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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



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

 5 

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 
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