراء
�أوجه ق�صور كبرية يف قدراتها التقنية ،بيد �أنَّ من َّ
وت�شجع املادة  60من االتفاقية
املختلفة التي ميكن �أن ي�ساهم بها اخلرباء اخلارجيون يف عملية ال�صياغةِّ .
بع�ضها بع�ض ًا ب�أكرب
�أن�شطة تبادل املعارف من هذا القبيل ،حيث تهيب بالدول الأطراف �أن تنظر يف �أن ُيز ِّود ُ
قدر ممكن من امل�ساعدة التقنية يف خططها وبراجمها الرامية �إىل مكافحة الف�ساد ،مبا يف ذلك تبادل
اخلربات واملعارف املتخ�ص�صة ذات ال�صلة .وميكن �أن ي�ضيف اخلرباء اال�ست�شاريون الأجانب قيمة كبرية �إىل
عملية ال�صياغة� ،سواء من خالل القدرات التقنية الإ�ضافية التي ميكن �أن يو ِّفروها �أم من خالل قدرتهم على
اال�ستفادة من جتارب البلدان الأخرى.
غري �أ َّنه من املهم للغاية يف الوقت نف�سه �أن يحتفظ كل بلد بكامل ملكيته ال�سرتاتيجيته الوطنية ملكافحة
الف�ساد ،و�أن تكون هذه اال�سرتاتيجية م�ص َّممة لتتوافق مع احتياجات ذلك البلد وظروفه اخلا�صة .وينبغي
�أ َّال ُت�سند عملية �صياغة اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد �إىل خرباء �أجانب .وال يقت�صر ال�سبب يف ذلك
على �أنَّ اخلرباء الأجانب قد ال يفهمون دائم ًا فهم ًا تا ًّما التحديات والظروف اخلا�صة بالبلد املعني فح�سب ،بل
املرجح �أن تكون اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد ف َّعالة �إ َّال �إذا كان هناك �شعور قوي
�أي�ض ًا لأ َّنه من غري َّ
بامتالكها وااللتزام بها حمليا .ويف� أحيان كثرية ،ت�ستعني البلدان بخرباء ا�ست�شاريني �أجانب ل�صياغة وثائق
ا�سرتاتيجياتها الوطنية ملكافحة الف�ساد ،وال ي�ساهم فيها امل�س�ؤولون املحليون املك َّلفون بتنفيذ اال�سرتاتيجية
املرجح
واملواطنون الذين ُيفرت�ض �أن تكون اال�سرتاتيجية لفائدتهم �إ َّال ب�أقل القليل .ويف هذه احلاالت ،من غري َّ
�أن ُتن َّفذ اال�سرتاتيجية بفعالية بعد �أن يغادر اخلرباء الأجانب البالد ،وتبقى يف حاالت كثرية حربا على ورق.
ويف �سياق مت�صل ،ثمة نقطة هامة تتع َّلق بدور الدعم املق َّدم من املانحني يف عملية �صياغة اال�سرتاتيجية
الوطنية ملكافحة الف�ساد .ف�إذا �أُخذت عملية �إعداد ا�سرتاتيجية وطنية ملكافحة الف�ساد م�أخذ اجلد ونُفذت
بال�شكل ال�صحيح ،ف�سوف حتتاج  -كما هو َّ
مو�ضح فيما تق َّدم � -إىل الكثري من املوارد والوقت .ومن َّثم ميكن،
يف حالة البلدان الأقل ثراء� ،أن يكون دعم اجلهات املانحة الدولية �أمر ًا ال غنى عنه .وعالوة على ذلك،
(.Anti-Corruption Strategies: Understanding What Works, What Doesn’t and Why?, p. 14)9
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فاجلهات املانحة الدولية ،يف �ضوء االهتمام املتزايد من جانب �أو�ساط املانحني مب�سائل الف�ساد واحلكم
الر�شيد—�إىل جانب ال�ضغوط النا�شئة عن التزام احلكومة باالمتثال لأحكام اتفاقية مكافحة الف�ساد—
ميكن �أن تولِّد الزخم الالزم للبلدان كي مت�ضي قدم ًا نحو و�ضع ا�سرتاتيجية وطنية جادة وجمدية ملكافحة
الف�ساد .بيد �أ َّنه قد ال يكون لدى اجلهات املانحة دائم ًا فهم وا�ضح للظروف القائمة يف بلد بعينه ،وقد تدفع
املرجح �أن حتظى ا�سرتاتيجية
بالأمور �أحيان ًا يف اتجِّ اهات غري مالئمة لذلك البلد .وعالوة على ذلك ،فمن غري َّ
وطنية ملكافحة الف�ساد �أُع َّدت يف املقام الأول لإر�ضاء اجلهات املانحة الدولية بدعم و�شرعية حقيقيني على
ال�صعيد املحلي ،وهما �شرطان �أ�سا�سيان لتحقيق نتائج دائمة وطويلة الأجل .ومن َّثم فمن املهم النظر بعناية
يف العالقة املنا�سبة بني اجلهات املانحة الدولية والبلدان امل�ستفيدة ،بحيث ميكن ا�ستخدام دعم اجلهات
املانحة على النحو الأمثل يف و�ضع ا�سرتاتيجية ف َّعالة ملكافحة الف�ساد.

-2
التي ا لي اا
والتحديات
ل ب ّد لكي تكون ال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد ف َّعالة من اأن ت�ستند اإىل تقييم دقيق للم�ساكل
ِّ
التي يواجهها البلد املعني فيما يتعلق مبكافحة الف�ساد .ويتاأ َّلف هذا الت�سخي�ض الأويل ،الذي ُتطلق عليه اأحيان ًا
عبارة "حتليل الأو�ساع" ،من عن�سرين رئي�سيني هما :تقييم طبيعة م�ساكل الف�ساد التي تواجهها البلد ومداها
ويرد اأدناه
واأثرها ،وتقييم العقبات التي قد تعرت�ض �سبيل تنفيذ اإ�سلحات ف َّعالة يف جمال مكافحة الف�سادِ .
و�سف لهذين العن�سرين مبزيد من التف�سيل.

األف -اإجراء ت�سخي�ض اأويل
لتحديات الف�ساد
والتحديات املت�سلة بالف�ساد التي تواجهها البلدان
على الرغم من اأنَّ الف�ساد ظاهرة عاملية ،فاإنَّ اأنواع امل�ساكل
ِّ
تختلف اختلف ًا كبرياً .ومن امل�ستحيل مكافحة م�سكلة ما اإذا كانت تلك امل�سكلة غري مفهومة .ومن َّثم ،وكما
يوؤكِّد الدليل التقني لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،فاإنَّ اخلطوة الأوىل يف �سياغة ا�سرتاتيجية وطنية
()10
ف َّعالة ملكافحة الف�ساد هي جمع وحتليل معلومات ب�ساأن نطاق م�سكلة الف�ساد التي تواجهها البلد وطبيعتها:
ما مداها؟ ومن الأكرث تاأثر ًا بها؟ وما هي الأ�سرار التي تت�س َّبب فيها؟ وما هي الأ�سكال التي تتَّخذها؟ وما هي
القطاعات القت�سادية الأكرث ت�سرر ًا منها؟ وما هي الأجهزة احلكومية التي ينت�سر فيها الف�ساد اأكرث من غريها؟
فك َّلما ازدادت املعلومات لدى القائمني على �سياغة ال�سرتاتيجية للإجابة على هذه الأ�سئلة ،ازدادت قدرتهم
على حتديد الأولويات وتخ�سي�ض املوارد ومواءمة اأهداف ال�سرتاتيجية مع امل�ساكل التي تواجهها البلد.
وبالرغم من اأنَّ الت�سخي�ض الأويل مل�سكلة الف�ساد يف البلد من الإ�سهامات البالغة الأهمية يف ال�سرتاتيجية،
وتبني
فل يوىل الهتمام الكايف لهذه اخلطوة الأوىل التي ل غنى عنها اإ َّل يف عدد قليل من ال�سرتاتيجياتَّ .
حتليل يف اإطار هذا الدليل مل�سمون  53ا�سرتاتيجية وطنية اأنَّ عدد ال�سرتاتيجيات التي ت�سم َّنت مناق�سة
من ٍ
()11
تف�سيلية لو�سع الف�ساد يف البلد مل يتجاوز  13ا�سرتاتيجية .ومل ت�ستمل ال�سرتاتيجيات الأربعون الأخرى اإ َّل
م�ست�سر يف
على قدر �سئيل من الت�سخي�ض ،مكتفي ًة بالإحالة اإىل بع�ض الإح�ساءات ،اأو الإ�سارة اإىل اأنَّ الف�ساد
ٍ
بع�ض القطاعات اأكرث من غريها؛ بل اإنَّ بع�ض ال�سرتاتيجيات اقت�سر على ذكر اأنَّ الف�ساد ميثِّل م�سكلة كربى.
()10مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ومعهد الأمم املتحدة الأقاليمي لأبحاث اجلرمية والعدالة (فيينا،)2009 ،
ال�سفحة .6
()11ت�سمل الأمثلة على الت�سخي�سات الأولية اجل ِّيدة ا�سرتاتيجي َة اأرمينيا لعام  ،2009وا�سرتاتيجية جمهورية مقدونيا اليوغو�سلفية
�سابق ًا للفرتة  ،2015-2011وا�سرتاتيجيتي اإ�ستونيا للفرتة  2012-2008وللفرتة .2020-2013
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كاف من التحليل الأويل مع نتائج ا�ستعرا�ض اال�سرتاتيجيات
ويتَّفق افتقار هذه اال�سرتاتيجيات �إىل م�ستوى ٍ
()12
الوطنية ملكافحة الف�ساد الذي �أجراه مركز �أوت�شتاين ملوارد مكافحة الف�ساد يف عام  ،2007وا�ستعرا�ض
ا�سرتاتيجيات مكافحة الف�ساد يف منطقة �آ�سيا واملحيط الهادئ الذي �أجراه برنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف
عام  )13(.2014وقد خل�ص كال اال�ستعرا�ضني �أي�ض ًا �إىل �أنَّ الغالبية العظمى من ا�سرتاتيجيات مكافحة الف�ساد
ال تت�ض َّمن حتليال ُيذكر مل�شاكل الف�ساد التي تواجهها البالد� ،أو ال تت�ضمن � َّأي حتليل على الإطالق.
و�أحد الأ�سباب التي قد ُتغري وا�ضعي ال�سيا�سات بعدم �إجراء الت�شخي�ص الأويل وحتليل الأو�ضاع اعتقادهم ب�أنَّ
م�شاكل الف�ساد وا�ضحة للعيان )14(.بيد �أنَّ م�شاكل الف�ساد الوا�ضحة قد ال تكون الأكرث ح َّدة �أو الأ�ش َّد �ضرراً،
و�إمنا الأكرث ظهور ًا �أو بروزاً .وكثري ًا ما يكون الرتكيز على هذه امل�شاكل �أ�سا�س ًا م�ض ِّل ًال لت�صميم ال�سيا�سات
العامة؛( )15يف حني �أنَّ امل�شاكل الأ�ش َّد �ضرر ًا قد ال تكاد ُتالحظ ،بل وقد تكون خافية متام ًا على الأنظار .وحتى
�إذا ا�ستحقت م�شكلة وا�ضحة االهتمام على وجه الأولوية ،يظ ُّل �إجراء الت�شخي�ص الأويل �أمر ًا ذا �أهمية حا�سمة،
والت�صدي لها مبزيد من الفعالية .والأهم
لأ َّنه ميكن �أن ي�ساعد وا�ضعي ال�سيا�سات على فهم �أ�سباب امل�شكلة
ِّ
من ذلك �أنَّ تقدير مدى كل م�شكلة من م�شاكل الف�ساد املختلفة عن�صر رئي�سي يف التقييم الأويل .وي�ؤدي ذلك
�إىل حتديد خط �أ�سا�س ميكن تقييم �أثر اال�سرتاتيجية باملقارنة به فيما بعد ،وهو عن�صر �آخر بالغ الأهمية يف
اال�سرتاتيجية الوطنية ُيعر�ض له باملناق�شة يف الق�سم الفرعي  3من الق�سم �ألف من الف�صل اخلام�س �أدناه.
وعالوة على ذلك ،ال يقت�صر الت�شخي�ص الأويل لتحديات الف�ساد التي يواجهها بل ٌد ما على تقييم نطاق انت�شار
الف�ساد �أو مداه يف البالد� .إذ يجب �أن ي�شمل �أي�ض ًا على الأقل حماولة �أولية لتقييم جتربة البالد احلالية يف
مكافحة الف�ساد :هل هناك ثغرات كبرية يف القوانني؟ وهل يت�سم �إنفاذ القوانني بالفعالية؟ وهل لدى الأجهزة
امل�س�ؤولة عن التحقيق يف ق�ضايا الف�ساد ومالحقة مرتكبيها ما يكفي من املوارد واملهارات التقنية؟ وما هي
الت�صدي للم�شاكل املرتبطة به؟ وهل مهام تلك الأجهزة
الأجهزة التي تتح َّمل امل�س�ؤولية عن مكافحة الف�ساد �أو
ِّ
وم�س�ؤولياتها وا�ضحة �أم �أنَّ هناك ثغرات �أو ازدواجية يف العمل؟ وما هي اجلوانب الأخرى من قوانني البلد
وم� َّؤ�س�ساته التي قد تكون من بني العوامل امل�ساهمة يف م�شكلة الف�ساد؟ وينبغي �أن ت�ؤخذ هذه الأ�سئلة وغريها
التحديات التي يواجهها بلد ما.
يف االعتبار عند تقييم ِّ
بيد �أنَّ تقييم طبيعة م�شكلة الف�ساد يف البالد ومداها لي�س بالأمر الي�سري .فالعديد من �أ�ساليب التقييم املتاحة
يحتاج �إىل الكثري من الوقت واملوارد� ،إىل حد تعجيزي بالن�سبة لبع�ض البلدان .ويتعينَّ على القائمني على
�صياغة ا�سرتاتيجية وطنية ملكافحة الف�ساد ،كخطوة �أوىل يف هذه العملية ،و�ضع خطة واقعية جلمع املعلومات
من طائفة وا�سعة من امل�صادر .وتنطوي جميع م�صادر املعلومات على مواطن قوة ومواطن �ضعف ،ويتعينَّ على
القائمني على �صياغة اال�سرتاتيجية مراعاة ذلك ،وا�ستخدام طائفة متنوعة من املواد للو�صول �إىل تقييم �أويل
على الأقل مل�شاكل الف�ساد الرئي�سية .وقد يتبينَّ �أنَّ م�صادر املعلومات الثمانية الواردة �أدناه مفيدة يف �إجراء
هذا التقييم الأويل ،مع مراعاة �أنَّ لكل منها حدوده وعيوبه ،كما ذُ كر �آنفاً.
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الف�صل  -2الت�شخي�ص الأويل وحتليل الأو�ضاع

 -1التقييمات الذاتية وا�ستعرا�ضات النظراء والتقييمات الأخرى
ميكن �أن تكون التقييمات واال�ستعرا�ضات املتعلقة بالف�ساد التي تجُ ريها املنظمات الدولية واملنظمات غري
احلكومية م�صدر ًا ق ّيم ًا للمعلومات ي�سهل الو�صول �إليه .وقد انتهت جميع الأطراف يف اتفاقية مكافحة الف�ساد
�أو هي ب�صدد االنتهاء من الدورة الأوىل من �آلية ا�ستعرا�ض التنفيذ ،التي ا�س ُتعر�ض �أثناءها مدى االمتثال
للف�صل الثالث (التجرمي و�إنفاذ القانون) والف�صل الرابع (التعاون الدويل).
ويبد�أ كل ا�ستعرا�ض للتنفيذ بتقدمي الدولة الطرف امل�ستع َر�ضة تقييما ذاتيا يبينِّ اخلطوات التي اتَّخذتها
من �أجل االمتثال لالتفاقية ،مبا يف ذلك الأحكام القانونية وال�سيا�سات الوطنية والأد َّلة على تنفيذها من
ضال عن اخلطوط العري�ضة لكيفية عمل امل� َّؤ�س�سات التي ت�شكِّل جزء ًا
خالل ملخ�صات للق�ضايا و�إح�صاءات ،ف� ً
من الإطار الوطني ملكافحة الف�ساد على ال�صعيدين املحلي والدويل .بعد ذلك ت�ضطلع دولتان طرفان بدور
�ستعر�ضني ،و ُتبديان ،على �أ�سا�س توافق الآراء بينهما ،مالحظاتهما ب�ش�أن الثغرات التي وقف عليها
نظريين ُم ِ
اال�ستعرا�ض وتو�صياتهما ب�ش�أن الكيفية التي ميكن بها �س ّد تلك الثغرات بغية تعزيز الإطار الوطني ملكافحة
حتدد
الف�ساد .كما تقف الدولتان النظريتان على املمار�سات اجل ِّيدة .وميكن للدولة امل�ستع َر�ضة �أي�ض ًا �أن ِّ
احتياجاتها من امل�ساعدة التقنية .ويف كثري من احلاالت ،كان من بني االحتياجات املح َّددة من امل�ساعدة
التقنية احلاج ُة �إىل و�ضع ا�سرتاتيجية وطنية ملكافحة الف�ساد �أو خطة عمل من �أجل تنفيذ التو�صيات وتعزيز
(ترد �أمثلة من عملية ا�ستعرا�ض االتفاقية يف الإطار  .)3ويف �أثناء
الإ�صالحات يف جمال مكافحة الف�ساد ِ
الدورة ال�ساد�سة لفريق ا�ستعرا�ض التنفيذ� ،أفاد عدد كبري من البلدان بجهود التنفيذ الوطنية التي ن�ش�أت عن
اال�ستعرا�ضات ال ُقطرية .ويف �أغلب الأحيان ،كانت تلك الإجراءات تتعلق بو�ضع ا�سرتاتيجيات وطنية تتم�شى
مع �أحكام االتفاقية؛ و�إجراء �إ�صالحات ت�شريعية ،مبا يف ذلك فيما يت�صل بجرائم الر�شوة عرب الوطنية
وغ�سل الأموال والإثراء غري امل�شروع؛ وتدعيم قدرات التحقيق واملالحقة والق�ضاء؛ وتعزيز التن�سيق فيما بني
الأجهزة؛ وو�ضع تدابري حلماية ال�شهود واخلرباء واملبلِّغني.
الإطار   -3ال�صالت بني نتائج اال�ستعرا�ضات ال ُقطرية وو�ضع ا�سرتاتيجيات
وطنية ملكافحة الف�ساد
 تعكف تون�س حاليا على اعتماد خطة عمل وطنية �ستكون حجر الزاوية يف اال�سرتاتيجية الوطنية
التو�صيات املنبثقة
ملكافحة الف�ساد ،التي يجري �أي�ض ًا العمل على و�ضعها ،على �أن ُتدمج يف خطة العمل
ُ
عن ا�ستعرا�ض تنفيذ االتفاقية.
 ا�ستغلت الفلبني الزخم املتولد عن عملية ا�ستعرا�ض التنفيذ يف �إن�شاء جلنة رئا�سية م�شرتكة بني
الأجهزة تتوىل �صياغة اخلطط وال�سيا�سات وا�سرتاتيجيات الت�صدي للف�ساد وتطويرها بهدف تعزيز
االمتثال لالتفاقية.
 يف كينيا� ،أ َّكد رئي�س الدولة �أكرث من مرة على التزامه بتنفيذ التو�صيات املنبثقة عن اال�ستعرا�ض.
ويهيئ ذلك الظروف ال�سيا�سية الالزمة لتعزيز ا�سرتاتيجية مكافحة الف�ساد الوطنية املعمول
بها حاليا.

وعالوة على ذلك ،ف�إنَّ اتفاقية مكافحة ر�شوة املوظفني العموميني الأجانب يف املعامالت التجارية الدولية
التي و�ضعتها منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي ،واتفاقية البلدان الأمريكية ملكافحة الف�ساد،
واتفاقية االحتاد الأفريقي ملنع الف�ساد وحماربته ،واتفاقية جمل�س �أوروبا ب�ش�أن الف�ساد يف �إطار القانون املدين،
جميعها ُتلزم الأطراف �أي�ض ًا باخل�ضوع لعملية ا�ستعرا�ض من �أجل تقييم مدى االمتثال .وكثري ًا ما ت�سلِّط هذه
اال�ستعرا�ضات ،وهي �أي�ض ًا �إلزامية وتنطوي يف جانب منها على ا�ستعرا�ض النظراء ،ال�ضو َء على املجاالت
التي ال تكون فيها الدولة امل�ستع َر�ضة ممتثلة بالكامل اللتزاماتها مبوجب االتفاقية ذات ال�صلة ،وت�شتمل على
تو�صيات با ِّتخاذ مزيد من الإجراءات لت�صحيح اخللل.

15

16

دليل مرجعي ب�ش�أن املمار�سات اجل ِّيدة يف حماية املب ِّلغني

وبالإ�ضافة �إىل تقارير ا�ستعرا�ض النظراء الر�سمية امل�شار �إليهاُ ،يجري كل من برنامج الأمم املتحدة الإمنائي
والبنك الدويل وامل�صارف الإمنائية الإقليمية وعدد من الكيانات غري احلكومية  -منظمات املجتمع املدين
املحلية والدولية واجلامعات ومراكز البحوث  -ا�ستعرا�ضات قُطرية تركِّز على تقييمات ب�ش�أن الف�ساد والنـزاهة
واحلوكمة� ،أو ت�شتمل على تلك التقييمات يف جانب منها على الأقل .ومن الأمثلة البارزة على ذلك تقييمات
نظام النـزاهة الوطني التي تجُ ريها م�ؤ�س�سة ال�شفافية الدولية ،وتقارير منظمة النـزاهة العاملية ،والتقييمات
ال ُقطرية التي يجريها مركز �أوت�شتاين ملوارد مكافحة الف�ساد .وميكن احل�صول على معلومات �أخرى ذات �صلة
والت�صدي لتمويل الإرهاب ،مثل التقييمات املتبادلة التي ت�ضطلع
من التقييمات املتعلقة مبكافحة غ�سل الأموال
ِّ
ضال عن التقييمات الوطنية غري الر�سمية للمخاطر التي ُيجريها
بها فرقة العمل املعنية بالإجراءات املالية ،ف� ً
البنك الدويل.
وجميع هذه التقارير واال�ستعرا�ضات مفيدة للغاية بالنظر �إىل �أ َّنها ال تقت�صر على توفري معلومات عن طبيعة
الف�ساد ومداه فح�سب ،و�إمنا كثري ًا ما حتتوي �أي�ض ًا على معلومات جوهرية عن الثغرات �أو مواطن ال�ضعف يف
القوانني وال�سيا�سات وامل�ؤ�س�سات املعنية مبكافحة الف�ساد يف البلد املعني .وقد ا�ستخدمت العديد من الدول عملية
التقييم كمنطلق للإ�صالح .وهناك ،بطبيعة احلال ،جانب ذاتي يف هذه اال�ستعرا�ضات لأنها ذات طابع كيفي ال
كمي .ومع ذلك ينبغي ،عند وجود ا�ستعرا�ضات من هذا القبيل� ،أن يدر�سها القائمون على �صياغة اال�سرتاتيجية
بعناية عند �إجراء الت�شخي�ص الأويل للتحديات الرئي�سية التي تواجهها البالد فيما يتعلق مبكافحة الف�ساد.

 -٢مقارنة البلدان من حيث م�ستوى الف�ساد �أو نوعية احلوكمة
بغية تكوين فكرة عامة عن مدى م�شكلة الف�ساد يف بلد ما ،كثري ًا ما يرجع القائمون على �صياغة اال�سرتاتيجية
�إىل امل�ؤ�شرات الدولية التي ترمي �إىل املقارنة بني خمتلف البلدان يف منطقة من املناطق �أو يف جميع �أنحاء
العامل من حيث م�ستوى الف�ساد �أو نوعية احلوكمة .وقد يكون القائمون على �صياغة اال�سرتاتيجية (وغريهم)
مهتمني على وجه اخل�صو�ص برتتيب بلدانهم مقارنة بالبلدان الأخرى يف املنطقة نف�سها� ،أو مقارنة ببلدان
ذات م�ستوى مماثل من التنمية االقت�صادية .وعاد ًة ما تكون هذه امل�ؤ�شرات الدولية م�ستندة �إىل �آراء اخلرباء
ال ُقطريني �أو ت�صوراتهم ،رغم �أنَّ بع�ضها يراعي �أي�ض ًا بيانات �أخرى.
ومن بني امل�ؤ�شرات الأ�شيع ا�ستخدام ًا م�ؤ�شر ُمد َركات الف�ساد الذي ت�صدره م�ؤ�س�سة ال�شفافية الدولية،
وجمموعة م�ؤ�شرات احلوكمة على ال�صعيد العاملي التي ي�صدرها البنك الدويل )16(.وقد �ص َّنف كل من مركز
�أوت�شتاين ملوارد مكافحة الف�ساد والبنك الدويل ومعهد فريا للعدالة وم�شروع البوابة التابع مل�ؤ�س�سة ال�شفافية
الدولية (جمموعة �أدوات لتقييم الف�ساد) طائفة وا�سعة من املقايي�س الإ�ضافية .فقد �أع َّد مركز �أوت�شتاين
ملوارد مكافحة الف�ساد دلي ًال لـ  14م�ؤ�شر ًا من �أ�شهر م�ؤ�شرات الف�ساد املقارنة يت�ض َّمن ملخ�ص ًا ملا يهدف كل
م�ؤ�شر �إىل قيا�سه )17(.وح َّدد البنك الدويل  39م�ؤ�شر ًا عرب وطني لقيا�س الف�ساد �أو النـزاهة )18(،وجمع معهد
فريا للعدالة  53م�صدر ًا خمتلف ًا تقارن بني البلدان من حيث الأداء يف جمال احلوكمة )19(.ويراجع حمرك
البحث اخلا�ص مب�شروع البوابة �أكرث من  500م�صدر من خمتلف م�صادر البيانات ،ال بحث ًا عن امل�ؤ�شرات التي
()20
تخ�ص كل بلد على حدة.
تقارن البلدان فح�سب ،و�إمنا �أي�ض ًا عن الدرا�سات التي ُّ
()16يع ُّد ك ٌّل من م�ؤ�شر ُمد َركات الف�ساد وجمموعة م�ؤ�شرات احلوكمة على ال�صعيد العاملي مقيا�س ًا مر َّكباً .واملق�صود بذلك �أ َّنهما
يلخ�ص امل�صادر التي ا�س ُتمدت منها البيانات .ومن
ي�ستمدان البيانات من م�صادر �أخرى َّثم يقومان بتوحيدها وجتميعها و�صو ًال �إىل رقم واحد ِّ
ثم ف� َّإن كليهما� ،إىل ح ّد ما" ،ا�ستطالع لال�ستطالعات" .انظرTransparency International, "Corruption Perceptions Index 2014: full :
َّ

source description" (Berlin, 2014); Laura Langbein and Stephen Knack, "The worldwide governance indicators: six, one, or none?",
.Journal of Development Studies, vol. 46, No. 2, pp. 350-370
()17

Sofia Wickberg, "How-to guide for corruption assessment tools", Expert Answer No. 365 (Bergen, Norway, U4 Anti).Corruption Resource Centre, 2013

( .World Bank, AGI Data Portal, Links to Governance Indicators)18انظر الرابط التايل.www.agidata.org :
()19

Vera Institute of Justice, Rule of Law Indicator Instruments: A Literature Review. A Report to the Steering Committee of
).the United Nations Rule of Law Indicators Project (New York, 2008

( .Transparency International, Gateway: Corruption Assessment Toolbox)20انظر الرابط التايل:
.http://gateway.transparency.org

الف�صل  -2الت�شخي�ص الأويل وحتليل الأو�ضاع

ويف حني �أنَّ ترتيب البلدان بح�سب هذه امل�ؤ�شرات العديدة ميكن �أن يو ِّفر تقديرات �أول َّية عن مدى م�شكلة الف�ساد،
توخي احلذر عند تف�سري هذه املقايي�س .فنتائج امل�ؤ�شرات ُت�ستمد من �أنواع خمتلفة من البيانات،
�إ َّال �أ َّنه يجدر ِّ
ينطوي كل منها على مواطن قوة و�ضعف ،ويجب على القائمني على �صياغة اال�سرتاتيجية �أن يراعوا ذلك �إذا ق َّرروا
ا�ستخدام نتائج امل�ؤ�شرات عند �إعداد تقييم الف�ساد الأويل .فعلى �سبيل املثال ،ميكن �أن تكون نتائج امل�ؤ�شرات
امل�ستندة �إىل تقييمات اخلرباء ذات الطابع الذاتي مغلوطة لأنَّ اخلرباء يقر�ؤون لبع�ضهم ويتوا�صلون فيما بينهم،
وقد تكون ت�صوراتهم جت�سيد ًا لالعتقادات ال�سائدة ال تعبري ًا عن ر�أيهم امل�ستقل )21(.وعالوة على ذلك ،ويف حني
ميكن �أن تكون املعلومات عن الت�صورات ب�ش�أن م�ستوى الف�ساد عموم ًا يف البالد مفيدة يف ح�شد اجلمهور لدعم
اال�سرتاتيجية—على �سبيل املثال ،عن طريق التدليل على �أنَّ الف�ساد ُيعترب م�شكلة خطرية—�إ َّال �أ َّنه لي�س لهذا
النوع من البيانات املج َّمعة على امل�ستوى الوطني قيمة ُتذكر فيما يتعلق ب�صياغة حمتوى اال�سرتاتيجية .و�إذا كان
الهدف هو و�ضع ا�سرتاتيجية م�ص َّممة خ�صي�ص ًا بهدف مكافحة الف�ساد يف بلد بعينه ،فال تكفي معرفة مدى
ومف�صلة ب�ش�أن طبيعة
اعتبار ذلك البلد فا�سد ًا مقارنة بغريه من البلدان ،و�إمنا ي�ستلزم الأمر معلومات دقيقة َّ
الف�ساد وم�صدره ،واحلال �أنَّ امل�ؤ�شرات الرئي�سية التي تقارن بني البلدان ال تتيح هذه املعلومات.

 -٣الدرا�سات اال�ستق�صائية ال ُقطرية ب�ش�أن الت�صورات عن الف�ساد
قد يكون بو�سع القائمني على �صياغة اال�سرتاتيجية �أي�ض ًا �أن ي�ستفيدوا من الدرا�سات املع َّمقة التي تجُ رى
ال�ستق�صاء �آراء املواطنني �أو املن�ش�آت الوطنية (�أو �أن يكلِّفوا جهات �أخرى ب�إجراء درا�سات من هذا القبيل).
وعاد ًة ما تكون هذه الدرا�سات اال�ستق�صائية ال ُقطرية �أكرث تف�صي ًال من الدرا�سات اال�ستق�صائية التي ت�شمل
ع َّدة بلدان ،وتت�ض َّمن �أ�سئلة ب�ش�أن مدى الف�ساد وطبيعته وخطورته ،وما �إذا كان قد تراجع �أو ازداد �سوء ًا مبرور
ضال عن �أ�سئلة ب�ش�أن �أنواع حم َّددة من الف�ساد� ،أو عن الف�ساد يف قطاعات �أو �أجهزة حكومية معينة.
الوقت ،ف� ً
وبالإ�ضافة �إىل عامة اجلمهور ،قد ت�ستهدف الدرا�سات اال�ستق�صائية ال ُقطرية م�ستثمرين �أو مديري من�ش�آت
�أو عاملني يف و�سائل الإعالم �أو خرباء �آخرين يف جماالت معينة ،بالنظر �إىل �أنَّ �آراءهم ميكن �أن تكون مفيدة
رجح �أن يكون لدى املواطنني
للغاية يف جماالت مثل التالعب بالعطاءات و�شراء املعدات الدفاعية ،التي ال ُي َّ
()22
العاديني املعارف املتخ�ص�صة الالزمة كي ي�ستندوا �إليها يف ت�صوراتهم ب�ش�أنها.
وتتم َّثل امل�شكلة الرئي�سية فيما يتعلق بالدرا�سات اال�ستق�صائية املعنية بالت�صورات يف �أ َّنه ميكن �أن تكون
()23
هناك فجوة كبرية بني الت�صورات عن الف�ساد من ناحية ومدى الف�ساد الفعلي من الناحية الأخرى.
وقد تكون هناك �أ�سباب عديدة لهذا التباين ،ومنها �إحجام املجيبني عن الإجابة ب�صدق على الأ�سئلة
املتعلقة بالف�ساد )24(،وت�أثري خ�صائ�صهم ال�شخ�صية على �إجاباتهم (م�ستوى التعليم والدخل واالنتماء
العرقي على �سبيل املثال) )25(،والتغطية الإعالمية )26(،واختالف وجهات النظر بني املجيبني حول مفهوم
انظرStephen Knack, "Measuring corruption: a critique of indicators in Eastern Europe and Central Asia", Journal of :
Public Policy, vol. 27, No. 3 (2007), pp. 255- 291; Daniel Treisman, "What have we learned about the causes of corruption from
.ten years of cross-national empirical research?", Annual Review of Political Science, vol. 10 (2007), pp. 211-244
()21

()22تختلف هذه الدرا�سات اال�ستق�صائية املعنية بت�صورات اخلرباء عن امل�شاورات مع اخلرباء ،التي نوق�شت يف الف�صل ال�سابق وينبغي
�أن تكون جزء ًا من عملية �صياغة اال�سرتاتيجية ،كما �أنها ت�ؤدي وظيفة �أخرى .وميكن الربط بني االثنني يف بع�ض احلاالت.
()23
انظرBenjamin A. Olken, "Corruption perceptions vs. corruption reality", Journal of Public Economics, vol. 93, :

Nos. 7 and 8 (2009), pp. 950-964; Bonvin Blaise, "Corruption: between perception and victimization: policy implications for
national authorities and the development community", in Challenging Assumptions on Corruption and Democratization: Key
Recommendations and Guiding Principles (Bern, Swiss Agency for Development and Cooperation, 2008); Knack, "Measuring
;"?corruption"; Treisman, "What have we learned about the causes of corruption from ten years of cross-national empirical research
Michael Johnston, "Measuring the new corruption rankings: implications for analysis and reform", in Arnold J. Heidenheimer and
Michael Johnston, eds., Political Corruption: Concepts and Contexts, 3rd ed. (New Brunswick, New Jersey, Transaction Publishers,
.2002), part XIII, chap. 44, pp. 865-884
انظرJan Sonnenschein and Julie Ray, "Government corruption viewed as pervasive worldwide: majorities in 108 out of :
120 countries see widespread problem", Gallup, 18 October 2013; Aart Kraay and Peter Murrell, "Misunderestimating corruption",
).World Bank Policy Research Working Paper, No. 6488 (Washington, D.C., World Bank, 2013
()25
انظرDiylan Donchev and Gergely Ujhelyi, "What do corruption indexes measure?", Economics and Politics, vol. 26, :
".No. 2 (2014), pp. 309-331; Olken, "Corruption perceptions vs. corruption reality
()24

()26

Richard Rose and William Mishler, "Explaining the gap between the experience and perception of corruption", Studies
).in Public Policy, No. 432 (Glasgow, Centre for the Study of Public Policy, 2007
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الف�ساد نف�سه )27(.ومن املمكن �أن يكون فهم الت�صورات عن الف�ساد �أمر ًا ها ًّما يف حد ذاته� ،إذ �إنها قد تعبرّ ،
على الأقل يف بع�ض احلاالت ،عن حقيقة كامنة ،وال �س َّيما �إذا �أكدتها بيانات م�ستمدة من م�صادر �أخرى .ومع
توخي احلذر يف التعامل مع البيانات امل�ستندة �إىل الت�صورات ،وينبغي �أ َّال تكون يف � ِّأي حال
ذلك ،ينبغي دائم ًا ِّ
من الأحوال امل�صدر الوحيد لت�شخي�ص حتديات الف�ساد التي يواجهها بلد ما.

 -٤الدرا�سات اال�ستق�صائية ب�ش�أن التجارب الفعلية مع الف�ساد
ميكن �أي�ض ًا للم�س�ؤولني عن و�ضع اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد �أن ي�ستفيدوا من الدرا�سات
اال�ستق�صائية التي ت�س�أل املجيبني عن جتاربهم الفعلية مع الف�ساد� ،أو �أن يكلِّفوا جهات �أخرى ب�إجراء درا�سات
من هذا القبيل� ،إ َّما بالإ�ضافة �إىل �س�ؤال املجيبني عن ت�صوراتهم عن الف�ساد �أو بد ًال من ذلك .فعلى �سبيل
املثال ،ميكن �أن ُي�س�أل املواطنون �أو �أ�صحاب املن�ش�آت ،يف �إطار هذه الدرا�سات اال�ستق�صائية املعنية بالتجارب
الفعلية مع الف�ساد( )28عن عدد املرات التي دفعوا فيها ر�شوة �أثناء العام املا�ضي ،وميكن �أن ت�شمل �أي�ض ًا �أ�سئلة
عن الأجهزة التي ُدفعت �إليها الر�شوة وقيمة الر�شوة والغر�ض من دفعها .وقد و�ضع املكتب بع�ض ًا من �أكرث
املنهجيات تف�صي ًال يف هذا املجال واختربها يف بحوثه ب�ش�أن الف�ساد يف �أفغان�ستان والعراق وغرب البلقان.
وتركِّز درا�سات املكتب اال�ستق�صائية للأ�سر املعي�شية واملن�ش�آت( )29على جتارب املجيبني باعتبارهم �ضحايا
للف�ساد ،مبا يكفل الوقوف على �سيناريوهات حم َّددة للف�ساد وحتليلها بالتف�صيل من ناحية ،وحتديد �أكرث
القطاعات والأجهزة والفئات تع ُّر�ض ًا خلطر الف�ساد من ناحية �أخرى .كما يو ِّفر هذا النوع من الدرا�سات
اال�ستق�صائية بيانات ميكن �أن تكون مبثابة خط �أ�سا�س للر�صد والتقييم يف امل�ستقبل .ومتثِّل الدرا�سات
اال�ستق�صائية املعنية بالتجارب الفعلية م�صدر ًا َّ
جذاب ًا للمعلومات عن الف�ساد ،بالنظر �إىل �أ َّنها ميكن �أن تكون
مقيا�س ًا كم ًّيا �أكرث مو�ضوعية لبع�ض �أ�شكال الف�ساد على الأقل.
ونظر ًا لطبيعة هذا النوع من الدرا�سات اال�ستق�صائية ،يتم َّثل ا�ستخدامها الأن�سب ،يف معظم الأحيان ،يف
الك�شف عن حاالت الف�ساد الإداري املعتاد على نطاق �صغري .وقد ال تكون لغالبية ال�سكان ،لأ�سباب وا�ضحة،
جتارب مبا�شرة مع "الف�ساد الكبري" الذي تتورط فيه النخب يف �أو�ساط ال�سيا�سة والأعمال �أو املتاجرة بالنفوذ
�أو االحتيال يف عمليات اال�شرتاء .وبهدف معاجلة مواطن ال�ضعف التي تنطوي عليها بالطبيعة الدرا�سات
اال�ستق�صائية للأ�سر املعي�شية ،يجري تنفيذ الدرا�سات اال�ستق�صائية املعنية بالتجارب الفعلية �أي�ض ًا مع قطاع
املن�ش�آت ،مع الرتكيز على املمار�سات املعمول بها يف هذا القطاع واملعامالت مع ال�سلطات احلكومية وامل�شاركة يف
اال�شرتاء العمومي .وبالإ�ضافة �إىل الدرا�سات اال�ستق�صائية التي يجريها املكتب ،ت�شمل الأمثلة على الدرا�سات
اال�ستق�صائية للمن�ش�آت ا�ستق�صاء اجلرمية الدولية �ضد املن�ش�آت الذي يجريه معهد الأمم املتحدة الأقاليمي
لأبحاث اجلرمية والعدالة ،وا�ستق�صاء اجلرمية والف�ساد يف املن�ش�آت التجارية الذي يجريه املكتب ،وا�ستق�صاء
القدرة التناف�سية على ال�صعيد العاملي الذي يجريه املنتدى االقت�صادي العاملي ،وا�ستق�صاء بيئة الأعمال يف
العامل الذي يجريه البنك الدويل ،وحولية القدرة التناف�سية يف العامل للمعهد الدويل للتطوير الإداري.
وهناك �أوجه ق�صور �أخرى ينبغي �أخذها يف االعتبار فيما يتعلق بالدرا�سات اال�ستق�صائية املتعلقة بالتجارب
الفعلية .فهناك �أد َّلة على �أنَّ املجيبني يف بع�ض البلدان قد ال يرغبون يف الإقرار ب�أ َّنهم تورطوا �شخ�صيا يف
معامالت فا�سدة ،حتى ولو كانوا هم ال�ضحايا يف هذه املعامالت )30(.وعالوة على ذلك ،فقد ت�ؤ ِّدي االختالفات
يف مدى رغبة املجيبني يف امل�شاركة يف الدرا�سة اال�ستق�صائية �أو الر ِّد على الأ�سئلة ب�صدق �إىل �أخطاء منتظمة
يف النتائج؛ وهذه م�س�ألة كثري ًا ما يجري جتاهلها ،رغم �أنها قد متثِّل م�شكلة كبرية ،وال �س َّيما عندما تكون
()27

Sandra Sequeira, "Advances in measuring corruption in the field" in New Advances in Experimental Research on
.Corruption, Danila Serra and Leonard Wantchekon, eds. (Emerald Group Publishing, Bingley, United Kingdom, 2012), pp. 145-176

مف�صلة ع َّما
()28يجري البنك الدويل درا�سات ا�ستق�صائية منتظمة لل�شركات يف البلدان التي ت�ستفيد من خدماته ،تت�ض َّمن �أ�سئلة َّ
�إذا كانت هذه ال�شركات قد دفعت ر�شوة من �أجل احل�صول على الكهرباء �أو املياه �أو خدمات الهاتف �أو تراخي�ص البناء �أو تراخي�ص
اال�سترياد ،وغري ذلك من امل�سائل املرتبطة ببدء امل�شاريع �أو �إدارتها .انظر:
).World Bank, "World Bank’s enterprise survey: understanding the questionnaire" (Washington, D.C., January 2011
()29
انظر ورقة غرفة االجتماعات املعنونةQuantitative approaches to assess and describe corruption and the role of UNODC" :
).in supporting countries in performing such assessments" (CAC/COSP/2009/CRP.2
(.Kraay and Murrell, "Misunderestimating corruption")30

الف�صل  -2الت�شخي�ص الأويل وحتليل الأو�ضاع

معدالت االمتناع عن الإجابة مرتفعة للغاية لأ�سباب غري ع�شوائية على الأرجح .وقد اك ُت�شفت �أخطاء منتظمة
من هذا النوع يف بلدان قد ال متتلك فيها قطاعات كبرية من ال�سكان هاتفاً� ،أو يتعذر فيها االت�صال ب�أولئك
ال�سكان �شخ�صيا )31(.وميكن �أن يكون جمع البيانات الأ�صلية التي ت�ستند �إليها الدرا�سة اال�ستق�صائية �أمر ًا
متخ�ص�صة ،وهو ما قد يطرح حتديات ،وال� سيما يف
مكلف ًا و�أن ي�ستغرق وقت ًا طويالً ،وقد يتط َّلب مهارات
ِّ
البلدان الفقرية التي تعوزها البنية التحتية الالزمة .ومع ذلك ،ميكن لبيانات الدرا�سات اال�ستق�صائية ،عند
ا�ستخدامها على الوجه ال�صحيح� ،أن تكون م�صدر ًا ق ِّيم ًا للمعلومات عن الف�ساد.
وميكن احل ُّد من تكاليف الدرا�سات اال�ستق�صائية ب�ش�أن الف�ساد بعدة طرائق .فمن املمكن �إجراء تقييم
�أويل با�ستخدام م�صادر �أخرى ،على �أن تقت�صر الدرا�سة اال�ستق�صائية على املجاالت التي تكون �أكرث فائدة
فيها .ويف بع�ض احلاالت ،ميكن �إ�ضافة �أ�سئلة عن الف�ساد �إىل الدرا�سات اال�ستق�صائية التي �سبق �أن َّ
خططت
احلكومة �أو �إحدى املنظمات الدولية �أو �أحد الكيانات اخلا�صة لإجرائها .وتكون التكلفة يف هذه احلال �أقل
كثري ًا من تكلفة �إجراء درا�سة ا�ستق�صائية جديدة كل ًّيا.
و�صار عدد من البلدان واملنظمات الآن يختار اجلمع بني الأ�سئلة املتعلقة بالتجارب الفعلية والأ�سئلة املتعلقة
بالت�صورات يف درا�سة ا�ستق�صائية واحدة ،بغية امل�ساعدة يف تعوي�ض مواطن ال�ضعف يف ٍّ
كل منهما .والدرا�سة
الأو�سع نطاق ًا حتى اليوم من بني الدرا�سات اال�ستق�صائية التي تقارن البلدان على �أ�سا�س التجارب الفعلية
والت�صورات مع ًا هي درا�سة مقيا�س الف�ساد العاملي لعام  2013التي �أجرتها م�ؤ�س�سة ال�شفافية الدولية ،والتي
�شارك فيها  114 000مواطن من  107بلدان ،حيث ُ�سئلوا عن ت�صوراتهم عن الف�ساد يف بلدهم وكذلك ع َّما
�إذا كان �أحد �أفراد �أ�سرتهم املعي�شية قد ا�ضطُ ر �إىل دفع ر�شوة من �أجل احل�صول على خدمة عامة يف غ�ضون
ال�سنتني املا�ضيتني .كما �أجرى املكتب عدد ًا من الدرا�سات اال�ستق�صائية التي جتمع بني الت�صورات والتجارب
الفعلية ،وبو�سعه �أن يو ِّفر ا�ستبيانات منوذجية .وا�ستفادت حكومة زامبيا ج ِّيد ًا من درا�سة ا�ستق�صائية جمعت
بني الت�صورات والتجارب الفعلية يف �صياغة ا�سرتاتيجيتها الوطنية ملكافحة الف�ساد يف عام  :2007حيث
ُ�سئلت � 1 500أ�سرة معي�شية و 1 000موظف عمومي ومديرو  500من�ش�أة عن التجارب املبا�شرة مع الف�ساد
والت�صورات ب�ش�أنه .وا�ستخدمت احلكومة الإجابات بعد ذلك يف تركيز جهودها الرامية �إىل منع الف�ساد على
()32
الإدارات التي �أ�شارت النتائج �إىل تف�شي الف�ساد فيها �أكرث من غريها.

من�صات الإنرتنت وو�سائل التوا�صل االجتماعي
-٥
َّ
الأ�سلوب التقليدي امل�ستخدم يف جمع املعلومات عن جتارب املواطنني ال�شخ�صية مع الف�ساد هو الدرا�سات
اال�ستق�صائية ،لكن ثمة ابتكارا حديثا جلمع هذه املعلومات ،كانت منظمات املجتمع املدين �س ّباقة �إىل الأخذ
من�صات التوا�صل االجتماعي التي ميكن للمواطنني عن طريقها
به� ،أال وهو ا�ستخدام املواقع ال�شبكية �أو َّ
()33
الإبالغ عن طلب ر�شوة من ِقبل موظف حكومي دون الك�شف عن هويتهم .وتتيح العديد من املواقع ال�شبكية
للمواطنني حيزا لإ�ضافة مزيد من التفا�صيل ،ومنها على �سبيل املثال قيمة الر�شوة املطلوبة واجلهاز الذي يعمل
ويقدم م�ش ِّغلو املواقع تقارير دورية ب�ش�أن عدد الر�شاوى التي طُ لبت ،والإدارات التي طُ لبت
به طالب الر�شوةِّ .
()34
فيها ،ومتو�سط املبالغ املطلوبة ،وغري ذلك من املعلومات ذات ال�صلة .وال يزال هذا الأ�سلوب يف بداياته
الأوىل ،وتظ ُّل موثوقية البيانات املبلغ بها و�صحتها حم َّل ت�سا�ؤل )35(،كما �أنَّ الكثري من ال�شواغل امل�شار �إليها
�أعاله ب�ش�أن الدرا�سات اال�ستق�صائية التقليدية (مثل الأخطاء املنتظمة يف الإجابات) رمبا ينطبق على هذه
انظرBen Leo and others, "Do mobile phone surveys work in poor countries?", Working Paper No. 398 (Washington, :
).D.C., Center for Global Development, 2015
()31
()32

Laurent C. W. Kaela, "Zambia: national governance baseline survey—report" (Lusaka, University of Zambia, Department
of Political and Administrative Studies, 2004); Karen Hussman and Davies Chikalanga, "Anti-corruption policy making in practice:
Zambia — a country case study", in Anti-Corruption Policy Making in Practice: What can be Learned for Implementing Article 5
.of UNCAC?, Hussmann, ed., p. 217
انظرDieter Zinnbauer, "Crowdsourced corruption reporting: what petrified forests, street music, bath towels, and the :
.taxman can tell us about the prospects for its future", Policy and Internet, vol. 7, No. 1 (March 2015), pp. 1-24
()33

يرد مثال على �أوىل هذه اجلهود و�أ�شهرها يفKarthik Ramanna and Rachna Tahilyani, "I paid a bribe (dot) com", revised :
).ed., Harvard Business School Case Collection, Case No. 112-078 (Boston, United States, Harvard Business School, 2014
()34
()35

Derek Ruths and Jürgen Pfeffer, "Social media for large studies of behavior", Science, vol. 346, No. 6213 (2014),
.pp. 1063 and 1064
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دليل مرجعي ب�ش�أن املمار�سات اجل ِّيدة يف حماية املب ِّلغني

املن�صات اجلديدة بدرجة �أكرب .ومع ذلك ،فالبيانات امل�ستمدة من جمموعة كبرية من امل�صادر على الإنرتنت
َّ
ب�ش�أن الف�ساد ميكن �أن تكون مفيدة عند اجلمع بينها وبني معلومات �أخرى ،وقد تربز بو�صفها م�صدر ًا ها ًّما من
م�صادر البيانات الكمية التي ميكن �أن ي�ستعني بها القائمون على �صياغة اال�سرتاتيجيات وعلى تنفيذها يف قيا�س
الف�ساد �أو ر�صد التغيرُّ ات يف م�ستويات الف�ساد .وبالفعل فقد تو ُّد احلكومات النظر يف التعاون على نحو �أوثق
من�صات
مع املنظمات التي جتمع معلومات عن الف�ساد عن طريق و�سائل التوا�صل االجتماعي ،بل ورمبا �إطالق َّ
توا�صل اجتماعي خا�صة بها يف �إطار عملية جمع البيانات من �أجل و�ضع ا�سرتاتيجيتها الوطنية ملكافحة الف�ساد.

 -٦املعلومات التي جتمعها الأجهزة احلكومية
هناك العديد من الأجهزة احلكومية التي جتمع يف �سياق عملها معلومات ميكن ا�ستخدامها عند �إجراء
الت�شخي�ص الأويل مل�شكلة الف�ساد (لالطالع على مثال على ذلك انظر الإطار  .)4وتو ِّفر البيانات عن �شكاوى
الف�ساد وق�ضايا الف�ساد املنظورة �أمام املحاكم واالدعاءات ب�ش�أن االحتيال يف عمليات اال�شرتاء ،على �سبيل
املثال� ،أد َّلة مبا�شرة على حاالت الف�ساد و�أماكن وقوعها .وهناك بيانات �أخرى تدل على مدى فعالية �ضوابط
يقدمون
مكافحة الف�ساد �أو ت�شري �إىل املجاالت املع َّر�ضة خلطر الف�ساد .و ُتع ُّد ن�سبة املوظفني العموميني الذين ال ِّ
�إقرارات الذمة املالية اخلا�صة بهم يف املوعد املح َّدد �أحد امل�ؤ�شرات على مدى فعالية �ضوابط النـزاهة .ومن
العوامل التي ميكن �أن ُتع َّد من بني امل�ؤ�شرات على الف�ساد عد ُد الطلبات املق َّدمة من �أحد الأجهزة لل�سماح له
ب�أن يحيد عن الإجراءات االعتيادية ملنح العقود احلكومية ،وعدد حاالت جتاوز التكاليف املق َّررة يف تلك العقود
خال من
وقيمة التكاليف املتجاوزة ،والن�سبة املئوية لتجاوز اجلهاز ميزانيته املق َّررة ،وعدم احل�صول على تقرير ٍ
التحفظات من مراجع احل�سابات .وميكن �أن تك�شف درا�سات تع ُّقب الإنفاق العام وتقارير مراجعي احل�سابات
عن حاالت "ت�س ُّرب" (� ْأي �أموال مفقودة) ت�شري �إىل �إمكانية وقوع ف�ساد )36(.كما �أنَّ املقارنات بني ن�سبة الإنفاق
()37
على بنود معينة ،مثل البنية التحتية� ،إىل الكمية املق َّدمة من هذه البنود ميكن �أن تدل �أي�ض ًا على الف�ساد.
وكما هو احلال فيما يتعلق ب� ِّأي م�صدر من م�صادر البيانات ،يجب التح ُّقق من د َّقة املعلومات الناجتة عن
عمل الأجهزة ،بالنظر �إىل �أ َّنها قد تز ِّور البيانات لأ�سباب عديدة ،مثل واجب حتقيق �أهداف الأداء �أو زيادة
امليزانيات �أو �إخفاء امل�شاكل املتعلقة بالأداء )38(.ولكن متى توافرت بيانات ت�شغيلية موثوقة ،ف�إ َّنها تكون م�صدر ًا
مفيد ًا وغري مكلف للمعلومات .وعالوة على ذلك ،وبالنظر �إىل �أنَّ املعلومات الت�شغيلية تجُ مع ب�صورة منتظمة،
ف�إ َّنها ميكن �أن تكون م�صدر ًا جيد ًا وم�ستم ًّرا للمعلومات عن �أثر اال�سرتاتيجية .و�إذا كان �أحد الأجهزة ال ين�شر
بانتظام بيانات عن �أن�شطته ،فقد يكون نق�ص البيانات يف حد ذاته م�ؤ�شر ًا على الف�ساد :فك َّلما �أنتج اجلهاز
بيانات �أقل ،كان من الأي�سر �إخفاء �أن�شطته عن التدقيق .و�إذا تبينَّ للقائمني على �صياغة اال�سرتاتيجية �أنَّ �أحد
الأجهزة ال ين�شر بيانات ُتذكر عن �أن�شطته �أو ال ين�شر � َّأي بيانات على الإطالق ،ينبغي �أن تت�ضمن اال�سرتاتيجية
دعوة ذلك اجلهاز �إىل �أن ينتج بانتظام بيانات كافية ملراقبة عمله على النحو الواجب وم�ساءلة �إدارته.
الإطار  -4اال�ستفادة من بيانات الأجهزة احلكومية :در�س من �أوغندا
ا�ستخدمت هيئة التفتي�ش التابعة حلكومة �أوغندا البيانات الإدارية ا�ستخدام ًا جيد ًا للغاية يف تع ُّقب اجتاهات
الف�ساد وحتديد املجاالت التي تتط َّلب �إ�صالحات �إ�ضافية .ويف الدرا�سات اال�ستق�صائية املعنية بالت�صورات،
يذكر الأوغنديون على الدوام ال�شرطة واخلدمة املدنية وال�سلطة الق�ضائية بو�صفها امل�ؤ�س�سات الثالث الأكرث
عر�ضة للف�ساد .بيد �أنَّ الفئتني اللتني ت�ست�أثران ب�أكرب عدد من �شكاوى الف�ساد التي يتقدَّم بها الأوغنديون من بني
انظرRitva Reinikka and Jakob Svensson, "Local capture: evidence from a central government transfer program in :
Uganda", The Quarterly Journal of Economics, vol. 119, No. 2 (2004), pp. 679-705; Asli Gurkan, Kai Kaiser and Doris Voorbraak,
"Implementing public expenditure tracking surveys for results: lessons from a decade of global experience", PREM Notes, No. 145
).(Washington, D.C., World Bank, 2009
()36

انظرMiriam A. Golden and Lucio Picci, "Proposal for a new measure of corruption, illustrated with Italian data", :
.Economics and Politics, vol. 17, No. 1 (2005), pp. 37-75
()37
()38

Zoe Radnor, "Hitting the target and missing the point? Developing an understanding of organizational gaming", in
Performance Information in the Public Sector: How it is Used, Wouter Van Dooren and Steven Van de Walle, eds. (London, Palgrave
.Macmillan, 2011), pp. 98-109
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العاملني يف اخلدمة العامة هما م�س�ؤولو احلكم املحلي واملوظفون العموميون .ولع َّل الفرق يرجع �إىل �أنَّ
املواطنني ال يعرفون كيفية تقدمي �شكوى �ضد ال�شرطة وال املكان الذي ميكن تقدمي تلك ال�شكوى �إليه.
وكما� أ�شارت هيئة التفتي�ش يف تقريرها ال�سنوي الرابع ،ف�إنَّ �ضمان ح�صول املواطنني على املعلومات املطلوبة
ويو�ضح تقرير هيئة التفتي�ش ال�سنوي
عن ت�سجيل ال�شكاوى �ضد ال�شرطة م�س�ألة هامة يتعينَّ
الت�صدي لهاِّ .
ِّ
الرابع �أي�ض ًا كيفية ا�ستخدام البيانات الإدارية يف قيا�س املجاالت التي ال ميكن قيا�سها با�ستخدام الدرا�سات
اال�ستق�صائية .وعلى �سبيل املثال ،ال ميكن ر�صد مدى فعالية برنامج ملنع الف�ساد يف �أحد الأجهزة مبا�شر ًة؛
فلي�س ثمة طريقة لقيا�س مقدار تراجع الف�ساد يف ذلك اجلهاز ب�سبب تطبيق برنامج ملنع الف�ساد ،يف حني �أنَّ
�أحد امل�ؤ�شرات املرتبطة ارتباط ًا وثيق ًا مبدى جناح اجلهاز يف منع الف�ساد يتم َّثل يف جناعة �ضوابطه املالية.
ومن َّثم ،ت�أخذ هيئة التفتي�ش يف اعتبارها البيانات الواردة من مكتب مراجع احل�سابات العام ب�ش�أن الن�سبة
املئوية التي جتاوز بها كل جهاز ميزانيته ال�سنوية� ،إن ُوجدت .كما جتمع هيئة التفتي�ش بيانات ب�ش�أن ما �إذا
خال من التحفظات من مراجع احل�سابات ،ون�سبة العقود احلكومية التي
كان اجلهاز قد ح�صل على تقرير ٍ
جتاوزت الفرتة الزمنية وامليزانية املحدَّدة لها.
امل�صدر:

Uganda, Inspectorate of Government, Tracking Corruption Trends in Uganda: Using the Data
).Tracking Mechanism, 4th annual report (Kampala, 2014

توخي احلر�ص يف تف�سري البيانات التي تنتجها الأجهزة احلكومية ،حتى ولو كانت
وبطبيعة احلال ،ال ب َّد من ِّ
دقيقة ،نظر ًا �إىل �إمكانية تف�سري كثري منها على �أكرث من وجه .وقد ُتخفق الأجهزة احلكومية يف اجتياز عملية
مراجعة احل�سابات بنجاح ،ال ب�سبب الف�ساد ،و�إمنا لأنَّ موظفيها يفتقرون �إىل التدريب املالئم ب�ش�أن كيفية
االمتثال لإجراءات مراجعة احل�سابات .وقد تتجاوز العقود العمومية امليزانية املح َّددة لها ب�سبب عدم كفاية
الإعداد �أو الأحداث غري املتوقعة �أو �سوء الإدارة بكل ب�ساطة .وباملثل ،قد تكون بيانات ال�شكاوى املق َّدمة ب�ش�أن
�إنفاذ القانون والف�ساد م�ضلِّلة عند النظر �إليها مبعزل عن غريها :فوجود عدد كبري من املالحقات الق�ضائية
ب�ش�أن الف�ساد قد يعني زيادة يف حجم الف�ساد� ،أو قد يعني حت�سن ًا يف الك�شف عن الف�ساد �أو ا ِّتباع امل َّدعني
العامني لنهج �أكرث �صرامة؛ يف حني �أنَّ قلة �شكاوى املواطنني من الف�ساد قد تعني انخفا�ض م�ستوى الف�ساد،
�أو �أنَّ املواطنني ال يدركون وجود الف�ساد� ،أو ال يدركون �أ َّنه يحق لهم التق ُّدم ب�شكوى �أو يخ�شون ذلك .ويف
بع�ض احلاالت ،يكون التف�سري ال�صحيح وا�ضح ًا بالنظر �إىل البيئة املحيطة؛ ويف حاالت �أخرى ،يحتاج تف�سري
البيانات الت�شغيلية الكمية تف�سري ًا �صحيح ًا �إىل اال�ستعانة مب�صادر معلومات �إ�ضافية.

 -7مقارنة خمتلف م�صادر البيانات
من بني الأ�ساليب امل�ستحدثة يف قيا�س الف�ساد مقارن ُة خمتلف م�صادر البيانات الكم َّية التي ُيتوقع �أن تعطي نتائج
مماثلة يف حال عدم وجود ف�ساد ،واال�ستدالل بوجود فوارق بني هذه امل�صادر على وجود الف�ساد .فعلى �سبيل
امل�سجلة لواردات
امل�سجلة ل�صادرات البلد �ألف �إىل البلد باء والقيمة َّ
املثال ،ميكن �أن يكون الفارق بني القيمة َّ
()39
البلد باء من البلد �ألف دلي ًال على الف�ساد يف دوائر اجلمارك .كما ميكن مقارنة البيانات الفعلية بالتنب�ؤات
امل�ستمدة من منوذج اقت�صادي ،وهو الأ�سلوب امل�ستخدم للوقوف على التواط�ؤ يف اال�شرتاء العمومي )40(.وميكن
�أن تكفل هذه الأ�ساليب ،التي �صارت ُت�ستخدم على نطاق �أو�سع ،مقايي�س مفيدة للف�ساد )41(،ويف بع�ض احلاالت
تكون البيانات املطلوبة متاحة ب�سهولة .غري �أنَّ �أكرب عيب يف هذه الأ�ساليب هو �أ َّنها ال تقي�س �إ َّال �أ�شكا ًال حمدودة
ضال عن املهارات التقنية
من الف�ساد .وعالوة على ذلك ،ف�إ َّنها تتط َّلب بيانات دقيقة من خمتلف امل�صادر ،ف� ً
الالزمة لإجراء املقارنات—وكالهما �شرط �أ�سا�سي ميكن �أن ي�شكِّل حتدي ًا �أمام الدول املحدودة املوارد.
انظرRaymond Fisman and Shang-Jin Wei, "Tax rates and tax evasion: evidence from ‘missing imports’ in China", :
Journal of Political Economy, vol. 112, No. 2 (2004), pp. 471-496; Raymond Fisman and Shang-Jin Wei, "The smuggling of art,
and the art of smuggling: uncovering the illicit trade in cultural property and antiques", American Economic Journal: Applied
Economics, vol. 1, No. 3 (2009), pp. 82-96; Sandra Sequeira and Simeon Djankov, "Corruption and firm behavior: evidence from
African ports", Journal of International Economics, vol. 94, No. 2 (2014), pp. 277-294; Sandra Sequeira and Simeon Djankov,
)."Trade costs and corruption in ports", Port Technology International, No. 53 (2013
()39

()40

).(2014

Josef Ålander, "Screening for cartels in procurement procedures: lessons learned", Competition Policy International

لالطالع على ا�ستعرا�ض لهذه الأ�ساليب ،انظر"forensic economics" techniques, see Eric Zitzewitz, "Forensic economics", :
.Journal of Economic Literature, vol. 50, No. 3 (2012), pp. 731-769
()41
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دليل مرجعي ب�ش�أن املمار�سات اجل ِّيدة يف حماية املب ِّلغني

 -٨تقييمات مواطن ال�ضعف
ميكن �أن ينظر القائمون على �صياغة اال�سرتاتيجية يف �إجراء تقييمات مواطن ال�ضعف ،التي ُتعرف �أي�ض ًا
با�سم حتليالت املخاطر� ،أو تكليف جهة �أخرى ب�إجرائها ،بغية الوقوف على املجاالت التي قد تكون الوزارات
�أو الأجهزة �أو الإدارات احلكومية مع َّر�ضة ب�شدة خلطر الف�ساد فيها .وتبد�أ تلك التحليالت عاد ًة بت�صنيف
مهام امل�ؤ�س�سة قيد الدرا�سة �إىل �أن�شطة خمتلفة ،وتقييم ثالث م�سائل فيما يتع َّلق بكل ن�شاط :بيئة املراقبة
العامة ،وخماطر الف�ساد الكامنة ،وكفاية ال�ضمانات القائمة )42(.وعلى الرغم من �أ َّنه ميكن يف بع�ض الأحيان
االنتهاء من حتليل ب�سيط ملواطن ال�ضعف �أمام الف�ساد يف غ�ضون ب�ضعة �أيام ،فقد ي�ستغرق �إجراء تقييم �أكرث
�شمو ًال ع َّدة �أ�شهر ،وال �س َّيما �إذا كان موظفو اجلهاز غري متعاونني .وكما هو حال ا�ستعرا�ضات النظراء وتقارير
املنظمات غري احلكومية ،تعتمد هذه التقييمات اعتماد ًا كبري ًا على تقديرات ذاتية من جانب القائمني عليها،
وهو ما قد يجعلها حمل خالف .وميكن احل ُّد مما قد يثور من جدل ب�ش�أن نتائج هذه التحليالت عن طريق
�إتاحة الفر�صة �أمام جميع املعنيني بالتحليل للم�شاركة يف العملية وا�ستعرا�ض النتائج ،بيد �أنَّ ذلك ينطوي
بطبيعة احلال على املخاطرة بتمييع النتائج من �أجل حتقيق توافق يف الآراء �أو جت ُّنب اجلدل.

 -٩قيا�س امل�ؤ�شرات غري املبا�شرة
ترمي معظم الأدوات والأ�ساليب املو�صوفة �أعاله �إىل قيا�س وقوع الف�ساد مبا�شر ًة ،لكنه من املمكن �أي�ض ًا تقييم
نطاق امل�شاكل املتَّ�صلة بالنـزاهة يف بلد ما عن طريق قيا�س "امل�ؤ�شرات غري املبا�شرة"� ،أو درا�سة الوقائع التي
ميكن �أن ُتعطي ،لدى تف�سريها ،فكرة عن امل�شاكل املتَّ�صلة بالف�ساد .ومن الأمثلة املمكنة على هذه امل�ؤ�شرات
حجم االقت�صاد غري الر�سمي يف البالد ،والوقت الالزم لإجناز �إجراءات �إدارية مع َّينة� ،أو ،بد ًال
غري املبا�شرة ُ
من ذلك ،قيا�س مدى توافر بنية حتتية م�ؤ�س�سية قوية ملكافحة الف�ساد يف البالد ،بافرتا�ض �أنَّ احتماالت وقوع
()43
الف�ساد تقل يف حال وجود هذه البنية التحتية.
بال�س ُبل املالئمة .وينبغي �أن يبد�أ القائمون
وتنطوي جميع م�صادر املعلومات على مزايا وعيوب ،ويتعني اجلمع بينها ُّ
على �صياغة اال�سرتاتيجية بتحديد املعلومات التي ميكن احل�صول عليها ب�سهولةَّ ،ثم املعلومات الإ�ضافية التي
تنطوي على �أكرب قدر من الفائدة وميكن احل�صول عليها بتكلفة معقولة ويف غ�ضون فرتة زمنية معقولة .و�إذا
كان ا�ستعرا�ض تنفيذ اتفاقية مكافحة الف�ساد يف البالد قد ك�شف عن وجود ثغرات يف قوانينها ملكافحة الف�ساد،
�أو �إذا كان قد �أُ�شري يف مقيا�س الف�ساد العاملي مل�ؤ�س�سة ال�شفافية الدولية �أو يف �إحدى الدرا�سات اال�ستق�صائية
التي ُيجريها البنك الدويل للمن�ش�آت �إىل ارتفاع م�ستويات الف�ساد يف �إدارات حكومية بعينها ،فيمكن للقائمني
موجهة ت�ستهدف الوقوف على الأ�سباب واقرتاح
على �صياغة اال�سرتاتيجية متابعة هذه امل�س�ألة ب�إجراء درا�سات َّ
احللول املمكنة .ويف الأحوال التي ال تكون املعلومات فيها متاحة للقائمني على �صياغة اال�سرتاتيجية ،ينبغي
�أن ي�سلِّموا بذلك ويك ِّيفوا اقرتاحاتهم ال�سيا�ساتية على هذا الأ�سا�س .وميكن �أن ُيو�صي القائمون على �صياغة
اال�سرتاتيجية �أي�ض ًا بجمع معلومات �إ�ضافية كجزء من اال�سرتاتيجية نف�سها ،وهو النهج الذي اعتمده القائمون
على �صياغة اال�سرتاتيجيات الوطنية يف جمهورية تنـزانيا املتحدة وكابو فريدي والهند واليونان.
وتتم َّثل املع�ضلة الرئي�سية هنا يف �أنَّ تكوين الر�صيد المعرفي الالزم لو�ضع �سيا�سات جيدة قد ينطوي على
تكاليف مرتفعة ووقت طويل وتفكري �شاق .ومع ذلك ،فكثري ًا ما يتع َّر�ض وا�ضعو ال�سيا�سات ل�ضغوط من �أجل
وملحة؛ �إذ يطالب اجلمهور باحلل
ا ِّتخاذ �إجراءات؛ ففي كثري من البلدان متثِّل م�شكلة الف�ساد م�س�ألة عاجلة َّ
ويريد وا�ضعو ال�سيا�سات التعجيل بالت�صدي مل�شاكل البالد .وقد ينطوي �إنفاق وقت �أكرث من الالزم يف حتليل
.Robert Klitgaard, Controlling Corruption (Berkeley, California, University of California Press, 1988), pp. 84 and 85
وانظر �أي�ضاًCouncil of Europe, "Project Against Corruption in Albania (PACA): technical paper—corruption risk assessment :
methodology guide", document CMU-PACA-02/2011; Tony Scott, Alistair Carstairs and Doug Roots, "Corruption prevention:
the Hong Kong approach", Asian Journal of Public Administration, vol. 10, No. 1 (1988), pp. 110-119; Mauritius, Independent
).Commission Against Corruption, Public Sector Anti-Corruption Framework Manual (Port Louis, 2009
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UNDP and Global Integrity, A Users’ Guide to Measuring Corruption (Oslo, UNDP Oslo Governance Centre,
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امل�شكلة قبل �إعداد وثيقة اال�سرتاتيجية على املخاطرة بتبديد فر�صة �سيا�سة �سانحة .بل �أحيان ًا ما يتذ َّرع
امل�ستفيدون من الو�ضع الراهن باحلاجة �إىل �إجراء املزيد من البحوث بهدف تبديد ال�ضغوط ال�سيا�سية من
�أجل ا ِّتخاذ �إجراءات .ومع ذلك ،تتو َّقف فعالية اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد يف الوقت نف�سه على
املرجح ،يف حال عدم �إجراء تقييم �شامل النت�شار
ُعمق القاعدة املعرفية التي ت�ستند �إليها وا ِّت�ساعها .ومن َّ
الف�ساد والأ�شكال التي يتَّخذها� ،أن يكون �أثر اال�سرتاتيجية يف مكافحته حمدود ًا �إن مل يكن منعدماً .و�إذا كان
�ضيق الوقت �أو حمدودية املوارد يحول دون بناء قاعدة معرفية حمكمة ،فال ب َّد من خف�ض �سقف املطامح التي
ت�سعى اال�سرتاتيجية �إىل حتقيقها .واملواءمة بني الو�سائل املتاحة من ناحية والأهداف والغايات املرج َّوة من
ناحية �أخرى هي جوهر اال�سرتاتيجية—وهي م�س�ألة متثِّل حتدي ًا دائماً.

باء  -تقييم العقبات التي تعرت�ض طريق الإ�صالح الف َّعال
تتم َّثل اخلطوة الثانية يف �إجراء الت�شخي�ص الأويل يف الوقوف على �أهم العقبات التي تعرت�ض �سبيل اعتماد
الإ�صالحات الالزمة وتنفيذها .وفيما يتعلق باال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد ،ت�ستحق العقبتان
خا�صا.
الواردتان �أدناه اهتمام ًا ًّ

 -1تقييم القيود على املوارد
هناك تفاوت كبري بني البلدان فيما يتعلق باملوارد التي يكون بو�سعها تخ�صي�صها جلهود مكافحة الف�ساد،
وينبغي �أن ت�أخذ اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد ذلك يف االعتبار �صراح ًة و�أن تت�ض َّمن تقييم ًا واقع ًّيا
ملا هو متاح من املوارد (مبختلف �أنواعها) ملثل هذه اجلهود .ورغم �أنَّ بع�ض تدابري مكافحة الف�ساد ،مثل
التغيريات يف القوانني الر�سمية ،قد ال تتط َّلب ا�ستثمارات كبرية من حيث الوقت �أو املوارد املادية ،ف�إنَّ تنفيذها
قد يتط َّلب ذلك (لالطالع على مثال بهذا ال�ش�أن ،انظر الإطار  .)5وهناك مبادرات �أخرى ،مثل تعزيز
�إنفاذ قوانني مكافحة الف�ساد بقدر كبري ،ميكن �أن تتط َّلب موارد كثرية .وعالوة على ذلك ،ف�إنَّ بع�ض تدابري
متخ�ص�صة يف جماالت املحا�سبة اجلنائية واللغات
مكافحة الف�ساد ال تتطلب موارد فح�سب ،بل كذلك مهارات
ِّ
وتكنولوجيا املعلومات وغري ذلك من التخ�ص�صات .وقد تتبينَّ �صعوبة التنفيذ يف املمار�سة العملية حتى فيما
يتعلق بالتدابري التي قد تبدو ب�سيطة ،من قبيل تعديل القوانني �أو الأنظمة ،لأنَّ �إجراء تغيري ت�شريعي �أو تنظيمي
قد يتطلب الكثري من حيث الوقت واالهتمام واحليز املخ�ص�ص يف جدول �أعمال حمدود.
الإطار  -5تطبيق نظام لإعمال احلق يف احل�صول على املعلومات
يحتاج تفعيل قانون حقيقي يكفل احلق يف احل�صول على املعلومات �إىل الكثري من الوقت واملوارد .وبف�ضل توافر
العديد من القوانني النموذجية� ،صار من املمكن �صياغة قانون جديد و�س ّنه على وجه ال�سرعة .بيد �أنَّ �ضمان قدرة
الأجهزة على اال�ستجابة لطلبات املواطنني كثري ًا ما يتط َّلب �إجراء �إ�صالحات يف املعايري والإجراءات التي تط ِّبقها
تلك الأجهزة يف حفظ ال�سجالت .و ُت�شري درا�سة �أع َّدها البنك الدويل �إىل �أ َّنه ينبغي تطبيق القوانني التي تكفل
احلق يف احل�صول على املعلومات تطبيق ًا تدريج ًّيا ،بدء ًا بفر�ض التزام بن�شر املعلومات الأ�سا�سية عن خمتلف
التو�سع ببطء يف نطاق هذا االلتزام لي�شمل اال�ستجابة للطلبات الفردية.
الأجهزة والقواعد التي تنظِّ م عملهاَّ ،ثم ُّ
وال تقت�صر مزايا هذا النهج على �إتاحة الوقت الالزم حتى تقوم الأجهزة بتحديث املعايري والإجراءات املط َّبقة يف
حفظ ال�سجالت ،و�إمنا ت�شمل �أي�ض ًا توزيع تكاليف هذه العملية على مدى ع َّدة �سنوات.
امل�صدر:

Toby Mendel, "Legislation on freedom of information: trends and standards", PREM Notes, No. 93
).(Washington, D.C., World Bank, 2004

وميكن مراعاة م�س�ألتي االحتياجات من املوارد والقيود عليها يف املناق�شة ب�ش�أن العنا�صر املح َّددة ل�سيا�سة
مكافحة الف�ساد ،وكذلك يف خطتي التنفيذ والر�صد .وكما ُتبينِّ املناق�شة الواردة يف الق�سم هاء من الف�صل
الثالث �أدناهَّ ،
يف�ضل �أن تت�ض َّمن اال�سرتاتيجية تقديرات واقعية للموارد الالزمة لكل عن�صر من عنا�صر
اخلطتني املذكورتني .وينبغي �أي�ض ًا �أن يت�ض َّمن الت�شخي�ص الأويل مناق�شة عامة ب�ش�أن املوارد املتاحة من �أجل
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دليل مرجعي ب�ش�أن املمار�سات اجل ِّيدة يف حماية املب ِّلغني

جهود مكافحة الف�ساد ،وكيفية ربط التمويل بدورة امليزانية املعمول بها يف البالد .وميكن �أن تكون املناق�شة
ال�صريحة ب�ش�أن القيود على املوارد �أداة مفيدة لفر�ض االن�ضباط ،بالنظر �إىل �أ َّنها تذكِّر القائمني على �صياغة
اال�سرتاتيجية ب�ضرورة التحلي بالواقعية ،وتقدمي تنازالت �صعبة �أحياناً .كما ميكن �أن يك�شف الرتكيز على
حمدودية املوارد يف الت�شخي�ص الأويل عن املجاالت التي تتط َّلب املزيد من املوارد ملكافحة الف�ساد .ويف هذه
املتخ�ص�صة والقدرات
احلالة ،ينبغي �أن تبينِّ اال�سرتاتيجية بد َّقة ما هو مطلوب (املزيد من التمويل �أم املهارات
ِّ
امل�ؤ�س�سية) و�سبب احلاجة �إليه.

 -٢التعامل مع املعار�ضة والت�أييد املحتملني
على الرغم من �أنَّ االهتمام بالقيود على املوارد �أمر هام ،ف�إنَّ العقبة الرئي�سية التي تعرت�ض طريق التنفيذ
الفعال لإ�صالحات يف جمال مكافحة الف�ساد عاد ًة ما ال تكون تقنية �أو متعلقة باملوارد ،و�إمنا �سيا�سية� .إذ �إنَّ
امل�ستفيدين من الف�ساد� ،سواء من الأفراد �أم امل�ؤ�س�سات ،عاد ًة ما يعار�ضون � َّأي تغيريات من �ش�أنها �أن جتعل
و�ضعهم �أ�سو�أ ،ومن َّثم يحاولون عرقلة تنفيذ ا�سرتاتيجية مكافحة الف�ساد .ورغم �أنَّ جوهر اال�سرتاتيجية،
واجه بها تنفيذها ،فال ُيعرتف باحتمال ظهور
على النحو املبينَّ يف الإطار  ،6هو التح�سب للمعار�ضة التي �س ُي َ
املعار�ضة ،ناهيك عن الن�ص على ال�سبل املمكنة للت�صدي لها� ،سوى يف عدد حمدود من اال�سرتاتيجيات
الوطنية ملكافحة الف�ساد .فمن بني  53ا�سرتاتيجية ا�س ُتعر�ضت لإعداد هذا الدليل ،ال يذكر �سوى عدد قليل
منها احتمال ظهور املعار�ضة ،و ُيعتمد يف معظم اال�سرتاتيجيات التي تذكر ذلك على الإرادة ال�سيا�سية للتغلب
على تلك املعار�ضة .بيد �أنَّ �أ ًّيا من تلك اال�سرتاتيجيات مل يع ِّرف املق�صود بعبارة "الإرادة ال�سيا�سية" ،ومل يحدد
كيفية اال�ستدالل عليها �إن ُوجدت� ،أو ما يتعينَّ فعله يف حال عدم وجودها )44(.و ُيع ُّد جتاهل املخاطر التي تنطوي
عليها املعار�ضة التي ميكن �أن تواجه الإ�صالحات يف جمال مكافحة الف�ساد عن طريق التذ ُّرع بفكرة "الإرادة
ال�سيا�سية" ،بد ًال من �إجراء حتليل لكيفية التغلُّب على تلك املعار�ضة فعليا ،من العيوب ال�شائعة يف الكثري من
امل�ؤلفات املعنية ب�سيا�سات مكافحة الف�ساد )45(،ولذلك فلي�س من امل�ستغرب �أنَّ معظم اال�سرتاتيجيات الوطنية
ملكافحة الف�ساد ال ت�أخذ احتمال ظهور املعار�ضة يف احل�سبان.
الإطار -6

تعريف م�صطلح "اال�سرتاتيجية"

يظ ُّل م�صطلح "اال�سرتاتيجية" �أف�ضل و�سيلة للتعبري عن حماوالت التفكري م�سبق ًا فيما ميكننا عمله ،يف �ضوء
�أهدافنا وقدراتنا.
فاال�سرتاتيجية لي�ست جم َّرد خطة ،بل �أكرث بكثري .فاخلطة تفرت�ض ت�سل�س ًال معين ًا للأحداث ي�سمح باالنتقال بثقة
من و�ضع �إىل �آخر� .أ َّما اال�سرتاتيجية فتظهر حاجتنا �إليها يف الأحوال التي قد يعرقل فيها الآخرون خططنا لأنَّ
م�صاحلهم و�شواغلهم تختلف ورمبا تتعار�ض مع م�صاحلنا و�شواغلنا.
امل�صدر.Lawrence Freedman, Strategy: A History (New York, Oxford University Press, 2013), pp. x-xi :

بيد �أنَّ هناك ُ�س ُب ًال ميكن عن طريقها التغلُّب على املعار�ضة التي تواجهها مكافحة الف�ساد .بل �إنَّ و�ضع
حد ذاته �أحد هذه ال�سبل .وتعميق الفهم ب�ش�أن
ا�سرتاتيجية وطنية ملكافحة الف�ساد وتنفيذها ميكن �أن يكون يف ِّ
طبيعة م�شاكل الف�ساد التي تواجهها البالد واالتفاق الوا�سع النطاق على هذا الفهم ،واحلر�ص على �إجراء
الت�صدي لتلك امل�شاكل ،والقيام بانتظام ،كما ينا َق�ش يف الف�صل اخلام�س
م�شاورات وا�سعة النطاق ب�ش�أن كيفية
ِّ
�أدناه ،بتقدمي معلومات ب�ش�أن التق ُّدم املحرز يف التخفيف من ح َّدتها ،جميعها ُ�س ُبل لتكوين الإرادة ال�سيا�سية
الالزمة للتغلب على املعار�ضة التي تواجهها اال�سرتاتيجية.
حد تعبري �أحد املعلِّقني ،هي "�أكرث م�صطلح خمادع يف معجم ال�سيا�سات العامة .فهي ال�شرط الذي ال
()44الإرادة ال�سيا�سية ،على ِّ
غنى عنه لنجاح ال�سيا�سات ،ولك َّنها ال ُتع َّرف �إال بعدم وجودها"Linn Hammergren, Political Will, Constituency Building, and Public( .
).Support in Rule of Law Programs (Washington, D.C., United States Agency for International Development, 1998), p. 12
()45
انظرMatthew Andrews, "Creating space for effective political engagement in development", in Governance Reform :
Under Real World Conditions: Citizens, Stakeholders, and Voice, Sina Odugbemi and Thomas Jacobson, eds. (Washington, D.C.,
).World Bank, 2008

الف�صل  -2الت�شخي�ص الأويل وحتليل الأو�ضاع

يرجح �أن ت�ؤيد
ُ
الت�صدي للمعار�ضة
َّ�سم ب�أهمية حا�سمة يف
الوقوف على الفئات التي َّ
ِّ
ومن بني اخلطوات التي تت ُ
يرجح �أن تعار�ضها �أكرث من غريها من الفئات.
اال�سرتاتيجية �أكرث من غريها من الفئات والفئات التي َّ
وبعد الوقوف على م�ؤيدي اال�سرتاتيجية ومعار�ضيها ،ميكن �أن ُت�ص َّمم بحيث حت�شد الت�أييد وتتغلب على
املعار�ضة .ومن بني الأ�ساليب املتَّبعة يف ذلك �إدخال التغيريات املثرية للجدل تدريجيا ،والإ�سراع ب�إدخال
التغيريات التي حتظى بال�شعبية .ويع ُّد فهم الأ�سباب وراء املعار�ضة خطوة هامة �أخرى .فقد يعار�ض املوظفون
احلكوميون الأخذ مبدونة �أخالقيات جديدة �صارمة ،خمافة �أن يخالفوا �أحكامها دون دراية منهم .ويف هذه
احلالة ،ميكن �أن يح َّد القائمون على �صياغة اال�سرتاتيجية من املعار�ضة ب�أن يجعلوا تطبيق املدونة اجلديدة
مقرتن ًا ب�إن�شاء نظام يكفل للموظفني احلكوميني التما�س امل�شورة �أو املوافقة امل�سبقة على الت�ص ُّرفات التي
ميكن �أن تع ِّر�ضهم للم�ساءلة )47(.و�أخرياً ،وكما هو َّ
مو�ضح يف الإطار  ،7ميكن �أن ي�ساعد تي�سري مداوالت بني
ممثلي خمتلف الفئات على حتقيق توافق يف الآراء ب�ش�أن برنامج الإ�صالح.
()46

الإطار  -7التغلُّب على املعار�ضة عن طريق املداوالت
يرجح �أن تعار�ض الإ�صالح ودوافعها ،وهو �أي�ض ًا �أحد ُ�س ُبل
ُيع ُّد �إجراء مداوالت �أحد ُ�س ُبل الوقوف على الفئات التي َّ
التغلُّب على تلك املعار�ضة .وقد ا�ستخدم البنك الدويل هذا الأ�سلوب بهدف ح�شد الدعم خلطط العمل يف جمال
مكافحة الف�ساد يف عدد من البلدان .حيث ُعقدت اجتماعات للمواطنني واملن�ش�آت والقادة املنتخبني وفئات املجتمع
املدينُ ،عر�ضت خاللها �أد َّلة على الأ�ضرار التي يت�س َّبب فيها الف�ساد للبالد ،كما ُعر�ضت خمتلف الطرائق الكفيلة
التو�صل �إىل توافق يف الآراء حول خطة �إ�صالح ف َّعالة.
بالت�صدي له .وتولىّ �أحد الأ�شخا�ص �إدارة مناق�شة ا�ستهدفت ُّ
ِّ
امل�صادر:

Jane Mansbridge, "Deliberative and non-deliberative negotiations", HKS Faculty Research Working Paper
Series, No. RWP09-010 (Boston, United States, Harvard Kennedy School, 2009); Carolien Klein Haarhuis, "Promoting
anti-corruption reforms: evaluating the implementation of a World Bank anti-corruption program in seven African countries
).(1999-2001)", ICS dissertation series, No. 114 (Utrecht, Utrecht University, 2005

ومن املهم �أي�ض ًا فهم مواقف عامة اجلمهور �إزاء الف�ساد ،التي ميكن �أن تكون مو�ضوع درا�سة ا�ستق�صائية
(بالإ�ضافة �إىل الدرا�سات اال�ستق�صائية ب�ش�أن ت�صورات املواطنني عن الف�ساد �أو جتاربهم الفعلية معه) .فعلى
�سبيل املثال� ،سيكون من املفيد معرفة ما �إذا كان املواطنون ي�شعرون باال�ستياء ال�شديد من وجود الف�ساد� ،أو
يقبلون وجوده على م�ض�ض� ،أو ما �إذا كانت هناك بع�ض املمار�سات التي ال يعتربونها فا�سدة .ومن املجاالت
الأخرى التي ميكن ا�ستك�شافها ما �إذا كانت هناك اختالفات يف الآراء بني خمتلف فئات املجتمع—�أو�ساط
الأعمال والن�ساء والفقراء واملوظفني احلكوميني وامل�س�ؤولني املنتخبني على �سبيل املثال—ب�ش�أن هذه امل�سائل.
ومن املفيد �أي�ض ًا النظر يف كيفية تطور �سيا�سات مكافحة الف�ساد مبرور الوقت ،ت�سليم ًا ب�أ َّنها تتَّ�سم بالدينامية
ولي�س باجلمود ،وب�أنَّ بع�ض ال�سيا�سات العامة قد ت�ؤدي �إ َّما �إىل حر�ص �شديد على �إجناح تنفيذ اال�سرتاتيجية
�أو �إىل معار�ضة �شديدة لها.

انظرMichael Johnston and Sahr Kpundeh, "Building a clean machine: anti-corruption coalitions and sustainable :
).reform" (Washington, D.C., World Bank, 2002
()46
()47

Richard E. Messick, "Policy considerations when drafting conflict of interest legislation", in Corruption and Conflict
of Interest: A Comparative Law Approach, Jean-Bernard Auby, Emmanuel Breen and Thomas Perroud, eds. (Cheltenham, United
.Kingdom, Edward Elgar Publishing, 2014), part II, chap. 8, pp. 113-123
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-3
 تاب كافة الفا
بعد اإجراء الت�سخي�ض الأويل للم�ساكل والتحديات ،تبداأ اخلطوة التالية يف عملية �سياغة ال�سرتاتيجية
وال�س ُبل العملية لتحقيقها .وميكن اأن
الوطنية ملكافحة الف�ساد ،األ وهي و�سع الأهداف ال�سيا�ساتية الفعلية ُّ
يحدد اخلطوات املقبلة .وميكن اأن تت�س َّمن اخلطوات
تتَّخذ هذه اخلطوة �سكل خطة عمل اأو بيان اأو�سع نطاق ًا ِّ
َّ
يتعني على البلد
املتوخاة مزيج ًا من الت�سريعات اجلديدة والتغيريات املوؤ�س�سية وغريها من الإ�سلحات التي َّ
املعني اأن ياأخذ بها بهدف مكافحة الف�ساد .وتختلف قائمة التدابري املتَّخذة من بلد اإىل اآخر ،بالنظر اإىل اأنَّ
البلدان تختلف من حيث م�ساكل الف�ساد التي تواجهها ومن حيث قدرتها على الت�سدي لها .بيد اأنَّ املبادئ
التوجيهية الواردة اأدناه �ست�ساعد يف �سياغة م�سمون ال�سرتاتيجية الفعلي ب�سرف النظر عن كيفية �سياغته.

األف -تكييف ال�سرتاتيجية مع الت�سخي�ض
مبراعاة القيود
ينبغي اأن تنبثق ال�سيا�سة العامة من ت�سخي�ض اأكرب م�ساكل الف�ساد وحتدياته يف البلد ،واأن ُتك َّيف معه
مبراعاة القيود ذات ال�سلة .وقد يبدو هذا اأمر ًا بديه ًّيا ،اإ َّل اأ َّنه مل ُتبذل حماولة للربط بني ت�سخي�ض امل�ساكل
والتحديات من ناحية وعنا�سر حم َّددة يف ا�سرتاتيجية مكافحة الف�ساد املقرتحة من ناحية اأخرى اإ َّل يف عدد
�سئيل من وثائق ال�سرتاتيجيات التي ا�س ُتعر�ست يف �سياق اإعداد هذا الدليل .واحلال اأنَّ وثيقة ال�سرتاتيجية
ينبغي اأن تقيم �سلة وا�سحة بني كل تدبري مقرتح والت�سخي�ض ال�سابق للم�ساكل والتحديات .ويف هذا ال�سياق،
يحدد القائمون على �سياغة ال�سرتاتيجية التدابري التي تتط َّلب �سنَّ ت�سريعات جديدة اأو ا�ستحداث
ينبغي اأن ِّ
خم�س�سات كبرية يف امليزانية ،والتدابري التي ميكن تنفيذها يف اإطار النظام القانوين القائم اأو عن طريق
َّ
اإعادة توزيع املوارد املتاحة.

باء -اجلمع بني الطموح والواقعية
تزداد اأهمية اجلمع بني الطموح والواقعية ،وهي م�ساألة يتكرر الت�سديد عليها يف جميع اأجزاء هذا الدليل ،عند
حتديد الأهداف والقرتاحات املو�سوعية التي ميكن و�سعها يف خطة عمل منف�سلة .ولي�ض حتقيق التوازن بني
الطموح والواقعية بالأمر الي�سري .اإذ اإنَّ الهدف من ال�سرتاتيجية ل يقت�سر على الإعلن عن خمطط لإ�سلح
ال�سيا�سات ،واإمنا ي�سمل اأي�س ًا ممار�سة �سغوط من اأجل التغيري ،ولذلك ينبغي اأن ت�سع وثيقة ال�سرتاتيجية
اأهداف ًا طموحة على م�ستوى عال تتجاوز اإدخال تغيريات طفيفة على الو�سع الراهن .ويف الوقت نف�سه ،ميكن،
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�إذا كانت وثيقة اال�سرتاتيجية تت�ض َّمن اقرتاحات و�أهدافا غري واقعية بالنظر �إىل القيود التي تواجهها البالد،
�أن ُي�ضرب باال�سرتاتيجية عر�ض احلائط لأنها جمرد تطلعات غري عملية .وعندما تف�شل تلك اال�سرتاتيجية
يغذي ذلك الف�شل ال�شعور بالي�أ�س والت�شا�ؤم
الوطنية ملكافحة الف�ساد يف حتقيق �أهدافها فيما بعد ،ميكن �أن ِّ
لدى املواطنني.
املرجح �أن ُتن َّفذ التدابري الواردة يف
وينبغي � اَّأل يغيب عن القائمني على �صياغة اال�سرتاتيجية �أ َّنه من غري َّ
اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد على النحو املن�صو�ص عليه بال�ضبط .فاال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة
ضال عن
الف�ساد ت�شكِّل جزء ًا من عملية توليد الزخم ال�سيا�سي واحلفاظ عليه من �أجل الت�صدي للف�ساد ،ف� ً
ر�سم م�سار �أويل للعمل ،مما يعني تنقيح اال�سرتاتيجية وحتديثها با�ستمرار مع تغيرُّ الظروف وظهور معلومات
جديدة .ويجب �أن يو�ضع يف االعتبار عند حماولة حتقيق التوازن ال�سليم بني الطموح والواقعية يف خطة العمل
�أنَّ اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد وثيقة �سيا�سية بقدر ما هي وثيقة تكنوقراطية.

جيم -الوقوف على تدابري ملمو�سة وحم َّددة يتعينَّ ا ِّتخاذها
حتدد اال�سرتاتيجية خطوات حم َّددة وملمو�سة من �ش�أنها �أن ت�ساعد يف مكافحة الف�ساد يف البالد.
ينبغي �أن ِّ
ُ
بند من بنود اال�سرتاتيجية �س ُين َّفذ على النحو املن�صو�ص عليه
املرجح ،كما �أ�شري �آنفاً� ،أنَّ كل ٍ
ولي�س من َّ
بال�ضبط .وعالوة على ذلك ،ميكن �أن يتط َّلب تنفيذ �سيا�سات حم َّددة على �أر�ض الواقع م�ستوى من التف�صيل
ال يت�سع املجال له يف وثيقة اال�سرتاتيجية الوطنية ،ومن َّثم فقد يكون من ال�ضروري اعتماد خطة عمل �أخرى
ا�ستكما ًال لال�سرتاتيجية .ولكن يظ ُّل من املهم �أن تت�ض َّمن اال�سرتاتيجية جمموعة من التو�صيات امللمو�سة،
بحيث ال تقت�صر على ذكر �أهدافها بعبارات عامة جم َّردة ،دون ربطها ب� ِّأي �إ�صالحات حم َّددة �أو تغيريات يف
ال�سيا�سات .ونظر ًا �إىل �أنَّ حتويل التو�صيات مهما كانت ملمو�سة �إىل �إجراءات حم َّددة قد يحتاج �إىل م�ستوى
تن�ص اال�سرتاتيجية على
من التف�صيل ال يت�سع املجال له يف وثيقة اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد ،فقد ُّ
الإ�صالحات ال�سيا�ساتية املو�صى بهاَّ ،ثم تدعو الأجهزة املن ِّفذة (التي ينبغي الت�أكيد مرة �أخرى على �أنه َّ
يف�ضل
�أن تكون قد ا�ضطلعت بدور يف عملية ال�صياغة) �إىل و�ضع خطط تنفيذ �أكرث حتديداً.
�أ َّما فيما يتعلق باملجاالت التي ينبغي �أن ت�شملها اال�سرتاتيجية� ،أو �أنواع الإ�صالحات التي ينبغي �أن تهدف �إىل
يقدم هذا الدليل تو�صيات مو�ضوعية حم َّددة .فاحلاجة �إىل تكييف االقرتاحات مع الظروف
منا�صرتها ،فال ِّ
يحدد التدابري املع َّينة
اخلا�صة بكل بلد ،و�إىل تقدمي تنازالت �صعبة ،تعني �أنَّ دلي ًال عا ًّما مثل هذا ال ميكن �أن ِّ
التي ينبغي �أن تت�ضمنها اال�سرتاتيجية يف بلد بعينه .ويف الوقت نف�سهُ ،تع ُّد اتفاقية مكافحة الف�ساد منوذج ًا
مفيداً� ،أو نقطة انطالق ،لينظر فيها القائمون على �صياغة اال�سرتاتيجيات الوطنية ملكافحة الف�ساد عند و�ضع
حمتوى خطة العمل .وميكن �أن ينظر القائمون على �صياغة اال�سرتاتيجية يف كل فئة من الفئات الرئي�سية من
�أن�شطة مكافحة الف�ساد التي تلتزم الدول الأطراف باال�ضطالع بها مبوجب االتفاقية (انظر الإطار َّ ،)8ثم
يق ِّرروا بعد ذلك ماهية الإجراءات� ،إن وجدت ،التي قد تنا�سب الظروف اخلا�صة بالبلد املعنيُ ،بغية الوفاء
بتلك االلتزامات.
الإطار  	-8اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد باعتبارها �إطار ًا لال�سرتاتيجيات الوطنية
ملكافحة الف�ساد
تدعو اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد �إىل ا ِّتخاذ طائفة من �إجراءات مكافحة الف�ساد التي قد يعتربها
وت�شدد االتفاقية على احلاجة
القائمون على �صياغة اال�سرتاتيجية مفيدة يف �صياغة خطة العمل اخلا�صة ببلدهمِّ .
�إىل ا ِّتخاذ �إجراءات يف املجاالت التالية:
(�أ) تعزيز القوانني و�إنفاذ القانون يف جمال مكافحة الف�ساد ،مبا يف ذلك يف جماالت منها:
’  ‘1قوانني مكافحة االختال�س �أو � ُّأي �شكل �آخر من �أ�شكال تبديد املمتلكات ،يف كل من القطاعني
العام واخلا�ص (املادتان  17و)22؛

الف�صل  -3و�ضع تدابري مكافحة الف�ساد
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’ ‘

3

’ ‘

4

’ ‘

5
’‘6
’ ‘

7

’ ‘

�سواء فيما يتعلق بر�شو املوظفني املحليني �أو الأجانب (املادتان 15
 قوانني مكافحة الر�شوةً ،
و)16؛
 قوانني مكافحة املتاجرة بالنفوذ �أو غري ذلك من �أ�شكال �إ�ساءة ا�ستغالل الوظائف العامة
(املادتان  18و)19؛
 القوانني التي ت�ستهدف عائدات الف�ساد ،مبا يف ذلك قوانني مكافحة غ�سل الأموال والتدابري
الالزمة لتي�سري ك�شف املوجودات املت�أتية من �أن�شطة غري م�شروعة وجتميدها وم�صادرتها
و�إرجاعها (املواد  14و 23و 24و 31و� 52إىل )57؛
 توفري احلماية الكافية للمبلِّغني وال�شهود (املواد  13و 32و)33؛
 الأدوات �أو الإ�صالحات القانونية التي ميكن �أن ت�س ِّهل املالحقة الق�ضائية الف َّعالة لأن�شطة
الف�ساد (وفق التقاليد القانونية املحلية ومبادئ العدالة الأ�سا�سية) مبا يف ذلك امل�س�ؤولية عن
الإثراء غري امل�شروع ،و�إعاقة �سري العدالة ،وامل�شاركة وال�شروع؛ والت�سليم ب�إمكانية اال�ستدالل
على العلم �أو النية من املالب�سات الوقائعية؛ وم�س�ؤولية الأ�شخا�ص االعتباريني (يف مقابل
الأ�شخا�ص الطبيعيني)؛ وحتديد فرتات تقادم منا�سبة الطول (املواد  20و 25و� 26إىل )29؛
 و�ضع عقوبات منا�سبة لل�سلوك الفا�سد (مبا ي�شمل ُ�س ُبل االنت�صاف املدنية واجلنائية على حد
�سواء) والقيام بذلك على نحو عادل (املواد  30و 34و)35؛

احلد من حم ِّفزات الف�ساد �أو من فر�ص الف�ساد �أو منهما
(ب) تنفيذ تدابري �أكرث فعالية ملنع الف�ساد ،مع ِّ
معاً .وميكن �أن ت�شمل هذه الإ�صالحات ما يلي:
’  ‘1ا ِّتخاذ تدابري ملنع الف�ساد يف القطاع العام ،بو�سائل منها تعزيز النـزاهة يف الإدارة العامة،
والت�صدي ملخاطر الف�ساد يف عمليات اال�شرتاء وو�ضع
وتعزيز �أخالقيات القطاع العام،
ِّ
امليزانيات ،وتعزيز ال�شفافية وامل�شاركة املدنية (املواد من � 7إىل  10واملادة )13؛
’  ‘2ا ِّتخاذ تدابري ملنع الف�ساد يف القطاع اخلا�ص ،مبا يف ذلك تدابري ب�ش�أن ال�شفافية والإبالغ،
و�ضوابط املحا�سبة ومراجعة احل�سابات (املادة )12؛
(ج) و�ضع برامج تعليمية وحمالت �إعالمية ومبادرات للتوعية بهدف تغيري املواقف �إزاء الف�ساد ،وتغيري
الأعراف الثقافية ،والت�شجيع على الإبالغ (املادة )13؛
(د) تعزيز القدرات امل�ؤ�س�سية ،وتوفري التدريب الكافي ،و�ضمان فعالية الهيئات احلكومية التي تن ِّفذ
�سيا�سات مكافحة الف�ساد وا�ستقاللية تلك الهيئات ونزاهتها (املواد  6و 11و 36و 58و)60؛
(ﻫ) حت�سني التن�سيق على ال�صعيدين املحلي والدويل بني �أجهزة �إنفاذ القانون وغريها من الأجهزة
امل�س�ؤولة عن مكافحة الف�ساد ،وكذلك بني القطاعني العام واخلا�ص (املواد من � 37إىل  39ومن � 43إىل )50؛
(و) حت�سني جمع وحتليل البيانات واملعلومات الأخرى املتعلقة بالف�ساد ،بهدف تبديد ال�شكوك و�س ّد
الثغرات املعرفية (املادة .)61

دال  -و�صف الهدف الذي يرمي �إليه كل عن�صر من عنا�صر الإ�صالح
بالإ�ضافة �إىل و�ضع اقرتاحات للإ�صالح ،ينبغي �أن تت�ضمن اال�سرتاتيجية �شرح ًا للهدف املتوخى من كل
اقرتاح ،والدافع �إىل ذلك ،وكيفية حتقيق ذلك الهدف .وينبغي الت�أكيد مرة �أخرى على �ضرورة �أن تقوم
هذه الأهداف على ت�شخي�ص الو�ضع احلايل يف البالد فيما يتعلق بتحديات الف�ساد ،وينبغي �أن تكون طموحة
وواقعية يف �آن واحد من حيث عددها ونطاقها .وتو�ضيح الأهداف املرتبطة بكل اقرتاح (�أو بكل جمموعة من
االقرتاحات) �أم ٌر مفي ٌد عند و�ضع اال�سرتاتيجية وكذلك يف تعزيز امل�ساءلة عن التنفيذ وا�ستقاء التعقيبات من
�أجل تنقيح اال�سرتاتيجية ب�صفة م�ستمرة ،وهما مو�ضوعان ينا َق�شان الحق ًا يف هذا الدليل .ومن الأف�ضل يف
كثري من الأحيان حتديد هذه الأهداف على �شكل نواجت و�سيطة حم َّددة (على �سبيل املثال زيادة عدد حاالت
الف�ساد اخلا�ضعة للمالحقة الق�ضائية �أو زيادة ر�ضا املواطنني) بد ًال من �أن تكون �أهداف ًا عامة مثل ردع الف�ساد
�أو �شرعية احلكومة �أو ما �شابه ذلك.
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هاء -النظر يف التكاليف والفوائد والأعباء واملعار�ضة
والدعم فيما يتعلق بكل عن�صر
ينبغي �أن ُتط َّبق االعتبارات التي حتكم تكاليف املوارد والقيود ال�سيا�سية ،والتي نوق�شت يف الق�سم باء من
الف�صل الثاين ب�ش�أن ت�شخي�ص امل�شكلة ،على ٍّ
كل من الإ�صالحات واملبادرات املن�صو�ص عليها يف اال�سرتاتيجية
على حدة .ومن َّثم ،ينبغي ،متى �أمكن ذلك� ،أن تو ِّفر اال�سرتاتيجية (�أو خطط التنفيذ الأكرث تف�صي ًال التي
تعدها الأجهزة املن ِّفذة) تقديرا تقريبيا على الأقل لالحتياجات من املوارد فيما يتعلق بكل اقرتاح� ،إىل
جانب تقييم �أعم جلدوى اال�سرتاتيجية وفعاليتها من حيث التكلفة )48(.كما ينبغي �أن ينظر القائمون على
�صياغة اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد والأجهزة املن ِّفذة لها يف كيفية توزيع �أعباء تنفيذ االقرتاح
وفوائده (�سواء فيما يتعلق بامل�ؤ�س�سات امل�س�ؤولة عن التنفيذ �أم الأطراف املعنية) ،و�أن يق ِّيموا الدعم ال�سيا�سي
واحلد من
واملعار�ضة ال�سيا�سية املحتملني لالقرتاحات ،وماهية اخلطوات التي ميكن ا ِّتخاذها لزيادة الدعم
ِّ
املعار�ضة .ويف معظم احلاالت ،ال تظهر تلك االعتبارات ال�سيا�سية يف اال�سرتاتيجية الر�سمية املن�شورة ،وال
ُي�شار �إليها �إ َّال ب�صورة غري مبا�شرة ومن باب التورية .ولكن من امل�ست�صوب مع ذلك النظر فيها ومناق�شتها
�صراح ًة عند و�ضع اال�سرتاتيجية ،وميكن �إدراج عنا�صر تتعلق باالعتبارات ال�سيا�سية يف الوثيقة نف�سها على
نحو مفيد ،على �سبيل املثال عن طريق مناق�شة احلاجة �إىل �إيجاد "حيز �سيا�سي" للإ�صالح� ،أو احلاجة �إىل
بناء حتالفات داعمة له.

واو�  -إيالء االهتمام لتحديد الأولويات والتعاقب
ومتعددة الأوجه تتطلب ح ًّال �شام ًال ومتعدد املحاور .ومن امل�ستحيل ،يف الوقت نف�سه،
الف�ساد م�شكلة مع َّقدة
ِّ
املرجح �أن تكون جميع الإ�صالحات املمكنة ف َّعالة �أو قابلة للتنفيذ
الإحاطة بجميع جوانبها ،كما �أنه لي�س من َّ
الوقوف على
ُ
بالقدر نف�سه .ومن �أهم الأمور التي ميكن للقائمني على �صياغة وثيقة اال�سرتاتيجية القيام بها
جماالت الأولوية الق�صوى والتعاقب الذي ينبغي �أن تتبعه البلدان لدى حماولتها تنفيذ �إ�صالحات متعددة �أو
معاجلة جوانب متعددة من م�شكلة الف�ساد .ووفق ًا ملا انتهى �إليه ا�ستعرا�ض �أُجري حديث ًا لوثائق اال�سرتاتيجيات
الوطنية ملكافحة الف�ساد يف جنوب �شرق �أوروبا ،ف�إنَّ عدم حتديد الأولويات يجعل من هذه الوثائق جمرد قائمة
�شاملة بجميع اجلوانب املمكنة يف � ِّأي خطة ملكافحة الف�ساد ،بد ًال من �أن تكون خارطة طريق واقعية لكبح جماح
()49
الف�ساد.
وعند حتديد الأولويات ،يكون من املهم النظر يف ثالثة عوامل فيما يتعلق بكل �إ�صالح ميكن �إدراجه يف
اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد�( :أ) �أهمية امل�شكلة امل�ستهدفة (مقدار ال�ضرر الذي تت�س َّبب فيه
احلد من امل�شكلة؛ (ج) التكلفة
للمجتمع واملواطنني)؛ (ب) مدى فعالية الإ�صالحات ال�سيا�ساتية املقرتحة يف ِّ
املتوقعة للإ�صالح املقرتح (مبا ال يقت�صر على التكلفة يف امليزانية �أو التكلفة االقت�صادية ،و�إمنا ي�شمل �أي�ض ًا
حجم "ر�أ�س املال ال�سيا�سي" �أو القدرات التقنية �أو االهتمام الذي يحتاجه تنفيذ الإ�صالح على نحو ف َّعال).
وينبغي �أن يكون تقييم العامل الأولْ � ،أي حجم امل�شكلة امل�ستهدفة ،منبثق ًا من الت�شخي�ص الأويل .غري �أنَّ
للنظر يف العاملني الثاين والثالث نف�س القدر من الأهمية ،لأنَّ تخ�صي�ص معظم املوارد لأكرب امل�شاكل لي�س
م�ست�صوب ًا بال�ضرورة يف جميع احلاالت .فلي�س املهم ها هنا حجم ال�ضرر امل�ستهدف ،و�إمنا مدى جناعة ٍّ
كل
احلد من ال�ضرر الواقع على املجتمع.
من الإ�صالحات يف ِّ

ِّ
لالطالع على كيفية �إجراء حتليالت التكاليف والفوائد فيما يتعلق باحلوكمة و�سيا�سات مكافحة الف�ساد ،انظرJesper Johnsøn, :
“Cost-effectiveness and cost-benefit analysis of governance and anti-corruption activities”, U4 Issue No. 10 (Bergen, Norway, U4
).Anti-Corruption Resource Centre, 2014
()48

()49

Southeast Europe Leadership for Development and Integrity, Anti-Corruption Reloaded: Assessment of Southeast
.Europe, p. 40

الف�صل  -3و�ضع تدابري مكافحة الف�ساد

وعالوة على ذلك ،ال يكفي النظر يف �أثر كلِّ �إ�صالح مبعزل عن غريه� .إذ ينبغي �أي�ض ًا �أن يراعى عامالن �آخران
يف املناق�شة املعنية بتحديد الأولويات والتعاقب� .أوالً ،ينبغي �إيالء اهتمام �شديد للرتابط بني خمتلف عنا�صر
ا�سرتاتيجية الإ�صالح العامة ،وال�شروط الأ�سا�سية القانونية �أو امل�ؤ�س�سية �أو االجتماعية التي ال ب َّد من توافرها
ل�ضمان فعالية عنا�صر بعينها على الأرجح .فقد يتط َّلب تنفيذ ا�سرتاتيجية �صارمة لإنفاذ القانون �إ�صالحات
قانونية تز ِّود املح ِّققني وامل َّدعني العامني ب�أدوات جديدة ملكافحة الف�ساد �إىل جانب تدريب مكثف على كيفية
ا�ستخدام تلك الأدوات .وعند حتديد الأولويات وكيفية تعاقب الإ�صالحات ،ينبغي �أن ت�ؤخذ هذه ال�صالت
و�أوجه الرتابط يف االعتبار يف اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد .ثانياً ،ينبغي النظر يف الت�أثري املحتمل
ملختلف التدخالت على الدعم ال�سيا�سي جلهود مكافحة الف�ساد وعلى �سائر �أجزاء اال�سرتاتيجية .فكما ب َّينت
املناق�شة �أعاله ،قد يكون من املنطقي �أحيان ًا البدء باملبادرات التي ميكن �أن ُت�سفر يف مدى ق�صري ن�سبيا عن
نتائج ملمو�سة تتمتع بال�شعبية ال�سيا�سية كو�سيلة الكت�ساب الثقة والدعم ال�سيا�سي (لالطالع على مثال بهذا
ال�ش�أن ،انظر الإطار  .)9وقد يكون من احلكمة �أي�ض ًا يف بع�ض الأحيان ت�أخري املبادرات التي من �ش�أنها �أن تثري
معار�ضة �سيا�سية �شر�سة يف املدى الق�صري ،من �أجل اكت�ساب الدعم وتوليد الزخم للإ�صالح تدريجيا مع مرور
الت�صدي �أو ًال لبع�ض امل�شاكل ال�صعبة ،يف حال كانت
الوقت .ويف املقابل ،قد يكون من املهم يف بع�ض الظروف
ِّ
هناك فر�صة �سيا�سية �سانحة (رمبا ب�سبب ف�ضائح ف�ساد �أُثريت م�ؤخراً) ميكن �أن ت�ضيع �إذا م َّر وقت طويل.
وينبغي الت�أكيد مرة �أخرى على �أنه ال يوجد نهج �صحيح واحد منطبق على جميع الأحوال؛ واملهم هو �أن يويل
القائمون على �صياغة اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد اهتمام ًا فعل ًّيا لهذه امل�سائل.
الإطار  -9فوائد الإ�سراع بالت�صدي للف�ساد يف التعليم
ك�شفت تقارير من �إعداد منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليون�سكو) وم�ؤ�س�سة ال�شفافية الدولية
وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي عن �أنَّ الف�ساد ينت�شر يف خفاء على جميع م�ستويات التعليم ،بدء ًا ببيع الدرجات يف
وانتهاء بطلب خدمات جن�سية مقابل �إعطاء درجات النجاح .ومن َّثم ميكن �أن يكون
املدار�س ومرور ًا ب�شراء ال�شهادات
ً
الإ�سراع بالت�صدي للف�ساد يف قطاع التعليم مفيد ًا من الناحيتني املو�ضوعية وال�سيا�سية .فمن الناحية املو�ضوعيةُ ،يع ُّد
وجود مواطنني متعلمني تعليم ًا جيد ًا �أمر ًا بالغ الأهمية للنمو االقت�صادي واال�ستقرار ال�سيا�سي والرفاه االجتماعي؛
ومن َّثم فالف�ساد يق ِّو�ض التنمية الوطنية .ومن الناحية ال�سيا�سية ،يعترب العديد من املواطنني �أنَّ توفري تعليم جيد
لأبنائهم �أولوية ق�صوى ،ومن َّثم فمن املرجح �أن تلقى الربامج الرامية �إىل الق�ضاء على الف�ساد يف التعليم دعم ًا كبري ًا
املرجح �أن ي�ستثري الت�صدي للف�ساد يف التعليم نف�س املعار�ضة التي قد
من قطاع كبري من املجتمع .كما �أ َّنه من غري َّ
ي�ستثريها يف القطاعات الأخرى ،بالنظر �إىل �أنَّ املتورطني يف الف�ساد يف التعليم عادة ما يكونون جماعات �صغرية يف
مدار�س خمتلفة ومناطق خمتلفة لي�ست مرتبطة بجماعات م�صالح قوية �أو مدعومة منها.
امل�صدر:

UNESCO, Education for All: 2000-2015 — Achievements and Challenges (Paris, 2015); Transparency
International, Global Corruption Report: Education (Abingdon, United Kingdom, Routledge, 2013); UNDP, Fighting
).Corruption in the Education Sector: Methods, Tools and Good Practices (New York, 2011

زاي  -حتديد مواعيد لتنفيذ
الإ�صالحات املختلفة
تتفاوت الإ�صالحات املختلفة من حيث الفرتات الالزمة لتنفيذها والفرتات الالزمة لكي يكون لها ت�أثري.
وميكن ،كما هو َّ
�سن قانون يكفل احلق يف احل�صول على املعلومات يف وقت ق�صري،
مو�ضح يف الإطار � 5أعالهُّ ،
ولكن تطبيق ذلك القانون كثري ًا ما يحتاج �إىل ع َّدة �سنوات ،وقد مت ُّر �سنوات عديدة �أخرى قبل �أن يكون له ت�أثري
على الف�ساد .وينبغي �أن تت�ض َّمن اال�سرتاتيجية الإقرار �صراح ًة بالفرتات الزمنية املختلفة التي �ستحتاجها
ت�شدد اال�سرتاتيجية على �ضرورة التحلِّي
التدابري املختلفة كي تحُ دث �أثراً ،مع تو�ضيح الأ�سباب .وينبغي �أن ِّ
بال�صرب فيما يتعلق بالتدابري التي �ست�ستغرق �سنوات كي ت�ؤتي ثمارها .فمن املمكن �أن تت�س َّبب ا�سرتاتيجية َت ِعد
املواطنني ب�أ َّنها �ستن�شئ على وجه ال�سرعة نظام ًا مكتم ًال يكفل احل�صول على املعلومات يف �إ�شاعة حالة من
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الي�أ�س �أو الت�شا�ؤم عندما ال يتحقق ذلك على الفور .وحتديد �آجال واقعية لتنفيذ الإ�صالحات هو �أحد املجاالت
التي ميكن �أن تكون فيها جتارب البلدان الأخرى ذات فائدة كبرية .وبهدف امل�ساعدة على التعامل اجليد مع
توقعات املواطنني ،من املهم �أن ت�صدر تقارير دورية ب�ش�أن التق ُّدم املحرز ،واالنتكا�سات ،يف حتقيق الأهداف،
وهذه نقطة ي�ش َّدد عليها يف الف�صل اخلام�س �أدناه.
وبالنظر �إىل تباين الفرتات الالزمة لتنفيذ تدابري مكافحة الف�ساد املختلفة ،ينبغي ت�صنيف الإ�صالحات
ال�سيا�ساتية املقرتحة والأهداف ح�سب الأجل املحدد ٍّ
لكل منها يف وثيقة اال�سرتاتيجية ،مع ت�صنيف �أهداف
الإ�صالحات �إىل �أهداف ق�صرية الأجل (على �سبيل املثال الأهداف التي ميكن تنفيذها يف غ�ضون � 6أ�شهر
�إىل � 18شهراً) و�أهداف متو�سطة الأجل (يف غ�ضون �سنتني �إىل خم�س �سنوات) ،و�أهداف طويلة الأجل .وينبغي،
متى �أمكن ذلك ،ربط الأهداف الق�صرية الأجل بدورة امليزانية احلالية .ويف حالة البلدان التي تنفذ عمليات
التخطيط الوطني ،التي عادة ما متت ُّد بني ثالث وخم�س �سنوات ،قد يكون من املنطقي ربط اال�سرتاتيجية
الوطنية ملكافحة الف�ساد بخطط التنمية الوطنية الأعم ،وال �سيما فيما يتعلق بالأهداف املتو�سطة الأجل ،على
�أ�سا�س اعتبار الأهداف الطويلة الأجل مبثابة تطلعات .فالظروف واحلكومات تتغري ،والأو�ضاع تتطور ،ومن
ال�صعب و�ضع ت�صورات ب�ش�أن جهود مكافحة الف�ساد التي يتعينَّ تنفيذها على مدى عقد (�أو �أكرث) من الزمن،
ناهيك عن التخطيط لها �أو �إعداد ميزانيات من �أجلها .ومن املمكن مع ذلك �أن ي�ؤدي و�ضع الأهداف الطويلة
الأجل وظيفة مفيدة يف عملية التخطيط ،وميكن �أن ي�ساعد يف موا�صلة ال�ضغط على احلكومات من �أجل �أن
ت�سعى �إىل حتقيق �أهداف �أكرث طموحاً .كما ميكن �أن يكون من املفيد �أن تت�ض َّمن اال�سرتاتيجية مناق�شة ب�ش�أن
ال�صالت فيما بني الأهداف الق�صرية الأجل �أو الأهداف املتو�سطة الأجل ،التي ميكن و�صفها بعبارات �أكرث
حتديد ًا وتنفيذها يف �إطار دورة امليزانية املقبلة �أو فرتة التخطيط الوطني املقبلة ،والأهداف الطويلة الأجل
لال�سرتاتيجية.

-4
ا التنفيذ الف عا
يتط َّلب تنفيذ ال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد بنجاح ا ِّتخاذ اإجراءات مت�سافرة من جانب طائفة من
الوزارات والإدارات والأجهزة ،وكثري ًا ما يتط َّلب التن�سيق مع كيانات تعمل ب�سورة م�ستقلة عن احلكومة:
اأجهزة النيابة العامة والهيئات العليا ملراجعة احل�سابات وال�سلطات التنظيمية .وقد يتط َّلب التنفيذ اأي�س ًا
التعاون من جانب اجلهاز الق�سائي وال�سلطة الت�سريعية ،وكذلك من جانب احلكومات الإقليمية واملحلية .ومن
ال�سعوبة مبكان تن�سيق تنفيذ ال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد .ومن ال�سعوبات املطروحة اأنَّ املك َّلفني
بالتنفيذ من الأفراد والأجهزة قد يكونون م�ستفيدين من ف�ساد الو�سع الراهن ،ومن َّثم قد يبحثون عن ُ�س ُبل
لتقوي�ض التنفيذ .وحتى اإذا ن ُِّحيت تلك امل�سكلة جانباً ،فكثري ًا ما تزيد التغيريات املن�سو�ض عليها يف وثيقة
ال�سرتاتيجية من الأعباء امللقاة على عاتق الأجهزة احلكومية ،وهو ما يزيد من �سعوبة قيامها مبهامها،
مما يدفع موظفي الأجهزة وعملءها وغريهم اإىل اتخاذ موقف املعار�سة )50(.وميكن اأن تطرح احلاجة اإىل
التن�سيق والتعاون فيما بني الأجهزة �سعوبات اإ�سافية على املوؤ�س�سات غري املعتادة على التعاون مع غريها،
()51
والتي ميكن اأن تكون لديها ممار�سات واأهداف وم�سالح خمتلفة.
ومن َّثم ،فاإنَّ جمرد و�سع ا�سرتاتيجية تدعو الأجهزة احلكومية اإىل اعتماد قواعد و�سيا�سات جديدة ترمي اإىل
مكافحة الف�ساد لي�ض كافياً .اإذ يجب اأ َّل تقت�سر ال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد ،حتى تكون ناجحة،
على و�سع جمموعة �ساملة من الإ�سلحات ال�سيا�ساتية املو�سوعية ،بل ل ب َّد اأي�س ًا من اأن تو ِّفر الو�سائل اللزمة
املن�سق—على الأقل فيما يتعلق باأن�سطة اأجهزة ال�سلطة التنفيذية ،ويف كثري من الأحيان فيما
ل�سمان التنفيذ َّ
يتعلق بعمل الأجهزة امل�ستقلة ،وال�سلطات احلكومية الأخرى ،والوحدات احلكومية دون الوطنية .وقد اع ُتمد
عدد من ال�سرتاتيجيات فيما م�سى ا�ستناد ًا اإىل افرتا�ض باأنَّ الدعم الرفيع امل�ستوى لرئي�ض احلكومة كاف
ومن�سق .بيد اأنَّ الدعم الرفيع امل�ستوى ،بالرغم من كونه اأمرا
ل�سمان تنفيذ ال�سرتاتيجية على نحو ف َّعال َّ
�سرور ًّيا ،نادر ًا ما يكفي يف الأجل الطويل .فلي�ض بو�سع روؤ�ساء احلكومات والوزراء عموم ًا اأن يولوا اهتمام ًا
()50على �سبيل املثال ،تتم َّثل املهمة الرئي�سية التي ت�سطلع بها وزارة الأ�سغال العامة يف التخطيط لعنا�سر البنية التحتية من الطرق
واجل�سور وغريها وبنائها و�سيانتها .ومن �ساأن و�سع اإجراءات جديدة لل�سرتاء اأو اإحداث املزيد من عمليات املراجعة اأو تغيريات اأخرى من
اأجل مكافحة الف�ساد اأن يوؤدي اإىل اإبطاء عمليات الإن�ساء اجلديدة و�سيانة املن�ساآت املوجودة ،كما �سيوؤدي اإىل زيادة التكاليف (على الأقل
يف الأمد الق�سري) .وحتى اإذا كان �سافي الفائدة املتاأت َّية من هذه التغيريات اإيجابيا ،فمن غري املرجح اأن يرى موظفو الأجهزة احلكومية
بع�ض من اجلهات املعنية بالبنية
و�سركات الإن�ساءات ،واملكاتب الهند�سية وال�ست�سارية ،و�سركات النقل بال�ساحنات وم�ستهلكو الطاقة ،وهم ٌ
املرجح اأن يق ِّو�سوا ،اإن مل يعرقلوا ،التدابري التي توؤدي اإىل اإبطاء وترية
التحتية على �سبيل املثال ل احل�سر ،الأمور من نف�ض الزاوية ،ومن َّ
م�ساريع البنية التحتية اأو التي يبدو اأ َّنها تزيد من تكلفتها.
()51

Geert Bouckaert, B. Guy Peters and Koen Verhoest, The Coordination of Public Sector Organizations: Shifting Patterns
.of Public Management (Basingstoke, United Kingdom, Palgrave Macmillan, 2010), pp. 25-32
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�شخ�ص ًّيا ،مبا يلزم من انتظام وا�ستمرار ،لتنفيذ اال�سرتاتيجية  -وللتن�سيق فيما بني الأجهزة الذي كثري ًا ما
يتط َّلبه ذلك التنفيذ.
وللأ�سف ،ال تت�ض َّمن اال�سرتاتيجيات التي ا�س ُتعر�ضت يف �سياق �إعداد هذا الدليل �إ َّال النـزر الي�سري من
املناق�شة �أو التحليل ب�ش�أن م�س�ألة التن�سيق ،وتتفق هذه النتيجة مع ما انتهى �إليه حتليل �أجراه مركز �أوت�شتاين
ال�س ُبل لتن�سيق تنفيذ
ملوارد مكافحة الف�ساد ب�ش�أن جيل �سابق من اال�سرتاتيجيات )52(.ويتو َّقف حتديد �أف�ضل ُّ
تخ�ص ك َّل بلد على حدة� ،إ َّال �أ َّنه ميكن
ا�سرتاتيجية مكافحة الف�ساد على جمموعة متنوعة من العوامل التي ُّ
ا�ستخال�ص �ستة درو�س ،يتعني على القائمني على �صياغة اال�سرتاتيجية مراعاتها ،من اخلربات امل�ستمدة من
تنفيذ اال�سرتاتيجيات ال�سابقة ومن الدرا�سات املعنية ب�إدارة القطاع العام .وفيما يلي الدرو�س ال�ستة املذكورة.

�ألف -تكليف كيان واحد رفيع امل�ستوى
بالتن�سيق والتنفيذ
ينبغي تكليف هيئة بعينها �أو جهاز بعينه بتن�سيق التنفيذ ور�صد االمتثال لل�سيا�سات والأهداف التي َّ
تتوخاها
متخ�ص�ص يف مكافحة الف�ساد ،فقد
اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد .و�إذا كان لدى البلد املعني جهاز
ِّ
يبدو �أنَّ هذا اجلهاز هو املر�شح الطبيعي لأداء هذا الدور .بيد �أنَّ درا�سة ا�ستق�صائية �أجراها برنامج الأمم
املتحدة الإمنائي يف عام  2014ب�ش�أن جتارب ا�سرتاتيجيات مكافحة الف�ساد يف منطقة �آ�سيا واملحيط الهادئ
خل�صت �إىل �أنَّ �أجهزة مكافحة الف�ساد قد ال تكون مالئمة متام ًا لهذه املهمة )53(.فقد ال متلك تلك الأجهزة
وتو�صل
املوارد الكافية �أو ال�صالحيات املالئمة لإلزام الإدارات والأجهزة الأخرى بال�سري يف نف�س االجتاهَّ .
مركز �أوت�شتاين ملوارد مكافحة الف�ساد �إىل نف�س اال�ستنتاج يف درا�سات احلالة التي �أجراها ب�ش�أن اجليل الأول
()55
من اال�سرتاتيجيات )54(.ولي�س هذا م�ستغرب ًا لأنَّ معظم �أجهزة مكافحة الف�ساد �أن�شئ يف عهد قريب ن�سبيا،
ومن املمكن �أن تكون خارج التد ّرج الهرمي احلكومي �أو �أ َّال ترقى �إىل امل�ستوى الوزاري ،الأمر الذي يجعلها يف
و�ضع غري م� ٍؤات عند التعامل مع الوزارات �أو غريها من الأجهزة الرا�سخة ذات النفوذ التي ميكنها التعامل
ٍ
مبا�شرة مع رئي�س احلكومة.
ومن بني البدائل املمكنة لتكليف جهاز مكافحة الف�ساد بامل�س�ؤولية عن التن�سيق �إ�سناد هذه امل�س�ؤولية �إىل
وحدة مز َّودة مبوظفني من الإدارة املركزية �أو وزارة مف َّو�ضة تتبع رئي�س الدولة �أو رئي�س الوزراء �أو غريهما
من كبار امل�س�ؤولني يف احلكومة .وهذا �أ�سلوب �شائع لتن�سيق � ِّأي �سيا�سات ت�شرتك فيها ع َّدة �أجهزة ،وعاد ًة ما
يقرتن مبنح الوحدة املك َّلفة بالتن�سيق �صالحية نقل الأوامر ال�صادرة عن امل�س�ؤول القيادي املعني �إىل خمتلف
الأجهزة ،ور�صد امتثالها لتلك الأوامر )56(.وال يوجد هيكل تنظيمي ينا�سب جميع احلكومات� ،إ َّال �أنَّ �إعالن
كواالملبور يو�صي ب�أن يكون الكيان املك َّلف بالتن�سيق� ،أ ًّيا كان ،داخل جهاز حكومي رفيع امل�ستوى.
ثان يتم َّثل يف �إن�شاء مفو�ضية ير�أ�سها �أحد كبار امل�س�ؤولني ،وت�ض ُّم ممثِّلي الوزارات الرئي�سية ،لتتوىل
وثمة بديل ٍ
تن�سيق التنفيذ .فعلى �سبيل املثال� ،أن�شئت مبوجب ا�سرتاتيجية كرواتيا لعام  2012جلنة املراقبة املعنية بتنفيذ
تدابري مكافحة الف�ساد ،برئا�سة وزير العدل .ويف بلغاريا� ،أُن�شئت ،كما هو َّ
مو�ضح يف الإطار � ،10أمانة تقنية
م�ستقلة لدعم وحدة تن�سيق رفيعة امل�ستوى .وعالوة على ذلك ،قد يكون اجلهاز الوطني ملكافحة الف�ساد،
انظرHussmann, ed., Anti-Corruption Policy Making in Practice: What can be Learned for Implementing Article 5 of :

()52

?.UNCAC
(.Anti-Corruption Strategies: Understanding What Works, What Doesn’t and Why?)53
()54
انظرJessica Schultz, "Anti-corruption policy making in practice: Pakistan—a country case study", and Hussmann and :

Chikalanga, "Anti-corruption policy making in practice: Zambia—a country case study", in Anti-Corruption Policy Making in
.Practice: What can be Learned for Implementing Article 5 of UNCAC?, Hussmann, ed
()55

Samuel De Jaegere, "Principles for anti-corruption agencies: a game changer", Jindal Journal of Public Policy, vol. 1,
.No. 1 (2012), pp. 79-120

(.Bouckaert, Peters and Verhoest, The Coordination of Public Sector Organizations, pp. 38 and 39)56

الف�صل � -4ضمان التنفيذ الف َّعال

حتى يف حال عدم مالءمته لقيادة تنفيذ اال�سرتاتيجية ،يف و�ضع ي� ِّؤهله متام ًا لي�ضطلع بدور خبري ا�ست�شاري
�أو م�ست�شار لوحدة التنفيذ الرئي�سية .وينبغي الت�أكيد مرة �أخرى على �أنه ال يوجد نهج �صحيح واحد ،ولكن
الدول قد ترى �أنَّ �إقامة هيكل من م�ستويني على هذا املنوال ي�ساعد على حتقيق التوازن ال�سليم بني اجلوانب
ال�سيا�سية والتقنية يف عملية تن�سيق تنفيذ اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد تنفيذ ًا فعاالً.

باء  -تخويل �صالحيات كافية للهيئة املك َّلفة
بالتن�سيق والتنفيذ
الوالية امل�سندة �إىل الوحدة املكلفة بالتن�سيق وال�صالحيات املخولة لها �أهم من هيكلها التنظيمي .ففي بع�ض
البلدان ،كانت الوحدة امل�س�ؤولة عن تن�سيق تنفيذ اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد �إىل ال�صالحيات
الالزمة لإلزام الأجهزة الأخرى مبواءمة �سيا�ساتها و�إجراءاتها مع اال�سرتاتيجية الوطنية ،وهو ما �أ َّدى �إىل
تقوي�ض التنفيذ .وعلى النقي�ض من ذلك ،تتمتع هيئة التن�سيق يف بلدان �أخرى ب�صالحيات �أكرب بكثري ،وهو ما
يزيد احتمال تعاون الأجهزة الأخرى يف تنفيذ اال�سرتاتيجية (انظر الإطار  .)10ومن َّثم ينبغي �أن ُت�س َند لهيئة
التن�سيق والية وا�ضحة )57(،يف �شكل قانون �أو الئحة �أو مر�سوم لتحديد م�س�ؤولياتها و�صالحياتها ،ويتعينَّ على
يو�ضح �أنَّ تلك الوالية تلقى دعمه الكامل ،و�أ َّنه يتوقع من �سائر الإدارات والأجهزة احلكومية
رئي�س احلكومة �أن ِّ
�أن تتعاون معها .بيد �أ َّنه ينبغي لوحدات التن�سيق � اَّأل تتجاوز حدود واليتها بال�سعي �إىل �إعادة تعريف مهام
املنفذ،
اجلهاز املن ِّفذ �أو التدخل يف كل كبرية و�صغرية يف عمله .فقد ُيعترب ذلك تعديا على �صالحيات اجلهاز ِّ
مما يجعل من وحدة التن�سيق مناف�س ًا له ،بد ًال من �أن تتوىل تقييم الأداء بحياد .وال متلك وحدات التن�سيق ما
يلزم من مهارات �أو موظفني كي َّ
تتدخل يف كل كبرية و�صغرية يف عمل الإدارات احلكومية الأخرى ،ولن ت�ؤدي
حماوالتها للقيام بذلك� ،أو لإرغام تلك الإدارات على اال�ضطالع مب�س�ؤوليات جديدة� ،سوى �إىل �إيجاد حالة
()58
من التوتر.
الإطار  -10وحدات التن�سيق :درو�س من بلغاريا وجمهورية تنـزانيا املتحدة
يف جمهورية تنـزانيا املتحدة ،تو ّلت وحدة تن�سيق احلكم الر�شيد ،وهي مكتب �صغري يتبع رئي�س اجلمهورية ،تن�سيق
�أ َّول ا�سرتاتيجية وطنية ملكافحة الف�ساد .ويف بلغاريا ،ا�ضطلع مكتب �صغري بدور �أمانة اللجنة امل�س�ؤولة عن تن�سيق
�إجراءات مكافحة الف�ساد ،التي كان ير�أ�سها وزير العدل وت�ضم يف ع�ضويتها م�س�ؤولني كبار من الأجهزة الرئي�سية.
ومل تكن لوحدة التن�سيق يف جمهورية تنـزانيا املتحدة ال�صالحيات الالزمة لإلزام الأجهزة مبواءمة �سيا�ساتها
و�إجراءاتها مع اال�سرتاتيجية الوطنية؛ فلم يكُن بو�سعها �إ َّال �أن حتثَّ هذه الأجهزة على ذلك .وعلى النقي�ض من
ذلك ،كانت لأمانة جلنة التن�سيق يف بلغاريا �صالحيات عقد اجتماعات مع كلِّ جهاز من �أجل تقييم امتثاله لأهداف
ودعمت اللجنة �صالحيات �أمانتها من خالل اجتماعات �أ�سبوعية كانت ت�ستعر�ض فيها عمل
اال�سرتاتيجية الوطنية؛ َّ
الأمانة وت�صدر توجيهاتها �إىل الأجهزة التي كان امتثالها دون امل�ستوى املطلوب .ويف جمهورية تنـزانيا املتحدة،
ا�ستمرت الأجهزة على ما كانت عليه ،متجاهل ًة الطلبات املق َّدمة من وحدة تن�سيق احلكم الر�شيد� .أ َّما يف بلغاريا،
فقد جنحت �أمانة التن�سيق يف جعل الوزارات والأجهزة تعمل مع ًا من �أجل تنفيذ اال�سرتاتيجية.
امل�صادر:

Hussman, ed. Anti-Corruption Policy Making in Practice: What can be Learned for Implementing Article 5
"of UNCAC?; Council of Europe, Group of States against Corruption, "First evaluation round compliance report on Bulgaria
.document Greco RC-I (2004) 3E, pp. 3-4

()57

Organization for Economic Cooperation and Development, OECD Integrity Review of Italy: Reinforcing Public Sector
Integrity, Restoring Trust For Sustainable Growth (Paris, 2013), p. 49; See also Hussmann, ed., Anti-Corruption Policy Making in
?.Practice: What can be Learned for Implementing Article 5 of UNCAC
انظرJames Q. Wilson, Bureaucracy: What Government Agencies Do and Why They Do It (New York, Basic Books, :
.1989), pp. 270-274
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وعالوة على ذلك ،ميكن ،بالنظر �إىل �أنَّ �أحد امل�صادر الرئي�سية لل�سلطة يف البريوقراطيات احلكومية هو
التحكُّم يف امليزانيات و�ش�ؤون املوظفني ،النظر يف منح وحدة التن�سيق ال�صالحيات الالزمة للإ�سهام يف عملية
و�ضع امليزانية وتنفيذها .فمن �ش�أن ذلك �أن يزيد من نفوذ وحدة التن�سيق ،و�أن ي�ساعد على �ضمان تزويد
الأجهزة املك َّلفة بتنفيذ خمتلف عنا�صر اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد باملوارد الكافية للقيام بذلك.

جيم   -تعزيز التعاون بني هيئة التن�سيق
والأجهزة املن ِّفذة
تتمتَّع وحدة التن�سيق ب�سلطة ر�سمية تكفل لها ا�ستخدام "القوة اخل�شنة" يف مواجهة الأجهزة املن ِّفذة .ولكن
ال�سلطة القانونية الر�سمية كثري ًا ما ال تكفي ،كما يدرك جميع امل�س�ؤولني احلكوميني �سريعاً ،للتحكم يف
ت�صرفات موظفي تلك الأجهزة )59(.ومن َّثم فال ب َّد لوحدة التن�سيق من �أن ت�سعى �إىل نيل احرتام الأجهزة
املن ِّفذة من �أجل تعزيز االمتثال الطوعي (ك�شكل من �أ�شكال "القوة الناعمة") .فعلى �سبيل املثال ،من املهم
�أن تتمتَّع وحدة التن�سيق بالقدرة على تقييم تقارير الأجهزة بذكاء؛ فك َّلما زادت املهارة التي تبديها وحدة
يعزز �سلطتها
التن�سيق يف تقييم تقارير الأجهزة ،زاد احرتامها لدى املهنيني العاملني يف تلك الأجهزة ،وهو ما ِّ
جتاهل الأجهزة لتوجيهاتها .ومن املهم �أي�ض ًا تذ ُّكر �ضرورة �أن حتافظ وحدة التن�سيق على
ويقلِّ�ص احتماالت ُ
الدعم واالحرتام اللذين حتظى بهما ،ال من جانب كبار امل�س�ؤولني يف الأجهزة املن َّفذة فح�سب ،و�إمنا �أي�ض ًا
من جانب موظفي الأجهزة من امل�ستوى املتو�سط ،بالنظر �إىل دورهم احلا�سم يف �إجناح تنفيذ ا�سرتاتيجية
مكافحة الف�ساد.
ال�س ُبل الأخرى لتعزيز التعاون فيما بني الأجهزة ،ومنها �إدراج م�ساهمة كلِّ جهاز يف
وهناك طائفة متنوعة من ُّ
التن�سيق بني جميع الأجهزة يف تقييمات الأداء الإجمايل ،وانتداب املوظفني من جهاز �إىل �آخر ،وعقد جل�سات
تدريبية م�شرتكة )60(.وب�صورة �أعم ،ميكن لوحدات التن�سيق الرتويج لالمتثال لال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة
الف�ساد عن طريق اال�ستناد �إىل القيم امل�شرتكة واالنخراط يف حوار م�ستمر ب�ش�أن تنفيذ اال�سرتاتيجية ،وهذا
النهج متَّبع يف الربازيل (انظر الإطار  .)11وقد تكون هذه ال ُّن ُهوج الأكرث ليونة �شديدة الأهمية فيما يتعلق
بالأجهزة وامل� َّؤ�س�سات التي لي�س لوحدة التن�سيق � ُّأي �سلطة �إ�شرافية مبا�شرة عليها ،مثل الأجهزة امل�ستقلة
وال�سلطة الت�شريعية واجلهاز الق�ضائي( )61وكيانات احلكم املحلي امل�ستقلة.

دال -ت�سخري قوة ال�سمعة
ميكن لوحدة التن�سيق �أن حتاول ت�سخري قوة ال�سمعة—با�ستخدام املديح �أو االنتقاد من جانب اجلمهور يف
حتفيز الأجهزة على العمل بفعالية ،وهي منـزلة بني منـزلتي الإكراه "� ْأي القوة اخل�شنة" والإقناع "� ْأي القوة
الناعمة" .وهذا �أ�سلوب �آخر قد يكون منا�سب ًا بوجه خا�ص للكيانات الأكرث ا�ستقاللية .فعلى �سبيل املثال ،ميكن
للتحدي املتمثِّل يف التحكم يف البريوقراطيني املعنيني بالتنفيذ يف اخلطوط الأمامية ،الدرا�سة
()59من �أمهات الدرا�سات التي عر�ضت ِّ
التالية من الواليات املتحدة الأمريكيةMichael Lipsky, Street-Level Bureaucracy: The Dilemmas of the Individual in Public Services :
) .(New York, Russell Sage Foundation, 2010و ُيعر�ض لف�شل �ضوابط املراجعة الداخلية يف ال�سيطرة على �سلوك الأجهزة يفMichael :
).Power, The Audit Society: Rituals of Verification (Oxford, Oxford University Press, 1997
()60
ترد قائمة بطائفة متنوعة من الأ�ساليب لتعزيز التعاون بني الأجهزة يفPatricia M. Noonan, Mary E. Morningstar and :
Amy Gaumer Erickson, "Improving interagency collaboration: effective strategies used by high-performing local districts and
 .communities", Career Development and Transition for Exceptional Individuals, vol. 31, No. 3 (2008), pp. 132-143وخل�صت

يتح�سن �إذا كان تقييم �أداء كبار امل�س�ؤولني ،ومن َّثم ما يتقا�ضونه ،يتوقف جزئيا على ح�سن
ال�سلطات يف مقاطعة �ألربتا بكندا �إىل �أنَّ التعاون َّ

تي�سريهم للتن�سيق فيما بني الأجهزة (Australia, State Services Authority of the government of Victoria, Victorian Approaches to
).Joined Up Government: An Overview (Melbourne, 2007), p. 34

()61كما يرد يف املرجع التايل :مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ رات واجلرمية ،اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد :دليل التنفيذ
و�إطار التقييم ب�ش�أن املادة ( 11فيينا ،)2015 ،ال�صفحة  ،4تقع امل�س�ؤولية الأ�سا�سية عن تدعيم النـزاهة بني �أع�ضاء اجلهاز الق�ضائي على
عاتق اجلهاز نف�سه.

الف�صل � -4ضمان التنفيذ الف َّعال

لإعداد تقارير منتظمة ب�ش�أن التق ُّدم الذي يحرزه اجلهاز الق�ضائي يف الف�صل يف ق�ضايا الف�ساد �أو مع َّدل
ي�شجع هاتني امل�ؤ�س�ستني على حت�سني �أدائهما .كما �أنَّ ح�شد
جناح النيابة العامة يف مالحقة هذه الق�ضايا �أن ِّ
الدعم على نطاق وا�سع لال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد وتنفيذها من اجلمهور وو�سائل الإعالم
ت�سخر وحدة التن�سيق
ومنظمات املجتمع املدين من �ش�أنه �أي�ض ًا �أن ي�ساعد وحدة التن�سيق يف مهمتها .وميكن �أن ِّ
و�ضعها ،ووثيقة اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد ،يف الت�شجيع على زيادة التغطية الإعالمية واملراقبة
العامة لتنفيذ اال�سرتاتيجية ،الأمر الذي ميكن �أن يحفز الأجهزة الأخرى �أكرث على االمتثال اللتزاماتها
مبوجب اال�سرتاتيجية.

هاء  -اال ِّتفاق مع ِّ
كل جهاز على جدول زمني
للتنفيذ والر�صد والتقييم
ي�ؤدي �إ�شراك ممثلني رفيعي امل�ستوى لكل جهاز من الأجهزة التي �ست�ضطلع بامل�س�ؤولية عن تنفيذ عنا�صر
اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد يف عملية �صياغة اال�سرتاتيجية �إىل زيادة احتمال �أن تدعم تلك الأجهزة
اال�سرتاتيجية و�أن تعمل على تنفيذها ،كما ذُ كر يف الف�صل الأول .وبالإ�ضافة �إىل �إ�شراك تلك الأجهزة يف املداوالت
يتو�صل القائمون على �صياغة اال�سرتاتيجية ،يف �إطار
املتعلقة بعملية ال�صياغةُ ،يح َّبذ يف كثري من الأحيان �أن َّ
عملية �إعداد ال�سيا�سة العامة� ،إىل ا ِّتفاقات �صريحة مع كل جهاز ب�ش�أن ماهية التدابري التي �سيتَّخذها ذلك
()62
اجلهاز من �أجل تنفيذ اال�سرتاتيجية وكيفية وموعد تقييم �أداء كل جهاز فيما يتعلق بتنفيذ اال�سرتاتيجية.
املن�سق لال�سرتاتيجية تعقيبات
وي�ساعد ذلك على �ضمان �أن يتلقى امل�س�ؤولون عن الإ�شراف على التنفيذ َّ
م�ستمرة ب�ش�أن التق ُّدم املحرز يف اال�سرتاتيجية ،مبا يف ذلك � ُّأي ت�أخريات �أو عراقيل.
الإطار  -11تن�سيق �سيا�سة مكافحة الف�ساد يف الربازيل
الهيئة املعنية باال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد وغ�سل الأموال هي الهيئة امل�س�ؤولة عن تن�سيق �سيا�سات مكافحة
غ�سل الأموال والف�ساد يف الربازيل .وت�ضم يف ع�ضويتها �أكرث من  70من م�ؤ�س�سات احلكومة االحتادية ،مبا يف ذلك
النيابة العامة ،وخمتلف املكاتب داخل جهاز ال�شرطة واجلهاز الق�ضائي وال�سلطة الت�شريعية .وت�ضم يف ع�ضويتها
�أي�ض ًا هيئات الرقابة واملراقبة امل�ستقلة (املراقب املايل العام ،واملحكمة االحتادية ملراجعة احل�سابات ،واللجنة
الربازيلية للأوراق املالية ،وجمل�س مراقبة الأن�شطة املالية ،ونظام املعا�شات الوطني ،والبنك املركزي ،ووكالة
املخابرات الربازيلية ،واحتاد امل�صارف الربازيلي) .وتقوم وزارة العدل مبهام �أمانة الهيئة املعنية باال�سرتاتيجية،
وت�شارك فيها �أي�ض ًا منظمات املجتمع املدين وطائفة متنوعة من الأجهزة التابعة للواليات والأجهزة املحلية.
وجتتمع الأجهزة الأع�ضاء مرة واحدة يف ال�سنة يف جل�سة عامة من �أجل النظر يف �أن�شطة ال�سنة املا�ضية واال ِّتفاق
على خطة عمل لل�سنة املقبلة .وجتتمع الأفرقة العاملة املك َّلفة باال�ضطالع بتدابري خا�صة على مدار العام ،وهناك
مكتب معني بر�صد التنفيذ يجتمع مرة كل �شهرين.
وت�شمل �إجنازات الهيئة املعنية باال�سرتاتيجية و�ضع برنامج تدريب وطني ب�ش�أن مكافحة الف�ساد وغ�سل الأموال
وتنفيذه؛ وتوحيد طلبات احل�صول على معلومات عن احل�سابات امل�صرفية اخلا�صة بامل�شتبه فيهم؛ و�إن�شاء فريق
لتح�سني عمل النظام الق�ضائي يف الربازيل؛ و�إن�شاء مو�سوعة " "Wicclaعلى غرار مو�سوعة "ويكي" ،وهي تت�ضمن
معلومات عن �أمناط الن�شاط الإجرامي والقوانني اجلنائية ذات ال�صلة؛ وو�ضع ت�شريعات ملكافحة الف�ساد.
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Jody Zall Kusek and Ray C. Rist, Ten Steps to a Results-Based Monitoring and Evaluation System: A Handbook for
.Development Practitioners (Washington, D.C., World Bank, 2004), pp. 66-67
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واو  -عدم اال�ستهانة بالتحديات التي
تواجه تن�سيق التنفيذ
يجب ،كما ي�ؤكِّد هذا الدليل يف جميع �أجزائه� ،أن ُت�صاغ الأهداف املو�ضوعية املن�صو�ص عليها يف اال�سرتاتيجية
رجح �أن ينطوي التن�سيق فيها
الوطنية ملكافحة الف�ساد مبراعاة ما ميكن حتقيقه واقع ًّيا .ويف الأحوال التي ُي َّ
على �صعوبات ج ّمة  -على �سبيل املثال �إذا كانت احلكومات الإقليمية تابعة لأحزاب �سيا�سية خمتلفة �أو �إذا
قوبلت امل�شاركة املجدية يف �صياغة اال�سرتاتيجية باملعار�ضة من جانب اجلهاز الق�ضائي �أو الأجهزة امل�ستقلة -
ينبغي تعديل �أهداف اال�سرتاتيجية وعنا�صرها تبع ًا لذلك .وميكن ت�ضييق نطاق اال�سرتاتيجية يف �ضوء
وجود عقبات تعرت�ض طريق تنفيذ تدابري �أكرث طموحاً� ،أو ت�ضمني اال�سرتاتيجية جهود ًا تهدف �إىل تعزيز
الدعم وقدرات التنفيذ بغية ا ِّتخاذ �إجراءات �أكرث طموح ًا يف وقت الحق .ومن املهم للغاية �أن يقاوم القائمون
على �صياغة اال�سرتاتيجية �إغراء و�ضع ا�سرتاتيجية وا�سعة النطاق من الوا�ضح �أنَّ تنفيذها غري ممكن يف
البيئة احلالية .ولئن كان من ال�سهل �إرجاع ال�سبب يف عدم تنفيذ تو�صيات اال�سرتاتيجية بفعالية �إىل انعدام
الإرادة ال�سيا�سية ،فمن املمكن �أي�ض ًا �أن ُي�ستخدم ذلك ال ُعذر ب�سهولة تامة لتربير التحليل اخلاطئ عند
�صياغة اال�سرتاتيجية.

-5
الر التيي اب
ُيع ُّد ال�سطلع بالر�سد والتقييم والإبلغ ب�سورة منتظمة اأمر ًا ل غنى عنه يف جناح ال�سرتاتيجية الوطنية
ملكافحة الف�ساد يف حتقيق الأثر املن�سود .ويو ِّفر الر�سد بيانات عن التق ُّدم املحرز يف حتقيق اأهداف
ال�سرتاتيجية مبرور الزمن؛ و ُت�ستخدم هذه البيانات يف التقييم للوقوف على العنا�سر الفعالة وغري الفعالة
من ال�سرتاتيجية ،وعلى التغيريات التي يلزم اإجراوؤها .وي�ساعد الإبلغ بنتائج الر�سد والتقييم يف املحافظة
على الدعم الذي حتظى به ال�سرتاتيجية ،ل من خلل اإبقاء اأ�سحاب امل�سلحة واملواطنني على علم بالتق ُّدم
املحرز فح�سب ،واإمنا اأي�س ًا من خلل الك�سف �سراح ًة عن النتكا�سات وتو�سيح ما يجري عمله من اأجل
الت�سدي لها .وت�ساعد التقارير الدورية املواطنني على م�ساءلة احلكومة عن نتائج ال�سرتاتيجية )63(،وتتيح
ِّ
()64
لهم الفر�سة لتقدمي اإ�سهامات ب�ساأن تنفيذها.
وي�سدد اإعلن كوالملبور ب�ساأن ا�سرتاتيجيات مكافحة الف�ساد على اأهمية الر�سد والتقييم والإبلغ يف حتقيق
ِّ
اأهداف ال�سرتاتيجية بنجاح (انظر الإطار  .)12ومع ذلك ،مل ُيبدَ الهتمام الكافي فيما م�سى بالر�سد
والتقييم ،وفق ًا ملا خل�ض اإليه حتليلن ل�سرتاتيجيات مكافحة الف�ساد اأجراهما مركز اأوت�ستاين ملوارد مكافحة
الف�ساد( )65وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي )66(،اإ َّل يف عدد قليل من وثائق ال�سرتاتيجيات الوطنية ملكافحة
الف�ساد .غري اأنَّ الأمور تتغري على ما يبدو ،اإذ تَ�س َّمن العديد من ال�سرتاتيجيات امل�ستع َر�سة يف اأثناء اإعداد
يتعني ر�سدها وتقييم فعاليتها ،والتدابري التي �س ُت�ستخدم للقيام بذلك.
هذا الدليل قائمة بال�سيا�سات التي َّ
ومع ذلك ،فاإنَّ معظم ال�سرتاتيجيات ل تتناول حتى الآن هذا العن�سر الأ�سا�سي بقدر كاف من التف�سيل ،اأو
ل تو�سح كيفية اإجراء الر�سد والتقييم.

()63

Steven Van de Walle and Floor Cornelissen, "Performance reporting: what it is and where it comes from" in The Oxford
Handbook of Public Accountability, Mark Bovens, Robert E. Goodin and Thomas Schillemans, eds. (Oxford, Oxford University
.Press, 2014), chap. 7, pp. 441-455
()64

Alfred Tat-Kei Ho, "Reporting public performance information: the promise and challenges of citizen involvement", in
.Performance Information in the Public Sector: How it is Used, Van Dooren and Van de Walle, eds., pp. 198-201

املوجهة اإىل الأجهزة املن ِّفذة واجلهات
()65كانت ال�سرتاتيجيات تكاد تتجاهل الر�سد والتقييم متاماً ،وكان هناك افتقار اإىل املعلومات َّ
الفاعلة ال�سيا�سية وو�سائل الإعلم واجلمهور واإىل التوا�سل مع جميع هذه اجلهات ب�ساأن التق ُّدم الذي ُحترزه ال�سرتاتيجيات (Hussmann ed.,
).Anti-Corruption Policy Making in Practice: What can be Learned for Implementing Article 5 of UNCAC?, p. viii
( .Anti-Corruption Strategies: Understanding What Works, What Doesn’t and Why?, p. 4)66اأكرث مواطن ال�سعف انت�سار ًا يف
ا�سرتاتيجيات مكافحة الف�ساد ،بناء على هذا ال�ستعرا�ض ،هو عدم اإيلء الهتمام الكافي للر�سد.
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الإطار  -12الر�صد والتقييم :تو�صيات �إعالن كواالملبور
حد �أنَّ �إعالن
يت�سم عن�صرا الر�صد والتقييم ب�أهمية حا�سمة يف جناح � ِّأي ا�سرتاتيجية وطنية ملكافحة الف�ساد �إىل ِّ
ين�ص على �ست تو�صيات منف�صلة تتناول �إدراجهما وا�ستخدامهما
كواالملبور ب�ش�أن ا�سرتاتيجيات مكافحة الف�ساد ُّ
يف اال�سرتاتيجيات الوطنية:
(�أ)	  جعل عنا�صر الر�صد والتقييم والإبالغ جزء ًا ال يتجز�أ من اال�سرتاتيجية ب�إدراجها يف مرحلة
الت�صميم؛
(ب) و�ضع مقايي�س وا�ضحة لر�صد التقدُّم املحرز وحتديد خطوط �أ�سا�س لقيا�س التغيرُّ ات التي تقع مبرور
الوقت؛
يخ�ص كل مقيا�س؛
(ج) �ضمان توافر بيانات موثوقة فيما ُّ
(د) الإبالغ بانتظام ببيانات الر�صد والتقييم؛
(ﻫ) كفالة حتديد امل�س�ؤوليات بو�ضوح فيما يتعلق بالر�صد والتقييم والإبالغ؛
(و) الت�أ ُّكد من �أنَّ لدى اجلهاز املكلف بالر�صد والتقييم والإبالغ فيما يتعلق باال�سرتاتيجية ما يكفي من
املوارد للوفاء بتلك امل�س�ؤوليات.

وهناك طائفة متنوعة من الطرائق لر�صد التدخالت ال�سيا�ساتية ،والعديد من الأ�ساليب لتقييمها )67(.و�أف�ضل
نهج يف حالة اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد هو عاد ًة اجلمع بني نوعني من الر�صد والتقييم� ،أحدهما
يق ِّيم تنفيذ اال�سرتاتيجية ،والثاين ي�ستعر�ض الآثار املرتتبة .وبغية تو�ضيح االختالف بني هذين النهجني،
احلد من ت�أخري يف مالحقة ق�ضايا
ميكننا �أن ن�ضرب مثل ا�سرتاتيجية وطنية ملكافحة الف�ساد ُّ
تن�ص على وجوب ِّ
الف�ساد ،وتب�سيط �إجراءات احل�صول على تراخي�ص مزاولة الأعمال التجارية ،وزيادة الأجهزة من �إمكانية
ّ
االطالع على املعلومات املتعلقة ب�أن�شطتها .ففي ما يتعلق بر�صد التنفيذ وتقييمه ،ين�صب الرتكيز على ما �إذا
كانت التدابري الالزمة لتحقيق هذه الأهداف الثالثة قد ُو�ضعت مو�ضع التنفيذْ � ،أي هل ُو�ضعت تدابري رامية
تب�سط �إجراءات منح الرتاخي�ص؟ �أ َّما فيما يتعلق بر�صد
�إىل ِّ
احلد من الت�أخري؟ وهل ُو�ضعت و�أُ�صدرت قواعد ِّ
الأثر وتقييمه ،فين�صب الرتكيز على الأثر الذي تحُ دثه هذه التغيريات ال�سيا�ساتيةْ � ،أي هل �صارت ق�ضايا
الف�ساد تحُ �سم على نحو �أ�سرع؟ وهل ُب ِّ�سطت الإجراءات الإدارية لإ�صدار تراخي�ص مزاولة الأعمال التجارية؟
وهل �أُتيحت للمواطنني �إمكانية ّ
االطالع على مزيد من املعلومات عن احلكومة؟ والأهم من ذلك ،ب�صورة �أعم،
احلد من الف�ساد.
يحددان ما �إذا كانت تلك التدابري قد �ساهمت يف ِّ
�أنَّ ر�صد الأثر وتقييمه ِّ
وعلى الرغم من �أنَّ ر�صد التنفيذ وتقييمه ور�صد الأثر وتقييمه كثري ًا ما ُين َّفذان يف ذات الوقت ،ف�إ َّنهما
ويرد �أدناه و�صف لكل منهما على حدة.
متمايزان من الناحية التحليليةِ ،

�ألف  -ر�صد التنفيذ وتقييمه
ينبغي ر�صد كل عن�صر من عنا�صر �سيا�سة مكافحة الف�ساد بغية الت�أ ُّكد من �أ َّنه ُين َّفذ وفق ًا للجدول الزمني
املن�صو�ص عليه يف اال�سرتاتيجية وتبع ًا لتوجيهاتها .واخلطوة الأوىل يف هذا ال�صدد هي �إن�شاء هيئة تن�سيق
تتمتع مبا يكفي من ال�صالحيات واال�ستقاللية والنفوذ للإ�شراف على التنفيذ ،لكن هذه اخلطوة وحدها
لي�ست كافية .فينبغي �أن يكون لدى ٍّ
كل من اجلهاز امل�س�ؤول عن التن�سيق وكذلك الأجهزة امل�س�ؤولة عن تنفيذ
لالطالع على ا�ستعرا�ضات مفيدة ،انظرJesper Johnsøn and Tina Søreide, "Methods for learning what works and why :
in anti-corruption: an introduction to evaluation methods for practitioners", U4 Issue No. 8 (Bergen, Norway, U4 Anti-Corruption
Resource Centre, 2013); Elliot Stern and others, Broadening the Range of Designs and Methods for Impact Evaluations: Report
of a Study Commissioned by the Department for International Development, Working Paper, No. 38 (London, Department for
)International Development, 2012؛ برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،دليل تخطيط ور�صد وتقييم نتائج التنمية( ،نيويورك)2009 ،؛ Peter
H. Rossi, Mark W. Lipsey and Howard E. Freeman, Evaluation: A Systematic Approach, 7th ed. (Thousand Oaks, California, Sage
).Publications, 2004
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خمتلف عنا�صر اال�سرتاتيجية والقيادة ال�سيا�سية وعموم اجلمهور و�سائل للوقوف على ما �إذا كان يجري تنفيذ
خمتلف مك ِّونات اال�سرتاتيجية .ويتوقف اختيار الأ�ساليب املح َّددة الالزمة لر�صد التنفيذ على النحو املالئم
على الظروف ْ � -أي نوع الإ�صالحات �أو املبادرات املتوخاة يف جمال ال�سيا�سة العامة ،وقدرات البلد املعني،
وغري ذلك من العوامل .غري �أنَّ التجارب فيما يتعلق بتنفيذ اال�سرتاتيجيات الوطنية ملكافحة الف�ساد ،وفيما
يتعلق �أي�ض ًا بتنفيذ ال�سيا�سات العامة الأخرى ،تبينِّ فائدة ا ِّتباع املبادئ التوجيهية الثمانية املذكورة �أدناه.

 -١تنفيذ الإ�صالحات ال�سيا�ساتية على مراحل
من املفيد يف كثري من الأحيان تنفيذ كل برنامج على مراحل ،وتقييم التق ُّدم املحرز يف كل مرحلة من تلك
املراحل .وحتى يف احلاالت التي قد تبدو ب�سيطة مثل الوقوف على ما �إذا كان قانون جديد قد ُ�سنَّ من عدمه،
ميكن �أن يكون من املفيد �سنُّ القانون على مراحل (على �سبيل املثال �صياغة م�شروع القانون من جانب �إحدى
الوزارات ،وتقدميه �إىل جمل�س الوزراء لإقراره ،و�إحالته �إىل ال�سلطة الت�شريعية ،و�إحالته �إىل �إحدى جلانها،
وموافقة اللجنة على م�شروع القانون ،وت�صويت ال�سلطة الت�شريعية عليه بكامل هيئتها) .ويكون ر�صد التنفيذ
عبارة عن حتديثات منتظمة ب�ش�أن املراحل املنجزة ،والوقت الذي ا�ستغرقته كل مرحلة ،والفرتة التي ظ َّل فيها
�أحد التدابري معلق ًا يف � ِّأي مرحلة من املراحل� .أ َّما التقييم فهو تقرير ما �إذا كان قد وقع � ُّأي ت�أخري مفرط يف
�إجناز � ِّأي مرحلة والوقوف ،يف حالة وقوع ذلك ،على ال�سبب وراء ذلك الت�أخري .وميكن �أن ي�ساعد هذا النهج
علم ب�أنَّ � َّأي ت� ُّأخر من
يف التعجيل بالتنفيذ لأنَّ امل�س�ؤولني عن �إجناز كل مرحلة من مراحل العملية يكونون على ٍ
ويرد يف الإطار  13مثال على كيفية ر�صد تنفيذ عن�صر �أكرث تعقيداً،
جانبهم يف الوفاء بواجبهم �س ُيك�شف عنهِ .
وهو برنامج تعليمي يف جمال مكافحة الف�ساد.

 -٢اختيار م�ؤ�شر واحد �أو �أكرث لقيا�س التق ُّدم املحرز
اخلطوة الثانية هي اختيار م�ؤ�شر �أو م�ؤ�شرات لقيا�س التقدُّم املحرز يف تنفيذ كل �إجراء �أو عن�صر على حدة .وينبغي
�أن تتوافر ال�شروط التالية يف � ِّأي م�ؤ�شر لكي يعترب جيدا� :أن يكون حمدَّد ًا وقاب ًال للقيا�س وقاب ًال للتح ُّقق ومالئم ًا ومق َّيدا
زمنيا )68(.وتتو َّقف كيفية حتويل هذه املبادئ التوجيهية املنطقية �إىل م�ؤ�شرات حمدَّدة على جمموعة متنوعة من
يخ�ص اجلهاز املعني وبرنامج ال�سيا�سة العامة املعني .وفيما يتعلق باملثالني الواردين �أعاله (�سنّ
العوامل ،كثري منها ُّ
قانون وو�ضع برنامج تعليمي ب�ش�أن مكافحة الف�ساد) ،هناك عدَّة م�ؤ�شرات ب�سيطة على التنفيذ بالإ�شارة مث ًال �إىل ما
�إذا كانت كل مرحلة (�أو "عالمة طريق") يف م�سار التنفيذ قد "�أُجنزت" �أو "مل ُتنجز" .ويف حاالت �أخرى ،ميكن �أن تكون
امل�ؤ�شرات ذات طابع ك ِّمي .ف�إذا كانت اال�سرتاتيجية تدعو �إىل تدريب جميع املوظفني احلكوميني على الأخالقيات يف
غ�ضون ثالث �سنوات ،ميكن �أن يكون �أحد امل�ؤ�شرات هو عدد املوظفني الذين تلقوا التدريب يف كل ربع �سنة �أو كل �سنة،
تن�ص
وميكن �أن يكون �إجمايل عدد املوظفني الذين تلقوا التدريب حتى الآن م�ؤ�شر ًا �آخر .و�إذا كانت اال�سرتاتيجية ُّ
على تعزيز �إنفاذ قوانني مكافحة الف�ساد ،فقد يكون �أحد امل�ؤ�شرات على التنفيذ هو عدد التحقيقات التي ُتفتح يف
فرتة معينة ،على �سبيل املثال �ستة �أ�شهر �أو �سنة ،واعتبار الزيادة املطردة يف هذا العدد مع مرور الوقت م�ؤ�شرا على
�إحراز تقدم.
وامل�شكلة يف العديد من امل�ؤ�شرات �صعوبة عزو التغريات يف امل�ؤ�شرات �إىل الربنامج �أو ال�سيا�سة قيد الر�صد.
فعلى �سبيل املثال ،ميكن النظر يف امل�ؤ�شر املذكور �أعاله ب�ش�أن عدد التحقيقات التي ُتفتح .فعدد التحقيقات
التي ُتفتح يف فرتة مع َّينة ال يتوقف فقط على اجلهود التي يبذلها اجلهاز امل�س�ؤول عن التحقيق .فمعدالت
�أن�شطة الف�ساد �أو الأن�شطة امل�شبوهة التي تتناولها تلك التحقيقات (وهي معدالت غري خا�ضعة للر�صد) ت�ؤثر
�أي�ض ًا على عدد التحقيقات التي ُتفتح ،وكذا حال التغيريات يف ميزانية اجلهاز وغريها من العوامل التي ال
يتحكم فيها اجلهاز املن ِّفذ .وامل�ؤ�شر املثايل هو الذي ال يعزى فيه � ُّأي تغيري �سوى �إىل الإجراءات التي يتخذها
اجلهاز قيد الر�صد .بيد �أ َّنه كثري ًا ما يكون من ال�صعب العثور على م�ؤ�شرات من هذا القبيل يف املمار�سة
العملية .ويف بع�ض احلاالت ،ميكن ا�ستخدام �أ�ساليب �إح�صائية لف�صل الأثر املرتتب على امل�ؤ�شر من جراء
()68دليل تخطيط ور�صد وتقييم نتائج التنمية؛ انظر ال�صفحة .57
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دليل مرجعي ب�ش�أن املمار�سات اجل ِّيدة يف حماية املب ِّلغني

الإطار  -13هيكل منوذجي لر�صد تنفيذ برنامج تعليمي يف جمال مكافحة الف�ساد
م�شاركة املجتمع والتوعية والتعليم
تدري�س مو�ضوع مكافحة الف�ساد
الأولوية 1
الو�صف
احل�صيلة 1
م�ؤ�شرات
احل�صيلة

�سوف تُبذل جهود من �أجل تدري�س مكافحة الف�ساد يف جميع مراحل نظام التعليم يف
جورجيا ،مبا يف ذلك املراحل االبتدائية والثانوية واجلامعية .و�سوف يتط َّلب ذلك التعاون
بني الإدارات احلكومية ،وال �سيما وزارة التعليم ،وامل�ؤ�س�سات الأكادميية .كما ميكن �أن
يقدِّ م مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ رات واجلرمية الدعم يف هذا ال�صدد.

تدري�س مو�ضوع النـزاهة يف املدار�س االبتدائية يف جورجيا
•
•

الن�سبة املئوية من املدار�س التي تد ِّر�س امل�سائل املتعلقة بالنـزاهة
الن�سبة املئوية من الأطفال الذين ي�صلون �إىل امل�ستوى املطلوب يف �إطار الدورة الدرا�سية

املعيار
املرجعي
� -1-1إجراء درا�سة
ا�ستق�صائية ب�ش�أن تدري�س
امل�سائل املتعلقة مبكافحة
الف�ساد والنـزاهة حاليا
يف املدار�س االبتدائية يف
جورجيا

تاريخ الوفاء
الوفاء باملعيار
باملعيار املرجعي
املرجعي
�شباط/
َّمت �إجناز الدرا�سة
فرباير ٢٠١٤
اال�ستق�صائية ،مب�شاركة �أكرث
من  50يف املائة من املدار�س
االبتدائية يف جورجيا من
جميع مناطق البالد

الهيئات
املن ِّفذة
وزارة التعليم

التكلفة
5 000

ُ -2-1عقدت حلقة عمل
من �أجل تقييم الثغرات
احلالية يف تدري�س
مو�ضوع النـزاهة

انتهت حلقة العمل باال ِّتفاق
على الثغرات الرئي�سية يف
تدري�س مو�ضوع النـزاهة ،و�أهم
�سمات املق َّرر الدرا�سي املحتمل

�آذار/مار�س
٢٠١٤

وزارة التعليم،
واملعلمون يف
املدار�س االبتدائية،
واملجتمع املدين

5 000

 -3-1و�ضع م�شروع
املقرر الدرا�سي ب�ش�أن
مو�ضوع النـزاهة الذي
ي�ستهدف تالميذ
املدار�س االبتدائية

َّمت �إجناز م�شروع املق َّرر
الدرا�سي وتعديله بعد الت�شاور
مع امل�شاركني يف حلقة العمل

متوز/يوليه
٢٠١٤

وزارة التعليم

15 000

 -4-1تطبيق املق َّرر
الدرا�سي على �أ�سا�س
جتريبـي يف عدد حمدود
من املدار�س

يجري تدري�س املق َّرر الدرا�سي �أيلول�/سبتمرب
٢٠١٤
بنجاح فيما ال يقل عن 30
مدر�سة ابتدائية يف �أنحاء
خمتلفة من جورجيا
َّمت االنتهاء من املق َّرر الدرا�سي كانون الثاين/
يناير ٢٠١٥
املحدَّث مبراعاة التعقيبات
الواردة من جميع املدار�س
امل�شاركة يف برنامج التطبيق
التجريبـي

وزارة التعليم،
وجمموعة خمتارة
من املدار�س
االبتدائية

5 000

وزارة التعليم،
وجمموعة خمتارة
من املدار�س
االبتدائية

10 000

 -5-1تنقيح املق َّرر
الدرا�سي بنا ًء على
التعقيبات الواردة من
امل�ؤ�س�سات امل�شاركة يف
التطبيق التجريبـي

امل�صدر :املواد التدريبية ملكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية اخلا�صة بحلقتي العمل الوطنيتني املعقودتني يف
جورجيا وم�صر يف عام .2014

الإجراءات التي يتخذها اجلهاز؛ ويف حاالت �أخرى ،يكون من ال�ضروري االعتماد على عوامل �سياقية خمتلفة
بهدف حماولة تف�سري معنى التغيرُّ ات يف قيمة امل�ؤ�شر.

الف�صل  -5الر�صد والتقييم والإبالغ

كما تتوقف وترية جمع البيانات عن امل�ؤ�شرات على طائفة من العوامل اخلا�صة بكل جهاز على حدة .فقد يكون
من املمكن حتديث البيانات املتعلقة مبعدالت االعتقال يف جرائم الف�ساد كل �شهر ،يف حني �أنَّ جتميع البيانات
املتعلقة بتنفيذ التدابري الوقائية والإبالغ بها قد ي�ستغرقان وقت ًا �أطول .واملهم هو الإبالغ بالبيانات بوترية
كافية ويف الوقت املنا�سب كي تكون مفيدة.

 -٣اختيار خط �أ�سا�س لكل م�ؤ�شر
ُيق�صد بخط الأ�سا�س املعلومات املتعلقة بقيمة امل�ؤ�شر يف بداية فرتة الر�صد� ،أو قبل بدايتها مبا�شرة .وخط
الأ�سا�س هو نقطة البدء التي ُتقا�س على �أ�سا�سها التغيرُّ ات التي تقع يف �أثناء فرتة تنفيذ اال�سرتاتيجية .ففي
حالة �إقرار قانون جديد �أو اعتماد برنامج جديد ،تكون قيمة خط الأ�سا�س �صفراً .غري �أنَّ حتديد خطوط
ؤ�شر على �إجمايل
الكمية �أحيان ًا ما يكون �أكرث تعقيد ًا من ذلك .فقد تكون قيمة خط �أ�سا�س امل� ِ
�أ�سا�س للم�ؤ�شرات ِّ
عدد املوظفني احلكوميني الذين ا�ستكملوا التدريب على الأخالقيات �صفراً ،ولكن يف حال كان بع�ض ه�ؤالء
املوظفني قد تلقوا التدريب قبل بدء تنفيذ اال�سرتاتيجية ،فال تكون كذلك .ف�إذا كان  3 000موظف قد تلقوا
ذلك التدريب بالفعل ،تكون قيمة خط الأ�سا�س  .3 000وتكون قيمة خط الأ�سا�س فيما يتعلق بعدد التحقيقات
املفتوحة هي عدد التحقيقات التي فُتحت يف الفرتة ال�سابقة على البدء يف تنفيذ اال�سرتاتيجية .وميكن �أن
يكون حتديد ذلك م�س�ألة �سهلة �أو �صعبة ،بح�سب حالة حفظ ال�سجالت يف اجلهاز �أو الأجهزة ذات ال�صلة.
()69
ويف بع�ض احلاالت ،قد تكون هناك حاجة �إىل �إجراء درا�سة �أ�سا�سية من �أجل حتديد الأو�ضاع يف البداية.
وعندما َّ
يتعذر حتديد خط �أ�سا�س مل�ؤ�شر معينَّ  ،يجب اال�ستعا�ضة عنه مب�ؤ�شر �آخر.

 -٤و�ضع �أهداف واقعية لكل م�ؤ�شر من م�ؤ�شرات التنفيذ
بعد وقوع االختيار على م�ؤ�شر حمدد وحتديد خط الأ�سا�س ،ينبغي و�ضع هدف التنفيذ .ففي حالة �إقرار قانون،
يكون هدف التنفيذ هو الوقت الالزم ل�سن القانون .ويف حالة امل�ؤ�شر املعني بعدد التحقيقات التي ُتفتح ،ميكن
�أن يكون هدف التنفيذ هو حتقيق زيادة بن�سبة مئوية مع َّينة يف كل �سنة .وينبغي �أن تكون الأهداف طموحة
وواقعية يف �آن واحد ،الأمر الذي يتطلب �إيالء االنتباه �إىل الأداء ال�سابق ومدى توافر املوارد .ف�إذا كانت
العملية الت�شريعية بطيئة ومع َّقدة كثرياً ،بحيث ي�ستغرق �سنُّ ت�شريعات جديدة عاد ًة ما ال يقل عن � 18شهراً،
يكون �إ�صدار قانون جديد يف غ�ضون �ستة �أ�شهر هدف ًا غري واقعي؛ يف حني ميكن �أن يكون �إ�صدار القانون يف
غ�ضون � 15شهر ًا هدفا طموحا .و�إذا كانت اال�سرتاتيجية تدعو �إىل تو�سيع نطاق ا�ستخدام �أ�ساليب اال�شرتاء
الإلكرتوين القائمة لي�شمل جميع الإدارات احلكومية ،وكان حتويل �إدارة واحدة من النظام الورقي �إىل نظام
اال�شرتاء الإلكرتوين قد ا�ستغرق فيما م�ضى مدة عامني وتط َّلب قدر ًا كبري ًا من املوارد ،يكون حتويل ثالث
�إدارات يف غ�ضون الثمانية ع�شر �شهر ًا الأوىل من تنفيذ اال�سرتاتيجية هدف ًا غري واقعي .وباملثل ،قد يكون من
غري الواقعي� ،إذا كانت ميزانية احلكومة واقعة حتت �ضغط ب�سبب االنكما�ش االقت�صادي �أو ل ِّأي �سبب �آخر� ،أن
ُيتو َّقع توفري التمويل الالزم لتحويل عدد كبري من الإدارات على وجه ال�سرعة.
وينبغي �أن ت�شمل عملية التقييم مقارنة م�ستويات امل�ؤ�شر احلالية بالأهداف املو�ضوعة ،وب�صورة �أعم ،النظر يف
كيفية تغيرُّ قيم امل�ؤ�شر مع مرور الوقت ،بهدف قيا�س وترية التق ُّدم )70(.ومن املهم ،كما ذُ كر من قبل� ،أن تتَّفق
هيئة التن�سيق مع الأجهزة املن ِّفذة على �أهداف واقعية مل�ؤ�شرات التنفيذ ،و�أن ُت�سا َءل هذه الأجهزة عن حتقيق
تلك الأهداف .وهذا جمال ميكن �أن تكون فيه جهود الر�صد التي ي�ضطلع بها املجتمع املدين ذات فائدة كبرية.
ففي جمهورية مولدوفا ،تر�صد م�ؤ�س�سة �شرق �أوروبا مدى التزام الأجهزة باال�سرتاتيجية ،وت�صدر حتديثات
()71
منتظمة تبينِّ الأجهزة التي تفي بالتزاماتها والأجهزة التي ال تزال متخلفة عن الركب.
(.International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies, "Baseline basics" (Geneva, 2013), p. 2)69
(.Kusek and Rist, Ten Steps to a Results-Based Monitoring and Evaluation System, pp. 129-136)70
()71

Mircea Manoli, "Evaluation report on implementation of the national anti-corruption strategy for the years 2011-2015
).(2012-2013 period)" (Chişnău, East Europe Foundation Moldova, 2014
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 -٥التن ُّبه للتالعب يف امل�ؤ�شرات
عند اختيار امل�ؤ�شرات ،وعند ا�ستخدامها يف تقييم التق ُّدم املحرز ،يجب على وحدة التن�سيق �أن تتنبه مل�شكلة
�شائعة ،وهي �أنه عندما يعلم جهاز �أو فرد بخ�ضوعه للتقييم وفق ًا ملقايي�س مع َّينة ،يكون لديه حافز للت�ص ُّرف
حت�سنا جوهريا حقيقيا يف جانب الأداء
حت�سن �أداءه وفق ًا لتلك املقايي�س ،لكن ذلك قد ال يعني بالفعل ُّ
بطرائق ِّ
()72
الذي ُيتوخى قيا�سه .فعلى �سبيل املثال ،قد ُتنفق �إحدى هيئات �إنفاذ القانون اخلا�ضعة للتقييم ح�سب
عدد الإدانات الناجحة التي حت ِّققها موارد كبرية على انتهاكات قليلة الأهمية ي�سهل �إثباتها من �أجل حت�سني
�أدائها من حيث عدد الإدانات (�أو مع َّدل الإدانة) .وال ُتطرح م�شكلة "التالعب بامل�ؤ�شرات" ،كما ُيطلق عليها
�أحياناً ،لو كان من ال�سهل حتديد وقيا�س جميع جوانب التنفيذ .بيد �أنَّ امل�ؤ�شرات املختارة ال تكون مثالية
يف معظم احلاالت .ويجب �أن تكون الوحدة امل�س�ؤولة عن الر�صد والتقييم على دراية مب�شكلة تغيري الأجهزة
حت�سن �أداءها وفق ًا للمقايي�س اخلا�ضعة للتقييم دون حت�سني تنفيذ اال�سرتاتيجية من
املن ِّفذة ل�سلوكها بحيث ِّ
الناحية الفعلية.

ِّ -٦
توخي احلذر عند ا�ستخدام التقييمات الذاتية ال�صادرة عن الأجهزة
ميكن �أن يكون التقرير ال�صادر عن جهاز ب�ش�أن ما �أحرزه من تق ُّدم يف تنفيذ مك ِّون من مك ِّونات اال�سرتاتيجية
م�ؤ�شر ًا مفيداً .وهذا �أمر غري مكلِّف ،وي�ستند �إىل الوقوف عن كثب على تنفيذ اال�سرتاتيجية ،وميكن �أن يح َّد
من احتمال التوتر �أو التنافر بني الأجهزة امل�س�ؤولة عن التن�سيق والأجهزة املن ِّفذة .وبالفعل ف�إنَّ حمدودية
املوارد والقدرات التقنية يف كثري من احلاالت تعني عدم وجود بديل عن تكليف كل جهاز من ِّفذ بامل�س�ؤولية
الرئي�سية عن ر�صد �أدائه بنف�سه فيما يتعلق بتنفيذ اال�سرتاتيجية .غري �أنَّ التجربة تبينِّ �أنَّ الأجهزة كثري ًا ما
تغايل يف التفا�ؤل عند تقييم �أدائها فيما يتعلق بتنفيذ �أحد الربامج ،وقد �أخفقت ا�سرتاتيجيات عديدة ب�سبب
االعتماد املفرط على الأجهزة املن ِّفذة يف ر�صد التق ُّدم الذي حترزه بنف�سها .ومن َّثم ،ينبغي �أن ي�ضمن اجلهاز
امل�س�ؤول عن تن�سيق تنفيذ اال�سرتاتيجية �إىل �أق�صى حد ممكن وجود قدر من التقييم امل�ستقل للتق ُّدم املحرز
يف تنفيذ اال�سرتاتيجية .ويف بع�ض احلاالت ،قد يكون من امل�ست�صوب �أن يطلب �إىل اجلهاز �إجراء تقييم ذاتي
�أويل ،ثم يقارن النتائج بنتائج عملية تقييم �أو مراجعة م�ستقلتني (ميكن �أن ت�ضطلع ب�إجراء ذلك التقييم �أو
املراجعة وحدة التن�سيق� ،أو �إدارة حكومية �أخرى� ،أو مراقب خارجي مثل جماعة من املجتمع املدين �أو خبري
حت�سن
ا�ست�شاري خارجي) .ولذلك فوائد �أخرى منها �إمكانية م�ساعدة الأجهزة املن ِّفذة على فهم الكيفية التي ِّ
بها تقييم �أدائها.

  -7ا�ستخدام التقييمات يف تعديل �أهداف التنفيذ
و�أهداف اال�سرتاتيجية
ال تبينِّ بيانات الر�صد مبفردها �سوى التق ُّيد باملواعيد املحددة من عدمه يف تنفيذ خمتلف عنا�صر
يحدد الأ�سباب التي �أ َّدت �إىل ت�أخري تنفيذ
اال�سرتاتيجية� .إذ �إنَّ حتليل البيانات (� ْأي "التقييم") هو الذي ِّ
عن�صر معني عن موعده �أو جتاوزه امليزانية املق َّررة ،وهو ما يتيح تقدمي اقرتاحات ب�ش�أن ُ�س ُبل حل م�شكلة
ضال عن ذلك .ففي الأحوال التي
الت�أخري وجتاوز التكاليف املقررة .غري �أنَّ التقييمات حت ِّقق �أغرا�ض ًا �أخرى ف� ً
يتق َّدم فيها التنفيذ ب�سال�سة� ،أو التي ت�ضع فيها �إحدى الأجهزة ح ًّال مبتكر ًا مل�شكلة ما ،ميكن �أن ي�سفر التقييم
عن ا�ستخال�ص درو�س ميكن تطبيقها يف �سياقات �أخرى .والأمر البالغ الأهمية هو �أن ُت�ستخدم التقييمات يف
�إدخال تعديالت على عملية التنفيذ بل وعلى ت�صميم اال�سرتاتيجية .وبب�ساطة ،لي�س من املمكن �أن تكون جميع
تفا�صيل التنفيذ والت�صميم التي و�ضعها القائمون على �صياغة اال�سرتاتيجية �صحيحة منذ البداية .وهذا �أحد
الأ�سباب التي جتعل تزويد وا�ضعي ال�سيا�سات واجلمهور بتقارير وا�ضحة و�سهلة الفهم عن التقييمات ،على
(.Radnor, "Hitting the target and missing the point?")67

الف�صل  -5الر�صد والتقييم والإبالغ

النحو املبني �أدناه� ،أمر ًا بالغ الأهمية� .إذ ال ميكنهم ا ِّتخاذ �إجراءات بناء على التقييمات �أو ال�ضغط من �أجل
ا ِّتخاذ تلك الإجراءات دون العلم بوجودها �أو فهمها.

 -٨تخ�صي�ص ما يكفي من الوقت واملوارد لعملية التقييم
على الرغم من �أنَّ البع�ض قد �أ�شار ،كقاعدة عامة� ،إىل �أنَّ عمليات تقييم التنفيذ املعتادة ت�ستغرق نحو ثالثة
�أ�شهر وال تتط َّلب �إ َّال املهارات الأ�سا�سية يف جمال حتليل ال�سيا�سات )73(،ف�إنَّ هذا تقدير تقريبـي للغاية يف �أف�ضل
الأحوال� .إذ يختلف ما يلزم من وقت وتكلفة ومهارات تقنية لإجراء التقييم تبع ًا ملو�ضوع التقييم وملا يك�شف
عنه الر�صد .وقد يكون �أحد امل�ؤ�شرات على تعزيز منع الف�ساد عدد تقييمات مدى التع ُّر�ض للف�ساد التي تجُ رى
كل �ستة �أ�شهر .ف�إذا ك�شفت بيانات الر�صد عن تراجع حاد يف عدد التقييمات �أثناء فرتة الإبالغ ال�سابقة ،قد
ال يحتاج �إجراء التقييم �إ َّال �إىل مكاملة هاتفية مع اجلهاز امل�س�ؤول عن �إجراء تقييمات مدى التع ُّر�ض للف�ساد
للوقوف على �سبب الرتاجع� .أ َّما �إذا كان التقييم ُيجرى بهدف الوقوف على �سبب تراجع عدد ال�شكاوى املق َّدمة
ب�ش�أن الف�ساد يف ال�سنة احلالية مقارنة ب�سابقتها ،في�ستلزم التقييم مزيدا من البحث املعمق .وميكن �أن ي�شمل
ذلك البحث درا�سة االجتاه العام للف�ساد يف البالد ،والتغيرُّ ات التي طر�أت على دوافع الإبالغ ،وامل�سائل الأخرى
التي ميكن �أن تكون قد �أ َّثرت على م�ستويات الإبالغ.

باء -ر�صد الأثر وتقييمه
ر َّكز الق�سم �ألف �أعاله على �أهمية الر�صد والتقييم يف �ضمان تنفيذ خمتلف مك ِّونات اال�سرتاتيجية الوطنية
ملكافحة الف�ساد من الناحية الفعلية .بيد �أنَّ هذا النوع من الر�صد والتقييم ال ي�شري ،رغم كونه �ضروريا� ،إ َّال �إىل
ما �إذا كانت ال�سيا�سات املعتمدة تو�ضع مو�ضع التنفيذ ،دون �أن يك�شف ع َّما �إذا كانت تلك ال�سيا�سات حت ُّد من
الف�ساد بالفعل .ومن َّثم ،ف�إنَّ ر�صد ال�سيا�سات وتقييمها بغية الوقوف على �أثرها على م�ستويات الف�ساد يت�سمان
بالأهمية �أي�ضاً� ،إن مل يكونا �أكرث �أهمية .وبالفعل ،ف�إنَّ اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد قد حتتوي ،حتى
ولو كانت م�صممة جيدا ،على �أخطاء وثغرات وعيوب كبرية ال بد من ت�صحيحها مبرور الوقت ،لأنَّ املعارف
املتاحة ب�ش�أن �أف�ضل طريقة ملكافحة الف�ساد حمدودة كما ذُ كر �آنفاً ،ولأنَّ الظروف تختلف اختالف ًا كبري ًا من
بلد �إىل بلد .ومن َّثم ،ف�إنَّ �أحد العنا�صر التي ال غنى عنها لفعالية � ِّأي ا�سرتاتيجية وطنية ملكافحة الف�ساد
هو ر�صد وتقييم �أثرها على الف�ساد (وكذلك �أثر ٍّ
كل من ال�سيا�سات التي تت�أ َّلف منها اال�سرتاتيجية) ،وتوفري
الآليات الالزمة لتنقيح وحتديث تلك ال�سيا�سات واال�سرتاتيجية ككل ،ك َّلما ظهرت �أدلة جديدة.
وهناك عدد من الأ�ساليب امل�ستخدمة يف ر�صد �أثر اال�سرتاتيجية على الف�ساد وتقييم ذلك الأثر التي تناظر
الأ�ساليب التي عر�ض لها الف�صل الثاين فيما يتعلق ب�إجراء تقييم �أويل مل�شاكل الف�ساد التي يواجهها البلد
املعني .وميكن اال�ستعانة �أي�ض ًا بالعديد من م�صادر املعلومات التي ا�س ُتخدمت لإجراء ذلك التقييم الأويل
(تقارير التقييم القطرية والدرا�سات اال�ستق�صائية والبيانات احلكومية ،وما �إىل ذلك) للم�ساعدة يف الوقوف
على ما �إذا كانت حالة الف�ساد الإجمالية يف البالد قد حت�سنت �أو �ساءت �أو بقيت على حالها .وقد نوق�شت
مواطن القوة وال�ضعف يف تلك امل�صادر املتنوعة للبيانات يف الف�صل الثاين وال داعي لتكرارها هنا .بيد �أنَّ
بع�ض امل�شاكل تن�ش�أ عندما ال يقت�صر ا�ستخدام هذه امل�صادر على توفري "ملحة �سريعة" عن و�ضع الف�ساد ،بل
ميت ُّد �إىل تقييم التق ُّدم املحرز مبرور الوقت و�أثر فرادى التدخالت ال�سيا�ساتية .وت�ستلزم هذه االعتبارات
تقدمي �ست تو�صيات �إ�ضافية ب�ش�أن �أف�ضل املمار�سات لر�صد �أثر اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد
وال�سيا�سات املك ِّونة لها على الف�ساد وتقييم ذلك الأثر .وفيما يلي قائمة بتلك التو�صيات.
()68

Gloria M. Rubio, "Key choices for a menu of evaluations", in Building Better Policies: The Nuts and Bolts of Monitoring
and Evaluation Systems, Gladys Lopez-Acevedo, Philip Krause and Keith MacKay, eds. (Washington, D.C., World Bank, 2012),
.pp. 124 and 125
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  -١عدم ا�ستخدام التغيرُّ ات يف نتائج م�ؤ�شرات الف�ساد من �سنة �إىل �أخرى
لقيا�س �أثر اال�سرتاتيجية
التح�سن �أو
يف بع�ض الأحيان ،حتاول البلدان قيا�س جناحها �أو ف�شلها يف مكافحة الف�ساد عن طريق تت ُّبع
ُّ
الرتاجع يف نتائجها على م�ؤ�شر ُمد َركات الف�ساد الذي ت�صدره م�ؤ�س�سة ال�شفافية الدولية �أو على م�ؤ�شرات
دولية �أخرى� .إ َّال �أنَّ التغيرُّ ات من �سنة �إىل �أخرى يف نتائج تلك امل�ؤ�شرات عادة ما تكون مقايي�س غري ذات
معنى وغري مفيدة (انظر الإطار  .)14ومن َّثم ،وعلى الرغم من �أنَّ هذه امل�ؤ�شرات قد تكون مفيدة يف
بع�ض الأغرا�ض ،فينبغي �أ َّال ُت�ستخدم يف تقييم �أثر اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد على م�ستويات
الف�ساد .ويف الواقع ،ميكن �أن ي�ؤ ِّدي الرتكيز املفرط على نتائج تلك امل�ؤ�شرات �إىل ت�شتيت االنتباه و�إحداث
االرتباك و�أن يف�ضي �إىل نتائج عك�سية .ولهذا ال�سبب ،ينبغي �أ َّال تكتفي اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة
تو�ضح �سبب ذلك .فال يزال
الف�ساد بتج ُّنب ا�ستخدام امل�ؤ�شرات ك�أداة تقييمية ،و�إمنا ينبغي �أي�ض ًا �أن ِّ
يحيط بهذه امل�ؤ�شرات قدر كبري من �سوء الفهم )74(،و�أحد الأغرا�ض التي تتوخاها وثيقة اال�سرتاتيجية هو
تو�ضيح ماهية م�شاكل الف�ساد يف البالد وكيفية ن�شوئها وما ميكن عمله للق�ضاء عليها .وينبغي �أن ي�شمل
هذا التو�ضيح مناق�شة ال�سبب يف �أنَّ بع�ض مقايي�س الف�ساد املعروفة على نطاق وا�سع لي�ست مفيدة يف تقييم
التق ُّدم الذي حترزه البالد يف مكافحة الف�ساد .ومن �ش�أن ذلك �أن ي�ساعد على �ضمان عدم ت�ضليل التغيرُّ ات
يف نتائج امل�ؤ�شرات من �سنة �إىل �أخرى للمواطنني بدفعهم �إىل االعتقاد بف�شل اال�سرتاتيجية �أو جناحها
خالف ًا للواقع.
الإطار  -14ملاذا ال تُع ُّد التغيرُّ ات ال�سنوية يف الت�صورات عن الف�ساد مقيا�س ًا موثوق ًا؟
العديد من م�ؤ�شرات الف�ساد الدولية الرئي�سية ،ومنها م�ؤ�شر ُمد َركات الف�ساد الذي ت�صدره م�ؤ�س�سة ال�شفافية
الدولية ،غري قابل للمقارنة من �سنة �إىل �أخرى .فالتغيرُّ ات يف النتائج من �سنة �إىل �أخرى ميكن �أن تكون ،وكثري ًا ما
تكون ،ناجمة عن �إ�ضافة م�صادر للبيانات �أو حذفها �أو عن تغيرُّ ات يف م�صادر البيانات الأ�صلية التي هي بدورها
غري قابلة للمقارنة من �سنة �إىل �أخرى.
وكثري ًا ما تكون هوام�ش اخلط�أ الإح�صائية املرتبطة بهذه امل�ؤ�شرات كبرية للغاية .وعلى الرغم من الإ�شارة �إليها
يف امل�ؤ�شرات الأف�ضل (مثل م�ؤ�شر ُمد َركات الف�ساد وجمموعة م�ؤ�شرات احلوكمة على ال�صعيد العاملي) ،فغالب ًا
ما يجري جتاهل هذه الهوام�ش عند �إجراء املقارنات بني �سنة و�أخرى .ويف واقع الأمر ،لي�س هناك �سوى عدد
�ضئيل من التغيرُّ ات الطارئة من �سنة �إىل �أخرى التي ميكن اعتبارها تغيريات ذات داللة �إح�صائية ،وهناك
الكثري من "الت�شوي�ش" الكامن يف البيانات �إىل درجة �أنَّ التغيرُّ ات احلقيقية ميكن �أ َّال تظهر بو�صفها تغيريات ذات
داللة �إح�صائية.
ولي�ست الت�صورات عن الف�ساد غري دقيقة يف كثري من الأحيان فح�سب ،ولك َّنها �أي�ض ًا تتغيرَّ ببطء ،فقد ت�ستغرق
التغيرُّ ات احلقيقية �سنوات قبل �أن تعك�سها الت�صورات.
وميكن �أي�ض ًا �أن تت�أثر التغيرُّ ات يف الت�صورات بتغيرُّ ات يف �أمور �أخرى غري م�ستوى الف�ساد الفعلي ،مبا يف ذلك
ا�سرتاتيجية مكافحة الف�ساد نف�سها ،والتي ميكن �أن حت ِّرك الت�صورات ،من الناحية النظرية ،يف اجتاهني .فقد
الت�صدي للف�ساد ،وهو ما قد ي�ؤدي �إىل
ُيقنع اعتماد ا�سرتاتيجية ملكافحة الف�ساد املق ِّيمني ب�أنَّ البلد املعني جا ّد يف
ِّ
حت�سني نتائج ذلك البلد حتى ولو مل تكن اال�سرتاتيجية قد حقَّقت �أثر ًا حقيق ًّيا .ويف املقابل ،ميكن �أن يـُربز اعتماد
اال�سرتاتيجية م�شاكل الف�ساد يف البلد املعني ،مبا ُي�سفر عن تراجع نتائجه على م�ؤ�شرات الت�صورات عن الف�ساد،
حتى ولو كان ت�أثري اال�سرتاتيجية يف الواقع �إيجاب ًّيا.

انظر على �سبيل املثالClaire Provost, "Is Transparency International’s measure of corruption still valid?", The Guardian :
.(London), 3 December 2013
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وحتى �إذا �أمكن ا�ستخدام م�ؤ�شرات الت�صورات يف الك�شف عن وقوع تغيرُّ ات حقيقية (�أو عدم وقوع تلك التغيرُّ ات)
يف م�ستوى الف�ساد يف بلد ما ،ف�سيكون من ال�صعب للغاية معرفة ما ينطوي عليه ذلك فيما يتعلق ب�أثر اال�سرتاتيجية،
بالنظر �إىل �أنَّ ال�س�ؤال احلا�سم هو" :كيف كان حال البلد لي�صري دون اال�سرتاتيجية؟" وحتى ميكن الإجابة على
هذا ال�س�ؤال ،ال تكفي معرفة االختالف يف الت�صورات عن الف�ساد يف البالد قبل اعتماد اال�سرتاتيجية وبعده؛
فاملطلوب هو معلومات ب�ش�أن ما كان �سيحدث (� ْأي التغيرُّ الذي كان �سيقع �أثناء الفرتة الزمنية نف�سها) لو مل ُتعتمد
اال�سرتاتيجية .ومن امل�ستحيل عموم ًا ا�ستقاء هذه املعلومات من البيانات املتاحة.

 -٢اختيار م�ؤ�شرات لتقييم الأثر ميكن مقارنتها مبرور الوقت
متثِّل امل�شاكل التي ينطوي عليها االعتماد على امل�ؤ�شرات الدولية على الت�صورات عن الف�ساد جزء ًا من م�شكلة
�أكرب تتعلق بالقيا�س فحتى تكون امل�ؤ�شرات املختارة مفيدة يف ر�صد الأثر وتقييمه ،ينبغي �أن تكون قابلة للمقارنة
مبرور الوقت .ويف حالة العديد من امل�ؤ�شرات ،تكون مقارنة امل�ؤ�شرات يف �أوقات خمتلفة �أمر ًا ب�سيط ًا ن�سب ًّيا:
ومن تلك امل�ؤ�شرات ،على �سبيل املثال ،عدد ال�شكاوى املتلقاة ب�ش�أن الف�ساد ،والن�سبة املئوية ملن يفيدون ب�أ َّنه
طُ لب منهم دفع ر�شوة� ،أو مقدار ما تك�شف عنه درا�سة لتع ُّقب الإنفاق العام من الأموال الناق�صة ،التي ميكن
مقارنتها جميع ًا من �سنة �إىل �أخرى .ويف واقع الأمر ،وعلى الرغم من �أ َّنه قد يبدو �أنَّ قيا�س الف�ساد وتقييم �أثر
التدخالت ال�سيا�ساتية مهمة �شاقة ،ف�إنَّ قيا�س التغيرُّ ات يف الف�ساد (�أو يف احتماالت وقوع الف�ساد) بطريقة
مبا�شرة ن�سبيا قد يكون ممكن ًا يف بع�ض الأحيان ،بل وف َّعا ًال من حيث التكلفة ،وذلك من خالل عمليات التحقيق
واملراجعة والتفتي�ش املفاجئ .فحتى يف حالة البلدان الفقرية ن�سبيا ،ميكن �أن متثِّل عمليات املراجعة والتفتي�ش
املفاجئ �أ�سلوب ًا فعا ًال من حيث التكلفة يف تقييم الف�ساد ونتائجه ذات ال�صلة .وميكن �أن تك�شف املراجعات
املالية عن مقدار الأموال التي تختفي ،دون �سبب وجيه ،من الربامج احلكومية .وميكن �أن تك�شف عمليات
()76
التفتي�ش املفاجئ ع َّما �إذا كان املوظفون العموميون مثل املد ِّر�سني( )75والعاملني يف جمال الرعاية ال�صحية
يلتزمون بالذهاب �إىل �أعمالهم.
ومن املهم مع ذلك ،حتى بعد الوقوف على م�ؤ�شرات مالئمة ميكن مقارنتها مبرور الوقت� ،أن ُيحر�ص على
عدم الوقوع يف تف�سري مغزى التغيرُّ ات يف هذه امل�ؤ�شرات من �سنة �إىل �أخرى تف�سري ًا خاطئاً .فعلى �سبيل املثال،
وكما ذُ كر �آنفاً ،قد ت�شري الزيادة يف ال�شكاوى من الف�ساد �إىل �أنَّ الف�ساد يزداد �سوءاً� ،أو قد تد ُّل على �أنَّ
املواطنني قد �صاروا �أكرث �إدراك ًا لوجود الف�ساد �أو �أكرث ا�ستعداد ًا للإبالغ عنه .ورمبا ال يكون هذا من ال�شواغل
املقلقة فيما يتعلق بعمليات املراجعة والتفتي�ش املفاجئ ،ولكن ينبغي مع ذلك �أن ي�ؤخذ بعني االعتبار� .إذ قد
يعني تراجع مقدار "الأموال الناق�صة" التي تك�شف عنها عمليات مراجعة احل�سابات �أو درا�سات تع ُّقب الإنفاق
�أنَّ الف�ساد قد تراجع ،ولكنه قد يعني �أي�ض ًا زيادة قدرة مقرتيف الف�ساد على خداع مراجعي احل�سابات� ،أو
حت ُّولهم �إىل طرائق ف�ساد �أخرى ال ميكن الك�شف عنها بذات ال�سهولة .وميكن يف كثري من الأحيان ،كما �أُبرز
يف املناق�شة املتعلقة ب�إجراء التحليل الأويل ،تف�سري البيانات عن الف�ساد على �أكرث من وجه ،ومن املهم �أن ي�ؤخذ
التو�صل �إىل التف�سري ال�صحيح.
ال�سياق يف االعتبار حتى يت�سنى ُّ

 -٣ف�صل �أثر ال�سيا�سات املن َّفذة مبوجب اال�سرتاتيجية
حتى يف الأحوال التي ميكن فيها الوقوف على مقايي�س �صحيحة وموثوقة للف�ساد� ،سواء كانت تلك املقايي�س
مبا�شرة �أم غري مبا�شرة ،ف�إنَّ تقييم �أثر خمتلف ال�سيا�سات املعتمدة بهدف تنفيذ اال�سرتاتيجية الوطنية
ملكافحة الف�ساد ال يخلو من التحديات ،فكثري ًا ما يكون من ال�صعب ف�صل الأثر املرتتب على �سيا�سة بعينها عن
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دليل مرجعي ب�ش�أن املمار�سات اجل ِّيدة يف حماية املب ِّلغني

جميع العوامل الأخرى التي رمبا كان لها ت�أثري �أي�ضاً .وي�شار هنا �أي�ض ًا �إىل �أنه رغم اال�ستفادة يف بع�ض الأحيان
من املقارنة بني احلال قبل تنفيذ ال�سيا�سة املعنية وبعده ،فقد تكون هذه املقارنة م�ضلِّلة يف �أحيان �أخرى ،لأنَّ
املهم عند تقييم �سيا�سة ما هو مقارنة ما حدث بعد تطبيقها مبا كان �سيحدث لو مل ُتط َّبق.
الت�صدي لهذه امل�شكلة ،وهي طريقة ُج ِّربت لأول مرة يف اختبار فعالية العقاقري اجلديدة
وتتم َّثل �إحدى طرائق
ِّ
()77
وتتزايد اال�ستعانة بها يف تقييم ال�سيا�سات العامة ،يف ا�ستخدام التجارب الع�شوائية املق َّيدة ب�ضوابط .ويف
هذا النوع من التجاربُ ،تط َّبق ال�سيا�سة اجلديدة على بع�ض الوحدات املختارة ع�شوائيا (على �سبيل املثال
ُرى �أو مكاتب بعينها) دون غريها من الوحدات (التي ُت�ستخدم ك�ضوابط) .ويتيح االختيار الع�شوائي �أن ُيعزى
ق ً
� ُّأي فرق يف متو�سطات النتائج بني املجموعتني �إىل ّ
تدخل يف �إطار ال�سيا�سة العامة خا�ضع للقيا�س دون غريه
من عوامل اخللط .و ُتعترب التجارب الع�شوائية املقيدة ب�ضوابط �أكرث �أ�ساليب تقييم �أثر ال�سيا�سات دق ًة ،وقد
()78
للحد من الف�ساد يف �إن�شاء الطرق،
ا�س ُتخدمت ،على �سبيل املثال ،يف تقييم فعالية خمتلف النهوج املتَّبعة ِّ
وخمتلف الأ�ساليب املتَّبعة ل�ضمان ح�ضور املد ِّر�سني �إىل العمل )79(.ومن املمكن وامل�ست�صوب اال�ستعانة �أكرث
بكثري بهذه التجارب يف �سياق �سيا�سات مكافحة الف�ساد .وقد يكون ا�ستخدامها �أن�سب يف الأحوال التي يتقرر
فيها تطبيق ال�سيا�سات اجلديدة على مراحل ،ك�أن ُي�ستهل تطبيقها مب�شروع جتريبـي على �سبيل املثال .ف�إذا ما
ُن ِّفذ امل�شروع التجريبـي يف وحدات خمتارة ع�شوائ ًّيا و ُق ِّيمت النتائج ،ف�إنَّ ذلك يو ِّفر ك ًّما هائ ًال من املعلومات
املفيدة واملوثوقة ب�ش�أن �أثر ال�سيا�سة قيد التقييم.
بيد �أنَّ التجارب الع�شوائية املق َّيدة ب�ضوابط تخ�ضع لعدد من القيود� ،أهمها التكلفة يف حالة العديد من البلدان،
حيث يتطلب الت�صميم اجليد لهذه التجارب ما يلزم من وقت وموارد وخربات .كما تنطوي تلك التجارب على
عدد من �أوجه الق�صور .فهي ،رغم �أنها مالئمة متام ًا لتقييم �أثر تدخالت مع َّينة وحم َّددة بد َّقة� ،أقل مالءمة
لتقييم التفاعالت املع َّقدة بني العديد من التدخالت ال�سيا�ساتية ،ومن امل�ؤكد �أنه ال ميكن ا�ستخدامها لتقييم
�أثر ا�سرتاتيجية مكافحة الف�ساد ككل )80(.وهناك �أوجه ق�صور �أخرى .فعلى �سبيل املثال� ،أحيان ًا ما يختلف �أثر
الربامج التجريبية يف الأمد الق�صري عن الأثر الذي ُير�صد عند تنفيذ ال�سيا�سات املعنية على نطاق �أو�سع.
وبالرغم من �أوجه الق�صور امل�شار �إليها ،يتزايد ا�ستخدام التجارب الع�شوائية املق َّيدة ب�ضوابط يف تقييم
ال�سيا�سات ،وينبغي �أن ينظر القائمون على �صياغة اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد ،عند و�ضع خطط
تقييم الأثر ،يف �إمكانيات تو�سيع نطاق ا�ستخدامها.
ويف الأحوال التي ال تكون فيها جتارب التح ُّكم الع�شوائية ممكنة �أو مالئمة ،تكون هناك حاجة �إىل ا�ستخدام
�أ�ساليب �أخرى لتقييم الأثر بغية ف�صل �أثر اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد ،وفرادى الإ�صالحات التي
تتكون منها تلك اال�سرتاتيجية ،عن �سائر عوامل اخللط .ويف بع�ض الأحيان ،يكون البديل الأمثل هو حماولة
�أخذ �أكرب عدد ممكن من عوامل اخللط الأخرى يف احل�سبان وا�ستخدامها ك�ضوابط تقييد �صريحة يف منوذج
�إح�صائي )81(.ف�إذا تعذر ذلك �أي�ضاً ،احتاج القائمون على اال�سرتاتيجية �إىل ا�ستك�شاف خيارات �أخرى ،مبا
يف ذلك جمع بيانات نوعية �أو بيانات من درا�سات ا�ستق�صائية (تق ِّيم �آراء املعنيني عن كثب بالإ�صالحات،
ا�ستناد ًا �إىل انطباعاتهم الذاتية عن �أثرها) .ولي�س � ٌّأي من هذه البدائل مثاليا ،بيد �أنَّ من الأهمية مبكان �أن
ت�شمل عملية تقييم الأثر على الأقل حماولة لف�صل �آثار الإ�صالحات ال�سيا�ساتية املرتبطة باال�سرتاتيجية عن
عوامل اخللط ،بد ًال من االقت�صار على االعتماد على املقارنات بني احلال قبل تنفيذ اال�سرتاتيجية وبعده ،التي
قد تكون م�ضلِّلة يف كثري من الأحيان.
(.Rossi, Lipsey and Freeman, Evaluation: A Systematic Approach, pp. 238-252)77
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 -٤مراعاة التكاليف املطلوبة والوقت الالزم
دائم ًا ما تكون تكاليف امل�ؤ�شر �أو �أ�سلوب التقييم من حيث املال والوقت واالهتمام عامال مهما .ويجب ،كما
هو احلال عند و�ضع الأهداف املو�ضوعية واالقرتاحات ال�سيا�ساتية� ،أن تت�سم �أ�ساليب تقييم �أثر اال�سرتاتيجية
بالواقعية ،و�أن ت�أخذ يف احل�سبان القيود التي يجب �أن يخ�ضع البلد املعني لها .فدرا�سات تع ُّقب الإنفاق العام،
املخ�ص�ص من احلكومة املركزية للوحدات دون الوطنية من �أجل تنفيذ خمتلف الربامج
التي تقارن التمويل
َّ
بالأموال التي يتلقاها امل�ستفيدون بالفعل ،ميكن �أن تقي�س بدقة مقدار الأموال التي ُتهدر ب�سبب الف�ساد �أو غريه
من �أ�شكال "الت�س ُّرب" يف طريقها �إىل امل�ستفيدين .غري �أنَّ �إجراء درا�سة من هذا القبيل يكلِّف ما بني 75 000
و 400 000دوالر �أمريكي ،تبع ًا حلجم البلد املعني وعدد اخلدمات امل�شمولة بالدرا�سة ،كما ميكن �أن ي�ستغرق
�إجرا�ؤها عام ًا كامالً )82(.و ُيعترب �إجراء درا�سة من هذا القبيل ا�ستثمارا جيدا بالن�سبة للعديد من البلدان ،يف
�ضوء الكم الهائل من البيانات التي ميكن �أن توفرها تلك الدرا�سة ،ناهيك عن الأثر الرادع الذي قد يرتتب
عليها .بيد �أنَّ تكلفة درا�سات تع ُّقب الإنفاق العام والوقت الذي ت�ستغرقه �أكرب يف بلدان �أخرى ،مما يحول دون
�إجراء درا�سات من هذا القبيل على نحو منتظم.
وفيما يتعلق ببع�ض ُّ
التدخالت ال�سيا�ساتية ،يكون من امل�ستحيل بب�ساطة قيا�س الأثر على الف�ساد مبا�شر ًة� ،أو
()83
حتى العثور على م�ؤ�شرات غري مبا�شرة موثوقة ومي�سورة التكلفة .ويف هذه احلاالت ،يكون �أف�ضل ما ميكن
القيام به �أن ت�ستند ال�سيا�سات �إىل �أف�ضل النظريات والأد َّلة املتاحة ،والعمل على �ضمان التنفيذ ال�سليم.
وهناك طرائق �أخرى لتقييم الأثر �إذا تعذر ذلك ،تتم َّثل �إحداها يف تقييم �آراء املعنيني عن كثب بالإ�صالح
ال�سيا�ساتي املعني .فمن املمكن �أن ُت�س�أل ال�شركات التي تتق َّدم بعطاءات للفوز بالعقود احلكومية ع َّما �إذا كانت
ترى �أنَّ الإ�صالحات التي �أُدخلت على قانون اال�شرتاء العمومي قد �أ�سفرت عن التخفيف من ح َّدة الف�ساد.
وثمة بديل �آخر يتم َّثل يف تقييم تنفيذ ال�سيا�سات مبزيد من التمحي�ص( )84بطرح الأ�سئلة التالية :ما مقدار
اجلهد املبذول للتنفيذ؟ وما مقدار العناية املبذولة يف ذلك؟ وب� ِّأي م�ستوى من الكفاءة؟ وهناك خيار ثالث
يتم َّثل يف �إن�شاء برنامج بحوث مفتوح لينظر يف جميع جوانب الربنامج :نظرية التغيري الكامنة وراءه ،وتعقيبات
�أ�صحاب امل�صلحة ،و�إدارة الربنامج وغري ذلك من البحوث الت�شغيلية والعملية والآنية التي ميكن �أن ت�سد
الثغرات يف الأدلة التي ت�ستند �إليها ال�سيا�سة املعنية ويف النظرية التي تقوم عليها )85(.ومن الأهمية مبكان
�إجراء �شكل من �أ�شكال التقييم ب�ش�أن كل عن�صر من عنا�صر اال�سرتاتيجية ،و�إ َّال �سيكون مطلوب ًا من وا�ضعي
ال�سيا�سات واملواطنني �أن يثقوا ثقة عمياء ب�أنَّ اال�سرتاتيجية ت�سري على ما يرام.

�  -٥إ�شراك منظمات املجتمع املدين والأو�ساط الأكادميية ومعاهد
البحث واملواطنني
ثمة �أ�سباب عديدة تدعو �إىل تو�سيع نطاق امل�شاركة يف عمليات الر�صد والتقييم .فقد يكون بو�سع جماعات
املجتمع املدين والباحثني الأكادمييني واملواطنني �أن يو ِّفروا ك ًّما هائ ًال من املعلومات النوعية واملفيدة ب�ش�أن
مدى جناح اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد� ،أو على الأقل الت�صورات عن مدى جناحها .وعالوة على
ذلك ،ف�إنَّ �إ�شراك املواطنني وجماعات املجتمع املدين يف عملية التقييم ميكن �أن ي�سهم يف املحافظة على دعم
هاتني اجلهتني لال�سرتاتيجية .كما ميكن اخلروج ب�أفكار ونهوج جديدة بف�ضل التفاعل املنتظم بني الكيان
امل�س�ؤول عن التن�سيق والأجهزة احلكومية امل�س�ؤولة عن التنفيذ وجماعات املجتمع املدين والباحثني واجلمهور
عموماً ،مبا يف�ضي �إىل حت�سني اال�سرتاتيجية ب�صورة م�ستمرة على مر الزمن.
(.Gurkan, Kaiser and Voorbraak, “Implementing public expenditure tracking surveys for results”, p. 7)82
()83ت�شمل التحديات وفرة الأ�سباب املحتملة ،وعدم كفاية النظرية ،و�ضعف البيانات ،وت�ضارب �أ�ساليب التقييم ،و�إمكانية التباين

ال�شديد (Robert Klitgaard, Addressing Corruption Together (Paris, Organization for Economic Cooperation and Development,
).2015), p. 47
()84

Theodore Poister, Measuring Performance in Public and Nonprofit Organizations (San Francisco, California, Josey).Bass, 2003

(.Stern and others, Broadening the Range of Designs and Methods for Impact Evaluations, p. 4)85
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 -٦توفري �أ�ساليب تكفل تنقيح اال�سرتاتيجية ب�صفة م�ستمرة
يتم َّثل �أحد الأغرا�ض الرئي�سية من ر�صد �أثر اال�سرتاتيجية وتقييمه يف ال�سماح بتنقيح اال�سرتاتيجية ب�صفة
م�ستمرة لدى ظهور معلومات جديدة .وبالرغم من �أنَّ اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد ت�صدر يف نقطة
زمنية مع َّينة ِبن َّية �أن تكون �شاملة ،فيجب �أن تكون تلك اال�سرتاتيجية وثيقة حية مفتوحة �أمام التغيري .وميكن
�أن توفر وثيقة اال�سرتاتيجية جمموعة مفيدة من املبادئ التوجيهية وخطة �أولية .ومع ذلك ،ال بد ،بالنظر �إىل
�أنَّ الف�ساد م�س�ألة بالغة التعقيد يتعينَّ الت�صدي لها على مدى فرتة طويلة يف بيئة �شائكة ومتقلِّبة� ،أن حتتوي
اال�سرتاتيجية على �آلية تكفل على نحو م�ستمر تل ِّقي التعقيبات و�إعادة التقييم ،والتنقيح عند االقت�ضاء .وينبغي
لال�سرتاتيجية ،عند الإمكان� ،أن تناق�ش وت�صف بو�ضوح العملية املتَّبعة يف تل ِّقي التعقيبات والتنقيح مبرور
الوقت ،بحيث تظل الوثيقة مفيدة �سواء بو�صفها دليال تقنيا لل�سيا�سات ال�سليمة �أم باعتبارها و�سيلة حل�شد
الدعم ال�سيا�سي وتعزيز امل�ساءلة ال�سيا�سية من �أجل تنفيذ �سيا�سات مكافحة الف�ساد تنفيذ ًا ف َّعاالً.

جيم�  -إبالغ اجلمهور بنتائج الر�صد والتقييم
ميثِّل الإبالغ عن تنفيذ �سيا�سات مكافحة الف�ساد والنتائج الواردة يف تقارير الر�صد والتقييم عن�صرا ها ًّما
يح�سن التن�سيق،
من عنا�صر �آليات امل�ساءلة العامة التي ينبغي �أن تت�ضمنها جميع اال�سرتاتيجيات .فالإبالغ ِّ
وميكِّن امل�ؤ�س�سات من التعلُّم من �أخطاء املا�ضي ،وي�ضمن �شفافية العمليات ،ويح ِّفز م�شاركة اجلمهور ،وقد
يولِّد الدعم جلهود مكافحة الف�ساد ،بل وقد يزيد �أحيان ًا من ال�ضغوط املبذولة من �أجل تنفيذ الإ�صالحات يف
جمال مكافحة الف�ساد.
متعددة ،جميعها ي�صب يف اجتاه النتائج املتو َّقعة املب َّينة �أعاله .و ُت�ستخدم
وميكن �أن ينطوي الإبالغ على �أبعاد ِّ
�أنواع الإبالغ الثالثة املب َّينة �أدناه يف العمل من �أجل حتقيق �أهداف �سيا�ساتية بينها اختالفات طفيفة.

  -١الإبالغ الداخلي بو�صفه جزء ًا من �آليات التن�سيق و�ضمان امل�ساءلة
فيما يتعلق بعملية التنفيذ
ُيع ُّد الإبالغ الداخلي عن�صر ًا ال غنى عنه يف عملية �إدارة تنفيذ �سيا�سة مكافحة الف�ساد� .إذ يتيح لإدارة
امل�ؤ�س�سة �أن تعرف بدقة ما �إذا كان يجري تنفيذ �أن�شطة حم َّددة يف �إطار اال�سرتاتيجية ال�شاملة ملكافحة
الف�ساد ،والطريقة التي يجري بها ذلك التنفيذ.

-٢

�إبالغ هيئات �أعلى يف اجلهازين التنفيذي �أو الت�شريعي

يف �إطار �آليات التن�سيق والتنفيذ العامة ،تتبادل الهيئات احلكومية املعلومات عن الكيفية التي تن ِّفذ بها �سيا�سة
وتقدم معلومات �إىل امل�ؤ�س�سة املركزية املك َّلفة بتن�سيق هذه ال�سيا�سة وتنفيذها .ويكفل هذا
مكافحة الف�سادِّ ،
الإبالغ م�ساءلة النظام داخل ًّيا �أمام هيئات �أعلى يف اجلهازين التنفيذي (جمل�س الوزراء ،رئي�س الوزراء ،رئي�س
املتخ�ص�صة يف مكافحة الف�ساد هي
الدولة) �أو الت�شريعي .ويف بع�ض الأحيان ،ميكن �أي�ض ًا �أن تكون الهياكل
ِّ
املتخ�ص�صة املعنية بتن�سيق ال�سيا�سات).
اجلهة املتلقية لهذا النوع من التقارير (وال �سيما يف حالة املفو�ضيات
ِّ

�  -٣إبالغ اجلمهور بو�صفه �ضمانة لل�شفافية يف تنفيذ
اال�سرتاتيجية الوطنية
كثري ًا ما ُتغ َفل م�س�ألة �إبالغ اجلمهور رغم �أهميتها البالغة .فقد يكون لإطالع اجلمهور على النتائج �أثر
والتحديات التي يواجهها تنفيذها .ومن �ش�أن ذلك �أن مي ّكن من موا�صلة ال�ضغط
تثقيفي ب�ش�أن اال�سرتاتيجية
ِّ

الف�صل  -5الر�صد والتقييم والإبالغ

اجلماهريي من �أجل تنفيذ اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد تنفيذ ًا كام ًال من ناحية ،و�أن ي�ساعد على
خف�ض �سقف التو ُّقعات عند مواجهة �صعوبات من ناحية �أخرى .كما �أنَّ �إبالغ اجلمهور ب�صفة منتظمة عن
التق ُّدم املحرز يف تنفيذ اال�سرتاتيجية يزيد من دعم املواطنني لال�سرتاتيجية عندما تواجه عقبات �سيا�سية.
وينبغي �أن ت�شمل عملية الإبالغ ُ�س ُب ًال تكفل للجمهور تقدمي �إ�سهامات ب�ش�أن تنفيذ اال�سرتاتيجية ،بالنظر �إىل
()86
�أ َّنه كثري ًا ما تكون لدى املواطنني وجهات نظر �أو ر�ؤى خمتلفة ع َّما لدى القائمني على �إدارة اال�سرتاتيجية.
و�أخريا ،ف�إنَّ �إبالغ اجلمهور الزم �أي�ض ًا من �أجل �ضمان �شفافية العملية ،وتعزيز دعم اجلمهور للإ�صالحات
يف جمال مكافحة الف�ساد .وميكن �أن يكون هذا الإبالغ جزء ًا من ا�سرتاتيجية توا�صل �شاملة ترمي �إىل تعزيز
واحلد من املعار�ضة التي تواجهها الإ�صالحات التي تكون قا�سية يف بع�ض الأحيان.
دعم اجلمهور و�إعالمه
ِّ
ويف هذا ال�سياق ،من الأهمية مبكان و�ضع خطة توا�صل مع اجلمهور؛ وينبغي �أن ت�أخذ تلك اخلطة يف احل�سبان
جميع و�سائل الإعالم املمكنة و�أن ت�ستخدم تلك الو�سائل ،مبا يف ذلك و�سائل التوا�صل االجتماعي ،دون �إغفال
النهوج التقليدية املج َّربة مثل اللقاءات املفتوحة وجل�سات اال�ستماع العلنية.
ومن َّثم ينبغي الإعالن بكثافة عن تقارير الر�صد والتقييم ،و�إطالع و�سائل الإعالم ومنظمات املجتمع املدين
عليها ،ون�شرها على الإنرتنت .وب�صورة �أعم ،ميكن �أن تكون خطة التوا�صل جزء ًا من اال�سرتاتيجية ال�شاملة
ملكافحة الف�ساد )87(.ومن �أجل تي�سري فهم املواطنني لعمليات التنفيذ والر�صد والتقييم ،وم�شاركتهم فيها على
نحو ف َّعال ،ينبغي �أن ت�صدر تقارير �إبالغ اجلمهور ب�صيغة وا�ضحة وب�سيطة و�سهلة الفهم ،مع تقليل ا�ستخدام
اللغة التقنية �إىل �أدنى حد ممكن ،وجت ُّنب �إلقاء كميات كبرية من البيانات يف وجه القارئ ،وا�ستخدام
اخلرائط والر�سوم البيانية والو�سائل الب�صرية الأخرى عند االقت�ضاء )88(.وت�صدر التقارير عاد ًة عن الأجهزة
املن ِّفذة ،لكن هيئة التن�سيق هي امل�س�ؤولة يف نهاية املطاف عن التق ُّيد مبواعيد الن�شر والتوزيع .ومن َّثم ينبغي،
عند و�ضع ميزانية هذا الكيان ،الرتتيب لإن�شاء مكتب للعالقات مع اجلمهور �أو جهاز مماثل وتزويده باملوارد
الالزمة لإبالغ اجلمهور بفعالية.

(.Tat-Kei Ho, “Reporting public performance information”, pp. 198-201)86
()87
فيما يتعلق بكيفية و�ضع خطة �إعالمية ،انظرElaine Byrne, Anne-Katrin Arnold and Fumiko Nagano, Building Public:

Support for Anti-Corruption Efforts: Why Anti-Corruption Agencies Need to Communicate and How (Washington, D.C., World
).Bank, 2010

(.Kusek and Rist, Ten Steps to a Results-Based Monitoring and Evaluation System, pp. 129-137)88
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املرف ا واملور با
ااتييات كافة الفا

ا

يف يومي  21و 22ت�سرين الأول/اأكتوبر  ،2013اجتمع ،يف كوالملبور ،ممثلون رفيعو امل�ستوى عن �سلطات
مكافحة الف�ساد و�سلطات التخطيط الوطني يف بلدان جنوب اآ�سيا و�سرقها وجنوب �سرقها ،وخرباء يف مكافحة
باملخدرات واجلرمية وبرنامج
الف�ساد من اأنحاء خمتلفة من العامل ،بدعوة من مكتب الأمم املتحدة املعني
ِّ
الأمم املتحد الإمنائي ،بال�سراكة مع حكومة ماليزيا ،من اأجل مناق�سة جمموعة من املبادئ التوجيهية املتعلقة
با�سرتاتيجيات مكافحة الف�ساد والتي ميكن اأن ُي�سرت�سد بها يف عملية و�سع ا�سرتاتيجيات م�ستدامة ملكافحة
الف�ساد وت�سميم تلك ال�سرتاتيجيات وتنفيذها.
وكان من بني امل�ساركني عد ٌد من امل�سوؤولني من �سلطات مكافحة الف�ساد ،واأخ�سائيون ممار�سون اآخرون يف
جمال مكافحة الف�ساد ،وممثلون عن �سلطات التخطيط الوطني وال�سلطات التنفيذية والت�سريعية والق�سائية.
باملخدرات
كما �سارك يف الجتماع ممثلون عن برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،ومكتب الأمم املتحدة املعني
ِّ
واجلرمية ،والبنك الدويل ،واملبادرة امل�سرتكة بني م�سرف التنمية الآ�سيوي ومنظمة التعاون والتنمية يف
امليدان القت�سادي ملكافحة الف�ساد يف اآ�سيا واملحيط الهادئ ،وموؤ�س�سة ال�سفافية الدولية ،ومركز اأوت�ستاين
ملوارد مكافحة الف�ساد.
وا�ستعر�ض امل�ساركون جتارب قطرية من جميع اأنحاء العامل وناق�سوها ،مع الرتكيز بوجه خا�ض على
جنوب اآ�سيا و�سرقها وجنوب �سرقها ،فيما يتعلق بعملية و�سع ا�سرتاتيجيات مكافحة الف�ساد ،وت�سميم تلك
ال�سرتاتيجيات و�سياغتها ،ور�سدها وتقييمها.
اإنَّ امل�ساركني ،اإذ ي�سريون اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد( ،ب) التي ُتلزم املادتان  5و 6منها الدول
ومن�سقة ملكافحة الف�ساد
الأطراف باأن تقوم ،وفق ًا للمبادئ الأ�سا�سية لنظمها القانونية ،بو�سع �سيا�سات ف َّعالة َّ
وتنفيذها اأو تر�سيخ ما هو قائم منها ،مبا ي�سجع م�ساركة املجتمع ويج�سد مبادئ �سيادة القانون وح�سن اإدارة
ال�سوؤون العامة واملمتلكات العامة والنـزاهة وال�سفافية وامل�ساءلة،
واإذ ي�س ّلمون باأنَّ ا�سرتاتيجيات مكافحة الف�ساد ميكن اأن توفر اإطار ًا �سيا�سات ًّيا �سام ًل للإجراءات التي تتَّخذها
الدول من اأجل مكافحة الف�ساد ومنعه ،واأداة مفيدة يف ح�سد اجلهود واملوارد وتن�سيقها من جانب احلكومات
وغريها من اأ�سحاب امل�سلحة ،ويف و�سع ال�سيا�سات وتنفيذها ،ويف �سمان ر�سد تنفيذ ال�سيا�سات،
(اأ)�سدر هذا البيان اأ�س ًل يف ورقة غرفة الجتماعات  .CAC/COSP/2013/CRP.12واأحاط موؤمتر الدول الأطراف يف اتفاقية الأمم
املتحدة ملكافحة الف�ساد علم ًا به يف قراره .4/5
(ب)الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،2349الرقم .42146
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و�إذ ي�أخذون يف االعتبار �أنَّ عدد ًا من البلدان يف جنوب �آ�سيا و�شرقها وجنوب �شرقها قد ن َّفذت ا�سرتاتيجيات
ملكافحة الف�ساد� ،أو هي ب�صدد �صياغة ا�سرتاتيجيات جديدة وتنقيح اال�سرتاتيجيات القدمية،
و�إذ ي�س ّلمون ب�أنَّ هناك طائفة متنوعة من النماذج والنهوج التي ميكن ا ِّتباعها يف و�ضع ال�سيا�سات
واال�سرتاتيجيات الرامية �إىل مكافحة الف�ساد ،ودرو�س ًا م�شرتكة ميكن ا�ستخال�صها من جتارب و�ضع هذه
اال�سرتاتيجيات يف املنطقة،
امل�شاركون
 -١يو�صون مبا يلي:

عملية و�ضع ا�سرتاتيجيات مكافحة الف�ساد
ال�سياقات ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية والثقافية :يجب على الدول �أن ت�أخذ يف االعتبار
خ�صو�صية �سياقاتها ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية والثقافية عند ت�صميم ا�سرتاتيجيات
مكافحة الف�ساد.
الإرادة ال�سيا�سية� :إنَّ التزام القيادة ال�سيا�سية ،على �أرفع امل�ستويات يف الدولة �إذا �أمكن ،والدعم
ال�سيا�سي الأو�سع للدفع ُق ُدم ًا بالعملية ككل وتعبئة املوارد الالزمة� ،شرطان الزمان لتحقيق الفعالية
يف عملية و�ضع ا�سرتاتيجيات مكافحة الف�ساد.
�إ�شراك �أ�صحاب امل�صلحة (�شمول العملية للجميع) وال�شعور باالمتالك :يرتتب على م�شاركة
�أ�صحاب امل�صلحة على نطاق وا�سع �شعور باالمتالك ،وت�ساعد هذه امل�شاركة على �ضمان قبول
اال�سرتاتيجيات املعتمدة وفعاليتها .وميكن �أن ت�ضطلع م�ؤ�س�سات الدولة (التنفيذية والت�شريعية
والق�ضائية) على امل�ستويني الوطني ودون الوطني ،ومنظمات املجتمع املدين ،والقطاع اخلا�ص،
وو�سائل الإعالم ،واجلمعيات املهنية ،والرابطات التجارية وال�صناعية ،والنقابات العمالية،
وامل�ؤ�س�سات الأكادميية ،واملنظمات ال�شبابية والثقافية ،بدور هام كحليفة و�شريكة يف و�ضع
ا�سرتاتيجيات مكافحة الف�ساد ،وميكن �أن حت َّد من قابلية جهود الإ�صالح للت�أ ُّثر بالتغيريات يف
القيادة ال�سيا�سية.
و�ضوح العملية و�شفافيتها :يتعينَّ �أن تكون عملية و�ضع اال�سرتاتيجية وا�ضحة و�ش َّفافة منذ البداية.
الر�ؤية امل�شرتكة :ينبغي التو�صل �إىل توافق يف الآراء حول ر�ؤية م�شرتكة و�أهداف من�شودة تتوخاها
اال�سرتاتيجية.
تعزيز التن�سيق :ينبغي �أن تركِّز ا�سرتاتيجيات مكافحة الف�ساد على تعزيز التن�سيق داخل الأجهزة
وفيما بينها يف �أثناء عملية و�ضع اال�سرتاتيجية ،وكذلك يف مرحلتي التنفيذ والر�صد.
اال�ستناد �إىل قاعدة معرفية �سليمة :ينبغي �أن ُي�سرت�شد يف و�ضع اال�سرتاتيجيات وتنفيذها
ور�صدها بالت�شخي�صات ال�سليمة واالحتياجات والأد َّلة على مواطن اخلطر وال�ضعف والثغرات يف
ال�سيا�سات وامل�ؤ�س�سات املعنية مبكافحة الف�ساد.
ا�ستدامة العملية و�إ�ضفاء الطابع امل�ؤ�س�سي عليها :ينبغي �إ�ضفاء الطابع امل�ؤ�س�سي على و�ضع
ا�سرتاتيجيات مكافحة الف�ساد من �أجل �ضمان ا�ستمرار جدواها وتعديلها يف الوقت املنا�سب.
تخ�صي�ص املوارد وح�شدها :ينبغي ح�شد املوارد الالزمة عند و�ضع اال�سرتاتيجيات من �أجل
�ضمان فعالية تنفيذها ور�صدها.
التوا�صل والتحاور مع اجلمهور :على �سلطات مكافحة الف�ساد و�سلطات التخطيط الوطني
�أن تتوا�صل وتتحاور مع اجلمهور على نحو منتظم لك�سب ثقته وجمع تعقيباته بهدف تنفيذ
ا�سرتاتيجيات مكافحة الف�ساد تنفيذ ًا ف َّعاالً.

املرفق -كواالملبور ب�ش�أن ا�سرتاتيجيات مكافحة الف�ساد

ت�صميم ا�سرتاتيجيات مكافحة الف�ساد و�صياغتها
الأ�س�س املنطقية والغايات الرئي�سية والأهداف الواقعية :ينبغي حتديد الغايات والأهداف
ُّ
للتدخالت على �أ�سا�س الأولويات الوطنية وما ُي�ستبان من الثغرات
الرئي�سية والأ�س�س املنطقية
واالحتياجات.
دمج ا�سرتاتيجيات
ا�سرتاتيجية�/أولويات التنمية الوطنية وال�سياق الأو�سع نطاقاً :ينبغي �أن ُت َ
مكافحة الف�ساد يف �إطار املبادرات الإمنائية الوطنية الأو�سع نطاق ًا التي حتظى بالرتكيز حاليا ،مع
�أخذ االلتزامات الدولية والإقليمية يف االعتبار.
التكامل مع الربامج/خطط الإ�صالح الوطنية الأخرى ذات ال�صلة :ينبغي �أن ت�أخذ ا�سرتاتيجيات
مكافحة الف�ساد يف احل�سبان اال�سرتاتيجيات الوطنية الأخرى ذات ال�صلة و�أن تقيم �صالت معها
(على �سبيل املثال �إ�صالح القطاع الق�ضائي ،و�إ�صالح الإدارة العامة ،واحلكومة املنفتحة ،وما �إىل
ذلك) و�أن ت�سعى �إىل �إقامة عالقة ت�آزر مع الأجهزة الأخرى.
ا ِّتباع نهج �شامل ومتَّ�سق :ينبغي تنظيم ا�سرتاتيجيات مكافحة الف�ساد يف �إطار نهج كلِّي�/شامل ،مع
مراعاة االحتياجات اخلا�صة بكل قطاع.
�صوغ وثيقة وا�ضحة ومفهومة :ينبغي �أن تكون اال�سرتاتيجيات وا�ضحة وموجزة وي�سرية الفهم.
الهيكل والت�صميم :ال توجد و�صفة ب�سيطة لت�صميم ا�سرتاتيجيات مكافحة الف�ساد �أو �صياغتها �أو
تنفيذها على الوجه ال�صحيح ،لكنه ميكن اتخاذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد �إطار ًا لهذه
اال�سرتاتيجيات ،مع مراعاة البيانات ذات ال�صلة وخ�صو�صية االحتياجات والقدرات الوطنية.
حتديد الأولويات والتعاقب :يجب �أن تكون اال�سرتاتيجيات واقعية ب�ش�أن ما ميكن حتقيقه يف
بناء على
الأمد الق�صري واملتو�سط والطويل ،و�أن ت�ضع �أولويات وا�ضحة وحتدد تعاقب الإجراءات ً
الأولويات .وميكن ت�صميم اال�سرتاتيجيات بهدف تعزيز م�صداقية القادة و�ضمان حتقيق نتائج
�سريعة وملمو�سة من �أجل تدعيم االلتزام الوطني بالإ�صالح.
تن�ص اال�سرتاتيجيات على �آلية تنفيذ يف �شكل خطة عمل حتدد بو�ضوح
�آلية التنفيذ :ال ب َّد من �أن َّ
امل�س�ؤوليات واجلداول الزمنية للتنفيذ مع الرتكيز على النتائج .وينبغي �أن يكون اجلهاز املك َّلف
بتن�سيق تنفيذ اال�سرتاتيجيات من الأجهزة احلكومية الرفيعة امل�ستوى.
التنفيذ على امل�ستوى دون الوطني :ينبغي ،عند االقت�ضاء� ،إيالء اهتمام خا�ص لتنفيذ
اال�سرتاتيجيات على امل�ستويني دون الوطني واملحلي.
بتوخي
اال�ستدامة امل�ؤ�س�سية واملالية (االحتياجات والقدرات) :ينبغي و�ضع اال�سرتاتيجيات ِّ
ا�ستدامتها امل�ؤ�س�سية واملالية ومراعاة القدرة على التنفيذ.

ر�صد ا�سرتاتيجيات مكافحة الف�ساد وتقييمها
جزء ال يتجز�أ من ت�صميم اال�سرتاتيجيةُ :تع ُّد �آليات الر�صد والتقييم جزء ًا ال يتجز�أ من
اال�سرتاتيجيات الوطنية ملكافحة الف�ساد .وينبغي �إدماج عنا�صر التقييم و ُنظُ م جمع البيانات يف
اال�سرتاتيجيات بدء ًا من مرحلة الت�صميم.
اختيار م�ؤ�شرات ذات خطوط �أ�سا�س و�أهداف وا�ضحة :يتعينَّ اختيار م�ؤ�شرات قابلة للقيا�س ،لها
خطوط �أ�سا�س و�آليات تت ُّبع حم َّددة ،بهدف الوقوف على ما �إذا كانت الأهداف تتح َّقق.
احلاجة �إىل �أدوات لإنتاج البيانات :يتط َّلب حتقيق الفعالية يف الر�صد والتقييم بيانات موثوقة
م�ستمدة من م�صادر متعددة.
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دليل مرجعي ب�ش�أن املمار�سات اجل ِّيدة يف حماية املب ِّلغني

الإبالغ املنتظم :متكِّن �أن�شطة الر�صد والإبالغ املنتظمة ال�سلطات من قيا�س التق ُّدم املحرز يف
باحلد من الف�ساد.
التنفيذ وحتقيق نتائج فيما يتعلق ِّ
التمييز بني التقييم و�إدارة الربامج :من املهم التمييز بني ر�صد �إدارة الربامج (الأن�شطة/
النواجت) والتقييم (النتائج/الآثار) ،وبني م�س�ؤوليات التنفيذ وم�س�ؤوليات الر�صد والرقابة.
ال�سلطة امل�س�ؤولة :ينبغي �أن ُتك َّلف هيئة/هيئات وطنية بامل�س�ؤولية عن الر�صد والتنفيذ والإبالغ
املنتظم ،و�أن يو َّفر لها الدعم امل�ؤ�س�سي واملايل امل�ستدام .وينبغي �أن ي�ضمن
التقييم امل�ستقل الر�صدَ
ُ
والإبالغ الدقيقني على فرتات منتظمة.
-٢
ي�شجعون �سلطات مكافحة الف�ساد و�سلطات التخطيط الوطني على ترويج هذه التو�صيات داخل
ِّ
�أجهزتها وبلدانها و�شبكاتها الإقليمية/الدولية مع التق ُّيد يف ذلك باملواعيد املح َّددة.
 -٣يهيبون ب�سلطات مكافحة الف�ساد و�سلطات التخطيط الوطني �أن تر ِّوج هذه التو�صيات بغية م�ساعدة
التو�صل �إىل فهم �أف�ضل
�أع�ضاء ال�سلطات التنفيذية والت�شريعية والق�ضائية ،واجلمهور ب�صفة عامة ،على ُّ
ال�سرتاتيجيات مكافحة الف�ساد ودعمها يف مراحل و�ضعها وت�صميمها وتنفيذها ور�صدها.
-٤
يرحبون بالتزام البلد امل�ضيف ب�أن يثري هذه التو�صيات يف الدورة اخلام�سة مل�ؤمتر الدول الأطراف يف
ِّ
وي�شجعون �سائر البلدان امل�شاركة على دعم هذه املبادرة.
اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�سادِّ ،
 -٥يعربون عن تقديرهم وامتنانهم حلكومة ماليزيا ال�ست�ضافتها اجتماع �آ�سيا الإقليمي ب�ش�أن ا�سرتاتيجيات
مكافحة الف�ساد ،الذي َّ
باملخدرات واجلرمية
نظمه برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ومكتب الأمم املتحدة املعني
ِّ
من �أجل درا�سة هذه التو�صيات املتعلقة با�سرتاتيجيات مكافحة الف�ساد وترويجها.
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