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وندى طنثريهد  وطقييمهدالدروس املسأفادة  ن  طوير  ارتأتاطيايدم نفدة ا الاسدة     بشأن  

نقدنا ن  اململفا الع بيا السأأأأأأعيةرا،    أأأأأأي  ورقا عمل  ،( ن  االطادقيا5وةقًد للمدة  )

 املف د  األنم اطادقيا   االط اف الدول نؤمت  الصأأدةر  ع ( 6/7( و )5/7) رقم الق ارام

 الاسدة. ملفدة ا

اليت اعتمدها مؤمتر الدول األطراف      6/7و 5/7رقم  واملقرراتوفقًا ملا ورد يف القرارات    

يف تشااار   ورته الساااا اة املاق دة يف فيي ا  يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسااااد يف د

م  ووفقًا لتقر ر اجللساااااااة الاايااااااارة لفر   الام  ا ك مي مفت    2017الثاني/ن فمرب 

الاضااااااااااااااااااااا  ة واملاري  امل ا املسااااااااااااااااااااام  والتدا   ال قا ية  ول  ا ة عل  م  رة رقم 

(CU2019/84/DTA/CEB)  جبملة  مغي عل  الفر   الاام  تقد م مال مات  أنه املتضاااااااااااااام ة  

  ر م ها:أم

ن و دت  أو تاتزم عل  تذميقها إوصاااااااااااا التدا   واختذ ات اليت اة تها الدولة  .1

لضااامان و ا تفاقيةىل اإلطار الزمري امل اساااض لضااامان ا متثال التام     إ اإلضاااافة 

وتقييم تأث  اسااااجاتي يات الدولة يف مكافحة الفساااااد املادة  تذ  ر وت في  ومراقمة 

 ختذ ات اليت مت اةاذها.دا   واوالت م  ا تفاقية (5)

لتدا   والتحد ات يف ه ا و حتسااااااااا  ت في  اأحتد د اإل راءات الالزمة لضااااااااامان  .2

 الصدد.

ا سااااجاتي يات  وأالدروس املسااااتفادة يف تذ  ر وتقييم وتأث  السااااياسااااات   وصااااا .3

 ملكافحة الفساد. 

 

 :بدآلطي اإلةدة  نية

يف إطار املمدأ الت  يهي )أ( و   صااا التدا   واختذ ات املتة ة أوً : فيما  تال      

 :املاري  املية التذ  ر والت في 

اعتمدت اململكة الار ية السااااااااااا د ة اسااااااااااجاتي ية وط ية مكت  ة ر ية  ما ة  

وعل    ها( فقرة لت في     د44) م ها   درجو م 2007عام يفال زاهة ومكافحة الفساااااد 
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تتمتا  الشةصية ا عتمار ة   هي و مت إنشاء ا يئة ال ط ية ملكافحة الفساد "نزاهة"   ذلك إثر

مبا  ضااام   ا ممايااارة عملها  ك  دياد ودون تأث  م  أ   ًاوإدار  وا ساااتقالل التام ماليًا

وضا  رامج   تضذلا "نزاهة" مبسؤولية    ووليس ألدد التدخ  يف جمال عملها  انت  هة 

ما مجيا  الت في  الت سااي  الشااام  ومتا اة  و ال ط ية  وآليات للتذمي  عم  لالسااجاتي ية 

  "  وتق م الت سااااااي  ما "نزاهةوه   اجلهات تام  مؤسااااااسااااااات القذاع  الاام واختا   

  تقر رًا س   ًّا  وتقدم"نزاهة"  املتا اة املستمرة لت في  ا سجاتي ية ما اجلهات ذات الصلة      

نشاااااذة املراقمة واإلياااااراف والت اصااااا  ورفا ال عي  وذلك  وهي ُت ر  خمتلا أ   أعما ا

  الت سي  ما اجلهات ذات الصلة.

رباجمها وسااياساااتها لعل  التحساا  املسااتمر  ا يئة ال ط ية ملكافحة الفسااادوتام  

 ت اف  ما ا سااجاتي ية ال ط ية  ما ة وذلك مبا جتا  محا ة ال زاهة ومكافحة الفساااد  

 ما  لي: اآلليات الفساد  وم  ضم ال زاهة ومكافحة 

"نزاهة" يف ضاااااا ء ت ويمها وا سااااااجاتي ية   ا يئة ال ط ية ملكافحة الفسااااااادعملت  .1

ال ط ية  ما ة ال زاهة ومكافحة الفساااااد  عل  اعتماد الت  هات ا سااااجاتي ية لا  

) رنامج املرا اة ا يكلية وال وامية املتالقة        مثان م ذلقات وت  هات    وهي "نزاهة"  

 رنامج متا اة املشااااااااااار ا الت م  ة الكرب  وحبما ة ال زاهة ومكافحة الفساااااااااااد  

ية للمملكة يف جمال محا ة                         لدول نة ا والرقا ة عل  ت في ها   رنامج تاز ز املكا

هة ال زاهة ومكافحة الفساااااااااااااااد  متا اة إصاااااااااااااادار األنومة والل ا   املاززة لل زا

ومكافحة الفساااااااد   رنامج التااون الرقا ي   رنامج الرقا ة ا لكجونية   رنامج 

 املشار ة اجملتماية   رنامج املمادرات ال ط ية الرا دة(.

-2019"نزاهة" خذتها ا ساااااااجاتي ية ) ا يئة ال ط ية ملكافحة الفسااااااااد اعتمدت .2

 األ هزة يف الاامل  م  عدد و األ ادميي  املةتصاا  م  عدد( مبشااار ة 2023

( حماور ر يسااية    درج م ها 6ه   اختذة ) تشاام و الاام  الرأ  و تاب الرقا ية 

 تلةيصها  ميك ( نشاط   250( هدف فرعي  و )73( هدف اسجاتي ي  و ) 19)

يف ) شااااا دا ت الفساااااد املالي واإلدار  واةاذ اإل راءات حب  مرتكميه  م ا  

د م  آثار الفساد املالي واإلدار   اإلثراء املاريف واملهري   الفساد املالي واإلدار   ا  
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يف جمال محا ة ال زاهة ومكافحة الفسااااد  تاز ز مكانة اململكة دوليًا يف جمالي  

 محا ة ال زاهة ومكافحة الفساد  تذ  ر الام  املؤسسي جلهاز "نزاهة"(.

 :والفقييم بدل صد املعين)ب(  الفيجيهي املبدأ إطدر          

ال تا ج املتحققة ملتا اة ت في  ا ساااجاتي ية   ا يئة ال ط ية ملكافحة الفسااااد رصااادت: أوً 

جلما املال مااااات ع   اااا  فقرة م  فقرات  مااااادمن ذج  وف وتق ميهااااا ومرا اتهااااا  

ل ضا الراه  لألداء املتحق  لك  فقرات ا سجاتي ية     ا ال م ذج  صا  وا سجاتي ية   

 ا ق ل التالية: ال م ذج و شم 

 ونصها ال وامي.ا سجاتي ية  يفرقم الفقرة   .1
 .وخار ها( "ة"نزاه: )داخ  يف ا سجاتي ية اجلهات املا ية  ت في  الفقرة .2
 املةر ات ونسمة ا جناز املتحققة. .3
 ال تا ج.  .4
 املالدوات  واملقجدات  واإل راء. .5

تص يا امل  زات عل  يك  نذاقات لقياس مست   ما مت حتقيقه يف    فقرة   تم: ثانيًا

 م  فقرات ا سجاتي ية ديث مت اعتماد ال ذاق وف  اآلتي:
 

 

 
 

 

 

 

 عل  وذلك  يف عملية الرصااد والتقييم ا  تماعية املشااار ة م  "نزاهة" تازز ما 

 :التالي ال ح  عل  وهي املؤيرات  ن ع  م

 :ر يسة مؤيرات مخسة عل   اتمد ال     طريمؤير مدر ات ال زاهة ال :أوً 

 ( أو أكث ، ن  الفنايذ%75مت حتقيق ) األخض        
 

 الفنايذ ( ن %74( و )%51) مت حتقيق ند بني األصا           

 الفنايذ.
 ( أو أقل، ن  الفنايذ. %50مت حتقيق )            األمح    
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 قيم مد  إنفاذ ال وام وتفايله  واسااتقالل القضاااء ونزاهته  وو  د    :ال وام ساايادة .1

 عق  ات رادعة للمت اوز    والادالة املدنية  ومحا ة ا ق ق املدنية.
سياسات واسج      :الفساد  مكافحة يف الدولة  ه د .2  اتي يات قّيم مد  فاالية وجنا  

  حبما ة املتالقة الدولية ا تفاقيات تذمي  عل  الدولة ودر   الفساااااااااااااد مكافحة

 .الفساد ومكافحة ال زاهة
 م  د قيم املشاااار ا ا ك مية  شاااك  عام و  دة الم   التحتية لاد :التحتية الم ية .3

م   هر اء وميا  واتصااااا ت وياااامكات نق  وم شاااا ت صااااحية  ا ي  ة القذاعات

 ومدرسية  ومد  تغذيتها جلميا م اط  اململكة.
 التاامالت مجيا يف الشااااافافية ممدأ وتذمي  ة قيم مد  ا لتزام  ال زاه :الشااااافافية .4

 وا  رادات   املصاااااااااروفات امليزانيات وضااااااااا   خيص فيما ا ك مية وا  راءات

 الل ا   والق ان  واإل راءات. ووضا التقار ر وإعداد املالية  اةاملرا ماا   ووض 
  دا ت ع  الكشااااا عل  وقدرتها  م قيم مد  اسااااتقاللية وسااااا   اإلعال :اإلعالم .5

 .ا ا ت تلك مااجلة يف وتأث ها الفساد 
ما طمياة األحباث ا ساااتكشاااافية    تالءماتماع امل هج ال صااافي املساااحي ال     و تم

املتالقة  إصاادار مؤياارات تا    قياس ةاهرة ماي ة  و تم اسااتذالع رأ  خرباء وخمتصاا   

 م  خمتلا التةصصات يف القذاع الاام واختا   وأفراد اجملتما.
ال    هدف إىل قياس مست   ال زاهة   مؤير "قياااااااااّام" يف اململكة الار ية السا د ة :ثانيًا

ا يئة ال ط ية املؤياااااااااااار عرب تذمي   إطالقمت  وقدا ك مية  ية يف اجلهات والشاااااااااااافاف

  لضمان "نزاهة"  لهيئة ل اإللكجوني وامل قا ال  ية  األ هزة يف"نزاهة"  ملكافحة الفساد 

 .ا ك مية اجلهات خدمات م  املستفيد   م  ممك ة يرحية أ رب إىل ال ص ل

 

 ؛الالزمة والتدا    ال ط ية ا سجاتي ية تذ  ر  املية  تال  ما اوأّم

م  أدوار "نزاهة" وف  ما ورد  ا سااااااااااااااااااااااااااجاتي ية ال ط ية  متا اة ت في  ومرا اة              فإن 

ا سجاتي ية  وم  خالل ه ا الدور فلها أن ترفا يف أ  وقت  مت  ما رأت ضرورة حتد ث  

 ا سجاتي ية ال ط ية
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الالزمة لضاااااامان او حتساااااا  ت في  التدا    تحد د اإل راءات    تال  فيما: ثانيًا 

والتحد ات يف ه ا الصاااااااااااادد ويف إطار املمدأ الت  يهي )أ( املاري  املية التذ  ر 

 .والت في 

 ووضاا  ا سااجاتي ية  ت في  متا اة د  مة عل  ا يئة ال ط ية ملكافحة الفساااد تام       

أطر زم ية حمددة وذلك  املشااااااااااار ة ما اجلهات املشاااااااااام لة   وف  تذميقها وآليات  رامج

 ماتشم     الر ي م قا "نزاهة" عل  الكجونية م صة  إطالق سيتم   ما اختصاصاتها    

 : لي

 ونسض اإلجناز. القياس مؤيراتو اتاملمادر  درج  ه  املا ية اجلهاتم   هة س   لك   -
 ونسض اإلجناز  شك  دور .وتتا ا "نزاهة" م  خالل ه   امل صة املمادرات 

 صاااا الدروس املساااتفادة يف تذ  ر وتقييم وتأث  الساااياساااات أو  ل  ال سااامة: ثالثًا

 ا سجاتي يات ملكافحة الفساد. 

م   اعتماد تلك ا سجاتي ية  ُ  لت  ه د  ث ة يف جمال م ا الفساد   اإلضافة 

أصحاب املصلحة. فال  سمي  إىل اعتماد الق ان  وتاد لها  وذلك  التااون ما خمتلا 

املثال  وضات    مؤسسة  رناجمًا ياماًل مل ا الفساد  ورفا ال عي  ه  ومرا اة 

      السياسات واإل راءات اختاصة  ه.

 والساااااااياساااااااات األنومة يف املساااااااتمر التحسااااااا   اًء عل  املرا اة الدور ة ل دظ و

الاد د م   أمتتة وم  ذلكمحا ة ال زاهة ومكافحة الفساااااااااااااااااااااااد   جمال يف واإل راءات

اختدمات يف القذاع الاام   اإلضاااااافة إىل حتسااااا  اجله د الرامية إىل تاز ز الشااااافافية    

يف   املساااااتمر    ما ل دظ التذ روتاز ز الشااااارا ة ما اجلهات يف القذاع الاام واختا 

 محا ة م اضااايا يف والدراساااات المح ث ز ادة اإلضاااافة إىل  وآثار   فساااادال مبفه م ال عي

 الرقا ية األ هزة    الرقا ي التااون تاز زإىل   اإلضاااااااافةو الفسااااااااد  ومكافحة ال زاهة

 .والتحقيقية

لألنشاااااذة عالية املةاطر يف  مشاااااروع " تقييم خماطر الفسااااااد"   عل  مت الام   ما

 و تك ن املشروع م  ثالثة حماور هي:  ا ختصا  اجلهات املشم لة 
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  واجلهات املشم لة  اختصاصاتها     نزاهة  اء القدرات الداخلية يف  ر األول:احمل 

يف تقييم خماطر الفساااااااااااااااااااااااد  م  خالل ت ف  الربامج التدر مية وور  الام  

 الالزمة. 

إعداد دلي  اساااااجيااااااد  إلدارة وتقييم خماطر الفسااااااد لتمك    احمل ر الثاني:

 وتاز ز  ه د اجلهات يف ه ا اجلانض. 

ت في  مهام حمددة لدراسااااااااااة وتقييم خماطر الفساااااااااااد يف  ا   احمل ر الثالث:

 األنشذة  التااون ما اجلهات ذات الاالقة.  

مؤياااااااااااااارات للرقا ة اإللكجونية ما اجلهات   وتذمي   اإلضااااااااااااااافة إىل   اء وتذ  ر       

لتاز ز اجل انض ال قا ية والاال ية  ما يااااافافية ا ك مية عل  األنشاااااذة عالية املةاطر 

م    انض   مما  اززإتادة ومشاااااااااار ة املؤيااااااااارات ونتا  ها ما اجلهات حم  التذمي    

 .جبانميها الاال ي وال قا يوسرعة املااجلة الشفافية  واملساءلة  

ات تذمي  ا متثال يف مؤسسات وير     دلي  اسجياد  ل   مت الام  عل  إعداد  ما           

عل  جت يض ه ا القذاع ياااامهات الفساااااد وتاز ز ال زاهة يف   هادرصااااًا م القذاع اختا  و

تاامالته المي ية  و ي ه و   املؤسسات الر ية  يف الداخ  واختارج  وتش يا مؤسساته          

 .عل  ا متثال لألنومة والل ا   والتاليمات واملاا   واملمارسات املثل 

 


