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املخلص :
يف سياق تطور املنظومة الفكرية وتغري األوضاع الدولية يف مرحلة ما بعد احلرب الباردة ،تنامى االهتمام مبسألة مكافحة الفساد وحتديد أاثره
السلبية على حتقيق التنمية املستدامة ،وأصبح هذا املوضوع يلقى اهتمام كبري من قبل الباحثني والدارسني يف خمتلف اجملاالت السياسية واالقتصادية
واالجتماعية ،وشكلت هذه املسألة أحد أبرز القضااي اليت مت طرحها للنقاش والتحليل على مستوى األحباث والدراسات الفكرية والعلمية يف األوساط
األكادميية ،إذ يؤدي الفساد بكل أنواعه إىل اإلضرار ابالقتصاد الوطين ومقوماته ،كما يتسبب يف تباطؤ مستوايت التنمية املستدامة وتراجعها يف البلدان
النامية بصفة عامة ودول املنطقة العربية بصفة خاصة نتيجة عدم االستغالل العقالين للموارد املتاحة وضعف االستثمارات نتيجة عدم التطبيق الفعلي
للقوانني ،مما يؤدي إىل انتشار اجلرمية بكل أشكاهلا وزايدة معدالهتا وظهور أعمال العنف مما يهدد االستقرار السياسي واالجتماعي يف دول املنطقة
العربية ،لذا البد من تضافر اجلهور بني احلكومات واجمل تمع املدين والقطاع اخلاص واملواطنني يف مواجهة ومكافحة ظاهرة الفساد للتقليل من آاثرها
السلبية.
Summary:
In the context of the development of the intellectual system and the changing international
situation in the post-cold war era, the interest in the fight against corruption and its negative impact on
achieving sustainable development has grown. This topic has received considerable attention by
scholars and scholars in various political, economic and social fields. Issues that have been discussed
and analyzed at the level of research and intellectual and scientific studies in academic circles.
Corruption in all its forms harms the national economy and its components. It also causes the slow and
low levels of sustainable development in the developing countries in general and in the Arab countries
in particular due to the rational exploitation of available resources and the lack of investments due to
the lack of effective enforcement of the laws. And increase the rates and the emergence of violence,
which threatens the political and social stability in the Arab region, so must be a concerted public
among governments, civil society, the private sector and citizens in the face and combat corruption to
reduce the effects of For negative.

العدد التاسع ( )90ديسمبر 8902

مجلة دفاتراملتوسط
80

أثر الفساد على تحقيق التنمية املستدامة في دول املنطقة العربية

أ /مريم مالكي أ /عمر كعيبوش

مقدمة:
تعترب قضية مكافحة الفساد يف أجهزة الدولة أحد االهتمامات الرئيسية للدول املتقدمة والنامية على حد
السواء ،ابلنظر إىل اآلاثر السلبية اليت ترتتب عن هذه الظاهرة يف عرقلة حتقيق التنمية املستدامة ،لذا استوجب
األمر تنسيق اجلهود الدولية وتطوير التعاون الدويل من أجل حتديد اآلليات والسبل الفعالة ملكافحة هذه الظاهرة،
وكيفية تعزيز النظم الوطنية الكفيلة مبكافحة الفساد من أجل تعزيز وحتسني مستوايت التنمية املستدامة ،واليت ال
تكون إال من خالل تشخيص ظاهرة الفساد وأسباهبا وآاثرها ،مث حتديد االسرتاتيجيات والتدابري الكفيلة مبكافحة
هذه الظاهرة.
ينظر إىل الفساد على أنه أحد أهم التحدايت اليت تواجهها دول املنطقة العربية ،كون أن هذه الظاهرة
أخذ ت يف التفاقم واالنتشار رغم تباينها من دولة إىل أخرى ،إال ان نتائجها أصبحت هتدد العديد من دول
املنطقة العربية ،ابلنظر إىل آثرها السلب ية على مؤشرات التنمية املستدامة فيها ،لذا يستدعي األمر حتديد اآلليات
الكفيلة ملعاجلة هذه الظاهرة والتخفيف من حدهتا ،من أجل تعزيز مستوايت التنمية املستدامة يف هذه الدول،
ومن بني الدول اليت اتبعت تدابري أكثر صرامة يف جمال مكافحة الفساد جند ماليزاي ،األمر الذي يبني وعي النخبة
احلاكمة يف ماليزاي أبمهية الوقاية من الفساد ومكافحته لتحقيق التنمية املستدامة ،يف ظل توافر إرادة سياسية
وجمتمعية قوية يف هذا اجملال .الذي أتيت هذه الورقة البحثية ملعاجلة ظاهرة الفساد يف دول املنطقة العربية وآاثره على
حتقيق التنمية املستدا مة فيها ،مع التطرق إىل التجربة املاليزية يف هذا اجملال .ومن هذا املنطلق حتاول هذه الدراسة
اإلجابة عن املشكلة البحثية التالية :ما مدى أتثري الفساد على حتقيق التنمية املستدامة يف دول املنطقة العربية؟ وما
هي الدروس املستفادة لدول املنطقة من التجربة املاليزية يف جمال مكافحة الفساد وحتسني مستوايت التنمية
املستدامة فيها؟ .ويف إطار معاجلة هذه املشكلة البحثية وجب التطرق ابلدراسة والتحليل للمحاور التالية:
احملور األول :التفسري اإليتمولوجي للفساد والتنمية املستدامة.
احملور الثاين :احملور الثاين :التعاون الدويل العريب من أجل مكافحة الفساد.
احملور الثالث :الفساد وآليات مكافحته لتحسني مستوايت التنمية املستدامة يف دول املنطقة العربية.
احملور الرابع :التجربة املاليزية يف مكافحة الفساد والدروس املستفادة للمنطقة العربية.
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احملور األول :التفسري اإليتمولوجي لخلفساد والتنمية املستدامة.
أوال :الفساد :مفهومه ،أنواعه وآليات مكافحته :تعددت التعاريف املقدمة ملفهوم الفساد نظرا لتعدد جوانبه
املتعلقة به واجتاهاته املختلفة وذلك تبعا الختالف الثقافات والقيم السائدة ،كما خيتلف ابختالف الزوااي اليت ينظر
إليها من خالهلا املهتم ما بني رؤية سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،إدارية ...ومن بني التعاريف اليت قدمت للفساد
نذكر ما يلي:
* تعريف البنك الدويل لخلفساد :الفساد هو إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب اخلاص ،فهو حيدث عندما
يقوم موظـف بقبول أو طلب أو ابتزاز رشوة لتسهيل عقد أو إجراء طرح ملناقصة عامة كما ميكن للفساد أن
حيدث عن طريق استعمال الوظيفة العامة دون اللجوء إىل الرشوة وذلك بتعيني األقارب أو سرقة أموال الدولـة
مباشرة.

()1

* تعريف منظمة األمم املتحدة :الفساد هو القيام أبعمال متثل أداء غري سليم للواجب ،أو إساءة استغالل ملوقع
أو سلطة مبا يف ذلك أفعال االغفال توقعا ملزيد أو سعيا للحصول على مزية يوعد هبا أو تعرض أو تطلب بشكل
مباشر أو غري مباشر أو قبول مزية ممنوحة بشكل مباشر أو غري مباشر سواء للشخص ذاته أو لصاحل شخص
آخر.

()2

* تعريف منظمة الشفافية الدولية" :الفساد هو استغالل السلطة من أجل املنفعة اخلاصة أو سـوء استخدام
السلطة من أجل حتقيق مكسب خاص ،أو أنه السلوك البريوقراطي املنحرف الذي يستهدف حتقيق منافع ذاتية
بطريقة غري شرعية وبدون وجه حق.

()3

 )1بوزيد سايح "،سبل تعزيز املساءلة والشفافية ملكافحة الفساد ومتكني احلكم الراشد يف الدول العربية "،جمخلة الباحث،ع ،)2102( 01 .ص.ص.66 -55 .

 )2عبد العايل حاحة "،اآلليات القانونية ملكافحة الفساد اإلداري يف اجلزائر" ( ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف احلقوق ،قسم احلقوق ،كلية احلقوق
والعلوم السياسية ،جامعة بسكرة ،)2102-2102 ،ص.22 .
 )3بوزيد سايح ،مرجع سبق ذكره ،ص .ص.66 -55 .
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الفساد هو كل تصرف غري قانوي مادي أو أخالقي ،من جانب األفراد يسود بيئة بريوقراطية يهدف إىل
حتقيق مصاحل شخصية على حساب املصلحة العامة ،مما يؤدي إىل هدر يف موارد الدولة االقتصادية ،األمر الذي
()1

ينعكس ابلسلب على عمليات التنمية االقتصادية واالجتماعية ويؤدي إىل عدم االستقرار السياسي.

* تعريف برانمج األمم اإلمنائي :الفساد هو إساءة استعمال القوة العمومية  public powerأو املنصـب أو
السلطة  authorityللمنفعة اخلاصة – سواء عن طريق الرشـوة ،أو االبتـزاز أو استغالل النفوذ ،أو احملسوبية أو
الغش أو تقدمي إكراميات للتعجيل ابخلدمات أو عن طريق االختالس ،ورغم أن الفساد كثريا ما يعترب جرمية
يرتكبـها موظفو الدولـة واملوظفون العامون ،فإنه يتفشى أيضا يف القطاع اخلاص ،بل إن القطـاع اخلـاص يتورط يف
معظم حاالت الفساد احلكومي اليت تنطوي على إساءة استعمال للمال أو التماس خدمات للكسب الشخصي،
أو إساءة استعمال السلطة الرمسية أو النفـوذ مقابل مال أو خدمات ،أو إخالل ابملصلحة العامة الكتساب
امتيـازات ش خصـية خاصة ،وتبعا للمستوى الذي تبلغه املؤسسات االقتصادية والسياسية يف اجملتمـع تتباين حوافز
الفساد وفرصه وهذا ما يفسر جزئيا سبب ظهوره أبشكال خمتلفة يف شىت أحناء العامل وسر اختالف درجة تفشيه
ومثة نوعان من الفساد :الفساد الصغري والفساد الكبري ،فالفساد الصغري يسود حيثما يتقاضى املوظفون احلكوميون
رواتب زهيدة ويعولون على إكراميات من العموم إلعالة أسرهم ودفع رسـوم التعلـيم ،أما الفساد الكبري فيتورط فيه
كبار املسؤولني الذين يتخذون قرارات بشأن عقـود عامة كبرية.

()2

* صندوق النقد الدويل :يقدم مفهوما آخر للفساد حيث يرى أنه عالقة األيدي الطويلة واخلفية املعتمدة اليت
هتدف إىل كسـب الفوائد واألرابح بصورة غري مشروعة قانوان من هذا السلوك لشخص واحد أو جملموعة ذات
العالقة ابآلخرين.

)1

()3

صالح الدين فهمي حممود ،الفساد اإلداري كمعوق لعمخليات التنمية االجتماعية واالقتصادية (الرايض :املركز العريب للدراسات األمنية والتدريب،

،).0991ص.26 .

 )2برانمج األمم املتحدة اإلمنائي" ،مكافحة الفساد لتحسني إدارة احلكم" ،شعبة التطوير اإلداري وإدارة احلكم ،مكتب السياسات اإلمنائية ( 02نوفمرب
،)0991ص.19 .
 )3بوزيد سايح  ،مرجع سبق ذكره  ،ص.ص.66 -55 .
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إذا ميكن القول الفساد هو مظهر من مظاهر سـوء إدارة احلكم الذي تنتشر يف ظله الرشـوة والفسـاد وسـوء
اإلدارة ،فيكون له انعكاسات سلبية على خمتلف األصعدة واجملاالت ،وعليه فإن السبيل إىل التخلص منه هو
االنتقال إىل احلكم الرشيد.
* أنواع الفساد :يصنف الفساد إىل عدة أنواع تبعا للمعيار الذي مت على أساسه التصنيف:
 -10الفساد السياسي :عرفته منظمة الشفافي ة الدولية أبنه ":إساءة استخدام سلطة مؤمتنة من قبل مسؤولني
سياسيني من أجل مكاسب خاصة هبدف زايدة السلطة أو الثروة ،وال يشرتط أن يشمل تبادال للمال فقد يتخذ
شكل تبادل النفوذ أو منح تفضيل معني( ،فساد قمة اهلرم السلطوي ،فساد السلطة التشريعية التنفيذية ،القضائية،
شراء أصوات الناخبني ،فساد األحزاب السياسية.)...

()1

 -10الفساد االقتصادي :حيول الفساد املوارد ،وخيفض اإليرادات الضريبية والرسوم اجلمركية ويزيد من تكاليف
العقود ،وخيفض النوعية ،ويشـوه السياسات ،وحيد من االستثمار ،ويقوض عمل الشركات واملنظمات غري
احلكومية ،فالفساد يضر ابالقتصاد وجيعل التنمية تتباطأ إن مل يتسبب يف انتكاسها.

()2

 -10الفساد اإلداري :سلوك ينحرف فيه املوظف العام عن معايري أخالقيات الوظيفة العامة والقيم االجتماعية
هبدف احلصول على منفعة شخصية أو فئوية على حساب املصلحة العامة.

()3

-10الفساد االجتماعي :هو جمموعة من السلوكيات اليت حتطم أو تكسر جمموعة القواعد والتقاليد املعروفة أو
املقبولة ،أو املتوقعة من النظام االجتماعي القائم مبعىن تلك األفعال اخلارجة عن قيم اجلماعة اإلنسانية البشرية،
ومن صور الفساد االجتماعي :التفكك األسري وانتشار املخدرات اإلخالل ابألمن ،والقتل فهو يشمل مجيع
املمارسات اليت ختالف اآلداب العامة والسلوك القومي.

()4

 )1حممود حممد معابرة ،الفساد اإلداري وعالجه يف الشريعة اإلسالمية دراسة مقارنة ابلقانون اإلداري ،ط ( ،10األردن :عمان ،دار الثقافة،)2100 ،ص.11 .
 )2برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ،مرجع سبق ذكره،ص.02 .
 )3حممود حممد معابرة  ،مرجع سبق ذكره  ،ص.011 .
 )4املرجع نفسه ،ص.12 .
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آليات مكافحة الفساد :تكون االسرتاتيجيات الرامية إىل احتواء الفساد يف البلدان اليت يكثر فيها الفساد
والبلدان اليت يقل فيها الفساد منتجة إذا مشلـت مسـأليت فرصـة الفسـاد ونـزعته .فباإلمكان احلد من فرص الفساد
عن طريق اإلصالح املنـتظم وتقـومي نـزعته عن طريق اإلنفاذ الفعال والردع ،فهـذان العنصران إذا أدرجا يف صياغة
أي جهد وطين لإلصالح من أجل مكافحة الفساد ،فإهنما يضـعان األسـس لنظام من النـزاهة يعاجل الفساد يف
القطاع العام من خالل اإل جراءات احلكوميـة )قوانني القيادة ،والتغيري التنظيمي) ومشاركة اجملتمع املدين
(اإلجراءات الدميقراطية ،والقطاع اخلاص ووسائل اإلعالم) ،وابلتايل تبدأ اإلصالحات يف شـق طريقهـا فيعززها
الساسة وواضعو السياسات وأفراد اجملتمع املدين.

()1

 -10احلكم الراشد كآلية لخلحد من الفساد :يعد الفساد مسألة تدبري حكومي ابلدرجـة األوىل – أي مسـألة
فشـل املؤسسات يف أداء مهمتها ،فاملؤسسات الضعيفة تعجز عن تزويد اجملتمـع إبطـار للعمليات التنافسية وتعرقل
اإلجراءات املشروعة اليت تربط بني اجملـالني السياسـي واالقتصادي ويتبني من األدلة املكتسبة من التجربة أنه كلما
كانت القوى السياسية واالقتصادية املتنافسة منغلقة على نفسها خارج النظام ،كلما كـان األرجـح أن يتفشى
الفساد وتقل التنمية املستدامة فالفساد يقوض املؤسسات وإجراءات وضـع السياسات العامة ،وحيول دون ضمان
أبسط احلقوق االقتصادية وحقوق امللكيـة ويربك عالقة التضافر اليت حيتمل أن تقوم بينها .فاحلكم الراشد أساسي
لتهيئة بيئة تعزز النمو االقتصادي وحتـد مـن الفقر ،فاحلكومة اليت ستجيب بقدر أكرب الحتياجات ورغبات الفقراء
تسـتطيع أن حتسن نوعية عيشهم ،ورفع مستوى إدارة احلكم عنصر رئيسي يف التنمية االقتصادية والسياسية للبلد،
غري أن هذين اجلانبني من التنمية يتعرضان للخطر بفعـل الفسـاد الذي يشوه االقتصاد .وتستلزم التنمية املستدامة
مؤسسات سليمة وكذا تضافرا بـني اجملـالني االقتصادي والسياسي ،غري أنه يف العديد من احلاالت يكون القطاع
العام متضخما وعدمي الفعا لية وال حياسب السياسيون وكبـار املـوظفني إال حماسبة حمدودة وتقل الشفافية يف احلكم،
مما جيعل املسؤولني يراكمـون الثـروة ابستغالل مناصبهم اليت يتقاضون عنها أجورا زهيدة وغري منتظمـة ،وكـثريا مـا
يتواطئون مع رجال األعمال احملليني واألجانب ،وسيتطلب احلد املستمر من الفساد ومعاجلة الظروف اليت يتولد

 )1برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ،مرجع سبق ذكره ،ص.00 .
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عنها ويتغذى عليها بذل جهود طويلة األمد وصـرف موارد كبرية كما سيتطلب مشاركة جمتمع مدين قوي
()1

وفعال.

 -10إنشاء جهاز ملكافحة الفساد  :تعمل األجهزة العليا على مكافحة الفساد من خالل إجراء الرقابة على
املال العام ،بينما حتظى أجهزة مكافحة الفساد بتفويض للتحقيق يف جمموعة واسعة من ممارسات الفساد
ومالحقتها قضائيا ،وتشرتك أجهزة مكافحة الفساد بنشاط أو أكثر من األنشطة الرئيسية التالية:

()2

 التحقيق يف الفساد ومالحقة املمارسني له قضائيا. معاجلة نقاط الضعف البنيوية ،والثغرات القانونية والدوافع ومحالت التوعية ضد الفساد يف اخلدمة العامة.ميكن إسناد هذه الوظائف إىل جهاز مركزي ملكافحة الفساد ،أو توزيعها بني عدة أجهزة تقوم بتنسيق سياساهتا
فيما ب ينها ،وعلى الرغم من الفروق بني أجهزة مكافحة الفساد مثة عدد من اخلصائص العامة بينها ميكن حصرها
على النحو التايل:

()3

 التفويض مبكافحة الفساد حصرا. التمايز عن أجهزة تطبيق القانون األخرى. التدابري الوقائية والزجرية ضد الفساد. الوجود الدائم ،والصالحيات جلمع وختزين املعلومات مركزاي. مركز اتصال بني جهات متعددة ملكافحة الفساد اإلنتاج املعريف يف ممارسات الفساد.وتتوقف قدرة هذه األجهزة على مكافحة الفساد على مجلة معقدة من العوامل نذكر منها على سبيل املثال
ما يلي:

()4

 مدى توفر اآلليات املؤسسية واملوارد واخلربات والدعم السياسي. )1املرجع نفسه ،ص.02 .

 )2مركز العمليات االنتقالية الدستورية ،مكافحة الفساد :أطر دستورية ملنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا (جامعة كاليفورنيا :كلية احلقوق ،)2101،ص.81 .
 )3املكان نفسه.
 )4املرجع نفسه ،ص.11 .
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 االستقرار االقتصادي الكلي. االستقرار السياسي (عدم وجود اضطراابت سياسية ،نزاع مسلح ،إابدة مجاعية حديثة العهد ،نسبة كبرية منالسكان املهجرين...اخل).
 أال يكون الفساد معمقا وراسخا يف النظام ككل.اثنيا :التنمية املستدامة  :مقاربة نظرية معرفية :يف السنوات األخرية من القرن العشرين  ،ازداد احلديث عن
مفهوم جديد للتنمية كبديل للمفاهيم السابقة هو مفهوم التنمية املستدامة ،اليت أصبحت الشغل الشاغل لكل
دول العامل املتقدم والنامي واملنظمات الدولية واإلقليمية على حد السواء ،ابعتبارها احلل األمثل ملعاجلة تدين
مستوايت التنمية خاصة يف دول العامل النامي .وأول من أشار إىل مفهوم التنمية املستدامة بشكل رمسي هو تقرير
مستقبلنا املشرتك الصادر عن اللجنة العاملية للتنمية والبيئة عام  ،0918والذي عرفها على أهنا "التنمية اليت تليب
حاجات احلاضر دون اإلخالل بقدرات األجيال املستقبلية على تلبية احتياجاهتا" )1(.إذا فالتنمية املستدامة هي
التنمية املتواصلة (خاصية االستمرار والتجدد) اليت تشبع احتياجات األجيال احلاضرة من خمتلف السلع واخلدمات
بكل رشادة ،دون اإلضرار بقدرة األجيال الالحقة على إشباع حاجياهتا كذلك من السلع واخلدمات.
يعرفها "هريمان دايل" أبهنا  ":تلك العملية اليت يتم مبقتضاها احلفاظ على البيئة النوعية يف الفرتة الطويلة،
واليت يصبح فيها النمو االقتصادي مقيد بدرجة متزايدة بطاقة النظام البيئي واالقتصادي واالجتماعي ألداء
وظيفتني رئيستني يف األجل الطويل ومها إعادة توفري املوارد االقتصادية والبيئية واستيعاب فضالت النشاط
()2

البشري".

* تعريف البنك الدويل :عرف البنك الدويل التنمية املستدامة أبهنا  ":تلك التنمية اليت هتتم بتحقيق التكافؤ
املتصل الذي يضمن إاتحة نفس الفرصة احلالية لألجيال القادمة ،وذلك بضمان ثبات رأس املال الشامل والذي

 )1حممد عثمان غنيم و ماجدة أبو زنط ،التنمية املستدامة فخلسفتها وأساليب ختطيطها وأدوات قياسها (األردن :دار الصفاء للنشر والتوزيع ،)2118،ص.ص.
.20-21

 )2سريت التوس  ،حتدايت التنمية من وهم التحرر االقتصادي إىل بناء جمتمع بديل ،ترمجة خوري البري ،ط( ،10بريوت :الشركة العاملية للكتاب ،)2118 ،ص.
.19
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يتضمن :رأس املال الصناعي (معدات وطرق) ،رأس املال الفين (معرفة ومهارات) ،رأس املال االجتماعي (عالقات
ومؤسسات) ،رأس املال البيئي (غاابت وموارد مائية) ،أو زايدته املستمرة عرب الزمن".

()1

* تعريف مؤمتر األمم املتحدة لخلبيئة والتنمية :لقد عرف املبدأ الثالث الذي تقرر يف مؤمتر األمم املتحدة للبيئة
والتنمية "

United Nations Commission for Environment and Development

" ،الذي انعقد يف ريو

دي جانريو عام  0992التنمية املستدامة أبهنا " :ضرورة اجناز احلق يف التنمية " ،حبيث تتحقق على حنو متساو
احلاجات التنموية والبيئية ألجيال احلاضر واملستقبل ،وأشار املبدأ الرابع الذي أقره املؤمتر إىل أنه لكي تتحقق
التنمية املستدامة ينبغي أن متثل محاية البيئة جزءا ال يتجزأ من عملية التنمية وال ميكن التفكري هبا مبعزل عنها".

()2

* تعريف التنمية املستدامة من زاوية التمكني السياسي :التنمية املستدامة هي  ":تنمية دميقراطية هتدف إىل بناء
نظام اجتماعي عادل ،وإىل رفع القدرات البشرية عرب زايدة املشاركة الفاعلة والفعالة للمواطنني ،وعرب متكني
الفئات املهمشة وتوسيع خيارات املواطنني وإمكانياهتم املرتبطة حموراي ابلقدرات والفرص املتاحة اليت تتضمن احلرية
مبعناها الواسع واكتساب املعرفة ومتكني اإلطار املؤسسايت" )3(.فالتنمية املستدامة هي تعبري عن السعي لتحقيق
نوع من العدل واملساواة بني األجيال احلالية واألجيال املستقبلية ،فهي مبثابة حتول اترخيي متعدد األبعاد ميس
خمتلف اجلوانب احلياتية يف اجملتمع ،كما أهنا متجددة وقابلة لالستمرار .وتتميز التنمية املستدامة ابخلصائص التالية:
 ظاهرة عرب جيلية :عملية حتويل من جيل إىل آخر. حتدث يف مستوايت متفاوتة (عاملي ،دويل ،إقليمي ،حملي أو وطين). جماالهتا متعددة (إنسانية ،اجتماعية ،اقتصادية ،إدارية ،سياسية ،بيئية.)... -تقدير االحتياجات اإلنسانية احلالية وكيفية احملافظة عليها.

 )1عماري عمار "،إشكالية التنمية املستدامة وأبعادها "،املؤمتر العلمي الدويل ،التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة ،كلية العلوم االقتصادية
والتسيري ،جامعة فرحات عباس سطيف ،أايم 11 -18 :افريل ، 2111ص.11.
 )2ضرار املاحي العبيد امحد "،نشأة وتطور مفهوم التنمية املستدامة "،أوراق حبثية :دورية عخلمية ثقافية حمكمة ،مركز التنوير املعريف ،ع( ،15 .افريل  ،)2111ص.
.02

 )3عمر كعيبوش" ،ترسيخ احلكم الراشد كمدخل لتحقيق التنمية املستدامة مقاربة حتليلية (دراسة يف واقع التجربة املاليزية"( ،مذكرة ماجستري يف العلوم السياسية،
جامعة املسيلة ،قسم العلوم السياسية ،)2105-2101 ،ص.50 .
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* أسس حتقيق التنمية املستدامة :من أجل حتقيق التنمية املستدامة ال بد من توفر ما يلي:
 نظاما سياسيا دميقراطيا حيرتم وجيسد املشاركة السياسية لكل القوى املوجودة يف اجملتمع. نظاما اجتماعيا عادال. نظاما اقتصاداي فعاال يعتمد على الذات. نظاما إداراي مران ميلك القدرة على التصحيح الذايت. نظاما إنتاجيا حيافظ على البيئة.* مبادئ التنمية املستدامة :ميكن حصر أهم مبادئ التنمية املستدامة يف النقاط التالية:

()1

 -10مبدأ العدالة :حصول الناس على حقوق متوازنة يف اجملتمع من حيث املكانة والثروة واملشاركة يف عملية
التنمية.
 -10مبدأ التمكني :جيب أن يكون الناس يف وضع يتيح هلم املشاركة الكاملة يف صنع القرارات ورسم السياسات
العامة وتنفيذها ،فليس من العدل ان تصاغ سياسات وتتخذ قرارات سياسية واقتصادية واجتماعية وبيئية دون
مساع نظر وجهة نظر اجلميع ،لذا ظهرت احلاجة إىل ضرورة توسيع املشاركة يف احلياة السياسية وتقوية اهليئات
املهنية ومؤسسات اجملتمع املدين.
 -10مبدأ التقارب االجتماعي :يرتكز هذا املبدأ على تنمية املوارد البشرية والقضاء على البطالة وعدم هتميش
فئات واسعة من اجملتمع ،وتطوير التمكني واملشاركة وتثبيت مبدأ املساءلة والشفافية وفعالية اإلدارة.
 -10االستدامة واألمان الشصصي :تلبية حاجات اجليل احلايل دون التأثري السليب يف حياة األجيال الالحقة
وحقها يف العيش الكرمي ،أما األمان الشخصي هي احلق يف احلياة بعيد عن أي هتديدات (األمراض األوبئة ،الفقر،
اجلهل ،األمية.)....

 )1املرجع نفسه ،ص ص.56-55 .
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* أبعاد التنمية املستدامة :للتنمية املستدامة عدة أبعاد متداخلة هي:
 -10البعد االقتصادي (رأس املال املادي) :يتمحور هذا البعد هو توسيع وزايدة اإلنتاج والدخل الثروة وتراكم
رأس املال ،لذا ال بد أن يتضمن هذا البعد ما يلي:

()1

 الكفاءة والفعالية االقتصادية والنمو املستدمي. تراكم رأس املال وكفاءته. إشباع احلاجات األساسية. العدالة االقتصادية واملساواة يف توزيع املوارد واحلد من التفاوت يف الدخل. -10البعد االجتماعي والسياسي (رأس املال البشري واملعريف) :يكون النظام مستداما اجتماعيا يف حتقيق
العدالة يف التوزيع وإيصال اخلدمات االجتماعية كالصحة والتعليم إىل حمتاجيها ،واملساواة يف النوع االجتماعي
واحملاسبة السياسية واملشاركة الشعبية .فالتنمية املستدامة هتدف إىل:

()2

 حتسني مستوى الرعاية االجتماعية. حتسني فرص التعليم والرعاية الصحية ابلنسبة للمرأة. التقليل والتصدي للفقر. األسلوب الدميقراطي يف احلكم. -10البعد البيئي :التنمية املستدامة هتدف إىل محاية البيئة واملوارد الطبيعية من خالل االستغالل العقالين هلذه
()3

املوارد من أجل احملافظة عليها ،لذا يقتضي هذا البعد ما يلي:

 االستخدام األمثل للطاقة واملوارد النادرة. محاية املناخ من ظاهرة االحتباس احلراري والتقليل من انبعاث الغازات السامة. تشجيع استخدام تكنولوجيا أنظف. حتقيق التنوع البيولوجي واحملافظة على تنوع األحياء. -10البعد املؤسسي :من أجل حتقيق التنمية املستدامة ال بد من إنشاء اإلطار املؤسسي املناسب من خالل:

()1

 )1املرجع نفسه ،ص.ص.59 -51 .

 )2حممد بلغايل "،احلكم الراشد والتنمية املستدامة .دراسة اصطالحية حتليلية :حالة اجلزائر" ،دراسات إسرتاتيجية ،ع ،11 .ص.52 .
 )3عمر كعيبوش ،مرجع سبق ذكره  ،ص.62 .

العدد التاسع ( )90ديسمبر 8902

مجلة دفاتراملتوسط
90

أثر الفساد على تحقيق التنمية املستدامة في دول املنطقة العربية

أ /مريم مالكي أ /عمر كعيبوش

 وضع االسرتاتيجيات الوطنية الرامية إىل االندماج املتكامل لألولوايت االقتصادية واالجتماعية والبيئية. اختاذ اإلجراءات لتوقيع االتفاقيات العاملية والتصديق عليها. حتسني فعالة اآلليات القانونية الدولية والوطنية فيما يرتبط بتحقيق التنمية املستدامة.* معوقات حتقيق التنمية املستدامة :تواجه دول العامل بصفة عامة والدول النامية بصفة خاصة العديد من
التحدايت ،اليت تعيق جهودها يف حتقيق التنمية املستدامة ،من بني هذه التحدايت واملعوقات نذكر ما يلي:
 انتشار الفساد وانعكاساته على جهود التنمية املستدامة. عدم االستقرار السياسي وغياب استقرار السياسات االقتصادية والتنموية. تدين وضعف البنيات التحتية خاصة يف جمال تقدمي اخلدمات األساسية. ارتفاع حجم الديون اخلارجية وفوائدها. ارتفاع عدد السكان واستمرار معدالت اهلجرة غري الشرعية. مشكالت الفقر والبطالة واألمية. ضعف مالئمة التقنيات والنماذج والتجارب املستوردة من الدول املتقدمة.احملور الثاين :التعاون الدويل العريب من أجل مكافحة الفساد:
تعترب قضية مكافحة الفساد قضية رئيسية وحمورية ابلنسبة جلميع الدول يف العامل ،وإمياان من الدول
واملنظمات الدولية خبطورة آاثر الفساد عملت هذه األخرية على تنسيق اجلهود الدولية من أجل مكافحة الفساد
ووضع وتعزيز النظم الوطنية الكفيلة مبكافحة الفساد من أجل تعزيز مستوايت التنمية املستدامة ،فقد تبىن البنك
الدويل مند عام  0996خطة عمل ملساعدة الدول يف مواجهة الفساد وحماصرته وتتضمن هده اخلطة ثالثة
عناصر هي:

()2

العنصر األول :تشخيص ظاهرة الفساد وأسباهبا وعواقبها.
العنصر الثاين :إدخال إصالحات على أنظمة الدولة من النواحي التشريعية واإلدارية واالقتصادية.
 )1حسني إبراهيم املهدي و وعبد الرمحان نوزاد إهلييت ،التنمية املستدامة يف قطر :االجنازات والتحدايت ،ط( ،10قطر  :الدوحة  ،اللجنة الدائمة لإلسكان،
 ،)2111ص.20 .
 )2عبد العايل حاجة ،مرجع سبق ذكره ،ص .ص .12 -10.
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العنصر الثالث :إشراك اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية ووسائل اإلعالم يف مكافحة الفساد.

كما يرى البنك الدويل أنه ال ميكن حتقيق األهداف السابقة إال من خالل إتباع اإلسرتاتيجية التالية:
 -مساندة حسن نظام اإلدارة العامة وتدابري مكافحة الفساد على الصعيد احمللي.

()1

 منع االحتيال والفساد يف املشروعات املمولة من قبل البنك. تقدمي العون للدول األعضاء ابخلربات إذا ما طلبت املساعدة منها من أجل حماربة الفساد وأخذ مسألةالفساد بعني االعتبار يف خطط التنمية اليت يضعها البنك بشأن الدول األعضاء.
 مساندة وتقدمي العون والدعم لكل اجلهود الدولية حملاربة الفساد .أصبحت قضية مكافحة الفساد املايل واإلداري يف أجهزة الدولة أحد االهتمامات الرئيسية للدول املتقدمة
والنامية على حد السواء من خالل سن التشريعات اليت تساعد على مكافحته بعد إبرام اتفاقية األمم املتحدة
ملكافحة الفساد بتاريخ  20أكتوبر  2112اليت مت اعتمادها من قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة مبوجب قرارها
حتت رقم  51-11املؤرخ يف( 2112 -01 -20:هذه االتفاقية أصبحت املعيار القياسي جلهود مكافحة
الفساد يف العامل ،وتدعو الدول كافة إىل اختاذ إجراءات هتدف إىل منع وجترمي والتحقيق يف وحماكمة مرتكيب الفساد
يف مجيع أحناء العامل ،كما تسعى االتفاقية إىل تطوير التعاون بني الدول بشأن استعادة األصول واملمتلكات اليت
سرقها املسؤولون الفاسدون).

()2

إن الضغوط اخلارجية الداعية ملكافحة الفساد ،تعين انه مل يعد بوسع القادة السياسيني يف خمتلف دول العامل
النامي بصفة عامة ،ودول املنطقة العربية بصفة خاصة جتاهل هذه املسألة ،فقد شارك مكتب األمم املتحدة املعين
ابملخدرات واجلرمية لسنوات طويلة يف اجلهود اإلصالحية يف املنطقة العربية ،من جهة اثنية قام الربانمج اإلمنائي
لألمم املتحدة بتنفيذ برانمج ضخم يركز على مكافحة الفساد ،وعمل كل من املكتب والربانمج على الدفع ابجتاه
()3

درجة أعلى من االلتزام ابتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.

إسهاما يف جهود اجملتمع الدويل للرتويج التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد وحبث أفضل السبل لتطبيق
أحكامها على الصعيد الوطين ،ومن أجل تعزيز التعاون العريب والدويل ملكافحة الفساد قامت جامعة الدول العربية
 )1املرجع نفسه.
 )2عمر كعيبوش ،مرجع سبق ذكره ،ص.022 .
 )3مركز العمليات االنتقالية الدستورية  ،مرجع سبق ذكره ،ص.25 .
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عدة أنشطة يف هذا اجملال من أمهها الندوة الوزارية العربية حول اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد اليت عقدت
يف مقر األمانة العامة جلامعة الدول العربية خالل شهر نوفمرب  2116ابلتعاون بني جملس وزراء العدل العرب
ومكتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية ،حبضور عدد من وزراء العدل والداخلية العرب وخرباء عرب
وأجانب ،وقد درت عن هذه الندوة توصيات هامة منها:

()1

 حث الدول العربية اليت مل تصادق بعد على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد على التصديق عليها. اختاذ التدابري الكفيلة بتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة واملساءلة ونشر هذه القيم يف اجملتمع. العمل على تبين اسرتاتيجيات شاملة متعددة احملاور ملواجهة كافة مظاهر الفساد وسن التشريعات ووضعاآلليات الوطنية الالزمة لذلك.
 إنشاء هيئة عليا مستقلة ملكافحة الفساد تضطلع مبهمة رسم السياسات وتنسيق جهود كافة املؤسسات املعنية،ومتابعة تنفيذ خطط العمل وإصدار تقارير دورية فيما يتعلق مبكافحة الفساد.
 التأكيد على ضرورة االستفادة من املساعدات التقنية اليت يوفرها مكتب األمم املتحدة املعين ابملخدراتواجلرمية ،خاصة يف جمال صياغة وتنفيذ اسرتاتيجيات وخطط عمل وطنية ،وتنظيم ورشات تدريبية ،وتعزيز األطر
القانونية واملؤسسية ملكافحة الفساد ودعم أجهزة العدالة وتطبيق القانون ،وتطوير نظم املالحقة.
 ضرورة تشجيع مؤسسات اجملتمع املدين العريب على االضطالع بدورها يف التوعية خبطورة تنامي ظاهرة الفسادوعلى كشف ممارساته ،كما أكدت على دور اإلعالم واملؤسسات الدينية والرتبوية يف هذا اجملال.
يف عام  2111مت إنشاء شبكة إقليمية هليئات ومنظمات مكافحة الفاسد (الشبكة العربية لتعزيز النزاهة
ومكافحة الفساد) ،وهي تعمل ابعتبارها منربا دائما لتبادل املعرفة عن قضااي مكافحة الفساد.

()2

كما شاركت

جامعة الدول العربية يف عدد من األنشطة اليت نفذها برانمج إدارة احلكم يف الدول العربية التابع لربانمج األمم
املتحدة اإلمنائي ابلتعاون مع مكتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية ،أمهها املؤمتر اإلقليمي لدعم تطبيق
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف الدول العربية الذي عقد خالل الفرتة املمتدة ما بني  20إىل  22يناير

 )1حممد رضوان بن خضراء  "،جتربة جامعة الدول العربية يف جمال مكافحة الفساد ودعم تطبيق اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد "،بريوت ،جامعة الدول العربية،
ورقة مقدمة إىل ورشة العمل اإلقليمية حول بناء الشركات لدعم تطبيق اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف الدول العربية 29-28 ،جوان  .2111ص.12 .
 )2مركز العمليات االنتقالية الدستورية  ،مرجع سبق ذكره ،ص.25 .
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 2111ابألردن ،من أجل توحيد اجلهود وحتقيقا للتنسيق والتعاون بني املنظمات الدولية واإلقليمية املعنية يف إطار
تنفيذ مقتضيات اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.

()1

لقد لعبت املنظمات غري احلكومية الدولية دورا مهما يف شرح األطر النظرية بشأن مكافحة الفساد ،حيث
طورت منظمة الشفافية الدولية مفهوم (منظومة النزاهة الوطنية) لتعرب عن فكرة أن خطط معاجلة الفساد جيب ان
تتبىن منهجية منسقة وليس مبعثرة ،وفقا هلذه النظرية اليت اعتمدها البنك الدويل ،حتتاج مكافحة الفساد توازان بني
(دعائم النزاهة) الثمانية يف البلد وهي:

()2

 اإلرادة السياسية. الثقافة األخالقية يف اخلدمة املدنية. أجهزة مكافحة الفساد. الربملان. املشاركة العامة. احملاكم. وسائل اإلعالم والقطاع اخلاص.توجد عالقة أتثري متبادلة بني هذه الدعائم الثمانية ،مبعىن أن ضعف أي منها يزيد العبء على الدعائم
األخرى لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية ،وإذا فشلت أكثر من دعامة ميكن أن يؤدي إىل فشل بقية الدعائم ،فمن
غري املتوقع أن تنجع السلطة القضائية يف مكافحة وضبط الفساد يف ظل غياب أو ضعف اإلدارة السياسية
ملكافحة الفساد.
احملور الثالث :الفساد وآليات مكافحته لتحسني مستوايت التنمية املستدامة يف دول املنطقة العربية:
عقدت الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد مؤمترها الثالث يف اململكة املغربية بتاريخ  09إىل 20
ديسمرب  ، 2100بدعم من برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ،وخلص املؤمتر إىل أن املنطقة العربية تشهد حتوالت
 )1حممد رضوان بن خضراء مرجع سبق ذكره .ص.11 .
 )2مركز العمليات االنتقالية الدستورية  ،مرجع سبق ذكره ،ص.26 .
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كبرية ،تقتضي إعادة النظر يف جهود اإلصالح يف جمال إدارة احلكم ومكافحة الفساد ،ويف هذا الصدد أوصى
املؤمتر ابلنقاط التالية:

()1

 -10إرساء جهود االصالح يف البلدان العربية على أسس جديدة ال تقتصر على تعزيز كفاءة اإلدارة العامة
وحسب ،بل تسعى إىل إقامة منظومة واضحة للمساءلة الفعالة تكون موضع ثقة املواطنني ،من بني هذه األسس
أن تكون هناك برملاانت قوية منبثقة عن إرادة الشعب بواسطة انتخاابت حرة ونزيهة ،متثل اجملتمع بشكل صحيح
وتراقب أعمال احلكومة ،وتشرع بشكل سليم.
 -12إن جهود أجهزة مكافحة الفساد املبذولة يف السابق مل تكن كافية بشكل عام ،مع تفاوت هذه اجلهود من
دواة إىل أخرى ،مع وجود بعض التجارب اجليدة يف جمال مكافحة الفساد يف بعض الدول العربية ،لذا يستوجب
األمر تعزيز اجلهود املشرتكة يف مكافحة الفساد يف البلدان العربية.
 -12تعزيز احلوار والتنسيق على املستوى الوطين يف جمال مكافحة الفساد من خالل جمالس أو جلان أو هيئات
وطنية تضم خمتلف األطراف املعنية ،وبلورة دور أوضح للمجتمع املدين يف جمال مكافحة الفساد ،وإشراكه يف تقييم
تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد وسياسات احلكم ذات الصلة ،ويف جهود تطبيقها على أرض الواقع.
 -11تنم ية قدرات هيئات مكافحة الفساد أو غريها من السلطات املعنية مبكافحة الفساد يف جمال اإلعالم
والتواصل ودعم اإلصالحات الالزمة لتمكينها من تفعيل املشاركة اجملتمعية من مكافحة الفساد يف بلداهنا ،مع ما
يتطلبه ذلك من تعزيز الستقاللية هذه اهليئات وفق اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.
احملور الرابع :التجربة املاليزية يف مكافحة الفساد والدروس املستفادة لخلمنطقة العربية.
ماليزاي من بني الدول اليت اعتمدت تدابري أكثر صرامة يف جمال مكافحة الفساد ،هذه األخرية يعد قانوهنا
من بني أهم القوانني اليت تناولت مكافحة الفساد ،وقد اتبع القانون املاليزي املنهج االجنلوسكسوين يف صياغة
التشريعات ،والذي حيرص على تعريف املصطلحات الواردة يف ثنااي القانون يف البداية قبل االنتقال إىل األحكام،
 )1الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد  "،املشاركة اجملتمعية يف مكافحة الفساد وآفاق تطوير آلياهتا يف البلدان العربية" اململكة املغربية 20-09 ،ديسمرب
 ،2110ص.ص.16 -10 .
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مث انتقل القانون بعد ذلك إىل تناول األحكام اخلاصة هبيئة مكافحة الفساد يف ماليزاي ،فنص على إنشائها
واأل حكام اخلاصة برئيس اهليئة واختصاصاته واألعضاء التابعني له واختصاصاهتم والتزاماهتم ،مث انتقل القانون إىل
النص على اجلرائم اخلاصة ابلفساد ،وقانون ماليزاي ملكافحة الفساد هو القانون رقم  585لسنة "0998
act 575 anti-corruption 1997

law of

 ."Malaysiaاألمر الذي يبني وعي النخبة احلاكمة يف ماليزاي أبمهية الوقاية

من الفساد ومكافحته ومعاجلة ذلك تشريعيا قبل إبرام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد بست سنوات ،األمر
الذي يدل على أن الدولة املاليزية أتخذ جبدية اتمة ويتوافر هلا إرادة سياسية وجمتمعية قوية يف جمال مكافحة
الفساد.

()1

كان قانون مكافحة الفساد لسنة  0998أهم وسيلة قانونية يف حماربة احلكومة املاليزية للفساد ويف
ديسمرب  2111عرضت احلكومة املاليزية على الربملان مشروع قانون جديد ملكافحة الفساد "قانون هيئة مكافحة
الفساد املاليزية" ،والذي صدر يف  10جانفي  2119وألغى قانون مكافحة الفساد لسنة  ،0998وكان اهلدف
من مشروع هدا القانون هو تقوية هيئة مكافحة الفساد حملاربة نظام احملسوبية السياسية .وقد حدد التشريع املاليزي
اختصاصات هيئة مكافحة الفساد كما يلي:

()2

 التحقيق يف اجلرمية والكشف عنها. التحقيق مع مرتكيب جرائم الفساد. وضع الوسائل الكفيلة بتحقيق النزاهة والشفافية ،والوقاية من الفساد. اقرتاح مشروعات القوانني املتعلقة مبكافحة الفساد . التعاون املشرتك من أجل مكافحة الفساد وغريها من التدابري الوقائية. اختبار األنظمة واإلجراءات املتبعة من قبل اجلهات احلكومية واإلدارية لتسهيل اكتشاف األفعال اليت تشكلجرائم فساد وفقا للقانون ،ومراجعتها ابستمرار لتكون أكثر فاعلية.
 إبداء النصح واإلرشادات اليت تؤدي إىل املسامهة القضاء على الفساد. مصادرة األموال الناجتة عن جرائم الفساد. )1عمر كعيبوش ،مرجع سبق ذكره ،ص.022 .

 )2خالد شعراوي ،اإلطار التشريعي ملكافحة الفساد -دراسة مقارنة لتشريعات بعض الدول (مصر :القاهرة ،مركز العقد االجتماعي ،)2100،ص.ص-21 .
.20
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من بني االسرتاتيجيات احلكومية يف مكافحة الفساد يف ماليزاي ،جند أنه يف سنة  2111أطلق رئيس الوزراء
السابق" عبد هللا بدوي" ما يسمى "اخلطة الوطنية للنزاهة" ( )NIPيف املاليو ومعهد النزاهة يف ماليزاي ()IIM
ومن خالل هذه اخلطة مت حتديد مخسة أهداف رئيسية تشمل احلد من الفساد وسوء استخدام السلطة ،وزايدة
كفاءة وفعال ية تقدمي اخلدمات العامة إضافة إىل تعزيز حوكمة الشركات ،ويتوىل تنفيذ اخلطة الوطنية للنزاهة من
طرف معهد النزاهة ،هذا األخري الذي يتوىل كذلك تنظيم ندوات وورش عمل للمواطنني والشركات هبدف تشجيع
املشاركة يف أعمال مكافحة الفساد ،كما أطلقت احلكومة املاليزية مدونة حوكمة الشركات يف عام  ،2111واليت
مبوجبها يطلب من الشركات املدرجة الكشف عن مستوى امتثاهلا ابلقانون ،وقد سجل أنه مند إطالق املدونة مت
تسجيل حتسن ملحوظ يف معايري حوكمة الشركات )1(.ويف سنة  2111مت كذلك أتسيس اهليئة امللكية وفقا ملركز
دراسات السياسة العامة  ،2111وقدمت هذه اهليئة  025توصية مركزة على ثالثة جماالت رئيسية لإلصالح:

()2

 احلد من اجلرمية. القضاء على الفساد. احرتام حقوق اإلنسان.تعترب اجلمعية املاليزية للشفافية والنزاهة( ،وهي الفرع املاليزي للمنظمة الدولية للشفافية املنظمة غري احلكومية
الرائدة يف مكافحة الفساد يف ماليزاي) ،وتشارك املنظمة يف جمموعة من األنشطة مثل:

()3

 تنظيم جائزة النزاهة الوطنية. دعوة املاليزيني للمشاركة يف املنظمة العاملية للربملانيني ضد الفساد (.)GOPAC املطالبة والعمل على إصالح اإلطار القانوين ملكافحة الفساد ،وتيسري الوصول إىل املعلومات وأشياء أخرىكثرية.
تتعاون اجلمعية املاليزية للشفافية والنزاهة مع جمموعة من املؤسسات العامة ملكافحة الفساد واليت من بينها
الوكالة املاليزية ملكافحة الفساد ،وقد كان هناك مشروع ميوله االحتاد األورويب خاص ابحلد من الفساد يف جمال

 )1عمر كعيبوش ،مرجع سبق ذكره ،ص.ص.21 -022 .
 " )2املبادرات العامة ملكافحة الفساد يف ماليزاي".
Available From .http://www.ar.business-anti-corrruptio.com/country-profles /Malaysia
Retrieved.17/10/2017
 )3عمر كعيبوش ،مرجع سبق ذكره ،ص.021 .
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املشرتايت العامة يف احلكومة احمللية قيد التنفيذ ،حيث تتوىل املنظمة الدولية للشفافية املسؤولية عن املشروع
وساعدت اجلمعية املاليزية للشفافية والنزاهة على إنتاج كتيبا ملكافحة الفساد يف جمال املشرتايت العامة.
يف جانفي سنة  2119بدأت اجلمعية املاليزية للشفافية والنزاهة مشروعا حبثيا إلنشاء آليات لتعزيز الشفافية
واملساءلة املالية بني األحزاب السياسية وأُطلق على املشروع اسم "مشروع كرينيس ماليزاي" ،وتتمثل أهدافه الرئيسية
يف التعرف على نقاط الضعف يف متويل االنتخاابت العامة احلالية وإدخال إصالحات من أجل حتسني الشفافية
واملساءلة ،كما جند احلركة من أجل الدميقراطية ومكافحة الفساد ( )GERAKوهي منظمة ماليزية غري حكومية
تعمل يف جمال محالت التوعية بقضااي مكافحة الفساد ،وهتدف احلركة من أجل الدميقراطية ومكافحة الفساد
لتوفري منرب للحفاظ على حيوية التحقيقات يف قضااي الفساد عن طريق االحتفاظ بسجل دائم من شكاوى الفساد
()1

ومتابعتها.

أتسيسا على ما سبق ذكره ميكن القول أنه يف السنوات األخرية اختذت احلكومة املاليزية خطوات حامسة
ملعاجلة الفساد من خالل تقدمي عدد من املبادرات من أمهها:

()2

 إدخال اإلطار التشريعي إلنشاء جلنة لتقدمي املشورة فيما يتعلق بتعيني القضاة ،وأتديب القضاة الذين ينتهكونالقانون األخالقي يف القضاء.
 إنشاء جلنة ملكافحة الفساد مباليزاي وإصالحات يف مشرتايت احلكومة. إقرار قانون محاية املبلغني عن املخالفات.من أجل مكافحة الفساد البد من إصالح شامل هلياكل اإلدارة ذات الصلة ابلدورة االقتصادية واملالية من
خالل إحداث أدوات رقابية إدارية أكثر فعالية ونزاهة ملكافحة الفساد اإلداري واملايل ،كما جيب أن تعزز الرقابة
اإلدارية الرمسية ابلرقابة النيابية والقضائية .لذا اختذت احلكومة املاليزية جمموعة من اإلجراءات ملكافحة الفساد،
وتقدمي جمموعة من املبادرات من بينها إنشاء جلنة لتقدمي املشورة فيما يتعلق بتعيني القضاة ومساءلتهم يف حالة
انتهاك القانون األخالقي يف القضاء ،وإنشاء جلنة ملكافحة الفساد مباليزاي ،وتقيم النزاهة العاملية لعام  2101جلنة
مكافحة الفساد كوهنا قوية جدا وضماان للحكم الراشد على املستوى احمللي قامت ماليزاي إبنشاء املعهد املاليزي
 )1املبادرات العامة ملكافحة الفساد يف ماليزاي ،مرجع سبق ذكره.
(2
Business Anti-corruption, .Portal. avaible from.www://http://www.ar.business-anti-corruption.com
/country-profiles/malaysia/general-information aspx .retraived :15-11-2017.
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للنزاهة من أجل تعزيز وتنسيق تنفيذ خطة النزاهة الوطنية " ،"Pelan Intgriti Nasionalومت وضع هذه اخلطة بعد
إجراء سلسلة من املشاورات على الصعيد الوطين مبشاركة مجيع قطاعات اجملتمع ،ويساعد إعمال خطة النزاهة
الوطنية على تيسري ب لوغ هدف تعزيز النزاهة عن طريق التصدي للفساد ،ومراقبة نظام توصيل اخلدمات للمواطنني
وإدارة املؤسسات.

()1

تقيم النزاهة العاملية لعام  2101جلنة مكافحة الفساد املاليزية كوهنا قوية جدا ،ومع ذلك تبقي فجوة كبرية
بني تنفيذ القوانني وتطبيقها الفعلي .كما تالحظ مؤسسة "برتلسمان" يف  2102أنه على الرغم من تنفيذ بعض
اإلصالحات السياسية ملكافحة الفساد من قبل احلكومة فهي تعترب غري كافية وتبقي قدرة جلنة مكافحة الفساد
املاليزية حمور تساءل خاصة فيما يتعلق مبكافحة الفساد على مستوي عال ،وذلك نظرا الرتباطها مبكتب رئيس
الوزراء ،كما أن فشل املسؤولني احلكوميني يف الرد على استدعاءات اللجنة الربملانية املختارة للنزاهة()PSCI
يظهر انعدام املساءلة واحرتام آليات الرقابة يف املؤسسات احلكومية ،ويقوض سلطة املؤسسات العامة ملكافحة
الفساد اليت ترصد القطاع العام ،وأخريا حث عدد من املراقبني على أن هناك حاجة إلنشاء هيئة مستقلة
للشكاوى وسوء سلوك الشرطة وذلك ملعاجلة الشكاوى املقدمة ضد الشرطة بطريقة شفافة ونزيهة بصفة عامة،
وتكمن املشكلة األساسية يف سياسات مكافحة الفساد يف ماليزاي يف إنفاذ القوانني ،بينما اإلطار العام هو إىل
()2

حد كبري قيد التطبيق.

الدروس املستفادة من التجربة املاليزية يف جمال مكافحة الفساد وتفعيل مؤشرات التنمية املستدامة:
 -10اولت احلكومة املاليزية أمهية كبرية يف جمال مكافحة الفساد خلطورة اآلاثر اليت ترتتب عنه يف ظل غياب
النزاهة والشفافية ،وما ميكن ان يسببه من تداعيات سلبية على االستقرار السياسي واالجتماعي واالقتصادي يف
اجملتمع .لذا يستوجب على الدول العربية إعطاء أمهية كربى ملكافحة الفساد بكل أنواعه (املايل اإلداري،
السياسي )..من خالل تبين سياسات واسرتاتيجيات فعالة ،حتمل يف طياهتا آليات وأساليب مكافحة الفساد،
ودعم التنمية املستدامة كما فعلت ماليزاي يف جتربتها يف هذا اجملال.

 )1عمر كعيبوش ،مرجع سبق ذكره،ص.006 .

Business Anti-corruption, op.cit.
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 -12ضرورة التأكيد على التنمية البشرية ورفع كفاية رأس املال البشري (رأس املال الفكري/املعريف) ،كون اإلنسان
هو حمور التنمية املستدامة وهدفها.
 -12إن الفساد يف كل من القطاعني العام واخلاص يشكل هتديدا لألمن الوطين ،لذا يستوجب على حكومات
الدول العربية تطبيق إجراءات فعالة وقوية ملكافحته والوقاية منه ،من شأهنا تعزيز الوعي العام وحماسبة مرتكبيه
واختاذ اإلجراءات الرادعة هلم ،وتقليل الفرص املتاحة ملمارسته من خالل إجياد إطار عمل إداري وقانوين متطور
وفاعل للقطاعني العام واخلاص.
 -11ا لعمل على زايدة فاعلية اجلهات املكلفة مبكافحة الفساد والوقاية منه ،وتعزيز ثقة املواطنني يف مؤسسات
الدولة ،واحتواء الفساد حبيث ال يشكل عقبة أمام حتقيق التنمية املستدامة يف دول املنطقة العربية.
 -15حماربة كل أنواع الفساد وتفعيل دور املؤسسات الرقابية لضمان عدم إساءة استخدام سلطتها وهذا هو احد
أدوات جناح التجربة املاليزية يف جمال مكافحة الفساد اإلداري.
 -16التشاركية يف مكافحة الفساد ،ألن عملية مكافحة الفساد بكل انواعه والوقاية منه تقتضى مشاركة كل
األطراف الفاعلة يف اجملتمع ،فهي مسؤولية مشرتكة بني القطاعات الرمسية يف الدولة ممثلة يف احلكومة والربملان
والسلطة القضائية ،ضف إىل ذلك اجلهات املكلفة مبكافحة الفساد مبشاركة مؤسسات اجملتمع املدين واملواطنني.
 -18ينبغي أن يكون لكل مواطن احلق يف املشاركة يف صنع القـرارات ورسم السياسات العامة ويف إدارة احلكم،
فالمركزية احلكم ستقرب أفراد أصغر اجلماعات احمللية من احلكومة ،وستقف الشفافية واملساءلة ابملرصاد أمام
الفساد ،كما سيساعد يف هذا البـاب وجـود وسائل إعالم مستقلة ورقباء مستقلني(هيئات حكومية وغري
حكومية).
اخلامتة:
إن جهود مكافحة الفساد من اجل حتقيق التنمية املستدامة يف دول املنطقة العربية ،ال ميكن أن يتحقق إال
من خالل اختاذ إجراءات جد صارمة يف جمال مكافحة الفساد ،مع العمل على تفعيل آليات للمساءلة واحملاسبة
العدد التاسع ( )90ديسمبر 8902
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يف كل أجهزة الدولة والقطاع اخلاص ،ضف إىل ذلك ضرورة العمل على توعية املواطنني مبخاطر الفساد على
خطط التنمية املستدامة ،كل هذا يستوجب توفري بيئة عربية تستوعب خماطر الفساد ،وضرورة احلرص على النزاهة
والعدالة وتكافؤ الفرص بني خمتلف مكوانت اجملتمع مع ضرورة احرتام وسيادة القيم األخالقية والدينية ،فمكافحة
الفساد وحتقيق التنمية املستدامة يف املنطقة العربية يتطلب إسرتاتيجية ومقاربة شاملة ،من خالهلا يتم التحقيق مع
اجلهات الفاسدة ومالحقتها قضائيا ،ووضع إسرتاتيجية وطنية ملكافحة الفساد وتقليل فرص الفساد يف العمليات
احلكومية.
قائمة املراجع:
أ :الكتب:

 -10املهدي ،حسني إبراهيم و نوزاد إهلييت ،عبد الرمحان ،التنمية املستدامة يف قطر :االجنازات والتحدايت ،ط ،10قطر :الدوحة،اللجنة
الدائمة لإلسكان.2111 ،
 -12شعراوي ،خالد ،اإلطار التشريعي ملكافحة الفساد -دراسة مقارنة لتشريعات بعض الدول ،مصر :القاهرة ،مركز العقد

االجتماعي.2100،

 -12فهمي ،صالح الدين حممود ،الفساد اإلداري كمعوق لعمخليات التنمية االجتماعية واالقتصادية ،الرايض :املركز العريب للدراسات

األمنية والتدريب0991. ،

 -11معابرة ،حممود حممد ،الفساد اإلداري وعالجه يف الشريعة اإلسالمية دراسة مقارنة ابلقانون اإلداري ،ط ،10األردن :عمان ،دار
الثقافة2100. ،
 -15مركز العمليات االنتقالية الدستورية ،مكافحة الفساد :أطر دستورية ملنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ،جامعة كاليفورنيا :كلية
احلقوق2101.،
 -16حممد عثمان غنيم و ماجدة أبو زنط ،التنمية املستدامة فخلسفتها وأساليب ختطيطها وأدوات قياسها  ،األردن :دار الصفاء للنشر

والتوزيع2118.،

 " -18التوس ،سريت " ،حتدايت التنمية من وهم التحرر االقتصادي إىل بناء جمتمع بديل ،ترمجة خوري البري ،ط ،10بريوت :الشركة
العاملية للكتاب.2118 ،

ب :الدورايت:

 -10املاحي ،العبيد امحد ضرار "،نشأة وتطور مفهوم التنمية املستدامة "،أوراق حبثية  :دورية عخلمية ثقافية حمكمة ،مركز التنوير املعريف ،

ع ،15 .أفريل .2111
2102.

 -12بوزيد سايح "،سبل تعزيز املساءلة والشفافية ملكافحة الفساد ومتكني احلكم الراشد يف الدول العربية "،جمخلة الباحث ،ع،01 .
 -12بلغايل ،حممد "،احلكم الراشد والتنمية املستدامة .دراسة اصطالحية حتليلية :حالة اجلزائر "،دراسات إسرتاتيجية ،ع.11 .

ج :الرسائل اجلامعية:
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 -10حاحة ،عبد العايل "،اآلليات القانونية ملكافحة الفساد اإلداري يف اجلزائر" ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف احلقوق ،قسم
احلقوق ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة بسكرة2102.-2102 ،
 -12كعيبوش ،عمر "،ترسيخ احلكم الراشد كمدخل لتحقيق التنمية املستدامة مقاربة حتليلية (دراسة يف واقع التجربة املاليزية" ،مذكرة

ماجستري يف العلوم السياسية  ،جامعة املسيلة ،قسم العلوم السياسية.2105-2101 ،

د :تقارير ومتفرقات:

 -10الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد  "،املشاركة اجملتمعية يف مكافحة الفساد وآفاق تطوير آلياهتا يف البلدان العربية"  ،اململكة

املغربية 20-09 ،ديسمرب .2110

 -12برانمج األمم املتحدة اإلمنائي" ،مكافحة الفساد لتحسني إدارة احلكم" ،شعبة التطوير اإلداري وإدارة احلكم ،مكتب السياسات
اإلمنائية02 ،نوفمرب 0991.
 -12بن خضراء ،حممد رضوان " ،جتربة جامعة الدول العربية يف جمال مكافحة الفساد ودعم تطبيق اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد"
بريوت ،جامعة الدول العربية ،ورقة مقدمة إىل ورشة العمل اإلقليمية حول بناء الشركات لدعم تطبيق اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف الدول
العربية 29-28 ،جوان 2111.

 -11عمار ،عماري "،إشكالية التنمية املستدامة وأبعادها" ،املؤمتر العلمي الدويل ،التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة،
كلية العلوم االقتصادية والتسيري ،جامعة فرحات عباس سطيف ،أايم 11 -18 :افريل .2111

ه :مواقع األنرتنيت:
 -10املبادرات العامة ملكافحة الفساد يف ماليزاي.
Available From .http://www.ar.business-anti-corrruptio.com/country-profles /Malaysia.
12- Business Anti-corruption, .Portal. avaible from.www://http://www.ar.businessanti-corruption.com/country-profiles/malaysia/general-information aspx .
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