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 مرسد المصطلحات
 

از ز ء ما أو عىل التعاون. االبت  ي
هيب والخوف والتهديد إلجبار شخص ما عىل فعل ش  : ترصف يعتمد عىل التر

از عىل التهديد بالكشف عن معلومات ضارة أو محرجة عن شخص ما إلجباره عىل  ز  ما ُيطلق االبتر
ً
وعادة

ز الرشوة ز بي  هيب أو اإلكراه للتميت  ستخدم درجة اإلجبار أو التر
ُ
از.  التعاون. ويمكن أن ت ز واالبتر  

 
ي  ي اإليجاب  : المزية )المزايا( المكتسبة من أعمال الفساد. األثر الخارج   

 
ء ما. االحتيال ي

ي غش شخص أو تعمد تضليله للحصول عىل ش 
: الترصف المتمثل فز  

 
ي لنا أن نعيش، وما يشكل السلوك السليم. األخالقيات

: محاولة فهم طبيعة القيم اإلنسانية، وكيف ينبغز  
 

ي الموظف الرشوة أو قبوله إياها. االرتشاء
: تلقرِ  

 
: قيام موظف عمومي أو عدم قيامه بفعل ما، لدى االضطالع بوظائفه، بغرض إساءة استغالل الوظائف

 . ز  للقواني 
ً
 الحصول عىل مزية غت  مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص أو كيان آخر، مما يشكل انتهاكا

 
داد الموجودات وعة بغرض معالجة أثر : إعادة ااست  ل عليها بطرق غت  مش 

لسلع والموجودات المتحصَّ
ز الرئيسية التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد.  كت 

داد الموجودات من مجاالت التر  استر
ُّ
 الفساد. وُيَعد

 
هيب أو الوعد بمزية غت  مستحقة إعاقة ستر العدالة أو عرضها أو : استخدام القوة البدنية أو التهديد أو التر

ي إجراءات تتعلق 
ي اإلدالء بالشهادة أو تقديم األدلة فز

منحها للتحريض عىل اإلدالء بشهادة زور أو للتدخل فز
 استخدام القوة البدنية أو 

ً
 التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد. وهي أيضا

ً
مة وفقا بارتكاب أفعال مجرَّ

ي ممارسة أي موظ
هيب للتدخل فز ي بإنفاذ القانون مهامه الرسمية فيما يتعلق التهديد أو التر

ي أو معنز
ف قضائ 

 التفاقية مكافحة الفساد. 
ً
مة وفقا  بارتكاب أفعال مجرَّ

 
ز الواجب العام للموظف العمومي ومصالحه الخاصة حيث تكون للموظف تضارب المصالح : التضارب بي 

ته ومسؤولياته الرسمية. العمومي مصالح خاصة يمكن أن تؤثر بشكل غت  سوي عىل أدائه لواجبا  
 

: دفع رشوة أو عرضها أو الوعد بدفعها. الرشو  
 

، الرشوة : وعد موظف عمومي بمزية غت  مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباش  أو غت  مباش 

سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن 
، مزية القي ام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية؛ أو التماس موظف عمومي أو قبوله، بشكل مباش  أو غت  مباش 

غت  مستحقة، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو 
 يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية. 

 
. والزبونية نظام غت  متكافز  لتبادل الموارد والخدمات الزبونية : تبادل الخدمات الشخصية لقاء الدعم السياشي

ز "راٍع" أكتر ثراء و  أو أكتر قوة و"زبون" أفقر وأضعف، مع زيادة الفجوة / عىل أساس عالقة استغاللية بي 
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 .
ً
 الجنسانية اتساعا

 
المعلومات وكشفها مسألة مبدأ وتتعلق بحقوق اإلنسان.  : البيئة المنفتحة حيث يكون الوصول إىلالشفافية

فهم 
ُ
ويعمل القادة والمسؤولون وأصحاب السلطة عىل نحو ظاهر وقابل للتنبؤ به بما يعزز الثقة والمشاركة. وت
ا لمنع الفساد وتعزيز الحوكمة الجيدة واالستدامة.  وريًّ  ضز

ً
 مسبقا

ً
طا  الشفافية عىل نطاق واسع باعتبارها ش 

 
ز ضغطال ويد الحكومات بأفكار وبيانات قِيمة، ويمكن أن يتيح للمواطني  ز : الضغط يمكن أن يكون وسيلة لتر

 إىل مزايا غت  
ً
والمجموعات المهتمة تقديم آرائهم بشأن القرارات العامة. بيد أن الضغط يمكن أن يؤدي أيضا

ت  العادلة. وتكون المصلحة العامة عادلة لألشخاص ذوي المصالح المكتسبة، وهو يرتبط بالشية والمزية غ
ي جميع أنحاء العالم 

جرى المفاوضات خلف أبواب مغلقة. ويتصاعد الضغط العام فز
ُ
عرضة للخطر عندما ت

 .  لوضع األنظمة المتعلقة بالضغط عىل جدول األعمال السياشي
 

ا للفساد. أما ما هو متفق عليه فهو أنالفساد ف بها عالميًّ الفساد ينطوي عىل ترصفات  : ال يوجد تعريف معتر
معينة مثل الرشوة، وعرقلة ست  العدالة، وإساءة استغالل الوظائف، واستغالل المركز للحصول عىل مزايا غت  

 مستحقة. 
 

ع أو ُيمنح كامتياز. ويمكن أن القيمة  يستحق معه أن ُيلتمس أو ُيشجَّ
ً
ء َيعتقد الفرد أو المجتمع أن له ثمنا ي

: ش 

 )مثل 
ً
تب تكون شيئا  يتر

ً
(، أو سلوكا ز (، أو حالة ذهنية )مثل السالم واألمن واليقي  ي

المال والغذاء والعمل الفنز
ء أو الحالة الذهنية )مثل حماية األبرياء، وقول الحقيقة، والتحىلي باإلبداعية(.  ي

 عىل هذا الش 
 

ب، حيث يستغل : شكل من أشكال المحاباة القائمة عىل األصدقاء واألشة والمعارف واألقار المحسوبية
ا سلطته أو صالحياته إليجاد وظيفة أو تقديم خدمة خاصة ألحد أفراد أشته أو   رسميًّ

ً
شخص يتقلد منصبا

 لها أو يستحقها. 
ً
 لصديق، وإن لم يكن هذا القريب أو الصديق مؤهال

 
: معايت  السلوك فيما يتعلق بكيفية الترصف بطريقة أخالقية. مدونة قواعد السلوك  

 
ز واإلجراءات واللوائح، مع تعزيز الشفافية والوصول إىل لةالمساء ي تكفل االمتثال للقواني 

: بيئة الرقابة النر

زاهة العامة. المعلومات والن  
 

ام الصارم بالقيم والمبادئ األخالقية. زاهةالن ز : االلتر  
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