
مكافحة الفساد فى مصر:
تركيز على إصالح اإلدارة المحلية

أُعدت بواسطة:أميرة جمال الدين - ريم أبو غطاس - روضة سعيد علي
أشرف عليها: د. خالد عبد الحليم

۲۰۱۸
يعد الفساد من أهم التحديات التي تواجه مصر، وخاصةً على المستوى المحلي. فهو يحد من إنتاجية المؤسسات 
العامة، ويثقل على النمو االقتصادي للبالد، ويثبط االستثمار، ويؤثر سلباً على التنمية، كما يسهم في فقدان الثقة 

بين الحكومة والمواطنين.

• يؤثر على صورة مصر العالمية لألعمال اإلقتصادية وسمعتها عالمياً:
     • يخلق عوائق على االستثمار المحلي واألجنبي المباشر.

     • يفسد الفرص المحتملة  للتنمية.
• يزيد فجوة الثقة بين الحكومة والمواطنين:

      • يؤدي لعدم الرضا عن أي جهود حكومية مبذولة.
      • يهدد االستقرار السياسي.

• يشجع ثقافة انتهاك القانون وسوء التصرف:
      • يعرض سيادة القانون للخطر.

      • يؤدي إلى فساد نظامي وهيكلي.

۱. تعريف محدود للفساد
  • يعد التصور الشائع عن الفساد محدوداً ويعول بشكل أكبر 
والثقافة  السياسية  العوامل  متجاهالً  المالية،  أشكاله  على 

اإلدارية للقطاع العام.
۲. تعقد نظام اإلدارة المحلية

   • عدد كبير من مستويات ووحدات اإلدارة المحلية (۲۷ 
محافظة – ۱۸٦ مركز – ۲۲٥ مدينة – ۸٥ حي – ٤۷۳۷ 
 ۳ (تقريباً  المحلية  اإلدارة  موظفي  من  كبير  وعدد  قرية) 

مليون). 
   • تداخل اإلشراف الحكومي المحلي والتنفيذي.

   • أدوار ومسؤوليات مبهمة للمناصب الهامة والعليا في 
نظام اإلدارة المحلي.

   • إجراءات مساءلة غير واضحة، مما يرسخ الفساد ويؤثر 
سلباً على فعالية النظام المحلي.

الوظيفي  والمسار  التعيين  عملية  في  الوضوح  عدم   •    
لموظفي الحكومة.

المركزية  الحكومة  بين  السلطة  تفويض  اإلحجام عن   •    
والمحلية

۳. المركزية المفرطة
    • تساهم في زيادة مستويات التعقيد والفساد.

   • تزيد الفجوات التنموية ومستويات الفقر.

فقر المرافق العامة وخدمات عامة 
منخفضة الجودة

ارتفاع معدالت المباني غير 
القانونية

سوء إدارة "برامج التنمية 
الخمسة" المحلية.

انخفاض الترتيب في المؤشرات 
العالمية:

۱. فعالية الحكومة: ۲۸ تصنيف 
مئوي في ۲۰۱٦

۲. سيادة القانون: ۳٦ تصنيف 
مئوي في ۲۰۱٦ 

۳. السيطرة على الفساد: ۳۲ 
تصنيف مئوي في ۲۰۱٦

٤. اإلسراف في اإلنفاق الحكومي: 
التصنيف ۱۳۸/۱۲۲ في 

۲۰۱۷/۲۰۱٦
٥. الشفافية في صنع السياسات 
الحكومية: التصنيف ۱۳۷/۱۲۹ 

في ۲۰۱۸/۲۰۱۷

بيان حقائق عن الفساد
في مصر*

٤. جمود اللوائح والقوانين
اإلدارة  قانون  نحو  االهتمام  توجيه  يتم  ما  غالباً   •     
المحلية، مع تجاهل القوانين األخرى الهامة ذات الصلة.

    • عجز القوانين واللوائح المتعلقة باإلدارة المحلية عن 
تلبية االحتياجات العملية للتنمية االقتصادية واالجتماعية.
الرقابة  آليات  على  سلباً  الحالية  القوانين  تؤثر   •     
والمساءلة، نتيجة عدم وجود تقسيم واضح للسلطات بين 

مختلف مستويات الحكومة.
٥. ضعف نظم المتابعة والرصد والمراجعة

 • فشل النظام الوقائي في اتخاذ تدابير استباقية لمكافحة 
الفساد:

    • ضعف األنظمة المساندة يعوق فعالية عمليات الرصد 
والمتابعة.

    • تشكل الفجوات القائمة في المعلومات عائقاً رئيسياً 
ومحفزا للفساد. 

يحول  والتشاركي  التعاوني  التخطيط  عملية  غياب   •     

دون تحقيق إدارة محلية مسؤولة ومستجيبة.
    • تعوق ازدواجية تبعية بعض اإلدارات الخدمية عملية المتابعة والتقييم. 

المدخالت/  وسائل  على  أكثر  تركز  المحلية  بالوحدات  والرصد  التخطيط  أقسام  في  الشائعة  الممارسة   •     
المخرجات للتحقق بدالً من المدخالت/ النتائج. 

 • يساهم نظام مكافحة الفساد غير الفعال في اإلبقاء على الوضع الراهن للفساد:
    • تركز الجهات الرقابية على الكشف عن المخالفات التي تتم من قبل الموظفين بدالً من التركيز على فعالية 

العمليات وعلى مأسسة نظام الحوكمة المحلي.
في  المحلية يمثل تشوهاً واضحاً  المجالس  غياب   •     

آلية المساءلة والمحاسبة.
    • عدم اإلفصاح عن المعلومات يعوق الجهوذ المبذولة 
في تقدير التكلفة االقتصادية واالجتماعية للفساد، فضالً 

عن حجم ذلك الفساد.
٦. عدم وجود جهود متكاملة من قبل الدولة لمواجهة 

الفساد:
بين  المتكامل  التعاون  وضعف  الجهود  تجزئة   •     
مكافحة  يخص  فيما  المختلفة  الحكومية  المؤسسات 

الفساد.
القومية ضد  واالستراتيجية  رؤية مصر ۲۰۳۰   •     
المحلي  المستوى  تتجاهالن   ،۲۰۱۸-۲۰۱٤ الفساد 

ومشاركة الممثلين المحليين في مكافحة الفساد. 

كيف يؤثر الفساد على مصر

(CPI) تصنيف مصر فى مؤشر مدركات الفساد

*قيم المؤشرات رقم ۱،۲ ،و۳ تأتي من مؤشرات البنك الدولي
العالمية للحوكمة (WGI) ، (۱=األقل / ۱۰۰=األعلى).

قيم المؤشرات رقم ٤ و٥ تأتي من مؤشر التنافسية العالمية.

ملتقى السياسات العامة

موجز سياسات



ما هي المشكلة؟

۱. تعريف محدود للفساد
  • يعد التصور الشائع عن الفساد محدوداً ويعول بشكل أكبر 
والثقافة  السياسية  العوامل  متجاهالً  المالية،  أشكاله  على 

اإلدارية للقطاع العام.
۲. تعقد نظام اإلدارة المحلية

   • عدد كبير من مستويات ووحدات اإلدارة المحلية (۲۷ 
محافظة – ۱۸٦ مركز – ۲۲٥ مدينة – ۸٥ حي – ٤۷۳۷ 
 ۳ (تقريباً  المحلية  اإلدارة  موظفي  من  كبير  وعدد  قرية) 

مليون). 
   • تداخل اإلشراف الحكومي المحلي والتنفيذي.

   • أدوار ومسؤوليات مبهمة للمناصب الهامة والعليا في 
نظام اإلدارة المحلي.

   • إجراءات مساءلة غير واضحة، مما يرسخ الفساد ويؤثر 
سلباً على فعالية النظام المحلي.

الوظيفي  والمسار  التعيين  عملية  في  الوضوح  عدم   •    
لموظفي الحكومة.

المركزية  الحكومة  بين  السلطة  تفويض  اإلحجام عن   •    
والمحلية

۳. المركزية المفرطة
    • تساهم في زيادة مستويات التعقيد والفساد.

   • تزيد الفجوات التنموية ومستويات الفقر.

“يقع اللوم بشكل صحيح او خاطئ 
على اإلدارة المحلية نتيجة الفساد أو 
أي مخالفات في النظام، على الرغم 

من أن المحافظين والمديرين 
التنفيذيين ليس لديهم تفويضات 

واضحة في القانون وسلطتهم تعتمد 
بشكل كبير على شخصياتهم” 

مسؤول بمحافظة القاهرة

“ هناك تضارب ملحوظ بين عدة 
قوانين تؤثر على اإلدارة المحلية 

في مصر. يجب تغيير  قانون 
الموازنة العامة للدولة، وقانون 

البناء الموحد، حيث إنهم يشكلوا 
سلسلة مترابطة ”

مسؤول بوزارة التنمية المحلية

٤. جمود اللوائح والقوانين
اإلدارة  قانون  نحو  االهتمام  توجيه  يتم  ما  غالباً   •     
المحلية، مع تجاهل القوانين األخرى الهامة ذات الصلة.

    • عجز القوانين واللوائح المتعلقة باإلدارة المحلية عن 
تلبية االحتياجات العملية للتنمية االقتصادية واالجتماعية.

الرقابة  آليات  على  سلباً  الحالية  القوانين  تؤثر   •     
والمساءلة، نتيجة عدم وجود تقسيم واضح للسلطات بين 

مختلف مستويات الحكومة.
٥. ضعف نظم المتابعة والرصد والمراجعة

 • فشل النظام الوقائي في اتخاذ تدابير استباقية لمكافحة 
الفساد:

    • ضعف األنظمة المساندة يعوق فعالية عمليات الرصد 
والمتابعة.

    • تشكل الفجوات القائمة في المعلومات عائقاً رئيسياً 
ومحفزا للفساد. 

يحول  والتشاركي  التعاوني  التخطيط  عملية  غياب   •     

دون تحقيق إدارة محلية مسؤولة ومستجيبة.
    • تعوق ازدواجية تبعية بعض اإلدارات الخدمية عملية المتابعة والتقييم. 

المدخالت/  وسائل  على  أكثر  تركز  المحلية  بالوحدات  والرصد  التخطيط  أقسام  في  الشائعة  الممارسة   •     
المخرجات للتحقق بدالً من المدخالت/ النتائج. 

 • يساهم نظام مكافحة الفساد غير الفعال في اإلبقاء على الوضع الراهن للفساد:
    • تركز الجهات الرقابية على الكشف عن المخالفات التي تتم من قبل الموظفين بدالً من التركيز على فعالية 

العمليات وعلى مأسسة نظام الحوكمة المحلي.
في  المحلية يمثل تشوهاً واضحاً  المجالس  غياب   •     

آلية المساءلة والمحاسبة.
    • عدم اإلفصاح عن المعلومات يعوق الجهوذ المبذولة 
في تقدير التكلفة االقتصادية واالجتماعية للفساد، فضالً 

عن حجم ذلك الفساد.
٦. عدم وجود جهود متكاملة من قبل الدولة لمواجهة 

الفساد:
بين  المتكامل  التعاون  وضعف  الجهود  تجزئة   •     
مكافحة  يخص  فيما  المختلفة  الحكومية  المؤسسات 

الفساد.
القومية ضد  واالستراتيجية  رؤية مصر ۲۰۳۰   •     
المحلي  المستوى  تتجاهالن   ،۲۰۱۸-۲۰۱٤ الفساد 

ومشاركة الممثلين المحليين في مكافحة الفساد. 



۱. تعريف محدود للفساد
  • يعد التصور الشائع عن الفساد محدوداً ويعول بشكل أكبر 
والثقافة  السياسية  العوامل  متجاهالً  المالية،  أشكاله  على 

اإلدارية للقطاع العام.
۲. تعقد نظام اإلدارة المحلية

   • عدد كبير من مستويات ووحدات اإلدارة المحلية (۲۷ 
محافظة – ۱۸٦ مركز – ۲۲٥ مدينة – ۸٥ حي – ٤۷۳۷ 
 ۳ (تقريباً  المحلية  اإلدارة  موظفي  من  كبير  وعدد  قرية) 

مليون). 
   • تداخل اإلشراف الحكومي المحلي والتنفيذي.

   • أدوار ومسؤوليات مبهمة للمناصب الهامة والعليا في 
نظام اإلدارة المحلي.

   • إجراءات مساءلة غير واضحة، مما يرسخ الفساد ويؤثر 
سلباً على فعالية النظام المحلي.

الوظيفي  والمسار  التعيين  عملية  في  الوضوح  عدم   •    
لموظفي الحكومة.

المركزية  الحكومة  بين  السلطة  تفويض  اإلحجام عن   •    
والمحلية

۳. المركزية المفرطة
    • تساهم في زيادة مستويات التعقيد والفساد.

   • تزيد الفجوات التنموية ومستويات الفقر.

“ عمل القسم المركزي للمعلومات 
وتكنولوجيا االتصاالت ضعيف جداً. 

عندما يحتاج المحافظ للحصول 
على أي معلومات، فإنه يطلبها من 

الوزارات أو اإلدارات الخدمية 
التابعة  لهذه الوزارة. ” 

مسؤول بمحافظة الجيزة

“ حالياً، مع غياب المجالس 
المحلية، تقوم السلطة التنفيذية 

بمسؤولية الرقابة على المستوى 
المحلي. هذا بدوره يفتح األبواب 

للفساد ويؤدي إلى إدارة محلية غير 
فعالة. ” 

محافظ سابق

٤. جمود اللوائح والقوانين
اإلدارة  قانون  نحو  االهتمام  توجيه  يتم  ما  غالباً   •     
المحلية، مع تجاهل القوانين األخرى الهامة ذات الصلة.

    • عجز القوانين واللوائح المتعلقة باإلدارة المحلية عن 
تلبية االحتياجات العملية للتنمية االقتصادية واالجتماعية.
الرقابة  آليات  على  سلباً  الحالية  القوانين  تؤثر   •     
والمساءلة، نتيجة عدم وجود تقسيم واضح للسلطات بين 

مختلف مستويات الحكومة.
٥. ضعف نظم المتابعة والرصد والمراجعة

 • فشل النظام الوقائي في اتخاذ تدابير استباقية لمكافحة 
الفساد:

    • ضعف األنظمة المساندة يعوق فعالية عمليات الرصد 
والمتابعة.

    • تشكل الفجوات القائمة في المعلومات عائقاً رئيسياً 
ومحفزا للفساد. 

يحول  والتشاركي  التعاوني  التخطيط  عملية  غياب   •     

دون تحقيق إدارة محلية مسؤولة ومستجيبة.
    • تعوق ازدواجية تبعية بعض اإلدارات الخدمية عملية المتابعة والتقييم. 

المدخالت/  وسائل  على  أكثر  تركز  المحلية  بالوحدات  والرصد  التخطيط  أقسام  في  الشائعة  الممارسة   •     
المخرجات للتحقق بدالً من المدخالت/ النتائج. 

 • يساهم نظام مكافحة الفساد غير الفعال في اإلبقاء على الوضع الراهن للفساد:
    • تركز الجهات الرقابية على الكشف عن المخالفات التي تتم من قبل الموظفين بدالً من التركيز على فعالية 

العمليات وعلى مأسسة نظام الحوكمة المحلي.
في  المحلية يمثل تشوهاً واضحاً  المجالس  غياب   •     

آلية المساءلة والمحاسبة.
    • عدم اإلفصاح عن المعلومات يعوق الجهوذ المبذولة 
في تقدير التكلفة االقتصادية واالجتماعية للفساد، فضالً 

عن حجم ذلك الفساد.
٦. عدم وجود جهود متكاملة من قبل الدولة لمواجهة 

الفساد:
بين  المتكامل  التعاون  وضعف  الجهود  تجزئة   •     
مكافحة  يخص  فيما  المختلفة  الحكومية  المؤسسات 

الفساد.
القومية ضد  واالستراتيجية  رؤية مصر ۲۰۳۰   •     
المحلي  المستوى  تتجاهالن   ،۲۰۱۸-۲۰۱٤ الفساد 

ومشاركة الممثلين المحليين في مكافحة الفساد. 



فريق عمل ملتقى السياسات العامة:
المشرف العام: د. ليلى البرادعي - المشرف العام المشارك: د. شاهجهان بويان - مدير الملتقي: محمد قدري
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۱. تعريف محدود للفساد
  • يعد التصور الشائع عن الفساد محدوداً ويعول بشكل أكبر 
والثقافة  السياسية  العوامل  متجاهالً  المالية،  أشكاله  على 

اإلدارية للقطاع العام.
۲. تعقد نظام اإلدارة المحلية

   • عدد كبير من مستويات ووحدات اإلدارة المحلية (۲۷ 
محافظة – ۱۸٦ مركز – ۲۲٥ مدينة – ۸٥ حي – ٤۷۳۷ 
 ۳ (تقريباً  المحلية  اإلدارة  موظفي  من  كبير  وعدد  قرية) 

مليون). 
   • تداخل اإلشراف الحكومي المحلي والتنفيذي.

   • أدوار ومسؤوليات مبهمة للمناصب الهامة والعليا في 
نظام اإلدارة المحلي.

   • إجراءات مساءلة غير واضحة، مما يرسخ الفساد ويؤثر 
سلباً على فعالية النظام المحلي.

الوظيفي  والمسار  التعيين  عملية  في  الوضوح  عدم   •    
لموظفي الحكومة.

المركزية  الحكومة  بين  السلطة  تفويض  اإلحجام عن   •    
والمحلية

۳. المركزية المفرطة
    • تساهم في زيادة مستويات التعقيد والفساد.

   • تزيد الفجوات التنموية ومستويات الفقر.

ما يجب القيام به؟
إن الحد من الفساد بشكل فعال يتطلب إصالحاً شامالً يعمم مبادئ الحوكمة الجيدة في نظام اإلدارة المحلي. 

ويمكن تحقيق ذلك من خالل تبني حزمتين من السياسات اإلجرائية المقترحة، المتداخلتان والمترابطتان 
واللتين تعزز كل منهما األخرى، بدالً من كونهما بدائل سياسات لبعضهما البعض.

االتجاهات االستراتيجية
   • استراتيجية التنمية المستدامة ۲۰۳۰ يجب أن تكون أكثر تفصيالً لتعكس المستوى المحلي وتعمق فهم 

الفجوات الموجودة في نظام اإلدارة المحلي.
   • االستراتيجية القومية ضد الفساد ۲۰۱٤-۲۰۱۸ يجب أن تسمح بمشاركة الممثلين المحليين كجزء متكامل 

في تنفيذ االستراتيجية.
   • يجب على هيئة الرقابة اإلدارية ككيان مسؤول ومحاسب بشكل رئيسي، تحمل مسؤولية تنسيق الجهود 

المبذولة ضد الفساد بين مؤسسات الحكومة المختلفة. 
   • يجب الوفاء بااللتزامات الدستورية للتحول نحو الالمركزية المالية واإلدارية.

       • تعد اإلرادة السياسية الملتزمة والمتسقة والمستدامة على جميع مستويات الحكومة شرًطا أساسيًا 
ومحرًكا للتحول الحقيقي في نظام اإلدارة المحلية.

   • قوانين اإلدارة المحلية.

الحد من الفساد

مراقبة

القوانين

بناء القدرات

الثقافة

       • مراجعة وتقييم وتوحيد جميع القوانين ذات الصلة باإلدارة المحلية.
       • تبني قانون لمكافحة الفساد.

       • تبني قانون حرية تداول المعلومات.
   • مراقبة اإلدارة المحلية.

       • تطوير مؤشرات محلية تقيس حجم وتكلفة الفساد.
       • إنشاء آلية تنسيق قوية بين مؤسسات المراجعة.

       • التأكد من وجود آليات مساءلة اجتماعية.
   • القدرة على التنفيذ.

       • بناء القدرات التنظيمية المحلية.
       • بناء القدرات البشرية المحلية.

   • ثقافة سيادة القانون.
       • الترويج لثقافة سيادة القانون بين العاملين في القطاع الحكومي والمواطنين معاًً.

٤. جمود اللوائح والقوانين
اإلدارة  قانون  نحو  االهتمام  توجيه  يتم  ما  غالباً   •     
المحلية، مع تجاهل القوانين األخرى الهامة ذات الصلة.

    • عجز القوانين واللوائح المتعلقة باإلدارة المحلية عن 
تلبية االحتياجات العملية للتنمية االقتصادية واالجتماعية.
الرقابة  آليات  على  سلباً  الحالية  القوانين  تؤثر   •     
والمساءلة، نتيجة عدم وجود تقسيم واضح للسلطات بين 

مختلف مستويات الحكومة.
٥. ضعف نظم المتابعة والرصد والمراجعة

 • فشل النظام الوقائي في اتخاذ تدابير استباقية لمكافحة 
الفساد:

    • ضعف األنظمة المساندة يعوق فعالية عمليات الرصد 
والمتابعة.

    • تشكل الفجوات القائمة في المعلومات عائقاً رئيسياً 
ومحفزا للفساد. 

يحول  والتشاركي  التعاوني  التخطيط  عملية  غياب   •     

دون تحقيق إدارة محلية مسؤولة ومستجيبة.
    • تعوق ازدواجية تبعية بعض اإلدارات الخدمية عملية المتابعة والتقييم. 

المدخالت/  وسائل  على  أكثر  تركز  المحلية  بالوحدات  والرصد  التخطيط  أقسام  في  الشائعة  الممارسة   •     
المخرجات للتحقق بدالً من المدخالت/ النتائج. 

 • يساهم نظام مكافحة الفساد غير الفعال في اإلبقاء على الوضع الراهن للفساد:
    • تركز الجهات الرقابية على الكشف عن المخالفات التي تتم من قبل الموظفين بدالً من التركيز على فعالية 

العمليات وعلى مأسسة نظام الحوكمة المحلي.
في  المحلية يمثل تشوهاً واضحاً  المجالس  غياب   •     

آلية المساءلة والمحاسبة.
    • عدم اإلفصاح عن المعلومات يعوق الجهوذ المبذولة 
في تقدير التكلفة االقتصادية واالجتماعية للفساد، فضالً 

عن حجم ذلك الفساد.
٦. عدم وجود جهود متكاملة من قبل الدولة لمواجهة 

الفساد:
بين  المتكامل  التعاون  وضعف  الجهود  تجزئة   •     
مكافحة  يخص  فيما  المختلفة  الحكومية  المؤسسات 

الفساد.
القومية ضد  واالستراتيجية  رؤية مصر ۲۰۳۰   •     
المحلي  المستوى  تتجاهالن   ،۲۰۱۸-۲۰۱٤ الفساد 

ومشاركة الممثلين المحليين في مكافحة الفساد. 


