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لكل من لهوغیت البل، رئ�س منظمة الشفاف�ة الدول�ة  نتوجه Hالش,ر واالمتنان
ساهمتهم الق�ِّمة األسبT، وسوزان ,وهین، وجوز4 مار/ن وصوف�ا ,ولز إلشرافهم وم

والش,ر موصول لكل من فر/T عمل منظمة . خالل إعداد هذه المHادW والمعایر
الشفاف�ة الدول�ة، وفروع المنظمة الوطن�ة، Hاإلضافة للمنظمات واألفراد الذین أثروا 

  .  هذا التقر/ر بخبراتهم وتغذیتهم الراجعة المفیدة جداً 
و,ل . المعلومات الواردة في هذا التقر/ر ُبذلت ,ل الجهود المم,نة للتحقT من دقة

ومع ذلك . 2014یلول وفقا ألما َتضمنه التقر/ر وضع بناء على اال�مان Hصحته 
ألغراض  هذا التقر/ر فإن منظمة الشفاف�ة الدول�ة ال تتحمل مسؤول�ة نتائج استخدام

 . أخرe وضمن س�قات أخرe غیر تلك التي وضع ألجلها وضمن س�اقها
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 مقدمةال

  لمحة عامة والغا�ة
ح,م متزاید نحو نقل الصالح�ات والمسؤول�ات من  نزوععلى قدم وساق في أرجاء المعمورة مع  حليالم الح,م�ستمر إصالح 

ن طر/T تقر/ب الح,ومة من الشعب، حیث عمل�ات الالمر,ز/ة تعز/ز المسائلة ع من تم,ینرغم Hال محلي مستوe إلى  مر,ز4 
فعلى سبیل . أقل والأكثر  ال المر,ز/ة للفساد إلى الالمر,ز/ة  مما �حول تدابیر م�عتبر الفساد مش,لة على جم�ع المستو�ات 

 وقع رواiH العائلة أو الصداقة أو حسب متقض�ه مصالح مما له �منح المسؤولون المحلیون مصالح أكبر بناء على المثال قد 
ال ,ما المستوe الوطني، ما هو عل�ه على مقارنة H منخفضًا، في العدید من الحاالت، على اتخاذ القرار، ,ما �عتبر التعو�ض

رقاHة وسائل اإلعالم  وقد تكون . دوماً على المستوe المحلي ,اف�ة  هیئات الح,ممسائلة مسؤولي  المناj بهاتكون المؤسسات 
على  أوجهالمحلي والجمهور في  الح,م هیئات التواصل بین مسؤولي  Hاإلضافة لكون ضًا، والمؤسسات المدن�ة ضع�فة أ�

مز/دًا من الفرص أمام المواطنین لمسائلة  یت�ح و,سیف ذ4 حدین �م,ن لذلك أنالمستوe المحلي مما یز/د فرص الفساد، 
 تحد�ات معینة  وعلى ,فة أخرe تخلTم,افحة الفساد تقدم الالمر,ز/ة فرصًا ,بیرة �م,ن االستفادة منها في  فعلى ,فة، ح,وماتهم

 .ینHغي التعامل معها
  

تقد�م إرشاد واضح ف�ما یتعلH T,�ف�ة منع الفساد والتعامل ب ةالمحل� الح�مم�ادئ ومعاییر م�افحة الفساد لنظم الغا�ة من  تتمثل
اطنین والمجتمع المدني ووسائل اإلعالم والقطاع Hما في ذلك المو  الح,معلى ,امل نظام  في غالبیتهاحدوثه، وتنطبT  عندمعه 

في صنع الس�اسات المحل�ة والرقاHة وتقد�م الخدمة، وهي أمور مهمة  ذ4 أهم�ة متزایدةالخاص، و/لعب أصحاب المصلحة دورًا 
 الح,ملعمل في المHادW والمعاییر في الرقاHة على تقدم ا استخدام هذه منظمات المجتمع المدنيلفي الحد من الفساد، و�م,ن 
 .المحلي على وجه الخصوص

  
 المشار,ة والتأثیر ینلمواطنلالمعاییر، و�م,ن  تحقیTالمحلي وعند  الح,متتقلص مخاطر الفساد عند تطبیT المHادW في صلب 

 علىي المحل الح,مفي وضع الس�اسات وتطب�قها ومسائلة المسؤولین المحلیین عن قراراتهم، وتعمل األطراف الفاعلة في نظام 
في أنحاء العالم االلتزام  المحلي هیئات الح,مینHغي على . ومسؤولون عنهاHشأن أنشطتهم منفتحون هم ,ما أنالمصلحة العامة 

  .المواطنین وأصحاب المصلحة مطالبتهم بذلك ولكن یجب أ�ضا علىبهذه المHادW والمعاییر، 
  

 ,�ف�ة االستفادة من المHادW والمعاییر
  

برز لم,افحة الفساد Hفعال�ة، ,ما تُ  التي تلزمالشاملة األساس�ة  العواملحول الشفاف�ة والمسائلة والنزاهة وهي  الم�ادئتتمحور 
  .عن طر/T إتاحة المجال لمشار,ة المواطنین في القرارات التي تؤثر علیهم المحلي هیئات الح,مأسالیب تعز/ز مسائلة 



5 

 

اتخاذها لضمان تحقیT تلك المHادW، وهي تكمل المHادW  المحلي یئات الح,مهتدابیر ملموسة ینHغي على  المعاییرتتضمن ,ما 
، وتنقسم المعاییر إلى تسعة أقسام تبین مجاالت العمل المهمة للح,ومات المحل�ة عمل�اً من خالل إظهار ,�ف�ة تطب�قها في 

 .Hُعدًا جوهر/اً على وجه الخصوص وحیث تعتبر الشفاف�ة والنزاهة والمسائلة 
  

تش,ل أساسًا و للحد من الفساد على المستوe المحلي،  أكثر اتساعاً  حزمةالمHادW والمعاییر األقسام الثالثة األولى من  تعتبر
وما  هیئات الح,م المحليلتقی�ماتنا للنزاهة المحل�ة والتي تستخدم عددًا محددًا من المؤشرات التي تساعد في فحص ,�ف�ة أداء 

 الحزمة، أما القسم الثالث من يوHالتالي �حدد هذا القسم الثاني الفجوة بین المع�ار المثالي والواقع، في سبیل التقدم�م,نها فعله 
هیئات  لمساعدةمجموعة من الحلول واألدوات العمل�ة التي وضعتها منظمة الشفاف�ة العالم�ة ومنظمات أخرe  عHارة عن فهو

 .صالحاتوالشروع Hاإلفي متاHعة التوص�ات  وغیرها الح,م المحلي
  

هناك المHادW والمعاییر عامة وتهدف لتغط�ة ,افة أنواع األنظمة الس�اس�ة ومستو�ات الالمر,ز/ة،  وعلى الرغم من ,ون هذه
بدرجة  المحلي هیئات الح,معلى سبیل المثال تتHاین طب�عة مسؤول�ات . التكیف عند تطب�قهالقدر ,بیر من  حاجة واضحة

من االستقالل  ضئیل Hقدر التي تتمتع أنظمة شدیدة المر,ز/ة حتى تصل إلى اتحاد�ةه�,ل�ات  نمتراوحة بی,بیرة من بلد آلخر 
قد تكون قوة  مثالً . ح,م مر,ز4 أید4 ,فاءة مسألة ما في  �,من تحقیTتنطبH Tعض المعاییر عندما  قد ال ؛ لذلكالمحلي

/ة توجد آل�ات جوهر/ة للماحسHة خارج إطار حتى في أكثر اله�,ل�ات الالمر,ز الشرطة من اختصاص السلطات الوطن�ة، 
سواء ,انت مر,ز/ة أم –في ,افة الدول  الح,موHصورة أعم تعتبر العالقة في مستو�ات – المحلي هیئات الح,م مستوe وه�,ل�ة
ذه المعاییر ه تعز/ز على االدارات المر,ز/ة ینHغي لذلكأقرب للتHع�ة المتHادلة من الفصل الواضح لألدوار،  - المر,ز/ة للغا�ة

 WادHارمثال�اً والمHاعتH غي التطلع إلى تطب�قها الناجحHقدر ذلك جزء ، حیث ینH مسؤول�ة  ما هو جزء من من مسؤولیتها
 .السلطات المحل�ة

  
والواقع في العدید من الدول، حیث تتHاین الس�اقات  في هذا التقر/رفجوة ,بیرة بین المHادW والمعاییر  وجودومن الواضح 

و�ین الدول الغن�ة وتلك التي  ،والبلد�ات الر/ف�ة الصغیرة ،فرق واضح مثًال بین المدن الكبیرة والصغیرةفالرات تHاینًا ,بیرًا، والقد
ة تفتقر إلى البن�ة التحت�ة والموارد، ,ما یختلف الواقع اختالفًا ,ل�ًا بین الدول ذات التقالید الد�مقراط�ة العر/قة والمؤسسات القو�

Hالمدن  ةهیئة تحقیT مستقلة مرتHط تش,یلالنتیجة مثًال  وستكون . الخارجة من نزاعتلك الدول التي یوجد بها نزاع أو و نسب�ًا 
مؤثرة  ,أداةاإلنترنت على نطاق واسع  یتوافرمنصات اإلنترنت حیث تستخدم الكبیرة لكن ل�س في البلد�ات الر/ف�ة، وHالمثل 

جلسات االستماع العلن�ة والهواتف  وفي س�اقات اخرe تكون ، المحلي یئات ح,مهمهتم,ن الناس من الوصول لمعلومات حول 
أنه ینHغي استعراض هذا التنوع والمHادW والمعاییر HاعتHاره  تاماً نقر إقرارًا  وفي هذا التقر/ر. النقالة والوسائi األخرe أكثر ,فاءة

 ".برنامج عمل"أكثر من ,ونه " مع�ارًا ذهب�اً "
  

 رغم من جم�ع التHاینات في الس�اقات والقدرات واألولو�ات فإن ,افة األطراف الفاعلة المهتمة Hالحد من الفساد فيHالو ومع ذلك 
المHادW  لهذه، حیث �م,ن تالمسهم و�م,ن تك�فها مع س�اقهم في هذه المHادW والمعاییر مادةالمحلي ستجد  الح,م هیئات
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الح وتحدید المجاالت ذات األولو�ة والتدابیر الواجب اتخاذها، وفي حین ینHغي في وضع أهداف اإلص تقد�م المساعدة والمعاییر
جم�ع األطراف  إثراء اجراءاتمHادW والمعاییر للینHغي  بنفسها، ,ما ك عمل�ة اإلصالح/تملك وتحر  هیئات الح,م المحليعلى 

أم مؤسسات تقدم  ،عمل�ة الالمر,ز/ةحقیT تتسعى إلى  مر,ز4  هیئات ح,م، سواء ,انت معلومات�اً الفاعلة وأصحاب المصلحة 
الش,ل�ات واعتماد ال �,من الهدف الرئ�سي H. المساعدة الفن�ة أم مؤسسات مدن�ة تسعى إلى المشار,ة على المستوe المحلي

م�ع ح�اة الناس في ج �فسداستخدامها الذ,ي ,أساس للعمل والتغییر والحد من الفساد الذH 4المHادW والمعاییر Hالجملة بل 
  .أنحاء العالم

 

 ,یف تم وضع هذه المHادW والمعاییر
  

قدر هائل من  بل أحرزل�س Hاألمر الجدید  الح,م المحليعمل على ,ون التتمثل نقطة بدا�ة وضع هذه المHادW والمعاییر في 
التي و  ،ذات خبرة معاهد ومؤسسات أخرe ها تالمHادW والمعاییر الحال�ة التي وضعقمنا Hفحص لذلك ، الس�اقهذا في العمل 

تعدیل أو إعادة في ,ثیر من الحاالت  جرe اإلشارة لكن تجدر م,افحة الفساد، ,انت ناجعة Hتمدت اعتمادًا ,بیرًا علیها حیثما اع
وأنه HالضH  ، iHأنه ,ما هو في مصدره ال �عنياإلشارة إلى مع�ار محدد المعاییر القائمة، لذلك من المهم إدراك أن ص�اغة 

 ,ما ونقدر ونثمن ,افة االعمال المتمیزة التي قامت. مؤسسة أخرe أن تنسب إلى 4 التحقT من الوث�قة األصل�ة قبل من الضرور 
حیثما وجدت إضافة Hعض العناصر الجدیدة والمعاییر جرe هذه الوث�قة، ,ما اعتمادًا ,بیرًا على  معتمدةً عدد من المؤسسات Hه 

  .أ�ة ثغرات
  .نشوء أو تحدید معاییر جدیدةحال تحدیثها  ح�ة یجر4 تعتبر هذه الوث�قة 

  

  التعر/فات اإلرشاد�ة
 .1قرارات س�اس�ة عامة على المستوe المحليوتنفیذ عمل�ة اتخاذ هي : المحل�ة الح�م •
أو ( ،وحدو4 في نظام  ح,م مر,ز4 ,�ان ضمن مستوe أ�ة وحدة أو على أنه عرف غالHًا �: المحلي هیئات الح�م •

الدول وتتراوح المقاطعات أو أو  ،البلد�ات وأ ،على المدنو�طبT ) �ات في نظام إتحاد4ضمن مستوe ح,ومات الوال
ر/ع�ة التشو التنفیذ�ة  األذرعالمدن الكبیرة جدًا، و�شمل هذا المصطلح  برلماناتمن المجالس القرو�ة الصغیرة إلى 

 .)ل�ة,البیروقراط�ة المح(والقطاع العام المحلي  للح,م )التداول�ةأو (المحل�ة 
والمجتمع  ،العام والخاص ینوالقطاع ،الح,م المحلي�ضم العدید من األطراف الفاعلة وخاصة : المحلي الح�منظام  •

والتي تشمل السلطة (هذه األطراف الفاعلة بین تفاعالت معقدة تش,ل والمؤسسات التي والقواعد والتقالید  ،المدني
 ).القضائ�ة والشرطة

                                                           

1
  .2009 –دة اإلنمائي برنامج األمم المتح –" الح,م المحليدلیل المستخدم إلى ق�اس "  
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المحل�ة المستفیدة من التمو/ل العام أو نوع  والجهات ،هیئات الح,م المحلي :لح�م المحليااألطراف الفاعلة في نظام  •
جهة  وأ�ةتأثیر على القرارات الس�اس�ة المحل�ة على ال,بیرة  وأ�ة أطراف فاعلة ذات قدرةمن المعاملة التفضیل�ة 

 .)ن مختلطةعامة أم خاصة أجهة سواء ,انت (تقد�م الخدمات العامة المحل�ة مسؤولة عن 
 .خاصةلم,اسب  تحق�قاً  الممنوحةإساءة استخدام السلطات : الفساد •
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 المبادئ اإلرشادیة

  

  ضمان النزاهة .1
مع متماش�ة  ،لس�ادة القانون ووفقًا على نحو فاعل  هاتاالضطالع Hاختصاص الح,م المحليعلى األطراف الفاعلة في یجب 

 األفراداآلل�ات  تلزم هذه، حیث للفساد درءاً التشغیل�ة تطبیT اآلل�ات یجب ,ما الصارمة، ق والممارسة قواعد السلوك، واألخال
إلى جانب  )الح,م المحليفي نظام والمدراء في األطراف الفاعلة وموظفي الخدمة المدن�ة  ،المسؤولین الح,ومیینوخاصة (

 .سدید مراقبلوجهة نظر وفقًا الشبهات عن  و,ه مترفعاً Hأن �,ون سلضمان من هؤالء فرد و/جب على ,ل المؤسسات، 
  

 السلوكلقواعد فقًا و  ،لواجHاتهاعلى المستوe المحلي  )عنهاأو من ینوب (العامة األساس�ة األطراف الفاعلة یؤد4 إتمام 
النزاهة والشفاف�ة  عززت,ما ، إلى تضال حیز ونمو الفساد  ،النزاهة وحین تبني هذه االطراف تصرفاتها علىاألخالق الصارمة و 

تجاه القرارات اأكثر رغHة لالنفتاح األطراف الفاعلة التي تتصرف بنزاهة  روتعتبHعضها الHعض Hصورة متHادلة، والمسائلة 
 .النز/هةللسلو,�ات محفزات في المقابل الشفاف�ة والمسائلة وتقدم ، والخضوع للمسائلة واإلجراءات المتخذة 

  
حیث تتخذ قراراتها وتطHقها ، القرارات القضائ�ةHالقانون و  الح,م المحليفي نظام األطراف الفاعلة تلتزم : س�ادة القانون  1.1

التي ینص علیها القانون اإلجراءات Hموجب المبینة علنًا، و/تم اعتماد القواعد والتعل�مات  والتعل�مات القواعدHالتوافT مع 
  .H2ح�ادوالمنشورة والمطHقة 

 .الالزمةوتوفر له الموارد في االضطالع Hمسؤول�اته ومهن�ًا القضاء مستقًال وفاعًال �عتبر : القضاء الفاعل 1.2
المصلحة العامة على وتقدم Hأعلى درجات السلوك األخالقي في جم�ع األوقات یتصرف األفراد  :السلوك األخالقي 1.3

تضارب المصالح  عن جر4 اإلHالغو/في جم�ع األوقات، تدابیر فاعلة لمنع وم,افحة الفساد مع وجود المصالح الخاصة، 
 .المعنیین عن المشار,ة في القرارات ذات العالقةاألشخاص /و�متنع الشخصفي الوقت المناسب 

إجحاف، أو تحیز أو محاHاة، دون والح,ومات المحل�ة أداء مهامهم  مسؤولي هیئات الح,م المحليعلى  :عدم التمییز 1.4
 .ومشار,تها مع الجمهوروضوح للتمییز اإلیجابي ب�ة تدابیر أتحدید و/جب 

المسؤولین الح,ومیین لزم لم,افحة الفساد تُ وضع وتطبیT خطi فاعلة  هیئات الح,م المحليعلى : ترتی�ات م�افحة الفساد 1.5
تكون . د وٕادارتهاوتحدید مخاطر الفسالضمان فعال�ة نظام النزاهة هذه الخطH iصفة دور/ة وتراجع منتخبین، والممثلین ال

لمنع تدابیر ضرور/ة  اتخاذ عرضة للفساد، مما �عني الحاجة إلى بهیئات الح,م المحليالمناطة والكفاءات  Hعض األعمال
تعمل االلتزام بوضع وتطبیT برامج  هیئات الح,م المحلي,ما ینHغي على حدوثه،  حالوتعقHه والتعامل معه الفساد 

                                                           

2
النظم واله�,ل�ات والممارسات القانون�ة والس�اس�ة التي تنص على إجراءات ح,وم�ة لحما�ة حقوق "تعرف س�ادة القانون على أنها   

اف�ة الدول�ة انظر الدلیل اللغو4 الواضح لمنظمة الشف". وحر/ات المواطنین والمحافظة على القانون والنظام وتشج�ع العمل الفاعل في الدولة
  http://bit.ly/1ymbBaH - 41صفحة 
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المستخدمة في منع وقوع الفساد، و/نHغي أن �,ون  توالس�اسات واإلجراءا ،الق�م توض�حعلى بوضوح و�تفصیل معقول 
 .وطن�ة مستقلة لم,افحة الفساد,�ان أو هیئة من ضمن اختصاصات م,افحة الفساد تخط�i ووضع وتطبیT آل�ات 

 اءHانتهاج س�اسة عدم التسامح إز علنًا والمسؤولون المحلیون رف�عو المستوe الس�اسیون المحلیون یلتزم : الق�ادة من القمة 1.6
 .ٕانفاذ تدابیر م,افحتهHفعال�ة و ودعم هذه الس�اسة الفساد 

االمتناع عن التدخل في  هیئات الح,م المحليیجب على : استقامة األحزاب والحمالت واالنتخا�ات الس�اس�ة الوطن�ة 1.7
لمحلیون أو المرشحون الس�اسیون ا/األحزاب و اتاحة وصول متساو4 لكافةالوطن�ة، و/نHغي أنشطة األحزاب الس�اس�ة 

دون خوف من Hاالقتراع تسمح للناس و حرة ونز/هة و/جب أن تكون االنتخاHات وآل�ات التمو/ل الشفافة، وسائل اإلعالم ل
Hالشفاف�ة، ,ما هذه االجراءات في القانون وأن تتسم ینHغي تعر/ف اإلجراءات االنتخاب�ة تعر/فًا واضحًا ,ما . التدخالت

 .الالزمةالموارد لدیها تتوفر و ذات رؤ�ة ومسؤول�ات إدار/ة ضرور/ة  ،أو ما �ماثلها ،یجب تأس�س لجنة انتخاHات مستقلة
  

  ضمان الشفاف�ة. 2
وأن  الخاصة بهم، ح,مأنظمة الفي مر,ز/ًا الشفاف�ة عنصرًا  جعل المحلي الح,منظام ینHغي على األطراف الفاعلة األساس�ة في 

وقابلة وأن تكون مفیدة في الوقت المناسب لمعلومات الح,وم�ة ل ل الجمهورإتاحة سبل وصو تقدم تقار/ر حول أعمالها، و/جب 
 .�سهل االطالع علیهاوأن تكون Hص�غة للمقارنة 

  
في حال الفساد صعHًا Hحیث �,ون إخفاء ومتاHعة أعمالها،  هیئات الح,م المحليفي المشار,ة تم,ن الشفاف�ة المواطنین من 

 ،والموازنات ،والخطi ،والقواعد ،اإلفصاح عن المعلوماتعبر منفتحة  ,م المحليالحفي نظام ,انت األطراف الفاعلة 
 .للنزاهة والمسائلةشرطًا مسHقًا حیث تعتبر الشفاف�ة والنتائج، واإلجراءات  ،والعمل�ات

  
 الح,منظام في الوصول إلى المعلومات التي تحتف� بها األطراف الفاعلة �حT لكل مواطن : �ة الوصول للمعلوماتإم�ان 2.1

طلب الحصول للمواطنین و ومبررة، متسقة و/جب أن تكون القیود وال �,ون هذا الحT مقیدًا إال في أضیT الظروف ، المحلي
حمل أ�ة هیئة عامة محل�ة تت. علوماتاالهتمام المحدد Hالمسبب أو االضطرار إلى توض�ح دون تقد�م تبر/رات على المعلومات 

وال تبرر القیود التي تهدف إلى إجراءاتها، هذا الحجب في ,ل مرحلة من مراحل ول�ة تبر/ر مسؤ حجب المعلومات ترغب في 
  .أو منع فضح ممارسات خاطئةمن التعرض لإلحراج المحلي  الح,مفي نظام حما�ة األطراف الفاعلة األساس�ة 

وخاصة ف�ما یتعلT واضحة ومحدثة وتوفیر معلومات جمع وتخز/ن على الح,ومات المحل�ة : التوفیر الفاعل للمعلومات 2.2
  :Hالقضا�ا التال�ة

  .),إعالنات الذمة المال�ة والمصالح الماد�ة(ممثلي الشعب معلومات حول  •
  .),المعلومات المتعلقة Hاألعمال والموازنات الساHقة والحال�ة والمستقبل�ة(معلومات حول عمل�ة صنع القرار  •
والتخط�i الحضر4 والقضا�ا  ،والمشتر/ات العامة ،والتعیینات ،المال�ة,اإلدارة (معلومات حول القرارات والنتائج  •

  .)التنظ�م�ة
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المحلي  الح,مفي نظام األطراف الفاعلة فصح عنها تكون المعلومات التي ت ینHغي أن: وقت�اً وانض�ا; جودة المعلومات  2.3
إصدار تقار/ر عال�ة الجودة التنفیذ�ة المحل�ة  وعلى السلطةمفیدة وHص�غة �سهل االطالع علیها، و  منضHطة التوقیت، ،دق�قة

وتوفیر مدخالت بتقار/ر عال�ة الجودة المطالHة وااللتزام وعلى السلطة التشر/ع�ة أو الهیئة التداول�ة ، عبر إجراءات تقر/ر/ة ناجعة
  .علیها رقاHةللإلجراءات الح,م المحلي لالصدار التقار/ر، Hاإلضافة 

  

  ضمان المسائلة. 3
ه من ولهذا فإنوفي الوقت المناسب، االضطالع Hصالح�اتها ,ما یجب للمسائلة عن الح,ومات المحل�ة  إخضاع ینHغي

 هیئات الح,معلى أعمال  األخرe  الح,م وهیئاتلدe المواطنین  الرقاHة الكاف�ةونقاj دخول إلى موارد ,اف�ة وجود  المتطلHات
  .واإلدارة المال�ةتنفیذ الس�اسات والبرامج العامة المحل�ة ومراقHة في ص�اغة ر,ة للمشاHفعال�ة واستخدام الموارد المتاحة  المحلي

عندما �,ون المسؤولون وٕام,ان�ة فرض عقوHات مالئمة ضده ,ما تزداد احتمال�ة فضح الفساد تعمل المسائلة على إعاقة الفساد 
 .وقدرات الرقاHةالشفاف�ة وتستند إلى النزاهة ,ما تشجع المسائلة قرارتهم وأعمالهم، الح,ومیون مسائلین عن 

  
وحسب التشر/عات ودون أ4 غش Hانتظام وحر/ة ونزاهة مثلین المحلیین مللتعقد االنتخاHات المحل�ة : الد�مقراط�ة المحل�ة 3.1

  .والمعاییر الدول�ةالوطن�ة 
وال �حاولون المترتHة على قراراتهم اآلثار مجتمعین ومنفردین مسؤولین عن جم�ع صناع القرار �,ون : قابل�ة المسائلة 3.2

,الوثائT (الس�اس�ة  والنتائج للقراراتو/نHغي مناقشة ,افة الوثائT المعززة لألج�ال القادمة، والتوترات أو نقلها إخفاء المشاكل 
  .تداولي مماثلجسم أو  المجلس المحليفي واعتمادها  )والمال�ة االستراتیج�ةالمرحل�ة 

الطلHات والش,اوe و/تم التجاوب على نحو ,اف مع Hأعلى مستو�ات الجودة خدمات العامة المحل�ة تقدم ال: التجاوب 3.3
  .ضمن إطار زمني معقول

نزاهة على مراقHة المواطنین مما �م,ن و�شجع المسؤول�ة المدن�ة أخالق�ات وممارسات ینHغي تنم�ة : مشار�ة الشعب 3.4
للمواطنین و/جب توفیر األدوات واألنظمة الكاف�ة والبرامج وأنظمة التمو/ل، اسات وضع الس�والمشار,ة في  الح,م المحليهیئات 

هیئات تعمل على مسائلة ه�,ل�ات مماثلة أو مجموعات العمل أو المنتد�ات  وأوتكو/ن الجمع�ات الستخدام اآلل�ات التشار,�ة 
هیئة م,افحة ,أن تكون من خالل (,افحة الفساد التوع�ة Hمتنفیذ برامج  الح,م المحلي على هیئات ,ما یجب، الح,م المحلي
  .)الفساد المحل�ة

مامًا عن السلطة التنفیذ�ة، وهي تقلة تمسما �قوم مقامها بر السلطة التشر/ع�ة المحل�ة أو تعت: الح�ماستقالل�ة أعمال  3.5
  .المحسو��ة الس�اس�ة والبیروقراط�ةتمنع لقواعد واضحة وثابتة وفقًا ؤد4 وظائفها ت

أعمال (الداخل�ة والخارج�ة للرقاHة والمسؤولون الح,ومیون المحلي  ح,مالتخضع األطراف الفاعلة في نظام : الرقا�ة 3.6
  .نظم النزاهة المحل�ةوتقی�م وتحسین المخالفات تعقب والمنفذ Hانتظام ل )المستقل والتدقیTوالموازنة الفحص 

وجلب القضا�ا المحل�ة تحقیT استHاقي  إجراء وفاعلةمحل�ة مستقلة د م,افحة فساهیئة ینHغي على : التحقی@ في الفساد 3.7
  .االقتضاءعند واتخاذ تدابیر إنفاذها أمام المحاكم المتعلقة Hالفساد 



11 

 

المحلي االمتناع عن التالعب في وسائل اإلعالم المحل�ة  ح,معلى األطراف الفاعلة في نظام ال: استقالل اإلعالم المحلي 3.8
ودون الخوف من قضا�ا الفساد على المستوe المحلي في تقد�م تقار/ر عن Hحر/ة ,املة ت، حیث یتمتع اإلعالم Hأ4 طر/قة ,ان
  .أعمال انتقام�ة

وم,اتب الش,اوe ,أمین المظالم (آل�ات مالحظات فاعلة المحلي  ح,مینHغي منح نظام ال: األطراف ذات العالقةمالحظات  3.9
  :المحلي ح,مفي نظام الالفردیین  طراف ذات العالقةاأل، و�,ون لدe )والخطوj الساخنة

  .لرفع تقار/ر حول الممارسات الخاطئةقنوات آمنة سهلة الوصول و�عتمد علیها  •
  .الش,اوe حما�ة قو�ة من ,افة أش,ال األعمال االنتقام�ة الناجمة عن  •
وردع الممارسات الخاطئة ائ�ة اإلجر أوجه النقص الس�اسات التشر/ع�ة أو تصح�ح اإلفصاح سیؤد4 إلى ضمانة Hأن - •

  .مستقHالً 
تخالف أو تؤذ4 المصلحة العامة، وهي وسائل عالج�ة القرارات التي یتم فرض عقوHات مالئمة على : نظام العقو�ات 3.10
التي و المحلي  ح,موضد أعمال األطراف الفاعلة في نظام ال )Hالتعو�ضوااللتزامات ,الغرامات (ضد سوء اإلدارة ومتناسHة فاعلة 

  .تنتهك حقوق المواطنین
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  المعاییر
 

قائمة Hالمصادر في نها�ة و�م,ن إیجاد الفقرة، برقم في نها�ة  -في حال وجوده–مصدره �شار في ,ل مع�ار إلى : مالحظة
  .الوث�قة

  المعاییر العامة. 1

  الترتیHات المؤسس�ة
و�,ون الذراع التنفیذ4 المحلي بوضوح منتخبین وغیر المنتخبین ال الح,م المحلي هیئات مسؤولي ائفأدوار ووظ ُتوضح 1.1

  .)14ص : 37(قادرًا على العمل Hفعال�ة 
1.2 Tتطب Tالتعیینات- ممارسات التعیین-المستو�ات الوظ�ف�ة- األجور( مدن�ةالخدمة الممارسات � قواعد واضحة ف�ما یتعل -

 الح,م المحلي هیئاتمن خالل في الوقت المناسب مراجعات والنظم الرقاHة الدور/ة إلى جانب  )أداء الموظفین-الترق�ات
 .على أساس االستحقاق فقi التعیینات والترق�اتإجراء وجوب على تنص هذه القواعد و ، )63ص : 33(

الح,م هیئات  مسؤوليأو عمل الهیئات التنفیذ�ة لمراقHة Hالصالح�ات والمهام الالزمة  المستشارون المحلیون یتمتع  1.3
دوائر حول عمل معلومات تم,نه  من جمع الوقدرات وظائف تحق�ق�ة  المجلس المحلي  لدe ینین، سواء ,انالمع المحلي
اإلدارات تو�یخ أو  في التحقی�Tمارس سلطة ,ان المجلس المحلي في واقع األمر  اذا ما أو الح,م المحلي وهیئات

 ).30ص : 33(ر/ة ااإلدوالهیئات 
 .لقة Hالفسادالمتعالقضا�ا جهة اتصال ُتقصد في رسمي أو  منصب هیئات الح,م المحليیوجد في  1.4
لمعالجة الفساد، ومن ذات اختصاصات محددة ورئ�س�ة  ،ودائمةفاعلة ومستقلة  ،تحق�ق�ة هیئة م�افحة فسادوجود  1.5

غالق إلوتوصي بتدابیر نافذة، وتحقT فیها وتتخذ إجراءات  ،الفساد حول مزاعمالتلقي المثالي أن تتمتع Hالقدرة على 
 .استراتیج�ات لم,افحة الفسادوتطبT ضع نو ، ,ماالتي اكتشفها المحققون ملفات الفساد 

  

  3النزاهة
6.1 Tهذه االل�ات تستخدمو  واتخاذ عقو�ات �شأنهاوالتحقی@ فیها ب أعمال الفساد قوتعلمنع آل�ات  في اإلدارة المحل�ة تطب 

  .Hصورة ممنهجة
في للمحافظة على ح�ادیتهم  األنشطة الس�اس�ةالمشار,ة في االمتناع عن حلیین ینHغي على الموظفین العمومیین الم 7.1

  .الخدمات وتطبیT القواعدتقد�م 

                                                           

3
  .12انظر أ�ضًا المعاییر المتعلقة بإعالنات الذمة المال�ة أدناه ص   
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یتولى أو من أ4 شخص Hمعرفة مسHقة  المساهمات الس�اس�ةتشج�ع أو قبول  الموظفین المدنیین على القواعد تحظر 8.1
 الح,م المحلي هیئات عقودسلطة على  ممن لدیهمسمح للموظفین وال �، يالمحل مالح, هیئات أعمال تجار/ة مع�سعى إلى 

  ).10 .ص: 54(جمع التبرعات الس�اس�ة Hالخدمة في لجان 
في وظائف  تعیین أحد األقارب أو الشر�اء المحلیینطلب المساعدة في استخدام أو  نال �م,ن للموظفین المدنیین المحلیی 9.1

أحد األقارب أو الشر,اء المحلیین على أ�ة عقود �ستفید منها Hسلطة إدار/ة ال یتمتعون و ون، �عملحیث  محلي ح,م هیئة أو إدارة
  )16 .ص: 54( .أو مع أ4 شخص أو شر,ة توظف أحد األقارب أو الشر,اء المحلیین

لحة مص�,ون لهم ف�ه محلي  ح,مهیئات قرار المشار,ة في أو التأثیر على أ4 ال �حT للموظفین المدنیین المحلیین  10.1
أ�ة منفعة المصلحة االقتصاد�ة حیث تعني أو خارج نطاق المصالح التجار/ة، وظ�فتهم Hما في ذلك خارج نطاق  اقتصاد�ة

  ).16 .ص: 54(مال�ًا  �م,ن تثمینهاأو ماد�ة 
ار معین مقدتنص على ما أن تمنع تلقي الهHات أو إ( تلقي اله�اتعلى ومعتدلة  ةتنص اللوائح المحل�ة على قیود محدد 11.1

مزا�ا الخصومات أو أو  ،أو القروض ،العطا�اتتضمن الهHات  .تدون Hصورة ممنهجة في سجلو ، )لكل شخص في العام الواحد
  .أخرe مماثلة

أال ,موظفین مدنیین محلیین فإن القواعد تضمن ) ,أفراد العائلة أو الشر,اء( عالقات شخص�ةعند توظیف أفراد ذو4  12.1
  .سةالمؤس�,ونوا في نفس 

  .تHس�طها وتحسینها Hغ�ة يالمحل الح�م هیئات عمل�اتلمراجعة تطبT آل�ة  13.1
 

  الحیلولة دون تضارب المصالح

المسؤولین الح,ومیین �شمل التعر/ف  ,ما ینHغي أن، ألح�ام تضارب المصالحمن یخضع تعرف القواعد المحل�ة بوضوح  14.1
على المهام  )أو یتوقع أن �,ون له وقع(ا المصالح الشخص�ة أو الخاصة �م,ن أن تؤثر فیهالذین �شغلون مناصب المحلیین 
هیئات وموظفي الشر,ات التي تملكها لخدمة وظائف القطاع العام والموظفین Hعقود والمسؤولین المنتخبین س�اس�ًا الرسم�ة، 

  .الح,م المحلي
�اإلعالن عن هذه قانونًا  )النحو المبین أعاله على(ألح,ام تضارب المصالح  الخاضعین المسؤولون الح,ومیون یلتزم  15.1

نطاق أو قبول مناصب أو وظائف من خارج تنفیذ األعمال المدفوعة أو غیر المدفوعة ، وتتضمن هذه اإلعالنات المصالح
عن اإلعالن  هؤالء المسؤولین الح,ومیینو/نHغي على العام، دورهم تش,ل عبئًا على التي قد الوظ�فة العموم�ة الرسم�ة 
  ).H)22اعتHارهم مسؤولین ح,ومیین أداء مهامهم ,ما یجب تصرفهم عن  مؤسسات قدعضو/تهم أو مشار,تهم في 

 مصالح خارج�ةأن �,ون لهم ) على النحو المبین أعاله(من یتولون مناصب ح,وم�ة  على �حظر اإلطار العام القانوني 16.1
  ).22(في صنع القرار ومسؤول�اتهم الحال�ة مناصبهم مع ) محتمل( مم,ن مصالح ضاربعنها ت قد ینجم
و,لما طرأ تغیر على طب�عة أو درجة ف�ما Hعد مة وعلى فترات منتظلدe تولي المناصب ینHغي اإلعالن عن المصالح  17.1

  ).22(تلك المصالح 
  ).H)22انتظام ها تحدیث و/جبHاألجهزة �سهل قراءتها وHص�غة  وعلن�ةHصورة مسHقة إعالنات المصالح ینHغي تقد�م  18.1
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 والتT قد تكون سواء ,انت مدفوعة أم غیر مدفوعة  المشار�ة في أ�ة أنشطة�حظر على المسؤولین الح,ومیین المحلیین  19.1
  ).22(عنها قد تؤد4 النصرافهم  أداء مهامهم ,مسؤولین ح,ومیین أوغیر متوافقة مع 

عدم إعاقة في سبیل ) وذلك ما هو متوقع منهم(في قراراتهم  عدم التحیزضمان على الموظفین الح,ومیین المحلیین  20.1
  .,موظفین عمومیینبنزاهة األداء قدرتهم الفعل�ة على 

وHالتالي والحما�ة منها " الHاب الدوار" تحدید ظاهرةعلى وجه الخصوص من أجل  إعالنات تضارب المصالحیتم وضع  21.1
لص�اغة س�اسة ما عندما �,ونون في مناصبهم تأثیرهم ك الذین �ستخدمون من قبل أولئإساءة استخدام المنصب الحیلولة دون 

  .)22(ف�ما Hعد توظفهم شر,ات �م,ن أن لدe تسو/T أنفسهم أو 
22.1  eأو م,تب من مدرائهم  إلرشاد للحصول علىللسعي تلزم المسؤولین عمل�ة رسم�ة  هیئات الح,م المحليیوجد لد

  .تضارب مصالحتش,ل فعًال ن Hه أHشأن القضا�ا التي �شت األخالق�ات
أن یتأرجح Hسبب �,ون فیها لح,مهم  المشار�ة في اتخاذ أ�ة قرارات�حظر على المسؤولین الح,ومیین المحلیین  23.1

  ).22(مشار,تهم الساHقة في قطاع معین 
مسؤولین ح,ومیین محلیین  أو على توظیفللمسؤولین الح,ومیین المحلییین الساHقین  األنشطة المهن�ةتفرض قیود على  24.1

 Hالوظائف التي یتوالها أو �شرفمHاشرة حیث تتعلT هذه األنشطة أو التوظیف أو تقاعدهم في القطاع الخاص Hعد استقالتهم 
  ).22(خالل فترة خدمتهم هؤالء المسؤولون علیها 
تولى فیها المجاالت التي مHاشرة H التي ترتiHفي األنشطة االقتصاد�ة توظیف التمنع إلزام�ة " هدوء"فترة "تفرض  25.1

لتلك منفعة غیر عادلة مما �عتبر سر/ة احتفظوا Hمعلومات في السابT مناصب صنع قرار أو حیث مسؤولون ح,ومیون 
  ).22(األنشطة 

  الشفاف�ة والحT في الوصول للمعلومات
و/وجد إطار عام للمعلومات  HالحT في الوصولوطن�ة أو المحل�ة التقر التشر/عات : اإلقرار القانوني �الح@ في المعرفة 26.1

  ).23(الوصول للمعلومات  منالمواطنین ن �م,ّ قانوني 
إلى جانب الهیئات العامة المحل�ة ,افة المعلومات الموجودة لدe ینطبT الحT في الوصول للمعلومات على : النطاق 27.1

  ).23(التي تؤد4 مهامًا عامة وتعمل Hاألموال العامة ,افة الجهات 
بتعقل وتطبT لالستثنائات القانون Hصورة ض�قة �سمح : المقیدة والواضحة للح@ في الوصول للمعلومات االستثناءات 28.1

  ).23(والمحاكم مفوض المعلومات من خالل إرشاد المطور وتخضع الختHار المصلحة العامة في الح�اة العمل�ة 
من قبل تتم الرقاHة على الحT في الوصول للمعلومات : صول للمعلوماتوالحما�ة المؤسس�ة للح@ في الو  �ةاالستقالل 29.1

وتلقي وٕاجراء تحق�قات Hح,م المنصب محلي Hحیث �م,نها مراجعة االمتثال ال�منح لها الح,م واسع تفو�ض ذات هیئة مستقلة 
  ).23(بذلك حیث یجدر بها الق�امالعقوHات االمتثال وفرض تتلقي الدعم لضمان و ، الجمهورش,اوe وٕادارة 
موازنة ول للمعلومات، حیث یتضمن ذلك لترو/ج الحT في الوصللهیئة المحل�ة تقدم صالح�ات وتمو/ل ,بیر/ن : التروSج 30.1
لمعالجة Hاتخاذ تدابیر العامة إلزام السلطات والقدرة على ف�ما یتعلH TالحT في الوصول للمعلومات للتعل�م الح,ومي ,بیرة 

  .)23(اله�,ل�ة المشاكل 
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نشر القرارات المتخذة ف�ما یخص ومراجعة الوصول للمعلومات ینص القانون على قواعد وآل�ات : إجراءات واضحة 31.1
  ).23(والمساعدة القانون�ة  لمراجعةاطلHات التعر/ف Hاألطر الزمن�ة وآل�ات والطعن في االستثناءات، إلى جانب المعلومات 

لتحدید الوصول إلى إصدار األح,ام القضائ�ة �ات تنظ�م عملیجر4 : المعقولةاألطر الزمن�ة الح@ في االعتراض و  32.1
آل�ات االعتراض الداخل�ة ,افة  ب�انإلى جانب ، حال طلبهافي إم,ان�ة الوصول للمعلومات من أجل ضمان المعلومات 
الح,م  وتضطلع هیئاتضحة، االستكمال ضمن إطر زمن�ة واالحر/ة و و  ،HالHساطة هذه االخیرة تتسمحیث  ،بوضوحوالخارج�ة 

  ).23(وضع آل�ات االعتراض ؤول�ة Hمس المحلي
و�ذل شر المعلومات المتعلقة Hالمصلحة العامة Hصورة استHاق�ة نینHغي على الهیئات العامة المحل�ة : النشر االست�اقي 33.1

  ):22(لمعلومات التال�ة Hما یتضمن االوصول السهل والفاعل والعملي إلى هذه المعلومات، لضمان ,ل جهد مم,ن 
  .الداخل�ة والمهام والصالح�ات ،واللوائح ،للمؤسسةاألساس القانوني : المعلومات المؤسس�ة •
ومعلومات االتصال وأسماء  ،معلومات حول الموظفینالذ4 یتضمن اله�,ل التنظ�مي : المعلومات التنظ�م�ة •

  .الخاصة Hالمسؤولین الح,ومیین
التي والتقی�مات  ،والتقار/ر ،اإلجراءاتو  ،واألنشطة ،والس�اسات ،والخطi ،راتیج�ةاالست: المعلومات التشغیل�ة •

  .لص�اغتها,أساس تستخدم أخرe  ووثائT و��اناتحقائT تتضمن 
الوثائT الجمهور Hما فیها وخاصة تلك التي تؤثر مHاشرة على الرسم�ة  القرارات واألعمال: واألعمالالقرارات  •

  .لهذه القرارات واألعمالأساس والب�انات التي تستخدم ,
نسخ النماذج و  ،الكتیHاتو  ،واإلرشادات ،للجمهوروصف للخدمات المقدمة : معلومات خدمات الجمهور •

  .والمواعید النهائ�ة ،والبرامجومعلومات حول الرسوم 
ومعلومات مال�ة  ،)Hما فیها معلومات الرواتب( ،والنفقات الفعل�ة ،والدخل ،الموازنة المتوقعة: معلومات الموازنة  •

  .4التدقیTوغیرها Hاإلضافة لتقار/ر 
و,�ف�ة حضور هذه االجتماعات المفتوحة معلومات حول االجتماعات تتضمن : معلومات االجتماعات المفتوحة •

  .االجتماعات
ومشار,ة ومنها آل�ات المشاورات معلومات حول إجراءات صنع القرار : مشار�ة الجمهور في صنع القرار •

  .في صنع القرار الجمهور
  .والتطبیTواألهداف والمHالغ معلومات حول المستفیدین من اإلعانات المال�ة : المال�ة معلومات اإلعانات •
القرار  اتخاذومعاییر ونتائج  ،معلومات مفصلة حول عمل�ات المشتر/ات العامة: معلومات المشترSات العامة •

  .5إتمام العقودونسخ من العقود وتقار/ر حول حول طلHات العطاءات 
مدe و لدe الهیئات العامة، معلومات حول القوائم والسجالت وقواعد الب�انات : القوائم والسجالت وقواعد الب�انات •

، وهذا إتاحة الوصول الجمهور للموقعأو /وعلى شH,ة اإلنترنت القوائم والسجالت وقواعد الب�انات توفر هذه 
  ).30ص : 17(االحتفا� بها ألولئك الذین �شغلون مناصب حساسة التي یتم  سجالت الهدا�ا والض�افةیتضمن 

                                                           

  ).القسم التالي(أنظر المعاییر المتعلقة Hاإلدارة المال�ة العامة المحل�ة   4
  ).3القسم (أنظر المعاییر المتعلقة Hالمشتر/ات العامة المحل�ة   5
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  ).22( لمنع تضارب المصالحالمتخذة تدابیر ال •
تتضمن تفاصیل عن المحفوظة المعلومات /فهرس أو سجل HالوثائT: معلومات حول المعلومات المحفوظة •

  .المعلومات المحفوظة في قواعد الب�انات
أو سعرها في حال المنشورات مدe مجان�ة تتضمن المنشورات الصادرة معلومات حول : معلومات المنشورات •

  .تحتم شراؤها
,�ف�ة طلب معلومات حول الحT في الوصول للمعلومات و : معلومات حول الح@ في الوصول للمعلومات •

  .عامة محل�ة,ل هیئة للشخص المسؤول عن ومنها معلومات العقود  ،المعلومات
والموظفین للمسؤولین المنتخبین : التعو�ضاتأV ش�ل آخر من  وأالعالوات  وأ ،المنافع وأ ،سلم الرواتب •

  .العمومیین
•  Wو,�ف�ة الوصول إلیها: معلومات حول آل�ات الش�او.  

، Hصورة استHاق�ة التشر/ع�ة والتنظ�م�ة معلوماته المحلي المجلس ینشر: العمل�ة التشرSع�ةإم�ان�ة الوصول وٕاشهار  34.1
التحلیل إلى  سبل وصول الجمهورالمحلي  و/ت�ح الملجساألعمال التشر/ع�ة إلى الجمهور، جدولة علقة بالوثائT المت و�قدم

  .)23(حول التشر/عات المقترحة للنقاش الس�اسي است�عاب واسع من أجل تشج�ع والمعلومات األساس�ة التحضیر4 
ودون قیود على إعادة االستخدام  )معقولة على التقد�مرسوم Hاستثناء (تنشر ,افة المعلومات للجمهور مجانًا : المجان�ة 35.1

لتقیید وصول الجمهور إلى ستخدم Hأ�ة طر/قة وأال �و/نHغي تبر/ر أ4 استثناء على هذه القاعدة تبر/رًا واضحًا ، )23(
  .المعلومات

وتقدم عمل�ة صنع القرار، في  المسؤولین الح,ومیین المشار,ینإلى  المقدمة ,افة المواد المعززة توفر: الوضوح والشمول 36.1
H,افة المعلومات عامة وشاملة قائمة ووجود ، واست�عابهاطالع علیها اال للجمهور �سهلHص�غة الب�انات والتحل�الت األساس�ة 

  ).23(المحفوظة 
: 17(هور توفیر المعلومات للجموحول على التعامل مع السجالت تعامًال صح�حًا  تدرSبیتلقى المسؤولون المحلیین  37.1
  .)62ص 

وُملتزم  ، و/وجد تعل�مات إدار/ة واضحة)تعقب السجالت( �حفZ السجالتذات مهمة قانون�ة تتعلT  هیئة عامةتنشئ  38.1
  .)64ص : 17(حول حف� السجالت العامة  بها

  المشار,ة
دستور معترف Hه في ار عمل�ات صنع القر حT المواطنین في المشار,ة في : راف القانوني �الح@ في المشار�ةاالعت 39.1

  .)23(المشار,ة في الشؤون العامة �مّ,ن المواطنین من و/وجد إطار عام قانوني القوانین ذات العالقة، الدولة و 
العمل�ة ومختلف مراحل والس�اس�ة  ،العمل�ات التشر/ع�ة في الحT في المشار,ة في عمل�ات صنع القراریتضمن : النطاق 40.1

  .)23(المحلي Hالح,م �ات ذات العالقة و,افة المستو الس�اس�ة 
وتبرر هذه القیود حسب مبینة بوضوح، إجراءات ووسائل المشار,ة في الشؤون العامة : والواضحةالمقیدة  االستثناءات 41.1

  .)23(القوانین واللوائح و/نص علیها بوضوح في  ،معاییر س,ان�ةتقیید المشار,ة بوقت معین أو نطاق أو األصول في حالة 
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مع استHاق�ًا  المحل�ة الهیئات العامةتتفاعل : �الس�اساتوالفئات المتأثرة الستشارة المواطنین اآلل�ات الواضحة  42.1
ملزمة Hاإلضافة لكونها لجمع المعلومات تؤسس قنوات متعددة ,ما المتأثر/ن Hالس�اسات، و  األطراف ذات العالقةالمواطنین و 

هذه  أن تساعد و/نHغيفي المشار,ة، وفرصة متساو�ة ذو4 العالقة صوت  لعالقةاألطراف ذات اHضمان أن �,ون لكافة 
  ).23(متنفذة  أو رجال أعمال أو مؤسسات ،أفرادمن جانب Hضعة  السلبي غیر الضرور4 التأثیر على منع التدابیر 
 األطراف ذات العالقةل أمام إلتاحة المجاHحیث تضمن وقتًا ,اف�ًا تنظم عمل�ات المشار,ة : األطر الزمن�ة المعقولة 43.1

  .)23(وٕاعداد مدخالت مدروسة وذات جودة ومراجعتها في عمل�ة صنع القرار المتHعة Hالتعرف على المواد المهتمین و 
وأنشطة وموارد مع مخصصات في المشار,ة في الشؤون العامة Hفاعل�ة  الجمهور حTالترو/ج ل: واالستشارةالتروSج  44.1

اإلعالنات والتي تشمل اآلل�ات مالئمة من خالل أكثر المشار,ة تعز/ز Hحیث یتم ، ات الح,م المحليهیئوعو�ة مقدمة من ت
على المشار,ة وحث الجم�ع ومن خالل التوع�ة اإلعالم�ة والقوائم البر/د�ة وعبر شH,ة اإلنترنت  ،والجمع�ات المحل�ة ،العامة

األعمال تتضمن ومشاورات Hانتظام  جلسات استماع علن�ة لمحليا الح,م وتعقد هیئات، )23( األطراف ذات العالقةوخاصة 
  ).41ص : 33(المع�ار/ة الهامة 

ذو4 االحت�اجات الخاصة Hمن فیهم  األطراف ذات العالقةمشار,ة ,افة غي توفیرها لضمان اآلل�ات التي ینH: الشمول�ة 45.1
  ).23(المهمشة /المستضعفةوالفئات واألمیین 

المشار,ة في عمل�ات صنع القرار یتمتع المواطنون المستثنون من : وحما�ة الح@ في المشار�ةمؤسس�ة االستقالل�ة ال 46.1
الشؤون العامة Hسبب مشار,تهم في العمال انتقام�ة المواطنون یتعرض وعندما على هذا االستثناء، لالعتراض بخ�ارات متاحة 

 تعو�ضعلى Hاالضافة للحصول األعمال االنتقام�ة ومسائلة لمنع ة وٕالى آل�ات رقاHمحام عام فإن لدیهم الحT في الوصول إلى 
)23(.  

سواء لعقدها في أماكن مغلقة، �,ن هناك أسHاب خاصة أماكن عامة ما لم في  یلتزم Hعقدها: اجتماعات الهیئات العامة 47.1
  ).30 .ص: H)1االتفاق Hالقانون أو 

عمل مع�ار4، و/نHغي إHطال اعتماد أو تعدیل أو من أجل  لح,م المحليا هیئات إلى االلتماس�حT أل4 فرد أو مؤسسة  48.1
  ).41 .ص: 33(والرد عل�ه خط�ًا مراجعة االلتماس 

  المشار,ة من خالل تقن�ات المعلومات واالتصاالت

ملة شاوضعها من خالل عمل�ة جرe  تقن�ات المعلومات واالتصاالتاستخدام س�اسة حول  الح,م المحلي تمتلك هیئات 49.1
)23.(  

وتقدم الح,ومات واجهات تطبیT وHص�غة مفتوحة،  إلكترون�اً  إلى من �طلبهاینHغي تقد�م المعلومات المخزنة إلكترون�ًا  50.1
  ).23(قواعد الب�انات اإللكترون�ة ومHاشرة من أو تقد�مها تلقائ�ًا أو استرجاعها الHحث عن المعلومات تت�ح للغیر لبرامج الطلHات 

وقابلة Hمنصة مستقلة قابلة للفرز و وقابلة للHحث و غیر مملو,ة Hص�غة  الح�م المحلي هیئات �افة ب�اناتنشر  ینHغي 51.1
ومستقلة عن الص�غ األخرe المعلومات المنشورة Hصورة استHاق�ة و Hما فیها المعلومات المنشورة علنًا Hاألجهزة، للقراءة 
  .)23(وجمعها ونشرها Hص�غة مفتوحة �انات الجدیدة إیجاد ,افة البتلزم مة، وهناك اختصاصات المستخد
  ).23(اسة تقن�ات المعلومات واالتصاالت س� تطبیT عن هیئة محل�ة مسؤولةهناك  52.1
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الشر,ات الخاصة Hما فیها  نشر الب�انات�افة المؤسسات التي تتعامل مع على تنطبT التزامات الب�انات المفتوحة  53.1
  ).23(ومنظمات المجتمع المدني 

  المسائلة
المطلوHة من ,افة األفراد، ,ما ینHغي على تبین المعاییر األخالق�ة سلوك واضحة قواعد ینHغي وجود : السلوك قواعد 54.1

  :)45(القواعد وتتضمن هذه ، )23(إلجراءاتهم صح�ح وم,تمل االلتزام Hحف� سجل المسؤولین الح,ومیین 
  .فیها س�اسة عدم التسامح إزاء الفسادHما م والمHادW التي تمثلها المؤسسة الق� •
  .هیئات الح,م المحلير التصرفات المتوقعة من معایی •
  .محددة حال مواجهتهم حاالتإرشادات محددة للموظفین  •
  .إرشادات صنع قرارات شفافة •
  .الحقوق والمسؤول�ات •
  .أح,ام تجنب تضارب المصالح •
  .المحل�ةالح,م العمل مع قة Hالمسائل الحساسة المتعلإرشادات حول ,�ف�ة التعامل مع  •
والمشرعین والقضاة المدنیین والموظفین  ،تفاعل المسؤولین الح,ومیین المحلیینهناك قواعد تنظم : الشفاف�ة في التأثیر 55.1
 ،التشر/ع�ة مع األذرعالتي یبرمها الغیر تنطبT على العقود وأح,ام التسجیل وتقد�م تقار/ر واضحة جماعات الضغi، مع 
و/نHغي نشر ,افة السجالت سلطات عامة، أو تمارس تؤد4 وظائف عامة التي وعلى الهیئات الخاصة فیذ�ة والقضائ�ة والتن

  ).23(والتقار/ر 
الذ4 والك�ان أو الفرد وتتطلب معلومات حول جماعات الضغH iصورة ممنهجة  تسجیل أعمال التأثیرتستخدم إجراءات  56.1

لإلجراءات االمتثال جماعات الضغi التي تمتنع عن  عمل تعلی@و/جر4 و/نها، من أجل تدیتم ممارسة الضغi عل�ه 
  ).91ص : H)17صورة تلقائ�ة والمتطلHات 

وتدقیT مراقHة المشار,ة Hصورة مHاشرة في لتم,ین المواطنین من هناك وسائل رسم�ة : المسائلة االجتماع�ةآل�ات  57.1
والموازنة ومراقHة الغیر ومالحظات المستفیدین تعقب النفقات تتضمن ه اآلل�ات أن لهذو�م,ن ، )23(والنتائج الس�اسات والبرامج 

  ).400ص : 19(التشار,�ة 
  .أ4 مسؤول منتخب أو موظف عمومي ضد مقاضاةال یوجد حصانة  58.1

  6إعالن الذمة المال�ة
إلى منصHًا ح,وم�ًا ,بیرًا ) سبT أن تولواأو (الذین یتولون ,افة األفراد ,حد أدنى  متطل�ات إعالن الذمة المال�ةتشمل  59.1
) ,عام واحد(Hعد ترك المنصب معقولة  زمن�ة لفترةسار/ة و/نHغي أن تظل هذه المتطلHات أفراد ورواiH عائل�ة وث�قة، جانب 

)31.(  

                                                           

6
 –" أداة فاعلة لم,افحة الفساد؟: إعالنات الذمة المال�ة: "د من اإلرشادات حول إعالنات الذمة المال�ة یرجى االطالع على ورقة العمل التال�ةلمز/  

  .2014 –منظمة الشفاف�ة الدول�ة 
http://www.transparency.org/whatwedo/pub/working_paper_1_2014_asset_declarations_an_effective_tool  
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�س�ًا أو تظهر المسؤولین الح�ومیین فعًال  أو تفسد تؤثرالعناصر التي �م,ن أن تستحوذ إعالنات الذمة المال�ة على  60.1
  ).31(والهHات والتضارب المحتمل في المصالح والدخل من ,افة المصادر وااللتزمات ,األصول  غیر مشروع

  ).31( ألول مرةشخص منصHًا  �شغلعندما ینHغي إعالن الذمة المال�ة  61.1
  ).31(سنو�ًا ,حد أدنى عالنات الذمة المال�ة إلمنتظم ودور4  تحدیثینHغي إجراء  62.1
  ).31(على أولئك الذین �متنعون عن االمتثال  عقو�اتتفرض  63.1
والفحص للب�انات فحصًا دق�قًا حیث یتضمن  جهاز رقابيعن طر/T المعلومات الواردة في اإلعالنات من دقة  التحق@ 64.1

  ).31(الماد4 
الوصول إلیها في الوقت لضمان هزة وHص�غة �م,ن قراءتها Hاألج على ش��ة اإلنترنتتتوفر إعالنات الذمة المال�ة  65.1

 )31) (دني ووسائل اإلعالم وغیرها,المجتمع الم(من الغیر ستخدام ب�انات قابلة لالستخراج Hاإلضافة الالمناسب 
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7االنتخابات المحلیة واألحزاب السیاسیة. 2
    

ا یجب أن تكون إجراءات االنتخاHات غا�ة في الوضوح حل�ًا األقرب إلى احت�اجات الشعب، ولهذ�عتبر الممثلون المنتخبون م
تح,م راسخة قواعد لإلشراف على االنتخاHات و ,ما �عتبر وجود هیئة مستقلة یتم تلب�ة هذه االحت�اجات عمل�ًا، Hحیث والشفاف�ة 

  . ا في واقع األمرآراء المواطنین اوالتي تمثل نتائجهإنجاز انتخاHات نز/هة، مهمًا في  أمراً  تمو/ل الحمالت المحل�ة
  االنتخاHات

  .)2( �م,ن أل4 شخص �طلبها الحصول علیها Hسهولة إجراءات مفصلة لالنتخا�اتالمحلي  الح,م تمتلك هیئات 1.2
تعدل في الوقت المناسب و وعن تحسینها،  مدخالت حول إجراءات االنتخا�اتالحصول على یتاح للجمهور فرصة  2.2

  ).2(وHفاعل�ة 
وتعقد ، )13(ودون خوف من التدخالت Hالتصو/ت Hحر/ة ق�ام الجمهور  المحلي الح�م هیئات انتخابقانون �ضمن  3.2

  .وHطر/قة االقتراع السر4 على فترات منتظمة ومحددة االنتخاHات 
إلى و�م,ن للمقترعین الوصول تتسم أوراق االقتراع HالHساطة إلى االنتخاHات المحل�ة، حیث  عوائ@ أمام الوصولال یوجد  4.2

، وتنص قواعد االنتخاHات المحل�ة بوضوح على إدراج )10ص : 50(و/تم تحدیث السجل االنتخابي أماكن االقتراع Hسهولة 
  ).11ص : H)36فاعل�ة  تنفذهذه الفئات وهناك عقوHات سار/ة على استثناء ، الفئات المحرومة أو األقل�ات

  .ل�ة االنتخاب�ةالمشار�ة في العمال یوجد متطلHات تقید Hال داع  5.2
لالنتخاHات المحل�ة وهي مطHقة على  تسم�ة المرشحین واخت�ارهمعلى وعادلة وشفافة واضحة  ومعاییر هناك إجراءات 6.2

  ).13(نطاق واسع 
، على أال )29ص ( االنتخا�ات المحل�ةضمن إطار المرشحون /األحزابالتي تتحملها  سقفًا معقوًال للنفقاتتحدد القواعد  7.2
سقفًا ذ4 مغزH eحیث یؤسس وال �,ون مرتفعًا للغا�ة فاعلة بتعطیل أ�ة منافسة س�اس�ة للغا�ة ف�ما یتعلT  منخفضاً السقف  �,ون 

من النفقات وما ال ما یتم احتساHه على أنه القیود على إنفاق الحمالت بوضوح د ی,ما یجب تحدللنفقات على أرض الواقع، 
مسألة التوقیت وأن تأخذ Hعین االعتHار المتعلH Tالحمالت واإلنفاق غیر المتعلT بها، نفاق اإلبین وأن �میز بوضوح ب، �حتس

  ).31ص : 29(لموعد بدء الحمالت  خطة معقولةوأن تضع 
  ).62ص : 33(المسؤولین الح,ومیین المنتخبین  الستدعاءإلتاحة المجال أمام المواطنین تطبT إجراءات  8.2
ة ممنهجنز/هة و من خالل رقاHة النزاهة االنتخاب�ة تحد�ات في التعامل مع  هیئات الح,مء أدا المنظمات المدن�ةتراقب  9.2

  ).62ص : 48(على العمل�ة االنتخاب�ة ووفقًا للمHادW الدول�ة 
للتنافس في والتمتع Hفرص متساو�ة  �مرشحین مستقلینبخوض االنتخاHات �سمح النظام االنتخابي المحلي لألفراد  10.2

  ).132ص : 49(ي األحزاب مقابل مرشح
االنتخاHات في صدارة أولو�ات  - عوضًا عن القضا�ا الوطن�ة–القضا�ا المحل�ة أن تكون �ضمن النظام االنتخابي  11.2
  .المحل�ة

                                                           

7
  :أنظر ا�ضًا وث�قة الموقف الس�اسي لمنظمة الشفاف�ة الدول�ة حول التمو/ل والمحاHاة الس�اس�ة  

http://www.transparency.org/whatwedo/publication/policy_position_no._01_2009_standards_on_political_funding_and_favours  
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  األحزاب الس�اس�ة

، )13( الواضحة والمشروعةHالمصلحة العامة مرتHطة معقولة  لرقا�ةوال تخضغ سوe  تعمل األحزاب الس�اس�ة �حرSة 12.2
  ).47(وخوض حمالت للمناصب أفراد بتوظیف وهي تتمتع Hحر/ة التش,یل 

األحزاب الس�اس�ة المحل�ة ، وال تتمتع واسعة من المصالحشر/حة  االنتخا�ات المحل�ةاألحزاب الس�اس�ة ومرشحو مثل ت 13.2
  ).13(معینة مع أفراد أو فئات Hعالقات 

  ).43ص : 29(كثر رسوخًا األحزاب األمع جدیدة  تنافس أحزابصة تحد من فر أو عمل�ات ال یوجد قواعد  14.2
  .)9ص : 36(فاعلة انتخاب�ة بدائل و�ملك المواطنون ، بین الس�اسیینمنافسة حق�ق�ة یؤمن النظام االنتخابي المحلي  15.2
: 49( الشعب�ة ات الرعا�ةذ المنتد�ات المجتمع�ةإم,ان�ة وصول متساو�ة إلى ینHغي أن �,ون لدe األحزاب والمرشحین  16.2
  ).132ص 

استHعاد وتنص القواعد على ، )132ص : 49(وعمل�ة االخت�ار Hالوضوح والمنطق�ة والتسم�ة  الترشحمعاییر  تتسم 17.2
  .المح,ومین في السابT بجرائم فساد من الترشحالمرشحین 

  8تمو/ل األحزاب والمرشحین

التبرعات الفرد�ة والمؤسس�ة ,األسقف المفروضة على ( لس�اس�ة المحل�ةتموSل األحزاب اتدیر یوجد لوائح واضحة  18.2
في حالة و/تم فرض غرامات عقوHات وتسر4 ، )13( ومطHقة على أرض الواقع )األمور المال�ة للحمالتوالتدقیT المستقل على 

  ).51ص : 29(خرق القانون 
 بدورها تحددو األحزاب المحل�ة، التي تحصل علیها  للتبرعات الخاصة والعامةسقف واضح هناك قواعد تنص على  19.2

  .)20ص : 29(التمو/ل غیر المقبولة مصادر 
 المعلومات المتعلقة �المانحینتدو/ن حدًا ینHغي عنده المقدمة لألحزاب المحل�ة تعرف القواعد المتعلقة Hالتبرعات  20.2

  .)22ص : 29(,ل األحوال ودون حدود عنها في و/تم اإلفصاح  التبرع ة وق�مةعطب� تدون  ,ماوتوفیرها للجمهور، 
ف�ما یتعلH) Tفاعل�ة  هاق�تطبو/جر4  معلوماتها المال�ة علناً بنشر المحل�ة یوجد لوائح شاملة تلزم األحزاب الس�اس�ة  21.2
وتصدر قل Hصفة سنو�ة على األنشر الحساHات و/نHغي ، )13( )والتمو/ل الخاص وغیرها ،اإلعانات الح,وم�ةومصادر  ،Hمبلغ
  ).61ص : 29( و�ستوعبها الجمهور عموماً شاملة تكون و التقار/ر في الوقت المناسب  هذه

ف�ما یتعلT  حول الحمالت االنتخاب�ةالمHاشرة وغیر المHاشرة  لكافة النفقاتسجالت معینة تلزم األحزاب المحل�ة Hحف�  22.2
  .)75- 72 ص: 29(واسم ,ل مرشح و,ل قائمة Hالمرشحین  ،H,ل حزب س�اسي

حیث ینHغي تفصیل وتمو/ل المرشحین، تمو/ل األحزاب الس�اس�ة و�ین الدخل واإلنفاق بین  أح�ام اإلفصاحتمیز  23.2
  .)55ص : 29(مع�ار/ة في فئات لألحزاب المحل�ة التبرعات المقدمة 

  ).59ص : 29(عمومًا  �التبرعات النقد�ةال �سمح  24.2

                                                           

  .مرشحین المنفردین خالل انتخاHات مافي المعاییر التال�ة ,ذلك إلى ال" األحزاب"تشیر   8
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تقدم السلع أو التي االعتHار/ة الجهات التبرعات المقدمة من تنظم Hصرامة طر/قة أخرH e تحد أو تحظر أوقواعد توجد  25.2
  ).75-72ص : 29( أل�ة مؤسسة عامةالخدمات 

األحزاب الس�اس�ة إلى  بتقد�م تبرعات أخرW  سلطات عامةالدولة أو لرقاHة الخاضعة ال �سمح للشخص�ات االعتHار/ة  26.2
  ).75-72ص : 29(

  .متاحًا لجم�ع المرشحین على قدم المساواة المحلي الح,م لهیئات للموارد اإلدارSة�,ون أ4 استخدام ینHغي أن  27.2
وسائل تعز/ز وصول مرشح واحد أو أكثر إلى أو فرض قیود غیر عادلة إلى  تسعىأال  ليالمح الح,م هیئات على 28.2
  .نتیجة االنتخاHاتقد تؤثر على أو أدوات أخرe مماثلة  اإلعالم
المرتHطة Hصورة مHاشرة أو غیر مHاشرة ,افة الجهات األحزاب المحل�ة أ�ضًا على تنطبT قواعد التبرعات المقدمة إلى  29.2

  .)75- 72ص : 29( لرقاHة حزب س�اسي بخالف ذلك تخضعأو Hحزب س�اسي 

  الرقاHة

ل�ة، وتتمتع Hاستقالل ,امل في ات المحاالنتخاHإدارة اختصاصات لالنتخاHات ومؤهلة مستقلة ومهن�ة  هیئة إدارSةتملك  30.2
انتخاHات إجراء إلجراء االنتخاHات، وصالح�ات التمو/ل الالزم لى الحصول في الوقت المناسب عضمان Hما في ذلك أعمالها 
  .)62ص : 48( ثقة الجمهور تكسبشفافة 
و/تمتع موظفوها Hالحما�ة القانون�ة ، )13(األحزاب الس�اس�ة المحل�ة  تموSل وأنشطةوتشرف على تراقب الجهة الرقاب�ة  31.2

  ).49ص : 31(الفصل التعسفي من 
  ):74ص : 51(للهیئة الرقاب�ة ما یلي  والوظائف األساس�ةتشمل الصالح�ات  32.2

  .تحدید المؤهلین للتصو/ت •
  .)أو المرشحین/لألحزاب الس�اس�ة و(ترش�حات المشار,ین في االنتخاHات ٕاثHات تلقي و  •
  .القتراعإجراء عمل�ة ا •
  .احتساب وجمع األصوات •
  .التحقیT في الش,اوe والمخالفات •
  ):65-64ص : 29(ما یلي  �الهیئة الرقاب�ةتبین القواعد بوضوح ف�ما یتعلT ینHغي أن  33.2

  .هموضمانات استقالالا في ذلك فترة Hقائهم في مناصبهم Hمأعضائها  نإجراءات تعیی •
نشر  وأفحص حساHات األحزاب ونشرها  وأسیر القوانین ذات العالقة ,تفتعر/ف الصالح�ات واألعمال المحددة  •

  .تطبیT العقوHاتشبهات انتهاك القانون أو التحقیT في  وأالتقار/ر 
Hحیث المخالفات التي تطبT على مختلف أنواع والعقوHات المحددة التي تفرض علیها عقوHات أنواع انتهاكات القانون  •

Hات فاعلة ومتناسHمقنعةة و تكون العقو.  
  .إجراءات االستئناف على قرارات الهیئة •
على قدرات ذات�ة  للهیئة الرقاب�ة,ون حیث �للتدقیT المستقل،  التقارSر المال�ة لألحزاب الس�اس�ة المحل�ة تخضع 34.2

الهیئة اد أفر إعادة تعیین  وال �حTوأعضاء من المعارضة، وهي متعددة األحزاب وتشمل أحزاب األقل�ات ,شف االنتهاكات، 
أو أحزاHًا  هیئات الح,مفي حالة انتقادها أعمال الهیئة الرقاب�ة نطاق وتقید صالح�ات التحد من وال یوجد سالسل موازنة الرقاب�ة 
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في تعیین وHعیدة عن تدخالت األحزاب في تنفیذ أعمالها وتكون الهیئة الرقاب�ة متحررة من الضغوj الس�اس�ة س�اس�ة Hارزة، 
  .)66ص  :29(موظفیها 

و/جب الق�ام ، نفقاتها اإلنتخاب�ةبب�انات �املة حول تزو/د الهیئة الرقاب�ة تلتزم األحزاب الس�اس�ة والمرشحون المستقلون ب 35.2
  .Hعد االنتخاHاتفي غضون فترة زمن�ة قصیرة بذلك 
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  9المشتر/ات العامة المحل�ة. 3
على ,بیرة وفي ظل وجود مHالغ اكتشافه، الذ4 �صعب Hالتعقید ووجود التالعب /ات العامة �م,ن أن تتسم عمل�ات المشتر 

أو البن�ة التحت�ة من خالل تحسین �م,ن أن تفید المواطنین مHاشرة والتي –المشتر/ات العامة المحل�ة هم�ة Hاإضافة ألالمحك 
مخاطر د من للحوالكفاءة والمهن�ة،  ،والعدالة ،والمسائلة ،شفاف�ةوال ،النزاهةمHادW  ینHغي مراعاة Hالتالي - الخدمات المقدمة لهم

  .للمشتر/ات العامة المحل�ةوالس�اس�ة والبیئ�ة  ،واالجتماع�ة ،الفوائد االقتصاد�ةتحقیT فرص  وتعز/زالفساد 
  

  النزاهة

  .اذ القرارات التقدیر/ةالتخمحدود  Hمجالالقواعد في حین تسمح ، للقواعدتمتثل العمل�ات والقرارات اإلدار/ة  1.3
2.3  Tب حول وتقدم  هیئات الح,م المحليتطبSس�اسة ها وموظفیالتي تلزم السلطة المتعاقدة  السلوك قواعدالتدرH صارمة

  :لم,افحة الفساد، و/نHغي على الس�اسة أن
أو الرشوة أو قبول  ،نحمأو  ،التواطؤااللتزام Hاالمتناع عن الذ4 یتضمن والسلوك األخالقي االلتزام Hالنزاهة تبین  •

  .التسهیل�ةالدفعات 
  .وتدیر تضارب المصالحتبین  •
أ4 دخل غیر ح,ومي ومبلغ ومصدر عمل�ة المشتر/ات Hاإلفصاح عن الذمة المال�ة تلزم المسؤولین المشار,ین في  •

مجالس إدارة ,عضو�ة ًا دورًا ق�اد�لمسؤول فیها یتولى اوأ�ة أعمال خارج�ة العائلة المقر�ین دخل أفراد ومبلغ ومصدر 
  .الجمع�ات الخیر/ة

  .المدراءالخاصHة H,Hار تقدم للجمهور تقار/ر الذمة المال�ة  •
  .الشراءاالستئناف على القرارات خالل عمل�ة تتضمن آل�ات  •
  .للمبلغینمجهولة وآمنة تقدم آل�ات  •

 بدورها ضرورة تبینو  ،ذیین والموظفینلمدراء التنفیل سلوك قواعدعلى مقدمي العطاءات من القطاع الخاص تنص س�اسة  3.3
H والتبرعات التبرعات الس�اس�ة وتعالج مسائل لسلو,�ات التي تنطو4 على فساد اواالمتناع عن والسلوك األخالقي  ،النزاهةاالتزام

  .وظائف الح,ومةورعا�ة المقدمة ألغراض خیر/ة 
صارمة �س�اسة تلتزم الشر,ة وموظفیها Hموجبها  ،وكسلقواعد إال إذا طHقت ال �سمح لشر,ة ما Hالتقدم للعطاءات  4.3

  .,جزء من عطاءاتها ،سلوك غیر قانونيوتشهد أنهم لم �شار,وا في  لم�افحة الفساد
  .ومتاحة للجمهورالخاصة بها واضحة  ه��ل�ة الملك�ةال �سمح لشر,ة ما Hالتقدم للعطاءات ما لم تكن  5.3
  .سلوك صارمة لقواعدHاالمتثال ومقدمي الخدمات إلیها وموردیها ومتعاقدیها لشراء جهة اتلزم ,افة العقود المبرمة بین  6.3

                                                           

9
  .2014 –منظمة الشفاف�ة الدول�ة  –" الدلیل إلى ,Hح الفساد في المشتر/ات العامة: "مقتHس عن  
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 الموظفون  و�عتبرالمشتر/ات، من على مراحل أخرe أولئك الذین �عملون منفصلین عن  مرحلة التخط�e موظفو�عتبر  7.3
في مراحل أخرe، غیر أنه ینHغي أن  المشار,ینعن أولئك إلى أقصى حد مم,ن  تقی�م تطبیT العقود منفصلینالمشار,ون في 

  .,املة العمل�ة مو,ًال HالرقاHة على �,ون مسؤول واحد 
  .في منعطفات صنع القرار الحاسمةعن طر/T لجان ,لجان التقی�م " أكثر من شخص واحد" من تتخذ القرارات الرئ�س�ة 8.3
  .)لین Hصالح�ات اتخاذ القرارالمخو ,أولئك (Hانتظام  المناصب الحساسةتدو/ر الموظفین في یجر4  9.3

  الشفاف�ة

 ،تتعلH Tاألمن القوميألسHاب المعلومات المحم�ة Hالقانون ف�ما عدا  للجمهور �صورة است�اق�ةالمعلومات التال�ة  تتاح 10.3
  :معلومات سر/ة أخرe الملك�ة الف,ر/ة أو أو حما�ة 

  .وتخص�ص الموازنةوضع خطة مشتر/ات و ,تقی�م االحت�اجات قبل بدء عمل�ة التعاقد األنشطة المنفذة  •
  .مجمعةالموازنات على هیئة أرقام حیث تقدم موازنات وخطi المشتر/ات  •
  .فرص العطاءات •
  .الفن�ةمواصفات ال •
  .وخطوات صنع القراروأعمال المسائلة المحددة معاییر االخت�ار  •
 ،هو�ة المتقدم للعطاءر األساس�ة حیث تتضمن العناصفتح عطاء ح,ومي ما،  مناقصات,افة العناصر األساس�ة في  •

  .والمعلومات المطاHقة لمعاییر التقی�مالمتقدمین للعطاءات المؤسس�ة وملك�ة منفعة 
  .العناصر األساس�ة لعمل�ة تقی�م العطاء •
  .قرار منح العطاء ومسوغاته •
  .الجهة المصدرة •
  .)أوامر التغییر الهامةHما فیها (العقد وأ�ة تعد�الت عل�ه  •
  .نفیذ والتقی�م والرقاHة ومدققي الحساHاتتقار/ر الت •
  .تسو�ة المنازعات وٕاجراءات آل�ات •
، الح,م المحلي هیئات تتسم Hالمر,ز/ة على مستوe  بوا�ة إلكترون�ة مفتوحةمن خالل المعلومات المحددة أعاله تتاح  11.3

تصل على نطاق واسع من خالل وسائi بدیلة  فإنه یتم نشر المعلوماتندرة استخدامها أو  بواHة إلكترون�ةوفي حالة عدم توفر 
وجلسات االستماع ,لوحات اإلعالنات (في المناطT الحضر/ة والر/ف�ة على حد سواء عة من المواطنین إلیها شر/حة واس

  .في الدولةأخرe  هیئات ح,م محليالص�غة التي تستخدمها بنفس  - ,لما أم,ن–و/نHغي نشر المعلومات والمعط�ات ، )العلن�ة
ومن وقابلة للHحث وقابلة للفرز مستخدمة على نطاق واسع غیر خاضعة لملك�ة أحد تنشر المعلومات الرقم�ة Hص�غ  12.3

  .مستقلة وقابلة للقراءة Hاألجهزةخالل منصة 
سدود ال,مشار/ع المتعلقة Hالمشروع، حول الجوانب في عمل�ات الشراء الكبیرة  األطراف ذات العالقةواستشارة یتم تبل�غ  13.3

نطاق منHع ومصب الم�اه التغیرات في إلى جانب بإعادة التوطین جم�ع من �حتمل تأثرهم �سمح و�شجع حیث العمالقة 
  .عمل�ات صنع القرارHالمشار,ة في 
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أو جلسات استماع طلHات خط�ة من خالل وخطi الموازنة حول تقی�م االحت�اجات  تعل�قات من الجمهوریتم طلب  14.3
  .علن�ة
التي تتم ومنع الحساHات  شفافة وشاملةمسك حسا�ات والقطاع الخاص  الح,م المحليهیئات Hغي على ,ل من ین 15.3

  .)المحاسHة من خارج الموازنة" (خارج الدفاتر"

  المسائلة

ع لردالتواطؤ أو الرشوة أو االحت�ال عند تحدید  عقو�اتقادرة على فرض إجراءات إدار/ة أو قضائ�ة یتم وضع وٕاHقاء  16.3
  .الجرائم الخطیرةالحرمان في حالة ممارسات الفساد Hفاعل�ة، وتتضمن العقوHات 

الشر,ات واألفراد، ,ما ضد  )عند توفرها(وتتضمن غرامات مال�ة وجزائ�ة  اإلقناعو  واإلتساق ،العقو�ات �الفاعل�ةتتسم  17.3
,ما المشار,ة في العطاءات لفترة زمن�ة محددة،  والحرمان مناألر�اح الم,تسHة Hطر/قة غیر مشروعة مصادرة تشمل العقوHات 

  .المعلومات المتعلقة HالعقوHات التي تم فرضها للجمهورتتاح 
  .جمهورللالخارج�ة تقار/ر الوفاعلة وتتاح Hصورة مستقلة  الرقا�ة والتدقی@ الداخلي والخارجيتعمل مؤسسات  18.3
  Hما في واألداء الفعلي للعقود نفسها لتطبیT عمل�ات الشراء واألداء المالي  ،المعط�ات المال�ة,ًال من  التدقی@تق�م أعمال  19.3
من أجل تقدیر  المختلفة معلومات العقود,ما �حلل مدققو الحساHات المشروع، Hعد إتمام نسHة التكالیف في مقابل الفوائد ذلك 

  .أو مخالفات أخرe أنماj التواطؤ 
  .عمل�ة الشراءعلى ,افة مراحل  ةمستقل جهات رقاب�ةالمدني HاعتHارها منظمات المجتمع مشار,ة یتم تعز/ز  20.3
Hالمئة من ق�مة  15مثل (التراكمي الذ4 یتجاوز الحد العمل وصف تعدل سعر أو التي  أوامر تغییر العقودیتم مراقHة  21.3
  .والمصادقة علیها على أعلى المستو�ات )العقد

22.3  Tطالع في أ4 وقت سهلة االوتكون للمتقدمین المتضرر/ن للعطاءات لة وفاعلة ومستقراسخة  استئنافإجراءات تطب
تعلیT عمل�ة  على قادرةم,لفة، وهي  كما ال تكون وال تستنزف الوقتوعمل�ة االستئناف غیر معقدة ,ثیرًا خالل عمل�ة الشراء، 

  .Hشأنها الشراء حتى إصدار أح,ام
التثبت تجاه المتقدمین للعطاءات من أجل ا القائمة على أساس المخاطرو ج�ة العنا�ة الواتتطلب عمل�ة الشراء مراعاة  23.3

  .قدراتهم الفن�ة والمال�ةمن وجودهم إلى جانب Hصورة مستقلة 

  ةالعدالة والكفاء

للمناقصات والمنصوص علیها بوضوح في القانون أو اللوائح  )منخفضاً (حدًا معینًا تخضع العقود الح,وم�ة التي تتجاوز  24.3
  .للجمهورومتاحة  وموثقة ومبررة بوضوحأن تكون االستثناءات على هذه القاعدة محدودة ، و/نHغي التنافس�ة المفتوحة

فرص نشر وتعمل�ة التعاقد في أ�ة مرحلة من مراحل  معلومات سرSةألV متقدم لعطاء �االطالع على ال �سمح  25.3
  .المناقصات على نطاق واسع

فإنه یتم تقد�م هذه المعلومات للمتقدمین اآلخر/ن خالل إجراء المناقصة  إ�ضاحاتللعطاء أ�ة  في حالة طلب المتقدم 26.3
  .أ�ضاً 

بین و/ترك مجال زمني معقول ، إذا ما اقتضي ذلكوالتأهیل المسبT إلعداد العطاء  وقت �افالمتقدمین للعطاء �منح  27.3
  .االعتراض على قرار المنحفرصة وتوق�عه لمنح المتقدم المتضرر قرار منح العقد نشر 
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على جم�ع و حیثما ,ان ذلك مناسHًا  منتجات مقبولة عالم�اً ومعاییر  وثائ@ عطاءات مع�ارSة�ستخدم مسؤولو المشتر/ات  28.3
  .ح,م المحليمستو�ات ال

  

  المهن�ة

التدر/ب توفر ین یمؤهلین جیدًا، في حموظفین من أجل اجتذاب على نحو ,اف  مناصب المشترSاتمن �شغلون  �,افئ 29.3
  .لتعز/ز المسیرة المهن�ةأخرe  ووسائل
التأثیر أو  ،الرواiH العائل�ةأو  ،األصلول�س على أساس القدرات والموهHة على أساس والمهام الم,لفة المناصب  تمنح 30.3

  .لها عالقةأخرe ال  صفاتالس�اسي أو 
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  لنفقاتوالموازنات وااإلیرادات : التمویل. 4

وتضمن ، لفساددرءًا لمن األموال العامة من  ح,مهم المحلي هیئات استفادةمن الضرور4 أن �,ون المواطنون على درا�ة H,�ف�ة 
  .عمل�ات صنع القرارالمشار,ة في �حظى الناس Hفرص  ,ما بئشفاف�ة الموازنات والضراالمعاییر التال�ة 

  

  الترتیHات المؤسس�ة
وثائT الجم�ع  للمجلس المحلي التنفیذ�ة المحل�ةالسلطة وتقدم  ح,م المحليموازنة العلى  ليالمح المجلسصادق � 1.4

وقبل التصو/ت بوقت مH,ر، ذلك Hصورة منهج�ة و/جر4 من أجل تصو/ت مطلع على الموازنة، المال�ة والمحاسب�ة الالزمة 
  .ةالسنة المال�الحساHات في نها�ة المصادقة على و/نطبT األمر ذاته على 

، والذ4 ینص الب�ان بوضوح على دوره ومسؤول�اته مسؤول اإلدارة المال�ةالسلطة المحل�ة من ة في یتألف فر/T الق�اد 2.4
  .)7ص : 11(و/رفع تقار/ره إلى الرئ�س التنفیذ4 مHاشرة 

  .)33ص : 17( للحسا�ات العامة الح,م المحلي هیئات منفصلة فيیوجد لجنة  3.4
  .)24ص : 38(رقاب�ة ساHقة نتائج وتوص�ات أعمال Hما فیها  لمسك السجالت المحاسب�ةخدم عمل�ًا تستیوجد إجراءات  4.4

  اإلیرادات
تند تحصیل س�الوضوح والشفاف�ة والHساطة، حیث تتسم Hو  الح,م المحليتضعها  لتحصیل اإلیرادات ولوائحقواعد یوجد  5.4

  ).13(ز والمحاHاة على أرض الواقع واالبتزا ،تخلو من التالعبقواعد اإلیرادات على أساس 
�م,ن للمواطنین االطالع Hسهولة على : واإلجراءات اإلدارSةالمعلومات المتعلقة �الضرائب إم,ان�ة اطالع المواطنین على  6.4

تعلقة واإلجراءات اإلدار/ة الموااللتزامات الضر/ب�ة تحدیدها و,�ف�ة الضرائب حول معلومات شاملة ومحدثة وسهلة االستخدام 
  ).29ص : H)2,افة الضرائب األساس�ة 

قواعد تتعقب ، حیث قواعد ب�انات إلكترون�ةفي ومشتر,ي الخدمات ,افة المعلومات المتعلقة بدافعي الضرائب إدارة یتم  7.4
  .)207ص : 19(والمتأخرات Hاإلضافة للمدفوعات  ح,م المحليللااللتزامات المال�ة المستحقة ب�انات مر,ز/ة 

نشر هذه ,ما یجر4 الالزمة لتمو/لها Hمصادر اإلیرادات ارتHاطًا واضحًا  هیئات الح�م المحليتقدمها الخدمات التي تiH تر  8.4
  .)150ص : 19(المعلومات 

ش�,ات وموازنات مع إجراءات إدار/ة شفافة نظام الطعون الضر/ب�ة �ضم حیث : الضرSب�ةطعون للوجود وعمل آل�ة  9.4
 Tالكامل وتطب�قه وضعه و/جر4 سس�ة مستقلة مؤ ل ه�,ل�ات من خالمالئمة، و�طبH فاعل�ةH مع إم,ان�ة اطالع مرض�ة

  ).29ص : 28( عمل Hقراراته في الحالو�وHعدالة، 

  الموازنات والتقار/ر المال�ة
ف�ما التام  والشمولللجمهور معلومات تتسم �الشفاف�ة تقدم الح,ومات المحل�ة حیث : إم�ان�ة االطالع على المعلومات 10.4

 واإلقرار، ،الص�اغة(مراحل عمل�ة وضع الموازنة األر�عة  خاللت الفعل�ة المدرجة في الموازنة اإلیرادات والنفقایتعلH T,ل من 
بتكو/ن ما �سمح م، هیئات الح,مومستو�ات عمل�ة وضع الموازنة عبر مراحل التقار/ر متناسقة وتكون ص�غ ، )والتنفیذ والتقی�م

دها التقار/ر في موع,ما تنشر بین الوحدات، وٕام,ان�ة مقارنتها إلى الوحدات المحل�ة جم�ع تدفقات الموازنة لصورة واضحة 
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بلغة ملخص تنفیذ4 وتحتو4 ,افة التقار/ر على صالحیتها لالستخدام، لضمان  )قابلة لالست�عاب(االطالع Hص�غ سهلة وتكون 
  .)30(إلكترون�ًا وفي األماكن العامة مجان�ة ح المعلومات Hصورة وتتاالمصطلحات الفن�ة، مع الحد األدنى من مHسطة 
و,ذلك  الح,م المحلي هیئاتمعلومات مال�ة حول ,افة تتضمن الموازنات والتقار/ر : المعلومات المال�ة الشاملة 11.4

  .بین القطاعین العام والخاصوالشراكات الشر,ات العامة المحل�ة 
 الموازنة عمل�ة وضع فيلتوفیر مدخالت والمواطنین ) أینما توفرت( للجمع�ات المحل�ةفرص تتوفر : المشار�ة المحل�ة 12.4

المخصصات على استخدام �,ون للح,ومات المحل�ة سلطة تقدیر/ة یثما حذ والتقی�م من التخص�ص إلى التنفیفي نقاj متعددة 
لوائح واضحة تبین . مصادر إیراداتها الخاصةمن خالل األخرe أو األموال المحصلة  ح,مستو�ات الممن المحولة إلیها 

في عمل�ات وضع الموازنة المر,ز/ة احتساب هذه المدخالت و,�ف�ة والغا�ة من استخدام هذه المدخالت  ،المدخالت المتوقعة
في عمل�ة وضع الموازنة أو لتوفیر مدخالت على المستوe المحلي للمواطنین تشار,�ة یوجد عمل�ات حیثما واإلقل�م�ة 
  .تخط�طها

 Hما فیها(التدفقات النقد�ة وتت�ح تعقب Hالنفقات واإلیرادات ورفع تقار/ر ومراقHة لتدو/ن تطبT حیث : نظم اإلدارة المال�ة 13.4
هیئات الح,م المر,ز4 المصروفات بین والشراكات بین القطاعین العام والخاص، و الشر,ات العامة المحل�ة نفقات وٕایرادات 

  .)والمحلي
  :)6( وتنشر الوثائT المال�ة التال�ة الح,م المحلي هیئات دعِ تُ : وثائ@ المال�ة العامةال 14.4

  :ما یلي على األقل، ،وتتضمن الموازنات •
  .والتغط�ة المؤسس�ة للموازنةو��ان عمل�ة وضع الموازنة أهداف الوث�قة  •
 للجمهور �م,نر فني وغیHأسلوب خطي ومHادرات الموازنة األساس�ة الجدیدة Hالموازنة نفسها موجز  •

  .عموماً است�عاHه Hسهولة 
  .)الثالث المقبلة مثالً للسنوات ( للح,م المحلياألهداف االقتصاد�ة والمال�ة  •
الس�اسات استدامة وتقی�م  هیئات الح,م المحليمال�ة التي تؤثر على األخیرة التطورات االقتصاد�ة ب�ان  •

  .الحال�ة
  .تدابیر الس�اسة الجدیدةو,لفة ب�ان  •
 - الح,مالتحو�الت داخل Hما في ذلك –لإلیرادات  هیئات الح,محول توقعات معلومات ,م�ة وسرد�ة مفصلة  •

في أهداف المتوقعة منها Hاإلضافة للمساهمة مقدمة إیرادات جدیدة أو أ�ة تدابیر التي تبین والنفقات 
  .للسنة الساHقةأرقامًا مقارنة  /تضمن هذا القسمو  ،)30(الس�اسة 

  .أهداف األداء لبرامج اإلنفاقتتضمن داء غیر مال�ة ب�انات أ •
  .),األصول وااللتزامات(عن الموقف المالي ولمحة عامة  )الدین(مقترح الموازنة تمو/ل توض�ح لك�ف�ة  •

  :مما یلي على األقلوتتضمن تنشر Hصفة شهر/ة أو ر�ع سنو�ة : خالل العامتقارSر  •
في ,م�ة ونوع�ة اإلیرادات والنفقات  حول معلوماتیتضمن  حیث ینHغي أنزنة سیر العمل في تنفیذ الموا •

لإلیرادات والنفقات الشهر/ة مHالغ التوقعات و/جب إجراء مقارنة مع ، حتى تار/خه,ل شهر منذ بدا�ة العام 
  .Hصورة منفصلةعلى التوقعات األصل�ة خالل العام أجر/ت التعد�الت التي وٕاظهار عن نفس الفترة 
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  .ت الح,م المحليهیئاأعمال اقتراض  •
  .في حالة ,ون االنحراف ,بیراً إدراج توض�ح عن الموازنة، حیث یجب التحدید األولي لالنحرافات  •

  ):6(تتضمن ما یلي على األقل : مراجعات نصف سنو�ة •
  .تقدیرات الموازنةوأثرها على الفرض�ات االقتصاد�ة تعد�الت على  •
  .یرادات وتقدیرات الموازنةفي إنفاق وإ الشامل وتوض�ح االنحرافات تحدید ال •
  .الس�اسةالتي أجر/ت على التعد�الت استطالع  •
  .التي تمت منذ تقد�م الموازنةوالتطورات الس�اس�ة تفاصیل حول القرارات الس�اس�ة المتخذة  •

  ):6(یلي على األقل ما تتضمن : تقارSر نها�ة العام •
  .مو/لهوترصید الموازنة اإلجمالي النفقات واإلیرادات التراكم�ة و  •
من خالل بنود اإلیرادات المختلفة، اإلیرادات الفعل�ة للنفقات و لنتائج الموازنة الفعل�ة عرض ,مي ونوعي  •

  .حسب مصدرهااإلیرادات  تصنیفو/نHغي 
مستوe وخاصة (األصول وااللتزامات Hما في ذلك  لهیئات الح,م المحليالموازنة اإلجمال�ة لوضع ب�ان  •

  .)الدین العام
مقارنة إلجراء هذا العرض  إتاحةحسب القطاع، حیث ینHغي  الح,م المحلي هیئات نفاقعرض موجز إل •

  .موازنة تكمیل�ة أح,امأ�ة وتتضمن ، المقرةالموازنة للنتائج المتوقعة في HالنسHة موازنة نتائج ال
  ):6(ل وتتضمن مما یلي على األقللجمهور تكون متاحلة ) انظر القسم التالي(: تقارSر تدقی@ الحسا�ات •

حیث ینHغي Hالمال�ة العامة، القوانین األخرe ذات العالقة للموازنة و  الح,م المحلي هیئات خرق  حاالتتحدید  •
  .والنفقات على حد سواءHاإلیرادات القضا�ا المتعلقة تحدید على مدققي الحساHات 

 تقد�ممدe حول  )خرe أ- ال �م,ن إبداء رأ4-غیر متحف�-متحف�(الرأ4 الذ4 یبد�ه مدققو الحساHات تقد�م  •
من جم�ع النواحي بإنصاف مدe تقد�مها أو  ومنصفة،دق�قة Hصورة  لح,م المحليهیئات الالب�انات المال�ة 

  .السار4 لتقد�م التقار/ر المال�ةووفقًا لإلطار العام اد�ة الم
أو نظم الرقاHة  النظم المحاسب�ةأ�ة نقاj ضعف في ) 1(�حدد أو ب�ان لتدقیT الحساHات تقد�م رسالة إدارة  •

نقاj الضعف تصح�ح بوتوص�ات ) 2(في استخدام المخصصات المال�ة، أ�ة مخالفات ومنها الداخل�ة 
األمور حالة و ) 4(لتطب�قها، اإلطار الزمني إلى جانب التوص�ات حول ومالحظات اإلدارة ) 3(، المحددة
تنو�ه أن ینHغي یراها مدقT الحساHات  أمور أخرe وأ�ة ) 5(رسائل اإلدارة الساHقة، اتي أثیرت في الهامة 

  .علم اإلدارة إلیها

  المصروفات
األموال في حالة ,ون  الخدمات الالمر�زSةلتقد�م  الح�م�ل مستوW من مستو�ات یتاح للجمهور فرصة االطالع على  15.4

خدمات معینة والتدفقات ن والمسؤولین ع ،في ,ل مستوe  ،المؤسسات العامة أو المسؤولین الح,ومیینHما فیها المر,ز/ة، 
  ).30(بتلك المسؤول�ات المال�ة المرتHطة 

  .قو�ة لم,افحة الفسادضمانات وH )26ص : 14(محددة بوضوح النفقات المعتمدة  تنفیذ ومراق�ةإجراءات  16.4
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 ورة منهج�ة�ص المحلي الح,م هیئات مصروفات�افة  المحلي الح,م هیئات نظام اإلدارة المال�ة المعتمد لدe یدون  17.4
  .إم,ان�ة تعقبها Hسهولةو/ت�ح لها 

  .مختصةة �رقابللرقاHة من قبل وظائف المتعلقة H,افة المصروفات ,افة المعلومات والسجالت تقد�م ینHغي  18.4
  .علیهاالطالععند حد معین للجمهور والمعلومات المتعلقة بها  الح,م المحلي هیئات مدفوعاتقوائم ینHغي توفیر  19.4
  .عند حد معینمقترحات إنفاق جدیدة أ�ة المصادقة على القواعد التي تنص على  المجلس المحليعلى  ینHغي 20.4
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  الرقابة الداخلیة وترتیبات تدقیق الحسابات. 5

 الح,مأنظمة ن أداء حسأداوات أساس�ة لضمان ) الداخل�ة والخارج�ة(تعتبر أنظمة الرقاHة الداخل�ة وأعمال تدقیT الحساHات 
عمل�ات التدقیT الداخل�ة وضع  هیئات الح,م المحليو/نHغي على اكتشاف المشاكل والتعامل معها،  یجر4  فمن خاللهاالمحلي 

  .اHات ألداء مهامهم Hصورة مستقلةوٕاتاحة المجال أمام مدققي الحسوالخارج�ة 
موظفي الخدمة المدن�ة تضمن ق�ام  )تدقیT الحساHات تتضمن آل�ات الش,اوe وآل�ات(أح,ام واضحة وشاملة وجود  1.5

  .عمل�اً ، األمر الذ4 �طبH Tفاعل�ة والخضوع للمسائلة عنها�التبل�غ عن أعمالهم 
والهیئة الرقاب�ة  المجلس المحليإلى الس�اسة  ونتائج على مخصصاتتنسب أعمال الرقاHة الواضحة : الرقا�ة الفاعلة 2.5

  .المحل�ة
على ید مدققي تتم Hصفة سنو�ة و  المحلي الح�م هیئات الرقا�ة علىألعمال  -تنص على عقوHات–واضحة هناك قواعد  3.5

معاییر تدقیT تكون و ، )13( للجمهور تتاحأو /وموضوعیین ومستقلین ومؤهلین، وتنشر نتائج أعمالهم على المأل حساHات 
  .ل�ة لألجهزة الرقاب�ة العل�االمعاییر الدو أو المعاییر الدول�ة للتدقیT مع متسقة الحساHات 

لمخاوف معینة، في حالة تحدید المدققین وذلك  للرد على نتائج التدقی@معقول بإطار زمني یزود المسؤولون المحلیون  4.5
واستعادة هذه حدوث ذلك في حالة األموال العامة إساءة استخدام عن ین لمسائلة المسؤولاإلجراءات المناسHة  تتخذوHعد ذلك 

  .وال حیثما أم,ناألم

  اآلل�ات الداخل�ة
5.5  Tفاعل�ة  وتستخدم أنظمة رقا�ة داخل�ةتطبH 9- 8ص : 20(حیث تتضمن التالي:(  

  .واعتماد�ة السجالت المال�ةHحما�ة األصول اإلجراءات والوثائT المتعلقة الرقاHة المحاسب�ة التي تغطي  •
التي ,أعمال التحقT الماد4 من السلع (ل�ات صنع القرار HعمالرقاHة اإلدار/ة على اإلجراءات والسجالت المتعلقة  •

  .)هیئات الح,م المحليتملكها 
أهداف للموظفین لتحقیT الالزمة واإلجراءات والممارسات  ،والس�اسات ،,افة الخطiأدوات رقاHة اإلدارة التي تشمل  •

  .للس�اسات واإلجراءاتقًا وفلضمان االضطالع Hالمسؤول�ات التراتب�ة أعمال التحقT المؤسسة Hما في ذلك 
  ):22(هیئات إنفاذ القانون المستقلة  6.5

والتي تراقب ممارسة السلطات م,اتب الرقاHة أو ة الفساد أو هیئات م,افحمستقلة مثل مؤسسات المظالم هناك هیئات  •
  .)22( العامة

  :المعاییر التال�ةتلبي جم�ع هذه الهیئات  •
  .خصصها البرلمان أو الجمع�ةموارد ك وامتالعن السلطة التنفیذ�ة االستقالل  •
  .ة ومعینة من خالل عمل�ات تشار,�ة شفافةمرشحمعتبرة شخص�ات  •
  .)في الوقت المناسبالموارد الكاف�ة ألداء المهام المنوطة بها تقاس H(تتمتع Hموارد ,اف�ة  •
•  Tصالح�ات التحقیH ما في ذلك تتمتعH إجراء أعمال تفت�ش في الموقعصالح�ات.  
  .على خرق القواعد) وغراماتأوٕادار/ة تأدیب�ة، أو (عقوHات Hصالح�ات فرض تتمتع  •
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المواد التثق�ف�ة الموجهة توفیر و تدر/ب المسؤولین الح,ومیین تعز/ز االمتثال من خالل تتمتع Hاختصاصات  •
  .للجمهور

  ):22ص : 20(تتمتع Hالصفات التال�ة هیئة رقاب�ة ینHغي إنشاء  7.5
  .حاسمدافع س�اسي عبر  مفوضجدول أعمال واضح  •
  .المتHعة لدیها الرقاHة الداخل�ة والتقار/ر الرقاب�ةوضوح تعر/ف ومختلف أنواع  •
  .الوحدةموازنة وضوح Hشأن من �ملك سلطة على  •
  .المتطلHاتHما في ذلك منهج�ات واضحة لتعیین مدققي الحساHات  •
  .التصدیTالمعاییر الرقاب�ة وعمل�ات  •

  ).22ص : 20(هیئة تنفیذ�ة أو من هیئة تشر/ع�ة من  مراقب عام مستقل�عین  8.5
وصالح�ات معاقHة المسؤولین الح,ومیین المحلیین تملك الهیئة الرقاب�ة القدرة على : قدرات الهیئة الرقاب�ة المحل�ة 9.5

وتعمل الهیئة �اسة، استخدام األموال العامة ونتائج السحول للرقاHة ورفع تقار/ر الالزمة المعلومات والموارد االطالع على 
  .)23( وشفاف وخاضع للمسائلةعلى نحو مستقل الرقاب�ة 

  الرقاHة الخارج�ة
و/تم إجراء االلتزامات، /األصولوالنفقات و Hحیث تشمل اإلیرادات  سنو�اً  الح,م المحليتتم الرقاHة على ,افة هیئات  10.5

تلتزم عادة Hالمعاییر الرقاب�ة وتر,ز على القضا�ا  يالتداء وHعض جوانب رقاHة األمجموعة ,املة من أعمال الرقاHة المال�ة 
  .)47ص : 28(في موعدها أدلة واضحة على متاHعة فاعلة Hاإلضافة لوجود الهامة والمنهج�ة، 

وضمن إطار زمني محدد و/تاح للجمهور على نطاق واسع  �فصل اإلجراءات المتخذة اً تقرSر  مدقT الحساHات ینشر 11.5
,ما یتضمن هذا التقر/ر والعقوHات المطHقة عند االقتضاء، و/بین ردود المسؤولین  )ي اللوائح أو القانون منصوص عل�ه ف(

تتضمن هذه التقار/ر ملخصًا ,ما ، التي یجر4 اتخاذهاحیث لكن السار/ة التأدیب�ة ونوع اإلجراءات معلومات عن الرقم التراكمي 
  ).30(بلغة Hس�طة في مقدمتها 

  الحساHات استقالل�ة مدققي
 على مدققي الحساHات حصراً  وعن ه�,ل�ة الرقاHة الداخل�ة، حیث ینHغيعن اإلدارة  مدققو الحسا�ات مستقلین�عتبر  12.5
على مدققي ,ما ینHغي في السلطة المحل�ة، والنتائج دون طلب موافقة اإلدارة العل�ا االختصاصات والنطاق والمنهج�ة تحدید 

Hات أداء أعمال رقاH12ص : 20( داءاألو وحول االمتثال مال�ة ة الحسا(.  
الداخلیین أو االستغناء عنهم في أ4 قرار یخص استخدام مدققي الحساHات اإلدارة العل�ا والس�اسیون المحلیون  ال تتدخل 13.5

في  رستثماو/تم االلمراجعة السلطة التشر/ع�ة، ذلك ,ل في حین یخضع  طاق وتصم�م مجاالت العمل الرقابين,ذلك ال تتدخل 
والعقود والوثائT ,افة السجالت المال�ة والموظفین مع إم,ان�ة إطالع ,املة وحرة وغیر مقیدة على مدققي الحساHات الداخلیین 

  .)22ص : 20( والتقار/ر
أال تتطلب االستقالل�ة الكاف�ة السلطة التشر/ع�ة فإن سنها تفي حین على مؤسسات الرقاHة المحل�ة مراقHة القوانین التي  14.5

وتحتاج هذه المؤسسات إلى الحر/ة وتخط�i وتنفیذ األعمال الرقاب�ة، في برمجة  المحلي المجلسلتوجیهات تخضع �أV طرSقة 
  .)7ص : 39( منهج�ات مالئمة لألعمال الرقاب�ة المنفذة,ما تبني و�رمجة عملها وفقًا لصالح�اتها في وضع األولو�ات 
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 النتائج إخفاءعمل رقابي أو أو تعدیل أو االمتناع عن تنفیذ  ،بتنفیذمدققي الحساHات  المحل�ة السلطة التشرSع�ةال تلزم  15.5
  .)7ص : 39(واالستنتاجات والتوص�ات الرقاب�ة أو تعدیلها 

تكشفها على ,افة األمالك والسجالت التي  �املة وحرةإم�ان�ة إطالع االختصاصات القانون�ة لمدققي الحساHات تفوض  16.5
لمدققي الحساHات من أجل الحصول على المعلومات ذات و/نHغي توفیر صالح�ات ,اف�ة هات الخاضعة للرقاHة وأعمالها، جال

  ).7ص : 39(من األشخاص أو المؤسسات التي تحتف� بها العالقة 
 ى أرض الواقععل Hاإلضافة لتطب�قهاللرقاHة،  مدققي الحساHات والجهات الخاضعةبین  تضارب المصالحقواعد تحظر  17.5

  .)7ص : 39(
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 واألموال العامة 10التخط�i الحضر4، وٕادارة األراضي. 6
ضمان وضوح التخط�i الحضر4، ومل�,ة األراضي واستغاللها، وشفاف�ة عمل�ات صناعة  هیئات الح,م المحليینHغي على 

ى هذه األراضي  أو �متلكونها، Hحیث ال یجر4 التالعب القرار Hغ�ة توطید معاملة عادلة مع المواطنین الذین �ع�شون عل

,ما ینHغي أن تتسم عمل�ة ادارة األراضي، واالمالك واألصول االخرH eالشفاف�ة وعدم . Hاألنظمة تحق�قًا لمصالح خاصة

  . االنس�اق خلف اغراض س�اس�ة

  الملك�ة العامة

التي یجر4 صفقات واالستثمارات المخصصة للجمهور یوجز المعلومات حول ملك�ة األرض، وال تقرSر أصولوجود  6.1

  )296. یتضمن؛ ص. (تحدیثها Hاستمرار

 المحليللح,م جرد ألصول الملك�ة الخاضعة  •

 .دلیل لألمالك العامة المستغلة أو المستأجرة من جانب جهات خاصة وغیر ح,وم�ة •

 سجل المعامالت المتعلقة Hالملك�ة العامة •

  وع Hما في ذلك االستثمارات الرأسمال�ةمعلومات مال�ة ,م�ة لكل مشر  •

تسجل هذه . المتاحة -الجرد–الموجودات متعلقة Hح�ازة األراضي العامة من خالل  ُمحدثةمعلومات ل الوصول إتاحة 6.2

الجهات المسؤولة عن االدارة ,ما وتقید أ4 حقوق مشروعة في الح�ازة سواء للس,ان األصلیین أو  - الجرد–الموجودات 

  )13.؛ ص53. (قطاع الخاصHاإلضافة لل تقلید�ةأنظمة الح�ازة  تعتمداخرe لجماعات 

,افة  Hما �شمل(,التراخ�ص، واالمت�ازات والتصار/ح، أو أ4 مستند تHادل اراضي، أو أصول أو موارد عامة العقود  6.3

  ).أنظر القسم الثالث) (56(  11. اجر/ت عالنًا وHصورة استHاق�ة )، والبرامج والوثائT التي �شملها المرجعالملحقات

    المشار/ع المحل�ة العامة

                                                           
10

  .المعایر المتعلقة باألراضي العامة ومواد صید األسماك ،والغابات والموارد الطبیعة األخرى، حیث تنطبق ھذه المعایر 

11
  .للمزید من التفاصیل حول معایر الشراء أنظر القسم الثالث  
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التي ) مثل شر,ات المرافT(  على المشارSع المحل�ة العامة المحلي هیئات الح,م,افة المعایر المطHقة على  تنطب@. 6.4

واالدارة المال�ة،  وتشمل هذه المعایر الشفاف�ة، والمحاسHة، والنزاهة، والتدقیT. المحلي ثقل مس�طر فیها لح,مهیئات ل�,ون 

  .والضواiH الداخل�ة والشراء وتأمین الشراء والخدمات

رسم�ًا Hاستقالل هذه  هیئات الح,محیث تعترف . المحلي جل�ة لهیئات الح,مالشر,ات المملو,ة  مجالسدور ومسؤول�ات   6.5

  . ,شر/كالمجالس وال تتدخل في عملها إال Hصفتها 

شر,ة ,ذلك �شمل هذا االفصاح عن أ�ة . المتHعة لدیها ه��ل�ة التصوSتو ار/ع العامة المش ملك�ةاإلفصاح عن ینHغي  6.6

  . فرع�ة أو ملك�ة للمستفید

  . منح ألحزاب س�اس�ة أو مرشحین س�اسیینلمشار/ع المحل�ة العامة تقد�م ل ینHغي ال 6.7

ة یجنیها من أ�ة نشاj اقتصاد4 أو شخص� م,اسبال یجدر Hأ4 حزب أو مرشح س�اسي، أو أ4 مسؤول عام السعي وراء  6.8

  .أصل تاHع للمشار/ع المحل�ة العامة

  األراضي العامة

المعترف فراد أو جماعات، و�شمل ذلك الحقوق السواء من  العامة لألرضتحترم وتصان ,افة حقوق الح�ازة المشروعة  6.9

eافة هذهیجر4 االعتراف حیث  ، التقلید�ةانظمة الح�ازة  بها لد,H  تعر/ف ونشر انواع . الحقوق eلذلك وتحق�قا لهذه الغا�ة جر

  ) 12.؛ ص53. (حقوق الح�ازة المشروعة من خالل معالجة شفافة ومنسجمة مع القانون الوطني

  )4. (سواء على األرض أو على الخرائi محددة بوضوحاالراضي العامة  6.10

االرض الخاضعة للدولة، والتي سیجر4 حجزها لمعرفة ما هي اجزاء  سبل الوصول للمعلوماتلدe المواطنین  6.11

jوضمن أ4 شرو e13. ؛ ص53. (الستغاللها من جانب القطاع العام، وما هي االجزاء المم,ن استغاللها من جهات اخر(  

  )4(.االنواع المختلفة من األراضي Hصورة جل�ة ادارةمسؤول�ة  إ�,ال 6.12

  ملك�ة األرض وحقوق الح�ازة

  . ضحة وشفافة ف�ما یخص االراضي العامة، والممتلكات والتخط�i الحضر4 وا أنظمةوجود  6.13

  ) 8. ؛ ص16. (یجر4 تحدیثه Hاستمرار و�,ون متاح للجمهور لتسجیل ملك�ة األراضينظام مناسب وجود . 6.14
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التي ال یجر4  لمنع االعتداد والقضاء على حقوق ح�ازة االخر/ن، Hما في ذلك حقوق الح�ازة المشروعة ضماناتوجود  6.15

على هذه الضمانات حما�ة النساء والفئات المستضعفة خص�صًا التي تملك حقوق ح�ازة تاHعة، . حمایتها حال�ا بنص القانون 

  )11.؛ ص53. (,حقوق التجمع

Hغض النظر اذا ,انت و ، بها  االعترافأو  حقوق الح�ازة القائمة وأصحابهاقبل تخص�ص حقوق الح�ازة یجب تحدید  6.16

صغار المالك وأ4 ل Hاالضافة,ما بإم,ان الس,ان االصلیین، وا4 جماعات اخرe تعتمد انظمة ح�ازة اعت�اد�ة، . سجلة أم الم

  )11. ؛ ص53. (شخص او جهة اخرe قد تتضرر ینHغي اشمالهم في العمل�ة التشاور/ة

جم�ع خاصة للس,ان االصلیین تفو�ض الح�ازة جل�ة ومتاحة ومفهومة لل وح,م اجراءات تخص�ص حقوق الح�ازة 6.17

/جب توفیر المعلومات H,افة اللغات المعمول بها Hحیث تصل لكافة و . والجماعات االخرe التي تعتمد انظمة ح�ازة تقلید�ة

  )14. ؛ ص53. (المشار,ین المحتملین من خالل رسائل تراعي الفوارق بین الجنسین

والجماعات االخرe، التي تعتمد انظمة  مة ح�ازة الس�ان االصلیین�أنظوضع س�اسات وتشر/عات متعلقة تحقT عمل�ة  6.18

ح�ازة تقلید�ة، مشار,ة فعالة لكافة االعضاء او الممثلین عن الجماعات التي ستتأثر بوقع هذه الس�اسات، Hما في ذلك الفئات 

  ) 15. ؛ ص53. (المستضعفة والمهمشة

لي بنوا�ا طیHة واتHاع مشاورات مجد�ة مع الس,ان األصلیین قبل واالطراف االخرe التح المحلي هیئات الح,معلى  6.19

. الموارد التي لدW هذه الجماعات ح@ بها علىالشروع Hأ4 مشروع أو حتى قبل اعتماد وتنفیذ تدابیر تشر/ع�ة وادار/ة قد تؤثر 

  ) 16. ؛ ص53(

�عود المشروع أو أناس من المحتمل أن  ینHغي الق�ام Hعمل�ات مناسHة لضمان التواصل مع أ4 افراء، أو جماعات 6.20

إضافة الى اتHاع نهج . ,ما و/جب توفیر الدعم الفني والقانوني. Hالمعلومات الالزمة Hاللغات التي �فهمونها وٕامدادهم علیهم �أثر

  )24.؛ ص53. (تشار,ي یراعي الفوارق بین الجنسین و�أخذ HالحسHان حقوق الس,ان األصلیین

ومدe  إجراءات استعادة الملك�ةلومات Hش,ل واسع وH,افة اللغات المفهومة لألطراف المعنیین حول معالینHغي نشر  6.21

  )24. ؛ ص53. (االحراز في التنفیذ

 ممن المم,ن ان �قع علیه االشخاص الذینحدد ,ل حیث �ُ : شفافة وتشار,�ة المصادرة ذاتهاالتخط�i للمصادرة وعمل�ة  6.22

هذه  تتضمنو توفر المشاورات الطرق البدل�ة المم,نة لتحقیT الغرض العام، ,ما و . ,افة المراحل في معهمأثر و/جر4 التشاور 

  ) 27. ؛ ص53. (لتقلیل ار�اك سبل ح�اة الجهات المتأثرة المم,نة ستراتیج�اتاال المشاورات عرض

  ) 28. ؛ ص53. (القرارات المتعلقة Hالمصادرة على االستئنافح@ في ینHغي وجود  6.23
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حول حقوق الملك�ة  حل النزاعاتل لهیئات القضائ�ة واالدار/ة المختصة والعادلةل اللجوءطرف وقع عل�ه اعتداء �حT ل 6.24

,ما . على ان یتم ذلك في الوقت المناسب ومقابل تكلفة م�سورة و�نجاعة، و�شمل ذلك الوسائل البدیلة لحل مثل هذه النزاعات

و/نHغي اتاحة . لك یجب وجود آل�ات مناسHة لتجنب او حل مثل هذه النزاعات في مهدها,ذ. ولدe المشتكیین الحH Tاالستئناف

  ) 33. ؛ صH) .53غض النظر عن الموقع، واللغة واإلجراءات مات حل النزاع للجم�ع نساء ورجالخد

 Hغ�ة توفیرعة في حل النزاع المتHمن التدابیر اللجوء للنماذج التقلید�ة او غیرها  ینHغي .نماذج بدیلة لحل النزاعإتاحة  6.25

  ) 33.؛ ص53. (وفي وقت مناسبسبل عادلة، وموثوقة وغیر ممیزة لحل النزاعات حول حقوق الح�ازة 

موقع ومساحة االرض المخصصة، االطراف ( رئ�س�ة حول تخص�ص االراضي العامةالالمعلومات  تسجیلینHغي  6.26

  )4. (لجمهورواتحاتها ل) المعنیین واالHعاد المال�ة للتخص�ص

 م,اسباو زمالئه السعي وراء  و غیر منتخب أو احد افراد عائلتهمنتخب ا ح,م محليفي هیئات  ال �حT أل4 مسؤول 6.27

,ما . المتعلقة Hالتطو/ر المستقبلي وتغیر تقس�م المناطT وما الى ذلك من امور الداخل�ةالمعلومات شخص�ة Hاطالعه على 

  . ة لحدوث ذلك، وقادرة على تحد�ه اذا ما حدث ومعاقHة المعتد4ینHغي وجود انظمة مناسHة مانع

  ادارة وتثمین الح�ازة

، Hما لتسجیل وحما�ة ونشر حقوق الح�ازة الفرد�ة والجماع�ة) مثل التسجیل، والمسح وأنظمة الترخ�ص(أنظمة  تستخدم 6.28

موائمة  تسجیلانظمة وجود . وق والواجHاتصحاب هذه الحقوق وواجبتهم، وقطع االرض المرتHطة بها هذه الحقأفي ذلك 

مناسHة ثقاف�ًا واجتماع�ًا لتسجیل  وتطور سبل ,ما وتستخدم. للظروف المحل�ة Hما في ذلك الموارد الHشر/ة والمال�ة المتوافرة

لتسجیل و/جدر استخدام اطار شامل یتضمن انظمة ا. حقوق الس,ان االصلیین وا4 جماعات اخرe تعتمد انظمة ح�ازة تقلید�ة

 e29.؛ ص53. (الموجودة وانظمة المعلومات الم,ان�ة االخر (  

و/نHغي ان تكون هذه . للجم�ع حسب ما تقتضي Hه قیود الخصوص�ة ب�سر المعلومات المتعلقة �حقوق الح�ازةاتاحة  6.29

د المعامالت الفاسدة وغیر القیود بدورها واضحة ومبررة وال تستلزم، ما لم تقتضي الضرورة، منع الجمهور من التدقیT لتحدی

واسع العمل�ات، والمتطلHات، والرسوم وأ4 اعفاءات ومواعید نهائ�ة لالستجاHة لطلHات  وعلى نطاقیجب نشر ,ما . القانون�ة

  )30. ؛ ص53. (الخدمات

خاصة مثل تشغیل  ألغراض حقوق الح�ازة وفي الوقت المناسبتثمین منصف لمناسHة لتحقیT  تستخدم انظمة 6.30

  )30. ؛ ص53. (االستثمارات، والمصادرة وفرض الضرائب نتیجةالسواق، تأمین القروض، صفقات حقوق الح�ازة ا
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سس لتقدیرات دق�قة وموثوقة أ وتوفرللجمهور،  وتتاح وتحللو,افة المعلومات االخرe ذات الصلة  اسعار الب�ع تسجل 6.31

  .  لألنماj غیر االعت�اد�ة ,االرتفاعات المفاجئة لألسعار,ما و/جب استخدام نظام �حدد و�شیر ) 31. ؛ ص53(للق�م 

في هذه ,ما و�حT لدافعي الضرائب الطعن . معلومات التثمین وتقی�مات التقدیرات والم�الغ الضرSب�ة للجمهور تتاح 6.32

  )32. ؛ ص53. (التقدیرات

  

  األرض وتغیر استخدامها استخدام

وملكیتها االراضي الزراع�ة والحضر/ة  �القیود الموضوعة على استغاللتعلقة ایجاد وتعدیل وتطبیT التنظ�مات الم 6.33

  )H) .4ما یتفT مع الصالح العام وتحوSلها

  .واتاحتها للجمهور حول استخدام االراضيواضحة  خرائe وجود 6.34

ق القائمة والتعو�ضات آل�ات مناسHة تحف� الحقو  وجود مع Hص�غ واضحة للجمهورالمناطT  عمل�ات اعادة تقس�م تتاح 6.35

  ) 4. (المترتHة في حال خسارة Hعض المناطT التي یخضع استغالل األرض فیها للتقید

للجمهور مع وجود معالجة مناسHة لمن  تطوSر البنى التحت�ة والتوسع الحضرV المخطe لهالمعلومات حول  تتاح 6.35

  )4. (المعالجة متسقة مع المعایر الدول�ة المعترف بهالحقهم ضرر ,ونهم اصحاب حT في هذه األرض، على ان تكون هذه ی

خطi استخدام االرض واالشارة لردود فعل العامة في التقر/ر  یلخالل تحضیر وتعد مساهمات الجمهورالسعي خلف  6.37

  )4. (و�,ون هذا التقر/ر متاحًا للجمهور. الذ4 تعده الهیئة العامة المو,لة بإعداد الخطi العامة الجدیدة

  ارة األرضإد

. المتعلT بتنظ�م وادارة قطاع األرض، ,ما و/نHغي تجنب ازدواج�ة المسؤول�ات التفو�ض المؤسسيتعر/ف و�وضوح  6.38

)4(  

، Hالتنازالت وعقود اآلجار حول المدW الم�اني والمدة الزمن�ة واالطراف المعن�ة ،شاملة وموحدة معلومات تتاح 6.39

  . للجمهور

  )4.(ومقبوضات معامالت  ,افة الخدمات المتعلقة بإدارة األرض مبرسو الئحة  تصدر 6.40
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  )4. (�قوم السجل HالرقاHة على ادائها على ضوء هذه المعایر مجد�ة في حین معایر خدمة تنشر 6.41

المساواة والكفاءة وتطبH Tشفاف�ة  أسس ینHغي أن تبنى أ4 إعفاءات ضر/ب�ة سواء على االراضي او الممتلكات على 6.42

  )4. (واتساق

سبل متواز/ة تكون  وجدتسبل متواز/ة، وٕاذا ما ل وجودال . حل النزاع وجود تو,یل واضح للجهة المسؤولة عن 6.43

مطHقة للتنقل من جهة ألخرe مختصة في و قواعد صر/حة ل، Hاإلضافة زعة بوضوح ومعروفة على نطاق واسعالمسؤول�ات مو 

  )  4. (اكمحل النزاع Hغ�ة تقلیل المفاضلة بین المح

وتوافر ال�ة للطعن Hاألح,ام الصادرة في . محل�ًا ولغالب�ة المجتمعات لحل النزاعالدرجة االولى  مؤسساتت�سیر توافر  6.44

  )4( .قضا�ا االراضي بتكالیف �سیرة وأن تحل النزاعات Hأوقات مناسHة

�فض النزاعات Hعدل، و/نHغي ان تحظى القرارات حیث  حل النزاعاتلبدیل  نظام لس�اق المجتمعي اولنظام مستند  وجود 6.45

  )4. (الصادرة عن هذا النظام Hاالعتراف من جانب النظام القضائي االدار4 الرسمي لحل النزاع

  االستثمار

بوضوح وعبر علم�ة تشار,�ة، واتاحة ونشر الس�اسات والقوانین لتشج�ع  لالستثمارات المسؤولةتحدید الشروj المعززة  6.46

  )22. ؛ ص53. (القانون على المستثمر/ن تحدید حقوق وواجHات ,افة االطراف المتعاقدة و�فرض. مار المسؤولاالستث

، والتي تحدد بناء على تقی�م شامل إلم,ان�ة االرض تخص�صها للمستثمرSن �م�نلتحدید االراضي عمل�ة واضحة  وجود 6.47

والبیئ�ة واالجتماع�ة الستثمار االرض  ،عتHار المنافع المحل�ة االقتصاد�ةتأخذ العمل�ة Hعین اال. ةالمعن� الجماعاتتشاور مع الو 

  )4. (المخصصة

ووجود ال�ات . لضمانات والعقود الموضوعة�ا) المحلي موالح�(المستثمرSن  امتثال�قوم طرف ثالث HالرقاHة على  6.48

,ذلك ینHغي رصد امتثال المستثمر/ن . مشاكل العقودتح,�م في حال بلغت الالسر/عة وفعالة لإللزام Hالضمانات او اللجوء الى 

  )4. (و/جب اتاحة النتائج للجمهور Hحیث یجر4 لئم أ4 فجوة حال تحدیدها عبر اجراءات تصح�ح�ة. لخطi العمل Hاستمرار

 ,ما. إلقرار الح,م المحلي وعمل�ات أخرe  الستعمال المستثمرSن لألرضتحدید عمل�ات واضحة وملزمة ومناسHة  6.49

التشاور و و�طلب من المستثمر/ن تقد�م معلومات تفصیل�ة حول استخدامهم لألرض، وتتضمن هذه المعلومات الجدوe الفن�ة، 

 )4.(المجتمعي وتوافر الموارد الالزمة لتحدید جدوe المشروع ورصد التقدم بنجاع
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  التخط�i الحضر4 

  )21. ؛ صS) .38ر وتحدید الخطe الحضرSةتطو في  ومHاشراً  تأخذ هیئة مؤهلة وتشار,�ة دورا فعاالً  6.50

تأخذ السلطات و . مالحظات الجهات المهتمة من الجمهور Hغ�ة تلقيللجمهور Hالوقت المناسب  الخطe الحضرSة تتاح 6.51

 .تقد�مها,ما ال یجود قیود او سقف للتغذ�ة الراجعة التي �م,ن لألفراد والمنظمات . المحل�ة هذه المالحظات Hعین االعتHار

  ) 21. ؛ ص38(

وجود قانون داخلي یوضح تقس�م ,فاءة و . واتاحتها للجمهور تصارSح االنشاءایجاد اجراءات واضحة وHس�طة إلصدار  6.52

  )21. ؛ ص38. (االجراء

6.53  eهذا . و�نتائج مسجلة رسم�اً  ترخ�ص بناءلكل  تدقی@ یجر eة لتحدید متى و,یف یجرHس�طة ومناسH وضع عمل�ة

Tوفي هذه الحالة ُ�علم الشخص  مواطنین �م,ن للا أ�ض. التدقی ،Tات للسلطات المحل�ة إلجراء تدقیHطلH والتقدم eتقد�م ش,او

T21.؛ ص38. (منهج�ًا بنتائج التدقی ( 
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  تقدیم الخدمات العامة المحلیة. 7

ه السلبي والمHاشر على تقد�م هذه وللفساد وقع. لهیئات الح,م المحلي�عد تقد�م الخدمات العامة محل�ًا مجال عمل أساسي 

الخدمات سواء ,انت ,هر�اء، أو ماء، أو تعل�م أو صحة ال و�ل في Hعض االح�ان �منع وصولها لمستحقیها مما له وقع ,ارثي 

  12.ثر استضعافاً كعلى ح�اة الناس وخاصة الفقراء والجماعات األ

، )م�ة، وتلك المتعلقة Hالبنى التحت�ة والى غیر ذلك�صح�ة، والتعلال( تقد�م الخدماتبرامج  للرقا�ة علىوجود نظام فّعال  7.1

نتائج المتأت�ة عن الرقاHة إلیجاد تخط�i مناسب للبرامج، ,ما وال ننسى تأثیر هذه النتائج على برامج الوآل�ة لالستغالل 

  )1. (الح,ومات المحل�ة

الخدمات المقدمة لمستحقیها وذلك لضمان وصول الخدمات  لق�اس جودةالسلطات المحل�ة Hأخذ الترتیHات الالزمة  تقوم 7.2

Hما یتوافT مع أهداف السلطة، ولضمان أن هذه الخدمات هي حصیلة االستغالل األمثل للموارد وفي الوقت ذاته تساو4 ق�متها 

  .المال�ة

ا في ذلك الرخص على أسس المترتHة على تقد�م الخدمات Hم الرسوم الجمر��ة، والرسوم األخرW واألسعار�ضع المنظم  7.3

مثل، حT نقض (إن هذه العمل�ة ل�ست خاضعة لتدخل . موضوع�ة ومهن�ة، Hحیث تستند هذه العمل�ة على التكلفة الفعل�ة

  .م لترسل الى األسر المستحقة Hانتظام و�سر�سلتنقطة ال في�صرح Hسعر الوحدة و ) 9. ؛ ص16. (الزعماء الس�اسیین) القرارات

  )1. (�حدد الحقوق المتعلقة Hمستخدمي الخدمات العامةللمواطن میثاق وجود  7.4

لتقصي حاجات المواطنین الذین ینHغي لهم  استHاقيتقوم الجهات المو,لة بإ�صال الخدمات العامة بHحث  - المشار�ة 7.5

,یل مجموعات تر,یز، تحق�قًا لذلك تستخدم هذه الجهات اسالیب تفي Hالغرض، ,إجراء مسوح، وتش. االنتفاع من هذه الخدمات

ن المجموعات المختلفة Hما في ذلك الفئات م,َّ تُ . ومجموعات نصح المواطنین، وعقد لقاءات وجلسات استماع مجتمع�ة

نسخة "  إف.د4.بي؛ H) .15عین االعتHار هیئات الح,م المحليا متأخذه اللذانالمستضعفة من إ�صال صوتها وٕابداء رأیها 

  ) 72. ص" محوسHة

                                                           
12

دول قد أصدرت منظمة الشفافیة الدولیة منشورات عدیدة تتضمن توصیات واقعیة حول كیفیة معالجة ظاھرة الفساد في تسلیم الخدمات في عدد من ال  

  .كما وتضمنت المنشورات دراسات حول التعلیم في جنوب افریقیا. االفریقیة

(http://www.transparency.org/whatwedo/publication/mapping_transparency_accountability_and_integrity_in_primary_e ducation) 
and in Cameroon 
(http://www.transparency.org/whatwedo/publication/mapping_transparency_and_integrity_deficits_in_primary_educatio 
n_in_cameroo) 
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وجود فرص للمشار,ة Hش,ل مHاشر في توفیر الخدمات العامة والرقاHة  – ات واضحة للمشار�ة في إ�صال الخدماتإجراء 7.6

,ما وقواعد مشار,ة . معن�ةعلیها، وتكون هذه الخدمات �سیرة وفي متناول األطراف المعن�ة من مواطنین، ومنظمات وجماعات 

  ) 23. (ون وس�اسة العملغیر حصر/ة ومفصل ومنصوص علیها بوضوح في إطار قان

وتنشر هذه المعلومات . االساس�ة الخدمة لوحدات للمعلومات المتعلقة �الموارد المتاحةإتاحة سبل وصول الجمهور  7.7

عبر وسائل النشر المناسHة وتكون متاحة عند طلب االطالع علیها من جانب، وحدات ) على سبیل المثال تنشر سنو�اً (Hانتظام 

؛ 28). (,المدارس األساس�ة والثانو�ة وع�ادات الصحة األول�ة(�ة، ومع تغط�ة وطن�ة في قطاعین على األقل الخدمات االساس

عرض هذه المعلومات في نقاj التسل�م  و/جر4 و�وضوح عن المیزان�ة المتاحة لكل قطاع،  Hاالضافة للتصر/ح) 23. ص

  ) الخ... ,الع�ادات الصح�ة والمدارس(

بوضوح  وتعرض هذه المعلومات، للخدمات ذات الصلة ,الرخص، للجمهور ,ما الوقت المتوقع للتسل�م,ذلك تتاح معرفة  7.8

  . في نقاj تسل�م الخدمات

عبر العقود التي تنص و�وضوح على البنود والشروj المحددة  الشراكات بین الشر�ات الخاصة والسلطات المحل�ةتدار  7.9

,ما تحدد هذه العقود االطراف التي �قع على عاتقها تحمل المخاطر واألطراف . دةلعمل�ات تسل�م الخدمات، والتمو/ل والجو 

ال �قتصر ق�اس االخیرة على المخرجات ) 142. ص. (المسؤولة، ,ما وتضع معایر وق�اسات لألداء اضافة الى أنظمة الرقاHة

  ) 144. ؛ ص32. (بل �شمل فعال�ة وجودة تسل�م الخدمات و,�ف�ة تلبیتها الحت�اجات المواطنین

؛ وترفع Hاألخطاءمزود4 الخدمات  اعالممن  المحلي هیئات الح,مأو  المستخدمین نظام ش�اوW تكرارV �م,ن وجود  7.10

  )96. ؛ ص34. (الش,اوe لمستوe أعلى في حال عدم اتخاذ اجراء ناجع

  ) 5: (المدني، الق�ام Hالتاليعلى السلطات المحل�ة، وHالتشاور مع مزود4 الخدمة ذو4 الصلة ومؤسسات المجتمع  7.11

الظروف الخاصة على التر,یز H توافر وجودة الخدمات القائمة، والق�ام بجرد لالحت�اجاتانشاء قاعدة بینات حول  •

 ) 5. (وأخذها Hعین اإلعتHار للفئات المستضعفة، والمهمشة والمستثناة

استنادًا للب�انات التي توفرها لمترتHة عنها، خطi وانظمة النمو الحضر4 المستقبلي، والخدمات االضاف�ة ا إعداد •

/تم ذلك Hاتساق مع الخطi االقل�م�ة والوطن�ة واالعراف الوطن�ة والدول�ة، وذلك Hغ�ة هدف و ،  آنفة الذ,رالقاعدة 

 )5(لفقراء للخدمات لوصول امحدد یتمثل بتوفیر سبل مستدامة 

لمنتظمة والمنضHطة وقت�ًا من جانب المستفیدین ومزود4 تغذ�ة الراجعة اتستند على ال برامج رقا�ة وتعدیلوضع  •

 )5(الخدمات 
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  ) 1. (وتطب�قه على ارض الواقع لمزودV خدمات العنا�ة الصح�ةوجود تسجیل رسمي  7.12
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  أنظمة العدالة المحلیة. 8

، ,ذلك یجب هة وشفاف�ة حال تنفیذ أدوارهابنزا ما سلف ینHغي على النظام القضائي المر,ز4 والمحاكم المحلي العمل  ,ل مثلما

  .مثل هذه التدخالت عنأل4 تدخل س�اسي تفاد�ًا لضغوj مم,نة قد تتأتى  تخضع أال

  القدرة

  :االدوار التال�ة اً وتحدید  ،لإلتمام أدوارها الالزمةتمتلك المحاكم المحل�ة الموارد المال�ة، والHشر/ة والبنى التحت�ة  8.1

 الحفا� علیهم Hغ�ة تنافس�ة للقضاة حوافزو رواتب  توفر •
 ال وجود لتأخیرات وتعو�قات خطیرة في التعامل مع القضا�ا •
 )13(النزاهة وموضوعاتها  حولیتلقى ,ادر المحاكم والقضاة تدر/ب  •

,ما تناسب رواتب .  تمنع التالعب الس�اسي في رواتب وترق�ات العاملین في السلك القضائي ضمانات محصنةوجود  8.2
  ) 3. (هیئات الح,مضاة مراكزهم، وخبراتهم وتطورهم المهني في مجمل فترة خدمتهم، وقد تكون رواتبهم أعلى من موظفي الق

و/تناول . تعینهم أو عند تعینهم، وال �قف التدر/ب عند ذلك بل �ستمر طوال خدمتهملأول�ًا  تدر�Sاً یتلقى القضاة المحلیین  8.3
قانوني، وتعلیل القرارات، و,تاHة األح,ام وادارة القضا�ا Hاإلضافة لتلقیهم تدر/ب حول م,افحة التدر/ب الذ4 یتلقونه التحلیل ال

  )3. (الفساد

، والقضا�ا، واجراءات المح,مة، ومالحظات القضا�ا وسجالت األح,ام، إضافة تشر/عللللوصول  سبل �سیرةلدe القضاة  8.4
  ) 3. (,ذلك لدe المحاكم المحل�ة الموارد الكاف�ة إلتمام واجHاتها. لتطورات القانون�ة الحاصلةHا اطالععلى لHقائهم 

  الحصانة واالستقالل 

Hالحما�ة من طائلة القضا�ا المدن�ة المتعلقة Hُِأمور قیلت أو تمت في س�اق الوظ�فة القضائ�ة، في حین  الحصانةتنحصر  8.5
 e3. (ال تشمل الحصانة قضا�ا الفساد والقضا�ا الجنائ�ة األخر (  

على أ4 قاٍض أو على النظام �ممارسة أV ضغe ال �قوم أ4 من أعضاء السلطة التنفیذ�ة المحل�ة والمجلس المحلي  8.6
و,ما وأن ) 3.(على أمن واستقالل أ4 قاضٍ  القضائي ,,ل من خالل إدالء تصر/ح عام له وقع غیر مالئم صور/ًا ,ان أم فعل�اً 

  )13. (مزاولتهم واجHاتهمالقضاة ل�سوا عرضة لإلرهاب واألذe خالل 

  )3. (القرارات القضائ�ة Hانتظامتنفذ السلطة التنفیذ�ة   8.7
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Hمعالجة االستئنافات  Hغ�ة الحد من المراجعة القضائ�ة لقرارات متخذة من جانب اعضاء  للتدخلال وجود لمحاوالت  8.8
  .السلطة التنفیذ�ة المحل�ة

  تعیین القضاة

Hالتعیین Hصورة  الم,لف الجسمعمل �، حیث تعیین القضاة المحلیینمطHقة في ما یخص وجود هدف وعمل�ة شفافة و  8.9
  ) 3. (مستقلة عن السلطتان التنفیذ�ة والتشر/ع�ة المحلیتان

Hالتعیین مما �حول دون ه�منة السلطة القضائ�ة على  الم�لف الجسموجود اجراء عادل وشفاف ومطبT الخت�ار اعضاء  8.10
  ) 3. (الُمَعیِّن الجسم عمل�ة التعیین او

قرارات التعیین جیدًا مع تم,ین الجمهور من االطالع على عمل�ة صنع  توث@تكون معایر االخت�ار موضوع�ة و,ذلك  8.11
  ) 3. (القرار

لتحدید تعیین القضاة في مواقع محاكم معینة حیث یجر4 التثبت من عدم تولي قضاة مناصب  معایر موضوع�ةُتعتمد  8.12
  ) 3. (في مناطT لدیهم فیها عالقات وث�قة مع س�اسیین قضائ�ة

  إسناد القض�ة

  )3. (عبر نظام موضوعي وعلى اسس معایر جل�ة وشفافة احالة القض�ةیدیر القضاة  8.13

إلحالة القضا�ا لیجر4 اتHاعها وتق�مها Hانتظام، ,ذلك وجود مHادW توجیه�ة توفر للقضاة سبل  اجراءات موضوع�ةوضع  8.14
  ) 3. (یل التأخیرتقل

  ه�,ل�ة المحاكم المحل�ة

. اللجوء لالستئناف العادل والمنصف سبل حیث لدe طرفي القض�ة  ه��ل�ة محاكم االستئنافقد حدد نظام المحاكم  8.15
)3 (  

  )3. (ثابت ن �,و   المح,مة النهائ�ة من هیئة قضاة إحداهم حیث تتألف متدرجةاله�,ل�ة االستئناف�ة  8.16

  الشفاف�ة

8.17  Wاستثناء حاالت محدودة جداً ( في العلناإلجراءات القضائ�ة  ُتجرH (و,ذلك ُتتخذ القرارات القضائ�ة في العلن) .3(  
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تشمل هذه المعلومات التعیینات واإلقصاءات القضائ�ة، و ( للجمهورفي حینها  اتاحة المعلوماتعلى المحاكم المحل�ة  8.18
ینص على . وتنفیذ هذا المتطلب عمل�اً ) اء المحاكم وغیر ذلك من معلوماتواالح,ام، واإلحصاءات القضائ�ة ورؤس

  )13. (عمل�اً  وتنفذقانونًا  العلن�ةاالجراءات /المرافعات

تنشر المحاكم المحل�ة مسHقًا معلوماتها التنظ�م�ة واإلدار/ة،  -قطاع العدالة مشترSاتعالن�ة وام�ان�ة الوصول لعمل�ة  8.19
صلة، ,ما تنشر جدول جلساتها القضائ�ة ومعلومات مال�ة تفصیل�ة حول مخصصات العامة ذات المات معلو الوقراراتها، و 

  ) 23. (الموازنة والنفقات

  ) 3. (لجمهور ب�سرلالمحاكم المحل�ة Hانتظام، ,ما وتنشر وتتاح  وتسجل حیث�ات قراراتتعطى  8.20

  رقاHةالنزاهة وال

ستخدم ,دلیل واداة ق�اس للسلوك تل اوتحسینه اHعد تطو/ره اصة �السلك القضائيقواعد سلوك خینشر الجهاز القضائي  8.21
  )46. (والشرطة) 3(لكل من الجمهور  وتتاحالقضائي 

  )3. (االحتجاجات والش,اوH  e,افةتضمن ق�ام الجهاز القضائي بتحق�قات أول�ة  قواعد تأدیب�ةوجود  8.22

  ) 3. (قرارات یتخذها في هذا الشأنأ4  االخیر و/وضح، ضد القضاةالش�اوW الموجهة وجود جسم مستقل لتلقي  8.23

  ) H) .3غض النظر عن نوعها أ�ة أنشطة س�اس�ةال �شارك القضاة في  8.24

  )H: )3فعال�ة وتنفذالتال�ة مقرة  القواعد والقوانین,افة  8.25

 مصالحالتضارب  •
 الهدا�ا والض�افة •
 ,شف األصول •
 .قیود ما Hعد انتهاء الخدمة •

تضمن هذه المحاكم االمتثال للقوانین، و . المحلي هیئات الح,متعالج النزاعات الناشHة جراء قرارات  محاكم ادارSةیوجد  8.26
  ) 45. ؛ ص33. (والتنظ�مات والمعایر الوطن�ة

  الشرطة المحل�ة
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نزاهة الشرطة  ح,م مستقل في رقابيووجود نظام . لمنع الفساد ضمن الجسم الشرطي المحلي برنامج نزاهة وجود 8.27
  ) 20. ؛ ص52. (ووضوح مسؤول�اتها المحددة في ما یتعلT ببرنامج النزاهة

أو تم,ن (جود آل�ة تبل�غ تم,نهم Hاإلضافة ل. �اإل�الغ عن أV فسادة طخدمات الشر /یلتزم ضHاj الشرطة وموظفي قوات 8.28
  ) 46. (ة لمن قام Hالتبل�غ عن فساد بن�ة حسنةمن تنفیذ ذلك عمل�ًا ,ما وتوفر هذه اآلل�ة حما�) المجتمع المدني

Hعض ضHاj الشرطة یتلقى ,ما . عن الفساد واإلHالغف�ما یخص النزاهة والكشف  مدرnینموظفي الشرطة المحل�ة  8.29
  . لمعالجة الجرائم االقتصاد�ة تدر/ب

  )46: (واعد الجوانب التال�ة على األقلضمن جهاز الشرطة المحل�ة، على أن تغطي هذه الق مناسHة قواعد سلوكاعتماد  8.30

 االلتزام Hالنزاهة والسلوك األخالقي، والتبل�غ عن الفساد •
 تجنب تضارب المصالح •
 . االستغالل السل�م للموارد العامة ف�ما یتعلH TالتطبیT المنصف والعادل للقانون  •
 . توطید وتقو�ة ثقة الجمهور في جهاز الشرطة المحل�ة •

  . يم المحلفي جهاز الشرطة المحلي على اساس الجدارة ودون تدخل من الح, والترق�ات التعیناتتجر4  8.31

  ) 46. (في محار�ة الفساد في جهاز الشرطة الرام�ةفي الفعال�ات والجهود  مشار�ة المجتمع المدنيآل�ات تشجع وجود  8.32

  ) 46. (لمال والملك�ة ولضiH وحف� األدلةفي جمع اإلرادات لتداول ا انظمة ناجعة�ستخدم جهاز الشرطة المحلي  8.33

یتولى الرقاHة على االنظمة والتدابیر الموضوعة من جانب الشرطة المحل�ة سع�ًا لمنع،  مستقل رقابيجسم وجود  8.34
/نشر و . و,شف، ومعاقHة الفساد والقضاء عل�ه، Hاإلضافة الى الرقاHة على مالئمة، وتطبیT وفعال�ة مثل هذه االنظمة والتدابیر

  )46. (تقر/ر سنو4 بنتائج ما توصلت إل�ه هذه الرقاHة

Hغ�ة تقد�م ُضHَّاj قطاع العدالة أو موظفي جهاز الشرطة  السلطات الالزمة إلجراء تحق�قاتینHغي منح جهة ُمعینة  8.35
  )46. (المحل�ة للعدالة المتورطین Hقضا�ا فساد
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9 . eآل�ة تقد�م الش,او  
هیئات الح,م ، Hغ�ة ز/ادة انفتاح وشفاف�ة المتعلقة Hالمبلغین,اوe رسم�ة وواضحة، Hما في ذلك ینHغي وضع آل�ات تقد�م ش

  .التحقیT في الش,اوe عبر جهات مستقلة وملزمة ,م,تب  هیئات الح,م المحلي,ذلك ینHغي الرقاHة على . المحلي

ة و�أخذ تغذ�ة الجمهور الراجعة Hعین معهم في االمور ذات العالق الجمهور عبر التشاورالمجلس المحلي  ُ�شرك 9.1
  )13. (أو المجالس/االعتHار، في الوقت ذاته �م,ن للمواطنین تقد�م ش,اوH eحT المجلس و

 اف من جانب الح,وماتومخصص للتعامل مع الش,اوe المتصور عدم معالجتها بإنص اجراء تقد�م ش�اوW مستقلوجود  9.2
  . للجمهور و�,ون هذا اإلجراء متاحاً ) 13. (المحل�ة

9.3  Wاألح,ام الصادرة بنجاعة إجراء تقد�م ش�او Tسرعة وٕانصاف، و/جر4 تطبیH eوعامة تعالج الش,او iس�H) .13 (  

. الجمهور والطاقم العامل على نطاق المحل�ة، و�حترم و�عرف اتمستقل وفّعال، ضمن الح,وم م�تب ش�اوW وجود  9.4
  )17. (دم الش,وe مقالكشف عن و�م,ن عبره تقد�م ش,اوe بدون 

  . و�,ون هذا البرنامج معلن وفّعال المحلي لح,مهیئات الاالقسام المختلفة  الخت�ار نزاهةوجود برنامج  9.5

  .عن الفساد HاإلHالغ هیئات الح,میلتزم موظفو  9.6

   13عن المخالفات اإلHالغ

. H Tصدق هذه المعلومات حین جرe ,شفها�ستند فیها الكشف على ا�مان عمیالتي للكشف عن معلومات  الحما�ةتعطى  9.7
التحر4 من  خاللمبني على ن�ة صادقة، ,ما و/جب اخذه بجد�ة تامة ال ا�ة لتشمل الكشف غیر الدقیT ولكنال و�ل تمتد الحم
  ) 24. (المبلغ عنهادقة المعلومات 

التمیز في م,ان العمل المرتHطة بـِاإلHالغ  حیث �حمى االفراد من ,افة أش,ال االنتقام، او اإلیذاء أو - الحما�ة من العقاب 9.8
  )24. (هأو الناتجة عن عن المخالفات

  )24. (ا/ال یجر4 االفصاح عن هو�ة المبلغ عن المخالفة دون إذن صر/ح منه - الحفاo على السرSة 9.9

                                                           

الممارسات القانون�ة الفضلى لحما�ة المبلغین الداخلیین ودعم : لمHادW الدول�ة لقانون حما�ة المبلغینا: "جرe اقتHاس هذه القسم مع التعدیل من  13
  .2013منظمة الشفاف�ة الدول�ة،  ”التبل�غ الداخلي من أجل المصلحة العامة
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ل واضح ومقنع Hأن أ4 للجزاء أو العقوHات یجب على ,ل ُموِظف تقد�م تعلی دفعاً  -عبء االث�ات على الُمَوِظف�قع  9.10
  )24.(اجراءات تتخذ HحT موظف لم تتخذ بتحر/ض انتقامي أو نتیجة لكشف الموظف عن مخالفة

أ4 ,شف لمعلومات جرe ضمن مضمار التبل�غ عن المخالفات �عفى من االجراءات التأدیب�ة  - اإلعفاء من المسؤول�ة 9.11
لمدن�ة واإلدار/ة و�شمل ذلك القوانین المتعلقة Hالقذف، والتشو�ه، وحقوق والمسؤول�ة المنصوص علیها في القوانین الجنائ�ة، وا

حیث �طلب منه اثHات وجود أ�ة دوافع  ،النشر وحما�ة الب�انات، حیث �قع العبء على من جرe ,شف المعلومات المتعلقة Hه
  )   24. (لدe الطرف المبلغ عن المخالفة النتهاك القانون 

االمتناع عن المشار,ة Hأفعال فساد أو احت�ال، أو  حTلدe الموظفین والعاملین  - لمشار�ة �الجرما االمتناع عن�الح@  9.12
و�ضمن القانون حمایتهم من أ�ة ش,ل من أش,ال االنتقام أو التمیز الذ4 قد �قع علیهم جراء امتناعهم عن . افعال غیر قانون�ة

  )24. (المشار,ة Hالجرم

فعلى سبیل المثال، تHطل حقوق . قاعدة خاصة أو اتفاق�ة تعیT حما�ة المبلغین Hاطلة تعد أ4 - الحقوق  الحفاo على 9.13
  )24"). (قمع النظام. ("وعدم االفصاح/ المبلغ قسم الوالء للُموِظف واتفاق�ات السر/ة

ولكن جرe والكشف عن معلومات دون االفصاح عن هو/تهم  HاإلHالغتمنح حما�ة تامة لمن قد قاموا   - إخفاء الهو�ة 9.14
  )24. (تحدید هو/تهم ف�ما Hعد دون إذن صر/ح منهم بذلك

 على من حT المبلغین المعرضة ح�اتهم أو سالمتهم للخطر أو أ4 فرد من أفراد أسرهم الحصول – الحما�ة الشخص�ة 9.15
  )24. (تدابیر الحما�ة الشخص�ة، حیث تكرس االدوات الالزمة لضمان الحما�ة

جل�ة ومفهومة؛ وتحاف� على السر/ة أو عدم : تتمثل اجراءات وتنظ�مات المبلغین H,ونها – العمل ضمن م�ان اإل�الغ 9.16
جرe ؛  وتوفر تحق�قات معمقة وفي حینها حول ما )ما لم یتنازل المبلغ بتصر/ح واضح عن هذا الحT(الكشف عن الهو�ة 

Hما �شمل (ش,اوe المبلغین حول محاولة االنتقام منهم  لمتاHعة وقت�اً ؛ ومزودة Hآل�ات شفافة، وملزمة ومضبوطة اإلHالغ عنه
  )24). (اجراءات تأدیب�ة للمعتدین

في م,ان العمل غیر مثمر أو مم,ن، �حT لألفراد الق�ام Hالتبل�غ  اإلHالغإذا ,ان  – الجهات التنظ�م�ة والسلطات إ�الغ 9.17
قد تشمل هذه السبل سلطات تنظ�م�ة، أو  . التي �عملون لدیها لدe جهات تنظ�م�ة، أو رقاب�ة أو حتى افراد من خارج المنظمات

  )24. (جهات تحقیT، أو جهات انفاذ القانون، او مسؤولین منتخبین أو أ�ة جهات مختصة بتلقي مثل هذه التبل�غات

ل في الحالت الملحة والتي تنطو4 على مخاطر جس�مة عامة وشخص�ة، أو في حا – لدW أطراف خارج�ة اإل�الغ 9.18
وجود جرم ال تجر4 معالجته بدأب في حین أنه قد یؤثر سلHًا على الصالح العام وقام المبلغون H,شفه ألطراف خارج�ة، تجر4 
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حمایتهم من حیث�ات ما قد ادلوا Hه ألطراف خارج�ة ,األعالم، أو مؤسسات المجتمع المدني، أو المؤسسات القانون�ة أو 
  ) 24. (تجار/ة أو مهن�ةالنقاHات العمال�ة ، أو حتى منظمات 

 HاإلHالغ الح,م المحلي هیئاتالقنوات واالدوات المم,نة لق�ام العاملین في من تتاح الكثیر  – وأدوات اإلرشاد الكشف 9.19
عن المخالفات، وتشمل هذه االدوات والقنوات خطوj النصح، والخطوj الساخنة، والبواHات المتاحة عبر االنترنت، وم,اتب 

,ما وُتؤمن آل�ات آمنة وسر/ة لإلدالء Hالكشوفات دون . متثال Hاإلضافة إلى ُمحققي الش,اوe الداخلین والخارجینمراقHة اال
  ) 24. (الكشف عن هو�ة المبلغ

مدe حساس�ة الكشف في عین االعتHار  HاإلHالغتأخذ االجراءات االحتراز/ة المتعلقة  –األسرار الرسم�ة / األمن القومي 9.20
Hاj اإلفشاء Hأمور متعلقة Hاألمن الوطني، أو Hأسرار عس,ر/ة، أو معلومات محظورة، وُتعتمد هذه التدابیر في حال ارت

االحتراز/ة واإلجراءات الخاصة Hغ�ة تعز/ز المتاHعة وقرارات الحل الداخل�ة، Hاإلضافة لمنع ,شف هذه المعلومات لجهات 
داخل�ًا، حیث �قدم االفشاء لدe جسم " اإلدالء"راءات السماح Hالكشف و/نHغي لهذه االج. خارج�ة دون اقتضاء الضرورة لذلك

التصر/ح األمني  تمتلكرقابي ذاتي ومستقل مؤسس�ًا وعمل�ًا عن القطاع األمني، أو �م,ن اإلدالء Hالمعلومات لسلطات 
في الحالت المم,ن : مبرراً ) يو لمؤسسات المجتمع المدن/,اإلدالء Hه لإلعالم أو(الخارجي " اإلفشاء"�,ون الكشف . المطلوب

لصحة العامة، أو األمن العام أو البیئة؛ وفي الحاالت التي قد �عود اإلفشاء HااثHاتها وتنطو4 على تهدیدات ماسة وجس�مة 
الداخلي فیها Hأذe شخصي أو بإتالف الدلیل؛ Hاإلضافة إذا لم �,ن اإلفشاء مقصودًا أو من غیر المحتمل أن �عود HأذH eالغ 

  )24. (ى األمن الوطني واألفرادعل

یجب وجود مجموعة ,املة من التدابیر تهدف لتعو�ض االضرار التي قد تلحH Tالُمبِلغ،  – مجموعة �املة من التدابیر 9.21
اعانات مؤقتة واخرe صادرة عن : حیث تشمل. وتغطي هذه التدابیر ,افة النتائج غیر المHاشرة والمستقبل�ة أل4 أعمال انتقام�ة

االیرادات الحاضرة و اإلحالة لدائرة جدیدة أو لمشرف أخر؛ وتعو�ض عن ما خسره، و لمح,مة، ورسوم التح,�م والمحاماة؛ ا
  ) 24. (ة؛ Hاإلضافة لتعو�ض األلم والمعاناة�والمستقبل�ة والم,ان

اللجوء لمحاكمة  �حT للمبلغین المعتقدین Hأن حقوقهم قد انته,ت –") یوم للمحاكمة"تخص�ص (  محاكمة منصفة 9.22
مع ,فالة . منصفة تقام من جانب مح,مة محایدة، وتتخذ القرارات في أوقات مناسHة مع وجود نظام داخلي متزن وموضوعي

  )24. (المبلغین في الطعن Hقرارات المح,مة و,ما و/جوز لهم استجواب شهود الخصم HحTتامة 

، ,ذلك المبلغین لدیهم مجال لإلسهام البناء في أهم�ةالمعن�ة مشار,ة االطراف المطلعة و ل,ما  – المبلغین إشراك 9.23
توض�ح ش,او/هم وتقد�م ادلة ومعلومات ) ولكن غیر مجبر/ن على(,ما ولدe المبلغین مجال . التحر/ات أو التحق�قات التال�ة
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. حظات حول ا�ة نتائج,ما لدیهم الحH Tاالطالع على نتیجة أ4 تحقیT او تقصي Hاإلضافة لمراجعة وابداء المال. اضاف�ة
)24 (  

من أ�ة اموال مستعادة أو مخالفات جبیت نتیجة  ةیجوز،  إذا ,ان مؤات�ًا، تلقي المبلغین نسHة صغیر  – نظم الم�افآت 9.24
االخرe على تقدیر علني أو م,افآت  واإلمتنان تشمل الم,افآت وتعابیر التقدیرت/جوز ان و . التي أدلوا بها" الكشوف"اإلفشاء 

  ) 24. (�ه من اعمال انتقام�ة جراء اHالغه، أو ترق�ة وظ�ف�ة، أو حتى اعتذار علني لما الق)ذا ما قبل المبلغ ذلكإ(

القوانین واالجراءات  وجود. الح,م المحلي واالدارة المحل�ة هیئات توفیر تدر/ب شامل لكادر عمل – تدرSب المبلغین 9.25
. التاHعة لكال القطعین العام والخاص حیث تتطبT اح,ام هذه القوانین واالجراءات المتعلقة Hالمبلغین بوضوح في اماكن العمل

)24(  

إ4 فعل انتقامي أو تدخل في االHالغ الذ4 �قدمه المبلغ �عتبر  –االعمال االنتقام�ة والتدخل  مترت�ة على عقو�ات 9.26
  )24. (المهني Hاإلضافة للعقوHات المدن�ة/الوظ�في العقابمخالف لقواعد السلوك، ,ما �طال القائمین Hاألعمال االنتقام�ة 

ُتحال الHالغات الصح�حة للجهات التنظ�م�ة المختصة للمتاHعة، واتخاذ االجراءات التصو/ب�ة  – المتا�عة واإلصالحات 2.27
  )24. (أو وضع س�اسات اإلصالحات/و

  

  

 


