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تدخل ايجابي....
• تعزٌز النزاهة ومكافحة الفساد فً المجتمع بمكوناته جمٌعها لٌشمل العمل
بقطاعات المجتمع المدنً ،االهلً ،القطاع الخاص ،االعالم ،باالضافة الى
القطاع العام (الرسمً) بمكوناته الثالثٌة التنفٌذي والتشرٌعً والقضائً
تشكل مدخل تعاونً.

• تطبٌق قٌم ومبادئ ونظم النزاهة والشفافٌة والمساءلة المتوافقة مع افضل
الممارسات ولإلصالح والوقاٌة من الفساد بدٌال عن اتهام كل طرف للطرف
اآلخر ٌشكل تدخل اٌجابً لمحاصرة ظاهرة الفساد ٌشجع مشاركة جمٌع
االطراف الحكومٌة وغٌر الحكومٌة.

االولوية لتشكيل ارادة سياسية:
• توفٌر االرادة السٌاسٌة الوطنٌة لمكافحة الفساد ٌتطلب تشكٌل رأي عام قوي ضد
ظاهرة الفساد وضرورة وقفها ٌلزم تبنً وتعاون المصلحٌن فً القطاع الحكومً
وغٌر الحكومً جمٌع نشطاء االحزاب وقادة المجتمع بما فٌهم االعالمٌٌن
ونشطاء العمل االهلً والجماهٌري والقطاع الخاص ٌنجم عنها خطة وطنٌة
لمكافحة الفساد معتمدة لها مرجعٌتها وأدواتها التنفٌذٌة من جمٌع االطراف ذات
العالقة ك ٌل وفق اختصاصه.
تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في الشأن العام ليست لعبة معارضة:
• المخلصون لفكرة مكافحة الفساد موجودٌن فً جمٌع االحزاب والفاسدون ممكن ان
ٌكونوا فً أي حزب ولذلك مكافحة الفساد لٌست مرتبطة بالمعارضة وجبهة
مكافحة الفساد مدنٌة الوجه والمضمون تعمل بشكل موضوعً ومهنً ولٌست
معركة بٌن السٌاسٌٌن .
• ٌتحلى المبادرون فٌها بمصداقٌة شخصٌة لدى الرأي العام.

• االستعداد لتشكيل الفريق الوطني كآلٌة سٌاسٌة والمشاركة فٌه من قبل الخبراء
المحلٌٌن من جمٌع القطاعات ذات العالقة ،وكؤداة مرجعٌة لمتابعة اعداد وتنفٌذ
وتقٌٌم االستراتٌجٌات والخطط الوطنٌة والقطاعٌة لمكافحة الفسادحٌث تتعدد
وتتنوع الوسائل واشكال العمل وفقا لظروف كل القطر.
• ومشاركة خبراء مؤسسات القطاع االهلي والخاص واالعالمٌ ،سهل توظٌف
امكانات هذه االطراف باعتبارهم شركاء وعلٌهم مسإولٌات اساسٌة بما فٌها
المسإولٌة المجتمعٌة للقطاع الخاص
القطاع الخاص شريك قوي لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد:
• االزمات االقتصادٌة والمالٌة التً تمت خالل السنوات االخٌرة احدثت خلل وفساد
كبٌر فً ادارة بعض شركات القطاع الخاص عرضت االقتصاد العالمً للخطر
مما شجّ ع بعضها لالنخراط ببرامج اصالح واسعة حٌث ثبت وجود مصلحة حقٌقٌة
لعدد واسع من مإسسات وشركات القطاع الخاص فً مكافحة الفساد وتعزٌز
الشفافٌة والتنافسٌة وتكافإ الفرص  .كما وفرت وسائل االعالم الحدٌثة والمتنوعة
بما فٌها الفضائٌات والمواقع والشبكات االلكترونٌة ما ٌكفً من المعلومات حول
اهمٌة متابعة النزاهة والشفافٌة والمساءلة فً ادارة االموال المسإول عنها
شركات مالٌة وبنك وشركات تؤمٌن ورهن عقاري وغٌره.

خبراء متطوعون من المجتمع المدني:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ٌمكن توظٌف طاقات مإسسات المجتمع المدنً وخبرائه فً بناء الخطط الوطنٌة الشاملة والقطاعٌة .
وبناء القدرات والتدرٌب والتوعٌة.
اعداد االبحاث التطبٌقٌة الخاصة بالسٌاسات والتشرٌعات ذات العالقة بالنزاهة القطاعٌة ومكافحة
الفساد .
مراجعة وتقٌٌم االجراءات والتدابٌر المتخذة لمكافحة الفساد.
اجراء استطالعات الرأي الخاصة بمجال النزاهة ومكافحة الفساد.
توظٌف بٌوت الخبرة االهلٌة فً بناء مدونات السلوك وتدرٌب المدربٌن لالشراف على اشاعة العمل
بموجبها .
توظٌف قدرات مإسسات المجتمع المدنً المتخصصة فً القطاعات بشؤن تعزٌز النزاهة القطاعٌة .
االستفادة من قدرات مإسسات المجتمع المدنً القاعدٌة فً حمالت التوعٌة العامة بخطط تعزٌز
النزاهة ومكافحة الفساد.و رفع وعً المواطنٌن بؤهمٌة االبالغ عن الفساد وعدم اعتباره وشاٌة.
قدرة المنظمات القاعدٌة للوصول لجمٌع فئات المواطنٌن مما ٌساهم فً رفع درجة وعً المواطنٌن
بمظاهر الفساد واسبابه وطرق مكافحته بما فٌها ابراز قٌم المحافظة على المال العام باعتباره مال
المواطنٌن باالضافة الى نبذ بعض الممارسات التً تجذرت فً ثقافة المجتمع مثل الواسطة
والمحسوبٌة والبخشٌش (االكرامٌة).
ٌتبع....

• االستفادة من قدرات وخبرات فً مجال تقٌٌم ومراجعة مدى
االلتزام باتفاقٌة االمم المتحدة لمكافحة الفساد فً مجال
مواءمة التشرٌعات وتقٌٌم ومراجعة السٌاسات واالجراءات
والتدابٌر.
• مإسسات المجتمع المدنً اداة رقابٌة اضافٌة ومكملة
لمإسسات الرقابة الرسمٌة وعنصر اساسً فً التقٌٌم الذاتً.

التشبيك العربي والدولي ......
• بادرت مإسسات المجتمع المدنً فً عدد من الدول العربٌة وشكلت
مجموعات عمل معنٌة فً تعزٌز النزاهة ومكافحة الفساد تنوعت هذه
المجموعات من حٌث الشكل وطبٌعة االطراف المشاركة.
• فً معظم هذه التجمعات شارك نشطاء من العمل االهلً مثل
مإسسات الشفافٌة او مراكز االبحاث المختصة اوالقطاع الخاص
واالعالمٌٌن اضافة الى مجموعات برلمانٌون ضد الفساد.
• وقد تواصلت فً عالقات عابرة للحدود على المستوى العربً
وبعضها ساهم فً شبكات دولٌة تعمل فً نفس المجال
• راكمت خبرات وتجارب مهمة على الصعٌد الوطنً وبشكل خاص
فً مكافحة اشكال وانواع الفساد عابرة الحدود .

