
 
 

 
 

 2008  يناير/ الثاني آانون                                                              أفريقيا وشمال األوسط الشرق
 2 العدد ،1 المجّلد                                                                                        وأفكار أخبار :الحكم إدارة

 
 
  

 مجموعة من العوامل المحّلية والدولية، انتقل التحّدي الكامن في تحسين نوعّية إدارة الحكم بفضل
" الحكم الجّيد"وهذا الترابط بين جدوَلي أعمال  .ومكافحة الفساد إلى طليعة النقاش حول التنمية

رة الحكم فإدا .إّال أّنه مؤِسٌف أيضًا من بعض النواحي .طبيعي ولعّله حتمي" مكافحة الفساد"و
فهي تقضي باستعمال ناجع للموارد البشرّية والمالّية سعيًا  تتخّطى مجّرد مكافحة الفساد بأشواط،

باإلضافة إلى الحرص على تأمين الخدمات على نحو  وراء تحقيق األهداف االجتماعّية المنشودة،
   .وخلق بيئٍة مؤاتية للنمو القائم على القطاع الخاّص فّعال لكّل المواطنين،

 
 في مع ذلك، في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وغيرها من المناطق، الفساد هو ما يشّكل

فإصالحات إدارة الحكم . أآثر األحيان الماّدة الدسمة في عناوين الصحف والمسألة الجاذبة لالنتباه
يمكن أن تكون ممّلة وتقنّية، إذ تشمل مناقشات بين خبراء اإلدارة المالّية حول توّفر النطاق 

رة آّل الخطوات والشمولّية المناسَبين في الموازنة، وتحاليل من مهندسي الُنظم حول مدى ضرو
في المقابل، يرسم الفساد صورًا في األذهان تتمّثل في حقائب من  .في عملّية طلب التراخيص

األموال يتبادلها األفراد بشكٍل غير شرعي، أو في مسؤولين مذنبين يخفون وجوههم من الكاميرات 
الطريقة ذاتها، سنتناول وبما أّننا نحن أيضًا غير محّصنين ضّد التصّرف ب .وهم ُيقادون إلى السجن

في هذه النشرة اإلخبارّية مشكلة الفساد في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ونسّلط الضوء 
  .على اإلجراءات التي يّتخذها عدٌد من البلدان لمواجهة هذه اآلفة

 
إذ  ي،من المؤّآد أّن مشكلة الفساد هي أبعد من مجّرد مسألة عالقات عاّمة أو حّتى موضوع أخالق

يشير عدٌد متزايٌد من األدّلة اإلحصائية إلى أّن الفساد يفرُض عبئًا هائًال على التنمية، بدل أن يسّهل 
يهّدد الفساد  ).راجع الالئحة األولى في النشرة اإلخبارّية للحصول على بعض األمثلة( األمور

زف الموارد من صناديق وهو يستن تأمين خدمات حكومّية أساسّية في مجاالت آالصّحة والتعليم،
آما أّنه يخّفض تدّفق االستثمار الخاّص ويحّول  .الحكومة ويزيد آلفة السلع والخدمات العاّمة

فضًال عن  .االنتباه اإلداري نحو التعامل مع واضعي القوانين وبعيدًا عن المساعي األآثر إنتاجّيًة
يضطّرون في أغلب األحيان إلى دفع مبالغ أّن الفساد يترك وقعًا خبيثًا جّدًا على الفقراء، الذين 

وحين تنهار المنازل  .أآبر نسبًة لمداخيلهم للحصول على خدمات من المفترض أن يتلّقوها مّجانًا
والبنى التحتّية الُمشيَّدة بحسب معايير دون المستوى ألّن المسؤولين الفاسدين يتجاهلون خروقات 

، قد يتحّول مقياس آلفة الفساد من ماليين الدوالرات إلى قانون البناء أو يتخّلفون عن فرض تطبيقه
إّال أّن  بدأت حرآة مكافحة الفساد تتّخذ زخمًا حول العالم في منتصف التسعينات،. حياة اآلالف

لكّن الوضع تغّير  .نمّوها آان بطيئًا نوعًا ما في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تاريخّيًا
فمن المحيط األطلسي إلى البحر األحمر والخليج  .ين الماضيَتينبشكٍل ملحوظ خالل السنَت

الفارسي، اّتخذ عدٌد من بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا خطواٍت جريئة لتعزيز 
وسنسّلط الضوء على تجربة بعض هذه  .النزاهة، ومكافحة الفساد وتحسين نوعّية إدارة الحكم

ه الجهود ليست آاملة، وأّنه يمكن للخبراء آما للرأي العام مناقشة صحيٌح أّن هذ .البلدان في ما يلي
إّال أّنها تشير بكّل وضوح إلى االلتزام المتجّدد لمواجهة مشكلٍة بالغة  فعاّليتها ووقعها المحتَمل،

الِقدم وقد حظينا بفرصة نشر مقابلة مع السّيد محيي الدين توق في هذا العدد، وهو قد شغل منصب 
آما لعب  .األردن في الوزراء رئاسة لشؤون صالح اإلداري ثم مؤّخرًا منصب وزيروزير اإل

، التي تشّكل في موازاة 2003دورًا أساسّيًا في تبّني اّتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 
 إحدى التشريعات 1997معاهدة منظمة التعاون االقتصادي والتنمية لمكافحة الرشوة المقرَّة عام 
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.األساسّية في هذا المجال لطالما آان السيد توق مدافعًا عن هذه  
إلى حّد بعيد في دفع جدول أعمال مكافحة القضّية وقد ساهم 

الفساد على السير قدمًا عبر منطقة الشرق األوسط وشمال 
.أفريقيا وال بّد من أّن أفكاره ستكون ذات قيمة آبيرة لألآاديمّيين  
.والمهنّيين على حدٍّ سواء نحن ندعو القّراء في هذا اإلطار إلى  

إلخبارية هذه، ونحّثهم عدم االآتفاء بالموَجز الوارد في النشرة ا
الذي يمكن أن يجدوه على  على قراءة النّص الكامل للمقابلة
موقع إدارة الحكم في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
 التابع للبنك الدولي، على العنوان التالي
http://www.worldbank.org/mena/governance 
 
آما نشير إلى أّننا خالل األسابيع األربعة التالية، سندير مناقشةً 
عبر اإلنترنيت حول تحّدي مكافحة الفساد في منطقة الشرق 
.األوسط وشمال أفريقيا .نتمّنى أن تبدو لنا آراءآم  يمكنكم  
:االنضمام إلى منتدى المناقشة على العنوان التالي   

http://menagovforum.worldbank.org 
 

 :الفساد في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
 ؟ استمرار األمور على حالهاأمإلى انخفاض 

 
 بقلم روبرت بيشيل

 
قد يبدو للنظرة األولى أّن بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال 

ومع أّن   .نها من مكافحة الفسادأفريقيا ليست في موضع جّيد يمّك
الواقع أآثر تنّوعًا واختالفًا من الوصف الموجز الذي سيلي، 
يمكن القول إّن المنطقة تعاني من ضعف نسبي على صعيد 

فنالحظ مثًال أّن السلطة التنفيذّية   .أنظمة الضوابط والموازين
القوية في بلد تلو اآلخر تهيمن على السلطات القضائّية 

مؤّسسات آما نجد أيضًا نقصًا نسبّيًا في عدد   .ريعيةوالتش
ديوان تدقيق الحسابات أو  مؤّسسات المستقّلة فعًال، مثل المساءلة

المعنّية  الهيئات  أو)ombudsmen ( المظالمدواوينالمحاسبة أو 
فضًال عن افتقار القطاع العام إلى ثقافة خدمات   بمكافحة الفساد،
ّن المجتمع المدني يعاني ضعفًا وتخّلفًا آما أ  .قوّية بشكل عام

أّما في ما يتعّلق   .نسبيَّين، مع بعض االستثناءات طبعًا
في بعض البلدان ولكّن هذه بالصّحافة، فتتمّتع باستقاللية نسبّية 

وبصورة عامة، يتبّين   .االستقاللّية محدودة في البعض اآلخر
  ويرافقهاالنفطت أّن الشفافّية نادرة الوجود خصوصًا في إيرادا

أحيانًا مزج بين الموارد الشخصية وموارد الدولة لدى النخب 
  .الحاآمة

 
ولكن إذا أردنا تصديق المؤّشرات العالمية، يتبّين أّن منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا تحرز نتائج ال بأس بها من حيث 

فُيظهر   .مؤّشرات الفساد مقارنة مع مناطق أخرى من العالم
سم البياني المرفق أّنه وفقًا لمؤشرات آوفمان وآراي الر

وماستروزي، تلي المنطقة البلدان المنتمية إلى منظمة التعاون 

 
  آلفة الفساد

 
ُيقّدر أّن حجم الخسارة المنسوبة إلى الفساد خالل  

السنوات العشرين السابقة في أحد بلدان شرق آسيا وصل 
 مليار دوالر، وهو رقٌم يتجاوز مجموع ديون البلد 48إلى 

 . مليار دوالر40،6الخارجّية البالغ 

إلى تشير التقارير الحكومّية في أحد بلدان جنوب آسيا  
 مليون دوالر يومّيًا بسبب سوء اإلدارة 50أّنه يتّم اختالس 

 .والفساد

في دراسٍة  .يؤّثر الفساد سلبّيًا على القدرة التصديرّية 
الختالف مستويات الفساد بين الصين والهند، استنتج 

إن تمّكنت آلكوتا من الوصول إلى مستوى "الباحثون أّنه 
رآات المصّدرة فيها شفافّية شنغهاي، لتضاعفت حّصة الش

 في المائة، مثل المدن 47 في المائة حاليًا إلى 24من نسبة 
 ."  الساحلّية الصينّية

تشير الدراسات حول الفساد على صعيد المشتريات  
الحكومّية في عّدة بلدان آسيوّية إلى أّن هذه البلدان دفعت 

 في المائة من أجل شراء 100 إلى 20مبالغ أآبر بنسبة 
 .الخدماتالسلع و

تشير التقديرات إلى أّن البلدان األفريقّية تفقد حوالي  
 مليار دوالر 148 في المائة من مجموع دخلها أي 25

 . سنوّيًا بسبب الفساد

 .في أوروبا الشرقّية، الرشوة شبيهٌة بضريبة تنازلّية 
 في 5فبحسب التقارير، تنفق الشرآات الصغيرة الحجم 

 في 3ة على الرشوة، مقابل المائة من إيراداتها السنوي
 .المائة للشرآات المتوّسطة الحجم

في أفريقيا، تنفق الشرآات الصغيرة الحجم نسبة قد  
 . في المائة من إيراداتها على الرشوة8تصل إلى  

فقد أظهرت الدراسات  يهّدد الفساد شرعّية الحكومات، 
في أميرآا الالتينّية أّن البلدان التي تشهد مستويات فساد 

الية يكون فيها مستوى الثقة متدنٍّ واالمتثال الضريبي ع
 .ضعيف

في إحدى مدن أميرآا الشمالّية، تمّكنت الشرآات من  
 مليون دوالر من فاتورة سنوّية للتخّلص من 330توفير 

 مليار، عبر إنهاء سيطرة الجريمة 1،5النفايات قيمتها 
 .المنّظمة على الهيئات التنظيمّية

وروبّية، خّفضت مبادرات مكافحة في إحدى المدن األ 
 في 40 إلى 35الفساد النفقات الخاصة بالبنى التحتّية بنسبة 

المائة، مّما سمح للمدينة أن تزيد من اإلنفاق على الصيانة 
 .والمدارس والخدمات االجتماعّية
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االقتصادي والتنمية وبلدان شرق 
أوروبا مباشرة من حيث ضبط 

صحيح أّن هذه   .الفساد
المؤّشرات ال تخلو من المشاآل 
على المستوى النظري 

االهتمام لكن ما يثير   .والمنهجي
أو حّتى الدهشة هو أّن الوضع 
ليس بالسوء الذي قد يكون 

وال شّك في أّن الكثيرين   .متوقعًا
في المنطقة يأخذون آية القرآن 
الكريم التالية على محمل من 

وال تأآلوا أموالكم بينكم " :الجّد
بالباطل وتدلوا بها إلى الحّكام 
لتأآلوا فريقًا من أموال الناس 

 ."م تعلمونباإلثم وأنت
 
ولكن لألسف، وتفاديًا لخطر 

التفاؤل المفرط، يتطّلب تقويم قدرة المنطقة على مواجهة مشكلة 
فالفساد غير   .الفساد بشكل فّعال تحليًال وتدقيقًا أآثر صرامة

متجانس عبر المنطقة، وتبّين المؤّشرات اإلقليمّية فرقًا شاسعًا 
رتيب دول العالم وفقًا لنأخذ على سبيل المثال ت  .بين بلدانها

فهو   .13 لمؤّشر منّظمة الشفافّية الدولّية الوارد على الصفحٌة
يمّكننا من تصنيف بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

نجد أّوًال بلدانًا مثل األردن ودول الخليج   .إلى ثالث مجموعات
هي تأتي ف  .العربي التي تؤّدي عمًال جّيدًا نسبّيًا في هذا المجال

في المراتب الثالثينّية واألربعينّية حسب مؤّشر منظّمة الشفافّية، 
ما يشابه بشكل عام أداء بلدان أخرى مثل إيطاليا وماليزيا 

تأتي المجموعة الثانية في الوسط في   .والمجر وآوريا الجنوبّية
المراتب السبعينّية إلى التسعينّية، ونذآر من بينها لبنان 

وهي تتساوى في األداء مع الصين والهند   .ائروالمغرب والجز
أّما المجموعة األخيرة فهي تأتي في أسفل الالئحة   .والبرازيل

وتضّم البلدان التي تعاني آثيرًا من هذه المسائل مثل اليمن 
 مباشرة 178نالحظ أّن العراق يحتّل المرتبة   .وسوريا وإيران

 .قبل ميانمار والصومال
 

مؤّشرات تعطي نظرة شاملة للموضوع لكّن صحيح أّن هذه ال
هذا النوع من التصنيف يمكنه أيضًا في بعض األحيان تعتيم 

ليست إّال " الفساد"ذلك ألّن لفظة   .الواقع أآثر من توضيحه
تعبيرًا مختصرًا يشير في الحقيقة إلى عدد آبير من الممارسات 

ها منتشرًا وقد يكون البعض من  .اإلدارّية المخّلة وغير السليمة
في القطاع العام آكّل، أو على األقّل في أقسام آبيرة منه، فيما 

وتجدر   . والدوائرالمؤسساتيترّآز البعض اآلخر في عدد من 
المالحظة إلى أّن الفساد ال يتوّزع بشكل متساٍو في آافة إدارات 
القطاع العام، فهو يتواجد في أغلب األحيان في الوزارات التي 

فهو   .رادات أو نفقات عالية أو بوظيفة تنظيمّية قوّيةتتمّيز بإي

نادرًا ما يشّكل مشكلة ُتذآر في قسم 
األرصاد الجوّية مثًال، على عكس 
ما قد يحصل في أقسام الجمارك 

 .واألشغال العامة أو الشرطة
 

نحتاج إلى مقاربة أآثر تفصيًال بغية 
تحديد المشاآل والتحدّيات الخاّصة 

 والدوائرلحكومات التي تواجهها ا
فهل   .واألقسام الفردّية التابعة لها

تشمل التحدّيات األساسّية االبتزاز 
والتشويهات   في جباية الضرائب؟

المتعّمدة في المعايير المدرجة في 
والتواطؤ   مستندات المناقصات؟

 في عملّيات شراء األدوية؟
 والمحاباة في التوظيف والترقية؟ 
" عةالمسرِّ"ودفع الرشاوى  

للحصول على التراخيص 
والضغط على الشرآات الّتخاذ شريك سّري له   واإلجازات؟

الّلغة   صلة بذوي الشأن لتسهيل عملّية االستثمار الخاص؟
العربّية تعكس هذا التنّوع وقد خّصصت مصطلحات عّدة 

دفعات بسيطة  (البخشيشلإلشارة إلى مشاآل مختلفة، منها 
 ").تعّفنال"أو (الفساد و) معارفال (الواسطةو) لتسهيل األمور

وما يثير االهتمام في الموضوع هو أّن الكثير من هذه  
 .المصطلحات يمكنها أن تحمل أيضًا دالالت محايدة وأقّل سلبية

 
ثّمة أسباب تدفعنا إلى التفكير بأّن مؤّشرات المدرآات مثل 

تكز أآثر  التابع لمنظّمة الشفافّية الدولّية ترمؤشر مدرآات الفساد
على أعمال الفساد البسيطة وليست مالئمة لتشمل المشاآل 
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أي استخدام آلّيات الدولة " االستحواذ على الدولة"األآبر مثل 
لتوجيه الريع االقتصادي إلى األطراف المقّربة وقد رأى فيها 
الكثير من المراقبين المتمّيزين مشكلة آبيرة جّدًا في بعض دول 

خالل المناقشات التي   .وشمال أفريقيامنطقة الشرق األوسط 
 مكافحة ةأجراها مؤّخرًا البنك الدولي حول تطبيق استراتيجي

الفساد وإدارة الحكم التي وضعناها، أعرب الكثيرون في 
، معتبرين " سيادة القانوناإلنتقائية في"المنطقة عن قلقهم حيال 

 النفوذ أّن القانون ليس مطّبقًا بالكامل على ذوي الصلة بأصحاب
آما اشتكى آخرون من انتشار الواسطة   .في المجال السياسي

للنفاذ إلى المنافع والخدمات العاّمة أو لتأمين وظائف في القطاع 
 .العام

 
غير أّن األشهر الثمانية عشر األخيرة شهدت تزايدًا ملحوظًا في 
 .الجهود المبذولة لمكافحة الفساد في الكثير من بلدان المنطقة

ى هذا التزايد إلى الكثير من األسباب، ومن أهّمها التصديق ُيعز 
ففي الفترة الممتّدة   .على اّتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد

، 2005ديسمبر / وآانون األّول2003ديسمبر /بين آانون األّول
أصبحت عملّيًا آافة البلدان في المنطقة أطرافًا موّقعة على 

  .ّقت عليها في ما بعد منها صد10االّتفاقّية و

  
وآما جاء على لسان السّيد محيي الدين توق في المقابلة التي 
أجريت معه، غالبًا ما تحاول الجهود المبذولة المضي قدمًا على 

وقد حذت العديد من الحكومات حذو هونغ آونغ   . عّدةمستويات
، اللجنة المستقّلة لمكافحة الفسادبعد تجربتها الناجحة في تشكيل 

فسعت إلى التقّدم في برنامج مكافحة الفساد على ثالثة مستويات 
تضيف   .الوقاية والمقاضاة وزيادة توعية الجمهور :أساسّية

االّتفاقّية عناصر أخرى مثل استعادة األصول والتعاون الدولي 
والمساعدة التقنّية آما أّنها تلزم الموّقعين عليها اّتخاذ عدد آبير 

ويشّكل   .ة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفسادمن الخطوات المهّم

مجموع هذه األبعاد والعناصر برنامجًا غنّيًا سيتطّلب تطبيقه 
 .الكامل سنوات عديدة

 
إّن نطاق المستوى الوقائي شاسع ويدخل بشكل آبير في إطار 

وهو يتطّلب   .جدول أعمال إدارة الشؤون العاّمة بشكل سليم
مثل أنظمة التدقيق الداخلي  قوّية مساءلةتأسيس آلّيات 

والخارجي في الحسابات، وجعل ممارسات المشتريات أآثر 
انفتاحًا وشفافّية، وتعزيز اعتماد معيار الجدارة في التوظيف 
والترقية في الخدمة المدنّية، وإعادة تصميم إدارة األعمال 
وترشيدها في القطاع العام لتخفيض احتمال وقوع أعمال الفساد، 

ويمكن لإلصالح في هذا المجال المساعدة على   .ذلكوما إلى 
مكافحة الفساد، فضًال عن توفير منافع أخرى مثل تحسين 

وقد نجح عدد من بلدان   .الفاعلّية والنوعّية في تقديم الخدمات
نذآر المثل   .المنطقة في إحراز تقدّم ملحوظ في هذا المجال

 لالستثمار والمناطق  وهو الهيئة العامةنشرتنا السابقةالوارد في 
الحّرة التي أّسستها مصر والتي تمّكنت من خفض عدد 

 معاملة إلى 19المعامالت المطلوبة من المستثمر المحتمل من 
 معامالت، ومن خفض معّدل الوقت الالزم لتسجيل شرآة من 3

   . أّيام3 يومًا إلى 34
 
الهادفة  عدًد من التدابير فينبغي اتخاذ المقاضاة،  على صعيدأّما

يمكنه   .إلى تعزيز اإلطار القانوني والمؤّسسي لمكافحة الفساد
أن يشمل تأسيس هيئة خاّصة بمكافحة الفساد، مع أّن الخبراء 

آما   ).العلبة الالحقةإقرأ (  .منقسمون حول فاعلّية هذه الخطوة
يمكنه أن يشمل تمرير تشريعات ُتعنى بالتصريح عن الدخل 

الح وبالرشوة وباإلثراء غير واألصول وبتضارب المص
المشروع وباالختالس وبسوء التصّرف بالمال وبتبييض 

ويمكنه أخيرًا أن يشمل الوظيفة االستقصائّية داخل   .األموال
 وتحسين اإلجراءات التأديبية وقواعد السلوك داخل الدولة

الخدمة المدنّية وتعزيز الترابط بين وظائف االستقصاء 
يس محاآم جديدة مختّصة بمعالجة والمقاضاة وحّتى تأس
 .المشاآل المتعّلقة بالفساد

 
لقد خطى عدد من البلدان العربّية مؤّخرًا خطوات على هذا 

فقد مّرر المغرب واليمن تشريعات تتعّلق بالتصريح   .المستوى
وتّم إنشاء مؤّسسات جديدة مختّصة   .عن الدخل واألصول

عراق واليمن وتفّكر بمكافحة الفساد في المغرب واألردن وال
آما مّررت الجزائر   .الكويت حاليًا في تأسيس واحدة أيضًا

تغّطي   .مؤّخرًا تشريعات جديدة وشاملة ُتعنى بمكافحة الفساد
 مساعي بلدين، المغرب واليمن، الرامية إلى تحسين النشرةهذه 

جهودهما لمكافحة الفساد من خالل تغييرات تشريعّية ومؤّسسية 
   .حديثة
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أّما المستوى األخير، أي توعية الجمهور، فهو المستوى الذي 
يتطّلب القدر األآبر من العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال 

فال تبلي الحكومات في آافة أنحاء المنطقة جّيدًا في   .أفريقيا
فقد   .موضوع الشفافّية واالنفتاح، مع أّن األمور بدأت تتغّير

الوصول إلى ونًا يضمن حرّية مّرر األردن مؤّخرًا قان
وتتمّتع   . وتفّكر مصر حالّيًا في تمرير قانون مماثلالمعلومات

بلدان أخرى مثل لبنان وفلسطين بمجتمعات مدنّية ناشطة وتشهد 
تزايدًا في عدد المنظّمات غير الحكومّية المهتّمة ببرنامج حكم 

   .جّيد
 

انًا في الكثير ال يزال برنامج اإلصالح غير آامل وناقصًا أحي
فيرى البعض أّن هذه التغّيرات   .من األمثلة التي ذآرناها أعاله
ولكّنه من الخطأ أن نحكم عليها   .ليست إّال مجّرد تزيين للواجهة

بالفشل ألّن التغّيير التشريعي والمؤّسسي ليس سهًال خصوصًا 
لدى وجود بعض المستفيدين، وبشكل آبير أحيانًا، من وضع 

آما أّن هذه االنتقادات تغفل عن المسار   .لليشوبه الخ
الديناميكي الذي يأخذه التغيير المؤّسسي وهو غالبًا ما يكون 

فقد ساهمت اّتفاقية   .متعّثرًا ومتدّرجًا أآثر منه ثابتًا وساحقًا
األمم المّتحدة لمكافحة الفساد في إعطاء القالب لبرنامج إصالح 

ّية المعنّية والمهّمة ضغوطًا بعيد المدى، وتمارس الجهات المحل
وأخيرًا يقوم الكثير من البلدان في . آبيرة لتحقيق هذا التغيير

 لذا من المرّجح   .عن التأخير السابقبالتعويض سريعًا المنطقة 
أن تشهد البرامج الهادفة إلى تحقيق الحكم الجّيد ومكافحة الفساد 

وسط وشمال تطّورًا وتوّسعًا في آافة أرجاء منطقة الشرق األ
 .أفريقيا في العقد المقبل

 
 

  توق الدين محيي الدآتور مع مقابلة
 

   خوري. بقَلم رامي ج
 

تتطّلب مكافحة الفساد    
إصالحات في إدارة الحكم 
في موازاة تضييق الخناق 

  .على المجرمين
 
 

 تبّني اّتفاقية يرى وزيٌر أردني لعب دورًا أساسّيًا في :عّمان
األمم المتحدة لمكافحة الفساد بأّن هذه االتفاقية قد أطلَقت 
حرآًة عالمّية سيتطّلب نجاحها تقّدمًا على جبهَتين في آٍن 

هما تأسيس هيئات مستقّلة لمكافحة الفساد وتحقيق  واحد
  .إصالحات واسعة في القطاع العام

  

 

األردن،  في بقالوزراء السا رئاسة لشؤون الدولة وقال وزير
 أخبار :الحكم إدارة توق، في مقابلة لـ الدين الدآتور محيي

 في عّمان، في تشرين  أفريقيا وشمال األوسط الشرق - وأفكار
أآتوبر، إّنه يأمل أن تصدر ثالثة عناصر محّددة عن /األّول

خطط العمل اإلقليمّية التي تضعها دول الشرق األوسط وشمال 
وهذه . مة االتفاقية إلى عمل على األرضأفريقيا وغيرها، لترج

أّوًال، تأسيس هيئات مستقّلة لمكافحة الفساد لها  :العناصر هي

 
  -أنؤّسس أم ال نؤّسس؟ 

  معضلة الهيئات المستقّلة المعنّية بمكافحة الفساد
 

في خالل العقد األخير، سعى العديد من البلدان إلى تأسيس لجنة 
مستقّلة لمكافحة الفساد على غرار تلك التي أّسستها هونغ آونغ 

ي ممارسات الفساد الذي أّسسته وعلى غرار مكتب التحقيقات ف
 .سنغافورة، وهما ُيعتبران من أآثر الهيئات فعالّية في هذا المجال

ففي بعض األحيان،   .غير أّن هذه التجربة لم تكن ناجحة دائمًا 
آان يتّم تأسيس هذا النوع من الهيئات لتزيين الواجهة وليس 

 .عات المتعّلقة بهامستغربًا أن تكون بالتالي قد فشلت في تلبية التوّق
لقد حّدد النّقاد   .ولكّن الجهود الصادقة آانت هي أيضًا غائبة أحيانًا 

 .عددًا من المشاآل التي ترافق تأسيس هذا النوع من الهيئات
فنادرًا ما يمكنها أن تكون دواء آّل داء بمفردها في إطار حكم  

رد فضًال عن أّن التوظيف وتأمين الموا  .وقطاع عام ضعيفين
ومن   .المالية المالئمة للموّظفين يمكنهما أن يشّكال مشكلة آبيرة

المشاآل أيضًا، عدم قدرة هذه الهيئات على التنسيق مع الكيانات 
المتعّددة األخرى في الحكومة التي ينبغي أن تشارك في أي جهود 

ونذآر منها الشرطة والمّدعين العاّمين   حقيقّية لمكافحة الفساد،
 .ستخبارات المالّية والجمارك والضرائب والمحاآمووحدات اال

 
ولكن، من جهة أخرى، حّتى وإن آانت األآثرّية مقتنعة بأّن تأسيس 
هذه الهيئات سيؤّمن تلقائّيًا استقالليتها وفعالّيتها، أظهر الكثير من 
األمثلة أّن غياب االستقاللّية قد أعاق أو هّدد الوظيفة االستقصائّية 

في بيئة تكون فيها وظيفة مكافحة الفساد مشّتتة بين عدد ف  .الفّعالة
آبير من الهيئات الصغيرة ذات موارد غير آافية وتفويضات 

وفي الدول الصغيرة،   .مبهمة ومتشابكة، تدعو الحاجة إلى التوحيد
آما يمكنها  .يمكن أن تؤّمن هيئة واحدة المقاربة األقّل تعقيدًا وآلفة

في الحاالت التي يصعب فيها للهيئات أن تقّدم مساهمة مفيدة 
 .األخرى مثل الشرطة إجراء استقصاء في قضايا الفساد الداخلي

 
فتحتاج آّل   .ولكن، في نهاية المطاف، ما من حّل واحد مثالي

القرارات إلى أن ُتصان بحذر وعناية في إطار البلد القانوني 
ّينة التي والمؤّسسي آما يجب أن ُينظر معّمقًا في الوظائف المع
 .يجب أن تؤّديها هذه الهيئات إزاء الدوائر الحكومّية األخرى
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سياسات شاملة ومتماسكة ومعايير محّددة لإلنجازات وآلّيات 
متابعة؛ ثانيًا، تحديد الميادين التي يمكن تحقيق نجاحات سريعة ال

ثالثًا، إشراك المجتمع فيها لتعزيز الثقة العاّمة بمكافحة الفساد؛ و
المدني والمجموعات اإلعالمّية في المعرآة ضّد أعمال الفساد 

  .البسيطة والفساد على نطاق آبير على حدٍّ سواء

 تجدر اإلشارة إلى أّن الدآتور توق آان رئيسًا بالوآالة لّلجنة
الفساد  لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية حول بالمفاوضات الخاّصة

ثّم أصبح نائب رئيس لجنتها الفرعّية حول التدابير  .اومقّرها فيين
الوقائّية، وهذا يعود، بحسب قوله، إلى آون تجربته األّولّية 

 قد أوَضَحت له 1995آوزيٍر للتنمية اإلدارّية في األردن عام 
  .سريعًا العالقة بين إصالح القطاع العام ومكافحة الفساد

جال جهود إصالح القطاع باالستناد إلى خبرته لمّدة عقٍد في م
العام األردني التي غالبًا ما آانت تفتقر إلى الترابط والثبات، 
يعتقد أّن أي إستراتيجّية وطنّية ناجحة لمكافحة الفساد يجب أن 
 .تتمّتع بالمناعة ضّد التغّيرات المتكّررة للحكومات والسياسات
ة وقد ُيحقَّق ذلك عبر تشكيل ائتالف محّلي من القوى العاّم

والخاّصة والمجتمع المدني، يّتفق على إستراتيجّية لمكافحة 
الفساد، ثّم يطّبقها مع الوقت بغّض النظر عن التغّيرات في 

     .الحكومات أو الوزراء

هذا هو السبب وراء نجاح اإلصالحات في االقتصاد "ويؤّآد أّن 
والتعليم في األردن وفي دوٍل عربّية أخرى، وعلينا إذًا أن 

  ."لص الِعبر من هذه التجارب لمكافحة الفسادنستخ

آما وتشّكل إستراتيجّيًة شاملة تستفيد من مساعدٍة فّنية من قبل 
    .شرآاء أجانب عنصرًا أساسّيًا للنجاح

إّن هذه االّتفاقّية شاملة ألّنه يجب العمل "ويضيف الدآتور توق 
د على آّل الجبهات للحّد من الفساد أو القضاء عليه، والفسا

ظاهرة تتخّطى الحدود وتشهد تبييض األموال بشكٍل روتيني 
   ".عبر الحدود

 مجاالت واسعة ينبغي التطّرق إليها في 5تتناول االتفاقية إذًا "
الوقاية والتجريم واستعادة األصول والتعاون  :آٍن واحد وهي

  ."الدولي والمساعدة التقنية

تصنيفها في باستطاعة أآثرّية البلدان العربّية أن تحّسن 
التقويمات العالمية للفساد، آتقارير البنك الدولي أو تقرير منّظمة 

ويوحي الدآتور توق بأّن ذلك يعكس  .الشفافّية الدولّية السنوي
جزئّيًا ندرة األنظمة الديموقراطّية في منطقة الشرق األوسط 

فهو يعتبر أّن مكافحة الفساد وتشجيع  .وشمال أفريقيا
القيام بإصالحات القطاع العام يجب أن ُتحقَّق الديموقراطّية و

بشكٍل متواٍز، ألّن العالقة بين الحكم الجّيد ومستوى متدنٍّ من 
  .الفساد واضحٌة جّدًا

 الضوابط حيث الديموقراطّية إّن األنظمة" :ثّم يشرح قائًال
 الّلجوء فيه يصبح وضٍع خلق في تساعد متطّورة والموازين

وبالمقابل، تتطّلب مكافحة الفساد في  .صعوبًة أآثر الفساد إلى
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ومناطق أخرى في طور 
النمو إصالحات في القطاع العام، مّما يؤّدي إلى عمٍل حكومي 
شّفاف وفّعال ومنتج، بحيث ُيستخَدم الموّظفون العمومّيون 

ظام حسب آفاءتهم ويتلّقون التدريب والتعويض المناسَبين، مع ن
  ."ضمان صّحي جّيد وبرنامج تقاعد مناسب

وعند سؤاله حول المجال الذي يجب أن تبدأ فيه الحكومات 
العربّية عملها في مكافحة الفساد، سّمى الدآتور توق مجاَلين 

أّولهما خفض أعمال الفساد البسيطة التي تأتي نتيجة  .محدََّدين
ك برفع هذه رواتب القطاع العام المتدّنية بشكٍل أساسي، وذل

الرواتب وتبسيط المعامالت الحكومّية، بما فيه عبر نظام 
الفساد "أّما المجال الثاني، فهو مكافحة  .الحكومة اإللكترونّية

عبر تحسين قدرات هيئات إنفاذ القوانين في التحقيق، " الضخم
فتتمّكن من جمع األدّلة الضرورّية الّتهام الموّظفين والمواطنين 

  .نتهمالفاسدين وإدا

إن لم ُتعَرض قضايا الفساد "ويقول الدآتور توق في هذا اإلطار 
األّول  على المحاآم ولم ُيَدن المذنبون، يواجه المجتمع خطَرين،

هو أّن الفاسدين سيستمّرون باقتراف جرائمهم ألّنهم يعرفون أّن 
اإلفالت من العقاب ممكن، والثاني هو فقدان الناس ثقتهم 

   ."بالحكومة

 مبادرة أصدقاء ر أّن الدآتور توق عضٌو في مجموعةُيذَآ
األصول المسروقة الحديثة اإلنشاء، التي تقّدم النصح  استعادة

 اتفاقية إلى المنّظمات الدولّية المعنّية حول آيفّية تطبيق مواد
الفساد المتعّلقة باستعادة األصول آما  لمكافحة المّتحدة األمم

وال المسروقة من قبل وحول أفضل الطرق الستعادة األم
وإذ تتّهيأ المجموعة لعقد اجتماعها  .موّظفين عمومّيين فاسدين

األّولي، اقترح الدآتور توق أن يتّم الترآيز على بعض التدابير 
تقوية التعاون الدولي للحّد من تبييض  :التي قد تتضّمن الوقائّية

رها من األصول المسروقة دولّيًا، وتأمين المساعدة التقنّية أو غي
أشكال المساعدة لتحسين قدرة بلدان العالم الثالث على التحقيق 
في قضايا سرقة األصول ولردع واّتهام الفاسدين الذين يرسلون 

   .األصول التي سرقوها إلى الخارج

 المغرب
 التوّجه نحو إحراز التقّدم في مجال مكافحة الفساد

 
 بقلم إدوار الدحداح وفلورانس برّيو

 
ار حول الفساد مكانة متقّدمة على الساحة العاّمة يحتّل الحو

فالصحافة الحّرة نسبّيًا في  .المغربّية منذ أآثر من عشر سنوات
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المملكة ومجتمعها المدني النشط، الذي يمّثله خير تمثيل أحد أقدم 
وقد أنشئ عام (فروع منّظمة الشفافّية الدولّية وأآثرها تحّرآًا 

 .مكافحة الفساد قدمًابرنامج فع ، ساعدا بال شّك على د)1996
تحتّل المملكة مرتبة متوسطة في ما يتعّلق بأآثرّية مؤّشرات 
إدارة الحكم في آّل من منطقة المغرب العربي ومنطقة الشرق 

آما تظهر استطالعات الرأي المحلّية . األوسط وشمال أفريقيا
اهتمامًا ال بأس به في صفوف المواطنين حول مدى اعتبار 

  .د مشكلةالفسا
 

 إدارة الحكم في المغرب باألرقام
 

ما زال المغرب ُيواجه معوقات بسبب العالمات المتواضعة 
المسّجلة على صعيد مؤّشرات إدارة الحكم العالمّية والتي لم 

وُيظهر مؤّشر  .تعرف تقّدمًا ُيذآر خالل السنوات القليلة الماضية
ّن المغرب نال عالمة مدرآات الفساد لمنظّمة الشفافّية الدولّية أ

 3.3، وقد تراجعت هذه العالمة لتبلغ 2000 في العام 4.7
، فقد احتّل 2007أّما في العام . 2006في العام ) 79المرتبة (

وبحسب مقياس الفساد العالمي  .3.5 بنتيجة 72المغرب المرتبة 
 بالمائة من المستجوبين أّنهم اضطّروا إلى دفع 60، أعلن 2006

 بالمائة 62ويعتبر حوالي  .شهر االثني عشر الفائتةرشوة في األ
أّن عمل الحكومة في إطار مكافحة الفساد غير ناجع أو ال وجود 

   . بالمائة فقط اعتبروه فّعاًال20له، و
 
خالل السنتين أو الثالث سنوات الماضية، اّتخذت الحكومة عددًا 

محاربة من اإلجراءات المهّمة من أجل الدفع قدمًا بتعّهدها ب
وشّكل التصديق على اّتفاقّية األمم المّتحدة لمكافحة الفساد  .الفساد
 بادرة خّيرة تظهر استجابة الحكومة 2007مايو / أّيار9في 

للموجة العالمّية الهادفة إلى رفع التوعية والتعبئة في هذا 
ُتعتبر هذه االتفاقية في الوقت عينه إعالن نوايا وتعّهدًا  .المجال

 .قّدم في عدد آبير من المسائلبإحراز ت
 
على الصعيد المحّلي، جّهز المغرب نفسه بمجموعة آبيرة من 

لكن  .األدوات التشريعّية، ال يزال العديد منها في طور التحضير
يبقى معرفة ما إذا آان هذا الجهد على المستوى القانوني 

يرى المعارضون أّن هذه القوانين  .سُيترجم على أرض الواقع
 إّال ستارة هدفها مجابهة االنتقادات المحلّية والدولّية، في ليست

  .حين يعتبرها المؤّيدون خطوة أساسّية في االتجاه الصحيح
 

، أقّر مجلس النّواب قانونًا حول تبييض 2007مارس /في آذار
األموال والجرائم المالّية يمنع استعمال النظام المالي ألغراٍض 

 .ل الناتجة عن مصادر غير مشروعةجرمّية ويتناول نقل األموا
آما ُأنشئت  .ُيعاقب القانون المخالفين بالسجن وبغرامات مرتفعة

وحدة جديدة ُتعنى بالتفتيش المالي وهي مسؤولة أمام مكتب 
تتضّمن صالحّياتها تلّقي المعلومات حول . رئيس الحكومة

العملّيات المشبوهة وتحليلها ونشرها، وجمع المعطيات حول 
 .ات تبييض األموالعملّي

 
، تّم إقرار مرسوم حول 2007فبراير / شباط5وبتاريخ 

المشتريات العاّمة زاد فترة تقديم العروض للمناقصات الكبيرة، 
وفرض اإلعالن عن المناقصات ونشر نتائجها على شبكة 
اإلنترنت، وأعطى إلى حدٍّ ما األولوّية للجودة على األسعار في 

غير أّن بعض النقاط األساسّية  .الستشارةما يتعّلق بعقود خدمة ا
تبقى عالقة ويجب معالجتها، آوضع آلّية بديلة فّعالة ومستقّلة 

 .لحّل النزاعات
 

، أقّرت الحكومة مشروع 2006نوفمبر /في تشرين الثاني
 Instance)(مرسوم يؤّسس الهيئة المرآزّية لمكافحة الفساد 

Centrale de Prévention de la Corruption آما أقّرت ،
مشروع قانون يطلب من بعض فئات الموّظفين الحكومّيين 

ويشّكل هذان المشروعان خطوة  .التصريح عن دخلهم وأموالهم
مهّمة في إطار صراع المغرب ضّد الفساد، إّال أّنه يبقى أن يتّم 

  .إقرارهما رسمّيًا آقانون
 

مرآزّية وحدة داخل مكتب الهيئة لُينشىء التشريع الذي يؤّسس ل
تتضّمن مهام هذه  .رئيس الوزراء ُمكّلفة بدور تنسيقي أساسي

الهيئة جمع المعلومات المتعّلقة بالفساد ونشرها؛ المساعدة على 
بعّدة أبعاد على الصعيدين المرآزي والمحّلي؛  تنسيق السياسات

تثقيف الرأي العام وتوعيته بشأن المسائل المتعّلقة بالفساد؛ 
لعمل آنقطة تواصل من أجل مراقبة التقّدم في تطبيق اتفاقّية ا

لن يكون للهيئة دور  .(UNCAC)األمم المّتحدة لمكافحة الفساد 
فهذه الصالحّية . في التحقيق في أعمال الفساد ومحاآمة مرتكبيها

تبقى ُمناطة بالسلطات التقليدّية، أي بشكٍل أساسي بوزارتي 
 .الداخلّية والعدل

 
حظ الخبراء وأفراد المجتمع المدني أّن التشريع المغربي وقد ال

فإذا آانت المهّمة األساسّية  .يثير عددًا من التساؤالت الهامة
تكمن في التنسيق، قد ال تكون بنية إدارة " للهيئة المرآزّية "

 والتي تتضّمن –الحكم المعّقدة المقترحة في ظّل المرسوم 
 ذات صلة آما أّنها –وأمانة عاّمة جمعّية عمومّية ولجنة تنفيذّية 

وعلى هذه المهّمة أن ُتناط  .قد تكون موّسعة أآثر من الالزم
أو الحكومة وأن تعكس سلطتهما /مباشرة برئيس الوزراء و

المرآزّية من أجل أخذها على محمل الجّد من قبل مختلف 
  .اإلدارات المعنية المختّصة

 
آما  . من هذا النوعمؤسسةّية المسألة الثانية تتعّلق بمدى استقالل

ذآرنا، يقترح المرسوم بنية إدارة حكم مبلورة، تهدف مبدئّيًا إلى 
مساعدة حماية الهيئة المرآزّية لمكافحة الفساد ضّد التدّخل 

 –غير أّن الرآيزة التي ُبنيت عليها  .والتالعب السياسّيين
  ال تؤّمن سوى حماية قانونّية ضعيفة في ما–مرسوم وزاري 

يتعّلق بإمكانّية تغيير أو حّتى إلغاء مهام الهيئة وممارساتها 
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آما أّن  .األساسية إذا ما وجدها رئيس الوزراء غير مؤاتية
مقدار تأثير الجمعّية العمومّية واللجنة التنفيذّية على عمل الهيئة 

يتّم تعيين األمين العام من قبل رئيس  .عامًة ليس واضحًا
دة رئيس الهيئة المرآزّية، مّما يؤّدي إلى الوزراء وُيكّلف بمساع

ورئيس الوزراء  .ازدواجّية في اإلبالغ يمكن أن تكون غريبة
أّما  .يوافق على تنظيم إجراءات العمل ووضع الموازنات

المسؤول عن اإلشراف على التوظيف في الهيئة فلم يحدَّد 
بوضوح في النص التنظيمي األساسي، مع أّن المادة الحادية 

ة ُتشير إلى أّن الرئيس يمكن أن يستعين بخبراء ومزّودي عشر
 .خدمات من الخارج

 
يمكن التفكير في توسيع نطاق مشروع قانون التصريح عن 
 .الدخل واألموال ليشمل األموال المملوآة من الزوجات واألوالد

آما يمكن اعتماد تغيير أآثر أهّمية هو اإلفصاح العلني في ما 
ومن  .ولين، ما يسمح بمزيد من التحّقق العاميتعّلق بكبار المسؤ

أجل تفادي مشاآل تعارض المصالح، يجدر أن يتّم إعالم 
المراقبين ببيانات اإلفصاح عن الدخل واألموال الخاصة بكبار 

  .أو حّساسة/موظفيهم، ال سيما المكّلفين منهم بمسؤوليات مهّمة و
 

مهمًا من قبل وبالرغم من النواقص، ُيظهر هذا التشريع جهدًا 
الحكومة من أجل معالجة مجموعة مشاآل تؤّثر على مسار 

ونظرًا اللتزام الحكومة باإلصالح،  .التنمية العام في البالد
وبفضل الصحافة المغربّية النشيطة والحوار المنفتح نسبّيًا بين 
الحكومة والمجتمع المدني، ال بّد من أن تكّمل مسيرة مكافحة 

 .الفساد تقّدمها
 

  ليمن تتحرك بقّوة لمكافحة الفسادا
 

 بقلم أرون أريا
 
تعتبر النتائج التي تسّجلها اليمن على صعيد مؤشرات الفساد 

فحسب ترتيب مؤشر مدرآات   .العالمية غير مرضية باإلجمال
، أتت 2007الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية للعام 

العالم وفي  بلدًا في 179 من أصل 131اليمن في المرتبة 
 بلدًا في منطقة الشرق األوسط وشمال 18 من أصل 14المرتبة 
لكن في السنتين الفائتتين، أحرزت اليمن تقّدمًا ملحوظًا   .أفريقيا

في مواجهة مشكلة الفساد وبعض المسائل الجذرية التي تسهم 
إذ عّزز البلد وضعه من حيث السيطرة على الفساد   .في تفاقمها

واّتخذ تدابير هامة العتماد   .يمية وسيادة القانونوالنوعية التنظ
التشريعات التي من شأنها أن تؤثر على مشكلة الفساد، ومنها 

 وقانون ،2006القانون الوطني لمكافحة الفساد الصادر في العام 
اإلقرار بالذمة المالية وقانون المشتريات الوطني الصادران في 

 مبادرة الشفافية في مجال فضًال عن انضمامه إلى ،2007 العام 
آما لجأت اليمن، من جملة التدابير   .الصناعات اإلستخراجية

األخرى ذات الصلة التي اتخذتها، إلى تقوية مهام التدقيق 

الخارجي والداخلي الخاصة بها وتحسين قدراتها في إدارة 
ويجري العمل حاليًا على تطبيق هذه التشريعات  .الخدمة المدنية

   .  تقّدم واعد حتى اآلنوقد ُأحرَز
 

ترقى جذور هذه المبادرات الرامية إلى مكافحة الفساد إلى اليوم 
الذي وّقعت فيه اليمن اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد في 

وبما أّن هذه االتفاقية تشّكل . 2003ديسمبر / آانون األّول11
 الفساد،  الملزمة قانونًا لمكافحةألولى اإحدى الوسائل الدولية

فهي توّفر فرصة فريدة لتحضير استجابة عالمية لمشكلة عالمية 
وهي تعالج المواضيع األساسية المتعّلقة بالوقاية   .أيضًا

والمالحقة القانونية والتعاون الدولي فضًال عن استعادة األصول 
 .غير المشروعة

ولعّل أبرز االنجازات التاريخية التي حققتها اليمن مؤخرًا هي 
 11تحداث هيئة وطنية عليا لمكافحة الفساد، مؤلفة من اس

 وفقًا للقانون الوطني لمكافحة الفساد الصادر في العام .عضوًا
، تضطلع الهيئة بدور أساسي يقضي بمكافحة الفساد 2006

 األول على اتخاذ تدابير البعدينطوي  . رئيسيةأبعادضمن ثالثة 
يرتبط البعد الثاني بينما   .وقائية لتقليص فرص ظهور الفساد

 الثالث البعدأّما . بالتحقيق في حاالت الفساد التي تّم اإلبالغ عنها
فيقوم على تثقيف المواطنين وتوعيتهم بشأن الحقوق التي 
يتمتعون بها والواجبات المترتبة عليهم ضمن اإلطار القانوني 

  .الجديد

ي خاص تتمتع الهيئة العليا لمكافحة الفساد بإطار مؤسسي وقانون
وتأخذ على عاتقها إعداد   .بها وباستقاللية مالية وإدارية

السياسات والخطط والبرامج الرامية إلى مكافحة الفساد 
آما تمارس مهامها  .والموافقة عليها وإعداد تشريعاتها الخاصة

باستقاللية تامة وال يحّق ألي وآالة التدخل في شؤونها، وبالفعل 
 .ل ُيعّد جريمة يعاقب عليها القانونفإّن أي تدخل من هذا القبي

باإلضافة إلى ذلك، تملك الهيئة موازنة مستقلة تخضع للقواعد  
يتمتع رئيس   .واإلجراءات القياسية الخاصة بإعداد الموازنات

الهيئة بسلطة ال يقّل شأنها عن السلطة المنوطة بوزراء المالية 
 األموال والخدمة المدنية والتأمين في ما يتعّلق باستعمال

المخصصة لموازنتها وإدارة األنشطة التي تمارسها والموظفين 
وسيكون للهيئة قريبًا أمين عام يعّينه الرئيس   .الذين تستخدمهم

آما ستقوم باختيار موظفي مالآها   .لتصريف العمل اليومي
اإلداري والفّني من خالل عملية شّفافة تتوافق والمعايير التي 

تعطى لرئيس الهيئة سلطات شبيهة  .األساسيةتحّددها تشريعاتها 
 .بسلطات رئيس الوزراء تجاه الموظفين التابعين له

 وإعداد اللوائح الداخلية تحديد المقّروبينما ال تزال عملية 
واستخدام الموظفين في مراحلها األولى، بدأت الهيئة العليا 

ئة فعندما قرأت الهي .لمكافحة الفساد بأداء مهامها بنشاط تام
تقريرًا إعالميًا يفيد أّن وزارة الطاقة وقّعت مذآرة تفاهم مع 
شرآة قائمة في الواليات المتحدة إلنشاء خمس محطات نووية 

تلقاء " مليار دوالر تقريبًا، اطلعت من 15لتوليد الطاقة بقيمة 
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وانطالقًا من   . على الصفقة وأجرت تحقيقًا أوليًا بشأنها"نفسها
إليها، وّجهت آتابًا إلى وزير الطاقة طلبت النتائج التي خلصت 

آما   .منه فيه تزويدها بكافة المستندات المتعلقة بهذه الصفقة
طلبت من رئيس الوزراء تعليق آافة التزامات الحكومة بشأن 

طرح رئيس الوزراء هذه المسألة على  .الصفقة المذآورة
بر أآتو/حكومته التي قررت إلغاء العقد في شهر تشرين األول

إّال أّن الهيئة العليا قررت المضي قدمًا في تحقيقاتها . 2007
لتحديد الجهة المسؤولة داخل الحكومة عن توقيع هذا العقد 

  .المزمع بأّنه مثير للبشهات

وأسهم هذا التحقيق في تعزيز سمعة الهيئة آمؤسسة تسعى إلى 
 آما شّكل رسالة قوية إلى  .مكافحة الفساد في نظر عامة الناس

األطراف األخرى في الحكومة لمعاملة الهيئة بمنتهى الحذر 
وخير دليل على ذلك قيام آافة الوزراء تقريبًا بتقديم   .واالحترام

بيانات اإلقرار بذمتهم المالية إلى الهيئة العليا لمكافحة الفساد، 
وفقًا لألحكام اإللزامية لقانون اإلقرار بالذمة المالية الذي جرى 

 والذي بموجبه تعتبر أي 2007ًا في العام إصداره مؤخر
حصيلة تترتب ألي شخص من جراء استغالل منصب عام أو 

  . على أّنها مكسب غير مشروعصفة عامة

وبالنظر إلى المستقبل، ال بد من الحرص على عدم تحميل 
الحكومة حمًال مفرطًا يفوق قدرتها على تطبيق قانون اإلقرار 

 الشروع بتنفيذ هذا القانون بشكل فمن المهم .بالذمة المالية
تدريجي على مدى عدة سنوات، ال سّيما نظرًا ألعداد الموظفين 

آما يجب تدعيم  .الهائلة في اإلدارة والقطاع المالي والمشتريات
األصول "الجهود التي يوفّرها هذا القانون لمعالجة مسألة 

هذا وإذا ما نظرنا إلى تجربة البلدان األخرى في  ".المخّبأة
المجال، الستنتجنا أّن الحّد من ممارسة إخفاء األصول عبر 
تسجيلها بأسماء أشخاص آخرين بات ممكنًا من خالل اعتماد بند 
يرّآز على الطرف الذي يستخدم هذه األصول ويجني الربح 

  .منها

 المشتريات عملية في طريقه يشق اإلصالح بدأ ،ذلك عن فضًال
 هذه ُتنجز آانت ما غالبًا يرة،األخ السنوات ففي  .اليمن في

 وبقدر وتنافسية مفتوحة مناقصات إلى اللجوء دون من العملية
 المشتريات قانون إلصدار ونتيجة .المساءلة أو الشفافية من قليل

 المستندات تحضير جانب إلى ،2007 العام في الوطني
 من بالمشتريات، خاص ودليل بالمناقصات الخاصة المعيارية
 تصبح وأن شفافية أآثر المشتريات عملية تصبح أّن المتوقع
 .محدودة اختالسها أو المدفوعات على االستحواذ فرص

 على تنصّب اإلصالح جهود أصبحت تقّدم، ما إلى باإلضافة 
 المعني للمناقصات األعلى المجلس هي جديدة هيئة إنشاء

 اإلصالح هذا مثل تطبيق جرى ما وإذا .الكبرى بالمشتريات
 من المستفيدين أآبر يحرم أن شأنه فمن الصحيح، جهالو على
 جديدة أخرى مصادر يستحدث بينما دخلهم مصادر من الفساد

 مستثمرين لدى الثقة بث خالل من الدولة على الدخل تدّر
 .جدد محتملين

 
تعتبر المتاجرة بالنفوذ للحصول على وظائف عامة أحد أهم 

وزارة الخدمة المدنية مصادر الفساد، وقد اتخذت في هذا السياق 
ومن   .بعض اإلجراءات اإليجابية للحّد من هذه الممارسة

المبادرات المحمودة التي تّم إطالقها، نذآر إعادة األشخاص إلى 
مرتبتهم الشرعية بحسب المؤهالت التي يتمتعون بها، وجعل 
التوظيف قرارًا مرآزيًا وتطبيق نظم قياسية حيوية لتقليص عدد 

 والعّمال ن يستفيدون من منافع وظيفتينالذياألشخاص 
 في المائة من 69يذآر أّن اليمن أنجزت حوالى   .الوهميين

النظام القياسي الحيوي وتمّكنت من تحديد هوية ما يناهز 
ومن المتوقع   .متعدد الوظائف وأ شبح  وهمي أو عامل32000

 عند تطبيق هذا النظام بشكل 60000التعّرف إلى ما يقارب 
 .آامل

 
 مبادرة إلى االنضمام مؤخرًا الحكومة قررت ، إلى ذلكباإلضافة
  في منها رغبة اإلستخراجية الصناعات مجال في الشفافية
 االحتياطيات تدّرها التي باإليرادات يتعّلق ما في الشفافية تحسين
 من المائة في حوالي المحروقات قطاع يمّثل اليمن، ففي .النفطية
 وثلث البضائع صادرات من المائة يف و الضريبية العائدات
 الجّيد، الحكم مفهوم اليمن طّبقت ما وإذا .المحلي الناتج إجمالي

 هذه استغالل خالل من ضخمة عائدات تجني أن فباستطاعتها
 هذه تهدف .الفقر من والحّد النمو تعزيز في وتوظيفها الموارد
 لمساءلةوا الشفافية تحسين عبر الحكم إدارة تقوية إلى المبادرة

 موّجهًا عالميًا معيارًا تضع وهي .اإلستخراجي القطاع في
 وللحكومات مدفوعاتها بنشر تقوم آي جهة من النفط لشرآات

 المبادرة هذه وتأتي .وارداتها عن تفصح آي أخرى جهة من
 مناخ تحسين أبرزها لعّل تطّبقها، التي البلدان على عديدة بفوائد

 من آّل إلى واضحة إشارات هتوجي خالل من فيها االستثمار
 الحكومة التزام لتأآيد الدولية المالية والمؤسسات المستثمرين

 الجّيد والحكم المساءلة أسس تقوية في تسهم آما .الشفافية بزيادة
 .والسياسي االقتصادي االستقرار لتعزيز الترويج في وآذلك

 المتعّلقة النزاعات نشوب منع في بدورها تسهم أمور وهي 
  .والغاز والمناجم النفط طاعاتبق

 

 الذين اآلخرين الواهبين مع بالتوازي الدولي، البنك ووافق
 المساعدة توفير على ذاته، األعمال جدول على أيضًا يعملون
 أساسي استطالع إجراء بهدف الفساد لمكافحة العليا للهيئة الفنية
 يوالتنظيم القانوني اإلطار ومراجعة الفساد، حدوث معدل حول
 الفساد لمكافحة وطنية عمل وخطة إستراتيجية وتطوير الحالي
 لبناء التدريب وتوفير التحقيقات إلجراء مناسبة آلية وإرساء
 والبلد الحكومة لمساعدة تفوت ال لفرصة وإّنها .الهيئة قدرات
 .هذا الهام األعمال جدول تحقيق في التقّدم على عام بشكل
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 ّيةمصطلحات الفساد في الّلغة العرب
 

  عدوان. دبقلم شارل

 
تتمّيز الّلغة العربّية بمخزون غني ووافر من المفردات 

قد يختلف  .والعبارات المتعّلقة بمفهوم الفساد على أشكاله
استخدام بعض المفردات باختالف السياق والخصائص 
الجغرافّية، إّال أّن المصطلحات األساسّية المتعّلقة بالفساد 

في بعض  .يع في آافة البلدان العربّيةوالرشوة يفهمها الجم
الدول، يتّم استخدام آلمات رمزّية ذات معاٍن مختلفة للتلميح إلى 

إليكم هنا مجموعة مختارة من األلفاظ األآثر  .الرشوة البسيطة
استخدامًا التي تشير إلى الفساد، باإلضافة إلى بعض الكلمات 

  .الرمزّية الخاّصة ببعض البلدان
 

هي الترجمة األآثر حرفية لكلمة فد  الفسالفظة •
"corruption"والمصطلح األآثر   اإلنكليزية

استخدامًا لإلشارة إلى مفهوم الفساد في إطار الحكم 
وآما في اللغة اإلنكليزية، تتمّتع هذه اللفظة  .الجّيد

بدالالت تتعّدى حدود مفهوم الفساد السياسي أو 
خالقي أو اإلداري لتشمل معاٍن أوسع مثل الفساد األ
وُيشاع  .ممارسة األعمال التي يحّرمها اهللا أو الدين

، لإلشارة إلى أي دفُساستخدام الفعل الذي تشتّق منه، 
  .عملّية تلف أو انحالل أو تعّفن

 
 . اإلنكليزّية"bribe" هي ترجمة حرفّية لكلمة الرشوة •

 .ُتستخدم للداللة على الرشاوى البسيطة وتلك األهّم

وانين العقوبات في البلدان العربّية على وعندما تأتي ق
 ترجمة البرطيل .ذآر الفساد، تتحّدث عن الرشوة

 مرادفة للرشوة، وهي أآثر bribeأخرى لكلمة 
في بلدان المغرب العربي،  .استخدامًا في اللغة العامّية

 لإلشارة الرشوةمثل المملكة المغربّية، ُتستعمل آلمة 
تباس الذي قد ينتج عن إلى الفساد وذلك تفاديًا لالل

فالداعون إلى هذه  .الفسادالدالالت األوسع للفظة 
التفرقة الدقيقة يزداد قلقهم حيال الشعارات المناهضة 
للفساد التي تستخدمها الحرآات األصولّية للدعوة إلى 

فبرأيهم، قد تحّد  .تطبيٍق أآثر صرامًة للتعاليم الدينّية
 من الخصوصّيات المعاني المتضّمنة لهذا االستعمال

الشخصّية من خالل حظر تناول الكحول واالختالط 
بين الجنسين وغيرها من األنماط االجتماعّية التي 

 .ُتعتبر آثامًا فاسدة وفقًا لبعض التفسيرات الدينّية
 

 هي شكل من أشكال ممارسة محاباة األقارب الواسطة •
آأفراد العائلة والقبيلة وهي واسعة االنتشار في منطقة 

وفي أبسط أوجهها،  .الشرق األوسط وشمال أفريقيا
تشير إلى استخدام جهة وسيطة لجني منافع غير 

يتّم اللجوء إلى الواسطة مثًال لتجاوز صفوف  .مستحّقة
الحكومّية أو لتسريع العملّيات الدوائر االنتظار في 

اإلدارّية، إّال أّن استعمالها األآثر شيوعًا هو لدخول 
إّن أصل  .القطاع العامّيما في سوق العمل وال س

 أآثر إيجابية من استخدامها الحالي، فقد الواسطة
تحّولت اليوم إلى مشكلة متجّذرة في المجتمع والكثير 
من الشباب يعزون إليها السبب الرئيس الذي يدفعهم 

 واستخدام واسطةنشأت آلمة  .إلى التفكير بالهجرة
عماء الواسطة من الوساطة التي آان يمارسها ز

القبائل لحّل النزاعات القائمة داخل القبيلة ذاتها أو بين 
، التي يستمّر شيوخ الوساطةوقد عرفت  .القبائل

القبائل والعشائر في ممارستها حّتى اليوم، تحّوًال 
في فترة االنتقال من النظام القبائلي ) هجاًء واستخدامًا(

ان فبغية ضم .السائب إلى نظام الدولة األآثر تنظيمًا
والء القبائل لهم، قام مؤّسسو الدولة بإعطاء زعمائها 
حصصًا في الحكومة واإلدارة ليتّم توزيعها بين أفراد 

فتحّول زعماء القبائل إلى وسطاء بين الدولة  .القبيلة
وأفراد القبيلة، الذين صاروا ناخبيهم الحقًا، عندما 

 .أصبح هؤالء الزعماء سياسّيين في العصر الحديث
 

 لفظة ترآية قاومت مرور الزمن بعد زوال يشالبخش •
السلطنة العثمانية فبقيت مستخدمة على األراضي التي 

ال يتضّمن معناها  .آان يبسط الباب العالي نفوذه عليها
أي سوء داللة عندما يشير إلى النفحة أو المكافأة 
المادّية التي ُتعطى للنادل أو للموّظف المسؤول عن 

 في مجال اإلدارة العامة، ولكن، .رآن السيارات
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ُتستخدم آناية عن الرشوة الصغيرة التي يتوّقع 
الموّظف العام نيلها مقابل إنجاز مهامه في أسرع وقت 
ممكن أو في الوقت المّتفق عليه أو حّتى لمجّرد قيامه 

 .بعمله
 

 ."nepotism" هي الترجمة العامة لكلمة المحسوبّية •
 فيه السياسّيون أو تشير هذه اللفظة إلى نظام يستغّل

األشخاص من أصحاب النفوذ مواقعهم لخدمة مصلحة 
الناس الذين يتّكلون عليهم، فيصبح بالتالي هؤالء 

 من آلمة محسوبيةتأتي لفظة  ".محتسبين عليهم"
مأخوذ بعين "أو " تّم احتسابه" التي تعني محسوب
 ".تابع لشخص آخر"أو " االعتبار

 
لفظة مشتّقة  )اإلنكليزية ب"favoritism"أو  (المحاباة •

تدّل  .تحّيز إلىأ ومعناه أحّب أو آثر أو حّبمن الجذر 
هذه اللفظة على التحّيز لشخص ما في المعاملة أو 

 .التوظيف أو الترقية على أسس غير الجدارة
 

لفظة تشير إلى  )  باإلنكليزية"waste"أو  (الهدر •
ضًا تبديد الموارد العامة، غير أّن استعمالها شائع أي

فحين يريد  .للداللة على الفساد بصورة ملّطفة
الموّظفون العمومّيون التحّدث عن الفساد من دون 

 الذين قد يمارسونه أو انتقادهم، ئهم زمالاستفزاز
يستخدمون لفظة الهدر بدًال من الفساد لتفادي ردود 

وعلى عكس الفساد الذي يوحي بفعل  .الفعل الدفاعّية
فظة الهدر مبهمًا ال يفيد التعّمد متعّمد، يبقى مدلول ل

 .بشكٍل عام
 

 آلمة رمزّية ُتستخدم في المغرب للداللة على القهوة •
غالبًا ما  ".خدمة"بخشيش صغير أو نفحة ُتقّدم مقابل 

معناها  .ُتستعمل حين يطلب الموّظف العمومي الرشوة
أريد مكافأة صغيرة جّدًا لن : "الضمني هو التالي
 ".ء فنجان قهوةتكّلفك أآثر من شرا

 
 ُتستخدم آلمة رمزية) نوع من أنواع الخضار( آوسى •

ُيعتقد أّنها  .في مصر لإلشارة إلى الفساد أو الرشوة
نشأت لتفادي توجيه أصابع االّتهام إلى السياسّيين علنًا 
وللهروب بالتالي من العقاب الذي قد تنزله السلطات 

 .المعنية
 

 ُتعطى لألطفال  هي هدية أو مكافأة صغيرةالحلوينة •
معناها الحرفي هو الحلوى أو  خالل األعياد، 

ُيشاع استخدامها في لبنان وسوريا لإلشارة  .السكاآر
تعطي هذه اللفظة للرشوة  . أو النفحةالبخشيشإلى 

 .معنى أقّل احتقارًا أو ضررًا من مرادفاته األخرى

يستخدمها الموّظفون العمومّيون عندما يطلبون 
أّن استعمالها األآثر شيوعًا يبقى بين الرشوة، إّال 

صفوف المواطنين للوعد بمكافأة مقابل أن ُتنجز 
حلوينتك ":فُيقال مثًال". من دون أي عوائق"أعمالهم 
سأعطيك حلوينة إذا أنهيت معاملتي " أي" محفوظة

 ."قبل معامالت اآلخرين
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  ير األساسّية المطلوبة من الحكوماتقائمة تدقيق بالتداب
  الفساد لمكافحة المتّحدة األمم  إلى اّتفاقيةالمنضمة

 
  بقلم ريك ميسيك

 .إرساء نظام يعتمد على الجدارة في مجال الخدمة المدنّية 

ي نشطات بالكشف عن أ  والسعي الجّدي إللزام الموظفينوالمسؤولين في القطاع العام سلوك لكّل الموّظفين ميثاقاعتماد  
 . خارجّية قد تتسّبب بتضارب للمصالح ووظائف واستثمارات وأصول وهبات

 استحداث نظام مشتريات عاّمة يرتكز على الشفافّية والمنافسة ومعايير االختيار الموضوعّية، مع إمكانّية الّلجوء إلى القضاء في  
 .حال حدوث خروقات

 .الوصول الى المعلوماتن يانوع القرارات في اإلدارة العاّمة عبر تدابير آقتعزيز الشفافّية في عملّيات التنظيم والعمل وصن 

وضع خّطة تنظيمّية شاملة لمنع تبييض األموال والتفكير في استحداث وحدة استخباراتّية مالّية لتلّقي التقارير حول الصفقات  
 .المريبة وتحليلها ونشرها

، وآذلك حظر المتاجرة بالنفوذ وإساءة استغالل المنصب العمومّي اع العامي القطمنع تقديم الرشوة أو طلبها من قبل موّظف 
 .واإلثراء غير المشروع

 .تجريم إخفاء هذه األعمال وتجريم إعاقة سير التحقيق في قضايا الفساد ومحاوالت اقتراف أعمال الفساد 

 . لتعليقها لدى إفالت الجاني من يد العدالةتأمين فترة تقاُدم طويلة بشأن الرشوة وأعمال الفساد األخرى وتوفير ما يلزم 

وفي الحرص على أن تعكس العقوبات على أعمال الفساد فداحة الجريمة، وعلى أّال ُيباَلغ بتوسيع حصانات الموّظفين العمومّيين؛  
 .  الحاجة لمنع الفسادبناًء علىب فعل ذلك ج، يحال إمكانية االستنساب في المالحقة القانونية

راءات لتجميد عائدات أعمال الفساد وحجزها ومصادرتها والسماح لّلذين تضّرروا من أعمال الفساد برفع دعوى اعتماد إج 
 .للتعويض عليهم

  .إزالة أي حواجز تفرضها قوانين السّرية المصرفّية للتحقيق في قضايا الفساد 

 .اّتخاذ التدابير المناسبة لحماية من يشهد على أعمال فساد أو يبّلغ عنها 

اعتماد تدابير لتشجيع المشارآين في أعمال فساد على اإلفصاح عن أعمالهم؛ يمكن مثًال بالمقابل منحهم حصانة أو تخفيف  
 .عقوباتهم

التعاون مع حكومات أخرى في مجال التحقيقات في قضايا الفساد ومحاآمة الجناة عبر تأمين المعلومات التي تطلبها حكومٌة  
 . ليم المجرمين؛ أو، إن آان المتَّهم من مواطنيها، تسليمه أو محاآمتهأخرى واالمتثال لطلبات تس

  .هاالحرص على اإلعادة الفورّية لعائدات أعمال الفساد الُمرتَكبة في دوٍل أخرى والموجودة على أراضي 
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  منظمة الشفافية الدولية
2007مؤشر مدرآات الفساد لبلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا للعام   

 

لمرتبة العالميةا
المرتبة  

  البلد  اإلقليمية

 وفقاً  عالمة ال
لمؤشر مدرآات 
الفساد للعام 
2007 

وفقاً عالمة  ال
لمؤشر 
مدرآات 
الفساد للعام 
2006 

  نطاق الثقة
 

عدد 
االستطالعات 
 المستخدمة

 4 6.4 - 5.4 6.00 6.00 قطر 1 32

 5 6.5 – 4.8 6.20 5.70 اإلمارات العربية المتحدة 2 34

 5 5.7 – 4.2 5.70 5.00   البحرين  3 46

 4 5.3 – 3.9 5.40 4.70  عمان
 7 5.6 – 3.8 5.30 4.70  األردن 4 53

 5 5.1 – 3.3 4.80 4.30  الكويت 6 60

 6 4.8 – 3.4 4.60 4.20 تونس 7 61

 7 4.2 – 3.0 3.20 3.50  المغرب 8 72

 4 3.9 – 2.7 3.30 3.40  السعودية 9 79

 10 99 4 3.6 – 2.2 3.60 3.00  لبنان

 6 3.2 – 2.7 3.10 3.00  الجزائر

 3 3.4 – 2.2 - 2.90  جيبوتي
 7 3.3 – 2.6 3.30 2.90  مصر 12 105

 5 3.0 – 2.1 2.60 2.50  اليمن
 4 2.6 – 2.1 2.70 2.50  ليبيا

 4 3.0 - 2.0 2.70 2.50  إيران 14 131

 4 2.9 – 1.7 2.90 2.40  سوريا 17 138

 4 1.7 – 1.3 1.90 1.50  العراق 18 178

العالمةمعدل  - -  3.80 3.96 - - 

وبالرغم من بعض الثغرات المنهجية وارتكاز هذا.  مؤشر مدرآات الفساد بصورة سنوية1995تصدر منظمة الشفافية الدولية منذ العام 
، أصدرت2007وفي العام  .و ال يزال من أآثر مؤشرات الفساد استعماًال في العالمالمؤشر على إدراك الفساد ال على إثباته بدليل فعلي، فه

 بلدًا وفقًا للعالمة التي نالها آّل بلد بناًء على بيانات تّم جمعها من عدد من االستطالعات180المنظمة في إطار هذا المؤشر قائمة ترّتب 
ء القطري للسياسات والمؤسسات وتقرير التنافسية العالمي الصادر عن منتدىأجرتها مصادر مختلفة، منها تقييم البنك الدولي لألدا

وبما أّنه غالبًا ما تضاف الدول إلى المؤشر أو تستبعد منه وفقًا لمدى توافر البيانات حولها، فمن غير المناسب منهجيًا .االقتصاد العالمي
 في53 إلى المرتبة 2006 في العام 40األردن مثًال تراجع من المرتبة (خرى إجراء مقارنة بين المراتب التي تحتّلها الدول من سنة إلى أ

  .، وإن آانت هذه المقارنات شائعة في الصحافة الشعبية) في المراتب العالمية آكّل2007العام 

ل أداة أآثر دقة لمقارنة الدول، معأّما العالمة التي يمنحها المؤشر، والتي تشّكل تقييمًا رقميًا يتراوح بين نقطة واحدة وعشر نقاط، فتمّث
، شهدت معظم بلدان منطقة2007وفي العام  .األخذ بالحسبان أّن عدد المصادر المستخدمة ونوعها قد يؤثران أيضًا على العالمة الممنوحة

منطقة التي تّم إدراجها فيومن بين البلدان الثمانية عشر في تلك ال .الشرق األوسط وشمال أفريقيا تراجعًا في العالمات التي نالتها
 نقطة في العالمات الممنوحة لعشرة بلدان، أربعة منها سّجلت تراجعًا بأآثر0,3الترتيب، أظهر المؤشر وجود تراجع ملحوظ بأآثر من 

 معدل العالمةأّما .وتقع هذه التغّيرات في العالمات ضمن هامش الخطأ، ما يحّد من دالالتها اإلحصائية ).من أصل عشرة( نقطة 0,6من 
ولم يطرأ أي تغيير يذآر في توزيع البلدان، التي تّم تقسيمها . نقطة0،2 الخاصة بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا فتراجعت بحوالي

  .البلدان ذات األداء األعلى والبلدان ذات األداء المتوسط والبلدان ذات األداء األدنى :إلى ثالث فئات

 org.transparency.www://http :حول هذا الموضوع، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني التاليللمزيد من المعلومات 
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 مواقع مختارة

 
موقع إدارة الحكم في منطقة الشرق األوسط وشمال 

 :أفريقيا التابع للبنك الدولي

-mena/org.worldbank.www://http
governance 

 :موقع إدارة الحكم العام التابع للبنك الدولي

governance/mena.org.worldbank://http  

 :موقع برلمانيون عرب ضّد الفساد
org.arpacnetwork.www 

 :موقع المنظمة العربية لمكافحة الفساد
org.arabanticorruption.www 

:  أمان-موقع االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة 
org.palestine-aman.www 

  :موقع منظمة الشفافية الدولية
org.transparency.www  

برنامج إدارة الحكم  -موقع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 org.pogar-undp.www :في الدول العربية

لالشتراك أو تغيير االشتراك، ُيرجى اّالتصال بالشخص 
 :المعني

 

  السيدة ألكسندرا سبرلينغ
 وحدة التنمية االجتماعية واالقتصادية

  مكتب نائب الرئيس لمنطقة الشرق األوسط وشمال 
 أفريقيا

 البنك الدولي
1818 H. Street N.W. 

Washington, D.C. 20433 
1+ (202) 473-7079 

+1)202 (477-0432 :فاآس  
 

asperling@worldbank.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 أحداث ونشاطات مقبلة
 
 

مؤتمر مبادرة اإلدارة الرشيدة  :2008 آانون الثاني 21-23 
من أجل التنمية اإلقليمي لدعم تطبيق اتفاقية األمم المتحدة 

 .البحر الميت، األردن : الدول العربيةلمكافحة الفساد في
. بالتعاون مع وزارة العدل وهيئة مكافحة الفساد في األردن

org.undp@ghoussoub.lina و org.undp.www 
 

انية لمؤتمر الدورة الث :2008 شباط 1- آانون الثاني28 
: الدول األعضاء في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد

مرآز المؤتمرات الدولي في بالي، نوسا دوا، 
 org.indonesia2csp.www  .إندونيسيا

 
لقاء إستراتيجي مع اللجنة التوجيهية : 2008 شباط 3 

 .المنامة، البحرين :البحرينلحوآمة الشرآات في 
بدعم مرآز المشروعات الدولية الخاصة وبرنامج تطوير 

 .وزارة الصناعة والتجارة تستضيفه. القوانين التجارية
org.cipe@mkortbawi و org.cipe.www 

 
 

المؤتمر العالمي الرابع لمكافحة التزوير  :2008 شباط 3-5 
، دبي، اإلمارات ةجميرالفندق ميناء السالم، مدينة  :والقرصنة

تنّظمه منظمة الجمارك الدولية وجمارك  .المتحدة العربية
دبي، بدعوة من اإلنتربول والمنظمة الدولية للملكية الفكرية 

الدولية وغرفة التجارة الدولية وجمعية العالمات التجارية 
 .وجمعية إدارة األوراق المالية الدولية

org.iccwbo@auchere.jerome  و
net.ccapcongress.www 

 
 
مؤتمر لبناء إطار لحوآمة الشرآات في : 2008 شباط 6 

. صنعاء، اليمن :   القطاعين العام والخاصاليمن، بمشارآة
ينّظمه نادي رجال األعمال في اليمن ومرآز المشروعات 

الدولية الخاصة بالتعاون مع معهد حوآمة والمنتدى العالمي 
 و  org.cipe@mkortbawi .لحوآمة الشرآات

org.cipe.www 
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لبنك الدولي ومجلس يعّبر مضمون هذه الصحفات عن آراء واضعيها الخاصة وال يعكس بالضرورة وجهة نظر ا :إخالء مسؤولية
 .إدارته أو إدارته


