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 تقييم مساهمة منظمات املجتمع املدني 
 في رفع مستوى الوعي وبناء الثقة في مؤسسات الدولة 

في إطار االستـراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد 2018-2014 *
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 مدرس اإلدارة
 املعهد الكندي العالي لإلدارة

 السادس من أكتوبـر
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امللخص )1)

هــدف البحــث هــو تســليط الضــوء نحــو تقييــم مســاهمة منظمــات املجتمــع املدنــي منــذ إطــاق االستـــراتيجية الوطنيــة 
2014  – 2018 ملكافحة الفساد وخاصة في تنظيم ونشر املعلومات ورفع مستوى الوعي الجماهيـري وبناء الثقة في املؤسسات 
والقطاعــات الحكوميــة والتعــاون مــع األجهــزة الرقابيــة والتنفيذيــة والقضائيــة فــي مكافحــة مختلــف جرائــم الفســاد. حيــث إن 
مسألة مقاومة الفساد هي مسئولية ومصلحة مشتـــركة لجميع الفواعل في املجتمع الواحد، ويشتـــرك فيها الجميع من أفراد 
ومؤسســات حكوميــة ومؤسســات املجتمــع املدنــي مثــل النقابــات واألحــزاب والجمعيــات االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة 
باإلضافــة إلــى وســائل اإلعــام. وقــد اســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي واســتنباط واســتقراء النتائــج التفسيـــرية والعاقــات 
املختلفــة بيـــن املتغيـــر املســتقل والوســيط واملتغيـــرات التابعــة الخاصــة بموضــوع البحــث باســتخدام القيمــة املتوســطة ألبعــاد 
كل متغيـــر مــن خــال اســتمارة اســتقصاء لجمــع البيانــات امليدانيــة الخاصــة بعينــة الدراســة لدراســة فرضيــات الختبــار الــدور 
التنفيذي والرقابي والوسيط ملنظمات املجتمع املدني للحد من ظاهرة الفساد ورفع مستوى الوعي العام وبناء عاقة الثقة 

فــي مؤسســات الدولــة طبقــا لاستـــراتيجية الوطنيــة.

توصلت نتائج الدراسة التحليلية إلى أن كا من الدور التنفيذي والدور الرقابي لهما تأثيـــر مهم على الوعي الجماهيـــري 
وان كان الدور التنفيذي تبلغ مساهمته ضعف الدور الرقابي تقريبا خاصة في ظل التشريعات الحالية ملكافحه الفساد التي 
تجعــل الــدور الرقابــي أساســًيا للجهــات الســيادية، وبالتالــي تكــون املســاحة املتـــروكة ملنظمــات املجتمــع املدنــي تتمثــل أغلبهــا فــي 
األنشطة التنفيذية التي تتم بشكل تطوعي واختياري. ويختلف دور منظمات املجتمع املدني في بناء الثقة عن دورها في نشر 
الوعــي الجماهيـــري فــي شــكل متبايـــن، حيــث يؤثـــر الــدور الرقابــي تأثيـــًرا أكبـــر بوضــوح عــن الــدور التنفيــذي حيــث إن التشــريعات 
الحاليــة تعطــى درجــة مــن الســلطة الرقابيــة القانونيــة ملنظمــات املجتمــع املدنــي علــى األداء الرقابــي والحيـــز التنفيــذي ملنظمــات 
املجتمــع املدنــي فــي تغييـــر األداء الرقابــي ملؤسســات الدولــة، ومــن ثــم بنــاء الثقــة فيمــا يـــرجع إلــى طبيعتــه املؤسســات كجهــات 

ســيادية تتمتــع باالســتقال وســرية العمــل.

الكلمات املفتاحية: ظاهرة الفساد، املجتمع املدني، املساءلة، الشفافية، املنظمات الدولية.

املقدمة 

ال تـــزال قضايا الفســاد تشــغل حيـــًزا كبيـــرا في األبحاث والدراســات واهتمامات املتخصصيـــن في هذا املجال خاصة بعد 
جملــة الفضائــح املاليــة التــي ظهــرت لــدى املسؤوليـــن العمومييـــن ممــن تقلــدوا الســلطات واملســؤوليات فــي غالبيــة الــدول. كمــا 
أن لظاهرة الفســاد انعكاســات ســلبية على التنمية املســتدامة ســواء الوطنية أو اإلقليمية، وإخالها باملشــروعات التي تخدم 
الصالح العام في املقام األول. وتظهر على هذه الدول ضغوط كثيـرة خارجية، وخاصة من املنظمات الدولية وضغوط داخلية 

تم استام البحث في مارس 2018، وقبل للنشر في يوليو 2018.   *
.www.arado.org/aja/ يمكنكم الرجوع ملوقع املجلة العربية لإلدارة ،

ً
لإلطاع على البحث كاما  

هــدف البحــث هــو تســليط الضــوء نحــو تقييــم مســاهمة منظمــات املجتمــع املدنــي منــذ إطــاق االستـــراتيجية الوطنيــة 2014  – 
2018 ملكافحــة الفســاد وخاصــة فــي تنظيــم ونشــر املعلومــات  ورفــع مســتوي الوعــي الجماهيـــري وبنــاء الثقــة فــي املؤسســات والقطاعــات 
الحكومية والتعاون مع األجهزة الرقابية والتنفيذية والقضائية في مكافحة مختلف جرائم الفساد. حيث إن مسألة مقاومة الفساد 
هي مسئولية ومصلحة مشتـركة لجميع الفواعل في املجتمع الواحد، ويشتـرك فيها الجميع من أفراد ومؤسسات حكومية ومؤسسات 
املجتمع املدني مثل النقابات واألحزاب والجمعيات االقتصادية واالجتماعية والثقافية باإلضافة إلى وســائل اإلعام. توصلت نتائج 
الدراســة التحليليــة إلــى أن كا مــن الــدور التنفيــذي والــدور الرقابــي يلعــب دور معنويــا هاًمــا فــي التأثيـــر علــى الوعــي الجماهيـــري وان كان 
الــدور التنفيــذي تبلــغ مســاهمته ضعــف الــدور الرقابــي تقريبــا خاصــة فــي ظــل التشــريعات الخاليــة ملكافحــه الفســاد التــي تجعــل الــدور 
الرقابــي أساســيا للجهــات الســيادية وبالتالــي تكــون املســاحة املتـــروكة ملنظمــات املجتمــع املدنــي تتمثــل أغلبهــا فــي األنشــطة التنفيذيــة 
التي تتم بشــكل تطوعي واختياري. ويختلف دور منظمات املجتمع املدني في بناء الثقة عن دورها في نشــر الوعي الجماهيـــري في شــكل 
متبايـــن حيــث يمثــل الــدور الرقابــي تأثيـــرا أكبـــر بوضــوح عــن الــدور التنفيــذي حيــث إن التشــريعات الخاليــة تعطــى درجــه مــن الســلطة 
الرقابيــة القانونيــة ملنظمــات املجتمــع املدنــي علــى األداء الرقابــي والحيـــز التنفيــذي ملنظمــات املجتمــع املدنــي فــي تغييـــر األداء الرقابــي 
ملؤسســات الدولــة ومــن ثــم بنــاء الثقــة فيمــا يكــون محــدودا يـــرجع إلــى لطبيعتــه املؤسســات كجهــات ســيادية تتمتــع باالســتقال وســريه 

عملهــا.
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من قبل اإلعام واملواطنيـــن، الحتواء املمارسات غيـــر األخاقية الناجمة عن الفساد وتغليب املصالح الخاصة عن املصلحة 
العامة، األمر الذي استدعى كثيـــرا من الدول إلى عمل استـــراتيجيات ولجان ملكافحة الفساد)1).

بالنظــر إلــى خطــورة نتائــج ظاهــرة الفســاد علــى التنميــة املســتدامة وعلــى االســتقرار، فــإن مســألة مقاومتــه هــي مســؤولية 
ومصلحــة مشتـــركة لجميــع الفواعــل فــي املجتمــع الواحــد، وهــي ال تتوقــف عنــد الحكومــة أو البـــرملان، بــل يجــب أن يشتـــرك 
فيهــا الجميــع مــن أفــراد ومؤسســات حكوميــة ومؤسســات املجتمــع املدنــي مثــل النقابــات واألحــزاب والجمعيــات االقتصاديــة 

واالجتماعيــة والثقافيــة باإلضافــة إلــى وســائل اإلعــام.

في هذا الخصوص، ُيمكن للمجتمع املدني أن يلعب دوًرا ال ُيستهان به في إضفاء الطابع األخاقي على الحياة السياسية 
واالقتصاديــة واملاليــة واملســاهمة فــي الحــد مــن هــذه الظاهــرة، خاصــة فــي وقتنــا الراهــن حيــث أصبــح املجتمــع املدنــي قــوة ضغــط 
فعالــة وشــريكا ال غنــى عنــه فــي تحقيــق الكثيـــر مــن املشــروعات التنمويــة، وذلــك مــن خــال عــدة فاعليــات يمكنــه أن ينخــرط فيهــا 

كاإلعام  والتوعية واملطالبة بالشــفافية واملســاءلة) هميس، 2014).

وفــي إطــار الجهــود املصريــة املبذولــة فــي مجالــي اإلصــاح اإلداري واالقتصــادي كمدخليـــن رئيسيـــن للحــد مــن الفســاد،  
والتصديــق علــي اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد عــم 2005 واالتفاقيــة العربيــة ملكافحــة الفســاد لعــام 2014 التخــاذ 
اإلجراءات والتدبيـرات الوقائية للحد من الفساد وكذلك بعض االلتـزامات في مجاالت التعاون الدولي، تم إعداد االستـراتيجية 
الوطنيــة ملكافحــة الفســاد 2014 -2018 والتــي تمثــل رؤيــة نحــو االرتقــاء بمســتوى األداء اإلداري والحفــاظ علــي املــال العــام 
والتعــرف علــي األســباب الحقيقيــة للفســاد فــي مصــر والوقايــة منــه ومحاربتــه مــن خــال تكاتــف جهــود جميــع أطــراف املنظومــة 
الوطنيــة وتحديــد أدوار كل منهــا، وكذلــك إجــراءات التنفيــذ واملتابعــة والرقابــة املطلوبــة للمشــاركة الفاعلــة فــي مكافحــة الفســاد 
مــن جميــع الجهــات املعنيــة وعلــى رأســها األجهــزة الرقابيــة والحكوميــة وإنفــاد القانــون ومنظمــات املجتمــع املدنــي )االستـــراتيجية 

الوطنيــة ملكافحــة الفســاد، 2015-2014(.

وفي هذا البحث سيتم التـركيـز على تقييم مساهمة املجتمع املدني في الوقاية من جرائم الفساد ومكافحته ونشر الوعي 
وبنــاء عاقــة الثقــة فــي مؤسســات الدولــة مــن خــال مــا ورد فــي بعــض الوثائــق الدوليــة واالستـــراتيجية الوطنيــة 2014 -2018 

ملكافحــة الفســاد.

مشكلة البحث

لقد أصبح االهتمام بالشفافية واملساءلة ورفع مستوى الوعي الجماهيـري ودعم الثقة والنـزاهة في املؤسسات العامة 
مــع اتخــاذ التدبيـــرات مــن قوانيـــن وتشــريعات أمــًرا حتميــا نظــًرا لخطــورة ظاهــرة الفســاد بأشــكالها املتعــددة علــى الصعيديـــن 

العاملـــي واملحلــي )هميــس، 2014(.

وفي ظل اإلرادة الحقيقية للشعب املصري واإلرادة السياسية، وكما ورد في دستور عام 2014 ملكافحة الفساد وإرساء 
ملبادئ الشفافية والنـزاهة وسيادة القانون وانطاقا من أن الفساد هو عائق لجهود التنمية الشاملة، وعلى خلفية الضغوط 
الخارجية والداخلية الحتواء املمارسات غيـر األخاقية الناجمة عن الفساد وتغليب املصالح الخاصة عن املصلحة العامة، 
وبنــاء علــى التقاريـــر الســنوية ملنظمــة الشــفافية الدوليــة عــن مصــر فــي التـــرتيب الدولــي وتنفيــذا ألهــداف االستـــراتيجية الوطنيــة - 
نظمــت وزارة التضامــن االجتماعــي مؤتمــرا إلقــرار الخطــة التنفيذيــة ملنظمــات العمــل األهلــي ملكافحــة الفســاد فــي يوليــو 2017، 
والتــي تأتــي تنفيــذا الستـــراتيجية مكافحــة الفســاد 2014-2018 وتؤكــد علــى محــاور املؤتمــر ومســاهمة منظمــات املجتمــع املدنــي 
فــي مكافحــة الفســاد وتوعيــة املواطنيـــن بمخاطــره، كمــا شــددت علــى ضــرورة وضــع آليــات لتنفيــذ استـــراتيجية مكافحــة الفســاد 
وأن تحــدد كل جمعيــة الــدور الــذي ســتقوم بــه فــي تلــك القضيــة، كمــا أكــدت وزارة التضامــن االجتماعــي واملشــاركون فــي املؤتمــر 
علــى أهميــة دور املجتمــع املدنــي كشــريك أسا�ســي للحكومــات فــي تطويـــر املجتمعــات وتنظيمهــا ومكافحــة الظواهــر الســلبية، كمــا 
ورد فــي دســتور 2014 فــي املــادة 218 بــأن تلتـــزم الدولــة بمكافحــة الفســاد ويحــدد القانــون الهيئــات واألجهــزة الرقابيــة املختصــة 
بذلــك وتلتـــزم الهيئــات واألجهــزة الرقابيــة املختصــة بالتنســيق فيمــا بينهــا فــي مكافحــة الفســاد وتعزيـــز قيــم النـــزاهة والشــفافية 
ضماًنــا لحســن أداء الوظيفــة العامــة واملشــاركة مــع غيـــرها مــن الهيئــات واألجهــزة املعنيــة للعمــل فــي إطــار بنــود االستـــراتيجية 
الوطنية ملكافحة الفساد، وتم إنشاء اللجنة العليا ملنظمات املجتمع املدني بمشاركة ممثليـن عنها، بحيث يكون هناك لجان 
علــى املســتوى اإلقليمـــي وعلــى مســتوى املحافظــات لتأكيــد دور ومســاهمة مؤسســات املجتمــع املدنــي فــي مكافحــة الفســاد، كمــا 

(1(  Corruption, Democratic Governance and Accountability, 2010, available on: http://www. codesria.org/spip.php?article840,.
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أوضــح األميـــن العــام التحــادات الجمعيــات األهليــة أن الهيئــة الوحيــدة الرقابيــة فــي كل القــرى والنجــوع هــي الجمعيــات األهليــة، 
27 اتحــادا إقليمـــيا يتبعهــا اتحــادات فرعيــة وصلــت إلــى 50 ألــف جمعيــة علــى مســتوى املحافظــات)1).

ومن هنا تأتي مساعي البحث نحو تسليط الضوء على تقييم مساهمة منظمات املجتمع املدني منذ إطاق االستـراتيجية 
2014 – 2018 ملكافحــة الفســاد والحــد مــن آثــاره الســلبية ونشــر الوعــي لــدى املواطنيـــن وبنــاء الثقــة فــي القطاعــات الحكوميــة 
والتعــاون مــع األجهــزة الرقابيــة والتنفيذيــة والقضائيــة فــي مكافحــة مختلــف جرائــم الفســاد. وبذلــك فــإن املشــكلة البحثيــة تــدور 
حــول: إلــى أي مــدى ســاهمت منظمــات املجتمــع املدنــي فــي إطــار االستـــراتيجية الوطنيــة فــي تنظيــم ونشــر املعلومــات ورفــع الوعــى 

الجماهيـــري وبناء الثقة في مؤسســات الدولة ملكافحة الفســاد وخاصة بعد مرور ثاث ســنوات منذ إقرار االستـــراتيجية.

تساؤالت البحث وفرضياته

إلى جانب السؤال الرئيس يحاول البحث اإلجابة عن التساؤالت التالية:

ماهية الفساد وأشكاله وآثاره على اقتصادات الدولة؟ وما مفهوم املساءلة والشفافية وأبعادهما؟1- 

كيف تساهم املنظمات الدولية في تعزيـز دور املجتمع املدني في مكافحة الفساد؟2- 

ما مفهوم املجتمع املدني ومؤسساته وخصائصه وأدواره للمراقبة ورفع الوعي للحد من الظاهرة؟3- 

ما املعوقات والتحديات التي تواجه منظمات املجتمع املدني في املجتمع املصري؟4- 

الفرضيات البحثية
هنــاك عاقــة معنويــة طرديــة بيـــن دور منظمــات املجتمــع املدنــي فــي ظــل االستـــراتيجية الوطنيــة املصريــة ملكافحــة - 

H1 الفســاد والوعــي الجماهيـــري
هنــاك عاقــة معنويــة طرديــة بيـــن الــدور التنفيــذي ملنظمــات املجتمــع املدنــي فــي ظــل االستـــراتيجية الوطنيــة املصريــة - 

H1a ملكافحــة الفســاد والوعــي الجماهيـــري
هنــاك عاقــة معنويــة طرديــة بيـــن الــدور الرقابــي ملنظمــات املجتمــع املدنــي فــي ظــل االستـــراتيجية الوطنيــة املصريــة - 

H1b ملكافحــة الفســاد والوعــي الجماهيـــري
 -.H2 هناك عاقة معنوية طردية بيـن دور منظمات املجتمع املدني وبناء الثقة في مؤسسات الدولة
 -.H2a هناك عاقة معنوية طردية بيـن الدور التنفيذي ملنظمات املجتمع املدني وبناء الثقة في مؤسسات الدولة
 -.H2b هناك عاقة معنوية طردية بيـن الدور الرقابي ملنظمات املجتمع املدني وبناء الثقة في مؤسسات الدولة
 -.H3 هناك عاقة معنوية طردية بيـن الوعي الجماهيـري وبناء الثقة
 -.H4 الوعي الجماهيـري يلعب دور الوسيط »يتوسط«فيما بيـن دور منظمات املجتمع املدني وبناء الثقة في مؤسسات الدولة
الوعــي الجماهيـــري يلعــب دور الوســيط »يتوســط« فيمــا بيـــن الــدور التنفيــذي ملنظمــات املجتمــع املدنــي وبنــاء الثقــة - 

.H4a فــي مؤسســات الدولــة
الوعــي الجماهيـــري يلعــب دور الوســيط »يتوســط« فيمــا بيـــن الــدور الرقابــي ملنظمــات املجتمــع املدنــي وبنــاء الثقــة فــي - 

.H4b مؤسســات الدولــة

األهمية العلمية والعملية للبحث

تتمثل األهمية العلمية للبحث، في تسليط الضوء على مختلف املفاهيم الرئيسة والفرعية ومدلوالت أبعادها وأنماطها 
املتنوعــة فــي ظــل ظاهــرة الفســاد وآليــات املســاءلة وأنواعهــا، فمــن األهميــة بمــكان، الوقــوف عنــد  تعريفــات التقاريـــر واألدبيــات 
املتنوعة لكا املفهوميـن ورصد األبعاد الجديدة والتطورات النظرية املستجدة على مجاالت تعريف كل من مفهوم املساءلة 
والفســاد والشــفافية، ويضيف البحث رؤية الدولة ملكافحة الفســاد وتضامن جميع مؤسســاته ومحاولة تقييم دور املجتمع 
املدني في إطار األدوار التنفيذية واملتابعة املحددة لرفع مستوي الوعي الجماهيـري وبناء ثقة املواطنيـن في مؤسسات الدولة.

ahram.org.eg/   :1)  منظمات املجتمع املدنى تبحث كيفية مكافحة الفساد والتوعية بمخاطره، متوافر على الشبكة الدولية للمعلومات على املوقع(
   NewsContent/9
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وتــدور األهميــة العمليــة حــول التصــور املقتـــرح  لتفعيــل دور املجتمــع املدنــي ودورهــا فــي  مكافحــة   الفســاد،  الســيما فــي 
أوضاع املنظمات العامة املصرية التي تتسم بقصور األداء وتدني مستوى الخدمة مقابل زيادة حالة عدم الرضاء املجتمعي 

مــن جانــب الجمهــور.

أهداف البحث

يهدف البحث بصفة أساسية إلى محاولة اإلجابة عن تساؤالته واختبار مدى صحة أو خطأ فروضه السابقة من خال 
مجموعة من األهداف الفرعية اآلتية:

تحديد مفهوم الفساد وأشكاله وآثاره على املستوى القومـي.1- 
التعرف على مفهومـي املساءلة والشفافية وأنماطهما ومستوياتهما املختلفة.2- 
تحديد أسباب الفساد في مصر طبقا لاستـراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد 2014 – 3.2018- 
التعرف على مساهمة املنظمات الدولية في تعزيـز دور منظمات املجتمع املدني في التصدي لظاهرة الفساد.4- 
تحديــد مفهــوم املجتمــع املدنــي ومؤسســاته وخصائصــه وأدواره للمراقبــة ورفــع الوعــي للحــد مــن الظاهــرة واملعوقــات 5- 

والتحديــات التــي تواجهــه فــي املجتمــع املصــري.
تقييــم وقيــاس مســاهمة منظمــات املجتمــع املدنــي فــي إطــار الــدور التنفيــذي والرقابــي والوســيط فــي زيــادة الوعــي 6- 

الجماهيـــري وبنــاء الثقــة فــي أداء مؤسســات الدولــة فــي ضــوء االستـــراتيجية الوطنيــة ملكافحــة الفســاد )دراســة ميدانيــة(.

منهاجية البحث

يعتمــد هــذا البحــث علــى املنهــج الوصفــي فــي دراســة وتوصيــف الظواهــر محــل البحــث وتوضــح األبعــاد املختلفــة لهــا، كمــا 
ســيتم االعتماد على املنهج التحليلي في تحليل املشــكلة محل البحث مع االســتفادة من املنهج االســتنباطي واملنهج االســتقرائي 
في تقييم مساهمة منظمات املجتمع املدني في رفع مستوي الوعي الجماهيـري وبناء عاقة الثقة في مؤسسات الدولة في إطار 
االستـــراتيجية الوطنيــة واســتنباط واســتقراء النتائــج التفسيـــرية لظاهــرة الفســاد وكيفيــة الحــد منــه. كمــا يعتمــد 

الجانــب التطبيقــي فــي البحــث عــل املحــاور التاليــة:

خطة البحث

ويقوم هذا البحث علي أربعة مباحث رئيسة باإلضافة إلى املبحث الخامس »دراسة تحليلية«.

مبحث أول: مفهوم الفساد وأشكاله وآثاره على االقتصاد القومـي- 

مبحث ثان: املساءلة والشفافية: املفهوم واألنماط واملستويات- 

مبحث ثالث: مساهمة املنظمات الدولية في تعزيـز دور منظمات املجتمع املدني في مكافحة الفساد- 

مبحث رابع: مفهوم املجتمع املدني ومكوناته وأركانه وأدواره وخصائصه- 

نتائج البحث

توصل البحث إلى النتائج التالية:

دور منظمات املجتمع املدني ذو تأثيـر معنوي ولكن بشكل محدود في ممارسته للمساءلة واملحاسبة في مجال مكافحه - 
الفساد.

تقيــد عمــل الجمعيــات األهليــة بموجــب قانــون الجمعيــات األهليــة رقــم 70 لســنة 2016 وعــدم إمدادهــم بآليــات - 
تنفيــذ، أو القيــام بــدور فاعــل يســاهم فــي دعــم فاعليــة الجهــات الرقابيــة فــي ماحقــة قضايــا الفســاد، وبذلــك يقلــل مــن 

مســاحة تدخاتــه.

قلــة املعلومــات املتاحــة مــن جانــب الجهــات املختصــة وخاصــة اللجنــة الفرعيــة ملكافحــة الفســاد وعــدم إتاحــة - 
املعلومــات أو كيفيــة تيسيـــر وصــول منظمــات املجتمــع املدنــي لهــا.
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اختـــزال دور املجتمــع املدنــي بجميــع منظماتــه الســابق ذكرهــا فــي البحــث عــن الجمعيــات األهليــة، كمــا يوضــح ذلــك - 
املؤتمر الذي نظمته وزيـرة التضامن االجتماعي إلقرار الخطة التنفيذية ملنظمات العمل األهلي ملكافحة الفساد في 

يوليــو 2017، والتــي تأتــي تنفيــذا الستـــراتيجية مكافحــة الفســاد 2018-2014.

تجاهــل شــديد لــدور منظمــات املجتمــع املدنــي ولخبـــراته املتـــراكمة فــي تعزيـــز التعــاون اإلقليمـــي والدولــي وتفعيــل بنــود - 
االتفاقيات الدولية التي صدقت مصر عليها. حيث إنه له قدرة على التواصل مع املنظمات الدولية املعنية  بعملية 

استـــرداد األمــوال.

دعــم الثقــة فــي منظمــات املجتمــع املدنــي وتمكينهــا بقــوة فــي نشــر الوعــي الجماهيـــري وإقامــة املؤتمــرات والنــدوات مــن - 
قنــوات اتصــال مســموع ومرئــي محايــد.

التحديات الخاصة بالجانب املؤس�سي املتمثلة في القيود الداخلية التي تؤثـر على أداء أدوار املنظمات املدنية وأهمها - 
يأتــي فــي ضعــف القــدرات البشــرية والفنيــة والتنظيميــة للمنظمــات، مــع حــدوث قصــور فــي املمارســة الديمقراطيــة 
وإهمــال الجانــب العلمـــي لتقييــم األعمــال مــن وقــت ألخــر، بــل خضــوع أفرادهــا مليثــاق أخاقيــات العمــل التطوعــي أو 

العمــل غيـــر الهــادف للربــح.

التوصيات

ضــرورة إصــدار القوانيـــن الداعمــة ملكافحــة الفســاد التــي حددتهــا االستـــراتيجية مثــل قانــون الخدمــة املدنيــة لتحديــد - 
اإلنفاق الحكومـي والحد من املمارسات الفاسدة في القطاع اإلداري للدولة، وكذلك قانون حماية الشهود واملبلغيـن 
الذي يساهم في تشجيع املواطنيـن لإلباغ عن الفساد وقانون تداول املعلومات لتوفيـر مزيد من الشفافية وسهولة 

كشف عن وقائع خاصة بالفساد باإلضافة إلى عدد آخر من القوانيـن الداعمة ملكافحة الفساد.

تمكيـــن منظمــات املجتمــع املدنــي واالعتـــراف بخبـــراته املتـــراكمة فــي تعزيـــز التعــاون اإلقليمـــي والدولــي وتفعيــل بنــود - 
االتفاقيات الدولية التي صدقت مصر عليها. حيث إنه له قدرة على التواصل مع املنظمات الدولية املعنية بعملية 

استـــرداد األمــوال.

البــد مــن دعــم البنــاء املؤس�ســي: وذلــك مــن الجانبيـــن الفنــي واملــادي فهــو يحتــاج إلــى التدريــب والتأهيــل لرفــع مســتوى - 
أدائــه كالتدريــب علــى أعمــال الرصــد واملتابعــة وإعــداد التقاريـــر وطريقــة إعــداد املشــروعات والتفــاوض الــخ. ال بــد أن 
تعنــى الســلطة بتقديــم الدعــم املــادي املســتمر أو املســاندة فــي الدعــم املالــي للمجتمــع املدنــي، وأن يتــم هــذا الدعــم بنــاء 

علــى معاييـــر معينــة تطبــق علــى الجميــع.

حتميــة تخصيــص منظمــات بعينهــا بمراقبــة ومتابعــة حــاالت الفســاد وعمــل الدعايــة الكاملــة لنشــر الوعــي بوجودهــا - 
وإصــاح البنيــة التشــريعية لتمكيـــن منظمــات املجتمــع املدنــي وليــس اختـــزال القوانيـــن والتشــريعات علــى الجمعيــات 
األهليــة. والحصــول علــى الدعــم والتبـــرعات دون الحاجــة إلــى اإلذن املســبق مــن أي جهــة رســمية، وهــي ملزمــة بالعمــل 

بشــفافية ونشــر تقاريـــرها الفنيــة واملاليــة فــي ظــل ميثــاق أخاقيــات العمــل بمنظمــات املجتمــع املدنــي.

ضــرورة نشــر ثقافــة داعمــة لــدور منظمــات املجتمــع املدنــي: البــد أن يلعــب الخطــاب الرسمـــي للدولــة دورا يؤكــد علــى - 
أهميــة الــدور الــذي يقــوم بــه املجتمــع املدنــي وضمــان شــرعيته داعمــا فــي نشــر ثقافــة الشــريك األسا�ســي فــي التنميــة 
وخاصة مجتمعاتنا التي تسيطر فيها السلطة على جميع وسائل اإلعام املرئية واملسموعة وتـرتفع فيها نسبة األمية، 
وهــو مــا يجعــل اإلعــام املرئــي واملســموع هــو األســاس فــي تشــكيل وعــي املجتمــع، ومنحــه االســتقالية الازمــة مــن أجــل 

تأديــة مهامــه والكــف عــن ممارســة الضغوطــات عليــه خاصــة فــي البلــدان الناميــة.

أهمية امتاك وسائل اإلعام وقنوات اتصال: لن يتمكن املجتمع املدني من لعب دوره في خلق جميع قيم النـزاهة - 
والشــفافية، دون تمكنــه مــن امتــاك اآلليــات التــي تتيــح لــه إيصــال أفــكاره لرفــع وعــي مناهــض للفســاد ومعــزز لثقافــة 
املســاءلة لجميــع شــرائح املجتمــع بمــا فيهــم منظمــات املجتمــع املدنــي ذاتهــا وذلــك بإعطائــه الحــق فــي امتــاك الوســائل 

اإلعاميــة املســموعة واملرئيــة والتــي لهــا دور أساســيي فــي توصيــل املعلومــة والتأثيـــر علــى ردود األفعــال.
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