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واملجتمعية  املوؤ�س�سات احلكومية  واأداء  فاعلية  يحدد  الذي  فهو  الدول،  اأ�س�س حتديث  اأحد  الإداري  التطور  يعترب 
اأجهزة الدولة . وعلى الرغم من اختالف وجهات النظر حول حتديد معنى  وبالتايل يعك�س حالة الن�سج يف بناء 
وحمتوى مفهوم التطور الإداري،  فاإنه تبقى ال�سفافية والنزاهة ومكافحة الف�ساد اأهم املبادئ التي يجب اأن ينطلق 

منها اأي تطوير..
وحول هذا املو�سوع التقينا الدكتور اأحمد دروي�س ـ وزير الدولة للتنمية الإدارية ـ وكان لنا معه هذا احلوار.

يف  دروي�س،  اأحمد  الدكتور  R 
البداية كيف يتم اإحكام الرقابة و�سد 
الإداري  اجلهاز  يف  الف�ساد  منابع 

للدولة؟
تعد  التوجهات  من  جمموعة  لدينا  نحن 
اأو  �سيا�سة  اأي  �سياغة  يف  الأ�سا�س 
الف�ساد  ملكافحة  وا�سحة  ا�سرتاتيجية 
التوجهات  هذه  الإداري،  اجلهاز  يف 

من�سورة  وهي  ـ  ع�رشة  عددها  الأطر  اأو 
بع�سها  ـ  بالإنرتنت  الوزارة  على موقع 
نتحدث فيه عن تعديالت ت�رشيعية مطلوبة 
فيما يخ�س امل�ساءلة واملحا�سبة واحلق 
وبع�سها  وال�سفافية،  املعلومة  يف 
يخ�س اأ�سلوب العمل داخل احلكومة مثل 
وموؤديها،  اخلدمة  طالب  بني  املباعدة 
العمل  ببيئة  خا�سة  توجهات  وهناك 

للموظف،  واملادي  النف�سي  والر�ساء 
وكذلك  الرقابة،  تتناول  واأخرى 
املواطنني  وتوعية  املدين،  املجتمع 
مع  العالقات  اإدارة  وكيفية  بحقوقهم 
ال�سكاوى  ا�ستقبال  حيث  من  املواطنني 
واأعتقد  معها.  والتعامل  ودرا�ستها 
منابع  ل�سد  كافية  التوجهات  هذه  اأن 

الف�ساد.

مـ�صـر

اأجرى احلوار: عالء عبد القادر

د.اأحمد دروي�ش لـ"االإ�صالح االقت�صادي":

ال يوجد فا�صد اإال وهناك من اأف�صده و�صاعده على ذلك

ملفات الحوكمة

لهذه  الكامل  التطبيق  يتم  ومتى  R 
التوجهات؟

وهناك  بالفعل  تطبيقها  على  نعمل  نحن 
وعند  توجه،  كل  يف  خمتلفة  تنفيذ  ن�سب 
ثقة  تزيد  �سوف  الزمن  من  نقطة حمددة 
املواطن بهذا الربنامج، ومن ثم �سوف 
املدين  املجتمع  لنا  ميد  اأن  اإىل  نحتاج 
للمواطنني  توعية  حملة  يف  ونبداأ  يده 
ب�رشورة التم�سك بحقوقهم يف اأداء خدمة 
اإكرامية  اأو  ـ  ر�سوة  اإعطاء  دون  جيدة 
كما يطلقون عليها ـ لأن الت�ساهل يف ذلك 
�سوف يهدم كل ما نقوم به من اإ�سالح، 
اإل  فا�سد  يوجد  فال  الف�ساد   اأ�سل  لأنه 

وهناك من اأف�سده و�ساعده على ذلك.

حوكمة  بني  العالقة  ترى  كيف  R 
ال�رشكات ومكافحة الف�ساد؟

كله  والعامل  جًدا،  مهم  املو�سوع  هذا 
تنبه لأهمية حوكمة ال�رشكات والتفتي�س 
هذه  على  املحا�سبية  والرقابة  الداخلي 
الف�ساد  منابع  غلق  اأجل  من  ال�رشكات 
اأجنبية  �رشكات  هناك  لذلك  الإداري، 

عمالقة تخاف خوًفا �سديًدا من الدخول 
غري  عمولت  فيه  تدفع  م�رشوع  اأي  يف 
لأنها  عليها،  امل�رشوع  لرت�سية  قانونية 
تعلم جيًدا اأنها �سوف تقع عليها عقوبات 
ـ  ذلك  تبني  اإذا  ـ  الأم  دولتها  يف  �سديدة 
ول يخفى عليك اأن هناك �رشكات عاملية 
ـ دون ذكر اأ�سماء ـ وقعت عليها عقوبات 
وغرامات بالفعل، لذا فاإن عملية حوكمة 
هناك  كان  وكلما  جًدا  مهمة  ال�رشكات 
تقدم يف هذا امل�سار كلما �ساعد ذلك يف 
حتقيق ال�سفافية والنزاهة والق�ساء على 
ال�ستثمار  وزارة  قامت  ولقد  الف�ساد. 
خا�سة  اإ�سدارات  جمموعة  بن�رش 
ت�سهيل  �ساأنها  من  ال�رشكات  بحوكمة 
امل�ساءلة  نظم  وتطوير  احلوكمة  عملية 
اأما  ال�رشكات.  وال�سفافية والنزاهة يف 
العائلية  ال�رشكات  حوكمة  يخ�س  فيما 
ول  اأكرث  اأو  �سخ�س  بفكر  تدار  والتي  ـ 
على  توجد  التي  الرقابة  عليها  توجد 
من  غريها  اأو  الأعمال  قطاع  �رشكات 
�سباب  جمعية  قامت  فقد  ـ  ال�رشكات 
لرجال  جمعية  )وهي  الأعمال  رجال 

الأعمال حتت �سن الـ 45 عاًما( باإ�سدار 
العائلية،  ال�رشكات  حلوكمة  قواعد 
من  الكثري  اأن  ذلك  يف  اأ�سعدين  وما 
عملية  لأهمية  تتنبه  بداأت  ال�رشكات  هذه 

احلوكمة ومردود ذلك على م�سلحتها.

كيف ترى ال�رشاكة بني احلكومة  R 
والقطاع اخلا�س؟

اخلا�س  القطاع  بني  �رشاكات  اإقامة 
امل�سادر  اأهم  اأحد  تعد  واحلكومة 
طبيعة  اأفرزتها  والتي  للتنمية،  اجلديدة 
والت�سليم  ال�سائد  القت�سادي  املناخ 
والقطاع  املدين  املجتمع  دور  باأهمية 
وهي  التنمية.  اأعباء  حتمل  يف  اخلا�س 
على  وت�ساعد  للطرفني  مفيدة  �رشاكة 
ت�سارع عجلة التنمية، كما اأنها ل ت�سكل 
مع  وتتما�سى  الدولة  على  اأعباء  اأي 
املناخ العام الذي ي�سجع الدور الفردي 
اأنها تعد من  اإىل  التنمية، بالإ�سافة  يف 
للم�رشوعات  التمويل  م�سادر  اأف�سل 
املالية  بوزارة  اأن�سئت  ولقد  احلكومية. 
ال�ساأن قامت  اإدارية خا�سة بهذا  وحدة 

نحتاج اأن ميد املجتمع املدين يده لنا، ونبداأ حملة توعية 
للمواطنني ب�رشورة التم�سك بحقوقهم يف خدمة جيدة دون 
يوجد  فال  ـ  عليها  يطلقون  كما  اإكرامية  اأو  ـ  ر�سوة  اإعطاء 

فا�سد اإل وهناك من اأف�سده و�ساعده على ذلك.

كان  وكلما  جًدا،  مهمة  م�ساألة  ال�رشكات  حوكمة 
هناك تقدم يف هذا امل�سار كلما �ساعد ذلك يف حتقيق 

ال�سفافية والنزاهة والق�ساء على الف�ساد.
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بو�سع قواعد تنظيمية وعقود منطية لهذه 
وتقدمي  امل�ساعدة  اأجل  من  ال�رشاكة، 
عمل  يف  ترغب  التي  للجهات  امل�سورة 
يتوفر  ول  اخلا�س  القطاع  مع  �رشاكة 
لذلك،  القانونية  واخلربة  القدرة  لديها 
الإدارية  التنمية  وزارة  يف  ونحن 
من  وكنا  ال�رشاكة،  لهذه  منوذج  لدينا 
م�رشوع  خالل  من  بداأها  من  اأوائل 
اأن  اأرى  واأنا  الذكية،  الأ�رشة  بطاقة 
من  العديد  يف  الفكر  لهذا  تو�سًعا  هناك 

القطاعات احلكومية.

الدكتور اأحمد دروي�س كيف نحقق  R 
العاملني  بني  الجتماعية  العدالة 

املوؤقتني واملعينني؟
اأوًل يجب اأن نتفق على اأن الق�سية لي�ست 
يف اأ�سلوب �سغل الوظيفة العامة، واإمنا 
وخدمات  مادي  اأجر  من  تقدمه  فيما 
والتاأمني  واملعا�سات،  التاأمينات  مثل 
العاملة،  املراأة  وخدمات  ال�سحي، 
عليها  يح�سل  التي  املزايا  من  وغريها 
املوظف املعني. هذه اخلدمات ل يجوز 
التفرقة فيها بني املتعاقدين واملعينني، 
الإدارية  التنمية  وزارة  قامت  ولقد 
والإدارة  للتنظيم  املركزي  واجلهاز 
ل�سنة   15 رقم  الدوري  الكتاب  باإ�سدار 
املتعاقدين  معاملة  قواعد  ب�ساأن   2008
للدولة،  الإداري  باجلهاز  املوؤقتني 
العمالة  وواجبات  حقوق  ويت�سمن 
املجالت  من  العديد  يف  املتعاقدة 
املكافاأة  قيمة  حتديد  منها  املهمة، 
على  املعني  مع  وم�ساواتها  للمتعاقد 
ا العالوات واملنح  الدرجة نف�سها، واأي�سً
ال�ستفادة  وكذلك  والبدلت،  واحلوافز 
التاأمينية  واملعاملة  التدريب  من 
وكذا  والجتماعية،  ال�سحية  والرعاية 
بالن�سبة  الو�سع  اأجازات  يف  احلال 
وم�ساواتها  املتعاقدة  العاملة  للمراأة 

الكاملة مع العاملة ب�سفة دائمة.

هل هناك ف�سل يف عملية التدريب  R 
التحويلي؟

ف�ساًل  هناك  اإن  اأقول  اأن  اأ�ستطيع  ل 
ثقافة  هناك  لكن  املو�سوع،  هذا  يف 
تقبل  بعدم  املوظف  لدى  مرت�سخة 
اأن  كما  الوظيفي،  امل�سار  يف  التغيري 
الف�سل معناه اأنني اأقمت دورات تدريبية 
لتعديل امل�سار الوظيفي ومل ينجح اأحد، 
ي�سلح  ل  وهو  موظف  منها  تخرج  اأو 

ملا اأهل اإليه. امل�سكلة احلقيقية يف عدم 
الإقبال على دورات التدريب التحويلي، 
داخل  املعينني  املوظفني  من  خا�سة 
يرغبون  ل  لأنهم  الإداري،  اجلهاز 
يف  والعمل  احلالية  وظائفهم  ترك  يف 
هناك  كان  واإن  حتى  اأخرى،  وظائف 
اإقباًل  هناك  اأن  �سحيح  مادي،  اإغراء 
ينا�سب  عماًل  يجد  ل  الذي  ال�سباب  من 
الإقبال  اأن  اإل  عليه،  احلا�سل  املوؤهل 
من  مزيد  اإىل  ونحتاج  حمدوًدا  مازال 
التوعية لتغيري الثقافات املرت�سخة لدى 
تغيري  اأهمية  املوظفني، وتو�سيح مدى 
ومتطلبات  يتنا�سب  مبا  التخ�س�سات 

�سوق العمل.

اأي  اإىل  الر�سيدة...  احلكومة  R 
مدى و�سل الإجناز؟

التي  املعايري  لكم  اأقول  اأن  اأ�ستطيع   
واأترك  احلكومة،  ر�ساد  بها  يقا�س 
احلكم للقارئ لريى حجم الإجناز بنف�سه 
املو�سوعية   املعايري  هذه  على  بناًء 

وهي:
يكون  اأن  يجب  الر�سيدة  احلكومة  اأوًل: 
اأن  العلم  مع  وا�سحة،  روؤية  لديها 
هناك  تكن  مل  اإن  كافية  غري  الروؤية 
التي  التنفيذية  الربامج  من  جمموعة 

حتقق هذه  الروؤية.

ثانًيا: احلكومة الر�سيدة يجب اأن تكون 
على درجة عالية من الكفاءة يف اإجناز 
املهام املوكلة اإليها، ولبد اأن ي�سحب 

الكفاءة ال�رشعة يف الإجناز.
ثالًثا: احلكومة الر�سيدة يجب اأن يكون 
مع  بقراراتها،  التنبوؤ  على  قدرة  هناك 

وجود ا�ستقرار يف عملها.
اأن  يجب  الر�سيدة  احلكومة  رابًعا: 
امل�ساءلة  وهو  مهم  مبداأ  لديها  يكون 

واملحا�سبة عن اأي تق�سري.
خام�ًسا: احلكومة الر�سيدة يجب اأن يت�سم 
عما  تعلن  اأن  ويجب  بال�سفافية،  عملها 
لديها مع اإعطاء حق املطالبة واحل�سول 
ي�سون  احلق  هذا  لأن  املعلومة،  على 

ال�سفافية.
اأن  يجب  الر�سيدة  احلكومة  �ساد�ًسا: 
ت�سارك املواطن يف اتخاذ القرار، لأن 

امل�ساركة تعرب عن راأي الأغلبية.
احلكومة  تكون  اأن  يجب  واأخرًيا، 
مع  للقانون،  جيًدا  منفًذا  الر�سيدة 

افرتا�س عدل القانون.
بها  يقا�س  التي  املعايري  هي  هذه 
احلكم  واأترك  احلكومة،  ر�ساد  مدى 

للقارئ.

كيف ترى م�ستقبل اجلهاز الإداري  R 
يف م�رش؟

اجلهاز  جلعل  وا�سحة  روؤية  لدينا 
الإداري كفاأً وفعاًل وقادًرا على مواكبة 
الدولة،  موارد  اإدارة  يح�سن  التغري، 
معه.  للمتعاملني  مميزة  خدمة  ويقدم 
ونحن نعمل على ذلك وفق خطة ن�سابق 
اإجنازها جلعل اجلهاز  اأجل  الزمن من 
اإليها.  نطمح  التي  بال�سورة  الإداري 
 1600 اإنه مطلوب  لذلك،  مثاًل  واأعطى 
وحدة ح�سابية ملراقبة موازنة الدولة، 
لدينا منها حالًيا 500، واملفرت�س اأن 
 ،2012 عام  جميًعا  منها  النتهاء  يتم 
لكننا �سوف ننتهي منها باإذن الله العام 
تطوير  من  به  نقوم  ما  وكذلك  القادم. 
اخلدمات املقدمة للمواطنني، من خالل 
املحافظات  يف  املحلية  الإدارة  تطوير 
اأ�سلوب  لتح�سني  والأحياء  واملدن 
تقدميها، ون�سبة التنفيذ تفوق املعدلت 
املو�سوعة، اأي اأننا ل ندخر جهًدا يف 
وجعله  الإداري  اجلهاز  تطوير  �سبيل 
وفى  اجلميع.  ياأملها  التي  بال�سورة 
اإن احلكومة  اأقول  اأن  اأود  الأمر  نهاية 

من املواطن وباملواطن وللمواطن.

اخلا�س  القطاع  بني  ال�رشاكة 
امل�سادر  اأهم  اإحدى  هي  واحلكومة 
اأفرزتها  والتي  للتنمية،  اجلديدة 
ال�سائد  القت�سادي  املناخ  طبيعة 
املجتمع  دور  باأهمية  ي�سلم  الذي 
اخلا�س يف حتمل  والقطاع  املدين 
مفيدة  �رشاكة  وهي  اأعبائها.. 
ت�سارع  على  وت�ساعد  للطرفني 

عجلة التنمية.

م�صر
نشطاء وشركاءملفات الحوكمة

اأجري هذا البحث يف الفرتة من 21 ابريل حتى 14 مايو 2009، 
على عينة قوامها 800 حالة من �سغار ومتو�سطي م�رشوعات 
الأعمال موزعني على �ست حمافظات هي القاهرة والإ�سكندرية 

وبور�سعيد والغربية والدقهلية واملنيا. 
فيها امل�رشوعات  تعمل  التي  البيئة  البحث هو  وكان مو�سوع 
الأعمال  قطاع  بيئة  تعد  حيث  مب�رش،  واملتو�سطة  ال�سغرية 
مو�سوع �سديد التعقيد والتنوع، وقد اختار هذا البحث الرتكيز 
على العالقة بني قطاع الأعمال والإدارات احلكومية، بغر�س 
التعرف على املدى الذي ت�ساهم فيه الهيئات احلكومية، والقواعد 
املنظمة لعملها، والطريقة التي تنفذ بها هذه القواعد، يف ت�سهيل 

واإجناح م�رشوعات القطاع اخلا�س ال�سغرية واملتو�سطة.  

نتائج  بح�سب  ـ  املجال  هذا  يف  مالحظته  ميكن  ما  اأول  ولعل 
لدى  دقيقة  ت�سورات وانطباعات غري  ـ هو وجود  ال�ستق�ساء 
املتعاملني مع الإدارات احلكومية ذات ال�سلة، وهو ما يعني 
اأن اخلربة الفعلية للتعامل مع الإدارات احلكومية ل تتطابق يف 
الفعلية يف  مرات كثرية مع املتوقع من هذه اخلربة. فاخلربة 
التعامل مع الإدارات احلكومية جاءت �سهلة يف راأي %19.2 من 
اأع�ساء عينة البحث، وهو الأمر الذي مل يتوقعه �سوى %7.3 من 
العينة. وباملقابل جاءت اخلربة الفعلية للتعامل مع الإدارات 
احلكومية �سعبة يف راأي %47.3 من امل�ستثمرين امل�سمولني يف 

العينة، وهو الأمر الذي مل يتوقعه �سوى %36.5 من العينة.
ويف العدد القادم نقدم قراءة كاملة يف نتائج هذا ال�ستطالع.

ا�صتطالع راأي امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة...

حول الف�صاد والعالقة مع االإدارة احلكومية


