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مقدمة
رشعي القوانني ،ومراقبي اداء الحكومة -دورا ً رئيسياً يف التأكد من إنفاق الدول/الحكومات لألموال بحسب
يؤدي الربملانيون – كونهم ممثيل الشعب وم ّ
األهداف املرجوة واملتفق عليها ،وتجنب الفساد أو أي شكل آخر من أشكال سوء استخدام األموال العامة .وبهدف تحسني الرقابة وضامن تلبية أموال
املانحني الحتياجات التنمية لدى الدول املتلقية لتلك األموال ،وضعت منظمة “غوباك” يف “املؤمتر السنوي لشبكة العمل الربملاين لعام  ”2013بالتعاون
مع “شبكة العمل الربملاين املعنية بالبنك الدويل وصندوق النقد الدويل” هذه املبادئ التوجيهية التي تعزز الرقابة من خالل “منظومة تعاون الربملانيني
واملانحني”.
نشأت فكرة املبادئ التوجيهية من األمور املهمة التي أثريت يف مؤمتر منظمة “غوباك” العاملي الخامس للربملانيني ضد الفساد ،حيث عرب أعضاء املنظمة عن
قلقهم بسبب تأثر بعض الدول سلباً من إساءة استعامل أموال املانحني أو عدم تخصيصها يف املجاالت املخصصة لها ،أو بسبب اعتبار بعض املرشوعات بأنها
قد تعرضت للشحن السيايس مام يؤدي إىل إلغاءها وإجراء بعض التغيريات يف الحكومة .ويضطر املواطنون يف بعض الحاالت إىل تسديد قيمة القروض من
دون أن يتلقوا املنافع املنشودة منها.
وبهدف تحسني متثيل النواب عن دوائرهم االنتخابية ،عرب أعضاء منظمة “غوباك” عن رغبتهم يف تحسني مقدار إملامهم بالنتائج املرجوة من املرشوعات
ومستوى تقدمها والقروض التي يقدمها املانحون .وميكنهم من خالل فهمهم لكيفية الحصول عىل املعلومات املتعلقة بذلك والبيانات املالية لتمويل
املرشوعات أن يرتقوا بالشفافية والرقابة الربملانية .قدم مانحون دوليون مجموعة متنوعة من النامذج املستخدمة يف إرشاك أو عدم إرشاك الربملانيني .وكان
للمساهمة بالرأي من جانب أصحاب املصلحة يف العديد من البلدان أثرا ً إيجابياً عىل تصميم الربامج واملشاريع ،واستفادت بعثات/مكاتب بلدان عديدة من
التشاور املنتظم مع الربملانيني .ميكن للمشاركة الربملانية  -ومن بينها الردود الواردة من الدوائر االنتخابية  -أن تحسن أيضا من تنفيذ الربامج/املشاريع،
وتضبط وتعزز إجامالً الرقابة عليها وجودتها .من ناحية أخرى ،فإن فرص نجاح الربنامج/املرشوع يف البلدان التي ترتاوح بها جهود دمج الربملانيني ما بني
ضعيفة إىل منعدمة قد تكون بطيئة؛ فقد أرشدت بعض الحاالت عن مشاريع كثرية مل تحصل عىل املوافقات الربملانية املطلوبة.
يف إطار جهود تحسني التعاون ،أق ّر أعضاء املنظمة القرار التايل أثناء انعقاد املؤمتر العاملي للربملانيني ضد الفساد يف  2شباط/فرباير  2013يف مانيال بالفلبني،
والذي أسس قاعدة تطوير املبادئ التوجيهية:
متاشياً مع مسار “بوسان” ،يف استكشاف إمكانية وضع وتقديم مبادئ توجيهية للمنظامت املانحة تساندها يف عملها داخل الدول املتلقية عن طريق إرشاك
برملانيني ،ليك يتم تصميم املشاريع عىل نحو يلبي االحتياجات اإلمنائية للبلدان ،وبسط رقابة برملانية مالمئة عىل الربامج واملشاريع امل ُمولة من قبل املانحني.
تدعو “شبكة العمل الربملاين املعنية بالبنك الدويل وصندوق النقد الدويل” منذ نشأتها عام  2000إىل االستخدام الفعال ألموال التنمية مع الرتكيز عىل
مجموعة البنك الدويل ،وصندوق النقد الدويل  -أكرب ممولني متعددي األطراف يف العامل .وتوافق الشبكة بوجه خاص عىل املقاربات التي يقدمها أصحاب
املصلحة ملواجهة تحديات الحكم الضعيف وتحسني نواتج التنمية .وتعلق الشبكة أهمية خاصة عىل تعزيز دور الرقابة الربملانية لزيادة الشفافية واملساءلة
عىل مسار التعاون اإلمنايئ.
وتعمل منظمة “غوباك” منذ نشأتها عام  2002عىل تطوير قدرات الربملانيني عىل مساءلة حكوماتهم من خالل رقابة أفضل ،وتعزيز دولة املؤسسات
والقانون ،وتزويد الربملانيني بأدوات مكافحة الفساد.
تشجع هذه املبادئ التوجيهية الربملانيني والحكومات واملؤسسات املالية الدولية عىل اتخاذ إجراءات وتأسيس أطر عمل تعاون منتظم لضامن تطبيق قواعد
حكم أفضل يف استخدام األموال املخصصة للتنمية.

ت ّم انشاء املبادئ التوجيهية لتعزيز الرقابة من خالل التعاون الربملاين-الجهات املمولة من قبل:
“شبكة العمل الربملاين املعنية بالبنك الدويل وصندوق النقد الدويل” منظمة غري حكومية مستقلة ،ومنرب للربملانيني من  140دولة ،تدعو إىل تشديد املساءلة والشفافية يف التعاون
اإلمنايئ.
املنظمة العاملية للربملانيني ضد الفساد “غوباك” منظمة دولية من مرشعني حاليني وسابقني كرسوا أنفسهم ملساعدة بلدان العامل يف تعزيز املساءلة والدميقراطية والحكم الرشيد
والحفاظ عىل سيادة القانون .لدى “غوباك” حالياً  47فرعاً وطنياً و  5أفرع إقليمية.

إطار العمل التنظيمي:
1.يف إطار ترسيخ مبادئ الشفافية واملساءلة ،فإننا نشجع الربملانيني عىل اإلملام إملاماً جيدا بإطار عملهم القانوين املحيل ،واقرار – إن أمكن  -ترشيعاً يكفل
لهم االطالع عىل املعلومات املتعلقة بالعمل الذي يزاوله ممثليهم املعينني يف مجالس إدارات املؤسسات املالية الدولية واملصارف اإلمنائية املتعددة
األطراف.
2.يجب إدراج املنح واالعتامدات والقروض يف ميزانية الحكومة  -إن مل يكن هذا مطبقاً من قبل  -أو إيجاد وسائل مالمئة لتحقيق الشفافية ،ليك يتمكن
املرشعون من فحص اإلنفاق املايل بشكل مناسب.
3.ينبغي عىل الدول املتلقية للمساعدات أن تدرج ما تتلقاه من متويل يف ميزانياتها التي تُعرض عىل الربملان.
4.عىل الربملانات طلب تقارير سنوية عن املرشوعات املتعلقة بربامج وأنشطة املانحني الدوليني ،وهذا من خالل أفرعهم التنفيذية.
5.يجب عىل مسؤويل املؤسسات املالية الدولية واملصارف اإلمنائية املتعددة األطراف أن تشجع عىل االمتثال لهذه املبادئ التوجيهية يف جميع أنحاء
منظامتها.
القدرات:
1.يجب عىل املرشعني أن يسعوا للحصول عىل دعم خربايت لتعزيز قدراتهم عىل فهم وتحسني الدور الرقايب للربملان ،مبا يف ذلك الرقابة عىل امليزانية.
2.ينبغي عىل املرشعني تطبيق نظام املراجعة وترصيد الحسابات للتيقن من الحصول عىل موافقة الربملان عىل املنح واالعتامدات والقروض الخارجية
واالتفاقيات األخرى التي تربمها االحكومة مع املؤسسات املالية الدولية.
3.يجب عىل الربملانيني يف الدول التي تقيد بتطبيق الشفافية واالطالع عىل املعلومات أن يسعوا للحصول عىل دعم من منظامت دولية كمنظمة “غوباك”
وشبكة العمل الربملانية ،واملؤسسات املانحة مثل مجموعة البنك الدويل وصندوق النقد الدويل واملصارف اإلقليمية ،حتى يتسنى لهم تطوير وتحسني
مؤسساتهم وتعزيز القدرات ككل .كام يجب حث املرشعني عىل تشكيل مجموعات عمل لتعميق فهمهم بعملية املشاركة مع هذه املنظامت و/أو
حضور اجتامعات إقليمية.
ملعرفة املزيد عن منظامت محددة ،نستحث الربملانيني عىل زيارة املوقع التايل:
البنك الدويل
www.worldbank.org/projects

صندوق النقد الدويل:

http://www.imf.org/external/np/legislators/index.htm

أو االتصال بنا:
املنظمة العاملية للربملانيني ضد الفساد (:)GOPAC
www.gopacnetwork.org, info@gopacnetwork.org
الشبكة الربملانية التابعة للبنك الدويل (:)PNOWB
www.pnowb.org, secretariat@pnowb.org

مبادئ توجيهية
املشاركة:
1.يتم تشجيع املرشعني ومسؤويل البنك الدويل وصندوق النقد الدويل عىل االلتقاء معاً وتبادل الرأي بشأن املرشوعات/الربامج والقروض التي يتم النظر
فيها .يجب عىل البنك الدويل وصندوق النقد الدويل أن يتجاوزا حدود التوعية الربملانية ،ويجريا حسب اإلمكان مشاورات برملانية مخصصة لهذا
الغرض .ولضامن حدوث تأثري قوي ،يتم تشجيع جميع األطراف عىل تأسيس عالقة عمل مبكرة يف عملية التخطيط عىل نحو مسبق .تتضمن اآلليات
القامئة التي ميكن تنفيذها أو تحسينها مجموعات العمل ،والتواصل االعتيادي و/أو املشاورات الروتينية.
2.يجب عىل املنظامت الدولية كالبنك الدويل وصندوق النقد الدويل أن يوصيا مكاتبهم القُطرية وبعثاتهم الزائرة باالجتامع  -عىل نحو منتظم  -مع
ممثلني من مختلف األحزاب السياسية للتيقن من أخذ العوامل السياسية ملرشوعاتهم يف االعتبار .وعىل املرشعني محاولة الوصول إىل املوظفني للتواصل
معهم.
3.تشجيع ممثيل املؤسسات املالية الدولية واملصارف اإلمنائية املتعددة األطراف عىل اعتامد مبدأ التشاور مع الربملانيني واعتباره جزء من املراحل األوىل
لعملية اتخاذ القرار يف إدارة املرشوع والقرض ،يف ظل التأكد من إملام الربملانيني إملاماً مالمئا بإجراءات التشاور.
السبل الحكيمة يف عملهم مع الهيئة
4.إقرارا ً بالبند األول من املادة الخامسة للنظام األسايس لصندوق النقد الدويل ،يجب عىل املرشعني أن يستعملوا كافة ُ
املالية التي تم تعيينها كجهة رئيسية مسؤولة عن التواصل مع صندوق النقد الدويل مثل وزارة املالية أو البنك املركزي أو صندوق تحقيق االستقرار
املتوازن أو أية وكاالت مالية أخرى مالمئة .وبالتوازي ،يجب أن يشجع صندوق النقد الدويل نظريه الوطني عىل التشاور مع الربملانيني قبل وضع الصيغة
النهائية التفاقيات القروض.
5.عىل الربملانيني أن يضغطوا عىل حكوماتهم لضامن املشاركة يف العملية والدعوة إلجراء تغيريات قانونية أو تنظيمية حسبام تقتيض الحاجة .من أمثلة
ذلك :القوانني الخاصة بالوصول إىل املعلومات ،وانشاء بنية تحتية لحكومة الكرتونية  -كلام أمكن ذلك  -لتخفيض الحد ما بني العرض والطلب يف
الجوانب املتعلقة بالفساد.
6.يجب عىل الربملانيني أن يطالبوا باالنفتاح والشفافية يف املرشوعات والربامج الحكومية كافة التي متولها مؤسسات مالية دولية ،وكذلك االتفاقيات التي
ت ُوقع مبوجب هذه املرشوعات .ويتعني عىل الربملانيني أيضا أن يبذلوا ما يستطيعوا من جهود الستثامر املعلومات املتاحة علنا من قبل.

