
االإ�صالح االقت�صادي 68

ملف الالمركزية في مصر...

هن���اك عالقة وثيق���ة بني قط���اع امل�رشوعات 
اخلا�س���ة ال�سغرية واملتو�سط���ة وبني الإدارة 
املحلية يف م�رش.. حيث تتحقق معظم م�سالح 
هذا القطاع من خ���الل اأجهزة الإدارة املحلية 
�سواء باحل�سول على تراخي�ص بدء وممار�سة 
الن�س���اط، اأو متابع���ة هذا الن�س���اط يف خمتلف 
املجالت، وكذلك القيام بالعديد من الأن�سطة 
ل���الإدارة املحلي���ة واأجهزته���ا،  واخلدم���ات 
ال�سغ���رية  اخلا�س���ة  امل�رشوع���ات  فقط���اع 
واملتو�سط���ة ه���و الذي يت���وىل توري���د معظم 
احتياج���ات الإدارة املحلي���ة واأجهزته���ا من 
ال�سل���ع واملعدات، ويغطى معظ���م امل�سرتيات 
احلكومي���ة يف ه���ذا القط���اع، وه���و الط���رف 
الت���ي  واملزاي���دات  املناق�س���ات  الآخ���ر يف 
تطرحها ه���ذه الأجهزة لتنفيذ م�رشوعات البنية 
الأ�سا�سية وامل�رشوع���ات اخلدمية والتنموية. 
وما يج���رى يف الإدارة املحلي���ة يوؤثر بدرجة 
كب���رية لي�ص فقط عل���ى اأ�سح���اب امل�رشوعات 
اخلا�سة ال�سغ���رية واملتو�سطة، بل يوؤثر على 
قطاع وا�س���ع من املواطنني، �س���واء العاملني 
يف ه���ذه امل�رشوع���ات، اأو اأ����رش اأ�سحابها. 
ويكف���ى للتاأكيد على هذه احلقيق���ة اأن نعلم اأن 
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الالمركزية وحما�سرة الف�ساد يف املحليات

عدد امل�رشوعات اخلا�سة ال�سغرية ارتفع اإىل 
3.3 ملي���ون وحدة اقت�سادي���ة، يعمل بها 8.3 
مليون عام���ل عام 2004، ويبل���غ حجمها يف 
جم���ال التجارة واخلدم���ات %65 من اإجمايل 
امل�رشوع���ات ال�سغرية ومتناهي���ة ال�سغر عام 

.2003
وطبًقا لآخر تع���داد لل�سكان يف م�رش يبلغ عدد 
املن�ساآت ال�سغرية ومتناهية ال�سغر واملتو�سطة 
%97.7 من اإجم���ايل عدد املن�ساآت يف م�رش، 
ويعمل به���ا حوايل %76 م���ن اإجمايل القوى 
العامل���ة، ويبل���غ اإنتاجها %80 م���ن اإجمايل 
الناجت القومي يف م�رش. وميثل عدد املن�ساآت 
الت���ي ت�سغ���ل اأقل من ع����رشة عم���ال %95من 

اإجمايل من�ساآت الإنتاج واخلدمات يف م�رش.
وتتاأكد العالق���ة الوثيقة بني هذا القطاع وبني 
الإدارة املحلي���ة اإذا ا�ستعر�سن���ا اأه���م اأن�سطة 
املحليات اخلدمي���ة والتنموي���ة والتي تتم من 
خاللها هذه العالقة بني الطرفني. حيث ت�رشف 
الإدارة املحلي���ة ووحداتها على دائرة وا�سعة 
للغاي���ة من الأن�سطة التنموي���ة واخلدمية تدخل 
يف نطاق اخت�سا�سات 14 وزارة ت�رشف عليها 

الإدارة املحلية.

هذا املقال جزء من 
ورقة ال�سيا�سات 
حول الالمركزية 
وحما�رشة الف�ساد 

يف املحليات وتاأثريه 
على امل�رشوعات 

ال�سغرية 
واملتو�سطة، وهي 

اإحدى اأوراق 
ال�سيا�سات ال�سادرة 
عن برنامج "النزاهة 
وال�سفافية وحماربة 

الف�ساد"، الذي 
يقوم بتوجيهه 

هيئة ا�ست�سارية من 
�سخ�سيات م�رشية 

عامة، ويقوم 
باإدارته مركز 

امل�رشوعات الدولية 
اخلا�سة.
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•واإذا ا�ستعر�سن���ا اأن�سط���ة كل من الوحدات  	
املحلي���ة وامل�رشوع���ات اخلا�س���ة ال�سغ���رية 
واملتو�سطة يتاأك���د مدى الت�سابك بني القطاعني 
واإىل اأي حد تتاأثر م�سالح واأو�ساع اأ�سحاب 
امل�رشوعات اخلا�سة بالبيئة التي حتكم العالقة 
بينهم وبني العاملني بالإدارة املحلية، ومدى 
�سالم���ة الإجراءات الت���ي حتك���م العالقة بني 
الطرفني واإىل اأي حد تكفل تكافوؤ الفر�ص بني 
اأ�سحاب امل�رشوع���ات اخلا�سة املتعاملني مع 

الإدارة املحلية. 
•ميكن القول عموًما اإن هذه العالقة ي�سوبها  	
كثري م���ن اخللل ب�سبب الف�ساد املنت�رش بوحدات 
الإدارة املحلي���ة عل���ى كل امل�ستويات والذي 
توؤك���ده تقارير الهيئات الرقابي���ة والت�رشيعية 
للمحا�سب���ات  املرك���زي  اجله���از  وتقاري���ر 
والرقابة الإدارية وحتقيقات النيابة الإدارية 
واللجان املخت�سة مبجل�ص ال�سعب وال�سورى، 
مم���ا يوؤثر عل���ى �سالمة ه���ذه الأعم���ال وعلى 

م�سالح املواطنني امل�ستفيدين منها.
ومل���ا كان احلدي���ث مل ينقطع ط���وال ال�سنوات 
ال�سابقة عن احلاج���ة اإىل تطوير نظام الإدارة 
املحلي���ة بع���د اأن ك�سفت املمار�س���ة عن اأوجه 
الف�س���اد املنت����رشة في���ه وعج���زه ع���ن تلبي���ة 
احتياجات املواطن���ني والرتقاء باأو�ساعهم 
القت�سادي���ة وال�سيا�سية والجتماعية، جاءت 
التعديالت الد�ستوري���ة الأخرية عام 2007م. 
لتفت���ح الباب اأمام التطوي���ر املطلوب يف نظام 
الإدارة املحلي���ة بتعدي���ل امل���ادة )161( م���ن 
الد�ست���ور والن�ص فيها عل���ى اأن يكفل القانون 

دعم الالمركزية يف الإدارة املحلية.

�إ�شكالية حقيقية
مب�سطل���ح  املق�س���ود  اأن  املع���روف  م���ن 
الالمركزي���ة هو )نقل جزء كب���ري من ال�سلطات 
وامل�سئوليات والوظائف من امل�ستوى القومي 
اإىل امل�ستوى املحلي(. اأي اأن جوهر التطوير 
يف الإدارة املحلي���ة �سيك���ون بتو�سي���ع �سلطات 
و�سالحيات الوح���دات املحلية مبا ميكنها من 
القيام مب�سئولياتها ب�رشع���ة وكفاءة. ويطرح 
الوح���دات  تو�سي���ع �سالحي���ات  اإىل  التوج���ه 
املحلية و�سلطاتها اإ�سكالية حقيقية، حيث يرى 
الكثريون اأن الإدارة املحلية تعانى من انت�سار 
الف�س���اد يف معظم اأجهزتها رغ���م اأنها ل متلك 
�سلطات و�سالحي���ات وا�سعة بالن�سبة للخدمات 
التي ت����رشف عليها، اأو املراف���ق العامة التي 
تديره���ا، اأو م�رشوعات التنمي���ة املحلية التي 
تت���م يف اإطاره���ا، فكي���ف �سيكون احل���ال اإذا 

ات�سعت �سلطاته���ا و�سالحياتها، وما ميكن اأن 
يحمله ه���ذا التطور من فر����ص كبرية لزدياد 
الف�س���اد وانت�س���اره ب�سورة اأو�س���ع بكثري مما 
هو قائم حالي���ا!! وتت�س���ح الإ�سكالية احلقيقية 
اإذا ما حاولن���ا الإجابة عن هذه الأ�سئلة: كيف 
ميكن اأن نحول دون انت�سار الف�ساد بعد الأخذ 
اإمكاني���ة حقيقية  بالالمركزية؟.. ه���ل هناك 
لتطبي���ق الالمركزي���ة وحما����رشة الف�س���اد يف 
املحلي���ات يف نف�ص الوقت؟.. ما هي ال�رشوط 
الواج���ب توافرها يف التنظيم اجلديد للوحدات 
املحلية يف ظل الالمركزية بحيث ننجح بالفعل 

يف حما�رشة الف�ساد؟ 

تت�شح الإ�شكالية احلقيقية اإذا ما حاولنا الإجابة عن هذه الأ�شئلة: 
كيف ميكن اأن نحول دون انت�شار الف�شاد بعد الأخذ بالالمركزية؟.. 
هل هناك اإمكانية حقيقية لتطبيق الالمركزية وحما�رصة الف�شاد يف 
املحليات يف نف�س الوقت؟.. ما هي ال�رصوط الواجب توافرها يف 
التنظيم اجلديد للوحدات املحلية يف ظل الالمركزية بحيث ننجح 

بالفعل يف حما�رصة الف�شاد؟

ت�رصف الإدارة املحلية ووحداتها على دائرة وا�شعة 
للغاية من الأن�شطة التنموية واخلدمية تدخل يف نطاق 

اخت�شا�شات 14 وزارة ت�رصف عليها الإدارة املحلية.
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توق���ف نظ���ام الإدارة املحلي���ة، املطب���ق يف 
م�رش من���ذ ع���ام 1960، يف منت�س���ف الطريق 
بالن�سب���ة ملمار�س���ة املجال�ص ال�سعبي���ة املحلية 
�سلطاته���ا كامل���ة، ومل يتحق���ق يف ظل���ه نق���ل 
ال�سلطة من امل�ست���وى املركزي اإىل امل�ستويات 
املحلي���ة، واعتمد ب�سف���ة اأ�سا�سية على تفوي�ص 
اإىل  ال���وزارات املركزية  الخت�سا�سات م���ن 

املحليات.
ون�س���اأت نتيج���ة لذل���ك العديد م���ن الثغرات يف 
الإدارة املحلي���ة اأ�رشنا اإليها من قبل، �ساهمت 
ب�س���كل كب���ري يف احلد م���ن فاعليته���ا وحتقيقها 
لأهدافها، خا�سة اأن اأ�سلوب التفوي�ص ل ميكن 
ال�سلطات من مواجه���ة امل�ساكل مواجهة فعالة 

لالأ�سباب الآتية:
املفرو�ص اأن يقوم نظ���ام الإدارة املحلية  1 .
عل���ى متتع اأجهزته���ا املنتخب���ة والتنفيذية 
م�سئولي���ة،  يقابله���ا  اأ�سلي���ة  ب�سلط���ات 

والتفوي�ص ل يعطي هذه ال�سلطة الأ�سلية.
م���ن يعطي التفوي�ص ميلك اأن يلغيه اأو يعدله  2 .
يف اأي وق���ت مم���ا ي���وؤدي اإىل ا�سط���راب 

الأداء.
م���ن يفو�ص غريه يف بع�ص �سلطاته ميلك اأن  3 .
يتخذ قراًرا يف املو�سوع الذي فو�ص فيه 
غ���ريه، فالتفوي�ص ل يلغ���ي حق املفو�ص 
متاًما، وقد يوؤدي ه���ذا اإىل الت�سارب يف 

اتخاذ القرارات.
م���ن هن���ا طرح���ت م�ساأل���ة الالمركزي���ة كحل 
مل�ساكل وق�س���ور الإدارة املحلي���ة يف م�رش، 
ومت تعدي���ل امل���ادة )161( م���ن الد�ستور عام 
2007م. للن����ص على اأن يكف���ل القانون دعم 
الالمركزي���ة يف الإدارة املحلي���ة. واملق�سود 
مب�سطلح الالمركزية هن���ا هو)نقل جزء كبري 
من �ل�شلطات و�مل�شئوليات و�لوظائف من 
�مل�شتوى �لقوم���ي �إىل �مل�شتوى �ملحلي(. 
ولك���ي يكون هذا النق���ل يف ال�سلطات ذا معنى، 
فاإن الأجه���زة الالمركزية لب���د اأن يتوفر لها 
قان���ون حمدد يكفل لها ما يل���ي ك�رشط لفاعلية 

الأداء:
ميزانية خا�سة تت�سمن املوارد والإنفاق. 1 .

امله���ام  عل���ى  امل���وارد  توزي���ع  �سلط���ة  2 .
املختلفة.

اتخاذ القرارات بوا�سطة املمثلني املنتخبني  3 .

للمواطنني.
ومن اأه���م العوامل التي �ساع���دت على ازدياد 
اأهمية الأخذ بالالمركزية يف الإدارة املحلية يف 
م�رش التوجه اإىل اقت�ساد ال�سوق الذي ل ت�سبح 
الدولة معه الفاعل الوحيد، بل يربز اإىل جانبها 
القط���اع اخلا�ص ومنظم���ات املجتمع املدين، 
وتن�ساأ ب���ني الأطراف الثالثة �رشاكة تتكامل يف 
ظلها اأدوار الأطراف الثالثة، وتتخفف الدولة 
من بع����ص اأعبائها.  وبالإ�ساف���ة اإىل التحول 
ا ف�سل  لقت�ساد ال�سوق واخل�سخ�سة، هناك اأي�سً
احلكوم���ات املركزية لل���دول النامية يف اإدارة 
التنمية وزيادة احلاج���ة اإىل اخلدمات املحلية 
والبني���ة الأ�سا�سي���ة املادية يف ال���دول النامية 
ب�سبب زيادة النم���و ال�سكاين احل�رشي، وكذلك 
تبن���ي الدميقراطية كمنهج لنظ���ام احلكم، حيث 
يقوم اأ�سا�ص امل�ساركة يف �سنع قرارات التنمية 
ويف التنفي���ذ والرقابة على تقييم الأداء.  ومن 
ا على الأخذ بالالمركزية  العوامل امل�سجعة اأي�سً
ه���و التطورات الدميقراطية و����رشورة ت�سجيع 
امل�ساركة ال�سيا�سية مما ي�ساعد على رفع م�ستوى 
الثقافة ال�سيا�سي���ة وتكوين قيادات حملية ميكن 
اأن تكون نواة لقيادات �سيا�سية قومية م�ستقباًل.  
وي�سي���ف الدكت���ور اأحم���د الر�سي���دي اإىل هذه 
العوامل اأ�سباًبا اأخ���رى تدعو اإىل الأخذ بنظام 

الالمركزية منها:
•ت�سخم دور الدولة وتنوع اأن�سطتها. 	

•النظام الالمرك���زي ي�ساعد على حتقيق قدر  	
منا�سب م���ن النمو املت���وازن بني املناطق 
اجلغرافي���ة املختلف���ة الت���ي يتك���ون منها 
اإقليم الدولة، كما اأنه ي�ساعد على التعامل 
باإيجابية مع م�س���كالت التنوع واختاللت 
امل�ست���وى  عل���ى  التنم���وي  الأداء  مع���دل 

الوطني.
•ت�ساع���د الالمركزية مبا توف���ره من فر�ص  	
للتدري���ب وامل�سارك���ة اأن تك���ون مدخ���اًل 
لإر�ساء قيم الدميقراطية وحقوق الإن�سان 
وعلى راأ�سها احلق يف امل�ساركة ال�سيا�سية 
و�س���وًل اإىل م�ستوى اأف�س���ل من م�ستويات 
ا مزيًدا من  احلكم اجليد.  ويحقق ذلك اأي�سً
التطور الدميقراطي وتفاعل ثالث ثقافات 
مهمة ه���ي: ثقاف���ة الالمركزي���ة، وثقافة 

امل�ساركة، وثقافة حقوق الإن�سان.

ملاذا الالمركزية
.. وكيف تعالج عيوب وف�ساد الإدارة املحلية

ملف الالمركزية في مصر...
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•تخفي���ف الأعباء عن احلكوم���ة الالمركزية  	
باإ����رشاك املجتم���ع امل���دين يف الت�س���دي 

للم�سكالت املجتمعية.
حماور �لالمركزية

ترتك���ز الالمركزي���ة عل���ى ثالثة حم���اور لبد 
م���ن توفرها، حت���ى ميكن للنظ���ام الالمركزي 
اأن ي���وؤدى اإىل كف���اءة العمل و�سم���ان حتقيق 
الأهداف، م���ع التقليل اإىل اأك���رب درجة ممكنة 
م���ن اللب����ص والغمو����ص يف توزي���ع ال�سلطات 
وامل�ستوي���ات ب���ني ال�سلطة املركزي���ة وال�سلطة 

املحلية وهذه املحاور هي:
�أوًل: �لإطار �لت�رشيعي

رغم اأن مواد الد�ست���ور اخلا�سة بالالمركزية 
للغاي���ة  مقت�سب���ة  ج���اءت  املحلي���ة  والإدارة 
ول تتنا�س���ب م���ع الأهمية الكب���رية التي متثلها 
الالمركزي���ة كنظ���ام ي�سه���م يف اإدارة �سئ���ون 
ال�سيا�سة واحلكم يف املجتمع، اإل اأن ما ت�سمنه 
الد�ستور من اأحكام حول الإدارة املحلية يوفر 
املقوم���ات الأ�سا�سية املتعارف عليها يف الفقه 
القانوين الد�ست���وري والإداري، ويف اأدبيات 
العلوم ال�سيا�سية والإدارة العامة ب�ساأن النظام 
الالمرك���زي الفع���ال والتي توج���ز يف خم�ص 

مقومات هي:
•التمتع بال�سخ�سية العتبارية. 	
•وجود جمال�ص حملية منتخبة. 	

•التمتع ب�سلطات حقيقية واأ�سيلة. 	
•احل���ق يف تدبري امل���وارد املالي���ة املحلية  	

الالزمة.
احلكومي���ة  الرقاب���ة  م���ن  ن���وع  •وج���ود  	

املنا�سبة.

ورغ���م هذا فاإن الإط���ار الت�رشيعي لالمركزية 
يف م�رش ل ي���زال ي�سوبه الكثري م���ن النواق�ص 
والعيوب، وه���و ما يجعله قا����رًشا عن توفري 
الأ�سا����ص املو�سوعي لنظ���ام لمركزي قوي 
وفاع���ل، وم���ن ال����رشوري اإع���ادة النظر يف 
هذا الإطار الت�رشيع���ي وتعديله مبا يعزز دور 

املوؤ�س�سات الالمركزية.
ثانًيا: متويل �حلكم �ملحلي

ل ميكن حتقيق لمركزي���ة حقيقية بدون متويل  
حمل���ي، ول ميك���ن حتقي���ق تنمية حملي���ة بدون 
متويل  حملي، وذلك لأن الأدوار وامل�سئوليات 
املحلية وكذلك �سلطة اتخاذ القرارات امل�ستقلة 
يف الإنف���اق وتوزيع امل���وارد تكت�س���ب اأهمية 

متزايدة يف جميع اأنحاء العامل.
ثالًثا: ثقافة �لدميقر�طية

لي����ص امله���م ه���و الإع���الن ع���ن نظ���ام حكم 
دميقراط���ي، ب���ل الأهم ه���و قي���ام موؤ�س�سات 
تعزز الدميقراطي���ة يدعمها �سل���وك املواطنني 
املت�سبع بالقيم الدميقراطية مثل: قيم امل�ساركة 
وال�سفافية وامل�ساءلة وتكوين الكوادر الب�رشية 

املوؤهلة.
بق���ي اأن نتناول يف ختام ه���ذا العر�ص مل�ساألة 
املحلي���ة  ب���الإدارة  وعالقته���ا  الالمركزي���ة 
و����رشورات الأخذ بها ومقوماته���ا الأ�سا�سية 
ق�سية النتائج املرتتبة على الأخذ بالالمركزية 
يف م�رش ملا لهذا من اأهمية يف التعرف على ما 
ميكن اأن يرتت���ب على الأخ���ذ بالالمركزية من 
مزايا تفتح الباب اأمام تطور اإيجابي يف جمال 

الإدارة املحلية.
�لنتائج �ملرتتبة على تطبيق �لالمركزية

الإطار الت�رصيعي لالمركزية يف م�رص ل يزال ي�شوبه الكثري من النواق�س 
والعيوب، وهو ما يجعله قا�رًصا عن توفري الأ�شا�س املو�شوعي لنظام لمركزي 
قوى وفاعل، ومن ال�رصوري اإعادة النظر يف هذا الإطار الت�رصيعي وتعديله مبا 

يعزز دور املوؤ�ش�شات الالمركزية.
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يعترب قيام املوؤ�س�سات الدميقراطية الإقليمية  1 .
واملحلية طريقة اأكرث كف���اءة من التخطيط 
املركزي يف الوف���اء باحلاجات الإقليمية 
واملحلية، فهي توفر ا�ستجابة اأف�سل لتنوع 
الظ���روف املختلفة من منطق���ة اإىل اأخرى 
بحي���ث تعك�ص ظ���روف كل وحدة حملية يف 

و�سع خطط التنمية ويف تنفيذها.
توف���ر املحلي���ات ظروًف���ا اأف�س���ل للوف���اء  2 .
بحاجات الفقراء، فاإذا كانت التنمية تعني 
احلد من الفق���ر والالم�س���اواة واحلرمان 
القت�س���ادي، فالب���د اأن تت�سم���ن انخراط 
التنمي���ة،  عملي���ة  يف  وتعبئته���م  الفق���راء 
فاملحليات مطلوبة لتمكني الفقراء وتعبئتهم 
فى عملية التنمية، فهي مطلوبة لتمكني فقراء 
الريف من امل�ساركة ال�سيا�سية، فامل�ساركة 
مطلوبة لزيادة الإنتاج والطاقة الإنتاجية 

اأكرث من اخلرباء والتكنولوجيا.
حت�س���ن املحلي���ات الو�س���ول اإىل الأجهزة  3 .
الإدارية، اإذ يع���رف املواطنون من يفعل 
ماذا، في�ستطيعون الو�سول اإىل امل�سئولني 

عن اخلدمات.
تلطف املحلي���ات التي ي�س���ارك فيها النا�ص  4 .
م���ن مقاومة النا�ص للتغ���ريات الجتماعية 
الأ�سا�سية التي تت�سمنها التنمية، فاحلكومة 
املحلية توفر قيادة حملية قادرة على ك�سب 
امل�سان���دة للتغ���ريات املطلوب���ة، وت�ستطيع 
اأن توج���ه ال�رشاعات وجهة بن���اءة، كما 
اأن املحلي���ات و�سيلة للتغلغ���ل يف املناطق 

الريفية.
تخف����ص املحلي���ات الأعباء ع���ن احلكومة  5 .

املركزية، ويف نف�ص الوقت تزيد من �رشعة 
ومرون���ة �سن���ع القرار بتخفي����ص م�ستوى 
التوجي���ه وال�سب���ط املركزي���ني، فالتنمية 
الريفية بالذات تتطلب مرونة اأثناء التنفيذ، 
حي���ث كثرًيا ما تكون التغريات يف ال�سيا�سة 

العامة مطلوبة على وجه ال�رشعة.
تعترب الدميقراطية املحلية �رشورة للوحدة  6 .
الوطني���ة، فعندم���ا يكون البلد كب���رًيا وبه 
تنوع���ات اجتماعي���ة واقت�سادي���ة كبرية، 
يزداد ال�سعور ب�رشورة اإ�سباع الطموحات 

ال�سيا�سية ال�رشعية للجماعات الفرعية.
ت���وؤدي الإدارة املحلي���ة وظيف���ة تعليمي���ة  7 .
وتثقيفي���ة، فيفرت����ص اأن امل�ساركة تدعم 
الوعي املدين والن�سج ال�سيا�سي، فالنا�ص 
يتعلم���ون اأكرث واأ����رشع عندم���ا يتحملون 
م�سئولية �سنع القرارات املحلية، فيتدربون 
على تخ�سي�ص املوارد، ويتعلمون الختيار 
بني البدائ���ل والأولويات ويكت�سبون خربة 

يف حما�سبة الآخرين.
حتت���اج الدول���ة اإىل تعبئ���ة امل�ساندة خلطط  8 .
التنمية ولبد من تو�سيل تلك اخلطط يف ظل 
ظروف مادي���ة وثقافية �سعبة، وميكن اأن 
توفر املوؤ�س�سات املحلية البيانات املحلية، 
لالحتياج���ات  وال����رشوخ  والتف�س���ريات 
للم�رشوعات املحلية،  املحلية، مدخ���الت 
وتن�س���ط م�رشوعات العتم���اد على الذات، 
وميكنه���ا اأن ت�ستغ���ل وتوظ���ف الرغبة يف 
دفع �رشائ���ب حملية ل �رشائب قومية، بل 
وامل�سارك���ة العيني���ة يف �س���كل عمل وا�سع 

وخدمات وخامات.

من العوامل امل�شجعة على الأخذ بالالمركزية هو التطورات الدميقراطية 
و�رصورة ت�شجيع امل�شاركة ال�شيا�شية مما ي�شاعد على رفع م�شتوى الثقافة 
ال�شيا�شية وتكوين قيادات حملية ميكن اأن تكون نواة لقيادات �شيا�شية قومية 
م�شتقباًل.

من اأهم 
العوامل 

التي �شاعدت 
على ازدياد 
اأهمية الأخذ 
بالالمركزية 
يف الإدارة 

املحلية يف 
م�رص التوجه 
اإىل اقت�شاد 

ال�شوق الذي 
ل ت�شبح 

الدولة معه 
الفاعل الوحيد 

بل يربز اإىل 
جانبها القطاع 

اخلا�س 
ومنظمات 
املجتمع 

املدين، وتن�شاأ 
بني الأطراف 

الثالثة �رصاكة 
تتكامل يف 
ظلها اأدوار 
الأطراف 
الثالثة، 
وتتخفف 

الدولة من 
بع�س اأعبائها.

ملف الالمركزية في مصر...
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روؤية اأ�سحاب الأعمال للف�ساد يف املحليات
اأجرى مركز الدرا�شات ال�شيا�شية وال�شرتاتيجية بالأهرام بالتن�شيق مع مركز امل�رصوعات الدولية اخلا�شة درا�شة 
ميدانية يف يونيو2009 حول "بيئة عمل امل�رصوعات ال�شغرية واملتو�شطة.. العالقة مع الإدارات احلكومية" ا�شتطلع 
خالله����ا راأى عينة �شمت 800 حالة من اأ�شحاب امل�رصوعات ال�شغ����رية واملتو�شطة، موزعون على �شت حمافظات 
هي: )القاهرة والإ�شكندرية وبور �شعيد والغربية والدقهلية واملنيا(، روعي يف اختيار اأفراد العينة الوزن الن�شبي 

للم�رصوعات يف اأربعة اأق�شام رئي�شية هي: ال�شناعة والتجارة واخلدمات والزراعة والإنتاج الزراعي.
وميكن اإجمال نتائج ال�شتق�شاء _ فيما يخت�س باملحليات � على النحو التايل:

•املحليات هي اأكرث الهيئات التي يقوم املواطنون بتقدمي مدفوعات مادية غري قانونية )ر�شاوى( عند التعامل  	
معها )%62(، يليها اجلمارك، ثم الأمن ال�شناعي بن�شبة %49، %47 على الرتتيب.

. • هناك مزيد من التدهور يف اأداء بع�س الهيئات احلكومية املختلفة على راأ�شها املحليات بن�شبة 33%	
• اأنه يتم تقدمي مدفوعات غري قانونية )ر�شاوى( للفوز باملناق�شات. يرى 46.9%	

• من العينة اأن تعاملهم مع الإدارات احلكومية كان �شعًبا ومل يكونوا يتوقعون ذلك. اأفاد 47.3%	
• عند  مت دفع مدفوعات غري قانونية )ر�شاوى( ملوظفني عموميني بن�شبة %42.9 عند مرحلة التاأ�شي�س، 29.1%	

مرحلة الت�شغيل.
•كانت هناك ن�شبة كبرية من اأ�شحاب الأعمال م�شتعدة لتقدمي مدفوعات غري قانونية )ر�شاوى( قبل التعامل مع  	

املوظفني، وذلك ملا يتوقعونه من تعطيل للح�شول على املوافقات املطلوبة:
o 36.7% كنت م�شتعًدا للتكيف مع الظروف.

o 7.00% كنت م�شتعًدا لدفع الأموال وتقدمي الهدايا.
•اأما الذين دفعوا ر�شاوى فعاًل فقد كانوا: 	

o 74.1% من الذين كانوا م�شتعدين للدف�ع.
o 58.2% من الذين كانوا م�شتعدين للتكيف.

•ت�ش����ري نتائج الدرا�شة امليدانية اإىل زيادة ن�شبة املواطنني امل�شتعدين لدفع ر�شاوى عاًما بعد الآخر، وكذلك  	
امل�شتعدي����ن للتكيف مع هذا الو�شع يف مقابل تراجع ن�شب����ة املواطنني امل�شتعدين ملقاومة ال�شغوط من اأجل 

دفع الر�شاوى.
• من اأ�شحاب  اأم����ا بالن�شبة للفوز يف املناق�ش����ات احلكومية، فاإن نتائج الدرا�شة امليدانية ت�شري اإىل اأن 36.7%	
الأعم����ال يرون اأن����ه يتم تقدمي ر�شاوى للفوز باملناق�شات بدرجة كب����رية وكبرية جًدا، يف حني يوجد 27.2% 

يرون اأنه يتم دفع ر�شاوى بدرجة حمدودة.
•يوؤكد اأغلبية الأفراد اأن احل�شول على منتجات اأو خدمات من القطاع العام يتطلب دفع ر�شاوى على عك�س احلال  	

مع القطاع اخلا�س.
•هناك توجه مماثل بالن�شبة للمقارنة بني القطاع العام والقطاع اخلا�س كمورد لل�شلع واخلدمات، حيث يرى  	

%89.2 اأن القطاع اخلا�س اأف�شل.
• اإىل  اأما عن اأ�شباب قبول املوظفني العموميني للر�شاوى فاإن %43.8 يرجعونها اإىل انخفا�س الأجور، و29.2%	

غياب ال�شمري، و%23.8 ل�شعف الرقابة.
من هذه الدرا�شة امليدانية تتاأكد عدة حقائق مهمة حول انت�شار الف�شاد يف املحليات، يف مقدمتها اأن املحليات هي 
اأك����رث اجلهات احلكومية ممار�شة للف�شاد، واأن الأو�شاع بها تتدهور عاًما بعد الآخر من حيث ممار�شة الف�شاد، واأن 
الف�ش����اد ي�شمل الرتاخي�س ومراقبة الت�شغيل واملناق�شات وامل�شرتيات، وهى جميًعا جمالت اأ�شا�شية لن�شاط قطاع 

الأعمال اخلا�س ال�شغري واملتو�شط.
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بع����د تعدي����ل امل����ادة )161( م����ن الد�ست����ور عام 
2007م. والتاأكيد عل����ى الأخذ بالالمركزية يف 
الإدارة املحلية، من املهم امتالك روؤية متكاملة 
لكيفية تط����ور الإدارة املحلية يف اإطار املركزية 
م����ن خ����الل ا�سرتاتيجية وا�سحة وحم����ددة، واأن 
ندي����ر ح����واًرا جمتمعًي����ا ح����ول م�ستقب����ل الإدارة 
املحلية و�����رشورة تطبيق الالمركزي����ة فيها مبا 
ميكن ال�سكان املحليني من اإدارة �سئونهم باأنف�سهم 
دون تدخ����ل من ال�سلط����ة املركزي����ة، واأن ن�سل 
من خالل هذا احل����وار اإىل م�رشوع قانون جديد 

لالإدارة املحلية يج�سد التوجهات اجلديدة.
ويف ه���ذ� �لإطار فاإن���ه من �ملهم �أن ت�ش���مل 

�ملناق�شات �مل�شائل �لآتية:
�أوًل: �ل�شكل �ملالئم مل�رش من �لالمركزية

تاأخذ ال����دول الفيدرالي����ة بنوع م����ن الالمركزية 
ال�سيا�سي����ة، حي����ث يتم توزي����ع ال�سلط����ة التنفيذية 
والت�رشيعية والق�سائية على الوليات والأقاليم، 
اأم����ا الدول����ة املوحدة كم�����رش ف����اإن الالمركزية 
الإداري����ة ه����ي التي تالئمه����ا، حيث يت����م توزيع 
للوظيف����ة  الأ�سا�سي����ة  ال�سالحي����ات  م����ن  الكث����ري 
الإدارية )التنفيذية( كالتخطيط والتنظيم والت�سغيل 
والرقاب����ة والإ�رشاف على هيئ����ات اأخرى خارج 
نطاق ال�سلطة املركزية كالوحدات املحلية، ويف 
حال����ة م�رش فاإنه من املهم اأن تتحقق الالمركزية 
من خالل نقل ال�سلطات من احلكومة املركزية اإىل 
الوحدات املحلية ولي�ص عن طريق التفوي�ص واأن 

يتم ذلك من خالل القانون.
ثانيًا: �لتمييز ب���ن دور �حلكومة �ملركزية 

ودور �ملحليات
يق����وم النظام املحلي على ثالثة عنا�رش اأ�سا�سية، 
�أولها �سلطات القرار وت�سمل �سنع القرار وتنفيذه 
ومتابعته اأي املحا�سبة، وثانيها الخت�سا�سات، 
اأي امل�سئولي����ات املح�سن����ة من تدخ����ل احلكومة 
املركزي����ة، والت����ي يجب اأن ت�سن����د اإىل الوحدات 
املحلي����ة، وثالثها املوارد املالية التي يجب اأن 

تكون متنا�سبة مع امل�سئوليات.
ل ميك����ن اأن يوجد نظام حملي حقيقي دون توافر 
هذه العنا�رش الثالث����ة مًعا، ول ميكن اأن يتوازن 
ول اأن يعمل، فمزيد من ال�سلطات واملوارد دون 
حتدي����د امل�سئولي����ات تبديد، ومزي����د من املوارد 
وامل�سئولي����ات دون �سلط����ات عج����ز، ومزيد من 
ال�سلطات وامل�سئوليات بال م����وارد �سعف، واإذا 

اأردن����ا اأن يك����ون لنظامنا املحل����ي دور حقيقي، 
وخا�سة يف التنمي����ة القت�سادية فاإننا يف حاجة 

اإىل اإجناز ثالث مهام هي:
�إعادة بناء �لنظام. 1 بحيث متيز اإدارة الدولة 
عن حكم املجتمع.  لي�ص معنى ذلك اأن تن�سحب 
الدولة اأو اأن تتخلى، واإمنا اأن يتحدد م�ستوى 
لإدارة الدولة ل تنزل اإىل م�ستوى اأدنى منه، 
ويتطلب ذلك التميي����ز بني املوظفني القوميني 
واملوظفني املحليني، وف�����ص ال�ستباك بني 

ما هو قومي وما هو حملي.
و�شع نظام ل�شن���ع �لقر�ر �ملحلي. 2 ل ي�سهد 
تدخالت عملية من جانب احلكومة املركزية، 
فيقت�رش دورها عل����ى ال�سيا�سة العامة فقط، 
وعلى و�سع معايري العمل، وتقدمي اخلدمات 
الفنية، ورمبا ت�سطلع بجانب من املحا�سبة، 
وو�سع املجال�����ص ال�سعبي����ة املحلية يف قمة 
النظ����ام، ف����ال تكون جم����رد �رشي����ك و�رشيك 
�سعيف، ب����ل اأن تكون �ساحب����ة ال�سلطة على 
امل�ست����وى  املحلي، وم�ستخرج����ة املوارد، 
وحمرك كل العملي����ات املحلية، واأل يقت�رش 
النظام املحلي على اإدارة وت�سغيل اخلدمات 
واملراف����ق املحلية، واإمنا ميت����د اإىل ق�سايا 

التخطيط وال�ستثمار.
و�شع نظ���ام للميز�نية. 3 فال تذهب ال�رشائب 
اإىل املركز اأوًل ث����م تخ�س�ص للمحليات، بل 
يتم ا�ستخدام امل����وارد حيث حت�سل، وتاأخذ 
احلكوم����ة املركزية ما يخ�سها منها، فتكون 
هن����اك ميزانية حملي����ة لها م����وارد حمددة.  
يتطلب ذلك اإع����ادة النظر يف حدود الوحدات 
املحلية لتكون وحدات ق����ادرة على التمويل 
وعلى الت�سغي����ل. ويتطلب ذلك اإع����ادة النظر 
واإع����ادة  للدول����ة،  العام����ة  الإي����رادات  يف 
تخ�سي�سها، و�رشورة الربط بني الإيرادات 
والنفق����ات يف امليزاني����ة، وتنمي����ة ق����درات 
الوحدات احل�سابية لتفي مبتطلبات ذلك النظام. 
وميكن اإعطاء املحليات احلق يف فر�ص ن�سب 
معينة من ال�رشائ����ب والر�سوم، ومما ل �سك 
فيه اأن وجود مثل ه����ذه املوازنات امل�ستقلة 
ميكن الوحدات املحلية من حتديد اأولوياتها 
و�سياغ����ة امل�رشوعات واخلط����ط املنا�سبة. 
ومن امل�رشوع����ات التي ميك����ن اإدراجها يف 
تل����ك اخلط����ط م�رشوع����ات البني����ة الأ�سا�سية 

نحو اإ�سرتاتيجية متكاملة
 لتطوير الإدارة املحلية يف اإطار الالمركزية

ملف الالمركزية في مصر...
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ك�سبكات املياه وال�رشف ال�سحي واملدار�ص 
الأرا�سي وتعمري  وامل�ست�سفيات وا�ست�سالح 
الظهري ال�سحراوي وتطوير ودعم ال�سناعات 
احلرفي����ة املحلية، وم�رشوعات تنمية الرثوة 

احليوانية وحمو الأمية...  اإلخ.
ثالثًا: �لت���درج �لهرمي ل�شلط���ات �لوحد�ت 

�ملحلية
عل����ى الرغم م����ن التحول م����ن املركزي����ة وتعدد 
امل�ستويات التنظيمية يف النمط الهرمي اإىل الإدارة 
املحلية، وتعدد مراك����ز اتخاذ القرار، وتقلي�ص 
امل�ستويات الراأ�سي����ة، اإل اأن الإدارة املحلية يف 
م�رش تت�سم بالت����درج الهرمي �سواء بني الوحدات 
املحلي����ة وبع�سه����ا، اأو بينه����ا وب����ني احلكوم����ة 
املركزية، اأو يف داخل هذه الوحدات بني كل من 
التنفيذية.  ال�سعبية املحلية والقي����ادات  القيادات 
وتعن����ي ه����ذه العالق����ة اأن الوح����دات املحلية يف 
امل�ستوي����ات الأعل����ى متار�����ص �سلط����ة الإ�رشاف 
والرقاب����ة على الوح����دات املحلية يف امل�ستويات 
الأدنى، فللمجال�ص املحلية يف امل�ستويات الأعلى 
حق الإ�رشاف والرقابة على املجال�ص املحلية يف 
امل�ستوي����ات الأدنى، كما اأن لها حق الت�سديق اأو 
العرتا�ص على قراراتها، وكذلك الأمر بالن�سبة 
للقي����ادات التنفيذي����ة يف عالقته����ا بع�سها البع�ص 
وباحلكوم����ة املركزية.  واملطل����وب هو ت�سحيح 
ه����ذا الو�سع باأن تك����ون الوح����دات املحلية على 
م�ستوي����ني فقط هما: م�ستوى املحافظة، وم�ستوى 

املدينة اأو القرية.
ول يكون للم�ست����وى الأعلى اأية �سلطة اإ�رشافية اأو 
رقابية على امل�ستوى الأدنى، بل تكون لكل منهما 
�سلطاته واخت�سا�ساته التي ي�ستقل بها، ول يكون 

ا ح����ق الت�سدي����ق اأو العرتا�ص على  هن����اك اأي�سً
قرارات امل�ستوى الأدنى.

هن����اك حاجة ملح����ة لإع����ادة �سياغ����ة العالقات 
والأدوار ب����ني ال�سلط����ة املركزي����ة والوح����دات 
املحلي����ة..  بني املجال�����ص ال�سعبي����ة واملجال�ص 
التنفيذية، و�رشورة مراعاة التطورات ال�سيا�سية 
والقت�سادية والجتماعية امل�ستجدة يف املجتمع 
املعا�����رش ويف مقدمته����ا التط����ور الدميقراط����ي 

والتحول اإىل اقت�ساد ال�سوق.
ر�بًع���ا: تفعيل �ل���دور �لرقاب���ي للمجال�س 

�ل�شعبية �ملحلية
ويتحقق ذلك من خالل اآليات متعددة مثل اإلزامية 
ق����رارات املجال�����ص ال�سعبي����ة املحلي����ة بالن�سب����ة 
لالأجه����زة التنفيذي����ة املقابلة، وح����ق ا�ستجواب 
القيادات التنفيذية املقابلة، وحق �سحب الثقة من 

القيادات التنفيذية.
خام�ًشا: متكن �لوح���د�ت �ملحلية من �إد�رة 
�ملحلية  ومو�زناته���ا  �لب�رشي���ة  مو�رده���ا 

ويتحقق ذلك من خالل:
•اإعطاء �سلطات اأكرب للوحدات املحلية يف اإدارة  	

موازناتها املحلية.
•متكني الوح����دات املحلية من فر�ص ال�رشائب  	

والر�سوم.
•تطوير القدرات الفنية والإدارية للعاملني. 	

•البحث عن م�سادر متجددة للموارد املالية. 	
•التو�سع يف اإ�سناد تقدمي اخلدمات اإىل �رشكات  	

خا�سة.
�شاد�ًشا: دور �حلكوم���ات �ملركزية يف تهيئة 
�لوحد�ت �ملحلي���ة لتحمل دورها يف تطبيق 

�لالمركزية

من املهم اأن ندير حواًرا جمتمعًيا حول م�شتقبل الإدارة املحلية، و�رصورة تطبيق 
الالمركزية فيها مبا ميكن ال�شكان املحليني من اإدارة �شئونهم باأنف�شهم دون تدخل 

من ال�شلطة املركزية، واأن ن�شل من خالل هذا احلوار اإىل م�رصوع قانون جديد 
لالإدارة املحلية يج�شد التوجهات اجلديدة.
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دور  وه����ي  الأهمي����ة  يف  غاي����ة  نقط����ة  هن����اك 
احلكومات املركزي����ة يف تهيئة الوحدات املحلية 
لتحمل دورها يف تطبي����ق الالمركزية، فغالًبا ما 
تربر ال����دول تاأجيلها تطبي����ق الالمركزية ب�سعف 
قدرات الوح����دات املحلي����ة وع����دم قدرتها على 
حتم����ل م�سئوليات الالمركزية، وعلى التعامل مع 
ال�سلط����ات التي �س����وف تخول له����ا مبوجب تطبيق 
الالمركزية.  لذلك فاإن الوحدات املحلية لبد اأن 
تتمتع بقدر من ال�ستقاللية قبل تطبيق الالمركزية، 
واأن تكون ق����ادرة على حل م�ساكلها بدون تدخل 
ال�سلطة املركزية، وقادرة على حتديد احتياجات 
ومطالب جمتمعاتها املحلي����ة، وعلى ح�سد الدعم 
ال�سيا�س����ي املحل����ي لرباجمه����ا املزم����ع البدء يف 
تطبيقها، وكذلك على تعبئة املوارد املحلية بهدف 
تنفيذ هذه الربامج، وعلى جمع ال�رشائب وغريها 
من الر�س����وم، وعلى حتديد تاأثريات هذه الربامج 
على البيئة املحلية، وم�ساندة املت�رشرين من هذه 
الربامج، وغريها من اإمكانيات لبد من تواجدها 
لدى الوحدات املحلية، الأمر الذي يتطلب تدريب 
القيادات املحلية على القيام بها مثل �سنع القرار 
ويت�سمن التخطيط وتقييم ما يتم تنفيذه من برامج، 
وتعبئة امل����وارد والقدرة عل����ى اإدارة املوارد، 

وحل اخلالفات وامل�سكالت النا�سئة.
�شابًعا: �لنظام �لنتخابي

يتطلب احلر�ص على متثي����ل كل الآراء املوجودة 
يف املجتمع يف املجال�ص ال�سعبية املحلية، واإعطاء 
فر�س����ة جلمي����ع الأح����زاب الكب����رية وال�سغرية، 
واإعطاء فر�سة لتمكني املراأة وال�سباب، فاإنه من 
املهم اأن ناأخذ بنظ����ام النتخاب بالقائمة الن�سبية 
غري امل�رشوطة التي تتي����ح متثيل هذه القوى بقدر 
ما حت�سل عليه من اأ�سوات دون اإهدار اأي �سوت 

انتخابي.
ثامًنا: �ل�شتفادة من �لتخطيط �لإقليمي

حي����ث يتطل����ب جن����اح الالمركزي����ة تطبي����ق مبداأ 
التخطي����ط الإقليم����ي ال����ذي يت����م حالًيا م����ن اأعلى 
اإىل اأ�سف����ل، وما زالت خطة الدول����ة تتم مركزًيا 
بت�سك����ني م�رشوعاته����ا جغرافًي����ا دون النظر اإىل 
الحتياجات الفعلية وتكاد تكون املوارد املحلية 
معدوم����ة.  واملطل����وب اإعادة النظ����ر يف اأ�سلوب 
التخطيط الإقليمي وال�ستف����ادة من فكرة الأقاليم 

القت�سادي����ة وتوفري املقومات الأ�سا�سية لتحقيق 
التخطي����ط الإقليمي لمركزًي����ا. ويف هذا الإطار 
فاإن جناح تطبي����ق الالمركزية يف جمال التخطيط 
والتنمية يتطلب نوًعا من التكنولوجيا املنا�سبة من 

اأهم خ�سائ�سها:
•تكنولوجي����ا ب�سيط����ة متك����ن النا�ص م����ن التعلم  	
عن طريق العمل، ومتك����ن املواطن العادي 
اأن ي�سيط����ر عليها وت�سجع عل����ى العتماد على 

الذات.
•تكنولوجي����ا كثيفة العم����ل، وت�ستعمل املوارد  	

املحلية مبا يف ذلك الطاقة.
اإدارة حمدودة  •تكنولوجيا �سغ����رية، تتطل����ب  	

ومهارات ت�سويق حمدودة.
•تكنولوجيا مبني����ة على التقالي����د التكنولوجية  	
املحلية، فال ت�ستنزف موارد املجتمع ل�سالح 

بلد اآخر ن�ستورد منه التكنولوجيا.
فع���ال  نظ���ام  جن���اح  �شمان���ات  تا�شًع���ا: 

لالمركزية
وهك����ذا فاإنه من خالل ه����ذا العر�����ص يت�سح اأن 
�سمانات جن����اح اأي نظام فعال لالمركزية ميكن 

اإجمالها يف:
و�س����ع ح����د مل�ساأل����ة التع����دد يف الت�رشيع����ات  1 .
املنظم����ة لعمل الإدارة املحلي����ة وجمعها يف 

قانون واحد.
التمت����ع بدرجة منا�سب����ة وكافية م����ن احلرية  2 .
وال�ستقالل ع����ن ال�سلطة التنفيذية املركزية، 
بالن�سب����ة اإىل كل م����ا يتعلق ب����اإدارة ال�سئون 
املحلي����ة، م����ن خالل نق����ل حقيق����ي واأ�سيل 
لل�سلط����ات من اجلهة التنفيذي����ة املركزية اإىل 
املحلي����ات، وع����دم القت�س����ار عل����ى م�ساألة 
التفوي�ص فالالمركزي����ة تعني يف م�سمونها 

�سلطات حقيقية تقابلها م�سئوليات.
ح�سن اختيار القيادات املحلية من خالل و�سع  3 .

�سوابط وا�سحة ودقيقة وحمايدة.
تفعيل نظ����ام النتخابات املحلية، واإخ�ساعه  4 .
لالإ�����رشاف الق�سائ����ي الكام����ل، فالنتخاب 
احلر والنزيه هو وح����ده الكفيل بتفعيل نظام 

الإدارة املحلية يف م�رش.
التو�سع يف منح ال�سلطات وال�سالحيات لوحدات  5 .

الإدارة املحلية وبالذات ال�سعبية منها.

يتطلب جناح الالمركزية تطبيق مبداأ التخطيط الإقليمي، واملطلوب اإعادة النظر 
يف اأ�شلوب التخطيط الإقليمي وال�شتفادة من فكرة الأقاليم القت�شادية، وتوفري 
املقومات الأ�شا�شية لتحقيق التخطيط الإقليمي لمركزًيا.

لبد من 
�حلر�س 

على متثيل 
كل �لآر�ء 
�ملوجودة 

يف �ملجتمع 
يف �ملجال�س 

�ل�شعبية 
�ملحلية، 
و�إعطاء 

فر�شة جلميع 
�لأحز�ب 
�لكبرية 

و�ل�شغرية، 
و�إعطاء فر�شة 
لتمكن �ملر�أة 

و�ل�شباب، 
فاإنه من �ملهم 
�أن ناأخذ بنظام 

�لنتخاب 
بالقائمة 

�لن�شبية غري 
�مل�رشوطة 
�لتي تتيح 
متثيل هذه 

�لقوى بقدر ما 
حت�شل عليه 
من �أ�شو�ت 
دون �إهد�ر 
�أي �شوت 
�نتخابي.
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اخللل والف�ساد يف املحليات
ك�ش���ف تقرير اجلهاز املركزي للمحا�شب���ات ال�شادر يف يونيو2008 عن اأن حجم املخالف���ات املالية بالوحدات 
املحلية بلغ 464.6 مليون جنيه، ت�شمل �شوُرا خمتلفة من اإهدار املال العام، و�شوء ا�شتخدام وت�شغيل املمتلكات 
احلكومية، والتالعب يف اأعمال املخازن ف�شاًل عن الختال�شات والتزوير والتالعب وغريها، وكذلك عن املخالفات 
يف اأعم���ال ال�شنادي���ق اخلا�شة باملحافظات واإهدار املال العام التي بلغت ملي���اًرا و648 مليون جنيه دون اتخاذ 

الإجراءات القانونية �شد امل�شئولني عن ذلك.
وتوؤك���د تقارير الهيئ���ات الرقابية اأن القطاع اخلا�س يعترب طرًف���ا اأ�شا�شًيا يف الف�شاد املنت����رص بوحدات الإدارة 
املحلي���ة، حيث يتعلق الأمر بتنفي���ذ اآلف امل�رصوعات اخلدمية والتنموية من خ���الل املناق�شات والأمر املبا�رص 
ا يف  وهو جمال خ�شب للتالعب من قبل كبار و�شغار امل�شئولني بالإدارة املحلية. ومن �شور الف�شاد ال�شائعة اأي�شً

الوحدات املحلية: منح تراخي�س البناء والهدم مقابل مدفوعات غري قانونية )ر�شاوى( باملخالفة للقوانني.

الف�ساد يف امل�سرتيات والعقود العامة
حتت���ل امل�شرتيات العام���ة مكانة كبرية بالن�شبة ملمار�شة الف�شاد يف م�رص، حي���ث يتم من خاللها تقدمي خدمات 
وب�شائ���ع مبليارات اجلنيهات. ويق�شد بامل�شرتيات العام���ة، تلك ال�شلع واخلدمات والأعمال التي تقوم احلكومة 

ب�رصائها اأو بدفع مقابل مادي لها، ويتوىل القطاع اخلا�س توريد اأو اإجناز هذه امل�شرتيات.
اإن امل�شرتي���ات العام���ة هي بب�شاطة تلك املنطقة م���ن الن�شاط القت�شادي التي تلتقي فيه���ا احلكومة اأو �رصكاتها 

)القطاع العام( مع ال�رصكات اخلا�شة لإجناز اأعمال جتارية.
ولأن كل هيئة اأو منظمة حكومية ت�شرتى �شلًعا اأو خدمات وبكميات ومبالغ هائلة، فاإن اللتحاق مبجال امل�شرتيات 
العامة ميثل اإغراًء ل يقاوم للراغبني يف ح�شد الأرباح الكبرية بانتظام. ونظًرا للتناف�س بني املوردين من ناحية، 
ولل�شالحي���ات املمنوحة ملوظف���ي احلكومة يف هذا املجال من ناحية اأخرى، فاإن فر����س الف�شاد تبدو لنهائية، 
وثمة اع���رتاف �شمني من كل حكومات العامل باأن الف�شاد يف امل�شرتيات العامة هو اأو�شع مظاهر الف�شاد احلكومي 

واأعظمها خطًرا
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ل تكفي تعديالت قان���ون الإدارة املحلية يف اجتاه 
تطبيق الالمركزية وحدها لتحقيق النتائج املرجوة 
بالن�سب���ة لتحقي���ق ال�سفافية والنزاه���ة يف تعامالت 
القطاع اخلا�ص مع اأجهزة الإدارة املحلية واحلد من 
الف�ساد يف هذه التعامالت وحتقيق املناف�سة املتكافئة 
بني اأ�سح���اب امل�رشوعات ال�سغ���رية واملتو�سطة، 
بل من امله���م اأن تتوفر بيئة جمتمعي���ة م�ساندة لهذه 
التعديالت القانونية ت�ستند اإىل قيم ومعايري اإيجابية 
وموؤ�س�س���ات اجتماعي���ة ق���ادرة على بث ه���ذه القيم 
وابت���كار الآليات التي ت�ساعد عل���ى احلد من الف�ساد 
اأ�سارت  و�لنز�هة، وق���د  �ل�شفافي���ة  وحتقي���ق 
اإىل ه���ذه امل�سائل ن���دو�ت �شيا�شات �مل�رشوعات 
�ل�شغ���رية و�ملتو�شطة للحد م���ن �لف�شاد التي 
نظمها احتاد جمعي���ات التنمية القت�سادية بالتن�سيق 
مع مركز امل�رشوع���ات الدولية اخلا�سة CIPE يف 
الفرتة من يوني���و اإىل دي�سم���رب 2009 يف بور�سعيد 
والفيوم واملن�سورة والإ�سكندرية واملنيا، و�سارك 
فيه���ا اأ�سح���اب امل�رشوعات ال�سغ���رية واملتو�سطة 
من 15 حمافظة، وطرحت خالله���ا ق�سايا النزاهة 
وال�سفافي���ة والالمركزي���ة والبريوقراطية وحرية 
تداول املعلوم���ات، و�سدرت عنها تو�سيات ت�سكل 
يف جمموعه���ا اإط���اًرا مهًما لكيفي���ة التعامل مع هذه 

الق�سايا احليوية ويدخل يف هذا الإطار:
الت���زام القطاع اخلا�ص يف ن�ساط���ه مع الإدارة  1 .
املحلية بقيم النزاهة وال�سفافية وعدم التورط 
يف الف�ساد. وتتحمل منظمات اأ�سحاب الأعمال 
م�سئولي���ة كربى يف حث القط���اع اخلا�ص على 
ذل���ك والك�س���ف عن م�س���اوئ الف�س���اد وتاأثريه 
ال�سلب���ي عل���ى قط���اع الأعمال اخلا����ص. كما 
اأن ه���ذه املنظم���ات مطالب���ة بالت�س���دي لأي���ة 
ممار�س���ات �سارة يق���وم بها اأف���راد ينت�سبون 
لقطاع الأعمال اخلا�ص، وم�ساركة موؤ�س�سات 
اأخرى معين���ة يف �سياغة ميثاق �رشف اأخالقي 
اأ�سح���اب الأعمال، واإ�س���دار تقارير  ل�سلوك 
دورية ع���ن املمار�سات ال�س���ارة وما يرتتب 
عليها من من���اخ �سلبي، وتنظيم دورات تثقيفية 
حول هذه امل�ساأل���ة، وال�ستعانة بتقارير جلنة 
ال�سفافي���ة والنزاه���ة وما تت�سمنه م���ن بيانات 
لزيادة تاأثريه���ا على اأ�سحاب الأعمال يف هذا 

املجال.
دور فع���ال للمجتم���ع امل���دين يف دع���م النزاهة  2 .
وال�سفافي���ة، حيث ميك���ن اأن ت�ساع���د منظمات 

املجتمع املدين باملحافظ���ات يف توفري البيئة 
ال�سليمة بني  املجتمعي���ة امل�سان���دة للممار�س���ة 
اأ�سحاب امل�رشوعات ال�سغرية واأجهزة الإدارة 
املحلية بعد تطبيق الالمركزية. كما اأن وجود 
منظمات جمتمع مدين قوية ميكن اأن ي�ساهم يف 
اإ�ساعة الثقافة الدميقراطية يف املجتمع ويروج 
لقيم ومعايري النزاهة وال�سفافية يف املجتمعات 

املحلية وذلك من خالل:
•بناء �سبكات بني موؤ�س�سات املجتمع املدين تلتقي  	
ح���ول اأه���داف م�سرتك���ة لتعزيز قي���م النزاهة 
وال�سفافي���ة. وتكون ه���ذه املوؤ�س�س���ات طرًفا 
مهًم���ا يف عالقات املجتم���ع املحلي وكذلك يف 
ممار�س���ات اأ�سح���اب الأعم���ال وتعاملهم مع 

اأجهزة الإدارة املحلية.
•م�سارك���ة موؤ�س�سات املجتمع امل���دين يف التنمية  	
املحلي���ة مبختلف اأ�سكالها ومبا ي�ساعد على حل 
امل�ساكل الجتماعية ويوفر فر�ص عمل جديدة 
لقطاع���ات وا�سعة من ال�سب���اب، وت�ساهم بذلك 
يف تو�سي���ع نط���اق م�ساركة اأ�سح���اب الأعمال 
ال�سغرية واملتو�سط���ة يف التنمية املحلية، وما 

يرتتب على ذلك من ازدهار هذا القطاع.
•قي���ام بع����ص منظم���ات املجتمع امل���دين بدور  	
الو�سيط بني اأجه���زة الإدارة املحلية واأ�سحاب 
امل�رشوع���ات اخلا�س���ة وال�سغ���رية وطالب���ي 
الرتاخي����ص يف اإطار الف�سل بني طالب اخلدمة 

ومقدمها للحد من الف�ساد.
•اإقام���ة مر�سد ملقاومة الف�س���اد يف كل حمافظة  	
تك���ون مهمت���ه ر�سد مظاه���ر الف�س���اد على كل 
م�ستوي���ات الإدارة املحلي���ة، ون����رش تقاري���ر 
دوري���ة عن وقائ���ع الف�س���اد، والتع���اون مع 
الأط���راف الأخ���رى يف تق�س���ي ه���ذه الوقائع 
واملحا�سب���ة عليه���ا. وميك���ن اأن تك���ون ه���ذه 
املرا�سد جزًءا من �سبكة على امل�ستوى القومي 
تتفاعل مع جلنة النزاه���ة وال�سفافية وتزودها 
بالبيانات التي تفيدها يف اأعمالها وت�ستخدمها 

يف تقاريرها الدورية.
•تكوي���ن قي���ادات حملي���ة موؤهل���ة للم�ساركة يف  	
حمارب���ة الف�ساد، وهي اأح���د املهام الأ�سا�سية 
ملنظمات املجتمع امل���دين، حيث تعترب مدر�سة 
اأولي���ة لكت�ساف وتدريب القي���ادات من خالل 
قيامه���ا بوظائفها الأخ���رى يف املجتمع ومن 
خ���الل حياتها الداخلية التي ت���درب اأع�ساءها 

تطوير البيئة املجتمعية 
املحيــــــــــطة بالإدارة املحلية

ملف الالمركزية في مصر...
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عملًي���ا على حتمل امل�سئولية واحلوار مع الآخر 
والق���درة عل���ى اإقناعهم والو�س���ول معهم اإىل 
حلول و�سط وامل�ساركة يف انتخابات امل�سئولني 
باملنظمة والرت�سيح يف هذه النتخابات وتقبل 
النتائج، وهي جميًعا قي���م وخربات �رشورية 

للممار�سة الدميقراطية.
بن���اء راأي عام حملي �ساغط م���ن اأجل اللتزام  3 .
بقي���م النزاه���ة وال�سفافي���ة، وذل���ك من خالل 
تطوي���ر الإع���الم الإقليم���ي واملحل���ي ال���ذي 
يعت���رب اأح���د اأركان املجتمع���ات املحلي���ة يف 
النظ���م الدميقراطية. وهن���اك عالقة قوية بني 
و�سائل الإع���الم وت�سكيل ال���راأي العام، حيث 
تلع���ب و�سائل الإع���الم دوًرا مهًم���ا يف ت�سكيل 
وع���ي اجلمهور �س���واء بتزوي���ده باملعلومات 
ال�سحيح���ة اأو يف ت�سكيل الجتاهات واملواقف 
ا يف حتديد  جت���اه الق�سايا املطروح���ة، واأي�سً
اأولويات ه���ذه الق�سايا. وقد اأثبتت الدرا�سات 
العلمي���ة وج���ود عالق���ة ارتب���اط ب���ني ترتيب 
اأولويات و�سائل الإعالم واأولويات اجلمهور. 
فالق�ساي���ا التي ترك���ز عليها و�سائ���ل الإعالم 
وتكث���ف الن�رش عنها تكت�س���ب اأهمية خا�سة لدى 
اجلمه���ور وحتظى مبتابعت���ه املنتظمة ملا ين�رش 
عنها، وبذلك فاإن اأجندة الإعالم هي التي حتدد 
اأجن���دة اجلمهور، لأن تركي���ز و�سائل الإعالم 
عل���ى مو�سوعات وق�سايا بعينه���ا يرتتب عليه 

اإدراك اجلمهور للمو�سوعات والق�سايا ذاتها 
بو�سفها بالغة الأهمية.

        اإن الهدف من الإعالم هو تزويد النا�ص بالأخبار 
ال�سحيح���ة واملعلوم���ات ال�سليم���ة واحلقائ���ق 
الثابت���ة التي ت�ساعدهم على تكوين راأي �سائب 
يف واقعة م���ن الوقائع اأو م�سكلة من امل�سكالت 
بحي���ث يعترب هذا الراأي تعب���رًيا مو�سوعًيا عن 
عقلية اجلماه���ري وميولهم واجتاهاتهم. وهذا 
يعن���ي اأن الغاية من الإعالم هي تو�سيع مدارك 
اجلماه���ري ع���ن طري���ق تزويده���م باملعارف 

واإقناعهم باأن ي�سلكوا �سلوًكا معيًنا.
         وهكذا فاإن الإعالم املحلي ميكن اأن يقوم بدور 
اأ�سا�سي يف مكافح���ة الف�ساد ودعم قيم النزاهة 

وال�سفافية من خالل:
•ال�سح�اف�ة املحلي�ة والإقليمي�ة. 	

•ن�رشات حملية حول ق�سايا معين�ة. 	
•ن�ساط الأحزاب ال�سيا�سي والإعالمي. 	

•مواقع عل���ى الإنرتنت تقدم معلومات للمواطنني  	
عن الق�سايا املحلية.

•تطوير اإدارات العالقات العامة بوحدات الإدارة  	
املحلي���ة لت�ساه���م يف جتميع وت�سني���ف واإذاعة 
املعلومات املوثقة عن خمتلف اأوجه الن�ساط، 

وكذلك عن وقائع الف�ساد التي تكت�سف.
•املناق�س���ة العلنية لق���رارات املجال����ص ال�سعبية  	

املحلية والأجهزة التنفيذية.

من املهم اأن تتوفر بيئة جمتمعية م�شاندة لهذه التعديالت القانونية ت�شتند اإىل 
قيم ومعايري اإيجابية وموؤ�ش�شات اجتماعية قادرة على بث هذه القيم وابتكار 

الآليات التي ت�شاعد على احلد من الف�شاد وحتقيق ال�شفافية والنزاهة.

الهدف من الإعالم هو تزويد النا�س بالأخبار ال�شحيحة واملعلومات ال�شليمة 
واحلقائق الثابتة التي ت�شاعدهم على تكوين راأي �شائب يف واقعة من الوقائع 

اأو م�شكلة من امل�شكالت بحيث يعترب هذا الراأي تعبرًيا مو�شوعًيا عن عقلية 
اجلماهري وميولهم واجتاهاتهم.


