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الفصل األول :تمهيد

هوغيت البيل ،رئي�صة منظمة
ال�صفافية الدولية
اآذار 2011

استراتيجية 2015

«اإن هذا النهج ال�شامل
بحاجة اإىل االلتزام
والتعاون ،واإىل االبتكار
واالإبداع .واإننا �شنع ّول على
اأف�شل ما لدينا ،و�شناأتي
باآخرين معنا ،و�شن�شعى اإىل
حت�شني عملنا»

فيما ننهي عقدنا الثاين ،فاإننا يف منظمة ال�صفافية الدولية،
ن�صتند اإىل اخلربة العميقة والكبرية التي اكت�صبناها كائتالف
للمجتمع املدين قام من اأجل اإنهاء الف�صاد يف العامل .ونحن
نعمل حالي ًا يف حوايل مائة بلد .وعلينا اأن نع ّول على القوة
النا�صئة من تنوعنا كائتالف عاملي �صد الف�صاد ،واأن ن�صعه
حيز التطبيق باإ�صرار وحما�س؛ من اأجل حتقيق الأهداف
امل�صرتكة القادرة على حتقيق اأثر عاملي.
وفيما يتعلق بامل�صتقبل ،فاإننا ندرك اأن الف�صاد واآثاره املميتة
يتمتعان بالنفوذ .اإل اأننا ملتزمون بالعمل ،باإ�صرار وب�صكل
هادف ،لكي ن�صمن حتقيق مكا�صب ملمو�صة ل ميكن قل ُبها مع
حلول العام .2015
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«إننا سننخرط مع الناس بشكل
أكبر من ذي قبل  -حيث أنه في
النهاية لن ينتهي الفساد إال من
خالل الناس»

ملاذا نوا�صل م�صعانا؟ ثمة اأ�صباب كثرية لإنهاء الف�صاد .فقد
اأظهرت منظمة ال�صفافية الدولية وغريها من املوؤ�ص�صات ،من
خالل الأبحاث ،القدرة التدمريية للف�صاد؛ وكيف اأنه يق ِّو�س
احلكم ،وي�ص ِّوه التنمية الب�صرية ،والنمو القت�صادي ،والتجارة
احلرة والعادلة يف اأنحاء العامل .لقد خرج بنا عمل منظمة
ال�صفافية الدولية من دائرة النظرية اإىل التطبيق ،حيث يتم
بالفعل تدمري �صبل الرزق ،وتكون تكلفة التعليم «املجاين»،
على �صبيل املثال ،فوق طاقة الفقراء ،اأو عندما يتم بيع الأدوية
املقلدة اإىل الفئات الأكرث انك�صاف ًا .و يتم جتارة الن�صاء من
خالل ع�صابات منظمة جنائية تدفع ر�صوة بحمايتها من
املحاكمة .لقد راأت منظمة ال�صفافية الدولية كيف اأدى الف�صاد
اإىل �صوء اإدارة الكثري من املوارد الثمينة لكوكبنا ،بحيث
يقو�س التقدم جتاه حتقيق اأهداف الإمنائية الألفية ،ي�صعل
احلروب ،ويق ّو�س الدميومة ،ويحرم الأجيال امل�صتقبلية من
الفر�س العادلة ،اأو حتى من اأي فر�س على الإطالق.
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زد على ذلك ،اأن النا�س يف �صتى اأنحاء العامل ،يعتربون الف�صاد
م�صكلة رئي�صية يف جمتمعاتهم .اإننا ندرك اأن اإنهاء الف�صاد
يثري ا�صتياء �صبكات متنفذة حتكم قواعد اللعبة .واإن عملنا
ي�ص ّلط ال�صوء على امل�صالح املكت�صبة .وهو يخترب اأف�صل
اأدوات الدميقراطية -ال�صوابط والتوازنات و�صوت املواطنني-
الأمر الذي يتطلب منا جميع ًا ،اأن نكون متيقظني ،ون�صطني
و�صجعان ًا.
لهذا ال�صبب ،فاإن اإ�صرتاتيجية حركة منظمة ال�صفافية الدولية
تركز على النا�س .اإننا �صننخرط مع النا�س ب�صكل اأكرب
من ذي قبل ،حيث اأنه يف النهاية لن ينتهي الف�صاد اإل من
خالل النا�س .و�صنعمل على و�صع حد لالإفالت من العقاب،
م�صتندين اإىل النجاح الذي حققناه يف و�صع الأطر القانونية
من اأجل اإنهاء الف�صاد .و�صرنكز على اإنفاذ القانون؛ بو�صفه
مهمة كربى للحكومات .و�صرن�صد املنظمات القيادية العامة
واخلا�صة يف جمتمعاتنا لكي تتبنى مواقف مت�صددة �صد
الف�صاد ،وتلتزم بالأركان الأ�صا�صية لل�صفافية والنزاهة ،بحيث
تتعزّز امل�صاءلة من قبل من تتاأثر حياتهم باأعمالهم .واأخري ًا،
فاإننا �صنعمل على ترويج القيم امل�صاندة لأهدافنا ،و�صنتبنى
نهج ًا م�صتدام ًا ملكافحة الف�صاد يوؤدي اإىل حتقيق غد اأف�صل.
اإن هذا النهج ال�صامل بحاجة اإىل اللتزام والتعاون ،واإىل
البتكار والإبداع .واإننا �صنع ّول على اأف�صل ما لدينا ،و�صناأتي
باآخرين معنا ،و�صن�صعى اإىل حت�صني عملنا.
اإن هذا املنعطف يف حياة احلركة ،اإ�صرتاتيجية  ،2015قد و ّلد
عدد ًا من احلوارات والآراء املثرية واملهمة داخل املنظمة ،ومبا
يتعداها كذلك .فقد جتدد الإح�صا�س بالهدف واللتزام .لقد
عززنا قناعتنا باأهمية ما نعمل .وقد راأينا الأمور التي ُحتدث
اأثر ًا .لكننا نعرف اأي�ص ًا اأننا بحاجة اإىل املزيد لكي من�صي
خال من الف�صاد.
باجتاه غايتنا :عامل ٍ
ولتحقيق هذه الغاية ،فاإننا نتعهد بالقيام بعملنا دون كلل
اأو ملل ،وباإ�صراك الآخرين ،وباأن جنعل من م�صعانا نحو
ال�صفافية م�صعى يخدم ق�صايا العدالة الجتماعية والكرامة
الإن�صانية يف �صتى اأنحاء العامل.
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كجزء من مبادرة منظمة ال�شفافية الدولية الهادفة اإىل حت�شني اخلدمات العامة،
يتم �شوؤال اأبناء املجتمع املحلي يف اأوغندة عن جتاربهم © Alfred Bridi
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الفصل الثاني :حول اإلستراتيجية

© HugH mAcleOd/irin

«اأجرينا ا�شتطالع اآراء
عرب االإنرتنت حلوايل
� 800شخ�ص (من
فروعنا ،واأع�شاء اأفراد،
وم�شت�شارين كبار واأ�شحاب
�شاأن من خارج احلركة)
حول تقدمنا ،وجناحنا
والتحديات التي واجهناها»

من نحن؟

تتكون حركة منظمة ال�صفافية الدولية من حوايل مائة فرع
وطني (الفروع) ،وحوايل ثالثني ع�صو ًا من الأفراد (الأع�صاء
الأفراد) ،والأمانة العامة الدولية (الأمانة العامة) ،التي
تت�صمن املوظفني وكبار امل�صت�صارين العاملني ب�صكل تطوعي.
اإن الفروع هي كلها منظمات جمتمع مدين م�صتقلة وم�صجلة
يف بلدانها ،وع�صو يف ال�صفافية الدولية .ولكل فرع جمل�س
اإدارته ،وهيكلية الع�صوية اخلا�صة به ،التي حتدد اأجنداتها مبا
يتالءم وواقعها املحلي.
وتتكون الهيئة احلاكمة للحركة من جمل�س الإدارة الدويل،
ومن جمل�س ا�صت�صاري يوفر خدماته للحركة باأكملها.
ترتبط هذه الأق�صام املتنوعة حلركتنا مع ًا بالتزامها بروؤية،
ور�صالة ،ومبادئ توجيهية م�صرتكة.

استراتيجية 2015
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«تشكل إستراتيجية الشفافية
الدولية  2015دليل العمل
لحركة منظمة الشفافية
برمتها للفترة الواقعة
الدولية ّ
بين العامين  2011و ،2015بحيث
وتروج مجاالت االهتمام
تحدد
ّ
ّ

وبالن�صبة ملجل�س الإدارة والأمانة العامة الدوليني ،فاإن هذه
الإ�صرتاتيجية �صت�صكل الدليل الأ�صا�صي لتوجيه عملية ت�صميم
الأولويات وحتديدها لأعمال الأمانة العامة ،وحتديد كيفية
توزيع املوارد الدولية ح�صب الأولويات الإ�صرتاتيجية.
اأما خارج حركة منظمة ال�صفافية الدولية ،فاإننا نعتقد اأن
الإ�صرتاتيجية �صت�صاعد اأ�صحاب ال�صاأن على فهم ما ن�صعى اإىل
حتقيقه ،وملاذا ن�صعى اإليه ،كما اأنها حتدد جمالت التعاون يف
الفرتة املقبلة ،حيث اأننا نهدف اإىل العمل مع الآخرين لتحقيق
التطلعات ،والأهداف ،وامل�صالح امل�صرتكة.

نمي التنوع داخل
المشترك و ُت ّ

عملية و�سع الإ�سرتاتيجية

نطاق الإ�سرتاتيجية والغاية منها

لقد جرت م�صاورات وا�صعة ومكثفة من اأجل و�صع
الإ�صرتاتيجية داخل حركة منظمة ال�صفافية الدولية ومع
اأ�صحاب ال�صاأن خارجها يف اأنحاء العامل .وقد بداأت عملية
التخطيط الإ�صرتاتيجي يف ت�صرين الأول (اأكتوبر) ،2009
بالقيام بجرد ملا مت حتقيقه كحركة ،وبحث �صياق عملنا يف
ال�صنوات الالحقة .ويف اأوائل العام  ،2010اأجرينا ا�صتطالع
اآراء عرب الإنرتنت حلوايل � 800صخ�س (من فروعنا ،واأع�صاء
اأفراد ،وم�صت�صارين كبار ،واأ�صحاب �صاأن من خارج احلركة)
حول تقدمنا ،وجناحنا والتحديات التي واجهناها.

حركتنا وتعززه»

ت�صكل اإ�صرتاتيجية منظمة ال�صفافية الدولية  2015دليل العمل
حلركة منظمة ال�صفافية الدولية بر ّمتها للفرتة الواقعة بني
العامني  2011و ،2015بحيث حت ّدد وتر ّوج جمالت الهتمام
امل�صرتك ،وتُن ّمي التنوع داخل حركتنا وتعززه.
اإن هذه الإ�صرتاتيجية �صتكون متاحة اأمام فروع حركة منظمة
ال�صفافية الدولية ،وتوؤثر عليها ،وت�صاند م�صاركتها �صواء يف
العمل على امل�صتوى الوطني ،حيث ال�صياق املحلي ميلئ ما
يح�صن عمله اأو يف الأولويات الدولية حلركة منظمة ال�صفافية
الدولية .فالفروع �صتاأخذ هذه الإ�صرتاتيجية يف احل�صبان يف
عمليتي التخطيط والتقييم على امل�صتوى الوطني لل�صنوات
اخلم�س املقبلة ،و�صت�صهم يف واحدة اأو اأكرث من الأولويات
الإ�صرتاتيجية ح�صب قدراتها.
كما اأن الإ�صرتاتيجية �صت�صتخدم من قبل «الأع�صاء الأفراد»،
كاإطار عمل يوجه حتركاتهم -حملي ًا واإقليمي ًا ودولي ًا -يف
موؤازرة احلركة .كل ع�صو فرد �صي�صهم يف اأولوية اإ�صرتاتيجية
واحدة على الأقل.
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واأجرينا مقابالت مع حوايل خم�صني من اأهم اأ�صحاب ال�صاأن
من خارج احلركة ،بحيث بحثنا ب�صكل مع ّمق الأولويات يف
ال�صنوات املقبلة ،وذلك لكي ندرك ما الذي ميكنه اأن يوؤدي اإىل
حت�صني منظمة ال�صفافية الدولية وتقويتها ،بحيث تلعب دور ًا
اأكرث تاأثري ًا يف الق�صاء على الف�صاد.
ثم قمنا بالتاأمل ،واملناق�صة ،وال�صياغة ،واإعادة ال�صياغة
ل�صهور عدة ،من اأجل حتديد التغيريات الأ�صا�صية التي نرغب
يف اأن نراها يف العامل ،وامل�صاهمة الأكرث تاأثري ًا التي نعتقد اأن
باإمكاننا تقدميها .وقد جرى ا�صتخدام نتائج هذه احلوارات
وور�س العمل الت�صاورية يف اخليارات الإ�صرتاتيجية التي
حددناها لل�صنوات اخلم�س املقبلة.
وقد جرى تبني الإ�صرتاتيجية بالإجماع ،يف الجتماع ال�صنوي
لالأع�صاء ،الذي انعقد يف بانكوك  -تايالند يف ت�صرين الثاين
(نوفمرب) .2010
5

ائتالف للمجتمع املدين بقيادة منظمة ال�شفافية الدولية يعرب عن راأيه يف
موؤمتر االأمم املتحدة للدول االأع�شاء عام AndreA figAri © .2009
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الفصل الثالث :تعريف الفساد وواقع مكافحته

© PArticiPAción ciudAdAnA
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«الف�شاد هو اإ�شاءة
ا�شتخدام لل�شلطة املوؤمتن
عليها بهدف حتقيق
مكا�شب �شخ�شية»

تعريف الف�ساد وفهمه
اإن الف�صاد ،الذي تع ّرفه منظمة ال�صفافية الدولية باأنه اإ�صاءة
ا�صتخدام لل�صلطة املوؤمتن عليها بهدف حتقيق مكا�صب
�صخ�صية ،هو ظاهرة معقدة ،توؤثر على املجتمعات كافة.
وقد اأدى تزايد الوعي العام والفهم الأف�صل ملاهية الف�صاد،
الذي ت�صانده جهود البحث واملنا�صرة التي تقوم بها منظمة
ال�صفافية الدولية ،اإىل تقدير حجم ونطاق امل�صكلة ب�صكل
اأعمق .ويدرك ،اليوم ،الكثري من النا�س ،اأن الف�صاد ي�صمل
جملة وا�صعة من املمار�صات على ال�صعيدين املحلي والعاملي،
والذي تختلف طبيعته املحددة بني بلد واآخر ،اأو بني قطاع
واآخر ،اأو بني �صياقٍ واآخر .وب�صرف النظر عما اإذا كان يجري
على نطاقٍ كبري اأو �صغري ،اأو على �صعيد حملي اأو عاملي ،فاإن
الأ�صكال الكثرية للف�صاد ترتبط يف كثري من الأحيان ارتباط ًا
وثيق ًا ،وكثري ًا ما تق ّوي وتعزز من بع�صها البع�س.
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ل تزال الر�صوة الب�صيطة تلعب دور ًا مدمر ًا يف الكثري من
البلدان ،فهي تاأتي على �صكل دفعات �صغرية تطلب من الأ�صر
لدى تعاملها ب�صكل يومي مع امل�صوؤولني املحليني ومزودي
اخلدمات ،وهي تكلفة تاأتي يف معظم الأحيان على ح�صاب
الفقراء .اإن الف�صاد ل يهدد امل�صاعي الهادفة اإىل احلد من
الفقر ب�صكل م�صتدام وحتقيق الأهداف الإمنائية لالألفية
فح�صب ،بل اإن ا�صتفحاله قد ي�صيب الدولة نف�صها ،بحيث
ي�صتخدم الأفراد املتنفذون ،واملوؤ�ص�صات ،وال�صركات ،اأو
املجموعات ،الف�صاد يف ت�صكيل ال�صيا�صات ،والبيئة القانونية،
والقت�صاد الوطني؛ من اأجل خدمة م�صاحلهم اخلا�صة.
عالوة على ذلك ،ميكن للف�صاد داخل اأحد البلدان اأن يوؤدي
اإىل ا�صتفحال اأ�صكال عدة من الظلم ،واأن يوؤدي اإىل التاأثري
على و�صع ال�صيا�صات ،اإىل درجة اإ�صابة الدولة نف�صها .كما
يظهر الرتابط بني الف�صاد على امل�صتوى الوطني والف�صاد على
امل�صتوى الدويل يف طرق عدة ،بحيث يرتاوح بني حتويل الأ�صول
امل�صروقة ،وبني املمار�صات التجارية الدولية غري ال�صفافة.
لقد علمتنا جتربة منظمة ال�صفافية الدولية يف مكافحة
الف�صاد ،اأن التداول الفعلي لالأموال النقدية ،هو اأحد الأ�صكال
التي تتم فيها ال�صفقات الفا�صدة فقط .فالف�صاد قد يرتاوح
بني طلب اخلدمات اجلن�صية مقابل اإعطاء عالمة النجاح يف
المتحان ،اإىل عر�س وظيفة اآمنة على اأحد اأفراد العائلة،
اإىل الوعد بالتاأييد ال�صيا�صي من اإحدى جماعات امل�صالح
القوية .ولهذا ،يجب زيادة وعي اجلمهور جتاه هذه املمار�صات
امل�صينة ،حيث اأن اكت�صافها وتوقيع العقوبة على مرتكبيها اأمر
بالغ ال�صعوبة.
كما اأن الف�صاد يرتبط ارتباط ًا وثيق ًا ،بل اإنه قد ي�صكل اأحيان ًا
املحرك الدافع اإىل اأخطر ما نواجهه يف هذا الزمان ،من
اجلرمية املنظمة ،اإىل الإجتار بالب�صر واملواد املحظورة،
والكثري من الآفات الأخرى .كما اأن �صعف اإطار احلوكمة يف
ظل وجود التزامات مبوارد �صخمة ،قد يف�صي اإىل الف�صاد
يف العديد من ال�صيا�صات الرئي�صية الجتماعية والقت�صادية
والبيئية ،التي قد ترتاوح بني التغيري املناخي ،اإىل امل�صاعدات
الإن�صانية ،اإىل احلد من الفقر وحتقيق اأهداف الإمنائية
الألفية .اأما من الناحية الإيجابية ،فاإن العالقة الوثيقة بني
استراتيجية 2015

«لقد تطور نهجنا تجاه مكافحة
الفساد مع مرور الوقت،
مستجيبًا للفهم األكثر عمقًا
لألنظمة الفاسدة ،وللطرق
الكثيرة والمشينة التي يتم
فيها إساءة استخدام السلطة
المؤتمنة في مجتمعاتنا .وألن
مظاهر الفساد شديدة التعقيد
والقدرة على اإلبداع ،فإن حلولنا
يجب أن تكون كذلك أيضًا ،حتى
تكون على مستوى التحديات
التي نواجهها»

الف�صاد وامل�صاكل الأخرى ،توفر فر�ص ًا كبرية للتعاون ،وت�صكيل
الئتالفات .فعلى �صبيل املثال ،ل ميكن حماية احلريات
الدميقراطية وحقوق الإن�صان دون معاجلة الف�صاد ،ول ميكن
اإنهاء الف�صاد دون العمل على حتقيق امل�صاءلة الدميقراطية
واحرتام حقوق الإن�صان.
اإننا يف منظمة ال�صفافية الدولية ،نوؤمن باأن تعريفنا للف�صاد
ل يزال �صام ًال للتحديات الوا�صعة للف�صاد اليوم .لقد تطور
نهجنا جتاه مكافحة الف�صاد مع مرور الوقت ،م�صتجيب ًا للفهم
الأكرث عمق ًا لالأنظمة الفا�صدة ،وللطرق الكثرية وامل�صينة التي
يتم فيها اإ�صاءة ا�صتخدام ال�صلطة املوؤمتنة يف جمتمعاتنا.
ولأن مظاهر الف�صاد �صديدة التعقيد والقدرة على الإبداع،
فاإن حلولنا يجب اأن تكون كذلك اأي�ص ًا ،حتى تكون على م�صتوى
التحديات التي نواجهها.
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نظرة اإىل اخللف  ..نظرة اإىل الأمام
خالل امل�صاورات املكثفة التي اأجريناها داخلي ًا وخارجي ًا،
�صعينا اإىل التاأمل يف جناحاتنا واإخفاقاتنا ال�صابقة ،وذلك
من اأجل حتديد نقاط القوة ،ونقاط ال�صعف ،والإ�صارة اإىل
الفر�س واملخاطر التي نواجهها يف �صعينا نحو اإنهاء الف�صاد.
لقد بينت عملية اجلرد هذه ،من بني ما بينت ،اأننا اأوجدنا
احليز لق�صايا الف�صاد على الأجندة العامة يف اأنحاء العامل،
و�صكلنا �صوت ًا ملن يعانون من تبعاته .كما �صكلنا القيادة
كخرباء فنيني ومنا�صرين .ولكن من ناحية اأخرى ،فاإن منونا
كحركة مل يكن متوازن ًا ،وبالتايل فاإننا مل نتمكن حتى الآن من
بناء قاعدة �صعبية عري�صة كافية لدعم عملنا يف اأنحاء العامل.
وبالنظر اإىل امل�صتقبل ،ومن اأجل حتقيق اأهدافنا ،فاإن
علينا اأن نعمل ب�صكل اأكرث ن�صاط ًا مع ال�صركات ،وت�صجيعها
على تطبيق القوانني ب�صكل اأف�صل ،والتعاون ب�صكل اأكرب مع
املنظمات الأخرى .وفيما ن�صعى اإىل هذه الفر�س ،فقد بينت
امل�صاورات التي اأجريناها ،اأننا �صنعمل يف ظل تزايد يف الطلب
على اإظهار نتائج ملمو�صة ،وتزايد يف التناف�س على التمويل.
ويف الوقت نف�صه ،فاإن امل�صاحة املتاحة للعمل �صد الف�صاد
معر�صة للخطر اأكرث من ذي قبل ،ما ي�ص ّكل خماطر جديدة
تواجهها حركتنا والآخرين امللتزمني بت�صجيع ال�صفافية يف
�صتى اأنحاء العامل.

نظمت منظمة ال�صفافية الدولية الندوني�صية م�صرية تاأييد ًا لهيئة
مكافحة الف�صاد (XAvier ArnAu © )2009
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يبني جدول  1اأدناه ،ملخ�ص ًا للنتائج ،التي كان لها اأثر مبا�صر
على اخليارات التي قمنا بها يف هذه الإ�صرتاتيجية.
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جدول  .1ملخ�ص لنقاط القوة ،ونقاط ال�سعف ،الفر�ص ،املخاطر والجتاهات
االجتاهات العاملية
خ�صائ�س البيئة املحيطة
املن�شاأ الداخلي
خ�صائ�س املنظمة
املن�شاأ اخلارجي
خ�صائ�س البيئة املحيطة
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نقاط القوة

.2
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الفر�ص

.1

.1
.2
.3
.4
.5
.6

تنامي ال�صغط لتحقيق النتائج.
خطر الإ�صرار بال�صمعة العاملية من الفروع ال�صعيفة.
القوى النا�صئة تناأى بنف�صها عن املعركة العاملية �صد
الف�صاد.
حتدي امل�صالح القوية للف�صاد بات اأكرث خطورة.
تاآكل قاعدة التمويل.
تنامي املناف�صة فيما بني املنظمات غري احلكومية
العاملة يف جمال احلكم الر�صيد.

املخاطر

ق�شايا الف�شاد التي ميكننا الرتكيز عليها:
 .1دور ال�صفافية يف الإنفاق العام وال�صاأن
العام (و�صع املوازنة العامة ،والعقود
العامة ،واحل�صول على املعلومات).
 .2اإنفاذ القوانني ،والتعامل مع الإفالت
من العقوبة (التفاقيات ،وال�صرطة،
والق�صاء).
 .3تعزيز التزام القطاع اخلا�س مبكافحة
الف�صاد.
 .4تطبيق املعايري الدولية من خالل تن�صيق
اجلهود الوطنية.
كيف ميكننا اأن ن�شبح اأكرث تاأثرياً؟

نقاط ال�سعف

ي�شاعد على حتقيق االأهداف:
 .1ال�صبكة والنت�صار العامليان.
 .2ال�صوت الرائد يف �صوؤون الف�صاد.
 .3موؤثرة على كبار �صناع القرار.
 .4اخلربة يف قوانني مكافحة الف�صاد واأدواتها
ومعايريها.
 .5موؤ�صر النطباعات حول الف�صاد.

م�شر لتحقيق االأهداف:
 .1عدم التحدث بجراأة حول حالت الف�صاد.
 .2عدم املوازنة بني ال�صفة الوطنية وال�صفة العاملية.
 .3التباين يف نوعية الفروع.
 .4حمدودية القدرة على ح�صد املواطنني واإ�صراكهم.
 .5حمدودية التعاون على الأولويات العاملية ال�صتة الواردة
يف الإ�صرتاتيجية ال�صابقة.
� .6صيق قاعدة التمويل.
 .7حمدودية القدرة على التحرك اجلماعي.

الجتاهات

 .1تنامي دور املجتمع املدين.
 .2ازدياد عدد ال�صكان ون�صوء طبقة و�صطى عاملية.
ّ
والتح�صر.
 .3الهجرة
ً
ً
 .4الأمم اجلديدة النا�صئة تلعب دورا حموريا يف العوملة ،والقوى النا�صئة حتظى بح�صة اأكرب.
 .5تنامي التناف�س على املوارد الطبيعية ال�صحيحة.
 .6الطعن يف اأمناط احلكم الر�صيد الدولية ال�صائدة.
 .7تزايد الرتباط بني احلكومات والأعمال.
 .8انت�صار تكنولوجيات حديثة يوفر فر�ص ًا جديدة للتمكني والعمل النا�صط.
 .9تنامي حجم امل�صاعدات ،مع زيادة الرتكيز على الفعالية.
 .10ات�صاع اأجندة احلكم الر�صيد.

اإدماج مكافحة الف�صاد يف جداول اأعمال منظمات
اأخرى.
تقدمي خدمات ل�صحايا و�صهود ق�صايا الف�صاد.
تن�صيق عمليات ح�صد اجلماهري و�صغط املواطنني
ملحا�صبة احلكومات وال�صركات.
العمل مع القوى النا�صئة (.)BRICS
انتهاج املعايري الدولية وحتديدها.
ا�صتخدام قدراتنا يف التحرك اجلماعي.

استراتيجية 2015
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الفصل الرابع :حركتنا العالمية

منظمة ال�صفافية الدولية يف
البو�صنة والهر�صك ت�صمن معرفة
املواطنني حلقوقهم
© ti BOSniA-HerzegOvinA / BOjAn
StAnĉević
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«ر�شالتنا :اإنهاء الف�شاد،
وتعزيز ال�شفافية ،وامل�شاءلة،
والنزاهة على امل�شتويات
كافة ،ويف قطاعات املجتمع
املختلفة.
اإن قيمنا اجلوهرية هي:
ال�شفافية ،وامل�شاءلة،
والنزاهة ،والت�شامن،
وال�شجاعة ،والعدالة،
والدميقراطية»

النهج

اإن نهج منظمة ال�صفافية الدولية جتاه مكافحة الف�صاد هو نهج
منهجي ،ومتكامل ،و�صامل.
اإن حتليل الف�صاد وت�صخي�صه ،يقع يف �صلب عملنا ،حيث نقي�س
نطاقه ،ومدى تكراره ،ومظاهره ،وذلك من خالل امل�صوح،
واملوؤ�صرات ،واأدوات القيا�س الأخرى .كما يقع يف �صلب عملنا
اأي�ص ًا حتليل العوامل القت�صادية ،والجتماعية ،وال�صيا�صية التي
توؤثر على قيادة مكافحة الف�صاد والإ�صالحات ذات ال�صلة.
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الروؤية والر�سالة والقيم واملبادئ
اإن روؤية منظمة ال�صفافية الدولية هي عامل تكون فيه
احلكومات ،وال�صيا�صة ،والأعمال ،واملجتمع املدين ،واحلياة
اليومية للنا�س ،خالي ًة من الف�صاد.
«من خالل العمل بشكل

اأما ر�صالتنا ،فهي اإنهاء الف�صاد ،وتعزيز ال�صفافية ،وامل�صاءلة،
والنزاهة على امل�صتويات كافة ،ويف قطاعات املجتمع املختلفة.

والمؤسسات ،والقوانين،

اإن قيمنا اجلوهرية هي :ال�صفافية ،وامل�صاءلة ،والنزاهة،
والت�صامن ،وال�صجاعة ،والعدالة ،والدميقراطية.

متكامل مع الناس،
والقيم ،فإننا نسعى اآلن إلى
نشر قضيتنا ،وإرسائها بشكل
بارز وراسخ في األجندة العالمية»

اإن فهمنا للف�صاد ،من اأب�صط اأنواعه اإىل ف�صاد الدولة ،مي ّكننا
من التوعية ب�صاأنه ،ومن النخراط ب�صكل حذر ولكن ب ّناء ،مع
اأ�صحاب ال�صاأن كافة؛ من حكومات ،وقطاع خا�س ،وجمتمع
مدين ،واأكادمييني .اإننا ن�صجع املطالبة ال�صعبية باحلكم
الر�صيد .كما اأننا ن�صكل الئتالفات ونن�صم اإليها ،ونقوم باإيجاد
حوافز وو�صع حلول جديدة ملكافحة الف�صاد .لقد حققت لنا
طريقة عملنا �صمعة طيبة لدى اأ�صحاب ال�صاأن يف �صتى اأنحاء
العامل ،ما م ّكننا من ت�صكيل �صغط �صيا�صي للتحرك من اأجل
مكافحة الف�صاد ،ولتقوية العمل اجلماعي لتعزيز ال�صفافية،
وامل�صاءلة ،واأنظمة النزاهة على امل�صتويات املحلية ،والوطنية،
والدولية.

اأما مبادئنا التوجيهية الع�شرة ،فهي:
 .1كائتالف ،فاإننا نعمل بالتعاون مع جميع الأفراد،
واملجموعات ،وال�صركات ،واملنظمات الربحية وغري
الربحية ،واحلكومات ،والهيئات الدولية امللتزمة مبكافحة
الف�صاد ،وذلك فقط بنا ًء على �صيا�صاتنا واأولوياتنا التي
حتددها هيئاتنا احلاكمة.
 .2نتعهد باأن نكون منفتحني ،و�صادقني ،وم�صا َءلني يف
عالقاتنا مع جميع من نعمل معهم ومع بع�صنا البع�س.
� .3صنكون دميقراطيني ،وغري حزبيني �صيا�صي ًا ،وغري
طائفيني يف عملنا.
 .4ندين الر�صوة والف�صاد ب�صدة يف اأي مكان يتاأكد وقوعهما
فيه ،على الرغم من اأننا ل ن�صعى باأنف�صنا اإىل ف�صح
حالت بعينها من الف�صاد.
 .5اإن املواقف التي نتخذها ت�صتند اإىل حتليل �صليم ورا�صخ،
ومو�صوعي ،ومهني ،واإىل معايري بحثية عالية.
� .6صنقبل فقط التمويل الذي ل ي�صعف من قدرتنا على
معاجلة الق�صايا ب�صكل حر ،ودقيق ،ومو�صوعي.
� .7صنزود اأ�صحاب ال�صاأن بعملنا بتقارير دقيقة ،و�صريعة
حول اأن�صطتنا.
� .8صنحرتم ون�صجع على احرتام حقوق الإن�صان واحلريات
الأ�صا�صية.
 .9نحن ملتزمون ببناء الفروع يف �صتى اأنحاء العامل ،ويف
العمل معها ومن خاللها.
� .10صن�صعى اإىل حتقيق متثيل متوازن ومتنوع يف هيئاتنا
احلاكمة.
الذي تبنته منظمة ال�صفافية الدولية خالل اجتماع الأع�صاء ال�صنوي يف
براغ  6اأكتوبر  2001ومت جتديده خالل اجتماع الأع�صاء ال�صنوي يف
 28اأكتوبر 2007
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التطلعات

منذ تاأ�صي�س حركة منظمة ال�صفافية الدولية ،وهي تعمل على
دعم اجلهود اجلماعية لن�صطاء املجتمع املدين يف اأنحاء
العامل ،م�صتفيدة من خربتها يف �صوؤون الف�صاد .وقد قمنا
بالتوعية حول الآثار املدمرة للف�صاد ،كما قمنا بو�صع اأدوات
ومناهج ملنع الف�صاد وت�صليط ال�صوء عليه ،واأقنعنا �صركاء من
مناحي احلياة كافة بالن�صمام اإلينا .ولكن مرار ًا وتكرار ًا ،ل
تل َّبى الوعود ،ول يكون الإ�صالح كبري ًا ،ول املوارد ال�صرورية
متاحة .وبينما ننطلق يف اإ�صرتاتيجية جديدة ،فاإن التح ّدي
املاثل اأمامنا ،واأمام كل من ي�صاركنا يف روؤيتنا ،هو �صمان
حتول التعهدات بوقف الف�صاد اإىل اأعمال ،وتطبيقات ،ونتائج.
اإننا نتطلع نحو ال�صعي اإىل العدالة الجتماعية ،ولدينا اإميان
را�صخ باأن التقدم بقوة باجتاه حتقيق روؤيتنا هو اأمر ممكن،
واإننا كحركة عاملية نتمتع مبوقع فريد مي ّكننا من اإحداث
التغيري ل�صالح املجتمع على نطاق عاملي .ومن خالل العمل
ب�صكل متكامل مع النا�ص ،واملوؤ�ش�شات ،والقوانني ،والقيم،
فاإننا ن�صعى الآن اإىل ن�صر ق�صيتنا ،واإر�صائها ب�صكل بارز
ورا�صخ يف الأجندة العاملية.
يف هذه الإ�صرتاتيجية نحدد كيف �صنعمل كحركة مع بع�صنا
البع�س ومع الآخرين ،من اأجل اإحراز تقدم فعلي خالل
ال�صنوات اخلم�س املقبلة نحو حتقيق هذه التطلعات.

النا�ص
النا�ص الذين يقفون باملر�ساد للف�ساد

اإننا ندرك اأنه لكي يكون التغيري م�صتدام ًا ،فمن ال�صروري اأن
يحظى ب�صعبية وا�صعة .اإن النا�س هم من ينبغي اأن يطالبوا
مبحا�صبة من هم يف مواقع ال�صلطة املخولة لهم .ولتحقيق
هذه الغاية ،فاإننا نتطلع اإىل ن�صوء حركة اجتماعية وا�صعة
ت�صم املاليني من النا�س الذين يقفون باملر�صاد للف�صاد،
وبخا�صة حني تنتهك حقوق الإن�صان وحقوق الفئات الأ�صعف.
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املوؤ�س�سات
ت�سبح جميع املوؤ�س�سات م�سوؤولة وم�ساءلة و�سفافة

اإن عدد الفاعلني ال�صيا�صيني ،والجتماعيني ،والقت�صاديني،
الذين يوؤثرون على الف�صاد �صخم ومعقد ،بحيث ي�صمل جملة
من الأعمال ،واحلكومات على امل�صتويات كافة ،والهيئات
احلاكمة ،واملوؤ�ص�صات املالية .لقد حقق هوؤلء الفاعلون بع�س
التقدم يف احل ّد من الف�صاد ،لكننا ندرك اأننا بحاجة اإىل
موا�صلة النخراط معهم ،ب�صكل ب ّناء ولكن حذر ،من اأجل
حتقيق تغيري حقيقي ،حيث اأنهم قادرون على ارتكاب الف�صاد
اأو احلد منه .اإننا ناأمل اأن ت�صبح جميع املوؤ�ص�صات العامة
واخلا�صة م�صوؤولة ،وم�صاءلة ،و�صفافة يف كافة اجلوانب التي
توؤثر على امل�صلحة العامة.

القوانني
اإنفاذ قوي للأطر القانونية ،والقواعد ،واملعايري
ال�ساملة ،واملوؤثرة ،والعادلة  -عدم اإفلت اأي
فا�سد من العقوبة

بينما جرى تبني التفاقيات الدولية والإقليمية والقوانني
الوطنية ملكافحة الف�صاد على نطاق وا�صع ،ل يزال هناك
عدم اإنفاذ لأحكام مكافحة الف�صاد .وجاءت النتائج خم ّيبة
لالآمال بعد الوعود التي اأطلقتها القوانني .واإذا �صاد الإفالت
من العقاب بد ًل من العدالة ،فاإن هذا �صتكون له تبعات على
م�صتوى ثقة اجلمهور وقناعته يف فعالية اأولئك الذين يتعهدون
باإنهاء الف�صاد .لذا ،فاإننا كحركة نتطلع اإىل اإنفاذ قوي لالأطر
القانونية ،والقواعد ،واملعايري ال�صاملة ،واملوؤثرة ،والعادلة،
التي تنظم م�صاألة النزاهة ب�صكل ي�صمن عدم اإفالت اأي فا�صد
من العقوبة.

القيم
النزاهة ،وال�سفافية ،وامل�ساءلة ،متار�ص بت�سامن
و�سجاعة يف مناحي احلياة العامة والأعمال كافة.

اإن اإنفاذ القانون وتقوية املوؤ�ص�صات ي�صكالن عن�صرين
حا�صمني يف اإنهاء الف�صاد .غري اأننا اأدركنا اأن حتقيق التقدم
يف اإنهاء الف�صاد يجب اأن يت�صمن ترويج القيم .لذا ،فاإننا
نتطلع اإىل اأن نرى القيم اجلوهرية التي نعتنقها كحركة،
وبخا�صة النزاهة ،وال�صفافية ،وامل�صاءلة ،متار�س بت�صامن
و�صجاعة يف مناحي احلياة العامة والأعمال كافة.
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«انطالقاً من تطلعاتنا،
توفر االأولويات
االإ�شرتاتيجية ال�شتة
مرتكزاً للحركة لل�شنوات
اخلم�ص املقبلة»

فالإ�صرتاتيجية تهدف اإىل تعزيز املحاور الرئي�صية امل�صرتكة،
بحيث حتدد الق�صايا تبع ًا لالأولويات التي �صتعمل عليها
الأجزاء املختلفة للحركة مع بع�صها البع�س ،كما تهدف اإىل
تقوية التنوع لدينا ،ومتتني ودعم الأجزاء املختلفة للحركة
�صت
من اأجل تكييف الأولويات تبع ًا للواقع املحلي .لقد حددنا ّ
اأولويات اإ�صرتاتيجية حلركة منظمة ال�صفافية الدولية خالل
ال�صنوات اخلم�س املقبلة (انظر ال�صكل  ،)2ولكل منها حماور
رئي�صية عدة علينا اأن ن�صعى اإىل حتقيقها.

14

�سكل  :2ال�سلت والعلقات بني الأولويات الإ�سرتاتيجية
ر�سالتنا

اإنهاء الف�صاد
وتعزيز ال�صفافية
وامل�صاءلة والنزاهة
على امل�صتويات
كافة ،ويف قطاعات
املجتمع املختلفة

القيم

قيم
ال�صفافية،
امل�صاءلة
والنزاهة
ت�صكل �صلوك ...
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الناس

المؤسسات
دعم واحترام

املوؤ�ص�صات ...
وال�صركات التي
تطالب اأو حترتم ،وتدعم ...
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القوانين

 ...انفاذ القوانني العادلة
التي حتمي
وتنظم
�صلوك ...
األثر

ال�صتجابة،
الوجود،الأداء وتاأثري قد
تعززت عرب حركة
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الشبكة

النهج

منهجي،
متكامل
و�صامل

العمل معا
بفعالية اأكرث
كحركة
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الناس

األولوية اإلستراتيجية األولى:
تمكين الناس والشركاء في
أنحاء العالم للتحرك ضد
الفساد
لقد بات جلياً على مدار العقد املا�شي ،اأن اإحراز التقدم
يف اإنهاء الف�شاد يعتمد على االنخراط الوا�شع للجمهور
وممار�شة ال�شغط ال�شعبي.
اإن مثل هذا االنخراط يق ّوي املطالبة بوجود موؤ�ش�شات
قوية ،ويو ّؤمن تفوي�شاً قوياً للقيادة ال�شيا�شية لتحقيق
النجاح يف التزاماتها.
لذا ،فاإن احلركة �شرتكز يف ال�شنوات اخلم�ص القادمة ب�شكل
م�شرتك على زيادة عدد االأ�شخا�ص واملنظمات امل�شاركة يف
اإنهاء الف�شاد وتعزيز ال�شفافية ،وامل�شاءلة ،والنزاهة يف �شتى
اأنحاء العامل .ودعم عملهم يف مكافحة الف�شاد.

أ .المشاركة  -أعداد كبيرة من الناس
ستشارك في العمل ضد الفساد:

الهدف

اإن هدفنا هو ت�صكيل م�صدر اإلهام لأعداد اأكرب من النا�س،
والعمل معهم من اأجل متكني املجتمعات من رف�س
الف�صاد ،بو�صفه اآفة اجتماعية واقت�صادية و�صيا�صية كربى
تنتهك حقوق الإن�صان الأ�صا�صية.

النهج

�صنبحث اإمكانية اإ�صدار ميثاق �صعبي مناه�س للف�صاد ،يوؤكد
على نهج منظمة ال�صفافية الدولية املتمحور حول النا�س لإنهاء
الف�صاد .و�صنطلق حمالت حملية ،واإقليمية ،وعاملية ت�صرك
النا�س يف ق�صايا حمددة �صد الف�صاد.
كما �صيتم الرتكيز ،ب�صكل خا�س ،على توفري البنى والأدوات
الالزمة للم�صاركة ال�صعبية .وح�صب الواقع املحلي ،قد
يتم العمل على مبادرات التمكني الجتماعي والقت�صادي،
والتحرك ال�صعبي ،والإعالم التقليدي والجتماعي،
وتكنولوجيا املعلومات احلديثة ،التي مت ّكن النا�س من تقييم
ومراقبة الف�صاد واملطالبة باحلكم الر�صيد.
كما اأننا �صنوؤ�ص�س نظام اإدارة للمتطوعني ،م�صتندين يف ذلك
اإىل اأمثلة من املمار�صات الف�صلى داخل حركتنا ويف منظمات
غري حكومية اأخرى ،وذلك بهدف ح�صد املتطوعني لعملنا يف
اأنحاء العامل.
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المحاور الرئيسية:
المشاركة ،والحماية ،والتعاون

ب .الحماية  -سيحظى الناس بقدر أكبر من

ج .التعاون  -في جداول أعمال منظمات

الحرية والدعم واألمن لرفع الصوت عاليًا

غير حكومية ومنظمات عضوية عالمية

ضد الفساد

أخرى ،ما يوفر لنا فرصًا جديدة للتعاون.

الهدف

اإننا نهدف اإىل توفري قدر اأكرب من الدعم وامل�صاعدة ل�صحايا
الف�صاد و�صهوده ،بحيث يتم �صماع اأ�صواتهم ومطالبهم
باإن�صافهم ،ما يوؤدي اإىل تغيري منهجي يف جمتمعاتهم.

النهج

وح�صب الواقع املحلي ،فاإن هذا العمل �صيكون مزيج ًا من
توفري الدعم وامل�صاعدة اأو التمويل ،اأو يوجه اأ�صحاتا الف�صاد
و مبلغني عن الف�صاد اإىل املوؤ�ص�صات الأخرى .اإن هذا العمل
لن ُيظهر قدرة النا�س على مقاومة الف�صاد فح�صب ،بل اإنه
�صي�صاعد يف تر�صيخ قدر كبري من املبادئ التي ننادي بها
لدى النا�س .كذلك فاإننا �صننا�صر تقوية الأطر الت�صريعية
واملوؤ�ص�صية ل�صحايا الف�صاد و�صهوده ،ابتدا ًء باأحكام حلماية
املبلغني عن الف�صاد ،وانتها ًء باآليات ال�صكاوى.

الهدف

كما نهدف اإىل حت�صني م�صتوى احلماية للن�صطاء،
وال�صحافيني ،واملب ّلغني عن الف�صاد الذين يزداد اخلطر عليهم
نتيجة م�صاركتهم يف مكافحة الف�صاد.

النهج

و�صنقوم بالرتويج لالأعراف واملعايري الدولية حلماية احلريات
املدنية وال�صيا�صية لكل من يتجراأ على مواجهة الف�صاد.
و�صنعمل مع موؤ�ص�صات حقوق الإن�صان ونتعلم منها ،ونبني على
الآليات التي ت�صتخدمها.
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كما سيتم إدماجها في الهيئات التربوية
والبحثية.

الهدف

اإن هدفنا الأول هو تعزيز التعاون مع املنظمات واحلركات
واملوؤ�ص�صات العاملة يف جمال احلوكمة ،وحقوق الإن�صان،
والعدالة الجتماعية ،النمو و حماية البيئة وتقوية عملية اإدماج
جدول اأعمالنا املناه�س للف�صاد يف جداول اأعمال الآخرين.

النهج

�صنبني وجود �صالت وا�صحة بني الف�صاد وبني جداول اأعمال
املنظمات الأخرى ،ثم نبني �صراكات معها لت�صجيع البحث،
والدرا�صة ،واملنا�صرة �صد الف�صاد ،وهي اأن�صطة ذات منفعة
م�صرتكة.

الهدف

اأما هدفنا الثاين ،فهو الو�صول اإىل املوؤ�ص�صات التعليمية،
كاملدار�س ،واجلامعات ،ما يدعم عملنا من خالل الو�صول اإىل
قاعدة �صعبية عري�صة.

النهج

و�صنعمل على ت�صجيع املوؤ�ص�صات التعليمية لإجراء الأبحاث التي
تظهر العالقة بني الف�صاد وبني امل�صاكل الجتماعية الأخرى،
وت�صجيعها على اإدراج مكافحة الف�صاد يف املواد ،وامل�صاقات،
واملناهج التعليمية
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المؤسسات

األولوية اإلستراتيجية الثانية:
تحسين تطبيق برامج
مكافحة الفساد في
المؤسسات القيادية ،وقطاع
األعمال ،والنظام المالي
العالمي
تلعب املوؤ�ش�شات القيادية العامة واخلا�شة دوراً حا�شماً يف
ت�شكيل طريقة ا�شتجابة املجتمع للف�شاد� ،شواء كان من
نوع تقليدي اأو نوع جديد .واإنه ملن امل�شتحيل اإحراز تقدم
جوهري دون االنخراط الف ّعال معها يف عملنا .زد على ذلك
اأن االنت�شار املتوا�شل للعوملة ،وظهور مراكز قوى جديدة،
يجعالن الرتابط بني املوؤ�ش�شات العامة واخلا�شة اأكرث
تعقيداً ،و كذلك يزيدان من خطر �شيطرة هذه املوؤ�ش�شات
اخلا�شة على القطاع العام .ال�شيما فيما يتعلق باملوؤ�ش�شات
التي يت�شكل منها النظام املايل العاملي.
وبينما تتمتع املوؤ�ش�شات احلكومية والتجارية الرائدة
بالقدرة على التاأثري يف طريقة وقوع الف�شاد يف املجتمعات،
فاإنها يف الوقت نف�شه تكون عر�شة للتغيري .فال�شغط
ال�شعبي (االأولوية االإ�شرتاتيجية االأوىل) ميكن اأن ي�شاعد
على �شمان ا�شتجابة اأكرب .والقوانني واالإنفاذ الف ّعال لها
(االأولوية االإ�شرتاتيجية الثالثة) توفر اإطار عمل للتحرك،
والقيادة امل�شتندة اإىل القيم االأخالقية ميكنها اأن ت�شمن
نزاهة ال�شلوك (االأولوية االإ�شرتاتيجية الرابعة).

استراتيجية 2015

أ .األنظمة المالية  -سيتم إدماج مكافحة
الفساد ومبادئنا الخاصة بالشفافية،
والمساءلة ،والنزاهة ،في األنظمة الناشئة
التي تحكم النظام المالي العالمي

الهدف

فعلى امل�صتوى الدويل ،نهدف اإىل احل�صول على قدر اأكرب من
اللتزام وقيام املوؤ�ص�صات الدولية الرائدة -اخلا�صة والعامة-
املعنية بالنظام املايل العاملي ،باتخاذ اإجراءات ملمو�صة
لتبني جدول اأعمال ن�صط يف مكافحة الف�صاد ،ي�صتند بقوة اإىل
مبادئ ال�صفافية ،وامل�صاءلة ،والنزاهة.

النهج

ونتيجة التنوع الكبري يف طبيعة املوؤ�ص�صات ،واجلهات الناظمة،
والأطراف املعنية بالنظام املايل ،والتعقيدات املتاأ�صلة فيها،
فاإننا �صرنكز اأو ًل على العمل البحثي ،لكي نفهم ب�صكل اأف�صل
نقاط القوة الأ�صا�صية للمجتمع املدين ،واأين ميكننا اأن نحدث
فارق ًا جوهري ًا (مثل ق�صايا متويل املناخ ،وغ�صيل الأموال،
وا�صرتداد املوجودات) .ومن خالل معاجلة املتطلبات الفنية
لهذا العمل� ،صنقوم مبراكمة اخلربة املنا�صبة ،ومن ّثم ن�صع
املقاربات املنا�صبة للمنا�صرة يف جمالت حمددة ،ميكن
ملنظمة ال�صفافية الدولية اأن تكون موؤثرة فيها.
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المحاور الرئيسية:
األنظمة المالية ،ومعايير مكافحة الفساد ،والتحقق منها
ب .معايير مكافحة الفساد  -ستقوم

ج .التحقق  -ستتم محاسبة مؤسسات

مؤسسات رئيسية بتبني معايير واضحة

وأعمال رئيسية بشكل علني على إنفاذها

لمكافحة الفساد والشفافية

لبرامج مكافحة الفساد

الهدف

الهدف

اإن هدفنا يتمثل يف ت�صجيع التطبيق الوا�صع للمعايري
واملمار�صات املتفق عليها ملكافحة الف�صاد يف املوؤ�ص�صات
التجارية واحلكومية الرئي�صية.

اإن هدفنا هو ت�صجيع التقييم املنهجي لربامج مكافحة الف�صاد،
من خالل اإيجاد منهجيات واأدوات معرتف بها ومعتمدة
كموؤ�صرات قيا�س على م�صتوى العامل.

النهج

النهج

فبالن�صبة للقطاع اخلا�س ،وبنا ًء على النجاح الذي حققه عملنا
يف جمال اآليات مكافحة الر�صوة ،فاإننا �صنوا�صل العمل على
تقوية براجمنا يف مكافحة الف�صاد ،حيث نعمل على تكييفها
لتتوافق مع متطلبات القطاعات املختلفة .و�صيعالج عملنا
خماطر الف�صاد املتعلقة بعمليات التوريد لل�صركات الكربى
املتعددة اجلن�صيات ،و�صي�صعى اإىل و�صع وترويج حوافز جتارية
ملمو�صة ت�صجع على تب ّني ممار�صات جيدة ملكافحة الف�صاد.
اأما يف القطاع العام ،فاإننا �صن�صجع و�صع وتبني معايري
ملكافحة الف�صاد يف املوؤ�ص�صات احلكومية الرئي�صية ،وحتديد
املمار�صات الف�صلى وتعميمها.
واإدراك ًا منا لتزايد عدد املعايري اخلا�صة بالتبليغ عن الف�صاد،
فاإننا �صنعمل مع ال�صركاء واملوؤ�ص�صات والأعمال الرائدة،
على و�صع وترويج معايري حمددة ملكافحة الف�صاد وال�صفافية
ح�صبما هو منا�صب (مث ًال معايري م�صابهة لالآيزو).
كما اأننا �صنوا�صل العمل ،بال�صراكة مع احلكومات ،مبا يف ذلك
الهيئات احلكومية امل�صرتكة (مثل منظمة التعاون القت�صادي
والتنمية  OECDوالأمم املتحدة) ،ومع القطاع اخلا�س ،على
و�صع املعايري ،م�صتندين يف ذلك اإىل العالقات القائمة ،واإىل
بناء عالقات جديدة مع قطاعات وا�صعة من اأ�صحاب ال�صاأن
و/اأو املنابر القطاعية.
استراتيجية 2015

و�صنتبع يف ذلك نهج حتديد عدد من املوؤ�ص�صات والأعمال التي
يوجد لديها برامج متكاملة ملكافحة الف�صاد ،والعمل معها ،ومع
�صركاء اآخرين ،لو�صع اأدوات ومنهجيات لتقييم هذه الربامج
تقييم ًا دقيق ًا.
وبعد و�صعها ،واختبارها ،والتثبت من جدواها كموؤ�صرات
قيا�س عاملية ،فاإننا �صنقوم برتويج هذه الأدوات واملنهجيات
على نطاق وا�صع ،م�صتفيدين يف ذلك من تزايد كفاءة واهتمام
القطاع اخلا�س يف تقييم برامج مكافحة الف�صاد (مثل �صركات
التدقيق) .اإن هذا النهج �صي�صمن لعملنا ال�صتدامة ،وي�صهم
يف انت�صاره على م�صتوى عاملي.
اأما على م�صتوى احلكومات الوطنية واملحلية ،فاإننا �صنوا�صل
العمل على اأ�صاليب التعقب ،ورفع التقارير حول الإيرادات،
وحول التخ�صي�س ،وو�صع املوازنات ،واإنفاق الأموال العامة.
اإن اللتزام العملي بال�صفافية يف اإدارة املال العام ،لهو اأمر
اأ�صا�صي لتح�صني النزاهة املوؤ�ص�صاتية.
ون�صجع
واأخري ًا ،و�صعي ًا اإىل اإيجاد حوافز اإيجابية ،فاإننا �صنق ّر ّ
املمار�صات الف�صلى لالأعمال واملوؤ�ص�صات يف هذا املجال ،بحيث
ن�صجع التناف�س ال�صريف فيما بني النظراء.
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القوانين

األولوية اإلستراتيجية الثالثة:
الفعال
المساهمة في اإلنفاذ
ّ
للقوانين والمعايير في
العالم ،والحد من اإلفالت من
العقاب على ممارسة الفسادِ
تعتمد املعركة �شد الف�شاد واالإفالت من العقاب ،على وجود
نظم ق�شائية عادلة وحيادية من اأجل االإنفاذ .اإن الف�شاد يف
الق�شاء يثبط معنويات املواطنني ،وينتهك حقوق االإن�شان
اخلا�شة بهم ،وي�شر بهم مهنياً ،ويق ّو�ص نوعية احلوكمة.
ال يزال يتعني بذل جهد هائل لتقوية االإطار الت�شريعي على
امل�شتويني الوطني والدويل .اإن اأحد التحديات امل�شتقبلية
ال يكمن يف �شمان و�شوح "قواعد اللعبة" فح�شب ،بل
باالإنفاذ الذي يتمتع بالفعالية ،والكفاءة ،وامل�شاواة يف جميع
الواليات الق�شائية .اإن حتديد هذه االأولوية االإ�شرتاتيجية
مي ّكننا من العمل مبا يتعدى النهج التكنوقراطي جتاه
اإنهاء الف�شاد يف الق�شاء ،ومبا ي�شمن قيام الق�شاء بوظائفه
االأ�شا�شية يف منع الف�شاد واملعاقبة عليه .ويجب اأال يخ�شع
القانون ملطالب النخب ال�شيا�شية اأو التجارية ،اأو اجلرمية
املنظمة ،اأو ال�شبكات غري امل�شروعة حتت اأي ظرف كان.
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أ .األنظمة القضائية  -إن وجود أنظمة
قضائية قوية وقادرة على إيجاد إطار عمل
لمنع الفساد في أشكاله كافة ومعاقبة
مرتكبيه ،سيق ّلل من اإلفالت من العقاب.

الهدف

اإن هدفنا يكمن يف املنا�صرة من اأجل فر�س اآليات للم�صاءلة
تزيد من فر�س الك�صف عن الف�صاد الق�صائي ومعاقبة
مرتكبيه ،واإيجاد �صمانات تكفل عدم ّ
تدخل امل�صتويات
ال�صيا�صية ،والتجارية ،واجلرمية املنظمة ،يف الهيئات
القانونية واحلقوقية التي تعترب يف حاجة ما�صة اإىل الإ�صالح
على امل�صتويني الوطني واملحلي.

النهج

و�صنعتمد على الأبحاث التي يتم تكييفها ملالءمة الواقع
املحلي ،وفح�س التعيينات الق�صائية؛ بهدف التو�صل اإىل
الأد ّلة التي نحتاجها يف اأعمال املنا�صرة التي نقوم بها.
وب�صكل عام ،فاإن عملنا �صيتمحور حول ترويج معايري ال�صلوك
الأخالقي يف قطاع العدالة ،و�صن�صغط من خالل فروعنا
الوطنية ومنظمات املجتمع املدين ،من اأجل �صن قوانني متنع
التالعب بالق�صاء .و�صندفع باجتاه تطبيق عمليات تت�صم
بال�صفافية ،مبا مي ّكن الإعالم ،واملجتمع املدين ،وعامة النا�س،
من التدقيق يف اأنظمتهم الق�صائية ،وفر�س �صروط لئقة
للتوظيف ،تو ّفر حوافز للمهنيني العاملني يف جمال الق�صاء
لتجنب ارتكاب الف�صاد.
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المحاور الرئيسية:
األنظمة القضائية ،واالتفاقيات ،ومراقبة اإلنفاذ
ب .االتفاقيات  -إنفاذ األبعاد الدولية

ج .مراقبة اإلنفاذ  -ستتم تقوية آليات

لالتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد

المتابعة في اتفاقيات مكافحة الفساد مع

سيتحسن بشكل ملحوظ

التشديد على مشاركة ذات مغزى للمجتمع
المدني

الهدف

اإن هدفنا هو امل�صاهمة يف اإنفاذ اأكرث ت�صدد ًا لأحكام خمتارة
من التفاقيات الدولية ملكافحة الف�صاد .اإن تاأثري هذه الأحكام
مرتبط ب�صكل جلي بالعمل على الأنظمة املالية العاملية ،كما
ورد بيانه يف الأولوية الإ�صرتاتيجية الثانية.

النهج

�صنعمل على امل�صتوى الدويل لتقييم الفر�س املتاحة لنا ،من
خالل التحركات املن�صقة واملحددة ،و/اأو حمالت املنا�صرة،
و/اأو الربامج التي ت�صتهدف الهيئات والعمليات الدولية
والوطنية املنا�صبة .وحتى ن�صمن اأن تكون هذه التحركات
مهمة وملمو�صة ،فاإن اأعمال املنا�صرة العاملية يف هذا املجال
�صتتم ب�صكل اأ�صا�صي على امل�صتوى الوطني اإل انها �صتطبق
مناهج ق�صائية دولية اذ كانت الظروف تلزم ذلك

الهدف

اإن هدفنا هو ال�صعي اإىل تطبيق القوانني واأحكام اتفاقيات
مكافحة الف�صاد الرئي�صية واإنفاذها ب�صكل اأف�صل ،بالإ�صافة
اإىل حتقيق قدر اأكرب من امل�صاءلة وال�صفافية من طرف
احلكومات يف هذا املجال من العمل.

النهج

وعلى امل�صتوى الوطني� ،صن�صجع تطبيق واإنفاذ اتفاقية الأمم
املتحدة ملكافحة الف�صاد اأو اأحكام اأية اتفاقية اأخرى تبع ًا
لالأولويات الوطنية ،مع الت�صديد على متابعة اللتزامات
النا�صئة عن معاهدات مكافحة الف�صاد ذات ال�صلة .اإن
متابعة جدية لتطبيق اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�صاد
والتفاقيات الأخرى ،توؤدي اإىل اإنفاذ اأكرث فاعلية للقانون،
وت�صكل اأي�ص ًا �صبي ًال مهم ًا لو�صع حد لالإفالت من العقاب على
جرائم الف�صاد .واإذا تبدت هناك حاجة ،فاإننا �صنقود عمليات
التقييم التي يجريها املجتمع املدين ا�صتكما ًل لآلية املراجعة
الر�صمية وحما�صبة احلكومات.
اأما على امل�صتوى الدويل ،فاإننا �صنعمل ،من خالل ائتالفات مع
منظمات املجتمع املدين واملوؤ�ص�صات الدولية والإقليمية املعنية،
على ت�صجيع تطبيق اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�صاد
تن�س
واإنفاذها .و�صت�صتخدم تدابري املتابعة والتقييم التي ّ
عليها اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�صاد اأ�صا�ص ًا للمنا�صرة
الدولية امل�صتدامة واملركزة -التي �صيتم ن�صرها وتعميمها على
امل�صتوى الوطني -مبا يوؤدي اإىل تطبيق واإنفاذ اأف�صل للقوانني
ولأحكام التفاقية.

استراتيجية 2015
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القيم

األولوية اإلستراتيجية الرابعة:
رفع درجة النزاهة لدى
المنظمات واألفراد ،وبخاصة
الشباب واألشخاص الذين
يتق ّلدون مناصب قيادية في
أنحاء العالم
اإن عملنا مع النا�ص والقوانني واملوؤ�ش�شات يجب اأن ي�شتند
اإىل تغيري �شلوكي ،واإىل قدر اأكرب من االلتزام بالنزاهة لدى
االأجيال احلالية وامل�شتقبلية .ويجب اإعطاء االأولوية لو�شع
وتنفيذ برامج لرتويج النزاهة لدى ال�شباب؛ قادة امل�شتقبل،
واالأ�شخا�ص الذين يتو ّلون حالياً منا�شب قيادية.
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أ .القيادة والنزاهة لدى الشباب  -ترويج
األخالق والقيم المتمحورة حول النزاهة لدى
الشباب وقادة المستقبل

الهدف

اإن هدفنا هو تطوير مقاومة اأكرب للف�صاد لدى ال�صباب ،واإيجاد
اأ�صكال قوية للقيادة والعزمية ملكافحة الف�صاد حالي ًا ويف
امل�صتقبل.

النهج

ومن اأجل ذلك� ،صنتبع مقاربة ت�صجيع ال�صباب والقيادات ال�صابة
على النزاهة من زوايا عدة ،مك ّملني عملنا الوارد يف الأولوية
الإ�صرتاتيجية الأوىل ،وم�صتندين اإىل فهم دقيق ملحركات التغيري،
واحلوافز التي حتثّ على النزاهة.
و�صن�صعى اإىل الو�صول اإىل اأ�صحاب ال�صاأن الذين يوؤثرون على
ال�صباب ب�صكل مبا�صر (الأكادمييني ،وو�صائل الإعالم ،واملجال�س
املحلية ،والنوادي ،ومنظمات املجتمع املدين ،واجلمعيات الأبوية،
وجمال اللهو) بحيث ن�صعى اإىل م�صاركتهم يف و�صع ون�صر برامج
موجهة للقيادات ال�صابة وال�صباب حول النزاهة ،وذلك يف قطاعي
ّ
التعليم النظامي وغري النظامي.
كذلك ،فاإننا �صنعمل مع ال�صباب ،والقيادات ال�صابة ،واأ�صحاب
ال�صاأن الآخرين ،من اأجل اإيجاد احلوافز الجتماعية والقت�صادية
التي مت ّكن ال�صباب والقيادات ال�صابة من العمل بنزاهة واملحافظة
على التزامهم .وهذا �صيت�صمن على وجه التحديد ترويج النماذج
املثلى التي تلهم هذه املجموعات للت�صرف بنزاهة ،وجعل النزاهة
م ّيزة تناف�صية يف املجتمع ،وبخا�صة يف التعليم العايل و�صوق العمل.
�صني�صر تو�صيع
وارتباط ًا بالأولوية الإ�صرتاتيجية الأوىل ،فاإننا ّ
م�صاركة ال�صباب والقيادات ال�صابة يف حركة مكافحة الف�صاد.
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المحاور الرئيسية:
األخالقيات لدى القيادة والشباب في السياسة واألعمال

ب .األخالقيات في السياسة واألعمال-
والمدونات
مدونات القيادة
تحسين
ّ
ّ
األخالقية للسياسيين وقادة األعمال الذين
يحاسبون على أعمالهم

الهدف

اإن هدفنا هو اإعادة الرتكيز على حمددات ال�صلوك الالئق لدى
ال�صيا�صيني ،وجمموعات ال�صغط ،وقادة الأعمال �صمن اإطار
قيم النزاهة ،وال�صفافية ،وامل�صاءلة.

النهج

ومن اأجل ذلك� ،صننظر اأو ًل يف نطاق وم�صمون املدونات
احلالية ،ونقوم مبراجعتها يف عدد من البلدان� ،صعي ًا منا اإىل
فهم كيفية م�صاندتها للقيم الأ�صا�صية حلركتنا .ومن َّثم،
�صنحدد النوع الأف�صل للحملة الهادفة لتعزيز قيم مكافحة
الف�صاد يف هذه البلدان ،مبا يف ذلك التن ّبه لكيفية تطبيقها.

الهدف

اأما هدفنا الثاين ،فهو ال�صعي من اأجل املزيد من امل�صاءلة على
املدى البعيد لل�صيا�صيني وقادة الأعمال

النهج

ويف �صياق ذلك� ،صنقوم باإعادة تقييم مواقف ال�صيا�صيني وقادة
الأعمال و�صلوكهم ،وحتديد املداخل الإ�صافية املمكنة للت�صجيع
على تطبيق اآليات اأكرث ت�صدد ًا للم�صاءلة واملراقبة.
استراتيجية 2015
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الشبكة

األولوية اإلستراتيجية الخامسة:
تعزيز قدرتنا على العمل
المشترك
اإن التنوع يف برامج الفروع الوطنية هو ال�شمة االأ�شا�شية
حلركتنا ،وي�شكل اأحد اأهم جوانب القوة لديها .اإن العمل
على اأن ي�شبح هذا التنوع ركيزة قوية للوحدة والعمل
اجلماعي ،اإمنا ي�شكل عام ً
ال حا�شماً ل�شمان التطبيق الناجح
لهذه االإ�شرتاتيجية ،و�شمان زيادة تاأثرينا االإجمايل يف
مكافحة الف�شاد .وا�شتناداً اإىل احلكمة القائلة «اإن الكل اأكرب
من جمموع اأجزائه» ،فاإن علينا اأن نعمل ،واأن نتعلم من
بع�شنا البع�ص ب�شكل ف ّعال.
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أ .المعرفة  -اكتساب أحدث المعارف حول
شؤون مكافحة الفساد

الهدف

حتى نظل على �صلة ّ
واطالع باأحدث املعارف ،فاإن هدفنا
هو تقوية اإنتاج اأهم املعارف والتجارب واخلربات املت�صلة
مبكافحة الف�صاد ،وتكييفها ،وتعميمها.

النهج

وفيما �صنعطي اأولوية كربى لال�صتجابة ب�صكل ديناميكي
لالحتياجات املتنوعة لفروعنا للخربات يف جمال مكافحة الف�صاد،
فاإننا �صرنكز على اإنتاج املعرفة ،واحل�صول عليها واإدارتها ،مبا يف
ذلك اأدوات قيا�س للنزاهة .و�صيوؤدي هذا العمل بنا اإىل:
اأ .القيام بالأبحاث ،وتطوير وا�صتح�صار اأحدث املعارف
واملمار�صات من م�صادر موثوقة يف �صتّى اأنحاء العامل اإىل احلركة،
ومن بينها الفروع ،والأع�صاء ،الأفراد .ب .ت�صجيع تبادل مثل هذه
املعلومات .ج .التاأكد من اأهمية هذه املعلومات ومن ا�صتخدامها
كقاعدة للمنا�صرة.
اإن هذا النهج امل�صتند اإىل املعرفة� ،صيعزز قدرتنا على التعرف
على الجتاهات ال�صائدة يف الف�صاد ،وحتديد اأف�صل احللول لها،
التغري يف ال�صيا�صات .و�صيتم الرتكيز على
�صمن بيئة ي�صودها ّ
التع ّلم :ماذا ج ّربنا؟ وما الذي ح ّقق جناح ًا؟ وما الذي ميكن
تعديله اأو تكراره؟ وكيف؟ كما اأن نهجنا �صيت�صمن توفري اخلربات
حول مكافحة الف�صاد مل�صاندة الفروع يف عدد من الق�صايا
الرئي�صية ،وقناة لن�صر املعرفة متاحة لأهم الن�صطاء �صد الف�صاد،
و�ص ّناع ال�صيا�صات ،والباحثني الأكادمييني يف �صتى اأنحاء العامل،
ك�صبيل لتعميم املعرفة ،وجمعها ،وحتفيزها.
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المحاور الرئيسية:
المعرفة والتع ّلم

ب .التع ّلم  -التع ّلم والعمل بشكل
مشترك وفعال

الهدف

اإننا نهدف اإىل متكني الفروع من التعاون الأفقي وامل�صتدام.

النهج

ويف اإطار ذلك� ،صنقوم بتي�صري قيام تعاون هيكلي عرب احلركة
ي�صتند اإىل �صبكات اإقليمية واأخرى قائمة على اأ�صا�س املوا�صيع.
وبنا ًء على التجارب الناجحة ال�صابقة يف جمال التعاون بني
الفروع ،فاإن الأمانة العامة ،اأو اأحد الفروع القيادية� ،صيتوليان
عملية التن�صيق ومهام نقاط الرتكيز.
وعندما تتوفر كتلة موؤثرة من الفروع التي تعمل على ق�صية اأو
قطاع مهم واحد يتعلق بالف�صاد ،فاإن هذه ال�صبكات �صتتلقى
متوي ًال منا�صب ًا عرب الأمانة العامة ل�صمان انطالق ال�صبكة،
وقيامها مبهامها ب�صكل فعال .ومع مرور الوقت ،قد تتطور
بع�س هذه ال�صبكات بحيث ت�صبح برامج قوية وذات هيكلية،
اأو حتى مبادرات را�صخة وم�صتقلة ،لديها متويلها اخلا�س،
وتن�صيقها ،ونظم احلوكمة والتبليغ اخلا�صة بها.
وعندما تبداأ مثل هذه الربامج واملبادرات بتمثيل احلركة على
امل�صتوى الدويل ،فاإن قياداتها �صت�صبح م�صاءلة اأمام احلركة
من ناحية احلوكمة املنا�صبة واآليات التبليغ .ولت�صجيع اأو�صع
م�صاركة للفروع يف هذه ال�صبكات والربامج واملبادرات ،فاإننا
�صنقوم بو�صع الآليات املنا�صبة لتقدير وتقييم قدرة هذه
الفروع والأع�صاء الأفراد ،و/اأو توفري احلوافز لها حتى تلعب
دور ًا ن�صط ًا يف قيادة هذا العمل عرب الوطني اأو امل�صاهمة فيه.
استراتيجية 2015
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األثر

األولوية اإلستراتيجية
السادسة:
تقوية استجابتنا ،وحضورنا،
وأدائنا وأثرنا على المستويات
كافة
اإن الفروع امل�شتقلة حلركة منظمة ال�شفافية الدولية التي
يقارب عددها املائة ،ملتزمة مبعاجلة الف�شاد على امل�شتوى
الوطني ،يف جملة متنوعة من القطاعات ،واملوا�شيع
والق�شايا ،وذلك مبا ين�شجم مع روؤيتنا ور�شالتنا .ولكي
ندفع ق�شيتنا اإىل االأمام ،ونعزز تاأثرينا يف جمال مكافحة
الف�شاد ،يجب علينا اأن نعزز من اأهميتنا ،وفعاليتنا وتاأثرينا
على امل�شتويات كافة �شواء على امل�شتوى الوطني و الدويل.

أ .االستجابة واألداء  -قدرة على االستجابة
وفروع مستجيبة وذات أداء جيد

الهدف

اإننا نهدف اإىل تقوية ا�صتجابة فروعنا وتعزيز قدرتها،
م�صتخدمني الإ�صرتاتيجيات املنا�صبة تبع ًا مل�صتوى التطور.

النهج

فبالن�صبة للفروع ذات م�صتوى الن�صاط املنخف�س اأو التاأثري املحدود،
فاإننا �صنعمل معها لتحديد احتياجاتها تبع ًا لالأولوية ،وتطوير
القدرات الرئي�صية الهيكلية ،والإدارية ،واملالية ،التي حتتاجها،
لكي ت�صبح هذه الفروع هيئات وطنية م�صتجيبة ،وذات اأداء جيد،
وقادرة على النخراط يف مواجهة ق�صايا الف�صاد الكبرية واحلرجة
يف بلدانها .اإن فهم الفروع لواقعها املحلي ،واأدوات البحث املنهجية
اخلا�صة بال�صفافية الدولية التي تعتمد على جمع الأدلة� ،صيمكن
الفروع من حتديد الأولويات يف براجمها الوطنية بطرق تعالج
ق�صايا الف�صاد الرئي�صية يف بلدانها ،والعمل يف الوقت نف�صه على
الفر�س التي ت�صنح للتاأثري باجتاه التغيري .اإن هذه القدرة على
ال�صتجابة �صت�صفي املزيد من الأهمية وال�صرعية على حركة
منظمة ال�صفافية الدولية يف البلدان التي تعمل فيها.
اأمابالن�صبةللفروعالرا�صخةوالن�صطة،فاإننا�صندعمهالتحقيقمعايري
اأف�صل يف الأداء يف عملها على امل�صتوى الوطني ،ونعزز من م�صاركتها
يف الأن�صطة املرتبطة بالأولويات الإ�صرتاتيجية ال�صت للحركة.
واأخري ًا ،فاإننا ،وانطالق ًا من قيمنا ومبادئنا� ،صن�صاعد جميع الفروع
التيتعمليفبيئات�صيا�صيةمعقدةعلىالتعاملمعالأو�صاعاحل�صا�صة
التي تواجه فيها حتديات اأخالقية ،واأمنية ،وحتديات تتعلق بال�صمعة.
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المحاور الرئيسية:
القدرة على االستجابة ،واألداء ،والحضور والصوت المسموع
ب .حضور  -حضور إستراتيجي قوي

ج .صوت  -صوت قوي ضد الفساد

الهدف

الهدف

اإن هدفنا الأول هو تكوين فروع قوية وقادرة على التاأثري على
الأولويات الوطنية والدولية حلكوماتها وجمتمعاتها يف كافة
مراكز القوى النا�صئة عاملي ًا واإقليمي ًا.

النهج

ويف �صبيل حتقيق هذا الهدف� ،صنكر�س موارد حمددة لتقوية
وزيادة ح�صورنا يف القوى العاملية الرئي�صية .و�صنعطي الأولوية
لإقامة اأو تطوير فروع تبع ًا لنموذج الفروع املتبع لدينا يف
البلدان التي ل نعمل فيها حالي ًا .اأما عندما ل يكون ا�صتخدام
النموذج املتبع ممكن ًا ،ف�صن�صعى اإىل اإقامة منوذج بديل
للتمثيل.

الهدف

ومن بني الأهداف الأخرى تعزيز ح�صورنا يف البلدان التي يثبت
فيها عدم جدوى النموذج القيا�صي لفروعنا.

اإننا نهدف اإىل رفع ال�صوت ب�صكل اأكرث جراأة يف ق�صايا الف�صاد
املعروفة علن ًا ،مطالبني بالتحقيق وتوجيه التهم ب�صرعة وقوة،
واأن نحافظ يف الوقت نف�صه على �صمعة احلركة كحركة م�صتقلة
وحيادية.

النهج
ومن اأجل حتقيق ذلك� ،صنقوم باإنتاج اإر�صادات �صاملة ووا�صحة
متكن احلركة من تطوير مكانتها العامة ب�صاأن مكافحة الف�صاد
يف �صتى اأنحاء العامل ،والتعامل يف الوقت نف�صه مع املخاطر
الأمنية ،والقانونية ،واملخاطر املتعلقة بال�صمعة .اإن الإر�صادات
التي �صنقوم بو�صعها حول كيفية القيام بذلك� ،صتاأخذ بعني
العتبار واقع البلدان التي تعاين من قيود �صديدة على املجتمع
املدين ،اأو على حرية التعبري ،اأو كليهما.

النهج

ومن اأجل حتقيق ذلك� ،صنقوم بتطوير مناذج متثيل بديلة
لثالثة اأنواع من البلدان:
اأ .البلدان غري امل�صتقرة/املعادية التي يكون فيها ت�صجيل
منظمة غري حكومية وطنية اإما غري م�صموح واإما غري اآمن.
ب .البلدان الفيدرالية املرتامية الأطراف ،التي يكون فيها
جزء كبري من �صالحيات احلكومة مفو�ص ًا حلكومات الوليات
اأو املحافظات .ج .الدول/اجلزر ال�صغرية التي جتعل
قلة عدد �صكانها تاأ�صي�س فرع متكامل بكامل اأطر احلوكمة
والبنية التحتية الالزمة اأمر ًا م�صتحي ًال.

الهدف

كذلك فاإننا نهدف اإىل اأن ن�صبح �صركاء موؤثرين يف املوؤ�ص�صات
الدولية والإقليمية التي تلعب دور ًا حموري ًا يف حتقيق اأهدافنا
امل�صرتكة التي نركز عليها.

النهج

ويف هذا ال�صدد� ،صنقوم ببناء قدرات احلركة لال�صتفادة من
خربات الفروع والأع�صاء الأفراد يف حتديد املوؤ�ص�صات والعمليات
الدولية والإقليمية التي توؤثر على ق�صايانا ،وت�صكل ال�صيا�صات
املتعلقة بالف�صاد ،و�صنقوم بتطوير الهياكل عرب املنا�صرة التي
متكننا من تعظيم قدرتنا على الو�صول اإىل هذه الأطراف املتنفذة.
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«اإننا نوؤمن اأننا ،ومن
خالل تنفيذ التطلعات
وااللتزامات التي و�شعناها
لل�شنوات اخلم�ص املقبلة،
�شنكون قادرين على
مواجهة التحديات القادمة»

على مستوى الحركة
حشد الموارد

اإن توفري موارد اإ�شافية كبرية من اأجل تنفيذ هذه
االإ�شرتاتيجية لهو اأمر حا�شم لكي نلعب دوراً اأكرث تاأثرياً،
ّ
ونعظم م�شاهمتنا يف اإنهاء الف�شاد.
وبينما �شت�شكل هذه املهمة اأحد جماالت العمل الرئي�شية
لالأمانة العامة مبجرد تبني االإ�شرتاتيجية ،فاإنه ي�شبح
من ال�شروري اإعادة التاأكيد على اأحد املرتكزات االأ�شا�شية
للحركة ،اأال وهو اأن كل هيئة داخل احلركة م�شوؤولة عن
ح�شد مواردها بنف�شها.
اأو ًل� .صن�صعى اإىل حت�صني قدرات احلركة على امل�صتويات
كافة ،وذلك من اأجل الرتكيز على ت�صميم امل�صاريع والربامج
الإ�صرتاتيجية ذات اجلودة العالية ،وجتنيد الأموال من اأجلها.
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«تتسم حركة منظمة
الشفافية الدولية بدرجة
كبيرة من التنوع ،حيث أن كل

خام�ص ًا� .صن�صعى اإىل تطوير دعم اإ�صرتاتيجي لل�صالح العام،
يف حتقيق اأهدافنا .وتقع م�صوؤولية ح�صد املوارد ب�صكل كبري
على امل�صتويات يف احلركة كافة.
واأخري ًا� .صن�صعى اإىل تخ�صي�س املوارد ب�صكل اأف�صل من قبل
القطاعني العام واخلا�س ،من اأجل مكافحة الف�صاد ب�صكل
عام ،و هذا قبل متويل ال�صفافية الدولية خا�صة.

هيئة داخل هذه الحركة لديها
وظيفة مختلفة في تنفيذ هذه

المجلس االستشاري

اإلستراتيجية»
االنتشار العالمي والموارد

ثاني ًا� .صنعمل على تقوية قدرتنا على اإظهار نتائج وتعميمها،
وتعزيز اأثر عملنا بحيث ي�صبح اأو�صح واأكرث جاذبية لالأن�صار
املحتملني.
ثالث ًا� .صن�صعى اإىل تو�صيع عمليات جتنيد الأموال وتعميقها،
بحيث ت�صمل م�صادر دخل غري تقليدية ،مبا يف ذلك الت�صديد
على جمع الأموال من عامة النا�س ،والأفراد املقتدرين،
وقطاع الأعمال ،والأن�صطة املدرة للدخل (مثل تقدمي خدمات
ا�صت�صارية اإن كان ذلك منا�صب ًا).
رابع ًا� .صنبحث اإمكانية تبني نهوج جديدة يف اآليات التمويل
والدعم املايل يقوم على اأ�صا�س امل�صوؤولية امل�صرتكة والوحدة
بني جميع اأجزاء احلركة ،وذلك بهدف زيادة قدرتنا على دعم
حتقيق الأولويات الإ�صرتاتيجية كافة ،وحتقيق اأكرب منفعة
ممكنة للحركة.
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اإن املجل�ص اال�شت�شاري الذي يتكون من اأع�شاء يتمتعون
ب�شيت عاملي وخربة كبرية� ،شي�شاعد احلركة يف م�شعاها نحو
حتقيق اأولوياتها االإ�شرتاتيجية .كما اأنه �شيوفر للحركة
الن�شيحة على اأعلى امل�شتويات ،والقدرة على الو�شول اإىل
الزعماء العامليني ،وال�شبكات الدولية ،واإىل جمهور جديد.
اإننا �شن�شعى اإىل جذب �شخ�شيات عاملية معروفة ملوا�شلة
م�شاندة ر�شالتنا بهذه الطريقة.

مجلس اإلدارة الدولي
اإلشراف على اإلستراتيجية

يتوىل جمل�ص االإدارة الدويل امل�شوؤولية الكاملة عن الرقابة
على تطبيق اإ�شرتاتيجية منظمة ال�شفافية الدولية .2015
ويت�صمن هذا �صمان تركيز احلركة على الأولويات املتفق
عليها ،وتخ�صي�س املوارد يف هذا الجتاه لدى الأمانة العامة،
والتاأكد من اأن اخلطة ل تزال ذات �صلة وحمدثة .ولتحقيق
هذه الغاية ،فاإن جمل�س الإدارة الدويل �صيقر اخلطة التنفيذية
اخلم�صية التي قامت الأمانة العامة بو�صعها ،و�صرياقب التقدم
يف التطبيق .كما اأنه قد يقرر تعديل الأولويات الكربى اإذا مل
تكن م�صتويات التمويل املطلوبة التي يتم عر�صها يف اخلطة
التنفيذية اخلم�صية متوفرة.
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توجيهات حول أنظمة الحوكمة
وإدارة األداء

�شتكون لدى احلركة اأنظمة حوكمة واإدارة اأكرث قوة لدعم
تنفيذ االإ�شرتاتيجية ب�شكل يتحلى بالفعالية وامل�شاءلة.
و�صنتبنى معايري اأكرث ت�صدد ًا يف جمال احلوكمتنا ،و�صنقوم
بتح�صني اأنظمة الإدارة الرئي�صية ،مبا يق ّوي امل�صاءلة يف
حركتنا .و�صينطبق هذا على جميع اأق�صام احلركة (مبا فيها
الأمانة العامة) ،وحتديد ًا� ،صيت�صمن ذلك مراجعة لدور
الأع�صاء الأفراد يف حوكمة احلركة ،وتوجه ًا نحو حتقيق توازن
بني اجلن�صني يف متثيل املراأة الهيئات احلاكمة للحركة.
كما اأننا �صنقوم باإدخال اآليات منا�صبة للم�صاءلة املتبادلة بني
خمتلف اأق�صام احلركة .و�صتتكون مقاربتنا يف هذا املجال
من تو�صيح الأدوار وامل�صوؤوليات ل�صتى الأطراف الفاعلة،
واإر�صاء اإطار عمل ب�صيط لرفع التقارير ب�صكل دوري للجميع.
و�صتغطي هذه التقارير موا�صيع حمددة ،والأداء العام ،وتوفري
اخلدمات/الإ�صناد للهيئات املختلفة للحركة ،اإ�صافة اإىل
التقدم الذي مت اإحرازه يف تنفيذ الإ�صرتاتيجية.
و�صنقوم مبراجعة عملية اعتماد الع�صوية يف حركة منظمة
ال�صفافية الدولية ،بحيث تعك�س متطلبات تعزيز احلوكمة
ومعايري الإدارة ب�صكل مالئم.
الفروع
المشاركة والعمل الجماعي

�شيتوقع من جميع الفروع امل�شاهمة ،ب�شكل اأ�شا�شي ،وح�شب
قدراتها ،يف اجلهود اجلماعية املبذولة لتحقيق اأولوية
اإ�شرتاتيجية واحدة على االأقل.
وكما �صددت هذه الإ�صرتاتيجية ،فاإن اإحدى نقاط القوة
الأ�صا�صية حلركة منظمة ال�صفافية الدولية تكمن يف تن ّوع
فروعها الوطنية التي تعمل على الق�صايا الوطنية بالدرجة
الأوىل .وحيث اأن اإحدى الأولويات الإ�صرتاتيجية الرئي�صية
يف هذه الإ�صرتاتيجية هي دعم عملها وتطوير قدراتها ،فاإن
م�صاهمة الفروع يف هذا اجلهد اجلماعي هو اأمر اأ�صا�صي اأي�صاً.
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و�صيت�صمن هذا امل�صاركة الن�صطة يف العمل على ق�صايا حمددة
على م�صتوى احلركة و/اأو النخراط اجلوهري يف �صبكات
الفروع التي تتعاون اأفقي ًا يف العمل على ق�صايا رئي�صية حمددة
(انظروا الأق�صام الأخرى ذات ال�صلة اأدناه) .ولكن يف معظم
الأحيان ،يتوقع اأن تتم م�صاركة الفروع يف اأكرث من اأولوية
اإ�صرتاتيجية واحدة.
�صتحدد الأمانة العامة مع الفروع جمالت الرتكيز ال�صرتاتيجية
يف عمل احلركة اجلماعي
التخطيط على المستوى الوطني

لدى قيام الفروع بو�شع خططها االإ�شرتاتيجية اأو ال�شنوية،
فاإن عليها اأن تاأخذ باعتبارها اإ�شرتاتيجية احلركة ب�شكل
جدي.
ويف بع�س احلالت� ،صيتطلب من الفرع يف هذا الأمر ا�صتخدام
اإطار عمل م�صابه (مث ًال ،الأولويات الإ�صرتاتيجية ال�صت)
لتنظيم خطته الإ�صرتاتيجية ،ولكن مع حتديد الأولويات
والأن�صطة امل�صممة للواقع املحلي .لكن هذا قد ل يكون
منا�صب ًا اأو ممكن ًا يف حالت اأخرى ،حيث ينبغي للفروع
املحافظة على ا�صتقالليتها ،ومرونتها يف التخطيط ،وو�صع
الأفكار اخلا�صة بعملها بطريقة مت�صلة بواقعها املحلي
وبجمهورها .ويف هذه احلالت ،فاإن على هذه الفروع اأن
تعمل على الإ�صارة اإىل جوانب التطابق مع خطة حركة منظمة
ال�صفافية الدولية اأو اإدماجها اأو حتديدها كلما اأمكن ذلك.
و�صتقوم الأمانة العامة بتوفري الأدوات املنا�صبة والدعم الالزم
مل�صاعدة الفروع يف و�صع خططها و�صياغتها.
األولويات المتعلقة بالقدرات

�شتقوم جميع الفروع بتحديد اأولوياتها املتعلقة بتطوير
القدرات طيلة مدة هذه االإ�شرتاتيجية.
ويف بع�س احلالت� ،صي�صكل هذا مترين ًا يطبق يف مرات قليلة،
ولكنه قد ي�صكل عملية متوا�صلة يف اأحيان اأخرى .و�صت�صتخدم
الأولويات كقاعدة خلطط التطوير التنظيمي ،وللدعم الذي
توفره الأمانة العامة .و�صيتم تزويد الفروع باأدوات قيا�صية
للتقييم التنظيمي ،وذلك مل�صاعدتها يف هذه العملية.
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العمل على المواضيع

األمانة العامة الدولية

�شت�شكل اخلطط االإ�شرتاتيجية للفروع عن�شراً حا�شماً يف
اأعمال البحث واإيجاد املعارف التي تقوم بها احلركة.

الخطة الخمسية التنفيذية

وبالإ�صافة اإىل الأولويات الإ�صرتاتيجية الأربعة الأوىل ،التي
�صتوجه عمل جميع الأطراف الفاعلة داخل احلركة (كما هو
ّ
ً
مبني اأعاله) ،فاإن هذه الإ�صرتاتيجية �صت�صتخدم اأي�صا النتائج
ّ
املن�صورة للخطط الإ�صرتاتيجية ال�صليمة للفروع ،يف حتديد
الق�صايا امل�صرتكة التي حتتاج اإىل الدعم املوا�صيعي يف
احلركة برمتها .اإن عدد الق�صايا التي �صيتم دعمها مرتبط
ب�صكل مبا�صر بتطوير املوارد املالية حلركتنا وقدراتها خالل
ال�صنوات اخلم�س القادمة.
ومن اأجل ت�صجيع املزيد من الفروع التي تتمتع بالقدرة على
العمل على الق�صايا ذات الأولوية ،فاإن احلركة �صت�صعى اإىل
امل�صاعدة يف توفري متويل �صغري مبا ين�صجم مع احتياجات
احلركة.
نتائج رسم الخارطة والتعليم

�شت�شارك الفروع يف تطبيق نظام املتابعة والتقييم على
م�شتوى احلركة.
و�صيوفر هذا النظام نهج ًا مب�صط ًا يف تدوين التغيريات
الرئي�صية يف جمال مكافحة الف�صاد ،وم�صاهمة الفروع فيها،
ما �صيم ّكن احلركة من معرفة التدخالت وامل�صاريع التي حتقق
النجاح ،ومينحها الفر�صة لإظهار النتائج ،والتخطيط للعمل
امل�صتقبلي ب�صكل اأكرث فاعلية.
األعضاء األفراد
نتائج رسم الخارطة والتعليم

ُيتوقع من جميع االأع�شاء االأفراد امل�شاهمة ب�شكل جدي يف
اجلهود اجلماعية للحركة يف اأولوية واحدة على االأقل من
االأولويات االإ�شرتاتيجية.
اإن الأع�صاء الأفراد ي�صكلون اإحدى نقاط القوة الرئي�صية يف
حركة منظمة ال�صفافية الدولية ،حيث اأن الكثريين منهم
يعملون ب�صكل ن�صط من اأجل حتقيق اأهداف احلركة .وح�صب
ميثاقنا ،يتوقع من الأع�صاء الأفراد النخراط يف العمل الدويل
للحركة .وخالل ال�صهور القادمة ،وبعد اإقرار الإ�صرتاتيجية،
�صيتم الت�صال بكل من الأع�صاء ملناق�صة م�صاركته امل�صتقبلية
يف اأولوية واحدة على الأقل من الأولويات الإ�صرتاتيجية.
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�شرتفق يف هذه االإ�شرتاتيجية اخلطة اخلم�شية التنفيذية
التي قامت االأمانة العامة بو�شعها.
و�صت�صكل هذه اخلطة خارطة طريق اإجمالية لالأمانة العامة،
و�صتحدد بالتف�صيل ما الذي يجب القيام به ،وكيف ،ومن قبل
من ،والإطار الزمني ،واملوازنة املحددة .و�صيقوم جمل�س الإدارة
الدويل باإقرارها ،ومتابعتها ،وحتديثها ب�صكل �صنوي وتقييمها.
و�صتحدد هذه اخلطة بالتف�صيل الربامج ذات الأولوية،
والنتائج املتوقعة ،والأطر الزمنية .كما �صتت�صمن الأهداف
القابلة للقيا�س ،وحتدد ب�صكل اأكرث دقة الأدوار وامل�صوؤوليات،
وتخ�صي�س املوارد ،والعمليات املرتبطة بالتدخالت الرئي�صية
والربامج التي ت�صهم يف تنفيذ الإ�صرتاتيجية .و�صيكون للخطة
التنفيذية نظامها اخلا�س للمتابعة والتقييم.
و�صتقوم الأمانة العامة بو�صع خطة تنفيذية بالت�صاور مع الفروع،
ومع الأع�صاء الأفراد ،حول املجالت التي اأبدوا فيها اهتمام ًا
والتزام ًا بالتخطيط والعمل امل�صرتك.
تطوير القدرات

دعماً لالأولويات االإ�شرتاتيجية كافة� ،شتعمل االأمانة العامة مع
الفروع على و�شع وتنفيذ برامج تطوير القدرات داخل احلركة.
ول يعني هذا اأن الأمانة العامة �صتكون م�صوؤولة عن تنفيذ اأعمال
تطوير القدرات ،بل اإنه قد يكون بقيادة الفرع نف�صه ،اأو قد
تقوم فروع اأخرى اأو مزودون من خارج احلركة بتقدمي الدعم.
اإل اأن الأمانة العامة �صتكون م�صوؤولة عن قيادة عملية تي�صري
و�صع نهج لتطوير القدرات ،وتوفري الدعم ،ويف بع�س احلالت
متويل التنفيذ.
تنسيق البرامج ذات التركيز المشترك

�شتقوم االأمانة العامة بتحديد عدد من الربامج ذات
الرتكيز امل�شرتك ،وتن�شيقها ،واإدارتها اإذا كان ذلك منا�شباً.
و�صت�صتند عملية اختيار هذه الربامج ذات الرتكيز امل�صرتك
وت�صميمها وتنفيذها اإىل معايري مثل:
 .1امل�صاهمة املبا�صرة يف الأولويات الإ�صرتاتيجية املحددة يف
هذه الإ�صرتاتيجية.
 .2الأثر املتوقع.
 .3اإمكانية تكرارها يف عدد كبري من البلدان.
 .4املخاطر.
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الموارد

كما هو مذكور اأعاله ،فاإن االأمانة العامة �شتعمل على زيادة
قاعدة املوارد للحركة.
و�صيت�صمن هذا ح�صد املوارد املبا�صر للفروع حيث اأمكن ذلك،
والتدريب ،وبناء القدرات .اإن البحث عن موارد جديدة،
يهدف اإىل ت�صجيع الفروع ومتكينها من لعب دور مهم يف
التنفيذ الناجح لالإ�صرتاتيجية ،كما يهدف اإىل ت�صكيل �صندوق
ابتكار �صغري للفروع.
دعم الشبكات

�شتقدم االأمانة العامة دعماً ن�شطاً الإقامة �شبكة اأفقية
للتعلم والتعاون بني الفروع واالأع�شاء االأفراد.
وت�صعى من خالل ذلك �صعي ًا حثيث ًا اإىل حتقيق اأكرب قدر ممكن
من ال�صتقاللية والدميومة الذاتية لهذه ال�صبكات واملبادرات،
دون م�صاركة الأمانة العامة .ول ميكن حتديد احلجم الدقيق
للدعم املقدم لكل من ال�صبكات واملبادرات الآن ،حيث اأن هذا
الأمر �صيعتمد على روؤية الفروع امل�صاركة وتوجهاتها .اإل اأن
الدعم قد يت�صمن اأحيان ًا منح حق الدعوة اإىل الجتماع ،وتوفري
متويل �صغري لالنطالق ،وامل�صاعدة يف جتنيد الأموال ... ،الخ.
كما اأن الأمانة العامة �صتوفر الدعم لل�صبكات وملجل�س الإدارة
الدويل لو�صع ترتيبات فعالة للحوكمة.
و�صتقدم الأمانة العامة اأي�ص ًا الدعم للم�صاريع متعددة البلدان
التي تطلقها الفروع وتقودها بنف�صها ،بحيث تكون �صريك ًا فيها
وت�صاعد يف الت�صميم وتوفري الإر�صاد الفني  ...الخ ،ح�صبما
هو منا�صب.

ويف هذا ال�صياق ،فاإن الأمانة العامة �صتقود عملية و�صع اأنظمة
فعالة لإدارة املعرفة يف احلركة ت�صتجيب لحتياجات فروعها،
واأ�صحاب ال�صاأن من خارجها.
االتصال العالمي والحمالت والمناصرة

�شتكون االأمانة العامة م�شوؤولة بالدرجة االأوىل عن تن�شيق
العمل الهادف اإىل ترويج حركة منظمة ال�شفافية الدولية
على امل�شتوى العاملي ،وقيادة احلركة يف االأن�شطة الدولية
للمنا�شرة.
و�صتقوم الأمانة العامة بالت�صاور املو�صع ،واملنهجي ،واملتوا�صل
مع احلركة لدى قيامها بت�صميم وتعميم حمالتها العاملية،
وذلك من اأجل التاأكد ،اإىل اأق�صى درجة ممكنة ،من اأهميتها
و�صلتها بالحتياجات.
وقد يتطلب الت�صال باملوؤ�ص�صات الدولية فتح مكاتب اإ�صافية
يف مواقع رئي�صية عند احلاجة (مثل املكتب احلايل لالحتاد
الأوروبي يف بروك�صل).

إننا نؤمن أننا ،ومن خالل تنفيذ
التطلعات وااللتزامات التي
وضعناها للسنوات الخمس
المقبلة ،سنكون قادرين على
مواجهة التحديات القادمة.

التخطيط ،والمتابعة والتقييم والتع ّلم

فمن خالل التزامنا ببعضنا

�شتقود االأمانة العامة عملية و�شع اأطر عمل للمتابعة
والتقييم والتع ّلم يف احلركة.
وعلى الرغم من اأن هذه العملية تتطلب م�شاورات وم�شاركة
وا�شعتني ،فاإن االأمانة العامة �شتكون م�شوؤولة عن قيادتها
وتطويرها.

البعض ،وبشركائنا ،وبالذين

إنتاج المعرفة وإدارتها

ي�شكل اإنتاج املعرفة واإدارتها مكوناً رئي�شياً يف هذه االإ�شرتاتيجية.
و�شتظل االأمانة العامة م�شوؤولة عن اإنتاج االأدوات على م�شتوى
احلركة (مثل موؤ�شر النظرة نحو الف�شاد ،والبارومرت العاملي
للف�شاد ،وتقييم نظام النزاهة الوطني) وتوفري امل�شاعدة للحركة
يف االأبحاث والتعلم حيثما يلزم االأمر.
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نسعى إلى خدمتهم ،فإننا نتجه
خال
نحو تحقيق رؤيتنا لعالم
ٍ
من الفساد ،ونحو تعزيز قيمنا
الجوهرية المتمثلة في الشفافية،
والمساءلة ،والنزاهة ،والتضامن،
والشجاعة ،والعدالة ،والديمقراطية
في مساعينا كافة.
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