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يالخليج التعاون مجلس دول في الفساد لمكافحة والممارسة التشريعات اقعو

  الجمعيه البحرينيه للشفافيه¸العكري عبدالنبي  

  والشفافيه ودورھا في تنميه أ'قتصاد الخليجي  هساءللمأ مؤتمر
  ٣/٢٠٠٩/ ٢٢ و ٢١ مسقط 

  مقدمه
 وتعتبر. ومترددة حديثة اجھود الفساد مكافحة في الست الخليجي التعاون مجلس دول جھود تعتبر 

 على مھمة مؤشرات لھا ا+نضمام يجرى التي ا'قليمية أو الدولية أو منھا هالوطني سواء التشريعات
  .والنزاھة والمساءل الشفافية وتعزيز والتمييز والمحاباة الفساد لمكافحة والمجتمع الدول عزم
 عليھا المترتبة الرسمية وا6جھزة لتشريعاتا واقع الورقة ھذه في سنستعرض فإننا العدد ھذا وفي

  .الفساد بمكافحة يتعلق فيما الرسمية والممارسة
  
  الدولية ا2لتزامات: أو2ً 
 دوليةال اتفاق أھم من المتحدة ل8مم العامة الجمعية اقرتھا والتي الفساد لمكافحة الدولية ا+تفاق تعتبر

 الكويت البحرين،( مثل الخليجي تعاونال مجلس دول بعض أن رغم وعلى. الفساد لمكافحة
التي صدقت  الدول الكويت ھي الوحيدة من ھذه أن إ+ ,يها+تفاق ھذه على وقعت قد) وا'مارات

 الجزم يمكن + لكنو عليھا، البرلمان لتصديق البحرين مثل بعضھا في محاو+ت وتجرى.عليھا
 يهاتفاق أي ھناك فليست العربية الدول هجامعو الخليجي التعاون مجلس من لكل وبالنسبة .بالنتيجة
  .ھمانكBم اتفاقات ضمن من الفساد لمكافحة جماعية

  
  الوطنية التشريعات: ثانياً 

 ذلك ومن الفساد بمكافحة هالمتعلق الوطنية تشريعاتھا في الخليجي التعاون مجلس دول تتفاوت
 المعلومات، إلى الوصول يةوحر المسئولين لكبار المالية الذمة نع وا'فصاح الفساد مكافحة

  .العامة والمناقصات
 ھذهاصدار  بھا اطلمنأ والجھة التشريعات ھذه مثل إصدار أليه في تختلف المجلس دول أن كما

 وفعاليتھا، الرسمية الرقابة جھات بوجود يتعلق فيما الدول ھذه تختلف كما. وغيرھا التشريعات
 فسنتناول ولذي. مدني مجتمع ومنظمات صحافة من يةلھا6 الرقابة جھات فعالية في كذلك وتتفاوت

  .منھا كل في الوضع لخصوصية حده على بلد كل
  
  الكويت -أ

 الفساد، مكافحة بھا المناط والجھات الفساد مكافحةفي  بالتشريعات يتعلق فيما رائدة الكويت تعتبر
  .بالفساد يتعلق فيما والمحاسبة للتشريع التشريعية السلطة وجھود

  
  ا'مة جلسم -١

 ا6خرى المجلس بدول مقارنة وصBحية رسوخاوا6كثر ا6قدم منتخبة تشريعية سلطة للكويت يتوفر
 يجرى أن دون ظل  والذي ١٩٦٢ في الصادر دستور إلى استنادا ،١٩٦٣ منذ ا6مة مجلس ووھ

 مةا6 مجلس صBحيات مصدر ھو الدستور وھذا ،هالشعبي وا'رادة النواب يقظه بفضل اضعافه



 ٢

 الوزراء رئيس واستجواب العامة، يهالميزان وإقرار وتعديل مناقشة صBحيات من أن حيث
  .الفساد حا+ت ذلك في بما ،)الحكومة( التنفيذية للسلطة والمحاسبي الرقابي ودوره والوزراء

  
  المحاسبة ديوان -٢

 المعدل المحاسبة ديوان بإنشاء ١٩٦٤ لسنة ٣٠ رقم القانون صدر فقد الدستور، ھذا على وبناء
 المحاسبة ديوان فإن القانون ھذا وبموجب. له المعدلة والقوانين ١٩٧٧ لسنة ٤ رقم بقانون بالمرسوم

 وتقديم. واستثماراتھا واحتياطاتھا ومصروفاتھا الدولة عوائد جميع وتدقيق تفحص عن ولؤمس
 مجلس أمام مسئول اسبةالمح ديوان حيث ا6مة، ومجلس الوزراء ورئيس ا6مير من لكل بذلكتقرير
 مجلس ويعتمد الوزراء مجلس من بترشيح ا6مة مجلس قبل من الديوان رئيس تعيين ويجرى ,ا6مة
  .العالية والمھنية بالمصداقية سمتت الديوان تقارير إن القول ويمكن, الديوان ميزانية ا6مة
  
  التشريعات-٣
 تفجرت أن بعد القانون ھذا صدروقد , العامة ا6موال حماية بشأن ١٩٩٣ السنة رقم قانون -

  .الوطنية النفط ناقBت شركة حةيفض
 انشاء لجنه مت وبموجبةه وتعديBت العامة المناقصات شأن في ١٩٦٤ لسنة ٣٧ رقم قانون -

  .أمري بمرسوم أعضائھا تعيين ويتممختص  وزير برئاسة المركزية المناقصات
  .١٩٦٤ لسنة ٣٧ رقم القانون صاغه بإعادة حبمقتر للشفافيه الكويتية الجمعية تقدمت وقد
  
  الصحافه ومنظمت المجتمع المدني-٤
 والمؤسسات الصحافة قبل من جھود فھناك الرسمية والمؤسسات التشريعات ھذه جانب وإلى 
  .النزاھة وتعزيز الفساد مكافحةل والسياسات والممارسات والمؤسسات التشريعات لتعزيز  ليةھا6

 .ا6خرى سلالمج دول في بالصحافة مقارنة اوتأثير رسوخاوا6كثر ا6قدم كويتيةال الصحافة تعتبر
 لحيأ ملفات، وفتح الكويت، في الفساد حا+ت من الكثير كشف في الكويتية للصحافة الفضل ويعود
 مشروع مثل الملفات لھذه نوابال تبني أو النفط، ناقBت فضيحه مثل العامة النيابة إلى بعضھا
  .الصبيه وأراض الثالث المصفاة ومشروع داوجونز، شركة مع تالكيماويا

  
 وتعزيز الفساد لمكافحة الوطني الجھد في مھما دورا تلعب والتي المدني المجتمع منظمات أھم امأ

 أقدم برتوتع الوزراء، لمجلس قرار بموجب عام في أنشأت والتي للشفافية الكويتية الجمعية النزاھة
 وتقوم. والعالمية العربية الشفافية جمعيات ابرز من تعتبر إنھا بل الخليج، ةمنطق في شفافية جمعية
 مشروع المليفي أحمد النائب مع اقتراحھا مثل التشريعات اقتراح ومنھا من متعدد بمھمات الجمعية
  .اWنحتى رقي لم والذي الكويت، بدولة الفساد مكافحة بشأن ٢٠٠٧ لسنة قانون
 مع بالتعاون ميدانية بدراسات والقيام ةتمكافح وأھمية سادألف مخاطر حول يةبالتوع الجمعية تقوم كما

 وتقوم ا6خرى المدني المجتمع ومنظمات ا6مة، مجلس مع مشتركة ومبادرات وزارتھاو الحكومة
 في والثاني ٢٠٠٧ يناير في+ول مره   عقد والذي السنوي للشفافية الكويت منتدى عقدب الجمعية
 العام في الدولة وزارات مختلفوكفاءه  نزاھة مدى عن مھما تقرير تصدروا ٢٠٠٨ فبراير
  .الغزالي صBح.د تأسيسھا منذ الجمعية ويرأس. ٢٠٠٨

 والتي الصانع، ناصر النائب برئاسة الفساد ضد كويتيون برلمانيون فمي ا6خرى المنظمة أما 
 برلمانيون الدولية والمنظمة يتالكو ومقرھا الفساد ضد عرب برلمانيون منظمة إلى تنتمي بدورھا
  .الفساد ضد لبرلمانيون الدولي المؤتمر ٢٠٠٩ يناير في الكويت استضافت وقد الفساد، ضد
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  مكانه الكويت في مكافحه الفساد -٥

 فإن السارية والتشريعات وا6ھلية، الرسمية القائمة والمؤسسات الحافل، السجل ھذا رغم على
لمؤشر مدركات الفساد لعام  ٤.٣برصيدوعربيا  ا خليجيي  الخامسة يا ودول ٤٣هالمكان الكويت تحتل

 يأتي ،ريعيه دولة الكويت كون خصوصا الطريق، ھذا على الجھة من المزيد فالمطلوب اذا.٢٠٠٨
 فساد حا+ت من ذلك يترافق بما ،هعائدات إنفاق في الدولة تتحكم حيث النفط، من الدولة دخل معظم

  .ومحاباة
  
  ينالبحر -ب

 في لھا دستور أول وصدر ،١٤/٨/١٩٧١ في بريطانيا عن استقBلھا البحرين نالت
 والمشكل ١٥/١٢/١٩٧٣ في الوطني للمجلس انتخابات أول أجريت أساسه وعلى ،١٠/١٢/١٩٧٣
 ١٩٧٣ دستور ويعتبر .وزيرا ١٤ عددھم يتعدى + بحيث الوزراء إليھم يضاف منتخبا نائباً  ٣٠ من

Bنتكاس تعرضت ما سرعان البرلمانية التجربة لكن. ويتيالك للدستور مثيBحل جرى حيث ل 
 الدستور صدور حتى ٢٦/٨/١٩٧٥في الدستور من عديدة بمواد العمل وتعليق الوطني المجلس
 مشروع ضمن خليفة آل عيسى بن حمد الملك لجBلة الجديد العھد ظل في ،١٤/٢/٢٠٠٢ في الجديد
  .وا'صBح ا+نفتاح
 ولذي. سختتر أن البحرين في الدستور على البناء ذلك في بما البرلمانيين للتجربة قدري لم وھكذا
  .يميرأ بأمر ٢٠٠٢ الدستور إصدار من تنطلق ةتومكافح الفساد 6وضاع مراجعتنا إن القول يمكن
  

  التشريعية السلطة - ١
 لرقابيوا التشريعي بالدور يتعلق فيما ،١٩٧٣ دستور من ثيركب اضعف ٢٠٠٢ دستور يعتبر

 والسلطة الملك أن كما المعين، الشورى مجلس مع ذلك في يتشارك حيث المنتخب، النواب لمجلس
  .التشريع في المجلسين من التشريعية السلطة تشارك التنفيذية

  
  

 النواب لمجلس سلطة + فإن رييأم بمرسوم الصادرة النواب، لمجلس الداخلية الBئحة على وبناء
 واستجواب التنفيذية السلطة مراقبة في سلطته أن كما الوزراء، رئيسب الثقه طرح أو استجواب على

 لمجلس التشريعين الفصلين وبمراجعة. ضعيف الفساد قضايا في يققوالتح بھم الثقة وطرح الوزراء
الفصل  في التقاعد وصندوق التأمينات ھيئة في الفساد في التحقيق في فقط نجح فإن النواب

 قضايا في التحقيقات في ايجابية نتيجة إلى الوصول في اWن حتى ينجح ه لمكنل ,ا6ول التشريعي
 على يترتب أن في ينجح ولم توبلي، وخليج الدولة، وممتلكات ا6راضي، ملكية مثل حيوية

  .وزير باي الثقة طرح أو استقالة  الوزراء أي من  استجواب
 للعامين الدولة موازنة إقرار رفض نهإ الثاني، الفصل التشريعي في النواب لمجلس يسجل هلكن

 اWن والميزانية المعلومات، في تBعب أو نقص بسبب أشھر، خمسة امتداد على ،٢٠١٠ - ٢٠٠٩
 أو طفيفة، تعديBت بعد الشورى مجلس قبل من إقرارھا بعد المجلس قبل في إقرارھا أما بانتظار
 من أن .والشورى النواب ,نالمجلسي من المشكل الوطني المجلس إلى تحال وبذي رفضھا

 تعديBت واقتراح  التكميلية الوثائق وطلب الدولة ميزانية على الحصول النواب مجلس صBحيات
 مجلس تعديBت رفض أو الموافقة النھاية في لكمت الحكومة لكن .رفضھا أو وإقرارھا عليھا،
 وميزانيات المالي، لفائضوا بالتفصيل الدولة ليمداخ لمث المعلومات بعض تقديم ورفض النواب،
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 المتعلقة الخاصة والمصروفات الملكي، الديوان مصروفات وبند لصيبالتف الحكومية الشركات
  .هئيالنھا الميزانية ھي ليست النواب مجلس ويقرھا يناقشھا التي الميزانية فإن وبذي وا6من بالدفاع
 هلكن.الشورى لمجلس لھاحيوي التشريعات ويقر ويناقش رحيقت أن  نظريا النواب مجلس يستطيع
 6ي النھائية الصياغه أن كما. بالتشريعات التقدم في ا6فضلية للحكومة Wيستطيع ذلك Wنعمليا

 الحق بھذا ا+حتفاظ الحكومة وتستطيع القانونية، الدائرة خBل من بالحكومة مناطة قانون مشروع
  .مجلس باقتراح برغبه بمشروع قانونتاريخ تقدم ال من الثانية الدوره التشريعيه نھاية حتى
 المعنية البرلمانية اللجنة في ا+ستجواب ويتم ا6قل، نواب ٥ طلب فيتطلب وزير أي استجواب أما

 قضية أي في التحقيق طلب أما. النسبية ا6غلبية بالوزير هقثال طرح ويتطلب ,المجلس أمام وليس
 وعلى. للنواب النسبية ا6غلبية وموافقة المجلس، ومكتب المختصة، البرلمانية اللجنة موافقة تطلبفت

 تحقيق أي مع المعنيين الوزراء تعاون وجوب عن المجلس و+ئحة الدستور عليه ماينص رغم
  .الدولة ممتلكات في لتحقيقا حالة في كما دائماً، يتحقق + ذلك أن إ+ برلماني،

  
  أجھزه الرقابه-٢

  المالية الرقابة ديوان -٢.١
بموجبه و المالية الرقابة ديوان بشأن بمرسوم قانون إصدار جرى ٢٠٠٢ للعام ملكي وممرس بموجب
 الديوان يختص. الديوان موظفي طاقم باختيار الرئيس ويقوم ملكي، بمرسوم رئيسه تعيين يجرى
 وشركاتھا الدولة وزارات مختلف واحتياجات ومصاريف موارد في المالي التدقيق بعملية بالقيام

يقوم و .الديوان بقواعد التزامھا يتوجب ىتلاو الخاصة، والمصروفات الملكي الديوان باستثناء
 كشفت وقد . والشورى النواب ومجلس الوزراء ورئيس الملك إلى  وىنس تقرير تقديمالديوان ب
 عن تكشف لم لكنھا إدارية مخالفات وجود عن ٢٠٠٧ - ٢٠٥ الثBثة ل8عوام المجلس تقارير
 في التعمق في الديوان تقارير من يستفيد أن النواب لمجلس يمكن هلكن اسدين،ف أو فساد حا+ت
  .فسادا تخفي أن يمكن +نھا المخالفات حا+ت

  
  ناقصاتمال مجلس٢.٢ 
 ٢٠٠٣ يناير ٩ فيملكي   سوممر بموجب تأسس. الوزراء بمجلس ملحق مستقل مجلس ھو 

 المناقصات تنظيمويختص ب.٢٠٠٢ أكتوبر/ ٣٦ رقم لكيم بمرسوم المجلس أھداف تحديد وتم
 حاليا ھناك .ومهكالح مشتريات في والكفاءة والنزاھة المنافسة وتعزيز  الحكومية والمشتريات

 لصBحيات الحكومة مبيعات لشمول التشريعية السلطة إلى الحكومة من مقدمه تعديBت
 البحرين سمعة نتحسي في الماضية السنوات طوال ملهع خBل من المجلس أسھم وقد. المجلس
  .ألخارجيه ا+ستثمارات تدفق في وا'سھام

  
  
  

  العامة النيابة -٢.٣
 الداخلية، وزارة عن وفصلھا العامة النيابة إلى العام ا+دعاء تحويل جرى ملكي، مرسوم بموجب

 العامة المصلحة تمثل كونھا العامة النيابة صBحيات وبموجب. القضاء من أصيله سلطة واعتبارھا
  .هالمختص المحكمة إلى المتھمين وتحيل الفساد قضايا أي من  في اتحقيق تفتح بامكانھا أن أنف
 فيھا حققت التي القضايا أھم ومن .اWن حتى محدود العامة النيابة دور فإن التجربة خBل من 

 Bفخب لكنھا ،)البحرين المنيوم شركة( ألبا في الفساد قضية ءالقضا إلى وإحالتھا العامة النيابة
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 اWن حتى تصل لم فإنھا ا6ميركية، العدل وزارة قبل من المتحدة الو+يات في الجارية التحقيقات
  .المسئولين لكبار
  
  التشريعات -٣

  الفساد لمكافحة الدولية يةا2تفاق-٣.١
 تصدق لم اWن حتى لكنھا الفساد، لمكافحة الدولية يها+تفاق على البحرين مملكةسبق ان وقعت  

  .اWن حتى التشريعية السلطة إلى ا+تفاق على للتصديق قانون مشروع الحكومة تحل ولم ،عليھا
  الفساد مكافحةل الوطنيه الھيئة بإنشاء قانون مشروع -٣.٢
 الفساد مكافحة ھيئة بإنشاء ٢٠٠٨ لسنة قانون مشروع بين مسودة القانونيةالشؤؤن  دائرة أعدت

 عدة التشريعية اللجنة أدخلت وقد وصBحياتھا، عملھا يهألو الھيئة مھام تشمل مادة ٤٠ ويتضمن
 رقم  بمذكرة ردت الحكومة لكن  الحكومة إلى المجلس وأحالھا القانون مسودة مواد على تعديBت

 على وتعترض إفشائھا، ضرورة و+ الھيئة قيام تحبذ + أنھا فحواھا ٢١/٣/٢٠٠٨ بتاريخ ٦/٢٠٠٨
  .الفساد لمكافحة الدولية يها+تفاق على يقالتصد ذلك في بما موادھا من كثير
  للمعلومات الوصول حقب قانون مشروع -٣.٣
 مشروع ويحدد المعلومات، إلى الوصول حقب قانون مشروع النواب بمجلس الخدمات لجنة أعدت
 مھام من واستثنت عملھا، اتيوأل وصBحياتھا للمعلومات الوطنية اللجنة تشكيل طريق القانون
 إلى المشروع إحالة وبعد. الملكي والديوان الداخلي وا6من الوطني با6من المتعلقة لوماتالمع اللجنة

 وا+كتفاء الوطنية، اللجنة تشكيل أو القانون لصدور ضرورة ترى + بأنھا الحكومة ردت الحكومة،
 متفق و+ئحة اليد ضمن للمواطنين المعلومات بتوفير حكومية ھيئة أو وزارة كل في مسئول بتحديد
  .عليھا
  
  المدنيومنظمات المجتمع  الصحافة -٤
 البحرين، في التعبير حرية ھامش توسع فقد البحرين، في وا'صBح ا+نفتاح تجربة ضوء في

 إشكاله بمختلف فساد حا+ت عن الكشف في الصحافة أسھمت قدل. ونوعا كما الصحافة وتطورت
 مثل العامة الشركات في والفساد توبلي، يجخل وتلوث السواحل ومصادرة الدولة، أراض تملك مثل
 قد الدولة كانت وإذا. هالمدني الخدمة وديوان الشرعي القضاءاجھزه الدوله مثل و الخليج وطيران ألبا
 النيابة من بإحالة حاليا مقاضاتھم تتم الصحافيين من مزيدا فإن الماضية، السنوات في ذلك ملتحت

 كما . النزاھة وتعزيز الفساد محارب في الوطنية للصحافة يجابيا+ الدور بتراجع يھدد مما العامة
 على وىحتي النواب مجلس في ةتمناقش يجرى الذي والنشر للصحافة الجديد القانون مشروع أن

 لعدم اعراد سيشكل مما بالحبس، ةتومعاقب العقوبات لقانون الصحافي إحالة أساسھا على يمكن مواد
  .دالفسا قضايا في الصحافة خوض

  للشفافية البحرينية الجمعية -
 في ونشر ا+جتماعية والشئون العمل يرزلو وزاري أمر بموجب للشفافية البحرينية الجمعية تأسست
 حكومية غير أھلية كجمعية ع. ث/ج/١٤٨ رقم تحت ٢٠٠١ نوفمبر ٢٧ بتاريخ الرسمية الجريدة

 تخصصيه توعية بعملية القيام خBل من وذلك الفساد، ومكافحة النزاھة ثقافة لنشر بالعمل ختصت
 والمجتمع بمجلسيھا هالتشريعي والسلطة وھيئاتھا وزارتھا بمختلف الحكومة مع والعمل وعامة،
 من السبل بمختلف والمساءلة النزاھة وتعزيز الفساد مكافحة أجل من الخاص، والقطاع المدني،
  .والوعي الوطني والقضاء والھيئات التشريعات خBل
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 والورش الندوات من الكثير بعقد أخرى، أطراف مع بالتحالف أو لوحدھا الجمعية تقام وقد
 -  ٢٠٠٢ للعامين العامة ا+نتخابات ومراقبة التقارير ووضع المطبوعات، وإعداد والمؤتمرات،

  .منھما لكل شامل تقرير ووضع ٢٠٠٦
 ترتب ،٢٠١٠ - ٢٠٠٩ امينللعالعامه   الميزانية لتحليل ورشة دقع الجمعية به قامت ما أبرز ومن
 في ذلك أسھم وقد والشورى النواب مجلسيلكل من  المالي للجنة وتوصيات تقرير وضع عليھا
  .يه واقناع مجلس النواب برفضھالميزانل بالمساءلة للنواب المالية اللجنة موقف تعزيز
 مشروع مثل بالنوا مجلس على المطروحة القوانين مشاريع في رأيھا طرح في اللجنة أسھمت كما

  .وغيرھا الفساد، لمكافحة الوطنية الھيئة قانون ومشروع للمعلومات، الوصول قح قانون
 السياسية، التنمية معھد وھيئة ا'نسان، حقوق مراقبة ھيئة مثل وطنية ھيئات في عضو والجمعية 

  .ا+نتخابات لمراقبة العربية والشبكة الدولية، الشفافية منظمة في وعضو
  
  الشفافية في البحرين همكان-٥

 عالميا والرابعه ٤٣ هوالمكان ٥.٤ درهق يدرصب الفساد مدركات مؤشر على البحرين همكان تتحسن
  .ربياعو خليجيا

  
  قطر -ت
 مسودة بوضع ١٢/٧/١٩٩٩ في وطنية لجنة ثاني آل خليفة بن حمد الشيخ قطر أمير سمو فكل

 وقد. ٢/٧/٢٠٠٢ في ا6مير لسمو لدستورا مسودةت وقدم مھمتھا اللجنة أنجزت وفعBً  الدستور
  ٢١ بلغ من كل فيه شارك ٢٩/٤/٢٠٠٣ في عام اءفتاست على الدستور مسودة ا6مير سمو طرح
  .ينعالمتقر من لمئة% ٩٦.٦٤ موافقة على حازو ونساء رجا+ القطريين المواطنين منعاما

 بصBحيات الحاكمة للعائلة مجلس تشكيل ضمنويت. الكويت دولة بدستور شبيه قطر دولة ودستور
 حفظھا على تقوم للدولة ملك ومواردھاعيه الطبي الثروات أن على) ٢٩( المادة وتنص. محددة
  .والبحرين الكويت دستوري في الوارد) العام المال( من أوسع عريفت فھو وبذلك استغBلھا، وحسن
 ٤٥ من مؤلف الكويت رغرا على وھو) الشورى مجلس( تشريعية سلطة قيام على الدستور وينص
 المجلس ومدة اWخرين ١٥ ال ا6مير ويعين المباشر، السري با+قتراع منتخبين منھم ٣٠ عضواً،

 بإجراء قانون إصدار يتم ولم بالكامل معين الشورى مجلس فإن اWن تىحو هلكن. سنوات ٤
  .اWن حتى ها+نتخابي الدوائرتحديد أو ا+نتخابات

  
  السلطه التشريعيه - ١
 فإن الشورى، لمجلس الحالي القانون بموجبف.السلطه التشريعيه جزئيا الشورى مجلسثل يم 

 رأيه لكن. وإقرارھا فيھا والتدقيق للدولة العامة الميزانية ةنيبمعا المختص ھو الشورى مجلس
 أسئلة توجيه المجلس أعضاء بإمكان أن كما. إلزاميا وليس حال أي على للحكومة استشاري
 في بتحقيق القيام أو به، الثقة وطرح الوزير استجواب يمكن + المجلس لكنه عنيين،الم للوزراء
  .الفساد قضايا

  
  اجھزه الرقابه-٢
 للعام ٢٦ رقم بقانون المعدل ،١٩٧٦ للعام ٨ رقم القانون وفق المركزية المناقصات لجنةانشات 
  :ھي مھام بثBث اللجنة مووتق ٢٠٠٨ للعام ٢٢ رقم وبالقانون ٢٠٠٦

  .الشركات لجميع عنھا ا'عBن يجرى التي الحكومية المناقصات -١
  .d ألف ١٠٠ دون ھو لما أو ةئارط لمشاريع بعروض للتقدم بالدعوة الممارسات -٢
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  . غيره أو العقد قيمة تدني أو الوقت، +عتبارات معين مقاول على عقد شر بارساءالمبا ا6مر -٣
  .الحكومي القطاع  في النزاھة وتعزيز الفساد فحةمكا بيئة تحسين في اللجنة وتسھم 
  
  التشريعات -٣

 يها+تفاق ھذه على تصدق لم أنھا إ+ الفساد لمكافحة الدولية يها+تفاق على تعوق قطرقد أن رغم على
 تشريع لقطر يتوفر + كما .الشورى مجلس إلى بذلك قانون مسودة الحكومة تحل ولم اWن، حتى
  .قانون لكن لفساد،ا بمكافحة خاص وطني

  
  والمنظمات أ2ھليه الصحافة -٤

 النزاھة وتعزيز الفساد مكافحة ذلك في بما الرسمية السياسة في الوطنية الصحافة تأثير يعتبر
 ما وقليBً  الخارجي للعالم موجھه قناة وھي الجزيرة قناة من لقطر ها'عBميي الشھرة وتأتي محدودا،
  .المحلي الشأن تتناول
  .الفساد ومكافحة كشف في دورا تلعب تعددھا رغم على الصحافة إن القول يمكن + لذلك

 إ+ ،٢٠٠٢ في بمرسوم ا6ھلية الجمعيات قانون صدورمن   رغمال علىف ا6ھلية لجمعياتوبالنسبه ل
  .للشفافية لجمعية اWن حتى الترخيص يتم ولم. مقيد النوعية ا6ھلية للجمعيات خيصالتر أن
  الشفافية في رقط همكان -٥

 ٢٨ هوالمكان ٦.٥ قدر برصيد الفساد مدركات مؤشر في وخليجيا عربيا ا6ولى المرتبة قطر احتلت
  .جيدة مكان وھي
  
  المتحدة العربية ا=مارات -ث

 رأس الشارقة، دبي، أبوظبي،( ھي إمارات ٧ من اتحادية دولة ھي المتحدة العربية ا'مارات
 والممول ا+تحاد عاصمة أبوظبي اماره وأغناھا وأكبرھا) لقويينا وأم الفجيرة عجمان، الخيمة،
 المحلية الحكومات ھناك ا+تحادي، الوطني والمجلس ا+تحادية الحكومة جانب وإلى. له الرئيسي
 ذلك في بما ا'مارات مختلف أوضاع في شديدا تباينا نلحظ فإننا ھنا من المحلية ومجالسھا لeمارات
  .ا+تحادي المستوى على سنقتصر ھنا لكننا. الفساد وظاھرة نزاھةوال الشفافية مستوى

  
  الدستور -١

 في تم حتى تموق بدستور محكومة ٢٠٠٦ حتى ١٩٧١ نوفمبر في أنشأتھا منذ ا'مارات دولة ظلت
) ٢٣( المادة وبموجب. ) المتحدة العربية ا'مارات دولة دستور( الدائم الدستور إصدار ٢٠٠٦ العام
 ذلك وبسبب .لBتحاد وليس لeمارة ملك غيره وغاز نفط من الطبيعية الثروات فإن الدستور من
 همسئولي من ھي النزاھة وتعزيز الفساد مكافحة فإن ةمارإ لكل وحكومة حاكم وجود ظل وفي

  .النزاھة وتعزيز الفساد بمكافحة معنية دائرة إنشاء إلى أبوظبي حكومة عمدت وقد. أو+ ا'مارة
  

  شريعيهالسلطه الت - ٢
 بإقرار معني استشاري مجلس وھو ا+تحادي الوطني المجلس ينشأ ا+تحادي الدستور بموجب

 تعديل جرى فقد الدائم الدستور وبموجب. ا+تحادي الحكومي ا6داء وترشيد ومراقبة التشريعات
 وا+نتخاب التعيين من خليط إلى ا'مارات سلطات قبل من بالكامل معين كونه من المجلس على

 ا+نتخابي بالجمع يعرف لما انتخابات ٢٠٠٧ في أجريت فقد الرئاسي ا6مر وبموجب . المحدود
 ا'مارة حاكم قبل من مماثل عدد تعيين وجرى إمارة، لكل اتكو بموجب ممثليھا +نتخاب إمارة لكل

  .المعروفة الكوتا بحسب
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 الفساد مكافحة وبالتالي العام المال على الرقابة في المجلس صBحيات زيادة إلى يؤد لم ذلك لكن
  .النزاھة وتعزيز

  
  العامة النيابة -٣

 المال تمس التي الفساد قضايا في التحقيق تستطيع العامة النيابة فإن العامة، النيابة قانون بموجب
 قضايا في بالتحقيق دبي إمارة في العامة النيابة قيام شھد ٢٠٠٨ العام لكن. نادرا ذلك كان وان العام
  .ممتلكات ومصادرة بالسجن حكمھا المحاكم وأصدرت دبي 'مارة مملوكة شركات في دفسا
  
  والجمعيات أ2ھليه الصحافة -٤
 والتلفزيونية ا'ذاعية والفضائية المحلية والمحطات الصحف من الكبير للعدد المراقب يستغرب قد

 قضايا تتناول ما درانا المحلية الصحافة لكن. العربي ا'عBم عاصمة تعتبر دبي أن خصوصا
  .عنھا الرسمية السلطات كشفت إذا إ+ الفساد قضايا السطح إلى ظھرت + ولذي الفساد،
 ا6ھلية الجمعيات بما في ذلك ابھ بأس + عددا ا'مارات في يوجدف ا6ھلية لجمعياتل وبالنسبه
  .للشفافية لجمعية صخيالترلم يجري   اWن حتى يتم لم لكنه ا'نسان، حقوق جمعية مثل  النوعية

  
  الشفافية في ا=مارات مكانة -٥

 الفساد مدركات مؤشر قياسم على وعربيا خليجيا الثانية المكانة المتحدة العربية ا'مارات تحتل
  .دوليا ٣٥ والمكانة ٥.٩ قدره وبرصيد

  
  السعودية -ج

 وأكبرھا ،)١٩٢٨( الخليج في مستقل سياسي كيان أقدم أنھا حيث من متميزة السعودية تعتبر
 السعودية العربية المملكة لكن. الخليجي التعاون مجلس ركيزة تعتبر ولذلك ا'طBق، على وأغناھا
 المدنية بالتشريعات أخذا وا6قل المجلس، دول بين فيما محافظة ا6كثر تعتبر عديدة و6سباب
  .للدولة المدني والتنظيم

  
  
  
  
  الدستور -١
 المحافظات ونظام للحكم ا6ساسي النظامتعتمد   المملكة  فإن ذلك من وبد+ بالمملكة دستور يوجد +

 بتاريخ ٩٠/أ بموجب مرسوم ملكي رقم سعود آل فھد الملك قبل من ١٩٩٦ في أقر والذي
  .ھـ٢٧/٨/١٤١٢

 مسعود آل عبدالعزيز المؤسس أبناء في ملكي المملكة في الحكم فإن ا6ساسي النظام وبموجب
 وسنة g كتاب على الملك المواطنون ويبايع رسوله، هوسن g كتاب في سلطته الحكم يستمدو

 ا'قليمية والمياه وظاھرھا ا6رض باطن في الثروات جميع ان على) ١٤( المادة نصت كما. رسوله
 وعلى ھامتحر العامة ل8موال أن على) ١٦( المادة وتنص للدولة، ملك ھي والبحري البري ونطاقھا
  .عليھا المحافظة والمقيمين المواطنين وعلى حمايتھا الدولة

  
  التشريعية السلطة -٢
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 معين مجلس وھو الشورى، مجلس السعودية في أقيم ملكي، بمرسوم الصادر الشورى نظام بموجب
 استشاري مجلس ھو الشورى ومجلس. تدريجيا عدده ازداد وقد سنوات أربع لمدة الملك قبل من

 أن يمكن + لكنو. الدولة ميزانية وكذلك خطط أو قوانين مشاريع نم هالي الحكومة تحيله ما يناقش
  .الفساد قضايا مثل همعين قضايا في تحقيق بإجراء المجلس يقوم أو وزير أي وبجيست
  
  التشريعات -٣
 يوجد + أنه كما. الفساد لمكافحة الدولية يها+تفاق على تصدق ولم السعودية العربية المملكة توقع لم

 من صلحمالت أو ةوالرشد يحرم التجاري والقانون الشريعة أحكام لكن الفساد، بمكافحة خاص قانون
  .العام نصبمال
  
  الھيئات - ٤

 الفساد، قضايا في النظر تستطيع الشرعية المحاكم لكن الفساد، بمكافحة همختص ھيئة ھناك ليس
  .العامة النيابة قبل من إليھا المحالة

  والجمعيات أ+ھليه الصحافة -٥
 مراقبة في محدودا +يزال ا6خيرة السنوات في وتنوعھا تعددھا رغم على الوطنية الصحافة دور إن

  .شأن ذات فساد لقضايا الصحافة ھذه كشف عن نسمع ولم. العامة الحياة ومراقبة التنفيذية السلطة
  
 على ويقتصر جدا، محدود نوعية أھلية جمعيات وجود فإن الحالي، ا6ھلية الجمعيات قانون ظل في

  .للشفافية جمعية السعودية في توجد + لذىو. والثقافية والنسائية الخيرية الجمعيات
  
 إلى موجھه مبادرات في الوطنين المثقفين من لمجموعات تحركات الماضية السنوات شھدت وقد

 لية،المح ا'مارات وسلطات التنفيذية السلطة ذلك في بما البBد أوضاع إصBح إلى داعية الحكم
 ايجابية نتيجة إلى تؤد لم المحاو+ت ھذه أن غير وغيرھا التشريعية والسلطة القضائية، والسلطة

  .اWن حتى
  
  
  
  مكانه المملكه في الشفافيه-٦

خيره خليجيا وأ+عالميا  ٨٠حسب مؤشر مدركات الفساد تحتل المملكه مرتبه متاخره جدا وھي 
  مما يعتبر مؤشرا سلبيا جدا ٣.٥برصيد 

  
 عمان-خ

وقد .بمثابه دستور سلطنه عمان ١٠١/٩٦اسي الصادر بمرسوم سلطاني  رقم ييعتبر النظام ألس
ارساء اسس صالحه  لترسيخ  دعائم الشورى الصحيحه  نابعه من "نصت الماده العاشره على 

 ٨٦/٩٧وبناءاعلى ذلك صدر المرسوم السلطاني  رقم " . تراث الوطن  وقيم  وشريعته  ألسBميه 
  .نشاء مجلس عمان  الذي يضم مجلسي الدوله والشورىبا
  

  السلطه التشريعيه - ١
يعتبر مجلس الشورى  بمثابه  السلطه  اتشريعيه والرقابيه وقد مر مجلس الشورى بعده مراحل منذ 

ظل تشكيل المجلس بالتعيين بمراسيم سلطانيه حتى الدوره الخامسه في نوفمبر .١٩٩٢انشائه في 



 ١٠

نتخابيه ذاتھا من حيث عمليات الترشيح ان العمليه  أ+.المشاركه أ+نتخابيه حيث ااطلق حق  ٢٠٠٣
والعمليه برمتھا مفتوحه لتتحول الى عمليه  والحمله أ+نتخابيه وألقتراع قد  مرت ايضا بعمليه تطور

  .انتخابيه كامله ويتحول مجلس الشورى الى برلمان كامل أ+ركان
على الميزانية العامة ومناقشتھا واقرارھا دون الحق في تغيير ان من مھام مجلس الشورى ا+تطBع 

  .جوھري فيھا
  
  أجھزة الرقابة-٢ 

. يوجد في عمان جھاز الرقابة المالية ورئيسه بدرجة وزير حيث يجري تعينة بمرسوم سلطاني
مھام الجھاز المراقبة وا+شراف المحاسبي ومن . يس بدورة باختيار طاقم الجھازويقوم الرئ

جميع الوزارات و ا+جھزة الرسمية والشركات التي تملكھا الحكومة او تمتلك فيھا اغلبية  على
  .ويقدم رئيس الجھاز تقريره السنوي الى جBلة السلطان. ا+سھم

  
  
 


