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 مقدمة

يعتبر    ، "إساءة استخدام السلطة الموكلة لتحقيق مكاسب خاصة" ( بأنه 2011لقد تم تعربف الفساد وفقا للشفافية الدولية )

كما أنه  الفساد ظاهرة متعددة األوجه وتحدي كببر يحد من مستوى إنتاجية المؤسسات العامة، والنمو االقتصادي للدولة.  

ي البيئة الوطنية والدولية وذلك لتنوع أشكال الفساد.    من
يحتوى مفهوم  حيث  الصعب إيجاد تعريف موحد للفساد مقبول ف 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والتاريخية والقانونية واإلدارية   أبعاد متداخلة، منها األبعاد  الفساد عىل عدة 

  واألمنية

المبادرات    الكثبر من  انشاء وتفعيل  الجهود وعملت عىل  العديد من  الحكومة المصية  الماضية، بذلت  السنوات   خالل 

 المختلف
ا
ي القطاعات المصية، فضل

ي تهدف اىل الحد من مستوى الفساد ف 
ي التعليم والصحة    ة والت 

ة ف  ات كببر عن تحقيق تغيبر

ي القارة األفريقية. ومع ذل
ي أكبر اقتصاد ف 

ال تزال مص    ك والتنمية المحلية والقطاع العام. وعالوة عىل ذلك، تمتلك مص ثان 

ي 
ي من ارتفاع معدالت الفساد ف 

ي حير  أن القوانير  المصية تجرم عدة أشكال من الفساد، إال أن    تعان 
مختلف الصناعات. ف 

ي مص بسبب ضعف 
ي الحياة اليومية ف 

. هذه الورقة  سوف تسلط  آأعمال الفساد  ال تزال تحدث ف  ليات تنقيذ هذه القوانير 

ي مص 
ي قطاع التنمية المحلية و اإلدارات المحلية ف 

 خالل السنوات القليلة الماضية   الضوء عىل حالة الفساد ف 

 مشكلةروأهميتها:ررالر

، وبالتاىلي  
ا ألي حكومة، ألن هذا القطاع يمس األنشطة اليومية للمواطنير  ي قطاع التنمية المحلية تحديا كببر

ويشكل الفساد ف 

 قطاع ادارة  
 
المحليات قيد البحث وتفتقر ينعكس عىل جودة الخدمات المقدمة لهم. مازالت دراسة الوضع الحاىل للفساد ف

الدراسات السابقة اىل األسس التحليلية. ومن ثم، من المهم تقييم كيفية أداء المسؤولير  المحليير  ألدوارهم ومسؤولياتهم  

، وكذلك تقييم عدد كببر من أشكال الفساد   ي يمكن أن تجعل الحكومة المحلية عرضة للفساد بشكل كببر
وتحليل أعمالهم الت 

ي تميل
ي الدراسات الحالية و السابقة  الت 

 
 إىل الوجود داخل قطاع التنمية المحلية المصية من أجل سد الفجوة ف
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رالورقةررهدفرر
 

ي مص، والتوصل إىل مجموعة  
الهدف والغرض الرئيسي من هذه الورقة هو تقديم صورة شاملة عن وضع قطاع المحليات ف 

 .  مة من التوصيات الشاملة والمتكاملة للحد من تلك األز 

روزارةرالتنميةرالمحليةروروحداتراألداراترالمحليةر 
 

. يركز القسم األول عىل األدوار والمسؤوليات المكلفة بها وزارة التنمية   سوف ينقسم هذا الجزء من البحث إىل قسمير  فرعيير 

أما   وأهدافها.  أدوارها  تحقيق  أجل  الوزارة من  أطلقتها  ي 
الت  امج  والبر القانون،  بموجب  ح  المحلية  ي فسوف يشر

الثان  القسم 

ح مسؤولياتها الرئيسية   .  وحدات اإلدارة المحلية، ويشر

 :
ا
 إأوال

 
 .  للقانون ختصاصات وزارة التنمية المحلية وفقا

 :  تتضمن 1999لسنة  380جمهوري رقم ال للقرار اختصاصات وزارة التنمية المحلية المصية وفقا 

ي مجال تنمية المجتمعات المحلية ووحدات التنسيق مع كافة المؤسسات   •
ي تعمل ف 

والوزارات والمنظمات المختلفة الت 

ي تطوير واإلرتقاء 
ها من الجهات ف  اك مع الوزارات المعنية والمحافظات وغبر ي جميع المحافظات، واالشب 

اإلدارة المحلية ف 

 .  بوحدات اإلدارة المحلية 

، والعمل معهم للتحسير  والتطوير   العمل مع جميع المحافظات المصية عىل توفبر  • المرافق والخدمات العامة للمواطنير 

والوحدات  المحلية،  الوحدات  ودعم   ، الصحي والصف  والطرق،  المرور  ومراقبة  البيئة،  وتعزيز  الكهرباء،  مجاالت 

 .  الصحية، وكذلك الحفاظ عىل األمن

وعات الالزمة لإلرتقاء اإلسهام ف  خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية وذلك باالشب   • اك مع المحافظات وصياغة المشر

ي بحاجة اىل التطوير 
 المناطق الت 

 
 .  باألوضاع اال قتصادية ف
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( 2( تمكير  السلطات المحلية،  1بشكل عام، يرتكز إطار عمل وزارة التنمية المحلية عىل ثالثة محاور رئيسية متوازية:   •

ية،   .( تنمية المجتمع3تنمية الموارد البشر

 :
 
ي تحقيق أهدافها وزارة جهود  ثانيا

 التنمية المحلية ف 

وتنمية   ية  البشر الموارد  وتنمية  المحلية  السلطات  لتمكير   المحلية  التنمية  وزارة  أطلقتها  ي 
الت  امج  البر القسم  هذا  يناقش 

ي وزارة التنمية المحلية
 .  المجتمع. كما سيناقش هذا القسم جهود وكالة التفتيش والمتابعة ف 

رالسلطاترالمحليةر (أر)  تمكي  

األول   وع  المشر ويسىم  المحلية.  السلطات  لتمكير   عملها  إطار  ي 
ف  رئيسية  مشاري    ع  ثالثة  المحلية  التنمية  وزارة  أطلقت 

ي كل    ذلك"الالمركزية والحوكمة". ويعد  
وع وهو خطوة مهمة ومحاولة من الوزارة لبناء دولة حديثة وتشي    ع التنمية ف  المشر

ي إطار بناء دولة قوية وإدارة حديثة وحوكمة جيدة.  محافظة: تحقيق آما 
وع إىل عدة  ل وتطلعات المصيير  ف  يهدف المشر

منها  عىلي  أهداف  التخطيط  المسئولة عن  المحافظة هي  تكون  أن  المحلية،  لإلدارة  الجديد  القانون  وإصدار  من  االنتهاء   :

ي عصي للمحافظات والمدن والمراكز والقرى، أن يتم  مستوي المحافظة والمركز والقرية، أن يتم وضع هيكل تنظيىمي وإدار 

ي المحليات
 .إعداد وتنفيذ برنامج للقضاء عىل الفساد ف 

اكة المجتمعية يساعد عىل تكامل وتضافر  وع الثان  "اإلدارة المدنية"، ورؤيته الرئيسية فهي تنفيذ برنامج للشر كما يسىم المشر

الدولية والمحلية لخدمة ع  بير  كل  الجهود والموارد  اتيجية موحدة ومتفق عليها 
اسب  إطار رؤية  ي 

 
المتكاملة ف التنمية  ملية 

وع أربعة أهداف رئيسية  ولذلكاألطراف المعنية بعملية التنمية.   اكة مع القطاع الخاص لخدمة  هي    المشر : تعزيز التعاون والشر

ي مجال العمل األهىلي وتنمية المجتمعات  أغراض التنمية، دعم التشاور والتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية الفا 
علة ف 

حياتهم   تمس  ي 
الت  وعات  والمشر امج  للبر والتنفيذ  التخطيط  ي 

 
ف اكهم  واشر المواطنير   مع  للتشاور  قنوات  اتاحة  المحلية، 

اكة مع األطراف المعنية المختلفة بعملية التنمية لضمات تكامل وتضافر ج اتيجية متكاملة للشر هود  وأولوياتهم، تطوير اسب 

 .  التنمية 
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المستوى   الفعالة عىل  المشاركة  ي تحقيق 
المحلية، وتتمثل رؤيته ف  التنمية االقتصادية  بعنوان  الثالث  وع  المشر تم انطالق 

الفقر وإتاحة فرص   القضاء عىل  ، من أجل  ي
المدن  المجتمع  تنفيذيير  وشعبيير  وقطاع خاص محىلي ومنظمات  المحىلي من 

ي نطاق الوحدة المحلية أ
ي    ذلك و المحافظة. أهداف  العمل ف 

نامج هي تحقيق معدالت نمو اقتصادي مرتفعة وعدالة ف  البر

الموارد  وتعبئة  العامة  الخدمات  تحسير  مستوى   ، المحليير  للمواطنير   الدخل  بمستوى  الرتقاء  التنمية،  مردودات  توزي    ع 

ية المستدامة، زيادة تناف ، تدعيم مفهوم التنمية الريفية والحص 
 
سية المجتمعات المحلية عىل المستوى القومي  المالية محليا

 واإلقليىمي والدوىلي و تشكيل منتدى التنمية االقتصادية المحلية بكل محافظة

يةرر)ب( رتنميةرالمواردرالبشر

 

ية.  عدة  وأطلقت الوزارة   وع    وسيلق  هذا القسم الضوء عىلمشاري    ع لتنمية الموارد البشر امج. تم إطالق المشر اثنير  من تلك البر

  ، نامج ه تحسير  حياة المصيير  وتخفيف المعاناة عىل المواطنير  ". و رؤية تلك البر األول تحت اسم "حياة أفضل للمصيير 

  والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم االقتصادية واإلجتماعية. وف  هذا اإلطار تعمل وزارة التنمية المحلية إقتص
 
اديا

فرص عمل مستدام خلق  لكل    ةعىل  للتنمية  الجغراف   اإلستهداف  تحقق  تنافسية  ذات  وإستثمارات  وصناعات وخدمات 

 تسىع وزارة التنمية  
 
ي إلحتياجاتها والتصدير واإلنطالق إىل التنافسية العالمية. وإجتماعيا

المحافظات والقرى واإلكتفاء الذان 

ة مع سهولة وعدالة الحصول عليها  المحلية لتحسير  الخدمات الصحية وال تعليمية ومرافق وبنية أساسية ذات نوعية متمبر 

 تسىع إىل تحقيق بيئة نظيفة لحياة أفضل لألجيال الحالية والمستقبلية من خالل إدارة محلية فعالة  
 
وإنخفاض تكلفتها. وبيئيا

 .وقوية تستجيب إلحتياجات المواطنير  

اطا ف   الثان   نامج  البر انطالق  ورؤية  تم  انسانية".  "تنمبة  بعنوان  المواطن  تنمبة  الشخصية    ذلك ر  بناء  ف   تتمثل  نامج  البر

ي مجتمع للمعرفة  
ي التنمية ف 

ة وتطلعاتها العصية من أجل تحقيق اإلنطالقه ف  المصية بخصائصها الحقيقية ومفرداتها المتمبر 

نامج : إعداد خريطة ثقافية وفنية لكل محافظة ومدينة  يؤمن بالسالم واإلنفتاح والتقدم والحوار. و تتضمن أهداف تلك البر 
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اث الشعتر " شخصية مص" ، إعداد وتنفيذ برامج لإلعالم   ي كل قرية،عداد برنامج الهوية المصية والب 
وقرية، بناء مكتبة ف 

 المحىل

 تطويررالمجتمعر)ج(

"تنم   يتضمن  إطار  ي 
ف  المحلية  التنمبة  وزارة  أطلقتهما  برنامجير   القسم  من  هذا  العديد  الوزارة  اطلقت  لقد  و  المجتمع  ية 

وع االول و هو اإلشاع بالتنمية وزؤيته ه اإلشاع بالتنمية االقتصادية واالجتماعية رفع   وعات ف  تلك االطار. المشر المشر

والمرأة  والشباب  الفقراء  المجتمع خاصة  فئات  وتمكير  كل  االجتماعية  العدالة  وترسيخ  االقتصادي  النمو  وبناء  معدالت   ،

بالتنمية االقتصادية   ي بوصلة توجه المجتمع لوضع خريطة طريق لإلشاع 
 ف 
 
 جوهريا

 
ا مجتمع المعرفة، ويستلزم ذلك تغيبر

القطاعية.   الدولة  تتكامل مع خطط  بالتنمية  لإلشاع  وإعداد خطة  قرية ومدينة ومحافظة،  واالجتماعية عىل مستوي كل 

هي   نامج  البر تنفيذية   27ومخرجات  منها،    خطة  لكل  التنافسية  ة  المبر  من  عظم 
ُ
ت واألقاليم  بالمحافظات  بالتنمية  لإلشاع 

ان المدفوعات.وتقوم وزارة التنمية المحلية   ي مبر 
ايد لكل منها ف  ي كل محافظة، وعائد مب  

وتستهدف تحقيق فائض صادرات ف 

اإلش  مخطط  وتنفيذ  لوضع  المحافظات  وبدعم  التخطيط  وزارة  مع  والتنسيق  المخططات  بالتعاون  وإعداد  بالتنمية  اع 

ي تسىعي اىلي  
اتيجية التنموية للمحافظات المصية لإلشاع بعملية التنمية المحلية بجوانبها االجتماعية واالقتصادية والت  اإلسب 

وتفعيلها من خالل   للصادرات،  ها وتوظيفها عمليا النطالقة  تمبر  ي 
الت  التنافسية"  ة  "المبر  تحديد  المحافظات عىلي  تشجيع 

ي التخطيط من  م
ي إعداد خطة اإلشاع بالتنمية منهجية الالمركزية ف 

شاركة واسعة تتشكل عىلي أثرها األجندة التنموية وتتبت 

ي للدولة اتيحر ي إطار المخطط االسب 
 
 .  أسفل اىلي اعىلي وذلك ف

 قطاعرالتفتيشروالمراقبةربوزارةرالتنميةرالمحليةرر)د(

أشارات الوزارة أن قطاع التفتيش يعد أحد أهم آليات الوزارة ف  محاربة الفساد بالتنسيق مع األجهزة الرقابية المعنية بالدولة  

وتقييم   بالمحافظات  واألحياء  والمدن  والمراكز  المحلية  الوحدات  أداء  لمتابعة  رقانر  بدور  يقوم  وفحص  و  األداء  ومتابعة 

ومراقبة تنفيذ الخطط االستثمارية للمحافظات وتقييم أداء العاملير  بالمحليات. يسلط هذا القسم الضوء عىل بعض الجهود  

ي هذا القطاع . وأوضحت الوزارة ان القطاع قام عىل مدار العام الماىل  
جولة تفتيشية    242بعمل    2021/    2020المبذولة ف 
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ف     286محافظة و  23ىح ومدينة ف     159  مفاجئة عىل حواىل تفتيشية مخططة  ،    18جولة  محافظة. عالوة عىل ذلك 

 بالوحدات المحلية بالمحافظات للنيابة االدارية والعامة    572وأشارت الوزارة، إىل أنه بناءا عىل تقارير القطاع تم إحالة  
 
موظفا

 يادات المحلية من المناصب التنفيذية وتم التوجيه بنقل واستبعاد وإيقاف عن العمل لعدد من الق 

ي نهاية هذا الجزء. من المهم اإلشارة إىل أنه عىل الرغم من وجود لعديد من مبادرات مكافحة الفساد من قبل السلطات 
ف 

ي مص 
ي بعض  وحدات اإلدارة المحلية ف 

 .  المصية، ما زالت أشكال الفساد مستمرة ف 

 : وحدات
 
 اإلدارات المحلية ثالثا

فإن الوحدات اإلدارية المحلية هي المحافظات والمراكز والمدن    1979لعام   43من قانون اإلدارة المحلية رقم    1طبقا للمادة  

عىل مسؤولياتوحدات االدارات   1979/ 43من قانون    2واألحياء والقرى ، ويكون لكل منها الشخصية االعتبارية. تنص المادة  

 : المحلية و تشمل 

رحدودرالسياسةرالعامةروالخطةرالعامةرللدولةرإنشاءروإدارةرجميعرالمرافقرالعامةرر • ي
 
تتوىلروحداتراإلدارةرالمحليةرف

ردائرتهار ي
 
 الواقعةرف

رر • رالقواني   رتتوالهارالوزاراتربمقتض  ي
رنطاقراختصاصهارجميعراالختصاصاترالت  ي

 
كمارتتوىلرهذهرالوحداتركلرف

ارالمرافقرالقوميةر)مرافقريتسعرنطاقرنشاطهارليشملرسائررإقليمرالدولةررواللوائحرالمعمولربهاروذلكرفيمارعد

ريصدرربهارقراررمنررئيسرر ي
يدر،راألمنر،رالسككرالحديديةر…إلخ(رأورذاترالطبيعةرالخاصةرالت  وللكافةرأمثلةر:ر)رالب 

والمر وإدارتهار إنشاءهار المحافظاتر تتوىلر ر ي
الت  المرافقر التنفيذيةر الالئحةر وتحددر تتوىلررالجمهورية،ر ر ي

الت  رافقر

 إنشاءهاروإدارتهارالوحداتراألخرىرلإلدارةرالمحليةر

رمرصرر ي
 
رقطاعرالمحلياترف ي

 
 وضعرالفسادرف

ي قطاع التنمية المحلية  
ي تميل إىل أن تكون موجودة ف 

يسلط هذا القسم الضوء عىل عدد كببر من أشكال ومجاالت الفساد الت 

 .  المصي
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 الرشاوى 

ي مص. داخل وحدات اإلدارة المحلية ،  الرشاوى هي شكل من أشكال  
ي قطاع التنمية المحلية ف 

الفساد الت  ال تزال مستمرة ف 

المحليون رشاوى من   المسؤولون والموظفون  ي يطلب فيها 
الت  المحافظات  الرشاوى ف  مختلف  العديد من حاالت  هناك 

تواجهه الت  قد  المشاكل  أو لحل   ، لهم  توفبر خدمة عامة  ي  المواطنير  مقابل 
الرشاوى وعرضها لإلشاع ف  يمكن  طلب  م. 

كات أو إذن للبناء  ي ذلك تسجيل المنظمات اوالشر
اخيص و الوثائق الرسمية لألنشطة القانونية بما ف   .  اجراءت منح االب 

ي أغسطس 
ا لهيئة الرقابة اإلدارية المصية ف 

 
لضبعة  ، تم القبض عىل كل من مدير اإلدارة الهندسية بمركز ومدينة ا 2020وفق

ي مبلغ  
ي بطلب وتقاض 

ي بذات المدينة لقيام المتهم األول وبوساطة المتهم الثان 
  500بمحافظة مطروح، واخر باحث قانون 

ة، ذلك مقابل قيام المتهمان بعمل من اعمال وظيفتهما المتضمنة اتخاذ   كة عقارات شهبر ألف جنيه عىل سبيل الرشوة من شر

ي للقرية  إجراءات اصدار خطاب من مجلس مدينة ا
ة يتضمن الموافقة عىلي تغيبر العداد الكهربان  كة كهرباء البحبر

لضبعة اىل شر

ي اىل عداد دائم، 
 من عداد للغرض اإلنشان 

و قبل هذا الحدث بأسيوع ، أعلنت هيئة الرقابة اإلدارية، إلقاء القبض عىل كل من رئيس ىحي مص القديمة، وأحد متعهدي  

ي نطاق ا
ي الذي    400لحي عقب تقاض  المتهم االول لمبلغ  جمع القمامة العاملير  ف 

الثان  ألف جنيه عىل سبيل الرشوة من 

جمعها له من متعهدي القمامة المتعاقدين مع الحي مقابل قيام رئيس الحي باإلخالل بواجبات وظيفته، وعدم إلغاء التعاقدات 

 .  لحي الخاصة بالمتعهدين وتمكينهم من ضف مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى ا

حياة   يعرض  مما   ، القانونية  غبر  البناء  تراخيص  مخالفات  حاالت  من  المحلية  التنمية  قطاعات  ي 
 
ف والفساد  الرشوة  تزيد 

ي عام  
 
. ف ي

 عىل االقتصاد الوطت 
 
٪ 90، ذكرت وزارة اإلسكان والمجتمعات العمرانية أن    2018المواطنير  للخطر ، ويؤثر سلبا

( غبر متوافقة مع قوانير  البناء ، ومن بينها    4.9من إجماىلي العقارات ، )حواىلي   مبت  تم بناءه بدون    948،317مليون مبت 

ي وحدات اإلدارات المحلية
ة بسبب الفساد ف  ة ، انهار مبت  بمحافظة الجبر  ي اآلونة األخبر

 تراخيص. وف 
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ساد ، إال أنه مازلت العديد من  عىل الرغم من جهود قطاع التفتيش و هيئة الرقابة اإلدارية المصية للقيض عىل حاالت الف

ي العديد من وحدات اإلدارات المحلية يتلقون الرشاوى بدون  
هذه الحوادث ، وال يزال العديد من الموظفير  والمسؤولير  ف 

 تغيبر بعض قوانير  البناء للحد من هذه المخالفات 
 .  عقاب. و من المهم ان نذكر جهود السلطات المصية ف 

ي تقديم الخد
 مات والمرافق العامة الفساد ف 

ي هذا المجال من انعدام  
ال يزال مجال توفبر الخدمات والمرافق العامة يواجه أعمال فساد. وقد نتجت بعض أعمال الفساد ف 

التنسيق بير  المستويات المركزية والمستويات المحلية. تحت هذه الفئة ، هناك بعض أشكال الفساد مثل تزويد المواطنير   

لخدمات والمرافق العامة . عىل سبيل المثال ، الماء هي حاجة أساسية و يجب أن يتمتع بها كل فرد. هناك  بجودة رديئة من ا

ي قطاع 
ا لمنظمة الشفافية الدولية ، فإن "الفساد ف 

 
ي بعض المحافظات. وفق

بعض االشخاص مازالوا يعانون من نقص المياه ف 

دمات ، مما يؤدي إىل فقر المياه ، والذي بدوره يمكن أن يؤدي إىل  خدمات المياه والصف الصحي يقلل من جودة وتوافر الخ 

 انتشار األمراض

ي  
ة. فق  ي مص بصورة جوهرية خالل العقود األخبر

٪ من المصيير   91، حصل  2014لقد توسعت تغطية البنية التحتية للمياه ف 

ة من ة إىل مساكنهم. ومع ذلك، التزال أعداد كببر ي تصل مباشر
ي المناطق الريفية    عىل المياه الت 

المساكن غبر موصولة بالمياه ف 

 . ي المناطق العشوائية بالحص 
ب نقية  7.3وف   .مليون شخص محرومون من الوصول لمياه شر

ي عام  
 4.700، ذكر مسؤول بوزارة التنمية المحلية أنه "صادف واقعة حيث كانت تكاليف الصف الصحي المقدرة ب    2018ف 

جنيه مصي لكل أنبوب". وقد أدى ذلك إىل إهدار / شقة موارد عامة   2500رغم من منح األنابيب  جنيه لكل أنبوب ، عىل ال 

 .مليون جنيه مصي 245بقيمة 

ي هذا المجال و هو توفبر الخدمات الصحية. من الحقوق األساسية الت  يجب لكل مواطن التمتع بها ه الحصول  
 
مثال آخر ف

ي مجال    عىل خدمات صحية جيدة. عىل الرغم من
ة ف  ا كببر

 
بذل الحكومة المصية ووزارة الصحة ووزارة التنمية المحلية جهود

ي بعض المحافظات. عىل سبيل المثال ،  
ي الوحدات الصحية ف 

الصحة ، إال أنه ال تزال هناك بعض أشكال الفساد المستمر ف 
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ي محافظة سوهاج ال تزال مغلقة بعد سنوات عديدة    90هناك حواىلي  
 من  وحدة صحية ف 

 
 رئيسيا

ا
من بنائها. وهذا يمثل شكل

ي ذلك المال والجهود والوقت. عالوة عىل ذلك ، هناك بعض المناطق  
أشكال الفساد وهو سوء اإلدارة وإهدار الموارد بما ف 

ي المستلزمات الطبية واألطباء والممرضات 
ي من نقص كببر ف 

ي ال تزال تعان 
 .  الريفية الت 

ار   بالمال العاماالختالس واإلض 
 

الموظفون والمسؤولون مناصبهم   ي يستغل فيها 
الت  الحاالت  تزال هناك بعض  المحلية ، ال  داخل بعض وحدات اإلدارات 

ي  
 من المال العام.تمكنت األجهزة األمنية ، ف 

ا
، من توقيف موظف بإحدى اإلدارات المحلية   2021أكتوبر    3ويختلسون أمواال

ي زراعية لنحو  بالدقهلية ، الستغالل منصبه  
ي و أراض 

حالة و كان يجب  747وعدم تحصيل تكاليف إزالة مخالفات سلسلة مبان 

 تحصيل األموال وتسليمها للخزينة العامة للدولة 

ي سبتمبر  
ي يتم    2020ف 

، ظهرت حالة أخرى لموظف بمحافظة اإلسكندرية يستغل منصبه ويتقاض  غرامات اإلعالنات الت 

الموظف هذه الغرامات لمصلحته الخاصة ولم يقدم هذه الغرامات للخزينة العامة. وقد أدى  إنشاؤها بدون ترخيص. اختلس  

ار بالمال العام   ذلك بدوره إىل اإلض 

اررالفسادرعىلرحقوقراإلنسان راض 

يناقش هذا القسم اآلثار المتوقعة للفساد عىل حقوق اإلنسان. هناك ارتباط وثيق بير  الفساد وحقوق اإلنسان ، حيث أن  

جميع أشكال ممارسات الفساد قد يكون لها تأثبر عىل المدى الطويل عىل حقوق اإلنسان. يؤثر الفساد عىل قدرة الدولة عىل  

ي مجال حقو 
 
اماتها ف ي ذلك الصحة ،التعليم  حماية والوفاء بالب  

 
ق اإلنسان وتقديم الخدمات والمرافق العامة األساسية بما ف

ا بالفقر وعدم المساواة ، حيث إن أفقر الناس هم أولئك الذين  كما والخدمات االجتماعية األخرى.  
 
ا وثيق

 
يرتبط الفساد ارتباط

از و هم غ  بر قادرين عىل دفع رشاوى. و هذا يزيد من الفجوة بير   يعانون بشدة من أشكال الفساد ، ألنهم يتعرضون إىل االبب  

ي المجتمع
 .  الطبقات االجتماعية مختلفة ف 
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 توصيات

رمنرمجردرالتعاملرمعرتداعياترر •
ً
انرمكافحةرالفسادرتحتاجراىلرتحديدراألسبابرالجذريةروراءرأفعالرالفسادر،ربدال

 .ررالمشكلة

التعاملرمعركلرسببرجذريرر • ،ريجبر رسيتمرخفضرمستوىرربعدرذلكر وبالتاىلي ،ر األسبابر لهذهر وإيجادرحلولر

 .ررمعدالترالفسادر

رذلكرمجاالترالتعليمرر • ي
 
رمرصر،ربمارف ي

 
اتيجيةرمتكاملةروشاملةرلمكافحةرومنعرالفسادرف العملرعىلرإعدادرخطةرإسب 

،رمنر يةر والبشر االقتصاديةر التنميةر وتعزيزر والفنيةر القضائيةر والرقابةر واإلعالمر ر العلمي خاللرتشكيلرررروالبحثر

اتيجياترالوطنيةر كةرتشملرجميعرالجهاترالمعنيةرإلعدادرومتابعةراالسب   لجنةرمشب 

ارآخر.رعىلرالرغمرمنروجودرمؤسساترر •
ً
رللحكومةرتحدي رالمركزيروالمحىلي

رالمستويي   ربي   ي
 
يمثلرعدمرالتنسيقرالكاف

رهذهرالمؤسساترمازالرغائبار.رر رررقابةرمختلفةر،رإالرأنراالرتباطروالتنسيقربي   ر،ريجبرأنرتكونرهناكرقواني   وبالتاىلي

رالحكومةرالمركزيةروالحكومةرالمحليةر  واضحةرفيماريتعلقربالتنسيقربي  

ارر • رحب  رالقواني   .رفبدونرآلياترالقانونرالفعالةر،رستبق  ورةرالمراجعةرالمستمرةرأللياترتفعيلرورتطبيقرالقواني   ض 

 .ررعىلرورق

رار • رلتوفب  كاءرالدوليي    لتمويلروالقدراترالفنيةرلمكافحةرالفسادرتعزيزرالتعاونرمعرالشر

،روليسترمشكلةرمحدودةرر • لهارأشكالرمتعددةر المحليةركظاهرةرمعقدةر راإلداراتر ي
 
الفسادرف التعاملرمعر يجبر

ي العوامل السياسية واالقتصادية  ررأبعاد مختلفة  قائمةربذاتها.ريجبرتعريفرالفسادرعىلرأنهرجزءرمن
متجذرة بعمق ف 

 .  الجتماعيةواإلدارية والثقافية وا


