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تعزيز النزاهة المؤسسية 

1. ما هي المبادرة التي أطلقتها المؤسسة؟

نحــن نعيــش اليــوم فــي عالــم متغيــر ومتســارع ومــا كان يعتبــر نماذجــً مثبتــًة ومحترمــة 
للعمــل، أصبحــت اليــوم محــل نقــاش وتغييــر. ومــع هــذا التغييــر المتســارع يبــرز مفهــوم النزاهــة 

ــن  ــخة 15 م ــب النس ــال. وبحس ــة لألعم ــات االخالقي ــل الممارس ــم عوام ــد أه ــية كأح المؤسس
ــدأ  ــغ مب ــد يون ــت أن ــة إيرنس ــأت مؤسس ــد أنش ــنة 2018، فق ــي لس ــال العالم ــتبيان االحتي اس

أجنــدة النزاهــة لتقليــل الفجــوة بيــن “نوايــا” المؤسســات و “االجنــدة المؤسســية”. وهــو إطــار 
ــات  ــا المؤسس ــن نواي ــدع بي ــى رأب الص ــاعد عل ــية تس ــر اساس ــع عناص ــن أرب ــف م ــل يتأل عم

ــلوكياتها. وس

وراء  الدافــع  هــو  مــا   .2
المبــادرة؟ هــذه  إطــاق 

أجنــدة  تطويــر  وراء  الدوافــع  أهــم  مــن 
تســهل  انهــا  هــو  المؤسســية  النزاهــة 

مــن عمــل إيرنســت أنــد يونــغ فــي مســاعدة 
حــاالت  وتفــادي  العمــل  علــى  عمالئهــم 

الخســائر وتشــوه الســمعة مــن خــالل التركيــز علــى 
النشــاطات المؤسســية المتمحــورة حــول الثقافــة 

ــات. كمــا  والحوكمــة والســيطرة وتفســير البيان
أنهــا تســاعد علــى تمكيــن المؤسســات مــن 

المؤسســية  والرؤيــة  بالرســالة  االلتــزام 
الممارســات  علــى  والمحافظــة 

للمؤسســة. األخالقيــة 

4. مــا التأثيــر الــذي أحدثتــه 
المؤسســة؟ علــى  المبــادرة 

ــى  ــرة عل ــة كبي ــرات إيجابي ــادرة تأثي ــذا المب كان له
معهــا  تعمــل  التــي  المؤسســات  مــن  العديــد 
ــى  ــات عل ــاعد المؤسس ــي تس ــغ. فه ــد يون ــت أن إيرنس
التحقــق مــن نشــاطات المواءمــة لهــذه المؤسســات 
مــن الناحيــة الواقعيــة والعمليــة كمــا أنهــا تعتبــر 
مــع  الفرديــة  الممارســات  لمواءمــة  مفيــدة  أداة 

المؤسســية. األهــداف 

التــي  الطــرق  هــي  مــا   .3
اتبعتهــا المؤسســة مــن أجــل 

المبــادرة؟ تنفيــذ 

اساســية  عناصــر  أربــع  مــن  النزاهــة  أجنــدة  تتألــف 
تســاعد علــى مواءمــة الممارســات الفرديــة مــع األهــداف 

هــي: العوامــل  وهــذه  المؤسســية. 
•  الحوكمــة الجيــدة، مــع توفــر قــادة يمثلون القدوة الحســنة مــن أعلى الهرم المؤسســي 

ومعرفــة الجميــع ووضوح توزيع المســؤولية والمحاســبة على كافة المســتويات.
•  ثقافة متمحورة حول النزاهة 

•  سبل سيطرة فعالة إلدارة مخاطر االمتثال واالحتيال باستخدام أحدث التقنيات
•  تفسير البيانات باستخدام التحليالت االستباقية وتقنيات الذكاء الصناعي


