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.تش ِّكل هذه النميطة مرجعاً للمحاضرين
تشكل هذه النميطة ،اليت أعدت ضمن إطار مبادرة “التعليم من أجل العدالة” اليت أطلقها مكتب األمم املتحدة املعين ابملخ ِّدرات واجلرمية ،واليت متثل أحد مكوانت الربانمج العاملي
لتنفيذ إعالن الدوحة ،جزءاً من سلسلة النمائط اجلامعية اليت أعدهتا املبادرة بشأن النزاهة واألخالق ،وهي مصحوبة بدليل تدريسي .وتضم اجملموعة الكاملة من مواد املبادرة منائط
جامعية تتناول مكافحة الفساد ،ومنع اجلرمية والعدالة اجلنائية ،واجلرمية السيربانية ،واألسلحة النارية ،واجلرمية املنظمة ،واالجتار ابألشخاص وهتريب املهاجرين ،ومكافحة اإلرهاب ،وكذلك
مصورة وأدوات تدريبية أخرى ميكن للحاضرين أن يوائموها تبعاً
النزاهة واألخالق .وتتضمن هذه النمائط كلها اقرتاحات بشأن متارين جترى داخل الصفوف وتقييمات طالبية وشرائح َّ
لظروفهم وأن يدجموها يف دورات وبرامج جامعية موجودة .كما تتشابك مع البحوث والنقاشات األكادميية املوجودة ،وميكن أن حتتوي على معلومات وآراء ومقوالت من مصادر متنوعة،
.ملبادرة التعليم من أجل العدالة  E4J websiteتشمل تقارير صحفية وخرباء مستقلني .وميكن العثور على هذه النمائط كلها ،وعلى أحكام وشروط استخدامها ،يف املوقع الشبكي
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مق ِّدمة
مصممة لكي يستخدمها احملاضرون الراغبون يف تعريف الطلبة أبمهية نزاهة
تتناول هذه النميطة طرائق وهنوج تدعيم النزاهة يف القطاع العام .وهي َّ
اخلدمة العمومية وابلسبل اليت ميكن هبا للمؤسسات العمومية أن ِّ
تروج لبيئات عمل أخالقية.
تشكل هذه النميطة ،اليت أعدت ضمن إطار مبادرة “التعليم من أجل العدالة” اليت أطلقها مكتب األمم املتحدة املعين ابملخ ِّدرات
واجلرمية ،واليت متثل أحد مكوانت الربانمج العاملي لتنفيذ إعالن الدوحة ،جزءاً من سلسلة النمائط اجلامعية اليت أعدهتا املبادرة بشأن النزاهة
واألخالق ،وهي مصحوبة بدليل تدريسي .وتضم اجملموعة الكاملة من مواد املبادرة منائط جامعية تتناول مكافحة الفساد ،ومنع اجلرمية والعدالة
اجلنائية ،واجلرمية السيربانية ،واألسلحة النارية ،واجلرمية املنظمة ،واالجتار ابألشخاص وهتريب املهاجرين ،ومكافحة اإلرهاب ،وكذلك النزاهة
مصورة وأدوات تدريبية أخرى
واألخالق .وتتضمن هذه النمائط كلها اقرتاحات بشأن متارين جترى داخل الصفوف وتقييمات طالبية وشرائح َّ
ميكن للحاضرين أن يوائموها تبعاً لظروفهم وأن يدجموها يف دورات وبرامج جامعية موجودة .كما تتشابك مع البحوث والنقاشات األكادميية
املوجودة ،وميكن أن حتتوي على معلومات وآراء ومقوالت من مصادر متنوعة ،تشمل تقارير صحفية وخرباء مستقلني .وميكن العثور على هذه
ملبادرة التعليم من أجل العدالة  E4J websiteالنمائط كلها ،وعلى أحكام وشروط استخدامها ،يف املوقع الشبكى.
وتبحث هذه النميطة يف مفهوم إدارة النزاهة يف القطاع العام .وهي تناقش أيضاً سائر األطر األخالقية اليت تنطبق على املؤسسات العمومية ،مثل
ُ
ومدوانت قواعد السلوك .وبعد إبراز أمهية النزاهة يف القطاع العام  -أو النزاهة العمومية  -تركز النميطة على فكرتني رئيسيتني.
املدوانت األخالقية َّ
َّ
أن السلوك األخالقي يكون مدفوعاً حبوافز خارجية وداخلية .ومن مثَّ ،
الفكرة األوىل هي َّ
فإن إنشاء مؤسسات عمومية ملتزمة ابألخالق يتطلب
إجراءات تصل إىل أذهان أصحاب املصلحة وقلوهبم .والفكرة الثانية اليت تتناوهلا النميطة هي َّ
أن ترسيخ نزاهة املؤسسات العمومية يتطلب العمل
ِ
تتوسع يف تناوهلا النميطة ( 1املق ّدمة
بصورة متوازية على األخالق الشخصية والثقافة املؤسسية ونظم اإلدارة .وتستند املناقشات إىل املفاهيم اليت َّ
واألطر املفاهيمية) والنميطة ( 14األخالقيات املهنية) من سلسلة النمائط اخلاصة ابلنزاهة واألخالق) .وتتضمن هذه النميطة ،اليت تتجاوز نطاق
الشروح النظرية واملفاهيمية ،مترينات تفاعلية تساعد الطلبة على التوصل إىل فهم أعمق للمسائل.
وهذه النميطة هي مورد مرجعي للمحاضرين .وهي توفر خمططاً أوليًّا حلصة دراسية مدهتا ثالث ساعات ،ولكن ميكن استخدامها لدورات أقصر
أو أطول ،أو توسيع نطاقها لتصبح دورة دراسية مكتملة (انظر :املبادئ التوجيهية إلعداد دورة قائمة بذاهتا.
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نتيجة التعلُّم
-

فهم األدوات الرئيسية لتدعيم النزاهة واألخالق يف القطاع العام وعمليات إدارة النزاهة يف املؤسسات العمومية
			

-

إدراك التحدايت اليت ينطوي عليها تدعيم النزاهة واألخالق يف اخلدمة العمومية

-

حتليل املدوانت األخالقية بصفتها جمموعات تضم قيما عمومية ومبادئ عملية ،وفهم تَرابُط تلك القيم

-

تقييم سيناريوهات اخلدمة العمومية وحتليلها ،وفهم كيفية استبانة وإدارة خماطر اإلخالل ابلنزاهة

		
•
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ةيعماجلا طئامنلا ةلسلس ا

قالخألاو ةهازنلا

املسائل الرئيسية
يشري تعبري “النزاهة يف القطاع العام” ،أو النزاهة العمومية ،إىل استخدام الصالحيات واملوارد املوكلة إىل القطاع العام
استخداماً فعاالً وأميناً وخلدمة األغراض العمومية .ومثة معايري أخالقية إضافية ذات صلة يُتوقَّع من القطاع العام أن يلتزم
هبا ،منها الشفافية واملساءلة والنجاعة والكفاءة .فعلى سبيل املثال ،يتعني على موظفي األمم املتحدة “أن يلتزموا أبعلى
معايري الكفاءة واملقدرة والنزاهة”ِّ ،
ويعرف النظام األساسي ملوظفي األمم املتحدة مفهوم النزاهة أبنه يشمل ،على سبيل
املثال ال احلصر“ ،االستقامة واحلياد والعدل واألمانة والصدق يف مجيع األمور اليت متس عملهم ووضعيتهم” (البند 1-2
عاما أبنه يعين املثابرة على
(ب) من النظام األساسي لألمم املتحدة) .وقد عُِّرف مفهوم النزاهة العمومية أيضاً تعريفاً ًّ
االحنياز للقيم األخالقية املشرتكة والتقيد هبا وابملبادئ واملعايري اخلاصة ابلتمسك ابملصلحة العامة وتغليبها على املصاحل
) (OECD, 2017, P. 7اخلاصة يف القطاع العام.
والنزاهة العمومية ضرورة أساسية للنهوض ابلصاحل العام ولضمان مشروعية املؤسسات العمومية .وهي تُعترب أيضاً نقيضاً
للفساد ،حسبما تُسلِّم هبا املاداتن  7و 8من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد .غري َّ
أن تدعيم النزاهة يف اخلدمة املدنية
ميثل حتدايً معقَّداً ينطوي على أكثر من جمرد إلزام املوظفني ابلتقيُّد ابملعايري األخالقية الشخصية واملهنية .ففي غياب ثقافة
التصرف
أخالقية ونظام مالئم إلدارة النزاهة على الصعيد املؤسسي ،قد يواجه موظفو اخلدمة املدنية عقبات متنعهم من ُّ
بنزاهة على الصعيد الفردي ،رغم بذهلم قُصارى اجلهود.
وتستكشف النميطة ( 1املق ِّدمة واإلطار املفاهيمي) والنميطة ( 14األخالق املهنية) من النمائط املتعلقة ابلنزاهة
واألخالق ،بصورة مفصلة ،مسائل معايري النزاهة واألخالق الشخصية واملهنية ،اليت تنطبق على املستوى الفردي .أما
هذه النميطة فرتكز ،يف املقابل ،على النهوج اليت ميكن من خالهلا تدعيم النزاهة واألخالق يف القطاع العام على املستوى
املؤسسي .وهذا املنظور املؤسسي ليس على انفصال اتم عن املعايري الفردية املستوى ،بل هو مبثابة هنج نُظُمي جيمع بني
تدابري تعزيز األخالق على املستوى الفردي (مثل التدريب والقيادة عن طريق االقتداء) والتدابري املؤسسية ،مثل مراجعة
احلساابت ،وآليات الشكوى ،واخلطوط الساخنة ،وهيئات التأديب وإجراءاته ،والقواعد واإلجراءات الرامية إىل احلد من
السلوك غري األخالقي ،واحلوافز اليت تشجع األفراد على رفع صوهتم ضد السلوك غري األخالقي (مثل احلوافز اليت تناقش
)يف النميطة ( 7اسرتاتيجيات تعزيز التدابري األخالقية) من النمائط املتعلقة ابلنزاهة واألخالق.
وعلى أساس هذه اخللفية ،تناقش هذه النميطة مسألة النزاهة العمومية من منظور مؤسسي .وهي تتناول يف هذا السياق
مفهوم “إدارة النزاهة” ،وكذلك استخدام املدوانت األخالقية وتدابري أخرى لتعزيز األخالق داخل املؤسسات العمومية.
ورسالتها الرئيسية هي أنه بغية ضمان النزاهة واألخالق يف املؤسسات العمومية يلزم اتباع هنج نُظُمي جيمع بني العناصر
) (HUBERTS, 2014, P. 179القائمة على االمتثال (أي القائمة على القواعد) والعناصر القائمة على ترسيخ القيم
ومن أجل وضع املناقشة ضمن سياق اخلدمة العمومية األوسع ،تبدأ النميطة بتقدمي حملة عامة عن أهداف اخلدمة العمومية
وقيمها والتزاماهتا .مث تناقش مسألة إدارة النزاهة العمومية وبعض األدوات الرئيسية لتعزيز تلك النزاهة.
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النزاهة واألخالق يف القطاع العام

أهداف اخلدمة العمومية وقيمها والتزاماهتا
أي بلد من املؤسسات العمومية واألفراد العاملني فيها .فاملؤسسات العمومية تُنشئها الدولة خصيصاً لتلبية أغراض
تتألف اخلدمة العمومية يف ِّ
عمومية ،وتظل خاضعة للمساءلة املباشرة أمام الدولة .وهذه املؤسسات تشمل الوزارات واملستشفيات العمومية واملدارس العمومية واجلهاز
العسكري وجهاز الشرطة وما إىل ذلك .والغرض من املؤسسات العمومية هو خدمة مصاحل الناس ،أي مصلحة اجملتمع كله .وهذه املؤسسات
ختتلف عن مؤسسات القطاع اخلاص ،اليت ال ختدم يف كثري من األحيان سوى املصاحل اخلاصة ملالكيها أو حائزي أسهمها.
ومثة اختالف رئيسي آخر بني املؤسسات العمومية واملؤسسات اخلاصة ،هو َّ
أن األوىل ُت َّول أساساً مما يدفعه املواطنون من مسامهات إلزامية،
وخصوصا الضرائب والرسوم .وهذا يعين َّ
أن األفراد ليس أمامهم خيار سوى متويل اخلدمات ،يف مقابل اخليار احلر الذي تستند إليه قرارات
املستهلكني يف القطاع اخلاص .ومن مثَّ ،
فإن مشروعية اخلدمة العمومية تتوقف على ثقة املواطنني فيها .ولكي تكسب هذه الثقة ،يلزم أن تكون
اخلدمة العمومية عادلة ومنصفة وشفافة ومستجيبة الحتياجات املواطنني وممتثلة للقوانني واللوائح التنظيمية ومعايري اجلودة ذات الصلة .وإىل
جانب ذلك ،جيب حتقيق النتائج من خالل إجراءات حمايدة وممتثلة للقانون وخاضعة للمساءلة .وهذه هي قيم اخلدمة العمومية الرئيسية اليت
يرتكز عليها التشغيل الفعال لنظام احلوكمة .فعندما ينظر املواطنون إىل تقدمي اخلدمة العمومية ابعتباره عملية مشروعة ،يرجح أن ميتثلوا للقواعد
واملعايري ذات الصلة .وهذا ،بدوره ،سيفضي إىل نظام حوكمة أكثر جناعة ،وميكنه الرتكيز على تقدمي اخلدمات وتلبية مصاحل الناس ،ال على
فرض االمتثال قَسراً.
ويف بعض األحيان ،يُنظَر إىل املنشآت اململوكة للدولة على أهنا جسر يربط بني القطاعني ،ألهنا مملوكة للدولة وعادة ما تدعم حتقيق هدف
اجتماعي-اقتصادي رئيسي (مثل توفري الكهرابء أو االتصاالت) .ولكن تعمل على أساس مبادئ العمل التجاري .غري أنه يتعني عليها ،نظراً
وممولة منها ،أن متتثل للمعايري األخالقية للمؤسسات العمومية .وبطبيعة احلال ،ميكن أن تكون هناك مؤسسات خاصة تقدم
ألهنا مملوكة للدولة َّ
خدمات ذات مسات اجتماعية ،مثل املستشفيات اخلاصة .ولكنها ليست مملوكة للدولة أو ممولة منها ،ومن مث فال تُعترب مؤسسات عمومية.
الحظ أنه بصرف النظر عن االختالفات بني القطاعني اخلاص والعام ،جيب على مجيع املؤسسات أن متتثل للقوانني واللوائح التنظيمية اخلاصة
ويُ َ
مبجال عملها ،مثل القوانني واللوائح املتعلقة مبعايري الصحة واألمان ،وقواعد محاية البياانت ،واللوائح التنظيمية اخلاصة ابلبيئة .وإىل جانب ذلك،
جيب على املستخدمني املهنيني ،سواء يف املؤسسات العمومية أو اخلاصة ،أن يلتزموا ابملعايري األخالقية املهنية.
معرف تعريفاً واسعاً يف اتفاقية األمم املتحدة
وكثرياً ما يُطلق على مستخدمي املؤسسات العمومية اسم “املوظف العمومي” .وهذا التعبري األخري َّ
ملكافحة الفساد أبنه.
إداري أو قضائيًّا لدى دولة طرف ،سواء أكان معيَّناً أم منتخباً ،دائماً أم مؤقَّتاً ،مدفوع األجر
ي شخص يشغــل منصبـاً تشريعيًّا أو
تنفيذي أو ًّ
ًّ
أ‘ُّ ‘1
أي شخص آخر يؤدي وظيفة عمومية ،مبا يف ذلك لصاحل جهاز عمومي
أم غري مدفوع األجر ،بصــرف النظر عن أقدمية ذلك الشخص؛ ‘ُّ ‘2
أو منشأة عمومية ،أو يقدم خدمة عمومية ،حسب التعريف الوارد يف القانون الداخلي للدولة الطرف وحسـب ما هو مطبّق يف اجملال القانوين
معرف أبنه “موظف عمومي” يف القانون الداخلي للدولة الطرف .وألغراض هذه
ذي الصلة لدى تلك الدولة الطرف؛ ‘ُّ ‘3
أي شخص آخر َّ
النميطة ،يُفهم تعبري “املوظف العمومي” وفقاً للتعريف الواسع الوارد يف اتفاقية مكافحة الفساد.
ويُتوقَّع من املوظفني العموميني أن يتخذوا قرارات ذات درجة عالية من احلَِرفيَّة وااللتزام ابلصاحل العام ،وعلى حنو شفاف وخاضع للمساءلة.
وتقع على عاتق املوظفني العموميني ثالثة التزامات أساسية أشد أمهية من سواها ويرتكزون عليها يف اختاذ قراراهتم العمومية ،هي :اتِّباع أحكام
التعرف
القانون ،واستخدام املوارد العمومية على حنو فعال ،والتصرف على حنو أخالقي .وتشدد املادة  8من اتفاقية مكافحة الفساد على أمهية ُّ
على حنو أخالقي ،إذ تُل ِزم الدول ابلعمل على تعزيز “النزاهة واألمانة واملسؤولية بني موظفيها العموميني” من أجل منع الفساد .وإضافة إىل
ذلك ،يُتوقَّع من املوظفني العموميني أن يتفكروا يف مجيع القيم واملبادئ الواردة يف مدونة القواعد األخالقية أو مدونة قواعد السلوك اليت توجه
فمن شأن التقصري على هذه اجلبهات أن حيمل معه خماطر  Lewis and Gilman, 2012, pp. 28-30).عمل مؤسستهم (انظر
زعزعة ثقة الناس ،ومن مث إحلاق الضرر بنوعية النظام وفعاليته .وقد وصف لويس وغيلمان املوظف العمومي أبنه “الوكيل املؤقت” الذي أوكلت
إليه صالحية وسلطة اختاذ القرارات نيابة عن اجملتمع .ومها يشريان إىل مخس قيم أخالقية أساسية يف اخلدمة العمومية ،هي املساءلة ،وعدم التحيُّز،
ِ
قسمان هذه القيم األساسية إىل مبادئ عملية على النحو املوضَّح يف اجلدول التايل.
والعدل واإلنصاف ،وجتنُّب اإليذاء ،وفعل اخلري .ومها يُ ّ
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اجلدول  : 1القيم األساسية واملبادئ العملية للخدمة العمومية

إدارة النزاهة العمومية
َّ
إن املؤسسات العمومية ،مثلما ذُكر آنفاً ،تعمل ملا فيه خري اجملتمع .وهي ُم َلزمة أبن تستخدم ما يف عهدهتا من موارد على حنو فعال وانجع وفقاً
للمعايري القانونية والقيم األخالقية املشرتكة .وقد كان النهج التقليدي لتعزيز األخالق يف املؤسسات العمومية يقوم على قواعد واجبة اإلنفاذ
وعلى االنضباط .غري َّ
التغي استدعت اتباع إجراءات تكيُّفية أكثر مرونة يف
أن العامل شهد يف العقود األخرية درجة متزايدة من التعقُّد وسرعة ُّ
تقدمي اخلدمة العمومية .ويف هذا السياق .فـُِّوض املوظفون ابختاذ القرارات وأُوكلت إليهم صالحيات تقديرية أوسع نطاقاً .ومع َّ
أن هذه التفويضات
والصالحيات ميكن أن تعطي نتائج أفضل وجتعل املوظفني العموميني أكثر محاسة ،فهي حتمل معها أيضاً خماطر إساءة استخدامها من جانب
املوظفني الالأخالقيني ،الذين ميكن أن يستغلوا سلطتهم يف حتقيق مكاسب شخصية بدالً من النهوض ابملصلحة العامة .ومن أجل معاجلة املخاطر
األخالقية اليت تنطوي عليها القرارات التقديرية وتدعيم النزاهة املؤسسية ،تضع املؤسسات العمومية ضوابط داخلية ،وكذلك أطراً لتقييم األداء
املستخدمني وتعزيز عملية اختاذ القرار املستندة
واملساءلة عنه .ويف موازاة ذلك ،تعتمد املؤسسات العمومية إجراءات هتدف إىل تدعيم محاسة
َ
إىل القواعد واملبادئ .وإىل جانب هذه ،مثة قواعد قانونية ولوائح تنظيمية خارجية تتطلب التقيُّد مبعايري معيَّنة .وأخرياً ،هناك جمموعة منوعة من
اهليئات الداخلية واخلارجية اليت تتوىل تعزيز النزاهة واالمتثال من خالل وسائل التحقيق ومراجعة احلساابت والتدريب وغريها من الوظائف .ويشار
عموماً إىل منظومة القوانني واللوائح التنظيمية والسياسات واملمارسات واملوظفني واهليئات والوحدات اليت تعزز أخالقية اختاذ القرارات ومتنع الفساد
وقد ال تسمى هذه املنظومات دائما ب“منظومات إدارة النزاهة” (OECD, 2017, p. 9). ،وتنهض ابلصاحل العام مبنظومة إدارة النزاهة
ولكن هذا املفهوم مفيد ألغراض هذه النميطة إذ يُسلِّم َّ
أبن تعزيز النزاهة واألخالق يف القطاع العام يتطلب اتباع هنج نُظُمي.
ونقطة االنطالق لصوغ منظومة إلدارة النزاهة العمومية هي الرسالة :خدمة اجملتمع .وتقوم املؤسسات بتحديد األهداف والقيم املستمدة من
هذه الرسالة وبرتمجة تلك األهداف والقيم إىل قواعد تشغيلية تساعد على حتقيق النتائج املنشودة .وضماانً لتنفيذ األنشطة اليومية وفقاً للقواعد
التشغيلية ،تُنشئ املؤسسات نظماً للرقابة الداخلية (يف جمايل اإلدارة املالية واالشرتاء ،مثالً) .ولكي تكون القواعد التشغيلية ونظم الرقابة الداخلية
املقابلة ذات مغزى ومفعول عملي ،يلزم أن تكون قيم املؤسسة وأهدافها متوافقة مع املعايري املهنية للمهن املس ِهمة .وهذا ميكن أن يشكل حتدايً
ُ
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يف حالة املؤسسات العمومية اليت لديها والايت واسعة ومتنوعة ِ
ومهن مسهمة كثرية تسرتشد بنماذج شديدة االختالف ،كما يف حالة البلدايت
احمللية.
لنأخ ْذ ،على سبيل املثال ،قواعد وضع امليزانية إلحدى البلدايت احمللية .فالقيم املعلنة هلذه املؤسسة (أي البلدية احمللية) تشمل التجاوب مع
و ُ
توقعات املواطنني واملساءلة ومراعاة التماسك االجتماعي واالستدامة .واألهداف املعلنة هي دعم املستضعفني وضمان توافر البىن التحتية يف كل
أحناء البلدية واحلفاظ على األنشطة االقتصادية وفرص العمل ضمن نطاق واليتها والعمل على استخدام املوارد استخداماً فعاالً وانجعاً واحلفاظ
على إدارة مالية مستدامة .ويف عملية ختصيص موارد امليزانية ،سوف يتوقع املتخصصون يف اإلدارة املالية سقوفاً مناسبة لإلنفاق وحساابت
للتكلفة مقابل املنفعة .كما َّ
أن املهندسني الذين ينفذون مشاريع البىن التحتية ميكنهم بسهولة ،يف معظم احلاالت ،أن يقدموا حساابت كمية
وأن يعدلوها تبعاً لسقوف اإلنفاق .أما املتخصصون يف اخلدمة االجتماعية فسوف حيتاجون يف بعض احلاالت إىل قدر من الصالحية التقديرية
ألن هذا الدعم ينبغي أن يكون مصمماً خصيصاً لتلبية االحتياجات يف كل حالة منفردة .ومن مثَّ ،
من أجل توفري دعم فعال للمستضعفنيَّ ،
فإن
معايري اختاذ القرارات املتعلقة مبشاريع البنية التحتية ميكن أن تكون بسيطة جدا ،حىت أنه ميكن إدراجها يف اسرتاتيجية البىن التحتيةَّ .أما ابلنسبة
ملخططات املساعدة االجتماعية فيلزم وجود إجراءات مغايرة الختاذ القرارات ،تُعطى فيها الصالحية التقديرية لإلدارة املعنية ابخلدمة االجتماعية،
وإلنشاء نظام للرقابة الداخلية يضمن أن تكون القرارات غري متحيِّزة وغري فاسدة (مثالً إبشراك جلنة اجتماعية أو جهة أعلى الختاذ القرارات،
وكذلك اإلدارة القانونية) .ومن مث ،فهناك جماالت خمتلفة تتطلب عمليات خمتلفة تفضي إىل قرارات خاصة ابمليزانية ،كما يلزم وجود أنواع خمتلفة
من القواعد التشغيلية والضوابط الداخلية.
كما َّ
أن القواعد واللوائح التنظيمية ال تكفي وحدها لضمان النزاهة .وجيب على املؤسسات أن تتكفل أبالَّ تكون نظمها اخلاصة إبدارة النزاهة
رتجم أيضاً إىل ممارسات يومية .ويتعلق جزء من هذا األمر بكفاءات املوظفني ومهاراهتم وانضباطهم .ومثة
ت
أن
بل
فحسب،
الورق
على
موجودة
ُ َ
جزء آخر ذو طابع تطلُّعي؛ إذ ينبغي أن يكون املوظفون ملتزمني بتطبيق القواعد .ولكي حيدث هذا ،يلزم أن تكون قيم املوظفني الشخصية واملهنية
متوافقة مع أهداف املؤسسة وممارساهتا .وهبذا املعىن ،يهدف نظام إدارة النزاهة إىل املواءمة بني هذه ِّ
املكوانت من خالل التدريب ومدوانت قواعد
السلوك ومدوانت القواعد األخالقية ،مثالً .واتِّباع هنج نُظُمي من هذا القبيل يف إدارة النزاهة هو أمر مفيد ألنه يستهدف املؤسسة برمتها ويهدف
إىل ضمان أن تكون القواعد والقيم املؤسسية متعاضدة وحتظى بقبول مجيع اجلهات املعنية.
أن التزام املوظفني وكفاءهتم مها أمران أساسيان لضمان النزاهة العموميةَّ ،
ومع َّ
فإن املساءلة وتدابري اإلنفاذ ُمهمتان أيضاً .ويف هذا الساق ،جيب
على املؤسسات أن تعتمد إجراءات لإلبالغ عن حاالت اإلخالل ابلنزاهة ،وأن تعتمد كذلك تدابري حلماية األشخاص املبلغني .كما ينبغي
ُ
للمؤسسات أن تنشئ نظماً أتديبية وآليات رقابية مثل املراجعة الداخلية للحساابت وإجراء حتقيقات داخلية .ومثلما ترد مناقشته مبزيد من التعمق
يف النميطة ( 7اسرتاتيجيات تعزيز التصرفات األخالقية) من النمائط اخلاصة ابلنزاهة واألخالق ،يتطلب تعزيز ثقافة النزاهة تشجيع املوظفني
واملؤسسات على التعلُّم من أخطائهم بدالً من االعتماد على اللوم والعقاب .غري َّ
أن ضمان االمتثال يتطلب ،يف بعض احلاالت ،اختاذ تدابري ضد
”املوظفني الذين ينتهكون القواعد .ويلزم أن تكون هناك موازنة دقيقة بني املساءلة وعمليات التعلُّم “األكثر ليونة.
لكن القواعد ميكن أن ُترق حىت مع وجود أفضل اآلليات اإلنفاذية .ومن مث ،ينبغي عدم االكتفاء بتوفري حوافز مالية فحسب بل واستخدام
و َّ
َّ
احلوافز املعنوية أيضاً إلرساء بيئة أخالقية .وهذا يتسق مع الفهم املتمثل يف أن عملية اختاذ القرارات ليست أمراً عقالنيًّا فحسب ولكنها تتأثر
أيضاً ابلظروف احمليطة وابلعواطف ،مثلما هو ُموضَّح مبزيد من التفصـ ـ ـ ــيل يف النميطة ( 6التحدايت اليت تواجه منط احلياة األخ ـ ـ ـ ــالقي) والنميطة
( 8األخالقيات السلوكية) من النمائط اخلاصة ابلنزاهة واألخالق .ومن مث ،فرغم أمهية احلوافز املادية واجلزاءات ،يتأثر السلوك البشري أيضاً
ابملكافآت األكثر اتساماً ابلطابع املعنوي ،مثل شعور املوظف األمني ابالنتماء إىل اجملتمع ،أو أبن يُنظَر إليه كموظف ذي قيمة .وتُ ِّبي البحوث
وميكن السرتاتيجيات تدعيم َّ (Eagleman, 2016, p. 114).
أن البشر كثريا ما يقدمون املكافآت املعنوية على احتياجاهتم البيولوجية
ِ
املتبصرة.
التصرفات األخالقية يف املؤسسات العمومية أن تسرتشد هبذه الرؤية ّ
ويتمثل جوهر هذه املكافآت املعنوية يف االعرتاف علناً بقيمة العمل األخالقي والناجع والفعال الذي قام به املوظف العمومي ،بعد إتيانه األداء
الالئق يف كثري من األحيان ،بل وعقب إتيانه ذلك األداء مباشرة يف بعض األحيان .ورغم قلة البحوث املتعلقة مباهية املكافآت اليت يق ِّدرها
فرتض عقالً أن يكون اإلحساس ابإلجناز واالعرتاف واالمتالك أكثر أمهية لدى املوظف العمومي
املوظفون العموميون أكثر من سواها ،فيمكن أن يُ َ
من املكافأة املالية املرتبطة ابألداء .وقد أكدت هذا دراسة أجرهتا منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي تشجع استخدام املكافأة املالية
وإىل جانب االعرتاف (OECD, 2007, p 5). ،املرتبطة ابألداء ولكنها تشري يف الوقت نفسه إىل ضرورة عدم املبالغة يف تقدير آاثرها
ميكن أن يتلقى املوظف العمومي أيضاً مكافأة تطويرية ،مثل التدريب والتكليف مبهام مثرية لالهتمام أو منطوية على حتدايت ،وإسناد بعض
الصالحيات واملسؤوليات .وهذا حيفز املوظف العمومي على حتسني األداء وميكن أن يشجع السلوك األخالقي.
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ِ
ترسخ الوعي األخالقي بتشجيع احملاداثت اجلارية حول النزاهة واألخالق ونوعية العمل .فهذه احملاداثت ميكن أن
وميكن للمؤسسات أيضاً أن ّ
تساعد على بناء حوافز لدى املوظفني العموميني وأن حتول دون االبتعاد عن القيم األخالقية .كما ميكنها أن ترسي قيماً مشرتكة وبيئة آمنة وأن
تبين الثقة داخل املؤسسات .وأخرياً ،ميكن للمؤسسات أن تنشئ مكتباً لشؤون األخالق ميكن أن يسدي املشورة بشأن املسائل األخالقية.
تصور إدارة النزاهة العمومية على أهنا عملية تستخدم احلوافز العقالنية واملادية والعاطفية لضمان السلوك األخالقي لدى
وعلى هذه اخللفية،ميكن ُّ
األفراد واملؤسسات .وجتمع هذه العملية بني احلوافز (اخلارجية) القائمة على القواعد واحلوافز (الداخلية) القائمة على القيم ،واليت تدعم حفز
املوظفني على خدمة أغراض املؤسسة .وكالمها ضروراين لنزاهة اخلدمة العمومية .وتتناول الفقرات التالية هنوجا وأدوات حمتملة ميكن أن تبين ثقافة
قائمة على النزاهة وأن تشجع السلوك األخالقي واملنسجم مع القواعد لدى املوظفني العموميني واملؤسسات.

مدوانت القواعد األخالقية وغريها من أدوات تعزيز النزاهة
أي مؤسسة عمومية .وتصاغ هذه املدوانت لتجسيد جمموعة
متثل مدونة القواعد األخالقية أو مدونة قواعد السلوك أداة رئيسية لتدعيم النزاهة يف ِّ
القيم واملعتقدات واملمارسات السائدة يف جماالت اخلدمة العمومية واملهن املرتبطة هبا ،ولتوجيه سلوك اجلهات الفاعلة .وتقوم املؤسسات الدولية
واحلكومات الوطنية على السواء بصوغ مدوانت قواعد أخالقية للخدمة العمومية .فعلى سبيل املثال ،حتث اتفاقية مكافحة الفساد الدول على
ألن معىن األداء ِّ
تطبيق “مدوانت أو معايري لقواعد السلوك الالزمة ألداء الوظائف العمومية على حنو صحيح ِّ
ومشرف وسليم” .ونظراً َّ
املشرف
والسليم ميكن أن يكون يف بعض األحيان متوقفاً على السياقَّ ،
فإن صياغة مدوانت اخلدمة العمومية ختتلف من دولة إىل أخرى .وإىل جانب
ذلك ،قد ميثل اختالف املدوانت املعتمدة ملختلف جماالت اخلدمة العمومية أو أنواع العالقات بني اجلهات املعنية (مثل مدونة احلوكمة الرشيدة
أو مدونة قواعد سلوك املوظفني املدنيني) جتسيداً لقيم سياقية معينة.
ومدوانت قواعد السلوك اخلاصة ابخلدمة العمومية ،شأهنا شأن املدوانت املهنية اليت تناقش يف النميطة ( 14األخالق املهنية) من سلسلة النمائط
اخلاصة ابلنزاهة واألخالق ،تكون موجزة يف بعض احلاالت وأكثر توسعاً يف حاالت أخرى ،إذ حتتوي على قائمة طويلة من القيم واملبادئ .ويتوقع
املدونة داخل أنفسهم حبيث تصبح بوصلة أخالقية داخلية لقراراهتم .ومثة أمثلة للكيفية اليت جرى هبا إدراج
من املوظفني العموميني أن يتمثلوا َّ
قيم مثل املساءلة والشفافية والتجاوب يف مدوانت القطاع العام ،ميكن العثور عليها يف جمموعات املدوانت األخالقية املنشورة يف املوقع الشبكي
ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ويف املكتبة القانونية اخلاصة مبكافحة الفساد والتابعة ملكتب األمم املتحدة املعين ابملخ ِّدرات واجلرمية
املدونة
(حيث تصنَّف املدوانت كقوانني من ِّفذة للفقرة  3من املادة  8من اتفاقية مكافحة الفساد) .وعلى سبيل النموذج ،أعدت األمم املتحدة َّ
الدولية لقواعد سلوك املوظفني العموميني ،الواردة يف مرفق قرار اجلمعية العامة  ،51/59املؤرخ 12كانون األول/ديسمرب  .1996وتشري اتفاقية
املدونة النموذجية كمصدر إلرشاد الدول اليت تسعى إىل إعداد مدوانت أخالقية لقطاعها العام.
مكافحة الفساد إىل هذه َّ
وكما أُوضح يف النميطة  ،14ميكن متييز مدونة القواعد األخالقية عن مدونة قواعد السلوك على أساس َّ
أن األوىل تتضمن عادة األهداف
فتبي اجلزاءات املفروضة على عدم االمتثال ملقتضيات
والتطلُّعات اليت يطمح املتخصصون إىل بلوغها (وتسمى أحياان َّ
ابملدونة التطلُّعية) ،أما الثانية ِّ
ابملدونة التأديبية) .وميكن أن تكون التطلعات معايري يراد تلبيتها أو أموراً يراد جتنبها.
ابملدونة القائمة على االمتثال أو َّ
املدونة (وتسمى أحياانً َّ
َّ
موجهة إىل السلوك الفعلي ،إذ ميكن أن توصي أبن يسعى املوظفون إىل اكتساب
وميكن تبياهنا بدرجات خمتلفة من الدقة .وهي ليست ابلضرورة َّ
مواقف وطباعاً معيَّنة وإىل مراعاة نقاط معينة أثناء عملية اختاذ القرارات.
مدوانت القواعد األخالقية للخدمة العمومية من أجل ترسيخ قيم املوظفني العموميني ودوافعهم املتأصلة .ونظراً لطابعها التطلعيَّ ،
فإن أمهية
وتوضع َّ
املدونة (أو
شرك املوظفون يف عملية صوغ َّ
املدوانت ال تقتصر على نصها فحسب ،بل تتعداه إىل عملية صوغ َّ
هذه َّ
املدونة َوتثُّلها داخليًّا .فعندما يُ َ
املدونة وأشد التزاماً من الناحية العاطفية ابتباعها .وميثل التواصل وبناء توافق اآلراء والتعاون
أبمهية
ا
وعي
أكثر
يصبحون
أخرى)،
مشاهبة
اعد
أي قو
ً
َّ
ِّ
واملناقشات التطبيقية والتحريض وأداء ال َق َسم من جانب املوظفني اجلدد أدوات إضافية ميكن أن تساعد على تشكيل وتدعيم منظومة قيم اخلدمة
العمومية وممارساهتا .كما َّ
أن لتوافر أجواء أخالقية إجيابية يف إدارة املؤسسة ،وكذلك وجود طقوس مؤسسية وحماداثت مستمرة حول األخالق يف
مكان العمل ،أمهية كبرية يف إذكاء وعي املوظفني العموميني ابالعتبارات األخالقية ويف تعزيز إمكانية االعرتاف ابملسائل واملآزق األخالقية على
جتاهلها من خالل ُّ
التنصل األخالقي أو الردود التلقائية والتكنوقراطية .فمن شأن املناخ األخالقي الناتج عن ذلك أن يولِّد ضغطاً
حقيقتها وعدم ُ
إجيابيًّا لدى النظراء واجملتمع يزيد من املكاسب االجتماعية املتأتية من التصرف بصورة أخالقية.
مدوانت سلوكية أتديبية قائمة على االمتثال.
املدوانت األخالقية التطلُّعية القائمة على القيم ،تستخدم املؤسسات العمومية أيضاً َّ
وإىل جانب َّ
املدوانت على قواعد جيب على املوظفني العموميني أن ميتثلوا هلا ،كما تتضمن اجلزاءات الرمسية املفروضة على خمالفة تلك القواعد.
وحتتوي هذه َّ
املدونة
و
كية،
السلو
نة
املدو
مثل
اعد،
و
الق
على
القائمة
األداة
بني
ئيسي
ر
ال
الفارق
و
اخلارجي.
للتحفيز
ات
و
أد
تكون
أن
التأديبية
انت
املدو
َّ
َّ
قصد من َّ
ويُ َ
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النميطة 13

النزاهة واألخالق يف القطاع العام

األخالقية املستندة إىل القيم هو َّ
مدوانت من هذا القبيل يف املادة  8من
أن األوىل تتضمن أحكاماً واجبة اإلنفاذ .وقد شدد على احلاجة إىل َّ
املدوانت أو املعايري
اتفاقية مكافحة الفساد ،اليت حتث الدول على اختاذ “تدابري أتديبية أو تدابري أخرى ضد املوظفني العموميني الذين خيالفون َّ
املوضوعة وفقا هلذه املادة” .غري أنه ينبغي أن يكون واضحاً َّ
املدوانت التأديبية (السلوكية) لن
املدوانت التطلُّعية (األخالقية) و َّ
أن الفارق بني َّ
املدوانت ،مثالً ،تطلعية جزئيًّا وتنص أيضاً على جزاءات يف حال ارتكاب خمالفة سلوكية خطرية .ففي هذه
يكون قطعي الوضوح .فقد تكون َّ
املدوانت ،ال ترتتب اجلزاءات إالَّ على املخالفات اخلطرية.
َّ
مدونة سلوكية أو نوع آخر من اللوائح التنظيمية ،قواعد تتعلق بتضارب املصاحل وابلقيود
وتعتمد معظم املؤسسات العمومية ،سواء يف إطار َّ
املفروضة بعد انتهاء اخلدمة .ومتثل مسألة تضارب املصاحل مشكلة جوهرية يف سياق السلوك األخالقي يف القطاع العام .وينشأ تضارب املصاحل
عندما يكون املوظف العمومي يف موقع يتيح له االنتفاع شخصيًّا من األفعال أو القرارات اليت يتخذها بصفته الرمسية .فعلى سبيل املثال ،إذا كان
على املوظف العمومي أن يتخذ قراراً بشأن توظيف زوج له ،أو إذا كانت لدى القاضي عالقة مالية مع أحد األطراف يف قضية ما ،كان االثنان
يواجهان مشكلة تضارب يف املصاحل .ويف هذه احلاالت ،جيب على املوظف العمومي أن يفصح عن وجود تضارب يف املصاحل وأن يرفض اختاذ
قرار بشأن هذه املسألة .وميكن العثور على أمثلة كثرية لتضارب املصاحل يف هذه املقالة القصرية .ويُقصد من القيود املفروضة بعد انتهاء اخلدمة منع
نشوء تضارب يف املصاحل .فعلى سبيل املثالُ ،يظر على املوظفني العموميني السابقني أن يعملوا يف غضون فرتة زمنية معيَّنة من تركهم اخلدمة يف
القطاع العام ،لدى شركة كانت تتعاقد مع املؤسسة العمومية املعنية .ويف حال انتهاء هذا احلظر ،ينشأ احتمال استخدام ذلك املوظف العمومي
أتثريه الختاذ قرار اشرتاء عمومي حيايب الشركة اليت يعتزم العمل لديها مستقبالً ،وتكون الشركة ميالةً إىل رشو ذلك املوظف أبن تعرض عليه وظيفة
جذابة مقابل إرساء العقد احلكومي عليها .وميكن العثور على مزيد من اإليضاحات حول مدوانت اخلدمة العمومية يف واثئق منظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقتصادي (لعام  .)2009وجتدر اإلشارة إىل َّ
املدوانت السلوكية،
أن املوظفني العموميني يسرتشدون أيضاً ،إىل جانب َّ
ابلقوانني واللوائح التنظيمية بعملهم ،مبا يف ذلك اجلوانب املالية والصحية واجلوانب اخلاصة ابألمان.
املرجح
أي مؤسسة .فمن غري َّ
ومثلما ذكر آنفاً ،متثل إجيابية األجواء األخالقية السائدة يف إدارة املؤسسة أحد أهم متطلبات النزاهة العمومية يف ِّ
أي مؤسسة عمومية أخرى على حنو أخالقي إذا كانت القيادة ال
بتااتً أن يتصرف املوظفون العموميون العاملون يف ِّ
أي وزارة أو مستشفى أو ِّ
للمدوانت األخالقية أن تسري أيضاً على السياسيني (الذين يرتأسون بعض املؤسسات
ينبغي
تقدم قُدوًة أخالقية .وهذا يطرح مسألة ما إذا كان
َّ
العمومية لفرتة زمنية حمدودة أثناء مدة خدمتهم) ،وليس فقط على املوظفني العموميني (الذين يعملون يف املؤسسة بصورة دائمة) .فكثرياً ما يُطلب
املدوانت األخالقية فليست موجودة دائماً .وميكن العثور هنا
من السياسيني تقدمي إعالانت عن املوجودات واملصاحل (إقرارات ذمة مالية) ،أما َّ
للمدوانت األخالقية اخلاصة أبعضاء الربملاانت.
على دليل َّ
ومثة مسألة هامة أخرى ،تتعلق ابإلنفاذ واملساءلة عن انتهاكات النزاهة .ففي هناية املطاف ،تنشأ املشاكل أساسا عندما ال تكون القيم األخالقية
واقعاً َمعيشاً .ورغم أمهية الدوافع املتأصلة التباع سلوك أخالقيَّ ،
فإن الطريقة اليت تعامل هبا املؤسسة البالغات املتعلقة ابنتهاكات النزاهة هي أيضاً
ابلغة األمهية لردع تلك االنتهاكات ومعاجلتها .ويف هذا السياق ،تكتسب هياكل اإلبالغ وتدابري محاية املبلغني أمهيتها ،شأهنا شأن نظم التأديب
وآليات الرقابة ،مثل املراجعة الداخلية للحساابت وإجراء حتقيقات داخلية .ومثلما ترد مناقشته مبزيد من التعمق يف النميطة ( 7اسرتاتيجيات
تدعيم التدابري األخالقية) من سلسلة النمائط اخلاصة ابلنزاهة واألخالق ،يتطلب ترسيخ ثقافة النزاهة تشجيع املوظفني واملؤسسات على التعلم
من أخطائهم ،بدالً من اللوم والعقاب .غري َّ
أن ضمان االمتثال يتطلب ،يف حاالت معينة ،اختاذ تدابري حبق املوظفني الذين ينتهكون القواعد.
”ومن مثَّ ،
فإن هناك توازانً دقيقاً بني املساءلة وإجراءات التعلُّم “األكثر ليونة.
أي مؤسسة .ويتمثل هذا جزئيًّا يف مساعدة املوظفني على معاجلة املآزق والشواغل.
وتناقش النميطة  7أيضاً أمهية توافر بيئة آمنة لتدعيم النزاهة يف ِّ
ِ
جمسدةً جلميع القيم العمومية .ومن حيث املبدأ ،يتمثل دور إدارة النزاهة يف استحداث
ومثلما ذكر آنفاً ،جيب أن تكون القرارات العمومية ّ
ويف  (Graaf-Huberts, 2014).إجراءات الختاذ القرارات جتمع بني األفكار املتعلقة مبختلف القيم وآليات الرقابة الالزمة لكبح التحيُّز
الوقت نفسه ،هناك مآزق يتعني فيها على املوظفني العموميني اختاذ قرارات صعبة .ومن األدوار املهمة لنظم إدارة النزاهة توفري الدعم لعمليات
اختاذ القرارات هذه (مبا يشمل ،على سبيل املثال ،توفري الدعم للمبلغني احملتملني قبل أن يقرروا اإلبالغ رمسيًّا) .وميثل توافر مناخ مؤسسي آمن
حتسس أخالقي لدى القادة واملديرين عنصرين أساسيني يف مناقشة املآزق وطرح الشواغل .وتقوم بعض املؤسسات ابستخدام مستشارين
ووجود ُّ
أخالقيني أو بتيسري سبل االستعانة مبستشار قانوين خارجي ميكنه أن يدعم اختاذ قرارات منفردة أو عملية منظمة ملناقشة املآزق .ويتمثل دور هؤالء
املستشارين يف توفري مشورة حموطة ابلكتمان سعياً إىل مساعدة األفراد على التأكد من صواب املسار الذي يتخذونه .كما ميكن للمؤسسات أن
تسهل مناقشة أنواع املآزق املتكررة من أجل هتيئة املوظفني لالستجابة على حنو مناسب يف تلك احلاالت.

ةيعماجلا طئامنلا ةلسلس ا

قالخألاو ةهازنلا

وهناك أدوات مهمة أخرى لتعزيز ثقافة االلتزام ابألخالق يف املؤسسة ،هي اشرتاط أداء ال َق َسم وتوفري التدريب التحريضي وإجراء مناقشات حول
املآزق وتنظيم حماداثت بشأن قواعد جديدة وعقد حلقات عمل داخلية بشأن السياسات وتشجيع استمرارية التعليم .وتشجع الفقرة الفرعية 1
(د) من املادة  7من اتفاقية مكافحة الفساد ،على سبيل املثال ،الدول على وضع برامج تعليمية وتدريبية لتمكني املوظفني العموميني “من الوفاء
مبتطلبات األداء الصحيح واملشرف والسليم للوظائف العمومية” .وبغية ترسيخ بيئة أخالقية واحلفاظ عليها ،من املهم أن يتاح للموظفني فضاء
آمن وإجراءات منظمة ملناقشة املسائل األخالقية ،وأن يشجعوا على تقاسم تفسرياهتم املختلفة واالستماع آلراء اآلخرين الداعية إىل األخذ بقيم
وقواعد معينة وفهم تلك اآلراء ،ومناقشة العواقب احملتملة للقرارات ،واإلحساس ابالنتماء َّ
وأبن أصواهتم مسموعة ،واختبار كيفية نشوء توافق اآلراء
تفهم مواقف اآلخرين وشواغلهم) ،وأن يكون لديهم شعور َّ
أبن هناك قرارات أكثر اتساماً ابملسؤولية سوف تنشأ يف هناية العملية.
(أو على األقل ُّ
وما قد يبدو إشكاليًّا يف هذا الشأن هو حتديد السلطة اليت تتوىل تنفيذ برامج التدريب وتنظيم املناقشات املتعلقة ابملآزق وإجراء احملاداثت .وميكن
أن تكون برامج التدريب من مسؤولية اهلياكل الداخلية للمؤسسة العمومية ،أو قد يكون هناك كيان خارجي منفصل يتوىل مسؤولية تدريب مجيع
مراكز تدريب خاصة ) (Chlivickas, 2010, p. 4املوظفني العموميني .ففي ليتوانيا ،على سبيل املثال ،لدى معظم الوزارات احلكومية
هبا ،ومن مث ميكن للموظفني العموميني أن يزيدوا من معارفهم ابستمرار وأن يُ َّ
ذكروا ابلقيم األساسية للخدمة العمومية .ويف املقابل ،مثة دول أخرى،
مثل الدامنرك (املعهد الدامنركي لإلدارة العمومية) وتشيكيا (معهد اإلدارة احلكومية) وفرنسا (معهد اإلدارة العمومية واالقتصاد التنموي ومركز
الدراسات األوروبية يف سرتاسبورغ) وأملانيا (األكادميية االحتادية لإلدارة العمومية) وأيرلندا (معهد اإلدارة العمومية) وإيطاليا (املعهد العايل لإلدارة
العمومية) ،لديها مؤسسات عمومية منفصلة تتوىل مسؤولية توفري التدريب للموظفني العموميني .وبصرف النظر عن ذلكَّ ،
فإن النقطة املهمة هنا
ِ
يعمقوا معارفهم فحسب بل وأن يناقشوا التحدايت والعوائق اليومية اليت
هي أنه ،من خالل التدريبات املستمرة ،ميكن للموظفني العموميني أالَّ ّ
تفضي أيضاً إىل سلوك منحرف وغري أخالقي.
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التمارين
احات بشأن تكليفات
حيتوي هذا الباب على اقرتاحات بشأن متارين تعليمية جترى داخل احلصص الدراسية وقبلها ،بينما ترد يف ابب منفصل اقرت ٌ
يُضطلع هبا بعد احلصص من أجل تقييم فهم الطلبة هلذه النميطة.
وهذه النميطة مبنيَّة على طريقة للتعليم من خالل التجربة تتمحور حول الطلبة .وهي هتدف إىل إشراك الطلبة يف ُّ
التفكر بشأن املشاكل واملآزق
العمومية الصعبة ومناقشتها ،وجعلهم يشهدون كيف ميكن أن ينشأ من احلوار فهم مشرتك واستجاابت مسؤولة .فالتجربة القائمة على ُّ
التفكر
تفتح األبواب لفهم أدوات إدارة األخالق والنزاهة وإجراءاهتا .واحلجم املثايل لكل جمموعة يف هذه الطريقة هو  15-20طالباً .فبهذا احلجم،
يظل ابإلمكان إبقاء املناقشات ،حىت العامة منها ،مفعمة ابحليوية ،وإشراك اجلميع يف احلوار .وميكن تدريس هذه النميطة لصفوف كبرية ،لكن
هذا سيجعل ضمان مشاركة الطلبة بصورة فعالة أمراً أصعب .كما َّ
أن إجراء التمارين نفسها مبجموعات كبرية ميكن أن يستغرق وقتاً أطول ،وقد
حيتاج احملاضر إىل استخدام أنواع معينة من التقنيات التسهيلية .ويعرض كل مترين كنشاط جملموعة مكونة من  15-20طالباً ،ولكن عند االنتهاء
من عرض كل مترين ،سوف نناقش اقرتاحات بشأن كيفية تسهيل إجراء التمرين مبجموعات كبرية.
ومجيع التمارين الواردة يف هذا الباب مالئمة لطلبة املرحلة اجلامعية األوىل ولطلبة الدراسات العليا على السواء .غري َّ
أن بعض احلاالت ونقاط
النقاش املستخدمة يف هذه التمارين قد ال تكون مالئمة يف السياق االجتماعي املعين .وحنن نوفر بدائل للتمارين اليت ميكن أن تكون حساسة،
أو ميكن للمحاضرين أن جيدوا بدائل مناسبة خاصة هبم.

التمرين  :1تلقي القيم
أهم قيمة يف
لب منهم أن يكتبوا على البطاقة قيمةً يعتربوهنا َّ
بعد جلسة قصرية لشحذ األذهان حول القيم املهمةَ ،وِّز ْع على الطلبة بطاقات واطْ ْ
حياهتم .مث اطلب منهم أن يتخيلوا أهنم يف حفل استقبال الفتتاح برانمج جديد ،وعليهم أن يقدموا أنفسهم إىل الطلبة اآلخرين ابإلشارة إىل
القيمة املكتوبة على بطاقتهم .فالبطاقة هي بطاقة التعريف اخلاصة بكل واحد منهم .وجيب عليهم أن يذهبوا إىل اآلخرين ويقدموا أنفسهم بتقدمي
.توضيح للقيمة املوجهة حلياهتم .وبعد فرتة قصرية لتبادل التعريف أبنفسهم ،يتعني عليهم أن يذهبوا إىل طلبة آخرين إلقامة اتصاالت جديدة
توجيهات للم ِ
حاضر.
ُ
ِ
اسأل
و
وتشاهبها،
القيم
تنوع
على
ف
عر
ت
ورقية.
أو
خشبية
سبورة
على
ها
ض
ر
اع
و
البطاقات
ع
اج
مث
التحادث،
و
لالختالط
دقائق
عشر
أ َْع ِط الطلبة
ْ
َّ
َ
ْ ْ
ْ
“كيف كان شعوركم وأنتم تُ ِّ
عرفون أبنفسكم من خالل القيمة املوجهة حلياتكم .ومن املرجح أن يشرتك الطلبة يف اإلقرار أبهنم اندراً ما يتكلمون
عن القيم .وميكن للمحاضر أن يشدد على أمهية احلديث عن القيم من أجل تكوين قيم مشرتكة وبناء ثقة متبادلة بني الناس .وإذا احتاج الطلبة
)”انتقل ابلفأرة إىل “اخلطوة  Mindtools website (4إىل أمثلة للقيم ،ميكنهم أن يستعينوا ابلقائمة املتاحة يف املوقع الشبكي املسمىي.

املدوانت األخالقية للموظفني العموميني
التمرين َّ :2
ِّ
أي مدونة وطنية للخدمة العمومية
وزع على الطلبة قائمة القيم األساسية واملبادئ العملية الواردة يف املدونة الوطنية للخدمة العمومية يف بلدكم أو ِّ
يف بلد آخر (انظر ،على سبيل املثال ،مدوانت اخلدمة العمومية املتاحة يف املوقع الشبكي ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ويف املكتبة
القانونية اخلاصة مبكافحة الفساد ،التابعة ملكتب األمم املتحدة املعين ابملخ ِّدرات واجلرمية)ِّ .
لب من كل
وزع الطلبة إىل مخس جمموعات ،مث اطْ ْ
جمموعة أن تعمل بقيمة أساسية واحدة تؤخذ من اجلدول  :1القيم األساسية واملبادئ العملية للخدمة العمومية (انظر ابب املسائل األساسية من
النميطة) .وينبغي لكل جمموعة أن تُطابِق القيم واملبادئ الواردة يف املدونة مع القيمة األساسية املقابلة اليت أُسندت إليها من اجلدول  .1وأخرياً،
يقوم ممثل كل جمموعة بشرح خيارات جمموعته أمام الصف بكامله.
-

توجيهات للم ِ
حاضر
ُ

ةيعماجلا طئامنلا ةلسلس ا

قالخألاو ةهازنلا

أن القيم واملبادئ ميكن أن تكون هلا تصنيفات وصياغات كثرية خمتلفة ولكن متساوية من حيث مالءمتها .ذلك َّ
يوضح َّ
أن التقاليد والثقافة
ينبغي للمحاضر أن ِّ
معي ،تؤثر يف تلك الصياغات .وعندما تكون عملية الصياغة تشاركيةَّ ،
فإن هذا ميكن أن يعزز الفهم واالمتالك لدى اجلهات املعنية،
السياسية ،يف كل سياق َّ
وأن يفضي ابلتايل إىل أفضل النتائج.

التمرين  :3املمارسات املُ ِخلَّة ابلنزاهة

.

ٍ
ض أمامهم مقطع الفيديو املعنون
ب من الطلبة أن يقدموا أمثلة ملمارسات ُملَّة ابلنزاهة .و ْاع ِر ْ
ب منهم أن يبدوا ردود  “Just Do Your Job!”،اطْلُ ْ
واطْلُ ْ
التوصل إىل الفهم املتمثل يف َّ
أن املوظفني العموميني قد يكونون عاجزين عن التصرف بصورة أخالقية
فعلهم على احلالة املعروضة يف الفيديو .قُ ِد املناقشة صوب ُّ
اعرض على سبورة خشبية أو ورقية األفعال امل ِخلَّة ابلنزاهة والواردة يف
عندما تكون لدى مؤسساهتم ضوابط داخلية ضعيفة ودرجات منخفضة من االمتثال.
ْ
ُ
الفيديوْ .أو ِض ْح َّ
أن اهلدف من إدارة النزاهة واألخالق يف القطاع العام هو تقليل خماطر تلك املمارسات إىل أدىن حد ممكن.
ِ
للمحاضر
 توجيهات َُّ
َّ
َّ
حالة فساد جليَّة .غري أن من املهم اإلشارة إىل أن تعبري “املمارسات املخلة ابلنزاهة” يشمل ”! “Just Do Your Jobيعرض مقطع الفيديو املعنون
ُ
التحرش أو غريه من أشكال معاملة الزمالء بطريقة غري الئقة .وهذه االنتهاكات ميكن أن
املمارسات الفاسدة وغريها من أشكال إساءة استعمال السلطة ،مثل ُّ
تنشأ عن عدم الكفاءة على الصعيدين املؤسسي والشخصي وعن ضعف الضوابط الداخلية وضعف االمتثال.

ُّ
والتفكر األخالقي املنظم
لتمرين  :4دراسات احلالة،
ض مآزق أخالقية وتسهل إجراء مناقشة على حنو يتيح للطلبة أن ُيروا حواراً فعاالً وأن يفهموا كيف يؤثر احلوار يف تشكيل
ْ
اختـَْر دراسة حالة تَع ِر ُ
ِ
وض ْع على كل
احلدوة،
من
املفتوح
الطرف
عند
كرسيني
ع
ض
مث
حصان.
وة
د
ح
نسق
على
ا
و
جيلس
أن
مثال،
الطلبة،
إىل
ز
َْ
َ
التفسريات واآلراء .أوع ْ
َْ
ِ
ب من الطلبة الراغبني يف التكلم أن ينتقلوا من كرسيهم إىل
من هذين الكرسيني عالمة تدل على أحد احللول املمكنة للمأزق َموض ِع املناقشة .اطْلُ ْ
الكرسي الذي جيسد احلل الذي اختاروه ،وأن يـُْبدوا من هناك حججهم الداعمة لذلك احلل .وعليهم بعد ذلك أن يعودوا إىل كرسيهم األصلي
وأن يُصغوا حلجج الطلبة اآلخرين .وميكن للطلبة أن يتكلموا مراراً إذا كانت لديهم أفكار جديدة ،كما ميكنهم أن يغريوا آراءهم وحججهم .غري
َّ
أن عليهم دائماً أن يتكلموا من الكرسي الذي ميثل موقفهم .ويف حالة اجملموعة الكبرية ،ميكن تسهيل املناقشة بتنظيمها على نسق “أكواريوم”،
حيث يقوم حنو  15طالباً ،على سبيل املثال ،أبداء التمرين املعروض أعاله ،بينما جيلس اآلخرون حوهلم كمراقبني.
أي دراسة أخرى تعرض مآزق أخالقية .وميكن العثور
وميكن للمحاضر أن يستخدم يف هذا التمرين إحدى دراسيت احلالة املعروضتني أدانه ،أو َّ
 http://ethicsunwrapped.utexas.edu/case-studiesعلى دراسات حالة ذات صلة هبذا املوضع يف مواقع شبكية مثل.
 توجيهات للم ِحاضر
ُ

يعرض احملاضر اآلراء واحلجج الرئيسية على سبورة خشبية أو ورقية ،وميكنه أن يصنِّف تلك اآلراء واحلجج تبعاً للنظرايت األخالقية الرئيسية الثالث :األخالق املنفعية واألخالق
)الواجبة وأخالقيات الفضيلة (تناقش هذه النظرايت يف النميطة ( 1املق ِّدمة واإلطار املفاهيمي) من سلسلة النمائط اخلاصة ابلنزاهة واألخالق.
يتمهل بقدر ما يلزم للتعبري عن معظم االعتبارات األخالقية بشكل واضح .وإذا كانت بعض النقاط املهمة مفقودة ،جيوز للمحاضر أن يشارك يف التمرين
وينبغي للمحاضر أن َّ
فيضيف إحدى النقاط ويثري نقاشاً إضافيًّا بني الطلبة .كما ميكنه أن يقدم ملخصاً سريعاً لآلراء واحلجج املطروحة.
وعند االنتهاء من عرض اآلراء واحلجج ،يَطلُب احملاضر من الطلبة أن يفكروا مليًّا يف التجربة اليت خاضوها من خالل املناقشة والعملية كلها وأن يعربوا عن أفكارهم هبذا الشأن
(تعقيبات) .وميكن للمحاضر أن يُ ِّ
دون تلك األفكار على سبورة خشبية أو ورقية .وإذا تغريت املواقف أثناء املناقشة ،ميكن ذكر ذلك أثناء التعقيب.

عب الطلبة عن مشاعرهم ،يتعني عليهم أن يناقشوا ما
َّسق والعملية .والسؤال األول اخلاص ابلتعقيب هو :كيف كان شعورك أثناء النقاش؟ وبعد أن يُ ِّ
وينبغي أن يركز التعقيب على الن َ
َّ
حدث أثناء التمرين .ومن املهم أن يُذ َكر َّ
َّسق على املناقشة.
أن احلجج قد أَثرت على مواقف اآلخرين .ويف هناية التعقيب ،ينبغي للطلبة أن يناقشوا كيفية أتثري الن َ
وتفهم
ولدى تقدمي العرض اخلتامي اإلمجايل ،يربز احملاضر األفكار املهمة لفهم عملية اإلدارة األخالقية ،مثل الفضاء اآلمن؛ واإلجراءات املنظمة هيكليًّا؛ وتقاسم التفسريات املتنوعة؛ ُّ
آراء اآلخرين؛ ومناقشة العواقب احملتملة للقرارات؛ وفهم احلجج املقدمة دعما لتطبيق قيم وقواعد معيَّنة؛ وشعور املوظف ابالندماج َّ
وأبن صوته مسموع؛ وخوض جتربة نشوء توافق
اآلراء ،أو على األقل فهم مواقف اآلخرين وشواغلهم؛ ونشوء قرارات أكثر اتساماً ابملسؤولية يف هناية العملية.
وتتضمن دراسيت احلالة الواردتني أدانه توجيهات إضافية للمحاضر ختص كل حالة بعينها.
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دراسة احلالة  :1مركز مكافحة األمراض
ختيَّل أنك تعمل يف عيادة صحية عمومية توفر خدمات اختبار جمانية ومغفلة اهلوية ،وكذلك استشارات ونصائح سرية للمصابني بفريوس نقص
املناعة البشرية (فريوس األيدز) .وأثناء إحدى جلسات االستشارة ،تَع ِرف من مريض كنت قد شخصت إصابته ابلفريوس قبل سنة أنه ال خيرب
أي أداة وقاية .ومن املناقشة ،يبدو جليًّا أنه ال يعتزم تغيري هذه املمارسة .فماذا
شركاءه اجلنسيني أبنه مصاب بذلك الفريوس وأنه ال يستعمل َّ
أي شيءَّ ،
ألن دورك هو تقدمي استشارة ونصيحة سرية؟ أ َْم هل ستبلغ رئيسك أو الشرطة؟
عساك تفعل؟ هل ستشعر أنك عاجز عن فعل ِّ

 توجيهات للم ِحاضر
ُ
أتكد من َّ
أن الطلبة يركزون على حجج الختيار بدائل ولتفادي تنميط املريض واحلكم عليه مسبقاً .دع الطلبة يناقشوا اخليارات لفرتة متتد حسبما
يلزمهم لفهم املأزق القائم بني الثقة يف سرية اخلدمة املقدمة وضرورة محاية الضحااي .اتبَّع التوجيهات العامة الواردة يف التمرين  .4وأثناء املناقشة،
رمبا يود احملاضر أن يَذ ُكر َّ
أن سلوك املريض ميكن أن يرقى إىل مصاف جرمية خطرية يف بعض البلدان ،وأن يستكشف صلة هذه النقطة ابملسائل
األخالقية .ومثة سيناريو مشابه ،مشفوع إبرشادات إضافية للمحاضرين ،يرد يف دراسة احلالة املعنونة “األخالقيات املتلَ ِّونة” ،الواردة يف النميطة
ا(ألخالقيات املهنية) من سلسلة النمائط  14اخلاصة ابلنزاهة واألخالق

الرش للوقاية من ال ُقرادة
دراسة احلالة َّ :2
 encephوالتهاب الدماغ  ((Lymeختيَّل أنه يوجد يف منطقتك حشرات من نوع ال ُقرادة تنقل أمراضاً خطرية (وقد تكون مميتة) ،مثل الالميورش مادة كيميائية معينة على النبااتت والعشب يقتل حشرات ال ُقرادة ،مما يقلل إىل حد بعيد خماطر إصابة البشر ابألمراض املنقولة alitis)).
دوري ليكون فعاالً .وقد كانت هذه املادة الكيميائية ،حىت اآلونة األخرية ،متاحة يف السوق وكان
بواسطة تلك احلشرات ،ولكن يلزم تكراره ًّ
ميكن رشها بصورة مشروعة على النبااتت والعشب يف احلدائق والفضاءات العامة .وكان سبب احلظر دراسة وجدت َّ
أن التكاليف البيئية املرتتبة
على الرش أكرب من املنافع املتأتية منه .وميكن أن تكون الدراسة قد أُجريت يف بلدان كانت حشرات ال ُقرادة فيها ال تنقل أمراضاً مميتة من ذلك
سن بلدك قانوانً حيظر استعمال تلك املادة الكيميائية لرش النبااتت.
القبيل ،أو كانت أعداد تلك احلشرات فيها أدىن مما يف بلدك .ومع ذلكَّ ،
وكانت تلك املادة ال تزال متاحة ومسموحاً ابستخدامها يف خمازن احلبوب .ووسيلة احلماية الوحيدة من حشرات ال ُقرادة هي مادة رش.
أخرى يرفض الكثريون استخدامها ،ألنه يلزم رشها على املالبس وعلى جلد اإلنسان.
ويف احلديقة اليت يلعب فيها أطفالك ،هناك خطر من العدوى ابل ُقرادة .وقد كنت دائما تستخدم املادة احملظورة وكانت النتيجة إجيابية .فهل
ترش هذه املادة هذه السنة أيضاً ،مع أنك تعرف َّ
أن استخدامها يف احلدائق اخلاصة والعامة أصبح حمظوراً؟
عساك ُّ
َّ
وماذا لو كنت ترتأس هيئة خدمات اجتماعية يف احلكومة احمللية ،وأتت مديرة روضة األطفال العمومية احمللية إىل مكتبك موضحةً أن هناك قُرادات
كثرية يف ابحة الروضة ،ويريد منها اآلابء أن ترش النبااتت من أجل محاية األطفال .وطلبت املديرة منك إذانً برش املادة الكيميائية احملظورة اليت
تقتل ال ُقرادات .فهل ستسمح هلا ابستخدام تلك املادة؟
-

توجيهات للم ِ
حاضر
ُ

اعرض دراسة احلالة أوالً بصفتها مأزقاً يواجهه فرد من األفراد لديه قُرادات يف احلديقة اليت يلعب فيها أطفالهَ .د ِع الطلبة يعملوا على هذا املأزق
وهلة من الزمن (حنو  5دقائق) ،وسرعان ما يتفقون يف معظم األحيان على خيار الرش .وعقب ذلك ،اعرض على الطلبة السيناريو الثاين ،أبن
احململة ابألمراض يف ابحة روضة األطفال
تطلب منهم أن يتخيلوا أهنم موظفون عموميون يُطلَب منهم إذن ابستخدام مادة الرش لقتل ال ُقرادات َّ
ب من
ل
ط
ا
العمومية.
ار
و
ابألد
تبطة
ر
امل
العمومية احمللية .ومن املرجح أن تستغرق املناقشة مدة أطول مع استكشاف الطلبة املسؤوليات اخلاصة
ْ
ُ
ْ
الطلبة أن َّ
يتفكروا يف الفارق بني السيناريوهني ويف عواقب القرار املتَّخذ.
وعادة ما يتفق الطلبة على استخدام املادة احملظورة ،ولكنهم خيوضون يف نقاش طويل بشأن ما إذا كان ينبغي للموظف العمومي أن يوقع على
اإلذن .وينبغي للمحاضر أن يَستذكِر َّ
أن قرارات اخلدمة العمومية جيب أن تكون ممتثلة للقانون وفعالة وأخالقية .ويف هذه احلالة ،ال ميكن اإليفاء
ابلشروط الثالثة يف آن واحد .وينبغي للمحاضر أن يشدد على َّ
أن اختاذ القرارات يف حاالت املآزق األخالقية هو جزء من دور املوظفني العمومني
حتمل املسؤولية .وميكن للمحاضر أن يتَّبع التوجيهات العامة الواردة يف التمرين .4
ويستتبع ُّ

ةيعماجلا طئامنلا ةلسلس ا
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ا

هليكل احملتمل للحصة الدراسية

يتضمن هذا الباب توصيات بشأن تعاقب جلسات التدريس وتوقيتها ،هتدف إىل حتقيق نواتج تعلُّمية من خالل حصة مدهتا ثالث ساعات .ورمبا
يود احملاضر صرف النظر عن بعض األجزاء الواردة أدانه أو اختصار مدهتا من أجل إعطاء وقت أطول لعناصر أخرى ،مثل املقدمة أو جلسات
“كسر اجلليد” أو اخلامتة أو السرتاحات قصرية .وميكن أيضاً تكييف اهليكل ليناسب حصصاً أقصر أو أطول ،نظرا َّ
ألن عدد احلصص تتباين
من بلد إىل آخر.
وتشري الفرتات الزمنية الواردة أدانه إىل الوقت الالزم لصف مؤلف من  20شخصاً .وإذا كان حجم الصف أكرب بكثري وقرر احملاضر استخدام
األساليب اخلاصة ابجملموعات األكرب ،املبينة يف هناية األبواب ،فسوف يلزم وقت إضايف لتلك األجزاء.
جلسة “كسر اجلليد” :حفل استقبال افتتاحي لعرض القيم ( 10دقائق(
 قَ ِّد ْم للطلبة عرضاً استهالليًّا للمواضيع املتناولة يف ابب املسائل الرئيسية من النميطة ،وأ َْو ِض ْح طريقة التدريس التفاعلية نـَِّفذ التمرين 1املوظف العمومي كوكيل مؤقت ( 10دقائق(
قَ ِّدم عرضاً للقيم األساسية اخلمس الواردة يف اجلدول  :1القيم األساسية واملبادئ العملية للخدمة العمومية (انظرابب املسائل الرئيسية من النميطة) .وميكن للمحاضر أن يوزع ورقات مطبوعة حتتوي على اجلدول أو أن يعرض
 PowerPointاجلدول على شرحية.
”أ َِوضح مفهوم “الوكيل املؤقت.
اسأَل الطلبة عما إذا كانت إحدى القيم أو املبادئ العمومية املهمة مفقودة يف اجلدول.ْ
س ِّه ْل إجراء مناقشة حول ردود الطلبة.َ
املدوانت األخالقية للموظفني العموميني ( 30دقيقة(
أ َِوض ْح دور املدوانت األخالقية وحمتواها ،ونـَِّفذ التمرين.2
النزاهة العمومية ( 40دقيقة(
نـَِّفذ التمرين ْ :3اع ِرض مقطع الفيديو وقُ ْد مناقشة حوله.بناء على مناقشة السيناريو الوارد يف الفيديو ،أ َِوضح َّ
جمرد وجود موظفني
أن النزاهة العمومية تتطلب أكثر من َّ
ً
خلوقني؛ إذ َّ
إن من املهم أيضاً نوعية نظام تشغيل املؤسسات العمومية ونظام إدارة النزاهة املوجود فيها.

ُّ
التفكر األخالقي املنظم بشأن دراسة احلالة ( 20دقيقة(
أ ََّعد الكراسي حسب الوصف الوارد يف التمرين.4
ضح قواعد العملية قبل عرض دراسة احلالة.
أ َْو ْقَ ِّدم عرضاً لدراسة احلالة  1أو ِّألي حالة مأزقية أخرى ،مثل احلاالت الواردة يف املوقع
http://ethicsunwrapped.utexas.edu/case-studies
.انقش مواقف الطلبة بشأن املأزق األخالقياملدونة اسم
ود ِّون أفكارهم على سبورة خشبية أو ورقية (أطلق على ملحوظاتك َّ
انقش آراء الطلبة بشأن العمليةَ ،”احلوار“(.
تدعيم األخالق والنزاهة العمومية ( 40دقيقة(
انقش أدوات بناء البيئة األخالقية ،ابالستناد إىل املناقشة ذات الصلة الواردة يف ابب املسائل الرئيسية من النميطةمثل أداء القسم ،والتدريب التعريفي ،واملدونة األخالقية ،ومناقشة املآزق ،ومناقشة القواعد اجلديدة ،وتنظيم(
حلقات عمل حول السياسة الداخلية).
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دونتها يف “احلوار” من املناقشة السابقة ،واسأل اجملموعة عن ماهية األفكار املدرجة يف
اعرض ملحوظاتك اليت َّاحلوار” اليت هلا صلة ببناء ثقافة أخالقية يف املؤسسات (مثل توفري فضاء آمن؛ وتقاسم التفسريات املتنوعة“
)وفهمها؛ ومناقشة عواقب القرارات؛ واختبار عملية نشوء توافق اآلراء.
ب من الطلبة أن يناقشوا
ل
ط
ا
و
أخالقية.
بيئة
قَ ِّسم اجملموعة إىل جمموعات صغرية ،وأَسنِد إىل كل جمموعة أدا ًة لبناءْ
ُ
ْ
مسألتني مها )1( :كيف ميكن استخدام هذه األداة يف مؤسسة عمومية؟ و( )2ما هو أتثري األداة على نزاهة
املؤسسة؟
بعد  15دقيقة ،يقوم ممثلو اجملموعات بعرض النتائج أمام الصف بكامله.واجبات املوظفني العموميني ( 30دقيقة(
سهل إجراء مناقشة حول دراسة احلالة  2ابستخدام النسق الوارد يف التمرين .4ِّ
مترين ختامي اختياري (إذا مسح الوقت بذلك) :حفل استقبال بشأن القيم العمومية
كرر التمرين  ،1ولكن يف هذه املرة اطلب من الطلبة أن يدونوا على البطاقة اسم القيمة العمومية اليت يعتربوهناأهم من سواها ،بدالً من القيمة الشخصية اليت اختاروها يف املرة األوىل.
د ِع الطلبة يناقشوا مع نظرائهم أسباب اختيارهم القيم العمومية اليت اختاروها.َ
بعد  10دقائق ،وزع على الطلبة البطاقات املستخدمة يف التمرين  ،1واطلُب منهم أن يقارنوا هبدوء حمتوىبطاقتهم اخلاصة ب“القيم العمومية” مع حمتوى بطاقتهم اخلاصة ب“القيم الشخصية” املستخدمة يف التمرين .1
َتح هلم وقتاً ُّ
أي تعليق؛ فمن األفضل عند هذه املرحلة أن تدعم الطلبة ليتبادلوا
للتفكر ،ولكن دون أن تُبدي َّ
أ ْعباراهتم األخرية ،وا ْكتَ ِ
ف بشكرهم على مشاركتهم النَّشطة.
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حاليًّا .ومن بني حمتوايته البالغة الفائدة دراسات احلالة اليت تتناول نظم إدارة النزاهة ،واليت ترد يف الفصول  8إىل  .12والكتاب متاح يف املوقع
https://www.government.
nl/documents/reports/2016/01/18/integrity-management-inthe-public-sector-the-dutch-approach
Jørgensen, Torben Beck and Ditte-Lene Sørensen (2013). Codes of good governance: national or
 values? Public Integrity, vol. 15, No. 1 (Winter), pp. 71–95وتقدم هذه املقالة حتليالً مقارانً

للمدوانت األخالقية .يتضمن هذا املنشور حتليالً لنصوص مدوانت وطنية لبلدان خمتلفة ،ومليادين اخلدمة العمومية املوجودة فيها.
 https://www.researchgate.net/وهو يوضح طبيعة ونطاق االختالف بني املدوانت الوطنية .وهو متاح يف املوقع
* publication/ 273340108_Codes_of_Good_Governance،

Integrity Action (2015). Live and Work with Integrity: You Can Do It!. London: Integrity
هي منظمة دولية غري حكومية تُرّكِز على استهالل إجراءات اجتماعية لكبح الفساد .يتناول هذا املنشور دور النزاهة* Action.
يف احلد من الفساد يف القطاع العام ،ودور خمتلف اجلهات املعنية يف هذه العملية .ويتسم هذا املنشور بتوازن جيد بني احلاالت
 https://integrityaction.org/sites/default/files/publicaاملأخوذة من مناطق خمتلفة .وهو متاح يف املوقعtion/files/IAC_017_Integrity_Textbook_r5_WEB.pdf.
OECD (2009). Towards a Sound Integrity Framework: Instruments, Processes, Structures
and Conditions for Implementation. Paris: OECD
يوفر هذا املنشور إطاراً شامالً إلدارة النزاهة يف املؤسسات العمومية .وهو يقدم حججاً داعمة التباع هنج نُظُمي وللمواءمة بني*
األدوات القائمة على القواعد واألدوات القائمة على القيم يف املؤسسات العمومية .وهو مكتوب من منظور يركز على منع الفساد.
ويتجاوز حمتوى املنشور كثريا نطاق احلاجة إىل دورة استهاللية ،ولكنه ميكن أن ميثل موردا مرجعيا مفيدا للمحاضرين الذين يرغبون
 http://www.oecd.org/officialdocuيف اكتساب فهم أعمق إلدارة النزاهة العمومية .واملنشور متاح يف املوقعments/publicdisplaydocument pdf/?doclanguage=en&cote=GOV/PGC/GF(2009)1
Sampford, Charles, Rodnes Smith and A.J. Brown (2005). From Greek temple to bird’s
nest: towards a theory of coherence and mutual accountability for national
integrity systems. Australian Journal of Public Administration, vol. 64, No.
. (June), pp.96-108. 2وتعرض ،إىل جانب ذلك ،أشكاالً جمازيَّةً إلدارة *تقدم هذه املقالة شرحاً لنظم النزاهة
وهذه األشكال اجملازيَّة ميكن أن تساعد احملاضرين على توضيح إمكانية وجود عالقة متبادلة تربط بني خمتلف عناصر نظم
النزاهة واملفعول اإلجيايب ،وكيف ميكن لتلك العناصر أن ترتك ،يف معظم احلاالت ،بصمات مستدمية يف الطلبة .واملنشور متاح
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_ https://www.researchgate.net/publication/230317133_From_Greekيف املوقع
_Temple_to_Bird’s_Nest_Towards_A_Theory_of_Coherence_and_Mutual
Accountability_for_National_Integrity_Systems.
Sandel, Michael, J. (2009). Justice: What’s the Right Thing to Do?. New York: Farrar,
ُّ
ابلتفكر األخالقيStraus and Giroux. *،
يوفر هذا الكتاب لل ُقراء مدخالً للتفكري يف عالقة األخالق العمومية
ِ
ُّ
يبي ما ميكن أن جيلبه التفكر األخالقي
من خالل حتليل املسائل العمومية املختلف بشأهنا وحاالت املآزق األخالقية .وهو ّ
املتطور والنقاش املتعقل إىل حياة الناس.

تقييم أداء الطلبة
يتضمن هذا الباب اقرتاحاً أبن يسند إىل الطلبة تكليف الحق للدورة يهدف إىل تقييم مدى فهمهم للنميطة .وترد يف ابب التمارين اقرتاحات
بشأن التكاليف املسندة إىل الطلبة قبل الدورة أو أثناءها.
قتح إسناد التكليفني التاليني الالحقني للدورة .التكليف األول خيص أخالقيات اخلدمة العمومية ،ولكنه
ومن أجل تقييم فهم الطلبة للنميطة ،يُ َ
ميكن أن يكون مالئماً للطلبة غري املتخصصني يف إدارة الشؤون العمومية ،إذ ميكن من خالله تقييم معرفة الطلبة ابلنميطة ومدى فهمهم هلا .أما
التكليف الثاين فهو أن يُطلب من الطلبة أن يف ِّكروا فيما ميكنهم فعله لتدعيم األخالق يف بيئتهم ،ابستحداث اسرتاتيجيات للعمل تستند إىل
املناقشات اليت جرت يف سياق النمائط .وهذا ال يتعلق خصيصاً أبخالقيات اخلدمة العمومية ،لكنه يشجع التفكري النقدي والتحليل والتعميم
اخلالق ،وهي مهارات هلا صلة ابملسائل املستكشفة يف النميطة.
التكليف  :1كتابة مقالة وجيزة عن إحدى قيم اخلدمة العمومية
ينبغي لكل طالب أن خيتار قيمة واحدة من قيم اخلدمة العمومية ويكتب مقالة وجيزة عنها.
املدوانت الوطنية ألخالقيات اخلدمة العمومية ويبني
 ينبغي لكل طالب أن يوضح مفهوم القيمة اليت اختارها وأن يستعرض إحدى َّاملبادئ العملية املرتبطة بتلك القيمة ،أو أن جيري حبثاً يف مدوانت خمتلفة معروضة على اإلنرتنت ويقارن بني الصياغات املختلفة لتلك
القيمة واملبادئ العملية املرتبطة هبا.
إذا ما طُبِّقت تطبيقاً سليماً .ينبغي للطالب أن يناقش أيضاً ما لتلك القيمة من أتثريات على اخلدمات العمومية وحياة الناس.ينبغي للطالب أن يوضح السبب الذي جيعل تلك القيمة ُمهمةً حلياته.التكليف  :2ماذا ميكنين أن أفعل لتوفري بيئة أكثر التزاماً ابألخالق؟
ينبغي لكل طالب أن خيتار ممارسة واحدة ُِملَّة ابلنزاهة من بيئته اخلاصة (املدرسة أو النادي الرايضي أو مجاعة األصحاب أو األسرة) .واملمارسة
امل ِخلَّة ابلنزاهة هي السلوك الذي يكرره الشخص الذي خيالف القواعد أو املعايري األخالقية الرمسية أو غري الرمسية اليت ختص مجاعته أو بيئته.
ُ
وينبغي للطالب أن يكتب مقالة قصرية تتناول األسئلة التالية.
 ملاذا نشأت هذه املمارسة ؟ وملاذا تتكرر؟ ماهي الظروف اليت ميكن أن تكون فيها على استعداد ألن تفعل شيئاً لتغيري هذه املمارسة؟ ماهي الكيفية اليت ستحاول هبا تغيري هذه املمارسة؟وينبغي للطلبة أن يطبقوا ،أثناء تفكرهم ،بعض األفكار اليت تعلموها يف هذه النميطة :

أدوات تدريس إضافية
يتضمن هذا الباب وصالت أبدوات تدريس مساعدة ذات صلة ،مثل شرائح “ابور بوينت” ومواد فيديوية ودراسات حالة ،ميكن أن تساعد
احملاضر على تدريس املواضيع اليت تتناوهلا النميطة .وميكن للمحاضرين أن يوائموا تلك الشرائح واملوارد املرجعية األخرى مع احتياجاهتم.
عرض بواسطة “ابور بوينت“.
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دراسات احلالة

 يقرتح االستعانة ابلفصول* Integrity Management in the Public Sector: the Dutch Approach.إ 8 12من هذا املنشور على احملاضرين الذين ِّ
يدرسون منيطة يف حصة مدهتا ثالث ساعات وليسوا متخصصني يف شؤون القطاع العام،
ِ
َّ
ألن تلك الفصول تقدم عرضاً لنظم النزاهة املؤسسية يف خمتلف مؤسسات القطاع العام .وتُ ّبي هذه احلاالت كيف ميكن تنفيذ عمليات
عرض للنهج املتَّبع ومناقشةٌ
إدارة النزاهة يف املمارسة العملية .ويف حالة الدورات األطول مدةً ،يُدرج أيضاً يف سلسلة احلصص املقرتحة ٌ
 https://www.government.nl/documents/reports/2016/01/لبعض احلاالت .واملنشور متاح يف املوقع
18/integrity-management-in-the-public-sector-the-dutch-approach.
 ميكن هلذا املنشور أن* The Fix Rate: A Key Metric for Transparency and Accountability.يساعد احملاضرين الذين ِّ
يبي الكيفية
يدرسون النمائط يف حصص مدهتا ثالث ساعات وليسوا متخصصني يف شؤون القطاع العام ،ألنه ِّ
درج أيضاً يف سلسلة احلصص املقرتحة
اليت ميكن هبا تنفيذ عمليات إدارة النزاهة يف املمارسة العملية .ويف حالة الدورات األطول مدةً ،يُ َ
عرض للنهج املتبَّع ومناقشةٌ لبعض احلاالت .واملنشور متاح يف املوقع
ٌ https://www.transparency.org/whatwedo
tools/resources_about_integrity_pacts/5
تبي هذه املنشورات كيف ميكن للحكومات أن تربم عقوداً مع* Resources about Integrity Pacts.
 ِّجهات معنية من اجملتمع املدين لضمان نزاهة تنفيذ املشاريع .وميكن استخدام هذه املنشورات يف الدورات الدراسية القائمة بذاهتا
 https://www.transparency.org/whatواألطول مدةً إىل جانب املنشور السابق .واملنشورات متاحة يف املوقعwedo/tools/resources_about_integrity_pacts/5.

Ethics Unwrapped: Cases. Available from http://ethicsunwrapped.utexas.edu/ caseميكن العثور يف هذا املوقع على عرض وجيز حلاالت كثرية ميكن استخدامها بدالً من احلاالت الواردة يف النميطة .كما studies.
ميثل هذا املوقع مصدراً ممتازاً للحصول على شروح وجيزة وواضحة للتعابري الرئيسية وملشاهدة مقاطع فيديو قصرية جيدة النوعية.ي

مواد فيديوية
 حيتوي هذا الفيديو على حماضرة يلقيها ديفيد إيغلمان حول كيفية*  Eagleman: How do I decide?.القرار .اختاذوميكن تكليف الطلبة مبشاهدته قبل احلصة .وميكن أن تكون ملشاهدة هذا الفيديو أمهية كبرية يف البيئة األكادميية ،حيث يركز التعليم على
النظرايت والنهوج العقالنية ،ألنه يسرتعي انتباه الطلبة إىل ما تتسم به انفعاالت البشر وقراراهتم من طابع نفساين .وميكن هلذا الفيديو
أن يساعد الطلبة على فهم اسرتاتيجيات بناء القيم ،وخصوصاً ما يسمى ابلعناصر الليِّنة من إدارة النزاهة.
 يقدم هذا الفيديو عرضاً حلالة مأزقيَّة يف اخلدمة العمومية .وهلذا* Integrity Action: Just Do your Job!.لكن كلتيهما تُ ِّبي َّ
أن موظفي املؤسسات اليت تفتقر إىل النزاهة يف تشغيلها يكونون عدميي احليلة وميكن أن
الفيديو هنايتان خمتلفتان ،و َّ
ِ
أي خيارات جيّدة .وهو يتيح للمحاضر أيضاً مادة ممتازة لكي يطلب من الطلبة حتديد العناصر
يواجهوا حاالت ال يكون أمامهم فيها ُّ
امل ِخلَّة بنزاهة األشخاص أو بنزاهة املؤسسة .وميكن جتميع العناصر الكثرية اليت حيددها الطلبة املشاركون يف فئات مواضيعية.
ُ
 ميكن العثور يف هذا املوقع على مقاطع فيديو قصرية كثرية تقدم شرحاً واضحاً* Ethics Unwrapped.لتعابري رئيسية .ومتثل مقاطع الفيديو هذه أدوات ممتازة للصفوف اليت يكون فيها الطلبة متقنني اللغة اإلنكليزية أو حيثما توافرت موارد
لرتمجة تلك املقاطع .ومثة صفحات أخرى يف هذا املوقع تقدم عرضاً وجيزا حلاالت ميكن استخدامها يف النميطة إذا كان احملاضر راغباً
يف تبديل احلاالت املعروضة عليها.
”مشهد قصري من فيلم “مجعية الشُّعراء املوتى Robin Williams - Conformity - Dead Poets’ Society.أي اسرتاحة من أجل تركيز انتباه املشاركني على احلصة واستهالك مناقشة مسألة إدارة األخالق
.الشهري ميكن استخدامه بعد ِّ

16

النميطة 13

17

النزاهة واألخالق يف القطاع العام

توجيهات بشأن إعداد دورة دراسية قائمة بذاهتا
تتضمن توفري هذه النميطة خمططاً أوليًّا حلصة مدهتا ثالث ساعات ،ولكن هناك إمكانية لتطوير مواضيعها أكثر من ذلك لتصبح دورة دراسية
عرض هنا هيكل حمتمل على
قائمة بذاهتا .وسوف يتقرر نطاق وهيكل ِّ
أي دورة من هذا القبيل تبعاً لالحتياجات اخلاصة لكل سياق ،ولكن يُ َ
سبيل االقرتاح.

وصف خمتصر

جلسة

موضوع

1

القيم الشخصية واملآزق األخالقية

َّ
ويتفكرون بشأن حاالت
يناقش الطلبة قيمهم الشخصية
املآزق األخالقية ويتعلمون النظرايت األخالقية الرئيسية
الثالث (وهي أخالقيات املنفعة واألخالق الواجبة
وأخالقيات الفضيلة) .وميكن تدريس هذا املوضوع
ابالستناد إىل النميطة  1من سلسلة النمائط اخلاصة
.ابلنزاهة واألخالق أو ابالقرتان هبا

2

القرارات األخالقية

3

سطوة السياق

يتعلم الطلبة َّ
أن القرارات هي نتاج عمليات إدراكية عقالنية
وعمليات انفعالية .ويشاهدون فيديو إيغلمان ،املعنون
“.كيف أ ِّ
ُقرر؟” ويناقشون صلته بتجارهبم

يشاهد الطلبة فيلماً قصرياً حول جتربة الربوفيسور زميباردو
يف السجن ،ويناقشون كيف ميكن للسياق أن يتحكم يف
Mazarو  Arielyالسلوك .مث يقومون مبحاكاة جتارب
األخالقية ويناقشون كيف يؤثر التأطري والتذكري يف تغيري
ظروف اختاذ القرار .وميكن تدريس هذا املوضوع ابالستناد
إىل النميطة  6من سلسلة منائط النزاهة واألخالق أو
.ابالقرتان هبا

4

املناخ األخالقي

5

النظام الدميقراطي وقِيَ ُمه

يستكشف الطلبة ،ابالستناد إىل األفالم املعروضة
والتجارب املشهودة أثناء اجللسات السابقة ،كيف ميكن
استخدام املناخ اإلجيايب ورسائل التذكري األخالقية يف بناء
.مناخ أخالقي
يستكشف الطلبة ،ابالرتكاز على جتارهبم اجلماعية اإلجيابية
اخلاصة ،أوجه الرتابط النُّظُمية بني القيم الدميقراطية وتطبيق
.القيم وثقة الناس

6

دور اإلدارة العمومية
واملوظفني العموميني

يستكشف الطلبة دور اإلدارة العمومية يف النظام الدميقراطي
ويف عامل القيم الدميقراطية ويف تنوع العالقات بني ِّ
مكوانت
.النظام ويف خصوصية القيم اليت حتكم هذه العالقات

7

مدوانت األخالق
العمومية

يقوم الطلبة ،كما يف التمرين الوارد يف النميطة ولكن يف
موسع ابستكشاف القيم واملبادئ الواردة يف مدونة
نسق َّ
األخالق العمومية لبلدهم ،وحياولون تطبيقها يف حالة معينة

8

تضارب القيم يف اخلدمة العمومية

 Graaf-Hubertsيقوم الطلبة ،استناداً إىل مقالةلعام  ،)2014ابستكشاف أمناط( Smulders
تضارب القيم يف القطاع العام واآللية النمطية املستخدمة
يف معاجلة تلك التضارابت .ويناقشون أيضاً مواطن قوة
تلك اآلليات ومواطن ضعفها ،وماهية البدائل اليت ميكن
.استحداثها يف عمليات اختاذ القرارات
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9

إدارة النزاهة العمومية

يتعرف الطلبة على اهلدف من إدارة النزاهة العمومية
َّ
وإجراءاهتا وأدواهتا .كما يتعلمون كيفية التمييز بني
اإلجراءات واألدوات القائمة على القواعد واإلجراءات
.واألدوات القائمة على القيم

10

إدارة النزاهة املؤسسية

عرض لبعض نظم إدارة النزاهة املؤسسية ،مث
يقدَّم للطلبة ٌ
يناقشون كيفية استخدام هذه النظم ألدوات إدارة النزاهة
.املؤسسية وكيفية تنفيذها ألهداف تلك اإلدارة

11

العمل مع اجملتمع املدين على تدعيم
النزاهة يف تقدمي اخلدمة العمومية

يتعرف الطلبة على املشاريع اجملتمعية اليت تنفذها منظمة
وعلى منهجية “السعر الثابت” Integrity Action
وطريقة “ميثاق النزاهة” اللتني تتَّبعهما مؤسسة الشفافية
الدولية .مث يناقشون ما ميكن أن تؤديه اجلهات املعنية يف
اجملتمع املدين من دور يف ضمان النزاهة العمومية ،وما ميكن
.أن تقوم به من مشاريع يف بيئتها اخلاصة

12

تدعيم النزاهة واألخالق يف بيئة
الطالب اخلاصة

يتفكر الطلبة بطريقة منظمة بشأن كيفية استهالل إجراءات
لتدعيم النزاهة واألخالق أو نظام إلدارهتما يف جامعاهتم،
مع استخدام ما تعلَّموه أثناء الدورة .مث يقومون ابستبانة
األدوات املوجودة وتقييمها ،وبتصميم أدوات إضافية.
وميكنهم حىت أن يُعِ ُّدوا اسرتاتيجية خاصة ابلنزاهة يف
.جامعتهم
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