تفشي ظاهرة الفساد اإلداري والمالي في ظل وجود أجهزة رقابية للدولة
(دراسة استكشافية)

د .زلمد أبوبكر زلمد باعباد
أستاذ احملاسبة ادلساعد ،قسم احملاسبة
كلية العلوـ اإلدارية ،جامعة حضرموت

الملخص:
يستهدؼ البحث اكتشاؼ العوامل اليت تؤثر يف كفاية أعماؿ األجهزة الرقابية يف الدكلة ،كاليت كانت
اضحا النتشار الفساد ادلايل كاإلدارم بشكل كبَت .كالكتشاؼ ىذا الوضع كاف البد من ربديد
نتاجا ك ن
ن
األسلوب ادلناسب للدراسة .فمن الطبيعي دلعرفة الوضع اجملهوؿ من إجراء دراسة استكشافية تكوف فيها أداة
ادلقابالت الشخصية ىي األداة األ فضل ذلذا النوع من الدراسات .مت اختيار عينات عشوائية من األجهزة
نظرا لعدـ توفر الكادر الفٍت يف فركعها .مت أخذ مخسة
الرقابية مجيعها باستثناء ىيئة مكافحة الفساد؛ ن
مستجيبُت من كل رلموعة (من كل جهاز رقايب) ،اجلهاز ادلركزم للرقابة كاحملاسبة (رقابة مالية كإدارية الحقة)،
كمكاتب كزارة ادلالية (رقابة مالية مصاحبة) ،كمكاتب كزارة اخلدمة ادلدنية (رقابة إدارية مصاحبة) ،كذلك مت
أخذ عينة عشوائية من ادلسؤكلُت احلكوميُت ،تتكوف من مخسة أشخاص كىم من حيملوف لقب ككيل فما فوؽ.
كقد توصلت ىذه الدراسة إىل أف العوامل اليت تؤثر يف كفاية األجهزة الرقابية للدكلة كانتشار الفساد
اإلدارم كادلايل فيها ،كانت على النحو اآليت )1( :ضعف القوانُت النافذة )2( ،عدـ الًتابط بُت األجهزة
الرقابية )3( ،عدـ أنظمة الرقابة الداخلية يف الدكائر احلكومية )4( ،عدـ إمكانية اجلهاز ادلركزم للرقابة من
تتبع ادللفات اليت قدمت لنيابة األمواؿ العامة كاحملكمة )5( ،عدـ تنفيذ العقوبات ادلنصوص عليها يف الئحة
اجلزاءات كادلخالفات ادلالية كاإلدارية لسنة 1998ـ الصادرة من رئاسة الوزراء )6( ،عدـ اىتماـ السلطات
التنفيذية بتقارير اجلهاز ادلركزم للرقابة كاحملاسبة كخباصة التقارير ادلتعلقة بادلخالفات )7( ،احلماية القانونية
لشاغلي الوظائف العليا )8( ،زبفيض االعتمادات ادلالية يف ادلوازنات العامة للدكلة للسنة القادمة بادلبالغ غَت
ادلستغلة يف السنة احلالية للموازنة )9( ،عدـ تدكير موظفي األجهزة الرقابية يف ادلرافق احلكومية)10( ،
التدخالت العليا يف األعماؿ كالتوظيفات )11( ،التأخَت يف إصدار تقارير اجلهاز ادلركزم للرقابة كاحملاسبة،
( )12عدـ الرقابة على التقارير الفنية للجهاز ادلركزم للرقابة كاحملاسبة )13( ،ضعف مرتبات موظفي األجهزة
الرقابية )14( ،ضعف التدريب كالتأىيل )15( ،عدـ توفر آلية مناسبة للتبليغ عن الفساد.
كلمات مفتاحية :الفساد ،أجهزة الرقابة ،اليمن.

 .1المقدمة:
مرضا كالسرطاف يتغلغل يف النواة الثقافية كالسياسية كاالقتصادية للمجتمع ،كيؤدم إىل فشل
يعد الفساد ن
األعضاء احليوية للدكلة بشكل عاـ ( .)Amundsen, 1999فالفساد ىو إساءة استخداـ السلطة العامة
151
هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية ISSN:2708-3659 ،الوجلذ الخاهس ،العذد ( ،)1يونيو 2022م .الرقن التسلسلي ()8

تفشي ظاىرة الفساد اإلدارم كادلايل يف ظل كجود أجهزة رقابية

للدكلة ...

زلمد أبوبكر باعباد

دلصاحل شخصية ( ،)Bardhan, 1997يف حُت أكد  )2001( Larmour & Wolaninعلى حقيقة
الفساد أنو ىو أكثر بكثَت من رلرد اختالس األمواؿ أك إساءة استخداـ السلطة؛ ألنو قد يؤدم إىل انتهاؾ
حقوؽ اإلنساف.
ىناؾ شلارسات سلتلفة مرتبطة بالفساد دبا يف ذلك الرشوة كاالختالس كاالحتياؿ كاالبتزاز كاحملسوبية ،من
انتشارا يف كثَت من البلداف على مستول العامل ،حىت
بُت ادلمارسات ادلذكورة أعاله ،تعد الرشوة األكثر ن
شيوعا ك ن
أف تسميتها طورت دبصطلحات متكافئة متفاكتة ،منها :الرشوة ،كالبقشيش ،كاحملليات ،كأمواؿ الشحوـ،
كادلكافآت من بُت عدد من مفاىيم الفساد .تشَت ىذه الشركط إىل ادلدفوعات ادلطلوبة لتحقيق األشياء بسرعة
كبطريقة سلسة كأكثر مالءمة من البَتكقراطية ،أك االبتعاد عن بعض ادلشاكل (.)Amundsen, 1999
كديكن أف ربدث الرشوة يف رلاؿ كاسع من األنشطة التجارية ربت سيطرة بعض ادلسؤكلُت احلكوميُت.
فعلى سبيل ادلثاؿ ،قد تقدـ الشركات رشاكل للموظفُت العموميُت بغرض ذبنب الضرائب أك زبفيضها،
أك تأمُت عقود ادلشًتيات العامة ،أك ذباكز القوانُت كاللوائح ،أك منع دخوؿ ادلنافسُت احملتملُت ( Wu,
 .)2005كمن مث ،من ادلعتقد أنو جيب رشوة أطراؼ معينة لتظل قادرة على ادلنافسة يف األسواؽ الناشئة.
دائ نما ما يُنظر إىل تسهيالت الرشوة ،دبا يف ذلك ادلدفوعات الصغَتة أك اذلدايا أك اخلدمات ،بأهنا عنصر
ضركرم لتسهيل األعماؿ ( .)Wyk, Dahmer, & Custy, 2004كيف ىذا الصدد ،مت أجراء دراسات
عدة تتحدث عن دكر ادلراجعة يف كبح الفساد؛ كوهنا أداة الرقابة الفاعلة للحد من الفساد.
 .2مشكلة البحث:
كف نقا لتصنيف منظمة الشفافية العادلية فإف اليمن أتت يف ادلركز  146 ،154 ،141من أصل 180
فسادا أك خالية من
دكلة للسنوات  2010 ،2009 ،2008على التوايل (تعد الدكلة ادلصنفة رقم  1أقل ن
الفساد كالدكؿ يف آخر القائمة اليت تأيت يف ادلراكز األخَتة ىي الدكؿ األعلى يف معدالت الفساد) إذ صنفت
اليمن يف ادلرتبة  164من أصل  ،182كصنفت رقم  167من أصل  177دكلة يف عاـ 2013ـ .كقد
نظرا لضعف أنظمة الرقابة.
ذكرت منظمة الشفافية العادلية أف ىذا يرجع إىل تفشي الفساد كالرشوة يف البالد ن
كما صنفت رقم  161من أصل  174عاـ 2014ـ 147 ،من أصل  162عاـ 2015ـ ،ك 170من
اصل  176عاـ 2016ـ ،ك 176 -177 -176 –175من أصل  180دكلة لألعواـ 2017ـ -
2018ـ 2019 -ـ – 2020ـ على التوايل (تقارير الفساد السنوية دلنظمة الشفافية العادلية).
(جدكؿ  1يوضح تصنيف اليمن مأخوذ من تقارير الفساد دلنظمة الشفافية العادلية)
تصنيفها من إجمال الدول

إجمالي الدول الداخلة

الداخلة في التصنيف العالمي

في التصنيف العالمي

2008

141

180

فسادا يف العامل
صنفت رقم ( )44ن

2009

154

180

فسادا يف العامل
صنفت رقم ( )27ن

العام

ترتيبها العالمي من الدول األعلى فسادا
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تصنيفها من إجمال الدول

إجمالي الدول الداخلة

الداخلة في التصنيف العالمي

في التصنيف العالمي

2010

146

180

فسادا يف العامل
صنفت رقم ( )35ن

2011

164

182

فسادا يف العامل
صنفت رقم ( )19ن

2012

156

174

فسادا يف العامل
صنفت رقم ( )11ن

2013

167

177

فسادا يف العامل
صنفت رقم ( )11ن

2014

161

174

فسادا يف العامل
صنفت رقم ( )8ن

2015

147

162

فسادا يف العامل
صنفت رقم ( )16ن

2016

170

176

فسادا يف العامل
صنفت رقم ( )7ن

2017

175

180

فسادا يف العامل
صنفت رقم ( )6ن

2018

176

180

فسادا يف العامل
صنفت رقم ( )5ن

2019

177

180

فسادا يف العامل
صنفت رقم ( )4ن

2020

176

180

فسادا يف العامل
صنفت رقم ( )5ن

العام

ترتيبها العالمي من الدول األعلى فسادا

* اجلدكؿ من إعداد الباحث ،باالعتماد على تقارير منظمة الشفافية الدكلية السنوية من عاـ  2008إىل 2020ـ

كيرجع ذلك إىل ضعف ىيكل احلكومة ،كعدـ شفافية ىيكل ادلؤسسات احلكومية ،كالتقليد الطويل
خلرؽ القوانُت من قبل كبار ادلسؤكلُت .لذلك ،ال ديكن ربسُت جودة أداء احلكومة يف اليمن دكف احلد من
الفساد (زلسن2010 ،؛ كزارة التخطيط كالتعاكف الدكيل.)2020 ،
دكرا يف ادلسامهة بشكل سليب يف االقتصاد اليمٍت
باإلضافة إىل ذلك ،ذبدر اإلشارة إىل أف الرشوة تؤدم ن
كاالستثمار يف عدد من اجلوانب ،مثل اجلمارؾ كالضرائب كالًتاخيص كادلناقصات العامة .كاألىم من ذلك ،أف
أيضا االلتحاؽ بادلدارس كاجلامعات
الرشوة ال توجد فقط يف سياؽ االستثمار كادلناقصات ،كلكنها تشمل ن
احلكومية ،كإصدار رخص القيادة  ،كتسجيل ادلواليد كالوفيات كحىت ربصُت األطفاؿ .كما أف الرشوة منتشرة يف
حدكد احملاكم (عبد احلافظ كالعديٍت .)2006 ،كبالرغم من كجود أجهزة رقابية يف اليمن كاجلهاز ادلركزم
منتشرا
للرقابة كاحملاسبة كىيئة مكافحة الفساد ككذلك كجود قوانُت دلكافحة الفساد فإف الفساد ال يزاؿ
ن
كبشكل سليف .لذلك ،تبحث ىذه الدراسة يف اكتشاؼ العوامل ادلؤثرة يف أداء تلك األجهزة الرقابية
كاألسباب اليت أدت إىل ذلك .كتسعى ىذه الدراسة لإلجابة عن السؤاؿ الرئيس اآليت:
 ماىي األسباب اليت أدت إىل تفشي الفساد ادلايل كاإلدارم يف اليمن بالرغم من كجود أجهزة رقابية؟
كمنو ديكن أف نشتق األسئلة اآلتية:
 )1ماىي العوامل اليت تؤثر يف كفاءة األجهزة الرقابية للدكلة؟
 )2ىل يوجد ترابط بُت أعماؿ األجهزة الرقابية للدكلة لتحقيق الرقابة بشكل فعاؿ؟
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 .3الدراسات السابقة:
تعد الدراسة احلالية دراسة فريدة عن الدارسات األخرل؛ إذ ىي من الدراسات االستكشافية حلاالت
كأكضاع معينة؛ إذ تقوـ ىذه الدراسة باستكشاؼ حالة اليمن من انتشار الفساد بأنواعو ،بالرغم من أف الدكلة
يوجد هبا أجهزة رقابية .ففي ىذه احلالة جيب الكشف عن األسباب أك العوامل اليت أدت إىل ذلك .كىنا
ديكن التطرؽ إىل األحباث اليت تتحدث عن كفاءه األداء من منظور رقايب؛ فقد ذىب بعض الباحثُت للتطرؽ
إىل تقييم أنظمة الرقابة الداخلية للوحدات احلكومية ،كتقييم العمل يف منظمات الرقابة احلكومية (أحباث
اىتمت بالرقابة كمراجعة احلسابات احلكومية) .كىنا ديكن التعرؼ على أمهها:
عددا من القضايا ادلتصلة بعمل الديواف كمراجعة احلسابات يف ادلملكة العربية
 درس القرين ( )2008ن
السعودية ،كىدفت إىل التعرؼ على آراء مراجعي احلسابات احلكوميُت بديواف ادلراقبة .كقد استخدمت
استبانة ،كزعت على ادلراجعُت ،بلغت االستبانات احملصلة اخلاضعة للتحليل ( ،)106كخلصت إىل أف
السبب يف اجلهل بالدكر الذم يقوـ بو الديواف يعود إىل التكتم على النتائج اليت توصل إليها الديواف،
ككذلك عدـ التعاكف بشكل كامل من قبل اجلهات اخلاضعة للرقابة ،ككذلك تعرض ادلراجع لبعض
الضغوط اليت تعرقل أعمالو بشكل سليم.
 درست خصاكنة ( )2010تقييم إجراءات الرقابة احلكومية يف ضوء تطبيق احلكومة اإللكًتكنية يف
األردف ،تطرؽ حبثها إىل رلموعة من اإلجراءات كاخلطوات ادلقًتحة للرقابة احلكومية ،كاليت تشمل على:
إجراءات التخطيط للرقابة ،احلكومية كتصميم منوذج لتنفيذ عملية الرقابة احلكومية ،كإجراءات ربديد
رلاالت الرقابة احلكومية كتنفيذىا يف رلاؿ األنظمة اإللكًتكنية .كقد كانت أىم نتائجها أنو ال يتوفر
لدل ديواف احملاسبية إجراءات رقابية مالئمة لتخطيط كتصميم مناذج لتنفيذىا يف عمليات الرقاب
احلكومية .كقد استخدمت الباحثة االستبانة اليت صممت لإلجابة عن أسئلة الدراسة.
أيضا أثر الرقابة ادلالية اليت ديارسها ديواف احملاسبة على ادلؤسسات العامة يف
 درس الدكسرم ( )2011ن
دكلة الكويت ،ككانت عينة الدراسة تتكوف من ( )72مدق نقا على ادلؤسسات العامة ،كمت استخدـ
التحليل الوصفي ،كقد كاف ىناؾ تأثَت إجيايب للدعم الذم تقدمو اإلدارة العليا بديواف احملاسبة
لألساليب العلمية اليت يستخدمها مدققو الديواف ،ككذلك ىناؾ دكر إجيايب للكفاءة يف اجملاؿ الرقايب يف
ديواف احملاسبة يف دكلة الكويت على ادلؤسسات.
أيضا مدل فاعلية إجراءات الرقابة ادلالية على النفقات
 كما درس ادلطَتم ( )2012يف دكلة الكويت ن
احلكومية اليت يطبقها ديواف احملاسبة ،كقد درس كجهات نظر اجلهات اخلاضعة لرقابة ديواف احملاسبة،
أجريت الدراسة على ( 86جهة) خاضعة لرقابة الديواف ،كبلغت حجم عينة الدراسة ( 211موظ نفا)،
كمت استخداـ استبانة لقياس ادلتغَتات ،كانتهت الدراسة إىل أف االجراءات الرقابية ادلالية ادلسبقة
كالالحقة كإجراءات الرقابة احملاسبية تعد فعالة.
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 .4تصميم الدراسة ومنهجيتها:
 .1.4طريقة البحث للدراسة الحالية:
اعتمدت ىذه الدراسة على ادلقابالت الشخصية ،أم البحث النوعي؛ لكي يتم اخلوض بعمق يف أساس
ادلشكلة القائمة؛ كاحلصوؿ على إجابات أكثر دقة ،كلكي يتم استكشاؼ الواقع بشكل دقيق مع تفسَت
للواقع كطرح احللوؿ ادلمكنة كبشكل علمي كعملي (.)Zikmund, 2003
فادلقابلة الشخصية يف البحث العلمي ىي :لقاء يعقد بُت الباحث كعينة الدراسة أك ادلبحوث مباشرة
كبدكف كسيط .تستخدـ ادلقابلة العلمية كأداة من أدكات الدراسات كاألحباث العلمية .كما تستخدـ ادلقابالت
يف األحباث يف العلوـ االجتماعية كالنفسية كالًتبوية كالطبية كاألحباث النوعية .تستخدـ ادلقابلة كسيلة جلمع
ادلادة العلمية حوؿ الظاىرة كاستكشاؼ العوامل احمليطة هبا (.)Bryman, 1984
كىدفت ىذه الدراسة إىل مجع البيانات من خالؿ مقابالت شبو منظمة مع أعضاء العينة من رلتمع
الدراسة ادلستهدؼ .إذ مت اختيار ىذا النوع من ادلقابالت (شبو منظمة) ألنو تعد أفضل أداة إذ يُطلب من
الباحث مجع معلومات منتظمة كمعلومات غَت منظمة بشأف مواقف أك معتقدات ادلشاركُت (Smith,
زلدكدا من األسئلة  /النقاط .اذلدؼ من
عددا ن
) .1972ادلقابلة شبو ادلنظمة ىي عملية يستهدؼ فيها احملاكر ن
ىذا النوع من ادلقابالت ىو تشجيع الشخص الذم تتم مقابلتو على التحدث ،كتقدمي ادلعلومات بأمانة ،شلا

قد يزيل بعض الصرامة ادلرتبطة بادلقابالت ادلنظمة .يف مقابلة شبو منظمة ،ديكن للباحث تعديل أسئلة ،أم
أيضا إضافة أسئلة أخرل يف زلاكلة الستكشاؼ أسئلة
صياغة األسئلة بناءن على إجابات أعضاء العينة .كديكن ن

البحث.

 .2.4مجتمع الدراسة:
رلتمع الدراسة يف ىذا البحث ىو كل موظفي الرقابة يف الدكلة ،كمت اختيار ىذا اجملتمع بسبب أنو ملم
باإلجراءات الرقابية اليت ىدفها بشكل رئيس زلاربة الفساد كاحلد منو .إذ يتكوف رلتمع الدراسة من موظفي
األجهزة الرقابية الثالثة يف اجلمهورية اليمنية ،ككذلك ادلسؤكلُت احلكوميُت الذين حيملوف لقب ككيل فما فوؽ
إلبداء كجهة نظرىم من جانب السطلة؛ كبالتايل فإف رلموعات تتكوف من اآليت:
 .1رلموعة موظفي اجلهاز ادلركزم للرقابة كاحملاسبة.
 .2رلموعة موظفي مكاتب كزارة ادلالية.
 .3رلموعة موظفي مكاتب كزارة اخلدمة ادلدنية.
 .4رلموعة ادلسؤكلُت يف الدكلة.
مت استثناء ىيئة مكافحة الفساد بسبب عدـ توفر الكادر الفٍت يف فركعها.
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 .3.4عينة الدراسة:
مت إجراء ما رلموعو  20مقابلة شبو منظمة مع أعضاء من اجملموعات األربع ادلستهدفة .كقد مت االختيار
حبيث يتكوف كل مخسة أعضاء رلموعة (مخسة مراجعي اجلهاز ادلركزم ،كمخسة من موظفي مكاتب كزارة
ادلالية ،مخسة من موظفي مكاتب كزارة اخلدمة ادلدنية ،مخسة من ادلسؤكلُت احلكوميُت) .أجريت ادلقابالت شبو
ادلنظمة على مدل ثالثة أشهر يف ادلكال كعدف .يتم عرض تقسيم ادلشاركُت يف الدراسة حسب اجملموعات يف
اجلدكؿ (.)2
جدكؿ رقم ()2
ادلقابالت الشخصية شبة ادلنتظمة اليت أجريت مع ادلستجيبُت حسب رلموعاهتم
م

المستجيبين حسب مجموعاتهم

سنوات خبرة العمل

تاريخ المقابلة

1

موظف اجلهاز ادلركزم للرقابة كاحملاسبة ()1

7

 17يناير 2021ـ

2

موظف اجلهاز ادلركزم للرقابة كاحملاسبة ()2

26

 17يناير 2021ـ

3

موظف اجلهاز ادلركزم للرقابة كاحملاسبة ()3

15

 18يناير 2021ـ

4

موظف اجلهاز ادلركزم للرقابة كاحملاسبة ()4

24

 2فرباير 2021ـ

5

موظف اجلهاز ادلركزم للرقابة كاحملاسبة ()5

10

 2فرباير 2021ـ

6

موظف مكاتب كزارة ادلالية ()1

30

 19يناير 2021ـ

7

موظف مكاتب كزارة ادلالية ()2

14

 20يناير 2021ـ

8

موظف مكاتب كزارة ادلالية ()3

15

 21يناير 2021ـ

9

موظف مكاتب كزارة ادلالية ()4

22

 15مارس 2021ـ

10

موظف مكاتب كزارة ادلالية ()5

9

 15مارس 2021ـ

11

موظف مكاتب كزارة اخلدمة ادلدنية ()1

23

 17مارس 2021ـ

12

موظف مكاتب كزارة اخلدمة ادلدنية ()2

19

 18مارس 2021ـ

13

موظف مكاتب كزارة اخلدمة ادلدنية ()3

21

 18مارس 2021ـ

14

موظف مكاتب كزارة اخلدمة ادلدنية ()4

7

 5أبريل 2021ـ

15

موظف مكاتب كزارة اخلدمة ادلدنية ()5

6

 5أبريل 2021ـ

16

مسؤكؿ حكومي رتبو ككيل فما فوؽ ()1

4

 2فرباير 2021ـ

17

مسؤكؿ حكومي رتبو ككيل فما فوؽ ()2

5

 3فرباير 2021ـ

18

مسؤكؿ حكومي رتبو ككيل فما فوؽ ()3

4

 6أبريل 2021ـ

19

مسؤكؿ حكومي رتبو ككيل فما فوؽ ()4

اقل من سنة

 6أبريل 2021ـ

20

مسؤكؿ حكومي رتبو ككيل فما فوؽ ()5

7

 7أبريل 2021ـ
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قبل جلسة ادلقابلة ،يقدـ الباحث نفسو كشرح أمهية البحث من أجل كسب الثقة قبل ادلناقشة.
مث مت أخذ إذف األشخاص الذين سبت مقابلتهم بكتابة اإلجابات ،إذ كافق اجلميع بشرط عدـ كتابة األمساء
كعدـ اإلباحة هبا (أم الًتميز بدؿ كتابة االسم لكي يعرؼ رلموعة ادلقابلُت :حيث حيمل رقم  1من أجريت
فمثال :موظف اجلهاز ادلركزم للرقابة كاحملاسبة 1؛ يعد أكؿ شخص
معو أكؿ مقابلة يف رلموعتو كىكذا ،ن
أجريت معو مقابلة يف رلموعة اجلهاز ادلركزم) .إذ استغرقت كل مقابلة حوايل من  25دقيقة إىل  45دقيقة.
لضماف عدـ ظهور ربيز زلتمل يف ادلقابلة(2007) ،

Saunders, Lewis, and Thornhill

اقًتح أف

يقرأ القائم بإجراء ادلقابلة األسئلة بصوت عاؿ بنربة الصوت نفسها ،مت اعتماد ىذه الطريقة يف الدراسة احلالية.
زيادة على ذلك ،أكصى ) Healey and Rawlinson (1994بًتؾ األسئلة احلساسة حىت قرب هناية ادلقابلة
ألنو يتيح مز نيدا من الوقت للمستجيب لتنمية الثقة يف الباحث.
 .4.4تحليل المقابالت الشخصية:
البيانات النوعية ىي ما يتم ذبميعو من تفاصيل حوؿ ظاىرة أك عامل معُت كيتم بالكتابة احلرفية (غَت
عددية) .إذ يتم ربليل تلك البيانات بتصنيف تلك البيانات إىل معلومات حسب صفات تلك البيانات كأنواع
طبيعتها .فيتم مالحظة كل كبَتة كصغَتة من السلوكيات كالكلمات ككل ردكد األفعاؿ ادلختلفة دلا كرد من
ادلستجيبُت يف رلتمع الدراسة .إف ادلعلومات الناذبة من ادلقابالت الشخصية (البيانات النوعية) يف البحث
العلمي تنقسم نوعُت ،مها:
 1.4.4البيانات االسمية:
ىي بيانات حرفية ،تكوف على رلموعات غَت متجانسة أك غَت متشاهبة كال ديكن إجراء العمليات
احلسابية اإلحصائية عليها أثناء ربليل ادلقابالت.
 2.4.4البيانات الترتيبية:
ىي بيانات حرفية كمن ادلمكن أف يتم ترميز البيانات كترتيبها يف أبواب تصنيفية (أم ديكن تصنيفها
كذبميعها يف رلموعات متجانسة) ،مثل مستويات الذكاء ،أك التعليم ،أك الدخل الشهرم لألفراد ،إذ ال ديكن
أيضا (.)Saunders et al., 2007 ; Bryman, 1984
إجراء ادلعادالت اإلحصائية عليها ن
ألف البيانات ادلتحصل عليها من ادلقابالت تعد بيانات امسية غَت متجانسة ،إذ يعطي كل مستجيب ما
يدكر يف عصارة أفكاره من خالؿ شلارستو كخرباتو يف العمل الرقايب احلكومي.
كقد قاـ الباحث بالتحليل لكل ادلعلومات ادلتوفرة كالتعامل معها حسب طبيعتها ،إذ مت ترتيب العوامل
ادلؤثرة كتصنيفها حسب ما مت مجعو من بيانات ،ككذلك استخداـ البيانات غَت ادلتجانسة يف تفسَت بعض
العوامل كدرجة تأثَته كتعليلها ،باإلضافة إىل ربليل بياف مسامهة ادلستجيبُت يف طرح حلوؿ للمشكلة القائمة.
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 .5مناقشة نتائج المقابالت وتحليلها:
يتم عرض ادلعلومات األساسية لألشخاص الذين سبت مقابلتهم يف اجلدكؿ رقم ( )2كمت إجراء ما رلموعو
 20مقابلة شبو منظمة مع أعضاء من اجملموعات األربع ادلستهدفة اليت مت اختيارىا عشوائينا .ككاف االختيار
على ىذا النحو ،مخسة أشخاص من اجلهاز ادلركزم للرقابة كاحملاسبة ،كمخسة أشخاص من رلموعة مكاتب
كزارة ادلالية ،كمخسة أشخاص رلموعة مكاتب كزارة اخلدمة ادلدنية ،كمخسة أشخاص من مسؤكلُت حكوميُت.
مقدما ،إذ سبت إضافة أسئلة خالؿ بعض ادلقابالت الستيضاح اكثر
كمت إعداد األسئلة اخلاصة بادلقابالت ن
حوؿ أمر معُت أك اقًتاح كضع حلوؿ حوؿ بعض القضايا .من ادلعوقات اليت كاجهت الباحث ىو ربفظ بعض
من مت مقابلتهم يف اإلجابة عن بعض أسئلة .كمت الًتميز للذين مت مقابلتهم من  1إىل  5يف كل رلموعة،
فمثال :إذا توافق كالـ موظف اجلهاز ادلركزم للرقابة كاحملاسبة رقم  1كمع رقم  2مع رقم  3يتم الًتميز كاآليت:
ن
(موظف اجلهاز ادلركزم  )3 ،2 ،1كىكذا بالنسبة لباقي اجملموعات.
مت ربليل ادلقابالت الشخصية باستخداـ األسلوب القصصي يف ربليل البيانات الكمية حيث
مت استخالص أىم النقاط كالعوامل اليت أدت إىل انتشار الفساد يف ظل كجود أجهزة رقابية للدكلة كىي:
 )1ضعف القوانين النافذة:
تعتقد الغالبية العظمى من األشخاص الذين سبت مقابلتهم أف ىناؾ أكجو قصور يف القانوف من حيث إنو
توجد نصوص قانونية على اجلنايات كاجلنح فقط ،كلكن ال توجد نصوص عقوبات كاضحة على
ادلخالفات( . )1حيث توضح التعليقات التالية آراء األشخاص الذين سبت مقابلتهم من رلموعات العينة األربع
حوؿ سبب تفشي الفساد يف ظل كجود أجهزة رقابية ككانت على النحو اآليت:

"ضعف القوانُت السارية ،حيث انو ال يوجد نصوص عقاب على ادلخالفات ،كلكن قد يصل ضرر بعض
ادلخالفات على اقتصاد الدكلة إىل حد يفوؽ اجلناية ك اجلنحة ،2كخاصة قانوف ادلناقصات كادلزايدات ال يوجد
عقوبات على ادلخالفات يف ىذا القانوف  ،فتتم مشاريع بالتكليف ادلباشر .فقد يصل حجم الضرر فيها إىل
ماليُت ال رياالت ،كىو سلالف للقانوف كلكن ال يوجد نص عقاب على ىذه ادلخالفة" (موظف اجلهاز
ادلركزم ; 5 ، 2 ،1.موظف مكتب كزارة ادلالية  ; 5 ،3مسؤكؿ حكومي )1
مثال :قانوف الضرائب كاجلمارؾ
"ضعف القوانُت حيث ال توجد نصوص عقابية كاضحة للمخالفات ن
كقانوف أراضي كعقارات الدكلة كقانوف ربصيل األمواؿ العامة ،كغَتىا"(موظف اجلهاز ادلركزم; 4 ،3 ،
موظف مكتب كزارة ادلالية  ; 2مسؤكؿ حكومي )4 ،2
"أف ضعف القوانُت ىو السبب األساسي يف ضعف األداء اإلدارم كانتشار احملسوبية يف التعيينات"
(موظفي مكتب اخلدمة ادلدنية  ; 5 ،4 ،2موظف اجلهاز ادلركزم للرقابة كاحملاسبة )3
نالحظ من ىنا أف ادلستجيبُت ركز على ضعف القوانُت كعدـ احتوائها على عقوبات تنظيمو
للمخالفات ادلالية كاإلدارية؛ كىو ما يستدعى ادلشرعُت أخذ ىذه النقطة بعُت االعتبار .فعدـ كجود نصوص
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عقاب على نصوص سلالفات قانونية سيؤدم ال زلالة إىل عدـ خوؼ مرتكيب تلك ادلخالفات من رصدىا؛
حىت مت رصد تلك ادلخالفات؛ إذ يعد رصدىا ال فائدة منو.
 )2الترابط شبه معدوم بين األجهزة الرقابية:
ذكر كل من مت مقابلتهم من اجلهاز ادلركزم للرقابة كاحملاسبة كعددىم ( )5كاثناف من ادلسؤكلُت
احلكوميُت ،أنو ال يوجد ترابط بُت األجهزة الرقابية يف عملها .إذ ذكر موظفو اجلهاز ادلركزم للرقابة كاحملاسبة

" عدـ قياـ مكتب كزارة ادلالية كاخلدمة ادلدنية دبهامها الرقابية ادلساندة للجهاز ادلركزم للرقابة كاحملاسبة"
(موظف اجلهاز ادلركزم .)4 ،3

يف حُت قاؿ البعض اآلخر" :إف مكتب كزرة ادلالية ال يرفع لنا أم سلالفات بالرغم أهنم يعرب جهة
رقابية .كبعد الفحص يتنب لنا خركقات عدة .ككذلك ال نستلم أم خركقات إدارية من اخلدمة ادلدنية .دباذا
تفسرىا"(موظف اجلهاز ادلركزم .)5 ،2 ،1
يف حُت اكتفى ادلسؤكلوف احلكوميُت بعبارة "ال يوجد ترابط بُت األجهزة الرقابية" (مسؤكؿ حكومي )4 ،1

كىنا ديكن تلخيص أف عدـ الًتابط يؤدم إىل عدـ رفع ادلخالفات ادلالية من مكاتب كزارة ادلالية،
ككذلك عدـ رفع ادلخالفات اإلدارية من قبل مكاتب اخلدمة ادلدنية بالرغم من كجود سلالفات جسيمة؛ إذ
أدل عدـ الًتابط إىل إضعاؼ دكر تلك األجهزة كعدـ فاعليتها .كىذا يستوجب ضركرة ربط مجيع األجهزة
الرقابية للوصوؿ إىل رقابة ذات كفاءة عالية.
من ناحية أخرل ىناؾ نزعة عدائية بُت موظفي ادلالية كموظفي اجلهاز ادلركزم للرقابة كاحملاسبة إذ ذكر
أحد ادلستجيبُت من أعضاء اجلهاز ادلركزم للرقابة كاحملاسبة رقم (" )4أف ىناؾ نزعة العدائية على مراجعي
اجلهاز ادلركزم يف ادلرافق" .يف حُت ذكر أحد ادلستجيبُت من رلموعة موظفي مكاتب كزارة ادلالية رقم ()2
قائال" :يوجد تشاحن يف التعامل بُت موظفي اجلهاز ادلركزم للرقابة كمندكيب ادلالية حيث إف مراجع اجلهاز
ن

ادلركزم يتعامل معك بعنجهية .كجيي كىو مسبقنا حاكم عليك إنك فاسد".

 )3عدم وجود الرقابة الداخلية وفاعليتها في الدوائر الحكومية:
للرقابة الداخلية دكر كبَت يف ضبط األمور ادلالية كاإلدارية إذ أبدل عدد من ادلستجيبُت قلقهم هبذا
اخلصوص:
"أف عدـ كجود رقابة داخلية يف ادلؤسسات احلكومية أدل إىل تفاقم مشكلة الفساد بشكل كبَت،
ككذلك غياب الرقابة ادلصاحبة للمالية يف مضموهنا ك كجودىا من الناحية الشكلية فقط" (موظف اجلهاز
ادلركزم .)5 ،3 ،2 ،1

"عندما يكوف أصحاب الرقابة ادلصاحبة (مندكيب كزارة ادلالية) كإدارة الدائرة احلكومية يف اخلندؽ نفسو،
ال ديكن انتشاذلم معنا"(مسؤكؿ حكومي  ; 1موظف مكتب كزارة ادلالية )2
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من ناحية فقد ذكر أحد موظفي اجلهاز ادلركزم رقم (" )1أف ىناؾ قانوننا خاصنا للرقابة الداخلية مت
فضال عن عدـ فاعلية الرقابة ادلصاحبة ادلالية كاإلدارية".
إصداره يف عاـ 2010ـ كلكنو غَت مفعل ،ن
شلا تقدـ يتضح أف تعطيل دكر ىذا النوع من الرقابة كىو خط الدفاع األكؿ دلكافحة الفساد ،لو دكر
كبَت يف تفشي الفساد دبختلف أنواعو ادلالية كاإلدارية .إذ جيب إعادة تنشيط ما يعرؼ خبط الدفاع األكؿ.

 )4عدم إ مكانية الجهاز المركزي للرقابة من تتبع ملفات التي قدمت لنيابة األموال العامة

والمحكمة(:)3
إف ىذه ادلشكلة كاقعة يف النظاـ احلايل؛ إذ ينفصل تتبع القضايا احملولة لنيابة األمواؿ العامة كاحملكمة عن
ادلتابعة .كذلذا السبب يفلت الكثَت من العدالة القانونية كتعد آخر حلقات إهناء قضايا الفساد يف ادلاؿ العاـ
بتطبيق العقاب ادلناسب لنوع القضية.
فقد عرب معظم ادلستجيبُت من اجلهاز ادلركزم عن استيائهم من األمر:
" ال حيق لنا كجهاز تتبع قضايا الفاسد بعد تسليمها لنيابة األمواؿ العامة كىنا يكمن اخللل" (موظف
اجلهاز ادلركزم .)4 ،3 ،1
من ناحية أخرل فقد دكر اثناف من موظفي اجلهاز ادلركزم ( )3 ،1أنو "جيب توحيد كل األجهزة يف

إطار كاحد (اجلهاز ادلركزم  -ىيئة مكافحة الفساد – نيابة األمواؿ العامة – زلكمة األمواؿ العامة – رللس
التأديب – شرطة الرقابة كاحملاسبة) توحيد مجيع ىذه األجهزة يف ىيئة كاحدة .كىذا مثل ذبربة دكلة ادلغرب".

كيعد ىذا احلل من احللوؿ ادلمكنة .من ناحية أخرل فقد اقًتح اثناف آخراف من موظفي اجلهاز ادلركزم ()2,5
بضم نيابة األمواؿ العامة فقط إىل اجلهاز ادلركزم ليسهل تتبع القضايا يف ادلاؿ العاـ.

 )5عدم تنفيذ العقوبات المنصوص عليها في الئحة الجزاءات والمخالفات المالية واإلدارية لسنة
1998م الصادرة من رئاسة الوزراء:
يعد العقاب السبيل الرادع خلفض معدالت الفساد يف البالد .فعدـ كجود نصوص عقابية على
ادلخالفات اإلدارية يف نصوص القوانُت ،دعت احلاجة إىل استصدار الئحة خاصة للجزاءات لعاـ 1998ـ.
مت إصدارىا عند استالـ الدكتور فرج بن غاًل رمحة اهلل عليو رئاسة الوزراء يف تلك الفًتة .كيف ىذه النقطة
بالتحديد أفرد لنا ادلستجيبوف كجهات نظرىم ،كأعطوا لنا صورة كاملة عن ما ستحققو الالئحة من احلد من
الفساد يف حاؿ تطبيقها من كجهة نظرىم.
فقد أكضح اثناف موظفي اجلهاز ادلركزم ( " )2 ،1أف ادلخالفات اإلدارية كادلالية ال يوجد فيها نصوص

قانونية كاضحة للعقاب شلا جيعل األمر صعبنا  .كلكن ىناؾ الئحة للجزاء كادلخالفات اليت كضعت يف عهد
الدكتور فرج بن غاًل رمحة اهلل عليو بشأف ادلخالفات ادلالية كاإلدارية كفيها عقوبات بأدؽ التفاصيل؛ إذ يتكوف
رللس التأديب يف الوزارة ادلعنية ،كديكن تطبقها السلطة احمللية يف احملافظات كتتكوف من:
 ككيل ،رئيس جلنة التأديب ،كعضوية كل من:
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 مدير فرع اجلهاز ادلركزم.
 مدير مكتب ادلالية.
 مدير مكتب اخلدمة ادلدنية.
 مدير مكتب الشؤكف القانونية.
 قاض يرشحو رئيس زلكمة االستئناؼ.
 عضو جلنة نقابية أك عضو خيتاره ادلوظف الواقع عليو التأديب".
"بتفعيل الئحة اجلزاءات لعاـ 1998ـ سوؼ يتم ردع بعض ادلمارسات غَت ادلسؤكلة" (مسؤكؿ حكومي

 .)2من اجلدير ذكره أف ىذه الالئحة ىي ادلخرج لردع بعض شلارسات الفساد كقد كضعت يف عاـ 1998ـ
لتغطي بعض القصور يف بعض مواد القوانُت اليت ربتوم على سلالفات دكف ربديد العقاب ادلناسب.
 )6عدم اهتمام السلطات التنفيذية بتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وخاصة التقارير المتعلقة

بالمخالفات:
عدـ اىتماـ السلطات التنفيذية بتقارير اجلهاز ادلركزم للرقابة كاحملاسبة رغم أهنا ربتوم على سلالفات قد
ترتقي إىل حد اجلرـ يف ادلاؿ العاـ كقد تزيد عليو ،فإف ىذه التقارير تكوف حبيسة األدراج ،ىذا ما خلصتو
ادلقابالت الشخصية مع أعضاء اجلهاز ادلركزم للرقابة كاحملاسبة.
"عدـ اىتماـ السلطات التنفيذية العليا بتقارير اجلهاز ادلركزم اليت رفعت على إدارات كمرافق ربتوم على
سلالفات أك اخطاء مالية أك أداريو أك قانونية كمل يتم العمل على تصحيحها .شلا أدل إىل انتشاره تلك
ادلخالفات بشكل كبَت.
أم عدـ الوعي من قبل السلطات التنفيذية العليا باالجراءات العقابية كالتهاكف يف أمواؿ البلد" (موظف
اجلهاز ادلركزم .)5 ،4 ،3 ،2 ،1
 % 60من القضايا اليت يكتشفها اجلهاز ادلركزم ىي خرؽ قانوف ادلناقصات كادلزايدات ،كلكن ال ينص
القانوف على عقوبة زلدده على ىذه اخلركقات .إذ يفًتض أف كل سلالفة يف قانوف ادلناقصات يكوف ربتها
العقوبة ادلالئمة ذلا (موظف اجلهاز ادلركزم )5 ،2 ،1.كعلى الرغم من انتقادىم ىذا ،فإهنم كضعوا حلونال
للخركج من تلك ادلشكلة ،كىي تطبيق الئحة اجلزاءات لعاـ 1998ـ ،.كما ىو موضح يف السبب أك العامل
رقم ( )5مخسة كىو ( عدـ تنفيذ العقوبات ادلنصوص عليها يف الئحة اجلزاءات كادلخالفات ادلالية كاإلدارية
لسنو 1998ـ الصادر عن رئاسة الوزراء.
أيضا ال تتابع توصيات اجلهاز ادلركزم ادلتعلقة بالتصحيحات
من جانب آخر فإف السلطة التنفيذية العليا ن
يف بعض ادلرافق كادلؤسسات .ىذا ما نوه إليو اثناف من أعضاء اجلهاز ادلركزم (" ،)2 ،1إف عدـ تنفيذ

توصيات اجلهاز ادلركزم للرقابة كاحملاسبة من قبل ادلرافق كادلؤسسات يعد من ادلشاكل الكربل ،إذ تتكرر
ادلالحظات كل سنة كال يوجد من يلزمها باألخذ بتلك ادلالحظات".
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 )7القانون يحمي شاغري الوظائف العليا:
دار حديث ادلستجيبُت حوؿ شاغرم الوظائف العليا ،كعدـ قانونية اجلهاز بتحويل ملفات الفساد إىل
نيابات األمواؿ العامة ،كإمنا بتحويل ملفات فسادىم إىل رئاسة اجلمهورية ،فالرئاسة ىي اليت ذلا أف ربوؿ تلك
ادللفات للمقاضاة بعد موافقة رئيس اجلمهورية .كقد ركز ادلستجيبوف من أعضاء اجلهاز ادلركزم استياءىم من
تأصيال للفساد حبسب القانوف.
التمييز الذم حيظى بو شاغرك الوظائف العليا كعدكه ن

"احملافظوف كالوزراء دينع ربويلهم لنيابة األمواؿ العامة حسب القانوف يف حالة ارتكاهبم جلرـ كيتم رفع
تقريره لرئاسة اجلمهورية كىي من تنظر يف األمر" (موظف اجلهاز ادلركزم 3 ،2 ،1؛ مسؤكؿ حكومي 3 ،2؛

موظف مكتب كزارة ادلالية .)2

"ذبميد بعض تقارير الفساد كعدـ استكماؿ إجراءاهتا القانونية كتقدديها للقضاء لشاغرم الوظائف العليا
بسبب تبعية اجلهاز ادلركزم للرقابة لرئاسة اجلمهورية" (موظف اجلهاز ادلركزم .)5 ،4

كيف هناية نقاش ىذه النقطة مع ادلستجيبُت مت سؤاذلم .كيف ديكن معاجلة الوضع احلايل؟
فأجاب غالب من تطرؽ ذلذه النقطة أنو "يفًتض أف اجلهاز ادلركزم للرقابة كاحملاسبة ال خيضع للرئاسة
كإمنا خيضع جمللس النواب" (موظف اجلهاز ادلركزم 5 ،4 ،3 ،2 ،1؛ مسؤكؿ حكومي .)2

 )8النظام المتبع من تخفيض الموازنة للمرافق في السنة القادمة للمبالغ غير المستخدمة:
النظاـ احلايل ادلتبع يف كزارة ادلالية يؤدم إىل كثَت من اخللل يف اإلنفاؽ للمرافق احلكومية ،إذ أف النظاـ
احلايل يقوـ خبصم الفائض يف ادلوازنة للسنة احلالية من موازنة السنة ادلقبلة .إذ تضطر إدارة ادلرفق إىل إنفاؽ
الفائض خوفنا من خصمو من موازنة السنة القادمة؛ ىذا ما أدىل بو غالب موظفي مكاتب كزارة ادلالية يف
آرائهم.

"ىناؾ أخطاء يف النظاـ ادلتبع من كزارة ادلالية إذ يتم زبفيض موازنة ادلرافق يف السنة القادمة للمبالغ غَت
ادلستخدمة ،شلا تضطر إدارة ادلرافق إلنفاقها من أجل ضماف عدـ خسارهتا يف السنة القادمة" ( موظف مكتب

كزارة ادلالية .)5 ،3 ،2 ،1
بعد اكتماؿ النقاش حوؿ ىذه النقطة مت سؤاؿ ادلستجيبُت ما ىو احلل بوجو نظركم؟

"بالنسبة لنا ال نستطيع ضبط مدير الوحدة اإلدارية نظرنا الكتماؿ اإلجراءات كرقيا يف كل األحواؿ،
كلكنها غَت حقيقية يف كاقع األمر .كاحلل أننا نرجع للنظاـ اإلصلليزم ادلتبع بعد االستقالؿ" )موظف مكتب

كزارة ادلالية .)1

"احلل ىو العودة إىل نظاـ اخلزينة العامة ادلتبع قبل عاـ 1990ـ" )موظف مكتب كزارة ادلالية .)5 ،2

 )9عدم تدوير موظفي األجهزة الرقابية في المرافق الحكومية:
إف بقاء موظف األجهزة الرقابية فًتة طويلة كمندكب يف إحدل الدكائر احلكومية خيلق عالقة بينو كبُت
إدارة ذلك ادلرفق شلا يؤدم إىل عدـ استقاللو يف عملو ،كىو ما أكضحتو آراء ادلستجيبُت يف غالب اجملموعات.
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"خلق عالقة بُت إدراه ادلرافق كأعضاء األجهزة الرقابية بسبب طوؿ فًتة البقاء (أم عدـ التدكير) يف
ادلرفق ألكثر من عامُت" (موظف اجلهاز ادلركزم 2 ،1؛ مسؤكؿ حكومي .)5 ،4 ،3 ،2
"من األسباب اليت أدت إىل عدـ رفع تقارير باخلركقات من قبل مندكبينا ىو عدـ التدكير" )موظف

مكتب كزارة ادلالية 5 ،4 ،2؛ موظف مكتب كزارة اخلدمة ادلدنية .)5 ،3 ،1

فقد أشار أحد ادلستجيبُت من موظفي مكاتب كزارة ادلالية (رقم  )2إىل " أف بعض ادلندكبُت ذلم أكثر
من عشر ( )10سنُت مل يغَتكا؛ كأنو جيب التدكير كل سنتُت حسب ما ىو منصوص عليو يف قانوف كزارة
ادلالية؛ دلنع خلق عالقة بُت ادلندكبُت كاإلدارة بسبب طوؿ الفًتة الزمنية اليت يعملها يف ادلرفق ادلنتدب فيو".
كىذا ىو احلل األمثل للخركج من ىذه ادلشكلة كللتقليل من فرص التواطؤ بُت مندكيب األجهزة الرقابية ك مدراء
اإلدارات احلكومية.

 )14التدخالت العليا في األعمال والتوظيفات:
إف التدخالت يف توجيو األعماؿ من قبل السلطات التنفيذية العليا ،ككذلك التوظيفات أصبحت تدار
خارج اإلطار القانوين كبشكل فاضح؛ شلا خيلق بؤرة كبَتة من الفساد ادلايل ،كتفشي عدـ العدالة اجملتمعية يف
التوظيفات باحملسوبية ،ىذا كاف ملخص حديث ادلستجيبُت يف ىذه النقطة .شلا سبت اإلشارة إليو من قبل
ادلستجيبُت ىو:

"أحياننا تتم توجيهات عليا من احملافظ أك الوزير كىي يف فحواىا خركقات كيتم سبريرىا على الكل؛ كىذا
ما أدل إىل التسيب احلاصل"( .موظف مكاتب كزارة ادلالية .)4 ،2 ،1
"تتم التعيينات عن طريق السلطات العليا كىو ذباكز كزلسوبية( .موظف مكاتب كزارة اخلدمة ادلدنية ،1

.)4 ،3

"مجيع التعيينات كالتعاقدات تتم عن طريق مدراء ادلرافق كذباىل السلطات العليا ادلختصة يف ىذا

اجلانب؛ كىذا خلق احملسوبية"( .موظف مكاتب كزارة اخلدمة ادلدنية .)5 ،2
مت سؤاؿ ادلستجيبُت عن إمكانية احلل يف ىذا ادلوضوع فأجابوا:

"البد من الرجوع إىل قانوف اخلدمة ادلدنية كمكاتب اخلدمة ادلدنية ،كأخذ ادلستحقُت بالتوظيف حسب
سجل القيد باخلدمة ادلدنية"( .موظف مكاتب كزارة اخلدمة ادلدنية .)4 ،3 ،1
"عدـ تدخل السلطات العليا كعدـ خرؽ القوانُت كاإلجراءات السائدة"( .موظف مكاتب كزارة ادلالية
4 ،2 ،1؛ موظف مكاتب كزارة اخلدمة ادلدنية .)5 ،4 ،3 ،1
كىذه األمور جيب أخذىا بعُت االعتبار للحد من الفساد ادلايل كاإلدارم كربقيق العدالة االجتماعية يف
التوظيفات كالتعاقدات.
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 )11تأخير تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة:
عند سؤاؿ موظفي اجلهاز ادلركزم للرقابة كاحملاسبة كعددىم مخسة ( )5مستجيبُت؛ ىل يوجد قصور يف
دكر اجلهاز ادلركزم للرقابة كاحملاسبة؟ ما ىو نوع القصور؟ .أجاب ادلستجيبوف بأف أكؿ نقطة ىي تأخَت تقارير

اجلهاز ادلركزم للرقابة كاحملاسبة كىو ما يعوؽ عملية احملاسبة عن القصور كاخلركقات يف كقتو؛ فقد يتغَت ادلدير
كلفًتة طويلة مل يصدر تقرير اجلهاز ادلركزم بعد ،كىو ما يعد قصوران خارج اإلرادة بسبب ضعف الدكلة
كاإلمكانيات ادلتاحة .كقد ذكر كل مستجيب من اجلهاز ادلركزم للرقابة كاحملاسبة أسبابنا عدة كاف رلمل

إجابتاىم على النحو اآليت:
اخنفاض الكادر يف بعض التخصصات ادلطلوبة لتعزيز الرقابة (مثل البيئة كالطب كالكهرباء).
ضعف التدريب كالتأىيل.
أ .ضعف اخلربة ادلهنية.
ب .اخنفاض الدعم ادلادم كالفٍت لألجهزة الرقابية.
ج .ضعف مرتبات موظفي اجلهاز ،كضعف االمتيازات بل ىي غَت موجودة ،شلا يؤدم إىل إصابة ادلوظفُت
باإلحباط ،كيؤدم إىل تأخَت يف إصلاز ادلهاـ بشكل كبَت.
د .تأخر بعض الوحدات االقتصادية عن أغالؽ حساباهتا (بعضها مل تغلق منذ 2018ـ).
ق .التهديدات اخلارجية اليت يتعرض ذلا الطاقم الفٍت للجهاز ادلركزم للرقابة كاحملاسبة يف ظل كجود االنفالت
األمٍت للبالد.
ك .عدـ سبتع أ عضاء اجلهاز بصفة الضبطية القضائية .ىي موجودة يف القانوف كلكن ال يتمتع هبا مراجعو
اجلهاز ادلركزم.
ز .عدـ اكتماؿ اذليكل اإلدارم للجهاز ،أم عدـ كجود ككالء يف رئاسة اجلهاز ادلركزم يف عدف ،إذ إف بعض
اإلدارات معطلة.
ح .بعض الفركع يف بعض احملافظات ال تعمل بسبب نقص الكادر.
من اجلدير بالذكر ،يعد تأخر تقارير اجلهاز ادلركزم ادلعوؽ األساسي للحساب كالعقاب يف ىذه الفًتة،
فهو ادلشكلة األساسية اليت جيب أف يتم حلها ،كحلحلة مجيع ادلشاكل ادلصاحبة ذلا كاليت أدت إىل ظهورىا،
فقد يصل التأخَت يف تقارير اجلهاز ادلركزم بُت السنة إىل السنتُت عن سنة الفحص .فهذه ادلشكلة يستدعي
الوقوؼ عندىا بشكل جدم.

 )12عدم وجود رقابة على التقارير الفنية للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة:
ذكر بعض ادلستجيبُت من رلموعيت ادلسؤكلُت احلكوميُت كموظفي مكاتب كزارة ادلالية أف بعض تقارير
كثَتا من التحيز ،كقد ال تظهر احلقائق كما ىي .كبرر بعض
اجلهاز ادلركزم ليست باجلودة ادلطلوبة إذ قد ربوم ن
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ادلستجيبُت أف العالقات الشخصية كالعائلية تؤثر يف مصداقية التقرير .باإلضافة إىل أف اذلدايا كادليزات اليت
تحيزا.
دافعا أساسينا لبعض الفنيُت أف يصدر تقر نيرا م ن
توىب سبثل ن

"قبوؿ بعض أعضاء اجلهاز ادلركزم للرقابة اذلدايا كميزات قد تضعف جودة التقرير الرقايب ،كتؤدم إىل
إخفاء بعض احلقائق" (مسؤكؿ حكومي .)4 ،2
"العالقات الشخصية ك العائلية بُت مندكب اجلهاز ادلركزم كمدراء ادلرافق قد تسبب ربيزنا كعدـ ظهور
بعض ادلعلومات"( .موظف مكاتب كزارة ادلالية 2؛ مسؤكؿ حكومي .)2
إف جوىر التقرير يكمن يف جودة ادلعلومات ادلتضمنة داخلة كمصداقيتها؛ فإذا فسد زلتواه ،ضاعت
القيمة احلقيقية لو كأصبح بال معٌت .فلهذا ،تعد ىذه ادلشكلة من أىم ادلشاكل لليت ربوؿ دكف النهوض دبهنة
الرقابة كاحملاسبة يف البالد ،كتعد عائ نقا أساسينا للرقابة كللمحاسبة.

 )13ضعف مرتبات موظفي األجهزة الرقابية:
إف ضعف مرتبات موظفي األجهزة الرقابية قد يؤدم إىل التغاضي عن اخلركقات لتلبية احتياجات احلياة؛
(نظرا لتدين ادلرتبات كعدـ تلبيتها االحتياجات األساسية).
كىو ما يربره البعض ن
"قد يؤثر ضعف ادلرتبات يف جودة الرقابة" (موظف اجلهاز ادلركزم 4 ،3 ،2؛ موظف مكاتب كزارة
ادلالية  ،2 ،1؛ موظف مكاتب كزارة اخلدمة ادلدنية .)4 ،3 ،1
"ال ديكن أف نقوـ بتحسُت جودة الرقابة يف ظل الركاتب ادلتدنية" (موظف اجلهاز ادلركزم 1؛ موظف
مكاتب كزارة اخلدمة ادلدنية .)5
"نظ اـ الركاتب كادلكافآت ادلعموؿ بو يف البالد ال يرتقي لتشجيع القائمُت على الرقابة من تقدمي

األحسن .ىنالك دكؿ تقدر موظفي األجهزة الرقابية لكي يقوموا بأعماذلم بأكثر كفاءة عن طريق التحفيز
اجليد الكتشاؼ االختالالت"( .مسؤكؿ حكومي .)2

 )14ضعف التدريب والتأهيل:
ضعف التدريب كالتأىيل يؤدم إىل أداء األعماؿ بشكل متدف كأقل جودة .كىو ما ذكرتو رلموعات
نظرا لضعف التدريب كالتأىيل يف الفًتة األخَتة ،كلكوف غالب ادللتحقُت بالطاقم
ادلستجيبُت كدلا يعانونو ن
الوظيفي حديثي خربة كسبرس ،كحيتاجوف إىل تدريب كتأىيل .كيعد ىذا من العوائق للنهوض بالعمل الرقايب
بشكل كفاء.
ضعف التدريب كالتأىيل كاف أحد األسباب اليت أدت إىل تأخَت تقارير اجلهاز ادلركزم للرقابة كاحملاسبة؛
كىذا برره موظفو اجلهاز ادلركزم عند ذكر أسباب تأخر تقارير اجلهاز يف السبب أك العامل رقم (" )11ضعف

التدريب كالتأىيل يؤخر العمل بشكل كبَت نظران لكوف الطاقم اجلديد من ادلعينُت مؤخران؛ كالطاقم القدمي غالبهم
خرج إىل ادلعاش( ".موظف اجلهاز ادلركزم .)5 ،3 ،2 ،1
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"ىناؾ جهل بإجراءات العمل لدل ادللتحقُت اجلدد بالعمل ،كىذا يؤدم إىل اجلهل باخلركقات
كرصدىا"( .موظف مكاتب كزارة ادلالية 4 ،3 ،1؛ موظف مكاتب كزارة اخلدمة ادلدنية .)5 ،1
 )15عدم وجود آلية مناسبة للتبليغ عن الفساد:
ذكر اثناف من ادلستجيبُت أنو ال توجد آلية معينة للتبليغ عن الفساد رغم كجود قانوف حلماية ادلبلغُت،
كبالرغم من كجود نصوص قانونية كاضحة يف قانوف ىيئة مكافحة الفساد.

"ال توجد ىناؾ آلية مناسبة للتبليغ عن الفساد بالرغم من كجود قانوف حلماية ادلبلغُت عن حاالت التبليغ
عن الفساد"( .موظف اجلهاز ادلركزم .)1
"عدـ كجود مراكز للتبليغ عن الفساد ادلايل كاإلدارم بالرغم من أف قانوف ىيئة مكافحة الفساد توجد بو
نصوص قانونية هبذا العمل"( .مسؤكؿ حكومي .)2

إف فتح اجملاؿ أماـ ادلواطنُت للتبليغ عن الفساد سوؼ يتيح الفرصة دلشاركة الشعب للقضاء على الفساد،
كىو ما سيساىم يف احلد منو بشكل كبَت.

 .6نتائج الدراسة:
كشلا سبق ذكره يف فقرة رقم ( )5مناقشة نتائج ادلقابالت كربليلها ديكن اإلجابة عن أسئلة الدراسة األتية:
 )1ماىي العوامل اليت تؤثر على كفاءة األجهزة الرقابية للدكلة؟
شلا مت تبويبو نتائج مت استخالصها من ادلقابالت اليت أجريت ألربع رلموعات سلتلفة تبُت أف العوامل اليت
تؤثر يف كفاءة األجهزة الرقابية ىي:
 -1ضعف القوانُت النافذة.
 -2الًتابط شبو ادلعدكـ بُت األجهزة الرقابية.
 -3عدـ كجود الرقابة الداخلية كفاعليتها يف الدكائر احلكومية.
 -4عدـ إمكانية اجلهاز ادلركزم من الرقابة من تتبع ادللفات اليت قدمت لنيابة األمواؿ العامة كاحملكمة.
 -5عدـ تنفيذ العقوبات ادلنصوص عليها يف الئحة اجلزاءات كادلخالفات ادلالية كاإلدارية لسنة 1998ـ
الصادرة من رئاسة الوزراء.
 -6عدـ اىتماـ السلطات التنفيذية بتقارير اجلهاز ادلركزم للرقابة كاحملاسبة كخاصة التقارير ادلتعلقة
بادلخالفات.
 -7القانوف حيمي شاغرم الوظائف العليا.
 -8النظاـ ادلتبع من زبفيض ادلوازنة للمرافق يف السنة القادمة للمبالغ غَت ادلستخدمة.
 -9عدـ تدكير موظفي األجهزة الرقابية يف ادلرافق احلكومية.
 -10التدخالت العليا يف األعماؿ كالتوظيفات.
 -11تأخَت تقارير اجلهاز ادلركزم للرقابة كاحملاسبة.
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 -12عدـ كجود رقابة على التقارير الفنية للجهاز ادلركزم للرقابة كاحملاسبة.
 -13ضعف مرتبات موظفي األجهزة الرقابية.
 -14ضعف التدريب كالتأىيل.
 -15عدـ كجود آلية مناسبة للتبليغ عن الفساد.
أما فيما ما يتعلق بالسؤاؿ الثاين من أسئلة البحث:
 )2ىل يوجد ترابط بُت أعماؿ األجهزة الرقابية للدكلة لتحقيق الرقابة بشكل فعاؿ؟
فقد سبت اإلجابة عنو عند عرض العوامل ،كيعد من أىم العوامل ادلؤثرة يف كفاءة األجهزة الرقابية يف أداء
مهامها .إذ توصل الباحث إىل أنو ال يوجد ترابط بُت األجهزة الرقابية للدكلة كال تكامل يف أداء األعماؿ ،كىو
ما أكده ادلستجيبوف يف مقابالهتم الشخصية .إذ إف العالقة بينهم إىل حد التنافر ،كليس التكامل حسب ما
كرد من إجابات ادلستجيبُت يف آخر السبب أك العامل رقم (.)2
 .7الخاتمة والتوصيات:
دعت احلاجة إىل ىذه الدراسة بسبب انتشار الفساد بشكل كبَت كيف الوقت نفسو ىناؾ أجهزة رقابية
للدكلة كقوانُت تنظم تلك األعماؿ ،شلا دعا إىل اخلوض الستكشاؼ الوضع احلايل لتشخيص مشكلة انتشار
الفساد بشكل أعمق ،من خالؿ االستماع آلراء اجلهات القائمة على الرقابة ،دلعرفة ادلشكلة عن كثب ،كمن
خالؿ ربليل نتائج ادلقابالت مت استخالص العوامل اليت أثرت يف عمل األجهزة الرقابية ككفاءهتا ،ككذلك
أيضا ما مت من خالؿ النقاش ادلستفيض مع ادلستجيبُت خالؿ ادلقابالت
استنتاج احللوؿ ادلمكنة ،كىذا ن
الشخصية.
كقد توصلت ىذه الدراسة إىل تلخيص العوامل اليت تؤثر يف كفاءة األجهزة الرقابية للدكلة .إذ كجدت
ىذه الدراسة أف العوامل أدت إىل تدين دكر ادلستول الرقايب يف الدكلة ،كانتشار الفساد ،كلعل أمهها ىو ضعف
القوانُت من ناحية عدـ اشتماذلا على عقوبات للمخالفات ادلالية كاإلدارية ،كعدـ العمل بالئحة اجلزاءات
أيضا عدـ كجود ترابط بُت األجهزة الرقابية فيما بينها؛
كالعقوبات لعاـ 1998ـ الصادرة عن رئاسة الوزراء .ن
كبَتا يف ادلستول الرقايب .أضف إىل ذلك تعطيل دكر الرقابة الداخلية باعتبارىا خط
كىو ما يشكل ضع نفا ن
الدفاع األكؿ ضد الفساد.
من جانب آخر ،نفرد اجملاؿ للحديث عن عوامل أثرت يف كفاءة الرقابة كانتشار الفساد متعلقة بتقارير
اجلهاز ادلركزم للرقابة كاحملاسبة؛ كىنا نذكر اخنفاض جودة تقارير اجلهاز ادلركزم للرقابة بسبب احملاباة كالعالقات
الشخصية كالعائلية كادليزات كاذلدايا؛ كذلك تأخر إصدار تلك التقارير لفًتة تصل بُت السنة إىل السنتُت؛ من
فضال عن أنو ال ديكن
جانب آخر عدـ اىتماـ السلطات التنفيذية بتقارير اجلهاز ادلركزم للرقابة كاحملاسبة ،ن
تتبع تلك التقارير اليت ربمل جنايات يف نيابات األمواؿ العامة؛ إضافة إىل إف اجلهاز ادلركزم ال ديكنو ربويل
تقارير الفساد على كبار ادلسؤكلُت لنيابة األمواؿ العامة إال عن طريق رئاسة اجلمهورية.
167
هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية ISSN:2708-3659 ،الوجلذ الخاهس ،العذد ( ،)1يونيو 2022م .الرقن التسلسلي ()8

تفشي ظاىرة الفساد اإلدارم كادلايل يف ظل كجود أجهزة رقابية

للدكلة ...

زلمد أبوبكر باعباد

أيضا إىل أف من العوامل اليت أثرت على كفاءة الرقابة كانتشار الفساد ىو النظاـ احلايل
كتوصلت ىذه الدراسة ن
ادلتبع يف كزارة ادلالية ،ادلتعلق بتخفيض اجلزء غَت ادلنفق من موازنة السنة احلالية يف العاـ ادلقبل؛ إضافة إىل
أيضا ضعف ادلرتبات كالتأىيل
التدخالت من السلطات العليا يف تسيَت األعماؿ كالتوظيفات باحملسوبية؛ ن
كالتدريب للموظفُت ،شلا يعرقل سَت األعماؿ كخيفض كفاءة العمل الرقايب .أضف إىل ذلك بقاء موظف الرقابة
فًتة طويلة لدل ادلرفق احلكومي كعدـ تدكيره فيؤدم إىل خلق عالقة مع إدارة ادلرفق .كختاـ تلك العوامل ىو
عدـ كجود آلية للتبليغ عن الفساد بالرغم من نصوص قانوف ىيئة الفساد عليها ككجود قانوف خاص حلماية
ادلبلغُت عن الفساد.
كيف ضوء النتائج السابقة يوصي الباحث دبا يأيت:
 .1ضركرة اىتماـ ادلشرعُت باألخذ بعُت االعتبار عدـ احتواء القوانُت السارية على عقوبات تنظيمو
للمخالفات ادلالية كاإلدارية ،فهنا ينصح باستكماؿ نصوص للعقوبات مقركنة بنوع كل سلالفة يف
القوانُت النافدة.
 .2ضركرة ترابط العمل الرقايب بُت مكاتب كزارة ادلالية كمكاتب كزارة اخلدمة ادلدنية مع اجلهاز ادلركزم
للرقابة كاحملاسبة كىيئة مكافحة الفساد للوصوؿ إىل رقابة ذات كفاءة عالية.
 .3نوصي بتفعيل دكر الرقابة الداخلية كتنشطو فهو يعد خط الدفاع األكؿ دلكافحة الفساد.
 .4نوصي بتوحيد كل األجهزة التالية يف إطار كاحد (اجلهاز ادلركزم للرقابة كاحملاسبة  -ىيئة مكافحة
الفساد – نيابة األمواؿ العامة ػ نيابة إدارية) كتوحيد مجيع ىذه األجهزة يف ىيئة كاحدة؛ لكي يسهل
متابعة القضايا يف ادلخالفات ادلالية كاإلدارية لدل احملاكم ادلتخصصة.
 .5نوصي بتفعيل العمل بالئحة اجلزاءات كالعقوبات الصادرة عاـ 1998ـ من رئاسة الوزراء يف الفًتة
احلالية؛ إذ يعد العقاب السبيل الرادع خلفض معدالت الفساد.
 .6إنشاء نيابات كزلاكم متخصصة للفصل يف قضايا ادلخالفات اإلدارية.
 .7نوصي بوجود إدارة متخصصة يف الوزرات كالسلطات احمللية كظيفتها قراءة تقارير اجلهاز ادلركزم للرقابة
كاحملاسبة كتوصياتو كتتبعها ،ككذلك متابعة تنفيذ توصيات اجلهاز ادلركزم كمستول تنفيذىا يف ادلرافق
احلكومية اليت تقع ربت دائرة ادلسؤكلية.
 .8نوصي خبضوع اجلهاز ادلركزم كىيئة مكافحة الفساد للربدلاف كعدـ خضوعو لرئاسة اجلمهورية.
 .9نوصي بأف ترتبط مجيع الدكائر احلكومية بنظاـ إلكًتكين يكوف اجلهاز ادلركزم للرقابة كاحملاسبة ادلراقب
ذلذه النظاـ ،أم أسبتة الدكائر احلكومية (احلكومة اإللكًتكنية).
 .10نوصي بتعديل نظاـ كزارة ادلالية يف بناء موازنات ادلرافق احلكومية السنوية الذم يعتمد على خصم
الفائض يف ادلوازنة ،كي يتم ذبنب اذلدر يف الفائض يف ادلوازنات للدكائر احلكومية هناية كل عاـ.
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 .11نوصي بالتدكير كل سنتُت دلندكيب األجهزة الرقابية يف ادلرافق احلكومية .دلنع خلق عالقات دبركر الزمن
كاحلفاض على استقالليتهم.
 .12نوصي بأف تكوف كل التعاقدات كالتوظيفات دبوجب القيد يف اخلدمة ادلدنية .لضماف العدالة
االجتماعية كالقضاء على احملسوبية .مع األخذ بعُت االعتبار بوضع آلية للرقابة على القيد يف اخلدمة
ادلدنية كالتوظيفات.
 .13تعزيز اجلهاز ادلركزم للرقابة كاحملاسبة باألمور اآلتية ،لضماف تنفذ عمليات ادلراجعة بوقتها:
 تعزيز اجلهاز ادلركزم بالكادر الكايف يف اجملاالت ادلطلوبة كافة.
 تدريب كادر اجلهاز ادلركزم كتأىيلو كاألجهزة الرقابية األخرل كافة.
 إمداد اجلهاز ادلركزم باإلمكانيات ادلادية الكافية لعملو.
 تعديل األجور كاحلوافز دبا ىو مالئم يف اجلهاز ادلركزم كاألجهزة الرقابية األخرل كافة.
 سبتع أعضاء اجلهاز ادلركزم بصفة الضبطية القضائية.
 استكماؿ اذليكل اإلدارم لرئاسة اجلهاز ادلركزم كتفعيل كل اإلدارات فيو.
 .14استحداث قطاع يف اجلهاز ادلركزم للرقابة كاحملاسبة يسمى بقطاع مراقبة األداء كفحص التقارير (تكوف
مهمتو التحقق من التأكد من جودة التقارير ادلقدمة من مراجعي اجلهاز يف الوحدات ،كالتأكد من خلو
تلك التقارير من التحيز).
 .15فتح مراكز للتبليغ عن الفساد ،مع األخذ بعُت االعتبار محاية ادلبلغُت عن الفساد.
 .16توعية ادلواطنُت دبخاطر الفساد ،كاحلث على اإلبالغ يف حالة حدكثو.
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الهوامش:
( (1تعد ادلخالفة من أخف اجلرائم ادل رتكبة خطورة حسب القانوف ،فهي تلك األفعاؿ اليت ال ترقى إىل اجلنايات أك اجلنح،
( (2اجلناية كاجلنة يوجد هبا نصوص قانونية كاضحة للعقاب بعكس ادلخالفة.
( (3يتم ربويل التقارير اليت ربتوم على جنحة يف ادلاؿ العاـ إىل نيابة األمواؿ العامة ،بعكس تقارير ادلخالفات ،فهي ال يتم
ربويلها إىل نيابة األمواؿ العامة.
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Abstract
This research aims to explore the factors that affect the efficiency of state control
agencies, which are main reason to corruption spread. To discover this situation, it was
necessary to determine the appropriate method for the study, so the interviews method was the
best tool for this type of studies, to know the unknown situation. Random samples were
selected from all state control agencies except the Anti-Corruption Commission, due to the
lack of technical staff in its branches. Five respondents were taken from each control agencies;
The Central Organization for Control and Accountability (financial and administrative
control), the offices of the Finance Ministry (financial internal control), and the offices of the
Ministry of Civil Service (administrative internal control). A random sample of government
officials was also taken, consisting of five persons holding the title of agent and above.
The results of this study concluded that the factors that affect the efficiency of the state
control agencies and the spread of corruption, were as follows: (1) Laws weakness, (2)
Incoherence between state control agencies, (3) Lack of internal control, (4) The inability of
the Central Organization for Control to track the corrupt reports, (5) Failure to implement the
penalties stipulated in the Financial and Administrative Penalties Regulations of 1998, (6)
The lack of attention by the executive authorities to the Central Organization for Control and
Accountability reports, (7) The law protects senior state officials, (8) reducing the budget for
government units in the coming year for unused amounts, (9) Non-rotation of employees of
state control agencies facilities, (10) Jnterference in the government units work by senior state
officials, (11) Central Organization for Control reports delay, (12) There is no control over
reports of the Central Organization for Control and Accountability, (13) Weak salaries of
control agencies employees (14) Weakness in the training and qualification, (15) No
appropriate mechanism for reporting of corruption.
Keywords: Corruption, Control Agencies , Yemen.
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