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مجموعة العمل الخاصة بالخدمة العمومية والنزاهة ملنطقة الرشق

األوسط شامل أفريقيا، ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية
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النزاهة يف القطاع العام يف أوقات األزمات

سياق وأهداف االجتامع
 ألزمة كوفيد19 تأثري كبري عىل جميع البلدان يف عدة مجاالت

 مثل الصحة العمومية والتشغيل والنمو االقتصادي والحامية

 االجتامعية. وتتطلب هذه األزمة اتخاذ إجراءات عاجلة من

 جانب الحكومات، وقد يكون من الصعب أحيانا الجمع بني

 االستجابة من ناحية، والشفافية والنزاهة واملساءلة من ناحية

 أخرى. وقد أظهرت األزمات السابقة أن حاالت الطوارئ وما

 ينتج عنها من قرارات رسيعة تخلق فرصاً النتهاك النزاهة، خاصة

 مع تعليق نظم الرقابة األساسية أو تجاوزها، مام قد يؤدي إىل

 زيادة مستويات إهدار املال العام وسوء الترصف والفساد يف

وقت تقل فيه املوارد بفعل األزمة

 وتبني النتائج األولية لألزمة الحالية أن هناك، عىل سبيل املثال،

 حاالت ملنح عقود معدات للحامية الشخصية لرشكات مشكوك

 فيها، أو حاالت احتيال تتعلق بأسعار األدوية األساسية واملعدات

 الصحية، أو أطباء يخزنون العالج لألصدقاء والعائلة، أو أنواع

مختلفة من االحتيال عرب اإلنرتنت

 عالوة عىل ذلك، ومع انتقال الحكومات من مكافحة األزمة

 إىل محاولة إنعاش االقتصاد، فإن انتهاكات النزاهة ميكن أن

 تستمر يف التفاقم، مبا يعيق جهود التعايف ويقوضها. ولذلك، ال

 بد من العمل عىل حامية الضامنات األساسية للنزاهة العامة

 من التجاوز أو اإلهامل، سواء يف التعامل الفوري مع األزمة أو

 يف مرحلة التعايف أو عىل املدى الطويل. كام يجب اتخاذ تدابري

 قصرية األجل وطويلة األجل للتصدي لهذه املخاطر، مبا يف ذلك

 اسرتاتيجيات التعاقد، وتدعيم موارد وظائف الرقابة الداخلية،

واألدوات الرقمية، والنفاذ إىل املعلومات، وإدارة املخاطر

 ويف هذا السياق، قدم هذا االجتامع الذي نظمه برنامج الحوكمة

 يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا التابع ملنظمة التعاون

 والتنمية االقتصادية، بالتنسيق مع مركز التكوين ملنطقة الرشق

 األوسط وشامل أفريقيا يف كازيرتا بإيطاليا، مذكرة منظمة

 التعاون والتنمية االقتصادية بشأن النزاهة العامة وكوفيد19. كام

 مثّل فرصة للموظفني العموميني، وصانعي السياسات، والوكاالت

 املتعددة األطراف، والخرباء، والرشكاء الدوليني، لتحديد التوصيات

 الرئيسية والدروس املستفادة بشأن وضع السياسات يف أوقات

 األزمات، مبا يف ذلك التحديات التي تواجه النزاهة يف القطاع

 العام. وكان الهدف الرئييس من هذا االجتامع هو تحديث مذكرة

 منظمة التعاون والتنمية االقتصادية وإثرائها بتجارب من منطقة

 الرشق األوسط وشامل أفريقيا، وتوفري التوجيه االسرتاتيجي

 للوالية الجديدة لربنامج الحوكمة يف منطقة الرشق األوسط

 وشامل أفريقيا التابع ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية للفرتة

 2021-2025، واستكامل عمل برنامج الحوكمة ملنطقة الرشق

 األوسط ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية يف مجال النزاهة

يف القطاع العام ومكافحة الفساد وإصالح الوظيفة العمومية

 وقد جمع هذا االجتامع أكرث من 60 مشاركاً من 15 بلداً من

 منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية

 االقتصادية والوكاالت املتعددة األطراف. وعقب عرض مذكرة

 النزاهة العامة كوفيد19، أتاح االجتامع إجراء حوار بني األقران

 بشأن تأثري وباء كوفيد19 عىل النزاهة يف القطاع العام وتبادال

 للدروس املستفادة حول كيفية احرتام تدابري ومبادئ النزاهة

 ومكافحة الفساد يف أوقات الطوارئ. افتتح االجتامع سعادة

 السفري أنطونيو برنارديني، املمثل الدائم إليطاليا لدى منظمة

 التعاون االقتصادية ورئيس برنامج الحوكمة يف منطقة الرشق

 األوسط وشامل أفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية،

 فضالً عن رئييس مجموعة العمل الخاصة بالخدمة العمومية

 والنزاهة، السيد أحمد العمومري، أمني عام وزارة االقتصاد

 واملالية وإصالح اإلدارة يف املغرب، والسيدة ماريا بيا جونكريا

.ترمبيانو، املديرة العامة للحوكمة العمومية يف إسبانيا
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النتائج الرئيسية لالجتامع
سلّط املشاركون الضوء عىل مي ايل

 لقد أتاحت أزمة كوفيد19 فرصاً للعديد 

 من انتهاكات النزاهة وميكن أن تزيد من حدة الغش

 والفساد، وال سيام يف املشرتيات العمومية وخطط اإلنعاش

االقتصادي والهيئات العمومية؛

 وقد أدى وباء كوفيد19 إىل ظهور مخاطر 

 جديدة يف مجال النزاهة واألخالق، تتعلق عىل سبيل املثال

 بفرض قيود عىل حرية التنقل أو بطلبات غري مربرة من

جانب أرباب العمل تخص إعانة البطالة؛

 البد من اتخاذ تدابري قصرية األجل وطويلة األجل 

 للتصدي لهذه املخاطر، مع الرتكيز خاصة عىل اسرتاتيجيات

 الصفقات العمومية، وموارد وظائف الرقابة الداخلية،

 واسرتاتيجيات النزاهة يف املؤسسات العمومية. وملواجهة

 التغريات الرسيعة آلثار األزمة، من الرضوري أيضا تبادل

املامرسات الجيدة والتعلم من األقران؛

 من الرضوري اعتامد أدوات ترشيعية وآليات 

 مؤسساتية محددة للتكيف مع حاالت الطوارئ وضامن

 الحفاظ عىل النزاهة والشفافية واحرتام سيادة القانون يف

القطاع العمومي؛

 وينبغي متكني املواطنني من أداء دور رقايب 

لضامن مساءلة املؤسسات ومقدمي الخدمات العمومية؛

 إن مراقبة أجهزة ومستويات صنع القرار يف 

 حاالت الطوارئ واإلرشاف عليها عىل جميع املستويات

الحكومية أمر رضوري؛

 يجب أن يكون لدى القطاعني العمومي والخاص 

 نظم تكنولوجية وتنظيمية قوية تتيح التكيف الرسيع يف

أوقات األزمات، مثل العمل عن بعد؛

 من املهم تقييم الدروس املستفادة والتجارب 

الحديثة استعدادا لألزمات املستقبلية

:
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للمزيد من املعلوماتالخطوات التالية
 ستوفر املناقشة إرشادات اسرتاتيجية لربنامج 

 الحوكمة ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا التابع

 ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية، حيث أنها ستسهم يف

 التفويض الجديد للربنامج للفرتة 2021-2025 لتكون قادرة

عىل تلبية احتياجات وأولويات الدول؛

 سيتم دمج الخربات والدروس املستفادة خالل 

 االجتامع يف نسخة من الرشق األوسط وشامل أفريقيا من

 مذكرة النزاهة العامة ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان

 االقتصادي كوفيد19؛

 أكد املشاركون التزامهم مبواصلة الحوار بشأن 

 تأثري أزمة كوفيد19 عىل النزاهة يف القطاع العمومي،

 وعزمهم تزويد مجموعة العمل الخاصة بالخدمة

 العمومية والنزاهة ببيانات عن التدابري التي اتخذت خالل

األزمة

 مذكرة منظمة التعاون والتنمية بشأن النزاهة و 

الكوفيد19

 مجموعة العمل الخاصة بالخدمة العمومية 

 والنزاهة يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا منظمة

التعاون االقتصادي والتنمية

 توصية مجلس منظمة التعاون االقتصادي 

والتنمية بشأن النزاهة العامة

 توصية مجلس منظمة التعاون االقتصادي 

والتنمية بشأن املشرتيات العامة
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