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ما هو الفساد وما خطورته؟

العالم الذي نواجهه

العالم الذي نصبو إليه

ما الذي سنفعله لتحقيق ذلك

إطار عملنا للتغيير

ال يوجد حل

 بديل

دعوة عالمية للعمل

!

transparency.org/strategy

ُيعد الفساد إساءة استخدام السلطة 
الموكلة من أجل تحقيق مكاسب 

خاصة.

ويعزز أكثر أنواع الظلم سوًءا في العالم:

يحرم المواطنين من الحقوق والُفرص التي 
يحتاجون إليها ويستحقونها 

ُيضعف الحكم الرشيد ويعوق االستدامة 
االقتصادية 

يفاقم التفاوت االجتماعي والفقر

ُيغذي االنقسام والنزاع واألزمات

1. حماية الموارد العامة

الحد األقصى من االنفتاح 
والشفافية واالستجابة في 

التعاقدات العامة

اتخاذ إجراءات أكثر فاعلّية لمنع 
الرشوة والسرقة وإساءة 

استغالل السلطة في القطاع 
العام والكشف عنها

2. إيقاف تدفق األموال القذرة

لة للمدفوعات  أنظمة ُمعطِّ
السرية وإخفاء األصول

زيادة معدل الُمحاسبة 
للشبكات التي تمّكن من 
الفساد ولحّراس بواباتها

3. تأمين النزاهة في السياسة

إزالة النفوذ غير المبرر من االنتخابات 
والتعيينات السياسية

بذل مزيد من الشفافية والُمحاسبة 
واإلنصاف في التأثير على اتخاذ 

القرار العام

5. توّخي إنفاذ القانون وتحقيق العدالة

تعزيز االستقاللية والقدرة واإلدارة 
للعمل من أجل مؤسسات النزاهة

نطاق أكبر من اإلنصاف 
واالتساق ورفع التحيز في 

محاكمات الفساد 
والنتائج القضائية

إطار إنفاذ دولي فعال 
لمكافحة الفساد

7. بناء قيادة من المجتمع المحلي لمكافحة الفساد

تعزيز الخطاب العام القائم على فهٍم أعمق
 وقبول لقيم الُمحاسبة

جيل قادم من قادة المجتمع المدني والقطاع 
العام وقطاع األعمال مجّهزون على نحو أفضل 

لمكافحة الفساد

4. توجيه النزاهة في قطاع األعمال

وجود كتلة حرجة من قيادة 
قطاع األعمال تفي بالتزامات 

نزاهة قوية

إجراءات أكثر فاعلّية في 
الكشف عن األعمال الفاسدة 

ومعاقبتها

6. توسيع مساحة عمل المجتمع المدني للُمحاسبة

تعزيز الحرية واألمن للناشطين 
والمبّلغين والصحفيين لمواجهة 

إساءة استغالل السلطة

وجود قنوات متزايدة للناس 
للمطالبة بنتائج تخدم الصالح 

العام

عدم المساواة 
االجتماعية 

واالقتصادية

هشاشة الدولة

أزمة كوفيد-19

أزمة المناخ

التأخر 
التكنولوجي

المطالبة 
الشعبية

ضعف سيادة 
القانون

انخفاض الثقة

تقلص مساحة عمل 
المجتمع المدني

تراجع تعددية 
األطراف

ازدياد الوعي 
بشأن الفساد 

وآثاره

نمو القوانين 
واإلصالحات 

المناهضة للفساد

ازدياد 
المشاركة 
السياسية

التطورات 
التكنولوجية

ازدياد 
المطالبة 
بالعدالة 

االجتماعية

تقود مؤسسة الشفافية الدولية مكافحة الفساد 
من خالل فروع في أكثر من 100 دولة فضًال عن 

األمانة العامة الدولية في برلين منذ 27 عاًما.
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احترام الضوابط 
والموازين لمنع 
تركيزات السلطة

وضع أدوات وأنظمة 
لمشاركة مجتمعية 

عادلة وشاملة

التعاون عبر الحدود 
لتعزيز الصالح العام

السعي لفهم كيفية 
تأثير الفساد عليك

استخدام األدوات المتاحة 
إلبداء الرأي في القرارات 

والسياسات التي ُتتخذ 
نيابة عنك

التعبير عن الرأي والتنظيم 
لُمحاسبة السلطة من أجل 

الصالح العام

االلتزام بالسلوك 
المسؤول والخاضع 

للُمحاسبة

تصحيح السلوكيات 
التي تقوض العدالة 

االجتماعية

دعم الجهود 
التنظيمية للشركات 
لخدمة هدف مشترك

عالٌم تخلو فيه الحكومات 
والسياسة وقطاع األعمال 

والمجتمعات المدنية والحياة 
اليومية للناس من الفساد

النهوض بالضوابط 
والموازين المؤسسية

تسريع إنفاذ معايير 
مكافحة الفساد

تفعيل الرقابة 
االجتماعية لحماية 

الصالح العام

تلعب الحكومات والشركات والمجتمع 
المدني أدواًرا مهمة ومترابطة لبناء 

أو تعزيز:

التحديات

شارك في جهودنا عبر الموقع اإللكتروني transparency.orgشاركعبر عن رأيكاستقصاء الحقائق

ما الذي 
يمكنك فعله

الفرص

مكافحة 
الفساد 

رؤيتنا

هدفنا لعام 2030

أهدافنا

غاياتنا

الحكومات

الجميع

الشركات األفراد

تحدث عبر وسائل اقرأ التقرير الكامل على
التواصل االجتماعي

تواصل مع الفروع المحلية للتعرف 
على ما يمكنك فعله للمساعدة

قوانين 
لمكافحة 

الفساد 
قوانين 
لمكافحة 

الفساد 


