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ملتقى "النزاهة وال�صفافية وحماربة الف�صاد يف م�صر":

الإ�سالح القت�سادي وثيق ال�سلة بالإ�ســـــــــــــــــــــالح ال�سيا�سي

م�سر

�صيف اخلوانكي- مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة، مكتب القاهرة
اجلونة، الغردقة- م�رش

اخلا�صة  الدولية  امل�رشوعات  مركز  نظم 
ملتقى  اليوم  امل�رشي  جريدة  مع  بالتعاون 
"النزاهة وال�صفافية وحماربة الف�صاد يف م�رش"، 
 2010 يوليو/متوز   26 اإىل   23 من  الفرتة  يف 
احل�صور  ناق�ش  بالغردقة.  اجلونة  منتجع  يف 
"مكافحة  م�رشوع  من  الأول  اجلزء  خمرجات 
يهدف  والذي  ال�صفافية"،  وتعزيز  الف�صاد 
املركز من خالله اإىل معاجلة م�صكلة الف�صاد يف 
اخلا�صة  الطبيعة  ينا�صب  علمي  باأ�صلوب  م�رش 
للمجتمع. �صارك يف املوؤمتر ممثلون عن و�صائل 
اخلا�ش  والقطاع  املدين،  واملجتمع  الإعالم، 
واحلكومي، بالإ�صافة اإىل عدد من الأكادمييني 

واملهتمني بال�صاأن العام.
بدراوي،  ح�صام  د.  اأ�صار  امللتقى،  بداية  يف 
اأهمية  اإىل  لل�صفافية،  امل�رشي  التحالف  رئي�ش 
الف�صاد  على  الق�صاء  اأجل  من  اجلهود  ت�صافر 
املتف�صي يف املجتمع، م�صرًيا اإىل اأن ذلك لن يتم 
الق�صور  اأوجه  حتدد  �صحيحة  علمية  بطريقة  اإل 
وكيفية العالج. يف حني انتقد د. ح�صن نافعة، 
غياب  للتغيري،  الوطنية  للجمعية  العام  املن�صق 
نتيجة  م�رش  يف  الف�صاد  ملكافحة  الفعالة  الآلية 
�صعف الإطار املوؤ�ص�صي، مبا يت�صمنه من غياب 
القوانني اأو عدم تطبيقها، بالإ�صافة اإىل �صعف 
اجلمل،  يحيي  د.  واأ�صار  الرقابية.  الأجهزة 
الفقيه الد�صتوري، اإىل اأن التخل�ش من الف�صاد لن 
يتم اإل بوجود اإرادة �صيا�صية وهذا ما تفتقده م�رش 
يف الوقت الراهن. ويف اإطار اجلهود املبذولة 
ملكافحة الف�صاد من قبل خمتلف القطاعات، �صدد 
اليوم،  امل�رشي  حترير  رئي�ش  اجلالد،  جمدي 
للت�صدي  ال�صحافة  تلعبه  التي  الدور  اأهمية  على 
امل�صتقل،  الإعالم  خا�صة  الف�صاد،  لق�صايا 
واأ�صار يف هذا ال�صدد اإىل درا�صة قام بها طلبة 
من جامعة عني �صم�ش، اأو�صحوا من خاللها اأن 
28% من املادة التي يتناولها الإعالم امل�صتقل 

لها عالقة بق�صايا الف�صاد.
توالت اجلل�صات فيما بعد، حيث قام د. اإبراهيم 
بتقدمي  اليوم،  بامل�رشي  الكاتب  البحراوي، 
اأعمال امل�رشوعات  عر�ش على نتائج م�صح بيئة 
ال�صغرية واملتو�صطة يف م�رش، وم�صح مدركات 
والف�صاد،  ال�صفافية  حول  امل�رشيني  املواطنني 
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وهما امل�صحان اللذان يعدان من اأهم خمرجات 
م�رشوع "مكافحة الف�صاد وتعزيز ال�صفافية" نظًرا 
الربنامج  على  العاملني  �صاعدت  التي  لنتائجهما 
رفع  حول  تدور  فعالة  ا�صرتاتيجية  اتباع  يف 
بتغيري  والتو�صية  الف�صاد،  مبمار�صات  الوعي 
امل�صكلة  تفاقم  على  تعمل  التي  ال�صيا�صات  بع�ش 

يف املجتمع امل�رشي. 
اأوراق  لتناق�ش  التالية  اجلل�صات  وجاءت 

ال�صيا�صات البحثية التي تناولت: 
حرية املعلومات وال�صفافية يف م�رش. 1
 الالمركزية وحما�رشة الف�صاد باملحليات . 2

والأثر على امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�صطة
 مواجهة البريوقراطية والإ�صالح الإداري . 3

وحت�صني مناخ ال�صتثمار

وامل�رشوعات . 4 امل�صرتيات  يف  ال�صفافية 
املتكافئة  املناف�صة  ل�صمان  احلكومية 
وخالل  واملتو�صطة..  ال�صغرية  للم�رشوعات 
الآراء  لتبادل  الفر�صة  اأتيحت  املناق�صات 
حول كيفية تعديل تلك ال�صيا�صات واآليات تنفيذ 
اآراء  وتراوحت  البحثية.  الأوراق  تو�صيات 
امل�صاركني ما بني موؤيد ملعاجلة الف�صاد على 
القوانني  بع�ش  تغيري  مثل  ال�صغري  امل�صتوى 
اأو تد�صني اأجهزة رقابية، وبني مهتم مبعاجلة 
طريق  عن  الف�صاد  لتف�صي  امل�صببة  اجلذور 
والدعوة  الدميقراطية  املمار�صات  تعزيز 
اأن  على  اجلميع  اتفق  بينما  التغيري،  اإىل 
الإ�صالح القت�صادي وثيق ال�صلة بالإ�صالح 

ال�صيا�صي.
و�صهد اليوم الأخري من اأعمال امللتقى مناق�صات 
ال�صلوك  ممار�صات  دليل  ا�صتخراج  حول  �صاخنة 

وخل�صت  اخلا�ش،  للقطاع  ال�صليم  املهني 
القطاع اخلا�ش ل يقل  اأن دور  اإىل  املناق�صات 
اأهمية عن دور احلكومة يف مكافحة الف�صاد، فهو 
دور حموري، والق�صاء على الف�صاد يتطلب العمل 
القطاعات.  خمتلف  ويف  امل�صتويات  جميع  على 
ويف هذا ال�صدد، اأو�صحت رنده الزغبي، مديرة 
ا�صتخراج  وراء  من  الهدف  اأن  القاهرة،  مكتب 
هذا الدليل هو تعزيز قيمة امل�صاركة، واأن اأهميته 
تنبع من اأ�صلوب ا�صتخراجه الذي هو نتيجة جهود 
مبذولة من اجلهات املعنية والقطاعات امل�صتهدفة 
التي  دليل يراعي خ�صو�صية اجلهات  ل�صتخراج 
�صتقوم با�صتخدامه فيما بعد. ثم مت تقدمي عر�ش 
وناق�ش  ال�صحفي،  التحقيق  مهارات  دليل  على 
ال�صتق�صائية  ال�صحافة  دور  اأهمية  احل�صور 
املناق�صات  وتناولت  الف�صاد،  على  الق�صاء  يف 
ن�رش  يف  امل�صتقلة  ال�صحافة  ريادية  اأوجه  كافة 

ال�صحفيون  عر�ش  كما  للف�صاد،  معادية  ثقافة 
عدم  مثل  تواجههم  التي  للتحديات  امل�صاركون 
ال�صغط  واأ�صاليب  والرقابة،  القراء،  اهتمام 

املتعددة.
العمل  اأهمية  لتوؤكد  الأخرية  اجلل�صة  جاءت 
ركًنا  اأ�صبح  الذي  الف�صاد،  ملكافحة  اجلماعي 
رئي�صية  و�صمة  اليومية  التعامالت  يف  اأ�صا�صًيا 
اأهمية  عن  اأعربوا  كما  البالد،  �صئون  اإدارة  يف 
اجلماعي  العمل  اآلية  يحدد  م�رشي  دليل  اإ�صدار 

للحد من خطورة الف�صاد.
خل�ش امللتقى اإىل اأهمية ربط الإ�صالح القت�صادي 
بالإ�صالح ال�صيا�صي، وتاأ�صي�ًصا على هذا الفهم، 
�صيبداأ مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة تد�صني 
اجلزء الثاين من برنامج "مكافحة الف�صاد وتعزيز 
البحثية  الأوراق  فعالية  ل�صمان  ال�صفافية"، 

والبناء على نتائج وخمرجات اجلزء الأول.
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