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الجلسة الثالثة

الشفافية والمحاسبة في النظام الديمقراطي



ليةالعممسارخاللالدولةومؤسساتالسياسيةالقياداتمنالمواطنونيتوقع

قٍ بصدالعامةالمواردتديروأنالعامةللمصلحةاألولويةتعطيأناالنتقالية

.ومسؤولية

معظمفيالمعلوماتاحتكاروتمالسابقة،العهودخاللوالمحاسبةالمساءلةغابت

.السلطةتكاراحثقافةوانتشارالفسادتفشيإلىأدىمّمامختلفة،ألسبابٍ األحيان

خاللمنوالمحاسبةالشفافيةمبادئعلىالحكمبناءاالنتقاليةالمرحلةتقتضي

عاتتشريوتطويرالمعلوماتعلىالحصولفيالمعنيةالجهاتجميعحقضمان

تاليوبالومراقبته،الحكمتقييموتسّهلالمشاركةتشجعديمقراطيةوآليات

الحكمدعائميقّويمّماالمختصة،والمؤسساتاآللياتضمنالمخطئينمحاسبة

المواردتقاسمأجلمنالعنفاستخدامإمكانيةويبعد

المدخل
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كمبادئ؛والمحاسبةالشفافيةتعريف.1
والتياألنظمة،و والقوانينالتشريعاتفيالشفافيةمستوياتتحديد.2

الوصولمنالمعنيةوالجهاتالمواطنينتمكينبغيةتوافرهايجب
الفاعلة؛للمشاركةالمطلوبةوالمعلوماتالمعرفةإلى

حكوميةالغيروالجهاتالدولةلمؤسساتتلفةلمخااألدوارتوضيح.3
لشفافيةاتعزيزبغيةبينهامافيالقائمةالعالقةنوعيةوتحديد

.الحكمفيوالمحاسبة
4

أهداف الجلسة



بعض األسئلة المحورية

افرها ما هي مستويات الشفافية وما هو نوع المعلومات التي يجب تو✓

من أجل ضمان أداء نظام ديمقراطي سليم؟

ها ما هي التشريعات والقوانين واألنظمة، التي يمكن االعتماد علي✓

لتأمين الشفافية وتوفير القدرة على المحاسبة؟

ما هو دور مؤسسات الدولة والجهات غير الحكومية في ضمان ✓

مبادئ الشفافية والمحاسبة؟
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:سيتم في هذا الفصل اعتماد التعاريف التالية

رفات وتعني القدرة على تحديد المسؤولية عن تص: المحاسبة

.األشخاص داخل السلطة ومؤسسات الدولة

حول وتعني أن المعلومات الموضوعية واألساسية: الشفافية

.ناسبنشاط مؤسسات الدولة متوافرة للمواطنين في الوقت الم

تعريف الشفافية والمحاسبة
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الحكمشفافية–األولىالركيزة

مدخل نظري
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درجات شفافية الحكممستويات
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ية تقّسم المعلومات ودرجات شفاف

:الحكم إلى خمسة مستويات وهي



دستورٍيضمنٍفصلٍالسلطاتٍوالحريةٍوالمساواة؛✓

قانونٍحريةٍالحصولٍعلىٍالمعلومات؛✓

قانونٍحمايةٍكاشفيٍالفساد؛✓

قانونٍاإلثراءٍغيرٍالمشروع؛✓

قانونٍيضمنٍمجتمعٍمدنيٍفعالٍومستقل؛✓

قانونٍيضمنٍإعالمٍحّرٍومستقل؛✓

قوانينٍتحميٍاألقلياتٍوتضمنٍمشاركتهم؛✓

نظامٍانتخابيٍديمقراطيٍيؤمنٍتمثيلٍصحيح؛✓

نظامٍقضائيٍمستقلٍونزيه؛✓

نظامٍرقابيٍوتدقيقٍمالي؛✓

أي القوانين واألنظمة: التشريعات-الركيزة الثانية
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اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد

،2003أكتوبر/األولتشرين31فياالتفاقيةهذهالمتحدةلألممالعموميةالجمعيةاعتمدت

مملكةالمتحدة،العربيةاإلماراتالهاشمية،األردنيةالمملكة:التاليةالعربيةالدولوبتوقيع

قطر،دولةالعراق،جمهوريةالسودان،جمهوريةالسورية،العربيةالجمهوريةالبحرين،

ليبيا،اليمنية،الجمهوريةالعربية،مصرجمهوريةاللبنانية،الجمهوريةالكويت،دولة

جيبوتي،جمهوريةالمغربية،المملكةالتونسية،الجمهوريةالجزائرية،الجمهورية

الفسادمكافحةاتفاقيةتلزممادة،71وفصولثمانيةوبموجب.الموريتانيةوالجمهورية

قوانينهاخاللمنالفسادلمكافحةالتدابيرمنومفصلةواسعةمجموعةبتنفيذالدولهذه

علىاالتفاقيةهذهأغراضوترتكز.وممارساتهاومؤسساتها

الفساد بصورة أكفأ وأنجعترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع مكافحة)1

منع ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجالترويج وتيسير)2

الموجودات؛ وومكافحة الفساد، بما في ذلك في مجال استرداد

السليمة للشؤون العمومية والممتلكات تعزيز النزاهة والمساءلة واإلدارة)3

.العمومية
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www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/ : المصدر-
Publications/Convention/0850024-_A.pdf 



مشاركة مؤسسات الدولة والجهات غير الحكومية–الركيزة الثالثة 
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مشاركة 

السلطة 
التشريعية

السلطة 
التنفيذية

المجتمع 
المدني

وسائل 
اإلعالم

األكاديميونالمواطنون

القطاع 
الخاص

األحزاب 
السياسية

السلطة 
القضائية



أسئلة للنقاش

ية ما هي المعلومات التي يجب توفرها من أجل شفاف.1

الحكم ومحاسبة المسؤولين؟

ما هي التحديات التي تواجه الجهات غير الحكومية.2

يد وتضعف قدرتهم على المحاسبة، سواًء على صع

القوانين أم األنظمة أم الممارسة السياسية؟

من هي الجهات المسؤولة عن مكافحة الفساد وما .3

هي الطرق التي يمكن أن يعتمدها المواطنون 

والمجتمع المدني لمحاسبتها؟
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تمرين

من هي الجهات المعنية، الحكومية أو غير الحكومية، التي .1

لة في الدولة؟تتأثر إيجاباً أو سلباً لدى تعزيز الشفافية والمساء

ما هي اآلليات التي يجب توفرها من أجل تعزيز وسائل .2

المساءلة والمحاسبة خالل المرحلة االنتقالية؟
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وميةالحكغيروالجهاتالدولةمؤسساتبينواالستقالليةالتعاون▪

الحكم؛ديمقراطيةويحّصنبينها،مافيفعالا تواصلا يؤمنمما

وغيرالداعمةوالجهاتالمتأثرةالفئاتتشركتشاوريةآلياتوضع▪

؛وأثنائهاواألنظمةالتشريعاتصياغةقبلالداعمة

وسائلاستعمالخللمنالمعنيةوالجهاتالمواطنينإطالع▪

بينهم؛مافيالتواصللتأمينمناسبةلغةواستخداماألفضلالتصال

الجهاتالحكوميةوغيرالحكوميةالجهاتقدراتوبناءتثقيف▪

األنظمةعلىإطلعهمخللمنالحكومية،وغيرالحكومية

إدارةفياهةالنزقيمونشروالمحاسبة،بالشفافيةالمتعلقةوالقوانين

.العامالشأن

شروط تفعيل الشفافية والمحاسبة
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!شكراً لكم


