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 وطئةت
  الواقع  هبذا نا ونب ي ا اجملال املتخصصني يف هذ طلبةال و  يمالتعل  تطوير  خمططو  نالقد كو  للخطر، اضا ُمعر   اوردا م التعليم يُعتب       

 األهداف د  عتُ  بينما ، لحتف ُمس ر دواهل تساؤل عموض مة واملالء ضعيفة والكفاءة ةمتدني اجلودة كونتإذ غالباا ما   .الوقت  بعض  منذ
 الدويل املعهد مدير حينهاكان   الذي ،كومبس  فيليب وضع، 1968 عاممن ال واعتباراا .كثرية أحوال يف واضحة غري والغاًيت
 . العاملية التعليمية األزمة  حنو مالئم على ن ُعنو  كتاب  يف  مل لشا ا هذا التشخيص ، (IIEP) ي الرتبو  للتخطيط

  زاملتال ااإلعالن عن عقب  ا خصوصا  التعليم،  جه توا الت  التحدًيت  ملعاجلة  ية دولوال الوطنية ود هجلا ن م ودقع عدة  وبعد 
  ال  أعوام،  عشرة بعد  داكار عليه يف  التأكيد  يدع أُ  والذي  )اتيالند(، نييمت و ج مدينة  يف  (EFA) للجميع التعليم هدف  بتحقيق 

 التعليم  حنو هت ج  وُ  واملساعدات ة الوطني  املوارد من  ا كبريا  اقدرا  ن أ ومبا  ،ك لذ  ى عل وة الوع  .اهلدف حتقيق قاصرين عن  نآل اإىل  نزال 
 الدعم شرعية  بشأن  الصناعية  البلدان  يف  الضرائب  دافعي قبل   من  ما سي   ال  عدة  أسئلة ثريت فقد أ ية، املاض  القليلة  العقود مدى  ىلع

 لإلجنازات الصرحية اتيمالتقي  ُلصت خ الواقع،  ويف .حننياامل قبل  ن م ميعل ت لا اع طق ل ةولوي يالء األإل عطاة امل والتبيرات  ،م قد  امل املايل
على   هذه، وتشمل ،مالتعلي جمال يف تعصية سامل املشاكل من  د العدي وجودإىل  للجميع للتعليم داكار ملنتدى  حضريابلت ت قااإلخفاو 

  غري  لة اءساملو  الضعيفة  افية فشالتتضمن ت وال - ية د  رت ملا وكمة واحل ، ستداماملو  القوي  السياسي  االلتزام غياب  ، صر احل املثال ال  سبيل 
  لأللفية  اإلمنائية داكار واألهداف هدافأل ديأُر  اذإ معاجلتها ينبغي الت العوامل أهم ىحدإوكمة احل عتب وتُ  .فساد ال حىت و  املالئمة

(MDGs  ) تتحقق أن . 

 يف  د والفسا اتخالقي ألا"  عن 2001 م اع يف  ا يا ثحب ا وعا ي مشر الرتبو  للتخطيط  الدويل  املعهد أطلق  يف ضوء هذه اخللفية و 
 ىل إ املشروع  واستند .لنتائجاب  ملخص  ي تقد إىل الكتاب  هذا ويهدف .تدريبية  وحلقات رتقاري عدة ىلإ ىأفض والذي  " التعليم
 من  العديد  تبين   ميكن  ه نأب ة عناق لإىل ا  وإمنا  ليأس ال إىل ا و  هنزامية اال  إىل خبات الدول مراجعة  ؤدي ت ن ل، أوالا  : تني يئيسر  ني تفرضي  

 ابلعامل الذي  والصعوابت  دًيت تحال ال تنحصر   ، اواثنيا  ؛ التعليم يف حلوكمة  ا وحتسني  الفساد  من  للحد والناجعة  مة هامل االسرتاتيجيات 
 العامل يف بطالال من ينياملال تطور متنع الت املتشاهبةالقوى  أو  نفسها القوى إنف. "ميالنا  العامل" ابسم ما حد    إىل اخطا  له نُشري

يف   تهمشخصي تقو ض و كما   الصناعية البلدان  يف  األطفال  من يد متزا د عد مؤهالت  ض قو  تُ  الت  وى الق أيضاا  هي  ، وختل  به الث الث
 :بديهي ان  مثاالن  الذهن إىل ويتبادر  .ستقبل امل
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 مما ، تها وثوقيم و  ايل الع ليم تعال داتشها  ة هزانل  اخطريا  اهتديدا  يألكادميا االحتيال  د  يُع املراقبني، من  ديدابلنسبة إىل الع  (1)
 يف اارا تشان أكثر االحتيال من النوع هذا ويُعتب .احلقيقي األداء يفتياب ر االإىل و  النتائج صحة يف التشكيك إىل يؤدي

 . النامية  البلدان  منه يف األمريكية  املتحدة الوالًيت

  يف ةاستثنائي  -صيانة املدارسأعمال سية و املدر  اينك املبيف ذل  ا مب - مالتعلي قطاع  مشرتًيت يف  ملختلة ا السلوكيات ليست  (2)
  .نيويورك(  مدينة يف  )مثالا  الشمالية  كاير وأم  ا(يطاليإو  افرنس ورواب )مثالا أ

 ادئ املب  على  مالتعلي جمال  يف واملساءلة  والشفافية مة  وكاحل لتحسني  ة فعالي  األكثر  االسرتاتيجيات  تعتمد ذلك،  على  ة و عال
 على  اجتماعية  رقابة ءإرساو  ية،ر اداإل القدرات وتعزيز  ، يةالتنظيم اللوائح سنيحت :ء سوا حد على ةوالفقري  ةالغني  بلدان ل ا يف اهسنف

 ". للسرقة دعوة فتوح امل  ابب اخلزنة"  ، اجيدا  الوضع  هذا يلخ ص  تقليدي شرقي لثم  مث ة   .املوارد  استخدام

عن إحداث   امتاما خمتلف  مرأ ،ية اإلقناع  رته وقد مبراته  عن  ر ظنل ا بغض ، جوهري تغيريإحداث إىل  احلاجة  على  التوافق 
ها  وحتديد مالتعلي يف  الفساد من  د  للحجعة النا ات السرتاتيجي ا استكشاف إىل  ابإلضافة  لذلك، و  . على أرض الواقعالتغيري 

 نعلم كماو  .تيريا تغال  تطبيق  ةي في ك يف ظرالنعلى  ةكم ل امل الرتبوي للتخطيط الدويل املعهد مشروع مهمةاشتملت ، فيها  صتمح  الو 
 على لتفوت ملل لل أودون ك  التغيري تقاوم الت املكتسبة املصاحل تعبئة إىل دافسال  ةاجهملو ة جراءات املعتمدإلا تدفع ،امجيعا 

 حىت ،عمتجمل ا يف حيوية قطاعات  هناك  إبسهاب، الكتاب هذا يوضح كما ،احلظ  حلسنو  .التنفيذعملية  أحيانا  وتعرقل تالقرارا
 وعقالنية ةمتدرج دميقراطية تفكيك عمليةل  ادعما  دهاجهو  دح  تو  ،واهلند  الديشغ بن  لمث  هشاشة واألكثر افقرا  األشد نلداالب  يف

 :الناجعة املعتمدة  إلجراءاتا بعض توضح  الكتاب هذا من  منتقاة  أمثلة ة ثالث فيما يلي .ة القائم الفاسدة اتللممارس

 ن أمكو  .وات( ن س ثثال  مدى على %10) دار املو  يف اهلدر من حلداو  عل منيملا إدارة نيسحت يف (يا بوغوات )كولومب جتربة (1)
 نظم ابستخدام ةث د  احمل واإلدارة الشفافة  واللوائح عل منيامل ابتنقا مع املفاوضات بني  اجلمع خالل من ذلك حتقيق 

 . املعلوماتية

 وكان .% 15 إىل % 87 من املدارس إىل  يمتعلوال رتبية لا  ةر وزا من األموال حتويل يف   تسرابت ال من احلد يف  أوغندا جتربة  (2)
 العقوابت  نشر  ابإلضافة إىل  ، ليةحمل ا جملتمعاتا يفونشرها  مفصلة  معلومات  ج إنتا  بني  ت مجع اتيجية رت اس نتيجة  هذا

 . ملتوية  سلوكيات الذين ارتكبوا  الرمسيني  املسؤولني ق حب املتخذة
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 ا ممكنا  اذه كان  أخرى،  ومرة .العايل  التعليم مؤسسات  يف القبول امتحانت  يف ل اتيحاال  نسبة ختفيف   يف  أذربيجان جتربة  (3)
 نتائج إدارة يف حمتمل  تدخل أي على للقضاء  ية مات لو عامل  نظم استخدام  ذلك يف مبا التدابري، من جمموعة ضلفب

 التدقيق فيها أو نشرها.  و أ االمتحانت 

 من فراد ألاو  تاملؤسسا  من  العديد مشاركة  ون دب تنفيذه  ن كمملا من  ن يك  مل دويل  مشروع  نتائج الكتاب  هذا  خصيُل
 اجملتمع منظماتمن   وأعضاء ابحثني و  جامعاتو  بيةتر   اتوزار مثة    اءركالش من بني   . الذي قد موه  دعمالو   العامل حول ادا لب 25حواىل  
 ،ة ي ولالد يةراسالد واحللقات  لندواتاو  ةياس در ال التو اجل  ادا وحتدي خمتلفة، وسائل خالل من مُجعت بيانت  الكتاب ستخدموا  .املدين

 املؤسسات  هبا  تقوم  الت  ح و سامل عن  فضالا  ناجحة، ال ضادةامل  اإلجراءات حول حالة  ودراسات ت،املمارسا عن حبثية وأوراق 
 . يكة شر ال

  ( روسو س سسة ؤ م) م ليتع ال  دعم وبرنمج  الدويل البنك شكرخص ابلأ أن أود   ،دةالعدي الشريكة املؤسسات بني من و 
 يذ بتنف ساهمتو  الرتبوي  للتخطيط الدويل  عهدامل  ترعى الت  لوكاالتل اأيضا  ل موصو  والشكر  . ادعمه على  ( U4)  أوتشتاين  موعة جمو 

 ، اوأخريا  . املشروع من  األوىل  للمرحلة  خاصة  منحة  ت قدمالت  ( NORAD) ي منائاإل للتعاون  النروجيية  الوكالة  ا خصوصا  -جمهبرن
  مؤلفيإىل  خاصة شكر  كلمة ه ج  و أكما   .مجن ب ال  ذاهل ين تمر  س امل والتزامه دعمه على هرينيس وندم دو ج سيدال يفلس  أشكر ن أ د  أو 

 . ا ممكنا  التلخيصي احلايل  ريرتقال ابةتك الع ج ذين لال الدراسات

 

 
 ي ابر  مارك  

 الرتبوي للتخطيط  الدويل  مدير املعهد
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ّاراتصتخاالةّّقائّم
ADB Asian Development Bank                             مصرف التنمية اآلسيوي        
AUD Australian Dollar   ايل  الدوالر األسرت 
BDT   Bangladeshi Taka                                            اتكا بنغالديشية 

BMZ 

Federal Ministry for Economic 

Cooperation and Development 

(Germany) 

الوزارة االحتادية للتعاون والتنمية يف امليدان  
 االقتصادي )أملانيا(   

BNPP 
(World) Bank-Netherlands Partnership 

Program (Indonesia) 

برنمج الشراكة بني هولندا والبنك الدويل  
 )إندونيسيا( 

CADEL 
Centro de Administración Educativa 

Local (Colombia)  
 مركز إدارة التعليم احمللي )كولومبيا(            

CEPAA 
Council on Economic Priorities 

Accreditation Agency 
 صادية             لس األولوًيت االقتجمل  ةابع ة االعتماد التالوك

CEPER 

Centre d’édition et de production pour 

l’enseignement et la recherche 

(Cameroun) 

 مركز النشر واإلنتاج للتعليم والبحوث )الكامريون(           

CIDA 
Canadian International Development 

Agency 
 دولية              لا ة يتنم الة الكندية للوكال

CIET 
Community Information, Empowerment 

and Transparency 
         شفافية اجملتمعية             مؤسسة املعلومات والتمكني وال

CMI Chr. Michelsen Institute                                   معهد كريستيان ميشلسن 
CIMU Central Independent Monitoring Unit  وحدة املراقبة املستقلة املركزية 
CPAR Capital Project Approval Request  طلب اعتماد مشروع رأمسايل                    

CPC 
Council on Professional Conduct in 

Education (Hong Kong SAR (China))   

منطقة هونغ كونغ  جملس السلوك املهين يف التعليم )
 )الصني(  اخلاصة  ة ير اداإل

CPI Corruption Perceptions Index   مؤشر ُمدركات الفساد 
DANIDA 

Danish Agency for Development 

Assistance         
 الوكالة الدامنركية للمساعدات اإلمنائية 

DFID 
Department for International 

Development (United Kingdom) 
 ملكة املتحدة(    ملا)  ةولي ارة التنمية الدز و 

EFA Education for All                                                التعليم للجميع 
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e-GP Electronic Government Procurement                     مشرتًيت احلكومة اإللكرتونية 
EI Educational International                                    موعة التعليم الدولية جم 
EMIS 

Education management information 

system        
 نظام معلومات إدارة التعليم 

FTI Fast Track Initiative                            مبادرة املسار السريع 
G7/G8 Group of Seven/Group of Eight  ة  ي نا مثال جمموعة البلدان / جمموعة الدول السبع 
GDP Gross domestic product   الناتج احمللي اإلمجايل 
GNP Gross national product                  ومي اإلمجايل ج القالنات 

GTZ    

Deutsche Gesellschaft für Technische 

Zusammenarbeit (GTZ) GmbH 

(Germany) 

                     فين )أملانيا(    الوكالة األملانية للتعاون ال

HEI   Higher education institution                         مؤسسة تعليم عايل 
HOAP 

Harmonization in Overseas Audit   

Practices          
 مواءمة ممارسات املراجعة الدولية 

IAE    International Academy of Education       ية ية للرتب ية الدول األكادمي 
ICAC 

Independent Commission Against 

Corruption   
 اللجنة املستقلة ملكافحة الفساد 

ICT 
Information and communication 

technology  
 ملعلومات واالتصاالت تقنيات ا

IGAC 
International Group for Anti-Corruption 

Coordination 
   كافحة الفساد     الفريق الدويل لتنسيق م

IIEP 
International Institute for  Educational 

Planning    
 املعهد الدويل للتخطيط الرتبوي 

ILO   International Labour Organization       منظمة العمل الدولية 
IMF   International Monetary Fund                         صندوق النقد الدويل 
IU   Implementing Unit (Peru)                          )وحدة التنفيذ )بريو 

IVE   School Vulnerability Index (Chile)  شيلي(         مؤشر الضعف املدرسي( 

JUNAEB   

Junta Nacional de Auxilio Escolary 

Becas (National Scholarship and School 

Aid Board, Chile) 

ية  نة املدرسو عملاة و دراسي ين للمنح الاجمللس الوط
 )شيلي(  

MDB   Multilateral Development Banks     املصارف اإلمنائية املتعددة األطراف 
MinBuZa 

Ministry of Foreign Affairs (The 

Netherlands)   
 وزارة الشؤون اخلارجية )هولندا( 
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MOE    Ministry of Education                ليم الرتبية والتع رة وزا 
NCLB   No Child Left Behind                        قانون عدم إمهال أي طفل 

NCPRI   
National Campaign for People’s Right 

to Information   
 احلملة الوطنية حلق الناس ابحلصول على املعلومات   

NGO Non-governmental organization                   ية منظمة غري حكوم 
NLS National Longitudinal Surveys                 املسوح الطولية الوطنية 
NORAD   

Norwegian Agency for Development 

Cooperation  
 الوكالة النروجيية للتعاون اإلمنائي              

NST National Scholarship Test (Kyrgyzstan)   ( ن اتسز غي ر قدراسية الوطين ) اختبار املنح ال 
OCT Ontario College of Teachers                     معهد املعل مني أبونتاريو 

OECD 
Organization for Economic  

Co-operation and Development  
 منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 

OIG 
Office of Inspector General (New York 

City)   
 مدينة نيويورك(  )  م االع مكتب املفتش 

OSI Open Society Institute        معهد اجملتمع املفتوح 
PAC   Public Affairs Centre (Bangalore, India)   )مركز الشؤون العامة )بنغالور، اهلند 

PAE 
Programa de Alimentación Escolar   

(school feeding programme)           
   ة يسر املدبرنمج التغذية 

PETS Public expenditure tracking survey            استقصاءات تتبع النفقات العامة 
PRS    Poverty Reduction Strategy                اسرتاتيجية احلد من الفقر 
PRSP   Poverty Reduction Strategy Paper    واثئق اسرتاتيجية احلد من الفقر 
PTA   Parent-Teacher Association                     مجعية أولياء األمور واملعل مني 
QSDS Quantitative Service Delivery Survey كمي لتقدي اخلدمة ح الاملس 
R.   Indonesian rupiah                                الروبية اإلندونيسية 
RTI   Right to Information املعلومات  ق يف احل  
SA8000 Social Accountability 8000                   8000 املساءلة االجتماعية    
SAO Supreme Audit Office  ساابت     ى ملراجعة احلاملكتب األعل 
SCA 

School Construction Authority  (New 

York City) 
 هيئة بناء املدارس )مدينة نيويورك( 
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SGP Scholarships and Grants Programme 

(Indonesia) 
 برنمج اهلبات واملنح الدراسية )إندونيسيا( 

SIDA 
Swedish International Development 

Cooperation Agency 
 الوكالة السويدية للتعاون اإلمنائي الدويل 

SIGP 
School Improvement Grants Programme 

(Indonesia) 
 ا( ندونيسيبرنمج منح تطوير املدارس )إ 

Sk Slovak koruna                                        كورون سلوفاكية 

SPA State Procurement Agency (Azerbaijan) شرتًيت احلكومية )أذربيجان(           ة املوكال 

SWAP Sector-wide approach                                    ملة املقارابت القطاعية الشا 
TI Transparency International                                منظمة الشفافية الدولية 
TIB Transparency International Bangladesh               بنغالديش-فرع منظمة الشفافية الدولية 

U4 
Utstein Anti-Corruption Resource 

Centre 
            ساد     مركز أوتشتاين ملوارد مكافحة الف

UGX Ugandan shilling                                          شلن أوغندي 
UK United Kingdom       اململكة املتحدة                                  
UN United Nations                               األمم املتحدة                
UNDP 

United Nations Development 

Programme  
 برنمج األمم املتحدة اإلمنائي 

UNESCO 
United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization 

منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة  
 )اليونسكو( 

US United States                             ة      الوالًيت املتحدة األمريكي 
US$ United States dollar                                            الدوالر األمريكي 

USAID 
United States Agency for International 

Development 
 الوكالة األمريكية للتنمية الدولية     

ZEP 
Zone d’éducation prioritaire (priority 

education zone) 
   ويةولألات ة ذايالتعليم املناطق 

£ British Pound                                           اجلنيه اإلسرتليين 
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ّّّطرواألواألشكالّّقائمةّاجلداولّّ
ّداوّلجّلاّّمةائق

 ليمية تعال لةللمساء الرئيسة املالمح  استعراض  (1-1) لو داجل
  ؟ها ومن يتقاضا اهار دقم و  ارهتكرا ىمد :ًي بود م ك يف يةرمسال غري املالية  ت الدفعا (1-2) اجلدول

 2004-1998 بني ا عامليا وكمة احل يف مهمة  تغريات ( 1-3)  جلدولا 
 م يلالتع  قطاع يف  ساد الف الأشك خمتلف تعريفات  (1-2) لدو جلا
 التعليم  قطاع داخل  لفسادا أشكال  تنميط  (2-2) ولدجلا

   ضات اي قملة اعي طبو  رطة تو ت امل هاجلاو   وثدوى احلت سيم: مالتعل د يف الفسا (3-2)اجلدول 
 اد الرئيسة حبسب جماالت التخطيط/ اإلدارة يف القطاع الرتبوي الفسفرص  (4-2)ل و دجلا

 ةاإلدار /الرتبوي ط التخطي ت الاجم سب حب" تاإلنذارا"ى عل أمثلة   (5-2) اجلدول
 التعليم ع قطا  يف  م خريطة فرص الفسادسر  (6-2) اجلدول

 الديش غ نب يف  تا عاط مق ين امث يف  لة ص  حملا ة نونيالقا  ري غ رسوم لا ر ادقم  (1-3) لدو اجل
   مراجعةعملية  تنميط  (2-3) اجلدول

 م يلعت لاع ا ى قطلعتطبيق املراجعات األخالقية   (3-3) جلدولا
 لعامة نفقات ااستقصاءات تتبع ال من   دلةاالبتدائي: أيف التعليم   ريةل غري األجتسرب األموا   (4-3) لو داجل
 ( بريو )  ينعي لام الدع كلفةات  تقدير   (5-3) لو داجل

 املوافقة هلا سوء املمارسة وأشكال التمويل صيغ   أنواع  (1-4)اجلدول 
   مبعايري املتطلبات  الت مل تف  رسدائمة ابملقا يا: يسإندون يف  سية ر دملح ابرنمج املن  (2-4) لاجلدو 

 درسية ت امليان البن بشأ  ة طلو غ ملا ري لتقار زات ا توصيات للحد من حمف   (3-4)اجلدول 
 واملساءلة   الشفافية  ، لنسباب  ل مويالت (4-4) دولجلا

 ياهتم وسلوك  عل منيإلدارة امل "اإلنذارات "  (1-5)اجلدول 
 يف جنوب آسيا   عل منيخالقي بني امل األسلوك غري لل لرئيسة ار صادامل (2-5) لو داجل

 ف تكاليمن  تب عليه رت ي ا مو   نالبلدا لف ت خميف ل منيع معدل غياب امل  (3-5) اجلدول
 دول(  )مخس    عل منيامل بتغي ب طة  املرتب العوامل اخلدمة: قديلت   كميةالح و سملا (4-5)ل اجلدو 
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 ًيت شرت امل ل اجم يف  داسف لل  الرئيسة فرص ال (1-6)ول داجل
 ة املسؤوليتوًيت سي: مسدر ب املاالكت نبشأ  د تعاقال ال يف جم "إنذارات"   (2-6) اجلدول

 تعاقدلل ا جما  يف  دسالففحة اكالرئيسة ملرتاتيجيات اساال (3-6) ولداجل
 نية أفريقيا الفرانكفو  ،ئي يم االبتدايف التعلالكتب املدرسية   (4-6) اجلدول

 الكتاب املدرسيواخلاص يف سلسلة  ام لعا اعنيطق ك الإشرا  (5-6)اجلدول 
 منظور اتريي   وظائف االمتحانت:  (1-7)ول اجلد
 ي ال األكادميحتيل االكاأش  (2-7)ول داجل

 وصربيا ا فو ومولدوكرواتيا  رًيل األكادميي يف بلغااحتيلال  ب اللط ر اتصو   (3-7)اجلدول 
 ات اخلدمقدي ة لتيدشر ل اوكمة حلري اايمع  (1-9)ل اجلدو 

 " الفاضلاملثلث "  :وامللكية رة اإلداالتنظيم و  (2-9) دولاجل
ّ

ّ:ّّألشكالقائمةّا

 م التعلي يف ياتاألخالق  / ي قخالألا مليالتع   (1-1)  الشكل
 األربع ت رسا امملا: فسادل ا   (2-1)  لكشال

 يمتعل لا ع ا طق  يف  ابلفساد  متسه الت واخلارجية ة الداخلي العوامل   (1-2الشكل )
 ة واخلارجي  ةالداخلي  العوامل  بنيداخلة  تامل قاتعالال    (2-2)  شكللا
 ية سح امل دراساتلل  لفة خمتقارابت م    (1-3)  شكللا
 رسي دامل أو يحمللا ى تو سملا ىعل  الفساد تقييم   (2-3)  لشكلا
 ل ترنوب   يف اخلدمة  جودة  تقييم   (3-3)  لكشلا

 ترنوبل  يف  مةعا خدمات مقابل   ةرمسي  غري ة لي ما فعات دب القيام  م هيعل ب توج   ن يذلا ستجيبني امل ة بسن  (4-3)  الشكل
 ة ارجي واخلخلية  داال  آليات املراجعة    (5-3)  الشكل

 الية ملات التدفقا مثال على    (6-3)  كلالش
 يف أوغندا املايل س والتسرب ر داامل محج بني  العالقة   (7-3)  لالشك

 ثرواهتا ل  اوفقا  س دار امل اتهلق ت  تل ل احصة األموا   (8-3)  الشكل
 متويل التعليم ى مصادرمثال عل   (1-4)  كلالش

 ا يسإندونييف  برنمج منح تطوير املدارسو   لدراسيةانح امل و ات بهلامج رنب ل خال نوال مم لأل حتويل مباشر  (2-4)الشكل  
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 يف بوغوات  عل منياملإدارة ح إصال  (1-5)كل  الش
 فضل؟ األما :  على املستوى املركزي إىل احمللي ت ًيرت شمن امل  (1-6)  لالشك

 ام الع ابلتعاقد املرتبطة  ة يسالرئ  واملخاطر"  اإلنذارات "  (2-6الشكل )
 *ا يتواني ة لل اح اخلصوصيني:  سني امني من بني املدر  لعا ني ل معامل بة نس  (1-8)  لشكلا

  املكسيك يفية  نوعال  ارسدامل مج رنب *: ** ة يالشفاف و   ،ماعية ** الجتة ااركقييم املساءلة *، واملشت  راتمؤش   (1-9)  كلالش
 " ملثلث الفاضلا"  :ية وامللكظيم واإلدارة  تنال (2-9)  الشكل

ّ

ّّ:ّرطاألّّقائمة

 للمصطلحات  زوجمُ  هرس ف : 1رقم  طارإلا

 وي اآلسي  لتنمية مصرف ا  فهر  ع كما  ادفسال : 2رقم  اإلطار

 تاين أوتش ز كر م  فها ر  ع  اكم ية فاف الش : 3 رقم ارطإلا

 التعليم يف  ة ءلملساا :4رقم  طارإلا

 األداء ئمة على ا قال املساءلة حتد ي  : 5رقم  اإلطار

 ؟ ية للفساد املتفشعرض  ميعللتظم اون نما سبب ك : 6م رق اراإلط
 نداروا  يف  الفقر  ن مد   احل ةجي اتيرت اس ق ئاثو  وفق  ة واملساءل ةفافي والش  دفسال ا ة جلمعا :7رقم  اإلطار

 الفساد  ملكافحة حدة تامل األمم  قيةفاات  من  ت فاتط قم  : 8م رق رااإلط
 ن تايأوتش ة وجمموع  الفساد  كافحةم سيق الفريق الدويل لتن ا وضعته ة أنشط  : 9رقم  راإلطا

 بولندا يف يملتعل ايف  الفساد  :10رقم  طاراإل
 د افسلل جارد كليت  صيغة  :11 رقم اإلطار

 ية اعتمجاال عة للمراج  CIETمؤسسة   جهن  :12 مرقار طاإل
 توانيا واملراجعات يف لي  ي األويلخلالتقييم الدا: 13رقم ار طاإل
 فاكية معات سلو اج ث الثل ة يجر ا خلاراجعة نتائج امل:  14 رقمطار اإل
 أوغنداجناح يف ة قص: 15م قر  راطاإل

 ة ي درسامل جانور اللد ع:تميل اجملو ومت  األسرة  :16رقم اإلطار 
 اسية يف جاكرات أواترا ر لدا املنح ال و م أبف سوء التصر   :17م رق طارإلا

 انيا ثال روم: م "الطالب بعت ياملال "  :18رقم ار اإلط
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 الية ئح املالو ال ى عل ةل ثم أ  :19رقم طار إلا
 تاجات الستنبعض ا:  ًي( فكتور   املراجع العام للحساابت )مقاطعة رير تق   :20م رق طاراإل

 ساد لفاح ظيمية لكبتن ال تاب ر اقامل  ودحد :21 مقر اإلطار 
 ندونيسياإ يف  دارس تطوير امل برنمج منح و ، واهلبات سية الدرامج املنح توصيات بشأن برن  :22رقم  اراإلط

 ا يبلوم يف كو  املعل مني  مبادالت   :23م رق راطإلا

   ما هو "املعلم الومهي"؟  :24رقم  طارإلا
 (2003-1998يف بوغوات ) منيعل  ة امل ار دإ اح جن صة : ق ل يل قالل جناز الكثري من خالإ  :25 رقمار طاإل
 ومهيني ل ا عل منية املقضي  اجلةمع ات جياتيسرت ا :26رقم ار طاإل

 ( تقتطفا )م  ةيهن ت املياق خالألحول ا جمموعة التعليم الدولية إعالن   :72رقم اإلطار 
 ( كونغ )مقتطفات   نغليم يف هو ع ت هنة النت ملمدو    :28رقم اإلطار 

 ( توصيات )مقتطفات   اريو:ية يف أونتملهن يري ااملعا ذ افن إ  :92 رقم رطاإلا
 ساسية ألائ اد باملض عب  : رتًيت اإللكرتونيةشامل :30رقم اإلطار 

 رةو ملز  اري تفواالة الأساليب إلساءة استعمال األموال: ح  :31رقم  رااإلط
 ن بيجاأذر يف  كومية  شرتًيت احلملاوكالة  :32رقم اإلطار 

 ومية افية يف عمليات املشرتًيت احلكز الشفعز ي  ينو رت كلاإل م اظن لا  :33 مقر  طاراإل
 ك ر و مدينة نيوييف  ات اءطعال  روضع مياملسبق ملقد أهيل الت  :34رقم ر ااإلط

 لنرويج يف امية يتعلالواد امل املركز الوطين لتطوير :35رقم اإلطار 
 يف األرجنتني  رسية كتب املدلل النزاهة ميثاق   :36رقم اإلطار 

 كتاب ة للية وطنياس س ة غاي ص  :37 رقم ارطإلا
   ادميياألك االحتيالأمثلة عن   :  ةلصحاف من ا  :38رقم اإلطار 

 ماليزًي   :اخلارجيف  ت إحدى اجلامعا   يف  بيةدأ ملكية انتحال فضيحة : 39م قر  راطإلا
 كادميي حتيال األعن اال : أرقامافةمن الصح  :40 رقم طارإلا

 ندا لسكت ا ةب ر جت : بية ية األدانتحال امللككشف   :41 رقماإلطار 
 االعتمادات يف التعليم العايل يف هولندا  :42رقم ر طااإل

 يف الظل  ا ي  ميلع ت  اما ظا ه نبوصف دريس اخلصوصي لتا  :43 رقمطار إلا
 ي صوصخل ي التكميلحجم التدريس ا :44رقم اإلطار 
 يشيوس مثال مور   -خلصوصي يس التدر اصالح العقبات الت حتول دون إ  :45رقم اإلطار 
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   املعلومات يف اهلندول على صاحل يف  ق احل بيق ط ت:  46 مقر  راطإلا
 بلغارًي يف  ليم مكافحة الفسادع ت  :47رقم اإلطار 

   يف ليتوانيا  د"شباب ضد الفسا"وع ر شم  :48م قر  راطإلا
ّ

ّّطرائاخل

 0052 فسادت المؤشر مدركا   1ة ريطاخل
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 تنفيذي ملخص
 يف ية علفاال زيد مناملعلى  لبط بوضوح ال بز ي ،ا دوليا  المو ألا ت افقتد ىلع ط و ضغ لا و  اتامليزانييف  فش  قتال  من  اقيس يف

 سر داملا إىل التعليمو  ةالرتبي  راتوزا من املوج ة األمواليف  بتسر  ال لمُيث   نأ  ميكن ،ةخري ألا تاسراالد فقو و  .العامة اردو امل مدااستخ
املشروعة   العموالت غري و  ىاو الرش لي متو  . دانلب ال ضع ب يف  ( جوراأل غري من  نفقات )ال  هلا  ة خصصامل  الغبملا يل إمجا  من% 80 قرابة 
 ة القانوني ري غ اليةامل اتفعلد ا تساعدو .  العامة املدارس ملعلمي عيةو نال  كفاءةلا نم لتقليلا إىل مهيت رقوت  عل منيامل نيعيت  يفتخدمة  املس

  ب تسر  ال  معدالت  وارتفاع ، هبا اق حتلال ا تال دعم فاضاخن سريتف يف  اخلفية  يفكال الت من  وغريها س ار دملابتحاق ة االلبغي املسددة 
 د فسال ا مل حتت ال  الت  السلوكيات تعزيز  من خالل  اد سفل ا منع يف  ًيا ر جوه ا را مأ القي خألا التعليم  ب عتيُ  ، ه نفس الوقت  يف و  . درسيامل

حبد   التعليم  لقطاع ة يقأخال ال  إدارة اقيس يف  فعاالا  يكون  أن ادا ر منف تعليم لا هذا  ملثل ميكن ال ذلك،  ومع .ة يداجلد جيالاأل لدى
 . ذاته 

 . التعليم يف  والفساد قياتالخ األ جمال يف يو بالرت  ط يطللتخ  يل و د ال املعهد اهر جأ ذيلا  ثالبح جائنت  الكتاب  هذا عرض ي
 ية دول  ة دو نو  ، ةسي درا وجولة  ، حتضريية  عمل  ورشة  كذل  يف  مبا ،ار طاإل  هذا يف  تخذةامل األنشطة  يع مج  على  ايل حلل العما  ويعتمد

 د اسفال تساار مم مييوتق صخي لتش منهجية تواد أيم تصم و  ،صصيةخت حبثية  راساتد و  مقارنةدراسات و  ،ات اسالسي حول يةار و ح
 وتزويدهم  ، التعليم  يف  ادفسلا  مكافحة  أبمهية واملدراء الرتبويني  ني طواملخط رار الق اع ن  ص توعية  إىل الكتاب  ويهدف . التعليم ل اجم يف

 . سوء املمارسة تحاال من للحد الة فع   اسرتاتيجيات غةصيا حنو  يههموتوج  ،وتقييمها  ادفسل ا كل مشا  فلكش ةي ساس أ أبدوات 

 املساءلة، من بأك  در قلتوفري  ة يار داإل ت قدراال  وتعزيز ، استدامتها أتمني و شفافة مية يظأطر تن  اء إنش أن ن افل  ؤ مل ا رىوي
.  ساد الف منخالية  تعليمية  نظمقامة إل  ااتيا ؤ م كون ي يقالأخ ث لمث  اء بن يف  دعاتس أن من شأهنا  ة، يدار اإل عملية لة ا ي ملك يز وتعز 
 :ت آلتشمل ا  اتصيو ت  ئمةاق ىل إ يدا دحت أكثر  ل بشك ن افل ؤ امل ص ويل

د  دحت ،ح ير ص  سياسات وإطار ، شفافة وإجراءات ، واضحة ئحوا ول يريا عم ىلإ  حاجة هناك ،الفساد  مكافحة أجل من •
 ها. ماتخدواس  هاعزي وتو  التعليمية املوارد  ختصيص  عملية ب  ة نياملعراف طألا ف لتخم  نيب ات يولسؤ ملا توزيعمعني ة   خطوة كلل
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 جمال يف الفساد  نم  د  حل ل ةي ساساأل بات طلتملمن ا و ه واملراجعة املراقبة و  الرصدو  ةب س اواحمل ةار دإلا يف  اتاملهار  حتسني •
 الصلة، ذات توًيتسامل خمتلف  ىلع ني يار دإل ا نيفظو ملل  فقط  ليس أفضل،  تدريبإىل  لذلك  اعا تب  النظر وينبغي . التعليم

 ظمات نم  من  وغريها  والنقاابت  ، نيمعل  املو  ر مو ألا  ء اليو أ ت عيامج مثل  املنظومة يف  ى ر خاأل ة عنياملاف ر طأل ل ا أيضا  وإمنا 
 . ةني املع  دينامل تمعجملا
 جيب  لذلك،  جةونتي . ةعي امتج الا قبةار ملاو  ة يكواملل املشاركة بناء ل اعموما  ات وململعإىل ا اجلمهور  وصول  ال مفر  من توفري •

 افكتشا من  كن تتمل  اف  كو  ف  او  الع ط  ا ى لع -ةاملدرس أي  –دمة خلا دي تق طة ق ن  ىل إ األقرب األطراف  كون ت أن 
 . عليه  ل صحت  أنا  هل ق حي  امب ةالب طملمن ا ا أيضا و  ال االحتي
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ّقدمةامل
   

 ةامليزاني  نم  %30% و20 نيب ما يستهلك و. فهمالعا  اعقطلا  تن و ك م ب كأ ني ب ن م التعليم اعقط يُعتب ،كلها   اتعم تاجمل يف
 وأساتذة عل مني ملاو  نيتشملفا و  ني اإلداري) املثق فة  ةري البش املوارد  من  بة نس لى عأ ري كب  قر بفا ظفو يو  ، ( ةواحمللي  ة زياملرك) ة يال اإلمج

 .(ى خر األ ةطراف املعنياأل و  ورمألا اءي لو أ و  البلط او  ذيالتالم) السكان من % 25% و20 نيب ما يعين كما أنه  ، (اجلامعات 
 ليةاملا  ودقيال  ة: شديد اتموأز  ةمج  ب اعمص -ريةلفقا و  ة ين الغ - ت عاتممعظم اجمل  يف التعليم عقطا  يواجه ، ه نفس الوقت  يفلكن و 

ق  سو  جاتاحب ميل عت لا تارج خم اطتبار  وعدم  ،قدمة امل اخلدمات دةو ج واخنفاض ،املوارد  وإهدار ،الكفاءة  وتدين ،ة يفضعلا ةر داواإل
 . خرى أأمور  من مجلة  ، جينياخلر  بني لةالبطا نسبة  ارتفاعيت ضح من  كما  ،لعمل ا

الوضع القائم  تواصل مع و  .ت ساسيالا  عياض وو  الرتبويني خططنيامل بني واسع اقطن ى علرك تشام و  ف و ر مع ع وضلا اذه
 الطرق  على ت اتغيري وطرأت  اؤالت ست ايا رجي دت تز ر ب ، تهاجلعمل  ةعد   حماوالت  من الرغم ى عل ،املاضي نالقر  ستينيات منتصف  منذ

  العام  طاع والق  نيياس السيلفاعلني ا جتاه  الثقة م وانعدا كوكالش دايتز ، الا و أ  ر: م األا هذ ة ثال ث أمثلة توضح و  . لتعليما  إىل لنظر ل التقليدية
 املؤسسات على  ريتشسامل د اسفل ا ة منهي نبشأ  ة كر اشتامل واآلراء ، تاب االنتخا يف  ت التصوي تمعدال  اخنفاضيت ضح من  كما)

  سواء  د   ح لىع  يانتالب وتوليد القطاع  اء دأ صدر  ةي بغ ،عواس اق طن  ىلع لتعليما يميق تخدام تس اب ةلح  ملا ة املطالب ،ا اثنيا و  ؛(العامة 
  ع يف اجتر  هدو سي ي ذال ة ينالغ  ندابلال يف  ب رائالض ي فعدا قفو م  ، اثا ل اثو  ؛املنظومة  ومستخدمي املواطنني جتاه  اءلة سامل اءبن فهبد

 .للتعليم صة خص ملا لية و دال ةالي ملا املساعدات جتاه  جيابيةاإل شاعراملو ة  ثق ال

إىل مزيد من  و  ، األموال  إدارة يف  ا يها و شت ل أق  ت سلوكياتسود فيه وضع إىل اجة احل عن ت عب  ء آرارت هظ ، ىر أخ ةار بع بو 
 ارئيسا  ا فا هد وكمةاحل حتقيق  أصبحو  . الفساد ملكافحة  عاجلة ت اءار جإ د اتماع إىل و  ،ية بو الرت  واردامل مخدا است يف  لة ءاساملو  ةشفافي ال
 أسباب  مييتق عند  ، قعوالا في ف . ة ليدو ال التعاون  وكاالت  يف  وخاصة  ،ة فاعل لا  ت اجلها من  مهري وغ  ملخططني او  اسات السيضعي او ل

  عام  داكار مؤمتر خالصة د داعإ يفو  ،ني متيو ج يف تر ق أُ  تل ا ألهدافيق ايف حتق ضي املا القرن تسعينيات يف اإلجنازات  تدين
 ادالفس" :أن 2000 عام أبريل ن/ ساني شهريف نالعاإل يف  مليللتع  العاملي للمنتدى ةبع تاال  غةالصيا جلنة ترتدد  مل ،2000

 . "وادة وبال ه زم حب كبحه  وجيب ملتعليخصصة ل امل موارد لل  الالفع   متخداسلال كبري   تنزاف  سا
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ض  ا من بع " انطالقا مليتع ال يف  والفساد  ت األخالقيا" حول  مشروعه  الرتبوي  يط للتخط ويل دلا د هعامل لق طأ ، يةلفاخل هذه  وعلى
 :ية ول األ  رذي اواحمل اتضافرت اال

 ؛ اضي القرن امل ت ا تسعيني خالل  (TI)  الدولية  الشفافية  منظمة ته ز أجن ذيلا  ملالع ه قوث  يذا واقع  هو  ،عاملية  ةهر ظا فساد لا •
 دوجو  سبب  سلي  اهذ) م احملاكأمام  سوقهم  بغية  د األفرا  بشأن  قيقاتحت  راءج إل و ح عو ر شملل يسيرئ ل ا وراحمل ل يتمث   ال •

 ة داريواإل التنظيمية  يات والعمل  ت اءاجر واإل ابآلليات املعهد يهتم القدرات، ء البن سسةؤ م هن كو   لب ، (ه العأ يلالدو  املعهد
 ؛ د اسفلا  ةممارس  فرص  من  للحد  

 مهت ت لا ًي القضا من  الفساد  يعتب الواقع فيف  زل؛منع بشكل  ميالتعل يف داسفلا  ةجلاعمب  لث متملا لتحدي مواكبة ا كنمي ال •
 ا بنطاقه ةور خط ثرك أ ان بلدلا يف بعض تُعد هذه الظاهرة  املثال،  ليسب  على ف . ةت و تفام  جاتر دب إن و  ، خمتلفة اتاعطق

 واسع عمل  ارطإ  مخدااست  يغب ني  ، يهعل ءا ناوب .لتعليمامنه على  ،حة الص  أو ركماواجل الضرائب  إدارة على ا عياهتوتدا
 من خمتلفةجماالت  يف  ر ثتؤ  الت مةاع ال ب نواجلان م  كالا  بار عت اال يف أيخذ ،م يلتعال يف  الفساد مع  التعامل عند  النطاق
 ا هلويوحت  العامة  األموال  اق فن إو  ، ت مادواخل السلع ومشرتًيت  العامة،  اخلدمات  ع قطا  ةار إد ذلك  يف  مبا ) العام  القطاع 

 . ( يمياد كاأل ل اتيحاال الا ث م  (ا حتديدا  أكثربشكل    التعليم بقطاعقة تعل امل بنا و جلاو  ( اه مداستخاو 

 واللوائح القوانني أكثر أن  إال  . ادفسال  ع من يف  ي  حمور  ه أنإذ  ه نوع من افريدا  ااعا قط يمتعللا ل كشيُ  ، هفس ن قتالو  يفو 
ة  ياحلكوم املؤسسات إبخضاع  بفعالية  نونواط امل لب طايُ  مل  ام ، د فسالا  عنمل  تكفي لن  ءةبكفا رةادامل سات سؤ ملاو  صرامة  التنظيمية 

 الت املواقف تعزيز ون كي أن  ينبغيابلتايل و ، ستجيبة م عامة  إدارة  اءنب يف يةر و ضر  نينواطامل فاقمو هنا فإن   ن مو  .ة ءلاسللم امة علاو 
 والشباب  للتالميذ األخالقيات  تعليم داعسي ن أ نك مي ، ةي يقق حل ا يفو  . يمتعلقطاع الل  األولوية  تاذ املهام أحد الفساد مع هاون تت ال
 وضع عند بهاجتن  وال  املخاوف هذه جتاهل يبغني الو  ،نيتمل احمل دالغ ةداق هم اليوم باشب أن  ا مب اد،الفس دائرة كسر  ىعل

  .الفساد ملكافحة  شاملة تيا اتيجاسرت 

 فيهارتعرع وي س در ي الت ئة البي  كترت و  . ه ري غ عن ل ز عمب  مل يع أن  لفساد ل املناهض  مللتعلي  ن كمي ال  ذلك،  على  وعالوة 
  واقف امل لتغيري  أوسع جهد من اجزءا  اتيالق األخ ليمعت  ونكي أن يل اتل اب بويتوج ، فهممواق كيل شت يف امسا حا  اأثرا  األطفال 

  ضح سيت   ماوك .مليعت ال قطاع ءار دم ىدل جتماعيةاال قبةراامل اء وبن ةوكماحل وحتسني ،(عل مني امل خاصة) التعليم نة مه يف ياتسلوكالو 
 أن  وجيب  . نجحة  تكون  أن  م عليالت يف  د االفس فحة اكمل حماولة  ألي  ريد أ  ا ذإ ي القخ أ لث مث ء بنا مبكان  األمهية من  الكتاب،  هذا  يف
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 ، ة لاءمسلل ة ع ضا خ وشفافة  فعالة  ةار إدمع  افق رت ت صميم الت  متقنة وكمة حعلى و  النزاهة،  ر تُقد   ةيمي تعل ئة بي ى عل ث املثل هذا مل تيش
 . لمواردل  هك تهال ساو  عقطا ل ا اذه عمل  طريقة على   يةعاجتماال املراقبةمارسة مل فعلية  ةم و ظن مو 

 املقارابت من متنوعة جمموعة ىعل بويالرت  طيط للتخ الدويل املعهد مشروع مل تشا جها،ئنتا  يقوثتو  تنا البي مجع ةيغ بو 
  : ةاملتكامل 

 . وكمةاحل يف  خباء  سيما وال ،صلة  تا ذ ىر خأ  تا اعطقو  م تعليلا  عقطا  من مشاركني مع حتضريية ل مع ورشة •
 ف تلخم  يف  سادالف  قضاًي  معاجلة  يف منها  م للتعوا  زمنل ا من  عقد ةخب  اض ستعر ال ، ( انياتو لي )  ان دلبال د أح إىل  دراسية  جولة  •

 ري غيلتاو  ، حئا و للوا انني و قل ا وإصالح  ،املؤسسات  وبناء ،يات ق الختعليم األب يتعلق فيما  وخاصة  التعليم، فيها  امب  تاعا لقطا
 . مراهتوبناء قد اءر املد وتدريب  ،داريإلا
 عد وم و  ونابحثو  ، التعليم مهنة  يف  فاعلة ل ا واجلهات ، يمل علتوا ةبي رت لا ء راوز  ا هيف  يشارك اتياسالسعن  ليةو د ية ار و ح  ندوة •

 . الفساد ورمنظ من بتها قمرارصدها و و  النظم الرتبوية متقييمن أجل   دراسات
 بعضيف  م يلالتع يف  الفساد  حة مكافيف  "احنجال قصص  "من للتعلم  صية التخص  ثيةحب ال ت ا ساالدر  من  ى قنتم عدد   •

 . لياحمل ى تو سامل على  املدرسية اإلدارة راقبة مو  ويلومت عل منيامل  ةر إدا ل مث ة وياحلي اجملاالت
 بعض يف دافسلا  ةاجل عم ساتايس ومقارنة  الستعراض الدويل  أو ياإلقليم املستوى على  ةقارن امل ت الدراسا من جمموعة •

 . هاعزي وتو  ية سر دامل ب الكت جا إنت يف حصال واإل كادميي ألا التيواالح ةالتكميلي صوصية اخل لدروس اكملهمة  ا قولحلا
  م عليالت جمال يف ممارسات الفساد  تقييم هبدف وتطويرها منهجية واتدأ  تاجن إ ىلإ جةابحلا خاص اهتمام إيالء مت ،اخريا أو  •

 أجل  من red flagsأو  "نذاراتاإل " وحتديد  اركيش تال يص شخ تالو  ع ب  تتل ا ت اين قت  اتدو ألا هذه ل شموت . هاوتشخيص
 . ساد الف لاك شم ة اجلعم  على التعليم ءادر وم املخططني  مساعدة

 ملأي  نهإإال    اءر واملد ميلالتع سياسات  خمططي  األول  املقام  يف  يضم  اب الكت هذامن  دفتهسامل ر اجلمهو  أن  من  الرغم  على
 :يم علابلت عنية األطراف امل اهت أاثر  ت ال التالية ةموسلامل ئلةاألس عن  ة جاباإلإىل  فطراأل ا ن م  عسو أ تا موعجم ل وصتت نأ

 اد؟ سفال هو  ام •
 لتعليم؟ اب صلة ادسللف هل  •
 اد؟ الفس كلفةت هي ما   •
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 ؟ الدويل مالاألع جدول  يف  فساد لا  يؤثر هل  •
 الفساد؟  ةمعاجل  تبدأ أين من   •
 ؟ ية فن  ة لأ سم هر اعتباب داسفل ا عال ي  أن  ميكن هل  •

 
 .مليتعلا اع طق يف  تيا قخالألاو  ملساءلةاو  والشفافية دالفساب قصديُ  ما حول أساسية ات تعريف لاألو  الفصل ميقد  

 ي الذ األمر  ،2003 ام ع  د الفسا ملكافحة  املتحدة مم ألا اتفاقية  اعتماد  مثل  ة الدولي يئة للب الرئيسة  املالمح  بعض  ا الحقا  ويستعرض
 ة مخد ستامل اسيةساأل األدوات ىل إ لفصال هذا  يشري و  . هلا يالتصد   ك،ل ذ على وعالوة اد،فسال لة مسأ نع  ثيدحلا من  وم ي لا ا ننك  م

 دولية لا الشفافية  منظمة  طو رته  الذي  (CPI)  فساد ل ا كاتر دم  ر مؤش   مثل  الفساد،  مشاكل  حجم قييم تل  مل عالا  اء أحن مجيع  يف  اآلن
 مع  مل عاتت  الت األدبيات جيازإب  الفصل تعرضسي ،اوأخريا  .دويل لا  لامعألا ل و جد س رأ ىلع ادالفس مسألة  وضع  يف ساهم ذيلاو 

 . والفساد قرف وال مو نلوا ةموكاحل بني مةائالق لشائكة ا  العالقات

 ية واخلارج ية الداخل العوامل  ر اابالعتب ذ خاأل مع  التعليم،  يف  الفساد  لقضية  ا يا هيممفا ا عمليا  ا را إطا الثاين  الفصل  م يقد  
 يل و تم ال ة: ليالتا التااجمل يف  فساد ل ا ص ر فب خارطة الفصلهذا  يرسم ، احتديدا  ثر وأك  .القطاع  هذا يف د اسفلا  رو طلت  ةئيسر لا

 ،سية در ملا الكتب إعدادو  ،واملواد واملعدات األاثث وتوزيع ،اه ترميمو ا ه تانيص و  يةرساملد املباين وبناء ،حمددة ة ي لما  التدب صي صوخت
 ت واالمتحان ، ماتو علملا ونظم  ،عل مني امل ت ياوسلوك ،هميب در وت املالية م حقاهتت ومس همبتارو فع دو م هتر ادوإ  عل منيامل وتعيني
 تساعد أن ميكن الت ارات"نذ"اإل ضع ب صل الف فيُعر   ،اوأخريا  .املؤسسات اتاعتمادو  ،اتعمجلا ا ىلول إصو لا و  ،ت داوالشها

 . الفساد ر خماط  ف شك ىعل املدراء الرتبويني 

 ت:املقاراب من عتني و م جم بني التمييز ومت  .الفساد  راهظو  تشخيص يف سيةاألسا يةهجن ملا تا بلطت ملا ثلالثا  لفص ال  عرضي
 مسوح؛ و أمورهم وأولياء والطالب منيعل  امل خاصة ،ة ف خمتل ة معنيأطراف  من "ذاتية  يانت"ب عمج  ىلإ دفهت لت ا اتدركملا مسوح
 توس عي و  .خمتلفةتربوية  مؤسساتمن  و أ والتعليم رتبيةلا ةر اوز  نم ةر اشب م "ةعي ضو مو  بيانت" مجع ىلإ دفهتالت  قاحلقائ  تقصي

بطاقات   حمسو  كل ذ يف  مبا)  التشاركي التقييم :ابلتحديد وهي ،ة ز تميامل ا هتامهمسا س أسا ىلع مقارابت ثالث يف  ذلك بعد لفص لا
 .( PETS)  ات العامةنفقال  بعتت ت اءاصق تاس و  ،ني ظفو املت مراجعا و  ةلوظيفي او  يةال ملا اتواملراجع (االجتماعية واملراجعات األداء

 . ة ي نهجمل ا ارابتقامل هذه اختبت   ةعد   بلدان  ربةابلتفصيل جت  ويعرض 
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 من ابلعديد ،اإلدارة وبوي أوالتخطيط الرت  وية بات الرت ياسسلت ااال من جمال حمد د  ، كل منها يف جمةلي ا تلا  لو الفص فعر  تُ 
  د افسلا  مارساتمل يسةالرئ  لفرص كما يعر ف اب ،ي ة املعن  تاالجملا يف  داسفال  سات ر مما ور تط تفسري  على تساعد الت لما عو لا

  املدراءو  القرار  ع ا ن  ص  ة إىل هملوج  ا يسة الرئ صيات والتو  ، ساءلةملوا  الشفافية سنيحت ىل إ ةادف هلا اتيتيج اسرت الا عليه اءا بنو  ،املرصودة 
 :احتديدا  أكثر حنو لى عو  ؛ الرتبويني واملخططني 

 (capitation grant)  ة رديفدراسية  منحة صميم  تل   ةح جن ة ربجت من  وسدر ال ص تخالواس  ، لي و متل ا عبرا لا ل صف لا  لو ا نتي •
 ريو  والية ) والبازيل  ، )فيكتورًي  والية ) ليا رتا سأ يف  للمدارس  األموال  ختصيص  صيغ ن م د دعل ة نر قام  ة س ودرا ( يا سونيدنإ)  

 . ةتحدامل ةململك او  ندا لو بو  ،ل( سو  دو غراندي
ز  ك  ير و  . عل منيات امليوكوسل ني ل معامل  ةإدار  ايدا حتد ومها  مرتابطتان  ولكنهما  لتني فص من ني تلأس م س مااخل ل فصلا ول نا يت •

 لشمولية  انظرا  ، يف تنفيذه( كولومبيا  )بوغوات  ينة دم  حت جن  الذي عل منيامل دارةإل األخري حال صاإل  على  يلا احلفصل ال
 . والشفافية  ة يلفعا ال  ر و ظنم  ن م ه ذتنفي ية ل معل  هجي نم مييتق  افرتو ول هذه ح صالاإلعملية 

 تُعتبو  .درسية مل ا جبات لو او  ، هاعي ز وتو  ة يدرسامل بكت ال نتاج إ و  ، املدارس بناء  يف امة الع ًيتاملشرت  ادس الس الفصل يتناول •
 لي شي جوذ من ضا ستعر اومت  .ا ما و م ع ما الع عالقطا  واجهها ي  الت مماثلة لتلك مشاكل  ها يإل  طر ق الت مت ت لا  كلاملشا  معظم 

صل  الف  م ن ضت يو  . اد ممارسات الفس من  داحل ل أج من  برمتها  ية درسامل ت جباالو  توزيعية اسرتاتيج يف  رنظ ال تد اعأ ت لا
 . االحتيال  عن للكشف  اء شر ال ة ليعم ت خطوا من  خطوة كل يف تساعد أن  ميكن  التت ار اذإلناب ئمة اق
كما تعز ز    ،االحتيال  نع شف كلاز ز  عت تال  ت ايجي اتسرت الابة قائم يُدرجو  ،دميي كاألا  الحتياال السابع  الفصل  يتناول •

 امعية اجل واملؤهالت  ،ث و بح ال يف  ال يت حا الت اح ىل إ ل فصال  يشري  ، ت تحاناالم تنظيم ة إىل فاضإل واب . ومعاقبته معاجلته 
 ت ادا متعاب أو  ت عاام ابجل القبول  عملية ب ب عالالت ى عل عالوة ، والشهادات البحثية األوراق  هتب   ات الت املؤسسو  ة،زور امل
 د احتاال لدو  من تال حا هايف  مبا التوضيح،  يل بس ىلع  األمثلة من متنوعة جمموعة الفصل  ويعرض .مية عليت ال تاسؤسملا

 . السابق ت ايفالسو 
 ا وسا در  عل مون امل  ي طعيُ  دما نع خاصة  العام،  التعليميف   السلبية  هآاثر على    ز رك  وي  صي،صو خلا يس التدر  الثامن  الفصل  يتناول  •

 جتربة  إىل ا استنادا  لاجملا اذه يف  سوء املمارسة  من للحد رئيسة مقارابت  ثالثصل الف  ضر عي و  . مذهالميتل  ية وص صخ
 بشكل  العملية  هذه يم وتنظ ، يصوصاخل  التدريس  حظر  ا ديدا حتو  آسيا،  ق شر  نوب جو  ب و جن يف  ا ميالس  ، ندابلالض بع

 . ة وصيصاخل  س و ر إىل الد احلاجة  من  تقليللا ، ه ل  ك  هذا منكثر أحىت   أو أفضل،
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 إن  ي قأخال ثل مث  ء بنا ية مهأ ويناقش  ، ءاملدراو  رينيادواإل  القرار  صناع موج هة إىل  مذكرة مبثابة  التاسع  فصل ل ا د يُع ، اخريا أو  •
ميم  صتو  ة، هاز الن ر تقد   الت  التعلم  بيئة  تطوير  هذا  ويشمل . نجحة  تكون  ن أ  م يلتعلا  يف اد فسال ملكافحة  حماولة  ألي  ريد أ
 القطاعهذا  لم ع قةطري ى لع جتماعيةاال املراقبةمارسة مالئمة مل مةظو من  يزز عوت  ، ةل ء امسلل ة عوخاض  ةف شفا إدارة ظمن
   . واردملل ه كستهال او 
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 الل ستغ ا" أبنه  د افسال يف ر تع كن مي
 بس مكا ق لتحقي  عام  نصبمل منهجي 

 . "ة خاص

 

 

ّاألول لصفلا
 ؟هّراّرضأّماّهيّو الفساداّهوّمّ:دمتهي

 
 ة ي لدو لا ة ئ يبل ل سةيالرئ ح ماملال لبعض  ذلك بعد يعرضو  . " اد لفس"ا  ملصطلح  األساسية  التعريفات  بعض  الفصل  هذا  م دقيُ 

ّ. ا هل يالتصد   ذلك،  ى لع وةوعال  اليوم، د الفسا مسألة عن  احلديث من  متك ننا  الت

 ساءلة؟ ملاو  ةيفوالشفا دافس الىن مع ما  .1
 الفساّد

  اجسيما  أثره  كون ي  ةص خا ب مكاس حتقيق بغية  عام نصب مل منهجي  استغالل " نه أب مالتعلي  اع طق يف  د الفسا تعريف  ميكن
(.  Hallak and Poisson, 2000) " هاف نصإ  و أ ته جود  وأ التعليم ة اتحإ يف ابلتايل و  ، هتاودجو  ةي و برت لا ت امدخلاو  علالس رفاتو  يف
 للفساد املعتاد ريفتع ال ىل إ ديستنإنه   ، أوالا  :هي و  عناصر، ثالثة نيب فير التع اذه معجيو 

 دحي هنإ  ، ايا ن اثو  ؛"خاصة مكاسب  ق لتحقي م عا بمنص استغالل" وهو  العام  القطاع يف
 نتجتالت  و  ،مظت نم بشكل مالحظتها يتم الت لكتب دراستها جيري الت  ت ايكو لسلا اق طن

 ا يا عرض  حظةاملال ديةالفر  ت وكياالسل يستثين  ايل تلاب و – ام ظنلا  يف  ت الالت خا عن  ة شر مبا
 من داحل  ،ىنع مب ،م انظال   يف هار اثآ و  السلوكيات هذه بني  صلة  م ييق إنه ،ا اثلثا و   معني؛ شخص   موقف ن ي عرئيس بشكل جتةلنا وا  فقط

   .ها عيز و ت يف  فجحاواإل جودهتا،  واخنفاض حة، املتا املوارد

 احلصول يشرتط دما نع  يياسالس  سادالف حيدث و  . طيوقرا والبري  داريواإل يعري شتل او  اسي سيال دالفسا  ني ب التمييز  ميكن
 الفساد ويقع .( يةعمال بة انق وأ)  ي سايس حزب  إىل  اءتمنال ا ،ستحقة م غري فعة نم  ابستكا  أو ،العامة  ارةاإلد يف وظيفة على

ولة غري  عم العامون  سؤولونملا يقبل  ا دمعن ياإلدار  ساد فال ويبز . الضغط  ات جلماع أصواهتم ن و يس ايسلا  يبيع ما عند التشريعي
 عير ستل الملا  يإدار  ظفو م يتلقى   ما عند طي رابريوقلا د الفسا وينشأ  . الضرائب من للتهرب أو مشرتًيت عقد  منيتأ ب  خصلش ة شرعي

 ، ت االاحل هذه من  لك  يفو  .مة احملك ى دل ملفات إليداع املتخذة ت يايق التحق  ء طاإب  أو  امللفات  إلجناز ةادي الع اإلجراءات ةري تو 
إىل   شرعية  غري  ةر و صب  مجاعية  سلع حتويل خالل من  ، يتموالعام اخلاص  اعنيقطالمن  ني علفا بني  تعامالت  على  ادالفس ينطوي 
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  وأ ويجرت لا  وأخلاصة التوصية ا و أ صة ا خلا املعاملة  و أ احلماية شكل  أتخذ أن  املنافع  هلذه  كن مي ، ل املا ىل إ افة ضإل واب . ة صا خ منفعة 
 . ابلسرية التعامالت  تتميز  ت، االحلا معظم يف و  .رجال  أو  نساءمن   خاصة ت مادخ أحيانا  حىت

 
 تزاز االب  أو  ة الرشوةحق الوم  ،ية ن ئاب ز الو  ، بقار األ ة اباوحم ، احملسوبية : ل ثم ،ة طشنألا من  واسعة  جمموعة  الفساد  يشمل

  يقد مف سو و  . (1 رقم اإلطار يف  ت اطلح ص ملا فهرس  ر انظ) ارسات ماملمن  هاري وغ العامة،  سلعل ا س ال ختوا الرشوة،  على  للحصول 
 صخ ش ي عطي ادمعن ،لاث امل  لسبي على احلال هو اذهف .اعدو للق اوفقّ  األنشطة هذه بعضنف ذ وت .إضافية  تيفاتعر  ينالثا لفص ال
 ىلقو إىل ا  رتقتف تال  ةئكشاال ية  وقراط ري الباءات  اإلجر  قا سي يف ةص خا) يف موعده  خذت  ي ُ  أن أو معني    ريإدا قرار ختاذا انملض ةو شر 

 ر خاآل ضها ع ب ذيُنف  و ). الطويلة ية دار إلا ات والتأخري  للفاعلية،  واالفتقاد  الكفاءة،  ابنعدام  ز مي تتت لاو  ، ةئم ملالاوالتجهيزات  البشرية 
 نأ  وميكن .دة تمد املعاعالقو  عم يتعارض إداري ارر ق خذيت  أن لضمان رشوة شخص ييعط عندما احلال هو هذاو  . اعدو للق افّ خال

 ليس  اهذ كنول .نييمهالو  عل منيمل اب أو املواد، أو األموال بتسريب تعلقملا الثامل يف ا مك العامة، رد املوا سرقة على  فسادل ا يطو ين
 . ة درسي ملا رطةلوضع اخلا  أو  األموال  ختصيص لغاًيت  عايري امل اوز جت لا مث يفح  ضيت   ا كم رورة، ضلاب  الاحل

 

 ّتللمصطلحا وجّزم فهرس:1ّّ رقمّّاإلطار
 خدمة  على  للحصول عفتُد ةستحق م غري  والمأ               شرعية  عمولة غري ، وةشر 

 ة ني نو قاال ري ياعامل  مخدااست  عدم                                املعايري جتاوز
 العامة  ارد مو لل ينقانو  غري  مخدا است        ايلامل سربالتو  والم ألاب  را ثئتساال
    ةروع شم غري بطريقة  العامة  املوارد ما دخاست                 هاعن مسار  لوام ألا ل يو حت

 العامة  املوارد سرقة                                  س اختال
  عامةل ا موارد لل يننو اق ري غ امدختسا                              استخدام  ةءساإ

 ص خ شل عطىت عةرو شم غري  حماابة                                      ة وبيحمس
 دة الفاس ارسة املم من  نوع أي                                      تيالحا

 مل عي ال ن كول اتبا را يتقاضى                             ومهي  عامل
 لقريب عطىت مشروعة غري  ةاابحم                                  بر اقاأل حماابة

  للرشوة ا سعيا  عام رارق ب ثريالتأ                           النفوذ  استغالل
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 ل اجم  يف و  . ة ني مع   ت الجما يف  شروعامل غري  لسلوك ا خاصة من   واع نأ  يف وصلت د فسال ل احتديدا  أكثر  فات تعري استخدام ن ميك
 قيمة  ذي  شيء  أي اس تمال  أو  تلقي  أو  إعطاء  أو  رضع"ب   الفاسدة رسة امملا يل و دلا  نك بل ا فعر  يُ  ، ال ثملا ل سبي على  املشرتًيت 

 تعريفه يف  ( ADB) سيويآلاة نميالت مصرف مضي وابملثل، ". دعق تنفيذ  أو ءار ش ة ي عمل خالل ي مسر  فموظ   عمل  يف  ري أثللت 
 الوصول استدامة  أتمني  أو تعزيز   دفهب ة نيو ن اق غري  ة يل ام اتدفعيد تسد و أ الرمسية املناصب  عيب  و أ املشرتًيت  يف  االحتيال  ، للفساد 
 . (نه دأ  2م رق اإلطار  نظرا) اقو سلأل يار االحتك

  يوياآلسالتنميةّّمصرفّّ ّهفرّ ع كما ّداسفال:2ّّّّرقم ارطإلا
 دو وج بببس  ،ادًيا تصاق  ةيد جمُ  غري مشاريع راياخت وأ تصميم على عادة "املشروع وغري التعسفي اإلثراء " جماالت ملتتش    
 فرض وأ ؤواطالت  ذلك يف  مبا املشرتًيت، يف يالحتال أو سياسية رعايةلو  (Kickbacks)  ةع مشرو  غري توالم عل صر ف
  وفق  جوهري بشكل األدىن ءاطع لا ضر ع م مقد  معايري  عن ختتلف ايريعم قفو  نيدواملور   املقاولني اختيار أو ةدئزا  ومسر 
 يف مايس  ال ومتسقة،  عادلة  ريقة طب  واألنظمة  اعدقو ال ق بي طت  نعمل  عةو ر مش غري ة لي ما  اتدفع د اسالف يشمل كما . مييتق ال

 للمسؤولني لية لغ ماع مبافد لككذن  تضميهو و  .اإليرادات صيلحت  أو نو ن االق اذإنف وأ  مةعال ا لسالمةاب  قة املتعل  اجملاالت
 هذه ملثل ليعف  يدا تصاق ر ب م ب ايغ  ظل يف قاو س لأل ةل الق احتكار  أو ير ااحتك وضع ستدامة ا أو تعزيز هبدف  احلكوميني

 أو  ،واملواقف  عامة ل ا باص نملا بيع و  ة العام الو مألوا تلكاتمملا اختالس  أو  سرقة لا ا ضا يأ  نيفالتص هذا  حتت  ويندرج  .القيود 
 . اجلدارة على  ةي نب م نيةهممدنية   خدمات إنشاء ضتقو   أخرى إجراءات أي أو  ، قاربألا ابةحما أو  قياتالرت 

 . 2000 ،(ADB) ييو س آلاة يمن تلا رفمص :رصدملا
 

 لغ بام كذلك و  ى تو سملا رفيعي ني ياسيسو  نيلمسؤو كبري  لا  الفسادفيشمل  : " طبسيلا"و  " ري الكب" الفساد  بني ييزتم ال وميكن 
 جتا نإ وأ سر ادامل لبناء عامةلا صاتاقنامل  يف االحتيال ،ذلك  على  لمثا. كبري  اقتصادي أثر له ون يك ما ادةعو  ل،املا  من ضخمة

ًيت  املستو  ىلوإ  احمللي ىل إ ي املركز  ىاملستو  نم( فة اك  تًيستو مل ا على نيعام نيموظف البسيط الفساد مل شيا ميف  .ة يس ر دامل بكتال
ن  كو تقد  ة ياع متجه االت تبعا ن  أ  إال حمدود، اقتصادي أتثري له يكون  ما عادة أنه معو  .ة ري صغال ة املالي املبالغ من  والكثري ) ةيسر دامل
 لا خدإ أجل من سار املد دراء مل أو معل منيلل ورماأل أولياء هايدفع  الت القانونية غري ومسالر  لشكوت .ءار فقال ىعل ةص اوخب ،ةميسج

 يوجد ال  ذلك، ومع .بسيطال الفساد على أمثلة  ،امتحانهتم اح يف النج  وأ حقالال الدراسي  للفصل ترفيعهم  و أ سر ادملإىل ا  ماهلأطف
 أعلى  يف  رسني املد ني يتع يف  فاالحتيال  . االثنني ني بتواصل  ك ل هنا ،ع قوالا  يف  ؛ افا نآ ن ير و ذكملا د افسال  عي  و ن بني  واضح  زي يمت
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ب  ألنسا ن منو يك قد  ة،خمتلف  تجماال  يف
 غري و  يق األخال لسلوكا ن ع ثاحلدي

 وغري  دفاسال ك و سللا ن م الا بد يالقألخا
 . فاسدال

 

 ذلك، على وعالوة .قانونية غري ومسر  عفد ارعلى غر ، ةسر د املعلى مستوى  ئةط اخ سلوكيات ورطت  على جعيش قد  ًيتو تسامل
 . ريكب لا د االفس دو جو  لفع ب يطس بال اد سفل ا تبير إىل يلحملا ىتو سامل على الفاعلة  اجلهات متيل 

  دوالفسا األخالقيات

 قواعد غياب يف خاصة  - ائما ا د ا واضحا  "فاسد ري غ"و  ا"فاسدا " ا كا سلو  تبارهعا كنمي  ما  ني ب صل الفا  طخل ا يكون ال
 يف  امب ،اًي داهل دي تق ى لع عاتاجملتم ض ع ب يف س ناال  اعتاد  : داًيهلابتقدي   وهو السياق  هذا يف ف مألو  مثال ة مث . حةواض يمات وتنظ 

 يف و  . داابلفس له  عالقة  ال وأن  فية ثقالوا االجتماعية  ات قالالع  من  جزء  مبثابة  هذا ويعد  رمسيني. ال عل مني وامل ني لو ؤ مسلل ك ذل
 دهشستيُ  ما اريا ثوك  .القانون هي عل قب اعيُ و  ادا اسف هذا عتبيُ  إذ :اًي داهل قبول العامني سؤولنيملا على اتا اب  امنعا  مُينع أخرى، جمتمعات

 على  طبق ني ال  "ب ر غ"  كمفهوم س ان لا بعض  طرف  من ىت ح ويعتب  ،له   ة يملعا داللة  ال ثقايف  مفهوم الفساد  نأب  ة ل جادملل ثالملا اذهب
 ملا  واضح ر و تص س نا ال ىدل  يكون  مجيعها   ات الثقاف يف أبنه ةجربالت  تظهرإذ    :قعاو ل ا مع  راءاآل هذهتتناقض   لكن و  .اجملتمعات  ض عب
 قر  فيُ  داًي، هلا لمثا  إىل  لعودةاب و  . جودة و م غري  أو ةيف ضع  والتنظيمات اعد القو  منظومة  ن تكو  ادمن ع حىت  ، ه لب  ق تعدم   وأ  لهب  تق  يغب ين

ى  أخر و  قابل، ملا يف شيء عتوق   دونمن  االجتماعي التبادل من ءكجز  ىطع تُ  تلاو  متدنية، نقدية قيمة ذات ةهدي  بني الناس معظم
 وألنه  ق، يا لسا حبسب  ية داهل  مة قي م ييتقلكن يتلف و  . املقابل  يف  افع نامل  ض عب  ى لع ول صحلا ل مأ  ى علم قد  تُ  ى أعل نقدية  مة يق ت ذا

 وغري الفاسد السلوك  بنيددة بشكل جيد حم غري حدود  فعلابل  كلهنا إذ  ها،من ستفيدملوا ةيم اهلدد  مقنواًي  تبني   نا ياح أ يصعب 
 . الفاسد

 قد  ، (دروس اخلصوصية ال و أ رسني دامل بي  غت ل ثم)  ة فل تخم ت االجم  يفا دهاإجي ن ميك تال  رمادية ال طو طاخل ه هذ ويف ظل 
 من بدالا  القياألخ  وغري األخالقي كو سلال عن  احلديث سباألن من نيكو 

  األخالقي  السلوك بنيلتفريق  ل الطرق ىحدإ طوين تو  .الفاسد  وغري سد فاال السلوك
 ك رت ي وال  . ةظوم ن امل ى عل عين مل ا ك و لسلل املرتتبة  راث آلام يقيت  لى ع األخالقي  غريو 
 د قو  ،املنظومة على  ة سلبي ارا آاث  ةابلضرور  املثال،  سبيل لىع صوصي،خلا ريس تدلا

 عن وضع يُ  ا دمعن مواإلنصاف يف التعلي اجلودة غاتو سم من اقا انطال ارا مب   يكون
  ذه فيتن ات عم اجلا م تدع ادم نع الا ث م ة القيخأ غري  ممارسة  ةر رو ض لاب  ي صوصاخل التدريس  يعتب  ال ابلتايل و  . مرتد   رمسي  تعليم نظام 

 . املطلوبة املعايري دون موه بولنياملق طالبلا مستوى نيسحت ل ( إضافية  اسيةر د حصص  ل يو مت وأ/و للمرافق اجملاين ماالستخدا)
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  ا نهك مي ، يسادر ال جا هاملن يف  ةجر دامل اضيع املو  كل إىل للوصول  كشرط  عل منياملقبل  من  يةاخلصوصس و ر دال رضتُف دما نع ولكن 
  ي صو اخلص ريسالتد بعتيُ  ال رى،خأ رةوبعبا . أدنه املعين فصلل ا يفضح سيت   كما والعايل، الثانويه ي بشق   معليت ال ضو  قتُ  أن اهنيح
 . ما عال ليمالتع  يف وأتثريهعتماده ا يرافق  الذي رفالظ هو أخالقي  غري ه لع جيما  بل ته، اذ د  ح يف أخالقية غري سةار مم

 الدراسية،  املناهج(ت ياقاألخال لتحسني سيلة و ك والتعليم  معليالت اع طق  ةر ادإ يف  تا قيال خاأل نيبهنا  زييتمل ا نميك و  
 ميكن  ال  الواقع،  يف  :األخالقي يم والتعل يم التعل يف ت ياقاألخال بني عالقة  هناكو  (. ةاعل فل ا اجلهات عبئة وت  مةاملستخد يبالسواأل

 ت ا القياألخ  لتدريس ة اتيؤ م  بيئة  جياد إل أخرى،  رة اعبب و  . ة قيخال األ تا كيو للسوا يمالق  ز يز ينجح يف تع  ن أ  ة فاسد ئة بي  يف  للتعليم 
-1الشكل ) يف  موضح  هو كما  م،التعلي قطاع داخل  يالقخ األ ري غ السلوك  من  واحلد النزاهة ان ضم ي الضرور  من فإن  والقيم، 

1  .) 

  ليمتّعلاّ ّف ياتقاّلخاأل / األخالقي التعليّم  :ّ(1-1الشكلّ)

 

 

                   

 

  يةشفافلا

 سسأل (ياحملل تمعواجمل  ميذوالتال  ورمألا ياء ولوأ درسيةملا السجملاو  رساملدا مدراء)ألطراف املعنية  افهم    مدى   هي  ةي فافشلا
 ةافي الشف  ييمقت نميك أخرى، ةر ابعب  .ا امهاستخد وكيفيةؤسساهتم الفردية مل (ية ر شوالب والعينية ة اليامل رد واملا) ةيمي التعل  ملوارد ا صي صخت
  حبسب "شفافيةلا" تعريف ظر ن ا) وفهمها هبا  تنبؤ ال ية بل اقمدى و  ظومةنامل داخل  املوارد تدفقات ح وضو  مدى  اس سأ ىلع مليالتع يف
 نالملاو  فهم لا  وسهلة واضحة لومات ع م ابلتايل  الشفافية  تتطلبو (. 3رقم  ار ط اإل يف  ( U4) ادفس ال  مكافحة ملوارد  تشتاين و أ زك ر م
   اتقتدف  ل ك عن  نية عاملاف ر طألاكافة ل

 قي الخاأل التعليم
  يةعامل لا لقيماو  ةياملدن  بيةالرت  :توىحملا •

 ا" معا  شعيلا" ،ركية شاوت  ةجمدا:يباألسال •

 ة ي قخالأ /مهنية سلوك نةو مد :ن علمو امل •

 يم لعلتا يف ياتخالقاأل
    افيةف لشا •
     ةلاء املس •
 اف صنإلا •
   يةماع ت الجا ةالرقاب •
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 ية  ف املعن األطر ا كمتتح ما ندراا
 . اهنالدب يف  وارد امل  سري تدفقات ة بطريق

 

 

 الوحدات ا ضا يأ نك ول فقط، رس املدا هذا يشمل  ال و  . قفا اإلن تتوىل تل ا اهليئات  ىلإ  وصوالا  املركزية  السلطات من تعليمية ل ا د ر او ملا 
 والتغذية املدرسية  الكتب  وإدارة واد ملوا املعدات  وشراء  ية املدرس اين املب ن ع لة املسؤو 

 ن  أ تجاربلا بني  تُ  سف،لألو  . ها ري وغ انت حتماال ارةوإد اسية ر دلا  والزماالت ة يسر املد
حىت  و  . ا هنبلدا يف  د املوار  قات فدت سري  طريقة ب  محكتت  ما  ا را دنة عنياألطراف امل 

 خاصة  -  هاعملطريقة  عن   واضحة فكرة  ائما ا دون  لكمي ال  ، لني العامني أنفسهمؤو سملا
 بعض ف فيها دور مل يُعر   الت  دان بللا يف  لا حلا هي هذه  نو ك ت ن أ نك ميو  . ية ر اداإل ستوًيت امل د تتعد   حيث  -ريةالكب البلدان  يف
 . كاف   وحن على  ( اخلاص والقطاع  لية احمل اتمعت اجمل سيما  وال) ة صلال  ات ذ اتهاجل

  تايّنتشأّو مركّز افهرّ ع كما افيّةالشف :3 اإلطارّرقم
 ،اطالع عليه  ىعل ة اريداإل تار اقر ابل نو ر ثأ تامل نيكو  أنب وجي ذيلا املبدأ اإهن .والصراحة  والصدق وحالوض عينت  الشفافية  

 . ةمفهوم  قة ي وبطر  به، نبؤالت نك مي حنو وعلى  ،بوضوح  فوا يتصر  أبن  ء انمأل وا املدراءو  ةاملدني ةم داخل موظفيعلى وجب كما ي
 ة ي ادصت قاال مات و لمعل ل ق و واملوث  ين آل وا املتزايد  ق ف تدلا وتصف واملوثوقية، واجلودة  الصلة و  اإلاتحة ى عل ابلتايل  فيةاالشف  ل تشتمو 
 ، ني ضرت ق للم مانية االئت ارةدواجل وضقر ل ل اصاخل القطاع  ري مثمست دام تخاس  ن ع ملثال، ا سبيل على ) ية والسياس يةماعتجالاو 

 افيةفش ال نك  متو  (. الدولية  سساتؤ امل أنشطة وعن ، والضريبية  الية ملا اسةالسي نعو ، ومية احلك اخلدمات  تقدي  وعن
كما   . الفساد  نطاق  من  ل وتقل احلكومات  مساءلة  نس  حت و  ؛ نرية تسم ة ياسيس ت قرارا ذااخت من  -عامال ور مهواجل -تاملؤسسا

 . ونمال  آفاق  توس عو  اءةكفال زعز  ت و  املوارد  ختصيص  نحتس   ا هنأ  إذ قتصادالل اأيضا  يةور ضر  شفافية لا ن  وأ
 http://www.u4.no الفساد، مسرد: املصدر

 

 على  ب لتدريا  ة إىلالكبري  احلاجة على  ينطوي  م عليت ال يف  ة يف فاالش ني سحت أن  ب، ر غتمس غري بشكل  امبور  ، بقس ا مم ني  بتي
 ني املوظف غالباا ما ال يتم جتهيز ،ل لفعواب  . اه همفو  هاونشر   هاليلحتو  املعلومات ج تا إن لجما  يف اميس وال  م،التعلي ما نظ ت ًيمستو مجيع  
 سياق يف تلقوها الت ديدةاجل اتفاءالك  عم فكي  الت ىلع ون ربيُد   الو  ،ف  كا حنو ىلع يواحملل ليميق إلا ينياملستو  ىعل نيالعام

 اآلن أنفسهم، الرتبوية  سةملمار او  ي ادميكاأل التقدم  ملسار ا وفقا  دًيا ليقت تدر بوا الذين  ات،جلامعاو  ارسدملا قادة  جيدو  .ية المركز لا
 على نفسه  شيء ال بق نط يو  . مهجاز م  ا مبر  أو  ، سابقة لا مهتاخب  نطاق  ن ضم  تقع  ال  لت ا  ةي لاملا  اإلجراءات يف  وثيق  ل بشك ني منخرط

 اسية سأ رفة ع م أي دون  كنل و  ، هتاوإدار  درسية ملا دوار امل ختصيص  يف بأك  ر و د عب لإىل  يلمت لت وا  ،عل مني ملاو  ورمألا اء أولي مجعيات 
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 ن ع الا فض ، مال اإلع ل ئاسو  راكز مو  ني فياصحة إىل الب سنابل اأيضا  ال احل هو  ذلك  . احلاالت  معظم يف  اسبية واحمل املالية  راءات ابإلج
 . أخرى  ًيت تو مس على  تا يلسؤو امل ومتقلدي ان البمل أعضاء

    لةءاسامل

  . ةم العا لمواردواالستخدام السليمني ل تخصيصلا ان لضم ة املعلومات للجمهورحاتإو ح ضو و ب لقواعدا ديدحت فيكي ال
 يفو  .ومعاقبتها  احملتملة  سيئةلا  تا يوكلسال عن  ي ر حتلا و  ،سليم كلبش عدالقوا اة اعمر  ن محقق لتا  لةءاملسا أنظمة من  ستلزميُ إذ 

 وبصفة  . يداجل نوعي ال  تعليمل ا فل تك  ن أ املفرتض من  الت يريا ملعاو  ت االتنظيم ة مراقب  ولةؤ مس ليدًيا قت  رس املدا تتوىل  ، ميالتعل  ع ا طق
ا لتوضيح  ووفقا  . مهئأداو  همسلوكو  م هترامهاو  ب طال ال رف امع ا ديدا حت ي وه منتجاهتا،  ة جود مسؤولية  التعليمية  النظم  تتحم ل ة، عام

 . "س ار للمد بطال ل ا هاجيلب الت  املثالب  أو اًيز امل نع النظر  ض "بغ  يمل تعلا يف  لة ساء ملا توفري ينبغي ،( 4 ار رقمطاإل  رانظ  (أندرسون

 ّليمتعال ف املساءلة :4 اإلطارّرقم
 ،ا اثنيا  .س دار للم بطالال جيلبها الت البثملا أو ًيزاامل نع رظ نلا  بغض ب الط لاع يمج  جتاه نيب  املر  مسؤولية مةنظو امل حتدد  ،أوالا  

 ، ااثلثا  . والعقوابت ت آاف كوامل وارد وامل عليمات لت وا اتيم يوالتق  اف داأله أي  - متوائمة  ت ون كممن  ةوم نظ امل اء بن يتوجب 
 . اإلجياب  ريغي للت ةدمتملعاة ادألا مة نظو ملا ون كت أن ب جي اعا ب راو  عالية،  ريمعاي ظومةللمن  الفنية اجلوانب تليب أن قتضي  ي

 .(Anderson, 2004: 2): املصدر
 

 :ةي الالت وهي  للمساءلة ةأربع  ج اذ منة  مث  أندرسون، قفو 

 أن ثال، ملا سبيل على البريوقراطي  للنموذج وميكن . واللوائح للنظم األساسية ل متثاالا أي ، ةي البريوقراط ءلة ساامل ج منوذ  •
 . اجلميع ااهير   يكل ا،وصلته الت ليةاملا  غلا باملها لخداعلى م ضعر ت  أن دارسملاو  اتاملقاطع من  ب لطي
  مالئم حنو ىعلها  نفاذإ و  املهنية  ريعايامل اد إعد ينهامل النموذج  ذ ب  حي وقد .ة نيهملا ابملعايري  االلتزام أي ،ة هنيامل لة املساء ذج منو  •

 . عل مني امل منظمات  من قبل 
 ب الالط  ربا اخت على  النموذج  هذا يقوم  قد  ،ب طالال  لمع ت ثيح من  دد  حيوهو   ، اء داأل على  ةقائم ل ا ة املساءل ج ذ و من •

 . مالعا  رمهو للج ائجنتل ا نشر يو  ،ليم تعال جودة ياسقل
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ت  ا للجهااضحا و  اديدا حت ة لساءامل تتطلب
   عن ي جهة و أ  وأماملمساءلة ل عة اضاخل

 . عةق و املتاآلاثر أي عمل و 

 

 

 عامة لا ) املدارس مجيع   من النموذج هذا يطلب  مبار و  .السوق  خالل من  دة اجلو  ان مض يمتنظ أي   ،السوق  لةساءم وذجمن  •
  . األمور ءلياألو  ةي يسئر ال ئجها تا ون ااهتميز  عن ة قثو مو  معلومات  ريتوف  ( خلاصةاو 
 

 يّةمتعلّيلاّ لةساّءملل الرئيسة حاملالّم راضعّتسا :(1-1لّ)دّواجل
  عختض الت ةهاجل ما  ؟ ساءلةللم ضعي نم  املساءلة جاذ من

  ؟هاامأم اءلةللمس
 قيقبتح اقاإلخف  تبعات ما  ؟يضعون للمساءلة م  ع

 ؟ فادهألا
لة ء اسامل
 قراطية و بري ال

لمو عم
   عةقاط مل اس/ار دامل

  د، تماعاال كفقدان  وابتقع      واللوائح اعدللقو  االمتثال   ةولالد
  نيدرسامل /ءدراامل صرف

ون/ نيهاملران األق عل مون ملا املهنية  ةلء اسامل
 ظمات املهنية املن

اتباع ممارسات مهنية 
   معرتف هبا

 اد تمعاال ن قداية؛ فت مهنعقواب

 ةئمقااللة املساء 
أو ) ءاداألى لع

 بار( االخت

 الدولة/حكومة  اطعة ملقا /رسةدامل
   يةاالحتادة مو كاحل

 )حبسب باللطاة رفع كفاء
، لأي طفإمهال  عدم ون انق
كفاءة  لاس هذه تقاو 

 راتتباخ ام اابستخد 
 (  يةيار مع

راد )مثل نقل ط  عقوابت قاسية اب
،  ليةلتكميا ماتاخلدب، الالط

خفض  ،ني(قوان الة صياغة ادعإو 
 . ياتن ايز امل

  يرياملعا ،يةدميكااأل ايريعامل  ألموراء اليو أ سة ر دملا سوق ساءلة الم
ط  ضب ،يةالدين / يةالفلسف 
 ،بالطال

  .ومسات أخرى

 ما يؤدي إىل الطالبرة خسا
ل  والفش، ئدوالعا رةساخ

 . االقتصادي

 ( Kirby and Stecher, 2004) :املصدر
 

 ةاملهني  ة لساء امل اجمنوذ فر ايتو  ال  ، كلذ  ع مو  . أعاله ساءلة ملا ج ذ منا من نني اث عن يقل  ال ما  بني ن ادلالب ظممع  معجت
 نيةامله ءلة ا سملا بطل تت  :صة اخ ت مبيزا عتتمت ت لا  نداالبل يف  إال  وق لسا  مساءلةو 
 من ل هاأل نمُتك   إعانت  وجود السوق  ساءلةم تفرتض حني يف  ، عالية باتخب ني ل معم
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 واحد دور  مكم  حت أو /و ملي التع خدمات ريتوف يف  ولة الد راتكحا عم ارضتتعهي و  نة، معي ةطق من يف فسةتناامل ارس دامل نيب تيار خاال
  (. ا منوا  األقل البلدان  من العديد يف  ة يفيالر  اطق املن يف احلال  هو  اكم) ص اخلا أو م عاال  القطاع  من إما ، تما دتقدي اخلب

أي   م امأ و  ةت اخلاضعة للمساءل هالجل احا ض او  اديدا حتو  ة تلفاملخ ة نيعملا فار األط  كة مشار  ر ب وامل قي بطل للت القاب  لة ءاسامل نظام  تطلبي
 . (1-1)  لو اجلد يف  مبني   هو كما  ،ة عتوق امل اثر اآل و  أي عمل  نع ة و جه

  ساءلة مل"ا ألة س م حدي ت لنية عاملف طراض األ لبع ا حافزا  قد تشكل للمساءلة  اخلضوع  يف  اق خفإلا آاثر  أن  ( 1-1اجلدول ) ح يقرت 
  . داءاألى لع ة ائمالق املساءلة  ذجمنو  ة حال يف 5 رقماإلطار   يف  بني  م هو  امك  "ل عم ي أ نع

 

  األداّء علّىّمةالقائ ّةاءلاملسحتد يّ :5ّّرقم  ارطاإل
 وىلألا ئة الف من  الفيدرايل التمويل برفض  ت املقاطعاو  الوالًيت بعض  هتديد  بسر   سلي ية، كمرياأل دة املتح ت الوالًي يف     
ذلك،   عمو  .ارهميخ لااحل عةيب طب هو هذاو  .( NCLB) " ل فط  يأ ل اإمهعدم " نونا قب  ةاملتعلق  ةءل املسا ما أحك بجنلت
 طريق  عن  ستفادة من احلالتني معاا اال  على ون قانلا  ارإقر  منذ  ة جاهد تعمل ي هف ، االتفافا  أكثر  ا مسارا  ا اسكنب  ة يوال  ذتختا

 بعل  د قو  .ة لءساامل م كاحأ يةروح بجتن نفسه قتو لا  يفو  ةادي االحت لوا األم ى لع اظحفلل وحسب ابحلد األدىن القيام
 قةافو امل ىعلية  رالدالفي سلطات  ال عا نإبق دةاملساع لخال من دهاجل اهذ يف اسيا أسا ارا و د كريستنسن  السغو د يمالتعل ضو  مف 

ة  املقاطع س ار ملد حتسم  التة ابثر غر كألا م ييتق ال  ومة ظ نم" ن تريبيو  شيكاغو  صحيفة  من  أجنيال  ديل  سيتري تدعوه  ما على
   ."بالالط  متقد   ياس قل (portfolio)   "ظة احملف "  خدامتسا

  جمموعة  :هبا  خاصة متقيي نظم تصميم" ب 517 عددهاغ البل الوالية وا ات عمقاط ومستق ة، دمتع امل اسكنبا خطة ظل   يفو     
 طورةامل تعلم لا ري ياع مل  يذم تالال ية تلب  مدى  س ا قيل  ت اعقاط مل ا صعيدى عل ت باراواخت ،عل منيية من قبل املالصف  تقييمات ال من 

 قق ح تل ل الوطين  يدصعل ا على  ةدوح  ملا ت اراختباال من واحد ار تباخ األقل  وعلى  ية، الوال د عيى صلع كتابة بار تواخ ، ايا لحم
  ا سكاب ن والية وردست ن أل مة نظو امل  هذه ى لع اليونالفدر  املسؤولون وافق  ،أجنيال  ديل  ووفقع". الواق أرض ى عل علوضا من 

د   تع ال ظ،حلا ءولسو ة". قثو ومو  ةيح صح  ماتالتقيي أن تإثبا  من يةالوال نتك  مت دقو  سدار ملا مبساءلة ايا حمل احتكما  منضي"
 تتعلق  ذاتية إجراءات من  الغالب  يف  ا أيضا  تتكون  لكنها  ،فحسب  يالا طو  ا وقتا  ق ر وتستغ ة فمكل  ه هذ م التقيي منظومة

 ميقي لت يضع  ذيال  لب طا لا ن أ يعين ام – مستحيالا  ارا م أ تاطعا قملا بني تن مقار  ءرا إج من  لع وجت ، ب لاالط صيل بتح 
 . رىخ أ ة عمقاط   يف عايريملا بية لت منن تمك  ي  ال  دق واحدة ةمقاطع  يف قراءة لا

 . (The Education Gadfly, 2004) :صدرامل
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 2005 لعام فسادلا دركاتم مؤشر :1 اخلارطةّ

 
 .www.transparency.org :ىعل روفتم .2005 دولية،ل ا يةافف شال منظمة :صدرملا 

 الفساد؟ مجح ما .2
الذي تنشره   (CPI) الفساد دركاتم شرمؤ قيس ي ا، هن نم و  .الفساد  مدركات من  انطالقاا  عادة  اد فسال جمح ر د  قي 

 عكس ي و  ، ني يياسلسا و  نيم عا ال نياملسؤول ساط و أ يف  د افسال  رتشا ناب  د اقاالعت  نسبة  ، 1995 عام منذ  سنوًيا منظمة الشفافية الدولية 
 عشر ةست  ى عل دتميع  بمرك   ر مؤش  إنه  (. رجها خا و دولة أمن داخل ال ءسوا) ر اطخامل  وحمللي ني يكادميواأل األعمال  رجال  ور منظ

  ، " ادا ج يفةظن " اهنأب  مهل  س ىعل 10 ة درج من برت تق تلا البلدان  عتبت و  .مستقلة  مؤسسات عشر من للرأي اخمتلفا  ااستطالعا 
ا".  ةسدفا " أبهنا رف صلا  من يبةر ق ال لكوت   عام يف 146 مقابل دولة 159 مشل ذيوال ،2005 لعام CPI شرؤ مل اووفقا جدا

 ف صن بر ايق ما لسج  ما يف (. 1 اخلريطة  انظر ) ةمخس درجة من  أقل مشلها املسح الت لدو ال  ثي لث من ثر ك أ ل ج  س ،2004
 ستان ركمانت و  ديش بنغال و  تشاد  يف ا شيا تف ثر ك أ لفساد ا تب ويع .ة ديشد اد فس مشكلة  إىل  يشري ا م ، ةثالث  من  ل قأجة ر د ن البلدا

 وبعضها ،1995 عام منذ الدول عضالوضع يف ب تدهور دقو  .اأيضا  سيئة نتائج فطن ابل نيةالغ الدول وتسجل . تي ايوه اريامنمو 
 يا وسلوفين وإسرائيل زًيالي مو  انديرل إ و  ايسين دو نإ و  وكندا يوزمبابو  نيفلبوال نيتنرج واأل الندو ب :اجدا  ا عا تف مر  دخالا  ل سج  ت تال ل  من الدو 

http://www.transparency.org/
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  عام  منذ  رزةاحمل م التقد فضل حاالتأ ى حدإ. ( لفسادابة لنس تنازيل ال  ب رتتيلاب  (ال وفنزوي املتحدة لكة واملم يكية التش ورية مهجلاو 
 . مة ئقاال  رأس ىعل  ىل و األ عشر لا  للدو ا ىل إ ء امنتالاب  ها هدف نع  احلكومة ت نلع أ حيث كورًي  ةوري همجعود إىل  ت 1995

  حبوايل  اد الفس ةكلف  يلدو ال  البنك  ابلتايل  ر د  قوي . للفساد اديةقتصاال فيل تكاابل  املتعلقة ت ديراالتق من د حمدود عد ا أيضا  هناك  
 ري غو  راش بامل دالفسا ة فلك  رد  قتُ  ،ي ريقف اإل دالالحت  اقا ف وو  .ردوال يونيلتر  30 ه حجم يبلغ اقتصاد يف ًيا سنو  أمريكي دوالر نتريليو 

 دؤك  وي. )2002 بتمب سول/أيل 19 ،إيكونيميست ذا) ،(GDP) يلاإلمجا  لي حملا تجناال  من املائة يف 25 و بنح فريقياإ يف  راشبامل
 مي و قال  تج نالا من  ة ئاملا  يف 15 ةب ار قب  الفساد  ر د  قي  املكسيك،  في : ف خطرية  ة اهر  الفساد ظأن   حقيقة  د للفسا وطنيان  ديران قت
 ,Roy) املاضي  القرن  ناتمثاني يف  اإلمجايل  ميقو ال اتجالن من املائة  يف 20 بنحو  تقديرات لا تلغ بت ،د نهلا ويف .(GNP)  مجايلإلا

 شارتن ا اقطن من حيث  ن دابلال بني ةكبري  ختالفاتا كهناف  عامل،لا يف  مكان كل يف انا سي   دسا الف تبع ي ال ابلطبع،و  .(1996
 فساد سبةمن ن املتوسط يف  ينيعا الصناعي العامل نأ  يلالدو  بنك لا اهراأج تال اساتالدر  بعض  رُتظه و  .هف يل اكتو  ههر اظمو  داالفس

 ضبع  من أفضل   تبا تل مر حت  اينسلوفي و  شيلي و  بوتسوان لمث دول كل هنا ،هنفس   وقتلا  يفلكن و  .ناشئة لا  تااالقتصاد يف  هن م لقأ
 لدفعات اب  قة لتعامل اتاملسوح رظه تُ و  .د اسفل ا جة ر د  يث من ح ( OECD) تصاديامليدان االق والتنمية يف  منظمة التعاون  ن بلدا

 : الناس  حياة  جوانب  كل  يف أبخرى  و أ ة قري بط ر يؤث أنهو  ، اتعم اجملت بعض  يف  طاق واسعن  ى عل ش  متف الفساد  أن  ية الرمس  ري غ املالية 
 ظر نا  (. وصص اخل وجه  على عليمتوال حة لص ا و  - ةم االع خلدماتاو  ءان الب صي اختر و  ائب والضر  واجلمارك والنظام العديل الشرطة 
 . )كمبودًي يف يةرمسال غري املالية الدفعات ن ع 2-1 اجلدول

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ



38 

ه  أن  ى عل معليالت إىل  لناس ا ظر ين ال
 . للفساد  رئيسي لاجم

 

 

1ّّ؟يتقاضاهاّمّنّو ومقدارها تكرارها مدّى :داّيبّوكم ّف ّةيرمساّل غريّتّاملاليّةالدفعا ّ:(2-1ّ)ّّلّوجلدا

منّيةّاملئّو النسبةّّالعامة تاخلدما
ّاّهيدليتّلاّراألس
ّّّلاتصاأيّ

فعّّدّالتماح
لنسبةّّةّ)ابّورش
ّّ(%ّيةئّوامل

دفعّّّالتمحا
طّشّرىّاّورش

ّّالتصالتوافرّا
(%)ّّ

لكلّشوةّالّرّلغمب
ّروالد)ابّلالّتصا

ّيّ(كاألمري

ّاإلمجايلاملبلغّ
ةّعتوقاملّىاّورشلل

ّالرّاألمريكيّ(دّول)اب

مسؤولوّّ/ةضاّقال
ّّمكاحملّا

8 5 68 212 11 

 10 148 79 1 2ّاركّّماجلّةهيئ
ّّةئهي
ّّّشتمف/ضرائبال

36 23 66 10 9 

عليمّّتّالتماخد
ّمّاّعال

63 24 41 13 5 

 5 72 71 5 7ّّصّبناءيخّرت
 .2000 الدويل، كبنل ا: درصامل

   

 يرئيس  الجم أنه على لتعليمإىل ا ظرونني  ال لناسا   نأإىل    دركاتامل مسوح أساس على  ةخمتلف ندالب يف ذةف  نامل الفساد خرائط تشري 
 أو  العدل  و أ طة شر ال اعقط من  اادا فس ل قأ البلدان نم ريثكال  يف  يم علالت  يُعد  ذلك، بو  . للفساد 

 حىت  ليم، تعلا  ع قطا  يف متكررة رشاوى ال أن  اتحسو ملا هذه تُبني  ،ه نفس ت وقال يف و  . اجلمارك
مام  أ يم التعل ظمة ن أ اشةهش ري تفس ميكن و  . رية غص العملية  ذههب املرتبطة  ة يال امل املبالغ  نت اك ولو 

 يلي البعض   مافي .عسو أ  كلشب  ينا ثلا  لفصالا  يعاجلهس ة فل تخم  لم اعو   ل خال  نم الفساد لغل غت
 :منها 

 
ت ال رلألسئوية لنسبة امل وااضي، امل  عامل الخال العامةت ماداخل هذه دى إبحصال اتعلى  تكان  الت املعيشيةسر لأل  يةو النسبة املئول اجلد ض هذار يع 1

عها  دت دفكأ لتار سن األم سابه تح ا )مت رة ماملدفوع كل عدل املبلغ ، وملصاات ةجهلكل  اوىرشالفع د وترية ة، ومدىفرت للك ايف تة رشو  يأدفعت 
دار ومق ةي الامل  اتلدفعرار ال وتكت االتصاالمعدف خمتلان حلسب اب ذابألخ بهساتحامت  ذيالو  ةنعي  ل لك وىالرشل ط املبلغ املتوقعسمتو  اأخريا ، و لمبالغل

  (.غبالامل
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 ونتيجة  ، اأجرا  أفضل عمل  ص ر ف ى لع  ل و صحل ا سالنا  مل أي التعليم،  خالل  من  . يمعل تال  قطاع  من  ئد العا معدل  ع ارتفا  •
 حتظى  سية ار د ة داشه أو  جيدة ت ادرج صيل حت أجل  من  ل تياحاال و أ رشاوى ال لدفع ني مستعد ض عب ال يكون ،لذلك 

 . احلسن  وللقباب
 غموض يتيحإذ  .ًيت ستو املع يمج على يئنيرد ال شرافإلوا وكمةاحلتها إىل جانب ح اتإ دموع عداقو ال  ديقع تجة ر د •

  افرصا  ليم، تعال اعقط يف  " املساءلة ة اف ثق"  وغياب  احلكومة،  قرارات  حول ة العام لوماتعامل  فعض و  ة، ليمي تعل ا اعد القو 
 . لفساد ا  تاسمار مل
 يفو  .ي دفر لا دخلابل نة مقار  اجدا  ةني متد  عل منيامل رواتب  ونتك  ة،ري ث ك ندالب  يف .ل منيعوامل عامنيل ا نيلسؤو ملا تبا و ر  يندت •

السلوكيات   شارنت ال  الطريق  د ه  م مما  ، األخرية واتسنال يف  لك ذمن  أكثر  ع وضل ا رهو تد ا،أرميني مثل  ، رخ اآل بعضال
 . سيئة ال
  رالت مت  أو ارإعم إعادة  لةمرح هدشت التك لت أو لية،انتقا  لةمبرح  ر مت تال  اندلب لا بعض يف .ة ي قالخاأل ايري املع ضعف  •

عند   ابإلمجال  الاحل هي كما،  مةالعا عدةالقا وه ن و قانلا  زو جتا أصبح  : يةاألخالق املعايري إضعاف يبزما  بااغال  أبزمة، 
 . ( Dedze, 2005) قباالسالسوفيات  دااالحت  لو د  من  يددع ال  يف  معات اجلا مني الدخول إىل أت

 يف ها،أدن إىل عاجملتم تمستوًي لىعأ من  ،ق واسع طاعلى ن هدموار  تنتشر ذيلا ،ه اقونط يمل تعال ع ا قط حجم ساهميا مك
 . )6 قمار ر اإلط ظر ن ا) د الفسا شيفت

 ؟ املتفشّي ادللفس عرضّة يّمالتعل نظّم سببّكونّما:6ّّّّاإلطارّرقم
 لثالثة  كبري  حد   ىلإ  كذلزى عيو  شي، فت امل دا فسلل ضةعر  ادا ديحت ةامي الن ول الد  ءا أحنمجيع  يف  ةطني و لا  ليمتع ال مةظو من تعتب 

 :ب باأس
ائي ر م  ليمث تب  تعمتت  الت القليلة ميةكو حلات كاالو ال إحدى رهابعتبا  .1  وىملست وصوالا  تًي ستو امل خمتلف ىلع جدا

 . ةلي حملا ابملشاعر بعلتالا و  بية حسو للم ة ذبجا كليةيه التعليم يُعد ، احمللي معاجملت
 على  تلقرارا اب يتحكمون ن مم   " األمور ىلع يد "قي مني هي ب الناس ة حيا يف  مة هم اهر اثآ تُعتب  الت  ت ار راقل ا إن   .2

 . املستوًيت  هذه من لك
 امعظمه عاينيُ  ة، متفرق مواقع  ويف  صغرية،  دفعات شكل  على  لتعليم املخصصة ل  ال مو األ  من  كبرية غ المب ف صر تُ  .3

 . بة اق ر لوا احملاسبة نظم ف ضع من
  (Chapman, 2002: 3) :رصدملا
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 ؟بينها  يربط يالذ ما: والفساد قروالف ولنم او ة وكماحل. 3
 ، التنظيمية  واجلودة  ، واملساءلة رأي لا  إبداء : ي هو  سة، يرئ ري ايعم  ة ع بر أ عتبار الا يف  انوفما ك خذ أ ، سادلفا تعريف  دنع

 تسمح تال  راتش ؤ ملا نم عة و مجم مانفو اك زي  مي ،ريعايملا هذه من لكلو  .(Kaufman, 2003)  دالفسا بطض و  ،القانون  وسيادة
 2004و 1998 عامي بني ري بك ل كبش تترد   احلوكمة  أن (3-1ل )دو اجل ح ضيو  ،ايل لتابو  . البلدان  ته أحرز  الذي  تقدم لا يم تقيب

 ا ما دتق ن الدالب ض بع  تز ر حأ و  . كيةفا لو سلا ة يهور ماجل يف  مهم  بشكل  تور تطو  ل، املثا  سبيل  على مبابويوز  ديفوار ت كو و  إثيوبيا  يف
 ّّّ.وتنزانيا صربيا و  ومدغشقر يا تفوال  يا نواستو  تياوكروا ومبياول وك بلغارًي  يف الفساد ضبط  لمث  ، مةكو احل بانو ج  ضبع  يف فقط

 2004-1998 بّي اعامليّ وكمةّحلاّ فّّتّمهمةتغريا ّ:(3-1ولّّ)اجلد
 ءلّةسامّلاّو الرأي إبداء

 تان وكازاخس يران إو  وهايت والغابون  رتًيريوإ ردو اكو واإل  رواديف تكو و  الوسطى ايريق فأ ةيهور ومج سو ر الوبي يشدغالنب ظّةحّوةّملرجدبّءاس
  .بويباميوز  يالنزو فو  ن ايمسل وجزر وروسيا وابكستان  اليبون زستان يوقريغ

 اللسنغ او  بريوو  ًيري جي نو  كسيكملاو  ياس ينو دإنو  وغان ايب اموغ اوكيني ياواتوكر  شيليو  واهلرسك وسنةوالب والبحرين ائرز اجل بدرجةّملحوظّةّحتسن
 . كيار ت و  سلوفاكيا ومجهورية ن و ليا ري سو  ياربصو 

  التنظيميّة ةاجلود
 اوبوليفي  وإريرتًي ياوغين  وميامنار اوزامبي  ومصر ولبنان  والفلبني وابكستان  بنغالديشو  وبياثيوإ وارديف تو كو   اليوفنزو  زميبابوي ّةبدرجةّملحوظّتءاس

 .ابو كو  ون امري لكاو  ان ستزاخوكا كوادورإل او  الايمت واغو  راسو دنهو  سنوتو  بريوو 
اجلمهورية   وصربيا اواني وليت والعراق داسلنوأي استوني او  يةائو تسالا اينيغو  األخضر الرأسو  واهلرسك ةنوسبوال وأذربيجان  أرمينيا ةّتّبدرجةّملحوّظحتسن

 . ريائز و  ةراطيقميدلا كونغولا هوريةمجو  تان سوطاجيك  السلوفاكية
    نّوانقاّل دةسيا

 نياي غ وابواب لابي نو  رمناوميا وفاومولد ولبنان  وهايت ياوبيوإث ًيرت ريإو  مينيكان دو ال ومجهورية وكواب ديفوار تكو و  نتنيجر ألا ّّلحوظةتّبدرجةّماءس
 . وزميبابوي يالوفنزو  اجلديدة

 . كياسلوفا  ةوريهمجو  قوزمبي مو  رشقدغ وم اي وليتوان اتفي الو  تونياسا وظةّرجةّملحبدتّحتسن
   فسادلا طبض
 دنوازيالسو  ان ودسلوا وفاومولد وإثيوبيا ًييرت وإر  ائيةتو سالا وغينيا ارفو دي وتكى و سطالو  أفريقيا ومجهورية شديالغ نب ةّّحوظلمةّبدرجّتاءس

 .وزمبابوي
 . ا يزان نوت ةكيسلوفا ال ةوريهماجلو  ياربصو  رغشقومد اتفي وال استونيأو  وكرواتيا وكولومبيا بلغارًي ملحوظّةّتّبدرجةسنحت
 (. انبلد 209ل  إمجالية  اتشر مؤ  ىل إ اادا نتاس رةتاخم بلدان )

 .(Kaufman, 2005) :املصدر
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 معني   دبل يف سائدال ثقايفال و  ،يقتصاداالو ، سيسياالو  جتماعياالو ، يؤسسامل راطإل اب ممارسات الفساد وجود طيرتب
(Hallak and Poisson, 2001).  زميي   الصدد، هذا ويف  . نو كمحي ال نالذي  وأولئك   النخبة بني  مةئقال ا قاتالابلع راألم  قعل تي و 

 والزابئنية ،احملسوبية وآالت ،النخبة منةيهب زمي  تت الت تلك إىل هاويقسم دان،البل نم فئات أربع بني  (2000) ن و جونست
  اد فسال إىل وصوالا  ية نهجمل ا إىل  دية فر ال  من  دا الفس ت سار امم  ترتاوح  لة، ا ح ل ك يف و  .احل املص ات عجممو  ءات وعطا رذمة، شتامل
 ميةتنال يف  دا سللف السليب األثر األخري العقد ل خال يت ر جأ دراسات  ةعد أبرزت  ،ز  او م  حنو وعلى .( 2-1 شكللا  ظران ) يدلشدا

 دةوزًي  ، اتهوعي نو  ماتدخلا  ةكفاء من دحلاو  ار، قر ال عنص عملية  يه تشو  خالل من دان،بللل  واالجتماعية  ةواالقتصادي  سيةالسيا
 ى عل الفساد  من  اديقتصاال حال واإلص قراطي الدمي غيري ت ال د  حي أن  ع ق  من املتو و  . ي اعتمجاال سكا متلا  ويض وتق عامالت، ملا يف لاكت

 نيمتكالل خ  منو  ،دي تصاواالق  ي السياس ين ديالصع على واملنظمة ة املفتوح افسةن ملا اجملال أمامحة إات ل الخ ن م ، ليطو لا املدى
مي  تنا ص ر ف أن   ية تقال االن الفرتة  لخال  املراقبة  من تبني  ي ،كل ذ عوم .فة افش  ريقة طب  البدائل  من يدعدل ا بني تيارخالا من  نياملواطن

 تغيريات و  سات سيا تنفيذ  جيري فيما و  . السائدة اللعبة قواعد  يف  السريع  التغري  ببسب ري قصال  ىد ملا على الواقع يف  قد تزيد  الفساد 
 . سياسية  ةجر متاو  علنية غري اتفاقات  إىل  ا وإمن ة،لد عا سةاف من إىل  رورةلضاب  د و تق ال  فإهنا ، "ثة و  لم"  سسات ؤ م فطر  من ة يمسل

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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ّاملمارساتّاألربّعّّلفساد:اّّ:ّ(2-1)ّّكلالش

 حة نفتامل  تاسسؤ امل
 سياسية  فرص        يةدصااقت صر ف

  املصاحلّجمموعاتّعطاءات
 ة،اديتص اق فسةان م ،ا هيإل لو الوص ميكن بخن ة،قوي اصةخ  حلاصم
 إىل ممنهجوغري  فردي داس الف  ذ،و فلنا لبا طل الثروة دمتختس  حلاصم

 ريكب حد  
  

من  ديد عوال دةاملتح واململكة ملانياأو  ةكيمريألا تحدةملا الوالًيت
 الية ب ليلا ياتط قراالدمي

 ستقلة مل ا ؤسساتامل
ّ
  النخبة منةيه

  يةياس سالة طلن السللتقرب م درةن صفر  دلتتبا سخةمرت  خنب
 ةو لثر جل األ
  

  الشديد الفساد خطر
 العسكرية، ظمةاألن ،)ندوا جو  طعةمقا (نيلصا

 كورًي، هوريةمج الفساد، فحة كامل لةتقاملس ئةياهل قبل كونغ نغهو 
 الياابن  -يلباليلا يط اقر الدمي بز حلا

ّيةصاداقت فرص       سياسية صر ف
  ذمّرشتمّزابئيننظامّ

 غري نيصيشخ عا تبأدة اع قينب ت ،ايا سياس ةنآم وغري ذمةشر مت بخن
 لرتهيباو  لعنفل واستخدام مافيات ،ة ر تقسم غري ،الا ني فعمنضبط
 .ادفسابل ةصلعلى  رجحعلى األ

 
  الشديد الفساد خطر

 
 ، )فوجيموري بل)ق بريوو م، 1992 ماع لبق دابولنو  ،ايروس

  لبق اإيطاليو  ،(ويوركين ةين مد) هول اتماين من األوىل احلر امل
 . األفريقية نيةاملد ةمظنألا من يدوالعد ،1994

ّ
  ةيوبسحملاتّآال

 يقر ط  نع سةاملناف من دحتو  يةماعاجل تاملشارك اب  محكتت قوية خنب
  ،سيةايس اتر اتكح ا ا،ه عابتأ رفق من تستفيد ،احملسوبيات

 ،هرمي وسيطرة حمكمةنظام تت سم ب  شخصيني تباعها ألدي بأحزا
  .معتجملوا لةدو ال لاكي ه إىل اهذو نف نطاق عوستاب وأحز 

 
 . ًياليز مو  تو،سوهار  عهد يف ياسي ونإندو  وصقلية، كسيك،ملا

 من وال اد الفس بني صلة ابل لق يتع ايموف

 

 

  .(Johnston, 2000)ّ:درصامل
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 د الفسوا  ةرشيدالة وكماحل ي دؤ ت
 من ردالف  ب ينص تفاعر ا إىل املتدين

 . لدخلا

 

 

  بشكل  دا عتمالاإىل  قراء الف  مييل 
 لني الرمسيني املسؤو  على  أكب

  . لفاسدينا

 

 

  املتدين  سادلفوا دة الرشيوكمة احل أن  ةبي ري جت نتوبيا  ات حمسو  ة دع دكؤ ت و، النمفساد و ال بنيفيما خص الصلة الت تربط 
 ة وع جمم ا حتديدا  (1995) و ر و م ل ل  ح قد و  . لالدخ من الفرد  ب يص ن رتفاع ا إىل  ًين يؤد 
 وكفاءة ،ةومي كاحلية البريوقراط  رومقدا اد،فسلل ةتي ذا مؤشرات  من تتألف ةع م  جم نتبيا
 ني  بتو  .بلدانلا  من واسعة ة لشرحي السياسي رتقراساال فاتين تص تلفخم و  ، قضائيل ا امنظال

 سيلفا دا م د  ق ، لثملواب  . ديتصاق اال والنم ن م دحي يللتا واب  ار،تثمساال يقلل  الفساد  أن
 الفساد  أن   هي  ةي ئيسالر  صةال اخلو  .ا دا لب 81 من  نة عي   يف ملعواال  ية جتاإن يف  الفساد  ر اثآ  بشأن ية بير جت ال لة دأل ا ضع ب (2001)
  ىلو أ ةجه  من  ل جياد من  مثة  قة، د أكثر  حنو  وعلى  . اليته ع افتقليل  أو  الرأمسالية  اإلنتاجية  ل يتقل  خالل من  ة أم  أي  وةر ث يف  ا سلبا  ثر ؤ ي

 ابيا لس  اأتثريا   هنالك أن   ، ةني هة اثمن جالدخل، و  من   للفرد ىل عأ ونصيب أفضل   ةحوكم  منظا  بني ةي قو  ةبي ا إجي ة يب بس  عالقة هناك أن  
 ية، ادتصق اال ةي للتنم ةدالرشيمة كو احل ية أمه  ل حو  املوجودة  األدلة  ىل و األ  النتيجة كدوتؤ  . وكمةواحل الفرد ل خدبني  سعاكامل ه جتااال يف
 وهذا . وكمةحلا يف  ات من التحسين يد مز إىل  كب ألا ل دخال دي يؤ  ثحي "الفاضلة  ة لق حل"ا ابي غ  إىل ية الثان  النتيجة  ري شت حني  يف
 . هافذن تأن  و  فسادلا  من للحد اسرتاتيجياتأن تضع  لفردل  عال   دخلب تتمتع ت لا  ةي الغن لدو العلى  ىتح ب أنه يتوج   عين ي

 الرمسيني   نيسؤولامل   على بأكبشكل    اد تمع اال  ىلإ   ء ار فقالل  يم إىل   اسات در ال ن م  ة نوعت م وعةمجم من  بة ر متقا ج ئاتن   وتشري  
 دفع على  ة قدر  ل قأ همو  مة عال ا ات دم خلا على  ب أك ن بدرجةدو تمعي م أهنإذ  الفاسدين، 

 ا ما تعل   لق أ ماء هفقر ال  وألن ذلك،  على  وعالوة . واالحتيال  ابلرشوة  هلا عالقة افيةضإ  ليف تكا
  كبرية  عقبات  اد سات الفسار مم ل كشت ، ه فسن قتالو  ويف  .هبم  عب اللت ا ل سهي هن فإ ، ا عا واطال

 من حلداإىل  دفهت تلا  جماوالب  تالسياسا ضتقو   هناأل فقر، ل ا من حد ةفيف التخوجه  يف
  ية أمه ( PRSPs) قرالف نم  د احل ةجي ي تاسرتا ق ئواث  معظم  تذكر األمر،  واقع  يف و  .الفقراء  فتستهد  الت ابملوارد  وتستأثر  رفق ال
 الدخل  ذات سر ألا ن  أ دًيبو كم يف  أجريت الت  اتيجية رت االس واثئق  هر ظتُ و  .الفقر  كل ا شم ة اجل عم ل جأ من  الفساد افحة كم

  ي ه املدفوعة املطلقة  مرقااأل أن من الرغم على  - الدخل /الرشوة نسبة أساس على قاسيُ  ذيلا د اسللف أكب ا عبئا  ل محتت ضاملنخف 
   .ي هبدي لكشب أصغر
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 دّارواّن ف رالفق من دّ حّلا اسرتاتيجية  قواثئ وفّق ّةساءلوامل يّةفافشّلوّا اّدفسال معاجلة :7ّّمقّرّّارطإلا
 احلرًيت  تعتمد؛ إذ تقنية  مسألة جمرد املسألة على كوهنا صر تقت ال  ،ااندو ر  يف و  . فافيةلشاو  لةاملساء  بتعزيز ةم و كاحل م ز تل ت .228

 اءن ب الثقة  يروتطو  افق تو ل ا ق يقحت  طلبتيو  .اءلة مسلل ة عض اخة و ف شفا ة ماحلكو  لعج على  نا ساإلن قوقح و  ،اسية األس
 . اح انفت ثقافة

  ا ملحوظا  ازا اإجن هذا كانو  .ولة الد ةيملال  معا ال حلساابتاع مراج بتكوم الوطين اءاتعطال سجمل  سسأ ،1998 عام  منذ. 229
 اتر اوز ال ضعب ب  تعلقةملا ام عال جع ار امل يرتقار  ضع ب ت فعرُ  د قو  .قبل  من رواندا يف ةمماثل  منظمات  وجود لعدم  نظراا
 ءات إجرا ذتخت اُ  د وق . العليا  واحملكمة  ملان ب لل عنهانسخ  أرسلت و  س لرئيإىل ا  ية احلكوم ريع شاملوا ومية كحلا ت الوكاوال

ى  علو  .ها في اجهادم إ و  ة ينامليزا  خارج  تعامالامل  ملراجعة سةدراأِعد ت كما   لك،ذل كنتيجة  الرمسيني ؤولنيسامل ض عب حبق 
 مالية ارةدإ  ةممارسعلى  ابيا س ن ةضع توا ملا الوزارات درةق على ضوءل ا امعال جعار ملا لم عط ل  س األمهية، من هفسن  درقال

 سلمتُ  وسوف . ية اخل الد  ة احملاسبي  راجعة ملا وحداتعزيز  جرى إنشاء وتو  ب دريتال  ى عل ز يكرت ال ديا ز ت ك، لذل يجة ونت . سليمة 
 . عاملا هناية  ل بق ى أخر  عة ج امر  ير ار تق عدة

 أُرسلت إذا ال،ثمل ا سبيل علىف .ية نقدال  اتفقتدال لو ح أفضل عامة مات لو مع رفوات ت نأ بجي  ، ركزيةالالم  ادتماع عم .230
 م تخداسا على  املدرسة  مدير  اسبةحم من األمور  ءاأولي  يتمكن كي ل يقةق احل هذه عن  عالن جيب اإل س،ر ادملا إىل األموال 

 . موال ألاهذه 
 سياسة تُتيحو  . املتاحة ة شري الب اردو امل ىلإ   ارا ظن  ي،عواق وحن ى لع ،ت اطعااملق مستوى على ية رمس ةاسب حم  آليات عضو   جيب  .231

 . العامراجع ملالتلك املعتمدة من قبل  مماثلة  دورية  اتمراجع اء ر جإ عة املقاط  وىت مس ىل ع الداخليني  ني جعراللم ية مركز اللا
 ءاّتاإلجرّا
 . ةعام ل ا ت اابسحلا عة مراج عمليات يف  ت حدد ت لا  كلاملشا  بويص تل ة مالالز  تءاار اإلج اذ اخت ريجي •
 . ت املستوًي مجيع على نقدية لا  اتدفق الت لحو  العامة وماتعلملا نم  إىل مزيد  جة حا هناك •
 . 2002 عام من ابدءا احلساابت   مراجعة  يف جمال  ات املهار  لتطوير  معدال ىل إ تعا اطقامل جحتتا  فسو  •
 . زه زيتع سيتمو  ،ة لساءامل ام ظن  من ا مهما  اءا ز ج ملاينب لا تدقيق ل ا يعتب  •

 
 . 64: 2004 ،داانو ر  مةكو ح :ردصملا

 

إىل   عزىيُ  لدخال ةنخفض ملا سراأل تتحمله ذي لا داسالف عبء  نم اكبريا  اجزءا  أبن ىاو رشال لرتكيبة يفإضا ليلحت ريويش
 ادللفس الرجعية يعةالطب  جعتش ،ل القو  ة الصخو  .موالتعلي ة حصال خص ألابو  سيةاألسا ة العام حلاجاتاقابل م تُدفع الت رشاوىلا
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 يف  الفقر  من  د احل اسرتاتيجية  واثئق  من  يتضح  ا كم ء، رافقال  دة مساع ل جأ من ها يذتنفعلى و  فساد ل ا كافحة مل ري ابتد وضع  ىلع
   .( 7 رقماإلطار  رانظ )  انداو ر 

 رتاتيجيةسا ئقواث من  وثيقة 54 ولح (2004)( GTZ) التنموي تعاونل ل ية نااألمل ةكالالو  أجرهتا مكتبية دراسة درجتُ 
 ما ذلك يف مبا ،(PRSالفقر ) من  دحلا ةيجيرتات اس اق سي يف  اد فسال مكافحة  ني حسلت توصية  14 ، (PRSP) ر فقلا ن م  دحلا

  الت لي حت يف  – كان الس نم  ادا ديحت ة ري فقال  فئات ال على تؤثر  وظاهرة ، قرللف ببس  ه أن على  يُفهم الذي  -سادالف دمج  ( 1) :ييل
 ر قللف  ب سبك الفساد بني    ي جه من كل شب ط ربال ( 2)  ؛ ادلة املتب قات العال ذه هل يقة قدال ح المامل على ء ضو ال ء الق وإ  ، تيجيةاسرت الاه  ذه
  ات املعلوم نظم لالخ  من واملساءلة  الشفافية تعزيز ( 5) ؛فقرمن ال احلد  ة يجيات رت سا عناصر ن م  عنصرك  سادالف مكافحةبني و 
لدى   ةاملطو ر  ة ليحليالت قدراتل ا ل خال من  ءلة اسملوا يةالشفاف دعم ( 6) ؛ قرالف من د احل يةجي اترت اس بة قار م سياق يف رةطو  امل
 هتوج  دعم  ابلتزامن مع  ،واملوازين لضوابطل جية ر اواخل ية خلدالا  النظم يز ز عت خالل من املساءلة دعم ( 7) ؛ين دامل تمعواجمل ت انملب لا
 مبا  ا قهو قحب  لبةطا ملا يف ناسك ال ن م ةفقري لا الشرائح  مدع ن م ن تتمكل  ئية ضاالق  لطةسال زيز عت  (8)  ؛قراء حنو الف ة ختصامل ملؤسساتا

 اجلهات مع وثيق سيق نت قالط إ (12) ؛وتعزيزه ة ياف للشف نوين قاال  األساس مدع (11) ؛سية األسا  جتماعيةالا ق قو احل  كذل يف
 يف ةديش الر  وكمةحلا جمد  لحو  نلدالباب ةاصاخل املواقف س اس أ على ،مشرتكة  حمافل عب الشريكة  البلدانيف  مجيعها املاحنة

 . الفقر من  د احل اتيتيجارت سا

 ي اغر  جيادل و  .ة ام عال  ةار داإل  عملياتل " أو "معرقل " ميس ر" هو  سادالف كان  ا ذإ ما بشأن ت شااقاملن بعض  ك هنا ، اوأخريا 
 ية، ور ضر ال  غري  تامالعت ال يف لتكا  ل طو األ  ىدملا على ع فر ي بينما ،ية وقراط البري  العمليات عيُسر   قد اد الفس نأب  (1998)  كاوفمانو 

 . ة الفع   غري ة اقتصادي جئا نت إىل ي ؤد  ي  ام

  ن؟آلا  ا اذمل :ة املؤسسي ئة يبال. 4 
  الغربية  اطياتقر الدمي يف  ني واطنامل مع تزايد الوعى لدى  ضي، املا  دعقلا الل خ  دمؤك   ل بشك الفساد  مبشاكل الوعي ادز 

 اليوم  اديونقتصاال متكنو  .ت دًي  سر لا  بلطيت  د افسال عن احلديث يعد مل  :ة سالسيا يف ت قياالواألخ ةاه ز نال اًيض قبشأن  ا وصا صخ
 مبا ، ذلك يف  ا قطعا  ةعد   سياقية  ل امعو  ت مهسا دوق ،قل احل اذه  يف  والسياسة  عجتما واال ناإلنسا اء علم خبات  تجاالمبم  اإلملا  نم

 ت دار  ت ال كوك شلا أو ونإنر  شركة  ربت  ضالت ك تل مثل ىب ك لا حضائالف وكذلك "،سياسيلا ق افن لا"و  الباردة احلرب اءانته فيها



46 

 من يدز امل  رهظويُ  .ات معتجمل وا صاداتتاالق  ىعل حتيالالل  ةالكارثي اثراآل  على مجيعها أكدت توال  ،برايس واترهاوس ة عجممو  حول
 :ةج مزدو  عملية نع مجين  ابلفساد  الوعي  زًيدة  أن التحليل 

 .يل الدو  اجملتمعل من قب ءلةاسملاو  ةي اففش ال د مناملزيعلى  مينا مت بلط  قهاويراف  ، ىل و أ حيةن نم "ة وديلعما" ليةالعم •
 ،( OECD) ادي القتصدان ايامل ة يف والتنمي نمنظمة التعاو و  ونة،املع ومؤسسات حدة،تامل األمم ومةمنظ  تلعبو 

 ، ةعد   بابسألوذلك  ،ل اجملا هذا يف ايسا ئر  ارا و د ليةدو ال ةافي الشف مةمنظ مثل املدين اجملتمع ومنظمات التنمية، ومصارف
 (. تقدمة ملا ن لدابال  يف  ضرائب لا يدافعاملمارس من  ط غض لا (ةسي ياوالس   ةديولوجي يأل ا بابس األ اه في مبا
 يتخدمسممن قبل  ساءلةاملو  يةشفاف ال املزيد من على ميمتنا طلب ويرافقها  ،أخرى ةنحي  من ة"فقي ألا" عمليةلا  •

 ىر خأ قطاعات إىل د تمت اولكنه ،حة ص لوا  ل املوا ف ر املصاو  اركمجلا مثل ة ضح ا و  اعاتطق من  داءا ابت ،ة العام تا عاطالق
 من  احلركة  هذه تطور على  وتية بنك الع بكة شلاو  ةي ري ماهاجل ت صاالاالت  وسائل  يف  تقينلا  دم تقال  ع ج  شو  . التعليم فيها  امب

 . سع و أ نطاق  على ت لومااملع نشر  يف  املسامهة  لخال

   ّةدوليلاّ اتقيتفااال ادتماع

 : ن ستارئي يتان قفا ات  بينها  من و  . ة خري األ السنوات  يف اد الفس فحة كامل ة يل دو لا  ت النعاإلو  النصوص من  د دع س ير ك ت  جرى
 لية، الدو  ية التجار  املعامالت  يف  األجانب  العامني  سؤولنيملا رشوة ملكافحة  صادي االقت يدانامل نمية يف تمنظمة التعاون وال  ة اتفاقي 

 : الفساد  حةافمك صعيد ى لع يل دو ال للمجتمع يامنت امل رث األق ئالواث هذه  حضو وت .ادالفس ة افحملك ةدحاملت ممألا واتفاقية 

 العامني  ملسؤولنيا شوة ر كافحة مل ادي القتصادان املي مية يف نمنظمة التعاون والت قية فاات ل دخو  منذ  سنوات  ست  ت مر  •
  و أ ة و شر  ضر ع ة ي قافاالت  هذه م ر  جتُ و  . 1999 ايرب ف  / طشبا 15 يف التنفيذ ز حي   يةالدول ة التجاري  املعامالت  يف األجانب

 عق  و  ،ن آلا إىل  . هايعل  قاء اإلب أو ةلي و د ة جتاري صفقات على ول ص احل ، مقابلأجنيب عام  لؤو ملسئها إعطا  أو  ا هب دوع  تلا
 ليي شو  وبلغارًي  لبازيلاو  نتني األرج :وهي OECD عضواا يف الدول ليست  ست هافي مبا دولة، 36ى االتفاقية لع

 عمل يق ر ف يتوىلو  . ة االتفاقي إىل  اادا استن الرشوة  حةمكاف اننيو قة عق و ملا وللدا لك   تد سن  قو  . اين وفيوسل ايواستون
  رقابة ل وفقاا للرصد آليات الفريق  وضعا كم .االتفاقية  فيذلتن ناالبلد ودجه بعةمتا  ة ي لمسؤو  ةابلرشو  ينعملا OECDال 
 نيبج األ مارثتس الا من  %50 من  ر ثأك لمتث  توال  ،( G7) بعسلا الدول  عةو من جمبلدا كافة أكملتلقد و  .رانألقا

 .2005 م عا ية ابد مع ةجع للمرا ةاني الث املرحلة ، ةظم نامل صادرات  من %68و ،OECDال  يف  املباشر
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 مماأل نظمة م اتفاقية  ،ة يدجد ةدولي  دةمعاه نص   املتحدة األمميف  األعضاء  الدول  أجنزت  ،املفاوضات  من منيعا  دعب •
  ، 2003أكتوبرتشرين األول/  31 يفة هذه االتفاقية املتحد مملأل  ةم اعل ا ةمعي جلا ت دمتعا .الفساد  حةكافمل دةاملتح

 . 2003 ديسمب كانون األول/   11إىل   9 من املمتدة  رتةالف  يف  ك، ي كسملايف  ، يدامري  ينة دم يف  ها عوقي ت ل  ب وفتحت البا
 هذا يف  قانونا  مز ل م يلو د كص أول  ةيق ااالتف وتعد . نياحل كل ذ منذ طق ف مهربع عليها وصادق ،ابلدا  129 ةفاقياالت عق  و 

  االتفاقية  طي غت ة، ي عضو مو  نظر هة وج ومن  .( رأكث حمدودة  ة بيئ يف  للعمل ةمم صمو  مية يلإق هي احلالية صكوكل ا) اجملال
 لالدو  ده  عت  تا بج مبو  كام حألا هذه ل مكستتو  .صولأل ا دادواسرت  يةابإلجراءات الوقائ املتعلقة أبحكامها  ةيدجد أبعاداا
 واجلهود يلدو ال نو عاالت زز عت  اكم ،األموال  وغسل والرشوة ساالختال  مثل ك، السلو  ء سو  عا و ن أ ض عب  جري تب  فار األط

 العابر دالفسا مكافحة من أجل املتبادلة ةنونيالقا دةساعلمل الفعالة املنظومات  وكذلك ،اد فسلا  عمن إىل ةراميلا  خليةداال
 . ( 8 مقطار ر إل ا رظ ان) لحدودل

 ّدساالف ةّحافكم راتادمب تطوير

 ودبن اجر إد  لشك وقد . طرافأل ا دةتعداملو  يةئثنا لا اهليئات معظم لما أع جدول أسعلى ر  اآلن سادالف افحةكم جر دتن
 ر قرا حوضوي .االجتاه هذا يف وىل األ  وةطاخل ويل الد نكوالب  (IMF) يلالدو  النقد صندوق املوق عة مع  القروض تاقااتف يف  يةففاشلا

 لةتماحمل اآلاثر  ، ةر ااإلد سوء من  ف خماو  بسبب  ا يني لك ردوال ون ملي 227 مته يق ض ر ق قي لعت ب 1997 ما ع يلدو لا النقد  قصندو 
. من  الفساد ملكافحة اتوأدو  تاسرتاتيجيا الفاعلة اجلهات من وعةمتن  جمموعةرت و  طو  ت،قو لا  ذلك منذو  . السياسة هذه لملث
 :ي يل امهات الفاعلة  ذه اجله

 ة دامنركيلا لة والوكا ،( BMZ)  تصادي ان االق يد امليف ية تنمالو  تعاون ل ل ة ي ادحتاالارة ز و لا ل ثم  ، نية الوط ة نميالت توكاال •
 الوكالة الكندية للتنمية الدوليةو  ،( DFID) يطانيةب ال لدولية ة انميلتا ةار وز و  ، (DANIDA) ئيةمناإلا اتاعدمسلل
(CIDA )،  ينف ال نللتعاو  األملانية لة والوكا (GTZ) ،  ةي دنلاهلو  ة يجر ا اخل ونشؤ ال ارةز وو (MinBuZa )، لة وكا وال 

 . ( Sida) يل و ي الدمنائللتعاون اإل  ديةالة السويوكالو  ،( NORAD) اإلمنائي للتعاون  ة النروجيي
 . ي اآلسيو  التنمية ومصرف  ، الدويل البنكمثل  ،التنمية  مصارف  •
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ية  والتنم ن او عالت  ةظم منو  ، ( UNDP) ائي مناإل تحدةمل ا ممأل ا مجرن ب و  ، املتحدة  األمم مثل  ، دوليةلا بكات والش ت املنظما •
 انظر) اينتشتو أ  ةع وجممو  ،( IGAC) دالفسا مكافحة لتنسيق  الفريق الدويلو  ،(OECD) قتصاديااليدان يف امل

   .( 9 رقم طاراإل
 . الدولية  افيةفش لا مةومنظ( OSI /ح فتو ملا عتماجمل  معهد) سسورو  مؤسسة مثل ، املدين ع اجملتم ظماتنم •

 

 

 دالفسا فحةكامل ّةتحدامل ّممألا ةيقاتفّا نم اتفتّطمق  :8 مقإلطارّّرا
 . وطنية لا ة نيانو قال مالنظ يف واملساءلة فية للشفا املفصلية  القضاًي  ةي أمه على  اخلامسّة املادّة دشد  تُ  •
اء  شنإل زمة الال خلطوات اب [ ...]وم قت"  ألن  وميةكاحل  تها اجل تدعوو  مة عا ال ًيت املشرت  على  بوضوح  سعّةالتا املادّة كزر تُ  •

،  تسم، ضمن مجلة أموروت ، اتر القرايف اختاذ  وضوعيةامل ري ايمعى تنافس وعلل فية واا لشفالى ع  مو قت بةاسشراء منم نظ
   . " ادفسال  ع من بفاعليتها يف 

 حرية  من  أكب  قدر  ني أمت ل اخلطوات  اذ ختال عودوت ، العامة  دارةإل ا يف  السرية  مسألة  لى ع الضوء  ّةشّرعالاّ املادّة ط سلتُ   •
 . تما علو امل
 . وة رشل ا فرص  منع ق طري عن  يتهاللستقوا  ضاءق لا  نزاهة لضمان  توما كاحل ةّرشع ديّةااحل ادّةملا وتدع •
 للحد   نيةلقانو او  التنظيمية  إلجراءاتا لتعزيز وةدعلا خالل  من كاتالشر  ة حوكم ةألمس صراحةا  ةعشّر يةالثان املادة تثري   •

 . ص اخلا اعقطال يف  اد سفال نم
 ، يرالتقار  وإعداد ،اية وقال زلتعزي  وال؛م ألا يلسغ حة ف كامب ة قل تعملا ًيضا لقال حو  م ماهل ةعشّر بعّةالرا ادةامل حذشت •

 . املالية سات ؤسملاب  املتعلقة لوائح ال  يددوتش
 اذ الخت وتدعو ب،نجاواأل نيالوطني احلكوميني املوظفني ة رشو  بصراحة ّةعشّر ةوالسادس عشرةّةامّساخل داتناامل تقدن ت  •

 . ارسة مملا ههذ لوقف  اتإجراء
 . فساد  أعمال  نع ون غل  يُب ين ذلا األشخاص  محاية ضرورة ى عل ّنّوثالثّلاّو ةلّثثاال املادة تؤكد  •
 .ت راءااإلج تعزيز إىل  وتدعو  ، الفساد من  حد  لل  دويللا اونالتع ةر و ضر  على ونعرّبواأّل الثالثّة ادّةامل ددشت •

 /http: //untreaty.un.org: صدر ملا



 

49 

 

 

 ت اومكحو  ة لي دو لا ويل متل ا سسات ؤ م بني  لة ءااملس ت مسارا نيستحل اإلطار  هذا يف  تمدةاملع  شطة ناأل ل ك ظافر تت
 الدولية ويلتمال تاسمؤس بني لككذو  (، ائب ضر ال  يدافع لواأم  دامحسن استخ انمض طريق عن ) ومجاهريها حنةاامل نلدابلا
 ميةناال  ن ادبلل ا حكومات وبني  ،هدفني( تسامل ين املستفيد ىلإ  تاملساعدا وصول ضمان طريق  عن ) النامية ن البلدا كومات حو 
 (. مساءلة لل ة ضعاخو  شفافة  ة يقبطر  ة امالع رداو امل ةار دإ  ن امض قي ر ط عن)  ا واطنيهمو 

 
 سياسات قسيلتن ةكشرا  افيه دوليةال يةالتنم اءوزر  كلشحيث  ،ةاملتحد ةكملاملو  والسويد يجوالنرو  لنداوهو  اني املأو  كندا من ينوتشتاأ مركز ن يتكو  2
 . ائيةمناإل ةعدملساا

 ايّنتأوتش ّةوعموجم دّاسفلّاحةّكافلتنسيقّمّالدويّلفريقّلاّ اطو ره شطةنأ :9ّّرقمّّطاراإل
 غري  االزدواجية  جتنب  أجل من اد الفس ةافح كم  يف  الدوليني اون لتعاو  التنسيق يزعز لت لفساد الفريق الدويل لتنسيق مكافحة ا  هد جي  

 روف  يو  .ين طوالو  يماإلقلي توينيسملا على ة مقائ نظم خدامت ابس وذلك  ، تاحةامل ردللموا اجعلنوا الفعال  االستخدام  ضمانلو  املبرة
 مبا  نشطة،ألا هذه أثر  زي ز عت  بغرض  الفساد  فحة مكا أنشطة حول مارساتملا وأفضل  اتواخلب  اتعلوموامل ءار اآل لتبادل  صة نم  يق ر فلا

 طة نش  ةكومي ح ريغ اتمنظم  ذلك يف  امب ،ت امنظم  من  دفري كلبش ونك تيو  .الفساد  ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية  معد كلذ  يف
 . هااذنفوإ رهتا اص نم و  د اسفل ا حة اف كم ت اسياس يف ادوليا 

 www.igac.net: ين كرتو اإلل املوقع               
 

 شراكاته ز يز لتع  ين تا تشو أ جمموعة أسسته  عنكبوتية لا الشبكة  على  رد اللمو  ا مركزا  2( U4)  اد فسلا  مكافحة ارد ملو   أوتشتاين  مركز يعد    
 ي فوظمو  ،ن يا تأوتش موعةجم  اءأعض بني متعللاو  تنسيقل ل داخلية  اةأد يكون  نأ هو   لمركز ل يالرئيس فدهلاو  . ةي ولالد ة مينتال لأج من
 عامللا  عم اتواخلب  وسالدر  دل باوت  الفساد مكافحة ال جم يف ا تهشطأنو  ة اجملموع أفكار ولتقدي الصلة، ذات  الدولية ميةالتن تاالوك

 زكمر لل ياألساس قموالطا الويب  مخاد  فظ وحيُ   .النرويج  يف  بريغن  يف  (CMI)  سن شليم  نا يتيسكر  د همع  زكر مل اهذا   يُديرو  .يجاخلار 
   .CMI دهعم  مقر يف 

 www.u4.no كرتوين: اإلل وقعامل
 

http://www.igac.net/
http://www.u4.no/
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ا ال   دورا املدين عجملتممنظمات ا تلعب 
ة  كافحم ية مل دفع عيف شكه الإلي  يرقى

 الفساد 

 

 

 لي الداخ الفساد كافحة وإجراءات مل اسرتاتيجيات رت طو   دق الت وكالا  معظم أن   بني  يت، ةنشط األ على  ة يع سر  رة وبنظ
 ا مي  س  ال و  ا، هيموظف ني ب ساد الفشأن ب عي و ال ة دزًيت الكاو ه ال هذ حتاول  الداخلي،  الفساد  صوصوخب . ةشريك لا  الدول يف  والفساد 

  كما أهنا .ةريبي تدال ةطشاألن يمظن تو  ،دالئل أو باتكتي وإعداد ة،يق الأخ يةتوجيه  مبادئ أو سلوك  مدونت مادتعا لخال  من
 ال األعم نعو  ساد الف نع تا املعلوم شرن  ،همع  املتعال كيفية و  شريكةلا دان البل يف الفساد عن كشف لا يةكيف على اظفيهو م  ُتطلع

  . "ن يب خم"نظام  وأ ة نساخ خطوط  وأ لااتص  نقاط  اءإنش خالل ن م الداخلي  الفساد  عن بالغ إلا ري يستو  ،ل ااجمل هذا يف  ةز نجامل
 دقو  . ةاألخري  السنوات لخال الفساد كافحةنية مبا املعهتايجياترت اس الوكاالتكل  تعزز  ،ة كيالشر  البلدان يف ابلفساد  قعل تي  اوفيم

 تضارب  نعوم الفساد،  حة مكاف  لوائح تطبيق  وتسهيل ين،وطال  ى ستو امل ىلع  داسفل ا س ايق ل تواد أ  تصميم على ةي لمالع ه ذه طوينت
 والفنية،  اليةملا اتيمل الع يف الفساد حة كاف مل تدابري واعتماد سؤول،ملا يجار الت  للسلوك ري ايعم  ع ووض م،عاال  القطاع  يف احلصامل

 خذتؤ وا  غالبااو  .لفسادالت االشتباه اباح يف حقيق لتاو  ، ةعجرا ملوا ةقبراملا تياآل  زوتعزي ،ة م العا ةدار إلا مظن  وفعالية جودة ومراجعة
 . نظام التصنيف  حتسني مثالا  شفافية،  ثركأ لهاعجل  ة امالع تًي شرت امل لا جم يف تدابري

 ةي لو دلا لعمااأل اول دجأعلى   ىل إ د اسفال  مكافحة  دفع عملية  يف  الشك  إليه  يرقى الا  را دو  املدين تمعاجمل  منظمات  لعبت 
 ةني وط ة مظمن 85ن مر أكث و  لية دو ال مةالعا أمانتها دةساعمب  ، اخلصوص ه وج على  ية،الدول  افيةشفال ظمةن م تبتث أ دقو  . ةي طنو لوا

مؤسسات  و  دينامل عمتجملتعبئة ا يف الا جنحت فع أهنا  ،العامل أحناء  خمتلف يف مستقلة
 اهر ريق ت سبتكا و  .فسادل ا كافحةمل ملية اع فات لاحت  يف إطار واحلكومات مالاألع

  يف  يةأمه ًيا  تدريج (CPI) اد الفس ُمدركات شر ؤ م  خالل من ن دالبلل  ها نيفوتص وي نسلا
 ل جدو  ضمن  سادلفا  ت أيو  سواء،  حد  على دية قتصا الاو  ة ي اسسيال ة يئمن الب كل

 ورصت  ى لع تمدعي  ي ذلاو  ، CPI  شرملؤ  ةئي اصاإلح  ةمهي ألل ستمرةملا االنتقادات من مالرغ علىو  . ميو ال  معاتاجملت من  العديد لأعما
 ةالشفافي منظمةمن قبل    ر شو نملا مل  سال  لىي حتتله عيب الذابلرتترى  أبخأو   بطريقة  يوم تنشغلالكافة    ت الدولأصبح د،فسالل  ذات
  :ا يا واثن  ، اهن" م ا دا فسا أكثر "  تكون  أن  من  فواخلو  ، هلا اجملاورة نلدا الب مع ملراتب ا ة مقارن  : أوالا ، ببني سمشاغلها إىل  عزى ت و  .ية الدول

 . لينيالدو  مرينستثامل سلوك يف  CPI ر ؤشمل  يداز ت ملا ريثأ تلا
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ّالثاين الفصل
ّمفاهيمي إطاّر:ّالتعليّم ّف الفساد

 
 من متنوعة  عةجممو  ود عق ةدع لقب  مليتعال  نظم ارةدإ ن يف راقبو امل الحظ، فقد احديثا  ا اكتشافا  التعليم يف الفساد يعد   ال   

 وإنتاج  ؛ (يا إندونيس)  ون يمه و  نمعل مو و  ؛( البازيل) هماتبرو  دفعو  هموتوزيع مني ل  عملا ني تعي :ارداملو  ماستخدا يف  الل االخت  حاالت
 مليعت لا ةر اإد نم  ةالرمسي  للسيارات اخلاص واالستخدام  ؛( موريشيوس) اخلصوصي التدريس و  ؛( الفلبني ) وتوزيعها املدرسية الكتب

  ، ك لذ  ى عل لة مث من األ و  .ا أيضا  ةيدجد ظاهرة  التعليم  فهدتتس الت  تعون امل استخدام يف  االحتيال  شكل ي وال كما إخل.   ،( يت ها)
 أو ة،ون املع  من أموال اجزئيا  ةمول ملا التعليم مشاريع مكونت لبعض  التبيرات  من القليلحيث يُساق  "امليالد  عيد شجرة"  متالزمة

 ، الزمن  عليها  عفى  ا دا وموا معدات  تلقت تال  النامية  نادلب لا من  يةهنوامل نيةتق ال  املدارس  على عديدة أمثلة مع  ض" ي باأل  لفيلا "  ذج منو 
 الو )  دةع عقود ل اعمدا  ليمالتع يف فسادل ا جتاهل مت فقد ذلك  ومع  . لالستخدام القابلة  غري بو احلاس  أجهزة من ة ري بك تاوكمي
 يفضلونف ليم، تع ل ا قطاع صورة ةزعزع رتددون عن ي رب نيامل من اريا ثك نأ  أحدها: الوضع ذاهل اتسري فت ال ن م دالعدي هناكو  .( يزال

 . التمويل حشد على السلبية اآلاثر رون حبذب تجن  ي أهنمهو  رخآل  امثو  ، "مالتعلي سحر إىل " رةاإلشا

 ل يُشك   ، الواقع يف  . ألة سامل ههذ ل ا غفإ اجدا  صعب ي ، ( EFA) للجميع  م التعلي أهداف  وحن  التقدم  منطلق  من و  ك، ذل ومع  
تقييد الوصول إىل  و  للتعليم املتاحة  در او ملا من  حلد  إىل ا مييل  ألنه ، للجميع التعليم از إجنيف  نجاحل ل ا ريا طخ ادا ديهت يمل تعال يف  فساد لا

 الفساد ينطوي، ك لذ ىل ع  ةو وعال .ةي اعجتماال الفوارق ةوزًيد التعليم ةعي نو  رهو تد وإىل ،( نا حرما األكثر للفئات خاصة ) التعليم
 :فيما يلي مفص ل هو  كما ، "د الفسا ة افقث ر "ونش ، باهاملو  عزيتو  وء س على  األمد يلطو  منظور من

 طرتبا الا عاملم  أبن خستانزاكا يف  الدويل  البنك راهاجأ دراسة أظهرت  . املتكافئ غري ها ستخداموا مية عليت لا د ر ملواا رهد •
  الدويل، البنك) -0.27 دساوالف مليتعال دةو ج وبني ،-0.25 نكا دسافلوا معلي الت ىلع احلصول اتور تص بني

 . اإلدارة يف  الفساد بسبب  لتعليمإىل ا وصولل ا نم  لا األطف حُيرم  البلدان من ريكث  يف أنه حقيقة اذه يوضحو . (2002
 واحلصول قية  تر نيل    ابل قم   فع دت  ت ال  ى او شر ال من فةتلخم  أنواع ا أيضا  ولكن  ،ا حتديدا  لتعليماب  لاللتحاق  يةنقانو ال  غري  ومالرس •

 وعالوة . دراسةل ا ترك   إىل  هبم تؤدي أن وميكن  اء،لفقر على ا  ا خصوصا  ، ثقيالا  ا عبئا  هذه ل ُتشك  و  .اخل  ، دراسية  ة داشه على
 ماز لو ل ا اء ر ش يف الفساد ى لع نفسه  الشيء وينطبق . ليمالتع عية و ن على  وإدارهتم عل منيامل تعيني  يف  الفساد  يؤثر ذلك، على
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 ُمبالغ منتجات إىل   أو  املدرسية،  ب كتال أو  للوازم ا  و أ  سية الدرا ول فص ل ا يف  حاد  نقص  إىل  تؤدي  أن  ميكن  والت  ، يميةلتع لا
 . رديئة ية عو ن  ت اذ أو  بسعرها

 يل عاال  تعليم لا ) مجيعها  التعليم  مراحل يف    االختيار  عملية يف  التدخل  خالل  من و  ، ك ذل على  وعالوة  . املواهب توزيع  سوء   •
 ، احتديدا  كثر أو  التعليم، مة بقي م العا  مهورجلوا العمل أصحاب  ة قث  الفساد  ض يُقو   أن  ميكن  ، )صو ص اخل ه ج و  على

يف   صراحة  العمل أصحاب  يعلن  حيث  ،وأوكرانيا  روسيا  من مثلةأ ) 2005 (اف يستنروميا يصفو  .الدراسية  ادات ابلشه
 ة هني امل الشهادات ةعملي  يف  الفساد  ريثوي  ة. فوظي لل  نة ي  عم  ات عامج خرجيي بتقد م ال يرح بون إال أبن  الوظائف تالن إع

 .احلاالت  بعض  يف  ل مني عامل ال و  األطباء  بشهادات الوثوق  نميك  ال  املثال، سبيل فعلى . السياق هذا يفخماوف كبرية 
 رتيا خا ة يآل  املك ب اأيضا  هيشو   هولكن ،ئني كف غري شباب مهنيني  عدادإب فقط مليالتع  يف  الفساد يساهم ال أعم، وبصورة

بوسع   أن إىل  التقديرات تشري :ن لدابلل  واالقتصادي ي واالجتماع سي ياالسطور التيف  عديدة  ا اثرا آ هذا  يرتكو  . ب النخ
وليس   اجلدارة على بناءا  قيادهتا  ت سسأ ا ذإ %5 بنسبة  اإلمجايل  القومي  ناتج ال ن حصة الفرد م سنحتُ  نأ  ة يم النا البلدان 

 . ةيعاجتماال انةاملك الو   يتماعاالج النوع 
 الواقع، فيف .الشباب  جيل إىل  خاطئة رسالة ليمتعال  يف والتحيز ةاملساوا مانعدا يرسل  ، اوأخريا  .داالفس ثقافة نشر  •

 وأن  هبما،    يُعتد ال  واجلدارة الشخصي  اجلهد وأن  نية،هامل محياهت يف  للتقدم  مقبولة سيلة و  والرشوة غشل ا ن  أ ذلك مهمعل  ي
 ضو  كما أنه يق ،والتهكم  "الفساد ثقافة "  رتطوي يف ذلك  ساهموي .ة و شر وال  ةي بو سحملوا بالعتال  من أيت ألحرىاب احنجال

 الرئيسة األهداف حداألمر مع أ اقض ن تي املعىن، ذاهبو  . ادجلا لم لععلى ا الشباب  فئة  ث  حت ن أ شأهنا من  حوافزأي 
 . اعيةاالجتم والعدالة افص نإلوا لةادوالع  ةهانز لا قيم  مع بجن  ىلإ  ا جنبا  دنية ملا الثقافة  تعليمأال وهو  يم للتعل

 أكثر حنو ىلعو  ." الفساد  من خالية" ةيمدرس نظم طويرتل  االهتمام نم املزيد إليالء الوقت حان السياق، هذا ويف   
 :إىل ما يلي  حاجة  اكن ه ،اديدا حت

 . ليمتع ال  اعطق يف د الفسا لفرص ة ضحوا  خريطةوضع  •
 . التعليم  يف الفساد لتطور  يسةرئال  ية ج ر واخلا ية ل خالدا ملعوال ا  راعاةم مع مفاهيمي رإطا وضع   •
 يف الفساد ر خماط عن فشكلا يف  الرتبويني  واملخططني ار القر  ع ا صن   تساعد أن  نميك  الت  "اإلنذارات" بعض  حتديد •

 . التعليم
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 تعليملا يف الفساد صفر ب خريطةوضع .  1
 الحتيال او  والرشوة االختالس : وهي ،د فسالل  ةسرئي  ل كاأش مخسة بني (2000) أموندسن  زميي   لفساد،ا  ريفع ت يف 

 " يل التا النحو  على املختلفة ت صطلحاملا هذه  فيُعر  و  ،(1-2  اجلدول انظر (واحملسوبية واالبتزاز

 املخصصة  األموال  استخدام  التعليم قطاع من  مثلةاأل أحد .وميني العم نيوظفامل نبجا من  العامة املوارد سرقة   :س تالخالا •
 . السياسية احلمالت  أو  ية السياس بااألحز  ويلمتيف   رس داملا بناء ل
مقابل   رشاوى عدف  ة يح يضو الت ثلةم األ أحد .فاسدة ةقعاليف إطار  ية(عين  و أ يةدق ن ) دفعةتلقي  أو إعطاء :الرشوة  •

 . وظيفه تل ناسبةملا املؤهالت لشخصا ميلك  ال عندما كل ذ يف  امب كمعلم، احلصول على وظيفة 
 م عليت لا قطاع  يف االحتيال  مظاهر  أحد  . عا د اخل أو النصب  و أ احليلة  من  ع و ن ى لع طوي ن ت يةصاداقت جرمية  : االحتيال  •

 العاملية، تيةالعنكبو  الشبكة من  رةمباشيفة مز  ةادشه اء ر ش ص لشخ ا يستطيع  حيث ،مزورة ت شهادا أو  أوراقختالق ا
 . الرواتبجداول  على نيومهي   معل مني  وجود  خر آمثال و 
 أقل ثلةم أ هناك ا رمبو  .القوة  امابستخد التهديد أو العنف  أو اهاإلكر  طريق عن صلةاحمل رىخاأل ردوامل او  لاألموا :االبتزاز  •

 ميكن  ذلك،  ومع  . األخرى  ابلقطاعات  ارنة قم التعليم  قطاع  يف  ة و ق لا ابستخدام  دلتهديا أو  العنف  استخدام  عن
 دونرييُ  نوااك إذا  هبا  رح صم ريغ أو ةي نوناق ريغ م رسو  بدفع األمور أولياء  لزامإ  و أ تالميذ،ابل  اجلنسي التحرش تصنيف
 . زابتزا أنه  على  ، رسةملدوالدهم ابأإحلاق 

احملسوبية   ملشت و  . الدولة ملوارد  للغاية  ايزا متح اوتوزيعا  " ةص خص خلا" تتضمن  السلطة  تخدام اس  ءة إسا آلية  : وبية احملس •
 لق ح يف  ة سوبياحمل  على  رية ثك ثلة مأ اك نهو  . ه رتأس ألفراد  األولوية  رمسي  موظف  يُعطي حيث  األقارب،  ةحمااب حاالت
 على  ءا ا نب نيعل م امل توظيف  أو سياسي،  بز حإىل  انتمائهم  على ادا اعتما املسؤولني ف ظيتو  ذلك  يف  مبا  التعليم، 

 . املكسيك يف احلال هو كما ، عمالية  نقابة يف  عضويتهم
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 معلّيالت قطاّع ف الفساد أشكال خمتلفّاّتتعريف (:1-2اجلدولّّ)ّ

 وبيّةاحملس االبتزاز اّلاالحتّي الرشوّة ّسالتاالخ ّدفسالاّ عوّن
 من مةالعا املوارد سرقة تعريّفلا

 عامني  ؤولنيمسقبل 
طاء أو تلقي دفعة عإ

يف   ة(ين يعو أ)نقدية 
 إطار عالقة فاسدة

 اقتصادية  ميةر ج
 على تنطوي

 وأ احليلة من نوع  
  اخلداع أو النصب

 أخرى وموارد مال
  ستخداماب تنتزع

 أو نفعال وأ هاكر اإل 
 دامابستخ تهديدلا
 ة قو ال

 استخدام اساءة ةيلآ
  يعين مما السلطة

 اوتوزيعا  "ةصخصاخل"
 واردمل ةللغاي ايزا متح 

  دولةلا
 لعمااست إساءة وطر شلان موعة جمم

 األموال،
 إىل  وحتويلها

 وجهتها، غري 
 وتسريبها، 

 عليها  واالستحواذ
 

غري عموالت ال
 ، شروعةامل

 واألعطيات
 تاامير كإل وا
 والبطيل ىرشاو لاو 

 واإلاتوات

  والتهريب التزوير
 ف والتزيي 

 االبتزاز، 
 ريلضرائب غوا

 ة النظامي

 ب،ار قألا حماابة
 ،واسطةلوا

 يزح تلاو  ،والزابئنية 

 قطاع من أمثلة
 التعليم 

للتعليم  خمصصة  أموال
 ألغراض تستخدم
 . السياسية احلمالت

خمصصة  أموالحتويل 
 رس ادللم

 خاصة  ملصلحة 

 للني عدفتُ  ىاو رش
 . ملمعوظيفة 
لاللتحاق   ُتدفع رشاوى

 امعة جب
 

  ون يومه معل مون 
 اتدوشها أوراق

 ة فيمز 

 ة يننو قا غري رسوم
  لاللتحاق جُتمع

 .درسةمب
 ي جنس شر حت

  الرتقية لغاًيت
 

 إداريني  تعيني
  على بناءا 

 حزبيف  عضويتهم
 . اسييس

  جيدةدرجات حتصيل 
 ة احملسوبي تيجةن

 
 (.Amundsen, 2000) نم فبتصر  :املصدر

 انظر ) التعليم  قطاع  يف  الفساد  أشكال  من  اطمن أل التأسيس  اضية امل القليلة  وات سنلا يف  ةور املنش قاالت مل ا حاولت  
  ل فعاأ :وهي ،ادا اسف تُعتب أن  ميكن لتا سوء املمارسة من خمتلفة أشكال مخسة بني (2002)  تشامبان ز ي  ميف  (.2-2 لاجلدو 
تقاضون  ي  س ألن  متواضع  دخل أتمني  ات وإجراء ؛ )العامة رتًيت املش يف  ل تياحاال ل ثم ) خ صار ل ك بش ة عيشر  ري غ احتيال  أو  رشوة 

ا أو راتباا أجراا زهيدا   عمل  إلجناز  تخذة مُ  وإجراءات ؛ ( رسةدامل مستوى  على  معجتُ  الت  القانونية  غري  الرسوم : الا مث )  اجدا  ا متأخرا  ا جدا
 الثقافية  النظر  وجهات  يف ت تالفاواالخ ؛ ةار دإل ا من دداحمل ت الوق يف  ة دشها على  ل للحصو  ىرشاو ال  مثل )  صعبة  ظروف  يف
 جماالت  ة الث ث  (2001) اتنكا  ف ر  عو .  ( األموال توزيع  ءو س لث م (ة الكفاء عدم  عن  الناتج لسلوكاو  ؛ ( معل منيلل ةنوح مملا اهلداًي ك)
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 انمنهي دد حيو  . سية الدرا ول فصال يف  مني ل  عملا د ساوف ،وية الرتب اإلدارةفساد و  ،رتًيت شامل :هي و  الفاسد،  السلوك  من  سة رئي
 يف الفساد :منها ،ي ميادكألا  دوالفسا اخلدمات يف الفساد  يأ  التعليم، جمال يف ادسفممارسات ال  من رئيسيني كلنيش (2002)

 ز مُيي   ، اوأخريا  . هينملا كو لالس ءو سو  ، ات االعتماد يف  والفساد  االختيار،  يف  والفساد  ائب، والضر  الرتبوية  امللكية  يف  د فسا وال املشرتًيت، 
  ، لا ثملا ل يب س على ) عليهم مباشر  غري  ثري أت  له  والذي  سطاءو ك  بال الط به  يتورط  ال  الذي  ساد الف ني ب ( 2005) ستيفا يانروم

 ماهتدقتع مو  هممقي على  ا را اشبم  ا أتثريا  يرتك وهو الذي  وسطاء ك الطالب  به  ط يتور  الذي  الفساد و  ، (العامة  املشرتًيت  يف  االحتيال 
 . ة( ادشه ىعل للحصول  رشاوىال دفع مثل ) ةياحلا يف  هم صوفر 

ّليّمتّعال قطاع داخّل الفساد لاأشك تنميطّّ(:2-2اجلدولّّ)ّ

 يفا تس انيمو ر  ن هينما اتنكا تشامبان 
 غري تيالحا أو رشوة فعالأ •
 . صارخة ةنيقانو 
 متواضع دخل لتأمني إجراءات •

 أويتقاضون أجراا ضئيالا  ألنس
 . اجدا  متأخر

 عمل إلجناز ةذختمُ  تاراءجإ •
 . بةصع ظروف يف
 النظر وجهات يف ختالفاتا •

 . الثقافية 
 انعدام عن نجتة ياتوكلس •

 . ةالكفاء

 .املشرتًيت •
  .رتبويةلا ةر ادإلا •

 الفصل يف عل منيملا فساد •
   .الدراسي

 .ًيتاملشرت يف  ادفسال •
 ةليميالتع امللكية يف دلفساا•

 . والضرائب
 . اريت خالا يف داالفس•
 .داتاالعتما يف ادسفال• 
 .املهين السلوك سوء•
 دالفسا /اخلدمات يف الفساد•

 .األكادميي

 به طور يت ال ذيال الفساد•
 له يذلاو  ،ءاطسكو  الطالب

 . عليهم مباشر غري أتثري
 

 به يتورط الذي الفساد •
 اثريا أت يرتكو  ،سطاءو ك بطالال

 واعتقاداهتم قيمهم على امباشرا 
 . ةايحلا يف همصوفر 

 (.Rumyantseva, 2005(؛ )Tanaka, 2001(؛ )Heyneman, 2002(؛ )Chapman, 2002) :رداصملا

ّ.  (3-2اجلدول )  يف موضح هو  كما م،التعلي قطاع  يف  اد سفلا  صر ف ف يلتصن املعايري  من جمموعة م استخدا ميكن
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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ّّّاتضيااملقبيعةّطّوّّ،ةورطتامل،ّواجلهاتّّيم:ّمستوىّاحلدوّثدّفّالتعلفسااّلّّ:ّ(3-2ّ)ّّدولاجلّ
 

 ضات قايامل  طبيعة  املتورطة اجلهات  التعليمي املستوى دوث احل مستوى
 . والتعليم ةالرتبي وزارة•
 . ة عط اقملا -ةاملنطق مستوى•
 . الصف ىمستو •
 . الدراسي الفصل مستوى•
 
 
 
 
 

 . يئابتد اال  ملتعليا•
 . الثانوي تعليملا•
 . العايل تعليملا•
 ما الع مليالتع بني يزي التم•
  .صخلااو 

  /النظامي التعليم بني يزي تملا •
 . النظاميغري 

 . صاخ مورد -مدير مقايضات •
 موظف-يرمد مقايضات •

 . مدرسة
 بلاط  -مدير مقايضات •
 .يةلك– لباط  تضاياقم •
موظف من -طالب مقايضات •

 . عل منيغري امل
 

 . املدير اجههو يُ • 
 . الكلية تُوجهها•
 غري من ن و موظف يُوجهها• 
  .نيمعل  امل
  .طالبلا اههوجيُ  •
 
 سطاءو  البحث عن •

 . احتكاري بنفوذ يتمتعون 
-رابح /بحرا-بحار  موقف حتديد•
 رساخ

 
يف   : اسيدر ال الصف ومستوى، رسة املد مستوى و  ، ة طعاملقا أو املنطقة ىمستو و  ،يملع تل وا ة يرتب ل ا وزارة :دوث احل ى تو مس •

يبقى من   ، على سبيل املثالف . مارسة امل ء سو  ن م نةي  مع  ل اأشك دثحت أن  املرجح  من  ، من هذه املستوًيت وى مست كل
قابل  م رشاوى دفع  ل و صح  ىقب ي حني  يف  ي،الوزار  املستوى على درسنياملعيني ت يف  ل احتيحصول اال ترجيحاا كثر األ

 . الصف املدرسي مستوى على  ترجيحاا  رث أك جيدةدرجات  ىلع  احلصول
 ملستوى اوفقا  الفاسد السلوك  أشكال ختتلف قد أخرى، ةر م هناف :يل العاو  وينثا لوا بتدائيالا التعليم :مليتعال  توىسم  •

دروساا خصوصية   أطفاهلم عطاء إل األهل  ى لع طو غ ضل ا ن و معل  امل ميارس  أنترجيحاا  ألكثر إنه ملن ا ، مثالا  .ين املع  التعليم
أو   شهادة  ى لع صول حلل  اليحتالا دث حي أن  أكثر  املرجح من  ل، ملث واب .نوي ثاال  عليمتال  من  األخرية  الصفوف يف قتهمبرف

 مليعت لا بني  وكذلك، ة صواخلا  ة عامال سر داامل بني تمييز لا نا ه يد كما قد يكون من املف .اجلامعي  املستوى علىدبلوما 
 وغري النظامي. ي ظامالن
 يف الفاعل   ة اجله   ات م    ن موع    اتجم ةدع     تش   رتك نأ ميك   ن :املعني    ة عل    ةفاال اجله   ات  •

 إداري ة مس توًيت عن د) ءم درا اأساس ا  هن اكف .10 اإلط ار رق م يف بولن دا ةحال   م ن حيتض   ام  ك ،د"الفس ا مقايض ات"
م ن غ ري  ف ونوموظ ،ةمي  التعلي واهليئ ة ،(ف ةلتخم ةي  ر ادإ مس توًيت عن د ك ذلك) اخل اص اعالقط   م ن دونوم ور  ، (ةخمتلف  

 لمقايض اتل تمل ةاحمل تايب  كرت لا م ن واس عة جمموع ة ويول  د م ا س بق. (تواط ؤ األه ل م ع أو ب دون) ي ذمتالالو  ،عل م نيامل



 

59 

 ذ،يمتالوال نيير اإلدا وبني ،التعليم هيئة اءوأعض اإلداريني وبني ،اخلاص من القطاع  واملوردين املسؤولني بني أي الفاسدة،
 .ذلك إىل وما يذ،والتالم سدريالت ئةهي أعضاء وبني

 أن  ميكن  احلاالت،  بعض  في ف .  " د س  فم  الْ "  فر لط ا  من و   " دس  فاْلم  " الطرف من   مبعرفة  هنا ة املشكل من تك :يضات قاامل طبيعة   •
 التقان على  ةق فوالم ل ةو ش ر  املعلم يطلب  عندما :ثال امل سبيلى لع، الفساد  يضةمقا عملية  معلم أو إداري ولؤ مس حيرك
 رض عي  ما عند  ، مثالا  ، ه العملية هذ) مر أل ا ويل  أو )  التلميذ حُيرك  أن  كن مي خرى، أ حاالت ويف  . التايل  ف لصإىل ا يذ التلم

 على ف ، للجميع ةمرحب  املقايضة تكون د قو  . التايل لصف اىل إ هل انتقا لضمان  للمعلم  رشوة دفع ( ينالوالد   دحأ أو)  ذ تلميلا
 ولكن  .العامة  املشرتًيت  يف تيالحا ةلي عم  بعدمربح  وضع يف ونوايكن أ اخلاصني ينملورد او  ني يار دإل ل نكمي املثال، سبيل 
 رسوم دفع من عل مون امل يستفيد سوف ،مثالا  ،سرآخر خا طرف    سابى حعل  رفطل   امرحبا   اأيضا  للتبادا يكون أن ميكن

 . لكذك محاهل يكون  لن التالميذ  ن أ الواضح  من  ولكن  ة، ي نقانو  غري
 

 ولندّاب ف التعليمّّف ادالفس ّ:10 مقّرّّارطإلا
 :ييل ا م دالنو ب  يفرمسية  لا  اإلعالم وسائل  نقشتها الت التعليم يف ادفسلا ثلة مأ  تشمل   

 gmina) ة ير اإلدا املنطقة  توى سم على عادة)  ' الصديقة 'الشركات  من رسية دملا اللوازم طلب •
 عادة)  مه معل معة صيصو خ سدرو  أخذ على لبا طلا ر ابجإل و أ ، أفضل ت درجا حصيلت ل بولةق امل رشاوىال •

 . ( املنفرد املعلم مستوى  ىلع
 (. ةدرسملا ير دم وىمست  على  عادة ) رسةد ملا يف طفل لتسجيل  رشاوى قبول  •
 (. درسةملا مدير مستوى  على عادة) أصالا  تتم مل دراسية  فصول  عن  معل منيلل الدفع  •
 . ( املنفرد لمملعا أو  ة املدرس ر يمد ىو ت مس ى لع عادة)  ةدرس امل اتجتهيز  ى لع االستحواذ •

 ( Ogrodzinska, 2001) :ر صدامل
  

 التعليم توى سم وعلى ،لصف اقاعة  داخل جيري ي الذ اد فسال أبن ألة املس هذه عن كتبوا ن يذ لا الباحثني  معظم يشري
  األطفال  ثرأ يت : الا و أ  ، اتر يتب ال نم  د يدعال ي هؤالءويعط .راض  رأث  أكب  له ، مباشرة ه علمم و  التلميذ به  يتورط والذي االبتدائي، 

 إداري  مستوى  على ير جي يذال ساد الف حالة ليست هذه) احلياة  يف فرصهم س  مي أن  ميكن  والذي ،ساد الف من النوع هبذا مباشرة
  و أ ،ر اشمب وحن  ىلعدرسة مل إىل ا وصوهلمهرة ظاهذه ال  عيقتُ  ن أ ميكن ،الواقع يفو  .( التالميذ على أقلله أتثري مباشر  والذي  ،لىأع
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 توى سم على فساد ساهم ال ي قد
 ثقافة "ية تنم  يف  يدراسال صلالف

 . د"لفساا

 

 ه ذهب ةني نو قا  غري  أنشطة  يف  حىت  ويشاركون  مباشر،  اتصال  ى عل األطفال  يكون  : ا اثنيا و  . التايل  الدراسي  للفصل  اهلم قانت  دون  ول حتُ 
 بني  ه، أعال مت تعريفها امك   'سادالف ثقافة'  يةنمت يف الدراسي ل الفص مستوى على لفسادا همقد يسا لذلك، ونتيجة : ااثلثا و  .ة ريقالط

 متيل  ،نفسه  وقت لا  ويف  . مباشربشكل    سيئة ممارسات بذلك ن يواجهو  ين الذ لا فاألط ك ئل و أ
تكون   نأ إىل ، ا يوعا شو  ا حا و وض ركث ألا ن بني م الابإلمجتكون  لت ا هذه  الفساد ل كاأش

 ثيح ، كمبودًي  ال مث إىل د دصل ا هبذا (2002) انتشامب يشري و  . األكثر قبوالا كذلك 
 ن يتمك مل  إذاالتعليمية  ة امل الع  قوهتا  على  فاظ حلا ن ع ز جع ت  مة كو حلهنالك اعرتاف عام أبن ا

 . ل احل صعبة  املشكلة جبعل احتديدا  هذا هميساو  . ةي نو قان ريغ أتعاب   تمن خالل بدال سيما  ال ، مادًيا  رواتبهم دعم من املدرسون

املمارسات   ثركأ  ىعل ف ر تعالن ا كة مبور ر ضل ا من  توًيت سملاع مجي على ليم التع قطاع يف  قائمة ل ا الفساد  ص فر  وعنتعل جي
 د يحتد فيها  كنمي رئيسة  جماالت  ةعشر  ( 4-2اجلدول ) يتار و  . واإلدارة التخطيط من جماالت جمال  لك   يف ا شيوعا  السيئة 

وأعمال   املدارس اء بن (3 ، )اخل ،ت نعاواإل الزماالت(ينة عمية لما  بدالت  ختصيص (2 ل،التموي (1 :ي وه ، ةسات السيئ مار امل
 ،(املدرسية  والوجبات املقاصفو  املدرسية تبلك او واإلقامة   النقل ذلك يف مبا) واملواد واملعدات األاثث  عيز و ت (4 ،حليتصوال  الصيانة

 سلوك لا  سوء) عل مني امل وكلس ( 7 لتدريب، او  اتب و الر  ع فدو )رتقية ال و   نقلال) هتم ر وإدا منيل  ع امل تعيني ( 6 ، رسية دامل كتب لة ا صياغ  (5
 اجملاالت هذه من  كليدرج اجلدول لو  . اتاملؤسس اتماداعت  (10 والشهادات،  انت ح تماال ( 9، ومات علمل ا مظن (8(، هينملا

 مثل، خر البعض اآلفيما يرتبط  ، احلقول ن م العديد يف  ، ةالرشو  مثل  ،ا ضهبع  جد ايتو  أن  ن كميو  . سدةالفا ت ارساللمم كبرية  ا فرصا 
 . اجدا  د د  حم المبج االحتيايل، بحثلا أو امللكية األدبية  لحا نتا

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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ّالرتبوّيفّالقطاعّ دارةاإل /التخطيّط تجماال حبسبةّالرئيس لفساّدا فرص(:4ّّ-2ّ)دولّّجّلاّ

 الفاسدة  رساتللمما ةسي ئالر  صفر ال اإلدارة  /التخطيط جماالت
 عايري ملا زجتاو / واإلجراءات عداالقو  قخر  • تمويل لا

 واألنشطة  فلي تكالا  ميتضخ  •
 س االختال  •

 ددة حممالية  بدالت ختصيص 
 ( .اخل ت،ناعإلوا االتزمال(

 

 األقارب حماابة / احملسوبية •
 رشاوىال  •
 ري عايامل جتاوز  •
 (والعرقي عيواالجتما السياسي) التمييز •

 ةانصي الال أعمو  سر ادامل ءبنا 
 صليح توال

 ( بيةسو حملاو  واهلداًي رشاوىال) مةعا لا اءاتالعط يف تيالحاال •
 ينوردامل بني تواطؤلا •
 االختالس   •
 نت بيالاب بالتالع  •
 املدرسية  ارطةخلا زاو جت  •
 ومهية  تسليم خدمات •

 ع املعدات توزي
 النقل ذلك يف مبا) دواوامل واألاثث

 ة رسياملد والكتب اإلقامةو 
 ( سيةاملدر  جباتو وال فص قاملوا

 ( يةب و سواحمل واهلداًي رشاوىال) ةما علا ءاتالعطا يف الحتي اال •
 نورديملا بني اطؤو تال •
 ية رسدامل ماللواز  على االستيالء  •
 ضرورية ال غري داتعملا ءشرا •
 لبيانت اب بالتالع •
 التخصيص  معايري جتاوز  •
 ومهية  تسليم خدمات •

 )واهلداًي رشاوىلوا ةسوبياحمل)  لفنيؤ امل رتياخ ا يف الغش • املدرسية  كتبصياغة ال
 شر وق النحق ن نو قا زجتاو  •
 رهانش قوقحب ن و رساملد يتمت ع مواد اءر ش ىلع الطالب إجبار  •

 م هتر وإدا ل منيعامل تعيني 
 رواتبال ودفع ،(الرتقيةو  النقل)

 والتدريب 
 
 

 )ًيواهلدا رشاوىوال احملسوبية) عل منيامل  وتوزيع تعيني يف الحتي اال •
 )واإلثين  يجتماعالوا اسييس لا) زييمتال  •
 مزورة تشهادا استخدام /املؤهالت ويريز ت  •
 ايري عامل زجتاو   •
 هبا  ر حمص غري طاعاتتق امع  انا حيوأ الدفعات، أتخري  •
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 )اتبعّ(ّّ(4-2ّ)دولّجلا
 كالسلو  سوء) عل منيملا وكلس

 . (املهين
 

  ومهيون  معل مون  •
 بغي  تال  •
 ( .اخل ،والدروس اخلصوصية  ،ملتقيي او  نت،متحاواال ،ة سر دامل لخو لد) قانونية غري رسوم  •
 داًيهلا ولبق /اربقاأل حماابة / ةيب سو احمل •
 ( ين ثواإل واالجتماعي يياسالس ) التمييز  •
 )خاصة ألغراض سدار ملا استخدام ذلك يف مبا) ةصيصو اخل الدروس •
 اجلنسي  االستغالل أو التحرش  •
 نيتشفامل زًيرات خالل التنفيعات أو رشاوىال •

 ت بيانل اب التالعب • لومات عامل ظمن
 تام علو امل مكت/انتقاء  •
 ونشرها  اتمعلو امل اجتن إ يف تظاماالن عدم •
 جمانا  توفريها بغين ي الت املعلومات بلمقا  الدفع  •

 والشهادات  تباراتخاال
 امعات جلا ولخد

 املعلومات  بيع •
 )ًيادهلوا يةب و سحملوا والغش يةانتحال امللكية األدب) االختباراتيف  االحتيال  •
  جماب ل يارواالخت  مرتفعة، ودرجات اتمعال أجل من) رشاوىال  •

 )اتعام اجل يف ولبق الو  ،صصةمتخ وشهادات
 ة ر مزو  اعتماد قار وأو  ةمزيف داتشها  •
 ملكية املؤلف حالنتوا يةتيالح اال وثحبلا •

 (اًيواهلد رشاوىوال احملاابة) االعتماد عملية يف االحتيال ات املؤسس اتداعتما
 

ّمفاهيمي  ارطإ .2
 ةخلي ادال ملالعوا ترتبط.  التعليم قطاع خلدا الفساد  ممارسات لتطور مواتية  وخارجية يةخلدا لامعو  هناك أن ليلتحل ا بني  يُ 

 ريني،اإلدا واملسؤولني التعليمية السياسات لواضعي  يكون أن  كنميو  ،ته ا ذحبد  ليمالتع  نظام يف دارةاإل و  ارقر لا  صنع ةيهبيكل 
 ال  يم، التعل  ع ا قط ها في ملع ي  الت  لية اإلمجا ة يئلباب  ية اخلارج العوامل  ترتبط  حني يف و  . هافي اشر بم  أتثري  ،ل عام بشكية عن ملا ف طراألاو 
 أن   توجب ي و  . مباشر  غري  بتأثري إال  يتمتعون  ال   األقل  على  أو - ا هيف   أتثري  يأب  اريني اإلد نيلو ؤ سملوا ية و بالرت  السياسات  و ضعا و ت ع  متي
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 . حنجلكي ت  ارجية خلوا ة ياخلدلا ل العوام احلسبان يف  ليمتعال الجم يف ة ساءلوامل شفافيةلا حتسنيإىل   هتدف تال  ات يجي تاسرت اال ذخأت
 . أدنه التفصيل من دزيمب هاضعر ن س الت رجية ة واخلاالداخلي  ل امعو لا  بني ةواضح ة صل هناك  ك، ذل  على وعالوة 

ّليّةخالدا العوامل

 :يلي  ما  ذكر تعليم،لا يف  الفساد  إىل دي ؤ ت  تل ا ة فل ختمل ا الداخلية العوامل  بني من

-2)اجلدول  يف  رةو ذكامل مالتعلي وإدارة طيط خت  تجماال م ظمع يف ًيا جد   اوفا خت هذا ب تعي  .اضحة لو ا واللوائح  ايريعامل غياب   •
 املشرتًيت  لجامب   قعل تي ا م كل و  ،ات واالعتماد التواملؤه عل منيامل وإدارة ددةاحملالية امل الت دوالب ل التموي ا صا صو وخ ،(4

 .ا قا إطال ةضح ا و  ري غ املثال، سبيل على (Formula funding) لنسب اب  ارس دامل ل وي مت مسألة  أحيانا  وتكون  .العامة 
 .سليم حنو على  األموال صيص مت خت اإذ ا مم ققالتح خصصني تامل من  طفق قليل د دع ن مكيت لذلك، تيجة نو 
 . فساد لل ا فرصا  اري داإل م ل  سلا مستوًيت  من  مستوى  كل  دنع فة اف شال جراءات اإل غياب  يؤدي  . اإلجراءات  غموض •

 ني يومهال عل منيامل ل مث اهرو ظ  انتشار ةبييد التأ ئلساوامل  شرافإل ا يف واضحة اتءإجرا غياب حتييُ  ،احتديدا  أكثر وبشكل
 . عل مني امل ب تغي   أو
 ر احتكاال زز حاالتعت  (، 11 مقر  رطاإل ا انظر) ارمسيا  دكليتجار  ها صاغ كما .االستنسابية والسلطة  ر تكاحاال  •

الذي   ليمعتل ا قطاع على  تنطبق الصيغة هذه أن إىل تشري ةقوي دالئل هناكو  .الفساد  ستنسابية ممارساتاال لطاتوالس
 ات اداعتم على ات امعجلا راء دم ميارسه  الذي  االحتكار تبويع  . ت اخلدما مي ُمقد   بني  سة نافامل اب غيب سمت  ي ا ما غالبا 
 . كل ذ على ا حا ضا و  مثاالا  بقالساالسوفيات  االحتاد اندلب  من  العديد يف ) اصةاخل اهفي امب)  معات ااجل

 للفساد كليتجارد صيغة :11 قمارّّرطإلا
 

 ة لءاملسا - الرمسيني ظفنيو لمل ابيةاالستنس ةلطالس +اراالحتك قوة = الفساد
 
 (Klitgaard, 2000): صدرملا
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 ، معل منيلل سلوك نت و مد بعضها  م م  صو ، مليتع لا  ةملهن  مهنية  يري معا  نلدا بلا  ن م قليل  دعد  طو ر . هنيةامل يري عاامل غياب  •
ال   اخلصوص هوج على عل مني امل أن   لواقع ة كانت يف ا جي تالنو  .مالئمة  ذإنفا آليات ادعدإ ن و د  من  ال مجابإل  ولكن 

 . ال  وأ هلم حيق   عما ة واضح ةفكر ميلكون 
  ين تد مع جنب إىل ابا ن ج تعليم،لا قطاع  يف الرواتب اضفخنا ي يؤد أن نميك  .احلوافز نظم فوضع ، رواتبلا  تدين  •

 صر ف نعداماو  ،املهين  رو طتال  اقآف غياب بعتيو  .على حد سواء  عل منيوامل  ينيبو رت لا دارينيإلا تصرف سوءإىل  وافز،احل
 . ا حقا  طة ب حمُ  عوامل ، التقاعد بعد مااملتوافرة  فرصالف عضو  ، الفردية الرتقيات

 على رةقدالو  ة،مالئم ومراجعة بةاس حم وأدوات ، ؤةف ك ةإدار  يدةرش لاة وكماحل تتطلب .ةر دااإل على دنيةتم درةق  •
 ؛ ة با ورق إشراف آليات  وجود  م وعد ة، قب راوامل سبة احملا نظم  وضعف  ، عابيةيت االس القدرة  اخنفاض ويول د  . مها خدااست
  .ا السهتخاأو  وال األم ويل على غرار حت ،فساد شار ال بديهية النت اطرخم

 االنفتاح  قافةث منبدالا  يه،مستخدم  مع بريوقراطية القةع ب التعليم  اعطق فظ حيت ،يدًيا ل تق .لومات العامة ع ملاف ضع  •
   . اجتماعية  رقابة أي  اميق نعمي  ذلك  نإذ أ  للفساد ا فرصا  امعال هورجملل اتحتها إ  مدعو  مات املعلو  ندرة دوتول   .فية شفاوال

ّالتعليّم قطاع ف ابلفساد متسه يتلاّ يّةرجخلااّّو يةخلداال العواملّّ:ّ(1-2)لّّلشكا

ّةجيخلاّراملّاالعّوّّّّّّّّّّّّّّالعواملّالداخليةّّّّّّّّّ

ّ

ّ

ّ

 

 

 

 

 فةشفا ريغ معايري وجود •
 تءااجر اإل وضغم •
 نسابيةتالسا ةلسلطاو  اراالحتك •
 ودةاجل لضمانمستقلة  منظومةوجود  عدم •
 افزو ح جودو  وعدم تبواالر  ينتد •
 هنيةامل عايريامل باغي •
  ارةداإل ىعل دنيةتم ةر قد •
 يةبالستيعاا قدرةنعدام الا •
 فةيضع ةرقاب / ةاسبحم ةأنظم •
  فرااإلش/صدر ال يابغ •
  ةلعامومات ااملعل ضعف •

 ةسياسيلا ادةر إلا بغيا •
  القائمة ماعيةجتاال / قتصاديةالا /يةسسيالاىن البُ  •
 ( معيار)الفساد ك ةقيخالاأل قيمال عتراج •
 ملعاا عطا قال نية يفمتد بتروا  •
 يةالقألخا توناملد ابيغ •
 يزانياتامل بدالستية اإمكان •
 ةرجيخا ةعمراج ودوج مدع •
 ديرت م ءاقض •
  لوظائفعلى ا ة قويةفسامن •
ت الهاملؤ  ةمهيالوظائف )أ لى" عنمتمؤ كتعليم "ال •
 مية(لعلا
  اتمول على املعلو ابحلص قاحل بغيا •

 زيةالالمرك

 درسةامل إدارة

 ةاخلصخص 

 ICTال   تخداماس

 ةوملالع

 تراباملقا
 ةالشامل ةاعيلقطا

 نيةامليزا عمد

 يعر سال فر الص 

 داالفس
 يف 

 معليلتا



 

65 

 ئمة قا ال رةاإلدا وتعزيز  ، ية تعليم لا املوارد  المركزية  ل ثم  تعليم، لا قطاع  يف  رث ؤ ت  الت  احلالية هات اجتاال  عن التغاضي ميكن  ال
 قطاع داخل  د للفسا الداخلية  امل العو  عن نتحدث  ما دعن ، والعوملة  صة صخ خل او  ة، يدجد ة ماتيمعلو  تقنيات ونشر  ة،سدر امل على
 ، ابة والرق  والضوابط  السليمة  اسبةاحمل ب ا غيو  تواضعة، ملا ة دارياإل قدراتالم اهسقد تو  الية، ملا القيود من  سياق  يف  ف، لألسو  . مالتعلي

 األمثلة  ض عب فيما يلي  . الفساد ت اممارس إحياء  أو  تعميق  يف قع وال ا يف  احلساابت،  ة جع رام توآليا  قة ثو مو  ات معلوم نُظم ام دعناو 
 :على ذلك 

 فرصيف كزية الالمر  تفش ي ىلع  يمالتعل ما ظن يف  ة الالمركزي لتعم السياقات،  بعض  يف  .تعليمية لا  دوار امل  يف يةز كالمر  ال تبين   •
ن ه  ، أاملثال  سبيل  على  زامبيا،  يف يت ر جأ اسةر د هرتُظو  . اداألفر  من أكب  عدد إىل  ما أدى إىل نقل الفساد ،ا ضا أي اد سفال

ه  هذوصول  فرص هانبية للسلطات احمللية، تقل حي ستنسا ة اال لسلط ل خاضعاا سدار للم  األموال ختصيص  عندما يكون 
 . ( ثالثال الفصل انظر) واحدةم ختصيص غةيص على  بناءا  األموال بتخصيص  ةقارن رس م املداىل إ ل او ماأل

 ما كل ليم، تع ال ظمنبتمويل  املعنية  دارية اإل ستوًيت امل زادت  ماكل هن أ التجربة تُبني   .ة س در ملا على ئمة ا قلا  رةاإلدا تعزيز  •
 اوز جت أجل  من  املدارس  إىل  مباشرة األموال  إعطاء إىل ع ير ااملش بعض  عى تس ب، بسل ا  ذاهلو  . ايلامل تسرب ال  خطر  ادداز 

:  يكفي  ال  اإلجراء اذه أن  يا سيإندون  يف  ( SGP) اسية ر دلا نح املو  ات باهلج مبرنمن  ثبت يولكن  . ةاإلداري  ة يرم هلاتبية االرت 
 . ( بعاالر  الفصل انظر) دهرز ي سوففساد  ال ن إ ف أساسية  طلبات تم  تتم تلبية  مل ما
 من  النطاق  واسعة جديدة  أشكال ظهور دةجدي تا تقني تطوير يُشجع .( ICT)  تتصاالواال ماتو لع ملا ياتنتق ير تطو   •

  .نت على اإلنرت  ت اشهاد أو  حبثية  أوراق  شراء  نية كا إم آلن ة اي وناإللكرت  ع واقامل ن م  د ديعل ا ر فو يُ و  . ي األكادمي ال حتياال
 والرات الد فال آ إل  رات الدوال مئات عضب  منة رجة املطلوب دالو  املوضوع  حسب الشهادات  ههذ ار أسع تباين وت

 . )السابع الفصل ظران(ة ياألمريك 
على   التحايل  ميكن ولكن  . قةثو مو  اعتماد  ياتل آ إرساء يلا لعوا  ي نو ا ثال ميالتعل من أجزاء خصخصة  تطلب ت. خصة صاخل  •

 ى عل حصولل ل  ى او شر  دفعو  ،شفافة  غري ري معاي على ة مقائال اتعتماداال ذلك يف  ا مب فة، خمتل بطرق  هذه اآلليات 
 ر ظنا (رىخأ ورأم  بني من  ة،ومهي  عتماد ا هيئات  ء وإنشا ،ا اهتاعتماد عن ذبةاك تا مو معل رس داامل وتقدي د، ااالعتم

 . )السابع لفص ال
  ات ادهشلا  صحة من  التحقق  عل جت  فهي مثالا  .دةجدي  حتدًيت  العمل  ق سواأو  الطالب  ت قاتدف تدويل  ري ثي  . ملة عو ال  •

  الشحيحة  املوارد ًيدة ز  إىل الرامية  هوداجلإطار  يف. و زيفة ملا الشهادات  سوق  دهرز ي لذلك  ةيج ونت  ،ا با عص  ا أمرا  تهالصاأو 
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 ايل الع التعليم مؤسسات  بعض ض  غت  ،( ة لياع  التحاق ومسر  وندفع ي الذين ) جانباأل بطالالمن    ديز امل ول بق من خالل  
 . املمارسات  هذه عن طرفلا

 يّةارجاخل املالعّو

 :وصاخلص  وجه  وعلى ،معليتل ا قطاع  يف ادفسال  اهر و ظ تفسري يف ا أيضا  مة مه ةرجي ااخل العوامل  عد  تُ 

 لسلطةل  اغالبا  هي ختضعو  األخرية،  واتن الس يف دالفسا ملكافحة نا ا جل نادلالب من العديد أنشأ .السياسية ةاإلراد غياب •
 عدمية أهنا نه اللجاذه أثبتت ف،لألسو  .اد الفس مبحاربة امالتزامه على ةر شاكإ ءزراو ال رئيس  أو الدولة لرئيس اشرةاملب

 . تًيتو سامل ى لأع على مستدامة سياسية  إرادة وجود لعدم  ارا ظن  احلاالت،  من دعد يف  الفائدة 
  يةل يكواهل والفقر طية الدميقرا  تُ ع د ال األول، الفصل يف  ريثأُ  كما .القائمة  ةماعياالجتأو / و يةتصادق االأو /و  اسيةسيال بىنلا •

 عوامل  تكون  معينة،  ظروف يف  ولكن  ، (ة غنيوال  ةطي ار الدميق عات اجملتم يف  دجمتوا سادالف) اد سفل ل ت ا دحمد   الجتماعية ا
 . دسالفا ت اارسمم لتطور  واتية مُ 
 التالسوفيات  االحتادة ألنظم  هبةمشا  أنظمة يف القاسي عقمال " إىل  (2005) ركلينزاك يشري .األخالقية القيم تراجع  •

  ديدز لادجيو ". يدةة جسممار  وه لقانوناالمتثال ل م د ع نأب عورللش دانبللا هذه يف  نيعيشو  الذين اسنابل  تحد
 ةمبرحل متر الت البلدان  يف لةسهو  ثر كأ حنو على ةنزيه  غري ترساامم راهزدال يقالطر  مه دت  العقلية هذه نأب (2005)

من  ( دود احمل ذهافي تن أو )  املدنيني  ني فظمو لل ية األخالق نت دو  امل غياب  حُيسن  وال  الغربية،  اطيات الدميقر  يف منه  ية قالانت
 . مالقائ الوضع 

 . ةعني امل  البلدان يف  الفرد لبدخ ارنتهاقم  د نع ىتح ادا ج ة نيمتد ةالعام  الوظائف  يف  الرواتب  تكون قد  .متدنية  رواتب   •
  يل شغت يف ثلتمي لذي ا و  ، املثال لسبي  على أفريقيا،  غرب بلدان من ديدالع يف  ة دنيامل  اخلدمة إلغاء القيود على ويؤدي
 أو  ،ة يص و صخ وس ر د طاءإلع عل منيمل إىل حتفيز ا ، للغاية متدنية اأجورا  نيكسبو  ينالذ ني املتعاقد ظفنيو امل أو نياملتطوع

 . نيةاث  فة وظي  إجياد حىت
 يف وضم غ ىلإ  احمللي  ري داإلا ستوى امل على  اديدا حت امليزانيات  استبدال إمكانية  تؤدي  . ةالي امل التدفقات استبدال  إمكانية   •

 وال ليم،التع حساب على لك وذ ر،خآ إىل قطاع  من لالتموي خمصصات الدبت الس افرصا  هذا ل دو يُ  قدو  .د وار امل ختصيص
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 لعما أ جدول ذلك  يف ا مب - خاصة مصاحل التمويل خمصصات استبدال  دم ي عندماو  .ةي يزانملا يف  قيودال  سياق يف  ماسي  
 . دةفاس سة ار مم حضو و ب ذلك عد  يُ   -انتخاب

  ةم الئامل  لياتاآل م انعدا إن   .ت وماملعلا احلصول علىيف  ق حلا ب وغيا ،د   مرت  قضاء  نبا ج إىل ية ارج اخل املراجعات م داانع  •
 ءمة الوم مبشروعية  لتحكم ا صعب من ال  جيعل  ، د   مرت  ئيقضا نظام  إلضافة إىل اب ا هتجعرا م و  ة اخلارجي  ت سااباحليف  ق يق دتلل

 . ه تم  بر  ما عال القطاع يف  ةتخذامل القرارات 
 ين آ  ر  نش إىل  رفتقاواال ، التعليم ت مؤسساإىل    ل الوصو  عايري مب ام  اإلمل  عدم  شكل يُ  . ماتعلو امل على    ول احلصيف    احلق  غياب  •

 ادل بت دون حتول عقبات  . إخل م رسو لا  ذلك  يف  مبا املالية  دفقاتلتوا االمتحانت  ونتائج مني ل  عامل  وقوائم القيد  ت انبيل
غالباا مل ال تتوافر   ،سه نف تقو ال يفو  .لجمهورل حتها اتإن دو حتول ا كم  العام اعطق ل ا لعم قة ري بط علقةاملت تعلوما ملا
 أي تهمممارس  دون  ت لومااملع يف حبقهم االعرتاف عدم حيول ، اوأخريا  .هماو ا شك نع ري تعبلل ام نظال خدمي ست مل وسائلال
 . يةماعاجت ة ابرق
 خيمضت  يف لةالبطا من واخلوف جرألا تفعةر امل الوظائف ىلع ةاليعل ا فسةناملا مهتاس . مل الع سوق  يف  لية العا  املنافسة   •

 ادميي كأ تيال ح ا : تايللا الشكل  على ليم تع ال اعقط  يف  ر مأل ا ذاهل الرئيسة  التأثريات  فكانت  . العلمية املؤهالت ية مهأ
 يف  مبا ) " رسااحل" دور  وتلعب  رات ار ق ابل تتحكم الت الرتبوية  نظومة ملا يف  علة الفا اجلهات ى لع قوى أ وضغوط  ، ضخمأ

يف   للفوز  الفرص  من  املزيد على  للطلب  استجابة  اخلصوصية  دروس لا امي وتن  ، )ذه اجلهاته ساد فإ حماوالت  ذلك 
 . تاسفانملا

 القدرة  تتجاوز  مستوًيت  د نع  لموي الت توفري  خالل  من  ية اخلارج  العوامل  هذه بعض  يف  ثري تأ ال املاحنني  جملتمع ميكن  
 القادة بعض لدى متنامية ف و خما ةغاث إلا ت الاوك لقب  من ملاليةا ماتلتزا ال وا معليللت  عطاةملا  يةولو األ د ازدًي اثر أو  . ةي االستيعاب

 ،ديهال ةكافي  رةدق وجود دون املوارد يف املهمة  تاالزًيد استيعاب ىلع ئمة االق ليمتع ل ا اتار إد رةدق يف نو كك شي ينالذ  السياسيني
 أكثر  مها  اد سالف ترساامم  من احلد أدوات  ب ياغو  مالءمة  عدم أن   م يو ل ا ني  ويتب . الالت ختواال ل ااالحتي فرصتنامي  خطر مع

 هذا يف جديدة قارابتمل والرتويج  ،(2005وليو يمتوز/  ،لز إيغ نيلغ  ،ة ينما ثلا  قمة)  ليةالدو  تاملساعدا تزايد اقيس يف  ،شكالية إ
 :املقارابت ما يلي هذه مل وتش .الاجمل

 من زيد امل إلدخال املاحنة تكاال و لال ب ق من  خمتلفة دواتأليج و الرت و  ار اختبيتم  .ة ني زايامل  عمود ة مل شالا عية االقط ت اراباملق •
 ال  ولكنها  . يةان امليز  ودعم ( SWAPs) الشاملة  ة يقطاع ال  قارابت ملا مثل  ، ت امو كحل ا تا جتياالح بة ستجاالاو  ة رونامل
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 ىاملستو  على والتعليم ةلي املا ات وزار ) ق نسيت ال تئا هي ديأي يف لطة الس زكبرت  املرتبطةاملتزايدة  فسادل ا طرخما ا ما دائ تعال
 . ( كزير ملا
  مثالا  (FTI) السريع رااملس رةمباد ظل  يف ،رعة سب ال مو األ لصرف  لدو ال على  الضغوط مُتارس  .ال لألمو  السريع الصرف  •

 يف ةص اخو  ،ةارس مامل سوء يةتمالحاتنامي  يف هذا سهميُ  أن  ن ميكو  .(PRSPs) ر قالف من احلد اسرتاتيجية  واثئق  أو
 ،ك لذ  إىل امو  كافية  يقدق وت مراجعة  آليات ووضع ،ها فيذوتن  يزانيةملا خطط دادعإ على لقدرةإىل ا تقرف ت الت انالبلد
 ل عمال  وترية  لتسهيل ضئيلة  ى او رش ع دف يف  همرغبت عدم ل  سببه يرجع  الذي  البطيء  ذفي التن  على  ني ولاملقا  معاقبة  يل وابلتا
 . ا يديروهن تال يعر ابملشا

 ةركشاامل تطوير  لأج  من  العام  القطاع إدارة ية يفالمركز ال بيقطت على البلدان املاحنة تال اكو ال ظمع م شجعت . يةز كمر ال لا  •
 على للقدرات مهم رويطت فقهاار  اإذإال ' الصحيح االجتاه يف' طوةخا ذاعتبار ه ميكنال و  .عية االجتما املراقبةو  ية لكملوا

  . البلدان  بعض ربةجت ظهرتُ  كما  ،د اسالف ةممارس  ص ر ف ركزية الالم  ز عز  تُ  فقد  وإال  . واحمللي كزير مل ا توينياملس

 يف زحلواف ا غياب يشجع  ، مثالا  . (2-2 الشكل  انظر  (بعضل ا ا ضهبع ز ز عيو  ح بوضو  واخلارجية  خلية ادلا العوامل رتابط ت
 اقبة واملر  سبة ااحمل ت ياآل  ضعف د حي ل، ملثواب . د الفسا ة سممار ى لعامني ع ال  ني املوظف رواتب  تدين   ع م جنب  إىل  ا جنبا  التعليم  قطاع 

 .ه إحباطو  لاالحتيا عن  كشف لا رصف  من ،ئيا ضقضعف النظام ال و  اخلارجية جعاتراملا تيا آل منعداا جانب إىل ،واإلشراف
  ل علىحلصو ا يف قحلاب االعرتاف  غياب ظل   يف تعليمي،ل ا  مالنظا  يملستخدماملتاحة املعلومات العامة ضعف  سهميُ  ،اوأخريا 

 ق ر ط اد إجي م هملا من  اق، السي هذا  يف و  . املساءلة عدم و  يم تعتوال افية شفال غياب  ثقافة  استدامة  يف ، طين و لا  وى تسامل على  ات مو علملا
 . " اإلنذارات "  لتقاطا احدهأ و  – الحتياال عن  للكشف أخرى
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  اعلى أهنذارات""اإلن  تعريف  ميكن
 اطشن أو  برنمج  يف  وادث ح  أو حاالت"

 . " دا فسابل تأثر قابلية ال  إىلتشري
 

 

 واخلارجية الداخلية العوامل بي داخلةتامل اتالقالّع :ّ(2-2الشكلّ)

 ة اتق من  ةخارجي عوامل        قاةت من خليةاد املو ع

 

 

 
 

 رط اخملا وحتليل  "اإلنذارات" .3
 التحليل  ي ينطو و  . للغاية  مرغوابا  ارا أم  معليالت  قطاع يف  داسفل او  يالاالحت فرص  متقيي أجل من  رطمخا لل  حتليل  إجراء يعتب 

  قطاع يف  وأ ،ته م  بر  ليمتع ال اع طق  يف ملةاحملت طرخاملا ةفكا حدوث احتمالية حتديد على ،مالاألع عا طق من ري عتُ اُس  يلذوا ه،أعال

 عا طق يف  الضعف ناطو م وحتليل ها،يعوز تو  املدرسية الكتب تاجن إ مثل  ،معني   فرعي
 لحتلي  ميُقي   أن جيب و  .ع قطا الهذا  يف  العام أثرها ياس قو  ر،ط اخامل هلذه يجة تن  ليمتع لا

 ليف كا وت ،سببها يُ  أن  كن مي ت لا  واخلسائر وقوعه،  الحتمال  ا وفقا  ر خط  كل  طر املخا
 قائمة إىل  راءجاإل هذا  سيفضي  ، يةلا املث ية احالن منو  . لتخفيفه  دة املضا ابري تدال

 ة انيإمكهو  الحتياال عن  الكشف يف  النجاح  فاتيح م أحد .املمكنة  ادةضامل ري التداب وائدفو  في التك ل ليحتو  ، املخاطر  ت ًيأبولو 
 التأثر بلية اقإىل  شريت نشاط أو  مج نبر  يف  ثحواد  أو  حاالت "ك  دهاديحت كنمي والت ، "اإلنذارات" بفضل  اخللل  حاالت حظةمال
 :اإلنذارات على  أمثلةفيما يلي د". فسا ابل

 ة؛ ئي رد  ئقواث   وأ تسجال  •
 ؛ ديعا غري  حنو ىعل ة قنمت سجالت  •
 ؛ مضللة و  صحيحة   غري  علوماتم  •
 ؛واللوائح وانني ابلق  ارةاإلد وعي  انعدام   •

 مة قائال  اعيةجتماالية/دقتصاالا/اسيةسي ال لبىنا •
 . امع ال عالقطا  واتبر  تدين •
 . قيةالخاأل دونتملا بياغ •
 .تاي امليزان دليةتبا  •
  .د   مرت  قضاء /خارجية  ةجعمرا وجود عدم •
 . وماتملعلاب احلق ابغي •

 ستنسابية اال طةللساو  الحتكارا •
 افزو حلا وغياب ةمتدني تبروا •
 ة هنيملا عايريامل بياغ •
 دارةإلا على ةيمتدن رةدق •
 واإلشراف  ةبقار ملا /ة بساحملا نظمةأ ضعف •
 ة عاملا تماو ملعلاضعف  •
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 ؛ نيظفو ملا بني  أو  ارةدإلا يف  لتعاون ا نقص  •
 ؛ األموال ةار إد يف  هام امل بني  الفصل  عدم •
 ؛ ( نيوظفملا وقوائم رةداإل او  طيط تخال يف( التنظيم وأ اخلبة كفاية  مدع •
 ؛ للموظفني مرتف  ةايح ط من  •
 ؛ اإلجازات قضاء  ظفنيو امل ض رف  •
 ؛ عادي غري حنو على ومعقدة ضخمة معامالت  •
 ؛ وات نق ال من  غريها و أ خن سالا اخلط خالل نم  رةكر مت شكاوى  يتلق  •
 ؛ نيفظ ملو ا أو  ت للشركا جارية أو ةق بسا ةي ائجن حماكمات •
 . ة خارجي و  ةي داخل حساابت  مراجعة   •

  يف مبني   هو كما ، اإلدارة أو بويرت ال التخطيط جماالت من ال جم لكل ابإلنذارات ئمةا ق وضع كنمي ، احتديدا  أكثر بشكل
 عداست أن كن مي ، (اهغري  أو  درسية، ملا لوجبات او  ، رسيةاملدب تك لاو  ، س ر ااملد ء ابنقة ب لع املت) تًي املشرت  حقل  ويف (. 5-2) اجلدول

 فرتة ولكن  عنه نلأُع وضللعر  دراجتواس  عنه، يُعلن مل تاءاط ع ضعرو  جدرا است :مثل  الفساد، خماطر دديحت يفمتعددة  مؤشرات 
ى  عل عقد ةلرتسي  ةع ريكذ  ةجل ع مست حالة ،طة مفر  ت افص موا/ موجودة غري  أو وضغم ال وهبا شي ات اصفومو  ، للغاية قصرية  تعاقد لا

 فيذ نوالت  ر، ابألسعا ةالاغملاو  ،ىن دأ  دة و ج ت ذا أو  أقل  كمياتب  اتمعد   أو  مواد  وتوريد ،سرية  تا العطاء ءإبقا وعدم واحد، اولمق
 ل سبي ىعل ،ة حد على ل ق ح ل لك االعتبار يف أخرى  إنذارات خذتؤ  أن ن وميك .اخل  ابلتكاليف،  د التقي   عدم  أو  ، احملدد املوعد يف
ال   اتذار نإل ا كن  ول.(ن و متجول  ابعة ) املدرسية  لكتب ل سوداء ق سو  وجود  و أ ، ية درس امل الكتب وزيعت قبة رامل نظام  د و ج و  عدم  ، لاثملا

 . قصاء تساال  من دمزي إلجراء جة حا اكهن نا ك إذا ما  املتأين  ا هيلحتل  يُبني  أن  وينبغي احملتملة،  ارسة وء املمسحاالت على  إال تدل

ّ

ّ

ّ

ّ
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 ّّةّّرااإلدّ/بويالرّتّالتخطيطّجماالتّّسبحبّّ"ّتارانذإلاّّ"ّعلّىّةثّلأم :  ّ(5-2ّ)دولّّجّلاّ

 اإلنذارات            الجملا

 . اديةتيعا غري ليةام تحتويال • التمويل 
 .ةقابللر  خاضع غري/فقط حدوا شخص  يد يف ن االئتما  قةبطا واستخدام ت،االشيك  عتوقي •
 احمللي ىتو سمل ا إىل ولةالد توىس م من عيوز للت تياراالخ معايري /يلو التح إجراءات وضوح عدم •
 . واخلارجية يةاخلالد اجعةر امل /بةاقر ال ندرة أو غياب •

 قوائمو  رات،تباخاال أوراق و  ،االختباراتنتائج ) سةحسا تاملعلوم ارةاإلد يف سانال من ريثكل  و وص •     املعلومات ظمن
 . (، إخل.ةضير امل زاتجاإلا
  ةسساحنت بيا حتتوييب اسو ضعيفة حل محاية منظ •
 ة،ماياحل برجمياتو  املستخدمني، عدد) حساسة تاممعلو  نيمأ لت ةالداخلي تاءاإلجرا ةءم مال معد •

 ) .اخل
 . احلساسة  ماتعلو ملا أتمني ةكيفي بشأن  نيةط و لا تهايجالتو  غياب •
 .سيبالحو ل خصيش دخول رمز بغيا •
 . تمالو معلل دوجةز م عةاجمر أي  غياب •

 
 تااملقرر  كتابة

   املدرسية
 .كمؤلفني نيباملقر  ءادقصاأل / ةر األس ارتي اخ •
 . املبيعات من بةسن يتلقى مؤلف •
 . )يبنأج دلب نم نا أحيا (واحدة مهمة نشر دار فطر  من االحتكار •

  عل مني ملا تعيني
ل النق) مراهتداإو 
 ودفع ،(قيةرت الو 

 والتدريب بتاالرو 

  .نيالعامل درسنيملا وعدد اتبالرو ف شك بني ةو فجال •
 تعاين رىوأخ عل منيمل اب مكتظة ارسدم ) يفيةلر وا احلضرية ناطقمل ا يف الا مث  معل منيلل وازن املت غري التوزيع •

 . )اصا نق
 .نياملقرب  صدقاءألا / رةسألامن  أفراد تعيني •
 . هابطل عند األصلية اتالشهاد عل منيامل ي دتق  عدم •
  .اإلدارة من نيمقرب عل منيمل غريةم مناصب •

  رس ادامل بناء
ها توصيان

 ها حإصالو 
 
 ،تاعدامل عيز و ت
  ملواداو  لتأثيثاو 

           .عنه علنغري مُ  عطاءات وضر ع جا ر داست •
   .يةغا لل ةري صق قدالتعا عملية لكن عنه، نعلأُ  عطاءات عروض استدراج •
 .ةودجمو  ريغ أو ،ضةغام ن تكو  الالزم عن ةدزائ مواصفات/مواصفات •
 .واحد لو ا مق على دعق  ةلرتسي كذريعة ستعجالالا •
            .يةر س اءاتالعط ءإبقا عدم •
  .ىنأد جودة ذات أو ،لأق تكميا توريد •
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 النقل افيه مبا)
والكتب  اإلقامةو 

 واملقاصف  املدرسية
 ( سيةاملدر  باتوالوج

   .سعارألاب ةاملغاال •
 . خلا  ف،يللتكا اب يدتق ال معد أو م،الئامل املوعد يف نفيذالت  •
 .األجل طويلة صيانة عقود •
  .يةرسدامل كتبلا توزيع ةراقبمل نظام يوجد ال •
 . (ن لو تجو امل الباعة) ةيساملدر  تبللك سوداء أسواق دوجو  •

 عل منيامل سلوك
 السلوك سوء)

 ( ينامله

  .العاملني معل منيلل يقيق حلا ددعوال الرواتبكشف  بني ةو جفلا •
 .مبر غري ابيغ •
غري  ةيمرض اتاز إجو  فتوظي قودعو  ،قيالاألخ السلوك مدونت جمال يف ئمالمغري  قانوين أساس •

   .ايريملع ا ةضحاو 
 . "للقوائم" اوفقا  عل مني ب إىل املالطلا ةنسب بري يف كارتفاع   •
  .نيموظفلل فرت م اةيح طومن منخفضة بروات •
 .لتالميذهم  ةخصوصي اوسا ر د هنفس تالوق يف ويعطون  يف الصف ن سو ر  ديُ  معل مون  •
    )قيخالألا السلوك ومدونت سعر،ل ا) وصيةاخلص وسر دلاما خص واضحة في وغري مبهمة تاسر مما •

 بدالت ص ختصي
 التالزما) ددةحم
 ( .اخل اإلعانتو 

 . اماليا  ادعما /عيةمت جا االزم دراسية/ احا من يتلقون معة نفسها ااجل من ةبلللط اجدا  عال   تركُّز •
   .افةفش غري ميزانيات /زيعو ت منط •
 . ةحضوا غري اختيار ايريعم  •

 اراتختب اال
 ادات والشه

   
 قااللتحا

    تاع ماابجل

 . من دون مقابل مايل تااالختبار  تصحيح / مظيتن •
 . ةفعمرت درجات يهمتلق أو/و تباراتخالا يف بطاللا من اجدا  عالية نسبة جناح  •
      .عروفةم غري ةمعاج من داتشها صدور •
  .خارج البالدة امع جب حاقاللتمن ا ينط و ال القبول اختبار يف الراسبني بطاللا نمتك   •
  .عل منيامل توظيف دنع شهاداتلا يف  "تدقيقلا" تإجراءا ركذ  عدم •
  .تادهاالش / تدالعلملكادميية ألا عادلةامل ابيغ •

 
ات  االعتماد

 ة ي ؤسسملا
 . اتدالعتماا ىعل التعليمية اتسسؤ امل من اجدا  ريبك عدد حصول •
ا معروفة غري ئمةاق •  . يهالاحلصول ع يصعب ،تمدةاملع  ةالتعليمي تاملؤسسا من جدا

 دوالفسا ميالتعل اتاسسي .4
 وأمثلة لفساداممارسات  فرصن ضم  ت دوق .فصللا  هذا يف املعروضة لاجلداو  فتلخم ( 6-2)دول اجل ص خ  لي  تام، خل ا يف

 ودةجل وا سة،ابملدر  خنراطال ا حيث  من سواء ) التعليم يف التأثري اعنو أو  اة،منتق "إنذارات "و  سدة،افال  ملمارساتعلى ا حية توضي
فيما   ه أن ىلإ  ةظ الحجتدر املو . ةواإلدار  رتبويلا طيط تخ لل  يسةالرئ  تاالاجمل سبحب (قيات األخال و أ السياسة  تولوًيأو  ،واإلنصاف 
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 إلنصافاو  الطلبة  التحاق نسب  يف اكبريا  اأتثريا  كرت ت توال  ثال، مل ا سبيل على  عل منيامل سلوك لجما يف  ئة ات السي سر امملا عتب تُ 
 ي سرئي ريأتث وله  ،بشكل منوذجي  كبرياا  ادا سا ف ساملدار  اء نب ال جم يف  تيال ح االعد يُ  ،مجال إل اب ايطا بس ا دا فسا يات،خالق واأل ةودجلاو 

  ال أ ينبغي ( عل منيابمل  رتبط مل ا ادفسال  سيما ال (البسيط الفساد  ةقضي  ن أ حقيقة يوضحهذا ما و  . اجلودةيف و  لتعليمإىل ا ول صو لا يف
   .حوال ألا من لحا  يها أبلجتاه ميت

 اجإدر  مت ،الا ثم . ممارسات الفساد ر يطو تإىل  لبالغا يف يلمت  ت لا دارةإلوا يبو الرت  ط يطخ الت تاال جم امعا  مجع ميكن
 يال تحالا درج أُ  حني  يف  ، " ةالتعليمي  رد املوا ة يالمركز ' نزعة  حتت لومات عامل ظم نب  التالعب  أو  تمويلال  جمال  يف  املنحرفة  ساتمار امل

 توضح سوفو  ".ةعرف امل واقتصادات ةديدجلا ماتداخل تقدي وأمناط ةخلصخصا" عةنز  تحت اتاالعتماد يال يفاالحتو  ميياألكاد
 . النزعات  هذه من للك  احدا او  ا نبا جا  ةلي تا ال الفصول
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   التعليّم اّعطّق ف دصّالفساّررسمّخريطةّف ّ(6-2ّ)ّّلاجلدّوّ

 التعليّم ف التأثري    قاماألّر بعض  ّّاإلنذارات  ممارساتّالفساد الاجمل 
  ةيميلعتلا در املوا ةيكز المر  .1

 
 اءات اإلجر /القواعد انتهاك • ل ويتمال

 املعايري  جتاوز  •
 عدم) اتفق دتال وضوحعدم   •

 ( ابلنسب التمويل اماحرت 
 ختالس الا  •
 ة طشواألن التكاليف ميتضخ  •

 عادية غري حتويالت •
 ريغ / طقف  حدوا شخص  يدب ن االئتما  بطاقة واستخدام كاتالشي توقيع •

 للرقابة  خاضع
إىل   الدولة توىسم  من عيللتوز  ةح ض او  ريغ ريااخت  معايريل/نق تاءاإجر  •

 الوطين  ملستوىا
 ندرهتا  أو ،يةرج ااخلو  داخليةعات الجار ملا /بةقااملر  ودوج عدم •

 
 

 معلمي اتبو ر  تسرب يتجاوزعاملياا:  •
 قاتنفال من ٪10 ائيةاالبتد دارسملا

 ( الدويل نكبل ا) املتكررة
 غري من المو األ تسرب ريقد   :ايا عامل •

 % 87و 20 بني حاو رت ي مبا املرتبات
 ( الدويل بنكل ا) اتالنفق جمموع من
 

 س ر ا دملوصول إىل اال
 ةدو جلا 

 اإلنصاف 
 ات السياس أولوًيت

 لزًيدةالطالب  التحاق أرقام متضخي •
 املالية  تويالتحلا
 املتاحة  اردو امل يف اوتتفال •
 تبالك) اجلودة يرو طلت أقل موارد •

 ( .اخل واد،ملوا يةدرسامل
 ت انبيابل عب الالت •  تاملعلوما مظن

 املعلومات  جبح/ ءاقانت  •
 ونشر نتاجإ  ظامانت عدم  •

 ت ماو علامل
 الت ملعلوماتبل ااق م عدفال  •

 جمانا  هافري تو  ينبغي

 وأوراق نتائج) حساسة معلومات على رةاإلدا يف كثريون أنس حيصل •
 (. اخل ة،يض ر امل اإلجازة مئوقوا ،تاالمتحان

 ة احلساس  تنالبيا تاذ ب و سااحل زةجهأل يفةعض ةني أم  ماتمنظو  •
 ددع) ةاسساحل  تماعلو امل لتأمني يةخلدال ا اإلجراءات كفاية عدم •

  (. اخل ة،منياأل ياتجموالب  تخدمني،سامل
 اسة احلس وماتاملعل محاية كيفية أن شب  يةنالوط  التوجيهات غياب •
 صيخش دخول رمز وجود عدم •
 ت اعلومملا من وجاملزد حققالت  غياب •

 انتيب بلدان لا من يللق عدد ضر عي •
 يف عدة اتر م تحاقلاال

 . )لياا أسرت (السنة
 تنايب ن اد لبال نم عديدلا ضعر ي ال  •

 الدراسي اإلجناز عن
 من القليلإال  البلدان  معظم ضعر ي ال •

 ال أو اصاخل  القطاع عن تانيالب 
 عرضها إطالقاا ي

 اإلنصاف 
 يات قالخاأل
 اتالسياس  تأولوًي 
الصفوف/  رتكرا بيانتعدم إدراج  •

 سي در ملا بتسر لا
 األولوية ذات لمجاالتل أقل در افر مواو ت •
 ةدو جلا نيلتحس دىنأ ةيلو أو   •



 

75 

  التعليمي واحملتوى ودةاجل حتسني. 2 .
 بكتال فليأت

 املدرسية 
 فنياملؤل  اختيار يف الي االحت •

 األقارب، حماابة/ احملسوبية)
 ( اهلداًي ،ةو الرش

 ق النسخ و حق ن و قان وزجتا •

 ني فلكمؤ  نيبر املق ءااألصدق / رةساأل ادأفر  رياختا •
 عات املبي من نسبة على املؤلف حصول •
 ( أجنيب بلد من يانا أح ) مهمة حدةاو  نشر راد من االحتكار •

الكتب املدرسية  مشلت :فلبني لا •
 هبا مصرح غري طبعة 794,140,3

 ة قوافم بال ابا اكت 021,858,4و
(9, 199Chua) 

 اجلودة
 رسيةاملد بتالك  بني االتساق دامانع •

 ملناهج او 
 الكتب من ف  اك عدد ودوج مدع •

 درسةيف امل طفل لكل املدرسية
 مني ل  عامل رةادوإ نيتعي
 ( والرتقية النقل)
 املالية تفعاالدو 

 والتدريب 

 عل مني امل نيتعي  يف ليااالحت •
 األقارب حماابة /ةبيسو احمل)

 .)ًيادواهل رشاوىوال
 واالجتماعي يالسياس) التمييز •

 ( واإلثين
 مااستخد /تالهاملؤ  ريو تز   •

 مزورة تشهادا
 ايري املع اوزجت •
 تعااطقتاب أحيانا   ،الدفع أتخري •

 ا هب ر حمص غري
 

 ني العامل عل منيامل وعدد سجالت الرواتب بني الفجوة •
 سار د م) والريفية احلضرية املناطق يف مثالا  معل منيلل وازن املت غري التوزيع •

 (نيوظفابمل نقص أو فائض  من اينتع
 ني بر قامل ءاقصداأل / األسرة دأفرا ينيعت •
 بطلال عند ليةاألص اتللشهاد عل منيامل دي ق ت عدم •
 ةاإلدار  من بون مقر   معل مون  هاعلي لصحي يةمغر  اصبنم •

 ٪15  لدى  ن اك وات،غبو   ةمدين يف :كولومبيا
 معا يف فائض يف املوظفني ارسدامل من

 ريغ اإلجراءات ببسب 1998
 إىل ةسمدر  من عل منيامل قللن  افةالشف 

 (Peña, 2005) أخرى

 دةو اجل
  أتهيالا  أقل معل مني تعيني •
 بدريت صر مع ف الا يهأت أقل معل مون  •

 قلأ
 ارس د امل حبسب التوظيف يف التفاوت •

 والنتائج  الوصول  نسب يف التفاواتت نم احلد. 3
 تها وصيانس املدار  بناء

 ا ه ميمر تو 
 اءاتطعال وضعر  يف الي تاالح •

 ًيواهلدا رشاوىال)  عامةلا
 )ة بيسو حملوا
 ندير  و امل بني ؤط االتو   •

 اعنه علنغري مُ  اءاتطع عروض استدراج •
 ا جدا  قصرية التعاقد ةليعم نكل و  اعنه علنمُ  اتءعطا عروض استدراج •
  مفرطة فاتص او م/دةو جمو  غري أو ضةماغ مواصفات •

األعلى ملراقبة  مكتبلل افقا و : سلوفاكيا •
  كانتها لثمي ،(SAOاحلساابت )

 ربايق ام" العامة ًيتاملشرت  قوانني
 "ايلمجاإل لياحمل تجانال من 10%

 وصول لا
 اجلودة

 إلنصاف ا
 س ر اللمد يئةرد قعاو م •
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 س الاالخت  •
 انت بيلاب التالعب  •
 ة يسدر ملا ائطر اخل جتاوز •
 ومهية خدمات  يمتسل •

 حداو  مقاول ىلع عقد ةيسلرت  عةكذري االستعجال •
 سرية  اءاتعطل ا إبقاء مدع •
 لأق تايمكب تداعم أو أدىن ةجود ذات مواد توريد •

 
 
 
 

 اجدا  منخفض  / اجدا  عف تمر  اماستخد  •
 للمدارس 

 ةلمهم أماكن على الطلب  •
  يةدمرت  ليميةعت ئةيب •
 ااستنادا  مغلقة أو مفتوحة تبقى مدارس •

 ة يومه تاءاإحص إىل
 اتاملعد توزيع
 واملواد ثاثألوا
 لنقال ذلك يف مبا(
 بالكتو  قامةإلاو 
  يةرسدامل

 واملقاصف
 جباتلو وا

 )ية ساملدر 

 اءاتالعط ضو ر ع يف تيالحاال •
 اًيواهلد رشاوىلا (العامة

 ( بية و سواحمل
 نيدر و ملا نيب التواطؤ  •
 املدرسية  اللوازم على واذستحالا •
 ضرورية غري معدات شراء •
 ت يانب لاب التالعب  •
 تخصيص لا يريمعا  جتاوز •
 ية مهو  تسليم خدمات •

  سعارألاب ةالاملغا •
 يف التك ابل دالتقي   عدم/ئمال امل املوعد يف فيذنت ال •
 لجاأل ةلطوي ةان يص دو قع •
  رسيةدامل بكتال توزيع مراقبة امظن غياب •
 ( ن تجولو امل الباعة) املدرسية للكتب اءسود قاو أس دو جو  •

 من %65-20م  تلته رشاوى:  الفلبني  •
 ية رسدملا الكتب متويالت

 421,000توفري  ل دقع عيتوق  :نسار ف  •
 كان  ولكن ة،نس لا يف ةمدرسي وجبة

 امالطع اتوجبل يقيقاحل  دعدلا
 عام  يف 363,000 لكةتهسملا

 املدينة على بتوج   ،ا هن ومن:  1996
 غري لوجبات نكر ف ون يلم 1,6 دفع

 لكة ُمسته

 اإلنصاف 
 ودةاجل
 ريوغ ءالألغني  جمانية مدرسية وجبات •

 ء فقرالل متاحة
 نيح يف املدرسية الكتب نمث يتقاض •

 ية جمان ن و تك أن  يُفرتض
 صف ال  يف املدرسية بالكت رتوف عدم  •

 رسة دامل على ةقائمل ا ةدار اإل عيشج .ت4
 سوء) عل منيامل سلوك

 ( هينامل السلوك
 ن يو مهو  ن مو معل   •
 ب غي  ت ال •
 األقارب  ةحمااب/احملسوبية •
 هلداًيا  •
 حاقلت ال ل(ةونيقان ريغ رسوم  •

 قييملتوا االختباراتو  رسةابملد

  ملنيعا ال  نيمعل ملل يقياحلق  ددلع او  بتاالرو  اتفو كش  بني  الفجوة •
 رب امل غري بغي  ت ال •
 توظيف وعقود السلوك، ونتدم  جمال يف ينانو الق اسس ألا ةايكف مدع •

 ة ضحوا غري يةمرض تاز إجا يريومعا 
 " للقوائما "قا وفائل بشكل ه عل منيملإىل ا البطلا  سبةن ارتفاع  •
 للموظفني  مرتف حياة طومن منخفضة واتبر  •

 بني  ما عل منيامل بغي  ت  وحرتاي :ايا ملعا •
 ( الدويل كبنال) %20% و10

 من ٪45 ىلقتي:  ( الصني)  غكون غهون •
 ية خصوص ادروسا  ائيبتداال يذم تال

 الوصول 
 ودةجلا

 اإلنصاف 
 ت القياخاأل
 س املدار  حبسب فوظيالت يف اوتتفال •
 راء قفل ا ضد يزميلتا •
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  (. اخل ،وصيةصاخل والدروس
 يف امب) ةصوصيخلا الدروس  •

 سر ااملد  استخدام ذلك
 )ةصاخ ألغراض

 الجتماعياو  السياسي)  زييتملا  •
 ( واإلثين

 سي ن اجل غاللاالست أو التحرش •
 لخال التاملفض أو رشاوىلا  •

 ني تشفامل زًيرات
 مواد شراء على بالطال إجبار •

   شرهاق نحقو  عل مونامللك مي

 خصوصية  ادروسا  أنفسهم همذتالمي عطون يو الصف  يف سون ر  ديُ  معل مون  •
 ومدونت سعرلا) وصيصاخل تدريس لل ضحةاو  وغري ةمهبم ساتممار  •

   (.خلا السلوك،
 

 التدريس عاتاس عدد ايلإمج اخنفاض •
 حوظلم بشكل

 من وغريهم نيمعل  امل لاتثما عدم •
 لوكالس عدبقوا املوظفني

 

 مالية بدالت ختصيص 
 تالالزما) حمددة

 جلامعيةا
 تانإلعاو 
 ( .اخل ،دراسيةال

 
 

 ة ياحملسوب  •
 بار قاأل حماابة •
 رشاوىال •
 عايري ملا زو اجت  •
 ماعيجت واال السياسي) زمييالت  •

 ( ينثإلاو 

 حنامل ون لقيت نالذي هافسن معة اجلا من ةبلللط اجدا  عال   تركز •
 دراسية ال  اإلعانت/ة امعياجل تزماالال/اسيةر دال
 اف فش غري ميزانيات /توزيع منط •
 واضحة  غري اريت اخ معايري •

 ل الوصو  
 اإلنصاف 

 ةدًيلز  دارسابمل م االلتحاققار أ يمضخ ت •
 املالية  تويالالتح
 
 

 ودةاجل ن وضما ديدةجلا دير تو لا رقط و  خصةصاخل. 5
 راتاالختبا

  والشهادات
 

 ومات املعل بيع •
  االختباراتيف  احتيال •
  األدبية لكيةامل نتحالا •

 بلابملقا جرمن دون أ االختبارات تصحيح / إجراء •
 ون لقيتالذين  أو/و اتاالختبار  الناجحني يف الطالب من اجدا  يةعال بةسن •

 ة عمرتف درجات

 اعرتف :ة األمريكيةاملتحد توالًيلا •
 إىل مهلجوئب حنيشر ملا من% 15-25

 حتيالالا

 اإلنصاف 
 يات قالخاأل
 تاادشه) ةمزور   شهادات أو تهالمؤ  •
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 ىلإ ولالوص
 ت امعاجلا

 ات،درج لأج من) ىو رشاال •
 موعة خمتارة منجمو  ،وعالمات

 دات،اهوش صة،تخصامل جم لباا
 )معاتاجلا  يف ولقبالو 
 ورةز م التؤهوم مزيفة اتادهش •
 الية تياح ثحبو  •

    فةمعرو  غري ةمعاج من أتت شهادات •
  يف اخلارج قبلون يُ  ينوط لا القبول ارب تخا يف فشلوا نيالذ الطالب •
  عل منيمل ا مع قداع تال عند تالشهادا  " يفقيقدت"ال اتاءإجر  رذك عدم •
 اتداالشه /لمعدالتل ةيميكاداأل لةادع امل غياب •

 عدفي ،فةتلخم رملصاد اوفقا  : ياروس •
 إىل ليص ما وًيا سن سالرو  اطنون و ملا

 ىو اشر ك يكير مأ رالدو  مليون  520
 التعليم  تمؤسسا يف أماكن صيللتح 

 عايل لا
 

 ( مزيفة وراقوأ
 ينالذ بالللط ةتاحم  غري مبرة مؤهالت •

 رشاوىال عدف يعون يستط 
 العايل معليتلا مبستوًيت االلتحاق  •

 غري موضوعية  ايريع م ىلإ ااستنادا 
 

 
 

 رشاوىلا • ة سسيؤ امل اتاداالعتم
نيل  تاعملي يف االحتيال •

 ات ماداالعت

 ات داالعتما على التعليمية سساتؤ ملا من ادا ج ريكب عدد حصول •
 الوصول يصعب ،اجدا  معروفة غري املعتمدة التعليمية املؤسسات من مةقائ •

 ها إلي
 

 رشاوى ةصااخل معاتا اجل عفتد :أوكرانيا  •
 اتماداالعت ىلع احلصول أجل من

 
 
 

 صاف ناإل
 ودةجلا
 عن النظر ض غب ؤسساتملا مادتعا  •

 خمرجاهتا و  نوعيتها
 التعليم نوعية أن شب نيطئخم رأمو  أولياء •

 م قد  امل
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خلط  ا  ديدألحيان حتض ابع  ب يفصعي
 ر. تزوية وال فاءالك  مد عاصل بني الف

 

ّالثالّث الفصل
 التعليّم قطاّع ّف دالفسا خيصّشت

 

 : عني  م  بلد  يف  ا بينهة مئقا ال بط واوالر  الفساد أنواع  أبرز  ديد حت ل ج أ من  دللفسا  ة تلفخامل  املظاهر  عن  ف الكش ال مفر  من 
 أو  ة معجا أو  ة درس مب االلتحاق  من أجل  ة إلدار ا أو  يكلية البريوقراطية اهل  وةش ر  ي ه هل  ؟دةاسف معل مني  ظيف تو  إجراءات ي ه له

  س تال اخ ي ه هل ؟ خاصة لية ا م بدالت  أو دراسية  منح  مجا بر  من  دة فاستالمن أجل ا
 ؟ ةسداالف  ًيت رت املش لية  م ع  يه ل ه اصة؟ خلا ية انو الث املدارس  لدعم الدولة خطط    وال مأل

  ختتلف  ،ختلفة امل بيئات ال يفو . آخرو  بلد نيب ههر ا ظوم لا حتياال محج يتفاوتقد 
 هذا يف  غايةل ل ًيا ضرور  ها وحتليل نتالبيا  صخي شت جيعل  ما هذاو  ،احملددة  ولوًيتاأل

 ةفاءالك  مدع بنيل صفا الط اخل  ديدحت بعص ي ، انا أحيو  .رخآو  بلد بني االحتيال عن فشكال قنطا كذلك   فلتي  كنلو  .لاجملا
 اادا استن اصةخلا ةالتمحيصي بدراساته  يقوم نأ دبل كل ىعلجب  يتو ف   ،مكان  كل يف  واحدة وصفة قبط نت  ال ، عواقلا  يفو  .ال واالحتي

  . ة صارم ةريبي جت دراسات  ىلإ

 فساد" بني لطخل ا طرا خم جتنب اننميك  فكي .اقالسي هذا يف الصعوابت نم ديد العملعاجلة  هناك حاجة ك،لذ  ومع
 احلوافز  أنظمة ورداءة ات،واإلجراء يات اآلل وغموض شفافة، ال لوائح ال و  عد قواال  ب غيا بسبب "سساتؤ امل ادسف"و" دار فاأل
 داسفل ا لوك للس الذات  مالتقيي  من  تقالن اال نا ميكن كيف  ؟ ةق الساب ية تاتور ك يالد األنظمة  من  لنق لاملوروثة  - دة طو املت  ات كيو للسوا

 أن  ميكننا  يف ك للتشخيص؟  ة يسالرئ ة  عنيملااف  األطر   مة او قم ى لع لب التغ ميكننا  كيفو  ؟ سادفال  ت اممارس  اس لقي ة عيضو مو   لة دأ  إىل 
  ينبغي  امؤثرا و  االا ع  ف خيص لتش ا كون ي نأ من أجل  ، ةجرب ت لا ح لناتُوض كما والعقوابت؟ اضاةقملا ة فثقا من  بدالا  تعلملا ة افثق دخلنُ 

 .واملشاركة لةواملساء افيةشفلا  :يهو  ،يةور حم ماتاهتما  ةثالث  جدمي وأن  ،هة و  شامل تسار امامل يححتص ب تار اقر  ذاختا إىل  ي يؤد   أن
 اجتإن يف  أو صي ختشلا تنفيذ يف ا إم املشاركة تعتب و  .ءلة ساامل ف عض و  الشفافية ماانعدما جيب أن حيد ده التشخيص إمنا هو و 
 للحد   اعيتم اج ط غض دليتو  يل لتا واب ، " اجملتمعية بة ق ار وامل ة "امللكي لتأمني ا أساسيا  ا شرطا  ، اهي لع نية طراف املعأل اطالع او  لومات عملا

 . الفساد  من
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يف   ذلك دبع وسوف يتعم ق .اد الفس ظواهر يصشختل  األساسية يةاملنهج  املتطلبات  بتقدي الفصل هذا يبدأ فو س
 ملسائل ابوالتدقيق  ، (األداء قات بطا  مسوح  ذلك  يف  ا مب)  ركيشاالت م التقيي : وهي ،ي ز مم  ر منظو ذات  ددة حمقارابت م  ث ثالف وص
   .( PETS) ت العامة استقصاءات تتبع النفقا و  ، ني وظفملاب علقة ت املو  ية ظيف لو ا و  لية املا

  ةأساسي يةهجنم لباتتطم   .1

 تعليمل ا اعطق تشخيصشكل يو  3. نية حمددة مز  طةنق  يف مةنظمل أو داألفرا من وعةمجمل  اصورا ت املسحية الدراسات تقدم
 جهو  وعلى  ،عنية مل ا األطراف خمتلف  من 'ةذاتي  بيانت  'ع مج إىل  ة دف ااهل املدركات  مسوح من  كالا  ات سادر لا ل وتشم . لةثاألم  دحأ

 بيانت ' عمجل دفهت الت قئا قاحل تقصي سوحمو  ،(التشاركية  تقييماتلا  مثل) ورماأل ءلياوأو  بالوالط  عل منيامل وصصاخل
 ( PETS) ت العامةاقنفال  بع تتءات استقصا مثل )  املختلفة  رتبوية ل ا ات سسؤ امل أو ميلتعلاو  ة بيرت ال ةوزار  من مباشرة " ضوعيةو م

 يف  رظ نلل حية املسلدراسات ا  ام استخد كن مي ، (3-1شكل )لا  يف مبني   و ه كما (. و QSDS)  دمة اخل لتقدي  مية الك واملسوح
 لتمويل او  ، (" ني يالومه منيعل  ملا" و أ عل مني امل ب تغي   ل مث) البشرية د ر واوامل  ة داريإلوا تنظيمية لا  القضاًي

 . املشرتًيت  أو 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

 
 .(let a ohenC., 0002( عراج ،يمالتعليف  بحثال باليأس حول تاوملاملع من يدملز  3
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 يّةاملسّح تللدراسا فةتلخاملّقارابتامّل :(1-3)ّلشكال

 
 

  

  التشاركي مييتقال                                       

 

  

                                        PETS   
                                              QSDS  

 

 للي حت ذلك يف مبا ، عير املشاتوى مس أو  وطينلا توى سملا على  الفساد مشاكل  يمقي لت  لفةخمت أدوات ماستخدا نكمي
 اختيار  :ي يل ما طار إلا اذه يف  قحقي ت لا  قيد القضاًي بعض  مل تش قد و  . ًيتشرت امل راءاتجإ و  احلساابت تدقيق يف الو  املخاطر 
مع   يذتنف  ةوعملي ،ة رسيدملا يطة ع جتاوز اخلر مغري مب رة  مناطق يف والتمركز ،نية طو ال ة صلحملا من بدالا  صيةخش افعملن املشاريع

 ن،ديسِ فم دينومور   اتركلش اميةظن غري  اتلي مع خالل  من د والتعاق ، غري مشروعةعموالت  دفع أو نني معي   نيد مور   ليفض ت
 بتغي   مثل عية و ن لا اًي قضلل  تقييم اءإجر  ميكن ، ذلك ىلع وةال وع (.يفتكال ال  قبةومرا ودةاجلو تسليم ال يفعف الض ) عقودال  بعةومتا 

 (. عل منيامل  عن اخلامس ل فصلا  انظر)  (QSDS)  اخلدمة قدي ت ل الكمية سوح ملا خالل من   "الومهيني  عل مني امل"  أو  نيل معامل

 ،اتكر دامل حو سمُ  ذلك يف  مبا  ،رسي دامل أو احمللي ينياملستو  ىلع الفساد  لكا مش لتقييم خرىأ تواأد تخدام سا ميكن  
 يف  حساسية  األمر  يزيد  ومما  . (( 2-3)الشكل  ظر ان ) س ر املدا ت اباسح ة جع ار وم ، األسرية  واملسوح  ، املدرسية بطاقات األداء و 

 غري  والرسوم  النظامية  م رسو وال  لية،حملا لتمويالت او  والتعليم بيةرت ال وزارة  التويمت) رسة املد مستوى  ى لع التمويل  رد مصا تنوع  سياق 
  وضة على ر فامل سيةدر امل لرسوما  استخدام :ييل ما رطاإلا هذا يف ةالدراس قيد القضاًي تشمل وقد(. ذلك إىل وما ،ية ونن قاال

  مت  التلك تو  عةدفو امل مالتعلي  وساعات ، دوا وامل ية املدرس ب لكتمقابل ا  يذالم الت  من  لوبةطامل اإلضافية  اتواملدفوع التالميذ،
 . ت اعدوامل للمواد وين سلا والشراء ،اجلودة  ومراقبة  ،ة سدر امل ة ناي ص ةلف وتك ، فعالا  يذ الملتعطاؤها لإ

 ذاتية ناتبيا
 "تادركلم  ل"

 (طالب/علمون)م 

 

 ية ضوعو م نتبيا
 ائق احلق تقصيل

 (مؤسسات/ميلعتلا ةر وزا) 
 

 (واملركزي ليحملا ينياملستو ) ريةوإدا ظيميةتن اًيقض •
 .) "ونيومه لمونعم" ،منيلعملا تغيب) يةالبشر  واردملا   •
 عمج ،ةزنواامل، نيعم انيك/لنشاط يةت املالنيا لبتمويل )اال  •

 ( يلو لتما

   (تااءالعط ضرو ع(ًيتشرت امل  •
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 أو احمللي ىل إ املركزي  ى و تسامل من )  ية د املا أو البشرية وأ اليةملا سواء ) مواردلل ةضي عر ل ا تدفقاتلا  لي لميكن حت ،اخريا أو 
 ورواتب  ،رو األج غري  نم نفقات لا  ىعل ا نه كيزالرت  ون كي وقد ،( PETS) ة امقات العنف ال ءات تتبع اصتقاس خدام ستاب ،املدرسي

  .ها عيز و ت و ة رسي دامل الكتب  وإنتاج ، عل منيامل

ّاملدرسّي أو احمللّي املستوى على سادالف ّمتقييّّ:ّ(2-3الشكلّ)

ّ

ّ

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 .(Hallak and Poisson, 2002) يف  ،Saidi دادإع :ردصملا   

 

 ليم ة والتعي رب ت الرة اوزال  أمو -

 ية  لمح تالموي ت  -

 غير ن،معلمي ور والم ياء األات أول، جمعي تظمةمن رسوم:  -

 قانونية  

 ى أخر -

 

 ركات المدح مسو -

   ريراتقال بطاقات  -

   أسرية  مسوح  -

ت  اب ساحعة مراج -

 ة المدرس

 الب طة على ال ضو فر الم رسيةمد ال وملرس ام اداستخ

  اتفعدل الب مقاب للط ادلموة وامدرسيال لكتب ا

 ة ي افضإ

 عاًل ف  ةم د  قمو عة فومد ليم عتات اع س

 دة لجواط وضب  ة سمدرنة الصيافة كل

 ت عدالماد وواللم شراء سنوي 

ة  ميزاني

 ة مدرسال

  صيصتخال

 م ستخداالاو
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 ة يالذات وح املس مجع  سن حاملست ن م
 فسادال  لتقييم  ا معا  ة يوع ضواملو 
 نبشأ  اجات استنت ص تخالواس
 . اسات السي

 اركيتشال خيصتشال :اركيتشلا التقييم .2
 يةتماعاالج تاعراجملاو  ،ءاألدا  بطاقات ومسوح

  سوح ملو اأ  اتكملدر ا مسوح خالل ن م لة ص  احمل لبيانتايف  ضعف ال  طا نق ىعل العا مط   القارئ يكون  أن رتضن املفم
 ال   جتماعينياال  ءعلمالامن    ديدعل ل  ا وفقا ،  ابلفعل. و اية للغ  اهلشة اهتدالال على  و كما    ذاتيةلا

 بعض  يف  كنول .ملطلقها ابم ادستخا م دعي نبغوي لذاتيةا  البيانتلى عتماد ع الا ميكن
 مجع سناملستح منو  ،ة ذاتي  حسو م راءج إ ندو  انتيب أي عمج يلتح يس الفساد، التاجم

 . اسات يس ال نبشأ  استنتاجات  واستخالص  ،ساد فلا لتقييم ا معا  ضوعيةواملو  يةالذات املسوح

 خمتلف  يف  داسالف  مفهوم عن  تا ماملعلو  عمج إىل يالتشارك التقييم يسعى دة،عدي بلدان  يف اليا اح ق ب  طمُ  هو وكما
 ايا ماع تاج ا توافقا  ين وتب ، تنوعةامل الرتكيز  ات جمموعمع  طعة اقمت  تبال مقا  ىلإ  تقييمات ل ا ههذ ستندتو  . ميلع تلا  هايف مبا  ات، القطاع
  ر ث  ؤ ت و  ، ت ساار مامل ه هذل ثم  ة ملكافح بتوصيات خترج و  ،ها ببوس هاوحجم د ارسات الفسامم نطاق  ل حو  يةنع ف املاألطرا بني  ا أساسيا 

 :وهي  هنا،  منها ثالث تقدي تميس  قل،احل هذا يف أجريت الت بر اتجال لك نيب ومن . ات يص تو ال هذه قبي تط عملية يف
 يبال نو  ريكا ستا و ك  يف ماعيةاالجت جعة ار وامل  ، بنغالديش يف ة رسيدامل بطاقات األداءل حسوم ، ايران أوك يف  اركيتشال التشخيص 

 . ندا وغوأ نكستا ابو  راغواايكون

   ياركالتش خيّصتشلا

 يف الدميقراطية ة يم التن صلبيف  اديعال املواطن جعل  إىل  حاجة ةمث  ، "شعب لا تو ص برنمج"  ضر ع  يف جاء كما
يكتسي هذا األمر  و  .هممعجمت يف  هيةافمستوى الر  بتحسني يهتمونس و  خماوفه سيعاجلون مهينتخب ذين لا  ينيالسياس أن يعتقد  أوكرانيا 

 وصول  ر تعذ   ول حي وحيث ، مباشرثري أت ب ك أ اءهت فاوك  ةقدمامل دماتاخل لية عافل  ونكي حيث دًيتلبلا  وىت سم ى علخاصة  أمهية 
 من كبري عدد ر هزدا السياق،  اذه يف و  . الفساد يُذكي و  ؛ةالرشيد ة موكاحلبسط  ن و د  كوميةحلا  اتالقرار  صنع دوائرإىل  ناملواط

 من  الشراكة " ع رو شم  ب ترا ادبامل هذه بعض  ل ث  متو  .األخرية تلسنواا ل الخ  انيار كو أ يف  نني طاو ملا مشاركة  على  تركز  ت ال ت ادرابامل
 من  لة ساء امل زي ز ع ت مشروع "  ؛ ة خمتلف مناطق  ثالث  يف  وتنفذه ( USAID) ية الدول للتنمية  يكية األمر  الة الوك له متو  ذي لا  "النزاهة  أجل 

  ب" الشع صوت مجن ر "ب و ؛ املالية  رةوزا رعاية حتت و  الدويل كن ب لا ن م لمويتب "ية ن دامل للمشاركةاملعز زة  نيةانو قال  يئة البو  احلوار خالل
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 يةران كو أ نمد أربع يف الدويل، والبنك ( CIDA) ةدولي لا للتنمية دية الكن ةكال الو  هايف مبا ، يةالدول ئات ي هلا من العديد من  املدعوم
 (.  لوب رنتو  كيانسوكوب فسكنكي فرا وايفانو شوجويف)

 تقدي  مراقبة  على م عدهتسامبو  ع متجملا ةمي تن يف  ينياحملل  طننياملوا إبشراك ناس ال  ت و ص ج منب ل سةئيالر  فااألهد ثلتتم
 فقط مضت ال و  ،قدمةملا العامة دماتخلاكل  تغطيإذ أهنا  يم التعل اع طق  صتشخيي تتخطى فه  ىن،املع ذاهبو  .البلدية  اخلدمات

 ءداألات ابطاقو  ،علنية ال االستماع جلسات) املتنوعة نينطوا ملا كار ش إ ياتلآ خالل من اتاخلدم يقدت يف  رالقصو  أوجه  حتديد
 من املشروع ويتكون .تشاركي ارإط خدامستاب رار الق صنع ة عملي  تطبيق دصر  اأيضا  بل (،إخل.  رية اشاالست احمللي اجملتمع سلاوجم

 ؛للمشاكل  يلحتل ي دقت و  ت وًيولأل ا يددحت بغية  اتاخلدم يتقد  تشمل  سوح م ل: متسلس مطبن  تطويرها مت ةرئيس راصعن ةث الث
 ة لهيك  ادةوإع ، تحااإلصال ن بشأ إمجاع وبناء؛ واحلكومة  املواطنني ات اعمج بني ار و حلا رييس ت و  وم معل ل املسوح جائنت شرون

  ىل إ يةانمث من تتكون  اصة ختربوية  جلنة نمج ب ال ت رصد ل  وتو  .ليني حمل ا للسكان يبية ر دالت توالدورا ،الدراسية  واجلوالت  ،اهليئات 
 ة وقاد ،ميةاحلكو  ريغ ماتنظملوا األمور،  أولياء جملس يل ثمم) معتواجمل مالتعليقطاع  حلمصا  من  كل  لون ميث   ص، اشخأة ر شع

  . (ك ذل إىل وما  مال،عاأل

 دا فسال ى لع  عشوائية، عينات  ى عل القائم  ول، األ املسح ز كور  . حدة على  ة ن يمد كل  يف  خمتلفة  مسوح بثالثة  مج نالب  بدأ 
 ني املوظف ك و وسل احمللية،  ة العام  اخلدمات  ة وجود عضو  عن  األسر من  راجعة  تغذية  على  احلصول عى إىل وس ، ة لصال  ت ذا ئل ومسا

 عقطا  نيب ل اعالتف وائية،ش ع عينة ىلإ اضا يأ  استند الذيو  ، الثايناملسح  لاو تنو  .بينهم االسائد فيم الشفافية ومفهوم نيماالع
  ، ت البلدًي يف ني ما ع الظفنيو امل متحورت حول  من خبري ارةخمت عينة م تخداس  ذيال ث ثاللا سحملدف ا هو  .ةي لاحمل  واحلكومة مالعاأل
  م ستلز ي الت ات مداخل عن لوماتعامل  توافرت وح،سامل ههلذ تيجة ن و  . احمللية ومة كاحل منظور من جملرًيت األمور فهم ساباكت إىل

 ، ةلف خت ملا ة ياملعن األطراف  من منظور  وذلك املنشود،  وير تط لا ة يعطب ن ع فضالا  اخلدمات،  ذه هب طة رتبامل كل شا وامل ،ولوية األتطويرها 
 سبيل على  ،بل نو تر  مدينة يف ريجأُ  الذي اتم اخلد قديت ل ل الشام  أظهر املسحو  .األعمال  وقطاع سر واأليني رمسلا  نياملسؤول يأ

 يف رشاوىال لدفع ضطرواا  بنييج تسامل عبر  ايلحو  أن من رغملا ى عل جيدة، ةنوعي  ذات خدمة ك  يه إل  نظريُ  كان  مالتعلي أن  ال،ثامل
 ةر فك ا أعطته ألهنا  س لي احمللية،  ومات احلك  من عال   بتقدير  املسوح هذه وحظيت  . (( 4-3)و   (3-3) كلنيالش انظر )  القطاع  هذا
 . ار القر  عصن يةعمل  يف  ا ما عمو  الناس كراإش إىل جةا احل فهم على  ا أيضا  ا ساعدهت ا ألهن ولكن  فحسب،  املشاكل نطاق  عن
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ّّاجدّ ّّدجي"5.5ّّّّإىل 0 سلّم) ترنوبل ّف اخلدمّة جودة يّمقيتّّ:ّ(3-3)ّّلكلشا

 

ّ.1999 ،دويل لا البنك ومعهد ،اساتيس لا ساتلدرا الدويل زواملرك كرانية،و األ احلر صاداالقت مؤسسة: راملصد  

ّّلنوبّرت ّف عامة اتخدم لبمقا ّةرمسي غري والأمّدفّعّإىّلّّاضطرواّّنذيلّا ستجيبيملا نسبّة:  ّ(4-3)ّّلالشك

 

 . 1999 يل،دو ال البنك ومعهد اسات،سيال لدراسات يلدو ال زكر ملاو  ،ةرانياألوك احلر االقتصاد مؤسسة :املصدر

  بريد مكتب
 لية احمل فتااهل تامخد
  ةرسيدملا تئااهلي
 مي كو حلا  اراتدخاال رفصم

 ت االجتماعية نهيئة اإلعا

 يه  لاحمل اإلسكان  ةهيئ
 لة لشاما طبيةال تياداعال
  تزااجلوا ةر ائد
 (ispolcom) ةلياحمل ةلتنفيذيا نةجللا

 ركاجلم ا تامخد

 ة لياحمل ةرط الش
 ية حمللا ماكحملا
  يبالضري تيشلتفا

  طرقال طةشر 
  ىفتشملسا

 

  قالطر  طةشر 
 شفى تسامل

 ت ااجلواز  دائرة
 احمللية  محملاكا
 ة احمللي ةط شر ال

 ماركجلا تخدما
 لة امالش  ةيالطب تاداالعي
 ة يساملدر  تااهليئ

 يبيلضر ا لتفتيشا

 ية  لن احملكااإلس تاهيئ
   يةلاحمل اتفهلدمات ا خ
  يدر ب كتبم
 (isoplcom) حملليةاية تنفيذال لجنةال

 عية اتماالج تانإلعا مكتب
 ي مكو احل اتر خاداال مصرف
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 رافاألط بني ات املعلوم ادلبت إىل  فهدقد و  .السابقة  لمسوحل عةابتمكان  جمنب لل ينثا لا ن و  كامل من الواضح أن   
كل من   املعنية ة يسئ ر لا  ةل اعفلا  ات اجله ومشلت  . املشاكل ملعاجلة  ول ل ح ن ع حث الب ز يعز وت ، اهني بما يف  ل صوات لا  قامة وإ ، نيةعامل

 :التالية  ت اءجرااإل نضم  ت  دقو  . احلكومية غري تظما املن تالفا ئت وا  ،احمللية  عالمإلا ئل وسا ممثليو  ،ت البلدًييف املسؤولني الرمسيني 
 بني  ل اعفت ال لي هوتس واحللول،  جئلنتا ل عامة اقشات نم  يموتنظ ، يل حلالت رش نيف  م اإلعال وسائل ومساعدة املسح،  نتائج سريتف
راف  ط األ مع بالت مقا إجراء و  حسملا نتائج نشر نو  كملا هذا خمرجات بعض ومشلت .البلدًيت  ورؤساء احلكومية غري اتنظمامل

 ل متوي مثل  قضاًي ل حو  ة علنيل ا اع ستمالا لسات ج و  ت املؤمترا ذلك  يف  مبا ) فة ختل امل شر الن توإجراءا  ة، يل احمل الصحف  يف  ة املعني 
  هنا ى أعل ية لاحمل اجملتمعات  اهتحدد  قطاعات يف خمتلفة  مل ع جمموعات وتطوير ، عامة توعية  ومحالت ، (ة ن ديملا ة يان ز يم وإعداد  التعليم

 ة ط أنش يمنظ وت ت، امداخل تقدي  ة اقبملر  مدينتني  يف  ةحكومي  غري  منظمات  فاتتالئ ا وأتسيس  ، ح الص إليف عملية ا " تأولوًي"
 . العامة  االستماع جلسات يل سهوت ، يتشار سالا لس اجمل وتطوير  ،مية إلعالا العالقات يف  ب دريالت

 تشخيص ل ا على ا مادا عتاو  .ها ذفيلتن  عمل  خطط يرطو تو  ت الحاصاإل  ن بشأ إمجاع بناء على   لبنمجل  ثالث لا  نكو  امل ترك ز
 يف  يني ل حملا نيلؤو سامل من قبل اهتماماا تتطلب  ت لا  حال اإلص ت خيارا عا و نأ  بعض  ع وق  ت املمكن من  كان  بلدية، ل ا ملشاكل  ركيالتشا

 صولاحل فرص  سنيامليزانية، وحت ت ايل مع يف أكثر يةوشفاف ، هاتبسيط و  البلدية  تءاجرااإل عن  القيود  رفع :هذه ومشلت  . تدًي بلال
 بةمراق مظن الق وإط  ، نياملواطن يقث امو  عضوو  ية،حصالاإل تا واإلجراء اطننيو ملا  جملموعات  القانونية ققو احل ديدحتو  ،ات املعلوم ىلع

 عمل ات موعجمل ي ر فو  تشكيل :التايل  أدراج  كنمي نكو  امل هذا خمرجات بني  ومن .الشكاوى  استئناف نظام  اءشنوإ  ، ةن يدامل مدراء
 ؛ ( تنيني دم يف)  يمعل الت  ح إلصال ل عم جمالس  وأتسيس  ؛ ليمتعال  ذلك  يف ا مب قطاعات، لا  خمتلف يف تيا صو تو  للي ا حت يقد تهدفها 

إدخال  و  ، ألمورا ياء أول جمالس إنشاء  ذلك يف مبا خباء، مبساعدة ميل عتل ا ت رساا ممو  سات سيا يف كلية يه حات إصال وتنفيذ ادعدإو 
  .اخل  الدراسية،  اهجنامل  ىعل ات التحسين

 . ه ندأ  الواردة  سية ادر ال ألداءات ابطاق مسوح  ةلتجرب ا اما مت مماثلة ربةتجلا  هذه تعتبو 

  ّّءاّداألّّتبطاقا وحمس

 العامة ةاجع الر  التغذية  انياتمكإب اإلقرار املناصرة وجمموعات  يةادمي كأل ا ساطألو او  مةاحلكو  يف ارقر ال  اعن  ص على وجبت
  ا فيه تعمل  الت  السياقات  يف  صخ ابأل رةمؤث  ة العامة عجاالر  التغذية  ن و ك وت . اءلة مسلل اوعا وخض بة استجا ثر أك  ة احلكوم  جعل  يف
 الظروف هذه ظلويف  ." يقية ق ح" تار وخيا جر اخم يأ دماتخلا ملستخدم كرت ت  ال حبيث  ؛اري احتك ةمد خ مكمقد ةومكاحل
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 ذية التغ  نيات ا مكإب ر اقر ال  اع صن قر يُ 
 كثرأ  كومة حلا ل جبع امةالع جعة راال

 . مساءلة لل  ا وخضوعا  ابةجتاس

 

 تقييم على "واطنني مل ا" صوت د يستن ا مدنع و  .للتغيري  فعاالا  ا حافزا  اطنني و ملا" ت و ص"  أو العامة جعة راال ية التغذ تصبح قد  قة،عو  ملا
 على  ىن يُب و  ، فةتل خامل  ة ما الع مات دخل ل ، ي عو نوال كمي ال نب ااجل من  موضوعي، 
 املمكن  من  يصبح اخلدمات،  هذه دمتُق الت  ت ئايهلا  أو  ت الكاو لا عممباشرة   تفاعالت

 هذه "ات العالم بطاقة " ماستخدا نوميك  . األداء ودةجل ا وفقا  الوكاالت  ب ترتيد حتدي
 يممصت ل ة صر فب املنظمات دةا ق وتزويد ، ننياملواط قبل من عياجلما لالعم يزحفلت

  .سرتاتيجية ا  ه يتوج ة ادإع  لدخاإ و  ت احصالاإل

 مم  صو  .منها  اواحدا  التعليمو  اعات،والقط البلدان من  متزايد عدد يف العالمات  قاتبطا  أو  داءاأل  تاقا طب  رااختب  لقد مت
 اءدأ  اتاق بط" صو اخلص وجه  على ،(TIB) بنغالديشيف  ةالدولي  يةافشفلا  منظمة عوفر  ،دناهل  ر،و لبنغا  يف مةالعا  ونشؤ ال مركز

 لتحسني واسع  ق ا نط ىل ع خ ا سبلة لالستنقا  ةاأدأهنا و  ، انسبيا  دةقع م ري غ اأهن ت أثبت والت ،2000 عام  يف  " عامةلا ات خدملل
 د ح إىل  وجنحت  ، ننو طا املو  ها تب اخ ما ك عامة لا  ماتداخل ة عيو ن على  ا شرا مؤ بطاقات ال هذه  ت وقدم . ةالعام  واملساءلة  افية شفال

 إىل اجلمهور مالحظات لتوجيه رنةمو  ةيط بس ةاربقم  بطاقات األداء مسوح  تعتبو  .ة يباق است تواخط  اختاذ لىع فيزهمحت يف كبري
درجة  و  ا همواستخدا دمةخل ا افر و ت جلةملعا وهتدف  ،معني  وضوعمب والسلطات العامة  وعي  عفر  يف يُسهم الذي  ر ماأل  ،طات سلال
   . ىاألخر  ة اخلفي   يف لتكالاو  لفساداو  ، هايت وفعالها  يري عا وم ها نع ا رضال

 موظفي واستهدف ى، الكب  غميمنسي مقاطعة  من مناطق ينامث يد صع  ىعل ش بنغالدي يف بطاقات األداء  حمس ذنُ ف  
 املتعلقة ائلاملس من سعةا و  جمموعة لمش و  .ورهممأ ءايلوأو  والطالب  ،االبتدائية ارسدامل يومعلم ،مينياحلكو  االبتدائي  التعليم

 مدارس ختريتاو  .ي ر غالص ىستو امل ىعل تللمالحظا اوفقا  ادا حتدي فساد لا  ضوعو م عن الا ضف ليم، تعلا  لقطاع الشامل ابلتشخيص
  رس امدمخس و  ةئ مات لومش .س امواخل الرابع نيفالص بطالعلى  لطريقةقت هذه ابط و  ،عشوائية ال عيناتال  طريق عن ئيةابتدا

 ن ع يقل ال ما انُتقيو  .جمتمعية  ةي دائابت مدرسة رةعشت ناثو ، ةي عفر  مدرسة ةأربع عشر و  ،حكومية  غري سة  مدر أربعنيو  ةومي كح
 171 مع التبا مق جريتأُ و  .احلكومي  "يمل التع مقابل  ءغذالا  برنمج" مشلها منها عشر  ة، عيفر  منطقة  كل من ة سر مد نير عش

يف   ليةو دال ةي فافشلا  مةظن م  عفر أها نشأ  الت  املعنيني  املواطنني انجل ل قب من ،ر أم ويل 966و، ا طالبا  966و مدرسة مدير
 حتديد مث ومن ، د الالب  يف  ي ساسألا مالتعلي نمج ر بيف    والعيوب صور الق  جه أو  د يحتد  ية ادلبا  يف  تالبيان  مجع فهد ثل متو  . ديشغالنب

 :ة اليتال  حلاملرا خالل من  وأجنز حسامل أُعد  و  . طالبلا قبول  أو املدرسني ني يتع يف  مثالا  فيها، والتحقيق ساد فلا  مواطن  خمتلف
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 انت، يستباال ت دامسو   وإعداد  ، ني بيجت سامل دديحتو  ، واألغراض دافاأله وتعريف  ، اتسسؤ امل د حتدي :تحضريية لا •
 . تاالعين  قائمة د ادوإع ، العينات أخذ  واسرتاتيجية نة ي عال  حجم وحتديد انت،ياالستب وإجناز  ، األويل ر ختباالوا
 . يلها وحتل  ل،او جد يف هابويبت و  نقيحها ت و  تحصلةامل املعلومات من قق والتح  ات، مو املعل  مجع : التنفيذ •
 . واملتابعة صرةنا امل إطالق عملية و  عنها،  تقرير ونشر  ،ءاألدا ات قاطب زا إجن : صرةاملنا و  التبليغ   •

 
  ىل إ  تمون ن ي نالذي الطالب نسبة و أ لطلبة إىل ا  عل منيامل بسن  وأ دارس،ملاب األطفال لتحاق اب  علقةاملت  كميةلا النتائج  إىل  ابإلضافة

 رمسية غري مبالغ دفع بالطال  من  ب طُل ه نأ  ره ظأ ،عللفابو  .م النظا يف  كبرية الالتاخت حسامل حظال فض،نخ ملا دخل ال ةوعمجم
 نم  أكثر  أضطر و  . ختباراتالاو  أعلى،  اسية ر د  لفصول  والرتفيع الدينية،  أو  ضية ًير الفعاليات وال الكتب،  اءوشر  املدارس،  لدخول 
  معل مني لل ع فديُ  مل  ي ذال تالوق  يف  األول،  لي فصال  ان االمتح  يف كةار ملشاب هلم ح ما لسابل اقم رسوم  دفعل الطالب  من  % 96

 اتكا  يونلم  عشرين  حنو مقاطعات  ينمثا  يف  ها فعدب صرحامل غري  لة ص  احمل  ومللرس اإلمجايل  لغبامل ل صو  . راتباتخ اال إجراءمقابل 
 يظفومو  ةاملدرسي ةدار اإل دديحتى ر جو  (.1-3 لجلدو ا انظر) أمريكي ردوال ألف 350 حوايل يعادل  ما أي  -يشيةد الغ نب

 جوهرية ت ار س  يمُ  مبثابة  السلطة واحتكار  الرواتب تدين  و  لة ساءملا اب يغ  ب تُ عاو  . الفساد  تحاال يف  ة سيئ ر  ة ل عفا جهات ك  ومة احلك
 . موالألمل مع اعالت ل ةحماسب  امنظ ال و  ددة حم ية توجيه ادئ بم أي  تتواجد ملو  ، للفساد 

 
 يّشّدالغنبب عاتاطمقينّّامث ف صلةاحمل ّةونيقانلاّ ريغ مالرسّو اّردّقم:  ( 1-3ولّ)اجلدّ

 ة يبنغالديش  اتكا      876,73 ية ائاالبتد ملدارساب اقح تلاال
 بنغالديشية  اتكا   435,049ّ  حكوميني موظفني استضافة

 يشية بنغالد اتكا  6,102,893  لو األ الفصل اتر ااختب  رسوم
 ية يش غالدبنا كات    6,069,765 ين ا ثال  الفصل اختبارات رسوم
 ة ي شبنغالدي كاات   6,086,059  السنوية اراتاالختب  رسوم

 ديشية غالبن اتكا 19,849,000 )أخرى ومرس هافي مبا (موعجملا
 (Karim, 2004) :راملصد  

 نظام إبنفاذ ةق لعاملت  التوصيات من وعةجمم  ،بنغالديشيف  الدولية ةفي الشفا مةظنم فرع  عضو  سح، ملا من هاءاالنت عند
 ملدارسع اميجل متطابق  دلمبع  الطالب  من اإلضافية ةالي امل الدفعات عمجل ينو قان ابسح شاءنإ  رتح اق ل،املثا يلبس علىف .لةاءسملا
 ق اطن  على  املتفشي ادفسال  حول الوعي ىتو مس ورفع ات مو املعل  نشر  أجل  ن م خمتلفة مناصرة ةشط أن أعاله  عر فلا  ونظم .لطالب او 



 

91 

ت  اجعيل املرامت ع،متاجمل  ةبئخالل تعمن 
  من د احلو فية شفاال دة لزًي ماعية االجت
 . لية اامل ابتالتسر 

 مات لو ع ملا وفري وت ابلنتائج  امهتماالدة زًيل حسامل ق اطنم يف دراسية  اتحلق ت أُقيم : أوالا  .ائي تدباال  ميل عالت ومة ظن م يف عساو 
 إعالمية تنشراب  الناس ةعاممشاركة  تمت   : ااثنيا و  .ة ضافياإل دعمال أنشطة  واستدامة  ةي كلم  وتعزيز ،ة سيرئال احمللية علةفاال  للجهات

 أوجه  على  الوقوف  همنم  البا اط يني مو ك حلا نيسؤولاملإىل  الكامل  ر لتقريا ل رسأُ  : الثا اثو  . الفرع  ا دهأع ت لا  العملية كامل  صف ت
 ، ا موما عو  .احلكومية  رةاداإل مكونت  خمتلف  عم الجتماعاتا و  العمل  ورش لال خ ن م اخلطي التواصل  ز جنوأُ  . ماهتالفوخم قصورهم

 رح سم" يتمُس   كرةمبت مناصرة اة دأ فرع ال أأنش ،ك ذل إىل ةاف ضإلواب .ا فا تل خم ا عا جتماا وثالثني ة مخس تنظيم صرةاملنا  أنشطة  تمشل
 أنشطة رسوم ثبيت ت مكاتب ةدع رت قر  ة، مليالع هذه وبعد .اد فسلل  السليب  راألث تصور على الناس دةاعسم أجل من " بشعال

 . ة هامشي تسينا التح هذه يت قب  لألسف، لكن و  ،متنوعة 

  ، ساءلةوامل ةي فافلش ا ء ا بنفائدهتا يف بفعل  عامل أحناء ال  مجيع يف  داء ألابطاقات  وحملس د يزاميكن تفسري االستخدام املت 
دف  هب هاونشر  ت امن االسرتاتيجي  هذا النوع ويل دلا البنك  د  ح و  . ةصادية فقري قتا عية ماتجبيئات ا يف  ا خصوصا  ها املنخفضة، تكلف تو 
  ة األماميطوط خلاعلى  ملفروضة ا قيودالم ييلتق خاصةت او أد حزمة" ى ذلكضع بناءا علوو  .لفسادا ًيرة يف قضا اصناملو  حاطةإلا

  حزمة تصف و  . ةحلكوم من ا خمتلفة ى مستوًيت عل يء الردواألداء  ،القيود  ديد جماالتحت إىل دفهت "،تما داخل يتقد  ية ل ملع
  ن مو  .ا هيإل قودني د ق لتا تصيا التو ىل وصوالا إ و ، جناز اإل مرحلة إىلسح تصور امل ة لحمن مر  ، لتشخيص ا ات أعاله عمليةاألدو 
ذا األساس؛  هد وفق لبال اد امسوح على امتد جريتأُ  ،(BNPP)  لدويلاك لبن او ا ندهول  بني شراكة البرنمج  ون معالتعا  لخال

يد  حتداملسوح إىل هتدف ، ولني العامنيسؤ ملإىل اهة جو انت امليتبس الا ومن خالل  .ه عف ض نقاط و  م العا  ع ا طقال  قوة  يد نقاطحد لت
  كلي ال نشرال  على لدويل بشكل رئيس ك ا لبن ا  زرك  يُ و  . اصرهتومنا  إلصالحافرص  قييموإىل ت ،هم ءأدا عيقت الت ئيسة لر ات ابق علا
  فية ضمن اإلضا  ناصرة ة امل ط شأن وتقع  . امنيعلا ملسؤولني مشاكل ا ة ملعاجل حافز  ة ن يكون مبثابالذي مُيكن أ  ، معلوماتلل  " السليب "

 . ة يل حملا لةمسؤولية اجلهات الفاع
 
 ّّّّّعيةجتماالاّّةراجعامل
حشد هذه  ك كيفية ماعية، مبا يف ذلجتالا افتحقيق األهدل عامةوارد ال ملا امدختاس فيةيكاعية  تمجراجعة االاملم ي  تُق

من   امة علمات اد خلاعلى  زركهي ت و  . هاف أعاللتلبية األهد  لضو أف حنى لعاملوارد 
  ا ضوعها وخأثرهو  ها افإنصو ا ليتهعام مشوليتها وفي  تُق و  " القيمة مقابل امل"ال  حيث

زًيدة  إىل  عيةجتمااال ع، متيل املراجعات متاجملئة بع ل تخال ومن  وتكلفتها. للمساءلة
  اعتمدت يف بلدان  اخصوصا  ارهابتخقد مت او  .يةابت املالمن التسر  واحلد   افيةفشال
هنا  ى أ عل عية جتمااال اجعاتر إىل امل رظن يُ  ،ق ذا السياه يفو  .ة ب حكومات حمليخالل انتخا ن ، ملسلطةا  لق لن ايدا جد ماا اظن
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حول  شورة ملاتوفري و  ، لتأثري املطلوبإىل ا تأفضقد  نقل السلطة ت إصالحات ا إذا كانممق حقتل ل ة ي ساسأاف ر ش إو  ة رقابات أدو 
  ية معتاجمل نيجمالس املواطندرات تعزيز قإىل اجعات املر هذه عى وتس .ئمةمال ية س سيا بريتدا وتصميم ،االت اإلشكالية جملا

على  قراطي اء الطابع الدمي ضفهنا ُتسهم إب إملعىن، فا اهبذو  .لية حملا طاتسللل نني اطاملو  نة م موسة ملراجع تغذية دي وتق ،هتا اومسامه
 . لياحمل عيدص لا على لقرار عمليات صنع ا

،  ءاو على حد س ة وميحك غري ظمة ومن  ا أكادمييا  اهدا مع( CIET)عية تماجمل  يةشفافلامكني و لتوا ت امو ؤسسة املعلم د  عتُ 
وتدعم   البسيط على الفساد املؤسسة وتركز  . وكمةابحل متعلقةاز مشاريع جنإيذ و فتن  على  حملليةتمعات امساعدة اجملإىل دف هتي هو 

تفسري  يف ات اجملتمع شاركةزيز م ل تع الومن خ . ني يلاحمل ان لسكى العآاثره د والتغلب على من الفسا د حلل لية عمت صياوضع تو 
سرتاتيجية  ال ا كل  مت نب اج ىلإ لي حمل واين طالو  يني و تملسعلى اراجعة درات املقيف بناء ة سسؤ امل اعدست احللول،ر وتطوي لة األد
  من بني   ،ههذ وتشمل .قضاًي ل من ا وعةنت مجمموعة طار على اإلذا هية يف ع امت االجتاملراجعاأجريت قد  و  .ستخدمة املب لي ساواأل
اءة  كا، وإسير ات وسك  يف ننسالبيئة(، وحقوق اإل انقل و ك وال ر اجلمل وا تموي ل ا حول) وااغكار ني يف دماتاخل وح تقدير أخرى، مسأمو 
  ان، يف ابكستو  . ا وأوغندابكستان ا و اغو بال ونيكار ي ن كوستاريكا و ليم االبتدائي يفع لتا يف ة اءلابكستان، واملسرأة يف ملة املمعا

ى  عل نقل السلطاتاثر ع آتتب لأج  من  ، 2009ام  عحىتة وينسعة اجتماعية عمليات مراج ذ فيتن ب ابألخص سة سؤ لتزمت املا
 . هلا  هم واختبارهمواستخدام سية ات العامة األسامداخل بشأن نياملواطن نظر  ت وجهاى لعو  ةموكاحل

  . لنوعيةلة ااألدبيانت الكمية و ال بني عيةتماجملية فافوالش  مكنيوالت تعلوماة املسسؤ ملتماعية جاال جعةار جتمع عمليات امل
املستخدمة   ستبيانت بت االوبو   . املعيشية  األسر  ن م  ا فا الآل من تشوميكن أ لمجتمعات لشوائية ع اء انتقلية  عمىل إ نات عي  ل ا تند تسو 

رضا  نسبة و مة لعات امادخل إىل اول صالو نية ا ت إمكاكمدر ة و موضوعي  انتبي تستطلعع يضاو امللفة إىل أقسام خمت  ت نالبيمجع ا  يف
من  ت املعلوما  توفري حول  س ر ادامل يف لنيمسر والعا اجملتمعات واأل ن ت مبيانت ال ومجع .ريةخاأل ذهمن ه ن ستفيديخدمني اململستا

  وعمداء  ، الرئيسة  سسية ؤ هات الفاعلة املل اجل، مث تجيبني سملا  من  منتقى  اعددا مشلت  ملت مبقابالت واستك ؛ ةالعام  ات دماخلقبل 
  دة و م جب كحيتم التو  .ثراء التحليل إ  يف ةدعاسملل  عية م تاجمل صائ صاخلعن  معلومات  اأيضا  ومُجعت .املدارس  مدراءو  ،يات الكل

عن   ةخص مل رير اقت د  عكما تُ   .ايا ئ شواعودة اجل راقبةم كما تتمبعناية،   فريقء ال ضاأع مجيع  بيدر ت و  اءقنت تم ا: ي عدة طرقب تنا يلبا
 . ( 12 قمر  ار طاإل  رظ انيدة )داجلقاطعات املحكومات وتُرسل إىل  ى أخر صة ُملخ   طعات وموادقاملا
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ة  ءإسا ، مثل نظام الرتبويليف ا ة ي لاامل ت ف التسراب شك  إىل خص ألابم قطاع التعلييف االجتماعية  ات جعراامل هتدف
م البلدان،  معظيف و  .يائدبتاال م تعليالميم عت هدف يق ام حتقمأ يسة ات رئتعتب عقب تال و ، منيل  عامل ب أو تغي   العامة  واردم امل استخدا

إحدى  إىل ت ا وصلابلتايل أهنسر ألا معظم  ت ب واعت . للتعليم أساسي، بشكل جياب إو  ، ر تقمس ر و  صت إىل ه عالأ ت اعج راصت امللُ خ
عام  ل ية ع ااالجتمعة ج اير املر ر تقر اشأ و  . مة قد  اخلدمة املعن جودة  ية ض ار  ا هنأ  ا يبا تقر ها ن نصفوأعل  مية، احلكو  الرتبوية مات خلدا

  ل ثم يةضوعو م ثرأك مؤشرات سن يف حتإىل وكذلك  ،رهو ماجلا رض سبةيف نو  ت اخدمل لتحقق يف الوصول امل دةزًي إىل  2005
ح  ُمصر  ري اضطروا لدفع رسوم غ ر و ماأل لياءأو  أن  إىل  اأيضا االجتماعية ارت املراجعات لك، أشومع ذ  .ابملدارس االلتحاق نسب 

املثال،  على سبيل  وااغار يكن يفو  .ية ة جمان دم ون خكين أ به ضيُفرت  املسح ها مشل التيف الدول يم تعل ل ا أن   ن ملرغم لى اا، عهب
ة  يف اضإ  االا ا أمو دفعو منهم  %86و ارسابملداق االلتحمن أجل ة مالي مبالغ لهم املسح لدفعين مش ذلا اص خشألامن  %73اضطر 

 . معل منيلل

ّتماعيةّّججعةّاالللمراCIETّؤسسةّمّّجهنّّ:12ّّاإلطارّرقم
 اعية: جعة االجتمراملدورة ا
 . ةجي تيارت ساال تمام هرة االؤ بضيح  و ت •
 . يبري تج لا بار االخت؛ واألدوات   نةالعي  يم تصم •
 . مةات العالخدما لهتوتصو را   هااماستخدحول  األسر لومات منمجع املع •
 . ةلعام ات ااخلدمإدارات   من ة تيأ تمل ات اوملع ابمله ربط هذ •
 . ملية عاخلطوات ال إىل   ة تشريبطريق ج ئاتالن حتليل  •
 . سني الوضعل كيفية حتحو  ا هآرائ العالستط  ة حمللي ت ااعم تجملالنتائج إىل دة اب عو لا •
  ع تماجمللي واملخططني وممث ةاخلدمزودي م بنياجلارية ناقشات  املاحمللي يفء اجملتمع ار آو  ةدل ألا ل اإدخ •

 . اهيذنف ت و  ات لتغيري ل لتخطيط ن أجل اي ملحملا
  .2005ية، اجملتمع يةفاف مكني والشوالتمات علو ة املسس : مؤ راملصد
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ّ

 ساتهومؤس متعليع اللقطا  ةعاجمر  راءإج .3
ّواخلارجيّةّةّيداخلالّّتاجعالتعريفات:ّاملّرا

لة  ا حلاة الفعلية و حلالني ابرق الف ة وعيمبوضد يدالتح غايته  ، مظ  وهادف ومن  حمرتف اطنش" ا على أهنميكن تعريف املراجعة 
  ة ياخل الدعة املراج    تُعدنيحفي ف ة":ارجية اخلعج "املراو "ة يخلدا لعة ا "املراجبنيد ومفي مهمييز مت  إقامةمن ا نه وال بد   ." دةشو املن
ة  سسؤ مة والتعليم أو رتبية الوزار  اهب مختلفة تقو املة وميكاحلًيت ستو املتعليمية يف اليئات اهل ؤديها الت ت  بة مستمرة للمهامقار مة ليعم

الت  ي و التحواحلساابت و  انيةمليز يف اقيقاا دت ية ارجخلاجعة ار مل اعتب تُ  (، اف وابلتايل خاضعة لإلشر )ة كوميات احلدار اإل  من مؤسسات
من   ا هري غأو  انملب ال لحكومة أو ل  خاضعة  مستقلون )وابلتايل و حمايدون قون حمرتفون دق  وما إىل ذلك، يقوم هبا م ني ظفو ملا ة ل ممعا و 

التقييمات  هي: (، و 5-3ل كشالر )انظ  ميتعل ل اقطاع بة يف قار ملن ام فئاتأربع  مييز بنيالت اقع، ميكنو لايف و  .( ة يمثيلتاهليئات ال
  واملوظفون  ، ةع ما جل ذلك رئيس ايف )مبا املراقبةذها دوائر الداخلية الت تُنف   ة املدارس، واملراقب مدراءو  نمو عل  امل ا هرية الت جيُ يلخالدا

جتريها  ا ما لبا غا  تال ليةاخدال ات عاجر وامل ،( امعاتحالة اجل هلم يف التابعةباء سام اخلأقو  ، التنفيذيون ات امعجلا اءر دمو  ،ون األكادميي 
  ابت جعة احلسارامل  اعليتب الاكاملثل م ارجاخلمعها من التعاقد  يتم ها هيئاتذملراجعات اخلارجية الت تُنف  وا، عليملت او بية ت الرت اار وز 
(SAOs ).   

ّاخلارجيّةّوّليةاّخلدعةّاجاملراّآلياّتّ(:5-3)  لالشك

 
 

 

 

 

 

 يرجالخاد عاقتال ة العامةبقارمالبيئة 
 

 ليةة الداخراجعلما خليالدا يمقيلتا بة الداخليةقارمال جيةخاراجعة اللمرا

 األعلىالمكتب 
 اتسابلحاجعة ارمل

مدير وون علمم ال بةقارمئرة الدا بيةالترة وزار

 سةدر مال

 

 قبةامرلامنظومات 
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املراجعات   تشملال ان، دبلن ال مريث كويف . ع التعليميف قطا جعات املرا يقبطلت  ةمكنامل  تاال جملا (2-3) اجلدولف يص

من   : ةر الإلدكأداة   يةزئجلت ااجعااملر دم ستختُ  ذلك، ع مو  .ية رات الوطنالقد مادعن اتها و فلكع  ارتفا بسبب  اعموما  لقطاع أبكملها
رة  داإلامن  ني  عم  نبجاعلى أو  ،معني    عو مشر  وأ  جمنبر على  وأ  ،ني  عم  ربويت  الحعلى تنفيذ إص مثالا  ز املراجعات ك  ر ن تُ ن أكاملم
ّّّ.ليمية كل تع وهيا  ملؤسسات عةجار م ة حالفيما يلي  تردوعلى سبيل املثال،   . جامعةعلى غرار  عي نةم  ليميةمؤسسة تع على أو 

ّ
 ّّاجعةّرّمةّيلمعّّطمينتّ(ّ:2-3ّ)دولّجلا

 ةدار إلا علم الرتبية  سرتاتيجية اإلدارة اال 

ؤ ملا
ات 

سس
 

 صدالر  •
 حث• الب
 ي و لتق• ا

 • التقييم 
 يط طخلتا •

 علومات ة املجلعا• م
 • عمليات امليزانية 

 

ن )م " الكتب املدرسيةسلسلة نشر" •
  وصوالا  تهكتاب  ىلإ يالدراس هجاملن وضع
 ع( وزي لتاو لطباعة إىل ا

 اسية لدر ا جه• املنا
 يم والتقيي و التق •

 عل مني امل• تدريب 
 ق ي• التوث

 م علدت اماخد• 
 تيش تفال •

 ة انيز لية وامليااملشؤون رة ادا• 
 فنيؤون املوظ شة إدار • 

 ت• املشرتًي
 واملعدات  باينصيانة امل  •

 اتاإلجراء • حتليل
هات  يجتو وال البيدزيع • تو 

 والتعليمات 
 

 

كل 
هليا

ا
 

 التخطيط  مسق• 
 ة مليزانيم اسق• 

ية ال امل مثلخرى )رات أزا• و 
 ة( املدنية خلدماو  لمع لاو  طتخطيوال
 

 مني عل  امل ريبتد ياتكل  •
والثانوي   يائتدب اال متعلي• أقسام ال

 والعايل 
 يلرتبو عهد ا• امل

 هج • قسم تطوير املنا
 ختبارات م اال• قس

 ةيكز ملر رة ااإلدا •
 اإلدارات اإلقليمية •

 رس ادمل• ا
 نياملوظف ونشؤ  ةقسم إدار  •

 رية ادإلوا ليةان امل• دائرة الشؤو 
 رىخأ• وزارات 

 . ( Sack and Saidi, 1997): صدر امل

  . ذينف ة وضبط التبلرصد ومراق رةإلدايد ا ت فعالة يفثابة أدواالداخلية مب  الرقابة ات ر آليتبا عا نمُيك، يحلنوااري من ويف كث
  ء إجرا  ردجملو أ  ،د ددارة مشروع حمإل وأ، ني  عم ويترب ح ذ إصال لتنفيخدامها است ن كات، وميدو األ هذه مثلسليمة التتطلب اإلدارة و 
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ت أُدخلت  ال ءات املراجعةجراوإ ،هذا هو احلال مع التقييم الداخلي و  .ادية تيعا دارةإ وأ ،ية ليم لعمل مؤسسة تع منتظم ذات  يق قدت
   .( 13 اإلطار رقم رنظ )ا  توانيا ييف ل 

  نظاموير تطو  ةنا وصياء نشإ  وليةؤ سم (معة ذلك جايف )مبا عامة ة يإدار  هيئةكل يس  رئ يا وفاكيف سل ل التشريعاتم  حتُ  ملثل،ابو 
  على وعالوة  . كل منتظمها بشذتنفيب وجي ، ةالعملي  من هذه اجزءا  وتعتب املراجعات املالية . يةبقار ال ئفه ار وظإطا  يف ة مالي مراقبة

مة  ء الم ى دمل املستقل و  ليغي التشم لتقييى اعل ا يركز أساسا  يموضوع  طا شنك  ةداخلي ة الراجعامل السلوفاكي قانون ال اعتمد، ك لذ
استخدام   يف شفافية لضمان ال أداةأقوى داخلية املراجعة ال لظروف، تُعد  اه ل هذظ يفو  . اه تيوفعالابملراجعة  عينة امل يئة هلا ت عمليا

  اء لبن ةي األولو يف إعطاء ية ر هو جأمهية مثة ولذلك  .ات ئي اهلون ير ن يدي ذال املختلفني نيلو املسؤ  إدارةيف  ساءلةيز املز ع تل  املوارد، وابلتايل
عليم املستقلة  ات التسمن مؤس طلبت ت ية(داخلالا يف ذلك القوانني )مبنية نو اق  واتأد ويف تبين  لية، داخ جعةمرا ءار جإل راتالقد

 . ظم منت بشكل ية اخل د اتعاجر م  ءراإج ( امعاتجلاو )املدارس  

ّااتّفّليتوانيعاجّرواملداخليّلّاوميّقالتّّ:13ّّرقمّّراطإلا
   ليالداخالتقوي ّ
كرة  ت الفخصوتل  .2004يف العام  اإلزاميا  ح بصوأ ةبي ي ر جتس مدار  ت  سيف  1999م ا ي يف عخلالدا يو التق بيقتط  دأب 

  ا درجييا ت ة ابيش والرقتفل جزء من الت دبت سيُ  ( يث)ح  ، تعليمت الوًي تمس مجيع لى عت الذاالتقييم و  تقييم ة حديثة للثقاف تطوير ب
 .(2012-2003، ة طنيو تيجية التعليم الارت اسيم )عللية الت عاوف  وعيةن  نيسحتدف ذلك هبللمدرسة، و اخلي دييم الابلتق

ع  ب أر  من  وي تق  ياسمق  دام خسترسية ابداملم األنشطة يبوا على تقي ر  دت قد إذ  ، اجملاليف هذا  ا نشطا  ادورا  عل مون ويلعب امل 
ات  خالقيواأل ب الالط ودعم ب لطالل  لميعل ال صيتح الو   اسيج الدر ا هتعليم واملنة ال جود احتديدا  ة،رئيس الت اجم ة يف سبعنقاط 

كافة  ييم  ق ي تال ينبغه ن مبعىن أ ث سنوات، كل ثالألقل  على ااحدة و  لتقييم مرةل أعاله  اجملاالتمجيع  ج ا تحتو  .ةدار واإل واردوامل
  على  عرضه و  ير ر ق تي وتقد عها وحتليلها، ت ومج بيانلمصادر ا ختيار ا ة يمسؤول  ن و معل  امل  ويتحم ل . ه سنف قت الو  يف  ألنشطة ا

 . فية لشفامن ا  يدز مل ليحملا اجملتمع
   خلية داال اتعراجامل  
  ل مني عمل ا ييم أداءتق  ء هؤاليتوىلو  ة،ار ز و الو  تمستوى البلدًي  لىع  يةالداخلت املراجعة ليا عمي جار فتش خمائة م يتوىل   
  م عل  ملا دى ل قوة  ث نقاط ثال ىل تشري إي وه ، عل مني امللتقييم عمل  " 2نقص  3" ويعتمدون صيغة  . ا ما و مع س ر املدا ونوعية 

 . م حتسينها ل  عاملعلى غي بني  جمالني و 
 .يبو تخطيط الرت ل ليللدو عهد اامل مهاظن 2003ب منوفين/يف تشرين الثا ا ني ليتوا يف راسية دجولة  م خاللُقد   رضن عصرف مبت :راملصد
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جة  ي تن و  . سدةت فاسار ا مميف سها متورطة نف ةدار اإل نو تكقد ، و اقلة متاما مست ادائما  تكون  ال عة املراج هيئات  أن   غري
ة  اخليلدا ملراجعة ر اقاريت  لتايلابتفضي ف  ،ساد مارسات الفظروف مبعض ال ب  يف  اخلية طخ املراجعات الدكن أن تتلمملا ، من ذلك ل
  ين يع هذا و  –رجية خلا ا ةراجعللم  ناك حاجةولذلك ه  .ةظوم ن ملا عملريقة يف وصف ط  "افية الشف" نمبدالا  " متيع تال "مزيد من  ىلإ

  يف هذا أن يساعد  كنومي  . لية تقالس الق مبدأ اتعمل وفو  املراجعةاتبعة جلهات  ري غ قدقيالت  قيد اهليئات ون هباكتظومة من
  ومات معل العام هور جلماو  إىل اهليئات احلكومية م د  رجية أن تُقاراجعة اخلامل سع و بو  . العامة  لامو والفعال لأل ليم السام دخالستا

في  ف .ة ي ارجاخلملراجعة تتوىل مسؤولية ا ة التختلف ملا تهاجلان معدد ناك ن، ه لبلداا ميف معظو  .نة معي   تا ئهي حول ة عي ضو مو 
  لوطين واجمللس ا ، تة احلسااباجعر مل األعلى  كتب امل : لية عماله ذهولة ؤ سمة لتاليا  ات هجلا تتوىل ، على سبيل املثال  سلوفاكيا 

ة  وبطبيع  . وقاحلق عام عنلا دافعامل هدمع و  ،ت سااباحل وجعاومر  ،ة اريكم اإلدا واحمل ، معا الدعي ومكتب امل ، اورية سلوفاكيهمجل
ا  دا ج ة عروف م  صة خا  ئحاو نظيمات ول تل تقلة املس جعةار املات جه ينبغي أن ختضع  ،اقية ية ذات مصدة اخلارججعراتكون املل، احلال
 . ورجلمهل امن قب

  يف  تبتع ل ، بدفساات ال ممارسو ألكشف عن االحتيال ابقط فر صح ني  ة ال خلارجي اة جع ااملر رض من ح أن الغمن الواض
ومع   .ة تلفخم مستوًيت  ىعل  ارته وإد ه ياتلمعيف ف املختلفة ع ضال حتديد نقاط و  التعليمقطاع يص تشخل ضرورية  املقام األول أداة

أن   اأيضا  بلحسب، و  ق عليهافت مغراض ال ألوصرف األمو  يةال املت لسجالاملراجعة دقة ا ت يا اقب عملر تُ  هم أالمن امل ك،لذ
وفق   ليفع ال  فاق عن اإلن  آنية  مات و ل مع نظرًيا لعامة يوفر ا بة نظام احملاس  أن  مع و  . ملاليةدارية واإلا ئح الو ل اب يملسالم لتزا اال  تأكد منت

  ا أهن ة ملراجع ا ة يعمل ت تثب دق، نو داحملد  خدمون تاه املسيتلق  دقة ما ارير تعكس بتقال  أن  مع ، و ا على اختالفهج امب الو وازنة ملاد بنو 
  جعني اخلارجيني يف املراة من دم ستخاملة جيهية الرئيسبادئ التو ملامن بني و  . مةقد  مل ومات العامل ة صح ى ة علللمصادق  ية يو ح  ةاأد
  ث أحدا  وأظروف  وأ فواق م يوه :" اإلنذارات" ُتسمى لتا ةالنمطي  تالال ختاالمن  عةو مجم  ،إلطار ا م يف هذايذ مهمتهنف ت

 . ين الفصل الثا يف يل  تفصلزيد من ا مب موضح  هو  اكم  المتثال،اعدم ة ي قابلتشري إىل شاط ن نمج أو ر ب  ضمن

 ّّلعايّلاتّالتعليمّّاؤسسراجعةّملإجراءّم

اخلية  املراجعة الد عمليات م تت . (SAO) يل االع يم تعلت الساسؤ م مراجعة  ت امليع على  لة مث كيا أ ا وفسل م جتربة قدتُ 
 أو  ني سنتكل   ية مرة واحدة فقطارجخلا اجعةر ملا وىل هو من يت  ساابت حلألعلى ملراجعة اا بتاملكأن   غري  .م منتظ بشكل ة واخلارجي 

  امة ازنة العو امل  وسائلدام تخسا تدقيق يفلا "على  اأساسا  كتبملاا هذ ز كير و  .لى ذلكاملرتتبة ع بب التكاليفبس مخس سنوات
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وصحة  ة ه از نو  ،ة ي معا اجل متلكاتملاتسيري و وإدارة  ،العام  مل عل ت وادما اخلو  سلع ال ًيت العامة من ات املشرت ة إجراءومراقب ،لدولة ل
  " بتا الرو  رجاتدو فئات وفق لني العام يفتصن  ةيوصواب  ،السفر كاليفسداد تقانون  احرتامو  ،مسك الدفاتر سالمة  ثباتإدرجة و 
(Kopnicka, 2004: 30 ).   

ّّّسلوفاكيةّثّجامعاّتثالةّلرجياخلّاةّجعرانتائجّاملّّ:14ّّطارّرقمإلا
ّ

ال  أس املمبلغ ر  دد  نة، حيُ وضمن هذه اإلعا .نشطتها أ  ءألدا ةلدول ن ميزانية ا ة مي الم ةإعان ة نمعي   جامعة مُتنح  ،م عا كل  
  ة ل يو طلا  يةداري املمتلكات املادية وغملامويل لتة ت الرأمسالي ار االستثما  تخدموتس .ح يصر ل كبش  تشغيل ليف الوتكا  ير ثمااالست

تهالكية،  مات واملواد االس دتب والتأمني واخلالرواجور و ألا  فعدل الا مث  لتشغيلا اليف كتخدم وتست  .فين ال  مينهاثت ن ا مضو  دماأل
ية من  لتشغيل كاليف ا ت لا ل وي مكن متملاومن غري  . ارجيإلقة وا طالف ا يلا كتعامة، ودفع النة صياال ات وعمليتصليحات ل ااء وإجر 

اك  انتهإىل عانة إلا دق ع يف ةددحملاط رو لشة اعاامر يف فاق خاإلويؤدي  . سابلعك لعكسايل، واأمسلر ر اثما صناديق االست
 . ة مقد  ملاألموال اإعادة جب  و ابلتايل ي ة، و اعد امليزاني و ق املتعلق ب القانون 
كي  لوفا س كرون   مببلغ مائة ألفجل طويلة األادية م كية لاشرتت م "" أ جلامعة ا أن   ةباحملاس  واثئقراجعة حددت م •

 . نة ا عإلا قدعفة ل خمال  يلا ابلتل شكما  غيل،  التش فتكالي ندوق من ص
األمر الذي   ل،شغيليف التمن صندوق تكال األج طويلة  ادية م يةمللك فينتثمني عملية ""ب اجلامعةلت و  ، مل ملثواب •

  غ مببللقيمة الفنية ا  يت ثبت عب بناء الأعمال  فواتري امعة اجل دت د  وس . نة عا اإل د ليها يف عقص عصو نوط امل شر لاقض اين
من  تسدده  يها أن ل عبغي قت الذي كان ين لو ا يف  ل،يغ شتلا  ليف اق تك ندو ص  مني فاكو سلون ر ك  357,260 قدره
 . انةعاإل عقد  شروط اك هنت اإىل   غري السليميل و تم الأدى هذا و   .ايل رأمس ال  ثمار االستدوق صن

  يف ل تكاجمموعة  إىل  تميتن  عية )الت جلامباين ااملة يانبصة بط ل واخلدمات املرتواتري العم ف  " "ج عة ماجلا تدسد   •
لغ   مببملباينن ا ودهرًيضية الة ال ف الص وإصالح سق مثالا ح طسعزل األل  يل امار الرأمسثت ساال قو دنمن ص ( لغي تشال

 . لك القانونبذ ة كهي، منتكا رون سلوفك  250,500 هدر ق إمجايل
 (Kopnicka, 2004: 31-32) :صدر ملا

 

لت خضعت  عات اامجلا ن  أ ظهر تُ ف ، 14 قمر  طارإل ايف  ةوفاكيجامعات سل ثلثالرية ية األخاخلارج ةعملراجتائج ان در ت
مل  و  . نون ا قلا يف  اتا اب انوع منعا هو أمر ممو س، لعكوالعكس ابايل رأمساستثمار من أجل  يل غشكاليف الت استخدمت ت للتحقيق 

  36اقع و لا امعات يف اجلهذه  ى حدإت وأمت   . سيئةت الارسامامله ذه جريت يف وقت سابق أُ  لت ا ية لداخل عات اراج امل فكتشت
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  الت سج حلفظ ةلي قل فزحواهناك 
املستوًيت  لف خمت  يفمة ليس
 . ةي ومكحلا

 

 

 

ويف   .ل م األو لعال االالعامة خ شرتًيت ذه املهي من يف أق تدق  مل ية خل اداملراجعة ال ولكن   ،نيرتة سنت ل فخال مة ا ع ءاة شر عملي
ددت  حارجية اجعة اخلأن املر  يف حنياد، فس رات دد أي مؤشحتُ مل  هاكن، لذا النوع من ه ثالث عملياتت ريجانية، أُ ثالسنة ال

  ة يلداخلا  عة مليات املراجع أن  ابتاملراجعة احلساألعلى  املكتب ذلك استنتجول . عامةل ا ًيت رت شمل اب ق تعلملاون قان ل ل انتهاكات  ية نمثا
هي  و  ، بةر ج تال  ههذبناءا على  تا صيلتو من ا  ا عددا  تب املك غصا و  ، ة مالعا  ملشرتًيتا تعة حساابجهتمام الكايف ملرااال ريعتُ  ال

 : ي تتلخص فيما يل

ل بعضها  كم  إذ ي ة واخلارجية ي املراجعات الداخل من  لم ك خدات اس رةو ضر ب  لم ع على ة العام ةر دااإل  تكوني أن بغين •
 . بعضال ا همع بعض فس تنا  وليست يف ، بعضال
سب" يف  ملناا لوقتابة " جابمكن من االستالتدف هب خلية؛ الدا ةمراجع للعتيادي الم وا ائدلتخدام ا سهناك ضرورة لال •

 . اتخمالف يأد  وجو حال 
مي عروض  داختيار مقجلهة ة )خاص  املشرتًيت العامةإجراءات يف  ةبدق   ابتاو حسمراجعحيقق  ن ألة حاج هناك •

 . اءات( العط
 . للمراجعة معني   د ور  مع  خضا إيف  ق  حلاعلى أحكام تنص على قد العشتمل يأن   ينبغي •

 ّّهاوحدودّانتّاملراجعّةكاإم

  ، ء بشكل ردي ابإلمجال  ة سب حملاا م ا نظ ل يعم و  . اليةعف ب بطلو النامية امل دان لبعظم ال ميف عة اجي املر ؤد تُ ال ف، لألس
ف  لتخم يمة يف ت سل الجس فاظ بتحالل ( ت )إن وجداملقد مة  فزاحلوا تقل  ، و فضعابلساءلة احمللية املالت تعزز  ات ؤسسامل وتت سم

عنية يف  مل ت ااساملؤسات قدر ليل عن الق الإ فر عال يُ  ذلك، على وبناءا  .ة ي حلكوما املستوًيت
م  االنظ يتعرض ،ة املراجعفشل تعندما و  .ارس خل املداد دماتخ ىلية إيزانت املاص صل خميو حت
التعليم   ومسؤول مثالا  دجي نأ كن مي، و ل املتعمداالحتيا أو ضي خلطأ العر االوقوع يف ايل إلمكانية امل

  بعض الثغرات  لالغ تضع ميكن فيه اس و  يفو  تلمغرًيعرضة لسهم رس أنفاملدا اءمدر ن و و لياحمل
  ا دائما ة ت املاحن كاالالو من  جريت مببادرةالت أُ  راجعاتاملهم ستُ  الو  .ة يخص ب شكاسم يقتحقل

ع رائد يف  ويعكف مشرو  . ملعنية اهليئات انيبة املراجع ساتر ا مميف  ام جلعدم وجود االنس ا را نظ ، ال هذا اجمليف  فافية  الشحتسني  يف
  دة، على املتحملكة واملرويج والن ادنلو هع م ن و ا تعل ذ ابنُ ف  لذي ا ، و (HOAP" )ليةدو ال ة عجا ت املر ساار مم مواءمة" ىعيُد ا امبيز 
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األسباب   ىحدإل ابجملم وقةثمو  ة مراجع ر ى تقاريول عليف احلصت وابعصل اعد ذلك، ت عمو  .هذه املمارسات ق االتساق بني قيحت
  اسبة حملا م نظ مثل  ة، ئم قالا ؤسسية مل القدرة ا على ا كليا  مد تعت  ال  لت ا النفقات  قبة راملة ديجعة جدأدوات مراوضع وراء  الرئيسة 

 . أدنه( 4النقطة  رنظ )العام  اإلنفاق ا عب: مقارابت تت حمدد  ها على أساس غرض الت ميكن تنفيذو  عالة، الف

لقد   .قيةالألخ امعايريزم للالل ا ما مهتالإيالء ا دمع ،ميف قطاع التعلي ةاجعملر اعملية  د  خرى الت حتألا دو القي نيمن ب
رت وكالة  و  طقد و  . يلة من الزمن فرتة طو منذ يف قطاع األعمال قية  أخالريملعاي ا وفقا  ت ادتماعاال حها ن مو  عالسل يدحتو  رةفكسادت 

  اقد عت لا ال يف جم خاضع للمراجعة  ي املع معيار ل و أ 1997عام  يف  ( CEPA) ة اديتصقت االًيو ل األو  لس جمل التابعة  دامتعاال
  جمال يف  اقااسب  ، ة يد االقتصااألولوًيت جملس عن  قبث املن ،(SA 8000) 8000ية ع االجتما لةاءاملسمعيار  كان لقد   .قيخالألا

أي  يف  عةصن  امل علسلميع اجلاألخالقي  ج ا نتإل عملية ال  قل تسم قيق دتء جراإل ا عمليا  ارا إطا  رف  و . إنه ي للشركاتاعية متج الااملسؤولية 
تمييز  ات، والمعياجل تكوينحرية و ، المة سلا و صحة ل وا ري،القس ال والعملفألط امالة ع لث جاالت مهو يُعىن مب، و ملاالع كان يفم

ل  جس و تماعي أجاالا هلجن س م ق لتحقإىل ا  الت تسعى كل ي تالعتماد هنيل اتتقدم بطلب ل ات التوالشرك .العمل  وظروف
م ن  ؤ تا أهن ى عل أكيدتال  إىل ىسعتائية الت منإلا نظمات مل صاف، والون عماهلم إبنام عيُ  م إبظهار أهننيغباالر  نياملقاول أي  مقاوليها،
سهم  يُ  ، علواقا يف  . ري مشرتكةمعاي بين  ت ب هالأع  SA 8000معيار  وتتلخص الفكرة وراء  . ، اخل "غاللية استغري "ت من شركا مشرتًيهتا

  كن مملن ام ن و ك سيو  غري شفافة.  هايعوز تو  املوارد  ستخدام اطرق ل جعيف لني واملقاو  نياحنملاخلاصة ابوك سلال قواعدت نو مد د د  عت
جمتمع  قبل من  ةل و  اريع املمملشوااجلامعات  ايم، وخصوصا لتعلاع ا قط ليشمل SA 8000معيار ييف استخدام وتك  عسيتو د يكأت ابل

،  ( ILO) عمل الدوليةمة النظ ق مثيام موا خداست وميكن .هأدن 3 -3 دولاجليف  نةمكملات ايقالتطب  ضع ب تدرجأُ و  .ملاحننيا
 . جيه يف هذا اإلطارللتو   ادرصمكذلك،   وما إىل واألخالقية ية هنملا ات امتز لالوا  ،صلة ات الذ  ةتحداألمم امل ارير تقو 

 يّملّعلتاعّّاعلىّقطّقيّةاألخاّلاجعاتّملّرقّايبتط(:3ّّ-3ّ)ّّاجلدولّ

ّم ي لالتعيف  "قية ألخالجعة اار ملا"استخدام  ثلة علىمأ ّالاجمل
 إخل. الورق واملواد ة ناعص يفألطفال ا ةلامام عخدست : اسار د ء املاوبن  يةرس دب املكتالنتاج إل داقتعال •ّي القسر  العمل/ طفالاألعمالة 

 لطريقة من ايالغل قريب يمدرس بناء •ّة والسالمة صح لا
 نةرط سمُ  / ةاد خطري مو  على يو حيتي سدر ناء مب •
ّة ذات نوعية رديئة بات مدرسي ع وج زيو ت •

ّاسدة ف معل منياابت قنيل متو  •ّيات اجلمع  كوينتة حري
 مني عل  امليف توظ  •ّيز ميالت
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تعليم  ال على فاق ن اإلط بني ااالرتب تب يع
 . ضعيف  ت املخرجوا عام ال

 

 

 

 اسية الدر  حنامل  عيز و ت •
 اق ابجلامعات لتح اال •
   عيجتماع االو نال على مز قائواقف عنصرية / متييمعلى توي ة حتسيدر مكتب  •
 ن العمل اك ميفاجلنسي  التحرش •

 باطنال من قديناملتعامقاولني / لل اجدا  م عمل طويلو ي •ّملظروف الع
ّمنة آريغة  مدرسي اينمب •

  يمل التع يف العامق افاإلنبع تت .4
  لك ، وكذهرابء كل وا ياه واملية املدرس الكتب رات و السبو كاتب و ملاين و وموارد أخرى: املبا ماالا  ي سمدر  ام نظل كلب  يتط

خالل   من تدخالهذه امل عادة  ومةك حلا رف  وتو  . رس يف عملياهتا اليوميةها املداإلي تاجحت تل ت اال دخملا من يوه ؛نيمعل  امل
اق على التعليم  اإلنف بني  الرابط ث أن ا حباأل هرت ظأ قدو  .ختلفة ملية ادار اإلًيت تو سامل

م  دبع تاالحللك يف بعض اء ذ اور اب أحد األسبمثل . ويتضعيف خرجاتملاام و الع
  بعتت من ف الرئيس اهلد و  . ابلكامل  املدارسإىل احلكومة  ن م ةصص ل املخ او مأل اول وص
  لك مصدر ذ عن شف كرس والملداإىل اتصل  ال  تال  ل مواألحجم ا ير وتقد وال لألم ربتسأي وجود  من  قق لتحاإمنا هو  نفاق اإل

لى حنو  يُسهم ع  دقعالم إلا  ئل اوسيف تبع  تل ا وحمسج  ائتاإلعالن عن ن  نأة  جربالت  ر ُتظه  ذلك، على وعالوة .ه وأسباباملايل  التسر ب
   . عية االجتما ةامللكي ل تعزيز من خال رب التس هذامن  يف احلد   مهم

وحدة   ( 1) : من حيث أن  ة عي ماالجتوح ااملسا من مع غريهة رن قامل اب ا دا ج دةحمد امةع لفقات الن ا ع بتت ت ءا استقصا
يمية،  تعليم اإلقلب الارات ومكاتالوز أي  رية عدةادطبقات إ  حساملنطاق مل شي (2؛ )املدرسةوإمنا  ميذ ست التلية لراسالد

  وصوالا ركزي ستوى امل من امل ،ةالي ملا تقالتدفل يضعر  عبمن تتية ملنهج ا نو تتك (3)؛ عة قاط امل يدع صعلى  رسداوامليم تعلال بتكامو 
 يةلية الوطنلطو وح اعن املس لثايل امل ب س ىلع  (PET)  ةمت تتبع النفقات العا صاءا استق ختتلفا املعىن،  هبذ -إىل مستوى املدرسة 

(NLS) ربط نتائج   كنمي ح،سو ملا ن مديد عة إىل ال ل ابلنسبنفسه كما هو احلالوقت ا يف و  .لعايل م ا عليالت يجيعة خر تتيح متاب لت ا
ليل  حت  يف ة دعللمسا - ( QSDS) ات  اخلدمدي تقل ية كم سوح المثل امل – مسوح أخرى بنتائج  امةع لا قات تبع النفاستقصاءات ت

 . نا ا أحي اكل ملشفة ابحمفو  تكون  دقو   صعبة مة هاملهذه  ولكن    . ليملتعاد موار  م وء استخداسو صيص سوء ختفة املتعلقة بتلد املخبعاألا
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ّّّنّةّراقملاّّبعضّاملؤشراتّّ:يلاملّاّبسّرلتاّّاقطن

حافز  يهم ولد بهمتاو عرفون ر ي مني عل  ن املأمبا  أموال الرواتب،  منب أكثر عرضة للتسر  ا وما عم ية غري األجر  موال األ  دوتب
ل  دو جلا ضحو يو  . ةي ر جاأل ري غ تعليملا  اتيصية لتتبع نفقتشخ ان إجراء مسوح كمهية مبألمن اف لك ولذ . اوهنلقتي  مللتأكد من أهن

  رب تسدل العمسج ل ان، يالبلدمجيع  يفو  .وح خمتلفة لتتبع اإلنفاق العام سماسته كما ق  ريةري األجال غألمو ارب حجم تس (3-4)
اة جفع مرت ت ًيو مست يل املا طالب  ل كل دية فر ال ة من املنح ةائ ملا يف  87ىل إيف زامبيا  ة بتثا ية الاملدرسنح امل  من ائةامل يف 10: من دا

  ري ية غر ينح التقدللم  لى أع املايل عدل التسرب م   أن  ني  حيث يب ، دد لالهتمام هبذا الص امثريا  ايا حتديدا بال زام مث عد يُ و  . ا دنأوغ يف
 . (%10 بل مقا   %76) تة األخرىثابدرسية الملللمنح ا ه نم  ة ريجاأل

ّالعامّةّّتقانفعّالّبتتّءاّتاصتقاسمنّّ:ّأدلّةيّئدّابّتفّالتعليمّاالّّةيّّرغريّاألجّموالتسربّاألّّ:ّ(4-3ّ)اجلدولّّّ

ّايل ملا التسرب ةبسنّحجم العينة ّنفاق برنمج اإلّسنة لاّبلد لا
126ّ49ّّعددة( تم ج )برام يئتدا االب  يملتعيف ال ير ألج اغري قا نفإلا1998ّّغان 
100ّ30ّّاملرافق 2001ّ بريو

45ّ57ّّدة( دمتعامج )بر  االبتدائي يمالتعل يف ياألجر  اإلنفاق غري1998ّّا  نيزانت
250ّ87ّّباملنفردة لكل طالة نح امل1995ّّا غندو أ
182ّ10ّّاثبتة مدرسية منحة 2001ّّيا بماز 
 182ّ76ّة ريغري أج تقديرية  حةنم2001ّّمبيا از 

 ,Price Waterhouse Coopersو) ؛لبريو (2002 )ك الدويلبن( والInstituto Apoyo( لغان؛ )Ye and Canagarajah, 2002) :صدرامل 

 مبيا. ا( لز Das et al., 2002( ألوغندا، و)Reinikka and Svensson, 2002)، وازاني( لتن1998

 

اق  إلنفل لة إجراء مسح هت حماو واج اقع، و ال يف و  . بريوربة جت من ضح يت   ، كما ايا مضن  اجهدا  اتب لرو ا ال تتبع أمو يتطل ب 
  . مألداء عملهابجلهات املعنية  لاتصاال لي صا تف لامك  حسملاب مني ئاالق  طاء إعرغم من على ال ،تصعواب بعض ال البلد اذهيف  م العا

وتتلقى   .عل مني ب املرواتك ذل  يف  ، مباس ر داملإىل ا ديصال املوار إب  هلاخالمن ذ  نفيتل ت ااوحدوم تقاآلليات الت  يف سح  ق املقح لقد و 
  . رسملداإىل الها ويحت دة و د حم فات و ر مص  إىل إلنفاق ايم لتقس كبرية   صالحيةب  ع توتتم ، وزارة املالية ن م لوا ماأل التنفيذ هذه  اتوحد

  ء اأمس عن  فشالكأجل ن م  ادرسة بعينهيف م مني معل  للفعلي ل اعدد مع ال ني واتب املوظفر  ة كشوفمقارن إىل ف احملققون دهو 
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  ر مأل األن ح؛ املس راء إج ن م يتمكنوا ومل  يداتد هتتلقوا نهم ولك  . هم تبوار  لقون تيزالون ي الالذين  ن ياملتقاعدأو يني مهلو ا  عل منيامل
-80بلدان متثل أكثر من لا عظم يف م  عل مني امل ب تألن روابصورة خاصة  ف سو لألدعيمر أهذا و  . للغاية  ااسا حس أصبح  ما  نعاسر 

 . عليم الت ة ي نميزاايل مجإ ن م 90%

  " مةاخلد ربست"  مع ة اخلدمقدية لت الكمي عامل املسوحتت إذ  .ة ألسه املذة هعاجلرتاتيجيات أخرى ملهناك اس غري أن   
  عل مني ب املل تغي  مث  -عاملةلسوء امل ةف ادر خمتلمصرواتب من ين أموال ال، تعا لواقعا يفو  .األموالتسرب إىل  النظرن م بدالا 

تعليم، وما إىل  ال أن ميارسوا بهم دونوات ر  نو قبضي  ني وآخر  ،متوفني  عل منيلنة ملحاالت غري مع ك لذ )مبا يف " نيلومهيا  نيمل  عامل"و
  . نيمهيلو ا عل منيوامل  عل منيغيب امل دالت تيم معى تقيمة علدية لتقدي اخل وح الكمن تساعد املسأ  كنمي ،ر اطإلاهذا  يف و  . ذلك(

ت  ا ير قدتال  ري شوت .2000يف عام  ينيومه  معل مني إىل عل منيواتب املر  منملائة يف ا مخسة هبذ  ، ثالل املي على سب راسو دفي هنف
  حلال، يعة اوبطب  .(2004ويل، ك الدن)الب 1993ام ني يف عومهي  منيل  عمل  بتذه ادنغ و أ ب يفت روان الملائة م يف ا ن يأن عشر  إىل

ويتمثل سبب   .هتاذا  عال حبد  تُ ن أ  جيبو  دنية(ب املتتا مثل الرو ) هاتبطبيع  اقتصاديةهي رب اخلدمة سدد تلعوامل الت حتا عض ب
  حول هذه علومات ملابضعف و ارة داإل ت ًيو تسم فخمتل يفة ءل ساملاتدين  بو  ف ارة شفنظام إداغياب بت ماد خلا ربتسل آخر

  م جح  ضملمكن خفا من حيصب ،مهنة التعليمراقبة مل فت شفامعلوما  نظاموتطوير  صة خامسوح  إجراءخالل ومن  .الظاهرة
 . (عل منيرة املاإد حول س امالفصل اخل)انظر  بشكل جذري دمة  تسرب اخل

ّّ؟نفاقاإلّّعذّتتبّ ّينفّتكيفّينبغيّ

  ليل ، وحت ادقيقا  وصفاا  التعليمومة ملنظ  داريتنظيمي واإل يكل الهلا : وصف لي ا ييام مبالق  ري رو لضا  من  ،ية ري لتحضا  ةل رحملا يف
وًيت  ت مسعلى  (صااخل طاعلق وا وأولياء األمور لية احملوالسلطات  رةزا)الو  صادر خمتلفة م  تعليم منلال يو  مت يفاملتبعة   اخلطواتخمتلف 
س  على هذا األساو ، ل من هذه اخلطواتال لكو األمص ي صخت عدقوا عة(، ومراجيرسداملو  يلحملا و  يميلق واإل زي)املرك تلفةخمإدارية 

روري أن منيز  قد يكون من الض .( 6 -3 لشكلا ظر )ان  ملدارسا إىل وصوالا  ليموالتع  من وزارة الرتبية والم األ تا قتدف استخالص
ف  طرا األ  ات مع شاور امل من خالل وأهدافه  حسامل ت ًي اغى لعق تفااللتايل ان املهم اب مف . واخلاصة ة يم احلكو  رس داامل ا بني هن
  اء األمور ي لو ومجعيات أ  ، ملدينا ظمات اجملتمع ن مو  ، حنةاملت اوكااللوا ، ة والتخطيط الي املو  يم تعلوالبية رات الرت زاو  مبعىن ة الرئيسة، عني امل

أو اإلجاابت   ضات رتاد االفديوحت ، اوهلانت جيب تل ا ة يساألسا ة األسئل حتديد ب جي ه،يل عاءا بنو  . خل إ، عل مني امل ونقاابت  ، عل منيوامل
ت الفقرية، على   اجملتمعايف ة خاص رس داملاب اق تحل االمعدالت  ملاذا اخنفضت " : لة أحد هذه األسئلى ثال عم فيما يلي و  . ئية املبد
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خصصات  امل من كبألا ءز جلل اكشت تلا رية )و يدلتقت اال يال تصل التمو ي: "ملبدئا وابجلوا ."مويل احلكومي؟ رغم من زًيدة التلا
كل  ثر لكأديرية قت تيال متو ء ر األثرًيولياء األمو ت أذا سر ادامل  ى قلتت مة، ساو ملابسبب القدرة على ف  ؛ اكله  ملدارسإىل اة( ي احلكوم

   . " ذتلمي

 

 

ّّّاليةالتدفقاتّاملّعلّىّمثال(:6ّّ-3الشكلّ)

ّ

 

ية  ثيلنة متعي   األمر حتديدا ويتطلب هذ . ةي انالع ات جر ى د صقأ خي تو  ع م حسامل يمتصم ام نبغي إمت ي  ثانية، ال لة رحامل يف 
  يف و ت التكلفة، راى اعتبا عل ة ني لعحبجم ا  ة قعل تامل ت ا ر القراجيب أن ترتكز و  . ايقهتوث جيب الت  على ضوء االفرتاضات  وشرائحية 

جيب  كما   .(ة ديتقلي ري غس ار مد شمل ت ت ال) ة تحيز امل ت العينا ب وينبغي جتن   . سة مدر  200 حوايل  ة ن العي   ، مشلت غنداأو حالة 
  الت  ت يانبستالون اويتوجب أن تك . جالتت من السام و للمع ل استمارات البيانتكذلك و  ت بالقا لمل  ستبيانت ضري االحت
  ا دائما  ي ينبغ كماو  . در ت واملصاًي ستو ملا بني مات املعلو  مقارنة ل أجمن  مع بعضها البعض  متسقة  ة ت خمتلفتوًي سم ستهدفت

        (PTA)                   تاملقاطعا             ون ملعلما    

            س  المدار

 (PTA) لمنيعملاو  مورأولياء األ مجعيات                     اطقنامل            تعاقاط ملا     يةحلساابت املصرفا
 

 يل  مسارأ ق النفاإلا            ة   ير أجغري  ىر خ انفقات                      األجور   
   (دراسيةال صول)الف              (ةيلي شغالتكلفة الت املواد و )             (منيعلملاب توا)ر 

  لياء األمورو أ                         تعليمالوزارة                        مليلتعاة ار وز       
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  مني رق  وامل ني إحصائينيللحم ) املسح توىل إجراءسي توظيف فريق العمل الذي وعند  .يهاة عل ل املوافقبق ياان دايم نتا يبست اال راتباخ
سات احمللية  ؤسملاب ن و لم  م يُ ألهن ، لينيمن االستشاريني الدو  بدالا احملليني  موظفني لللية ض فاألاء ط عإب جي، ( تن لبياا دخلي ومُ 

  ، اوأخريا  .ت احمللية راالقدناء ب يف تساعد قد م هب ستعانةاالكما أن    ،ة لكلفا  يثمن حة ي لفعا ثرأك مغيلهتش ون سيك و  ،لض فل أبشك
ط  نقا ة ومناقش ص كل شخقييم قدرة  ت مل، وينبغي العاء ر جإل  كاف    حنو على  حسامليف  نيكاملشار املوظفني مجيع  تدريب ينبغي 

  ، دة وامل ،انت البي ومجع ،تأخذ العينا ها في مبا سحاملب جوان كل  بواتوي جرييب التر ختبا اال ىا علطلعو ن يال بد أو  .ية الفرد  همعفض
  . مطلوبكما هو   ستبيانتال وتعديل ا دحاو ابة يوم ر ق  ق ر غيستي تذكري يب تدر جب تنظيم تو وي . ل تواصل ا ة ك شبو  ، والعمل اإلشرايف 

   . لمفص  فيذي  تن ل دلي إىل جانب   يزانيةملوا لعمل داد خطة اغي إعنب، ياوأخريا 

  واقع، يف الو  . لهيل العم ستل خطاابت رمسية  توفري ألمر الب ويتط ، انت يع الب عملية مجتبدأ كن أن مي، الثةالث ةحل ر مليف او 
  مان وض ، اطؤ خماطر التو  د منحلجل امن أ ة العامةاإلدار  عنمستقلة  فاعلة تكون  ت ابيانت جهلا ع مجوىل تت حاجة ألن  كاهن

  . ت لالحتياجا اكزية وفقا ملر ت اكوماأو احل حملليةيئات ااهل وأس املدار  نم  تان لبيا عمج كلد ذ بع نكومي .تحصلةملات ن اموثوقية البي
ى  عل ها عي وز تو انت يالب يمستخدم ت كتيبا أو ة دلأأو  ة يتوجيه  دئ ا بم د ي إعداغينب ، تالبيانع مجية ل عمة يثوق ولضمان مو 

  للحد من  فة تل ادر خممن مصلومات عامل ن م ج مزي م ادخاست ة:تلف خم رق بط  ها مت مجع تال  ق من دقة البيانت قح تن ال كومي .وظفني امل
عملية  متام كن إميو  . لبيانت ا  ية ق نوت ، منتظم ل شكب دة و جلا ضبط، و ثننيا رق مني مق من قبل فر لومات من املع مجع، و املزي فة نت البيا 

وينبغي   . ل املثالبيس  لى ع ( SPSS)ة سانياإلنلوم عائية لل صحاحلزمة اإل و أ Excel – ة لف خمتات الل برجميخمن دخال البيانت إ
ة ابلسلع  م ئاق وضع مر ألاا هذ طلب توي  .اسدة نشطة الفة لألكبري   اصا ر يتيح في لذا ين م العي مقدار الدع لتقييم  للمرق مني دعم  الدي تق
  ل كلات دحو لد ا عد بضر  يل ابلتا مق  املر سيتوجب على  ة، درس م ل لكو  . الوطين على املستوىعة سلكل عار واقعية لسأبو  ؤم نة ملا

 . ( 5-3 ل دو اجل انظرالعيين ) عملداقيمة سعر ب  سلعة 
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ّ(بريوينّ)العيّالدعمكلفةّراتّّديتقّ(:5-3اجلدولّ)ّ

 عار تنوع األس
 حنراف املعياري اال ىاحلد األعل دىناحلد األ وسط تامل وحدة لا عة السل
 ./5,39S/. 3,20 S/. 9,20 S/. 2,26 S*  ن جالو  (Pinesolر )مطه  

 ./S/. 1,88 S/. 7,50 S/. 1,76 S 4,58 ة عطقلاب  كنسةامل

 ./S/. 3,60 S/. 6,50 S/. 1,19 S 5,04 جالون  (Kresoمطه ر )

 ./S/. 3,80 S/. 7,50 S/. 1,50 S 4,92 طعة لقاب همالتمة سل

 ./S/. 1,50 S/. 15,80 S/. 4,03 S 3,85 عبوة املائة قطعة بيض( ور )أطبش

 ./S/. 2,40 S/. 4,25 S/. 0,75 S 3,67 ة قطع ةائملا وةعب لون()م رو طبش

 .2004ام ع يف (./S) ديدجبريويف سول  3,4 = يكيدوالر أمر كل  *ّ
 (. Alcazar, 2004): املصدر 

 
  ديد حت لأج نم تلفةخرية املاداإل  توًيستامل عندقارنتها م و  فئة اإلنفاقب بيانت حسميع الجت بغيين  ،بعةا ر لا رحلةملا يفو 

  مثل أرقام  اةنتق تغريات م ماس ابستخدام على هذا األس هوحمدداتاملايل  لتسرباحتليل ء ار جإ  كنميو  . اسهوقي لامو ألب اتسر 
إىل   عل مني وامل رو األم ء اوليت أ يا ن مجعماملقد مة الية املمهات سااملم ا تخدسا) رسة دملوثروة ا ،منيعل  ملات ومؤهال ،ابملدارس  تحاق االل

وح  ائج مسنت ليل حت ا ولكن ميكن أيضا  . ذلكإىل  ، وما ائيةة اإلحصن العي  يف  س ر مخُ فق أو (، ل س بديقيا كم   الاملثيل بسعلى  ةسر دملا
   : نصافاإلور نظم  التتبع من

ومة  كاحل ن مة املقد م( البط )لكل  ويةلسن االفردية من املنحة  ط ئة فقامليف ا 13ط سو تامليف أن  سحاملر ه ، أظأوغندايف  •
  يف ة ددمستوًيت حم عندوقع املايل تسرب أن ال اأيضا ح ساملف كشو  .1995و 1991 بني ةساملدر  ىلة وصلت إكزي ملر ا

  ق تلت س مل دار ية امللبغان ن أ غم مر لعلى ا نه أ و  – ة ليحمل ا ة مو احلك وى ستس على ميئكل ر بش -ةاحلكومي  ة مير اهلبية اتالرت 
أكثر   أمواالا   ابيا استنرية  كب  سمدار لقت ت : سر ملدابني ا يلا امللتسرب ة يف اكبري   تفاتالاخاك نهت ناكمعينة،  نة س يف  متويالا 

  فؤين الك منيعل  ملامن ية عال  ب بنستع تتم ت س الدار وأظهر التحليل أن امل .( 7-3 كل الش ر انظ الصغرية ) من املدارس
ة  فاوضي التوة ق لاأن   ري فستكان ال و  .أكثر  الا واأم  ابيا تناس ايضا ت ألقرتفع ت املخل دلاذات  عل منيملوا األمور ءاعيات أوليمجبو 
كنت  مت، لذلكيجة تن و  . ة فقري ة وال لصغري ا ا هتاري ظنأهم من قوة  ة احمللي السلطات ابلنسبة إىل كانت   نيةرية والغكبالس ار دملل

 . موال ألا ن م  زيدملا لى ع ول صمن احل 
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 دّافّأوغناملايلّربّلتسوّاجمّاملدارسّّحّبّيالقةّالّعّّ(:7-3)لّّالشك

 
 

 . (Reinikka, 2001) بتصرف من:  املصدر 

ك  بعد ذلوختصص طعات، اليم واملقا ملكاتب األق ُتصرف بعض األموال :لصرف األموال  تانقي ر طاك هن ،مبيا يف زا •
جلميع  أخرى أموال  خُتصص  ما ينب ، ( "استنسابية وال م أ"ليني ) احمل فني للموظ ة يساب تنسالا الحيات صل على اناءا ب س ار دملل
بع  ت الت سحوأظهر م . ( "قواعدال ى عل ئمة قا لأموا " ) ها حجمر عن النظ ضغ ب ل مدرسة على حدةاس كأسى عل ملدارسا
  . (8-3 لكشال )انظر  ة ابيسنتس اال لموااأل من انصافا ر إ أكث  ةيقطر باملدارس  بلغقواعد ال على  القائم التمويل ن  أ

  ل ك تشت وال )  قواعدال ى ة علمالقائاألجور  غري  ن م ت صاخص  امل  املدارس مجيع  ة من يف املائ 90ن ثر مأكى ق  ل، تللفع واب
  يف   20ن مل أق لقىت ولكن . بهماتو ر على  عل منية من امليف املائ  95حصل كما   ،(موالوع األ مجم نم  فقط ئةاملايف  30

ت  ساعا  بدالت وابملثل، يف حالة  .( ايل اإلنفاق إمجمن  املائة  يف  70) استنسابية  ردمصا من  يل و متلا  س ر دااملائة من امل
صرف  أتخر فقد  االستنسابية، البدالتها من ري غ وأ (ي سراد صلفل ك  يف هانعريح التصب جي)الت  ةفي العمل اإلضا

   . رثأك  أو  ستة أشهر  ا يف املائة منه 50

 

ّ

لتلّ%
سّر

ّايلملبّا
 

 حاّقتلالؤشرّام
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علىّّالقائمةّّواألموال االستنسابيةاألموالّبيّّّّرنةمقاّ)ّّواهتاّرثلّاوفقّ ّرّساّداملّتهّاقلّتيتّالّموالاأّلّحصّة(:8ّ-3الشكلّ)
ّّ(داّعّوقلا

 

 ملة اكمساواة   ____ 
 ية للموظفنيالملا عاتفلدا صص:احل -ّ-ّ-

 واعدقالئمة على ص: قااحلص  ......
 استنسابيةاحلصص:  _ _ _ 

 

 ( Das et al., 2004):  ر دصامل

ا ا يا دنمت ا إنفاقا  ح سملا ، أظهر بريويف  • لتعليم  اع اقطت أن بث و  .( وًيا سنابملتوسط  ا كيا يأمر  ا دوالرا  0.80) ب لطا  لكل  جدا
ومسامهات   ، مية كو احل ت غري انظموامل ، لية ت احمل كومااحل مناملقد مة ت اعداسملاات و بهلا ضلبف ا سا اأس ل معل مر ابتسا

 . مةاعاملوارد ال  ن ائة مامل يف  50دها وحاألخرية  تاامهسه املذهلت ك وش، ياء األمورأول 

اء  بن يف  دةاعسملل  خرى األعنية ملطراف األاحلكومة و اب ت تصاال د اال ييل، ينبغي جتد لمبجرد بدء التح ظة أنه الحجتدر امل 
 . مة اف احلكو مع أهد التحليل  ليالت ت ات وصيب الت ستنا دة فرص زًي و دراسة الة ي كلم

 

ّ
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ّألموالابئثارّستالاّّنمحدّكأداةّلّلّّ(PETSّ)ّاقّالعاّمفنإّلاّبّعمسحّتت

  ئج تا نل ا عرضي وجز م رريتقاإلسراع يف نشر ي بغوين .ممكن ت قو قرب يف أ احملص لة رنتائج، ينبغي نش يل ال حتل  جنازإد عب
  ل ليل ُمفص  حت و  ح، سملج انتائ كل   مل يضامش تقرير  ز يتوجب إجنا  حق،وقت الويف  . ة ولياأل ة ياس السي توصيات الو  سح للم سة يئ ر لا

ب واملؤمترات  طخلُ وا ة يمس الر  االتصاالت بواسطة  نشر النتائج وميكن  .النهائية  ة ي ياسلسا صيات تو لا  عن ضالا ف  ، اهر اهبا وآاثسبأب
  . دالفسا  تراجعىل إ  اي الحقا دؤ س ويالنا ن يُعبئ مُيكن أ  هذا نأ ظهر التجربة تُ و  .فاز تلالة و عاذإل او ة افصحلا ل مث م اإلعال ووسائل

  اختاذ يتطلب  لطوي على املدى ال املايل  احلد من التسرب  ولكن   . (15 م اإلطار رق ر انظ) ذلك  ىل ع اجيدا  الا اوغندا مثجتربة أب تعتو 
سة )انظر  يئ الر  يف الصحفواملدارس  املقاطعات إىل ة الشهري العامة  المو ألا ت ال ويحت عن  ر ير التق اداد عإثل: ري، م لتداب دد من اع

  املة  العملية اإلدارية الشع يف تتبمسوح الوإدماج  ، ةدساالفوكيات لسلا لى قوابت عع وفرض ، م(عالاإل ر شة دو ملناق سع التا الفصل
 . امةلعالت ااصالت ا اسة سي يفو 

 

 ندّاغّوأّّفجناحّّّّةصقّّ:15ّّاإلطارّرقم
ل  مشو  ، زيةمركة ي حكوموزارات  3وحكومة حملية،  18وية حكومية، تدائاب  ة سمدر  250 مشل 1996م عا مسح  ري جأ 

  ت ارد الواملو  ،ركزية( املمة كو من احل)  املخصصة ارد ملو ني افرق ب قياس ال  ملسح علىا دعاوس .1995-1991 الزمنية الفرتة 
  يكون، ذلك وب . ملدارسا بلغت  املنفردة  ح  املنإمجايل  نم  فقط  ئةاامل يف  24 أن  هر املسح ظأو  . س(دار من امل)  لياا عف ق نف تُ 

كومة املركزية  حله انفقتأ ر ة من كل دوالئ ايف امل 80 ربا على ما يققد استولوا  ن(و اسيالسيو )ن و حمللي ميون ااحلكو  سؤولونامل
  من  دلعديا هذا األمر إىل ر أشا  قد و  ة، قر سن كا   ايلامل ربتس لامن  اأن جزءا ة ملباشر ا غري  لةألدوحي اوت  . ة ير غري أج  بنود  على

 . ناا لع سحتائج املن  نُشرت  عدما ب ت قاطعاد املمسؤولني تربويني على صعي  إبدانةتعلقة ية امل قاالت الصحفامل
أن حجم   الدخل  ة يف ابملائ  1نت زًيدة عد فق: ايل امل بر التس تناسب من م عانوا بشكل غري اء فقر بة ال طل أن ال لتحليلت ا أثب 
هذه   من بري جزء ك  كن تفسريميُ  ه أن  ا أيضا وأوضح  ، طملتوساب ملائة اب 0.3 نسبة رتفع باملدرسة إىل اوصل  ي لذا مة عال ا وال ألما

  ن م ة الي ملاقات فدني سلبيني للتلق  مت  وانكو أن يمن  بدالا ف .واملدارس ني ليسؤولني احململا ل بني ع افتال  من خاللينات با الت
ن التمويل: متكنت  لتأمني حصص أكب م ة م حلكو أطراف أخرى من ا عم وضية ا فتل ا اهتقو رس تستخدم املدا ، كانت كومة احل

من   ، ثرىأ  معل مني أمور و  أولياء وجمالس  ني لهؤ امل  منيل  عامل  من على ة أبنسب ظى حتت ال (7-3 شكللاانظر ب )كألااملدارس 
   .ل األمو من امزيد على   احلصول

ومة  كان رد  فعل احلك  ،فقات العامة تتبع الن  اءاتاستقصبفضل  ا وفا ر مع حبص أ  ة لياحملمة كو احل وال مأب  االستئثار ن نطاق ألو  
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رت  قر  اد، املعتي النهج لية، أرة املام اإلدانظا ني حسلت حيالصإ  ع و مشر من إطالق  بدالا لكن و  . ضع الو  سني تحل ا عا سري ية ز كاملر 
يالت الشهرية  و حالت ية بنشر بيانت عنالملاو ي لحملام كبدأت وزارة احلو  . واطنومتكني امل لكية ملوا ةركاار املشمس اذ ومة اختاحلك

، اقرتحت  1997يف عام عام ل ا ي ئابتدال م االتعلياعتماد إثر  ، مني د عابعو  .ية الوطنالصحف يف  املقاطعات إىل  الفردية للمنح 
هذه   تضر ف .ة يسر دامل جملتمعات مجيع ا لملتشية معالاإل ملة احل يعتوس، حنة املا ن اجلهاتم م بدع ،ة والتعليم بي الرت  ارةز و 

  ا اهري ل ،ها ة الت تلق تعلي الف  ألموالاب  غات بالات املقاطعات نشر دار الرئيسية إلقرات املية و دارس االبتدائ ملا على السياسة 
 . عياجلم

إىل  حق الوصول  سر داملا نحالل م من خ : والا أ . نيتة بطريقءلساملة ايسلصقات املدر الصحف واملإعالنية يف محلة  تز عز    
ارة  اإلد اقبة مر من فسهم ور أن وأولياء األم املدارس راءدم ن مك  تفيملنح، امج ابر مل ة عوطريق  ، هتاستحقا مبعلقة ت املت ا مو لعملا

  الرقابة  سني من حت ة، درس ملمستوى ا ى ل، عر و مكن أولياء األمتي  : ا يا اثنو  . ملدارس إىل اوال األممل تصل  اذإ لشكاوى ا فع ور لية احمل
  :الا كان التأثري مذهو  .ردة ال الو يف استخدام األمواسوء تصرف اشتباه بد أي ل وجو حا يف  ى و اكشلاع فر و  ، مدير املدرسة ى عل

يف   ابملائة 9.23من  ارتفعت ستحقة املح من املن ة صالواردة كح ةيد الفر  حنملا أن 2002 عام  ذ يفتابعة نُ ف  م مسح فكش
 . 2001عام   يف ابملائة  8.81 إىل 1995م اع
 (Reinikka and Svensson, 2004):  در صملا
ّ

ّ
دما  نعو احلضرية،  اطق املن أو  تًي بلدل ا ل ث، م نسبياا دة طق حمدو مناتطبيقه يف  عند  ا مفيدا  يتشاركميكن أن يكون التشخيص ال  .1

 . ادسفل ا عن موث قة بيانت إىل وصول  ال ر عس  تي
  وحتديد السبل الكفيلة  رد واملا ةر اإد يف االختالالتص تشخي يف  ايةللغلة ا عت فاو دة أ واخلارجي  يةلاخلدجعات ا املراتب تع .2

 . معقول إىل حد     ة قو موث   –  ا وصا صخة  اسبم احملنظ  –احة  تية املؤسسالقدرات املتكون   شرط أنا، تهجلمبعا
  املتاحة ؤسسية املة در لق ا  نحىت عندما تكو  ، قة ث  و امل مجع البيانتيف  ايدا مفوح ملسال الخ من  ع النفقات ن تتبكو ي أن ن كمي .3

   .رديئة  ةموثوقو ة نيآ  قةير طب  تسااباحل ملسك
  ند ع فقو تون ال د حلول د اإجي  إىلي ل طبيعكشؤدي بيو  شفافة بطريقة  يتمأنه شاركي خيص التللتش سةئيلر ا زاًيامل ىحدإ من .4

 . ة املعنيف طرااأل بعض بديها تُ الت  قاومةامل على  ب لغت لا يف  ا ميكن أن يساعد أيضا و  .تشخيص لا

ّريّياّداإلّملدراءاّوّتسالسياططيّاملخّئلساّر
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مية  علريقة بط  - وحس ملا تنفيذ (1) ا يف ذلك مب ية،راحل التحضري امل نم ددع ذنفيلتشاركي تء التشخيص اطلب إجراتي .5
النتائج  سري فتى لع ةاحمللي ة املعني ف طرااألتدريب و  (2) ؛ة كر واملشا ارحو للس ساأمبثابة كون تل موسةق ملحقائمع جل -صارمة

 . العامة  ياتالفعالملشاركة يف صل واوالت امن خالل 
  ن مراقبة ك ومي . ري الرواتب الرواتب وغت نفقاو  ، أمساليةالر  ت فقالنا ني ب يز جوهرًيا تميلا جبتو ي ،م ا علم اتعليلا فاق إن عند تتبع  .6

ما قد  في، كاليةر إشأكث اشرمب كلبشتب تتبع الروا وقد يكون .ستقصائية الاات سرادلواتب من خالل ار ال  ن غري قات م ف نال
  ذ يفن تل  اما ييتقة ي رأمسالال  فقات تتبع الن لب ، يتطاوأخريا   .لسه أ  (ني سر  دملاب ي  مجع البيانت عن تغ )مثل  ةباشر هج غري امل كون النت

 . تإجراءات املشرتًي
من   ةئ املا ة يفشر ع ةسب ن ما ال يقل عنمالحظة  نكن ميكلو لحوظ، م بشكل تبللرواخصصة ل امل األموا بر ين تسيتبا  .7

  ، ات النفق الغاية من ق لف وفتي  وهو  ا عا ساو  بواتل من غري الر نطاق تسرب األموا بت ع يو  .بلدان ال من نة  عي  عب ن التباي
 . سار املد وموقع  ومستواه، ر الفق حجم ق وف ك لكذو 

 : ورللجمه  ئجهاانت ر بتواف ة ة مشروطييصشخالت املسوح  ن فائدةتكو  .8
  خذ أي لن يُ ت  ف،  فساد ممارسات المن   لمستفيدين لفقط  متاحة  و أ ةي ر لداخلية واخلارجية( س)اعات  جار ير امل إذا بقيت تقار  •

 . كلة املش ذهه ة جلاع مل ءار إج
د  سا الف مدركات حول اركا اشتم  اعا إمجا يفرتض يل على املستوى احملركي شالتخيص اتشال أن م من رغالل، على ملثواب •

ثبت  سيُ ، ايا تدرجيلتغيري، و ابااللتزامات ز زيلتع يندع امل من اجملتمط س ضغو  مُتار ملما  ل ليالق  يتحقق إال  نل طاقه، نو 
 . ه ئل منطا  ال  اءر جإ  هن أ  التشخيص التشاركي

  ذ تختُ ا مل ، وإذع واس على نطاق  ةم النفقات العاع استقصاءات تتب شفت عنه ك  الذي المو األ تسرب ر نشإذا مل يُ  ، اوأخريا  •
  سرب الت حجم ع حدوث أي تغيري يفق  تو ن ك وال مي شكاوى أي رفع  تمي  لن ، فء األمورالغ أوليابإل  ابعة مت ري بتداأي 
 . الكبري املايل

 . م االعللقطاع   ةي القدرات اإلدار حتسني ر طايف إ   ماسي وال -م  ليتعات الع نفق بتت ل  سيةؤساملرات قدالر وي طت  ن مكاملمن  .9
للحد من   ة جعنة  ي رتاتيجاس ، ملواردا ختصيصمحالت إعالمية حول   إىل جانب ، جئالنتا ر شون دورًيا فقات  ن ال ع تتب يشكل .10

 . املايل  التسرب 
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ّالرابعلّّصفال
ّّّيّزكّرويلّالالمتمال

 يّفعّرلتا

عليها   قاعدة متفق ل ال من خ، وهذا يعين لنسباب  تمويلالظومة نم لمن خال لتعليميةا در واملا عز و ن، تُ البلدمعظم ا يف
  ت والًيالضمن حمدد  منط  ت ذا دارس املمجيع  د على ق بشكل موح  طب  ي تهلوحدات التشغيلية، مثل املدارس، و د لوار ص امللتخصي 

ابملدارس،   اق تحلال ارقام على أساس أت حُتتسب ال يةسر داملنح امل رار على غ ، اد نقدا ار و ختصيص امل ةنسب التتيح  د قو  . تعليميةال
  )حجم راسخة ملعايري  اوفقا  همتوزيع كيفية و  عل مني املخمصصات احتساب  على غرار عينية، ل رد ااملواختصيص  ا أيضا  د تتيحق ها ولكن

كما قد  ،  ى حجم املدرسة ل ع  بناءا  رد واختصيص امل  مبعىن ، اجدا  ة طة بسي مد ستخاملنسبة لاتكون  ن أ كن ومي .وما إىل ذلك( ف، صلا
صعوابت التعلم،   ذوي واألطفال احملرومني، والتالميذ  ارس،للمددية الظروف املا خمتلفة مثل  تامتغري  تراعي عند غايةل ل دة عقم تكون 

 . ة اصخلوالطلبة ذوي االحتياجات ا

 لفيّةاخل

  ةرسي املد والكتب ت سي والسبورااكر لوا  ب تاملكاو  ينملبا او  عل مون امل ب تويع .أخرى  د ال وموار امل ي سر دمام ب كل نظل طيت
توفري هذه املدخالت من   ااحلكومة عموما  تتوىل .عملياهتا اليومية س يف دار ا املالت تستخدمه دخالتملا نياملياه والكهرابء من بو 

وال   .ة حناملااجلهات  لاو يان أم أح و  ضرائبدافعي ال لوام أخدام ابست  ليم، وذلكتعال و  ةي بلرت وزارة ا خمتلفة يف يةار دإخالل مستوًيت 
هبا  حتدد جودة نظام التعليم، لكنها أكثر املتغريات الت تتحكم  ت الة يدوح العوامل ال ل ااألحو ن م  حال  ة ية أبيد املاد وار ملوا املال  يُعد 

  ة يم يتعلالت جاواملخر  م ام الععليفاق على التن إل انيب صلةال ن أ ظهرت األحباثأ ف،سلألولكن  . على أفضل وجهاحلكومات 
 . هلا  ة صن األموال املخص يل مالقلإال  ى املدارس فعالا لقتت ال  حلاالت، بعض ا  يفه  أن هو ذلك،  وراء   ب بااألس  حدأ . يفةضع 

  ائة يف امل15بني  حترتاو ية ) ما نلوا ان املتقدمة دلوابلنظر إىل أن نسبة امليزانية الوطنية املخصصة للتعليم كبرية يف كل من الب 
  إن   ل قو ال وغين عن  . هلا  صصتخُ  ت اض الر غ لأل ها ماستخدوا ة ة بفعاليل العاموا ماأل ختصيص ي لضرور ا ن ه مفإن ، ( يف املائة 30و
راء  املخالف جالشخص  اجلنائية املرتتبة على وأخطرية، سواء من حيث اآلاثر األخالقية  موال العامة مسألة أل ااستخدام  ةءاسإ

  دارة اإل يف  ية ركز نزع امل ب افقا ا مرت ل مصادر التموي  يعنو اهم ت، يسء احلظو سلو  . ب الطل او لتالميذ لحق ابي ذي الل ويتم ال نرمان م احل
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  تدفقات تبني   إمكانيةعلى ضبابية إضفاء ال يف  ، مويل اخلاصةمن مصادر الت ةدواحلصة املتزاي ، إدارية أدىنت توًيمسإىل ونقلها 
 دارس: رد إىل املاملوا

 ّمليرّمتويلّالتعادمصّّىعلّمثالّّ(:1-4الشكلّ)

ّ

صاحل التعليم، متيل  ل  ة يمع تحمللية واجمل بئة اوالتع ، وعرض خصخصة التعليمية نا ز مليقيود اسياق  يف  .ويل ر التمداصم يع و تن   •
  ليةحملاالتعليم  تئا ي ه ا يضا ولكن أ ميل وزارة الرتبية والتع فقطتشمل هي ال ، و تنوع ل إىل ا يف قطاع التعليممصادر التمويل 

  .( 1-4ل )شكال يف كما هو موضح ،  لك ذ  ما إىل و  حنة ات املجلها وااص خلع اقطا وال عل مني ملاو مور لياء األو أ ت ومجعيا
وميكن أن تشمل هذه وزارات املالية   .تمويل اليف ليم عت أخرى غري وزارة الرتبية وال اتم وزار تساه ،الت يف بعض احلاو 

ملة  ية العاطنالو يئات هل ى اأخر ر دا صل متشم قدو  .ريها ع، وغا الدفالدينية و  ونؤ شوال الصحةة و ي عامجتاال رعايةل اوالعمل و 
نظمات غري  ملالشركات اخلاصة أو ا أو  لفرديةسر ا األ و أ ، ية ل للغات احملزيز اأو تع ، ار لكبا أمية حمو  الت مثل ا يف جم

ى  عل أومشرتكة اعد و ق بغياب  ا افقا رت م، أعاله  ة ين عامل ف طرااألتلف خمويفضي انعدام املعلومات والتواصل بني  . احلكومية
حاالت سوء   يل كشفالتابو  ،" ذاعل ما من يفهم "ف  ة يفمج   ت صعوابإىل  ،ة عج ار اسبة واملحملة وازاني ي املع وضل موح دة األقل

انية" من  دعم امليز "  يات ل آ( و نيا توا لي " من طرف بعض البلدان )مثل س "سلة متويلية أتسي يساعدو  . احملتملة املمارسة
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،  أخرى خماطر إىل  اأيضا  اتهذه اخلطو  ضيتف  ومع ذلك،  . ة ظومملنا يف ةالشفافي  ن إدخال املزيد م لىع  ةاملاحن  تالاوكال
 . امليزانيات يف بدال تقابلية االس إىل عزى  يُ الذي املايل سرب ل والتوي تمل ال استبدا ى وجه اخلصوصعل

  كزية الالمر  العتمادة ئيسب الر ألسباا لتثمت  معروف،هو  كما  .رية أدىنإدا وًيتستمإىل  ونقلهاركزية يف اإلدارة نزع امل   •
مع االحتياجات  ية لتعليم اخلدمات ا مة ءمواوزًيدة  ، اإلدارةت يا بتحسني كفاءة آل اضيملا العقد خالل  رس دالمل ية لاامل

د  تعد نا أحيا م هك، سا ومع ذل . الصعيد احمللي ىلع  س دار املمني على إدارة ي  والق التعليم لة مسؤويل ء اوتعزيز مس ، احمللية 
كل    يث متويلح من" ذي يقرر ماذالا "من  همبة فو ع ة صزًيد يفدارة فة من اإل خمتل  ت ًيتو مس لى ع رالقرا هات صنعج

هل هي    حمددة بوضوح:ريغلكل مستوى إداري  االستنسابيةالصالحية تكون  عندما ا وخصوصا  -ى حدة لعاق منط إنف
ستان  في كازاخفدية؟ لالب أو عة املقاط طات ل ل هي سليم؟ هاقاأل و أ طعة قا امل طاتسل ادية؟ هل هيحتاحلكومة اال

ويل  متال اليف جمناطق( امل و  املقاطعاتلية )ت احمللسلطا ل االستنسابية طةسلمل ترتافق الثال، امل لي بس على  تانغيزسوقري 
من   بأك  عددإىل  دفساال  فرصزية الالمرك تنقلمل  لذلك، زادت خماطر التالعب:ة ج يونت  .رقابية  وإجراءاتبقواعد 

   .احمللي  ىو تسامل  ى علفساد لل  فرص جديدةكذلك دت  ول  ت  ل ب ب سوح ةي ناملع األطراف 
مصادر  من التمويل زًيدة حصة يف  التعليم ق أسوا تحريرب امرتافقا  مليزانية ا تقشفساهم  .التعليم متويل  در ة مصا خص خص •

  : فةخمتل بطرق درسةملامتويل  لية املشاركة يف حملا تاتمعواجمل ة املعيشيسر األطلب ابلتايل من يف كثري من البلدان، يُ و  .خاصة 
  ة صياخلصو  والدروس ل والزي املدرسي والنق تب لكوا لدفاتر القرطاسية وا و  ة من املدرسة ض و فر ملت اامهدفع املسا خالل من 

  ،ارس دخول املدلة ي لغ ما المبدفع  نا ب منهم أحيال طوابإلضافة إىل ذلك، يُ  .إىل ذلك  ام، و عل مني ملاهداًي اهلبات و و 
  - ية مهمة للغاملدرسة ا يل تهم بتمو ون مسامهأن تك ن كميو  .خل إ ، ينيم احلكو  وظفني املستضافة الو  ،ت نحا متالاتكاليف لو 
  ن و كوال ي . (Bray, 1999)  على سبيل املثال  ، دة لكل تلميذ يف حالة كمبودًيحيف الو ن تكاليف املائة م 45إىل  صل ت

غالباا   ا إهنف ة مدرسين جلاوجود  يف حال  ة، وحىتسدر ملتوى الى مسعوال األم هذه  دامختبط اس ة لضآلي اك هن ابألغلب 
 . (16 قمار ر اإلطانظر ) اد الفسممارسات لعرقلة  بة لو طلقدرات املإىل ا تقر تف ما
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ّّةيدرساملّّناللجاّّر:ّدّواحمللّيّّاجملتمعاملعيشيةّّوّّاألسرمنّقبلّتمويلّالّّ:16ّّرّرقماإلطا
  ى حدإل تمثوت .ا اهتامواستخد موالرة األل إداسة حو  رئيقضاًي  واجملتمع سراألمن قبل تمويل ل ا ثرييُ  ،ع أوس تقينى مستوى لعّ
مبثابة جسر بني  هذه اللجان هي  .لة رسية عامها جلان مدفية املدارس الت يتواجد ع نسبفا ابرت دًي ية يف كمبو اب جيإلا ًياز امل
  على حد   ا قا ع نطااألوسالتنمية و  سيةسؤ امل نميةلتا يف ارئيسا  ا دورا  بعل تتمعات، و جملاضاء هم من أعألمور وغري ا ءايل وأو  عل منيامل

  اجليد ز التخطيط لتعزي بة املؤسسيةمن املدارس للخلعديد قر ا يفت  ،ماكن أخرى يف أ  كما  ًييف كمبود ذلك، ومع  .اءسو 
  . اعي تمجالاصل او ت تفكك الو  ، الساختاالت حب اهبتشاالو  ، رحاالت اهلد ن م ري كثإىل  ويؤدي هذا  .نفاق الدقيق للموارد اإلو 
 . بعقالنية وفعالية وإنصافرية واألس  ةمعي اجملت دار و ام املاستخد ن ضمت  ات ليب  سة املدار ساعدة ملاجلع جة لتايل حااب  زب فت

   (Bray, 1999: 89)  :املصدر 
 

ل  يمياقع، الو يف و  . يمييل التعل و م تلا يف سياق  ريجيا مب اقا ح  م  ليُ  ؤول أنأي مسعلى ، يصبح من الصعب للغاية وابجململ 
  ، كزيةر الم ال ما بسببسي  وال  ملواردم اهل تتاح ن ذيالدد الناس ع  دضطرااب ادزدحيث ي ، اعقيدا ثر تأك صبحيألن  لنسباب لموي تلا

بعض   ابلنسبة إىل  . يملدرسا و لي حملا ستويني ملا ى لع  ملواردمكانية استبدال اإ اء جر  أكثر تعقيداا ت فحوى امليزانيا  فهموتصبح إمكانية 
  للغاية اودا حمد ما يكون  اغالبا  ةصل ال ذات ية دار إلوًيت استمل او ة املعني  األطرافأن عدد ا مب ،عل مني ملارواتب  ثلم نود اإلنفاق ب

ان  دلبل بعض ا يفة  لي احملات معتجملاو  ت الوكاالخنراط ن االرغم معلى   – ا ما ايال حمصورة متعتب فرص االحتت،  طنية( )خاصة الوزارات الو 
  ة يدرس امل كتبال ج إنتا ل مث ، بنود أخرى سبة إىل لنابولكن  .خل إ دين واإلسكان، تعاقامل عل مني ملا ورواتب  يةالتكميلاتب و ر ة اليف إدار 

درسية  امل الوجبات لةحا يفو  .تيال ة لالحخمتلف  ا ستوًيت اإلدارية املعنية فرصا ملوااألطراف ح تعدد يت ي والوجبات املدرسية، ايعهوتوز 
  واد مية املليقالسلطات اإلي : تشرت رسي دالقيد املم رقاأساس أ  اإلقليمية علىبوية رت ال سلطات لا إىل نقدية يالت ال و ل التح، تُرس مثالا 
  استخدام  ية ل و ؤ سم عل منيأولياء األمور وامل ، مث تتوىل مجعياتاملؤهلة ملدارس إىل ا نقلهال مع شركات خاصة  اقدلتعويتم ا ، ائيةالغذ

زيد من  ال )مللالحتي رصناك فه  ، تعامالهذه امل التجربة أنه لكل من  ني بتُ و  . كذل م، وما إىل عاالط  جبات و  د اإلعد ة لغذائيواد ا ملا
 . ( السابعصل فل ا مراجعة ل، صي فا لتا
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 ّّّةاملمارسسوءّّكالّشأ

ع  ُصنت ًيع مستو فر أ ماكاهنعلى مثال  عم) طبقةأعلى  ن: مالهك  املستوًيت احلكومية ليميف متويل التعشغل االحتيال ي
ل  وايد من األماملز ى صول علمن أجل احل ية الملوزارة ا يف ؤولني ساملأو  ن البملا أعضاء  ى للضغوط عا سة ممار رشوة أو يف ر القرا

  ريغ ا سوما ر  نو ضر يفالذين  عل منيأو امل  ،ين يتلسون أموال املدرسة رس الذاملدا مدراء ىلعإىل أدىن طبقة )مع مثال ( 4م عليت لل
ن هذه  مل ولك  . هاواستخدام اهعوتوزي  األموال ة ختصيص ي لطوة يف عمخ كل  يف اأيضا  حتيالث االأن حيد نك ميو  . قانونية(

 . ةاالت سوء املمارس حليلي فيما توضيحية ح  رو ش  مثةخلطوات، ا

 ّّختصيصّاألمواّل

بني  ، و بالد لااء حنأ  عمجي موحد يف لكبق بشُتط تلاو  ةواحدل ويمت لصيغة  اا بني األموال الت خُتصص وفقا فريق هنجيب الت 
   .إخل.(   ليخاداملو   واإلثنية نس اجلو وقع ملختصيص حمددة )ا  لى معايريخصصة بناءا عامل ة ية احملددلاالبدالت امل

  يتم  عندما ، ثالل امل ى سبيلع ف . (1-4 ول داجلظر )ان ت لبيانتالعب اب إمكانياتمع ل كل نوع  من صيغ التموي   افقتو وي   
جلذب   درسي ملالقيد ا لتضخيم أرقام ابمليل  يني ليم احمللعؤويل الت سمو س أ املدار  مدراءر يشع قد  دارس،ملحلجم ا ا وفقا  ختصيص أموال

ب(،  ال بعدد الط هور بدلق يتعالذي و راسية ) فصول الدال عددوفق  معل منيللاألموال صص ختُ دما وابملثل، عن . لي مو التمن مزيد 
يف   البعدد الطب  نو عبالت )أو ي ول صفل ا ذههللعدد الفعلي لتضخيم ا نييل احمل نياملسؤولاملدارس أو  اء ر دمل ازا فحا يشكل ذلك

ءة  اكفة  حوافز لزًيدأي فاق السابق إلنل  وفقاالكهرابء واملياه( واة فئ تدرافق )ال امل فيل يوفر متويل تكا ال ، لث اشكل مموب . (التقارير 
  راء دمل ا فزا حاة ور املذكصيغة ال  ب يف طاللل  عليمية تلاحلاجات ا ت راخدام مؤشاست  طي عي كما   .فتهلوا اه واواملي م الطاقة تخدااس

  رس داامل مدراء قد مييل، اوأخريا  .اهتا د ذرس حبها املداتنظم تلا االختبارات ةحال يف  يةمتدن ات درجعلى حتصيل تشجيع لاملدارس ل
الجتماعية  ا ت نامثل البي) ية افأموال إض مة لتخصيصدختسمل اانت البي عمج عملية عندما تتمحصائية اإل اتالكشوف ري و تز  إىل

 . مباشرة   رسعلى صعيد املداوالفقر واللغة(  ثنية إل اب ة قل املتع يةادتصواالق

 

 
و مايأًير/ 16 ،( NewsBBC) :راملصد) تهار ز و  ميزانية ةدلزًي يف حماولة ن عضاء البملاأل ىاو رش ءطانفسه إبعم لتعليواة بيرت وزير ال مهتُّ اجريًي،  نييف 4

 .http://news.bbc.co.uk ى:ر علتوف، م2005
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ّّّاملوافقةّهلّاّسوءّاملمارسةلّشكاوأّويلمالتّصيّغّواّعنأّّ(ّ:1-4اجلدولّّ)

  سوء املمارسةل كاأش ة صيغع الأنوا 
 ارس دمل احلجم  افقا و  اتخصصامل •
ّ                               لسابقا اقف نإل ل اافق وفقا يف املر كالتل ويمت •
ّ             بلطالل التعليميةحتياجات االشرات ؤ م •
ة مجعت من املدرس يفا ضل اإللتمويساب اتح ابيانت  •

                       واللغة( واإلثنيةوالفقر  ،االقتصاديةو  تماعيةج لفية االاخل)

ّب طاللا قيدأرقام م يخ تض •
ّ                                                                                    اتفو اهلوالطاقة و  ه ستخدام امليااءة اكفلزًيدة   فزاو حلا ابغي •
 الدرجات املتدنية  لتشجيع رسداملا دراءحوافز مل •
ّحصائية إلا اتالكشوف ريو تز إىل دارس امل مدراء ميل •

 
طالب على  أو  ةرس مدكل ل( .خل إ ملنح،ت واواإلعان يةامعجلا تاالزم)ال احملددةة الي مل ات دالالب صيصخ تب لق وفيما يتع 

 ه بعض األمثلة على ذلك: دنوأ   .ا أيضا  مسية  التخصيص الر ري ياعز م او ت جتحماوال  د عد  تت ، حدة

  لية،العمييس ب وتسر قاألة اوحماابة بيو س)احمل ؤهلنيملا تالميذالأو  املؤهلة  املدارس راياخت يف  فةري شفامعايري غاستخدام  •
 . ( إخل.

طريق دفع   عن مثالا ) منهم/ كل منها  ةأبهلي ني بويلرت ا لني ؤو مسللاملؤهلني ري ذ غتالميالأو لة ه ؤ غري املس دار امل "ع نا إق" •
 . ( رشاوىال
 . موالألي اقلتل ل للتأه ت لبياناب  املؤهلني ري ذ غتالميال أو غري املؤهلة س دار املتالعب  •
من   د زيذب املأجل جؤهلني من امل ب الطال  و أاملؤهلة  املدارس د ادعأيف  ليني احمل ليميل التعو مسؤ  و أ املدارس  راء دم غة ال مب •

 . املوارد

  عليها  لص حي ال، يف حني هبا/هبم تلقيها يفرتضال رس أو األفراد على أموال إضافية داامل ن مدد صل ع، حي لك لذة تيجنو 
  الت  ياإندونيس يف  رسداملقائمة اب يسردي لذا ( 2-4اجلدول ) يفويتضح ذلك  .ا/هبم تلقيها هب رتضاملف دفرا ألاو دارس أاملمن  عدد

  كان االت،  عظم احلويف م . وهنا يف حالة حسنةالرغم من كية على س رادلابرنمج املنح  ر إطاالتأهيل يف ة إعاد ال أمو استفادت من 
  : 2003)ن ماهر واينز اب د أك   ، كمافعل ابلو  .لي حملاملستوى ا لىع ذصاحب نفو كان   الكهامدرسة أو املر مدي ألن االتالعب ممكنا 

ري  جيغالباا ما ، و املمارسة ط و ضغ ل اببشدة وكمة حلا أثروتت، ت صو أبعلى  ن و خصر لئك الذين يفآت عادة ألو املكاح ن"مت (،15
   . "ة بادلتفع املعلى أساس املنا صيص املواردخت
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   اّتطلبتاملّّعايريّبّتفملّّّّاليتارسّّّدمّلابّيا:ّقائمّةسونيدنإّّاملدرسيةّّفّّحاملنبرانمجّّّ(:2-4ّ)ّّاجلدولّ

ّخالفاّتامّلّنوعّرسّةدموقعّاملّرقّملا
1 Lagensari ة احلكومة احملليةمن ميزاني 2002عام  يف اماليا  اقت دعما لتو ة، حسنتزال يف حالة  ام . 
2 Kadungora من منظمة  دعم على لتحصOECF يف  ماموظف ع درسةملمدير او  ،2002عام  يفDinas Pendidikan. 
3 Malambong من  2002 عام يف عمد حصلت علىAPBD سنة حبالة ح اأيضا ل تزا ماو  مليون روبية 150قدر ب  ت . 
4 Tarogong  حسنة لةاحب تزالما . 
5 Alhidayah  يف املنطقة الفرعية صحوة زب الح رئيسك هو الامل .الة حسنةل حبتزاماLimbangan. 
6 Pulosari ن امل بر يف عليم لتا جلنةئيس نئب ر  إي جي، .، إسنعبد الرمحك هو لاامل Garut احمللي (DPRD II).  
7 Malangbong الية سابقا احملومة كة احلنيميزا دعم من لىع لتحصسنة، و ح لةا تزال حبام . 
8 Tarogong  للغاية حسناملادي  املدرسيةوضع املنشآت.   
9 Pasirkiamis هيلة التأاد إعدوق من صن ن روبيةمليو  115تلقت  2002يف عام و  .ةلة حسن ل حبااز تا م . 

10 Sarimukti  2002 يف عامل يه أتالة صندوق إعاد من االا م  ، وتلقتاجدا  حسنةحالتها . 
 .(CIMU) املركزية ستقلةامل املراقبةة وحد: رصدملا 

   مواّلتوزيعّاأل

 صوص: خللى وجه ال، ع اي خمتلفة لالحت رمرة أخرى مظاه  اتتجلى هنفيما يتعلق بتوزيع األموال،  

 . ريةجاأل غري  ارس ت املدلزمات سم من د أقل اء عدشر  أو  احملليني  نيسؤولملا ب نجا من   عاتفو داملمن احلد  •
موال من  حلصول على املوافقة الرمسية لسحب األامن أجل  للسلطات احمللية  "راءاتاإلج تسهيل ومرس" دارسامل تسديد •

 . ة سدر للم  املصرفية ساابتاحل
سية الت  دراال حنامل أو لية اامل بدالتالى عل لصو أجل احل من احملليني لنيؤو مسلل" ضرائب"  فرادس أو األر ااملد تسديد •

 . ا قا م ساب هل/ا هلحت ُمن
تم  ي  ا معند ا لبا من أجل حتصيل رواتبهم )هذا هو احلال غا  املدارس  دراء أو مل للمسؤولني احملليني " ضرائب"  عل مني ملا يدتسد •

 . (ا دا نق الدفع
اإلطار  يف ه صف و  ارد لو ل ااص )انظر املثادام اخلخلالستو أ سة در امل يل مو لتإما  ة،سيرالد نح اسة للماملدر  يل حجب مسؤو  •

 . (17 رقم
لية  واحمل قليمية)املستوًيت املركزية واإل ةاإلداري  ةاهلرميتلف مستوًيت لألموال على خم بوينيرت ال  املسؤولني تالسخا •

 . (ة واملدرسي
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ّرّاأواتّراّتااكجّّفّّةيسراالدّّاملنحالّّومّبّّفالتصّرسوءّّّ:17ّّاإلطارّرقم

ك،  ذلع م .خدمني النهائيني ست امل ىلاملركز إ منة مباشر موال تقدي األ ةسياملنح الدرات و اهلبا جمن برنم الغاية  تنكا  
ل  واميل األ بتحص  ندي فر ب من من الطال ةد كبري داأع امتوقع قي  جدوىعدم لبنمج، ة خالل السنة األوىل ل التجرب أظهرت 

  ا أثرا يب ترت ترك هذا القد و  . يدب ل ا املال من مكتبملدارس لني عن اث مم حتصيلفكرة إىل  اللجوء ىلإ البنمج  ضطروا  .أبنفسهم
  . س ر املدإىل اب لطالية من ااسدر ال" املنح لكية "منقل  إىل اأيضا  دىأه ن ك، ولاملدفوعات صرفسني حت نا ضمهة جل ا ابيا إجي
قات  نف ية الارس لتغط دعم للمدمبثابة  تاعُتب و فاق، نإلم ابالتحكة قدر رته أس  أولب  االط ييُعط   حق  كملنحة  إىل ا  رظن عد يُ  يومل
  يف  ث حدهذا ما  وابلفعل . درسيةاالقتطاعات امل حسم بعد  بق  ُمتنقدي أي رصيد  البالط  تسليمة ب ين لبقيت ا و  . درسيةامل

إىل  تها ملية برم  لعاب م التحكقدرة  ت نتقلفقد ا، تطاعاتقالامقدار  ر ر قيهي من سة املدر  نا أ االت، ولكن مبحلمن ا كثري
  تعزيز إىل  النهائي مج إىل املستخدمبن ال  من إدارة لامو ألتدفق الية عم ىل إسيط و ل خاإدأدى ى ذلك، وعالوة عل . رسةدامل

 . مالية   اتخمالف  حصولإمكانية 
 (. Baines and Ehrmann, 2003: 11) :در صامل

ّ
 مواّلألاّداّمتخسا

الت   ال شكألوع التن ا نظرا مارسات السيئة ملشاملة ابة ئم اق أخرى تقدي ة مر صعب ي  األموال، سوء استخدام  ص وخبصو 
 يلي: ما ى سبيل املثال ال احلصر عل هذه تتضمن   وقد . اذهتتخميكن أن 

مبا يف   خاصة  ق، أوالطر  ءاشنإمثل  عامةاضاا ر أكانت أغ ء واس –يم التعلخرى غري ألغراض أ يمية لتعلألموال ا استخدام ا •
 . خاصة  فية مصر   حساابت ىلإ  األموال  لك حتويلذ
 . ةري إلداالتكاليف التغطية   ةغيلي م جزء من األموال التشادتخسا •
  م ضخيي تية )أغري نظاملية ا مات دفع لتغطية  تال يصااإل و  تا يطلبالتزوير و  ساابتاحل  يف مسكية ظام نممارسات غري  •

 . ة(ااملشرت  عالسل كميات
  يف ريهم )مبا فيني وغاومية والصحكاحل املنظمات غري ية و درسملا لجان ء الني وأعضا للمسؤول سددت  ة غري نظامي ت اعو فدم •

 . خل( إ،  مثالا عقارات  ء الشر   يةسر املد للجان ا من   رادألف  ةمقدم ة  ثق مو ة غري دفعات مالي ذلك 
 . الئقة  سلع غريشراء لوال املنح  أم   دامتخاس •
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 . ة بيخاانتمحالت   و أسياسية ب زا ح أ ويلم لتمليلتعا  لتخدام أمواسا •

  دالستبة اإمكاني  نب مع ج إىل  ا احمللية جنبا أو   ةيساملدر ت اهليئاالت متارسها  ةيب االستنساسلطة لا تزيد   ت،االاحلبعض يف   
 . ال  و أ ينخدم بشكل قانو ستُ اقد  ن املالا إذا كاالتحقق مم ةصعوب   من  مليزانياتا

ّّّاّقنطال

يف  ة ري كب  اليتعملية احكية يف مريت األار  الدوال ينيمال ترا عشمن  بري: ك  دحإىل املايل  رب لتسامقدار ت و افت ن يأ ميكن 
ىل  إ (،سيةمدر أبنية  ء إنشاوق س  يفال الحتي ريق اعن ط ين مليون  94 بسلبعة طوكيو امج يفن و سؤولم الا ث مم هتُ فقد ا) شرتًيتامل

كيشورجيانج    ةعط امق يف كل تلميذ   أُجببلدان )ل ايف بعض  نية و ان وم مدرسية غري قس ر يف حالة حتصيل  أقل من دوالر أمريكي واحد
فقط يف   تكمن ال كلة ملشا غري أن   . ( درسةملللسنة ا يف  غالديشيةن بكا ات 48 و ل املثال، بدفع حنعلى سبي ديش ال غبن يف  رسادا

تكرر  ي أخرى  تحاالط، ويف قف ة واحدمرة تيال حالادث حيت االيف بعض احل :هاتكرار وترية ب ا حتيال، ولكن أيضا االة عملي حجم
 . بريةلية ك ا مبالغ م إىل النهاية  يف   يؤول أن كن  مي حبيث  عديدة مرات

رب األموال  تسمقدار  ن عمة ي  قمات عام معلو ل انفاق ع اإلتبت م مسح، يقد  ص خيالتش حول  ث لالفصل الثاح ض  يو كما و 
ا ولكن  ؛ ،رية األج غري ذلك،  ع وم . ثالا م عل منيملا رواتب  يف  يل اامللتسرب ا ر ادقت موثوقة عن مناحلصول على بيامن الصعب جدا

  :الا أو  ،ن لذلكيسائر  بانب س  كانهو  .ريألجا غرياإلنفاق  همن بر للتسة أقل عرض هي رواتب ن نفقات الأ  ىلعالتوافق هناك بعض 
يف معظم   نعل مو ف املر عي : اواثنيا  ؛ منيل  عمل دفع رواتب اب املعنينيمن الوسطاء  ودحمدعدد  ناكخرى، هاأل اجملاالت على عكس 

  ني مل  ع ملا رواتبع عدم دفبعبارة أخرى،  - امل يتسلموهما وى إذا  ا لشكرفع ال  د ا، وهم على استعداليةاملم هتمستحقاهي  ت ما الاحلا
   .رعة سب  األنظارذب جي سوف

ل  الخ من  ةملقدر ا  ربللتسبة العالية سا يتضح من النكم،  رية جري األلبنود غابلنسبة إىل ال ا احلضرورة س ابلوهذا لي
ان  وغ، ( 2001 ة،عامال منافعللملخصصة اموال األمن  %30ر ب قدره ست)  بريو جريت يف أُ ت ال  مة عا ات التتبع النفقاستقصاءات 

وال  من األم % 87)، وأوغندا ( 1998، رية موال غري األجاأل نم  %57يا )ن ، وتنزا(1998 ، رية األجغري  ل او ماأل من  49%)
إال أن   ،ل يالتمو  ض بعحلق يف بة اصاح هناأب  ةداعاملدارس  ةف ر عمعلى الرغم من  ، وابلفعل . (1995-1991، رية األج غري

عم العيين الذي حتصل  لدا قيمة بدقة تستطيع أن تقد ر  الأهنا و كما ليه،  ل عو صا احلهلق حي ما ابلضبطال تعرف  ية درس ت املجملتمعاا
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 بوج  ود م  ايلتس  رب  وق  وع لاحتم   ا طرتبي   
 م ش        فافتقاس         و  ص        رحيةمالي        ة ل        وائح 

ات وآلي   ةيمة س لاس بحم ونظميات لمسؤو لل
 .ابتساحلا ةعجامر و ة اقبمر 

 

 

 

 

  فعالا تستطيع ال ذا السياق، ه ويف .ة النقدي يملقا مؤشر على يأ وال تتضمن ب الة يف الغعيني   ي هتصلها الت  ملواردمبا أن اعليه، 
 . فعالا  هذا ث دا حيدمحىت عن املواردتسرب  ي من كتأن تش

  - ةاحلكومي ةرمي اتبية اهل رت ال منددة ًيت حممستو  على دثة حتاملاليابت أن التسر على  عبتمسوح الت جئتانكد ، تؤ اريا وأخ
  .ا مبيأو زا دا غنأو و حالة تنزانيا  حمللية يف ا ةوم احلك ًيت مستو  ى لععادة 

 لوامالع

مبا يف  عوامل، ال  من جموعةمب  بشكل بديهيمايل تسرب وع قو يرتبط احتمال 
ف  طرااأل لف تخم بني  لمسؤولياتل  ف اسم شفاقتو ة صرحي ة يمال ئح ود لوا وجك لذ
  مسائل يف  ةكفاي  مدربني ني فظومو  مة ة سلياسبحم م نظو  ة املعنيية دار اإل  وًيت املستو 

ومع ذلك،  . إخل  ساابت،حلمناسبة ملراقبة ومراجعة ات ياوآل ، ت ازانيياملد إعداو  ة سبااحمل
 ؟  املايل ربللتسما   حدإىل معر ض   ، ، يف البلد عينهاإلنفاق نفسه ع لنو صص  ه، املخ فسن  ايلامللغ ملبا كون  سريتفنا نك كيف مي

  لقدر اب  ضة ر  عوم  ، ما انوعا  فةشفا ون تك . فهذه قد ل او م يص األتخصلمة ستخدامل الصيغة كبال شهو العوامل املهمة هنا  أحد 
عملية  ل  ا ية تتباين وفقا ابت املال التسر  أن  ظهر تُ  إذ  دد، الص ذاهب  اية غل مبيا مفيدة لزا  بة عد جتر تُ و  . اسدةلفا  ارساتللمم ا با ير قت  نفسه 

،  ةددحم قواعدإىل ة ندستامل رية األج خصصات غريملا رسدامن املائة امل يف  90، تلقى أكثر من ابلفعل و  .املعتمدة ل األموا صصي خت
  املدارس متويالا املائة من يف  20 قل عني ما تلقى يف حني  ،د القيب نس ر عننظل اارس بغض إىل املد شرةابم املصروفةل او األم ي أ
  قاليم ألا مستوىعلى  الغنفقت بقية املبأُ و  . طعاتاملقا ألقاليم أو تب األموال املصروفة من مكاي اأ ة، استنسابي صادر من م

صيغة   داعتسكن أن ة، ميمتدني ية ار داإلدرات لقوا تفعة اد مر سفل خماطر ا ن عندما تكو ه قة أن ل حقيثا ملا ايوضح هذو  .ات طعواملقا
   .احلد من فرص االحتيال يف   اءوسطحملدود لل د اوالعد  يص املباشرخصالت

يف   ةري كباختالفات   حظة مال اقعالو يف  ن هبة، ميكشات م  ل أمواختصيص يات لآفمن خالل  .امل الوحيد الع ولكن هذا ليس 
يف  نسبة ل اكانت   ، يف حنيةائ ملا يف  95 ت ز او جتسرب ت نسبة  دارس منملا ن مة املائيف  73 اىنع ، دا، مثالا نغو في أف . يل تسرب املالا

اء  تلقى أولي ب، الط من ال اريا بك  ادا عد ت ضمس الت ر داامليف أن  التحليل بني  و  .املائة يف  10ل من من املدارس أق ة املائ يف  10
من  ناسيب و غري ت حنى علعانوا  اءطالب الفقر الوأن   ؛ىر خدارس األملا نم  اسبيا نأكثر  واالا م أ نو املؤهل ن و واملوظف  حاالا  ر يساألمور األ
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الذي   مامويل الع لتا مجح فاع ط ارت توسمل ابتعين ل دخال يفزًيدة بنسبة واحد يف املائة ، ابلفعل و  .رية األج ب يف األموال غريلتسر ا
  . سر داملوا نيليلني احملو ؤ سمل ا ني بل فاع تلا  من خالل  ت اينلتبان هذه ا م بري ك  ءجز  مت تفسريو  يف املائة. 0,3 ة بنسبرسة ملدا إىل  ل يص

ن  م ىر أخف مع أطرااوضية فهتا الت ا قدر  ستخدمإذا هبا تية، احلكومدفقات املالية للت سليب  ق  ُمتل  أن تكون املدارس جمردمن  بدالا ف
  ب تيع ابلتايل و  . ل األمو د من ايز مل ذب ا" من جالنافذة "املدارس ، متكنت لك لذ ة جي تون . التمويلب من حصص أك تأمنيل  ة ماحلكو 

عوامل   ،مهتورشو  من التمويل  ينيدط على املستفو لضغا رسة مماعلى قدرة لاعن  ال، فضالا ختصيص األمو  يف ض و اسع للتفمت  وجود 
   .ر اتبالعاب ذ خؤ ت ضاا يأ رئيسة 

يف   ة ريع س ة دزًي ؛ فالسياق الذي يشهدل تمويال لايف جم  تيالية حاات ممارس ور تط سياقات حمددة ز ز ، ميكن أن تُعا وأخريا  
كن ربط هذه الزًيدة  ومي .ديئة تكون اإلدارة ر  عندما  ا حتيال، خصوصا من فرص االزيد قد ي، الملث ل اعلى سبي  دار تدفقات املو 

  قد ن ولك .سريع لرة املسار ا داو مب قر أالف ن ماتيجية احلد سرت ا  إجراءات  مثل  ، ديدةجلية و دية مال دات مساعلى ع  البالدصول حب
 االت التالية: يف احل صح هذا ما يو  . ل الفساداكمش  زًيدة يف  يةوهر ية اجلميتعل ل ا ات حصالض اإلعكذلك ب   مهُتس

  الوقت الذي  التعليمية، يف دا و ام املتخدسوا رافقامل ، توسيع مثالا  حتسني نوعية التعليمإىل الح الرامي اإلص يتطلب عندما  •
 . ادا و دحم اعدو قابل   المتثاال كونويمة العا ت املشرتًييف  ية اف الشفه فيم عد نت
وارد، وابلتايل  ات يف إدارة املتقاسم املسؤولي نطاق توسيععلى  وامللكية زًيدة املشاركة  ىلإ دف اهلاالح صإل اينطوي  اعندم •

   .ة املعني اف األطر عض ب قبل  ن م  "هبا  ار ث ئستالاملوارد ل إىل  ل "الوصو زًيدة 
اب  غي يف ظلية ل اقت نات ايبترتإىل قبول  تاطلسل ا ًيت لو و أل ر تنفيذ اتسريع مسا إىل ي مرا ح الصالإلاا يدفع دمعن •

مل  الع اعاتس وتسديد سني تعيني املدر   عند )مثالا  السائدةوطرق العمل د متثال لقواعالعدم او  ضوابط والرقابةلا
 ( خلإ  ، ةاإلضافي 

ّّّّةمسأسئلةّحا

  ن هذا التمويل يرتافقأ يف  لنسب اب التمويل  من خالل رس المدل ةاملركزي احلكومة يل تمو ل  ة زماملالاملعضالت  إحدى تتمثل 
و/أو   سةر مدير املدأو /السلطات احمللية واملدرسة يكون بيد مستوى اإلنفاق على قرار  أن   مبعىن، اللية احمللية قست اال عمغلب ألاب

  سبابلنتمويل لا قبل من  ادا دي دفة حتهتسم غري  االت جملموال األ ات صي ختصإىل  نظر ال  ن كمي ، لكذل ة جي تنو  . درسةامل ناءجملس أم
   . لفسادوحي ابتفال ، ا يا لحمة ملسؤول ا اتهاجلمن قبل ة  وع شر م ات رسمما  اهنلى أ ع
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زيع  و ت ا الهليتم من خ تري ال يملعااب : هل تُعتوهيل، اهذا اجملومع ذلك، هناك عدد من األسئلة الت تستحق التوثيق يف 
قبل  من  دةصو ر ملا األموال  إن  هل هور؟ و اجلمناول ت مبو  مالفه ة هل س النظام خلدا تستوًيملا لغ على خمتلفاملبا  صيصخت و  لوي التم

غريه من   ويل لتم يم أو التعل ل لتمويفعالا  ستخدم تُ ، للسلطات احمللية ( block grant) عة جممهبة كصة  ة للتعليم، واملخصحلكوما
صل  ت  دارسركزية للمامل ة مو ك احل ادهترص تال لاو م األإن   له، اخل(؟ و جتماعيةاالات دمخلاو  اتوالطرق ة صحل)امة مات العاداخل
  عل املدرسة تتلقىجيقد ما  ،ت على مستوى املدرسة ان بيم التخداسايف تيال حمن االخماطر ناك هل ه و  دارس؟ املذه إىل ه الا فع

عة  نفملت الغاًي  ي رساملدام دخت السل املرصودها املال يف ل و ك حاالت حيُ هنا ل هو ؟ ابلنسبويل مت ال وجبمب  ه قتح تس مما ب أكة حص
حملية( مسؤولة عن التحقق من دقة  راجعة م قنوات جية )أو ظيمية خار تن  هيئةاك هن ل هو  ؟ا عينيا  م أ انقدا ان كأ ،د راألفل  صية خشال

 ؟ ومات السليمةل عامل ات نيتق   مداخت من خالل اس جح ر على األة، إجراءات احملاسب

زها  بر أ و  - اتسسيا لاهداف تحقيق أب  التمويل  أمناط ربطل ت اب ر ملقامن ا وعةجمموعة متنوتطبيق يم صم ت جرى ، ا يا ريات
ني  نثا صف نتوس ع يف و سو  . يص املواردوحتسني الشفافية واملساءلة يف ختص - (equalization grants تسوية نح)م  فاصناإل

 : اومه منها أدنه، 

يا  الرت سيف أ الزمن قبل عقد من  ابلنسب لي مو الت اسي من اعتماد طريقة سألا الغرض  يكن  مل . ب ابلنس تمويل لا د اعتما •
  ومنصفةات فعالة وضع آليابألحرى بل  -الفرص احملتملة للفساد يف متويل املدارس  من  احلد دة تحململكة اواملا ندكو 

ن  ادلبلايد لاملتز ري و دد الكب لعل ا ، نظرا لكذ  مع و  . سةدر لمل  ة نامي تملة الي ال قت سالاو  زية ن الالمركم يف إطار موال أل لتوزيع ا
من   ابلنسب التمويل  العتماد  نجعة ظروفاا ل شكيُ ما عل اؤ تسال  ن ك، ميرسي املد يلمو لتا  كزيةمر نزع  عمليةمكة باملنه

 . ادفسملساءلة واحلد من ال ة وافافي شالحتسني حيث 
  فدالت تسته ل األموا  ارةإد يفة ثوقي ملو قة ابتعلاملعت املخاوف جش .(capitation grants)  فرديةلا  نحملا تصميم •

ما تستند هذه املنح على   ا غالبا و  .الفردية ح نملاتستخدم  ت ال  لمشاريعلعم د وضععلى  ملعونة وكاالت احمددة  جمموعات
ة  ستهدفامل تا لمجموعل ةيصاد ت االقو  ةعيماجتالا اصفات و امل مثالا  هدف املشروع، وفقد بشكل وثيق د  حتُ  ريمعاي 

  امنهن ديادر التمويل واملستفيمص بني وال ألمت ادفقا ت مستوًيت صي قلت مت . املناطق احمللية( و أس ار املد و أ ميذتالل)ا
  . املايل  ب تسر طر الامن خم ل احلد  من أج وثيقة يات رصد ومراقبة آل وأنشئت ، (يمن خالل جتاوز السلم اإلدار  ا دا يد)حت

  اصة اخللتمويالت ض اع بى قتصر علاملابلنسب مويل لتل اددا حمُ  ايا يح وض ت  مثاالا فردة ن امل ملنحا ةارب قم عىن، تُعد مب
 . احملددة  ةملستهدف ماعات اجلوا
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ة  لف ت خم يات فيذ عمليف تن ة لكة املتحدميل وبولندا وامللباز يا وال االدروس املستفادة يف أسرت  ىلع  هذا الفصل  وسيبين
قارابت  ملح هذه اد جنا دالت حت ايريعاملى عل رتكيزلا وسيتم . الفردية حنامل تصميم  يف ياإندونيس ربةمن جتذلك ، وكبنسلاب مويل تلل

  ن، والكشف ع املالية رساة حساابت املدمراجع سة، و ر دية على مستوى املالامل الرقابة و  ا،البيانت والتحقق منهع ث مجمن حي
 . فساد يال وال االحت

  ةكزير مالالسياق    يف نسبابل  تمويلال  ادتماع .1

  ، رسااملد لتمويل  يالمركز من نظام  زء كج  ياناألح ليف جمم ابلنسب خدم التمويل تُ سا اضية، لة املقلي ال  مدى العقود  ىعل
  مويل الت ف د، هن املاضي القر يف ستينيات و  . (Ross and Levacic, 1999) ة ينمع  والية املدارس ضمن ع مجي ى ية علاد يحب  ق طب  ي

األموال   س د )ولير املوا صيصخت ل خال من وة قل حظ أللتالميذ ال افعا مرت ا كزا تر  جل ستالت رس ااملد تلبية احتياجات ابلنسب إىل
ذات  يمية طق التعلاملنا ج برنمكية و يألمر ة ااملتحدالًيت الو يف  Head Start عرو مشكل من يعد  و  .ياجات حت لال اوحسب( وفقا 

مبزيد   اتبل طاملا ىلإ ة لالستجاب ب نسابلدف التمويل هاضي، امل القرنيف تسعينيات و  .كعلى ذل  الا امثفرنسا  يف 5( PEZ)ة األولوي 
  ددحتُ معايري أولوًيت و سياسات و ر إطايف رس ادامل ة أموال ار إديف ة يمركز الال اعتماد ل خال  ن مار وحرية االختي ة احلوكمو  لكيةامل من 

فيات  سو البلدان االحتاد  اخصوصا  –لية قات لة انرحمبمتر  لدان الت الب  يف  ر نتشاالإىل ان نموذج اآللا  ذاه يل مي و  .ركزي على الصعيد امل 
ح من  ضوكما يت . يةطقرا والدمي ةالي الليب  اتجهتو املستوحاة من ال " لطلبا"جانب  " إىلت "العرض اب ار ن مقم  ول لت تتحا  –ابق الس

أو   الوحدات فيتكال أو  ديةفر الف املنح تكاليبت للمدخال ةقليدي الت املعايري عنسُتعيض ، ا18 اإلطار رقم رومانيا يف الثم
  ة ضع خا  نتكو ل في مبا يك صغرية والية إىل  بغلابأل اليذهب امل ،ا ليا عم ." بالطال  يتبعل املا" أخرى،  رةبابع و  ط التكاليف.وس مت

الوالية   هذه دعتُ و  .ألف نسمة(  ر حبوايل مائةد  تُقارس )بني املدما ارد املو حويل لت انياتإمك كبرية مبا يكفي لتوف رو  ايا سياسللمساءلة 
 . ابلنسب  مويللتل  اقا وف  سار مدلل رد صيص املواختن ع ابدوره ة ؤولسم
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بني   أفضلتباط وجود ار  وقعكن تمي
  بفضل لسليمة ا وكمة احلو جات الحتياا
   . بنسابل   يللتمو ا

 

 

 

 

 :ّمثالّرومانيّا"الطالبّّيتبعّملالاّ"ّّ:18ّّقمارّّراإلط

ومساحة   ة يعليم وظائف الت ال  عدد ل  على أساس األموال  صص ختُ : ضالعر انب نظومة جم  يف رومانيا ت ساد، 1990 ام قبل عّّ
  صص ختُ ب: لط ال بنيل جا و م بتمة ملنظو اه هذل ابدستمت ا ،1990ام بعد ع .األخرى طي تخط لا ومعايري ابلقدم املربع ءالبنا
  التعليم  مويلين العايل لتاجمللس الوطتوىل و  . الدراسة الت جما تلفخم ب يف الوحدة لكل طال ة تكلفساس وال على أاألم

(NHEFC) صص خت  ذلك، إىل افةضوابإل . ابلنسبل  للتمويالتجرييب األساس  وفري تل هذه  تكاليف الوحدات باتسحا  
 . اء( النظر اجعة ر م  ى لع ئمةاقة س)مناف سياف ناس ت لى أسة ع لي ميتكالل موااأل

 . ( Berryman, 2000)  :صدر ملا
 
  تستلمنظام المركزي للغاية، ففي  . إنفاقها على موارد حمددة ة ملدرسا بوسعجبالء حجم األموال الت النسبة  غة ي صوضح  ت 

رد  او ض املصص بع ي ، أقل ةبدرج  زيالمرك نظامأنه يف حني  يف ،النسبة صيغةسطة بوا ا تقريبا ا همستخدتالت  ارد املو كل ة  املدرس
ال املخصصة حسب  كيفية إنفاق األمو   نوتؤخذ القرارات بشأ .نقدي  بشكل  للمدارس  (ني وظفمل اب ق لعالت ال تت البنود  )مثل  طفق

جملس  و  املدير  ل منعتبار كاع م - ا عا مكالمها درسة، أو  امل س ل جمو أ ملديراب ان، سواءا من جة س در على مستوى امل نسبةالصيغة 
  عل مني امل نسبمثل  أولية يري امبعومرتبطة  ا طة جدا دمة بسيستخامل صيغةلا وميكن أن تكون  . فوضة ملا رد املوا إدارة ن ع الا و مسؤ  ةسر املد

من   يدء مز طاإع اللمن خ العلميل حصيللت ةتفاو تملا تتياجااالح االعتبارخذ يف أن أت ان أيضا وميك .ول( )اجليل األ ذميال لتإىل ا
  يف و  . اجليل الثالث()وافز كلفة وبناء احلال إىل  دها تنااسل من خال ن أكثر مشوالا تكو أو )اجليل الثاين(،  وة ل حظقلتالميذ األوارد لامل

دي،  ااملرسة ع املدوضل اقا فو  %20و س، ر داملاب بالطال القيد  ب حبسب نس األموال ن م %75ص ص  ال، يُ لى سبيل املثا، عإجنلرت 
م الوجبات  داخذلك ابست و  م،عوابت التعلصملراعاة  ة اإلضافيةلبدالت املاليا ى طوتع .ب اإلضافية ات الطالجااحتيب سح %5و

  .(Free School Meals%) كبديل املدرسية اجملانية  

وة  عالو  . ابلنسب التمويل  بفضل يمة السل ةموكواحل ات جيات حاال بني أفضل  ط اتب ر اوجود ع توق   ن ك ميه أنيُفرتض ما  غالباا 
  ة ب سنال صيغة  حتددبقدر ما  ةي الشفاف ابلنسبالتمويل  ز زع يأن  اأيضا  يُفرتضعلى ذلك، 

ملم ة   املدرسة أن تكون و  رسة،لكل مدحتديداا صص يُ  امابتساق  ةطبق وامل  عيةوضو امل
  ابلنسب  مويل تل ا من ض فرت يُ  ،ا خريا أو  .للجمهور  ة حتاون هذه املعلومات م تك أن و  بذلك 

  . لكيةملابناء وتعزيز املشاركة و  نيمملستخد من ا ب ن طريق التقر  ع ساءلة ملعلى اساعد ي أن
  ا عددا  أنا مبال، االحتي ن إمكانيةم نيزيداقد ت اإلنفاق راراوتفويض قابلنسب التمويل اعتماد  ن  أ لة اد اجملن كميُ  ويف الوقت نفسه،
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  ." املمارسة دنع لنسبل التمويل ابعم يةكيف "على  اطبعا ا ذويعتمد ه  .إىل األموال ةر اشبم ول الوص  همعس بو  األشخاصمن  أكب
  سول( دو دي انغر الية ريو ل )و سرتاليا )والية فيكتورًي( والبازيأعن  رنةقا دراسة مُ  وي لدويل للتخطيط الرتب هد ا املعأجرى لقد 

املؤشرات  زًيدة موثوقية  يفم سهميكنه أن يُ  بسنبل يي متو ق أ ف و  اهثيقتو و  كرةالف ار بختال( ارت لجنإ) حدة املت ا واململكة وبولند
   6. ة( مستوى املدرسة )مراعاة املساءل موال على  األ ام ابستخدل ثاشفافية(، وكذلك االمتال عاةبالغ )مرالتحديد امل  ؛ة مداملستخ

حقق  ت يكي ل نلك و  .لة ءساملة وافافي لشا  حتسنيى ل ع  فعلل ابد ساعي ميكن أن  نسب ابل التمويل أن  سة درااله توضح هذ
 ما يلي:   نهام و  اك عدد من املتطلبات األساسية هن، ا فعليا  اهذ

 . ة ي املعنطراف مجيع األ  منة  نسب فهم واضح لل  •
 . مع البيانت والتحقق منهاق جلوثو نظام م  •
 . ة املدرس لى مستوى الية عملة اقاب للر ة سباملنايات اآلل •
 . ةدرساملت ساابة حلمئال ملا عة اجات املر نيتق •
 . د سال والفا ياالحت نلكشف علة لفعا  تواد أ  •

 . مسةية اخلت األساسا بذه املتطل هلأوسع   رحش فيما يلي

ّةّّاملعنّيافّّاألطّرّّيعمجّقبلّمّننسبةّّلصيغةّالضحّفهمّوا

  يف ته كانياإمل كامقق  حيُ أن  ب لنسل اب يو للتم إذا أُريد  ، لناسلعامة الية املا مات و لاتحة املعية إمه إىل أتشري نتائج البحوث ّّّ
  لت ا صاتاملخص هذه  درسية منوالنفقات امل ارس ة املدانيز يى املعلومات املتعلقة مبخصصات ممد ول يفدلاين اتبوت  .فيةلشفاا زيزعت
ى  عل ها،علي صولحلاب للراغبنيات املعلوم تتوافر ( لندابو  ذلك  ا يف )مب ة ساقيد الدر دان البلمجيع  ويف  . القانون  مبوجبا رهشنلزم ي
  ق بنشر لقانونية فيما يتع  باتمتطل  ناض البلدوة على ذلك، يوجد يف بععال و  .على نطاق واسع رش تمل ينا هب ما تمهاالن أ من  ملرغا

  هبذا الا و مشة نيقانو الات بلتطأكثر املا إجنلرت ومتتلك  . أعضائها سة و ملدر في اظو ملالية ملرة اجمال اإلدا يف ب والتدري ية املال املعلومات 
   .رس داملاويل مت حلماية  الضرائب يعاف دتعبئة ىل  إ ة التعليم ميزاني شر ن يؤدي  قدرتا،  جنلة إلا ح ويف  .يا لرتا سل وأزياب لا اليهت ص، صو اخل
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فر  توا لىع فقط  د عتمال ت فية أن  الشفا  غري
صول  لو مدى الى ع ا ضا كن أيات، وللوماملع
ف  طرااأل عيمج  من ا همهفو  م إليها يلالس

 درسة. ملاب  ةعني امل

 

 

 

 

  من  مها فهمدى و  ها يلإ م ول السليى الوص دمعلى  اأيضا  ن كلومات، ولاملعط على توافر قف د عتمال ت ة ي فاالشف غري أن  
  اهذو  .امه فهسهولة الوصول إليها و م أماعقبة نسبة الصيغة  دي ل تعقكشي د قن، ا لدلبا  بعض ويف . ةدرس ملابة عنياملاف ر ط األمجيع 

  ندا، )يف بول البلدان  ممعظر يف مو ألحمللية وأولياء اعات اتم وأعضاء اجمل عل مني حال امل وه
ون  يك ن أ كنومي .( اسبنيحملاغري  للغاية ليفهمها صعبة  ة اسبياحمل تفاقيات اال تعتب 

كن التغلب على هذه  مملا ومن  .جمالسهاو  سر املدا ء درامل ادا ي  ُمق الا م عا اأيضا  عقيدتلا
ت  طعا مقايف و  ًيور س املدرسية يف فيكتال جملاجتربة  الكايف، كما ُتظهر ب ابلتدرية العقب

  فضل ب رسية س املداجملال متكنت فقد  يلند(:ات يا و سإندوني يف  كذلك و ) أخرى أسرتالية
  ستلزم افقد  ، سار املد ء درامبق لعيت  مافي ا مأو  . كفاءةب  مهامها  ة سممار  من يل أو ريب دت
ات  ار همالذي يتضمن  " سةللرائ طين الو التأهيل املهين "ب ريتد ل 1990دد منذ عام جلاارس دامل مدراء  أن يضعلرتا جن إر يف مألا

 . املايل  الوعي

 ّّنهّامّتّوالتحقّقبياانالّّدقة

د  ور وكما  . ةسب نلا ة صيغ يف درجة امل ت اشر املؤ مجيع  عن  ى املدرسي ستو املى عل بيانتالنسبة ق وف صيصتخ ل اب يتطل 
  . ( 1-4اجلدول  ر نظا) ة وطغلمات م لو ي معلى تقدخرية عهذه األجع شت للمدارس  متوازنة ري غب وضع حوافز ، من املهم جتن ا بقا سا

ة  رس درها امليد الت ترات باتخ االمن نسبة ال  ة صيغ يف  املستخدمة  ية م يتعلالاجات تيح اال مؤشرات ال ُتستمد ب أجيملثال، بيل اعلى سف
  ؛طر خل ا هذا ء در ل جيات خمتلفة اتياسرت  ومثة  .املتدنية الدرجات  ع يجش تس لاملدار  دراء مل ا عطي حافزا ه أن يُ أن ش  ألن هذا من ، سهانف
  تسابح ال يتم ا ،مثالا  : فيها ر تؤث  فسها أن نللمدرسة ال ميكن  الت  بة نس تغريات الم  تضمني ن مى هذه االسرتاتيجيات دحإون كتت

  بايناملأوضاع و  حجم املدرسة وفق  رىحبل ابأل قات السابقة، النف س ساعلى أ  ( ..ء.واملاالكهرابء )اخلدمية  ق فراملا اليف تك
آليات   لخال من  القيدأرقام ل ير مث قدأقل تعلى  ة درسي امل تض البيان بعمجع ة أخرى من تيجياسرتا  كونوتت ؛ اخيةنملتغريات اوال

  ، تيان ب لمن ا ققح تصارمة لل  إجراءات اعتماد نم  ةاألخري سرتاتيجية وتتألف اال . عبطمكلفاا ابل ا هذ قد يكون  ولكن  - خارجية 
 . (3-4 دول جلاانظر ) ة دعمتاملة غلوطى التقارير امللعمفروضة وابت عقمن و 
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ّاملدرسيةّّّاانتبيّلللوطةّّلتقاريرّاملغمنّحمفزاتّاّدتّللّحياتوصّّ:ّ(3-4لّّ)دّواجّلّ

 صيات تو لا  لعامةا راثاآل نسبة ال  يغةص عنو 
 ة رسحجم املد وفق اتصصاملخ
 
 

 القيد املدرسي م أرقام يتضخ 
 

 ا جيا خار  القيد املدرسيت عن ناي مجع ب •
 نيرتت مبيانال عمج ) اجيا ر اخدقة لامن  حققالت •

 يف السنة( ث ثال أو

ملصروفات ا وفقاملمولة  اخلدمية املرافق فيل تكا
 سابقة ال

 

  ءة كفا  رأكث ستخدامالز فاحل انعدام ا
 تف واهلواياه وامل لطاقةل

 

جيب ابملبلغ الذي  تنبأالت ت اتري تضمني املتغ •
كنها لكن ال ميو  قهأن تنف ةسدر ملعلى ا
  ها أوضاعو  اينب امل حجم ،ثالا م ) فسهان ب هختصيص

 التغريات املناخية( و 
  يع لتشج  املدارس دراءافز ملح لطالبل يةم يلتعلاحتياجات االشرات ؤ م

 دنية تاملدرسية ات املدرجلا
رسة دامل تنظمهاالت  م االختباراتخدتسال ت •

 نفسها 
 ةلحص تم  يفاضل اإلاب التمويس تح ا انتبي

ية ادص تقة واالعيتماالجا لفيةدرسة )اخلمن امل
 اللغة( و  ثنيةاإلو  قرلفاو 

وير   تز ىلإ ون ستماليُ  مدراء
 إلحصائية الكشوف ا

 ا خارجيا  الدقةالتحقق من  •

 

سية  ر دملت ادقة البيانالتحقق من  مت، بويرت ال  للتخطيط الدويل معهد قارنة للمل الدراسة ا ها لتمشة الت بع ر األ يف البلدان 
،  ة س املدر  من قبلت ث مرايف السنة: ثال أربع مرات  يرساملدقيد ال نت ياب مع جت ،ا( رتاليسأ)  يكتورًيف طعة مقا ي فف . طرق خمتلفةب

  من خالل قيامسية در املت البيان  ة صح يفلي احمل عليمتل هيئة اراجعو م دق قلرتا، جن إ يف و  . خارجية ة جع امر  ة جمموعمن قبل  ومرة
تعداد   تمديعدو سول،  ديانويف والية ريو غر  . ضيةرات عر زًي ب  جلنة املراجعة قيام و  ة،سر ملدارة زًيب تعليمال رييفتشي مكتب معا م

  .قة لساب ت ااو سن ال بيانت و  نت ا يبخمتلفة من ال  ت موعا جمنة مقار  تشمل  هي ، و جلودة اقبة امر  تمن إجراءا  ديد الع الوطين  التعليم
عدد من هذه   رد  صتقد و ، نسبل إدخال التمويل اب س منذملدار قني ابتحلذ امليم د التالتقارير عديف غالطات بعض املعت وق
  يف و  . يةبلدقاطعة أو ال ملا ة حل سلط خلدمة مصا  كانتت  غالطاملاهذه  أن معظمتبني  و نية، الوط و احمللية  الصحف االت عناوين احل
  ها غرفة الرقابة وضعتخاصة ق قات حت ى آليوعل ى خر أو سنة بني  التفاواتت ديد ي على حتئاصحاإل التحقق  ات ءار جإند ا، تست دنبول 
 . رس مدا  مدراءكم ُحو عليه بيانت، و القارير ت يف  الطاتض املغبع ابلفعلة  فت تقاريرها األخري شكت  لا و  ، (NIK)  ية طنالو 
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 رسةاملدىّّّوتسليةّعلىّماملاّرقابّةلا

  من فرص الفساد على  ،لنسباب لتمويلل لي كالف د اهل هيت ، وال يسدر ملستوى اامل على ية رة املال يد اإلداأن تز  نكمي
ىل  إاملدرسة  قبل  ن لعقود ممنح ارشوة يف على شكل أو  ، كاسب خاصةم تحقيق ل درسة ملل ا موا يل أل ياحت استخدام ال شك

هذه   على ة أمثل در )ت ملالية ا حئواالل من املة ة شعو س ضمن جممدار ملعمل ان توري أ ر ضال من ، ر طخلا اذه من  وللحد   .وردين ملا
ًي  تور عة فيكمقاط  يف و  .ظمنت م  رجي اخ لتدقيق سة ر دملل يةاملالت ءات واإلجراختضع السجالأن (، و 19 اإلطار رقميف  ح اللوائ

ويف   .دارس ملل ةي للوائح املا ال  ميتنظ  ةي مسؤولب ير عليم والتدت لا رة لتابعة لدائا ةالي ة املوحدة اإلدار  لم تتحاملثال، على سبيل  ( ايسرتال أ)
  فصل بني على ال اديدا حتوائح لل ا ل هذه م توتش . " دارسملاية اللاستق  "املرتبطة بح املالية على اللوائ ة نييزانية الوطمل البازيل، ينص قانون ا

اصة  " اخلة ي الامل ةر اإلدا ةخط" ضع عن و  ؤولةسمحملي  ميعلت ئة، تعد كل هيلرتا إجن يفو  . اإلنفاق تون صارمة ألذاحلدود الت و ابالواج
ن  عانو هناك  ويف بولندا،  .ىمحتو لل  اميا زا إل ىنأد  احدا  تتضمن الت لية ا جمموعة من اللوائح امل املدارس عمجي  يكون لدى ن أجيب  و  هبا، 
ن  الكشف ع سؤولة عنكزية مر م ة ال اسبدات حمدارس، ووحملافة الك ةاحملاسبوىل تت زيةبة مركاسحم وحدة اسبية:بات احمللرتتي امن 
   . ى املدرسةو ت ى مساملغلوطة علت نالبيا 

  ق احلساابت ري ط عن وليس  العامنة القطاع خزينظام  لال من خ ةيال املهتا معامال مجيع  ام متإب املدارس إلزام  يؤدي نأ ميكن 
ن  مي، في إجنلرتاف . ا ال دائما ليس احل  ، ولكن هذال موااأل س الت خابرسة دملني على مستوى املالعا قيام رص من فإىل احلد ة ملصرفي ا

  النفقات  فة كا   عنادات ير إلت ا فعاد  ظمنت بشكل م هيئة التعليم احمللي  تودع فيهامصرفية ت اباسح دارس امل ى ون لدأن يكاملستلزم 
ر  أن متها يلعجب تو يف  ،ية رفمص  لديها حساابت رس أبن يكونلندا وأيسلندا للمدايد وفنح السو سم ال تبينما  ؛تب والر اك ذل ا يف مب

وأن   س ر ادمالة للفع   ة يف ب على اخلزينة تقدي خدمات مصر جي ،الئمشكل مباإلجراء  ذال هيعم حىت  ن كول . خزينة الدولة  عب
  البلدان الت يفابلضرورة  اليس صحيحا  ه لكنية، و ندنفكسالل ايف الدو  الحلاهو  اهذن بدو أيو  . ة ومرنةيعسر و يقة ة دقيق طر بل متع
  ذا ويف ه . ادا مجا و  ااخلزينة يف هذه البلدان بطيئا  م اون نظيك ما اع، غالبا لواقا يف و  . سيا رو و أ اجملر و أنة مثل البوس ية، ل امبرحلة انتق رمت

اختيار كيفية   يفرونة املمن رس ااملدرم حتُ إذ  ، كفاءةاليل تقل إال يف د افسال ع ملن ت عض لية الت وُ ااملبط ضوا ال  ُتسهم ال، ياق الس
 . زينةاخل ا منهبتمكن من سحال م من عد ا خوفا  ا سهبنفإيراداهتا  ع مجن عىن ثتُ   وأ  ام املوارد،دتخاس
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ّّةياّلاملّلوائحلّالىّأمثلةّّعّّ:19مّّاإلطارّرق
 ي: يلملالية ما اح ائو الل ملتتش

   ؛ قنفا إل ا تذون أ  ى عل رمةصا  ود قي •
 ؛ (اهن التحقق مأو  ا هأو تسديد هتا ر فوت أو  إليصاالت اأو السلع  طلب فصل بني)أي الواجبات فصل بني ال ال •
 ؛ اليةر امللتقاري او   السجالت حفظ •
 ؛ ( ناقصات امل عروضطرح ة يل عمع )لبضائا  طلبيات •
 ؛ أو شطبها  ص منهال تخال  ت مت ال ت امعدسجالت دقيقة للحفظ  •
 ؛ ( منها   شطبما يمبا يف ذلك  ) دات املع قوائم جرد مسك •
 ؛ االئتمان وإشعارات  شيكاتلعلى ا  ددة متع قيع اتو إىل  ة احلاج •
 ؛ ( يةدلنقادفوعات ملاللتعامل مع   داحع و توقي  ر منط أكثاشرتا ك ذليف  مبا )  سةملدر داخل ا ية معامالت نقد ي أ تويل  •
 ؛ ية(تمانئ اال ات بطاقنفاق من ال إلا ذونت  ذلك أ)مبا يف  نما ئتاال ت قارصد مدفوعات بطا •
 ؛ ة ملغلقا فسية اوالعطاءات التن  ناملوردي من العديد من عرض أسعار   •
 . ت روض العطاءاع قدمية من ملي ا ملائد افو ال هارشإ •

 

مجيع   لي جستجيب  ،رًيا نظ  . تيالحاال لتقليل فرص  توى املدرسةسمتدقيق امليزانية على  ةتبز أمهي املالية،  ائحاللو  إطار  ويف
  املدرسة ني يف املالي نيواملسؤول دارسامل اء مدر قبل من  العادية  الية بيانت املال ةراقب مو وإعداد  امليزانية،يف حساابت  ليةاملا  املعامالت

  رسة بصرامة دامل لس راقب جمي ، اففي أسرتاليا وإجنلرت  : خر د آللب  من  املمارسات  ن ياب، تت واقع الويف  . ة سجملس املدر ء أعضان ع ضالا ف
  صح ي ال  ا ميف ، ا هب ر ري تقا ووضع  لية ا ات املمملعلو اسجيل تالدقة يف تعتمد على  والت للغاية  ة شاهبية املتامليزانعمليات تدقيق  نسبية 
 . دابولن ال و ( يل از ب ال)ندي دو سول  اغر يو اطعة ر مقعلى  ذلك 

ر  خماط من  زيد ي ءات الصحيحة إلجرال همجهلأو س لعضاء اجملأو  سر اموظفي املدكفاءة م  دع من البديهي أن  ، اخريا أو 
  ةين يزاامل  راءاتجإب همإملامى قب يو  عل منيملان هم م املدارس اءر مد معظمبيل املثال، على س ندابول  ففي .لم األمواء استخدا سو 
ارس  املد اءمدر يب لتدر ة ويي حلا ةي مهألكمن اهنا تو  .عن غري عمدأو  اعمدا  –ال و م األام دختاس ةساءإر اط خم ذا ما يول دوه .اودا دحم
ب  جي   ذلك،إىل ةف اإلضواب . ةرضي مُ ورة  ية بصال امل حملدارس من االمتثال للوائتمكن الت   ،رسالس املدا جمعضاء يل وأالدعم املموظفي ا و 
دريب  تر يتوف  ، ارت سرتاليا وإجنلل من أففي ك . على احلاسوب ة اإلداري ات ملو ملعخدام نظم ااستعلى  درسة ملا يف  ني دريب العاملت
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  يتضمن  ة يلا ملاية لال الستقاعن  كتي  باا   زية وتوزعاملرك ملقاطعة ضع سلطة ال(، ت بازيالو سول )راندي دريو غويف  ،املهين  التطوير 
 . اريدإلل اتوجيهية للعملادئ اواملب ل مويالتة صيغ مة عن  مات عا ومعلو  ةددت حما عريتش

 مراجعةّحساابتّاملدرسّة

ميكن هلذه األنشطة حبد   ه الألن  ،ة ملدرسوال اإدارة أم الكفاءة يفم انعداو ملنع االحتيال أ ايا فاكية  انيز ال يعتب تدقيق امل   
املدارس   على  ذلك لو  . الية احلساابت املة مراجعة يفوظهي ه هذفملالية، ا ئح او لكامل ابللل ا ا ثاالمت و أ لية اامل ير قار الت ة دق نا ضما ذاهت

  ورة لفاتلقي اإىل ت طلبية  إجراء من  :راجعة امل سجالت تحقق من لل، وان األصو غريها مو  داتلمعل امال سي  لية، املراجعة الداخإجراء 
  ابنتظام املصرفية  تابساات احلوفكش  ءمةكما جيب موا  .بضائعليم ال ستمن  تحقق وال ،ل يصااإل ىل عل صو حلوا ، وتسديد املدفوعات

،  درسة تيال من طرف العاملني يف املحاال ملنع افيةية كلداخلة ااجع  املر تب  تُعالطبعاا ولكن  .دارسصة ابملة اخلا ت املالي الج سمع ال
غري موظفني من  )ن و صاخ نو اجعمر و م أعليالت  ةهيئ ةعجاملرا هذهوىل تيكن أن ميو  .اضا ي أ وريةاملنتظمة ضر  يةارج ة اخلجع راد املوتع

  لعام اع ا القطن كفاءة ع ولة سؤ م ركزيةم  ئةيه  هتتوال لى وى أعخالل مراجعة على مستم بتدقيق إضايف من القيا وميكن  .س( املدار قبل 
 . (ث ثالل الالفصىل إ الرجوع  يل،لتفاص ا  )ملزيد من  هاهت نز و 

ابت  اسم حمكمة حقو وت .بولندا و ( بازيلالل )و س دو يو غراندي  ر يفس املدار خل اد ةرجيخلاااجعات ذ املر نف  تُ ما  اندرا 
  إىل وجوداهها رتعى انتبسيُ  ندما فقط عذلك  تتوىل  هي و ملدارس، اب اخلاصة  ات عاملراجن م اليل جدا ق، بعدد مثالا  ازيلولة يف الب الد
يف  ن اخنراطها أيتبني الت  ، ة يل احملت لطاوالسسية الس املدر جملة ابعهدات اجعلمر ل  سة ئيلر ا  يةلملسؤو ى اتبق ، ة لذلك ونتيج . اكلمش

يل  حتمعلى  اما مو ع ت غري قادرةائاهلي هذه ة أن جربر التهظتُ لك، ع ذمو  . املراجعات ظاموانت  ة لضمان جودي يو ح ةي ملهذه الع
  جتري ال  كما أهنا  ات،جعا ر املإلجراء  ةم ز الال درات قال كتلمت لما قهي ع، قلواي افف  .رس اية للمدرة املال داإلا ية ؤول مس رساملدا مدراء

في  ف .ات عج ملراضل اف ب نيلتلدو كلتا ا  رضية يفمإجراءات مالية غري عن حاالت  جرى التبليغ ،ذلك معو  .منتظمبشكل راجعات ملا
لتمويل   اهنم ن ثنا ا تصدى  – ليمالتعطاع ق ول ح ريرتقالمن ا  اعددا ( NIK)ة ي نالوطابة لرقا  رفةغ املثال، نشرت ل على سبي  ابولند

نح  ئة للمطا اابت خسرتفتها املدارس، وحبيانت الطالب اق اريرقتيف ت طاال وجود مشاكل تتعلق مبغ تظهر أ  – ةرس غري العام داامل
 . يف توفريها(  ةخريات كبري البلدًيت )أو أت طرف  ية من درسامل

أكثر   ،اجعة ر وامل بة د والرقاصر يتعلق ابل ما يف جبارة جهود  لت بذ حيث  يا(،الرت سأًي ) تور فيك ةي وال يف  ة ملتبعا ربة قاامل عتب ت
ت  ام للحساابالع راجعملعد ا، يُ هنفس الوقت  ويف  .واء سواخلارجية على حد  راجعة الداخلية ات املي لع بني عممجت ي فه ، اانتظاما 
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  الو  . ( 20 رقم  ر اطاإل  يف  س ملدار صوص اخبهتا جاتان تض اسبع  ت خلصالعام )لقطاع ات ا هليئ الية امل ت مراجعة البيان عن  مسؤوالا 
  ة الثث ك هنا؛ ةل اثمم ارت لة إجنجترب وتعتب  . بو اساحليات قن لتالواسع  ستخدام الابفضل ، اجدا  كبريةخصصة هلذه املهام  مل ارد املواعتب ت

  ل جمن أو  . (اطعة قامل  اابتحسمراقب  هايتوالارجية )اخلو  (لية ة احمللسلط إىل اد سنتُ ة ) داخليوال ة يدرس امل :راجعة ن املمستوًيت م
  مارسات لمل دع  ران هلا أتثريكاا  ذىت إ أنه حيعين  اذوهلعينات؛ ا ارجية فقط على أساس ت اخلاجعراامل تتم يف، الحلد من التك ا
داخلية  لا  تا جعراامل تتمو  . امةالعال و م م األاستخدا ةساءد إ ع الرئيس ضلدفا خط ا  مدرسة ية للراجعات الداخل املبقى ، تلية ياحتالا

دارس  ملايف  نتنيكل سرة وم ،ةتدائي نوات ابملتوسط يف املدارس االبس  بعدة كل أر مرة واحدورية: اابت سح عةمراج خلطة اذه وفقا ه
 . وية الثان 

 ادفساللّّوحتياالاّفّعّنالكش

ل  او مأب  لقعساد فيما يت والفيال االحت ية حول د  ف جاو للدراسة عن خم ت خضع الت ةألربع البلدان اي من أ غبل  ي مل
تيعها ذكرت مج ك،ذل  عمو  ، مواردهاو  رسااملد   على اليا(رت سأ) رًي ة فيكتو اطعقمففي  .ة ملمارسات االحتيالية أو الفاسدا عن سردًي 
عملية   لخالوذلك من  يلأسرتا ائة ألف دوالر معاليني وسبسبعة مب تقد ر يف املدارس القيد  يفء طاأخ نعشف كُ   ثال،يل املسب
  وعالوة  . إسرتليين من ميزانية املدرسة  يه جنن و نصف مليقة بتهمة سر  2003 م عامدرسة  ر مدي على  كم ، حُ الرت جنإ يف و  . جعةاملرا

أو   ةرسي دمت الحر ب  تعلقت )  يةدنق التعامل أبموال ولححورت مت  وميةكح موال غريأب الت احتيعن حاال ك، ُكشفعلى ذل 
رص  ف  عن جرى الكشفل(، يز )البا لدو سو  اندي يف ريو غر و  . (خل إ، تبعاتال مجع يات الفع و أشاء عت فالحل  ال ملاحتصيل 
عب  ( والتالمليتعال ن م بنير ستاملمن  واانكدرجني  ملبعض الطالب ا)  رسي املد القيدحصاءات ذلك تضخيم إ يف امب ،فساد لل متنوعة 

  ت ااخلدمعدات و وامل لسلعايف  ابئعني متخصصنيم يا يصاالت ومهية، أو قإ س املدار  إعدادل، ملثا )على سبيل ا قدعا الت دبقواع
   . ( رةمزو   أخرى تسعريات ع م نبإىل ج  اجنبا  هتمتجا بتقدي من   ةيدرسامل
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ّتاجاتستناالّّ:ّبعضّ(راّيّوتفكّ)مقاطعّةتّامّللحساابالعجعّرامّلتقريرّاّّ:20ّّقمّرّّرااإلط
  ع م لمدارس لية الملاة دار اإل سات ار مممة مالء مدى عاين و  ، رسداملا يف  لإلدارة النقدية  ا يا استثنائ اضا عر خري األتضمن التقرير   
  ات نيزاي ل مبللعم سدار ، مع ميل امل ا اهتييزانمبني و  رساداثيق املمو صالت واضحة بني هر التقرير أظف  .د املختلفة وار ستخدام امل ا
ية،  ود امليزان نب موال املتوفرة و ألاحول مات من املعلو  امزيدا  ةيس در ملاجملالس اء اإعطكن عور أبنه ميد شسا ، ومع ذلك " .نة ز اتو م
يف   واضح و األمد  ويل ط  طيط خت د و "عدم وجلتقرير دد امن ذلك، ح همواأل ؛ " يةات امليزانعتبار كثر يف اأ ط ر خن تن بغي أ ين نه أو 

زًيدة فاعلية  بغية  يزانية رة املداتعلق إبت ترتيبات إرساءا يف اعدهتملس يه للمدارسجو ت الض بعء اعطصى "إبو أو  . "ية ان امليز وثيقة 
ني  حتسو  ،نقدية لا  التلسج ا دقة يف زًيدة الو  ،وية نثاال  املدارس يف  ةنقدي ال الو ماأل  رةممارسات إدا سنيحتو  ،ار قر ال  ععملية صن
 . "ملالية رة اإلداز مهارات ازيتع و  ،س ر ادملا لسا جم تا يف اجتماعالية لقرارات املاتسجيل 

 .43: 2003، (أسرتاليا )يكتورًيالية فو : املصدر 
   

  ة واحلاج ،االحتيالية يف البلدان املعنية  ات مارسمن امل احلدمع  نسبلاب  ل يو ملتدخال ا ق إرافت هل : ا يليا مبنتلخص القضاًي هت و  
 وس التالية من التحليل: الدر خالص ميكن است  ؟كزي الالمر  ليمو الت يفل  ا حتيرص االفة لتقليل يسرئلا  املالعو  ديدحتإىل 

ى  لع  أو – نسبلابيل تمو ال لاخدشف منذ إ املكت مدى الفساد  يفري أي تغي بعدم وجود رأي العاممتثل ال  ،كتورًي يفيف  •
  صيغة  دعقييزيد ت ن أرتض املف ن ومع ذلك، م . لة سأامل ذه ه يف  ري مستن محكذ ا اختمن تمكن لل ل، مل جُتمع بيانت قألا
ت  ب هذه اآلليا تطل تو  .ابة والرق الة لالمتثآليات مالئم  نفسه الوقت  يف دتُعتمإذا مل  ، لفسادأو ا حتيالاال فرص نسبة ال

ا،  وهنبد كن ول . د يقعدالت ال مل  ة قلستللمدارس إجراء مراجعة م يحيت الذي  يسعداد املدر الت ة آلي ها في ا مب ، دوار توافر امل
 . بكثري   بأك  دا سفلوا  يالحتالة اإمكاني ستكون 

على  ساد من الفأوسع اق طنإىل أفضى قد لالمركزي ة أن يكون التمويل اة النظرين الناحي، ينبغي مإجنلرتاوابملثل، يف  •
بقدر  غ العام، الب اإلو ة جعملرااو  لإلشرافة صرام ر كث إجراءات أ معالتمويل ا هذ رافقت ر ما قدولكن ب . ة سر دملا ى و مست
أن  جعة رانة امللجل حديثومع ذلك، أظهر تقرير  . ة حمدوداض شخصية ألغر موال أل ا ام ستخدا وءس اطر نت خماكما  

من قبل   راجعة ملل  ت التبعاه ضع هذوال خت  .تاعتب لاب  ق تعلارس تدملايف ل املكتشفة ا من عمليات االحتيبرية نسبة ك
صر  تُ ن احمللية أ يئة بوسع اهل و  ، ة لتق سم ة عملراج ختضع  ن أجيب  ، مبوجب القانونو . خاصة أمواالا ا وهنك لة احمللي عليم تلا ة هيئ

  جع ار بصفة مكم يعمل ستجوب أي حا ال ت التعليم احمللية هيئات بعض  لكن  و  . املراجعة ة على شهادطالع على اال 
 . ة كتشف مُ ري غل ا يتاحعمليات  إىل  هر ي بدو أن يؤد  ن كذي ميال مر األ ، التبعات  هابت هلذاسح
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ثر  األك  صيغملقايضة بني الاة لمسأ ل ح ل يسهال
خصصات  املاإلنصاف يف تأمني الالزمة ل عقيداا ت

كب  أفهم  لتأمني الالزمة  وبني الصيغ األبسط
 . أعلىية شفاف ايل وابلت

 

 

 

   جُتر لك، ملع ذ وم . لنسبالتمويل اب اعتمادمنذ د الفسا  جم حيف ت تغيريا أي ارمسيا  فشتك تو أل سج  تُ  مل، دا لنبو  يف و   •
  . لمدارسلة لياحمل ومات احلك نة مم العال او م ألامل يف ختصيص ااآلن أي حتقيق ش إىل( NIK)ة ي نالوط ابة لرقا رفةغ

  ما أدخلت ىت عندح  ع،قاالو  ويف  . ةردنف امل رسدااملالت لتموي  ة افغري الشف  عة طبي لاب يسالرئي ب التخوفويكمن سب
  .رس المدل  ية الالشؤون املعن  ومات كاملةي معلقدلت دمها خت، مل تس قسائمل اب  اا شبيهاانظام  gminasأو   ات احملليةلسلطا

ح  ائلو  وجود جانب  إىل ، ام عور ال لجمهعلومات لملا وإاتحة  نسبة ال بصيغة اإلملام اجليد ن أبة ل احلات ادراس تبني   تام، اخل يف و 
ال  مالمح كلها حكومة احمللية، هي  لل ابلشؤون املالية مالئموتدقيق  ، حة ة واضي لما

ات  يلآو  ة يكاملل، تعد نفسه الوقت  ويف  . افة فاحمللية الش التمويل  خمططات من  تتجزأ 
نظر  )اءلة ملساا ان لضم ضرورية  ، توىمس على أعلى بة رقاوال  ،ت اواالعتمادة عجار امل

مويل  لتا  اداعتميزيد  فقدفة، تل املخ ات طلبتملاه هذ بيةل تتم ت مل  ماو  .( 4-4 لو اجلد
ذا  هيف   يسهلوال  . اضهخف من  بدالا  األموال  من فرص سوء استخدام  لنسب اب
الالزمة   األبسط  صيغ ال بنيرس، و ادامل صات خمص اإلنصاف يف  لتأمني  ة الالزم اتعقيدا  األكثر  غيصل ا ني ة بضي اقامل ة أل مس  حل لسياق ا

 . ىلع أة يف افلتايل شواب أكب  فهم  لتأمني

 

 الشفافيةّواملساءلّةّ،بنّسلالتمويلّاّبّ(ّ:4-4ّ)لّدّواجل

 فية والشفالنسب ل ابالتموي
 ها؟ عاجلكيف ت ضد  مع 

 فية اف الش/اإلنصاف • ة يا غ• معقدة لل بة سن الصيغة ب  ملامإلا
 ت اماملعلو و  تتصاالتقنية اال • تيانلباب التالعب • رات انت/املؤشالبي  ةشاركم

 عة و نرد مت او دام متخاس •
 الداخلية ة جعار امل •

 متثال انعدام اال • الرقابة املالية/ائح اللو 
 انعدام القدرة  •
 واعد فافية القشانعدام  •
 االعتيادية  انعدام الرقابة •

 يف ر صملا بسااحلنة/يز خلا •
 ب التدري/خلارجا مند التعاق •
 وطنية يري الاملعا •
 فةكللعوامل ا•
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 واملساءلة  بنسلل ابويمتلا
 ؟ هاعاجلف تيك ضد  ع م

 واملعلومات  تقنية االتصاالت • سلطة حملية ضعيفة  • امللكية 
 لقدراتء اابن • لبيانتاب التالعب • لة ة املساءسلسل
 ري يغات التإجراء • سلطةال ةيكليه • االعتمادة/ اجعاملر 
 للرقابة  جيةخار  هةعانة جبتساال • ة بدتك ملاالتكاليف  • وىتمس أعلىعلى  ةرقابال
 

   اهليكلةيف سياق إعادة ة ديفر  حنم يمتصم  .2
  ف اتهدس ال الخن م اإلنصاف دة ل زًيث ، مالنموذجية مع بعض األهداف  ابألغلبية أو الدراسح املدرسية املن تُعتمد    
  إىل  ادا حتدي مة ة العادار إلاوضعف  ملواردندرة ا سياقات  ي ضفوت . يته لا فعو  التعليم وعيةوير ن تط ل  فزواح د ان، و/أو إجيديستفيللمضل فأ
  – إعمار ة عادإل عالت ختضأو  أزمات تشهدت ال ن لبلدايف ا ابألغلبدرسية تستخدم املنح امل ابلتايلو ل هذه اآلليات. مث شاءنإ

.  قوثو ميكل إداري ه فر توا، وال ي ةي للغادة دو موارد حمإال  فسهالوقت ن يف  فر تو ال ت ينماب -ية وفور  لة عاج ت اجاياحت ز تب  ثحي
  ة.بطريقة سريعة وفاعل اواحتياجا  ا فقرا راد ارس واألفملدإىل أكثر ال الوصول أج  من  منحنظام  أنشئال، ملثل الى سبي ع يا سنيإندو  ففي

  تتسم بنقص و  نتقالية ا مبرحلة ر مت ت ال دان يف البل خمتارين  نيي بو تر دمني ختمسإىل ل ألمواه ايجو تل ح أحيانا املن خدم ت ستُ ملثل، ابو 
  يف الوقت عينه هالكن. و اتاجلامع إىل ل ا على الدخو رسوما مة من قريغيزستان العا  طاتلسلوضعت املثال، على سبيل اد. و ار و ملا

  طالب "ى سم  يمعة ) ا جلا ولاختبارات دخ و ت أحانامت ل الخ  ائج تن لل اأفض  ى علوا حصلالذين  لطالب لنح م  نظام صم مت 
سني  ذه املنح حتهليس الرئ اهلدف  مل يكن ول  ىتحلكن و . ياسر د تخصص الال تجماالو  اتعاجلام ب حبسنح ه امل ذهوتوزع   .( "د قاعتال

  ا قد هنأ  إال  حنو أكب،  ىلة عر شا باملة يل املات فقادتال  ل وتفضي ة اإلداري ية اهلرم  جتاوز  من خالل عليمي التيل الشفافية واملساءلة يف التمو 
 حال.  أي  ى بذلك علسهم تُ 

  من  اينيس إندو يف  (SIGP) رس ادوير املتطح منمج وبرن (SGP) ةاسي در املنح الاهلبات و  جبرنم ور طُ نطلق ملاومن هذا 
منح  صصت خُ  ،SGP جمبرن جب و ومب 7م. ليتعالع ا ى قطعل  دواجهت البل ة التاحلاد دية تصاقمة االاثر األز أجل التصدي آل 

 
ك آلسيوي والبناتنمية ال صرف من يسة مئر صورة وب ،دةتعدمجهات ماحنة بري الذي قدمته الكم عدالاسية من ر دال نحاملو  باتهلانمج بر استفاد من  7
كبنمج    رسادملوير اتط نحم نمجر ويل بل متخال منبنمج الذا هلة بري امهة كسم  ديةولن هلاة كية امللماحلكو مت قد ،2000ف عام منذ منتصلدويل. و ا

 ون. ديلا منحلد يف اة سامهاملو  عيفر 
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ة  ئي بتدااالني لتحر املب لطال  دوالر  6,800,000منح  ، وابلتايل متب لاطل ل سنةيف ال ا أمريكيا  ا دوالرا  40إىل  16ل دراسية تعاد
ل  ا و مأك كي  يدوالر أمر  1300إىل  270ل تعاد  هبات كما خصصت ؛  (2002-1998س سنوات )ة مخخالل فرت والثانوية 

إىل   مباشرة  حن، ُقدمت م SIGPبرنمج ظل يف . و نفسها  رتةلف ا خالل ( وعمجملا من  %60) ًيا و ن س مدرسة  132,000ل   شغيلية ت
رسة )يف  دم 8001ما جمموعه فاد استقد و  ؛ درة التدريسية القوتعزيز عليمية اد التملو  افري وتو  منشآهتا ث يديف حت اعدهتا سمل ساملدار 

ر  مليون دوال 60 رب ا، بكلفة تق(2004-2000) تاو ن س مخس على د تمي نمج الذي لب ا اذه ( من مقاطعة  130حوايل 
مع   أقلمالت ارس على ساعدة املدمل ة ميق يث المن ح  ت اع اهلبايل رب حو قدم  ؛ بات ثالث فئات من اهل جالبنمومشل هذا  . أمريكي
استهدفت  و  ر قف لاب  نح ملا ةي بق ت بطت ر احني  اعية، يفالجتموا عية طبيال ثللكوار  املادية اآلاثر مع و أ اداخليا نازحني الب الالطأعداد 

 . املقاطعاتيف أفقر  اثر احتياجا ألكا رسملداا

معدالت  لى احلفاظ عيف ابلفعل  سهما أفقد . يعامل د ال عيلصى اعل ةي ابجيابإل SIGPو SGP ي برنجمزت خمرجات ي  مت
،  ا عا قتو ن مكا  اكمو . تعليمالة دو ج ىلعإلبقاء ل ماس  ستلزم بشكل امليلاملا دعمما الد  ألزمة وقامستوًيت ما قبل عند  القيد املدرسي

  ظروف  حتسني يف ر مباش كل بش الا صأ مهت اس كانت قد اهلبات   موال، ولكن  تخدامات األس االئحة  ةادي تأهيل املة الإعاد ت ر د  صت
  مت د  قو  .ة يس ر دكتب املر الوف ت ة وزًيدالميذ، ت إىل ال عل منيامل  ، وحتسني نسبةث يأثت وال باينامل إعادة أتهيل  ضلبفعلم والت ليم تع لا

  ألخرية ة ارحلامل ت شهدلك، ذ مع  ، ن البنجمني متفاواتا يكان أثر هذو  . ة الفقري  األسر د من يعد لل اما مه ا ة دعما يس رابات واملنح الداهل
  ام ع يف ف حالص  تناولت ، لكذ . وعالوة على مهين غري سلوك و  غري مالئمة بناء ال وأعمت مشرتًي يد حده الت ج و  لى ذمها عفيتن ن م

  م ستخدحيث ت ، السلع واخلدمات دي و  مز حاالت تواطؤ مع إىل عم رت هذه املزاا شأو  .تيال والفساد حلق ابالتتع  تاءادعا 2003
  ؛ وما إىل ذلك  صحفينيية و حكوم منظمات غري و  رمسيني ؤولنيملسغري مشروعة ال مو أ  دفعو  مة،مالئ غري  سلع شراءح لنملال اأمو 

  متثلها هذه  التوال ماألسرب تل  ةوي ئامل بة سنال  ع تقييملطبب ابيصع .ى ر خأحاالت  من بني ، ةخاص ساابت ح ىلإ أموال  نقلو 
 . ئةملايف ا 30 ة نسبب  جرى التداول ولكن رسات االحتيالية امامل

  ن لتعلم مهبدف ا  SIGPو SGP ي برنجمعن صص خ تاء حبث دراسي مي إبجر رتبو ال طيط يل للتخدو الد املعه فل  كُ 
ج  ائتن ل يحتصيف  ا ساعدهتاملزاًي املبتكرة الت ن م بعدد  املبادرات هذه  تسم، تلع فل ابواء. و  س حد    ى لعل فشل واح ا نجل ا قصص 

  مؤشر  س ساى أوال عليص األمصخت  ( 1) : ى وجه اخلصوصعل  ه مل هذوتش. ها يفرت و الت طُ عبة الصن البيئة م م رغالة، على ممه
  حيص تمال كثف للجان )يب متدر  ( 4) ، اتاءر ج ة شاملة لإليهيتوجمبادئ  ( 3)، س ار دمل اإىلل ا مو ر لألاش بمنقل  ( 2) الفقر، 

ال  تيح د االة ضافي ك  انتمل ض ُتشك  ض أهنا الت يفرت  -زات املي ق هذهع، مل تُ نفسه  ت قو لا ويف . املستقل الرصد  ( 5) ،( عام لا
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بحث  لمن ا  اقا طالانة أوسع ور بصاملسألة هذه  ل حتليأدنه . وسيتم نجمني الب  نفيذاق تيس يفطئة ا خلا ياتسلوكلاتطور  - والفساد 
 . (2006) بينز  اه لذي أجر ستفيض اامل

ّسّبلنويلّابتّملاسّساوالّعلىّأألمصّاختصي

  مة. ويفز األ ن م  ا تضررا  كثراألس املدار الميذ داف تاسته ه من متك ن  يقة بطر  ( SGP)اسية در املنح الاهلبات و برنمج  صمم
  ة واحلكومة احن ملا اجلهاتعليه  قت ذي اتفلر ا قف لا على مؤشر  ت اطعااملقىل املركز إ  موال مناألند ختصيص د، استصدا الذه

  ا دة وفقا ملستفيدارس اامل د ترتيبد  حُ ل. احلا يه عل  كما كانتلسكان اإلمجايل،  موع ا لى جمع عتماداالد ر جم من  بدالا  - ية يسندوناإل
ت  تمعااجمللة ا حسية، و در ملا م و لرس ة، ومستوى ا ألسر الفقري من ا البعدد الط مشلت هذهة، و يبنسات الياجت حالا دكبة حُتد  ر م  يغلص

يف   نيقل عن مخس يا ال م ختصيص ا رمسيا  SGP رنمجب  ب طل  وت . (IDT) لفقر أة اوط نف م خفية للت حلكومة احلالي ا خطة  يفلية حملا
  ىل و ملرحلة األل اوخال . املقاطعات ن مأكثر  ود دهدف عدد حمتُ سا SIGPيف سياق برنمج و يات. للفت ية الدراس املنح  يع مج من ة ملائا

أو   ا ليا داخنازحني ل ب االطال  تقا دفمع تأقلم للت رسادملا ساعدةملنح املقيمة ربع رب ا ما يق صخص، ( SIGP 1)نمج ب ذا المن ه
  ه منحومجيع  ىل و رحلته األمب رس املدر ايو ط تمنح  مجن بر  ح يف عظم املنم  تعلق ولكن . عيةتماو االجأ  يعيةالطب للكوارث ادية املب قاالعو 

 . ا فقرا  طق األشديف املنا   اجا تيااح ركث ألدارس اامل دفت ه، واستقرلفاب  ةمبرحلته الثاني 

جات  حتياراز االإب يف ة لرغبابح وضو ب مرتبطاا  رسدال امليتمو ة ليسرئيال يةلاآل ك  عةم  اجمل كوميةاحلح املنن اعتماد كا  لقد
  لذين ا د افر األملدارس و ا أنيرات قدلت ا  تر ع ذلك، أظه. ومانية امليز  ختصيص  ة يفسني الشفافي لتح كل كذأفضل، و  و حنلى حمللية عا

حول ما  ك لشكو عض ا ب تبقى لك ذ لو  . ألولام ااملقيف  ان جمنالب  فهم دستها ين لئك الذ رة أو و ر ضابل   يكونوال مل احصلوا على األمو 
ا  إذ ا م ل و ح ني يقعدم الن م شيءهناك  ثل،مل واب. جئني اللا تدفق  جراء ط و غ لضجه أعظم اا تو الت  للمدارس  موالاأل  ُمنحت إذا

  يف عليه املتفق  رقلف ا  شرمؤ يق تطب ى فضأ فقد  -فقرال  لىع  دو صق امل رتكيز العلى صعيد املقاطعات و  اطعاتقامل  بني نح امل وزيعت حقق
ن   املائة م يف  10 ر أفق يفرس داملائة من امل ايف 10أفقر أن  القول بثقةن ك ميك، ال لة لذ نتيج . و ة نتائج غري سوي  افق إىل لو ا

 . ارا ر تلك األكثر تض إىل ضرورة يس ابلل  نولك ملتضررة، ابلفعل إىل املدارس ا  والم األ، وصلت اوأخريا  عدة. ساامل ىقل ت ت قد املقاطعا 

توصيات  ابلتايل مت ُقد  ف  ؛ امجب ن الين م ملستفيدختيار اة اليقة املستخدم  الدق ملعايري هنا ابة همملال اكشملا ىحدإن متك
دم  ع ،خرىاأل ئيسة يود الر الق ومنلة. يري ُمعد  ق معا وفة املستفيد عاتقاطامل يارختا تميف تركيز البامج بؤرة تصميم ادةعإبي تقض

ر كبري  قد ع، أُنتج يف الواقو . الت تشملها يف خدماهتا الرتبوية ق لمناطلية اد تصقالاف ظرو ل او س ر ملداحالة ا ن ع انت موثوقة بيوجود 
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  برزت ، سعق أو طا ن علىو . ا دهتئفا من قد حد  ومات لة املعار إدء و س  ولكن   SIGPو SGPي جمبرن  مظلة حتت ع مجُ و  ت انلبي من ا 
أن    مت الرتكيز على  فسه،اق نالسييف . و نيجمنيف الب  يسةئ ر ف ع ضا نقطة هنأ على دارةإلا طةشة أن طيال لتغاألمو  ية اف عدم كقضية 

يكن   مل، البامج  يف  ت اعاط قامل ة مه اسم شكل تس ، ى ر خأر و م ني أ ب من  ، ارسديار املخت واع البيانت كلفة مجن  إ ائل لقاض افرت الا
مات  من اخلد  ة وعجممل و حت اطعاقع امل م ضفاو لتاركز لم يتيح لترتيب  التوصية ابختاذ تنكا  ذلك، . ونتيجة لا ورة صحيحا ابلضر 

 مات. داخل هن هذكل مسعر  على  واالتفاق

 ،SIGPو SGP يجمبرن الة ح يفو  .ة جات املتفاوتايحت الل اتلبيته ىدمحبجم كل منحة و  لقتعر آخر هنا ي وهناك اعتبا
حاالت  بينما يف ، نةمعي  ت اال يف ح ينيافك  نو كمل يا ملكنهو  ، دارساملت ة احتياجا يب للت نيفيكا  كاناالت  أنه يف بعض احل دثح
  ةصيغ و وزها، جتاكن ميال  كادي، ةصيغة بسيطة وشفاف  توازن بنيبة إجياد ى صعو ة أخر ر م هذا يوضحو  الحتياجات.ا فاقا رىأخ

  يل لتااب رضة وع ا موضا كثر غأ  ا أيضا  قد تكون  ها كنول ،ختلفة امل حتياجاتالاب ملنح ا جم حربط  يف  دعاسميكن أن ت ا را تطو  ثرأك ىر خأ
مجود   ، يبدو مع ذلك أنSIGPو SGPبرنجمي  مراقبة ل ن خالمو  . ما عبشكل عادلة امليصعب حل هذه ية. حتيالاال ساتمار لمل
سكان  حتياجات الارة و ر ابلض يراعِ ( مل ا ليا حم  اركانت تُدلو   ىتح)  رد وال للمدعا ع يتوز  ان ضمل أج ن م مركزًيا  ممت صُ ت ح الملنظم ان

يف مثل هذه  للمدارس  ةاملوجه بات هل اغايرة عن مالية م وضع آلياتيف ئل دالباد أح يكمن و حمددة.  ف ظرو يف  ن عيشو ين ي الذ
روح  ل مراعاةا  وارد، املص صيخت  عمليةيف لقرار  صنع ا يف  بكأ ةقدر  عات اطقامل ء جلان إعطايف  ر خآبديل  فيما يكمن السياقات، 

 الالمركزية. 

   املدارسّإىّلألموالّّباشرّلاملتحويلّلا

اهلدف من ذلك   وكان . ( 2-4 ل الشك ر ظ ناارس )دامل موال مباشرة إىل األ مت ، ُسل  SIGPو SGPي جمنر بلة ظم تحت
أكثر   و ى حنل. وع ضخمةال ارية اإلد ية ل كياهل ن ىن ماألد  توًيت سملا إىل  اهر و مر  عند وال األم بتسر  أتثري  نبوجت  األموال  تسليمتسريع 

على   عاتقطااملتعددة الن لجا بيد ال  املستفيدين  اختيار ة وليمسؤ  تصبح ، ًيا كز ر م كل مقاطعة   خمصصاتمبجرد حتديد  ،اديدا حت
س  دار ملدة دحم يةقدن  مبالغ ص ي صخت  مت ةق ير لطا  ذههبو . حكومية مات غري ظمن ي لثمم ت ل مش لت وا ما دون املقاطعة و ة قاطع توى املمس

وكان هذا   . ية إىل حد معقولال ليب  عايري م  من ض ا هبصرف لت ابدارس لمل ح مسيُ ل، األموا صي ا يتم ختصحاملو . حمددة  فيدة تسم
  ت وكان. رس داملا إىل وصول ل القبم من النظا  ا بقا ا سُتستخرج موال التشغيلية ألنت اكا ع،  قالواي ف ف : سات السابقة ار مامليتناقض مع 
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.  يةدقنل أموا  من بدالا  وخدمات ع لعلى شكل سس، ار املد عن نيابة  ؤولني املسقبل  من  تُنفق، مقدارها كان  ًيا أ  ية املبالغ املتبق 
 . وى احملليعلى املست "كية لملاو"قرار ل اصنع تعزيز  و  لة اءساملالشفافية و  ابلرغبة يف تعزيز وضوحب افة الثقيري يف التغ هذا  بطرتاو 

  خلزينةنظام ا اأيضا  يا ختطبل  ، وحسب ةاإلداري  ةمي ر اهلتبية ارت ال SIGPو PGSي برنجم جتاوز  على  مراأل ر صت قي  ال
وعلى الرغم من أن  م املصريف. ا ظالن SIGPبرنمج  تخدم اسالبيد، بينما  تب مك GPSمج برن م تخد، اس عقالوا يف و  ومي. احلك

اكل  املش بعض  ن م (BRI) يا س دونينإ  ت راكيامصرف ىن اعت، عاماللت م ا جحة مواكبيف  ت لصعواببعض ا ه واج قدالبيد  مكتب 
  ، ي لى الصعيد العاملوعبسرعة وكفاءة. احلواالت  زت جن أُ  ، ملابجمل و  ؛ ة عني  احملافظات املع مجي من  س ر ااملد ت ساابحل يص فامجع ت  يف
ق  نفاإلا د بربطاعس ،الا و أ. ا جدا  احا نج ،SIGPو SGP يجمبرن من خالل شئ نأ الذي اهذ املباشرةاملدفوعات ظام ن ار ب تكن اعمي
شجع   ،ا لثا واث  ،بشكل آين ني هدفاملستستفيدين ملا إىل الصحيحة الغ يل املبمن توص  ن ك  م ،ا واثنيا  و أفضل، ى حنعل تاجا تيالحاب

  از إجن ووه ،ني نجمب النفيذ تة خالل يف املائ  100األموال  رف ص وقاربت نسبة. هنا ة شؤو إدار ن أكب م ادرا ق تويل  املدارس على 
فرص   رتهظ، بق م الساظاالن  يفالت شهدنها تئثار هبا و االسأ  ل ااألمو  حتويل خماطر دي معظم مت تفا لك، إذا ذ عمثناء. و لر ابديج
 : دا سفالسات مار دة مليدج

 ّانيسيّوإندفSIGPّّّوSGPّيّبرانجمعربّّالّباشرّلألمّواملّتحويلال(:2ّّ-4الشكلّ)

ّّّّّ

 

                 

                     

 

             
 

     
 

 ط( واملتوس يدائبتم االعام التعلي ر)مدي يةالوطنبية لرت رة اوزا شروع امل ارةدة إوحد

 

ة درس امللجنة  
  

 

 ( ة طعاقملا ة لط ت )سبواب 

 عة اط قة امل نجل

 موالألا قفتد 
 طة لسلتدرج ا 
 ة يول ؤ سية املاتبتر  

 (Baines, 2005)بتصر ف من : ردصامل
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  ية فالألموال ك رة باشامل ت لتدفقاب ا  تعتال
من تدخل   واحلد داسفل سات اار مم حبكل
 . اء طلوسا

 

 

 

 

 

ومبا أن  . ة للي ق تاليف حا  دةصو ق امل وجهتها غري إىلاملنح  من  يدةف املستال من املدارس ن األمو مسؤولون حمليو  لو  ح •
  من ذلك،  وبدالا  .ظام نل ال ال رها من خمرو  عندها د ابإلمكان غربلت ، فإنه مل يعاشرةمبرس داملاإىل  لتصال كانت و ماأل

  على  ضريبة"فرض " و لمنح، لة تلقي هات املتيار اجلللتأثري يف اخ ى او رشلا ل ة: قبو تلف خم  رقس بطدار املمن  لوام ت األختلسا
سة  در ملا بتويل املتعلق  ط الشر  لتجاوز ني ء احملليالبنا مقاويلع طؤ متواوال  ، نة تنفيعات معي  أو ة م املقددمات اخلابل قارس م دملا

  ند ع ة عن املدارس نياب ةركزي امل  املشرتًيت  يف لة للمساءاضعة  خريغو ة همب م ت اترتيب واستخدام ل،هيالتأادة إع ل أعماإدارة 
 . ك، وما إىل ذل تب واألاثث الك ء ار ش
من  املال حصيل تب  بعداد كبرية من الطالأ قيامدوى ة عدم ججرب ت لا  ، أظهرتاسية ر املنح الد و  تاباهلمج ن ر ب ة ال ح يفو  •

  نع  ممثلنيتويل كرة د على فا تمعالل مرة أخرى  وديع  نمج أ نالب  على  ب ذلك، توج  . ونتيجة ل سهمنفأبد يتب الب امك
  أن  ا جييا در ت اعتبعن الطالب. و  اعيدا ة ب اسير دالح نامل ة ملكي نقل  أدى ذلك إىل. و البيد  اتبمكملال من ا ليحتص ملدارس ا

  .ا اهتفقتغطية ن ل سر للمدات إعانك  بل للتالميذ اعد ملكا ت مل  الدراسيةاملنح 
  أموال للطالب  أي  مترير اضو رفمدارس  دراءمل التحا ك نانت هاك  ،يل اتابل و 

 ل. اجة للماحب درسة حبجة أن امل
  لكبح ليست كافية ل مواألل  اشرة ات املبقالتدفزًيدة هذا على أن  دلي

التمحيص   ت ايلآ ن إجراءات و أالشاملة بشة هي جيبادئ التو املكذلك وتعتب   ء.طاسلو ا تدخل  من د واحل ممارسات الفساد 
   فضل.ألة ومساء  افية فشاسية لضمان  س األتطلبات من امل ، تقلنيسامل صد والر  ابعة تامل جانب  إىل ،  م العا

 اّتّءاّراإلّجّبشأّنملةّامبادئّتوجيهيةّش

  ةرؤي  ذات ية تنظيمت اراببشدة على مق رسااملدوير تط منح  رنمجوب  الدراسية نح امل اهلبات و ج من برنم تمد كل عا 
ملزدوج  وقيع اتلض ا فوية ت يتعلق بسلطفيما  بدايةال ذمنوضوح ب  ائح املاليةاللو ك لذ ب تد دحُ و . دا لفست ااسر مما من حد  للة واضح 

مبادئ  إىل وائح هذه اللمجت ر وت .، إخل ة تمعياجمل قبةاملرامة املالية، و ار الذ اللجان، وإقر يف ينداملع تماجملل ي ث، ومتسحوابت النقدية لل
رت  وطو   . التدقيق فيهاو  تهاومعاجل نحملا فقات نلتخطيط غ ي ص و  عداو ق ت مدتُ عكما ا  .عق واسانط لى نُشرت ع لة م شا هية جيتو 
  تنفيذ ور يفصجه قأو  ُسجلتذلك،  . ومع هذا األساس نفاق علىإل ا طخطو س أدار املت مثل ميزانياية لااملرة دالإل  بسيطة ت واأد
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  عنهم، وفتح ابة نيح إدارة املنيف  ني ولقاملا شراك إ خالل  ن م ة هيوجي ادئ الت املبسريفت إساءة سية در مللجان ابعض ال تعم دت  : عدقوالا
 . مأعماهلمقابل كدفعات  فاظ به  االحت و  نك الب  من ل  ملابتحصيل ا  نيقاولاملم اي، ق ثالا فة، م تلخميال ت حارص ف الباب أمام ع هذا الوض

  كن مي ا بينم ،جمن لب فيذ ان تأثناء  سد ها  ددة ميكنحم  ت غراث مثة . قابلة دائماا للتحسني احلال  عةيب طبظيمية طر التن األ إن 
  أن   PSIGو GPS جميرنب املستخلصة من جاربت الظهر تولكن خل. إ  ،للجهات املنفذة بشكل أفضل  األساسيةادئ املب ريفست

طار  إل ا يوضحو  .ة ارسمملاسوء ة ملنع افي كن  ال تكو د قد االفسمانت ضد كض  ُوضعتاملفصلة الت و ضحة ا و لا  يةتنظيمال  راألط حىت 
  ة نحامل ستلممُ  ع توقي تزويرل مث ة ) معادال لواثئقوتزوير ا ةل فصاملإلجراءات احملاسبية ا حىت ميكن جتاوز  هأن  ة لغ اب ة احر صب  21 رقم

(  103: 0620)ينز هذا ما يلخصه بو  (. إىل ذلك  وما  يها، الغ فات مبية، وتسجيل كمياالت ومهوإيص طلبيات دادوإعة، سيرالدا
.  " لقواعدعلى ا ءاقبضمان اإلب املتمثلة  بعص األلمهمة ل كبديل   ئحواى الل ماد علتعال اإىلر نظ ه يُ ن أك و ر "يبدو األم ريقة التالية: ط لاب

   فيذ. ية التنعمل يف   "بة ات لر "ا وع من ظهور نو  ، تقو لا ورمر  مع  ا صا خصو  ا صحيحا ذا   هويعتب

ّميةّلكبحّالفساّدالتنظيّقارابّتحدودّامّلّّ:21ّّقمّررّّاإلطا
ة  دداحمل ات حدالو  ف تكالي  ووصف يدالشد ل تفصيلاب  بند  لك  حتديد أن  ضية  ر ف لى ع احلكومية  ة بياس حملاات اءر جإلا تستند  

ب املخالفات.  نصلة جت حمل ابو   ،ي ير انب التقداجلل من والتقليانة،  ة أبمط خلابسب حباق فإلنا جالت سفاظ باالحت يتيح ، ا فا سل
برنمج  موال دام أ خت سا تسج لت وال س ار دملقدمة من اامل النهائية ت سااب احلن م  ىمعظل ا ية ب لا غل، تعتب الوعلى سبيل املثا

SIGP،  ام  عل األرقاولة جل حميف   ،ح صا اإلفدأ مبب ةضحي الت تتم. الصحيحهو ض النقي اقع، الو  ويف . قا طة اإلنفخل  ةق باط مة صور
يف   م اقر األ أن اننيع يواسع  على نطاق  ة ما انية العيز ملمالت خارج اتعا ل ام ادخستاو  ةاعمالد الواثئق ر زويت  وإن  و حقيقة. تبد
اسبة  حملا راءات توفر إج ، ةو ج املر  نتائجال ة. وعلى عكس قيق حلصلة اب  يأب  ورةلضر اب  متتال لكنها و ة،  ايبعن فق واتتساابت احل
   . ة الشائن ت ع التعامالوا أن كافة املثايل لاء قع الغطالوايف   مةالعا
 (. Ehrmann and Baines, 2003: 17):  ر داملص

   
  -سسات التعليميةؤ ويل املة يف متاملساءل يف حتسني الشفافية و  ميةظيتنر الطألا ز دور يز تعل اتوصيالت  ضالتقدم ببعكن مي

 ية: ندونيسها من احلالة اإلصخالتاسكن مي  تس ال بناءا على الدرو 

  ، لية ة املادار إلة للي العم  ت يقاب طوالت ئبادوامل  مسك الدفاترعلى  تدريب العلى  التنشئة اتطانش ملتشتي أن بغين •
 . اخلاصة هبا فاقناإل ط طعلى وضع خ  سر دااملدة ملساع

 . نجز فعالا ر الت تُ ير قالتة انسب سنيحت ى املدارس و علء عبالتخفيف األ ا طا ُمبس التبليغ سق نكون ي جيب أن •
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 ملالية، ة ارقابلا  ايهف مدعتن  ة يف بيئ
  يأ  ا يبا قر ت عضن خت ألمكانية هناك إ
 . تزويرلل   ةي لما ت معامال

 

 

 

  تدينبني   ط قويباناك ارتكان ه
عرفة  املاع رتفاو   ادسالف تالحا
 . لي احملع تمجمل اصعيد ة على  كملشار وا

 

 

 

 

ل قد  امو ألا ن أبت ان ضم وتقدي  دارة العمل، إل  اتو  أد توفري : سية ف أساالثة أهداثحنو  التبليغ لبات ه متط ينبغي توجي •
 . حة اإلشرافاتإل لالزمة افية واومات الكىن من املعلاألدحلد  افريتو صحيح، و ال ل كشلابت  فقت ودوننأ

ار  طإ ءاشن إ  حنو  طويالا  ا مج شوطا نبر  تصميمقطع أن ي اخلتام، ميكن ويف   
  ح ببني أمور أخرى، دون كن ة، مواضح تبليغبات وحتديد متطل ، لص  فنظيمي مُ ت

  غىن ال  رائيةمية واإلجلتنظيا  طرتب األرى، تع خأة ر باوبع ورة. ر ضتملة ابل احمل  دفسا لات رسامما
مل  إذا  دهاوح الةن فع  أن تكو ن كمي ولكن ال اءلة،واملسية اف الشف لتحسني عابلطب اعنه

لية  ا م تامالعم أي اتقريبا  ختضعن أل إمكانيةاك هن ة،يلاملا ةالرقاب  تنعدم فيها يئةب  الواقع، يف يف و . " لرقابة اثقافة " ضمنعمل ت
 . ر ويللتز 

  (العامّمحيصتالّ)ّفّللجاّنريبّمكثدت

افية  لشف احسنيسهام بت اإل ليةاحمل اركةشملاو ة كزيالمر ل بوسع ا ن  أاض فرت االى لع SIGPو SGPمن برنمج  د كلستنا
ن  م ين املستفيد ر اختيا تول ت  ،ني جمهذين البن ل . ويف ظعامال  التمحيص إلدارية من خالل زًيدة ية وااملال يات لعمل ا  ة يفاءلواملس

ل،  ملثابو . وميني غري حك ثلنيمم  اهعيت مج مشل ،لي احمل ىو تملساو  ناطقامل ىو ت سمعلى  اتقطاعمتعددة الن جلاية اسر دلنح ا ات واملهلبا
ن  مو ي  ق الك وأدر  احمللي.  عاجملتممن  كنيشار م الت تضماللجان املدرسية، ة على كاهل ملدرستوى اسى مذ علفيالتن ة وقعت مسؤولي

  لك ذوب. املالئمنيم عوالد التدريب  هاافقير  ن أ جيبإذا ما أريد هلا أن تكون فعالة  لية ة احملركشاامل  أن   ح بوضو  نيجمن الب  ينذه على
  د يز توف ر املو . ة معا شكاوى الاللتعامل مع ا الداخلية و  راقبة ملام ي ظنت و  ل اص تاط انق لتوفري احملافظات عات و للمقاط  ر   س ت ناأم نشئت أ

  قت أطل ذلك،  وابإلضافة إىل  .ا مركزًيا اقد معهعالتمت اء ي البنشار مستمن كة شبل من خال ارسللمد ة نيلفساعدة ا ملامن املشورة و 
 ى. ر خأ دراتبا م بني  ن م، ية متتالإحاطة جلسات ج منبر و  ةثف ك مة ميلة إعالمح

  رفةعامل رتفاع او  دالفسا حاالت  ينتد  ني ب يقو  ط ابتقع ار يف الوا كهنا ه كان أن  زية كقلة املر ست امل بةقار والحظ أعضاء وحدة امل
بت  أث   يةاحملل تمعات اجمل اك ن أن إشر ن على الرغم م . ولك ي لاحملتمع اجمل  شاركة على صعيدوامل
وكما ذكر   .ا عا متوق كان ا  كم  اما دائ العام  التمحيص  جيرِ   مل معظم احلاالت،  يف ة للغاي  هحاجن
  اطعاتقملا  يفولنيسؤ امل ض ع ب ل بق فقد لفة. تخم  يف أماكندة فاس ت ممارساتصدرُ  ،ا ابقا س

  عض ب يف  ار هذُفس  و  خاطر.  عن طيب س ملدار من ا االا و مأثال،  ملاعلى سبيل  نياحمللي واملسؤولني
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ملستقلة  ا ةراقب ملاار بت بغي اعين
ان  ملضأساسي ق  سبمرط كش

 . ي املدرسمويل ت الساءلة يفامل

 

 

 

 

 : ا دا ، وهي حتدياألمر  هذا ر س  فتُ أن  كن مي اك عدة عوامل االختيار. وهن عمليةيف أثري  تلل دارسملا ا قدمته رشاوىعلى أنه ت االحلا

 ؛ وىات الشكليا وآ  ميةيتنظ ت ال عملياجيهلون ال اوكانو  من التدريبفد  ت سي مل فالعديد منهم  ، انجللي اموظف ن ادور أمهية  •
  ة ديمف  ومات عل أن تنجح يف توفري مارس دون على املد ابريا ك  اعبئا  شكلت يذال غ الب اإلت اليآ يف تعقيداإلفراط  •

 املالئم؛ راف ش لإل
 ؛ تها ب قامر و  البنمج ة طنشأ  ة يف رصدعط مض للجان املقاادور الغلا •
   . جنزوهالذي أ مللعا مقابل   لينياحمل املسؤولنيو  ة عاملقاط ملسؤويلاملالية  ت اعفلدب ا غيا •
 إخل.  على تنفيذها،  منيي  ق لا  قبل من ج مالبا لكية مام  انعد •

 : كري تفلل حماور  ة ثح ثال اقرتا  الصدد هذا  يفأخرى. وميكن ج أو مبادرات  امبر  لو حت ساؤاللتمن ا  اعددا  هثري هذتو 

  ز ث تعز ال، حبيمو األعلى تسرب  ة املرتتبة ياثر السلبآلإىل ا تشري الة ملكافحة الفساد فع  ة ي نط و لة مح تنظيم  نك مي فيك •
   ؛قيقية احلية جتماعالاة رقاب لا
بيل  على س علة احمللية )فالا ها اجلهات أنواع اخلدمات الت تؤديعلى كل أفضل بش مسي ر ل ابع الطاء كيف ميكن إضفا   •

 ؛ اخل.(ت، دمااخل هذه مقابل لااملع ف دا ء، ورمبداألا ريي ع معا، وضلااملث
  ،غني بلامل أنظمة  ، التصال اجملاين خنة ل سا وط خط ، الا ث م) ومعاجلتها اوى كشبول اللق ة لا أنظمة فع   ء إنشاكيف ميكن    •

  .(ت، إخل احلاال ملعاجلة لة فص  م  بروتوكوالت

   (CIMU)ّّّةلّقستاملّبّةقاّّرملا

إطار  ل يف احلا وذا ه ان هوك سي. در يل املو ميف التة املساءل  ان ضم لأساسي مسبق  طر كش  ةلقاملست  ة بق املراار بعتا ي ينبغ
وحدة   إنشاء ، مع (SIGP) رس ااملد ر يو تطمنح  ج مرنبو  (SGP) دراسيةال حنامل بات و هل ابرنمج 

عف يف  ض نقاط الإبراز  ؤولة عنسمذه الوحدة نت هوكا . (CIMU) ةزي ملركا املستقلة بةقار امل
ور  مبر  ا مدى أنشطته من حاالت التزوير. واتسعلة حا أي  يف  يق حق، والتنفيذهت و  ج منب ال ميمصت
  معاجلة ات، وتتبع طعقا امليف  ة ابرقات الناء قدر بو  ،ج نمالب  مراقبة إدارة  اتدرجييا ل شملي لوقتا

ة  ف و فمص"ب  ُعرفت بة قار مرت أداة و  طُ و الصحافة. مع  األمر ة عاب ومت ئجالنتا  ونشرالشكاوى، 
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اءات  إجر  إىل جانب، اآلن حىت  ها فيقيق لتح ات جرى ال لقضاًي مجيع ا عن   ا خصا مل األداة  ههذ تل مشر. و اإلطا هذا نضم  " يقصتال
.  هالح  للعمل على وطف الضغوتكثي عالقة ال  ت االاحلء مسلطاا على الضو بقاء إل  اسُتخدمت كما   .هلا افقة و امل  تخذةامل ةع بتاملا

  ا يدا دحتك طوى ذلن او  8. رساطوير املدتمنح  ج منبب صلة مت زعومةد ماسفة حال  أربعني  يف  لة تقبة املسق ار املوحدة  حققت  وابحملصلة،
ت  ويالتح بعالوة على مزاعم ، ةمالي  ت مقابل بدالولكن  ارسدمللشورة لتقدي امل يفهم توظ مت  بناء  مستشاري ت ضد عاءا على اد  

 . لينيحم  ينيحكوم لني و ؤ مس  على يد نح لمل  دارس املتلقيةألموال من املل  ةدفاس

ت  متيز  ،ى ذلك ة عل عالو و . ممارسات الفساد على رادع  أثريتعت بتمتاملراقبة املستقلة ة حدو  أن   دًي تر سلاوتظهر  
  ذا يف هالعرتاف ى ار وج. وحتسينها  تنفيذ البامج طريقة  لتعديل  ة لغايل  أبهنا مفيدة  قدمتها ورة الت حليالت واملشلتواعلومات ملا

االت  ن احلثري مك  بقيو . افا نآ كر ُذ  ماك  ،فساد النجح يف إعاقة مل ت  ن، اآل  ىتوح .ها ائجنت نشرعلى  اجدا ة القي م ا هتقدر ب اقالسي
برنمج  مراقبة  فةكل: قدرت  ا ة كثريا لفاهتا مكبت خدمعتُ ك، اوة على ذل الع و  . األشخاصن م  عدد قليل إال كم حُيا  ملو ، حل بدون
ة  با قر ق د فريجو لية للمنح، مع و اإلمجا  لفة تكال  من  ة ائ امل مخسة يف يل ا و حب، ثال ملل اي بعلى سمستقل  ل كشب طوير املدارس تمنح 

و  حن هوع ما جمم  )وابلتايلقليمينياإل لني بني املستقمن املراق  يةانة ميداعمني وشبك لدا و يني ملهنملوظفني اكزية من ااة مر من نو ف يتأل
سامهت  ، فاتخالامل علىء ضو تسليط الالل خ  نمف : "حهاجنا ية حض "ة إىل حد ما وحدة املرافقنت ا، كا(. وأخريا ا خصا ش 60

  ني جمنب لا  وسيعت من  حد  ره وهذا بدو  ، فصحل ا ته ل قن ،تدهوراا حاداا SIGPو SGP يرنجمورة بص هور دت اشر يفمبغري  بشكل
 يف وقت الحق.  

  ودهاجلجنب مع  إىل  ا با نج ترتافق  ن ب أ جي فعالة،  ، لكي تكون تقلةسامل املراقبة ن  أ وهو  هنا مهم وميكن استخالص درس    
يسود  يف أن هذا يُسهم و  د، سافلا  وك لسالمعاقبة أن تتم ذلك بعد  يتوقع الناس  نل وإال  ، وين ظام القانة الننزاه ني حتسإىل مية ار ال

   اإلفالت من العقاب.  إطار من 
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ّاسينيّوإندّّفّّسّراّدملاّّريّوطتّّّحنمّّجمانّربّوّّةيساّردلّاّّحنمّلاّوّتابهلاّّجرانّمتوصياتّبشأنّبّّ:22ّّاإلطارّرقم
وال   . ل اثمم نحبرنمج م الل كوارث من خ اليف حاالت ة غاث واإل الجئني ال  اجلة مشاكل قرار بشأن إمكانية معاذ ختا . ينبغي 1ّ

ي  الذ  لبالتص ن يكو  رمباللغاية، و  مةمنظهبيكلية دف إىل توزيع املوارد بصورة عادلة زي يهج مركمن بر  ي أ يتمتع بد من أن 
 ئية. تثناسال ا روفلظة لستجاب الات اجاحم وائي  ليه ال ع  ينطوي

  طويل قت ضية و مت ميكنو  ة.معدل ايري ملع اقا فو تفيدة املس املقاطعات اختيار و فقر ال علىج مالبن تركيز . ينبغي إعادة تعريف 2
ة  ي ساسيي سل أسابشكهي  حةشحيال وال مص األ صيتخ املتعلقة ب رات رالقا  ن  ك لمعقدة، و  " موضوعية" على وضع تدابري 

 . ادا أبع  جلميرضي اتُ ن ول اه تعيبطب 
عن   ذاميكن جتنب هو ، رمو األ  يدتعقمن  ةن املؤم   نحامل تنو عيزيد و  س.ملدار ا تاجتياحال احجم املنح وفقا  ع. جيب أن يتنو  3
 زية. كالالمر وح ر لاةا  عمراد  ار املو  ختصيص  من حيثالقرار   صنععلى  أكب  قدرة عات املقاط ان اء جلإعط ق يطر 
ع الشركات  م ُوضعتات بترتي  أي وإنفاذ، واقعيبشكل كلفته   وتقدير فينل ا فشراإلل دىن أ  ري معاي خيرس ة تادعإ جيب . 4

شرفني،  ملاقبل  من  نا جما  ، وتوفري املشورة التقنية ضل بشكل أف للمدارس  علومات  ملا توفريي نبغوي  امة.ر ر صشكل أكثباالستشارية 
   .مهتدما خ مقابل  سملدار ن ام ل اامل فنير شامل بعض  ة ملطالبعومة ز ملات االاحل يزيل  د ق األمر الذي

.  رلسا  تطعات وأماناملقا جلان دمها تق لتا ات خلدمكلفة امج  ن الب  يسددأن  كان ينبغي  اذإ . ينبغي اختاذ قرار بشأن ما 5
 . ل اتثالم م اى عدعل تمع فرض عقواب  هلي ع  فقتواوال ألداء معيار ل  ينبغي وضعويف هذه احلال، 

دئ  املبا حتديدحسن  ن اضمل  هونشاطات التنشئة علي التوجيهية للبنمج  ئد ابامل سنيحت عرو املش ةر إدا دةحو  على بجي .6
  ء ا عباأللتخفيف  اطا ُمبس   التبليغ وذج من كون يأن  صوص، جيب . وعلى وجه اخل فيهرات غ ث يوسد أ SGIPبنمج ل  األساسية 

ات   أدو توفري  اسية: سف أأهدا ة ثالثى عل التبليغلبات تطم  ز كر ت  غي أن بن ي. و عالا ف نجز تُ ت ال  رير التقا ة نسب سني وحت س ار دعلى امل
ذات   ماتملعلو  من ادىن األ احلد   وتوفرييح، ح ل صبشك تجلسُ و  ت رفصقد ال مو أبن األ ت انقدي ضمل، وتمعال دارةإل

 . راف شاإلإلاتحة مة  الز افية و كتكون  الت و   الصلة
دارس  ملا تواجه ة صعوابت حمدد ةاجل ملعو . ةئ نشالت ات نشاط م يظنت  د عنة د كافي ادوجيهية أبعالت  بادئ ن املع خ نس ري وفتب . جي7

ة  لي مالعوانب اجلو  بادئ ر واملت لدفاسك امحول ب تدري يم تنظ ة التنشئ ات نشاطمل شتأن  نبغي ي ، إنفاقها خطط  ع ضيف و 
 يل. املا افشر إلل

 (. Baines, 2003) :ر املصد
    

  SGPي ادرات برنجمل مبخال منية ليدثر تق األكي درساملويل لتم ا مليات عب درسية ملمزاًي املنح ا مقارنة ميكن  م، اتاخلويف 

إلعالمية وتدريب املوظفني  ت ا مالالرغم من احل  التجربة أنه علىني  تُب  ،ل لفعواب  . (22 ار رقمطاإليف ية األوىل انظر التوص ) SIGPو
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ه،  يف الوقت نفسو  ة.اءلسامل و  ة ابمللكي ا ريا بك  اسا ساإح دة فيستواملدارس امل اتاملقاطععض ب  راو سي ية، مل حمللات اتمعوإشراك اجمل
ظام  لن إىل ا  ظرنصدد، رمبا يُ سع. ويف هذا ال واق اى نطلعللغاية  لا فع  سريع و بشكل  ألموال ا ف صر مدة تع املات يلاآل حت أات
  ل كيا اهل على  ا دا مااعت ، قيزي حقيكر م حنو منوذج ال ة يية ضرور تقال ان ةخطو  عتبارهاب ،ة دارييف سياق األزمات والفوضى اإل ،خرتسامل

 القائمة. ة ريدااإل

 

ّ
على  التمويل وإدارة األموال  يوف ر  دقف ، ية(ة والبشر التنظيميودة )املؤسسية و جمو  ريغ  أو عة ض اتو ت مدراقل إذا كانت ا .1

 . ة الفاسد ساتر ما ملل لأق افرصا أكثر   مركزي صعيد 
يتيح   ح كاف  ضو بو  (ة يرد الفنح أو امل بلنساب  ل يو التم ل خالن م أكان)ال و م ص األصيخت  يقةر ط عنل يصفا ت  عرضب جي .2

 ليم.التعضمن نظام   غري املهنية، و  ة نيامله توًيتسملاع مجي على أوسع  اما فه
 ة: يل التا لئاملسابحمددة  ذهن تكون هجب أ تو يو   ة.اليامل ت اءااإلجر عن ية شادكتيبات إر جيب إيالء أمهية ابلغة إلعداد   .3

 ؛ (اقصاتنملية طرح امل)ع السلع  اتبلط •
 ؛ ئعالبضا المتس او  ت ايطلب ال  نيل بالفص  •
 ؛ االعتماد رات إشعاو  ية ف يكات املصر شلا ى علة عديعات وقتإىل   اجةحلا •
 ؛ االئتمان  اتطاقبواسطة بإلنفاق  ات ونذأ •
 ؛ الشطبيات لعمتتضمن كذلك ت ادعلمل  جردمة قائاالحتفاظ ب  •
   ة. درسملا ل خاد  نقدية  عامالتم  أي جلةمعا •

 . ىطالوس والسلطة املدرسة  ى مستو ى  لع املالية  ر ير اقتال إلعداد عليها  قتفغة مصي هناك يكون  ب أنجي .4
 ول:  الق ا معناه. أي مبملدرسة داخل ااالحتيال   الرتكاباطؤ تو  عدم حصول أي كد من تألل  ة خاصةي عناالء إي بجي .5

  غرياءات جر إلاالكشف عن  منن نو كتم ي  يثحب  ؛يةرسدملا احلياة يف ف  كا بشكل   احلكام يشارك أن جيب •
   .الالئقة 

ّاريّيداإلّراءملداّوّساتططيّالسياملخّئلاسّر
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س  دار يف امل  نيملعال ا مصاحلط فق وليس - اتعتماحل اجمللوا مصث  ومي رسالس املدا جم خب أعضاءنتأن يُ  بوجي •
 احمللية.  ات ة السلطأو ساس 

 . ابستمرار  يثه مع حتد  الا م اش ة يال ات املجراءإل ايف جمال ني  ريداإلوظفني ادارس واململا اءمدر   تدريب يكون  جيب أن .6
  ية ملع ىعلف  كا  بقدر نيلع( ُمط  احلكام جملس  درسة أوجملس امل )مبعىن ميلالتسنقطة   ىلإقرب  ألاك ولئ ون أن يكب أ جي  .7

 حتيال. للتمكن من كشف عدم الكفاءة أو اال  لتمويلا
 ي. دقيق خارجعة لتضا خ بنسل ابل  وي لتما  يف  دم تخ ُتسوالت   ارساملدها غ عنل  تُب   التءات اإلحصاضع أن خت جيب  .8
يتها  سؤول م ىلو يتي أن بغني، و ظفني اإلداريني و ر واملن املدي ستقلة عة ومر ر ك تم رسااملد ل على أموا  ة رقابال جيب أن تكون   .9

 . رية دا إلايئة اهل  يف أمورخبة وتدريب مالئمني  و ذ متخصصغري  شخص 
  ئات ياهلهم ني  عت يجب أن صة، ف خا ة ن جهم وا نكا  اذوإ ،ة سر دامل نع ني تقلن مسو ني و قانلن او عاملراج ونأن يكب جي .10

  أي ميكن الكشف عنيث حب  ةتظم ومن ة لم شا يطوس وى الاملستعلى  اجعةر املكون ت نبغي أن يو  ملدرسة.ا ليسو  يةمعليتلا
  ء رادميم و عللتئة ا يهل  لة كامو  ة واضح ري ر اتق راجعون ملام د  قيُ  أن  ب وجي. جية لعالات اجراءخذ اإل ت  ت ُ ف ة بكر ميف مرحلة عيوب 

 . ام كاحلو  دارسملا

 :املراجع

Baines, S.; Ehrmann, D. 2003. Corruption in Indonesian education: case studies from the 

Scholarships and Grants Programme and the School Improvement Grants Programme. Paper 

prepared for the IIEP seminar on ‘Strategies to improve transparency and accountability in 

education’, Guanajuato (Mexico), 3-7 November, 2003. 

Baines, S. 2004. Controlling corruption: lessons from the School Improvement Grants Program in 

Indonesia. Paper prepared for the meeting of the International Working Group on Education 

(IWGE), Washington, DC, 19-21 October, 2004. 
 

Baines, S. 2005. Towards more transparent financial management: scholarships and grants in 

Indonesia (Ethics and corruption in education series). Paris: IIEP-UNESCO. 

Berryman, S. 2000. Hidden challenges to education systems in transition economies. Washington, 

DC: World Bank. 

Bray, M. 1999. The private costs of public schooling: household and community financing of 

primary education in Cambodia (Mechanisms and strategies of educational finance series). 

Paris: IIEP-UNESCO. 

Global University Network for Innovation (Guni). 2005. Higher education in the world 2006. The 

financing of universities (Social commitment of universities series, 1). Suffolk: William Cloes 

Ltd. 



150 

Levačić, R.; Downes, P. 2003. Formula funding of schools, decentralization and corruption. A 

comparative analysis (Ethics and corruption in education series). Paris: IIEP-UNESCO. 

Reinikka, R.; Smith, N. 2004. Public expenditure tracking surveys in education  (Ethics and corruption in 

education series). Paris: IIEP-UNESCO. 
 

Ross, K.N.; Levačič, R. (Eds.). 1999. Needs-based resource allocation in education via formula 

funding of schools. Paris: IIEP-UNESCO. 
 

Victorian Auditor-General. 2003. Report on public sector agencies: results of special reviews and 

30 June financial statement audits. Melbourne: Government Printer for the State of Victoria. 



 

151 

 

ّامساخلّّفصلال
 ّمياهتوسلوكّعل مياملرةّإدا

 

وحتقيق السلوك   الفساد  ت اسار ممافحة كتتعلقان مب ،نيتط ابمرت  نولك نيصلتف من مسألتني صلذا الف ناول هت سوف ي
 .  موكهوسل  عل منيمل إدارة ا ااألخالقي يف جمال التعليم، ومها حتديدا 

ّالتعريّف

  ض يفرت و . مهريبوتد  مهلق ون مهيعز وتو  مهوترقيت مهودفع رواتب ا يا في ظو  مهبيتوتث عل منيامل تعيني عل منيإدارة املمسألة ي تُغط  
خذ  ت  وعندما ت ُ أو على اعتبارات إدارية شفافة.  على جمموعة من املعايري الرمسية ا بنيا ن مو يك أن  عل منياملدارة إب يتعلق  رقراكل ب
 لفساد.  طاهلا ا ا أن ي هترم  ب مني عل  ة املدار ة إ لعملي  مُيكنفردية،  عوامل إىل   اات استنادا قرار ال

  الطالب  ة توجب معاملاملثال، ي ل يبس ى سة. فعل املهنية للممار يري عااملبعض  دريس الت مهنة  بع تت ى، مهنة أخر  أي  ومثل
  وتشكل هذه  خاصة. حلاملص  والطالب عل منيبني املظوة عالقات احل استغاللي بغإبنصاف وعلى قدم املساواة، وال ين  مجيعهم

ّ.  "يق الغري أخ"ه املعايري  ذحيرتم ه  الذي ال السلوك ويعتب   ".ةهن ملا"أخالقيات   ،ى ر  أمور أخنيبن  م  عايري، امل

ّلفيةّّاخل

  ، يبم التدر انعدوا ،واتب بسبب تدين الر  لبلدان صعبة للغاية يف كثري من اواهلم املعيشية وأح عل منيامل عمل تعد ظروف    
دان   يف البلإخل. وحىت ية،رضم  ريت غانوتعيي ، هيناملتطور ال وغياب ،ية يسالتدر ة بيئالي ترد  و  ،عل منيمل إىل ا ميذتالنسب الارتفاع و 

  ة دعا ة ذ السلطات العامت السابق، حُتب  ا االحتاد السوفيل يف بعض دول احلاهو  مالرتاجع، كاإىل  رسي املد القيد قام الت متيل هبا أر 
خفض العدد   أي عليميةالتاليد العاملة د ترشيمن  بدالا  ام،العقطاع ال  يفر جو األط توسم إىل ما دون  عل منيأجور امل بتدين  ماح الس"

.  ( Berryman, 2000)  " واألجورالساعات التعاقدية  دة زًي ا ضا ية، ولكن أي فصول الدراس ال  جام ، وزًيدة أحمعل منيمجايل للاإل
  املعل مني  ياتوسلوك عل منياملدارة إ يث ح ن م  سواء  دة فاسجراءات إعتماد الية و قحمفزات  وجودإىل  ا غالبا ا هذؤدي سف، يُ ولأل
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  ات الذع الطابو  وضللغم  ن يكو  ن أن ميك
  لة صتمل رية ااداإل ت رايف القرا د اسالفو 

 . ضخمة  يةمال ات تبع ابملعلمني 

 

 

 

 سدةلفات ارساممايكون للأن ميكن 
  يف تالالت االخ و  نيململعا إدارة يف
دة  و لى جع  اضا أي وًيا ق ا قعا و  ياهتمكو لس
 لتعليم. ا

 .التعليموعية  ن  لىع 

 

 

 

 

  نظام التعليم،  يف مؤثر  دورا وهل اإلمجالية عليم تال ت ة من نفقال نسبة كبري كشت عل مني إىل أن رواتب امل لنظر (. وابمرتابط كالمها )
  ام.اع التعليم العى قطة علللغاي  وخيمةآاثر هلا كون أن يميكن  

.  مةخض تبعات مالية عل منيتصلة ابمل إلدارية املت اراراالق د يفاسالفو  الذاتبع طاالو  ضلغمو ل ونيكأن ، ميكن قعاو لا  ويف
  يمية.لع لتايف التكاليف  كباأل  نكو  املم تبهروا كلش، وتالقطاع العام موظفيمن كب األة شرحيال عل مونامل  لث  مي  ،ففي غالبية البلدان 

املتكرر  ق نفا اإل ل جممن يف املائة م 80من كثر أاالبتدائي  ستوىملا ي ممعل  اتب لى رو ع املتكرر اإلنفاق  ل ك، ش2000م عا ويف 
ان  (، وأذربيج% 88(، وهندوراس )%90(، وهايت )%90.9 )يجريًي ن(، و % 95.8)يا دان مثل كينبل يف  على التعليم االبتدائي

.  %90و 50بني ما  اقنف، يرتاوح هذا اإلبلدان ل ا مظعم . ويف ( 2004لدويل، بنك ا )ال( %80.1يا )نيسدو إن( و 84.2%)
  أن  إىل ، الوطنية، مثالا  اءاتوتشري اإلحص .أخرى ت  جماال نه يفم  ا بيا تناس كب أ اريا أتث يف هذا اجملال الفسادت ساار ممل أن  وهذا يعين 

  الفصول  يف  فعالا  ونس ر  دي نالذي دد ع وقف ي البلدان ضبع يف املوظفني عل منياملعدد 
من نحية  ، و ةي درت ملا  تالبيان  دارةإب ىلية أو حن نم هسري تف كنالذي مياألمر ، ية الدراس
ن ميزانية  م يف املائة  90 عل منيرواتب املل ثث مت يح د . ويف بلمارسات الفسادمبأخرى 

سجالت   ىعل درجنيامل "ني الومهي عل مني"امل  من ائة مل ا يفعشرة نسبة ال وازيت التعليم، 
  بوضوح.ة  ري كبوهي نسبة  ة، الي اإلمج ليم ع تال  نية زا يف مي  املايل من التسرب  %13.5 هما مقدار  الرواتب 

من  و  .التعليم جودة ىعل ا أيضا  قوًيا  ا وقعا  مياهتت يف سلوكواالختالال  عل منيإدارة امل ت الفاسدة يفرسا ممالل يكون قد 
حماابة  ة و سوبي )احمل د سالفممارسات اى عل وترقيتهم  موتوزيعه ني فوظ امل د تعيني تنسا ا ذإا تأثر سلبا سوف ت جودة التعليم املؤكد أن  

وعالوة   ألداء.معايري ا أو  اداألفر  تمؤهال  و أ التوظيفياجات احت ه على من أكثر إخل(  ،ة والرشو  ياسيةالس  "الكفاالت و" باألقار 
  يسوا لقية الخ ري األغسات ملمار ون يف ان ينغمسالذي نيعل مامل ميكن القول إن  ، لكلى ذ ع

،  ويف الواقع  غريها(. هة و لنزاوالصدق وا خالقية ألا قيملوا  ية دنامل ية ب لرت ا يم قيم عاملية )لتعل  مؤهلني 
.  قيقهاحت ى علميذهم ال ت ا ساعدو ين أ  رجحامل  ريمن غ، و خلاصة امهم اهم كبذلهؤالء  ضيقو  
ى البيانت  فقط علليم تع ال ة جود ني سحت اهلادفة إىل  ططركز اخل ت  ال ينبغي أبارة أخرى، وبع 

  ، اها ومستو  ؤهالت امل ة لاح و الدراسي،  والصف  ، ر عمال   حسبني مثل عدد املدرس ، ية الكم



 

153 

ألخالقية،  او فني املهنية واملوظ  عل منيت املتزاما ال  اقصد هبيو  -  " سةت غري ملمو مدخال "على   ايضا أ  بل،  عل مني ملإىل اذ ونسب التالمي
  "لموسة ت غري املالاملدخ"عد هذه تُ ، عقالو  ا يفو  موثوق، إخل. ئي قضانظام و  الة، وآليات الرقابةفع  ال  ةل ساءاملو  ، ةف افشلظم اإلدارة انو 

   .جي د تعليم   يحيوية لتقد 

ملخطط  دخالت اتلبتنفيذ ا  عل مني املرتبطة ابمل املغلوطة  كيات لسلو امن  ة متنوع عة مو جم ل ن أن ختميك  ، أوسعوعلى صعيد 
  خطة لزًيدة  أي أن   يتبني  قد  ، هنا ن وم . لجميعل يمتعل لا أهدافحتقيق و حن قدم لت يتعلق اب افيم خاصةقطاع التعليم، و طار يف إ اهل

مسائل   قحبما مل تراعي حة ن نجتكو  لندرسية، امل انعدام املساواة تال حامن  ه أو احلد  ني نوعيتم وحتسعلى التعلي صول حلفرص ا
  الب الط  ةق عال يف  كاتتها ناال و  ، تاالمتحان قبل  تاومعلوتسرب امل ،عل مني ب املوتغي ، يف املدرسة لو قب صرح هبا للامل لرسوم غري كا
تقويض  يف  ةري األخالقي غ ات هذه السلوكيقد تسهم ، قةقياحل درسية. ويفاملموال س األتال واخ ، خاصة  اسبكملتحقيق  عل منيابمل

  سبته نابخنفاض  عل منيملا يابغنسب يف  %10درها ق زًيدة ارتباط الا مث  اتدراسإحدى الرت أظه. و جيدة  سياسات أي يةفعال 
يف   %2دره رتاجع قيرتبط ب عل منيامل ورضحمعدل يف  %20ه نسبت افاضا اخنأن   ؛ كما أظهرت ب طالاليف معدل حضور  1.8%

أن تغيب   جراها البنك الدويلأخرى أة دراس أظهرت  ،. ويف الوقت نفسه (Chaudhury et al., 2003) اتبار درجات االخت 
  براديش  روات ية أيف وال كما   نيجمتمع عل منيمل ثلث ا إىل  ل صتل ا جدا  تكون مرتفعةد فهي ق اثنوية:هرة اظت يسعن العمل ل منيعل  امل
  ال أ ات ياسس لا واضعي ينبغي على  ة الت سئير ال ت اتغري امل نابلتايل م  نيعل مملا غيب ويعتب ت . ( 2004 ،يل دو هلند )البنك الا يف
   م. ئوعلى حنو مال  ءة بكفا خططهم ذنف  تُ أم أرادوا  ما إذا ا هغفلو ي

  ة ي فافشلإىل املزيد من ا  احلاجة وضعيف  عل منيملاب علقة تمل اسياسات لا ل جمايف ديثة احلات اهسهم االجتتُ  قد ، اوأخريا 
من   درسة بدالا على امللقائمة رة اول حنو اإلداتحجتاهات ابلالال. ويتكون أحد ال األعمو دج ت علىولوًيضمن األ  ياتواألخالق

على   حتس نت كلما   ،ق ثو أ  التعليم خدمي ستومقرار ل اع اصن   ني ب ت ال الص)على أساس أنه كلما كانت ة مي ية واإلقليز ك ر املة إلدار ا
وتقييم    عل منيامل رةإدا  تصبح ابلتايل، ت اد متزايد من اجملتمع عد. ويف( ميخدمات التعل يفبة قار الو  شفافية الة و ءاكفالو  ة مءاو املاألرجح 

  اء مدر  يعمج قبل  من  دداد البال على امت ا ق حقا وُتطب  حة اضوو معايري شفافة ابلفعل دم ُتستخإذا مل  ن لكو  املدارس.  اء مدر  يدب  األداء
ر  ي د)مقائمة بني صاحب العمل  املباشرة والشخصية ال تاقالع ل ال، متيع قلوا ا يفو   .ارسات الفاسدةلممل ص ز فر ف تب سو ف، املدارس

كادر  ى العلالضغوط  دة وزًي ة ذاتيمعايري دام ختاس ع تشجيإىل  املدرسة( خرين يف لني اآلمعا الو  عل مني موظفيه )امل و  املدرسة( 
طات  السل ضاء من عتشمل أف  ،دارس ملا اءر دمغري  ،أخرى علة افهات ج ة عمليلذه ا يف ه نخرطت ن أن ميك  ذلك،ع . ومالتعليمي 

 ت. الاحلا عض  ب ة يفيسارة املدر داإل من  أعلى مستوًيت وكذلك  ،دراء ملاب احمللية الت تراق
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ّاملمارساتّالسيئةّّكالّمنّأش

 ي: هة، و رئيس ت فئا 5يف  عها ميجت نميك؛ و ياهتمك وسلو  عل مني امل رةال إداجم يف  ئةات السيساملمار ن م  وعةتنة م جمموع  مثة

 ؛ تهموترقي يعهم ز وتو  عل مني املتعيني  •
 ؛ عل منيمكافأة امل  •
 ؛ رسة املديف  عل مني تواجد امل •
 ؛ سر ااملدأموال إدارة  •
 . ملعلم والتلميذالقة بني اعلا •

 صيل. ف د من التزيمب  ت ااملمارسذه فيما يلي وصف هل

ّترقيتهمّّّومّّوزيعهتّوّعل ميّاملييتع

 يلي: ما  ارسات السيئة  مملا قد تشمل

 ؛ ( خل إة، با نقو حزب سياسي أ يةضو ع ،الدين  ،اإلثنية  ،ئلة )العا  ذاتية ملعايري ا قا وف همرقيتتأو م توزيعه  وأعيني املوظفني  ت •
يف  املني علا نقابة  أرست ال، ثسبيل امل على كيف املكسي) ىو ارشدفع ناء على ب مو ترقيتهأتوزيعهم  و أتعيني املوظفني  •

   ؛( عليمبيع وظائف التيشمل  رعاية  م اين نظالوط  التعليم
ائهم  شر لني رسدمستة  أدين ًي، )يف ليبري  ةر و ز م شهاداتل ا وفقا  سجالت الرواتبأساس  الرتقية على  ف أو يظت التو الاح •

فردية  مبالغ مع ، ايف إض أجر ك  ايا أمريك االرا و د 29,702ما جمموعه  قوا لت ، ةر و ز امل داتالشهاذه هل ارا ونظ. شهاداهتم العليا
 9؛ (كي أمري  الردو  002,7و يأمريك  دوالر 300,2بني   تتراوح

  يف  مبا ،لفساداسات ار مممن  وعةنمت ةموع ناطق املرغوبة )ابستخدام جميف امل نيظفمو دارة لتعيني إل الضغط على ا رسةمما •
  ى إىل ا إىل ذلك(، مما أد وم رة، طبية املزو  لشهادات ال وا  لومهيةحية ال الصاكشملوا ياسيةس الط و غض وال ملاليةذلك الدفعات ا

 
 )a.comhgortcessncaw.ww)ا جيجور مشال يف  خبارألا غرفة 9
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  ب الطل فيهايكون نقص يف املناطق الت ض، و ف خنامللطلب التعليمي التعليمية ذات ااطق ملنيف ا  عل منيملا ض من فائ وجود
 ؛ لىعاأل هو

 ؛ سنيزيد من املدر املصول على جل احلمن أ س ر املدا اءمدر   لقب من   شغورهاعن   نلع ولكن أُ   عللفت ابلئوظائف مُ  •
 ؛ ى خر أ مدرسة هن  إىل  نقل ليتم    يةزجيات ومهنساء ب ال  اد عاء •
 . ريفية( ق الناط امل يف  ما ي  ، ال سا رمسيا ه فيهم مت تعيينتلك الت غري   قع ايف مو  نيل امع )مدرسني  عل منيمل ا عتوزي  سوء •

ّّابيوملّوكفّّّيّمعلّ ملاّمبادالّتّّ:23ّّارّرقمطاإل
  مع لى املبادالتعاملرتفع لب الط عر ض .املعل مني نقل من أمناط اشائعا  امنطا ناطق بني امل عل منيملكانت مبادالت ا  

على األرجح  طوي تن  عل منيامل بني ة اص اخل تا االتفاقكون ل ا را نظ ، لفسادلاملعل مني نقل ملية ع ات طع م املقا وعواصبوغوات 
أي  معلم يف  معمركزه مبادلة  ى لع  يف بوغوات للتعليم ق شخص معني  مبا يوافثال، ر ملا يل بس  ى لعف. قدية نالغ مب دفععلى 

إذا تبقت بضعة أشهر فقط قبل   :املبادلة  ح رت قذي ي ال الطرف  لظروف اتبعا  فتلختقد ة مالية مقابل دفع  ، مكان آخر
ليس  إذ ، ة أكثر منفعاتفاق  ى لوض عالتفاة يطاحمل ة نطق ملامن  ه نظري ن ل مكيف ، بوغوات يفالعامل علم ملااعد لتق رر قملاملوعد ا

  ةبادل ملا تنتهي إجراءات ا حامله. و عداقيد قبل ت اجلدوقع ت يف املالوقمن  ودة دحم متضية مدةسوى  ل و األ عل م امل على
  ايهف الت كان يعملدرسة ملاوبقيت مة، عاصال  إىلثاين قد انتقل ال ماملعل ويكونوات. بوغ يستقيل معلم رمسية، وتصبح 

ارة  دب على اإلان من الصع ك  نك، ولللغاية  املمارسة شائعة هذه  لقد كانت. عليممناصب الت حد أب نقص  ين منتعا
ّ. صة طراف خابني أتتم أن االتفاقات    امب  عليها طرةالسي

 (Peña, 2004):  صدر ملا
 ؛ ( 23 مرق ر اطاإلنظر ة )امالي   مبالغ ومقابل  ت خاصةاقتفاا لى عناءا ناطق بمل ابني  عل منيملمبادالت ا •
 ؛ إدارية ام مهتويل إىل التعليم من تويل مهام تصريح رمسي  دون   نيعل مامل انتداب •
استبدال   أو ية، راسلدالفصول ا  يفم هنمكا لوا حيتقاضون املال من املعل مني ليأفراد )  معل مني روع للغري مشتبدال سا •

 ؛ ة( وظيف نيل الل  رشاوى ا هل/هل ن و دفع أفراد يأو  ة سدر ملع مدير ايزة ممم تمتعون بعالقاتيد رافأب ني توف  امل منيل  عامل
لية  بدالت مالية عا ب وتكون  ة خارجيوكاالت  ا هلو عندما مت ا صا اخلدمة )وخصو  ثناء تدريب أ بامج الباللتحاق ل رشاوى دفع  •

 (. ا نسبيا 
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ّعل مياملأجورّّ

 : يلي   ام  سيئةلا  تاس مار ملاتشمل  دق

)وهذا   ة يضاف لعمل اإلاساعات ل بد املستحقات املالية دفع  لك ذ  يف  ا مب -مزدوجة  أو  صحيحة غري  مدفوعات رواتب  •
 ؛ لفتني( ت خمرستني دون يف مذين يعملال عل منيلة امل يشمل حا

ؤولني  سملاان من ك أ ء سوا - م ا هلرفهصعن  املسؤول شخص رواتبهم إىل ال ن م  زء ج ديد تسإعادة  إىل  عل منيار املطر اض •
ريفية  ملناطق الو يف بعض اكمبودًي، أثل  م  يها نظام مصريف ال يوجد فالت ن بلدال ا يف ا مسي   )الرس املدا مدراء أو نييلاحمل
 ؛ ل(ازيمن الب   يةرقالية الشطقة الشماملن يف
 . (24 رقم  اإلطار)انظر   سجالت الرواتبة و جداول اخلدم على ومهيون   معل مون •

ّّ؟"املعلمّالومهيّ"هوّاّمّّ:24ّّرقمارّّطاإل
أو مل يكونوا  وجودين  يعودوا م ولكنهم مل سجالت الرواتبعلى  ن رجو مد ن مو ل  " هم مع الومهيون عل مون امل" 

الومهيني كانوا   عل منياملبعض . تعمدطؤ املاتو ال وأ ض حمل ال امهاء اإلر  اء جسو  - سجالت الرواتبعلى  الا أص  موجودين
  ن الذي  عل منيك امللذ  لمشيو  املدرسة.يف ين اجدمتو مل يعودوا  أو  ون تقاعدوفون أو متمُ  نآل م اولكنهحقاا موجودين 
ن  ذعلى إ  حلصولدون اة دراس  ةز  إجايفأو  راتبن دو ة  إجاز يفذهبوا أو  ،تواروا عن األنظار أو  صبهما استقالوا من من

يف   اعمدا  آلخرهم البعض وظائف اث حدتس ا تموي . لية ااملاهتم صصخم ستمرون بتلقي ذلك ي م، ومع ليتعالة ئة خدم يمن ه 
 ملقاطعة. امدرسة أو لاملخصص ل ًيدة التمويل ز هبدف  ، ىعلأ مستوى  أو على ، سةاملدر 
  عدقاتلل أو / قون، وح ا يستممعلى قيمة اعد أتقت تأمني شيكا ل  ي عليمالت اجلسمرف ني من طسؤولملاورشوة  تزوير الواثئق  •

 ؛ املعتمدةلسن قبل ا 
 . يني دار اإل وظفني املقبل  نم  دعاتق الات شمعال  مواس أاختال   •

ّسّةّردامّلفّّميعلّ تواجدّامل

 ما يلي:   املمارسات السيئةل قد تشم

 ؛ ي(لدراسااشرة العام بميل من  وقت طو بعد  ية  ليمعالت اقعهم مو إىل  لون ن يص و سر د)م  تعليمال  بدءمني يف  أتخر املعل   •



 

157 

  ةزائف  اتء تبير إعطاأو  لسبب تغي بهم بير ت يأل نيمعل  امل  تقدي عدم) مقنع ذرعُ د جو دم و ع عم عل منيب املتغي   •
 ؛ ( رضيةملا ات ز اجلإل

 ؛ اإلجازات  أو  سجالت الرواتبة بلقتعنتهاء من اإلجراءات املاالمن الوقت يف  هائالا  اقدرا  عل منيملإمضاء ا •
 ؛ ( اوترية حدوثه و أقارير اد الت عدإ يف ء )سوااب  و الغيأالطبية  ات از اإلج ةفات يف إدار الخامل •
جل كسب  ن أم  يوم العمل تقصري إىل مدون عي ( ة صا يف مدرسة خ نحيايف معظم األاثنية )  وظيفة يشغلون نمو ل  عم •

 ؛ اصةخدر دخل إضايف من مصا
ون يتقاضون  الز يهم ال ولكن ظائفهمإىل و وا قد عود عل مونامل   يكونث الي ح ،ة يصالحة الهينتم إجازة مدفوعة حاالت  •

 .أجورهم

ّّسّرادةّأموالّامّلّرادإ

 : يلي ما    ةسيئ سات الاملمار  ملشت قد

الية  املالت دبال ملزيد من األموال أو على ا ول احلص جل من أ ، درسة ير املمدقبل ن اصة مخو  ةي سر لبيانت املدابب العالت •
   .( مةضخامل  القيدحصاءات أساس إ ة على موزع  ة كبري   يةسرال دلفصو  اصة )مثل خمصصات اخل

فصل  لإىل ا رتقية ل ل  ، تب لكا  مقابل املدرسة،  يف م وهلب قل  – الميذ التمن ية شرع  ري غ م رسو رس ادامل مدراء أو  عل مني ل امل صيحت •
 . عن التمويل( الفصل الرابع)انظر  المتحانت، إخل األجل ، ق حاسي الالالدر 

 . عل منياملو أرس و/  املدا ءمدراقبل   ة منيملدرس ا ادو وامل  ةاملالي  وارد رة املداإ ء و سو أ الس اخت •

 ميّذلتالواّميلّ عةّبيّامّلالقالّع

 ما يلي:   ئةيسات الاملمارس  شملت دق

 ؛ املهنية  بقراراهتمإحلاق الضرر الذي من شأنه  األمر  ، فضيليةات ت دمخل للهداًي أو مني ل  عول املبق •
ءا على  ابنو أ صيخ ش نطلق مُ  ن م عل مني املدارس أو امل  ء رامدجانب  من نني ي  عم  ب ة( طالب اقعم  على العكس  )أو  حماابة •

 ؛ ينية و الدأ اإلثنية و أ ة ي لئا علا  انتماءاهتم
 ؛ خدمات جنسية(ك مبا يف ذل )  شخصية سب مكا لتحقيق  ع الطالب ية مهن ملام تهق لعال عل مني ملا استغالل   •
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 ؛ ة يوص صخل الدروس ا ى لع لزًيدة الطلب  الرديء عل منيتدريس امل  •
أو   ة التالي الصفوف إىل نتقال الا مني تأ ل  اخلصوصية  هم سو در بوالدهم أ ليلحقوا  ر مو ألأولياء اغوط على لضا  عل مني ممارسة امل •

 ة(. وصي س اخلص عن الدرو  نم الثا الفصلر  انظ) إخل   ،ت النجاح يف االمتحان

اع القرار  مام صن  رة اهتعلى إاث تساعدالت " ت ار نذااإلمن " حتديد عددأعاله، ميكن  ةاملذكور  املمارسات السيئةساس أ علىو 
 (. 1-5 لدو جلا ظر ان ة )تملحمل ااد لفسا كل شا مبططني خملاو 

 

 ياهتمكّووسلّعل مّيامّلّةإلداّر"ّراتنذااإّل"ّّ(:1-5ّ)ّّدولاجلّ

ّّ"راتنذااإل"ّاجملاّل
  معروفة عة غرين جامدة م•شها عية اماجل ادة شهال

 مر املعلم عب ارنة مق عالات ادشهى مستو / ميةلعال اداتللشه يعي• عدد غري طب
 تان المتحا ءار إلجم  يُدفع هلال معل مون •  متحانت الا

  ادة جدا ي ج ئيةاهندرجات  نت/المتحاينجحون ابب لطالا نم للغايةة ليعا سبة• ن
 معل منيللحياة مرتف  ومنط بواتر ل• تدين ا الرواتب 

 ن و بمقر   لة /ئا عء الأصدقا• تعيني  ني علمتعيني/ ونقل امل
  يةذبجا فظائو لارة على أكثر ااإلد من نيبمقر  معل منيصول • ح

 نيللعامسني المدر  علي لد الفدوالع سجالت الرواتب بني ةو ج• ف "ومهي ون  معل مون "

ّ

 ّّّقطاالن

على   اءا بن ذختُّ اقد  ا نا ي   عم  ا قرارا  ت أن  إثبا إذ يصعب  ني لمإدارة املع ال يف جماملمارسات السيئة  د ادمتا طاق نقييم يصعب ت
أنشأ عدد  قد . و عليميلت ا م سجلاف تصر  لق بسوءتعإحصاءات ت يصعب احلصول على  كما موضوعية،   ه نم  بدالا  ية شخص ُمنطلقات 

  دارةواإل عل منيامل بني زاعالن و/أو حلاالت  مني عل  ملحبق اخذ ت  ت ُ لت ية اديب لتأإلجراءات ال  جعامل مر ش ت ت نا يبواعد من البلدان ق قليل 
  كن ميلكن . و قائم ل ا عوضلة ل ل مصورة كا ةابلضرور م دقت  يف نطاقها، وال  ما تكون حمدودة  ا لبا ا غا نهب، إخل. ولكلطالوا  عل مني أو امل 
ت  لوما، مععلى سبيل املثال 2-5 دول جلام قد  ال. وياجملهذا معلومات مفيدة يف  ت ركادامل ثل مسوحم تا دو األ توفر بعض أن 
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يف   عل مني ني امل سلوك غري األخالقي باحملتملة لل التجملاا فيما خص مابلتعلية نيعملايسة الرئ  اجلهات بني السائد ر العام تصو ال حول
  ن أ  بلدانذه اله يفيم تعل ابل  جهات املعنيةلل اوفقا  رهظي و  ل.يباون د واهلن يشالد بنغ  اوهي حتديدا  ،آسيا ن من جنوبدابلة ث ثال

  الدروس يف  عل منيامل ة، واخنراط يسدر ملا ال مو ألا، واختالس رية البش وارد امل يف إدارة  تجاوزات بل مثت تلسلوك ء السو  األساسيةاملصادر 
 . ة خلصوصيا

وح الكمية لتقدي  سامل ا يدا ه حتدذه شمل وتياق. الس ذامفيدة يف ه قد تكون  ىة أخر ت منهجيوادأب خذ األن كومي
  ن عت مالو ع امل ع جتم، و ومهي نيال عل مني املأو  رسني ملدا ب ثل تغي  م  يم ية يف قطاع التعلنوعال  وانب يس اجللت تقا  ( QSDS) دمات اخل
  ى البنك الدويل جر وأ . ءاألدل  ة عاد املختلف األب و جودة اخلدمة و كلفة كفاءة التت و ا مداخل جات ر ملدخالت وخموالعينية( وا ملالية ارد )ااملو 

ة  نسب"ال  نهأ " علىالتغيبمعد ل "  وحد د  . ثالمليل اعلى سب عل منيامل تغيب  مسألة ل و حتعددة األغراض امل سية در وح املاملس هذه مثل 
 Chaudhury etري معلنة" )رة غيف يوم زًي متواجدين  ونونك ي ال  هم كنول دين جكونوا متوافرتض أن يذين يوظفني الئوية للمامل

al., 2003 ) .ك  ئل أو أو  ريب لتد قيد ا نيوظف امل تايل ابلفيتضم ن ، " مب رري غ" و  " براام" اهبميغن كو ي ي الذنياملوظف هذا  ل مويش
مصر ح  زة العمل: إجا ب عنلتغي  ن امة لف تع خم بني أنوا التمييز كن . وميل املثال على سبيعليمية ري تغ ية واجبات حكوم الذين يؤدون 

  نة ملدارس ت غري معل زًيرات من بيانمع ال جتُ و  . إىل ما هنالكو  ، بر غري م غيب ت و  ، مصر ح هبا ت أخرى ا ز اجإو  ة، مرضي  إجازةو ، هبا
دقيقة من   ةشر ع سمخ وأ ر شع بعد ة رس املديط  حم يف ال يتواجد معل م كلمتغي  باا   عتب . وي عل منيامل  حضور نم  ا يا فعلق تحق لل اةنتقم

 . (3-5)   ل دو اجل يفات  راسلدا هذهلة الرئيسالنتائج  رضعت و . املفتشني لوصو 
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ّّّسياّآّجنوّبّفّعل مييّبيّامّلقخالاألللسلوكّغريّّئيسةّرّالّرصادملا:ّ(2-5ّ)اجلدولّ

ّالبتة  امصدرا  دعيُ  الّخطورةأقل ّخطريّللغاية  خطريّ    قيأخال غري وكلس درمص
 يش الدبنغو  داهلنّ ةالبشريد ار املو رة إدايف  جتاوزات

 ل اونيب 
*XّXّXّ

 ش بنغالديد و اهلنXّّاداملو  وعرضشراء يف  تاز او جت
ّل ونيبا

X X 

 X ديش بنغالد و نهلاّنيبال Xّّي سر املد تفتيشالعمليات  سري
ّاهلند ّبنغالديش ّنيبال Xّّ          ارسدامليف  القبول

Xّّديش بنغالد و ناهلّل باينXّّ رسيةاملد نتاحاالمتالت و ؤهملا
XّXّّد اهلنّونيبال  ديشبنغالّرسي دختالس/ سوء إدارة التمويل املاال

Xّ اهلند ّونيبال  بنغالديشXّّر املوظفني حضو / تغيب
 X بنغالديش و  نداهلّنيبال  X                       سر ااملدي موظفبني  رتديةنية مإنسا  قاتالع

 X Xّل نيبا ديش بنغالو  داهلن     عل منيامل دروس خصوصية من 
 . منيعل  قي بني املغري األخال املصادر الرئيسة للسلوكة ي  جد   ةجدر ب لقة تتعأسئلة حمددعلى أقل  تجااب إعينبل ت" جواب ال " ' X'  تعين ال *

 ( Khandelwal et al., 2004):  دراملص
   ّّفيتكالمنّّّهليعّتبرّتيماّّّوّتلفّالبلداّنخمفّّّّعل ميامّلغيابّمعدلّّ(ّ:3-5اجلدولّّ)

 ية دائبتال املدارس اياب يفالغ  معدل           دلالب
)٪( 

 زانية املي موالأتسرب 
 *(٪ *ب   يرتقد)ال

 14 .4 16                  (2002اإلكوادور )
 12 6. 14                  (2000) سرادو هن

 .522 25 ( 2002) *اهلند
 2.16 18 ( 2002)يا س إندوني

 5.13 15 ( 2001)دة يد اجل ا غينيابو اب
 11.7 13                     (2002) وبري 

 4.23 26   (2002دا )أوغن
 316. 17                    (2002) بيازام
 والية.  ةعشر  تسعل ط * املتوس 
 . عل منيلرواتب امل صص خمة ي نزا ملين ااملائة م يف 90 أن اض فرت االعلى  ةقائم ت* حسااب*
 ( Reinikka and Smith, 2003): درصامل
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  م األرقا زي، ُتب ولكن على الصعيد العامل . خر آمن بلد إىل  ا ين كثريا تتبا  مني ل  عملأن معدالت تغيب ا ( 3-5) اجلدول ني  يب
  س مدر  ابلتايل ب ، يعتوسطت مليف او . " عادةقبول امل" % من التغي ب 10 ملعدل  املسح املشمولة يفول جتاوز كل الد  مع  املشكلة  حجم

ية.  ند مقاطعة بيهار اهلمخسة يف  من أصل  ني اثننيسر  مد مقابلا، يوم دراسي عادي يف أوغند يف ابا عة غائ أرب ن أصل م حدوا
ل،  ا ثعلى سبيل امل هلند لة اي حافف ؛ ان بلدال   من داخل كل   اأيضا رية بك   قد تكون تا نيتبا ال  ن  أم لألرقا  تفصيالا  كثر ل أي لحت ضحو وي

. وتظهر  (Chaudhury et al., 2003ار )ية بيهوال  ابملائة يف  38 ات إىلغوجار  ة ي وال ة يف ائمل اب 15غياب من لا معدل يتفاوت 
-10رب اا يقضع ميثل ما الو أن هذ عل مني امل واتبة لر ي نيزان املة مئيف املا  90ختصيص فرتاض  اإىل  مرتكزةبسيطة حسابية عملية 

  بفضل هذا عل مني املب تغيبخر إىل أو كل بش يضفالت تُ  ملوالع على ا التعرف نكومي. ية يم اإلمجال موارد التعل  تسرب من 20%
 ل.  لعوامق اب املتعلدنه أقسم  ال يف أكثر  لوف تفص  سهي و سوح، من املع النو 

مد  تع يو ب. تاالرو   كشوفى  درجني علامل ومهي نيال عل منيعدد امل  الغالب يفالدويل  كنلبا ا ضا ياها أ ر أجى  ر مسوح أخ مقي  تُ و  
ن العدد  ضم  تت  ت ال)و املعلمني قوائم ى لعمساء أل اابل اضرين مبق احل عل مني املن مفعلياا حقق لتا لىع الومهيني  مني ل  عحساب عدد امل

هو   لى سبيل املثال، ع ندوراسه يف د دن هذا العأب سوحامل ره ظ(. وتُ سواء لى حدغرة عاشالو  ةاملشغول  ، دةمتعئف امل امل للوظاالك
-15إىل ندا غيف أو  صلينما ، بي( Filmer, 2005ا اجلديدة )اببوا غيني يف ة ائامل يف  15و، (2001نك الدويل، بل ا)ئة ايف امل 5

20% (Reinikka, 2001) .ن شلف أل 250 يبلغب ات رو سط متو  بناءا على هذا املعدل  احُتسب خرية، ألاة الويف احل  
  ا مليارا  8,2 ما قيمته  يأ ، ي ني ومهال منيمعل  لل رًيا شه ن لش نمليو  823ة وغندي األودفعت احلكومة ، لكل معلميف الشهر  10وغندي أ

 . سنوًيا 

  ميعل تال اإلدارية ملوظفي  راجعاتساعد املأن تكن مي ،ت اتيجياسرت اال عن  دنهأ القسميف التأكيد عليه  يتمما س ، وكا وأخريا  
  ضة ملنخف سبة االن على ،مثالا  واتوغب مدينة ت يفير ج أُ  تال اجعة املر ددت . وشممارسات الفسادم حجم سني تقييعلى حت اأيضا 

يف إدارة   الفسادأن ت أظهر  لك،ى ذ لععالوة . و لني( سجامل عل منيامل عمجي نم %1.5 وايل)ح  ارسديف امل ومهي نيال معل منيلل
 . هند أ  لي صفلت ا  نمبزيد ماملوضوع هذا عال يُ سو . (Peña et al., 2004)يني  إضاف تالميذ    قعقبة أمام التحا  عدي  عل منيامل

 

 
 

 . ابا ير تق ديوغنأ لنش 800,1 حدواالي يكمر األدوالر ال عادلي 10
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ّالعوامل

  رةادإال جم يف عسفالت و  ت السيئةرسا املما ع علىج ش تُ لت ا  عواملني ال ن بت ماآل ذكر  كن ، ميبنيوي ل اتوى سامل ىعل
بعدم وجود   افق رت ملا اريإلدم ا تنظيالء وسو  ؛هتم آف كاهم وموترقيتم وتوزيعه عل مني ملوظيف ااسخة لتحة ور  واضيري عام  : غياب عل منيملا

  بيانت ال فظ( حل ك لذىل وما إ ،دارس واملية لحملت اطاسلم واللتعلي رتبية واالة ر اوز ة )تلف خم  تيئاهبالستعانة وا ؛ فعالة نظم معلومات
ة  دار إعن  ات ومملعلإىل ال الوصو  وعدم الت؛ ختالاالبعض  ىل إ مر الذي يؤدي(، األدرسيد املالقي وأ عل منيابمل املتعلقة ء واس)
  قابة الر ضعف و  ؛ ت( ماملعلو هذه ا إىل  ل لوصو ا من نوا كتملي سطاء ا لو يدفعو  من الناس أن  فني )يف بعض احلاالت، يُطلبظو امل

ة  ديموم الفر لله ثر أك   أمهية يلو تُ  رمبا الت  ة لإلدارة، تنظيمي ثقافة الوال  ؛نائية( الة لريفي ناطق ا امليف  ة صا اط )خضبالنا مةوأنظعة ب تاوامل
ة  ار دكزي إلاملر  لتخطيط ان اك  ذاما إول الصدد ح هذا امة. ويدور جدل يف حتياجات واألهداف الععلى اال زرتكي لان م اعوضا 

 : ليلتخطيط احملاب ة نقار م  امحد     ة إىل داسفيات ال وكالسلي يُدار  عل منيملا

  هي تعتمدو  ،لية ع افل ادم وع والبطء ةرياتبة اإلدار لابما تتسم  اغالبا فعة تاملر زية لطبيعة املركت ا ذا ظمةاألن إن   ميكن القول •
وذلك   ،األفراد  قبل نم "مة عا ة الدلقاعا"على  سهولة ميكن التحايل بلك، لذة . ونتيج ها تتلقا الت ملعلوماتعلى نوعية ا

 . ما ظف النعضنقاط    اللتغ سال
د  عتمتإال أهنا  ية، لجات احمل اتي حلال تجابة واس ونة ر م تكون أكثر  دقة ي احملللنظم ن ا ى الرغم من ألع ت نفسه،الوق يفو  •

 . ( Mulkeen, 2005ة )لي التأثريات والضغوط احمل على  اثريا ك

  ى يما علس ، ال رية دااإلقدرات ال ضعف  يبدو أنه يف سياق  ، ك ذلمع . و دلجلذا ااء ه هنإ ان سهولة مبكمن الوليس 
 . ن الفساد م ا أيضا لو  ي ن أنه الم، على الرغم وشفافية  حياديةأكثر نه على أ ركزي مل خطيط اظر للت لي، ميكن أن يُناحمل ىتو سامل

  ،لرواتب تدين ا ذلك مبا يفسوء السلوك،  فسريت لى ل علعواممن ا وعةماعد جمتس أن كنمي ،دي املستوى الفر  وعلى
لرؤى  بعض ا  عل منياملب غي عن ت  تا راسد ر فوتو  .ية والنقل تأخري يف الرتق د، والت احملديف الوق عل منيملاأجور  اق بدفعخفإلوا

  الذي أجراه شودري  يل حللت  ا بني  . وي ( 4-5 ول داجلانظر وك )سوء السل أو ال يف أهنا تؤثر  و يبد ت مل ال حول العوا ية اإلضاف
ني  مهمة بداللة  ت القة ذاد عوجو ثال، عدم يل امللى سب ع غنداأو و  وري بو  اي نيسو دنإند و اهلو  ديش بنغال يف  (2005) ون.وآخر 

وعلى   . اخرا مؤ  ايا تدريب  انجما ر ب  او حضر  وإن ة، يف املدرس  تهمتثبي مدة ومتوسط احمليطة ابملدرسة طقة نامل يف  ممتهإقاو  نيمعل  ب امليتغ
  الذهاب إىل  بعمر  أطفال ود وج فيما يرتبط  ، ني جو ز تامل غري  معل منيسبة حضور مماثلة للون نيسجل نيتزوجامل عل مني امل األرجح أن  
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  كباأل  لمنياملعكور، و لذ ا عل منيمل رجح تغيب املذلك، يبدو أنه من ا . وعالوة علىهمدير أكب لحضو بة سنب ملعل مني ى ادلدرسة ملا
  يف ة مهم  اضا أي  عل مني مل املف ع بطة بظرو وتعتب املتغريات املرتحنو أكب.   بة، على ت ر م  علىاأل واملعل مني،  ا ما عل  كثر تاأل واملعل مني، اسنا 

  ، دين(اقعتملا عل منيامل عكسعلى )اخلدمة املدنية  رس، وتوظيف معلميية للمدالتحت ية ادة البنجو  مل تش هيو ، منيل  عامل  فهم تغيب
  ط بتر ي ،وابلعكس . عل منييف تغيب املا أساسيا  الا عام  حمللية الرصد يات الآو  بةالرقاات يعف آلعد ض، يُ ا وأخريا احلوافز.  ود نظموجو 

تغيب  خنفاض ابالناشطة،  عل مني وامل أولياء األمورومجعيات  ،املرتفعة  التفتيش  تجوال  وترية رس، املدا ءرامدن من املوزو  رافشاإل
  اط القوي والذي يعتمد على االخنر رسة، ملدى استو م علىية لقال ست وسيع االلت اراغوا مج نيكى برن . وأداب بشكل إجي منيعل  امل

   .(King and Ozler, 2002)  عل منيملر اضو حنسب   يف  ةدحا ة دزًي ، إىل هل لأل

ّدول(ّّ*سّمخ)ّّعل ميامّلّبتغي بلّاملرتبطةّوامالعمة:ّّلتقدميّاخلّدالكميةّّسوحّّاملّ(ّ:4-5ّ)اجلدولّ

 2سليب 1إجياب     اتري غ تملا 
 0 2 عمر لا                     بواتالر 
 0 2 توى التعليمي ملسا 
 0 2 ملدرسة ر امدي 
 3 0  ارياإلد افر شإلا / تيشالتف جوالت             النضباطوا ةقابالر 
 1 1 واملعل مني مور اء األأولي  مجعياتنشاط  
 2                     موراأل قرائية أولياءمؤشر  

 4 1      يةية التحت بن ال ودةج             لعملف اظرو 
 1 1   املسافة دبع 
 1 1           ستوًيت ملا متعددة ةاسيدر  فصولم بالتعلي 
 2 0 جة العلمية در ال الداخلي ع فاالد
 2                                قاطعةمل ا من مواليد 
 0 0   يف املدرسةبيت التث ة مد 
 1 1 اخلدمة اء أثن  يبر التد 

 0 (4ن )م 2 د  تعاقمللم ااملع عقد ال وضع
 غندا. أو و  بريويا و نيس إندو د و واهلن ديشبنغال *

 . بي  التغ تزيد . العوامل الت قد 1
 . التغي بتقلل  الت قدل . العوام2

 (Chaudury et al., 2005): املصدر
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ّ
 مسّةأسئلةّحا

 إدارة  ساءلة يف ملواشفافية الة ًيدلز  قارابتامل  تصميمسياسات يف ال وواضعي ططني اجه املخ يو  ي لذا التحدي  ليتمث 
  احلامسة عض األسئلة ستدالل بب االومع ذلك ميكن  د.بلكل   يف  السائدة  على الظروف هذه املقارابت  تمد مثل سوف تع و . عل منيامل
  هل  هم؟ ونقلهم قيتوتر  عل مني امل ينيضحة لتع وا رياي مع ك هنال هال، بيل املثس  ى فعلاألماكن.   بعضيف ن اإلصالحات الناجحة م
أكثر  ( إخل  ، ةب طلو وظفني اململنوعية ا ل و  العاملني يف تعاين من نقص  لت ا  ارس دللمألفضلية )إعطاء االطلب  ىل إ  ا دا استنا مون عل  ع املوز يُ 

  ا ة وسريعا الكفاي ا فيه فعاالا مب ني علمملة استخدم إلدار املت مالو تب نظام املعيع املواقع(؟ هل  لبعض  عل مني العرض )تفضيل املمنه إىل 
النظام   اهذ ، هل اوبشكل أكثر حتديدا اتب؟ و لر فع ات مثل ديف جماال اد ممارسات الفسرص ضارب وفحاالت التللحد من  ا شفافا و 

إىل   سعو واوعلى حن انا جمول لدخار و للجمه يتاحهل ؟ دخلةامل يانت الب دقة من من أجل التأكد  رقابة ات آليهل هناك  ب؟ حُموس
 ثناء اخلدمة؟  تدريب أ برامج ال لمشاركة يف ل منيل  عملتم اختيار اوكيف ي لبيانت؟ ا

ا فة و ر يري معمعا دونت املالقيات و األخ  ون كت قدلبلد، ل ا ووفقا     ذلك   يف  مبا  نصوص إدارية أو قانونية بُتستبدل  قد أو  ، جدا
بل  اور قشتعمليات الت ظمنُ  هل  تالية: توثيق األسئلة اللالهتمام  ثري امل من ون ، قد يكةخري األلة هذه احلا ويف . ةس ر امنت املدو  م

غطي املدونت  ت هل ت واضحة؟ نو دهداف املهل أركت يف وضع املدونت؟ ت شاال اعلةهات الفي اجل؟ ما هاملدونت وضع
ضمان   عن ة لاملسؤو ملعنية هات ا ي اجل؟ من همة فهو م وهل هي  ها بسهولة إلين الوصول ميكل ه ؟ ه قوحقو  اجلسم التعليمي  التزامات 

  املمارسات عن  الغ واإلب شف للك املؤسسية املعمول هبا  لياتاآل  ا هيبذلك؟ م قيامعلى ال درة لق ا  ال لديه؟ هونتدللمتثال االم
على  ابملدارس، و ل بو لق ة الي  املدونت على عم ثري؟ ما هو أتفعالة  يه له بوجودها؟ مإملا على؟ هل الناس فيها يق والتحقالسيئة 

،  عل مني ملا من قبل اخلصوصية س درو الو ، ت متحاناال السيئة يف مارسات ، واملاملدارس إدارة ى علو  ،دائهمأو  فنياملوظ و  عل مني امل تزام لا
    ذلك؟ وما إىل 

 دّةملمارساتّاجليا

ملسوح  ا امتخدتشمل هذه اسقد . و ةتلزم ومس روريةض عل منيملاباملرتبطة  منه دحلاأو  اد منع الفساسرتاتيجيات  إن  تعد د
ام إدارة  ل نظمتوي، و املدرسني بتغي   أو "ومهي ني ال عل منيملا"على غرار املشاكل عن ف للكش ( QSDS)لتقدي اخلدمة كمية ال
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  عل مني املة ر ادإ ح نه: إصال د ن أي دد حمني ناقش جانبن السلوك؛ إخل. وسوف نت قواعد دو م تطبيق و/ أو  ، عل منيمحموسب لل
 . ايذهوتنف  معل مني للمدونت سلوك  ضع وو  ءلة، اواملس افية شفال سني لتح

  ةافية واملساءلني الشفلتحس  ل منيعح إدارة املالإص .1

مدينة بوغوات  يف التعليم  هيئة نجاح ب  ته ذف  ن ذيلاو  عل منيامل  إدارةالذي طال األخري الح اإلص  لى ع ذا العرض تصر هسيق
 (. 25 مرق طاراإلاءة والشفافية )انظر لكفظور ان من م  هذتنفينهجي ل م  يمي قت ر فو تو يته  بب مشول سذلك بو  )كولومبيا(، 

 

ّّ(2003-1998ّ)اتّبوغّوّّفّّعل ميارةّامّلإّدّجناّحقصةّّ:ّّليلالّقخاللّثريّمنّّازّالكجنإّّّ:25 ّمرقاإلطارّّ
يف   زًيدة ت القرتبذ(، واتلمي ألف  240 )أي %37 ة سبنغوات ب بو نة يد  ميف  قيد املدرسي ال  ، زاد2003و 1998 عاميبني   

  عد ، يُ عل مني املاتب رو تمثل بيكب فة األمل التكل اا أن عام. ومبنظالءة كفافضل حتسن  لك ب لية من النصف، وذاحلا  التكاليف
لتوفري  احليوية ات ددحد احملأ  القيد تدالمعتنامي ت من املوظفني بسبب جاتياتلبية االحلخمتلف املدارس  على عل منيتوزيع امل

دارة  ظام إإلصالح ن  مواتية  بيئة  الية، املود قيال ب انجىل إ ، ( EFA) ميع تعليم للج التوفري بزام احلكومات الت أوجد فقد . التكاليف
القيد  اف دهوأ ب لطال  معايريعلى  يستند النظام اجلديد و  .وتوزيعهم  فنيظ املو  تعيني ة يف افيفالشعلى هتمام الاتركيز مع  عل منيملا

 رة. اإلدت اافية يف كل خطوة من خطواشفالني أتمىل  إ اإلدارة  ام نظ هدف وضعدمة. وياخل جودة و  املدرسي
 (. Peña and Rodríguez, 2003: 3):  صدر امل

ّ

ّارّةإصالحّاإلد

  ( 1) :وًيت مست ة لى ثالثع ة يفيوظ و  ة ريإدا اتءموامى م علتعليلمة ل ا الع مانةاألظيم إعادة تنو  هيكلة  دةإعا  ت و انط
  إىل مركزًي  ونُقلت  ءاتجرا اإلكل   تركز  ألغي  ( 2) ؛ ملركزيا توى ملسعلى ا ت يبقة ر دالإلة حليويااالت القرارات يف اجمل وحدها

  ثل مت و  (3) ؛غوات بو  يف ناطقامل  فلتخمغطي ت( CADEL)  عليمالت  إلدارة ايا حمل اكزا عشر مر ستة  علىمت سقُ ف ملستوى احملليا
  واالستجابة  ،ت الصلة ت ذاما علو املكافة   ريعلى توفة ر ادكز لتكون قا املر  هذه وجرى تعزيزملدارس. سؤولية الثالث ابمستوى امل

تمع  اجمل ابمللكية لدى سإحسا وساد CADELراكز مبني زام لتتعز ز اال هبذه الطريقة، لية. و حمل اطنني واجملتمعات املو الب طامل
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  مةالعا مانةاأل  موظفي وتعيني اراختي  ة يفوالدقيق  ةف فاشالعايري امل  تت نفسه، ساعدوارد. ويف الوق امل ا يتعلق إبدارةيمف دينامل
 بوية. رة الرت ااإلدية داق مصبناء   إىل ابإلضافة   يةاملؤسس اترتة على بناء القدر فال  تلكل خال CADELراكز م  دينةملل

ّجديّدماتّمعلّومّظاإدخالّن

(  عل منيملاو س واملدار  القيدعاله )مع بيانت حول الثة املذكورة أالث يد على املستوًيت جد علومات م امال نظخإد عتب ي
ث  من حي ءسوا ،يومي  بشكل  اعلقطأداء اة ب قار مبديد ام اجلمسح هذا النظ قع،لوايف اح. و ح عملية اإلصال جنا يف وًيا حي  عامالا 
  491بة الى قر ث ج بطريقة منهجية ومُ م إبتقان ليدمم  صم وذج حاسوبمن خال إدل من خال انا ممك ذلك أصبح و . ته جود  و أ تغطيته
تدخل من  ن نني دو ات من املواطمعلو امليع طلبات على مج  الرد بسرعة ن إلمكاصبح اب، أ ة اإلدارية داألمع هذه او  . إجراءا 

  ا مصدرا لتايل اب  وا علومات، وكانملا ي دتق مة خد مقابل  ا لبا غا مدفع هليُ كان ذين  وال املدنية، ة في اخلدم  مبوظ ملرتبطني " ااءطوس ال"
هذا  ء أدا دهعب ما و  حاإلصالعليم قبل الت  ئةهي من لراجعة غذية ا لتاقي تلل املستغرقلوقت امقارنة وضح ت. و داسفال  اترسمامل

  تثل. ومتاما يو  15إىل  5من  اآلنأصبح ، و ايوما  45إىل  15 من حطلوب قبل اإلصالالوقت املكان حبيث   ، داجلدي النظام
ستقل عن  م كل صة بشاخلسجالهتا ابة ية حمل كل جهاحتفظت ، 1998ام فحىت ع . رشيف األ ى بتحديث خر أ ة تيجن

  ، كما حد د حلفظ األرشيف  افا شفاو  مركزًيا و  ا منفردا  ا ح نظاما م اإلصال د  ق. و ضاتخالفات وتناقى هذا مل فضية، وأركز مل ا شيفاتاألر 
 . يهلوصول إلا ضوابط  و معايري

ّالعاملّيّعل مّيامّلّائمةلقرّستمملثّاتحدييحّوالقالتن

ة الرتبية  ار )وز  ة لفة من مصادر خمت قادم  الاملنيالع نيمعل م للة فاملختل  مائقو ل بني االصعب للغاية التوفيق  لتجربة أنه من بني اتُ 
رب  جتا هناك كن لو  ذلك.  وما إىل  ،فة تلخم معلومات م ستخدم نظالت تها(، و ، وغري لية ادنية، وزارة املاخلدمة امل ، وزارةوالتعليم 

 : ا يلي م  اتبوغو   حالةيف لك  ذ قد استلزم و عاملني. ال عل منيامل  يح الئحة ما يتعلق بتنقفية حنج

 ؛ سةؤساململنطقة و حسب ا منيعل  املإىل  الحتياجات لقدير دقيق  ت  عوض •
 ؛ . إخل ، (26 رقماإلطار  ظرن )ا  "ومهي ني ال ني عل مو"امل  زدوج امل  لعد  ا  عادستبوا العاملني  معل منيللايل  احلخزون املالتحقق من  •
 ؛ لرواتب ح لاملتا  غبلم للد األقصى حلديد اتحللقيود املفروضة على امليزانية  ر ااألخذ بعني االعتبا  •
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  خرىأة إىل رسمدومن أخرى  نطقة إىل ممن عهم إعادة توزي أو  /و مليدانا وزيعم يفت تم ن سيالذي نيعل مملدد اتقدير ع •
 ؛ (عل منيحركة امل لتحديد ة التعليم دار احمللية إل كز ا ر املشرك كل مركز من تُ  كررةمتت  راءاجإ  ىعلطوى هذا )ان

 ؛ يم زارة الرتبية والتعلو  تب من لتلقي الروا   هلنيؤ امل  معل مني هائية للالن مةئلقااعلى  مصادقةللمر إداري رمسي استخدام أ •
يف كل   ر حلضو ا لسج نظام  نداأوغ  يف  مد عتُ ا ثل مل)واب بة ئ الشااالت حلعن ا رير ا تقوتقدي غيب التبة قار مل ءات وضع إجرا  •

ساب  ح إىل  خولحضورهم من خالل الديل تسج نيعل ممل ى انيا، يتوجب عليف مالوي وتنزا كما وأنه ،  املدارس االبتدائية 
 .  (nMulkee ,2005)لكرتوين  إ
 

 

ّّّالومهيّيّّعل مياملمسألةّمعاجلةّاتّّاتيجياسرّتّّ:26ّّرّرقماإلطا
 : ، على سبيل املثال نيومهي  لا  عل منيامل  ءأمساعلى عرف  لتليات  ج يرتات سا ةداك عنه  

مثالا  معروف  "عدف كز مر "بزًيرة كل  رقفن خالله م ، تقومكله  البلدعلى صعيد  "وظفمكل عد  ملية "عتنظيم  •
 ؛ دة هلمداحملب لرواتق ا ووف ، بروات ئم ال قوات سجال لى ملدرجني عا  عل منياملتواجد من   ا ليا والتحقق فع

على   للتأكيد بة سملناثبوتية ال ق اراه األو يوم حمدد، وبرفقت يف  حمدد  مكان إىل  افعليا  ينتقل ن ن كل معلم أ م  لطلب ا •
   ؛ه ل معمكان و   يلعالف  هدوجو 

ة  مفتشي  مراجعيأو   ركزينيامل  املراجعنيمن  ايا مهنثوقة  مو   عةو جممبل ق  مندار السنة  على م اجئة"مف اتجعرام" إجراء  •
 الوزارة.  

 

ء،  ؤال هبني  ن م. و 2003و 9891ي ام بني عألف تلميذ إضايف 024مكن خدمة من امل  أصبح جراء، إلذا اضل هوبف 
إىل  فة إلضااب و . املوجودين  مني ل  املع توزيعك بسبب إعادة ، وذلني فيإضا معل مني يف وظن تدو  ة مد قي اخلمن تل  ا ألفا  120متكن 
ذلك الغياب  )مبا يف  موظفيها على أساس شهري ضعو ث منوذج يصف يحتد ل مدرسة ك   يدة مناجلدجراءات لبت اإلط، تذلك 
عن   ضالا ف  لموظفنيلدثة حمُ  قائمة حتفاظ باالذا أاتح هو  ذلك(.  صر ح هبا، وما إىلاملري غة ز جااإل أو  ،رض امل ثلب خمتلفة مألسبا
 . التعليم  هيئة من   تمرةسمابة  قر  توافر 
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  عل ميمللنقلّافيةّأكثرّشفّاراءاتّجإ

حلني   لعمليات النق مجيع  ديجتم م لتالية: يتحتلقواعد اا  إلصالحل ادخ أ ، عل منييف نقل امل طة لو غملاات ملمارسالحد من ل
كافة    نتكو ب أن جيالدراسي، و العام هناية  يف ، السنةيف واحدة  ر ةإال م ال ميكن نقل املعلمني امل، و لكاب  جلديدالنظام اتشغيل 

 العاملني.   ملوظفنيايف إىل نقص أو زًيدة  يؤد ت لت ا  ب بني الطلباتر ت التضاال حا جنب لت  مركزية  لت النق ا لبط

  خذ أيحاسوب نمج ع بر ضوُ بات النقل، طل   ملعاجلةددة حم معايري  داماستخو  عل منيامليع اءات توز ر إج  يفان الشفافية ولضم
بق  طُ و ، إخل(. ةلف ت خم اتسسؤ ميف لتخصصات اوفق حتياجات ال، واعل منيامل يزات مم و ، بط اضو لاايري و عملايري )ا خمتلف املعتبار ع يف اال
  هوالنقل  ن ى أساس أعل - له مي يالتعل  اجلسمأعضاء بعض قاومة م  ن وعلى الرغم م يب. ري على أساس جت  لبنمج يف البداية هذا ا

ق  و حق  تسود على ( عليملتلك امبا يف ذل )طفال وقن حقي أبذي يقض لا ،1991ام دستور ع إىل وزارة لرجعت ا  -" معلملل حق"
  صعبة بصورة خاصة:  ياب كولوم  يفخرى أطق نام بوغوات من  عمليات النقل إىل وكانت . عل منيامل وزت بذلك مقاومة جافتاآلخرين، 

وط  لضغكانت ا  ،العلمي  صصالتخجمال سب حب عل منيامل  إىلاجات بناءا على احلذه نقل هال عمليات راقبة حماولة من م مرغلعلى ا ف
هذا  قضي وياجلديد. ون التعليم انإطار ق يف  2003عام م التحكم هبا إال حىت مل يت ه رجة أنلدقوية  غوات ل إىل بو النتقا اجل ن أم

 . مراقبة أفضل و كب أ  شفافية إلاتحة طق انامل ني ب  موق عةود  لعق  املناطق وفقا  انيب لنقل  عمليات ا ث دحتن أبن نو القا

 ّبالرواتّّعدفّالتّّفاالختاليحّتصح

.  ةب ر مغري  رواتبدفع جلى يف ت ت والت ها ويبوتص ف الرواتب شو يف ك ختالالت الا  ديدحتإىل  جراءا اإلهذ هدف
 يف  العاملني  ل مني عالئحة امل مقارنة ة على عالو  فع ز الدظام ترمين  شاءإن ألمرا ب ل  طت ،ملستمر لقائمة املوظفني اح يفة إىل التنقاإلضابو 
ه  ذت هأدأي مدرسة. و يف ال يعملون هم و  تب رواال  ن تلقو كانوا يم  لمع 400بة قراأن   هتمام لال  ملثرياو وزارة. ال الئحة ب ارس دملا

  أي أو  أو الوفاة عد التقاذلك  يف مبا  ملوظفني اوضع لتغريات مر تسمديث حتو  بة التعييناتملراق اجدا نظام صارم  ة إىل اعتماد املالحظ
ل  عمرواتب مزدوجة )ال  ون الذين يتلق  ني معل  ت املبتحديد حاال  ا اء أيضا إلجر دريس. وساهم امهنة التك برت  ب بتسأخرى داث أح

من  ا هوغري  ، ( املعياريةثة أًيم ثال ل امن ل دة أطو )مل عنها  علناملرضية غري امل ات جاز اإلمدارس خمتلفة(، و  يف جزئي بدوام فعلي لا
دريب  ت تمن بعض مؤسسا  معل منيلل مية املمنوحةالعل واالعتماداتات ادشهللق ي تدقيجر أُ ك، ذل لى ع ةوعالو  .ات شكالياإل
  ت عقوابوات غ بو ت أمانة فرضف ة. ري صاحل علمية غ واعتمادات ت حيملون شهادا علمم أن هناك أكثر من ألف. وتبني منيعل  امل

 .  معل منيلل  حةو منت املجا ر ت والد لشهاداا على  بة ا قر يد التشدل  جديدة جراءاتت إدواعتم
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ورت  ط ، سيئةالات مارسملللحد من ا
ك  سلو لقواعد ا ونت مدة ددان عبل
 . يم للتعا  عقطا ل  هينامل

 

 

 

 

ّملعاشاتّالتقاعديةّّصناديقّاّالطيبّّوىّالتأمّيعلّرقابةّاليحتس

ديره  تي ذال مني الطيب اعدية والتأ ام املعاشات التقنظ فيهافرص الفساد التصدي ل خرى الت استلزمتألامن اجملاالت 
 Fondo de Prestaciones Sociales Del) تعليمال ن م ين فيدستللماالجتماعي الضمان  ندوقصب   عرفتُ  ةص خا  هيئة

Magisterio) . ءات أكثر  عت إجراض ، وُ نظام ال دارةإل ( اقد اخلارجيتعالاستشارية ) ةك مع شر  ن اطد من الباقعالت من وبعد فرتة
 .رةزاو القبل من   وقندالص  هذا  اتلعمليصارمني رصد  ابة و لرق  اأساسا فيما بعد أصبحت   شفافية

 وغواّتفّبّّميعلّ ةّاملإداّرالحّصإّّ(:1-5شكلّ)ال

 

 

ّ

ّ

ّ

ّ

 
ّ

  .ئة التدريسية ارة اهلي على إدتايل لابت ق، وطبظفنيو يم املظنإلعادة تجة تيا( نهري جراءات )وغذه اإل* وضعت ه
 (Peña, 2004): املصدر

  وإنفاذها  منيعل  ت سلوك املمدون  تصميم .2

خاصة   ةي أخالقمبادئ  عاملا  اعقط المهنة يف  كل   متتلكن، لداب لان م يف العديد
  لى ع سريامة تة عنيقانو د قواعإىل  ابإلضافةللممارسة )أو السلوك(،  ونتمدوظيفة و لاب

ل أن تكون أكثر  تمحي ية، التالذات  ة ت الرقابشكل أدوا. وهي تلعامةة ادماخلء أعضامجيع 

 * تغيبقبة المرا

  وائبشالن غ عبالإ

  ورقصالالقصور

 

 ليصتفو  كل مدرسة  يظفد مو ديحت
 نياملوظف ةر إدا يفدير امل ياتمسؤول

 

 

 ائف ظو لل ثةد  يانت حمُ ة بدقاع
 ةالشاغر و  ولةشغامل

، عةاجملمو  مج ح) يريعاملطبيق ات منيلعملاع قمو  من حققتال
 (ةل جمموعك  يف  املعلمنيعدد 

يف  عجزالو  ائضفال يدحتد
 مدرسةكل   يف لمني املع

 جدد ننو معي  و أن نقولو م نو معلم

 *يددج لنقنظام 

 *جدد لمنيعمل سةفمنا

  1 

  2 

  3 

  4 
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ت  مدونة ن عدابلد طورت، ئة ت السي ملمارسا امن  حدلل و  . املخالفنية ضد ذتخامل  جراءاتإلقارنة اب م  كلفة ن حيث الم عالية ف
إعالن  من ا يتضح ة، كمهن امل مع قيم ومبادئ غمنايت  م مبا لعاا  هوجيلتا هذه القواعد وتوفر  .التعليم قطاعاملهين ل لسلوك قواعد ا

  يز : تعز ا يليئيسة مبا الر فهداأهتتمثل و  (.27 رقم ار طإلاانظر ) 11( IE)التعليم الدولية  جمموعةالذي وضعته ة ي ات املهنخالقياأل
  ى يتوجب عل، حبيث عرتف هباامل قيةال األخريي املعا وعة مناغة جممل صي من خالاملهنة  ضاء أعبني  ةين وكفاءة اخلدم ام والتفا ز االلت
  ؛ ملهين اوك سلالايري معوضع  لالعضاء من خ ألء االؤ هل هية التأديبية الذاتية ملبادئ التوجيوتوفري ا ؛ام هبا اللتز أعضاء املهنة افة كا

فضل  بيئات أبناء  ار يف إطمع. و تجملا جتاه مهنة لل  يةاجملتمعيات املسؤول  علىكيد تأاملهنة من خالل التمع لدعم جملقة اث  ل علىواحلصو 
 ني جودة التعلم. حتسظ يف بشكل ملحو سهم تُ   ت أنكن هلذه املدون مي  ليم،لم والتعللتع

ّّّات(ف)مقتّطّّاتّاملهنيةقيألخالاّحولةّليجمموعةّالتعليمّالدّوعالنّّإّّ:27ّّقماإلطارّّر
 يباجة الدّ

  ني رتثكاملواملوظفني الرتبويني  عل مني املل أفعان ، وإهينشاط املالنيف صميم يقع  ة ؤولساملم احكاألار صدإ  ...( )   .3
 ؛ جي د عليم فري تو ت  يف  ة امسح امل و ع هي  حتقيق إمكانتهى لع ساعدة كل طالبمل وامللتزمني   واملؤهلني

ول  حالنحو هذا لى عفع الوعي م ر نة. وقد يُسهة للمههري جلو م انقاش حول القيل من ا اهنة التدريس كثريا تستفيد م قد  .5
زيز مكانتهم  تع و  ،التعليم  والعاملني يف جمال عل منيامل وظيفي لدى رضا الدة الزًي يفهنة قيات املالأخايري و مع

 ..(. مع ).تاجململهنة يف ام احرت ادة زًي  و ت ذاواحرتامهم ال
 ّ:بوييرّتالّظفّيّواملتوجبّعلىّّي:ّهّالطالبااللتزامّجتّاّّ.10

قوق  دة حلاألمم املتحاقية اتف يف ة م احملددمن األحكا دة الستفا يف ا، تالميذهمما ي  سال ، و فال ألطاكل   احرتام حق  أ( 
 ؛ التعليم علىق طبنتوق  هذه احلقوأن   ا خصوصا  ( CRC)  الطفل 

 ؛ ( النفسي )... أو   اجلسديعنف وال  لتنم را ن متهم  ايحلم  نكل جهد ممك   بذلو  مصاحلهمو  لطالبافاه ر   وتعزيز ية امح  ب(
 ؛ لجميعمساحة ل هناك حيث و   متبادل ه التزام تمع يسودن جمء مجز  مأبهن  اب شعورا الالط  منح   ح( 
 ؛ ة لعدالة والرمحا بروح   طةارسة السلمم   ط(
أو   يرتد  جلعله  اولكن حتديدا ل، اي شكل من األشكأب لطالبا و  عل م بني املة ز ميتقة املالالع ل الغ ستاعدم ضمان  ( ي

 )...(.   اجيا أيديولو لتحكم به  ل
 .2001 ،عليم الدوليةلتجمموعة ا: صدرامل

 
:  ايلوان التعنعلى الرتوين إللكالى موقعها ع عالط اال ميكن .كا بلجيأمانتها يف ومقر املعل مني ات ادحتالمع دويل جتي ه (IE)ولية الدعليم لت جمموعة ا 11

www.ei-ie.org. 

http://www.ei-ie.org/
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  . ائما ا دل ابشكل فع  ذ نف  تُ  إهنا ال  دة، إال مفي أدوات  أهنا  على  اعموما نت قواعد السلوك مدو  إىل نظر رغم من أنه يُ ى العل
ول جنوب  د ب ار جت هأدنصت خلُ قد و . نجاحال ًيتمستو يف  ينتبا ، معأحناء العامل يع مج يف أمناط إنفاذ خمتلفة ى اختبار قد جر ل
 . ال جملا  هذايف  أونتاريو الكندية )الصني( ومقاطعة   كونغ، وهونغ  ونيبال(  اهلند و  ديش ال بنغ) ا سيآ

 سياّ(ّآنوبّج)ّّالتعليمّّةإداّرّقبلّّةّمنواملراقّبنظيمّالت

  ، منهجملااد )أي مستوى الفس نتق املدو  أو فشل تطبي اح جنمدى  بريك  ة للبلد إىل حد   اسي والسي ية تماعبيئة االج ل ا ددحتُ 
 ةوفعالة، وقدر  مستقلة ئل إعالم ة، ووجود وساحول احلقوق املدنيعام الوعي ال و  ساءلة، فافية وامللش حسني التالسياسية  دة اإلراو 

على املستوى  الضغط  جمموعات رفوق كل شيء، ظهو ، و واملدونت قواننيالبيق شاركة بتط ملل ادها دعستوا يندملت اجملتمع اظما من
ؤسسية  ملاسية والثقافية واالسيتماعية و امل االجأبن العو ي بو ط الرت طيالدويل للتخ  ملعهدا هاراأج رنةقا سة مُ اوصلت در ت و الشعيب(. 

 ت. ن املدو   بيقتط يف  ري بد   كإىل حرت ل أثواهلند ونيبا  غالديشبن يف    القائمة

مت  و  عليم(. لت ا  ضمن قطاعأي ) اخلية ية بسبب عوامل خارجية ودق بفعال تُطب   مل  تن أبن املدو   عام تاج ال تن االس ل يتمث  
 : (Khandelwal, 2003)ة  ليالتا  دقيو تعرف على ال ال

 ؛ ارية( االستعم  فرتة ها خالل البعض أ )نش  وعدم ات ساقهااقع  لو اب  نت املدو  اط ارتبعدم  •
 ؛ ةاملعني األطراف مجيع   معتم تشاركها ي  متكررة ال  مراجعات، مع  لقائمةا ت ن املدو   ات عن ملو ملع نقص ا •
 ؛ ستوًيتملا ةتعددهياكل إدارية م ت يفنملدو  ا فاذ درة على إن قض ال اخنفا •
 ؛ نت و  داملإنفاذ  لرصدطيط  خوالت ت  قدرابناء ال ل  فصل مُ  برامج اب  غي •
ني إبجراءات  ري ُملم  غاس لنمن انسبياا  ت )يعتب عدد كبري نو  م املداستخدا ى لعني ف ظ ملو او  عل منيملاتدريب  قص يف نال •

 ؛ ( وىالتقدم ابلشكا
  ية لسياس ازاب حأل لالتابعة  عل منيامل ت احمللية ونقاابت لطا ل الستدخ  نت )دو   تطبيق امليفز لتحي  وا ةالبريوقراطي تاالتأخري  •

 ؛ ا( ، وغريهشكل غري مباشر ب
 ؛ نتدو  امل مع املدين يف تطبيق ت ومنظمات اجملشعيب ال ستوىواملنظمات على امل عات م اجملت شاركةمو  عي لو قار لاالفت  •
 تخذة. مل عالجية ادابري الوالت  نتدو  اك املانتهت عن حاال  ت يانب  وجود قاعدةعدم  •
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ّّ(نغكّوّّغون)هّّّةلمستقّهيئةّقبلّّاقبةّمنالتنظيمّواملّر

  نة مدو   لصياغة ،ليم التع  إدارةمع  1992عام منذ  (ICAC) غنكو   غنيف هو  لفساداة افح اللجنة املستقلة ملك ملتع
تمع ككل )انظر  جملوا ألمورأولياء ا صحاب العمل و الء وألطالب والزما  هجتاهنة ء املا أعض نة التزام دو  املهنة التعليم. وحتدد خاصة مب

ت  وجيها الت كذلك ر  وف  ت هي و  موظفني. و  ني مهني م صفهبو ة مالع حقوقهم ا ا يضا ولكن أ  (، 28 اإلطار رقم يف رة ذكو نة املف املدو  أهدا
ة  املتعلق دجمت القضاًيوأ خل.رية، إلسومات ا م املعلاستخدوا ، جاخلار توظيف من ل صاحل وااالت تضارب املحشأن التعامل مع ب

عليم  التدارة إ درت صأ  ، ذلك ة إىلإلضاف واب . ما قبلها و  خلدمة ا أثناءللمعلمني لفة ج تعليمية خمتبرام يف  معل مني املهين للك ابلسلو 
مت  و . عليمي تال  ريغو  التعليمير دالكا  فيها منظ مو ول ور حنة الت تتمح دو  تماد املعلتشجيعها على ا املدارسمجيع إىل  ا يما تعم

 . اكون مرجعا لتتعاقدين  دين واململور  او   أولياء األمور إىل   نةإرسال املدو  على   ا يضا أ ملدارس تشجيع ا

من خالل   تسسأت ةياستشار  هيئةوهو  ونة،ز املدلتعزي  1994يف عام ( CPC)يم التعل  يف ينهوك املالسلجملس  شئأُن
ليمية يف  لتعرس اخلاصة واهليئات ااال واملدض األطفالثانوية ورًيو ائية ارس االبتدداملكافة ل ليميعاجلسم الت مشلتية نتخاباعملية 

جلنة   تتوىل زعوم، ين ملوك مه أو سوء سنزاع مثة ن يكو  ما عند :ت الاحلاع ل ملتعام ا ت عن إجراءا لةسؤو م يئة عد اهلتُ . و غ ننغ كو هو 
  وتُنشر ائجه وتوصياته. تون تحقيق رًيت الوجم ع وقائال يعرض احلالةة دراس  حول ايرا ر تق تعدو  ، طراف املعنيةاألمقابلة أعضاء  ن ثالثةم

 1994/1995 شكوى بني  66ه الع أ لس اجملقى ل تو  .يني ن مساء األفراد املعدون الكشف عن أمن  نا اأحيهذه النتائج 
  رسوم  تقاضي منيمعليسمح للذي لا س ادر إحدى امل بقرار  قتعلوتمور األ  من أولياء تشكوى ورد  ومنها مثالا ، 1998/1999و

ول على  درسة احلصملا لكن ت ية م وصخص ا سا ون درو ن يتلق الذي كن الطالب متالعملية، ة مارسويف امل صوصية. اخلالدروس مقابل 
  م مبادئ يرة التعلاصدرت إد، أ يف التعليمين السلوك املهجملس على توصية  بناءا االختبارات. و  ت أو متحانالحول ا معلومات 

الت   دارسامل ب يفطال ة لل روس خصوصي عطاء دإ مقابلمن تقاضي رسوم  عل منيامل على منع تنص بوضوحس ر املدا جلميع ةتوجيهي 
   .ون فيها ميعل  
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 نغّ)مقتطفاتّ(نغّكّوهّوّيمّفلالتعّّةنهملّّتاندوّ ّمّّ:28ّّماإلطارّرق
 : نة للمدو   هدافأك   اآلت د اللجنة . حتد10. 1
 ؛ ةهن ملاية بني أعضاء نة امله وي عور ابهل( تعزيز الش 1)
مجيع  على الت ينبغي خالقية املعتمدة األ يريعا ن املموعة م ة جمن خالل صياغم املهنة العاملني يف هذه معنوًيتيز ( تعز 2)

 ؛ ا اللتزام هبا هنة ملاهذه  العاملني يف
 ؛ ين هوك املاعد السلو غة قيااملهنة من خالل ص  للعاملني يف هذهذاتية لا ديبيةالتأ  املبادئ التوجيهية توفري (  3)
 ؛ هنةامل لني يف هذهللعام توجيه  ل توفري ال خال ا منعليهواحلفاظ  التعليم  يف  يةعالعايري سيخ م( تر 4)
 ؛ لياحمل  نة حنو اجملتمعللمه عية جملتم سؤوليات املاد على أكيالت لال من خ للمهنة   مهودع اجملتمع  ثقة  نيل(  5)
 ؛ رتافية حالا من خالل نة مه للية واملكانة االجتماعية لاالستقال ( رفع6)
 ة. التعليمي اتع السياسصن الدميقراطية يف  ليةالعم ( تشجيع 7)
 1990نة التحضريية، اللج : ر ملصدا

 

نة  دو  ن املأب منيعل  املن م كبرية   لبيةغأاعتقاد الرغم من لى أنه عة ن ملدو  بيق اطتعلى  ي أُجريح الذأظهر املسلك، ومع ذ
  همأرابعثالثة  فيما ال ميلك   ،نة املدو   حمتوًيت ون يفهمفقط  هؤالء  نصفإال أن  ، ني معل  م للاملهين  سساعد على تعزيز احلن تكن أ مي
  ن م مستقلة  ةعن طريق آلي  و نةملدا نفيذتابملقابل  ه ينبغيأن( %70)رية كبية  د أغلبتقوتع ؛ملهينلس السلوك اجمن عمل ع  فكرةىنأد

 عليم. قطاع الت 

 ّ(ّو)أونتارّيّّاناألقّرةّورقابّّنظيمت

ا،  وحده ت(ناملدو  )ات ابألدو  ر ماأل  قال يتعل و نفيذها بفعالية. ت لضمان اس كافيا نت ليملدو  وضع ا ن جمرد أب ة لتجرب تبني ا 
ومة  حبك اي حدلذا بب السهذا هو و . ل عافبشكل نفاذها مة إلات املههذه األدو  ام تخدساى عل  درةالقو  الستعداد اب ا أيضا ولكن 

هو  كما   -ا ، وإمنالتعليم نة مه حو وفرضها على هذا النعلى لسلوك نت اع مدو  وضم عد 1995عام  قرر يف ألن تُ تاريو، كندا، أون 
ثلت  . ومت( OCT) ريو ونتاأب  عل مني معهد املهي و  تية ية ذامي تنظة هيئ أنشأ  –األطباء  أو  امنين مثل احملهمن امل ريهاغ يف ل ااحل
ة  م األكثر كفاءمبا أهن هنية،امل تا املمارسو  ياتوكوا السلددحي نأ  ،وسعاأل عع اجملتمشراكة ملاب ، نفسهمأ عل منيملاعلى أبن  ةر كالف

 هم. هنتسنة ملاحل سمعةل ا على حريصون هم و   للقيام بذلك
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 تّ(فاصياتّ)مقتّطتّوّّأونتاريو:يةّفّهنامّلّّعايريإنفاذّاملّّ:29ّّطارّرقماإل
 . ري يللمعاويل  األ حديدلتا  يف  عل منيإشراك امل •
 يري. يف تطوير املعا ء والشركا  ةعني مل اف طرااأل مجيع   اطاخنر  •
 للمعلم.  يف ضيق ر لتجنب وضع تع  عايريوضع امل يف  وخي احلذر ت •
 ري. ايملعا طوير تات احمللية ل، واخلب ت الكايفوقة، والم الز ال رد املوا ي تقد •
 تها. ناقشمل معل منيت لل الوق طاءإعو  ازهري، يُعمل على تعزيعايمل ء من وضع انتهاجرد اال مبو  •
 . يق املعايريطبت يف  الرتبية  تكلياول  مش •
 . مقدراهت رتطوي املعنيني ب نيعل ماملمن قبل    عل منيمع امل  قشة نشطةنامإطالق  نفيذ على التعملية  اشتمال •
 فال. ألطا عليمبت  ني نخرطملا ة كاف  علىملعايري ا تطبيق •
 . ري عايملعلى امور أولياء األع  إطال  •
 . يريق املعا االحتفاء إبطال •
 آين.  لبشك  ريعايابمل  ظرندة الإعا •
  لشرح  لصقات(املو ، رئية املد واوامل خل(، إ لة، راسات احلابوعة )دملواد املط من اصادر ة محزماملالئمة )صادر ير املطو ت •

 . ني  يو بالرت ني ب  ملر ميع اجلعايري امل
على   نصتوأن ة، اس ية السوثيق أو اللوائحمن  بدالا  ي ساسلنظام األيف ا  مراجعتهاو ملعايري ا تطوير صيلا تفإدراج  •

 . " نةخارج امله"من أو    "عمومية "  ةع جمراإجراء  
 . ا له ساسا أتكون أن   ال و  املعلمقييم أداء لت  عايري م املاستخدا عدم •
 التعليم. مبعايري  قاء الرت اضرورة  •
 . احملددة  يرياملعا  عل مون امل بلغ  ذالتحديد ما إ ه غيلوتش سليم نظام تقييم  ريف تطوي  عل منيامل كار إش رة ضرو  •
 . نة ملهاهذه  ذاتية يف الصاحل املللحماية من   املهنية القرار يئات صنع هلاألوقات  مجيع يف  اجعة املستمرةر لمية ل ضع آلو  •
 (Van Nuland, 1993: 25-26):  املصدر 

 

ام القانون اخلاص،  طار نظحتت إ انرجت دنمعتان و اجملم ن . وأل"ملعايري األخالقية ا"و "رسة ااملم ري ايمع"يغت ص اوهكذ
ة  نشئت جلنأُ و . خلية، إ هن تهم املمعرف عليمية و التم اهتممارسة على و عال ،مهم يالطالب وتعلجتاه  ل منيعات املم التزاىل إ  ان شري تا مهنإف
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م  اعدان وأ ، ينمله اسوء السلوك خبصوص أبونتاريو  عل منيامل معهدضاء عأحبق  ةم قدملا لشكاوىللنظر يف ا 1997 عام يف  ق قيحت
  ى اثنان وتلق ،منهم  اننيمثت بت شهاداح سُ  : خ ريمنذ ذلك التا ا ني عضوا بعأر و ة مئ  نأكثر م  ديب أت وتوىل املعهد . األهلية أو  الكفاءة 

 . خمتلفة بطرق أتديبية   تاءاإجر واا  عض  ونوست

تعتمد   ندا(سكتلا ا، مثالا درى غري كنأخيف بلدان   ايضا جد أ او تتالت تنظيم )و ذاتية ال ال يئاتاهلذه ه كفاءةأن  التجربة  نيبتُ و 
 . 29 قمر  ر اإلطا يف منها بعض  ال ردالت و  الشروط على عدد من 

ّ

ّ
أي   على بلتغ ال من أجل املسبقة  ط الشرو د من العدي ةمراعابد من  وال  ية.ا للغ احساسا   الا جما املوظفنيإدارة ح إصال   بيعت .1

 ما يلي: منها  ، و مقاومة 
 ؛ ياسي قوي س وجود التزام  •
 ؛ ا عوهلمف يلت سيسر ا اتاءإلجر جلميع ا ين اس قانو سأ  عوض •
سن إجراء تشخيص  من املستحيكون قد لك، ذ الوة على (. وعواملعلوماتر لتشاو ا) عل منيملاك نقاابت راشإ •

 . لتجريبيةراحل ا لم لتخطيط ال و  ، ارباالختو   ،ة ؤقت يق اإلجراءات املوتعل ،طالق" ل "نقطة االن م ئمال
لي.  احملالتخطيط ن ع  اعوضا عل مني امل زي إلدارةركالتخطيط املل ة، ينبغي تفضييلية احملار اإلد يف سياق ضعف القدرات .2

 عملية. لهذه ا ف يف واإلنصاية  فالشفامن   ازيدا تيح مقد يأنه إال ، ا تعقيدا ثر كتب أأن ذلك يع  منعلى الرغم و 
 . عل مني ملإدارة ا  حأمهية يف عملية إصال األكثر  اخلطوات  إحدى " وظفنيملابنظيفة   ة قائم" وضع   يُعد .3
فافة  وش واضحة  إجراءات عووض ،وعية وضمواضحة و يري ا عحتديد ملى ع عل منيالشفافية يف إدارة امل زيد منم  يينطو  .4

 . همقلون  همتتثبيو  وظفني امل عينيتل
  اقطننه إبجراءات اثبتة ومعلنة على ستعاضة عات، واالي لألفضليدليالتقاملخطط خبالف ظفني هام املو أعمال م ةأمتت  .5

 ت. طلبا ت يفاء املستاب هو  لأو النق ة أو الرتقييف للتوظلوحيد  ا  ث يكون الشرطيحب  ؛واسع

ّاريّيدإلاّملدراءاّوّساتسياططيّالملخّئلساّر
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قدمة من املواطنني،  امللبات لطابة لن خالل االستجم أو م النظا  داخل من ات سواءعلوم ىل امللوصول إسهولة ا  أن  كما  .6
رة  إلدا ف نظام شفا نشاءإ هم يف تسد العام، ق لجمهور ل وآنية معلومات دقيقة  لنشر تواصل تيجية رتاسا جانب إىل 

 لتعليم. ارة اوًيت إدمست تلف خم بني ية  قالفة أخ ابناء ثقو  منيعل  امل
مة،  ءالم  ر ية أكثليمري إلجياد بيئة تعكب  د   ة إىل حاملسامه اعد السلوك نت قو و  ية ومدألخالقا ملعايريم ابا اللتز ميكن ل   .7

 لتعليم. ا نوعية  يف التأثري بشكل مباشر ابلتايل و 
مثل  ت. ويالتعليم مهنة ل مية تشكية تشار ملالل عمن خ معل مني لل نت سلوك غي وضع مدو  نب ي  ،امللكية و   ةاقيدصملامان ضل  .8

 . املشاركة" مميعت" ل ود اجله بذل و القدرات بناء و  ات املعلوموتبادل ورات توعية  تنظيم ده  ىن املستهدف حتقيق د األداحل
 : يلي  نت ما ملدو  الناجح هلذه التطبيق يتطلب ا .9

 ؛ وير املهينتطلعلى ا ر تقتص ال  -ألهدافها   اضحو تعريف  •
 ؛ نت للمدو  لواسع  ا  االنتشار •
 ؛ تنفيذعملية النية على  ه اعية ومجتمرقابة اوضع   •
 ؛ ة ابرق ل يف ا ة خرطاملن ة املعني ألطراف ابني خمتلف ؤوليات مستقاسم صارم لل •
 لتعليم. ل ا جمالني يف ب العاميتدر  •

  القيم  تعليم هيللتايل تساب ، و ياتالقخ ألزيز اعتخالل  من اليم عموما التع داف نظامأه  حتقيق  يفنت و  دملا قد تساعد .10
 تمع.يف اجملد الفسا ملكافحةواتية مُ   ة يف خلق بيئةواملسامه ا، وتعلمه  العاملية
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  لت ا لبلدانعلى ا اقدلتعا ساد يف فل يقتصر اال 
  ور جي األفني ذو وظ املالرديئة و  ةم وكحلاب يزتمت

 كل  يفرة ظاهالذه ه يشر ستتكن أن مي نية:تدامل
 . ية رب لغا اتدميقراطيال يف ذلك  مبا يف ان، مك

 

 

 

 

 سسادالّّصلالف
 جريةألغريّاّتنفقاالّّعلىّداقتعال

 

 التعريف 

قات  نفال نضم تتهي . و برواتلصة ل ك املخصتلليمية، ابستثناء لتع صروفات ا ملامجيع  يةغري األجر  لنفقاتاشمل ت
  نفقات ت(، والاملعدلتجهيز ابوا ها ديدجتو  املدارس ء نابأعمال و  رة تأجملسة ااملدرسيواملباين  عقارات املدرسية ال لمث ) ة اليأمسر ال
كون  تتو اء(. ابء واملوالكهر  ل التدفئة )مث ةاري ات اجلوالنفق ، م والنقل(ووجبات الطعا  املدرسية الكتب ة و درسي ملد اوا امل ل)مث ة لي تشغي لا

خاصة من   من هيئاتت ما خلد أو االسلع  ذهراء هش مما يت ا البا العامة. وغة اإلدار  طرفمن  ات ع واخلدمسللتناء اق ابًيت رت املش
ن  كومية. وميكن أ احل ات النفق جيه تو سهم يف الت تُ و على شكل عقد،  ت تكون شطة، ال ألنفة اكاإىل  د عاقلتا ويشري تعاقد. ل الخال

أتية  ت امل ناقصات( املأو )  فسة املختلفة تناءات امل طا روض العن عدد مع ر بني يا تخ اللف ُمنصنظام ضع و على ية عمل هذه ال نطوي ت
   اخلدمات. زو دي أو مُ  دين ور  ملمن ا

 يّةلفاخل

مة يف  العا اهليئات  ن طرفع واخلدمات م لسلعلى االتعاقد  غ ، يبل(OSCE) ابن يف أورو و التعا من و األة منظمل اوفقا 
ل  . وميث اندالبل بعض يف لكذ إهنا تتخطى  وحىت، لبلد معني ( GDP) لي اإلمجايلج احملتا نن الم  %25-15 ملتوسط إىل ما بنيا

. ومن  (OSCE, 2005طلقة )ألرقام املدوالرات كل عام ابلاريليونت ت هذا
  أعاله نظمة املقدر تُ  تايل سدة. وابلللممارسات الفا جماالا هذا يفتح  واضح أن ال
  من %30إىل صل ا يل مثميُ  نأ نميك التعاقد العام  يف جمالاد فسن الأب

  ا غالبا . و تال ااحل  بعضيف كلكثر من ذ أ و حىتأ ،املشرتًيت ليف تكا جمموع
يف املشرتًيت   منه ولية دت الشرتًي امل يف  كب أ  ة حملتملا ما تكون املخاطر 

ظمة  أن ع، وتنو ةملعني اهات جلا الفت واخ دعد و حلجم العقود،  ا الداخلية، نظرا 
على   التعاقد ال  يقتصر يف جمال اد الفس أنلى عربة تج ذلك، تدل ال عالوة على و  . أحيانا اك رتبال ا يول د  امم  ،ة شرتًيت املستخدمامل
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هذه الظاهرة  أن  ف صحلا اكشفت عنه  الت الفضائح  بني  تف : املتدنية ري األجو وظفني ذو ملوا ئة لردياة كمو حلابيز ت تتم ال البلدان 
 . الغربية ياتطراميق دلا  ك يفل كل مكان، مبا يف ذ  تشري يفست ن أن ميك

  عدات  املوفري ت و  (، صيانة اء وال بن ملباين املدرسية )الاب صلة تاملسائل مليف ا اقدتعال ساد يفالف نصادف لتعليم، يف جمال او 
وة على ذلك، توسعت  . وعالام عات الط جبو  وتسليم درسية(، ب املكتال)وخاصة  ا وتوزيعه م والتعلممواد التعلي ج ا ت، وإنتوالتجهيزا 

  اتللخدم ارجياخل اقدتعوال  ،اخلدمات ملتسلي صةااخلمناط األعلى  اداالعتمد تزايسياق  العقود يف ال جم يف ساد فال صر ف
كيو  طو  من مدينة  م مسؤولون جامعيون هتُّ ا ث ياابن، حي األول هو مثال ال  . على ذلك ني ضيحيتو  مثالني  ي دقت ميكن انة. و صيوال
  ا ذ و هكيطو فت مدينة ر صو  .(2004، ز)الياابن اتمي  0320يف عام  سةدر م ءناع ب و مشر يف حتيال الاب 12 ليون ينم  94لب بس
من نفقات   اجزءا لفعل انت ابك  رةأن هذه الفاتو  شهر أ بضعةبعد  تبني  لكن ة، و ري اء كبة بنشركن م ة فاتور على  اادا تمبلغ ابلفعل اعامل

لبني،  الف من املثال الثاين و ك. ذلل ديقالنعم دالفعل لقت ابل تاجلامعة  وأن ،ابقة س نوات سعدة  ي يعود إىلرسدمبناء مشروع 
  وى ا رشأن ال، و درسيةملكتب ال المواأ  ن م %65-20إىل ل التهمت ما يص  برة امل ريغ  العموالتأن  ات إىل ير قد ت التأشار حيث 

تب  كلايف  د   انقص ح وأدى ذلك إىل -د العقمة قيمن  % 20إىل ل يص  متثل ما  اإلقليمية  ارس واملدكاتب للم يت عط أالت 
 . ( Chua, 1999)درسة  مألف  40عددها  لغدرسية يف كل املدارس العامة يف البالد تقريباا والبا امل

  مةملقد دمات اخلوا  لسلع امقدار ض فف، وخ كاليالتة دًيز يف  ل واضح لتعاقد بشكالت يف عملية ا سهم االختالتُ 
  ا أثرا  قدالتعا ت اإجراء ختالالت يف ال، ترتك ااديدا حتر كثأ و ى حنعام ومساعدات املاحنني. وعلل ا فاق ن إلض كفاءة اواخنفا ونوعيتها، 

 : ليتها عا وف  ُوفرةدمات املواخل السلع فاءة ى كلوع ( تكلفةتصاد )قالعلى ا ا يا بسل

دمة.  أو خ   تجعلى من لصو احل قابلم عفد يُ السعر الذي س  يمتضخ  إىل دقلتعاااد يف سل الفميي، والا أ.  قتصاداال  •
  ر السع يمضختيتم  قد شر، ور الند ىدحإ امة و لعا سلطات لواطؤ بني ا تهناك  ن كو ما يدنع  ملثال،وعلى سبيل ا

 . ى او شر ك  دفعسيُ لذي ا بلغ امل استباق من أجل ية الكتب املدرس اجتإلن  اإلمجايل 
تم  يالت  ليةمجااإلمات دقدار السلع أو اخلفيض متخبقد تعايف السات السيئة املمار تسهم  ،ا يا . اثنالكفاءة  •

ى  عل ن األموالم  الغ ضخمة مبدر هتُ لك، عندما ذ على  لا مث. يف العقد  مد أصالا تُ عا ا نة مبر قام ها احلصول علي
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كان مما  كثري بأقل  قدمة امل ة يرساملد بللكت  الكلي، قد يكون العدد ةاملالي  ابتلتسر او غري املبرة العموالت 
 . له   اطا طخمُ 
،  مثالا ت املقدمة. ا مع أو اخلدلسلع من ااملتوق  ثر األ  جمال التعاقد يف  شفافية ال  بغيا ف عض يُ  ،ا . اثلثا ليةع افال  •

ودة  تكون جرمبا  عقد،الل على للحصو  ات على دفعهوافقوة الت رشال ى أساس ر علشنر دار ايتيتم اخ عندما
 اته. رجوخم التعليم  ن نوعيةح أن تتحسجر ومن غري امل ، ايةللغ رديئة دمة  قامل ة درسياملب تلكا

  ءا . وبنا (ستثمار الا  وابلتايل يف ) لتعاقدجمال ا ى الثقة يف و ت اخنفض مس اد، ر الفسطاعت خمة على ذلك، كلما ارتفو عالو 
لية  امجاخلدمات اإل و لع الس زًيدة حجم  أجل نم اتهاجل عم ة جيبرئيس  مشكلةباره يف التعاقد ابعت بغي النظر للفساد، ين كذل على 

   .ع التعليملقطا   املخصصة

  : ة واملساءل ةفي سني الشفاحت على  اقد عاع التعلى قط  اليا اح تؤثر  سةيرئ هاتاجتثة امن املتوقع أن تعمل ثال ظ، سن احل حلو 
  للمشرتًيت د يتزاامل االستخدام  ، ا ثا لواث  قطري، لا ستوى املت على املشرتًي معامالت  مواءمة  ، ا واثنيا  ، إلجراءات ية اكز المر  ، أوالا 
 : ة رتونيكلاإل

  و حن لتعاقد علىا  عملية يف باشرة س م املدار ىتأو ح لية احمل طات للسا رط تنخ لبلدان، من انامي دد ُمتيف ع  .د التعاقالمركزية  •
  لية تنفذ هذهاحمل اهليئات لكن و ، هية جيو لت ا ادئ واملب دالقواع تنسيق  عن لة مسؤو  ا كزية غالبا ملر ا السلطات  وتبقى  متزايد. 

لثي  ث ب منيقر  لية ماحملا اتالسلطلى سبيل املثال، تولت ع  لدوفامو  يني. ففي حملل ن ااقدي املتعإىل  وتلجأعد القوا
رة  يانت وزاب حبسب  13( CPAR) ديراتتق(لة الدو  من قبل ثلثالبل قا م ،2002لشراء يف عام ت عمليات افامصرو 

  يز املشاركةز تعخالل ومتنع الفساد من  د استخدام املوار من ن س  كن أن حتُ ية ميحملل شرتًيت اامل أن  غالباا ما جُيادل و  (. ية لاامل
  ري تفسوء أن س  ةب اخلر ظهتُ  إذ  اض أدنه، فرت ش هذا االيُناقسو  (.1-6 الشكل  )انظر  احمللي د لصعيعلى ا وامللكية 

 . ةمركزي ر بيئة ال يف إطا  احتدث أيضا في، خل ر احتكاالاطر اخموة على الع ، ها مارت احم أو عد   عدلقواا
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 اّاألفضل؟م:ّحملليإىلّاّياملركّزّعلىّاملستوىرتايتّشمنّامل(:1ّ-6الشكلّ)
  

 

 

 

 

 

 ت  اواملنظم طرافاأل دةاملتعد  ئية مناصارف اإلمل اأكب   ةقاد تمع، اج2003اير فب شباط/يف . اإلجراءات مةواءم •
اذ  ابختوالتزموا   ، (Rome-HLF)  مواءمة يف روماملستوى للرفيع االتدى ن امليف ة  فيدستلدان املبال  و ثلومم  ئية ا نثال ة و ولي دال

و  شرتك حنملام لتقدا"اجتماع  يف  2005باير فشباط/يف ة أخرى مر   وا. والتقهااليتعوف املساعدات تحسني إدارةل  إجراءات
ق بني  كيفية التوفياللقاء  ذا ه وحبثوا يف   .(Paris-HLF)"يس ر  اب يف  جئا نتال و   ةمءاملوالتنسيق و ا والفعالية:   ةي التنمزيز تع

.  مية األخرى نت أطر الو أ ر فقل ان م  داحل ياتجيت اسرتا مع  دعمهم  ومواءمة ، يةعملال مارسات واملات اءواإلجر  السياسات 
  بنغالديش يف  اءئح الشر لواواءمة اإلطار. وجيري اآلن مناقشة م ذايف ه اخلاصة ماالهتمات ال جما حدأملشرتًيت  ا وتشكل

  د،دياجل هجو لموس هلذا الت ثر املييم األ ق وقت لتإىل  ألمر  ا وحيتاج ى.  أخر دول   نيمن ب وكمبودًي ا والبازيل وبوليفيني بنو 
 . د ممارسات الفسا حلد من واشفافية  ى حتسني الملية علالعتساعد هذه  يف أن  ة أمل مثلك،  ذ  عمو 
مات  املعلو  ات ام تقنيستخد"ا ا هن أب (e-GP) " ة نيكومية اإللكرتو ملشرتًيت احلا"يف . ميكن تعر املشرتًيت اإللكرتونية   •

مع   تًيشرت ملاب صلةتامل ا اهتطتبا ر فيذ انت  ت يفماكو حل ا ( من طرفنرتنت اإل -ية لعنكبوت ة اك لشبة اخاص )و  تواالتصاال 
تشمل  . و (2003 بنك الدويل، ال) " الستشارية الت يطلبها القطاع العاما شغال واخلدماتلع واأللستحصيل ال ،دين ور  امل

  يف فافيةالشني لى حتسة عنيو لكرت اإل  قصاتاملنابيقات د تط عسان أن تك ومي. يةنرتو اإللك قصاتواملنا لكرتوينء اإلالشرا

ّكزيتوىّاملّرسامل
 دقعا لت يف ا يةجيهو الت بادئوامل  دقواعلنسيق ات

 

ّحمللياّستوىامل
 حملينيدين عاقتم  مستخداوا دقواعلتطبيق ا

ّكلشّاملا
طر وخ ودالعقد/قواعم ال ااحرت أو عدم ء تفسري سو  

ّفية ثقاال ب جلوانوا ارتكحالا
 

ّلّ احل
 ن معاا ااالثن وأ ليحم وأ مركزي

ّاحملليّّّّّّّّيكّزاملّر

 

  :فكرة
 استخدام ان نحيس  ّيةامللكو ّليةاحملّاتدّرلقّااءّنب

ّادفسلّامنعّّو ةة احملليكاملشار ية ورعا ردواامل
 



 

183 

  ار املزودين الصغ لكذ ءات )مبا يفاض العط رو مقدمي عمجيع  وصول إىلل اتسهم يف تسهيل إذ أهنا ، اقد لتعاال جم
وث  حدل من أجلكن . و علنية ونتائجهات لعطاءاجعل عمليات او ة، املعنيوات طخلمن اكل خطوة   ةأمتت يف يني(، و احمللو 

د  ك: اإلعالن عن العطاءات، واحليا مبا يف ذل، 30 طار رقمإلا هرظيُ  اية، كمساساألطلبات ملت ا ضاء ببع ب الوفهذا، جي
 . السليمة جعة طرق املراة، و ة املشاركوسهول   قبولة،امل  فةوالتكل  من،واأل  شغيل البيين لتة لي ايري التقناملعو   ،لوجي نو كتال

 يّةاألساسّادّئبمل:ّبعضّانيةّورّتملشرتايتّاإللكاّّ:30ّّرقمّّاإلطار
وض  لقر ا ةاجل عملية نو كرت اإللوسائل الو  يةشرتًيت اإللكرتونامل م خدام نُظاست ايد إىلز ت كل مضة بشقرت ن امل ال البلدمتي  

  والبنك الدويل  ،يةمريكللبلدان األالتنمية  فمصر و  ، ي يو آلس مية اتنل مصرف اج من ما ب والات تماداالعكذلك و  وإدارهتا،
(MDBs14) . ُفر  ع وت GP-e 15 راء  رف احلكومات إلجطن م  علومات امل  تشبكاو علومات املتقنية نظم دام استخ ا أبهن

الت  رية االستشات واخلدمالع واألشغال واخلدمات ل السحصي ت ل دين ومتعاقدينر و ع مصة هبا مااخل الشراء معامالت
 اع العام. القط  يستلزمها

نت  الاإلعو ق ل املسب التأهي  ذلك   مبا يف  لكرتونيةاإل يات مل لعمن ا  رتًيت شاململية ل ع احر م ستفيد مجيع تأن ميكن و   
يضاح والتعديل  االستءات و طالعا  ويقوت   ريفااملظ حتف و ت عطاءاواستالم ال   ،اتالعطاء ضواثئق عرو  راد وإصدادوإع
  وظائف كافة   على  لم تيش أن   وميكحلت اشرتًيم امليس من الضروري لنظا فإنه لنتائج. ومع ذلك، ر الشعارات ونشواإل

  عمليات  من طوات  اخل بعضيف   حلكوماتتخدمها اتس  التنت رت اإلن لى ع  التعامالتتقنية ب  عتت. و الشراء عمليات
  التعامالتقنية ت  لعطاءات(. ويف حاالت أخرى تعدا روض عن عالن ع اية واإلعل الدية )مثللغا  فعالة وسيلة تًياملشرت 

يف    رتُفك ا با لا كومات غا تزال احلم  حيث  ،ات قصادلمل  الا ثدة، م  مؤكوغري  ةلي إشكاا أكثر بيقاهت وتطعلى اإلنرتنت  
 . تني إشكاليتني ل أسمدارة واألمن  وتبقى اإل  ، )إن وجدت(ية  لتشريعارابت ااملق

ول  وصواملساواة يف ال مييز تئ األساسية للشفافية وعدم الملبادبق اط تُ ة األطراف أن ددتعامل اإلمنائية صارف امل تستلزم  
  حليز ية بادئ األساسامل ة هذهترمج  رتكت ئ. و دباملهذه ا شرن  لىعوأن تسري  اتليلعما  نلة وأم واملساءتوحة  فسة املفنااملو 

لتشغيل  نية ل التق ري، واملعاي التكنولوجي واحلياد ت،  عطاءا عالن عن عروض الثل: اإلغريات معلى املت  ااثرا آ نفيذ الفعلي الت
 كة. ار شفة وسهولة املالتكلو  سليمة،  ت مراجعة راان مساضميات مثل  لعملاالبيين واألمن، وبعض 

 . 2005، لبنك الدويلا، و (IADB) ريكيةمللبلدان األ ةنميالت رفمص، و (ADB) وييية اآلس من الت مصرف: دراملص
ّ

 
 ددة األطراف.تعامل يةائ اإلمن فر صاامل 14
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 ارساتّالسيئةّّاملمأشكالّمنّ

دن  امليكية: "الكالسته ل ايف مقكليتجارد  ثل مبا قدمهت مت ًيملشرت ا لفرص الفساد يف  كثر منهجيةرض األولعل الع
  فرص لا  فر  وعالوة على ذلك، ع . بعده و  عقود لا منح  بل ق ث د حيكن أن مي ساد الف ن أ أظهر ف. (Klitgaard, 2000" )سدةلفاا
خلدمات  اأو  سلع لا إىل اتهحاج  ؤكد احلكومةتُ  ادم: عنمبعىن ، ة املشرتًيت عملي يف كل خطوة من  داسممارسات الفت تتيح ال ة كبري ال

ا  عندمو  ؛الفائز دحتدعني و ئ احات البرت قم ةكومحلم اقي  تُ ا وعندم ؛ت لتلبية احلاجة عون مبقرتحالبائا م قدعندما يت و  ذلك؛ن ع وتعلن
ظمة التعاون  نم  طرفما من اثلة، وال سيقضاًي مم حولاألخرى واثئق عديد من الال عضوُ  ،نذ ذلك احلنيمو العقد.  عني  م ابئعذ يُنف  
  مة ائانظر قلدولية )افية شفاال  ، ومنظمة ( U4) ين تاشأوت ، وجمموعةيلنك الدو ، والب (OECDادي ) تصن االق امليدايف نمية لت وا

الفرص  خُلصت و (. امللحق الثاين يف العامة عاقدات لتل ية حبدها األدىنلدولافية اشفلا ظمة نم ريعايمو  ، لص فهذا ال  اية هن املراجع يف
  تقتصر على ال  لفرصاأن هذه  لرغم منوعلى ا  . (1-6) دولاجل يف  اأعاله يف عمله اتدهتا اجلهلفساد الت حدالرئيسة ل

 عليم. ت قطاع اليف ملشرتًيت يف ا لفساد ت اا ممارس ى عل ةل ثاألم ن وفرة م بة تؤم ن خلا إال أن،  واحد بقطاع ة  ذات الصل   ًيتشرت امل

 ّ(سبقالفسادّامل)ّّومواصفاتهّّالعقدّاجاتحتديدّاحتي

قد  ، عينةة ممة أو خدفات لسلعواصاالحتياجات وامل حمللية اة ملعا ا  السلطاتو أ ولة لد ا تُقدر ا مد األوىل، عن املرحلة يف
ّ: ت آلاك  اكلمش  تبز

عض احلاالت، مل ُتسلم  )يف ب  ةل ض  ف مركة قبل ش ن م  مكلفة اغالبا و  ية  ضرور ت غريا جحتياا راء دراساتجإبتكليف لا •
النتائج  كن أعطيت ول ة كفؤ   شركةبل ق من ذت الدراسة فنُ أو قة، سباملاملالية ات قتحدفع املس ى الرغم من علقط  الدراسة 

 ؛ ها(ر من نش كبري مادي   بحر هامش تول د و   اهنسخت ية ة ومه إىل شرك عد ذلك ب
عقد يف  ية ترسمن أجل تبير  أجريت داخلياا، الت نتائج دراسات االحتياجات  من  ا مدا عمعلومات  حذف  و أز التحي •

 ؛ حقة مرحلة ال
ل  )على سبي  عينة م حلاجة جابةستن االم أو منظمة بدالا فرد  إىلاسب ملكبغية توجيه ا هافريأو حت اتاجاالحتي تزوير •

و غري  أ و اخلدمات الت تعد غري ضروريةشغال أاأل  ؛رتًيت املش رتبيجدوى منها؛  ال سلععلى  طلب  إجياد  :الثامل
 ؛ قيقية( حتياجات احل تناسبة مع االم
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تابعة  شركات ال لاإحدى  فتتقدم ، شركات  ة مبجموع مرتبط ل غ  مواصفات من ُمش وضع أو  ات اسإجراء در كليف ت •
 ؛ ( ونات اآلخر عطاءوض العر  وممقد   اهميتلك ال حصرية  اتلوممعما يعطيها  )  ،عقد اللنيل   املناقصة  ض يف عر بوعة  للمجم

اأو  واصفاتامل حتديد يف  ةاملغاال •   ، حصرية ة عملي  و وجودأ للعملية  د التقين التعقي ذلك يبر  ، وضع مواصفات ضي قة جدا
 ؛ ي( حصر  ق  ح ذاتمة ر خداختيا مثالا )  معني   عاقدمت أو د ر  و مل لية فض طاء األمن أجل إع

مما   ،طاءات عروض الع  قدميمبعض صاا ملالءمة خصيعت وض  ىخر أ وأة، دموجو  ريغامضة أو غ فات مواص  دام تخسا •
 . لالستغالل كثر عرضة  جيعلها أ

ّايّترّتشمللّاادّفّجمافسلّلّالرئيسّةرصّفال(:1ّ-6اجلدولّّ)

 درئيسة للفسا فرص يسة رئطوات الاخل
   /قدعاابلتار لقر ا

ات واصف م حتديد
 العقد 

  تنفيع ببساطة ل رتيها أحدعلى سلعة ال يشلب طال ادإجي) ةممنظفرد أو إىل ب املكاسيه توج ل تتياجااالح تزوير •
 ك الشركة( مال

   قة جداايض ت مواصفا ضعو ملواصفات أو يف ا  ملغاالةا •
 دة وجو  مغريو أ مضةواصفات غام •

 وض لعر ا يممقد   دي يد عدتق ايل وابلت اُمعلن عنه ريغ وضر استدراج ععملية  • التعاقد لية عم
ا قة مع مهلة ضي  لكن و  اعلن عنهعروض مُ ج ا در است عملية  •  يليقللى املزايدين عب صع  يمما  املستندات،دي لتقجدا

 م تقدم بعروضهلاة اخلب 
 ملناقصة اسعر ر ديمن تق لتبخيسالتعم د يف املغاالة أو ا  •
 ةمصطنعطاءات خاسرة عة بواسطالسوق  لتقاسم أو ،رااألسع يفثري مقدمي عروض العطاءات للتأ نيبلتواطؤ ا •

 وضعر  يقدم أبالت مدخالل عأو من 
 سوغات لتبير القرار م أي رتكي مما ال ةق املناقصئبوضوح يف واث يمالتقيعايري معدم ذكر  • العقد   ةترسي

د ساسية، وفاسي عتباراتاو ، ةينعمشركة  جتاه)حمسوبية  وعيةغري موض سسى أُ ض بناء علرو عال ميد قمر اختيا •
 ( ، اخلخفية موالتوع رشاوىو  (Pork Barrel) سيةي ميُنح ألسباب سيا مال حكومي: ار إد

ف شراواإلتنفيذ العقد 
 يهعل

 ه سنف العقد  عو ض و مته بشكل يغري  بعد ترسيبشأنه تفاوض ال ادة إعو يف العقد  تغيريال •
 ارةاإلد نهع ىتغاضت أدىن ةاد ذات نوعيمو أو  لأقكمية بتوريد معدات  •
 عاقد من الباطنالت لى مستوى د عسالفا  •
 ةر و  ز مفواتري دي لتقإلدارة ن وايد تعاقبني املالتواطؤ  •
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ّ
ّقّدتعامليةّالتنظيمّع

  اكل مش د تبزقعاقد، ح عملية التتت وتف دلتعاقا  طرقلية احمل ةما لعا  طاتالسلالدولة أو  ندما حتدد ع ة،رحلة الثاني ملخالل ا
ّ: كاآلت

  نفسها  كة ر الش  ت، تقوم االحلالعامة )يف بعض اشرتًيت امل ح ضع للوائال خت  ا حجما رى أصغر خ أىل إ ة بري كعقود  ئة ز جت •
 ؛ تلفة( شركات خم  ابسم فواتري ال م قد  ت  هاكن ول  ابلعمل

  ذلك و  ، بشأنه اوضتفمُ  ء  يف إجراه يبلغ ذروت  دقي  م بشكل  تنظيم استدراج عروضأو  ت اناقصم ءراإجدون العقود ترسية  •
 ؛ عروض ال  يم ملقد  يلمجا إل ا ددعال  ن للحد م

وض  وتقدي العر ، ( Cover Bidding) ني  رض معلة إلجناح ع فاش  ضو عر بتقدم ال )عروض القواعد تقدي ريف حت •
 ؛ لك( ذ  وما إىل، اءاتعطعدم حفظ سرية الو  ،وإخفاء العطاءات  ، اتوير العطاءوتز  ابملداورة،

ه يف  أو يُعلن عن  ، الن عنه تم اإلعي  صات القمنا ج عروض)استدرا روض ع اجستدر اعالن عن اإلت ا طلبمت  ل علىيتحا ال •
 ؛ ول( ادالت ةحمدود  لةجم
رفة  روض عطاءات دون مع ع على املزايدين تقدي  من الصعب ل ا جيع، ممض و العر ي ة لتقدايللغضيقة  ة زمنية مهل حتديد  •

 ؛ ( اتناقصاملاستدراج مدة تضييق  ل  الجلالستع   ة اذبك  تعاءاع اد  م يانا )أح   مسبقة ابلعقد
شأهنا   من ةالزم فية اضالحق إ م ل ا دخإا ق  يكون من املتوقع مسب) رضعابل  لتسهيل الفوز عطاءاتعروض ال رسعس تبخي •

 ؛ (اءات لعطروض ابع  د التقدم عقوال  عختضلن ولكنها  لية كلفة األو م التضخي يف وقت الحق 
  تايل احلظوة ل)واب ض ر عال ممقد و  ر القرا اعصن   هناك تواطؤ بني يكون  ما ندت ع اءاسعر عروض العطر قديملبالغة يف تا •

 ؛ كلفة األولية( ال  دون زًيدةالقرار   عانصىل  إ قد يتم إرجاع جزء منه  مريح بح امش ر هب
أو   سرة مصطنعة ا خ طاءاتع ن خالل السوق متقاسم و أ األسعار  يف تأثري ن للاقدي تعات أو املءاعط ال  مقدمياطؤ بنيالتو  •

 عروض.  أي دي قت  عدمل ن خالم

 

ّ
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 ائّزاختيارّالف

 : تاآلك  لمشاك  تبز  قد تار الفائز، وخت  البائعني  وضر عاحمللية العامة  السلطة لة أو و دم القي  ا ت م ثة، عندالثال ةل حاملر يف 

ثل  م ) وعيةغري املوض ابيعتهلطنظراا عن عمد  اهانتقائ وأ اقصة،يف واثئق املن ات ض العطاءو عر ر تياري اخمعاي توضيح عدم •
 ؛ ةز احات املنللتالعب والتقييم االا جممما يرتك  ، (" ئيةبي ها التم ءمال"ل   افقا بناء املدارس و موقع ار  ياخت

أو عن   ر لكل معيا صص خامل  الوزنديل تع عن طريق ، الا مث  ،ت اض العطاءو ر عفض بعد معايري االختيار  إعادة النظر يف  •
 ؛ جديدة  ريمعاي  طريق إضافة

من   لرشوة اإلدارة ( خلإ الطبع،  ررين ودو شوالنا ،ة يدرسب امللكتاومؤلفي  ،املوردينو بناء ل ا ويلمقان )يوالت من املتعاقداحم •
 ؛ كب و أى حنعل ًيا ر مغ  ارضا عالذين قدموا  افسنيي، أو لتحييد املنائقرارها النه يف  ريل التأثأج

  االطالع  متكينهم منأو  لني املؤهعاقدين املت أفضل قائمة  لى ع دراجهمإ ن أجلم ين لرشوة اإلدارةمن املتعاقد توالحما •
 ؛ ئمةقاه ال ى هذعل

وفساد   ،ياسية عتبارات ساو ددة، شركة حمجتاه ة بي و س)حم  موضوعية غري س على أسءات اوض العطدمي عر مقتيار اخ •
 ؛ وما إىل ذلك( ، خمفية  الت عمو و  اوى شر ياسية و ب ساح ألسب نميُ   ميو حك : مال طي بريوقرا

  أحدضيل تف ال( لثيل املسبة، على وداجل  ة أوكلف)إما من حيث ال اجلدارة من  واحدس مقيا  العقد على سية تر  ار د قر ااستن •
 ؛ مقدمي العروض 

 ا. تهعاقد برم  الت ة ملي عيف شفافية ال انعدام  اءخفإف دهب  راتهملب و/أو  تخذئي املار النهللقراعالمي إلا رإلشها غياب ا •
 

ّّ(قالالحّاد)الفسيهّشرافّعلواإلالعقدّّتنفيّذ

  لكشا قد تبز امل، العقد تطبيق لين د قاملتعا عند تقييم أو ا به زو فام  يالذني للعقد ذ البائعينف ت عندلرابعة، رحلة اخالل امل
 : كاآلت

 ؛ ون مبردرتسية  قرار ال  اءإلغ •
 ؛ فسهالعقد ن مون مضغري  طبيعته مما يب  اوضتفال عادة إعلى العقد أو   تيال د تع إدخال  •
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واجلودة   ةلكمي ام اباللتز ابو أ اتاصفو المتثال( ابملا  بتهم على عدمم معاق  تتو ال)أ بني ابالمتثالالطمتعاقدون غري م •
 ؛ لك(  ذإىل ما ل، و دة أقو جب و  وحدةلل لى أع سعر وب املوادمن  نتاج عدد أقل إ  إىل فضي ليهما )والذي يُ ع وص املنص

 ؛ ك ، وما إىل ذلاطئة خ  ونفقات عامة ،لفة لتكاب  تاوجتاوز   فة، كللل ( ة )مضخم  ةاحتيالي  رتقاري •
 ؛ (31 قم ر  رطا اإلد )انظر املور  من العميل و   لك لسيب ااحمل نظام ال يف  انا تُدرج أحي  رةري مزو  اتفو  وضع •
،  مثالا )  لباطن لفساد على مستوى املتعاقد من ا ا يتيح ا مم ، ةري شفاف ة غبطريق رهمء يتم اختيااركوش طن بان ال م  ن قدو متعا  •

 ؛ س( املدار  ىل درسية إب املالكت نقل 
:  الا )مث ات السنني عشر ل  ا أبدا اءلة ضع للمسخت  ال  عقد،ال  ال ترسية حو شركات خاصة.  ارة إىل من اإلدمضمون  دخل  منح  •

 ؛ رسية( ملدالوجبات اد عقو ل  ال احل هو  هذاون ن أن يككمي
وبذلك متر  ، همر ريتقا / ًيت تقاريرهالتغيري حمتو  و األفراد القائمني على اإلشرافأيف اهليئات املشرفة  املبر غري ريأثتال •

 خل. إ د، أح ها حظالي أن ألداء دون  ة واصائص واجلودخل ت يف ايريالتغ ا

ّةّرّّوّزملريّّاواتالفةّلحاّّ:المّواأّلّساءةّاستعمالإلّتقنياتّّ:31ّّرقمّّإلطارا
إيداع   عمتدة ورة وثيقاملادية، تعتب الفاتلألحكام  ا. ووفقا اال من جهة معينة قانونيا املصيل تحلة ر فواتري املزو  ستخدم ال تُ  

  ة يق حقي ن الوثيقةو قد تكو  . األموال رف ص يوه أال يعيةطبال  ا هتنتيج برتو  ، ةاري أو جت ةصناعي مؤسسةابت  حسايف  عات دف
تفق  )سعر فاتورة أكثر من امل  ا رة جزئيا أو مزو    (قابلء يف املي شيأ ندما ال يُقدم ابلكامل )ع  يةومهأو  ة( صحيح  ةور ات)فرة ب مو 

مبرة  و  قية ي قح أهنا  ى عل ثيقة و  قدي تري ت اف الفو زيييعين تو (. تحصلةرادات املمن اإلي  لفاتورة أق  ت، اال حل بعض ايف  أو  ، ه علي
  والعميل  در  و املة حماسبم انظيف رة املزو   لتايل إدراج الفاتورةميكن اب األحوال. و يف أحسن  ا ئيا جز  ككذلقع  وااليف  نكون  ااما مت

يل  مم العا قيإىل رة الفاتو  فضي. وتني احلساب بني كليةاخلصائص الش  لكق  سامع ات دمة،حقيقية ُمقة خدم نتيجة  ابوصفه
 . األموال  صرف عملية   إهنا تصادق علىايل لتواب   ،ل اع أمو فبد

 (. Bueb and Ehlerman-Cache, 2005: 13):  در صملا
 

.  للغاية  قدىل املع إ  اجدا  من البسيطوترتاوح  ًيت: فهي عديدةلفساد يف جمال املشرت رص اف بشاملة وضع قائمة حيل ستي
نتاج  إ اع طيف ق  ، على سبيل املثالف. ئة ات السي املمارس من  ة صا خله اال كشأ  يق لتطبا عملية  يف فرعي ع طا كل ق لة على ذلك، و عالو 

حتديد   يف  نمجة عن املغاالة  مشاكل هناك  ن ، يف حني قد يكو والنشر بع قوق الطمتعلقة حب  اكلمش تنشأ ن أن ميك ،سية در املالكتب 
الت   "اإلنذارات"ن م أدىن عدد حديد تب  عيفر ع قطا  يام كلأمهية ق اء ا هو السبب ور عدات. وهذابمل لقة  متعفنية  ألسباب اتاملواصف
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أو   ألفراد على ا لط الضوءتس) " خاطر امليطة خر "ضع و ساس، ا األهذ علىو  ، سيئةت الرساماامل توق ع ى عل د أن تساعميكن 
طرح   عن عالن إلا دم ع قرار مثالا تب يُع ، ( 2-6الشكل )توفر يف ثال املر(. ويف املللمخاطة مصادر حمتمل د  ارية الت تُعدحدات اإل الو 
 . دلةعا  ة غريمنافس األمر  كون هنا ب يسة الرئ املخاطرةثل تم وت ،السيئة ة رس لممال  الا محمت ارا مؤش ناقصة ملا

ّّّالعامّطةّابلتعاقّداملرتبّواملخاطرّالرئيسّةّ"ّتاإلنذارا"ّّ:ّ(2-6كلّ)لشا

ّ

عرف على  الت يف صعوبة أن مثة ضح لوامن الكن و . دالفسارسات ا مم ىلفضي إتُ  لسياقات التعاله ااملذكورة أ اإلنذاراتدد حت
ة يف  ملفيدا ؤشراتامل بعض خذ أ كنمع ذلك، ميو  . ثالا دين ماقعار املتة اختيساد يف عملي اشرة عن الفبلت تكشف م ا هذه اإلنذارات

 : ثالا م  ق، يا سال هذايف االعتبار 

 ؛ سوبية( حم  اهب شتا)  معني د مور    وشركة أمة إىل  سل  ( العقود املقيمةأو  )عدد ار  كر ت •
  دو كن تبول (مة د ر أو جودة اخللسع لق ابتتعسباب ألورة منهجية )بصهتا ءاعطال عروض ب قتُ الت ال لشركات مة اب قائ •

   ؛ (آمر ابلتاه ل )اشتبيل املثاعلى سب فائز ن للن الباطم  قدعامت ك  حيانا أ

 

 ات املواصف  يف  غاالةملا • 
 ة جودمو   أو غري   غامضةاصفات  مو همة/بم قودع •
  ائيري هنغو  أ  ري حاسمغاقصات  من  راجاستد  •
 ضرو عالراج  عن استد الن  دم اإلعع •
  ن كول مناقصات عروض استدراجعالن عن إل ا •

 ة ايقد قصرية للغعالتا  مهلة
 عقد السيه  رت ل  غمسو ك تعجال  فة االسصاء  ادع •
 ية سر   اء عروض العطاءاتإبق  عدم •

 
 الباطن من  لني  او ملقا  نمد  ي دالعوجود   •
 قلت أابكمي  تزاجتهيأو    ودةأدىن جاد  يد مو تور  •
 د و يق العقتطبعلى    قطف  ةشكلي  قابةر  •

 ري ملتعاقدين للمعاي ا  نمفقط    ةقل  وأ  حداة و تلبي 
 قد الع  ةترسيتبير    ن الصعبم 
 ة سوبي ابحمل   اشتباه 
 ار واحتك  ةغري منصف  منافسة 
 صفة من  سة غري نافم 

 
 بة التقدم بعروضهمميي اخل دعروض  العدمي  مق  لىيصعب ع  
 سرية حىت  قيتبقط إذا  ف  ةصفنطاءات ملعا  روضعكون  ت  

   هانتائج  فشك 
   عاراألس  يف  ثري أؤ للتاطابلتو اشتباه   
   ر ان آخمك  يف  ردواملا  ''صرفو  دةو جلا  توفري   احرتامعدم 
  القرار   اعن  ص  على  د نتائج الرقابةاعتما 

ّالّ:اجمل
ّوإعادةّمدرسةّءبنا
زاتّجتهيّوّلهاهيأت
والكتبّّةتبملكا
ّلزيوّاّيةسّردملا

 لتغذيّةواّاملدرسي
 

 يسة ئر ر الملخاطا ' نذاراتإل ا'
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  ا رئيسا   الا جماتعاقد ب ال عتي
  رس دااملناء ب  يف  ساد لفل

 ة رسياملد تبك نتاج الوإ

 

 

 خل. إ(، عة مشرو غري  صاحل مب  باه شت)اتعاقد املو  ()أو موظف  ارالقر  بني صانع ود صالتوج •
 
  طاّقنال

  ج وإنتا  دارسملناء ابعقود يف  حئا مثلة على الفضاأل عديد منفساد، مع اللل  ى أنه جمال رئيسعل االبا لتعاقد غإىل ا يُنظر 
حيح  ص  واسع. اقعلى نط هوتداولت  فالصح فتشا كموال كمأل من اضخمة غ لمبا  طوي علىين هو و  ،جرا لم  وه  سيةب املدر كتال

  درسية الكتب املتاج إن و  املدارس بناءعقود يف  اخصوصا و  مرتفعةلفساد من ا املتأتية  سبكاملأن ا
ن  أا مب ةعالي  وىرشا ع فلد لعطاءات ا و عروض مقدم " عج  شتي "  الواقع، في ف ، ملثال على سبيل ا

ة  ويل ط ا ودا عق الذي يتضمن  ات ميد تقدي اخلدن يز أن ك ميل، وابملث  . ونة مضم ملبيعات ستوًيت ام
  ملقدمة. ية اخلدمة اوع بن قيتعلة فيما وخاص مجةة ي بت رقا ، حتدًيدرسيةالوجبات املل مث ،األجل

 صدد: لهذا ا يف  انتوضيحيمثاالن يلي   افيمو 

  يف الفساد يتفاقم  أ، بد( DECS) ةضالرًي ثقافة و الم و ائرة التعلي ديف .الفلبني  ية،درسملا تب الك تعاقداتال جم يف الفساد •
ة. واستمرت  التعليمي اء املواد شر ت لاار تدفقت األموال لإلدو  ةي قليماإلكاتب املنشئت أُ  ما عند ي، اضالقرن امل ياتسبعين

  م خداركزي من استامل  DECSكتب مل ن  سيت ن مل ولك ق، لتدفابحنة ات املا هة واجلجنبيألا نح من املصارف القروض وامل
ذلك  من  نطالقاا . وا الفساد عن  ي ركز ع املابالط ، نزع ملية لعذه ا هخضم  يف و ، نية امليداب املكات يف  ضخها ف ه، موال أ  كافة 

ت  ديراالتق وتشري .ميقليإلالى املستوى ع اخلاصقطاع ل ا سية مباشرة معدر الكتب املض على شراء التفاو  بدأ ،خ اريالت
ب  تا كعطاة للممل ا الرشاوىأن متثل  كن . وميبالكتذه ه موالن أم  %65-20 استهلكت املبرةغري  العموالت  إىل أن 

-0.5 احلساابت  جعمراو  ة اري دة اإل اسباحملل ؤو سم كل من   ىن العقد، حبيث تلقم % 20 رسية داملفرع األو  ة مي ياإلقل
  غ لبالوا  ، دبال ال أحناء  مجيع يف  ا تقريبا  العامة س املدار  كل  يفسية در ب املتك اليف  حاد  ص نق  جتلى  ونتيجة لذلك،  .1%

  كتاابا مدرسياا   ويةالثانرحلة يف املتالميذ  انية مثكل و  يةئدااالبت لةرحملايف يذ  المستة ت تقريباا كل   ركشافت ،ا  ألفا نيبعر أ دهاعد
ا    على  ال املث بيل على س ض ب ألقي القد فق: ري يغ لتا عالمات  نيلك احلمنذ ذ برزت ، ومع ذلك . ( Chua, 1999)واحدا
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  هُتدر  ألموال امن  مة ضخ لغ بام مثة 
  سبب الفساد يف يم بلتعلقطاع ا  يف
 ة. عامت الرتًيشملا

 

 

 

 

  16. زو فلبييني بيني ا ثالثة مالارهمقد وة مه رشيعند تسل ، اخلاصابه سحل يعمل ية درسالكتب املي من نشر  عدد كيل و 
 . اد سلفنواب بتهم اوال   الشيوخ أمام جملسي ا والحقا   ،للتحقيقات  الوطين ب كتمام املكيل للمثول أ الو ذا هدعي تواس

كل عام.    17ورورات ي مليا ة أربع يةرسدوجبات امللجمال ا د يف التعاق ميثل  .سا ة، فرندرسيامل جبات و ل تعاقدات ا يفلفساد ا  •
اها يف عام  حدإ  دمت وتق السوق.  من  % 29حوذ على ها تست منث الث  -خاصة  كةشر  15بني  لعقود م اتقاسي وجير 

بة.  وج  لكمن سعر  ن ضخ مطبامل  سعر سبتُ واح .ارهتا وإد م عاط العداد وجبات إلناء مطابخ ب  كلفةلدفع   2000
ن  م ة كبري   ةلغالذلك مبجة ع نتي ماجملت قدف فلالزم. ااحلجم  عف ضان ك  الذياملطبخ م جحكانت يف   كلةاملش ن كلو 

ق يف بيع  احل أعطاهادرسية، خصخصة املقاصف امل ت متعندما  ،1994يف عام  ادا ق ع أخرى ركة ش عت ق  و كما   ل.املا
مثن  ع دينة دفملا ات سلطب على توج  لعقد، ذا اهل ا ووفقا  . دةعمرات  العقد دُمد  قد و  ، ااما ع 14 ملدة املدرسية  وجبات ال

نة يف   الس ة يف وجبألف  421 فري و على ت د لعقا  ونص  ، ت غري املستهلكةالوجبا
ذلك كان  بو . ا ألفا  363 كان  لكةتهبات املسلوجلقيقي العدد احل  غري أن   .1996

  غري  اتجبلو ل 18 ويور ألف  452دره ق ضايفدفع مبلغ إ املدينة سلطات لى ع
إذ  يري: لتغ اعالمات  رزت بخرى، أة ا مر هن. ولكن (Dubien, 2004)ملستهلكة ا

   كة.ستهلامل ات غريالوجب مقابل فع  طرة للدمض د املدينة عت  ، ومل2004م يف عا   قدتغيري الع مت  اأخريا 
 

ك،  ل ع ذة. ومت العامشرتًيامليف  لفساد ا ب بسب يم التعل ع قطا  در يف ن األموال هتُ مبالغ ضخمة ممن الواضح أن  مثة 
  ثلمتُ و ق. انوع اإلنف سبحبم تعليال  ت زانيايتوزيع م إىل ننظر أن  تمامري لالهمن املث نهإف ، القائم عللوض سع صور أو ت على  للحصولو 

م   معظيف ة لياإلمجاامليزانية ثلث  ىل )من ربع إ  نية التعليم من ميزا  ا صغريا  اءا جز لتعاقد( قدمة لامل  )وهي تلك األجور غري  من ت املصروفا
متثل الكتب  و  .ل منيعمل صة اا خو  يالتعليم اجلسمرواتب لدفع بالغ املابقي  صصوي  .عي اماجل ا قبل يم معللت يف مرحلة ا  ت(االاحل

ن  م %1.2 أيى التعليم ) م احلايل علمجايل اإلنفاق العا ن إتوسط ميف امل %3-1 ملثال اعلى سبيل  يةالتعليم د وااملسية و املدر 
  ايف توغو وفقا  %2.3و ب أفريقيا جنو يف  %1.9و ان،معُ  يف  % 1.4و ،ادور أنستان و يم يف قرغيز لتعلى الايل ععام احلل انفاق اإل

هنا متثل  إ نسبية، ومع ذلك، فال الناحية من  اية ابلطبع للغ ةدودحمب النس ه. وهذ( 2006 ،عليم للجميعلت ا  رصدللعاملي ا ر قري ت لل
 

 .ير أمريكالدو ف أل 58ابة ر ق 16
 .(901 = حدوا مليار)ي يكر ر أمالت دو اسة مليار مخ ايلحو  17

 أمريكي. دوالرآالف  310 اتقريبا  18
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مي  و ناتج الق لمن ا  %9-3 ازي و أن ت ميكن ا لتعليم نفسهاة يزاني قة، مبا أن ماملطل ة م القيث ي ن حوال مماأل  الغ ضخمة من مب
 . لبلد معني  يل اإلمجا

 العوامل
املكتب   هاذي أجر ال التحليلاستحضار  ددصال هبذا . وميكن اقدالتع جمال  يف ممارسات الفسادتطوير   وامل إىلالع من   ةعمو ي جمضتف
  رتًيت العامة شاملن قانو  اتكتها ن انل أليح ن التم ني  بتو  .هذه العوامل بعض منلكيا فا و سل  ( يفSAO) ابتساة احلعلى ملراجعاأل

دمات.  واألشغال واخل سلعالنة من ي  نواع مع أل د املتعمة لعام ارتًيت ملشا تفادي  ، ايا ن اثن، و و انلقاجهل  ،أوالا  :لسببني ابألغلب حتدث 
طريقة   رااختيو شرتًيت ملا وضوع د مديلق بتحمشاكل تتع الا )مثمته ظأن تداخل يف النون و قاال د يق تع اك القانون أسباب انته وتشمل

ارتباكاا  ختلفة امل ت الشراء راءا جخدام إاست يول دميكن أن و راء(. شلوضوع امء لشيل سعر  حتديدت العامة أو بة للمشرتًي مناس
  يل ومت (. نا تناقضة أحيام تكون الت  – فةختل امل اإلمنائية رفاصمل ا املاحنة أوقة ابجلهات املتعلتلك  اولكن أيضا ة طني الو اإلجراءات )

  ات اءر إج عبت تلت اءات التنافسية ا طنب العجت  من أجل اءز أجدة عىل إرتًيت العامة مسألة املش يل إىل تقسيم التاب  عليم لت ا  اتمؤسس
  ا لفة مبامل املختلعو ذه ا هال ستكما ن ميكو  ة. شفافي  أقل  ا أيضا  ال بل  مبسطة  أساليب  ذلكمن  بدالا م ستخدفتًيت العامة، املشرت 
 يلي: 

 الفساد؛ رسات امم علىحيف ز  ا ممد، لعقو ة ل فعتاملر  القيمة •
 ؛ العقودترسية ادلة يف الع نافسةمللضمان ا  لسياساتاب  ة لقتعامل أو  ة ميظيتنالأو   ةي نس القانو ساأل مالءمةدم ع •
درسية  ج الكتب املا نتة، وإ املدرسي جبات لو د اعدا، وإرساملدا بناء مثالا اقد )جماالت التعق احتكارية يف بعض سواوجود أ •

 ؛ ( خل إ زيعها، تو  وأ
 ؛ تناقصا مل اوتقييم   تخطيطلا الت جما  يف  اخصوصا اخلبات عدم كفاية و  ر إىل القدرات افتقاال •
 ؛ شكاوىلاو  لرقابة ا و  جيلداخلي واخلار إلشراف اات آليا ضعف  •
  ر مهو جلاو تكني ت واملشاابسجعي احلرامل  ذلكىل إ وما  اإلجرائية ل واملسائل احلاع قوا ت للكشف عن وجود متطلباعدم  •

 (. ألمور ء اأولياا  ميال س)و  العام 

على سبيل  . ف ااملوافقة هل ملسؤوليةات مستوًيو  درسيةملتب االك ت عاقداتقة ب تعل امل ملعواال  ههلذة قوائم عد (2-6)دول اجل يُدرج
  ة وللدا يف  ملالئمةاة ي رقابالنظم ال عدام ان مسؤولية  رحص ن ال ت، يف حني ئممال  وينانقاس أس جودعدم و ولية مسؤ الدولة  تتحمل ، لاثامل
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  إىل  ة درسيامل بصناعة الكتب  ا حصرا علق تالت تل العوامبعض  ت في ضأ وقد  . ني خدمت واملسملاحنني إىل ا ا أيضا ا تتعداهلكن و ، فقط
 ر. نشلوا  حقوق الطبع اضح لسياسة دام غري الو ، مثل االستخأدنه  اجلدول

 ؤولية ست املًيسي: مستو در ب املاالكت نبشأ تعاقدالال جم يف ات"ذار "إن(: 2-6جلدولّ)اّ

 ن و دمخملست ا ون احنملا ولة الد "اإلنذارات"ت على الالد
 طالب( ال /عل مون امل)

  يف  العادلة املنافسة لضمان  س القانويناألسا الءمةمعدم 
 العقودسية تر 

*   

   * نشر والع بلطا حقوقياسة ام غري الواضح لس الستخد ا
  احتكارية  ن بعض البلداية يف درس امل بالكت اعةصنبيعة ط 
 ا با ريتق

* *  

  *  ة املاحن ان لبلدا يفات لشركإىل اول صت الو قيد قواعد املشرتًيتُ 

  * * ية درس عقود الكتب املفعة لرتامل القيمة
 ت اجعااملر و  اتص وتقييم املناق طالتخطية غري الكافية )يف ب اخل

 ( خلإ ةيالقألخا
* *  

 * * * لتوزيع لنمط ا يةمرتدعة ابمت
 * * * مالئمة غري  يةخارج و ة اخليومراجعات د م رقابةظن

 .شكلةاالستجابة للم/  النظرفت ل ةة كيفيومعرفد سا طر الفوعي خبك ن هنان يكو ب أجي* 

 حامسّةأسئلةّ

ة أو  تب املدرسيي الك أ عين )مل اال جمليف ااية لغدد لحم  هابعضو  ،عاقد الت ائلسمحول ة الت تثار األسئل هناك العديد من 
ظيمي   وتننوين قا إطار ل هناك ه  ة: ل سئألى هذه اعلمثلة ض األبع  ا اتليا أكثر عمومية. و  آلخر ض اع بوال  املدرسية(، م بات الطعا جو 
ات  ءار يد إج ن حتد ع  ةولسؤ ملاهي اهليئة  ام؟ ة دوليت التطلبا مع املتواءم هل يف" نعم ؟ إذا كان اجلواب "امة لعلمشرتًيت ا لفصل مُ 
ى  لد ع قة التعاعملي ت؟ هل تعتمد ءاالعطاعروض مي د  قملمسبق ل هيأت م ل هناك نظاة؟ هحي ر ص اختيار ايري مع إقرار و  اقد تعال
د  و عقال رسية ت  ليةد عمعتمت ل ؟ هوبشكل آين ات للجمهور لعطاءعروض ااثئق ءات وو جراة؟ هل تتاح إقيقي احل فتوحة امل نافسةامل
  اضات عرت ع االامل متعلل جلنة ك هنا ؟ هل وبة كتات مر لى مب ع  ا إىل ذلكوم ارجيةاخلراجعات املو علناا ات ءطالع ا  فتح مظاريفو 
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  تب عت  ل ه"؟ دور "الرقيب  تمعات ب اجمل د؟ هل تلع و العق يق سؤولة عن تطبمو ستقلة قابية مور  ةافي ر شإة ه؟ هل هناك جوالشكاوى 
 قدمة؟ ة املة اخلدمي نوعبق يتدق لاب  اقا تسمح حأهنا أو شكلية حمضة   د و ذ العقتنفي  وابطض

ّتّاجليدّةاملمارسا

ذلك   ويفرتض. فعالال ف و نصاملد اقلتعلئ د ضع مباو  ، أوالا  ،ة م اعملشرتًيت ال ال الة يف جمساءاملو ة في فاالشني سحت لبيتط
  ا ذا أيضا زم هتلويس . سعر فضل أبجودة ى أفضل لصول عدف احلهب بشكل دقيق  ا عارهة وأسواخلدمات املقدم لع السجودة مراعاة 

  فةشفا قداع كون عملية الت، ينبغي أن ت اريا وأخ .ملنيتحملاض رو عل ا ميقد مميع جل يةمتساو عاملة مع م  ،ة متييزيواصفات ملتكون ا الأ
ر كل  ي وتب  شرح ل ةملنهجي ت از السجالوأن جُته   ، نين احملتملي ملورداكافة   متناولت يف اراالقر و  ن القواعدن تكو يتوجب أ : علنيةو 

 : ة ضيالية بصورة مر األساسية الت  تباتطلاملاء في ذا مت استه فقط إجناحأن يثبت بادئ ق هذه املبين لتط ة. وميكتخذملاات ار ر الق

  ن ذربيجاأ مثال لية )انظر و دالملعايري امع  ى تماشت  جرائية هية إوجيدئ تبا ووضع م ، نفاذهوإ ة العام ت ملشرتًيا قانون  إعداد •
 ؛ (32 اإلطار رقم يف 

وتوزيعها  خل( إ، رقابة الاة و اضواملق ،ت ااخلدم وأ ات املنتج ت)مواصفا  رتًيت ملشة اباملتصل ملسؤوليات وا هامامل حوضيت •
  إىل  لية التعاقد مع  كال إي ، ينبغي (2000د )تجار لي لك اووفقا  . لكذا إىل وم للجاناو  اتب خمتلف املكلى بشكل واضح ع

 ؛ ةي هة عالوهوب يتمتع بنزاشخص مإىل و  ، ستوىامل رفيعة هيئة 
صصات،  تخ متعددة ال قلة ست تقييم من جلا ءت، وإنشاًيب موظفي املشرت دريلتعاقد )أي تا ءإلجراة ملالئمرات االقد اءبن •

 ؛ خل(إ
ل  من خال ا وصا ص )خصاخلاالقطاع السلوك(، و  قواعدت ونتماد مدل اع خال  من  الا م )مثالعا  اعقطاخل الدة لنزاهتعزيز ا •

 على حد سواء؛  المية(اإلع  حلمالتا
  ، ة العنكبوتية(كيلى الشب ع نظملاو  ،رتونيةكلاملشرتًيت اإللك )مبا يف ذ الة ع  فيق وثت و تواصل و  لوماتمع  منظتطوير  •

   ات.ومملعل اىلإ  ةعني مل ا طرافمجيع األ   لتسهيل وصول

 يلي: ا ملمام تهاال إيالء أعاله رة ة التعاقد املذكو ليمل خطوة من عكيف  ي  ينبغ  ،ا ديدا حت بشكل أكثرو 
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معايري   دد حتو  تها برم  ة العملي مل معا مسرت ل تابة التعاقد ك ات إعداد إجراء غي، ينب ته ومواصفا  لعقدا ات متطلب ة م و حلكد ادحتُ عندما 
  يف، كما من اخلارج ابت عي حساراجأو م  نييار استشاعدة سمب تهومواصفا عاقدالت ماتلز تمسضع ت  نأبغي ين و قد. العة رتسي ل صرحية

ودة،  د( حمةي ات املدرسلوجبعتيادية )مثل االشرتًيت املاد مدة عقو كون ن ت، ينبغي أ ارطإلاكية. ويف هذا سلوفا ت الجلامعاا ةحال
،  الصدد  هذااية. ويف من البدد اخماطر الفس نلحد ملة ادفاهل ءاتجراإلاد توطي ب، يتوجاوأخريا  الدورية. ملنافسة اح ابلك للسموذ

ض العطاءات.  رو ملقدمي ع ق ب املسل ي التأه حلة ًيت: مر رت ملشا عملية  يف ة جديدة خطو  إدخال نسيب بنجاح  لت بعض البلدانحاو 
و  أان بيدام است استخ الل من خون ذلك يك ما  ا با ، وغالالعطاءاتض مي عرو قداملسبق مل ر ختيااال أو  ة سبقملاة ل بغر ال ألمراقتضي وي
ة،  اري داإل هم خصائصو  ، ماهتتماءوانة هؤالء ر مسععتبان اباليذخآ(، واقعحبكم الُمبسطة  حساابت  جعات رام)صلة عات مف جمرا

  بداية ن م سدة افارسات مم  يفني املتورطي العروض مقدم استبعاد تيح هذاوي  .خلإ  ،املالية  مديوهنو  مأصوهلو ، لديهم ارةدل اإلوهيك
 (. "اء لالئحة السودعلى ا درجة املت شركاال"ئم قواب صدد ل هذا ا ظر يف ن كن الة )وميلعمليا

 جاّنأذربّيفّّّّ(SPA)ّّةيّمكّوتّاحلشرتاياملكالةّوّّّ:32ّّاإلطارّرقم
ة  هيئ  نشئت أ و . 2000يف عام مة شرتًيت العاملنون اتمد قااعُ و . 1996م ا ع يجان يفأذرب يف ملشرتًيت األول ع اتشري أدِخل   
ددت  حتو  ال املشرتًيت العامة. سياسة الدولة يف جمتنفيذ ة لي ؤو مس تتوىل ، 1997يف عام اء لس الوزر جم امأمولة ذية مسؤ يف تن

  ة اهليئة نشط أ  عداق، تُ يثاملجب و مب. و 2003عام ان يف ر عن رئيس أذربيجصادمبرسوم  عليه   ة املوافقمتت يثاق  مب  ةكال لو ات ا واجب
واثئق  اد عدعن إؤولة مس ا تب أيضا . وتعةرقاب ل شراف وااإل و  بالتدريومات و لاملع نشر و  يقطب لت اإجراءات  ي: كما يلالرئيسة  

ر  ري تقا لعامة، وإعداد ًيت ا شرت ظام املنحالة  الوزراء عن  جمللسر تقاريال د ، وإعداية شرت دام من طرف اجلهات املرية لالستخضرو 
 (. اموظفا رين  عشمن أقل  )  جم احلحية نللغاية من    دودةحمهيئة وهي  . ها أنشطتعن  يةسنو 

 www.tender.gov.az، جان يب أذر ة م: حكو راملصد
 

اول  حتأن و ، ت ءالعطاوض اعر  ميمقد   كة العديد منر مشامن   ا ما أكد دائلعامة التا سلطاتالعلى   غي ينب ، التعاقد ة ليتنظيم عموعند 
  العطاءات ات إجراءتكون  مان أن ض، و حدقصى إىل أ ية ر يل السها تقلب عليتوج، يك ق ذلقيحت ن أجل م و . أكثر افسة ناملتعزيز 

  ن خمتلف الدول م ملقد مي العروض  دلةفرصة عا  إعطاءوجيب . ة تملهتمة احمل املف ألطراجلميع ا ينوبشكل آ للعموم  حةتام  قهاواثئ و 
القيمة   من  ية مئو  بة نسعلى شكل  لية ألفضابم ق هلحي رمبا ف لد املضي بل من ا املتقدمني  نأ  ن على الرغم م  -ية مل عال ركة يف اشللم

  يف عادة ذلكعن  علن يُ و  ل(. د األشغالعقو  % 7.5ع، ولعقود السل %15ب نسبة ال هالبنك الدويل هذ حيدد)د للعق الية اإلمج
.  امهامل ض بع  يفيف د املضلالبيني من استشار إشراك  لىع األجانب قدمني ت ملاع يشج ت ا ضا اء. وميكن أيعروض العط راج استد

http://www.tender.gov.az/
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، على النحو  هافي ضاءعاألابلدول لوصول واالحتاد األوروب ا لتعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي منظمة ا حتد  ذلك،  على ة و وعال
 . أخرىل  دو  ملتحدة، من بني ملكة اواملتحدة ملوالًيت اكندا وال تفعله   الذي

ّاحلكوميّةّتاياملشرّتّياّتلمعّافيةّّففزّالشامّاإللكرتوينّيعّزالنظّّ:33ّّارّرقمإلطا
  رتوين لكالنظام اإل و وه، Compranet قبوله الستخدام  ا مؤخرا  ( IADB)ية دان األمريك للبل ية لتنممصرف ا ن لأع 

 كسيك. امل يف  صرفوهلا املالت مي  تاروعشية يف املدولت الوطنية والاي العطاءدتقومية، ل ت احلكشرتًياملكسيكي للم
ت السلع  مشرتًي شفافية يفال وتعزيز ديثحت إىل ملكسيكيةارة العامة اداإل ةوزار  تهر و  طالذي  Compranetيعمد نظام 

ات  اخلدم الت تستخدم كيةيسًيت املكوالت الوماوحك ديةحتا العامة االة لإلدار  امةاألشغال العجيارات و واإل واخلدمات
على   تاءاطعاج عروض التدر اس  إلعالن عنا ةياد حتالالت ااكالو ع يمج ب على، جيسيكية كاملعات لتشري ل ا . ويف ظية رتون لكاإل

صول  لو كن امي الذي د النظام، اع. ويسشرتًيهتامبلقة ائج والعقود املتع والنت املالحظاتو  الشروطكذلك و  Compranetظام ن
ممارسة   ني يف واطنملساند اي و  ، اتلعملياذه ول همات حاملعلو  يع مجت على احلكومة  ،www.compranet.gob.mxعلى  ه لي إ
 . م لقطاع العاق ا إنفا  على ابةقر لا

  ا مو  دمات حمددة،ى سلع وخعل كومةار ما تنفقه احلبع مقدتت خدمني ملستبوسع ا Compranetم نظامن خالل و 
  م د  قت  ا إذام، و د عقو ل يفوز اب نمو ، ءات طالع ل اوضا عر هد شلت ت ا  األعمال يما هو  ت، ًيرت مليات املشع ىلتتو  الوكاالت التهي 

  ة يلتحيز يف عملية ترسالقضاء على او ة، ر ر تكاءات املجر جتنب اإل  على Compranet امظ ن ساعدوي .ى و شكي أب أحدهم
   .ف فايف إطار ش اإلنرتنت يق عن طر  ة ميرتًيت احلكو ملشا يف  القطاع اخلاصيل مشاركة ، وتسهالعقود 
 www.iadb.org ،ةريكي مدان األبلة للالتنميمصرف : املصدر

 

  نطوي تكن أن ود. وميالعق ة ات وترسي املناقص مقارنةسؤولة عن هة مركزية مطاءات جابلع  لفائز ا  اريخت ا يتوىل  ن أغي بن وي
  اجعة ملر ا نظم)الية م و  وفنية  نوعية معايري ىلعمة ئالقا  الية تملتت الغربلة ايا من عملة عمو جمار على تيالخا ليةلشفافية يف عما  دةزًي

  مظاريف  املكتوبة، وفتحملبرات تسهم اوميكن أن املعايري(.  هذهيف ية وضوعامل عزز تُ  قد الت السوق و  لفةك لا مسوح ن ع فضالا 
.  ينقداتعر امل واختيا اتعطاءلا  ويق ق يف تتسافيد يف زًيدة االم  رى، بشكلخر أبني أمو من ، ية ج اخلار ات جع، واملراعلناا العطاءات 

  ميكن و  (.33 رقماإلطار ر انظ املكسيك ) حالة كما يتضح من  ،لصددايف هذا  اضا أي نية و كرت اإللت ًيأنظمة املشرت ام ن استخدميكو 
  ر ختيااالعملية يف  ة ءلملساحتسني ا يف  مثالا النزاهة ق واثيق مي ر ن طتيار عاالخ ية  عمل اجملتمع املدين يف  ظماتهم إشراك منأن يُس

جلنة مسؤولة  إنشاء يف  ظر ي الن ، ينبغا(. وأخريا ة يلكتب املدرس ا ل جما يف  زاهةلنا  ق ميثا لىع  ثاالا م التالية  الفكرة تضمن تسو ) تها م  بر 

http://www.iadb.org/
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ت  ال تلك  اصوصا خ ،بعناية  ىالشكاو عاة من مرا يل اابلتال بد و  ، ذ ختامل ر القرا تحقق من دقة ف الت هبد مع االعرتاضا ن التعاملع
 عرضهم.  ض رف  ببا نشر أس  بعحتقيق ذلك  ن من املمكو  -نزيائف اءات غري العطوض العر  ودممق ها يبديُ 

  ييمه تقو  لعقدا  قبةراعتب مت  ، . أوالا املختلة من املمارسات  حلد ايف  ة اتيجيات عدد اسرت اعستأن  ، ميكن العقد  تنفيذ ء أثناو 
  ة م داخليء نظشاإنطوي هذا على ين. و ل الزمين ابجلدو  د لتقي  وا  دمة قت امل ادمخلا أو  ت املنتجا جودة لتأكيد على له عن ىن ال غ  ا را مأ
  التأكد من  فتيش على فريق الت  مثالا س، يتوجب ة بناء املدار يف حالو  .ة ل صالغي وضع آليات ذات ، وينب قابة لر او  فار ش لإل خارجية و 

قت  يف الو  ات الوجب صولن و ضما شني فتامل  على ني  يتعف  ،ملدرسية ا الوجبات حالة  يفأما  مين، دول الز وابجلري النوعية اي عملاب الاالمتث
للحوافز  ين، مع آليات متعاقدلل الةفع  وعقوابت ظم مكافآت ينبغي وضع ن ،ا نيا اث. للخطة  افقا و  تمر ظم ومستنسق من وبب ساملنا

  ،ا لثا اث ر ف(. ص تءة إساحاالت ا هكذ الن عن اإلع  ذلك يف ف )مبا صر  الت ة ساءإ حالة  يفابت صارمة وعقو  ، العقد بتنفيذ رتبط ت
جل،  طويلة األال ص العقود و د )وخاصة خبص و للعق  فيذ املالئمنت ابل ق تعلي ا مفية لي حملتمعات اجمل الذي تلعبه ا " ب قير ال"ر دو  عزيز ت  بغي ين
ي وضع  ينبغ ، ا عا برا  (. ثالث ل الفصل ا )راجع دد صال ا هذاية يف ها للغاحت جنإثبا " طاقات األداء ب" ل وميكن ت املدرسية(، الوجبا ثل م

 . (3-6اجلدول ) يف ختلفة امل ت اياتيج سرت الهذه ا صت خلو املستخدمني.  من   تملةاحمل كاوى لشع ا م مل ا علتآليات ل

ن أجل  م ع التعليمًيت يف قطا مليات املشرت عمجيع  يقها على ب تط الت جيب ات العامة ياالسرتاتيج  ض بعكانت هذه 
  يف نظر ن  . وسوفاين حتديدا ملعفرعي ال ع اقطا لل  ا قا فو  ايدا أكثر حتد تابار قمب ذ خاألومع ذلك، ينبغي ءلة. ساملافية واف الشحتسني

 رسية. جبات املدو وال  درسي وتوزيعهامل ج الكتاب ا وإنت بناء املدارس ، وهي ا يليفيم ا هة منثالث 
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 عاقّدالتالّّجمفّّفحةّالفسادّّاكسرتاتيجياتّالرئيسةّملاال(:3ّ-6ولّّ)اجلد

ّرتاتيجياتساالّةالرئيسّراملخاطّاملراحل
ّ

 عريفت /قدلعا رامبإب رقراال
 قدعص الخصائ

 

 ظمةمن وأ ردفإىل وائد فه التوجيخماطر  •
 فاتصايف املو  الةاملغا •
 ري موجودةأو غ ةغامض مواصفات  •

 

 ةمعايري اختيار صرحي د مكتوبة، وترسيخت تعاقراءاإعداد إج •
 عاقدالت ستلزماتم ضعبو  اخلارج  منجعني أو مراني ارياستشم ياق •

 هاصفاتومو 
 تاالستبيان العطاءات من خالل وضر ي عمق ملقدسبملا لهيتأال •

  ةفصلملاجعات املر او أ
 

 علن عنهغري مُ اءات عروض عطاستدراج  • قداالتع ةعملي
 ضيقوقت  معولكن  ات ُمعلن عنهاطرح مناقص  •

 عروضقدي التل
 نتعاقديملوا وض العطاءاتر عمقدمي  ؤواطت •

 قو سالم قاسأو لت ألسعارا يفتأثري لل
 

 يةضافاإل سةافنتشجيع امل •
وقت ليف ا اوتوفريه مو ماءات للعالعطض عرو  ءات وواثئقإاتحة إجرا •

 احملدد
 يةلدان للمشاركة يف العملة بمن عدعروض الملقدمي فرصة ء إعطا •

ئق اثيف و  قييم بوضوح يري التر معاذك عدم • العقد ةترسي
 رراقال يرلتب  سأس ترك دون ة،ناقصامل

 /ةفياخل تموالالع /اوىرشال /يقراطلبريو ا لفسادا •
 سيةياعتبارات الساال

لجدارة حيد لالو س ايقاملهي  (لفةك)أو ال اجلودة •
 العقد ةسيتر يف 
 

 املناقصاترنة مقا ية مسؤولة عنز مركمن طرف جهة االختيار  •
 لعقودا ومنح

قنية ت يريمعاساس ى أعلبة اقعملتابلة غر ليات السلسلة من عم وضع •
 ونوعية ومالية

لعطاءات ا عروضف تح مظاري، وفكتوبةم اتبر م على اداالعتم •
 خلإ رج،اخلا من ، ومراجعاتعلناا

 شرتًيت اإللكرتونيةخدام نظم املستا •
 )مواثيق النزاهة(ين املدتمع منظمات اجملاك ر إش •
 ىوالشكاو االعرتاضات مع  للتعامل جلنة تشكيل •

 
شراف إلوا قدتطبيق الع

 ليهع
ما  سيتهبعد تر  أنهبش ضلتفاو ا عادةوإ العقد تغيري •

 لعقد نفسهمضمون ا غري  يُ 
 طنمن البا دتعاقامل على مستوىالفساد  •
 فز التكالياو جت •
 كمية  قلعدات أمأو  أدىن نوعيةد يد موار تو  •
 عقدلا ةإلغاء ترسي •

 

 ق العقدطبيلت جيةر ة داخلية وخاورقاب شرافنظم إ •
 متعاقدينلل عالةآت وعقوابت فافمك منظ •
 '(اءدألطاقات اب)' عاتتماجملتلعبه  الذي 'بالرقي' دور •
 الشكاوى ليات ملعاجلةآ •
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عل   ى  اتر لعق   اء اش   راقواع   د  ط   ويتن ميك   ن أن
 ندو يُفس        ِ  وضع        ر لا ومدق         ليب )مس          فس        اد
 وأ ،ل هل     م(اامل       ق     ديت لخ     ال  م     ننياملس     ؤول

 م  ن ىاو ش   ر  نطلب  و ي ونلو )مس  ؤ ط لنش   س  اد االف
 .(دو قلعا حأجل من

 

 

 

 

   هايمرموت  ها حتسينو ّسر املدابناء  .1
  راملشا العام  قدتعا لال ا جمرص الفساد يف لعديد من فاا هلات يمم والرت التحسينات ء جرات وإمعا ا جلاملدارس وا ء بنا زيدي 

ني  بؤ واطت وال ،د و ز ابلعق فو لل  غري املبرة الت و العم أو  اوى رشفع الد مع  ا أعاله، ليهإ
ديئة  ر وتوريد مواد  ،اليف التك ز وجتاو  ،ت ابلبيانالتالعب و  ،واختالس املوارد  ،ن ورديامل
كلياا  درسية  ط املاخلرائ  يري عااهل م جت أحيانا ويتم رى. أخأمور  بني  من  ت أقل، امعد أو

  ري ايمع أساس لى عجامعة  مبوقع مدرسة أو  علقتتت رارااذ ق، مع اختارط إلا هذايف 
مل  تشقد و  . اما ت متاالعقارا جتاوز قواعد شراء  ا وميكن أيضا  . قط ف  ية ياس سأو مالية 

ني من  لون املسؤو دات يُفسطاءض ععرو  و مد)مق السليب  دالفسااملمارسات ذه ه
قع  او م إىل اعتماد عادة  يؤدي هذاو  د(.و نح العقمقابل م  رشاوىون بل يط ونؤولس)م طلنشساد افأو ال  هم(يلعل ملاا عرض ل خال

ل   فعاغري واستخدام ،متعلقة ابألماكنجزة ُمن ريغ متطلباتو  للمباين،  وبناء غري مكتمل ،ة يومه ومدارس  تاريدوتو  ، سمدار لل يئة س
ومهية،   اءاتحصإىل إ ادا استنا  مغلقة و أة توح مف ساتها من املؤسوغري  دارساملاء بقة(، و لغري مأهو  ذلك مبان   يف )مبا فق مرالل

الشفافية  ني سحتف إىل هتد يات اسرتاتيج  الختبار ة خمتلف ول د بع الوضورة طت خى. وأد خر أ مور أ بنين م يئة، تعلم رد  وبيئات
  يلي.ما  بعضها فيص خلُ  قد و ال. اجمل واملساءلة يف هذا

ّتيّشابلتفّمقرونّةضحةّّيارّوّااختّرّيمعايّوّدئّتوجيهيةمبا

ابلنسبة   ال احل هو هذا و . هيلهادة أتعا س وإر داملء ابنايف  فية مزيد من الشفا عتماد الدادها تعاحلكومات اس ض ع ب هرت أظ
ناء  موال لبمن األ ةالغ ضخم بم  "ساسي األتعليم لتعميم ا و اين حناجملاالبتدائي لتعليم ا مجرن ب"  ت مظلةحتالت خص صت ، سوتويلل
  قد  تال  دفساتملة لل طر احملاملخا جل احلد من أ ومن دة.يدرسية جمد تومعدا أاثث دير ن تو ع  فضالا  ،هيلها ارس وإعادة أتدامل
 . (Lehohla, 2003)ت اخلطواعدد من  ات باعت احلكومة رر العملية، قهذه  اهفرز ت

 دارسملناء امشاريع ب مجيع فتح تضمن دنية،غال املًيت األششأن مشرت ة وصارمة بحواض  توجيهيةبادئ  مت  در صأ  ،أوالا  
 عت مع  ايريض   و  ،ااثني  ا واع  د. قتث  ل للمت هن  ا ملأبن ات يش  عرو ط  اءع ةترس  ياالع  رتاض عل  ى ن يق  دتعالمح لتس  م وأ ،عام  ة م  ثالا  ةاقص   نمل

 ممارس  ة م نص ناعة  ه ذه اليف "هنزي   جلس  "ن ل ديهم ذيال  ألولئ ك فق  ط س ماح لا ي ةنامكن أج ل ض مان إم   ينق دتعايم امللتقي   واض حة
ودة يف اجل  لض مان ذل ك و  مل دارس،ا ءبنا يف سياق ىر ت جتاألعمال ال يعمج اجبهمبو ة تُقاس دحمد اءري بنايست معأر  ،الثا اثل. اعماأل
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حال  ةية أبيالنوع ملعايريالتهاون اب دم املساس أوضمان عب هر دو  الذي يتمثل ءانبلا شتيريق تفلت فكش ،ابعا راالنهائي.    املنتج  تقدي
 زيزعت ى حنوأخر   ع أبكمله، كخطوةواجملتم  ،ورماأل  ءاليأو   اكن أيضا لالب، و الطط  رااخن التشديد علىت  اولح  ،اخامسا ألحوال.  ا  من

 .يف نظام بناء املدارس فيةالشفا

  تدابري و ليسوت ةعت حكوم لذلك، وض  الفساد. ووفقا على ا ضاءق لل مل تكن كافية ري بادالت ه ن هذأ  رب ارت التجه أظ ولكن 
  ك وإشرا "ملال ل امشرتًيت القيمة مقاب  مبادئ"ل خاوإد ، اتجملس املناقصائح لو و  اليةاإلمج تشرتًيائح امللو  شمل إصالحت يةتكميل

لنتائج  اب  مقارنتها ابريح هذه التدجنا تقييم اج تت. وسوف حي دما اخلقدي دة تو ني جلقبمراكشاريع  د من امل الت تستفي حمللية ات تمعااجمل
 . تحصلةامل

ّينّّرّدللمّوّبّقاملسّالتأهيل

دينة  يف ما هو احلال هذو للموردين. سبق يل املالتأه لىع  يدتأك ال ت املتحدة لوالًي ا  من دة عدي لية حم ات سلطررت ق
  رساملدا اء أمني هيئة بنتل  ( OIG) ام العكتب املفتش م ، سار املد بناء  اد يف فسال ضد لتها محجزء من ك  تأ نش أالت  ورك ييو ن
(SCA) ن  أ  عطاءات ال عروض  يدتق ندع ن يُعتد هبا أبغب ركة تر ش  كل   ىعل وجب ابلتايل ت يو  ." زاز البتاد وافسة والضد "اجلرمي

بناءا   يد عملواودة والوفاء اباجللك ذ يف  ، مبا ق بملسا التأهيل ر ملرحلة االعتبا وامل بعنيالع من يدالعدخذ أجيب و  . أوالا  ا تتأهل ُمسبقا 
ظام  عدة نسامبلشركة أداء ا ب قع ت يتم(. و 34 قمر  طار اإل ر انظاهتها )ز تها ون سؤولي وميتها وثوقومة لشركبقة لساالبة اخلعلى 

أداء   ضعراستااالعتبار بعني  ايضا أاألخذ  اراإلط اذيف ه. وميكن ني عبائال مات معلو ظام تبادل ن اسمعليه  قمعلومات مؤمتت، يُطل
هذا   قبسملتأهيل االم اظن سُتكمل وا. ت خضعت للتدقيق ة البيانهتا املالي  عن فضالا  ،تولتها  ةري د كبعقو  ة بعر خر أآيف كة الشر 
  ل اعمالتغيري أو األر وامراقبة أأجل م من  رس املداع لتتب   آيل م نظا، وإنشاء ر واألداءمقاييس للسعنظام  بناء ثل م  أخرى، لزمات مبست

ع  من شأهنا رف معني  مبشروع ت اري يتغأي  ى للموافقة علع فقط ملشرو ابظفني و كبار املألصلي، أو تفويض  ا قدنطاق الع زجاو تت تال
 سعره. 
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ّورّكنيوينةّاءاتّفّمديملقدميّعروضّالعطبقّّيلّاملسالتأهّّ:34ّّرّرقمطااإل
  رة اإدو  ،ة جديد مةبناء مدارس عارض بغ  ( SCA) سدار ملاء اة بنيئ ه 1988نيويورك يف عام  ةالي شريعي لو تجمللس ال ا شأأن

صدت اهليئة  . ور 1200ها دعدالبالغ و رك ينة نيويو مد يف مة عا لمباين املدرسية الللية أمسالر ع اي شار املإعادة أتهيل و  ء بنام و تصمي
الت تشمل   يةسمخلا ليةاأمس لر ا ر أمريكي خلطتها ال دو  مليار 13.1 مقدارها م، نةيد ملل ليةاأمس ر الانية يز املمن خالل  لو  متُ الت

ص  خت  الت عطاءاتالعروض شاركة يف ابملشركات الراغبة ال مجيع  ا مسبقا ئة ياهل. وتؤهل 2009 - 2005السنوات املالية 
ل  ه أ. ومن أجل التوضعر ال استدراج  دارصإل بة ق لتمالشركات احملؤهالت مو  اتر دقق ل املسبي التأهية لعم مقي  تُ و . ها يعمشار 

 لية: ا العوامل الت يف  يدققمل طلب شا  وذج من  مالكاست احملتملة ت اكالشر  من لب طيُ   ،ا بقا مس
 بةاخل •
 ة بقالسا العقود  يفاء ابملواعيد  اجلودة والوف •
 لية ملاة االقدر  •
 ية املسؤولو   قيةاملوثو  •
 سالمة ل السج •
 نصفامل التوظيف تثال ملتطلبات ماال •
   . ذه املعايريه مبوجبف توظيوال نصفة املالعمالة و  ابلساعة  العملالرواتب و  يريعامب  لاالمتثا  •
  ن دائرة العمل م  ة املعتمدج التدريب املهين بامب ،ق سباملتأهيل نيل اللابلعروض ن و دماملتقفيها سعى ي الت  املهن إدراج  •

 . يويوركوالية نب
 .نيابقلسوا احلاليني هائمدراو ومالكيها  ،هلابعة االتوع فر الو  ة فيهايسيرئلا والشخصيات كةالشر  ةنزاه •

 
اقدين  ملتعا أتهيل حدة و  وتدقق  لعقود.وز اب لفل املسبق لأهالت لنيل  ني سنت عن ما ال يقل ةركالش  وجود  لىي ع ضن مي أب وجي   
(CQU )ني عئات البالومعل م تباد  نظاميف  ورد كما ،  اهملتستعرض اتريخ عو  ، أجنزهتا  عقود  ب أربع كأأحدث  يف ة شركال ء داأب  
(Vendex)ملدينة.  اسلطات  مع ادا عقو ُمنحت الت  لشركاتداء اأ لتتبع نيويوركينة ده مات وضعتلومعم ل لآيلظام ن ، وهو

ة  ت املالي البياناقدين ملتعا  أتهيل حدة و عرض كي، تستيليون دوالر أمر م ه قيمتتجاوز ت ل عموراء عقد يسعون ين الذتعاقدين مولل
هة  لنزا اء استعراضجر إل م لعا ا  فتشاملىل مكتب إ  طلب ال  نع نسخة ة اهليئ وترسل  .لة للشركات احملتم لسابقني  ا نيامللع ا هب ققاملد

تعرض  ري أخالقية. ويسأو غ عة رو ة غري مشأنشط يف  ة قد تورطواركة احملتمل لش يف ان و يئيساألشخاص الر  ذا كان ما إ يد تحدل  الشركة 
  ير التقار  ن يفققو ويد، ةشركلل القات غري معلنةوجود ع من  ون، ويتحققVendexنظام رير تقا ملعا ا  فتشاملمكتب  وموظف

 . الطلب يف الواردة ات وماملعل صحة لتأكد من ل  امةلسجالت العوا ة يمان ئتاال
 (. Thomsen, 2005: 3):  املصدر 
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اد  سحلد من الفا  يف  اابيا إجي ارا ثوعة، أ متن  عقوابت إداريةبة املدارس، مقرون يئة بناءمن ه ةبعبق املتسامل التأهيلبة ر اق م تكتر 
هذه  ستة مسؤولني من مشلت  ةفضيح  2005يف عام  ففت الصحش، كلك ع ذ . وم(Klitgaard, 2000) كور نيوييف مدينة 

مل  ععة راجم فضت. وأ ء ناالب قيداملدارس  كلفةيم  ضخابل تمق وأحيانا  ،وى رشارات كالالدو ف آال رات ل عشقبو موا ب هتُ ، ايئة اهل
اجعة  يتوىل مر ستوى مدير رفيع امل جود و  ل مث ، قبل ت ملسيف ائة ت السيامارس حد من امللل ت توصياإىل بضع  2005يف عام  ئة ياهل

من قبل  مراجعة للاخلضوع لى كدليل ع   لباتالط يف كافة ملفات مقدمي ايل حلاالنتائج ير قر ت اج إدر  أو ، االستماراتمجيع وتوقيع 
 . تش العام ملفمكتب ا

 ّّلرقابيّةّاياطنملّونّاجلا

 19ملتحدة ا ًيتاء الوالأحنيع مج يف املقاطعاتست س  أفقد . " ية برقا ال املواطنني نا جل" اءلى إنشع شتمل ت ةلف خمت قاربة ممثة 
ة  املدرس دارةجملس إ  كليف منتتشكل بتادة ما فق. وعاملرا نيس حت أو  لبناء املدارس  املخصصة موال ألا على  راف لإلش هبة مشا جلانا 

دة  دف زًي مهور هببة وسيلة إلشراك اجلثامب ن لجاذه اله ملع تو . ايف اإلشر و  لرقاب ا بدورهلقة اماته املتعز ابلتفاء الو  ساعدته علىمل
يف  هنية مة خب ون لك ميتقد  متطوعني من ه اللجان هذ فلتتأ ما ايم. وغالبا بشكل سلرائب لضا موال أ تخدام ضمان اس و  لةاملساء

 : مبعىن ة، ي قابالر  الضوابطمن   عنيو ن  اف علىر شإليسة ابالرئ وظيفتهم   تتمثل. و الأو  إدارة البناء 

ات  العملي ليةافعمان لض ة التعليمر من إدا وضوعةملا  اءاتت واإلجر اسايأبهنا الس ف تُعر   توال ، ةية الداخلي ب اقر بط ال الضوا •
   . هبا عمول ح املوانني واللوائ لق اب  متثال اإلمجايل الية، وارير املالالتقا ة يق مصداو  ،وكفاءهتا 

  بط تر ال ت  ةهيئ رف من طاملالية  وشؤونهالرأمسايل  جم نب سات السيا ة عومراج حتليلمل ش ، والت تة جيار قابية اخلر ط الب ضواال •
 (. ةاملقاطع  همقد معتعان ت و لن مستقو أو الدولة أو مراجعة بلديل ت ااب احس وعة التعليم )مراج إبدار 

 
ا؛ ني ور اليفس، كينالا رامنتو وساكالند، سوك، أسلأجن وسل ؛نيفادااس، غفي سدو؛ الالور ، كو ت و؛ جيفرسون كاونايهأو  الند،ف ات كليعاط ق ذه املهل تشم 19
  .انساسك،  شيتا توي ا؛ يدفلور  ،يداد-مييا م ؛ كساست ن أنتونيو،سا
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  فعريلتل أو نجاحات راز ال إلب ، إما العام واجلمهور  رساداملس لاجمإىل  تظام ابن ارير التق ع على رفة ي قابالر اطنني املو  ان مل جلوتع
حترص  ا إهنإليها، ومن مث ف صلتتو  الت  جتائالنعلى  صيات بناءا تو دة ب  العايف  دم قت ت وهي  .نيستحل الت حتتاج إىل اة االت الرئيسجملاب

   . اسبمن  على حنو  لتوصيات ه اذل هبالعم تمعلى أن ي

  همكثرية تسا  عوامل ة مث  ، 3002يف عام  20(hool Fundc21st S) رين لعشوااحلادي القرن  ةس در دوق منصها جراأة اس در  وفقو 
  نة دف اللج قيادة هبال  التزام و  ، ملشاركةا فطرااألمجيع  قبل مل من وشا صلثاق مفمي ع وض: ابلتحديدهي ة، و للجن جناح عمل ا يف

 .  اريرتقال فعر  تطلبات مو ع البيانت مجلمة مالئ  منظفر  اتو و ،  ة اللجن عملاحة لتاملارد و املومقدار   ،هتا يامسؤولق  ونطا 

ّّّد التعليميةاملواو رسية ملداتب الك. 2
  %1 ايل من حو ) الدول م يف معظم عليية التن من ميزا ا سبيا ة نليمية نسبة ضئيل د التعواملوا  كتب املدرسية لل خصصة وارد املشكل املت 

  ا مهما  ا دا دحمُ  واد التعليمية ملالكتب وا ل شكت ، اجريت عامليا أالت  تسا الدرا قييم لى ت ع اءا ن بنلك(. و 4-6 اجلدول حبسب  %5 إىل 
سات  ممار  ؤديأن ت ميكن يلي. وابلتا معللا التحصيلرية يف ية كبأمها تهءمالوم ملواددة اجو  كتسيتا كم.  اته رجخمو التعليم نوعية ل

ه  وحي بمما قد ت سع و أ رأث ذات تداعيات  ىل إ زيعها، و أو تإنتاجها  أو  ،ة ي ليمع اد التأو املو ب املدرسية الكت وضعيف  ساد الف
سة  عدم وجود سيا الدول، مع من ثري يف ك اهشا  أصالا ريبية لتدا د واملواة املدرسي  لكتباوضع يعتب لك، ذ إىلفة ضاإل اليف. وابالتك

غرفة  ب داخل لطالكل  ةدرسي ب امللكتا سب نتدينو  ،دراءاملو  لتعليما خططي يهي ملتوجأ بدوم عجمبثابة مر  كونتلة أصي كتاب
ابشكل    لصفا    . تبروا ال من غرينفقات ال  يف  ام تظ ناب ؤثر ت الت  يةانمليز يف اتخفيضات  لوا  ، مقلق جدا

ّ

 
 gr.o.csfww.21w :على ينر ادي والعشالقرن احل سةمدر  وقدصن  وع إىل موقعرجال نكمي 20
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ّنيّةفّوّكأفريقياّالفرانّّ:ّيئلتعليمّاالبتدافّّايةّالكتبّاملدرس(:4ّ-6ّ)ّاجلدوّل

نا فاسو كيبور بنين  رون يمالكا    
 طىوسفريقيا الأية رهوجم

 

ر فوايدت وك الكونغو  ن الغابو   

 2.801 8.5 0.5 0.93 10 5 .7 2 ( 1) لكتب المدرسية  ا انية  ميز 

,0  أمنشال محليج تاإن  5   2.5 0 0.275 6.75 2.297 

 0.504 1.75 0.235 0.93 7.5 3.9 1.5 كتب المدرسيةاستيراد ال

 342,000 1,691,000 400,000 450,000 2,112,000 939,228 872,217 يةئداس االبتب المدارطالعدد 

11,600,00 6,400,000 ندد السكاع

0 

15,000,000 3,300,000 2,941,000 16,400,000 1,300,000 

 1,139 1,946  134 1,545  479 ةالدول ميزانية

 356.5 324   176 12.5 50 الوطنية ليمعتال يزانيةم

 8,190 5,026 1,250 2,066 4,734 7,985 938 (2) طالب لكلة يالمدرس الكتب تكلفة

        

 ينياغ 

Guinea 

يجر الن مالي  ال غ سنال  د اتش  و توغ   س تون    

 10.8 2 2 4 1.2 3 1.5 ( 1)   المدرسية   ب لكت ا ة  يزاني م 

 4    0.2   منشألي امحل إنتاج

 0 1.5 1.7 3,693 1 0.555 0.75 كتب المدرسيةال اداستير

 1,265,432 859,774 786,000 1,197,081 529,800 1,250,000 674,000 ارس االبتدائيةدمال د طالبدع

11,100,00 7,600,000 سكانالد دع

0 

11,200,000 9,800,000 7,100,000 4,700,000 9,148,000 

        دولةال انيةميز

        الوطنيةليم عتزانية المي

 8,537 2,328 2,544 3,341 2,835 2,400 2,225 (2) بلطال لكالمدرسية ب تالكتكلفة 

 . تلميذل كة ل نسير الف ت الفرنكات ليارا. مب2      ( 109=  مليار 1) سية  رنات الف كالفرن ات ر يال. مب 1
 ( Leguéré, 2003: 29):  املصدر 
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قطاع  ال  ياا بيد تكون كلالت، حلاي بعض افف خر. آ إىل  من بلد اكثريا كتب املدرسية  الرئيسة لسلسلة ل ص اصائاخلتتباين 
الت  مع احتما - ق طلمل مامها اببز خلاص قطاع اال ك سج الدراسية، مياهنر امليرحلة تطو م عن خرى، بصرف النظر أن يف بلداو  ، العام 
  لدو ليف معظم ا اتتعتب احلكومويف الواقع،  .(5 -6)اجلدول ضح يف و و ما هكم  النموذجني ينهذ  مند مزيج جو و ة بيدعد
تنشر،   س تلكتب ال ا هي ا م ونصاخلا  لناشرونار قر ، يف حني يمادًيا  سر ة ودعم األهج الدراسي ناطوير امللة عن تو ؤ تقدمة مسامل
تويل   من  :أكب  ا دورا  ا غالبا م القطاع العا لعبي ،امية لنلبلدان ايف او  لية.ر املاخاطامل لون يتحم و  لتوزيعوا ج نتا لية اإل عمن و نسق وي

ا يف  كم) ا توزيعهو اجها إنتو  ةي الكتب املدرس ميملتص شرين خاصنيعاقد مع نلتا ىلإ  ( يف تونسال حلكما هو ا) لةم املسؤولية الكا
  اديالدعم املمة كو حلا وتؤم ن . ( فواردي ت كو )كما يف   املباشرة للجهات العامة طرةيحتت الس  ان حياأل كثري من   ويف ليسوتو(،

 حنة. ات املااجله عم من بدو  انا جم  وبتكلفة منخفضة أ ملدرسية ا كتبالوتُوفر  (اص خلالقطاع العام أو امن ) ابنتظام لناشرين ل

ّسّيّرالكتابّاملّدسلسلةّّّفّيّالعامّواخلاّصاّعطإشراكّالقّ(ّ:5ّ-6ّ)ّّدولاجّلّ

 ( X)خلاصة ا (O)مة العا  كتب املدرسية ل سلسلة ايف راحلم
 6 5 4 3 2 1 اصة العامة / اخلة ركع املشاأنوا 

 O O O O O O سية دراتطوير املناهج ال

 O O O O O X ها ر واختيا صوصالن  تصميم

 O O O O X X يرتحر ال

 O O O X X X حة ف صال دادعإ

 O X X X X X د لي تجالطباعة وال

 O O X O X X يع بال أو  وزيعتلاو  نتخزيال

 ( Askerud, 1998)  :ر صدامل

  ، ة الكتاب لسحل سلراممن  اجد يف كل مرحلةتتو الفساد  ص ر أن ف اخلبة بني املعمول به، تُ  النموذج بغض النظر عن 
ء املواد  اشر ة لفشفاالد اعقو ال نعدام وا  ،م( يف القطاع العا ما سي  ف )واللاملؤ  وققن ح أسياسة واضحة بش  بغيا: تشمل  وهي قد

  ، ولية( الدلية ملا املؤسسات ا بدعم من  ا با لاعة والتوزيع )غاعمليات الطب قة باملتعل ملشرتًيت اءات راجإ ل واختال  ، ق(ور )الام اخل
ة  سي در امل الكتب  اج إنت احتساب تكاليفو  يلو للتم ة غري واضح  يري معاو  ،التعليمية  وادواملدرسية كتب املال اد ميات اعتآل وض مغو 

رى. وميكن أن  خأ (، من بني أمور كتب املدرسية ة للتعدداملستعماالت االو ل األمو على مجع ا ا دا تمااع ال، انية أم )جم يدةاجلد
  اوأخريا  عة،ز  اد املو و ( للمءمةمال عدم حىت أو) عيفةض  ءمةالارد، ومُ للمو  فءك  غري دامتخ، واسها في لغبا م يفكالتىل يؤدي هذا إ 
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  عض يف ب الا فعا من يكتبها ليسو ب املدرسية الكتيف تألع هلم ليُدف ينالذن أولئك إف، كل ذ ىلة ع و علم. وعال الت  لىف عضعي  ثريأت
   حلاالت.ا

  اتيوآلئح وال ود وج  يلي: عدم  ما  ة لتدريبيواملواد اة تب املدرسي الك لجما يف  دممارسات الفسا  رسفت تل الوامومن بني الع
مالئمة   يينات هزيلة وغرية، وتع ية املنخرطة ابلعمل ي ابجلهات الرقا فتلخم بني  لمسؤولياتصريح ل السيم تقالياب غ و ، واضحة  قابةر 
وتوزيع   ر نش يف جمال  واخلبةربة تج قص ال ون ة(، لرتبوياد هاأو املع سية در ملالكتب ا ت حداو  مدراء)  الرئيسني  اإلداريني موظفني لل
  الورق(، والشبكات  ن م واردات ال  ك ذل يف  ا )مب ة ع الثقافين السلشأحة باض لو ية اات املال سياسياب الغ، و درسية امل كتب ال

  د سياسةوجو دم امل بعو لع ا عديد من هذهال طتبير ى. و ر أخ زيع أو التخزين، من بني أمورة والتو اع مسية للطبارية أو غري الر االحتك
  .يل تمو ل ا جنيب يفألعم الدا حصة ا يف ضوءسيم البصورة خاصة اسة سالقضية حه ذهتكون وميكن أن . ب ية للكتاوطنية حقيق

عديد من  لا ابلفعل  تول ، مي علال  التحصيلدة يم وزًيعل نوعية التليمية يف حتسني اد التعواملو  رسيةكتب املدلل يويور احللدل ا ونظرا 
 ويل. التم من صة كبرية ح ( اإلمنائية  ارفصامليف ذلك   امب)  املعونة كاالت و 

 وهي:  منها   ةثالث   ي فيما يل .وتوزيعها ة  سي ر دملكتب ال ااج تل إنيف جما ل حتيا الواساد قضية الفجلة خمتلفة ملعا  رابتامقهناك 

 ؛ العتمادات املناهج والناشرين ووكاال ريمطو  ني  ب  تتدخالال احلد من  •
 ؛ اشريناختيار الن شفافية يفلسني التح  ةاه ز النداد مواثيق عإ •
 حة(. ءات مفتو اروض عط)ع زيع لتو ز آليات اعزيت •

 . وتنفيذها للكتاب   ة نيسياسة وط  ع وض  يف  اهترو ذوتبلغ   طعقا ن تتيب أال ساألذه وميكن هل

  االعتمادّناشرينّووكاالتمطوريّاملناهجّواّلبيّّخالّتنّالتدحلدّما

  ليس هذا . دفساة للي ققيح اوفر فرصا ي ال ةي ميالتعلالل املواد من خ ه فسري ي وتلتعليما  ىتو تماد احملاعن أ عتقاداليسود ا
هج  املناح لية إصال د يف عمواملوا لكتب املدرسيةا  ومستورد أو نشرور الدل ختد، ت ن لبلدااي بعض فف. ا اما مت  يحصحمر الابأل

  ن بشأخذ ت  ت ُ  لتت ا القرارا يفأثري الت  خالل  ن، أو م لكتبامن هتم ن و خمز  عواىت يبي ح حل إبطاء اإلصال ، إما من خال الدراسية 
  مع ماد ) تت االعنية واألجنبية ووكاالنشر الوطال ر و  داطؤ بني دث تو حي ن كن أميملثل،  ابو  سوق.يف ال همتحص  ة يأجل محا  ن م  ىتو احمل

.  اجيدا ذا ن هلكامريو جتربة اح وتوضالت(. حلاض ا بعيف  رنشدور  ىلإ ون ينتم أو حىت  يتأثرون  تماد اعمن وكاالت أفراد عن  مثال 
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  ئات ي اهلني صارم ب ل صف  انمك حاجة لضهنا
  تلك و  ة يمسر ل اير املناهج تطو  ولة عن املسؤ 

رى  ألخاو  املدرسيةب تالك شر نعن املسؤولة 
 ها. اعتمادملسؤولة عن ا

 

 

 

 

بات  طلب للتقدم  ة طنيقدرات الو ال يز ز دف تع هب ئت أنش والت، PEREC21 كة تسمىشر ت ع دالقرن املاضي، تسعينيات  فيف
وبيعها    يةماد التعليو ملوارسية الكتب املد  نتاجإعلى   كانت قادرة  أعاله  شركةلا أن وى  جد دراسة تلكتب املدرسية. وأظهر ا مشرتًيت 

ع  عتماد، مين لالطلس الو اجملناع امت ذلك يسة لالرئ سباب ألا حدأن كا و . توقفت عن العمل  سرعان ماا ه نولك، نخفضة م ةبتكلف
 . CEPER  (Leguéré, 2003 )شركة ا  الت أنتجتهليمية التع د أو املوا ملدرسيةالكتب ا منتماد أي  اع نطفيفة، ع ات ناءاستث

لك  تو  رمسيةهج الناملن تطوير اعولة سؤ امل اهليئات  بني  ارم الص الفصل  لضمان اجة ح ك ااملخاطر، هن ذههلوللتصدي 
  هو احلال  اذه. و تمادها عاعن األخرى املسؤولة و  رسية تب املدك الر نشن علة ملسؤو ا

ة النصوص،  صياغب  عل مون امل ويقوم  جا للمنه اتصورا  ة ومحلكث تضع احي يج نرو يف ال
  وهي  ستقلةئة ما هيهعليدق تصافرسية ب املدلكتاج تا إن صةلنشر اخلاور اد وتتوىل

  ر بني ياختاال حرة يف س ر داامل تكون مثومن  .ة يدريب الت د وااملر تطويل املركز الوطين
  ا اد أمرا الة االعتمل وكاستقال ب ويعت (.35 رقمار طاإل نظر ا) ةاملعروض  النصوص 

وضع موظفي  ل  ثة وجود مراقبة حثيري و الضر  من إىل ذلك، افةضابإل و  .تهابرم   يةلعمليف اد حلياألنه يضمن ا ا السياقهذ يف مركزًيا 
د  ن من املفييكو  وقد االعتماد. االت وكمن  اء ب اخللة حا عن  فضالا  ، يةالرمس ة دراسي الج ناهامل ح صال إ عن  ولني ملسؤ دنية ااملة اخلدم

،  اوأخريا . تواصل م بشكل  نيوظف ملاوب تنا  ظيم ميكن تن  لهم، كماعمههم يف توجيل نت سلوك و  وضع مد يف ذا اإلطار ظر يف هالن
  مل درسية م ا كتبا   نأ  يف الفلبني  تبني  ، الواقع فيف . الدراسي الصفخل اإىل د صل ت ت جات النهائية التنمل للتحقق من ا اجة ح هناك
 . ( Chua, 1999ة )سي صول الدراالف يف  وزيعها لت دةفاسلية حم  قبل سلطاتن اؤها ممت شر   قد د عتمااالهيئات ها ق عليتصد  
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ّّّرويجيةّفّالّنليمتّعطويرّاملوادّاللّتّركزّالوطيّنامّلّّ:35ّّاإلطارّرقم
يف السوق   ايعهبوت خاصة  دور نشردة عتنشرها و  هاعدتُ ث حبي ة كتب املدرسيالكومة على حل ا فقةوايج مللنرو ا يف نظام  كهنا 

  ي يملالتع هجملنضوعات او اضح مل و  بفهم  نو لفن يتمتع املؤ . وجيب أكتب املدرسيةلا في أفضل مؤل  عل مون امل  ويعتب احلرة،
أفكار أو  و ، ةدق كثر أة ب معاجلتطلت مواضيع ي  لكتاب، وأ ل سة يع الرئيضا و ملواض، للعر  وريحملا ظور املن  : نبشأ ات قرار  ويتخذون 

 املستخدمة. لغة ال ديتعقدرجة  و   ،والتالميذ  منيمعل  لل  يةنهجمت ااحاقرت 
ن  و شارياست م و ث يقحي، (NCDTM) ية واد التعليم املر ي لتطو  الوطيناملركز  لنص إىلل ارس، يكومة احلموافقة  ومن أجل نيل  

بني  ة اوالة املس، ومسأ لمحتوى ل يو ب لرت ا عرضال  ذلك:  ا يف ينة، مبء معايري معضو ص على تخص م ييم قت إبجراء  ن و قل تمس
  ك، لذ  افة إىل ابإلضميذ. و اللت ا  رات أعما وعجمم لتتناسب مع  ا ومالءمته ها ضوحو و  خدمة ست غة امللال مدى صحة اجلنسني، و 

،  " ميةيلتعل ا واد املغريها من و  ب املدرسية تالك  جودة و  وتقييمختيار اوير تط"  ن انو بع  اروعا مش يةم النروجيوالتعلي ية ب وزارة الرت  أطلقت
 : هبدف حتقيق ما يلي 

 ؛ األخرى  تعليميةال ادواملو   ب املدرسيةكتس للار املد يار كيفية اخت  عناملعرفة  بكس •
دارس  ملا ء ار مدو  مون عل  )املات ابلقرار  ؤثر ت اجلهات الت و  حمددة  ت منشورا م اتخدسوراء ا السبب لضوء على ط اسليت •

 ؛ ذ(ميتال مور وال أللياء اة وأو يلألمناء احمل الس اوجم
 ؛ ع و ر املشل عميس و تدر ايز واملواءمة بني ال لتملاملدرسية   كتبالز يحتف  ية كيف   على الضوءط تسلي •
 ؛ ة كتب املدرسيال ة جودم ييقلت   تطوير أساليب •
 ؛ ة كتب املدرسيال جودةو  يموتقي اختيار طوير تيري  ا ع مناقشة معتشجي •
 ؛ ية كتب املدرس اليف ة ييم التعلناهج ف امل أهداتيفاء اس ى ديم مقي ت •
 . مية التعلي املناهج هدافأب دامها واستخة رسيد لكتب املا ر تياخثر اأت  يفيةك  قييمت •

 (Thorbjørnsen, 2000مقتبس عن ): در املص
 

ّاختيارّالناشريّنشفافيةّفّّالسيّحتلهةّّزامواثيقّالّنّوضع

عقود   يلمتو و  قور لاشراء ل وخاصةة املهمة، يلاملا ت عامالالت  ض بع تدريب علىلمواد او  ةرسيج الكتب املدنتا إ ينطوي 
  من ية املالتعامالت ال ل و  عندما مت اوخصوصا كلفة، الو ت ًيملشرت ابالصلة علومات ذات للمت صارمة إجراءا اوما عم توضعو . لطباعةا
  ت حلااليف بعض ان و لؤو سملا تلقى قد ي ،ابلتايل و . مراقبتهاو  هافيذ نت يف  ا ملحوظا  اقصورا  أن  مثة تبني  ي  قد  ولكن ة.ارجيخ تاال وك بلق

ى  عل رين يار النهائي للناشاخل يرتكز كن أن  حاالت أخرى، ميضخمة. ويفم  ف بتكالي وأحيانا  د العقو  هم نحمل  ين شر امن الن اوى رش
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  – (ا نيا وط  عتمدةامل التعليميةناهج ملا عم اقتسالاحيث س من ا قتُ والت )  للمنتجات الفعليةاجلودة ى ر منه علأكث  فةل تكتبارات الاع
  عدد أقل ج يجة لذلك، يُنتكلفة. ونت الخفض بغية  املوحدةة للتصاميم ي فضلاألون ين يُعطُ الذ شرينلناا راكب  عاةرام  كون اهلدفيو 

ب  لكتات عب ، طُ الا ى مثسطو ال بلدان آسيا أحد  جبودة أقل )يف وأحيانا  كلفة أعلىبو ة، ادع قع مما هو متو ية درس ب املالكتمن 
ها من  ىل سحبإ  ومة حلكمما حدا اب جلوهرية اء ان األخطالكثري م ا حتتوي أهن ني تبن كئية، ولإلمنا املصارف ا ن مم عبدة املدرسي

 دارس(. امل

لي  لكتاب احملاعة انتقدي عروض العطاءات ص عملية ل منمابجمل نيليلناشرين احملا دعا استب  ال يُعيق، نفسه  الوقت ويف
  عد تب سُ اال، سبيل املث ىلع نسية ة ابلفر ق قية الناطفريألا ان دبلعض الويف بالشفافة.  ريغ تراءااإلج انتشار  اأيضا  زيُعز  هكن ، ولقطف

ات  التغيري  من عدد  ل املشكلة، أُدخ هذه  عاجلةمل. و (Leguéré, 2003)نسيني لفر رين احل الناشلصا  تلقائياا  ن احمللينيالناشري معظم
  وشروط  ري ذلك ملواءمة معايب هود اجل لت بذ : ر فواكوت دي   يل يف البنك الدو  ة رب جت  منتضح ما ي كة،  ألخري اات  السنو يف  ة اإلجيابي

من بني   لية،حمللنشر اور اطوير دع تجيشلتلشركات، و ا يار اختيف ملرونةل مزيد من اوطين، وإلدخا لسياق ال مع ات شرتًيجراءات املإ
 ى. ر ور أخأم

  ة وناآل يف شرينالن ر ا اختيايف  اءلة سملفية وافاشلا تحسني ة ل عاملشجت اجتاهلت بعض االج  سُ  ق أوسع،وعلى نطا
فضل  أ ةومعرف  ؛ دو عقال ة ترسيو  رتًيتإجراءات املشبفضل تعزيز وذلك  امالتالتع ن الشفافية يفم اهذه: مزيدا  األخرية. وتشمل

واهليئات   لطباعةا  رو ود شرينلنا ا بني  وى قبط أاورو  ؛ق واسعطان  ها علىونشر  عامالتت الام وأحكلشروط أفضل  ةومراقب ؛يف لتكالاب
طلب   لى ع بناءا  ها ر ويطمت ت رجنتني،  من األ  مبادرةق يف هذا السياتمام رية لالهاملث رات املباد ىحدإ من  خل. و إ يم، علالترة إدامن    املعنية

دف  ، وهت22( noudadaiC rPode) ودناسيود بودر ىعدت  منظمة غري حكومية ن طرفم ولوجياكنوالت لعلوموا بية الرت رة من وزا
ق  قي أدوات رئيسة لتح لى ثالثهي تعتمد ع. و ة ضخم مدرسية كتب   تد مشرتًيو عق برامإلقة ب السارحلة امل ية يف الشفافدة زًي إىل

  ى سمما يُ  لء مبجنة ل لا عضاء أ ام ز الت ة، و يثاق النزاه مل  اعي مج ب   تو  لنشر، ا ور ع درية مت تشاو قشا منا: اي حتديدا وهة، الغايهذه 
عضاء  بعد األاستُ و  ، بشكل مشرتك ات ءطالع ض او ر عد و شروط عقتعريف بذلك  فجرى (. 36 قم ر ر طااإل نظر ا) حل ا صملا ن عالإ

  ب لفة بتحقق حياد أكتاملخة ملعني ر األطراف اشعو  ربةتج لذه اهل م وميقهر ت ر. وأظتيا الخنة اجل  نماحل ملصيف ا ة احملتمل تالتضاراب وذو 
 ر. لنشن دور ام  كبعدد أ  منها د فاتاس ة، التديداجلالعملية  ذهل هفض ب

 
 .األرجنتني  يف ةي فية الدولفالشظمة انمل طينفرع الو لاي ه ودادنو"سي ردة "بو مؤسس 22
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 التوزيّعيزّآلياتّّعّزت

يبات  لرتت وا  ، رية الت التجاتنظيم شبكات احملو  نت، ال عاإلالتجارية ) ات اءاإلجر كل من ملدرسية  الكتب ايع ز من تو يتض
كتب  لوط توزيع ار ش ن تبايت (. و خلإ ، يةدفعات املالال ع مجو  نالتخزيليف والنقل و غالت و  تعبئة زيع )الالتو  شروط  ديد حتو  ، يع(للبرى ألخا

 آخر: لد إىل ب  من  الفسادممارسات  فرص  ايل لتواب ، ةاملدرسي

عروض  من خالل  هايار اخت يتم ة ) اص امة أو اخلعال يئاتا على اهلب وتوزيعها االعتماد إمكتليات ختزين الآل ميكن  ،أوالا  •
مع   ة،غاي لل مرض  غري  أحيانا  تيا لذه اآل ء هاأد عديُ و  .اإىل حد مزية مركال  تكونأو غري ذلك( الت  وحةتفاءات م عط

ري  ت غل الشبكاالن خ ع مز أو تُو  -ع بتااتا أو ال تُوز   -ع ز  و قبل أن تُ  اجدا ة طويلة ا لفرت ينهز ري ختجيكتب   على مثلة أ
  ا نه ف دهلاو ع: بيليل منها لل ق  دعد إال  فراو تيال و  تكون خمز نةقد الت، ااحلض يف بع و (. "ء وداالسالسوق "يف ية ) مس الر 

  انا جم توزيعها  من دالا بن لكو  خمز نة  ا أيضا تكون ن أكن ومي . ثريااك  يرتفعدرسية الكتب امل سعر  ل جعيل وابلتا لنقص، ال افتعا
 . اورد جم بليف  خلسة  اع على املدارس، تُب

  الكتاب  سعر رتبطي عض البلدان،  بويف  ر.خآمن مكان إىل  اريا بك  افا اختال  ملدرسية تب االكلف مثن ت ي أن  كن مي ،ا اثنيا  •
املدرسة  تتحكم  لك، أخرى كذ  االت دمني. ويف حتخ لمس ل جمانا  تب الكهذه ح تتا  ، رى أخ يف بينما  كلفة، تابل ملدرسيا

  عر س عن  تلقائياا لةفصو م ألغلبابالعملية  كون   قةي حق يف تض   الواقع، يفلكن . و سوق( يف ال فراو لسعر )وابلتايل ال تت اب
ا  يا ن سكاد توزعاا شه تالت  انيف البلد اديدا احلال حت ا هو ذوهع. للتوزي يقيةقكلفة احل لتا ول ح  اكاالرتبمن  اكبريا   اقدرا  سوق ال

  %200و %75 الكتب بني  بيعد يرتاوح سعر ق حيث ى )أو الوسط ة ربي الغ   أفريقياأو يف  يف آسيا الوسطى  اكم،  اكبريا 
 ساد. فلل  ا رصا ف و  التالاخت  وكذلك اما ضخ ا اكا تبر ا ضعو هذا ال  ويول دعر(. سلط ا وسمن مت 
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ّتّياألرجنّّفّكتبّاملدرسيّةلّلاهةّالنّزّّاقميثّّ:36ّّقمطارّّرإلا
طين  الو  الفرع، وهي (PC) "ادنو دسيو  در"بو مؤسسة من  ( MEST)  والتكنولوجياوالعلوم ة الرتبية ار ، طلبت وز 2003عام  يف 
وزيع  تع مز ملن من ااوك .ي رسمدكتاب   نييمال  الثةمن ث ر ث أك  شراء  ملية يف ع ةداملساع، رجنتني األيف دولية افية الشفالنظمة مل

شكاوى حول   جودو ب لطلوراء ا ويُعزى السبب. وطالبة  طالب مليون اريبا يستفيد منها تقف اتافظاحمليع مج ىعلدرسية الكتب امل
  د عقوا سى أر ي لذا ةهالنز ا ق يثامنشر ة رك ش  أربعنيو  مثانيةمع ارة لوز عت اوق  و  ب.تالك لشراء وىلة األ لرحيف امل  ختيار اال ليةعم

 لعامة. تعاقدات اال  للرشوة يف  فرص  أو حمفزات أي   القضاء علىإىل دف  هت ةجديد
كتب  ال ارتيخري ال معايحو   نقاشيف ركةللمشاوزارة لدعوة ال ءالشر ملية اعب تمة مهللنشر ومجعيات  ادارا  65بت تجا اس و   

  و وممثل شرونلنا غتنم اا. و اجملموعة ضمن  شةناقللم  ريايغت مع صاو  اوجزا م اضا ا ر عاست  دنو" سيودادر و ب" ة سمؤسوأعدت  . املدرسية
  ملعايري يف مشروع ا عدة شروط ةغ صيا تدعيأُ و  دة املعايري.و  مسروع م بشأن مشائهر عن آ لفرصة للتعبريا نشرال قطاع يات عمج

،  بةملناسا لك يف تو  ءات. العطا  عروض ق واثئحول  اكا ر امش 68ه وري حضر اجتماع تشقد ال، عُ ثملواب تيجة لذلك. ي ن صلألا
الت  درسية ملتب االك تسليم)مبا يف ذلك  ايذهف نوت  دو العق ةوترسي  ،تها يهل أو  العروض ديبتقاملتعلقة  القضاًي تطرقت النقاشات إىل

 . (ا وخصائصه  هاتوفري   متيس
 داعتم اة ار وز ال   علىنو" ادودر سيودبة "سسمؤ  رتحترية، اقاتشساللجنة اال كيلتش صوصخبة لسابقنة االسعرتاضات ء اضو  ويف 

ي   د ى حتدل   م يش  تمل عش  ئ نظ  انأُ  ،ةي    الغا هل  ذه اق  ا قيوحت .23(NCA) الوطني  ةستش  ارية لجن   ة االء الاض   ختي  ار أعالة ش  فافة عملي   
ان ض  م. ولفظ  اتإىل احملارس  ية املدلكت  ب ا ةيتوص   ع  ن ولني ؤ س   ملا االستش  ارية جن  ةالل اءض   أع ملص  احل ب  نييف اة تمل   التض  ارابت احمل

بة يف خلة واوث السابقالبحو  ،يادمياألك سجلال الية:ملعلومات التا افيه دو ني فادةإل اإكمة   اللجنيفضو لب من كل عطُ احلياد،  
يف س امهني مك  أو هني ةامل ق اتالالعو  ،راتواملنش و  ،اصخل  ا عا يف القط  ك ذلك و ام القطاع العيف  لدهاقصب الت تواملنا ،التعليمجمال 

ات املتص لة ظ  حاملالموع ة م ن ن جمو م الناش ر ق د   دات،ا. وعق ب نش ر اإلف  ي ازمتق وق االمن ح يةناجملاملالية وائد نشر، والعلا شركات
الغ لب   ا للجن  ةا ءاض   أع تبعاد نص  فس   ا ال  وزارة تق  رر  ،ي  يمقعل  ى ه  ذا الت اءا ة الوطني  ة. وبن   اريالستش   اجلن  ة عض  اء ات  ة ألاملؤق ةائم   قلاب

 م(.يأو مستوًيت التعل ةاملدرسيكتب عض البأي فيما خص ) اأو جزئيا  ،املعضواا ابلكتسعة عشر م عدده
  (Meir and Griffin (Eds), 2005: 16, 21)مقتبس من ( Arcidiacano) :املصدر 

 

  يف الكتب املدرسية عرض تُ  حيث  يقيايف أفر  (رعالشا  املكتبات يف) األرض الت تفرتش ملكتبات اب ى ح ما يسموضيو 
 سعار. أليف سياسات ا ية شفاف ال وعدم  زيع تو ة لل ي درت امل وفالظر  ، علة ت فبصورة م أبسعار مرتفعة  ة سدر امل ضواحي وارع  ش

 
23  onaliacra NComisión Aseso. 
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 ّّاّبنيةّللكتسةّوطسياةّصياغّّ:37ّّمقّراإلطارّّ
  ر  قسرتاتيجيات أن تاالذه ينبغي هلو  )...(. ها ققي سرتاتيجيات لتحا إىل  سة الكتاب اف، جيب أن تشري سيد األهدابعد حتدي 
 : ثلمر،  نشالستلزمات مب

ضيلية يف  فت لة معامالكتب  تلقي منكد للتأ "وية ول أ  مكانة"  ئها طال إع ال خ نم  الا ث م ا،وتطويره رش صناعة الن حتديث •
  لتصدير، ا افزسترياد وحو االئح ولوا ، ية الت االئتمان هي التسختلفة، و الضرائب والرسوم املن معفاء لية، واإلاملا ت السياسا

 ؛ ار ج  التدريب، وهلم   فرص حة اتاخلام، وإ  د واري املوتوف
ة  املنافس اًيت وذلك لغ  عليمالت  اع لقطة تعليمي ال  ملوادا تسويقو  تاج إنص يف خلاا قطاع ال اوالهيت  تال  ر نشال عمليات  إدماج  •

 ؛ جرا هلم  و اقصات، ح املنطر   لوائح الل خمن   ذاري هيست  وميكن   .وطنية ال تاب الكصناعة والنمو احليوي ل ة السليم
مجع  و   ،ثو بحالو ت، ااملهار  وير تطين ) ير املهو ط للت بة س منا  حتتيةة بني  دعيمت  :يبتدر ل ا ومأسسة  ، شريةالبرد واإدارة امل •

  )مطوري املناهج يني ت املهنافئجلميع سسي ؤ الل التدريب املخ  ( منإخل.  ،يدهاوجتد حتياجاتيم االتقيلعلومات  امل
 ؛ (بات ت املك ءا وأمن وزعني ملب واالكت ي ابئعو   عل منيوامل  عنيطاب ل واصففني  رين واملو صملوا  نيالرسام و ني ؤلفوامل

 ؛ نشري النااب و ت الُكت  ا مثل مجعي  ها،ودعم  ةاملهني  اهليئات اء نشإ  تشجيع  •
  شر ل النعماأ من ة لتعزيز الرحبي -تاب الك سلسلة  يف  حلقة  ف أضعون ما تك ا غالبا  - تعميمهاأو  زيع للتو  إنشاء شبكة •

 ؛ ة ير جا الت
يدين  ى الصع عل 24لورنسا قية ففاات  مثل ب،تاتطوير الكل  ىر األخ لدولية ا ثيق وا ملزام ابلت الوا النشرو  املؤلفوق ة حقمحاي  •

 ؛ دويل والالوطين 
 . كتاب ال بقطاع  ملتعلقة ت اان ث البيحتدي / ومجع ،دة اجلو بة مراق ت آليا •

 (Askerud, 1998: 81-82):  صدر امل
 

سات  ممار د من احل و  فية سني الشفاتحل  من التوصيات  ا دا عد سية ر تب املدالك  زيعو تصاد اقتعلم  يف  ن متخصصو جنز وأ
عطاءات   من خالل عروض ن لباطد من اابلتعاق اصلقطاع اخللوزيع لتلتالية: اا ةحات الثالث رتا ه عادة االقهذ ل وتشم .ساد لفا

  مة ئمال ة قابر و  اتمعلومنظم اء وبن  ؛ة ديتصا واق  تماعية ج امعايري  فق و  دعوم مبشكل    و أجمانا املدرسية   لكتبا إاتحة  ضعر و  ؛ ةي افستن
 التالميذ. حىت و  إىل املدارس  والا وص عةر الطباو د  ن ماملدرسية  لكتب اع تدفقات تبتل

 
 

 . 9781كو، ساليونظمة ظر مننا 24
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ّّّباتلكةّّلكاملةّمتضعّسياسّو

ية  ل مثا صيغة ل د وجو  أن  ال  قيا أفري غرب يف  عها توزيو ة رسي الكتب املد اج إنت ال جم  ت يف خلباااستعراض  نستخلص من  
رورة  ض ابلال يف تونس،  حلهو اا مة، كمر االصالقوية و لعام ا  ة القطاعابقر دي تؤ   الف . (Leguéré, 2003)  اتمع تاجملكل بق على  تنط 

نبغي على  ي ع، ويف الواق . فوارت دي كو   الة حكما يف   امنا مهي ارا سوق دو لعب التما ال عند هو احل وال  ؛ سادلفممارسات اد من ملزيإىل ا
ك،  ى ذل عل وعالوة. يةوالرتبو ادية القتصلثقافية واوا ة يعاية واالجتميظروفه التار ب به حبس خاصة اب كت  ةحيدد سياس  نأ  دل بلك

ول  أل املقام )يف اة يعن املاألطراف ف خمتل بل ومعتمدة من ق اسع و  اق طعلى نفة اسة معرو ل هذه السيأن تكون مث  من املهم
 قائمة وشفافة. اب كت  ياسةإطار س د إال يف  جس  تتن  لتحسينات أ ل  كنميال  دمني(. و ملستخا

ى أحدث  لقائم ع لراهن للوضع ا ييم تق ، ىنع مب، ة مساحلانب جلواا منعلى عدد  سليمة الكتاب ال سة ياس مل تبغي أن تشوين 
  ؛ة كرت واملش طنية ت الو طبعا ل اب علقة متاعد قو و  ؛ لمؤلفنيل  وبدل أتعاب  ؛ النشرو  املؤلف وق حلق واضحة  عات تشريو ائح ولو ؛ وسائلال

  يةوزارة الرتب  بني اتملسؤوليوا للصريح للعما يمقسوالت  ؛الورق( )مثل االسرتاتيجية لع لس ى الواردات من اعل سوم ر وال والضرائب
  لكتب ا  شر ن ل  جمااخلبة يف ي و ذ ن م  مدراء  عيني وت ؛ خل( إ  اقيات، واالتفدات الشها ار دإصو  الدراسية  ناهج ملع اخلاص )اوالقطا 

  ت لة ا الرمسيسعار واأل ؛ثال( مت الا لضمان عقوابتت املشرتًيت )مع الاءاجر اذ إإنف ؛ و ة ت الصلات ذلقدراز اطة تعزي نشوأ  ؛ اوتوزيعه
  ن أ غي وينب . خلإ ة، ثيقالو  ة بالرقا وأنشطة  ؛ ك املشرت  ر نشلفاوض بشأن عقود اتل وحتسني ا ؛ مدرسيكتاب ل  كعلى  ا قاضيهت سيتم

 . ة جين اخلار ت التعاو وكاالع م  تاملفاوضا  يف  اضا أي   احامسا  ا ورا داسة السي هذه لعب ت

ام  منذ ع توىيم احملعل والتة لرتبيا ارةز و حددت  حيث ،ها هي تونس ادحإ. الصدد يف هذا ك قصص جناح خمتلفة هنا
ة  نجل  وتصادق . وهناسيتلقاملالية الت  املبالغ وحيدد مقدار  ، كتب املدرسيةال يمؤلف 25( CNP) وطينل ا ي ر املركز الرتبو ا ت. وي1958

عر  سب رق و لا باع ، يُ اشرتًيت صارمة. وأخريا ت مءاجراإل خاضعة  ن الباطن م عاقد لت ا أنشطة ن وتكو  ا، رهصوص قبل نشالنلى عة وطني
ملنظمة   جيهية ئ التو باد معظمها امل ع تبخرى ي ثلة أذكر أم وزيع. وميكن الت عن املسؤولهو  ينالرتبوي الوطكز املر  ويكون ،مدعوم 

 .37  رقمر اإلطايف صة مللخ ا ونسكو ليا

 

 
25 Centre national pédagogique. 
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رة  قدل ز ايز تعل ية ضرور  املدرسية يةذغالت ب تعت
  ، رسة دامل ن عغيب كافحة التمو  ،ملالتع  على

 . درسيامل ب التسر  من  احلدو 

 

 

 

 

  ن م ة لفتاحل خميف مر  الفسادأن حيدث  نميك
 . رسية دملاية عملية التغذ

 

 

 

 

ّّّسيةية املدر غذالتو  غذاءال برامج. 3
ل  ف املتاحة للط فرصة المن القصوى ة ستفادالا مان ضيف سيأسا عنصرك   يدًيا ا تقله يل إر ان يُنظلت كا  انبأحد اجلو  

م  تعللى الرهتم عضرورية لتعزيز قد  ة ة املدرسيتغذي ب التعتابلفعل، و . األطفال املتمدرسني ألفقر  مني الطعامأت يكمن يف للتعلم 
برامج  ذ يف يشمل تن كن . ولاملدرسي ب من التسر  واحلدرسة دملب عن اة التغيافح مكو 

  ب اأسب ةث ثال ويوجد. ت الفسادسا ر امم فرصمن سعة او جمموعة ة ي سدر التغذية امل
بعض   درسيةملجبات االو ّيف جمال  تناقصااملوض عر ثل مت  ، . أوالا جة نتي ال هذهلرئيسة 

ذا  فضي على هتُ و ّل، األجيل وطو  ساس منتظم أ ىعل  لة مها الدو الت تقد أكب العقود 
  ( يكيأمر  رن دوال و يلم 162وايل )أي ح يم التعل ية نن ميزا م %4.5 الا مث  شيلي يخصص يف ففساد. لا  اتمارسملية ز قو ف لنحو حلواا

  من  مع العديد سية در امل التغذية فيذ برامج يعها، يتقاطع تنة وتوز سياملدر كتب نتاج الإلاثل و ممحن وعلى  ،ا يا اثن . املدرسية  ية ذغللت 
قص يف  ن  غالباا ما يكون هناك  ، اثا ل اث. يئة الس سات مار املة من شكال املمكنألضاعف اي  وابلتايل ، دمةتقدي اخل إدارةنب اجو 
  مما  التحقق من التالميذ  الو ور ء األمياأولال و  درسة تمكن املت ال  ايل لتع، وابز الت ستو ئية غذاواد ال امل ت مياك  العامة عن ومات لاملع

  .هة ب ملطالباال من و نيله  هلم   حيق

يار  ختال ايريوضع معاء عين بذلك أثنونية، رسدامل  ن عملية التغذيةم خمتلفة  يف مراحل دلفساأن حيدث ا ميكن
حظة  ، ميكن مالاديدا كثر حتأ وبشكل  خل. إ وزيعه،تزينه و ختو  ء الغذا عناية إبنتاج ال و  رتًيت، ات املشءار إج وتطبيق  يدين، ستفامل
رس أو  املداقبل ن م املؤهلنيلطالب داد ا أعة يفبالغ لية: املاالت سات السيئةر ماامل
  " عنا إق" لؤهلة  املمن املدارس غري شاوىر  عدفو  خلدمة؛ا هذهلقي لت ةيئات اإلقليمي اهل
د  املو مقابل اعمد مت ة بشكل ئدزا مبالغ  دفع و  ؛ ونمؤهلهنم أب  يم احملليني التعليل سؤو م

  ؛ زين التخ  ة من غرفغذية مسروقوأ ؛ عةة املوز  يلغذائ اد ا و مل امة الءم و   جودةتدين و  ؛يني للني حم ن طرف مسؤو ا م لهنقمقابل  أو    يةالغذائ
لكة  حالة املم ويف. جرا سد، وهلم  في  ل أنذاء قب الغسليم ل بتفشت و أ أثناء نقلها قطري اليف ئية غذامواد  "تفقد" ة ات خاص ركوش
  البوا ذا طط إفق يذ الملتاتسجيل ينبغي إذ  ا: اليا إشكا موضوعا  ( FSM)اجملانية  ية س املدر ت وجباة الدعتبت عو ، امثالا  دةتحامل

  ات لوجبمن ا ماملؤهلني استحقاقه ب الال أيخذ بعض الط  ك،لنتيجة لذو  ؛ همهليتألتأكيد على ا مت و  جملانية ية اابلوجبات املدرس
 لة. ه بسهو ق منالتحق س املدار تستطيع هو أمر ال و  ية، اناجمل ابلوجبات  ازورا   موراأل  أولياء ضع بنما يطالب  ة، بياني اجمل يةرسدامل
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بدأ  ذي ال نمجب هذا الم قد تعم  و . شيلييف ة ية املدرسيالتغذ مجبرن بة جتر  االستفادة من مثال كن ، ميإلطار اا ويف هذ
  صليو  ، ليشياء أحنكافة   يفدرسة آلف مآن تسعة م  ب قر ما ي  آلنغطي االد. وهو يلب ا  اءأحن مجيع يف  ، 1976م عا العمل به منذ 

  مبعىن ) ة والتعليملرتبي رة ازاو  ميزانية من  % 9.4 ذا البنمج ه ل ثم، 2003عام  م. ويفكل يو   لب وطالبةطا من مليون  ر أكثىل إ
  بوي الرت  ط يلدويل للتخطعهد ااملأجراها ة اس در ت عليه أكدكما إذ  ام هتمالاهذا البنمج يثري و  .أمريكي(  ر ن دوالليو م 145

(Latorre, 2005) ، ارد.  للمو  لأمثو  أكثر شفافيةمان استخدام ض من أجل  عملياهتا ب يأسال  ايا تدرجي  ة امالع تالسلطا عد لت
  اء توفري الغذب  ةف املكل ةعام ال  اهليئة وهو 26( JUNAEB) ةدرسي املواملعونة  راسيةدال للمنح الوطين على اجمللستايل ابل  بوجوت

 : ، ما يليللمدارس 

 ؛ واسعرت على نطاق  نُش وهي قد ،  سوًيا  نملورديواتفيدين  مسلحة لواض ار تييري اخا معوضع   •
   ؛ العامة املناقصاتالفساد يف  لليتق تايل لواب   دينور امل يار الخت يج رًيضوذ من ال إدخ •
   . جالت(قة حفظ السد ة باق ا يف ذلك مر ة )مبقويراف ورقابة إش  موضع نظ •

  ملالوجبة  امل أخرى، وزًيدة يف سعر ذاء وعو الغجودة يف  %24 هر قد حتسن ا أدى إىلممغاية، ة لل مفيدا هنأ لتدابريا هذثبتت هأ 
   ه. دنة أحربة الناجذه التجهلوس ع م  (. ويرد وصف طفلألف    115ة تغذي  كلفةتدل عالغ يمب بتوفري )  %76.0 تتخط

 ّّفيديّنسّتملاّاختياّرهداف:ّستحتسيّاال

.  ا ثر ضعفا ب األكطالال و  ملدارس اإىل ت املقدمة وجباال  فعالا ل ن تصإنه ملن احليوي أ بكفاءة، املوارد ص ي صخت  ولتأمني 
  تهم. يغذوت  حة األطفال ص نعة مسوح تفصيلي على  اعتمادا او خلاصة ا محتياجاهتال اوفقا وتصنيفها  ةالفئة األخري  هذه راختيا  وجيب
  املدرسة جه ضعف ر أو سية واملعونة املدرسية مؤشرالوطين للمنح الدا ساجمللوضع  ،هذه شفافة  ختيارالاية ملعل عج  لجومن أ

(IVE)، ق لكل حيمما  اء(والغدور فطال أو ء فقط، لغداا أو  ،فقط  طار أو وجبات خفيفةاإلف  )مثل ونوعه ذاء الغ ية كم   دذي حيدلا  
سنوية  الية يزانامل. وابستخدام معني   يسمدر  س نتائج مسحاى أسعلؤشر ملاهذا  JUNAEBس ل جم ر د  قيُ و عليه.  ولصحلامدرسة 

ب  طال ر ال ا ختيا ويتم ، سرتصد هلات غ الصص املبالغذاء، ويصول على الللح املؤهلةرس داملاس اجملل ، يتار IVEر مؤشعتمدة و امل
 واسع. و لين عاق تخدمة على نط سملا ختياراال عايري م  عن ن عل ي و . ير داحنل االتحليال  ابستخدام

 
26 casy Be Junta Nacional de Auxilio Escolar. 
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ل  رسي، تُ اسالدر ام لعاية ايف بد. تايلعلى النحو الخطة عمل جمللس أعاله اينتهج  ،وتصنيفها املدارس يارويف اخت
  وي ي والثان ائدتبااليم لتع م القدالت ت و  ةمو املدعصة ا واخل ةالبلدي  دارسملجلميع ا امسوحا  JUMAEB ل ية لريفا أو  قليميةاإل بكاتامل

ة  مدرسكل   بةمرت دم هذه املعلومات الحتسابوتستخ ،سجلني لديهال املطفااأل لفيةخومات عن سوح معله املذه . وتوفردللبيف ا
  مية د كيد تحل IVE ؤشر ميف ستخدم تصن مث يُ  . صائيذج إحمنو  مخدا ستك اب وذل، (IVE) درسةضعف املجه و أمؤشر  ىعل

ل مكتب  قق كيتح  ذلك،وابإلضافة إىل  . عل منيسة وامل ر ددير املم قبل  من زع يو س والذي ه، وعن و  ة سمدر  لك  لقاهتت طعام الذي لا
ظروف  ابل ية غذائ د الملواختزين ارافق خ وم بلطعام واملطا ف ار غفي من ما يك متتلكرس ملدان اأب JUMAEBجملس  يتبعإقليمي 

  عا نو أ و  اهلشاشة  ت وًيتملس ا قا ج وفمالبنغطية ت د تحد ت ، الفر األمو على توا ا عتمادا او ، معا الغذائية. وكل د واع امل توزياملالئمة ل
   . املستلزمةمات دخلا

من  لية العا ة لدرج ول ، درسة كل م يف (PAE) رسيةاملد نمج التغذية بر  ةر إدا عن لمعلم املسؤول حة لة املمنو للمسؤولية اجلسيم اونظرا  
على   املدرسية عونةملاسية والدر ا حلمنل  لس الوطينجملا ل و حا ،PAE مجبرن ن م  تفيدينسملااختيار  نطوي عليهاي لتا  الذاتيةزعة الن

  تيار اخا يف استعماهلتوجب ي ذج اضع اجمللس منو  ، أوالا  . ةوأكثر موضوعي  ل أسه االختيار جعل عملية  اضية ت القليلة املوا مدى السن
م  تضارس الت دملا يفما سي وال  ر، ا ري االختيد معايحيو ت شفافية و ف زًيدة الدوذلك هب ، ولويةألن حيث ام  هميتبت اتر حتديد و  لطالبا

ذهم  الميت  هشاشة  مستوى اس لقي  مني معل  لل نولوجية تك ة لتنفيذ أدا س وسيلة سهلة لاجمل  ور  ط ، ايا اثن الب. الط  من كبرية   ادا ادأع
 . بدقة طالب ال  هشاشةلت تشري ألوجه  ا امل عو الد ديتحل عل مني امللس اجملب ر  د ، ااثلثا   .ا قائيا تل
 

ّّةملعاناقصاتّاملاّّفّسادالفمنّللحدّّضيّايوذجّّرمنّاّماستخّد

،  معايري مالية وتقنية  لىاءا ع بنعاقبة ة املت غربل مليات الجمموعة من ع ل ملوردين من خالاختيار ا  ىجر  ،1997ام  عحىت
ذج  ل منو ل إدخامن خالا مسي ال و م النظا ر و  الحق، طُ قت و يف ن فة. ولكختل املراحل املالل اءات خ طالع  وض عر  من  ا دا عد ستبعد ت

 . (LPM)  اخلطية ة جمالب 

ت  الشركا درجناقصة، وتُ ملاح طر  أوالا  ي ر جي : لنحو التايل ا اءات اآلن على العط راج عروضتداس خطوات  وقد أصبحت 
ة  قنيوالتية  دار اإل باراتتعاال سسا أ  رسية علىدملعونة اوامل  ح الدراسيةمن للالوطين اجمللس ن قبلمصنف تُ و  ، تطاءاروض ع املتقدمة بع

  والت عاله، أ لس لت وضعها اجملا للمواصفات  اقا ض العطاءات وف رو ع قدم من مقدمي ملالتقين ا وصف ل لة دمسو   توضعو  . يةالوامل
ة،  م طعأل ار بعض ار تكألعلى ل  وااحلد األدىن ت طلباة، ومتية حمددذائغ بات ل متط م مع الطعا خمتلفة من وجبات أنواع  تشمل: امتثال 
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ة  تحتيات البنية اللباإلشراف، ومتطو  واملعاملةد ريتو النظافة وال  ثلل م لتشغي اوف ر ظ و  ،ات بوج لا يف لتنوعت اطلبامت  مندىند األحلوا
  جلدوى واة ذيودة األغهة ج جللني احملتموردين امل عروض  تم تقييم ي اس، األس . وعلى هذا األطباق دات واألواين و املعاثث و مثل األ

ى  عل اعتمادا س اافتنو  ض العطاءاترو ملية تقدي عع ضمنبنجاح تبار خالااز  جتتالتءات طاعى ال تبقن أن كميو  .فة كل نية والتلتق ا
حيد   ، مما هيالا وض أتر لع ا قدميعلى م أل األفضلية ثال، إعطاء بيل امل ار، على سالعتبى ابأخر ل عوامك، ميكن أخذ ذلالسعر. ومع 

  فةضعي عطاءات اللا  ضاد عرو واستبع ة، نطقلكل مات لشركد العد قصى واأل دىن األ  داحلمعينة، و لشركة ة ول ملقب اءات العطاد ن عدم
 . ية عتب غري واقع ت  ت، وال للغاية 

ة  امع من ج سنيهند يق من فر م 1997املدرسية يف عام ملعونة سية واالدرا نحللم ينالوط طلب اجمللس  ك،ولضمان ذل
.  ساس ا األى هذعل لكامة  طي ة خرجم وذج بمن الءهؤ  صممو  .ذها وتنفي ةيذائ الغ دماتخلد اعقو  ملنح ديدةج آليةإعداد  شيلي

عملية  لل واملوضوعية شفافية ال لية من جة عادر  ى عطأ ، سة. أوالا ئيطرق ر  أبربع  طبيعة اإلجراء  يف  جذرًيا  ايريا تغ  النموذجهذا  ث حدوأ
  يل لتاوابة، غرافية جن و مر ذات وض عر  تصميمن م العطاءات  ي عروضدممقن ك  م ،ا اثنيا  كات.  الشر افسة بنينملا ول د ايللتواب  تها،برم  

  ذال، وهديد احلل األمث ن حتكن النموذج م مت ،ا اثلثا . و واردملاصيص خت زًيدة الفعالية يف بو  مجاحلوفورات لى ع  وءضتسليط ال مسح ب
  ن  أث حي ءات،ة اإلجراسرين ما ضمسح ب ، ا عا راب. ية لعمل يف هذه ا ة صلمنف ة تغري مُ  ف آال ن مخسةيقرب م  جود مانظراا لو  بري از كإجن
  ختيار يفاالعملية  على القائمنيعدم معرفة من يض للعدل، مماب اتالرمز عند ك م/ة االستركيب ُتسج ل: زة رم  م عطاءاتالوض عر 
 هلا. العقد  ة ت يقومون برتسيشركة ال ال ابسممج  بن ال

  وعية ن ال يف اتعن االختالف الا ض ف ،لفة ختامل هات"و ري سينا"ال يم قيت ن مه أعال لسابجمل يمالتحك  جلنة ا أيضا موذج نال نومك  
حتساب  او  ؛شركاتيد الحتد دونمن  تباينةمسيناريوهات طار يف إ ثلى ول امل: إجياد احللمن اكثر حتديدا أ كلوبش ،ل و حللاوقيمة 

  لول داول ابحل ع جووض ؛تءاطاالع وضتيار عر اخ يف اليفتك الو  غذيةاألودة غري ج خرىاألمل عوالا  ملعاينةة ضافي ف اإل لتكاليا
  ، تنيحمتمل عام ط قائمتمقارنة  ت الطعام. ومت دة جودة وجباتًيلز مجالية ة اإل لف لتكسبت احتاُ  ة، ل مثحد األ أ يفو  . املختلفةفات لي تو لل
  لفة لتكاب  ين با الت أن لتحكيم ة ان جل . وقررت ًيا نو س كي ر أمريون دوالملي 5.2 حوايلاره مقد ا مما يعين وفرا  ، بينهما األرخص  ت اختري و 

،  فقط  %4مقابل نسبة أعلى ب ولكن ودة. جلا من حيثشكل ملحوظ ب تلفاخت مل امالطع متقائن  أ ىللنظر إ ، اب ية غا لل افعا كان مرت
   . سطتو ابمل  % 40أكثر بنسبة مؤهلة   تلشركاالعقود   ح من مفاده  حل على ُعثر 
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ّّّّةسيّرّدملاّّةذيالتغّّعملّبرانمجفّّّّرصدهاتعي ّيّاليّتتّاالاجمل

  والنظافة يف تمة )املعداقد  املة جودة اخلدم :(PAE) ية سذية املدر غت لا ج ت مظلة برنمحت ةالي الت اتري تغامل  احاليا تُرصد 
إىل   ادا نا است ات،لطواخلة ائيلغذ جات ا ت للمنضهم رف  أوالطالب  ، وقبولقدمة احلصص امل  وحجم، غذائيةجلودة الاو ، خل(إ املطابخ،

يف  ة دم طريقة املستخال  نسة. وتتكو ر دامل يفية الغذائات جبعن الو ول ملسؤ م الملعأو من ا ،همأنفسب الط لا من ة عطاامل ماتعلو امل
دم  ستختُ ، التغذية املدرسية  نمج لب ددة حملاالة حلايف و . مسبق  ارإشع نهتا دو تتم زًير لت ارس اة من املدعينات عشوائي احلصول على

نتائج   م تقييو  البيانت  يعمجت  املدرسية من  ونة عية واملراس الد منح ل للس الوطين جمل ا ني مكلت " فا ر شاإل استمارة " ابسم تعرف  أداة 
 نمج. ب ال

  و صصومتخ ل مونمعو  اء مدر ن و و ة )مشرفدرسيلتغذية املنمج اة بر مظل حتت  ة ي قابن جوالت ر شاركون خمتلفو وينفذ م
ة الطعام  خدمة ى شهادعل درسةامل ديرصادق ميُ ، يلا لتاب و  . ه ب وم يقدور حمدد  منهم هم(، ولكلري ه وغعاللس أمن اجملت تباخم

ى  مل تُقدم عل  أو غري كاملأو   كامل  بشكل ياام يو ام الطعجبات دمت و ذا قُ ما إ عن البنمج  ولؤ سعلم اململا ويؤكدمدرسة، لل ة يهر الش
  إعداد  انوضم ، ةلعالق ا كل املشا عن  شفوالك، رةفو مة املجودة اخلد د على شهأن ي بد له  ذلك، ال  فة إىل ضاإلواب . إلطالقا

ب على  وجيمج. ة البن مظل ن حتتو و ذين سينضاألطفال ال اختيار م، و سليل كبشالطعام  باتج و غذية األولني عن  املسؤ وظفنيامل
  يفا هعلي وص نصاملفنية اللشروط اب  لتزامها وا  ، احملددةة الغذائيتطلبات لما ل هلثاامت مان وض ، مةقد املبات املختبات فحص الوج

  توي يف لطالب حيا م على أطباقعام املقد الط  انكا  ما إذ "دمةقن الوجبات املم  نةعي"واملسمى  ي،خب يل املتحلق التحقيو . العقد 
مواصفات   يف JUNAEBجملس  ة من املدرج تطلبات امل قق حي و  ، بةالطلياجات احت تليبالت  ر الغذائية املطلوبةالعناصاقع على الو 
 ية. سدر ة املذيتغل اج رنمب

 لسجالّتاّّحفّظّّةقدةّقبمرّا

  مقابل فقط فع ديُ س ا أنه صحيح، مب ذ بشكلا نُ ف  إذا م، األموال  توفريإىل ة م ت املقد  وجبا لا مقابل ؤدي الدفع ف يسو 
  عن  ا حصرا  فع الر( إذا دُ ني دو ي ثالثة مال)  % 5 ة قدرهاات سنوي ور وف يق قن حت ميك وبذلك  كة.ر الش من  ا وفرة فعليا طعام املبات الوج
ق  دخاهلا الالح ت وإ السجال تلقي  يسمح و  .ة قيق د حفظ سجالت  م ظالن ا لب مثل هذا يتطذلك، ومع . واقع ال ة يفقدمت املجباالو 

فع  ديُ و ن. دة شهريمللدفع اب أتخريك ك، هناذل  ومع ها.د الوجبات الت جيب إلغاؤ عد عب  بتت ومعاجلتها  زة احلاسبأجهإىل 
   . فعليةلا  نتبياال ة معاجلعند   يالتدتعال وجتري  ا قدما ين م متعاقدلل
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قدمة،  امل بات الطعاموجلى ع  ني الرقابةحست لخيارات بديلة عدة  جرى اختبارراءات، جإلا يثمواصلة حتدجل ومن أ
مشوالا   اتالختبار ا ألكثر  خضعاحلل الذي  وكان .تقبل سيف املء ذاالغلقى من يت  فعل ابل  مه مل الذي مت اختيارهاطف األ مان أن وض
ظام  ن  رونةمديد عدت على حتوسا ، نيستمدر ة دراسله اهذ ومشلت. 2000 يف عام جتريبية ة اسر د ل خضعت الت يةالذك البطاقةهو 

لوطين  الس جملها اوالت يت الائية غذال دمات للخ ينفيدل استخدام بطاقة لرصد وصول املست من خال وكفاءته  التكنولوجي  لرقابة ا
  خدام ستعلقة اباملت ومات ري للمعلفو الن التدوي ظام الن ثل هذا م يح، يت ةري نظالة الناحي من ة. و سي در ة املنعو ة واملراسيح الدللمن

  مة األنظل تشمي. و يوم اسأس على هذه املعلومات وفري تحىت كن ومي ها.ميدقالت مت ت ةغذائي الات وجبالأنواع و  سار مقاصف املد
  ها ولكن االت هذه االحتم ار بوجرى اخت . عباألصا ت مارف على بصتع ال  و نظمأ العني حية لى قز م التعرف عظحة ناملقرت  رىاألخ

إبقاء األيدي نظيفة   على سبيل املثال ابعمات األصبصأجهزة قراءة  بتتطلإذ ليها. ع ب غلتميكن ال ال  تصعواب  على احتوت
  ند ع ة كبري   زمحةإىل  أدى لذي ا  ر ة، األمءرالق أخذ ايف  ئة يهي بط، فىل ذلكضافة إ إلابل. و طفاأل اعلى  ا ما ئدا  وهذا ما ال ينطبق 

 سية. ر املقاصف املد لخادم

  ، م الطعام املقد  من حيث ودة اجلر/نسبة السع ملحوظ كلبش JUNAEBلس جممن بع املتُ  ديدهج اجلالن ورط، ا وختاما 
  خالل  ل لف طفأ 115 إطعامفة تكليعادل وهو ما  ،ي كر أمريالو ن دمليو  40 غت بل نوات س على مدى ثالث  رات وفو  وحقق 

د  يوحتدحتليل  ادا يحتد أاتححيث  ، نةو مر ثر أك  وأصبح  النهجإىل  ات نيستحأدخلت ال ، ألخريين اني . ويف العامنفسها ة رت الف
افية  ني الشفسحتلى عساعد  ،ا وما عمو  ت(.سنواث )ثال رةالفرتة املذكو  لأ خالتنش لف احلاالت الت ميكن أناسرتاتيجيات ملخت

 . بشكل مؤكد  لألطفال ام عط صيص الخت يف  اءلة ساملو 
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ّ
لع  الس ةمن كمي د  حتالتكاليف، و  فع ر لتعاقد تسهم يفلية ات يف عمالوا أن االختال أن يدركرار قل ا عا صن   على  يينبغ .1

 . احننياملات اعدمسو  العام  قا نففاءة اإلوتقلل ك   ،ودهتا وج دمات املوفرةاخلو 
وامللكية  شاركة امل  يدط ة تو ي لاحملشرتًيت لمل  كنميإذ  ركزية، امل ًيت املشرت ية على ل شرتًيت احمليل امللتفض وجيهة  ب باس ناك أه .2

عروض   عملية تقدي ملسؤولة عن ا اهليئة ز استقاللية ة بتعزيل أن املسك، تكمع ذلت. وم السياقا  عض ليتني يف باحمل
 . تااقدتعإجراء الى لع ا درهتقو عطاءات ال

  يف  شائع ضهاعوب  .شرتًيت ية اململ ع من كل خطوة يف فرص الفساد ل ة اضح و  خمططاتوضع  سؤولة امل اتجهلبغي ل ين .3
وجبات  ال أوة الكتب املدرسيإنتاج و أ دارسبناء امل جاالت مب  احتديدا متعلق اآلخر ا ضه األخرى، وبع  العامةات قطاعلا

 لذلك.   اقا فو   اتنذار اإل حتديد   غيوينب  ، ةاملدرسي
مهام   ع زيح وتو يض و وت لدولية،ري اياشى مع املعاتمت ة رائي إج جيهية مبادئ تو ماد اعتعامة، و شرتًيت المللانون ق سن ب تيع   .4

 ة. بات أساسيمتطل،  صريح بشكل   خل إملكاتب املختلفة،  وا اللجان ليات سؤو وم
  ت املشرتًي إجراءات ريعايم ييفك لتت، و رتًيملشا جمال يف عملها  يق سنلت ة املاحناجلهات ن جهود م  إىل هناك حاجة  .5

  ،)مثالا  ات احملليةلصناعر ا وي طت  شجيعولتات، الشرك ر ايختونة يف ااملر  املزيد من ي قدلت و  ين، اق الوط السي مع  وشروطها 
 النشر احمللية(. دور 

ل  جس" يهم ن لدلذيا  لئك ألو فقط ماح لسا مان ضل  عنها ال غىن ة ءات خطو عطامي عروض القداملسبق مل  هيل تأد اليع .6
  ء افوالو دة و اجللك  ذاق، مبا يفيف هذا السي عدة لم عوا مراعاة غيب نوي  . الاألعم ممارسةمن ا القطاع  هذيف  " يهز نة خلفي 

 . هااهتونز   لشركةلة  بق السا  اخلبةبناءا على ابملواعيد  
ى وجه  لعي غب ين ت ل، وا اضحة د و وموار  دافأه ذات بتاكللسياسة اعتماد من ال بد  ،د اسفال ةفحمكاجل من أ .7

  يةملدرسا ب لكتا نتاج يف جمال إ ة ني ع ملا األطراف فتل خمني حلكومة وبا ني ب يات املسؤول وزيع بصراحة ت د دأن حتُ صوص اخل
 وزيعها. وت التعليمية  واملواد

  مجيع  ولوص  سهيلت اللمن خ قد تعال ايف ة يشفافسني ال حت على ا يا وناقصات إلكرت نملطرح ا قات تطبي  ميكن أن تساعد  .8
حلياد  ا ، الث بيل املس لى عت األساسية، با طلتامل فاء بعض استي كن فقط إذا مت ، ول وماتللمعلة عني امل  طرافألا

ّاريّيداإلّملدراءاّوّساتسياططيّالملخّئلساّر
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حساابت  عة راج، وآليات مركة شالة املو ، وسه كلفة املقبولةمن، واليل البيين واأل لتشغ ا ايري عمل  لفينم ا الدعو  ،ولوجي نالتك
 ة. سليم

  كن لية. وميالعم هذهيف ملوضوعية فافية واالشمان لض ة مهمطوة خ  تلعطاءاا  روضدمي عقر ماختيا ءاتاجر إ تةأمتعتب ت .9
عة من املعايري،  اس جمموعة واس ءات على أسالعطا ض و ر مقدمي ع يار ية على اختطخل ا ة البجم  وذج منساعد يل أن يتا لاب

 ة. خمتلف  هات ريو سيناة ومقارن
  ا ، ولكن أيضا بوحس  عدلقوال ا لعملية وفقا اذ يتنف ن م تحقق ابل   تهاوظيف  ر نحص، ال تةئم الم  بة قار  يات إىل آل  جة هناك حا .10

نبغي أن  ، يا ذلك ممكنا لما كان كو  فني.تهداملسيدين ا وصلت للمستفهنأ و   ،رضية مُ   مةقدواخلدمات امل  السلعة نوعي   أن  
  طراف األ أو  ، (س ر اء املدابن جمال  يف  " لرقابية ا نيطنوا ملا ان جل" ثال املى سبيل ل)ع مع املدين تثلي اجمل مم  أعالهُتشرك اآلليات 

 . ( "نزاهة الق يث موا" حالة  ين يف)مثل الناشر  ى خر األية ناملع
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  سةي يلة رئمتحانت وسحت االب أص
تيار  اخ ، و العلمي از إلجن م اقييية لتاملوع
  ةسا للدر  دودة احملفرص وزيع التو د رااألف
 عمل. وال

 

 

 

ّ

ّلّالسابعالفص
   داتتماواالعّالشهاداتاالمتحاانتّّو

 

ّلتعريّفا

  يف  و)أ  نصفة م  غرية يز م  ولة كسباحملار اختبأو متحان  اب  مرتبط حمدد   جراءي إأ  نهأب  اكادميي غالبا ل األيا ف االحتعر  يُ 
  و أس مدر    وأ  تحانلالميضع  ذي ال ح رشاملإلجراء اا هبذ قد يقوم  و  (. ؤات  وضع غري م  شح يفمر  ترك   دفاحلاالت، هب عض ب

  الحتيال ا اقنطاوز  يتجلكن . و شح اء املر دأ  مصلحة يف   هدي أو أي شخص ل انت متحيف هيئة اال موظف   وأ  مسؤول و أمشرف 
  أن كن  كادميية. وميألملنشورات ااو  الت حوث واجمل لب وات  دات والشهاؤهال امل ا يضا أ شمل يل  ،تبار خ اال و أ متحان اال مسألة   مييألكادا
  .اتمادعتااليف يال تحالوا  عات م ااجل مها القبول يف و  طار، ضمن هذا اإلتبار  عمهية يف االيف غاية األن  اآخر  ن االجم ا ادا استطر  خذؤ يُ 

 لفيّةاخل

هلني  ؤ املاألفراد  ر اواختي العلمي  جناز اإل ملتقيي ة امليسة وع سيلة رئياالمتحانت و ت صبحأ لتعليمية،النظم ا تطوير  ومبوازاة
أدوات   تكون مبثابةد ق اأساس أهنلى ع - عمل والللدراسة رص احملدودة فيع ال صلة، وتوز ذات ال  تقدمةامل املعرفة  ن كو تللذين ميا

  زيع املزاًي لتو  ةرئيس  ات أدو ك متحانت ُتستخدم االى، خر أ ةوبعبار  . (1-7 ولاجلدظر حمايدة )انو ية عم موضو اار أحكدصإل
هيل،  والتأختيار الواإلجناز على اغوط نامي الضوبتومع ذلك،  . عامل اء اليع أحن مج يف  مية لتعليا

. ويف  ا لغا اب  ا لقا ق تثري ي مي داألكا  وء السلوكس لةأ أصبحت مس ، تتحان االموبزًيدة أمهية 
االمتحان   ق أورا يعل ب من خال  الطالب نون مع متح ملا أو  مون عل  اطأ املاحلاالت، يتو بعض 

ند،  يف اهلماكن عض األيف ب و  .تحانم اال أوبار االختبنتائج  عبريق التالط نع أو  ،ا ما د  مق
  الطالب  اهرة، حيتجللظالتصدي ت امعاول اجلاعندما حت رتس خاا لدرجة أنه م لغش اأصبح 

  يكون  ث يحب ، للبيعات عاجلام بول يف رض الق يُعبق، الساالسوفيات  د حتاالبعض دول ا يدي. ويف لتقل ا " يف الغش  همحق"ب ن يطالبو و 
  يف بلون يُق من  هم بول، املسؤولة عن القاألكادميية  تشون اجلهالذين ير ا ولئك أو أ ، قوية ة اسطبو ن متعو ن يتن الذيو مقداملت
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ثية  لبح اوراق ألارتنت اإلن مة على قائت ركاش ، تبيع املتحدةوالًيت الية. ويف مي دكااأل هتم مؤهال نع النظر ض بغ -اجلامعات 
 ن. ا مكيف كل فاقم لت إىل ا حال امللكية األدبية انته تجي ، امليةلعة االعنكبوتي  بكةالش . ومع تطور ىلاألو  ةي معاجلا رحلة ملا لطالب

ّرخيّياتّوّرت:ّمنظااّنمتحاالائفّّوظّ(1-7)لّاجلدّوّ

 ت االمتحانوظائف  بلد ال رتة الف

 "ءا ثر دة أو الالو لا صدفةل كلها  همة ملة ايماحلكو  العماأل كال ترت أب جي: "ةر ااجلدمبدأ  الصني  عشر بعالسا  القرن 
 ساواة أ امل دمب ا فرنس عشر منالثا القرن 

 فرنسا  شرع اسعتالقرن ال
 ا نيملاأ
 ن لياابا
 املتحدة كة ململا

 عليميةالنظم التباينة من ر متبط عناصض •
 ندرةو ية مهن اصبمنلتويل راد أف • اختيار

 ة هبملو ا س أساعلى يثة حد  وحدويةة دول ءناب •
 

 ملة و الع هسودت ملعا يف تالشهاداور دل ام نظرا أعظة يأمه العامل  وم يلا
 

  أدى نتجاته. و م واقه و تنويع أس  ىل جنب معإ اجنبا  ملاء العا أحن مجيع  يف ليم العايل لتعيف اع التوس تقد م ذلك،  الوة علىوع
  ؤسسات امل عتماد ال دة ياز تميل حاجة لتا اب ك مية. وهناالعل هاداتالش اصة( وبرامجخلا امة )وال سي  ات جديدمؤسس هذا لتطور 

اسة  وتبني در  ة.سدأخالقية وفا سات غري ملمار  فرص جديدة هرتق، ظيا ذا السه ة. ويفي لدراست ارا قر ملا لىقة ع ادصاملف و رتااالعو 
  تال  ةري بك لكومية ااحل تاتشمل اجلامعالبلد يف هذا عليمي ع التطا قيف الد ا ت الفسأن أهم جماالل، سبيل املثالى ع ياكران و أ ا هتجر أ

  يلة،ءات قلا وجود استثن عتماد، مع اال ص أوخي ة للرت حاجت الن ا تطبيقال  ن أ 27ت بال ا قملفت ااد. وكشعتمواال لرتخيصم اب كتتح
والر  د  200وة من لب رش ا يتطرمب  اصة، اخلمؤسسات فقط لل ا إلزاميا عتب ذي يُ ال ن الرتخيص أشوة، و أشكال الر من  كالا شطلب تت

  ا عفا ن ض عشري أو ةبعشر  بأك  مية" "إكرا  ب جو ستقد يعتماد اال  هذا نأ دي(، و ا عدميي كاأوظف مل ين ر هشراتب يل حوا) أمريكي
(Stetar et al., 2005).  الزمة  بري ال ا التدن مبا أ ، اتها أكثر غموضا لصورة برم  ل ا جبع كبوتية ة العنبك شلتساهم ا رى، خمرة أو
  قضيهي ي الذ وقت ال ار ث، ومقدحباتبة األمك  يف  لدات اجمل وعدد ، ل م بدوام كافني ظو امل دد ، عمثل ) تقليدية ت الؤسساملاد اعتمال

  التعليم العايل بة مؤسسات راق ، تعتب مى ذلكعلعالوة . و نتاإلنرت  ة علىيست مالئمة للمؤسسات املتواجدصف( ل يف الب الطال 
  .اإلنرتنتعلى  ضل حم بشك أعماهلا  دي تؤ هنا  أ  مبا   يةلغامعقدة لماد االعتت ووكاال

 
 . اصةخعات اممخس ج من يإدار  ري دم و س جامعة رئي بئون ةامعج رئيسوأربعني  ثالثة عم بالتقا امل هت هذير أج 27
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ي  األكادمي  يالحت اال ضر  عيُ أن ن ميك
 . خطر لل م  ييتق م النظة  وفائد ةقي صدام

 

 

 

 

الت   ية العميقةالاألزمة املفعت ، دالواقع  يف ن. و بلدالمن ا يد لعدمهمة أخرى يف ا ة مس لعايل ايم التعل يق تسو  صبح، أ اريا وأخ
  قدي ، وتا هب ق لتحا اال رسوم دة زًي اجلامعات إىل ببعض هذه  ، والمع األم ضغوط جلإىل جنب مع ال ا با جن ، تجلامعااها تجهوا

  مية احلكو امعات اجل ىت يفحب على الطاليكون حيث ) "ناقدي تعم الب ط"  سجيلت، و ة فكلم  ولكن دةجديو  وقةمرم شهادات
حق  ذات دراسية ات و دور أ ، وفتح مؤسسات مو رسال  يسددون الذين  األجانب الطالب سبة ع نورف ، ( مقابل التسجيل فع لدا

ة أكثر  امعبتمويل اجل انبجأل ا يني اجلامعب طالن الم  ائة يف امل شرةع أقل من  مثالا م هسيُ  تحدة، امل  ةاململك  ويف  جرا.  م  ، وهلامتياز 
  عن بعض الشيء ما يزيد  بو ر األو  اد حتالواانيا بريطمن الب الط يدفع ويف حني  معني. ألوروب جمتا حتاد واال ريطانيا ن بائهم منظر  من
  نفسها ات ر دو للانب جاأل طالبل امن  مريكيأر دواللف أ ين ر شعو  ية مثان  وح بنييرتا ا ماضي ق ، يتم توًيا أمريكي سن  دوالرف أل
(Suroor, 2005).  والر  د ف ن ونصياريمبل صاداالقت يف نب ب األجا الطال  قدر مسامهةيث تُ ، حلياأسرتا يف مماثلة  ا ما أرقا وجند
  أتات، نشارسمملاهذه يف ية رحب لنسبة ا ل  نظر وابل (. ات اجلامع بعض  نية سي ميزامخُ ىل إ  ا يصل م )متثل رسومهم  سنوًيا يل اسرت أ
ن قارات  م  نا خمتلفني، وأحيا ا سا أن ة مث أن  اد لفسا ا هل هذسما ي و دميي. ال األكاتيواالح ةختل امل ت سامار للميدة دج نيات مكاإ

  من رتحةقاملختلفة ملدورات االعلى ق صدي تل أو ل، ا أكادمييا  هم ودعم همجيهتو و  ألجانبا طالبال ذاب جتون ابفل  كيُ ، خمتلفة
   .از يت محق ا ذات  ات عجام

 ,Tavernise)  "ا تقريبا  فككتتا  هنألدرجة  بوية  الرت  املؤسسات رشاوى فسدت الأيم، "التعل ظام ي لنروسناقد ل  اووفقا ، ة لذلك جيونت 

من  ة يوالرتق  ،يف اجلامعات  قبولأن ال يف لفساد ا  ل دهو  اخلطر الذييتمثل  قع،ا. ويف الو (2003
يعد  اد مل متعالا أن  كما   جلدارةاساس لى أعيتم د عي ملعلى املستوى األ إىلسي درا مستوى

  ن أ : ميكن مهو لة ذا الوضع ثل هل مل ألجلة ايو ط الالعواقب  كادميية. وتعتب ألة اودجل ان مضي
ات  جر الدملي وحا تاالشهاد ودة جالشك على  من  ظالالا ي لق تو  تعلملعن ا الطالب  تثين عقبة  " كادمييلنجاح األشراء ا " يشكل

تالعب  ال  أو  بية انتحال امللكية األد  ُضر ي وقد  ؛ ككل   مييادكوسط األ مسعة ال  " امعية جلملقاعد اا " بيعوض ق أن يُ  ن ك ميو  ؛ ة ميالعل
يم  التقينظم  وفائدة  ية ي مصداقميكاد حتيال األاالض ر عأن يُ  ميكن  ع، أوسعلى صعيد و  ؛ يمياألكاد طور اجلسمت بلبحوث ج اائنتب
، ميكن  . وعالوة على ذلكتها م  ر بدميية كااأل  اتابملؤسسة دام الثقنعيعزز ا ة، ممايميد اكاأل تالشهادا ةيم ق كذلكو ، طرخلل  قائمةال

لعجز  اب البا عامة غا ال ات طسلر ال شعتف، سأل. ولبلدان مثل أسرتاليا يف  يةرئيس ةجتار صبحت الت أ  عليمالت  يرتصدعة صناهدد ي أن 
  .ل احلادةاكشهذه املام أم



 

227 

ي ال م ن االحت واعن  دة أع يللحت مسيت
اد تم           العوا لفح          صاب يميألك          ادا
 ت.شهادالا ديقتصو 

 

 

 

 

ّّّالسيئةّّاتسّرمااملنّشكالّمأ

تم  سيي. و كادمييال األيف جمال االحت ئةرسات السياملماتنوع  38 مطار رقاإل وضح يُ 
  ت؛ يف االمتحاناالحتيال  وهي:ادميي، كألا تيالالحمن ا ة رئيسع ا أنو  ثةثال ل حتليفيما يلي 

  ة ابر لعواهر اظل الالحتيال نتيجة  ص اجلديدةلفر وا ؛تهاداالشو  اتدما عتاالتيال يف االح
 . للحدود

 ّاالمتحاانّتّفحتيالّاال

يم  تنظ  حانت إىل المتا ق اأور  إعداد : من ت االمتحان عملية  من  لفة تخالل املراحل املخ  ظت ممارسات خاطئةحلُو 
املمارسات  هذه  تتضمن و  . (2-7 ل جلدو ار )انظ ت ان تحم نتائج االم ستخداا، اوأخريا  ، اتدرج وضع الوعملية متحانت، اال

 . نياري( واإلدهمولياء أمور أ بني الطالب )أو دريس، أو  تأعضاء هيئة ال و  (ورهمأم اء و أوليأ) لطالب اني ب تعامالت 

 : ان المتحا قبل   

 : ا يليمئة  سيال مارسات ملا ملتش ن أن  ميك

 ؛ جاح الن أو  ولرط مسبق للدخة، كشللجامع ني ممتقدة للف كلة مُ يوص خص دروساا مون  د  قجامعات ي  ةاتذأس •
  موعد سة قبل املدر  ي إداريأو يس رين امل و أاالمتحان ق أورا معد ي  وأ ني ؤولاملس من قبلمتحان اال راق أو  ى و حمت  ب ير ست •

 ؛ رشاوىو ال ارب أاألق ةاباحم  و أ ة يوب تحانت، نتيجة احملسماال
خاصة   دريس تمراكز االمتحان اق أور  ومعد   رحيث يدي ن،اكستابن م المث)إجرائه ل ب متحان قاالات موضوعري حتض •

 (. قديرأقل ت  ىعل حان ت من أوراق االمزء لى جع عطال اال فرصة  مةرسوم ضخفع د  عندن و ملرشحا نح ميُ و   ،هبم
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 28ّّدميّيكالّاألاالحتياّّىلّعةّمثّلأّّّ:ّّةافنّالصحمّّ:38ّّرقمرّّااإلط
 بولك ا  مةص  اعلا يف ال بف طآالن س تة ث ر م  ع ات ألكجلام اقب ول يفلات ح انمتج اائنتومة أفغانستان لت حكطأب :انستانأفغ• 
واس ع يف  اقعل ى نط  ق د تفش ى الفس اد وأن   اإلج اابت مف اتيحدلة تفي د بتس رب ف عن ألكشاعقاب ا يف أهبطة يحملت املقاطعااو 

 (.Chronicle of Higher Education, 2004) ارتبخالاعملية 
ات طلس    تب   ذهلا الل   ت د اه   و جلال   رغم م   ن ا ىعل     تزده   رة ي    تو بنكلعاكة الش   بى ي   ة عل    اني   ة الومهيطالب  اتع    اجلام نو أيب   د :ني   اطاريب• 

م يق  د   ارتوني  ا إلك اقع  ا مو  رعش    اض  ي أربع  ةلع  ام املا ةح  دت املتدة وال  والًي اململك  ة املتح   لو مع  ايري التج  ارة يفقه  ا. وأغل  ق مس  ؤو الإلغ
 غري حقيقيةسة سمؤ  ةر عش ربعأ نعة در االصدات هان الشإ. وقيل دةهاشلكل   ينإسرتلي  هجنيلف  أل  ابمقة  فبريطانية مزي  شهادات

 تعل  يمت مث  ل اليف جم  االف ائوظ   ى ل عل   للحص  و  ،ما يف مش  ال أمريك  اي  غ  ري امل  ؤهلني، ال س    اصت األش  خمئ  اقب  ل  م  ن اس  تخدمت
 .(BBC News, 2004) فالاألطة يارعو احلوسبة و 

  ة الشرطرجال و  عل مني امللك ذمة، مبا يف و حلكا موظفي  ن م  ف الاآلت ار عش ن ال إ يف نيب لفسادئة مكافحة اتقول هي : نيبال • 
ن  أ تشتبه يفا أبهنالسلطة م خدااست ةاءإبس يق جلنة التحق يد . وتفشهادات جامعية مزيفة  ن تخدمو سي، إلدارينيوظفني اامل وكبار
 Chronicle ofمن اهلند )راؤها ش  ات مت  دامون شهديستخ  ا فا أل 140 ا دهعد لغ البااالًي مياهلة لكمم  دارسم معلمي  ن م 10%

Higher Education, 2003). 
  تأكد تحىت  بال طلية لل ملا ا عانتاإل بحج اإلقليمية علىلزراعة ائرة اد تمتحانأحد اال يفيحة فض أجبت: قيا وب أفري جن• 

ي  وما ال يقل عن ألف ، رسةمد 38 يف  اتفخالثرت املأ و  ة.ي هائلن تحانهتم اام الل غشوا خ ي  مل لني متت احملباطل ال ي دممن أن مق
 . (BuaNews, 2005امتحان )  ةقور 
يد  ب ل اق ناديق ص تُغر ي ، فهغة مراو حفنة رة املزو   تادالشهامنح ات أصحاب مؤسس تب ع: ي كيةيمر تحدة األملًيت اال الو  •

إىل  ال مو ذه األه بر  مث هتُ  ة يلكرتون اإل ل املواقع عات املالية من خال مع الدفجتصة، و ي ة رخمعيجا  داتهاشوض ين بعر و لكرت اإل
  ون يف يكما  ا وغالبا  آخر يف مكان اقرا م ااهبأصح ها، يؤسسمنق واحدة ال غإة رطة الشل او ج. وعند حماخلار  يف  مصرفية حساابت

 .(Chronicle of Higher Education, 2003)  ضعيفةني احتيال  انن قو عاين مي  قريف لد ب
ّ

ّ

ّ

 
 : OCETI ،الرتبويط تخطيللد الدويل هعامل تامنصة معلومعلى إضافية ومات معل رافتتو  28

www.unesco.org/iiep/eng/focus/etico/etico6.html 
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ّ

 دميّيلّاألكاحتيّاأشكالّاالّّ(2-7ّ)ولّّاجلدّ

 املعنية ة عاملالة الفاع تاجلها طئة مارسات اخلاملاشكال أ وات طاخل
  تمتحاناال تطوير

   عهازي تو و  ألوراقا عةطبا
  ان متحئلة االتسرب أس •

 ن حات مة االلأسئ يعب• 
 

 الدراسية  ادو صون ابملخصاملت •
 ار اء االختبب خ •

 بة تالك• 
 • الطابعون 

 الدروس حصص يف ال سيما ) رالختبااد • إعدا متحانتبار/ لالب لالختإعداد الطال
 ( ةياخلصوص 

 ون عل ممل•ا
 امعيون ة اجلاتذاألس• 

  نتتحامالا ارةدإ
 

 الشخصية  انتحال•
 رجية ا خلا ةد ساعامل•

  من اخلارج بةلو اجملب املواد ري• هت
 النسخ •
 ؤواط الت•
 التخويف •
 ية لنصال املواد ااستبد •
 غري مالئمة إحالة •

 مهية و تحانت امكز • مرا 

 عل مون امل•
 • املشرفون

ة ابوحما سوبيةاحمل ) ئةط اخلا صححارسات امل• مم ت حانمتح االصحيت
 (اوىرشوال رباقاأل

 مون ل  عمل•ا
 ن ححو املص•
 لكتبة •ا

 حانت مت اال • التالعب بنتائج ت لشهاداوإصدار ا ائجلنت ا تدوين
شركات ة )مزيفواعتمادات هادات ش دار•إص
   (مزورة ةت جامعيشهادامنح 

 ن و اإلداري اءدر امل•
 ون عل ممل•ا
 تبة الك•

 ة عل يف اجلاملقبو ل ىو رشا فع• د ج نتائ ال استخدام 
 ( نتتحااالمج ائتر عن نظلناغض )ب

 يون ار دإلا دراءامل•
  امعيون ة اجل اتذ•األس

 •الكتبة 
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 : اناالمتحأثناء    

 : ما يلي  سيئةالارسات ماملل كن أن تشممي

لة  ام كعرفة المع امل نا ياأح سجل، و املح املرشح لالمتحان بدل رش املريغ خص ش ع يض)حيث  ة لشخصيانتحال ا  •
 ؛ ( شرفلمل
 ؛ يف املالبس(  بأةخم كتب املدرسية الو ت مكتوبة رامذك) خلارج ة من اوبلاجمل د ااملو  ب يهتر  •
 ؛ واتف اخللوية( ام اهل دن ابستخيداعمس  من الا ساعدة اخلارجية )مثامل •
 ؛ سي درا فصل لنهاية ثية حبة رقتابة و يف كو  أ ة ل سئاألعلى  ت إجااب  مع  ابقا سم موجودة  قئ لواثاألدبية لكية املانتحال  •
 ؛ نيحش املر بني  اطؤ و لت واحان  يف االمت سخالن •
 ؛ (ن االمتحاخصص إلجراء ت امل الوقيف   ل التغيريث م)  االمتحان ية اء عمل ثنأ  لفاتاخم •
 ؛ (يني و السياسأ  هلاأل وأجيني ر ااملساعدين اخل و أرشحني من املثالا م )  شرفنيملا فني وظاملويف خت •
 ؛ ة ف املستهدكز للمرا   لنيؤو املس ف ن طر م  رشحني غري املالئمة للم حالةاإل •
  مال كن للمرشحني إكيث ميح ،نت فاسدون تحاام مسؤولوا نشأهة أ مهي تحان و ام مراكز)  "ةمهي و  مراكز"ام تخداس •

 ؛ ن إشراف( دو من و  اعدين سمن املعم تحان بدماال
 ؛ ( "فة ي مز ثية منح أوراق حب ت امؤسس" وتية العاملية )كب العن بكة لشالل ا ما من خي  سال و ، ة جاهزةاق حبثية فصلي راء أور ش •
 . ( هأو بعد  الفعليتحان االم ل بق ما إ  وبةتخرى مكحان أبتاالم  ل الختوبة نصوص مكيل  وص )تبدالنصدال باست •

 
 : امعات(يف اجلل ن )القبو حا متاال بعد  

 : يما يل  ئةات السيملمارساميكن أن تشمل 

قبل   من  بترهيأو  األهلل قب   منصححنيامل يبتره وأ  صححاملو   التواطؤ بني املرشح)   درجاتال ضعة بو ئط ات خاسر امم •
 ؛ ( املرشحني ورء أمأوليا  نفأة م ا كنيل مل سعون الذين ياملصححني 

  ارمسيا )  اسية در  لى منحذين حيق هلم احلصول عال املرشحنيار ختياأو /و  عن القبول  ة ول ؤ املساألكادميية رشوة اجلهات   •
 ؛ االمتحانت( ج نتائ أو   يةكادمياأل الت ؤهس امل على أسا 
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  ،بول قال اختبار  تي درجا )أ ن يا حن األم ري يف كث فاسدينولني الؤ عدة من املسمبسا ئجاق النتار وأو ت انبيلت ا الفم تزوير  •
ن  ذي الن و يدفعو ين ذلئك ا لو أ صصح يف شروعل، أو التغيري غري املقوائم القبو  يف بالالط  بنوين برتتياالق ري غريأو التغي

   ؛ ال يدفعون(
  دة يامز ية الل عمل من خ )أحيانا  ن ماكهذه األ م لشغل هتا تبار اخ  رجاتد هم ؤهلت ال  ين ذال الب لطقاعد ألولئك اع املبي •

 ؛ ( اودا قاعد حمدعدد امليكون   امندع
 ؛ (" مزيفة شهادات "مؤسسات منح ت ومهية ) اداشهرة و و  مز ات دتمااعإصدار  •
   ؛خل( إ ة، ود موجري شورات غنوم   اذبةك  اتادشه)  ر و األج يفعالوات  نيل لأو    يفةوظاد  جيإل  تيةذاة الري  السيف تالعب ال •
ذه  ه نحأو م (تآ كاف امل نم أو غريها جورأ املغري ايناجمل ل العم وأ رشاوىلا  وأاهلداًي قابل ة )مكادمييصب األا نع امليب •

 . و دينيةأ إثنية ساس خلفيات على أناصب امل
 
انتحال   نحية  نم ادميية ألكا ت راشو املنو  التواجملوث بح جمال اليف ئةالسي ارساتاملميد من ى العدلع  ايضا ور ألعثا  نكمي

ز  االت حتيُّ وح، تحصاءاإلبث اب الع، و حوث ائج الب نتعب بالت الليات أو عم تالاختالو يانت، تلفيق أو تزوير الب و  امللكية األدبية
  مع  معةا اجل جخار  اتر او شمبباحثني ال وأمعات اتذة اجلا بعض أس يقوم ذلك، ى ل علوكمثا ؛ خلإ راجعني، امل حل بني ملصاارب وتضا
  ا ضا أيورهم، ولكن حض تمعدال  يف  قوًيا  ا را أث انا حيأك هذا ويرت  ، ةي اجلامع دارةاإل  قبل من  ابةرقن الم شكلي أدون  ت خاصة شركا

 . تحي ز عرضة لل لبحثية م اهتاجا ستنتجيعل او عليمي الت ى تو احمل يف

 اتّّداالشهّوتصديقّاتادعتمالابالّحتياال

ات  ساملمار  الكشمل أش. وتلعاملأحناء ايع مج  يف  اتلشهادوا اتدالعتماا منح يات عملد يمتزاو حن على  االحتيال يقو ض 
 : يليما  ئة يسال

 ؛ ت ادلشهاا و أ ات دماتعااللى ع لحلصو مقابل ا  رشاوىدفع  •
حاق  لتاالري معاي ة لتلبي ملطلوبةا املعايريون  دحنيمرش لقبو  ، ثالاملى سبيل عل -ات داالعتما يق معايريتطب يف لاختال •

 ؛ ( حقة الممارسات  ) العلمي ازاإلجن معايرية  م ملالء بالطال  جات در   رفعو أ ( ةق با س ت ممارسا)
 ؛ (ت يف منع املنافسةامعااجل اء سلرؤ صلحة ود ممثل وج )  افة ري شف معايري غىل تند إتس  اتاعتماد منح   ياتملع •
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رر  قامل إدخال  عبأو  تياز م اال ج ل برامخال ن م تعليم العايلالخدمات قدمي مُ ن م  اد متع الات اإجراء ى لعلتفاف اال •
 ؛ ا ميا ا إلز  تمادالعايكون ال   ثحي  مة املنظو من جزء   يفيمي  علتال
  ت ن حا متمن إجراء ا اهبطال متنع تايل ابلو  هتا ااداعتمبشأن ذب كت ، ربحال جين وهو  ض وحيدغر ل شئت دارس أنم •

 ؛ ة نيالوط الرتخيص 
   ؛ ادة زورا ات معتمدار شهادإبص  ةد معتمت غري سا مؤسم ياق •
عليم  الت  تامؤسس انا حيأا نشئه تُ والت  " رةمزو   اتدعتما امنح ت ل " مؤسسامث ) ة و ومهيأ الية تيحاد اتمت اعاالإنشاء وك •

 . ( العايل نفسها
ّ

ّّّددّوحللّّرّةظواهرّالعاّبلّاّّهاقدمتّّالحتياليدةّلّدجّفرص

رسات  ماامل من  ن حمددا مثاالن  وفيما يليابرة للحدود. اهر العالل الظو خ من ل تياحالا رصف  من خمتلفة وفر أنواعتت
  Hallak and) ج ر ااخليف تعليمية لمقررات اللز تياام حق نح مب علقة ت ملا ى ر واألخ اخلارج يف ب طالرة ال املرتبطة إبدالك ت: هذه يئة سلا

Poisson, 2005). 

 ارج خلايف  ة الطالب ر ادإ

 : ليما ي   سيئةالت اسمار اململ شأن ت  كنمي

 ؛ امعات جلتحاق ابلية لالافز مالض عليهم حو عر تُ   جار يف اخل ب الط •
 ؛ ي فور اللقبول اب  هم عدو أو  ذابا كا  أمالا   نيمتقدمنح  م •
 ؛ سوممن الر   ةددمتع ا بر أنواعا دون ميدفعون  بول لق  للني مؤه رين غو مد قمت •
ق  ر واثئلتزوي ا رسوما م ء التعليوكالدفعون لي ن و دمقتو م ، أقبولال لتحصيل  يةت ومهؤهالم اقدمون أور خت سي ن و مدمتق  •

 ؛ امعة جلا ل لدخو   متؤهله
 ؛ (إخل.  وية املهارات اللغ ىلار إ قفت الوا مزو رةات  شهادد املال )يُّ ص تة ل يلاألجانب كوسب طال ائي لل و عشول ال بالق   •
  مؤسسات ومهية املية ) ية العوتبنكع البكة لشاعلى أو م  وسائل اإلعال  يفا ن عنهعلتُ  ت التخلدماام تُقد الة  فائ ز  مؤسسات •

 ؛ ود( قلن م ااستال بعد  نا أحيا  بواهبا أ  قتغل   مةُمستدا أو غري 
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 ؛ يمية ل التع اهت يف دورا  طوار اخن  اإذ  جانبطالب األبتأشريات لل  دعت مهية سات و مؤس •
 ؛ ني وليالد  بة للطال عد  امل مسيةالر  قوائمال يف  ةدرج سب مُ انم  عتمادن او د  ميةليت ودورات تعالوكا •
   ؛( ة لرتقيوا  داءأل اقبول و )ال  اخلارج من   دميية للطالبكا األعايريامل ضي فخت •
 نجاح. لل  إمكانيةأي ن لديهم   يكو ا ال ندمع  ىتح  ،ا وتكرارا   امرارا مقررات دراسية  عادة  إب ارج ن اخلم  ب الطل ح ا مسال •

 اخلارج يف ة  ييم التعللدورات ل  ز اامتيحق منح 

 : ييلا ماملمارسات السيئة  مل أن تشكن  مي

لذين  ئك اأولن م  رشاوىلاو أ ملرسو ا يل حتص) زالمتيا وحقوق ارتاخيص من إصدار ال الن املجينو  وندساف نو لمسؤو  •
 ؛ ياز( متون اال يريد

 ؛ واالا أم ون دفعي   ا أهنممب  ايا ئتلقا  نتأهلو يف أبهنم سو  ياز مت احبة اال ص  ابملؤسسةلتحقني امل ب طالالور ذي يسااض الاالفرت   •
انتحال  ن الطرف عوغض   رسوب خلطر ال ني عرضك املأولئ  عالمات على أوراق  ضعو  عب  سبنيالراب تقليل عدد الطال •

 ؛ (39  قمر  اإلطار ظر  )ان يزًيماليف   اخلارجلية يف امعات األسرتا اجلإحدى ة  حن فضي ميتضح  اكم  ،دبية امللكية األ
  التدريس هيئة  ضاءأع  لى ع ،المتياز االت متنح  ؤسسةاملأو  از متياال  واملؤسسة ذات مورأل وأولياء ا ب اللط ن االضغط م •

  الصني يف ات سساملؤ  ،مثالا ) ماتييقوالتت حانمتاال  اجتياز معهمجي ب اللطتسىن ليىت ح درجات لع اوضري لضبط معاي
 (. م تناياليزًي وف وم
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يف   اما امت ادا ساف ابجلامعاتل و يُعد القب
 . مل عاالمن   ءاز عض أج ب

 

 

 

 

ّ،ّماليزاّيارجّاخلفمعاتّجلّاىّادإحفّّّّأدبيةلكيةّّملّانتحاةّفضيحّّ:39ّّرّرقماإلطا
  ى إحد يون يفز ب ماليطال هبا  طتور   أدبيةملكية انتحال  أن فضيحةوف من املخا يا الرت ساعليم يف لتية وابزير الرت أاثر و   

لسون  ن نيندبري ث  ح و  . الراتلدو ات ار اليمب أضراراا يل م العا يعلتادرات ال بصلحق تية، سسرتال أة ر ها إدا تتوالتال  امعات اجل
  بسبب فيها ا بو سانوا قد ر ك،  ا سر   اطالبا شر ع مخسة أوراق ت رجاد بتغيريتتعلق  ية إعادة فتح قضلى ع اسل نيوكة جامع

  ر صف ةم الع  ايةالبديف  اخلمس عشرب الطال حنمُ زًي. و يف مالي ديره ت الذي عيامجلرم ا حل ايف دبية امللكية األ انتحال
ن  أب يعد  ق ياضر السابحملا، ولكن وضفر ال أحد ية يف بوتلعنكا لشبكة ن ا ع ة املنقولرها دملصا وبةنسمواد غري م همدامتخسال
إدارة  يف لعليا  ا تلدراسالية اكب  طال   عطيأُ و  . ن اخلارجمب  لطال ا ات ادير إشأن فقدان  كانت قلقة ب  هناأل  هر معة ألغت قراااجل

  قد ن الفضيحة إن يلسو ن  فعة. وقالت مرتاتقدير حىت ى لقهم تبعضح، و جا ن ال الماتع احقا ال ر بو ملكوااليف  عة مابجلا األعمال 
 دهر. املز  تعليمال طاع ر قتدم  قد  لية، و دميية العاااألكري ي املعا من حيث  ة أسرتالياع مسخ  تلط

 (. Smith, 2003):  ر املصد
ّ

ّلنطاقّّا

صحف  العناوين  اسبقا مُ  عةاملبات حانتاالمراق و أ صص ق  فتجتاح  لد. ب  ي أ ثين تال يسي ألكادميحتيال ايبدو أن اال
ن  كا ألمض ا بعيف  تب تع حنرافات االهذه أن من م كن على الرغلو  هرية. روبية الشألو اجلامعات ا، مبا يف ذلك يف كل مكان رئيسة ال

  ض بع  سمحتإذ  :ادائما  ال ليس احلهذا إال أن  ، مرتكبوهاقب عليه ويُعمقبول  غري اكا سلو 
  ي، ال شخصك احتي، وكذلستمر مو  جسيمسي مؤس ل حتيااجود و ب كادميية األ نظمة األ
زاء من  جأ بعض يف امتاما  ا فاسدا  معات ا ابجل عد القبول ، يُ لتايل. واب مجيعها  ًيت املستو  لىع

وة على ذلك،  (. وعالالسابق يات السوف اد الحت اعات يفاجلامن م ذلك عدد ا يف)مب ملاالع
  نتاإلنرت ى ائمة علق شركاتتقوم ، حيث تحدةامل ت ًيالالو  مثل ن ماكألض ايف بعية يققعة ح نا إىل صي ميدألكااحتيال تطور اال

 ية. مه هادات الو لشاو البحثية  األوراق ببيع اآلن

م  ظيأو تن حانت توحيد االمتإىل  هلادفة ت اراءااإلج ك انتها  دىم حول  دقيق  ب إجراء تقييمصعي ، سباب واضحة ألو 
يف   قيمتها ون لقلي لتايل عملية )وابال  اشرة يف مبطنيمنخر  س ألن تقابالى م واردة علال مرقا تستند األ ما االبا . وغت معاا جليف ال القبو 

كرواتيا   و رًيغايف بل روابأو  شرقنوب ج  يفساد الف كافحة ب ملال بكة الط هتا شجر  أدركات التامل  مسوح متقدو  ان(.بعض األحي
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  دة يفالفاس رساتماملا فداحةى ضوء علال  لطستكما   ؛(3-7ول داجل انظرصدد )ذا الهيف  امالهتم ل  ةمثري ؤى بيا ر ر وص مولدوفاو 
  . كادميي يال األاالحتلتفشي  عواسالنطاق العلى و  ؛ا( دوفمول وخاصة ة )س رادلا بلدان قيدالع يمج ات يفعل ابجلامقبو عملية ال

بة  و عص ادت ا ز أنه كلمهي عليها رف القاعدة املتعا كن  لو  .دميي األكا يال ت حالاب املرتبطةالية امللغ ملباا صعب تقدير ي، ابملثل و 
ثل  مت ت كان  للغاية )حىت لو حمدودة  بلطال ا عها دفي الت  سوم ر كون الت قد. و أكثر فأكثرشوة الر  ارتفعت كلما ،  يتهأمه ن و تحا االم

مبالغ  قد تشكل  ا إهنفية، نت الوطن امتحة اال باس مبن الا مث ، امعا كلها   جتمعا ندمكن ع ول، لفقراء(ا  حني رشملىل النسبة إ اب ة كبري   الغمب
 . ( 40 طار رقماإلر انظ )  تفعةر انية امللسكا  الكثافة ذات  البلدانيف ما سي   ال  -ال و من األ ة مضخم 

 29يّاصربّوّمولدوفاّوّياواتكّرايّّوّرغاّبللالحتيالّاألكادمييّفبّالطالرّّوتصّ(:3-7)ّدولجلا

 ا بيصر  مولدوفا  اتياكرو  رًي لغاب 
ختيار  اال اوز عملية  جت مت يعتقدون أبنه ذين ال بلطال وية لاملئبة النس

 ليتهمك ية يف  مسلر ا
37.1 35.1 38.4 44.9 

الكلية بصورة   /امعة اجللوا خِ أدين الذم هئزمال لطالب لنسبةا تصور
 وعة غري مشر 

18 18 40 15.1 

لتغيري انية مكإ ن هناكأن و قد يعت ينلذا لطالبل يةاملئو ة النسب
 قة غري شرعية بطري  لو ت اختبار القبدرجا

32.9 27.5 36.1 36.3 

وعة  شطة غري مشر أن  اكن هنأقدون  عتلذين يا  بالية للط و ئامل  ةسبالن
 ول القب  مةئاق  الطالب يف  بيرتتبة  متعلق

26.6 32.2 60.9 39 

ري  غ ريات تغي ناكه أن نقدو عتذين يال بال لطلية ة املئو سبالن
 ال يدفعونوالذين    عونفين يدلئك الذصص أو ح  يف  شروعةم

20.3 25.2 47.1 32.8 

املال مقابل  ا  فعو ذين دلا  للطالب  يةملئو ا   سبةلطالب للن تصور ا
 نةعيمات  درج  قيأو تل  متحانال   اخلضوع

6.5 1.5 28 3.8 

يف  يبو رت لط التخطيويل لعهد الدوامل ،حو تع املفاجملتم  معهدمها نظ وةل ندالخ رضتع)واب ر و أرق ش يف جنوباد لفسب ملكافحة االشبكة الط :صدرامل
 .(2004 مبنوفتشرين الثاين/ 19-15بيشكيك، 

 

 

 
ت حاال وعدد ة،سات الدراو ن تدريس، وس ال  ةئهي ضاء وأعلكل جامعة، ب لطالا دد عىلإ اادا تنطالب اس 1200ر من ألكثقية ستخدام عينة طبا 29
 . ا( أو عشوائيا 10إىل  3) حمددةخلطوة  اقا وف حدةلواا ةقطبل الاخد البالطار ختي امت . و نة األوىللس اب قتحالاال
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30ّدميّياألكاالحتيالّاّّعنّأرقاّمّّّ:ّفّةمنّالصحاّّ:40ّّمقّرّّارطاإل
وضوع  ملاحبسب  حةصفلليالندي ات  تاب  30إىل  15ل مبعدامعة شواللونغكورن ج يف  ة الدراسي املهامع با تُ  : داتيالن •

 ل. ستعجاالوا
  ا والرا د 3391و 1695 نيب  اسبقا مي الشفو ن اب لتلقي أسئلة االمتحالطال فعها الت يد رسومترتاوح ال:  ليا إيطا  •

 . بة رجة الصعو دل  اوفقا  ا يا أمريك
 كي. أمري الردو  1200و 200 بنيمقابل مبلغ يرتاوح    ناك م أي  المتحانت يف ا  "ن و ر و جأم  الرج" ؤدي ي  : نيصال •
  ثر ك للبامج األ ر أمريكي دوال ألف  20راا ودوال 80بني  لدخولات ابار ت اخت اج در العب بوم الت وح رس: ترتانداهل •

 سة. و اهلندالطب أ و أب و ساحلا م مثل علو   ةعبي ش
  إجاابت ع لبيل ن ضو عر ي سأن اهع مجكي ف دوالر أمريأل 300ن م  ثرأك جمموعهابلغ جلة ؤ م: شيكات هلندا •

 ء. بالألط وطنية لاحانت متاال
 

 ملاّّوعلا

يف   لغايةسع لوا اقطنعلى  يمياالحتيال األكادأسباب تفشي شرح ت يرد ى املستوى الفعل البديهيةمل العوا بعض اك هن
، مؤ  ريغاجد يف وضع و لت من ا ، واخلوفجتائ ق على النقل ات: السياقال عض ب رة  دااجل مقي رتمحتُ  مل  اذإ)  قية قواعد األخال وانعدام ال ات 

  ة شهادى ول علصحل  فصل دراسي أعلى أو لإىل  ة للرتقي  رشاوى لفع ا د وبية أو احملسة و ااباحمل حصب فست، تمعات نبغي يف اجمليا كم
 : التالية ، وهيتلك املذكورةإىل  ة افضابإل هيكلية  ر أكث عوامل د ميكن حتدي ، مع ذلك. و إىل ما هنالك، ( قبوالا م  اكا سلو  ةمعي جا

ذات  رة اهملاة عاملال  اليدديد حتل من أج لطالبا اجة إىل اختياراحل دفعت .عمل سوق ال و يم عل لت ال اجم ة يفنافسامل دةزًي •
جعت على  ش دورها، ب لت وا  -حان مت اال ت على شهاداقوي ل كشب كيز لرت إىل ا مل عال  أرابب و  سسات ؤ ابمل عايل اليم تعلال

غري  سات واملمار  ش الغ ات ارسمم ت ماال تحا يدتتزا الرهان  داد ما از كل) ت حانت االميف ة اخلاطئت ملمارساا تطور 
  عايل ال والتعليم ي لثانو ا م يابلتعل  ني لتحقاملرشحني امل نسبة حيث تكون  ان دالبليف  ا وصا خص ل ي احلاهذه هو خالقية(. األ

 
  :OCTIE، بويالرت  لتخطيطيل لدو ملعهد الاعلى منصة معلومات علومات ملا نم ديز م رفيتو  30

http://www.unesco.org/iiep/eng/focus/etico/etico6.html 
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  وحيث  (،امية لدان النم الب عظ مابجلامعات يف ل القبو  اصلة علىحلا ناتالعي  ن ماملائة  ة يفل من مخس أقية )اتدنية للغم
 . ن اجملانية ن األماكم  قليالا  اعددا  تاعم اجلاد م تق
  ماسة  يف حاجة ة ي منابلدان ال من ال ب طال الق العمل، يعتب أسواالتعليم و وملة اق ع سي . يف ل عمالوسوق  لتعليم ا  عوملة   •

كة  شبى الهادات علء الشرالش على استعداد ممة، وهاملتقد انلبلدعات يف اممن اجلا اتالشهاد لىول ع صللح 
اد  االحتمجهورًيت د من يلعدوا  ريًي، يجونلعراق بيا وا ومالصني وكولمن الفني خمطالب  سبب نأكأتت و . ة يوت بالعنك 

مة  قدبلدان مت  من موظفني راء، مع ش ا أيضا  يحعكس صح الو . (Mangan, 2002) يا ما أرميني   سال  ، ابقالسالسوفيات 
ع،  لواقا  ويفرقية. أو ت على وظيفةأجل احلصول  ية؛ من ل انتقا رحلةمب  ت مترلا  لدانبال من معاتجامن  مهيةو شهادات 

 . بيةن ألجاعتمادات الراق اق من أو حقالت لأرابب العم على  يصعب 
حني ال  يف و  ميي.ادكاأل ل حتيااالة و قتصاديامل االبني العو  هناك عالقة  .الرتبوية  تا واملؤسس  الرتبوي مجلسادخل تدين   •

سات أو  ملؤسا ن  إال أ،  دة فاسفيها ني لعاملاأجور   يند ابلتمويل وتمن نقص تعاين لت ا  تملؤسساال كابلتأكيد  ب تعتُ 
 : لفاسدةا ت رسالممال  ة رضع أكثر  ت مالية عواب ن ص و الذين يواجه فراداأل

يدة  ا تز تمالية م اح اك ، هنبالطال  لو قب ضغط رزح حتت تاملال و شح   يف  كادميية مناألاملؤسسات اين تع  دماعن -
هدف  الت تست االتيف اجمل  بحوثلز اب تحي  لل و  31( اخلارج  من ك الطالب  ذل ا يف)مب  القبول لية عم يف  فساد لل
 . ( ويةدأل ا ةناع صقطاع   )مثل مرتفعة  بية  عااستي رات بقد تمتعون مالء ي ع

ية  بلقاملستق فاواآلية تدنامل  بلرواتا كار رق لتدطعن  ، تتحان االمومسؤولو  ور مدي و  ،عل مون بحث امل، يل ثوابمل -
غري   ياتلوكر سو على تط ميعهرفوت  طالب ال  قبول جية لخلار غوط اشجع الضن تُ ن أ وميك. قاعد لتاد ة بععيف ضال

 . ةالقي أخ

ل   ى عي   ؤثر  م   ا فس   ادع   ن ال نا أحي   امس   ؤولة اري   ة اإلد اتالق   در  بعت    ت .ىخ   ر األ ةلرقاب    وأنظم   ة ا تانالمتح    اإدارة ض   عف  •
يف بتعار  اقا افحتيال، مرت اللملة ة شااسد سيو جو م عد عديُ  ،ايللتابو . اتادتمعأو اال عاتاماجل يف قبوللا وأ تاناالمتح

 ،يرعش   غ  ري  وأ يو ش  رعه    مل  املعني  ة ه  ات ان اجلم    حي  اب فه  م واض   غو  ،مييك  ادي  ال األحتالتعارض  ة لو مأ س  قةري متناغ   

 
ؤالء ، وأنفق هاد األوروب وحدهب من خارج االحتالالط نمسوم كر   3199- 9219 نيسرتليين ب أ هجني ماليني 310 فعد حدة، مت تامل لكةملم ايف 31

 م الفح من اتمة الصادر قي عفض كثر من أب تعتلتاو ام نفسه، لعل اال خ انيةيطب ت الدمالع واخلعلى الس إضافيةيين لسرت إ همليون جني 415الطالب 
 .(1999 ية،ادتصقاال شؤون لودائرة ا ة اجلامعينيذ ساتألا ةعيمج) هرابءكوال ازغوال
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  لى خدماتب ع لطل ا يف مراملست النمو ي يؤد سوف
  رطة يف نخامل  التاتعدد الوكب ناج إىل ايل، يم الععلتلا
ط  غ لضتدامة ا اس إىل  ، نظيمتأي د جو و  م عدو  ق سو لا
 . ةختل امل  اتاملمارس  من زيدم  ن أجلم

 

 

 

 

اسد لفاك السلو ر طو ل تعجت عواملإخل.،    ،ليهبة عقاملعاو   تيالحاال  نعللكشف    الةة فع  آلي  وغياب،  اإلشرافإىل    فتقارواال
 .االا حتمثر اأك

  بية االستنساحتكار والسلطة الات االحبساد لفابط ر الت ت  ارديتجلك  معادلةق نطبت .ونل املضمالدخاري و حتكاال وذ نفال  •
  يف ات مادعات واالعتاماجليف ل بو ق الو  ت حان االمتتعتب و  .دميي يال األكا لى جمال االحت عمتاماا  (ين ثال ا الفصل ر نظ )ا

.  غري مهين وكليف س  ا اخنرطوا إذ مادي  لدخ  أتمني  نهم كومي  للقرار، كار ابحت  ونوي  بالرت ون  فوظ امل ها فييتمتع الت اع جمالواق
 . ا سابقا  يطيط املركز خلت ا  يهااد ف س ل التو دل يف ا ا عد هذا هو احلال خصوصا وي
  ئل اوسكة  ري لصغ ا  نيةلكرتو إلاهزة األج تخداماسآلن ان اتحملال نيرشحكن للممي ة.داجلدي ات كنولوجيالت التقدم يف   •

درجات  سجالت و شهادات النت و متحااق اال أور  كن تزويرمي خ، لنسل  ديثة ل احلبفضل الوسائو لغش. يف ا مساعدة 
ر  و مأني لية. ومن با يتت االح مارساللم ألداة الرائدةاآلن ا وتية تعتبلعنكبة اكشبلا ن إلقول ا وميكن ة.بسهول بال الط

  ك ذلوك ، سة(رئي مشكلة  امللكية األدبية انتحال جعل  البحث )مما وراق وأت القايع املب تارسامم اإلنرتنت ل، سهرىخأ
  ة العام ةاسب تب احمليعرتف مكو  . لارد أو يي فر ها ل ثم  مرموقة ومؤسسات  ات كليحىت من   أحيانا ومهية، و ال الشهادات

ا  ريكأم يف  الا ان فع  يكو  أنوميكن  ،الا وسه ا صبح سريعا أ  رةو  املز ت اهادشلا لى صول ع احلأن  ة بنفسه ت املتحدابلوالًي
 . ( Cramer, 2004) الشمالية

مات  خدطلب على ليف ا تمر سالنمو امل ؤدي رتض أن يُ فملا ومن 
أي   عدم وجودو  ق سو خرطة يف النملالوكاالت ادد تعب ناج ىلإ لعايل، التعليم ا

ن  حلسو  لة. خت ت املسامزيد من املمار ل جأ ن م طغض المة اتداسإىل  ،متنظي
ة  اءلفية واملساشفال ن مو مزيد حن امليلنامى ، يت ذلك ل شرةمبا يجة كنت، و احلظ

  نظيم، لتة ادط بزًيفق  كة، ليس الب هذه احلر طتو  ت واحد.  وقات يف يواألخالق
ثوقة،  مو ومات علمإىل الوصول  فرص نيسوحت ي،مياد كألل اااالحتي ةحمارب ى عل تدريبال و  سلوك،عد واقت نمدو   بوضع اأيضا كن ول
 . ىخر أ  بري ضمن تدامن   الوظائف،  ىلع ل و صحلاو   انتمتحني اال صل بلف وا
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ّّةأسئلةّحامس

وء  س أشكال  ة ارب حمل ات مالئمة اتيجيسرت ة ااغ يمن أجل صو ليم. التعأنظمة  لعدد من  " ءا الب "كادميي األ تيال ح أصبح اال
هل   ذة مالئمة؟ م النافتقيية الآلي : هل احلرجةألسئلة ض ابع  طرح ميكن ، ء سوا على حد    ا ملستحدثة أخريا اواألخرى  ية قليدالت  ك لو الس

لة  فع  الئمة مُ امل بةلرقاا ظمةأن و منية  األالتدابري؟ هل " اينجم مقعد"  على  صولواحل  ول اجلامعةدخ  "حة للعبة واض د واعق "هناك 
اهة  نز مة القي ككل كادميي  األ  سماجلتشارك يهل  ؟ اهدبعها و ئناوأث ت حاناالمت ها قبل حوكب سيئة املمارسات ال ن ف عللكش
 ؟ يمبشكل سل  يةمياداألك

 اجليدّةاتّمارسامل

  ة قليدي ت اتيجياترت اس  مثة، مييكاد ألل اياحت اال  جماليف ات السيئة مارساململعاجلة  طو ِرتت اتيجيات ال سرت ن بني اال م
 . دةدياجلل اتيالحاي ألشكال صد لتل ا حياو و  ارا بتكا ا ر أكثها بعضفيما  اية غلل

 ةاالمتحانت التقليدي إدارةني حتس  .1

ّّّيالالحتاّّفشابريّلكتد

ز  ة إىل مراك ئم زًيرات مفاجنظي، وتني رشحمل ا ويةق من هل: التحقاالحتيا عن دية للكشفقليت الت اسرتاتيجياالل شمت
د أجوبة  و جو مثل غريبة  مؤشراتأي  أو ،ةبق طا تامل اءلتحديد األخط) هاارنتق مو  يةألصلت اتحانالم اق احتليل أور حانت، و تماال

ت  ها د جاوإجي ،خل(إ درجات، ورفع ال نيحصحملمن قبل االسيئة  اتمارساملن م لحدل) راق و األ يحصح عادة ت إ(، و ة ورديئ  جيدة
ار  تياالخمن نوع ت باراتخالل نسبة ابلما )وال سي   إحصائية  تا مؤشر دول العض ب تستخدم و  . ثو حلب ت واانمتحلال ة ة وتبليغي ي رقاب
املدارس،   من بتتبع عدد  ه الطريقة هذحت أاتيث ني، ح بالفل ال يف حلا و ذا ه. وها ئيا إحصا  املرجحة ئج غري يد النتا لتحد متعدد(من 

ة  نحي ن م س ار مدل أفض ت سبني من س مخ نت كا  ت،االاحل ى حدإ حاد )ويف شكل ب فعترتالمات االع  أبن ر حيث ظه
ت  ا رجميبية ل مالشأمريكا او  وروابأيف ل من الدو  العديد ستخدم (. وتئة ج سيئانت اقا سابد سجلت قوطين ال تحانالدرجات يف االم

 . 41 مار رقاإلطيف   لنداكتساا يتضح من حالة كم  ،انتحال امللكية األدبية لكشف عن ل  (www.turnitin.com: ثلم) ة معين
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ّسكتلندّااربةّ:ّجتحالّامللكيةّاألدبيةانّتفّكشّّ:41ّّمرقطارّّاإل
بسبب  لم ا ابلظ و شعر  ن لذيلطالب ا ا من ات ناشدبة ملجاست ا انتحال امللكية األدبية كافحة يات ملرجمبو السكغ ة امع عت جوضّّ
ط  ات أمنوراق طالب ذاأإىل مج نب ال هذا  ريشيل. و عاد ل غريكبش  اإلنرتنت ن م ا استخدموا موادا  نالذي من طرف زمالئهمغش  لا

ن  ميكن أ"و  ا عا راد سنيعض املدر لب شكلت وفقاا سة ر مماهي لتدقيق، و من ا ايدا مز  يستدعت ابلتايل و  أوراق طالب آخرين شابه مع تت
  ة طي اخل  ذيرات التح ثلوابت مق ، فُرضت عاحلاالت  ض ع ب . ويف[Wojtas,1999] " أحناء العامل يع مج  عايل يف للتعليم ال  اة أد تكون 

انتحال امللكية  حة افكمل لة ث ات مماءراتلندا إجسك ارى يف امعات أخختذت ج. وات المتحانة ا يأتده ادعإو  ات فيض الدرجختو 
اليقني   دمع أن   تلحظ هاميية، ولكن األكاد مانةأل ا عدمكافحة مل واللوائحالتوجيهية   ئ بادسني امللى حت ع  ملت، وعكرتوين لاإل  األدبية

ومات  ة املعل ظمنة أنجل التحقت طانيا، بري  يفسواء. و  حدعلى  عل منيوامل  الطالب لدى ةشرتكم لة كشكان م  لوكس  كل سوءشا يُ مم
  يف  انتحال امللكية األدبية  تكشف ية إلكرتون دمة لك ابلفعل خية مت يك برجميات أمر  ة شرك ، وهيiParadigmsشركة بة رتكملشا

 . اإللكرتونية واقع  امل على املنشورة اد و مع امله  وجه تشابأ ظهر تُ   تل ا ب طالمقاالت ال 
ّ(Eckstein, 2003: 64)  :در املص

 

 لااالحتيّّةملعاجّلتدابريّ

ان.  تحمال لية اء عمثنااسد أ الفالسلوك  صفر حلد من ا جلأن م دانبلالمن  يف كثري دابري بنجاعةالتبعض  نفيذت جيري
ج،  ر خلايف ا قرا و اعة األق، وطبوراألا موعات منعدة جم)إعداد  ونسقها تحان مت اال ت ًيتو ان سرية حم ضم شمل هذه:وقد ت

  ت تحاناالم رةاإد ط بر  وفك، ( (! )  نيي  عة أم ظيف عمال طباتو  ىتوح  ،' منةآاكن أم' يف نها زي وختة ألوراق يف مغلفات خمتوم ع اوضو 
  ني مل  عملاعن  ا عوضا د مراقبني ووجو  ت، انحاالمت راء إلجمة العاقاعات ال من  الدراسية بدالا ل و فصام ال استخد) عنية هات املابجل

واعد  ووضع ق بهم،تدريو  ني املشرفني و حصفاال  تيار خاكذلك ، و خل( إ لوضع الدرجات،  زي ركظام من تطوير ، و ت نمتحا االملراقبة 
اعات  ق خل من دااألان (، وضمشحر للم  بديلة م اقام أر )استخد رشحني امل ة عن هوي  شفمن عدم الك ق حقلت وا ة، ضح وا ان حامت

عالنت  إو وية، اهلألمنية، والتحقق من ا طة )اخل ت املستوًي ف لتى خم عل ن اإلشراف م  بة سمنا اط مناد أواعتم هلا، وحو  تحان مالا
عميم  ، وت مركزًيا  وضع الدرجات و  ان،االمتحت إجراءايع مج بة وسوح خل(، إ  ان، تحكز االم را إىل معية تطالاس تومهما  رية، ذيحت
،  : يالتمن االح داحل من منظور  االمتحان ت ًيو مبحت  اي  ملفكري ينبغي الت كما و . ها، وغري دخول ت الان متحت ارجاد ل  ع جتمثالا

 ل. االحتيان ع شفر الكخاآلعض لب ل لسه  تُ ا هنأ حني  يف  الناس لبعض   افقا و  هل أس شالغ  ددتعم  يار مناختبارات االخت
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 تيالّّاالحّّعاقبةابريّملتد

  اضا ، ولكن أيغشالعن  حني شر امللثين ليس فقط دميي، كا تيال األقبة االحعامل ذرية ات ج جراءإالدول ض ع باختذت 
  حتيال الا ريجتن خالل م السلوك،  ءة على سو ملرتتبفة اكللتة ادزًي رتقر ك . ولذلةمباشر منهج ي املمياد األك لة االحتيا اهبجمل
و  أت  إعادة االمتحانو  نتائج،الوإلغاء  ملرشحني، ا لء أته  إهناتشمل هذه:  قد و  قوابت شديدة.ع  وفرض  ،ن القانو ة اسط دميي بو كاألا
تسديد  م عد ط تشرت  عة لي الطبام وعا وراق األي دمنض د و قع يف بنود (، وإدراج رًي كو ورية  هساتذة )مجاأل  ردوط، هااد منبعستالا

ادات ومهية  شه مداأو استخار صدإل  السجن عقوبة ىتأو ح ، رامات لغوا  ت،ى االمتحانحمتو  بسر ت ليف حا  ماملالية هل ستحقاتامل
  الختبارا قةلى ور عسم أحدهم اة لكتاب %50-30خصم : عد التالية االقو ت ضع، وُ ال يل املثسب  لىع  لصني(. ويف ا وي يا ومال )كين

عمل  دخل ب لتا  أوشهادات ال ير تزو امني لة عسخ، وملدمس والنهلا يف حال  حدة ة واسنلوإلغاء التأهل لالمتحان  طئ، يف املكان اخلا 
  و ولمسؤ الت يرتكبها  سات السيئة ار املم ب اقعتُ  ذلك، إىل ة فضاإل . وابال الشخصيةتحنثالث سنوات الملدة نت، و حا المتا موظفي

ية  وال  مثل ،ت والًية مت عددة، جر  ملتحا الًيتو ال ويفئي. لدولة أو القانون اجلنا ا ارن أسر و قانمبوجب  ، ةشو لر ا مثل  ،ت نحا االمت
سبيل  ، على يةلالشما ت داكواتن  س و . ةر و  ز امل ات العلميةرجدل استخدام ا امؤخرا  جريسي  ونيو ن ندًيإينوي و يلوإة الشمالي كوات دا 

 ة. يعشر   ةدشهاك  واعتمادهارة شهادات مزو   إصدار ؤسسة  م لة من ة مستحصاد شهتخدام اسة قب ملعا ونا املثال، قان 

 اتعمجلااإىل  الدخول ءات لتأمني الشفافية يف إجرادة وحية مت وطن انع امتحوض. 2
 

ول  لتقليدي للقبنظام االتحول من خرية الاأل توالسنا  يف السابق،ات يف و سالل االحتاد ما دو وال سيتلفة، خمررت بلدان ق
  ان تقريغيزس  يف امعات اجليف  قبول الستند او  ل.ااجمل ا يف هذ ممارسات الفسادن م دللح ةدنية املوحلوط ت احان االمتإىل  اتامعجليف ا

قلة  ت سات مر يئة اختباظمه هتن ي لذوا (NST) الوطين راسية ملنح الدار ابعلى اخت  2002 نذ مملثال، ا يل على سب 
(Drummond and DeYoung, 2003) .موحدة   ات كفاءة اختبار  خوضن تملني اآلحملات اامعب اجلال ط على  ح وأصب

يف  و . وسبة(ت احملاجالدر ة وضع عمليو  لورقلي ضوئسح الامل ثلأمنية مشددة )م راءاتجإت م حت نظ  تُ ارات، يخل عددة اتم أبسئلة 
وي  السن  ة الوطينسي الدرا نحر املبااختان يف رية قريغيزستاد مجهو تدوية على امنالثا و املدارسرك خرجيشا ،2002و يونيحزيران/

ي  مهارات خرجيو ارف عمل على الصعيد الوطين ضوعيييم مو  تقريفر بتو باخت ن االم ضل الغر ثتقالل، متذ االسمن مرةل و األول. وأل
  .رغيزية لق ا امة لع اعايل التعليم الملؤسسات ملخصصة ا ية مكو احلة راسي دالنح امل  على ل ن للحصو و متقد  لذين سيا  وية الثان ارس دامل
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  إلصالح ب اتعتُ هذه  بار الختة ان مبادر إ ن القول ميك. و ر ابختاالج نتائ لىع  تمدايري تعملع اوفقا  زئها األكبية جبالدراسملنح عت از  وُ و 
دل  عاإىل توزيع  ه أدىألن ا أساسا د، وذلك بال ال اء أحنع يمج يف ار ختباالم دعيُ و . ن تايزس قريغ لديث حلهم يف التاريخ ااألمي التعلي

 . ة معاجل جة إىل حبازال  ال ي ية فاف اف والشاإلنص توفري الواسع يف   ريه أتث أن   إال. اسيةدر ح اللمنل

 عتماد  حانت واالة االمتدار إل ارجاخلاقد من لتعا .3
ل حدوث  من احتماليل للتقو  ارجيخلالتدخل ان م  دللح أساسيااة مستقل تساسمن مؤ ل قستم منظيم تقييت  دعيُ 

  يف  شوهاتتوال القصور وجهأل صديلتل  ل الطالبو قب ى جلنة تقلة ُتسمل، جلنة مسثابيل املس على انأذربيج ت. وأنشأاد الفس
ت،  ن االمتحا ارةد، وإاتر باالخت ا وضع  من ، كلياا   بو حلاسا ة سط بوا ايل التعليم العالقبول يف عملية  دار تُ و . ية ان االمتحيات عمل لا
  ا نا كح هذا ممصبأ . وقد م بنتائجهإبالغ املرشحنيإىل  وصوالا  ،تا اجلامع يف القبول مالتامعاجلة معارات، جات االختبدر يب ت تر و 
  متارين  واختيار ،ت نالمتحاعات ا اق علىدمني قتامل يع نت، وتوز حا االمت تنظيماملوظفني ل ختيار لة ال امالك بة وس احلو متتة ألا لفض ب

لنتائج.  اب  ة ن مباشر و غ املرشحل  ب ، يُ ظام ا الن هذد وبوجو لنتائج. ا ومعاجلة ت االختبارات، اووضع درجمات، املعلو  بنك من ات ر تبااالخ
ية  إلدار او  يةنقانو ال  ري دابالت اختاذ ان ضم، و أكب  ت بسهولة االمتحان اعد ن قو تهكو ينن ذيالأولئك  وية عن هشف لكا  ذلكاتح وأ

ابلقضاء   ا اما مت جحمل تن  اهنلك، فإ . ومع ذ معاتااجليف لية القبول م فافية يف عالش زبتعزي  اعملية أيضا ال  ههذ حت ومس. حبقهم ة زمالال
 اثلة. ممنيا تدابري أوكرا  اخرا ومؤ  يا، جورجو   ه(الأعن )انظر تاغيزسقري ل مث خرى ول أفذت دنو ل. ا يتلى االحع

اء  إنش بت االعتماد. ويعتاسسعن مؤ ء املسؤولني لوكال املصاحل بنيا يفؤ اطمن التو  د  حل او  ط بالرتا فك م ملها من ل،ملثواب
ا  هولندال يف هو احلكما (،  ة اصاخل أو  ة معا )ال ة عنياملطراف ألل  عادل  ثيلذلك، مع مت لتحقيق ة ل ايلة فع  وس  مستقلة  يةمهن ئات يه
  . صاحلمثل تضارب امل تلة خ ملمن السلوكيات ا قي ت الت  واعد السلوك لق  ؤسسات ملا هذه  تثل أن مت ب (. وجي42 مقر  طار اإلانظر )

  ي يفه ينبغأن( 641-640 :2004)مان ح هاينيقرت ادات. و الشه رادإصليات م عو  اتعتماداال ل ب فص، جينفسه  لنوا ملا وعلى
أو  املهنة  مارسة بات ملويتقدمون بطل لعايل ا يمالتعل  األفراد ها ءأثنا رتك ي التعملية لان و تك ن ثال، أ امليل على سب طيبلا الجملا
طي  عجامعة أن تُ  ة ألي نبغيي ال" ايل: العتعليم ال مؤسسات رج نطاق خاة و صل منف  ، نهممهيف  ت إجازالى شهادات ع صول لح ل

  ا يضا أ ذي يُدير يب، الط  امتحانلس جم يص من خرت ال ذاي منح هبغوين. امتيازها مدى  عن  لنظربغض ا الطب ة رس مامل اصا ترخي 
  هرًيا و ج ا يعتب ومم . (هاغري و اسبة انون واحملقلل لة اث مم منظومات جيب وضع )و  طالب الطب ع مجيتازها جيب أن جي ات اختبار ظومة من
 ّّ.بينها" فيما  تنافس أن تيل  ا العليم لتع ات ا ن مؤسسم  للعديد  ماحلسو ا ديدة هومة اجلذه املنظهل
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ّلندّاهّوّمّالعايلّفعليلتافّّّّتااالعتمادّّ:42ّّرقمإلطارّّا
 ين توى الوطعلى املس
 . لعامني واخلاصني ن ا لمزودي ا لملتطلبات نفسها •
 لواضحة. ت اوابلعق او  تقلة سامل كامحاأل •
 ة. يم اجلودقيت  يب لد أسا عدت •
 ية. نودة عل اجل  يموتقي اتمادعترير االجعل تقا •

 روب األو ملستوى لى اع
 . اتدلالعتما ب و ر و أ ف ائتالاء شنإ •
 . اد تمعبقرارات االدل باتاالعرتاف امل •
  لشركات، وايل ا العالتعليم  ساتمؤسو  ومة كاحل عنكفاية كون مستقلة  ن تجيب أوالت  رسات اجليدةاملمانة مدو   اعتماد •

 . ا يا مستاحة ر م  ةم عاري معايو  ية ه يئ توجاءات ومباد وإجر ياسات س إجياد   خاللن  لعامة م ا  ةملساءل ان تُرسخ وأ ،خل إ
 .2006دا، يف هولن  يملرتبية والتعة الشي: مفتاملصدر

 م  خداوثوقة وسهلة االستشاء نظم معلومات مإن. 4
بية،  سلال هر آاثو  ي دميكااأل ل ايالحت ا مدى ولح ةي وعتال  زًيدة: كادمييالصعيد األى عل  افية يز الشفعز تاءات جر شمل إت

  شركات ال أمساء ن عن ال، واإلعفة ام اعتماد شفشاء نظلباحثني، وإنوا ا ما ور عمو مهلجل ل األعمالدو جع على هذا املوضو  وإدراج 
وء  س عن ثلة م أنشر ت العلمية، و الؤهامل  ةل اتحقق من أصاليف ل لعم ا  دة أصحابعومسا ،ية حبث دراسة  مادًيا عم تداصة الت اخل

مها  استخداة لبسهو  تتميز  وثوقة م ت علوماظم م ن وصيانة  ير طو تل الا يمتو ذا . ويتطلب ها هعم مللتعال ذةاملتخ اءات جر إلوا وك سللا
حول   املستخدمني  بني  لوعيلزًيدة ا ة عالميإت ال محتنظيم  ايضا أ فيدن من املقد يكو . و ية جمان و ثها ابنتظام ديحتيتم ا و ليهصول إالو و 
 . مماثلة تمعلوما م  نظد  جو و 

أن  الدالئل ذه كن هل. وميبوتيةنك علا  لى الشبكةعا إليهوصول سهل الية هيتوجي  دالئلنشاء إ  ا اإلطار هذ يفميكن كما 
  عتماد ووكاالت اال ،مدةملعتالعايل ا ملتعليا ؤسساتمب لك وكذالدكتوراه،  شهادة لوا علىن حصالب الذي والط  نيخلرجيابائم قو  توف ر

د  ضع العديو و . اهليادق عصامل ري اد غاالعتم كاالت، وو عتمدةامل ت غريؤسسا ملفة، واي ز ملات ااده الشح منات ؤسسوما، هب عرتفملا
الت  كاو  دة من املعتمسات ؤسراسية أو املالدمقررات للوجيهية ت دالئل  ، اخلصوص وجه  على، ة ليزيجن ابإل لناطقة من البلدان ا
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د  عن بعب لتدريم واالتعليس لمن جم معتمد بعد  نع  متعليال برامج  يل عن دل  احتيُ  ، لك ذ  ال علىليها. وكمثع ادق صامل االعتماد 
  ة لميلعجازة الدرجات ا إل كتب م وريغونأ والية لدى ، تحدةًيت امل ال لو ويف ا. (www.detc.org)  قععلى املو نت اإلنرت ى عل
(www.osac.state.or.usوتق ،) ليها  ق عاد صعتماد غري املاال وكاالتب مةائق نشاءإب ن شيغايم ةوالي م و
(www.michigan.gov ) . د املوثوقة. االعتما  وكاالتب  الا معات سج ااء اجلسلية لرؤ دو ل الرابطة ا تأ نش، أى ذلك الوة علوع 

و  ية أاسدر القررات املو  رج ااخل من ب على الطال ملطبقة ا ئح او لوال لقواعد اب  قة علت ملا علومات املب نظم لعأن توميكن  
  د، هناك و ب احلدحلركة عاب يتعلق  فيما و . قية ر أخالظام أكثلنا  على جعل دةعاسابمل اأيضا  ائيسا ر  ابة االمتياز دورا صاح  ؤسساتامل
 عدةساوط املخطو  اسيةدر لاررات قاملبات ، ومتطل لتوظيفاض ( عن معار ية ناإللكرتو واقع املطاق واسع )على ن على ناجة لإلعالح

  ري يسحاجة لتاك هنك، على ذلوة وعال وغريها. ، جلدد طالب اال يب تنسخطط و  ، التفاقاتألنظمة واوا واعدلقا كلذ وك ،اهلاتفية
س  لجم أنش أثال، ل املى سبيلوع  ة.مدعتامل يةالدراسرات قر يل واملعليم العا ؤسسات التم  حولمرجعية عاملية  عد بيانت  قواالوصول إىل

عايل  عليم الت الت مؤسسا ها لت حص  تل ا يكية األمر  اتعتماداال ولثلة ح مع أمت نة بيا قاعد 32( CHEA) يل عام ال تعليال  تاعتمادا
ى  علءا بنادراسات يف اخلارج ابل تمني ه املقدمنيتامل ه ي جلتو ومات املعل إاتحة كن مي ك،  ذل إىل وابإلضافة  . ة خمتلف دولة 31من 

تقدم  ة ملعاقبة املؤسسات الت أنظم  إنشاء، ميكن ا ريا . وأخيا أفريق وبل جنثا ملالصدد هبذا نظر الميكن  -ري ايعملوااجلودة و  ةي وقملوثا
د يكون هناك  ، قلوطين ا ي أوحمللا توى سملى الني ع لمت احمل رب املصاحلأو تضا ؤ اطالتو ب جنولكن لت . ئفةوزاة موثوق  ري غمات معلو 

  عض اخلطوات األولية بذ ا اخت ع الواق ري يف جي. و تلبيانياد اضمان ح من أجل  ويل لداى املستو  لى ع مة مالئات ليع آحاجة لوض
للمساعدة   و( كونسلية اظمن وم  ة املي لعاتجارة )منظمة ال  دويل لاو  روب( و ألاد احتيمي )اال ل واإلق الوطين  ى املستو كل من اإلجيابية على  

 . الهذا اجمليف   إىل األمامعجلة  ال دفع يف 

 (شرفالت نومدو  دمييةاألكا ري النزاهةايمعت )ياخالقألا يزتعز  .5
امللكية   انتحال ثل ت مااليف جم -ك ل ذ ريغ هو وما  ف به ما هو ُمعرت ز بني ي  متلقواعد واضحة  لعرضيا الغيابى أد  

ملؤسسات  ا نان، بعدد م تحماالية يف عمل ية ألطراف الفاعلة املعن تلف اخم  اتالقيز أخزيعلت جةحلا او  – الثيل املعلى سب األدبية
  يةكادمياال قيم لا و  ثقافة العم د و رتسيخ ل  برامج التدريب دم ألماكن، تُقبعض ا يف و  . " رفت الشوند م"ير و امعات( لتطاجل صة ا)وخ
من   لتيافحة االحملكا دجب لعملني ايادميكألى الع يتوجب ،ذلك لىوعالوة ع  دميية. كاألارة ادواجلية األكادميهة نزاال الصدق و  مثل 

 
 يل. لعاالتعليم ا  اتمادتاع تنسيقهيئة  (CHEA) التعليم العايل اتاديعتب جملس اعتم 32
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وتقييم  عالن عن املخالفات، اإلو  ة،النزاه ليمتع و اء، دألت امستوًي ى علط غة، وخفض الض بياثره السل ب  مالعا عيع الو رف خالل
   دة. اجلدي التكنولوجيات ا هحالت تُتي ل االحتياحتماالت اجهة ، ومواابة رقسائل الفعالية و 

 فيوظاملّوّسساتّؤامللةّساءمّ ّحتسي

  لية م فعا وتقيي مة،ال اكل السمش ىل ( إنيحواملصح  تحننيموامل  عل منيمل)ا  ملمارسنيا بيه على ما يلي: تنذا ي هينطو  أن نميك   
وازن بني  تل اإرساء ع م (وكوء السل ض أشكال س عب  ك جتري  ذل مبا يفحتيال ) اال معتعامل لاابري تدتعزيز القائمة، و  الرقابة ائل وس

ة  أداة رئيسك  تكامسوح املدر  ستخدمأن تُ  نك ميو . د لفسالكافحة ملا الطالبيةركات احل مدعة، و ي ب االعق اءاتجر واإل يةابإلجي اريلتدابا
ولية،  دالشفافية ملنظمة الفرع الوطين ال أجرى ،ال ثملا سبيل  على نة  البوسحان. ويف ن سالمة عملية االمت ق م حقتلل طار ذا اإل هيف 
 نظام  يفنطاق واسع  ىعل اد متفش  فسلا أننتائج املسح رت ظه الد: أبل ات يف امعا جلكب اأ  من نيتاثن أي يفعات للر طالاست
  يعها وب  ت شهاداال وشراء  تان االمتح الجتياز رشاوىالد هبما للفساد بدفع هشستُ ن اُ تكرريلني مكش كثرومتثل أ ،يل العام يالتعل

(Lazic ،ن ع الا نقMeir and Griffin ( ُحم)2005، رران) مماثل   ملعب  ية ول شفافية الدال ملنظمةالفرع الوطين قام  ، ب ر  املغ. ويف
(Debbagh, 2001) ضعوو ملخالفات ا نفسه من خالل نشر معرفة سة كادميي حرامل األ االعى لي عبغين ل، لطوي دى ا. وعلى امل  
  ق انطعلى و  ني اجلامعات ب ت ابقو لعايف تطوير التنسيق  نبغيي  ، لعوملةف ابتصامل ييف ع ، اخريا أهة. و نزالا  وتعليم "شرف لا مدونت "

 . يل دو 

 يّةكادميألالنزاهةّاّمعايري

  ي وظفمل ية ميكادألا  النزاهةايري ومع رساتنت املماة( وضع مدو ة األمريكي حدتًيت املوال)ال وسرتن رث نو  ت جامعة ن  تب
عايري  ومب  سلوكت ون دتزام مبلاال ب يتطل خلارجامن الطلبة تسجيل أصبح ث ، حياخلارج من ب الالط  و ليم العايلتع ل مؤسسات ا

  زييف أوتو الية، املة اإلعانأو بول لب القمن طء جز أي  رتزوي: ة يال الت صرفاتتهذه املدونت ال  ظر حتو ية. مياد كهة األاز لنل عة اجلام
  لى صول عواحل  التلفيق و  والغش انتحال امللكية األدبية مثل  تيا السلوكو  ،مشاركة لل زملمستصي شخ  و ادميي أأك جل أي س تعديل 

  إىل "تسيءريقة طب ا و تصرفو أ ملعايري،إذا خالفوا املدونت أو ا توق ييف أ مجبنن الب ملطال ا  بف. وميكن سحانصإ ريبغميزة 
 ج. ملبنا " ة مسع
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 ّةسّرمااملّمدوانّتةّّوييهالتوجّّئضعّاملبادّو

جيهية  تو  دئ صياغة مبامن خالل لطريق ا االقتصادي يف امليدان  يةمنوالت  عاونت لنظمة ام اليونسكو و  ظمةدت منمه
لمني  طالب واملتع ل اية اي محبغ : ينتا سسيالل ة تاليال  ربعاألئيسة ر ال داف هاأل تصف وهي  ،ود لحدل بر اعالعايل ل ا مليتعال يف جودة لل

  فة اءة وشفالقر هلة اس تن املؤهالو كي أن تدودة، وينبغاحملصالحية ال ت اذ هالتؤ املو تدنية املة دو واجل  اخلاطئةمات لو طر املعامن خم
وقة،  ثمنصفة ومو و  سقةف شفافة ومتعرتااالءات ار ن إج أن تكو ينبغي و  ؛ يلالدو على الصعيد  ادهلتبا  يةابلها وقيتدة صدقزًيل من أج 

  ا تعاوهن فتكثية جلودة الوطنيا انوضمد ماتع ت االالاوكعلى  جبو يت و  ؛لني ق  فني املتن رت احملابلنسبة إىل ممكن  ءعب وأن تشكل أقل 
  عام الت مت تبنيها يف و  لحدودل ابرلعايم التعل  فري تو يف سات اجليدةر ماملا ونةب مدعتدل. وت تباملالتفاهم ال زًيدة من أج ويلدلا

 . ( لثالثامللحق ا انظر )  آخر ، مثاالا 2001

 ا هإزالتو   تيالالحل سةالرئي ةب اهليكلياألسبا فختفي .6
  :ا هإزالتو  ليا سة لالحتئيالر يكلية سباب اهلاأل فيفخت  فدلتعليمية هبايئة بال على املفروضة شمل اإلجراءات كن أن تمي

 Single) ةواحد مر ة منظ  ت ت ال متحانت اال حني(، وجتنب ح  ص نني واملح املمت ا وصا )وخصة ف املعنيطراألا ض بعور  أجسنيحت

Shot Exams) سة  نافع امليج شوت ،العلمي ز فئ اإلجنااكتُ ت ر اهلياكل ال ويمية، وتطيل تعرص ال فتوسيع الو  ،ة قيلرت ل نفردامل ر ياواملع
 تاجية. ناإل نيحسافز لتحلو وفري اوت  ،سسات املؤ  بني

 

ّ
خول  دلو السعي أ ن المتحاا خوضعند  ا أو ال، ن بشأهناو التهكن ميألمور الت ا لىبوضوح ع صينبغي صوغ سياسة تن  .1

 ة. تمل حملا ت العقواب من همير ذوحت  املرعيةعد والق اب  ة يعنطراف املالع األل إط أجمن    ،جرا  هلم  و  تماد ماس االعلتاأو  عة ماجلا
  ى و ت ىن، سرية حمعمب  له )أي  دي لتصاو  حتيال اال ف عنكشدابري للتت مكافحة االحتيال يا جمن اسرتاتي أن تتض بغي ني .2

 . يهعل ( واملعاقبةحنيش ر ملاء امسأ  إبراز عدم ان، و حاالمت

ّاريّيداإلّملدراءاّوّساتططيّالسياملخّئلساّر
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)أي   ت ااالختبار  يف الحتيال ل يةئصا حاإل وات دألدام ا ستخاب، وذلك ظم بشكل منت ت متحانة اال مييم سال تق  يغينب  .3
 خل. إ التالميذ، و  سر امن املد لعشوائية ا ناتللعي  التقاطعيوالتحقق  ، (وترية االحتيال  ع وز  تنسب 

ل  لية القبو يف عم  افية شفلضمان ال ا ساسيا أ انوي شرطا لتعليم الثا ا  لةمرحة ي  هنايف حدةمو وطنية  تحانت ام تصميم عتب ي .4
 . ية تاملعلوما  من بدعم  ت احملوسبة انح ارة االمتإدم  اخدت اسجناعة  لصدد يف هذا ا تثبت ن وميكن أ ة.ابجلامع

  ة األطراف املعني ن تدخل م  دحلمن أجل ا ارا أم  اتمادتاالع إجراءات و  ت حاناالمت  رةاإلد التعاقد اخلارجي نغىن ع ال .5
 . ها يتاقومصد تهارم  ب  ية العمل  اديوضمان ح لطالب( وا ني عل مرس واملادمل)ا

أو   "ة ية األكادمي هاعايري النز م" اعتماد ) نةامله نم  تيةتأابط الذاتية املضو لا يف ذلك ا مب ية، االجتماع  رقابةل ا جناح ثبتي  قد  .6
 . إىل حد كبري  ت(معا ااجلقبل ن م  " شرفت النو  مد"

التواصل مع  ن للتمكن م التوظيف ءات راجإ حولستخدام هلة االسة و ق و موثعلومات م ء نظم ميكن أن يساعد إنشا .7
  هاداتلشعلى ا  ا كن أيضا خل )ولإ ، اد تماالع  تت املعتمدة ووكاالاؤسساملو اخلرجيني  قوائم على  االطالع اجلامعات و 

 شفافية. ال عزيزها( على ت ة، وغري ُصوري  ال  عتماد الووكاالت اة، الومهي  املعتمدة  ت فة، واملؤسسايز امل
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األصل  يف  لي لتكمي ا  تدريس ل ل ان ك
 ية. ا لغة لي با جيإ اهدافا أ

 

 

 

 

 

 

ّمنالثاّّالفصل

ّكيفيتدريسّاخلصوصال ّ؟نظاميمّالالتعليسادّفّفلاجتنبّّية:

 ّّتعريفال

  ات للغ ل ا ثكادميية )م ألا ةسي واد الدرامليف ادروس    أنهى عل عياجلام  قبل تعليم مايف ال  يص صو ميلي اخلكريس التدالتيُعرف 
  دث ما حيوعادة  . (Bray, 1999) نظامي ال رسي دامل متعليال إىل  ة إضافون ك تو  ، ايل سب مك  مدر سون مقابل ا هميقد ، ضيات(والرًي

.  ة الطوعيةدية واملساعع المنهجي مواض يف سالتدري ستبعديهو و . عنه  منفصلة   أماكنيف غلبوابأل درسيم املاو لد ات اساع خارج
  بني ز  التميي وينبغي ة(. ر سدخل األل  ان وفقا حيا األ ري من ثك)يف    تكث فهيف   متغري  وهوآخر،  س أو مدر  ميذللتل ي نظاملا املدر س حه قرت ي
  ت.ا املؤسس تقد مهاالت   "ة ة التحضريي يسي التدر ت راالدو "و أفراد  هم د  قذي ي ال فردي"ال اخلصوصي التدريس"

 لفيّةاخل

  ون هم دملن  ويةرات تقالب، وتوفري دو الط سني تعلمحية: لت لغاجيابية لإاف  األصل أبهديف يلمي دريس التكتال  متتع
الدوام  ارج وقت خالضل من ف أشكل تفادة بسالل و ، يف اسب دخل إضلك ني معل مللرص ري فوف ، وتب صيل املطلو تح توى ال مس

دما  عن ادا فيم اخلصوصي يلي مكتل لتدريس اا  رتبا ميكن اعع، لواقجرا. ويف ا  لم  ه درسي، و ملا
زى  عتُ  ، ن األحيان كثري مويف ع هبا. والتمت ادية عال  وسدر الى فهم الب علالط د يساع

،  بال لطوا عل منيامل بتغي  مثل  ،ل ماو دد من الع عإىل ب طال لم ال تع يفة ات الكبري غر لثا
  س ليو  .علمامل ن طرفإلمهال مال، و الفعاغري ريس د والت س،ار مدتكرر للاملإلغالق وا
وقد  ية. ز اإلجنلي غة م والل لو لعا و  ضيات الرًي  مثل  ة حليوي ااالت يف اجمل تخصصني امل  عل منيامل ة من املمتكجمموعة  وفري ت املدارس  كل وسع  ب
  يححص هم الطالب الث فن حي م ،اكثريا ع  ياملواض  ذهه ونين يتول ذخلبة، الا مييعدلني و هؤ ملاغري  منيعل  املية ل انعدام فعا تضحي

  ، تهمثق اءوبن  البلط  تعلم ايف  الثغراتفجوات أو هذه ال لىغلب ع صي يف التصو يس اخلالتدر ساعد ي قدو  س.ر  دت تُ ع الياضللمو 
من   أكثرستفادة اال علىاجليد ل التحصي ذوي ا يضا يلي أ كمالت س يتدر الا يساعد مبور ن. ريما مع اآلخحد  إىل  سةافملنمن امتكينهم و 

 ة.  نظاميسية الار الدقررات امل و صوصي دريس اخل التم بني السلي ل" قسيم العم ت"  ض عب  يتيحد وق –  ة لعاديا  اسيةالدر  احلصص
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  ت االض احل بع اخلصوصي يف يلي كمتيس ال ر دالت ولحت
العام  التعليم  ىلع ابا ي يؤثر سل الذ ،لالختالل  ارا مصد

  درسي، م املوالداعات ا وس ، اةعط ملا ية اسدر املناهج ال)
 غريها(. ، و نيمعلوامل  الب لطا من  وسلوك كل 

 

 

 

 

 

  ، ر و أولياء األمل ا ممن  ابريا ك  اقدرا تنزف س ي ياارئيس  طاعاا ق صي و صاخل س التكميلي ريتدل ا حبلبلدان، أص ا  عضلكن يف بو 
  سيةهج الدرانا)امل  نظامي التعليم ال  يف  ا لبا س ؤثر ي الل اخت ر دمص إىل ت حلاال اول يف بعض ك، حت ل ذى عالوة علو  . ذ ووقت التالمي

  ، منيعل  ملالب وا الط  من ل وسلوك ك ملدرسي،الدوام ا ت ، وساعاعطاةامل
  34 مق ر ار إلطا م )انظر لتعليا فرص كافؤ ت توفري ف هديف و وغريها(، 

يط  خطلتلدويل لعهد ان امل م  اخرا مؤ  نة أجريتقار اسة م لدر  اقا وف و  33. أدنه(
  سيعتب التدري سيا،  جنوب آيف عل منيملا ت سلوك مدونلى عبوي الرت 

ونيبال   د نواهل يشد بنغاليف  قي الخاأل ريغ للسلوك  ا سا ئير  امصدرا  صي و اخلص
(Khandelwal, 2003) . يف  سع وا ى نطاقي علصاخلصو  دريس ا التهعطى فييُ  لتا البلدان يف اصشكل خب اواضحا  ويعد هذا

ت  االحلا يف هذه اخلصوصي التدريس هن ب وي .العايل  يم التعل ول يفامتحانت القبياز اجت يف ب ة الطالدساعمل ، ثانويال  عليم لت ا  هناية
  ابق، السالسوفيات اد ل االحتدو  من  يح يف كثريصح  ذا. وهليم العايللتعا  يفقبول ال ات  آلييفلفاسدة ا سات مار للم كبري صدر  نه م أ

  عدم ىلوإ ، ليم العايلالدخول للتع اختيار ويف جلان  ،صوصي دريس اخل يف الت اشراملباتذة ألسوا منيل  عخل امل تدك إىل ل ذويرجع 
 . ايل ع ال لتعليم امبؤسسات لتحاق اال معايري وقية موث

 ّالظلّّفّاّيّ يمتعلّاامّ ظّنهّصفبّووصيّاخلصريسّّدالّتّّ:43ّّرقمّّاإلطار
  ىصوصي علاخلتدريس لر فيها ا ث لطرق الت يؤ ل  ذعةالت  نتقاداان و سيوالسيا  نو واملرب  ه أولياء األمورجو يُ   ،دان لض البيف بع  

لى  ع حىت  ا لبا ر سؤثي قد  هكن ول ان خاملكي  ردجم اخلصوصي س ريتد ال يعتب ال  ، يف الظلحلاالت ا ملعظم اوخالفا  . نظاميال يملالتع 
   .يقل دها ت  اجلهة ال 

 (. Bray, 2003: 21):  صدر ملا
 

ّةّّساتّالسيّئماّراملمنّّأشكال

ر السلبية  آلاثيد اتزا إىل ط فق ليس ى مما أد ،لعامل ا ءأحنا يع مج  يف  س اخلصوصي ريلتدو احن هتوج   ةري ونة األخاآلع يف سار ت   
 اسدة.  ممارسات فو ة  خالقيأ غري  تيا لوكس ور تطعلى   ا ضا أين ك لو  ،وحسب  نظاميل ام تعليال  على

 
على بنسبة  أ وح هاملس ملهمش نذيال ان من السك %10 ىنأغقبل  من صوصياخل التدريس على  نفاقاإل ن أ ًيية كور حول مجهور  سةدرا رتأظه 33

 . %10أفقر  قهمما أنف 12%
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ّّصيسّاخلصّودريالسلبيةّللتّّاثرآلا

   عل مني على امل

   .ساء م ضافية كلإ  ساعات  دة عملون لعما ي عند هتم فاءعدم ك و  ، عل منيامل  ءإعيا •
   . تن الالمتحئم  الوم  كل كاف  ل تلميذ بشإعداد ك لضمان   الصف أقل يف   اهدا ج عل منيملا بذل •
  الدروس ل ن خالميف ضادخل إ  على كسب بلذ للتالمي تقويةدروس  إعطاءلى يز عكالرت  عدم عل منياملضيل فت •

 .  ة صوصيخلا

   لى التالميذع

  . البط ال إرهاق دي إىليؤ وصي، مما صخل واالعادي  ،ه بشقي يسدر تي من المهد الرتاكاجل بثقيل بسبء عمل عب •
تعليم  اليف  ا ات يوميا تسع ساع ىتح  يضمي قد لطفالأن  (Foodun, 1992) س موريشيو مجهورية ن م راسة دهرت ظأ)
 . ( اوميا اعات يس بعس البالغون  عملي  فيما صية، و اخلص روسدالو   منتظامل
  ية نزل امل روضفللك اذيف مبا  يء شيف كل  نياصخ  نيمدرسلى العتماد عيذ إىل اتالم ال يل مي  ". ة تبعيلر "ثقافة ا وي تط •

   .ت المتحانل  ونصائح
   .ي امنظالليم تعال يف   ئبنيد الغايف عد ع  فا رتا عن ضالا ف  يف املدارس  ذ لتالميام عدم اهتما •

   تعليمية الحملتوًيت اعلى 

وس  در ال ليمت  داف،هاأل اسعة منو  ةع و جممحتقيق  املدارس ن وقع متيُ حني  ية. يفسراداف ضيقة للمناهج الد نطاق وأه •
  يم لقوا املدينوعي وال يةميكاد األت مامامثل االهت -ت نامتح ال تتصل مباشرة اب يع الت الصار املواض اختإىل  اخلصوصية

   . لكإىل ذ  ماو  ، امليةلعا
الذين  يذ تالمل اد يكون ق) يلآشكل ب مل عيذ ابل مال تل ام اقيى عل لذي ينطوي ا حلشوأسلوب ا راسية تنهج د مناهج •

   . ية(كني للغا ُمرب  حدوقت واني يف تلفخمت  نيتمقاربهون يواج
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  ب طال ال بتدرييتم يث ح ية لصين ا 34بوكسيبان  لمثا صادي ) القت ااج تواعد اإلنبقضرر ال حق ل يُ ما قد ، عا إلبد بح اك   •
 . أتديبية( ت  واب قع  عم  "نود اجل ل ث م"

 علم  م/ التيلية التعلمع على

 . ونية لتعا ة التحفيزي ا سية راالد فصول الة خب  ة من صية أكثر أمهيخلصو ا وسأصبحت الدر  •
أي  بذل  ندو  يلآ  شكلب لعملىل ايذ إ م تاللمييل ا ، ى خر أ رةدية. ومفصول العاال  يفلم التعليم/التعة ي ملعديناميكية ثر أت •

ن  و سدر امل و ضقو يات. ض لرًيا  مفهعزيز تل  ة اءن  ب جهنل خاومة إدحيث قررت احلك ان، اتيو ال مث) الكامن م املعىن هفجهد ل
 . (آيل  بشكل  التادعامل ام تخداس ل حة من خاللصحيت اأتمني اإلجاابة  ي يفكموا الطالب  عل  إذ لقرار ا ذاه ن و يصوص اخل

حتت  م هيعمج ور ألما ءولياأ  اع الفجوة، ووضعطر اتسع خم)  الصف اخل د ب رق أكاو ف  نينظاميال عل مني ملا اجهة مو  •
 . (والدهمأل ة يص اخلصو  روس الدتثمار يف س اللغط  ضال

  وصيلتدريسّاخلصّافّّالفساداتّممارس

مبا  ر ن ) و سر دم ،أوالا  ،ين ز ي  ممموقفني  رازب إجيب دة، فاسل ا أو  خالقية ألا غري رسات ملمايتعلق اب فيما  ، ال أكثر حتديدا شكوب
ن  و نظامي  معل مون ، ااثنيا و  ؛ عنهم نيلمسؤو ليسوا  ذ الميت ل دروساا خصوصيةن قدمو ( يا أيضا  ةنظامياليف املدارس ال أو  نو درسيُ 
 .  نظامي التعليم اليف  نهم  عنيمسؤول أصالا ن  عتبو يُ  ابا سون طالدر يُ 

  عنهم ني لو ؤ مسيسوا  ل يذ موصية لتالصخ  ادروسا  ون عطي  معل مون

  ح تنظيمية ئوجود لوا عدم سبب )ب اخلصوصي معليلت اكز ا مر عف أداء ض فوف، و ص لتحاق ابل  االيف  راط إفو  ية،م عال رسو  •
   .( اخلصوصيني سنيدر امل ت الملؤه

   . "ر غري ُمب  نفوذ "ع  ، مصوصي خلا  التعليم  زكمرا  ض ارسه بعكار متاحت •
   . ةي خلصوصا وسالدر  لصاحل   ةالرئيس  جباهتموا  نملو يه  معل مون •
دروس اخلصوصية  تالميذ طاليب الى إحالة الارس علملد من خمتلف ا نعل مو املها ق مبوجب يواف  لتا و " ة الح"خطط اإلاعتماد  •

 . (هملتالميذة  س خصوصي و ر إعطاء د عل مني امللى عظر حيُ ث يالبلدان ح يفة  خاص )  بعضهم البعضىل  إ
 

 .يوان اتصوصي يف اخل عليممدارس الت  34
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مدارس  مع  ر شعاون املباابلت ط خر نت  ان يا يف اتيو علة ينو اثة سمدر  ل اثم ) ي صوصيم اخلاكز التعلمر و  س دار امل ني بالتواطؤ  •
 . ( وشاحلإضافيتني من  تني لساع رسة املدد بع م يو كل رس  داملا هذهىل إ  ثالثةال سنةالب ال ط مجيع  ل لنقب  ، وترتان بوكسيب

ل  عم ابب الوساط أر أ  يف  صوصية لدروس اخلا اء عطر إي تب ل  قبول ال  طلبات امتحانت ملت  يل لعاعليم امؤسسات الت رفع   •
 35. ضايف ل إ دخ  إمكانية   توفري يل وابلتا -لديهم

  ون م يعرفهنأ  يفرتض أو نعرفو م يألهن ،ي وصصخلتدريس اللعة فت مر  اأسعارا  موقةر املاجلامعات أكثر من  عل منيامل طلب •
 ة. اخلاصم هتا مؤسس  هاضعتقبول الت  ت الانتحية الم ًيت األساس تو احمل

 م نهع  نو مسؤول  همب لطال  ة صوصياخل لدروسا  نونيؤم  ن  و نظامي  معل مون   

 . صاحل خاصةمل مة )املدارس( ا ق العرافاستخدام امل  •
يم  ة من التعل خري سنة األ عادة ال)ال ن املر مقدكب من أستض تال  ائفص الوظصيلتخ  رساملدا مدراء ىضغط علال  •

   .لثانوي( أو ا سيسااأل
قادرون   عل مون "امل، (1993) ي الب  ا وفقا  : ية صوص خلا  لدروس مثن ا لدفع ألمور ا اء وليعلى أ  ون مل  ع رسه املمياط الذي الضغ  •

ابلطالب  كمون حيت  منيعل  املن أل ا أيضا لكن و  ة، يخلارجسة افا املن نو الطالب يواجه نأل ط فق  سة الضغط ليسار على مم
لدروس  مقابل اا و فعيدمل أهنم إذا  هلاألف يعر راسي. و الدعام ال اية هن يف علىاألصفوف ال ىل إ  الأو  سينتقلونين الذ

عام  كل دة  عاىل إإ  ن على األرجحو طر يضسم هلفاأطن أل طرق أخرىب  الغ أكبمر بدفع مبم األهي هبتن قد يفية، ص و اخلص
   ." يدراس

   .يشيوس( مور ت )االض احلبع يف ية رمس عات ال خالل السا نهجامل زء من ج فقط  يُدرس –هج دريس املناطريقة ت تشويه  •
 .  ابهم عمدا سيتر  لك يف ذ  وصية، مبا صالدروس اخل بعونيت  الن الميذ الذياقبة الت عم •

 ّقطاالن

من شرق  بعض أجزاء اضي يف قرن املالات نيستي منذ ئيسةر  ةر هكان ظاقد  ف ، ايثا دح ا صوصي اجتاها خل ا يسدر ال يعتب الت
   املناطق يف ما )وال سي  اكن ماأل  منيف العديد طاق مهم ن ىل، وصل إني ك احلذلومنذ  .واناتية كورًي و ي ن ومجهور ليااب ا وخاصة ا،آسي

  فراداأل يقد مبلدان، ل معظم ا ويف .44 مطار رقاإل  يفوضح مُ كما هو   -نية تيال الا ذلك يف أمريك يف  تطور بسرعة، مباو  ة(،ري احلض
 

 . ة()غري منشور ، وأوكرانيا ياجورج نة ممثلأب (2004ezadzvTe ,) استشهد 35
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  رت وتطو   ، اريا بك   ارًيا جت مالا عح ليصبألمر ا طور ض البلدان، ت بع ن يف لك. و ةي صوصخل ا الدروس خدمة ة غري يس الصدر مراكز الت أو
  تلك دمتستخ، ورًيية كور ه مجيف ة. و اي لغل ةوحديثى كب شركات  لتصبح  ايف شرق آسي سةئيي الر وصيم اخلصرس التعل مدا ايلابلت

 ة. اليامل اقق األور  سو همها يف أس  جت در ، أُ ن ويف اليااب ات واحلافالت.يف القطار   عالنتاإل املدارس

 ّّاخلصوصيتكميليّالّّريسلتداّّمحجّّ:44ّّإلطارّرقما
ومع   ه،ابالنتاحيب ذ لفت وال  ي رمسغري ي لالتكمي ريس تدال معظم  نة جزئية بسبب كو ، من نحيوع حول هذا املوض بيانتندر الت   

 : يلي ل ما ي تشموه ، البيئات منموعة جم  رة يفثنااملت  دراساتمن الر تصو    استخالصكن ذلك، مي
ميذ  تالالن أ  ىلإ  1997/8199 ح يفاملس مشلها  ائية تدسة ابمدر  77من  %2.31  يفستجيبون  امل، أشار كمبودًي يف •

   . بتدائيالليم التعلالية  اإلمج  لفة كمن ال  %6.6 زفتناست  وأهنا ، يةصوصخ  ادروسا  او لق ت
اطق  يف املنة ملدارس االبتدائيا تالميذ من  %64ن أسرة أ 729,4ومشل  1994ري عام جأ حسأظهر م، مصر يف  •

  ى لسر عاأل فاقأن إن  1997ت عام ريأجدراسة  تدر قو  ة. ميلي تك وساا در  واة تلق في الري ملناطق ا يف %52و ، يةضر احل
لي  تج احملامن الن %.61ل ث مي انويوالث  ئيواالبتداعدادي اإل ى ستو امل يف كل من ة صوصية اخل ي التكميلالدروس 

 .  ايل مجإلا
،  ةدائي تبلة االاملرحب ن طال م  %744.أبن  بالط  507 ومشل  1996ام ع جريأ مسح أظهر  ، نغكو   هونغ يف •

من   %5.40سطة، و ملتو ا وية نرس الثااملدا بطال من %.4.34و نيا، دلاة ثانويال  رس دااملالب ط من  %25.6و
  6مشل  1998/1999ي عامري جأُ ة متابعح مس ف شة. وكخصوصي ا دروسا  اقو تل ، يا لالع  ويةارس الثان الب املدط

  ا وسا ر دن وا يتلقو انك  3-1ًيت و ملستاو  ةوي ثانال ميذال من ت %1.35 نت القدرة أ ق جمموعا رتبة وفارس اثنوية ممد
 .  ايل و ت لعلى ا %3.70و  %6.64  ب 7-6و  5-4 توًيتس للمنوية الثا رحلة املميذ تال   بت نسدر قُ و   ية.ص خصو 

ا من  879,7 ل ومش 1997 عام يجر سح أُ د م، وجاهلند يف  • منهم   %2.39دهلي أبن  االبتدائية يف  س ر املداتلميذا
  ا سا رو دتلقوا ة رياحلض طق املنيف ا ل اطفاألمن  %70ن أخرى أب  ت تقارير أشار و  . صية و ص خ ا وسا قون در ليت كانوا 

 ثر.  أو أكمادة دراسية صوصية يف خ
املرحلة  تالميذ ن م %5.59و سية سااألة رحل ملاميذ تال  من  % 6.23 أن  1993ي عام جر ح أُ سد موج ، اابن اليويف  •

ون  يتلق ذين ال ذ يالمتال  د اعدأ 1997 ام ع ريسح أجم. وأضاف صي صو اخل  يمل تعل لرس مدا اراتدواالثانوية الدنيا من 
عليم  لت لمدارس  دواارات مساخلا ائي تداالبالصف  تالميذ من  %33أن أظهر ف صوصيةاخل  ن الدروسم أخرى  الا اكشأ

  ا ادا و م قواتل %9.17و راسلة، ملدراسية اببعوا دورات ات  %5.24، منفردة  ة خصوصيوساا در تلقوا  %7.5و صي، و صاخل
دروس  المن  انوعا  ن يتلقو  ن األطفال م %90ن أكثر من اك  حلضرية،ا املناطق  يفم. و وهتهم يف بييل ت إل مسُ ية سدرا

 وصية. اخلص
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ا  233,3 من  1997يف عام أُخذت ية نط و نة ي  عظهرت أ ،اكينيويف   •   ن أب عيارية ة املالسادس ميذ املرحلة تال منتلميذا
 نزا. نيا   حمافظة يف  %4.74 إىلة قير ية الشلماالش  ة ظاحملاف  يف % 39 نم ، ةي وصخص  ا وسا ر ا يتلقون دنو كا  6.86%
والتعليم   يلا الع ئي االبتدا تعليمال  يف اتلميذا  ,4821 ومشل 1997/1998ميي عار جسح أُ مظهر ، أمالطايف و   •

عة،  لراباسن يف  ةر ول مأل اسا رو دتلقى عني. وبعضهم موصية يف وقت خص  اقوا دروسا تل %5.50 أن  األدىن  وين االث
   . لعاشرةا يف سن بدأ  هم معظم  نن أ م م رغلاعلى 

فية  لري ا  اطقنمليف ا %32ن أ  عشر لثايناصف يذ الالملت  9941م ت عا أجريوطنية نة عي  هرت دراسة أظ ،انيمارو ويف  •
 تكميلية.  خصوصية  اسا و تلقوا در  ضرية حلاملناطق ايف  %58و
  ا دروسا  ون يتلق نوا ئي كاتدابالا عليم تال  ب طالن م %9.72ن أ إىل  1997 م ة عادراس  رت ا، أشًي مجهورية كور  ويف  •

 .  الثانوية ب طالل %32 بلمقا   ملتوسطةارس ادطالب املل   %56 سبةت الننكا و  ة.وصيصخ
  ي صصو يس اخلتدر لل اكزا مر  536,5 استضاف ،1998عام  حلكومية أنه يفا  حصاءات اإلري تش، اتيوان يفو  •

مسح  ر ظهن ذلك. وأم  بكاألرقام أ عمو جم نيل كالتا ة، واب مسجل  ريغرى خأ كزا مر مثة  كان . و ا با طال 1,891,096
  ا دروسا ن قو يتلوا كان  %2.81نج أن و نطقة كوشيمباثنوية مدارس  ان يف مث  االبا ط 359مشل  1998ام ع يأجر 
 صوصية.  خ

   (. Bray, 2003: 22-24):  املصدر 
    

مح  ال ملن اة عة للغايمفيدلومات ية مع ع اماجلوىل أل ا لسنةا بالوط  يةلثانو اب املدارس طاللمية ك  حمسو  على قائمةات دراسفر و ت 
الدراسية   احلصص  فةكلأن  الدراسات هذه  بني  ت و  . (Silova et al., 2005خمتلفة ) ي يف بلدانصوصاخل س للتدري يسةئ الر 
يات  سوفاد الحتيف دول االو  .سي ؤسامل مائهوانت هينامل هسلوكو  املدر س وخبة، للمادة الدراسية  اتلف وفقا ادة ما خت صية عصو اخل

  اخلصوصية الدراسية  احلصص كلفة   نتتباي  –م العايل التعلي لبلوغ ية بيعارسة طي ممصو مدرس خص مع د التعاق يعتب  حيث  -ابق لسا
  قد ، حظوةل روف أق ويف ظ . سيا(رو و  بيجانذر أللساعة )  امريكيا أ  ادوالرا  وأربعني  ةت أمريكيوالراد ةاألحوال بني عشر ل أفض يف
 ,Temple and Petrovسبوع )األ ت يف االث مر عة، ث سا لل اأمريكيا  ا الرا دو  نيثالث إىليصل  ما دفع  ب ب على الطالجو تي

متوسط  فيما يصل ي، كأمرير الف دو الآ 10عن مرموقة جامعة يف عادية صة خا تدريس  حصةلفة ك  تزيدانيا، ر وك. ويف أ(2004
   .(Hrynevych, 2005) ي يكأمر  دوالر ة  ئ ماإىل  ب اتالرو 
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يف بعض  ر ) آخو  دبلبني  إىل حد كبري ميذهم ال تخصوصية ل  ا سا و مون در يقد   نذي لا نينظاميال عل منيامل  نسبة ، تتبايناوأخريا 
  كل لشانيا يف وايت ل  لةمن حا ح ضيت كما  -اد الدراسية لمو ل  اوفقا  اضا لنسبة أي ذه اقانون(. وختتلف هابلرسة املماه هذظر ألماكن، حتُ ا
(8-1 .) 

ّ*ّّيتوانياحالةّّلي:ّصييّاخلصّوسدّرمليّمنّبيّاينظاملاّّّعل ميملنسبةّاّّ:ّ(1-8)ّّكلالش

 

  ؟؟ "ادة دراسية(ألوىل )لكل ما سنةي لطالب الصصو اخل كلم معن كان لتايل: "مل اى السؤالع ارد  * 
 (. Zabulionis, 2003)  :صدر امل

 ّّلالعوام

جب  و  يت تال  يةيلالتكم  فيةاخللية ف املاليكاتال  فاعارت: عمومية ثر أكه جتو  ء منجز كصوصي  دريس اخللتا تطورفهم  ميكن
  هم.هم من كسب عيشنكال ميُ  الذي عل منيملا تب الرو  املتدينى تو ملساب ائيا هذا جز  طهم. ويرتبوالدليم أ لتع  فعهاد األمورلياء أو على 

  دل عع مما ابملقارنة مسي   ال، اضي املعقد لد يف ا كل حاشب ل منيع اتب املرو ضت ، اخنف ا صا الية خصو قانتة حلمبر  لت متر بلدان الا ويف 
يف   ٪ فقط 44ل ، مقاب1990م ا ع يف  طين الو ر جو األمتوسط  من ٪ 65 عل مني ت رواتب املغ، بلالا نيا مث رميفي أفوطين. الملتوسط ا

 آخر لم  عم خرى أ  ةدرسممعلم   ب اللطمعلم ا

 

 بلطا                    امعيرس جدم   

 بيةلغة أجن   

 
 ات يضرًي   

 اتريخ   

 ة لغ

 ء حيااأل   علم

 يزًيء ف

 كيمياء     
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.  ويل( دبنك الام الأرق)  1997عام  يف  ٪61ل ابمق لوطين، ل اعدمن امل  ٪ 75إىل  وصلت زستان، غي قر يف  ثل ملواب . 1997عام 
 ي. اخلصوص  سريق التدريطذلك عن  يف    ، مبافية للدخل ضاإ  مصادر  منيأت  ابلتايل عل مني امل لى عجب يتو و 

 . ب لطال و  رض علاب   تتعلق لتاتلك   نيبز تمييخلصوصي، مع الالتدريس اتفسر  لتمل ا اعو من ال ة وعجمم  حتديدميكن و 

   : ةخلصوصي اوس در العلى  بالطل انب ن جم ية لقضا إىل ر  لنظواب  

ت يف  متحان لال  احليوي  رالدو  ملاضياالقرن  تسبعينيا أوائل  د منذائالع لدمعت سادرا ت أظهر  .ائد و الع  ت عدالتفاع مار  •
  مزاًي  على صول حلسعهم او أن بطاملا  سة الدر تابعة امل  اد فر لأل حوافز وجود  حديثة ت سادرا  ت وأكد ل. دخال حتديد شكل 

خل  الد رق يف الفوا تسجل ، مع ذلكو  .(Psacharopoulos and Patrinos, 2002) لىعدخل أ مندة فا ستاالو 
توًيت  بعض مس كذلك يف و  يف أخرى  همن دان للبعض ا  ب كب يف أنسباا م يلفة من التعلت خم وًيت مست ذويألفراد ابني 

ى  ة علي سيو اآلعات ميف اجملت ياخلصوص دريسلتا ىعللحوظ امل طلباع الفذا ارتهر س  فمبا يُ ور  خرى.أنه يف م  التعليم
 36ةورواب الشرقي أيف  ثانويل ما بعد اة لمرح صوصي يف اخل تدريس الى لع  ناميتملب اللط امعي، وابل اجلتوى ما قاملس

   ز. قوقا ال  منطقةو 
سباق  ل"ا عرف ب ي  ما ت ا مع اجلا  يفني ولاملقب الطالب  دد ع وزًيدة  ،يل العا ليم تع ل ا تج التوسع يفنأ . دةتزاية املفسانامل  •

ل  ض أف دخولل، ولكن اتعميف اجلا م هلم قبو ليس فقط ليت ،ذ تالميال بنييز مبنافسة متزايدة يتم والذي  "،ممو احمل
س  تدريل ب على الطالضوح و ا بهذ يول دو دات قيمة. ا شهالأو  العلمية  تدرجالا لى أكثر صول ع احلو  ،املؤسسات

 . اجلامعةمتطلبات و  سة در ت املمتطلباني ب  هائلة  فجوة  حيث هناك انيا أوكر  ثلم  ان بلدما يف  سي   الو   وصي،اخلص
ثري  ك  ل يفاحلذا هو اة. وهقافيالعوامل الث بني عليم منت اليف نجاح لاملستلزم ل جهدل للتخي امل ور. يعتب الدة يف الثقاامل و الع   •

على هذه   اعد حكرا ي مل ا هذ ن كهد. ولى اجلعل ةقو ب زكتر  توال وشيوسية ونف كيد اللتقالاب ة أثر تاآلسيوية امل ت عاجملتم امن 
ت  الو  ملالعا حول ييم املنشورةقالت دراسات لاملتكررة  جائالنتجراء هد لجية لة احليو يمهأل ا فقد تعززت. وحدها تاجملتمعا

 .  ي املدرس العلميز اجناإلددات ى حمعل ءو الض طلتس
 

تميز ت ما  ابا ، وغال ةالفع وغري ةصف من غري ةالقائم ةمو نظاملف ا.ي جور جيف  يلا عل م التعليم ا نظايف افسادا  التر اجملاثأك معاتاجلايف  قبوللا  شكلي ارمب 36
لى إعداد ع ذين يعملون اليني، ص صو اخل ملعلمنيا ظومةنر من خالل مغري مباش  الفساد بشكليتجلى فع. و تة بشكل مر اتيذ ريايمع ام دلرشوة واستخاب
 ه ون ار تي القسم الذييف  لمان القبو لض مةنظو املل ر من خالى متاو رش اقعو اليف  بالطال عهادفلت يم االرسو  ثلمتو عة. م جلابول ابقت الحانتالم البلطا

 .((,Janashia 2004) نع سقتب)مُ 
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 ي: خلصوصتدريس اليف ارض نب العجا  ىلإ  ر لنظواب

ر  قصو عن  عويضتك  صوصييس اخلر (، يظهر التدهادهور ت)أو  متعليال دة جو  دينت اق ي سيف .نيةتد ملا يمجودة التعل •
و  ا هل مية ال تغطي كسادر مناهج اسي، و در  مستوى زيا طة الجتت مفر لبا ط ُمتخم، ومت سيدرامنهج  ىنمبع ، تعليمال
  ا وصا )خصت نا االمتح تيازدراسية الجلل ا الفصو  يف اف  ك وتدريس غرية، جلامع ول اب قبت الامتحانيف  لوبطم

  ىل إ ، وما (Silova et al., 2005)اف  شكل كب ة سيالدر ا املادةون حر ال يش منيعل  م(، و امعاتجلل يف ااختبارات القبو 
   .ذلك 

ومة  ظاملن  انتكمىت   تبز  لت ا  ةوصي خلصا سالدرو ى تطور ي علقو ثري ت بتأ يا لاآلذه ه  عمتت. ت ارتيالخييم والتق ا آليات  •
  نيعل مم امل تقيي يتم ؛"ملدخل ا حارس وظيفة "  ةاجلامع دخول نت احامت وتلعب  ؛علمالت ي طيئب ال طالب ال  ال تتقب لدة ائالس

  حةكاف ملءا فه إجرابوص دخل الذي أُ ، و جامعات لل  د يداجلملركزي ال القبو  اراختبدى وأ خل.إ ، مهميذتالئج نتامن خالل 
من   كثري   يف ي صاخلصو س لتدريع اقطا  يف  ةر طف إىل  ي، ضرن املاينيات القيف تسع  السابقسوفيات الد د يف دول االحتا لفساا

  اقعا و ة ملتحدا لكةموامل فرنسااليا و رت ان مثل أسدلب يف مةت العانتحا الم  ايف سر اداء املدأب  ولنشر جداك تر ا كم.  ناألماك
   . اخلصوصية الدروس على منو ا سا و ملم

الء  وكاللك ميت  ما د عنة عغري املشرو ات كي و لسلتزدهر ا (،اينالثالفصل  ر)انظ ارد د كليتجأك. كما الحتكاري ا النفوذ   •
ا  هذ. و ة يتدن ماءلة  عندما تكون املسو  ،االستنسابية تهم لط ة سممارس  ن بوسعهميكو عندما ، و همعمالئ  على ًيا ار احتك اذا نفو 

هم  نك  وضع ميُ يف  عل مني ل هؤالء امل ث م يكون الواقع،  م. ويف تالميذهل ةوصيص خ اوسا در مون قد  ذين ي ال عل منيملا على صحي
فيع  تضمن تر  يةصوص روس اخلدأن الإىل  ني حلم  ، مظمنت ملا التعليم م يف اهتواجباق ب ف خإلق اال عن طريامل بكسمن  
   . طالب(لقية ابرت   يتحكمكونون من يا م  االبا أهنم غ)مبا   ف أعلىفو صإىل   ل طفااأل

  م يتعلل ا توى سم علىخاصة و  -يم ل لتعا توفري  يف  التكنولوجيا خدام استمع تطور  . االتت واالتصماعلو امل  تا ر تقنيتطوي  •
د  تزي ،نفسه لوقتا  . ويفة ياخلصوص  الدروسفرص عن  ن الع لإل دضطر مبشكل  يسوق لا  نهجالدم ستخيُ  - اجلامعي

 .  الدروس اخلصوصيةض ر عيف   عتنو  المن  ات مال واملعلو االتص ات نيتق
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  ا و سيئا أ ادا جي اأمرا صوصي اخل ريسدلتعتب اال ي
  ه توفري ة كيفي ى  عل ااألمر كثريا تمد ويعه. ت ذاد حب
 .  ف أي ظرو   يفو 

 

 

 

 

 

 ّّّةةّحامسئلسأ

  تمدويع ه. تد ذا حب اأو سيئا  اجيدا  ارا مصوصي أ لتدريس اخل تب ايع  ال
درسة  ره املفو ت  ال مكميُ ل ه فظروف.  أي ويف توفريهة ييفكى  عل اريا كث  األمر

  ل هفافة: ات ش آلي ن خالل دم مقيُ   وهل  ؟العامة ةملنظوم د افسيُ   وهل  ؟يةنظاملا
توقعة؟  دمات املاخلعلى و تكب دة امل تكاليف على ال  ا ون متاما مون مطلعستخدامل
ية  ماحل د عامتثال للقو واال لة ساءملل ة و اجلود مان اءات لضر هل هناك إجو 

  وصياغة  صوصي خريس تد ة ظوم نشخيص مند تع ة الت جيب طرحهااحلامسسئلة ألا ضع ب هذه؟ فني املستضعب طال وال  يذ التالم
 . صوصياخل س التدريوجدها ي الت  رسات الفسادمما ن م  حدل ل  يجيةرتاتاس

 ّّةتّاجليّداملمارسا

وال   هر اثآو  سة يئر ال  صائصه أفضل خل فهممني تأل  عنهغىن  ال  ارا م أ اخلصوصي  يس ر التد مل لظاهرةشاق والتعم بحث املل عتب ايُ 
  اخلصوصي  يس لتدر لة اآلاثر السلبي ل مع لتعامل يةاتيجسرت ا متصميلاملنطقية غات و ساملمد عتت أنغي ينب. و نظامي م الليالتع ا على مسي  

لحفاظ  ل ة املستثمر حل صايف امل قي تال ك اهن ، ااثنيا و  ، ه بذاتهذات زز عيُ  انظاما اخلصوصي يس التدر  يُعد ، الا أو  : تني ني التاليملالحظتاعلى 
واعد واألنظمة،  مات، والقملعلو وا ةاملناصر ني مع باتيجية اجلاسرت  ل ك  ب علىجي، لذلك  ونتيجة  دنه(.أ 45 م رقطار إلار نظ اه )ليع
  لياء أو  حاجة من حلدل اجأ  من لتعليمية ا ع و نسني على حت اضا يد أ أن تؤك يعية. وينبغيت التشج اءاواإلجر سهيالت والت، فز احلواو 
 ر.  الختياا ع أساليبوينجية، وتت اخلار ا مداخل ءراللسعي و ألمور  ا
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   يوّسمثالّموريشّّ-صوصيّيسّاخلتدّرصالحّالإّّدونّاليتّحتولاتّبقلّعاّّّ:45ّّمرقطارّّاإل
قاعة  خل دا سريأن التد سع اق واطعلى ن ائد د سومثة اعتقا ه بذاته.ت از ذز  ع من نظام يُ  اصي جزءا صو ريس اخل تدشار الانت دعيُ    

  ني عل مديد من امللعا نلكية. و وصصوس اخلدر لإىل ايذ التالمعى جة لذلك سينت متحانت، و ال اة يف دلإلجا  اف   كغري كان  الصف
  وكاف  ئم بشكل مال ذلميكل ت اد  دلضمان إع داخل الصف أقل الوا جهدا بذ ،خصوصية  اوسا در  أن تالميذهم تلقواافرتضوا  الذين

 متحانت. لال 
التدريس   أن وراألمء ياأول واعتبيه. ظ عل فاأن حت  خةسرت املوية الق صاحل ملا بترغ، لنظام ا يفصوصي اخلريس التد خترس   احاملو   

  اجلمهور العام أما  ة،بي خاضع للضر  دخل غري  صدر م سون ه املدر  آر فيما ، دًيا اقتصا و  ا اجتماعيا بنائهم لتقدم أ طريق هو اخلصوصي 
أن  جح ر امل ري ، من غجمتمعة  بابساألائب. وهلذه ر الضعي فدا عاتق ى عل لفةتك أي دونمي يتعلال األداء  نيحستليلة أنه وس رأىف

 . ملدارسليم يف االتع لتحسني   ري جذريةإذا ترافقت بتداب  إال  هجمن حم  حدلل   ادفةهلت ااحرت املق تنجح 
   (. ,3200Bray) اسا بمقت  (998Joynathsing et al., 1) : املصدر 

 ّت امو ل عوامل صرةا املن .1
وة  م. وعال عاال التعليميف نظام  يهعل ة املرتتبر اآلاثو  ه نطاق و  وصي التدريس اخلص بيعة ط ل حو  العام عيلو دة ا ًيهم ز املن م

على  ، م(اععي ال لو )ا  تعليم خصوصي  ة مدرسمور حول اختيار األ ياء ة أول عيتو ل ية محلة إعالم  أي  مل تغي أن تشنبي لى ذلك، ع
  ات اداعتم ة نظام اماستداء و وإنش، ت دماوف تقدي اخلر ا يف ذلك ظمب عة، وق تامل واخلدمات  ، اعهف د يتعني وم الت رسال ت عن شراؤ م
  التعليم  سر ختيار مدااة ي"كيف كرتوين اإلل ونغكهونغ وقع ب م تويع  .سواء  على حد نيصياخلصو  عل مني ملالتدريب وا راكزمل

كل من    عندة دوتفاصيل حم ،ة م اخلصوصي املسجل يعللتا مة مبدارسن قائميتض هو ، و دلصد ذا اه يف  اديدا حت صلة اذ 37" ي صوصاخل
  لةسجترتكبها املؤسسات امل الت اكات النتهأو ا لة غري املسجارس ملدحبق اة در إلدانت الصا وا اتلفالت املخاجس، وس دار املذه ه
 . قهم عمالء حبقو غ الل  بتو  نيلاملشغ   حتذ ر الدعاية أن  بجي و  ة(. سنغافور  يفج مماثل  هن  مثة )

 
37 v.hkmb.gowww.e. 
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 صوصي  خلالتدريس ا يم. تنظ2
رت  وقر  . ح جنا دون  ولكن -ي كميلصوصي التخلا تدريس حظر ال ارمسيا ، ورًي رية كو ، مثل مجهان بلدل ايل من قل عدد ن لعأ

  دا، حُيظر لنوبو رواتيا كهلرسك و وانة البوس يف ثل، ملواب 38م.ميذهوصية لتال  دروس خص دي تقب  معل منيللمثل كينيا السماح  ى ر ول أخد
ت حمددة  اعلى فقر  عل منياملنت سلوك دو  مل متن تشكن أ)ومي  هبمدروس لطال ال ذههقدي ن تع ا نا ن عل و و يُثن، أا انونيا ق عل مني امللى ع
  نظامي ريس غأساعلى  نفذتُ  سدرو لا م هذه ألن معظ ، ون جدوىد ايضا أان األحي منولكن يف كثري  -( ًي القضا همع هذل لتعام ل
 .  يضعو ي ت أ  نو معل  مل انح وال ميُ   ،هم( ئعمالو  عل منياصة بني املت خباي ترت أي )

ه. ونظم  نظيموت صيو اخلصس التدري وجود لتشريعياسات وس نيانول اعتماد قو بعض الد ررت ذلك، قجانب  وإىل  
هونغ  و  ريشيوسو مة ) ددحمفوف لص ية الدروس اخلصوص خر ضها اآلعب  رظ وح ،ة يذه الغا ة هليرسد املفق راملا امخداست يل بعضها ابلتا

عدد   ول بصرامة الد ض بعد د  ، حيُ ع كل أوسوبش وان(. ي ة )اتينمع اعات س أو  يف أًيم ل و دمسح به بعض ال فيما  ،( ( لصني)اغ نكو 
شآت  نامل  ىعلمة ر صايري اخر معاآل ضهابعض فر ي قابل، ابمل كنول .الدروس اخلصوصيةصفوف م وحج ةبوعيساعات األسال
ة  احاملس) ددة ت حمالبمع متط  ال متثال من أجل ا ل سجصية أن تتصو الدروس اخل الت توفردارس ملامن لب ا يُطرمبف  :ة دمستخامل
ت  دال لبالطالب و اء ا دونظم تقييم أ  لرسوم وا ة ابلرقوا يةتدريساد ال و املدراسية و الج اهواملن عل منيؤهالت املم ان أيضا ة، ولكلسالموا
ذ  ميية للتالوص خص  ا لت تقدم دروسا ا صة اخلاز بعض املراكل ، رةفو سنغا يف  كما ،  ت االبعض احل ة يفعدساملا ى وتُعط خل(. إية، يبضر ال

   دين.ملتالدخل ا ذوي   من

  كنومي ية. س اخلصوص ن يقدمون الدرو الذي راد فواألات ؤسسامل  مساءلة لتحسني ءات راإج ذ لتفكري ابختا، ميكن ااريا وأخ
  يات ع مج) ان قر األة راقب م وضع آليات  ل الن خ و مأ ة والتعليملرتبي ا رةلوزاوالضبط  ةقاب لية الر و مسؤ د ناإس  ق يعن طر  إما  هبذا، م يا الق
 (.  انيو يف ات  ة" املتبع انيبسارس البوكقاربة مدم"  ق تُطبك الت مثل تل  ةني هم

 
ة يجعال دروساايضع و  ميذال لتقدرات ايستشف  ن  أيلاابلت ملعلماب فرتضيُ و .(. ..غري قانوين ) ةافيضاإل الدروسى عل مدرسيةوم سيعتب فرض ر " 38
تعميم قتطف من )مُ  "مم/التعلليعلتعملية ا من زأتجيال  اجزءا  ةجيالس العو در ال لشكت ن ك أبذل ينبغي. و يصوصخلا سيدر تالماد اعتمن  دالا ب ةسبمنا

 (.1999وليو يوز/مت 6 ريخكينية بتاة المللحكو 
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 صوصيالتدريس اخل جة إىلحلاليل ا.تق3 
  ة ًيدز ول  ، (التواجد ية كيف   لمتعو م، التعل كيفيةعلم  ت) يةالدراس مناهجلل ملة اف الشادألهتمام لهاالد من يملز الء اإي ينبغي

  تصف ورًي يف منة كمجهوري  فعلت  امكتحسني جودته )ري جذرية لابتدد ن خالل اعتماامية منظس الملدار ام نظا ل تنافسية الالقدرة 
،  ( flag schools) القيادية" دارس امل"دد عفض خب  افقا ارت مدارس، امل انس بني جالت يد من ز املبناء ، ول اضي( امل ن القر ت اينيعتس

يف   اعاتس وختصيص ة، ال دريس فع  ت رق ط  ابستخدام ذلك و  لطالب ل ة يالفرد تياجات االح ل ضفأ يراعي بصورةم تعليل وصوالا 
ة  ارجي ت اخلن لالمتحا ابلتحضريق ل يتع يما ف  عل مني ملا ت مؤهال لرفع ت، و حان ت لالمري حضتل د وااملوا  ة عراسية ملراج دملناهج الا

ف العامة  ادهأللتدمج اا ته يمشول طاق نسيع وتو  اتر باختااللى عأكثر  ركز جعلها ت  قياالمتحانت عن طر  حإصالو املوحدة، 
 .  النظاميعليم لتا ع رنة مقاصي ابملو صس اخلللتدريلفة ختاف امل حتديد األهديف   اعد هذان يُسول أملأم تعليم. والل

من   " مني ل  عملور اة أج يد فاتور ترش"ى لع ية بشر لوا املالية وارد م الستخدام األمثل للا طوي ن ، ميكن أن يعمومااكثر أ وبشكل  
فاض يف  ك اخن ناون ه يكعندما رهم جو (، وتعديل أية العالج دوراتل ال)من خال  عل مني امل أفضل منكل بش ةدفا ستاالخالل 

 . توظيفالدالت عم

 

ّ
خلصوصية  س ادرو ( حتليل اآلاثر السلبية لل2و) انتي( مجع الب 1حوث/الدراسات من أجل )ة حاجة إىل مزيد من البمث .1

 . تعليم النظاميية على الاآلاثر السلبن تيجيات البديلة للحد ما( مراجعة االسرت 3)و

يم  مد على قوى السوق لتنظ يعتبل بعضها ال يتدخل صوصي ونتائجه. و يس اخلتدر الال تعال احلكومات دائماا أسباب  .2
جاح  لنوحيقق بعض ا  ، يدريس اخلصوصالتبشكل مباشر ملراقبة ورصد  البعض اآلخر يتدخلالتدريس اخلصوصي يف حني 

 يف ذلك. 

يف املصاحل   التواطؤطر ا من خمل احلد ة على تالميذهم من أجلمني من عرض دروس خصوصيمنع املع اسم حلإنه ملن ا .3
   .إجراءات حتفيزية  يتزامن مع يكون عقيماا ما مل . ولكن هذا اإلجراء قد  أولياء األمور غط على  والض 

ّاريّيداإلّءدراملاّوّساتسياططيّالملخّئلساّر
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لكي   املستلزم د األدىن ابحلاخلصوصيني  املدرسنيلتزام اقابة لر لتوفري املعلومات وا صارمة لا ستلزمات املفرض جيب أن ت .4
  ن ع  واإلعالنعليها. وجيب معاقبة املخالفني  لصو احل  واتوقعأن يم يعرف األهل متاماا ما هي اخلدمات الت عليه

   للعامة. املخالفات  

  لمني عومؤهالت امل التعليمب ليوأسا وى املنهاج الدراسي ت حملتحسني جودة التعليم أي إصالح جيب إيالء االهتمام  .5
 د من احلاجة إىل اخلدمات اخلارجية. بغية احل  ،متحانت إخل ومراجعة اال 

و االختبارات وتوسيع  أكثر توجهاا حنيار وإصالح حمتوى االمتحانت من خالل جعلها ويع أساليب االخت جيب تن  .6
 ليم. تغطيتها لتشمل األهداف األوسع للتع

 بة اتيوان. التعليم، كما أظهرت جتر  من خالل مهنة  ( ماإىل حد  )  اخلصوصية  وسلدر لالذات  تنظيم ال  ينجح قد .7
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فكيك  ت ل أو فص ي يو احلمن 
 . فسادلل فة  ختلملر ااملظاه

 

 

 

 

  ذ ختا اي بغنيالفساد، ى ء علاللقض
 . ة ف تلاالت خم جم ة يفمن ا ري متز تداب

 

 

 

 
ّالتاسعّّفصللا

ّيّياإلداّرّدراءملاّوواملخططيّّاتلسياساّواضعيلةّكّرّذم
 

ج  تائنل خص الوف يس يم. و لعقطاع الت  د يفابلفسا  ثلتحدي املتمالة جلمعا فيةحول كي ايا وليفت اهذا الفصل عرضا يُقدم 
  ء راداملو ططني ملخ ياسات والسا لواضعيهية لتوجيا  جمموعة من املبادئمبثابة  رهتبااع  يل، ميكنابلتا. و ة قساب لل ا صو ضة يف الف و ر عملا

  .اإلداريني

ّية ات األساسلبطاملت بعض. 1
  يفها ينبمة ت القائالصالأهم و  لفساد ا  اعأنو أبرز حتديد  جل أمن  ها كيكأو تف د اسة للفختلفظاهر امل امل ل من احليوي فص

ي  ل ه؟ همعل منيلل د الفاسنيعيالت هو  هل ؟الفاسدةت ًيشرت امل ات عمليهي  . هل عني  م  دلب
  و أجلامعة، و ادرسة أمل ا ل يفقبو ال أتمني هبدف البريوقراطية و أ ريةادإلاتطلبات لملالرشوة 

هو   ؟ هل عل منيمل ابة صا اخل ليةا امل بدالت القي ل لت و ، أدراسيةال نح م املظانمن  لالستفادة
  والظروف  ئاتبيال ف اختال ومع؟ س الثانوية اخلاصةر داامل  لدعمءات الدولة راإج ختالس ا

يع  مج  ى علتنطبق  ة احداك وصفة و هنس ليف قصوى: مهية أ ت البيان ليل التشخيص وحت يكتسي ب سبلا  ذاهل. و توًي ول ختتلف األ
 Helfer) 2004ام عيف  بريو ما فعلت ك  -قةم  عمية جتريب على دراسات اءا نبم وحز  د  جب ه ملبع  بلد كل   مو قب أن ي جيو ، ن بلداال

Palacios et al., 2004) . 

  ة يانون قالو سياسية ال  –ة لف ت خمت االيف جم  نة متزام ري ذ تداب بغي اختان اد، يالفس لى ابلقضاء ع يتمثل ملنطقي غ او وألن املس
وقت،  ال  ىلإ  حيتاج أن هذا سوف واضحل ا منية. و ليمتع الية و صادتقاالو  ريةدااإلو  ةيؤسساملو 

يف   هاار ية أجدراس ةجولخالل  ليتوانيا،مجهورية ئيس ر ، س دامكو أ  لداسه فا عب عن  كما
   تفىن" ال :بوي طيط الرت  للتخويلدملعهد الاظمها وانيا ن ليت يف  2003نوفمب تشرين الثاين/ 

  ومن  سات. ملؤسل االة من خعملي رسة ا ىل ممعني نقلها إت يت ل ا قوانني ال نا وضععلي جب و تي و  ا.هاضحليلة و  ني ة بدمي القدات عالا
من   اا جزءا ذكون هدثة، سيستحامل هيمعلى املفا د اعتي و  يدجيل جد ب ر ا ي دمولكن عن ا عشر سنوات،هذ ن يستغرقأ  ملتاحمل
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  ي إىل الت تؤد  ة جيار خلة واامل الداخلي لعو ة ا اجل مع ا يضا أ ذا ب هطليت و . ( 2003توبر أك تشرين األول/  Vilnius، 13" )ته ي صشخ
 . اء د سو على ح دة سفايات الوكلالس

ّيّكّاملكسفّالنوعيةدارسّاملمجّان*:ّبّروالشفافيةّ**ّ**عيةّالجتماكةّااّرشواملّاءلةّ*املستقييمّتّرامؤشّ(:1-9)لّكشلا 
ّ

 

 س دار امل لة: حا  ساتدرا

 

 
 مة: تخدساملات ر شؤ امل
إىل  رسة مشروع املد ومات عناملعل ليتم توصي اغالبا  مك  ؟ردواأنواع املكل   متخداساب اما لرسي عمع املدتجمل اط ايف حيُ ك  :املساءلة * 

 ة؟ سدر امل عو ر ملش اجملتمع احمللي ا هب ع ت تب  الفية اإلضاام املوارد ستخدابرسي دمع املء اجملت عضاأ  أيلم  ؟  يدرساملاجملتمع 
  صياغة مشروع  يفذي يتدخل لا  نميتارهم؟ ذي ة؟ من السيدر الس املاجمل ءأعضا تيارخم ايت  : كيفاعيةمتملشاركة االجا** 

  وأبي  اوبيئته  سةملدر بني االروابط عزز ي يذمن ال ة؟ ملدرسمشروع ايذ ل تنفاليص املوارد خ صخت  يةقرر كيفذي ي ن الدرسة؟ مامل
   ؟ئل اوس

  رسة دملا مشروع  اغةصيمرحلة  ة خاللصلال قضاًي ذات لاب تها لاب مت مقت لة العفاالمعرفة اجلهات ى تو مس  و ا هم :ة يف الشفا** *
 ؟ وتقييمه  هذوتنفي

 (. Santizo Rodall and Cabrero Mendoza, 2004: 117):  صدر امل
ّ

ا
ء:  

ألدا
0   =  

دين
مت

،  1 =  
  وفق

لقو 
ا

  = 2،  داع
تفع

مر
 

 

 افية لشفا                 ة ياعتمكة االجشار امل لة ءاملسا ة اءلسامل
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 ّ(ّيأساسّلبشكةّّإلدارّيوايةّاملؤسسليةّّ)داّخّلةّالعواملّااجلكيفيةّمع

تشمل  و  لة.ساءوامل ة في الشفا من  زيد ىل مإ دي مما يؤ  عليمالت  ع طا على قؤسسية املو  ةي ر ال اإلصالحات اإلداخدنبغي إي
 : ا يلي املقرتحات م

بات  واجصل ف ها ًيت مبا فيرت رس إجراءات املشدامل يتعلق ابا ل هذه فيموتشم. الواضحة  سؤولية وامل ت جراءااإل يخ ستر  •
ر  أمو بني  نر، م ختياالرق الط  يريعاضع م ، وو ة هلاوافق امل  ةراء واحلدود املاليشلا نتو ذأ توًيتسد مدي، وحتفني وظامل
صدار  وإ ستوًيت، ملاع مجي ىمل علوليات العؤ ساملة مبلكم ا تهطحا إفني ا يص املوظ ة فيملي لعمذه ان هضمتت و خرى. أ

 . إىل ذلك   اية، ومليمتع ال دواامل و  ، رسيةداملالكتب ختيار او  ، راءات املالية جوجيهية بشأن اإلتادئ  مب
ذه  ات. وتشمل هدفوعامل سديدلتة  ضح وا راءات إج رسة دامل ةتضع إدار  ن أ  غيينب .مالئم بشكل ت سجالال مسك •

  قام ر ستخدام األ، والو وظف خمُ طرف م  نول م األصسب ح  تصديقهاىلر إ يصا البةتورة أو مط فاعلى   ل للحصو جة ااحل
  راجعة م و ضبط و   ،ة تقاطعامل املرجعية تاتندسيصاالت لتوفري امل إلاو   تريا و لفا حفظ و  ،اء ر الشر أواميع مج  يف  سليةالتسل

   .منتظمو صحيح   بشكل ية املال  واحلساابت كشوفات  ال
عة  جرااملعمليات  خالذه إدهوتشمل ت. اقواعد واإلجراءل امتثال جلميع الا انضمأجل  من   الفع   افإشر  ممارسة • 
  اعدسين أن ميك ه متبر ج  النه ذان ها أمب، ة يرقابال  ين ز ملواوا ط للضوابت  ووضع آليا  ، بة ا ارجية يف نظام الرقخللية واداخال

ر  "أط   تصميم يف احمللية تمعات اجمل شراك وإكر، ت مب قيف و ة  ارسات السيئ املمو  خالفاتملأو الكشف عن ا منععلى 
 ال تطبيقها م ن تقيي ميكالت  و  وتنفيذها،  ة" اءلاملس

 . ( 1-9 كل الش ر انظ) عايري ن امل ة مف عات خمتلخدام جممو ستاب مالئم  •
واثئق  و ة، انت املاليالبي يف  مبرة  ري تعديالت غوجود  ى هذهلعثلة أممل تشأن ن كمي . يريةحذتال  ت اراشاإلن ع شفلكا •

 . لك ذإىل   ، وما ا ال حاجة إليه للسجالت  زدوجة نسخ م جود و و  ، لة غري متسلس وأ قودة مف
  راف طاألمن وغريهم  فني ظ و للم واء ، ستثالم ت لعدم االقواب لعا م ن عن نظا، واإلعالكاوىلش وا اراتات لالستفسنو ق توفري • 

ى وجه  عل ىشكاو عامل مع الالت  غيينبدين. و ملتعاقوا دينميذ واملور التال و  ورء األم وأولياواملفتشني دارسملا راءمد لمث ةي املعن
 يحية. صح تال  جراءاتاإل اذختاو   ونشرها  ةالسرع

 . (1-9جلدول )ا حات يفقرت امل ذههخُلصت و 
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   تدمااخّلميّّدةّلتقّديشلّراّوكمّةاحلّرّيمعايّّ(:1-9ولّّ)داجلّ

 على التطبيق ثلةأم حلشر ا ياراملع
 وذات وآنية ةدقيقمات ومعلو ت بيان ئقدون عاوتوافر اتحة إو  جهوزية فيةالشفا

وم ورس والنشر، لفاملؤ وحقوق  ،يةكتب املدرسالل ا: مثةلوشام صلة
، املدرسيةكتب ال دعد فقو  الطباعةتكلفة و  ،ة الورق، وتكلفنيلفؤ ملا

 .خلإ ض العطاءات،جراءات عرو إوص، و ص نلا واعتماد رياختيقة االر وط

  توزيعهاو ة تب املدرسيكلا ج إنتا 
  تاءاطعلا تقدي ملياتى علفسة تشرف علمنال قلةكمة مستحم •
  زيعوالتو تاج لإلن نينافساملر اختيا ائجتنشر ن  •
 نريتاخ  املنيشغلام واملعقطاع اللد بني اقنشر الع •
 

 معينةطة أو أنش لأداء أعماعن ولني سؤ امل – واملنظمات - دألفراا ملحيُ  ءلةملساا
 نو معل  وضوح: املدة بدومسؤوليات حم راعد وأدواقو  خاللمن ة يلو سؤ امل

 وراألملياء أو ت مجعياو  رسداامل /رمو ألياء اوالطالب وأول نو اريدواإل
 .خلإة، يمحلكو ري اغ اتنظماملو الرتبية  ةوزار و  تواجلامعا ل منيعملوا

 لية طات التعليمية احملسللاو  ارسمدلل سبلنمويل ابالت
 ميةتنظيلواجلهات ا لنيشغضوح للمدة بو دحموق حقو  لياتو مسؤ  •

  اطننيو وامل
  علناا ةتاحمو  ةقلمست ملراجعةخاضعة  الية للمشغلاملنت ابيال •
  لتكلفةا ات متدنيةبمطالم كوحما  يطةسوى باشكآليات  •
 ليةاحملت الية والسلطاامل /الرتبية  وزارات اهفي حتددة ويسنت جتماعاا •

 يةنو ارية السإلداخلطط اارس دملوا عل منياملر و و ماأل ءولياأمجعيات و 
 هايعلفق تت  و 

ف اشر إلوا ،ةاملشارك
 نييعاالجتما ةابوالرق

أو  رةاشمب ر،االقر  نعصغة سياسات اصي يف  صواتا  ةنياملعف طرااأل لكمت
  رعيةسيطة شو  مؤسسات لخال من

  

 بنائهاو  اطيطهوخت املدرسة عموق
ص وخصائ وقعملاد معايري تماععامة الة الريتشاو الت ليامعال •

  (درسةالت ستخدمها املق ناطاملل حو ات قرار )سة در امل
 ملدينا معي اجملتممثلن تألف مت ةفياة / إشر ستشاريان اجل •

 (.Sarvan, 2003)ن ع قتبس: مُ املصدر

ّ
ّّ(أساسيّلةّبشكليمّيوالتعّيةادنيةّواالقتصلقانّوواّاسيةيجيةّ)السخلاّرّاملّّاعّولاّّمّعكيفيةّالتعاملّ

  ي:وه ،جمتمعة فر او تما ت عند بشكل كبري ةعدمة وامه ناصرع ة سمخإىل وجود لة دواأل اخلبةن ه مستقاملروس ادلتشري ا
   :ة املتكاملاربة ق، واملاعياجلم  ، والعملومات لعمل اى لعول صاحل يف ة، واحلق ديواالقتصا  ية سياسال  ني تلساحا على نافسة وامل ، ةديا الق

ى  ى مددام علست سي املسيام الدعالن ى مستوى مأعلد وجو  ا ساد قدما فالفحة مال مكاعأع جدول دفزم ل ت. يسةقيادلا •
  ت ابا قن ة قاد وميكن أن يضطلع: ذا الصدد ه يف زًيا ركم  ا مرا أ  واملهنية  سياسية لمات ااتز اللوتعتب ازمن، يلة من الو ة ط فرت 
ام  هتما إيالء  ب ينبغيالسب ذاهلمهم، و  ر و بد امجيعا  منيعل  مل ور وااألم اءليمجعيات أو ؤساء ر و  امعات اجلؤساء ر و  عل منيامل

 . تدريبهم  ر يفتثماعن االس  ضالا فادة،  القيار ختا لطرق خاص 
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على  . و د فساال ت ا رسامم ت األخرى، تطور عايف القطا حلالا وا هم، كيم علقطاع الت  ت يف ارااالحتكل سه  . تنافسةامل •
ة  ملواجه  سة ئيناصر ر ع صادية االقت فسة ا واملن ت اتحقيقوال  قشات ا ملنسية وات السياضاب االعرتا ، تعت كمن ذل كس عال
عة  جاومر اقبة ر وامل  ر يايم واالخت لتقين ا ولة عؤ دة مسقلة حمايمست ود هيئات ج أن و يتبني  وقد . كاريةحتت االعاز نال

 . ق لسيايف هذا ا  ماسحألمر   ،عليم الت  يف قطاع صة خا ة علفا  اتجهخل، وكذلك إ ت، اباحلسا
  . وميكن ملساءلةوا  فافيةلش توافر الان أساسي  مات املعلو  علىل صو واحلة صحاف ل رية اح. اتمو املعللى عصول احليف احلق   •

على   ل احلصو  ق يف للح ا يا ننو قا ا أساسا  اتدرجييا ت الت وفر  ،ه( ندأ 46 قمار ر إلطاانظر د )نل مثل اهلدو  ثبت جتارب تأن 
ل  أج من  قة افاملر بري تداال منعدد  ة الختاذ اجحلا  الواقع ر يف ي ُتظه. وهلصددا ذاة يف هغايدة للأهنا مفي ، لوماتعامل

  نشاء ، وإ( ننيواملواط لإلداريني ء ا)سو  ايف لكريب ا تدوال  ،وعية ت تمحالتنظيم ، الا مث لومات، علمل  قيقي الوصول احل يلتسه
د،  دحملا لوقتثة يف ادوحمُ  قيقةد ات معلو قدي م ت لى ع  اإلدارينيجيع لتش بة معاق ات يل آ وضع ة، و ناسبم تا ومنظم معل 

 خل.  إ
س  ء ليالعب أن س شري هذا يف األسا واحد. وي بالع  طريق فساد عن الضد عركة املكسب ن  كال مي . عي مااجل ملعال  •

نوعة من  عة مت مو تطلب جمي  ذي ال ألمرع، ااسو  ف قع على كاهل ائتالي  كنيذية، ولفالتن  اهليئة ليةؤو مسة بساط ب
سلطات  لوا  اكمواحملان مللب لك ايف ذا مب -ف راأطالها عدة تو ت ت اسؤوليمة، وممهبية رقا ت ن ز اوتو  ضوابط ، و ني الالعب

،  م عالووسائل اإل يةبابلشا ركات احل و  مور ألياء الأو  ات عي مجدين و ملمع ااجملتات ملقطاع اخلاص ومنظنقاابت والة واضائي الق
   .هاوغري 

كما أهنا ال    قي،خال أليم االتعل كذلكبل   وحسب يف التعليم ات قيألخالامراعاة  وال تقتصر على ،ة املتكاملربة اقملا  •
.  األخرى  عامةالالقطاعات و  حيةص يف القطاعات الكذلك فقط بل   ليمالتع قطاعالفساد يف من حلد ا لة او حمتقتصر على 

ى  رات علماذلك االستث ا يفاعات، مب قطل امجيع  يف  الفساد تسا ار ممعلى  يتم القضاء ا مل إذأنه هو ي قطنامل ملسوغاو 
  رتاتيجيات ساال ضقو  ت و  فق ختُ  أن  ملرجحن افم، راج هلم  و  ءنساوال ء  الفقراومتكني كةر شامل تعزيز ا من أجل  يبلشع ا توىاملس

قطاعات  يف ا ئثار هبتسال رد واملواتسرب ا ثريأ بت -"ب متشع قطاع" - يمعللتا يف  فسادت الارسامم  مند حلا اهلادفة إىل
   خرى.أ
ّ
 

ّ
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ّّّنداهلّاتّّفعلوماملعلىّّّحلصولّافّّقّحلاّّقبيطتّّ: 46ّرقمّّرإلطاا
  مجعية" أو naathgSan ktin ShaKisa Mazdoorدعى تُ والعمال  فالحني المن  جمموعة ت ق لط، أ 9619عام  يف   ّ

  ت ا علومامل على  لق احلصو حب ُمطالبة  ، تان راجاس ية ال يف و  ا يوما ربعني رت أت استم ا ركحت " والفالحني ملني عا ال متكني
من   ر يتطو مشاريع ال على  قإلنفا لامة عجعة مبرا اجملموعةلبت ا ". وطالعيش  يف ق احل هو عرفة مل ق يف ااحل: "عارش ة مد ستخوم

  طنيةو ملة الاحل كلتشت حق،وقت ال ويف  .Raj atiychaPanى تدع ريةلق ا ستوى على مي ذات حمل مؤسسة حكمقبل 
  ني فني إداريوموظ  وميةاحلك نظمات غري ملامن   شطنين  من  ت أتلف ت الو   (NCPRI) تا علوماملول على ص احلس يف النا حلق  
  ة يالوال  يد ع ى صعل ها وسن   ات عشري الت ة غصيا الوطنية ة ملمن احلس ياهلدف الرئ  كان و . فيني ا وصحني اموحم دمييني وأكا

ية  الو  ق، أصبحت سيا لا ذا ه يفمه. و اواستخد ق احل ذاهب لبةللمطا  لشعيب ستوى ا امل على ت ادرااملب كزي، ودعمر امل صعيد الو 
  عام ن يف ستا اراج والية  ا متلتهو ت، املعلومالى ع ول ص احل  حق  تشريع  ن تتبنيا ند اهلتني يف أول والي غوا  والية و  و يل نداتم

اخلاصة   اعاهتري شتعتماد ، الدهلي و م ا سأو  ارت اهاراشوم كاناتر كا  مثل أخرىة لوالًيت افعد ابة قوةمبثهذا  وكان. 2000
     .ماتو لعاملول على صق احل حباملتعلقة  

  على ل احلصو  حق ني ذ قوانإنفا  يف  اتكومجهها احلوا  تلتصعوابت ال العديد من ااك نن ه أ هر ظب تر لتجا ولكن ا 
  لوماتاملع  على  لاحلصو حق  وانني قب عي الو ب غيا: تشمل هي و  ،لشعيب وى ا ستملاريات على التغي يف إدخالو  لوماتاملع

رية  ح م، وانعدام ز وح دقة بها يص علو نص للوائح امل ا واعد و للق ومينيولني احلك سؤ ملاتباع وعدم العام، واجلمهور ا  ملرب ني ا لدى 
  خل داة ثقافة السري  وشيوع ات، يري تغل ا إلدخال عنيني امل ريني اإلدا وعدم حتر ك ، خة ملرتس ا ياسينيلسا  حل مصاريات، و غيالت ال إدخ

  ا ذ. وعلى هنلسكاا مةاع نيبللقرائية  ةتدني ًيت املتو واملس الرتبوية، إلدارةخالقيات يف األ ا وجود دمعية، و مة التعليار دإلا
 : منها عض ب ال فيما يلينذكر   الوضع. صيات لتحسنيالتو  دد من تان بعسوراجاتكا كارن  تي ن والون مملرب  ا تقدم، ألساسا

  ل علىون حق احلصو قان حول ي لوعا يف نشراآلخرين  ركاء الشو  احلكومية غري اتظماملناك احلكومة و إشر  •
  قانون الهذا دام خاست تتيح لتف ارو حول الظ نيف املواطنيثق ت (، و ب يتدر ل او جيه التو مج برال خال ن)م تا ملعلوما
 .  تملعلوماا ىلإ  لو صو لل  استخدامهة كيفي و 
انون حق  ق  ( علىهيئة التدريس ضاء وأع ملي عالت  ءامدر ذلك  يفا )مب ميعهمج في احلكومة وظمل تدريباء ر جإ •

 .  الرتبوي   القطاع يف  ةقي خالاأل ياتك و والسل ، فيذنلت اءات جراإ، و نيوانالدقيق للق  ريتفسوال ، وماتعلى املعلصول احل
  ث ي دتحتلك املتعلقة بذلك  يفا مب ر،جمهو لل ت الفائدةات ذا علومملع اين مجع  انيا دد زم ح احملإلفصا تسهيل ا •

  وغري  نياألمي   مثل ) هولة بسعلومات لوصول للم مني ان املستخدم خمتلفة ت تتمكن فئا حبيث ، ظم تنامل ت املعلوما 
   . مات املعلو  نظم تعزيز   ينبغيبناءا عليه  و   ة(،ريفي وال احلضرية  ناطق ملا  عيشون يف ي ذين ناس اللوا  يني، ألما
  ب )يتوجعية املر واعد للق افقا و و  رعة لسا  على وجهك ذلم بياالق  على  ت ملعلومارون ان يوفذيال املسؤولنيتشجيع  •

 .  ك( لذ يام بقلا فشلوا يف  ات إذاملو  املع على مسؤويلومية امة مالية يرض غر ف
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وم  لفة رسك ا يف ذلك  مب ها، و توفري أ  اتعلوم امل إنتاج دة إعا  كلفة  تتجاوزال  اتومري املعلفتو لى مالية ع  رسوم فرض  •
ان  وسيلة للحرمك   اتعلومب املطلمرتفعة على  رسوم  لفرض  ة امالعت سلطالفرصة على الييق اك لتضوذل  ،البيد 

 ت. املعلوما من
 .(Devi, 2003)ن عبس قت مُ : املصدر

   "ضلفاالملثلث ا": لكية املو ة دار إلم والتنظيا .2
وهي  ، لتعليمع اطا ة ق إدار  ة يفلة واملساءيلشفاف ني ايسة لتحسية رئتيج ور اسرتا حما ةثالث إىل  قة ب السال لفصو ا ت تطر ق

ية  لم عزة لعز  امل كية املل يعشجت ة، و اءل سن املب مكألقدر  ا ة سعيا ت اإلداريرالقدوتعزيز ا ، ةة شفاف يقاب ر نظمة أ وصون إنشاء  ايدا حتد
 :ةار داإل

ة  لقملتعا خاوفامللى ع  كثرأركز ث تُ يحب قائمةل قانونية ااألطر الف مع يتكعلى ال  ةّيرقابةّظمأنوصونّّإنشاءنطوي ي •
ال  مو األ يص خصت ق بتتعل ك الت تل )مثالا ت اءالإلجر ة  واضح عايري قواعد وم وتصميم، ( قوابتآت و/أو عاد )مكاففسلاب

   .ال و تخصيص األم لصة  خا، ادا جي هدافدة األدتدابري حم ددينة التعليم، وحتمه  سةار ممل  ت نمدو   ير و ط تو   ًيت(،شرت ملأو ا
ّالقّّزتعزي • ف  تلخماملؤسسية يف رات ى زًيدة القدعل اذوي هبية. وينط مة الرقانظه األهذفاذ نلضمان إ  ريةدااإلدرات

   . يالقلسلوك األخ يز اوتعز ،  ال الحتيا دض  الةع  ف  ةقب ت مراليا آ نشاء وإ ت، لوماعامل  ما نظموال سي    اجملاالت،
لى  احلصول عص ر دة ف ًي، وز ية وتشارك زيةركالم ليات ير آو ذا على تط ه. وينطوي ةيّّرإلدااّعمليةالّملكيةزّعزيتوتشجيع  •

ة  با رقرسة "مما ىا عل دهتاعملس معاتتني اجملت، ومتكواالتصاالت ماو املعل ات تقني خدامما مع است سي  ال و مات، املعلو 
 . أقوى   "ة ياجتماع
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   .2 -9كل لشا و  لتالية اعادلة امل الل خ هذا األمر من  خص لويُ 

 
  وابتعقمة منظو   +   خدمني(ستن املم اعيةقابة اجتمر و  فةفاشوائح )ل    لتعليم =ايف  املساءلة

 
 (سادفلملكافحة ا بوير ت مجنبر  ،امللكية، لةساءلمل ة عة خاضر داإ)  = فسادالمن ال  تعليم خ

 
ّ

  "ضلالفّاّثلثامّل":ّيةامللكارةّّوواإلّدّنظيمالّت(:2ّ-9لّ)الشك

 

  عل مني امل رةوإدا لموي التعن  لكتاب الواردة يف هذا املختلفة الفصول ا  يفاة قست امل من الدروس هذهالثة الث  راط احملاو نب ن استميك
   . (2-9) اجلدول  يف صت خل قد تو  . صرحل ا ال  املثال يلى سبعل اهتميوسلوك

 يمية ر التنظ وصون األط نشاءإ

 ة ز عز امل لكية امل تشجيع ية ت اإلدار را دالقز زيتع
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 ّ"لضملثلثّالفااّ":ّسؤوليةواملّدارةواإلّلتنظيّماّّّ:(2-9ّ)اجلدولّ

 ولية ؤ املس دارةاإل تنظيم ال االتاجمل
 ويل لتما •

 ةحمدد ليةما ص بدالتختصي •
   خل(إ تنإعاو  يةجامع  تزماال)

  

 

 فة فاوش لةص عادغة ختصيصي •
ادئ )مبة حضية واات مال اءإجر  •

   يهية(وجت

 ملالية ا يرقار لت ا قسنوحيد ت •

   تةلية حموسبة/ مؤمتعم •
 داريني  اإلنيفاملوظ و  رسملداا مدراءيب در ت •

 ة يءات املالجرااإل على
 ية انمليز دقيق ات •
   ةستقلمرقابة آليات  •
 ة رجيوخا  ةخلياد مراجعة •
  ت(ابو عق)ال  الحتيالا معاقبة •

 ة ي جتماعاال ةعبئ الت  •
   جمهورلل تومامعل •

  ةيطراف املعن ألا بدريت •

 ا مهترمي و  نتهاياوص ارسملدا ءبنا  •
كتب لا زيع وإنتاج وتو أتليف  •

   املدرسية
مبا اد )و واملألاثث ت واازيع املعدتو  •

قاصف املامة و قإلاو  قلن اله في
   رسية(دامل لوجباتوا

 

راءات جإلة ريعات ولوائح واضحشت •
 ( ةيجيه و ئ التدملبااشرتًيت )امل

ة صيانو  ليحصتل  وحدةات مسياس  •
  سدار امل

  ةحواضب كتا  سةوسيا  شرنحقوق  •

  

 

 ة وشفاففصلة م دو اصفات عقمو  •
 نق للمورديأتهيل مسب •
، ينو لكرت إلاء اشر )ال  تةمؤمت /وسبةلية حممع •

 ة( ج اخلطي ذ نماال
 ملشرتًيتاقيق تد •
   ارجيةاخل و  لداخليةملراجعات اا •
  ت(ابلعقو ال )اتيحاال معاقبة •

 لتعليم واالرتبية  ك وزارةشراإ •
   رجمهو لل تمعلوما •
 زاهة( نال تاشبك) ن قرااأل ةرقاب /إشراف  •
  بيةاالرق ننياملواط جلان  •

 

قل الن) هتمر وإدا نيعل ماملعيني ت •
 هم تدريبو  همرواتبو ( قيةوالرت 

 عل مني ملتوظيف اة ل حو املنافسة املفت •
ارة  إلد ضوعيةو وم  واضحةريايمع  •

  لنقل(لرتقية واا مظا نه في )مبا ل منيعامل
 

   منيعل  قائمة املربلة غ •
   ةتمؤمتسبة/ و ة حمليعم •
 الئمة مفز واحم نظ •
  يابالغ  ضبط •
  التتالخالعن ابالغ اإل •

 نقاابتلا كراإش •
 للجمهور  تلومامع •

ّ
ّ
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ّّ(بّعاّت)ّّ(2-9اجلدولّّ)
وك السل )سوء عل منيك املسلو  •

ّ( ينامله
   قيةخالألنية واهنت املدو  امل /يريا ملعا •
ّ  (ةصيو خص دروسية )س سااأل املعايري •

 دريبالت •
  النظامي ي للتعليموصي تكميلخص سريتد •
ّ (ني عل متب امل او ر تضم )مالئمة فز او ح نظم •

   ذ املدونت(وتنفي  )وضعة ملهنالخنراط ابا •
  نتو دذ امل ين لتنف راقبة األقامر اف/ر إش •
ّ  رجمهو للمات و معل •

 دارةإل قوثو مت ام معلومااء نظنش إ •ّلومات عاملظم ن •
 (EMIS) متعليال
 اءاألد بطاقات •
   لتتبعُمسوح ا •

  
ّ

   تةؤمتم ية حموسبة/عمل •
  بتدريال •
 مالئم وافزح منظ •
  البيانتموثوقية بة قار مستقلة مل اتآلي  •
 تلمعلومادورية ل مراجعات •
ّ ت(وابالعق)ال ياالحت  معاقبة •

ضة رو ت مع)معلوماللجمهور ات وممعل •
  صحفل ايف حة ات مو  ةاملوحات ععلى 
  (خلإ، اإلنرتنتو  ةالرئيس 

ّ

 دات هاتحانت والشماال •
  اجلامعات صول إىللو ا  •
 سة املؤسد عتماا •
)الطالب د دو حعابرة للركات ال حلا •

أو  يةس ريورات تد، ودخلارجا يف
  (زياتماالق لك حمتسات ؤسم
  

ّ

الحتيال حة املكاف ةاضحسة و سيا •
  يألكادميا
 للقبول يفة فت شفااءاجر وإ اعدقو  •

   تمعااجلا
   االعتماد لىل عصو للحة عايري شفافم •
يم عب لتعللولية د ةئ توجيهيبادضع مو  •

ّداحلدو 

 نالكشف عوعدم  ان متحالا ىتو حمسرية  •
   حنيملرشا مساءأ
   تحانتلالم حموسبة رةداإ •
وات م أدتخداحتيال )اسف االشكات  آلي •

 حصائية( إ
  العقوابت(االحتيال ) معاقبة •
 دة ة موحطنيو  امتحانت صميمت •
  االمتحانت ةار إلدالتعاقد من اخلارج  •

ّاد مجراءات االعتوإ

 لقب نمادميية زاهة األكالن د معايريماعتا •
   ةنامله

 ةاملهن ن قبلم رفالش تنمدو   تمادعا •
وسهلة  ثوقةمعلومات مو  ظمن شاءإن •

 موقوائ ،يف ظ لتو جراءات اإل ستخداماال
 تة ووكاالتمداملع  واملؤسساترجيني خلا

 ، إخل. دعتمااال

ّ

 



 

  "سادالف ضد اجلميع " .3

  ،مي يلام التع لنظا دمي تخمس و  شغلي من م  للك لوكيات والس فغيري املواقساد ت فالاحلد من  تطلب دى الطويل، ي ملعلى ا   
عي  مااالجتول حت لللطريق ا  دتمهيب أمالا و  ساد، الف دض تمعد اجمل حشعاله، و ام أالنظ دارةساءلة يف إوامل ة يففا الشسني حتهبدف 

 .  دفسال ة افحكامات كر حت  (2)و  اد الفس مكافحةم  ليتع   (1: )ا ديدا ا حتذا الصدد، ومهيف ه  تنيرئيسيني  بتمقار  معينة كن  ميو العميق. 

   ادحةّالفسكاّفمليمّعت  

لوعي حول  ا دة حيث تسهم زًيو  لشفافية،د اقاليت م فيهادنعت ت ان البلدال يف  ا خصوصا  ادا يفساد مفالة مكافح ليم تعيعتب ّ
  أن ن ك: ميية لغا ل  ا عا و متن افحة الفساد مك م تعلي يكون  أن  ن كساد. وميالف ل معالتساهم وعد رفةعامل ء بنا الفساد يف  ضيعموا

،  عات جلاما بي وطاللثانو ائي و ابتداال وتالميذ  منيل  عية واملدناخلدمة امل موظفي، مثالا ، املعنية فاألطرا  تلفة منخم ئات ستهدف في
ع األعمال،  طا ق أو  و/ر اجلمهو  مل مع لتعاادر على قانه إف ؛ الميةعت اإلالل احلمال من خ ككل  اجملتمع، وسعأ يد صع على أو 

  عامة  هيئاتريق عن ط صاله إماإي ميكنو  ؛ يةامالت عملعئع وت وقا ى لع اقائما ى العكس أو عل اجدا  هيااجيتو  يكون أن اأيضا ن وميك
  والت  ة"يدن ملاالرتبية " أو "املناقبية "أو  " ت اخالقياأل"يم لعت عن  يتلفإنه ت، اال من هذه احلأي  . ويف تمع املدين جملمؤسسات ا أو
يكونوا  أن اس نال تعليمس لي "  داسكافحة الفمم يعلت دف من اهل فإن، كي سليكار اب ذكرا موكدقة. وب ةمباشر ًي الفساد قضا  لعا تال 
 .  ( 2006rskyPalica ,)  " نةمعي  وك  سلايري ع معتبا ال ات ر مها يد تعليمهمك ، ولكن ابلتأحلنياص

  ا مبا أهن قعم با يلهتحلب  بويالرت  خطيطت الدويل للم املعهد قي مل لتساد ا الف افحةمكليم تع جمال بات يف اخلن م  رةناك وفه   
  ة السابق تية السوفيا الكتلة لدان ا يف بم سي  حة ال ملتاامعلومات سريع لل ضيوضح استعرا ذلك،احلايل. ومع  ه ق برنجم نطاارج خ

  ، ًي ر غاليف بو يا. كرانو أو دوفا انيا ومول و ت ولي تانازاخسوك غارًي بل  ول مثل يف دا عليهعمل الت جيري ال ت درااباملعة من و ة متن جمموع
  ، (itionoalC 2000) 0200تحالف ر الاإط يف د حة الفسافمكا عليمتب  معنية خاصة  ءاعة خب و جممثال ملات على سبيل ئنشأُ 

  اتيجيات رت سا، و عية اجتمارة هظاه وصف بفساد ليل الالد هذا يعال و  39لفساد. ة ا حاف كليمي ملع ت ليلداد د عإب ا متهص مهوتتلخ
  بوي رت تخطيط ال لدويل للااملعهد ال )اجمل لدولية يف هذاا مارساتواملاد، سفل  احلد من ايف يندامل  تمعودور اجمل ساد، فكافحة ال م
(IIEP)،  ائيمندة اإلاملتحاألمم  مجوبرن (UNDP)، 2003 ). فحة  كامل الا يا دلي انيتو يف ل يث احلدم ليز التعك ضع مر ثل، و وابمل

 
 . ًيار  بلغيف ساءلةاملو  ةي لشفافز ايد وتعز لفسا د من احلعلى ال عميدين ملتمع اجملا نظمات ملالف حت وه ،2000ف ال التح 39
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ي،  إلمنائدة اتحملاألمم ا نمجوبر  ،بوي الرت  طلتخطيل دويللا دهع)امل عدة دول يف ونُشر  ت خمتلفة غاىل ل إرجم تُ  وقد فساد، لا
2003). 

إلطار  ذا اها يف هفي تستحق النظرة لفتخم لبامج لغاية يدة لفدخالت م ية مبلغار لتجربة الى ال ريت عأجراسة فر دتو   
(, 2006rskyPalica ) التالية  راتبادمل ا من،  ا قا ح شامالا  تب يع رًي، والذيبلغا  يفاملتبع  ج لف النهأ ع، يتواق ال يف . و:   

  ساد يف فردع ال إىل و  ته،وتبعا  الفساد  رخماط ام حول ي الععالو توى سف هذه إىل رفع مد هت . رة اجلمهو عامل وعيةمحالت ت  •
تقدي  ه ب الت أع اللحم ل ف العامدل اهلتمثوي (.جلامعاتاو  بك والططة واجلمار الشر وعات احملددة )جملما من عدد طاأوس
  مالت من ظم احلعم  تنفذو رشوة. التماس  د عن فية التصر كيف   علومات عن مب نياملواطن ويدتز  نا ا، وأحيتنيثن ا ة أو سيطة برسال

 ومية.  احلكغري  ت املنظما فطر 
  س وضع األساو  ،دةحمد ة عمري فئة  املوافقة لكلة ملعرفء ا نابيف يب هذا التدر  ف مناهلد. يتمثل ية ثانو الس ر داامل يف يم التعل  •

هج  اة الفساد يف املنحف امكول سية حتدريدرج الصفوف التُ و . ة سليم نية مد كفاءة  ويةنلثاا رس ادطالب املساب كإل 
  ة ر ف وزارتكة من طر ة مشور املنهج بصور طُ و  ر.عش لثاينا إىل  لتاسع افوف من الص  لطالب ختياريةا ادة ما وصفهب راسية لدا

اجليدة.  سات واملمار  نظري ل ة بني اي ريسالتد ف و فالصمع جتو  . 2000 الفلتحوخباء ا ادفسل مكافحة ا ئةوهي وم ل العو الرتبية 
   .ًيت البلد ورؤساء  ليةاحمل تاحلكوماو  فة ختل امل احلكومية  غري تاملنظما مليةالع ذه ه يف  اضا ي أسهم يُ و 
ائل  سر لتنويع اكما يسمح ب،  ضح داف أو أبه عهنج يتمت ودوج عايل ل م اليلتع ا يف ح التخصص يتي. ة معيسية اجلا ار دال املقررات •

  يُعطى  الذيلك ذعن  ا اما مت ا تلفا خم ي بلمستق درس ملدير يُ ي ذالتعليمي القرر ملا ون كيوبذلك مة. قداملارف املعو ت راهاملا –
 لعام. ع اقطا ال إدارة يف  أو  العامة ارة طالب يف اإلدل  أو  يبلتق مس  محملا

  ية مللعألدوات ا  ابموميني لع ا ظفنيو ويد املز بت هنا  يسيئ الر  دفاهلل ث تم. يعامال ظفي القطاعملو  ة هني ات املقياألخال  •
قد  و  . معينة  ة مهنية موع جملة عيتماجاال ة التنشئ  ، وضمان لهاالت حل خري املدوتوف ، هاحل  و  ألخالقية ات ال املعض فالكتشا

  ض لبعكنة مملاحللول اح ا واقرت  ،مةلعا اخلدمة اية يفقاحلقي اكل شعلى امل زلرتكيع ا، ماندر اإلمكق ةي عمللتكون مت ُصم
  ءات إلجرااد و قواعوال سلوكت النق مدو  ي بتطعلى  فة صر  ة ملي  قة ععامة بطريال ة اخلدم وفموظ  س ر  ديُ و ل. شاكهذه امل

 .  خلإ ، ائمة قال  خلية دالا
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  . (0042، ية الدوليةشفافلا منظمة ) اونشره رب التجا هذه مثل  يف تعزيز  إىل حد كبري ة الدولي فية لشفاوسامهت منظمة ا
ية  ر غالبل التجربة ظهر اتُ صدد، ال  يف هذا ل. و ضشكل أفها بوأثر  ووجاهتها ودهتا م جيتقي غية ب  ة يات تقومي راسدإىل ة جاح ناك ولكن ه,

  47 مرق ر اإلطانظر مجاعي )اعى س م على هذا التعليم د أن يعتم بجي ، لفسادكافحة امتعليم ح ضمان جنا أجل ن ه م نأ بوضوح 
  ا جدا  ا عمليا يكون  ن جيب أ  مكافحة الفساد يم عل ت أن  اأيضا ة رب لتجتلك ا تبني و  ة.اص واخل ةام عل الة عاالف ات جلها ه ب نخرط تف ه(، أدن

للوصفات  " ار ر رد تك ون جم كتال أجيب  ،ة ل افع   يةتدريبال  تكون الدوراتكي ل"  ، سكيار يكابل دك  كما أ و  . يةعت واق الحاى عل ا ما قائو 
؛ كما  كالسلو نت و  مدحمددة يف يري عامب ه م التز ابلعام ا  ط أداء املوظفربن تأ ؛ وعليها ة عملين و كتا أن عليه . ويذ" السحرية والتعا

لتصدي  لى ا ع بفعالية  ةدر قاكون تأن و  ؛ ا هل  وح ية األخالق الت املعض  لى للتعرف عت دواابأل  املدراءو  ني ماعال فني وظملاد و  تز أن  عليها
 .  (ky, 2006Palicars)ته همواج عند د اللفس

ّاّيبلغاّرّالفسادّّفّةفّحكاممّّيتعلّّ:47رقّمّّراإلطا
  ارة اإلد يف  ساد تعليم مكافحة الف إدخال إىل  رامية لهود ا ء اجلورا  دافعة الوى قالالسابقة اد الفسافحة مك وجلنة ة كوم حلا شكلت  

  امة الع ةدار هد اإلمععد يو  ية.س ادر ناهج الملا إىل ةزم ال لات ا التغيري خال يف إد عاالا ف اعلوم دورا ال و بية رت لا  ةزار و بت ولع . غارًي ليف ب ةالعام 
مني.  عا لا  وظفني للمريب دتال توفري يف  ا مهما  ا عبا ال ، اريدصالح اإل اإل و عامة ل ة ااإلدار  وزير ل بع ات  وهو ( IPAEI) وب ر و األ ماج دواإل

ضاة  قو  ني ملعا ا عني د  واملضاة ق لد لفحة الفسا امك ريب تدلية تقدي و مسؤ  للعدالة  وطينعهد ال  امل ئي، يتوىلقضالابلتدريب ا لق عوفيما يت 
ج  ا همن خمطط ر ي  تطو يف  بفاعلية  2000 لفالتحا شارك ين، و دملا تمع مع اجمل يق ث و الاون عت ابل امج الب  م معظ ر يو تطمت و ق. قيالتح 

الق  ألخ"اى لعب يابلتدر لية لدو ة افافينظمة الشطين مل و ع الر الف ني ساهم حيف ثانوية،ال سلمدار لد اسفعلى مكافحة الب ير دلتا
 مة.  دارة العا اإل يف"  اد فسال فحة امك و  ة هنيملا

 (. alicarsky, 2006: 14P)  :ر املصد
ّ

ّفسادّّكافحةّالتّمحركا

ات  مظملنامن  اما ع د لقى أحيانا لت تا درات ا بملاتنوعة من موعة م جم ا ضا ك أيهناد، افسل ات مكافحة كار حب ق لتعيما يف
الشفافية   نظمة م  ا هتنشر  تل ا  " الفساد "حماربو دوات األ  مة حز  تعتب . و وح فتاملتمع اجملمعهد و أ لدولية ة افيلشفامثل منظمة ا  ، دولية لا

يف  دين امل عاجملتمكانت إم ى علالضوء سلط تُ هي و ، الفسادمكافحة طار يف إ ية ل  العمدينع املجملتماجارب لت وافية صة خال الدولية
  الت  ىاألخر ب ار ن التجماك العديد نوه. ءلة لمساضعة ل وخا تعاونةم  عامة رةداإب ةالبطاملو  ملؤسسات العامةاقبة ار مل  ياتآل  دإجيا
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ة.  ى كثري أخر  ان ، وبلدرانيا ا وأوكيب ر وص ا ومولدوفا نيا و تيف لي  شأتالت نو د، اسالف حة ملكاف ابيةالشبات كحلر مثل ا ر هنا، الذكحق تست
على   فعني اليا ب لشباة اعدمساعلى  يقومي لذ، واتواين الليات ر ناظملمركز ا أجراه ، امالهتمل  امثريا  امشروعا  84 إلطار رقم اض ر ويع
  ل األم اتركاحل  عض هذهيف ب  بشبالا  طلع بهضذي ي ال ريو احمل يوفر الدورو . مداهنبليف  سادات الفسممار  رحية ضدص  ججحير و تط

  ا جناحها وقتا ق غر وف يستس و  آلن تة لو ا متفا ازاهتإجن التزال مبا ور  ؛ هس ييسجرى ت د ق احلركات ه ذهن الواضح أن بعض م ل. و تقبلمسل
  نم د مزيو ل ل أفضتقبمس و حنري التغيسريع ت يف م هستُ أن  ال شكب قادرة ستكون  هنا فإ ة م ئالم ة باق ضع ملر خت  ا نملكن حيو  ، يالا طو 

 اطية.  دميقر لا

ّّاتوانييلّّفّّ"الفسادضدّّّشباب"وعّّشّرمّّ:48ّّطارّرقماإل
  ذي ال هذا املركز  عجشيُ و  .لنظامي ا  مليالتع ائل لة من وسوسي صفها و ب ت رااو ى احملركز علت  ية حكوم  ت منظمة غريااملناظر  ز كر م ّ

  مثل  ،ات اور ابحملصلة ذات ال تلفةخ امل ةاألنشط لالخ من يقدن ال فكريلتا  اينو الليت  حمع املفتو تاجملن صندوق م معدبحيظى 
  ة عداملسا ملركزا هذا  فرك، يو ة على ذلو الوع ية. ؤمترات الطالباملو  بطوالتل االصيفية و  ملخيماتوا ب طالالو  معل مني ت للواالند
  ، اعي اجتم ذوي وعي نني ا مواطو ح ليصب الليتواين ب بالشاجليل ون الع د د يي مبئلنها ه ا دفه ثل م يتو  . الماإلعيف جمال  دارس للم

عد  ساأن ي كن لك، ميذب  ام لقي ا أفضل. وأثناء  بل ق تأجل مس ن م احللول  إجياد و  مل والعالبالد تواجه ا  الت شاكل املمبواجهة  ملتزمني 
 ة.  ابي جية إيع جتماق نتائج احتقي لىع

ت  نظماليم وامل بية والتعالرت  ارةمع وز ن او ابلتع ناظرات املكز ر مرها و  طالت ع ريشامن امل اواحدا  " ادسالف ب ضدشبا " وع مشر  عتب ي و  
  ي رئيسال  تركيزه ينحصر ملو  ة.هائي ن ملرحلته الن اآل لقد وص و  ،2000سطس غأآب/ يف وع شر ملاق لطأُ ة. املتنوع  كومية احلغري

  يني مسية الر ة املدن مدلي وموظفي اخلحملا معتاجمل  ادةقإىل  اأيضا  داهعتولكن  ة،عام جلاب أو طالوية الثانس ار داملب طال شراكإب
نت بني جيل  مأ  ن و لى تعاع ته مر برم  هذا األ جع شأن يُ  ملأمول ان من اكية. و الوطن مية كو احل لية واملؤسسات حمل ات اوالسلط

ز  رك   ه كنلاد، و لفسفحة اكاملفة ل ءات خمتراع إج و ملشر ا ضمنتو . لبالد ايف  الفساد ة ح زز مكافع يف ،ة كومي ؤسسات احلاملو  ب شباال
 .  ارواحلو  النقاش  ى لب عليف الغا

ّ  (.a, 2003Scoot)  :صدر امل
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  ىل إ حاجة ك هنا "ةشيدر ال مةحلوكا" قتحقي ل
 ة شاركملواءلة ملساواة  فافي الش  نيع باجلم

 

 

 

ّ

  ينيالرتبو  ملدراءاو  سات لسياا لواضعية توصي ةر عش  تا. اثن 4
ءلة  ملساواة الشفافي  ني مع بجلا ىل إ حاجة هناك  ، فساد الت ارساممكافحة ملتايل ابو  " شيدةر ال ةمحلوك ا"ق حتقي من أجل  تام، خلايف و 
  واضعي ف دت تستهالو  أدنه  توصية ةشر ع تاثنالا صيغت  ،ذا األساس ى هعلو  .ةشاركملوا

   . لتعليما اء مدر السياسات و 

   متهّااستداأتميّوّشفافّةّةّرقابيّةأنظمّنشاّءإ

لكل   دد حتُ ، حيصر ة اس سي اروإط ة اف شفات ءاجر إو  ح واضحة وائعد ول واقإىل حاجة  ك اهن ، لفساد ا حة افمك جل أمن  .1
 ها.  اماستخدو  ها وتوزيع يمية علد التاملوار  صيصختبشأن   ة عنياملطراف ألاخمتلف   يات بنيسؤولزيع املتو   صلةذات  خطوة 

ات.  راءجنظمة واإلاأل و ري عايامل هذه تصميم عند  ة طئ ا خلرسات اامملحوافز ل  د إجيا دمع يف  د الشديذر احل ي توخ   يتوجب  .2
ءلة وأكثر  للمسا اوعا ثر خض أكد واألفرا  سات املؤس علة جل يل سها و ت صففز ب احلو ا إىل  رنظلغي ا ، ينب ن ذلك العكس م ىلوع

  حل ا ب املصر التواطؤ وتضااطر خم نبجتمن  دال ب ملثل،. وابيد جلالعمل ا أةكافم مع، "دارةاجل"ازاا على أكثر ارتك ية و شفاف
   بعناية.

  ا يهمتفق عل يغة ص ادتماعشرتًيت، و ملقواعد ا بني  مة واءملاو  ، نيفظ ملو ا ةر إدائح لوا انسجت و ، ةالي راءات املإلج ا يدلتوحميكن  .3
   . يف النظام  ةشفافي اليز ز يف تع  وهري ج ورلعب د  ،وسيطة طة الالسلو   توى املدرسةلى مس عمالية رير ر تقاإلصدا

  بيئة يئة هت يف د ي عب د   حىل ( إني عل ماملة )خاص عليم ة الت هناصة مباخل ة قيخالاألت ندو  امل و عايري امل وضع  مهن يُسأن كمي .4
 القية.  خاأل م لقيل  قبل املست جيل تعلم  و  ، تعليمدة ال جو  يف  اشرةبايل التأثري م ت، وابل ءمةر مالأكثة تعليمي

ّلّةاءسلتعزيزّامّلّّةدارياإلتّّراالقدّتعزيّز

  ال جم لفساد يفا  لحد منل يةس اأست طلبامت ةي الابت املحلسااة ع راجم و  ة والرقابة ل اإلدار جما  ت يفهاراسني املحتيعتب  .5
  تلفة ملخ ا يةاملعن وًيتاملست يف إلدارينيملوظفني ااب فضلأ تدريبتوفري عدم حصر  يفك للذ  اوفقا النظر  نبغي. ويتعليمال
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ها  ري وغنقاابت وال عل مني ر وامل ء األمو ايعيات أول ل مج مث م يف النظا ة أخرى عني م  ا رافا أط ا ضا أي مل يشبل توسيعه ل  ،حسبو 
   ة.لصلا ين ذات دمع املتاجمل  ظماتمن من  

ن أن  ك ، ميواقع  ال. ويف اقبتهومرا ارةدة يف اإلالشفافي ني لتحس ة مهمةة أدااآلليم النظسبة و و مات احملاملعلو  خداماست  يشكل .6
 .  ة تيادي عاال ام النظ ياتعمل  ي يف فردال  تدخل لن امد  حلايف   ذلك ديساع

تتصف   نبغي أني و . رينياإلدا فنيوظ ملتقلة عن اسم ددة و متعة يس در ت امليانبل واملوارد بط اض ت ن آليان تكو جيب أ .7
يف وقت   قصورن أي ع  كشفن الميك  حبيث يتها،قومصدا ا وانتظامه وحيادها ا الليتهابستق اصوصا ارجية خاخل راجعةملا
 . قوابت ع ظام للبنات  هذه اآلليق افترت جيب أن  و  .اية فورا عالج ال ت اجراءاإلذ ا اختو  ر بكم

من   د أكب عدعلى  لفسادا ات ممارسفرص  بنشر  إال ة عليمي الت رةاإلد اة يفي ز كهم الالمر ست ن أ ميكن ال ة،دفاسئة يف بي .8
لى  ع املعنية  رافط ألادرة ز قي ز عت و  حة واض ايري عم بعد إرساء فقط  كزية لالمر ماد اعتاغي ب ين  ، لذلك . ونتيجة ة عني امل طراف األ
 يذها. تنف 

 رّةدامليةّاإلعّلكيةمزّّتعزي 

(،  اهلرم  علىأ إىلسفل  من أ بةقار امل) يةتمعاجمل ةقاب ر الو ئة  تعبال دأى مبعلائمة ق ةالحي ية إص جتياسرتالك كذم  سهت أنميكن  و  .9
  عيف وض ة نيعاملاف األطر من  اشر دخل املبالتالل خ من  امللكية ين بوت  يب لشع وى املستعلى اركة لى املشاعكد ت تؤ وال

   . ةءل  املساسنيحتو  لشفافية دة ازًي يف    ،ااسات وتنفيذهالسي

  ونتيجة لذلك،  ة.يجتماع اال بةقار ملوا وامللكيةركة املشاء لبنا نهع ال غىن اأمرا  اموجه عت ب ا علومللم وروصول اجلمه عتبي .10
  اكتشاف من س فقط يلكنوا تميل  كاف    على اطالع -رسةاملد - مة دخلاي قد نقطة تىل رب إاألق ك ئأولكون أن يب جي
   . مهل قمبا حي  بةلمطالل  اضا يأن  ولك  ال حتياال

،  معات ااجل يف  "ت الشرف ندو  م" اد )اعتم لرتبوي القطاع ا  من قبل ذات لضبط الك اليف ذ ا ، مبن راألق ا لرقابةميكن  .11
  بة ق ار ملاو  ركة املشاز أن حُيف   ( كتب املدرسية ال اج هة إلنتاز الن كات اء شبإنش، و صوصيخل لتدريس الات لذم ايظلتنوا
 .  دلفساا ات ممارسفرص  د منحليف ا مسهويُ   ،اعية جتمالا
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من أجل   ، يسدر الت ة ن مه تشمل ة كيتشار  ية ملخالل ع ن م معل مني لل  أخالقية  نت دو  موضع ي نبغي  ، اديدا أكثر حت وبشكل  .12
  ت وماعلدل املوتبا  ة عيو تدورات تنظيم ب هقيق حتالذي يتوجب  ىناألد  اهلدفل تمثيو  .كهم للعملية ومتل   م هتيقاصدم ضمان 

   ." ةملشاركتعميم ا" إىل   ةيم الرا دهو جلاتكثيف و   لقدراتاء اوبن
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ّوللحقّاألامل
ّّسوحجودةّاملمّلتقييّةئمةّمرجعياق

 

   شكلةامل .1
 بوضوح  ةومذكور  فهومة م .أ

 ة الضروريات املتغري  تشمل .ب
 ( كاراألف يف  أتثري)  واجور  نظرية متع بقيمة تت .ج
 ( ارسةمامل يف أتثري ) دام الستخل  ة ابلوق  ةي ملة عع بقيمتتمت .د

 األدبيات  ضااستعر  .2
 اف  كشكل  بتكاملة  مو  ةت صل ذا .أ

 ة طقي منو  تكاملة طريقة مب  ةض و عر م .ب
   ا قنيا ة تق دقي .ج

   ئلة س األ أو  ضياتفر ال .3
 نأمك  حيثما هي توجي  وبشكل معروضة .أ

 ل علي ت لقابلة ل رة و ُمب  .ب
 ضوح و ب مذكورة .ج

   واألسلوب  التصميم .4
 مالئمو  حنعلى  وصوفة م .أ

 كلة شئم املتال .ب
 ة اخلي حية الدالص لى الئيسة عر الر ط لآلاثوابود ضوج .ج
 ة ارجي اخلة الصالحيى علة سلرئيا  اثرلآل ابط و وجود ض .د

 نات  عيخذ الأ .5
 ددة احمل ةستهدفملاات لفئل  ا ضحا وا  ا فا عطي وصتُ  .أ

 مثيل الت مانلض ية حتمال اال ناتالعي   ستخدم ت .ب
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 نات العيخذ خطأ أبلل   ئمةيرات مالتقد م قد  ت .ج

 ءاتاجر إلا .6
 ئم مالكل  بش وُتطب ق ف وصتُ  .أ

 ة صاحل   اأهن تثبت  .ب
   ةموثوق أهنا   تثبت  .ج

 ت  يا صائاإلح .7
 دام تخة لالس ئم الاملهي  .أ

 ل سليمكبش دم تستخ .ب

 ج  تائلنا .8
 ليمسضح و ابشكل و   معروضة .أ

 ل عقو كل مبش  ةع طاق .ب
 ة رسملماوا سةالسياو  ية ظر نال  لىري عهلا أتث نو أن يك  تملاحمل  من .ج

   املناقشة .9
 ة صاحل ل وا  لالزمةا تاجات نست االم تقد .أ

 حلة صال وا  الزمةل ات االتفسري ن تتضم  .ب
 قولة عمل وائمة املال التبعاتتغطي  .ج

   صياغةال .10
 ءة قرال وقابلة ل  ضحةاو  .أ

 حة  ض وانية  وذات ب  اجيدا مة ُمنظ .ب
 بة مقتض .ج

   (.Wolf, 1993)  :ر صدملا
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ّلثاينالحقّّامل
ّيةّّلدولاّالشفافيةةّممنظحبسبّّعامةالّاتدللتعاقنياّالدّعايرّيامل

ّ
على  و  ةح ضاو  قواعد على ءا بنا  ه من حلداد و الفسا ملنع اإطارا العامة عاقدات لت ل الدنياولية دال يةشفافلا  منظمة ايريوفر معت

 عاقد. تال  عملية  حل مرا مجيع   يفبية  حماس  عةمراج  ءات راجإالرقابة الفعالة و و ة  ي شفافال

  د اوإعد عووض، ياجاتتحم االييتق  ا يف ذلكمب هكمل ع أبملشرو احياة  دورة لشموت ،لعام القطاع اعلى ايري عركز املتُ و 
  ا يف كومية، مباحلالعقود واع نأ ع يمجيضم ري ل عايامل  نطاق وسعتو  . دنفيذ العقتو  ،هتا ذاد بالتعاقعملية و ، التعاقدقبل عملية  يزانيةملا
 :  لي ما ي لك ذ

   ؛ دماتواخل سلع ال ءشرا •
االت  جملا من اهري وغ ة،انوني لقواية اد قتصااللية و اامل اتار ستشسة واالاهلند كيف ذلمبا خلدمات ) ء واالبناو التوريد د و عق •

   .( ستشارية الا
 ؛ ص يزات والرتاخايتالم وا  صةاخلصخ •
 .  االستثمار ع مشارييف  ء كاشر و وكالء   وإشراك  اطن بال ن د ماقعالت   •

 : ما يلي  ةام ع ًيت الشرت ملاملعنية ابئات ياهل توىل تأن   يينبغ

أتخذ   اسة أن لسيلال بد الفساد. و افحة ملكرمة بسياسة صا ا فيهوموظ  ة دقتعاامل لطة لسا لزمتُ  الت  ك سلو لقواعد اة نو  مد ذ تنفي .1
 . اتفلا املخ عن غني ة املبل  اي محو  ،لفسادان غ عآليات لإلبال ر توف  ن أو   ،ل تماحمل حل ملصاضارب ات ار بت االع يف

  رمة صا ياسة موظفيها بسو الشركة  م لز لت تُ اوك سلال عدوا نة ق دو  م ت إذا نفذ قط ف ت اقصاللمنتقدم لاب كة شر  ة ألي ماح سال .2
   الفساد. ملكافحة 
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قائمة  ر إقراك ذل نع  يل د كبو  ؛ دةطة الفاسشناأل  ا يف لى تورطهع دلة كافية فر أ وات تت ركات ال ش لل بقائمة سوداء  اظ االحتف .3
ع  ت مشاريصامناقيف ل و خلدا ة السوداء من ة على القائمركش أي  استبعادو ة. ة مالئمدوليسة سؤ ا مهد  عتُ  سوداء  ىر أخ
 . منلز من ادة حمدالتعاقد لفرتة  ة هيئ

ثال  االمت اف ألطر اعلى  شرتط ات تدممي اخلد ملوردين ومقوا ا ن معهقدياتع املو  يئةبمة بني اهل امل ود قالع  مجيع أن  ن م التأكد  .4
  مشروع للاهة ز ن قميثا  استخدام  ط ااشرت ل الخ  ن م وجه ل فضعلى أا هذ قد يتحققو  ،اد الفسحة ف ات مكالسياسلصارم ا

 . ىو ارش ي قأو تل  خذعن أ اع ن تمال ا روض العطاءاتاملتقدمة بع كات شر لوا  ة يئاهل مملشروع، وإلزا ا وتنفيذ   صةل طرح املناقخال

ن  تكو . وجيب أن ة ح املفتو  افسيةتنت الااءلعطل  ، ضخف يف املنالتصنبة ت ع ز تجاو ت الت  عامةود ال ق خضوع الع ن م  د تأكال .5
 .  ا هل ةح اضو  اتر بي عطاء تمع إ  ات حمدودةاءثنستاال

   : ما يلي  لحو   الناس، عامةل  ايضا أ احملب ذ ومن ،  اتءالعطا وضعر مقدمي جلميع  لوماتعاملىل إسهل  لا إاتحة الوصول  .6

   . قداعالت ة لي عميفع  رو شل الت قبفذنُ  الت شطة ناأل •
   ؛ تا ناقصامل ح طر فرص    •
 ؛ ار ياالخت  معايري •
 ؛ ملية التقييمع •
   ؛ ه تغا ومسو  ة ناقصامل ة ترسي رار ق  •
   ؛يالتتعد  ةوأي  ه،حكام وأ  لعقدا  وطشر  •
   ؛د عقال  تنفيذ •
   ؛الوسطاء ء و كاللو اور د •
   عات. از ن ال ةتسوي  وإجراءات ت آليا •

  أو  ملباشر لتعاقد ااعن  وازية م مات و عل م من إاتحة  ا يضا أبد  ال . و ا يا انونقة مي احمل ومات علامل على ة ي  السر   تقتصر  ن بغي أ ين
 .  رو للجمه دة دو احمل اتالعطاءقدي ت  اتعملي
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د،  عاقة الت لي عمة من ل مرح أي  سرية يف املعلومات ال إىل  للوصول  ة رصت فم عروض عطاءاعطاء أي مقددم إع ن ضما .7
 ر. يااالخت مليةبع ة املتعلقت لوما عخاصة املو 

در معقول  قء عطاإو  ، جدإن وُ  املسبق ل يوالتأه روض ع اللبات طمت  ادعدإل يف كا ال وقتال ات طاءعض و عر  دمي مق ء اطإع .8
 اله. عقرار أالعن يف الط من   تضررنافس امللمل  فرصة  ءأجل إعطا من   قدد وتوقيع العقو الع  ة ر ترسيراق  رشبني ن  لزمنا من 

وز  جات ت بدرجة   عملال  ات صفاو مو  سعر أ اليف ل عد  تُ   دلعقايف " ريغي"ت امر و أألي  قبة راامل أعلى مستوًيت   توفري كد من أالت .9
منحت   الت  القراراختاذ  هيئةف طر من  ويُستحسن أن تكون ، (د لعقاة مقي ن م %15،  لا ثامل سبيل)على   ياكمالرت د حلا
 د. عقال

مهور.  ول اجلايف متنها ير تقار أن  و  الية، عبف  عمل وت قلة مست ة ي ارجخلاو خلية االد ابة قلر واجعة ااملر  هيئات أن  د من التأك .10
 .  ة رقابية إضافيطة  أنشإىل   ريعملشاا يذ تنف يف  معقول    غريخري أت ي أفضي ي  وينبغي أن 

يف   ة بلرقا ا ف و واإلشرا د التعاقختيار و واالاإلعداد و  لبم الطيولية تقيؤ مسناد سإيسة لضمان رئ ال وظائف ال يف  لص فال .11
 .  ة فصلمن  هيئات ىل إ معني  وع  ر شم

صب  نا امل العاملني يف نيوظفملا يلتبدو  ، ارر الق  اذاخت راحل م لجان يفة بستعانالمثل ا ،يارية مع مكتبيةانت ضم تطبيق .12
 مالئم. و  كاف    أجر  يدفع هلمو   ،اجيدا  بنيمدر  ت ًي شرت املن عن عمليات و لسؤو ن املو ظف و امل نوجيب أن يكو   احلساسة.

 ريع. املشا ذوتنفيعطاءات ال وضر عل  قلني مستنياقبر مك  دينملامع تجملمات اظة منشاركز مزي تع   .13

   .6-4 :2005ية وللدا فية لشفاا ةمنظم هلت، ونقEigen: املصدر
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ّالثامللحقّالث
ّدودّّبرّللّحلعااتعليمّتوفريّالّّفّاجليدةارسةّملماّاعدّونةّقمدّو

ّبادئّ(ملاّ:الثايّنسمّالق)
 

  تجابة س الليم العايل، واتع ال ى لاحلصول عص وسيع فر ف ت هبد ا بتهق مراو  اهذا نفإ و  وددللّحّةابّرعلاّتيباتالرّت تطوير ي ينبغ .1
ال  متثاال ، و واملهيناعي والشخصي تميف واالجثقاالو  يف طورهم املعر واملسامهة يف ت ، ةيدراسلا  ني معلتامل  طالب مل  مل كابشكل  

  توفري توجب يعاونية، لتتيبات الرت ة اال حيف. و ة يق لتملا و  ةل سر ملن اادبللا  نم  يل يف كل اليم العع ابلتعلقة ت املالوطنية  عاتشريتلل
 . وموجباهتم  كاءشر لا يع مج  قو قح  ددحتُ قود و عأ ، نا و قانة م ز ل تفاقات مكتوبة وما

ّواملاجل نتكو  ينبغي أن   .2 ّاألكادميعاودة   يف هبا عمولامل مماثلة لتلك قل األد على حدو لل  برة ا م العالتعليمج الب  يّةيري
  وتلك ملاحنةاسسات ؤ ملا وإن. لتعليم مج ا بال تلقيةامل دان لالب  يف طبقة ملا ك لتلكوكذل، لتعليم ا  جبامل ةاحنملا تاسؤسملا
  ت راراقات وال راءجند اإلينبغي أن تست و  . الرقابة ة و وداجل ل عن ضمان ام ومسؤولة ابلك ، ةءل اللمس اضعة خللبامج  ة دو ز ملا

وحة  ومفت ية منهج و شفافة  تكون  دة  حمدايري ع مىل إ حدودرة للابعل ات اتيبالرت  ا دمهت تقل ا ليمية ت التع خلدماا لقة جبودة تعامل
 للتدقيق.  

ّيّابنشر  غيب ين .3 ّيبّوّالعامةّسةسياالن كذلك  و ، ود لحدل برةايبات عترتلت أتسست مبوجب ا ات سلمؤسلّ ةّمهاملان

ّوغا عن الا ة، فضعليمي ت ال ا مرافقها اإلدارية و لههياك ّايأهداف ت  ار قر ملن امعات و جمم دة، و دامج حمبر  وحمتوايتت
لة  املرس ن لبلداا من كل يف   ةستفيدملاهات جلواللسلطات ب لند الط ا عتوفريهو  ؛ رىأخ ليمية تع  تدما وخ سية، رالدا

 .  ة يتلق وامل

نمج  بر يف املسجلني  ك لئو ألو  ملنيتاحمل ب لطاللل وكي أو زودةاهليئة امل و أ ةاملاحن سة ؤسامل رف طمن مة قد  ملا املعلوماتأما  .4
علومات  ملا تشمل ب أنجقة. ويتو ثو قة ومو سومتقيقة ود ةئم مالفيجب أن تكون  دودح لل ابرةع باتي ترتنشأ عن  راسيد

تيبات  لرت طبيعة ا ديدحتب جيو . ات حمددةتظلم وأوى ا شك و أ مشاغل جلة اعمل  ةسب انامل وات لقن عن ا  ب الت للط يهاتوج
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  عن  لةسؤو مة حنا امل ؤسسةامل  تعتب. و ينتيب تعاو تر  خالل من مجدم البن يُق مادوح عن بوض فاطر أل يات ال ومسؤو 
  يف ا مب ، يها رف علوتشهذه املعلومات  اقبتر  عليها أن و  ،ابمسها  ء يعملون المن قبل وك  مهورللج حا الت تتت ملعلوما ا

 أماكن أخرى. أي  و أ سل ر امل بلد ال يف   ف ابملؤهالتالعرتااب  ةاملتعلق بات ال طملا ك ذل

  ابلكفاءة د دو حة لل ابر ات عبيترت الت نشأت عن امج ب ال يف  ن و س ر  دلذين يا ك أو أولئ  سات ؤسملا ّوظّفمّو يتمت عن أينبغي  .5
دابري  توجود ن ضمأن تة احنملاة ؤسسامل ب علىجيو  نية.ملها اتب ها من اخلوغري  ثح والب عليموالت ت الاملؤه يث من ح

 . هالهتانيل مؤ  إىل تؤدي   ت ال بامجمون اليقد الذين  اءة املوظفنيكفظر يف  لن ة ا ادإلعلديها الة  فع  

يف  ي  ملتلقا لبلدوا ةاحن ملت اؤسسااملن كل م  تاوعادّفةقّابثواإلملام لوعي د او للحدبر االع م يلتعل ت اتيبا ر تجع  شتأن بغي ني .6
 ني.  فوظملاو  ب لطالا صفوف 

ف  ر للتص كة شريالا ساهتؤسمتعي نهم و أ سهانفبهي  تعي نهمالذين  ّءكالوّلّاعن لة ؤو مس ة املاحنؤسسة املبغي أن تكون ين .7
نص  تف  ،مهمع  اقانونيا  زمة بة وملتو ود مكو عقأات تفاق ا الء وكبني عتست  لت ا تساساملؤ م ب تُ  ن أب جو توي  . نهاع بة نيا
   بة ا رقلمتعلقة اب  ا أحكاما لك ذتتضمن ك، و مهل املفوضة  حيات العملوصال مهتوليا ؤ ومس مرهاو أد على ضوحبو 

  عن  ضالا ف  ،صاحلملا رباضب ت جتن فهبد رادطود ابضعقت أو الااقتفالهذه اخ رسيي ت غوينب خلدمة.ء اام وإهنوالتحكي
   .ستهمبدراق  علما يتفي لطالب ق او حق اة مراع

  هبا. اصة خلد او لعابرة للحدبرامج الدراسة ان ع جتة االن  ت الهؤ امل ر داإص لة عن ؤو مس ةّنملااؤسساتّاملكون ت نبغي أن وي .8
  ،ت اداالشه دام ملحقخخالل است ا من مسي   وال، ؤهالت مل ن اع ة ف وشفا واضحة  ماتو ري معل توف جب عليها تو وي
م.  ريهل، وغعمب الاب وأر لعايل، تعليم االمؤسسات ، و ةص تخصف املاعرت ت االيئاطرف همن  الت ؤهم املقيييل تهسوت
  الا وصو  سةدرالنمج اغة )لغات( بر ولقع واملو مل لع ء ابعو دة وم ةيعملعلومات على طبا هل هذمتتش نأ يغينبو 
 . الت ه مؤ لل

ّّوتعلالم/يلتّعلاّّشطّةوأن ،رر دراسي قميف لطالب ا بوّلقيكون ن أ ينبغي .9 ّمتحااناالّباتطلتمم رتبطةّّاملّّمتقييوالت
هلا الت   ة لثااملمالبامج  أو  مج نفسهااب لاب رتبطة لتلك امل  معادلة ود لحدل  ابرةع باتجب ترتيقدمة مبو يمية املتعللاخلدمات اب

 .  احنة امل سة ؤسامل تقد مها 
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  حدات و ال و  مادات الدراسية العتا من حيث لحدود ل  العابرةمج الدراسة ا ر  بيف  دمييكاأّلاّلالعمّعبّءون يك ن ي أنبغي .10
ذا  ه يفات قو فر  ي أ د و وج قتضيي ث حبي، ةاحن امل سسةؤ امليف ماثلة املج باملل  ا اما مت امطابقا ، ذلك غري أو  اسة لدر ادة وم

 .  ت ؤهالاف ابملعرت االيث من ح عاته تبنطقية و امل تهراب مل واضح  تقرير  صدارإ  الصدد 

يات  ملقتض ا وفقا  احلالية،  ة ناملدو  ام ألحك ثل ت  متلت اد، و حدو ة للر بلعا اة اسر الد برامج عندرة الصا  ؤهالتامّليم تقي غي ينب  .11
 .(nition ConventiognoRec nisboL)  ةي ملعلت اؤهال ابمل  افالعرت ل نة ية لشبو اتفاق

 tmhat/code.transn/psd/recogn/grouhe/pes.roce.www  ،0120ونيو يان/حزير  Riga، 6لس أورواب، جم/يونسكو ال  : املصدر 
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 قه واثئو  وي الرتب  خطيط للتويل  دلد ااملعه تار و شنم

 

ة  وهناك قائمة شامل   .وي الرتبط طيجوانب التخ يعمج  تتناول  مؤلف  مائتو   من ألفأكثر بوي لرت  للتخطيط ا يللدو ا املعهد  نشر
 تالية: ع الضياملوا ئات يف ف متاحة 

ّةياملعّللقضاايّاوّاّالرتبوّيالتخطيطّ
 ية مو تن  /  ية عامل ًيقضا  -امة عت اراسد       

 ّّميالتعلّنظيّمتّوّّةإداّر
 ون املعل م -  رس ااملد ةط يرسم خر  – د بع  نععليم لتا -ة ملشاركا -  كزيةالالمر      

 ليّملتّعاّّايتاقتصاد

 يل و الد تعاون ل ا -يف ظالتو  -مويل  كاليف والتالت     
 ليّمالتّعجودةّ

 شرافإلا -االبتكار  -لتقييم ا     
 اميالنظمّيتعلالّّمنّّفةّلتخمّّتمستواي

 يل لعا ام علي لت اإىل ائي  دتب الاالتعليم من      
 يّملتعليلةّلاتّبّدسرتاتيجيا

 االجتماعي لنوع ل  ةاملراعي  الرتبية  - ةم و ر احمل ئات لف ا  -ي  النظامغريتعليم  لا  -ى احلياة م مديل التع     

 
 الطلب من: عند  تلك القائمة الشاملةن  سخ م على نصول ن احل ميك
   ت تصاالاال املطبوعات و  ةحدو ،  ي بو رت الط ي طويل للتخالد هدملعا

info@iiep.unesco.org 
 : يللتا ا اإللكرتوين  املوقع  على جلديدةا وامللخصات املنشوراتوين نا لى عالع عاالط ميكن

/iieporgco.uneswww.

http://www.unesco.org/iiep


 

  يطّالرتبّوتخطيلليلّاملعهدّالدّو

 1963يف عام  قافة )اليونسكو(والعلم والث جمال التخطيط الرتبوي، مت أتسيسه من قبل منظمة األمم املتحدة للرتبية ث يفم والبحب املتقدللتدري ( هو مركز دويل IIEPرتبوي )الدويل للتخطيط ال ملعهدا
أسرتاليا والدمنارك واهلند  :وهيد، ت للمعهتبعا هاذكر  ايلة، قدمت الدول األعضاء التويف السنوات األخري عضاء. نب اليونسكو إضافة إىل املسامهات الطوعية من جانب الدول األيتم متويله من جاو 

 ا. وسويسر  وأيرلندا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد

لتدريب والبحث ت اع منظمااملعهد ميتعاون الرتبوي. يف هذا املسعى،  اء يف جمال التخطيطاألكف يف مجيع أحناء العامل، من خالل توسيع املعرفة ودعم املهنيني تطوير التعليم يهدف املعهد إىل املسامهة يف
تحدة وبعض مم املانية أعضاء منتخبني كحد أقصى وأربعة أعضاء تعينهم منظمة األوميزانيته، من مث والذي يوافق على برنمج املعهدبوي، يف الدول األعضاء. يتألف جملس إدارة املعهد الدويل للتخطيط الرت 

 املتخصصة. ا ومعاهدهاوكاالهت

ّيس:الرئ
 ( ًيت املتحدة األمريكيةكة املتحدة/ الوالملاملنيت )والس بور نيك

 تحدة األمريكيةواشنطن العاصمة، الوالًيت امل زميل أقدم، معهد النتائج من أجل التنمية، 
ّءّاملعي نون:ألعضاا

 روبرت جنكنز )كندا( 
 يكيةمر تحدة األًيت امل، الوالكم املتحدة للطفولة، نيويور األم منظمة ،مساعد مديرو  الرتبية خبري أول يف 

 نينا آرنولد )أملاين(
 الوالًيت املتحدة األمريكيةواشنطن العاصمة،  ، البنك الدويل،أخصائيي التعليم ةكبري  

 (نداهلينيفاس ريدي )سر 
 يف، سويسرا ، جنةيفرع املهارات وقابلية التوظيف، منظمة العمل الدول رئيس 

 ( البازيلرامو )اليس أب
       الكارييبمنطقة البحر كا الالتينية و ي ر م جنة االقتصادية ألاللماعية، االجت يةالتنم ةشعبمدير  

ّاألعضاءّاملنتخبون:
 (اهلندابنريجي ) روكميين

 دهلي، اهلند ، معهد آسر، نيومدير 
 ( مصرة )دينا اخلواج

 وت، لبناندين واملواطنة، بري مع املري للمجتصفاألمديرة، معهد  
 ( ويسراسفالريي ليشت )

  نن، كوتونو، بالغربية أفريقيابة عش، (SDC، الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون )ةينصلوالوكالة الق ير التعاون السويستب مك يمة،مديرة مق
 (زمبابويمبوكا )ينغاي موتو ز د

 (AADEا )التعليم يف أفريقي طويرت رابطةرئيس سابق،  
 (الياابنأوغاوا ) كاييشي

 ، جامعة كوب، الياابنالعليا ويللدن االتعاو  دراساتة سم، كليبروفسور ورئيس ق 
 (فرنسال سيفريينو )جان ميشا

 ن وشركاه، ابريس، فرنسا رئيس، شركة مستثمري 
 (شيلي) واينستني كايويالخوزيه 

 س، سانتياغو، شيليوراتليبية، جامعة دًيغو ببروفسور ومدير، دكتوراه يف الرت  
 

 
  لي:لتا عنوان اال د إلىبالمعه سل االستفسارات الخاصةتر

ويمكتب مدير المعهد الدولي للتخطيط الترب  

7-  9 rue Eugène Delacroix,75116 Paris, France 

  






