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الفســاد:  ومكافحــة  النزاهــة  تعزيــز  فــي  الحوكمــة  دور 
المســاءلة  ومؤشــر  الشــفافية  لمؤشــر  تحليليــة  دراســة 

الســعودية العربيــة  المملكــة  فــي  والمحاســبة 

د. محمد ناصر باصم

امللخص:
العــامل  يف  اإلداري  واإلصــاح  التنميــة  ملفــات  أهــم  مــن  الفســاد  مكافحــة  ملــف  يعــد 
أمجــع، وهــو هــدف العديــد مــن املشــاريع واملبــادرات العامليــة واحملليــة، واملنظمــات واألجهــزة 
احلكوميــة وغــر احلكوميــة. وقــد قامــت اململكــة العربيــة الســعودية مؤخــراً خبطــوات جبــارة يف 
مكافحــة الفســاد متزامنــة مــع حتــول وطــي ورؤيــة طموحــة، األمــر الــذي تزيــد معــه أمهيــة دراســة 
اجلوانــب القانونيــة هلــذا املوضــوع املهــم. ويتنــاول البحــث مؤشــرات احلوكمــة الرقابيــة )الشــفافية، 
املســاءلة واحملاســبة( وســبل تطويرها. وذلك من خال مناقشــة ثاثة حماور: احلوكمة ومكافحة 
الفســاد، احلق يف احلصول على املعلومات، التســوية يف قضااي الفســاد. وقد اســتخدم الباحث 

املنهــج الوصفــي.

وقــدم البحــث عــدًدا مــن النتائــج مــن أمههــا: التأكيــد علــى ســيادة القانــون وفــرض مواعيــد 
حمددة لنشر املعلومات، إنشاء جهاز مفوض للشفافية وإعطاؤه الصاحيات لنشر املعلومات 
ابلوســائل الــي تضمــن وصــول املعلومــة إىل املســتفيدين، دعــم اجلهــات الرقابيــة املاليــة واإلداريــة 
يف حماربتــه الفســاد، دفــع تلــك اجلهــات حنــو مشــاركة اجملتمــع املــدين يف تعزيــز النزاهــة، تطويــر 
إجــراءات املســاءلة واحملاســبة، حــى ميكــن االســتفادة مــن الرقابــة ونشــر املعلومــات. تعزيــز دور 
اإلعــام واحلكومــة اإللكرتونيــة، وذلــك لقدرهتــم علــى الوصــول إىل أكــر شــرحية ممكنــة. الدفــع 
حنــو التســوية يف جرائــم العــدوان علــى املــال العــام، مــع إضافــة ضوابــط يف عمليــة التســوايت مــع 

املتهمــن. 
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The role of governance in fighting corruption: 
analytical research for transparency and settlements 

of corruption cases
Abstract:
This article discusses the issue of fighting corruption in 

Saudi Arabia. Corruption is one of the most important subject 
in the field of development and administrative reform around 
the world. Therefore, many governments and organizations 
puts demolition of corruption as an objective. The research 
covers fighting corruption along with governance, transparency, 
the right to know, and settlement corruption cases. Internationa
l organizations have encouraged countries to adopt laws and 
regulations to combat corruption. The most recent method of 
fighting corruption is adopting governance and settlement. To 
reach the core idea of governance, governments must introduce 
laws and regulations that offer: cooperation, participation, and 
freedom of information. 

The government of Saudi Arabia have come a long way in this
route. The research covers the importance of fighting corruption
and increasing accountability; the status que of fighting 
corruption in Saudi Arabia; and the government development 
plans to advance in this important topic. 

I applied the descriptive method of research to cover the 
topic. The research finds that: the importance of the rule of law 
for transparency; establishing an organization for transparency; 
supporting mentoring agencies and non-profit organization to 
supervise public service; and encouraging the media to participate 
in fighting corruption. 
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املقدمة:
خــال  مــن  والشــفافية  النزاهــة  مســتوى  ورفــع  اإلداري  اإلصــاح  مبــادرات  يف خضــم 
الوســائل التقليديــة مثــل اســتقال القضــاء، وإدخــال أجهــزة مشــرفة علــى األداء احلكومــي، 
والقيــام مبراجعــة نظــم إدارة املــوارد البشــرية يف اإلدارة احلكوميــة، واألخــذ ابلنظــام الامركــزي، 
وحتديــث نظــم الرقابــة املاليــة، وحنــو ذلــك. إال أن اإلصــاح اإلداري احلقيقــي يف إدارة الــدول 
احلديثــة البــد أن يرتكــز علــى عــدد مــن احللــول البديلــة مثــل: احلوكمــة، واملشــاركة يف صنــع 
القــرار، والشــفافية، و والتســوية يف قضــااي الفســاد )رزق، 143،2009(. حيــث جيــب علــى 
الدولــة أن تتفاعــل وتتناغــم سياســياً واقتصــاداي وإدارايً مــع القطــاع اخلــاص، ومنظمــات اجملتمــع 
املــدين، واألفــراد، حبيــث تســمح هلــم ابلتعــاون والتكاتــف مــع احلكومــة ســعياً إىل تنميــة متوازنــة 
ومســتدامة. حيــث أن »احلكــم« التقليــدي، ابلســلطة املنفــردة، ال يتســم ابلشــفافية، ومل يعــد 
يائــم اإلدارة احلديثــة للدولــة والــذي تتطلــب تفاعــل شــرائح اجملتمــع خــارج إطــار مؤسســات 
الدولــة لصنــع القــرار ومكافحــة الفســاد حبيــث يصبــح حتقيــق التنميــة ّهــم ومســؤولية عامــة 

 .)155،2009 )رزق، 

النزاهــة  مســتوى  ورفــع  الفســاد  حماربــة  يف  املؤسســي  الــدور  غيــاب  هــذا  يعــي  وال 
يضمــن  قانــوين  إطــار  وفــق  بدورهــا  القيــام  الرقابيــة  املؤسســات  علــى  البــد  بــل  والشــفافية، 
املشــاركة، وال يتجــاوز عــن مســاءلة كائــٍن مــن كان. حيــث جيــب دعــم وتقويــة قــدرة األجهــزة 
اجملتمــع  مؤسســات  مــع  تفاعلهــا  وضمــان  املرحلــة،  متطلبــات  لتلــي  هبــا  واالرتقــاء  الرقابيــة 
املــدين واألفــراد. فمــن املعــروف أن هنــاك أعــراف وتقاليــد إداريــة دأبــت عليهــا هــذه األجهــزة، 
وحــان الوقــت االن للخــروج مــن هــذه البوتقــة مبــا يتناســب مــع متطلبــات املرحلــة. كمــا جيــب 
االهتمــام بتقييــم مســتوى خدمــات القطــاع العــام، ومســاءلة املقصريــن مــن قيــادات وأفــراد. 
وال جيــب أن ننســى منظمــات اجملتمــع املــدين ودورهــا الفعــال يف النهــوض مبســتوى النزاهــة 
والشــفافية يف األجهــزة احلكوميــة، حيــث تقــوم مبتابعــة وتقييــم األداء العــام لألجهــزة احلكوميــة 

حبياديــة مبعيــة وســائل اإلعــام.
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مشكلة البحث:
تتطلــع اجملتمعــات إىل رقابــة فاعلــة علــى أعمــال القطــاع احلكومــي، والقطــاع احلكومــي 
بــدوره يلــي هــذه التطلعــات مــن خــال اإلصــاح اإلداري، واالقتصــادي، والقانــوين. فاإلصاح 
اإلداري وحتقيــق التنميــة املســتدامة يســهم يف احلفــاظ علــى ثقــة اجملتمــع يف احلكومــة. ويتنــاول 
واحملاســبة  واملســاءلة  والشــفافية  ابلنزاهــة  املتســم  اإلداري  اإلصــاح  أن  فرضيــة  البحــث  هــذا 
يســاعد بشــكل مباشــر يف رفــع مســتوى اإلداء وحتســن جــودة اخلدمــات، ودليــل ذلــك وجــود 
إمجــاع دويل علــى االهتمــام ابلنزاهــة والشــفافية كنــواة لإلصــاح والتطويــر اإلداري يف القطاعــات 
اجملتمــع  االهتمــام يف مؤسســات  هــذا  غــرس  والتنفيذيــة. كمــا جيــب  التنظيميــة، والقضائيــة، 
املــدين، القطــاع اخلــاص، األفــراد. والســؤال الرئيــس ملشــكلة البحــث هــو مــا هــي مؤشــرات 

احلوكمــة الرقابيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية، ومــا هــي ســبل تطويرهــا؟

أمهية الدراسة:
رائًعــا يف  مثــااًل  قدمــت  الســعودية  العربيــة  اململكــة  البحــث يف كــون  هــذا  أمهيــة  وتــرز 
مكافحــة الفســاد، حيــث نلمــس فيهــا إطــارًا حديثًــا للحوكمــة والرقابــة يف ظــل رؤيــة اململكــة 
)2030(. ويف الوقــت نفســه، اختــذت جمموعــة مــن اإلجــراءات القويــة يف مواجهــة الفســاد 
اإلداري واملــايل. حيــث شــكلت جلنــة عليــا ذات صاحيــات غــر مســبوقة لتتنــاول هــذا امللــف 
املهــم. ويقــوم البحــث بوصــف واســتعراض جهــود اململكــة يف مكافحــة الفســاد وتقــدمي توصيــات 
واقرتاحــات تطويريــة يف جمــال: الشــفافية، واحلــق يف احلصــول علــى املعلومــات، والتســوية هبــدف 

تعميــم التجربــة واالســتفادة منهــا يف دول أخــرى، وابألخــص يف الــدول العربيــة. 

أهداف البحث:
يهــدف البحــث إىل تســليط الضــوء علــى مؤشــرات احلوكمــة الرقابيــة يف اململكــة العربيــة 
يتنــاول احلوكمــة مــن جانــب عملــي  البحــث  الســعودية، ومــا هــي ســبل تطويرهــا. كمــا أن 
تطبيقــي، وابلتــايل هنــدف مــن دراســة منــوذج اململكــة العربيــة الســعودية تقــدمي توصيــات ختــدم 
كافــة احلكومــات والــي تتطلــع لتطبيــق احلوكمــة يف القطــاع احلكومــي. فمــن خــال احلوكمــة 
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ال تقــع مســؤولية الرقابــة علــى الدولــة فقــط ولكــن يشــاركها كافــة أطيــاف اجملتمــع. وعليــه جيــب 
علــى الدولــة ممارســة وظائفهــا بشــفافية ومتكــن اجملتمــع مــن املعلومــات ونشــرها، وتفعيــل املســاءلة 
واحملاســبة حــى ميــارس اجملتمــع دوره يف املشــاركة يف اختــاذ القــرار والرقابــة. كمــا يهــدف البحــث 

الســتقراء أهــم املبــادئ الدوليــة املنبثقــة مــن تطبيــق مؤشــرات احلوكمــة الرقابيــة.

منهج وخطة البحث:
يســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي، وذلــك مــن خــال وصــف الظاهــرة، ومــن مث حتليلهــا 
واســتخاص النتائــج. وعليــه مت مجــع املعلومــات عــن احلوكمــة ومكافحــة الفســاد يف اململكــة 
العربيــة الســعودية مــن األنظمــة واللوائــح واملراجــع العلميــة، مث تنــاول البحــث الشــفافية واحلــق يف 
احلصــول علــى املعلومــات ابلوصــف والتحليــل مــن قوانــن ومراجــع حمليــة ودوليــة، وأخــرًا قدمنــا 
إضــاءات لنظــام مقــرتح يف حــق احلصــول علــى املعلومــات، ونظــام لتســوية جرائــم العــدوان علــى 

املــال العــام مــن خــال اســتقراء أنظمــة مقارنــة.

وتتلخــص خطــة البحــث يف اســتعراض دور احلوكمــة يف مكافحــة الفســاد، مث التعريــف 
ابلشــفافية واحلــق يف احلصــول علــى املعلومــات وتنظيمهــا القانــوين، مث حتليــل تســوية قضــااي 
ــا التغيــرات الــي جيــب أن تطــرأ علــى  الفســاد كمفعــل ملؤشــر املســاءلة واحملاســبة. وأخــراً تناولن
اململكــة )2030(،  ورؤيــة  احلوكمــة  مــع  يتناســب  مبــا  الســعودية  العربيــة  اململكــة  الرقابــة يف 
واحــدث املمارســات العامليــة يف تعزيــز النزاهــة، وذلــك لنجتــزر الفســاد كواحــد مــن معوقــات 

املســتدامة.  التنميــة 

املبحث األول: احلوكمة ومكافحة الفساد
يتطلــب تطبيــق احلوكمــة خطــة إســرتاتيجية حمكمــة مبنيــة علــى التعــاون واملشــاركة بــن 
احلكومــة واألفــراد. حبيــث تضمــن اخلطــة مشــاركة األفــراد ومؤسســات اجملتمــع املــدين، ويتجلــى 

فيهــا القانــون، والنزاهــة، والشــفافية لتحقيــق التنميــة اإلداريــة.
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ويف احلقيقــة ليــس مــن الســهل وضــع تعريــف للحوكمــة، حيــث إن عــدًدا مــن املنظمــات 
والباحثــن قدمــوا تعريفــات خمتلفــة ختــدم مياديــن ومنطلقــات فكريــة خمتلفــة. ومــن أبــرز هــذه 

التعريفــات مــا يلــي:

عــرف تقريــر التنميــة اإلنســانية العربيــة الصــادر عــام )2002( احلوكمــة أبهنــا: »احلكــم 
الــذي يعــزز ويدعــم ويصــون رفــاه اإلنســان ويقــوم علــى توســيع قــدرات البشــر وخيارهتــم وفرصهــم 
وحرايهتــم االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية، ويســعى إىل متثيــل كافــة فئــات الشــعب متثيــًا 

كامــًا وتكــون مســؤولة أمامــه لضمــان مصــاحل مجيــع أفــراد الشــعب«
 .)Arab human development report, 2002,105(

وعرفت احلوكمة وفق برانمج األمم املتحدة اإلمنائي أبهنا: »ممارســة الســلطة االقتصادية 
والسياســية واإلداريــة إلدارة شــؤون الدولــة علــى كافــة املســتوايت، ويشــمل العمليــات واآلليــات 
واملؤسســات الــي مــن خاهلــا يعــر املواطنــون واجملموعــات عــن مصاحلهــم وميارســون حقوقهــم 
القانونيــة ويوفــون ابلتزاماهتــم ويقبلــون الوســاطة حلــل خافتهــم« )وثيقــة السياســات العامــة، 

.)8 ،1997

والعدالــة  واالســتقالية  الشــفافية  أهنــا »حتقيــق  أســاس  علــى  أيضــا،  احلوكمــة،  وعرفــت 
 .)10  ،2008 )حــداد،  اإلدارة«  وســوء  الفســاد  ضــد  والنزاهــة كضمــاانت 

وكــذا عرفــت احلوكمــة أبهنــا: »نظــام للرقابــة والتوجيــه علــى املســتوى املؤسســي وهــو حيــدد 
املســؤوليات واحلقــوق والعاقــات مــن مجيــع الفئــات املعنيــة ويوضــح القواعــد واإلجــراءات الازمــة 
لصنــع القــرارات الرشــيدة املتعلقــة بعمــل املنظمــة وهــو نظــام يدعــم العدالــة والشــفافية واملســاءلة 

املؤسســية ويعــزز الثقــة واملصداقيــة يف بيئــة العمــل« )يوســف، 2007، 3(.

وميكــن تعريــف احلوكمــة، مبــا يتناســب مــع موضــوع البحــث، أبهنــا خطــة عمــل الدولــة 
والــي مــن خاهلــا متــارس ســلطاهتا وتراعــي فيهــا املصلحــة العامــة والفرديــة يف اجلوانــب السياســية 
واالقتصاديــة واالجتماعيــة، مــن خــال مراعــاة قيــم املشــاركة واحملاســبة والشــفافية وصــواًل إىل 

تنميــة إداريــة علــى كافــة األصعــدة.
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وقــد تصــدى جملــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة يف اململكــة العربيــة الســعودية لقضيــة 
احلوكمــة حيــث طــور اجمللــس نظــاَم حوكمــة متكامــًا لضمــان مأسســة العمــل ورفــع كفاءتــه 
وتســهيل تنســيق اجلهــود بــن اجلهــات ذات العاقــة مبــا ميّكــن اجمللــس مــن املتابعــة الفاعلــة.

)http://vision2030.gov.sa/ar/node/259 ،2030 منوذج حوكمة رؤية(

املطلب األول: مؤشرات احلوكمة:
ختتلــف اآلليــات واملؤشــرات الدالــة علــى مــدى وجــود أو مــدى تطبيــق احلوكمــة ابختــاف 
اجلهة واملصاحل، فهناك معاير ومؤشرات اقتصادية، اجتماعية، إدارية ترتبط ابملنطقة اإلقليمية، 
الدولــة، اجملتمــع املــدين، األفــراد. فالبنــك الــدويل يركــز علــى البعــد االقتصــادي وحمفــزات النمــو 
 The world bank, Good governance:( مــن: حريــة جتــارة، خصخصــة، انفتــاح
criteria and procedure(. وقــد خصــص البنــك الــدويل معياريــن للحوكمــة يف الشــرق 
األوســط، األول: حكــم القانــون واملســاواة وحــق املشــاركة والفــرص املتســاوية يف اخلدمــات، 
 Better Governance for( والثــاين: التمثيــل واملشــاركة والتنافســية والشــفافية واملســاءلة
Development in the Middle East and North Africa(. كما قدمت منظمة 
التعــاون االقتصــادي والتنميــة أربعــة معايــر هــي: دولــة القانــون، إدارة القطــاع العــام، الســيطرة 
 Recommendations of the council( علــى الفســاد، خفــض النفقــات العســكرية
on regulatory policy and governance(. ابملقابــل ركــز الرانمــج اإلمنائــي لألمــم 
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االســتجابة،  الشــفافية، حســن  القانــون،  املشــاركة، حكــم  التاليــة:  املؤشــرات  علــى  املتحــدة 
 Democratic Governance Indicators( التوافق، املســاواة، الفعالية، احملاســبة، الرؤية

 .)and UNDP Human Development Reports

ورغــم تعــدد املؤشــرات إال أن هنــاك اتفاقًــا، إىل حــد مــا، مــن الباحثــن واملهتمــن واجلهــات 
ذات االختصاص على املؤشــرات التالية:

١- املشــاركة: وهــي أن يتــاح جلميــع أفــراد اجملتمــع املشــاركة يف صنــع واختــاذ القــرار وضمــان 
حريــة التعبــر، وحــق املشــاركة يف صياغــة األنظمــة واللوائــح. وهــذا املؤشــر يعتمــد علــى مؤشــر 

الشــفافية، وإطــاع األفــراد علــى املعلومــات، وحصوهلــم عليهــا.
٢- الشــفافية: وتعــي إلــزام األجهــزة احلكوميــة بنشــر معلوماهتــا كاملــة وبطريقــة منظمــة حــى 
يســهل متابعتها ومراقبة أداء احلكومة، ويتناول البحث على احلق يف احلصول على املعلومات 

كواحــدة مــن تطبيقــات هــذا املؤشــر.
قيمــة  إنــه ال  أهــم مؤشــرات احلوكمــة، حيــث  مــن  تعــد  الرقابــة واملســاءلة واحملاســبة:   -٣
للشــفافية إذا مل تتــم حماســبة املقصريــن. ويركــز البحــث علــى هــذا املؤشــر ويتناولــه ابلتحليــل مــن 

زاويــة تســوية قضــااي العــدوان علــى املــال العــام.
٤- العدالــة االجتماعيــة واملســاواة: ونعــي هبــا تكافــئ الفــرص واملســاواة بــن اجلميــع وفقــاً 

للنظــام.
٥- دور القانون: يفرتض يف نظام احلوكمة وجود نظام قانوين فعال وحيوي وواضح. وجيب 

أن يكون النظام عاداًل يضمن املســاواة بن األفراد.
٦- الرؤيــة اإلســراتيجية: ال بــد مــن وجــود خطــط واقعيــة طويلــة املــدى هتــدف إىل تطويــر 
خمتلــف مناحــي احليــاة يف الدولــة. وهتــدف هــذه الرؤيــة إىل حتقيــق تنميــة مســتدامة يف القطــاع 

العــام واخلــاص وحتقــق الرفاهيــة.
وتوظيــف  املتاحــة،  للمــوارد  األمثــل  االســتغال  هبــا  ونعــي  األداء:  وفاعليــة  ٧- كفــاءة 

تكلفــة.  أبقــل  منفعــة  أقصــى  لتحقيــق  اإلمــكاانت 
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٨- التوافــق وحســن التجــاوب: جيــب علــى اإلدارة احلكوميــة أن حتــول فكرهــا مــن القــرارات 
الفردية، إىل حتقيق انسجام بن أصحاب املصلحة ومشاركة األفراد يف القرارات الي ختصهم، 

وذلــك لتحديــد حاجتهــم وأولوايهتــم التنمويــة. 

وجيــب أن ننظــر يف اململكــة العربيــة الســعودية إىل هــذه املؤشــرات نظــرة مشوليــة. حيــث ال 
ميكــن الرتكيــز علــى الكفــاءة والفاعليــة مــع إغفــال دور القانــون أو املشــاركة. وعليــه سنســتعرض 

اإلطــار النظــري املتعــارف عليــه يف احلوكمــة.

أواًل: أدوار املسامهني يف عملية احلوكمة:
يف ظــل احلوكمــة يوجــد ثاثــة شــركاء هــم: احلكومــة، والقطــاع اخلــاص، واجملتمــع املــدين، 
حبيــث ال تســتحوذ احلكومــة علــى إدارة الشــأن العــام، مــع التأكيــد علــى أمهيــة ابقــي األطــراف، 
حيــث إن كل طــرف مــن األطــراف ميتلــك امتيــازات كبــرة ميكــن االســتعانة هبــا يف عمليــة 
التنميــة )البســام،2016، 19-40(. فالقطــاع اخلــاص ميكــن أن يتــوىل الــرايدة االقتصاديــة، 
واحلكومــة ميكــن أن تركــز علــى محايــة احلــرايت، وتعزيــز كفــاءة اجلهــاز اإلداري، ويف املقابــل يتــم 
دفــع منظمــات اجملتمــع املــدين حنــو مشــاركة أكــر يف املــدارات االقتصاديــة واالجتماعيــة ورســم 

السياســات العامــة. وميكــن أن نســتعرض هــذه األدوار بشــيء مــن التفصيــل:

١- دور الدولة:

حيتــم تطبيــق احلوكمــة تغيــرات جذريــة يف دور الدولــة، حبيــث تركــز الدولــة علــى اجملــاالت 
الرئيســية إلدارة وضبــط السياســات العامــة، ويتــم تقليــص مشــاركتها يف األنشــطة االقتصاديــة. 
فاحلوكمــة تقتضــي تركيــز الدولــة علــى األدوار الســيادية )مثــل األمــن، الدفــاع، القضــاء(، وعلــى 
الدولــة أن تشــارك القطــاع اخلــاص يف بنــاء وتشــغيل مرافــق البنيــة التحتيــة )مثــل املــاء، الكهــرابء، 
الصــرف الصحــي، التعليــم، الصحــة، املواصــات(، أمــا األدوار االقتصاديــة فعلــى الدولــة األخــذ 
بتحريــر التجــارة، وتشــجيع االســتثمار، ومحايــة املنافســة ومنــع االحتــكار، وتنظيــم ســوق املــال 

)العــدواين، 2009، 80(. 
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٢- دور القطاع اخلاص:

يتــم مــن خــال احلوكمــة تفعيــل ومشــاركة كافــة أطــراف اجملتمــع يف عمليــة التنميــة، وابلتــايل 
وحبكــم مــا يتمتــع بــه القطــاع اخلــاص مــن مــزااي وخــرات يف اجملــال االقتصــادي، فيصبــح للقطــاع 
اخلــاص دور رايدي يف ظــل اقتصــاد تنافســي مبــي علــى احلريــة االقتصاديــة. فعندمــا تكــون اخلدمــة 
املطلــوب تقدميهــا ذات طابــع اقتصــادي أو اســتثماري، فيفضــل تركهــا )أو املشــاركة( مــع القطــاع 
اخلاص يف تقدميها، بناًء على دراسة التكلفة والعائد وأسلوب اإلدارة )العدواين، 2009، 81(. 

وجيــب أن تتوافــر جمموعــة مــن األطــر القانونيــة، واالقتصاديــة، واإلداريــة، الــي مــن شــأهنا 
تعزيــز دور القطــاع اخلــاص )العــدواين، 2009، 82(. أواًل، فمــن خــال اإلطــار القانــوين تتــم 
مراجعــة األنظمــة واللوائــح الــي تنظــم اجملــاالت االقتصاديــة املختلفــة، والــي تؤثــر علــى عمــل 
القطــاع اخلــاص مثــل: محايــة امللكيــة، تنظيــم ســوق رأس املــال، أنظمــة الشــركات، العقــود، 
القضــاء، الرقابــة اإلداريــة، وتلتــزم الدولــة ابحــرتام القانــون والقضــاء. اثنيــاً، جيــب أن توفــر الدولــة 
مناًخــا اقتصــادايًّ يدعــم توجــه القطــاع اخلــاص للمشــاركة يف العمليــة التنمويــة، مــن خــال حتريــر 
الســوق مــن االحتــكار، ودعــم مشــاركة القطــاع اخلــاص يف مشــاريع البنيــة التحتيــة. اثلثــاً، جيــب 
أن تشــرع الدولــة يف مراجعــة النظــم اإلداريــة وأدلــة اإلجــراءات الــي تؤثــر علــى القطــاع اخلــاص، 

حبيــث تســرع اإلجــراءات وحتــارب الفســاد )البســام، 2016، 40-19(.

٣- دور مؤسسات اجملتمع املدين:

يقصــد هبــا التنظيمــات التطوعيــة احلــرة الــي تنشــأ وتعمــل ابســتقالية عــن الدولــة لتحقيــق 
مصــاحل ماديــة ومعنويــة )البيــايل، 2007، 16(. وتقــوم مؤسســات اجملتمــع املــدين بــدور حيــوي 
ومهــم يف التنميــة، حيــث تقــدم خدمــات صحيــة، واجتماعيــة وثقافيــة. ويف ظــل التوجــه حنــو 
اخلصخصــة وتقليــص دور الدولــة، تزيــد أمهيــة مؤسســات اجملتمــع املــدين يف معاجلــة أي قصــور 
حيــدث مــن املتعاقــد الــذي يهــدف إىل الربــح فتقــوم مؤسســات اجملتمــع املــدين بعمــل تــوازن يف 
املصاحل. ومن املهم أن توفر الدولة إطار قانوين هلذا املؤسســات يضمن الشــفافية والدميوقراطية 

يف إدارة هــذه املنظمــات، حــى يتوافــر فيهــا الفاعليــة والتأثــر )البيــايل، 2007، 16(.
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اثنياً: حتدايت تطبيق احلوكمة:
يقــدم تقريــر صنــدوق النقــد الــدويل عــدًدا مــن التحــدايت الــي تواجــه تطبيــق احلوكمــة يف كافــة 
 The role of the IMF in governance Issues( الــدول بشــكل عــام نذكــر منهــا

:)guidance note :Approved by the IMF Excutives Board ,1997

أواًل: تدعيــم املســاءلة اإلداريــة: ونقصــد أن تتعــدد جهــات املســاءلة لــإلدارة يف أدائهــا عنــد 
تضيــع  حيــث  األمثــل  احلــل  االحيــان  بعــض  هــذا يف  يعــد  احلكوميــة، وال  اخلدمــات  تقــدمي 
املســؤولية يف حتديد اجلهة الرقابية الي تتحمل املســؤولية. لذا يعد اســتخدام التســوية يف قضااي 
العــدوان علــى املــال العــام مــن الوســائل الفاعلــة والــي حتتــاج إىل تدعيــم تشــريعي وقانــوين للجنــة 

إداريــة أو قضائيــة. 

اثنيــاً: تطويــر املــوارد البشــرية: وابألخــص القيــادات العليــا، حيــث إهنــا معنيــة بتفعيــل التعــاون 
واملشــاركة بــن اإلدارة، القطــاع اخلــاص، مؤسســات اجملتمــع املــدين.

اثلثــاً: العمــل آبليــات الســوق: ونعــي هبــا تقليــص تدخــل احلكومــة يف األســواق، وتــرك حمــرك 
العــرض والطلــب يتحكــم يف األســواق.

رابعاً: الشــفافية ونظم املعلومات: يف ظل احلوكمة تصبح الشــفافية من أهم مســؤوليات اجلهاز 
اإلداري، حيــث يتــاح للفــرد الوصــول إىل مصــادر املعلومــات، والسياســات، حــى تقــوى عاقــة 
العمــاء ابإلدارة. فــاإلدارة جيــب أن تثــق يف الفــرد، كمــا جيــب أن تلــي احتياجاتــه وحتمــي حقَّــه 

يف التعبــر وهــذا مــا ندفــع لــه يف هــذا البحــث.

خامســاً: التنميــة الشــاملة: حيــث تلتــزم الدولــة إبيصــال اخلدمــات العامــة بســهولة ويســر إىل 
كافــة املناطــق.

جمــال  يف  خــاص  بشــكل  الناميــة  الدولــة  تواجــه  الــي  التحــدايت  مــن  عــدد  وهنــاك 
احلوكمــة، واملتابــع للعمــل التنظيمــي يف اململكــة يف الفــرتة األخــرة جيــد توجــه الدولــة حنــو 
مثــل  احلكومــي  التغيــر  وإدارة  اإلداري  اإلصــاح  عليهــا يف  املتعــارف  املبــادئ  مــن  عــدد 
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 The role of the IMF in governance Issues: guidance note :Approved(
:)by the IMF Excutives Board ,1997

1- إعادة تنظيم دور الدولة.
2- وضع إطار للحوكمة يكون ركيزة للتنمية االقتصادية على املدى الطويل واملتوسط.

3- االستثمار يف مؤسسات اجملتمع املدين.
4- قياس أداء القطاع العام. 

5- تقبل املبادرات من أسفل إىل أعلى.
6- النهوض مبستوى اخلدمات.

وقــد اعتمــد نظــام احلوكمــة يف اململكــة العربيــة الســعودية عــدًدا مــن الســبل حلــل إشــكاليات 
تطبيــق احلوكمــة. إذ اعُتمــدت آليــة تضــع مســؤولية حــل العوائــق علــى األجهــزة التنفيذيــة يف 
املقــام األول، وتعــّزز مــن حتّمــل تلــك اجلهــات ملســؤولياهتا، وترفــع درجــة إحاطــة اجلهــات املعنيــة 
أبســباب أتخــر أو تعثــر تنفيــذ املبــادرات، وتفعــل دور املســاءلة واحملاســبة يف حــال تطلّــب األمــر 
ذلك. ويتم ذلك وفق مســتوايت متعّددة حبســب عمق وتعقيد املشــاكل والفرتة الزمنية الازمة 
حلّلهــا، حيــث تقــع مســؤولية التصعيــد علــى كل جهــة يف مســتوايت التصعيــد أدانه، بنــاًء علــى 
مــا يتطّلبــه حــل املشــكلة وبشــرط أال تتجــاوز مــّدة حــل العوائــق وجتنُّبهــا يف أي جهــة أســبوعن 
ومبتابعــة مــن جملــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة، وهتــدف هــذه اآلليــة إىل رفــع كفــاءة اإلجنــاز 

وســرعة حــل املشــكات، وفًقــا للتــايل: 
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املســتوى األول: يتــم حــل العوائــق والتعامــل معهــا داخــل اجلهــة املنفــذة للرامــج واملبــادرات 
وإبشــراف مباشــر مــن رئيــس اجلهــة )مثــال: الوزيــر املختــص( ويعــّول علــى رئيــس اجلهــة حــل 
معظــم املشــاكل التنفيذيــة يف هــذا املســتوى وذلــك قبــل تصعيدهــا إىل مســتوى أعلــى يف حــال 

كان مــا يعــوق التقــدم ال يقــع ضمــن إطــار صاحياتــه.

الشــؤون  جمللــس  التابــع  االســرتاتيجية  اإلدارة  مكتــب  مــن  يُطلــب  الثــاين:  املســتوى 
االقتصاديــة والتنميــة املشــاركة يف دراســة املوضــوع وإعــداد ملــف متكامــل ســعياً حنــو ايضــاح 
احلقائــق وتقريــب وجهــات النظــر واحلصــول علــى املعلومــات الازمــة لذلــك مــن مجيــع اجلهــات 
ذات العاقــة ســعًيا حنــو حــل العوائــق املصعــدة لــه. وال يتــم الرفــع إىل اللجنــة االســرتاتيجية إال 

عنــد تعــذر معاجلــة مــا يعيــق تقــدم اإلجنــاز علــى هــذا املســتوى.

املســتوى الثالــث: تقــوم اللجنــة اإلســرتاتيجية ابلبــت فيمــا يرفــع إليهــا مــن مكتــب اإلدارة 
اإلســرتاتيجية ضمــن اختصاصاهتــا، ويف حــال تعــذر ذلــك، قــد تــرى اللجنــة احلاجــة إىل رفــع 

املوضــوع إىل جملــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة للبــت فيــه.

املستوى الرابع: يعرض املوضوع على جملس الشؤون االقتصادية والتنمية للبت فيه.
)موقع رؤية اململكة 2030(

املطلب الثاين: العالقة بني احلوكمة والتنمية املستدامة
إن كانــت التنميــة املســتدامة مطلًبــا وطنيًّــا، فاحلوكمــة تعــد مــن أفضــل الوســائل لتحقيقهــا 
تتنــاول جوانــب  الواســع،  املســتدامة، مبفهومهــا  فالتنميــة  )طشــطوش، 2014، 62-61(. 
سياســية، واجتماعيــة، وإداريــة، واقتصاديــة وهــي غايــة الشــعوب. واحلوكمــة، كمــا عرفناهــا، تقــدم 
وســائل متعــددة ومتقدمــة لتحقيــق هــذه الغايــة )عبداحلكيــم، 2011، 316-317(. حيــث 
املســاعدة  والقانــون...إخل يف  والشــفافية،  واملســاءلة،  احلوكمــة: كاملشــاركة،  تســهم مؤشــرات 
علــى حتقيــق مجلــة مــن أساســيات التنميــة املســتدامة الــي متــس كافــة مناحــي احليــاة )الركيبــات، 
2014، 23(. وإذا تناولنــا األثــر االقتصــادي، علــى ســبيل املثــال، جنــد أن احلوكمــة تســهم يف 
تقــومي أداء اإلدارات العليــا وتعزيــز املســاءلة واحملاســبة، وحماربــة الفســاد اإلداري واملــايل ممــا يســاعد 
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يف حتقيــق العدالــة والشــفافية. ذلــك أن احلوكمــة توفــر اآلليــات املناســبة الــي تعمــل علــى تقييــم 
السياســات وتصحيحهــا والتصــدي إلســاءة اســتخدام الســلطة والنفــوذ وإهــدار املــال العــام 

وحماربــة املقصريــن )طشــطوش، 2014، 62-61(. 

وكما ذكران تعد الشفافية اإلدارية من مؤشرات احلوكمة لتصبح من الضرورات االقتصادية 
الــي تشــجيع علــى التنميــة واالســتثمار. ففــي ظــل إاتحــة املعلومــات لألفــراد واملســتثمرين الوطنــن 
واألجانــب، يرتفــع الدخــل وتنخفــض معــدالت البطالــة )مســعد، 2003، 317-316(. 
فــا ريــب أن املســتثمر يبحــث عــن الشــفافية ليجيــب عــن أســئلة تطمئنــه علــى رأس مالــه مثــل: 
املوازنــة احلكوميــة،  السياســات االقتصاديــة والنقديــة،  الدولــة،  النمــو االقتصــادي يف  معــدل 
)مســعد،  القضائيــة  العدالــة  والقانــوين،  السياســي  االســتقرار  الســكان،  منــو  العاملــة،  القــوى 
2003، 316-317(. هــذه األســئلة تعــد مــن البديهيــات عنــد دراســة املشــاريع، ويف حالــة 
ضبابيــة احلصــول علــى هــذه املعلومــات فــإن هــذا يؤثــر علــى اختــاذ قــرار ابالســتثمار يف الدولــة 

والســيما يف قــرار مشــاركة القطــاع اخلــاص يف املشــاريع التنمويــة.

ومــن خــال إعــادة املــال العــام ابلتســوية وتفعيــل املســاءلة واحملاســبة نقلــل مــن اهلــدر املــايل، 
ونســهم يف حتقيــق التنميــة اإلداريــة. فلــن نســتطيع حتقيــق التنميــة وهنــاك مــن يعتــدي علــى املــال 
العــام دون مســائلة أو حماســبة، أو يعاقــب لفــرتة زمنيــة وجيــزة. وعليــه ميكــن للحكومــة إعــادة 

املــال العــام واالســتفادة منــه يف مشــاريع تنمويــة. 

املطلب الثالث: مفهوم الفساد
أواًل: مفهوم الفساد:

ظاهــرة الفســاد مــن الظواهــر الــي يصعــب حصــر أســباهبا وســبل عاجهــا فهــو واضــح 
الصــورة واألثــر، خفــي املفهــوم والداللــة )الركيبــات، 2014،23(. كمــا أن الفســاد ال يعــد 
جرميــة فقــط، بــل ظاهــرة ذات نتائــج وخيمــة علــى اجملتمــع، ممــا يدعــوان ملواجهتــه والرتكيــز عليــه. 

وميكــن مناقشــة اجلوانــب اإلداريــة، واالقتصاديــة، والقانونيــة، واالجتماعيــة لظاهــرة الفســاد.
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١- اجلانب اإلداري:

علــى املســتوى اإلداري ال ميكــن فصــل الفســاد عــن قيــم الشــفافية، والنزاهــة، واملســاءلة. 
فعلــى ســبيل املثــال، ال ميكــن فصــل قيــام جمموعــة مــن األفــراد حبكــم موقعهــم اإلداري أو نفوذهــم 
وقيامهــم ابســتغال ذلــك لتحقيــق مصاحلهــم الشــخصية ابحلصــول ألنفســهم أو مــن يتوســطون 
هلــم علــى مــزااي واســتثناءات خاصــة، حيــث يؤثــر هــذا ابملقابــل علــى الشــفافية وحــق األفــراد يف 

املســاواة وتكافــؤ الفــرص يف املنظمــة )الركيبــات،55،2014(.

٢- اجلانب االقتصادي: 

مــن الصعــب حتديــد قيمــة ماليــة دقيقــة للضــرر املــادي للفســاد، ولكــن يكفــي أن نتنــاول 
أثــر الفســاد علــى االســتثمار، ســواء كان املســتثمر اجنبيــاً أو حمليــاً. حيــث يتجنــب عــدد كبــر 
مــن املســتثمرين الدخــول يف مشــروعات تنمويــة خوفــاً مــن غيــاب الشــفافية، وبــطء التقاضــي، 

وضعــف نظــم احملاســبة، وقلــة املســاءلة )الركيبــات،2014، 61-56(.

٣- اجلوانب القانونية: 

إن مــا جيعــل جرميــة الفســاد يف األجهــزة احلكوميــة مــن اجلرائــم اخلطــرة ِعلَّتــان: أواًل، أنــه ال 
يوجــد يف الغالــب شــخص مباشــر متضــرر؛ والثــاين، أنــه يســهل التســرت علــى مرتكــب اجلرميــة. 
ولذلــك ينقــل العــبء دائمــاً للجهــات الرقابيــة الرمسيــة للقيــام بدورهــا يف حماربــة الفســاد ورفــع 

مســتوى النزاهــة )الشــريف، 2004، 48-47(.

٤- اجلانب االجتماعي:

األجهــزة احلكوميــة ملتزمــة بتقــدمي اخلدمــة للمواطــن، ولصاحــب اخلدمــة حــق املطالبــة 
ابالســتفادة مــن مرافــق الدولــة. ويف حالــة وجــود فســاد خيتــل هــذا التــوازن، وحيتــاج األفــراد إىل 
الواســطة والرشــوة... إخل. هــذا االختــال حيــدث فجــوة يف اجملتمــع يصعــب معاجلتهــا. وعليــه 
ميكــن تعريــف الفســاد أبنــه إســاءة اســتعمال الســلطة لتحقيــق مصــاحل شــخصية )الشــريف، 
2004، 42(. وقد عرفت منظمة الشــفافية الدولية الفســاد اإلداري على أنه ســوء اســتخدام 
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الســلطة أو الوظيفــة احلكوميــة أو املنصــب العــام بغــرض حتقيــق مكاســب خاصــة )موقــع منظمــة 
الشــفافية العامليــة(. يف حــن عــرف البنــك الــدويل الفســاد اإلداري علــى أنــه ســوء اســتخدام 
الســلطة أو الوظيفة أو املنصب العام بعرض، أو احلصول، أو أســتام، التوســط بشــكل مباشــر 

أو غــر مباشــر بغــرض حتقيــق مكاســب والتأثــر علــى طــرف آخــر )موقــع البنــك الــدويل(.

العقــود  وترســية  اإلعــان  يف  الشــفافية  عــدم  الســلطة،  اســتعمال  إســاءة  صــوره:  ومــن 
املشــروع.  غــر  والرتبــح  احلكوميــة، 

وقــد قامــت هيئــة مكافحــة الفســاد »نزاهــة« يف اململكــة العربيــة الســعودية بدراســة بعنــوان 
»الفســاد املــايل واإلداري يف اجلهــات احلكوميــة اخلدميــة« اســتطلعت فيهــا آبراء عينــة عشــوائية 
)1254( مــن املوظفــن واملراجعــن، وذلــك يف ثــاث مناطــق ابململكــة العربيــة الســعودية وهــي؛ 

منطقــة الــرايض، واملنطقــة الشــرقية، ومنطقــة مكــة املكرمــة)1(.

وهدفــت الدراســة إىل قيــاس درجــة النزاهــة والفســاد املــايل واإلداري يف اجلهــات احلكوميــة 
اخلدميــة، وحتديــد أنــواع الفســاد ومســتوى انتشــاره، والتعــرف علــى أهــم األســباب الــي ســاعدت 
علــى انتشــار الفســاد يف القطاعــات احلكوميــة اخلدميــة، وعلــى أهــم التحــدايت الــي تواجــه 
اجملتمع السعودي، وتقييم جودة اخلدمات الي تقدمها بعض القطاعات احلكومية اخلدمية. وقد 
بّينــت الدراســة أن الفســاد يـَُعــدُّ مــن بــن التحــدايت األبــرز للمجتمــع كقضــااي تعاطــي املخــدرات، 
واإلرهــاب، ومشــكلة اإلســكان، والبطالــة، والفقــر. وتبــن أيضــا مــن خــال الدراســة أن الواســطة 
جــاءت أكثــر أمنــاط الفســاد انتشــاراً يف القطــاع احلكومــي اخلدمــي حبســب )62.91%( مــن 
املشــاركن يف الدراســة، وأتيت الامبــاالة ابلعمــل يف املرتبــة الثانيــة بنســبة )19.36%(، تليهــا 

الرشــوة، يف حــن أن االختــاس والتزويــر يتذيــان القائمــة كأقــّل أشــكال الفســاد.

وأشــارت الدراســة وفقــاً لنتائــج العينــة أن ضعــف الــوازع الديــي واألخاقــي، هــو أحــد أهــم 
األســباب الــي ســامهت يف انتشــار الفســاد املــايل واإلداري يف القطــاع احلكومــي اخلدمــي، يليــه 
تباعــاً عامــل ضعــف أداء اجلهــات الرقابيــة والقضائيــة، والتســاهل يف تطبيــق العقــوابت النظاميــة، 
ووجــود أنظمــة إداريــة وماليــة معّقــدة وقدميــة، وغيــاب الشــفافية )عــدم اإلفصــاح عــن املعلومــات 
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املتعّلقــة إبجــراءات وقــرارات اجلهــات احلكوميــة اخلدميــة(، وحصــل عامــل القبــول االجتماعــي 
لبعــض مظاهــر الفســاد علــى أقــّل نســبة.

وقــد تبــّن أن التجربــة الشــخصية تُعــّد املصــدر األكــر ملعلومــات للمشــاركن يف الدراســة 
حــول مظاهــر الفســاد يف القطــاع احلكومــي اخلدمــي، وميثــل ذلــك مــا نســبته )41.5%( مــن 
مــن كونــه  أكثــر  الفســاد شــخصياً،  مــن  العينــة  معــاانة  علــى  يعطــي داللــة  مــا  العينــة، وهــو 
ــا يتــم تداولــه يف اجملالــس ووســائل التواصــل االجتماعــي، أمــا املصــدر الثــاين للمعلومــات  حديًث
حــول ظواهــر الفســاد فــكان حديــث اجملالــس بنســبة )26.20%(، مث وســائل اإلعــام بنســبة 

.)%16.68(

ورأت )29.04%( من عينة الدراســة أن ممارســات الفســاد حتدث يف املســتوايت اإلدارية 
بينمــا يعتقــد )22.85%( أن  التنفيذيــة،  العمليــات اإلداريــة  الوســطى، حيــث ترتّكــز ُمعظــم 
التجــاوزات املاليــة واإلداريــة حتــدث يف املســتوايت اإلداريــة العليــا، وابملقابــل يعتقــد قلــة مــن 

املشــاركن يف الدراســة أن التجــاوزات حتــدث يف املســتوايت اإلداريــة الدنيــا.

وأشــارت الدراســة إىل أن )39.20%( مــن عينــة الدراســة يــرون أن اآلونــة األخــرة قــد 
شــهدت تراجعــاً يف درجــة الفســاد، يف حــن يــرى )19.68%( مــن عينــة الدراســة أهنــا ارتفعــت، 

وابملقابــل يــرى )19.92%( مــن عينــة الدراســة أهنــا مل تتغــر.

وقدمــت الدراســة عــدداً مــن التوصيــات منهــا، إعــادة النظــر جبّديــة يف اإلجــراءات املناســبة 
للحــد مــن ظاهــرة الواســطة، ال ســيما أن هلــا أبعــاداً كبــرة والحقــة علــى بيئــة العمــل احلكومــي، 
كمــا أوصــت بضــرورة تكثيــف احلمــات التوعويــة الــي تُعــَى بتقــدمي املعلومــات الضروريــة حــول 
خماطــر الفســاد املــايل واإلداري، وكيفيــة اكتشــافه، واإلبــاغ عنــه، مــع مراعــاة تنويــع الوســائل 
التوعويــة بصــورة مائمــة للوضــع االجتماعــي، كمــا أكــدت الدراســة علــى إعــادة النظــر يف 
عقــوابت جرائــم الفســاد املــايل واإلداري، حيــث إن أكثــر اإلجــاابت جــاءت مؤيّــدة بشــّدة 
للعقــوابت املاليــة العاليــة، ابإلضافــة إىل ضــرورة العمــل علــى تشــجيع اجلهــات احلكوميــة اخلدميــة 
علــى تفعيــل احلكومــة اإللكرتونيــة؛ لتســهيل اإلجــراءات وســرعة تقــدمي اخلدمــة، وحــث تلــك 
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اجلهــات أيضــاً علــى إجــراء دراســات ســنوية؛ لتحديــد مكامــن اخللــل والقصــور يف نفــس اجلهــة 
)هيئــة مكافحــة الفســاد(.

ومــن جهــود اململكــة العربيــة الســعودية يف مكافحــة الفســاد املصادقــة علــى اتفاقيــة األمــم 
املتحدة ملكافحة الفساد، مبوجب املرسوم امللكي الكرمي رقم )م/5( واتريخ 1434/3/11هـ.

 اثنياً: املؤشرات الدولية لقياس الفساد
تقــوم العديــد مــن املنظمــات بقيــاس ونشــر اإلحصائيــات واملؤشــرات املتعلقــة ابلفســاد 
وأســاليب مكافحتــه، وتتفــاوت مصداقيــة هــذه املنظمــات حبســب منهجيــة دراســاهتا وحياديتهــا. 

 Transparency( »ومن أكثر املؤشرات متيزاً هي تلك الي تتبع »منظمة الشفافية الدولية
International Organizationa( وهــي منظمــة غــر حكوميــة أتسســت عــام 1993م. 

ونتنــاول أشــهر هــذه املؤشــرات:

:)Corruption Perceptions Index( 1- مؤشر مدركات الفساد
بدأ هذا املؤشر يف عام 1995، حيث يقوم ابستطاع رأي املختصن ورجال األعمال 
عــن درجــة الفســاد يف القطــاع العــام، ليخــرج بدراســات مشوليــة عــن الفســاد يف الدولــة املــراد 
حبثهــا. وحصلــت اململكــة العربيــة الســعودية يف عــام 2015 علــى درجــة )100/52( لتصبــح 

يف الرتتيــب )48/168(.

:)Global Corruption Report( 2- التقرير العاملي الشامل عن الفساد
قطــاع حيــوي  الفســاد يف  يناقــش حماربــة  عــام )2001(، حيــث  التقريــر يف  هــذا  بــدأ 
والفســاد  املعلومــات،  علــى  احلصــول  وســائل  الفســاد يف  مثــل:  الدولــة  قطاعــات  مــن  مهــم 
السياســي، والفســاد يف قطــاع االنشــاءات واملقــاوالت وإعــادة البنــاء واإلعمــار، والفســاد يف 
القطــاع الصحــي، والفســاد يف النظــام القضائــي، والفســاد يف قطــاع امليــاه، والفســاد يف القطــاع 

اخلــاص، والفســاد يف القطــاع البيئــي، والفســاد يف التعليــم، والفســاد يف اجملــال الرايضــي. 
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 :)Bribe Payers Index( 3- مؤشر دفع الرشوة
بــدأ هــذا املؤشــر عــام )1999( ليتنــاول إمكانيــة تقــدمي املســؤولن للرشــوة أثنــاء عملهــم 
يف اخلــارج، وابلتــايل يناقــش الفســاد علــى مســتوى العــرض وليــس الطلــب. وحصلــت اململكــة 
العربيــة الســعودية يف عــام 2011 علــى درجــة )100/7.4( لتصبــح يف الرتتيــب )22/28(.

املبحث الثاين: مؤشر الشفافية واحلق يف احلصول على املعلومة
إن عمليــة اإلصــاح اإلداري والتنميــة اإلداريــة واحلوكمــة تعــد مــن العمليــات العميقــة 
واملعقــدة، والــي تســتلزم أن تقــوم اإلدارة بتعزيــز الشــفافية والنزاهــة، وأن تســتعن مبشــاركة األفــراد 
واجملتمــع املــدين يف عمليــة الرقابــة. وهــذا يعــي أن تقــوم اإلدارة بتســهيل الوصــول للمعلومــة 
لكافــة اجلهــات الرقابيــة وأطيــاف اجملتمــع. لــذا ســنتطرق مــن خــال هــذا املبحــث إىل: التعريــف 
ابلشــفافية واحلــق يف احلصــول علــى املعلومــة وأمهيتهــا، القيــود علــى الشــفافية يف اململكــة العربيــة 
الســعودية، طبيعــة احلــق يف احلصــول علــى املعلومــة واالســاس القانــوين لــه، وأهــم املبــادئ يف 

تنظيــم احلــق.

املطلب األول: التعريف ابلشفافية واحلق يف احلصول على املعلومة
الفســاد،  الفعالــة يف حماربــة  الوســائل  أهــم مؤشــرات احلوكمــة ومــن  مــن  الشــفافية  تعــد 
حيــث تعــي املكاشــفة داخــل ســلطات الدولــة وخارجهــا )الشــعب، مؤسســات اجملتمــع املــدين، 
الصحافــة واإلعــام(. وحــن تقــوم الدولــة بتطبيــق الشــفافية اإلداريــة يف قراراهتــا التنظيميــة، فهــي 
بذلــك متكــن أصحــاب العاقــة ابلقــرار اإلداري آبليــة اإلصــدار وســببه ووقتــه وحجــم التأثــر 
علــى الفــرد واجملتمــع. ومثــال ذلــك، إذا أعــدت الدولــة مســودة نظــام أو الئحــة أو قــرار يغــر 
يف نظــام التقاعــد لكافــة موظفــي الدولــة، فينشــأ حــق للموظفــن مبعرفــة زمــن القــرار، آليتــه، 
ســببه، وتوضيــح كامــل حلجــم التأثــر، كل هــذا قبــل اإلصــدار بشــكل هنائــي. وإن كانــت الدولــة 
ختشــى مــن معارضــة األفــراد للقــرارات، إال أن الشــفافية ســتقلل مــن إحجــام النــاس عــن التنفيــذ، 
وســيحقق رقابــة ســابقة للقــرار اإلداري. فالشــفافية تعــي الوضــوح الكامــل يف اختــاذ القــرارات 

ورســم اخلطــط والسياســات، وعرضهــا علــى كافــة األطــراف ذات العاقــة. 
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ورغــم عــدم وجــود نظــام يضمــن وحيمــي احلــق يف احلصــول علــى املعلومــات يف اململكــة 
العربيــة الســعودية، إال أنــه يوجــد عــدد مــن التعريفــات ذات العاقــة املباشــرة حبــق احلصــول علــى 
املعلومــة يف األنظمــة واللوائــح الســعودية نذكــر منهــا مــا ورد يف الئحــة حفــظ الواثئــق الصــادرة 

عــن املركــز الوطــي للواثئــق واحملفوظــات رقــم 225 واتريــخ 1416/8/1هـــ: 

١- احملفوظــات: وهــي الواثئــق الــي مت إيقــاف تداوهلــا يف اإلدارة بنــاًء علــى قــرار صاحــب 
الصاحيــة أو مبوجــب نــص نظامــي، ومت حفظهــا مبــكان منعــزل. 

٢- األرشيف: األرشيف واثئق إدارية تُـَعدُّ جزًءا من املاضي وشاهًدا عليه. 

٣- املســتندات: هــي األدلــة الكتابيــة الــي تنشــأ عــن قيــام اجلهــاز احلكومــي مبمارســة 
وظائفــه. وهنــاك مســتندات رمسيــة وغــر رمسيــة. ويعــرف املســتند الرمســي أبنــه املســتند الصــادر 
مــن اجلهــة احلكوميــة ابلطريقــة الــي تتفــق مــع القانــون. فيمــا يعــرف املســتند غــر الرمســي أبنــه مــا 

صــدر عــن شــخص عــادي. 

وهنــاك معيــاران لتمييــز الواثئــق اإلداريــة، املعيــار الشــكلي واملعيــار املوضوعــي. أمــا املعيــار 
الشــكلي فيعتمــد علــى طبيعــة الوثيقــة اإلداريــة مــن حيــث اجلهــة الــي أصدرهتــا. وأمــا املعيــار 
املوضوعــي فيعتمــد علــى مضمــون الوثيقــة. وهنــاك املعيــار املــزدوج الــذي يتطلــب أن تصــدر 
الوثيقــة مــن القطــاع العــام، وأن تتعلــق مبمارســة اجلهــة احلكوميــة للنشــاط أو العمــل اإلداري. 

وقــد أخــذ النظــام الســعودي ابملعيــار املــزدوج حيــث عــرف نظــام الواثئــق واحملفوظــات 
»األوعيــة  أبهنــا:  بتاريــخ 1409/10/23ه  م/54  رقــم  امللكــي  ابملرســوم  الصــادر  اإلداريــة 
الــي حتتــوي علــى معلومــات تتعلــق أبعمــال ومصــاحل الدولــة، ســواء نتجــت هــذه األوعيــة عــن 
عمــل مــن أعمــال أجهزهتــا أو عــن ســواها، مــادام أن األمــر يقتضــي حفظهــا للحاجــة إليهــا أو 
لقيمتهــا. وقــد صنــف النظــام الواثئــق واحملفوظــات إىل ثاثــة أنــواع: األول، الواثئــق واحملفوظــات 
اإلداريــة؛ الثــاين، الواثئــق واحملفوظــات املاليــة؛ الثالــث، الواثئــق واحملفوظــات التخصصيــة«)2(. 
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كمــا صــدر األمــر الســامي الكــرمي رقــم 1379/7/م واتريــخ 1416/7/21هـــ ابملوافقــة 
علــى مــا يلــي: السياســة العامــة للواثئــق، والئحــة تقــومي الواثئــق، والئحــة ترحيــل الواثئــق، والئحــة 

االتــاف، والئحــة األوعيــة.

وقــد تنــاول نظــام عقــوابت نشــر الواثئــق واملعلومــات الســرية وإفشــائها الصــادر ابملرســوم 
امللكــي رقــم م/35 واتريــخ 1432/5/8هـــ يف مادتــه األوىل تعريــَف الواثئــق واملعلومــات الســرية 
والــي حيظــر نشــرها أو إفشــاؤها حيــث عــرف النظــام الواثئــق الســرية أبهنــا: »األوعيــة جبميــع 
أنواعهــا، الــي حتتــوي علــى معلومــات ســرية يــؤدي إفشــاؤها إىل اإلضــرار ابألمــن الوطــي للدولــة 
أو مصاحلها أو سياســاهتا أو حقوقها، ســواء أنتجتها أجهزهتا املختلفة أو اســتقبلتها«؛ وعرف 
النظــام املعلومــات الســرية: »مــا حيصــل عليــه املوظــف -أو يعرفــه حبكــم وظيفتــه- مــن معلومــات 

يــؤدي إفشــاؤها إىل اإلضــرار ابألمــن الوطــي للدولــة أو مصاحلهــا«.

ويف األصــل أن مصطلــح املعلومــات اإلداريــة أمشــل وأدق مــن مصطلــح الواثئــق اإلداريــة. 
ومــن صــور إاتحــة املعلومــات يف اململكــة العربيــة الســعودية تشــجيع املشــاركة اجملتمعيــة اإللكرتونيــة 
يف اجلهــات احلكوميــة، والبيــاانت احلكوميــة املفتوحــة. وهــي مشــروعان تبنامهــا برانمــج التعامــات 
اإللكرتونية »يسر«. حيث أصدر دليًا خاصًّا بكل منهم، )الدليل التعريفي ابلبياانت املفتوحة(، 
و)الدليــل اإلرشــادي الســتخدام أدوات املشــاركة اجملتمعيــة اإللكرتونيــة يف اجلهــات احلكوميــة(.

وتدخــل الشــفافية يف جمــاالت عــدة منهــا: إجــراءات تقــدمي اخلدمــات، السياســات العامــة، 
قيــاس األداء، حســاابت املــال العــام، العقــود احلكوميــة، وغرهــا. وتتضمــن الشــفافية عــدد مــن 

العناصــر )الطوخــي، 2002، 117(:
1- معرفة أصحاب املصلحة ما يدور يف األماكن واملرافق العامة.

2- االلتزام بعانية املعلومات، واألنظمة، والواثئق احلكومية.
3- إعطاء املواطنن احلق يف املشاركة واملناقشة قبل إصدار القرار.

4- احلرص على وضوح األنظمة واللوائح لكافة املستفيدين.
5- اإلفصاح عن املصاريف وااليرادات لألجهزة احلكومية.
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ومــن املهــم أن نشــر ان هنــاك فــرق بــن ااتحــة املعلومــة وبــن احلــق يف احلصــول علــى 
املعلومــة. فــاألول يقصــد بــه يف الغالــب )احلكومــة أو البيــاانت املفتوحــة( وهــي أحــد صــور 
الشــفافية املطلوبــة مــن األجهــزة احلكوميــة وهــي ممارســة ومنهــج إداري. امــا مصطلــح احلــق 
يف احلصــول علــى املعلومــات فهــو أمشــل حبيــث يقصــد بــه، أيضــا، املطالبــة القانونيــة ببعــض 
املعلومــات كمســتفيد )Yu & Robinson, 2012, 180(. اال ان املكتبــة العربيــة، يف هــذا 

الســياق، تســتخدم االاتحــة واحلصــول علــى املعلومــات للتعبــر عــن نفــس الغــرض. 

وخيتلــف مبــدأ البيــاانت املفتوحــة عــن احلــق يف احلصــول علــى املعلومــات لألفــراد مــن 
حيــث االلــزام، كمــا ذكــران. فاحلكومــة املفتوحــة هــي مبــدأ ذايت تقــوم احلكومــة فيــه هبــذه البــادرة 
ونشــر معلومــات حمــددة دون تدخــل أو إلــزام مــن قبــل األفــراد، علــى عكــس احلــق يف احلصــول 
علــى املعلومــات حيــث يقــدم طلــب للحصــول علــى املعلومــة ويف حالــة الرفــض ميكــن املطالبــة 
قانــوانً هبــذا احلــق. ومصداقــاً هلــذا التفريــق، قــدم الدليــل تعريــف للبيــاانت املفتوحــة »هــي تلــك 
البيــاانت الــي ميكــن ألي فــرد اســتخدامها حبريــة ودون قيــود تقنيــة أو ماليــة أو قانونيــة وأيًضــا 
إعــادة اســتخدامها ونشــرها مــع مراعــاة متطلبــات الرخصــة القانونيــة الــي مت نشــر هــذه البيــاانت 
مبوجبهــا« )الدليــل االسرتشــادي للبيــاانت املفتوحــة، 2014(. وقــدم الدليــل عــدًدا مــن األمثلــة 

للبيــاانت املفتوحــة مثــل:
1- البياانت املتعلقة ابلســكان واملســاكن، مثل عدد الســكان وتوزيعاته حبســب العمر، احلالة 

االجتماعيــة وغره
2- البيــاانت األساســية املتعلقــة ابلقطــاع االقتصــادي واالســتثمار مثــل بيــاانت الناتــج احمللــي 

اإلمجــايل 
3- بياانت سوق العمل مثل حجم سوق العمل والوظائف املتاحة يف خمتلف القطاعات

4- بياانت القطاع الصحي مثل عدد املرافق الصحية وتوزيعاهتا على خمتلف املناطق
5- بيــاانت قطــاع االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات مثــل أرقــام انتشــار اهلاتــف الثابــت واجلــوال، 

اإلنرتنــت.
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 .)www.saudi.gov.sa هــذه البيــاانت متوفــرة عــر منصــة إلكرتونيــة )البوابــة الوطنيــة
وتشــرتك البيــاانت املفتوحــة مــع إاتحــة املعلومــات يف عــدد مــن املــزااي منهــا:

- تعزيز الشفافية ومشاركة املواطنن.

- حتسن كفاءة اخلدمات احلكومية.
- إاتحة الفرص إلبداع خدمات ومنتجات جديدة.

- إاتحة الفرص خللق جماالت عمل وفرص اقتصادية جديدة.
- احلصــول علــى معرفــة جديــدة مــن خــال دمــج مصــادر بيــاانت متعــددة ومعاجلــة بيــاانت 

ذات كــم كبــر.

فالبيــاانت املفتوحــة تعــرف أبهنــا: »احلقائــق اخلــام أو التفصيــات الــي تصــور أو تعكــس 
بعــض أنــواع التعامــات أو األنشــطة الــي تتداخــل يف املنظمــة. أمــا كلمــة املعلومــات: فهــي 
النتيجة النهائية لتشــغيل البياانت بشــكل انفع وفعال خيدم غرض حمدد يف املنظمة« )عثمان، 

 .)198 ،2014

وفيمــا يتعلــق ابلدليــل اإلرشــادي الســتخدام أدوات املشــاركة اجملتمعيــة اإللكرتونيــة يف 
اجلهــات احلكوميــة 2014 والصــادر أيًضــا مــن برانمــج التعامــات احلكوميــة »يســر«، فقــد 
عــرف الدليــل املشــاركة اجملتمعــة اإللكرتونيــة أبهنــا: »توظيــف تقنيــات املعلومــات واالتصــاالت 
تتعلــق ابإلدارة احلكوميــة، وتصميــم وتقــدمي  مــن أجــل دعــم مشــاركة اجلمهــور يف عمليــات 
اخلدمــات احلكوميــة، ورســم السياســات، وصنــع القــرار وتوفــر املعلومــات، وطلبــات مرئيــات 
الــوزراء رقــم )713( واتريــخ  قــرار جملــس  العمــوم )االستشــارات(، واحلوكمــة«. كمــا صــدر 
صلــة  ذي  مقــرتح  إعــداد  عنــد  حكوميــة  جهــة  »علــى كل  واملتضمــن:  1438/11/30هـــ 
ابلشــؤون االقتصاديــة والتنمويــة ملشــروعات قواعــد أو لوائــح أو قــرارات ومــا يف حكمهــا ذات 
طابــع تنظيمــي- ممــا هــو داخــل يف اختصاصهــا وال يتطلــب الرفــع عنــه، أن تنشــره يف موقعهــا 
علــى شــبكة املعلومــات العامليــة )اإلنرتنــت(، مبــا ميكــن اجلهــات واألفــراد املعنيــن أبحكامــه مــن 
إبــداء مرئياهتــم وملحوظاهتــم حيالــه، ومــن مث تنشــر ملخصــاً أبهــم مــا تضمنتــه هــذه املرئيــات 
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وامللحوظــات. وللجهــة تقديــر نشــر املقــرتح ذي الصلــة ابلشــؤون األخــرى وملخــص املرئيــات 
وامللحوظــات الــي ابديــت يف شــأنه«.

العربيــة  اململكــة  يف  واجلمهــور  احلكوميــة  األجهــزة  بــن  الفاعلــة  املشــاركة  أمثلــة  ومــن   
الســعودية:

بوابة معًا- وزارة العمل: 	 
وهــي بوابــة هتــدف إىل رصــد كافــة املرئيــات املقرتحــات املرســلة مــن املواطنــن واملقيمــن 
خبصــوص مســودات القــرارات الــي تعلنهــا وزارة العمــل قبــل اعتمادهــا رمسيــاً، مــن أجــل فتــح ابب 
املشاركة اجملتمعية عند صنع أي قرار. وكذلك هتدف البوابة إىل توحيد الرؤى واألهداف ما بن 

الــوزارة واملواطنــن فيمــا خيتــص بســوق العمــل والعمــال ومنشــآت األعمــال.

بوابة فكرة- وزارة اخلارجية:	 
وهــي بوابــة هتــدف إىل املشــاركة يف صنــع القــرار وتدعيــم التفاعــل بــن املواطنــن وأصحــاب 
تقــدمي خدمــات  مــن شــأهنا  الــي  املطروحــة  األفــكار  مــن  االســتفادة  العاقــة وذلــك هبــدف 

ووظائــف وسياســات أفضــل.

صفحــة املشــاركة اإللكرونيــة - البوابــة الوطنيــة للتعامــالت اإللكرونيــة احلكوميــة 	 
»ســعودي«:

صفحــة إلكرتونيــة يديرهــا برانمــج »يســر« علــى البوابــة الوطنيــة توفــر رصــداً ألبــرز أشــكال 
املشــاركة اإللكرتونيــة الــي تتبناهــا األجهــزة احلكوميــة املختلفــة، والــي مت رســم ماحمهــا بــكل 

وضــوح علــى بوابــة »ســعودي« حتــت شــعار »شــاركنا برأيــك«.

ومــن أهــم اجلوانــب الــذي تناوهلــا الدليــل حــق املوظــف العــام يف نشــر املعلومــات والتواصــل 
مــع اجلمهــور مــن خــال شــبكات التواصــل االجتماعــي. حيــث قــدم الدليــل أربعــة أمنــاط ميكــن 

عرهــا التواصــل مــع اجلمهــور:
1- استخدام رمسي: وهو عبارة عن حساب أبسم اجلهة احلكومية وشعارها.
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2- اســتخدام تنفيــذي: وهــو اســتخدام مســؤول حكومــي رفيــع املســتوى )مثــل وزيــر أو وكيــل 
وزارة( حلســاابته الشــخصية على شــبكات التواصل االجتماعي، وقد يناقش املســؤول عر 

هــذه احلســاابت مواضيــع وقضــااي ذات عاقــة ابلعمــل.
3- اســتخدام مهــي: وهــي حالــة اســتخدام املوظــف حســابه الشــخصي يف اجلوانــب ذات 

العاقــة أبنشــطة ميارســها يف جمــال عملــه.
4- اســتخدام شــخصي: هــو قيــام املوظــف اســتعمال حســابه الشــخصي يف أمــور شــخصية 

بعيــدة عــن العمــل. 

وقــد أوصــى الدليــل بتنظيــم اســتخدام املوظفــن العموميــن لشــبكات التواصــل االجتماعــي 
ونشــر املعلومــات وذلــك بتقســيم املوظفــن إىل ثــاث فئــات. قســم مينــع مــن نشــر املعلومــات 
علــى وســائل التواصــل االجتماعــي، قســم ملــزم ابلتواصــل ونشــر املعلومــات الــي هــي جــزًءا مــن 
مهام عملهم الوظيفية، وقســم يســمح له ابملشــاركة كنشــاط اختياري وذلك كون طبيعة العمل 

تســمح ابملشــاركة وتشــجع عليهــا. 

أمــا مــن حيــث احلــق يف احلصــول علــى املعلومــات يف اململكــة العربيــة الســعودية، فــا 
يســمح ابحلــق يف احلصــول علــى املعلومــات إال مــن خــال األجهــزة احلكوميــة ذات العاقــة. 
حيــث أن هنــاك أجهــزة حكوميــة يســمح هلــا نظامــاً ابالطــاع علــى املعلومــات للممارســة 
العمليــة الرقابيــة، مثــل: ديــوان املراقبــة العامــة، هيئــة الرقابــة والتحقيــق، وزارة املاليــة، هيئــة مكافحــة 

الفســاد، ديــوان املظــامل، وغرهــا. 

ويف الناحيــة املهنيــة يســمح عــادة للمحامــي والصحفــي ابالطــاع علــى املعلومــات حبســب 
مــا ميليــه عليــه أداؤه ملهنتــه علــى أكمــل وجــه. وقــد أقــر نظــام احملامــاة الســعودي هــذا احلــق يف 
املــادة )19( حيــث نــص علــى إلــزام احملاكــم وديــوان املظــامل واللجــان املشــكلة مبوجــب األنظمــة 
واألوامــر والقــرارات لنظــر القضــااي الداخلــة يف اختصاصهــا، مــن هــذا النظــام والدوائــر الرمسيــة 
وســلطات التحقيــق أن تقــدم للمحامــي التســهيات الــي يقتضيهــا القيــام بواجبــه، وأن متكنــه 
مــن االطــاع علــى األوراق وحضــور التحقيــق. وال جيــوز رفــض طلباتــه دون مســوغ مشــروع.
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أمــا الصحافيــون فــا يوجــد نــص نظامــي يدعــم حقهــم يف احلصــول علــى املعلومــات وحيمــي 
مصادرهــم يف احلصــول علــى املعلومــات. وابلتــايل ميكــن القــول أن احلــق يف احلصــول علــى 
املعلومــات أيخــذ نطــاق ضيــق جــداً يف اململكــة العربيــة الســعودية، ممــا جيعلنــا نؤكــد علــى ضــرورة 

تنظيمــه ملــا لــه مــن فائــدة كبــرة يف تفعيــل الرقابــة الذاتيــة. 

املطلب الثاين: قيود على الشفافية
تصطــدم الشــفافية عامليــاً بعــدد مــن املعوقــات والقيــود. أواًل: تعقيــد اإلجــراءات وعــدم 
تطويــر األنظمــة وضعــف السياســات العامــة حبيــث يصبــح مــن الصعــب إدخــال مبــدأ الشــفافية. 
اثنيــاً: عــدم وضــوح األهــداف التنمويــة والفوضــى يف عمليــة التحديــث والتطويــر، وذلــك تفعيــًا 
للمبدأ القائل إذا مل تكن تعرف أين ستذهب فليس من املهم أّي طريق تسلك. وأخراً، عدم 
إاتحــة الفرصــة تنظيميــاً للقضــاء واإلعــام للتدخــل يف حالــة عــدم نشــر املعلومــات )يوســف، 

 .)41-40 ،2007

فيمــا أعتقــد أن العائــق األكــر للشــفافية هــو اعتبــار أن الســرية هــي األصــل يف التعامــات 
الســلطتن  لــدى  املعلومــات  اســتثناء. حيــث ختتلــف  املعلومــات  احلكوميــة، واحلصــول علــى 
التنظيميــة والقضائيــة، عــن حاهلــا لــدى الســلطة التنفيذيــة. فالقاعــدة العامــة لــدى الســلطتن 
التنظيميــة والقضائيــة هــي العانيــة، فجلســات القضــاء علنيــة وال يســري القانــون علــى األفــراد 
إال ابلنشــر واالعــان، بينمــا لــدى الســلطة التنفيذيــة ال ميكــن إلزامهــا بتقــدمي املعلومــات إال 

مبوجــب قانــون. 

ويف اململكة العربية السعودية يوجد عدد من األنظمة الي تؤكد على سرية وتعاقب على 
النشــر غــر القانــوين للمعلومــات. علــى ســبيل املثــال نظــام عقــوابت نشــر الواثئــق واملعلومــات 
الســرية وإفشــائها ابملرســوم امللكــي رقــم )م/35( واتريــخ 1432/5/8هـــ والــذي يعــد النظــام 
األساســي فيمــا يتعلــق بنشــر املعلومــات. حيــث حظــر النظــام علــى املوظــف العــام ومــن يف 
حكمــه نشــر املعلومــات، وجــرم هــذا الفعــل ليواجــه مــن ثبــت ارتكابــه هلــذا الفعــل عقوبــة الســجن 

مــدة ال تزيــد علــى عشــرين ســنة وغرامــة ال تزيــد علــى مليــون رايل أو هبمــا معــاً. 



دور الحوكمة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد: دراسة تحليلية لمؤشر الشفافية...        د. محمد ناصر باصم

 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية | ٧٧ | شوال ١٤٤٠هـ | يونيو ٢٠١٩م         5٧٩

نظــام  نــص  األخــرى. حيــث  األنظمــة  مــن  عــدد  املعلومــات يف  كمــا مت أتكيــد ســرية 
األحوال املدنية الصادر ابملرسوم امللكي رقم )م/7( واتريخ 1407/4/20هـ يف مادته )11( 
علــى أن »يعتــر ســرايً مــا حتويــه الســجات املدنيــة مــن بيــاانت، وال جيــور نقــل هــذه الســجات 
مــن دوائــر ومكاتــب األحــوال املدنيــة، أبي حــال مــن األحــوال، فــإن أصــدرت ســلطة قضائيــة أو 
ســلطة حتقيــق رمسيــة قــرارًا ابالطــاع عليهــا أو بفحصهــا وجــب لتنفيــذ ذلــك أن ينــدب قــاٍض أو 
أن ينتقل احملقق إىل مكان السجات يف إدارة أو مكتب األحوال املدنية املختص؛ لاطاع 

والفحــص، وجيــوز أن يتضمــن قــرار نــدب القاضــي تفويــض مــن أيمتنــه يف ذلــك«. 

ويعــد نظــام مكافحــة اجلرائــم املعلوماتيــة الصــادر ابألمــر امللكــي رقــم )م/ 17( واتريــخ 
1428/03/08هـ من أهم األنظمة الي تناولت نشــر املعلومات أيضا، حيث عرف النظام: 

النظــام املعلومــايت: جمموعــة برامــج وأدوات ملعاجلــة البيــاانت وادارهتــا، وتشــمل احلاســبات 	 
االليــة.

الشــبكة املعلوماتيــة: ارتبــاط بــن أكثــر مــن حاســب آيل أو نظــام معلومــايت للحصــول علــى 	 
البيــاانت وتبادهلــا، مثــل الشــبكات اخلاصــة والعامــة والشــبكة العامليــة )اإلنرتنــت(. 

البيــاانت: املعلومــات أو األوامــر أو الرســائل أو األصــوات أو الصــور الــي تعــد أو الــي ســبق 	 
إعدادهــا الســتخدامها يف احلاســب اآليل، كاألرقــام واحلــروف والرمــوز وغرهــا. 

وقــد نــص النظــام علــى جمموعــة مــن العقــوابت املرتبطــة ابحلصــول علــى املعلومــات. فقــد 
نصــت املــادة الثالثــة علــى عقوبــة الســجن مــدة ال تزيــد علــى ســنة وبغرامــة ال تزيــد علــى مخســمائة 
ألــف رايل، أو إبحــدى هاتــن العقوبتــن، لــكل شــخص يرتكــب أايًّ مــن اجلرائــم املعلوماتيــة اآلتيــة:

1- التنصــت علــى مــا هــو مرســل عــن طريــق الشــبكة املعلوماتيــة أو أحــد أجهــزة احلاســب اآليل 
دون مســوغ نظــام صحيــح أو التقاطــه أو اعرتاضــه.

2- الدخــول غــر املشــروع لتهديــد شــخص أو ابتــزازه، حلملــه علــى القيــام بفعــل أو االمتنــاع 
عنــه، ولــو كان القيــام هبــذا الفعــل أو االمتنــاع عنــه مشــروعا.
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3- الدخــول غــر املشــروع إىل موقــع إلكــرتوين، أو الدخــول إىل موقــع إلكــرتوين لتغيــر تصاميــم 
هــذا املوقــع، أو إتافــه، أو تعديلــه، أو شــغل عنوانــه.

4- املســاس ابحليــاة اخلاصــة عــن طريــق إســاءة اســتخدام اهلواتــف النقالــة املــزودة ابلكامــرا، أو 
مــا يف حكمهــا.

5- التشهر ابآلخرين، وإحلاق الضرر هبم، عر وسائل تقنيات املعلومات املختلفة.

ويف املــادة الرابعــة يعاقــب ابلســجن مــدة ال تزيــد علــى ثــاث ســنوات وبغرامــة ال تزيــد علــى 
مليــوين رايل، أو إبحــدى هاتــن العقوبتــن؛ كل شــخص يصــل دون مســوغ نظــام صحيــح إىل 
بيــاانت بنكيــة أو ائتمانيــة، أو بيــاانت متعلقــة مبلكيــة أوراق ماليــة للحصــول علــى بيــاانت، أو 

معلومــات، أو أمــوال، أو مــا تتيحــه مــن خدمــات.

ويف املــادة اخلامســة يعاقــب ابلســجن مــدة ال تزيــد علــى أربــع ســنوات وبغرامــة ال تزيــد 
علــى ثاثــة مايــن رايل، أو إبحــدى هاتــن العقوبتــن، كل شــخص يرتكــب أايًّ مــن اجلرائــم 

املعلوماتيــة التاليــة:
1- الدخــول غــر املشــروع إللغــاء بيــاانت خاصــة، أو حذفهــا، أو تدمرهــا، أو تســريبها، أو 

إتافهــا أو تغيرهــا، أو إعــادة نشــرها.
2- إيقــاف الشــبكة املعلوماتيــة عــن العمــل، أو تعطيلهــا، أو تدمــر، أو مســح الرامــج، أو 
البيــاانت املوجــودة، أو املســتخدمة فيهــا، أو حذفهــا، أو تســريبها، أو إتافهــا، أو تعديلهــا.

3- إعاقة الوصول إىل اخلدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها، أبي وسيلة كانت.

أمــا املــادة الســابعة مــن نظــام اجلرائــم املعلوماتيــة فقــد عاقبــت ابلســجن مــدة ال تزيــد علــى 
عشــر ســنوات وبغرامــة ال تزيــد علــى مخســة مايــن رايل، أو إبحــدى هاتــن العقوبتــن، كل 

شــخص يرتكــب أايًّ مــن اجلرائــم املعلوماتيــة اآلتيــة:
1- إنشــاء موقــع ملنظمــات إرهابيــة علــى الشــبكة املعلوماتيــة، أو أحــد أجهــزة احلاســب اآليل 
أو نشــره، لتســهيل االتصــال بقيــادات تلــك املنظمــات، أو أي مــن أعضائهــا أو ترويــج أفكارهــا 
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أو متويلهــا أو نشــر كيفيــة تصنيــع األجهــزة احلارقــة، أو املتفجــرات، أو أي أداة تســتخدم يف 
األعمــال اإلرهابيــة.

2- الدخــول غــر املشــروع إىل موقــع إلكــرتوين، أو نظــام معلومــايت مباشــرة، أو عــن طريــق 
األمــن  متــس  بيــاانت  علــى  للحصــول  اآليل  احلاســب  أجهــزة  أحــد  أو  املعلوماتيــة،  الشــبكة 

الوطــي. اقتصادهــا  أو  للدولــة،  اخلارجــي  أو  الداخلــي 

وحبســب املــادة الثامنــة ال تقــل عقوبــة الســجن أو الغرامــة عــن نصــف حدهــا األعلــى إذا 
اقرتنــت اجلرميــة بشــغل اجلــاين لوظيفــة عامــة، واتصــال اجلرميــة هبــذه الوظيفــة، أو ارتكابــه اجلرميــة 

مســتغا ســلطاته أو نفــوذه.

هــذه القيــود والعقــوابت تؤثــر ســلباً علــى حــق املســتفيدين يف ممارســة عمليــة الرقابــة علــى 
األجهــزة احلكوميــة وتتناقــض مــع احلوكمــة والشــفافية، وابألخــص مــع التحــول الوطــي التنظيمــي 
واالقتصــادي يف اململكــة العربيــة الســعودية. حيــث يشــارك الفــرد -حاليــًا- الدولــة يف حتمــل 
العــبء االقتصــادي بدفــع الرســوم والضرائــب، ويف املقابــل جيــب أن مُيّكــن مــن مراقبــة أوجــه 

صرفهــا بتوفــر احلــق يف ااتحــة املعلومــات، واحلــق يف املســاءلة القضائيــة مبوجــب نظــام. 

املطلب الثالث: طبيعة احلق يف احلصول على املعلومات اإلدارية
ختتلــف الــدول يف حتديــد طبيعــة احلــق يف احلصــول علــى املعلومــات اإلداريــة. فهنــاك دول 
تعتــر هــذا احلــق مــن احلقــوق واحلــرايت العامــة، وأخــرى تتجــه إىل اعتبــاره مــن احلقــوق السياســية، 

وأخــراً هنــاك مــن يــرى أنــه حــق اجتماعــي. وســنتناول ابلتحليــل هــذه اآلراء:

١- احلق يف احلصول على املعلومات اإلدارية من احلقوق واحلرايت العامة: 

وهــذا يتوافــق مــع قــرار اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة رقــم 1/59 لعــام 1946م الــذي 
نــص علــى مبــدأ حريــة املعلومــات: »احلــق يف تــداول املعلومــات يعــد مــن احلقــوق األساســية 
لإلنســان وهــو احملــك لــكل احلــرايت الــي تكرســها األمــم املتحــدة«. )موقــع إلكــرتوين قــرارات 
اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة( وذلــك أمــٌر متصــور وطبيعــي؛ إذ ال ميكــن االعتقــاد حبريــة الــرأي 
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التنفيذيــة. وابلتــداول  الســلطة  قبــل  القــرار، دون املشــاركة ابملعلومــة مــن  واملشــاركة يف اختــاذ 
املعلومــات بــن احلكومــة واألفــراد، ينضــج الــرأي العــام وتتطــور العاقــة بشــكل إجيــايب بــن 

احلاكــم واحملكــوم. 

ويــرى الدكتــور فــاروق عبدالــر أن حريــة التعبــر أواًل تقتضــي حريــة تــداول املعلومــات كحــق 
إنســاين طبيعــي، مث حريــة التعبــر عــن رأيــه، واثلثــاً حــق التقاضــي حلمايــة حقــه يف املعرفــة ويف 

حريــة التعبــر. )عبدالــر، 2006، 8(.

تعــد املعاهــدات واملواثيــق الدوليــة مــن أكثــر املصــادر الــي تؤكــد علــى حــق احلصــول علــى 
املعلومــات اإلداريــة، ومــن أهــم هــذه املعاهــدات واملواثيــق:

أ- قــرار اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة رقــم )59( الصــادر عــام 1946 الــذي نــص علــى: 
»أن حريــة احلصــول علــى املعلومــات حــق أســاس وحجــر زاويــة جلميــع احلــرايت الــي تنــادي هبــا 

األمــم املتحدة.«

ب- اإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان بتاريــخ 1948 والــذي أكــد علــى أن: »لــكل 
شــخص احلــق يف حريــة التعبــر والــرأي...«

ج- املعاهــدة الدوليــة اخلاصــة ابحلقــوق املدنيــة والسياســية لعــام 1966 املــادة 19: »لــكل 
إنســان احلــق يف حريــة التعبــر، ويشــمل احلــق يف حريــة التعبــر حريــة التمــاس ضــروب املعلومــات، 
واألفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إىل االخريــن دومنــا اعتبــار للحــدود ســواء كانــت علــى شــكل مكتــوب أو 
مطبــوع أم يف قالــب أو أبي وســيلة أخــرى خيتارهــا...« )تشــكل علــى أثــر هــذه املــادة منظمــة يطلــق 
)https://www.article19.org عليهــا )املــادة 19( هتتــم حبــق نشــر املعلومــات وحــق التعبــر

د- امليثــاق العــريب حلقــوق اإلنســان حيــث نصــت املــادة )1/3( »احلــق يف اإلعــام وحريــة 
الــرأي والتعبــر كذلــك احلــق يف اســتيفاء األنبــاء واألفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إىل اآلخريــن أبي 

وســيلة...«
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 مــن املاحــظ أن هــذه النصــوص تعطــي احلــق للفــرد يف احلصــول علــى املعلومــات اإلداريــة 
أو الواثئــق الــي متلكهــا احلكومــة، إال أهنــا مــن العموميــة مبــكان حبيــث ال تعطــي حــق مباشــر 
قانونيــة  الواثئــق واملعلومــات، إال مبوجــب قواعــد  لألفــراد ابملطالبــة ابحلــق يف احلصــول علــى 
داخليــة. فهــذه النصــوص تنشــأ التزامــات مبوجــب القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان، حيــث تلتــزم 
الــدول ابالمتنــاع عــن التدخــل يف تلقــي املعلومــات وحريــة انتقاهلــا، وتلتــزم بضمــان حريــة التعبــر 

)غيطــاس، 2011، 20-19(

٢- احلق يف احلصول على املعلومات اإلدارية من احلقوق السياسية والقانونية:

وبذلــك يــرى القائلــون هبــذا الــرأي أن احلــق يف احلصــول علــى املعلومــة يعــد مــن قبيــل 
املشــاركة السياســية الفعالــة. فهــو يقيــد اإلدارة املطلقــة يف اختــاذ القــرار ويعــزز املســاواة بــن 

)150  ،2016 )دمحــاين،  األفــراد. 

٣- احلق يف احلصول على املعلومات اإلدارية من احلقوق االجتماعية:

وذلــك يعــي أنــه حبكــم االرتبــاط االجتماعــي واالتصــال بــن األفــراد، يصبــح واجًبــا علــى 
الدولــة التواصــل مــع األفــراد خاصــة فيمــا يهمهــم ويعنيهــم )يوســف، 2007، 42(. 

خنلص مما سبق أن هناك ثاثة حقوق أساسية لألفراد وهي:
أ- احلــق يف املعرفــة: وهــو حــق اجتماعــي للفــرد يف معرفــة املعلومــات الــي تؤثــر يف حياتــه وعملــه، 
وينتهــك هــذا احلــق إذا حجبــت عنــه قــرارات مصريــة، أو مت الرتويــج ملعلومــات غــر صحيحــة 

دون تصــدي اجلهــة احلكوميــة املختصــة هلــا.
ب- احلــق يف التعبــر واملناقشــة: وهــو حــق أساســي عــام وذلــك إبعطــاء الفــرد الفرصــة للحديــث 
عن تطلعاته وعن شكواه، وينتهك هذا احلق إذا مت منعه من التعبر يف قنوات االتصال الرمسية.

ج- احلــق يف املســاءلة والتقاضــي وفــرض القانــون: مــن خــال متكــن الفــرد ومنظمــات اجملتمــع 
املــدين مــن ممارســة دورهــم الرقــايب والرفــع إىل القضــاء يف حالــة اكتشــاف خمالفــات أو حــاالت 

فســاد.
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اإلداريــة يف  املعلومــات  علــى  للحصــول  مقــرح  تنظيــم  الرابــع:  املطلــب 
الســعودية العربيــة  اململكــة 

بعد مناقشــة احلوكمة والشــفافية واحلق يف احلصول على املعلومة من خال هذا البحث، 
يتضــح لنــا أمهيــة وجــود نظــام يضمــن حــق األفــراد يف احلصــول علــى املعلومــات. وقــد تبــى مثــل 
هــذا النظــام دول عربيــة وأجنبيــة كثــرة، وعليــه ســنقوم بدراســة أمهيــة وجــود نظــام للحصــول علــى 
املعلومــات االداريــة، مث اســتعراض األنظمــة املقارنــة الــي أصــدرت قوانــن خاصــة حبــق احلصــول 
علــى املعلومــات االداريــة، ومــن مث نتنــاول أهــم املبــادئ الــي جيــب أن تتوافــر يف نظــام احلصــول 

علــى املعلومــات يف اململكــة العربيــة الســعودية.

الفرع األول: أمهية وجود نظام للحصول على املعلومات االدارية: 
يتضــح جليــاً مــن اســتعراض املعاهــدات واالتفاقــات واملواثيــق الدوليــة املكانــة الــي حيوزهــا 
إن  حيــث  واحلــرايت.  ابحلقــوق  املباشــر  واتصالــه  واملســتندات  الواثئــق  علــى  احلصــول  حــق 
املعلومــات املقدمــة مــن اجلهــات اإلداريــة تعــد مــن احملــررات الرمسيــة عاليــة الثقــة واالعتمــاد ومــن 
أهــم مصــادر املعلومــات. وال أدل مــن ذلــك مــا ورد بشــأن التأكيــد الدائــم يف األنظمــة العدليــة 
علــى حــق القضــاء اإلداري يف احلصــول علــى املعلومــات ومتكــن املدعــي منهــا حــى يــوازن بــن 

حــق جهــة اإلدارة وحــق املدعــي. 

ويف اآلونــة األخــرة تداخــل القطــاع العــام واخلــاص لــزايدة فاعليــة تنظيــم األجهــزة احلكوميــة 
وختفيــف العــبء علــى امليزانيــات احلكوميــة. حيــث أصبــح الفــرد شــريك يف اإلدارة والتنظيــم 
والرقابة من انحية دعم امليزانية ابلرســوم والضرائب، ومن انحية التنظيم واإلدارة بشــكل مباشــر 
أو غــر مباشــر مــن خــال اخلصخصــة ومشــاركة القطــاع العــام ابخلــاص واحلوكمــة ومؤسســات 
اجملتمــع املــدين. هــذا التغيــر يتطلــب مــن الدولــة أن تبتعــد عــن التكتــم والســرية يف كافــة أعماهلــا 
والتوجــه حنــو الشــفافية وابألخــص يف اجلهــات املعنيــة بتقــدمي اخلدمــات. وال يعــي التوجــه حنــو 
اإلدارة ابلشــفافية ومشــاركة املعلومــات أبن تصبــح ممارســة الدولــة ألعماهلــا كتــاب مفتــوح ميكــن 
للجميــع النظــر إليــه، حيــث أن احلــق يف الشــفافية جيــب أال يتعــارض مــع حــق الدولــة يف محايــة 
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أمنهــا وســيادهتا. ويرتتــب علــى حــق املشــاركة ابملعلومــات: املشــاركة التنظيميــة، واملشــاركة يف 
مكافحــة الفســاد.

١- املشاركة التنظيمية:

تعــد املشــاركة يف اختــاذ القــرارات احلكوميــة مــن املؤشــرات اإلجيابيــة يف إدارة الدولــة. وقــد 
تشــمل هــذه املشــاركة كافــة إســهامات اجملتمــع يف عمــل األجهــزة احلكوميــة، حيــث حيظــى 
األفــراد بفــرص متكافئــة يف دعــم التنميــة اجملتمعيــة. فاملشــاركة ابإلدارة ال تعــي حــق األفــراد يف 
االنتخــاب فقــط، بــل تعــي أيضــا املشــاركة بصنــع القــرار مــن خــال الرقابــة اإلداريــة. وال يتســى هلــم 
القيــام ابلــدور الرقــايب إال مــن خــال الشــفافية الــي يفــرتض علــى أجهــزة الدولــة أن تتحلــى هبــا.

بصنــع  اخلاصــة  اآلراء  بتبــادل  لألفــراد  الســماح  ابإلدارة  املشــاركة  ممارســة  طــرق  ومــن 
السياســات، مــن خــال نشــرها قبــل االعتمــاد، وطــرح بدائــل للسياســات، ومتكــن األفــراد مــن 
احلصــول علــى املعلومــات. كمــا تلتــزم أجهــزة الدولــة التشــريعية إبرفــاق ونشــر كافــة مشــاريع 
لــه  املتوقــع  واالثــر  النظــام  وآليــات  وأهــداف  بســبب  تُعــرف  مبذكــرات  األنظمــة  ومقرتحــات 

 .)57  ،2013 )الطراونــة، 

إن الشــراكة يف جمــال اإلدارة احلكوميــة ونشــر أداء األجهــزة احلكوميــة ملعلوماهتــا العامــة 
يشــكل دعامــة مهمــة يف توجيــه األفــراد حنــو االخنــراط لتحقيــق الصــاحل العــام، ويبعــد احلكومــة 

عــن إســاءة اســتعمال الســلطة. 

٢- املشاركة يف مكافحة الفساد:

يعــد الفســاد مــن الظواهــر املدمــرة لنســيج اجملتمــع حيــث يؤثــر علــى التنميــة املســتدامة 
واالقتصــاد الوطــي واالمــن. وتســعى كافــة الــدول إىل حماربتــه والقضــاء عليــه مــن خــال جمموعــة 
مــن القــرارات واإلجــراءات الصارمــة، لكــن ال يعــي هــذا أن تلــك املســاعي تكللــت ابلنجــاح. 

إن املشــاركة ابملعلومــات وإلــزام اجلهــات احلكوميــة بتقليــص نطــاق الســرية يف أعماهلــا، 
وجعل األصل العانية من األمور الي قد تؤدي بشكل مباشر حماربة الفساد. فالفساد يزدهر 
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حــن يتــم إخفــاء املعلومــات عــن العامــة، ويضمحــل بنشــر املعلومــات والشــفافية واملســاءلة. وقــد 
رســخت اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد الــي صادقــت عليهــا اجلمعيــة العامــة لألمــم 
املتحــدة يف أكتوبــر 2003م هــذا املفهــوم حيــث نصــت علــى أن: »تتخــذ كل دولــة طــرف 
تدابــر مناســبة، ضمــن حــدود إمكاانهتــا ووفًقــا للمبــادئ األساســية لقانوهنــا الداخلــي، لتشــجيع 
أفــراد ومجاعــات ال ينتمــون إىل القطــاع العــام، مثــل اجملتمــع األهلــي واملنظمــات غــر احلكوميــة 
ومنظمــات اجملتمــع احمللــي، علــى املشــاركة النشــطة يف منــع الفســاد وحماربتــه، وإلذكاء وعــي 
النــاس فيمــا يتعلــق بوجــود الفســاد وأســبابه وجســامته ومــا ميثلــه مــن خطــر. وينبغــي تدعيــم وتعزيــز 

املشــاركة بتدابــر مثــل:
أ- تعزيز الشفافية يف عمليات اختاذ القرار وتشجيع إسهام الناس فيها.

ب- ضمان تيّسر حصول الناس فعليا على املعلومات.
ت- القيــام أبنشــطة إعاميــة تســهم يف عــدم التســامح مــع الفســاد، وكذلــك برامــج توعيــة عامــة 

تشــمل املناهج املدرســية واجلامعية.
ث- احرتام وتعزيز ومحاية حرية التماس املعلومات املتعلقة ابلفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها.

وجيــوز إخضــاع تلــك احلريــة لقيــود معينــة، شــريطة أن تقتصــر هــذه القيــود علــى مــا ينــص 
عليــه القانــون ومــا هــو ضــروري:

- ملراعاة حقوق اآلخرين أو مسعتهم.
- حلماية األمن الوطي أو النظام العام أو لصون صحة الناس أو أخاقهم«.

ومــن مــزااي إعطــاء احلــق يف احلصــول علــى املعلومــات، كونــه يــؤدي لضبــط األداء احلكومــي 
مــن خــال الرقابــة الشــعبية. حيــث يســاهم األفــراد يف تقييــم فاعليــة العمــل احلكومــي، جبانــب 
تعزيــز الشــعور ابالنتمــاء، ودعــم املســرة التنمويــة )قاعــدة، 2016، 20(. حيــث أن متكــن 
األفــراد مــن متابعــة جبايــة الدولــة للمــال العــام واوجــه صرفــه، يعــد وســيلة فاعلــة يف منــع التهــرب 

الضريــي وزرع االطمئنــان يف النظــام املــايل للدولــة )قاعــدة، 2016، 20(.
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الفرع الثاين: قوانني تتناول احلق يف احلصول على املعلومات اإلدارية
حبســب منظمــة احلــق يف املعرفــة يوجــد مــا يربــو عــن)100( دولــة لديهــا قوانــن تعطــي احلــق 
وتنظــم احلصــول علــى املعلومــات احلكوميــة، )56( دولــة يف أورواب، )9( دول يف أفريقيــا، يف 
أمريــكا الشــمالية واجلنوبيــة )21( دولــة، ويف أفريقيــا )9( دول، ويف آســيا )16(، ويف الشــرق 

.)right2 access ،األوســط )3( دول. )موقــع إلكــرتوين

وتُعــدُّ الســويد أول دولــة يف العــامل أعطــت هــذا احلــق عــام 1766م، بينمــا كانــت فنلنــدا 
أول دولــة تشــرع قانــون حلريــة املعلومــات يف العــامل عــام 1951م، وتلتهــا الــوالايت املتحــدة 

.)right2 access ،األمريكيــة عــام 1966 )موقــع إلكــرتوين

 ولقــد أتثــرت عديــد مــن الــدول يف العــامل بقانــون حريــة املعلومــات األمريكــي. كمــا 
صــدرت تشــريعات حريــة املعلومــات حتــت أمســاء خمتلفــة مثــل، الواثئــق املفتوحــة، حــق الوصــول 

للمعلومــة، حريــة الوصــول للمعلومــة، تــداول املعلومــات، حريــة التعبــر وغرهــا.
 )http://www.right2info.org/access-to-information-laws,2017(

وهتدف هذه القوانن يف الغالب إىل حتقيق االنفتاح وزايدة الشفافية يف اجملتمع وتوفر 
سبل ملتابعة العمل احلكومي. ويشتمل القانون على جانبن، األول هو إجبار احلكومة على 

نشر املعلومات بشكل دوري دون طلب، والثاين يلزم احلكومة بتلقي الطلبات الي يرفعها 
عموم األفراد لاطاع على املعلومات واالستجابة لتلك الطلبات )مفيد، 2014، 15(. 

ويعطــي القانــون احلــق إبمكانيــة احلصــول علــى املعلومــات الرمسيــة الــي حيتفــظ هبــا القطــاع 
العــام، وإمكانيــة االعــرتاض امــام جهــة مســتقلة يف حالــة إصــدار اجلهــة قــراراً بعــدم الكشــف عــن 
معلومــة أو تصنيفهــا علــى أهنــا ســرية، ابإلضافــة إىل احلــق يف اللجــوء للقضــاء للكشــف عــن 

حــاالت الفســاد.
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الــي جيــب أن يتناوهلــا النظــام املقــرح يف حــق  الثالــث: أهــم املبــادئ  الفــرع 
الســعودية العربيــة  اململكــة  يف  اإلداريــة  املعلومــات  علــى  احلصــول 

وابســتقراء عــدد مــن األنظمــة ذات العاقــة وابألخــص النظــام األمريكــي وهــو أســاس ابقــي 
أنظمــة حريــة املعلومــات واملبــادئ املســتنبطة مــن املــادة 19 املدافعــة عــن حريــة التعبــر، ميكــن 
التوصيــة ابقــرتاح نظــام ضمــان حــق احلصــول علــى املعلومــات والواثئــق. وعلــى النظــام أن حيتــوي 

علــى املبــادئ التاليــة: 

املبــدأ األول: أن يكــون مــن حيــث األســاس، األصــل لــدى اجلهــات احلكوميــة هــو 
طالــب  يلتــزم  ال  لــذا  احلــدود.  أضيــق  ابلســرية يف  االســتثناء  يكــون  وأن  املعلومــات،  نشــر 
احلصــول علــى املعلومــة بذكــر الســبب، إال أن اجلهــة جيــب أن تســبب رفــض إعطــاء املعلومــة 

)دمحــاين، 2016، 151(. 

املبــدأ الثــاين: االلتــزام نشــر املعلومــات واعتبــاره أســلوب إداري مســتمر، وتوجيــه القيــادات 
اإلداريــة ابلعمــل هبــا والســيما يف اجلانــب املــايل والتنظيمــي. 

 .)Open government( املبدأ الثالث: إاتحة املعلومات من خال احلكومة املفتوحة
وذلــك مــن خــال نشــر املعلومــات وعرضهــا علــى اجلمهــور بشــكل دوري وعــدم االكتفــاء هبــا. 

املبــدأ الرابــع: يف حــاالت وجــود اســتثناءات مــن نظــام نشــر املعلومــات، فيجــب علــى 
اجلهــة الــي تطلــب االســتثناء ان تســبب ذلــك، مــع إعطــاء احلــق للجمهــور ابالعــرتاض. ومــن 
أشــهر االســتثناءات االمــن القومــي والعاقــات الدوليــة، التحقيقــات اجلنائيــة، املصــاحل التجاريــة 

واالقتصاديــة الدوليــة )دمحــاين، 2016، 151(.

املبــدأ اخلامــس: الســهولة يف تقــدمي طلــب احلصــول علــى املعلومــة والتظلــم مــن رفضهــا 
أمــام جهــة إداريــة أو قضائيــة مســتقلة. 

املبــدأ الســادس: عــدم املبالغــة يف رســوم طلــب املعلومــة، وابألخــص املعلومــات ذات 
العاقــة ابملصلحــة العامــة. 
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التشــريعية،  الصاحيــات  ذات  اجلهــات  مبتابعــة  للجمهــور  الســماح  الســابع:  املبــدأ 
القــرار.  صنــع  يف  اجملتمــع  أطيــاف  ومشــاركة كافــة 

املبــدأ الثامــن: عــرض األنظمــة واللوائــح أمــام املختصــن واملخاطبــن ابلقــرارات، إلبــداء 
الــرأي وممارســة حريــة التعبــر.

املبدأ التاسع: محاية املبلغن عن قضااي الفساد ومن يقدمون معلومات عنها.

ومــن هــذا املنطلــق ميكــن العمــل علــى نظــام متكامــل للحصــول علــى املعلومــات يف اململكــة 
العربيــة الســعودية، حبيــث يدعــم الشــفافية ويعــزز الرقابــة علــى األجهــزة احلكوميــة يف ظــل التحــول 

حنــو احلوكمــة.

محايــة  يف  الدولــة  حــق  بــن  تــوازن  وجــود  أمهيــة  علــى  النظــام  ينــص  أن  جيــب  أواًل: 
املعلومــات الســرية والــي متــس النظــام العــام، االمــن العــام، الصحــة العامــة، اآلداب العامــة، 
أو متــس حبقــوق االخريــن ومسعتهــم، وحــق األفــراد يف طلــب املعلومــات الــي هتمهــم ومتــس 
حياهتــم الشــخصية والعمليــة، وأيًضــا حوكمــة القــرارات اجلوهريــة الــي تنطــوي علــى تغيــر يف 

لألفــراد. القانونيــة  املراكــز 

اثنياً: يتناول النظام احلق يف احلصول على املعلومات من جانب: األطراف، واإلجراءات، 
املوانع، موقف اإلدارة من طلب املعلومات.

1- األطــراف: املســتفيد وهــو مــن يطلــب الوثيقــة ويفــرتض فيــه أن يكــون مواطًنــا ســواء أكان 
شــخصية طبيعيــة أم اعتباريــة. وال جيــوز لألجنــي طلــب املعلومــات، وذلــك خوفــاً مــن نشــرها أو 
االســتفادة منهــا بطريقــة متــس األمــن العــام. ويف نظــري أن مــن املهــم النــص علــى حــق منظمــات 
اجملتمــع املــدين يف طلــب املعلومــات، وذلــك حتقيقــاً للحوكمــة. وعليــه نســتلزم عنصــر الصفــة 
يف ممارســة احلــق بطلــب املعلومــات، وال نســتلزم املصلحــة. وتطلــب املعلومــة مــن: الــوزارات، 

اهليئــات، املؤسســات العامــة، الشــركات العامــة، الشــركات الــي تتــوىل مرفــق عــام.
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2- إجــراءات احلصــول علــى املعلومــات: جيــب أن يقــدم طلــب مكتــوب مــن املســتفيد حيــدد 
الوثيقــة أو املعلومــة املطلوبــة مــن اجلهــة، كمــا جيــب أن يتــم وضــع إطــار زمــي ال يتجــاوز الشــهر 
أبي حــال مــن االحــوال يتــم تســليم الوثيقــة أو املعلومــة فيــه وإال جــاز للمســتفيد االعــرتاض. 

3- موانــع احلصــول علــى املعلومــات: مــن األمــور غايــة يف األمهيــة الــي جيــب علــى النظــام 
أن يعاجلهــا هــي حــاالت رفــض الطلــب بســبب: انعــدام الوثيقــة بســبب اهلــاك أو التلــف أو 
الضيــاع، الرفــض بســبب عــدم االختصــاص أو عــدم احليــازة، والرفــض بســبب احلمايــة الكليــة 

أو اجلزئيــة للمعلومــة. 
4- موقــف اإلدارة مــن طلــب املعلومــات: لــإلدارة إمــا املوافقــة علــى الطلــب، ويف هــذه احلالــة 
يتــم التســليم الوثيقــة يف األجــل احملــدد ابلنظــام؛ رفــض الطلــب، وجيــب أن يكــون الرفــض مســبباً؛ 

أمــا الســكوت فيـَُعــدُّ قــرارًا إدارايًّ ضمنيًّــا ابلرفــض يصــح معــه االعــرتاض أمــام اجلهــة املختصــة. 

ومــن املمكــن أيًضــا النــص نظامــاً علــى الســماح لفئــات وظيفيــة معينــة االطــاع علــى 
بعــض املعلومــات والواثئــق اإلداريــة. فالصحفــي واحملامــي هلــم حــق خــاص يف طلــب املعلومــات. 
والصحافــة احلــرة ابلــذات، هــي مــن اهــم األدوات الرقابيــة حيــث إن املعلومــة تشــكل أســاس 

العمــل الصحفــي وأداة مــن أدوات الرقابــة علــى اإلدارة. 

اثلثــاً: مــن اجلوانــب املهمــة عنــد إعطــاء حــق معــن أن تتوافــر ضمــاانت للتمتــع ابحلــق. 
وهنــاك ضمــاانت إداريــة وضمــاانت قضائيــة. الضمانــة اإلداريــة نعــي هبــا تشــكيل جلنــة شــبه 
قضائيــة ميكــن للمســتفيدين تقــدمي شــكاوى أو تظلمــات ضــد اجلهــات اإلداريــة الــي ترفــض 
اإلفصــاح، أو تبالــغ يف تصنيــف املعلومــات علــى أهنــا ســرية. وجيــب أن يكــون تشــكيل اللجنــة 
من ذوي اخلرة واالختصاص يف جمال: الواثئق واملعلومات، الشؤون القانونية؛ ومن مؤسسات 

اجملتمــع املــدين. 

 والضمانــة األخــرى هــي الدعــوى القضائيــة كــون رفــض اللجنــة الصحيــح أو الضمــي 
ابإلفصــاح عــن املعلومــات يـَُعــدُّ قــرارًا إدارايًّ جيــوز لصاحــب املصلحــة الطعــن فيــه.
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املبحث الثالث: مؤشر املساءلة واحملاسبة- التسوية يف قضااي الفساد
تعــد التســوية يف جرائــم الفســاد صــورة مــن صــور العدالــة الرضائيــة الــي مبقتضاهــا ينقضــي 
حق الدولة يف العقاب، وتقوم على أساس املوازنة بن مصلحة املتهمن، والدولة. )عبدالعزيز، 
2004، ص 31(. ومــن التعاريــف املتميــزة للتســوية أبهنــا: )عقــد رضائــي بــن طرفــن اجلهــة 
اإلداريــة مــن انحيــة واملتهــم مــن انحيــة أخــرى، مبوجــب تنــازل اجلهــة اإلداريــة عــن طلــب رفــع 
الدعــوى اجلنائيــة مقابــل إعــادة مــا حتصــل عليــه املتهــم بشــكل مباشــر أو غــر مباشــر دون وجــه 

حق(.)عبدالعزيــز، 2004، ص31(.

ويثــار التســاؤل عمــا إذا كانــت جلــان التســوية ذات اختصــاص جنائــي أم إداري. حيــث 
يرى البعض أن عملية التسوية جنائية حبته، فا يتقدم املتهم إال ابلرغبة ابلتصاحل وتتوىل اجلهة 
املختصــة صياغــة الشــروط واالحــكام وال ســلطان للمتهــم علــى هــذه الشــروط. )عبدالعزيــز، 

2004، ص 80(. 

ومــن جانبنــا نــرى عمليــة التســوية ذات طبيعــة تعاقديــة، تتنــازل الدولــة عــن حقهــا يف 
العقــاب مقابــل إعــادة املــال العــام. أمــا عــن قــول انعــدام إرادة املتهــم، فهــو قــول مــردود عليــه، 
إبمكانيــة امتنــاع املتهــم عــن التجــاوب مــع الســلطات إذا مل يرغــب يف التســوية، وابلتــايل نعــود 

لألصــل وهــو وجــود االرادة. 

موضــوع التســوية يف قضــااي الفســاد أاثر نقــاش فلســفي عميــق بــن املؤيديــن الذيــن يــرون 
فيــه عدالــة انجــزة وحــل حيمــي املــال العــام مــن الضيــاع، وبــن املعارضــن الذيــن يــرون يف هــذا 
التصرف ابب خلفي يشــجع على الفســاد ويضع احلكومة يف موضع املعتدي، وجيعل الفاســد 
املعتــدي يتجــاوز علــى املــال العــام. فاملــال العــام هــو املمكــن لقيــام الدولــة بدورهــا، ويتشــارك 
اجلميع يف مسؤولية احلفاظ عليه. حيث يرى البعض أن التصاحل يف جرائم العدوان على املال 
العــام يشــكل تعــارض بــن القبــول االجتماعــي والشــرعية )التــوين، 2016، 983(. ونتنــاول 

يف هــذا املبحــث اللجنــة العليــا ملكافحــة الفســاد، واملبــادئ املنبثقــة مــن املمارســات املماثلــة. 
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املطلب األول: اللجنة العليا ملكافحة الفساد
تشــكيل  واملتضمــن  أ/38 واتريــخ 1439/2/15هـــ  رقــم  الكــرمي  امللكــي  األمــر  صــدر 
جلنــة عليــا ملكافحــة الفســاد، حيــث جــاء يف األمــر امللكــي: »...ونظــراً ملــا الحظنــاه وملســناه 
مــن اســتغال مــن قبــل بعــض ضعــاف النفــوس الذيــن غلبــوا مصاحلهــم اخلاصــة علــى املصلحــة 
العامــة، واعتــدوا علــى املــال العــام دون وازع مــن ديــن أو ضمــر أو أخــاق أو وطنيــة، مســتغلن 
نفوذهــم والســلطة الــي اؤمتنــوا عليهــا يف التطــاول علــى املــال العــام وإســاءة اســتخدامه واختاســه 
متخذيــن طرائــق شــى إلخفــاء أعماهلــم املشــينة، ســاعدهم يف ذلــك تقصــر البعــض ممــن عملــوا 
يف األجهــزة املعنيــة وحالــوا دون قيامهــا مبهامهــا علــى الوجــه األكمــل لكشــف هــؤالء ممــا حــال 
دون اطــاع والة األمــر علــى حقيقــة هــذه اجلرائــم واألفعــال املشــينة. وقــد حرصنــا منــذ تولينــا 
املســؤولية علــى تتبــع هــذه األمــور انطاقــاً مــن مســؤولياتنا جتــاه الوطــن واملواطــن، وأداء لألمانــة 
الــي حتملناهــا خبدمــة هــذه البــاد ورعايــة مصــاحل مواطنينــا يف مجيــع اجملــاالت، واستشــعاراً منــا 
خلطــورة الفســاد وآاثره الســيئة علــى الدولــة سياســياً وأمنيــاً واقتصــادايً واجتماعيــاً، واســتمراراً 
علــى هنجنــا يف محايــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد والقضــاء عليــه، وتطبيــق األنظمــة حبــزم علــى كل 
مــن تطــاول علــى املــال العــام ومل حيافــظ عليــه أو اختلســه أو أســاء اســتغال الســلطة والنفــوذ 
فيمــا أســند إليــه مــن مهــام وأعمــال نطبــق ذلــك علــى الصغــر والكبــر ال خنشــى يف هللا لومــة 
الئــم، حبــزم وعزميــة ال تلــن، ومبــا يــرئ ذمتنــا أمــام هللا ســبحانه مث أمــام مواطنينــا، مهتديــن بقولــه 
تعــاىل : )وال تبــغ الفســاد يف األرض إن هللا ال حيــب املفســدين( وقولــه صلــوات هللا وســامه 
عليــه : )إمنــا أهلــك الذيــن قبلكــم أهنــم كانــوا إذا ســرق فيهــم الشــريف تركــوه وإذا ســرق فيهــم 
الضعيــف أقامــوا عليــه احلــد، وأمي هللا لــو أن فاطمــة بنــت حممــد ســرقت لقطعــت يدهــا(. وملــا 
قــرره علمــاء األمــة مــن أن حرمــة املــال العــام أعظــم حرمــة مــن املــال اخلــاص بــل وعــدوه مــن كبائــر 
الذنــوب، وقــد قــال هللا تعــاىل : )وال أتكلــوا أموالكــم بينكــم ابلباطــل(، وإميــاانً منــا أبنــه لــن 
تقــوم للوطــن قائمــة مــا مل يتــم اجتثــاث الفســاد مــن جــذوره وحماســبة الفاســدين وكل مــن أضــر 
 ابلبلــد وتطــاول علــى املــال العــام، وبنــاًء علــى مــا تقتضيــه املصلحــة العامــة أمــران مبــا هــو آت :

أواًل : تشــكيل جلنة عليا برائســة صاحب الســمو امللكي ويل العهد، وعضوية كل من : رئيس 
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هيئــة الرقابــة والتحقيــق، ورئيــس اهليئــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد، ورئيــس ديــوان املراقبــة العامــة، 
والنائــب العــام، ورئيــس أمــن الدولــة.

اثنيــاً : اســتثناًء مــن األنظمــة والتنظيمــات والتعليمــات واألوامــر والقــرارات تقــوم اللجنــة 
ابملهــام التاليــة:

1- حصر املخالفات واجلرائم واألشخاص والكياانت ذات العاقة يف قضااي الفساد العام.
واحملافــظ  احلســاابت  وكشــف  الســفر،  مــن  واملنــع  القبــض،  أوامــر  وإصــدار  التحقيــق،   -2
وجتميدهــا، وتتبــع األمــوال واألصــول ومنــع نقلهــا أو حتويلهــا مــن قبــل األشــخاص والكيــاانت أايً 
كانــت صفتهــا، وهلــا احلــق يف اختــاذ أي إجــراءات احرتازيــة تراهــا حــى تتــم إحالتهــا إىل جهــات 

التحقيــق أو اجلهــات القضائيــة حبســب األحــوال.
3- اختاذ ما يلزم مع املتورطن يف قضااي الفســاد العام واختاذ ما تراه مناســب حبق األشــخاص 
والكيــاانت واألمــوال واألصــول الثابتــة واملنقولــة يف الداخــل واخلــارج وإعــادة األمــوال للخزينــة 
العامــة للدولــة وتســجيل املمتلــكات واألصــول ابســم عقــارات الدولــة، وهلــا تقريــر مــا تــراه حمققــاً 

للمصلحــة العامــة خاصــة مــع الذيــن أبــدوا جتاوهبــم معهــا.
اثلثــاً : للجنــة االســتعانة مبــن تــراه، وهلــا تشــكيل فــرق للتحــري والتحقيــق وغــر ذلــك، وهلــا 

تفويــض بعــض أو كامــل صاحياهتــا هلــذه الفــرق.
رابعــاً : عنــد إكمــال اللجنــة مهامهــا ترفــع لنــا تقريــراً مفصــًا عمــا توصلــت إليــه ومــا اختذتــه 

هبــذا الشــأن.
خامســاً : يبلــغ أمــران هــذا للجهــات املختصــة العتمــاده، وعلــى مجيــع اجلهــات املعنيــة 

التعــاون التــام إلنفــاذ مــا تضمنــه أمــران هــذا«.
هــذه اللجنــة تســتهدف حماربــة الفســاد واجتثــاث جــذوره مــن خــال إعطــاء صاحيــات 

غــر مســبوقة للجنــة عليــا وهــي إعــان حــرب ضــد الفســاد واملفســدين. 
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املطلب الثاين: مميزات وعيوب التسوية:
التوجــه حنــو التســوية مــن القــرارات االســرتاتيجية للــدول. حيــث أن علــى الدولــة أن تــدرس 
حجــم الفســاد، ومــدى جنــاح احللــول التقليديــة يف املســاءلة واحملاســبة. وتعــد التســوية بديــل ال 

خيلــو مــن املميــزات والعيــوب، ونتنــاول يف هــذا املطلــب بعضــاً منهــا:

أواًل: املميزات:
1- ال خــاف أبن نظــام التســوية يتميــز ابلســرعة ابســرتداد األمــوال وابلتــايل اســتفادة اجملتمــع 

منــه. فلــن يســتفيد اجملتمــع مــن ســجن املتهــم، بقــدر االســتفادة مــن االســرتداد.
2- مكافحــة الفســاد وإجــراءات التحقيــق واالثبــات فيــه ذات تكلفــة عاليــة، وتطبيــق النظــام 

يوفــر الوقــت واجلهــد علــى الدولــة )التــوين، 2016، ص992(.
3- التســوية جتنــب املتهــم مغبــة قضــاء مــدد يف املؤسســات العقابيــة ممــا يكلــف الدولــة مبالــغ 

ماليــة.
4- إن معاقبة أصحاب النفوذ تؤكد على هيبة الدولة، وسيادة القانون.

اثنياً: العيوب:
1- افــرتاض املتهمــن يف جرائــم الفســاد، أنــه يف حالــة العــدوان علــى املــال العــام فإنــه يف حــال 
اكتشــاف اجلرميــة، ففــي أســوء االحــول ســيتم اســتعادة املبالــغ ممــا يشــجع ضعــاف النفــوس علــى 

الفســاد.
2- الضمــاانت القانونيــة للمتهمــن تكــون حمــدودة، ممــا يؤثــر علــى العدالــة يف التحقيقــات 

)التــوين، 2016، ص 993(.  والتقاضــي. 
3- التداخل بن سلطات الدولة الثاث، مما يشكل جتاوزات دستورية لدى بعض الدول. 
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املطلــب الثالــث: املبــادئ القانونيــة املســتقاة مــن أفضــل املمارســات الدوليــة 
يف جمال التســوايت

نظــراً لتعــدد التجــارب الدوليــة يف هــذا اجملــال، فســنقدم عينــة مــن ثــاث جتــارب دوليــة: 
االمريكيــة، الريطانيــة، املصريــة؛ مث نقــدم عــرض الهــم املبــادئ املتفــق عليهــا يف ســياق التســوية.

التجربــة االمريكيــة تعــد جتربــة ثريــة جــداً يف جمــال التســوية يف جرائــم الفســاد. فاالختصــاص 
ينعقــد لــوزارة العــدل )Department of Justice( يف النظــر يف التســوايت ومــن مث صياغــة 
عقــد مــع املتهمــن. وتطبيقــاً للشــفافية، ميكــن االطــاع علــى العقــد بــن املتهــم واحلكومــة)3(. 
كمــا انــه يف الــوالايت املتحــدة، يوجــد قانــون ملكافحــة الفســاد الــدويل والــذي يكــون شــخص 

امريكــي طــرف فيــه.

ويف بريطانيــا، يتــوىل مكتــب مكافحــة االحتيــال )Serious Fraud Office( منــذ 
عــام  1987 قضــااي مكافحــة الفســاد. )SFO, official website( كمــا يتــوىل املكتــب 
عمليــات التســوية وصياغــة العقــود للمتعاونــن مــع املكتــب. وهــو جــزء مــن النظــام القضائــي 

الريطــاين، يغطــي كافــة دول اململكــة املتحــدة- ماعــدا أســتكلندا.

يف مصر مت استخدام مصطلح تصاحل، حيث نص يف املادة )18( مكرر )ب( من قانون 
اإلجــراءات اجلنائيــة اجلرائــم الــي جيــوز التصــاحل فيهــا: )جيــوز التصــاحل يف اجلرائــم املنصــوص عليهــا 
يف البــاب الرابــع مــن الكتــاب الثــاين مــن قانــون العقــوابت(، مــن ضمنهــا عــدوان اجلــاين علــى أمــوال 

الدولــة. وميثــل الدولــة جلنــة مــن اخلــراء اتبعــة لــوزارة العــدل )التــوين، 2016، 1012(. 

وابالطاع على هذه التجارب ميكن استنباط املبادئ التالية:

نشــأ  احلــق  أن  العــام، حيــث  املــال  علــى  العــدوان  قضــااي  الشــفافية يف  األول:  املبــدأ 
للمجتمــع يف املســاءلة واحملاســبة. ولنــا يف جتربــة الــوالايت املتحــدة االمريكيــة عــرة مــن نشــر كافــة 
التســوايت يف موقــع وزارة العــدل. وتقــوم اململكــة ابإلعــان عــن جممــوع املبالــغ وعــدد املقبــوض 

عليهــم دون تفصيــل.
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املبــدأ الثــاين: وجــود تنظيــم إجرائــي لعمليــات التســوية أو خضــوع عقــد التســوية لرقابــة 
أعلــى حمكمــة يف الدولــة. 

املبدأ الثالث: ال يتم إهناء االتفاق إال بعد إعادة املال العام املسلوب كامًا.
املبدأ الرابع: عدم التوسع يف اعفاء االقرابء او من تعاون مع املتهم. 

املبدأ اخلامس: ال تسوية يف حال العود.
املبدأ السادس: ال مينع من فرض غرامات ابإلضافة إىل التسوية. 

اخلامتة:
تقــوم األجهــزة الرقابيــة بــدور مهــم يف رفــع مســتوى النزاهــة والشــفافية. وهنــاك حلــول بديلــة 
ميكــن مــن خاهلــا مكافحــة الفســاد. فاحلوكمــة، واحلــق يف احلصــول علــى املعلومــة، والتســوية مــن 

الوســائل الــي أثبتــت فاعليتهــا يف مكافحــة الفســاد. وعليــه نســتخلص مــن البحــث:
- ُتســِهم احلوكمــة يف رفــع مســتوى األداء املؤسســي لألجهــزة احلكوميــة. وذلــك مــن خــال 
دعــم املســاءلة اإلداريــة، تطويــر املــوارد البشــرية، الدفــع حنــو تطبيــق مبــادئ القطــاع اخلــاص، 

وتزيــد الشــفافية. 
- تدفــع حكومــة اململكــة العربيــة الســعودية حنــو اإلصــاح اإلداري مبــا يتواكــب مــع أســس 

احلوكمــة، مــع حتديــد مظاهــر الفســاد اإلداري وســبل معاجلتهــا. 
- هنــاك عمــل حكومــي دؤوب مرتبــط إبطــاق مبــادرات ومشــاريع عــر حــوار مفتــوح إعاميــاً 

وورش عصــف ذهــي وفًقــا ملنهجيــة حمــددة مبــا حيقــق التنميــة اإلداريــة. 
- الشفافية هلا دور كبر يف مكافحة الفساد.

- احلق يف احلصول على املعلومات من احلقوق األساسية لألفراد.
- يوجد نص عن الشفافية يف رؤية )2030( لكن ال يوجد تنظيم وتفعيل هلا حالياً. 

العــام مــن أثبتــت  - املســاءلة واحملاســبة مــن خــال التســوية يف جرائــم العــدوان علــى املــال 
دوليــة.  ممارســة  وهــي  جناحهــا، 
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التوصيات: 
- حتفيــز ودعــم مؤسســات اجملتمــع املــدين واجلمعيــات االهليــة للمشــاركة الفاعلــة يف إصــدار 

القــرارات التنمويــة والرقابــة علــى التنفيــذ. 
التعــاون بــن األجهــزة الرقابيــة والقضائيــة املعنيــة برفــع مســتوى النزاهــة والشــفافية،  - تعزيــز 

مــع احلوكمــة والشــفافية. يتناســب  مبــا  وحتديــث إجراءاهتــا 
- محاية حق اجلمهور يف احلصول على املعلومات عن أداء احلكومة واملال العام.

- محاية حق اجلمهور يف املساءلة والتقاضي يف قضااي الفساد.
- دعم دور الصحافة يف احلصول على املعلومات ونشرها.

- ســن نظــام احلــق يف احلصــول علــى املعلومــات مبــا يتــاءم مــع املبــادئ الــواردة يف املــادة مــن 
19 مــن اإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان.

اجلرائــم  مكافحــة  نظــام  مثــل  املعلومــات  حريــة  حــق  مــع  تتعــارض  الــي  األنظمــة  تعديــل   -
املعلوماتيــة. 

- التأكيد على سيادة القانون وفرض مواعيد حمددة لنشر املعلومات.
- إنشــاء جهــاز مفــوض للشــفافية وإعطــاؤه الصاحيــات لنشــره ابلوســائل الــي تضمــن وصــول 

املعلومــة للمســتفيدين.
- دعــم اجلهــات الرقابيــة املاليــة واإلداريــة يف حماربــة الفســاد، ودفعهــا حنــو مشــاركة اجملتمــع املــدين 

يف تعزيــز النزاهــة.
- تطوير إجراءات املساءلة واحملاسبة، حى ميكن االستفادة من الرقابة ونشر املعلومات.

- تعزيــز دور اإلعــام واحلكومــة اإللكرتونيــة، وذلــك لقدرهتــم علــى الوصــول ألكــر شــرحية 
ممكنــة.

- ضــرورة وجــود نظــام إجرائــي لعقــود التســوية يف جرائــم العــدوان علــى املــال العــام، حيتــوي علــى 
مــا أشــران إليــه مــن مبــادئ يف هــذا البحــث.
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اهلوامش والتعليقات:
 http://www.nazaha.gov.sa :1( ميكن االطاع على الدراسة يف موقع هيئة مكافحة الفساد(

)2( وهي الي تتعلق ابلنشاط األساسي للجهاز.
)3( منوذج لعقد بن احلكومة االمريكية مع من أحد املتهمن بقضااي الفساد: 

https://www.justice.gov/opa/press-release/file/990736/download
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