
 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مركز عمران للدراسات االستراتيجية
 

، ترقى لتك ةفي البناء العلمي واملعرفي لسوريمؤسسة بحثية مستقلة ذات دور رائد 
ً
 وإنسانا

ً
 ومجتمعا

ً
ون واملنطقة دولة

 لترشيد السياسات ولرسم االستراتيجيات.
ً
 مرجعا

  2013تأسس املركز في تشرين الثاني/نوفمبر 
ً
 أساسا

ً
 لصّناع القرار في  كمؤسسة بحثية تسعى ألن تكون مرجعا

ً
ورافدا

مة التي تس واملنطقة في املجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية. ةسوري
ّ
اند ُينتج املركز الدراسات املنهجية املنظ

املسيرة العملية ملؤسسات الدولة واملجتمع، وتدعم آليات اتخاذ القرار، وتحقق التكامل املعلوماتي وترسم خارطة 

 األولويات.

نتعتمد أبحاث املركز على الفهم الدقيق والعميق للواقع، ينتج عنه تحديد االحتياجات والتطلعات م
ّ
من وضع  ّما يمك

 الخطط التي يحّقق تنفيذها تلك االحتياجات.

 www.OmranDirasat.orgاملوقع اإللكتروني 

 info@OmranDirasat.orgالبريد اإللكتروني 

 

 2015 أكتوبر/ تشرين األول  5تاريخ اإلصدار 

 

 مركز عمران للدراسات االستراتيجية  ©جميع الحقوق محفوظة 
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 املخلص التنفيذي 
وقد أظهرت الدراسااااااات ذات الصاااااالة في مجال التنمية والصااااااراع أن يعتبر الفساااااااد أحد العوامل التي ستدد اسااااااتقرار الدول 

 بتلك 
ً
احتمالية نشوب االضطرابات السياسية واالجتماعية تزداد في الدول التي تشهد مستويات عالية من الفساد مقارنة

لثورة السااورية ع االتي يتوفر فيتا منظومة فّعالة ملكافحة الفساااد، ويمكن االسااتدالل على اااحة الفرضااية السااابقة باندال 

ل الفساااااااااااااد في منظومة  2011
ّ
والتي كان الفساااااااااااااد أحد عوامل نشااااااااااااواتا وهو ما ظهر في الفتات الحراا الثورف املنّددة بتو 

 الدولة واملجتمع في ظل ُعقم إجراءات مكافحته الرتباطه املباشر بالطبقة الحاكمة.

 في مع تنامي الحراا الثورف وخروج مناطق عن ساااااااااااااايطرة نظا  األسااااااااااااااد 
ً
 محوريا

ً
تشااااااااااااااكلة املجالس املحلية التي تلعً دورا

مجتمعاستا، وإذ تساااعى املجالس لتوطيد تجرب تا فا تا تواجه تحديات عّدة تحول دون ذلك وفي مقدم تا الفسااااد، وللتعامل 

فة املجالس أربعة أنماط رقابية تراوحة بين رقابة داخلية تمارسااااااااااااااها لجان من املجالس على أعماله
ّ
أخرى ، و مع ذلك وظ

شااااااااااااااعبية أقّرستا املجالس في أنظم تا الداخلية من خيل حق السااااااااااااااكان في ممارسااااااااااااااة دورهم الرقابي عن طريق االجتماعات 

 للرقابة العساااااااااااااكرية التي تمارساااااااااااااها فصاااااااااااااائل املقاومة 
ً
العامة أو من خيل عضاااااااااااااوي تم في منظمات املجتمع املدني، إضاااااااااااااافة

 الرقا
ً
بة القضااااااااااائية التي تمارسااااااااااها الهيجات الشاااااااااارعية والتي ت جأ إليتا املجالس في ظل الوطنية بحكم نفوذها املحلي، وأخيرا

 لدعم الفصااااائل لها، وبتحليل األنماط الرقابية 
ً
 ياب منظومة قضاااااء محلي وقدرستا على تنفيذ األحكا  الصااااادرة عًتا نظرا

 السابقة يستنتج اآلتي:

 التي تمارسها الهيجات على املجالس؛ تعدد أنماط الرقابة وتداخلها وعد  وضوح حدود الصيحيات .1

  ياب الدور الرقابي ملؤسسات املعارضة الرسمية )الحكومة املؤقتة واالئتيف الوطني( على املجالس؛ .2

 ؛ة في ممارسة الرقابة واملحاسبةتخصصلكوادر املفقر ا .3

 ؛يستقيليةلوافتقادها  ليعتبارات املحلية خضوع أعمال الرقابة واملحاسبة .4

 منظومة تشريعية ملكافحة الفساد. ياب  .5

وإذ تتضح مخاطر الفساد على استقرار واستمرار عمل املجالس املحلية من حيث تقويض شرعي تا والحّد من قدرستا على 

القيا  بوظائفها الرئيساااااية، فانه يتوجً وضاااااع اساااااتراتيجية تكاملية تترجم عبر خطة عمل تحدد آليات التنفيذ وأااااااحاب 

 ت الكمية والنوعية لقياس مدى قدرة الخطة على تحقيق األهداف التالية:املص حة واملؤشرا

 رفع مستوى التوعية حول مخاطر الفساد لدى القيادات العاملة في الشأن العا ؛ .1

 تعزيز املشاركة املجتمعية في جهود مكافحة الفساد؛ .2

 بناء قدرات الهيجات املحلية في مجال البنى اإلدارية واملوارد البشرية؛ .3

 زيز الشفافية في اإلدارة املالية؛تع .4

 .حكا األ  لتطبيق تنفيذية وآليات الفساد ملكافحة متكاملة قوانين منظومة وضع .5

 اسم الكاتً/نوع الورقة
 اسم املسار
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 متهيد
يكتساااااااااً الحديث عن مكافحة الفسااااااااااد أهمية كبيرة السااااااااايما في الدول التي تشاااااااااهد أ مات داخلية أو تلك التي تمر بمرحلة 

دون تحقيق االسااااااااتقرار الساااااااايا ااااااااري واالجتما ي ملا له من أ ر في تعزيز عوامل انتقالية حيث يعتبر أحد العوامل التي تحول 

 التشظي السيا ري واملجتمعي وتقويضه لشرعية هياكل الحكم وقدرستا على القيا  بوظائفها، وإعاقته لجهود التنمية.

 بضااارور 
ً
 من املجالس املحلية أل ر الفسااااد على اساااتقرارها واساااتمرار عملها، وإيمانا

ً
شاااكلوإدراكا

ُ
  ة تطوير تجرب تا لت

ً
نموذجا

 مع مؤسااسااات نظا  األسااد التي يساايطر عليتا الفساااد واملحسااوبية، ولترساايخ شاارعي تا وتعزيز 
ً
يحتذى به بما يحدث قطيعة

عيقاستا بالجهات املانحة لتأمين اساااااااااتمرارية الدعم الي   لتمويل أنشاااااااااط تا، قامة هذع املجالس بطرح موضاااااااااوع الفسااااااااااد 

 آليات مكافحته.للنقاش ودراسة 

وفي ظل تنوع التجربة كان من املفيد اساااااااااااتعرام آليات تعامل املجالس املحلية مع قضاااااااااااايا الفسااااااااااااد ومعرفة مكامن القوة 

 إلى طرح توصيات لتأسيس منظومة مؤسساتية متكاملة وتشاركية ملكافحته.
ً
 والضعف فيتا وصوال

  الفساد وأثره على احلكم احمللي
الفسااااااااااد بأنه: ساااااااااوء اساااااااااتخدا  القدرة العامة، املنصاااااااااً أو السااااااااالطة ملصاااااااااالح  UNDPعّرف برنامج األمم املتحدة للتنمية 

 شخصية من خيل الرشوة واالبتزا ، الترويج للنفوذ، املحسوبية، االحتيال، املال السريع أو اختيس األموال. 

 ويمكن تصنيف أنواع الفساد إلى  ي ة:

إساءة استخدا  السلطة لتحقيق مصالح خاصة من خيل ممارسة النفوذ السيا ري للتأ ير  الفساد السياس ي: .1

 .(1) على التشريعات والسياسات والقرارات العامة

 مخالفة األحكا  والقواعد املالية الناظمة لعمل املؤسسات. الفساد املالي: .2

 ظف خيل تأديته مها  رسمية.املخالفات اإلدارية والوظيفية التي تصدر عن املو  الفساد اإلداري: .3

حولة جهود ، حيث تمقوالت الليبرالية املتصاااااعدة بتأ ير تزايد الحديث عن الفساااااد مع بداية تسااااعينيات القرن العشاااارين

من حركة فردية نخبوية إلى تيار عا  تقودع مؤسااااسااااات رساااامية و ير رساااامية على املسااااتوى  مكافحته والنقاش بخصااااوصااااه

لعوامل أحد ا باعتبار أنه حضااااااااور مصااااااااط ح الفساااااااااد في أدبيات التنمية ومقاربات حل الصااااااااراع دكما تزاي الدولي والوطني،

 ذات األ ر السلبي في إجهام جهود التنمية وتعزيز هشاشة هياكل الحكم االنتقالية.

 2011ويكتسااً الحديث عن الفساااد أهمية خاصااة في الشااأن السااورف باعتبارع أحد  أهم أسااباب اندالع الثورة  السااورية 

وهو ماا يمكن ميحظتاه في الشااااااااااااااعاارات التي رفعهاا املتظااهرون باداياة الحراا الثورف إلى جااناً مطاال تم باالحرياة والكرامة 

من تغّول الفسااااااااااااد في منظومة الدولة واملجتمع في ظل عقم إجراءات والعدالة االجتماعية، والتي عكساااااااااااة مجم معاناستم 

                                                        
، رابط إلكتروني 2014الفساد السيا ري في العالم العربي، مجموعة باحثين، االئتيف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، تاريخ حزيران  للمزيد حول الفساد السيا ري راجع، (1)

http://goo.gl/DFyuF8  

http://goo.gl/DFyuF8


 آليات مكافحة الفساد في املجالس املحلية

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 عمران للدراسات االستراتيجية
Omran for Strategic Studies 

 3الصفحة: 

 

، ويكفي أن نشاااير في هذا الساااياق إلى تبوء ساااورية مراكز متأخرة في مؤشااار (2)مكافحته الرتباطه بمصاااالح السااالطة الحاكمة

 .(3)2010عا   127ملرتبة إلى ا 2003عا   69مدركات الفساد في األعوا  األخيرة التي سبقة الثورة حيث انتقلة من املرتبة 

مع تنامي الحراا الثورف وخروج مناطق عن سااايطرة نظا  األساااد تشاااكلة املجالس املحلية مساااتمدة شااارعي تا من تمثيلها 

للسااااااااكان املحليين وإدارة شااااااااؤو تم وتلبية احتياجاستم األساااااااااسااااااااية وتحقيق التنمية لهم، وقد ن حة بلعً دور محورف في 

 ، وما يتدد استقرار املجالس وتطورها، الفساد ملا له من أ ر سلبي يتضح في النواحي التالية:مجتمعاستا ر م قلة مواردها

تستمد هياكل الحكم املحلية شرعي تا من تمثيلها لسكان املجتمعات التي تديرها وتوفير الخدمات  الشرعية: .1

ذر وفرت مقوماستا، وفي حال تعاألساسية لهم، ويتم اكتساب الشرعية من خيل انتخابات متاحة ل جميع إذا ما ت

إجراؤها يتم ال جوء إلى التوافق املحلي كآلية مرنة لتحقيق اإلجماع كما هو متبع في مناطق سيطرة فصائل 

املقاومة الوطنية في سورية. باملقابل تتآكل شرعية الهياكل املحلية مع تزايد الفساد داخلها والناجم في أحد 

للتأ ير في عمليات تشكيلها واختيار أعضائتا وآليات اتخاذ القرارات فيتا وبما  أسبابه عن توظيف املال السيا ري

 يخد  مصالح فجوية متناقضة مع املص حة العامة؛

يعيق الفساد عملية بناء هياكل الحكم املحلي في الدول التي تفتقد إلى حكومة مركزية متماسكة  البناء املؤسس ي: .2

 عن املص حة العامة، ( تضارب املصالح 1وذلك من خيل: 
ً
( 2وخضوع قرارات املؤسسات العتبارات فجوية عوضا

 حرمان الهياكل املحلية من الكوادر املؤهلة لصالح آخرين يتم انتقاؤهم وفق معايير  ير مهنية؛

ً عليتا  الوظائف األساسية: .3 يعيق الفساد قدرة الهياكل املحلية على توفير الخدمات األساسية في ظل تزايد الطل

( توظيف املوارد لبناء شبكات والء ومحسوبية 1سيما في أوقات الصراع ويظهر تأ يرع في أكثر من صورة مًتا: 

 عن توفير الخدمة للسكان، 
ً
(  ياب املهنية في إدارة املوارد مع امليل ليعتماد على شخصيات  ير مؤهلة، 2عوضا

تراجع  ينية مع  ياب الثقة بالشركاء املحليين، وبالتال( تراجع انخراط الجهات املانحة في عمليات التدخل اإلنسا3

 .(4) املواردالقدرة على حشد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
   https://goo.gl/fnCpiK، رابط إلكتروني 2011-2-17مظاهرة الغضً السورية في دمشق، تاريخ ( 2)
 و 127: ترتيً سورية 2010تقرير منظمة الشفافية الدولية لعا   (3)

ً
، موقع لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق اإلنسان 15عامليا

ً
-10-27في سورية، تاريخ  عربيا

  http://goo.gl/ofXLwo، رابط إلكتروني 2010
 نة، للمزيد راجع،في املدي في هذا الصدد قال إبراهيم البردان نائً رئيس لجنة تمكين في مدينة طفس في درعا بأن الفساد أحد أسباب تعثر مشروع تجهيز محطة أوكسجين (4)

  http://goo.gl/lVEIOw، رابط إلكتروني 2015-4-26لجنة تمكين: تعثر إنجا  مشروع تجهيز محطة أوكسجين في مدينة طفس بدرعا، موقع املوجز، تاريخ 

https://goo.gl/fnCpiK
http://goo.gl/ofXLwo
http://goo.gl/lVEIOw
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 (: أثر الفساد على هياكل الحكم املحلية1الشكل رقم )

 

 أما عن العوامل التي تعز  ظهور حاالت فساد في هياكل الحكم املحلي فمتعددة وأهمها:

تعز  انخفام درجة املؤسساتية في هياكل الحكم املحلي من فرص نشوء الفساد فيتا، إذ إن  ضعف الحوكمة: .1

 ياب النظا  وتداخل الصيحيات واألدوار وعد  وضوحها يزيد من احتمالية ارتكاب مخالفات إدارية ومالية 

 بحق املص حة العامة.

تا باتاحة املعلومات حول عملها والتزاماستا وقراراستبدأ أولى مراحل الرقابة على الهياكل املحلية  نقص الشفافية: .2

وتمويلها ونتائج سياس تا، ومن الطبيعي أن تنشأ بيجة مواتية للفساد في ظل التكتم على نشر املعلومات من قبل 

بطريقة تفتقد  القائمين على تلك الهياكل لحجج ذات منشأ أمني، أو نتيجة عرضها للمعلومات بشكل مجتزئ أو

 لغياب الكادر املؤهل؛للمهنية 

ينشط الفساد في ظل  ياب منظومة متكاملة من القوانين الخاصة بمكافحة الفساد  ضعف اإلطار القانوني: .3

 ُيضعف 
ً
سواًء تلك املتعلقة باإلجراءات الوقائية أو العقابية، وتظهر هذع املشكلة أكثر في الدول التي تشهد صراعا

ي تمر بمرحلة انتقالية حيث الحكومة املركزية الناشجة تكون ضعيفة لعملها من قدرة املركز على الحكم أو تلك الت

في بيجة تخضع للتجاذب السيا ري واالعتبارات األمنية، ويعود ضعف اإلطار القانوني إلى تعدد مرجعيات تشريع 

ص من يالقانون من جهة والجهات املكلفة بتنفيذع وبالتالي تزايد احتمالية ارتكاب الفساد في ظل إمكان
ّ
ة التمل

 املسؤولية القانونية واإلجراءات العقابية.

يحول  ياب جهة مسؤولة عن املساءلة واملحاسبة أو تعددها وتبعي تا إلى  غياب وتعدد مرجعية املحاسبة: .4

 مرجعيات عدة دون تطبيق العقوبات بحق املخالفين لإلجراءات واألنظمة؛

هشاشة هياكل الحكم املحلي

العجز في 

أداء 
الوظائف

تشويه 

اء عملية البن
املؤسس ي

نقص 

الشرعية
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ساد إلى كوادر مدربة على فرم القوانين وتنفيذ اإلجراءات تحتاج عملية مكافحة الف ضعف الكادر املتخصص: .5

 العقابية بحق املخالفين لألنظمة، وفي  ياب هذع الكوادر تنتشر املخالفات اإلدارية واملالية؛

ال تنحصر مسؤولية مكافحة الفساد فقط بالهياكل الرسمية وإنما تتعداها لجهات  ضعف دور املجتمع املدني: .6

عتبارها مسؤولية اجتماعية ومًتا منظمات املجتمع املدني على اختيف مسمياستا وتوجهاستا، أخرى من املجتمع با

وكلما امتلكة املجتمعات املحلية منظمات مجتمع مدني فاعلة تمارس دورها في رقابة ومساءلة الهياكل املحلية 

ة احتمالية ظهور الفساد فيتا والعكس احيح.
ّ
 كلما قل

 لي  م  الفسادآليات تعامل اجملالس احمل
تسااعى املجالس املحلية كأطر تمثيلية وخدمية مؤسااساااتية إلى ملء حالة الفرامل في املناطق التي تحررت من سااطوة القوات 

املوالية، ونجاحها مرهون بقدرستا على تجاو  العوائق التي تحول دون تعزيز شاااارعي تا وأداء وظائفها األساااااسااااية ومن أبر ها 

 يثح املحلية تعدد الجهات الرقابية على املجالس شااااااااار احتياجات املجالسدراساااااااااة مؤ الفسااااااااااد. وفي هذا الساااااااااياق أظهرت 

مًتااا بااأن  %6.70ملباادأ الرقااابااة الشااااااااااااااعبيااة، في حين أعرب  %25.56الرقااابااة الااداخليااة مقاااباال تبني  تااا علىمً %61.29تعتمااد 

رساااااااااااه هيجات قضاااااااااااائية، في بأن ذلك الدور تما %4.22القوى العساااااااااااكرية تي الجهة التي تمارس الرقابة عليتم، بينما أجاب 

 بعد  وجود أف هيجة رقابية.  %2.33حين أجاب 
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 وبناًء على ما سبق يمكن استنتاج أربعة أنماط رقابية تتبناها املجالس املحلية في تعاملها مع الفساد وتي:

 الداخليةالرقابة  .1

شااااااااااااااكلهااا وفق اللوائح القااانونيااة التي تعتماادهااا، وقااد أظهرت 
ُ
تمااارس املجااالس رقااابااة داخليااة على أعمااالهااا من خيل لجااان ت

مًتا على لوائح  %68.33دراساااااة مؤشااااارات املجالس املحلية  ياب الئحة داخلية موحدة للمجالس، حيث تعتمد ما نسااااابته 

  %17.46ة اإلدارة املحلية، في حين ال تعتمد تتبنى لوائح و ار  %14.21خاصاااة اتا مقابل 
ً
على أف لوائح ناظمة لعملها. ووفقا

ملا سااااابق من الطبيعي أن تختلف آلية تشاااااكيل تلك ال جان واختصااااااصااااااستا، وي حل انتشاااااار هذا النمط الرقابي في مجالس 

بع لها الرقابة املركزية التي يتاملحافظات واملدن حيث تتوافر لها هياكل مؤساااااااااساااااااااية وموارد مالية وبشااااااااارية لتشاااااااااكيل لجان 

 لجان فرعية في مجالس البلدات ولجان األحياء. 

( االفتقاااار للكوادر 2( ضااااااااااااااعف الهيااااكااال اإلدارياااة للمجاااالس، 1ومن أبر  نقااااط الضااااااااااااااعف التي تواجاااه عمااال هاااذع ال جاااان: 

ارف بين املجالس فيما بيًتا ( ضعف منظومة الترابط اإلد4( عد  وضوح آلية تنفيذ القرارات الصادرة عًتا،3املتخصصة، 

 .(5) من جهة وبين مؤسسات املعارضة الرسمية من جهة أخرى 

 الرقابة الشعبية .2

يمارس السااكان املحليون دورهم الرقابي على أداء املجالس بوسااائل عدة سااواًء عن طريق االجتماعات العامة أو من خيل 

ساااااااااائل اإلعي  املحلي، وقد أقّرت عدد من املجالس هذا النوع عضاااااااااوي تم في منظمات املجتمع املدني املحلية أو من خيل و 

 بمجالس املدن (6) من الرقابة في أنظم تا الداخلية
ً
، وي حل شاااااااااااااايوع هذا النمط في مجالس البلدات ولجان األحياء مقارنة

قاط أبر  ن واملحافظات بحكم صااااغر مساااااحة تلك الوحدات اإلدارية وسااااهولة تواصاااال السااااكان املحليين مع املجالس، ومن

( محدودية إتاحة املعلومات 2( ضااااااااااااعف و ي السااااااااااااكان بممارسااااااااااااة دورهم الرقابي، 1الضااااااااااااعف التي يعاني مًتا هذا النمط: 

 ( ضعف مأسسة منظمات املجتمع املدني.3للسكان عن أعمال املجالس، 

 الرقابة العسكرية .3

 ى املجالس بحكم ما تتمتع به من نفوذ محليتقو  فصااااااااااااااائل املقاومة الوطنية في عدد من املناطق بممارسااااااااااااااة دور رقابي عل

ناااجم عن عاادة عواماال مًتااا: الطااابع املحلي لعناااصاااااااااااااارهااا وقوستااا العسااااااااااااااكريااة وقاادرستااا التمويليااة على تااأمين بعض الخاادمااات 

املحلية، وي حل انتشااااااااااااااار هذا النمط املحدود باألساااااااااااااااس في املناطق التي ال تتوافر فيتا مجالس محلية فاعلة، ويؤخذ على 

( تضارب املصالح من حيث كو تا 2( عد  وضوح حدود الدور الرقابي للفصائل على املجالس، 1لنمط الرقابي ما يلي: هذا ا

 ( االفتقار للكوادر املؤهلة ملمارسة هذا الدور واعتباطية قراراته.3جهة رقابية وتنفيذية في آن واحد، 

                                                        
اإلشارة إلى املعقوفات التي تواجه دور لجان الرقابة في أداء دورها على عمل في شهادة أدلى اتا مجلس محافظة حلً الحرة ملركز عمران للدراسات االستراتيجية، تمة  (5)

 .2015-7-23املجلس، تاريخ الشهادة 
، رابط 2015-2-27( حول آليات الرقابة في مجلس املحافظة، مركز عمران للدراسات االستراتيجية، 2/2للمزيد راجع، دراسة مجلس محافظة درعا: املسار الصعً ) (6)

  https://goo.gl/aiXzzQ وني إلكتر

https://goo.gl/aiXzzQ
https://goo.gl/aiXzzQ
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 الرقابة القضائية .4

رة من سيطرة القوات املوالية الرقابة القضائية، ويمكن تفسير لجوء املجالس تحتكر الهيجات الشرعية في املناطق املتحر 

( قدرستا على تنفيذ القرارات 2( دعم فصااااااااااااائل املقاومة الوطنية  املرتبطة اتذع الهيجات لها، 1املحلية لها باألسااااااااااااباب اآلتية: 

 ببيروقراطية ( مرون تا في حّل العدي4(  ياب منظومة قضاااااااااء محلي بديلة، 3الصااااااااادرة عًتا، 
ً
د من القضااااااااايا املحلية مقارنة

( تعدد 1، ولعّل ما يأخذ على هذا النمط: (7)القضاااء العادف، وتنتشاار هذع اآللية على حد سااواء في مجالس املدن والبلدات

( ضااعف املنظومة 2الهيجات الشاارعية و ياب منظومة موحدة لها على مسااتوى مناطق ساايطرة فصااائل املقاومة الوطنية، 

( ضاااااااعف 4( االفتقاد ليساااااااتقيلية نتيجة تأ ير الفصاااااااائل عليتا،3القانونية التي تتبناها وعد  وضاااااااوحها وتعدد مرجعياستا،

 ( عد  وضوح طبيعة العيقة بين الهيجات الشرعية واملجالس. 5القانونية والخبرات اإلدارية فيتا،  الكفاءات

 مالمح خط  ملكافح  الفساد
ن من خيل البحث وجود ثغرات فيتا وعد  نضج أدواستا  فة املجالس املحلية عدة أنماط محلية ملكافحة الفساد، تبيَّ

ّ
وظ

ًتا من تحقيق ال
ّ
منا بمخاطر الفساد وأ رها على استقرار واستمرار املجالس بالقدر الذف يمك

ّ
غايات املرجوة مًتا، وإذا سل

ً العمل على مكافحته من خيل وضع استراتيجية تكاملية تضمن تحقيق أهداف محددة وذلك من خيل خطة  فانه يتوج

خطة مكافحة الفساد، وضمن  عمل تحدد آليات التنفيذ وأاحاب املص حة واملؤشرات الكمية والنوعية لقياس جدوى 

 هذا السياق يقترح اآلتي:

يحد الفساد من قدرة : رفع مستوى التوعية حول مخاطر الفساد لدى القيادات العاملة في الشأن العام .1

املؤسسات العامة على أداء مهامها، وتقع مسؤولية التوعية بمخاطرع على كل من مؤسسات املعارضة الرسمية 

 ظمات املجتمع املدني والجهات املانحة، ولتحقيق ذلك يتوجً العمل على:واملجالس املحلية ومن

 بالفساد؛ الخاصة السلوا قواعد مدونة حول  املص حة أاحاب بين حوار تنظيم 

 الفساد؛ مخاطر حول  الو ي مستوى  لرفع إعيمية حميت تنظيم 

 املص حة؛ أاحاب بين التعاون  عيقات وتأطير تنظيم 

 عملية. حاالت ودراسة الفساد مكافحة آليات حول  تطبيقية عمل ورشات عقد 

( عدد 2( إقرار مدونة قواعد الساااااااااااااالوا، 1ويتم قياس النجاح في تحقيق هذا الهدف من خيل املؤشاااااااااااااارات التالية: 

 ورشاااااات عدد( 5( آليات الرقابة املساااااتحد ة، 4( عدد قضاااااايا الفسااااااد املعلن عًتا، 3الحميت اإلعيمية وانتشاااااارها، 

 ( فعالية األداء اإلدارف واملالي للمجالس.6، وانتشارها العمل

                                                        
 راجع، املجلس http://goo.gl/b7EdYr، رابط إلكتروني 2015-4-22 رامة مالية وحكم بالسجن ملتعهد بناء في بلدة سرمدا بادلً، وكالة سمارت لألنباء، تاريخ  (7) 

ً
، أيضا

، رابط إلكتروني 2015-1-10املحلي ملدينة دوما بريف دمشق يؤكد على ضرورة مكافحة الفساد في ظل القضاء املوحد بالغوطة، وكالة سمارت لألنباء، تاريخ 

http://goo.gl/eJ4M7P  

http://goo.gl/b7EdYr
http://goo.gl/eJ4M7P
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: تستلز  نجاح جهود مكافحة الفساد والوقاية منه تفعيل تعزيز املشاركة املجتمعية في جهود مكافحة الفساد .2

 مشاركة السكان ومنظمات املجتمع املدني، ويتم تحقيق ذلك من خيل:

 الفساد مكافحة في املجتمعية املشاركة آليات تأطير  
ً
؛ مؤسساتيا

ً
 وقانونيا

 للعمل؛ املواتية البيجة وتوفير الفساد قضايا متابعة في املحلي اإلعي  دور  تعزيز 

 ة، وتوفيراملحلي الهيجات أداء حول  والبيانات املعلومات باتاحة متخصصة تفاعلية إلكترونية منصة إنشاء 

 وآ ارع الفساد حول  ودراسات أبحاث ودعم كة،املشار  آليات حول  التوضيحية واإلجراءات التشريعات

 .املجال هذا في األخرى  الدول  وتجارب

( التشريعات القانونية الخاصة بمكافحة الفساد وتنظيم عمل 1: قياس تحقيق هذا الهدف فتتمثل في أما مؤشرات

( 3 ،املؤقتة واملجالس املحلية( عدد منظمات املجتمع املدني املرخصاااة من قبل الحكومة 2منظمات املجتمع املدني، 

( 4اد، مكافحة الفساااااابين املنظمات أو بيًتا وبين الحكومة املؤقتة بخصااااااوص  عدد مذكرات التفاهم املنعقدة سااااااواءً 

( 5يعات والدراسااااااااااات املتعلقة بالفساااااااااااد، لكترونية تفاعلية تتضاااااااااامن البيانات واإلجراءات والتشاااااااااار إإنشاااااااااااء منصااااااااااة 

 مكافحة الفساد وآ ارع. املعّدة والدراسات حول  األبحاث

 فيبناء قدرات املجالس املحلية في مجال البنى اإلدارية واملوارد البشرية:  .3
ً
جهود  يعتبر دور املجالس املحلية مركزيا

 مكافحة الفساد، األمر الذف يتطلً تمكيًتا من خيل اإلجراءات التالية:

 الرشيد؛ الحكم مقومات حول  العا  الشأن في العاملة للقيادات تدريً دورات تنظيم 

 املانحة؛ الجهات مع بالتعاون  وتنفيذها الفساد مكافحة مجال في تخصصية تدريً برامج وضع 

 والرسمية؛ املحلية املعارضة لهيجات اإلدارية الهيكليات تطوير 

 واإلدارة؛ القانون  مجال في متخصصة كوادر توظيف 

 املة.متك بمنظومة ببعضها وربطها املحلية املجالس في داخلية رقابة لجان تشكيل عملية استكمال 

( إقرار خطة تدريً مشتركة بين أاحاب 1وفيما يتعلق بمؤشرات القياس الدالة على تحقيق هذع الهدف فتشمل: 

( عاادد لجااان 4( اعتماااد نظااا  داخلي موحااد للمجااالس، 3( برامج تاادريااً بناااًء على تقييم االحتياااجااات، 2املصاااااااااااااا حااة، 

( عدد مذكرات التفاهم املنعقدة 6دد املوظفين من حملة الشااااااااااااااهادات في القانون واإلدارة، ( ع5الرقابة املشااااااااااااااكلة، 

 .بين املنظمات أو بيًتا وبين الحكومة املؤقتة بخصوص مكافحة الفساد سواءً 
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يما ف: يقصد بالشفافية املالية إتاحة املعلومات والبيانات للمؤسسات العامة تعزيز الشفافية في اإلدارة املالية .4

يتعلق بعملية إعداد املوا نة وتنفيذها ويتيح ذلك تيسير عملية املراقبة واملحاسبة، ويتحقق ذلك من خيل عدة 

 إجراءات تلتز  اتا كلٌّ من املجالس املحلية ومؤسسات املعارضة الرسمية والهيجات املحلية ومن أهمها:

 املالية؛ املوا نة إعداد في الشفافية مبدأ اعتماد 

 الدورية؛ املالية التقارير إصدار 

 واألجور؛ للرواتً ومعتمد واضح سلم تحديد 

 املجلس؛ يعتمدها التي واملزايدات املناقصات في الشفافية مبدأ اعتماد 

 األموال. وجباية املوا نات إعداد مجال في تخصصية كوارد توظيف 

حملة الشهادات التخصصية في مجال ( عدد املوظفين من 1بخصوص مؤشرات قياس الشفافية املالية فتتمثل في: 

ً للعاملين في مؤسسات املعارضة واملجالس املحلية، 2الشؤون املالية،  ( عدد ودورية التقارير 3( اعتماد جدول روات

 ( علنية إعداد املوا نة ومدى القدرة على مناقش تا.4املالية ووضوح املعلومات الواردة فيتا، 

حة الفساد ال يتوقع لجهود مكاف األحكام: لتطبيق تنفيذية وآليات الفساد ملكافحة متكاملة قوانين منظومة وضع .5

أن تكون ذات أ ر في ظل  ياب نظا  قانوني موحد يحدد املخالفات والعقوبات، و ياب جها  تنفيذف لفرم األحكا  

سسات املعارضة س املحلية ومؤ الصادرة بحق املخالفين، ولتوفير بيجة تشريعية وتنفيذية ال بد من التعاون بين املجال

 يلي: الرسمية وفصائل املقاومة الوطنية وفق مبدأ وحدة الهدف وتكامل األدوار لتحقيق ما

 الفساد؛ مكافحة بخصوص سورية في والتشريعات القوانين منظومة مراجعة 

 صراع؛ بحالة تمر التي تلك سيما الفساد مكافحة في الدول  تجارب حول  دراسات إجراء 

 الفساد؛ ملكافحة قانون  إصدار 

 الشهود؛ وحماية سرية في الحق وضمان الفساد حاالت عن للتبليغ قضائية آلية إقرار 

 املحلية؛ الهيجات عم بالتعاون  محلي قضاء منظومة بناء 

 عن صااادرةال لألحكا  تنفيذية جهة واعتبارع الوطنية املقاومة فصااائل مع بالتعاون  محلي شاارطة جها  بناء 

 .القضاء

اعتماد جها  قضاء محلي وفق ( 2، إعداد قانون ملكافحة الفساد( 1ومن مؤشرات النجاح في تحقيق هذا الهدف: 

 وفق املعايير املتفق عليتا اعتماد جها  شرطة محلي( 3، املعايير املتفق عليتا
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