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ًظشج عاهح

هصادس الفساد الشئيسيح في العشاق واالجشاءاخ الوضادج

وبشُه          –ُٔىىالط اهٍُشِبْ 

–ِٕظّخ اٌزؼبوْ واٌزُّٕخ االلزصبدَخ 

ِجبدسح اٌششق االوعظ وشّبي افشَمُب  
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الوىاضيع التي سيتن التطشق اليها

لوارا ًحاسب الششىج والفساد. اوال 

الىضع الحالي في العشاق. ثاًيا 

التحذياخ الشئيسيح. ثالثا 

التعاوى واالسٌاد الذولي. ساتعا 
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لوارا ًحاسب الششىج والفساد. اوال

:  فٍ اوضبع إٌضاػبد وِبثؼذهب ، فأْ اٌششىح واٌفغبد 

ْرغبهُ فٍ إٌضاػبد وػذَ االِب

 رشدغ ػذَ اٌىفبءح واٌزجذَذ

رؼشلً رٕفُز عُبعبد ِب ثؼذ إٌضاع

 رضؼف اٌزُّٕخ االلزصبدَخ واٌذَّمشاعُخ

 رىخذ خغىسح خزة أػّبي ِزخصصخ ثبٌحىوّخ اٌغُئخ
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الىضع الشاهي  : هكافحح الفساد . ثاًيا 

2008ِىبفحخ اٌفغبد ػبَ 1.

اٌؼىاًِ اٌمبٔىُٔخ واٌّؤعغبرُخ اٌّؼزّذ ػٍُهب2.
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نمكافحة انفساد 2008خطىات عام . 1

  ٔمغخ 18خغخ اٌغُذ اٌّبٌىٍ راد : كاًىى الثاًي 

آراس

 اٌّىافمخ ػًٍ ُِثبق االُِ اٌّزحذح ضذ اٌفغبد واػالْ ثغذاد ٌّىبفحخ اٌفغبد

 اػالْ ثبسَظ حىي اداسح اٌّغبػذاد ضّٓ عُبق اٌؼهذ اٌذوٌٍ ِغ :  أياس

اٌؼشاق 

 دػبوي لضبئُخ ِزبثؼخ ٌجشٔبِح إٌفظ ِمبثً اٌغزاء:  حزيشاى

 رجبدالد واعزشبساد دوٌُخ ِؼضصح
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انعىامم انقانىنية وانمؤسساتية  -2

االحكام القاًىًيح الشئيسيح  

  َ1969احىبَ ِىبفحخ اٌفغبد فٍ لبٔىْ اٌؼمىثبد ٌؼب  

اٌششىح اٌّجبششح وغُش اٌّجبششح واالخزالط : رؼشَف اٌدشائُ  –

رؼشَف اٌششىح –

شّىي اٌىعغبء واٌّغزفُذ اٌثبٌث  –

  اِىس اخشي راد ػاللخ ثبٌفغبد  :

 100غغًُ االِىاي ، االِش سلُ  –

  59اٌّجٍغُٓ اٌحىىُُِٓ ، االِش سلُ  –
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:  الوؤسساخ العشاقيح الوكافحح للفساد 

  ُ55هُئخ إٌضاهخ اٌؼبِخ ، االِش سل  

  ُ57ِىزت اٌّفزش اٌؼبَ ضّٓ وً وصاسح ، االِش سل  

  77، االِش سلُ ( اٌهُئخ اٌؼٍُب ٌٍزذلُك ) دَىاْ اٌشلبثخ اٌّبٌُخ  

  2007اٌٍدٕخ اٌّشزشوخ ٌّىبفحخ اٌفغبد ، اَبس 
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التحذياخ الشئيسيح: ثالثا 

االِٓ   1.

:  اداسح اٌّىاسد  2.
  االَشاداد إٌفغُخ ِٓ

 ْاٌّبٔحى

ٌاالٔزبج اٌّحٍٍ اٌثبٔى

االٔفبر اٌحبصَ  3.

ِحٍُب وػبٌُّب :  ثٕبء اٌثمخ 4.
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مخاطر ادارة انمىارد  -2

  إٌفظ ِمبثً اٌغزاء ” ثشٔبِح االُِ اٌّزحذح”

  ٍٔ2003ِٕز رششَٓ اٌثب 

  رّىًَ ػبٌٍّ ٌزغىَخ إٌضاع واػبدح اٌجٕبء

  اَشاداد ٔفغُخ ِزٕبُِخ ثغجت صَبدح أعؼبس إٌفظ

  رىصَغ اٌجضبئغ ِٓ لجً وصاساد ِغزمٍخ راد اهذاف ِخزٍفخ
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االنفاذ انحازم   -3

سيادج القاًىى  -أ

  ًلضبء فؼبي ِغزم

  حّبَخ اٌىبدس اٌمضبئٍ ثضّٓ رٌه وبدس ِىبفحخ اٌفغبد

  ُدوس وِغؤوٌُخ اٌّحبو

 رؼضَض احىبَ ِىبفحخ اٌفغبد اٌدٕبئُخ واالداسَخ واٌّذُٔخ

   هُئبد ِىبفحخ فغبد ِغزمٍخ ، ِغؤوٌخ ، ولبدسح

  خغىط اٌغٍىن واٌّغؤوٌُبد ثُٓ اٌّحبوُ وهُئبد ِىبفحخ اٌفغبد
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تشجيع الفعاليح والٌزاهح  -ب

   ِْىاسد ووعبئً وبفُخ ٌهُئبد أفبر اٌمبٔى

  ُٓحّبَخ اٌّجٍغ

  رذسَت ػًٍ اٌىشف واٌزحشٌ ػٓ اٌفغبد

  رؼضَض اٌؼاللخ واٌزشبوس ِبثُٓ اٌهُئبد

  إٌضاهخ اٌؼبِخ

  اٌششاوخ ثُٓ اٌمغبػُٓ اٌؼبَ واٌخبص

  ٔضاهخ االػّبي

  َِشبسوخ اٌّدزّغ اٌّذٍٔ واالػال

 صَبدح اٌزىػُخ ٌّحبسثخ اٌفغبد
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عولياخ الوشاقثح الوالئوح  -ج

  ٌٍِشالجخ االعٕبد واٌزّىًَ اٌذو

  رخصُض واداسح اٌُّضأُخ اٌّحٍُخ

   رمُُُ اٌّخبعش واٌشلبثخ اٌّالئّخ ٌّدبالد اٌّخبعش اٌشئُغُخ ، ِثال

  ردبسح وشحٓ إٌفظ

  اٌىّبسن وردبسح اٌحذود

  اداسح اٌضشائت

  ٍِ(  اٌزؼبلذاد اٌؼبِخ ) أفبر احىبَ اٌزدهُض اٌحىى
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التعاوى الذولي هع العشاق . ساتعا 

اٌّدزّغ اٌذوٌٍ  1.

اٌششق االوعظ وشّبي  -ِغبهّخ ِٕظّخ اٌزؼبوْ واٌزُّٕخ االلزصبدَخ  2.

افشَمُب 



14

اٌّدزّغ اٌذوٌٍ -1

:اخشاء حىاس ِغ اٌحىىِخ اٌؼشالُخ وٌّغبٔذرهب حىي 

   رغىَش إٌضاهخ وِجبدساد ِىبفحخ اٌفغبد داخٍُب

  أفبر عزشارُدُخ ِىبفحخ فغبد ِزشاثغخ

  اٌزىافك ِغ اٌّؼبَُش واٌّّبسعبد اٌذوٌُخ
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اسهام منظمة انتعاون : برنامج انعراق  -2

انشرق االوسط وشمال –وانتنمية االقتصادية 

افريقيا
 رصُُّ وفك اٌغٍت ٌخٍك ِٕبخ أػّبي خبرة

 ثٕبء ِشبسوبد ِغ االُِ اٌّزحذح واٌذوي اٌّبٔحخ

 اٌّشبسوخ فٍ اٌخجشاد اٌّىزغجخ ثشىً ٍِحىػ ِٓ خالي:

   ُِثبق ِٕظّخ اٌزؼبوْ واٌزُّٕخ االلزصبدَخ ٌّىبفحخ اٌششىح وأدواد إٌضاهخ

  لبِذ ِٕظّخ اٌزؼبوْ واٌزُّٕخ االلزصبدَخ ثمُبدح ِجبدساد ِىبفحخ اٌفغبد ػًٍ ٔغبق
ػبٌٍّ   
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  ل ٔهح ِٕضجظ ِزؼذد

 رمًٍُ رذفك دفؼبد اٌفغبد

  رشدُغ رغُُش اٌغُبعخ

  وضغ ِؼبَُشػبٌُخ ٌٍحىوّخ اٌؼبٌُّخ

رىفُش صَبدح اٌزىػُخ وِىاد اٌزذسَت
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هقتشح -هتاتعح سياساخ هكافحح الفساد والٌزاهح 

هصادس الفساد واالجشاءاخ الوضادج ( :جاسي ) جشد . اوال 

تٌاء القذسج هع خثشاء هكافحح الفساد: ( جاسي ) التذسية –ثاًيا 

( الخطىج التاليح ) هشاجعح االطاس القاًىًي لوكافحح الفساد –ثالثا 

.رحذَذ االحزُبخبد اٌزششَؼُخ اٌّزىافمخ ِغ اٌّؼبَُش اٌذوٌُخ ٌضّبْ اٌزٕفُز اٌفؼبي وفشض اٌزٕفُز 

( الخطىج التاليح ) ادواخ الكشف والتحشي عي الفساد –ساتعا 

”  االشبساد اٌحّشاء ” رغىَش ِؤششاد اٌىشف أو •

( اٌزؼبلذاد اٌؼبِخ ) رمُُُ ِخبعش رحذَبد اٌفغبد فٍ اٌزدهُض اٌحىىٍِ •

( الخطىج التاليح ) اسٌاد التٌفيز : تعزيز الشفافيح في التجهيز الحكىهي –خاهسا 

رغىَش ادواد ػٍُّخ ، ِغبػذح فُٕخ وِىاد رذسَت  •
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شىشا الهزّبِىُ ؤشخى اٌّشبسوخ ثّالحظبرىُ ِغ 

Nicola.Ehlermann-Cache@oecd.org


