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  19 – كوفيد وباء لمكافحة
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 19-توصيات إقليمية لحوكمة اإلجراءات المتخذة لمكافحة وباء كوفيد

 في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

 

، 19 –فرضت حكومات منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا قوانين طوارئ وتعبئة من أجل مكافحة وباء كوفيد 

أوال لضمان توفير ما يلزم للقطاع الصحي في هذا الوقت الحرج من أجل الحفاظ على األرواح، وثانيا لمحاولة الحد 

 لسلبي على االقتصاد في هذه المرحلة.ألثر امن ا

 

وفي ظل هذه الظروف تثمن الفروع الوطنية لمنظمة الشفافية الدولية في المنطقة الجهود االحترازية المتخذة من 

بعض الحكومات في هذه المنطقة لمكافحة هذا الوباء، كما تثمن استجابة المواطنين والمواطنات لدعم هذه طرف 

 الجهود على كافة المستويات.

 

َ إضافياَ عاجال من مختلف شركاء  األرواح  وإلنقاذ. المصلحةوحيثما تتواجد مثل هذه المحن يتطلب الوضع دعما

ءات المتخذة فعالة قدر اإلمكان. وإال فإن أي خسارة بسبب الفساد قد تؤدي إال وتقليل الخسائر يجب أن تكون اإلجرا

 إزهاق األرواح والتأثير سلبا على جهود مكافحة هذا الوباء.

 

إن تمويل حاالت الطوارئ واإلجراءات المتخذة في العطاءات في مثل هذه الظروف يتم اإلسراع في تنفيذا بوجود 

تسهيالت كبيرة وشروط قليلة. وقد يكون ذلك مهما ومطلوبا، لكن بغياب اجراءات شفافة وضمانات مكافحة الفساد، 

اذ األرواح ومساعدة األشخاص للتعافي من هذه في تمويل الطوارئ بدال من انق أو سرقاتسيؤدي ذلك لخسارات 

 المحنة.

 

لذا ومن هذا المنطلق، وفي ظل هذه التحديات العصيبة فإن فروع منظمة الشفافية الدولية في منطقة تقترح الشرق 

األوسط وشمال افريقيا تحث الحكومات على تبني مجموعة من التوصيات تدعم التدابير الحكومية وخارطة الطريق 

 تنفذ لمكافحة هذا الوباء.  التي

 

وتقدم التوصيات التالية ضمانات تكريس مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة في مجالين أساسيين وهما العطاءات 

والمشتريات العامة في ظل حاالت الطوارئ الصحية وقوانين الدفاع، والشفافية في إدارة التبرعات الخاصة لمحاربة 

 هذا الوباء:
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 عطاءات والمشتريات العامة خالل حاالت الطوارئ:إجراءات ال

 على الحكومات:

إحداث أو تخصيص موقع إلكتروني حكومي لتوفير المعلومات المتعلقة بالشراء والعطاء العام وتضمين  -1

 المعلومات المتعلقة بالبضائع والخدمات المطلوبة وآلية التعاقد، ونشر لدفتر الشروط، واالسعار التي قدمت.

ص لعقود المشتريات التي تم توقيعها مع الشركات توضح المبالغ وكميات البضائع والخدمات التي نشر ملخ -2

ستنفذ، وفيما إذا ستتم تغطية تكلفة المشتريات من الموازنة العامة أو ميزانية الطوارئ أو مخصصات تم 

 يق التبرعات.االعالن عنها بواسطة رئيس الدولة أو الحكومة، أو إذا ما ستتم تغطيتها من صناد

نشر معلومات متكاملة حول الشركات واألفراد الذين تم التعاقد معهم وأسباب التعاقد المباشر كإستثناء،  -3

بحيث توضح اسماء المالكين المستفيدين والمساهمين تجنبا لتضارب المصالح وتطبيقا لمبادئ الحوكمة 

 الرشيدة.

 د العطاء وإجراءات ضمان الجودة.توضيح آلية مراقبة وتتبع الخدمات وتماشيها مع بنو -4

تحديد الجهات الرسمية المسؤولة عن مراقبة تطبيق الخدمات وجودتها ونشر التقارير بشكل دوري كأحد  -5

 متطلبات الشفافية والحوكمة الرشيدة.

بشكل مباشر على شبكة االنترنت، او على األقل في ظل هذه الظروف،  أن تنقل عملية طرح وفتح العطاءات -6

 دائرة مغلقة تضم كافة المتعاقدين للعطاء والمقاولين اآلخرين العاملين في نفس القطاع.في 

توفير خطوط ساخنة للتبليغ عن الفساد والتجاوزات واألخذ بها إلجراءات التطبيق الفعلي للقوانين بحق  -7

مة العادلة، المقصرين والمتجاوزين على أن يتم نشر وإعالن اإلجراءات المتخذة بما يضمن أسس المحاك

 وضمان حماية المبلغين والشهود.
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 :19-إدارة صناديق وحسابات التبرعات الخاصة لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد 

ارع المواطنون والفعاليات االقتصادية الوطنية لمساعدة حكوماتهم في التصدي لهذه األزمة، كرد فعل إيجابي نابعا تس

واستجابة الحتياج وطني طارئ. لذا فإن الفروع الوطنية في المنطقة ترى أن من الممارسات  باالنتماءمن إحساسهم 

الفضلى التي يجب على الحكومات تبنيها تطبيقا لمبادئ الحوكمة الرشيدة في إدارة صناديق وحسابات التبرعات 

 الخاصة ما يلي:

توحيد حسابات التبرعات وأن تكون مودعة لجهة رسمية واحدة ليتم حصرها لغاية وضع استراتيجية وخطط  -1

 واضحة إلدارتها. 

 نشر قيمة هذه التبرعات على المواقع االلكترونية الحكومية الموحدة أوال بأول وأسماء المتبرعين. -2

وزيع والجهات الوسيطة التي تكلف بتنفيذها. اتباع معايير واضحة للفئات المستفيدة من التبرعات وآلية الت -3

على أن يتم نشر عملية إدارة الصرف بما يضمن العدالة وتجنب استخدامها كأداة حالية ومستقبلية ألي 

 أهداف سياسية.

تحديد لجان مشتركة مكونة من الجهة الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني المختص في مجال  -4

ة هذه الصناديق واصدار تقارير دورية مفصلة، وخصوصا بعد إعالن بعض الدول الحوكمة الرشيدة، إلدار

 لحزم تنشيط االقتصاد الوطني ومنها دعم الشركات الوطنية التي قد تتعثر بسبب هذه الجائحة

في حال وجود اي استثناءات يجب أن تقدم الحكومة شروحاَ وافية لهذه االستثناءات وأسبابها ودواعيها على  -5

 عي قدر اإلمكان مبادئ العدالة واإلنصاف.أن ترا

المالية  وااللتزاماتإلزام البنوك والشركات الوطنية بتقديم تسهيالت للمواطنين بخصوص سداد القروض  -6

 وتوضيح بشفافية هذه اإلجراءات.  وذلك تماشيا مع الجهود الحكومية

يضمن الشركات الصغيرة بما وضع إجراءات شفافة لعملية توزيع المساعدات للعاطلين عن العمل أو  -7

 والشفافية بناءا على قائمة من البنود والمؤهالت لتلقي هذه المساعدات. العدالة

تحديد الجهات الرسمية التي يمكن اللجوء إليها لتقديم الشكاوى المتعلقة بالتجاوزات أو حاالت االشتباه  -8

أن يتم نشر تقارير دورية بعدد الشكاوى بالفساد من خالل المواقع اإللكترونية أو الخطوط الساخنة، على 

 وكيفية التعامل معها تطبيقا للقوانين السارية.

 

كما تطالب الفروع الوطنية للشفافية الدولية جميع شركاء المصلحة بعدم استغالل األزمة الحالية لممارسة تضييق 

المراقبة والمساءلة ، ال سيما من  على المكتسبات الوطنية من الحريات العامة وحقوق اإلنسان وحق المواطنين في

 خالل الممارسة الفعالة للحق في الوصول إلى المعلومات حسب التزامات الدول الوطنية والدولية.

وتتمنى فروع منظمة الشفافية الدولية في المنطقة أن تتكل الجهود المشتركة المحلية واإلقليمية والعالمية بالنجاح في 

أنه يمكن تحقيق هذا النجاح بطريقة تؤسس إلعادة بناء الثقة بين بين الشعوب والحكومات  مكافحة هذا الوباء. مؤمنين

 بما يدعم منظومة الحكم الرشيد على المستويات المحلية واإلقليمية والعالمية.
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