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قبل احلديث عن نظام الشفافية يف الواليات املتحدة والتشريعات املعنية بذا النظام، جتدر 
احلاجة لإلشارة إىل مفهوم الشفافية الذي يعىن باختصار مدى املكاشفة اليت تبديها األجهزة الرمسية 
جتاه الشعب واطالعهم على تفاصيل عملية صنع القرار يف اإلدارة احلكومية والسيما يف اجلانب 

املايل. 

ومن هذا املنطلق فإن النظم املعنية بضمان الشفافية تعىن بعمليتي رئيسة )املراقبة واحملاسبة 
على األداء احلكومي من جهة، واملكاشفة مع اجلماهري يف جهة أخرى(؛ بدف ضمان منع أو 
ممارسات إساءة استعمال السلطة ومكافحة الفساد 1، وتربز أمهية الشفافية يف القواني واألنظمة 
البريوقراطية  العوائق  إزالة  على  تساعد  واألنظمة  القواني  يف  الشفافية  إن  من حيث  واإلجراءات 
والروتينية كالتواقيع والتصديقات الكثرية غري الضرورية، وتساعد على تيسري اإلجراءات، والتوسع 
يف الالمركزية مع وضوح خطوط السلطة، وبساطة اهليكل التنظيمي للمؤسسات، وسهولة إيصال 

املعلومات من القمة للقاعدة والتغذية العكسية. 

اجملتمع كافة واحلفاظ  لفئات  )املصداقية(  العامة  الثقة  تنمية  للشفافية  املرجوة  النتائج  ومن 
له  املتاح  بنفسه، ومعرفته حبقوقه واهلامش  للفرد، وثقته  السياسية  الثقافة  تعزيز  عليها، فضاًل عن 
للمشاركة يف عملية صنع القرار؛ مما يزيد من رغبته باملشاركة بالعملية السياسية، وبالضرورة يعزز من 
املمارسة الدميقراطية العامة. وتؤدي الشفافية إىل حتقيق عدة أهداف منها وضع سياسات واضحة 

للتوظيف، وتسهيل إجناز السياسات االقتصادية الكلية وزيادة اإلنتاجية من اإلنفاق العام.

1- مجيل عودة إبراهيم، مفهوم الشفافية اإلدارية كحق للمواطن، شبكة النبأ املعلوماتية: سياسة اونالين
  https://annabaa.org/arabic/goodgovernance/17258 

الشفافية في الواليات المتحدة األمريكية
د. ايالف راجح *

*  مستشار يف وزارة اخلارجية العراقية.

https://annabaa.org/arabic/goodgovernance/17258
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الشفافية  نظام  فاعلية  تنفيذ  عن  املسؤولة  السلطة  أو  اجلهة  هي  من  املهم  سؤال  ويبقى 
وضمانه؟ ولإلجابة عن هذا السؤال سيناقش املقال التجربة األمريكية املعاصرة. 

دور  تصاعد  ظل  يف  والسيما  الشفافية  نظام  تعزيز  حنو  الدول  اجتهت  األخرية  اآلونة  يف 
مع  املباشر  للتواصل  للمواطن  مساحة كبرية  ومنح  البريوقراطية،  مكافحة  يف  احلديثة  التكنولوجيا 
املسؤول. ويف الواليات املتحدة تعزز توجه الرأي العام حنو املوضوعات املرتبطة بالشفافية وتصاعدت 
طلبات اجلماهري للوصول إىل املعلومات اخلاصة باإلنفاق احلكومي. ويف ظل تصاعد أمهية هذا 
املوضوع يف السياسة األمريكية ويف مسارات محالت االنتخابات، وقع الرئيس االمريكي األسبق 
جورج بوش قانون احملاسبة على التمويل الفيدرايل والشفافية يف 2006. وكان اهلدف الرئيس هلذا 

القانون هو تقليل املهدور من املوازنة الفيدرالية وتعزيز مستوى الشفافية 2. 

www. إن اآللية الرئيسة اليت يناقشها هذا القانون هي تأسيس موقع إلكرتوين رمسي وهو
usaspending.gov الذي تأسس يف 13 كانون األول 2007 3. ومت تفعيل املوقع على 
مرحلتي: ركزت األوىل على نشر مجيع املعلومات اخلاّصة بالوكاالت الفيدرالية اليت حصلت على 
التمويل وقد انطلقت هذه املرحلة يف 1 كانون الثاين 2008، أما املرحلة الثانية فقد ركزت يف نشر 
مجيع املعلومات اخلاصة بالعقود واملشرتيات واملصروفات اليت قامت با هذه الوكاالت منذ 1 كانون 
الثاين 2009. وحدد القانون ثالثة مصادر رئيسة عن بيانات التمويل الفيدرايل وهي )قاعة بيانات 
األصول الفيدرالية FPDS-NG، وقاعة بيانات منح املساعدات الفيدرالية FAADS، و

.4)Grants.gov
2-Garrett L. Hatch, The Federal Funding Accountability and Transparency Act: 
Implementation and Proposed Amendments, CRS report for Congress: order code 
RL34718, October 22, 2008. Available at: http://www.fas.org/sgp/crs/index.html 
3- https://www.usaspending.gov/#/ 
4- Hatch, opc.., p 7.

http://www.usaspending.gov
http://www.usaspending.gov
http://www.fas.org/sgp/crs/index.html
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تستلم  اليت  واملختلطة  الفيدرالية  والوكاالت  املؤسسات  مجيع  آنفاً  املذكور  القانون  يتناول 
متوياًل أو مساعدة مالية حكومية، إذ أسس القانون األطر العامة لتنظيم عملية تداول املعلومات، 
والتحقيق، والتفتيش على جماالت التمويل والصرف اليت توزع على ثالث فقرات، وهي: )املنح، 
هو  القانون  هذا  إن جوهر  املالية(.  املساعدات  أشكال  والعقود، ومجيع  واالتفاقيات  والقروض، 
منح املواطن القدرة على الوصول للمعلومات اخلاصة بتمويل الوكاالت وجماالت اإلنفاق خالل 
التوصيات  وتقدمي  التجربة  هذه  تقييم  بعملية  املشاركة  فرصة  للمواطن  ويعطي  مالية حمددة.  سنة 
لتحسي عمل املوقع اإللكرتوين. وإن مسؤولية تأسيس املوقع ومتابعته تقع على عاتق مدير دائرة 
اإلدارة واملوازنة يف املكتب التنفيذي لرئيس الواليات املتحدة األمريكية على وفق القسم الثاين من 
هذا القانون والفقرة 204 لقانون احلكومة اإللكرتونية للعام 2002. على أاّل يتحمل املواطن أي 

نفقات مالية للتصفح أو للحصول على املعلومات املنشورة على املوقع. 
ومن شروط النشر على املوقع أن يتضمن كل تقرير املعلومات اآلتية )اسم املؤسسة، ومقدار 
التمويل الذي استلمته، والعنوان، وملكية املؤسسة، وإدارة املؤسسة(. ومن صالحيات مدير اإلدارة 
واملوازنة وفق هذا القانون ان يعي عدد من الوكاالت إلدارة املوقع اإللكرتوين وتفعيله حسب املهام 
اليت حيددها هو. ويقوم كذلك جبمع املعلومات اخلاصة بردود أفعال املواطني وحتليلها، وتقيم تقارير 

بشأهنا ألغراض التوصية بتحسي مستوى الشفافية وجودة املعلومات املنشورة. 
وعلى هذا األساس، يقيم مدير املوازنة يف وزارة اخلزانة تقريراً سنوياً للجنة األمن الوطين وجلنة 
اإلصالح احلكومي يف الكونغرس والشيوخ بشأن تنفيذ آليات املوقع ومستوى اإلجناز، فضاًل عن 
تقييم حلالة العبء على نظام املنح الفيدرالية، وجيب أن ينشر هذه التقارير على املوقع اإللكرتوين. 
وللقيام بذه املهام على مدير املوازنة صياغة وتنفيذ برنامج يدعى Pilot جلمع البيانات وحتليلها 

خالل مدة زمنية حمددة لغرض تقييم األداء وتقدمي التوصيات5.
5- Federal Funding Accountability and Transparency Act, Public Law 109–282, 
Congress of the USA, September 26, 2006. Available at: https://www.govinfo.
gov/content/pkg/PLAW-109publ282/pdf/PLAW-109publ282.pdf .

https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-109publ282/pdf/PLAW-109publ282.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-109publ282/pdf/PLAW-109publ282.pdf
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إن عملية مجع املعلومات وحتليلها معقدة حسب هذا القانون وتتطلب متابعة مستمرة من 
قبل اجلهات املسؤولة على مراقبة نظام الشفافية ومن الوكاالت اليت تستلم التمويل على حد سواء. 
وقد تطور العمل بذا النظام ليشمل تدقيق العقود منذ 8 متوز 2010 واملنح املالية من 1 تشرين 
التقارير اخلاصة با على املوقع www.fsrs.gov، إذ إن كل  األول 2010 على أن تقدم 
منحة من قيمة 25000 دوالر فما فوق جيب أن ختضع هلذا القانون. وعلى كل مؤسسة أن تقدم 
تقاريرها خالل 12 شهراً من تسلم التمويل؛ وخبالفه قد يتعطل التمويل الالحق. وجيب أن تتضمن 
العقد،  املمولة، ومعلومات  واجلهة  املصروفات،  وقيمة  املؤسسة،  )اسم  اآلتية:  املعلومات  التقارير 
وأسباب التمويل، وعنوان املؤسسة، وموقع التنفيذ، ومعلومات تسجيل املؤسسة(، فضاًل عن قائمة 
الرواتب وامساء اعلى مخسة موظفي يف هيكلية املؤسسة يف حال كان %80 من دخل املؤسسة 

نابعاً من التمويل احلكومي وبواقع أكثر من 25 مليون دوالر.

ويف 2008 أصدرت وزارة اخلزانة األمريكية )املالية( تقريراً بشأن فاعلية املوقع اإللكرتوين 
ومصداقية وجودة املعلومات املنشورة عليه. ويشري هذا التقرير إىل عدد من االنتقادات اليت وجهها 
عدد من املسؤولي واخلرباء جتاه مصادر املعلومات اليت يعتمد عليها املوقع املذكور آنفاً. من أهم 
االنتقادات كوهنا معلومات غري دقيقة وغري كاملة أو متأخرة. والحظ اخلرباء أن نسبة كبرية من 
األخطاء ترتبط بضعف يف كفاءة العاملي على مجع املعلومات وحتليلها أو إدراجها ضمن أنظمة 
التدقيق. والحظوا أن بعض اخلروقات إدارية تقع يف أوقات األزمات حيث توقع املؤسسات عقود 
املعلومات  ارتفاع كلفة مجع  دون مناقصات، أي: تقوم باإلحالة بصورة مباشرة. وأشرت كذلك 

وتدقيقها، فضاًل عن عمليات التفتيش والرقابة 6.

6- Hatch, op, cit, p13.

http://www.fsrs.gov
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ولتعزيز هذه العملية واطالع املواطن على مجيع املعلومات اخلاصة باملخصصات واملصروفات 
ذات العالقة باملؤسسات الفيدرالية والرمسية ومن بينها الكونغرس صدر القانون 2006، بيد أن 
النص مل يكن كافياً؛ لذلك قدم عضو جملس الشيوخ باراك اوباما يف 3 حزيران 2008 قانون تعزيز 
نظام الشفافية ضمن الرمز)S 3077( الذي يؤكد ضرورة نشر معلومات إضافية بشأن التمويل 
واملدفوعات الفيدرالية على املوقع الرمسي وهي كاآليت: )نسخة عن العقود، وإدراج العروض األعلى 
تفاصيل  التمديد،  وشروط  العقود  تفاصيل  املناقصة،  خالل  استالمها  مت  اليت  واملتوسطة  واألقل 
املناقصة، أو أسباب منح العقد دون مناقصة، هل الصرف مرتبط بالكونغرس والسبب(، ويطلب 
سنوات  اخلمس  خالل  العمل  جودة  )تقييم  وهي:  املتعاقدة  باجلهات  اخلاصة  املعلومات  إدراج 
وجود  بشأن  معلومات  حلها،  وطرق  بالتدقيق  املتعلقة  الفيدرالية  املنازعات  عن  تقرير  األخرية، 
التقرير الضرييب السنوي(.  إجراءات إدارية، أو قانونية، أو جنائية حبق اجلهة املتعاقدة، وتفاصيل 
املعلومات اآلتية وتقدميها )تقرير نصف  ويطلب من مدير مكتب اإلدارة وامليزانية ضرورة متابعة 
سنوي للمفتش العام لكل مؤسسة فيدرالية، تقييم املعلومات اليت تنشر على املوقع كل ستة أشهر، 
وإتاحة الفرصة للمواطن لإلخطار على املوقع على األخطاء املوجودة يف التقارير املنشورة عليه، وأن 

يضمن أن املوقع ال يطلب تعريف الشخصية(. 

وإن اهلدف األول هلذا القانون أن يتيح للمواطن قدرة أكرب على حماسبة املسؤولي. بينما 
اعرتض أحد خرباء التفتيش والتحصيل بالقول إن جعل معلومات تتعلق بالعروض مكشوفة للمواطن 
لتنفيذ تفاصيل العقد  ستجرب اجلهات املختصة على اختيار العرض األقل حىت إن مل يكن كافياً 
بالطريقة األفضل. كما اعرتض أحد اخلرباء بالقول إن نشر تفاصيل خاصة بأداء املتعاقدين دون 
توضيح األطر القانونية واملسببات لإلخفاقات قد متنح رسائل غري دقيقة للعامة عن هذه الشركات7.

7-Hatch, op, cit, pp 14-15.
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واستكمااًل للعمل التشريعي الرامي لتعزيز نظام الشفافية يف الواليات املتحدة أصدر الكونغرس 
قانون احملاسبة األلكرتونية والشفافية Data Act يف 9 أيار 2014، الذي يسعى لتعزيز الرقابة 
واملكاشفة على التمويل واإلنفاق احلكومي على أاّل يتعارض مع حساسية املعلومات السرية، وحيدد 

هذا القانون يف القسم الثاين عدد من األهداف من أمهها :8

الكشف املباشر للجمهور عن اإلنفاق احلكومي ومتابعة األموال بكفاءة.. 1
التأسيس ملعايري حكومية واسعة وموثقة عن املعلومات اخلاصة بالتمويل واإلنفاق.. 2
تسهيل عملية تقدمي تقارير الوكاالت الفريالية والرمسية ومكافحة البريوقراطية.. 3
حتسي جودة املعلومات اليت تنشر علناً، وإجبار املؤسسات على تقدمي التقارير الدقيقة.. 4

وقد تضمن هذا القانون تعديل نص قانون الشفافية للعام 2006 وسنحاول تلخيص أهم 
فقراته وكاآليت:

- على وزير اخلزانة وبالتشاور مع مدير مكتب اإلدارة واملوازنة ورؤساء الوكاالت الفيدرالية أن 
يؤسس آلية لتبادل املعلومات اخلاصة بالتمويل احلكومي لكل عملية مالية ملنع االزدواجية ومكافحة 
البريوقراطية. على أن تكون هذه اآللية عملية ومتناسقة مع معايري احملاسبة األمريكية، وأن تقدم تقارير 
تبادل  ملعايري  دلياًل  املوازنة  اخلزانة ومدير  يقدم وزير  أن  الغرض جيب  واملقارنة؛ وهلذا  للتدقيق  قابلة 
املعلومات املالية خالل عام واحد من تأريخ صدور القانون. وعلى الوكاالت الفيدرالية أن تقدم خالل 
عامي من صدور دليل املعلومات تقدمي تقاريرها املالية على أاّل تتعارض مع نظام التدقيق اخلاص 
بوزارة الدفاع. وميكن ملدير اإلدارة واملوازنة متديد مدة تقدمي بيانات وزارة الدفاع ملدة ستة أشهر على 

أاّل تتجاوز ثالثة استثناءات. ويقدم مدير املوازنة تقارير خاصة باالستثناءات إىل الكونغرس.

8- Digital Accountability and Transparency Act of 2014, PUBLIC LAW 113–101, 
Congress of the USA, May 9, 2014. Available at: https://www.congress.gov/113/
plaws/publ101/PLAW-113publ101.pdf .

https://www.congress.gov/113/plaws/publ101/PLAW-113publ101.pdf
https://www.congress.gov/113/plaws/publ101/PLAW-113publ101.pdf
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- لوزير اخلزانة أن يتشاور مع جهات رمسية أو خاصة بشأن معايري تبادل املعلومات املالية، 
فضاًل عن التشاور مع مؤسسات التعليم العايل ملراجعة نوعية املعلومات الواجب اإلبالغ بشأهنا 

ونشرها على املوقع اإللكرتوين وجتاوز التعقيدات اإلدارية.

- على وزير اخلزانة ومدير املوازنة على وفق الفقرة )b/5( تفعيل برنامج ))Pilot بالتعاون 
مع الوكاالت املختصة لتسهيل عملية تقدمي التوصيات اخلاصة باملهام املذكورة اخلاصة بالعقود واملنح 
واملساعدات املالية مبا ال تقل قيمتها عن مليون دوالر، وال تزيد عن 2 مليون. ويقوم هذا الربنامج 
جبمع املعلومات خالل السنة املالية، استناداً إىل املعلومات اليت تقدمها الوكاالت الرمسية من تقارير 
مالية، وينتهي العمل بذا الربنامج بعد سنتي من إطالقه. وعلى إثر ذلك يقدم مدير املوازنة تقريراً 
شاماًل إىل جملسي النواب والشيوخ بشأن املعلومات اليت مجعت عرب الربنامج، ويقدم التوصيات 

ورؤية بشأن التشريعات املطلوبة؛ لتحسي نظام الشفافية وفاعليته.

- يقوم املفتش العام لكل وكالة فيدرالية أو مؤسسة رمسية بالتشاور مع املراقب العام للواليات 
املتحدة األمريكية ملراجعة عينات إحصائية للبيانات اليت قدمتها الوكالة اليت يشرف عليها، ويقدم 
جمللس النواب األمريكي تقريراً يقيم فيه إجراءات الوكالة يف تطبيق نظام تبادل البيانات والشفافية 
من حيث )اإلجناز الكامل، والتوقيت، ونوعية ودقة البيانات، وتنفيذ معايري البيانات املالية( خالل 
18 شهراً من إصدار وزير اخلزانة لدليل البيانات املالية. ويقوم املراقب العام بتقدمي تقرير شامل 
اىل جملس النواب يقيم فيه تقارير الوكاالت الفيدرالية يف مدة ال تتجاوز 30 شهراً من إجناز دليل 

البيانات املالية.

- على وزير اخلزانة تأسيس مركز حتليل البيانات املالية لدعم عملية منع، أو تقليل املمارسات 
املالية اخلاطئة، وتعزيز الشفافية والكفاءة يف اإلنفاق احلكومي، وتعزيز قدرات إعداد التقارير املالية. 
وللقيام بذلك يوقع وزير اخلزانة مذكرات تفاهم مع الوكاالت الفيدرالية واملفتشي العامي ووكاالت 

إنفاذ القانون والسيما فيما خيص التحقيق يف املمارسات املالية اخلاطئة واجلنائية.
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الشفافية  لنظام  املتحدة  للواليات  املختصة  واجلهات  السلطات  تطبيق  من  الرغم  وعلى 
واجلهود التشريعية اليت رافقتها من أجل النهوض بواقع الشفافية أال أن الواليات املتحدة قد حققت 
املنظمة غري  اجنزته  الذي  للعام 2019  العاملي  والشفافية  الفساد  دليل  نقطة ضمن   69/100
احلكومية الدولية للشفافية، حيث احتلت املركز 23 عاملياً، بينما احتل العراق املركز 162 بتحقيقه 
20 نقطة فقط، بينما بلغ املعدل العاملي العام للشفافية 43 نقطة، حيث إن ثلثي دول العامل 
أحرزت أقل من 50/100 .9 واستناداً على هذه اإلحصائيات قدمت املنظمة الدولية للشفافية 

عدداً من التوصيات لتعزيز مستوى الشفافية وهي كاآليت:10

مكافحة تضارب املصاحل املالية.	 
مراقبة التمويل السياسي.	 
تعزيز الشفافية االنتخابية.	 
مكافحة الواسطة واحملسوبية.	 
تعزيز قدرة الفرد للحصول على حقوقه املدنية والسياسية.	 
إجياد الوسائل الكفيلة لفسح اجملال للمواطن للمشاركة يف عملية صنع القرار.	 
تعزيز آليات فصل السلطات واحملاسبة. 	 

وعلى الرغم من اجلهود املبذولة إال أن الواليات املتحدة قد خسرت نقطتي لتحقق 69 
بداًل من 71 يف العقد األخري على وفق مستوى الشفافية يف العامل. ووجد املختصون أن األسباب 
بل  احلكومي،  واإلنفاق  التمويل  باملكاشفة خبصوص  اخلاصة  باإلجراءات  ترتبط  ال  ذلك  خلف 
ضرورة العمل على ضبط التدفقات املالية غري املشروعة، إذ يالحظ أن الواليات املتحدة األمريكية 

9- Corruption Perceptions Index 2019, Transparency International: the Global 
Coalition against Corruption. 23 January 2020, pp2-3, available at: https://www.
transparency.org/whatwedo/publication/corruption_perceptions_index_2019 .
10- Ibid, p5.

https://www.transparency.org/whatwedo/publication/corruption_perceptions_index_2019
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/corruption_perceptions_index_2019
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املشروعة. ويف  املالية غري  التدفقات  من سويسرا وجزر كامين من حيث حجم  قريباً  موقعاً  حتتل 
هذا السياق قدم عدد من أعضاء جملس الشيوخ مقرتح قانون )S2563( حتت عنوان: »النقد 
 Anonymous غري املشروع« الذي سيسلط الضوء على الشركات الصورية أو جمهولة امللكية
واإلسكان  املصارف  جلنة  قبل  من  مرتي  القانون  هذا  قراءة  ومتت   .Shell Companies

والشؤون احلضرية يف جملس الشيوخ.11 وإذا مت مترير هذا القانون املكون من 502 فقرة.12

الرأي:

إن عملية تعزيز الشفافية يف الواليات املتحدة األمريكية معقدة، تتطلب خطة زمنية ال تقل 
عن 5 سنوات، تسعى إىل تعزيز اإلجراءات الرقابية، وحتسي مستوى الكفاءات البشرية اليت تتعامل 

مع هذا املوضوع، فضاًل عن توفري اآلليات واألطر القانونية؛ لتعزيز إجراءات الشفافية. 

وميكن استخالص بعض بعض االستنتاجات من التجربة األمريكية من أمهها: تأشري ثالث 
بالتمويل واإلنفاق  املتعلقة  املعلومات  العلنية مبعىن أن تكون كل  الشفافية، هي:  مسات يف نظام 
احلكومي متاحة للمواطن؛ والدقة يف البيانات املنشورة عن العمليات املالية؛ واحملاسبة عرب املتابعة 
للواليات  الرمسي  اإللكرتوين  املوقع  على  الدخول  عند  الصدد،  وبذا  املكثفة.  واإلدارية  القانونية 
املتحدة اخلاص »بالشفافية« يالحظ املتصفح أن املعلومة متتاز بكوهنا مباشرة وواضحة ومن السهولة 
اإلنفاق  »بلغ  اآليت  هو  املوقع  هذا  على  املتصفح  يقرأ  ما  أول  عليها، حيث  واحلصول  الوصول 

11- 116th Congress, All Information )Except Text( for S.2563 - ILLICIT CASH 
Act, available at:  https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/2563/
all-info .
12- Scott Greytak, Shell companies let a ‘parade of horribles’ into the U.S. finan-
cial system. This year, we’re fighting back. Transparency International: the Glob-
al Coalition Against Corruption, February 4, 2020. Online, available at: https://
voices.transparency.org/shell-companies-let-a-parade-of-horribles-into-the-u-
s-2f7f4bcb0d56 .

https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/2563/all-info
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/2563/all-info
https://voices.transparency.org/shell-companies-let-a-parade-of-horribles-into-the-u-s-2f7f4bcb0d56
https://voices.transparency.org/shell-companies-let-a-parade-of-horribles-into-the-u-s-2f7f4bcb0d56
https://voices.transparency.org/shell-companies-let-a-parade-of-horribles-into-the-u-s-2f7f4bcb0d56
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احلكومي للعام 2019 )4.45( ترليون دوالر«13. لذلك فإن الشفافية ال تتعلق فقط مبكافحة 
بذلك  لتعزز  شعبها؛  جتاه  احلكومة  تعتمدها  اليت  واملصارحة  املكاشفة  بسلوكيات  وإمنا  الفساد، 

مستوى الثقة القائم على املصداقية ومبا يرسخ اسس النظام الدميقراطي.

أما فيما خيص اإلجابة عن السؤال املتعلق باجلهة املعنية بتنفيذ ومراقبة نظام الشفافية يف 
الواليات املتحدة، فيمكن اإلشارة إىل أربع جهات فيدرالية معنية بذا األمر، وهي:

مكتب اإلدارة واملوازنة يف املكتب التنفيذي للرئيس، وهي اجلهة الرئيسة املعنية مبتابعة كل ما 1. 
يتعلق مبخرجات التشريعات املعنية بتعزيز الشفافية وتنفيذ؛ وتقدمي التقارير اخلاصة بذلك إىل 

السلطة التشريعية.
الفقرات 2.  متابعة  على  واملوازنة  اإلدارة  مكتب  مع  بالتعاون  تعمل  اليت  األمريكية  اخلزانة  وزارة 

اخلاصة بدليل تبادل املعلومات املتعلقة بالتمويل واإلنفاق وتنفيذها، فضاًل عن تقدمي الدعم 
الفين للوكاالت الفيدرالية لتنفيذ نظام الشفافية.

مكتب املراقب العام للواليات املتحدة الذي ترتبط به مكاتب املفتشي العامي يف الوكاالت 3. 
الفيدرالية، والذي من واجبه تقدمي التقارير الفنية بشأن جودة املعلومات والتقارير املالية اليت 

تقدمها الوكاالت.
اجمللس التشريعي بشقيه النواب والشيوخ، وهي اجلهة الرئيسة مبراقبة اجلهات التنفيذية الرئيسة 4. 

عن تنفيذ التشريعات اخلاصة بالشفافية وحماسبهم، فضاًل عن مراجعة القواني على وفق التقارير 
اليت يقدمها مكتب اإلدارة واملوازنة.

باختصار، تتشارك السلطتان التشريعية والتنفيذية يف ضمان فاعلية نظام الشفافية يف الواليات 
املتحدة، ويالحظ أن عملية التقييم والتحديث مستمرة حسب الظروف اليت تواكب عملية مراقبة 
النشاطات املالية العامة واخلاصة. وهنا نود أن نشري إىل نقطة مهمة، يف اجلانب السياسي، وهي أن 

13- https://www.usaspending.gov/#/. Accessed on April 1st, 2020.
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نظام الشفافية يف السلطة التشريعية يعتمد على مدى قوة املعارضة السياسية يف اجمللسي التشريعيي 
وإرادهتا يف الضغط على اإلدارة.  

التوصيات:

إرجاع العمل بنظام املفتش العام اىل الوزارات العراقية مع ضمان عدم ارتباطه هيكلياً أو 	 
إدارياً بالوزارة موضوع اختصاصه. 

تأسيس مكتب خاص يف مكتب رئيس اجلمهورية لتعزيز مبدأ الفصل بي السلطات يف 	 
التنفيذ والرقابة على تطبيق اآلليات اخلاصة بالشفافية.

تشريع قانون جديد ملكافحة الفساد وتعزيز الشفافية يتضمن آليات جديدة ومن بينها 	 
تأسيس موقع إلكرتوين حكومي خاص بالتمويل واإلنفاق احلكومي.

على قانون الشفافية اجلديد أن يراعي مشولية هذا املفهوم، ويعمل على تعزيز سلوكيات بناء 	 
الثقة واملصداقية للمسؤولي احلكوميي.

وضع خطة مخسية لتعزيز الشفافية تتضمن تعزيز األطر القانونية من جهة، وتعزيز القدرات 	 
الفنية واملوارد البشرية املسؤولة عن التنفيذ والرقابة.

ضرورة احلفاظ على مركزية تنفيذ اآلليات اخلاصة بالشفافية وحصر املهام الرئيسة جبهة حمددة.	 

السلطة 	  يف  السياسية  املعارضة  دور  من  تعزز  اليت  املناسبة  الظروف  خلق  على  العمل 
العالقة  ذات  الفقرات  الدستور خبصوص  تعدياًل يف  يتطلب  قد  الذي  األمر  التشريعية؛ 
بتشكيل احلكومة مبا يعزز من فرص الكتلة أو احلزب الذي حيصل على أكرب عدد من 

األصوات يف تشكيل احلكومة واخلروج من دائرة احملاصصة. 
 


