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 مستخمص

 
 عمى الحديثة لؤلنظمة الديموقراطية المميزة السمات مف المعمومات تداوؿ وحرية الشفافية أصبحت

 ِقبؿ مف والمساءلة لممحاسبة بالشفافية وتخضع أداؤىا يتسـ التى الحكومات أف حيث عالـ،ال مستوى

 عمى الفساد لمكافحة الناجحة ويمكف أف تحقؽ الحمبلت .بالتبعية الفساد معدالت فييا تقؿ المواطنيف

عات تعد سباقة فى مجاؿ وضع التشريى فترة أسرع. ورغـ أف مصر مقبولة ف نتائج المحمى المستوى
والقواعد القانونية المتصمة بالرقابة والمحاسبة والمساءلة، إال إنيا لـ توفر اآلليات الكافية لتفعيؿ تمؾ 
 الجيود، حيث يتطمب األمر التغمب عمييا مف خبلؿ وضع استراتيجية متكاممة لمكافحة الفساد فى مصر،

مـ المتحدة لمكافحة الفساد، لذا فنف ىذا وقد بدأت مصر مؤخرًا بعض الجيود لتفعيؿ آليات تنفيذ اتفاقية األ
البحث يستعرض أىـ التجارب والممارسات الدولية فى مجاؿ تعزيز الشفافية ودورىا فى مكافحة الفساد 

 عمى المستوى القومى والمحمى مدى إمكانية استفادة مصر منيا.
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Abstract 
 

Transparency and freedom of information become distinctive features of 

modern democratic systems in the world, where governments, which is 

performed under transparent and accountable systems, have less corruption rates 

accordingly. At the local levels successful campaigns to combat corruption can 

achieve acceptable results in less time. Although Egypt is a forerunner in the 

field of development of legislation and legal rules relating to oversight and 

accountability, there is a lack of adequate mechanisms to activate these efforts. 

To overcome these obstacles we need to develop an integrated strategy to 

combat corruption in Egypt. Fortunately, Egypt has recently started to activate 

the mechanisms of implementation of the United Nations Convention against 

Corruption. This research discusses the best international practices in the field of 

transparency and its role in combating corruption at the national and local levels, 

and how Egypt can benefit from that.  
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 آليات تعزيز الشفافية من أجل مكافحة الفساد عمى المستوى المحمى
مكانيات تطبيقها فى مصر  وا 

 
 أواًل: مقدمة البحث:

برغـ تعدد معوقات التنمية، إال أف الفساد يعد مف العقبات الرئيسية التى تحوؿ دوف تحقيؽ التنمية 
ف خبلؿ إىدار األمواؿ المخصصة لعممية االقتصادية والعدالة االجتماعية. حيث يضر الفساد بالفقراء م

التنمية ويقوض قدرة الحكومة عمى توفير الخدمات األساسية، كما يرفع مف تكاليؼ االنتاج ويحبط 
المستثمريف عف طريؽ الرشاوى والمدفوعات غير الرسمية واستغبلؿ النفوذ وغيرىا مف مظاىر الفساد التى 

ارًا سمبية عمى النظاـ السياسى، سواء مف حيث شرعيتو أو تفسد بيئة األعماؿ. كذلؾ يترؾ الفساد آث
استقراره، حيث يؤدى إلى فقداف الثقة فى النظاـ السياسى، ومدى تمتعو بالديموقراطية وقدرتو عمى احتراـ 

 حقوؽ اإلنساف األساسية وفى مقدمتيا الحؽ فى المساواة وتكافؤ الفرص.
نات القرف الماضى، والذى ظير جميًا فى المواثيؽ وقد أحتمت قضية الفساد أىمية كبير منذ تسعي

الدولية واإلقميمية لمكافحة الفساد. وقياـ عدد مف المنظمات الدولية الرسمية مثؿ البنؾ الدولى، ومؤسسات 
المجتمع المدنى الدولية مثؿ منظمة الشفافية العالمية بتطوير مؤشرات وأدلة لقياس مستوى الفساد مف 

عات الرأى واالستبيانات، وترتيب الدوؿ وفقًا لمستويات الفساد فييا، والوقوؼ عمى خبلؿ استخداـ استطبل
 أكثر المجاالت التى ينتشر فييا الفساد بصوره المختمفة.

كما برزت أىمية الشفافية وتداوؿ المعمومات كأحد أىـ اآلليات المستخدمة فى منع ومكافحة 
ى المعمومات فى دساتيرىا واعتبرتو أحد الحقوؽ الفساد، فضمنت العديد مف الدوؿ حؽ الحصوؿ عم

دولة عمى مستوى العالـ باعتماد قوانيف لحرية تداوؿ  99األساسية لئلنساف. كما قامت أكثر مف 
المعمومات. وقدمت عدد مف المنظمات الدولية مقترحات بآليات لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وفقًا 

الفساد  لمكافحة متكاممة استراتيجية وجود ضرورةة، مع التأكيد عمى ألفضؿ الممارسات والخبرات الدولي
 واضحة آليات ليايكوف و  والمحاسبية، الشفافية مبادئ عمى وتقـو يشارؾ فييا جميع األطراؼ فى المجتمع

 .لمتطبيؽ وقابمة

 اوىوالرش الخدمات المقدمة، ضعؼ مثؿ والفاسدة الشفافة غير الممارسات تأثير وغالبًا ما يكوف

 بفاعمية الشفافية جيود المحمى، وفى مقابؿ ذلؾ تتسـ المستوى عمى المواطنيف حياه عمى أكبر والمحسوبيات

 أكثر المحمييف المصالح أصحاب ضغط قوة تصبح محدود مجتمع ظؿ ففى المحمى، المستوى عمى أكبر

شفافية ومكافحة الفساد مف خبلؿ التزامًا، لذا فنف سياسات دعـ ال أكثر المحمييف المسئوليف ويكوف تأثيرًا،
 تعزيز المشاركة المجتمعية يكوف تأثيرىا  أكبر وأسرع عمى المستوى المحمى عف المستوى القومى.

ورغـ أف مصر كانت مف أوائؿ دوؿ العالـ التي وقعت عمى اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة 
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ية المتصمة بالرقابة والمحاسبة والمساءلة الفساد، وليا السبؽ فى مجاؿ وضع التشريعات والقواعد القانون
ومع التغيرات السياسية المتبلحقة فى المنطقة العربية، إال أنيا لـ توفر اآلليات الكافية لتفعيؿ تمؾ الجيود. 

فى مصر ازداد الشعور بالفساد. حيث ال تؤدى عممية التحوؿ الديموقراطى وحدىا إلى الحد مف الفساد، 
فساح ف الشفافية واإلفصاح. إف لـ يصاحبيا مزيد م وىو ما يتطمب توفير المعمومات الدقيقة فى مواقيتيا وا 

 المجاؿ أماـ الجميع لئلطبلع عمييا.
وتتطمب عمميات مكافحة الفساد فى مصر التحرؾ عمى المستوى القومى والمحمى، مف خبلؿ 

والشعبية، مع إجراء مراجعة االستراتيجية القومية لمكافحة الفساد بشكؿ يضمف تضافر الجيود الرسمية 
صبلح مؤسسى وتشريعى شامؿ وداعـ لحرية المعرفة وتداوؿ المعمومات. فالحؽ فى الوصوؿ لممعمومات  وا 
يساعد عمى مكافحة الفساد مف خبلؿ زيادة وعى المواطنيف بحقوقيـ، ومراقبة أداء الحكومات فيما يخص 

، مما يمكف المواطف مف أف يكوف رقيبًا عمى التزاماتيا تجاه المجتمع، خاصة عمى المستوى المحمى
 التزامات الدولة تجاىو. 
 ثانيًا: مشكمة البحث:
عمى أف "المعمومات والبيانات واالحصاءات والوثائؽ  2914مف دستور مصر  68تنص المادة 

دولة الرسمية ممؾ لمشعب، واالفصاح عنيا مف مصادرىا المختمفة، حؽ تكفمو الدولة لكؿ مواطف، وتمتـز ال
عمى أف "تمتـز الدولة بمكافحة الفساد، وتمتـز  218 بتوفيرىا واتاحتيا لممواطنيف بشفافية"، كما تنص المادة

الييئات واألجيزة الرقابية المختصة بالتنسيؽ فيما بينيا فى مكافحة الفساد، وتعزيز قيـ النزاىة والشفافية، 
ؿ العاـ، ووضع ومتابعة تنفيذ االستراتيجية الوطنية ضمانًا لحسف أداء الوظيفة العامة والحفاظ عمى الما

 لمكافحة الفساد ".
ىذا باإلضافة إلى النصوص العقابية التى يتضمنيا قانوف الكسب غير المشروع وقانوف العقوبات 
فيما يتعمؽ بقضايا الفساد، كما ضـ قانوف نظاـ العامميف المدنييف بالدولة إطار قانونى لمنع أى ممارسات 

قد يرتكبيا العامؿ، وتتضمف التشريعات التى تيدؼ إلى تنظيـ العمؿ فى العديد مف القطاعات  فاسدة
وضع نظـ رقابية وجوانب تنظيمية تضمف الوقاية ومكافحة الفساد. ويتميز النظاـ المؤسسى المصرى 

. كما أف بتعدد األجيزة الرقابية والمؤسسات المختصة بمحاربة الفساد، ويضمف ليا االستقبلؿ النسبى
اإلطار المؤسسي لتداوؿ المعمومات في مصر يتضمف وجود مراكز المعمومات والتوثيؽ فى كافة األجيزة 

 اإلدارية لمدولة والمحافظات.
ورغـ ىذا اإلطار التشريعى والمؤسسى والجيود المبذولة لمكافحة الفساد، إال أف الكثير مف 

مف األحياف غير حازمة، كما أف جيود مكافحة  النصوص التشريعية غير مفعمة والعقوبات فى كثير
الفساد مبتسرة وغير مكتممة.. كما أف النظاـ القانوني المصري، مازاؿ يتضمف عدد مف القيود عمى كشؼ 
المعمومات، لف يحميا إصدار قانوف حرية تداوؿ المعمومات ما لـ يتـ إلغاء النصوص القانونية المتعارضة 

ات وحدىا لف تكوف كافية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد ما لـ  يكف معو. كما أف إتاحة المعموم
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كذلؾ فنف غالبية مؤسسات الدولة وىيئاتيا المعمومات دقيقة ومكتممة وغير متضاربة مف قطاع آلخر. 
البيروقراطية واإلدارية مازالت تتعامؿ باعتبار أف األصؿ فى األمور ىو السرية وحجب المعمومات ال 

 نيا وتداوليا بحرية.اإلفصاح ع
 ثالثًا: أهمية البحث:

لـ تعد القوانيف والموائح وحدىا كافية لمكافحة الفساد، وىنا تأتى عممية تعزيز الشفافية كخطوة 
االئتبلفات  -األحزاب  –المجتمع المدنى  –أولى الزمة إلشراؾ المجتمع )المجالس الشعبية المنتخبة 

وتعمؿ الشفافية ممية التصدى لمفساد عمى المستويف القومى والمحمى. ....( فى ع -المواطنيف  –الشبابية 
عمى نشر المعمومات المتعمقة بحقوؽ المواطنيف وسبؿ الحصوؿ عمى ىذه الحقوؽ وتقييميا، وىو ما 
فساح المجاؿ أماـ الجميع لبلطبلع عمييا ونشرىا بعمنية ودورية مف  يتطمب توفير المعمومات الدقيقة وا 

ئرة المشاركة والرقابة والمحاسبة ومحاصرة الفساد. ويقوـ ىذا البحث بدراسة التدابير الوقائية أجؿ توسيع دا
وآليات مكافحة الفساد التى نصت عمييا المواثيؽ الدولية، وأفضؿ الممارسات والخبرات الدولية فى حرية 

تى قامت بيا الحكومة تداوؿ المعمومات، مع تقييـ لموضع التشريعى والمؤسسى وجيود مكافحة الفساد ال
 المصرية.

ويساعد تعزيز الشفافية عمى المستوى المحمى بشكؿ خاص عمى بناء الثقة بيف اإلدارة المحمية 
شراؾ جميع أصحاب المصمحة في تحديد االحتياجات وترتيب األولويات وبالتالى الحد مف  والمواطنيف، وا 

د أكبر مف المواطنيف. كما أف ىناؾ عدة عوامؿ الفساد ، وتحسيف فعالية الخدمات وجعميا في متناوؿ عد
 تجعؿ البدأ بالمستوى المحمى أكثر جدوى، وتتمثؿ ىذه العوامؿ فى التالى:

  السمطات المحمية ىى األقرب لممواطنيف، وكمجتمع محدود يمكف بسيولة تحديد الشركاء
 وأصحاب المصالح والمستيدفيف.

 لفساد، تعتبر أكثر حدة عمى المستوى المحمي، خاصة اآلثار السمبية لسوء اإلدارة بما في ذلؾ ا
 فيما يتعمؽ بتخصيص األراضى وتقديـ الخدمات. 

  سنوات حتى تولد نتائج  19حمبلت مكافحة الفساد عمى المستوى القومى قد تتطمب أكثر مف
 .جيدة. أما عمى المستوى المحمى، فيمكف تحقيؽ نتائج ذات مغزى في أقؿ مف سنتيف

منظمات دولية بوضع استراتيجيات لتعزيز الشفافية عمى المستوى المحمي، ومنيا اإلطار  وقد قامت عدة
( فى تقديـ أدوات تعزيز 2994)  UN-HABITATالذى قدمتو منظمة الشفافية الدولية بالتعاوف مع

UNDP (2919 )الشفافية فى الحكـ المحمى، وكذلؾ الدليؿ الذى قدمو البرنامج اإلنمائى لؤلمـ المتحدة 
لقياس الحكـ المحمى الرشيد والذى يعد تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد أحد أىـ أبعاده، ويعمؿ ىذا البحث 

مكانيات تطبيقيا.  عمى دراسة واختيار أفضؿ الممارسات واألدوات المناسبة لمحالة المصرية وا 
 رابعًا: المنهجية أو طريقة البحث:

بدراسة المواثيؽ الدولية والتدابير الوقائية البلزمة يتبع ىذا البحث المنيج الوصفى التحميمى 
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لمكافحة الفساد وبصفة خاصة الشفافية وتداوؿ المعمومات، كما يتعرض البحث ألىـ المحاور الخاصة 
جنوب أفريقيا( التى طبقت ىذا القانوف،  –بقانوف تداوؿ المعمومات وتجارب بعض الدوؿ النامية )اليند 

 ريعى والمؤسسى لمكافحة الفساد فى مصر.كذلؾ تقييـ اإلطار التش
 

 مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية عمى المستويين القومى والمحمى )إطار :القسم األول
 نظرى(

يؤثر الفساد عمى التنمية االقتصادية واالجتماعية لمدولة، ويعيؽ قدرة المواطنيف عمى الحصوؿ عمى 
لحصوؿ عمى الخدمات الصحية والتعميمية إف لـ تكف حقوقيـ األساسية، فقد ُيحـر بعض األفراد مف ا

لدييـ المعمومات الكافية عف حقوقيـ. كما أف الفساد يوىف المؤسسات ويضعؼ آليات المساءلة 
الديموقراطية، ويزعزع ثقة المواطنيف فى الحكومة، ويقمص الموارد المتاحة لتمبية االحتياجات األساسية 

وتتطمب مكافحة الفساد والوقاية منو فى المؤسسات العامة بناء  .1خاصة لمفئات الميمشة والفقيرة
 .استراتيجية متكاممة أحد أىـ آلياتيا الشفافية واإلفصاح وتداوؿ المعمومات

- 19وتشير الخبرات الدولية أف الحمبلت الناجحة لمكافحة الفساد عمى المستوى القومى قد  تتطمب فترة 
نما عمى المستوى المحمى فنف نتائج مقبولة يمكف تحقيقيا خبلؿ سنتيف، عاـ لتولد النتائج المرجوة، بي 15

ففى ظؿ مجتمع محدود تصبح قوة ضغط أصحاب المصالح المحمييف أكثر تأثيرًا، ويكوف المسئوليف 
2المحمييف أكثر التزاماً 

. 
مى خاصة تمؾ لذا ييتـ ىذا الجزء بنيضاح أىـ آليات مكافحة الفساد وذلؾ عمى المستوييف القومى والمح

 المتعمقة بالنزاىة والشفافية وتداوؿ المعمومات. 
 

 أواًل:  الفساد والشفافية )مفاهيم أساسية(

 العالقة بين الفساد والشفافية -0
إساءة استخداـ سمطة معيودة بالمرء مف أجؿ تحقيؽ " ُتعّرؼ منظمة الشفافية الدولية الفساد عمى أنو

ما يقوـ موظؼ عاـ بقبوؿ رشوة أو طمبيا، لتسييؿ تعاقد أو الفساد عادة عنديحدث مكاسب خاصة"، و 
مناقصة، أو عندما يقوـ وكبلء أو وسطاء لشركات أو أعماؿ خاّصة بتقديـ رشاوى لبلستفادة مف سياسات 
أو إجراءات عامة، وتحقيؽ أرباح خارج إطار القانوف، كما يمكف لمفساد أف يحدث بتعييف المقربيف بغير 

                                                 
 6، ص 2913منظمة الشفافية العالمية، تقرير الفساد العالمى: قطاع التعميـ، 1

2
UN- HABITAT & Transparency International, Tools to Support Transparency in Local 

Governance, Urban Governance Toolkit Series, March 2994, p. 2 
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. وىناؾ عدة شروط فى 3واؿ الدولة أو استخداـ المقدرات العامة في مصالح خاصةحؽ، أو اختبلس أم
4حالة توفرىا فى عمؿ ما، يمكف اعتباره عمبًل ينطوى عمى فساد، وىى

: 
 أف يتـ انتياؾ مبدأ التعامؿ مع األفراد عمى أساس أنيـ جميعًا متساووف. 

 أف يكوف ىناؾ تضارب واضح ومقصود لممصالح. 

 مصمحة لمطرفيف فى ارتكاب ىذه المخالفة سواء كانت ذات طبيعة مادية أو  أف تكوف ىناؾ
 .غيرىا

خفاء المعمومات بيئة مشجعة عمى زيادة وانتشار  وغالبًا ما تكوف البيئة التى تتسـ بالسرية وا 
 حاالت الفساد، وتكوف أىـ معاوؿ مكافحة الفساد فى ىذه البيئة ىى الشفافية. 

المواطنيف فى المعرفة وتستمـز نشر المعمومات حوؿ ما يفترض بموظفى  وتتمحور الشفافية حوؿ حؽ
الدولة ومؤسساتيا أف يفعموه وماذا يفعموف وتحديد المسئوليات المختمفة. وتشترط الشفافية توفر المعمومات 

فساح المجاؿ أماـ الجميع لئلطبلع عمييا، مف أجؿ تو  سيع الدقيقة فى توقيتاتيا ونشرىا بعمنية ودورية، وا 
دائرة المشاركة والرقابة والمحاسبة ومحاصرة الفساد والمساعدة فى اتخاذ القرارات الصائبة فى السياسة 

6وبشكؿ عاـ ىناؾ عدد مف المعايير الضرورية لضماف شفافية المؤسسات العامة. 5العامة
: 

 نيتيا، توافر وثائؽ واضحة حوؿ أىداؼ المؤسسة، وىيكميا التنظيمي، ونظاـ الموظفيف، وميزا
تاحتيا لمجميور  .وا 

  معرفة المواطنيف بأنشطة المؤسسة وبرامجيا، وكيفية الحصوؿ عمى خدماتيا، وكيفية تأدية ىذه
  .الخدمة

  ،إتاحة الفرصة لمجميور لبلطبلع عمى خطط المؤسسة، واإلشتراؾ في صياغتيا والتعميؽ عمييا
 وحضور  االجتماعات العامة.

ف تُتاح لممعنييف بمصالح معينة اإلطبلع مباشرة فجوىر الشفافية يستند إلى الت دفؽ الحر لممعمومات، وا 
عمى العمميات واإلجراءات والمعمومات المرتبطة بيذه المصالح، وتوفر ليـ معمومات كافية تساعدىـ عمى 

 فيميا ومراقبتيا.
مى اقتبلع الفساد. لكف فالشفافية تدعـ عمميات المتابعة والمحاسبة والمساءلة، وتساعد المحاسبة بالتبعية ع

المحمية أماـ  الحكومات أماـ مواطنييـ، السمطات -المحاسبة يجب أف تتـ عمى جميع المستويات 
                                                 

أماف، فمسطيف ،  /النزاىة والشفافية والمساءلة في مواجية الفساد، االئتبلؼ مف أجؿ النزاىة والمساءلة عبير مصمح، 3
 16، ص 2913

مركز المشروعات الدولية الخاصة، مكافحة الفساد : التوجو الى القطاع الخاص، إرشادات عممية لمكافحة الفساد، 4
 3، ص 2998

 4شفافية فى مصر، مركز الدارسات السياسية واالستراتيجية فى األىراـ، ص  عبد الفتاح الجبالى، نحو مجتمع أكثر5
 49عبير مصمح، مرجع سابؽ، ص  6
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وعمى جميع  –مجتمعاتيـ، الشركات أماـ حممة األسيـ، المجتمع المدنى أماـ المجتمعات التى يخدميا 
 :7األبعاد، والتى تتمثؿ فى

 صب العميا مف خبلؿ نظاـ الضوابط والتوازنات ما بيف المحاسبة السياسية: ألصحاب المنا
 السمطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. 

  المحاسبة المالية: لمموظفيف العمومييف فى أى منصب مف خبلؿ تقديـ تقارير باالستخداـ
 المستيدؼ والفعمى لمموارد.

  معايير لمخدمة المدنية المحاسبة اإلدارية: نظـ لمتحكـ الداخمى لمحكومة متضمنة حوافز و
 ومدونات السموؾ والمراجعات االدارية.

 أهمية الشفافية فى مكافحة الفساد عمى المستوى المحمى -5

تتميز المؤسسات المحمية بكونيا األكثر ارتباطًا بالمواطنيف، بحكـ الخدمات الممموسة والمباشرة التي 
ذه الخدمات بطبيعة الحاؿ عمى المواطنيف كما تقّدميا ليـ في الحياة العممية اليومية، ويؤثر مستوى ى

لذا فنف آثار الفساد عمى المواطنيف يكوف أكبر كمما زادت . 8يتأثر بيـ، باعتبارىـ المتمقيف ليذه الخدمات
نفاؽ  مستويات الفساد عمى المستوى المحمي خاصة أف الفساد يؤدى غالبًا إلى سوء تخصيص الموارد وا 

 يات الطبقات الفقيرة والمحرومة.غير متناسب لغير صالح أولو 
وخبلًفا لممؤسسات العامة المركزية، التي ال تتوافر فييا عادة إمكانية المراقبة المباشرة مف الجميور، 
فنف المؤسسات المحمية يمكف أف تخضع لرقابة الجميور، أي لقاعدة الرقابة الشعبية التي يمكف أف تكوف 

السمطات المحمية فى تقوية نظـ  ويمكف استخداـ بيانات أداءية. أكثر كفاءة أحيانا مف الرقابة الرسم
9المحاسبة المحمية وذلؾ فى اتجاىيف، وىما

: 
  مف أعمى إلى أسفؿ( أى مف السمطات المحمية تجاه مواطنييا مف خبلؿ استيداؼ التأثير(

 .عمى القاعدة العامة لممواطنيف وما ليا مف تأثير عمى أصواتيـ فى االنتخابات

  أسفؿ إلى أعمى( مف السمطات المحمية تجاه الحكومة المركزية مف خبلؿ استيداؼ )مف
 التأثير عمى مخصصات التحويبلت المالية مف الحكومة المركزية إلى السمطات المحمية.

ويتطمب التحرؾ عمى المستوى المحمى، تقييـ الوضع الحالى مف خبلؿ إجراء استطبلعات لمرأى 
عمى حجـ ومجاالت ظاىرة الفساد، مصحوبًا بتحسيف الوصوؿ إلى التعرؼ  ومسوح تساعد عمى

المعمومات والقياـ بعدد مف اإلصبلحات المؤسسية لجعؿ السمطات المحمية أكثر مسئولية ومحاسبية. 
                                                 

7 UN, Governance for The Millennium Development Goals: Core Issues and Good Practices, 

7th Global Forum on Reinventing Government Building Trust in Government, Vienna, 

Austrian, January 2997, p. 28  

 54عبير مصمح، مرجع سابؽ، ص  8
9
UN- HABITAT & Transparency International, op. cit., p. 29 
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 :19وتتمثؿ أىـ ىذه المسوح فى التالى
 ى، وتأسيس مسح الشفافية: يساعد عمى تطوير فيـ أعمؽ لنطاؽ المشاكؿ المؤثرة عمى النظاـ المحم

قاعدة أو أساس لمبيانات التى يمكف قياس أثر برنامج مكافحة الفساد مف خبلليا، ومف خبلليا يمكف 
 تطوير مؤشرات تقييـ الفساد.

  كروت تقييـ المواطنيف مسوح تقديـ الخدمات: مثؿCitizens’ Report Card   ىو نظاـ لتقييـ تقديـ
ميف عمى مجموعة مف مؤشرات الخدمات الكمية الخدمات يتضمف تغذية مرتدة مف قبؿ المستخد

 والكيفية.
  التقييـ الذاتى األولى: ىو عبارة عف قائمة يتـ توزيعيا عمى الموظفيف المحمييف تشمؿ أسئمة حوؿ

المبادئ األخبلقية فى العمؿ مثؿ وجود مدونة لمسموؾ، وجود مكتب لمشكاوى ، نظاـ الموارد البشرية، 
 ة فييا، اجراءات عدـ تضارب المصالح، نظـ المراجعة الداخمية والخارجية.الموازنة ونشرىا والمشارك

  ،مسح الفساد الحضرى: وييدؼ إلى معرفة المنظمات والمؤسسات واإلدارات التى ينتشر فييا الفساد
والتكاليؼ المترتبة عمى الفساد. ويعد ىذا المسح أداة لتعريؼ الممارسات غير األخبلقية فى بعض 

لقاء الضوء عمى إدراؾ المواطنيف لمفساد فى المنظمات العاممة عمى المستوى المناطؽ الح ضرية، وا 
 المحمى. 

 
 ثانيًا: آليات مكافحة الفساد عمى المستويين القومى والمحمى

تتطمب مكافحة الفساد وضع استراتيجية تتضمف تجسيد مبادئ سيادة القانوف وحسف إدارة الشئوف 
جراء مراجعة دورية لمنظـ القانونية والموائح اإلدارية ذات العامة والنزاىة والشفافية  والمحاسبة والمساءلة، وا 

الصمة، باإلضافة إلى إرساء وترويج ممارسات فعالة تستيدؼ منع الفساد. كما تتطمب إنشاء ىيئة 
وجود لمكافحة الفساد ومنحيا ما يمـز مف االستقبللية، لتمكينيا مف االضطبلع بوظائفيا بصورة فعالة. و 

صدار التعميمات،  سمطات إلزامية محددة لمييئة مثؿ قوة االستدعاء والتحقيؽ، وسمطة اتخاذ التوصيات وا 
مع تخصيص موارد مالية مناسبة لمنظمات مكافحة الفساد ولجاف األخبلقيات مف أجؿ االستمرار فى 

لبلضطبلع مكافحة الفساد، باإلضافة إلى موظفيف متخصصيف، وما يحتاجوف إليو مف تدريب 
11بوظائفيـ

. 
ونظرًا لنمو مسئوليات السمطات المحمية المرتبط بتطبيؽ برنامج المركزية، فبلبد أيضًا أف تتواجد مكاتب 
أو فروع ىيئات مكافحة الفساد عمى المستوى المحمى، لمراقبة سموؾ المؤسسات المحمية، ونشر اآلليات 

                                                 
19

Ibid, p.   28 – 39 

 6، ص  2993األمـ المتحدة، اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد، 11
OECD,  Business Climate Development Strategy, Phase 1 Policy Assessment - Egypt,  

Dimension II-1:  Anti-Corruption, December 2999, p. 29 - 32 
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 .الموظفيف المحمييفالوقائية والقواعد األخبلقية والتنظيمات الخاصة ب
بشكؿ عاـ تتمثؿ أىـ آليات مكافحة الفساد، بخاصة تمؾ التى ترتكز عمى مفاىيـ الشفافية والنزاىة 

 واإلفصاح، والتى تصمح لمتطبيؽ عمى المستوييف القومى والمحمى فى التالى:
 :القواعد األخالقية لمموظفين -0

بادئ العامة والقيـ التى تنظـ سموؾ العامميف، تتمثؿ القواعد األخبلقية فى منظومة القوانيف والم
أخذًا فى االعتبار أف بناء االخبلقيات ال يجب أف يكوف فى الحكومة وحدىا، بؿ يتضمف القطاع الخاص 

 .والمجتمع المدنى وباقى أصحاب المصالح فى المجتمع
 :05نظم عمل الموظفين العموميين 0/0

ينطوى عمى واجب العمؿ لممصمحة العامة، وىو ما الوظيفة العامة ىى منصب يقوـ عمى الثقة و 
يتطمب مف الموظفيف الحرص عمى أداء واجباتيـ ومياميـ بكفاءة وفاعمية ونزاىة، وفقًا لمقوانيف والموائح 
اإلدارية، وتوخى اليقظة والحيدة فى أداء مياميـ، وخاصة فى عبلقاتيـ مع الجميور وال يجوز ليـ منح 

يز ضد أى جماعة أو فرد أو إساءة استعماؿ السمطة والصبلحية المخولتيف ليـ معاممة تفضيمية أو التح
 .بآى شكؿ آخر

حالتيـ  وفى المقابؿ، فنف عمى الدولة اعتماد نظـ توظيؼ الموظفيف العمومييف، واستخداميـ وترقيتيـ وا 
ومنصفة، وتنفيذ  إلى التقاعد بناًء عمى مبادئ الكفاءة والشفافية والموضوعية، ووضع جداوؿ أجور كافية

 .برامج تدريبية لتمكيف الموظفيف مف الوفاء بمتطمبات األداء السميـ لمعمؿ
03قوانين تضارب المصالح 0/5

: 
لتجنب الفساد الذى قد ينتج عف أف المصالح الخاصة يمكف أف تؤثر عمى القرارات العامة، مف 

ة مواد ترتبط باستغبلؿ الموقع الميـ وجود إطار قانونى لتجنيب المصالح الخاصة، تتضمف بالضرور 
الوظيفى، والتأكيد عمى إزالة أى شبية أو فرصة تورط فى فساد لمموظفيف والمسئوليف العمومييف، حتى 
بعد خروجيـ مف الخدمة بفترة محددة، كما تمـز ىذه القوانيف المسئوليف بتقديـ إقرارات ذمة مالية عنيـ 

  .وعف أسرىـ
04وظفين العموميينمدونات قواعد السموك لمم 0/3

 

 12تمثؿ المدونة الدولية لقواعد سموؾ الموظفيف العمومييف التي أعدتيا األمـ المتحدة في 
، أساسًا لتنفيذ معيار أخبلقي موحد، وعمى الرغـ مف أف مدونة قواعد السموؾ مف 1996ديسمبر 

نبغي أف يصاحبيا برامج المكونات الميمة في دعـ النزاىة، إال أف مجرد وجودىا ال يعد كافيًا، إذ ي
                                                 

 2993إتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد ، مف  8و  7وفقًا لممواد 12
 2993مف إتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد ،  52و 29و  19و  12و  8وفقًا لممواد 13
 2993إتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد ، مف  8ممادة وفقا ل14
 1996األمـ المتحدة، المدونة الدولية لقواعد سموؾ الموظفيف العمومييف، و 
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لمترويج والتوعية بيدؼ نشر القيـ والمبادئ األخبلقية، ووضع آليات قانونية ومؤسسية لضماف التزاـ 
 الموظفيف العمومييف بالسموكيات األخبلقية. 

تتطمب ضماف نزاىة كيانات القطاع الخاص وضع مدونات قواعد سموؾ مف أجؿ ممارسة كما 
نع تضارب المصالح، ومف أجؿ استخداـ الممارسات التجارية النزيية فيما  أنشطتيا عمى وجو سميـ وم

بيف المنشآت التجارية، ومنع اساءة استخداـ االجراءات التي تنظـ عمؿ كيانات القطاع الخاص، بما في 
 .ذلؾ االجراءات المتعمقة باإلعانات والرخص

 

 شفافية المالية العامة والموازنات -5

داري يرتكز عمى تحديد واضح ألدوار ومسئوليات الحكومة في الشؾ فى أف وجود إط ار قانوني وا 
 تحصيؿ واستخداـ الموارد العامة سوؼ يعزز مبادئ المشاركة والمحاسبة والمساءلة. 

  :مبادئ شفافية المالية العامة 5/0
لدولى عنصرًا تمثؿ المبادئ والممارسات األساسية لشفافية المالية العامة كما أوردىا صندوؽ النقد ا

 :05حيويًا لتقييـ المساءلة عف تصميـ سياسة المالية العامة وتنفيذىا، كالتالى

داري واضح ومعمف إلدارة المالية  وضوح األدوار والمسؤوليات:أ(  وضع إطار قانوني وتنظيمي وا 
طبلع تيسير اإلو  وأف تكوف األدوار والسياسات داخؿ القطاع العاـ واضحة ومعمنة لمجميور، العامة،

عمى القوانيف والقواعد التنظيمية المتعمقة بتحصيؿ اإليرادات الضريبية وغير الضريبية، وكذلؾ 
المعايير التي تسترشد بيا اإلدارة الضريبية في ممارسة صبلحياتيا، والتأكد مف وضوحيا وسيولة 

 .اعد التنظيميةفيميا، مع إتاحة وقت كافى لمتشاور بشأف التغييرات المقترحة في القوانيف والقو 
عممية إعداد الموازنة والمعمومات المتاحة في وثائقيا تشكؿ عامبًل  :ب( عالنية عمميات الموازنة

وينبغي أف تغطي المعمومات المقدمة وقت عرض  .أساسيًا لتحقيؽ الشفافية في مجاؿ المالية العامة
يبات المؤسسية التي تنفذ الموازنة السنوية جميع أنشطة المالية العامة، بغض النظر عف الترت

بموجبيا ىذه األنشطة متضمنة الصناديؽ الممولة مف خارج الموازنة، واألنشطة شبو المالية، 
 .والنفقات الضريبية

متضمنة أنشطة المالية العامة وأىداؼ الحكومة، ونشر مرشد : ج( إتاحة المعمومات لالطالع العام
ديـ الموازنة، وعرض ىذه المعمومات بطريقة تسمح لمموازنة يتسـ بالوضوح والبساطة في موعد تق

بسيولة تحميؿ السياسة وتشجيع المساءلة، وفي الوقت المناسب وبشكؿ موحد يمكف الحصوؿ عميو 
عمى أف تغطى وثائؽ الموازنة جميع أنشطة الحكومة المركزية  .بدوف مقابؿ عمى شبكة اإلنترنت

مركز المالي الالمخاطر فيما يتصؿ بالمالية العامة، و الُمدرجة في الموازنة وخارج الموازنة، وأىـ 
                                                 

 2997وفقًا لصندوؽ النقد الدولى، دليؿ شفافية المالية العامة، 15
 2997 وصندوؽ النقد الدولى، ميثاؽ الممارسات السميمة فى شفافية المالية العامة،
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 .العاـ لمحكومة والمؤسسات العامة، وأىـ االلتزامات بخبلؼ الديف
وأف تكوف تنبؤات الموازنة إستيفاء بيانات المالية والمعايير التي تؤكد جودتيا،  :ضمانات الموضوعيةد( 

ة في اإليرادات والنفقات، والتطورات االقتصادية وتحديثاتيا بمثابة انعكاس لبلتجاىات العامة األخير 
ويجب أف تستوفي بيانات المالية  .الكمية األساسية، وااللتزامات المحددة عمى صعيد السياسات

العامة معايير جودة البيانات المتعارؼ عمييا، مف حيث واقعية بيانات الموازنة، والمعايير 
 .المحاسبية، واتساؽ البيانات وتوافقيا

 
 موازنة المواطن 5/5

الموازنة العامة ىى انعكاس لخطط وسياسات الحكومة،  وبما أف عمؿ الحكومة فنى لمغاية ، لذا 
تتجو كثير مف الحكومات إلى إنتاج موازنة المواطف، وىى وثيقة تمخص وتشرح معمومات الموازنة 

تكويف الموازنة وتنفيذىا األساسية بمغة بسيطة وواضحة يمكف فيميا، وىى أيضًا وسيمة لشرح كيفية 
16وتحديد المسئوليف فى كؿ مرحمة

. 
وتعد موازنة المواطف فرصة لمحكومة لتحفيز المعرفة العامة بالموازنة، ووسيمة لمتواصؿ مع 

وىى وسيمة لتشجيع المواطنيف عمى المشاركة فى شئوف الحكومة،  ... المواطنيف وتبرير اختيارات الموازنة
ثارة حوار ما بيف ال ومف خبلؿ موازنة المواطف تستطيع الحكومة عمى كؿ المستويات  .حكومة والمواطنيفوا 

المحمى( أف تتولى تنفيذ وظائفيا المختمفة وتقديـ الخدمات فى إطار مف المشاركة  – االقميمى – )القومى
17والمتابعة المجتمعية

.  

ة ما تكوف أكثر فاعمية ولموازنة المواطف أىمية خاصة عمى المستوى المحمى، فشفافية الموازن
عمى المستوى المحمى، حيث أف محاسبة المسؤوليف تصبح أفضؿ كمما صغر النطاؽ الجغرافى لتمؾ 
المحاسبة، بمعنى أنو مف األسيؿ عمى المواطنيف أف يحاسبوا مسؤواًل محميًا عف أف يحاسبوا الحكومة 

18المركزية عمى األمواؿ التى تـ تخصيصيا فى مختمؼ القطاعات
. 

 :الموازنة التشاركية 5/3
الموازنة التشاركية ىى آلية تسمح لممواطنيف في منطقة معينة )حي، قرية، مدينة( بالمشاركة في 
تخصيص جزء مف الموارد المالية المتاحة لحكومتيـ المحمية. وتيدؼ الموازنة التشاركية إلى زيادة 

حكومة المحمية. وظيرت الموازنة التشاركية الشفافية والمساءلة والفيـ والتضميف االجتماعي في شؤوف ال
                                                 

16
 International Budget Partnership,  The Power Of Making It Simple:  A Government Guide 

To Developing Citizens Budgets, 2912, p. 4 p. 9 

17
 Ibid, p. 12 

-http://www.tadamun.info/2913/12/18/policy-alertشفافية الموازنة وموازنة المواطف في مصر18

budget-transparency-and-the-citizen-budget-of-egypt/ 
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، حيث تؤدى الموازنة التشاركية غالبًا إلى 1989فى بدايتيا في مدينة بورتو أليجري، في البرازيؿ عاـ 
ارتفاع مستويات المشاركة العامة وخاصة مف تساعد عمى إنفاؽ عاـ أكثر إنصافًا وشفافية ومسؤولية، و 

19قبؿ الميمشيف والفقراء
. 

الموازنة التشاركية لممواطنيف المعمومات التي تمكنيـ مف المشاركة في تحديد أولويات  وتوفر
واحتياجات مناطقيـ السكنية، واقتراح الخدمات والمشاريع الجديدة ومناقشتيا. وفي العادة، تتطمب الموازنة 

بيدؼ تمبية االحتياجات التشاركية مشاركة المواطنيف في تعريؼ وتحديد االستثمارات الرأسمالية والمشاريع 
 :29المحمية األكثر إلحاحًا، كالتالى

 إعداد دراسات الجدوى لتقييـ مثؿ ىذه االستثمارات أو المشاريع. -

 .متابعة عمميات تنفيذ الموازنة -

 مراقبة المشتريات )العطاءات، والمناقصات، والعقود(. -

 .تقييـ عممية تقديـ الخدمات أو األشغاؿ العامة -

ساءلة والمحاسبة عف أداء السمطات المحمية فيما يخص تنفيذ الموازنة التشاركية ويمكف زيادة الم
مف خبلؿ االجتماعات العامة ما بيف المسئوليف المحمييف والمواطنيف، والنشر االلكتروني لؤلداء والنتائج، 

ؽ أىداؼ وقياـ ممثمي المجتمع المحمي بجمع معمومات مفصمة عف مدى التقدـ في تنفيذ الموازنة وتحقي
 . الخطة

 

 المجتمع المدنى ومشاركة أصحاب المصالح -3

ال يمكف لمحكومة أف تواجو الفساد بفعالية لوحدىا، لذا تتطمب جيود مكافحة الفساد تشجيع 
المواطنيف والمجتمع المدنى ومنظمات المجتمع المحمي، عمى المشاركة الفعالة في تتبع الفساد ومحاربتو 

 واإلببلغ عنو.
 :المجتمع المدنى دور 3/0

، لذا فيى فى حاجة لمتعاوف مع بشدة معبرة عف اىتمامات مختمفةمنظمات المجتمع المدنى تتنوع 
بعضيا البعض ومع الحكومات والقطاع الخاص، حتى يمكف سماع صوتيا وأخذه بجدية مف قبؿ صانعى 

21القرار عمى جميع المستويات، وذلؾ فيما يمى
: 

                                                 
 /ar.wikipedia.org/wiki ويكيبديا، الموازنة التشاركية، 19

www.pbcoalition.com/budgeting_a.htm ، عف الموازنة التشاركية، األردف - مركز تعاوف مؤسسات المجتمع المدنى
 

 المرجع السابؽ29
21

Andrew Puddephatt, Exploring the Role of Civil Society in the Formulation and Adoption 

of Access to Information Laws: The Cases of Bulgaria, India, Mexico, South Africa, and the 

United Kingdom, Access to Information WP Series, The World Bank, 2999, p. 3 -4 
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 بلت توعية تسيـ في زيادة وعى المواطنيف بالفساد مع تعريفيـ بييئات القياـ بأنشطة اعبلمية وحم
 .مكافحة الفساد وسبؿ االتصاؿ بيا لئلببلغ عف حاالت الفساد

  إجراء الدراسات والمسوح وعمؿ االستبيانات لمعرفة حجـ وأشكاؿ الفساد فى البرامج والمشروعات
 والخدمات المختمفة.

 اء قاعدة شعبية لكسب التأييد حوؿ القانوف تداوؿ المعمومات تشكيؿ تحالفات وتنظيـ حمبلت وبن
 .والمساىمة في صياغة القانوف وتحفيز المواطنيف عمى استخدامو

  المساعدة القانونية وتقديـ اإلرشاد لممسئوليف الحكومييف حوؿ الجوانب المختمفة لقانوف تداوؿ
لزاميا بالتنفيذ الفعا  ؿ مف خبلؿ مراقبة تنفيذ القانوف.المعمومات، وبناء قدرات الحكومة وا 

  فتح مجاؿ لمنظمات المجتمع المدنى وتقوية قدراتيـ عمى  متابعة عمؿ المؤسسات العامة
وممارسة السمطة عمى مختمؼ فروع الحكومة مف اجؿ خفض االنحراؼ فى صنع القرار وسوء 

 ادارة االمواؿ العامة عمى المستوى القومى والمحمى.

 :مصالحمشاركة أصحاب ال 3/5
تساعد مشاركة أصحاب المصالح خاصة عمى المستوى المحمى عمى الوصوؿ إلى الفئات الفقيرة 

تتراوح درجة المشاركة ما بيف مجرد إعبلـ والميمشة والتحقؽ مف أنيا تستفيد مف فرص التنمية المتاحة، و 
د ارة المشروعات والخدمات، المواطنيف بنشر بسيط لممعمومات إلى المشاركة النشطة لممواطنيف فى تنفيذ وا 

مع مراعاة أف آراء المواطنيف ال يجب أف يتـ االستماع ليا فقط ولكف يجب أف تنعكس عمى قرارات 
مع وجود فيـ واضح لكيفية توزيع السمطة داخؿ  .التنمية، وجعؿ الحكومة مسئولة ومحاسبة أماـ المجتمع

حتممة مف مختمؼ األطراؼ مف أجؿ محاربة النظاـ المحمى، واألدوار والمسئوليات، والمساىمات الم
والمتمثميف فى الفساد، مف أجؿ بناء حركة تغيير قوية يشارؾ فييا كؿ أصحاب المصالح الرئيسييف، 

22التالى
: 

  المحافظييف وكبار اإلدارييف مثؿ الحكومة المحمية: القيادات السياسية واإلدارية المحمية، مف
ضماف التزامات المستوى العالى مف وذلؾ لحدات المحمية، سكرتيرى عموـ المحافظات ورؤساء الو 

 .القيادات

   الحكومة المركزية: وتشمؿ الوزارة المسئولة عف اإلدارة المحمية لما ليا مف دور ىاـ فى تنمية
القدرات المحمية، وتكويف واعتماد أطر السياسات المحمية، ووضع معايير األداء والمتابعة 

 لسمطات المحمية.وتأسيس آليات لمحاسبة ا

  المجالس الشعبية المحمية: حيث أف أعضاء ىذه المجالس ىـ ممثميف منتخبيف عف دوائرىـ، وليـ
دور ىاـ فى اعتماد موازنات وخطط الوحدات المحمية، باإلضافة إلى متابعة ومحاسبة السمطات 

                                                 
22

UNDP Oslo Governance Centre, A Users’ Guide to Measuring Local Governance, p. 11 -12 
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 التنفيذية المحمية عف نتائج أعماليا.

 فى تشكيؿ الوعى العاـ حوؿ قضايا النزاىة ومكافحة  منظمات المجتمع المدنى: ويتمثؿ دورىا
 تنفيذ استبيانات تساعد عمىالفساد، ودعـ تنمية القدرات المحمية وكذلؾ الخبرة فى جمع البيانات و 

 .التعرؼ عمى حجـ ومجاالت ظاىرة الفساد

 ة منظمات المجتمع والقيادات الشعبية: وىى مجموعات منظمة مف المواطنيف ليـ دور فى تعبئ
وتوجيو جيود المجتمع المحمى، مف أجؿ عرض وجيات نظر المجتمع المحمى، وحقوؽ 

مف  واىتمامات الفئات الميمشة فى المجتمع، والمشاركة فى مراقبة أعماؿ السمطات المحمية
 : 23خبلؿ

o  لجاف المراقبة: وىى لجاف خارجية يشارؾ فييا المواطنيف لمراقبة عمميات وأنشطة السمطات
التمويؿ واألشغاؿ العامة والصحة والتعميـ. ىذه المجاف تؤدى دور ىاـ فى جمع  المحمية مثؿ

المعمومات حوؿ أداء اإلدارات التنفيذية والتأكد مف خبلؿ المراقبة مف عدـ وجود ممارسات 
 .فاسدة

o  المجالس االستشارية لممواطنيف: تنشأ حوؿ موضوعات محددة، وتتكوف مف السكاف المحمييف
 .ض الموضوعات وليـ مشاركة واسعة فى المجتمع المحمىالخبراء فى بع

 

 إدارة السجالت ودور تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت -4
دارة السجبلت دورًا فى تمعب النظـ اإلدارية المستخدمة فى المؤسسات الحكومية خاصة  حفظ وا 
عمى تنفيذ استراتيجيات مكافحة محوريًا لتحقيؽ استفادة حقيقية مف قوانيف حرية تداوؿ المعمومات والقدرة 

الفساد. وفى عصر المعمومات، أصبحت عمميات التواصؿ والكشؼ عف المعمومات والمشاركة فى 
 عمميات صنع القرار أيسر مف خبلؿ الوسائؿ التكنولوجية الحديثة.

 إدارة السجالت 4/0
وفيرستيا بشكؿ يعتمد االفتراض األساسي إلتاحة المعمومات عمى وجودىا في األساس وحفظيا 

مناسب بحيث يمكف العثور عمييا واسترجاعيا بسيولة، ومف ثـ ُتصبح إدارة السجبلت بمثابة أمر جوىري 
24لعممية إتاحة المعمومات. وتتمثؿ مكونات اإلدارة الجيدة لمسجبلت فى التالى

: 
 .سياسة واضحة إلدارة السجبلت تتضمف أمف المعمومات واألرشفة -

 .ف والمسئوليف حوؿ كيفية إدارة السجبلت وحفظياإرشادات سيمة لمموظفي -

دارة مبلئمة لحفظ المعمومات، و وجود نظـ تصنيؼ مركزية -  .ا 

                                                 
23

UN- HABITAT & Transparency International (2994), op. cit., p. 78  

، 2911جموباؿ بارتنرز آند أسويتس، نحو حكومات منفتحة وتتسـ بالشفافية: خبرات دولية وأفضؿ ممارسات، ديسمبر 24
 14ص 
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 .الموارد والقدرات المناسبة إلدارة السجبلت بشكؿ مناسب -

 .وجود إجراءات محددة بوضوح لبلحتفاظ بالمعمومات والتخمص منيا -

 .وضع نظـ ممنيجة لممراجعة والتقييـ -

نظاـ ادارة وحفظ السجبلت بنمكانية الوصوؿ لو مف قبؿ المواطنيف. باإلضافة  ويجب أف يسمح
مكانية التحديث، ومعالجة ونقؿ  إلى أىمية التسجيؿ عمى الحاسب اآللى مما يتيح ميزة سيولة اإلطبلع، وا 

 .المعمومات
 

 تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت 4/5

جيدة لخمؽ حكومة أكثر انفتاحًا والحد مف الفساد وفرت التطورات في تكنولوجيا المعمومات فرصًا 
بنتاحة المعمومات لممواطنيف، وذلؾ بنشر المعمومات وتقديـ الخدمات في الوقت المناسب وبتكمفة منخفضة 

، وتبسيط وميكنة 25وعمى نطاؽ واسع عمى المواقع والبوابات اإللكترونية لموزارات والمؤسسات العامة
 يقمؿ مف امكانية االستخداـ السئ لمنظـ اإلدارية المعقدة والمستيمكة لموقت منظومة العمؿ اإلدارى مما

وىو والحد مف التمييز الذى يمارسو المسئوليف الحكومييف،  ،والحد مف الوسطاء وخفض الروتيف الحكومى
بشرية ما يتطمب أيضًا التزاـ مف تمؾ المؤسسات العامة بالتحديث المستمر ليذه المعمومات، وتوفير موارد 

  .ومالية وبنية تكنولوجية مبلئمة
وباستخداـ تكنولوجيا المعمومات فى العقود األخيرة، فنف دوؿ مثؿ األرجنتيف والبرازيؿ وشيمى 
وجواتيماال والمكسيؾ وبنما وبراجواى صممت بوابات الكترونية لنشر معمومات حوؿ المشتريات الحكومية، 

مقدمة مف المورديف ونتائج ىذه العروض، وفى بعض الحاالت وطرح المناقصات والمزايدات، والعروض ال
ىذه البوابات االلكترونية كاف ليا أثر ىاـ . فنف عمميات المناقصات تدار مف خبلؿ البوابات االلكترونية

فى تدفؽ فعاؿ وشفاؼ لممعمومات العامة وتمكيف المواطنيف والمورديف والييئات العامة مف متابعة المراحؿ 
حباط أى محاوالت مف قبؿ المسئوليف الحكومييف لمتورط فى فساد، المختمفة  مف عمميات الطرح والتعاقد وا 

وخفض أسعار المشتريات الحكومية والتكاليؼ اإلدارية الناتج عف تقميؿ التفاعؿ الشخصى ما بيف 
 .26المسئوليف الحكوميف والمورديف

مجانية لئلببلغ عف حاالت الفساد كما أتاحت تكنولوجيا االتصاالت وجود الخطوط الساخنة ال
وتمقى شكاوى المواطنيف. فعندما يطمب المبمغ الرقـ يتـ السماع الى شكواه وتتحوؿ الى بيانات يتـ تحويميا 

 الى الجيات المعنية، كما يحصؿ المبمغ عمى رقـ يمكنو مف تتبع شكواه أو ببلغو.
 

                                                 
25

 Transparency International, Global Corruption Report, 2993, p.24 

26
 ELLA (Evidence & Lessons from Latin America), Fighting Corruption by improving 

Transparency and Access to information, 2912, p. 1 - 2 



مكانيات تطبيقيا فى مصر  آليات تعزيز الشفافية مف أجؿ مكافحة الفساد عمى المستوي المحمي وا 

 38 

 :قوانين الحق فى الحصول عمى المعمومات -5

حرية تداوؿ المعمومات أو الحؽ فى الحصوؿ عمى المعمومات، المواطنيف الحؽ في  تعطى قوانيف
الحصوؿ عمى المعمومات التي في حوزة الحكومة، وذلؾ مف أجؿ تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وبناء 
الثقة بيف المواطف والدولة. وعمى الرغـ مف أف معمومات القطاع الخاص تحكميا اعتبارات مختمفة عف 

لحكومة، إال أف بعض فئات المعمومات يجب أف تكوف متاحة لممستيمكيف والمورديف والعامميف، خاصة ا
27عندما تقـو الوحدات الخاصة بتنفيذ وظائؼ عامة أو أف وظائؼ عامة تقميدية تـ خصخصتيا

. 
 :متطمبات ومبادئ الحصول عمى المعمومات 5/1

ى الحصوؿ عمى المعمومات تتمثؿ فى غياب يوجد عدد مف العقبات التي يمكف أف تعيؽ الحؽ ف
اإلرادة السياسية والتخوؼ مف فضح فشؿ برامج وسياسات الحكومة، وثقافة السرية السائدة فى الجياز 
الحكومى، وضعؼ القدرات المؤسسية ونظـ إدارة السجبلت، والقدرات المحدودة لممجتمع المدني، 

وف قوانيف المعمومات فعالة، ىناؾ عدد مف المتطمبات وحتى تك، 28وانخفاض مستوى الوعي بيف المواطنيف
29يجب أخذىا فى االعتبار وتتمثؿ فى التالى

: 

نشاء المؤسسات  • تدبير التكاليؼ المرتبطة بندارة قوانيف الحؽ فى الحصوؿ عمى المعمومات، وا 
 .البلزمة وتوظيؼ وتدريب الموظفيف لئلستجابة إلى طمبات المواطنيف

ة لدى العامميف فى الحكومة سواء مف صغار الموظفيف وحتى الوزير تغيير الثقافة السائد •
المسؤوؿ، والتوصؿ إلى فيـ أف الوصوؿ إلى المعمومات يؤدى إلى االرتقاء بجودة األداء، 

 .وتحسيف تقديـ الخدمة وزيادة الرضاء الوظيفى

اوؿ المعمومات، عدـ السماح بتواجد قوانيف لحماية السرية لتتعايش جنبًا إلى جنب مع قانوف تد •
وفي حالة تعارض أى قانوف مع مبدأ الكشؼ عف المعمومات يجب أف يخضع ىذا القانوف 

 لمتعديؿ أو اإللغاء.

حماية الشيود والمبمغيف الذيف يكشفوف عف معمومات تتعمؽ بالفساد أو ممارسات مف شأنيا  •
 .اإلضرار بالمصمحة العامة

مجموعة مف المبادئ الرائدة والبلزمة  ،Access Infoوقد أعدت مؤسسة الوصوؿ إلى المعمومات 

                                                 
لسيادة القانوف،   أفضؿ الممارسات لمصر، الجمعية المصرية األمريكية :انجبل مجمي، قانوف حرية تداوؿ المعمومات 2727
 8ص  3، ص 2912 ابريؿ 

Transparency International (2993), op. cit., p. 29 

  5جموباؿ بارتنرز آند استوسيتس، مرجع سابؽ، ص 28
29

 Transparency International (2993), op. cit., p. 12-13 

  7(، مرجع سابؽ، ص 2912 انجبل مجمي، ) 
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 :39لمحصوؿ عمى المعمومات، تتمثؿ فى التالى
 لكؿ فرد الحؽ دوف تمييز في الحصوؿ عمى المعمومات التي تحتفظ بيا المؤسسات العامة. 

  البد أف تكوف عممية تقديـ الطمبات بسيطة ومجانية، ويمكف إرساؿ الطمبات بالبريد أو البريد
 .وني أو الفاكس أو ُتسمـ باليد، أو ُتطَرح األسئمة شفوياً اإللكتر 

 ال داعي إلى تبرير الحاجة إلى المعمومات أو ما سيتـ استخداميا فيو. 

  عمى المسؤوليف اإللتزاـ بمساعدة مقدمي الطمبات في تحضير الطمب أو التعرؼ عمى الجية
 .العامة التي ُيرسؿ الطمب إلييا

 يوـ عمؿ 15 ة في موعد أقصاهالبد أف تكوف الردود سريع. 

  يمكف الحصوؿ عمى المعمومات في نسخة ورقية أو إلكترونيًا ويمكف االطبلع عمى أصوؿ
 .المستندات

  االطبلع عمى أصوؿ المستندات مجاني دائمًا، والرسوـ الوحيدة التي يمكف فرضيا ىي رسـو
 .النسخ أو نسخ مواد عمى قرص مدمج أو في أي قالب آخر

 وف جميع المعمومات مف حيث المبدأ قابمة لمحصوؿ عمييا، مع وجود استثناءات يجب أف تك
 .محدودة، ويجب تبرير أي رفض مف واقع االستثناءات

  يجب أف ُيتاح لكؿ فرد الحؽ في الطعف عمى الرفض أو الصمت اإلداري إزاء الطمب
 .بالمعمومات أماـ جية مستقمة وأماـ المحكمة

 امة تمقائيًا المعمومات األساسية عف ىيكميا وأعماليا وميزانيتيا يجب أف توفر المؤسسات الع
 .وأنشطتيا

 
 :المحاور األساسية لقوانين الحصول عمى المعمومات 5/5

يتعيف عمى الحكومة القياـ بنشر قدر كبير مف المعمومات تمقائيًا فى شكؿ  :أ( اإلفصاح االستباقى
ات الخاصة بالييكؿ التنظيمي لمجيات وسجبلت المعموموذلؾ مثؿ  ،31عمـو الناس لويسيؿ وصوؿ 

العامميف واألنشطة الخاصة بيا، والقرارات والقوانيف الرسمية، ومعمومات الخدمات العامة التي تقدـ 
لممواطنيف والرسوـ والمواعيد المحددة، واإلعانات والمستفيديف منيا، والقوائـ واالشتراكات وقاعدة 

العامة، والمنشورات الُمصدرة وما إذا كانت مجانية، وتفاصيؿ عف البيانات التي تمتمكيا الجيات 
 .المعمومات المتواجدة بقاعدة البيانات

  –يجب أف ينطبؽ القانوف عمى جميع الجيات العامة )الدولة وادارتيا ب( نطاق القانون واالستثناءات:

                                                 
 5، ص 2913امتمؾ المعمومة: الحصوؿ عمى المعمومات فى الشرؽ األوسط وشماؿ أفريقيا،  منظمة الشفافية العالمية، 39
 18(، مرجع سابؽ، ص 2911جموباؿ بارتنرز أند أسوسيتس )31
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، وقد 32لمجالس المحمية...(ا – الييئات القضائية – الييئات االدارية المستقمة – المؤسسات العامة
ومف الشائع فى  .ينطبؽ أيضًا القانوف عمى الجيات الخاصة إذا كانت تقـو ببعض األعماؿ العامة

بعض الدوؿ استبعاد بعض الجيات العامة بالكامؿ مف نطاؽ القانوف تحت دعاوى األمف القومى أو 
اليامة التى قد تكوف متعمقة  لمصمحة العامة، إال أف ىذا قد يؤدى إلى إخفاء بعض المعموماتا

ذا كاف ىناؾ دليؿ بحقوؽ اإلنساف أو غيرىا.  لذا يجب أف تخضع اإلستثناءات لمعايير محددة وا 
عمى أف اإلفصاح سيؤدي إلي ضرر جسيـ لممصمحة أو أف الضرر الذي سيمحؽ بالحكومة أكبر 

الخصوصية، والتجارية مف المصمحة في الحصوؿ عمى المعمومة، كما فى حاالت تنفيذ القانوف، و 
 .33والسرية، واألمف العاـ

مف أجؿ االمتثاؿ لمقانوف، يجب أف يكوف ىناؾ ىيئة أو ىيئات مراجعة مستقمة  :ج( المراجعة المستقمة
تممؾ السمطة لمراجعة جميع جوانب التنفيذ، بما فى ذلؾ دور الحكومة فى تصنيؼ المعمومات 

ت فى الوقت المناسب والبت فى مطابقة طمبات المطموبة بشكؿ صحيح، والكشؼ عف المعموما
المواطنيف لمحصوؿ عمى معمومات. وغالبًا ما تتدرج مراحؿ المراجعة مف المراجعة الداخمية إلى 

 .المراجعة مف ىيئة مستقمة وصواًل إلى المراجعة القضائية
 
 المشتريات والخدمات العامة: -6

جاالت عرضة لمفساد، وىو ما يؤثر عمى جودة تعد المشتريات والتعاقدات العامة مف أكثر الم
وىو ما يمزمو وضع  يضعؼ قدرة الحكومة عمى تحسيف حياه المواطنيف.الخدمات التى تقدميا الحكومة و 

قواعد خاصة لممشتريات العامة تتسـ بالشفافية والموضوعية، مع الحرص عمى تحسيف كفاءة تقديـ 
 الخدمات العامة بمشاركة المواطنيف.

 اعد المشتريات العامة والمناقصات: قو  6/0
شتراء السمع واإلنشاءات والخدمات الصادر عف لجنة األمـ المتحدة يقدـ القانوف النموذجي ال

، إطارًا نموذجيًا لنظـ المشتريات بيدؼ 1995الصادر فى  (UNCITRAL)لمقانوف التجاري الدولي 
ف الذيف يقدموف عطاءات لمقياـ باألعماؿ الحكومية، زيادة المنافسة ومنح معاممة منصفة لممورديف والمقاولي

وتعزيز الشفافية والموضوعية والحد مف التجاوزات، وبشكؿ عاـ ينبغى فيما يتعمؽ بالمشتريات العامة 
التماس مشاركة المورديف أو نشر المعمومات المتعمقة بنجراءات وعقود الشراء، و والمناقصات مراعاة 

ى نحو غير مقيد، والحظر التاـ لممفاوضات بيف الجية المشترية والمورديف أو المقاوليف فى المناقصات عم
باالضافة  .المقاوليف بشأف مضموف عطاءاتيـ، وأف يتـ فتح العطاءات عمنًا فى الموعد النيائى لتقديميا

                                                 
 3(، مرجع سابؽ ، ص 2913المنظمة العربية لمكافحة الفساد )32
 13(، مرجع سابؽ، ص 2912انجبل مجمى )33
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34بةتحديد ىيئة أو أكثر تكوف مسئولة عف اإلشراؼ والمراقإقامة نظاـ فّعاؿ لممراجعة الداخمية، و إلى 
. 

 
 : Integrity Pactميثاق النزاهة  6/5

طبلقو مف خبلؿ منظمة الشفافية الدولية فى التسعينيات لوقاية المشتريات الحكومية  تـ تصميمو وا 
مف الفساد، وذلؾ بحفز الشركات عمى االمتناع عف تقديـ رشوة بتقديـ تأكيدات ليـ عمى أف المنافسيف لف 

تباع  يقدموا رشوة، وأف المؤسسة العامة المختصة بالمشتريات أو منح التراخيص سوؼ تقوـ بمنع الفساد وا 
. حيث يوقع 35إجراءات شفافية، مما يعمؿ عمى تأكيد الكفاءة وبناء الثقة ما بيف الحكومة والقطاع الخاص

الجانبيف عمى ميثاؽ النزاىة متضمنًا التأكيد عمى أف مقدمى العروض لف يقدموا رشاوى أو ىدايا 
الحكومييف لمتأثير عمى العطاءات، وفى المقابؿ فنف المسئوليف لف يتقاضوا أيو رشاوى. وفى  لممسئوليف

حالة عدـ االلتزاـ فنف المسئوليف معرضيف لتوقيع عقوبات عمييـ وكذلؾ مقدمى العروض يواجيوف 
دراجيـ فى قوائـ سوداء  . 36مخاطر استبعادىـ وفسخ عقودىـ وا 

 
 : rterCitizen Chaميثاق المواطن  6/3

ُيمكف ميثاؽ المواطف طالبى الخدمة مف االستفادة مف خدمات االدارات الحكومية عمى أفضؿ 
وجو وأقصى سرعة، كما تجعؿ مقدمى الخدمة عمى وعى بواجباتيـ لحؿ مشاكؿ المواطنيف فى مدى زمنى 

ـ الخدمات لممواطنيف محدد. فتقـو اإلدارات الحكومية مف خبلؿ ميثاؽ المواطف بنعبلف التزاماتيا تجاه تقدي
بشكؿ صريح، حيث يتضمف ميثاؽ المواطف المكونات التالية: قائمة الخدمات المقدمة مف قبؿ اإلدارة، 
مكاف ومواعيد وأسماء وتميفونات الموظفيف المسئوليف عف تقديـ الخدمات، الوقت المطموب لتقديـ كؿ 

خدمة، وآليات تقديـ الشكاوى والتعويضات فى خدمة، الجية المسئولة عف المتابعة فى حالة تأخر تقديـ ال
 .37حالة وجود فشؿ فى تقديميا

 
 القسم الثانى: مكافحة الفساد والشفافية فى الخبرة الدولية

قد أحتمت قضية الفساد أىمية كبير منذ تسعينات القرف الماضى، والذى ظير جميًا فى المواثيؽ 
الشفافية وحرية تداوؿ المعمومات مف السمات المميزة أصبحت الدولية واإلقميمية لمكافحة الفساد. كما 

                                                 
 2993لمتحدة لمكافحة الفساد ، مف إتفاقية األمـ ا 9وفقا لممادة 34

 1995واألمـ المتحدة، قانوف االنستيراؿ النموذجى الشتراءالسمع واإلنشاءات والخدمات مع دليؿ لتشريع القانوف، نيويورؾ، 

35 Donal O’ Leary , The Role of Transparency International in Fighting Corruption in 

Infrastructure, Transparency International, 2996, p. 11-12 

36 Transparency International -India , Towards Improving Governance, p. 152 - 153 

37 Ibid, p. 113 - 114 
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برزت أىميتيا كأحد أىـ اآلليات المستخدمة فى منع لؤلنظمة الديموقراطية الحديثة عمى مستوى العالـ، 
ومكافحة الفساد، فضمنت العديد مف الدوؿ حؽ الحصوؿ عمى المعمومات فى دساتيرىا واعتبرتو أحد 

دولة عمى مستوى العالـ باعتماد قوانيف لحرية تداوؿ  99ما قامت أكثر مف الحقوؽ األساسية لئلنساف. ك
  المعمومات.

لذا يقوـ ىذا الجزء باستعراض أىـ االتفاقيات الدولية والعربية فى مكافحة الفساد وتداوؿ 
 المعمومات وكذلؾ عدد مف تجارب الدوؿ النامية خاصة تمؾ المتعمقة بحرية تداوؿ المعمومات. 

 
 :مكافحة الفساد وتداول المعمومات فى المواثيق الدولية :أوالً 

 إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد -0

احتمت قضية مكافحة الفساد أىمية كبيرة عمى المستوى اإلقميمى منذ التسعينات، وىو ما نجـ عنو 
الدوؿ األمريكية لمكافحة  عقد عدد مف االتفاقيات متعددة األطراؼ لمنع الفساد ومكافحتو. بما فييا اتفاقية

، واتفاقية مكافحة الفساد بيف موظفى الدوؿ األعضاء فى 1996الفساد والتى تـ اعتمادىا فى مارس 
، واتفاقية مكافحة الرشوى بيف الموظفيف العموميف 1997االتحاد األوروبى والتى تـ اعتمادىا فى مايو 

دتيا منظمة التعاوف االقتصادى والتنمية فى نوفمبر األجانب فى المعامبلت التجارية الدولية والتى اعتم
، واتفاقية القانوف الجنائى بشأف الفساد والقانوف المدنى بشأف الفساد والتى اعتمدتيما المجنة الوزارية 1997

عمى التوالى، واتفاقية االتحاد االفريقي لمنع الفساد ومكافحتو  1999لمجمس أوروبا فى يناير ونوفمبر 
 .299338عتمادىا فى يوليو والتى تـ ا

وعمى المستوى الدولى اعتمدت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد فى 
39، ويتكوف ىيكؿ االتفاقية مف المحاور التالية2993سبتمبر

: 

د مع مجموعة الوقاية: تمـز االتفاقية الدوؿ األعضاء بأف تأخذ سياسات عامة فعالة لموقاية مف الفسا •
متنوعة مف التدابير، التى تتراوح ما بيف الترتيبات المؤسسية مثؿ إنشاء جياز معيف لمكافحة 
الفساد، إلى مدونات قواعد السموؾ والسياسات العامة التى تنيض بالحوكمة وسيادة القانوف 

 .والشفافية والمساءلة

امية وغيرىا مف األفعاؿ فى تشريعاتيا، مف التجريـ: تمـز االتفاقية الدوؿ األطراؼ بندخاؿ أفعاؿ إجر  •
أجؿ استيعاب مجموعة متنوعة مف أفعاؿ الفساد لـ تكف ُمعرّفة مف قبؿ بمقتضى القانوف الداخمى، 
حيث أف االتفاقية ال تعالج أشكاؿ الفساد األساسية مثؿ الرشوة واختبلس األمواؿ العامة فحسب، 
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  https://treaties.un.org/doc/source/RecentTexts/Corruption_A.doc 
مكتب األمـ المتحدة لممخدرات والجريمة، الدليؿ التشريعى التفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد، الطبعة الثانية المنقحة، 39

 3 -2، ص 2912



(3561رقم ) مذكزة خارجية     
 

 53 

خفاء إنما تتناوؿ أيضًا األفعاؿ المرتكبة لمعاو  نة الفساد وعرقمة سير العدالة واإلتجار بالنفوذ وا 
  .عائدات الفساد أو غسميا

التعاوف الدولى: تشدد االتفاقية عمى أف كؿ جوانب الجيود المعنية بمكافحة الفساد )الوقاية  •
عادتيا( تتطمب بالضرورة تعاونًا دوليًا،  والتحقيقات ومبلحقة الجناه وضبط العائدات المختمسة وا 

قتضى االتفاقية األخذ بأشكاؿ محددة مف التعاوف الدولى مثؿ المساعدة القانونية المتبادلة فى وت
 .جمع األدلة االثباتية ونقميا، وتسميـ المطموبيف لمعدالة واقتفاء أثر عائدات الفساد وتجميدىا

رى التعاوف استرداد الموجودات: يعد استرداد الموجودات مبدأ أساسى فى االتفاقية، ويحدد كيؼ يج •
وتقديـ المساعدة وكيؼ تعاد عائدات الفساد إلى دوليا، وكيؼ تراعى مصالح الضحايا أو المبلؾ 

 .الشرعييف اآلخريف

 

 االتفاقية العربية لمكافحة الفساد -5

ديسمبر  21اعتمدت األمانة العامة لجامعة الدوؿ العربية، االتفاقية العربية لمكافحة الفساد فى 
49ت أىداؼ االتفاقية فى التالى، حيث تمثم2919

: 

 تعزيز التدابير الرامية لموقاية مف الفساد ومكافحتو وكشفو بكؿ أشكالو وسائر الجرائـ المتصمة بو. 

 تعزيز التعاوف العربى عمى الوقاية مف الفساد ومكافحتو وكشفو واسترداد الموجودات. 

 ع األفراد ومؤسسات المجتمع المدنى وتشجي .تعزيز النزاىة والشفافية والمساءلة وسيادة القانوف
 .عمى المشاركة الفعالة فى منع ومكافحة الفساد

حيث تنص األتفاقية عمى أف تقوـ كؿ دولة بوضع وتنفيذ وترسيخ سياسات فعالة منسقة لموقاية مف 
الفساد ومكافحتو، والتى مف شأنيا تعزيز مشاركة المجتمع وتجسيد مبادئ سيادة القانوف وحسف إدارة 

لشئوف والممتمكات العامة والنزاىة والشفافية والمساءلة. وأف تكفؿ وجود ىيئة أو ىيئات تتولى منع ا
ومكافحة الفساد وتنفيذ السياسات واإلشراؼ عمى تنفيذىا وزيادة المعارؼ المتعمقة بالوقاية مف الفساد 

وظائيا بصورة فعالة وتوفير ما وتعميميا، ومنح تمؾ الييئة ما يمـز مف استقبللية لتمكينيا مف االضطبلع ب
يمزميا مف موارد مالية وموظفيف متخصصيف وما يحتاجو ىؤالء الموظفوف مف تدريب لبلضطبلع 

.بوظائفيـ
41 

وأكدت االتفاقية عمى مشاركة المجتمع المدنى، فى منع الفساد ومكافحتو وتدعيـ المشاركة بتدابير 
ابو وجسامتو، والقياـ بأنشطة إعبلمية وبرامج توعية تشمؿ متنوعة مثؿ توعية المجتمع بمكافحة الفساد وأسب

المناىج المدرسية والجامعية، وتعريؼ الناس بييئات مكافحة الفساد ذات الصمة وتوفير سبؿ االتصاؿ بيا. 
كما تتخذ الدوؿ كؿ ما مف شأنو ضماف وتعزيز استقبلؿ القضاء وأعضاء النيابة العامة وتدعيـ نزاىتيـ 
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ة البلزمة ليـ، وتوفير الحماية القانونية البلزمة لممبمغيف والشيود والخبراء والضحايا الذيف وتوفير الحماي
42يدلوف بشيادة تتعمؽ بأفعاؿ تجرميا ىذه االتفاقية

. 
 

 حرية تداول المعمومات فى المواثيق الدولية -3

المتحدة في ، عندما تبنَّت الجمعية العامة لؤلمـ 1946ظير حؽ الحصوؿ عمى المعمومات عاـ  
الذى نص عمى  أف "حرية الوصوؿ إلى المعمومات حؽ أساسي لئلنساف،  59جمستيا األولى القرار رقـ 

وحجر الزاوية لجميع الحريات التي تنادى بيا األمـ المتحدة"،  وىذا القرار ارتفع بحؽ تداوؿ المعمومات 
، 1948قوؽ اإلنساف الصادر عاـ إلى مصاؼ الحقوؽ األساسية لئلنساف. كما نص الميثاؽ العالمي لح

منو عمى أف  "لكؿ شخص حؽ التمتع بحرية الرأى والتعبير، ويشمؿ ىذا الحؽ التماس  19فى المادة 
المعمومات واألفكار وتمقييا ونقميا إلى اآلخريف بأية وسيمة ودونما اعتبار لمحدود". ثـ ُأعيد تأكيد ىذا الحؽ 

 .196643ية والسياسية الصادر عاـ في العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدن
كما نصت المواثيؽ اإلقميمية عمى حؽ الحصوؿ عمى المعمومات كأحد حقوؽ اإلنساف، حيث عالج 

والتى نصَّت عمى  32الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف مسألة حرية الحصوؿ عمى المعمومات في المادة  
ر مف مصادرىا المختمفة. كما ُتمارس ىذه الحقوؽ "الحؽ في استقاء األنباء واألخبار واإلحصاءات واألفكا

والحريات في إطار المقومات األساسية لممجتمع، والتخضع إال لمقيود التي يفرضيا احتراـ حقوؽ اآلخريف 
أو سمعتيـ أو حماية األمف الوطني أو النظاـ العاـ أو الصحة العامة أو اآلداب العامة".  وتبنت 

إلنساف إعبلف مبادئ حرية التعبير في دورة انعقادىا الثانية والثبلثيف عاـ المفوضية األفريقية لحقوؽ ا
 .44، وقد أيَّد ىذا اإلعبلف الحؽ في إتاحة المعمومات2992
 

 حرية تداول المعمومات فى قوانين الدول -4

 1951، تبله فنمندا فى عاـ  1766ظير أوؿ قانوف لحؽ تداوؿ المعمومات فى السويد فى عاـ 
والذى تـ تطبيقو عمى الحكومة الفيدرالية تبل ذلؾ تبنيو مف قبؿ كافة  1966وف االمريكى فى عاـ  ثـ القان

. 1979الواليات األمريكية، وأصبح ىذا القانوف نموذجًا لعدد مف دوؿ العالـ، والقانوف النرويجى فى عاـ 
(، 1982زلندا وكندا )(، واستراليا ونيو 1978وتبل ذلؾ عدة ديموقراطيات غربية: فرنسا وىولندا  )
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 .45(1999( ، وايطاليا )1987( ، والنمسا )1986(، واليوناف )1985والدنمارؾ )

دولة حوؿ العالـ لدييا قانوف حرية تداوؿ المعمومات،  99، توجد أكثر مف  2912ووفقًا إلحصاءات عاـ 
ربية فقط فيي تشمؿ الصيف غالبيتيـ تـ تمريره منذ بداية األلفينات. ىذه الدوؿ ليست مجرد ديمقراطيات غ

الكثير مف ىذه القوانيف تـ تفعيمو خبلؿ فترات االنتقاؿ و واليند والمكسيؾ واألردف وجنوب أفريقيا واليمف. 
، والبعض الديموقراطى لتغيرات األنظمة، أو جاء نتيجة حمبلت ضغط عمى الحكومة لتصبح أكثر انفتاحاً 

46تطمبات آخرى مثؿ االنضماـ لبلتحاد االوروبىاآلخر جاء لمقابمة متطمبات المساعدات أو م
. 

 
 التجارب الدولية فى مكافحة الفساد وتداول المعمومات  ثانيًا:

جنوب أفريقيا واليند مف التجارب اليامة لمدوؿ النامية، فى مكافحة الفساد  دولتى تعد تجارب 
قرار قوانيف الحؽ فى المعمومات وتطبيقيا، حيث احتمت جنوب أفريقيا  بالنسبة لمؤشر  67المركز وا 

ومصر  38لميند بدرجة قدرىا  85مقابؿ المركز  199مف  44بدرجة قدرىا  2914مدركات الفساد فى 
. وفى جنوب أفريقيا فنف قانوف الوصوؿ إلى المعمومات ىو 37بدرجة قدرىا  94التى احتمت المركز 

السجبلت التى لدى الييئات العامة  النموذج المميز فى أفريقيا حيث يسمح ىذا القانوف بالوصوؿ إلى
والخاصة، أما التجربة اليندية فتميزت باالبتكار فى األداء والتنفيذ لتصبح مف أىـ التجارب عمى مستوى 

 .الدوؿ النامية
 

 أهم خصائص تجربة الهند فى مكافحة الفساد وتداول المعمومات -0
  Right to Informationقانون الحق فى المعمومات  0/0

تبر قانوف الحؽ فى المعمومات فى اليند مف أفضؿ القوانيف عمى مستوى العالـ، حيث تبناه يع
. ويمـز القانوف كؿ إدارة حكومية أو 2995ودخؿ حيز التنفيذ فى أكتوبر  2995البرلماف اليندى فى مايو 

طمبات  معمومات لمتعامؿ معشركة ممموكة لمدولة متضمنة البنوؾ العامة أف يكوف لدييا مسئولى 
وبالنسبة لمواليات اليندية التى مررت أو تيدؼ إلى تمرير قوانينيا الخاصة . 47الحصوؿ عمى المعمومات

بحرية المعمومات فنف القانوف المركزى والقوانيف المحمية كبلىما سارى مانحًا المواطف الحؽ فى اختيار 
                                                 

45
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 . 48استخداـ أى منيما
لية وحيادية المجاف القائمة عمى توفير المعمومات وقد وضع القانوف الضوابط التى تضمف استقبل

حيث نص عمى أف "يتـ تعييف رئيس لجنة المعمومات المركزية بناء عمى ترشيح كؿ مف رئيس الوزراء 
وزعيـ المعارضة ووزير في مجمس الوزراء، وتكوف ىذه المجنة محايدة، ويتحتـ عمى الرئيس وأعضاء 

مة وأال يكونوا نوابًا في البرلماف وال أعضاء في أحزاب، كما يجب أال المجنة أف يكونوا مف الشخصيات العا
يمتمكوا أي مؤسسات ىادفة لمربح، وذلؾ عمى أال تزيد مدة والية الرئيس وأعضاء المجنة عف خمس 

 .49سنوات، وتكوف ىذه المجنة مقرىا نيودليي، وليا أف تنشئ مقار في أي مكاف باليند"

 

 :فى التالى وتتمثؿ أىـ محاور القانوف
 :أ( االفصاح األستباقي

عؿ كؿ ىيئة حكومية أف تحافظ عمى السجبلت الخاصة بيا مرتبة ومفيرسة بطريقة تسيؿ حؽ 
االطبلع عمييا وفقًا ليذا القانوف، تسجيميا عمى الحاسب اآللى فى الوقت المناسب ووفقًا لمموارد المتاحة 

يـو  129يسيؿ الوصوؿ إلييا. وعمى الجيات  خبلؿ  ونشرىا مف خبلؿ الشبكات لكؿ أنحاء الدولة، مما
 :59مف تاريخ نفاذ القانوف، نشر وتحديث سنوي لما يمى

 خصائص ووظائؼ ومياـ الجية، وسمطات ومسئوليات المسئوليف والعامميف. -

 االجراءات التى يتـ إتباعيا فى عمميات صنع القرار متضمنة قنوات المتابعة والمحاسبة. -

والتشريعات واألدلة والسجبلت والمستندات الموجودة فى الجية أو المستخدمة  القواعد والموائح -
 مف قبؿ العامميف مف أجؿ القياـ بوظائفيـ.

أى ترتيبات موجودة بخصوص التشاور مع المواطنيف فى سبيؿ تشكيؿ السياسات العامة او  -
 التنفيذ فى الجية.

يف أو أكثر، واذا كانت اجتماعات قائمة بالمجالس أو المجاف أو الكيانات التى تضـ شخص -
 ىذه المجالس والمجاف يتـ حضورىا مف قبؿ المواطنيف.

 سجؿ بالمسئوليف والموظفيف، والتعويضات الشيرية التى يحصموف عمييا. -

 الموازنة المخصصة موضحًا فييا كؿ الخطط واالنفاؽ المتوقع. -

 مخصصة والمستفيديف.الطريقة التى يتـ بيا تنفيذ برامج الدعـ متضمنة المبالغ ال -

                                                 
48
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 تفاصيؿ تخصيص الحصوؿ عمى تسييبلت وتصاريح وسمطات مف قبؿ الجية. -

التسييبلت المتاحة لممواطنيف لمحصوؿ عمى المعمومات متضمنة الساعات المكتبية لو متاحة  -
 لبلستخداـ العاـ.

 .أسماء ووسائؿ االتصاؿ بمسئولى المعمومات العامة، وأى معمومات آخرى يمكف وصفيا -
 

 ب( إجراءات طمب المعمومات واالستئناف:
يومًا مف تاريخ دفع  39يحدد القانوف مدة اإلستجابة لطمبات الحصوؿ عمى المعمومات بنحو 

ذا  48مواطنيف باإلستجابة ليا خبلؿ الالرسوـ وتستثنى المعمومات التى تتعمؽ بحرية أو حياة  ساعة. وا 
األوقات المحددة فى القانوف يحصؿ عمييا الطالب تعذر عمى الموظؼ المسئوؿ تقديميا لطالبيا فى 

ذا رأت لجنة  مجانًا، كما يستثنى مف دفع أى تكاليؼ لمحصوؿ عمى المعمومات منيـ تحت خط الفقر. وا 
بدوف سبب واضح رفض تمقى طمبات المعمومات أو لـ يوفييا خبلؿ المعمومات أف الموظؼ المسئوؿ 

و قدمو بشكؿ غير صحيح أو غير كامؿ فننو يدفع غرامة الوقت المطموب أو رفض طمب المعمومات أ
روبيو عف كؿ يوـ تأخير حتى يتـ االنتياء مف المعمومات بحد أقصى لمغرامة ال يزيد عف  259قدرىا  

51ألؼ روبيو 25
. 

يومًا مف تاريخ  39ويمكف اإلستئناؼ عمى رفض طمب الحصوؿ عمى المعمومات فى اليند خبلؿ 
لمعمومات، ويقدـ لمجنة المعمومات المركزية، أو لجنة المعمومات الخاصة رفض طمب الحصوؿ عمى ا

يومًا مف تقديمو، وفى حالة رفض الطعف المقدـ لمجنة  39بالوالية، وعمى المجنة النظر فى الطعف خبلؿ 
إلى مفوضية المعمومات العميا.  وىذه المفوضية شبو قضائية مخصصة بالكامؿ المعمومات، يمكف المجوء 

52لمتظمـ مف نتيجة الطعف أماـ لجنة المعمومات المركزية أو بالواليةا الغرض ليذ
. 

 

 :نطاق القانون واإلستثناءاتج( 
، بشرط أال تتعمؽ تمؾ المعمومات بندعاءات فساد أو ال ينطبؽ القانوف عمى الوكاالت األمنية واالستخبارتية

 :53تالىإنتياؾ حقوؽ اإلنساف، وتتمثؿ المعمومات المستثناه فى ال
  المعمومات التى قد تؤثر عمى سيادة الدولة، واألمف القومى، واالىتمامات االستراتيجية

 والمصالح العممية واالقتصادية لمدولة.

                                                 
مارينا عادؿ، ومنة جماؿ، ورضوى أحمد، آليات إتاحة وتداوؿ المعمومات )دراسة مقارنة(، برنامج الشفافية والمساءلة،  51

 25ص  19، ص 2913مركز دعـ لتقنية المعمومات،  

 44المرجع السابؽ، ص  52
 6ؿ، حرية تداوؿ المعمومات فى مصر والعالـ العربى: المفيـو واالشكالية واالطر التشريعية، ص محمود خمي53

Government of India, op. cit., p. 7 
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  العبلقات مع الدوؿ األجنبية والتى قد تفسد المصالح والعبلقات بيف اليند والدوؿ األجنبية
 .األخرى

 فى المحاكـ. المعمومات الممنوع التصريح بيا أو نشرىا 

  المعمومات التى تتضمف أسرار تجارية، وحقوؽ ممكية فكرية، أو التى ستؤثر عمى المركز
 التنافسى لطرؼ ثالث.

 .المعمومات التى قد تمثؿ تيديدًا لحياه أو أماف أى شخص 

 .المعمومات التى قد تعيؽ عممية سير التحقيقات التى يجرييا المحققيف 

 ة تسجيبلت اجتماعات مجمس الوزراء والسكرتارية والمكاتب مستندات مجمس الوزراء متضمن
 اآلخرى.

 
  :عقبات أمام التنفيذ الفعال لمقانوند( 

أحدث قانوف الحؽ فى المعمومات تغيرات إيجابية فى مكافحة الفساد وزيادة المحاسبية.  إال أف نقص 
مات، ونقص قدرات مسئولى الوعى العاـ خاصة فى المناطؽ الريفية، وضعؼ نظاـ تخزيف ونشر المعمو 

54المعمومات، والعقمية البيروقراطية مثمت عقبات كبيرة أماـ تنفيذ القانوف، نستعرضيا فيما يمى
: 

  ،معوقات االستخداـ: االفتقاد لموعى بالحقوؽ التى يمنحيا القانوف خاصة بيف الفئات الميمشة
ت، والمواقؼ غير  الودية فى إضافة إلى نقص التعميمات واالرشادات حوؿ كيفية تقديـ الطمبا

بعض األحياف لمسئولى المعمومات.  كما فرضت بعض السمطات قيود إضافية مثؿ دفع 
الرسوـ بشيكات بنكية بداًل مف النقدية، وبذلؾ تزداد تكاليؼ الحصوؿ عمى المعمومات نتيجة 

 اضطرار المواطنيف لمقياـ بزيارات متكررة لتقديـ الطمبات.

 رية: فى بعض الييئات ُتوكؿ ميمة مسئوؿ المعمومات إلى موظفيف قميمى ضعؼ القدرات االدا
الكفاءة، إضافة إلى نقص التجييزات البلزمة مثؿ أجيزة الحاسب اآللى والطابعات، واإلدارة 
البدائية لمسجبلت. ىذه المشاكؿ اإلدارية ىى نتاج غياب التخطيط والقيادة وضعؼ التزاـ 

 .اه تنفيذ ىذا القانوفاالدارات والسمطات العامة تج

 ألحد  وفقاً ضعؼ إنفاذ القانوف: اإللزاـ الفعاؿ يعتبر ضرورى لنجاح أى قانوف لممعمومات، ف
لمسئولى  المسوح فنف كبار المسئوليف الذيف يتعامموف مع الطمبات يتحيزوف بدرجة كبيرة
ىـ بأنيـ المعمومات. كما أف الكثير مف مقدمى الطمبات لـ يقدموا طمبات اعتراض لشعور 

 .بذلؾ يستيمكوف وقتيـ وأمواليـ

                                                 
54

Alasdair Roberts, A Great and Revolutionary Law? The First Four Years of India's Right to 

Information Act, 12 March 2919, p. 8 p. 12-17 
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 دور المجتمع المدنى فى تجربة الهند 0/5

تـ اطبلؽ موقع الكترونى دائـ كؿ الوزارات المركزية تتميز تجربة اليند باالبتكار في الممارسة، 
ات واالدارية ماعدا السمطات المحمية ، يمكف مف خبلؿ لممواطنيف تعبئة طمبات الحصوؿ عمى المعموم

، ويتـ الرد عمى الطمبات واالستئناؼ االوؿ مف خبلؿ  والقياـ باالستئناؼ االوؿ، كما يمكف دعـ الرسـو
 .55الموقع التفاعمى

حيث أصبح المواطنيف ومنظمات المجتمع وتميزت تجربة اليند بدور كبير لممجتمع المدنى، 
لحكومية وتحسيف استجابة الحكومة، المدنى قادروف عمى محاربة سوء اإلدارة وكشؼ الفساد فى الخدمات ا

فى مجاالت تقديـ الغذاء المدعـ لمفقراء، ودفع المرتبات والمعاشات، واستكماؿ مشروعات الطرؽ 
56واإلسكاف، وغيرىا مف الخدمات والمشروعات

. 
فمنظمات المجتمع المدنى تقوـ بحشد المواطنيف ضد الفساد باستخداـ مجموعة مف األدوات 

وعية مف خبلؿ الدراما والفيدييات والمواد المطبوعة، وتكويف مجموعات متابعة مف متضمنة حمبلت الت
ومف أبرز الجيود فى ىذا المجاؿ برنامج  حمبلت إعبلمية ...المواطنيف، جمسات االستماع العامة، 

واليات  4مف منظمات المجتمع المدنى التى تغطى 14مواطنوف ضد الفساد يقدـ جيود ونتائج عمؿ 
فى اليند لمساعدة المواطنيف فى خفض الفساد وتحسيف تقديـ الخدمات. ىو مشروع تجريبى بدأ مختمفة 

يقدـ منح لمنظمات المجتمع المدنى التى تحارب الفساد فى ثبلث برامج األماف  2999فى عاـ 
مميوف فرد بموازنة سنوية تصؿ  399االجتماعى والتى تمس حياه قطاع عريض مف المجتمع يصؿ الى 

 199مميار دوالر سنويًا. برنامج مواطنيف ضد الفساد يغطى شريحة صغيرة مف المستيدفيف ) 39إلى 
 .57الؼ اسرة تقؿ دخوليا عف خط الفقر( 88قرية تضـ 

كما تـ اطبلؽ حممة توعية شعبية مف قبؿ بعض الجمعيات غير اليادفة لمربح بمساعدة وسائؿ 
متطوع )معظميـ  1599والية مف خبلؿ  16نة فى مدي 48فى مراكز مختمفة داخؿ  2996اإلعبلـ فى 

مف الطبلب( لتشجيع المواطنيف عمى استخداـ قانوف الوصوؿ الى المعمومات وعدـ دفع رشاوى. تضمنت 
ىذه الحممة إرساؿ رسائؿ قصيرة عمى الموبايبلت والمواقع االلكترونية لخمؽ وعى عاـ ومساعدة 

ى والية بييار تـ تخصيص خدمة خط ساخف لطالبى المواطنيف. ومف ضمف اسيامات ىذه الحممة ف
                                                 

55  Transperancy International - India (2914), op. cit., p. 7 

56
Alasdair Roberts, A Great and Revolutionary Law? The First Four Years of India's Right to 

Information Act, 12 March 2919, p. 7 

57Vinay Bhargava & Others, Citizens Fighting Corruption: Results and Lessons of an 

Innovative Pilot Programme in India, Public Affairs Center, INDIA, 2913, p. 9 
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المعمومات، يتـ مف خبللو ارساؿ طمب المعمومات لممسئولة المختص ونسخة مف الطمب إلى مسئوؿ 
أياـ. وُيعطى الطالب رقـ معيف  3المنطقة بااليميؿ يتبعو رسالة بالفاكس ونسخة مف عنواف الطالب خبلؿ 

 . 58نامج تدريبى لممسئوليف متضمنيف مسئولى المعمومات ومساعدييـلطمبو مف أجؿ المتابعة، وتـ عمؿ بر 
 

 أهم خصائص تجربة جنوب أفريقيا فى مكافحة الفساد وتداول المعمومات  -5
  Promotion of Access to Information Actقانون تعزيز الوصول إلى المعمومات  5/0

فى فبراير ف تعزيز الوصوؿ إلى المعمومات، تعد جنوب إفريقيا أوؿ الدوؿ اإلفريقية التي أقرت قانو 
فى حوزة الجيات ، وينطبؽ القانوف عمى المعمومات التى 2991ودخؿ حيز التنفيذ فى مارس  2999

العامة والخاصة. وينطوى القانوف عمى استبعاد أى مادة فى أى تشريع آخر تمنع أو تُقيد الوصوؿ إلى 
59القانوف، وبشكؿ عاـ فنف ىذا القانوف ييدؼ إلى التالىالمعمومات أو ال تتسؽ مع أى مف مواد ىذا 

: 
  االلتزاـ بالحؽ الدستورى لموصوؿ إلى المعمومات التى فى حوزة الدولة وأى معمومات فى حوزة األفراد

ومطموبة مف أجؿ ممارسة أو حماية ىذا الحؽ،  إال أف ىذا الحؽ يخضع لبعض االستثناءات بيدؼ 
 .لتجاريةحماية الخصوصية واألسرار ا

  وضع اآلليات واإلجراءات البلزمة لتمكيف األفراد مف الوصوؿ إلى المعمومات فى المؤسسات العامة
 .والخاصة بشكؿ سريع وغير مكمؼ وغير مجيد كمما أمكف

  االرتقاء بالشفافية والمحاسبية والحوكمة الفعالة فى الكيانات العامة والخاصة متضمنة تعميـ وتمكيف
 .حقوقيـ والتمكف مف ممارستيا فى إطار ىذا القانوف كؿ الناس مف فيـ

  فيـ وظائؼ وعمميات المؤسسات الحكومية وتشجيع المواطنيف عمى المشاركة فى صنع القرارات
 .العامة التى تؤثر عمى حياتيـ وحقوقيـ

عمة يحتؿ القانوف مركزًا عالميًا متقدمًا مف حيث المواد التي توجد بو، إال أف وجود مواد غير مفو 
 .تحولت، فى بعض األحياف، إلى عقبات في سبيؿ الحصوؿ عمى المعمومات

 

 :وتتمثؿ أىـ محاور القانوف فى التالى

 :أ( اإلفصاح االستباقي

نص القانوف عمى إلتزاـ المسئوؿ عف المعمومات داخؿ الجياز الحكومي بنشر كتيب بثبلث لغات 
رسمية يتضمف وصفًا لييكؿ الجياز الحكومي ووظائفو، وبيانات االتصاؿ بالييئة وموظفي المعمومات 
ونائب مسؤوؿ المعمومات، والتفاصيؿ البلزمة لتسييؿ طمب الحصوؿ عمى معمومات، ووصؼ 

عات المحفوظة داخؿ سجبلت الجياز الحكومي، ووصؼ لمخدمات المتاحة لمجميور وكيفية الموضو 
                                                 

58
 Transparency International -India , Towards Improving Governance, op. cit., p. 127 - 128 

59
 South Africa, Promotion Of Access to Information Act 2 of 2999, P. 1 – 2 
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الوصوؿ إلى ىذه الخدمات. وعمى الجياز الحكومى تحديث ونشر الدليؿ الخاص بو باستمرار، كما نص 
69القانوف أيضًا عمى قياـ الجياز الحكومى بالتحديث السنوى لكؿ مف المعمومات التالية

: 
مومات التى تفصح عنيا الجية الحكومية دوف الحاجة لتمقي طمبات مف الجميور قائمة بالمع -

 .والمعمومات التى تقدـ بالمجاف

سبؿ التواصؿ مع اإلدارة الخاصة باالتصاالت فى كؿ جياز حكومي متمثمة فى العنواف وأرقاـ  -
 .التميفونات أو البريد اإللكترونى ليا وذلؾ لمتواصؿ مع الجميور فى أى وقت

ئمة بطمبات المعمومات التي وردت إلي الجية وتوضيح الطمبات التي تـ االستجابة ليا وتمؾ التي تـ قا -
 .رفضيا

 
 :ب( إجراءات طمب المعمومات واالستئناف

يجب أف ُيقدـ طمب الحصوؿ عمى المعمومات وفقًا لمنموذج الُمعد لذلؾ إلى مسئوؿ المعمومات فى 
يومًا آخرى  39يوـ مف تاريخ التقديـ ويمكف مدىـ  39لمطمب خبلؿ الجياز الحكومى، وأف يتـ االستجابة

عمى أف يخطر مسئوؿ المعمومات طالبيا بيذا المد وأسبابو. وفى حالة كوف المعمومات المطموبة ليست 
فى حوزة الجية المقدـ إلييا الطمب لكنيا فى حوزة جية عامة آخرى، أو أف الطمب وثيؽ الصمة بوظائؼ 

أكثر مف الجية المقدـ إلييا الطمب، عمى مسئوؿ المعمومات المقدـ لو الطمب أف يقـو  جية عامة آخرى
يوـ عمى األكثر مف تمقيو الطمب بتحويمو إلى مسئوؿ المعمومات فى الجية العامة  14فى غضوف 

 .61اآلخرى
ف يوـ م 39و في حالة رفض طمب المعمومات مف حؽ طالبيا التقدـ بطعف داخمي أو لممحكمة خبلؿ 

تاريخ الرفض. ويجب أف ُيقدـ الطعف الداخمي وفقًا لمنموذج الذي حددتو الييئة المختصة، وأف يتـ تقديمو 
يوـ مف تاريخ رفض الطمب، وأف يتـ إرسالو لممسئوؿ عف المعمومات مف خبلؿ الفاكس  69في غضوف 

ؼ وأسبابو، وتحديد طريقة أو البريد اإللكتروني أو العنواف البريدي، وتحديد الموضوع الخاص باالستئنا
 .62الرد المناسبة التي يرغب فييا إلي جانب الرد كتابة

 

 ج( نطاق القانون واالستثناءات:

ال يسرى ىذا القانوف عمى سجبلت مجمس الوزراء ولجانو واالجراءات القضائية المنوطة بالمحاكـ 
مف الوثائؽ والسجبلت المتصمة وأعضاء البرلماف والمجالس المحمية، وينص القانوف عمى استثناء عدد 

بالييئات العامة والخاصة عمى السواء، مع اشتراط تفسير رفض طمب الحصوؿ عمى المعمومات بتوضيح 
                                                 

 12(، مرجع سابؽ، ص 2913مارينا عادؿ، ومنة جماؿ، ورضوى أحمد ) 69
61

 South Africa, op. cit., p. 18 - 29 

 23(، مرجع سابؽ، ص 2913مارينا عادؿ، ومنة جماؿ، ورضوى أحمد ) 62
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األضرار التى يمكف أف تترتب عمى االفشاء. وتراعى ىذه االستثناءات خصوصية األشخاص والمعمومات 
جراءات انفاذ القوانيف واالمتيازات القانونية  التجارية والمعمومات السرية وسبلمة األشخاص والممكيات وا 

وشئوف الدفاع واألمف والعبلقات الدولية والمصالح االقتصادية وطريقة عمؿ الييئات العامة. كما ال ينطبؽ 
63عمى السجبلت العامة والخاصة فى حالة انو قد يتـ استخدامو فى أغراض غير قانونية

. 
  :نونعقبات أمام التنفيذ الفعال لمقاد( 

أحد أكبر الشكاوى بخصوص تنفيذ القانوف ىو نقص آلية سريعة وفعالة وقميمة التكمفة لحؿ 
المنازعات فى اطار ىذا القانوف مما يؤدى الى وجود صعوبات حقيقية لدى االفراد مف االنتفاع مف 

ستئناؼ لدى القانوف بشكؿ حقيقى. فطالبى المعمومات التى بحوزة الكيانات العامة مقيدييف فى حؽ اال
الجية التى بحوزتيا المعمومات وكذلؾ أماـ القضاء األعمى، كما أف طالبى المعمومات لدى الكيانات 
الخاصة ليس لدييـ الحؽ فى االستئناؼ الداخمى ليذا الكياف وعمييـ أف يذىبوا مباشرة إلى القضاء. وىى 

لى أف عممية االستئناؼ الداخمية المقررة عممية مكمفة وطويمة خارج قدرة غالبية المواطنيف، وباإلضافة إ
بموجب قانوف غالبًا ال يؤدي إلى نتيجة، مما يدؿ عمى أىمية وجود آلية مستقمة لمطعوف، ووجود مكتب 
مستقؿ لممعمومات، بو مفوض ممكف لمتعامؿ مع القضايا الخاصة بقانوف المعمومات، فى حالة رفض 

 .64ستئناؼ الداخمى وقبؿ المجوء إلى القضاءالحصوؿ عمى المعمومات أو فى حالة فشؿ اال
 
  65االستراتيجيات المحمية لمكافحة الفساد 5/5

تـ إطبلؽ استراتيجية مكافحة الفساد فى الخدمة العامة وبناء عمييا قامت األقاليـ  2992فى يناير 
ة الفساد. أوؿ بتطوير استراتيجيات الفساد الخاصة بيا وبرامج التنفيذ لبلدارات التى تتعامؿ مع مكافح

وىى  2999و 2997، وتعديميا فى 2995استراتيجية إقميمية تـ الموافقة عمييا واعتمادىا فى عاـ 
 وتتمثؿ أىداؼ ىذه االستراتيجية فى التالى:، استراتيجية إقميـ جاوتينج

 محاربة الفساد فى األقميـ بكؿ صوره مف خبلؿ منع ومكافحة الفساد. -

 ية المتفؽ عمييا لمكافحة الفساد فى األقميـ.تعريؼ االولويات االستراتيج -

 االرتقاء بالحوكمة وافضؿ الممارسات فى كؿ المؤسسات العامة باألقميـ. -

االرتقاء باالخبلقيات المينية فى الخدمات العامة مف خبلؿ برنامج ادارة االخبلقيات الكمية فى  -
 ادارات ومناطؽ اإلقميـ

دريب والتعميـ عف الفساد فى االقميـ متضمنا كيؼ وأيف زيادة جيود الحكومة فى خمؽ الوعى والت -
                                                 

 9محمود خميؿ، مرجع سابؽ، ص 63
64Gabriella Razzano, Transperancy in South Africa : A civil society review to facilitate South 

Africa’s Open Government Partnership Interventions, p. 3-4   

65 GAUTENG, GAUTENG Anti-corruption Strategic Framework, December 2999, 7-8 
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 يمكف التبميغ عف الفساد أو اى سموكيات غير أخبلقية آخرى

 خمؽ بيئة عدـ تسامح تجاه الفساد واإلببلغ عنو فى كؿ المجتمعات والقطاعات -

 العامة. تقوية االتساؽ وااللزاـ واآلليات التنظيمية والمحاسبة لمموظفيف فى كؿ مستويات الخدمة -

وقد تـ تطوير اإلطار االستراتيجى والخطة التنفيذية لمكافحة الفساد، موضحًا بيا البلعبيف الرئيسييف 
والترتيبات المؤسسية داخؿ حكومة اإلقميـ وكذلؾ منتدى جاوتينج لمكافحة الفساد الذى يضـ منظمات 

وتطوير استراتيجيات قطاعية  المجتمع المدنى، كنطار كمى لتوجيو جيود اإلقميـ فى مكافحة الفساد
 تفصيمية. 

 
 دعم الشفافية ومكافحة الفساد فى مصر :القسم الثالث

 2993تعتبر مصر مف أوائؿ دوؿ العالـ التي وقعت عمى اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد عاـ 
تفاقية بدوف أى تحفظات عمى بنودىا، وموافقة مصر عمى اال 2995فبراير عاـ  25وصدقت عمييا فى 

تعنى التزاميا بتنفيذ مدى واسع مف اإلصبلحات التشريعية والمؤسسية الخاصة بمكافحة الفساد لتتفؽ مع 
 .66بنود االتفاقية

ولكف رغـ أف مصر تعد سباقة فى مجاؿ وضع التشريعات والقواعد القانونية المتصمة بالرقابة والمحاسبة 
لتفعيؿ تمؾ الجيود. فسياسات الحد مف الفساد ال يمكف  والمساءلة، إال إنيا لـ توفر اآلليات الكافية

اختزاليا فى قياـ الحكومة بوضع التشريعات الوطنية والمواثيؽ الدولية موضع التطبيؽ دوف االنتباه إلى أف 
وضع السياسات يعتبر طرفًا واحدًا ضمف عممية ديناميكية تتبايف فييا المصالح واألىداؼ والحموؿ المقدمة 

67لظاىرةلمحد مف ا
. 

لذا ييدؼ ىذا الجزء إلى التعرؼ عمى التشريعات والمؤسسات المصرية ذات الصمة بمكافحة 
الفساد ودعـ الشفافية، والمعوقات التى مازالت تقؼ حائبًل أماـ جيود مكافحة الفساد فى مصر، وكيفية 

 التغمب عمييا.
  

 رأواًل: اإلطار التشريعى لدعم الشفافية ومكافحة الفساد فى مص
يقر الدستور المصرى بالتزاـ الدولة بمكافحة الفساد، كما ُيجـر قانوف الكسب غير المشروع كافة أعماؿ 
الفساد المرتبطة باستغبلؿ النفوذ، إضافة إلى النصوص العقابية التى نص عمييا قانوف العقوبات فيما 

إطار قانونى لضماف حسف سير يتعمؽ بأفعاؿ الفساد، كذلؾ ضـ قانوف نظاـ العامميف المدنييف بالدولة 
باإلضافة إلى التشريعات التى تيدؼ إلى تنظيـ العمؿ فى العديد مف القطاعات  .العمؿ ومكافحة الفساد

                                                 
 7حسيف محمود حسف، اتفاقية االمـ المتحدة لمكافحة الفساد، مرجع سابؽ ، ص 66
 7(، مرجع سابؽ،  ص 2998 النزاىة )لجنة الشفافية و 67
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 .وحرصت عمى وضع قواعد تنظيمية ونظـ رقابية تضمف الوقاية ومكافحة الفساد

 
 مكافحة الفساد فى الدستور المصرى -0

68مى أفع2914مف دستور مصر 218تنص المادة 
تمتـز الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانوف الييئات  :

وتمتـز الييئات واألجيزة الرقابية المختصة بالتنسيؽ فيما بينيا فى  .واألجيزة الرقابية المختصة بذلؾ
 مكافحة الفساد، وتعزيز قيـ النزاىة والشفافية، ضمانًا لحسف أداء الوظيفة العامة والحفاظ عمى الماؿ العاـ،
ووضع ومتابعة تنفيذ االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرىا مف الييئات واألجيزة 

 .المعنية، وذلؾ عمى النحو الذى ينظمو القانوف
69مف الدستور عمى أف 68كما تنص المادة 

المعمومات والبيانات واإلحصاءات والوثائؽ الرسمية ممؾ  :
درىا المختمفة، حؽ تكفمو الدولة لكؿ مواطف، وتمتـز الدولة بتوفيرىا لمشعب، واالفصاح عنيا مف مصا

واتاحتيا لممواطنيف بشفافية، وينظـ القانوف ضوابط الحصوؿ عمييا واتاحتيا وسريتيا، وقواعد ايداعيا 
وحفظيا، والتظمـ ممف رفض اعطائيا، كما يحدد القانوف عقوبة حجب المعمومات أو إعطاء معمومات 

وتمتـز مؤسسات الدولة بنيداع الوثائؽ الرسمية بعد االنتياء مف فترة العمؿ بيا بدار الوثائؽ  .اً مغموطة عمد
القومية، وحمايتيا وتأمينيا مف الضياع أو التمؼ وترميميا ورقمنتيا، بجميع الوسائؿ واألدوات الحديثة وفقا 

 .لمقانوف

 

  0937لسنة  58قانون العقوبات رقم  -5

مرة، وتعد أىـ التعديبلت التى طرأت عميو  65، وتـ تعديمو حوالى 1937ت فى عاـ صدر قانوف العقوبا
( الخاصة باختبلس 119 -112( والخاصة بالرشوة، والمواد )111 – 193والخاصة بالفساد، المواد )

( والخاصة بتجاوز الموظفيف حدود وظائفيـ وتقصيرىـ 132 – 129األمواؿ األميرية والغدر، والمواد )
. ووفقًا لقانوف العقوبات، تندرج الرشوة ضمف فئة الجرائـ ضد المصمحة 79داء الواجبات المتعمقة بيافى أ

العامة، حيث "يكوف مف قبيؿ الوعد أو العطيو كؿ فائدة يحصؿ عمييا المرتشى أو الشخص الذى عينو 
 .71(197مادة لذلؾ أيا كاف أسميا أو نوعيا وسواء أكانت ىذه الفائدة مادية أو غير مادية" )ال

 

 097575لسنة  65قانون الكسب غير المشروع رقم  -3
                                                 

 58، ص 2913مشروع الدستور  -الييئة المصرية العامة لمكتاب، جميورية مصر العربية 68

 23المرجع السابؽ، ص  69
 2919وفقًا لػ: محمد حشيش ، التشريعات المصرية السارية ذات الصمة بمكافحة الفساد، االصدار الثانى، 79

 وتعديبلتو 1937لسنة  58قـ وفقًا لػ: قانوف العقوبات ر 71
 ،  1975لسنة  62قانوف الكسب غير المشروع رقـ 72

http://www.arablegalportal.org/financial/legaldocs/anti-corruption/egypt/AnnexNo.72.pdf 
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ينص القانوف عمى أف الكسب غير المشروع ىو كؿ ماؿ حصؿ عميو أحد الخاضعيف ألحكاـ 
ىذا القانوف لنفسو أو لغيره بسبب استغبلؿ الخدمة أو الصفة أو نتيجة لسموؾ مخالؼ لنص قانونى عقابى 

جة بسبب استغبلؿ الخدمة أو الصفة أو السموؾ المخالؼ كؿ زيادة فى أو لآلداب العامة. وتعتبر نات
الثروة تطرأ بعد تولى الخدمة أو قياـ الصفة عمى الخاضع ليذا القانوف أو عمى زوجو أو أوالده القصر 

يجب عمى كؿ مف و  (.2متى كانت ال تتناسب مع موارده أو عجز عف اثبات مصدر مشروع ليا )مادة 
فئات التى تخضع ليذا القانوف مف تاريخ العمؿ بو، أف يقدـ إقرارًا عف ذمتو المالية يدخؿ فى إحدى ال

وذمة زوجو وأوالده القصر يبيف فيو األمواؿ الثابتة والمنقولة خبلؿ شيريف مف تاريخ خضوعو ألحكاـ ىذا 
 (.3القانوف )مادة 

 

  0978لسنة  47قانون العاممين المدنيين بالدولة رقم  -4
( عمى أف الوظائؼ العامة ىى تكميؼ لمقائميف بيا، ىدفيا خدمة المواطنيف 76ة )تنص الماد

يحظر عمى العامؿ ( 77)تحقيقًا لممصمحة العامة طبقًا لمقوانيف والموائح والنظـ المعموؿ بيا، ووفقًا لممادة 
 :73بالذات أو بالواسطة

 .ت وظيفتوقبوؿ أى ىدايا أو مكافأة أو عمولة أو قرض بمناسبة قيامو بواجبا -

أف يجمع نقودًا ألى فرد أو ألية ىيئة أو أف يوزع منشورات أو يجمع امضاءات ألغراض غير  -
 . مشروعة

أف يشترى عقارات أو منقوالت مما تطرحو السمطات القضائية أو االدارية لمبيع اذا كاف ذلؾ  -
 .يتصؿ بأعماؿ وظيفتو

فى أعماؿ أو مقاوالت او  أف يزاوؿ أعماؿ تجارية وبوجو خاص أف يكوف لو أى مصمحة -
 .مناقصات تتصؿ بأعماؿ وظيفتو

أف يشترؾ فى تأسيس الشركات أو يقبؿ عضوية مجالس إدارتيا أو أى عمؿ فييا إال إذا كاف  -
مندوبًا عف الحكومة أو الييئات العامة أو وحدات اإلدارة المحمية أو شركات القطاع العاـ، وأف 

 يضارب فى البورصات.

أو عقارات بقصد استغبلليا فى الدائرة التى يؤدى فييا أعماؿ وظيفتو إذا كاف  أف يستأجر أراضى -
 . ليذا االستغبلؿ صمة بعممو

 

500374لسنة  006قانون حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة رقم  -5
 

يعرؼ القانوف تعارض المصالح بأنو كؿ حالة يكوف لممسئوؿ الحكومى أو الشخص المرتبط بو 
                                                 

 العامميف المدنييف بالدولةبشأف 1978( لسنة 47قانوف رقـ )73
 فى شأف حظر تعارض مصالح المسئوليف فى الدولة 2913لسنة  196رقـ قرار رئيس جميورية مصر العربية بالقانوف  74



مكانيات تطبيقيا فى مصر  آليات تعزيز الشفافية مف أجؿ مكافحة الفساد عمى المستوي المحمي وا 

 15 

ة أو معنوية تتعارض تعارضًا مطمقًا أو نسبيًا مع ما يتطمبو منصبو أو وظيفتو مف ناحية مصمحة مادي
وحفاظ عمى الماؿ العاـ أو تكوف سبب الكسب غير مشروع لنفسو أو شخص مرتبط بو. وفى حالة قياـ 
 إحدى حاالت التعارض المطمؽ، والذى يترتب عميو ضرر مباشر لممصمحة العامة، يتعيف عمى المسئوؿ
الحكومى إزالة ىذا التعارض إما بالتنازؿ عف المصمحة أو ترؾ المنصب أو الوظيفة العامة، فنذا كاف 
التعارض نسبيًا تعيف عمى المسئوؿ الحكومى االفصاح عف ىذا التعارض واتخاذ االجراءات البلزمة 

 .لقانوفلمحيمولة دوف وقوع ضرر لممصمحة العامة، وفقًا لبلجراءات والضوابط المبينة فى ا
 

 0975لسنة  050المحافظة عمى الوثائق الرسمية لمدولة وتنظيم أسموب نشرها رقم  -6

تـ مد مجاؿ قانوف دار الوثائؽ القومية إلى تنظيـ حفظ ونشر  1975لسنة  121بناء عمي قانوف 
مية عامًا مف قبؿ الجية الحكو 15واستعماؿ وثائؽ الدولة الرسمية، بحيث ُتحفظ وثائؽ الدولة لمدة 

المسؤولة عنيا، ثـ تمررىا إلى دار الوثائؽ التاريخية. أما الوثائؽ السرية المتصمة باألمف القومي 
عامًا عمى األقؿ، وفي حدود ما ال يزيد  39وسياسات الدولة العميا فبل يتـ الكشؼ عنيا حتى مرور 

ليـ حؽ اإلطبلع عمى  عامًا كحد أقصى. ووفقًا لمقانوف فنف جميع المواطنيف المصرييف مكفوؿ 59عف
الوثائؽ غير السرية بالدار، وتحتفظ إدارة دار الوثائؽ بسمطة الموافقة عمى طمب االطبلع أورفضو، بناء 
عمى االعتبارات األمنية، ومف ثـ فنف حؽ الحصوؿ عمى المعمومات يبقى غير واضحًا، في حيف يبدو أف 

75ىذا الحؽ عمى الباحثيف وحدىـالقانوف يوفر الحؽ لمجميع، فنف أنظمة تنفيذه تُقصر 
. 

  

 0998لسنة  89قانون المناقصات والمزايدات رقم  -7

بموجب ىذا القانوف، تمتـز الجيات العامة بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية المنافسة سواء 
بنلزاـ داخؿ مصر أو خارجيا في كؿ المناقصات العامة، حيث ييدؼ القانوف إلى الحد مف الفساد 

الحكومة بفحص العطاءات المالية والفنية واختيار العطاء األفضؿ مف حيث القيمة ونشر مبررات الرفض. 
بشأف النشر االلكترونى  2919لسنة  33ولتعزيز الشفافية واالفصاح صدر قرار رئيس مجمس الوزراء رقـ 

76عف المناقصات والمزايدات الحكومية فى الجيات المختمفة
. 

 

 اإلطار المؤسسى الداعم لمشفافية ومكافحة الفساد فى مصر  :ثانياً 

تتعدد األجيزة والجيات المختصة بالرقابة فى مصر منذ نشأة ديواف المحاسبة، والذى تغير أسمو الحقًا 
إلى الجياز المركزى لممحاسبات، مرورًا بننشاء النيابة اإلدارية والرقابة اإلدارية وجياز الكسب غير 

                                                 
 16 - 13، ص 2913منظمة الشفافية الدولية، امتمؾ المعمومة: الحصوؿ عمى المعمومات فى مصر،  75
بشأف النشر االلكترونى عف المناقصات والمزايدات الحكومية فى الجيات 2919لسنة  33رقـ قرار رئيس مجمس الوزراء 76
 ختمفةالم
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إلى المباحث والنيابات الخاصة بمكافحة الفساد والحفاظ عمى األمواؿ العامة داخؿ  المشروع، إضافة
 وزارتى الداخمية والعدؿ.

 
 األجهزة والمؤسسات المختصة بمكافحة الفساد فى مصر -0

أفرد المشرع المصرى العديد مف الجيات واألجيزة والمؤسسات لمحاربة الفساد فى القطاعيف العاـ 
 :77جيات ذات أىمية خاصة بالنسبة لمجياز اإلدارى وىى 3(، ومنيا 1الجدوؿ رقـ )والخاص، يوضحيا 

  وييدؼ إلى الرقابة عمى أمواؿ 1988لسنة  144الجياز المركزى لممحاسبات المنظـ بالقانوف رقـ
الدولة وعمى أمواؿ األشخاص العامة اآلخرى وتشمؿ تمؾ الرقابة الشقيف المحاسبى والقانونى، والرقابة 

األداء ومتابعة تنفيذ الخطة، والرقابة القانونية عمى القرارات الصادرة فى شأف المخالفات  عمى
 .78المالية

  وتعديبلتو وتختص ببحث وتحرى أسباب  1964لسنة  54ىيئة الرقابة اإلدارية المنظمة بالقانوف رقـ
ة والمالية التى تعرقؿ القصور فى العمؿ واإلنتاج بما فى ذلؾ الكشؼ عف عيوب النظـ االدارية والفني

السير المنتظـ لؤلجيزة العامة، والكشؼ عف المخالفات اإلدارية والمالية والجرائـ الجنائية التى تقع مف 
الموظفيف أثناء مباشرتيـ لواجبات وظائفيـ والعمؿ عمى منع وقوعيا باإلضافة إلى بحث الشكاوى 

 .اؿ فى أداء واجبات الوظيفةالتى يقدميا المواطنوف عف مخالفة القوانيف أو اإلىم

  والذى أعطى لمنيابة االدارية سمطة 1958لسنة   117ىيئة النيابة االدارية المنظمة بالقانوف رقـ
الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيؽ مع الموظفيف العمومييف، وحدد اختصاصات النيابة االدارية فيما 

 .يتعمؽ فى الرقابة والفحص والتحقيؽ واجراءاتو

 (:1رقـ ) الجدوؿ

 الجيات ذات االختصاص المباشر واألصيؿ فى مكافحة الفساد فى مصر

 التبعية–الدور القاعدة القانونية الكياف
لسنة  46القانوف رقـ –قانوف العقوبات نيابة االمواؿ العامة–النيابةالعامة

 بشأف السمطة القضائية1972

 وزارة العدؿ–تحقيؽ

 وزارة العدؿ–تحقيؽ 1989لسنة  95 قانوف رقـ جياز الكسب غير المشروع

قانوف الجياز المركزى لممحاسبات رقـ  الجياز المركزى لممحاسبات
 1988لسنة 144

 رئيس الجميورية–رقابى

 رئيس الوزراء–رقابى 1964لسنة  54القانوف  ىيئة الرقابة االدارية

                                                 
 17(،مرجع سابؽ(، ص 2919وزارة التنمية االدارية ) 77
حاتـ عمى كامؿ عبد الرحمف ، مذكرة عف دور الجياز المركزي لممحاسبات في أحكاـ الرقابة عمى الماؿ العاـ، سبتمبر 78

 16، ص 2913
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 ةوزارة الداخمي–تحقيؽ 1964لسنة  61القانوف رقـ  مباحث االمواؿ العامة

 وزارة العدؿ–تحقيؽ  وحدة غسيؿ االمواؿ

 وزارة العدؿ–تحقيؽ 1958لسنة  117القانوف  النيابة االدارية

 9، ص 2997المصدر: وزارة الدولة لمتنمية اإلدارية، لجنة الشفافية والنزاىة، التقرير األوؿ، 
 

 األجهزة والمؤسسات المختصة بالمعمومات في مصر -5

تاحة المعمومات فى مصر، ىناؾ عدد مف األجيزة و  وُيسيؿ عمؿ تمؾ األجيزة المراكز المختصة بجمع وا 
تاحة ونشر المعمومات، ويمكف أف يكوف دورىا محورى فى حالة إقرار قانوف تداوؿ  والمراكز تجميع وا 

 وتتمثؿ ىذه األجيزة فى التالى:المعمومات. 

 ويعمؿ 1964نشائو فى عاـ الجياز المركزى لمتعبئة العامة واإلحصاء والذى صدر قرار بن ،
الجياز عمى توفير االحصاءات والمعمومات التى تغطى المجاالت االقتصادية واالجتماعية 
والبيئية فى مصر، ويقـو الجياز بنتاحة جزء كبير مف بياناتو مجانًا عمى موقعو عمى شبكة 

 االنترنت.

 لسنة  1تـ إنشاءه وفقًا لمقرار رقـ  مركز المعمومات ودعـ اتخاذ القرار برئاسة مجمس الوزراء والذى
، ويقوـ المركز بنصدار عدد مف األبحاث والنشرات التى تيـ صانع القرار فى مصر، 1992

 ويعمؿ المركز عمى نشر جزء مف أبحاثو ودراساتو عمى موقعو عمى شبكة االنترنت.

  التوثيؽ فى عمى إنشاء مراكز لممعمومات و  1981لسنة  627كما ينص القرار الجميوري رقـ
لمساعدة الجيات العامة األجيزة اإلدارية لمدولة والمحافظات بيدؼ تجميع البيانات والمعمومات 

ىذه المراكز بنصدار نشرات دورية  وتختص .عمى اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب
لتتيح  كما أنيا مصممة أيضاً  .ودراسات عمى صمة بأنشطة الوحدات األساسية العاممة بالجية

 .لمجميور االطبلع عمى المعمومات الخاصة باألنشطة التي تضطمع بيا مختمؼ الجيات العامة

 
 جهود دعم الشفافية من أجل مكافحة الفساد فى مصر :ثالثاً 
 تقييم جهود مكافحة الفساد فى مصر -0

افحة الفساد في تتمتع مصر بمنظومة مف القوانيف التى تنص عمى إرساء مبادئ الشفافية والنزاىة ومك
الجياز الحكومي، فيناؾ عدد مف النصوص فى قانوف العامميف المدنييف بالدولة خاصة بتعزيز النزاىة 
واألمانة والمسئولية بيف الموظفيف العموميف، كما تنص قوانيف العقوبات والكسب غير المشروع عمى 

ف كانت غير مفعمة  عقوبات محددة فيما يخص استغبلؿ النفوذ والرشوة وغيرىا مف أعماؿ الفساد، وا 
وكذلؾ تـ إنشاء بوابة المشتريات الحكومية، مف أجؿ نشر المناقصات عبر اإلنترنت في  .بالشكؿ الكافى

 جميع المجاالت، وبما يحقؽ الشفافية والنزاىة فى عمميات المشتريات. 
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عاوف الدولى، أبرزىا كما أف ىناؾ عدد مف الجيود الحكومية المبذولة لمكافحة الفساد فى إطار الت
 والمشاركة الفعالة في برنامج 2995التصديؽ عمى اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد في عاـ 

MENA-OECD   وبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي2995في مكافحة الرشوة التي أنشئت في يونيو ، 

(UNDP) كما أف مصر 2996ي عاـ لدعـ وزارة االستثمار في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد ف .
عضو نشط فى الشبكات العربية لمكافحة الفساد عمى المستوى الرسمى واألىمى، فعمى سبيؿ المثاؿ فنف 
مصر عضو فى الشبكة العربية لتعزيز النزاىة ومكافحة الفساد مف خبلؿ عدد مف المؤسسات التنفيذية 

زيادة الوعي وتبادؿ الخبرات بشأف أفضؿ  والقضائية الخاصة بمنع الفساد، وتسيـ ىذه المبادرات فى
 . 79الممارسات والتحديات في مكافحة الفساد

 
ولكف عمى الرغـ مف وجود اإلطار التشريعى والمؤسسى البلـز لمكافحة الفساد إال أف مؤسسات مكافحة 

انوف العقوبات أحكاـ الرشوة مقتضبة جدًا في قكما أف القوانيف مميئة بالثغرات و  الفساد لـ تثبت فعاليتيا.
يتـ الذى اليغطي كؿ أشكاؿ الفساد مثؿ الفساد الخاص، وحتى أف العقوبات المترتبة عمى أعماؿ الفساد 

فرضيا بشكؿ غير منتظـ. وىذا يرجع إلى البيئة التنظيمية غير الواضحة، ويجعؿ القرارات تخضع 
ؽ واإللزاـ تفتقد إلى القوى البشرية لبلختيارات الشخصية لمعامميف. وقد يرجع أيضًا إلى أف سمطات التحقي

89والوسائؿ الفنية والتمويمية البلزمة ألداء مياميا بكفاءة وفعالية
. 

كما أف ىناؾ عدد مف االلتزامات غير المنفذة فى إطار اتفاقية مكافحة الفساد، مثؿ اعتماد إجراءات أو 
اـ، وتبسيط اإلجراءات اإلدارية مف لوائح تمكف عامة الناس مف الحصوؿ عمى معمومات متعمقة بالشأف الع

أجؿ تيسير وصوؿ الناس إلى السمطات المختصة التى تتخذ القرارات، ونشر معمومات يمكف أف تضـ 
تقارير دورية عف مخاطر الفساد فى إدارة الدولة، واتخاذ تدابير مناسبة لتشجيع أفراد وجماعات ال ينتموف 

 .81منع الفساد ومكافحتو وزيادة الوعى بشأنو إلى القطاع العاـ عمى المشاركة النشطة فى

 
 تقييم جهود مكافحة الفساد عمى المستوى المحمى: -5

نظرًا لمحدودية  كما سبؽ أف ذكرنا فنف مكافحة الفساد عمى المستوى المحمى يمكف أف تأتى بنتائج أسرع،
مكانيات مشاركة المواطنيف فى وضع وتنفيذ ومتابعة البرامج والمش روعات والتصدى لمحاوالت المجتمع وا 

 الفساد عمى المستوى المحمى. 
، شرعت الحكومة المصرية فى تطبيؽ البلمركزية عمى قطاع التنمية المحمية، فاعتباره 2999وفى عاـ 

                                                 
79

OECD, op. cit., p. 14 

89
 Ibid, p. 6  

الفساد: تقييـ التنفيذ وتحميؿ الفجوات فى الحالة المصرية، مركز  حسيف محمود حسف، اتفاقية االمـ المتحدة لمكافحة81
 19المعمومات ودعـ اتخاذ القرار، ص 
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أحد القطاعات المؤثرة عمى الحياه اليومية لممواطنيف وقد استيدؼ ذلؾ تمكيف المحميات مف إدارة عممية 
بدًء مف تحديد االحتياجات وفقا لبلولويات وتوزيع المخصصات الى عمميات التنفيذ التنمية عمى مستواىا 

والمتابعة، امتدادا إلى عمميات الرقابة والمساءلة، بما يصب فى مزيد مف الصبلحيات ودعـ 
. وقد تـ االعتماد عمى آلية التخطيط بالمشاركة، مف خبلؿ تحديد االحتياجات 82االختصاصات لممحميات

األولويات في القرية، والمدينة، والحي، حيث تقوـ المجالس الشعبية المحمية بموافاة الجياز وترتيب 
وبجانب التنفيذي بقائمة استرشادية لبلحتياجات المحمية مرتبة حسب األولوية مف وجية نظر المواطنيف. 

يناير بتأثير  25ة الصعوبات المختمفة التى واجيت التجربة، جاء حؿ المجالس الشعبية المحمية بعد ثور 
 سمبى عمى المشاركة الشعبية فى إعداد خطط التنمية.

 
محاولة تبسيط وصوؿ المعمومات لممواطف حتى يتمكف مف المشاركة الفعالة فى اتخاذ القرار ومتابعة  وفى

، بيدؼ نشر المعرفة بأمور 2919/2911صدر دليؿ المواطف لمموازنة العامة لمدولة لمعاـ المالى  تنفيذه.
الموازنة العامة لدى المواطف المصرى وتحقيؽ المزيد مف الشفافية حوؿ المخصصات المالية الموجية 

، إال 83لمخدمات العامة وبالتالى تسمح لممواطف القتراح المشروعات التى يراىا ذات أولوية فى دائرة إقامتو
 . 2914/2915أف ىذا اإلصدار توقؼ الحقًا، وأعيد إصداره مرة آخرى فى موازنة 

 2914/2915 و 2913/2914لعاميف مالييف متتالييف  كما صدر دليؿ المواطف لمخطة االستثمارية
 :84مما يساعد عمى اإلفصاح عف مشروعات الخطة، بيدؼ 

  إزالة الحواجز بيف الحكومة والمواطف، والذى ىو المستفيد األساسى مف الخطة، مف خبلؿ عرض
ادى عمى التعرؼ عمى الخدمات التى تقدميا لو حكومتو الخطة فى شكؿ مبسط يساعد المواطف الع

 فى محافظتو ومركزه ومدينتو وقريتو وحيو، وبالتالى تحسيف إمكانيات استفادتو منيا.

  تعزيز آليات الشفافية، باإلفصاح االستباقى عف المشروعات التى مف المستيدؼ تنفيذىا فى
تمع المدنى وكؿ الميتميف عمى متابعة تنفيذ المحافظات، مما يدعـ قدرة المواطنيف ومنظمات المج

مشروعات الخطة، ويخمؽ التزاـ عمى الموظفيف المحمييف أماـ المواطنيف بالعمؿ عمى إنجاز ىذه 
 المشروعات، ويميد الطريؽ أماـ مشاركة المواطنيف فى إعداد الخطة. 

 
ر بشكؿ عاـ، وال يعنى ولكف ال يعنى نشر موازنة المواطف أف المحتوى سوؼ يخدـ حاجات الجماىي

                                                 
فريد عبد العاؿ وآخروف، أثر تطبيؽ البلمركزية عمى تنمية المحافظات المصرية )بالتطبيؽ عمى قطاع التنمية المحمية(،  82

 239ص  ،2912، يونيو 236سمسمة قضايا التخطيط والتنمية رقـ 
 2911 - 2919وزارة المالية، موازنة المواطف )دليؿ المواطف المصرى لمموازنة العامة لمدولة(،  83
وزارة التخطيط والمتابعة واإلصبلح اإلدارى، دليؿ المواطف لمخطة االستثمارية بمحافظة القاىرة لمعاـ المالى 84

 3، ص 2914/2915
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السماح بأى مشاركة حقيقية مف المواطنيف فى تحديد أولويات االنفاؽ الحكومي، وقد ال يتعدى األمر سوى 
قياـ الحكومة بطبع أولوياتيا المالية بدوف أى مناقشة ديمقراطية حقيقية عمى المستويات القومية واالقميمية 

. لذا فمف 85محاسبة تضمف استخداـ الموارد وفقًا لمموازنة والمحمية لمحتوى تمؾ األولويات، وبدوف أى
أف يتضمف نشر موازنة وخطة المواطف تعزيز آليات التواصؿ والمشاركة ما بيف الحكومة الياـ 

 والمواطنيف.
 

 فى مصر المشاكل والمعوقات فى مجال حرية تداول المعمومات -3

 86مدى توافر المعمومات واإلحصاءات ودقتها 3/0
جود رؤية شاممة إلتاحة المعمومات، وتضارب المعمومات واإلحصاءات والبيانات مف قطاع عدـ و  -

آلخر داخؿ الدولة واختبلؼ التعريفات والمنيجيات، وكذا تعدد الجيات المنتجة لمبيانات 
 .والمعمومات حوؿ نفس الموضوعات

ى مجاؿ تقديـ الخدمات عدـ توافر الوسائؿ االلكترونية التى تتناسب مع احتياجات المواطنيف، ف -
 . وتبادؿ البيانات والمعمومات لممتعامميف معيا

غياب آليات مراقبة جودة البيانات ، و تفشى ثقافة السرية وعدـ إتاحة المعمومات داخؿ المؤسسات -
بما يؤثر عمى المصداقية والثقة فى البيانات الصادرة، فضبًل عف تأثيرىا السمبي عمى اتخاذ 

 .القرار

اإلطار التشريعي بما يتناسب مع تطبيؽ المعايير العالمية لتنظيـ جمع ونشر وتداوؿ عدـ تحديث  -
 .البيانات بسيولة، وفي التوقيت المناسب

قصور برامج إعداد القدرات البشرية المؤىمة، وغياب الميارات المطموبة لدعـ فاعمية وكفاءة  -
 .النظاـ القومي لئلحصاء والمعمومات

 

 ونية الخاصة بنشر البيانات والمعموماتكثرة القيود القان 3/5

ىناؾ قيود عمى كشؼ المعمومات، فطمبات الحصوؿ عمى المعمومات فى دار الوثائؽ القومية، 
وفي مركز المعمومات ودعـ اتخاذ القرار بمجمس الوزراء، وفي مكتبة البرلماف، ال ُيوافؽ عمييا إال بموافقة 

 ونية تتمثؿ التالى:، كما أف ىناؾ عدد مف القيود القانأمنية
بشأف نظاـ العامميف المدنييف بالدولة، عمى العامؿ 1978لسنة 47مف قانوف   77تحظر المادة  -

بالدولة أف يفضي بأى تصريح أو بياف عف أعماؿ وظيفتو عف طريؽ الصحؼ أو في غير ذلؾ 
                                                 

-http://www.tadamun.info/2913/12/18/policy-alert-budgetشفافية الموازنة وموازنة المواطف في مصر  85

transparency-and-the-citizen-budget-of-egy 
رئاسة مجمس  –البرت سيؼ حبيب، حرية تداوؿ المعمومات كحؽ لممواطف )ممخص(، الجياز المركزى لمتنظيـ واإلدارة 86

 4 - 3،  ص 2999الوزارء، 
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كـ مف طرؽ النشر إال بتصريح كتابى، كما ُيحظر عميو كشؼ أية معمومات أطمع عمييا بح
 .87وظيفتو إذا كانت سرية بطبيعتيا أو بموجب تعميمات تقضي بذلؾ

في شأف اإلحصاء والتعداد، فنف البيانات  1969لسنة  35بموجب المادة األولى مف قانوف رقـ  -
الفردية التي تتعمؽ بأي إحصاء أو تعداد سرية وال يجوز إطبلع أي فرد أو ىيئة عامة أو خاصة 

يا كما ال يجوز استخداميا لغير األغراض اإلحصائية أو نشر ما يتعمؽ عمييا أو إببلغو شيئًا من
 .88منيا باألفراد إال بمقتضى إذف مكتوب

والذى  1975لسنة  121قانوف المحافظة عمى الوثائؽ الرسمية لمدولة وتنظيـ أسموب نشرىا رقـ  -
حصؿ عمى وثائؽ نص فى مادتو الثانية عمى أنو ال يجوز لمف أطمع بحكـ عممو أو مسئوليتو أو 

أو مستندات غير منشورة أو عمى صور منيا أف يقوـ بنشرىا أو نشر فحواىا إال بتصريح خاص 
89يصدر بقرار مف مجمس الوزراء بناء عمى عرض الوزير المختص

. 

وال يجوز لمف أطمع بحكـ عممو أو مسئوليتو عمى معمومات ليا صفة السرية تتعمؽ بالسياسات  -
ف القومي أف يقوـ بنشرىا أو إذاعتيا، إذا كاف مف شأف ذلؾ اإلضرار بأمف العميا لمدولة أو األم

الببلد أو مركزىا الحربي أو السياسي أو الدبموماسي أو االقتصادي، سواء أكانت ىذه المعمومات 
عف وقائع باشرىا ىو أو غيره ممف قاموا بأعباء السمطة العامة أو الصفة النيابية العامة أو 

بحكـ عممو فيما تقدـ، ما لـ تمض عشروف سنة عمى حدوث ما أذيع أو نشر وصمت إلى عممو 
 2إال بتصريح خاص يصدر مف مجمس الوزراء بناء عمى عرض الوزير المختص )المادة 

 .مكرر(
 

 رابعًا: اطار دعم الشفافية ومكافحة الفساد فى مصر:
بالمشكمة، وتضافر جميع الجيود فى مكافحة الفساد ميمة طويمة األجؿ، تتطمب بداية االعتراؼ السياسي 

المجتمع مف أجؿ وضع استراتيجية لمكافحة الفساد تقوـ عمى مبادئ تعزيز الشفافية والنزاىة. وتطوير 
مجموعة مف اإلجراءات البلزمة لمعمؿ عمى المستوى القومى والمحمى مع اإلعبلف عف ونشر جدوؿ زمنى 

ماشى مع المعايير والممارسات الدولية، وتضمف التزامات يحدد معالـ واضحة لمتنفيذ، وتنفيذ سياسات تت
 مصر فى اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد وغيرىا مف االتفاقات.

 
 خطة اإلصالح اإلدارى ومكافحة الفساد لمدولة: -0

                                                 
 لعامميف المدنييف بالدولةابشأف 1978( لسنة 47قانوف رقـ )87
 12(، مرجع سابؽ، ص 2913منظمة الشفافية العالمية، )مصر  88
 بشأف المحافظة عمى الوثائؽ الرسمية لمدولة وتنظيـ أسموب نشرىا 1975( لسنة121قانوف رقـ ) 89
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 عمى تعزيز الشفافية والنزاىة 2914 التى أعمنت عنيا الحكومة فى يوليو ارتكزت خطة االصبلح االدارى
 :99فى أعماؿ اإلدارة العامة كأحد المحاور األساسية لعممية اإلصبلح اإلدارى وذلؾ مف خبلؿ التالى

تدعيـ آليات العدالة الناجزة وسياسات مكافحة الفساد: بتفعيؿ قوانيف الشفافية والنزاىة مثؿ قانوف حظر  -
، مف خبلؿ التنسيؽ تعارض مصالح المسئوليف فى الدولة، ومشروع قانوف حرية وتداوؿ المعمومات

والتعاوف بيف وزارة العدؿ ووزارة التخطيط والمتابعة واالصبلح االدارى ووزارة المالية ووزارة االتصاالت 
 .شيور 6 والجياز المركزى لمتعبئة العامة واالحصاء خبلؿ

ية)وزارة تعزيز ثقة المواطف فى أجيزة اإلدارة العامة، مف خبلؿ التخطيط التشاركى والموازنات التشارك -
المالية وكؿ الوزارات(، ونشر نظـ ادارة عبلقات المواطنيف لتمقى الشكاوى والمقترحات مع تنوع 
القنوات، وتفعيؿ الخطوط الساخنة وجمسات االستماع الجماىيرى ومجالس ولجاف المشورة بمشاركة 

القرار واجيزة  كؿ مف وزارة التخطيط والمتابعة واالصبلح االدارى ومركز المعمومات ودعـ اتخاذ
 .االعبلـ الحكومية وقصور الثقافة

 
بننشاء وتفعيؿ لجنة وطنية لمكافحة الفساد، والقرار رقـ  2914لسنة  493كما تـ إصدار القرار رقـ 

إلنشاء لجنة فرعية برئاسة السيد رئيس ىيئة الرقابة اإلدارية لمقياـ بوضع وتنفيذ  2914لسنة  1922
د، تقـو عمى أساس النزاىة والشفافية، ومشاركة المجتمع المدنى، عمى أف يتـ سياسات لمنع ومكافحة الفسا

إجراء تقييـ دورى، لمتشريعات والنظـ اإلدارية، لبياف مدى كفايتيا لمنع الفساد ومكافحتو. كما تتولى المجنة 
قبللية البلزمة، تكميؼ األجيزة الرقابية بتنفيذ سياسات مكافحة الفساد والتوعية بمخاطره، مع منحيا االست

التى تتيح ليا أداء وظائفيا، ووضع اتفاقية األمـ المتحدة لمنع الفساد موضع التنفيذ، اتساقًا مع التزاـ 
 .91مصر بتنفيذ كافة االتفاقيات الدولية التي وقعت عمييا

الحكومى  واإلعبلف عف اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتى تستيدؼ االرتقاء بمستوى أداء الجياز
رساء مبادئ الشفافية والنزاىة لدى العامميف بالجياز  واإلدارى لمدولة، وتحسيف الخدمات الجماىيرية، وا 
اإلدارى لمدولة، وسف وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد، وتطوير اإلجراءات القضائية لتحقيؽ 

مستوى الوعى الجماىيرى بخطورة الفساد،  العدالة الناجزة، ودعـ الجيات المعنية بمكافحة الفساد، ورفع
ومف الياـ كما فى معظـ التجارب الدولية مشاركة المجتمع المدنى فى تنفيذ ىذه  .وأىمية مكافحتو

االستراتيجية، واف ينبثؽ عنيا خطط عمؿ تنفيذية تختمؼ باختبلؼ المحافظات والقطاعات، بتوقيتات 
 زمنية معمنة ومعروفة لمجميع.

 
                                                 

 31، ص 2914وزارة التخطيط والمتابعة واإلصبلح اإلدارى، رؤية لئلصبلح اإلدارى فى مصر، يوليو 99
كممة الميندس إبراىيـ محمب، رئيس مجمس الوزراء، اليـو فى اجتماع المجنة الوطنية التنسيقية رئاسة مجمس الوزراء، 91

 http://www.cabinet.gov.eg/Media/NewsDetails.aspx?id=4446لمكافحة الفساد 
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دونة السموؾ الوظيفى لمعامميف بالجياز االدارى بالدولة، والتى تنطبؽ قواعدىا عمى الجياز موتـ إصدار 
االدارى لمدولة ووحدات االدارة المحمية والييئات العامة ورؤساء ىذه الوحدات والعامميف بيا، وتعتبر ىذه 

دارة المحمية والييئات المدونة ىى األساس لمدونات السموؾ الوظيفى التى تصدرىا الوزارات ووحدات اال
العامة والنقابات بحسب طبيعة كؿ مينة عمى حده. وتشتمؿ عمى قواعد ممزمة فى سبيؿ تعزيز االداء 

 . كما تـ اإلعبلف عف أىـ92السميـ والممارسة القويمة والتحمى بالنزاىة والشفافية وتجاوز مظاىر الفساد

والذى يسرى عمى الوظائؼ فى الوزارات ، 2914المدنية فى ديسمبر  الخدمة قانوف مشروع مبلمح
والمصالح واألجيزة الحكومية ووحدات اإلدارة المحمية والييئات العامة مع فتح الباب لمييئات العامة لوضع 

 نظاـ الخدمة المدنية الخاص بيا.
 

 مقترحات من أجل تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد فى مصر -5
مف مشاركة جميع أصحاب ا لمنع ومكافحة الفساد، لذا البد األجيزة الرقابية لف تكوف كافية وحدى

المصالح، مف أجؿ ضماف التزاـ المسئوليف التنفيذييف فى أعمى مستويات الدولة باستراتيجية مكافحة 
شراؾ القطاع الفساد، التي يمكف لمسمطات القومية واإلقميمية والمحمية تنفيذىا عمى أرض الواقع.  وا 

وتعزيز "ثقافة مكافحة الفساد" ورفع مستوى الوعي الحوار مع المجتمع المدني،  تعميؽ وتوسيعالخاص، و 
وفيما يمى مجموعة مف المحاور التى يمكف العمؿ عمييا مف أجؿ بوجوده وأسبابو والتيديد الذي يشكمو. 

 تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. 
 
 اإلصالح القانونى والمؤسسى:  5/0

ـ بنجراء عدد مف اإلصبلحات القانونية والمؤسسية لتفعيؿ القوانيف وتقوية دور تتطمب مكافحة الفساد القيا
 :93األجيزة الرقابة، كالتالى

  تجريـ الفساد ووضعو في إطار قانوني متكامؿ ُيعرؼ الرشوة واألعماؿ ذات الصمة بالفساد فى
اـ، والتربح غير القوانيف الجنائية الخاصة باستغبلؿ الماؿ العقانوف العقوبات، باإلضافة إلى 

 المشروع، والمتاجرة بالنفوذ.

  تفعيؿ قانوف تضارب المصالح بمنع كبار المسئوليف مف العمؿ فى القطاع الخاص فى أى مجاؿ
لو عبلقة بوظائفيـ إال بعد فترة مف ترؾ العمؿ الحكومى، كما يحظر عمى المسئوليف الحكومييف 

حدد عمى سبيؿ الحصر ومراجعة تقارير الذمة الشراء مف الدولة أو البيع ليا إال فى حاالت ت

                                                 
 2914الجياز االدارى بالدولة، وزارة التخطيط والمتابعة واالصبلح االدارى، مدونة السموؾ الوظيفى لمعامميف ب  92
االسس والمحاور الرئيسية،  –حسيف محمود حسف، عرض تقديمى بعنواف: نحو االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 93

 35مركز المعمومات ودعـ إتخاذ القرار، ص 
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 .المالية لمموظفيف العموميوف بشكؿ دورى

 وضماف استقبلليتيـ عف ، تفعيؿ ىيئات مكافحة الفساد وتمكينيـ، وتوضيح مياميـ ومسئولياتيـ
وضماف تقاسـ العمؿ والتعاوف وتبادؿ الممارسات واألفكار حوؿ طرؽ الوقاية  السمطة التنفيذية.

وتوفير الموارد البشرية والتقنية والمالية التي يحتاجونيا لمقياـ عف الفساد فيما بينيـ، والكشؼ 
 بأعماليـ عمى الوجو المطموب.

 

 اإلصالح االدارى:  5/5
تتطمب مكافحة الفساد اإلدارى فى الجياز الحكومى، القياـ بعدد مف اإلصبلحات اليامة لضبط العمؿ 

 :94ياز الحكومى، ومنيا عمى سبيؿ المثاؿوضماف الشفافية والنزاىة فى الج

  وضع أدلة عمؿ لوحدات الجياز اإلداري بالدولة تحدد القواعد واإلجراءات والنماذج المطموبة لمحصوؿ
عمى خدمات ىذه الوحدات وتوقيتات كؿ خدمة وآليات الشكوي عند عدـ الحصوؿ عمى الخدمة، وىو 

 .الجياز اإلداري لمدولة ما يعمؿ عمى الحد مف السمطة التقديرية لوحدات
  تبنى التكنولوجيا سوؼ يقمؿ مف المعاممة المباشرة ما بيف المواطنيف والمسئوليف الحكومييف. كذلؾ

تبسيط القواعد واالجراءات بحيث يتـ تجنب المواطنيف المجوء عمى الموظفييف العمومييف لطمب 
 تدخميـ.

 ليات مثؿ "الخطوط الساخنة لمكافحة الفساد" تمكيف المواطنيف مف مقاومة الفساد مف خبلؿ تأسيس ا
أو آليات التبميغ االخرى بحيث يستطيع المواطنوف التبميغ عف حاالت الرشوة والتى يجب تتبعيا واتخاذ 
الموقؼ المناسب ضدىا. مع توعيتيـ باالبتعاد عف دفع رشاوى مف خبلؿ زيادة الوعى وحمبلت 

 التعميـ.

 لمستوى المحمي وبمساعدة منظمات المجتمع المدنى مف خبلؿ تحسيف تقديـ الخدمات خاصة عمى ا
 مواثيؽ المواطف، ونظاـ مركزى لممتابعة، ونظاـ كروت تقييـ المواطنيف لمخدمات.

  تعد المشتريات العامة مف أكثر المجاالت عرضة لمفساد، ورغـ إتخاذ مصر عدد مف الخطوات الجادة
قانوف المناقصات والمزايدات وااللتزاـ باإلعبلف عنيا  لتعزيز الشفافية فى مجاؿ المشتريات مف خبلؿ

الكترونيًا، إال أف مزيد مف الشفافية قد يتطمب نشر نتائج المناقصات وما آلت إليو مف أسعار 
 .ومواصفات الكترونيًا إلحكاـ عممية الرقابة

 ـ باألعماؿ، لذا يجب أف يدرؾ القطاع الخاص أف الفساد ُيحرؼ قرارات السوؽ ويزيد مف تكاليؼ القيا
تباع النظـ المحاسبية السميمة، وعمؿ قوائـ سوداء  ىناؾ حاجة إلى فرض مقاييس حوكمة الشركات وا 

 لمشركات التى تتورط فى ممارسات غير أخبلقية. 

                                                 
 32ص  21ص  16(، مرجع سابؽ، ص 2919لجنة الشفافية والنزاىة )94

OECD, op. cit., p. 13 – 14 
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 قانون حرية تداول المعمومات   5/3

ف الحصوؿ عمى تـ اإلعبلف عف مسودة أولية لقانوف تداوؿ المعمومات ويشمؿ القانو  2913في مارس 
المعمومات مف الييئات الحكومية والييئات غير الحكومية والكيانات الخاصة الخاضعة لقدر ما مف 

95السيطرة أو اإلشراؼ الحكومييف
ىناؾ حاجة إلى إقرار ىذا القانوف، مع مراعاة وجود إطار مؤسسي و  .

 :96الىيضمف تفعيؿ التشريع المقترح، واالستناد إلى مجموعة مف المبادئ كالت

تفعيؿ مبدأ اإلتاحة داخؿ المؤسسات الحكومية عف طريؽ إلزاـ كؿ جياز حكومي بتعييف مسئوؿ  -
 .لممعمومات

تضييؽ نطاؽ ، و الكشؼ االستباقي عف المعمومات الميمة لمصالح العاـ كأمر إلزامي ال اختياري -
 . االستثناءات

أو ضماف أف يكوف لقانوف حرية تداوؿ استبعاد القوانيف المتعارضة مع قانوف حرية تداوؿ المعمومات  -
 .المعمومات السمو عمى ىذه القوانيف المتعارضة

تعييف مفوض لممعمومات يراقب التزاـ الجيات الحكومية وفقًا لقانوف المقترح، كما يتولى التحقيؽ فى  -
 .تمبية البيانات ويرفع تقاريره إلى البرلماف

 .الجميور بسيولة إلى آليات تقديـ الشكاوى إنشاء ىيئات وطنية متخصصة مف أجؿ تيسير وصوؿ -

خمؽ قنوات لكشؼ المعمومات الداخمية والخارجية وآليات لممتابعة لؤلفراد العامميف في جميع  -
 المستويات الحكومية سواء المركزية أو عمى مستوى األقاليـ أو المحميات.

التحضير بشكؿ كافى لتنفيذ القانوف  ومف الياـ وفقًا لمخبرات الدولية عند تبنى قانوف جديد لممعمومات،
شير( األولى مف تبنى القانوف ودخولو حيز النفاذ، مع األخذ فى  12-6الجديد خاصة فى الفترة )

االعتبار التحسينات فى البنية التحتية االدارية متضمنة نظاـ تكنولوجيا المعمومات، ونظـ حفظ الممفات، 
مى المستوى القومى والمحمى، وحمبلت رفع وعى المواطنيف واإلجراءات والموارد، وتدريب الموظفيف ع

ومنظمات األعماؿ ومنظمات المجتمع المدنى والصحافة. وعمى الرغـ مف أف التدريب فى العديد مف 
الدوؿ حوؿ العالـ لـ يكف لو دور يذكر فى تحسيف جودة التنفيذ لقوانيف الوصوؿ الى المعمومات، إال أنو 

لتدريب كوسيمة لتقميؿ ثقافة السرية الموجودة فى الكثير مف مجاالت االدارة مع المدى الطويؿ نجح ا
 .97العامة

                                                 
 19( مرجع سابؽ، ص 2913منظمة الشفافية الدولية، )مصر  95

 18أحمد حممي مجاىد وآخروف، مرجع سابؽ، ص  96
 13(، مرجع سابؽ، ص 2913 و منظمة الشفافية العالمية، )تقرير الفساد العالمي

97  Transparency International, Using the Right to Information as an Anti-Corruption Tool, 

2996, p. 7 
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 نتائج البحث

 ويوىف اإلنساف، بحقوؽ التمتع عمى يفرض تيديداً  دولة أى فى والخاص العاـ المجاليف الفساد فى 

 عمى وقدرتيا ةالحكوم فى المواطنيف ثقة ويزعزع الديموقراطية، المساءلة آليات ويضعؼ المؤسسات

 الميمشة لمفئات خاصة األساسية االحتياجات لتمبية المتاحة الموارد مف يقمص بالتزاماتيا، كما الوفاء

 والفقيرة.

 ليـ، لذا والخيارات المتاحة والفرص المقدمة والتسييبلت الخدمات بجودة لممواطنيف اليومية تتأثر الحياة 

 والرشاوى المقدمة، سوء الخدمات مثؿ المحمى المستوى والفاسدة عمى الشفافة غير الممارسات فنف

 المواطنيف.  حياه عمىىا أكبر يكوف تأثير  والمحسوبيات، وتراخيص البناء غير القانونية

 العامة الشئوف إدارة وحسف المجتمع، مشاركة تعزيز تتضمف فعالة سياسات وضع الفساد مكافحة تتطمب 

 إرساء إلى إضافة الصمة، ذات اإلدارية والموائح القانونية ة النظـومراجع والمساءلة، والشفافية والنزاىة

 .الفساد منع تستيدؼ ممارسات فعالة وترويج

  ال يمكف لمحكومة أف تواجو الفساد بفعالية لوحدىا، لذا تتطمب جيود مكافحة الفساد تشجيع المواطنيف
في تتبع الفساد ومحاربتو واإلببلغ  والمجتمع المدنى ومنظمات المجتمع المحمي، عمى المشاركة الفعالة

 عنو.
  تمعب النظـ اإلدارية المستخدمة فى المؤسسات الحكومية دورًا محوريًا لتحقيؽ استفادة حقيقية مف

قوانيف حرية تداوؿ المعمومات والقدرة عمى تنفيذ استراتيجيات مكافحة الفساد. وفى عصر المعمومات، 
مومات والمشاركة فى عمميات صنع القرار أيسر مف أصبحت عمميات التواصؿ والكشؼ عف المع

 خبلؿ الوسائؿ التكنولوجية الحديثة.
 عقد عنو نجـ ما وىو التسعينات، منذ الدولى المستوى عمى كبيرة أىمية الفساد قضية مكافحة احتمت 

 لمكافحة دةالمتح األمـ اتفاقية ومكافحتو منيا الفساد والدولية لمنع األطراؼ متعددة االتفاقيات مف عدد

 مما اإلنساف، حقوؽ كأحد المعمومات عمى الحصوؿ حؽ عمى اإلقميمية المواثيؽ وقد نصت .الفساد

 اإلنساف.  حقوؽ باقى ممارسة فى ودوره الحؽ ىذا عمى وتأكيداً  متزايداً  اىتماماً  يعكس

 االلفينات.  بداية منذ تمريره تـ غالبيتيـ المعمومات، تداوؿ قانوف لدييـ العالـ فى دولة 99مف  أكثر توجد
 تـ القوانيف ىذه معظـو  الكثير مف الدوؿ النامية، تشمؿ فيي غربية ديمقراطيات مجرد ليست الدوؿ ىذه

 الحكومة عمى ضغط حمبلت نتيجة جاء أو األنظمة، لتغيرات الديموقراطى االنتقاؿ فترات خبلؿ تفعيمو

 .انفتاحاً  أكثر لتصبح

 في باالبتكار حيث تتميز التجارب، أفضؿ مف اليند فى عموماتالم فى الحؽ تجربة قانوف تعتبر 

 وكشؼ االدارة سوء محاربة عمى قادروف المدنى المجتمع ومنظمات المواطنيف أصبح حيث الممارسة،
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  .الحكومة استجابة وتحسيف الحكومية الخدمات فى الفساد
 مـ المتحدة لمكافحة الفساد، رغـ أف مصر تعتبر مف أوائؿ دوؿ العالـ التي وقعت عمى اتفاقية األ

ورغـ وجود اإلطار التشريعى والمؤسسى البلـز لمكافحة الفساد إال أف مؤسسات مكافحة الفساد لـ 
يتـ فرضيا ، والعقوبات المترتبة عمى أعماؿ الفساد كما أف القوانيف مميئة بالثغرات تثبت فعاليتيا.

ية غير الواضحة، وأيضًا إلى أف سمطات التحقيؽ بشكؿ غير منتظـ. وىذا قد يرجع إلى البيئة التنظيم
  .واإللزاـ تفتقد إلى القوى البشرية والوسائؿ الفنية والتمويمية البلزمة ألداء مياميا بكفاءة وفعالية

  ،باإلضافة إلى مشاكؿ خاصة بنوعية ومصداقية وىناؾ عدد مف القيود عمى كشؼ عف المعمومات
فى صورة تضارب المعمومات واإلحصاءات والبيانات مف ىذه المعمومات فى مصر والتى تظير 

قطاع آلخر داخؿ الدولة وعدـ التنسيؽ بينيـ واختبلؼ التعريفات والمنيجيات، وكذا تعدد الجيات 
 . المنتجة لمبيانات والمعمومات حوؿ نفس الموضوعات، لعدـ وجود رؤية شاممة إلتاحة المعمومات

 تطمب االعتراؼ السياسي بالمشكمة، وتضافر جميع الجيود فى مكافحة الفساد ميمة طويمة األجؿ، ت
المجتمع مف أجؿ وضع استراتيجية لمكافحة الفساد تقـو عمى مبادئ تعزيز الشفافية والنزاىة، ووضع 
سياسات تتماشى مع المعايير والممارسات الدولية، وتضمف التزامات مصر فى اتفاقية األمـ المتحدة 

مف االتفاقات. وتطوير مجموعة مف اإلجراءات البلزمة لمعمؿ عمى المستوى وغيرىا  لمكافحة الفساد
 القومى والمحمى مع اإلعبلف عف ونشر جدوؿ زمنى يحدد معالـ واضحة لمتنفيذ.

 التى أعمنت  وىناؾ بالفعؿ عدد مف الخطوات التى تـ اتخاذىا مؤخرًا منيا خطة االصبلح االدارى
ارتكزت عمى تعزيز الشفافية والنزاىة كأحد المحاور األساسية  والتى 2914 عنيا الحكومة فى يوليو

بننشاء وتفعيؿ لجنة وطنية لمكافحة الفساد، لعممية اإلصبلح اإلدارى، وصدور عدد مف القرارات 
نشاء لجنة فرعية برئاسة السيد رئيس ىيئة الرقابة اإلدارية لمقياـ بوضع وتنفيذ سياسات لمنع  وا 

الفساد موضع التنفيذ، اتساقا مع التزاـ مصر لمكافحة فاقية األمـ المتحدة ومكافحة الفساد ووضع ات
 بتنفيذ كافة االتفاقيات الدولية التي وقعت عمييا.

  وىناؾ عدد مف الجيود التى بذلت مف أجؿ دعـ المشاركة عمى المستوى المحمى سواء مف خبلؿ
ة وخطة المواطف، إال أف ىذه الجيود مبادرات البلمركزية والتطوير الحضرى، أو مف خبلؿ نشر موازن

مازالت تسير فى اتجاه واحد مف الحكومة إلى المواطنيف، لذا فننيا تحتاج إلى مزيد مف الدعـ لتعزيز 
آليات التواصؿ والمشاركة ما بيف الحكومة والمواطنيف، حتى يمكف إيصاؿ آراء المواطنيف إلى 

 الخطط والموازنات. المسئوليف وصواًل إلى مشاركة المواطنيف فى وضع
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