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مبنى هيئة الرقابة اإلدارية بالعاصمة اإلدارية اجلديدة
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صدر العدد الوثائقي
 لمجلة ضمير الوطن متضمًنا

 وقائع الدورة التاسعة لمؤتمر الدول األطراف باتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد 
بشرم الشيخ )مدينة السالم( 

خالل الفترة من 13  - 17 ديسمبر 2021

لالطالع عىل العدد

ســتجدون دوًمــا هيئــة الرقابــة اإلداريــة املصريــة ..عوًنــا لكــم جميًعــا.. جلميــع الــدول .. فــى التنســيق 
والتعــاون وتبــادل املعلومــات وتبــادل اخلبــرات .. فنحــن منتلــك األكادمييــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد 
فــى مصــر .. وهــى علــى درجــة عاليــة مــن الكفــاءة .. وأضــع إمكاناتهــا التدريبيــة .. للتعــاون واملشــورة 
وتبــادل اخلبــرات وتبــادل اخلبــراء واملتخصصــن .. فجميــع اإلمكانــات مســخرة خلدمــة اتفاقيــة األمم 

املتحــدة ملكافحــة الفســاد والــدول األطــراف باالتفاقيــة..
ضمن كلمة الختام للسيد الوزير/حسن عبد الشافي

 )UNCAC( رئيس هيئة الرقابة اإلدارية  ورئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الدول األطراف  باتفاقية 
بمؤتمر شرم الشيخ   13 - 17 ديسمبر 2021.
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نشأة التدريب بهيئة الرقابة اإلدارية    
أيقنت هيئة الرقابة اإلدارية منذ نشأتها بأهمية التدريب كأحد أهم 
املــهــارات وصقل اخلــبــرات وقــد مت تدريب  الــقــدرات وتطوير  روافـــد بناء 
والتكوين  التأسيس  وهــى فى طــور  الهيئة  أعضاء  األولــى من  الدفعات 
خالل فترة الستينيات من القرن العشرين وفًقا لألسس اخلاصة بإعداد 
أجهزة التحرى وجمع املعلومات فى مصر فى تلك الفترة والعاملة على 

ِحفظ األمن القومى املصرى.
تابعة  لــلــتــدريــب)6(  مجموعة  أنــشــأت  التنظيمى  الهيكل  وبــاســتــقــرار 
وتطويرها  للتدريب  الئحة  وضــع  أعقبها  بالهيئة  التخطيط  لقطاع 
قواعد  على  لتحتوى  1991م  عــام  فــى  متكامل  بشكل  بلورتها  مت  حتى 
واشـــتـــراطـــات وأســـلـــوب الــتــدريــب لــألعــضــاء والــعــامــلــن بهيئة الــرقــابــة 

اإلدارية.
تطور الدور التدريبى وأثره

من  التنظيمى  الهيكل  تطوير  مت  للهيئة  التدريبى  الــدور  بتعاظم   
للتدريب  قــطــاع  إلــى  حتــولــت  ثــم  مركزية  إدارة  إلــى  للتدريب  مجموعة 
ليتزامن مع شمول الرؤية اخلاصة بالدور التعليمى والتثقيفى ليشمل 
واألجهزة  القانون  إنفاذ  أجهزة  بالهيئة  والعاملن  إلى جانب األعضاء 
الرقابية األخرى وكذلك مبحيطنا العربى واإلفريقى مما دعا إلنشاء 
اإلداريــة فى عام 2002 م وجتهيزه   الرقابة  التابع لهيئة  التدريب  مبنى 

بكافة الوسائل التعليمية املُتاحة لدعم كافة صور التدريب بالهيئة.
تأسيس األكادميية الوطنية ملكافحة الفساد

نشأت األكادميية مبوجب القانون رقم 207 لسنة 2017م بشأن تعديل 
الــرقــابــة اإلداريـــة  بــإعــادة تنظيم  رقــم 54 لسنة 1964م  الــقــانــون  أحــكــام 
عبر  مسمياتها  اخــتــالف  على  بالهيئة  الــتــدريــب(  )وحـــدة  مــن  لتتحول 
العقود إلى »األكادميية الوطنية ملكافحة الفساد« حيث تهدف مبوجب 
القانون إلى إعداد أعضاء الهيئة وتدريبهم على النظم احلديثة املتصلة 
مبجال اختصاص الهيئة، واالرتقاء مبستوى أداء العاملن بها، فضاًل 
الفساد فى  الهيئات واألجهزة املختصة مبكافحة  التعاون مع  عن دعم 
الــدول األخــرى وخــول لها القانون فى سبيل حتقيق ذلــك العديد من 
ــدورات الــتــدريــبــيــة لــألعــضــاء والعاملن  ــ الـ األغــــراض الــتــى تكفل عــقــد 
وتنفيذ األنشطة التثقيفية والتعليمية املعززة لقيم النزاهة والشفافية 
والــتــعــاون مــع األجــهــزة املــنــاظــرة فــى الــداخــل واخلــــارج وإيــفــاد البعثات 
املناظرة  األجــهــزة  مــع  الــوســائــل  مبختلف  اخلــبــرات  وتــبــادل  التدريبية 

بالدول األجنبية واملنظمات الدولية.

 أنشطة األكادميية..
 الدورة األساسية..  نواة التدريب ملكافحة الفساد

تــتــركــز جــهــود االكــادميــيــة فــى مــحــوريــن  رئــيــســيــن أوالهـــمـــا الــغــرض 
األصيل من إنشائها وهو تدريب السادة األعضاء والعاملن بالهيئة على 
إلى  الرقابية واإلداريــة وتنمية خبراتهم وصقل مهاراتهم  أداء مهامهم 
جانب تنفيذ الدورات التدريبية ألجهزة إنفاذ القانون العاملة فى ذات 
املجال دعًما للتنسيق بن األجهزة املختلفة وذلك باستخدام الوسائل 
احلــديــثــة مبــا يــحــقــق أهــــداف الــهــيــئــة لــلــقــيــام بـــدورهـــا املــحــدد مبوجب 
بكافة  الفساد  مواجهة  فى  الرئيس  احلربة  ورأس  رادعــة  كــأداة  القانون 

أنواعه وصوره وأشكاله..
املختلفة  الــدولــة  بــأجــهــزة  للعاملن  الــتــدريــبــيــة  ــدورات  ــ الـ وثانيهما 
املختلفة  الــــدورات  عــقــدت  الوظيفية حيث  والـــكـــوادر  الــنــزاهــة  كــدورتــى 
جانب  إلـــى  اجلـــديـــدة  اإلداريـــــة  للعاصمة  املنتقلن  الــعــامــلــن  إلعــــداد 
موظفى الوزارات واملحافظات واجلامعات والشركات كما تعددت الدورات 
األكادميية  تقدمها  التى  التدريبية  البرامج  ضمن  األخــرى  التدريبية 
املجتمعية  الفئات  جميع  من  الــدارســن  من  املتزايد  باإلقبال  وحتظى 
كاملرأة ممثله فى دورات الكوادر النسائية بالتعاون مع املجلس القومى 
ــدورات املــنــعــقــدة بــالــتــعــاون مع  ــ لــلــمــرأة وأصــحــاب الــهــمــم ممثلن فــى الـ
املجلس القومى لذوى اإلعاقة وفئات الشباب والقطاع اخلاص وجميع 
بالدولة  العاملن  غير  من  األكادميية  بـــدورات  االلتحاق  فى  الراغبن 
مبا يعرف بدورات التدريب احلر ودورات التفكير اإلبداعى بالتعاون مع 

اجلامعة األمريكية بالقاهرة.   
وتعد الدورة األساسية ملكافحة الفساد والوقاية منه هى منبت البرامج 
الفساد  تــعــريــف  مــن  وأصــلــه مبــا تتضمنه  الــفــســاد  ملكافحة  الــتــدريــبــيــة 
وأسبابه ونتائجه والتعرف على دور هيئة الرقابة اإلدارية وجهات إنفاذ 
القانون املختلفة فى مكافحة الفساد واالتفاقيات الدولية واإلقليمية 
املناهضة للفساد عالوة على استعراض االستراتيجية الوطنية ملكافحة 
الفساد ومنعه منذ بدء تنفيذها منذ عام 2014 وحتى اآلن إلى جانب 
العديد من األسس اخلاصة باستخدام البيانات وتكنولوجيا املعلومات 

فى الوقاية من الفساد.)1(*
برنامجى الدراسات العليا.. املاجستير والدكتوراه 

فطنت األكادميية مبكًرا من خالل قياداتها وأعضاء هيئة التدريس 
فــيــهــا إلــــى تــعــاظــم دورهـــــا وجتــــــاوزه حلــــدود عــقــد الـــــــدورات الــتــدريــبــيــة 
الــدور  ذلــك  مــن  ألبــعــد  وتناميه   - اجللية  أهميتها  رغــم   - والتثقيفية 

األكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد

التطور الُمشرق
 من »الدورة األساسية« إلى »برنامج الدكتوراه«

وكيل دكتور/ محمد سالمة
رئيس التحرير 

ــى   ــة األول ــاء الجمهوري ــار لبن ــدم واالزده ــباب التق ــذ بأس ــرورة األخ ــام 1952م بض ــن ع ــو م ــورة 23 يولي ــت ث آمن
ــة  ــة والناعم ــة الصلب ــا المختلف ــاملة« بعناصره ــة الش ــوى الدول ــا »ق ــن قيامه ــد األول م ــالل العق ــززت خ فع
ــة  ــارة اإلفريقية...ُمحقق ــة والق ــة العربي ــا المنطق ــوج به ــة تم ــدات جم ــاخنة وتهدي ــية س ــواء سياس ــط أج وس

ــى.. ــى والداخل ــن الخارج ــى  الصعيدي ــة عل ــة واالجتماعي ــية واالقتصادي ــداف السياس ــن األه ــد م العدي
وَعنيــت فــى العقــد الثانــى بإنشــاء العديــد مــن األجهــزة والهيئــات وإعــادة هيكلــة كيانــات أخــرى بما يتماشــى 
ــة  ــت الجمهوري ــا كان ــام 1960م .. كم ــي)1( ع ــط القوم ــد التخطي ــأت معه ــة فأنش ــداف المرحل ــات وأه ــع متطلب م
ــزى  ــاز المرك ــأت الجه ــث أنش ــا -  حي ــة تاريخًي ــر بالدراس ــٌر جدي ــو أم ــام 1964م – وه ــع ع ــٍد م ــى موع ــى عل األول
ــوان  ــن دي ــا ع ــبات)3( ِعوًض ــزى للمحاس ــاز المرك ــك الجه ــن وكذل ــوان الموظفي ــن دي ــداًل م ــم واإلدارة )2( ب للتنظي
المحاســبة  وأسســت الجهــاز المركــزى للتعبئــة العامــة واالحصــاء)4(  وكذلــك تأسســت هيئــة الرقابــة اإلداريــة)5( 

فــى ذات العــام فصــاًل عــن هيئــة النيابــة اإلداريــة.

يتبع معهد التخطيط القومى وزارة التخطيط وأنشئ مبوجب القانون رقم 231 لسنه 1960.. 1
أنشئ اجلهاز املركزى للتنظيم واإلدارة مبوجب القانون رقم 118 لسنة 1964.. 2
أنشئ اجلهاز املركزى للمحاسبات مبوجب القانون رقم 129 لسنة 1964. . 3
تأسس اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء مبوجب قرار رئيس اجلمهورية 2915 لعام 1964. . 4
تأسست هيئة الرقابة اإلدارية مبوجب القانون رقم 54 لسنة 1964.. 5
تعد املجموعة هى نواة الوحدات الرقابية التنظيمية بهيكل هيئة الرقابة اإلدارية.. 6
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ليمتد إلى منح درجات أكادميية معتمدة فى مجاالت االختصاص.. 
وبـــدأت األكــادميــيــة أولـــى خطواتها فــى هــذا املــجــال مــن خــالل إبــرام 
القاهرة   األكــادميــيــة، وجامعة  فــى  الهيئة ممثلة  بــن  تــعــاون  بــروتــوكــول 
والــــذى تضمن عقد  الــســيــاســيــة ومــلــحــقــاتــه  والــعــلــوم  -كلية االقــتــصــاد 
برنامج ملنح شهادة الدبلوم وبرنامج ملنح درجة املاجستير األكادميى فى 
مجال »احلوكمة ومكافحة الفساد« وقد مت نهو دراسة الدفعتن األولى 
للدفعة  املاجستير  برنامج  عقد  وجـــارى  الدبلوم  برنامج  مــن  والثانية 

األولى. )2(*
هــذا إلــى جانب األعــالن عن بــدء قبول الدفعة األولــى من الوافدين 
كــأحــد األنــشــطــة الــرئــيــســيــة مبــجــال عــمــل األكــادميــيــة عــلــى املستوين 
بعقد  العليا  لــلــدراســات  العلمية  اللجنة  وتــقــوم  والـــدولـــى.   اإلقليمى 
اجتماعاتها مع االستعانة باخلبراء إلقرار برنامج الدكتوراه واعتماده 

متهيًدا إلطالقه وبدء تنفيذه. 
قيمنا االكادميية ملكافحة الفساد

ُتصر األكادميية على تعزيز القيم اخلاصة بشيوع الثقافة املجتمعية 
ملكافحة الفساد وقد أدرجت تلك القيم واألفكار ضمن محتوى دوراتها 
التدريبية املختلفة ويستشعر ذلك كافة دارسينا وشركائنا األكادميين 
مركز  عــن  الــصــادرة  العلمية  والبحوث  إصــداراتــنــا  كافة  فــى  نبرزها  كما 
ما  وهــو  الــوطــن«  »ضمير  مجلة  منها  القلب  وفــى  والـــدراســـات  البحوث 
التذكارى  والعدد  السابق  والعدد  العدد  يتضح جلًيا عند مطالعة هذا 
ــراف باتفاقية األمم  ــدورة الــتــاســعــة لــلــدول األطــ الــصــادر عــن مــؤمتــر الــ
املتحدة  ملكافحة الفساد مبدينة شرم الشيخ فى نهاية العام 2021 م  ومن 

ابرز قيمنا األكادميية السابق التركيز عليها 
الـــنـــزاهـــة.. والــشــفــافــيــة.. وقـــواعـــد املــعــلــومــات الــضــخــمــة واحلــديــثــة 

واملدققة.. وإتاحة البيانات

واليوم ندرج قيمتن هامتن تتبناهما هيئة الرقابة اإلدارية وترعاهما 
األكادميية الوطنية ملكافحة الفساد وهما االنفتاح.. واالندماج.

الندوات  العديد من  ذلــك من خــالل  وقــد سعت األكادميية لتحقيق 
والــفــاعــلــيــات ولــعــل أبــرزهــا مــشــاركــة األكــادميــيــة ممثلة لهيئة الــرقــابــة 
رقــم )53( فى هذا  الدولى للكتاب فى دورتــه  القاهرة  اإلداريـــة مبعرض 
العام2022م حيث حظى جناح الهيئة باملعرض بحضور جماهيرى كثيف 
وتفاعل وثيق وجــارف.. مما دعا إلفــراد صفحتن من هذا العدد لتلك 

املناسبة الهامة وإستلزم التنويه.
اخلتام

إذا شكل اسم هذه املجلة )ضمير الوطن( رغًبة حقيقية فى السعى 
لصحوة الضمائر جميعها ملكافحة الفساد.. فإن ذلك لن يتأتى إال بكم 

وبدعمكم .. نحو ثقافة ُمجتمعية ملكافحة الفساد.

توقيع بروتوكول التعاون بن اللواء/ عمرو عادل نائب رئيس هيئة الرقابة اإلدارية  وأ.د/محمد اخلشت  رئيس جامعة القاهرة

*)1(
لإلطالع على نموذج التسجيل 
بالدورات التدريبية  المنعقدة 

باألكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد 

*)2(
الدراســات  مجــال  علــى  لإلطــالع 
العليــا  لبرنامــج الدبلــوم والماجســتير 
“فــى الحوكمــة، ومكافحــة الفســاد”
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      و فى إطار جهوده لتشجيع التعاون و تعزيزه بن الفاعلن األساسين 
املعنين مبكافحة الفساد، أصدر املجلس االستشارى لإلحتاد اإلفريقى 
الفساد طبقا  ملكافحة  اإلفريقية  للوكاالت  “حــوارات سياسية”  مبادرته 
تطوير   ”: ب  املجلس  توصى  التى  و  االتفاقية   من   ])c(  22.5[ للمادة  
و  املعلومات  نشر  افريقياو  فــى  مـــداه  و  الــفــســاد  حجم  لتحليل  الــطــرق 
و  عليه”  املترتبة  اجلــرائــم  و  للفساد  السلبية  بــاآلثــار  اجلمهور  توعية 
بناء على القرار ) EX.CL/Dec.891 )XXVII  للمجلس التنفيذى 
الفساد  ملكافحة  االســتــشــارى  املجلس  يشجع  الــذى  اإلفريقى  لــالحتــاد 
يتعن “ متابعة اجلــهــود لدفع أعــمــال هــذا اجلــهــاز مــن أجــل التشجيع 
الفعال و التنفيذ الفعلى التفاقية االحتاد االفريقى ملكافحة الفسادفى 
اآلليات  و  األجــهــزة  مــع جميع  التعاون  مــن خــالل  التفاعل   و  افريقيا، 
األفريقى   بــاإلحتــاد  األعــضــاء  الـــدول  فــى  الفساد  ملكافحة  املستخدمة  
وكذا على املستوى األقليمي؛ وذلك بهدف التركيز على اآلثار السلبية 
للفساد و األموال املسلوبة فى القارة و تقدمي تقرير للمجلس التنفيذى 

عن االقتراحات امللموسة ملحاربة الفساد فى القارة”.
 ومن ثم يكون احلوار السنوي حول مكافحة الفساد يف أفريقيا مبثابة  
األطــراف  جميع  جتمع  للمجلس(  الرئيسي  )البرنامج  سنوية  منصة 

املعنية  ملناقشة  و دراســة  مواضيع محددة 
تتعلق مبكافحة الفساد.

عــقــدت الــــدورة  األولـــى مــن هــذا احلــوارفــى  
أروشا بتنزانيا من 15 إلى 17 نوفمبر 2017 
وضمت حوالى مائة مشارك قدموا من كل 
مــكــان فــى الـــقـــارة . و قــد نــظــم هـــذا اللقاء 
الــبــنــك اإلفــريــقــى للتنمية   بــالــتــعــاون مـــع 

وكانت أهدافه:
-اجــراء مــشــاورات لوضع خطة عمل 2018 
الــذى  التنفيذى  املجلس  لــقــرار  استجابة 

ذكر أعاله؛
-احلصول على دعم مشروع 2018 و مكافحة الفساد بصفة عامة؛

-اجراء مشاورات خاصة باملستوىاالستراتيجى استجابة لقرار املجلس 
التنفيذى الثراء اخلطة؛

افريقيا مبا فى  الفساد فى  -اجــراء عصف ذهنى يساعد على محاربة 
ذلك دمج مسألة التدفقات املاليةغير املشروعة فى االستطالع احلالى 

للمجلس اخلاص بتنفيذ االتفاقية.
اما الدورة الثانية للحوار،  فقد عقدت فى الفترة من 2 – 4 اكتوبر 2018 

فى أروشا وضمت 37 وكالة أفريقية ملكافحة الفساد. و كانت أهدافها:
-وضــــع قـــاعـــدة مــشــتــركــة لــلــتــعــاون بـــن املــجــلــس االســـتـــشـــارى لــالحتــاد 

اإلفريقى ملكافحة الفساد و الوكاالت املحلية ملكافحة الفساد؛
-تشجيع احلوار الذى من شأنه احلث على تبادل األفكار  اجلديدة بن 

الوكاالت املحلية ملكافحة الفساد ؛
-إعطاء الوكاالت املحلية ملكافحة الفساد فرصة نشر نتائج أبحاثها و 

مشاركة املعلومات و املمارسات السليمة؛
-مشاورة الدول األطراففيما يتعلقبإجراءات مكافحة الفساد املقبولة 

وجمع كافة االقتراحات اخلاصة مبؤشرات الفساد املمكنة؛
         و كانت الــدورة الثالثة للحوار و التى عقدت فى الفترة من 12-9 
أكتوبر فى كيجالى برواندا  حتمل موضوع:” نحو وضع إفريقى مشترك 

حول استرداد األصول”.
ــوار على الــتــحــديــات و الــتــطــورات املتعلقة بطبيعة       وقــد انــصــب احلـ
استرداد األصــول مع األخــذ فى االعتبار بالهدف العام و هو استخدام 
اخلبرات و الشعارات املشتركة لإلعالم بتطور الوضع اإلفريقى املشترك 

حول استرداد األصول.
و قد ضم اللقاء ممثلى الدول األعضاء و املنظمات الدولية و الوكاالت 
املحلية املناهضة للفساد و املجتمع املدنى و العالم اجلامعى و عاملن 

آخرين وذلك للتشاور فى هذا املوضوع و مناقشته.
الرابعة من  الــدورة  الصحية، نظمت  باألزمة  االعتبار  األخــذ فى  و مع 
احلوار اخلاص مبكافحة الفساد فى افريقيا عن طريق اتصال افتراضى 
مــوضــوعــهــا  كـــان  و  نــوفــمــبــر 2020   4-2 مـــن 
قضائية  نظم  خــالل  مــن  الفساد  “محاربة 

فعالة و متخصصة”.
ــوار هــذه مــشــاركــن من       ضمت دورة  احلـ
وكاالت محلية ملكافحة الفساد و منظمات 
املــجــتــمــع املـــدنـــى و االعــــــالم و اجلــامــعــات 
ــرى من  و مــنــظــمــات دولـــيـــة و أشـــخـــاص أخــ

املهتمن.
مواقع  أربــعــة  هيئة  على  اللقاء  نظم  قــد  و 

الكترونية من بينها العناوين التالية:
-تعزيز الشفافية و املديونية فى مواجهة كوفيد 19؛

-مكافحة الفساد من خالل وسائل قضائية فعالة و متخصصة؛
-أفكار حول حالة مكافحة الفساد فى افريقيا؛

-منتدى الفاعلن غير الدولين.
الــدورة  اخلامسة للحوار اخلامس للوكاالت اإلفريقية ملحاربة الفساد 
أساسيون فى  فاعلون  االقليمية:  االقتصادية  املجتمعات  كان عنوانها” 
الفساد ومحاربته” عقدت  اإلفريقى حول منع  اتفاقية االحتــاد  تنفيذ 

وقد عقدت بصورة افتراضية  من 9-11 نوفمبر 2021.
املجتمع  منظمات  و  الــفــســاد  ملكافحة  املحلية  الــوكــاالت  الــلــقــاء  ضــم  و 

املدنى و اجلامعات و فاعلن آخرين.
بينهم عن  ثرية  تبادالت  تقاريرا مفصلة وجــرت  املشاركون  و قد عرض 
أجهزة  و  االقليمية  االقتصادية  املجتمعات  مستوى  على  الفساد  حالة 

الحوار السياسى:أداة لتسهيل 
إنفاذ اتفاقية االتحاد اإلفريقى 

لمنع ومكافحة الفساد
بقلم القاضى/ جون لوي أندرياميفيدى

رئيس المجلس االستشارى لالتحاد اإلفريقى لمكافحة الفساد

ــح  ــراف صري ــة اعت ــام 2003-  بمثاب ــه ع ــادفى 11 يولي ــة الفس ــع و مكافح ــى لمن ــاد اإلفريق ــة االتح ــى اتفاقي كان تبن
ــة. ــارة اإلفريقي ــى الق ــية ف ــة و السياس ــة و االقتصادي ــة  االجتماعي ــى التنمي ــاد عل ــلبية للفس ــار الس باآلث

وتوضــح المــادة 4)م( مــن العقــد التأسيســى لالتحــاد األفريقــى و الهــدف 31 من  اجنــدة 2063اإللتــزام التــام للقادة 
األفارقــة بإرســاء  ثقافــة ســيادة القانــون و الحوكمــة الرشــيدة. ويذهــب  الهــدف 3 مــن األجندةإلــى حــد إعــالن 
أنــه بحلــول عــام 2063 ســيتم القضــاء التــام علــى الفســادو اإلفــالت مــن العقــاب و اعتبارهمــا شــيئا مــن الماضــى.

   يتولــى المجلــس االستشــارى لالتحــاد اإلفريقــى لمكافحــة الفســاد – بوصفــه جهــاز إفريقــى رئيــس- متابعــة  
تنفيــذ الــدول األعضــاء إلجــراءات مكافحــة الفســاد و التأكــد مــن تحقيقهــا. 

و طبقــا للمــادة 20 مــن االتفاقيــة، تلتــزم الــوكاالت المحليــة المســئولة عــن مكافحــة الفســاد بالتعــاون مــن أجــل 
تنفيــذ بنــود االتفاقيــة.

وإعمــاال للفقــرة 5، النقطــة هـــ، مــن المــادة 22، تلتــزم تلــك الــوكاالت بتقديــم تقريــر للمجلــس االستشــارى مــرة 
علــى األقــل ســنويا لتوضيــح مــا تــم تنفيــذه مــن االتفاقيــة.

الحوار السنوى حول مكافحة الفساد فى 
إفريقيا قاعدة سنوية تجمع كافة األطراف 

المعنية الرئيسة لمناقشة مجال محدد 
وموضوع يتعلق بمحاربة الفساد، فالحوار 
بمثابة قاعدة مشتركة لتوثيق المعلومات 

وجمع األفكار التى تتيح صياغة توصيات 
واجبة التنفيذ

ضمير الــوطن12 ضمير الــوطن12

مكافحة الفساد و القوانن املتبناة على مستوى املجتمعات االقتصادية 
االقليمية و الدول األعضاء.

      تــبــادلــت املنظمات املحلية ملــحــاربــة الــفــســاد أفــضــل طــرق ممــارســات 
على  احلـــدودى  عبر  الــتــعــاون  و  املحلى،  املستوى  على  الفساد  محاربة 
مع  األفــكــار  تبادلت  كما   ، الدولين  غير  الفاعلن  و  االقليمى  املستوى 

املجلس االستشارى لتعزيز هذا التعاون بينها.
افتراضيا  فى  السنوى  للحوار  السادسة  الـــدورة   تعقد  أن  املــقــرر  مــن    
نهاية العام احلالى 2022 حتت  عنوان “ إستراتيجيات و آليات من اجل 
ادارة شفافة لألموال املخصصة لفيروس كوفيد 19” ، و ذلك استجابة 
املؤسسات  املجال من جانب  أثيرت فى هذا  التى  العديدة  لالهتمامات 

املدنية فى املجتمع املدنى و الدول و املنظمات املانحة.
يــتــعــلــق األمــــر قــبــل كـــل شـــىء بــفــرصــة لــلــمــجــلــس االســـتـــشـــارى لتقييم 

ــة عضو  االجـــــراءات الــتــى اتــخــذتــهــا كــل دولـ
لــاللــتــزام بــالــتــوجــيــهــات الــتــى أعــطــيــت لها 
املمنوحة  لـــألمـــوال  شــفــافــة  ادارة  أجـــل  مــن 
ملحاربة وباء كوفيد 19 . و هى توجيهات من 
شأنها تعزيز الشفافية و تقدمي احلسابات 
فى  املستخدمة  املـــوارد  بـــادارة  يتعلق  فيما 
الوباء خالل فترة انتشاره و التى  مكافحة 
املمنوحة   ــوارد  ــ املـ ادارة  مــن  الــتــحــقــق  تتيح 
و مــطــابــقــتــهــا لــنــصــوص اتــفــاقــيــة االحتــــاد 
اإلفريقى اخلاصة مبنع و محاربة الفساد و 

القوانن املحلية املناهضة للفساد.
و فى هذا الصدد، دعيت الدول ل:

-وضع أو تصور قاعدة مشتركة افتراضية لتوعية اجلمهور و املشاركن 
عن املوارد املتلقاة و كيفية استخدامها؛

- وضع أو تصور قاعدة مشتركة افتراضية لتوعية اجلمهور عن األسواق 
الــعــامــة و الــعــروض مــن أجــل احلــد مــن الــغــمــوض املحيط بــالــعــروض و 

املساهمات فى األسواق؛
فى  املساهمن  و  الفعلين  املستفيدين  أســمــاء  تكون  أن  على  السهر   -

املؤسسات التى منحت عقودا تكون متاحة للسكان؛
- مــراقــبــة جـــودة املــــوارد اخلــاصــة بكوفيد 19 كــل ثــالثــة أشــهــر و اعــالن 

التقارير اخلاصة بها؛
منظمات  مثل  املعنية  األطـــراف  مشاركة  تعزيز  و  مراجعة  و  تطوير   -

املجتمع املدنى و القطاع اخلاص فى ادارة املوارد املخصصة لكوفيد 19؛
- وضع آلية الشــراك املواطنن فى متابعة ادارة مــوارد كوفيد 19 خالل 
للطوارىء لكشف حاالت  أرقــام هاتفية  الوباء وتخصيص  انتشار  فترة 

الفساد و التصرفات املشينة؛
- تطبيق القوانن و رفع دعــاوى ضد األشخاص الفاسدين مع ضمان  

حماية الرافضن لهم  و الشاهدين عليهم.
     من املقرر ان تكون الدورة السادسة للحوار فرصة لتبادل اخلبرات بن 
الدول و املجلس االستشارى لتغذية وثائق املجلس اخلاصة باملمارسات 

اجليدة فى اطار هذا املوضوع.
   و أخيرا، يكمن الهدف الرئيسى بالنسبة للحوار السياسى فى وضع 
املؤسسات  و  التنفيذى  بــن اجلــهــاز  مــا  تــوافــق  قــاعــدة مشتركة النــشــاء 
األخــرى  املعنية  األطـــراف  و  الــقــاريــن  و  االقليمن  الفاعلن  األخـــرىو 

مبكافحة الفساد فى الدول األطراف.
و سيعمل احلوار السياسى أيضا على إنشاء 
قــاعــدة مــشــتــركــة لــلــتــوصــل إلـــى إتــفــاق بن 
اتساق جهود جميع  و  األطــراف عن تعزيز 
ــد مـــن الــوظــائــف  ــراف املــهــنــيــة و احلــ ــ ــ األطـ
املزدوجة بفضل تفاهم مشترك لالتفاقية.

ســيــتــيــح احلــــــــوار أيــــضــــا حتــــديــــد الــــكــــوادر 
خللق  استراتيجيات  اقــتــراح  و  السياسية 
بــيــئــة ســيــاســيــة و مــالــيــة مــنــاســبــة اللـــتـــزام 

القطاع اخلاص و املجتمع املدنى.
 و فــى هـــذا الــصــدد، و عــلــى هــامــش احلـــوار 

السياسى، نظم املجلس االستشارى منذ 
الدورة  الثالثة فى كيجالى عام 2019  منتدى املنظمات املدنية الشراكها 
طبقا  االتفاقية  تعميم  و  عنه،  الناجتة  اجلرائم  الفسادو  مكافحة  فى 

للمادة 12 منها.
و فى النهاية، يخلق احلوار السياسى اطارا غير رسمى للتعاون القضائى 
فى متابعة اجلرائم املتعلقة بالفساد بن الدول األطراف فى االتفاقية.

و  هــكــذا يــكــون احلـــــوار الــســيــاســى مبــثــابــة  أداةعـــمـــل هــامــة للمجلس 
االستشارى فى تنفيذ اتفاقية االحتاد األفريقى ملنع الفساد و محاربته 
بــالــدول  الفساد  مكافحة  فــى  املحلية  الــوكــاالت  و  السلطات  مشاركة  و 
األطــــراف فــى هـــذا املــنــتــدى الــقــارى اخلـــاص مبــحــاربــة الــفــســاد و الــذى 

يحظى بأهمية قصوى فيما يتعلق مبستقبل القارة األفريقية.

من المقرر أن تعقد النسخة السادسة للحوار 
السنوى افتراضيا فى نهاية العام الحالى 

2022 تحت عنوان " إستراتيجيات وآليات 
من اجل ادارة شفافة لألموال المخصصة 

لفيروس كوفيد 19"، استجابة لالهتمامات 
العديدة التى أثيرت فى هذا المجال من 
جانب المؤسسات المدنية فى المجتمع 

المدنى والدول والمنظمات المانحة
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  »الجهاز المركزى للمحاسبات«
 ومكافحة الفساد فى االطارين

 األممى والوطني

ُيحــدد الدســتور المصــرى بمــواده مــن 215 حتــى 219 اإلطــار العــام لعمــل “الجهــاز المركــزى للمحاســبات” كأحــد 
ــخاص  ــة واألش ــوال الدول ــى أم ــة عل ــات الرقاب ــة بواجب ــا المنوط ــا وإدارًي ــا ومالًي ــتقلة فنًي ــة المس ــزة الرقابي األجه
االعتباريــة العامــة والجهــات األخــرى التــى ُيحددهــا قانونــه ومراقبة تنفيــذ الموازنــة العامــة للدولــة والموازنات 
المســتقلة ومراجعــة حســاباتها وكــذا تقديــم تقاريــر رقابيــة ســنوية إلــى كل مــن رئيــس الجمهوريــة ومجلــس 
النــواب ورئيــس مجلــس الــوزراء فــور صدورهــا مــع قيامــه بإبــالغ جهــات التحقيــق الُمختصــة بمــا يكتشــفه مــن 
ــة  ــزة الرقابي ــد األجه ــه كأح ــد التزام ــذا تحدي ــون، وك ــكام القان ــا ألح ــم وفًق ــات أو جرائ ــكاب ُمخالف ــى ارت ــل عل دالئ
المعنيــة بمكافحــة الفســاد بالتنســيق مــع الجهــات والهيئــات المســتقلة األخــرى ذات الصلــة بمكافحــة الفســاد 
وتعزيــز قيــم النزاهــة والشــفافية والشــراكة فــى تنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد علــى النحــو 
الــذى ينظمــه القانــون، كل ذلــك فــى نطــاق مــا هــو مقــرر قانوًنــا للجهــاز مــن مهــام الرقابــة الماليــة ورقابــة 

األداء ومتابعــة وتنفيــذ الخطــة والرقابــة القانونيــة علــى القــرارات الصــادرة فــى شــأن الُمخالفــات الماليــة.

بقلم المستشار / هشام بدوي
رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات
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ــار الــعــام الــدســتــورى والــتــشــريــعــى لــعــمــل “اجلـــهـــاز” فى   ويــتــســق اإلطــ
ما  تنفيذ  مــع  الــفــســاد  ومكافحة  الــرقــابــيــة  الوطنية  الــتــزامــاتــه  تنفيذ 
يــخــصــه مــن الــتــزامــات دولــيــة مبـــواد “اتــفــاقــيــة األمم املــتــحــدة ملكافحة 
ــرار اجلــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــــألمم املــتــحــدة  ــ ُـــعـــتـــمـــدة مبـــوجـــب قـ الـــفـــســـاد” امل
املــصــريــة فى  إلــيــه احلــكــومــة  واملــنــضــمــة  ــؤرخ 2003/10/31  املـ رقــم 4/58 
2003/12/9 الــصــادر بــشــأنــه قـــرار املــوافــقــة مــن رئــيــس اجلــمــهــوريــة رقــم 
2004/307 فى 2004/09/11 واملُصدق عليه من مجلس النواب املصرى 
حيز  االتفاقية  دخلت  وقــد  دســتــور(   151 املــادة  )حكم   2004/12/20 فى 
التنفيذ فى 2005/12/14، ومن خاللها يتولى اجلهاز تنفيذ ما يخصه 
من قرارات مؤمترات الدول األعضاء باالتفاقية األممية وأخرها قرارات 
مؤمتر الدول األطراف فى دورته التاسعة التى انعقدت فى شرم الشيخ 

 17 – 13 مـــن  الـــفـــتـــرة  مبـــصـــر خــــالل 
ممثلة  مــصــر  بــرئــاســة   2021 ديسمبر 
فــى “هــيــئــة الــرقــابــة اإلداريــــــة”، وُتــعــد 
هذه االتفاقية أول صك قانونى دولى 
شامل ُملزم التطبيق للدول األطراف 
مبا  الــفــســاد  مكافحة  فــى  باالتفاقية 
بــشــأن “صــون    4 ــادة  املـ ال يخل بحكم 

السيادة” للدولة الطرف باالتفاقية.
 تــتــضــمــن املـــمـــارســـات اجلـــيـــدة مــن 

وتشريًعا  دســتــورًا  ُــحــدد  امل بـــدوره  “اجلــهــاز”  قيام  تعزيز  املصرية  الــدولــة 
وفى تنفيذ التزاماته ببنود االتفاقية األممية ملكافحة الفساد وقرارات 

املؤمترات الدورية للدول األطراف فيها ما يلي:
تعزيز التنسيق بن “هيئة الرقابة اإلدارية” و”أجهزة إنفاذ القانون” 
و”اجلهاز” فى مجاالت مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية 
ضماًنا حلسن أداء الوظيفة العامة واحلفاظ على املال العام بالتعاون 
على  الفساد  ملكافحة  الوطنية  االستراتيجية  تنفيذ  ومتابعة  وضع  فى 

النحو الذى ينظمه القانون.
ملكافحة  التنسيقية  الوطنية  “اللجنة  من  كل  فى  “اجلهاز”  عضوية 
الــفــعــال ألحــكــام  اإلنـــفـــاذ  تفعيل  الــتــى تتضمن صــالحــيــاتــهــا  الــفــســاد” 
التنسيقية  الــفــرعــيــة  و”الــلــجــنــة  الــفــســاد،  ملكافحة  األممــيــة  االتــفــاقــيــة 
للوقاية من الفساد ومكافحته” التى من اختصاصاتها إعداد الدراسة 
وتنفيذها  الــفــســاد  ملكافحة  الوطنية  االستراتيجية  لتطوير  الــالزمــة 

تنفيذها. ومتابعة 
املضى قدًما فى حتقيق الهدف السادس من االستراتيجية الوطنية 
الثانية ملكافحة الفساد الذى يتعلق بدعم جهات إنفاذ القانون للوقاية 
إجــراءات  اتــخــاذ  فــى  الفساد ومكافحته مــن خــالل مشاركة اجلــهــاز  مــن 

تـــنـــفـــيـــذيـــة تـــتـــضـــمـــن: االنــــتــــهــــاء مــن 
للجهاز  الــتــنــظــيــمــى  الــهــيــكــل  تــطــويــر 
ــاده، وعـــقـــد مـــســـودة  ــمــ ــتــ متـــهـــيـــًدا العــ
بــروتــوكــول تــعــاون مــوســع بــن “هيئة 
ــات إنـــفـــاذ  ــهــ الـــرقـــابـــة اإلداريـــــــــة” و”جــ
بروتوكول  وكــذا  و”اجلــهــاز”،  القانون” 
ثنائى بن “الهيئة” و”اجلهاز” تتعلق 
فى  املعلومات  وتــبــادل  الــتــعــاون  بآلية 
وما  الفساد  وجرائم  الفساد  مكافحة 
يــرتــبــط بــهــا مــن جــرائــم غــســل أمـــوال 
عـــائـــدات هــــذه اجلـــرائـــم عــلــى الــنــحــو 
الــــــذى يـــرســـمـــه الــــقــــانــــون، وحتـــديـــث 
الرقابية. املعلوماتية لألجهزة  البنية 

كل ذلك باإلضافة إلى إيالء الدولة 
ومبادرتها  “اجلهاز”  عن  الصادرة  الرقابية  بالتقارير  الواجب  االهتمام 

إلى تنفيذ توصياته.
الوفاء  فى  “اجلــهــاز”  بها  يقوم  التى  اجليدة  املمارسات  تتضمن   كما 

بالتزاماته الوطنية واألممية ما يلي:
أداء مهامه ضمن إطار قانونى ُيعزز الشفافية واملساءلة - استرشاًدا 
“املنظمة  مــن  الــصــادر  واملــســاءلــة  بالشفافية  اخلـــاص   20 رقــم  بــاملــعــيــار 
الــدولــيــة لــألجــهــزة الــعــلــيــا لــلــرقــابــة املــالــيــة واملــحــاســبــة االنـــتـــوســـاي” – 
حتقيًقا للهدف الثالث لالستراتيجية الوطنية الثانية ملكافحة الفساد 
بالتزاماته  بوفائه  يتسق  نحو  على  والنزاهة(  الشفافية  آليات  )تفعيل 
مهنى  نحو  على  الدولية  والتزاماته  الوطنية  والتشريعية  الدستورية 
بــالــهــيــئــات واملــنــظــمــات واملــحــافــل الــدولــيــة واإلقليمية  مــحــتــرف وفــعــال 
متكنها  الــقــانــون  ســيــادة  على  مبنية  لدميقراطية  أساسية  كمتطلبات 
من الريادة عن طريق إعطاء املُثل وتعزيز مصداقيتها لكون الشفافية 
ُـــســـاءلـــة عــنــصــريــن مــهــمــن فـــى احلــوكــمــة اجلـــيـــدة إذ إن الــشــفــافــيــة  وامل

تستطيع ُمحاربة الفساد وحتسن احلوكمة وتعزيز املُساءلة .
حتديث البنية املعلوماتية للجهاز والعاملن فيها.

املــادة  أوردتــه  فيما  باجلهاز  واملــاديــة  البشرية  الــقــدرات  تعزيز   يتضح 

60 من االتفاقية مبا يعرف بـ »التدريب واملساعدة التقنية« بغية تعزيز 
واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  واستخدام  وأعضائه  باجلهاز  الثقة 
لتحليل  الــالزمــة  اخلــبــرات  اجلهاز  أعضاء  وامــتــالك  االتفاقية  لتنفيذ 
وبرامج  خطط  وضع  عمليات  فى  بها  لالسترشاد  واملعلومات  البيانات 
مع  يتفق  مبــا  املــعــارف  وتــبــادل  والتعليم  الــتــدريــب  ُمتضمًنا:  املــراجــعــة 
البرامج الوطنية واإلقليمية والدولية بغية تعزيز مكانة اجلهاز املحلية 
والدولية ضمن األجهزة العليا للرقابية للدول األخرى، ودعم وتشجيع 
ألعضاء  سنوية  بصفة  فعالة  تدريبية  وخطط  املستمر  املهنى  التعليم 
متضمًنا  وجــرائــمــه  بالفساد  يتعلق  فيما  بينهم  الــوعــى  لنشر  اجلــهــاز 
متخصصة  بــدورات  للتدريب  احلاقهم  خالل  من  عائداته  غسل  جرائم 
وهيئة  الفساد  ملكافحة  الوطنية  األكادميية  مثل  الصلة  ذات  باجلهات 
ــذا تــعــزيــز سياسة  الــرقــابــة املــالــيــة، وكـ
ــوارد الـــبـــشـــريـــة ذات  ــ ــاملـ ــ بـ االحـــتـــفـــاظ 
الــكــفــاءة فــى األمـــاكـــن املــنــاســبــة وفــًقــا 
وحتسن  واملهنية،  العملية  خلبراتهم 
التكنولوجية  واالحتياجات  القدرات 
واملــرتــبــات مبا  األجــــور  وإعــــادة هيكلة 
يــتــواكــب مـــع املــتــطــلــبــات الــدســتــوريــة 
والتشريعية لترسيخ مبادئ احليادية 
والـــنـــزاهـــة واالســتــقــاللــيــة واملــســاءلــة 
املحلية  التزاماته  لتمويل  املالية  املخصصات  وتوفير  اجلهاز،  ألعضاء 
والــدولــيــة بصفته عــضــًوا بــاملــنــظــمــات والــهــيــئــات الــدولــيــة ومــجــمــوعــات 

املنبثقة منها: العمل 
ــواد الــفــصــل الثانى   الــعــمــل عــلــى الــوفــاء بــالــتــزامــاتــه الــدولــيــة مبـ
إلى   7 مــن  )املـــواد  املــذكــورة  األممــيــة  باالتفاقية  الوقائية”  “التدابير 
دوره فى محاربة  فيما يخص  الصلة  ذات  االتفاقية  مواد  وباقى   )14
ــذه االلـــتـــزامـــات وحــصــر  ــن خــــالل حتـــديـــد هــ الـــفـــســـاد ومــكــافــحــتــه مـ
املــمــارســات احلــالــيــة لــلــجــهــاز لــلــوفــاء بــهــا وجـــوانـــب وآلــيــة تــطــويــرهــا 
وتشريًعا  دستورًا  املحددة  اختصاصاته  حدود  فى  التنفيذ  وحتديات 

ودوره فى أعمال املنظمات والهيئات املحلية والدولية ذات الصلة.
 االشتراك فى إعداد الدليل العملى لتعزيز التعاون بن “األجهزة 
العليا للرقابة املالية واملحاسبة” و”أجهزة مكافحة الفساد” فى منع 
ومكافحة الفساد تنظيًما من “مكتب األمم املتحدة املعنى باملخدرات 
باالتفاقية  األعضاء  للدول  الثامن  املؤمتر  لقرار  تنفيًذا  واجلرمية” 

رقم 13/8 املُنعقد فى أبو ظبى فى 2019/12/19.
ــفـــرق الـــعـــمـــل املـــتـــنـــوعـــة لــتــحــقــيــق األهـــــداف   عـــضـــويـــة اجلــــهــــاز بـ

ونقل  وصقل  تبادل  من  عليه  يترتب  وما  لإلنتوساى  االستراتيجية 
ــيــــدة بــن  ــات اجلــ ــارســ ــمــ اخلــــبــــرات واملــ
باألجهزة  ونظرائهم  اجلــهــاز  أعــضــاء 
ــالــــدول  ــة األخــــــــرى بــ ــابـ ــرقـ ــلـ الـــعـــلـــيـــا لـ
األخــــــــــرى بـــاملـــنـــظـــمـــة ومـــــــا يــنــعــكــس 
ــلــــى حتـــقـــيـــق أهـــــــداف  ــاب عــ ــ ــجـ ــ ــاإليـ ــ بـ
تبادل اخلبرات  ذلــك  اجلــهــاز، مبا فى 
السليمة  اإلدارة  والتجارب فى مجال 

العمومية. واملمتلكات  للشئون 
ــاز لـــألمـــانـــة الــفــنــيــة  ــهـ ــة اجلـ ــاسـ  رئـ
ــتـــوســـاى املــعــنــيــة  ــفـــرق الـــعـــمـــل بـــاإلنـ لـ
مبــكــافــحــة الـــفـــســـاد وغـــســـل األمـــــوال 
ــدرات  ــى تــعــزيــز قــ ــره اإليـــجـــابـــى فـ ــ وأثــ
ــذا املــــجــــال مــــن خـــالل  ــ اجلــــهــــاز فــــى هـ
ــيـــدة  ــلـــى املــــمــــارســــات اجلـ ــوف عـ ــ ــوقـ ــ الـ
وتبادل  األخــرى،  بــالــدول  واملحاسبة  املالية  للرقابة  العليا  لألجهزة 

املعرفة فيما يخص موضوعات:
 تعزيز الضوابط على األموال العمومية.	 
 استرداد املوجودات املسروقة.	 
تدقيق منع الفساد فى املشتريات العمومية.	 
مكافحة غسل األموال.	 
ــات الـــشـــراكـــة بن 	  ــول “مـــشـــروعـ الـــدلـــيـــل اإلرشـــــــادى حــ

القطاعن العام واخلاص”.
للشفافية  العمومية  املشتريات  نظم  حتقيق  مدى  على  الوقوف   
والــتــدابــيــر  الــضــوابــط  واملــوضــوعــيــة مــن خــالل مــراجــعــة  والتنافسية 
الــرقــابــيــة الــقــائــمــة وســبــل تــطــويــرهــا لــضــمــان الــشــفــافــيــة واملــســاءلــة 
ملكافحة  ضمانات  فيها  تــدمــج  الكترونية  بوسائل  إدارتــهــا  متضمًنا 
إلكترونية  اتصال  قنوات  استخدام  وتعزيز  تطوير  ووســائــل  الفساد 
ُيساعد فى  التوقيت وفعالة على نحو  موثقة وعالية اجلودة وجيدة 
والتصدى  الــطــوارئ  أوقــات  فــى  واملــســاءلــة  والــرقــابــة  الشفافية  كفالة 
أوانها  لألزمات والتعافى منها وتسهيل تبادل املعلومات بسرعة وفى 

على الصعيدين الوطنى والدولى من خالل اآلليات القائمة.

 تتضمن الممارسات الجيدة من الدولة المصرية فى 
تعزيز قيام “الجهاز” بدوره الُمحدد دستوًرا وتشريًعا 
دعم التنسيق بين “هيئة الرقابة اإلدارية” و”أجهزة 

إنفاذ القانون” و”الجهاز” فى مجاالت مكافحة 
الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضماًنا لحسن 

أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام

 أحد مهام الجهاز التى يؤديها تحقيقا لدوره 
فى دعم الشفافية الوقوف  على مدى تحقيق 

نظم المشتريات العمومية للشفافية والتنافسية 
والموضوعية من خالل مراجعة الضوابط والتدابير 
الرقابية القائمة وسبل تطويرها لضمان الشفافية 

والمساءلة متضمًنا إدارتها بوسائل الكترونية تدمج 
فيها ضمانات لمكافحة الفساد ووسائل تطوير 

وتعزيز استخدام قنوات اتصال إلكترونية موثقة 
وعالية الجودة وجيدة التوقيت وفعالة على نحو 

ُيساعد فى كفالة الشفافية والرقابة والمساءلة
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رؤية اإلصالح اإلدارى فى مصر
 بين الواقع والمأمول

أ.د. صالح الشيخ
رئيس الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة

تغييرات  إدخال  المصرية  الدولة  على  يحتم  العالم  يعيشها  التى  والتحوالت  والمتغيرات  التطورات  مواكبة  إن 
أساسية فى أنظمة اإلدارة العامة بما يكفل تحسين مستويات األداء ورفع كفاءة النظم اإلدارية القائمة وجعلها 
أكثر مالءمة للتطور التكنولوجى المتسارع والتحديات االقتصادية واالجتماعية، وكذلك يؤكد أهمية إحداث نقلة 
نوعية فى تقديم الخدمات الحكومية بأساليب أكثر مرونة، وبناًء عليه أصبحت الحاجة إلى عملية اإلصالح اإلدارى 

ضرورة وأولوية ألن اإلصالح هو أساس التنمية الُمستدامة. 
يمكن القول باطمئنان أن وجود جهاز إدارى كفء وفعال هو األساس الذى تتقدم به األوطان فال حديث عن تقدم 
اقتصادى أو سياسى أو إنسانى بدون تقدم إدارى. كما أن المواطن العادى ال يفرق بين كفاءة الحكومة وكفاءة 
الجهاز اإلدارى، والشك أن تعزيز كفاءة الجهاز اإلدارى يؤدى دوًرا محورُيا فى الحكم على كفاءة الحكومات كما 

يزيد من الثقة فى سياساتها العامة. 

ضمير الــوطن16 ضمير الــوطن16

إنــطــالًقــا مـــن ذلـــك قــامــت احلــكــومــة املــصــريــة بـــإطـــالق خطة 
فــى  تــضــمــيــنــهــا  مت  ــتــــى  والــ  ،2014 عـــــام  ــى  فــ اإلدارى  اإلصـــــــالح 
أعلن  والتى   2030 مصر  رؤيــة  املُستدامة:  التنمية  استراتيجية 
عنها فى عام 2015، وقد قطعت احلكومة شوًطا كبيًرا فى تنفيذ 
وبالتأكيد  الظهور،  فى  نتائجها  من  الكثير  وبــدأت  اخلطة  تلك 
مــع االســتــمــراريــة واالســـتـــدامـــة واإلصـــــرار ســـوف يــتــحــقــق مــا مت 
اإلصالح  نتائج  استعجال  ويظل  األيــام،  قابل  فى  له  التخطيط 
ــبـــدء فـــى عــمــلــيــة اإلصــــالح                  ــدم الـ ــورة عـــن عــ ــا ال يــقــل خـــطـ ــدًيـ حتـ

أو مساندة محاورها عند التنفيذ. 

رؤية اإلصالح اإلدارى فى إستراتيجية مصر 2030:
تــكــويــن جـــهـــاز إدارى حــكــومــى كــــفء وفـــعـــال، يــتــســم بــاملــهــنــيــة 

واالستجابية،  والعدالة  والشفافية 
يــقــدم خـــدمـــات ذات جــــودة عــالــيــة، 
ويـــخـــضـــع لـــلـــمـــســـاءلـــة، ُيـــعـــلـــى مــن 
رضـــاء املــواطــن، ويــســاهــم بــقــوة فى 
للدولة  التنموية  األهــداف  حتقيق 
بعبارة  املصرية.   األمــة  ورفعة شأن 
أخرى تتمثل رؤية اإلصالح اإلدارى 
فى الوصول إلى جهاز إدارى كفء، 
القيام  على  قــادر  ومحوكم،  وفعال، 
بــــــدوره الـــتـــنـــمـــوى وحتـــقـــيـــق رضــــاء 

املواطنن، فرضاء املواطنن هو الغاية واملقصد. 

محاور خطة اإلصالح اإلداري:
تلك  إلــى  الــوصــول  لضمان  محاور  عــدة  على  اخلطة  اشتملت 
الرؤية تتمثل فى: اإلصالح التشريعى، والتطوير املؤسسى، وبناء 
واملعلومات،  للبيانات  حديثة  منظومة  وبــنــاء  الــقــدرات،  وتنمية 
وحتــســن اخلـــدمـــات احلــكــومــيــة مــن خـــالل تــبــســيــط اإلجـــــراءات 
واملــيــكــنــة، مبــا يــعــزز الــعــالقــة بــن املــواطــن والــدولــة ويبنى جسور 

الثقة بن املواطن واجلهاز اإلدارى.
املـــحـــاور قــد مت تصميمها وفــًقــا  أن هـــذه  إلـــى  ــارة  ــ وجتـــدر اإلشـ
للتحديات التى مت حتديدها عند رفع واقع اإلدارة العامة، والتى 
التشريعات  وكثرة  للدولة،  اإلدارى  التنظيم  تعقد  بينها  من  كان 
يــلــى نستعرض         الـــقـــدرات.... وفــيــمــا  بــنــاء وتنمية  إلــى  واحلــاجــة 
ما مت اتخاذه من خطوات فى كل محور من هذه املحاور اخلمسة.

أواًل: اإلصالح التشريعي
47 لعام 1978  بالدولة رقم  العاملن  العمل بقانون نظام  ظل 
حتى صدر القانون رقم 81 لعام 2016، وقد مت اتخاذ العديد من 
اخلــطــوات اإلصــالحــيــة فــى هــذا املــحــور وذلــك بــهــدف وضــع إطــار 
املرونة  باالنضباط ويحقق  العامة يتسم  اإلدارة  قانونى ألعمال 

فى ذات الوقت، ويتمثل أهم ما أجنز فى هذا املحور ما يلي:
ــة املــدنــيــة  ــدمـ ــون اخلـ ــانـ ــدور قـ ــ صـ
رقم 81 لعام 2016، وإصدار الئحته 
رئـــيـــس مجلس  بـــقـــرار  الــتــنــفــيــذيــة 
 2017 لـــعـــام   1216 رقــــــم   الــــــــــوزراء 
لــعــام  رقــــم 714  ــالـــقـــرار  بـ واملـــعـــدلـــة 

.2019
صـــــــــدور عـــــــدة قــــــــــــرارات وزاريـــــــــة 
املــدنــيــة  اخلــدمــة  مــجــلــس  بتشكيل 
عليه  املنصوص  الوجه  على  وذلــك 

بالقانون.
صدور قرار رئيس مجلس الوزراء 
بــشــأن اخــتــيــار مــســاعــدى ومــعــاونــى 

الوزراء رقم 612 لعام 2017 واملعدل بالقرار رقم  422 لعام 2020.
صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1167 لعام 2019 فى شأن 

موازنة البرامج واألداء.
رقــم  واإلدارة  للتنظيم  املــركــزى  اجلــهــاز  قــانــون  تــعــديــل  صـــدور 

)118( لعام 1964 بالقانون رقم )6( لعام 2021.
صــــدور الـــقـــرارات الـــوزاريـــة الـــالزمـــة لــتــفــعــيــل قـــانـــون اخلــدمــة 

املدنية رقم 81 لعام 2016 والئحته التنفيذية:

التقدم  وقــواعــد  بنظام   2017 لــعــام   )95( رقــم  ــوزارى  الــ الــقــرار 
لشغل الوظائف القيادية باجلهاز اإلدارى للدولة. 

الــوزارى رقم )96( لعام 2017 بنظام وقواعد االستعانة  القرار 
باخلبراء باجلهاز اإلدارى للدولة. 

 )5( رقــم  بالقرار  واملعدل   2017 لعام   )97( رقــم  الــوزارى  القرار 
الــشــبــاب املــصــرى لالستفادة  تــدريــب  بــنــظــام وقــواعــد  لــعــام 2019 
من خبرة اجلهاز اإلدارى واكتساب املهارات وربط التعليم بسوق 

العمل.
اإلرشــادى  الدليــــــل  2019 بشأن  لعام   )63( رقم  الــوزارى  القرار 

لتقومي األداء
لعام   )35( رقــم  واإلدارة  للتنظيم  املــركــزى  اجلــهــاز  رئيس  قــرار 
بعد  صدر  والذى  الوظائف  وتقييم  توصيف  معايير  بشأن   2019

42 عاًما من سابقه.
قــــــرارات رئــيــس اجلـــهـــاز املــركــزى 
بحركة  اخلاصة  واإلدارة  للتنظيم 
 ،2019 لــعــام   )65( أرقــــام  الــتــرقــيــات 
لــعــام   )265(  ،2020 ــام  ــعـ لـ  )101(
املــوظــفــن  وتــرقــيــة  بــتــســكــن   ،2021
اخلدمة  قانون  بأحكام  املخاطبن 

املدنية. 
ــدور الــعــديــد مـــن الــتــعــلــيــمــات  صــ
اجلهاز  رئيس  من  الدورية  والكتب 

املركزى للتنظيم واإلدارة من أهمها: 
التنفيذية  القواعد  بشأن   2019 لعام   )1( رقم  الــدورى  الكتاب 

للقرار رقم 65 لعام 2019. 
املختلفة  الــوحــدات  اتــخــاذ  بــشــأن   2019 لــعــام   )1( رقــم  املنشور 
ــبـــت فـــى طـــلـــبـــات إعــــــادة الــتــعــيــن بـــاملـــؤهـــل األعـــلـــى  إجــــــــراءات الـ

)التسوية( نظًرا لقرب انتهاء املوعد املقرر قانوًنا. 
الكتاب الدورى رقم )3( لعام 2019 بشأن الضوابط واإلجراءات 
أعلى  مؤهالت  على  احلاصلن  املوظفن  تعين  إلعــادة  املنظمة 

أثناء اخلدمة واملخاطبن بأحكام قانون اخلدمة املدنية. 
بــتــحــديــد  ــاص  ــ ــ واخلـ  2020 ــام  ــعـ لـ  )1( ــم  ــ رقـ الــــــــدورى  ــتـــاب  الـــكـ
اإلجراءات واملستندات الالزم موافاة اجلهاز بها لتنفيذ األحكام 

القضائية الصادرة ضد وحدات اجلهاز اإلدارى للدولة.
التنفيذية  القواعد  بشأن   2020 لعام   )2( رقم  الــدورى  الكتاب 

للقرار رقم 101 لعام 2020. 
التنفيذية  القواعد  بشأن   2021 لعام   )2( رقم  الــدورى  الكتاب 

للقرار رقم 265 لعام 2021. 

ثانًيا: التطوير املؤسسي
اتخاذ  2014 فى  املتعاقبة منذ عام  املصرية  شرعت احلكومات 
إطار  فى  وذلــك  املؤسسى  للتطوير  املعززة  اخلطوات  من  العديد 
رؤيـــة شــامــلــة لــهــذا األمـــر تــهــدف إلــى حتقيق الــكــفــاءة املؤسسية 
فيما  اخلــطــوات  تلك  أهــم  ومتثلت 

يلي: 
اإلدارى  اإلصــــــــــالح  ــه  ــ ــسـ ــ أسـ مـــــا 
ــاء الــلــجــنــة الــعــلــيــا  ــشـ مـــن خــــالل إنـ
دولــــة  بـــرئـــاســـة  اإلدارى  لــــإلصــــالح 
ــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء، وتـــضـــم  رئــ
الوزارء املعنين وعدًدا من اخلبراء 

غير احلكومين. 
صــدور قــرار دولــة رئــيــس مجلس 
 2018 لـــعـــام   )1146( ــم  رقــ الـــــــوزراء 
عدد  واســتــحــداث  بتطوير  اخلـــاص 
كافة  فى  التنظيمية  الــوحــدات  من 
وحدات اجلهاز اإلدارى للدولة وقد صدرت قرارات رئيس اجلهاز 
املركزى للتنظيم واإلدارة املنفذة لهذا القرار على النحو التالي:
قرار رئيس اجلهاز رقم )22( لعام 2019 بشأن املوارد البشرية، 
ويــضــم هـــذا الــتــقــســيــم أربـــعـــة تــقــســيــمــات فــرعــيــة هـــي: الــتــطــويــر 
واملـــزايـــا،  واالســـتـــحـــقـــاقـــات  ــواهــــب،  املــ وتــنــمــيــة  وإدارة  املـــؤســـســـى، 

وعمليات املوارد البشرية.
اإلدارة  ــأن  بـــشـ  2019 ــام  ــعـ لـ   )86( رقــــم  اجلــــهــــاز  ــيـــس  رئـ قـــــرار 

رؤية مصر لإلصالح اإلدارى تقوم على تكوين جهاز 
إدارى حكومى كفء وفعال، يتسم بالمهنية 

والشفافية والعدالة واالستجابية، يقدم خدمات 
ذات جودة عالية، ويخضع للمساءلة، ُيعلى من 

رضاء المواطن، ويساهم بقوة فى تحقيق 
األهداف التنموية للدولة ورفعة شأن األمة 

 المصرية.  

خالل الفترة من منتصف 2018 إلى نهاية 2022
  تم تنفيذ:

 400 برنامج إدارة عليا و260 برنامج إدارة وسطى
 و246 برنامج تخصصى ومكتبى وتدريب أكثر من 

76 ألف مستفيد من المرشحين لالنتقال 
 إلى العاصمة اإلدارية الجديدة

كما قام مركز تقييم القدرات والمسابقات بتقييم 
عدد 75 ألف متقدما، منذ افتتاحه فى 9 يوليو 2019 

 وحتى نهاية مايو 2022
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أربعة تقسيمات فرعية هي:  إلى  اإلستراتيجية ويضم من ثالثة 
وإدارة  والتقييم،  املتابعة  والسياسات،  االستراتيجى  التخطيط 
ــوارث واحلـــد من  ــكـ والـ ــات  ــ األزمـ وإدارة  ــــدت(،  )إن وجـ املــشــروعــات 

املخاطر. 
قرار رئيس اجلهاز رقم )87(  لعام 2019 بشأن نظم املعلومات 
البنية  هــي:  فرعية  تقسيمات  ثــالثــة  ويــضــم  الــرقــمــى،  والــتــحــول 
األســاســيــة وتـــأمـــن املــعــلــومــات، والــنــظــم والــتــطــبــيــقــات والــدعــم 

الفنى، واإلحصاء والتقارير والنشر اإللكترونى.
قرار رئيس اجلهاز رقم )54(  لعام 2020  واملعدل بالقرار رقم 
)205( لــعــام 2021 بــشــأن املــراجــعــة الــداخــلــيــة واحلــوكــمــة والــذى 
يضم بدوره عدة تقسيمات تنظيمية فرعية هي: مراجعة داخلية 
إدارية، مراجعة داخلية  وحوكمة فنية، مراجعة داخلية وحوكمة 

وحوكمة مالية.
ــودة األولـــــى لــكــتــاب احلـــكـــومـــة، وعـــرض  ــسـ مت اإلنـــتـــهـــاء مـــن املـ
املعنين والــذى  الـــوزراء  الــســادة  املــســودة اخلــاصــة بكل وزارة على 
الدولة  وحــدات  من  وحــدة  لكل  املنظمة  التشريعات  كافة  تضمن 
منذ نشأتها حتى اآلن، والذى استخدم فى حتديد اختصاصات 

الوحدات اإلدارية املختلفة.
ــادة هيكلة دواويــــن عموم  إعــ تــطــويــر مــقــتــرح  مت اإلنــتــهــاء مــن 
ومسئولى  الـــوزراء  مع  واجتماع  مقابلة   125 خــالل  من  الـــوزارات 
الــــــــوزارات، ويـــضـــم الــهــيــكــل اجلـــديـــد لـــلـــديـــوان ثـــالثـــة أنـــــواع من 
ملكتب  منــطــيــة  تنظيمية  تــقــســيــمــات  الــتــنــظــيــمــيــة:  الــتــقــســيــمــات 
املساندة  أو  املشتركة  للمهام  منطية  تنظيمية  تقسيمات  الوزير، 
لعمل الوزارة والتى ال تخلو أية مؤسسة فى العالم منها ووضعت 
تختلف  فنية  تنظيمية  تقسيمات  ثم  الدائم،  الوكيل  إدارة  حتت 
مـــن وزارة ألخــــرى. كــمــا صــــدرت قـــــرارات رئــيــس اجلـــهـــاز املــركــزى 
حتى  صدر  حيث  وزارة  بكل  اخلــاص  الوظائف  بجدول  للتنظيم 
اآلن 26 قرارًا بحيث يتم وضع الهياكل اجلديدة موضع التنفيذ 

الفعلى. 
اإلدارى  التنظيم  كــفــاءة  رفــع  مقترح  تطوير  مــن  اإلنــتــهــاء  مت 
للدولة املصرية، والذى تضمن تصورات واضحة لتبعية اجلهات 
املختلفة مــن هــيــئــات وأجــهــزة ومـــراكـــز، كــمــا مت تــقــدمي تــصــورات 

لعمليات الضم والدمج واإللغاء.
الــقــادة لقطاع  جــارى حالًيا اتخاذ إجـــراءات دمــج مركز إعــداد 
األعمال العام الذى كان تابًعا لوزارة قطاع األعمال العام ومركز 
للتنظيم  املركزى  للجهاز  التابع  للقطاع احلكومى  القادة  إعداد 
واإلدارة من أجل إنشاء مركز اإلدارة العامة وذلك فى ضوء قرار 

رئيس الوزراء رقم )1147( لعام 2020. 
جائزة  بتنفيذ  االقتصادية  والتنمية  التخطيط  وزارة  تقوم 

مصر للتميز احلكومى سنوًيا لتعزيز التطوير املؤسسى.

ثالًثأ: بناء وتنمية القدرات
يهدف العمل فى هذا املحور إلى رفع كفاءة العاملن باجلهاز 
اإلدارى للدولة وإكسابهم املهارات واخلبرات املُتطلبة فى مجاالت 
العام لوحدات اجلهاز  األداء  أعمالهم مما ينعكس على مستوى 
تعزيز  نحو  الدولة  استراتيجية  تسير  وبالتالى  للدولة.  اإلدارى 
الــعــامــل بــاجلــهــاز اإلدارى عــلــى ثالثة  الــبــشــرى  الــعــنــصــر  ــدرات  قــ

مسارات: 
اإلدارى  للجهاز  اجُلــدد  الداخلن  اختيار  حسن  األول:  املسار 
على  فيها  بشرى  تدخل  ال  مميكنة  مركزية  مسابقات  خالل  من 
التابعة  احلكومية  الوظائف  بوابة  الدولة  أنشأت  ولذا  اإلطالق، 
عليها  شغلها  املــطــلــوب  الــوظــائــف  كــافــة  نشر  يتم  والــتــى  للجهاز 
إنشاء  مت  كما  إلكترونًيا،  عبرها  أيًضا  التقدمي  يتم  كما  مجاًنا 
للتنظيم  املـــركـــزى  بــاجلــهــاز  واملــســابــقــات  الـــقـــدرات  تقييم  مــركــز 
على  عنها  املعلن  للوظائف  املتقدمن  اختبار  أجــل  من  واإلدارة 

البوابة إلكترونًيا أيًضا. 
ــار الــــثــــانــــي: وضـــــع اخلـــطـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــتـــدريـــب والـــتـــى  ــســ املــ
وهى  بداية  حزمة  التدريبية،  البرامج  من  حــزم  خمس  تتضمن 
الوظيفى  املــســار  وحــزمــة  اإلدارى،  بــاجلــهــاز  اجلـــدد  للُملتحقن 
الوسطى  اإلدارة  البرامج طبًقا للتخصص، وحزمة برامج  حيث 
اإلدارة  بــرامــج  وحــزمــة  الثانى،  للصف  وُمخصصة  اإلشــرافــيــة  أو 

الــقــيــاديــة، وحــزمــة بــرامــج بــدايــة جــديــدة وهــى املوجهة  العليا أو 
للراغبن فى التخطيط ملرحلة ما بعد املعاش ممن اقتربوا من 

القانونية للتقاعد.  السن 
لالنتقال  املرشحن  املوظفن  وتدريب  تأهيل  الثالث:   املسار 
أربــع حزم من  اإلداريــة اجلديدة حيث مت تصميم  العاصمة  إلى 
االحتياجات  وحتــديــد  قــدراتــهــم  تقييم  بعد  التدريبية  الــبــرامــج 

التدريبية وإعداد كروت تدريبية لكل منهم تتمثل فى:
كــل  تـــدريـــب  مت  حــيــث   Foundations ــيـــات  أســـاسـ -حـــزمـــة 
العامة  الوظيفة  أســاســيــات  على  لالنتقال  املرشحن  املوظفن 
من أمن قومى ومؤسسات الدولة املصرية واستراتيجية التنمية 
مكافحة  واستراتيجية  الكبرى  القومية  واملشروعات  املستدامة 
ملكافحة  الــوطــنــيــة  األكــادميــيــة  وقــامــت  الــتــغــيــيــر  وإدارة  الــفــســاد 

الفساد بتنفيذ هذه احلزمة.
 Competency اجلــــــــــــــــــــدارات  فـــــــجـــــــوة  ســــــــد  -حــــــــزمــــــــة 
enhancement حيث مت االستعانة مبجموعة من خبراء علم 
االجتماع والذين حددوا 13 كفاية أو جدارة عامة يجب أن تتوفر 
فى املوظف املصرى، ومت االستعانة مبجموعة من علماء النفس 
فى  الكفايات  تلك  توافر  مــدى  لقياس  بطاريات  إعــداد  أجــل  من 
أوضحنا  كما  التقييم  على  وبناء  لالنتقال  املرشحن  املوظفن 

مت التدريب فى هذا املحور.
حزمة املسار الوظيفى، حيث مت تدريب العاملن فى املجاالت 

ملف اإلصالح اإلدارى ال يعتبـر مسئولية جهة 
واحدة بعينها، وإنما هو مسئولية مشتركة بين 

الجميع حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدنى 
ومواطنين، فالكل يجب أن يتكاتف ويمنح الوقت 

 والجهد حتـى تؤتى جهود اإلصالح أكلها. 
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تدريب  امللف مثل  املسئولة عن  بالتعاون مع اجلهة  التخصصية 
وزارة  مع  بالتعاون  املالية  والشئون  التعاقدات  بــإدارات  العاملن 
االستراتيجى  التخطيط  إدارات  فــى  العاملن  وتــدريــب  املالية، 
وتــدريــب  التخطيط،  وزارة  مــع  والتقييم  واملــتــابــعــة  والــســيــاســات 
مع  بالتعاون  التنفيذية  والسكرتارية  الفنية  باملكاتب  العاملن 

معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة اخلارجية.
حيث   Applications التطبيقات  حلزمة  بالنسبة  وكذلك 
على  املنتقلة  اجلهات  بكافة  املوظفن  من  مجموعات  تدريب  مت 
مثل  الــعــاصــمــة  فــى  تستخدم  ســوف  الــتــى  املــشــتــركــة  التطبيقات 
نظام املوارد البشرية املميكن أو إدارة رأس املال البشرى والتراسل 

وغيرها.  اإللكترونى 
عام  منتصف  من  الفترة  فى  اجلهاز  انتهى  السياق،  ذات  وفــى 
2018 حتى نهاية مايو 2022 من اعتماد مشروعات خطط تدريب 
لعدد )538( وحدة على مستوى اجلمهورية سواء وزارات أو هيئات 
الــصــرف مــن البنود  أو مــديــريــات، ووافــق على  أو وحــدات محلية 
إلى  جــهــة،   )964( لــعــدد  باخلطة  واملــدرجــة  للتدريب  املخصصة 

جانب املوافقة على حتديث 38 الئحة تدريبية لوحدات باجلهاز 
)خــاص- تدريبًيا  مــركــًزا   216 عــدد  اعتمد  كما  لــلــدولــة،  اإلدارى 

ويقوم  احلكومية،  الــوحــدات  مــع  للعمل  حــكــومــي-أهــلــي-......( 
اجلهاز حالًيا بإصالح منظومة اعتماد مراكز التدريب اخلاصة. 
كما أصدر اجلهاز الكتابن الدورين  رقم )5( لعام 2018، ورقم 
داخل  التدريبى  للنشاط  املنظمة  القواعد  بشأن   2019 لعام   )2(

اجلهات احلكومية املختلفة.
يــضــاف إلـــى مــاســبــق فــتــح قــانــون اخلــدمــة املــدنــيــة الــبــاب أمــام 
من  الذى  األمر  املختلفة،  احلكومية  باجلهات  للتدريب  الشباب 

شأنه املساهمة فى تأهيل الشباب لسوق العمل.
التى  أن هناك من اجلهات احلكومية  إلــى  اإلشــارة  كما جتــدر 
ــداد وتــأهــيــل املــوظــفــن مثل  ــ تــبــذل جـــهـــودا كــبــيــرة فـــى ســبــيــل إعـ
األكــادميــيــة الــوطــنــيــة ملــكــافــحــة الــفــســاد، واألكـــادميـــيـــة الــوطــنــيــة 

لتدريب الشباب وغيرهما. 
رابًعا: بناء وتكامل قواعد البيانات

يهدف العمل فى هذا املحور إلى رقمنة أعمال اجلهاز اإلدارى 
للدولة مبا يؤدى إلى سرعة وكفاءة سير العمل فى جميع مراحله، 
باستمرار،  ُــحــدثــة  وامل الدقيقة  املــعــلــومــات  أهمية  مــن  فــانــطــالًقــا 
قرار  صدر  السليم،  القرار  التخاذ  أساس  من  املعلومة  متثله  وما 
رئيس اجلمهورية رقم )501( لسنة 2017 بإنشاء املجلس األعلى 
الرقمى هى  التحول  أن جهود  القول  الرقمى. وميكن  للمجتمع 
السمة الغالبة على كافة مؤسسات الدولة. ويبذل اجلهاز املركزى 
الرقمى،  التحول  أجل  كبيرة من  بدوره جهوًدا  واإلدارة  للتنظيم 

لذا أنشأ عدة قواعد بيانات حُتدث حلظًيا، نذكر منها بإيجاز:-
قــاعــدة بــيــانــات حتــديــث املــلــف الــوظــيــفــى، والــتــى تضم بيانات 
املوظفن  عدد  ويبلغ  احلكومية،  اجلهات  من  عدد  فى  املوظفن 
هــذه  كــتــابــة  تــاريــخ  حــتــى  مــوظــًفــا   3,221.355 بياناتهم  املــحــدثــة 

ثمة تحديات تقليدية يواجهها كل من يعهد إليه 
باإلصالح، وينبغى أال تفت فى عضده،  وعلى 

رأسها مقاومة التغيير من ناحية، واستعجال جنى 
ثمار اإلصالح من ناحية ثانية، وتكلفة اإلصالح من 

ناحية ثالثة إلى جانب ضعف الطلب على اإلصالح 
من قبل المستهدفين باإلصالح، فهناك عدد ليس 

بالقليل ممن يفضلون بقاء الوضع على ما هو 
عليه، حيث يقاوم هؤالء بشدة كل تحديث يطرأ 
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السطور.
قــاعــدة بــيــانــات طــاقــات، والــتــى أنــشــأهــا اجلــهــاز لتكون مبثابة 
خريطة للقوى البشرية املتاحة داخل الدولة املصرية، وتتضمن 

»بيانات اخلبراء واالستشارين واملدربن املحترفن«.
ــام اجلــهــاز بتصميم  ــراء، قـ ــبـ قــاعــدة بــيــانــات الــتــعــاقــد مــع اخلـ
الــوزارى  للقرار  وفًقا  املتعاقدين  بيانات  يضم  إلكترونى  تطبيق 
بيانات  كافة  تسجيل  يتم  حيث  اخلـبراء،  مع  بالتعاقد  اخلــاص 
اخلـبراء الذين مت املوافقة على التعاقد معهم مبختلف وحدات 

اجلهاز اإلدارى املختلفة.
قـــاعـــدة بــيــانــات مــعــاونــى ومــســاعــدى الـــــــوزراء، وتــضــم بــيــانــات 
اجلهات  تقوم  حيث  املختلفة  بــالــوزارات  الــوظــائــف  هــذه  شاغلى 

بإخطار اجلهاز إلعمال شئونه وتسجيل بياناتهم بالقاعدة.
القضائية  األحكام  وتضم  القضائية،  األحكام  بيانات  قاعدة 
الــتــى تــصــدر لــصــالــح مــوظــفــى الـــدولـــة احلــالــيــن أو الــســابــقــن، 
بــإنــشــاء قسم قضائى ملراجعة  قــام اجلــهــاز  وحلــوكــمــة هــذا األمـــر 
األحــكــام وتــدقــيــقــهــا بــالــتــعــاون مــع هيئة قــضــايــا الـــدولـــة، وتضم 

بيانات ومستندات دراسة 151 ألفا و325 حكًما قضائًيا.
وتــضــم ملفات ومستندات  املــؤســســيــة،  الــذاكــرة  بــيــانــات  قــاعــدة 
مشروع  إطــار  فــى  إلكترونية  نسخ  إلــى  حتويلها  مت  التى  اجلــهــاز 
الذاكرة املؤسسية الذى ينفذه اجلهاز، يهدف إلى حتويل جميع 
إلكترونية  لــنــســخ  أو احلــالــيــة  مــلــفــات اجلــهــاز ســـواء األرشــيــفــيــة 
وقد  اجلهاز،  داخل  الورقى  التعامل  وإلغاء  العمل  مليكنة  متهيًدا 

انتهـى اجلهاز حتى اآلن من رقمنة 13 مليون مستند لديه.
الزمالء  أمور  لتيسير  اجلهاز  أنشأها  املنتدبن،  بيانات  قاعدة 
الــراغــبــن  بــالــدولــة  اإلدارى  ــدات اجلــهــاز  ُــنــتــدبــن مبختلف وحـ امل
للنقل إلى اجلهات املُنتدبن إليها، وذلك بإتاحة تسجيلهم على 
وبالفعل   ،/https://seconded.caoa.gov.eg  : الــرابــط 
اجلهات  إلــى   1129 عــدد  نقل  ومت  حــصــرهــم،  مــن  اجلــهــاز  انتهـى 

املنتدبن إليها حتى اآلن.
قاعدة بيانات املوظفن املرشحن لالنتقال للعاصمة اإلدارية، 
هذه  على  املختلفة  العمليات  إجـــراء  لتسهيل  اجلــهــاز  وأنــشــأهــا 
رغبات  الستطالع  إلكترونًيا  تطبيًقا  اجلهاز  أنشأ  كما  البيانات، 
حيث  مــن  تفضيالتهم  بــشــأن  ز،  للعاصمة   املنتقلن  املــوظــفــن 
بالنسبة  وكــذلــك  سكنية،  وحـــدات  على  أو  الــبــدل  على  احلــصــول 

ملدارس األبناء وعضوية نادى "النادي".

خامًسأ: حتسن اخلدمات العامة
يهدف العمل فى هذا املحور إلى  حتسن األداء احلكومى فى 
من  وذلــك  وفعالية،  كفاءة  أكثر  ليصبح  العامة  اخلدمات  مجال 
الثقة بن احلكومة واملواطن وترسيًخا للشفافية  منطلق تعزيز 
واملحاسبية وضماًنا لتعظيم العائد وخفض النفقات واحلصول 
عــلــى اخلــدمــات الــعــامــة  فــى أســـرع وقـــت وأقـــل تكلفة، وقـــد عمل 
من  اختصاصه  نطاق  فى  احلكومى  األداء  حتسن  على  اجلهاز 
خالل تبسيط إجراءات احلصول على اخلدمات وإتاحة خدماته 
فى  يأتى  والتى  اخلدمات  تلك  من  بعض  ذكر  وميكن  إلكترونًيا. 

مقدمتها: 
املدنية،  اخلــدمــة  قــانــون  فــى  والترقية  للتسكن  دليلك  موقع 
وهو موقع أطلقه اجلهاز إلكترونيا، ليتيح جلميع املوظفن من 
خالله معرفة املستوى الصحيح الذى كان يجب أن يتم التسكن 
عــلــيــه فــى 2 نــوفــمــبــر 2016 عــنــد صـــدور الــقــانــون، ووفـــًقـــا للمدد 
http://  : التالى  الــرابــط  خــالل  مــن  الــالزمــة  البينية  الزمنية 
املوقع  أن  إلــى  اإلشـــارة  وجتــدر   ،promotion.caoa.gov.eg
أســبــوع مــن تدشينه  5 مــاليــن استعالم خــالل  أكــثــر مــن  استقبل 
ألول مرة فى شهر يونيو 2019، ومت استخدامه فى املرات التالية 
عند صدور قرارات رئيس اجلهاز املركزى للتنظيم واإلدارة بشأن 

ترقية وتسكن املوظفن فى عامى 2020 و2021.
من  املطورة  النسخة  اجلهاز  أطلق  احلكومية،  الوظائف  بوابة 
 2021 يوليو  أول  فى   ،/https://jobs.caoa.gov.eg البوابة 
اإلدارى  وحـــدات اجلــهــاز  فــى  الــوظــائــف  إعــالنــات  بنشر  لتختص 
احلاكمة  القانونية  بالقواعد  االلــتــزام  إطــار  فــى  وذلــك  للدولة، 
ــدات اجلـــهـــاز اإلدارى  ــوحـ واملــنــظــمــة لــشــغــل الـــوظـــائـــف الــعــامــة بـ
عند  الفرص  وتكافؤ  واملساواة  الشفافية  ملبادئ  وإعمااًل  للدولة، 

ــار مــعــاونــة الباحثن  اإلعــــالن عــن الــوظــائــف الــشــاغــرة، وفـــى إطـ
املطلوبة  الــشــروط  على  االطــالع  ميكنهم  حيث  عمل،  فــرص  عن 
والــــــــواردة بـــاإلعـــالنـــات طــبــًقــا لــلــجــهــة املــعــلــنــة وكـــذلـــك مــواعــيــد 
االمتحانات اإللكترونية والشفوية، وقد مت النشر من أول يوليو 
2021 إعالنات لصالح 275 جهة حكومية، معلنة عن طلب شغل 
20 ألف و181 وظيفة شاغرة، موزعن على 540 مسمى وظيفى، 
البوابة  ملوقع  زيــارة  و629  ألفا  و739  مليون   54 ومت تسجيل عدد 

حتى 30 مايو 2022.
إلكترونية  منظومة  وهــى  املميكنة،  العمل  إجــراءات  منظومة 
الــورقــيــة،  املستندية  العمل  لـــدورة  بــديــاًل  لتكون  اجلــهــاز  أنــشــأهــا 
إلــى نسخ  أكــثــر  مــن 13 مليون مستند  وذلــك بعد أن مت حتــويــل 
اجلهاز  استعداد  إطــار  فى  وذلــك  والتحليل  للبحث  قابلة  رقمية 

لالنتقال للعاصمة اإلدارية اجلديدة. 
بهدف  اجلــهــاز  أنشأها  الــرقــمــى،  املؤسسى  الــتــواصــل  منظومة 
بتدريب  قام  حيث  احلكومية،  اجلهات  مع  اإللكترونى  التواصل 
املعنين باجلهات التى انتهى اجلهاز من تنفيذ املشروع القومى 
آلى  بحاسب  وتزويدهم  بها،  إلكترونًيا  الوظيفى  امللف  لتحديث 
ــوب(، ومــاســح ضــوئــى )ســكــانــر(، وفـــالش )لــلــربــط اآلمــن  )الب تــ
بــاجلــهــات احلكومية  الــزمــالء  يتمكن  وذلـــك حتى  اجلــهــاز(،  مــع 

املختلفة من التواصل مع اجلهاز إلكترونًيا.
يوليو  شهر  من  بــدءا  اجلهاز  أطلقه  والــذى  الشهرى،  التقرير 
الشهر  خــالل  دراستها  مت  التى  املوضوعات  ويتضمن   ،2020 عــام 
إمكانية  إتاحة  مع  اإلداريـــة،  اجلهات  أسماء  بها  ُمرفقة  السابق 

تحسين األداء الحكومى فى مجال الخدمات 
العامة ليصبح أكثر كفاءة وفعالية، وذلك من 
منطلق تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن 

وترسيًخا للشفافية والمحاسبية وضماًنا لتعظيم 
العائد وخفض النفقات والحصول على الخدمات 

العامة  فى أسرع وقت وأقل تكلفة،
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ــى اجلــهــات  ــات فـ ــوعـ ــوضـ ــاب املـ ــحـ اســـتـــعـــالم الــــســــادة الــــزمــــالء أصـ
https://caoa.gov. الــرابــط،  هــذا  مــن خــالل  ذكــرهــا  الــــوارد 

eg/WireFrames/achivments.aspx#dflip-df_
./1/manual_custom

Chatbot، يعمل  )كــيــمــيــت(  الــذكــى  ــى  اآللـ اإلنــســان  مــشــروع 
التطبيق  إطــالق  على  حالًيا  واإلدارة  للتنظيم  املــركــزى  اجلــهــاز 
الذكية  املساعدة  أو  الذكى  اآللــى  باإلنسان  اخلــاص  اإللكترونى 
"كيميت" باستخدام تكنولوجيا الذكاء االصطناعى وهو تطبيق 
كيميت  وستقوم  وجــهــات.  أفـــراًدا  اجلهاز  مع  املتعاملن  ملساعدة 
والعاملن  املواطنن  استفسارات  على  بالرد  األولــى  املرحلة  فى 
ــم 81 لــســنــة 2016 والئــحــتــه  املـــدنـــيـــة رقــ ــة  ــانـــون اخلـــدمـ قـ بـــشـــأن 
التطبيق مبعلومات  تزويد  التنفيذية وسيتم فى مراحل الحقة 
املوقع  على  إتاحته  املــقــرر  ومــن  اجلــهــاز،  داخــل  موضوعاتهم  عــن 
التواصل  مــوقــع  على  الرسمية  والصفحة  للجهاز  اإللــكــتــرونــى 
آب"،  "واتـــس  الــتــراســل  تطبيق  وأيــًضــا  بــوك"  فيس   " االجتماعى 
أنه  إال  البداية  التواصل مع كيميت كتابة فى  وعلى حن سيبدأ 

من املخطط أن يتم التواصل فى وقت الحق شفهًيا )حتدًثا(.
ومــواد  القانونية  املعلومات  لتبسيط  اجلهاز  سعى  إطــار  وفــى 
الفيديو  حلقات  من  سلسلة  بإنتاج  قــام  املدنية،  اخلدمة  قانون 
لــلــتــعــريــف بــالــقــانــون والئــحــتــه الــتــنــفــيــذيــة، ومت االعـــتـــمـــاد فى 

ــا بــجــمــيــع مــراحــلــهــا مـــن كــتــابــة الــســيــنــاريــو والــتــدقــيــق  ــدادهــ إعــ
ولغة  ــراج  واإلخـ والصوتى  التمثيلى  واألداء  والقانونى  اللغوى 
اإلشارة على زمالء باجلهاز، ومت تنفيذها باستخدام تكنولوجيا 
"األنيميشن"،  ومت بثها على املوقع اإللكترونى للجهاز والصفحة 

الرسمية له على موقعى "فيس بوك ويوتيوب".

كلمة ختامية:
باإلصالح،  إليه  يعهد  من  كل  يواجهها  تقليدية  حتديات  ثمة 
من  التغيير  مقاومة  رأســهــا  وعلى  عــضــده،   فــى  تفت  أال  وينبغى 
ناحية، واستعجال جنى ثمار اإلصالح من ناحية ثانية، وتكلفة 
اإلصالح من ناحية ثالثة إلى جانب ضعف الطلب على اإلصالح 
ممن  بالقليل  ليس  عدد  فهناك  باإلصالح،  املستهدفن  قبل  من 
يفضلون بقاء الوضع على ما هو عليه، حيث يقاوم هؤالء بشدة 
ذلك،  أو غير  أدائــه  أو طريقة  العمل  آلية  كل حتديث يطرأ على 
عــقــوًدا  استمر  والـــذى  اإلصـــالح  بــدء  قبل  القائم  الــوضــع  أن  كما 
طويلة خلق مجموعة من املنتفعن منه والذين يواجهون بشدة 
فــائــدتــهــا، وينشرون  كــل جــهــود اإلصـــالح ويــحــذرون ويقللون مــن 

الشائعات واألكاذيب للحفاظ على مصاحلهم. 
يعتبـر مسئولية جهة واحدة  اإلدارى ال  أن ملف اإلصالح  كما 
وقطاع  وإمنا هو مسئولية مشتركة بن اجلميع حكومة  بعينها، 
خاص ومجتمع مدنى ومواطنن، فالكل يجب أن يتكاتف ومينح 
الــوقــت واجلــهــد حتـى تــؤتــى جــهــود اإلصــــالح أكــلــهــا. ممــا الشــك 
اإلدارى  اإلصــالح  مللف  السياسية  القيادة  ومساندة  دعــم  أن  فيه 
احليوية  األمــور  من  يعتبـر  احلكومة  أولــويــات  قمة  على  ووضعه 
واستكمال  اإلصـــالح  عمليات  الســتــمــراريــة  الــالزمــة  واألســاســيــة 
خطواته، فنحن ماضون فى طريق اإلصالح ولن نفعل إال ما فيه 
وسعنا..  إال  يكلفنا  أال  اهلل  ونسأل  املصرية،  املؤسسات  مصلحة 

حفظ اهلل مصر وبارك فى شعبها العظيم.

يعمل الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة حالًيا على 
إطالق التطبيق اإللكترونى الخاص باإلنسان اآللى 
الذكى أو المساعدة الذكية »كيميت« باستخدام 

تكنولوجيا الذكاء االصطناعى وهو تطبيق 
لمساعدة المتعاملين مع الجهاز أفراًدا وجهات. 
وستقوم كيميت فى المرحلة األولى بالرد على 
استفسارات المواطنين والعاملين بشأن قانون 
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جهود وأنشطة
األكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد
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شاركت هيئة الرقابة اإلدارية فى فعاليات الدورة الـ 53 من معرض القاهرة 
الدولى للكتاب املقام حتت شعار »هوية مصر.. الثقافة وسؤال املستقبل« 

تعد هذه املشاركة هى األولى للرقابة اإلدارية حيث ضم جناحها عرض عدد 
من األنشطة واإلصدارات فى إطار الدور التوعوى املنوط بالهيئة واألكادميية 
املــواطــنــن على  الــفــســاد وحـــث  للتوعية مبــخــاطــر  الــفــســاد  الــوطــنــيــة ملكافحة 
،حيث  والشفافية  النزاهة  قيم  وترسيخ  ومكافحته  منعه  جهود  فى  املشاركة 
املواطنن  للوصول ألكبر عدد من مختلف شرائح  املعرض فرصة جيدة  مثل 

والزائرين ،كما  شكل فرصة الستعراض جهود مصر فى هذا امللف.
ومكافحة  منع  مجال  فــى  ألنشطتها  عرضا  اإلداريـــة  الرقابة  جناح  وشهد 
والتعريف  الــصــادرات،  وتنمية  االستثمار  دعم  بجهود  التوعية  ،كذلك  الفساد 
املعلوماتية  البنية  مــشــروع  مــعــه،  الــتــواصــل  وكيفية  املــصــريــة  الــكــفــاءات  ببنك 
لــلــدولــة املــصــريــة، بــاإلضــافــة إلـــى عـــرض احلــمــالت االعــالنــيــة الــتــى أطلقتها 
ــعـــراض جـــهـــود الـــتـــعـــاون الـــدولـــى  ــتـ الــهــيــئــة لــلــتــوعــيــة مبــخــاطــر الـــفـــســـاد، واسـ
فـــى مـــجـــال مــنــع الـــفـــســـاد ومــكــافــحــتــه، وإتــــاحــــة بــعــض اإلصــــــــدارات املــتــعــلــقــة 
ــال. ــذا املـــجـ ــهـ ــيــــة لــلــمــهــتــمــن بـ  بــأنــشــطــة مــكــافــحــة الـــفـــســـاد املــحــلــيــة والــــدولــ
الفساد  ملكافحة  الوطنية  األكــادميــيــة  ألنشطة  عــرًضــا  الهيئة  جناح  ضــم  كما 
توفير  إلى  باإلضافة  بها،  التسجيل  وكيفية  والتدريبية  األكادميية  وبرامجها 
مطبوعات لبعض الرسائل العلمية واألبحاث املتعلقة مبجال عمل الهيئة، مع 
إتاحة إصدارات مجلة »ضمير الوطن« الصادرة عن مركز البحوث باألكادميية.

للحوكمة  الــقــومــى  املعهد  مــن  مــشــاركــة متميزة  أيــًضــا  الهيئة  وشــهــد جــنــاح 
ــدارات املــعــهــد ومـــن ضمنها  ــ والتنمية املــســتــدامــة مــن خـــالل عـــرض بــعــض إصـ
الفساد،  ومكافحة  والتنافسية  ،مؤشرات احلوكمة  الوظيفى  السلوك  مدونات 

ومبادرة كن سفيًرا للتنمية املستدامة.
الوطن"،  "شــركــاء فى حماية مصالح  اإلداريـــة  الرقابة  بشعار هيئة  وإميــاًنــا 
ــرى جــنــاح الــهــيــئــة مبــعــرض الــكــتــاب اســتــقــصــاء رأى لــلــحــضــور الســتــطــالع  أجــ
لتعظيم  مقترحاتهم  على  واالطـــالع  الفساد  ومكافحة  منع  جهود  فى  رأيهم 

استراتيجية مواجهته.
وإعالًءا ألهمية التواصل الفعال وتبادل الرؤى، نظمت األكادميية الوطنية 

انعقدت  املعرض  فعاليات  فى  مشاركتها  هامش  على  ندوتن  الفساد  ملكافحة 
األولى فى يوم األحد 30 /1 /2022 بالقاعة الرئيسية حتت عنوان "استراتيجية 
الدولة املصرية ملنع الفساد والوقاية منه ... نحو اجلمهورية اجلديدة"، حيث 
التى  االستراتيجية  والــرؤيــة  الفساد  من  الوقاية  آليات  تطور  الــنــدوة  ناقشت 
بــاإلضــافــة الستعراضها دور األكادميية  املــلــف  فــى هــذا  الــدولــة  أهـــداف  حتقق 

الوطنية ملكافحة الفساد فى بناء الشخصية املصرية.
وعقدت الندوة الثانية فى يوم اخلميس 3 /2 /2022 بقاعة ضيف الشرف 
مواكبة  كيفية  ،وتــنــاولــت  املستقبل"  رؤيــة   ... الرقمية  "احلــوكــمــة  عــنــوان  حتــت 
اجلمهورية  بناء  وسائل  كإحدى  املعلوماتية  مصر  وبنية  التكنولوجى  التطور 
ــا فــى تــكــامــل قــواعــد الــبــيــانــات لــدعــم اتــخــاذ الـــقـــرار وحتقيق  ــ اجلـــديـــدة ودورهـ

احلوكمة الرقمية واالرتقاء بجودة اخلدمات احلكومية املقدمة للمواطنن.

ــى  ــطتها ف ــا ألنش ــة عرض ــة اإلداري ــاح الرقاب ــهد جن ش
التوعيــة  ،كذلــك  الفســاد  ومكافحــة  منــع  مجــال 
الصــادرات،  وتنميــة  االســتثمار  دعــم  بجهــود 
وكيفيــة  المصريــة  الكفــاءات  ببنــك  والتعريــف 
التواصــل معــه، مشــروع البنيــة المعلوماتيــة للدولــة 
ــة  ــالت االعالني ــرض الحم ــى ع ــة إل ــة، باإلضاف المصري
التــى أطلقتهــا الهيئــة للتوعيــة بمخاطــر الفســاد
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الرقابة اإلدارية تشارك فى معرض القاهرة 
الدولى للكتاب بدورته الـ53 

السيد الوزير/ رئيس هيئة الرقابة اإلدارية وفريق العمل اخلاص بإقامة جناح الهيئة مبعرض القاهرة الدولى للكتاب
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فيديو خاص بجناح هيئة الرقابة 
اإلدارية بمعرض القاهرة الدولى 

للكتاب بدورته رقم 53

د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء يفتتح جناح هيئة الرقابة اإلدارية مبعرض القاهرة الدولى للكتاب

زوار املعرض يتوافدون على جناح هيئة الرقابة اإلدارية   
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أكد السيد الوزير حسن عبد الشافى أحمد رئيس 
املــشــاركــة  ــة حـــرص الهيئة عــلــى  ــ الــرقــابــة اإلداريـ هيئة 
ــعـــرض الـــقـــاهـــرة  فــــى فـــعـــالـــيـــات الــــــــدورة الـــــــــ53  مــــن مـ
للهيئة  األولـــى  املــشــاركــة  تعد  والــتــى  للكتاب  الــدولــى 
ــار اســتــهــداف الهيئة تعظيم  بــاملــعــرض وتــأتــى فــى إطـ
ثــقــافــة مــنــع ومــكــافــحــة الــفــســاد والــتــوعــيــة مبخاطرة 
ــيـــة والـــــوصـــــول إلـــى  ــافـ ــة والـــشـــفـ ــزاهــ ــنــ ــيـــم الــ ونــــشــــر قـ
وحتركه  بوعيه  شريكا  كــونــُه  املجتمع  شــرائــح  جميع 
 اإليجابى فى احلفاظ على مقدرات الدولة املصرية.

ــة مــؤكــدا أن  واســتــطــرد رئــيــس هيئة الــرقــابــة اإلداريــ
مشاركة الهيئة مبعرض الكتاب ال تتوقف عند عرض ما 
حتقق من إجناز فى مجال مكافحة الفساد ومنعه ،بل 
متتد إلى فتح نقاش حول هذا امللف مع رواد املعرض 
الــوطــنــيــة  األكـــادميـــيـــة  نـــدوتـــن تنظمهما  مـــن خـــالل 
ملكافحة الفساد التابعة للهيئة، كما أكد سيادتة على 
حيث  املجتمع  مع  الفعال  بالتواصل  الهيئة  اهتمام 
برأى  لالسترشاد  رأى  استقصاء  الهيئة  جناح  يجرى 
املــشــاركــن بــاملــعــرض فــى جــهــود مكافحة الــفــســاد وهو 
 ما يساعد فى تطوير استراتيجيات مكافحته ومنعه.

تصريحات السيد الوزير/ حسن عبد الشافى 
  رئيس هيئة الرقابة اإلدارية 

 على هامش انطالق فعاليات جناح هيئة الرقابة 
اإلدارية فى إطار افتتاح الدورة الـ53  من معرض القاهرة 

الدولى للكتاب.



خالل رحلتها ملكافحة الفساد ومنعه تؤمن هيئة الرقابة اإلدارية أن 
الــذى ال ينضب  العصر هو معينها  أدوات  إلــى  املستند  التدريب اجليد 
فى تأسيس أجيال من الكوادر املؤهلة ملقاومة الفساد مبختلف قطاعات 
والتوعية  التدريب  عبر  إال  يتأتى  لن  ذلك  أن  مدركن  املصرية،  الدولة 

املستمرة املستندة على املناهج العلمية احلديثة. 
ولطاملا كانت األكادميية الوطنية ملكافحة الفساد ذراع الهيئة الطولى 
فــى تنفيذ تــلــك املــهــمــة اجلــلــيــلــة لــيــكــون مــنــوطــا بــهــا أنــشــطــة الــتــدريــب 
قطاعات  مختلف  فى  والشفافية  النزاهة  قيم  ترسيخ  بهدف  املختلفة 
الدولة املصرية وتأهيل كوادرها ورفع قدرتهم على مقاومة الفساد، كما 
باتت مرجعية  والــدولــى حتى  اإلقليمى  إلــى محيطها  امتدت جهودها 
انتشاره  الفساد وطرق منع  التسلح بعلوم مكافحة  راغبو  إليها  يستند 
املتميزة  والبحثية  والتدريبية  والعلمية  املعرفية  اخلــدمــات  بتقدمي 
بأعلى درجــات اجلــودة واحلــداثــة من خــالل منظومة تدريبية متكاملة 

ومتطورة .
ملكافحة  الوطنية  األكادميية  يونيو، شهدت  أبريل وحتى  وعلى مدار 
الفساد أنشطة مختلفة كان أبرزها استقبال السيد الوكيل أول/ خالد 
عبد الرحمن مساعد رئيس الهيئة لشئون األكادميية الوطنية ملكافحة 
الفرنسية  الــفــســاد  مكافحة  هيئة  لــرئــيــس  الــدولــى  والــتــعــاون  الــفــســاد 
املــصــاحــب  والـــوفـــد   CHARLES DUCHAINE الــقــاضــى   )AFA(
د. / محمد سالمة مدير  الوكيل  لــه، وذلــك مبقر األكــادميــيــة، بحضور 
األكادميية وأعضاء هيئة التدريس، حيث تضمن اللقاء استعراض دور 
الفساد  ومكافحة  منع  ثقافة  ونشر  املجتمعية  التوعية  فى  األكادميية 
وكذا عقد الدورات التدريبية مبختلف املجاالت، كما مت التباحث حول 
سبل تنسيق التعاون بن اجلانبن من خالل مناقشة اخلطوات الفعالة 

التوعية  يخص  فيما  خــاصــة  الفرنسى  اجلــانــب  مــع  اخلــبــرات  لــتــبــادل 
املجتمعية لكافة فئات املجتمع، مبا فيها القطاع اخلاص، بهدف احلد 
من املمارسات الفاسدة، باإلضافة إلى مناقشة مناحى التعاون املشترك 

املستقبلية بن اجلانبن. 
وفى إطار توحيد اجلهود الوطنية من خالل التعاون الوثيق بن هيئة 
الوطنية  األكادميية  عقدت  املختلفة،  الــدولــة  وجهات  االداريـــة  الرقابة 
األجانب  للضباط  العسكرى  الدبلوماسى  التمثيل  دورة  الفساد،  ملكافحة 

األكاديمية الوطنية فى شهور )حصاد أبريل- يونيو(
 زيارة رئيس هيئة مكافحة الفساد الفرنسية )AFA( ملقر األكادميية

الدورة التدريبية لذوى الهمم بالتنسيق مع املجلس القومى لألشخاص ذوى اإلعاقة

لمكافحــة  الوطنيــة  األكاديميــة 
أجيــال  تأســيس  تواصــل  الفســاد 
مــن الكــوادر المؤهلــة لمكافحــة 
قطاعــات  مختلــف  فــى  الفســاد 

الدولــة
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ممثلة  العسكرية  االســتــخــبــارات  هيئة  مــع  بالتنسيق  وذلــك  وزوجــاتــهــم، 
فى جهاز امللحقن احلربين، حيث تناولت الــدورة منهجية عمل هيئة 
واســتــعــراض بعض  الفساد  فــى مجال منع ومكافحة  االداريــــة  الــرقــابــة 

القضايا املنفذه فى مجال مكافحة الفساد واالجتار بالبشر.
وفـــى ظـــل مــســاعــى الــهــيــئــة لــنــشــر الــتــوعــيــة مبــخــاطــر الــفــســاد ونــبــذ 
الهمم  لــذوى  تدريبيتان  دورتــان  انعقدت  باملجتمع،  الفاسدة  املمارسات 
فــى مجال  لــألشــخــاص ذوى اإلعــاقــة  الــقــومــى  املــجــلــس  بالتنسيق مــع 
مــجــال منع  فــى  الهيئة  إطـــار عمل  الــدورتــان  تناولت  الــفــســاد،  مكافحة 
ومكافحة الفساد والوقاية منه، كما استعرضتا مشروع التحول الرقمى 
والبنية املعلوماتية للدولة املصرية وأثر مكافحة الفساد وحروب اجليل 

الرابع واخلامس على األمن القومى.
وسعًيا نحو نقل خبرات مصر فى مجال منع ومكافحة الفساد لكافة 
 / أول  الــوكــيــل  السيد  استقبل  املختلفة،  الـــدول  مــن  املعنين  الــشــركــاء 
الوطنية  األكادميية  لشئون  الهيئة  رئيس  مساعد  الرحمن  عبد  خالد 
ملكافحة الفساد والتعاون الدولى وفد الشرطة الفرنسية بحضور مدير 
األكادميية وبعض أعضاء هيئة الرقابة اإلداريــة من الوحدات الرقابية 
الرقابة  بهيئة  للتعريف  تقدمًيا  عــرًضــا  اللقاء  تــنــاول  حيث  املختلفة، 
اإلدارية واألكادميية الوطنية ودورهما فى مجال منع ومكافحة الفساد 
والــتــدريــب عــلــى املــجــاالت املــرتــبــطــة، بــاإلضــافــة إلـــى اســتــعــراض إحــدى 
التباحث حول دعم أوجه  اللقاء  الهيئة، وشمل  التى باشرتها  القضايا 
ذات االهتمام  املجاالت  املستقبلى بن اجلانبن فى  والتنسيق  التعاون 

املشترك.
ــار الــتــطــويــر الــدائــم النــشــطــة األكــادميــيــة وتــوفــيــر اخلــدمــات  وفـــى إطـ
الوطنية  األكــادميــيــة  ،تــعــاقــدت  معها  واملتعاملن  للمتدربن  املميكنة 
ملــكــافــحــة الــفــســاد مــع الــبــنــك األهــلــى املــصــرى لتسهيل حتــصــيــل كافة 
الــســداد اإللــكــتــرونــى نظير اخلــدمــات  بــوســائــل  مستحقات االكــادميــيــة 
التدريبية والتعليمية املقدمة ملتدربيها، حيث وقع عن األكادميية السيد 
الوكيل أول / خالد عبد الرحمن مساعد رئيس الهيئة لشئون األكادميية 
والتعاون الدولى والسيد / يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة 
البنك األهلى، وسيتم اتاحة منظومة الدفع من خالل املوقع الرسمى 

لألكادميية باستخدام بوابة الدفع اإللكترونية للبنك.  
إن هذه اجلهود السابق ذكرها ما هى إال النذر القليل فى أجندة عمل 
مزدحمة تسعى فيه األكادميية الوطنية ملكافحة الفساد إلى بناء اجلسر 
الدولة  أركــان قطاعات  إلــى  والشفافية  النزاهة  ثقافة  تعبر عليه  الــذى 
املصرية فى عزم ال يلن على استباق قوى الفساد التى تسعى للنيل من 

مسيرة هذا الوطن.

 دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى للضباط األجانب وزوجاتهم

توقيع بوتوكول السداد اإللكترونى بن األكادميية والبنك األهلى أعضاء الدورة التدريبية للدارسن من ذوى الهمم 
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االستراتيجية واألمن القومى 
وإدارة االزمات
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الفرق بن العمليات النفسية واحلرب النفسية:
النفسية  احلـــرب  مصطلحى  بــن  الــفــرق  البعض  على  يختلط 
لعمليات  »التخطيط  هى  النفسية  العمليات  النفسية،  والعمليات 
نشر املعلومات باألساليب املختارة للمجتمعات املستهدفة  للتأثير 
على عواطفهم ودوافعهم ومنطقهم املوضوعى، بهدف تغيير سلوك 
وهى  املستهدفة«،  واحلــكــومــات  املنظمات  وأيــًضــا  املجتمعات،  هــذه 
النفسية  األساليب  ومختلف  للدعاية  مُمنهج  مخطط  استخدام 
فى  وُتشن  املخاطب،  الهدف  وسلوكيات  ومشاعر  آراء  على  للتأثير 

بينما  الــســواء،  السلم واحلـــرب على  وقــت 
احلرب النفسية توجه إلى القوات املسلحة 
للدول املعادية وقت احلرب فقط فى ميدان 
بالتركيز  النفسية  احلــرب  وتهتم  القتال، 
على مهاجمة عقل وقلب مقاتلى اخلصم 
بشكل مباشر ليصلوا إلى حالة من اليأس 
واالستسالم واالقتناع بعدم جدوى القتال 
نتيجة عدم إدراكهم أو فهمهم ملا يدور من 
تسبق  أحــداث متالحقة وضغوط  نفسية 

مستوى التفكير مما يفقدهم إرادة القتال.
التأثير على  ومن حيث الهدف، فالعمليات النفسية تهدف إلى 
اقتصاديا   – )سياسيا  واجلماعات  األفــراد  وسلوك  وانفعاالت  آراء 
– اجتماعيا – عسكريا(، بينما هدف احلرب النفسية الرئيس هو 
حتطيم القوة املعنوية للقوات املسلحة املعادية خلفض قدرتها على 
فى  مستمرة  النفسية  فالعمليات  االســتــمــرار،  حيث  ومــن  القتال، 

احلرب  تقتصر  بينما  واحلـــرب،  والتوتر  السلم  فى  األوقـــات  جميع 
فإن  وبالتالى  فقط،  املسلح  والــصــراع  التوتر  أوقــات  على  النفسية 
احلــرب  أثــنــاء  تستخدم  وسيلة  مــجــرد  تعد  لــم  النفسية  العمليات 
ــن الـــصـــراع  ــل أصــبــحــت الــعــمــلــيــات الــنــفــســيــة مــســتــقــلــة عـ فـــقـــط، بـ

العسكرى حتى أصبح هذا األخير عنصًرا من عناصرها.
تكن  لم  إمكانيات  النفسية  للعمليات  التكنولوجى  التقدم  وفــر 

موجودة من قبل، وذلك من خالل ثالثة أبعاد رئيسية، 
أولها القدرة على إنشاء عالقات شبكية تسمح بسرعة التواصل 

مع املجتمعات واألفراد. 
على  والتأثير  النفاذ  وسائل  تعدد  وثانيها 

املجتمعات واإلفراد. 
التى  الــعــلــوم  االجتماعية  تــطــور  وثالثها 
ــرات عــلــى الــســلــوك  ــؤثــ تـــركـــز عــلــى مــعــرفــة املــ

اإلنسانى. 
وأصبح اإلعالم أحد األدوات الرئيسية فى 
توصيل رسائل العمليات النفسية إلى املتلقى 
فى أى مكان وعلى أى مستوى، وتلعب وسائل 
اإلعالم التقليدى وغير التقليدى املتعددة بكافة أشكالها وأنواعها 
دورًا مؤثًرا فى ظل التطور العلمى والتكنولوجى لتوفرها وإمكانية 
وقــوع احلــدث، حيث تغطى شريحة ضخمة  وقــت  فورًيا  استقبالها 
من األهداف املخاطبة، كما أن العمليات النفسية هى الوسيلة التى 
اجلماهير  وتوجيه  اإلعالمية  الرسائل  أهــداف  خاللها  من  تتحدد 
الدولة  توقيت محدد يخدم مصالح  إلــى حتقيق هــدف محدد فى 

الشائعات والحروب..
 الجيل الرابع..

  )المفهوم – التأثير- المواجهة(

ــد  ــدا يعتم ــا جدي ــذ نمط ــر ليأخ ــذا العص ــى ه ــرب ف ــكل الح ــر ش تغي
علــى إســتراتيجية هــدم الدولــة مــن الداخــل مســتهدفا كل مكونــات 
القطاعــات المدنيــة كهــدف رئيــس بــدال مــن القــوات المســلحة، 
تســتخدم  والتــى  الرابــع،  الجيــل  بحــروب  الشــكل  هــذا  وعــرف 
العمليــات النفســية بشــكل كبيــر، وتنفذهــا مــن خــالل أفــراد وجماعــات 
مدربــة إلحــداث قالقــل واضطرابــات، ومحــاوالت الغــزو الثقافــى وغيــر 
ذلــك مــن أنشــطة تــؤدى إلــى التأثيــر الســلبى علــى مواطنــى الدولة 

ــة. ــروح المعنوي ــر ال ــتهدفة لتدمي المس

بقلم : لواء طيار دكتور/ هشام الحلبى
مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا

 العمليات النفسية لم تعد مجرد 
وسيلة تستخدم أثناء الحرب فقط، بل 
أصبحت العمليات النفسية مستقلة 

عن الصراع العسكرى حتى أصبح 
هذا األخير عنصًرا من عناصرها

ضمير الــوطن30 ضمير الــوطن30

املعتدية.
الشائعات أهم أساليب العمليات النفسية:

الــشــائــعــة هـــى مــصــطــلــح يــطــلــق عــلــى رأى مــعــن أو عـــبـــارة قابلة 
للتصديق، وهى تنقل عادة من شخص إلى آخر شفهيا أو من خالل 
أى وسيلة من وسائل االتصال االلكترونية وغير االلكترونية، وعادة 
تتناقلها الناس دون الرجوع إلى مصدر موثوق يؤكد صحتها، وتوجه 
الشائعات طاقتها نحو التأثير على تفكير اإلنسان وخياله بالشكل 
الذى قد يصل به إلى الدرجة التى يصدق ما ليس موجوًدا، وأيضا 

قد يضيف إليها، مما يجعلها سريعة السريان والذيوع واالنتشار.
تأثيرا،  النفسية  العمليات  أســالــيــب  أخــطــر  مــن  الــشــائــعــات  تعد 
ألنها قد ترتكز على مصدر يؤكد صدقها، وبالتالى تنتشر مبعدالت 
النفسية  العمليات  أساليب  وأكــثــر  أبـــرز  مــن  تعتبر  لــذلــك  سريعة، 
إفقاد  ملا لها من خصائص وقــدرات تعمل على  استخداما وتأثيًرا، 
فى  ثقتها  وكــذلــك  وقوتها،  قيادتها  فــى  ثقتها  املخاطبة  األهـــداف 
الــنــصــر، والـــقـــدرة عــلــى تخطى املــحــن واملــصــاعــب، ويــتــم  تخطيط 
وصياغة الشائعات واختيار وسائل النشر بواسطة أجهزة العمليات 
السلبى  للتأثير  نفسية  حمالت  خــالل  من  نشرها  ويتم  النفسية، 

العالى على الدولة املستهدفة.
حتــتــاج الــشــائــعــات إلــــى تــربــة خــصــبــة جتـــد فــيــهــا مــجــاال للنمو 
مراكز  يتحسسوا  أن  الشائعات  مخططو  يحرص  ولهذا  واالتــســاع، 
كان  وكلما  الشائعات،  موضوعات  لتحديد  املواطنن  لدى  الضعف 
حققت  املباشر  التجريح  أو  النقد  عــن  بعيدا  الشائعات  مضمون 
الــشــائــعــات هــدفــهــا بــســهــولــة إذ تــلــقــى رواجــــا وذيـــوعـــا فــى املجتمع، 

وتتضمن املكونات األساسية للشائعة على اآلتى:
	 مضمون أو محتوى الشائعة.

	 االجتاهات النفسية لألفراد نحو هذه الشائعة.
	 الدوافع املحركة لألفراد الختالق وترديد الشائعة.

أهم أهداف الشائعات:
	 بــث الــيــأس فــى نــفــوس املــواطــنــن، والــتــهــويــن مــن إمكاناتهم 

وقدراتهم.
مستوياتهم،  اختالف  على  القيادات  أخطاء  وتهويل  تضخيم   	
الدولة  مواطنى  بن  الثقة  فقدان  من  حالة  إحــداث  بقصد  وذلــك 

وقياداتهم.
ــعـــاف اجلــبــهــة الــداخــلــيــة وإحــــــداث الـــثـــغـــرات بـــهـــا، وذلـــك  	 إضـ
املــنــاوئــة واملــعــارضــة لنظام احلكم  بتشجيع اجلــمــاعــات والــطــوائــف 
على االنشقاق نتيجة تشكيك املواطنن فى نظام احلكم فى الدولة 

املستهدفة، مما يؤدى إلى حتطيم الروح املعنوية ملواطنى الدولة.
	 من أهم أهداف الشائعات التشكيك فى نزاهة مؤسسات الدولة، 
ومحاولة إظهار ضعف األجهزة الرقابية والسلطات اإلدارية، وأنها 
من  للحد  والسلوكية  القانونية  تنفيذ  الضوابط  على  قــادرة  غير 
التجاوزات واملمارسات املخالفة للقانون واستغالل النفوذ، األمر 
الذى يؤثر سلبا على املناخ العام لالستثمار، والذى بدوره 

يفرز ضغوطا اجتماعية على املواطنن.

أصبح اإلعالم أحد األدوات 
الرئيسية فى توصيل 
رسائل العمليات النفسية 
إلى المتلقى فى أى 
مكان وعلى أى مستوى، 
وتلعب وسائل اإلعالم 
التقليدى وغير التقليدى 
المتعددة بكافة أشكالها 
وأنواعها دوًرا مؤثًرا فى 
ظل التطور العلمى 
والتكنولوجى لتوفرها 
وإمكانية استقبالها فورًيا 
وقت وقوع الحدث

31
ن

ط
و

لــ
ر ا

مي
ض



مؤسسات  عــن  تــصــدر  الــتــى  الــبــيــانــات  فــى  املستمر  التشكيك   	
...الـــخ(  اجتماعية   – عسكرية   – اقــتــصــاديــة   – )سياسية  الــدولــة 
ممــا يعمل عــلــى فــقــد ثــقــة املــواطــنــن فــى شفافية هـــذه املــؤســســات 
ومصداقيتها، مما يخلق بيئة يسودها القلق والريبة داخل الدولة 

املستهدفة تؤثر سلبا على السلوك االيجابى للمواطنن.
أمثلة ألنواع الشائعات:

	 الشائعة البطيئة: تروج ببطء وهمسا وبطريقة سرية،  وهذا 
جو  فــى  انتشارها  ويتسع  بصدقها،  يعتقد  املتلقى  يجعل  التكتم 

مـــن الــســريــة، ومــنــهــا عــلــى سبيل 
املـــثـــال الـــشـــائـــعـــات الـــعـــدائـــيـــة، أو 
الشخصيات  سمعة  تتناول  التى 

الهامة. 
	 الـــشـــائـــعـــة الـــســـريـــعـــة: وهـــى 
ــة االنــــــتــــــشــــــار وســــريــــعــــة  ــ ــعـ ــ ــريـ ــ سـ
ــاء أيــــضــــا، وغـــالـــبـــا يــتــم  ــفــ ــتــ االخــ

إطالقها مع األحداث املفاجئة.
	 الشائعة  املتكررة: هى شائعة 
تـــروج ثــم تــخــتــفــى، ثــم تظهر من 
أو  الظروف،  لها  إذا تهيأت  جديد 
فى  األوقات التى يحددها مطلق 

الشائعة.
	 الــشــائــعــة الــهــجــومــيــة: هــى شــائــعــة يــتــم إطــالقــهــا الســتــهــداف 

شخص أو فئة بهدف احلط من مكانتهم.
والــرعــب فى  القلق واخلـــوف  إثـــارة  	 شائعة اخلـــوف: تستهدف 
املجتمع، وتعتمد فى نشرها على خوف الناس من املستقبل خاصة 

أثناء احلروب واألزمات االقتصادية والسياسية.
الشائعات  مــن  الــنــوع  هــذا  والــكــراهــيــة: يصدر  	 شائعات احلقد 
للتعبير عن مشاعر الكراهية والبغضاء ودوافع الهدم التى جتيش 
الشخص  أن يفطن  الضرورى  وليس من  الناس،  بها نفوس بعض 

الــذى يختلق هذا النوع من الشائعات إلى حقيقة ما يقوم به، بل 
قد تصدر منه بطريقة ال شعورية للتنفيس عن مشاعر سلبية جتاه 
موقف معن، وهى أخطر أنواع الشائعات ألنها قد تؤدى إلى غرس 

الفنت بن الناس.
الــشــائــعــات بقصد  الــشــائــعــة االســتــطــالعــيــة: ميــكــن أن تطلق   	
اختبار  )بالون  اجتاهاته  أو  العام  الــرأى  تعبئة  درجــة  على  التعرف 
جلس الرأى العام( إزاء موضوع معن، أو محاولة الستطالع رد فعل 

الشارع جتاه حدث معن.
ــن حــيــث  ــعـــات مــ ــائـ 	 تــقــســم الـــشـ

مصادرها إلى أربع:
الــشــخــصــيــة: حيث  الــشــائــعــات   -
يهدف مروجها إلى حتقيق مكاسب 

شخصيه.
-  الــشــائــعــات املــحــلــيــة: وهـــى التى 
ــول قــضــيــة خـــاصـــة بــبــلــد أو  ــدور حــ ــ تـ

مجتمع معن.
التى  وهــى  القومية:  الشائعات    -
تدور حول القضايا القومية العامة 
ــة،  واألزمـــــــات الـــتـــى تــواجــهــهــا الـــدولـ
وعناصر الضعف أو القوة ملواجهتها.

-  الشائعات الدولية: وهى التى تنتشر فى حالة األزمات الدولية، 
وأثناء انتشار األوبئة أو الكوارث.

األسلوب العلمى ملواجهة الشائعات
درجة  وكــذا  ألهميته،  طبقا  معن  موضوع  فى  الشائعات  تنتشر 
ودرجــة  كبيرة  مــا  ملــوضــوع  الغموض  درجـــة  تــكــون  فعندما  غموضه، 
أهمية عالية فالشائعات فى هذا املوضوع تكون مؤثرة إلى حد كبير، 
ويالحظ أن الغموض قد ينتج عن ضعف وسائل االتصال واإلعالم 
أو فقدان األخبار املوثوق بها، ولذلك فإن درجة شدة الشائعة تعتمد 

على أهمية املوضوع ودرجة غموضه.

قد تأخذ الشائعات صوًرا أخرى غير صورة النص 
المكتوب، أو األسلوب القصصى المألوف، فتلجأ 

إلى طرق غير مباشرة كالدعاية والنكتة، وهذا  يعد 
من أخطر أساليب نشر الشائعات، لما له من تأثير 
كبير على الرأى العام وخاصة فى األوساط ذات 

المستوى الثقافى واالجتماعى المنخفض الذى 
يسهل التأثير عليه عن طريق الدعابة والنكات
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 GORDON( أثناء احلرب العاملية الثانية الحظ عاملا النفس
الشائعات على  تأثير   )LEO POSTMAN(و )W. ALLPORT
مــعــنــويــات الــنــاس وأفــكــارهــم واجتــاهــاتــهــم ومــشــاعــرهــم وسلوكهم، 
الضاغطة،  وقــت الــظــروف  فــى  أكــثــر  تنتشر  الشائعات  أن  فالحظا 
ــات على  ــ كـــاحلـــوادث واحلـــــروب واملــصــائــب واألزمــ املــثــيــرة للقلق  أو 
اختالف أنواعها، والحظا أنها تنتشر أكثر حن يكون هناك تعتيًما 
 ،1945 عــام  التجارب  مــن  الكثير  بعمل  وقــامــا  غموًضا،  أو  إعالمًيا 
الشائعة- نفس  )عــلــم  كــتــاب  بــإصــدار  العلمية  جهودهما  كلال  ثــم 

 ،Psychology of Rumor(
ــذا الــكــتــاب املــعــادلــة  ووضـــعـــا فـــى هــ

التالية:
شدة الشائعة = أهمية 
املوضوع × درجة غموضه

فى ضوء هذه املعادلة فإن وصول 
إلـــى الصفر  الــغــمــوض أو األهــمــيــة 
الشدة  أن تكون حصيلة  إلــى  يــؤدى 
ــإن أفـــضـــل أســلــوب  صـــفـــر، لـــذلـــك فــ
ملحاربة الشائعات هو اإلسراع بنشر 
املعلومات الصحيحة جتاه املوضوع 
ــعــــات،  ــائــ الــــــــذى تــــــــدور حــــولــــه الــــشــ

وميكن أيضا توقع موضوعات الشائعات مبعرفة اهتمامات الناس 
املستقبلية.

أو  املكتوب،  النص  أخــرى غير صــورة  الشائعات صـــورًا  تأخذ  قــد 
األسلوب القصصى املألوف، فتلجأ إلى طرق غير مباشرة كالدعاية 
والنكتة، وهذا النوع األخير يعد من أخطر أساليب نشر الشائعات، 
ــاط ذات  ملــا لــه مــن تأثير كبير على الـــرأى الــعــام وخــاصــة فــى األوسـ
املستوى الثقافى واالجتماعى املنخفض الذى يسهل التأثير عليه 
الكاريكاتيرى  الــرســم  يستخدم  وقــد  والــنــكــات،  الدعابة  طريق  عــن 
ــر، وميكن  األثـ بعيدة  قــوة جــاذبــة  لــه  الشائعات الن  لنشر  كــأســلــوب 

انتشاره بن املستويات الثقافية املختلفة، وقد يتعدى أثره اإلطار 
ــار أكــثــر اتــســاًعــا يتعامل أفــــراده بلغات  املــحــلــى أو الــقــومــى إلـــى إطـ
الكالمية،  أو  املــكــتــوبــة  الــشــائــعــات  انــتــشــار  معها  يصلح  ال  مــتــعــددة 
لكى  للشائعات  املتعددة  األشكال  االعتبار  الوضع فى  لذلك يجب 

تكون املواجهة فعالة ومؤثرة.
اخلالصة:

تعتبر العمليات النفسية قتال معنوى وصراع فكرى يدور حول 
املفاهيم واألفكار يؤدى إلى حتطيم اخلصم عن طريق القضاء على 
عمليات  وهــى  الــفــكــرى،  التماسك 
ــة ومـــتـــطـــورة تــســتــعــمــل فــيــهــا  ــرنـ مـ
جــمــيــع الـــوســـائـــل املـــشـــروعـــة وغــيــر 
املــشــروعــة، وتــعــتــبــر الــشــائــعــات من 
النفسية  العمليات  أســالــيــب  أهـــم 
ألنها تؤثر بشكل كبير على تواصل 
والعالقة  مواطنيها  مــع  احلكومة 
وتؤثر  بينهما،  والفكرية  املعنوية 
أيــــضــــا عـــلـــى الـــقـــيـــم املــجــتــمــعــيــة 
والـــرضـــا الـــقـــومـــى، وتــســاعــد على 
انتشار الفساد وصعوبة مواجهته، 
وتنقل املجتمع من حالة التماسك 
القوى إلى حالة مهلهلة رخوة تفقده القدرة على املقاومة والصمود، 

ومن ثم يسهل فرض التبعية عليه.
أنها  إطــارهــا األوســـع واألشــمــل  فــى  الشائعات  مــن األهمية فهم 
الطرق  اتــبــاع  ويــجــب  النفسية،  للعمليات  املــؤثــرة  األســالــيــب  أحــد 
العلمية ملواجهتها ومتابعتها بواسطة متخصصن، وأنسب أسلوب 
قياسات  إجـــراء  ثــم  وللتوعية  للرصد  آلــيــات  إنــشــاء  هــو  للمواجهة 
دوريــــة ملــعــرفــة مـــدى الــتــأثــيــر الــنــفــســى، والـــوقـــوف عــلــى مــا رســـخ فى 
وجدان املتلقن، على أن تكون هذه اآلليات فى كل القطاعات املدنية 

ويشترك فيها اإلعالم بكل أنواعه.

 أهم أهداف الشائعات بث اليأس فى نفوس 
المواطنين، والتهوين من إمكاناتهم وقدراتهم، 

وتضخيم وتهويل أخطاء القيادات على اختالف 
مستوياتهم بقصد إحداث حالة من فقدان الثقة 

بين مواطنى الدولة وقياداتهم.
وإضعاف الجبهة الداخلية وإحداث الثغرات بها
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ــوارث فـــى ذلـــك نــظــم املــتــابــعــة  ــكــ ويــســاعــد فــريــق إدارة األزمــــــاات والــ
التكنولوجية احلديثة املتمثلة فى بطاقات األداء املتوازن اإللكترونية 
)BalancedScoreCard(  ويرمز لها بالرمز )BSC( وهى حتتوى 
فى  قسم   / إدارة  لكل   )KPI,s( الرئيسية  األداء  تقييم  مــؤشــرات  على 

الهيكل التنظيمى للمؤسسة.
املـــتـــوازن اخلــاصــة  األداء  بــطــاقــة  مــرحــلــة تصميم  فــى  حــيــث تسجل 
وصياغة  األداء  تقييم  ومعايير  املخططة  األهـــداف  قسم   / إدارة  بكل 
مؤشرات األداء الرئيسية وأساليب القياس واختيار وحتديد معادالت 
بتسجيل  قسم   / إدارة  كل  فى  العمل  فريق  والتقييم  وبقيام  احلساب 
التسجيل فى  التى متت بنجاح يوميا على شاشة  التنفيذية  األعمال 
فــى تفاصيل  مـــدون  هــو  ملــا  القسم طبقا   / بــــاإلدارة  البطاقة اخلــاصــة 
خطة العمل فتظهر على الشاشة قيم مؤشرات قياس األداء الرئيسية 
التى بدورها تعبر بياناتها عن مدى اإلجناز أو االنحراف عن األهداف 
الذى  النجاح  ملدى  املئوية  النسب  الشاشة  على  تظهر  حيث  املخططة 

حتــقــق مــن عــدمــه فــهــى تــوضــح نتائج 
األعمال)املخرجات (. 

ــالــــى نـــســـتـــطـــيـــع بــالــتــحــلــيــل  ــتــ ــالــ بــ
ــة بــــن األهـــــــــداف املــخــطــطــة  ــارنــ ــقــ واملــ
القياس  وقــــراءات  حتقيقها  ومعايير 
نستنتج  أن  الرئيسية  األداء  ملــؤشــرات 
الــعــمــل بكافة  فـــى  الــفــســاد  أو  اخلــطــأ 
ــمــــل عــلــى  ــعــ صـــــــــوره والـــــتـــــى يــــجــــب الــ

مواجهتها مبكرا.  
بــألــونــهــا  األداء  ــرات  ــؤشــ مــ أن  كـــمـــا 
الثالثة التى تظهر على الشاشة تعبر 
عن مدى النجاح أو الفشل فى حتقيق 

يعبر عن نسبة جنــاح عالية نحو  فاللون األخضر  املخططة  األهــداف 
حتقيق الــهــدف املخطط والــلــون األصــفــر هــو عالمة إنـــذار تبن وجــود 
خــطــأ يــلــزم تصحيحه والــلــون األحــمــر يعتبر إنــــذار شــديــد عــن وجــود 
الوقوف على أسبابها ومعاجلتها مما يساعد  يلزم  أو صعوبات  إهمال 

على مواجهة الفساد مبكرا بل ومنعه.
التى  الوقائية  اإلستراتيجية  تنفيذ  فى  بفاعلية  يساهم  ذلك   وكل 
تعتمد على مواجهة كافة األزمات املحتملة مبكرا والوقاية من الفساد 
وقبل أن تتفاقم وتخرج عن السيطرة – وفى كافة املجاالت     )اقتصادية 

– إجتماعية – سياسية – أمنية – ثقافية(.
مــن الــضــرورى وجــود منظومة إلدارة األزمـــات والــكــوارث ترتبط مع 
ومرتبطة  متصلة  مــؤســســة  كــل  فــى  املـــتـــوازن  األداء  بــطــاقــات  منظومة 
يرتبط  كما  لها  التابعة  الهيئة  الــــوزارة/  فــى  لها  مماثلة  منظومة  مــع 
هذا املركز مع غرف إدارة األزمــات  ألفرع هذه املؤسسة / الشركة طبقا 
النتشارها اجلغرافى لتحقيق التكامل والتنسيق والتعاون بينهم عند 

التخطيط للوقاية من األزمات والوقاية من الفساد ومكافحته .
مع أهمية ربط مراكز إدارة األزمات والكوارث فى املؤسسات املختلفة 
الفرع   / الشركة   / املؤسسة  فيها  تتمركز  التى  املحافظة  منظومة  مع 
ممــا يحقق الــعــمــل اجلــمــاعــى املــنــظــم فــى مــواجــهــة األزمــــات والــوقــايــة 
من الفساد فى ظل رؤيــة وخطة موحدة ومحدد فيها بدقة دور ومهام 

وواجبات جميع عناصر الهيكل التنظيمى للمؤسسة / الشركة .  
والــكــوارث  األزمـــات  أهمية وجــود منظومة قومية إلدارة  ذلــك  ويبن 
ممثلة فــى املــركــز الــقــومــى إلدارة األزمــــات والــكــوارث والـــذى يتم ربطه 
املــتــوازن  األداء  بطاقات  والــكــوارث  ومنظومة  األزمـــات  إدارة  مبنظومة 
جلميع الوزارات واملحافظات لتحقيق التنسيق الشامل بينهم فى ظل 
حالة  فى  وخاصة  والتعاون  واملسئوليات  العالقات  تنظم  قومية  رؤيــة 

األزمات اإلستراتيجية املحتملة .
الفكر احلديث إلدارة األزمــات  املهمة فى جناح تطبيق  العوامل  من 
إدارة  ملركز  التنظيمى  الهيكل  فى  العمل  مجموعات  والــكــوارث  تكوين 
األزمــــــات والــــكــــوارث وهــــى )مــجــمــوعــة 
املــركــز واخلــبــراء واملساعدين  -  قــيــادة 
مــجــمــوعــة الــتــخــطــيــط - مــجــمــوعــة 
ــات والـــتـــحـــلـــيـــل - مــجــمــوعــة  ــومـ ــلـ ــعـ املـ
العلوم  اإلعــالم والترجمة - مجموعة 
اخلمس  املجموعات  وهذه  اإلنسانية( 
هـــى الــعــنــاصــر األســـاســـيـــة فـــى جميع 
والــكــوارث وميكن  إدارة األزمـــات  مراكز 
أن يــضــاف عــلــيــهــا مــجــمــوعــات أخـــرى 
فى  الــعــمــل  ومــخــاطــر  لطبيعة  طــبــقــا 
كـــل مــؤســســة عــــالوة عــلــى )املــجــمــوعــة 
اإلداريـــــــة ونــظــم املــعــلــومــات( الــالزمــة 
املركز اإلداريــة والفنية وهذه املجموعات / األقسام تعمل معا  ألعمال 
كوحدة واحدة من أجل جناح مركز إدارة األزمــات والكوارث فى حتقيق 

املهام املكلف بها فى مواجهة األزمات والوقاية من الفساد.
تقوم مجموعة قيادة املركز واخلبراء واملساعدين  وهم األكثر خبرة 
الــعــمــل داخـــل مــركــز إدارة األزمــــات والــكــوارث  بــــإدارة  منظومة  وعــلــمــا 
والتنسيق مع قيادة املؤسسة وبالتعاون مع اجلهات املشاركة فى مواجهة 
األزمــات والوقاية من الفساد من خالل االتصال والتنسيق مع جميع 
عناصر املنظومة القومية إلدارة األزمات والكوارث التى يديرها املركز 

القومى إلدارة األزمات، والكوارث واحلد من املخاطر.
تــعــمــل مــجــمــوعــة الــتــخــطــيــط  بـــالـــتـــعـــاون وبــالــتــنــســيــق مــــع بــاقــى 
والــكــوارث وحتديد  إدارة األزمــات  املجموعات / األقسام بإعداد خطط 
أهدافها وسيناريوهات املواجهة مع ضرورة التنسيق مع جميع اجلهات 
املشاركة واملتعاونة فى اخلطة وكذلك فى إجراءات الوقاية من الفساد.

وبالتنسيق  بالتعاون  تقوم  والتحليل  املعلومات  مجموعة  وكــذلــك 

إدارة األزمات..
  والوقاية من الفساد

لواء / ممدوح زيدان
 خبير إدارة األزمات والتنمية البشرية

ــرن  ــن الق ــام 1962م م ــه ع ــى ل ــل العلم ــدء التأصي ــذ ب ــوارث من ــات والك ــم إدارة األزم ــق عل ــلوب تطبي ــور أس تط
الماضــى ) القــرن العشــرين( وحتــى اليــوم وأصبــح لــه عالقــة أساســية بالتخطيــط اإلســتراتيجى لــكل 
ــا  ــع تاثيراته ــر ووض ــى والحاض ــن دروس الماض ــتفادة م ــط لالس ــى التخطي ــاركة ف ــث المش ــن حي ــة  م مؤسس
ــادرة  ــر ق ــتراتيجى وغي ــر إس ــا فك ــس له ــى لي ــة الت ــث أن المؤسس ــتقبل حي ــط للمس ــد التخطي ــار عن ــى االعتب ف
علــى تنفيــذه تعتبــر مؤسســة معرضــة لحــدوث أزمــات بهــا وغيــر قــادرة علــى تحقيــق األهــداف المخططــة.

ــرعة  ــى س ــة ف ــا للمعاون ــا يومي ــى يمثله ــة الت ــة أداء المؤسس ــوارث بمتابع ــات والك ــق إدارة األزم ــوم فري ويق
ــات  ــى أزم ــول إل ــا وتتح ــد خطورته ــم تتصاع ــة ث ــف صعب ــى مواق ــول إل ــن التح ــا م ــاء ومنعه ــة األخط معالج
يصعــب معالجتهــا وذلــك عــن طريــق التنبــؤ المبكــر بهــا وإعــداد خطــط المعالجــة وســيناريوهات مواجهــة 

ــا.  ــى تنفيذه ــب عل ــك التدري ــة وكذل ــات المحتمل األزم

لن يكتب النجاح لمنظومة إدارة األزمات والكوارث 
إال بوجود فريق عمل قوى تتوافر فيه سمات إرادة 

التحدى والنجاح والقدرات العقلية المتميزة وخاصة 
فى مجال التحليل واإلستنتاج واإليمان بأهمية 

العمل كفريق متكامل ولديه سرعة رد فعل عالية 
وليس التهور وحسن تخطيط وإدارة الوقت والثقة 

بالنفس وليس الغرور وتحمل الضغوط ولياقة 
 بدنية وصحية مناسبة.

ضمير الــوطن34 ضمير الــوطن34

املقارنات  ــراء  وإجـ املعلومات  بتحليل  األقــســام   / املجموعات  باقى  مــع 
ببيانات  باالستعانة  فعال  مــامت  وبــن  تنفيذها  املخطط  األهـــداف  بن 
الوضع  مؤشراتها  بيانات  تبن  التى  املتوازن  األداء  منظومة  بطاقات 
أسلوب  الفساد وحتديد  الفشل  واكتشاف  أو  النجاح  ونسب  احلقيقى 
واملتعاونة  املشاركة  اجلــهــات  جميع  مــع  التنسيق  ضـــرورة  مــع  املواجهة 
فى اخلطة وكذلك فى إجــراءات الوقاية من الفساد، ومعهم مجموعة 
اإلعالم والترجمة  والتى تقوم مبتابعة جميع وسائل اإلعالم وحتليل 
وتنفيذ  وإعــداد  العام  الــرأى  على  وتأثيرها  األخبار  ومخاطر  مضمون 
خطة توعية للمواطنن والرد على اإلشاعات لتوعية الرأى العام داخل 
أو  العلمية كأفالم  املــواد  وإعــداد  الوطنى  املستوى  ذاتها وعلى  املؤسسة 

احلقائق  تظهر  وثــائــقــيــة  فــيــديــوهــات 
لــلــرأى الــعــام والبـــد مــن وجـــود نشاط 
لــهــا لــلــتــوعــيــة عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
االجــتــمــاعــى كــمــا تــقــوم بــقــيــاس ردود 
بالتعاون  املحتملة  العام  الــرأى  أفعال 
ــيـــة  ــانـ ــوم اإلنـــسـ ــلــ ــعــ ــة الــ ــع مـــجـــمـــوعـ ــ مـ
ــق مـــــع وســـــائـــــل اإلعـــــــالم  وبـــالـــتـــنـــســـيـ

القومية.
وتساهم مجموعة العلوم اإلنسانية 
بدراسة السلوك البشرى وردود أفعالة 
وعرضها ومناقشتها فى مرحلة إعداد 

خطة مواجهة األزمات وكذلك أساليب الوقاية من الفساد كما تعرض 
ــة وبعدها  ــرأى الــعــام أثــنــاء أحـــداث األزمـ ردود األفــعــال املنتظرة مــن الـ
وتتعاون بشكل وثيق مع مجموعة اإلعــالم والترجمة فى إعــداد خطة 

التوعية والرد على اإلشاعات.
وتقوم املجموعة اإلدارية ونظم املعلومات بتنفيذ اإلجراءات اإلدارية 
والفنية الضرورية لضمان استمرار احتياجات عمل مركز إدارة األزمات 
عــلــى مـــدار 24 ســاعــة وخــطــط الــصــيــانــة ألجــهــزة ومـــعـــدات مــركــز إدارة 
األزمات والكوارث وخاصة  شبكات تداول املعلومات بن املركز واجلهات 
األخــــرى املــتــعــاونــة مــن املــنــظــومــة الــقــومــيــة إلدارة األزمـــــات والـــكـــوارث 
وخاصة تأمن املعلومات من االختراق أو الهجوم السيبرانى وخاصة أن 
املعلومات املتواجدة فى مراكز إدارة األزمات والكوارث تعتبر هامة جدا 

حيث يسعى أعداء الوطن للحصول عليها.
إال بوجود فريق  والــكــوارث  إدارة األزمــات  النجاح ملنظومة  لن يكتب 
إرادة التحدى والنجاح  عمل قوى يتم انتقاؤه بدقة تتوافر فيه سمات 
واالستنتاج  التحليل  مجال  فــى  وخــاصــة  املتميزة  العقلية  والــقــدرات 

عالية  فعل  رد  سرعة  ولــديــه  متكامل  كفريق  العمل  بأهمية  ــان  واإلميـ
وليس التهور ولديه حسن تخطيط وإدارة الوقت والثقة بالنفس وليس 

الغرور ولديه حتمل الضغوط ولياقة بدنية وصحية مناسبة.
كما يجب أن يكون أعضاء هذا الفريق متفرغن لعملهم فى مركز 
إدارة األزمات والكوارث فى كل مؤسسة ويصبح مسارًا وظيفًيا  يعترف 
به اجلهاز املركزى للتنظيم واإلدارة ويتم ترقيتهم فى املسار الوظيفى 
أعلى  إلــى وظــائــف  والــكــوارث  األزمـــات  القومية إلدارة  املنظومة  داخــل 
طبًقا الحتياجات املنظومة القومية  ويتم تأهيل أعضاء هذا الفريق 
فى مجاالت التخطيط اإلستراتيجى والتنفيذى وفى مجال تصميم 
وفى  األداء  قياس  ومــؤشــرات  ومعايير  املــتــوازن  األداء  بطاقات  ــداد  وإعـ
إدارة  وفــى مجال  األزمـــات  إدارة  مجال 
وفى  املــهــارات  وتنمية  البشرية  املــــوارد 
ــوم اإلنــســانــيــة  ــلـ ــعـ مـــجـــال اإلعــــــالم والـ
واحلـــوكـــمـــة ومــكــافــحــة الــفــســاد وأمـــن 
والتقدمي  العرض  ومهارات  املعلومات 
ــاهـــج الــبــحــث  ــنـ ــتـــقـــاريـــر ومـ وإعــــــــداد الـ
الــعــلــمــى ومــســتــوى مــنــاســب فــى اللغة 
اإلجنـــلـــيـــزيـــة لــتــحــقــيــق الــتــكــامــل بن 
أعــضــاء الــفــريــق ويــتــم ذلـــك فــى شكل 

دورات تدريبية متخصصة .
ــرى  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ومـــــــــــــن املــــــــهــــــــم جـــــــــــــدا الــ
ــريــــق ومـــتـــابـــعـــتـــهـــم  نـــظـــرا  ــفــ ــاء هــــــذا الــ ــ ــــضـ ــار أعـ ــيــ ــتــ ــــى عـــنـــد اخــ ــنـ ــ األمـ
ــة  ــ ــاصـ ــ ــع وخـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــة تــــــوفــــــر اإلنــــــتــــــمــــــاء الـــــوطـــــنـــــى لـــــــــدى اجلـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ألهـ
ــى مـــجـــال شــبــكــات نــظــم املــعــلــومــات وأســـالـــيـــب تــأمــيــنــهــا.  الــعــامــلــن فـ
مــكــتــبــة  ــوارث  ــ ــكــ ــ والــ األزمـــــــــات  إدارة  مـــركـــز  ــى  فــ تـــتـــوفـــر  أن  يـــجـــب  كـــمـــا 
وثائقية  )أفالم وتقارير ومراجع( ليستند إليها فريق العمل فى حتليل 

املاضى واستشراف متطلبات املستقبل.
من كل ماسبق يجب أن نقتنع جميعا بأهمية وجود منظومة متكاملة 
إلدارة األزمات والكوارث واحلد من املخاطر وتقييم األداء لدورها الهام 
اإلهمال  املحتملة  ومكافحة  األزمــات  الوطن من  فى حماية إجنــازات 
والفساد كما يجب إلغاء أسلوب إدارة األزمات والكوارث بنظام جلان إدارة 
األزمــات التى جتتمع بعد حــدوث األزمــة للنظر فى كيفية  مواجهتها 
حيث أن هذا األسلوب ال يتماشى مع جوهر ومضمون علم إدارة األزمات 
والكوارث احلديث الذى يعتمد على سبق األحــداث ومواجهتها مبكرا 
بجناحى العمل معا وهما مواجهة األزمات والوقاية من الفساد وليس 

العمل بأسلوب رد الفعل ..

يجب إلغاء أسلوب إدارة األزمات والكوارث بنظام 
لجان إدارة األزمات التى تجتمع بعد حدوث األزمة 
للنظر فى كيفية  مواجهتها ألن هذا األسلوب ال 
يتماشي مع جوهر ومضمون علم إدارة األزمات 

والكوارث الحديث الذى يعتمد على سبق األحداث 
ومواجهتها مبكرا بجناحى العمل معا وهما 

مواجهة األزمات والوقاية من الفساد وليس العمل 
بأسلوب رد الفعل
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لمحات من اإلطار 
التنظيمى والقانونى 

لمكافحة الفساد
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الشاملة وبناء  التنمية  الفساد فى إطار عملية  إدراك أهمية مكافحة  إن 
املكافحة  تلك  مجاالت  فى  بالنظر  إال  األكمل  النحو  على  يتأتى  ال  الدولة 
والدور الذى تؤديه فى اجلوانب التنموية املختلفة، فمن الناحية االقتصادية، 
متثل مكافحة الفساد إحدى أهم الوسائل التى تستعن بها الدول من أجل 
احلفاظ على املال العام واالستعانة به فى معرض حشد املوارد املالية الالزمة 
لتحقيق التنمية املستدمية، ومن الناحية السياسية جتسد مكافحة الفساد 
إحدى أهم ركائز دولة القانون واحلكم الرشيد، إذ أنها ترسخ مبادئ املساواة 
أمام القانون وأن أحًدا لن يستفيد من منصبه فى احلصول على ما ليس حًقا 
له أًيا كان موقعه واملحاسبة والشفافية وحرمة املال العام، األمر الذى يدعم 
شرعية احلكم. أما من الناحية االجتماعية، فإن مكافحة الفساد تسهم فى 
حتقيق تكافؤ الفرص بن أبناء املجتمع وإذكاء روح التنافس الشريف بينهم 
الترقى  أســبــاب  تيسير  خــالل  مــن  الــذاتــيــة،  املطامح  حتقيق  نحو  والتسابق 
بينهم. الشريف  التنافس  قنوات  وضمان  االجتماعى  احلــراك  قنوات   وفتح 
الفساد فى سياق  املتزايد ألهمية مكافحة  وعلى هذه اخللفية من اإلدراك 
التى متكنها من  التشريعات  إلــى سن  الــدول  بــادرت  التنمية،  جهود حتقيق 
اخلطط  صياغة  فــى  شرعت  كما  ناجعة،  بــصــورة  الفساد  لظاهرة  التصدى 
وآثــاره  الفساد  مبضار  وتعريفها  املجتمع  فئات  مختلف  لتثقيف  التوعوية 

الوخيمة على التنمية والرفاه االجتماعى واستقرار الدولة واملجتمع وسبل 
مقاومته، وغرس النفور منه وإنكاره فى نفوس املواطنن.

املــعــاهــدات اإلقليمية  الــــدول  أبــرمــت  أمـــا عــلــى الصعيد اجلــمــاعــى، فــقــد 
والدولية التى هدفت إلى تعزيز التعاون بينها على مكافحة الفساد. ويأتى 
على رأس تلك املعاهدات اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد التى تعتبر 
الصك العاملى الوحيد امللزم قانوًنا ملكافحة الفساد، والتى اعتمدتها اجلمعية 
ودخلت حيز   ،4/58 رقم  بقرارها   2003 أكتوبر   31 املتحدة فى  العامة لألمم 
التالية:  الرئيسية  املجاالت  النفاذ فى 14 ديسمبر 2005. وتغطى االتفاقية 
واســتــرداد  الــدولــى،  والتعاون  القانون،  وإنــفــاذ  والتجرمي  الوقائية،  التدابير 
العديد  االتفاقية  وحتكم  املعلومات.  وتبادل  التقنية  واملساعدة  املــوجــودات، 
من أشكال الفساد املختلفة، مثل الرشوة، واملتاجرة بالنفوذ، وإساءة استغالل 
الوظائف، ومختلف أفعال الفساد فى القطاع اخلاص. ولعل من أبرز ما مييز 
االتفاقية إدراج فصل خاص بشأن استرداد املوجودات، بهدف إعادة املوجودات 
إلى أصحابها الشرعين، مبا فى ذلك البلدان التى أخذت منها بطريقة غير 
مشروعة. وقد انضمت الغالبية العظمى من الدول أعضاء األمم املتحدة إلى 
اتفاقية االحتاد  هذه االتفاقية )189 دولــة(. وعلى املستوى اإلقليمى هناك 
اإلفريقى ملنع ومكافحة الفساد التى دخلت حيز النفاذ فى 5 أغسطس 2006، 

تشريعات ومعاهدات ومؤتمرات إقليمية ودولية

الرسالة المصرية
 فى مكافحة الفساد 

 وزير مفوض د. محمد عبد السالم الشاهد 
مدير وحدة مكافحة الفساد بوزارة الخارجية

ــى  ــون الت ــة القان ــاء دول ــى بن ــعوب إل ــم والش ــعى األم ــياق س ــى س ــة ف ــة بالغ ــاد أهمي ــة الفس ــب مكافح تكتس
ــدول  ــن ال ــا. وإدراًكا م ــا وازدهاره ــق تنميته ــه لتحقي ــد عن ــا ال محي ــيد منهًج ــم الرش ــة والحك ــد الديمقراطي تعتم
للمكانــة التــى يحتلهــا التصــدى لظاهــرة الفســاد فــى ســلم أولويــات السياســات الوطنيــة، قامــت بســن 
ــددة  ــة والمتع ــات الثنائي ــت االتفاقي ــة، وأبرم ــا المختلف ــرة بصوره ــك الظاه ــة تل ــت مكافح ــى كفل ــريعات الت التش
األطــراف الراميــة لــذات الغــرض. وعلــى المســتوى الوطنــى، لــم تكــن مصــر بمعــزل عــن تلــك التوجهــات وهــى 
تشــيد بنــاء الدولــة الوطنيــة الحديثــة، إذ ظلــت مكافحــة الفســاد وصيانــة المــال العــام جــزًءا ال يتجــزأ مــن النظــام 
ــة  ــة بمكافح ــة المتعلق ــة والدولي ــة اإلقليمي ــر التعاقدي ــر لألط ــت مص ــا انضم ــة، كم ــى للدول ــتورى والقانون الدس
الفســاد، وكان لهــا جهــود ومبــادرات مشــهودة فــى هــذا المضمــار عكســت إرادة الدولــة الماضيــة نحــو مكافحة 

ــه. ــدى ل ــاد والتص الفس
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ويبلغ عدد أطرافها 45 دولة إفريقية، وهناك االتفاقية العربية ملكافحة الفساد 
التى يزيد عدد الدول التى صدقت عليها فى الوقت احلاضر على 12 دولة. 
وجتدر اإلشارة إلى أن الرياض عاصمة اململكة العربية السعودية استضافت 
 ،2022 مـــارس  شهر  فــى  الــفــســاد  ملكافحة  العربية  لالتفاقية  الــرابــع  املــؤمتــر 
والذى كان من أهم قراراته اعتماد آلية استعراض تنفيذ االتفاقية العربية 
»منهج تشاركي« فى تطبيق  الفساد، على نحو يساعد على ترسيخ  ملكافحة 
االتفاقية قوامه املتابعة اجلماعية بن الدول األطراف جلهود تطبيقها على 
عموًما. االتفاقية  تطبيق  جهود  تعزيز  فى  تسهم  بصورة  الُقطرى   املستوى 

وعلى الصعيد الوطنى املصرى، عكست البنية التشريعية واملؤسسية املصرية 
توجه الدولة نحو محاربة الفساد بجميع صوره. فقد نص دستور جمهورية 
مبكافحة  الــدولــة  »تلتزم  أن:  على   218 مــادتــه  فــى   2014 لعام  العربية  مصر 

الــفــســاد، ويــحــدد الــقــانــون الــهــيــئــات واألجــهــزة 
الــرقــابــيــة املــخــتــصــة بـــذلـــك، وتــلــتــزم الــهــيــئــات 
فيما  بالتنسيق  املختصة  الرقابية  واألجــهــزة 
الــنــزاهــة  قــيــم  وتــعــزيــز  الــفــســاد،  ملكافحة  بينها 
والشفافية، ضماًنا حلسن أداء الوظيفة العامة 
ــام، ووضــــع ومــتــابــعــة  ــعـ ــفـــاظ عــلــى املــــال الـ واحلـ
تنفيذ االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد 
بــاملــشــاركــة مــع غــيــرهــا مــن الــهــيــئــات واألجــهــزة 
املـــعـــنـــيـــة، وذلــــــك عـــلـــى الـــنـــحـــو الــــــذى يــنــظــمــه 
القانون«. وتطبيًقا لذلك وضع املشرع املصرى 
واألجهزة  أعمال اجلهات  تنظم  التى  القوانن 

العاملة فى مجال منع ومكافحة الفساد، كما وضع نظاًما تشريعًيا تضمن 
جترمي الكثير من جرائم الفساد التى وردت فى اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
الفساد، ومن أهم هذه التشريعات ما يلي: قانون العقوبات الصادر بالقانون 
رقم 58 لسنة 19 37 وتعديالته، وقانون إعادة تنظيم هيئة الرقابة اإلدارية رقم 
54 لسنة 1964 وتعديالته الواردة بالقانون رقم 207 لسنة 2017، وقانون اجلهاز 
الكسب  وقــانــون  وتعديالته،   1964 لسنة   118 رقــم  واإلدارة  للتنظيم  املــركــزى 
غير املشروع رقم 11 لسنة 1968 املعدل بالقانون رقم 62 لسنة 1975، وقانون 
غسل  وقانون  وتعديالته،   1988 لسنة   144 رقــم  للمحاسبات  املركزى  اجلهاز 
رقــم 36 لسنة 2014، وغير  بالقانون  رقــم 80 لسنة 2002 وتعديالته  األمــوال 
األمم  اتفاقية  مبقتضى  املجرمة  األفعال  تغطى  التى  التشريعات  من  ذلك 
املتحدة ملكافحة الفساد والتى ترتكز على حماية املال العام وأداء الوظيفة 
 العامة من الفساد ورصد وتعقب األموال املتحصلة من األفعال اإلجرامية.

وعلى الصعيد املؤسسى، تتمثل أهم أجهزة إنفاذ القانون ومكافحة الفساد 
والنيابة  للمحاسبات  املــركــزى  واجلــهــاز  اإلداريـــة  الرقابة  هيئة  فى  مصر  فى 
ــاب  الــداخــلــيــة ووحــدة مكافحة غــســل األمــــوال ومتــويــل اإلرهـ الــعــامــة  ووزارة 
والــهــيــئــة الــعــامــة لــلــرقــابــة املــالــيــة والــهــيــئــة الــعــامــة لــلــرقــابــة عــلــى الـــصـــادرات 

ــد أنـــشـــئـــت الــلــجــنــة الــوطــنــيــة  ــ والــــــــــــواردات. وقـ
الــتــنــســيــقــيــة ملــكــافــحــة الـــفـــســـاد مبـــوجـــب قـــرار 
لسنة   2890 رقــم  ــوزراء  الـ مجلس  السيد رئيس 
برئاسة   2014 لسنة   493 بالقرار  واملعدل   2010
الــســيــد رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء وعـــضـــويـــة كل 
اإلداريـــة،  والتنمية  املحلية  التنمية  »وزيـــر  مــن 
ــر الـــعـــدل، رئـــيـــس هــيــئــة الــنــيــابــة اإلداريــــــة،  ــ وزيـ
رئيس هيئة الرقابة اإلداريــة، وممثلن لوزارات 
الــداخــلــيــة، واخلــارجــيــة، واملـــخـــابـــرات الــعــامــة، 
مكافحة  ووحدة  للمحاسبات،  املركزى  واجلهاز 
أنشئت  كما   .« العامة  والنيابة  األمـــوال،  غسل 
الفساد  ملكافحة  التنسيقية  الفرعية  اللجنة 
املــنــبــثــقــة عـــن الــلــجــنــة الــوطــنــيــة الــتــنــســيــقــيــة 
ــرار الــســيــد رئــيــس  ملــكــافــحــة الــفــســاد مبــوجــب قــ
برئاسة  رقــم 1022 لسنة 2014  الـــوزراء  مجلس 
وعضوية  اإلداريــــة  الــرقــابــة  هيئة  السيد رئيس 
الــداخــلــيــة،  وزارة  الــتــالــيــة:  لــلــجــهــات  ممــثــلــن 

الــعــدل،  وزارة  اخلــارجــيــة،  وزارة  اإلداريـــــة،  والتنمية  املحلية  التنمية  وزارة 
النيابة الــعــامــة، املــخــابــرات الــعــامــة، هيئة الــرقــابــة اإلداريــــة، اجلــهــاز املــركــزى 
 لــلــمــحــاســبــات، هــيــئــة الــنــيــابــة اإلداريـــــــــة، وحـــــدة مــكــافــحــة غــســل األمــــــوال.

وعلى املستوى التنفيذى، وضعت جهات االختصاص مجتمعة وبعد تنسيق 
تنتهى  الــتــى  الــفــســاد  ملكافحة  الوطنية  االستراتيجية  مستفيض  وتــشــاور 
مرحلتها الثانية العام اجلارى، والتى سبق تنفيذ مرحلتها األولى فى الفترة 
من عام 2014 حتى عام 2018، وغطت مرحلتها الثانية الفترة من عام 2019 
إرســاء دعائم مجتمع  رؤيــة االستراتيجية حــول  عــام 2022. ومتحورت  حتى 
الشفافية  قيم  يعلى  إدارى  بدعم من جهاز  ويرفضه  الفساد  يــدرك مخاطر 
والنزاهة والفعالية. وفصلت االستراتيجية األهداف واإلجراءات التنفيذية 
والبرامج واآلليات التى تكفل بلوغ الغايات التى وضعت لتحقيقها، مبا فى 
ذلك من خالل دعم قدرات واستقالل أجهزة مكافحة الفساد ورفع مستويات 

الشفافية والنزاهة فى مؤسسات الدولة على اختالفها حتقيقا لرؤية مصر 
2030 وإنفاًذا لالتفاقيات الدولية واإلقليمية املتعلقة مبكافحة الفساد التى 

انضمت لها مصر: االتفاقيات األممية والعربية واإلفريقية.
ذات  الــكــوادر  الــقــدرات لتكوين  وبناء  التدريب  بأهمية  الدولة  وإميــاًنــا من 
الكفاءة املؤهلة تأهياًل متكاماًل إلنفاذ املهام املسندة إليهم فى مجال مكافحة 
الفساد  ملكافحة  الوطنية  األكادميية  اإلداريـــة  الرقابة  هيئة  أنشأت  الفساد، 
املعارف والتوعية  الرئيس املتخصص فى نشر  العلمى  املعهد  لتكون مبثابة 
والتدريب فى مجال مكافحة الفساد وتكوين الكوادر البشرية املتخصصة فى 
هذا املجال على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية. وما فتئت األكادميية 
تؤدى رسالتها الرفيعة بدأب على نحو مكنها من أن تسهم إسهاًما مشهوًدا 
التى  الواسعة  اخلــبــرات  ونقل  الفساد،  ملكافحة  الوطنية  اجلهود  تعزيز  فى 
تتمتع بها مصر فى هذا املجال للدول العربية 
األكادميية  مثلت  بحيث  الشقيقة،  واإلفريقية 
إضافة مهمة للدور املصرى خارجًيا، خاصة فى 
أحد أهم املجاالت للدول النامية، وعلى رأسها 
الــفــســاد. أال وهـــو مكافحة  ــدول اإلفــريــقــيــة،   الــ
ــادرت مصر  ــ وفـــى األطــــر املــتــعــددة األطــــــراف، بـ
الدولية  التعاقدية  األطـــر  إلــى  االنــضــمــام  إلــى 
واإلقــلــيــمــيــة ملــكــافــحــة الـــفـــســـاد، وعـــلـــى رأســهــا 
الـــفـــســـاد  ملـــكـــافـــحـــة  ــتــــحــــدة  املــ األمم  ــة  ــيـ ــاقـ ــفـ اتـ
واالتــفــاقــيــتــان الــعــربــيــة واإلفــريــقــيــة حـــول ذات 
ــان ملــصــر دورهــــا املــشــهــود فى  ــوع، حــيــث كـ ــوضـ املـ
احلثيثة  املصرية  اجلــهــود  تلك  توجت  وقــد  األطـــر.  تلك  فــى  التعاون  تعزيز 
باستضافة مصر الدورة التاسعة ملؤمتر الدول أطراف اتفاقية األمم املتحدة 
ملكافحة الفساد التى عقدت فى مدينة شرم الشيخ فى شهر ديسمبر 2021، 
ــا عــلــى أهــمــيــة املــكــانــة الــتــى حتتلها مــصــر فى  عــلــى نــحــو جــســد تــوافــًقــا دولــًي
الفساد بصفة خاصة.  ودورهــا فى مجال مكافحة  الدولية عموًما،  الساحة 
وقد أصدر املؤمتر إعالن شرم الشيخ املعنون » »تعزيز التعاون الدولى املتعدد 
األطراف فى مجال مكافحة الفساد أثناء الطوارئ وأوقات األزمات والتعايف«، 
كما أصدر قــرارات هدفت فى مجملها إلى تعزيز التعاون الدولى فى مجال 
ــان مـــن بــيــنــهــا الـــقـــرار اخلــــاص مبــتــابــعــة تــنــفــيــذ الــبــيــان  مــكــافــحــة الــفــســاد، كـ
متابعة  الــدولــي:  التعاون  وتعزيز  الفساد  ومكافحة  »منع  املعنون  السياسى 
اجللسة اخلاصة للجمعية العامة لألمم املتحدة حول الفساد« الذى قدمته 
»تعزيز تنفيذ  املعنون  املؤمتر، والقرار  إلى  مصر واإلمــارات وبيرو وكولومبيا 
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد على الصعيد اإلقليمي« الذى قدمته 

مصر ودول أخرى.
العمومية  اجلمعية  اجتماع  مصر  استضافت  اإلفريقى  الصعيد  وعلى 
السنوى الرابع الحتاد هيئات مكافحة الفساد اإلفريقية واملنتدى اإلفريقى 
فى  اإلفريقية  الفساد  مكافحة  لهيئات  األول 
شهر يونيو 2019 فى مدينة شرم الشيخ. وأخيًرا 
اإلداريـــة،  الرقابة  هيئة  فى  ممثلة  مصر،  فــازت 
الفساد  مكافحة  هيئات  احتــاد  رئيس  مبنصب 
اإلفــريــقــيــة، فــى االنــتــخــابــات الــتــى جـــرت على 
السنوى  العمومية  اجلمعية  اجــتــمــاع  هــامــش 
اخلامس لالحتاد الــذى عقد فى بــورونــدى فى 
شهر يونيه من العام اجلارى، األمر الذى جسد 
إميان دول القارة اإلفريقية بالدور الرائد الذى 
التعاون  تعزيز  صعيد  على  مصر  بــه  تضطلع 
واخلبرة  الفساد  مكافحة  مجال  فى  اإلفريقى 
الواسعة التى تتمتع بها فى هذا املجال التى لم 
 تتوان عن نقلها إلى شقيقاتها من دول إفريقيا.

بفاعلية  مصر  شــاركــت  العربى  الصعيد  وعلى 
ــدورات املــتــتــالــيــة ملــؤمتــر الـــــدول أطــــراف  ــ ــ فـــى الـ
االتــفــاقــيــة الــعــربــيــة ملــكــافــحــة الــفــســاد وآخــرهــا 
ــى الـــريـــاض  الــــــــدورة الـــرابـــعـــة الـــتـــى عـــقـــدت فــ
والــتــى كان  الــعــام اجلـــارى  مـــارس مــن  الــســعــوديــة فــى شهر  العربية  باململكة 
ملكافحة  العربية  االتفاقية  تنفيذ  استعراض  آلية  اعتماد  قراراتها  أهم  من 
الفساد، على نحو يساعد على ترسيخ »منهج تشاركي« فى تطبيق االتفاقية 
قوامه املتابعة اجلماعية بن الدول األطراف جلهود تطبيقها على املستوى 
فاعلة. بــصــورة  االتفاقية  تطبيق  جــهــود  تعزيز  فــى  تسهم  بــصــورة   الــُقــطــرى 
املختلفة  جوانبها  فــى  التنموية  أهــدافــهــا  حتقيق  مــن  تتمكن  لــن  الـــدول  إن 
ــادة الـــقـــانـــون، وهــــو مـــا لن  ــيــ ــة والــشــفــافــيــة وســ ــزاهـ ــنـ دون إرســــــاء مـــبـــادئ الـ
يــتــأتــى -فــــى الـــتـــقـــديـــر- دون مــضــاعــفــة اجلـــهـــود عــلــى املـــســـتـــوى الــُقــطــرى 
ــغــــرض، وال ريــــب أن  ــتـــعـــاون الــــدولــــى لـــــذات الــ ملــكــافــحــة الـــفـــســـاد وتـــعـــزيـــز الـ
مــصــر مبــكــانــتــهــا ودورهـــــا وخــبــراتــهــا املــتــراكــمــة فــى هـــذا املــجــال املــهــم لديها 
ــدول مــحــيــطــهــا اإلقـــلـــيـــمـــى ولـــلـــعـــالـــم أجـــمـــع. ــ  الــكــثــيــر والـــكـــثـــيـــر لــتــقــدمــه لــ

مكافحة الفساد تسهم فى تحقيق 
تكافؤ الفرص بين أبناء المجتمع وإذكاء 
روح التنافس الشريف بينهم والتسابق 
نحو تحقيق المطامح الذاتية، من خالل 

تيسير أسباب الترقى وفتح قنوات 
الحراك االجتماعى وضمان قنوات 

التنافس الشريف بينهم.

تؤدى األكاديمية الوطنية لمكافحة 
الفساد رسالتها الرفيعة بدأب على 
نحو مكنها من أن تسهم إسهاًما 

مشهوًدا فى تعزيز الجهود الوطنية 
لمكافحة الفساد، ونقل الخبرات 

الواسعة التى تتمتع بها مصر فى 
هذا المجال للدول العربية واإلفريقية 
الشقيقة، فقد مثلت األكاديمية إضافة 

مهمة للدور المصرى خارجًيا، خاصة 
فى أحد أهم المجاالت للدول النامية، 

وعلى رأسها الدول اإلفريقية،
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 لذا خصص املشرع املصرى الكتاب الثانى من املدونة العقابية 
الكتاب  والــرابــع من هــذا  الثالث  البابن  لتلك اجلرائم وحــدد فى 
اجلنايات واجلنح املضرة باملصلحة العمومية وعقوباتها، كما أورد 
العديد من األحكام فى تشريعات خاصة مكملة لقانون العقوبات 
من  الــعــامــة  للوظيفة  حماية  ولتحقيق  اجلــرائــم  هــذه  مــن  للحد 
أن  إال  عليها،  القائمن  مبعرفة  عليها  والتعدى  استغاللها  خطر 
أو يغلق كل  املشرع فى أى دولــة ال يستطيع أن يوصد كل األبـــواب 
النوافذ أمام املنحرفن من املوظفن العمومين ومحترفى جرائم 
أصبحت  التى  احلديثة  والوسائل  املتعددة  للطرق  نظًرا  الفساد 
يتمتع  الــتــى  السلطات  ونتيجة  اجلــرائــم،  تلك  ارتــكــاب  أدوات  مــن 
أو  ستار  خلق  مــن  متكنهم  والــتــى  املنحرفون  املوظفون  هــؤالء  بها 

غطاء للهروب بجرائمهم مستغلن 
ارتكابهم  وسرية  الوظيفى  نفوذهم 

لهذه اجلرائم.
تتنوع  الفساد  جــرائــم  فأصبحت 
بــقــدر مـــا تــتــنــوع مـــجـــاالت الــنــشــاط 
النشاط  اإلنسانى فال تقتصر على 
احلكومى فقط وإمنا امتدت لكافة 
ــات واألنــــشــــطــــة األخــــــرى،  ــاعـ ــقـــطـ الـ
للعديد منها طــابــع غير  أصــبــح  بــل 

ــدول وغـــدا الــفــســاد ظــاهــرة دولية  ــدود بــن الـ وطــنــى فــتــجــاوزت احلـ
متس استقرار كافة املجتمعات، مما جعل من الوقاية واملنع ضرورة 
اآلثــار  حجم  وتقليص  والــنــزاهــة  الشفافية  قيم  لتحقيق  ملحة 
واملكافحة  املنع  استراتيجيات  كانت  وإذا  املعضلة،  لتلك  السلبية 
تتعدد وتختلف حسب ظروف كل مجتمع وما وصل إليه، فإن أهم 
مكافحة  منظور  من  والتدريب  التدريب،  هو  االستراتيجيات  هذه 
تلك  فتشمل  متعددة،  وأساليب  مفاهيم  له  منه  والوقاية  الفساد 
البشرية  عناصره  تشمل  كما  وآلــيــاتــه،  ومـــدده،  مــحــتــواه،  املفاهيم 

التدريب مــردوده  أو اخلاضعن له حتى يحقق  القائمن به  ســواء 
اإليجابى بعيًدا عن أبعاده الشكلية.

وقبل أن نتطرق للمفاهيم احلديثة للتدريب، نود أن نشير إلى 
الـــدول الــتــى تقدمت وتــطــورت وحققت أهــدافــهــا فــى املــجــاالت  أن 
وأنفقت  أهميتهما  العلمى  والــبــحــث  لــلــتــدريــب  أعــطــت  املختلفة 
صناعية  ثـــورات  فأحدثت  يستحقانه،  مــا  ميزانياتها  مــن  عليهما 
يعد هناك  فلم  العظمى،  الــدول  وتكنولوجية جعلتها فى مصاف 
املختلفة إال مبعارف حديثة  تطوير فى جانب من جوانب احلياة 
الــذى نقصده هو  فالتدريب  هــادف،  وتدريب ممنهج وبحث علمى 
املخطط له محتًوا وتنفيًذا ونتائج، فبالنسبة للمحتوى البد من 
واملهارات  املتدرب  عمل  طبيعة  حسب  متخصصن  مبعرفة  وضعه 
برامجه  تنفذ  وأن  له  إكسابها  املــراد 
على  متابعته  يــتــم  واقــعــًيــا  تــنــفــيــًذا 
نــتــائــجــه  وتــــــراقــــــب  الــــــواقــــــع  أرض 
ويـــعـــاد تــقــيــيــمــه مـــن آن آلخــــر حتى 
املطلوب. التطوير  التدريب   يحدث 
فــالــهــدف األســمــى لــلــتــدريــب دائــًمــا 
يــتــمــثــل فـــى تــفــعــيــل عــمــلــيــة التعلم 
واكــتــســاب املــهــارات اجلــديــدة بعمق، 
ــا مت تعلمه  تــطــبــيــق مـ حــتــى ميــكــن 

واكتسابه من مهارات على أرض الواقع.
وبالنسبة للمدرب فعليه استخدام أكثر من أسلوب لنقل املعرفة 
النفسية  للجوانب  مراعاته  ضـــرورة  جانب  فإلى  املــهــارات،  وصقل 
لــلــمــتــدرب يــجــب أخـــذ األبــعــاد االدراكـــيـــة والــعــاطــفــيــة فــى االعــتــبــار 
إليه، ولعدم عزوفه  جلذب اهتمام املتدرب للمحتوى قبل التطرق 
عن االنصات اجليد أثناء ممارسة العملية التدريبية وتلك مهارات 
الــتــدريــب. منظومة  فــى  دوره  لعظم  املــــدرب  بــهــا  يتحلى  أن   يــجــب 
للتدريب  يجعل  وهـــدف  للمعلومات  فعلية  اســتــجــابــة  فالتعليم 

تقوم األكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وهى 
المرجعية األهم للتدريب فى مجال الوقاية والمنع 

بدورها التوعوى اإليجابى القائم على أساس 
أن الدولة ملتزمة بأن تؤدى للمواطن من خالل 

مرافقها العامة خدماته على النحو الواجب وفى 
وقت معقول ودونما مقابل غير ما يدفعه من 

ضرائب ورسوم حتى ال تسود ظاهرة ثقافة الفساد

التدريب
 وخلق جهاز إدارى ضد الفساد

 لـواء دكتور / نبيـل حسـن
 أسـتاذ القانــون الجنائـى بكليــــة الشرطـــة

عضـو هيئـة التدريـس باألكاديميـة الوطنيـة لمكافحـة الفسـاد

يشــكل الفســاد بكافــة صــوره، أخالقــى أو مالــى أو وظيفــى، معضلــة تــؤرق المجتمعــات أمنًيــا واجتماعًيــا 
واقتصادًيــا، وال يخلــو مجتمــع أًيــا كانــت درجــة تقدمــه مــن التأثــر الســلبى بهــذه المعضلــة، فالفســاد مغايــر 
لقيــم وأخالقيــات المجتمعــات المتحضــرة ومنافــى لكافــة الشــرائع الســماوية نظــًرا لما يشــكله من جـــــرائم 
ُتعــــد األخطــر علــى أفـــــراد ومؤسســات الدولـــــة ال ســيما الفســاد الوظيفــى، والــذى تفقــد جرائمــه ثقــة 
األفــراد فــى جهازهــم اإلدارى والحكومــى، فالفســاد اإلدارى إضافــة إلــى أنــه عقبــة فــى تنفيــذ سياســات 
اإلصــالح االقتصــادى فإنــه يــؤدى عــادة إلــى اإلخــالل بموازيــن العدالــة وتكافــؤ الفــرص وزيــادة حــدة التنافــر 
ــف  ــه وص ــة لكن ــة معين ــى جريم ــوم القانون ــى بالمفه ــاد ال يعن ــح الفس ــع، فمصطل ــات المجتم ــن طبق بي

يغطــى مــا اصطلــح علــى تســميته بجرائــم الفســاد

ضمير الــوطن40 ضمير الــوطن40
التفاعلى أهميته، لذا يجب على املدرب أن يضع حدوًدا لنفسه كى 

يسير التواصل بينه وبن املتدرب بصورة حتقق الهدف.
فاملدرب اجليد مطالب دائًما مبراقبة تفسيرات املشاركن والرد 
والتغاضى  التعالى  من  بــداًل  عنها،  التعبير  أثناء  وصقلها  عليها 
والــالمــبــاالة أثــنــاء عملية املــشــاركــة والــتــى قــد تفقده ثقة املــتــدرب 
القصوى منه. واالستفادة  التدريب  يؤثر سلًبا على منظومة   مما 
عليها  يعتمد  وممــارســات  نظم  خلق  إلــى  يـــؤدى  اجلــيــد  فالتدريب 
املوظفون املتعاملون مع اجلمهور تساعدهم على حتقيق الشفافية 
والنزاهة فى أدائهم الوظيفى وقد تؤدى تلك املمارسات اجليدة إلى 
إلغاء بعض القواعد واللوائح املنظمة املعقدة التى تؤدى إلى إرغام 
صاحب احلاجة للبحث عن واسطة أو دفع رشوة إلجناز مصلحته، 
فــتــبــســيــط اإلجــــــــراءات وإلـــغـــاء بــعــض الـــقـــواعـــد يــقــلــص الــتــدخــل 

عــلــى اجلماهير  ويــيــســر  احلــكــومــى 
تلقى اخلدمات وإجناز املعامالت.  

ــعــد اســتــخــدام أســلــوب دراســـــــــــة  وُي
الفعالة  الــوســائــل  إحـــــــــــدى  احلــالــــــــة 
فـــى الــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب بــالــنــســبــة 
لــلــمــتــدربــن الــقــائــمــن عــلــى إنــفــاذ 
ــى تـــكـــافـــح الـــفـــســـاد  ــتــ الــــقــــوانــــن الــ
ــاب جـــرائـــمـــه،  ــ ــكـ ــ وتـــقـــلـــص ســـبـــل ارتـ
ــإذا كـــان حــديــث املــــدرب فــى مجال  فـ
املــكــافــحــة عـــن جــرميــة مـــا كالكسب 

الرشوة  أو  أو غسل األمـــوال  املــشــروع  غير 
فأجدى للمتدرب أن يرى بنفسه ويشارك 
ــة تــطــبــيــقــيــة بــكــل  ــالــ ــا فــــى حــ ــ ــًي ــتــــراضــ افــ
مــراحــلــهــا بـــدايـــةً مـــن جــمــع اســـتـــدالالت 
ــا،  ــلــــك اجلـــــرميـــــة وحتـــــريـــــر مـــحـــضـــرهـ تــ
فيها  باحلكم  وانــتــهــاًء  بتحقيقها  مـــرورًا 
ومــتــابــعــة احلـــكـــم حــتــى صـــيـــرورتـــه بـــاًتـــا، 
مستمرة  عملية  والــتــدريــب  التعليم  ألن 
بــتــوصــيــل معلومة  تــنــتــهــى  ومــتــكــامــلــة ال 
جافة، فالتلقن لم يعد هدًفا من أهداف 
الــقــائــم على اكتساب  الــتــدريــب احلــديــث 
ــارات، فــغــالــًبــا مـــا يكتسب  ــ ــهـ ــ املـ وتـــطـــويـــر 
املــــتــــدرب املــــعــــارف الــنــظــريــة واألســـاســـيـــة 
حــال الــدراســة ســواء اجلامعية أو ما قبل 
ــم ذلـــك يستمر فــى عــوز  اجلــامــعــيــة، ورغــ
يكون  وال  أدائـــه  لتطوير  ومــهــارى  معرفى 
ذلــــك إال مـــن خــــالل مـــا يــتــعــرض لـــه من 
مشاكل فى احلياة العملية التى ميارسها، 
إضـــافـــة إلـــى خــضــوعــه املــســتــمــر لــتــدريــب 
يحقق  الوظيفى  ووضعه  يتفق  منهجى 
أهداًفا واقعية لها نتائج على أرض الواقع 
مما يحدث تطويًرا تلقائًيا فى األداء على 
املتدرب تظهر ثماره حال ممارسة العمل 

الفساد  مــن  الوقاية  مجال  فــى  الوظيفى 
ــاره  ــ ومــكــافــحــتــه وتــقــلــيــل حـــجـــم آثـ

السلبية.
فــالــتــدريــب مــن مــنــظــور مكافحة 
الفساد والوقاية منه يجب أن يشمل 
اخـــتـــيـــار املـــخـــطـــطـــات الــتــمــهــيــديــة 
الزمنية  والفترات  للمحتوى  وفًقا 
حتتاج  التربة  ألن  املتدرب  ووظيفة 

بدايةً لتسويتها قبل زراعتها إذا كنا ننتظر محصواًل جيًدا، وانطالًقا 
الفساد  ملكافحة  الوطنية  األكادميية  تقوم  هــذه  النظر  وجهة  من 
وهــى املرجعية األهـــم للتدريب فــى مــجــال الــوقــايــة واملــنــع بــدورهــا 
التوعوى اإليجابى القائم على أساس أن الدولة ملتزمة بأن تؤدى 
للمواطن من خالل مرافقها العامة خدماته على النحو الواجب 
وفى وقت معقول ودومنا مقابل غير ما يدفعه من ضرائب ورسوم 
حتى ال تسود ظاهرة ثقافة الفساد والتى تشيع حالة ذهنية لدى 
التى ساعدت  وهــى احلالة  األعــذار  وتخلق  الفساد  تبرر  املواطنن 
انتقالها وال سيما  العوملة االقتصادية على تفشيها وسرعة  آليات 
أن الدستور املصرى احلالى ألزم الدولة املصرية مبكافحة الفساد 

واحلد من آثــاره السلبية ليعود ذلك بالنفع على املواطن املصرى 
بتقدميها  قبله  املصرية  الــدولــة  تلتزم  التى  للخدمات  تلقيه  فــى 
 دومنا معوقات من املوظفن املسئولن عن تقدمي تلك اخلدمات.
وألهمية التوعية وتنمية املعارف أوردت االتفاقية الدولية ملكافحة 
ــادة الــســادســة فــقــرة )ب( مــا يفيد أنــه على كــل دولــة  الــفــســاد فــى املـ
الفساد وتعميمها ألن للتوعية  املتعلقة مبنع  املعارف  زيــادة  طرف 
دورها فى تعميم قيم الشفافية والنزاهة، ومن هذا املنطلق وضعت 
األكادميية الوطنية ملكافحة الفساد برنامًجا تدريبًيا ممنهج مت من 
خالله تدريب قرابة الثالثن ألف موظف املنتقلن إلى العاصمة 
واملؤسسات  والهيئات  الـــوزارات  لكافة  والتابعن  اجلديدة  اإلداريـــة 
العامة مما سيكون له أبلغ األثر على أداء هؤالء املوظفن لعملهم 
الوظيفى واصباغه بالشفافية والنزاهة، وُيعد ذلك تطبيًقا عملًيا 
على  اجليد  للتدريب  الفاعل  لألثر 

أرض الواقع.
ــب  ــدريــ ــتــ ــــب الــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــد أسـ ــعــ ــم تــ ــلــ فــ
مــثــلــمــا  قــــيــــمــــة  ذات  ــلــــيــــديــــة  الــــتــــقــ
وال  ــل  ــ ــبـ ــ قـ ذى  مـــــــن  عــــلــــيــــه  كــــــانــــــت 
الــتــدريــب  أدوات  بــاألســالــيــب  أقــصــد 
احلديثة  التكنولوجيا  واســتــخــدام 
فــــحــــســــب إمنـــــــــا نــــقــــصــــد الــــنــــظــــرة 
لــلــتــدريــب مــن قــبــل الــقــائــمــن عليه 
ومـــن قــبــل املـــدربـــن واملـــتـــدربـــن ألن 
الـــنـــظـــرة احلـــديـــثـــة لـــلـــتـــدريـــب بـــاتـــت متــثــل 
وبدونها  وتطويره  األداء  لتحسن  منظومة 
إلى  يــؤدى  فالتدريب  باجلمود،  األداء  يتسم 
خلق مهارات جديدة ويسمح بإظهار قدرات 

املتدرب اإلبداعية واالبتكارية.
أصبح  أنــه  بقــدر  شكاًل  التدريب  يعد  فلم 
ــم يعد  ــه أهــمــيــتــه وأهــــدافــــه، ولــ مـــوضـــوًعـــا لـ
لفترة  العمل  أعــبــاء  عــن  والبعد  امللل  لكسر 
بــقــدر مــا أصــبــح للتطوير واكــتــســاب  زمــنــيــة 
املعارف واإلبداع، خاصة وأن التدريب ارتبط 
العمومين  للموظفن  بالنسبة  بالترقية 
اخلاضعن لقانون اخلدمة املدنية احلديث 
رقم 81 لسنة 2016م فباتت أهميته واضحة 
أمـــام املــوظــف وقــيــاداتــه وأصــبــح املــوظــف هو 
له  واخلــضــوع  عليه  للحصول  يسعى  الـــذى 
بــعــد أن كـــان يــتــهــرب مــنــه فـــى املـــاضـــى، ولــن 
يــكــن لــلــتــدريــب تــلــك األهــمــيــة ولــــن يحقق 
أعلى درجات اإليجابية فى األداء إال إذا ُبنى 
التمهيد  يــتــم  سليمة  منهجية  أســـس  عــلــى 
بعد  اجلدية  املتابعة  مع  به  القيام  قبل  لها 
االنـــتـــهـــاء مــنــه وعـــمـــل مـــقـــارنـــات إحــصــائــيــة 
وأداؤه  التدريب  تلقيه  قبل  املوظف  أداء  بن 
بــعــد اخلــضــوع لــه واحلــصــول عــلــيــه، فيظهر 
بــجــالء مــن خــالل تلك املــقــارنــة الــفــارق بن 
أداء املوظف قبل خضوعه للتدريب 
فــال  عـــلـــيـــه  احلــــصــــول  ــد  ــعـ بـ وأداؤه 
ــرة إلـــيـــه فــــى شــكــلــه  ــنـــظـ تــنــحــصــر الـ
فقط بعيًدا عن مضمونه، وبالتالى 
يؤدى التدريب دوره فى إعــداد كوادر 
ــدة قــــــادرة عــلــى حتــمــل تــبــعــات  ــديـ جـ
ومواجهة  الــفــســاد  مكافحة  وأعــبــاء 
املسببة له وخلق ثقافة  الهياكل  حتدياته املختلفة والقضاء على 
مــضــادة ألفـــكـــاره، ممــا يــعــود بــالــنــفــع عــلــى املــجــتــمــع فــيــوصــف بأنه 
العدالة  فيه  وتــســود  والــنــزاهــة  الشفافية  قيم  فيه  تسمو  مجتمع 
جديدة  حياة  تعيش  املصرية  الــدولــة  وأن  خاصة  الــفــرص  وتكافؤ 
أصبح للجهاز اإلدارى فيها دورًا هاًما شمل كافة مجاالت التنمية 

والتطورات االقتصادية التى تسعى مصر لتحقيقها.
الــكــبــرى التى  بــاملــشــروعــات  فــاملــوافــقــات واالشــتــراطــات املرتبطة 
تقـــوم بها الدولة املصرية فى العصر احلالى ال تكون إال من خالل 
جهـــاز إدارى يتمـــيز أداؤه بالشفافيــة والنزاهــة مما يؤدى إلى احلــد 

من اجلــــرائم التى توصف بالفســـاد.

وضعت األكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد 
برنامًجا تدريبًيا ممنهج تم من خالله تدريب قرابة 

الثالثين ألف موظف المنتقلين إلى العاصمة 
اإلدارية الجديدة والتابعين لكافة الوزارات والهيئات 
والمؤسسات العامة مما سيكون له أبلغ األثر على 

أداء هؤالء الموظفين لعملهم الوظيفى واصباغه 
بالشفافية والنزاهة

الدول التى تقدمت وتطورت وحققت أهدافها 
فى المجاالت المختلفة أعطت للتدريب والبحث 

العلمى أهميتهما وأنفقت عليهما من ميزانياتها 
ما يستحقانه، فأحدثت ثورات صناعية وتكنولوجية 

جعلتها فى مصاف الدول العظمى
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 عــقــود الــدولــة ال تــدخــل كلها فــى نـــوع واحــــد، حــيــث أن الــدولــة ُتــبــرم 
 نوعن من العقود هما :- عقود الدولة اخلاصة وعقود الدولة اإلدارية .

أما عن العقود اخلاصة فهى تلك الطائفة من العقود التى ُتبرمها الدولة كما 
يبرمها األفراد وتخضع ملنظومة القانون املدنى من الناحية املوضوعية، 
ويختص القضاء العادى بالفصل فيما ُتثيره من ُمنازعات بن أطراف 

 العقد دون أن يكون للدولة ميزة أو امتياز تتمتع به فى مواجهة األفراد .
أما عقود الدولة اإلدارية فهى عقود مبا حتويه الكلمة من معنى وُترتبه 
من آثار، ولكنها تخضع ألحكام القانون اإلدارى مبعناه الضيق - كقاعدة 
عامة – من الناحية املوضوعية، كما أن املُختص فيما ُتثيره من ُمنازعات 
الدولة على قدم  القضاء اإلدارى وال تقف فيها  العقد هو  بن أطــراف 

 عقود الدولة 

العقد هو تالقى إرادتين إلحداث أثر قانونى، وهو الوسيلة القانونية الوحيدة الُمتاحة لألفراد إلشباع احتياجاتهم .
ولكن  عقود  من  ُتبرمه  ما  طريق  عن  العامة  المرافق  وتسيير  حاجتها  ٌجل  بإشباع  ــراد  األف الدولة  وُتشاطر 
العامة. المرافق  وتسيير  احتياجاتها  إلشباع  ــة  اإلداري القرارات  استخدام  إلى  األحيان  بعض  فى  تلجأ   الدولة 
بالسمه  احتياجاتها  وإشباع  المرافق  لتسيير  كوسيلة  اإلدارية  القرارات  عن  الدولة  ُتبرمها  التى  العقود  وتمتاز 
المقال. صدر  فى  الوارد  العقد  مفهوم  عن  العام  مفهومها  فى  تخرج  ال  الدولة  عقود  ألن  وذلك   الرضائيه 
وتبدو أهمية العقود التى ُتبرمها الدولة فى أنها الوسيلة التى يمكن من خاللها إحداث التطوير الشامل وإحداث 
لتشغيل  التنظيمية  الهياكل  ُتعد  والتى  التحتيه  البنى  عمل  خالل  من  ُمتقدمة  مرحلة  إلى  تنقلها  التى  الطفرة 
الحياة االقتصادية واالجتماعية وكذلك حال العديد من العقود التى قد يترتب على تنفيذها تغيير وجه األرض داخل 

الدول من خالل اإلنشاءات والمشروعات التنموية فالعقود التى تبرمها الدولة ال تقع تحت حصر .

*حاصل عىل درجة الدكتوراة �ف القانون وكان عنوان الرسالة  "سلطة اإلدارة التقديرية �ف مجال اساليب التعاقد االدارى ورقابة القضاء عليها" من كلية الحقوق 
جامعة القاهرة

د. مصطفى فرج*
مدير إدارة قانونية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية
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املساواة مع املتعاقد معها بل إنها تتمتع بصالحيات السلطة العامة.
معيار التفرقة بن نوعى العقد

ــا وإجــــــــرائــــــــًيــــــــا  فــقــد  ــ ــًيـ ــ ــوعـ ــ ــوضـ ــ ــة مـ ــ ــريــ ــ ــوهــ ــ ولــــــهــــــذه الـــــــفـــــــروق اجلــ
ــن خــاللــه  ــار الــــــذى ميـــكـــن مــ ــيـ ــعـ اجـــتـــهـــد الـــفـــقـــه والــــقــــضــــاء لـــوضـــع املـ
ــا اخلـــــاصـــــة،  ــ ــودهــ ــ ــقــ ــ الــــتــــفــــرقــــه بــــــن عـــــقـــــود الـــــــدولـــــــة اإلداريــــــــــــــــة وعــ
: هـــــو  اإلدارى  ــقــــد  ــعــ الــ أن  ــلــــى  عــ ــاء  ــ ــضـ ــ ــقـ ــ والـ ــه  ــقــ ــفــ الــ ــر  ــقــ ــتــ اســ  وقـــــــد 
أو  الــذى ُيبرمه شخص معنوى عام بقصد تسيير مرفق عام  )) العقد 
تنظيمه وتظهر فيه نية اإلدارة فى األخذ بأحكام القانون العام وذلك 
القانون  فى  مألوفة  غير  استثنائية  شروًطا  أو  شرًطا  العقد  بتضمن 

اخلاص (( . 
فى  العليا  الدستورية  املحكمة  حكم  احلصر  ال  املــثــال  سبيل  وعلى 
.  244 ص   1 اجلـــزء   –  1980/1/19 بــتــاريــخ  ق   1 لسنة   7 رقـــم   الــطــعــن 

وحـــكـــم املــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة الــعــلــيــا فـــى الــطــعــن رقــــم 7 لــســنــة 12 ق 
الــعــلــيــا  اإلداريـــــــــة  واملـــحـــكـــمـــة   ،450 ص   1 ــزء  ــ اجلــ  1992/3/7 جــلــســة 
جــلــســة  الـــثـــالـــثـــة،  ــرة  ــ ــدائــ ــ الــ ع،   . ق   55 لـــســـنـــة   27402 ــم  ــ رقــ ــعـــن  الـــطـ
املــحــكــمــة  قـــررتـــهـــا  الـــتـــى  الــقــانــونــيــة  ــادئ  ــبــ املــ مــجــمــوعــة   2015/3/24
. األول صـــــ 730  ــزء  ( اجلـ الــفــنــى  )املــكــتــب  الــســنــة  فــى  العليا  ــة  ــ  اإلداريـ
وبناًء على ما تقدم استقر الفقه والقضاء على أن املعيار املُميز لعقود 
الدولة اإلداريــة عن عقودها املدنية يتمثل فى توافر ثالثة شروط فى 

العقد اإلدارى هى :-
الشرط األول :- وجود اإلدارة طرف فى العقد :

اإلدارى ومنظومة  القانون  قواعد  أن  ذلك  بديهى  ذلك شرط  وُيعد 
العقد  يكون  وقــد  اإلدارة  نشاط  لتحكم  وجــدت  إمنــا  اإلدارى  القضاء 
إدارًيا رغم أن طرفيه من أشخاص القانون اخلاص وذلك متى كان أحد 

طرفيه يتعاقد باسم اإلدارة وحلسابها .
الشرط الثانى :- اتصال العقد بنشاط مرفق عام :

وهــــــــــــذا الــــــــشــــــــرط مــــــــن األهــــمــــيــــة 
ــة  ــامـ ــعـ ــة املــــــرافــــــق الـ ــيـ ــمـ ــأهـ ــانــــة فـ مبــــكــ
ودورهـــــا احلـــيـــوى إلشـــبـــاع احــتــيــاجــات 
ــا دعـــــا إلـــــى الـــقـــول  ــو مــ ــنــــن، هــ ــواطــ املــ
مبـــا تــتــمــتــع بـــه اجلـــهـــات اإلداريـــــــة من 
املتعاقد معها .  إمتيازات فى مواجهة 
بـــاملـــرفـــق  ــد  ــقـ ــعـ الـ يـــتـــصـــل  ــفـــى ان  ــكـ ويـ
أكــان ذلــك لتنظيم املرفق  العام ســواء 

أوالستغالله أوللمعاونة فى تسييره بالتوريد واخلدمات.
الشرط الثالث :- اشتمال العقد على شروط استثنائية :

الـــشـــروط اإلســتــثــنــائــيــة أو كــمــا درج بــعــض الفقه  الــعــقــد  وتــضــمــن 
واألحـــكـــام عــلــى تسميتها بــالــشــروط غــيــر املــألــوفــة هــو مــا يفصح عن 
هو  إبرامه  يتم  ما  وأن  العام  القانون  أسلوب  باتباع  العقد  أطــراف  نية 
عقد إدارى وعــلــى الــرغــم مــن أن الــقــضــاء فــى كــل أحــكــامــه والــفــقــه فى 
اتــفــاق حـــول مفهوم  يــوجــد  أنـــه ال  إال  الــشــرط  هـــذا  مجمله يستوجب 
ــه يتم  ُمـــحـــدد لــلــمــقــصــود بـــالـــشـــروط االســتــثــنــائــيــة وميـــكـــن الـــقـــول أنــ
مجموعها  فى  العقد  نصوص  إلــى  بالنظر  الــشــروط  تلك   استخالص 

وميكن أن نذكر بعض األمثلة على الشروط االستثنائية للتوضيح :-
من  وهـــو   - اإلدارة  مــع  للُمتعاقد  مــزايــا  مــنــح  الــعــقــد  يتضمن  أن   -
تتمتع  فيما  وتتمثل  الغير،  مواجهة  فــى  اخلـــاص-  القانون  أشــخــاص 
الغير كسلطة االستيالء اجلبرى على  اإلداريــة فى مواجهة  به اجلهة 

املنقوالت اململوكة للغير .
اإلداريــة  املُنفردة للجهة  بــاإلرادة  العقد  بنود  - سلطة تعديل بعض 

دون الرجوع إلى املُتعاقد معها .
- ُسلطة إنهاء العقد قبل املوعد املُتفق عليه لنهاية العقد .

- ُسلطة اجلهة اإلدارية فى توقيع اجلزاءات على املُتعاقدمعها بشكل 
ُمباشر دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء.

أهم صور العقود التى تبرمها الدولة
وهناك العديد من صور العقود التى ُتبرمها الدولة ولعل أبرز هذه 

العقود وأهمها هى :-
1- عقد اإللتزام :

و يشغل عقد التزام املرفق العام مكاًنا بارًزا بن مختلف أنواع العقود 
املــرافــق  إدارة  الــوقــت طريقة مــن طــرق  أنــه يعد فــى ذات  ــة، كما  ــ اإلداريـ
العامة، حيث تعهد اإلدارة مبقتضاه إلى امللتـــــــــــــزم )فرًدا كان أم شركة( 
بإدارة مرفق عام اقتصادى واستغالله على مسئوليته فى مقابل رسوم 
الضابطة  األساسية  للقواعد  خضوعه  مع  املنتفعن،  من  يتقاضاها 
»عقد  اإلدارة  تضمنها  التى  الــشــروط  عــن  فضال  العامة  املــرافــق  لسير 

االلتزام« .

ومـــن أهـــم مـــا ميــيــز هـــذا الـــنـــوع مـــن الــعــقــود طبيعته املــركــبــة حيث 
ــى يــلــتــزم  ــتــ ــن الــــشــــروط : الــــشــــروط الـــالئـــحـــيـــة والــ يـــحـــوى نـــوعـــن مــ
املــتــعــاقــد بــقــبــولــهــا نـــــزوال عــلــى مــقــتــضــيــات الـــصـــالـــح الـــعـــام وصــالــح 
ــتـــى تــفــرض  ــدار بــطــريــق االمـــتـــيـــاز والـ ــ ــرفـــق املــ املــنــتــفــعــن بــخــدمــات املـ
ــاز ــيـ ــتـ االمـ ــد  ــقـ عـ ــل  ــحـ مـ ــــق  ــرفـ ــ املـ ــى  ــلـ عـ ــا  ــهـ ــتـ ــابـ رقـ  اإلدارة مبـــقـــتـــضـــاهـــا 
 أما النوع اآلخر من الشروط فهى الشروط التعاقدية التى تلقى على 
اجلهة مانحة االمتياز التزامات تعاقدية شأنها فى ذلك شأن أى رابطة 

عقدية .
:B.O.T 2- عقد

املــتــحــدة للتنمية  مــنــظــمــة األمم  عـــن  الــصــنــاعــى  الــدلــيــل  ويـــعـــرف 
الصناعية “ unido” عقد B.O.T بأنه : “ تنظيم تعاقدى مبقتضاه 
املــرافــق األساسية  إنــشــاء أحــد  يتولى أحــد أشــخــاص القطاع اخلـــاص 
بأعمال  والقيام  والتمويل  التصميم  عملية  ذلــك  فــى  مبــا  الــدولــة  فــى 
التشغيل والصيانة لهذا املرفق . وتقوم هذه الشخصية اخلاصة بإدارة 
وتشغيل املرفق وحتصل املقابل من املنتفعن من هذا املرفق، وأية رسوم 
ومــا هو منصوص  العطاء،  تزيد عما هو مقترح فى  أال  أخــرى بشرط 
استرجاع  من  الشخصية  تلك  لتمكن  املــشــروع  اتفاق  صلب  فى  عليه 
األموال التى استثمرتها ومصاريف التشغيل والصيانة باإلضافة إلى 

عائد مناسب على االستثمار .
بإعادة  الشخصية اخلاصة  تلتزم  املحددة  الزمنية  املــدة  نهاية   وفى 
املرفق إلى احلكومة أو إلى شخصية خاصة جديدة عن طريق املمارسة 

العامة “
3- عقد األشغال العام :

وقد عرفته محكمة القضاء اإلدارى فى مصر بأنه : ))عقد مقاولة 
بـــن شــخــص مـــن أشـــخـــاص الــقــانــون الـــعـــام وفــــرد أو شــركــة مبقتضاه 
أو  أو احلفر  الــهــدم  أو  البناء  أعــمــال  مــن  بعمل  بالقيام  املــقــاول  يتعهد 
فى  الصيانة  أو  اإلصـــالح  أو  الترميم 
املعنوى  الشخص  هــذا  عــقــار حلــســاب 
ــا ملـــصـــلـــحـــة عـــامـــة  ــ ــًق ــيــ ــقــ الــــــعــــــام، وحتــ
 مـــقـــابـــل ثـــمـــن يــــحــــدده فــــى الـــعـــقـــد((
مــجــمــوعــة املــــبــــادئ الـــقـــانـــونـــيـــة الــتــى 
اإلدارى،  الـــقـــضـــاء  مــحــكــمــة  ــا  ــهـ قـــررتـ

السنة 11، ص 104
4- عقد التوريد :

بــــأنــــه: مــــصــــر  فــــــى  اإلدارى  الـــــقـــــضـــــاء  مـــحـــكـــمـــة  عــــرفــــتــــه   وقــــــــد 
ــام وفــــرد  ــعــ “ اتــــفــــاق بــــن شـــخـــص مـــعـــنـــوى مــــن أشــــخــــاص الـــقـــانـــون الــ
أو شـــركـــة يــتــعــهــد مبــقــتــضــاه هــــذا الـــفـــرد أو الـــشـــركـــة بـــتـــوريـــد أشــيــاء 
ــام مـــقـــابـــل ثـــمـــن مـــعـــن “ ــ ــة ملـــرفـــق عـ ــ  مــعــيــنــة لــلــشــخــص املـــعـــنـــوى الزمــ

مجموعة أحكام مجلس الدولة، السنة السابعة، املجلد األول، ص 76
5- عقود املُشاركة بن القطاعن احلكومى واخلاص :

وهى بحسب البنك الدولى )) عقد طويل األجــل بن طرف خاص 
ووكالة حكومية، لتوفير أصول أو خدمات عامة، يتحمل فيها الطرف 

اخلاص مسئولية كبيرة عن املخاطر واإلدارة.
 كذلك ميكن أن يشير مفهوم الشراكة إلى الترتيبات، عادة على املدى 
املتوسط إلى الطويل، بن القطاعن العام واخلاص التى يتم مبوجبها 
من  العام  القطاع  مسئوليات  ضمن  تقع  التى  اخلدمات  بعض  تقدمي 
قبل القطاع اخلاص، مع اتفاق واضح على األهداف املشتركة لتقدمي 

اخلدمات العامة((
6- عقود اخلدمات:

وهو نوع العقود التى ُتبرمها الدولة بغرض احلصول على خدمات 
. رابطة وظيفية  بينهما  تكون  أن  دون  إعتبارى  أو   من شخص طبيعى 
 وقد تكون هذه اخلدمات مادية كخدمات النظافة أو التجميل أو احلراسة .
وقد تكون خدمات استشارية سواء مالية، قانونية أو هندسية أو طبية .

خصوصية عقود الدولة
ــواء فيما  ُتــبــرمــهــا الــدولــة أهــمــيــة كــبــرى سـ ــراء أن للعقود الــتــى  ال مـ
أومــن حيث  العقد ومحله،  وأهمية من حيث موضوع  مُتثله من قيمة 
القيمة املالية للعقد فالعديد من العقود التى ُتبرمها الدولة تتجاوز 
الدول  لكافة  ُملزًما  دافًعا  ميثل  مما  املليارات  املالية  قيمتها  حيث  من 
ومن بينها مصر أن حُتيط منظومة العقود احلكومية بقواعد حاكمة 
تكفل الشفافية وُحرية املُنافسة واملُساواة وتكافؤ الفرص، وحُتدد طرًقا 
إلبرام تلك التعاقدات، وحُتيطها بالقدر الواجب من االهتمام فى كافة 
مبرحلة  مـــرورًا  التعاقد  على  السابقة  اإلجــــراءات  مــن  بــدايــة  مراحلها 

الطرح والتعاقد وانتهاًء بتنفيذها.

للعقود التى ُتبرمها الدولة أهمية كبرى سواء فيما 
ُتمثله من قيمة وأهمية من حيث موضوع العقد 
ومحله، أوالقيمة المالية للعقد مما يمثل دافًعا 

ُملزًما لكافة الدول ومن بينها مصر أن ُتحيط منظومة 
العقود الحكومية بقواعد حاكمة تكفل الشفافية 

وُحرية الُمنافسة والُمساواة وتكافؤ الفرص 
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أخالقيات ومهارات 

القيادة 
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 ولهذا  فقد كانت رسالة األنبياء من آدم )أبى األنبياء ( وحتى  
رسول اهلل  محمد عليه الصالة والسالم، خامت األنبياء، هى إرساء 
وترسيخ دعائم األخالقيات والفضيلة والقيم السامية بن البشر 
»وإنــك  الكرمي  كتابه  فى  األنبياء   »خــامت  تعالى   اهلل  وكما وصــف 
الرسول عليه الصالة وافضل السالم  إن   . بل  لعلى خلق عظيم« 
خلص مهمته اإللهية فى قوله » إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق«، 
والعفة،  كاحلكمة،  الــكــرمي،  اخلــلــق  مــن  عليه  اهلل  جبله  مــا  وهـــذا 

والشجاعة، واألمانة ،والعدالة ،والتواضع، والتسامح .
األخالق  أهمية  إلى  والفالسفة  املفكرين  من  كثير  إلتفت   وقد 
فى بناء احلضارات واملجتمعات املتقدمة، وهو ما خلصه الشاعر 
املصرى العريق »أحمد شوقي« فى أبيات من قصيدة له تربط بن 

األخالق واحلضارة قال فيها
 صحوُت واستدركتنى شيمتى األدب..  

وبُتّ تنكرنى اللذات والطرب

األخالقيات واألديان 
السماوية

د. أحمد عبد الباسط 
خبير التنمية البشرية

 والمحاضر باألكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد

العمل  فعليها  شعوبها،  لرفاهية  وضمانا  للكمال،  سعيا  التحديات  وتتقدم  وتتخطى  ترتقى  أن  لألمم  كان  إذا 
والكد إلرساء دعائم األخالق والمثل العليا والضمير والقيم السامية التى بزغت منذ فجر التاريخ، وأكدتها الحضارات 

واألديان السماوية.
دعائم  وتزكى  الحميدة  واألخالقيات  اإليجابية  القيم  إلى  جوهرها  فى  لتدعو  السماوية  الرساالت  جاءت   فقد 

الفضيلة والتسامى والترفع عن الشهوات المحرمة 
 ويقصد باألخالق، بصفة عامة،  مجموعة األفعال واألقوال الحميدة التى تهدف إلى بناء مجتمع إنسانى فاضل، 
واألخالق هى   أساس كل حضارة راقية، ألنها دائًما ما تسعى إلى أن تغير الواقع  إلى األفضل، من خالل  الرقى 

بمنظومة األخالق واألخالقيات.
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شوقى  أحــمــد  العظيم  املــصــرى  الــشــاعــر  استهل  الكلمات   بــهــذه 
قصيدته الــشــهــيــرة الــعــريــقــة الــتــى حتــض عــلــى األخـــالق والــقــيــم، 
بــــاآلداب واألخـــالق،  بــاحلــديــث عــن نفسه املفعمة  الــشــاعــر  فــيــبــدأ 

فيصف نفسه بأّنها نفٌس قد ابتعدت عن امللذات والطرب .
 ويختتم الشاعر قصيدته العصماء بقوله:

»والصدق أرفع ما اهتز الرجال له ..
وخير ما عّود ابًنا فى احلياة أب«

»و إمنا األمم األخالق ما بقيت .. 
  فإن هُم ذهبت أخالقهم ذهبوا«

  وقـــد يــكــون مـــن املــنــاســب فـــى الــبــدايــة تــوحــيــد بــعــض املــفــاهــيــم 
املتعلقة باألخالق واألخالقيات. 

 فــاألخــالق هــى املــبــادئ والــقــيــم الــتــى حتكم الــســلــوك اإلنسانى 
والــشــر،  باخلير  يتعلق  الــذى  أو  واخلــطــأ  بــالــصــواب  يختص  فيما 

والذى يكفل تكوين املجتمعات والسعى املشترك نحو اخلير 
واملكان  الــزمــان  مر  على  وتتغير  تغيرت  األخــالق  فــإن   وبالطبع 
طــبــقــا لــلــمــعــايــيــر والــقــيــم األخـــالقـــيـــة الـــســـائـــدة فـــى املــجــتــمــعــات 

والثقافات واحلضارات املختلفة زمانا ومكانا.
 وقــد اتــفــق الــعــلــمــاء والــبــاحــثــون عــلــى أن هــنــاك ســبــع تفريعات 
لـــألخـــالق تـــتـــجـــاوز احلــــــدود الـــزمـــانـــيـــة واملـــكـــانـــيـــة لــلــمــجــتــمــعــات 

واحلضارات املختلفة  وهى ..  
األولى: الشجاعة واجلرأة: فقد أثبتت القراءات والدراسات أن 
الشجاعة واجلرأة  السلطة، فمن أظهر  العامل يقرر هرمية  هذا  

واإلقدام تكون له القيادة والريادة والزعامة لآلخرين.
ــل مــن  ــاف واحلـــيـــاديـــة: ويــكــتــســب كـ ــصــ ــعـــدل واإلنــ الــثــانــيــة : الـ
يتبنون هذه الصفة عالوة على القناعة.. تداول السلطات، تأييد 

املجتمعات التى يعيشون فيها على مر الزمان واملكان.
 الــثــالــثــة : الــتــســلــيــم لــلــســلــطــة ولــلــقــوانــن والــتــعــلــيــمــات والــتــى 

تستهدف املصلحة العامة وليس املصالح الفردية.
الــوالء  روح  إذكــاء  تستهدف  والتى  املجموعة  مساعدة   الرابعة: 

واالنتماء واإليثار.
وااللتزام األسرى  الشعور  تنمى  والتى  العائلة    اخلامسة: حب 
ــواطـــن صــالــح  ــقـــدمي مـ ــنــــاء وتـ ــى حــســن تــربــيــة األبــ ــؤدى إلــ ــ ــا يـ ومبــ

للمجتمع وعلى درجة عالية من األخالق.
 الــســادســة : رد املــعــروف والــــذى يــحــض عــلــى إذكــــاء روح اإليــثــار 

وليس األثرة.
املحبة  على  حتــض  والــتــى  اآلخــريــن  ملكية  احــتــرام   :  السابعة 

والعدالة واحليادية.
ــات..  فــهــو تــعــبــيــر يــركــز عــلــى الــقــيــم املجتمعية  ــيـ ــالقـ ــا األخـ أمـ

»كمنظومة من األخالق التى يقررها مجتمع ما«.
بينما  لــألفــراد،  املــرشــدة  الــقــواعــد  تعتبر  فــإن األخـــالق  وعموما 

األخالقيات تعتبر العالمات اإلرشادية للمجتمعات.

املهنية   األخالقيات 
:) Business Ethics( 

  األخــالقــيــات املــهــنــيــة أو مــايــطــلــق عليه أخــالقــيــات الــعــمــل هى 
أن  املــطــلــوب  املهنية  والسلوكية  األخــالقــيــة  املعايير  حتــدد  وثيقة 

يتبعها أفراد جماعة مهنية، 
 وعــــادة مـــا يــوجــد لــكــل مــهــنــة أخــالقــيــات وآداب عــامــة حتــددهــا 
املهنة  وأخالقيات  بآداب  ويقصد  بها.  اخلاصة  واللوائح  القوانن 
عــنــد أصــحــاب  املــتــعــارف عليها  الــقــواعــد واألصــــول  مجموعة مــن 
املهنة الواحدة، بحيث تكون مراعاتها محافظة على املهنة وقيمها 

ومبادئها وأعرافها . 
توافرميثاق  على  حــرص  هناك  يكون  فاعلة  مؤسسة  كل  ففى   
أخالقيات مهنية يضمن حماية املصالح الفردية للعاملن عالوة 
عــلــى حــمــايــة مــصــالــح وأهـــــداف املــؤســســة وتــســهــيــل الــتــعــامــل بن 

اشتركت األديان السماويه مع ديانات غير سماويه 
ومنها الديانة البوذيه فى بعض التوصيات التى 

تحض على األخالقيات الحميدة ومنها
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املؤسسة وأصحاب املصلحة )ٍ Stakeholders ( .وكذلك تقدمي 
 Code of  ( املناسبة   املعاييرالسلوكية  تشمل  أخالقية  قــواعــد 
أمام  القواعد  تتطور فالبد من مرونة  Conduct(، وألن احلياة 
 Agility (  املواقف واألزمات اجلديدة حتى ميكن التعامل معها

.) & Flexibility
يتم  فغالبا  امليثاق األخالقى  املؤسسة جناح هذا   وحتى تضمن 
إنشاء كيان للمتابعة وتقصى احلقائق واملخالفات إن وجدت مثل 

.) Code of Ethics (ميثاق شرف املهنة
  مفهوم املهنة :

  املهنة هى نوع من أنواع العمل الذى يحتاج إلى تدريب خاص 
أدق هــى  ممــارســة تتطلب  مــا، وبشكٍل  فــى مجال  أو مــهــارة معينة 
ــارات الــتــى يــتــم اكــتــســابــهــا مــن خــالل  ــهـ مــجــمــوعــة مــن املــعــارف واملـ

التعليم واخلبرة، مثل  الطب، الهندسة، التدريس، وغيرها
وللمهنة بشكل عام أخالقيات ومبادئ يجب أن يلتزم بها كل من 

انتمى إليها وميكن حصرها فى سبع مبادئ:
1 . االستقامة التى تتضمن الثقة واألمانة واملصداقية

2 . الشعور باملسؤولية .
3 . النزاهة واالستقالل واملوضوعية والتجرد واحليادية.

4 . االلتزام بوقت العمل
5 . املحافظة على أسرار املهنة .

6 . املعاملة احلسنة أوالرفق
7 . معاجلة سلبيات الوظيفة ) عدم الضرر( .  

 
وااللـــتـــزام بــهــذه  األخــالقــيــات املــهــنــيــة  يحقق أهــدافــا عــدة من 

أبرزها 
1 . فهم السلوك الوظيفى وأهميته فى متابعة االلتزام بقوانن 

العمل .
ــرورة مـــراعـــاة اتــبــاع اجلــوانــب  ــ 2 . مــعــرفــة أخــالقــيــات املــهــنــة وضـ

األخالقية .
3 . حتديد أساليب تطوير الذات

4 . التعلم والتدريب على كيفية التعامل مع ضغوط العمل . 
5 . التعليم والتدريب الدورى واملستمر .

6 . الــتــدريــب عــلــى املـــهـــارات الــســلــوكــيــة لــلــتــعــرف عــلــى الــســلــوك 
والتمييز  اآلخــريــن  سلوك  فهم  كيفية  وعلى  للعاملن  الصحيح 

بن السلوك األخالقى وغير األخالقى.
 

األخالق واألديان
والعناصر  املــكــونــات  أهــم  مــن  هــى  األخـــالق  أن  عــلــى  اتفقنا  إذا 
مر  على  املجتمعات  وارتقاء  ومنــاء  وبقاء  وبناء  لوجود  األساسية 
واملعايير  واملــبــادئ  القيم  من  مجموعة  توافر  يلزم  فإنه  العصور، 
والـــقـــوانـــن والـــقـــواعـــد الـــتـــى تـــقـــوم بــتــنــظــيــم وتــرشــيــد الــعــالقــات 
والسلوك لألفراد واملجموعات، كما حتث على الفضيلة والسلوك 

السوى القومي ومايستتبعه من خير وسعادة ورضاء، 
ــان  ــان عــلــى مــر الــعــصــور واألزمــ ــ  وهـــذا مـــانـــادت بــه غــالــبــيــة األديـ
املــخــلــوقــات بهدف   كــافــة  ــه،وبـــن  وربـ الــعــبــد  بــن  الــعــالقــة  لتنظيم 
الــوصــول إلــى النعيم فــى الــدنــيــا واآلخـــرة.لـــذا فــقــد دعــت معظم 
واخلــيــر،  والفضيلة  األخــالقــيــات  بــأهــداب  التمسك  إلــى  ــان  األديــ
السماوية  األديــان  واشتركت  والفجور.  والفسق  الشر  من  وحذرت 
ــة فـــى بــعــض  ــوذيـ ــبـ ــة الـ ــانـ ــديـ ــات غــيــر ســـمـــاويـــة ومــنــهــا الـ ــانــ مـــع ديــ
التوصيات التى حتض على األخالقيات احلميده ومنها »التقتل 

– ال تسرق – ال تقل كذبا – ال تتناول املسكرات - ال تزِن«.

 األخالق واليهودية
 جند أن الوصايا العشر هى أول مرحلة من مراحل علم األخالق 
فى العهدالقدمي)التوراة(. وحتتل الوصايا العشر مكانة أساسية 
نراجع  القدمي.وعندما  العهد  التعاليم األخالقية فى  سامية فى 
نص هذه  الوصايا العشر التى أمر بها اهلل بنى إسرائيل فى سفر 

اخلروج، اإلصحاح 20 سنجدها تركز كلها على األخالق.. 
1 . الَ َيُكْن َلَك آِلَهةٌ أُْخَرى أََماِمى.

َماِء  الَسّ ِفى  ــا  مِمَّ َما  ُصــورًَة  َوالَ  َمْنُحوًتا،  َثااًل  مِتْ َلَك  َتْصَنْع  الَ   . 2

جاء اإلسالم ليكمل مكارم األخالق، وينقذ البشرية 
من براثن الجهل والعبودية. فأبقى على ما كان 

عليه الناس من أخالق حسنة وأثنى على ُحسن 
الخلق وحث على التحلى بها لما لها من أهمية 

كبيرة على الفرد والمجتمع. ونهى كذلك عن 
األخالق السيئة

فى كل مؤسسة فاعلة يكون هناك حرص على 
توافرميثاق أخالقيات مهنية يضمن حماية المصالح 

الفردية للعاملين عالوة على حماية مصالح وأهداف 
المؤسسة وتسهيل التعامل بين المؤسسة 

وأصحاب المصلحة 
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ِت األَرِْض.  ُت، َوَما ِفى امْلَاِء ِمْن حَتْ ِمْن َفْوُق، َوَما ِفى األَرِْض ِمْن حَتْ
. الَ َتْسُجْد َلُهَنّ َوالَ َتْعُبْدُهَنّ

ِبّ ِإلِهَك َباِطاًل. 3 . الَ َتْنِطْق ِباْسِم الَرّ
َسُه. ْبِت ِلُتَقِدّ 4 . ُاْذُكْر َيْوَم الَسّ

َك ِلَكْي َتُطوَل أََيّاُمَك َعَلى األَرِْض اَلِّتى ُيْعِطيَك  5 . أَْكرِْم أََباَك َوأَُمّ
ُبّ ِإلُهَك. الَرّ

6 . الَ َتْقُتْل.
7 . الَ َتْزِن.

8 . الَ َتْسرِْق.
9 . الَ َتْشَهْد َعَلى َقرِيِبَك َشَهاَدَة ُزوٍر.

َعْبَدُه، َوالَ  َقرِيِبَك، َوالَ  اْمَرأََة  َتْشَتِه  َقرِيِبَك. الَ  َبْيَت  َتْشَتِه  10 . الَ 
ا ِلَقرِيِبَك. أََمَتُه، َوالَ َثْورَُه، َوالَ ِحَمارَُه، َوالَ َشْيًئا مِمَّ

 
 األخالق واملسيحية

 وال تختلف املبادئ األخالقية فى املسيحية بل جتعل لألخالق 
أن  الدين املسيحى  مكانة سامية فقد جاء على لسان أحد رجال 
املحبة  وأن   « واملحبة  والــرجــاء  بــاإلميــان  تهتم  املسيحيه  الــديــانــه 
هــى أعــظــم هــذه الــصــفــات الــثــالث , ألن املــحــبــة هــى الــبــاقــيــه على 

هذه  ثمار  وأن  السماء  وفــى  األرض 
الــغــفــران –   – العطاء   « هــى  املحبة 
التسامح – قبول اآلخر )مهما كان 

مذهبه أو ديانته، غنيا أو فقيرا (.
 فقد جاء فى الكتاب املقدس .... 

 .. والفضة  الذهب  تكنزوا  ال 
لــلــشــيــطــان ..وال  التــســجــدوا 
احترموا   .. االصنام  تعبدوا 

آباءكم احترموا أمهاتكم .
املــســيــحــيــة عــلــى  تـــؤكـــد  و 
زرع األخـــالق فــى الــفــرد منذ 

الصغر .
االلــــتــــزام  أن  تــــؤكــــد  ــا  كـــمـ  
بــــهــــذه األخـــــــــالق واحلــــــرص 
من  يــنــبــع  ال  تطبيقها  عــلــى 
أن تطبق،  أوامر يجب  كونها 
وإمنـــا هــى ) مــحــبــة اإلنــســان 
ــــرص عــلــى  ــاحلـ ــ ــة( فـ ــقــ ــالــ خلــ
ــابـــع مـــن مــحــبــة  تــطــبــيــقــهــا نـ
اخلالق، والسعى إلى الكمال 
للخالق  الــكــمــال  كـــان  وإن    ،
ــاملــــؤمــــن عـــلـــيـــه أن  وحــــــــده، فــ

يــســعــى لــلــتــحــلــى بـــهـــذه األخــــــالق، 
فقد  الــســعــادة،  يعنى  تطبيقها  ألن 
)العهد اجلديد  فــى اإلجنــيــل   جــاء 
الكمال  إلـــى  نسعى  أن  مــعــنــاه  مــا   )
كــمــا أمــرنــا اهلل . ننفذ مــا أمــرنــا به 

ونبتعد عما نهانا عنه.
 

 األخالق واالسالم 
البشرية من  وينقذ  األخــالق،  ليكمل مكارم  اإلســالم  جــاء   وقــد 
بــراثــن اجلــهــل والــعــبــوديــة. فــأبــقــى عــلــى مــا كـــان عليه الــنــاس من 
بها  التحلى  وحــث على  اخلــلــق  ُحــســن  وأثــنــى على  أخـــالق حسنة 
عن  كــذلــك  ونــهــى  واملجتمع.  الــفــرد  على  كبيرة  أهمية  مــن  لها  ملــا 
األخــــالق الــســيــئــة وأمـــر بــاالنــتــهــاء عــنــهــا، فــقــال تــعــالــى فــى كتابه 
العزيز: )ِإَنّ اهللَّ َيأُْمُر ِباْلَعْدِل َواإِلْحَساِن َوِإيَتاء ِذى اْلُقْرَبى َوَيْنَهى 

َعِن اْلَفْحَشاء َوامْلُنَكرِ َواْلَبْغِي(. 
وقد أْولى الفكر اإلسالمّي لألخالق عنايةً بالغةً، وأهمّيةً بارزًة، 
ويظهر ذلك فى جعل إحدى أهّم غايات بعثة النبّي محّمد –صّلى 
فإنها  ذلك  احَلسنة. عالوة على  األخــالق  تعزيز  وسّلم-  اهلل عليه 
ترسخ مفهوم التواصل بن أنبياء اهلل ورسله ملداومة تبليغ رساالت 
دور  تعظيم  على  اتفقت  والتى  البشر  لبنى  ونواهيه  وأوامـــره  اهلل 
األخالق والتى أبرزها الرسول عليه الصالة والسالم بقوله » امنا 

بعثت ألمتم مكارم األخالق«  ليؤكد على أن األخالق هى أحد أهم 
مصادر السعادة والرضاء فى الدنيا واآلخرة.

 وميــكــن حــصــر نــحــو 32 منــوذًجــا أو مــثــااًل ملــكــارم األخـــالق التى 
نحتاج إليها فى أى مجتمع وهى:

ــة..  احلــلــم.. األنــــاة..الــــوقــــار..  الــشــجــاعــة..  ــانـ   الـــصـــدق..  األمـ
املروءة.. املودة.. الصبر..  اإلحسان.. االعتدال.. الكرم.. اإليثار.. 
ســالمــة الـــصـــدر..  الـــرفـــق..  الـــعـــدل.. احلـــيـــاء..  الــشــكــر..  حفظ 
اللسان..  العفة..  الوفاء.. الشورى.. التواضع..  العزة..  الستر.. 
العفو.. التعاون.. الرحمة..  البر..  القناعة..  الرضا..  األلفة.. 

إعطاء القدوة واملثل.
أَن  ــا  ــ أَرَْدَن )َوِإَذا  ــراء:  اإلسـ ســورة  فــى  -تعالى-  اهلل  يقول   وعندما 
ــةً أََمــْرَنــا ُمــْتــَرِفــيــَهــا َفــَفــَســُقــوا ِفيَها َفــَحــَقّ َعــَلــْيــَهــا اْلــَقــْوُل  ــْرَي ــْهــِلــَك َق ُنّ
َوَكَفٰى   ۗ ُنــوٍح  َبْعِد  ِمن  اْلــُقــُروِن  ِمــَن  أَْهَلْكَنا  َتــْدِمــيــًرا*َوَكــْم  ْرَناَها  َفَدَمّ
عن  البعد  أن  يؤكد   فهذا  َبِصيًرا(،]8[  َخِبيًرا  ِعَباِدِه  ِبُذُنوِب  َك  ِبَرِبّ
الضمير واألخالق واتباع الشهوات هو املنذر بانتشار الفساد ودمار 

األمم واملجتمعات وانهيارها بانهيار منظومة األخالق فيها.
 اخلالصة أنه من أهم الكلمات املفتاحية )Key Words( فى 
أدبيات وفلسفات العلوم األخالقية كلمات مثل.. الضمير..الدين 
)على  السلوك  مــردود   .. ..القانون 

النفس أو الغير(.
 ويعتبر املحك الرئيسى للسلوك 
اإلنـــســـانـــى هـــو املــســاحــة الــســلــوكــيــة 
ــتـــى ال يــغــطــيــهــا الـــقـــانـــون  الـ

وإمنا حتكمها األخالقيات.
ــن املـــفـــيـــد  ــ ــون مــ ــ ــكـ ــ  وقـــــــد يـ
املــخــزون  يــدعــم  لكى  للقارئ 
املعرفى لديه فى هذا املجال 
أن يــراجــع أحـــد مــوضــوعــات 
عــلــم الــنــفــس والـــتـــى يــطــلــق 
ــل الــنــفــســيــة  ــ ــيـ ــ عـــلـــيـــهـــا »احلـ

الدفاعية« 
)Psychological 

Self Defense 
Mechanisms( 

 وعلى وجه اخلصوص 
»التبرير عليه  يطلق   »مــا 

)Rationalizing(.
 حيث يقدم اإلنسان على 

يـــتـــعـــارض أو ال ــد  قــ  ســـلـــوك 
ولكنه القانون،   يتعارض مع 
 يــتــعــارض مـــع املـــبـــادئ األخــالقــيــة،
ــيـــقـــدم عـــلـــيـــه مــتــعــلــال  وبـــالـــتـــالـــى فـ
 بتبريرات تبقيه – بينه وبن نفسه
الراحة بـ»منطقة  يسمى  ما  فى   -- 
Comfort Zone« حــالــة  وهــــى 
النفس، مع  التصالح  من    ظاهرية 

.)Discomfort Zone( بعكس منطقة عدم الراحة
 ويــحــضــرنــى فـــى هـــذا الـــصـــدد كــلــمــات تــلــقــيــتــهــا مـــن ممــرضــة 
ــات املــتــحــدة  ــ ــواليـ ــ أمـــريـــكـــيـــة مــســنــة كـــنـــت قــــد الــتــقــيــتــهــا فــــى الـ
لى  تلخص  أن  منها  وطلبت  الثمانينيات  اوائــل  فى  األمريكية 
بصفة  حياتى  فى  أتبناها  مختصرة  نصيحة  صورة  فى  خبراتها 

حييت.  ما  أنساها  ولن  لم  والتى  لى  نصيحتها  وكانت  عامة. 
ماتفعل« كل  وعلى  أى  على  احلكم  هو  ضميرك  فليكن   «   

 Always, Whatever, Wherever, Whenever,(.
)Let your Conscience Be Your Judge

 وأعــتــقــد أن نــفــس الــنــصــيــحــة هـــو مـــا ســطــره أمــيــر الــشــعــراء 
األخالقيات  البعد عن  وويالت  تبعات  لنا  ليلخص  أحمد شوقى 

بقوله:
وعوياًل«. مأمًتا  عليهم  فأقم  أخالقهم  فى  القوم  أصيب  »وإذا 

تؤكد المسيحية على زرع األخالق فى الفرد منذ 
الصغر وأن االلتزام بهذه األخالق والحرص على 

تطبيقها ال ينبع من كونها أوامر يجب ان تطبق، 
وانما هى ) محبة اإلنسان لخالقة( فالحرص على 

تطبيقها نابع من محبة الخالق

الوصايا العشر هى اول مرحلة من مراحل علم 
األخالق فى العهدالقديم)التوراة(. وتحتل الوصايا 

العشر مكانة أساسية سامية فى التعاليم األخالقية 
فى اليهودية 
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ضمير القيادة
 بقلم : م. مدحت مصطفى المدني

استشارى الموارد البشرية، والتطوير المؤسسى 
والحوكمة  رئيس الجمعية المصرية إلدارة الموارد 

البشرية

الحياة  مناحى  على  تطرأ  التى  المتغيرات  كافة  مع 
يتم  ما  دائما  مقتضيات،  من  تفرضه  وما  المختلفة 
مع  والتأقلم  للتعامل  المهارات  من  العديد  استدعاء 
قيادة  سواء  القيادة  مهارة  وتكون  المتغيرات  تلك 
وتأتى  المشترك  العامل  هى  اآلخرين  قيادة  أو  الذات 

على رأس مختلف المهارات التى يتم استدعاؤها.
لتحقيق  القيادة  ضمير  دور  يأتى  المنطلق،  هذا  ومن 
القيادة  وضمير  الوطن  ضمير  بين  واالتساق  التناغم 
يشكل  الذى  اإلنسان  جودة  تعكسها  الوطن  فجودة 

المجتمع المنتمى لهذا الوطن.

ضمير الــوطن50 ضمير الــوطن50

وتغيير  برامج إصالح  الدولة من  ما تشهده  كل  ولذلك مع 
سقف  يرتفع  اجلــديــدة،  اجلمهورية  مبتطلبات  الوعى  وزيــادة 
الــتــوقــعــات مـــن الـــقـــيـــادات يــومــا بــعــد يـــوم مـــن حــيــث الــتــأقــلــم 
واالبتكار والقدرة على القيادة بفاعلية فى ظل كل ما هو جديد 
وفاعلية  دوافــع  فــى  كــأفــراد  بيننا  الــفــرق  يكمن  وهنا  ومتغير، 
به  نحلم  ما  لتحقيق  مهارات  من  منلك  ما  استخدام  وكفاءة 
بهذا  القيادية ضرورية  املهارات  تكن  لم  ولذلك  إليه،  ونتطلع 
القدر املدهش واحليوى من قبل للقيادات التنفيذية والنجاح 

املؤسسى والتنظيمى على جميع األصعدة.
وللضمير القيادى جوانب وعناصر عديدة، تبدأ من القرار 

إنسانية  قيمة  بــإعــالء  الــواعــى 
اإلنـــســـان فـــى مــخــتــلــف جــوانــب 
ــيـــه  الـــعـــمـــل ومـــحـــيـــطـــه، وتـــوجـ
تــركــيــزنــا عــلــى الــقــيــم واألبـــعـــاد 
الـــبـــشـــريـــة لــــــــإلدارة والــــقــــيــــادة. 
وهـــــذا يــتــطــلــب تـــنـــاســـق دوافــــع 
ســـلـــوكـــيـــاتـــنـــا ومـــــــا نـــفـــعـــل مــع 
املــحــتــوى األخـــالقـــى والــقــيــمــى 
لــــنــــوايــــانــــا فـــيـــمـــا هـــــو مــتــعــلــق 
ــور بـــــااللـــــتـــــزام بــفــعــل  ــعــ ــشــ ــالــ بــ
ــزام بــالــنــوعــيــة  ــتــ الـــصـــواب وااللــ
األخــالقــيــة ألعــمــالــنــا الــفــرديــة 

كقادة.
وتـــأتـــى »الــثــقــة« ضــمــن قــمــة أولـــيـــات ضــمــيــر الـــقـــيـــادة، فهى 
الــســمــات والــصــفــات الــتــى يــجــب أن نــتــحــلــى بــهــا كــقــادة نــظــرا 
والثقة  واملؤسسى،  الفردى  األداء  منط  على  تأثيرها  ألهمية 
ــراء تــســتــغــرق وقــًتــا طــويــاًل  ــ عــمــلــيــة بــنــاء وخــلــق واكــتــشــاف وإثـ
حالة  تعتبر  انها  ومبــا  لفقدانها،  ودقــائــق  واكتسابها  لبنائها 
تدفق مستمر بن فرد وفرد، فرد ومؤسسة/شركة، وبن شركة 
وأخرى، فمن املؤكد أننا ليس من يحكم على جدارتنا بالثقة 
نتعامل  وكــل من  ذلــك هم من نقود  وإمنــا من يحدد  كقيادات 
اإلطــار  وإحــكــام  سلوكياتنا  مصداقية  خــالل  مــن  وذلــك  معهم 
الثقة  ثقافة  تنشر  القيادات  فى  الثقة  نفعل،  فيما  األخالقى 

والتى بدورها تخلق الثقة املؤسسية.
باملهارات  وثيقة وفى غاية األهمية  القيادة عالقة  ولضمير 

ما  تعكس  فاألخيرة  القيادية، 
ــا  ــورنـ ــا اكــتــســبــنــا وطـ ــ منـــلـــك ومـ
ــل مــا  ــ ــتـــخـــدم كـ ــسـ إمنــــــا كـــيـــف نـ
ــع ســلــوكــيــاتــنــا هو  ــ منــلــك ودوافــ
ــا يــعــكــس الــضــمــيــر الــقــيــادى  مـ
وهـــــذا أمــــر يــتــطــلــب فـــى املــقــام 
الــذات  مع  مطلقة  أمانة  األول 
ما  ووقـــف  والتقبل  واالعــتــراف 
يجب  مــا  استمرار  وقــفــه،  يجب 
اســتــمــراره والـــبـــدء فــى فــعــل ما 

يجب البدء به للتصحيح والتحقيق.
العائد  حتقيق  على  تركيزنا  ينصب  ما  دائما  كقيادات، 
ــوقـــت، فبنفس  عــلــى االســتــثــمــار فــى اجلــهــد واملــــال والـ
قـــدر األهــمــيــة، يــجــب أال نــغــفــل الــتــركــيــز 
عــلــى حتــقــيــق الـــعـــائـــد عــلــى الــقــيــادة 
يعكسه  رئيسى  ومــفــهــوم  مــبــدأ  وهــو 
ــلـــى مــخــتــلــف  ــا وأســـلـــوبـــنـــا عـ ــرنـ ــكـ فـ
ــة، فــعــنــدمــا  ــاديــ ــيــ ــقــ مـــســـتـــويـــاتـــنـــا الــ
الضمير  بجعل  الــواعــى  الــقــرار  نتخذ 
واإلطـــــار األخـــالقـــى هــمــا بــوصــلــة حتــديــد 
من  وقلب  عقل  إلى  ذلك  يصل  وقراراتنا،  سلوكياتنا  دوافــع 
واملشاركة  والــصــادق  الــواعــى  االلــتــزام  هى  والنتيجة  نقود 

الوجدانية.

ومـــن االلـــتـــزامـــات الــعــديــدة لــلــقــيــادات، خلــص چــيــمــس إم. 
كوزيس وبارى زد. بوسنر فى »التحديات القيادية« االلتزامات 

العشر الرئيسية اآلتية:
البحث عن الفرص ذات التحدى للتغيير والنمو واالبتكار 
والــتــحــســن، خـــوض الــتــجــربــة، وحتــمــل املــخــاطــر، وتــعــلــم من 
األخـــطـــاء املــصــاحــبــة، اســـتـــحـــداث رؤيــــة ملــســتــقــبــل قـــائـــم على 
االرتــقــاء والــرقــى والــنــبــل، دمــج وضــم اآلخــريــن فــى مجموعة 
مــتــنــوعــة مــشــتــركــة مــن خـــالل مــنــاشــدة قيمهم واهــتــمــامــاتــهــم 
وآمـــالـــهـــم وتــطــلــعــاتــهــم، تــعــزيــز الـــتـــعـــاون مـــن خــــالل الــتــرويــج 
من  االخــريــن  وتطوير  متكن  الثقة،  وبــنــاء  مشتركة  ألهـــداف 
خــــالل الــتــخــلــى عـــن جــــزء مــن 
ــارات،  ــيــ الــســلــطــة، وتـــوفـــيـــر اخلــ
وتــقــدمي الــدعــم املــرئــى، القدوة 
ــرف بـــطـــرق  ــتــــصــ ــن خــــــالل الــ ــ مـ
ــم املـــشـــتـــركـــة،  ــيـ ــقـ تـــتـــفـــق مــــع الـ
حتــقــيــق مــكــاســب صــغــيــرة تعزز 
التقدم املستمر وتبنى االلتزام، 
الفردية  باملساهمة  االعــتــراف 
ــى الــــنــــجــــاحــــات، االحـــتـــفـــال  ــ فـ
بإجنازات الفريق بصفة دائمة.
ــن  )مـ رون  ــم  ــيـ جـ ــر  ــ ذكــ ــا  ــمــ وكــ
التحفيزين  املتحدثن  أشــهــر 
فــى الــواليــات املــتــحــدة( »الــتــحــدى املتمثل فــى الــقــيــادة هــو أن 
ضعيفا،  ليس  ولكن  لطيفا،  كــن  فظا،  ليس  لكن  قــوًيــا،  تكون 
ولكن ليس  التفكير،  كن جريًئا، لكن ليس متنمًرا، كن عميق 
كسواًل، كن متواضعا، ولكن ليس خجوال، كن فخورا، ولكن ال 

تتكبر، متتع بروح الدعابة، ولكن بدون حماقة.«
ولــــذلــــك، لـــكـــى منـــكـــن أنــفــســنــا مــــن حتــقــيــق فــاعــلــيــة نــهــج 
ومــنــهــجــيــة دورنــــا وأســلــوبــنــا الــقــيــادى، يــتــحــتــم عــلــيــنــا اليقن 
بالضرورة  تكون  لن  استراتيجيات جناح األمس  بأن  والقناعة 
املستقبلى  وضعنا  وأن  غدا،  أو  اليوم  جناح  استراتيجيات  هى 
التغير فى  نتقبل ضـــرورة  وأن  فــى احلــاضــر،  قــراراتــنــا  حتـــدده 
أســـلـــوب قــيــادتــنــا بـــاألمـــس ملــواجــهــة جــمــيــع الــتــحــديــات الــتــى 
فرضت علينا من مقتضيات ما نواجه، وأن نستمع حن يجب 
ذاتــنــا ووعينا  نــطــور مــن  وأن  إلــى صــوت االخــريــن،  أن نستمع 
ــن حــولــنــا،  ــا يـــحـــدث مـ ونـــلـــم مبـ
مــعــدالت قدرتنا  نــرفــع مــن  وأن 
املهنى  وفضولنا  االستكشافية، 

واملؤسسى واملعرفى.
كقيادات علينا أن نتيقن من 
أهــمــيــة حتــديــد مــا الـــذى يجب 
فعله،  يجب  ال  الــذى  ومــا  فعله 
ــدر مــــن األهــمــيــة  ــقــ وبـــنـــفـــس الــ
ــا ال نــفــعــلــه والـــــذى يــجــب ان  مـ

نفعله...
فى  واملساءلة  املسئولية  تقبل  علينا  يحتم  القيادة  ضمير 
كل ما نفعل وباألخص عن املشاركة الفعالة فى تنمية وتطوير 
ميزة  أكبر  هــو  البشرى  العنصر  أن  الــتــام  وباليقن  نــقــود،  مــن 
القيادة مينعنا من وضع أنفسنا أعلى  تنافسية لدينا، ضمير 

وفوق من نقود إال فى حتمل املسئولية واملساءلة.
معرفتنا،  إدراكــنــا،  وعينا،  رؤيتنا،  نفعل،  ومــا  نعلم  ما  نحن 
أفعالنا،  ردود  جأشنا،  ربــاطــة  سلوكياتنا،  أمنــاط  مفاهيمنا، 
حكمتنا فى استخدام ما منلك، كل ذلك يعكس من نحن وما 
منثله من قيم وثقافة، ومبا أن جميعنا نعكس الهوية املصرية 
نكون  ان  إال  املــجــاالت، فنحن ال منلك  فــى شتى  لها  وســفــراء 
فى أفضل نسخة من أنفسنا ونبرز أفضل ما لدينا فى اإلطار 
األخالقى للضمير القيادى والذى هو جزء أساسى من ضمير 

الوطن.

يتحتم علينا اليقين والقناعة بأن استراتيجيات نجاح 
األمس لن تكون بالضرورة هى استراتيجيات نجاح 

اليوم أو غدا، وأن وضعنا المستقبلى تحدده 
قراراتنا فى الحاضر، وأن نتقبل ضرورة التغير 
فى أسلوب قيادتنا باألمس لمواجهة جميع 

التحديات التى فرضت علينا وأن نستمع حين يجب 
أن نستمع إلى صوت االخرين، وأن نطور من ذاتنا 

ووعينا ونلم بما يحدث من حولنا

التحدى المتمثل فى القيادة هو أن تكون قوًيا، 
لكن ليس فظا، كن لطيفا، ولكن ليس ضعيفا، كن 
جريًئا، لكن ليس متنمًرا، كن عميق التفكير، ولكن 

ليس كسول، كن متواضعا، ولكن ليس خجوال، 
كن فخورا، ولكن ال تتكبر، تمتع بروح الدعابة، 

ولكن بدون حماقة
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 2030 مصر  ــة  رؤي المستدامة:  التنمية  استراتيجية  مصر  أطلقت   ،2016 فبراير  فى 
االستراتيجية  حــددت  وقد  مصر.  فى  الشاملة  التنمية  مسار  فى  رئيسة  كخطوة 
ومتوازن  تنافسى  اقتصاد  ذات   2030 عــام  بحلول  مصر  تكون  »أن  فــى:  رؤيتها 
ــاج  ــدم واالن العدالة  على  قائمة  والمعرفة،  االبتكار  على  يعتمد  ومتنوع 
عبقرية  تستثمر  ومتنوع،  متزن  إيكولوجى  نظام  ذات  والمشاركة،  االجتماعى 
المصريين«. حياة  بجودة  وترتقى  المستدامة  التنمية  لتحقق  واإلنسان   المكان 
لتحقيق  المصرية  للدولة  االستراتيجية  الخطة  تعكس  وطنية  أجندة  الرؤية  وتتضمن 
وتوفير  للمصريين  أفضل  مستقبل  تحقيق  فى:  والمتمثلة  المستدامة  التنمية  أهداف 
حياة كريمة للجميع، والمضى قدًما فى محاربة الفقر، والحد من تدهور البيئة، وتعزيز 
الصحة، والتعليم، والمساواة بين الجنسين، وحوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع من 
خالل اإلصالح اإلدارى وترسيخ الشفافية، ودعم نظم المتابعة والتقييم وتمكين اإلدارات 

المحلية ومحاربة الفساد.

 أ.د. محمود السعيد
عميد كلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة

توافرها بدقة يدعم صانع القرار
 ويضمن نجاح أهدافنا التنموية 

مكافحة الفساد 
بجودة البيانات

توافرها بدقة يدعم صانع القرار
 ويضمن نجاح أهدافنا التنموية 

مكافحة الفساد 
بجودة البيانات

 : األولى باملبادرات االجتماعية ودعم الفئات األكثر احتياًجا فى مشروعّيْ
تنمية  التمويلية جلهاز  البرامج  وكذلك  وكرامة،  وتكافل  حياة كرمية، 
للمستثمر  الــبــيــانــات  تــوافــر  أن  كما  واملــتــوســطــة.  الصغيره  املــشــروعــات 
األجنبى مسألة مهمة لتحديد معالم خريطة استثماراته مبصر. ومن 
ثم، تولى الدولة وأجهزتها املختلفة أهمية قصوى لتدقيق البيانات التى 
يتم اشتقاق املعلومات منها، على اعتبار أن البيانات السيئة تؤدى إلى 
معلومات سيئة، مما يترك أثًرا مباشًرا على دقة القرارات املتخذة ناهيك 

عن اخلسائر املالية اجلسيمة. 
ــا عـــــلـــــى تــــصــــنــــيــــفــــات الــــــــــدول ــ ــرهــ ــ ــيــ ــ ــأثــ ــ ــ ــة وت ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــات الـ ــ ــانــ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ  الــ

االجتماعية  املؤشرات  من  جملة  استخدام  يتم  الدولى،  املستوى  على 
واالقتصادية إلنشاء تصنيفات للدول ذات الصلة بالسياسات االقتصادية 
والسياسية واالجتماعية لها، والتى تستند إليها املؤسسات الدولية وكبريات 
الشركات عند تقييمها ألداء الدول. وتشمل األمثلة على املؤشرات الذائعة: 
مؤشر إجمالى الدخل القومى الذى يعده البنك الدولى، ومؤشر احلرية 
االقتصادية الذى يعده وول ستريت جورنال، ومؤشر مدركات الفساد الذى 

وتندرج حتت أهداف التنمية املستدامة مجموعة غايات تتفرع منها 
األساسية،  والبنية  والصحة،  التعليم،  عن  رقمية  مــؤشــرات  مجموعة 
وتوافر اخلدمات للمواطنن، وتطبيق آليات احلوكمة ومكافحة الفساد 
وغيرها من املؤشرات التى تظهر مدى اإلجناز املتحقق فى أهداف اخلطة. 
وبطبيعة احلال، فإن توافر البيانات املوثوقة هو األساس فى حساب هذه 

املؤشرات، والضامن لدقة قياسها، ومتابعة مسار تقدم أهداف اخلطة.
الـــتـــنـــمـــويـــة الــــســــيــــاســــات  ــة  ــعــ ــابــ ــتــ تـــقـــيـــيـــم ومــ فـــــى  الــــبــــيــــانــــات   دور 

غنيٌّ عن البيان، وأن تقييم ومتابعة أداء السياسات التنموية يلعب دورًا 
حاسًما فى حتقيق النتائج التنموية املنشودة، كما أن البيانات الدقيقة هى 
الوسيلة األساسية لصانعى القرار لتحقيق تلك النتائج. وميكن القول 
باطمئنان أن حتقق األهداف الثمانية اخلاصة برؤية مصر 2030 رهٌن 
بجودة ودقة البيانات املتدفقة ملراكز صنع القرار فى الدولة. وأبرز األمثلة 
القرار فى  البيانات واملعلومات املشتقة منها لدعم متخذ  على أهمية 
تطبيق اخلطط التنموية هى البيانات املطلوبة من قبل الدولة للتخطيط 
للمشروعات الكبرى كمشروع العاصمة اجلديدة، وحتديد القرى واألماكن 
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اجلرائم من أصحاب املصلحة.  
حتديات جودة البيانات فى مصر

البيانات وتوفيرها فى مصر تواجهان  أســٍف، فإن عملية جمع  ومن 
ليست  فــتــرة  منذ  عالجها  املختصون  يــحــاول  الــتــى  الــتــحــديــات  بعض 
بالقصيرة، فعلى مدى عقود طويلة سابقة، غلبت على البيانات سمات 
ضربت بوضوح فى أهم مفردات اجلودة من قبيل: عدم الدقة الشديدة 
فى البيانات املجمعة أحياًنا، ورداءة عرضها أحياًنا أخرى، وعدم تكاملية 
وشمول البيانات التى يرتكز عليها صناع ومتخذو القرارات، وأيًضا العمل 
كجزر منعزلة من جهات جمع البيانات وضعف تنسيقها، وعدم االلتزام 
بالتعريفات الدقيقة للمصطلحات من قبل اجلهات التى تقوم بجمع 
البيانات ألغراض تنموية، فضاًل عن املشكالت اخلاصة بالتناقضات فى 
اإلحصاءات الرسمية الصادرة عن بعض اجلهات املختلفة وأحد أسبابها هو 
عدم االلتزام بتعريف موحد للمصطلحات التى يتم حساب اإلحصاءات 
على أساسها. فكثيًرا ما يقوم عدد كبير 
من اجلهات بإجراء نفس الدراسة دون 
مع  التكلفة،  وتقليل  اجلــهــود  تنسيق 
أو  ذلــك من اختالف قيم،  ما يصحب 
أرقــام، أو طرق قياس فى نفس البيان 
ــرى نــتــيــجــة اخـــتـــالف  ــ ــ مــــن جـــهـــة ألخـ
البيان، مما  أو طريقة جمع  التعريف 
ميثل تضارًبا يعيق الوصول ملعلومات 
األمــثــل. الـــقـــرار  عليها  ينبنى   دقــيــقــة 

ومن التحديات األخرى التى تواجه دقة 
البيانات فى مصر هى ضعف وعى األفراد واملؤسسات بأهمية البيانات، 
فحال إجراء الدراسات التى تستلزم احلصول على بيانات سواء باستبيان 
ومسح آلراء وتوجهات األفراد واملوظفن، أو بالعودة ملوقع إلكترونى ملؤسسة 
أو أخرى، قد يحجم األفراد أو املؤسسات عن املشاركة، خوًفا من عواقب 
استغالل تلك البيانات كما يعتقدون، أو على األقل لعدم إميانهم بأهمية 
هذه البيانات، ونتائج حتليلها لدعم متخذ القرار. وهذا التحدى بالذات 
يؤثر على مصداقية نتائج املؤشرات املعلنة من قبل املؤسسات املحلية 
والدولية وخاصة املتعلقة بقياس مدى التقدم املحرز فى ملف احلوكمة 
ومكافحة الفساد. كذلك فإنه من الوارد وجود أخطاء فى البيانات التى 
يتم احلصول عليها، إما لعدم دقة املستجيب أو معطى البيان، أو لعدم 
قيام بعض جامعى البيانات بدورهم بالشكل الصحيح، وجلوء قلة منهم 
لتلفيق البيانات، أو خطئهم فى إدخال البيانات على أجهزة احلاسب اآللى، 
أو فى تكويد ومراجعة استمارات االستبيان، وغيرها من األخطاء الشائعة.

 وسائل تطوير جودة البيانات
وختاًما، بالرغم من املشكالت والتحديات املشار إليها آنًفا، والتى مازالت 
متثل عائًقا أمام االستفادة من البيانات بالشكل األمثل، فإن فرص العالج 
والتطوير قائمة، السيما مع انفتاح القيادة السياسية ومتخذى القرار، 
وإميانهم العميق بأهمية هذه البيانات ودقتها، للوصول إلى معلومات 
متكاملة كمصدر رئيس لوضع خطط التنمية. ومن ناحية أخرى، ُيعد 
التحول الرقمى، واستخدام أجهزة التابلت من أهم السبل لتقليل أخطاء 
ا فى التعداد  البيانات، وتوفير مجهود وزمن جمعها، وهو ما تبدى جلّيً
السكانى األخير فى 2017، الذى أظهر 
بوضوح أن االعتماد على جمع البيانات 
ــًدا عــــن الــتــدخــل  ــيـ ــعـ بــطــريــقــة آلـــيـــة بـ
إلــى احلــدود  البشرى، يقلل األخــطــاء 
وغنٌي  دقتها.  درجة  ويرفع من  الدنيا، 
عن البيان، أن احلصول على البيانات 
ا يتطلب االهتمام بسياسات التعليم  آلّيً
ومحو األمية التى تعد من أكبر عوائق 
التقدم نحو وسائل آلية جلمع البيانات 
دون وسيط بشرى. كما يتطلب األمر 
املواطن  وعــى  لزيادة  إعالمية  حمالت 
دقــيــقــة فى  بــبــيــانــات  اإلدالء  بــأهــمــيــة 
االستبيانات الرسمية التى تطلب منه 
احلصول على بيانات شخصية، والتى تعد األمية كذلك أحد حواجزه 
الرئيسة. كذلك، يجب التنسيق بن اجلهات املختلفة إلنتاج البيانات 
أو  التضارب  الحتمالية  منًعا  لها،  موحدة  تعريفات  ووضع  واملعلومات 
التكرار. كما يتحتم تدشن قاعدة بيانات قومية فى أحد أجهزة الدولة 
األكادميية  والــدراســات  واإلحــصــاءات  البيانات  كــل  لتضم  اإلحصائية 
والباحثن  واملؤسسات  للجهات  مرجًعا  لتكون  التطبيقية،  واألبــحــاث 

ومصدرًا لتفادى شبهتّيْ تكرار البيانات، وتضاربها.

يعده  الذى  الدولى  احلوكمة  ومؤشر  الدولية،  الشفافية  منظمة  تعده 
 البنك الدولى، ومؤشر حرية الصحافة الذى يعده »مراسلون بال حدود«.

وواقع احلال، أن هذه املؤشرات تسهم فى ترتيب الدول من حيث اإلجنازات 
ا لصانعى السياسات وقادة األعمال  والقدرات، مما يشكل مورًدا أساسّيً
واملستثمرين وعامة الناس فى كل دولة. وتؤدى هذه املؤشرات الذائعة بذلك 
دورًا مزدوًجا، فهى من ناحية أولى تدعم اتخاذ قرارات حكومية قائمة على 
األدلة الرقمية، وإجراء مقارنات عبر الزمان بن السياسات والبرامج، 
االجتماعية  واملجموعات  اجلغرافية،  واملناطق  الــدول  بن  املكان  وعبر 
والصناعات، مما يسهم فى زيادة الشفافية، واملساءلة، ومكافحة الفساد. 
ومن ناحية أخرى، متكن مثل هذه املؤشرات رجال االقتصاد واملستثمرين 
من تكوين صورة عن حالة االقتصاد والسياسة العامة لدولة أو أخرى، 
ومن ثم حتديد قرارهم االقتصادى واالستثمارى حيال تلك الدولة. فعلى 
سبيل املثال، يحدد مؤشر الدخل القومى اإلجمالى الذى يعده البنك 

من  لالقتراض  البلدان  أهلية  الدولى 
برامج القروض املختلفة التى يديرها 
الـــبـــنـــك،. كــمــا تــــؤدى بــعــض املـــؤشـــرات 
الــدولــيــة إلــى ارتــفــاع تصنيف دولـــة ما 
ــا، وتــدهــور مكانة دولـــة أخــرى  ائــتــمــانــّيً
ا، وتراجع ثالثة من حيث مؤشر  تنافسّيً
مكافحة الفساد، وحتسن أداء نظيرتها 

من حيث مؤشر جودة التعليم.
وتعتمد هذه املؤشرات فى حساباتها 
الدولة  أنشطة  كل  ُتغطى  تقارير  على 

وعالقاتها  واالجتماعية،  والسياسية،  االقتصادية،  بالشئون  املرتبطة 
الــدولــيــة، والــتــى تــصــدر غــالــًبــا عــن جــهــات دولــيــة أو محلية مستقلة، 
السيادية  واملــؤســســات  الــدولــى  املجتمع  أمـــام  مصداقية  يعطيها  ممــا 
الكبرى. العاملية  والــشــركــات  الــعــاملــيــة،   الــدولــيــة، وصــنــاديــق االســتــثــمــار 
أنه على الرغم من االستخدام الكبير والشائع للمؤشرات  ومن عجٍب 
منخفضة  بياناتها  جــودة  ُتعتبر  ما  فغالًبا  وأهميتها،  املقارنة  الدولية 
جًدا، ومع ذلك، توجد دراسات أكادميية قليلة جًدا تقيس حجم خطأ 
البيانات وتكشف عن مدى تأثير البيانات السيئة على ترتيب الدول فى 
تلك املؤشرات. ولعل من هذه الدراسات النادرة عن فحص جودة البيانات 
فى حساب املؤشرات دراسة لباحثن من جامعة كاليفورنيا بيركلى فى 
2008، قاموا من خاللها بتحديد ثالثة مصادر ألخطاء البيانات التى مت 
جمعها حلساب مؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج األمم املتحدة 
أن »45% من الدول  الدراسة  اإلمنائى، وبناء على هذه األخطاء، أكدت 
النامية مت تصنيفها وترتيبها بشكل غير دقيق بسبب أخطاء البيانات 

وأخطاء القياس
البيانات وقياس الفساد

ا احلاجة املاسة من قبل مراكز البحوث املحلية والدولية  وتتبدى جلّيً
ــراء دراســــات ممــاثــلــة عــن املـــؤشـــرات األخــــرى، ومـــن ضمنها يقيًنا  إلجــ
املؤشرات اخلاصة باحلوكمة ومكافحة الفساد. ولتفصيل ذلك، نقرر أن 
مؤشرات قياس الفساد فى دولة ما ميكن تصنيفها إلى مؤشرات مباشرة 
بجمع  الفساد  لقياس  املباشرة  الــطــرق  تقوم  مباشرة:  غير  ومــؤشــرات 

املعلومات املستندة إلى األدلة الرقمية 
حــــول الــفــســاد مـــن خــــالل اإلجــــــراءات 
من  بــداًل  للفساد،  الفعلية  والتجارب 
تصورات اجلمهور حول الفساد، وميكن 
أن تشمل هذه البيانات حاالت الفساد 
املــبــلــغ عــنــهــا، وأرقـــــام اإلدانــــــة، ونــتــائــج 
الفحص االنتخابى، وغيرها من املصادر 
املباشرة التى توضح مدى انتشار ظواهر 
الفساد، أما الطرق غير املباشرة لقياس 
الفساد فال تقيس احلدوث الفعلى له، 
وإمنــــا تــســتــنــد إلــــى اســتــطــالعــات رأى 
املتوقعة  الفساد  مستويات  على  تركز 
بداًل من املستويات الفعلية، ومن أهم 

 أمثلتها مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.
إلى  ماسة  حاجة  هناك  إليهما،  املشار  الفساد  قياس  حالتّيْ  كلتا  وفى 
بيانات دقيقة حلساب املؤشر، وهو ما ال يحدث غالًبا، حيث تعانى معظم 
البيانات التى يتم جمعها عن انتشار الفساد فى دولــة ما - ســواء كان 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة- من قصور شديد فى دقة البيانات التى 
يتم جمعها وتدخل فى حساب املؤشر، ومن أهم أسباب سوء البيانات هو 
الطبيعة غير العلنية التى تتسم بها جرائم الفساد وإخفاء أدلة هذه 

ُيعد التحول الرقمى، واستخدام أجهزة التابلت من 
أهم السبل لتقليل أخطاء البيانات، وتوفير مجهود 

ا فى التعداد  وزمن جمعها، وهو ما تبدى جلّيً
السكانى األخير فى 2017، الذى أظهر بوضوح أن 

االعتماد على جمع البيانات بطريقة آلية بعيًدا عن 
التدخل البشرى، يقلل األخطاء إلى الحدود الدنيا، 

ويرفع من درجة دقتها.

تحقق األهداف الثمانية الخاصة برؤية مصر 2030 
رهٌن بجودة ودقة البيانات المتدفقة لمراكز 

صنع القرار فى الدولة. وأبرز األمثلة على أهمية 
البيانات والمعلومات المشتقة منها لدعم متخذ 
القرار فى تطبيق الخطط التنموية هى البيانات 

المطلوبة للتخطيط للمشروعات الكبرى كالعاصمة 
الجديدة، وتحديد القرى واألماكن األولى بالمبادرات 

االجتماعية ودعم الفئات األكثر احتياًجا فى مشروعّيْ 
 حياة كريمة، وتكافل وكرامة،
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أعد التقرير: د. شريفة شريف
المدير التنفيذى للمعهد القومى 

للحوكمة والتنمية المستدامة

اقترن طرح مفهوم الحوكمة فى األدبيات المعاصرة 
الصادرة عن المؤسسات الدولية بغيره من المفاهيم 
ضروريا  وشرطا  أساسيا  مطلبا  باعتباره  التنموية 
عن  الحديث  ألن  نظرا  وذلــك  »التنمية«،  لتحقيق 
النادرة،  القيم  توزيع  آليات  تناول  يعنى  الحوكمة 
فى  والمساءلة  المشاركة  وآليات  السلطات،  وتوزيع 
يمكن  ال  أنه  على  تجمع  األدبيات  فمعظم  المجتمع. 
تفعيل  دون  والمتوازنة  المستدامة  التنمية  تحقيق 
االستجابة،  التضمين،  )المشاركة،  الحوكمة  قيم 
مكافحة  النزاهة،  الفعالية،  الكفاءة،  المساءلة، 
الشفافية،  المساواة،  القانون،  سيادة  الفساد، 
إلخ(،  المحاسبة  االستراتيجية،  الرؤية  الالمركزية، 
فالنمو االقتصادى لم يعد غاية فى حد ذاته بل وسيلة 
الحوكمة  واجب  من  أصبح  وبالتالى  التنمية،  لتحقيق 
االقتصادى يؤدى إلى التحسين  أن تتأكد من أن النمو 

فى حياة السكان )التعليم، الصحة إلخ(.

الحوكمة 
من أجل التنمية المستدامة

ساعد فى اعداد التقرير:
د. عمرو نبيل

مدير وحدة حوكمة المؤسسية 
بالمعهد القومى للحوكمة
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وتناولت تقارير البرنامج اإلمنائى لألمم املتحدة منذ عام 1990 
قدراتهم  وزيـــادة  التنمية،  فــى  البشر  ودور  احلــيــاة،  نوعية  مفهوم 
وتفجير  اخلـــيـــارات،  هـــذه  مــن ممــارســة  االخــتــيــار، ومتكينهم  عــلــى 
طاقاتهم اإلبداعية، ومتكينهم من املشاركة فى أمور حياتهم . كما 
يرى األمن العام السابق لألمم املتحدة كوفى عنان أن »احلوكمة« 
“التنمية«.  الوحيد األكثر أهمية فى تعزيز  العامل  رمبا تكون هى 
التنمية  منظومة  مبقتضاها  تدار  التى  احلوكمة  عوامل  وتتشكل 

من ثالث مجموعات من العوامل هي:  
مجموعة القوى الدافعة وتشمل )القيادة، الرؤية االستراتيجية، 

مبادرات اإلصالح، املحفزات(.
مــجــمــوعــة اآللـــيـــات املــؤســســيــة الــتــى تــنــظــم فــيــهــا أنــشــطــة وأدوار 

وتفاعالت األطراف واملؤسسات الرئيسية التى تضمهم.
القوى  بها  وتتطبع  منها  تتشكل  التى  واملبادئ  القيم  مجموعة 
احلــاكــمــة فــى مــنــظــومــة حــوكــمــة الــتــنــمــيــة والــتــى تــشــمــل الــنــزاهــة، 

الكفاءة، العدالة، التضمينية، الشفافية، املساءلة.
التنمية  أن حــوكــمــة عملية  إلــى  الـــدراســـات  بــعــض  أشـــارت  ولــقــد 

املستدامة تهدف إلى: 
تــنــمــيــة وطــنــيــة شــامــلــة، وتــشــمــل احلــضــر والـــريـــف وجميع أ. 

الطبقات االجتماعية والفئات مبا فيها املرأة والرجل.
التوزيع العادل للثروة بن الدول ب.  تنمية عاملية، تهدف إلى 

الغنية والدول الفقيرة وتؤسس عالقات دولية تتسم بقدر 
من االحترام واملشترك اإلنسانى.

تــنــمــيــة مــســتــدامــة زمـــنـــًيـــا، وتـــهـــدف إلــــى تــضــمــن مــطــالــب ج. 
األجيال احلالية واألجيال الالحقة.

احلوكمة والشراكة التنموية بن فاعلن متعددين
فاعل  كونها  من  فبالرغم  التنموى،  الدولة  دور  على  تغيير  طرأ 
ظل  فى  فالتنمية  الوحيد.  الفاعل  تعد  لم  أنها  إال  وهــام،  رئيسى 
اخلاص،  القطاع  يوفرها  التى  العمل  لفرص  حاجة  فى  احلوكمة 
كما أنها فى حاجة إلى مؤسسات تنظم األفراد فى شكل جماعات 
لــهــا تــأثــيــرهــا عــلــى الــســيــاســات الــعــامــة وهـــو الــــدور الــــذى يــقــوم به 
التنموى  الدولة  دور  على  طرأ  الذى  التغيير  هذا  املدنى.  املجتمع 
إلى  املدنى  واملجتمع  القطاع اخلاص  الشراكة بن  تعزيز  إلى  أدى 
جانب الدولة كعناصر ثالثة تشارك فى حتقيق التنمية املستدامة.

متكن احلوكمة القطاعات االقتصادية واالنتاجية - على سبيل 
املثال- من املساهمة فى صياغة سياسات التعليم وخطط وبرامج 
لضمان  وذلك  والبحثية،  التعليمية  للمؤسسات  والبحوث  املعرفة 
القطاعات،  لــهــذه  التنموية  لالحتياجات  املــؤســســات  هــذه  خــدمــة 

التعليمية،  املــؤســســات  بـــن  والــتــنــســيــق  الــتــرابــط  وتــعــالــج ضــعــف 
والتدريبية، والبحثية وبن القطاعات املستخدمة واملستفيدة من 

خدمات هذه املؤسسات.
احلوكمة وتوطن التنمية

وتــقــوم احلــوكــمــة بـــدورًا مــحــورًيــا وأســاســًيــا فــى تــوطــن التنمية، 
محصلة  أو  خالصة  تــكــون  أن  يفترض  مــا  مجتمع  فــى  فاحلوكمة 
لــعــمــلــيــة تـــوافـــق مــجــتــمــعــى يــتــحــدد عــلــى إثـــرهـــا مــاهــيــة احلــوكــمــة 
فــى ذلــك املــجــتــمــع، وذلـــك ألن واقـــع احلــوكــمــة مــركــب، ويــشــمــل كل 
العمليات والهياكل لتحديد مستوى كيفية استغالل املوارد املتاحة 

لتحقيق املصالح العامة فى الدولة.
عن   1989 عــام  منذ  الــصــادرة  الــدولــى  البنك  تقارير  بينت  ولقد 
إفريقيا  فى  التنمية  حتقق  عــدم  مشكلة  أن  إفريقيا،  فى  التنمية 
عــلــى الــرغــم مــن تــقــدمي الكثير مــن املــســاعــدات لــدولــهــا هــو غياب 
يصبحوا  ألن  املجتمعات  هــذه  أبــنــاء  تدفع  التى  املحفزة  العوامل 
كفاعل  املدنى  املجتمع  مكون  غياب  أى   - التنمية  جهود  من  جزءا 

تشير تقارير البنك الدولى إلى أن ضعف الحوكمة 
فى الدول العربية يعيق التنمية، وعند مقارنتها 
بين األداء االقتصادى لدول الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا من جهة ودول شرق آسيا من جهة أخرى 

خلصت إلى أنه لو كان متوسط الحوكمة فى 
منطقة الشرق األوسط موازيا لبعض الدول 

اآلسيوية العالية األداء كماليزيا وإندونيسيا والفلبين 
وسنغافورة وتايالند لزادت معدالت النمو بما يقارب 

نقطة مئوية سنويا.
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الرئيسة  التحديات  بن  من  أن  التقارير  أوردت  كما  التنمية.  فى 
األلفية  األمثل ألهداف اإلمنائية  التنفيذ  أمام  التى مثلت عائقا 
هو عدم االهتمام بالسياق املحلى وطبيعته ومدى مالءمته لتنفيذ 
املحلى من  املستوى  الــرغــم ممــا ميثله  وذلــك على  األهـــداف،  تلك 
أهمية كبرى فى حتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية وما به 

من فرص حقيقية لدعم عملية التنمية.
الـــدول فــى اآلونـــة األخــيــرة على صياغة  ولــذلــك انــصــب اهتمام 
ــداف األممــيــة، وطالبت  الــعــالــم، األهــ لـــدول  رؤيـــة تنموية مــوحــدة 
بعملية  املطالبة  أى  املحلى.  سياقها  فى  صياغتها  بإعادة  دولة  كل 
تــوطــن األهــــداف األممــيــة الــتــى تتمثل فــى وضــع الــســيــاق املحلى 
بــدايــة من  املــســتــدامــة،  التنمية  أهـــداف  االعــتــبــار عند حتقيق  فــى 
وضع األهداف والغايات وحتى حتديد وسائل التنفيذ واستخدام 

املؤشرات ملراقبة عملية التنفيذ. 
ميكن  ما  على  املستدامة  التنمية  أهــداف  توطن  عملية  وترتكز 
كما  املحلية،  التنمية  لسياسات  أطر  من  األهــداف  تلك  تقدمه  أن 
املحلية فى حتقيق  اإلدارة  وحــدات  تقدمه  الذى  الدعم  تقوم على 

أهداف التنمية املستدامة.
احلوكمة واألطر املؤسسية التنموية فى الدول العربية

الــدول  فى  احلوكمة  ضعف  أن  إلــى  الــدولــى  البنك  تقارير  تشير 
العربية يعيق التنمية، وعند مقارنتها بن األداء االقتصادى لدول 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا من جهة ودول شرق آسيا من جهة 
أخرى خلصت إلى أنه لو كان متوسط احلوكمة فى منطقة الشرق 
كماليزيا  األداء  العالية  اآلسيوية  الــدول  لبعض  مــوازيــا  األوســط 
النمو  معدالت  لــزادت  وتايالند  وسنغافورة  والفلبن  وإندونيسيا 

مبا يقارب نقطة مئوية سنويا.
ويعود جناح بعض الدول فى تفعيل آليات احلوكمة إلى تضافر 
األطر املؤسسية الرسمية والبنى التحتية الثقافية الالزمة لذلك، 
مما يستدعى دائما ربط املفهوم بضرورات جناحه السياقية، إذ تعد 
املؤسسات عملية معقدة وصعبة، فهى تنطوى على  عملية إصالح 

فهم ومعاجلة نطاق واسع من التحديات، وميكن حتقيق اإلصالح 
مبجرد تغيير القوانن واللوائح التنظيمية.

وتنفذها،  القواعد  التى تضع  العامة هى  املؤسسات  و نظًرا ألن 
فإن الطريقة التى يتم بها تصميم تلك املؤسسات، والطريقة التى 
بن  الــتــوازن  وحتقيق  املجتمع  ورخـــاء  التنمية  خلــدمــة  بها  تعمل 

مصالح مختلف اجلماعات حتدد أداء واستدامة التنمية.
كبار  أحـــد   )  OLSON MANCU الــســيــاق، طـــرح )  هـــذا  وفـــى 
الباحثن فى االقتصاد املؤسسى سؤال عن سبب ثراء بعض األمم 
وفقر أخريات، وبعد اختبار العوامل املسببة لذلك مثل االختالف 
املال،  رأس  ألســواق  الوصول  فى  االختالف  للمعرفة،  الوصول  فى 
الطبيعية،  ــوارد  املــ أو  واألرض  الــشــعــب  بــن  الــصــلــة  فــى  االخــتــالف 
االخـــتـــالف فــى الـــقـــدرات الــســوقــيــة لــلــمــوارد الــبــشــريــة، إلـــــخ...، مت 
املنطقى  التفسير  وأن  مقنعة،  غير  العوامل  تلك  أن  إلى  االنتهاء 
الوحيد املتبقى لظاهرة االختالفات الكبيرة فى مستويات الرخاء 

بن األمم يتلخص فى اختالف جودة وكفاءة مؤسساتها.
من  عشر  السادس  الهدف  جــاء  فقد  النتيجة،  تلك  مع  واتفاقا 
ــرورة  ضـ عــلــى  مـــؤكـــدا  املــســتــدامــة  للتنمية  املــتــحــدة  األمم  أهــــداف 
جميع  على  للمساءلة  وخاضعة  وشفافة  فعالة  مؤسسات  إنــشــاء 
تفعياًل  املؤسسات  حوكمة  أهمية  يبرز  الذى  األمر  وهو  املستويات، 

لقدرتها على حتقيق التنمية املستدامة.
و يتطلب هذا وضع رؤية استراتيجى للتنمية حتديد وتشخيص 
ــار املــؤســســى واإلصـــالحـــات املــؤســســيــة وبــرمــجــتــهــا فــى خطط  اإلطــ
ــو مـــا يــشــمــل حــزمــة من  ــاز، وهـ ــ تــطــبــيــقــيــة تــعــجــل الــتــطــويــر واإلجنــ
توفير  يشمل  كما  واإلداريــة،  والقضائية،  التشريعية،  اإلصالحات 
والتطوير  التحويل  لعملية  ممكنة  تنظيمية  وأطر  مؤسسية  بيئة 

واملجتمع. لالقتصاد 
احلوكمة ومواجهة التحديات التنموية

وفى ظل التحديات الكارثية العاملية التى تواجه حتقيق أهداف 
ــًرا، ومـــع انــــدالع احلــرب  الــتــنــمــيــة املــســتــدامــة، والــتــى ظــهــرت مـــؤخـ
الــروســيــة- األوركـــرانـــيـــة،  ومــنــهــا األزمــــة املــالــيــة الــعــاملــيــة، وجائحة 
كوفيد حيث تعالت األصوات التى تطالب مبواجهة هذه التحديات 
الـــذى يــؤكــد على مــحــوريــة احلوكمة  عبر إعــمــال احلــوكــمــة، األمـــر 
التنمية  أهــداف  حتقيق  تــواجــه  التى  التحديات  على  التغلب  فــى 

املستدامة.
األمن  وجه  املشتركة«  »أجندتنا  بعنوان  جاء  الذى  تقريره  ففى 
»حوكمة  لـ  واضحة  دعوة  جوتيريش  أنطونيو  املتحدة  لألمم  العام 
عاملية » أفضل وأكثر شموال لبناء مستقبل أكثر أخضرارًا  وعداًلة 

وأماًنا. 
كما يــرى رئــيــس ومــؤســس املــنــتــدى االقــتــصــادى الــعــاملــى، كالوس 
شواب أنه فى ظل تسونامى متوقع لتحديات جديدة تلوح باألفق 
فإن   ،« االجتماعى  التماسك  »تــآكــل  لـــ  املــنــاخــي«  العمل  »فشل  مــن 
للحوكمة،  مختلفا  منــوذجــا  الــقــادة  تبنى  يــســتــلــزم  لــهــا  الــتــصــدى 
أقل  نوليها  فإننا  الــالئــق  النحو  على  مؤسساتنا  حتــوكــم  فعندما 
خفية  أســاســيــة  ببنية  أشــبــه  ببساطة  فــهــى  االهــتــمــام،  مــن  القليل 

تدعم االقتصاد وجميع جوانب النظام االجتماعى تقريبا.
تعمل  فــالــيــوم  احلــوكــمــة،  مــعــه  تتغير  أن  يحتم  الــعــالــم  تغير  إن 
التحوالت البنيوية الكبرى كالثورة الصناعية الرابعة وتغير املناخ 
إحالل  على  التكنولوجيات  تعمل  حيث  قــوة،  مركز  كل  إربــاك  على 
كيانات ال مركزية ومستقلة فى محل املنظمات املركزية والهرمية، 
وفــجــوات الــتــفــاوت االجــتــمــاعــى واالقــتــصــادى والــرقــمــى آخـــذة فى 
تتطلب  مسبوقة  غير  حتــديــات  الــقــرن21  يجلب  وســـوف  االتــســاع، 

تطوير منوذجنا للحوكمة.

 تغير العالم يحتم أن تتغير معه الحوكمة، فاليوم 
تعمل التحوالت البنيوية الكبرى كالثورة الصناعية 

الرابعة وتغير المناخ على إرباك كل مركز قوة، حيث 
تعمل التكنولوجيات على إحالل كيانات المركزية 

ومستقلة فى محل المنظمات المركزية والهرمية، 
وفجوات التفاوت االجتماعى واالقتصادى والرقمى 
آخذة فى االتساع، وسوف يجلب القرن21 تحديات غير 

مسبوقة تتطلب تطوير نموذجنا للحوكمة

كشفت تقارير البنك الدولى الصادرة منذ عام 1989 
عن التنمية فى إفريقيا، أن مشكلة عدم تحقق 

التنمية فى إفريقيا على الرغم من تقديم الكثير من 
المساعدات لدولها هو غياب العوامل المحفزة 

التى تدفع أبناء هذه المجتمعات ألن يصبحوا 
جزءا من جهود التنمية - أى غياب مكون المجتمع 
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اإلدارة واحلوكمة واحلوكمة الرقمية
تـــكـــرر اســـتـــخـــدام مــصــطــلــح “احلـــوكـــمـــة” فـــى ســـيـــاق املـــقـــاالت أو 
أو مناقشة أنشطة  املوضوعات املعنية بالرقمنة، وخاصة عند سرد 
وحتديات التحول الرقمى والذى يعد خطوة رئيسية ال غنى عنها 
يرجع  احلوكمة  مصطلح  إن  الواقع  فى  احلوكمة.  أمنــاط  لتغيير 
تاريخه واستخدامه إلى ما هو أقدم من ذلك. فمصطلح احلوكمة 
استخدمه  وقــد  التوجيه،  يعنى  يونانى  فعل  من  مشتق  مصطلح 
أفالطون ألول مرة باملعنى املجازى. وفيما بعد انتقل املصطلح إلى 

الالتينية ومن ثم إلى لغات أخرى. 
إدارة  أنــشــطــة  تــطــور املــصــطــلــح الحــقــا ليشمل نــطــاق أوســـع مــن 
التسعينيات  مطلع  فــى  واســع  بشكل  مــتــداواًل  وأصــبــح  املــؤســســات، 
بــعــدمــا متــت إعــــادة صــيــاغــتــه بــواســطــة عــلــمــاء االقــتــصــاد والــعــلــوم 
الــســيــاســيــة، ومت نـــشـــره بـــصـــورة أوســــع بــواســطــة مــؤســســات كــبــرى 
مـــثـــل األمم املـــتـــحـــدة وصـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي والـــبـــنـــك الـــدولـــى، 
ومنذ ذلــك احلــن بــدأ املصطلح يأخذ صــدى أوســع وانــتــشــارًا أكبر 

ــات والــنــشــرات الــعــلــمــيــة والــتــقــاريــر. وتــشــمــل احلــوكــمــة  ــدوريـ فــى الـ
وتقدير  واملسئوليات  األدوار  وتوزيع  واملتابعة  املراقبة  أنشطة  كافة 

مؤشرات قياس األداء. 
عدنا  إذا  احلوكمة.  ومفهوم  اإلدارة  مفهوم  بن  ما  خلط  هناك 
اإلدارة  أن  جنـــد  وعــلــومــهــا،  ومــصــطــلــحــاتــهــا  اإلدارة  مــفــاهــيــم  إلـــى 
هذه  وتشمل  الهدف.  لتحقيق  املهام  وتنفيذ  بتنسيق  أساسا  تعنى 
وتنسيق  للعمل  املنظمة  االستراتيجية  اخلــطــط  وضــع  األنشطة 
املوارد  املوظفن لتحقيق هذه األهــداف من خالل استغالل  جهود 
التعريف  اإلدارة  مفهوم  ويتضمن  ممكنة.  صــورة  بأفضل  املتاحة 

قد  والتى  الجديدة  التقنية  والتعريفات  المصطلحات  من  عدد  مؤخرا  ظهرت  حيث  الحوكمة..   نبراس  البيانات 
تبدو للوهلة األولى معقدة ويصعب استيعابها وفهمها، ولكن مع التطور غير المسبوق النخراط تكنولوجيا 
المعلومات والبيانات فى كافة مناحى الحياة وانشطتها المختلفة، تأتى أهمية شرح وتبسيط هذه المصطلحات 
العلمية المعقدة والمفاهيم التقنية حيث ان تلك المفاهيم والتقنيات يقترب من أحداث وأنشطة حياتنا اليومية 
بشكل لم يسبق له مثيل. خالل هذا المقال سنبدأ بشرح مبسط لبعض هذه المصطلحات والتعريفات العلمية 
مثل الحوكمة والحوكمة الرقمية والفرق بين البيانات والمعلومات ومن ثم نتعرض لمفهوم استخدام البيانات 
الجمهورية  فكر  أساس  هى  التى  الكريمة  الحياة  إلى  التوصل  أجل  من  القرار  صنع  عمليات  فى  وحوكمتها 

الجديدة.

تسعى الحوكمة الرقمية إلى تغيير السلوك 
اإلنسانى تجاه التوجيه الذاتى وتجويده وذلك 

من خالل رفع القدرات اإلدراكية لألشخاص وتجهيز 
المنظومات القانونية والمؤسسية الداعمة لتساند 

ذلك التغيير وتنشطه

بقلم: م. خالد العطار
نائب وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات للتنمية 

اإلدارية والتحول الرقمى والميكنة

 ساعد فى اإلعداد 
د. ريهام معوض

مدير التطوير االستراتيجى  بمكتب نائب وزير االتصاالت

البيانات..
 نعمة أم نقمة؟؟
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بأنها علم وفن استخدام املوارد املتاحة للوصول لألهداف املخطط 
التكنولوجية.  واألجــهــزة  واألدوات  البشرية  الــكــوادر  بواسطة  لها 

بينما تعرف احلوكمة بإيجاز على أنها تقنيات التحكم
،”The Technology of Control“ 
الــتــى تضبط  الــقــواعــد والــقــوانــن واألســـس   وتــشــمــل مجموعة 
عمل املؤسسات وحتقق الرقابة الفعالة على إدارة األعمال، وتنظم 
كــافــة األطـــراف أصــحــاب املصلحة، وذلـــك فى  الــعــالقــة بينها وبــن 
ومكافحة  والعدالة  الشفافية  مثل  احلوكمة  أهداف  حتقيق  سبيل 
الفساد واالستغالل األمثل للموارد. كما يشير املفهوم إلى انعكاس 
ذلك على البنية املؤسسية، وعمليات التوجيه والتحكم ليتم صنع 
االتــزان  إلــى  تــؤدى  التى  التحكم  وآلــيــات  السياسات  وصنع  الــقــرار 

املجتمعى وبالتالى التوجيه الذاتى.
احلوكمة الرقمية للخدمات احلكومية هى استخدام تكنولوجيا 
اخلــدمــات  تطوير  بــغــرض  مؤسسية  عمل  أطــر  لتقدمي  املــعــلــومــات 
احلــكــومــيــة، وتـــبـــادل املــعــلــومــات، وتــكــامــل األنــظــمــة بــن احلــكــومــة 
واملــواطــن والــشــركــات بــاإلضــافــة إلــى العمليات والــتــفــاعــالت وأطــر 
احلوكمة  أعــمــال  وتتضمن  بأكملها.  احلكومية  للمؤسسة  العمل 
املــشــاركــة وحتديد  حتــديــد األدوار واملــســئــولــيــات لــألفــراد واجلــهــات 
مؤشرات  ووضــع  لألعمال  التنظيمية  واللوائح  القياسية  املعايير 
قياس األداء ومراقبة األنشطة واألعمال واجلودة وإعداد التقارير 

وصنع السياسات املعتمدة على األدلة والبيانات. 
تطور احلوكمة الرقمية وكيفية قياس األداء

الــســلــوك اإلنــســانــى جتــاه  إلـــى تغيير  الــرقــمــيــة  تسعى احلــوكــمــة 
اإلدراكية  القدرات  رفع  خالل  من  وذلك  وجتويده  الذاتى  التوجيه 
لــألشــخــاص وجتــهــيــز املــنــظــومــات الــقــانــونــيــة واملــؤســســيــة الــداعــمــة 
التجارب  وأثبتت  األبــحــاث  أكــدت  وتنشطه.  التغيير  ذلــك  لتساند 
التأكيد  إلى  لتحقيقها  حتتاج  الرقمية  احلوكمة  أن  على  العملية 

عــلــى قــــدرات ومـــهـــارات أســاســيــة أهــمــهــا الــقــدرة عــلــى الــتــجــاوب مع 
واالســتــجــابــة  األداء  فــى  اجلــــدارة  إلــى  بــاإلضــافــة  املستمر  التغيير 
احلاضرة والقدرة على التعامل مع التغيرات املستمرة واالنعكاسية 

على أطر العمل وأنشطته. 
الــتــغــيــرات املــســتــمــرة: يتسم  الــتــعــامــل مـــع  الـــقـــدرة عــلــى  أوال – 
الشخص ذو القدرة على التجاوب مع التغيير باملرونة واالستيعاب 
والقدرة  والتشابكات  األزمــات  ألعــراض  الواعى  والفهم  املوضوعى 
احللول  القــتــراح  املناسب  والتدخل  املتكررة  النماذج  حتليل  على 
إلى  باإلضافة   )intuitive حدسية  )تدخالت  املناسبة  والعروض 

عدم احلكم املسبق على األمور.
بالقدرة على  البعد  االنعكاسية: يعنى هذا  القدرة على  ثانيا – 
التفكير املنطقى ووضع أطر العمل والنماذج والعمليات األساسية 
بــاإلضــافــة إلــى الــتــعــامــل مــع املــحــددات والــتــحــديــات عــلــى مستوى 
الفرد واملؤسسة. كما يتسم بقبول كل ما هو مستجد وغامض مع 
املناقشة  على  والقدرة  والتواصل  والتطويع  التحفيز  على  القدرة 

واملفاوضة وتقدير االختالف بهدف التكامل

تمتلك الدولة المصرية كما هائال من البيانات 
والمعلومات والتى تعد ثروة قومية ضخمة 

بمقاييس االقتصاد الرقمى، ومن المميزات الرائعة 
لتلك الثروة أنها متجددة وانتاجها يتم تلقائيا بدون 

أدنى مجهود وبشكل تلقائى. فنجد أن مصادر 
البيانات تتنوع وتتجدد، كما أن حجمها يتوسع 

بسرعة شديدة ال يمكن التحكم بها. وهنا يتعاظم 
دور تلك البيانات الضخمة فى توجيه قرارات 

المؤسسات والشركات والحكومات
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القدرة على استيعاب وفهم  ثالًثا – اجلدارة: املقصود باجلدارة 
املتتالية  التأثيرات  ومناذج  التباين  ومالحظة  وحتليلها  اإلشــارات 
التخاذ  والتجربة  واملحاكاة  باألفعال  التعلم  ثم  ومــن  واملتعاقبة، 

إجراءات صلدة ومرنة لربط التنمية باملؤشرات واملقاييس
رابــعــا – الــقــدرة عــلــى الــتــجــاوب املــوضــوعــى: يتميز األشــخــاص 
الــقــادرون على الــتــجــاوب بــاالنــتــبــاه لــألحــداث واســتــكــشــاف القصة 
ــادر عـــن املــشــكــلــة  ــداث وخــلــف الــضــجــيــج الـــصـ ــ األصــيــلــة وراء األحــ
وبــالــتــالــى اكــتــشــاف الــفــرص احلــقــيــقــيــة. كــمــا يــتــمــيــزون بــاملــنــظــور 
السياسى واالنتباه للوسائط اإلعالمية املتعددة واملتباينة للتأكيد 

على التواصل والتعامل مع غزارة املعلومات واألزمات  
  البيانات مورد وعنصر رئيسى للحوكمة والسيادة 

الرقمية
الــدولــة، فهى منجم ال يقل  مــوارد  أهــم  الــيــوم مــن  البيانات  تعد 
أو غيرهما.  أو بترول  املوارد الطبيعية من ذهب  أهمية عن مناجم 
الــعــصــر حــيــث نحيا أزهــى  املــعــلــومــات والــبــيــانــات هــى ســـالح  تعتبر 
هى  املعلوماتية  ثــروتــهــا  متلك  الــتــى  والــدولــة  املعلوماتية،  عــصــور 
الـــدولـــة الــتــى متــلــك أدوات الــقــوة والـــســـيـــادة. فــلــكــل عــصــر حــروبــه 
وأســلــحــتــه، وقــــد انــتــقــلــت احلـــــروب عــبــر مـــراحـــل وأجـــيـــال عــديــدة 
الــيــوم عبر شــاشــات احلــاســب وأجــهــزة املحمول. بل  تــدار  وأصبحت 
املعلوماتية  الــثــروة  أصبحت  حيث  الــقــوة  مــصــادر  وتبدلت  وتغيرت 
على  تأثيرها  أهمية  تزايد  إلى  باإلضافة  وأساسيا،  حيويا  مصدرًا 
االقتصاد الرقمى والذى يساهم بشكل كبير فى حتديد قوة الدول 
وقدرتها على التأثير والتأثر فى النظام الدولى - ما يعرف اليوم 

»السيادة الرقمية«. مبصطلح 
متتلك الدولة املصرية كما هائال من البيانات واملعلومات والتى 
تعد ثروة قومية ضخمة مبقاييس االقتصاد الرقمى، ومن املميزات 
الرائعة لتلك الثروة أنها متجددة وانتاجها يتم تلقائيا بدون أدنى 
البيانات تتنوع وتتجدد،  مجهود وبشكل تلقائى. فنجد أن مصادر 
بها. وهنا  التحكم  أن حجمها يتوسع بسرعة شديدة ال ميكن  كما 
املؤسسات  قــرارات  توجيه  فى  الضخمة  البيانات  تلك  دور  يتعاظم 
وزيادة  اإلنتاج  تطوير  فى  اإليجابى  ودورها  واحلكومات  والشركات 

والفاعلية.  الكفاءة 
عديدة  فــرص  الضخمة  واملعلومات  البيانات  ثــورة  أتاحت  فكما 
ذاتــه وشكلت حتديات  الــوقــت  فــى  أنتجت  الــقــرار،  للمدراء وصــنــاع 
البيانات  فيما يخص  األكثر شيوعا  التحدى  وهنا يظهر  متنوعة. 
واملــعــلــومــات، أال وهـــو حــوكــمــة تــلــك الــبــيــانــات. بــشــكــل عـــام تــصــدر 
بل  دقيق  غير  وبالتالى  محدث  وغير  منتظم  غير  بشكل  البيانات 
وفى بعض األحيان غير صحيح، مما يترتب على ذلك حتديات فى 
اخلروج بقرارات صائبة وبالتالى خطط تنموية سليمة العتمادها 

األساسى على تلك البيانات.  
الضوء  املزيد من  إلقاء  إلى  وهنا يظهر مصطلح جديد نحتاج 
والبيانات  القائمة على األدلة  القرار  اتخاذ  أال وهو “عملية  عليه، 
 ”Evidence Based Decision Making Process–

املصطلح  ــذا  هـ ويــعــد   .Data-Driven Culture ومــصــطــلــح 
منهجية علمية من أساسيات البحث العلمى وأداة قوية من أدوات 
استخدامها  مت  ما  إذا  ضخم  أثــر  من  حتدثه  ملا  واحلوكمة  اإلدارة 
أكثر  من  املوضوع  هذا  يعد  كما  املعنية.  الضخمة  البيانات  كم  مع 
العلمى  البحث  منتديات  فى  للنقاش  واملتاحة  املثارة  املوضوعات 
إال ألهمية  ويشير  ذلــك  يعنى  وإن  الــيــوم،  عــدة وحتى  ســنــوات  منذ 
املوضوع وأهمية نتائجه املتوقعة على العمل واملؤسسات واملجتمع 
ككل. وبناًء على ذلك، يظهر جلًيا االحتياج احلقيقى إلى عمليات 
الطموحة  الدولة  وخطط  يتناسب  مبا  وحوكمتها  البيانات  إنتاج 
املناسبة  مكانتها  وتتبوأ  الرقمية  سيادتها  املصرية  الدولة  لتحقق 

على اخلريطة الدولية. 
خارطة الطريق نحو االستخدام األمثل للبيانات 

القيمة واستخراج 
الالزمة  املعلومات  إلى  للوصول  األساسية  الركيزة  هى  البيانات 
تباعا.  املناسبة  القرارات  اتخاذ  ثم  ومن  احلقائق  واستيعاب  لفهم 
التى  أو احلقائق  املعطيات  أنها مجموعة من  البيانات على  تعرف 
التعامل معها  ذاتها للمستخدم، ولكن عند  ال تعنى قيمة فى حد 
التى تصبح  املعلومات  تنتج  املنطقية  واملعاجلة  والربط  بالتحليل 
لتكون  املــعــلــومــات  تــتــراكــم  وبــالــتــالــى  وأهــمــيــة.  فــائــدة  ذات  حينئذ 
ُيعتمد عليها بشكل أساسى التخاذ  قاعدة احلكمة واملعرفة والتى 
والعدالة  األمــن  قيم  وإرســاء  اخلــدمــات  لتقدمي  املناسبة  الــقــرارات 

والشفافية ومن ثم يرتقى املجتمع وتتحقق السعادة 
ــع مـــرور  متــلــك الـــدولـــة املـــصـــريـــة كــمــا هـــائـــال مـــن الـــبـــيـــانـــات، ومــ
البيانات  فإنتاج  توقف.  بال  البيانات  إنتاج  عملية  تستمر  الوقت 
مع  التعامل  مـــازال  ولــكــن  إيــقــافــه،  ميكن  ال  بشكل  مستمرا  أصــبــح 
والتنظيم  اإلدارة  من  الكثير  إلــى  يحتاج  الضخمة  البيانات  هــذه 
والتدقيق والتحديث واملراجعة، وذلك ما نعنيه مبصطلح »حوكمة 
الــبــيــانــات«. ومـــن أجـــل حتــقــيــق الــقــيــمــة واالســتــفــادة الــعــظــمــى من 
ويظهر  ككل.  املنظومة  وتطوير  البيانات فالبد من جتهيز  حوكمة 
مناسبة  وتنظيمية  تشريعية  منظومة  لوجود  جليا  االحتياج  هنا 
لتتعامل مع تعريف البيانات وتصنيفها وحتديد حقوق امللكية لها 
واالستفادة  بل  تبادلها  وأدوات  ومنهجيات  عليها  الوالية  وحقوق 

تتجه الحكومات إلى تخفيض المقابالت واللقاءات 
الشخصية بين المواطن والجهات الحكومية 

والحد من تدخل العنصر البشرى لتالفى األخطاء 
البشرية وتوفير الموارد من وقت أو مال أو 

مجهود، فاالتجاه الجديد إلى تقديم خدمات 
استباقية إدراكية مشخصنة، تم تصميمها بناء على 
احتياجات المواطن كل على حسب حالته االجتماعية 
واالقتصادية مع التأكيد والتدليل بالبيانات الدقيقة 

والمتكاملة الخاصة به

ىل تحول جديد �ف استثمار البيانات للتيس�ي عىل المواطن ف خيص الم�ف سيارات الفحص وال�ت
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عواقب  وبالتالى  األحيان،  بعض  فى  اقتصادى  بشكل  واستغاللها 
هذا  وفــى  وتأمينها.  وحمايتها  وخصوصيتها  استخدامها  إســاءة 
التعريفات  هــذه  وضــع  إلــى  كافةً  اليوم  العالم  دول  تسعى  السياق، 
مع  للتعامل  املنظمة  واللوائح  والتشريعات  والقوانن  واألنظمة 
البيانات وتأمينها، بل ذهبت ملا هو أبعد من ذلك من فصل البيانات 
التقنى  النموذج  عن اخلدمات فى منوذج هجن، حيث مينح ذلك 
الفنية  االحــتــيــاجــات  لتلبية  مــرنــة  حتــتــيــة  وبــنــيــة  مــعــمــاريــة  بــنــيــة 
وتأمن  حماية  بتوفير  الــنــمــوذج  هــذا  ميــتــاز  كما  األمــثــل.  بالشكل 
أقـــوى لــلــبــيــانــات ومـــن ثــم حــوكــمــة أفــضــل الســتــخــدامــهــا وتأمينها 
عمالقة  بيانات  مراكز  واستخدام  لها  والتحديث  عليها  والتعامل 

البيانات. لتحليل تلك 
ويلى ذلك ولكن ال يقل عنه أهمية، االحتياج إلى منظومة بشرية 
البيانات فى  واملدربة واملتخصصة للتعامل مع  املؤهلة  الكوادر  من 
إلى  ستحتاج  املهنية  املؤسسات  املناسبة.  التشريعية  املنظومة  ظل 
الــبــيــانــات الضخمة  بــيــانــات للتعامل مــع هــذه  بــخــبــراء  االســتــعــانــة 
على  تساعد  بطريقة  البيانات  هــذه  صياغة  على  قــادريــن  ليكونوا 
بينما  إستراتيجية،  خطط  ووضع  ودقيقة  منطقية  قــرارات  اتخاذ 
املؤسسات التعليمية حتتاج لفهم هذا العلم من أجل تهيئة خبراء 
االستراتيجى  التخطيط  البيانات فى  استخدام هذه  قادرين على 

واتخاذ القرارات ومتابعة تلك القرارات لقياس تأثيرها وأثرها..
القرار  صنع  عمليات  فى  الضخمة  البيانات  استخدام  جناح  إن 
يعتمد أساًسا على رؤية املؤسسة ووجود قيادة لديها رؤية إيجابية 
حول أهمية البيانات الضخمة فى عملية التخطيط اإلستراتيجى 
واتخاذ القرارات. وهنا تظهر ثقافة جديدة ومختلفة يتبعها تغيير 
باملعامالت  تليق  حديثة  حاكمة  ومــبــادئ  جــديــد  ومنظور  فلسفى 
املــســتــجــدة والـــتـــى تــقــوم بــشــكــل رئــيــســى عــلــى اســتــخــدام الــبــيــانــات 

املعلومات. وتكنولوجيا 
احلكومة واملواطن

ظهور  للمرحلة  التقنية  والتنمية  التكنولوجى  التطور  صاحب 
على  بالقدرة  الفجوة  اتسمت  وقــد  واملــواطــن،  احلكومة  بن  فجوة 
التكنولوجيا  مواكبة  مــع  طــرديــا  تناسبا  يتناسب  والـــذى  االتــســاع 
والتطور فى أداء احلكومة وحتولها الرقمى. ولتالفى هذا التحدى 
اجلــديــد واحلـــد مــن عــواقــبــه البـــد مــن الــتــعــامــل مــع مــظــاهــر تلك 
التوافق  وانــعــدام  بالتشتت  احلكومية  املــجــهــودات  تتسم  الفجوة. 
على الرؤية مع التركيز املبالغ فيه – فى كثير من األحيان - على 
ضوابط السرية واخلصوصية حتى فيما يتعلق ببيانات الشخص 
احلكومية  اخلــدمــات  تصميم  شكل  ربــط  ذلــك  إلــى  إضــافــة  نفسه. 
مع  يتناسب  مبــا  تصميمها  عــن  عوضا  اخلــدمــة  مقدمة  باجلهات 
املــنــظــومــة اخلــدمــيــة، وعــــدم االعــتــمــاد فــى تــصــمــيــم اخلــدمــة على 
احتياجات املواطن بل التركيز واالهتمام مبقومات وقدرات اجلهة 

مقدمة اخلدمة. 
املتقدمة فى هذا  الدول واحلكومات  إلى جتارب  وإذا ما تطلعنا 
املجال، لوجدنا خصائص مشتركة فيما يختص مبحورية ومركزية 

اخلدمات  وتقدمي  بتوفير  اخلاصة  التصميم  عمليات  فى  املواطن 
مع  املتميزة  االستباقية  اخلــدمــات  مــن  بــاكــورة  لتنتج  احلــكــومــيــة، 
واخلروج  البيانات  لتحليل  املعلومات  تكنولوجيا  أدوات  استخدام 
وحالته.  لظروفه  واملالئمة  للمواطن  املناسبة  باخلدمات  بالتنبؤ 
متــيــزت الـــتـــجـــارب الـــدولـــيـــة بــاســتــخــدام الــتــكــنــولــوجــيــات الــبــازغــة 

والتعاون الوثيق مع القطاع اخلاص 
املختفية احلكومة 

على  التركيز  حــول  احلكومات  لــدور  املستقبلية  الــرؤيــة  تتشكل 
خــدمــة املـــواطـــنـــن وحــمــايــة حــقــوقــهــم خــاصــة الــفــئــات الــضــعــيــفــة 
واملهمشة. وقد يتراود إلى أذهاننا سؤال منطقى فى هذه اللحظة، 
أال وهو وما هو اجلديد فيما يخص دور احلكومة؟ اليس هو ذاك 

دور احلكومات منذ اليوم األول؟
يــخــتــلــف جــوهــر الــعــمــل احلــكــومــى ومــنــظــوره فـــى خـــالل العقد 
التخطيط  منهجية  حـــول  هــنــا  اإلجــابــة  تــتــمــحــور  حــيــث  احلــالــى، 
هو  قـــادم؟،  هــو  فيما  مختلف  هــو  فما  الـــدور،  هــذا  ألداء  والتنفيذ 
التركيز وإعطاء األولوية ملصلحة املواطن ومتطلباته واحتياجاته 
املـــؤســـســـة احلـــكـــومـــيـــة أو حتـــديـــاتـــهـــا. مــن  الـــنـــظـــر عـــن دور  بـــغـــض 
العمل  تصميم  هــو  الــفــكــر،  بــهــذا  املتعلقة  الرئيسية  االخــتــالفــات 
لتقدمي  النهائى  الشكل  أســاس  على  املستندية  والــدورة  احلكومى 
اخلدمة بدال عن دور املؤسسة أو البيانات املتوفرة لديها أو غيرها 
من املحددات والتحديات اخلاصة باجلهة. ولذلك يظهر اآلن فكر 
االجتماعية  احلماية  منظومة  لذلك  مثال  اخلدمية،  املنظومات 
فى  واملتواجدة  باملنظومة  املعنية  الــوزارات  من  وزارات  عدة  وتشمل 
وزارة   – االجتماعى  التضامن  )وزارة  احلالية  احلكومية  املؤسسة 
التموين – وزارة الداخلية – وزارة الصحة – وزارة لعدل ... وغيرها 

من الوزارات واجلهات املتواجدة( 
من املتوقع أيضا أن يزيد التركيز على تقدمي خدمات احلماية 
والــرقــابــة واحلــوكــمــة. تــتــجــه احلــكــومــات إلـــى تخفيض املــقــابــالت 
من  واحلد  احلكومية  واجلهات  املواطن  بن  الشخصية  واللقاءات 
املــوارد  وتوفير  البشرية  األخــطــاء  لتالفى  البشرى  العنصر  تدخل 
خدمات  تقدمي  إلى  اجلديد  فاالجتاه  مجهود،  أو  مال  أو  وقت  من 
احتياجات  على  بناء  تصميمها  مت  مشخصنة،  إدراكــيــة  استباقية 
املـــواطـــن كـــل عــلــى حــســب حــالــتــه االجــتــمــاعــيــة واالقـــتـــصـــاديـــة مع 
الــتــأكــيــد والــتــدلــيــل بــالــبــيــانــات الــدقــيــقــة واملــتــكــامــلــة اخلــاصــة بــه. 
اخلــدمــات  ليشمل  التخطيط  ميتد  وإمنـــا  فقط  بــهــذا  ُيكتفى  وال 
عليه  يطلق  ما  وهو  املختلفة  احلياة  بأحداث  واملرتبطة  اإلدراكــيــة 
املواطن  بها  والتى مير  األحــداث احلياتية  القائمة على  اخلدمات 
واالحتياجات  والطالق  الــزواج  اجتماعية مثل حــاالت  أحــداث  من 
والقطاع  احلكومية  اجلــهــات  مــع  والتعامل  والصحية  التعليمية 
ملنزل جديد  االنتقال  واملختلفة مثل  واألحداث اخلاصة  املصرفى 
أو اقــتــنــاء ســيــارة أو ممــتــلــكــات، فــكــل مــن هـــذه األحــــداث احلياتية 
الــواجــبــة واجلــاهــزة لــدى اجلهات  يستتبعها حــزمــة مــن اخلــدمــات 

احلكومية. 
وضع  على  أســاســا  املستقبلية  الــرؤيــة  فــى  احلــكــومــات  دور  يــركــز 
احتياجاته  وتوفير  املواطن  حلماية  املنظمة  واللوائح  السياسات 
وحتقيق العدل ليستتب األمن فى البالد، وحتصل الطمأنينة فى 
املشكالت  الناس باالستقرار، وبذلك ُيقضى على  النفوس، ويشعر 
ــان مــن أهـــم دعــائــم  ــ االجــتــمــاعــيــة واالضـــطـــرابـــات. إن األمــــن واألمـ
املــجــتــمــعــات ووســـائـــل اســتــقــرارهــا، وإن شــئــت فــقــل إنـــه أهــمــهــا، فال 
استقرار بال أمن، وال اقتصاد بال أمن، وال تقدم وال ازدهار بال أمن.

إنتاج البيانات أصبح مستمرا بشكل ال يمكن إيقافه، 
ولكن مازال التعامل مع هذه البيانات الضخمة 

يحتاج إلى الكثير من اإلدارة والتنظيم والتدقيق 
والتحديث والمراجعة، وذلك ما نعنيه بمصطلح 

»حوكمة البيانات«. ومن أجل تحقيق القيمة 
واالستفادة العظمى من حوكمة البيانات فالبد 

من تجهيز وتطوير المنظومة ككل. ويظهر هنا 
االحتياج جليا لوجود منظومة تشريعية وتنظيمية 

مناسبة لتتعامل مع تعريف البيانات وتصنيفها 
وتحديد حقوق الملكية لها وحقوق الوالية 

عليها ومنهجيات وأدوات تبادلها بل واالستفادة 
واستغاللها بشكل اقتصادى

ف الوثائق والمعلومات �ف مرص  مجمع االصدارات المؤمنة كأحد وسائل تأم�ي
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أصبحت التطورات التكنولوجية والرقمية متسارعة ولم يعد بإمكان أية مؤسسة تتطلع إلى اإلنجاز والتطوير وتحقيق 
مستهدفاتها دون مواكبة تلك التطورات، فالتقنيات الرقمية المتنوعة كالذكاء االصطناعى والبلوك تشين والبيانات 
ساهمت  كذلك  توظيفها.  ُأحسن  ما  إذا  وأدائها  المؤسسات  لقوة  ومعزًزا  داعًما  دوًرا  تمارس  قد  الضخمة..وغيرها 
ضرورة  الرقمى  التحول  فأصبح  الرقمى،  المؤسسى  التطوير  نحو  المؤسسات  توجه  ترسيخ  فى  كورونا  جائحة 
حتمية لكافة المؤسسات، وليس موضة أو نوع من الترف، لالنتقال لنموذج عمل جديد، كونه عملية مستمرة ذات 
متميزة  خدمات  تقديم  أو  الدولة  موارد  إدارة  كفاءة  تحسين  ناحية  من  سواء  والمواطنين  الدولة  على  كبيرة  جدوى 

للمواطنين، ومكافحة الفساد والوقاية منه.

التطوير المؤسسى الرقمى 
للمؤسسات الحكومية

 والوقاية من الفساد

م. غادة لبيب
نائب وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي

وتكشف العديد من الدراسات واملمارسات املصرية والعاملية أن التطوير 
املؤسسى الرقمى للمؤسسات احلكومية ميكن أن يكون عاماًل حاسًما فى 
الوقاية من الفساد ومكافحته، حيث يساهم التطوير املؤسسى الرقمى 
 ،Ecosystem فى خلق بيئة عمل جديدة أو حتسن بيئة العمل القائمة
وتعزيز فكرة الفصل بن طالب اخلدمة ومقدمها، وتسهيل اإلجراءات 
بن  للبيانات  اللحظى  والتبادل  الفعال  التواصل  نتيجة  احلكومية 

مختلف اجلهات ذات االختصاص. 
وفـــى هـــذا اإلطــــار، تــبــرز أهــمــيــة الــتــطــويــر املــؤســســى الــرقــمــى كمسار 
باستخدام  املؤسسات احلكومية  داخل  استراتيجى خللق منوذج عمل 
التحول الرقمى مبا ُيدعم قدرتها على التكيف مع متطلبات املواطن 
وحتقيق رضاه والوقاية من الفساد ومكافحته، وذلك من خالل خلق جيل 
من الكوادر احلكومية القادرة على قيادة التغيير، وزيادة كفاءة وفاعلية 
املؤسسات احلكومية، وحتسن جودة اخلدمات املقدمة للمواطن، وتعزيز 

املشاركة الرقمية للمواطنن. 
وتستهدف هذه الورقة رصد وحتليل دور التطوير املؤسسى الرقمى فى 
خلق مؤسسات حكومية، رقمية تشاركية، قوية وقادرة على التكيف مع 
التغيرات املحلية والدولية، والوقاية من الفساد وتعزيز رضاء املواطن 

وثقته جتاه الدولة للوصول إلى جمهورية جديدة ذكية. 
أواًل: التطوير املؤسسى الرقمى )املفهوم والركائز(

تتعدد التعريفات املُقدمة من الباحثن واملؤسسات ملفهوم التطوير 
املؤسسى الرقمي، حيث يعرفه البعض بأنه: »التحول الرقمى للمؤسسات 
لتحسن بيئة العمل ومخرجاته والوقاية من الفساد«. ويعرفه البعض 
اآلخر بأنه: »استخدام التكنولوجيا إلحداث تغّير جذرى فى األعمال 
واخلدمات، وذلك باستخدام أحدث التقنيات مثل الذكاء االصطناعى 
والواقع االفتراضى وغيرها من التقنيات املتقدمة لتطوير مناذج العمل 
والوقاية من الفساد«. كما ُيعرف التطوير املؤسسى الرقمى بأنه: »عملية 
الرقمية فى  التقنيات  يعتمد على  إلى منــوذج عمل  املؤسسات  انتقال 
التى  العائدات  من  جديدة  قنوات  وتوفير  واخلدمات،  املنتجات  ابتكار 

تزيد من قيمة منتجاتها، والوقاية من الفساد«.

الرقمية  الــتــقــنــيــات  تطبيق  »عملية  بــأنــه:  اآلخـــر  الــبــعــض  ويــعــرفــه 
لتجديد طريقة إجناز األعمال وإبداع قيمة جديدة وتقدميها والوقاية 
مــن الــفــســاد«. وتــعــرفــه بعض الــدراســات واملــؤســســات بــأنــه: »االســتــفــادة 
بشكل  واملنتجات  اخلــدمــات  لتقدمي  واالتــصــاالت،  املعلومات  ثــورة  من 
األصــعــدة«. فى حن  يولد جتربة مميزة على جميع  ابتكارى حوكمى 
يصفه البعض بأنه: »التغيير املرتبط بتطبيق تكنولوجيا الرقمية فى 
جميع اجلوانب، فهو يستهدف أية مؤسسة وكل األنشطة بتغيير منوذج 
العمل وإجراءات العمل، أيًضا على إعادة هيكلة املؤسسات واخلدمات من 
أجـل تبسيط إجراءات العمل، وتسهيل اخلدمات وتشغيلها، واختصار 
اخلطوات والتكلفة والوقت، والوقاية من الفساد، بحيث يصبح لدينا 

منوذًجا جديًدا للخدمة أو األعمال«.
باعتباره:  الــرقــمــى  املــؤســســى  التطوير  إلــى  األدبــيــات  بعض  وتشير 
»االستثمار فى الفكر وتغيير السلوك إلحداث حتول جذرى فى طريقة 
العمل، عن طريق االستفادة من التطور التقنى الكبير احلاصل خلدمة 
التحول  الفساد. ويوفر  والوقاية من  أوسع وأفضل  املستفيدين بشكل 
تنافسية ومستدامة  لبناء مجتمعات فعالة،  إمكانات ضخمة  الرقمى 
عبر  حتقيق تغيير جذرى فى خدمات مختلف األطــراف، مع حتسن 
جتاربهم وإنتاجيتهم عبر سلسلة من العمليات املتناسبة، بالتوازى مع 
إعادة صياغة اإلجراءات الالزمة للتفعيل والتنفيذ للوقاية من الفساد«. 
:«تكيف  أنــه  الرقمى  املؤسسى  للتطوير  األدق  التعريف  أن  والــواقــع 
مستمر للمؤسسات مع بيئة متغيرة باستمرار«. وتتعدد مزايا وفوائد 
التطوير املؤسسى الرقمى ومنها، أنه يوفر التكلفة واجلهد بشكل كبير، 
اجلــودة  حتسن  على  ويعمل  وينظمها،  التشغيلية  الــكــفــاءة  وُيحسن 
للمستفيدين  املقدمة  اخلدمات  على  للحصول  اإلجـــراءات  وتبسيط 
فرًصا  الــرقــمــى  املــؤســســى  التطوير  كما يخلق  الــفــســاد.  مــن  والــوقــايــة 
لتقدمي خدمات مبتكرة وإبداعية بعيًدا عن الطرق التقليدية فى تقدمي 
أوسع  واالنتشار فى نطاق  التوسع  املؤسسات على  ويساعد  اخلدمات، 
والوصول إلى شريحة أكبر من العمالء واجلمهور، والوقاية من الفساد. 
التطوير  االســتــراتــيــجــيــة لتحقيق  الــركــائــز  مــن  مــجــمــوعــة  وهــنــاك 
مجهزة،  رقمية  بيئة  منها:  احلكومية،  للمؤسسات  الرقمى  املؤسسى 
وتقنيات تكنولوجية داعمة، وموظف حكومى مؤهل وكفء، متيز تشغيلى 

مستدام. 
وتتنوع التقنيات احلديثة للتطوير املؤسسى الرقمى مثل، احلوسبة 
الكتل،  وسالسل  األشــيــاء،  وإنترنت  االصطناعى،  والــذكــاء  السحابية، 
والبيانات الضخمة، وتقنيات الواقع االفتراضى والواقع املعزز، والتعلم 

اآللى، وتقنية اجليل اخلامس، واألمن السيبرانى.

تركز رؤية مصر 2030 على حوكمة مؤسسات الدولة 
والمجتمع من خالل اإلصالح اإلدارى وترسيخ 

الشفافية، ودعم نظم المتابعة والتقييم وتمكين 
اإلدارات الحكومية والمحلية، حيث ينص الهدف 

السادس من الرؤية على حوكمة مؤسسات الدولة 
والمجتمع

ضمير الــوطن64 ضمير الــوطن64

ثانًيا: مرجعيات التطوير املؤسسى الرقمى فى مصر
تــتــعــدد املــرجــعــيــات والــوثــائــق الــقــانــونــيــة والــســيــاســاتــيــة الــتــى تقوم 
عليها ضرورات وحتمية تنفيذ التطوير املؤسسى الرقمى للمؤسسات 

احلكومية، منها: 
الدستور املصرى	 

تضمن الدستور املصرى عدًدا من املواد التى تدعم تنفيذ التطوير 
املؤسسى الرقمى للمؤسسات احلكومية، حيث نصت املادة األولى على 
ــادة )14( على حق  قــيــام نــظــام الــدولــة على ســيــادة الــقــانــون. وأكـــدت املـ
املواطنن فى تولى الوظائف العامة على أساس الكفاءة، ودون محاباة 
أو وساطة، وألزمت املادة )25( الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على 

األمية الرقمية بن املواطنن. 
بــأن يقوم نظامها االقــتــصــادى على  الــدولــة  املـــادة )27(  ألــزمــت  كما 
أمن  على   )31( املــادة  وشــددت  واحلوكمة.  الشفافية  مبعايير  االلــتــزام 
الفضاء املعلوماتى كجزء أساسى من منظومة االقتصاد واألمن القومى، 
وإلتزام الدولة باتخاذ التدابير الالزمة للحفاظ عليه. وتناولت املادة 
أن  إلــى  ــادة  املـ ــارت  أشـ وتــداولــهــا، حيث  الــبــيــانــات وحفظها  )68( قضية 
للشعب،  ملك  الرسمية  والوثائق  واإلحــصــاءات  والبيانات  »املعلومات 
واإلفصاح عنها من مصادرها املختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، 
وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنن بشفافية، وينظم القانون 
ضوابط احلصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، 
أو  املعلومات  حجب  عقوبة  يــحــدد  كما  إعطائها،  رفــض  مــن  والتظلم 
إعــطــاء مــعــلــومــات مــغــلــوطــة عـــمـــًدا. وتــلــتــزم مــؤســســات الـــدولـــة بــإيــداع 
الوثائق الرسمية بعد االنتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، 
وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع 
الوسائل واألدوات احلديثة«. وأكدت املادة )176( على كفالة الدولة دعم 
الالمركزية اإلدارية واملالية واالقتصادية لوحدات اإلدارة املحلية، وتوفير 
الدولة لها ملا حتتاجه تلك الوحدات من معاونة علمية، وفنية، وإدارية، 

ومالية. 
رؤية مصر 2030	 

واملجتمع من  الدولة  رؤيــة مصر 2030 على حوكمة مؤسسات  تركز 
خالل اإلصالح اإلدارى وترسيخ الشفافية، ودعم نظم املتابعة والتقييم 
الهدف السادس من  ومتكن اإلدارات احلكومية واملحلية، حيث ينص 
الرؤية على حوكمة مؤسسات الدولة واملجتمع، وتؤكد على أن حوكمة 
الدولة  ألجهزة  والفاعلية  الكفاءة  حتقق  واملجتمع  الدولة  مؤسسات 
الرسمية ومؤسسات القطاع اخلاص واملجتمع املدنى، وتضع احلوكمة 
وااللتزام بالقوانن والقواعد واإلجراءات فى ظل سيادة القانون وإطار 

مؤسسى ضرورة لتحقيق الشفافية واملساءلة ومحاربة الفساد.
 	 )SDGs(: أهداف التنمية املستدامة

للتطوير  دعــًمــا  الــــ17  األممــيــة  املستدامة  التنمية  أهـــداف  تضمنت 
بــنــاء مؤسسات  الــهــدف )16( منها على  أكــد  الــرقــمــى، حيث  املــؤســســى 
املستويات،  جميع  على  للجميع  وشاملة  للمساءلة  وخاضعة  فعالة 
وإقامة مجتمعات تستند إلى سيادة القانون وصالح احلكم على جميع 
املستويات وإلى مؤسسات شفافة وفعالة وخاضعة للمساءلة، واحلد بقدر 

كبير من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما، وكفالة اتخاذ القرارات على 
نحو مستجيب لالحتياجات وشامل للجميع وتشاركى ومتثيلى على 
جميع املستويات، وكفالة وصول اجلمهور إلى املعلومات، وتعزيز القوانن 

والسياسات غير التمييزية وإنفاُذها لتحقيق التنمية املستدامة. 
أجندة إفريقيا 2063	 

املبادئ  تعزيز  على  املستدامة  للتنمية   2063 إفريقيا  أجندة  أكــدت 
والقيم واملمارسات لدعم حكم القانون وسيادته، وتعزيز املؤسسات القوية 

والتحول فى القيادة على كافة املستويات. 
ثالًثا: جهود وتطبيقات التطوير املؤسسى الرقمى فى 

مصر
رؤية  وهــى  الرقمية،  مصر  استراتيجية  السياسية  القيادة  أطلقت 
آمن ومنتج.  تفاعلى  رقمى  إلى مجتمع  وخطة شاملة لتحويل مصر 
التحول  وهــى  أساسية،  مــحــاور  ثالثة  على  الرقمية  مصر  بناء  ويــقــوم 
الــرقــمــى، بناء اإلنــســان املــصــرى رقــمــًيــا، ورعــايــة اإلبـــداع التكنولوجى، 
الكفاءة،  ذات  حتتية  بنية  وهى  هامة،  ركائز  على  املحاور  هذه  وتعتمد 

وسياج تشريعى وحوكمى، وريادة دولية.
كافة  تشمل  متكاملة  خطة  وفــق  مصر  فى  الرقمى  التحول  ويسير 
املحافظات،  أو  العاصمة  فــى  واملــواطــنــن ســـواء  والــعــامــلــن  املــؤســســات 
املتكاملة،  املــكــانــيــة  والتنمية  الــشــامــل  التغيير  عــلــى  عــازمــة  فــالــدولــة 
فال تهميش وال استبعاد، وإمنــا منو احتوائى يشمل اجلميع، وهــو ما 

انتقال الحكومة إلى العاصمة اإلدارية الجديدة 
ا من مبنى إلى  ا وليس جغرافًيّ سيكون نوعًيّ
آخر، فيشمل االنتقال تغييًرا فى طريقة عمل 

وأداء الحكومة، إذ تتعامل داخل العاصمة مع 
بعضها البعض من خالل نظم رقمية ُتمّكنها 

من تبادل البيانات والوثائق الخاصة بتقديم 
الخدمات للمواطنين بشكل رقمى يتسم بالكفاءة 
 والحوكمة، لتكون الحكومة بمثابة الشباك الواحد،

8
مراكز

تقدمتها مصر فى مؤشر 
جاهزية الشبكة  العالمي

المؤشر يقيس مدى قدرة 
الدول على االستفادة من 

تكنولوجيا المعلومات فى 
االستعداد للمستقبل

المركز

84
2020

المركز

92
2019

3
مراكز

تقدمتها فى مصر 
فى تطوير الحكومة 

اإللكترونية
المؤشر يقيس مدى استعداد 

وقدرة المؤسسات الوطنية 
على استخدام تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت 
لتقديم الخدمات العامة 

المركز

111
2020

المركز

114
2018

54
مركًزا

تقدمتها مصر فى مؤشر 
أداء منظمى االتصاالت

المؤشر يقيس التغيرات 
فى البنية التنظيمية 

لقطاع االتصاالت وتكنولوجا 
المعلومات

المركز

41
2020

المركز

95
2019

44
مركًزا

تقدمتها مصر بمؤشر 
القواعد التنظيمية للمحافظ 
اإللكترونية للهاتف المحمول

المؤشر يقيس مدى فاعلية 
الضوابط والقواعد المطبقة 

على المحافظ اإللكترونية 
التى يتم فتحها  على الهاتف 

المحمول

المركز

35
2020

المركز

79
2019

55
مركًزا

تقدمتها مصر فى مؤشر 
جاهزية الحكومة  للذكاء 

االصطناعي
المؤشر يقيس مدى استعداد 

الحكومة الستخدام تقنيات 
الذكاء اإلصطناعى فى تقديم 

الخدمات العامة لمواطنيها

المركز

56
2020

المركز

111
2019

2
مركز

مصر 
ضمن 
أسرع 

10 دول 
نموا فى 
الشمول 
الرقمى 

خالل 
2020

تقدمتها مصر فى تحسن 
األداء فى الشمول الرقمي

المؤشر يقيس مدى تحقيق الشمول 
الرقمى من خالل تمكين األفراد 
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اجلديدة،  اإلداريــة  العاصمة  منها،  املشروعات  من  العديد  فى  يتجلى 
املصرية  القرى  لتطوير  القومى  واملــشــروع  الرقمية،  املحافظات  وبناء 

»حياة كرمية«...وغيرها.
وتساهم استراتيجية مصر الرقمية فى حتقيق األهداف األممية الـ17 
رؤيــة مصر 2030 لتطوير اجلهاز  وأهــداف   SDGs املستدامة للتنمية 
اإلدارى للدولة وحتسن اخلدمات العامة وتعزيز التواصل مع املواطنن، 
لتكنولوجيا  التحتية  البنية  تطوير  االستراتيجية  تستهدف  حيث 
املعلومات واالتصاالت، وتعزيز الشمول الرقمى، وحتقيق الشمول املالى، 

وتعزيز بناء القدرات وتشجيع االبتكار 
التكنولوجى، ومحاربة  اإلبداع  ورعاية 
ــن املــعــلــومــاتــى،  الــفــســاد، وضـــمـــان األمــ
وتــعــزيــز مــكــانــة مــصــر عــلــى املستوين 

اإلقليمى والدولى.
وإنـــطـــالًقـــا مـــن أن تــعــزيــز احلــوكــمــة 
يتطلب  اإلدارى  واإلصــــــالح  اإلداريـــــــة 
لذا  اإلدارى،  للجهاز  الرقمى  التحول 
ســعــت الـــدولـــة املــصــريــة إلـــى الــتــطــويــر 
ملؤسساتها  املستدام  الرقمى  املؤسسى 
وتــبــرز فــى هــذا اإلطـــار عدد  املختلفة، 

من النماذج، أهمها: 
التطوير املؤسسى الرقمى للوزارات 
واجلهات احلكومية املنتقلة للعاصمة 

اإلدارية: 
ــة اجلــديــدة  اإلداريــ العاصمة  تــأتــى 
كأهم مدينة ذكية فى مصر، كما توجت 
ا  بلقب العاصمة الرقمية األولى عربّيً
الــوزراء  لسنة 2021، من قبل مجلس 
الــعــرب لــالتــصــاالت واملــعــلــومــات، فى 
 .)2020 )ديسمبر   )24( العادية  دورته 
والــــواقــــع أن انـــتـــقـــال احلـــكـــومـــة إلــى 
سيكون  اجلــديــدة  ــة  اإلداريــ العاصمة 
إلى  مبنى  من  ا  جغرافًيّ وليس  ا  نوعًيّ
آخر، حيث يشمل االنتقال تغييًرا فى 

طريقة عمل وأداء احلكومة وتعامالتها مع املواطنن وتقدمي اخلدمات، 
فاحلكومة ستكون تشاركية، إذ تتعامل داخل العاصمة مع بعضها البعض 
اخلاصة  والوثائق  البيانات  تبادل  من  مُتّكنها  رقمية  نظم  خــالل  من 
بتقدمي اخلدمات للمواطنن بشكل رقمى يتسم بالكفاءة واحلوكمة، 
لتكون احلكومة مبثابة الشباك الواحد، وهو ما ينعكس على املواطن 
الذى لن يتم تكليفه باستخراج البيانات أو مستندات من جهة حكومية 

أخرى.
 Ecosystem الــرقــمــيــة  البيئة  وخــلــق  تهيئة  عــلــى  الــدولــة  وتــعــمــل 
للعاصمة اإلداريــة اجلديدة بدًءا من البنية التحتية مــرورًا باألنظمة 
للعاصمة،  انتقاله  عند  املوظف  يستخدمها  سوف  التى  والتطبيقات 
وصواًل لتأهيل العاملن الستخدامها، فضاًل عن تنمية وبناء القدرات 

ــة  اإلداريــ للعاصمة  املنتقلة  واجلــهــات  بـــالـــوزارات  للعاملن  الــرقــمــيــة 
اجلديدة، وضمان استدامة منظومة العمل من خالل دعم استحداث 
نقلة  لتحقيق  وذلـــك  بــهــا،  الرقمى  والــتــحــول  املعلومات  نظم  وحـــدات 
نوعية فى األداء احلكومى لتصبح حكومة ذكية تشاركيه ال ورقية، يتم 
خاللها التراسل وتبادل املعلومات من خالل آليات رقمية. ويرتكز مشروع 
االنتقال للعاصمة اإلدارية اجلديدة كمشروع قومى ضخم يرتكز على 

ستة محاور رئيسية، وهى:
إلى  احلكومة  النتقال  الالزمة  التكنولوجية  التحتية  البنية  إقامة 
العاصمة اإلداريــة اجلديدة، والتى 
أساليب  تطوير  خاللها  مــن  سيتم 
التكنولوجيات  على  ارتكاًزا  العمل 

احلديثة.
التى  متخصصة  تطبيقات  بناء 
لرقمنة  جــهــة  أو  وزارة  كــل  تقيمها 
ــة واخلــــــدمــــــات املـــقـــدمـــة  ــطــ ــشــ األنــ

للمواطنن.
ــاء الــتــطــبــيــقــات الــتــشــاركــيــة  ــنـ بـ
ــــى حــكــومــة  لــتــحــويــل احلـــكـــومـــة إلـ
التراسل،  )منظومة  ورقية  ال  ذكية 

منظومة التوقيع اإللكتروني(.
رقــمــنــة الــوثــائــق احلــكــومــيــة )مت 
ــاء مـــن رقــمــنــة كـــل املــلــفــات  ــهـ ــتـ اإلنـ
الورقية فى جميع الوزارات واجلهات 
 150 حــوالــى  بلغت  والــتــى  احلكومية 

مليون وثيقة(.
تـــقـــدمي الـــدعـــم الــفــنــى لـــوحـــدات 
التحول الرقمى فى الوزارات واجلهات 
الـــصـــف األول  بــاعــتــبــارهــا  املــنــتــقــلــة 
لضمان  احلكومة  فى  الفنى  للدعم 
اســتــدامــة أعـــمـــال الــتــحــول الــرقــمــى 
النهائى  التشكيل  مــن  االنــتــهــاء  )مت 
لوحدات التحول الرقمى فى نحو 45 
جهة رئيسية، وجاٍر استكمال التشكيل 
لباقى اجلهات، ومت إطالق أكادميية دعم وحدات نظم املعلومات والتحول 
الرقمى فى مايو 2021، ومت تدريب القيادات والعاملن بالوحدات نظم 

املعلومات والتحول الرقمى بواقع 7211 شهادة(.
الرقمية املطلوبة ملواكبة  املهارات  العاملن على  تنمية وبناء قدرات 

بيئة العمل اجلديدة )مت التدريب نحو 52677 شهادة(.
التطوير املؤسسى الرقمى للخدمات احلكومية

التكنولوجية  التحتية  البنية  إلى حتسن  إطــار سعى احلكومة  فى 
للقطاع احلكومى أو ما يعرف بخدمات احلكومة الرقمية، تعمل الدولة 
على إنشاء شبكة جديدة من كابالت األلياف الضوئية بتكلفة تصل إلى 
6 مليارات جنيه لربط 32500 مبنى حكومى فى جميع أنحاء البالد، 
ضمن شبكة األلياف الضوئية لتعزيز سرعة اإلنترنت وتقدمي خدمات 

تساهم استراتيجية مصر الرقمية فى تحقيق 
األهداف األممية الـ17 للتنمية المستدامة وأهداف 

رؤية مصر 2030 لتطوير الجهاز اإلدارى للدولة 
وتحسين الخدمات العامة وتعزيز التواصل مع 
المواطنين، وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت، وتحقيق الشمول المالى، 
وتعزيز بناء القدرات وتشجيع االبتكار ورعاية اإلبداع 

التكنولوجى، ومحاربة الفساد
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ا فى محافظة بورسعيد  أكثر مرونة. وقد مت ربط عدد 800 مبنى حكومّيً

بشبكة األلياف الضوئية. 
واملبانى  للمنازل  الضوئية  الكابالت  توصيل  إدراج  فى  مصر  وبــدأت 
البناء على مستوى اجلمهورية، من خالل  اجلديدة ضمن مواصفات 
حتديث الكود املصرى للبناء ليتضمن كود شبكات االتصاالت، والذى 

يتضمن جزًء يخص البنية التحتية اخلاصة بتقدمي االتصاالت.
مليار   60 املعلوماتية  التحتية  البينة  فى  االستثمارات  حجم  وبلغ 
الضوئية  األلــيــاف  على  واالعــتــمــاد  االتــصــاالت  شبكات  لتطوير  جنيه 
متوسط  مضاعفة  عليه  ترتب  مما  اإلنترنت،  خدمات  جــودة  وحتسن 
سرعة اإلنترنت الثابت نحو 7 أضعاف وتقدم ترتيب مصر فى متوسط 
سرعة اإلنترنت الثابت، لتحتل املرتبة األولى إفريقيا حسب تقرير شركة 
أكتوبر  الرابع فى  باملركز  Ookla Speedtest، مقارنةً  العاملية  أوكال 
2021 واملركز األربعن فى يناير 2019. كما تعمل الدولة على حتسن 
جودة خدمات االتصاالت، ومتت مضاعفة عدد األبراج املنشأة من 600 
برج إلى 1200 برج فى النصف األول من عام 2021، مع العمل بالتوازى 

على حوكمة خدمات االتصاالت.
ومت االنتهاء من ربط أكثر من 75 قاعدة بيانات حكومية ببعضها فى 
إطار تنفيذ املشروع القومى للبنية املعلوماتية للدولة املصرية، والذى 
يهدف إلى تعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط ومعاجلة االزدواجية فى 
البيانات، حيث يعد هذا املشروع الركيزة األساسية التى قامت  قواعد 

الرقمية.  مــصــر  تطبيقات  عليها 
وبـــالـــتـــوازى مــع ذلــــك، يــتــم تطوير 
اجلذرية  للسلطة  التحتية  البنية 
لــلــتــوقــيــع االلـــكـــتـــرونـــى وتــعــديــل 
الالئحة التنفيذية لقانون التوقيع 
اإللكترونى املصرى، والتى تضمنت 
اإللكترونى،  اخلتم  خدمة  إضافة 
ــة  ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ ــة الـ ــيــ وإضــــــفــــــاء احلــــجــ
ــنــــى لـــلـــمـــحـــررات  لـــلـــتـــوقـــيـــت الــــزمــ
اإللكترونية )أو ما يعرف بالبصمة 
االستفادة  بهدف  وذلك  الزمنية(، 
من تكنولوجيا التوقيع اإللكترونى 
فـــــــى املــــــعــــــامــــــالت اإللــــكــــتــــرونــــيــــة 

احلكومية والتجارية واإلدارية.
ونتيجة لذلك، مت تطبيق منظومة 
التحول الرقمى مبحافظة بورسعيد 
كمرحلة أولــى من خالل إطــالق أكثر 
مــن 150 خــدمــة رقــمــيــة بــاملــحــافــظــة، 
ــروع مــيــكــنــة  ــ ــشــ ــ وشـــمـــلـــت أعـــــمـــــال املــ
الـــقـــطـــاعـــات احلــكــومــيــة واخلــدمــيــة 
باملحافظة، وربطها بقواعد البيانات 
املــــــوحــــــدة لــــلــــدولــــة بــــالــــتــــعــــاون مــع 

القطاعات مقدمة اخلدمة.
كما مت إطالق 125 خدمة حكومية 
الرقمية،  مصر  منصة  على  مرقمنة 

وذلك فى إطار مشروع يتم تنفيذه باستثمارات تتجاوز 3 مليارات جنيه 
لرقمنة اخلدمات احلكومية وإتاحتها من خالل منافذ متعددة تالئم 
كافة أفراد املجتمع وهى منصة مصر الرقمية، ومكاتب البريد، ومراكز 

اخلدمات احلكومية، ومركز االتصال )15999(.
ومت تنفيذ مشروع ميكنة منظومة التأمن الصحى الشامل بالتعاون 
مع وزارتى الصحة واإلنتاج احلربى من خالل إطالق املنظومة فى 50 
موقًعا فى بورسعيد واإلطالق اجلزئى فى 33 موقًعا مبحافظة األقصر، 
وجارى التعميم للوصول إلى 66 موقًعا، وكذلك مت اإلطالق اجلزئى فى 
14 موقًعا فى اإلسماعيلية، وجــارى التجهيز لإلطالق فى محافظات 

جنوب سيناء وأسوان والسويس خالل العام اجلارى.
ومؤسساتها  قطاعاتها  بــن  بــالــتــعــاون  املــصــريــة،  الــدولــة  نــفــذت  كما 
أبرزها،  ومن  الرقمية،  اخلدمات  مشروعات  من  كبيًرا  عــدًدا  املختلفة، 
الزراعية  احلــيــازة  منظومة  وتطوير  الرقمية،  مصر  عدالة  مشروعات 
وإصدار الكارت الذكى للفالح، والتحول الرقمى فى منظومة التعليم 
والرقم  الــدولــة،  أمــالك  إدارة  فــى منظومة  الرقمى  والــتــحــول  الــعــالــى، 

القومى للعقارات.
رابًعا: التطوير املؤسسى الرقمى وتعزيز التواصل مع املواطن ملكافحة 

الفساد:
استثمارًا لعوائد التطوير املؤسسى الرقمى للمؤسسات احلكومية، 
حرصت الدولة على تفعيل قنوات التواصل املباشر مع املواطن لتعزيز 
املستدامة  للتنمية   2030 مصر  رؤيــة  مستهدفات  تنفيذ  فى  مشاركته 
وتفعيل دوره فى مكافحة الفساد، وفى هذا اإلطار مت إطالق وتدشن 

عدد من املنصات التفاعلية، منها:
إطالق تطبيق »شارك 2030«، وهو تطبيق إلكترونى تفاعلى، يستهدف 
توعية املواطنن باملشروعات التنموية التى تنفذها الدولة، وهو مبثابة 
بالبرامج  للتوعية  املــصــريــة،  واحلــكــومــة  املــواطــن  بــن  تفاعلية  منصة 
إمكانية  التطبيق  هذا  ويتيح  األداء،  ومؤشرات  التنموية  واملشروعات 
املتابعة الدورية لتنفيذ املشروعات، مبا يعزز آليات التواصل واملشاركة 

املجتمعية. 
https://www. »املـــوحـــدة الــشــكــاوى احلــكــومــيــة  »بــوابــة  تــدشــن 

shakwa.eg، والتى تعد واجهة عصرية للحكومة املصرية، ومنوذًجا 
بجميع  املواطن  مع  والفعال  املباشر  التواصل  على  احلكومة  حلرص 
املعلومات  تكنولوجيا  تطبيقات  مــن  بــاالســتــفــادة  املــتــاحــة،  الــوســائــل 
النشطة«.  »املواطنة  مفهوم  تعزيز  على  البوابة  وترتكز  واالتــصــاالت.  
التى  التكنولوجية  املؤسسية  االبتكارات  إحــدى  املنظومة  تلك  ومتثل 
ومراجعتها،  املواطنن،  شكاوى  لتلقى  املصرية  احلكومة  إليها  ترتكن 
وتــوجــيــهــهــا إلـــى اجلــهــة احلــكــومــيــة املــخــتــصــة، مــع تــوافــر آلــيــة ملتابعة 
االستجابات وصواًل إلى حل شكاوى املواطنن بدرجة عالية من الكفاءة 
والفعالية، مبا يغذى الثقة فى احلكومات، بتحسن اخلدمات العامة، 
وخلق املواطن اإليجابى. ويظهر أثر استحداث تلك املنظومة فى تلقى 
 %89 مــع  التعامل  مت  حيث   ،2019 أغسطس  منذ  شكوى  مليون   1.26
منها، لتكون املنظومة بذلك قد جنحت فى تلقى وفحص 3.82 مليون 
إنشائها فى  إلكترونًيا منذ  شكوى 
يوليو 2017، كما أدت املنظومة إلى 
احلكومية  اجلــهــات  شبكة  تعاظم 
تقوم  والــتــى  باملنظومة،  املرتبطة 
على حل شكاوى املواطنن، لتبلغ 
نحو 189 جهة رئيسة يتبعها جهات 
فرعية بلغ عددها نحو 2925 جهة.

إطالق التطبيق اإللكترونى على 
خدمتك«،  »فى  املحمولة  الهواتف 
تسجيل  للمواطنن  ُيتيح  والـــذى 
الـــشـــكـــاوى ومـــتـــابـــعـــتـــهـــا، وغــيــرهــا 
ُــتــاحــة على بوابة  امل مــن اخلــدمــات 
الــــشــــكــــاوى احلـــكـــومـــيـــة املــــوحــــدة 
ــلـــس وســـــريـــــع، تــيــســيــًرا  بـــشـــكـــل سـ
»فى  تطبيق  ويتيح  املــواطــنــن.  على 
دليل  فــى  البحث  إمكانية  خدمتك« 
يحتوى  والذى  احلكومية,  اخلدمات 
عــلــى مــعــلــومــات عــن اخلـــدمـــات التى 
واألوراق  املصرية  احلكومة  تقدمها 
وتكلفتها  اخلــدمــات  لــهــذه  املــطــلــوبــة 

املتوقعة.
املؤسسى  التطوير  مــردود  خامًسا: 
الرقمى على مركز مصر فى املؤشرات 

الدولية: 
كل هذه اجلهود فى مجال التطوير 
الدولة املصرية، تركت  بالتعاون بن كافة مؤسسات  الرقمى،  املؤسسى 
أثرها الواضح فى حتسن مركز مصر فى املؤشرات اإلقليمية والدولية، 

ومنها:
ذات  الــدول  اإللكترونية: جــاءت مصر ضمن  تنمية احلكومة  مؤشر 
مستوى خدمات حكومة إلكترونية مرتفع فى مؤشر تطوير اخلدمات 
اإللكترونية الصادر عن إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة 
لألمم املتحدة، حيث تقدم ترتيب مصر فى املؤشر ليصبح فى املركز 111 

بن 193 دولة لعام 2020، مقارنةً باملركز 114 عام 2018.
مؤشر جاهزية احلكومة للذكاء االصطناعي: تقدم ترتيب مصر فى 
مؤشر »جاهزية احلكومة للذكاء االصطناعي« لعام 2020 نحو 55 مركًزا 
لتصبح فى املركز الـ56 عاملًيا بن 172 دولة، مقارنة باملركز الـ111 بن 194 

دولة فى عام 2019.
مؤشر جاهزية الشبكة العاملى لدى احلكومات: تقدمت مصر 8 مراكز 
مبؤشر جاهزية الشبكة العاملى، لتحتل املركز 84 عام 2020، مقارنةً باملركز 

92 عام 2019.
مؤشر األمن السيبراني: حصلت مصر على املركز الـ23 عاملًيا من بن 
193 دولة فى مؤشر األمن السيبرانى )GCI( الصادر عن االحتاد الدولى 

لالتصاالت عام 2021.
مؤشر الشمول الرقمي: تقدمت مصر مركزين فى حتسن األداء فى 
الشمول الرقمى، لتحتل املركز الـ50 عام 2020، مقارنة باملركز الـ52 عام 
2017، وتصبح ضمن أسرع 10 دول منًوا فى الشمول الرقمى خالل عام 

.2020

إطالق التطبيق اإللكترونى على الهواتف 
المحمولة "فى خدمتك"، والذى ُيتيح للمواطنين 

تسجيل الشكاوى ومتابعتها، وغيرها من الخدمات 
الُمتاحة على بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة 

بشكل سلس وسريع، تيسيًرا على المواطنين. يتيح 
إمكانية البحث فى دليل الخدمات الحكومية, والذى 
يحتوى على معلومات عن الخدمات التى تقدمها 

الحكومة المصرية واألوراق المطلوبة لهذه 
 الخدمات وتكلفتها المتوقعة
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للتواصل مع
  هيئة الرقابة اإلدارية

موقع الهيئة اإللكترونى:

www.aca.gov.eg 

للتواصل مع مسئولى الهيئة بالمقر الرئيسى أو المقار الفرعية:

يراجع موقع الهيئة اإللكترونى

االتصال على الخط الساخن رقم:

16100  

البريد المصرى / التلغراف

موقع الهيئة على مواقع التواصل اإلجتماعى:

facebook/ACAEGYPT 
فاكس المقر الرئيسى للهيئة: 

0222915403
فاكسات المقار اإلقليمية بمكاتب الهيئة بالمحافظات : يراجع موقع الهيئة اإللكترونى

ضمير الــوطن68 ضمير الــوطن68

االلتزام بالتميز

COMMITTED TO EXCELLENCE

للتواصل مع األكاديمية عبر البريد اإللكترونى: 

national.anticorruption.academy@aca.gov.eg

للتواصل مع المجلة عبر البريد اإللكترونى: 

Damir_alwatan@aca.gov.eg

للتواصل مع مسئولى األكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد:
 يراجع موقع األكاديمية اإللكترونى

academy.aca.gov.eg
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