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 مسودة تقرير بشأن الحوكمة والشفافية
 في منطقة البحر المتوسط 

 

 
 

سافاس(، عمدة محافظة هاتاي بتركيا لمناقشتها في  لوطفوأعّد مسودة التقرير الحالي المقّرر )
لجمعية اإلقليمية المحلية ل التابعة اإلقليمية المستدامة التنمية االجتماع الرابع للجنة

، بهدف إقرارها في الجلسة العامة المكتملة 2018األورومتوسطية والتي ستنعقد في أكتوبر 
 العاشرة للجمعية.
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 السياق

الفساد في كافة مستويات  ويقع. تلقى اهتماًما مكثًفا بشكل متزايدالتي باتت المشكالت العالمية  إحدىُيعد الفساد 

أن الفساد يعرقل التنمية االقتصادية،  به عموًما المسلّمومن واسعة النطاق. بكونها أثاره السلبية تتّسم المجتمع و

منطقة البحر  في نةالهيّ  بالمشكلةليس الفساد ويادة القانون. الديمقراطية ويضر بالعدالة االجتماعية وس ويقّوض

 المتوسط، وفي كالً من الدول األعضاء باالتحاد األوروبي ودول جنوب البحر المتوسط. 

حجم الفساد  Eurobarometer مؤسسة القياس األوروبية )يوروباروميتر(وتظهر االستطالعات التي أجرتها 

. 1الفساد منتشر في بلدانهمأن كانوا يشعرون %( 76) المشاركين في االستطالعحيث أفادت أن ثالثة أرباع 

 على هيئةمليار يورو كل عام  120ووفًقا للمفوضية األوروبية، فإن الفساد يكلف اقتصاد االتحاد األوروبي نحو 

في . وقالت المفوضية األوروبية أنه ال توجد مناطق خالية من الفساد 2خسارة لإليرادات الضريبية واالستثمارات

 ر كافة الدول األعضاء بالمشكلة، وإن يكن بدرجات متفاوتة. االتحاد األوروبي، حيث تتأث

بعض الفساد وبائًيا في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وفًقا لمنظمة الشفافية الدولية. وبرغم  انتشار ويظل

مؤشر مدركات الفساد، ، إال أن الفساد يظل مستفحالً في هذه البلدان وفي أرجاء المنطقة )الجهود المبذولة

2017 .) 

 

 نطاق هذا التقرير

المحلية واإلقليمية في بلدان جنوب البحر  لدى السلطاتالراهنة األساسية الضعف  أوجهيحدد هذا التقرير 

التدخل ذات  لمحاورالمتوسط فيما يتعلق بالمشتريات الحكومية والخدمات الحكومية، ويقدم تقييًما منهجًيا 

بواسطة الجمعية اإلقليمية  لالقتصاداألولوية بناء على دراسة تم التكليف بها ألغراض هذا التقرير إلى كلية لندن 

، بسبب العدد لجنة المناطق األوروبية. وقد أعطيت األولوية لجنوب البحر المتوسطو رومتوسطيةالمحلية األو

والتي أجراها االتحاد األوروبي ومجلس أوروبا  للدراسات التي تخص أوروبا في هذا الشأنالكبير الحالي 

 وغيرهم من المنظمات. 

الخبراء وخبرات ممثلي السلطات المحلية واإلقليمية. وقد أوردنا  اقتراحات تستند إلى توصياتالتقرير  ويطرح

والمستفادة من بلدان جنوب البحر  بالممارسات الجيدة على مستوى السلطات المحلية واإلقليميةمخطًطا 

 المتوسط. 

 

 تعريف الفساد

إطار قانوني أو تقليد ثقافي في فساًدا  اعتبارهمن الصعب وضع تعريف أوحد للفساد ألن نفس السلوك يمكن 

، ومن ثم فليس له تعريف أوحد وشامل ومقبول عالمًيا. ومن بين التعريفات ولكن ليس في إطار آخر معين

 استغالل المنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية.  للفساد أنهاألكثر انتشاًرا 

 األقاليم، وفي األعوام األخيرة باتت اإلنفاق الحكوميالسلطات المحلية المسئولية عن نسبة كبيرة من  وتتولى

ميزانيته  شهد ازدياًدا فيتشارك بشكل متزايد في التمويل واإلدارة المشتركة للصناديق األوروبية. وكالهما 

 .3وكفاءاته

نقالً في بعض بلدان جنوب البحر المتوسط مثل المغرب أو تونس، وتضمنت ت تنتشر الالمركزية وقد بدأ

 لى المستوى المحلي. إواألموال  للسلطات
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أكبر وكون الحكومات المحلية هي المنتخبة للسلطات المحلية واإلقليمية  الممنوحةإن المسئوليات والصالحيات 

الفساد والمحسوبية  مخاطرالتوظيف وتقديم الخدمات في الكثير من المدن والمناطق يثير ب المنوطة الجهات

 وإساءة استغالل األموال العامة. والمحاباة 

تضارب المصالح والمحسوبية وتعيينات الموظفين والمشتريات منها مشاهدة الفساد في أشكال كثيرة، ويمكن 

 الحكومية واستغالل الموارد اإلدارية في الحمالت االنتخابية. 

ة في المشتريات الحكومية ل األكثر شيوًعا للفساد في المنطقة األورومتوسطية هي المحسوبيوتعد األشكا

والمحاباة في تعيين المسئولين الحكوميين، وفق ما أشارت دراسة كلية لندن لالقتصاد ألغراض تقرير 

ARLEM .المرتبطة بإجراءات المشتريات الحكومية في أنحاء  المشكالت أبرزهي غياب الشفافية  وُتعد

 الخدمات الحكومية.  بتقديمالمنطقة وفيما يتعلق 

فإذا ما أفصحت . 4في مكافحة الفساد وتعزيز األخالقيات العامة الشفافية إحدى اآلليات األساسية وُتعد

وأنشطتها، كالمعلومات والقواعد والخطط  لبنيتها التنظيميةالحكومات اإلقليمية والمحلية عن الجوانب المهمة 

 والميزانيات والنتائج، سيكون من الصعب للفساد أن يجد تربة خصبة. 

 المعايير الدولية التي ينبغي السعي إليها على المستوى دون الوطني –لفساد ل تصديال

بوابات نشوء  أن يحّفزالمعلومات  الحصول على تطوير تشريع وطني أو إقليمي أو محلّي للحق في من شأن

إرشادات إضافية للمستخدمين النهائيين وتشّجع المواطنين على البحث  عادةهذه البوابات  وتوّفر. للمجتمع المدني

دعًما مالًيا  وتوّفروجمع عناوين البريد اإللكتروني الضرورية للمسئولين الحكوميين  الموجودةعن المعلومات 

الشفافية في  دعاةنشأة  ودعمت. وقد أصبحت هذه البوابات أدوات أساسية 5عمليات االستئناف حالةفي وإدارًيا 

 تعين على. وبوسعها أن التي يؤدونها كما تدعم األعمال ،بلدان مثل تشيلي وألمانيا ونيوزيلندا وأوروجواي

المعلومات،  الحصول على بالحق فيتطوير حوار داعم بين منظمات المجتمع المدني والحكومات فيما يتعلق 

 في زيادة ثقافة الشفافية ومنع الفساد. وبما يسهم 

حوار إيجابي بين المجتمع المدني والحكومة  خلقالقدرة على  مبادرات البيانات المفتوحةل إلى ذلك أن أضف

فيما يتعلق بالشفافية والمحاسبة. وثمة ندرة في المعلومات الموثوقة حول أثر مبادرات البيانات المفتوحة التي 

، ووفًقا لبعض البيانات المعّينةفإن التوافر العام تقودها الحكومة، وبصفة خاصة في البلدان النامية. ومع ذلك، 

ر إلى تحويلهم إلى االضطراالموظفين الحكوميين الذين يقاومون الفساد، ودون  يقوي موقفللخبراء، يمكن أن 

فاضحين للفساد. فعندما يعلمون أن المعلومات التي تخص تصرفاتهم ستكون متاحة للعامة أو متاحة للموظفين 

 ممارسة آليات المحاسبة والمسائلة.  دونخرين، سيتشجع المسئولون للتصرف بشكل أفضل، حتى المدنيين اآل

للفساد. فمثالً، وفي  في وضع حدّ  أن يكون ذا فائدة كبيرة التعاقد المفتوح والتعاون بين الوكاالتومن شأن 

أتاحت تحقيق الحكومة والشركات قد وبين أمانة التعليم بالمدن  إحدى المجهودات الجماعية تكانبوجوتا، 

حيث انتقلوا من نظام  ـمليون دوالر 170 التي تبلغ تكلفتهاتوفير الوجبات المدرسية  منظومةفي  إصالح جذري

 وبما أدى إلىإلى نظام يقوم على التعاقد المفتوح،  المشكالتيقوم على التعاقد المباشر والذي اكتنفته الكثير من 

في الحاالت التي قد يكون وحتى  .6%15-10 وتوفير ما يتراوح بينتحسين الخدمة، وخفض احتماالت الفساد 

وإرشادات  8بياناتللوتطوير معايير  7، إال أن طرح بعض مبادئ التعاقد المفتوحصعًبا تنفيذ مبادرة مكتملة فيها

وكيف ينبغي تشارك هذه  ون متاًحا للعامةيكالبيانات المتعلقة بالمشتريات الحكومية يجب أن  أي من بشأن

 البيانات، كل هذا قد يكون خطوة إيجابية نحو منع الفساد. 

لمساعدة المجتمع وبالتوازي مع ذلك، تستطيع الحكومات العمل على مستوى مختلف )محلي وإقليمي ووطني( 

 Civio (Fundaciónالمنظمة اإلسبانية المستقلة  وتقّدم. المدني على تطوير قدراته لمتابعة العقود المفتوحة
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Ciudadana Civio)9  مثااًل على الكيفية التي يمكن أن يسهم بها المجتمع المدني في خفض عدم الشفافية

الحكومة  من. وفي أوكرانيا، تحالف اإلصالحيون في المشتريات الحكومية والمخالفاتوالكشف عن التجاوزات 

، والتي يتم من خاللها اإلفصاح عن كافة العقود ProZorroق منصة التعاقد المفتوح والمجتمع المدني إلطال

؛ وقد أفادت التقارير أن هذا الجمهوربواسطة  فيها بموجب معايير البيانات المفتوحة، ومن ثم فهي قابلة للبحث

الوقت الحالي تنفيذ  مليار دوالر في خالل عامين، وهم يحاولون في 1األمر قد حقق وفورات مالية بأكثر من 

( حيث يستطيع المواطنون تتبع تطبق العقود واإلبالغ عن DoZorroنسخة محدثة من المنصة )وهي 

 .10المشكالت وتتبع االستجابة الحكومية

االنتفاع بالموارد الحكومية على المستويين  تحسينيكون وسيلة لأن  في الشفافية المالية لتحقيق تقدمكما يمكن 

بعض المبادئ التي تروج لها المبادرة العالمية  للبلديات والحكومات اإلقليمية أن تطبق واإلقليمي. ويمكنالمحلي 

. فعلى سبيل المثال، ينبغي على السلطات 12على المستوى الوطني لمحاصرة الفساد 11(GIFTللشفافية المالية )

ستقدمها على ى إليها والمخرجات التي ألهداف التي تسعل للدعايةالمحلية واإلقليمية أن تسعى بشكل واضح 

الموارد المخصصة لها، وذلك في مسعى منها لإلفصاح عن النتائج االجتماعية واالقتصادية والبيئية ضوء 

الموارد الحكومية بشكل واضح في  عن إدارةاألدوار والمسئوليات  النص علىالمتوقعة لسياساتها. ويجب 

كما ينبغي أن تتمتع األجهزة الرقابية باالستقاللية التشريعات بين المستويات الوطنية ودون الوطنية للحكومة. 

تتولى فحص شرعية تصرفاتها، فضالً عن التمتع بالتفويض القانوني والموارد  والتيالحكومات  عنة يالقانون

 تصرفاتها لمبادئ المسائلة والشفافية. ويمكن لألدوات مثل التي طورتها مبادرةالالزمة. كما يجب أن تخضع 
13OpenBudgets.eu   أو البنك الدوليThe World Bank14  أن تسهل أعمال هذه اإلدارات الحكومية

 الفساد.  للحد منفي تحقيق أجندة للشفافية المالية كوسيلة  الراغبةومنظمات المجتمع المدني 

ات المحلية واإلقليمية أن تختبر مبادراتها األكثر طموًحا للشفافية والمسائلة أوالً في أحد القطاعات السلطوبوسع 

خاصة، مثل منح التراخيص للصناعات االستخراجية )مثل مواصفة مبادرة شفافية  مشكالت تكتنفهاالتي 

. وبالمثل، ونظًرا ألن القمامة(، أو اإلنشاءات ذات التمويل الحكومي أو جمع EITIالصناعات االستخراجية 

السلطات المحلية  ترغب، قد 15لنمو الفسادالمشتريات الحكومية عادة ما تكون النشاط الحكومي األكثر قابلية 

المخاطر . وهناك الكثير من المجالفي هذا  دأن ترّكز جهودها لبناء القدرات في مكافحة الفسافي واإلقليمية 

طرح أثناء العطاءات و طرح مراحل دورة المشتريات الحكومية وما قبلالنزاهة في كل من ب المرتبطة

العطاءات وبعد الترسية. ويجب أن تضع استراتيجية مكافحة الفساد للمشتريات الحكومية في هذه البلدان 

مكافحة الفساد في العمل اليومي، وتعمل على رفع وعي المسئولين على كافة لإجراءات تنظيمية وتدمج تدابير 

وفي تبعاته، فضالً عن اتباع آلية نشطة إلعادة التقييم من أجل التحسين  منع الفسادمستويات في مجال ال

 .16المستمر

 المعايير المرجعية والدروس المستفادة من منطقة المحيط الجنوبي

 أمثلة على الممارسات الجيدة: 

)مثل  بالمشروعات المتمحورة حول المجتمعمقترًنا )قانون البلديات وقانون الالمركزية(  اإلصالح التشريعي

( يمكن أن يعود بمكاسب في جودة الحوكمة وتوفير الخدمات على SDDPبرنامج تطوير المدرسة والمديرية 

المستوى المحلي، ولكن هذا األمر، وكما أوضحت األردن، عملية طويلة األمد وتعتمد على التغيرات في العقلية 

 السياسية. السائدة وكذلك على اإلرادة 

)الهيئة  المؤسسات استطاعتوقد . أدوات مؤسسية وتشريعية استخدام تقتضي القدرة على مكافحة الفساد

( وتشريعات مكافحة الفساد )االستراتيجية INAI، هيئة النفاذ إلى المعلومة INLUCCالوطنية لمكافحة الفساد 
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أفضل الممارسات في تونس. وتتمثل تطبيق ( RTIومة الحق في النفاذ إلى المعلقانون والوطنية لمكافحة الفساد، 

قوة هيئتها المكّرسة لمكافحة الفساد في مقابل الهيئات األخرى في المنطقة في أن األهداف المنصوص عليها في 

( والتي 2018-2017االستراتيجية الوطنية تأتي مدعومة بخطة عمل معينة للمدى القصير )وهي خطة عام 

 قبل األطراف األخرى. ونتائجها من األنشطة من السهل للغاية تتبع تجعل 

مجاًنا إلى  الحكوميةعلى المعلومات إمكانية االطالع الشفافية والثقة العامة تزيدان بالتزامن مع منح 

 هاانضمامتبّنت المغرب مؤخًرا قانوًنا جديًدا ينظم االطالع على المعلومات الحكومية، وذلك بعد  المواطنين.

(. وبالمثل، وفي إطار االلتزامات التي تم التعهد بها في إطار المبادرة، نفذت GOPشراكة الحكومة المفتوحة )ل

األردن سلسلة من اإلصالحات التي تستهدف زيادة الحوكمة اإللكترونية والمشاركة الحكومية وتحسين جودة 

بشراكة الحكومة المفتوحة، نفذت تونس كذلك سلسلة . وفي إطار التزاماتها المرتبطة 17الخدمات الحكومية تقديم

. كما تسهم سلسلة من البوابات 18من اإلصالحات في الحوكمة المحلية بالتعاون مع المواطنين والمجتمع المدني

فرص  وعلى نحو يحّجم منالخدمات الحكومية،  االطالع على رفع إمكانياتاإللكترونية الحكومية في مصر في 

 ملة التفضيلية. الفساد أو المعا

وتتيح االتحادات المهنية . خلق البيئة لتبادل الممارسات الجيدة المرجعيةاألمثلة  توسيع نطاقمن بين طرق 

مثل اتحاد بلديات مرمرة في تركيا حصول هذا األمر. وتعد جلسات التدريب المكرسة للمسئولين الحكوميين من 

آخر من تركيا يمكنه رفع التواصل ونقل المعرفة )مثل األكاديمية السلطات اإلقليمية والمحلية المختلفة مثاالً 

أن لمبادرات التي تقودها الحكومة المحلية ويمكن ل (.Yerel Yönetim Akademisiالحكومية المحلية )

( DPDبرنامج التنمية بالمشاركة في المناطق الحضرية ) خاللفعالة كذلك، على نحو ما يتضح في مصر من 

(urban.net-http://egypt كما أن هناك أيًضا هيئات أخرى معنية تشجع تبادل المعرفة على المستوى .)

(، أو الشراكة الحكومية ARADO( )www.arado.orgالدولي، مثل المنظمة العربية للتنمية اإلدارية )

(. وتدعم الجهات المانحة الدولية مثل منظمة OGP( )www.opengovpartnership.org)المفتوحة 

 التعاون االقتصادي والتنمية واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة والبنك الدولية بشكل متكرر مثل هذه المبادرات. 

 وإضفاء المشروعية عليها. إقرارها على المجتمعات المحلية التصاعدية كثيًرا ما يكون من السهلالمبادرات 

حيث يسعى المركز المصري لمشاريع الناشئة: ا لمعامالتومن األمثلة الجيدة في مصر هو الشبابيك الموحدة 

رواد األعمال من خالل تطبيق الهاتف "مشروعي" الذي أطلقه المركز  لرفع قدراتلدراسات السياسات العامة 

المصري بالتعاون مع السفارة األلمانية بالقاهرة. ويتمثل الغرض الرئيسي من هذا التطبيق في توفير المعلومات 

ال عن مقدمي الخدمات المالية وغير المالية لألفراد الراغبين في مباشرة أي نشاط اقتصادي ورواد األعم

الموجودين على الساحة بالفعل. وقد سعى المركز لنشر هذا التطبيق في المحافظات المصرية من خالل العديد 

محافظة  27ألف مستخدم في  25من المؤتمرات والندوات، والتي رفعت عدد مستخدمي "مشروعي" إلى 

 .19ةمصري

 التوصيات

منطقة األورومتوسطية. ويتضمن ذلك وبشكل المحلية واإلقليمية في ال السلطاتضرورة زيادة قدرات  -1

بزيادة كالً من اختصاصاتها الوظيفية )االلتزام بتوزيع  –المحلية  المجتمعات( تقوية روابطها مع 1متزامن )

( 2السلع والخدمات(، فضالً عن قاعدتها المالية )أي القدرة على توزيع السلع والخدمات(، وفي الوقت ذاته )

 إنشاء الضوابط والموازين لتعزيز السلوكيات األخالقية. 

وإلى في الحكومة.  االنعدام المتفشي للثقةمسألة سعها أن تعالج بو ُتعد الالمركزية مهمة في المنطقة ألن -2

، بينما يمكن التشاوريةعلى المستوى المحلي، بوسع المواطنين المشاركة في العمليات  ما توفره من تمكين جانب

 النهائية ألفعالهم.  والمنافعمسائلة المسئولين الحكوميين عن النتائج 

الفساد شريكة للسلطات المحلية واإلقليمية في ضمن الحوكمة الجيدة، خاصة يجب أن تكون سلطات مكافحة  -3

الجيدة )مثل الشفافية والتحويل الرقمي(، بدالً  اتمن حيث وضع التدابير الوقائية التي من شأنها تعزيز الممارس
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لمسئولية عن أن تكون هناك سلطات قائمة بذاتها تتولى امن معاقبة السلوكيات غير األخالقية. ومن المهم 

جديدة على المستويات الحكومية  عالقات تعاونالوقاية، وذلك لضمان استقالليتها وحياديتها، وكذلك تطوير 

 المختلفة. 

يجب أن تركز استراتيجيات التحويل الرقمي في السلطات المحلية واإلقليمية بنفس القدر على الشفافية وإمكانية 

الوصول إلى المعلومات، وكذلك على ضمن التفاعل القائم على المشاركة مع المستخدمين. ومن شأن هذا 

من إحساس المواطنين  يرفعية أن "التصميم المشترك" أو "اإلنتاج المشترك" للخدمات والسياسات الحكوم

 بالمسئولية عن القضايا المجتمعية وشرعية الدولة ويقّوي ثقتهم في السلطات المحلية واإلقليمية. 

لكي تتمكن السلطات المحلية من أن تحدث أثًرا حقيقًيا، يجب زيادة الميزانيات المحلية، وتشجيع تطوير قدرات 

مارات والمشروعات التنموية، وتأكيد المسئولية عن جودة السلع تحصيل اإليرادات الضريبية من االستث

 والخدمات المقّدمة. 

 : تحديدهاالمشكالت القطرية التي تم  تستند إلىمقترحات 

  األكثر عرضة من بعض الخدمات الحكومية المعينة استخدام األنظمة اإللكترونية الختيار المستفيدين

 )مقترح من مصر والمغرب وتونس( ةالتفضيلي للتعامالت

  بعض الوظائف األساسية التي تؤديها في المشتريات لنظام تحكم مستقل للسلطات المحلية واإلقليمية أو

 الخدمات )مقترح من تركيا( وتقديمالحكومية 

  حاالت بصفة يومية من أجل خفض  تتعامل مع الجمهورالمكاتب اإلدارية التي  فيكاميرات مراقبة

 )مقترح من المغرب( الصغيرة الفساد

  )تدريب الموظفين الحكوميين على السلوكيات األخالقية وتدابير مكافحة الفساد )فضح أمر الفاسدين

 )مقترح من تونس ومصر(

 )وضع الميزانيات بشكل يقوم على المشاركة )مقترح من تونس وتركيا 

 إلقليمية )مقترح من إسرائيل(على مستوى السلطات المحلية وا مجلس مفتوح واجتماعات تشاورية 

 عبر  وأشكاله وأثاره رفع الوعي بين المواطنين والمنظمات غير الحكومية المحلية حول أسباب الفساد

 )مقترح من إسرائيل( مخصصةحمالت 

 من قبل أطراف خارجية مثل المنظمات  لعطاءات واإلنفاق الحكومي على المستوى المحليمتابعة ا

 )مقترح من تركيا( غير الحكومية

  


