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تعريف مركز رع للدراسات:
 تأســس مركــز رع للدراســات فــي ينايــر ٢٠٢١، كمركــز تنويــري، 
ــه  ــا مثل ــة، وم ــة القديم ــارة المصري ــن الحض ــمه م ــتمد اس يس
ــز  ــون المرك ــدًا  أن يك ــاء، قاص ــوء والضي ــن الض ــه “رع ” م اإلل
منصــة فكريــة تنويريــة، تطــرح الحلــول والبدائــل لصنــاع القــرار 
فــي مصــر والــدول العربيــة، ســاعيًا إلــى رصــد وتحليــل التحوالت 
والتغيــرات الكبــرى فــي العالــم وفــي األقاليــم الجغرافيــة 
ــراف  ــة استش ــط، ومحاول ــرق األوس ــة الش ــة، وبخاص المهم

تأثيــر هــذه التحــوالت مســتقباًل، وتأثيرهــا علــى المنطقــة

عن أوراق القاهرة:
أوراق القاهــرة، إحــدى إصــدارات مركــز رع للدراســات، وهــي 
سلســلة دراســات متخصصــة تركــز علــى تحليــل السياســيات التي 
تتبناهــا الدولــة المصريــة وتعكــس نهجــًا جديــدًا فــي التعامــل 
مــع القضايــا التــي تمــس الحاضــر والمســتقبل، وتعكــس رؤيــة 
وأجنــدة العمــل نحــو أفــق جديــد، خاصــة السياســات المرتبطــة 
بالتنميــة ومكافحــة الفقــر، واإلصــالح فــي مجــاالت االقتصــاد 

والصحــة والتعليــم وتطويــر المجتمــع. 
مصــر   “ مشــروع  بتغطيــة  القاهــرة”  أوراق   “ وتهتــم 
المســتقبل “ الــذي يطلقــه المركــز، وهــو مشــروع بحثــي 
ممتــد لدراســة السياســات التــي تتبناهــا الدولــة المصريــة فــي 
ــة  ــر الحديث ــاء مص ــى بن ــدف إل ــي ته ــية، والت ــاالت الرئيس المج
فــي مجــاالت االقتصــاد والصحــة والتعليــم وتنميــة المجتمــع. 
ويضــم المشــروع مجموعــة مــن الدراســات التــي ســتصدر تحت 
عنــوان “أوراق القاهــرة”، باإلضافــة إلــى سلســلة مــن حلقــات 
ــات  ــع السياس ــن بصن ــن المعنيي ــة م ــاءات خاص ــاش، ولق النق

ــا.  ــات وتطبيقه ــذه السياس ه

أوراق القاهرة

العدد السادس

)سياسات مكافحة الفساد بمصر(
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نظــرا لمــا يشــكله انتشــار الفســاد بــأى دولــة مــن ضغــوط علــى الجوانــب السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة 
والبيئيــة؛ مــن فقــد المؤسســات شــرعيتها عندمــا يســاء اســتخدامها لصالــح خــاص ومــا يمثلــه مــن عقبة رئيســية أمام 
الديمقراطيــة، وتقويــض ثقــة المواطنيــن فــى النظــام السياســى ومؤسســاته وقاداتــه، واســتنزاف الثــروة الوطنيــة، 
والتدهــور البيئــى الناتــج عــن اســتنزاف المــوارد الطبيعيــة بشــكل ســئ مــن أجــل تحقيــق المصالــح الخاصــة وعــدم 
القــدرة علــى إنفــاذ القوانيــن- اتخــذت الحكومــة المصريــة منــذ العــام 2014 إجــراءات وخطــوات جــادة وســريعة 
لمكافحــة الفســاد بكافــة صــوره وأشــكاله ومواكبــة التغيــرات المحيطــة والعالميــة فــى هــذا االتجــاه، وزيــادة وعــى 
وإدراك المواطنيــن بالتعــرف علــى الفســاد واإلبــاغ عنــه والوقايــة منــه، والتزاًمــا باتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة 

الفســاد واالتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الفســاد وأهــداف التنميــة المســتدامة العالميــة ورؤيــة مصــر 2030.

 لقــد بــدأت مصــر بعــد جهــود ضخمــة فــي مجــال مكافحــة بتفاعــل كافــة مؤسســاتها علــى رأســها هيئــة الرقابيــة 
ــة،  ــازات المتواصل ــن اإلنج ــلة م ــة الرصــد لسلس ــاد- مرحل ــة الفس ــة لمكافح ــة الوطني ــا األكاديمي ــة وعنه اإلداري
انعكســت فــى تحســن ملحــوظ بترتيبهــا العالمــى بمؤشــر مكافحــة الفســاد CPI وارتفــاع قيمــة المؤشــر إلــى 35 
درجــة فــى المتوســط خــال الفتــرة )2020-2014( مقارنــة بـــ 32 درجــة عــام 2012، وريــادة القــارة الســمراء 
فــى مكافحــة الفســاد بعــد إنعقــاد المنتــدى اإلفريقــي األول لمكافحــة الفســاد بمدينــة شــرم الشــيخ فــى يونيــو 2019 
بمبــادرة أطلقهــا الرئيــس “عبــد الفتــاح السيســى” أثنــاء مشــاركته فــى القمــة اإلفريقيــة الســنوية للقــادة األفارقــة فــى 
ينايــر 2018 والــدور الكبيــر الــذى قامــت بــه األكاديميــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد لتدريــب العامليــن بالســفارات 

اإلفريقيــة وكــوادر مــن الــدول اإلفريقيــة.

ونتيجــة لخطــورة اســتمرار الفســاد علــى مســتقبل المشــروعات القوميــة التــي تنجزهــا الدولــة المصريــة وحــرص 
ــة فــي  ــة المصري ــة التجرب ــه، وجدي ــى تقليصــه وإنهــاءه بأقصــى ســرعة ممكن ــاح السيســي عل ــد الفت الرئيــس عب
ــة  ــار عملي ــام 2014، واعتب ــذ ع ــة من ــات الدول ــة مؤسس ــن كاف ــيق بي ــن خــال التنس ــرض م ــذا الم محاصــرة ه
ــر مــن مناســبة أن  ــي أكث ــد الرئيــس السيســي ف ــة قصــوى، وتأكي ــل أولوي ــخ تمث ــك التاري ــذ ذل مكافحــة الفســاد من
معالجــة الفســاد أمــر ضــروري لحمايــة حقــوق اإلنســان وتعزيــز المســاءلة الديمقراطيــة- يســتهدف هــذا العــدد مــن 
مجلــة أوراق القاهــرة الصــادرة عــن مركــز رع للدراســات االســتراتيجية إلــى رصــد وتحليــل مراحــل وتطــور 
انتشــار الفســاد فــى مصــر قبــل العــام 2014، والجهــود الحكوميــة المبذولــة لمحاربتــه وانعكســاتها فــى المؤشــرات 
المحليــة والدوليــة، وأبــرز التجــارب الدوليــة فــى هــذا االتجــاه، ثــم التوصــل إلــى مجموعــة مــن التوصيــات فــى 

ضــوء الوضــع الحالــى والــدروس المســتفادة مــن التجــارب الدوليــة.

يذكــر أن اســتضافة مصــر أعمــال الــدورة التاســعة لمؤتمــر الــدول األطــراف فــي اتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة 
الفســاد، فــي مدينــة شــرم الشــيخ خــال الفتــرة مــن 13 إلــى 17 ديســمبر الماضــي- يشــير إلــى نجــاح التجربــة 
المصريــة فــي مكافحــة الفســاد، حيــث أن اســتضافة الدولــة المصريــة ألهــم المؤتمــرات الدوليــة التــي تجمــع الــدول 
األعضــاء والبرلمانييــن والمنظمــات الدوليــة واإلقليميــة وغيــر الحكوميــة والمجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص، 
ــي  ــة ف ــة ومؤسســاتها الفاعل ــة المصري ــي التجرب ــم ف ــة العال ــد ثق ــة بمكافحــة الفســاد- يؤك ــا المتعلق لبحــث القضاي

مكافحــة هــذا المــرض الدولــى.

تقديم:
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مــن مشــاكل جســيمة علــى  عانــت مصــر 
مســتوى انتشــار الفســاد بعــد ثــورة 25 ينايــر؛ 
تأثــًرا بتعــرض المجتمــع لتحــوالت اقتصاديــة 
ســلوك  فــى  أثــرت  وسياســية  واجتماعيــة 
بعــض األفــراد، وســوء إدارة التعييــن والترقــى 
وعــدم  للدولــة  اإلدارى  بالجهــاز  الوظيفــى 
ــة  ــود محارب ــل جه ــة لتفعي ــات كافي ــر آلي تواف
الفســاد، فحســب نتائــج مؤشــر مدركات الفســاد 
»CPI”، والــذى تصــدره منظمــة الشــفافية 
الدوليــة منــذ عــام 1995، ويعتبــر بمثابــة آليــة لتحديــد درجــة انتشــار الفســاد فــي القطــاع العــام وتقييــم دول العالــم 
مــن حيــث األكثــر واألقــل فســادا طبقــا لدرجــة الفســاد بيــن المســؤولين والسياســيين، وتعتمــد قيمتــه علــى نتائــج 
عــدد مــن االســتطاعات  لمجموعــة مــن الخبــراء ورجــال األعمــال مــن نفــس الدولــة التــي يجــرى عليهــا تقييــم 
ــى  ــر نزاهــة والدرجــة 100 إل ــة اكث ــى أن الدول ــر إل ــن 0 و100؛ بحيــث تشــير القيمــة صف ــراوح بي الفســاد؛ وتت
النظــام األكثــر فســاداً، وكلمــا ارتفعــت قيمــة المؤشــر كان ذلــك دليــاً علــى انخفــاض درجــة الفســاد فــى الدولــة 
محــل الدراســة وارتفــاع درجــة النزاهــة بهــا والعكــس صحيــح أيًضــا، وتشــمل المســوحات والتقييمــات المســتخدمة 
ــي المشــتريات  ــن والعمــوالت ف ــة برشــوة المســؤولين العموميي ــن األســئلة المتعلق ــع المؤشــر مجموعــة م لتجمي
العامــة واختــاس األمــوال العامــة  باإلضافــة إلــى األســئلة التــي تــدرس قــوة وفاعليــة جهــود مكافحــة الفســاد فــي 

القطــاع العــام. 

تراجــع الترتيــب العالمــى لمصــر فــى المؤشــر منــذ العــام 2011، وأصبحــت تحتــل المركــز 118 عالميـًـا مــن بيــن 
176 دولــة عــام 2012 مقارنــة بالترتيــب 98 مــن بيــن 178 دولــة عــام 2010، ثــم احتالهــا الترتيــب 114 عــام 

 .2013

المصدر 1 إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج مؤشر مدركات الفساد العالمى

أوالً- واقع الفساد فى مصر قبل العام 2014:
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ــة مكافحــة الفســاد  ــه ثقاف ــت في ــذى مازال فــى الوقــت ال
بمفاهيمهــا المختلفــة فكــًرا مســتحدثًا علــى المجتمعــات 
العالميــة، اتجهــت الحكومــة المصريــة إلــى مواكبــة 
ــى  ــت أول ــاه، وتمثل ــذا االتج ــى ه ــة ف ــرات العالمي التغي
خطواتهــا لمكافحــة الفســاد منــذ العــام 2014، فــى 
الفســاد  التنســيقية لمكافحــة  الفرعيــة  اللجنــة  إنشــاء 
برئاســة هيئــة الرقابــة اإلداريــة وإطــاق المرحلــة 
ــاد  ــة الفس ــة لمكافح ــتراتيجية الوطني ــن االس ــى م األول
)2018-2014(، وتركيــز الهــدف الســادس لرؤيــة 
مصــر 2020 علــى جعــل الحوكمــة وااللتــزام بالقوانين 
والقواعــد واإلجــراءات فــي ظــل ســيادة القانــون وإطار 
والمســاءلة  الشــفافية  لتحقيــق  ضــرورة  مؤسســي 
ومحاربــة الفســاد، ومــا تاهــم مــن الــدور الفعــال الــذى 
لعبتــه هيئــة الرقابــة اإلداريــة فــى ظبــط الجرائــم وتقديم 
المتميــزة  والتدريبيــة  والعلميــة  المعرفيــة  الخدمــات 
ــى مجــال  ــي ف ــرى واإلقليمــى والدول للمجتمــع المص
ــة  ــن خــال األكاديمي ــه م ــة من مكافحــة الفســاد والوقاي
الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، وجهــود اإلصــاح اإلدارى 
وتكويــن أول قاعــدة بيانــات عــن إدراك الفســاد العــام، 

ــة: ــاط التالي ــى النق ــك ف ــح ذل وســيتم توضي

ــاد  ــة الفس ــيقية لمكافح ــة التنس ــة الفرعي ــاء اللجن 1-إنش
ــة:  ــة اإلداري ــة الرقاب ــة هيئ برئاس

ــة التنســيقية لمكافحــة الفســاد  ــة الفرعي ــم إنشــاء اللجن ت
والمنبثقــة عــن اللجنــة الوطنيــة التنســيقيه لمكافحــة 
الفســاد المنُشــأة منــذ العــام 2010، بموجــب قــرار 
رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 1022 لســنة 2014، 

والتــى يترأســها رئيــس هيئــة الرقابــة اإلداريــة وتضــم 
مجموعــة مــن األعضــاء ممثليــن عــن كل مــن )وزارة 
ــة،  ــة اإلداري ــة والتنمي ــة المحلي ــة، وزارة التنمي الداخلي
العامــة،  النيابــة  العــدل،  وزارة  الخارجيــة،  وزارة 
ــاز  ــة، الجه ــة اإلداري ــة الرقاب ــة، هيئ ــرات العام المخاب
المركــزى للمحاســبات، هيئــة النيابــة اإلداريــة، وحــدة 
مكافحــة غســل األمــوال(، وتمثلت اختصاصــات اللجنة 
فــى إعــداد الدراســة الازمــة لوضــع االســتراتيجية 
الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، ووضــع أنســب اإلجــراءات 
واآلليــات للتنســيق بيــن األجهــزة الرقابيــة بالدولــة 
لتبــادل المعلومــات والخبــرات فيمــا بينهــا، إلــى جانــب 
ــع الفســاد وتقصــى الحقائــق  تلقــى الباغــات عــن وقائ
عــن مرتكبيهــا ودراســة كافــة مظاهــر الفســاد بوحــدات 
الحلــول  أنســب  واقتــراح  للدولــة  اإلدارى  الجهــاز 
للقضــاء علــى مظاهــر الفســاد ووضــع التوصيــات 
ــع. ــفافية بالمجتم ــة والش ــة النزاه ــر ثقاف ــة بنش الخاص

2- االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد:

انطاقـًـا مــن اعتبــار الفســاد بكافــة أنواعــه مــن القضايــا 
ــداف واضحــة ومحــددة  ــى خطــط وأه ــاج إل ــى تحت الت
ــرة  ــأتها م ــع نش ــا ومن ــاء عليه ــى للقض ــدول زمن وبج
ــة  ــة لمكافح ــتراتيجية الوطني ــاق االس ــم إط ــرى، ت أخ
الفســاد علــى مرحلتيــن لمــدة 4 ســنوات لــكل مرحلــة، 
ــام  ــى 9 ديســمبر للع ــا ف ــى منه ــة األول ــت المرحل أُطلق
ــة فــى ديســمبر 2018 والتــى  ــة الثاني 2014، والمرحل
تســتمر خــال الفتــرة )2022-2019(، وذلــك بعــد 
أن حققــت المرحلــة األولــى لاســتراتيجية الوطنيــة 
لمكافحــة الفســاد خــال الفتــرة )2018-2014( الكثيــر 
مــن التقــدم فــى مجــال مكافحــة الفســاد وســاهمت بشــكل 
كبيــر فــى تحســين قيمــة مؤشــر مــدركات الفســاد للعــام 
تلــك  تطبيــق  فــى  الجهــود  أبــرز  وتمثلــت   ،2018

ــى:  ــا يل االســتراتيجية فيم

أ ميكنة 410 وحدة نيابية و171 وحدة مرور.	.
أ لألدويــة 	. الموحــد  الشــراء  مناقصــة  تفعيــل 

- الجهود واإلجراءات الحكومية في مكافحة الفساد )2021-2014(:
ً
ثانيا
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مســتوى  علــى  الطبيــة  والمســتلزمات 
الحكوميــة. المستشــفيات 

أ إعــداد منظومــة لربــط وتكامــل قواعــد البيانــات 	.
القوميــة، بجانــب توقيــع بروتوكــول تعــاون بيــن 
مصلحــة الضرائــب العامــة وصنــدوق التأميــن 
االجتماعــي لتبــادل المعلومــات والبيانــات، للحد 

مــن ظاهــرة التهــرب الضريبــي والتأمينــي.
أ ــار 	. ــم انتظ ــاء قوائ ــة إلنه ــط فعال ــع ضواب وض

ــى  ــة عل ــاالت الحرج ــة للح ــات الجراحي العملي
مســتوى الجمهوريــة. 

أ إنشــاء منظومــة شــكاوى موحــدة علــى مســتوى 	.
التنســيقية  اللجنــة  وتشــكيل  الجمهوريــة، 
لمنظومــة الشــكاوى الحكوميــة الموحدة برئاســة 
رئيــس مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار 

ــة. ــة اإلداري ــة الرقاب ــة هيئ وعضوي
أ إجــراء تعديــات ببعــض التشــريعات، منهــا 	.

قانــون العقوبــات المصــري والتــي تضمنــت 
أو  العــام األجنبــى  الموظــف  تجريــم رشــوة 
وقانــون  دوليــة عموميــة،  موظــف مؤسســة 
مكافحــة غســل األمــوال رقــم 36 لســنة 2014 
تضمــن التوســع فــى جريمــة المصــدر، وزيــادة 
الجهــات الملزمــة باإلخطــار بشــبهة جريمــة 

ــوال. ــل أم غس

3- تعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع:  

القانــون رقــم 96 لســنة 2015، والــذى يتيــح التصالــح 
ــر  ــروع نظي ــر المش ــب غي ــم الكس ــى جرائ ــع مرتكب م
ــائ إجــراء  ــط أثن ــر المشــروع فق ــغ الكســب غي رد مبل
التحقيــق ودفــع غرامــة تعــادل قيمــة الكســب فــى حالــة 

ــة المحاكــم. التقــدم بطلــب التصالــح فــى مرحل

4- تعديل قانون هيئة الرقابة اإلدارية:

حيــث تــم تعديــل القانــون رقــم 54 لســنة 1964 بإصدار 
هــذه  وتضمنــت   ،2017 لســنة   207 رقــم  القانــون 
التعديــات نقــل تبعيــة هيئــة الرقابــة اإلداريــة لرئاســة 
الجمهوريــة، وإنشــاء أكاديميــة لمكافحــة الفســاد، إضافة 
ــة  ــة باعتبارهــا هيئ ــة اإلداري ــة الرقاب ــى تعريــف هيئ إل

رقابيــة مســتقلة تتبــع الرئيــس ولهــا شــخصية اعتباريــة 
وتتمتــع باالســتقال الفنــى والمالــى واإلدارى.

5- إنشــاء قاعــدة بيانــات عــن اإلدراك العــام لمكافحــة 
الفســاد: 

فــى ظــل تعــدد مفاهيــم مكافحــة الفســاد وحداثتــه علــى 
المجتمعــات الدوليــة، وتزايــد حاجــة الحكومــات لزيــادة 
وعــى وثقافــة وإدراك مواطنيهــم بهــذه المســألة بهــدف 
توفيــر الحمايــة مــن مخاطــر الفســاد والتصــدى لــه 
ــة  ــذ رؤي ــال تنفي ــة أعم ــز متابع ــه، وتعزي ــة من والوقاي
مصــر 2030 أطلقــت هيئــة الرقابــة اإلداريــة بالتعــاون 
ــع  ــرار التاب ــاذ الق ــم اتخ ــات ودع ــز المعلوم ــع مرك م
ومكافحــة  الفســاد  إدراك  مؤشــر  الــوزراء  لمجلــس 
الفســاد اإلداري فــى مصــر، والــذى يُصــدر ســنويًا 
ــتوى  ــم مس ــى تقيي ــدف إل ــام 2016، ويه ــن ع ــة م بداي
إدارك الفســاد اإلدارى فــى الجهــات الحكوميــة المختلفة 
وتقييــم إدارك الجهــود المبذولــة لمنــع ومكافحــة الفســاد.

6- تطوير وإصاح الجهاز اإلداري للدولة: 

فــى محاربــة للفســاد اإلدارى والمحســوبية فــى المســائل 
ــى  ــة ف ــائل الخاص ــن والمس ــن الموظفي ــة بتعيي الخاص
الــوزارات ومصالحهــا واألجهــزة الحكوميــة ووحــدات 
اإلدارة المحليــة والهيئــات العامــة بترقياتهــم وجزاءاتهم 
ومكافئتهــم، تــم إصــدار قانــون الخدمــة المدنيــة رقم 81 
ــه إلغــاء قانــون نظــام  ــم بموجب ــذى ت لســنة 2016، وال
العامليــن المدنييــن بالدولــة الصــادر بالقانــون رقــم ٤7 
لســنة 1978، وذلــك بإتاحــة الترقــى مــن خــال الكفــاءة 
ــم،  ــون القدي ــى القان ــة ف ــن األقدمي ــدال م ــل ب ــى العم ف
ومنــع عمــل الموظــف تحــت اإلشــراف المباشــر ألحــد 
أقاربــه مــن الدرجــة األولــى فــى نفــس الوحــدة، وجعــل 
التعييــن فــى الوظائــف التــى ينطبــق عليهــا القانــون عن 
طريــق مســابقة يُعلــن عنهــا علــى موقــع بوابــة الحكومة 
المصريــة متضمنــة البيانــات المتعلقــة بالوظيفــة، ومــن 
ــنوات  ــاث س ــا ث ــدة أقصاه ــار لم ــة لاختي ــال لجن خ
يجــوز تجديدهــا لمــدة واحــدة بنــاءا علــى تقاريــر تقويــم 
األداء، ويشــترط لشــغل هــذه الوظائــف التأكــد مــن 
توفــر صفــات النزاهــة مــن الجهــات المعنيــة واجتيــاز 
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التدريــب الــازم، باإلضافــة إلــى منــح الجهــاز المركــزى للتنظيــم واالدارة صفــة اإللزاميــة كالجهــاز المركــزى 
للمحاســبات الــذى يحــارب الفســاد المالــى وقراراتــه وتوصياتــه تلتــزم بهــا الجهــات الحكوميــة. هــذا إلــى جانــب 
تطبيــق سياســة التدويــر الوظيفــى للوظائــف األكثــر عرضــة للفســاد فــى بعــض وحــدات الجهــاز اإلدارى للدولــة.

7- الدور الفعال لهيئة الرقابة اإلدارية فى ضبط قضايا الفساد:

لعبــت هيئــة الرقابــة اإلداريــة دوًرا كبيــًرا فــي مكافحــة الفســاد اإلداري منــذ عــام 2014، 
مــن خــال ضبــط العديــد مــن قضايــا الفســاد لمســئولين وموظفيــن حكومييــن، باإلضافــة 
ــى  ــث عل ــاد والح ــة الفس ــن لمواجه ــة للمواطني ــة توعودي ــات دعائي ــاق حم ــى إط إل
المشــاركة فــى كشــف الفســاد وتجنــب الوقــوع تحــت طائلــة الفســاد ومنهــم حمــات “لــو 

بصينــا فــى المرايــا” و”اعــرف حقــك”.

8- األكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد:

ــاد  ــة الفس ــى مكافح ــاالً ف ــازرا وفع ــاد دوًرا ب ــة الفس ــة لمكافح ــة الوطني ــت األكاديمي لعب
بمصــر منــذ إنشــاؤها أواخــر عــام 2017، والتــى تعتبــر إحــدى قطاعــات هيئــة الرقابــة 
اإلداريــة وتتبــع رئيــس الهيئــة، ويتمثــل دورهــا فــى تقديــم الخدمــات المعرفيــة والعلميــة 
والتدريبيــة المتميــزة وورش العمــل المتخصصــة لكــوادر أجهــزة مكافحــة الفســاد وجهات 
إنفــاذ القانــون المعنيــة داخــل المجتمــع المصــرى واإلقليمــى والدولــي مــن خــال شــبكة 
مــن العاقــات مــع المؤسســات المحليــة وأجهــزة مكافحــة الفســاد، بهــدف تبــادل الخبــرات 
والتجــارب والتدريــب علــى أحــدث األســاليب العلميــة فــى هــذا المجــال، وتمثلــت أبــرز 

األنشــطة التــى قامــت بهــا األكاديميــة منــذ إنشــاؤها فيمــا يلــي: 

 

 

الدكتور حامد هميمي
مديراألكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد

الوزير حسن عبدالشافي أحمد
رئيس هيئة الرقابة اإلدارية
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ــى األول لمكافحــة  ــدى اإلفريق 9- إطــاق مصــر للمنت
الفســاد:

والــذى ُعقــد ألول مــرة فــى يونيــو2019، بنــاءا علــى 
ــى  ــاح السيســى” ف ــد الفت ــس “عب ــا الرئي ــادرة أطلقه مب
ينايــر 2018 أثنــاء مشــاركته فــى القمــة اإلفريقيــة 
ــى  ــدى إل ــذا المنت ــة، ويهــدف ه ــادة األفارق الســنوية للق
دول  بيــن  والتوعيــة  والخبــرات  المعلومــات  تبــادل 
القــارة بشــأن التدابيــر والتجــارب الوطنيــة ذات الصلــة 

ــاد. ــة الفس لمواجه

10- الحيلولــة دون الفســاد فــي شــراء المشــتريات 
العموميــة:

إصــدار القانــون رقــم 182 لســنة 2018 بشــأن تنظيــم 
التعاقــدات التــي تبرمهــا الجهــات العامــة، كمــا تــم 
إنشــاء بوابــة إلكترونيــة حكوميــة للمشــتريات الحكومية 
طلبــات  وإعــان  المنافســة  فــى  الشــفافية  تضمــن 

ــت. ــد واالنترن ــر الجرائ ــا عب ــات علنً المناقص

والحكومــة  الرقمــى  التحــول  نحــو  التوجــه   -11
إللكترونيــة: ا

ــاء  ــى القض ــاهم ف ــى يس ــول الرقم ــن أن التح ــا م انطاقً
ــة  ــى مواكب ــة وف ــاوى والبيروقراطي ــرة الرش ــى ظاه عل
لاتجــاه العالمــى نحــو التحــول الرقمــى، تم تنفيذ مشــروع 
البنيــة المعلوماتيــة للدولــة المصريــة وإتاحــة الكثيــر مــن 
الخدمــات الحكوميــة عبــر االنترنــت وعددهــم 45 خدمــة 
علــى بوابــة مصــر الرقميــة وعــدد 42 خدمــة الكترونيــة 
ــذ  ــاء مناف ــم إنش ــا ت ــات، كم ــات المحلي ــة خدم ــى بواب عل
الشــباك الواحــد بالهيئــة العامــة لاســتثمار والمناطــق 
الصناعيــة والجمــارك لتقليــل زمــن تأديــة الخدمة وإنشــاء 
مراكــز تكنولوجيــة بالعديــد مــن المحافظــات، باإلضافــة 
ــم 18 لســنة  ــر النقــدى رق ــى إصــدار قانــون الدفــع غي إل
2019 والــذى يلــزم جميــع الكيانــات الحكوميــة والقطــاع 
واشــتراكات  الماليــة  المســتحقات  بســداد  الخــاص، 
النقــدى  غيــر  الدفــع  وســائل  خــال  مــن  التأمينــات 
واســتخدام وســائل الدفــع غيــر النقــدى فــى تحصيــل 
الرســوم والغرامــات والضرائــب والجمــارك ومقابــل 

الخدمــات والمبالــغ المســتحقة للجهــات وأقســاط التمويــل 
اشــتراكات  لدفــع  وكذلــك  التأميــن،  وثائــق  وأقســاط 
النقابــات وصناديــق التأميــن الخاصــة وغيرهــم مــن 
المدفوعــات الماليــة التــى تتــم مــن خــال القطــاع العــام 

ــاص. والخ

ــاع قواعــد  ــى اتب ــة عل 12- تشــجيع المؤسســات الحكومي
الحوكمــة ونظــام إدارة الجــودة: 

اســتحدثت وزارة التخطيــط والتنميــة االقتصاديــة جائــزة 
ــة للتميــز الحكومــي تشــيع جــو التنافــس اإليجابــي  وطني
الفعــال والبنــاء وترســيخ مبــادئ وقيــم التميــز فــي جميــع 
ــر  ــزة مص ــم )جائ ــرف باس ــى تُع ــة والت ــات الدول قطاع
ــة  ــة التطــورات وتنمي ــز الحكومــي(، بهــدف مواكب للتمي
ــل  ــدرات البشــرية ودعــم التنافســية المؤسســية والعم الق

بــروح الفريــق.

13- إخضــاع الخدمــات الحكوميــة للتقييــم مــن قبــل 
ُمتلقــى الخدمــة: 

بهــدف متابعــة مــدى جودة الخدمــات الحكومــة للمواطنين 
ــت وزارة  ــن، أطلق ــاء المواطني ــاس رض ــينها وقي وتحس
التخطيــط والتنميــة االقتصاديــة عــام 2018 النســخة 
التجريبيــة مــن الموقــع اإللكترونــي )قيــم خدماتــك(، 
والــذى يعمــل علــى خلــق بيئــة تشــاركية بيــن المواطــن 

ــرار. ــع الق وصان

14- تعزيــز شــفافية إعــداد الموازنــة العامــة للدولــة 
وبيــان أداؤهــا والمشــاركة العامــة وكذلــك طــرق تقييمهــا 

ــا: ومراجعته

نصــف  المراجعــة  تقاريــر  نشــر  خــال  مــن  وذلــك 
ــدءا مــن  ــة المواطــن ب الســنوية، وإعــادة إصــدار موازن
ــخة  ــدار نس ــم إص ــا ت ــام 2014/2015، كم ــة الع موازن
ــي  ــألداء المال ــنوي ل ــر نصــف الس ــن التقري المواطــن م
 ،2019/2020 المالــى  العــام  بموازنــة  مــرة  ألول 
وإصــدار البيــان التمهيــدى للموازنــة ألول مــرة منــذ عــام 
2015/2016، وااللتــزام بالتوقيــت المناســب لنشــر عــدد 
مــن التقاريــر الخاصــة بالموازنــة، وإنشــاء االستشــارات 
العامــة أثنــاء صياغــة الموازنــة لزيــادة تعزيــز مشــاركة 
الجمهــور، والتحــول التدريجــى لموازنة البرامــج واألداء 

ــة. ــات اإلداري ــوزارات والجه بال
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انعكســت الجهــود الحكوميــة المبذولــة لمكافحــة الفســاد 
المؤشــرات  ســجتلها  التــى  اإليجابيــة  النتائــج  فــى 
تلــك  ســواء   ،2014 العــام  منــذ  والدوليــة  المحليــة 
الخاصــة بقيــاس تطــور إدراك المواطنيــن بمختلــف 
فئاتهــم )مواطنيــن، مســئولى شــركات، خبــراء، ذكــور، 
إنــاث، ريــف، حضــر...( للجهــود الحكوميــة المبذولــة 
لمكافحــة الفســاد، أو المؤشــرات الخاصــة بقيــاس نتائــج 

ــي: ــك كالتال ــود، وذل ــذه الجه ه

مؤشرات محلية: -1

أظهــرت قيــم مؤشــر اإلدارك العــام للفســاد اإلدارى 
فــى الفتــرة )2019-2016(، والــذى تتــراوح قيمتــه 
بيــن 0 و100 حيــث تشــير الدرجــة صفــر إلــى إدراًكا 
مرتفعًــا لوجــود الفســاد اإلدارى وكلمــا ارتفعــت دل 
علــى انخفــاض درجــة الفســاد اإلدارى بالدولــة، حيــث 
أتخــذت هــذه القيمــة ارتفاًعــا طرديـًـا منــذ العــام 2016، 
لتصــل إلــى 49 درجــة فــى العــام 2019 مقابــل 31.2 
درحــة فــى العــام 2016، وهــو بذلــك مؤشــر إيجابــى 

ــى تراجــع انتشــار الفســاد بنســبة 57%. ــدل عل وي

المصدر 2 إعداد الباحثة، باالعتماد على نتائج مؤشر 
إدراك الفساد

قامــت  التــى  التدريــب  نتائــج جهــود  كمــا ظهــرت 
بهــا األكاديميــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد وحمــات 
المواطنيــن  ووعــى  إدراك  زيــادة  فــى  التوعيــة، 
ــع  ــة لمن ــود الدول ــراء بجه ــركات والخب ــئولى الش ومس

ومكافحــة الفســاد، وذلــك مــن خــال مؤشــر إدراك 
جهــود منــع ومكافحــة الفســاد اإلدارى والــذى تتــراوح 
قيمتــه أيًضــا بيــن 0 و100 وكلمــا ارتفعــت دلــت علــى 
زيــادة إدراك المواطنيــن بجهــود منــع ومكافحــة الفســاد 
والعكــس صحيــح، وبلغــت هــذه القيمــة 69 درجــة فــى 
ــاع اإلدراك بجهــود  ــى ارتف عــام 2019، بمــا يشــير إل

منــع ومكافحــة الفســاد اإلدارى.

مؤشرات دولية: -2

انعكســت جهــود مكافحــة الفســاد فــى مصــر منــذ عــام 
2014 علــى ترتيــب مصــر العالمــى بمؤشــر مــدركات 
الفســاد، فــإذا نظرنــا إلــى تطــور وضــع مصر بالمؤشــر 
خــال الفتــرة )2020-2012(، نجــد أن قيمته قد أخذت 
ــن 32 و37 درجــة،  ــاً وتراوحــت مــا بي اتجاهــاً متذبذب
لتســجل أعلــى قيمــة لهــا عــام 2014 وهــى 37 درجــة 
وذلــك بعــد إطــاق المرحلــة األولــى مــن االســتراتيجية 
2014-( الفتــرة  خــال  الفســاد  لمكافحــة  الوطنيــة 
2018( ، وكانــت أدنــى قيمــة لهــذا المؤشــر عامــى 
2013 و 2017 وهــى 32 درجــة، والتــى تحســنت 
منــذ العــام التالــى إلنشــاء األكاديميــة الوطنيــة لمكافحــة 
ــى 2018 و2019، أى  ــة عام ــغ 35 درج ــاد، لتبل الفس
ارتفعــت بنمــو بلــغ %9.4، وذلــك قبــل انخفاضهــا إلــى 
33 درجــة ومثلهــا فــى ذلــك دول الشــرق األوســط 
وشــمال إفريقيــا نتيجــة الضغــوط والتحديــات التــى 
ــام المستشــفيات والمراكــز  ــا أم ــا جائحــة كورون خلفته
الصحيــة العامــة، وهــو مــا تســبب فــى تراجــع الترتيــب 
العالمــى لمصــر ألول مــرة منــذ عــام 2013، لتصبــح 
فــى المركــز 117 مــن بيــن 197 عــام 2020 مقارنــة 
بالترتيــب 105 عــام 2018، وهــو الترتيــب الــذى 
يعــزى أيًضــا إلــى التغيــر فــى ترتيــب الــدول ذاتهــا بيــن 
ــى ســجلتها  ــة الت ــوط خاصــة وان القيم ــود والهب الصع
مصــر فــى العــام 2020 تراجعــت فقــط درجتيــن عــن 

- انعكاس ملموس فى المؤشرات المحلية والدولية:
ً
ثالثا
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عامــى 2018 و2019، كمــا حافظــت مصــر علــى 
ترتيبهــا بيــن الــدول العربيــة وهــو الحــادى عشــر.

المصــدر 3إعــداد الباحثــة باالعتمــاد علــى نتائج مؤشــر 
مــدركات الفســاد العالمى

المصــدر ٤ إعــداد الباحثــة باالعتمــاد علــى نتائــج 
العالمــى الفســاد  مؤشــر مــدركات 

تعزيــز  فــى  المصريــة  الدولــة  لجهــود  وإنعكاًســا 
الشــفافية بالموزانــة العامــة، أظهــرت نتائــج مســح 

عــن  الصــادر   ،2019 للعــام  المفتوحــة  الموازنــة 
منظمــة شــراكة الموازنــة الدوليــة )IBP( بنهايــة شــهر 
أبريــل 2020، والــذى يســتخدم ثــاث معاييــر مقبولــة 
ــا، لتقييــم مــدى شــفافية الموازنــات العامــة للــدول  دوليً
ــن  ــدد م ــا بع ــاس كل منهم ــا، يق ــة عليه ــكام الرقاب وإح
المؤشــرات الفرعيــة ذات وزن متســاوي، وتتــراوح 
ــم  ــة وه ــى 100 درج ــر إل ــن صف ــار بي ــة كل معي قيم
)الشــفافية- مشــاركة الجمهور-الرقابــة( تحســن ترتيــب 
مصــر العالمــى فــى مؤشــر الموازنــة المفتوحــة، لتحتــل 
المركــز الـــ 61 مــن بيــن 117 دولــة، مقارنــة بالمركــز 
65 مــن بيــن 115 دولــة للعــام 2017، وارتفــاع قيمــة 
المؤشــر للمــرة الثالثــة علــى التوالــى، ليســجل 43 
درجــة عــام 2019 مقارنــة بـــ 13 درجــة عــام 2012.

المصدر 5إعداد الباحثة، باالعتماد على نتائج مسح 
الموازنة المفتوحة لسنوات متفرقة

إلــى جانــب تخطــى مؤشــر مشــاركة الجمهــور درجــة 
 100 مــن  درجــة   15 وتســجيله  العالمــى،  المعــدل 

درجــة، مقابــل 11 درجــة عــام 2017.
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المصدر 6 إعداد الباحثة، باالعتماد على نتائج مسح الموازنة المفتوحة لسنوات متفرقة

كمــا حققــت مصــر بمؤشــر الرقابــة علــى الموازنــة أعلــى قيمــة مقارنــة بمؤشــر الموازنــة المفتوحــة والمشــاركة 
العامــة، حيــث بلغــت قيمــة هــذا المؤشــر 50 درجــة وفقـًـا لنتائــج مســح العــام 2019، مقارنــة بـــ 39 درجــة بمســح 
2017، لتصبــح بذلــك الرقابــة علــى الموازنــة محــدودة ســواء مــن قبــل الســلطة التشــريعية أو جهــاز الرقابــة، بــدال 

مــن رقابــة ضعيفــة، كانــت تعبــر عنهــا درجــة المؤشــر األقــل مــن 40 درجــة عــام 2017.

المصدر 7 إعداد الباحثة، باالعتماد على نتائج مسح الموازنة المفتوحة لسنوات متفرقة
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ســيتم فيمــا اســتعراض أبــرز التجــارب الدوليــة 
فــى مجــال مكافحــة الفســاد وخفــض معــدالت 

انتشــاره، وهــى كالتالــي:

1- االستعانة بالهيئات الدولية:

ــة  ــد باالســتعانة بالمســاعدات الدولي قامــت الهن
ــر  ــة الغي ــات األهلي ــاون المنظم ــن خــال تع م
هادفــة للربــح بها مــع منظمــة الشــفافية العالمية 
للقضــاء علــى الفســاد داخــل البــاد، مــن خــال 
ــتويات  ــض مس ــى: خف ــس وه ــن األس ــدد م ع
الفقــر، تحقيــق مبــدأ الشــفافية فــى القطــاع 
ــادئ  ــة المســتامة ومب ــق التنمي التجــارى، تحقي

الديمقراطيــة واألمــن القومــى، كمــا قامــت الهنــد أيًضــا 
بالتعــاون مــع االتحــاد األوروبــى لمكافحــة الفســاد 
ــاندة  ــب وهــى: مس ــن الجوان ــى عــدد م ــن خــال تبن م
اإلصــاح  الفســاد،  مكافحــة  فــى  المدنــى  المجتمــع 
السياســى، إنشــاء هيئــة لمكافحــة الفســاد، إطــاق خطــة 

ــة لمكافحــة الفســاد. قومي

2- التعــاون مــع منظمــات المجتمــع المدنــى والجمعيات 
األهلية:

ــا مــن خــال تبنــى خطــة  ــة بلغاري ــه دول وهــو مــا تبنت
عمــل قوميــة لمكافحــة الفســاد عــام 1997، بإنشــاء 
ــى  ــه ف ــة الفســاد ومتابعت ــة لمراقب ــر حكومي ــات غي هيئ
لمكافحــة  الوطنيــة  االســتراتيجية  وإطــاق  البــاد، 

ــاد. الفس

إنشــاء مكتــب خــاص بالتحقيقــات فــى ممارســات  -3
الفســاد:

حيــث قامــت دولــة ســنغافورة بإنشــاء مكتــب تحقيقــات 
كهيئــة   1952 )CPIB(عــام  الفاســدة  الممارســات 
فــى  مهمتــه  تتمثــل  الداخليــة،  وزارة  عــن  مســتقلة 
ــع الفســاد ســواء فــى القطــاع العــام  التحقيــق عــن وقائ
أو الخــاص، ويرأســه مديــر يتبــع رئيــس الــوزراء 
ــا  ــق فيم ــى: التحقي ــب عل ــذا المكت ــل ه ــرة، ويعم مباش

يــرد إليــه مــن شــكاوى تفيــد وقــوع ممارســات فســاد فى 
ــق  ــذه الممارســات، والتحقي ــى ه ــق ف ــة والتحقي أى جه
الســلطة  اســتخدام  أســاؤوا  الذيــن  المســئولين  مــع 
يتعاملــون  الذيــن  المســئولين  مــع  لقــاءات  وإجــراء 
ــادئ النزاهــة وتجنــب  مــع الجمهــور للتأكيــدة علــى مب
ــة  ــات الحكومي ــل بالهيئ ــم العم ــة نظ ــاد، ومراجع الفس
ــات  ــل ممارس ــى تقلي ــاعد عل ــا س ــا بم ــادة هيكلته وإع
الفســاد، وإرســال التقاريــر إلــى الجهــات التــى يتبعهــا 
ــاط الضعــف  المتهمــون بممارســة الفســاد لإلشــارة بنق

لديهــا والتوصيــة بالتغييــرات فــي إجراءاتهــا.

4- Ombudsman مسئول األمبودسمان

ــويد  ــة الس ــرة بدول ــا ألول م ــم تطبيقه ــة ت ــى تجرب وه
وانتقلــت إلــى عــددا مــن الــدول كالنرويــج والدنمــارك، 
وهــو عبــارن عــن مســئول رســمى يتــم تعيينــه بواســطة 
ــح  ــل مصال ــى تمثي ــل عل ــان، ويعم ــة أو البرلم الحكوم
المواطنيــن ومراقيــة أنشــطة اإلدارة لصالــح المواطنيــن 
وتولــى التحقيقــات فــى الشــكاوى المقدمــة عن األنشــطة 
الحكوميــة ولكنــه ال يملــك الســلطات فيمــا يتعلــق ببــدء 
إجــراءات قانونيــة أو توجيــه ملــزم أليــة شــكوى مقدمــة 

إليــه.

تبســيط اإلجــرءات واللوائــح والقوانيــن ورفــع  -5
رواتــب الموظفيــن:

رابعا- تجارب دولية والدروس المستفادة منها في التجربة المصرية:
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وهــو مــا قامــت بــه ســنغافورة وهونــج كونــج وتشــيلى، 
حيــث عملــت هــذه الــدول علــى تخفيــض عــدد القوانيــن 
وتوضيــح  وتبســيط  لديهــم  واإلجــراءات  والقواعــد 
كافــة اإلجــراءات بمــا ال يســمح بــأى خــروح أو خــرق 
للقوانيــن، إلــى جانــب رقــع مرتبــات وأجــور الموظفيــن 
ــبيل  ــى س ــاد فعل ــى الفس ــأوا إل ــى ال يلج ــن حت العموميي
المثــال يعــد مرتــب الوزيــر بســنغافورة هــو أعلــى 
مرتــب وزيــر فــى العالــم وأى محــاول فســاد ســتحرمه 

ــة أخــرى. ــه وأى وظيف مــن وظيفت

وتوفيــر  -6 الفســاد  ارتــكاب  عقوبــات  تغليــظ 
فــز: لحوا ا

حيــث قامــت الصيــن بتغليــط عقوبــات ارتــكاب الفســاد 
لديهــا تصــل إلــى اإلعــدام، وعلــى الجانــب األخــر 
ــاد  ــراد لابتع ــع لألف ــى تُدف ــز الت ــر الحواف ــت بتوفي قام
ــين مســتويات  ــول وتحس ــاوى برفــع الدخ ــى الرش عل

ــة. المعيش

خامساً- الخاصة والتوصيات:

مجــال  فــى  المبذولــة  الحكوميــة  الجهــود  ســاهمت 
ــى  ــى اآلن؛  ف ــام 2014 وحت ــذ ع ــاد من ــة الفس مكافح
انخفــاض انتشــار الفســاد بمصــر وزيــادة وعــى وإدراك 
ــاغ  ــه واإلب ــة من ــن باكتشــاف الفســاد والوقاي المواطني
عنــه وجهــود الدولــة لمكافحتــه، وانعكــس كل هــذا 
علــى التحســن الملحــوظ الــذى أحرزتــه مصــر بمؤشــر 
مــدركات الفســاد العالمــى ومســح الموازنــة المفتوحــة، 
ومــن اآلليــات التــى يمكــن أن تســاهم فــى دعــم التحســن 

ــى:  ــا يل ــه مصــر واســتمراره، م ــذى أحرزت ال

)*( تخفيــض عــدد القوانيــن واللوائح الخاصــة بمكافحة 
الفســاد،  لمكافحــة  موحــد  قانــون  بإصــدار  الفســاد 
ــى  ــات الت ــه والعقوب ــاد ومحددات ــف الفس ــن تعري يتضم
ســيتم تطبيقهــا علــى المخالفيــن وإجــراءات لحمايــة 
ــم  ــن عــن جرائ ــراء والمبلغي ــا والخب الشــهود والضحاي
الفســاد، بمــا اليســمح بــأى خــروج او خــرق للقوانيــن.

الفســاد  مكافحــة  آلليــات  الدوريــة  المراجعــة   )*(
ــع  ــا يتناســب م ــا بشــكل مســتمر بم اإلدارى وتطويره

ــة المحيطــة والتغيــرات العالميــة  ــرات فــى البيئ التغي
ويضمــن ســهولة تطبيقهــا.

)*( تنفيــذ قوانيــن حريــة تــداول المعلومــات، مــع إقرار 
عقوبــات لاســتخدام الســئ لهــذه المعلومــات بمــا يضــر 

ــة الوطن. مصلح

)*( إنشــاء لجنــة لمتابعــة جهــود مكافحة الفســاد مســتقلة 
ــة،  ــة اإلداري ــة الرقاب ــاد وهيئ ــة مكافحــة الفس عــن لجن
والتــى ســتكون مهمتهــا متابعــة جهــود مكافحــة الفســاد 
وتقييمهــا وإصــدار تقاريــر دوريــة بنتائــج هــذه الجهــود 
الوطنيــة  االســتراتيجية  تطبيــق  فــى  التقــدم  ومــدى 
لمكافحــة الفســاد ســواء بشــكل شــهرى أو ربــع ســنوى 
وأن تكــون تلــك التقاريــر متاحــة للمواطنيــن علــى 
موقــع رســمى للجنــة، ويكــون لهــذه اللجنــة عضــو 
ــات  ــدم خدم ــة تق ــة حكومي ــل كل جه ــا بداخ ــل له ممث
للمواطنيــن لســهولة اســتقبال شــكاوى المواطنيــن بــدال 

ــط.    ــة فق ــى الشــكاوى اإللكتروني ــاد عل ــن االعتم م

ــار  ــي مس ــي ف ــع المدن ــات المجتم ــراك مؤسس )*( إش
تطويــر وتنفيــذ اســتراتيجيات وخطــط لمكافحــة الفســاد 
ودراســة ظاهــرة الفســاد وإبــداء مالديهــا مــن مرئيــات 

ــه. ــاغ عن ــه واإلب ومقترحــات تمكــن مــن الحــد من

ثقافــة  بمثابــة  الفســاد  مكافحــة  قضيــة  جعــل   )*(
مجتمعيــة؛ مــن خــال توعيــة المواطنيــن بمخاطــر 
ــج  ــن المناه ــزاء م ــص أج ــه، وتخصي ــاد وعقوبت الفس
ــك،  ــأن ذل ــة بش ــة المختلف ــل التعليمي ــية بالمراح الدراس
باعتبــار أن تغييــر ســلوك األشــخاص يبــدأ مــن النشــأ.

ــة  ــى توضــح ماهي ــة الت )*( عــودة الحمــات اإلعامي
الفســاد اإلدارى وخطورتــه وكيفيــة اإلبــاغ عنــه، مــع 
توســيع قاعــدة هــذه الحمــات بعــدم التركيــز علــى 
ــة أو اإلذاعــة،  ــون أو الصحاف وســيلة واحــدة كالتليفزي
ــدوات  ــات والن ــة الحلق ــاً إقام ــك أيض ــب ذل ــل يصاح ب
والتذكيــر بمخاطــر الفســاد اإلدارى فى خطب المســاجد 

ــات. ــدارس والجامع ــس وأنشــطة الم وبالكنائ
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 )*( اإلســراع فــى ربــط كافــة وحدات الجهــاز اإلدارى 
إلكترونيــاً وميكنــة وحــدات النيابــة والمــرور بكافــة 
أنحــاء الجمهوريــة، وتوفيــر التمويــل الــازم لذلــك مــن 
ــك  ــة كالبن ــات الدولي ــم المنظم ــن دع ــث ع ــال البح خ

الدولــى ومنظمــة الشــفافية الدوليــة.

للمســئولين  الفســاد  ارتــكاب  عقوبــات  تغليــظ   )*(
العمومييــن وتعزيــز تدابيــر وإجــراءات الذمــة الماليــة 
الخاصــة بهــم، إلــى جانــب تقديــم الحوافــز الماليــة 
ــكاب  ــم دون ارت ــدة خدمته ــى م ــن تنته ــئولين الذي للمس
أيــة قضايــا فســاد، مــع المراجعــة الدوريــة لمســتويات 
ــى المســتويات المعيشــية  ــر ف األجــور ومائمتهــا للتغي

ــرائية. ــوة الش والق

)*( التركيــز علــى دور القطــاع الخــاص فــي مكافحــة 
يدفــع  والــذي  العــرض  جانــب  باعتبــاره  الفســاد 
الرشــاوى بالفعــل للقطــاع العــام )جانــب الطلــب( للبقــاء 
ــة. ــة والعادل ــب المنافســة الحقيقي ــي المنافســة أو لتجن ف

)*( تعزيــز جهــود الدولــة فــى االهتمــام بــرأس المــال 
البشــرى ومكافحــة الفقــر، وذلــك فــى ظــل العاقــة 
الطرديــة التــى تربــط بيــن الفقــر وانتشــار الفســاد 

ــال:  ــن خ ــك م ــدول، وذل بال

المتخصصــة  الدوليــة  المنظمــات  مــع  التعــاون   )-(
للطفــل  المتحــدة  األمــم  ومنظمــة  الدولــى  كالبنــك 
ــورة  ــج متط ــذ برام ــى تنفي ــم ف ــن خبراته ــتفادة م لاس
مجــاالت  فــى  العالميــة  المســتجدات  مــع  تتواكــب 

البشــرى.  المــال  رأس  فــى  االســتثمار 

)-( تشــجيع المجتمــع المدنــى فــى مصــر مــن جمعيــات 
فــى  للمشــاركة  السياســية  واألحــزاب  ومؤسســات 
عمليــة بنــاء اإلنســان المصــرى، وخفــض نســب الفقــر 

بالمحافظــات.

الشــركات  إلقامــة  الخــاص؛  القطــاع  تشــجيع   )-(
والمصانع بالمــدن والقــرى التابعــة للمحافظــات الســيما 
المحافظــات الحدوديــة ومحافظــات الصعيــد؛ لتقليــل 
الهجــرة بغــرض العمــل فــي القاهــرة الكبــرى، مــع 
ــة  ــات بكاف ــق بالخدم ــك المناط ــد تل ــى تزوي ــل عل العم

أنواعهــا، ممــا يســاعد علــى التخفيــف مــن التكــدس 
ــا  ــكل ضغًط ــذي يش ــا وال ــريط الدلت ــول ش ــكاني ح الس
ــة بتلــك المــدن، وكذلــك  علــى المرافــق والخدمــات العامَّ

ــات. ــذه المحافظ ــر به ــب الفق ــض نس خف

الزيــادة  مكافحــة  فــي  الدولــة  جهــود  مواصلــة   )-(
الخطــط  وتقييــم  بمتابعــة  االهتمــام   مــع  الســكانية، 
الســكانية،  المعلومــات  بصــورة ترفــع كفــاءة نظــم 
فكثيــرا مــا اعتمــدت الحكومــة المصريــة علــى وضــع 
ــدت  ــن افتق ــكانية، ولك ــادة الس ــن الزي ــد م ــط للح الخط
ــم المســتمر،  تلــك الُخطــط إلــى جانــب المتابعــة والتقيي

ممــا ال يــؤدى إلــى تحقيــق المســتهدف منهــا.

)-( تشــجيع الشــراكة بيــن القطــاع الحكومــى والقطــاع 
ــم والصحــة  ــى التعلي ــى مجال ــوة ف الخــاص للدخــول بق

بهــدف إحــداث طفــرة نوعيــة فــى كل مــن المجاليــن.

)-( تشــجيع القطــاع الخــاص علــى االســتثمار فــى 
رأس المــال البشــرى، مــن خــال تقديــم مزايــا للقطــاع 
الخــاص كاإلعفــاءات الضريبيــة بنســبة ال تتجــاوز 
ــدوات والمؤتمــرات الشــبابية  ــة الن 5% فــى حــال رعاي

ــباب.  ــى للش ــب المهن ــج التدري ــم برام وتقدي

وبرنامــج  الدولــى  البنــك  مــع  التعــاون  تعزيــز   )-(
األمــم المتحــدة اإلنمائــى فــي إطــار الخطــط والبرامــج 

ــر.  ــى الفق ــاء عل ــة للقض الوطني
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)-( النهــوض بالتعليــم ومواجهــة األميــة والتســرب مــن 
ــا لنتائــج  التعليــم، المســتوى التعليمــى للمواطنيــن، فوفقً
اإلدارى  الفســاد  بوجــود  المواطنيــن  إدراك  مؤشــر 
والــذى تتــراوح قيمتــه بيــن 0و100 درجــة وكلمــا 
ــود  ــاض الوعــى بوج ــى انخف ــة دل عل ــت الدرج ارتفع
فســاد إدارى، نجــد أن قيمــة المؤشــر بلغــت أقــل درجــة 
لهــا لــدى المواطنيــن الحاصليــن علــى مؤهــل جامعــى 
ــض المســتوى  ــا انخف ــة كلم ــذه القيم ــع ه ــى وترتف فأعل

ــن. ــد األميي ــى بلغــت 37.5 درجــة عن التعليمــى حت

وبالتالــى فــإن ارتفــاع مســتوى التعليــم للمواطنيــن 
للفســاد اإلدارى  إدراكهــم  فــى مســتويات  ســينعكس 
ــة  ــة عقوب ــه ومعرف ــدى ل ــى التص ــود ف ــاركة جه ومش
ارتــكاب الجرائــم لهــذا النــوع مــن الجرائــم وكيفيــة 
اإلبــاغ عنــه، ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــال مــا يلــي:

ــى  ــم حت ــن التعلي ــرب م ــرم التس ــون يج ــن قان )&( س
المرحلــة الثانويــة أليــة أســباب اخــرى بخــاف ضعــف 

ــن.  المســتوى المعيشــى للوالدي

ــاق  ــة لانف ــات العام ــن النفق ــر م ــدر أكب ــه ق )&( توجي
علــى قطــاع  التعليــم وان تكــون تلــك الزيــادات موجهــة 
ــة أجــور  ــى هيئ ــس ف ــر القطــاع نفســه، ولي ــى تطوي إل
ومرتبــات، حتــى يتســنى توفيــر التمويل الــازم لتطبيق 
مســتهدفات الحكومــة ببناء اإلنســان المصرى وتحســين 
نوعيــة وجــودة التعليــم المقدمــة إلــى الطالــب المصــرى 
ــاء  ــه ان يتحمــل مســئولية بن ــذى ســيتخرج شــاباً علي ال

مجتمعــه. 

الوصــول  فــي  المدنــي  المجتمــع  دور  تفعيــل   )&(

للمناطــق النائيــة وســد العجــز فــي تواجــد المؤسســات 
التعليميــة الحكوميــة بالمناطــف النائيــة، بحيــث يتــم فتــح 
فصــول تعليميــة بالتعــاون بيــن المحافظــة ومؤسســات 

ــي. ــع المدن المجتم

الديــن  برجــال  باالســتعانة  حمــات  إرســال   )&(
والمشــاهير فــي كل محافظــة مــن أجــل توعيــة االســر 
واوليــاء االمــور باالهتمــام بتعليــم أبنائهــم ذكــوًرا واناثًا 

ــة. ــم التعليمي ــة مراحله ــتكمال كاف واس

)&( االســتفادة مــن تجربــة شــيلى فــى االرتقــاء بجــودة 
ــور  ــط أج ــت برب ــى قام ــام 2004 والت ــي ع ــم ف التعلي
أداء  المــدارس بتحســن أو انخفــاض  المعلميــن فــى 

ــاب.  الط

)&( االقتــداء بتجربــة حكومــة  ســنغافورة، والتــى 
نظــرت إلــى قضيــة التعليــم باعتبارهــا األســاس الــذى 
يمكــن ان تقــوم عليــه الدولــة، مــن خــال رفع مســتوياته 
التعليميــة وزيــادة اإلنفــاق العــام علــى التعليــم التــى 
تقتــرب مــن مليــار دوالر، إلــى جانــب تأهيــل الشــباب 
ودعمهــم لقيــادة عمليــة االبتــكار واالبــداع بمــا يمكنهــم 
مــن إنشــاء شــركاتهم الخاصــة وتقديــم التمويــل الــازم 
ــم  ــن الخــارج لاســتفادة منه ــراء م ــم، اســتقدام الخب له

ــاء. فــى قضيــة التعليــم والتأهيــل والبن

)&( العمــل علــى جــذب العقــول المصريــة المهاجــرة 
ــدة  ــة مناســبة وجي ــة بيئ ــن، وتهيئ مــن العلمــاء والباحثي
للبحــث العلمــى علــى مســتوى وزارة التربيــة والتعليــم 

ــة.  والجامعــات المصري

بعــد  ومــا  الجامعــى  التعليــم  أســعار  خفــض   )&(
ــي  ــا ف ــر احتياج ــر االكث ــم لألس ــم الدع ــى وتقدي الجامع
هــذا الشــأن لتشــجيع الطــاب علــى اســتكمال الســنوات 

الدراســية. 



17

مصادر الدراسة: 

1 .https://academy.aca.gov.eg :األكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد
2 ./https://aca.gov.eg :هيئة الرقابة اإلدارية
3 .https://www.presidency.eg :الموقع الرسمى لرئاسة الجمهورية
4 ./http://search.mandumah.com :دار المنظومة
5 ./https://mped.gov.eg :وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية

7- Transparency International Organization: https://www.transparency.org/ 
8- United Nations Office on Drugs and Crime: https://www.unodc.org/
9- Corrupt Practices Investigation Bureau: https://www.cpib.gov.sg/
10- Indian Central Vigilance Commission: https://cvc.gov.in/




