ممارسات لتعزيز النزاهة في األعمال في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

جتمع هذه الوثيقة منشورات برنامج االستثمار يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية يف نطاق عمل
برناجمه لتعزيز النزاهة يف األعمال يف الدول العربية ) .(SIBACتقدم للمعلومات ،باالضافة اىل حملة عن برنامج ،SIBAC
وثائق توجيه حول سبل ملموسة للتشارك بفعالية يف مكافحة الرشوة والفساد .على وجه اخلصوص:
 ملخص تنفيذي (الصفحة )3

 عناصر تعزيز احلكومات للحوار بني القطاع العام والقطاع اخلاص بشأن النزاهة (الصفحة )9

 عناصر التدابري واألدوات الطوعية اخلاصة بنزاهة الشركات :توجيه للشركات ملكافحة الفساد (الصفحة )19
 • مواد التدريب على تعزيز النزاهة يف األعمال :االمتثال يف منطقة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  -مصدر إهلام
القتصادات الشرق األوسط ومشال افريقيا (باللغة االجنليزية فقط) (الصفحة )11
 شبكة النزاهة يف األعمال يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا (الصفحة )86
ويستكمل هذه الوثيقة وثائق منظمة التعاون والتنمية االقتصادية إضافية ،وال سيما اتفاقية مكافحة رشوة املوظفني العموميني
األجانب يف املعامالت التجارية الدولية وتوجيهات املمارسات السليمة املتعلقة بالضوابط الداخلية واألخالقيات واالمتثال.
للمزيد من املعلومات ،املرجو اإلتصال بالسيدة نيكوال الرمان-كاش ،حمللة كبرية للسياسات ،برنامج االستثمار يف الشرق
األوسط ومشال افريقيا ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية (اهلاتف + 33 1 45 24 17 48 :والربيد االكرتوين:
 nicola.ehlermann-cache@oecd.orgأو بالسيدة أوجلا سفران ،مستشارة كبرية ملكافحة الفساد ،برنامج االستثمار يف
الشرق األوسط ومشال افريقيا ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية (اهلاتف + 33 1 45 24 13 81 :والربيد االلكرتوين:
.)olga.savran@oecd.org

ملخص تنفيذي
 .1لم تعزيز النزاهة في األعمال بمنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا؟

أ) أمهية حماربة الفساد يف املعامالت التجارية الدولية
إن مكافحة الرشوة يف املعامالت التجارية الدولية هو أمر حاسم إلعداد حقل مستوي ملشاركة الشركات التجارية .ووفقا
لذلك ،فلقد تبنت احلكومات واملنظمات الدولية جمموعة من األدوات القانونية امللزمة وغري امللزمة ملكافحة الفساد على
الصعيدين اإلقليمي والعاملي .لقد استجابت العديد من الشركات اخلاصة من خالل تقدمي تدابري طوعية مثل قواعد
السلوك وبرامج االمتثال.

ب) سياق منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا
من املتوقع أن ميتثل املستثمرون والتجار يف مجيع أحناء العامل للقواعد واللوائح املناهضة للفساد والرشوة .قد يشوب
االمتثال ألدوات النزاهة هذه صعوبة يف بعض األحيان ال سيما إذا كانت سيتم اتباعها يف بيئات العمل اليت تشهد
فسادا كبريا .وملنع املخاطر وجتنب املمارسات اخلاطئة ،قامت الكيانات الدولية بإعداد أدوات طوعية ينبغي متكينها من
تنفيذ املعامالت واملشروعات التجارية واالستثمارية مبا يف ذلك البلدان ذات املخاطر العالية.
يعترب الفساد مبثابة حتديا لتطوير التجارة واالستثمار يف اقتصاديات منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا .ولزيادة مشاركة
القطاع اخلاص يف اقتصاد ات منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا ولضمان املنافسة العادلة يف إطار اقتصاد عاملي متزايد،
فمن الضروري رفع مستوى الوعي وتعزيز تنفيذ األحكام املشرتكة املناهضة للفساد باإلضافة إىل التدابري الرادعة ملكافحة
الرشوة.

جـ) هدف برنامج "تعزيز نزاهة األعمال يف اجلول العربية" )(SIBAC
يقدم برنامج االستثمار يف الشرق األوسط ومشال افريقيا ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية املساعدة القتصادات منطقة
الشرق األوسط ومشال أفريقيا يف إطار جهودها خللق مناخ مناسب لألعمال التجارية من خالل نشاطها اإلقليمي "تعزيز
نزاهة األعمال يف الدول العربية" .يتمثل اهلدف من هذا الربنامج يف رفع مستوى الوعي فيما يتعلق مبكافحة الفساد
الدويل ومعايري النزاهة ومبادىء األخالقيات واالمتثال ،فضال عن تبادل املمارسات اجليدة لتعزيز نزاهة األعمال يف
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منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا .كما يهدف الربنامج إىل تشجيع احلكومات والشركات لتطوير وتنفيذ تدابري
وأدوات النزاهة بشأن إعداد حقل مستوي ملشاركة الشركات التجارية العاملة باملنطقة.
 .2األنشطة واإلنجازات الرئيسية
لقد متكن برنامج نزاهة األعمال يف الدول العربية من تطوير شبكة من املشاركني لتعزيز الوعي فيما يتعلق باحلاجة إىل مكافحة
الفساد يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا بشأن حتسني مناخ األعمال .وبناءا على ذلك ،متكن هذا الربنامج من عقد
عدد من االجتماعات اهلامة والعديد من الندوات التدريبية بشأن تعزيز تدابري نزاهة األعمال يف بلدان منطقة الشرق األوسط
ومشال أفريقيا .كما قامت األمانة العامة ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية بكتابة مسودة حول مواد الدعم اليت أتيحت
للمشاركني يف الفعاليات يف نسخة مطبوعة كما هو بالنموذج اإللكرتوين.

أ) بناء شبكة فعالة لتعزيز التعاون
مت تنفيذ برنامج "نزاهة األعمال يف الدول العربية" بالتنسيق والتعاون مع احلكومات وشركاء العمل من منطقة الشرق األوسط
ومشال أفريقيا اليت تستضيف اجتماعات املائدة املستديرة والدورات التدريبية واملشاركة بفعالية يف البلدان اليت تعقد فيها
املناقشات.
للمشاركة واملسامهة يف اإلجراءات الفردية واجلماعية للتطوير واليت يقوم هبا جمتمع املستثمرين ورجال األعمال يف منطقة الشرق
األوسط ومشال أفريقيا ،يسعى برنامج "نزاهة األعمال يف الدول العربية" لتطوير شبكة نزاهة األعمال .جتمع شبكة نزاهة
األعمال بني الشركات التجارية والرابطات التابعة هلا هبدف مشاركة اخلربات واملمارسات اجليدة .ومن اجلدير بالذكر أن
املشاركني يف شبكة نزاهة األعمال يدعون إىل دعم املنظمة واتجمتمع الدويل للمستثمرين ورجال األعمال لتحسني القدرات
التدريبية الوطنية واإلقليمية يف جمال نزاهة األعمال واملسامهة يف إجراء حوار مع الكيانات احلكومية الرئيسية من أجل تعزيز
ودعم مكافحة الفساد وإجراءات النزاهة.
يتم تنظيم األنشطة بالتعاون مع املنظمات الدولية واإلقليمية واحلكومية الدولية باإلضافة إىل الروابط التجارية الدولية واإلقليمية
والوطنية بغية مشاركة اخلربات .يعمل برنامج "نزاهة األعمال يف الدول العربية" على سبيل املثال مع ٍ
كل من فريق العمل يف
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية املعين مبكافحة الرشوة ،وبرنامج اإلدارة الرشيدة يف الشرق األوسط ومشال افريقيا ملنظمة
التعاون والتنمية االقتصادية ،واملشروع اإلقليمي ملكافحة الفساد وتعزيز النزاهة يف البلدان العربية التابع لربنامج األمم املتحدة،
وبرنامج تطوير القانون التجاري لوزارة التجارة األمريكية ،واللجنة االستشارية لألعمال والصناعة لدى منظمة التعاون والتنمية
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االقتصادية ،وأعضائها مثل مجعية رجال األعمال الفرنسيني ،وغرفة التجارة الدولية ،واجلمعية الرتكية لألخالقيات والسمعة،
ومنظمة الشفافية الدولية (املراكز الرئيسية والفروع احمللية) وغريها .تطورت الشراكة على مدار العامني املاضيني مع املشروع
اإلقليمي ملكافحة الفساد وتعزيز النزاهة يف البلدان العربية التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي حيث أسفرت الشراكة عن
التنسيق وتعزيز الدعم الدويل لربنامج نزاهة األعمال اإلقليمي املرتابط .لقد استفادت األنشطة من دعم سيمنز واململكة
املتحدة والسويد.

ب) رفع مستوى الوعي من خالل املؤمترات وندوات التدريب
يسعى برنامج "نزاهة األعمال يف الدول العربية" إىل إشراك عدد كبري من املسئولني احلكوميني باإلضافة إىل ممثلي القطاع
اخلاص -من الشركات أو الرابطات -يف االجتماعات فضال عن التبادل املباشر مع اخلرباء الدوليني ،وذلك من أجل تعزيز
املعرفة مبعايري وأحكام النزاهة احلالية ووضع التدابري الوقائية املناسبة اليت تكفل نزاهة األعمال .يتم تنظيم التبادل حول نوعني
من األحداث:
 اجتماعات املائدة املستديرة اإلقليمية والوطنية اليت تركز على فائدة حوار أصحاب املصلحة وامتثال األعمال
ملعايري النزاهة الدولية.
 ندوات التدريب اليت تدعم الكيانات احلكومية وغري احلكومية يف تعزيز الوعي بفوائد املشاركة يف املشاورات
املتبادلة واإلجراءات اجلماعية واإلجراءات اخلاصة بالشركات ملكافحة الرشوة وتعزيز امتثال األعمال وخاصة يف
القطاعات واألنشطة اليت تواجه خماطر عالية.

حلقات املائدة املستديرة اإلقليمية والوطنية:
لقد عقد برنامج "نزاهة األعمال يف الدول العربية" خالل العامني املاضيني عدد من االجتماعات حول املائدة املستديرة ،ال سيّما:
 -1تعزيز النزاهة بالقطاع اخلاص يف الدول العربية ،يف املنامة ،مملكة البحرين ،بتاريخ  11-11مارس 0212م.
 -0نزاهة القطاع اخلاص والتنمية االقتصادية بدول اخلليج ،يف الدوحة ،قطر ،بتاريخ  11-12مايو 0211م.
 -3املشاورة حول إطالق شبكة نزاهة األعمال ،يف الرباط ،املغرب ،بتاريخ  8يونيو 0211م.
 -4حوار العديد من أصحاب املصلحة "تفعيل االلتزامات بشأن مكافحة الفساد يف املمارسة" :الشفافية ،والشراكة ،وسيادة
القانون" ،يف الرباط ،املغرب ،بتاريخ  12-9يونيو 0211م.
 -5سالمة التشاور مع الشركات التونسية ،احلمامات ،تونس ،بتاريخ  03سبتمرب 0211م.
 -1دور القطاع اخلاص يف مكافحة الفساد (القاهرة ،مصر 01 ،نوفمرب 0211م).
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(عمان ،األردن 13-10 ،فرباير 0210م).
 -1حوار متعدد األطراف حول أطر النزاهة يف مصر والعراق واألردنّ ،
 -8مبادرات نزاهة القطاع اخلاص يف مصر (القاهرة ،مصر 05 ،مارس 0210م).

 -9تشاور أصحاب املصلحة حول تعزيز حوار القطاع اخلاص حول النزاهة يف مصر (القاهرة ،مصر 01 ،مارس 0210م).
-12

ورشة عمل إقليمية حول تعزيز الشفافية يف القطاع اخلاص ودور خمتلف أصحاب املصاحل يف الدول العربية ،يف تونس
العاصمة ،بدولة تونس ،بتاريخ  8-1يونيو 0210م).

-11

حنو تعزيز نزاهة القطاع اخلاص يف املغرب :دور احلكومة والشركات والقطاع املدين يف تعزيز الشفافية بالقطاع

اخلاص ،يف الدار البيضاء ،املغرب ،بتاريخ  04أكتوبر 0210م.
سامهت النقاشات اليت دارت خالل اجتماعات املائدة املستديرة على الصعيدين اإلقليمي والوطين يف رفع مستوى الوعي بني ممثلي
القطاعني العام واخلاص فيما يتعلق مبكافحة الفساد الدويل ومعايري السالمة ،كما سامهت يف تبادل اخلربات حول املمارسات
اجليدة اليت أرستها الدول األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية واملنظمات الدولية حول فوائد ووسائل املشاركة يف
مشاورات القطاعني العام واخلاص باإلضافة إىل حماورات أصحاب املصاحل .كما أسفرت اجتماعات املائدة املستديرة عن توصيات
حول إجراءات املتابعة اليت متهد الطريق ملزيد من أنشطة برنامج "نزاهة األعمال يف الدول العربية" فضال عن اإلجراءات اليت يقوم
بعا أصحاب املصاحل سواء يف القطاع العام أو اخلاص مبنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا.

ندوات التدريب
لقد بدأ برنامج "نزاهة االعمال يف الدول العربية" يف تنظيم ندوات تدريبية الستهداف القطاع العام بشأن تطور احلوار بني العديد
من أصحاب املصاحل ،والقطاع اخلاص يف إطار شبكة نزاهة األعمال
 .1حوار متعدد األطراف حول أطر النزاهة يف مصر والعراق واألردن ،عمان ،األردن بتاريخ  13-10فرباير 0210م.
 .0تعزيز مبادرات نزاهة القطاع اخلاص يف مصر ،بالقاهرة ،مصر ،بتاريخ  05مارس 0210م.
 .3تعزيز النزاهة يف القطاع اخلاص يف املغرب ،بالدار البيضاء ،املغرب ،بتاريخ  05سبتمرب 0210م.
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حتسني الفهم من خالل إصدار وثائق دعم
بناءا على األحكام الدولية الرئيسية امللزمة وغري امللزمة اخلاصة بالنزاهة ومكافحة الرشوة ،أصدر برنامج "نزاهة االعمال يف الدول العربية"
جمموعة من الوثائق املرجعية واملواد التدريبية بلغات متعددة اليت ميكن استخدامها يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا ،مبا يف ذلك
أصحاب املصاحل بالقطاعني العام واخلاص بغية تعزيز نزاهة االعمال وتوفري التدريب الالزم يف هذا الشأن:
 فصل مكافحة الفساد "استرياتيجية تطوير مناخ األعمال يف مصر"
 فصل مكافحة الفساد "استرياتيجية تطوير مناخ األعمال يف املغرب"
 املسامهة يف عرض سياسة االستثمار يف تونس واألردن فما يتعلق مبكافحة الفساد
 عناصر تعزيز احلكومات للحوار بني القطاع العام والقطاع اخلاص بشأن النزاهة
 عناصر التدابري واألدوات الطوعية اخلاصة بنزاهة الشركات :توجيه للشركات ملكافحة الفساد
 مواد التدريب على تعزيز النزاهة يف األعمال
 -3الطريق إلى األمام
بناءا على التقدم الذي مت إجنازه ،فقد تركز األنشطة املستقبلية للربنامج على ما يلي:
 .1استكمال برنامج اجتماعات الدائرة املستديرة اإلقليمية والوطنية بني ممثلي القطاعني العام واخلاص بشأن التنسيق والتعاون مع
املشروع اإلقليمي ملكافحة الفساد وتعزيز النزاهة يف البلدان العربية التابع لربنامج األمم املتحدة من أجل تقييم ورصد التقدم يف
تنفيذ التوصيات خالل اجتماعات املائدة املستديرة السابقة ،فضال عن املضي قدما حنو حوار حول سياسات نزاهة األعمال
مبنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا.
 .0مواصلة تطوير شبكة نزاهة األعمال ،واليت جتمع بني ممثلي روابط األعمال املشاركني يف أنشطة النزاهة ومكافحة الفساد يف
دول منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا ،فضال عن تبادل اخلربات بني الدول األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية
االقتصادية ،وتقدمي الدعم املتبادل ،وتطوير التوصيات اإلقليمية ،واالستفادة من التقدم على الصعيد اإلقليمي .وقد تتضمن
أنشطة شبكة نزاهة االعمال اجتماعات دورية ألعضاء الفريق وتدريبات عملية ،فضال عن تطوير املشاريع اخلاصة بقطاعات
حمددة يف املناطق اليت يوجد هبا درجة كبرية من الفساد.
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 .3حتسني ومواصلة تطوير املواد التدريبية متعددة اللغات بغية نشر املعرفة ودعم إجراءات نزاهة األعمال من خالل جمتمع
املستثمرين ورجال األعمال عرب منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا.
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عناصر تعزيز الحكومات للحوار بين القطاع العام والقطاع الخاص بشأن النزاهة

هتــدف هــذه الوثيقــة إىل تقــدمي عــرض مــوجز لســبل دعــم احل ـوار بــني القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص بشــأن تــدابري
مكافحة الفساد اليت تتخذها احلكومات .وقد تفيد يف املستقبل كأساس للتعرف على املمارسة الراهنة يف مصر وكذلك
الوسائل املمكنة لرفع مستوى احلوار الداخلي بني القطاع العام والقطاع اخلاص.
املسودة وتبادل خرباهتم وآرائهم بشأن وسـائل ااـاذ تـدابري النزاهـة علـى
وقراء الوثيقة مدعوون إيل التعليق على هذه ّ
املستوى الوطين واإلقليمي والدويل.
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 .1ضرورة العمل على مكافحة الفساد
أصبح العامل كله يعترب أن مكافحة الفساد والنزاهة يف األعمال أمران حيويان بالنسبة للتنمية واألداء االستثماري يف أية دولة .وتربهن
النظرية االقتصادية اليت تؤيدها أدلة عملية على أن الرشوة والفساد من العوامل األساسية اليت تثين عن االستثمار .والواقع أن النزاهة
عن صر حاسم يف هتيئة مناخ قوي ومنصف لألعمال ،حيث أن الفساد جيلب تكاليف غري منظورة للقيام بأعمال وحيول دون عمل
الشركات على أساس تكافؤ الفرص .وميكن أن يؤدي الفساد والبريوقراطية املفرطة واإلجراءات الروتينية الطويلة إىل التدليس يف العقود
احلكومية وانعدام الشفافية والثقة .ونتيجة للفساد ،غالبا ما تفتقر املشروعات العامة احلساسة يف جماالت مثل التعليم والبىن األساسية
وخدمات عامة أخرى إىل التمويل.
والواقع أن الفساد برهن على أنه حتد كبري لتنمية مناخ األعمال يف اقتصادات منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ،سواء من خالل
الفسا د الكبري أم الضئيل .ومع العوملة وازدياد املنافسة ،تزداد أمهية دعم تدابري مكافحة الفساد يف القطاع اخلاص .إن املطالبة مبعايري
دولية وأدوات وآليات للمراجعة جعلت مكافحة الفساد عنصرا أساسيا يف حتسني مناخ األعمال.
تقدم التحوالت األخرية اليت حتدث يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا فرص ممتازة جلعل مكافحة الفساد عنصرا رئيسا يف
النماذج السياسية واالجتماعية اجلديدة .والواقع أن معاجلة الفساد أصبحت أولوية تزداد أمهيتها يوما بعد يوم يف جدول األعمال
السياسي مع مطالبة املواطنني مبزيد من املساءلة والشفافية يف اتجمال العام .وستسهم حوكمة أفضل والنزاهة والشفافية واملنافسة أيضا يف
تأسيس بيئة لألعمال تؤدي إىل فرص أفضل للنمو االقتصادي واالستثمار وخلق الوظائف.
إن احلوار املؤسسي بني احلكومات وجمتمع األعمال واتجمتمع املدين يعترب طريقا مهما ميكن ملختلف أصحاب املصلحة من خالله أن
يع ربوا عن رؤيتهم وعن احتياجاهتم هبدف تدعيم تدابري مكافحة الفساد وتعزيز حوكمة القطاع العام والقطاع اخلاص والنزاهة .وميكن
للحكومات أن تستعني بطائفة واسعة من األعمال ملكافحة الفساد – والتوصيل الواضح هلذه األعمال مع مدخالت من خمتلف
أصحاب املصلحة عنصر أساسي لتنفيذها بفعالية.
وكما ذكر يف وثيقة تكميلية بشأن "عناصر تدابري وأدوات االمتثال الطوعي يف الشركات" ،ميكن تجمتمع األعمال أن يشارك يف تدابري
تكميلية وداعمة متبادلة – مثل أدوات االمتثال يف الشركات أو مواثيق النزاهة – ويهم نقل هذه املبادرات إىل مجهور عريض لرفع الوعي
باألدوات املتاحة ملكافحة الفساد.

10

ليس املقصود هبذه الوثيقة أن تكون وافية .فاهلدف األساسي منها هو تقدمي مقرتحات لتسهيل إضفاء الطابع املؤسسي على احلوار
بني القطاع العام والقطاع اخلاص .وهي تربز يف هذا السبيل خمتلف أدوات رفع الوعي (القسم الثاين) وتقدم عناصر إلضفاء الطابع
املؤسسي على احلوار الشفاف بني القطاع العام والقطاع اخلاص (القسم الثالث) .وال تشمل تدابري بشأن زيادة وعي القطاع العام.
ونرحب باملالحظات واملدخالت بشأن هذه الوثيقة .وسيتم تنقيح الوثيقة عقب املدخالت كي تصبح أساسا للتعرف على
املمارسات الراهنة للنزاهة يف مصر وكذلك السبل املمكنة لرفع مستوى احلوار الداخلي بني القطاع العام والقطاع اخلاص.

 .2يمكن للحكومة أن ترفع الوعي العام لمنع الفساد
جيب على احلكومة أن تبذل جهودا متنوعة ملكافحة الفساد .وتقع على عاتقها مسئولية رئيسة تتمثل يف تطبيق وإنفاذ نصوص
جنائية واضحة تردع عن رشوة األجانب ومتنعها .وقد تعني على احلكومات يف السنوات األخرية تعديل القواعد القانونية نظرا إىل تغري
املعايري الدولية ملكافحة الفساد والرشوة وكان عليها أن تقوم بأعمال تضمن مالءمة إطار عملها املؤسسي والوفاء بالتزاماهتا.
وباإلضافة إىل تأسيس إطار عمل قانوين ميكن أن يعاجل الفساد ،من املهم للحكومات أن تظهر إرادهتا السياسية على مكافحة
الفساد علنا وصراحة ،وأن جتعل مكافحة الفساد واضحة للعيان على جدول األعمال السياسي.

أ) التزامات واضحة بصدد مكافحة الفساد
ميكن للحكومات أن تعرب عن التزام طويل املدى باإلدارة الرشيدة يف القطاعني العام واخلاص من خالل عدة طرق.

 )1االستراتيجية وخطة العمل
من ضمن الوسائل تبين اسرتاتيجية وطنية رمسية ملكافحة الفساد ،وهو ما بدأت تفعله بعض دول منطقة الشرق األوسط ومشال
إفريقيا.
إن االلتزام مبكافحة الفساد يكون أكثر فعالية عندما يستكمل خبطة عمل تشتمل على خطوات حمددة بوضوح واصص ميزانية
لذلك وحتدد إطارا زمنيا معينا للتطبيق .والواقع أن وضع اسرتاتيجية واضحة تنقل رسالة قوية وحمددة عن أولويات احلكومة بشأن
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الفساد ميكن أن يكفل متابعة التصرحيات والبيانات العامة .وتفيد املراقبة املتواصلة خلطة العمل يف ضمان تكيف أوثق مع السياق
الوطين.

 )2نقل معلومات عن إنفاذ القانون
ميكن للحكومات أيضا أن ترفع الوعي وأن توصل التزامها مبكافحة الفساد بنقل معلومات عن تدابري الوقاية اليت يتبناها القطاع
العام .ومثة وسيلة أخرى لرفع الوعي هي اإلدالء مبعلومات عن التحقيقات يف قضايا الرشوة وعن أحكام احملاكم .وهذا النوع من رفع
الوعي قوي املفعول على الرغم من أن السلطات العامة وحدها هي اليت حتفزه بصورة غري مباشرة .وتتوقف هذه املمارسة إىل حد كبري
على التقاليد القضائية لكل سلطة خمتصة .تصدر بعض هيئات إنفاذ القانون بيانات صحفية منتظمة بينما هيئات أخرى تفعل ذلك من
حني آلخر ،وأخرى ال تعلق على اإلطالق.

 )3نقل المعلومات عن األدوار والمسئوليات
ويتعني أيضا على احلكومات بصفة أساسية أن تنقل بوضوح املعلومات عن أدوار واختصاصات خمتلف املؤسسات املكلفة مبهام
مكافحة الفساد.
ومن املؤكد أن االسرتاتيجيات احلكومية ونصوص القانون اجلنائي واإلداري واملدين ميكن أن تكافح الفساد بنجاح إذا مت إنفاذها
بفعالية .ويتم هذا اإلنفاذ من خالل مؤسسات مكلفة مبكافحة الفساد .ولذلك يلزم تعيني مؤسسات مسئولة ويلزم حتديد دور كل منها
بوضوح  ،وجيب تكليف العاملني املختصني فيها بالعمل على التطبيق الفعلي واملتسق لقوانني مكافحة الفساد .وعالوة على ذلك ،جيب
تزويد املؤسسات املكلفة مبهام مكافحة الفساد بإمكانيات مالية كافية وموارد التدريب واملوارد الفنية.
وتوجد عدة مؤسسات يف العديد من دول الشرق األوسط ومشال إفريقيا مكلفة بأمور تتعلق مبكافحة الفساد ولكن قد يبدو أن
األدوار واملسئوليات ليست حمددة يف مجيع األحوال .وقد يؤدي ذلك إىل تداخل السلطات وتضارب األدوار .وقد خيشى من أن
االفتقار إىل الوضوح ميكن أن يسفر عن تطبيق غري فعال لنصوص وأحكام مكافحة الفساد.
وعالوة على ذلك ،ينبغي أال توضع قيود على االتصال بني خمتلف املؤسسات .ويهم أيضا بصفة أساسية أن يكون اجلمهور
العريض ،أي جمتمع األعمال واتجمتمع املدين ،واعيا لصالحيات خمتلف املؤسسات كي يتسىن معاجلة اهلواجس بصورة مالئمة.

 )4تقديم التوجيه إلى الشركات
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ميكن للحكومات أن تقدم التوجيه إىل الشركات من أجل تسهيل امتثال القوانني ذات العالقة واملعايري الدولية .والواقع أن تقدمي
املعلومات واملشورة إىل الشركات بشأن النصوص القانونية الوطنية وما يرتبط هبا من لوائح ،ومن مث سبل امتثاهلا ،يعترب عامال أساسيا يف
ضمان تنفيذ أفضل وأوسع نطاقا لتدابري ترمي إىل مكافحة الفساد .فمثال يف اململكة املتحدة ،أصدرت وزارة العدل دليل قانون الرشوة
لسنة  0212بشأن اإلجراءات اليت ميكن للشركات أن تتبعها ملنع األشخاص الذين يتعاونون معها من االستعانة بالرشوة يف عملياهتم.
ميكن ملثل هذه املبادرات أن تفيد يف إطالع الشركات على القوانني الواجبة التطبيق وتيسري امتثاهلا.

ب) التواصل مع األطراف الفاعلة غير الحكومية
تتيح عدة سبل لالتصال تدفقا أفضل للمعلومات بني احلكومة وبني اجلمهور العريض بشأن تدابري مكافحة الفساد.
ميكن أن تقوم احلكومة بتوزيع ونشر املعلومات من خالل إصدارات معينة ومؤمترات صحفية وإصدارات على مواقع حكومية خاصة
على االنرتنت  ،ومن خالل آليات للرد الوايف واملتماسك على استفسارات اجلمهور (مثال خطوط هاتفية أو إلكرتونية ،وحتديد ساعات
مفتوحة الجتماعات عامة ،وقواعد لرد املسئولني احلكوميني على استفسارات اجلمهور) ،كذلك من خالل املشاورات العامة (مثل
مناقشات ملشروعات برامج أو قوانني) ،وبىن هيكلية مؤقتة أو دائمة للتحاور بني احلكومة وبني املواطنني (مثال جمموعات عمل أو جمالس
أو جلان ملكافحة الفساد تضم ممثلني للحكومة واجلمهور).
وقد جرت العادة على إص دار كتيبات توضيحية عامة لرفع الوعي جبرمية الرشوة .وتستهدف الكتيبات أو النشرات مجهورا عريضا
غالبا ما يضم اإلدارة العامة والقطاع اخلاص على حد سواء ،وميكن أيضا على وجه العموم الوصول إليها بسهولة عن طريق االنرتنت.
وتشتمل أغلبية الكتيبات على ما يلي:
 وصف جرمية الرشوة؛
 أمثلة حلاالت؛
 عرض لتدابري الوقاية أو الرصد.
ويبدو أن إدخال تدابري الوقاية والرصد هو أكثر السبل تقدما وفعالية جلعل الشركات على وعي كامل بعدم مشروعية الرشوة وبضرورة
بذل العناية الواجبة يف البحث والتحليل بشأن املعامالت التجارية .إن نشر كتيبات يتسم بأمهية رئيسة .والواقع أن كثريا منها متاح على
مواقع االنرتنت اخلاصة بالوزارة/اإلدارة اليت أخرجتها ،وميكن العثور على بعضها على مواقع أخرى لالنرتنت أيضا .ويف بعض الدول
وبعض املناسبات ،يتم توزيع الكتيبات على الشركات أو املسئولني احلكوميني الذين يشاركون يف ندوات أو يدخلون يف اتصاالت مع
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اإلدارة (مثال ميكن للسفارات أن توزع كتيبات على الشركات اليت تعمل حمليا) .ويلزم بذل جهود مستمرة لتحديث هذه الكتيبات
وجعلها حتت األبصار والعمل على توزيعها.
وتتصل بعض احلكومات مباشرة بالشركات إلعالمها بنتائج النصوص القانونية اخلاصة بالفساد .والشركات املستهدفة قد تشمل
الشركات الضالعة يف املش رتيات العامة (يف اخلارج) ،وتلك اليت تعمل يف قطاعات ميكن أن تكون أكثر تعرضا للفساد (مثل قطاع الطاقة
أو قطاع النقل) ،أو تلك اليت تقع يف مناطق جغرافية حساسة .وتوفر احلكومات وثائق بطرق متنوعة مبا يف ذلك الندوات التدريبية
اخلاصة.
وتشجع حكومات بعض الدول بصورة مباشرة الشركات على تبين مدونات سلوك وبرامج امتثال .والواقع أن بعضها بدأ يف إعداد
برامج مشرتكة مع القطاع اخلاص هبدف حتديد أفضل املمارسات الرامية إىل مساعدة الشركات وموظفيها ملنعهم من االخنراط يف
املمارسات السيئة وإىل تبين مدونة احرتافية تنسجم مع قواعد ونظم مكافحة الفساد السائدة.
وتقدم بعض احلكومات أيضا الدعم إىل الشركات اليت تعمل يف اخلارج .ويف بعض األحوال ،متنع احلكومات سوء اإلدارة والتصرف
وتنبه إليه يف تعامالت معينة.
وأخريا ،تتواصل بعض احلكومات مع جمموعات خارجية من أصحاب املصلحة إلشراكها ومشاورهتا يف إعداد سياسات للنزاهة أو
نصوص قانونية (مثال يشارك املواطنون كخرباء يف الصياغة القانونية أو يعملون كمراقبني يف املناقشات أو األعمال احلكومية مثل عملية
املشرتيات العامة).
يتم إعداد بوابة مكافحة الفساد يف األعمال 1للشركات الصغرية واملتوسطة اليت تعمل يف األسواق الناشئة والدول النامية ويتوىل هذا
العمل ويتابعه مقاول من الباطن حلساب وزارات وهيئات من عدة دول أعضاء يف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية .وهي هتدف إىل
مساعدة الشركات الصغرية واملتوسطة على جتنب ومكافحة الفساد لتهيئة مناخ أفضل لألعمال .وتقرتح تعريفات ومدونة منوذجية
للسلوك وأدوات العناية الواجبة يف البحث والتحليل بشأن املعامالت التجارية مبا يف ذلك إجراءات تقييم ظروف دخول السوق عن
طريق وكالء والتعلم اإللكرتوين .وتشتمل على نبذات الثنتني وستني دولة مع معلومات عن احتماالت التعرض للفساد يف جماالت ترتبط
باألعمال مثل اجلمارك والضرائب وإدارة األراضي والقضاء .والبوابة بكاملها متاحة باللغة االجنليزية وأجزاء منها متاحة باللغات العربية
والصينية والروسية.
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 .3إضفاء الطابع المؤسسي على الحوار بين القطاع العام والقطاع الخاص
إن احلوار بني القطاع العام والقطاع اخلاص مدخل لضمان مناخ صحي للعمل يف القطاعني العام واخلاص .والواقع أنه ميكن أن
يساعد احلكومات على اإلحاطة علما باحتياجات القطاع اخلاص وتعديل سياساهتا تبعا لذلك ،ويف الوقت نفسه مي ّكن من منو القطاع
اخلاص جبعل الشركات تعلم بسياسات وتوجهات احلكومة .وتعد منظمة التعاون والتنمية االقتصادية عدة أدوات تربز أمهية احلوار بني
القطاع العام والقطاع اخلاص ومشاركة القطاع اخلاص يف صنع السياسات ،وعلى األخص ميثاق املمارسة اجليدة يف االستعانة باحلوار بني
القطاع العام والقطاع اخلاص لتنمية القطاع اخلاص.
إن تشجيع احلوار بني القطاع العام والقطاع اخلاص أمر أساسي لدعم النمو االقتصادي واالستثمار وخلق الوظائف وهتيئة تكافؤ
الفرص جلميع األطراف الفاعلة االقتصادية .ويتسم احلوار بني القطاع العام والقطاع اخلاص بأمهية خاصة يف اتجماالت احلساسة ،مبا يف
ذلك منع الفساد يف املشرتيات العامة 2وتدابري افيف املخاطر يف قطاعات حساسة تؤثر على احلياة اليومية للمواطنني مثل الصحة
وإدارة املياه.
وقد تفيد أوقات األزمات السياسية واالقتصادية يف دولة ما كحافز يدفع إىل إرساء حوار قوي بني القطاع العام والقطاع اخلاص.
والواقع أن مثل هذه ال عملية ميكن أن تعزز مصداقية وشرعية احلكومة وأن تتيح للقطاع اخلاص يف الوقت نفسه التعبري عن هواجسه
وإجراء التغيريات اليت حيتاج إليها.
وعلى الرغم من تباين احلوار بني القطاع العام والقطاع اخلاص تبعا الختالف السياقات ،هناك عناصر حامسة يف كفالة سهولة
وانسيابية عملية تتخذ طابعا مؤسسيا.

أ) التزام طويل المدى من جانب جميع أصحاب المصلحة في عملية الحوار
يوجد عامل حاسم يف جناح احلوار بني القطاع العام والقطاع اخلاص هو مشاركة مجيع أصحاب املصلحة يف القطاع العام والقطاع
اخلاص على املدى الطويل .ويفيد هذا االلتزام يف ضمان تدفق املعلومات بني أصحاب املصلحة ويسهم يف تكيف صنع السياسات مع
السياقات املتغرية.

 2النزاهة في المشتريات العامة :الممارسة الجيدة من األلف إلى الياء  ،لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية تعتبر موردا قيما للحكومات في منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا في تحديد تدابير االرتقاء بالنزاهة في المشتريات العامة
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ومن جانب احلكومة ،يعترب الدعم واإلرادة السياسية بصفة مستدمية على املدى الطويل عنصرين حيويني لنجاح احلوار بني القطاع
العام والقطاع اخلاص .إن اإلدراك التام لدور الدولة وسلطتها يعترب من ضمن العناصر األوىل للتغيري من أجل إدماج القطاع اخلاص يف
إصالحات السياسات.
ويهم أيضا أن تشرك احلكومة القطاع اخلاص يف مجيع مراحل عملية صنع القرار ،السابقة والالحقة لصنع القرار .وتتيح مشاركة
القطاع اخلاص متابعة أكثر مشوال لفعالية السياسات وميكن أن تسهل إعادة النظر فيها إذا اقتضى األمر.
ب) مدخالت تمثل القطاع الخاص
ومثة عنصر ثان من أجل حوار فعال بني القطاع العام والقطاع اخلاص هو متثيل قوي ومنظم وكامل للقطاع اخلاص .وحيدث تسهيل
حلوار فعال ومتماسك عندما يتم توصيل مدخالت جمموعة بصورة كافية بأكثر السبل املمكنة اتساعا وتنوعا .ميكن حتقيق ذلك من
خالل املشاركة اإلجيابية النشطة جلمعيات لألعمال من جانب القطاع اخلاص حيث أهنا تدرك التحديات اليت يواجهها القطاع اخلاص
من خالل مدخالت أعضائها .وميكن إيالء اهتمام خاص ملمثلي املشروعات الصغرية واملتوسطة الذين مييلون إىل مشاركة أقل يف احلوار
مع احلكومة ،ولكنهم ميثلون قطاعات عريضة من الشركات يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا.
إن إدخال مجيع أصحاب املصلحة ذوي العالقة أمر أساسي من أجل بناء سياسات على أساس معلومات كاملة بقدر اإلمكان.
ومن مث فأصحاب املصلحة يتضمنون ممثلني من اتجمتمع املدين واتجمتمع األكادميي عالوة على مجعيات األعمال.
يوجه صنع السياسات
ج) حوار ّ
ميكن أن تفيد املقرتحات التالية اليت أعدها برنامج االستثمار يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية
كأساس لرفع مستوى احلوار بني القطاع العام والقطاع اخلاص .وميكن أن تسهم آليات احلوار القائمة يف بناء الثقة بني احلكومة وبني
القطاع اخلاص.
ميكن للحكومات أن تأخذ بعني االعتبار العناصر التالية إلظهار التزامها إزاء ضلوع ممثلي القطاع اخلاص يف عملية صنع السياسات:
أ -التنسيق فيما بين الوزارات المعنية :جيب إطالع مجيع الوزارات الضالعة يف اإلصالحات االقتصادية على عملية صنع
السياسات لتجنب العمل املزدوج وجيب أن يسعى ممثلوها إىل املشاركة يف مجيع االجتماعات ذات العالقة.
ب -دعم القدرات المؤسسية :جيب أن يفهم موظفو الدولة أن املشاركة يف احلوار مع القطاع اخلاص ال تنال من صالحياهتم.
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ج -بناء قدرة ممثلي القطاع الخاص :من خالل ورش العمل والتدريب والتعليم العملي،
اخل .ميكن أن يشمل ذلك إشراك املنظمات الدولية يف مرحلة التحضري والتنفيذ هلذه
العمليات.
د -وضع إطار عمل تشريعي مالئم لتأسيس جمعيات لألعمال .جيب أن يكفل هذا اإلطار
الصفة التمثيلية جلميع أصحاب املصلحة من القطاع اخلاص ،مثال بوضع حصص
للمشروعات الصغرية واملتوسطة وضمان عدم وجود عقبات أمام إنشاء مجعيات.
هـ دعم وتوسيع نطاق الممارسات الجيدة القائمة.
جيب أن يسعى القطاع اخلاص إىل كفالة الصفة التمثيلية جلميع مكوناته .وجيب إجياد اتزان بني مجعيات األعمال القائمة
بالفعل اليت متثل خمتلف القطاعات واملدن ،اخل .وبني غياب التنسيق بينها.
ميكن إلضفاء الطابع املؤسسي على عملية التشاور أن حتقق متاسكها تسهيال للمشاركة .ولذلك جيب تقرير تواريخ ومكان
ومعدل عقد االجتماعات حبيث يعلم هبا مجيع أصحاب املصلحة ويصبح يف وسعهم املشاركة.
والقضايا اللوجستية (حجم اتجمموعات واختيار املشاركني وعددهم ومستوى مشاركة ممثلي احلكومة ومشاركة النقابات
واملنظمات غري احلكومية واتجمتمع األكادميي ،والبنية اهليكلية (جهاز التنسيق ،اخل ).جيب معاجلتها بعناية واااذ قرارات بشأهنا قبل
الدخول يف احلوار.
إن تنفيذ نتائج احلوار أساسي من أجل ضمان مصداقيتها .ومن مث ،جيب أن يكون احلوار بني القطاع العام والقطاع اخلاص
ذي توجه حنو النتائج وجيب أن يظهر اجلانبان التزاما.
مطولة وإن كان ميكن حتديدها بقطاع معني بذاته ،وجيب أن تكون األهداف واضحة
وال ينبغي أن تكون موضوعات املناقشة ّ
ومتجانسة يف اإلطار العام لإلصالح االقتصادي املزمع.
وجيب إرساء اسرتاتيجية اتصال على مستويني:
أ -اإلعالم باحلوار نفسه إلتاحة املشاركة جلميع أصحاب املصلحة ؛
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ب -اإلعالم بنتائج وخمرجات احلوار .جيب أن تكون مفتوحة أمام املالحظات يف مجيع مراحل العملية خالل مدة زمنية معقولة
ومن خالل قنوات معروفة .مثال صفحة على االنرتنت بشأن الوزارات الضالعة وموقع على االنرتنت جلمعيات األعمال ،اخل.
وهذه العناصر – وإن كانت غري شاملة  -ميكن أن تفيد يف تأسيس تبادل ذي طابع مؤسسي يضمن وخيدم املشاركة اإلجيابية
النشطة ألصحاب املصلحة ذوي العالقة يف القطاع العام والقطاع اخلاص على املدى الطويل.
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عناصر التدابير واألدوات الطوعية الخاصة بنزاهة الشركات

تقدم هذه الوثيقة مقاييس ومعايري وأدوات عاملية ملكافحة الفساد وقائمة مراجعة ميكن أن توجه الشركات إىل
حتديد العناصر الرئيسة لثقافة امتثال .وتنتهي الوثيقة بوصف موجز ألدوات وآليات االمتثال الرئيسة وبرؤية عامة
لوسائل تشجيع احلوار بني القطاعني العام واخلاص .
مسودة هذه الوثيقة وإىل املشاركة بتجارهبم ووجهات نظرهم حول الوسائل اليت ميكن
القراء مدعوون للتعليق على ّ
تجمتمع األعمال انتهاجها لالضطالع بتدابري نزاهة الشركات على املستوى الوطين واإلقليمي والدويل.
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أوال .لماذا يتعين على مجتمع األعمال مكافحة الفساد
إن اخنفــاض مســتويات الفســاد وارتفــاع مســتويات نزاهــة األعمــال مــن األمهيــة مبكــان للتنميــة االقتصــادية .فقــد أظهــرت دالئــل عمليــة
كثرية أن الرشوة والفساد عامالن أساسيان حمبطان لالستثمار األجنيب .وال شك أن هذا التصرف السئ خيلق لألعمال تكاليف مل تكن
منظــورة مــن قبلهــا وحي ـول بينهــا وبــني العمــل علــى أرض يتســاوى عليهــا اجلميــع .كمــا أن عــدم وضــوح البيئــة التنظيميــة – سـواء تعرضــت
لالفراط أم للقصور يف التنظيم – يؤدي باملسـئولني إىل إسـاءة اسـتعمال صـالحياهتم يف تقـدير األمـور لتحقيـق مكاسـب شخصـية .وهـو
أمر ينتج آثارا ضارة واسعة النطاق حيث يرفع تكاليف ممارسة العمل التجاري ويشوه توزيع الثروة واملوارد ويضعف النمو.
وتعظّـم خمــاطر الفســاد احلقيقيــة أو املنظــورة اهلـواجس حــول الــدخول يف عالقــات عمــل  .وفيمـا يتعــدى التكــاليف االقتصــادية املباشــرة
على الشركات  ،ينطوي الفساد أيضا على خماطر قانونية وأخرى مرتبطة بالسمعة .
حتملها بشكل متزايـد املسـئولية عـن ممارسـات الفسـاد الـيت يرتكبهـا
واليوم  ،أصبحت الشركات مقيدة بنصوص وأحكام دولية للنزاهة ّ
العاملون أو الوكالء أو املقاولون من الباطن .وتوضح فضائح الرشوة اليت مت الكشف عنها بشكل كبري للعموم مـؤخرا كيـف أثـّر السـلوك
غــري األخالقــي تــأثريا شــديدا علــى ماليــة الشــركات مــن خــالل اإلض ـرار بســمعتها  ،وزيــادة إنفــاذ الق ـوانني مــن قبــل احلكومــات .إذ ميكــن
لغرامات خمالفة قواعد الرشوة األجنبية أن تصل اىل ماليـني الـدوالرات وأن تطبـق علـى الشـركات املتعـددة اجلنسـية .كمـا أصـبحت خمـاطر
الفســاد واقعــا ال ميكــن اهلــروب منــه بالنســبة للتنفيــذيني القلقــني بشــكل متزايــد إزاء ضــمان نزاهــة األعمــال يف عمليــاهتم ويف األسـواق الــيت
يتدخلون فيها .
وهناك وسائل عديدة ميكن للشركات الضلوع هبا يف حماربة الفساد على املستويني الفردي واجلماعي .والواقع أن الشركات واجلمعيات
اليت تضمها واحتادات الصناعة وكذلك املنظمات غري احلكومية ميكن أن تقدم إسهامات هلا قيمتها يف منع ومكافحة الفساد .
وميثل الفساد حتـديا كبـريا لتنميـة منـاخ التجـارة واالسـتثمار ف ــي منطقـة الشـرق األوسـط ومشـال إفريقيـا .ولـذلك ،حتـتم العوملـة واملنافسـة
املتزايدة املرتتبة عليها ضرورة تشجيع تدابري مكافحة الفساد يف القطاع اخلاص .
ولكن الوعي هبذه التدابري ال يزال غـري كـاف  .ويف حـني تبنتهـا عـدة شـركات كـربى ،فغالبـا مـا تفتقـر املؤسسـات الصـغرية واملتوسـطة
احلجم اليت متثل نصيب األسد من النشاط االقتصادي للقطاع اخلاص يف منطقة الشرق األوسط ومشـال إفريقيـا إىل املـوارد البشـرية واملاليـة
الالزمة لوضع سياسات متطورة.
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إن تقييم املخاطر اليت تتحملها الشركات عنصر أساسي يف تطويع التدابري الوقائية وفقا ملا هو مالئـم  .ولـذلك ،ينبغـي للشـركات أن
تكون واعي ــة باملخاطر احملددة املرتبطة بالفساد الـيت قـد تواجههـا يف عملياهتـا ،وأن تسـتخدم املـوارد املتاحـة مبرونـة ،وأن تصـي خطـة عمـل
مكيّفة حبسب احتياجاهتا .
تقدم هذه الورقة املقاييس واملعايري واألدوات العاملية ملكافحة الفساد (القسم الثاين)  ،وكذلك بعض األدوات والتدابري اليت من شأهنا
زيادة شفافية ونزاهة األعمال (القسم الرابع)  .أما القسم الثالث  ،فيتضمن قائمة مراجعة ملساعدة الشركات على تنمية ثقافة االمتثال ،
مع التنويه بضرورة التكيـف مـع الظـروف احملـددة الـيت تعمـل فيهـا شـركة بعينهـا  .ويف اخلتـام ،تـورد الوثيقـة رؤيـة عامـة لـبعض سـبل تشـجيع
احلوار بني القطاعني العام واخلاص (القسم اخلامس) .
وهذه الوثيقة ليست شاملة وهدفها هو تشجيع تطوير وتطبيـق أدوات لنزاهـة األعمـال يف منطقـة الشـرق األوسـط ومشـال إفريقيـا  ،مبـا
يف ذلك برامج امتثال الشركات ومدونات السلوك والعناية الواجبة يف البحث والتحليل ومواثيق النزاهة ،وذلك بشكل خاص من خالل
تسهيل الوصول اىل املوارد املتاحة ملكافحة الفساد .

ثانيا .األدوات الدولية لمكافحة الفساد والمرتبطة باألعمال
مت يف العقـد املاضــي تبــين عــدة أدوات دوليــة ملكافحــة الفســاد 3.وكانـت هلــذه األدوات الــيت ازداد إنفاذهــا بواســطة عقوبــات جنائيــة ،
آثار ملموسة على جمتمع األعمال حيث وجدت الشركات اليت اكتشف ارتكاهبا ملخالفات أن حصتها يف السوق تضاءلت .
وتعد اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة  40223واليت انضمت اليها  151دولة أول أداة دولية ملزمة قانونا ملكافحة
الفســاد وقعــت وصــدقت عليهــا غالبيــة دول مشــال إفريقيــا والشــرق األوســط  .كمــا تشــكل نقــاط بــدء رئيســة جلهــود مكافحــة الفســاد يف
املنطقة  .وتنادي االتفاقية بتدابري وقائية وعقابية ملكافحة الفساد للقطاع العام والقطاع اخلاص على حد سواء ،وتستحسن لذلك تدعيم
التعــاون بــني الســلطات الوطنيــة وجمتمــع األعمــال  .ومــن خــالل الرتكيــز علــى منــع وجتــرمي ممارســات الفســاد ،واســرتجاع األرصــدة والتعــاون
الدويل يف جمال الفساد  ،فإهنا نقطة بدء رئيسة النطالق جهود مكافحة الفساد يف املنطقة العربية  .وترتبط املادة  " 10القطاع اخلاص"
واملــادة  " 13مشــاركة اتجمتمــع" واملــادة " 01الرشــوة يف القطــاع اخلــاص" واملــادة " 39التعــاون بــني الســلطات الوطنيــة والقطــاع اخلــاص"
بشكل خاص بالقطاع اخلاص .

 3باإلضافة إلى اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ،تهدف عدة جهود إقليمية إلى منع ومكافحة الفساد بما في
ذلك من خالل اتفاقية منع ومكافحة الفساد لمنظمة الوحدة اإلفريقية واالتفاقية األمريكية لمكافحة الفساد واتفاقيات القانون المدني والجنائي للمجلس األوربي
لمكافحة الفساد.
4
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ومن خالل اتفاقية منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لمكافحة رشوة الموظفين العموميين األجانب فيي المعيامالت التجاريية

الدولييية 5لســنة  1991والتوصــيات املرتبطــة هبــا  ،التزمــت  36دولــة بتجــرمي رشــوة املـوظفني العمــوميني األجانــب يف املعــامالت التجاريــة
الدولية  .وتسري االتفاقية على الشركات اليت تأسست يف هذه الدول ال  36أو اليت ارتبطـت هبـا  .كمـا متـس العمليـات التجاريـة فيمـا
وراء احلــدود الوطنيــة حيــث ميكــن مســاءلة األشــخاص الطبيعيــة والشــركات العاملــة يف اخلــارج عــن فســاد ســلوك املــوظفني أو الــوكالء أو
املقــاولني مــن البــاطن  .وباإلضــافة اىل ذلــك ،تســري بعــض األحكــام التش ـريعية علــى القــائمني بــإدارة عمليــات جتاريــة الــذين هلــم روابــط
إقليمية .ومن مث  ،تسري االتفاقية كذلك على شركات من دول ثالثة تعمل يف الدول املوقعة لالتفاقية أو تربطها عالقات جتارية أو مالية
هبا .
وملس ــاعدة الش ــركات عل ــى االلتـ ـزام هب ــذه االتفاقي ــة ،أع ــدت منظم ــة التع ــاون والتنمي ــة االقتص ــادية أدوات تس ــهل االمتث ــال .وتس ــاعد

توجيهييات الممارسييات الحسيينة حييول الضييوابط الداخلييية  ،واألخالقيييات  ،واالمتثييال لســنة  ، 0229وهــي غــري ملزمــة قانونــا ،
الشركات على تأسيس ضوابط داخلية فعالة وأخالقيات وبرامج امتثال أو تدابري ملنع الرشوة األجنبية والكشف عنها  .وهذه التوجيهـات
موجهة أيضا ملنظمات األعمال واجلمعيات واالحتادات املهنية الراغبة يف إشراك الشركات يف جهود نزاهة أعرض نطاقا .
وتشــمل المبيياد التوجيهييية للشييركات المتعييددة الجنسييية لمنظميية التعيياون والتنمييية االقتصييادية 6توصــيات اىل هــذه املؤسســات
حول املبـاد واملقـاييس واملعـايري الطوعيـة لسـلوك األعمـال املسـئول يف جمـاالت مثـل مكافحـة الرشـوة  ،والتوظيـف والعالقـات الصـناعية ،
وحقوق االنسان  ،والبيئة  ،واإلفصاح عن املعلومات  ،ومصاحل املستهلكني  ،والعلوم والتكنولوجيا  ،واملنافسة  ،وفرض الضرائب .
ويظهر اسـتعراض تطبيـق هـذه األدوات اخلاصـة مبنظمـة التعـاون والتنميـة االقتصـادية ضـرورة ضـلوع قطـاع األعمـال يف جهـود مكافحـة
الفساد .فقد أدركت احلكومات أمهية مبادرات األعمال والتعاون بني القطاعني العام واخلاص ضمانا لالمتثال  .ويف حني شجعت بعض
احلكومــات الشــركات مباشــرة علــى تبــين تشـريعات ســلوكية وبـرامج امتثــال ،فقــد وضــع بعضــها اآلخــر بـرامج باملشــاركة مــع القطــاع اخلــاص
اهلــدف منهــا حتديــد أفضــل املمارســات ملســاعدة الشــركات وموظفيهــا علــى جتنــب ســوء التصــرف والتقيــد بقواعــد وأنظمــة مكافحــة الفســاد
السائدة .
كما طورت عدة منظمات غري حكومية أدوات ملساعدة الشركات يف هذا الصدد ،أمهها يربزه القسم السابع (موارد مكافحة الفساد
لألعمــال) .علــى ســبيل املثــال  ،مت وضــع جمموعــة أدوات مقاومــة االبت ـزاز وطلــب الرشــوة باالش ـرتاك بــني غرفــة التجــارة الدوليــة ،ومنظمــة
الشفافية الدولية  ،واالتفاق العاملي لألمم املتحدة  ،واملنتدى االقتصادي العاملي هبـدف تـوفري توجيهـات حـول وسـائل منـع طلـب الرشـوة
والتعامــل معــه مــن خــالل سلســلة مــن الســيناريوهات والتفس ـريات امللموســة  .كمــا مت إعــداد وصــيانة بوابــة مكافحــة الفســاد يف األعمــال
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للشركات الصغرية واملتوسـطة العاملـة يف األسـواق الناشـئة والـدول الناميـة مـن قبـل مقـاول مـن البـاطن لصـاحل وزارات وهيئـات يف عـدد مـن
دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  .وهتـدف هـذه البوابـة اىل مسـاعدة املؤسسـات الصـغرية واملتوسـطة احلجـم علـى جتنـب ومكافحـة
الفساد ،مما يهـءء بيئـة أفضـل لألعمـال .وتقـرتح تعريفـات ومـدونات سـلوك وأدوات للعنايـة الواجبـة ،مبـا يف ذلـك عمليـة لفحـص الـوكالء
والتعلم اإللكرتوين  .كما تتضمن ملخصات عن  80دولة مع معلومات عن خماطر الفساد يف قطاعات ذات صلة باألعمال كاجلمارك
 ،والضرائب  ،وإدارة األراضي والقضاء  .وتتوفر البوابـة بأكملهـا باللغـة االجنليزيـة وتوجـد أجـزاء منهـا باللغـات العربيـة والصـينية والروسـية.
وميكن للشركات السعي إىل دراسة هذه املوارد واستخدامها كأساس للتدابري اخلاصة هبا .
األدوات الدولية قد يكون لها آثار بعيدة المدى  :مثال القانون األمريكي لممارسات الفساد األجنبية
لقد شددت احلكومات أعضاء اتفاقيـة منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصـادية ملكافحـة رشـوة املـوظفني العمـوميني األجانـب يف املعـامالت التجاريـة
الدولية الرقابة على أنشطة األعمال يف الدول األجنبية .وازدادت التحريات والتحقيقات واملالحقات يف ظل قوانني الرشوة األجنبية الوطنية لكل
دولــة يف الســنوات األخــرية .وأصــبح املراقبــون لتطبيــق الق ـوانني يتــابعون القضــايا مبزيــد مــن اإلص ـرار ،وال ســيما يف الواليــات املتحــدة حيــث تطبــق
عقوبات أكرب بشكل متزايد على كل من الشركات احمللية والشركات غري األمريكية اليت االف قانون ممارسات الفساد األجنبية .
ويطبق قانون ممارسات الفساد األجنبية على أية شركة أمريكية حمدودة  ،أو فرع أجنيب لشركة أمريكية  ،أو شركة أجنبية تعمل يف نطاق الواليات
املتحــدة وي ــتم ت ــداول أس ــهمها يف البورص ـات األمريكيــة ،واملس ــئولني وامل ــديرين وامل ــوظفني وال ــوكالء العــاملني ل ــدى ه ــذه الش ــركات .كم ــا يق ــع
األشــخاص األجانــب الــذين اســتخدموا النظــام املصــريف أو نظــام الربيــد أو االتصــاالت األمريكــي كقنــاة إليصــال مــدفوعات غــري مشــروعة حتــت
طائلـة قـانون ممارسـات الفســاد األجنبيـة  .وتتطلـب األحكـام احملاســبية هلـذا القـانون مــن الشـركات العامـة مراقبـة أصــول الشـركات ومسـك الــدفاتر
والسجالت بعدالة ودقة .
وينص قانون ممارسات الفساد األجنبية على توقيع عقوبات جنائية وغرامات على الشـركات واألفـراد علـى حـد سـواء .ويـنص أيضـا علـى إمكـان
رفـع دعــاوى مدنيــة مــن قبــل وزيــر العــدل األمريكــي أو جلنــة األوراق املاليـة والبورصــة  .كمــا ميكــن للســلوك املخــالف ألحكــام مكافحــة الرشــوة يف
قانون ممارسات الفساد األجنبية أن ينشئ سببا خاصا للمطالبة بثالثة أمثال التعويض مبوجب القانون املدين اخلاص بالكسب غـري املشـروع عـن
طريــق ابتـزاز أصــحاب األعمــال بالتهديــد (ريكــو  )RICOأو لــدعاوى يف ظــل قـوانني أخــرى  ،فيدراليــة أو خاصــة بالواليــات .وأخـريا  ،تــنص
التوجيهات العامة الصادرة عن مكتب اإلدارة وامليزانية على جواز تعرض الشخص أو الشركة املخالفني لقانون ممارسات الفساد األجنيب ملا يلـي
:
 املنع من ممارسة العمل التجاري مع احلكومة الفيدرالية .
 احلكم بعدم األحقية يف احلصول على تراخيص تصدير .
 املنع من ممارسة النشاط التجاري يف جمال األوراق املالية .
 تعليق االستفادة من برامج الدعم من خالل جلنة االجتار اآلجل بالسلع ومؤسسة االستثمارات اخلاصة األجنبية.
وقد ازدادت مسئولية ومساءلة مديري الشركات بشكل كبري  ،وال سيما مع تبين قانون ساربانس – أوكسلي لسنة  0220والذي يتطلب مـن
كبار املسئولني التنفيذيني وكبار املسئولني املاليني التوقيع شخصيا على23صحة القوائم املالية لشركاهتم وفعالية الرقابة الداخلية اخلاصة هبم وهو ما
يفرض ضغوطا على التنفيذيني لضمان امتثال القوانني الفيدرالية اخلاصة باألوراق املالية .

وبتحفيز من التوجيهات العامة لتوقيع العقوبات الفيدرالية األمريكية  ،بدأ املراقبون املاليون يركزون اهتمامهم على تدابري وبرامج االمتثال من
قبل الشركات  .وتتطلب هذه التوجيهات من الشركات تطبيق وحتديث وإصدار ومتابعة مقاييس ومعايري واضحة ودقيقة لالمتثال وتكليف
شخص جدير بالثقة ميلك موارد كافية وميكن أن يصل بشكل مباشر ومنتظم اىل جملس اإلدارة باملسئولية عن برنامج االمتثال .كما يتعني
وضع آلية تأديبية وخطة لرد الفعل إزاء املخالفات .
وعند ثبوت سوء السلوك  ،كانت الشركات اليت وضعت وأعلنت وطبقت وشجعت برامج امتثال فعالة (وفقا لتعريف التوجيهات العامة
لتوقيع العقوبات الفيدرالية األمريكية للمنظمات) تعامل بشكل أفضل من قبل وزارة العدل  .وعلى النقيض من ذلك  ،تفرض عقوبات
مغلّظة على الشركات اليت تتكرر خمالفاهتا  .ويف هذا املضمون  ،يرى عدد متزايد باستمرار من الشركات أن عليه تعديل ممارسات األعمال
اخلاصة به .

ثالثا  :عينة لقائمة المراجعة الخاصة بتدابير نزاهة الشركات
نــورد قائمــة املراجعــة النموذجيــة هــذه لغــرض الداللــة فقــط وإلقــاء الضــوء علــى القضــايا الــيت قــد تضــعها الشــركات يف األذهــان عنــد صــياغة
وحتديث تدابري النزاهة اخلاصة هبا  .وميكن تبين تدابري النزاهة بشكل مرن وتشجيع الشركات على تكييف تدابري نزاهـة الشـركات اخلاصـة
هبا مع احتياجاهتا حتديدا ومتطلبات التشغيل اخلاصة هبا .

االلتزام بنزاهة األعمال
تعلن هذه الشركة التزامها ببيئة أعمال خالية من الفساد .

هل رئيس الشركة وادارهتا العليا ملتزمني بنزاهة األعمال ؟
بعـض الوسـائل جلعــل هـذا االلتـزام صــرحيا قـد تشـمل تــدابري لنزاهـة الشـركات مثــل بيـان خطـي مــن قبـل اإلدارة العليـا  ،أو تأســيس
مدونة سلوك  ،وبرنامج امتثال الشركات  ،ومباد وإجراءات العناية الواجبة  ،أو وسيلة أخرى تالئم على حنو أفضل احتياجات
الشركة  .هل مت التفكري يف تبين هذه التدابري ؟
هل أبلغت قيادات الشركة موظفيها هبذا االلتزام ؟

األهداف
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يتمثل الغرض من تدابري نزاهة الشركات عموما فيما يلي :
 تأسيس نظام لتحديد وجود فساد يف األعمال والتعامل معه ومنعه ؛
 العمل على أن يدرك كافة العاملني مباد النزاهة يف األعمال ويلتزموا هبا ؛
 املساعدة يف تشجيع قيام بيئة أعمال نظيفة وشفافة .

هل تتوفر املعلومات اخلاصة بتدابري نزاهة الشركات بشكل فوري ومستمر للعاملني ؟
هل هناك سعي إىل تطبيق تدابري نزاهة الشركات على كافة العاملني يف الشركة  ،وال سيما على اإلدارة ؟
هل مجيع العاملني مدركني اللتزام الشركة ولتدابري نزاهة األعمال القائمة ووافقوا على االلتزام مببادئها ؟
تدابير النزاهة (راجع الوصف يف القسم الرابع من هذه الوثيقة)
ميكـن للشـركات تبــين عـدد مـن التــدابري لضـمان نزاهـة الشــركات وضـمان تقيــد العـاملني هبـا  .ومــن ذلـك علـى ســبيل املثـال إصــدار اإلدارة
العليا لبيان مكتوب  ،أو تأسيس الشركة ملدونـة سـلوك  ،أو برنـامج امتثـال الشـركات  ،أو مبـاد وإجـراءات العنايـة الواجبـة  ،أو وسـائل
أخرى تالئم احتياجات الشركة على أفضل وجه .

هل مت التفكري يف تبين بعض هذه التدابري ؟ اذا كان اجلواب باإلجياب  ،أية تدابري ؟
 oإصدار اإلدارة لبيان .
 oوجود تشريعات للشركة .
 oبرنامج امتثال خاص بالشركات .
 oمت وضع مباد وإجراءات العناية الواجبة وتطبيقها .

التدريب
من أجل تسهيل تقيد العاملني مبتطلبات تدابري نزاهة الشركات  ،باإلمكان توفري جلسات تدريب منتظمة للتعامل مع احتمـاالت وجـود
هواجس أو سوء فهم .

هل قامت الشركات بإعداد جلسات تدريب لكافة العاملني وشركاء األعمال ملساعدة
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الشركات على ضمان االلتزام الكايف ؟
هل يتمكن العاملون من حضور جلسات التدريب حبسب الضرورة ؟
إذا كانت جلسات التدريب داخل الشركة حمدودة نظرا لطاقة االستيعاب ،هل هناك
خيارات أخرى متاحة للعاملني ملعرفة متطلبات تدابري نزاهة الشركات  ،مبا يف ذلك
الوصول إىل املواد واملعلومات ذات العالقة باملوارد املالئمة ؟

عضو جهاز العاملين المسئول (المسئول عن االمتثال)
يتم تكليف أحد أعضاء جهاز العاملني ،والذي ميكن اإلشارة اليه مبسئول االمتثال ،بضمان معرفة مجيع العاملني للتدابري القائمة اخلاصة
بنزاهة الشركات وتقيــدهم هبا  .وليس من الضروري توظيف شخص إضايف من خارج الشركة ليكون مسئوال عن االمتثال  ،وال سيما يف
حالة الشركات الصغرية .وال شك أن أي عضو يف جهاز العاملني ميلك اإلرادة واملعرفة والقـدرة ميكنـه أداء هـذا الـدور ،مبـن فـيهم أعضـاء
اإلدارة العليا وصغار أعضاء جهاز العاملني املهتمون بشغل هذه الوظيفة .
وسوف يكون مسئول االمتثال مسئوال عما يلي :
 ضمان تسلم كافة العاملني لتدابري نزاهة الشركة ومراجعتهم وفهمهما هلا وامتثاهلم ملتطلباهتا ؛

 إعداد وتسهيل عقد برامج تدريب منتظمة ودورية مصممة ملساعدة العاملني على فهم متطلبات تدابري النزاهة ؛
 التحري عن تقارير أفعال الفساد املشتبه فيها ؛
 إجراء تدقيق دوري ومنتظم لكافة األقسام والعاملني (مبا يف ذلك اإلدارة) لضمان الشفافية والنزاهة؛

 اإلبالغ عن كافة القضايا اليت تنشأ فيما له عالقة بالفساد؛
املوردين ،واملقاولني من الباطن ،واالستشاريني والوسطاء الذين خيلون من الفساد .
 تشجيع الشراكات مع ّ

هل متت تسمية مسئول لالمتثال لديه االستعداد والقدرة على االضطالع مبسئوليات
الوظيفة ؟
هل ااذت الشركة اخلطوات الالزمة لتحديد هيكل حوكمة مالئم لضمان تطبيق سياسة
نزاهة الشركات اخلاصة هبا ومتابعة إنفاذها؟

العالقات مع شركاء األعمال
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املوردين ،واملقاولني مـن البـاطن  ،واالستشـاريني والوسـطاء امللتـزمني باملثـل مببـاد
ميكن للشركات بالتضامن فيما بينها تشجيع النزاهة مع ّ
نزاهة األعمال اخلاصة هبا .

هل أبلغت الشركة املقاولني ،واملورّدين ،واالستشاريني والوسطاء بالتزامها بالنزاهة ؟
هل تسعى الشركة إىل ضمان التزام شركائها إىل املدى املمكن ببيئة أعمال خالية من
الفساد وإىل عدم الدخول يف ممارسات فاسدة ؟

المتابعة
تتطــور تــدابري نزاهــة الشــركات بتطــور البيئــة والظــروف الــيت تعمــل فيهــا الشــركات وهــي لــذلك إج ـراء دينــاميكي .ومــن مث ،ميكــن العــودة
لالطالع على هذه التدابري بانتظام  ،ومراجعتها وحتديثها حبيث تأخذ يف االعتبار تغري املضمون وطرق التشـغيل  ،ولتحسـني فعاليتهـا يف
ضوء نتائج االمتثال .

هل تتم متابعة نتائج تدابري نزاهة الشركات ؟
هل توجد آلية تسمح باملراجعة املنتظمة لتدابري نزاهة الشركات ومراجعتها حبسب
الضرورة ؟

رفع التقارير
يرفــع املســئول عــن االمتثــال إىل اإلدارة بشــكل منــتظم تقــارير عــن كافــة القضــايا املرتبطــة بسياســة نزاهــة الشــركات وهــو مــا ســوف يســتتبعه
وجود آلية واضحة ومنهجية للتحري ورد فعل مبين على تقرير مسئول االمتثال .

هل هناك متابعة مستمرة للنتائج املرتبطة باالمتال ؟
هل ميكن للعاملني رفع تقارير عن أفعال الفساد املشتبه فيها بغري خشية جزاء أو عقاب
 ،وال سيما عندما تكون اإلدارة ضالعة يف هذه األفعال ؟
هل تعقب رفع تقارير عن االمتثال إجراءات مالئمة  ،مبا يف ذلك حتريات وعقوبات
عند احلاجة ؟
وقد اتار الشركات أيضا القيام برفع تقارير خارجية حبيث توفر معلومات عن تدابري نزاهة الشركات اخلاصة هبا .
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هل فكرت قيادات الشركة يف تعريف اجلمهور بالتزامها ؟

اإلجراء الجماعي
قــد اتار الشركات الدخول يف مجعيات واحتادات أعمال والقيام مببادرات تشمل قطاعات أو صناعات متعددة للنهوض بنزاهة األعمال
.

ه ــل فك ــرت الش ــركة يف إج ـراء مج ــاعي م ــن خ ــالل املش ــاركة يف مجعي ــات واحت ــادات أعم ــال أو القي ــام مبب ــادرات تش ــمل قطاع ــات أو
صناعات متعددة ؟

رابعا – بعض تدابير النزاهة التي يمكن أن تضعها الشركات
مع دخوهلا أسواق جديدة وتزايد املخاطر املرتبطة بالسمعة واملخاطر القانونية والتشغيلية واملالية  ،قد تصـبح الشـركات الـيت يعمـل هبـا
عشـرات اآلالف مــن املــوظفني مســاءلة عــن تصــرفات متعــاون وحيــد وذلــك بعــد أن تبنــت حكومــات كثــرية العديــد مــن أحكــام مكافحــة
الرشوة  ،وال سيما أطراف اتفاقية منظمة التعاون والتنمية االقتصادية حملاربـة الفسـاد  .ويسـعى جمتمـع األعمـال يف هـذا املضـمون وبشـكل
متزايد إىل افيف املخاطر وزيادة استدامة الشركات .
ومن أجل جتنب املساءلة ،تعمـل الشـركات علـى زيـادة وتقويـة نزاهتهـا .وهـي تـدابري مبنيـة عـادة علـى التـزام قيـادات الشـركة وموظفيهـا
وميكن أن تنعكس يف شكل مدونات سلوك .كمـا تتطلـب نزاهـة الشـركات عمليـات إلدارة املخـاطر الداخليـة ومراجعـة اجلـودة للحـد مـن
املخاطر املرتبطة بالسمعة وتقليل احتماالت التعرض .ويتعني على الشركات اإلعالن عن كافة تدابري نزاهة الشركات على نطاق واسع ،
وتدريب موظفيها  ،ومتابعة ومراقبة التقدم على هذا الصعيد  ،وإجراء إعادة تقييم بانتظام .
وتدابري النزاهة ليسـت غايـة يف حـد ذاهتـا وامنـا هـي أدوات تسـهل منـع الفسـاد يف جمـال العمليـات التجاريـة .ومـن الضـروري لـذلك أن
تكون الشركات واعية باملخاطر احملددة اليت تتعـرض هلـا  ،سـواء يف عملياهتـا الراهنـة أو يف العمليـات اجلديـدة االحتماليـة والـيت قـد تنطـوي
على خماطر حمددة تواجهها الشركات يف خمتلف األسواق أو القطاعات أو الدول .وميكن حينئذ تطبيـق التـدابري الـيت مت تكييفهـا مـع هـذه
الظروف حتديدا لضمان إطار أكثر مالءمة لنزاهة الشركات .
ويعرض هذا القسم العناصر الرئيسة اخلاصة بوضع تدابري نزاهة الشركات .كما يشري إىل املبادرات اجلماعية اليت تتم من خالل
مجعيــات واحتــادات األعمــال  ،ومواثيــق النزاهــة  ،ومبــادرات النزاهــة املرتبطــة بقطــاع حمــدد أو بصــناعات متعــددة .وتســاعد هــذه املبــادرات
28

احملليــة أو اإلقليميــة أو العامليــة علــى االطــالع املشــرتك علــى التجــارب والــتعلم مــن جتــارب اآلخ ـرين واملســامهة يف متهيــد األرض لألعمــال
بالشراكة مع أصحاب املصلحة اآلخرين .

أ – المبادرات الفردية
 .1مدونات السلوك
مدونـة الســلوك هـي عمومـا العنصــر األساســي لنجـاح برنــامج نزاهــة الشـركات حيــث تؤكــد علـى التـزام شــركة بعينهـا باملقــاييس واملعــايري
واملمارســات األخالقيــة  .وت ـرتبط هــذه املقــاييس عمومــا باألحكــام امللزمــة قانونــا وباالعتبــارات االجتماعيــة يف إطــار املســئولية االجتماعيــة
للشركات .
ومبا أن مثل هذه املدونات طوعية  ،فهناك تغاير كبري يف الكيفيـة الـيت تـتم صـياغتها هبـا حيـث تسـتخدم الشـركة صـيغا خمتلفـة وتعـاجل
جمموعة من القضايا املرتبطة مبكان العمـل  ،مبـا يف ذلـك احلقـوق وااللتزامـات  .وقـد تتطـور املـدونات حبيـث تأخـذ التطـورات واالعتبـارات
اجلديدة يف االعتبار .وميكن أن تبىن على القيم اخلاصة بالشركات ذاهتا أو على القواعد املتبعة على مستوى القطاع ضمن اإلطار القانوين
الــوطين .ومــن هــذا املنطلــق  ،قــد جتمــع املـدونات بــني املقــاييس واملعــايري والقواعــد املوضــوعة بــني املؤسســات – إضــافة اىل إيرادهــا تفصــيال
للمباد األساسية للشركة  ،وقيمها  ،وأطر العمل اخلاصة هبا  .كما تساعد على التعريف بثقافة املؤسسة وكافة سياسات التشغيل ذات
العالقة املستمدة من املدونات.
وقــد أصــبحت مــدونات الســلوك واســعة النطــاق بشــكل متزايــد يف الشــركات الكــربى .وتــذكر بعــض امل ـدونات حتديــدا أن الشــركة ال
تتعامل سوى مع أفراد أو شركات حسنة السمعة ومؤهلة  .كما أعـدت شـركات معينـة إرشـادات إضـافية تكمـل مـدونات السـلوك وتـوفر
توجيها أكثر تفصيال يتعلق مبواقف معينة حتديدا  .وأخريا  ،تتطلـب بعـض الشـركات مـن املقـاولني مـن البـاطن والوسـطاء تطبيـق مـدونات
السلوك اخلاصة هبم .

 .0برامج االمتثال
على الرغم من أمهية تضمني قواعد سلوكية ومباد للتصدي للرشوة يف مدونات السلوك لشركة بعينها  ،ميكن للشركات أيضا تطبيق
ب ـرامج االمتثــال .ويف حــني تعكــس مــدونات الســلوك "الفلســفة األخالقيــة " للشــركة  ،فــإن سياســاهتا واجراءاهتــا تعــرب عــن رد فعلهــا ازاء
املخاطر اليت تواجهها يف كل يوم أثناء ممارسة العمل التجاري  .ومن مث  ،ميكن لسياسات وإجراءات االمتثال هـذه املسـاعدة علـى احلـد
من أنشطة التدليس من خالل حتديد وإعداد ردود أفعال مالئمة تجماالت املخاطر االحتمالية.
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كما يتعني على كل شركة حتديد التدابري اليت تؤدي بأقصى قدر ممكن إىل نشوء ثقافة االمتثال .ولكن هناك بعض املقاييس واملعايري
األساسية اليت قد تكون مشرتكة بني مجيع الربامج .
يتمثـل عنصـر حيـوي لتحقيــق فعاليـة التطبيـق يف معرفـة كافــة األشـخاص املعنيـة للمدونـة وأحكامهــا  .وحتقـق املـدونات منـافع حقيقيــة
عند اإلعالن عنها بشكل هادف وقبوهلا يف مجيع أقسام الشركة  .وينبغي توزيع مدونات الشركة على مجيع املوظفني ،مبا يف ذلك األقسام
املوجودة يف اخلارج  ،وخارجيا للمقاولني وأصحاب املصلحة اآلخرين  .كما أن التدريب على مستوى املؤسسة على مقاييس وإجـراءات
االمتثال – مبا يف ذلك التدريب على حتديد جماالت املخاطر – حيوي أيضا .
وباإلضــافة اىل مــا تقــدم ذكــره  ،قــد يتضــمن تطبيــق املدونــة واملبــاد املرتبطــة هب ـا صــياغة وتســمية ترتيبــات حلوكمــة الشــركات مكلفــة
بضــمان االمتثــال .وينبغــي رفــع التقــارير اخلاصــة باملخالفــات امل ـدعى هبــا أو عــدم امتثــال القــانون أو بسياســة الشــركة إىل هيكــل االمتثــال
بشكل متكرر على أن يتضمن هذا اهليكـل تعليمـات واضـحة حـول كيفيـة التصـرف إزاء هـذه االدعـاءات (رفـع التقـارير خيـرج عـن نطـاق
هذه الدراسة ومن مث لن يتم التطرق اليه مبزيد من التفاصيل يف هذا اإلطار) .
كما ينبغي وضع وتعريف سياسة واضحة للعقوبات يف حالة عدم امتثال املدونة.
وأخريا ،ومن أجل ضمان تنفيذ مستمر ومالئم  ،ينبغي لربامج االمتثال االعتماد على أدوات مثل التقييمات الذاتية وآليات املراجعة
الدورية  .ومع تغري املواقف  ،قد تظهر احلاجة اىل تعديل برامج االمتثال .
 .3العناية الواجبة يف البحث والتحليل
مـن أجــل افيـف هــذه املخـاطرة ،وضــعت الشـركات إجـراءات للعنايـة الواجبــة .وميكـن تطبيــق العنايـة الواجبــة يف البحـث والتحليــل يف
خمتلــف الظــروف ملســاعدة الشــركات علــى التعــرف علــى وضــع قــد ينطــوي علــى الفســاد  .علــى ســبيل املثــال  ،ميكــن االضــطالع بالعنايــة
الواجبة فيما يتعلق ب ( )1دولة وقوانينها واليت يقع فيها املشروع ( )0مشروع حمدد ( )3صاحب املشروع ( )1شـركاء األعمـال و ()5
املوظفون أو الوسطاء األساسيون والوكالء.
والعناية الواجبة قد مت ّكن الشركة من اااذ تدابري وقائية مالئمة – أو من جتنب الضلوع مع طرف أو يف مشروع قد يكونا فاسدين .
وينصح بالعناية الواجبة املبنية على املخاطرة مع مواءمة كثافة التحليل مع مستوى املخاطرة املنظور من حيث طبيعته وتعقيده .
كما جيب أن يكون اهلدف من إجراءات العناية الواجبـة هـو التأكـد مـن مـؤهالت وجتربـة ومـوارد ومسعـة وخـربة أي مشـروع أو شـريك
وأن يتضـمن لـذلك اختبــارا للنزاهـة والسـمعة  ،والتــدقيق يف عالقـات األعمـال املخفيــة  ،ومصـدر التمويـل وقضــايا أخـرى مرتبطـة باملعاملــة
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التجارية .وميكن للمراجعة اخلارجية أن تشكل جزءا من إجـراءات العنايـة الواجبـة  .وهنـاك أيضـا حاجـة إىل توثيـق مجيـع إجـراءات العنايـة
الواجبة واالحتفاظ بالسجالت اخلاصة هبا لفرتة زمنية معقولة  ،حىت بعد إهناء أي عقد.
وعلى كل شركة حتديد مباد وإجراءات العناية الواجبة اخلاصـة هبـا .وجيـب أن حتـدد اإلجـراءات الداخليـة علـى مسـتويات التسلسـل
املالئمــة يف الشــركة املســئوليات يف أثنــاء خمتلــف مراحــل االختيــار املختلفــة وأثنــاء عمليــات التعيــني واإلش ـراف  .وهنــاك بعــض العناصــر
األساسية اليت ميكنها توجيه أحكام الشركات املرتبطة بذلك .
والغرض هنا ليس تقدمي وصف جلميع جوانب العناية الواجبة بالنسبة ملختلة أنشطة الشركات .تقدم األقسام التالية نظرة عامة جلانب
7
واحد أساسي :الوكالء أو الوسطاء الذين يقومون بعملياهتا بامسها.

أ) االختيار
تتمثــل اخلطــوة األوىل يف عمليــة العنايــة الواجبــة يف مجــع معلومــات عــن وكيــل أو وســيط متوقــع .قــد تتطلــب الشــركة طائفــة واســعة مــن
املعلومات عن مؤهالت أحد املرشحني ومسعته وعالقات عمله وموارده ،مبا يف ذلك:
 معلومات عن الشركة ،مثال مستندات تكوين الشركة مثل عقد التأسيس وأمساء املالك والشركاء واملوظفني املسئولني األساسيني
واملسامهني واألمساء اليت يستعملها الوسيط إلدارة العمل التجاري والشركات التابعة؛
 املراجع والبيانات املالية؛
 مــؤهالت وخــربة الوســيط وموظفيــه املســئولني والعــاملني لديــه :الوســطاء يف دول ثالثــة قــد يواجهــون صــعوبات يف تربيــر القيمــة
املضافة اخلاصة هبم باملقارنة مبوظفي الشركة األصيلة؛
 العالقة بني مالك الوسيط أو موظفيه وبني أي مسئول حكومي؛
 وصف اهليئات واألشخاص الذين سيعملون حلساب الشركة؛

 7في هذا السياق ،يشمل الوسطاء جميع األطراف التي تعمل كقناة في المعامالت التجارية الدولية ،مثل الوكالء ،ومندوبي المبيعات ،واالستشاريين أو
شركات االستشارات ،والموردين ،والموزعين ،والقائمين بإعادة البيع ،والمقاولين من الباطن ،وأصحاب االمتيازات الممنوحة من الحكومة ،والشركاء في
الشركات المشتركة ،وفروع الشركات وشركاء آخرين في األعمال بمن فيهم المحامون والمحاسبون .ويدخل ضمن ذلك األشخاص الطبيعية واالعتبارية
مثل شركات االستشارات والشركات المشتركة.
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 مراجعات للسمعة من مراجع ومصادر أخرى ،مبا يف ذلك ماضي املنازعات القضائية؛
ـوردين) وتطبيقهــا ،وكــذلك الت ـزام
 سياســة مكافحــة الفســاد اخلاصــة بالوســيط (علــى األخــص بالنســبة للمقــاولني مــن البــاطن واملـ ّ
الوسيط بسياسة الشركة يف مكافحة الفساد وضرورة التقيد هبا.
عندما يتم حتديد "إشارات حتذير" ،يلزم القيام بتحريات أكثر دقة قبل تعيني أحد الوسطاء .وأية "إشارات حتذير" تنشأ عقب تعيني
الوكيل أو الوسيط جيب أيضا التحري عنها ومراجعتها وتسويتها بشكل مالئم .وإذا استحال القيام بذلك جيب إهناء عقد الوسيط.
"إشارات تحذير" يمكن أن تدعو إلى تحريات أكثر دقة
لتقييم الوكالء املتوقعني وجتنب توظيف وسطاء ميكن أن ينخرطوا يف أنشطة غري مشروعة ،ميكن للشركة أن تعد جمموعة من إشارات التحذير
تنبّه إىل احتمال وقوع خمالفات لسياسات الشركة .وتشمل العوامل اليت قد تدل على خماطر كبرية قانونية وجتارية وسطاء يقومون مبا يلي:
 يقدمون معلومات غري وافية أو ناقصة؛
 ميكن أن "يضمنوا" املبيعات ألن الوسيط يعرف الشخص الصحيح الذي يتوجه إليه؛
 لديهم عالقات عائلية أو عالقات عمل تربطهم باملسئولني السياسيني أو مبسئولني حكوميني أو موظفني عموميني يف الدولة املضيفة،
سواء كانوا يف مؤسسات نظامية أم مؤسسات خاصة بالعميل؛
 موصى هبم من جانب مسئول لدى العميل احلكومي احملتمل؛
 ال يتمتعون باخلربة الكافية يف صناعة الشركة األصيلة ،أو ليست لديهم موارد كافية أو جتهيزات كافية ألداء اخلدمات املعروضة؛
 خيفون ملكية شركتهم من خالل احتادات احتكارية أو االستعانة بشركات ظاهرية؛
 يفتقرون إىل الشفافية يف تسجيل النفقات واحلسابات؛

 يطلبون على غري املعتاد عموالت مرتفعة أو أتعابا باهظة قبل إعطاء العميل عقدا جتاريا (عمولة تدفع مقدما) أو أساليب غري معتادة
للدفع مبا يف ذلك دفع مبال نقدا يف حسابات خارجية /أوف شور /أو حسابات بأمساء أو يف بالد خمتلفة؛
 يعملون يف بلد ينتشر فيه الفساد (أو له تاريخ من الفساد)؛
 يرفضون اإلقرار بامتثال مبادىء مكافحة الرشوة؛
 خالفوا قوانني الرشوة احمللية أو ال يبالون بتطبيقها؛
 يواجهود ادعاءات بعدم النزاهة.
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يأيت الدافع إىل استخدام وسيط بوجه عام من اإلدارة التجارية بالشركة اليت تكون قد حددت وجود احتياج جتاري .وعلى الرغم من
إمكان مشاركة اإلدارة التجارية يف عملية العناية الواجبة ،فإدارات أخرى يف الشركة تكلف عادة مبراجعة املعلومات اليت مت مجعها قبل أي
تعيني .وتس ود ثالثة مناذج خمتلفة :بعض الشركات تستعني بنظـام مركـزي صـارم ،مـثال يقـوم املسـئول األول عـن االمتثـال بتقيـيم املرشـحني
ويصدر القرار النهائي بالتعيني ،وإن كانت وحدة أعمال ميكن أن تقدم توصية يف هذا الشأن .وتستخدم شركات أخرى نظاما ال مركزيـا
حبيث تكون لوحدة األعمال الكلمة األخرية .وأخريا ،تستخدم بعض الشركات منوذجا خمتلطا .والوسطاء الذين يدل ظاهرهم على خماطر
مرتفعة قد خيضعون لفحص وتدقيق أكرب ويستلزم تعيينه موافقة إدارة االمتثال بالشركة أو حىت املسئول األول عن االمتثال.

ب) التعيني والعقد
لضــمان املســاءلة والشــفافية ،تتطلــب شــركات عديــدة تعيــني الــوكالء والوســطاء بعقــد كتــا ملــدة حمــددة حبيــث يتضــمن العقــد العناصــر
التالية:
 وصف مفصل للعمل/اخلدمات اليت ستقدم.
 النص على أن األتعاب ستكون مقابل خدمات مشروعة يتم أداؤها وتقدم هبا فواتري وتدفع يف حساب باسم الوسيط يف دولة
إقامته .وميكن النص على عدم دفع مبال نقدية إىل الوسيط.
 النص الصريح على أن الشركة اليت تعني الوسيط تتطلب منه أن يكون على معرفة ودراية بسياسات مكافحة الفساد وأن يلتزم
هبا.
 احلظر الصريح للمدفوعات غري املشروعة.
 النص على إهناء عقد الوسيط فورا إذا خالف أي بند من بنود العقد.
 شرط حفظ الوسيط لسجالت حسابات دقيقة وكاملة وشفافة.
 بند ينص على التدقيق يف أداء الوسيط ومراجعته بصفة دورية.
تستخدم بعض الشركات اتفاقا دوليا منوذجيا للوسيط وتتطلب موافقة اإلدارة العليا املالئمة أو اإلدارة القانونية على أية تعديالت للشكل
النموذجي .وجيب أن يتطلب أي تغيري مقرتح لشروط العقد مزيدا من العناية الواجبة.
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ج) املهام واألتعاب
قــد يشــكل حتديــد املســتوى املالئــم لألتعــاب عــن األعمــال أو اخلــدمات الــيت أداهــا الوســطاء حتــديا .تــربز أمثلــة حلــاالت أن التعــويض
املغ اىل فيه يعترب من اآلليات األساسية املستخدمة لتمويل الرشوة .والتعويض املغاىل فيه أو الذي جياوز ما يعتربه "مراقب معقول" تعويضا
معقوال قد يؤدي إىل افرتاض أن التحريض على الرشوة يوجد يف صلب عقد الوسيط .ويف عدد من حـاالت رشـوة األجانـب املـدعى هبـا،
أتت النقود املستخدمة لدفع رشاوى من أتعاب االستشارات اخلاصة بالوسطاء.
وقد أعد القطاع اخلاص بعض املبادىء العامة اخلاصة باألتعاب واألجور .ومستويات األتعاب مربرة بقدر اإلمكان مبعايري موضوعية
يرجـع إليهـا ،مثــل سـعر الســوق السـائد واألداء الســابق ومسعـة الوكيــل وخربتـه وتعقيـد العمــل ومـوارد الوكيــل والنفقـات الالزمــة لتنفيـذ العقــد
واملخاطر اليت يتحملها الوسيط والتناسب بني عقد الوكيل وبني قيمة املشروع أو العقد ككل.
وأسست بعض الشركات أيضا خطوطا إرشادية حمددة للتعويض املايل حتدد أسعار العمـوالت وكـذلك اإلجـراءات الـيت تـرتبط بطريقـة
الدفع والعملة ومكا ن الدفع .وميكن أن تنص اخلطوط اإلرشـادية علـى أن املـدفوعات تـتم وفقـا ملقيـاس متـدرج ،حبيـث تقـل نسـبة العمولـة
مع زيادة قيمة العقد .وميكـن أيضـا أداء مـدفوعات يف شـكل سلسـلة مـن املبـال تـدفع بشـكل مـنظم علـى فـرتات زمنيـة  ،مـع اإلشـارة إىل
أحداث مهمة متفق عليها وتنعكس يف العقد وميكن أن تتحقق الشركة من صحتها.
وعـن أســلوب الــدفع ،تتطلــب بعـض الشــركات دفــع مجيــع املبـال املاليــة يف حســاب مصــريف باسـم الوســيط يف دولــة إقامتــه/أو إقامتهــا.
وتتجنب بعض الشركات املدفوعات النقدية أو التحويل إىل حسابات /أوف شور /أو حسابات ليسـت باسـم الوسـيط ،ودفـع املبـال يف
دول ثالثة .وتتجنب بعض الشركات أيضا دفع مبال كبرية للوسطاء قبل أو فـور حتريـر العقـد .وتتبـىن شـركات أخـرى نظـام موافقـة داخليـا
يتعلق بأية مدفوعات للوسطاء.

د) مراقبة ومتابعة التعيينات
تواصل شركات عديدة تطبيق إجراءات االمتثال حىت بعد توظيف وسيط .ميكن للشركة أن تتابع أنشطته يف أثناء مدة العقد ،مبـا يف
ذلــك مراجعــات لــألداء املنــتظم وتــدقيق دفــاتر وســجالت الوســيط .كمــا أن بعــض الشــركات تتطلــب تقــارير منتظمــة عــن النشــاط تــورد
بالتفصــيل العمــل والنفقــات املاليــة الــيت ميكــن أن تكــون أدوات مراقبــة جمديــة وميكــن اســتخدامها أساســا ملراجعــات الحقــة .وقــد متنــع هــذه
التقارير وجود وسطاء "خاملني" ال ينشطون سوى عند احلاجة.
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وبعض الشركات أيضا اضع الوسطاء للعناية الواجبة على أساس منتظم ،مثال كل سنتني .ويتم التحري عن أية إشارات حتذير تنشأ
أو أية شبهة خمالفة لسياسات ا لشركة اخلاصة مبكافحة الفساد .وميكن وقف الوسيط عـن العمـل خـالل التحقيـق والتحـري ملنـع التـدخل.
وإذا ارتكب الوسيط جرمية رشوة أجنبية ،تتبع بعض الشركات سياسة إهناء العقد واالستناد إىل حقها التعاقدي يف اسرتداد اآلتعـاب الـيت
دفعت.

هـ) مراجعة إجراءات العناية الواجبة
تقوم الشركات مبراجعات منتظمة وشاملة لسياساهتا وأدائها فيما يتعلق باألخالقيات  ،حيث أن جماالت اخلطر تتغـري مـع تغـري منـاخ
اإلنفاذ .اضع السياسات واإلجراءات ملراجعات دورية  ،ويتم تطبيق إعادة النظر والتعديل حيثما يكون ذلك مالئما.
 .1تطبيق التدابري عنصر أساسي
إن مدونات السلوك وبرامج االمتثال والعناية الواجبة تعترب أدوات مفيدة خلفض خماطر الرشـوة .ولكـن يف هنايـة األمـر ،فأفضـل تـدابري
النزاهة يف الشركات اليت يتم تصميمها ال جتدي كثريا يف منع الرشوة ما مل يتم تطبيقها وإدماجها يف طرق التشغيل اليومية للشركة.
مثة مسات مشرتك ة بني برامج االمتثال اليت تطبق بنجاح وفعالية .يوجد بصفة عامة التزام قوي من اإلدارة العليا ("اللهجة من أعلى")
لتطبيق الربنامج .ويشمل الربنامج مجيع األشخاص ذوي العالقة (مبن فيهم الوكالء واملقاولون اخلارجيون) ،ومجيعهم يتلقى توجيها وتدريبا
علــى كيفيــة تطبيــق الربنــامج .وميكــن مــنح مزيــد مــن التــدريب والرتكيــز إىل املــوظفني العــاملني يف اتجمــاالت واألنشــطة الــيت ميكــن أن يشــوهبا
الفساد .وباإلضافة إىل ذلـك ،ميكـن أن تكـون هنـاك سياسـات واضـحة للعقوبـات .وللعمـل علـى التطبيـق املسـتمر ،ميكـن إخضـاع بـرامج
االمتثال لتقييمات ذاتية ومراجعات وتعديالت منتظمة.
إن مدونات السلوك يف الشركات وبـرامج االمتثـال ال تشـمل غالبـا يف منطقـة الشـرق األوسـط ومشـال إفريقيـا نصوصـا ملكافحـة الرشـوة
ومكافحة الفساد .وعندما تكون هذه األدوات موجودة ،يكون التطبيق ضـعيفا بصـفة عامـة .ومـن مث ،فرفـع الـوعي بتـدابري النزاهـة عنصـر
أساسي يف متكني جمتمع األعمال من مكافحة الفساد بصورة أكثر فعالية.

ب .المبادرات الجماعية
 .1مجعيات األعمال
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ميكن أن تكون مجعيات األعمال أطرافا فاعلة رئيسة يف دعم نزاهة األعمال بني أعضائها من خالل رفـع الـوعي وتسـهيل الـتعلم مـن
جتارب اآلخرين وتبادل املعرفة واملعاونة يف تأسيس وتطبيق تدابري النزاهة يف الشركات.
كما أن مجعيات األعمال يف موقع يسمح هلا برفع الوعي وتوفري معلومـات عـن قضـايا تـرتبط بالفسـاد ،باإلضـافة إىل تزويـد أعضـائها
خبطة لتبادل املعرفة والتعلم من اآلخرين فيما يتعلق باآلراء والتجارب اخلاصة بنزاهة األعمال.
وحتسـن قـدراهتا لتـدعم
ومجعيات األعمال اليت غالبا ما متلك موارد أكثر من موارد أية شركة منفردة ،ميكنهـا أن جتمـع مـوارد أعضـائها ّ
املبادرات وتصبح ملتقى للتدريب علـى سياسـات النزاهـة .وميكـن أيضـا أن تقـوم بـدور الوسـاطة يف املشـاورات مـع القطـاع العـام مـن أجـل
دعم هنج شامل ملعاجلة نزاهة األعمال.
 .0مبادرات قطاعات النشاط والصناعات املتعددة
إن الشــركات يف قطــاع معــني أو صــناعة معينــة غالبــا مــا تواجــه حتــديات متشــاهبة وتعمــل يف بيئــات عمــل متشــاهبة .وميكــن أن تفيــد
املبادرات املشرتكة يف قطاع معني أو بني الصناعات لدعم النزاهة يف العميات التجارية يف تسهيل تأسيس مقاييس ومعايري للنزاهة بالنسبة
لقطـاع أو صــناعة وتنســيق جهــود النزاهـة بــني أعضــائها .فهــذا يســمح باتسـاع نطــاق هــذه اجلهــود ويـدعم الــتعلم مــن اآلخـرين يف صــفوف
الشركات املشاركة.
وميكن للمبادرات املشرتكة استخدام أدوات خاصة بقطاع بعينه أو صناعة بعينهـا .وهنـاك أمثلـة ملبـادرات قائمـة واألدوات الـيت تـرتبط
هبا اليت ميكن أن ترشد الشركات اليت تسعى إىل القيام مببادراهتا اخلاصة بقطاع معني أو بصناعات متعددة:
 املبادىء التوجيهية للجنة بازل بشأن العناية الواجبة اخلاصة بالعمالء من أجل البنوك ،وهي تقدم توجيها يتعلق بالعناصر

خامسا – تعزيز الحوار بين القطاع العام والقطاع الخاص
إن احلوار بني القطاع العام والقطاع اخلاص عامـل أساسـي يف ضـمان بيئـة شـفافة لألعمـال يف القطـاعني العـام واخلـاص .وال شـك يف
أنــه ميكــن أن يســاعد احلكومــات يف فهــم احتياجــات القطــاع اخلــاص وتعــديل سياســاهتا تبعــا لــذلك ،ويف الوقــت نفســه مســاعدة القطــاع
اخلــاص علــى فهــم سياســات ومبــادرات ا لقطــاع العــام وامتثاهلــا واالســتفادة منهــا .أعــدت منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصــادية عــدة أدوات
لدعم احلوار بـني القطـاع العـام والقطـاع اخلـاص ومشـاركة القطـاع اخلـاص يف صـنع السياسـات ،وعلـى األخـص ميثـاق املمارسـة احلسـنة يف
االستعانة باحلوار بني القطاعني العام واخلاص لتنمية القطاع اخلاص.
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قــد تفيــد األزمــات السياســية أو االقتصــادية كــزخم يــدفع إىل إرســاء ح ـوار قــوي بــني القطــاعني العــام واخلــاص .والواقــع أن مثــل هــذه
العملية ميكن أن تعزز مصداقية وشرعية احلكومة وأن تتيح للقطاع اخلاص يف الوقت نفسه التعبري عن هواجسه وإجراء التغيري الذي حيتاج
إليه.
علــى الــرغم مــن اخــتالف احل ـوار بــني القطــاعني العــام واخلــاص تبعــا ملختلــف الســياقات ،مثــة عناصــر حساســة لضــمان عمليــة ســهلة
وانسيابية تتخذ طابعا مؤسسيا.

التزام طويل املدى من قبل مجيع أصحاب املصلحة يف عملية احلوار
يوجــد عامــل حاســم يــؤدي إىل جنــاح احلـوار بــني القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص وهــو املشــاركة الطويلــة املــدى مــن قبــل مجيــع أصــحاب
املصــلحة ذوي العالقــة يف القطــاعني العــام واخلــاص .إن مثــل هــذا االلتـزام يسـ ّـهل تــدفق املعلومــات بــني أصــحاب املصــلحة ويســاعد علــى
تكييف صنع السياسات مع الظروف املتغرية.
ومن جانب احلكومة ،فالدعم السياسي املستدام علـى املـدى الطويـل عامـل حاسـم يف جنـاح احلـوار بـني القطـاعني العـام واخلـاص .إن
إدراكات دور الدولة وسلطتها من العناصر األوىل اليت قد حتتاج إىل تغيري إلتاحة إدماج القطاع اخلاص يف عملية وضع السياسات.
جيب أيضا أن يشارك القطاع اخلاص يف مجيع مراحل عملية صنع السياسات ،قبل وبعد صنع القرار اخلاص بالسياسـات .تتـيح هـذه
املشاركة متابعة أكثر دقة لفعالية السياسات وميكن أن تسهل تعديلها إذا اقتضى األمر.

مدخالت متثل القطاع اخلاص
ومثة عنصر ثان من أجل حوار فعال بني القطاع العـام والقطـاع اخلـاص هـو متثيـل كامـل للقطـاع اخلـاص .وحيـث أن عـددا ضـئيال مـن
املمثلــني يســهم يف جعــل احل ـوار فعــاال ومتماســكا ،جيــب أن يتــوىل املمثلــون توصــيل مــدخالت جمموعــة عريضــة بقــدر اإلمكــان بالشــكل
املالئــم .فمــثال مجعيــات األعمــال ميكــن أن متثــل القطــاع اخلــاص علــى أســاس مــدخالت أعضــائها .وجيــب إيــالء اهتمــام خــاص ملمثلــي
املشروعات الصغرية واملتوسطة الـذين ال مييلـون إىل مشـاركة كبـرية يف احلـوار مـع احلكومـة ،ولكـنهم ميثلـون قطاعـات كبـرية مـن األعمـال يف
منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا.
إن إشراك مجيع أصحاب املصلحة ذوي العالقة أمر أساسي لبناء السياسات على أساس معلومات كاملة بأكرب قدر ممكـن .ومـن مث
يشمل أصحاب املصلحة ممثلني من اتجمتمع املدين واتجمتمع األكادميي ،باإلضافة إىل مجعيات األعمال.
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مشاركة إجيابية طوال عملية صنع السياسات
جيب كفالة مشاركة القطاع اخلاص يف مجيع مراحل عملية صنع السياسات لضمان التطبيق الفعال لإلصالحات اجلارية .وال شك يف
أن عدم إشراك القطاع اخلاص سيرتجم غالبا إىل عدم ثقة ،وعلى األخص يف مرحلة التنفيذ.
ميكن اااذ التوصيات التالية أساسا يساعد بسكل جوهري على رفع مستوى احلوار بني القطاعني العام واخلاص .وميكن اااذ آليات
احلوار القائمة أساسا إلعادة بناء الثقة بني احلكومة وبني القطاع اخلاص.
 .1جيب أن يستوثق القطاع اخلاص من متثيله بصورة كافية مالئمة .وجيب إجيـاد اتـزان بـني مجعيـات األعمـال القائمـة بالفعـل والـيت
متثل خمتلف القطاعات واملناطق  ،اخل وبني غياب التنسيق بينها.
 .0ميكن إلضفاء الطابع املؤسسي على عملية التشاور أن متنحها متاسكا واتساقا .وهناك معايري أساسية :مواعيد ومكـان ومعـدل
عقد االجتماعات جيب تقريرها حبيث يعلم هبا مجيع أصحاب املصلحة ويتسىن هلم املشاركة.
 .3القضايا اللوجستية (حجم اتجمموعات واختيار املشاركني وعددهم ومستوى مشاركة
ممثلـي احلكومــة ومشـاركة النقابــات واملنظمـات غــري احلكوميــة واتجمتمـع األكــادميين والبنيـة اهليكليــة (جهـاز التنســيق ،اخل )..جيــب
معاجلتها بعناية واااذ قرارات بشأهنا قبل الدخول يف حوار.
 .1إن تنفيذ نتائج احلوار أساسي من أجل ضمان مصداقيتها .ومـن مث ،جيـب أن يكـون احلـوار بـني القطـاع العـام والقطـاع اخلـاص
ذي توجه حنو النتائج وجيب أن يظهر اجلانبان التزاما .وميكن للمنظمات الدولية أن تسهل العملية.
 .5جيب إرساء اسرتاتيجية اتصال على مستويني:
أ .اإلعالم باحلوار نفسه إلتاحة املشاركة جلميع أصحاب املصلحة؛
ب .اإلعالم بنتائج وخمرجات احلوار .جيب أن تكون مفتوحة أمام املالحظات يف مجيع مراحل العمليـة خـالل مـدة زمنيـة
معروفة ومن خالل قنوات معروفة.
 .8ميكن أن تكون جتربة منظمات دولية مفيدة للغاية حيث أهنا ميكن أن جتلب معرفتها من دول أخرى طبقت بنجاح احلوار بني
القطاع العام والقطاع اخلاص من أجل اإلصالحات االقتصادية.
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وهذه العناصر – وإن كانت غري شاملة  -ميكن أن تفيد يف تأسـيس تبـادل ذي طـابع مؤسسـي يضـمن وخيـدم املشـاركة اإلجيابيـة النشـطة
ألصحاب املصلحة ذوي العالقة يف القطاع العام والقطاع اخلاص على املدى الطويل.

سادسا .موارد مكافحة الفساد من أجل مجتمع األعمال
هـذه القائمـة ذات الداللـة وغـري الكاملــة ملـوارد مكافحـة الفسـاد يقصــد هبـا تقـدمي معلومـات عــن بعـض األدوات واملبـادرات الـيت ميكــن أن
يستعني هبا جمتمع األعمال فيما يتعلق باملقاييس واملعايري واالتفاقيات الدولية.
 اتفاقييية منظميية التعيياون والتنمييية االقتصييادية لمكافحيية رشييوة الم يوظفين العمييوميين األجانييب فييي المعييامالت التجارييية
الدولية واألدوات التي تتعلق بها

http://www.oecd.org/document/21/0,3746,en_2649_34859_2017813_1_1_1_1,00.html

 المبادىء التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشركات المتعددة الجنسية
http://www.oecd.org/document/28/0,3746,en_2649_34889_2397532_1_1_1_1,00.html

 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/

 االتفاق العالمي لألمم المتحدة ،وثيقة إرشادية :تطبيق املبادىء العشرة ملكافحة الفساد
http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/7.7/guid_a-corr_081204.pdf

 مركز المشروعات الدولية الخاصة
http://www.cipe.org

 جمموعة أدوات اإلصالح – مكافحة الفساد :هنج للقطاع اخلاص
http://www.cipe.org/publications/papers/pdf/Anti-CorruptionToolkit0308.pdf

39

 غرفة التجارة الدولية ،جلنة مكافحة الفساد
www.iccwbo.org/policy/anticorruption

 غرفة التجارة الدولية ،جمموعة أدوات التصدي لالبتزاز وطلب الرشوة يف املعامالت التجارية الدولية
http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/RESIST2_Oct2010.pdf

 غرفة التجارة الدولية ،القواعد السلوكية والتوصيات ملكافحة االبتزاز والرشوة
_http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/ICC/policy/anticorruption/Statements/ICC_Rules_of_Conduct_and
Recommendations%20_2005%20Revision.pdf

 منظمة الشفافية الدولية ،مبادىء جمتمع األعمال للتصدي للرشوة
http://www.transparency.org/global_priorities/private_sector/business_principles

 بوابة مكافحة الفساد في األعمال
http://www.business-anti-corruption.com/

ميكن الوصول إىل قائمة أكثر تفصيال على موقع انرتنت برنامج االستثمار يف مشال إفريقيا والشرق األوسط ملنظمة التعاون والتنمية
االقتصاديةwww.oecd.org/mena/investment/ :
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Draft Training Materials on
Strengthening Business Integrity
Compliance in the OECD Region – a
source of inspiration for the MENA
economies
This draft paper addresses only one aspect of the whole integrity problem. The approach proposed
hereunder will be to address only one significant, but not comprehensive or exclusive, element of the
integrity reforms, which should be introduced.
We will propose the development of training and education modules for building up compliance
approaches in the companies. Ideally, these corporate policies should be installed in parallel with
significant improvements on the legislative/regulatory front and with sensible moves towards a better and
larger anti-corruption awareness in the general public.
This draft paper was prepared for the MENA-OECD Investment Programme by François Vincke, Member
of the Brussels Bar and Vice-Chair of the ICC Commission on Corporate Responsibility and AntiCorruption.

41

A. - Need for training materials on business anti-corruption compliance
1. - Implanting the idea of the need for corporate compliance
Business has its role to play in the putting into place and implementing of an integrity reform plan. Indeed,
to have a credible and genuine role in such process, business should show that it is ready to take the
forefront and that it is willing, and even determined, to organize and implement genuine compliance
programmes in its own organisations.
2. - A homework for the business community
Business has to do its homework within the business federations and in the individual companies.
Indeed, business cannot (anymore) pretend that it should or could wait until the so-called “demand side”
has disappeared or even only diminished in the MENA region, the problem of solicitation appears to be so
largely disseminated that it may be called endemic.
It will therefore require courage and determination from the entrepreneurs to spend time, money and
human resources on (often expensive) compliance programmes, even when they continue to feel the pinch
of the “demand side”.
3. - The contribution of business in the public-private dialogue
The business community should not come to the table with empty hands. To prove its engagement and to
show its willingness to fully endorse a new corporate approach to conducting business, it should bring new
corporate models and standards. It should, in other words, be able to prove that it wants to fully adhere to
an integrity approach. Probably, one of the best of evidence of this attitude will be to show that it ready to
start with training programmes in the corporate organisations.
4. - Bringing specifically designed training materials
The (mostly small) entrepreneurs of the MENA region need specifically designed training and education
materials, which they can use plainly in their environment.
Such materials cannot be copied blindly from the known formulas used in North America and Europe and
more generally in the OECD zone. Exporting the well polished “western” methods would be counterproductive. In this paper, we try to make a contribution in this direction.
5. - The use of existing experience
While it will not be advisable to use “ready-made” materials coming out of the “western” handbooks and
to apply them as “boiler plate” documents, it will nevertheless be interesting to build on the positive (and
sometimes negative) experiences of the western democracies, which have a long and vast (and not always
constant) experience in integrity building in the conduct of business.
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6. - Business “condemned” to rely on its own resources
Business has been obliged, by the very nature of corporate compliance, to rely on its own resources to
determine the content, forms and processes of the compliance systems it wants to put into place.
Corporate compliance actually has organically grown out of bear necessity in front of legislative initiatives
and enforcement by the authorities.
The authorities have issued new standards but have not imposed any specific form of corporate behaviour
on the companies in reaction to them.
7. - The role of the companies and the advice given by the authorities
It is left to the individual companies to design for themselves the form, methods and approaches of the
corporate compliance mechanisms, which they deem the most appropriate to their needs and their specific
circumstances.
The authorities, however, have in a number of circumstances related to the fight against corruption,
recommended the installation of a number of specific approaches.
We can mention here certain of them, which are the most significant:
(a) The United States Justice Department Federal Sentencing Guidelines, Chapter 8, Section 14 on
Business Organizations. This text provides an outline for a corporate ethics and compliance
program, that, if instituted, could offer companies investigated for or charged with crimes, a means
to decrease their exposure to criminal sanctions. The provisions of this section are often referred to
as the “Seven Steps”.
(b) The Italian Decree-Law 231/2001 of June 8, 2001, creating a “organisational and management
model”, which can be adopted by companies, and which contains valuable indications about the
setting up of a corporate ethics and compliance program.
(c) The United Kingdom Ministry of Justice Guidance about procedures which relevant commercial
organisations can put into place to prevent persons associated with them from bribing (section 9 of
the Bribery Act
2010). This document contains a significant number of elements for the establishment of a corporate ethics
and compliance program.
(d) The OECD Good Practice Guidance on Internal Controls, Ethics and Compliance, adopted by the
OECD Council as an integral part of the Recommendation of the Council for Further Combating
Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions of November 26,
2009.This document provides a comprehensive list of elements, which can feature in a corporate
ethics and compliance program.
The business community has also summarized in article 10 of the International Chamber of Commerce
(ICC) Rules on Combating Corruption of 2011 the elements, which should be implemented by each
enterprise in an “Efficient Corporate Compliance Programme”. It is interesting to note that ICC considers
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that these elements should (i) reflect the ICC Rules on Combating Corruption of 2011, that a corporate
compliance program should (ii) be based on the results of a periodically conducted assessment of the risks
faced in the business environment of the enterprise concerned, and be (iii) adapted to the particular
circumstances of the enterprise and finallay (iv) that the elements of the compliance programme should
aim at preventing and detecting corruption and at promoting a culture of integrity in the enterprise.

B. - Key provisions, which a company needs to consider in developing
integrity mechanisms and tools
1. Key international anti-corruption instruments
While it is not possible to list all international and national instruments relevant in the area of anticorruption prevention and compliance, one may usefully list hereunder the key instruments, which are
considered to be the main stepping stones in this domain.
Global Instruments
United Nations Convention against Corruption (UNCAC)
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf
United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC)
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf
OECD Convention on the Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions
(OECD Convention)
http://www.oecd.org/dataoecd/4/18/38028044.pdf
OECD Recommendation for Further Combating Bribery of Foreign Public Officials in International
Business Transactions, including Annex II Good Practice Guidance on Internal Controls, Ethics and
Compliance
http://www.oecd.org/dataoecd/11/40/44176910.pdf
Africa
African Union Convention on Preventing and Combating Corruption (AU Convention)
http://www.africaunion.
org/official_documents/Treaties_%20Conventions_%20Protocols/Convention%20on%20Combating%20C
orruption.pdf
Southern African Development Community Protocol against Corruption (SADC Protocol)
http://www.sadc.int/index/browse/page/122
Economic Community of West African States Protocol on the Fight against Corruption (ECOWAS
Protocol)
http://www.afrimap.org/english/images/treaty/ECOWAS_Protocol_on_Corruption.pdf
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Americas
Inter-American Convention against Corruption (OAS Convention)
http://www.oas.org/juridico/english/treaties/b-58.html
Asia and Pacific region
ADB-OECD Action Plan for Asia-Pacific (Action Plan)
http://www.oecd.org/dataoecd/38/24/35021642.pdf
Europe
Council of Europe Criminal Law Convention
http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/173.htm
Council of Europe Civil Law Convention
http://conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/174.htm
Resolution of the Committee of Ministers of the Council of Europe: Agreement Establishing the Group of
States against Corruption (GRECO)
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/PartialAgr/Html/Greco9905.htm
Resolution of the Committee of Ministers of the Council of Europe: Twenty Guiding Principles for the
Fight against Corruption
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=593789&
European Union Convention on the Protection of the Communities' Financial Interests and the Fight
against Corruption and two related Protocols
http://europa.eu/legislation_summaries/fight_against_fraud/protecting_european_communitys_financial_i
nterests /l33019_en.htm
European Union Convention on the Fight against Corruption involving officials of the European
Communities or officials of Member States
http://europa.eu/legislation_summaries/fight_against_fraud/fight_against_corruption/l33027_en.htm
2. - Key prohibitions
The key prohibitions, observed in key anti-corruption instruments are:
(a) the prohibition of the direct or indirect (through intermediaries) offering, promising, giving,
authorising or accepting of any undue pecuniary or other advantage to, by or for a public official at
international, national or local level, a political party, party official or candidate to a political
office, in order to obtain or retain a business or other improper advantage, e.g in connection with
public procurement contract awards, regulatory permits, taxation, customs, judicial and legislative
proceedings;
(b) the prohibition of the same practices in favour of persons in the private sector;
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(c) the prohibition of the same practices through trading in influence; and
(d) the prohibition of the laundering of the proceeds of the hereinabove mentioned practices.
In addition, one should mention the provisions related to:
(a) the offering, promising, giving, authorising or accepting, under certain conditions, of gifts,
hospitality and expense;
(b) the offering, promising, giving, authorising or accepting, under certain conditions, of facilitation
payments;
(c) the offering, promising, giving, authorising or accepting, under certain conditions, of political
contributions.
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3. - Key definitions
The key anti-corruption instruments list the following definitions:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

Definition of corruption
Differentiation between “public” and “private”, “direct” and “indirect” corruption
Definition of “public official”
Definition of “trading in influence”
Definition of “political contribution” and differentiation with “corruption”
Definition and limits to the permissibility of gifts, hospitality and expenses, which can be
given and taken.

C. Rationale for defining and respecting key provisions, leading to the
development of integrity mechanisms
1. Criminal law risk
Although not a very enthusing motivation to comply with the anti-corruption provisions and to implement
integrity mechanisms, the inducement of avoiding the “criminal” risk (jail sentences for corporate
individuals, criminal fines imposed on directors or executives or corporate entities, administrative fines
imposed on companies, expensive settlements, company closures or liquidations, [definitive or temporary]
debarment, blacklisting...) is probably the most convincing motivation for directors and managers in the
private sector. Statistical data, available for countries in different parts of the world, show that thorough
legal enforcement is the most efficient argument for bringing about respect for the anti-corruption
provisions and for installing compliance mechanisms.
2. - Civil law and other economic risks
More and more indictments and sentences (and settlements) based on bribery are followed by civil
litigation, launched by the victims of the sanctioned practices (competitors, who have lost market
opportunities, disgruntled [private or institutional] shareholders). Civil litigation for damages may be
launched for instance in the case of a fall of the share price on the Stock Exchange.
The public authorities will have the possibility to claim disgorgement of illegally obtained profits and the
tax authorities will have the possibility to assess additional revenue (for previous tax periods) for
compensating tax avoided through illegally deducted expenses.
3. - Financial risk
A projected merger or acquisition can be ruined, based on a due diligence examination, conducted before
or after the (planned) transaction, which reveals the existence of corruptive practices in the target company.
The failure of such transaction can cause huge losses for the shareholders maily of the target company.
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In some circumstances, customers may turn their back to companies, known as corrupt, in which case there
may be a fall of the market share, resulting in a reduction of revenue.
4. Other motivations
There are also other mainly internal or organisational reasons for companies to be encouraged to “go by the
book” and to install an efficient compliance system:
(a) Paying a bribe, tolerating the payment of a bribe or not taking the initiative in a company to
establish an anti-corruption prevention policy may be inefficient from an economic point of view.
One, for instance, never knows what is the real capability of a (candidate) bribee to deliver the advantage,
which he is supposed to (illegally) obtain.
There will indeed not be, for the bribe payer, any certainty that the bribe, which he is supposed to pay, will
effectively succeed in reaching the result the bribee pretends he can obtain.
The question therefore has to be raised: is the shareholders’ money well spent?
The payer of the bribe has a risk assessment/risk management problem.
(b) Another economic issue, which may be related to bribery, is that of the opaque character of the
“bribe market”.
As nothing is transparent in this (parallel) market, in which there are (for obvious reasons) no listed prices
or quotations, nobody, who may be tempted to pay a bribe, will know if he pays too much or too little to
reach the (illegal) goal he aims to reach.
The one who is tempted to pay a bribe has, therefore, a costing/purchasing/pricing problem.
(c) The payment of a bribe (or more seriously, the organising of a bribery system in a corporate
organisation) creates a significant and lasting administrative and accounting/financial reporting
problem.
Once a bribe is paid, the question arises of the registration thereof in the company’s accounts.
Either there is no entry in the accounts or there is a false entry (entry under a false accounting number).
Correcting such entry or the absence of an entry will pose inextricable accounting and/or tax problems.
As a result, bribery will often be a nightmare for the company’s accountant.
(d) The “bribery agreement” (in French, Pacte de corruption) will be either (for obvious reasons)
unwritten or, if it is written, it will be, because it is contrary to national and international public
order, null and void.
As a result, it will, whenever an issue arises in the relationship with the bribee, impossible to produce the
pact either in court or before an arbitration panel.
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The “bribery agreement” can therefore not be upheld.
Bribery has the potential to become the corporate lawyer’s headache.
(e) Bribes often are paid out of slush funds, which not infrequently will have to be located in far away
(or offshore) countries.
Those slush funds, in some circumstances unknown or scarcely known to the Board of directors or to the
corporate executives, will be difficult to manage from a distance.
Specially dedicated personnel will have to be (almost blindly) trusted to oversee these slush funds.
Such funds present a risk of corporate control and of corporate governance.
(f) Bribees like to make kickbacks to those involved in the bribery transactions, to make sure they
create “solidarities” with other persons.
Such payments can reach for instance personnel of the company of the bribe payer, creating in this way
divided loyalties.
This brings about a corporate governance and/or HR problem.
(g) Bribery undermines the very concept of free competition, which is based on fair pricing, the
quality of goods and services offered on the market, the motivation of the staff, the expertise and
talent of the personnel, the continuous research and development of the companies and should not
be founded on shady deals and hidden payments, which distort open and free competition in a
level playing field.
(h) Bribery, either discovered through (criminal) investigations or presumed by the general public,
ruins more and more the reputation of the companies concerned. The general public does not
accept anymore bribery as “business as usual”.
Bribery works as a repellent for young talented people, who prefer working in a healthy environment,
which they can be proud of.
Potential joint venture partners will also hesitate to join forces with companies, which have been
sanctioned for bribery or which are suspected of indulging in corruptive practices.
5. - Corporate social responsibility
The fight against corruptive practices, the avoidance of the reputational risk, which goes together with
those practices and the putting into place of preventive measures have become essential elements of the
companies’ social responsibility.
By acting responsibly, companies show that they fully integrate the notion of corporate citizenship.
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6. - National image
The pervasiveness of corruptive practices in a country may affect the image of such country as a whole and
have a detrimental effect on the readiness of bona fide potential investors to do business with the
companies active in the country concerned. It may be a concern for the entrepreneurs of such country to try
to preserve the national interests by endeavouring through their compliance efforts to contribute to the
restoration of the country’s image.

D. - Training modules
Training and education may be considered as one of the key elements for building up a better integrity
awareness in the companies active in the MENA region.
The following training modules focus on the various, iterative initiatives, which should taken to build an
ethics and compliance approach.
It is important to note that all and each of the following steps have to be envisaged, if one wants to reach
the goal of having a credible and sustainable integrity system, which can be upheld in the long term.
We will deal with the following items:
(1) The framework of a well functioning corporate ethics and compliance approach?
(2) A prerequisite: a thorough risk assessment/risk evaluation process
(3) The major ethics and compliance policies
(4) Tone from the top
(5) Drafting of a corporate code of conduct
(6) Setting up an ethics and compliance function
(7) Should a company go for a zero tolerance policy?
(8) Organizing a due diligence process
(9) A sensitive subject: Whistleblowing
(10) Where are the limits? Practical cases
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MODULE I: The framework of a well functioning corporate ethics and
compliance approach?
1. There is no universal or compulsory compliance model
The choice of the companies for a certain model of compliance programmes is made according to the
company’s culture, size and resources.
What is needed though is that the compliance approach of a company be sufficiently efficient to prevent
and detect corruption.
Ultimately a corporate prevention programme will have to promote the advent of a culture of integrity in
the enterprise.
It is noteworthy that all compliance programmes are very different among them. None of the programmes
has the same presentation and none has the same content.
Also the style of the different programmes is different and this should be no reason for surprise. Each
corporate compliance programme will (have to) reflect the individual company’s culture and sensitivities.
One will see, for instance, that some companies will prefer to go for a very directive style, while others
will endeavour to build an image of consensus.
There is a widely spread misunderstanding about the flexibility there would be in favour of
smaller companies in the implementation of the anti-corruption provisions.
SME’s would benefit from a certain tolerance because they have lesser resources to organize their
compliance system.
This is deep misunderstanding: criminal law provisions are the same for large, medium and small
enterprises. All of them are obliged to strictly follow the rules.
What is different though is the kind of preventive measures each company will have to deploy.
Very logically, such measures will be proportionate to the risks assessed in the company
concerned but also to the resources each company can invest.
One will easily understand that a smaller company will not have the same arsenal of preventive
measures as a large multinational. But it is expected from both the smaller company and the large
multinational that they put into place proportionate measures capable of protecting them from the
occurrence of malfeasance.

The aim of all compliance programmes should thus be the same (avoidance of forbidden practices) but the
format used and the means put into place to reach this aim can be quite different.
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2. Scope of a compliance programme
Usually, the compliance programme will encompass not only the whole group, i.e. the mother company, its
direct and indirect subsidiaries, but also its affiliates, in which the group holds a majority interest or a
dominating influence.
It will be a question of negotiation and, in fact, of power struggle to decide if a company is able to
“impose” its compliance programme also in the joint ventures in which it participates (only) as a 50/50
participant or as a minority interest.
It will also have to be evaluated case by case if a company can oblige some or all of its agents,
intermediaries and other third parties to follow the precise provisions of its compliance programme or if it
will only be able to require those persons to have comparable measures.
3. Extension of the compliance programme to matters other than anti-corruption
Certain companies will want to treat anti-corruption totally separately. Others will prefer to deal in the
same document also with anti-trust matters and export control legislation.
Yet other companies will want to treat all ethical matters arising in professional life (like conflicts of
interests, insider dealing, double employment or revolving doors) in the same document.
And finally, some companies will want to deal with all matters related to corporate social responsibility
(such as forced and child labour, environmental issues, respect for private life, transparency, secrecy and
confidentiality, respect for local populations) in on and the same approach.
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MODULE II: A prerequisite: a thorough risk assessment/risk evaluation
process
A well organised and thorough risk assessment/risk evaluation is key for the laying of a strong basis of a
credible compliance approach. The company, and its top management in the first place, should be perfectly
apprised of the risks it faces in the business environment, before it embarks on establishing its compliance
program.
(a) The three classical steps for an efficient risk assessment are:
(i) The identification of the risks present in the company.
The analysis of the risks, run by the company, has to happen in a professional and systematic way.
All findings should be put down on paper and properly archived. In this way, when a risk assessment is up
for renewal, all data can be refreshed, updated and, if needed, corrected pretty easily.
A decision has to be taken either to use in the risk assessment only internal company resources or,
alternatively, to have those internal forces supported by external resources (consultants).
It is advisable, in any case, to call upon all persons active in the organisation, who can make, because of
their expertise, a significant input in the exercise.
This means that the following persons should participate:
the company employees dealing with insurance matters (i.e. persons who have as a task to introduce claims
on behalf of
the company for damages and those who place the company risks on the insurance market);
the persons in charge of HSEQ (health, security, environment and quality); and
the members of the legal department (the lawyers can in any case use their yearly “litigation reports” as a
useful tool for defining the highest risk zones; this document will for instance be helpful to understand in
which countries there is the highest concentration of litigation risk).
The real aim of the risk assessment exercise consists in the defining the weak(est) spots in the company’s
structure.
The usual questions to be asked, will be:
In which country, where the company active, is the risk for fraudulent activity the highest?
Which are the products, services, technologies, processes, which present the highest exposure to risk?
In which supply/marketing channels is the company confronted with the highst risk?
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Which type of intermediaries, agents or other third parties, is the company using, who present the highest
exposure to risk?
(ii) The measurement of the risks identified
Empirical and comparative data, compiled through benchmarking with companies, active in the same
industrial segment or trade, and based on macroeconomic studies will allow giving a quantitative appreciation of the risks incurred.
Recurrence of accidents and incidents will be compiled.
Number and importance of litigation will be evaluated.
Countries, marketing channels, products and processes will be measured, to appreciate how risk-prone they
are and classified accordingly.
(iii) The definition of the means to manage the risks identified and measured.
In front of the risks identified and measured, the various solutions (of avoidance, mitigation or other) will
be listed.
(b) Defining the (desired) risk profile.It will be the ultimate responsibility of the Board of Directors, or according to the governance model used,
of the highest body in the corporate executive structure, to define, once the conclusions of the risk
assessment have been reached, which risks the company is ready to take and which ones it wants to
mitigate or to reject.
(c) Necessary updating/renewal/improvement of the risk assessment exercise
Due to the rapid evolution of the business environment, there is a need for regular renewal of the risk
assessment exercise. In the absence of such regular renewal, the results of the risk assessment can become
stale and, therefore, misleading or useless.
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MODULE III: The major ethics and compliance policies
Based on the risk assessment which has been made, the Board of Directors of the company will have to
define the major policies, which will be the ground laying elements for the ethics and compliance
approach.
It will namely be up to the Board of Directors (or the highest body in the organisation) to take considerate
and motivated decisions on the following items:




the drafting of a corporate code of conduct,
the drawing of a corporate ethics and compliance program,
the setting up of an ethics and compliance function, either centrally or decentralized or the
appointment of another (already existing) department to take charge of the tasks, which
would otherwise would be devolved to the ethics and compliance function,
 the launching or not of a zero tolerance policy,
 the using by the company of agents, intermediaries or other third parties and under which
conditions,
 the decision to go (or not to go) to certain high risk countries or countries with poor
governance,
 the giving of a mission statement to the ethics and compliance function (or its alter ego).
In addition, the Board of Directors will, in due course, have to decide to:
 go for projects of collective action; and
o to opt for outside and independent certification, verification or assurance of the ethics and
compliance programme and its implementation.
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MODULE IV: Tone from the top
The top operational executive of the company, and usually the Chief Executive Officer (CEO), will be
called upon to give a clear message, in which he affirms in no uncertain terms the values and standards of
the code of conduct, declares them applicable (without distinction) to all persons working in and for the
company, commits to comply personally with these values and standards and declares that any person,
proven to be responsible for infringing a provision of the code, will be sanctioned.
It may seem surprising to see that the Board of Directors of the company should have the final
say on the integrity policies and that the CEO has to take a personal position on the values and the
standards of the company.
Admittedly, this was not the case some years ago. Matters related to ethics and compliance were
either not treated at all or were left to the discretion of a few persons in the organisation at a lower
echelon.
The evolution of the corporate governance reflection and the eruption of a number of scandals in
the ethical field have changed quite fundamentally the approach.
The strong envolvement of the top echelon of the company in integrity matters may, however, not
hide the fact that every level of the management structure has to have an input in these concerns,
notably, the middle management of the company, which can exercise a effective, plain, realistic
and concrete influence in the practical day to day dealings of the company.
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MODULE V: Drafting of a corporate Code of Conduct
Writing a Code of Conduct is far from easy.
The best recommendations one can make for the establishing of a corporate Code of Conduct is (i) not to
use a readymade document, which, per definition, would not be adapted to the individual company’s needs
and circumstances and (ii) not to rely completely on an external consultant, foreign to the life of the
company.
One may, however, seek inspiration and maybe even direction from a (sectoral) professional association or
from a large enterprise, with which the company has a long-standing cooperation.
But just copying somebody else’s document won’t achieve the result a corporate code of conduct should
achieve, namely creating the company’s charter of values and practices.
A Code of Conduct should be realistic, sincere and easily readable.
One would recommend to draft, after having benchmarked the company’s practice with the one or
more of the relevant colleagues of the industry, a genuine, sincere and realistic document, based on
the company’s values.
It will be worthwhile seeking the involvement, through consultation of the “users” of the corporate
code of conduct, of all the persons primarily in the company but maybe also outside the company.
In certain countries, it will be wise to have consultations rounds with the trade union representatives.
This will contribute to the genuineness and authenticity of the corporate code of conduct.
Through a careful and inclusive drafting process, one will be able to create a sense of ownership in
the enterprise. Rather than having the impression of having another document imposed on them, the
co-workers will have the impression that the code is a welcome guidance in the daily work. Once the
code has been launched, it will be important to create awareness and pride about the code.
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MODULE VI: Setting up an ethics and compliance function
The person in charge of the ethics and compliance function should have an open reporting line to the
highest echelons of the company, giving him/her the possibility to report what is really alife in the
company on the ethical front.
The idea here is that there should be a possibility for the compliance function to by-pass, whenever
necessary, all the intermediary echelons, for the (not so frequent) case that those echelons participate too in
or condone the malpractice, which the ethics and compliance function would have discovered and wants to
report on.
Often one will recommend (as an optimal solution) that this reporting line allows the ethics and
compliance function to reach the Chairman of the Audit Committee of the Board of Directors, who will
normally an independent director.
One of the objectives of such set-up will be that the messages of the ethics and compliance function never
could be silenced.
Often one will object that the setting up of a full fledge ethics and compliance function will too
heavy, as it would duplicate with the legal function or that it is too expensive for a smaller
company. These objections are quite natural but they are actually based on a misunderstanding.
Creating an ethics and compliance function does not mean that necessarily new personnel must be
hired to man such function.
The ethics and compliance function may very well be assumed by a person belonging to already
existing departments, like Finance, Legal, HR or HSEQ.
What is important is that the ethics and compliance function be fully organized and operational,
not only on paper but also in reality.
Only then will such function be fully credible.
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MODULE VII: Should a company go for a zero tolerance policy?
The real question here is: is your company strong enough and sufficiently well equipped to choose
(immediately) for a zero tolerance policy?
A zero policy will mean for instance and in practical terms for the company, which adheres to this
standard, that it will not allow any kind of facilitation payment and that it will put a very low ceiling on
gifts, received or given, or hospitality, received or extended.
Adopting a zero policy will also mean that the management of the company, which goes for it, must be
ready to draw all conclusions from that decision.
In clear, that means that one won’t accept any deviation from the line indicated by the company and that
there will be a (proportionate) sanction for every breach of the code provisions.
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MODULE VIII: A sensitive subject: Whistleblowing.Whistleblowing is probably the most debated among the anti-corruption prevention measures.
In new democracies, whistleblowing is often seen as another form of denunciation.
However, one must see that it meets the need for the employer to obtain a concrete and complete view of
what really happens in the company.
It is actually the recognition of the evident fact that the co-workers have a better and more intimate
knowledge of what happens within the enterprise than any manager, because they have often a higher
degree of the confidence of their colleagues on the working level.
Whistleblowing should be handled with great care.
If wisely used, it can produce valuable information, which otherwise would never be available, but if used
against all reasonable recommendations, it can be counterproductive.
Installing a whistleblowing system will oblige an entrepreneur to make difficult choices.
Some of these choices will be dictated by the national legislation of the country, where the system
should become operational.
As an example, one may mention that in some jurisdictions, it will not be possible to organize a
whistleblowing system, based on calls, during which the caller insists on not revealing his/her
identity.
Some other choices will be dictated on the basis of the company’s own preferences.
So, for instance, a company will have to decide if it accepts all calls introduced in the
whistleblowing system or if it will only accept those calls, which clearly appear to be bona fide,
which means not inspired by feelings of personal hostility.
Another choice, which is left to the company setting up the whistleblowing system, is to know
whether the whistleblower will be rewarded or not.
Some consider that rewarding a person for doing its duty is nonsense, others will find rewarding
the courageous whistleblower as something natural.
One of the top priorities in whistleblowing is the protection of the whistleblower.
Indeed, if the employer is incapable of offering sufficient protection to the whistleblower, it is
better not to start with a whistleblower system alltogether.
Giving protection to the whistleblower in fact means protecting him/her from any form of
retaliation, exercised either by the whistleblower’s immediate superiors or by the persons, about
whom the whistleblower has revealed some wrongdoing.
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Giving protection will also mean, guaranteeing, to the largest extent possible, secrecy around the
name of the whistleblower, which is not ne-cessarily easy to achieve.
Protection should also be given to the person against whom allegations have been voiced.
This mleans that a serious, unprejudiced internal investigation should be conducted, in order to
test the validity and seriousness of these allegations.
And finally, there is the organisational decision to be taken by the entrepreneur: will the
whistleblowing system be organised in-house or will it be outsourced to a specialised
organisation?
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MODULE IX: Organizing a due diligence process
A company, which wants to protect itself against economic fraud and corruptive practices, has to make
sure that persons under its direct control (directors, executives, managers, staff and other personnel) always
act with integrity but it also has to commit not to use any person, who is not on its pay-roll, as a conduit for
passing on bribes to others.
In addition, a company, which wants to expand through agents or intermediaries its business in areas where
none of its personnel is working, will have to see to it that such persons, who are not on its pay-roll but
work on its behalf, are complying with its high ethical standards.
Indeed, time has passed that one could say, when allegations of corruption through an inermediary were
voiced: “Listen, this is not something our company can be held responsible for, as the misbehavior you are
complaining about was done by a (malicious or negligent) third party (an intermediary or joint venture
partner), who admittedly was working for us, but never was on our pay-roll”.
Recent anti-corruption provisions do not accept (anymore) such defence or denial, as companies are now
considered responsible not only for the acts committed by their own personnel but also for acts committed
by third parties, working on its behalf, even if the company is or was not aware of what they were being
doing.
Therefore, a company has to organize itself adequately in order to select only reputable third parties, with
whom it can establish contractual ties, without fear of any malfeasance.
As a result, there will have to be in the companies an appropriate due diligence process for
selecting agents, intermediaries, joint venture partners or anyone who will have the possibility,
although not being on the company’s pay-roll, to act on its behalf.
How does that translate in practical terms?
This means that a company, which wants to have recourse to a third party in its dealings, for
instance in order to conquer a new market, to launch a new product, to secure or to extend a
contract or to obtain a permit or a license, will have:
to conduct a systematic and thorough examination of the reputation of the candidate
agent/intermediary;
to ensure that such candidate is not known or reasonably suspected to be paying bribes;
to reasonably ensure that the candidate agent will comply with the anti-corruption provisions of
the law and of the company’s code of conduct;
to conclude an agreement with the candidate in question, pursuant to which it instructs him
neither to engage nor to tolerate any act of corruption; and
to establish an adequate and sustainable monitoring system, allowing the company to control
regularly the way the agent is doing its job.
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MODULE X: Where are the limits? Practical cases.
1. - A container lying on the quay
A container has arrived in the harbour of a far away country, where the company is going to start
operations. The container contains important equipment and is on the quay. All administrative, tax and
customs documents are ready.
The company has an urgent need for the equipment to start operations.
A harbour official tells you the consignment can be collected if you pay a “retribution” in cash.
This “retribution” is unknown to you and no receipt will be delivered against payment.
What do you do?
2. - The new manager urgently needs a telephone connection
The company has appointed a new dynamic manager in a sensitive country.
The manager is bracing himself with the many challenges of his/her installation in a new country and aims
at being as soon as possible operational and to start with an ambitious development plan.
An official of the state telephone company (a monopoly) tells you the connection will be done very fast as
soon as you pay him 50 USD
What do you do?
Alternative: the telephone company has no monopoly but has a strong, almost unavoidable, position in the
country’s telephone market.
3. - A special tender bid
In a foreign country, a tender bid is launched for the providing of services/goods to a state agency.
The name of your company does not appear on the bidders’ list, although all technical data have been
provided and all requirements of the state agency have been fulfilled.
An official of the agency informs you that an amount has to be transferred to a Swiss bank account, the
particulars of which he gives you.
What kind of answer should be given to the official in question?
4. - A zealous agent
Your group has an agent in a far away country.
He has been serving well the company’s interests for a long time.
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One is on the verge of reaching a deal with the National Electricity Company; the agent tells you however
that “a small last ditch effort” should be done in favour of the official who has to sign off.
In fact, this effort is equal to 5% of the deal.
Should the company say yes and pay “this effort” and what should happen within the future with this
zealous agent?
5. - Secretaries like perfume
You are on marketing tour and you visit routinely a number of your existing and potential customers.
This trip will bring you to the offices of a number of managers with whom you are in regular contact.
Before departing from the Charles de Gaulle airport, you buy French perfume for the secretaries of these
managers.
Will you continue to do so?
Is this (still) allowed?
6. - The birthday party of the director
You work for the company in China, a country with huge potential for your company’s expansion.
You hear that the director of the Province Department in charge of granting significant contracts is having
his birthday party.
You understand that the custom in the country (the province) is that a person like a director of a Province
Department receives on such (for him important) occasion gifts from acquaintances.
Will you send or bring him a gift?
Would it be a gift in cash, or in kind?
7. - Making a political contribution
The Company has a flourishing operation in a country where open and democratic general elections are
forthcoming.
Party representatives come to your office, asking for a political contribution in order to be able to cover the
cost of the elections.
They request for that purpose 100.000 €.
What do you do?
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8. - A gift to the President’s hospital
The President of a host country has an ailing son, who has been operated in a specialized hospital
The caring father has taken the chair of that medical institution.
You understand that a contribution to that hospital would be particularly welcome
Do you make such donation?
9. - Giving a warm welcome
Governmental customers from a far away country are on a prospection tour in the home country of the
company you work for.
They intend to visit your industrial/commercial premises in the country.
It seems quite evident that they have no large budget for paying the cost of such visit.
Will you pay their hotel rooms, their diet or even give them a per diem for each day spent in the country?
10. - Funding a scholarship.
You have recently taken up the position of Chief Purchasing Officer in a group’s company in an emerging
economy. You discover that your predecessor has initiated plans to set up a scholarship fund to enable
promising local undergraduates of science or engineering to spend a year studying in the country, where
your head office is located.
You are dubious about such funds as a form of social investment. The beneficiaries are generally offspring
of the local elite, who often seek jobs abroad after their graduation.
You become even more concerned when you learn that one of the applicants is the son of the main coal
supplier to your power plants.
In the framework of an important group led purchasing programme, you are currently negotiating a long
term extension of the coal supply contract at reduced rates.
What action should you take?
Alternative question I:
Imagine that you decide, after discussing with your regional CEO, an expatriate with several years of
experience working in that country, to nominate an independent selection panel to award the scholarship
on the basis of merit.
Does that make a difference?
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Alternative question II:
Imagine that the coal supplier’s son turns out to be the best candidate.
Does that make a difference?
Alternative question III:
Another potential candidate is the son of a major potential energy customer. Signing up with this customer
is key for the final go ahead of a green field project on which the team has been working for over a year.
The customer made it clear, during an informal dinner, that the future education of his son is key to him.
Does that make a difference?
11. - Choosing joint venture partners
Your company is considering a joint venture with a company, located in another country. A 30 %
shareholding from a local company is a legal prerequisite to set up a company active in the energy business
in that country.
The local company, a family-run business like many in this country, is a large conglomerate with many
diverse business interests. It has a reputation (but there is no evidence of any wrong doings available) for
cosy links to many influential government figures. But partnership with this company would bring strong
commercial advantages and “political risk” protection, not least that your company would gain access to
assets, mainly, industrial estates on which to develop green field projects. Competition for access to such
estates is fierce and few foreign companies are successful in this country.
Should your company consider partnership with this local company?
Imagine that the team is advised to ensure that the local company agrees to sign up to your company’s code
of conduct, while in partnership with you or at least to draw up their own equivalent business principles.
Does this change the situation?
Alternative question:
Imagine the joint venture goes ahead. A few months later, one of the senior managers in the local company
is discovered to have paid a large sum to an intermediary to influence a senior government official to
facilitate the permitting process of a project of the joint venture.
Should your company withdraw from the deal?
This would, however, be difficult and expensive under the terms of the contract.
The CEO of the local company sacks the employee and assures you this will not happen again.
Does this change the situation?

66

12. - Late bids.
You are the CEO of a company that is in a joint venture in which the local government has a majority
stake.
As such, the company is subject to local public procurement rules - though everybody knows such rules are
never applied strictly in the country.
One of your management team, the head of the Contracting and Procurement Department, a native of that
country, comes to you for advice. He tells you that a ‘late bid’ for a contract has suddenly appeared and
that it is clearly priced at just below the existing, already opened quotations. Moreover, he has just received
a call from the prime minister who has strongly suggested that the joint venture should accept this late bid.
You are aware that ‘information leaking’ in contract bidding is a major problem in the country concerned.
You realise that you could quietly accept this new bid, reject it or draw a line under the present bid process
and go to the market again, including the late bidder. However, if you do the latter you know that
‘information leakage’ will again be a problem.
What should you do?
Alternative question I:
Imagine the head of the Contracting and Procurement Department is well connected in that country and
you know that, if the advice from the prime minister is not taken, this could be embarrassing to your
manager and may well cause problems for your company, particularly as the terms of the joint venture are
due for negotiation and your company’s strategy is to try to increase its share by buying out some of the
current government holding.
Furthermore, you want to promote local talent in a country where high profile people are hard to come by
and the head of the Contracting and Procurement Department is one of the more able and, in your opinion,
reliable members of your team.
Do any of these considerations make a difference?
Alternative question II:
Imagine that the head of the Contracting and procurement is an expatriate rather than a local.
Does that make a difference?
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شبكة النزاهة في األعمال في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

هتدف شبكة النزاهة يف األعمال يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا إىل تقـدمي إطـار للحـوار بـني القطـاع العـام
والقطاع اخلاص بشأن تدابري مكافحة الفساد اليت تتخذها الشركات واحلكومات.
مــن خــالل الشــبكة ،يتبــادل املشــاركون خ ـرباهتم وآرائهــم بشــأن وســائل ااــاذ تــدابري النزاهــة علــى املســتوى الــوطين
واإلقليمي والدويل.
لالنضــمام للشــبكة االقليميــة أو الشــبكات الوطنيــة يف مصــر أو تــونس أو املغــرب أو األردن يرجــى مراســلتنا علــى
العنوان التايلmena.investment@oecd.org :
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منظمة التعاون والتنمية االقتصادية
إن منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصــادية حمفــل فريــد مــن نوعــه حيــث يعمــل أعضــاؤه البــال عــددهم  31دولــة ســويا ملعاجلــة التحــديات
االقتصادية واالجتماعية والبيئية للعوملة .ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية أيضـا تتصـدر اجلهـود لفهـم ومسـاعدة احلكومـات يف معاجلـة
القضايا الناشئة اليت تتعلق بالسياسات مثل إجياد مصادر جديدة للنمو وبناء مهارات وإعادة ثقة اجلمهور يف احلكومة واألعمال .وهتيء
منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصــادية بيئــة مناســبة ميكــن فيهــا للحكومــات مقارنــة جتــارب السياســات والســعي إىل أجوبــة علــى املشــاكل
املشرتكة والتعرف على املمارسات ا جليدة والعمل على تنسيق السياسات الداخلية والدولية .وهي تشرتك بصورة متزايدة مع عدد مـن غـري
األعضاء الذين أصبحوا أطرافا فاعلة يف االقتصاد العاملي يف الوقت الراهن.

برنامج االستثمار في الشرق األوسط وشمال إفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية
مت تأسيس برنامج االستثمار يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية عام  0225بناء على طلب احلكومات
املشاركة من منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ملعاونتها يف تنفيـذ إصـالحات منـاخ األعمـال مـن أجـل االسـتثمار والنمـو والتوظيـف يف
املنطقة .إنه ميثل إحدى دع اميت مبادرة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ودول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بشأن احلوكمة واالستثمار
مـن أجــل التنميـة ،الــيت تسـاعد حكومــات دول منطقـة الشــرق األوســط ومشـال إفريقيــا يف تصـميم وتنفيــذ اإلصـالحات الراميــة إىل حتــديث
البىن اهليكلية للحوكمة العامة وتدعيم مناخ األعمال وتشجيع الشفافية – وهي قضايا أصبحت تتسـم بأمهيـة متزايـدة يف ضـوء األحـداث
األخرية يف املنطقة.

لمزيد من المعلومات

يرجى زيارة موقعناwww.oecd.org/mena/investment/ :
أو مراسلتنا على العنوان التاليmena.investment@oecd.org :

