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ملخص تنفيذي
تشــكل الشــفافية إحــدى أهــم أدوات االســتقرار يف املجتمــع، وتعنــي الشــفافية بأبســط معانيهــا الوضــوح 

والكشــف، حيــث إنــه كلــا كان مســتوى الشــفافية مرتفعــاً، كلــا كانــت التنميــة تســر بخطى متســارعة 

ملــا تتضمنــه الشــفافية مــن مراقبــة ومســاءلة من قبــل عمــوم األفــراد للخدمات التــي تقدمها املؤسســات، 

األمــر الــذي يرتتّــب عليــه تحديــد مظاهــر الهــدر، والحــّد مــن الفســاد املقصــود وغــر املقصــود. وملــا 

كان انخفــاض مســتوى الشــفافية واســترشاء الفســاد يف ســوريا أحــد أهــم العوامــل التــي دفعــت باتجــاه 

حــراك مجتمعــي لــه مطالــب بــدأت باإلصــالح، وانتهــت باملطالبــة بإســقاط الســلطة الحاكمــة، كان لزامــاً 

ــز  ــاً، بهــدف تعزي ــاً ومارســًة وبحث ــًة ومتكين ــث عــن موضــوع الشــفافية واملســاءلة، ثقاف إعــادة الحدي

مســتوى الشــفافية يف املجتمــع الســوري. و يف هــذا اإلطــار، أُنجــز بحــث »واقــع الشــفافية يف املؤسســات 

الســورية« كأحــد األبحــاث الهادفــة إىل رصــد واقــع الشــفافية يف املؤسســات الســورية، وتكويــن صــورة 

عــن مواطــن القــوة والضعــف والخــروج بتوصيــات ومقرتحــات مــن شــأنها رفــع مســتوى الشــفافية يف 

املؤسســات الســورية الناشــئة بعــد حركــة االحتجاجــات يف أذار 2011. 

يصّنــف هــذا البحــث مــن ضمــن األبحــاث االســتطالعية، والــذي تنــاول بالدراســة 280 مؤسســة ســورية 

ــارج  ــن خ ــة ب ــة، موزّع ــة مختلف ــل جغرافي ــق عم ــة ويف مناط ــل متنوع ــاالت عم ــل يف مج ــئة تعم ناش

ســورية بنســبة 23% وداخــل ســورية بنســبة 77%. واســتخدم البحــث االســتارة املقّننــة كأداة رئيســية 

يف الوصــول ألهدافــه، وتنــاول بالدراســة ثالثــة محــاور رئيســية تســهم يف فهــم واقــع شــفافية املؤسســات 

الناشــئة:

 محــور يقيــس توافــر الهيــاكل املؤسســية الضامنــة للشــفافية داخــل املؤسســة. والهيــاكل املؤسســية 
التــي قــام البحــث بدراســتها هــي: )هيــكل تنظيمــي، نظــام داخــي، مجلــس إدارة، خطــة عمــل، تقييــم 

ــة  ــر مالي ــطة، تقاري ــة لألنش ــر مالي ــات، تقاري ــق مرصوف ــاطات، توثي ــق نش ــال، توثي ــطة واألع لألنش

للمؤسســة ككل(.

 محور متعلق بالعالقة بن املؤسسة واملستفيدين.
 محور متعلق بالعالقة بن املؤسسة وبن املؤسسات األخرى.

ومــن أهــم التحديــات التــي واجهــت فريــق البحــث امليــداين: األوضــاع األمنيــة غــر املســتقرة واملتمثلــة 

يف زيــادة حــّدة االشــتباكات، ومــا رافقهــا مــن حــركات نــزوح خــالل فــرتة توزيــع االســتبيان، والتــي حــّدت 

ــتبيانات يف  ــذ االس ــت تنفي ــل املســتهدفة، وأوقف ــكل مناطــق العم ــق عــى الوصــول ل ــدرة الفري ــن ق م

بعــض املناطــق.
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خلــص البحــث إىل أن مســتوى توافــر الهيــاكل املؤسســية الضامنــة للشــفافية جيــد جــداً وخاصــة فيــا 

يتعلــق بتوثيــق املرصوفــات واألنشــطة، وتوافــر التقايــر املاليــة لألنشــطة، والهيــاكل التنظيميــة ومجالــس 

اإلدارة، واألنظمــة الداخليــة، وخطــط العمــل داخــل املؤسســات، وأيضــاً توافــر أدوات التقييــم واملتابعــة 

ــد مــن اإلشــارة اىل بعــض نقــاط الضعــف والتــي يف حــال   ــدة ال ب ــج الجي لألنشــطة. ورغــم هــذه النتائ

تالفيهــا مــن شــأنها تحســن شــفافية املؤسســات، وتتلخصــص بالنقــاط التاليــة:

- هنالــك ضعــف يف توافــر التقايــر املاليــة يف املؤسســات حيــث مل يتجــاوز توافــره )   %( لــدى عينــة 

املؤسســات.

- هنالــك ضعــف فيــا يخــص فهــم أهميــة ودور وجــود مجالــس إدارة للمؤسســات، وأيضــاً ضعــف يف 

معرفــة آليــات تشــكيلها ومهامهــا ومســؤولياتها. 

ــاء  ــة أعض ــم معرف ــاص حج ــكل خ ــات، وبش ــة للمؤسس ــفافية الداخلي ــق بالش ــف يتعل ــك ضع - هنال

ــإرشاك  ــاكل مؤسســية، وأيضــاً ضعــف ب ــن أهــداف وهي ــارص األساســية للمؤسســة م املؤسســات بالعن

ــرار. ــاذ الق ــط، واتخ ــاء الخط ــاء يف بن األعض

- وفيــا يخــص العالقــة مــع الفئــات املســتهدفة، وجــد البحــث أن هنالــك ضعــف فيــا يتعلــق بالنــرش 

ألعــال املؤسســة أمــام الجمهــور، وكذلــك ضعــف يف فهــم فلســفة نــرش تقاريــر املؤسســة وتأثرهــا عــى 

شــفافية املؤسســة، وأيضــاً ضعــف يف مهــارات إيصــال املعلومــات والرســائل للفئــة املســتهدفة. 

 وبناًء عىل النتائج تم الخروج مبجموعة من التوصيات عىل عدة مستويات: 

- عــى مســتوى املؤسســات الســورية الناشــئة، تلخصــت التوصيــات بــرضورة الرتكيــز عــى بنــاء الهيــاكل 

ــددة  ــراءات مح ــات وإج ــود سياس ــى وج ــز ع ــفافية، والرتكي ــز الش ــاهم يف تعزي ــي تس ــية الت املؤسس

تحكــم عملهــا، وأيضــاً رضورة إرشاك الفئــات املســتهدفة والــرشكاء يف عمليــة التخطيــط والتقييــم لعمــل 

املؤسســة، وأخــراً أهميــة النــرش الــدوري لــكل املشــاريع واألنشــطة والتقاريــر املاليــة للمؤسســة بطريقة 

واضحــة ومفهومــة للجميــع.

ــز  - عــى مســتوى املؤسســات املانحــة، كان هنالــك توصيــات تتعلــق بــدور هــذه املؤسســات يف تعزي

الشــفافية لرشكائهــا املحليــن، وجعــل الشــفافية إحــدى أهــم املعايــر التــي تُبنــى عــى أساســها الــرشاكات.  
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تمهيد
خــالل العقــود املاضيــة انتــرش الفســاد يف املجتمــع بشــكل أفقــي وعمــودي نتيجــة لغيــاب آليــات الحكــم 

ــي  ــوىض الت ــة الف ــا أن حال ــات املســاءلة. ومب ــايل آلي ــات مكافحــة الفســاد وبالت ــار إىل آلي الرشــيد واالفتق

ــق  ــة، وضي ــب بالحاجــة الدامئــة لإلحتياجــات اإلنســانية واإلغاثي ــل بالغال تســيطر عــى املجتمعــات تتمثّ

حجــم املســاحة املتاحــة لنــرش املعلومــات وتقييــم الخدمــات املقدمــة مــن قبــل املؤسســات )وهــي التــي 

متثــل إحــدى أهــم أدوات الشــفافية(؛ تــؤدي إىل طبيعــة عمــل غــر شــفافة، وغــر كفــوءة بالــرضورة. كــا 

أنهــا تعيــق قــدرة مجموعــات املجتمــع املــدين كــا املؤسســات الحكومية عــى أن يكــون متثيلهــا ملجتمعاتها 

رشعيــاً. وملــا كان األســاس يف التغيــر اإلنطــالق مــن القاعــدة املجتمعيــة كمدخــل يتبنــاه مركــز املجتمــع 

املــدين والدميوقراطيــة يف عملــه؛ بُنيــت اســرتاتيجية العمــل يف برنامــج الشــفافية مــع املؤسســات الســورية 

الناشــئة ومنظــات املجتمــع املــدين، ومــع عمــوم النــاس عــى أن تعمــل بعــّدة مســتويات مختلفــة لتعزيــز 

الشــفافية وآليــات املســاءلة يف املجتمــع.

انطلــق برنامــج الشــفافية منــذ شــباط 2013 واعتمــد يف تعزيــز مفاهيــم الشــفافية واملســاءلة عــى أدوات 

أربع:

• أبحــاث: تعمــل عــى دراســة واقــع الشــفافية يف املؤسســات الســورية، وأخــرى تعمــل عــى معرفــة 

واقــع املســاءلة االجتاعيــة بــن األفــراد الســورين؛ إضافــة إىل إجــراء دراســات حالــة لتدخــالت الربنامــج 

مــع املؤسســات التــي يســتهدفها؛ والهــدف مــن هــذه البحــوث هــو بالدرجــة األوىل تصميــم تدخــالت 

فعالــة، واســتخدام النتائــج كإحــدى أدوات املنــارصة لتعزيــز الشــفافية.

• ورش تدريبيــة: تســتهدف املواطنــن واملنظــات واملؤسســات الحكوميــة لتعريفهــم مبفاهيــم الفســاد 

ــة  ــة إىل أهمي ــيد، باإلضاف ــم رش ــاء حك ــا يف بن ــفافية ودوره ــة الش ــه، وأهمي ــرق مكافحت ــكاله وط وأش

ــة مارســتها. ــة، وكيفي املســاءلة االجتاعي

• حمــالت توعيــة: تســتهدف املواطنــن بشــكل أســايس وتشــارك بهــا املنظــات املحليــة بغايــة تفعيــل 

دورهــم يف املســاءلة االجتاعيــة وبالتــايل مكافحــة الفســاد.

عمــَل برنامــج الشــفافية ويعمــل يف عــرش محافظــات ســورية، حيــث ينفــذ املــرشوع الحــايل وهــو الثالــث 

ــاً، و30 منظمــة مجتمــع مــدين، و30 مجموعــة مــن  90 ورشــة تدريبيــة يســتهدف فيهــا 30 مجلســاً محليّ

األفــراد املســتقلن حتــى نهايــة عــام 2015. 

ويخطــط الربنامــج يف عــام 2016 لبنــاء شــبكة مــن املتفاعلــن معــه بهــدف خلــق نــواة تجمــع املؤسســات 

التــي تعمــل عــى تطبيــق الشــفافية، والرتكيــز عــى بنــاء النظــم املؤسســية التــي تعــزز الشــفافية. 
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ويــأيت هــذا البحــث مــن ضمــن األنشــطة التــي يقــوم بهــا مركــز املجتمــع املــدين والدميوقراطيــة لتعزيــز 

الشــفافية واملســاءلة يف املؤسســات الســورية، حيــث يســتهدف الوقــوف عــى واقــع الشــفافية يف 

ــق الشــفافية يف  ــي تواجــه تطبي ــات الت ــوة، والتحدي ــاط الق ــة نق ــئة، ومعرف املؤسســات الســورية الناش

ــات.  ــفافية يف املؤسس ــتوى الش ــز مس ــتهدف تعزي ــالت تس ــم تدخ ــدف تصمي ــات به املؤسس

                                                                               

                                                                                    مدير برنامج الشفافية 

                                                                                                   عمر الراوي   
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تقديم البحث
هنالــك يف ســوريا مــا يتعــّدى القــوى العســكرية واملعــارك، وهــو غــر ظاهــر بصــورة مبــارشة للمجتمــع 

الــدويل الــذي صــّب تركيــزه عــى تنظيــم داعــش وتدفــق الالجئــن نحــو أوربــا. لقــد شــهدت الســنوات 

الخمــس مــن الــرصاع منــو مجتمــع مــدين حــي كــا مل يســبق لــه يف تاريــخ ســوريا، يف كل مــن املناطــق 

ــام  ــون زم ــتلم املدني ــث اس ــة. حي ــا املعارض ــيطر عليه ــي تس ــك الت ــام، وتل ــا النظ ــيطر عليه ــي يس الت

أمورهــم الحياتيــة، وأمســوا يعملــون عــى جلــب التنظيــم واألمــن واملــؤن والخدمــات وامللجــأ لعوائلهــم 

وأصدقائهــم ومجتمعاتهــم. لقــد منــت الجمعيــات املدنيــة واملجالــس املحليــة واملدافعــن عــن القانــون 

وحقــوق اإلنســان ومنظــات اإلغاثــة ومــزودي الخدمــات والغــذاء واملــاء ووســائل اإلعــالم والجمعيــات 

املهنيــة وحواضــن التنميــة االقتصاديــة كــا لــو أنهــا جميعــاً أتــت منــذ 2011 حــن اندلعــت االنتفاضــة 

يف ســوريا لتقلــب رأســاً عــى عقــب الواقــع الــذي خلفــه نظــام األســد، وهــو مــن أكــر األنظمــة ضبابيــة 

وفســاداً واســتبداداً يف العــامل.

إن هــذا النمــو للمجتمــع املــدين يف زمــن الحــرب الدائــرة يف ســوريا، لهــو أحــد األوجــه املرشقــة يف البــالد. 

وكــا يطــرح كاتــب هــذا التقريــر الخــالّق واملثــر لإلهتــام، أنــه وبالرغــم مــن الكارثــة اإلنســانية؛ إال أن 

ســوريا مــا تــزال تقــف عــى تخــوم أمــل إلنهــاء مرحلــة اليــأس، وذلــك ألنهــا خلقــت واحــدة مــن أهــم 

ــأل  ــي مت ــات الت ــرتاح املؤسس ــون يف اج ــوريون بارع ــة. فالس ــاً ودميقراطي ــر انفتاح ــع األك ــارص املجتم عن

الفــراغ الــذي خلّفــه انهيــار الديكتاتوريــة.

ولكــن مــن املناســب القــول هنــا أن مركــز املجتمــع املــدين والدميقراطيــة، وهــو ذاتــه منظمــة مجتمــع 

ــة  ــر الحكومي ــات غ ــفافية املنظ ــع ش ــة واق ــث أراد معرف ــزة. حي ــلات الجاه ــذ باملس ــدين، ال يأخ م

ــات  ــع املؤسس ــتفيدين وم ــع املس ــا م ــا وتفاعله ــة فيه ــات الداخلي ــة العملي ــن ناحي ــواء م ــوريا س يف س

األخــرى. وأىت هــذا التقريــر الشــامل واملميــز نتيجــة مســح أجــري عــى 280 منظمــة مجتمــع مــدين، مــن 

ضمنهــا مجالــس محليــة متــارس الحوكمــة الفعليــة يف مناطــق عــدة. و هــو يؤســس لوضــع اللبنــة األوىل 

لتحســينات يف املســتقبل.

وإذا أخذنــا بعــن االعتبــار صعوبــة الظــروف التــي تــم الحصــول فيهــا عــى النتائــج، فــإين أصفهــا بالنتائــج 

الجيــدة، بــل والجيــدة جــداً. حيــث إن معظــم املنظــات التــي أجــري عليهــا املســح، تتمتــع بهيكليــة 

داخليــة واضحــة مــن حيــث القوانــن، ومجالــس اإلدارة. كــا أن هــذه املنظــات تنــرش تقاريــراً علنيــة 

حــول عملهــا وتجــري عمليــات مراقبــة و تقييــم. ومعظمهــا يوثــق مصاريفــه ويستشــر أصحــاب املصلحة، 
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بالرغــم مــن ذلــك فــإن مزيــداً مــن اإلستشــارات مــع املســتفيدين ســتكون فكــرة جيــدة. إن هــذا األداء 

ــن للقصــف اليومــي، فللســورين  ــات أكــر اســتقراراً. مــع تعــرض املدني ــاًء يف بيئ ــزاً وثن ليعــد أكــر متي

ســبب وجيــه يبعــث فيهــم األمــل، وهــو أن املجتمــع املــدين الــذي خلقــوه ســيخدمهم يف املســتقبل هــذا

إن كتــب لــه البقــاء. حيــث إن الخطــوة األوىل لنهايــة اليــأس لرمبــا تكــون الخطــوة األخــرة؛ إن انتــرصت 

ــل 2011.  ــا قب ــزت م ــذي متي ــة يف الحــرب و أعــادت فــرض الحكــم التســلطي و القمعــي ال الديكتاتوري

إن الهزميــة العســكرية قــد تعنــي نهايــة ازدهــار املجتمــع املــدين الســوري ولــذا يتحتّــم عــى األمركيــن 

واألوربيــن القلــق حيالهــا، والتصميــم للحفــاظ عليــه ورعايتــه. بغــض النظــر عــن النتائــج العســكرية، 

فيجــب عــى أصحــاب النوايــا الحســنة يف كل مــكان التفكــر يف كيفيــة صــون هــذه املجموعــة االســتثنائية 

مــن املؤسســات التــي خلقهــا الســورين وتغذيتهــا وتطويرهــا.

ــات  ــط الحاج ــة وس ــذه القضي ــام له ــالء االهت ــص، إي ــن باألخ ــات، واملانح ــى الحكوم ــم ع ــا يتحتّ ك

الشــديدة األهميــة للشــعب الســوري. إن تأمــل هــؤالء يف رؤيــة ســوريا مســتقرة وآمنــة يف املســتقبل، مــن 

أساســيات البنــاء الــذي يكــّون شــبكة وليــدة مــن مجموعــات املجتمــع املــدين املرتابطــة داخليــاً، والتــي 

تعتمــد مرشوعيتهــا ودميومتهــا مــن مقــدار الشــفافية واملســاءلة إزاء املجتمعــات.

دعونا نضمن أن يقودنا اليأس لألمل، و ليس ملزيد من اليأس.

دانيال سارور

مـدير بـرنامج إدارة الرصاع

 يف  معـهد جونز هـوبـكنـز

للدراسات الدولية املتقدمة
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مقدمة:
ــة يف املجتمعــات، وتعظــم  ــز مســرة التنمي تعــّد الشــفافية إحــدى أهــم األدوات التــي تســاعد يف تعزي

الفوائــد التنمويــة لألفــراد، وتحــّد مــن الفاقــد التنمــوي الناجــم عــن الهــدر يف املــوارد بنتيجــة الفســاد 

وســوء التخطيــط؛ الناجــم أساســاً عــن انعــدام الشــفافية واملســاءلة. فالشــفافية هــي النقيــض للفســاد، 

ــخط  ــتوى الس ــض مس ــاد، وانخف ــم الفس ــّل حج ــا ق ــع كل ــفافية يف املجتم ــتوى الش ــع مس ــا ارتف فكل

الشــعبي.

ــة ككل، واســترشاء هــذه الظاهــرة يف  يعــد الفســاد إحــدى الظواهــر التــي تكتنــف املجتمعــات البرشي

املجتمعــات يعــد أحــد أهــم العوامــل التــي تهــدد وجــود األنظمــة السياســية الحاكمــة فيهــا، كــا يهــّدد 

البنيــة االجتاعيــة بحالــة مــن الهيجــان وعــدم االســتقرار، ملــا تنطــوي عليــه هــذه الظاهــرة مــن أمــور 

ــب  ــه مــن جل ــا يتضمن ــراد عــى الســلطة الحاكمــة يف حــال اســترشائه، نظــراً مل ــد مــن ســخط األف تزي

املكاســب واملنافــع للمتنفذيــن عــى حســاب غرهــم مــن أفــراد يف املجتمــع، حيــث إن الفســاد بأبســط 

ــن ســوء اســتخدام املنصــب  ــل يتضم ــو: »كل عم ــة ه ــة الشــفافية العاملي ــه منظم ــا عرفت ــه وك معاني

ــد مــن  ــة، ويزي ــه هــدراً للمــوارد االقتصادي ــب علي ــذي يرتتّ ــر ال ــق مصلحــة خاصــة « األم العــام لتحقي

حــّدة االســتقطاب االجتاعــي مــن خــالل تدهــور عدالــة توزيــع الدخــل والــروة، األمــر الــذي يقلـّـل مــن 

الكفــاءة املجتمعيــة ويعطّــل فــرص التنميــة، ويوطّــد مــن أســس ســوء الحكــم مــن خــالل قيــام تــزاوج 

ــى  ــة ع ــة املهيمن ــح القلّ ــم ضــان مصال ــة نســق الحك ــه غاي ــح في ــروة تصب ــن الســلطة وال ــث ب خبي

مقاليــد الســلطة والــروة، وليــس املصلحــة العامــة، األمــر الــذي ينعكــس تهميشــاً لألغلبيــة أو إقصــاء لهــا، 

وهــو مــا ينطــوي عــى حرمانهــا مــن الحريــة باملعنــى الشــامل .

 ويصّنف الفساد يف ثالثة تصنيفات رئيسية؛ وهي:

ــدف  ــة به ــب خاص ــق مكاس ــية لتحقي ــلطة السياس ــتخدام الس ــاءة اس ــو إس ــيايس: وه ــاد الس - الفس

الحفــاظ عــى املوقــع يف الســلطة أو تعزيزهــا ، أو إلثــراء الــذات أو كليهــا . وأهــم مظاهــره: ســيادة 

الحكــم الشــمويل، وغيــاب املشــاركة، انعــدام املســاءلة واملحاســبة، عــدم اســتقاللية القضاء، املحســوبية 

يف تــويل املناصــب السياســية. 

2

1

www.transparency.org ،1- منظمة الشفافية العاملية  

  2- املبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العاملي والدميقراطية، مكافحة الفساد مطلب أسايس للتنمية اإلنسانية، القدس،2007، ص 2

  3- برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، الفساد والتنمية، نيويورك، 2008، ص 8.
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- الفســاد اإلداري: هــو ســوء اســتخدام الوظيفــة العامــة أو الســلطة للحصــول عــى مكاســب شــخصية 

أو منفعــة ذاتيــة أو معنويــة، بطريقــة غــر رشعيــة . ويظهــر بأشــكال مختلفــة؛ منهــا اســتخدام وتجيــر 

األمــالك العامــة ألغــراض شــخصية، الواســطة واملحســوبية يف التوظيــف، واســتغالل النفــوذ لتحقيــق 

أغــراض شــخصية.... إلــخ. 

- الفســاد املــايل: ويتمثــل مبجمــل االنحرافــات املاليــة ومخالفــة القواعــد واألحــكام املاليــة التــي تنظــم 

ــة  ــة املالي ــزة الرقاب ــة بأجه ــات الخاص ــة التعلي ــاتها ومخالف ــة ومؤسس ــايل يف الدول ــل امل ــر العم س

املختصــة بفحــص ومراقبــة الحســابات واألمــوال، وميكــن مالحظــة مظاهــره يف: الرشــاوى واالختــالس 

ــاة وتفــي املحســوبية.   ــص األرايض واملحاب ــي وتخصي ــرب الرضيب والته

ــة  ــواع األخــرى للفســاد والتــي تظهــر عــى مســتوى املؤسســات الحكومي ــة مــن األن يضــاف إليهــا جمل

ــادي،  ــاد االقتص ــايئ، الفس ــاد القض ــع: كالفس ــراد يف املجتم ــتوى األف ــى مس ــاً ع ــة، وأيض ــر الحكومي وغ

ــواع الفســاد. ــن أن ــك م ــا هنال الفســاد االجتاعــي، إىل م

ودرجــة انتشــار الفســاد واســترشائه يرتبــط بالــرضورة بطبيعــة أنظمــة الحكــم الســائدة يف املجتمعــات، 

حيــث ينتــرش يف األنظمــة الدكتاتوريــة أكــر مــن غرهــا مــن األنظمــة، ملــا يتضمنــه هــذا النمــط يف الحكم 

مــن إجــراءات تحّصــن النخــب الحاكمــة، والفئــة املرتبطــة بهــا، وتنزههــا عــن املســاءلة واملحاســبة، وأكــر 

ــات الشــخصية،  ــة بقمــع الحري ــراد واملتمثل ــف ضــد األف ــة العن ــة برشعن ــك، املارســات املتعلّق مــن ذل

ــن  ــا األم ــع بقضاي ــور املجتم ــط كل أم ــات، ورب ــداول املعلوم ــد ت ــالم، وتقيي ــة واإلع ــات الصحاف وحري

الوطنــي، لتصبــح تهمــة تهديــد األمــن الوطنــي جاهــزة لــكل مــن يريــد أن يســاءل أو يحاســب أو يطالــب 

باإلفصــاح عــن املعلومــات. وعــى النقيــض مــن ذلــك هــو الحــال يف األنظمــة الدميوقراطيــة التــي ال تنــزّه 

أحــداً عــن املســاءلة واملحاســبة، مهــا كان موقعــه مــن الســلطة، األمــر الــذي يرتتـّـب عليــه انخفــاض يف 

مســتويات الفســادـ، »فالدميوقراطيــة ليســت نظامــاً سياســياً، بقــدر ماهــي منهجيــة وآليــات يف املشــاركة 

واملراقبــة واملحاســبة الدامئــة لرتشــيد السياســة وإصالحهــا«. 

2

1

 

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Mnfsia15/AdmCorrupt ،1- الفساد اإلدارية  

/http://tax.mof.gov.iq ،2- عبد الجواد، فاطمة، الفساد اإلداري واملايل وآثاره السلبية عى مؤسسات الدولة العراقية، الهيئة العامة للرضائب، العراق  

/http://annabaa.org ،18 3- الوائي، يارس، الفساد اإلداري مفهومه أسبابه مظاهره، مجلة النبأ، العدد  

3
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أوالً-واقع الفساد في سورية: 
ملعرفــة واقــع الشــفافية يف ســورية يجــب التطــرق أوالً لتوصيــف البيئــة السياســية التــي تعــّد الحاضــن 

األول للفســاد يف أي مجتمــع، فطبيعــة نظــام الحكــم، وشــكل الســلطة، يُستشــف منهــا حجــم 

ومســتويات الفســاد الســائد يف مؤسســات الدولــة كــا يف املجتمــع. حيــث يحكــم ســورية حــزب البعــث 

العــريب اإلشــرتايك الــذي وصــل إىل الســلطة يف 8 آذار عــام 1963، ومنــذ وصولــه عمــل عــى ســّن قوانــن 

وترشيعــات تضمــن بقــاءه يف الســلطة، فعمــل عــى إضافــة مــواد دســتورية تضمــن أن يكــون هــو الحزب 

القائــد للدولــة واملجتمــع، إضافــة إىل أنــه أعطــى الحصانــة لرجــال الســلطة سياســين وعســكرين مبوجــب 

مــواد قانونيــة، عــى الجرائــم واالنتهــاكات التــي يرتكبونهــا.

ــذ  ــاء تنفي ــا أثن ــي يرتكبونه ــم الت ــن الجرائ ــة ع ــن الدول ــن يف إدارة أم ــن العامل ــة أي م ))ال يجــوز مالحق

املهــات املحــددة املوكلــة إليهــم أو يف معــرض قيامهــم بهــا إال مبوجــب أمــر مالحقــة يصــدر عــن املديــر((                                                                           

   املادة /16/ من قانون استحداث إدارة أمن الدولة الذي 

   صدر باملرسوم الترشيعي رقم /14/ تاريخ /1969/1/15

كــا عمــل عــى مصــادرة الحريــات وقمعهــا، مــن خــالل االســتمرار يف فــرض حالــة الطــوارئ التــي كان 

ــات، وأيضــاً  ــم إغــالق كافــة األحــزاب واملنتدي ــذي مبوجبهــا ت ــذ عــام 1963 وال ــزال معمــول فيهــا من الي

الصحــف واملجــالت التــي ال تــدور يف فلكــه، كــا عمــل مبوجــب حالــة الطــوارئ املفروضــة عــى إقصــاء 

ــرأي األمــن العــام  ــدءاً برفــاق الحــزب املخالفــن ل ــًة( ب ــاً، أو تصفي املعارضــن السياســين )ســجناً أو نفي

للحــزب، وصــوالً لناشــطي األحــزاب السياســية األخــرى، والناشــطن املســتقلن .

1-عطوان، خرض، دور مؤسسات املجتمع املدين يف مكافحة الفساد، جامعة النهرين، بغداد، ص1.

2

2- تــم رفــع حالــة الطــوارئ بعــد حركــة االحتجاجــات يف 2011، لكــن املارســات األمنيــة بقيــت كــا هــي بــل أكــر مــن ذلــك زادت حــدة القمــع 

مــن قبــل الســلطة للمواطنــن.
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ــع  ــاذ جمي ــة باتخ ــر كتابي ــدر أوام ــه أن يص ــي أو نائب ــم العرف ــة: للحاك ــادة الرابع الم
القيــود أو التدابيــر اآلتيــة أو بعضهــا، وأن يحيــل مخالفيهــا إلــى المحاكــم العســكرية.

أ- وضــع قيــود عــى حريــة األشــخاص يف االجتــاع واإلقامــة والتنقــل واملــرور يف أماكــن أو أوقــات معينــة، 
ــاً، واإلجــازة يف تحــري  ــاً احتياطي ــام توقيف ــن والنظــام الع ــن عــى األم ــه أو الخطري ــف املشــتبه في وتوقي

األشــخاص واألماكــن يف أي وقــت، وتكليــف أي شــخص بتأديــة أي عمــل مــن األعــال.

ــوم  ــات والرس ــرشات وامللف ــف والن ــة الصح ــا، ومراقب ــاً كان نوعه ــرات أي ــائل واملخاب ــة الرس ب- مراقب
ــا ومصادرتهــا  ــل نرشهــا وضبطه ــة واإلعــالن قب ــر والدعاي ــع وســائل التعب واملطبوعــات واإلذاعــات وجمي

ــا. ــن طبعه ــالق أماك ــا وإغ ــاء امتيازه ــا وإلغ وتعطيله

ج- تحديد مواعيد فتح األماكن العامة وإغالقها.
ــا،  ــالف أنواعه ــى اخت ــات ع ــار واملفرقع ــة لالنفج ــواد القابل ــر وامل د- ســحب إجــازات األســلحة والذخائ

ــا وإغــالق مخــازن األســلحة. ــر بتســليمها وضبطه واألم

هـــ- إخــالء بعــض املناطــق أو عزلهــا وتنظيــم وســائل النقــل وحــرص املواصــالت وتحديدهــا بــن املناطــق 
ملختلفة. ا

ــل  ــرشكات واملؤسســات وتأجي ــة عــى ال ــرض الحراســة املؤقت ــار وف ــول أو عق و- االســتيالء عــى أي منق
ــا. ــا يجــري االســتيالء عليه ــي تســتحق عــى م ــون وااللتزامــات املســتحقة والت الدي

ز- تحديــد العقوبــات التــي تفــرض عــى مخالفــة هــذه األوامــر عــى أن ال تزيــد عــى الحبــس مــدة ثــالث 
ســنوات وعــى الغرامــة حتــى ثالثــة آالف لــرة ســورية أو إحداهــا. وإذا مل يحــدد األمــر العقوبــات عــى 

مخالفــة أحكامــه فيعاقــب عــى مخالفتهــا بالحبــس مــدة ال تزيــد عــى ســتة أشــهر وبغرامــة ال تزيــد عــى 

خمســائة لــرة ســورية، أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن.

كل ذلك مع عدم اإلخالل بالعقوبات األشد املنصوص عليها يف القوانن األخرى.

وعــى التــوازي مــع سياســات القمــع هــذه، عمــل حــزب البعــث عــى تشــكيل الجبهــة الوطنيــة التقدمية 

ــا  ــة وتجيره ــر الحكومي ــات غ ــى الكيان ــيطرة ع ــه، والس ــت ظل ــة تح ــزاب املنضوي ــم األح ــي تض الت

لصالحــه، وجعلهــا كيانــات شــبيهة بالحكومــة، والتــي أصبحــت فيــا بعــد أشــد حكوميــة مــن املؤسســات 

الحكوميــة )كاتحــادات العــال والفالحــن والحرفيــن .... إلــخ(، واضطلعــت هــذه املؤسســات التــي تــم 

تجيرهــا لصالــح الســلطة مبهــام قولبــة تفكــر مــن يفــرتض أنهــا متثــل مصالحهــم بقالــب الســلطة، وكثــراً 

مــا كانــت تأخــذ دور الضابــط األمنــي يف حــال شــهد أي قطــاع مــن القطاعــات التــي متثلهــا حــراك خــارج 

األطــر املرســومة لهــا مســبقاً مــن قبــل الســلطة.
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كل هــذه السياســات واملارســات التــي اتبعهــا حــزب البعــث الحاكــم يف ســورية عــززت مــن ســلطته 

ــد  ــذي يول ــر ال ــاتها، األم ــة ومؤسس ــا الدول ــع ك ــل املجتم ــّذرة يف كل مفاص ــة متج ــت دكتاتوري وخلق

بالــرضورة منــط مــن الفســاد الســيايس لســلطة تنفــرد بالحكــم مــن دون مســاءلة، مــع وجــود نصــوص 

قانونيــة تحميهــا مــن املحاســبة، األمــر الــذي يرتتـّـب عليــه منــط مــن الفســاد اإلداري واملــايل والترشيعــي 

ــن  ــة م ــرض جمل ــي تف ــة الت ــة املجتمعي ــن الثقاف ــط م ــي بنم ــة، وينته ــات الدول ــايئ يف مؤسس والقض

ــة مــن الســلطة القامئــة.  ــة الفســاد املفروضــة، واملحمي ــة مــع بيئ األســاليب التكيفي

    تُصنــف ســورية عامليــاً عــى أنهــا »دولــة غــر حــرة« بحســب مقيــاس الحريــات املدنيــة . كــا أنهــا 

ــتة  ــؤرشات الس ــاه امل ــدول أدن ــن الج ــاءلة« ، ويب ــر واملس ــق التعب ــؤرش »ح ــى م ــّجلت )-1.63(  ع س

للحكــم الرشــيد بحســب مــا أوردهــا البنــك الــدويل عــام 2009، ويضــع مقارنــة بــن املــؤرش الفعــي، وبــن 

2الرقــم االفــرتايض الــذي يجــب أن تحققــه ســورية حتــى ميكــن القــول عنهــا أنهــا دولــة ذات حكــم رشــيد. 

الســابقة  الصــورة  تعكــس 

للبيئــة السياســية ولنظــام 

الحكــم يف ســورية بشــكل 

الفســاد  حجــم  بآخــر  أو 

تــداول  فانعــدام  املنتــرش، 

الســلطة، وغيــاب املســاءلة، 

وحصانــة املنتهكــن مبوجــب 

قوانــن، ومصــادرة الحريــات 

الصحفيــة، وتقييــد حركــة 

املجتمــع املــدين، وتأطــره بأطــر الســلطة، ينتــج بالــرضورة مســتويات عاليــة مــن الفســاد. 

1- يســتخدم الدليــل مــن 1 إىل 7 لقيــاس دليــل الحريــات املدنيــة وتعتــرب العالمــة 1 هــي األعــى والعالمــة 7 تشــر إىل ادىن درجــات الحريــة, صنفــت الــدول التــي 

يقــع متوســط تصنيفاتهــا املجمعــة بــن 1 و 3 كــدول »حــرة »، وبــن 3 و 5 كــدول »حــرة جزئيــا«، وبــن 5.5 و 7 كــدول »غــر حــرة«, بيــت الحريــة »فريــدوم 

http://www.arabstats.org »هــاوس

2- مــؤرش ذايت عــى إدارة الحكــم تــم تجميــع عنــارصه مــن مصــادر مختلفــة يقيــس اإلدراكات الحســية للمفاهيــم التاليــة: االنتخابــات الحــرة والنزيهــة، حريــة 

الصحافــة، الحريــات املدنيــة، الحقــوق السياســية، دور العســكر يف السياســة، التغيــر الحكومــي، شــفافية القوانــن والسياســات. تــرتاوح التقديــرات مــا بــن 2.5- و 

. http://www.arabstats.org ,2.5+ والقيــم العليــا هــي األفضــل

1
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وهــو مــا أكدتــه منظمــة الشــفافية الدوليــة حيــث صنفــت ســورية يف عــام 2011 يف املرتبــة 127 عامليــاً 

مــن أصــل 180 دولــة، واملرتبــة 15 عربيــاً يف قامئــة اســترشاء الفســاد العامليــة. حيــث إن مــؤرش الفســاد 

يف ســورية ارتفــع مــا بــن عامــي 2004 و2009 )مــن 3.4 إىل 2.1( درجــة مــن أصــل عــرش دراجــات .  

كانــت انطالقــة حركــة االحتجــاج يف آذار عــام 2011 رفضــاً شــعبياً ملارســات الســلطة األمنيــة املتوغلــة، 

ولــو ظهــرت يف بدايتهــا عــى شــكل احتجاجــات مطلبيــة شــعبية، تطالــب مبحاســبة املســؤول عــن انتهــاك 

ــذه  ــار ه ــن، إال أن انتش ــروع األم ــد ف ــا يف أح ــة درع ــم يف محافظ ــم تعذيبه ــن ت ــال الذي ــوق األطف حق

االحتجاجــات يف كافــة املحافظــات الســورية، وانخــراط مختلــف الرشائــح االجتاعيــة يف دعــم الحــراك 

االجتاعــي املطلبــي، يعكــس بشــكل أو بآخــر املعانــاة املشــرتكة للســورين مــن اســترشاء الفســاد داخــل 

الســلطة، ليســت األمنيــة فحســب، وإمنــا داخــل الســلطة ككل، بــدءاً بالسياســية، وانتهاًء بســلطة املوظف 

الحكومــي، لنكــون أمــام ثــورة شــعبية، ليســت ضــد الدكتاتوريــة السياســية، وإمنــا أيضــاً ضــد الفســاد، 

وهــو األمــر الــذي يعكــس بوضــوح مســتوى الفســاد ومــدى تأثــره عــى املواطــن الســوري خــالل عقــود 

حكــم حــزب البعــث.

1

ــاد  ــة الفس ــي مكافح ــي ف ــع المدن ــات المجتم ــاً-دور مؤسس ثاني
ــفافية:  ــز الش وتعزي

يعــرّف املجتمــع املــدين بحســب البنــك الــدويل عــى أنــه » مجموعــة واســعة النطــاق مــن املنظــات غــر 

ــاة العامــة وتنهــض بعــبء التعبــر عــن  الحكوميــة واملنظــات غــر الربحيــة التــي لهــا وجــوٌد يف الحي

اهتامــات وقيــم أعضائهــا أو اآلخريــن، اســتناداً إىل اعتبــارات أخالقيــة أو ثقافيــة أو سياســية أو علميــة 

أو دينيــة أو خريــة« 

وتقــوم منظــات املجتمــع املــدين بــدور املدافــع عــن حقــوق األفــراد يف املجتمــع، فهــي تقــوم بتنظيــم 

ــدين  ــل امل ــات العم ــع منظ ــم، وتضطل ــق مصالحه ــط لتحقي ــدف الضغ ــا به ــراد وتوحيده ــود األف جه

مبهــام عديــدة منهــا: »العمــل عــى تحقيــق الدميوقراطيــة يف املجتمــع، التنشــئة االجتاعيــة والسياســية، 

ــراد  ــاء األف ــق انت ــا، تعمي ــات وحله ــم الرصاع ــق، حس ــاطة والتوفي ــراد، الوس ــح األف ــن مصال ــاع ع الدف

ــون  ــي يصب ــق األهــداف الت ــرأي وتحقي ــن ال ــر ع ــم يف التعب ــن خــالل صــون حريته ــم م إىل مجتمعاته

لتحقيقهــا، ومــلء الفــراغ يف حــال غيــاب الدولــة أو انســحابها، والحوكمــة الرشــيدة« . يضــاف إليهــا املهــام 

التــي مــن شــأنها التعبــر عــن إرادة األفــراد، وحايتهــم وتحقيــق أكــرب قــدر مــن مصالحهــم وتطلعاتهــم.  
1- الدرجة األعى )10( تعني االقل فساداً واالقل)1( لألكر فساداً يف نظام من عرش نقاط.

/http://web.worldbank.org ،2- البنك الدويل
3-انظر: شحادة، حسام، املجتمع املدين، سلسلة الرتبية املدنية 6، بيت املواطن، بروت، ص28-27.

2
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وفيــا يخــص تعزيــز الشــفافية ومكافحــة الفســاد تلعــب مؤسســات املجتمــع املــدين دورهــا يف ثالثــة 

مســتويات:

- األول: تعزيــز النزاهــة ومحاربــة الفســاد داخــل مؤسســات املجتمــع املــدين نفســها: حيث إن انتشــار 

الفســاد يف مؤسســات املجتمــع املــدين يؤثــر يف رشعيتها. 

- الثــاين: دور هــذه املؤسســات يف التصــدي للفســاد يف املجتمــع مــن خــالل أنشــطتها والــدور املنــوط 

بهــا عــى مســتوى مراقبــة الحكومــة والضغــط عليهــا.

- الثالث: عى مستوى التوعية الشعبية لعموم أفراد املجتمع. 

يف ســورية مــا قبــل عــام 2011 نجــد وكــا ســلف ذكــره أن وجــود املؤسســات غــر الحكوميــة املســتقل 

ــة  ــا كان موجــود هــو مجموع ــة، ف ــور شــديدة الصعوب ــن األم ــد م ــة يع ــن نســق الســلطة الحاكم ع

مــن املنظــات املرتبطــة بنيويــاً بالســلطة، يضــاف إليهــا جملــة مــن الجمعيــات الخريــة التــي تعنــى 

1- انظر: االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة أمان، املجتمع املدين يف العامل العريب ودوره يف مكافحة الفساد، ص 10 .

1
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ــات  ــديدة، والتجمع ــا الش ــلطة ومراقبته ــر الس ــت نظ ــن، تح ــات للمحتاج ــات واإلعان ــم الخدم بتقدي

املدنيــة األخــرى كاملنتديــات الثقافيــة التــي نشــأت بُعيــد ربيــع دمشــق بعــد عــام 2000 غالبــاً مــا قوبلت 

باإلغــالق، واعتقــل الكثــر مــن ناشــطيها السياســين واملدنيــن. 

ــف والتحــرُّر الســيايس  ــرتة مــن النشــاط املعــارض املكثّ ــق عــى ف ــذي يطل ــع دمشــق« هــو االســم ال »ربي

املؤقـّـت الــذي أعقــب وفــاة حافــظ األســد يف العــام 2000. ومتثــل بإنشــاء املنتديــات السياســية غــر الرســمية، 

والتــي أعلنــت عــن مطالبهــا رســمياً أوالً يف بيــان الـــ 99 يف أيلول/ســبتمرب 2000 ومــن ثــم يف بيــان الـــ 1000 

يف كانــون الثاين/ينايــر التــايل. كان األول عريضــة موقّعــة مــن 99 مــن املثقفــن البارزيــن، الذيــن طالبــوا بـــ 

»التعدديــة السياســية والفكريــة« يف ظــل »ســيادة القانــون«. ومثّــل البيــان األخــر الــذي وقّعــه 1000 مــن 

املثقفــن يف ســورية، مطلبــاً أكــر إرصاراً عــى دميقراطيــة متعــددة األحــزاب، ورفــع حالــة الطــوارئ املفروضــة 

منــذ العــام 1963. مل تــدُع الحركــة أبــداً إىل تغيــر النظــام، ومل تطعــن يف رشعيّــة خالفــة بشــار األســد لرئاســة 

ــر  ــن التداب ــت الســلطات سلســلة م ــات رســمياً، أعلن ــذه البيان ــع أن النظــام مل يعــرتف به ــة. وم الجمهوري

اإلصالحيــة يف األشــهر التــي تلــت خالفــة بشــار األســد. تــم إعــالن العديــد مــن قــرارات العفــو، وعــى األخــّص 

ــن الثاين/نوفمــرب 2000.  ــزة يف ترشي ــد إغــالق ســجن امل ــن الســجناء السياســين بع ــات م إطــالق رساح املئ

العديــد مــن منظــات حقــوق اإلنســان عــاودت الظهــور مــرّة أخــرى أو تأّسســت مــن أجــل حــّث النظــام 

عــى مواصلــة خطواتــه الحــذرة نحــو اإلصــالح، ومل تواجــه الســلطات أو متنــع االنتشــار الرسيــع ملنظــات 

ــع الســيطرة الســلطوية يف  ــذ األســد بعــض الخطــوات نحــو تنوي املجتمــع املــدين، كــا فعلــت ســابقاً. اتّخ

ــة الحاكمــة  ــة التقدمي ــة للجبهــة الوطني خريــف العــام 2000، مــن خــالل الســاح لألحــزاب الســتة املكّون

ــذه اإلصالحــات  ــم ســحب ه ــا ت ــان م ــن رسع ــا.  لك ــة به ــة، وإصــدار صحــف خاص ــب إقليمي ــح مكات بفت

الطفيفــة وســحق حركــة املعارضــة باســم الوحــدة الوطنيــة واالســتقرار.

http://carnegie-mec.org ،مركز كانيغي للرشق االوسط

لكــن ومــع بــدء حركــة االحتجــاج يف ســورية بــدأت تظهــر التجمعــات املدنيــة املســتقلة عــن الســلطة؛ 

كتجمعــات معارضــة، حملــت عــى عاتقهــا تنظيــم االحتجاجــات واملظاهــرات ضــد الســلطة الحاكمــة، 

وبــدأت بالعمــل بــكل األمــور التــي تخــص دعــم الحــراك املــدين. 

ــت  ــي انخرط ــق الت ــة يف املناط ــاة الخدمي ــي الحي ــة مناح ــن كاف ــة م ــات الدول ــحاب مؤسس ــع انس وم

باالحتجاجــات، ومــن ثــم محارصتهــا كليــاً أو جزئيــاً، أدى هــذا إىل بــروز دور فعــال ملؤسســات املجتمــع 

املــدين، وللمجالــس املحليــة يف إدارة املناطــق الخارجــة عــن ســيطرة الســلطة الحاكمــة، كتجمعــات لهــا 

شــكل مؤسســايت . 
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 ومــع شــدة الحصــار، وعــدم إيفــاء هــذه املنظــات الناشــئة بالحاجــات األساســية إال بالحــدود الدنيــا 

ــل  ــة العم ــف ثقاف ــة لضع ــكان، ونتيج ــة للس ــات املختلف ــد االحتياج ــل، وتزاي ــف التموي ــة لضع نتيج

املؤسســايت عمومــاً، وبالتــايل الوعــي بالشــفافية كفكــر ومارســة لــدى املؤسســات الناشــئة، بــدأ انتشــار 

ــن هــذه املؤسســات؛ وخاصــة يف  ــرش ب ــن الســخط الشــعبي حــول حجــم الفســاد املنت ــة م ــة عام حال

ــة للمؤسســات  ــات الرقابي ــاب للجه ــة، وغي ــات الحاصل ــة الناظمــة للخالف ــاب الســلطة القانوني ظــل غي

)كــا حصــل يف مدينــة األتــارب( وأيضــاً ضعــف املســاءلة املجتمعيــة للمؤسســات نتيجــة لضعــف ثقافــة 

املشــاركة؛ الناجــم أساســاً عــن النمــط الــذي فرضتــه ســلطة البعــث عــى املجتمــع؛ وتحــول إىل ثقافــة 

ــة. متجــذرة يف املجتمعــات املحلي

دراسة حالة مدينة األتارب بعد سيطرة المعارضة عليها:

ــزاع بــن املنظــات اإلغاثيــة واملجلــس املحــي وبــن النــاس؛  ــارب بريــف حلــب حصــل ن ــة األت يف عــام 2014 مبدين

حيــث تضخــم الخــالف حتــى بلــغ حــد تبــادل االتهامــات بالفســاد و حــد تخويــن األطــراف بعضهــا البعــض، بعــد 

ــد املشــكالت التــي تعــاين منهــا املنطقــة،  ــزاع تــم جمــع األطــراف املتنازعــة وتحدي تدخــل شــبكة أمــان يف حــل الن

ــة:  وتلخصــت أهــم املشــكالت بالتالي

1- غياب مرجعية قضائية قانونية تفصل يف النزاعات الحاصلة.

ــكرية  ــل العس ــض الفصائ ــل بع ــى األرض، أدى إىل تدخ ــة ع ــة رقابي ــة إداري ــلطة تنفيذي ــاب س 2- غي

ــرد بالســكان. بشــكل منف

ــلل  ــع الس ــوء توزي ــفافية، وس ــف الش ــن ضع ــم ع ــة الناج ــات اإلغاثي ــتمر للمنظ ــن املس 3- التخوي

ــكان.  ــن الس ــة ب الغذائي

4- غياب الثقة بن السكان واملجلس املحي نتيجة لسوء الخدمات التي يقدمها.

5- مشــكالت خدميــة كانقطــاع الكهربــاء، وانقطــاع امليــاه والتــي تتســبب مبشــكالت ورصاعــات 

ــكان.  ــن الس ــتمرة ب مس

وكان أهم مخرجات الجلسات التي تم عقدها: 

- تأسيس اتحاد منظات املجتمع املدين يف األتارب وريفها.

- تأسيس لجنة ملراقبة العمل االغايث، ووضع معاير لتوزيع اإلغاثة عى السكان.

ــة        ــة املحكم ــان رشعي ــن، وض ــال دي ــاء ورج ــن ووجه ــن مدني ــكلة م ــة مش ــة مدني ــكيل محكم ــاه تش ــع باتج - الدف

ــكرين.  ــل العس ــن قب ــا م ــذ قراراته وتنفي

شــبكة امــان: هــي شــبكة تطوعيــة ســورية، تتألــف مــن شــخصيات فاعلــة وقيــادات مجتمعيــة، تعمــل عــى تجنــب وحــل النزاعــات وإدارتهــا لتحقيــق األمــن 

واالســتقرار املجتمعــي وترســيخ ثقافــة العيــش املشــرتك.

دراسة حالة مدينة االتارب، شبكة امان، 2015
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يف الحالــة الســورية وكــا تقــدم ذكــره تحــول دور املؤسســات غــر الحكوميــة مــن دور الوســيط الــذي 

ينظــم الجهــود الشــعبية، ويدافــع عنهــا إىل الــدور الــذي ميــأل الفــراغ الحاصــل نتيجــة غيــاب مؤسســات 

ــع  ــي م ــة يف التعاط ــر الحكومي ــات غ ــع املؤسس ــدل موق ــدور أدى لتب ــذا ال ــدل ه ــايل تب ــة، وبالت الدول

األفــراد، ومــن هنــا انطلــق هــذا البحــث مــن فرضيــة تقــوم عــىل أن املؤسســات غــر الحكوميــة، هــي 

ــة  ــروف أزم ــة، يف ظ ــات الدول ــاب مؤسس ــة لغي ــات نتيج ــاً كمؤسس ــرت فعلي ــئة، ظه ــات ناش مؤسس

تتعــرض لهــا املناطــق التــي نشــأت فيهــا، ويف ظــل ضعــف كبــر لثقافــة العمــل املؤسســايت، وضعــف يف 

ثقافــة الشــفافية فكــراً ومارســًة.
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ثالثا-اإلجراءات المنهجية للبحث الميداني:
هدف البحث:

1. رصد واقع الشفافية يف املؤسسات السورية غر الحكومية.

2. تكوين صورة عن مواطن القوة والضعف فيا يخص الشفافية يف املؤسسات.

3. الخروج بتوصيات ومقرتحات من شأنها رفع مستوى الشفافية يف املؤسسات السورية الناشئة. 

4. املســاهمة يف دعــم الخطــة االســرتاتيجية لربنامــج الشــفافية يف مركــز املجتمــع املــدين والدميوقراطيــة 

لتعزيــز قــدرات املؤسســات الســورية الناشــئة يف مجــال الشــفافية ومكافحــة الفســاد.  

ــوث يف  ــواع البح ــب أن ــن أنس ــد م ــي تع ــتطالعية الت ــوث االس ــن البح ــن ضم ــث م ــذا البح ــف ه يصن

دراســة الواقــع الســوري نظــراً للتغيــرات الحاصلــة بفعــل األزمــة والتــي تصــل لحــد التغــرات الجذريــة يف 

منــط العــادات واملارســات اليوميــة، يضــاف إىل ذلــك اختــالف مناطــق الســيطرة بــن القــوى املتصارعــة؛ 

ــة  ــات الالزم ــى املعلوم ــول ع ــتحالة الحص ــايل اس ــق، وبالت ــع املناط ــول لجمي ــة والوص ــة الحرك وصعوب

ــع األصــي؛ خصوصــاً يف ظــل موجــات  ــل للمجتم ــث التمثي ــن حي ــاً م إلجــراء دراســة مضبوطــة منهجي

النــزوح واللجــوء املســتمرة للســكان بفعــل األزمــة.

انطلــق هــذا البحــث مــن تســاؤل رئيــي: مــا هــو واقــع الشــفافية يف املؤسســات الســورية الناشــئة بعــد 

حركــة االحتجاجــات الشــعبية يف عــام 2011؟ 

مجتمع البحث:

مجتمــع البحــث هــو املؤسســات الســورية بغــض النظــر عــن نوعهــا أو شــكلها أو مجــال عملهــا، حيث إن 

عــدم تبلــور شــكل واحــد للمؤسســات الســورية بعــد األزمــة أنتــج خلطــاً  كبــراً يف تصنيــف املؤسســات، 

ــم  ــوم بتقدي ــي يق ــكل مؤس ــن أي ش ــرب ع ــدد يع ــر مح ــام غ ــح ع ــاد مصطل ــث العت ــع الباح ــا دف م

ــة،  ــر حكومي ــوى أخــرى غ ــة أو لق ــا ســيطرة للحكوم ــي فيه ــة الت ــاس يف املناطــق املختلف ــات للن خدم

وتتضمــن هــذه املؤسســات )منظــات املجتمــع املــدين، مجالــس محليــة ، منظــات ذات اختصاصــات 

مختلفــة تنمويــة، طبيــة، إغاثيــة، تعليميــة، حقوقيــة.... إلــخ(.

1- تــم اســتخدام مصطلــح األزمــة يف هــذا البحــث كتوصيــف للوضــع يف ســورية بعــد خمــس ســنوات، والتــي بــدأت بحركــة احتجاجيــة مطلبيــة، ومــع اتســاع هــذه 

الحركــة ورفــع ســقف املطالــب إىل التغيــر الســيايس أصبحــت تســمى ثــورة شــاملة لــكل مكونــات املجتمــع، ولكــن مــع تدخــل العديــد مــن األطــراف فيهــا اختلــف 

الباحثــن يف توصيــف مــا يحــدث هــل هــو ثــورة أم حــرب أم.... إلــخ، لكــن األمــر املتفــق عليــه يف التســميات املختلفــة أن مــا يحــدث هــي أزمــة ميــر بهــا املجتمــع 

الســوري. أزمــة سياســية اقتصاديــة اجتاعيــة، وهــو املصطلــح الــذي تســتخدمه األمــم املتحــدة ومنظاتهــا يف توصيــف الحالــة الســورية.

1

2

2-هنــا تــم اعتبــار املجالــس املحليــة مــن ضمــن املؤسســات الســورية غــر الحكوميــة، وهــي بالوضــع الطبيعــي تعــد مؤسســات حكوميــة تضطلــع بــإدارة املناطــق، نظــرا 

لطبيعــة نشــأتها، ونظــر لظــروف األزمــة يف ســورية.
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اعتمــد البحــث بشــكل رئيــي عــى املســح الــذي أجــراه مركــز املجتمــع املــدين والدميقراطية للمؤسســات 

الســورية التــي عمــل معهــا يف برامجــه املختلفــة منــذ نشــأته، إضافــة إىل مســح قــام بــه أعضــاء املركــز 

املنترشيــن يف الداخــل الســوري.

- أداة البحث: 

تعــد دراســة الحالــة هــي األنســب كأداة بحــث ملوضــوع الشــفافية يف املؤسســات، لكن وبنتيجــة الظروف 

الحاصلــة، والعتبــارات متعلقــة مبــدة البحــث ومــوارده، وضيــق هامــش الحركــة يف الوصــول ألكــرب عــدد 

ــة كأداة رئيســية يف الحصــول عــى املعلومــات مــن  ــة املقنن ــم االعتــاد عــى املقابل مــن املؤسســات، ت

املؤسســات، والتــي تــم بناؤهــا بشــكل يراعــي الظــروف األمنيــة، كــا يراعــي الحالــة النفســية لألفــراد 

الذيــن يعيشــون يف ظلهــا. 

تــم بنــاء االســتبيان املوجــه للمؤسســات باالســتناد إىل مــؤرشات الشــفافية املعتمــدة يف »االئتــالف مــن 

أجــل النزاهــة واملســاءلة أمــان«  والتــي هــي عبــارة عــن ســبعة بنــود كاآليت: 

 توفر وثائق واضحة حول األهداف وفلسفة العمل، الربامج وإتاحتها أمام الجمهور.

 توفر املعلومات للجمهور حول النظام األسايس والهيكل التنظيمي، امليزانية. 

 إتاحة االطالع عى خطط املنظمة، وإرشاك الجمهور يف صياغة الخطط والتعليق عليها 

 قيام املنظمة بتنسيق أنشطتها وبرامجها مع الرشكاء املحلين أو مع الجمهور املستهدف.

 تعريف املواطنن بأنشطة وبرامج املنظمة وكيفية الحصول عى خدماتها.

 نرش تقارير دورية حول نشاطات املنظمة ومتويلها وعالقاتها. 

 وجود سياسة عامة للنرش واإلفصاح عن املعلومات للجمهور املعني. 

تــم الرتكيــز يف بنــاء االســتبيان عــى الجانــب املؤســي اإلداري انطالقــاً مــن فرضيــة تقــول إن املؤسســات 

ــالث ســنوات، يف  ــاوز الث ــا ال يتج ــة، وعمره ــئة يف ظــل أزم ــا ناش ــة هــي بغالبه ــر الحكومي الســورية غ

مجتمــع يعــاين أصــالً مــن تــدين يف مســتويات الشــفافية قبــل األزمــة، ومــن تــدين الوعــي فيــا يخــص 

هــذا املوضــوع بالــذات؛ لذلــك تــم الرتكيــز عــى الهيــاكل اإلداريــة واملؤسســية التــي يشــكل وجودهــا 

بــأي مؤسســة ضامــن للشــفافية الداخليــة للمؤسســة، ويف عالقــة املؤسســة مــع املحيــط ســواء مانحــن 

/http://www.aman-palestine.org ،1- حركة مجتمع مدين تسعى ملكافحة الفساد وتعزيز منظومة النزاهة والشفافية واملساءلة يف املجتمع الفلسطيني
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أو مســتفيدين أو مؤسســات رشيكــة وغــر الرشيكــة. ومتــت صياغــة األســئلة وفــق ثالثــة محــاور وهــي: 

 محور يقيس مدى توافر الهياكل املؤسسية التي تضمن الشفافية داخل املؤسسة.

 محور متعلق بالعالقة بن املؤسسة وبن املستفيدين.

 محور متعلق بالعالقة بن املؤسسة وبن املؤسسات األخرى.

التحديات التي واجهت فريق البحث امليداين:

 األوضــاع األمنيــة غــر مســتقرة واملتمثلــة يف زيــادة حــدة االشــتباكات، ومــا رافقهــا مــن حــركات نــزوح 

خــالل فــرتة توزيــع االســتبيان، والتــي حــدت مــن قــدرة الفريــق عــى الوصــول لــكل مناطــق العمــل 

املســتهدفة، وأوقفــت تنفيــذ االســتبيانات يف بعــض املناطــق. 

 بعــض املنظــات ال تثــق بفكــرة االســتبيانات لتخوفــات مــن أن تكــون هــذه االســتبيانات مرتبطــة 

ــاً مــن أن االســتبيان ســيقيس مســتوى الفســاد يف منظاتهــم. ــة؛ وبعضهــا كان متخوف بأجهــزة مخابراتي
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رابعاً-خصائص عينة المؤسسات: 
تــوزع املؤسســات بحســب املناطــق الجغرافيــة: بلــغ عــدد املؤسســات التــي شــاركت يف االســتبيان 280 

مؤسســة موزعــة 23% خــارج ســورية يف )تركيــا، لبنــان، كردســتان العــراق(؛ وداخــل ســورية بنســبة %77 

موزعــة كــا هــو موضــح بالشــكل رقــم )2( عــى تســع محافظــات،  وتفاوتــت النســب يف هــذه املناطــق 

بحســب هامــش الحركــة املتــاح أمــام فريــق البحــث امليــداين إلجــراء املقابــالت. 

1- ال بــد مــن اإلشــارة إىل أن املنظــات التــي تــم اســتبياناها يف مناطــق الرقــة وديــر الــزور والتــي هــي يف مناطــق ســيطرة تنظيــم الدولــة اإلســالمية، 

هــي منظــات تعمــل بشــكل رسي للغايــة، وهامــش العمــل فيهــا محــدود جــداً نتيجــة ســيطرة التنظيم.

ــراء  ــم إج ــن ت ــات الذي ــاء املؤسس ــؤال أعض ــد س ــا: عن ــال عمله ــب مج ــات بحس ــة املؤسس ــوزع عين ت

ــج  ــا كانــت أكــر مــن نصــف النتائ ــون فيه ــي يعمل املقابــالت معهــم عــن مجــال عمــل املؤسســات الت

غــر محــددة أي حــوايل 56% مــن املجيبــن جــاءت بــأن مؤسســاتهم تعمــل بأكــر مــن اختصــاص، حيــث 

نجــد أن املؤسســة الواحــدة متخصصــة باإلغاثــة والتنميــة، أو باإلعــالم والتوثيــق أو بالجانــب الحقوقــي 

التنمــوي اإلعالمــي؛ وهــو مــا يعكــس بجانــب مــا غيــاب االختصــاص لــدى املؤسســات الناشــئة الناجــم 

ــدة يف كل  ــزاع الحاصــل، فالحاجــة املتزاي ــة بنتيجــة الن ــكي للمؤسســات الحكومي ــاب شــبه ال عــن الغي

مجــاالت الحيــاة املعاشــية تفــرض عــى املؤسســات الناشــئة؛ العمــل بأكــر مــن مجــال. ويوضــح جــدول 

تــوزع عينــة املؤسســات بحســب مجــال العمــل كــا وردت يف إجابــات املشــاركن.

1
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ونتيجــة لهــذا الخلــط يف مجــال العمــل تــم إعــادة 

العــام  االتجــاه  بحســب  املؤسســات  تصنيــف 

لربامــج وأنشــطة املؤسســات التــي تقــوم بتنفيذها، 

ويوضــح الشــكل رقــم )3( توزيــع املؤسســات 

بحســب العمــل إىل ســتة مجــاالت، وبالرغــم مــن 

هــذا التقســيم إال أنــه يبقــى تقســياً غــر دقيــق، 

ــا يف  ــف املؤسســات الناشــئة لعمــل أغلبه يف تصني

ــدة يف  ــات املتزاي ــة الحاج ــال نتيج ــن مج ــر م أك

ــات. ــد املؤسس ــق تواج مناط

ــي  ــات الت ــي املؤسس ــة: وه ــات اإلعالمي -املؤسس

ــال  ــدث، وإيص ــة الح ــا تغطي ــور عمله ــون مح يك

بهــا  يهتــم  جوانــب  عــى  واإلضــاءة  الخــرب، 

ــالت،  ــف، املج ــمل الصح ــوري، وتش ــع الس املجتم

واإلذاعات...إلــخ.

ــى بإقامــة  ــى بالتمكــن االقتصــادي للســكان، وتعن ــي تعن ــة: وهــي املؤسســات الت -املؤسســات التنموي

ــدف  ــراد به ــل لألف ــب والتأهي ــمل التدري ــا يش ــل، وأيض ــرص عم ــق ف ــدف خل ــة به ــاريع اقتصادي مش

ــارات. ــتوى امله ــى مس ــم ع ــادي له ــن االقتص التمك

-املؤسســات املدنيــة: هــي املؤسســات التــي تعنــى بتمكــن قــدرات األفــراد، وتنميــة مهاراتهــم الفكريــة 

ــط  ــدف الضغ ــارصة به ــالت املن ــام بحم ــدين والقي ــع امل ــة يف املجتم ــوية الثقافي ــع الس ــة، ورف واملعرفي

ــر.  والتغي

ــة  ــن، واملهتم ــن املعتقل ــاع ع ــاكات، والدف ــق االنته ــص بتوثي ــي تخت ــي الت ــة: وه ــات الحقوقي -املؤسس

ــورية. ــة يف س ــتورية والقانوني ــاءلة الدس باملس

ــن  ــى تأم ــة، واإلرشاف ع ــة التحتي ــل البني ــوم بتأهي ــي تق ــات الت ــي املؤسس ــة: ه ــات الخدمي -املؤسس

الخدمــات األساســية مــن مــاء وكهربــاء، وفتــح األفــران، وإقامــة النقــاط الطبيــة؛ وهــذه املؤسســات تكــون 

مجالــس محليــة بالغالــب.
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مبقارنــة مجــال عمــل املؤسســات بــن اإلجابــات الــواردة وتصنيــف الباحــث نجــد أن الخلــط ظهــر بشــكل 

ــال  ــد مج ــم مشــكلة يف تحدي ــث إن أعضــاء هــذه املؤسســات لديه ــة حي واضــح  يف املؤسســات املدني

ــوط  ــدور املن ــة بال ــة معرف ــزال عــى قل ــه أن مؤسســات العمــل املــدين الت ــا يفهــم من عملهــم، وهــو م

بهــا، وقــد يكــون هــذا مــرّده إىل ضعــف يف ثقافــة العمــل املــدين الــذي كان ُمغيــب مــا قبــل عــام 2011. 

أمــا فيــا يخــص أهــداف املؤسســة ومــدى تناســقها وارتباطهــا مــع الربامــج واملشــاريع املنفــذة والــذي 

يعطــي صــورة عــن درجــة تطــور املؤسســات الســورية الناشــئة نجــد أن: 

ــة، و2% مــن  ــا عامــة أشــبه برؤي ــا أهــداف محــددة نســبياً، و17% أهدافه    78% مــن املؤسســات له
اإلجابــات ال أهــداف لهــا. ويوضــح الجــدول رقــم )3( أمنــاط مــن األهــداف للمؤسســات كــا وردت يف 

ــات املشــاركن يف االســتبيان. إجاب

ال أهداف لهاأهداف عامةأهداف محددة

املواهــب  وتأهيــل  القــدرات  تنميــة  عــى  يعمــل  مركــز 

ــية  ــاالت النفس ــخيص الح ــي وتش ــكل أكادمي ــها بش وتدريس

التــي يعــاين منهــا الصغــار مثــل اضطــراب مــا بعــد الصدمــة 

ــص ــي مخت ــج نف ــا ملعال وإحالته

جمــع كلمــة أهــل املدينــة عــى الحــق، حــل النزاعــات قبــل 

ــدل يف  ــري الع ــي وتح ــس املح ــى املجل ــا، اإلرشاف ع تفاقمه

توزيــع اإلغاثــة، اإلرشاف عــى الفــيء املوجــود يف املدينــة 

ــدة،  ــة يف البل ــور الخدمي ــة باألم ــه، العناي ــه يف مصارف ورصف

التخطيــط العمــراين وعــدم الســاح بالتعــدي عــى األمــالك 

ــة. العام

ــداث  ــع األح ــة جمي ــق وتغطي ــوت الح ــال ص ــعى إليص نس

الســوري  الشــعب  معانــاة  وإيصــال  بشــفافية،  امليدانيــة 

للقنــوات والصحــف ســواء أكانــت محليــة أو عربيــة أو عامليــة

تســعى املؤسســة بالنهــوض بالواقــع التعليمــي وبشــكل 

ــراد  خــاص يف املجــال التعليمــي والحــريف وتامــن حــرف لألف

ــش ــة العي ــل لقم ــن تحصي ــن م للتمك

تخفيف املعاناة

عن شعبنا   

خدمة عامة

للناس    

 بناء مجتمع واعي

ومتحرض     

خدمة أكرب عدد

من املواطنن   

كمجلــة نســعى لتطويــر 

لتكــون  املجلــة  أداء 

املنافســة عــى  قــادرة 

عمــل  فــرص  تأمــن 

الطبــي للــكادر 

االستمرارية واالنتشار

كسب ثقة الناس

جدول رقم )3( ما هي األهداف التي تسعى مؤسستكم للوصول إليها؟
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    وعنــد مقارنــة نســبة املشــاريع املرتبطــة باألهــداف وتلــك غــر املرتبطــة جــاءت نســبة التناســق بــن 
األهــداف واملشــاريع التــي يتــم تنفيذهــا 70% مــن األهــداف املحــددة، أي أن 70% مــن املؤسســات ذات 

األهــداف املحــددة انســجمت أهدافهــا مــع برامجهــا التــي تقــوم بتنفيذهــا، ويبــن الجــدول رقــم )4( 

منــاذج ألمثلــة عــن مشــاريع ملؤسســات غــر مرتبطــة بأهدافهــا.

تفعيل دور املجتمع املدين يف املنطقة
مشــاريع عــدة يف مجــال اإلغاثــة والتنميــة )توزيــع طحــن 

عــى املخابــز االلية-برامــج صحيــة ووقائية-دعــم باملــواد 

الغذائيــة وغرهــا( وتنميــة قــدرات

التمريــض واملوســيقى حفظ الرتاث الكردي مشــاريع خدمــات يف مجــال 

للطــالب ودورات 

ــدين يف  ــل مؤسســات املجتمــع امل ــم عم - تنظي

ــاة ــة ح محافظ

ــل عمــل مؤسســات العمــل املــدين مــن   - تحوي

عمــل فــردي لعمــل مؤسســايت

 -تشــكيل جســم يضــم كافــة مؤسســات املجتمــع 

املــدين املوجــود يف حــاه 

مــرشوع مؤسســة اســتهالكية -مؤسســة خضــار -مــرشوع 

جــرس -مشــاريع ســلل وألبســة

المشاريع غير المرتبط بالهدف بشكل الهدف
مباشر

إن تحديــد أهــداف املؤسســات اليــزال إشــكالية تعــاين منهــا املؤسســات الســورية، فالواقــع الســوري الذي 

نشــأت يف ظلــه هــذه املؤسســات فــرض هــذه العموميــة يف التعاطــي مــع مــا ميكــن فعلــه كــدور تختــص 

بــه املؤسســة، يضــاف إىل ذلــك ســوق التمويــل الــذي اتجــه مــن قبــل املؤسســات املانحــة نحــو مجــاالت 

بعينهــا، مــا يدفــع باملؤسســات إىل الخــوض يف أكــر مــن مجــال بغيــة الحصــول عــى متويــل، لكــن وبعــد 

أربــع ســنوات مــن األزمــة نجــد أن هنالــك تحديــداً أكــر عنــد معظــم املؤسســات الســورية يف األهــداف، 

وكذلــك األمــر ينطبــق عــى مــا يتــم تنفيــذه عــى األرض مــن برامــج ومشــاريع.

جــدول رقــم )4( أمثلــة إلجابــات المشــاركين فــي االســتبيان عــن األهــداف 
ــاتهم ــي مؤسس ــاريع ف والمش
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خامساً-نتائج البحث: 
ــاكل  ــم )4( الهي ــاين رق ــكل البي ــن الش ــية: يب ــية األساس ــاكل املؤسس ــر الهي ــس تواف ــور األول: يقي املح

ــات. ــفافية يف املؤسس ــن الش ــى م ــتوى أع ــا مس ــن توافره ــي يضم ــية الت ــاتية الرئيس املؤسس

ــة البحــث  ــن مؤسســات عين  91%م
ــكل تنظيمــي. ــك هي متل

ــام  ــا نظ ــن املؤسســات لديه  82% م
ــل  ــم عم ــل تنظ ــح عم ــي، ولوائ داخ

ــا. أعضائه

 مجلس اإلدارة: 84% من املؤسســات 
ــك  ــس إدارة، و16% ال متل ــا مجل لديه

عــدم  )ويتلخــص  إدارة  مجلــس 

ــس اإلدارة يف املؤسســات  وجــود مجل

الحقوقيــة بنســبة 40% مــن إجــايل املؤسســات الحقوقيــة، و33% مــن إجــايل املؤسســات اإلعالميــة(. 

الوســيلة األكــر اســتخداماً يف تشــكيل مجلــس اإلدارة هــي االنتخــاب بنســبة 42%، ومــن ثــم يــأيت االختيار 

بنــاًء عــى الخــربة الســابقة بنســبة 12%، ثــم التزكيــة بنســبة 11%، ومــن ثــم يــأيت التعيــن واالنتقاء.

ــون  ــن يجتمع ــس اإلدارة والذي ــم أعضــاء مجل ــق هــم ذاته ــن مؤســي الفري ــل م ــا الداخــي جع »نظامن

اســبوعياً ويشــاركون املتطوعــن محــارض اجتاعاتهــم بنســبة 80% بســبب بعــض األمــور التــي ال ميكــن 

اإلعــالن عنهــا لعــدة أســباب ولكنهــا ال تؤثــر بشــكل عــايل عــى الشــفافية وطبعــاً ذلــك بســبب الظــروف«.
إحدى اجابات املشاركن باالستبيان

وعــن فعاليــة مجلــس اإلدارة أجــاب املشــاركون بنســبة 77% أن املجلــس يجتمــع بشــكل دوري )منهــم 

57% قالــوا أن املجلــس يجتمــع أكــر مــن مرتــن يف الســنة(، أمــا الذيــن أجابــوا بــأن مجلــس اإلدارة ال 

يجتمــع فنســبتهم 5%، وعــدد الذيــن ال يعرفــون فيــا إذا كان ال يجتمــع هــي %2.

   خطــة عمــل املؤسســة: 70% مــن املؤسســات تشــر أن لديهــا خطــة عمــل محــددة بإطــار زمنــي، و%28 

مــن املؤسســات ال تتوافــر لديهــا خطــة عمــل، و3% ال يعرفــون إذا كان هنالــك خطة يف مؤسســاتهم.
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- تغيــب الخطــة يف املؤسســات ذات الطابــع الحقوقــي بنســبة 40% مــن إجــايل املؤسســات الحقوقيــة، 

ــر  ــك خطــة، واألم ــة ال متل ــن املؤسســات اإلغاثي ــة بنســبة 38% م ــال يف املؤسســات اإلغاثي ــك الح وكذل

ــة بنســبة 36%، وقــد يعــود عــدم وجــود خطــة يف هــذه املؤسســات  ينطبــق عــى املؤسســات الخدمي

لطبيعــة اختصــاص هــذه املؤسســات املتعلــق أساســاً بحجــم الحاجــات املتزايــدة واملتجــددة يف املناطــق 

املختلفــة، نتيجــة اســتمرار األزمــة؛ والتــي يصعــب التنبــؤ بهــا، ومــن ثــم تــأيت املؤسســات املدنيــة بنســبة 

21% مــن إجــايل املؤسســات املدنيــة.
-15 % مــن املؤسســات عينــة البحــث 

تعتمــد عنــد بنــاء خطتهــا عــى التشــاور 

مــع أعضائهــا، و19% يقومــون بالتشــاور 

مــع النــاس، و17% تســتخدم املشــاورات 

مــع املؤسســات األخــرى، و12% تعتمــد 

مــن   %48( االســتقصائية  الدراســات 

املؤسســات تســتخدم طريقــة واحــدة 

عــى  تعتمــد  و%22  خطتهــا،  لبنــاء 

ــا(. ــاء خطته ــرق يف بن ــة ط ــى ثالث ــد ع ــة، و30% تعتم ــاء الخط ــن يف بن طريقت

 وتعكــس هــذه الصــورة بجانــب مــن 

جوانبهــا مســتوى التشــاركية الداخليــة 

والتــي  املؤسســة  خطــة  وضــع  يف 

تعكــس مســتوى الشــفافية وخصوصــاً يف 

ــة  ــة، مــن ناحي املؤسســات غــر الحكومي

أخــرى التشــارك مــع النــاس يف وضــع 

الدراســات  يف  األمــر  وكذلــك  الخطــط 

االســتقصائية يشــكلون مــا مقــداره %31 

وهــذه نتيجــة تعكــس حجــم إرشاك النــاس واألخــذ بآرائهــم عنــد وضــع الخطــط. أمــا اعتــاد أكــر مــن 

ــذي  ــا؛ وال ــط فيه ــا يعكــس ضعــف التخطي ــم خططه نصــف املؤسســات عــى وســيلة واحــدة يف تصمي

يفــرتض أن يســتعن بــكل الوســائل املمكنــة واملتاحــة عنــد بنــاء الخطــة ملــا يتضمنــه ذلــك مــن ضــان 

إرشاك الجميــع بالخطــط، واختصــار للوقــت والجهــد واملــال. 



30

   مشاركة املعلومات :
- 249 مؤسســة متتلــك وســائل إعــالم خاصــة بهــا مــن أصــل 280 مؤسســة؛ أكــر وســائل اإلعالم اســتخداماً 

هــي موقــع التواصــل االجتاعــي الفيــس بــوك ويســتخدمه 46% مــن املؤسســات عينــة البحــث، ومــن 

ثــم املواقــع اإللكرتونيــة بنســبة 21%، ثــم تــأيت لوحــة الحائــط بنســبة 11% ؛ وأيضــاً النــرشات املطبوعــة 

ــي  ــبتها %2 وه ــة نس ــك إذاع ــي متتل ــات الت ــا املؤسس ــبة 7%، أم ــوب بنس ــاة اليوتي ــبة 11%، فقن بنس

مؤسســات اإلعالميــة 
ــن  ــى أن 42% م ــج ع ــر النتائ )وتش

املؤسســات يقتــرص اســتخدامها عــى 

و%31  واحــدة،  إعالميــة  وســيلة 

وســيلتن  متتلــك  املؤسســات  مــن 

املؤسســات  مــن  و%19  إعالميتــن، 

متتلــك ثــالث وســائل(. 

ــوم  ــن إجــايل املؤسســات تق 50% م

بنــرش نشــاطاتها يف الوســيلة اإلعالميــة، و31% تقــوم بنــرش املشــاريع التــي تنفذهــا، و7% قامــت بنــرش 

ــة، و%3  ــا، 3% نــرشت تقاريرهــا املالي ــة الخاصــة به ــح التنظيمي ــة، و6% نــرشت اللوائ ــة اإلداري الهيكلي

نــرشت طلبــات التوظيــف. 
ــوم  ــي تق ــات الت ــدد املوضوع ــن ع )وع

وســائلها  يف  بنرشهــا  املؤسســات 

اإلعالميــة نجــد أن 44% مــن املؤسســات 

تنــرش  و%39  موضوعــن،  تنــرش 

موضوعــاً واحــداً، و10% تنــرش ثالثــة 

مواضيــع، و7% تنــرش أربعــة مواضيــع(. 

ــد أن  ــرش نج ــابقة للن ــج الس ــن النتائ م

أكــر وســائل اإلعــالم اســتخداماً هــي 

ــاد  ــم االعت ــا ت ــي إذا م ــوب وهــي الوســائل الت ــت واليوتي ــع األنرتن ــع التواصــل االجتاعــي ومواق مواق

ــح  ــح املســتهدفة وبخاصــة الرشائ ــص نســبة الوصــول إىل كل الرشائ ــا بشــكل كي ستســهم يف تقلي عليه

ــذي  ــر ال ــة، األم ــت يف املناطــق املختلف ــوج لشــبكة األنرتن ــة الول ــة خاصــة يف ظــل وجــود صعوب املحلي
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يســاهم يف خلــق فجــوة بــن املؤسســة التــي تقــدم الخدمــات، وبــن األفــراد املســتهدفن، وبربــط هــذه 

مبــا ينــرش نجــد أنــه حتــى لــو كان مــا ينرش مــن خدمــات ونشــاطات ومشــاريع يتجــاوز 80% مــن إجايل 

النــرش إال أنــه ال يصــل إىل الفئــة املســتهدفة محليــاً بالشــكل األمثــل، ومــن جهــة ثانيــة نجــد أن نســبة 

مــا ينــرش مــن تقاريــر ماليــة ال يتجــاوز 3% مــن إجــايل النــرش، حيــث إن عــدم نــرش التقاريــر املاليــة 

مبــا يــرد ومــا يــرصف يؤثــر بالــرضورة عــى درجــة الثقــة املتبادلــة بــن املؤسســة واألفــراد املســتهدفن 

وهــو مــا يزيــد احتاليــة الســخط الشــعبي الناجــم عــن قلــة املعرفــة بإيــرادات ومرصوفــات املؤسســة 

وعــدم الوضــوح يف آليــات عمــل املؤسســة، واألمــر ينطبــق أيضــاً عــى أن مــا ينــرش مــن طلبــات توظيــف 

والــذي ال يتجــاوز 3% يطبــع بشــكل أو بآخــر صــورة يف ذهــن الجمهــور أن املحســوبية والواســطة هــي 

الحاكمــة لعمــل املؤسســات. 

    التقييم واملتابعة: 
91% مــن املؤسســات تقــوم بتقييــم األنشــطة واألعــال التــي تقــوم بتنفيذهــا، و9% ال تقــوم بالتقييــم. 

)ترتكــز نســبة عــدم التقييــم يف املؤسســات ذات الطابــع الخدمــي بنســبة 14% مــن إجــايل املؤسســات 

ــة  ــم املدني ــن ث ــبة 9%، وم ــة بنس ــبة 11%، فالتنموي ــة بنس ــات الحقوقي ــم املؤسس ــن ث ــة، وم الخدمي

ــة بنســبة %8(. واإلغاثي

   توثيق األنشطة: 
91% مــن املؤسســات تقــوم بتوثيــق النشــاطات بتقاريــر )أكــر التقاريــر التــي تســتخدمها املؤسســات 

يف توثيــق أنشــطتها هــي تقاريــر آلليــة ســر النشــاط بنســبة 41% مــن إجــايل املؤسســات، ومــن ثــم 

تقاريــر إعالميــة للنشــاط بنســبة 32%، ومــن ثــم تقاريــر ماليــة تبــن مرصوفــات النشــاط بنســبة %25(. 
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-89% مــن املؤسســات تقــوم بتوثيــق 

مرصوفاتهــا.

ــة  -35% مــن املؤسســات تقــوم بكتاب

 %28 املمولــة،  للجهــات  التقاريــر 

ــاركة  ــا للجهــات املش ــوم بإعداده تق

بتقديــم  تقــوم  و%20  باألنشــطة، 

و%16  للمســتفيدين،  التقاريــر 

النســبة  وهــذه  لــإلدارة.  تقّدمهــا 

تطــرح عــدة تســاؤالت حــول فعاليــة الهيكليــة اإلداريــة داخــل املؤسســة، حيــث إن التقاريــر التــي تنجــز، 

البــد أن يصــادق عليهــا املديــر حتــى تكــون صالحــة للتــداول أو النــرش، إال إذا كان الهــدف هــو تقدميهــا 

للمــول أو الرشيــك بغــض النظــر عــن التسلســل اإلداري داخــل املنظمــة.  

82% مــن املؤسســات تقــوم بكتابــة 

التــي  للمشــاريع  ماليــة  تقاريــر 

تنفذهــا، 15% ال تكتــب تقاريــر ماليــة 

كان  إذا  تعــرف  ال  و%2  للمشــاريع، 

هنالــك تقاريــر.

- 70% مــن املؤسســات تقــوم بتوثيــق 

اجتاعــات مجلــس اإلدارة، و%10 

ال تقــوم بالتوثيــق، و5%  ال تعــرف إذا 

كانــت محــارض االجتاعــات توثــق. 

ــم ال  ــس اإلدارة، و35% منه ــات مجل ــارض اجتاع ــى مح ــون ع ــات يطلع ــاء املؤسس ــن أعض - 58% م

ــاء. ــة لألعض ــارض متاح ــذه املح ــت ه ــا إذا كان ــون في ــون، و6% ال يعرف يطلع

1- ال 15% الباقية من النسبة املئوية تعود إىل االستارات التي مل يجب أصحابها عى هذا السؤال.

ــم اســتخدمها نجــد أن 43% مــن املؤسســات يســتخدم نوعــن مــن  ــي يت ــر الت ــا عــن عــدد التقاري -أم

التقاريــر، 32% مــن املؤسســات يســتخدم نوعــاً واحــداً مــن التقاريــر، و25% مــن املؤسســات تســتخدم 

األنــواع الثالثــة مــن التقاريــر )املاليــة، اإلعالميــة، األنشــطة(.

1

32.5

42.7

24.8
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مــن النتائــج الســابقة نجــد أن التوثيق 

إجــاالً يعــد جيــداً، قياســاً مبؤسســات 

ــظ أن  ــو مالح ــا ه ــن وك ــئة، ولك ناش

ــق ال يكــون بهــدف حفــظ إرث  التوثي

املؤسســة أوالً، حيــث تشــر النتائــج 

أن التوثيــق يتــم لهــدف لــه عالقــة 

الرشيكــة  باملؤسســة  أو  باملمــول، 

ــذا  ــرشوع، وإن كان ه ــاط أو امل بالنش

ــفافية  ــن الش ــة م ــس درج ــر يعك األم
ــة  ــة مــن الشــفافية الداخلي ــة أخــرى، يعكــس درجــة متدنّي ــه مــن ناحي أمــام املمولــن والــرشكاء، إال أن

للمؤسســة، وهــو مــا يعكــس بوجــه مــن وجوهــه ضعــف يف الثقافــة املؤسســاتية لــدى القامئــن عــى 

هــذه املؤسســات، وأيضــاً يهــدد مــن رشعيــة املؤسســة يف مجتمعهــا املحــي أمــام جمهورهــا املســتهدف.

املحور الثاين: العالقة مع الفئات املستهدفة 

 75% من املؤسسات رشعت بإقامة نشاطات مبشاركة األهايل يف مناطقهم.

   46% مــن املؤسســات قامــت بتلقــي شــكاوى مــن األهــايل عــن الخدمــات التــي يقدمونهــا، و46% مــن 
املؤسســات مل تتلــقَّ أي شــكوى، و7% ال تعــرف فيــا إذا تلقــت شــكاوى. 

 44% مــن املؤسســات تقــوم بإســتقبال الشــكاوى عــن طريــق االســتاع إىل األهــايل، و10% عــن طريــق 

ــل  ــق إميي ــن طري ــوك، و9% ع ــس ب ــرب صفحــة الفي ــغ ع ــق التبلي ــن طري ــدوق الشــكاوى، و11% ع صن

املؤسســة.

 38% مــن املؤسســات تتعامــل مــع الشــكاوى الــواردة إليهــا بطريقــة عقــد اجتــاع ألعضــاء املؤسســة 

ملناقشــة الشــكوى، و23% تقــوم بالتعامــل مــع الشــكاوى الــواردة إليهــم عــى الفــور، و12% عــن طريقــة 

دعــوة األهــايل ومناقشــتهم باملشــكلة.

ــؤال  ــد س ــرش. وعن ــوم بالن ــاس، و20% تق ــام الن ــا  أم ــرش تقاريره ــوم بن ــات ال تق ــن املؤسس  77% م

املؤسســات التــي ال تقــوم بالنــرش عــن أســباب عــدم النــرش: تلّخصــت اإلجابــات بــن املخــاوف األمنيــة، 

واملخــاوف مــن ردة فعــل النــاس وكــرة اإلشــاعات، وبــن أن هــذه التقاريــر هــي مســائل خاصة باملؤسســة 

وال يجــب نرشهــا، وألن النــاس ال يهمهــم االطــالع، أو أنهــم ال يفهمــون هــذه التقاريــر عنــد نرشهــا. 

1- املقصود بالتقارير هنا: أي تقرير ينرش للناس بغض النظر عن نوعه.

1
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أسباب أمنية ، طلب الدعم ، تخوف من بعض الفصائل

التقاريــر املاليــة هــي عبــارة عــن وثائــق خاصــة 

ــراف  ــط األط ــا فق ــع عليه ــا وتتطل ــة وبعمله باملؤسس

للمشــاريع الداخليــة 

املشــاريع املاليــة تــأيت عــى شــكل تــربع ألشــخاص ذوي 

حاجــة وال ننرشهــا حفاظــاً عــى املســتفيد مــن اإلهانــة

ــال  ــة ف ــن وكادر الجمعي ــوى املمول ــم س ــوع اليه املوض

ــاس ــام الن ــرشه أم ــي لن داع

بسبب ثقافة التخوين من الناس

الــذي قــد يســببه بعــض االشــخاص  للخطــأ  تجنبــاً 

املســؤولية عدميــي 

حتى ال يفتح باب للشائعات.

حرصاً عى رسية العمل

يف هــذا الوقــت ال ميكــن ذلــك بــس عــدم االســتقرار أمــا 

ــا  ــع لدين يف حــال كانــت األوضــاع أكــر اســتقراراً ال مان

مــن نــرش أي يشء يتعلــق باألمــور املاليــة وغرهــا

قد يتسبب نرشها بحدوث مشاكل

ــه موضــوع داخــي، وليــس مــرشوع تجــاري هــو  ال ألن

مــرشوع تقديــم خدمــة ذات نفقــات تشــغيلية، ولكــن 

بالنــرش  يقومــون  ال  اإلغاثيــة  للمنظــات  بالنســبة 

بســبب املحســوبيات

ال نجــد أي رضورة لنرشهــا ومل يطالبنــا أحــد بذلــك ســوى 

ــات الداعمة املنظ

ــا كمجلــس نأخــذ  ــث إنن ــة لنرشهــا حي ال نــرى حاج

رشعيتنــا مــن ثقــة األهــايل لكــن يف حــال طلبهــا ال منانــع 

أبــداً درءاً ألي مشــكلة تشــكك يف نزاهــة عمــل أعضــاء 

ــس املجل

ــغ املقــدم  ــح عــن املبل ألن الداعــم ال يرغــب يف الترصي

ــان ــب األحي يف أغل

ألن متويلنا واضح وال يوجد يشء مخٍف 

ألن ذلــك يثــر الخالفــات بــن النــاس وتوجيــه االتهامــات 

الباطلــة وكل مــن يطلــب االطــالع عليهــا يحــق لــه ذلــك

ألننا غر حكومية، وألنها تطوعية وال يوجد متويل

ألنه مل يُطلب منا إعالنه

ألن النــاس غــر معنيــن بهــا ونقــوم  بعرضهــا عــى 

املمولــة ملشــاريعنا و ألعضائنــا الجهــات 

لقلة وعي الناس مبسائل الشفافية

النــاس بالتخويــن ويتعرقــل  لــي ال يكــر حديــث 

العمــل

ليــس مــن الــرضوري أن يراهــا النــاس ألنــه لــو رأوهــا 

لــن يفهمــوا التفاصيل

ــات  ــر المؤسس ــدم نش ــباب ع ــول أس ــات ح ــض اإلجاب ــدول )6( بع ج
ــا لتقاريره



35

  60% مــن املؤسســات تعتمــد عــى االســتارات التقييميــة يف التشــاور مــع النــاس، 20% تعتمــد عــى 

1الجلســات الحواريــة ، و12% تعتمــد عــى الجلســات التشــاورية ، و7% عــى النــدوات.
2

1- الجلسات الحوارية: وهي الجلسات التي تعقد مع األهايل ملناقشة موضوع ما أو مشكلة ما تخصهم. 

2- الجلسات التشاورية: وهي الجلسات التي تجمع ذوي الخربة واالختصاص بشكل رئيي، وأطراف املوضوع قيد النقاش. 

أن  نجــد  الســابقة  النتائــج  مــن 

مســتوى مشــاركة األهــايل بالنشــاطات 

مرتفعــاً،  املؤسســات  تقيمهــا  التــي 

وهــو دليــل إيجــايب عــى موضــوع 

املشــاركة املجتمعيــة، لكــن عند ســؤال 

ــكوى  ــت ش ــا إذا تلّق ــات في املؤسس

ــَق  ــد أن 46% مل تتل ــايل نج ــن األه م

إشــارات  يضــع  مــا  وهــو  شــكوى 

ــن الحاجــات  ــاً م ــة خلقــت حجــاً ال متناهي ــة، وخاصــة إن اســتمرار األزم اســتفهام عــى هــذه اإلجاب

ــن  ــن الســكان. وم ــى نطــاق واســع ب ــج شــكاوي ع ــي تنت ــش؛ والت ــية للعي ــدءاً باالحتياجــات األساس ب

ناحيــة أخــرى نجــد أن الوســيلة األكــر لتلقــي الشــكاوى هــي عــن طريــق التفاعــل املبــارش مــع النــاس 

وليــس االفــرتايض، أي عــن طريــق اللقــاءات املبــارشة أو عــن طريــق صنــدوق الشــكاوى، وهــو مــا يفــرض 

االهتــام أكــر بوســائل اإلعــالم املحليــة مــع الفئــات املســتهدفة، أكــر مــن وســائل اإلعــالم االفرتاضيــة 

ــع. ــاق واس ــى نط ــة ع ــة املؤسس ــداف ورؤي ــرش أه ــة يف ن ــة الثاني ــن أهمي ــم م ــى الرغ ع

وأمــا عــن أســباب عــدم نــرش التقاريــر أمــام النــاس فتعكــس اإلجابــات بشــكل واضــح ضعــف شــديد يف 

ثقافــة الشــفافية لــدى املؤسســات الســورية.

املحور الثالث: العالقة مع املؤسسات األخرى

 84% مــن املؤسســات قامــت بالدخــول بــرشاكات مــع مؤسســات أخــرى يف إقامــة نشــاطات، و16% مل 

تدخــل برشاكــة. 

 56% قامــت باالحتجــاج عــى مارســة مؤسســة أخــرى متواجــدة يف مناطــق عملهــم. و41% مل تقــم  

باالحتجــاج. 

 تراوحــت أســباب االحتجــاج عــى املؤسســات األخــرى باالحتجــاج عــى حالــة فســاد أو إهــال، وقامــت 
ــح السياســة حــول  ــه 32% مــن املؤسســات مــن إجــايل املؤسســات املحتجــة، و31% طالبــت بتوضي ب
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توزيــع الخدمــات، و17% طالبــت بعقــد اجتاعــات دوريــة ملناقشــة املشــكالت، و9% طالبــت باإلفصــاح 

ــت  ــا، و6% طالب ــة رصفه ــة وآلي ــات املالي ــرض املوازن ــت بع ــن، و6% طالب ــار املوظف ــر اختي ــن معاي ع

باإلفصــاح عــن الجهــات املمولــة.

ــدة جــداً  ــرشاكات مــع مؤسســات أخــرى جي ــت ب ــي دخل مــا ســبق ياُلحــظ أن نســبة املؤسســات الت

يف البيئــة الســورية التــي تســود فيهــا الفردانيــة يف الغالــب بنتيجــة جــذور ســابقة ناشــئة عــن طبيعــة 

ــا االحتجــاج عــى مارســة املؤسســات األخــرى املتواجــدة يف  ــاً. أم ــذي كان قامئ ــتبدادي ال النظــام االس

ــع  ــاً بواق ــدة قياس ــة جي ــي نتيج ــف، وه ــوايل النص ــت ح ــث بلغ ــة البح ــات عين ــل املؤسس ــق عم مناط

ــي  ــال الت ــاد واإله ــاالت الفس ــع ح ــي م ــلبية بالتعاط ــع يف الس ــورية ذات اإلرث الواس ــات الس املؤسس

ــت منتــرشة ســابقاً. كان
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أسباب عرقية

استغالل اسم جمعيتنا من قبل منظمة ما

االنحياز إىل طرف معن

البطء يف العمل نتيجة الضغط

التمييز والتحيز

السياسات الخاطئة يف اإلدارة

العالقة مع الفصائل

املطالبة برصف رواتب

نتهاك ضد املدنين من قبل بعض الفصائل 

العسكرية

أحيانا تأجيل االجتاعات بسبب انشغال األعضاء 

إذ أن أغلبنا متطوعون 

بعض املنظات تأخذ دعم مايل من ممولن ويتم 

توزيعها للعسكرين بدل املدنين، االحتجاج عى 

سياسة بعض املنظات

تحديد املشكلة واملسؤوليات

تم االحتجاج عى املجلس املحي وطريقة عمله

ذكــر يف إجابــات هــذا الســؤال بــأن اإلجابــة عــى 

هــذا الســؤال حساســة وهنــاك أســباب أخــرى ال 

أســتطيع ذكرهــا لحساســيتها

سوء املعاملة مع األهايل

ســوء يف اإلدارة وقلــة الخــربة يف العمل واملحســوبية 

نوعــاً مــا يف العمــل

ضعف األداء والتنظيم

عدم حاية الجهات املختصة للمعامل األثرية

عدم وجود إرشاف ورقابة

قلة الدعم

قمنا باحتجاج ضد عمل املؤسسات اإلغاثية 

بسبب طريقة التعاطي مع املواطنن ومن أجل 

املطالبة بحقوق الناس

ال داعي ألنه خاص باملؤسسة وعملنا طوعي وال 

يوجد متويل

لتفريــغ  بخطــة  املحــي  املجلــس  مطالبــة 

ــاء مــن خــالل اســتبيان تــم توزيعــه مــن  الكهرب

قبــل املنظمــة

وعود فارغة

يجــب توقيــع بروتوكــول محــي مــن قبــل 

املنظــات املانحــة ومنظــات املجتمــع املــدين 

للضغــط عليهــم وتغيــر آليــات العمــل لديهــم 

ــاً. كلي

جــدول )7( األســباب األخــرى لالحتجــاج كمــا وردت فــي إجابــات المشــاركين 
علــى االســتبيان
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التوصيات للانحن واملنظات الدولية:  

ــة  ــط االســرتاتيجي، وكيفي ــب املؤسســات الســورية حــول التخطي ــد لتدري ــل األم ــج طوي ــم برنام 1- دع

التخطيــط باملشــاركة، اإلدارة الفاعلــة للربامــج وتضمــن التقييــم كعنــرص أســايس مــن عنــارص التدريــب، 

الشــفافية واملســاءلة. 

2- أن تســاهم املنظــات املانحــة يف ســورية يف مأسســة وحوكمــة املنظــات الســورية كجــزء ال يتجــزّء 

مــن عملهــا مــع رشكائهــا الســورين. 

3- دعــم ألبحــاث معمقــة وطويلــة األمــد، تســلط الضــوء عــى التطــور الحاصــة يف شــفافية املنظــات 

الســورية، والتــي مــن شــأنها تســليط الضــور عــى نقــاط الضعــف ومحاولــة تجاوزهــا، ومشــاركة نتائــج 

هــذه األبحــاث مــع املؤسســات املانحــة. 

ــة،  ــات تعريفي ــالل جلس ــن خ ــة م ــات الدولي ــة املؤسس ــم حوكم ــورية بنظ ــات الس ــف املنظ 4- تعري

ــة عمــل هــذه  ــرب عــى كيفي ــارات قصــرة أو متوســطة لالطــالع عــن ق ــك مــن خــالل تأمــن زي وكذل

ــات.  املنظ

5- رعايــة مؤمتــر يجمــع املنظــات الســورية التــي تعمــل عــى الشــفافية، وتلــك التــي تقــوم بتطبيــق 

الشــفافية يف عملهــا، بهــدف الخــروج مبنهجيــة عمــل للوصــول ألعــى مســتويات الشــفافية، مــع مراعــاة 

الخصوصيــة التــي متتــاز بهــا املؤسســات الســورية، وخصوصيــة النــزاع الســوري.

التوصيات للمؤسسات السورية: 

1- تبني قيم الشفافية واملساءلة فكراً وعمالً ضمن سياسات املنظات، وإجراءاتها العملية. 

2- رضورة توجيه الرتكيز عى بناء الهياكل املؤسسية التي تشكل ضامناً ملستوى عاٍل من الشفافية.

ــل  ــاءلة داخ ــفافية واملس ــق الش ــة وتطبي ــال الحوكم ــارب يف مج ــاركة التج ــى مش ــل ع 3- رضورة العم

ــة.  ــة للمؤسس ــم اإلداري النظ

4- الرتكيز عى وجود سياسات وإجراءات محددة يف املنظات السورية، والعمل عى االلتزام بها. 

5- إرشاك الفئات املستهدفة والرشكاء يف التخطيط، وأيضاً يف التقييم لعمل املنظمة. 

ــة واضحــة  ــة للمؤسســة بطريق ــر املالي ــكل املشــاريع والنشــاطات والتقاري ــدوري ل ــرش ال 6- رضورة الن

ــع. ــة للجمي ومفهوم

 

سادساً-التوصيات:
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املراجع املستخدمة: 
• االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة أمــان، املجتمــع املــدين يف العــامل العــريب ودوره يف مكافحــة 

الفســاد.

• برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، الفساد والتنمية، نيويورك، 2008.

• حركــة مجتمــع مــدين تســعى ملكافحــة الفســاد وتعزيــز منظومــة النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف 

/http://www.aman-palestine.org ،ــع الفلســطيني املجتم

• شحادة، حسام، املجتمع املدين، سلسلة الرتبية املدنية 6، بيت املواطن، بروت.

ــة،  ــة العراقي ــاره الســلبية عــى مؤسســات الدول ــايل وآث ــد الجــواد، فاطمــة، الفســاد اإلداري وامل • عب

/http://tax.mof.gov.iq ،ــراق ــب، الع ــة للرضائ ــة العام الهيئ

• عطوان، خرض، دور مؤسسات املجتمع املدين يف مكافحة الفساد، جامعة النهرين، بغداد.

http://www.moqatel.com ،الفساد اإلدارية •

ــايس  ــب أس ــاد مطل ــة الفس ــة، مكافح ــي والدميقراطي ــوار العامل ــق الح ــطينية لتعمي ــادرة الفلس • املب

ــدس،2007. ــانية، الق ــة اإلنس للتنمي

www.transparency.org ،منظمة الشفافية العاملية •

/annabaa.org// ،18 الوائي، يارس، الفساد اإلداري مفهومه أسبابه مظاهره، مجلة النبأ، العدد •
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15 مؤرشات الحوكمة يف سورية بحسب البنك الدويل 1
25 توزع عينة البحث حسب مجال العمل 2
26 األهداف التي تسعى إليها املؤسسة 3
27 أمثلة إلجابات املشاركن بالبحث عن األهداف واملشاريع يف مؤسساتهم 4
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37 األسباب األخرى لالحتجاج 6
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24 توزع املؤسسات حسب املناطق 2
25 تصنيف عينة البحث بحسب مجال العمل 3
28 املحور األول الهياكل املؤسسية 4
29 وجود خطة يف املؤسسات السورية بحسب االختصاص 5
29 يتم وضع الخطط داخل املؤسسات بناًء عى: 6
30 هل لديكم وسيلة إعالمية خاصة باملؤسسة 7
30 ماهي املواضيع التي قمتم بنرشها يف الوسيلة اإلعالمية 8
31 التقارير األكر استخداماً يف املؤسسات السورية 9

الصفحةاسم الشكلرقم الجدول
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32 أعداد التقارير التي تستخدمها املؤسسات السورية 10
32 من يطلع عى التقارير التي يتم إعدادها 11

33 هل يطلع عى محارض اجتاعات مجلس اإلدارة كل أعضاء املؤسسة 12
35 التشاور مع الناس يكون عن طريق : 13
36 ما هو سبب االحتجاج عى املؤسسات يف منطقتك 14






