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Abstract 

         This paper deals with the question of how to support accountability mechanisms in order 

to reduce corruption in the Libyan public sector .  what are the main challenges and constraints 

in supporting accountability ? what kind of strategies can we suggest to enhance accountability 

? it will start with the introduction  of  accountability and other concepts as theoretical 

framework . then the paper tries to discuss the corruption at the Libyan public sector . After that 

we look at what major challenges there are in supporting accountability this will be followed by 

a suggestion  of  strategy for the supporting of accountability for Libyan public sector . 

Key words : accountability , corruption , Libyan public sector . 

 : مقدمة-1-1
 يعدُّ القطاع العام للدولة الدعامة األساسية اليت تقوم عليها جهود التنمية الشاملة وإعادة البناء ، فهو األداة اليت يستطيع النظام   

املتفق عليها كأساس للتنمية االقتصادية واالجتماعية السياسي للمجتمع يف الدولة أن يتغلغل من خالهلا لتطبيق السياسات واخلطط 
والسياسية ،  و إن جناح الدولة أو فشلها يف حل مشكالت املواطنني و توفري اخلدمات األساسية ال بد وأن يرتبط بدور القطاع العام  

 . فاءة كونه تنظيما إداريا عاما ، يستخدم موارد اجملتمع لتحقيق التنمية واألهداف العامة بأقصى ك
حيثثثثثث  تعثثثثثثرا القطثثثثثثاع العثثثثثثام يف متلثثثثثثال الثثثثثثدول املتقدمثثثثثثة والناميثثثثثثة إ  إ ثثثثثثالحات ر يسثثثثثثية تتعلثثثثثثق بعمليثثثثثثات القطثثثثثثاع العثثثثثثام     

وذلثثثثثثثم بسثثثثثثثب  مثثثثثثثا يعانيثثثثثثثه مثثثثثثثن تلثثثثثثثال إداري وبثثثثثثثعال يف الكفثثثثثثثاءة واألداء وانتشثثثثثثثار الفسثثثثثثثاد ، وارتبطثثثثثثث  هثثثثثثث   ا  ثثثثثثثالحات 
أو إعثثثثثثثثثادة اخثثثثثثثثث اع ا كومثثثثثثثثثة   NPMهثثثثثثثثثا ا دارة العامثثثثثثثثثة ا ديثثثثثثثثثدة بظهثثثثثثثثثور فلسثثثثثثثثثفة جديثثثثثثثثثدة يف ا دارة العامثثثثثثثثثة ، أطلثثثثثثثثثق علي

RIG  وهثثثثثثثي متشثثثثثثثا ة مثثثثثثثن حيثثثثثثث  اتثثثثثثثاذ ا جثثثثثثثراءات الكفيلثثثثثثثة للحثثثثثثثد مثثثثثثثن الفسثثثثثثثاد ، و تفثثثثثثثوي  أكثثثثثثث  للسثثثثثثثلطة و تثثثثثثثدعيم ،
 1122)آليثثثثثثثات املسثثثثثثثاءلة الداخليثثثثثثثة واخلارجيثثثثثثثة ، واسثثثثثثثتخدام قيثثثثثثثاس األداء لر ثثثثثثثد االمت ثثثثثثثال للواجبثثثثثثثات و القثثثثثثثوانني وا جثثثثثثثراءات 

Jreisat,   . ) 
وقد لقي  برامج دعم النزاهة والشفافية و املساءلة  مزيدا من العناية واالهتمام على املستويني الوطين والدويل ، بعد أن و ل  

القطاع العام يف العديد من الدول النامية  إ  مرحلة الفساد  لدرجة أ بح فيها القطاع العام عاجزا عن تقدمي خدمات أفضل 
ني واالستخدام السيئ للموارد املتاحة    ل لم وبع  ا كومات واملنظمات الدولية كاألمم املتحدة والبنم الدويل بمن للمواطن

أهم أولوياهتا ا د من الفساد ،ويف سبيل ذلم عمل  على دعم آليات للمساءلة والشفافية يف مؤسسات  نع القرار وااللتزام 
 .بثحكم القانون ومكافحة الفساد 
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 :مشكلة الدراسة  1-2 
يستوج  من ا كومة واملهتمني باتاذ التدابري الالزمة  إن انتشار ظاهرة الفساد يف القطاع العام اللييب يعطي مؤشرا خطريا ،

ية ، والتقارير الدول(  1122، وتقرير ديوان احملاسبة  1122تقرير هيئة الرقابة ا دارية ) ملكافحته ، كما تشري التقارير احمللية 
 . إ  وجود مستويات عالية من الفساد ( منظمة الشفافية الدولية ، و البنم الدويل )
وترتبط حدوث عمليات الفساد مبدى قوة أو بعال نظام املساءلة املطبق يف مؤسسات القطاع العام ، و آليات املساءلة يف دعم  

، ويف (  السلطة التشريعية والتنفي ية والقضا ية و املواطن )  الشفافية ومناهضة الفساد بتعاون متلال أ حاب املصلحة  يف الدولة
إ  االرتباط الوثيق بني املساءلة و مكافحة الفساد ، من  1112ه ا الصدد قد أشارت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد سنة 

 . ظفيثثها العموميثثني ومتنع تضارب املصاحل خالل توجيه دول العامل حنو دعم آليات املساءلة واألمانثثة واملسثثؤولية بثثني مو 
 ومن هنا تتضح مشكلة الدراسة من بروز لظاهرة الفساد بشكل كبري يف القطاع العام اللييب ، مما يتطل   إجياد ا لول الالزمة ،  
ول ه   الدراسة ا جابة عنها على ا د من الفساد يف القطاع العام   ل ا فإن املشكلة اليت حتان طريق إجياد اآلليات اليت تعمل ع

 : تتم ل يف التساؤالت اآلتية 
ما هي التحديات و القيود اليت تقال عقبة يف طريق عمل املساءلة والشفافية وتعرقل آلياهتا يف ا د من الفساد داخل القطاع العام 

 اللييب ؟
 ن الفساد وحتدي  القطاع العام اللييب ؟ هي االس اتيجيات الالزمة لتدعيم واستدامة آليات املساءلة بغية ا د م ما

 : هدف و أهمية الدراسة  1-3 
وذلم من خالل التعرف على  هتدف الدراسة إ  التعرف على دور املساءلة يف ا د من الفساد ا داري يف القطاع العام اللييب ،  

ومؤسسات الرقابة مبساءلة القطاع العام ،  تشريعية ،مدى التزام مؤسسات القطاع العام بتطبيق املساءلة ، ومدى التزام املؤسسة ال
تسهم يف تعزيز تطبيق  إس اتيجية، و مث حماولة الو ول إ   الفسادوماهي التحديات اليت تعيق تدعيم آليات املساءلة ملكافحة 

 . املساءلة بالقطاع العام 
وحتسني الكفاءة والفاعلية يف أداء القطاع العام استجابة  ، وتتم ل أمهية الدراسة يف دور املساءلة الفعالة يف ا د من الفساد  

،اليت تنطلق يف مقدمة أولوياهتا على تدعيم آليات  NPMللتطورات يف حقل ا دارة العامة وخصو ا منوذج ا دارة العامة ا ديدة 
الفساد يف القطاع العام اللييب ، وما املساءلة   الح القطاع العام ، ك لم تكتس  الدراسة أمهيتها  كوهنا تتعامل مع موبوع 

ي ت  عليه من تقوي  فرص حتقيق التنمية الشاملة ، وه ا ما يؤدى إ  برورة البح  عن اآلليات الفاعلة ملكافحة الفساد 
 .وإ الح أداء القطاع العام يف ليبيا 

 :منهجية الدراسة  1-4
لباح  بدراسة حب ية مكتبية من أجل مراجعة أدبيات املساءلة  والعالقة يعتمد البح  على املنهج الو في التحليلي ، حي  قام ا  

االرتباطية بني املساءلة وا د من الفساد ، وذلم من خالل اعتبار  املساءلة متغري مستقل والفساد املتغري التابع يف ا د من الفساد 
 . يف القطاع العام اللييب 

هيأة الرقابة ا دارية وديوان احملاسبة ، و استعان  ه   الدراسة بالبيانات الدولية و  أما مصادر مجع البيانات تكمن يف تقارير  
( (CPIو   WGI) Worldwide Governance Indicators)املتعلقة باملساءلة و الشفافية وا د من الفساد، اليت منها 

Corruption Perception Index   ويشري ،Jreisat    ا كم ا يد ، وحتديد  فاته كالفعالية بأن هد  املؤشرات تقيس
وعلى الرغم من أن ه   املقاييس تقوم على معايري رقمية ، فإهنا تساهم يف زيادة ا دراك ‘ والكفاءة واملساءلة وا د من الفساد 
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اد وتبين اس اتيجيات وإعطاء  ورة  ملتخ ي القرار عن مدى التقدم أو ال اجع  يف تطبيق آليات املساءلة والشفافية للحد من الفس
 .(p12,2011) ا  الح  

 ومناقشثثثثثثثثات  إبثثثثثثثثافة إ  ذلثثثثثثثثم ، وبثثثثثثثثع  الدراسثثثثثثثثة إطثثثثثثثثاراس نظريثثثثثثثثاس   ثثثثثثثثل مرجعيثثثثثثثثة فكريثثثثثثثثة ملثثثثثثثثا ورد يف الدراسثثثثثثثثة مثثثثثثثثن حتليثثثثثثثثل ،  
ومقارنثثثثثثثات ،و مق حثثثثثثثات ، مث تقسثثثثثثثيم الدراسثثثثثثثة إ  جمموعثثثثثثثة أجثثثثثثثزاء تعثثثثثثثا  املوبثثثثثثثوع بطريقثثثثثثثة مشوليثثثثثثثة ، تبثثثثثثثدأ مبناقشثثثثثثثة مفهثثثثثثثوم 

ع العثثثثثام واملسثثثثثاءلة وعالقتهثثثثثا باملفثثثثثاهيم األخثثثثثرى ، مث خلفيثثثثثة عامثثثثثة عثثثثثن القطثثثثثاع العثثثثثام الليثثثثثيب ،و واقثثثثثع املسثثثثثاءلة والشثثثثثفافية القطثثثثثا 
يف القطثثثثثاع العثثثثثام ومؤشثثثثثرات الفسثثثثثاد احملليثثثثثة والدوليثثثثثة ، وبعثثثثثد ذلثثثثثم نتنثثثثثاول التحثثثثثديات واملعوقثثثثثات الثثثثثيت تعيثثثثثق تعزيثثثثثز املسثثثثثاءلة و 

 .  تعزيز  املساءلة يف القطاع العام  إس اتيجية  اق اح الشفافية يف القطاع العام ، و وال إ
   اإلطار النظري -2
 :مفهوم القطاع العام والمساءلة وعالقتها بالمفاهيم األخرى  2-1
يوجد العديد من التعريفات للقطاع العام تضمنتها أغل  البحوث والدراسات ،حي  عرف القطاع العام بأنه املنظمات ا كومية    
أو   يتم متويلها من إيرادات الدولة ومشلل مجيع الوزارات و املنظمات ا كومية املركزية ،أو احمللية واهليئات واملؤسسات اململوكة كليااليت

وتصيص  وحتقيق الرفا  االقتصادي واالجتماعي للمجتمع ، جز يا للدولة ، وهتدف مجيعها إ  توفري السلع واخلدمات العامة ،
، و كن النظر إ  القطاع العام   (Scott,2001,p)و املصلحة العامة  محاية امللكية ،و  ، و التوزيع العام للدخل ، ةاملوارد العام

 .باعتبار  جمموع املؤسسات التنظيمية املختلفة ،اليت تقدم السلع واخلدمات العامة وحتقيق الرفا  االقتصادي واالجتماعي للمجتمع 
اع العام يف دول العامل املتقدمة والنامية يلع  دورا حامسا يف تقدمي اخلدمات والسلع للمواطنني إما عن يوبح ميسي وبي  أن القط   

طريق مباشر كما هو ا ال مع الدفاع ، و األمن ،والتعليم ،والصحة ،ومدفوعات الرفا  االجتماعي واالقتصادي ، أو عن طريق غري 
، واملوا الت والبيئة ، ويشريون إ  دور القطاع العام يف حتديد العالقة بني  تصاالت، واال مباشر كما هو ا ال مع قطاع الكهرباء

كما أن وجود .املواطن وا كومة من خالل مدى التزام ا كومة بالوفاء مبسؤولياهتا يف تقدمي السلع واخلدمات العامة للمواطنني 
السلع واخلدمات العامة للمواطن يعين فشل ا كومة يف تلبية  قطاع عام يعاين من الفساد و عدم الفاعلية والكفاءة يف تقدمي

االحتياجات األساسية للمواطن ،واخنفاا ا ودة ،والكفاءة يف اخلدمات العامة، وعدم ثقة املواطنني يف ا كومة خصو ا املواطنني 
 .   (Massey & Pyper, 2005, pp17-18)ذوي الدخول املنخفضة واليت تعتمد على القطاع العام يف إشباع حاجاهتا 

وقد قدم  الدراسات والتقارير الدولية اليت تناول  موبوع القطاع العام شرحا ألمهية املساءلة واعت هتا قل  القطاع العام والنواة    
 Brinkerhoff,2004,p، حي  يشري برينكروف إ  أمهية املساءلة يف القطاع العام   Governanceاألساسية للحكم ا يد 

 : لألسباب التالية  ((371
ا اجة إ  التحقق وحماربة الفساد يف القطاع العام خصو ا يف حاالت عدم ال قة والربا عن أداء القطاع العام   فيما  ●

يتعلق بالتكاليال وا ودة و بمان توفر اخلدمة والو ول إليها ، والتوزيع العادل للخدمات ، وا ساءة الستعمال السلطة 
 .املالية والفساد وعدم االستجابة وسوء ا دارة 

تعت  املساءلة  عنصرا أساسيا يف أداء القطاع العام  ألن ا هات الفاعلة ا كومية تلع   دورا هاما يف التأثري على حياة  ●
 .الناس و حتقيق الرفاهية 

واملادية  ألن ا نفاق ا كومي  ا اجة إ  مراجعة وتقييم النفقات العامة والتأكد من االستخدام األم ل للموارد البشرية ●
 .على السلع واخلدمات العامة   ل ا زء الر يسي من امليزانية العامة 

و هناك العديد من التعريفات للمساءلة تضمنتها البحوث والدراسات ،حي  عرفها كيم  أهنا االلتزام باملهام املطلوبة كما هو    
، أما لوتون و روز يعرفون املساءلة  بأهنا االلتزام من قبل شخص أو جمموعة  ( Kim,2009)متوقع وحتمل املسؤولية عن الفشل 
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وفقا للقواعد ،اليت قد تكون ( الوكيل ) بتقدمي معلومات عن أنشطنهم إ  شخص أو مؤسسة ( املوكل او املوكلني ) أشخاص 
  Principal-Agentرفني مها املوكل والوكيل مكتوبة أو غري مكتوبة  ، ه ا التعريال خلص عملية املساءلة  أهنا عالقة بني ط
 . (   Lawton & Rose,1994,p19)،حي  إن الوكيل له ا ق يف مطالبة املوكل بتقدمي تفسري وت ير لألنشطة اليت يقوم  ا 

ع أي نشاط وقد سعى البنم الدويل إ  وبع تعريال عملي للمساءلة لتعزيز ا كم الرشيد وسيادة القانون يف القطاع العام ومن
،مت تعريفه للمساءلة أهنا عقد بني   1112غري قانوين أو فاسد من قبل املوظفني العموميني ،و حتقيقا هل   الغاية نشر تقرير   عام 

 :األفراد واملنظمات املسئولة عن األداء وتضمن التعريال العنا ر التالية للمساءلة وهي 
 .السياسة العامة مسؤولية املوظفني العموميني عن حتقيق أهداف  ●

أن تسعى األجهزة العامة إ  خدمة مجيع األطراف املعنية واالستجابة ملطالبها خا ة الفقراء ،والحتياجات أولئم  ●
املواطنني ال ين يعتمدون أك ر على خدمات ا كومة العامة ، وترتبط االستجابة بدرجة املساءلة اليت تستند بدورها على 

 ( . World Bank, 2003, p7-8) ة بني األجهزة العامة واملواطن درجة الشفافية وتوافر ال ق

كما قدم بي ز تعريفا للمساءلة من  منظور األداء ا كومي ،وإ الح اخلدمات العامة من خالل الكفاءة والفعالية ، إذ يرى بأن    
ات ،اليت تقوم بأداء غري ُمرٍا ولكن جي  آليات املساءلة جي  أن ال تقتصر على حتديد االنتهاكات ومعاقبة األشخاص أو املؤسس

أن تقدم ا لول حول أداء ا كومة، ووسا ل حتسني تقدمي اخلدمات العامة لضمان توفري جودة عالية للخدمات ، واملساءلة هلا 
 .(  Peters 0202101) مكان مركزي يف حتديد كفاءة وفعالية تقدمي اخلدمات من خالل حتليل التكلفة والعا د

الشفافية ، املسؤولية ، الضبط ، االلتزام ، واالستجابة  : مخسة مفاهيم للمساءلة وهي   Koppell (0225022)يقدم  و    
 ( . 2)للمساءلة كما هو موبح با دول رقم  أملفاهيميويف رأيه  تساعد هد  املفاهيم يف إزالة الغموا ( 1115:02)

 مفاهيم المساءلة(  1)جدول رقم 
 معنى المفهوم مفهوم المساءلة

 توافر املعلومات لعامة الناس حول السياسات واألنظمة والقرارات واألداء  Transparency    الشفافية 
 ؟  هل واجه  املنظمة عواق  على أدا ها  Liability     املسؤولية 

 ؟ مطلوب هل قام  املنظمة بعمل ما هو     Controllability  ببط 
 هل اتبع  املنظمة القواعد؟       Responsibility االلتزام

  ؟هل أوف  املنظمة بالتوقعات   Responsiveness  االستجابة
Source: Koppell, J. G. S. (2005:96)                                                                                                           

السابق نالحظ أن العالقة بني مفهومي املساءلة والشفافية عالقة تبادلية وطردية ، حي  أشار تقرير البنم من خالل ا دول      
الدويل إ  أن الشفافية واملساءلة آليتان م ابطتان يعزز كل منهما اآلخر ، إذ أنه بدون الشفافية أي الو ول غري املقيد للمعلومات 

ع   إخضاع القطاع العام للمساءلة ، وبدون املساءلة أي وجود آليات لتقدمي التقارير حول حول القرارات واألداء سيصبح  من الص
إن وجود املساءلة والشفافية مطل  .استخدام املوارد ا كومية وعواق  الفشل يف حتقيق أهداف األداء ، لن يكن للشفافية قيمة 

 اخلدمات اليت تحتاجها املواطن ، كما أن الشفافية واملساءلة يعت ان أساسي لتحقيق إدارة كفاءة وفعالة وعادلة تؤدي دورها يف تقدمي
من أهم املقومات واالس اتيجيات اهلامة ملكافحة الفساد ا داري، مما يؤدي بدور  إ  زيادة درجة ال قة ،اليت  نحها املواطنون 

 . (p9,2003)للحكومة  
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  : عالقة المساءلة بالحوكمة  2-2
مفهثثثثثثوم املسثثثثثثاءلة مثثثثثثن خثثثثثثالل جمموعثثثثثثة متنوعثثثثثثة مثثثثثثن التعريفثثثثثثات املختلفثثثثثثة  ، مثثثثثثن املهثثثثثثم توبثثثثثثيح مفهثثثثثثوم ا كثثثثثثم بعثثثثثثد دراسثثثثثثة    

الرشثثثثثثثيد و عالقتثثثثثثثه باملسثثثثثثثاءلة ،إذ يؤكثثثثثثثد تقريثثثثثثثر  نثثثثثثثة ال نثثثثثثثامج ا منثثثثثثثا ي لألمثثثثثثثم املتحثثثثثثثدة  أن املسثثثثثثثاءلة  مطلبثثثثثثثا و مبثثثثثثثدأ ر يسثثثثثثثيا 
ري وا سثثثثثثثهام يف ا  ثثثثثثثالح ا داري والتنميثثثثثثثة الشثثثثثثثاملة ، و للحكثثثثثثثم الرشثثثثثثثيد ،وذلثثثثثثثم ألمهيثثثثثثثة دورهثثثثثثثا يف ا ثثثثثثثد مثثثثثثثن الفسثثثثثثثاد ا دا

ظهثثثثر مفهثثثثوم ا وكمثثثثة ليسثثثثهم يف ا ثثثثد مثثثثن الفسثثثثاد مثثثثن خثثثثالل تفيثثثثال أعبثثثثاء ا كومثثثثة و التعثثثثاون بثثثثني القطثثثثاعني العثثثثام واخلثثثثاص 
ن تثثثثثؤدي إ  يف تقثثثثثدمي اخلثثثثثدمات ، ومثثثثثن شثثثثثأن ا وكمثثثثثة الثثثثثيت تقثثثثثوم علثثثثثى الشثثثثثراكة بثثثثثني القطثثثثثاع العثثثثثام واخلثثثثثاص واجملتمثثثثثع املثثثثثدين أ

 . (UNDP,2009 )تفعيل آليات املساءلة والشفافية والضبط والتنافس وتقليل االحتكار  
وقد عرسف ال نامج ا منا ي لألمم املتحدة ا وكمة ا يدة بأهنا املشاركة ، الشفافية ، املساءلة ،والفعالية يف ممارسة ا كم وحكم    

أن نستنتج مما سبق  أن ا وكمة ا يدة تعتمد على  آليات للمساءلة والشفافية يف القانون والعدالة للجميع ، و من املمكن 
مؤسسات  نع القرار وااللتزام بثحكم القانون ومكافحة الفساد ، وقد أشار العديد من الباح ني إ  أمهية املساءلة  كمبدا أساسي 

جيابية للحوكمة ا يدة تتم ل يف الشفافية ونظام مساءلة ، يبني ميسي وبي  أن الصفات اال (UNDP, 2009 )للحوكمة ا يدة  
، إبافة إ  ذلم يشري اكريمان إ  أن العنصر األساسي  للحكم الرشيد  يقوم (Massey & Pyper, 2005,p151 ) فعال  

لديهم جتاوزات لواجباهتم على التزام املسؤول العام با عالم والتوبيح ألعماهلم وقدرة املنظمة على فرا عقوبات على أولئم ال ين 
العامة ، كما يدعو إ  الطريقة الوحيدة لضمان ا وكمة ا يدة وهو وجود نظام مساءلة فعال يكون فيها كل موظال مسؤول عن 

  . (Ackerman,2004,p448)نتا ج عمله 
 :صور المساءلة  2-3
عليه من زيادة مسؤوليات القطاع العام حي  أ بح األداة  إن تغري وظيفة الدولة من دولة حارسة إ  دولة الرفاهية ، وما ترت    

الر يسية يف يد ا كومة لتحقيق أهداف التنمية ،و ه ا الواقع فرا  ورا متعددة للمساءلة حىت يتسىن للحكومة احملافظة على 
 .األموال العامة وتقدمي السلع واخلدمات العامة بكفاءة وفعالية ألفراد اجملتمع 

-Massey & Pyper,2005, p154 ) يب  إ  أنه  كن التمييز بني  ور املساءلة وفقا ملصدر عالقة املساءلةويشري ميسي وب

 :ووفقا هل ا التمييز يوجد نوعان من املساءلة ومها الداخلية واخلارجية  ، (159
 :املساءلة الداخلية 

تأكد من أن العمل وأداء املهام يتم حس  ما هو حمدد يف وهي املساءلة اليت متارسها املنظمة على نفسها وبواسطتها  كن ال   
 : اللوا ح واألنظمة ، ويوجد أربع  ور للمساءلة الداخلية وهي 

 .تعين قيام املرؤوسني بتقدمي التفسريات وامل رات عن أدا هم لرؤسا هم : املساءلة اهلرمية  
لعامة وحتقيق األهداف احملددة مسبقا ، جي  أن تتمتع الوحدات ا دارية ولضمان املساءلة الفعالة يف ا دارة ا:  املساءلة ا دارية 

باالستقالل ا داري   لتحقيق أهداف اجملتمع  وا د من املساءلة اهلرمية ، وجي  أن تركز املنظمات ا كومية على ا دارة املوجهة 
وبع مؤشرات ) على مستوى املؤسسة ا كومية  بالنتا ج أو املخرجات بدال من املدخالت ، من خالل استخدام قياس األداء

 ( . لتقييم أداء املوظفني ) وعلى املستوى الشخصي ( ومعايري للتحقق من اجناز األهداف املعلنة 
تتحدد معايري املساءلة بالتزام املهنيني كمقدمي اخلدمات العامة باألخالقيات واملعايري واللوا ح اليت تصدرها : املساءلة املهنية 

 .نظمات املهنية امل
اعتبثثثثثار املثثثثثواطن زبونثثثثثا جيثثثثث  إربثثثثثاؤ  ، ومراعثثثثثاة خيارتثثثثثه ومشثثثثثاركته يف عمليثثثثثة تصثثثثثميم وأداء اخلثثثثثدمات العامثثثثثة : مسثثثثثاءلة املثثثثثواطن 

،و كثثثثن للمثثثثواطن مسثثثثاءلة ا هثثثثاز ا كثثثثومي مثثثثن خثثثثالل مثثثثا يتمتثثثثع بثثثثه املواطنثثثثون يف ظثثثثل نظثثثثام د قراطثثثثي مثثثثن قثثثثدرة عاليثثثثة علثثثثى 
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قيثثثثثق ا نصثثثثثاف مثثثثثن املثثثثثوظفني العثثثثثامني يف حالثثثثثة ا بثثثثثرار مبصثثثثثا ه ، و مسثثثثثاءلة املثثثثثواطن للحكومثثثثثة مسثثثثثألة ا كومثثثثثة مثثثثثن أجثثثثثل حت
حثثثثثثثول سثثثثثثثثوء اخلثثثثثثثدمات العامثثثثثثثثة املقدمثثثثثثثة للمثثثثثثثثواطنني ،و جيثثثثثثثث  علثثثثثثثى املؤسسثثثثثثثثات ا كوميثثثثثثثة إنشثثثثثثثثاء قنثثثثثثثوات خا ثثثثثثثثة لالتصثثثثثثثثال 

 .باملواطنني واستقبال الشكاوى واملق حات اخلا ة بتحسني اخلدمات العامة  
 :ة اخلارجية املساءل
مهمة املساءلة اخلارجية تتعلق بالسياسة العامة ،والقانون ،واألمور املالية ،وتقوم  ا جهات مستقلة يف مساءلتها للقطاع العام     

ظفني عن كال ملان ،وأجهزة الرقابة املالية وا دارية ومكافحة الفساد ، وتكون املساءلة السياسية عندما تتم مساءلة ا كومة وكبار املو 
 ( .التحقيق  –اللجان  -األسئلة) املسؤوليات اليت كلفوا  ا من قبل السلطة التشريعية من خالل آليات 

أكد أما املساءلة املالية فتتحقق من خالل آليات املراجعة، والتدقيق والفحص املايل، اليت تقوم  ا أجهزة الرقابة املالية وا دارية للت 
 . موال، واملمتلكات ،واأل ول العامة طبقا للقواعد والتشريعات النافدة من تصيص، واستخدام األ

 :قياس األداء كآلية للمساءلة  2-4
يلع  قياس األداء دورًا كبريًا يف تنظيم القطاع العام ، ويساعد يف حتسني أداء ا كومة ، وحتقيق مبدأ الشفافية حىت يتسىن    

راف الالزم هلم ، وحتقيق املساءلة من خالل التزام القا مني على القطاع العام بتفسري وت ير للقا مني على ا دارة العامة عمل ا ش
 . (Massey & Pyper,2005, p120)  قراراهتم وتصرفاهتم وتعظيم االستفادة من املوارد املستخدمة للو ول إ  اهلدف

، اليت تستخدم فيها جمموعة من املقاييس واملؤشرات  ملية ا داريةو يعرسف القحطاين قياس األداء يف القطاع العام بأنه جزءا من الع  
واملنظمات التابعة له من خالل استخدام املوارد املتاحة ، وقياس درجة النجاح يف  الكمية والنوعية لتحديد مستوى كفاءة األجهزة ،

دة تقدمي اخلدمات ، ومن مث الكشال عن حتقيق األهداف احملددة سلفا خالل ف ة زمنية حمددة، ومدى التحسن يف مستوى جو 
أوجه القصور إن وجدت والعمل على معا تها يف ا ابر، وجتن  تكرارها يف املستقبل وك لم الوقوف على ا وان  ا جيابية يف 

 .  ( 22-21، ص 1121) األداء وتعظيم االستفادة منها، و مبا يؤدي يف النهاية إ  تطوير وحتسني أداء ا هاز ا كومي 
 : العمليات املتعلقة بقياس األداء وهي ( 22-21، ص ص  1121)  Pollittو تحدد بولي     

 .حتديد أهداف األداء و ال امج  (2
 .إعطاء املدراء حرية تنفي  العمليات لتحقيق األهداف والغايات  (1
 .القياس وا بالغ عن املستوى الفعلي لألداء مقابل األهداف والغايات  (2
حول مستوى األداء والتغيريات يف حمتوى ال امج  ،وتقدمي مكافآت أو عقوبات عن األداء ا يد أو غري  تقدمي معلومات (4

 .املربي 
تقدمي املعلومات إ  هيئات الرقابة اخلارجية  ،م ل السلطة التشريعية ومؤسسات الرقابة ا دارية، واملالية  ، اليت مالحظاهتا  (5

 . ستقبلية القا م ،أو القرارات املحتسن الوبع 
اليت أثرت على مجيع جوان   و يف السنوات األخرية  أدخل  الدول املتقدمة العديد من التغيريات اهلامة يف ا دارة املالية العامة ،  

( ق ؟كم ينبغي أن ننف)ويتبني التحول العميق  يف املوازنة العامة من خالل االنتقال من ال كيز على املدخالت . إدارة القطاع العام 
،و التأكيد  على الكفاءة وغالبا ما يق ن بتخفي  ( ما مت إنتاجه ، وماهي التكلفة ، وما هي النتيجة؟)إ  ال كيز على املخرجات 

حي  أ بح حتديد ميزانيات   املؤسسات العامة  من خالل عدد األشخاص  .التكلفة من خالل عمليات وابحة لقياس األداء 
األنشطة املمولة ،و اآلن أ بح  ا كومات يف الدول املتقدمة حتدد النجاح من خالل مرجات ونتا ج ال ين يتم توظيفهم وعدد 

وقد مت النظر إ  ه ا التغيري باعتبار  جزًءا من عملية حتول كبري جيتاح ا دارة العامة يف مجيع أحناء العامل يف ظل مسميات . ا نفاق
 ج ، وإدارة األداء ، وحتسني ا نتاجية ، وإدارة ا ودة الشاملة  ، وال يقتصر التغيري على امليزانية متلفة  ،م ل ا دارة املوجهة حنو النتا
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والتمويل فقط ، ولكن هتدف إدارة األداء إ  زيادة املساءلة ، وا د من األخطاء املكلفة والفساد ، والتقليل من شكاوى العمالء ، 
 . ((Jreisat,2011,pp185-186  وحتسني وتطوير مهارات املوظفني 

 : الشفافية والمساءلة في مشروع اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد 2-5
االرتباط الوثيق بني املساءلة و مكافحة الفساد ، تتجه دول العامل حنو دعم آليات املساءلة ،والشفافية ،وهو ما يتم ل يف اتفاقية   

،و تقوم االتفاقية على تعزيز املساءلة والشفافية  1115اليت  دق  عليها ليبيا سنة ، 1112األمم املتحدة ملكافحة الفساد سنة 
 : يف إدارة الشؤون العامة ، ومن أهم األحكام اليت وردت بشأن تعزيز املساءلة والشفافية  ،  كن إجيازها يف التايل 

غثثريهم مثثن املوظفني العموميني علثثثى مبثثادئ الكفثثاءة والشثثفافية اعتمثثاد وترسثثيخ وتدعيثثم نظثثم لتوظيثثال املسثثتخدمني املدنيثثني، و  (2
 .واملعايثثري املوبوعيثثة، م ثثل ا ثثدارة وا نصاف واألهلية 

 .تشثجع علثى تقثدمي أجثور كافيثة ووبثع جثداول أجثور منصفثة، مثع مراعثاة مستوى النمو االقتصادي للدولة الطرف املعنية  (1
ع برامج تعليمية وتدريبية  لتمكني أولئم املوظفني من الوفثاء مبتطلبثثات األداء الصحيثثح  والسثثليم للوظثثا ال تشجع على وب (2

وز أن العموميثثثة، وتوفثثثر هلثثثم التدريثثث  املتخصص واملناس  من أجل إذكثثاء وعيثهم مبخثاطر الفسثاد املالزمثة ألداء وظا فثهم، وجيث
 .  مدونات أو معايري سلوكية تشري ه   ال امج إ

خلثثي، لوبثثع اعتماد تدابري تشثريعية وإداريثة مناسثبة، مبثا يتوافثق مثع أهثداف هثث   االتفاقيثثة ووفقثثا للمبثثادئ األساسثثية لقانوهنا الدا (4
 .معايثثري تتعلثثق بال شيح للمنا   العمومية وانتخاب شاغليها 

 .اعتمثثاد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية ومتنع تضارب املصاحل تسثعى كثل دولثثة طثثرف إ   (5
ثثها مثن أجثل مكافحثة الفسثاد، تعمثل كثل دولثة طثرف، بمثن مجلثة أمثور، علثى تعزيثثز النثثثزاهة واألمانثثة واملسثثؤولية بثثني موظفي (2

 .العموميثثني، وفقثثا للمبثثادئ األساسثثية لنظامثثثها القانوين
رسثثثاء تدابري ونظم تيسر قيام املوظفني العموميني بإبالغ السلطات املعنيثة عثن أفعثال الفسثاد، عندمثا يتنبهون إ  م ل ه   إ (2

 .األفعال يف أثناء أداء وظا فهم 
ارجية وعمل وبع تدابري ونظم تلزم املوظفني العموميني، بأن يفصحوا للسلطات املعنيثة عثن أشثياء منثها مثا هلم من أنشطة خ (8

 .وظيفي ،واسثت مارات ،وموجثودات وهبثات، أو منثافع كبثرية قثد تفضي إ  تضارب يف املصاحل مع مهامهم كموظفني عموميني 
 . اتاذ تدابثري تأديبية أو تدابري أخرى بد املوظفني العموميني ال ين خيثالفون املدونثات أو املعايثري املوبوعثة وفقا هل   املادة  (0

 قطاع العام في ليبيا ال -3
 : خلفية عامة  3-1

-2052)النظام امللكي : ، وهي  2052ديسم   14شهد التطور السياسي يف ليبيا ثالثة أنظمة سياسية من  استقالهلا يف 
ف اير ،اليت  22نتيجة االنتفابة الشعبية يف  ، 1122، والنظام املوجود حاليا من  (1122-2020)، ونظام الق ايف (2020

أطاح  بنظام الق ايف ومؤسساته ،ولكن شكل ومؤسسات النظام مل تتضح بصورة هنا ية حىت اآلن بسب  عدم استصدار الدستور 
من اهليئة التأسيسية ،و االنقسام السياسي وا رب على ا رهاب ،ه ا التغري يف النظام السياسي إ  جان  التغريات اليت حدث  

 إحداث تغيريات يف بنية القطاع العام  ليتأثر باألوباع السياسية واالقتصادية اليت مرت  ا داخل كل نظام سياسي نفسه أدت إ 
 . البالد يف كل مرحلة من مراحل تطورها 

أما فيما يتعلق بدور الدولة ، نستطيع القول يف مجيع املراحل تقوم الدولة بدور ر يسي من خالل القطاع العام يف تقدمي السلع و 
ملغرييب  إ   أن وظيفة الدولة يف ليبيا هي  توزيع الدخل ، فالدولة الليبية ال تعتمد يف استخراج احي  أشار . جتمع اخلدمات للم

 الدخل على الضرا   املفروبة على املواطنني ،وإمنا تعتمد على النفط يف متويل ا نفاق العام ، و مجيع املؤسسات املركزية واحمللية ال



 دعم آليات املساءلة للحد من الفساد يف القطاع العام اللييب
 عياد طاهر بن امساعيل.د 

 154 -137ص ،  0202 :السنة  02العدد  / 15 اجمللد              ISSN  6132-1112                  ة اقتصاديات مشال اقتصاديات مشال إفريقيا  جمل
044 

) من خالل آليات مجع الضرا    بل تقوم بالصرف من خالل امليزانيات العامة املمولة من إنتاج النفط  تقوم باستخراج ال روة
 (  .  42-42، ص ص 1115

ويقثثثثدم فانثثثثدويل األدلثثثثة علثثثثى الوظيفثثثثة التوزيعيثثثثة أو الريعيثثثثة للدولثثثثة الليبيثثثثة ، بثثثثأن ليبيثثثثا ال تعتمثثثثد علثثثثى آليثثثثات السثثثثوق أو فثثثثن 
قبثثثثثثثل اكتشثثثثثثثاف الثثثثثثثنفط تعتمثثثثثثثد ليبيثثثثثثثا علثثثثثثثى العا ثثثثثثثدات اخلارجيثثثثثثثة املسثثثثثثثتحقة مثثثثثثثن قيمثثثثثثثة ا جيثثثثثثثار إدارة االقتصثثثثثثثاد  ، ويوبثثثثثثثح أنثثثثثثثه 

اتفاقيثثثثثثثات إقامثثثثثثثة ( 2054)والواليثثثثثثثات املتحثثثثثثثدة ( 2052)لقواعثثثثثثثد عسثثثثثثثكرية ، حيثثثثثثث  إن ليبيثثثثثثثا وقعثثثثثثث  مثثثثثثثع اململكثثثثثثثة املتحثثثثثثثدة 
الثثثثثنفط ، أ ثثثثثبح  ليبيثثثثثا تعتمثثثثثد  وبعثثثثثد اكتشثثثثثاف.  قواعثثثثثد عسثثثثثكرية يف مقابثثثثثل مسثثثثثاعدات اقتصثثثثثادية لتحقيثثثثثق التثثثثثوازن يف امليزانيثثثثثة

علثثثثثى العا ثثثثثدات اخلارجيثثثثثة الثثثثثيت تراكمثثثثث  مثثثثثن  ثثثثثادرات الثثثثثنفط ، وأدت هثثثثث   ا يثثثثثرادات اخلارجيثثثثثة إ  إنشثثثثثاء هياكثثثثثل بريوقراطيثثثثثة  
كبثثثثرية ،وهيمنثثثثة القطثثثثاع العثثثثثام علثثثثى األنشثثثثطة االقتصثثثثادية ، وأ ثثثثثبح  الدولثثثثة مسثثثثؤولة علثثثثى خلثثثثثق فثثثثرص العمثثثثل وتقثثثثدمي السثثثثثلع 

 .(  (Vandewalle,1998,pp169-173 باعتبارها دولة التوزيع  واخلدمات للمواطنني
الثثثث ي انعكثثثثس سثثثثلبا علثثثثى الشثثثثأن العثثثثام يف ليبيثثثثا  أالسثثثثتقرارومل تثثثثنج البنيثثثثة التنظيميثثثثة للقطثثثثاع العثثثثام مثثثثن الفوبثثثثى وحالثثثثة عثثثثدم    

ا علثثثثثى مثثثثث رات سياسثثثثثية أو ، ونتيجثثثثثة  الثثثثثة عثثثثثدم االسثثثثثتقرار فقثثثثثد شثثثثثهدت البنيثثثثثة التنظيميثثثثثة للقطثثثثثاع العثثثثثام إ  تغثثثثثريات متكثثثثثررة رد
 .  اقتصادية 

وجاءت أهم التغيريات يف بنية القطاع العام نتيجة تبين النهج االش اكي ،ال ي مبوجبه أ بح  الدولة تتو  الصناعات    
ال ي والبحري واملقدم األساسي للخدمات التعليمية ،و الصحية ،وتسيري مرافق النقل  واملشروعات الزراعية وإنشاء املرافق العامة ،

إ  زيادة حجم القطاع العام يف الدولة من خالل إنشاء  2022وا وي واسترياد السلع التموينية ، وقد أدى التوجه االش اكي سنة 
الشركات واملؤسسات و املنشآت العامة ،وب لم اتسع  ا دارة لتشمل أنشطة خدمية وإنتاجية وجتارية وأ بح القطاع العام هو 

 .لر يسي لقوة العمل يف اجملتمع املستخدم ا
إن عدم االستقرار ا داري  وال اكم التشريعي للقوانني املنظمة لعمل األجهزة ا دارية  جعل من القطاع العام يعاين من خلل يف    

ا لغاء للبىن أداء املهام وتشت  املسؤولية وبعال املتابعة والرقابة ، وعدم وبوح االختصا ات لتكرار حاالت الدمج و الفصل و 
واهلياكل ا دارية ، وما ترت  على ذلم من مظاهر التسي  ا داري وعدم االهتمام باملصلحة العامة والتزوير والوساطة واحملسوبية 

 . (  11128بن امساعيل ، ) ،واستغالل املنا   ملأرب خا ة 
ا على اخنفاا القدرات املؤسسية للدولة وعلى كفاءة وقد استعرا املغرييب  تأثري عدم االستقرار ا داري ال ي شهدته ليبي   

السياسات العامة وفعاليتها يف متلال اجملاالت ، وتطرق إ  حاالت الدمج والفصل وا لغاء اليت تعرا هلا القطاع االقتصادي 
ادية  ، إ  جان  ، وما ترت  عليه من قصور يف أداء مهام األمانات واملؤسسات واألجهزة االقتص 1112-2020خالل الف ة 

تدين الكفاءة والفعالية واالزدواجية والتداخل يف االختصا ات ، وبعال  قدرة أمانات ومؤسسات القطاع االقتصادي على مجع 
 ( .  52، ص 1115)  البيانات واملؤشرات االقتصادية األساسية الالزمة وتوفريها التاذ سياسات اقتصادية وسليمة 

م خالل ف ة حكم الق ايف سيطرة سياسية أك  على مؤسسات القطاع العام ، تبني مظاهر تسييس ا دارة كما  شهد القطاع العا    
العامة حبي  أ بح ا هاز ا داري العام أحد أدوات  مكت  االتصال باللجان ال ورية ،وهو مب ابة ا زب السياسي ا اكم يف ليبيا 

وفعاال يف عمليات  نع ،وتنفي  السياسات العامة ،و يف اختيار الوزراء ووكالء ،و أ بح مؤسسة قوية للغاية ،ولع  دورا مؤثرا 
الوزراء ،وكبار املوظفني يف الدولة ، وكان  النتيجة حمسوبية، وغياب للمساءلة والشفافية ، وخصو ا أن هد  الف ة شهدت جترمي 

 . ( 1128،  اعيلبن امس) العمل ا زيب ،وأي نشاط سياسي خارج القنوات الرمسية للنظام 
، واجه  ليبيا  مجلة مثن التحديات تتم ل يف تشظي مؤسسات الدولة   1122و بعد سثقثوط نثظثام الثقث افثي فثي أواخثثر عام     

 . واالنقسام وعدم االستقرار السياسي واالقتصادي واالجتماعي و تدهور األوباع األمنية والنزاعات املسلحة وا رب على ا رهاب 
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املرة شهدت ليبيا حالثثثثة االنقسثثثثام السياسثثثثي بوجثثثثود حكثثثثومتني     يرى الباح  أن القطاع العام تأثر  بعمق ب الثة عوامل ، فهو    
ومصثثثثرفني مركثزيني ،وما ترت  عليه من بعال وقصور يف أداء القطاع العام يف تقدمي السلع واخلدمات العامة األساسية للمواطنني 

م وجود ثقة بني مؤسسات الدولة، و عدم وجود سياسات وبرامج عامة تستجي  ملطال  وتوقعات اجملتمع يف ظل عدم لعد
 . االستقرار السياسي واالقتصادي واالجتماعي 

أما العامل ال اين يتجسد يف ظهور جمموعات مسلحة تتمتع بقوة متنامية تضاهي سلطة الدولة ،وأ بح  ه   املليشيات تفرا   
خصيات معينة تفتقر للكفاءة ،واخل ة لتقلد املنا   املهمة يف القطاع العام ،اليت يكون والءها للمليشيات التابعة هلا وليس ش

 . لسلطة مركزية ، مما أدى إ  تراجع دور القطاع العام يف تقدمي اخلدمات األساسية للمواطنني 
لعامل ليس جبديد يف القطاع العام ويرجع إ  ف ة حكم الق ايف ولكنه تفاقم بعد والعامل ال ال  وهو الفساد ا داري واملايل ، وه ا ا

والسب  الر يسي لتفشي ظاهرة الفساد بشكل كبري خالل هد  الف ة هو االنقسام السياسي .  1122التغري السياسي ا ا ل سنة 
ات القطاع العام والسلطات املمنوحة له لضمان واالنفالت األمين وعدم وجود رقابة مركزية ، وعدم وجود توازن بني مسؤولي

مسؤولياته وفرا قراراته ، واستغالل نسبة كبرية من املسؤولني واملوظفني ،هل ا االنقسام يف حتقيق املصاحل اخلا ة ،ومالفة القوانني 
 .  والتشريعات النافدة 

 : واقع المساءلة والشفافية في القطاع العام   3-2   
ينا يف ا زء ال اين من الدراسة ، أنه  كن تقسيم أنواع املساءلة على أداء القطاع العام إ  نوعني ومها املساءلة كما سبق وب     

الداخلية ،واخلارجية ، حىت يتسىن للحكومة احملافظة على األموال العامة ،وتقدمي السلع واخلدمات العامة بكفاءة وفعالية ألفراد 
 . التنظيمية املختلفة للقطاع العام يف ليبيا بعالقات مساءلة داخلية وخارجية حتكمها القوانني واللوا ح  اجملتمع ، إذ ترتبط املؤسسات

فإهنا تتم ل يف عدة  ور  للمساءلة داخل كل وحدة من وحدات القطاع العام ،ومن بينها  و فيما يتعلق باملساءلة الداخلية ،   
ور هد  املساءلة متارسها املنظمة على نفسها وبواسطتها للتأكد من أن العمل وأداء املهام يتم املساءلة اهلرمية وا دارية واملالية ، و 

،وال حته التنفي ية والقانون املايل للدولة ،  1121لسنة ( 21)حس  ما هو حمدد يف اللوا ح واألنظمة م ال قانون عالقات العمل 
 . واللوا ح الداخلية 

كما نورد يف ما يلي . اخلية يف مؤسسات القطاع العام بعيفة وتعاين من الفساد ا داري واملايل ومن املالحظ أن املساءلة الد  
ويتضح من ا دول  أن القطاع العام (   1)با دول رقم ( 1122ديوان احملاسبة ، ) بع  األم لة عن الفساد يف القطاع العام 

أ بح متفشيا بشكل كبري مما أدى إ  أثار سلبية على املواطن تتم ل يف  يعاين من انتشار واسع للفساد ا داري واملايل ، فالفساد
سوء اخلدمات العامة ، أهدار املال العام وسوء استخدام املال العام من خالل التواطؤ والرشوة وا مهال ، وبعال آليات املساءلة 

 . اباة والتسي  وبعال الكفاءة والنزاهة والشفافية يف إدارة املوارد البشرية بفعل االنتشار الواسع للوساطة واحمل
 أشكال الفساد في القطاع العام(  2)الجدول رقم 

 آثار وتبعات الفساد الشريحة المتفشي فيها الفساد شكل الفساد

 متقلدو املنا   واملوظفون العموميون  الوساطة واحملاباة والتسي 
مليار سنوي على  12إنفاق أك  من 
مليون موظال مبعدل  2.8املرتبات ووجود 

 .إنتاجية ال يتعدى ربع ساعة يوميا 

 1121مليار مند عام  81هدر أك ر من  مسؤولو ومشرفو املشروعات التنموية التواطؤ والرشى واالمهال
 حىت اآلن دون حتقيق تنمية 

مليار سنويا ومازال  12إنفاق أك ر من الكهرباء ، التعليم ، : ات اخلدمات العامة مؤسس عثثدم الكفثثاءة وتضثثارب املصثثاحل 
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املواطن يعاين من سوء اخلدمات الصحية  .الصحة ، الدعم ، النظافة  .واسثثثثتغالل الوظيفثثثثة للمصثثثثاحل اخلا ة
والتعليمية وارتفاع أسعار السلع األساسية 

 .وانقطاع الكهرباء وتكدس القمامة 

التزويثثثر والتالعثثث  بثثثا قرارات وبعال 
 .مؤسسات ا باية العامة  .لكفاءة والنزاهةا

التهرب من سداد حقوق الدولة والتسب  
مليار  5يف اخنفاا مواردها من أك ر من 

مليار يف عام  2.15إ   1121يف عام 
1122. 

احملاباة واجملاملة والرشثثثثثثى واسثثثتغالل 
 .السثثثلطة للمصثثثلحة اخلا ة 

إفالت الفاسدين من العقاب واستمرارهم  . التشريعيةاهليئات الرقابية والقضا ية و 
 .يف هنش مقدرات الدولة وخرياهتا 

 ( . 22، ص  1122) تقرير ديوان احملاسبة اللييب: املصدر 
دارية اليت تعت  املساءلة اهلرمية وا  -إ  بعال وقصور أنظمة الرقابة الداخلية   1122كما أشار تقرير هيئة الرقابة ا دارية لسنة     

يف أداء مهامها يف كافة الوحدات ا دارية بالقطاع العام  من خالل العديد من الظواهر السلبية وانتشار   -من أهم أدواهتا الر يسية 
 : الفساد ، و كن إجيازها فيما يلي 

واخل ات ، العمل دون وجود هيكل تنظيمي ومالك وظيفي معتمد ،وعدم تسكني العاملني وفقا للمؤهالت والتخصصات  ●
 .وعدم تناس  املؤهالت العلمية واملهنية لشاغلي الوظا ال القيادية ،اليت يتم تكليفها ودون مراعاة للخ ة والكفاءة 

 .غياب اخلطط السنوية ألغل  ه   ا هات مما أدى إ  عدم حتقيق أهدافها ●

 .استمرار انتشار ظاهرة التسي  ا داري وعدم احملافظة على مواعيد العمل  ●

 .االستيالء على مقرات وممتلكات الدولة دون وجود خطط أمنية وإجراءات رادعة للقضاء على ه   الظاهرة ●

 .التوسع يف  رف العهد املالية والسلال واستخدامها كأسلوب من أسالي  الصرف والتهاون يف تسويتها  ●

 .تدين اخلدمات الصحية والتعليمية  ●

صاحل العامة يف الدولة ،وعدم وجود قواعد بيانات مش كة األمر ال ي أدى إ  غياب التوا ل والتنسيق بني املؤسسات وامل ●
 .عدم توفر معلومات وبيانات وإحصا يات وغياب الشفافية 

عدم االستقرار ا داري يف تبعية بع  املشاريع واهليئات والشركات واألجهزة  مما ساهم يف بياع الك ري من امللفات  ●
 . ية املهمة واملستندات الفنية واملال

يف القطاع العام ،وعملها دون وجود ( اهلرمية وا دارية ) وما  كن مالحظاته  مما سبق بعال أو غياب املساءلة الداخلية      
  .هيكل تنظيمي يرت  مهامها ،وتسي  لدى رؤسا ها ، وعدم تأدية األعمال املوكلني  ا كما يقتضي به القانون واللوا ح والتعليمات

 ملساءلة املهنية و مساءلة املواطن مل يتم تناوهلا يف التقارير الرقابية ، والسب  يرجع إ  عدم وجود اآلليات املنظمة هل ين النوعنيأما ا 
 .من املساءلة الداخلية ، م ال عدم وجود قنوات فاعلة  شراك املواطنني يف آلية املساءلة،وعدم وجود مدونة أخالقيات الوظيفة العامة

املساءلة اخلارجية ، تتم ل يف جهات خارجية مستقلة تقوم مبساءلة مؤسسات القطاع العام ، فقد  درت العديد من القوانني  أما   
 نشاء عدد من األجهزة الرقابية ،اليت هتدف إ  الرقابة على أعمال املؤسسات ا كومية ،حي  أنشأ ديوان احملاسبة املالية وهيئة 

مها يهدف إ   حتقيق رقابة إدارية ،ومالية  فعالة على األجهزة التنفي ية يف الدولة ومتابعة أعماهلا ، للتأكد من الرقابة ا دارية ، وكال
اء مدى حتقيقها ملسؤولياهتا وأدا ها لواجباهتا وتنفي يها للقوانني واللوا ح ، كما تعمل على الكشال عن ا را م واملخالفات املتعلقة بأد

 . ة وكرامتها والتحقيق فيها واتاذ ا جراءات الالزمة ملساءلة مرتكبيها واجبات الوظيفة العام
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بشأن أنشاء اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد ،  دف الكشال عن مواطن الفساد  1124لسنة (  22)كما  در مؤخرا القرار رقم 
 . اتاذ ا جراءات الالزمة للوقاية منه ومكافحته جبميع أنواعه وأشكاله مبا يف ذلم الفساد املايل وا داري، وبع سياسات فعالة، و 

ويعود سب  انتشار مظاهر الفساد ا داري واملايل يف القطاع العام  بالدرجة األو  إ  عدم خضوع مؤسسات القطاع العام   
جية ملراقبة سالمة األداء وبمان ملساءلة أمام ال ملان والقضاء ،و مؤسسات الرقابة ا دارية، واملالية كأدوات ر يسية للمساءلة اخلار 

 . انضباط العمل و كشال الفساد 
ات كما أن هناك العديد من األدلة الواردة يف تقارير الرقابة ا دارية واملالية على عدم التزام مؤسسات القطاع العام إ  تقدمي املعلوم  

إ  عدم إحالة وزارة املالية  ور  1122قرير ديوان احملاسبة لسنة فم ال أشار ت.والقرارات إ  األجهزة الرقابية لت ير وتفسري إعماهلا 
من التفويضات املالية والتقارير املالية   إ  ديوان احملاسبة ، وبعال الشفافية يف ا نفاق العام وعدم كفاءة وكفاية البيانات حول 

إ  عدم قيام الوزارات واملؤسسات واهليئات بإحالة ،  1122ك لم أشار تقرير هيأة الرقابة ا دارية لسنة .األنشطة االقتصادية 
نسخة من حمابر االجتماعات والقرارات فور  دورها ،و ور من املراسالت الصادرة عنها ،اليت متنح مزايا أو ترت  التزامات مالية 

م بإنشاء هيأة 1122لسنة ( 11) ون رقم ،أو تتضمن تغيريا يف الصالحيات واملراكز القانونية إ  هيأة الرقابة ا دارية باملخالفة للقان
 .الرقابة ا دارية 

ففي م ل ه ا الوبع ، ال  كن توقع وجود مساءلة فاعلة تقوم  ا أجهزة الرقابة املالية ،وا دارية للتأكد من مقارنة األهداف  
 . واعد والتشريعات النافدة بالنتا ج وكشال الفساد ، و تصيص واستخدام األموال واملمتلكات واأل ول العامة طبقا للق

و فيما يتعلق مبساءلة ال ملان للقطاع العام ،فهي بعيفة إ  حد كبري ، وخري م ال على ذلم ما  رح به السيد حممد الدغاري     
عضو جملس النواب إ  وجود خلل وبعال يف جملس النواب وتغي  األعضاء ملدد طويلة مع حصوهلم على املرتبات واملزايا ، 

 ( .أموقع أخبار ليبيا )للجان املشكلة يف اجمللس بعيفة ومشلولة يف القيام بواجباهتا  وا
 :  القطاع العام في ليبيا ومؤشرات الفساد العالمية 3-3
و هدا (CPI)تعد منظمة الشفافية الدولية منظمة  دولية معنية بالفساد وتشتهر  بتقريرها السنوي مؤشر مدركات الفساد      

ينظر 211أن الدولة ينظر إليها باعتبارها بلدا فاسدا جدا و    فر حي  يعين 211 – 1يرت  الدول على مقياس من املؤشر  
(  منظمة الشفافية الدولية )ورتبة الدولة تشري إ  موقعها النسيب من الدول األخرى املدرجة يف املؤشر . إليها بو فها دولة نظيفة جدا
إ  ارتفاع معدالت الفساد القطاع العام مع تزايد وترية االرتفاع يف السنوات األخرية ، كما ( 2)دول رقم و تشري البيانات الواردة با 

 .إ  موقع ليبيا يف انتشار الفساد مقارنة مع دول ا وار ( 4)يشري ا دول رقم 
ع العام اللييب ، ونتيجة لغياب املعايري ويعد ارتفاع مؤشر الفساد دليال على تدين وبعال املساءلة الداخلية واخلارجية  يف القطا  

 .والتشريعات وتطبيقها واستغالل الوظيفة العامة لتحقيق مصاحل خا ة وعدم إتباع معايري ا دارة يف شغل الوظا ال العامة 
 2112وحتى عام  2112يوضح مؤشر مدركات الفساد لليبيا منذ عام ( 3) جدول رقم 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
21 15 18 16 14 17 

 /https://www.transparency.org: املصدر 
 موقع ليبيا في انتشار الفساد مقارنة مع دول الجوار(  4) جدول رقم 

 السودان ليبيا مصر ا زا ر املغرب تونس الدولة
 16 17 32 33 40 42 الدرجة

  /https://www.transparency.org: املصدر 
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يصدر عن البنم الدويل ، وفيما (  WGI) عرف على انتشار الفساد  يف القطاع العام ، هو مؤشر من املؤشرات األخرى للت  
فمؤشر القيم ( 5)يتعلق حبالة انتشار الفساد يف ليبيا يشري إ  وجود مستويات عالية من الفساد  ،كما هو موبح يف ا دول رقم 

، مما يزيد من إدراكنا إ  ( CPI) فساد ، اليت تتوافق مع مؤشر ،وهو ما يعين املستوى األعلى لل -1.5للمقاييس تق ب من 
 .ارتفاع مستويات الفساد يف ليبيا 

 (2112-2113)المؤشرات الفرعية لمؤشر الحوكمة في ليبيا ( 5)جدول رقم 
 2016 2015 2014 2013 املقياس

 1.37- 1.34- 1.11- 0.97- املشاركة واملساءلة 

 1.89- 1.65- 1.69- 1.47- فاعلية ا كومة 

 2.57- 2.23-- 2.18- 1.86- جودة التشريعات 

 1.87- 1.63- 1.34- 1.14- حكم القانون

 1.57- 1.82- 1.56- 1.48- التحكم يف الفساد

  http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp:  املصدر 
 : افية في القطاع العام التحديات والمعوقات التي تعيق تعزيز المساءلة و الشف  3-4 

من خالل ما مت تناوله يف ا زء السابق من الدراسة إ  وجود مستويات عالية من الفساد ا داري واملايل يف القطاع العام اللييب ، و   
 . تؤدي دورها غياب املساءلة يف معظم  ورها الداخلية واخلارجية  ،اليت قد تكون املساءلة منظمة قانونيا ولكنها غري فاعلة وال 

و سنحاول يف هدا ا زء  حتليل مدى ارتباط النتا ج اليت أبرزهتا أدبيات دور املساءلة يف ا د من الفساد بواقع تفشي ظاهرة الفساد 
يف القطاع العام اللييب ،  دف الوقوف على التحديات والعقبات واليت تقال  عقبة يف طريق عمل املساءلة وتعرقل آلياهتا يف ا د 

 .من الفساد داخل القطاع العام 
ف ايثثثثثثثر ، تأخثثثثثثث  علثثثثثثثى عاتقهثثثثثثثا بنثثثثثثثاء آليثثثثثثثات  22عثثثثثثثدم وجثثثثثثثود إرادة سياسثثثثثثثية وقيثثثثثثثادة كثثثثثثثالء خثثثثثثثالل قثثثثثثث ة حكثثثثثثثم القثثثثثثث ايف و   

وعلثثثثثى الثثثثثرغم . للمسثثثثثاءلة والشثثثثثفافية يف مؤسسثثثثثات  ثثثثثنع القثثثثثرار وااللتثثثثثزام بثثثثثثحكم القثثثثثانون والعدالثثثثثة للجميثثثثثع ومكافحثثثثثة الفسثثثثثاد 
ل د قراطثثثثثثثي بعثثثثثثثد اهنيثثثثثثثار حكثثثثثثثم القثثثثثثث ايف ، ومثثثثثثثا ترتثثثثثثث  عليثثثثثثثه مثثثثثثثن  مأسسثثثثثثثة الد قراطيثثثثثثثة بإدخثثثثثثثال مثثثثثثثن أن ليبيثثثثثثثا شثثثثثثثهدت حتثثثثثثثو 

،  فثثثثثثثإن العديثثثثثثثد مثثثثثثثن ( املثثثثثثثؤمتر الثثثثثثثوطين العثثثثثثثام وجملثثثثثثثس النثثثثثثثواب ) والتشثثثثثثثريعية ( اجملثثثثثثثالس احملليثثثثثثثة للبلثثثثثثثديات ) االنتخابثثثثثثثات احملليثثثثثثثة 
 ثثثثثل املسثثثثثاءلة والشثثثثثفافية ، وهثثثثثو مثثثثثا عثثثثث  عنثثثثثه بصثثثثثراحة القثثثثثادة السياسثثثثثيني لثثثثثديهم التثثثثثزام بثثثثثعيال يف تعزيثثثثثز آليثثثثثات ا كثثثثثم ا يثثثثثد م

ر ثثثثثيس جملثثثثثس النثثثثثواب يف لقا ثثثثثه يف احثثثثثد القنثثثثثوات التلفزيونيثثثثثة بثثثثثأن ال ملثثثثثان مل يقثثثثثدم شثثثثثي للمثثثثثواطن وهنثثثثثاك العديثثثثثد مثثثثثن أعضثثثثثاء 
أن  وهثثثثثث ا يثثثثثثدل علثثثثثثى( . ب ،موقثثثثثثع أخبثثثثثثار ليبيثثثثثثا )ال ملثثثثثثان ال يرغبثثثثثثون يف تغيثثثثثثري الوبثثثثثثع القثثثثثثا م ألنثثثثثثه خيثثثثثثدم مصثثثثثثا هم اخلا ثثثثثثة 

ال ملثثثثثان أحثثثثثد أدوات املسثثثثثاءلة اخلارجيثثثثثة ملؤسسثثثثثات القطثثثثثاع العثثثثثام مل يقثثثثثوم بثثثثثدور  األساسثثثثثي يف دعثثثثثم مقومثثثثثات ا كثثثثثم ا يثثثثثد يف 
 . إدارة الدولة ، والقيام بواجبه يف مساءلة القطاع العام وكشال مظاهر الفساد واالحنراف 

،إ  هيمنة الوالءات القبلية اليت أدت إ  شيوع احملاباة ( 1122)ة وهيئة الرقابة االداري( 1122)أشارت تقارير ديوان احملاسبة    
واحملسوبية وخصو ا يف التعيني وال قية يف منا   القطاع العام ، وعدم إتباع نظم ا دارة والكفاءة واملنافسة ، وه ا أدى إ  خلق 

 .وا ح واالحنراف والسرية ألهنا تقوم على عدم إتباع القوانني والل الشفافيةبيئة معادية للمسؤولية 
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ولقد أثرت املركزية سلبا على قدرة القطاع العام ، وم ل ه ا الوبع أدى إ  التزام ا داريون التنفي يون بتنفي  أوامر رؤسا هم وفق    
يشكل حتديا أمام وه ا . اليت تقوم على قاعدة ا ذعان دون املشاركة يف حتديد األهداف  التعليمات ، مما قوى املساءلة اهلرمية ،

عملية املساءلة ، اليت تتطل  منح املوظفني مزيد من الالمركزية واالستقاللية واالستفادة من مهارهتم وخ اهتم واالبتكار  يف تقدمي 
 .خدمات أفضل و مكافحة الفساد وتعزيز ال قة بني املواطنني و مؤسسات القطاع العام 

ات يف القثثثثثثوانني والثثثثثثنظم وعثثثثثثدم وجثثثثثثود أهثثثثثثداف وابثثثثثثحة ملؤسسثثثثثثات القطثثثثثثاع  العثثثثثثام ، إن عثثثثثثدم االسثثثثثثتقرار ا داري وك ثثثثثثرة التغثثثثثثري   
، هيئثثثثثثثة الرقابثثثثثثثة 1122ديثثثثثثثوان ا اسثثثثثثثبة ) وعثثثثثثثدم وجثثثثثثثود مالكثثثثثثثات وظيفيثثثثثثثة حتثثثثثثثدد املهثثثثثثثام واملسثثثثثثثؤوليات ملثثثثثثثوظفي القطثثثثثثثاع العثثثثثثثام 

ة واملسثثثثثثاءلة ، ومثثثثثثن ، وهثثثثثث ا أدى إ  خلثثثثثثق هياكثثثثثثل ومؤسسثثثثثثات تنظيميثثثثثثة غثثثثثثري مال مثثثثثثة لتحسثثثثثثني الشثثثثثثفافي(   1122ا داريثثثثثثة  
 . ناحية أخرى عدم االستقرار ا داري جيعل من الصع  ممارسة املساءلة بطريقة منتظمة ومتصلة 

إن التضخم يف ا هاز ا داري اللييب ومرد  يرجع إ  إن الدولة هي املوظال األول للقوى العاملة بسب  طبيعة دور الدولة  كما  
( 1122)وكما أشار تقرير ديوان احملاسبة  .وه ا أدى إ  تعقيد عملية املساءلة والشفافية الريعية و بعال دور القطاع اخلاص ، 

إ  وجود مشكلة التضخم يف الكادر ا داري والعشوا ية يف التعيني وتفشي التسي  الدي جتاوز كل املؤشرات وتدين مستوى اخلدمة 
 .مة العا
قطثثثثاع العثثثثام كنسثثثثبة مثثثثن عثثثثدد السثثثثكان بثثثثني ليبيثثثثا ومصثثثثر وتثثثثونس وا زا ثثثثر إ  مقارنثثثثة عثثثثدد مثثثثوظفي ال ( 2)يشثثثثري ا ثثثثدول رقثثثثم   
ومثثثثثع وجثثثثثود التفثثثثثاوت الثثثثثزمين يف مصثثثثثدر املعلومثثثثثات بثثثثثني الثثثثثدول املقارنثثثثثة ، ومثثثثثع دلثثثثثم فهثثثثثي تعطثثثثثي مؤشثثثثثرا علثثثثثى زيثثثثثادة عثثثثثدد   ،

 . موظفي القطاع العام كنسبة لعدد السكان والتضخم الوظيفي يف ليبيا 
والنس  الواردة يف ا دول امل كور يتضح  أن هناك خلاًل وتشوها إداريا فادحا يف القطاع العام اللييب ومبجرد االطالع على األرقام 

 . فيما خيص أعداد املوظفني ا كوميني ونسبتهم إ  املواطنني 
 مقارنة عدد موظفي القطاع العام كنسبة من عدد السكان بين ليبيا ومصر وتونس والجزائر(  2)جدول رقم 

 نسبة عدد املوظفني العموميني من عدد السكان عدد املوظفني العموميني  عدد السكان سنة املعلومات الدولة 

 %  24                        1.568.748 مليون  2.5 2017      ليبيا

 %  6.4                        5.888068 مليون 01  2014      مصر

 %  6.0                        660.000 مليون 22 2014      تونس

 % 5.0                        2.020172 مليون 41 2015      ا زا ر

، املعهد الوطين لإلحصاء  http://www.caoa.gov.eg، ا هاز املركزي للتنظيم وا دارة مصر ( 112)تقرير ديوان احملاسبة اللييب : املصدر 
 http://www.dgfp.gov.dz  ة الوظيفية العمومية ا زا ر  ، مديري  http://www.ins.tnتونس 

 :تعزيز  الشفافية والمساءلة في القطاع العام  إستراتيجية 3-5
بعثثثثثد تنثثثثثاول بعثثثثث  أدبيثثثثثات الثثثثثيت تناولثثثثث  مفثثثثثاهيم املسثثثثثاءلة يف القطثثثثثاع العثثثثثام ، و واقثثثثثع املسثثثثثاءلة والشثثثثثفافية يف القطثثثثثاع العثثثثثام    

يف تعزيثثثثثز املسثثثثثاءلة و الشثثثثثفافية  احملليثثثثثة والدوليثثثثثة  ، ومثثثثثا هثثثثثي أبثثثثثرز التحثثثثثديات واملعوقثثثثثات ،ومؤشثثثثثرات ومظثثثثثاهر الفسثثثثثاد يف ليبيثثثثثا 
تعزيثثثثثز الشثثثثثفافية واملسثثثثثاءلة  إسثثثثث اتيجيةننتقثثثثثل القثثثثث اح ،  ثثثثثد مثثثثثن الفسثثثثثاد ا داري واملثثثثثايل يف القطثثثثثاع العثثثثثام الليثثثثثيب  ، ودورهثثثثثا يف ا

االقتصثثثثثثادي ويتعلثثثثثثق با  ثثثثثثالح السياسثثثثثثي واالقتصثثثثثثادي -سثثثثثثياملسثثثثثثتوى السيا: يف القطثثثثثثاع العثثثثثثام الليثثثثثثيب  مثثثثثثن خثثثثثثالل مسثثثثثثتويني 
 .والقانوين ، واملستوى ا داري ويتعلق با  الح ا داري يف القطاع العام 
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 االقتصادي -المستوى السياسي
املايل يف ي ز أحد التحليالت إ  بعال إدارة ا كم يف ليبيا إ  عيوب املؤسسات ا اكمة  ،و انتشار مظاهر الفساد ا داري و  

القطاع العام ،اليت سبق تبياهنا ، ويرجع مرد  بالدرجة األو  إ  عدم خضوع مؤسسات القطاع العام ملساءلة أمام ال ملان والقضاء ، 
 . ول لم  يتطل  ا  الح ليس فقط يف إدارة القطاع العام ولكن أيضا يف السلطتني التشريعية والقضا ية 

إ  أن الفساد يف الدول النامية يشمل السياسيني واملشرعني الهتمامهم بتحقيق مصا هم   Jreisatويف ه ا اخلصوص ، يشري 
اخلا ة أك ر من املصلحة العامة ، وقدرات أعضاء السلطة التشريعية ملساءلة القطاع العام بعيفة ، ويف ظل هك ا بيئة سياسية فإن 

دورها األساسي يف مساءلة ا كومة وكبار املوظفني عن املسئوليات وحماربة وجود إرادة سياسية من قبل  السلطة التشريعية للقيام ب
 . (pp161-162,2012) الفساد  موبوع ينطوي على ك ري من الشم واالستفهام

حالة  جملس النواب كمم ل للسلطة التشريعية يف ليبيا تقدم م ال وابح عن بعال قدرات أعضاء السلطة التشريعية يف مساءلة و    
ل لم ، جي  إجراء ا  الح السياسي يف العديد من اجملاالت منها تصحيح . ع العام وعدم توفر إرادة سياسية حملاربة الفساد القطا 

اللجان  -األسئلة) النظام االنتخايب مبا يضمن فرز برملانيني متميزين و لكون قوة التم يل الصحيح ، تفعيل أدوات املساءلة ال ملانية 
وبا بافة إ  ذلم ، يعد إ الح . للتأكد من إن نشاط ومرجات القطاع العام تال م األهداف املوبوعة له ( ل العز  -التحقيق –

القضاء أمرا بروريا  ألنه يتضح بعال السلطة القضا ية يف حماربة الفساد من خالل زيادة مستويات الفساد يف القطاع العام كما 
 . بة ا دارية هو مبني يف تقارير ديوان احملاسبة والرقا

ويعتقد الباح  أن ا  الح السياسي  ا قيقي ينبغي أن يقاس مبدى قدرة املؤسسة التشريعية على استيعاب توقعات املواطنني     
حماربة وحتقيق املصلحة العامة و التنمية الشاملة ، وتفعيل دور اجملتمع املدين وجعله رافدا للسلطة التشريعية يف حتقيق املساءلة الفعالة و 

الفساد ، وتفعيل دور اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد ودعمها بالكوادر وا مكانيات املادية والتقنية اليت متكنها من ممارسة مهامها 
أما استصدار التشريعات املناهضة للفساد ،وإنشاء اهلياكل التنظيمية حملاربة الفساد ، فهي أعمال ال مت ل قيمة يف .  بكفاءة وفاعلية 

 .ظل عدم وجود إرادة سياسية تأخ  على عاتقها تعزيز آليات املساءلة والشفافية 
وقد سبق وأن أشرنا ، مت ل ليبيا منوذجا للدولة الريعية اليت تعتمد على دخل النفط يف تأمني ميزانيتها ، مما أدى إ  االعتماد على    

اص ، وأ بح القطاع العام يلع  دورا هاما يف تقدمي السلع واخلدمات القطاع العام يف عملية التنمية وتقييد مبادرات القطاع اخل
 .العامة واملستخدم الر يسي للقوى العاملة 

و كما تناولنا يف ا زء السابق من الورقة أن القطاع العام يعاين من بعال األداء بسب  انعدام املساءلة ، ومشاكل عميقة من  
وه ا يتفق مع ما تو ل إليه أحد الباحتني يف حتديد مشكالت . ات و ال امج التنموية الفساد ا داري واملايل يف قطاع اخلدم

القطاع العام يف الدولة الريعية ، حي  أشار بأن دخل ريعي يؤدي إ  جمموعة من املشكالت  بسب  املركزية والتسلطية يف الدولة 
طاع اخلدمات وا نتاج ،  تضخم جهاز الدولة، وانعدام مساءلة الريعية وهي بعال  ا نتاجية يف اجملتمع ، التبعية للخارج يف ق

 (  . علوي ) ا كومة ، وتع ر القطاع اخلاص واجملتمع املدين وزيادة ظاهرة الوالء والفساد ا داري 
يبية يف النشاط ل لم فإن حتسني أداء القطاع العام وتعزيز آليات املساءلة والشفافية ، يتطل  إعادة النظر يف دور الدولة الل   

االقتصادي ، والتغيري يف دور الدولة كمقدم أساسي للخدمات العامة إ  منظم ، من خالل إعطاء دور أك  للقطاع اخلاص عن 
طريق الشراكة بني القطاعني يف تقدمي اخلدمات بقطاعات الصحة والتعليم وا سكان و حتقيق التنمية ، وفعالية الشراكة بني 

لتزام كل طرف بأداء مهام حمددة ، ومسامهة ا كومة يف الشراكة قد تتخ  شكل تقدمي االلتزامات املالية ، ونقل القطاعني تتطل  ا
 .األ ول واملسؤولية االجتماعية والدعم السياسي 
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فاءة واملسامهة أما دور قطاع اخلاص يف الشراكة فهو االستفادة من خ ته يف جمال ا دارة والعمليات واالبتكار لتشغيل األعمال بك 
ك لم الشراكة تتطل  وجود إطار قانوين تحمي حقوق املستفيدين واالستخدام األم ل . يف رأس املال االست ماري تبعا لنوع العقد 

 انعي د جمموعة من الدوافع حتفز توج(  220-222،ص ص  1110الطوق ، )للموارد لتخفي  التكاليال وحتسني األداء 
 : كة القطاع اخلاص وهي إ  شرا  القرار يف ليبيا

 .ج ب الفرص االست مارية يف القطاع اخلاص  ●

 .زيادة الكفاءة ، واستخدام املوارد املتاحة على حنو أك ر فعالية ●

 .إ الح القطاع العام من خالل إعادة توزيع األدوار، وا وافز، و حتسني آليات املساءلة  ●

 المستوى اإلداري  
رد يف تقارير األجهزة الرقابية من بعال كبري يف إدارة املوارد البشرية ، وتناق  بني التشريعات يعاين القطاع العام حس  ما و    

املنظمة لشغل الوظيفة العامة واملمارسات الفعلية ، حي  استندت عمليات تويل الوظا ال العامة على الوالءات السياسية وا هوية 
 . قويا خللق الفساد واستبعاد األكفاء ال ين ال ينسجمون مع الفساد والوساطة واحملسوبية ، وه ا يف الواقع   ل مصدرا 

إن حتسني الشفافية واملساءلة يف القطاع العام يكمن يف بناء قدرات املوارد البشرية   من خالل  نظم وممارسات توظيال أفضل   
 من املمارسات اخلا ة باالستقطاب والتعيني ويتطل  ذلم تغيري ك ري. ومهنية ، وإقامة نظام مبين على ا دارة يف تويل الوظا ال 

التحديد الدقيق للمهام واملسؤوليات الوظيفية لكل وظيفة، وحتديد معايري لألداء لكل موظال طبًقا للهدف املخطط له، : م ل
 .                                   وا عالن عن الوظا ال ا دارية الشاغرة  يف وسا ل ا عالم املختلفة

غل  عدم وجود هياكل تنظيمية و مالكات وظيفية حتدد املهام والواجبات واملسؤوليات بدقة  ملوظفي القطاع العام  يف أ ان    
وه ا يدل على بعال وعدم فاعلية املساءلة الداخلية يف بعديها اهلرمي وا داري  ، إذ يتطل  تعزيز ، مؤسسات القطاع العام اللييب 

د وابح للمهام واملسؤوليات للمنظمة واملوظال ،اليت مبوجبها يتم تقدمي املعلومات وت ير وتفسري ا جراءات املساءلة والشفافية حتدي
 .و حتديد خطوط ومستويات املساءلة بني املرؤوسني والرؤساء 

. وظيفثثثثة للمصثثثثاحل اخلا ة كما أنه سوف يؤدي تفعيل املساءلة الداخلية  إ  االمت ال للقوانني والتعليمات وا د من اسثثثثتغالل ال  
ويشري أحد الباح ني إ  تأثري عدم حتديد بطاقات الو ال الوظيفي إ  انتشار الفساد ، يف ك ري من حاالت التحقيق ، يف العديد 

طاقات من قضايا الفساد يف مصر تنتهي دون حتديد املسئول عن الفساد ، بسب  سهولة التنصل من املسؤولية يف حالة عدم وجود ب
 ( . 82، ص  1122 بيح ،) و ال دقيقة حتدد واجبات ومسؤوليات من يشغل الوظيفة 

و يف حالة ليبيا ، يعد قياس األداء مطلبا بروريًا لدعم آليات املساءلة يف مؤسسات القطاع العام وا د من الفساد ، كما بني  
Scott   الية ملكافحة الفساد يف البلدان النامية ،إذ يساعد قياس األداء يف وفقا لبيانات البنم الدويل يعت   قياس األداء على أنه

 :القطاع العام اللييب على حتقيق مهمتني 
وهثثثثثثي متكثثثثثثني  املثثثثثثدراء  يف مؤسسثثثثثثات القطثثثثثثاع العثثثثثثام مثثثثثثن الو ثثثثثثول إ  معلومثثثثثثات شثثثثثثاملة عثثثثثثن أداء املؤسسثثثثثثة ، وال انيثثثثثثة :األو    
اسثثثثثثثتخدام األمثثثثثثثوال العامثثثثثثثة مثثثثثثثن قبثثثثثثثل املثثثثثثثواطن، ومؤسسثثثثثثثات اجملتمثثثثثثثع تتم ثثثثثثثل يف بثثثثثثثمان مسثثثثثثثاءلة مؤسسثثثثثثثات القطثثثثثثثاع العثثثثثثثام يف :

املثثثثثثثدين وا بثثثثثثثالغ عثثثثثثثن االحنثثثثثثثراف يف األداء ، ويسثثثثثثثاعد الو ثثثثثثثول للمعلومثثثثثثثات يف مؤسسثثثثثثثات القطثثثثثثثاع العثثثثثثثام مثثثثثثثن قبثثثثثثثل املثثثثثثثواطنني 
 ( .   1112)ووسا ل ا عالم ومؤسسات اجملتمع املدين إ  دعم الشفافية 

قنوات فعالة تقليدية أو مواقع الك ونية للمواطنني لغرا إشراكهم يف عملية املساءلة و تقديثم    مل تقدم مؤسسات القطاع العام   
الشثكاوى واملظثامل و املق حات من أجل حتسني اخلدمات العامة و ا بالغ عن الفساد ، وبالتايل  فإن العالقة بني مقدم اخلدمة 

ال تزال غري موجودة ، فيج  إنشاء آليات للمواطنني  -سات القطاع العام كأحد آليات مسألة املواطن ملؤس  –ومتلقي اخلدمة 
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، وعلى مؤسسات القطاع العام  معرفة ما يريد  املواطنون وما هو تقييمهم   ودة اخلدمات العامة  للحكم على فعالية اخلدمات
 . املقدمة ، ألحدث حتول كبري يف تعزيز الشفافية واملساءلة 

 ، وتوفري املعلومات ولتقدمي و حتسني ومة الليبية االستفادة من ا مكانات اهلا لة لإلن ن  للتوا ل مع املواطننيإذ جي  على ا ك  
ا كومة ويواجه ا مود واملركزية يف فتاح نولوجيا االتصاالت يعزز ثقافة اوإن استخدام تكن، اخلدمات العامة وتعزيز األداء 

 .البريوقراطية 
اب ملدونة أخالقيات الوظيفة العامة كوثيقة منفصلة عن قوانني اخلدمة العامة يف القطاع العام اللييب ، وإن انتشار كما أن هناك غي   

الفساد يف املؤسسات العامة ما هو إال دليل على شيوع السلوك ال أخالقي ،وعدم وجود مبادرات من الدولة لتعزيز القيم 
 . تدري  عليها يف ليبيا واالجتاهات األخالقية يف سلوك املوظال وال

ويشري اخلليوي إ   أمهية هد  املدونة بأهنا تتضمن قواعد ومعايري أخالقية وأدبية  تقود سلوك املوظال العام ليس فقط ملنع وقوع   
ات و اخلطأ  بل التنفي  الفعال للمسؤوليات والواجبات ، وه ا هو جوهر املواجهة ا قيقية للفساد ،اليت ال تكون يف التشريع

 ( . 288،ص 2002اخلليوي ، ) ا جراءات وإمنا يف السلوك 
يتطل  ا د من الفساد تعزيز آليات املساءلة الداخلية ، اليت مت ل مدونة أخالقيات السلوك احد أدواهتا املهمة   ألهنا  ل لم    

العامة الصادر عن ا معية األمريكية لإلدارة  و  كن  االستفادة من منوذج أخالقيات ا دارة. مت ل مستويات متعددة من املساءلة 
، كمقياس ومرجعية الق اح بع  األفكار املفيدة  لتطوير مدونة أخالقيات الوظيفة يف (  2002اخلليوي ، )   ASPAالعامة 

 : القطاع العام اللييب ، واليت تضمن   التايل 
 .العام  الصدق واألمانة من أجل تعزيز ثقة اجملتمع يف مؤسسات القطاع ●

  .تغلي  املصلحة العامة عن اخلا ة  ●

 .ممارسة السلطة الرمسية لتطوير املصلحة العامة  ●

تطبيق وتشجيع نظام ا دارة يف التوظيال بدال من معايري ا هوية والوساطة واحملسوبية ، ودعم زمالء املهنة لتصحيح أي  ●
 .متييز أو خداع أو ا دارة السيئة أو ا ساءة 

 . سني األنظمة اليت حتدد العالقات بني املؤسسات العامة واملوظفني والعمالء ومجيع املواطنني العمل على حت ●

 الخاتمة 
تو لنا من خالل هد  الدراسة إ  غياب املساءلة يف معظم  ورها الداخلية ،واخلارجية يف القطاع العام اللييب ، على الرغم من إن   

وك لم تو ل  الدراسة إ  أن املساءلة دعامة  .نونيا ولكنها غري فاعلة وال تؤدي دورها بع   ور املساءلة موجودة ، و منظمة قا
أساسية للحد من الفساد ا داري واملايل يف القطاع العام اللييب ، فكلما كان  هناك مساءلة داخلية وخارجية فعالة ، كلما كان ه ا 

 . عامال مهما يف مكافحة الفساد داخل القطاع العام 
كما أوبح  الدراسة أن هناك قيود وحتديات تقال عقبة يف طريق عمل املساءلة والشفافية وتعرقل آلياهتا يف ا د من الفساد    

ملكافحة الفساد ، وهيمنة الوالءات القبلية   ءدم وجود إرادة سياسية وقيادة كالداخل القطاع العام اللييب ، وهد  القيود تتم ل يف ع
ستقرار ا داري ، والتضخم يف ا هاز ا داري ، وكلها أدت إ  خلق بيئة معادية للتطبيق الفعال للمساءلة ، واملركزية و عدم اال

 . وتعقيد عملياهتا 
 -تعزيز املساءلة يف القطاع العام اللييب ، تضمن  مستويني ومها  السياسيل إس اتيجيةالدراسة إ  استعراا وأخريا تو ل     

امللتزمة  ءا رادة السياسية والقيادة الكالاالقتصادي ، فإن  -داري ، وفيما يتعلق باملستوى  السياسياالقتصادي واملستوى ا 
املساءلة أمر بدورها األساسي يف مساءلة ا كومة وكبار املوظفني عن املسئوليات وحماربة الفساد  وتأخ  على عاتقها تعزيز آليات 
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 ي ، وتفعيل دور اجملتمع املدين ، وتفعيل اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد ، وإعطاء إ  جان  ا  الح القضا.بروري ال مفر منه 
، وذلم من خالل استخدام املوارد املتاحة على حنو  دور أك  للقطاع اخلاص يف النشاط االقتصادي بغية إ الح القطاع  العام

 . اءلة أك ر فعالية و إعادة توزيع األدوار، وا وافز، و حتسني آليات املس
، فإن تدعيم املساءلة  تح  أن يكون مستداما من خالل بناء بنية حتتية مناسبة  تتفق مع  لإلس اتيجيةأما على املستوى ا داري    

خصا ص اجملتمع اللييب وتتضمن  بناء قدرات املوارد البشرية  ،من خالل  نظم وممارسات توظيال أفضل ومهنية ، وإقامة نظام مبين 
رة يف تويل الوظا ال ،  وبع وحتدي  املالكات الوظيفية وحتديد املهام والواجبات واملسؤوليات بدقة  ملوظفي القطاع العام على ا دا

، وإنشاء آليات للمواطنني للحكم على فعالية اخلدمات وعلى مؤسسات القطاع العام بواسطة االهتمام با كومة االلك ونية ، 
 .  عامة لتغيري مواقال وسلوك املوظال العام  حنو طرق أك ر مسئولية وإبداعا وابتكارا وبع مدونة أخالقيات الوظيفة ال
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