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بيان موقف

رضورة تفادي مأساة املشاعات

استخدم عامل االقتصاد غاريت هاردين عبارة “مأساة املشاعات” ليصف وضعاً تستهلك فيه مجموعات املصلحة الخاصة بشكل مفرط موردا ً ما
يكون يف آنٍ محدودا ً ومتوفرا ً للعامة أو يسهل النفاذ اليه .فعندما تتخطّى املصالح الخاصة املصلحة العامة ،مييل هذا املورد اىل النضوب.
رشعون يف حقل السياسة “مشاعاً مؤسسياً” ،مبعنى أن وظيفتهم ومنصبهم داخل الربملان -الذي هو مؤسسة عامة -يساويان موردا ً عاماً
يُعترب امل ّ
محدودا ً .فوقتهم وانتباههم محدودان وقد يؤ ّدي استغاللهام املفرط ملصالح خاصة اىل املساس باملصلحة العامة مبعناها الواسع.
توسع دورهم ليغطّي
رشعني بتمثيل ناخبيهم داخل الربملان .وميكن أن يشاركوا أيضاً يف لجان وأعامل برملانية أخرى ّ
تقيض املسؤولية القصوى للم ّ
رشعني وهم
رشعون للمساءلة بغية صون الصالح العام .يف بعض االختصاصات ،ميكن تعيني امل ّ
مصالح املواطنني عىل مستوى أوسع .ويخضع امل ّ
وبغض النظر عن الطريقة التي وصلوا من
بالتايل ال ميثّلون بصورة مبارشة هيئة ناخبة محليّة ،غري أنهم يساءلون أيضاً عىل صونهم للصالح العامّ .
خاللها اىل منصبهم ،يقيض واجبهم بالسعي لتحقيق الصالح العام واالعرتاف به واحرتامه ،حتى وإن مل يكن دامئاً جل ّياً أو مح ّددا ً بوضوح.
رشعني عن دورهم الرئيس .فالجمع ما بني املسؤوليات
يتع ّرض الصالح العام للتهديد متى قام أفراد أو مجموعات مصلحة بتحويل انتباه امل ّ
الترشيعية والواجبات اإلئتامنية إلدارة رشكة تبغى الربح مقابل أجر ما يه ّدد هذا الصالح العام وينطوي عىل التناقض .ويفيض الجمع ما بني هذين
الدو َرين اىل املساس بالثقة العامة باملؤسسات الدميقراطية وبعرقلة النضال ض ّد الفساد .وبالتايل ،لتفادي “مأساة املشاعات” يف الربملان ،ال ب ّد من
توفّر قواعد واضحة بشأن تضارب املصالح يف أنظمة السلوك واألخالقيات الربملانية.
تحثّ املنظّمة العاملية للربملانيني ضد الفساد الربملانيني اىل اعتبار النظام الربملاين “مشاعاً” واعتبار دورهم يف هذا اإلطار الذي يقيض بالرتويج
للصالح العام وحاميته أه ّم من املصالح الخاصة .ويتعينّ عىل الربملانيني أن يؤ ّدوا دورا ً ناشطاً يف تطوير أنظمة سلوك وأخالقيات تعكس وجهة
النظر هذه والتقيّد بها.
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تضارب املصالح والفصل بني السلطات
رصف بشكلٍ يستفيد يف إطاره الناخبون الذي ميثّلهم الربملان
ال تقترص املساءلة عىل الشفافية بل تذهب اىل أبعد منها .فهي تنطوي عىل نزاهة الت ّ
من عملية اتخاذ القرارات .ومتثّل املؤسسات العامة والخاصة مصالح املواطنني بصورة غري مبارشة ويجب بالتايل عدم اعتبارها هيئات ناخبة
رشعني ،بصورة غري مبارشة ،أن يتن ّبهوا اىل قوة املؤسسات وقطاعات مح ّددة من االقتصاد وأن يعتربوها مح ّرك
رشعني .غري أنه يتعينّ عىل امل ّ
للم ّ
رشعني بصورة مبارشة يف شؤون رشكات تبغي الربح ،وشغلهم ملنصب مدير تنفيذي أو غري
االزدهار ومستوى معيشة أعىل .ولكن مشاركة امل ّ
تنفيذي ،يثري خطر نشوب تضارب املصالح .تربز هذه املسألة جزئياً ألن العضوية يف مجلس اإلدارة تشتمل عىل واجب ائتامين يقيض باتخاذ قرارات
رشعون تجاه ناخبيهم.
ّ
تصب يف مصلحة الرشكة ،ما يتضارب مع الواجبات التي يضطلع بها امل ّ
يرتبط الفصل بني السلطات ارتباطاً وثيقاً بتفادي تضارب املصالح ،ال س ّيام يف الدميقراطيات التي ما زالت تؤدي فيها الدولة دورا ً مبارشا ً ورئيساً
رشعون بصورة افرتاضية كأعضاء يف مجالس إدارة مؤسسات متلكها امللكة أو
يف االقتصاد.
ّ
ويصح ذلك بشكل خاص يف الحاالت التي يُعينّ فيها امل ّ
الدولة.
تقص الحقائق ووضع السياسات العامة وتخصيص األموال  .إنها ألدوار منفصلة ومستقلّة عن دور السلطة
رشعني تشمل يّ
معروف أن وظائف امل ّ
التنفيذية الذي يتمحور بصورة رئيسة حول التنفيذ .ومتى كان الربملانيون أعضاء يف مجالس إدارة مؤسسات متلكها امللكة أو الدولة ،ال تعد
وظائفهم مح ّددة بوضوح ويربز خطر أن يرتكّز النفوذ بني أيدي املؤسسة ذات الصلة وأن يتوقّف الربملانيون عن تأدية دورهم الرقايب بفعال ّية.

التأوويل ممكن :املبادىء تنطبق
رشعني بالقبول مبنصب مدير مقابل أجر أو بشغل منصب مدير مجلس إدارة رشكة تبغي الربح .غري أنه ال ب ّد من السامح
ينبغي أال يُسمح للم ّ
رشعني بأن يكونوا أعضاء يف مجالس إدارة منظّامت ال تبغي الربح ،عىل أن يكون دورهم مجانياً واستشارياً بطبيعته .يف هذه الحالة ،ال ب ّد أن
للم ّ
تنطبق املبادىء أو القواعد التالية :الشفافية ،واالستعراض املستم ّر ،والطابع غري التجاري .وتحول القاعدة األخرية دون العضوية يف مجلس إدارة
الفعل واملتص ّور.
رشعون يف كل األوقات عىل تفادي تضارب املصالح يّ
جمعيات صناعية .وينبغي أن يحرص امل ّ
رشعني ومجموعة مصلحة خاصة خارج الربملان .ويجب
تتامىش الشفافية مع وصول الجمهور اىل تقارير تنقل أي ارتباط أو التزام رسمي بني م ّ
عىل الربملان أن يوفّر هذه املعلومات علناً .ويشري االستعراض املستم ّر اىل عادة تقيض باستشارة مف ّوض أخالقيات ليك يق ّرر ما إذا كان أي نشاط
مح ّدد يت ّم االضطالع به لدعم منظّمة غري تجارية ال تبغي الربح قد يتسبّب بتضارب املصالح ألحد أعضاء الربملان .ويستطيع الربملاين ،عىل ضوء
هذه املبادىء ،أن يستم ّر يف تقديم دعم مبارش ملنظّامت ال تبغي الربح داخل دائرته االنتخابية أو خارجها .ويضطلع بهذه الطريقة بواجب مدين.
تتمحور ورقة املوقف هذه حول مسألة العضوية يف مجالس اإلدارة .وت ُع ّد مسألة عمل برملانيني بدوام جزيئ خارج الربملان مسألة ال تغط ّيها هذه
الورقة .غري أننا نعترب أن الربملانيني بدوام جزيئ يستطيعون مامرسة مهنة أو شغل منصب بحيث يكونوا موظفّني يف رشكة أو مالكني ملؤسسات
فردية أو رشاكة محدودة .غري أنه ينبغي أال يشغل الربملانيون منصب مدير أو منصباً تنفيذياً يف رشكة تبغي الربح وتض ّم يف بنية الحوكمة
الخاصة بها مجلس إدارة له مهام إئتامنية .ويستطيع بالتايل الربملانيون بدوام جزيئ أن ميلكوا عمالً تجارياً صغريا ً وأن يديروه طاملا أن مف ّوض
أخالقيات قد استبعد متاماً احتامل حصول تضارب مصالح محتمل أو متص ّور .ونحن نعتقد كذلك أن وجود برملانيني بدوام جزيئ ليس النظام
املثايل للحوكمة الدميقراطية.
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اىل جانب ذلك ،وعىل ضوء لجوء عدد من االختصاصات اىل اعتامد ترشيعات تعترب أن مسؤولني يف الرشكات ،كمدراء مثالً ،يتح ّملون مسؤولية
أي مامرسات فادسة داخل املنظّامت التي ميثّلونها ،مثل قانون املامرسات األجنبية الفاسدة (الواليات املتحدة) وقانون فساد املسؤولني العامني
رشعون عن أنفسهم أي احتامل باعتبارهم مذنبني بصورة غري مبارشة.
األجانب (كندا) ،يجب أن يبعد امل ّ

برملانيون سابقون أعضاء يف مجالس اإلدارة
رشعني أن يكونوا أعضاء يف مجالس إدارة مؤسسات خالل واليتهم ،تربز الفائدة من
عىل الرغم من الخطر الذي يحدق بالدميقراطية متى ُسمح للم ّ
الرتويج للدور املحتمل الذي يستطيع أن يؤديه برملانيون سابقون كأعضاء يف مجالس إدارة مؤسسات تبغي الربح أو منظّامت ال تبغي الربح .وتأيت
املنفعة الرئيسة من استمرارهم يف تأدية دورهم اإلرشايف واستخدام املعرفة والقدرات امل ُكتسبة يف حقل “الرقابة” .فالربملانيون يف موقع رائد
يتيح لهم اكتساب مهارات الرقابة والعناية الالزمة .وال ب ّد من اإلشارة يف هذا الصدد اىل أن مجالس اإلدارة تسعى اىل استقطاب أعضاء يتمتّعون
بهذه املهارات وتربز بالتايل املنفعة املتبادلة الناتجة عن االستعانة بربملانيني سابقني.
تنص أنظمة األخالقيات والسلوك عىل أنه ال يستطيع الربملانيون السابقون أن يشغلوا وظيفة ترتبط بصورة مبارشة
يف عدد من االختصاصاتّ ،
بالشؤون الرسمية التي كانوا يعملون عليها خالل واليتهم الربملانية لفرتة زمنية مح ّددة .ولكن حتى هذه القواعد تستثني يف بعض االختصاصات
التعيني يف مجالس اإلدارة .وال ب ّد من التن ّبه يف هذا الصدد اىل نقطة أساسية مفادها أنه متى انتهت الوظائف الترشيعية للربملانيني ،يجب أن
يكونوا أحرارا ً يف تسويق مهاراتهم يف حقل الرقابة يف كل من القطاع الخاص وقطاع املؤسسات التي ال تبغي الربح .فمشاركة برملانيني سابقني
يف إدارة مؤسسات ميكن أن يؤدي اىل تعزيز الحوكمة خارج املؤسسات العامة والربملان.

تجربة شخصية يديل بها برملاين سابق
رصف املؤسسة ،بدءا ً من الرقابة عىل امليزانية
بصفتي برملاين سابق ،أتاحت يل العضوية يف مجلس اإلدارة فرصة وضع مهارات مختلفة يف ت ّ
وصوالً اىل تطوير السياسات.
يتمحور دورنا األهم كربملانيني حول مامرسة الرقابة عىل املوازنة .وتقيض إحدى الوظائف الهامة لصانعي السياسات بتقييم النفقات امل ُقرتحة
وبطرح أسئلة أساسية عىل الوزراء املعنيني .بصورة مامثلة ،متى كان املرء عضوا ً يف مجلس اإلدارة ،من األسايس مساءلة املدراء التنفيذيني عىل
النفقات وتقييم الخطط االسرتاتيجية القصرية والطويلة األمد بواسطة معايري مقارنة قابلة للقياس.
ويستطيع الربملانيون االستناد اىل خرباتهم يف اللجان ويف تقييم الترشيع والتفاعل مع مختلف الجمعيات ومجموعات املصالح لتأمني مقاربة
متكاملة بغية التعاطي مع املوظّفني وأعضاء مجلس اإلدارة اآلخرين يف آنٍ .
رصف مجالس اإلدارة كنزا ً من املعارف بشأن اإلجراءات الربملانية والقواعد التي ترسي عىل االجتامعات،
ويستطيع الربملانيون أن يضعوا يف ت ّ
لكل من املؤسسة
وهي تُع ّد مفيدة أحياناً للتعاطي مع االقرتاحات والبنود امل ُدرجة عىل جدول األعامل .ويُعترب تعزيز منوذج الحوكمة مهماّ ً ّ
وأصحاب املصلحة .فالحكاملصالح أسايس يف أي منظّمة وميكن أن يؤدي الربملانيون دورا ً فريدا ً من نوعه وإيجابياً من خالل املساهمة يف بناء
أسس صلبة للمنظّمة.
رصفهم من أجل املساهمة يف الرتكيز
كعضو يف مجالس إدارة مختلفة تابعة ملؤسسات ال تبغي الربح ،يهت ّم زماليئ كثريا ً بالخربات التي أضعها يف ت ّ
عىل نقاط مح ّددة أو تأمني أمثلة مفيدة عند التعاطي مع مسألة مح ّددة.
سعادة السيد برايون ويلفريت ،حائز صفة مدير من معهد مدراء الرشكات ( ICD.Dنائب كندي سابق )2011 -1997

كتب ورقة املوقف هذه جان -بيار شابو ،مستشار برنامج
فريق العمل العاملي لألخالقيات والسلوك الربملاين ،بالتعاون
مع أعضاء فريق العمل.
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توصيات
a
a
a
a
a
a

شكر خاص لسعادة السيد برايون ويلفريت عىل مساهمته.

رشعني عن السعي اىل شغل مناصب مدراء مجالس إدارة رشكات تبغي
•يجب أن ميتنع كل امل ّ
الربح يف حني يضطلعون بواجبات ترشيعية والقبول بها.
•يجب أن يطالب الربملانيون بإصالح أنظمة األخالقيات والسلوك ليك ت ُعترب العضوية يف
مجالس إدارة مؤسسات تبغي الربح أثناء الوالية انتهاكاً لروحية هكذا معايري وحرفيتها.
•يجب أن يسعى الربملانيون يف البلدان التي ال يتوفّر فيها حالياً مف ّوض أخالقيات أو هيئة
مستقلّة شبيهة داخل الربملان اىل اعتامد ترشيع يستحدث هكذا مكتباً يف الربملان.
•إتاحة وصول الجمهور اىل بيانات برملانية ليك تُطرح معايري املساءلة والشفافية ويحتفظ
الربملانيون عل ثقة كل من املواطنني والناخبني ،علامً أن هذه الثقة ترتافق مع النزاهة.
•يجب أن يتج ّنب الربملانيون تضارب املصالح “الفعيل” و”املتص ّور” كمعيار يصون ثقة
املواطنني يف العملية الدميقراطية واملؤسسات العامة.
•يجب أن يعترب الربملانيون السابقون أن القدرات يف مجال الحكم الرشيد التي اكتسبوها خالل
واليتهم يف الربملان هي قدرات قابلة للنقل وميكن استخدامها يف العضوية يف مجالس اإلدارة،
بعد انتهاء الوالية يف الربملان.
•يجب أن يطالب كل الربملانيني باعتامد إصالحات دميقراطية تحول دون وجود حاالت يُرغم
فيها برملانيون بدوام جزيئ عىل القيام بعمل مأجور آخر فيام يضطلعون بواجبات عامة.

للمزيد من املعلومات حول ورقة املوقف أو فريق العمل،
الرجاء االتصال بـ:
lesley.burns@gopacnetwork.org
فيام ييل قامئة أعضاؤنا يف الفريق العمل ال��دويل حول
األخالقيات والسلوك الربملاين:
يوسف زينل
رئيس مجموعة العمل العاملية الخاصة باألخالقيات السياسية
مجلس النواب البحريني ،البحرين
سعادة غسان مخيرب
نائب برملاين ،لبنان
دان أوغالو
نائب برملاين ،أوغندا
هرينان الرين
سيناتور ،شييل
فاطمة مستغفر
نائبة برملانية ،املغرب
العميد إس .ك .أبو بكر
نائب برملاين ،بنغالديش

ما هو تضارب املصالح؟
يُس ّجل تضارب املصالح عندما تتضارب مصالح وواجبات الشخصية ألحدهم مع مسؤوليات وظيفته أو منصبه .وهذا يعني أنه باالمكان
التشكيك يف استقالليته ،أو موضوعيته ،أو حياده .وميكن أن يكون تضارب املصالح:
snoitazinagrO fo emaN
•فعلياً :حيث الرصاع موجود بالفعل،
•محتمالً :متى كان تضارب املصالح عىل وشك الحدوث أو ميكن أن يحدث ،أو
•متص ّورا ً :متى كان أشخاص آخرون يظ ّنون أن هذا الشخص متو ّرط.
يل” أسيئت إدارته.
يُشار يف هذا الصدد اىل أن أي تضارب مصالح “متص ّور” و ُمدار بشكل يسء ميكن أن يكون مرضا ً متاماً كتضارب مصالح “فع ّ
https://www.business.govt.nz/procurement/pdf-library/suppliers/quick-guide-conflicts-of-interest.pdf

(متوفر فقط باللغة اإلنكليزية)

GOPAC, Global Secretariat
904-255 Albert Street
Ottawa, Ontario, Canada K1P 6A9
Tel: +1-613-336-3164
Fax: +1-613-421-7061

gopacnetwork.org/ar

إ ّن املنظمة العاملية للربملانيني ضد الفساد عبارة عن تحالف عاملي من الربملانيني الذين يعملون معاً ملحاربة
الفساد ،وتعزيز الحكم الرشيد ،والحفاظ عىل سيادة القانون .إن املق ّر الرئييس للمنظمة هو أوتاوا ،كندا،
ولدى املنظمة العاملية للربملانيني ضد الفساد  53فرعاً وطنياً يف  6قارات .تقوم املنظمة بدعم جهود أعضائها
من خالل األبحاث األساسية ،وبناء قدراتهم يف مجال مكافحة الفساد عىل املستوى الدويل ،ودعم أقرانهم عىل
املستوى الدويل.

facebook.com/gopacnetwork

twitter.com/GOPAC_Eng

