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أصبـــح القطـــاع الخـــاص فـــي مصـــر غيـــر منظـــم ويفتقـــد الشـــفافية. 
وفـــرت الخصخصـــة فـــي عهـــد مبـــارك الوقـــود للمحســـوبية والفســـاد 
المناصـــب  ذوي  الحكومـــة  أعضـــاء  اغتنـــى  حيـــث  النظامييـــن، 
الرفيعـــة والنخبـــة االقتصاديـــة عبـــر الدمـــج بيـــن السياســـة واألعمـــال 
التجاريـــة تحـــت غطـــاء الخصخصـــة، ممـــا مكنهـــم مـــن شـــراء األصـــول 
ــا الســـوقية  ــرا عـــن قيمتهـ ــعار تقـــل كثيـ ــة بأسـ ــة للدولـ المملوكـ

)ترمينـــي، 2011(.

وحســـب البنـــك الدولـــي فـــإن هـــذه الســـيطرة مـــن جانـــب القليـــل 
مـــن المؤسســـات الكبيـــرة والقديمـــة وذات الصـــات السياســـية 
ـــازم لنمـــو  ـــق نمـــو طـــراز القطـــاع الخـــاص القـــوي والتنافســـي ال يخن
فـــرص العمـــل )البنـــك الدولـــي، 2014(. وعلـــى ســـبيل المثـــال فـــإن 
ــي ال  ــاالت، التـ ــتخراجية واالتصـ ــات االسـ ــن والصناعـ ــات التأميـ قطاعـ
تعتبـــر صناعـــات كثيفـــة العمالـــة، قـــد اســـتفادت مـــن اإلصاحـــات 
التـــي بـــدأت عـــام 2004. وتطلبـــت القطاعـــات الثاثـــة تصاريـــح مـــن 
الحكومـــة رغـــم تحريرهـــا. وعلـــى الجانـــب اآلخـــر فـــإن أكبـــر القطاعـــات 
ــد  ــة، تفتقـ ــة والصناعـ ــي الزراعـ ــة، وهـ ــة العماليـ ــث الكثافـ ــن حيـ مـ
المدفوعـــات التـــي يمكـــن توفيرهـــا للعالميـــن باألســـرار ومـــن ثـــم 

ــي، 2014(. ــك الدولـ ــف )البنـ ــا أضعـ كان نموهـ

بـــدون شـــفافية إجـــراءات المشـــتريات، تظـــل مصالـــح الجيـــش 
التجاريـــة مبهمـــة. ال يعـــرف الكثيـــر عـــن دور الجيـــش المصـــري 
فـــي االقتصـــاد، فميزانيتـــه ســـرية وصناعاتـــه ال تخضـــع لتدقيـــق 
حســـاباتها وال تدفـــع ضرائـــب. ويقـــدر الخبـــراء االقتصاديـــون أن أمـــاك 
الجيـــش تضخمـــت إلـــى مـــا يبلـــغ مـــن 20 إلـــى 30 فـــي المائـــة مـــن 
ــي  ــي، 2014(. وفـ ــك الدولـ ــام 2011 )البنـ ــي عـ ــي اإلجمالـ ــج المحلـ الناتـ
ــر  ــي غيـ ــع األراضـ ــق إدارة جميـ ــش حـ ــي الجيـ ــرار رئاسـ ــح قـ 1997 منـ
المســـتغلة فـــي مصـــر. وحســـب بعـــض التقديـــرات فـــإن ذلـــك 
يعطـــي الجيـــش فعليـــا الســـيطرة علـــى %87 مـــن كتلـــة أراضـــي 
ــرق  ــي الشـ ــام فـ ــائط اإلعـ ــة بوسـ ــوث الخاصـ ــد البحـ ــة )معهـ الدولـ

األوســـط، 2013(.

ــي  ــة فـ ــدات العامـ ــات والمزايـ ــم للمناقصـ ــون الحاكـ ــي القانـ ويعفـ
ــن  ــد مـ ــام 1998، العديـ ــى عـ ــع إلـ ــذي يرجـ ــة، والـ ــات الحكوميـ الجهـ
الجهـــات الحكوميـــة الرئيســـية، ومنهـــا وزارة الدفـــاع ووزارة الدولـــة 
لإلنتـــاج الحربـــي وهيئـــة األمـــن القومـــى )البنـــك الدولـــي، 2014(. 
ـــود  ـــد عق ـــكل متزاي ـــال بش ـــش ين ـــإن الجي ـــة ف ـــر إخباري ـــب تقاري وحس
بنيـــة تحتيـــة ضخمـــة إلنشـــاء طـــرق وكبـــاري وأنفـــاق وتجمعـــات 
ـــدوالرات. وعلـــى الرغـــم مـــن ذلـــك  ســـكنية تبلـــغ قيمتهـــا مليـــارات ال
ـــي أو  ـــر المال ـــم العطـــاءات وإرســـاء العقـــود والتقدي ـــإن فـــرص تقدي ف

التقنـــي ال يعلـــن عنهـــا.

ســؤال مقتــرح: قــدم معلومــات محدثــة عــن أي جهــود 
وكيفيــة  المصــري  المشــتريات  قانــون  إلصــاح  بذلــت 

الشــفافية. مــن  للمزيــد  الجهــود  هــذه  ضمــان 

اإلنفـــاق علـــى المشـــروعات الكبـــرى يهمـــش أولويـــات تنمويـــة 
أخـــرى. أثيـــرت مخـــاوف محـــددة بشـــأن مشـــروع تنميـــة محـــور قنـــاة 
الســـويس. والمشـــروع عبـــارة عـــن خطـــة حثيثـــة تســـتغرق 12 شـــهرا 
لتنميـــة المحـــور الصناعـــي واللوجســـتي الدولـــي فـــي منطقـــة 
ـــروع  ـــة المش ـــت الحكوم ـــطس 2014 منح ـــي أغس ـــويس. وف ـــاة الس قن
للشـــركة  الســـعودي  والفـــرع  الجيـــش  يضـــم  لكونســـورتيوم 
الهندســـية العالميـــة دار الهندســـة. ومـــرة أخـــرى فـــإن األســـاس 
ـــذا  ـــان له ـــوق اإلنس ـــى حق ـــة عل ـــار المحتمل ـــدوى واآلث ـــي والج المنطق
المشـــروع لـــم تكـــن محـــل نقـــاش مفتـــوح وعـــام. وقـــد أثيـــرت 
تســـاؤالت جـــادة بخصـــوص الجـــدوى االقتصاديـــة والعوائـــد المتوقعـــة 

للمشـــروع )أمـــان، 2014(.

قنــاة  مشــروع  آلثــار  تقييــم  جــرى  هــل  مقتــرح:  ســؤال 
الســويس علــى حقــوق اإلنســان؟ وإذا كان ذلــك قــد تــم، 

فمــا هــي النتائــج؟

توجـــد ثقافـــة كامنـــة للفســـاد فـــي مصـــر تحـــول دون شـــفافية 
ـــا  ـــوق فيه ـــة الموث ـــات المتاح ـــة البيان ـــم قل ـــركات. رغ ـــاءلة الش ومس
عـــن نطـــاق وحجـــم الفســـاد علـــى وجـــه الدقـــة، إال أن معظـــم النـــاس 
ينظـــرون إليـــه باعتبـــاره منتشـــرا ويمثـــل جانبـــا مـــن الحيـــاة اليوميـــة. 
وجـــاء ترتيـــب مصـــر رقـــم 114 مـــن 177 دولـــة فـــي مؤشـــر تبيـــن 
الفســـاد للعـــام 2013 الـــذي تصـــدره مؤسســـة الشـــفافية الدوليـــة، 
وكان رصيدهـــا 32 مـــن 100 )مؤسســـة الشـــفافية الدوليـــة، 2013(. 
ــا علـــى درجـــة مشـــابهة مـــن الضعـــف فـــي مؤشـــرات  وكان أداؤهـ

البنـــك الدولـــي للحوكمـــة الرشـــيدة مقارنـــة بجيرانهـــا.

األعمال التجارية
 وحقوق اإلنسان

ــر  ــال غـ ــاص املجـ ــكل خـ ــاوف بشـ ــر املخـ ــا يثـ ــف. ومـ ــاد الضعيـ ــاد البـ ــاش اقتصـ ــود إنعـ ــارع جهـ ــع تسـ ــة مـ ــذه القضيـ ــة هـ ــد أهميـ تتزايـ
املتكافـــئ الـــذي يصـــب يف مصلحـــة الجيـــش والفاعلـــن ذوي العاقـــات السياســـية ويعيـــق منـــو إمكانـــات القطـــاع الخـــاص لإلســـهام يف 

النمـــو املنصـــف.

تركيا

فعالية الحكومة

مؤشرات الحوكمة العالمية: المركز المئوي )من 100( للعام 2013

جودة الرقابة

سيادة القانون

مصرلبنانالمغربتونس
المصدر: البنك الدولي، 2013
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ــاءلة  ــان ومسـ ــوق اإلنسـ ــام حقـ ــرا أمـ ــا كبيـ ــاد تحديـ ــل الفسـ ويمثـ
الشـــركات فـــي مصـــر. وقـــد أشـــارت حوالـــي %40 مـــن المؤسســـات 
ــم  ــى أنهـ ــي 2009 إلـ ــدت فـ ــي رصـ ــم التـ ــطة الحجـ ــرة ومتوسـ صغيـ
أجبـــروا علـــى عـــرض مدفوعـــات أو هدايـــا غيـــر قانونيـــة للحصـــول 
علـــى تراخيـــص أعمالهـــم، كمـــا دفـــع الثلـــث رشـــاوى أثنـــاء قيامهـــم 
بأعمالهـــم. واعتبـــرت األغلبيـــة العظمـــى هـــذه المدفوعـــات شـــيئا 
طبيعيـــا، و«شـــيء يفعلـــه كل النـــاس« )مركـــز المشـــروعات الدوليـــة 
الخاصـــة، 2010(. واتخـــاذ إجـــراءات صارمـــة ضـــد الفســـاد يجعـــل المجـــال 
متكافئـــا بغـــرض دعـــم نمـــو المؤسســـات صغيـــرة ومتوســـطة 
الحجـــم فـــي مصـــر، وهـــذا مـــا تحتاجـــه البـــاد بصـــورة ماســـة إلنعـــاش 

نمـــو فـــرص العمـــل )البنـــك الدولـــي، 2014(.

التدابيــر  عــن  محدثــة  معلومــات  قــدم  مقتــرح:  ســؤال 
ــب حــزب  ــر أخــرى اتخــذت مــن جان ــة تدابي التشــريعية أو أي
الدولــة لمكافحــة مــوروث الفســاد الــذي تتغاضــى عنــه 
الدولــة ومســاءلة الفاعليــن ذوي الصلــة عــن تورطهــم 

ــه. في

حصانـــة الفســـاد مقننـــة فـــي التشـــريعات. علـــى الرغـــم مـــن 
تصديـــق مصـــر علـــى معاهـــدات ذات صلـــة بمكافحـــة الفســـاد، 
وتشـــريعها لقوانيـــن وإنشـــائها لجهـــات لمكافحـــة الفســـاد، فإنـــه 
ـــذه  ـــق ه ـــم تطب ـــام 2010 ل ـــة للع ـــة األمريكي ـــر وزارة الخارج ـــب تقري حس
ــرات  ــي مؤشـ ــر فـ ــب مصـ ــاء ترتيـ ــة. وجـ ــاق وفعاليـ ــن باتسـ القوانيـ
ـــا  ـــث قدرته ـــن حي ـــدول م ـــن ال ـــر %30 م ـــن آخ ـــة ضم ـــة العالمي الحوكم
ـــا  ـــي، 2013(. ومم ـــك الدول ـــي 2013 )البن ـــاد ف ـــي الفس ـــم ف ـــى التحك عل
يدعـــو للقلـــق أن اإلجـــراءات التـــي اتخـــذت مؤخـــرا زادت مـــن إشـــكال 
جهـــود مكافحـــة الفســـاد. ويمنـــح قانـــون رقـــم 4 لســـنة 2012 ســـلطة 
االســـتثماري والســـرقة والفســـاد  النصـــب  فـــي حـــاالت  الفصـــل 
محكمـــة  خـــارج  الحـــرة  والمناطـــق  لاســـتثمار  العامـــة  للهيئـــة 
الجنايـــات، ممـــا يبطـــل اإلجـــراءات الجنائيـــة ضـــد المســـتثمرين 

)هايـــد ومروشـــي، 2012(.

وتمنـــع التعديـــات التـــي أدخلـــت مؤخـــرا علـــى قانـــون رقـــم 8 لســـنة 
1997 بضمانـــات وحوافـــز االســـتثمار األطـــراف الثالثـــة مـــن تحـــدي 
ـــة والمســـتثمرين، كمـــا تقصـــر الحـــق  العقـــود والصفقـــات بيـــن الدول
ـــد  ـــا يزي ـــتثمار، مم ـــر االس ـــى وزي ـــاالت عل ـــذه الح ـــي ه ـــي ف ـــي التقاض ف
مـــن حصانـــة الفســـاد وســـرقة األمـــوال العامـــة )وزارة االســـتثمار، 2013(.

ـــون رقـــم 4 لســـنة 2014  ـــي للقان ـــرح: مـــا هـــو الوضـــع الحال ســـؤال مقت
الـــذي يمنـــح ســـلطة الفصـــل فـــي حـــاالت النصـــب والســـرقة والفســـاد 

للهيئـــة العامـــة لاســـتثمار والمناطـــق الحـــرة خـــارج المحاكـــم؟

مصـــر لـــم تحـــد مـــن التدفقـــات الماليـــة غيـــر المشـــروعة. تقـــدر 
منظمـــة النزاهـــة الماليـــة العالميـــة أن مصـــر قـــد فقـــدت 57.3 مليـــار 
دوالر أمريكـــي جـــراء التدفقـــات الماليـــة غيـــر المشـــروعة بيـــن عامـــي 
ـــك  ـــمل ذل ـــة، 2011(. ويش ـــة العالمي ـــة المالي ـــة النزاه 2000 و2009 )منظم
األصـــول المســـروقة المقـــدرة بحوالـــي 132 مليـــار دوالر التـــي حولـــت 
إلـــى الخـــارج بطريقـــة غيـــر قانونيـــة أثنـــاء فتـــرة حكـــم مبـــارك. ولكـــن 
قـــدر معتبـــر مـــن هـــذا المبلـــغ نتـــج عـــن التهـــرب الضريبـــي عبـــر 
ـــرة. وال  ـــروات الكبي ـــن ذوي الث ـــركات م ـــراد وش ـــب أف ـــن جان ـــدود م الح
يبـــدو أن هنـــاك سياســـات ملموســـة وتعاونيـــة لوضـــع حـــد لهـــذه 
ــوف  ــدت فسـ ــات إن وجـ ــذه السياسـ ــم أن هـ ــة، رغـ ــرة الهدامـ الظاهـ
تســـاهم بصـــورة ملموســـة فـــي خفـــض عجـــز الموازنـــة فـــي مصـــر 
وتســـاعد الدولـــة علـــى تحقيـــق التزامهـــا بتخصيـــص أقصـــى المـــوارد 
المتاحـــة لتوفيـــر الحقـــوق االقتصاديـــة واالجتماعيـــة والثقافيـــة 

طبقـــا للمـــادة 2)1( مـــن العهـــد الدولـــي.

ــت  ســؤال مقتــرح: مــا هــي الجهــود، إن وجــدت، التــي بذل
لمكافحــة االتجــاه إلــى التدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة؟

المصـــدر: حســـابات خاصـــة بنـــاء علـــى تقديـــرات مـــن منظمـــة 
النزاهـــة الماليـــة العالميـــة

تقديرات متوسط التدفقات المالية غير المشروعة، % من الناتج 
المحلي اإلجمالي، دول مختارة، 2009-2000

توصيات
تكثيـــف جهـــود محاربـــة الفســـاد وضمـــان الشـــفافية فـــي جميـــع 
القطاعـــات االقتصاديـــة، وضعـــا فـــي االعتبـــار منـــع تشـــتت 
ـــة  ـــان ومحاكم ـــوق اإلنس ـــر حق ـــة لتوفي ـــة المطلوب ـــوارد العام الم

المســـؤولين.

إلغـــاء قانـــون رقـــم 4 لســـنة 2012 لضمـــان التطبيـــق الحـــازم 
لقوانيـــن مكافحـــة الفســـاد.

ــات  ــل الممارسـ ــى أفضـ ــاء علـ ــتريات بنـ ــون المشـ ــث قانـ تحديـ
ــة. الدوليـ

إقـــرار تشـــريعات تعـــزز مـــن المســـاءلة االجتماعيـــة للشـــركات 
ـــال  ـــأن األعم ـــة بش ـــادئ التوجيهي ـــع للمب ـــر الواس ـــان النش وضم

التجاريـــة وحقـــوق اإلنســـان.
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