
 
 

 
 

 2009سمار/ ارذأ                                                                  أفريقيا وشمال األوسط الشرق
  1 العدد ، 3المجّلد                                                                                                  وأفكار أخبار :الحكم إدارة

 
 
  

:مقدّمة  
 

عن موضوع السلطة التنفيذّية ليرّآز على دور " أخبار وأفكار: إدارة الحكم"يتحّول هذا العدد من 
ففي دول منّظمة التعاون االقتصادي والتنمية،  .ّيدالبرلمانات والبرلمانّيين في ترسيخ الحكم الج

فهم ُيشّرعون ويوافقون على الموازنات  .يؤّدي البرلمانّيون دورًا أساسيًا في منظومة المساءلة
وُيراجعون تقارير التدقيق، ويمكنهم أن يستدعوا آبار المسؤولين ويطلبوا منهم تبرير سياساتهم 

فهم مسؤولون عن  .لوا مصدرًا مهّمًا للمراجعة والتحليل المستقّلينوبالتالي يمكن أن ُيشّك .وأعمالهم
إيصال هواجس ناخبيهم إلى أروقة السلطة، وفي بعض البلدان يتدّخلون مباشرًة لمساعدة ناخبيهم 

 .على الحصول على الخدمات العاّمة التي يحّق لهم بها
 

 .مانّيون أنفسهم في مبارزة غير متكافئةفي دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا، آثيرًا ما يجد البرل
لكن أآثرّية  .صحيح أّن للمنطقة تاريخ عريق لحّكاٍم يستشيرون العامة عبر عدد من المنتديات

الخبراء يتوافقون الرأي على أّن اآللّيات االستشارّية التقليدّية، آمجالس الشورى، تعمل بشكل 
ئة الحاآم؛ وغالبًا ما يكون أعضاؤها معّينين وليس فهي تلتئم بمشي .مختلف عن البرلمانات الحديثة

فضًال عن أّن ال  .منتخبين؛ آما أّنها تفتقر إلى الصالحّيات القانونية من أجل مراجعة بعض المسائل
لسوء الحّظ، لم تحّقق البرلمانات المنشأة بعد  .شيء ُيلزم األمير أو الشيخ بحصيلة التداوالت

طقة تديرها تاريخيًّا سلطات تنفيذّية قوّية، سمحت سيطرتها على في من .االستقالل نتائج أفضل
الجيش والشرطة وأجهزة األمن ووزارات المال والتخطيط بوضع اليد على مقاليد الحكم، يصعب 

  .على المشّرعين تحّدي هذا المارد، حّتى ولو رغبوا في ذلك
 

 في عسر الحصول على المعلومات في إحدى أهّم التحّديات التي يواجهها البرلمانّيون اليوم تكمن
وال تملك أي من برلمانات منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا الفريق المؤّهل  .الكثير من البلدان

تبّين آخر   .أو القدرة التحليلّية اللذين يسمحان بدحض المعلومات المقّدمة من السلطة التنفيذّية
 والتي تشمل سبع دول من منطقة الشرق نة المفتوحة الموازبادرةلم) 2008(المعلومات المتوّفرة 

تقعان في الفئة الوسطّية التي تضّم الدول ) مصر واألردن(األوسط وشمال إفريقيا، أّن دولتين فقط 
من " حّد أدنى"وُصّنفت دولتان أخريان على أّنهما تؤّمنان  .المعلومات المالّية" بعض"التي تعطي 

معلومات " ال"أو " شحيحة"ول غيرها على أّنها تعطي معلومات المعلومات، فيما ُصنفت ثالث د
 .على اإلطالق

 
سنتناول في هذا العدد  .لكن، وبالرغم من هذه التحّديات، يشهد دور البرلمانات تغييرًا في المنطقة

بعض التطّورات المثيرة لالهتمام التي تحصل من خالل منّظمات مثل برلمانّيون عرب ضّد الفساد 
(ARPAC) مع نشر مقابلة لرئيسها المؤّسس والعضو في مجلس األمة الكويتي السّيد ناصر ،

 دولة من منطقة الشرق األوسط وشمال 11بفضل هذه الجهود، يتّمُ حّث البرلمانّيين في   .الصانع
وقد شهد العالم بعض االبتكارات في   .إفريقيا على تأدية دور ناشط في نشر الشفافّية والنزاهة

  .خالقيات البرلمانية يتحّدث عنها النائب اللبناني غّسان مخيبر مجال األ
  

آما يتضّمن العدد مناقشة نشاط البنك الدولي في مساعدة البرلمانّيين على تأدية دور أآثر فعالّية 
قد تظهر آلّية المساءلة البرلمانّية  .وتأثيًرا في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وحول العالم

 .إّال أّنها حلقة أساسّية في منظومة المساءلة ا غير منّظمة وغير آاملة،على أّنه
 

 
  بيشيل االبن روبرت

 آبير أخصائيي القطاع العام
 مكتب نائب الرئيس لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 
 

:في هذا العدد  
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  مع شخصية بارزة في مجال إدارة الحكم مقابلة 
  الدآتور ناصر الصانع

 
 خوري. بقَلم رامي ج

 
 مكافحة الفساد تبدأ بالسياسّيين

 
سنة عند تأسيسها  :الكويت
، أرست منّظمة 2004

برلمانيون عرب ضّد الفساد 
(ARPAC) أسسًا جديدة في 

العالم العربي حيث آانت 
مكافحة مسؤولين منتخبين للفساد 
تجربًة جديدة لم تثبت فعالّيتها 

أّما اليوم، فيختصر  .بعد
صانع وهو رئيس المنّظمة وأحد البرلماني الكويتي ناصر ال

خجِّل "أعضائها المؤّسسين مقاربة المنّظمة ونشاطاتها بعبارة 
  ".ودرِّب

 
تجربة منّظمة برلمانيون عرب ضّد " خّجل"يبلور فعل 

الفساد في التكّلم علنًا عن ممارسات الفساد وتسمية 
الحكومات العربية التي تشوب قوانينها أو ممارساتها شوائب 

اإلضافة إلى مقارنة الدول العربية في ما بينها فاضحة ب
فيظهر ترآيز المنّظمة على " دّرب"أّما الفعل  .باستمرار

تزويد البرلمانيين العرب بالمعلومات والوسائل التي 
يحتاجون إليها لمكافحة الفساد بشكٍل فّعال من خالل تنمية 
لة قدراتهم على التخّلص من الفساد بتعزيز الشفافّية والمساء

   .في مجتمعاتهم
    

وتجمع المنّظمة هذين الهدفين في عّدة مشاريع جارية، منها 
تقرير سنوي حول الفساد  في األشهر المقبلة أّول إصدارها

 للبرلمانيين العرب حول اإلصالح دليًال وفي العالم العربي
 .المالي

 
في خالل مقابلة ُأجريت معه في الكويت وبيروت في مطلع 

براير، يفّسر ناصر الصانع أّن منّظمة برلمانيون ف/شهر شباط
عرب ضّد الفساد ال تحاول مكافحة الفساد بطريقٍة مباشرة 

تشّجع أعضاءها على مكافحة "وبمفردها بل هي باألحرى 
 المناسبة باألدواتالفساد في بالدهم وتدّربهم وتّزودهم 

 فعلى سبيل المثال، قّررنا السنة .ليقوموا بذلك بشكل فّعال
 الذي سوف التقرير العربي حول الفسادالماضية إصدار 

بتقييم مدى وسيسمح لنا ذلك . ُينشر بعد أسابيع قليلة
التطّورات المحرزة في مجال مكافحة الفساد بين تقرير 

  ." ليس بالضرورة نتيجًة لعمل منّظمتناوآخر، لكن
ناصر الصانع هو أيضًا عضو مؤسس في المنّظمة العالمية 

 التي تشّكل منّظمة (GOPAC)يين ضّد الفساد للبرلمان
وقد حضر  .برلمانيون عرب ضّد الفساد فرعًا من فروعها

 االجتماع التأسيسي لمنّظمة برلمانيون عرب ضّد 2004سنة 

األردن والبحرين  : برلمانًا11 برلمانيًا يمّثلون 40الفساد 
والجزائر والمملكة العربية السعودية والسودان وفلسطين 

وقد تّم فتح فروع  .كويت ومصر والمغرب واليمن ولبنانوال
 .للمنّظمة في ثمانية بلدان من تلك المذآورة

 
ويشرح الصانع أّن المنظمة تتّبع ثالث إستراتيجيات رئيسّية 

 تتمّثل اإلستراتيجية األولى بتدريب" .لمكافحة الفساد
جية أّما اإلستراتي .البرلمانيين وتعليمهم آيفية مكافحة الفساد

 بين البرلمانيين تواصلالثانية، فهي تشّجع استحداث شبكات 
لكي يتعّلموا من زمالٍء لهم في مناطق أخرى من العالم آيف 

وأخيرًا، نعّزز األدوار الريادية من خالل  .يكافحون الفساد
فأي برلماني أو برلماني سابق ينضم إلى : عّدة منّظمات

يًا في المجتمع، فعليه أن منّظمتنا ُيفترض أن يؤّدي دورًا رياد
يصبح مثاًال صالحًا لغيره ويجذب ناشطين آخرين من 
مؤسسات المجتمع المدني أو األحزاب السياسية أو غيرها 
من التنظيمات لينضموا إلى هذه المبادرات ويقوموا بمثل هذا 

 ."العمل
وُتبّين الخبرة التي اآتسبها الصانع وزمالؤه حّتى اليوم أّنه، 

لفروع الوطنية بدورها على أآمل وجه عليها بناء آي تقوم ا
التحالفات مع حرآات المجتمع المدني واألآاديميّين ووسائل 
اإلعالم، وحّث الحكومات العربية على المصادقة على 

، باإلضافة (UNCAC)اتفاقية األمم المّتحدة لمكافحة الفساد 
ا إلى اعتماد إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد تشارك فيه

الحكومات والبرلمانيون والمنظمات غير الحكومية وفعالّيات 
 .أخرى يمكنها أن تقترح خريطة طريق لمكافحة الفساد

 
وفي هذا اإلطار، يضيف الصانع أّنه من الضروري تطبيق 
توصية اتفاقية األمم المتّحدة لمكافحة الفساد وهي أن تؤسس 

ومن إحدى  . وطنية مستقّلة لمكافحة الفسادهيئةآّل دولة 
الطرق الفّعالة التي اعتمدتها منّظمة برلمانيون عرب ضّد 

 الوطنية العربية المختلفة من حيث الهيئاتالفساد، مقارنة 
  .مدى استقاللّيتها الفعلّية

  
بدًال من أن ننتقد هذه المنّظمات، نقارنها في : "ويقول الصانع

ي هونسأل عن مدى استقاللّيتها وإلى أي مدى  .ما بينها
 ." فاسدةمؤسساتر لهيئات أو يأثت خالية من أي

وتبرز في هذا اإلطار أهمّية تقييم نوعية القوانين المتعّلقة  
فعلى سبيل المثال، سّنت بلداٌن . بحّق االطالع وفعاليتها

قوانين من هذا النوع، إّال أّن قانون األردن آاألردن مؤّخرًا 
ة المعلومات كافمثًال ينّص في مواده األخيرة على أّن 

مفترض أن تكون علنية ومتوفّرة للجميع باستثناء تلك التي 
 .ما يجعل القانون برّمته غير مجٍد .تعتبرها السلطات سرّيةً

ويشعر الصانع أّن قدرة المنّظمة على مقارنة القوانين 
المتعّلقة بحّق االطالع في مختلف بلدان المنطقة تسمح لها 

نين الضعيفة وتحّث الحكومات بأن تلفت االنتباه إلى القوا
فالمقارنات العلنية من هذا  .على وضع قوانين أآثر فعالّية
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الترويج لمؤشر النوع قد أثبتت فعالّيتها الكبيرة، ومن بينها 
الذي تصدره منظّمة الشفافية الدولية ) CPI(مدرآات الفساد 

 .آّل سنة
  

 فسادالتقرير العربي الجديد حول الومن المتوّقع أن يستند 
 معيارًا 13 يطّبقون باحثين في المنطقة سوفإلى أعمال 

 واألحداث التي شهدها هذا البلدعلى آّل بلد لتقييم التطوّرات 
 .في ما يتعّلق بالفساد أو بمكافحته

  
يعتبر الصانع أّن 
أّهم اإلنجازات في 
مجال مكافحة الفساد 
تأتي عن طريق 

مكافحة الفساد عند "
 السياسيّين والوزراء

والبرلمانيين 
 .واألحزاب السياسية

فمن بدأ بمكافحة 
الفساد عند 

 أعلى فيالمسؤولين 
المراآز، وقام بذلك 
آما يجب، عالج 
مشكلة الفساد بشكٍل 

 منأّما  .صحيح
تفادى هذا األمر، 
فال يحّقق نتيجة 
تذآر في مجال 

 ".مكافحة الفساد
آما يحّذر الصانع 
من أّن الفساد يتفّشى 

ليسيرة في األوقات ا
واألوقات العسيرة 

فعلى  .على حّد سواء
سبيل المثال، األزمة االقتصادية العالمية الحالية توّلد فرصًا 
جديدة من شأنها زيادة الفساد عند المسؤولين وشرآات 

 .القطاع الخاص
 
عندما ارتفعت أسعار النفط، أجرينا تحليًال أشار إلى أّن هذا "

ن فرصة آبيرة لالستيالء االرتفاع سيمنح األشخاص الفاسدي
على المال العام من دون أن يدرك الناس ذلك نظرًا لوفرة 

وعندما هبطت أسعار النفط وشهد العالم أزمًة مالية  .األموال
واقتصادية، قامت برامج آثيرة تهدف باألصل إلى تعويم 
األسواق بتخصيص مليارات الدوالرات في ظّل شبه انعدام 

ى في أوقات األزمات، هناك احتمال بالتالي، حّت .للشفافية
  ."آبير أن تتزايد خسائر الناس أآثر فأآثر بسبب الفساد

ويضيف الصانع أّن منّظمته تحّث الناشطين والزمالء 
والبرلمانيين حول العالم على مراقبة عن آثب جميع 
المنّظمات واألفراد الذين ُآّلفوا بإنقاذ االقتصاد الوطني 

ارات الدوالرات المخصّصة لخطط لضمان توزيع مئات ملي
وعندما ُسئل الصانع إن آان  .تعويم االقتصاد بإنصاف

للبرلمانيين مسؤولية أو قدرة خاصة في ما يتعّلق بمكافحة 
الفساد، رّد باإليجاب، موضحًا أّنه حّتى في الدول التي ُتعتبر 
فيها البرلمانات مؤسسات ضعيفة، يتمّتع البرلمانيون بنفوٍذ 

  .المجتمعآبير في 
 
بمهام يحّق لهم طرح األسئلة، واستجواب أي شخص مكّلف "

التصويت على منح في المجال العام أو المالي، باإلضافة إلى 
الثقة للوزراء 
 .ورؤساء الوزراء

ناهيك عن أّنهم 
قادرون على 
استقطاب وسائل 
اإلعالم، لذا عليهم 
أن يستفيدوا من 
الفرصة التي 
تمنحها لهم 

  ."مراآزهم
ويهدف دليل 
البرلمانيين العرب 
حول اإلصالح 
المالي إلى مساعدة 
البرلمانيين في 
تحّمل مسؤولّياتهم 
المتعّلقة بمراقبة 

 .الموازنة
  

تتطّلب مراقبة "
الموازنة مهارات 

فما تفعله  .معّينة
الحكومات إذا آانت 

 إرباكتسعى إلى 
ومات البرلمانيين، هو أن تمطر على البرلمان بوابل من المعل

 . الوقت للنظر فيهاالتقنية آي ال يتّسنى ألعضائه
والبرلمانيون ال يتمّتعون بالخبرة أو بالمعرفة الكافية 

النظر في لذا سيساعدهم دليلنا على تقوية قدراتهم و .دراستهال
هذه المعلومات عن طريق إجراءات خاصة وفريق 

 ."مختّص
 
رب ضّد آما من المتوّقع أن تنشر منّظمة برلمانيون ع 

الفساد مدّونة سلوك للبرلمانيين لكي يعرفوا آيف يتفادون 
 .تضارب المصالح في أعمالهم
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دور البرلمانات في جهود تحقيق الحكم الجّيد ومكافحة 
 الفساد

 
  بقلم ميتشل اوبراين

 

 
بعد االعتراف بأهمّية الحكم الجّيد والنزاهة آشرطين مسبقين 

اك إدراك متزايد بأّن السلطات لتحقيق التنمية بشكل عام، هن
التشريعية الفّعالة هي في آٍن واحد مؤّسسات بالغة األهّمية في 

وللبرلمانات . تحقيق الحكم الجّيد وعوامل أساسّية لضبط الفساد
. ثالثة أدوار أّولية، أال وهي المراقبة وصنع القوانين والتمثيل

 مكافحة ويمكن أن يساهم آّل من هذه األدوار البرلمانية في
 .الفساد

  
وغالبًا ما نرى أّن السلطات التشريعية غير محّضرة أو غير 

فبغض . مجّهزة بالشكل الالزم إلتمام هذه األدوار األّولية
النظر عما إذا  آانت البرلمانات تتمّتع بالحق الدستوري للقيام 
بذلك، آثيرًا ما تعاني هذه البرلمانات من عدم توّفر الموازنات 

وأهّم . ومن نقص في عدد الموظفين أو سوء تجهيزهمالمناسبة 
من ذلك أنها تعاني من سوء تحضير المشّرعين وعدم درايتهم 
الكافية بتفاصيل عملية إعداد الموازنة وجهود مكافحة الفساد 

إذًا فمن المهّم تعزيز . التي يتوّجب عليهم اإلشراف عليها
تطوير دور أنظمة الشفافية واألخالقيات داخل البرلمانات و

السلطات التشريعية التمثيلي لجعلها أداًة لضبط الفساد، 
واستغالل دور البرلمانات التشريعي لتهييء بيئة تنظيمية 
مؤاتية لمكافحة الفساد، وتنمية قدرة البرلمانات على تأدية 
وظيفة المراِقب بشكل فّعال وذلك بهدف زيادة الّشفافّية 

 . وتعزيز المساءلة
ذه االستراتيجية األوسع، يعمل البنك الدولي مع بالتناسق مع ه

 بهدف شمال افريقياالبرلمانات في منطقة الشرق األوسط و
تعزيز قدرتها على تأدية مهام المراِقب بشكل فّعال وعلى 

وتّم تنفيذ جزء آبير من . المشارآة في أجندة مكافحة الفساد
 فنذآر مثاًال على .هذا العمل عن طريق معهد البنك الدولي

ذلك، مساهمة البنك الدولي بالتعاون مع منظمة برلمانيون 
عرب ضد الفساد ومعهد رصد اإليرادات في عقد مؤتمٍر تحت 

 -في بيروت" دور البرلمانيين: الشفافية في االيرادات"عنوان 

 وتناول المؤتمر .2008يوليو / تموز8 و7 و6أيام ، لبنان
 الرقابة المالّية، مستعرضًا أمثلًة موضوع دور البرلمانيين في

آما أّنه سعى إلى . عن المالية العامة في عدد من الدول
المضي قدمًا في تنفيذ مشروعين لمنظمة برلمانيون عرب ضد 
الفساد عبر المشاورة والمناقشة، وبخاصة مشروع تعديل 
وترجمة آتّيب عن الرقابة المالّية للبرلمانيين في المنطقة 

هد البنك الدولي المشترآة وسيصدر في األشهر برعاية مع(
 .ومشروع الّشفافية في اإليرادات) المقبلة

  
عالوًة على ذلك، قام 
معهد البنك الدولي، 
باإلشتراك مع مكتب 
العملّيات ومعهد الواليات 
المتحدة للسالم ومكتب 
 نائب الرئيس القانوني

، بنشاط لبنك الدوليل
تدريبي للجنة مراجعة 

في البرلمان الدستور 
 17 إلى 13العراقي من 

، 2008أغسطس /آب
 غرفةحول تصميم 

بالإضافة  ة ثانيةبرلماني
الفدرالية القضائية إلى 

تحديدًا، توّلى . في العراق
مشروع معهد البنك 

  القدرةالدولي لتعزيز
البرلمانية قيادة عملية 

، ة الثانيالغرفةإنشاء 
توسيعًا لنطاق عمله 

ور الهادف إلى تعزيز د
البرلمانات آمؤسسات 

متجاوبة مع تمثيلية 
  المواطنينلباطم

أخيرًا، . ومعنية بالمساءلة
أجرى معهد البنك الدولي 
برنامجًا تدريبّيًا بالتعاون 

 العالمية مع المنظمة
الفساد  ضد للبرلمانيين

والبرلمان الكويتي 
ومنظمة برلمانيون عرب 

لث للبرلمانيين ضد الفساد، وذلك خالل المؤتمر العالمي الثا
تشرين  20 إلى 17كويت من الضد الفساد المنعقد في مدينة 

أّما هدف البرنامج التدريبي هذا فكان . 2008 نوفمبر/الثاني
تنمية معرفة المشارآين باستراتيجيات الرقابة التي يمكن 
للبرلمانات أن تعتمدها، سعيًا منها لمكافحة الفساد بشكٍل عام 

تفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد ولتشجيع تنفيذ ورصد ا
 .وتكييفها مع التشريعات الوطنية بشكل خاّص
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وفيما تّتجّلى العالقة بين البرلمانات والحكم الجّيد، وتّتضح 
قدرة هذه البرلمانات على المساهمة في أجندة مكافحة الفساد 

ص، تزداد دوافع إشراك برلمانات منطقة الشرق اعلى وجه خ
، وحّتى األوسط وشمال افريقيا في الحوار حول إدارة الحكم

ومن بين احتماالت . دراسة سبل تعزيز هذه المؤسسات
اإلصالح على المدى القريب نذآر شفافية أآبر حول 
الموازنات، بما فيه تأمين ملّخص قصير وسهل القراءة عن 
الميزانية باإلضافة إلى منح مهلة آافية الّطالع المشّرعين 

برلمانيين وتتمّثل خطوة أخرى بتعزيز قدرة الموظفين ال. عليه
ومن الممكن أيضًا تعزيز . على مراجعة مستندات الموازنة

دور البرلمان في مراجعة تقارير التدقيق في الكثير من دول 
ويبقى البنك الدولي، . منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا

بالتنسيق مع الحكومات األعضاء والشرآاء اآلخرين في 
 من الجهود الهادفة إلى التنمية، على استعداٍد لدعم هذا النوع

 .تعزيز الشفافية والمساءلة من خالل تقوية البرلمانات
 

مجموعة العمل العالمّية للمنّظمة العالمّية للبرلمانّيين ضّد 
  مشروع األخالقّيات البرلمانّية–الفساد 

 
   لبنان، رئيس مجموعة العمل–بقَلم النائب غّسان مخيبر 

 

البرلمانّية مؤّخرًا موضع لقد صارت مسألة األخالقّيات 
اهتمام آبير على الصعيد الدولي؛ فقد راحت برلمانات من 
آاّفة أرجاء العالم تحذو حذو بعض البلدان الرائدة، واضعًة 
مدّونات سلوك خاّصة بها آجزٍء من نظاٍم أوسع لألخالقّيات 

 لهذه المتناميال ينبع االهتمام الحالي  .البرلمانّية والسياسّية
ة من رغبة في إيجاد سبل لردع أو معاقبة بعض المسأل

الحاالت المحّددة من الّتصّرف المخّل بآداب العمل عند 
  البرلمانّيين فحسب، بل أيضًا من ضرورة معالجة مسألة

 مستويات الثقة المتدّنية بالحكومات وتشكيك الرأي العام 
لذلك، يتّم في الوقت  .بنزاهة البرلمانّيين وصدقهم وصراحتهم

لحاضر رسم أنظمة أخالقّية للبرلمانّيين من شأنها أن تعالج ا
مسألتي محاربة الفساد ونظرة الرأي العام إلى الفساد تحت 
قّبة البرلمان المذآورتين أعاله، وتشّكل توجيهات للتصّرف 

 .الصحيح يستطيع البرلمانيون اتباعها
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 المركز فيُيشكّل مؤشّر الموازنة المفتوحة مسحاً شامالً، ُأنشىء 

حول الموازنة وأولوّيات السياسات العاّمة، وهو ُيقّيم وصول 
ُيجيب باحثون من . المواطنين إلى معلومات الموازنة العاّمة

 سؤاالً ُيستخلص منها المؤشّر 91المجتمع المدني في كّل دولة إلى 
ال تسعى األسئلة إلى تقييم نوعّية أو مصداقّية . باحتساب متوّسطها

وقد أظهرت النتائج رابطاً قوياً . المعلومات المقّدمة من الحكومة
، ومؤشّر مؤشّر الحكم الجّيد للبنك الدولي حول المحاسبةوتناسقاً مع 

  .اهة العالمي ومؤشّر الديمقراطّيةالنز
 
 

 نتائج مؤشّر الموازنة المفتوحة في دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا
 

  2006  2008  
 شاملةإعطاء معلومات 

  )100-81(للمواطنين 
    

وافية إعطاء معلومات 
  )80-61(للمواطنين 

  

    

 المعلومات بعضإعطاء 
  )60-41(للمواطنين 

  األردن، مصر  األردن

 من حّد أدنىطاء إع
المعلومات للمواطنين 

)21-40(  

  لبنان، المغرب  الجزائر

 أو شحيحةإعطاء معلومات 
  )20-0( معلومات ال

اليمن، الجزائر،   مصر، المغرب
المملكة العربّية 

  السعودّية
 
 

يونيو / إلى معلومات تّم جمعها بين حزيران2008تستند أرقام سنة 
رأ بعد هذا التاريخ غير معكوس في أي تغيير ط. 2007سبتمبر /وأيلول
  .النتائج
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ن ضد على ضوء ذلك، أنشأت المنّظمة العالمّية للبرلمانّيي
الفساد مجموعة عمل خاّصة باألخالقّيات البرلمانّية تهدف 
إلى وضع دليل حول نظم األخالقّيات البرلمانّية، على أن 

تتأّلف مجموعة العمل هذه من  .ُيوّزع ويطّبق في بلدان مختلفة
برلمانّيين من قاّرات مختلفة وخبراء ومستشارين وممّثلين 

يل إلى أن يقّدم للبرلمانّيين يصبو مشروع الدل .لمنّظمات دولّية
التوجيه الالزم آي يضعوا مدّونة سلوك تتناسب مع أطرهم 
السياسية والثقافية وقابلة للتطبيق فيها، ولكن من دون إغفال 

  .المعايير األخالقّية الدولّية األساسّية
 

توضع حاليًا اللمسات األخيرة على الدليل بعد عدٍد من 
ُيقسم الدليل إلى أربعة  . العملاالجتماعات عقدتها مجموعة

 تحديد الهدف من األنظمة األخالقّية -1 .1 :أقسام رئيسية
والمشاآل التي تنوي حّلها وإبراز القيم السياسّية والتصّرفات 

 وضع أسس النظام -2التي يرغب البرلمانّيون في نشرها؛ 
 األخالقي أي طرح المبادىء األخالقّية والمؤسسية، وتحديد 

 
اعد المفّصلة التي ترعى التصّرف والقيود المفروضة القو

 تطوير -3عليه، ووضع إطاٍر تنظيمي لتطبيق القواعد؛ 
مضمون النظام األخالقي وقواعده، بما فيه التشديد على 
مسائل تعارض المصالح وتأمين الشفافية وتحديد أحكام 

 قد  إنشاء آلّيات للتنظيم واإلنفاذ-4الحصانة النيابّية وأخيرًا، 
  .تأخذ شكل تنظيمات خارجّية أو داخلّية أو شبه مستقّلة

 
تّم التطّرق أيضًا في الدليل إلى البيئة التي توضع فيها مدّونة 
السلوك هذه؛ إذ يجب األخذ بعين االعتبار االختالفات الثقافّية 

 النظام –النظام األنكلوسكسوني (واألنظمة القانونّية 
النظم األخالقّية، من دون خالل عملّية وضع ) الفرنسي

 .استخدامها لالبتعاد عن المعايير األخالقّية المعترف بها دوليًّا
ُيذّآر الدليل في خاتمته بأهمّية التثقيف والتدريب بعد وضع 

فهو ال يمكن وضع النظم األخالقّية واحترامها  .مدّونة السلوك

من دون تثقيف البرلمانّيين وتدريبهم على الشروط 
  .فات واآلداب التي يجب عليهم اّتباعهاوالتصّر

 

جمعت منّظمة برلمانيون عرب ضد الفساد، وهي فرع 
المنطقة العربّية للمنّظمة العالمّية للبرلمانّيين ضّد الفساد، 
ومؤّسسة وستمنستر للديمقراطّية، جهودهما ووضعتا خطط 
متابعة لتطوير دليل األخالقّيات البرلمانّية في المنطقة 

وعّينت منّظمة برلمانّيون عرب ضّد الفساد باحثين  .ةالعربّي
في آّل من فروعها الوطنّية الثمانية من أجل إجراء دراسات 

وستتعاون الحًقا مع . حول األنظمة األخالقّية آّل في بالده
البرلمانّيين من أجل أقلمة دليل األخالقّيات البرلمانّية وفًقا 

تدريبّية وندوات تثقيفّية من سُتنّظم دورات  .ألسسهم البرلمانّية
أجل مساعدة البرلمانّيين في المنطقة العربّية على وضع 
مدّونات سلوك وأنظمة أخالقّية خاّصة بهم باالستناد إلى 

  .المعايير الدولّية المعمول بها
 

آما أّنه يتّم التباحث في إمكانّية وضع قاعدة إلكترونّية 
ائي، تساهم في جعل بمساعدة برنامج األمم المّتحدة اإلنم
وتسمح للبرلمانّيين  التدريب سهل المنال وأآثر تفاعًال،

باإلّطالع على الدليل وتساعدهم في إطالق عملهم لجهة 
  .وضع مدّونة سلوك لبرلماناتهم
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. الحالية المالية واألزمة واالمتثال األخالقيات ،2009 أبريل/نيسان 1 
 (CIPE) الخاصة الدولية المشروعات مرآز ينّظمها دوةن .مصر القاهرة،

 إّن الشرآات، طالت التي الفضائح مؤّخرًا أظهرت .والبورصة المصرية
 فيها والمستثمرين الشرآة يكّلف أن شأنه من ليس األخالقّية القواعد خرق

 حّتى بالشرآات، ديؤي أن أيضًا يمكنه بل فحسب، المليارات أو الماليين
 الندوة تتناول سوف. اإلفالس شفير إلى بينها، وموثوقية بًةصال األآثر
. مختلفين منظورين من نشوبها وطريقة األزمة نشوب أسباب

org.cipe@lwafi و org.cipe.www    
 

 مواقع مختارة
 

: الحكم في ميناموقع البنك الدولي إلدارة  
http://www.worldbank.org/mena-governance 

 
: موقع البنك الدولي إلدارة الحكم عاّمةً

governance/org.worldbank.www://http 
 

 :مة العالمّية للبرلمانيين ضّد الفسادموقع المنّظ
org.gopacnetwork.www://http  

 
 موقع منّظمة برلمانيون عرب ضّد الفساد

org.arpacnetwork.www  
 

 لميموقع منّظمة برلمانيون من أجل العمل العا
www.pgaction.org 

 
 

 

 

 

لالشتراك أو تغيير االشتراك، 
ُيرجى اّالتصال بالشخص 

 :المعني

 ليدا بتديني   السيدة
وحدة التنمية االجتماعية 

مكتب نائب الرئيس  واالقتصادية
 األوسط وشمال  لمنطقة الشرق

 أفريقياالبنك الدولي
+1 (202) 458-4937 

+1 (202) 477-0432 (fax) 
lbteddini@worldbank.org 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 أحداث ونشاطات مقبلة
 

مّدونة حوآمة إلطالق ، المؤتمر الوطني 2009مارس / آذار11 
من المقّرر أن . ، الجزائر)العاصمة(الشرآات الجزائرية، الجزائر 

 بالتعاون مع (CARE)ق خلّية العمل والتفكير حول الشرآة تطل
فريق العمل الوطني الخاص بحوآمة الشرآات في الجزائر مدّونة 

تّم إعداد المدّونة بمساعدة من المنتدى  .حوآمة الشرآات الجزائرية
 ومؤسسة التمويل  (GCGF)العالمي لحوآمة الشرآات 

 (CIPE)لدولية الخاصةويدعم مرآز المشروعات ا . (IFC)الدولية
 خلّية العمل والتفكير حول الشرآة في جهودها اآليلة إلى االرتقاء 
. بالتوعية حول المدّونة وتعزيز تطبيق حوآمة الشرآات في الجزائر

org.cipe@lwafi و org.cipe.www 
 

السكرتاريا في  ورشة عمل حول :2009مارس /ار آذ19 
 :الممارسات السكرتارية األساسّية في حوآمة الشرآات :الشرآات

تهدف ورشة العمل هذه إلى تنمية المعارف والمهارات األساسية 
المطلوبة لضمان فّعالية ممارسات مجلس اإلدارة ووضع معايير 

 org.hawkamah.www .لمقارنتها بأفضل الممارسات العالمية
 

 -مؤتمر األوروساي :2009مارس / آذار31 إلى 29من  
المجموعتان األوروبية ( .األرابوساي الثاني، باريس، فرنسا

هذه السنة، يندرج  )والعربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة
عليا للرقابة المالية مساهمة األجهزة ال"المؤتمر تحت عنوان 

وتّم تنظيم المؤتمر بالتعاون مع  ".والمحاسبة في تحديث الدولة
األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة التابعة لكّل من األوروساي 

 org.see-rai.www .واألرابوساي
  

القّمة الخليجية  :2009أبريل / نيسان1مارس إلى / آذار30من  
 األخالقيات وإدارة الحكم وامتثال الشرآات، دبي، – 2009لسنة 

تشمل مواضيع القّمة حوآمة الشرآات  .اإلمارات العربية المّتحدة
والرقابة الداخلية والرشوة والفساد وامتثال الشرآات وتسيير 
أعمالها، باإلضافة إلى آيفية الكشف عن عملّيات االحتيال ومنعها 

جراء التحقيقات وإعارة أهمية خاصة لدراسة حاالت حدثت على وإ
المستوى الرفيع، والمبادرات الحكومية، وآيفية تحسين الشفافية في 

  .شرآات الخليج لالرتقاء بشراآاتها مع الشرآات األجنبية
com.beaconevents@gtam و com.beaconevents.www 
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 للمزيد من القراءة حول المواضيع المذآور

 
 
Legislative Oversight and Budgeting: A World Perspective, edited by Edited by Rick Stapenhurst, 

Riccardo Pelizzo, David Olson, Lisa von Trapp, http://go.worldbank.org/T1ADBIXN10 
 
Parliamentary Strengthening Program Website, http://go.worldbank.org/BUTNWF7EY0 
 
Parliamentary Strengthening e-Learning Website, www.parliamentarystrengthening.org  
 
The Role of Parliaments in Curbing Corruption, edited by Rick Stapenhurst , Niall Johnston , Riccardo 

Pelizzo, http://publications.worldbank.org/ecommerce/catalog/product?item_id=5824604 
 
WBI Working Papers on Parliamentary Strengthening, http://go.worldbank.org/CS7UTKIHU0  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يعّبر مضمون هذه الصحفات عن آراء واضعيها الخاصة وال يعكس بالضرورة وجهة نظر البنك الدولي ومجلس  :إخالء مسؤولية
 .إدارته أو إدارته


