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نشر املعرفة املتخصصة واإلستثمار في الوقاية من الفساد 

إنطالقا من مهمة ورؤية املعهد وإعتقادنا الراسخ بأن أفضل وسيلة ملحاربة الفساد هو العمل املنهجي 
للوقاية منه، فإننا نعتقد أيضا بأن نجاح أي جهد في هذا اإلتجاه مرهون ليس فقط باإلرادة السياسية 

ألعلى منصب في الدولة أو الحكومة أو املؤسسة، بل بوجود إستراتيجية وطنية شاملة للوقاية من الفساد 
قابلة للتطبيق، تتمتع بالشفافية، واملحاسبة، ومبادئ الحكم الرشيد، وتخلو من تضارب املصالح، وتعتمد 

املعرفة والعلم املستنير، وسيادة القانون، واستقاللية القضاء، وتأهيل القطاعني العام والخاص ومؤسسات 
املجتمع الدني.  

إن النتائج الكارثية للفساد وِفي ظل العوملة وثورة املعلومات لم تعد تمنح الحكومات واملؤسسات خيار عدم 
محاربة هذا الوباء الذي إمتدت آثاره السلبية خارج الحدود الوطنية. لذلك، فإن محاربة الفساد أصبحت 

ضرورة محلية ووطنية ملا في ذلك من حفاظ لألمن ، بمفهومه الشامل، املحلي واالقليمي والدولي.  

إال أن أحد أهم أسباب فشل جهود املؤسسات الدولية في مكافحة الفساد يتمثل في إعتمادها على حلول 
جاهزة ومعوملة غير آبهة بإختالف الثقافات بني االمم والعوامل املجتمعية املحلية. لذلك، فإننا نعتقد بأنه ال 

يوجد حلول جاهزة في هذا املجال بل يوجد أسس علمية ومنهجية يتم إعتمادها وتكييفها لتتالئم مع عناصر 
البيئة املحلية الثقافية، واإلجتماعية، واإلقتصادية، والقانونية، واألمنية. كما أن إيماننا راسخ بأن التطبيق 
املتدرج ذو النتائج امللموسة للمواطن سيوفر أساسا من أسس النجاح لإلستراتيجية الوطنية للوقاية من 

الفساد.  

أما احد أهم األسباب املحلية لفشل أي جهود في محاربة الفساد فيتمثل في ضعف ثقة املواطن 
باملؤسسات املحلية ووعود املسؤولني العامني له في هذا املجال. إن إستعادة هذه الثقة بني املواطن 

ومؤسسات الدولة يجب أن تمثل ركنا من أركان برامج الوقاية من الفساد. إن رفاهية املواطن كانت وستبقى 
هدف التنمية املستدامة والتي ال يمكن أن تتوفر في ظل انتشار الفساد. كما أن املواطن يلعب دورا مركزيا 

في فشل أو نجاح أي جهود في مكافحة الفساد.  
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إننا نعتقد بأن املعرفة الصحيحة توفر أساس فعالية وكفاءة الفعل، وأن الجهل يقود الى الفشل ولو توفرت 
النوايا الحسنة. لذلك، فإننا ومنذ نشأتنا قمنا بإطالق شهادة مهنية تسمى " مدير مؤهل ملكافحة 
الفساد" إيمانا منا بأن أضعف حلقة في جهود مكافحة الفساد تكمن في متخذي القرار. 

إن هذا التأهيل املهني يوفر ملتخذ القرار حصانة معرفية ومهارات ذات صلة تمكنه من لعب دور جوهري في 
مكافحة الفساد والوقاية منه. كما أن املدير املؤهل ملكافحة الفساد يلعب دورا مؤثرا في البيئة التي يعمل بها 

واملجتمع الذي يعيش فيه. ويوفر املعهد ألعضائه املنتشرين في كافة دول العالم نشرات دورية وبرامج 
مجانية لدعم متطلبات تعليمهم املستمر.  

كما أن املعهد يقوم بالتعاون مع العديد من الجامعات في العديد من الدول إيمانا منه بأن عملية مكافحة 
الفساد تتطلب أجياال تتمتع بالوعي املناسب واملعرفة الالزمة بهذا الخصوص. وإن شباب اليوم هم قادة 

املستقبل.  

وبكل أسف، فإن معظم الجامعات ال تدرس العديد من املواضيع ذات الصلة املباشرة بالوقاية من الفساد 
كالرقابة الداخلية، وهذا على سبيل املثال وليس الحصر. باإلضافة لذلك، فإن الجامعات في العديد من 

الدول ال تلعب دورا واضحا وفعاال في جهود الدولة الوطنية ملكافحة الفساد. ومن تجاربنا التي نفخر بها في 
الشرق األوسط هي إطالق نادي طلبة املعهد األمريكي ملكافحة الفساد بجامعة قطر وعقد محاضرات 

ومسابقات متميزة للطلبة. ونقوم حاليا بتطوير مساق متميز ملكافحة الفساد بالتعاون مع جامعة العقبة 
للتكنولوجيا في اململكة األردنية الهاشمية والذي سيتم ادراجه كمتطلب جامعي لكافة الطلبة وتسويقيه 

للجامعات العربية في الشرق األوسط. إن كافة خدماتنا التي نقدمها للطلبة في الجامعات وفي كافة أنحاء 
العالم مجانية. 

إننا نؤمن إيمانا راسخا بأن كل أمر ال يتم قياسه، ال يمكن إدارته. لذلك، فقد قمنا بإطالق برنامجا متميزا 
لترخيص املؤسسات وِفي كافة القطاعات يسمى " برنامج ترخيص املؤسسات ملحاربة الفساد". إن 
البرنامج سنوي وينتج عنه تقرير وشهادة تظهر الدرجة التي حصلت عليها املؤسسة. إن عملية الترخيص 

منهجية ومنضبطة حيث يخضع كافة متخذي القرار في املؤسسة إلمتحان لفحص معارفهم في الرقابة 
الداخلية، الحكم الرشيد، الفساد واإلحتيال، دور اإلدارة حول التدقيق، اتخاذ القرارات اإلدارية، أنظمة منع 

الرشوة، وأخالقيات اإلدارة الفعالة. إن هذا البرنامج يقيس، وبدرجة معقولة، احتمالية تعرض املؤسسة 
للفساد قبل حدوثه . إننا نعتقد بأن هذا البرنامج يوفر للدولة الوطنية اداة فعالة في تنفيذ استراتيجيتها 

الوطنية للوقاية من الفساد ومأسسة مكافحته. كما أن املعهد على أتم اإلستعداد لتأميم هذا البرنامج 
والدخول بشراكة مع الدولة الوطنية.  
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ولدعم كل ما تقدم، فإننا نقدم برامج تدريب متميزة تتمحور مواضيعها حول جوهر مواضيع ترخيص األفراد 
واملؤسسات، وذلك من خالل خبرائنا املتخصصني. ويخضع من يحضر برامجنا المتحان بعد البرنامج يمكنه 

من طباعة شهادته عند إجتيازه لالمتحان.  

إننا نعتقد يقينا بأن أفضل من يمكنه محاربة الفساد في أي بلد هم أبناءه الذين يتمتعون باملعرفة 
الضرورية واملهارات الالزمة. لذلك، فإننا مستعدين دائما للعمل مع الدولة الوطنية للوصول لهذه النتيجة من 

خالل، على األقل، ما ذكر أعاله.   

الجهاز الفني في املعهد األمريكي ملكافحة الفساد 

 مالحظة: إّن املعهد األمريكي ملكافحة الفساد جهة غير حكومية. للمزيد من املعلومات يمكن زيارة املوقع اإللكتروني على

www.THEAACI.com 
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