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بيان موقف

تحسني الرقابة يف مجال إدارة املساعدة التنموية
يتوفّر رابط مبارش بني تحسني الحوكمة وتقليص الفساد الذي يُعترب بدوره جهدا ً أساسياً لزيادة األرباح االقتصادية .واألمر واضح يف الدميقراطيات الناشئة
والبلدان التي مت ّر مبرحلة انتقالية بشكل خاص .يعترب معهد البنك الدويل إنه بإمكان البلدان التي تحارب الفساد وتدعم سيادة القانون أن تتوقّع ،بصورة
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متوسطة ،ارتفاع الدخل الفردي بأربعة أضعاف عىل املدى الطويل.
تشكل املعاهدات واملعايري الدولية واالتفاقيات إطار عمل من أجل مكافحة الفساد عىل املستوى العاملي .ولكن ليك تثبت فعاليّتها عىل املستوى الوطني،
فمن الرضوري ارشاك الربملانيني وضامن التزامهم املستمر .واألمر يرسي أيضاً عىل استخدام األموال العامة ومامرسة الرقابة عىل الربامج واملشاريع التي
ُخصصة للمساعدات.
مت ّولها الجهات املانحة ،نظرا ً اىل أن كالً من املانح واملستفيد يحصالن عىل منفعة منتقصة متى أيسء استخدام األموال امل ّ
تهيب املنظّمة العاملية للربملانيني ض ّد الفساد بالربملانيني مامرسة دورهم الرقايب عىل الربامج واملشاريع التي مت ّولها الجهات املانحة .فمتى انخرط الربملانيون
مع الوكاالت املانحة ويف عملية التمويل ،ينجحون يف تعزيز االستخدام الف ّعال للمساعدات والقروض التي تق ّدمها الجهات املانحة ويحولون دون أي استخدام
مخادع لهذه األموال.

وتسهيالً لهذه املشاركة فقد طورت كل من املنظمة العاملية للربملانيني ضد الفساد والشبكة الربملانية املعنية بالبنك الدويل بالتعاون مع البنك الدويل وصندوق
النقد الدويل ،مبادىء توجيهية لتعزيز الرقابة عن طريق تعاون الربملانيني واملانحني لتأمني التوجيه السليم للربملانيني حول دورهم يف مكافحة الفساد يف مجال
املساعدات الدولية.
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الفساد يطيح بالتنمية االقتصادية
يجد املسؤولون امل ُنتخبون أنفسهم وجهاً لوجه مع الفساد وتبعاته السياسية واالقتصادية املد ّمرة.
وتفرتض األمم املتحدة أن مبلغ ترليون دوالر يُدفع سنوياً عىل شكل رشاوى ،يف حني يت ّم االستحواذ
عىل مبلغ  2,6ترليون دوالر سنوياً من خالل الفساد – وهو مبلغ يبلغ أكرث من  %5من إجاميل الناتج
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املحل العاملي.
يّ
ويف حني يتوفّر اتفاق عام مفاده أنه يُصعب قياس األثر الدقيق للفساد ،تثبت أمثلة ومؤرشات متع ّددة
حجم الفساد املايل:
•يعترب برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ أن الفساد يسلب أكرث من  10م ّرات قيمة املساعدة اإلمنائية
الرسمية سنوياً .ففي العام  2010وحده ،فاقت األرقام امل ُق ّدرة ترليون دوالر.
•يكشف التقرير الصادر عن مكتب نائب رئيس البنك الدويل لشؤون النزاهة املؤسسية يف العام
 2013أن رشكة ما كانت مستع ّدة لدفع حواىل  6,5مليون دوالر عىل شكل رشاوى ليك تضمن
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أن العقد الذي ق ّدمت مناقصة بشأنه سرييس عليها.
•يف باكستان ،يُق ّدر أن  12مليار رويب ت ُفقد يومياً بسبب الفساد.

4

•يعترب املنتدى االقتصادي العاملي أن الفساد يزيد من كلفة القيام باألعامل بصورة متوسطة تبلغ
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حواىل .%10

عندما يب ّدد الفساد املال ،غالباً ما تواجه التنمية العراقيل وتتأث ّر سلباً قدرة الحكومة عىل دعم املواطنني
األكرث فقرا ً وضعفاً .ومتى أصبح هذا الفساد مسترشياً ،تتآكل مصداقية املؤسسات التي تستند اليها الدميقراطية والحوكمة الج ّيدة.
يعترب العديد من البلدان النامية أن أموال املانحني هي جزء هام من ميزانية التنمية الخاصة بها وال ب ّد لها بالتايل أن تحظى برتكيز األشخاص املعنيني بتحسني
الرقابة .وال ب ّد من اإلشارة يف هذا الصدد اىل أن الجهات املانحة أصبحت تش ّدد بشكل متزايد عىل رضورة أن متارس البلدان املستفيدة رقاب ًة صارمة عىل
األموال املمنوحة اليها.

موقف الجهات املانحة الدولية من مكافحة الفساد
يف مثل واضح عن عدم تسامح الجهات املانحة مع الفساد ،أدىل رئيس البنك الدويل جيم جونغ كيم مؤخّرا ً بالترصيح التايل“ :أريد أن يكون األمر واضحاً للغاية،
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فمجموعة البنك الدويل تعتمد سياسة عدم التسامح أبدا ً مع الفساد”.
طالبت مجموعاتٌ من املجتمع املدين بتخصيص املساعدات فقط للبلدان التي أثبتت قدرتها عىل إدارة هكذا مساعدات بشفافية .غري أن غالبية الدعم
مؤسيس.
واملساعدة املاليَني ت ُق ّدم لبلدان نامية وبلدان مت ّر مبرحلة انتقالية أعربت عن نيتها إنشاء هكذا إطار ّ
وبدل أن تتجاهل الوكاالت املانحة هذه التحديات املتعلّقة باملامرسات الفضىل  ،استجابت لسوء استخدام املوارد من خالل إيقاف متويل املنظّامت غري الف ّعالة
او تلك التي يُشتبه بضلوعها يف أعامل فساد .وقد سحبت املنظّامت التي تق ّدم املساعدات أموالها كلياً يف حاالت فساد معينة .وكمثال عىل ذلك ،علّقت
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حكومات أملانيا وإيرلندا والسويد دعمها للصندوق العاملي عندما برزت إدعاءات مفادها أن  34مليون
7
دوالر قد فُقدت بسبب االحتيال.
رصف ،كام هي حال بنغالدش وزمبيا ،فرض
اىل جانب ذلك ،يف الحاالت التي ظهرت فيها أدلّة عن سوء الت ّ
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البنك الدويل حظرا ً عىل الرشكة املسؤولة وفروعها ملدة  10سنوات و 3سنوات عىل التوايل .ويؤدي
هكذا تدبري اىل فرض حظر عىل األشخاص املتو ّرطني باالستخدام الفاسد لألموال التي تؤ ّمنها الجهات
املانحة ويكون مبثابة رادع لآلخرين.
خصص البنك الدويل خطاً هاتفياً وعنوان بريد الكرتوين وتطبيقاً للنزاهة
دعامً لجهود مكافحة الفسادّ ،
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تس ّهل اإلبالغ عن االحتيال والفساد .وقد اعتمدت وكاالت إقراض متع ّددة األطراف اتفاقات حظر
متقاطع من أجل تسهيل التعاون عند معاقبة املسيئني .وبالتايل إذا ما فُرض حظ ٌر عىل رشكة ما و ُمنعت
من مامرسة أنشطة من قبل إحدى وكاالت اإلقراض التي هي طرف يف اإلتفاق ،تمُ نع تلقائياً من مامرسة
األنشطة من قبل وكاالت اإلقراض األخرى الطرف يف االتفاق .ويتوفّر هكذا اتفاق بني البنك الدويل،
ومرصف التنمية اآلسيوي ،ومرصف التنمية للبلدان األمريكية ،واملرصف األورويب لإلنشاء والتعمري،
ومرصف التنمية اإلفريقي .ويساعد هكذا تعاون يف التخفيف من األثر الدويل للمنظّامت الفاسدة يف
مجال متويل املانحني.

املعايري الدولية للشفافية يف املساعدة
منذ االجتامع األول الرفيع املستوى حول فعال ّية املساعدة يف العام  ،2002أطلقت منظّامت متعاونة
أنشطة تعاون فيام بينها من أجل تحسني طريقة إنفاق املستفيدين ألموال املعونة .وبالتايل ،م ّهد إعالن
باريس يف العام  2005الطريق لتعاون متج ّدد بني الجهات املانحة واملستفيدين شمل ،من بني أمور
أخرى ،مقتىض املساءلة املتبادلة .بعد ذلك ،ق ّرر برنامج عمل أكرا يف العام  2008إنشاء رشاكات ف ّعالة
وشاملة تض ّم كل الفاعلني يف حقل التنمية 10،عىل الرغم من أن الربملانيني غائبون عن هذه القامئة.

متس
وأخريا ً ،تع ّهد مسار بوسان بتعزيز التزامات باريس وأكرا من خالل تأمني ملك ّية دميقراطية يف مجال التنمية والتعاون .واعرتف أيضاً بأن الفساد هو آفة ّ
بالتنمية عىل املستوى العاملي 11.تتقاطع هذه املواقف مع معايري دولية أخرى ،مبا يف ذلك:
1.ميثاق شفافية املالية العامة الصادر عن صندوق النقد الدويل والدليل املرتبط به حول شفافية مصادر اإليرادات
2.إطار قياس األداء يف مجال اإلنفاق العام واملساءلة املالية الذي ط ّوره البنك الدويل وجهات مانحة ثنائية أخرى
3.املبادرة الدولية للشفافية يف املعونة التي تساعد البلدان النامية يف ضامن نفاذ أكرب اىل املعلومات لتتمكّن من تتبّع دفق املعونات واألنشطة بشكل
مناسب
التوصل اىل اتفاقات متويل أكرث شمولي ًة مام كانت عليه يف
لقد ساهمت التط ّورات املذكورة أعاله يف تحسني العالقات بني الجهات املانحة واملستفيدين ويف ّ
السابق.

لقد أع َد ورقة املوقف الدكتورة ليسيل بورنز ،مستشارة
مجموعة العمل الدولية الخاصة بالرقابة الربملانية
بالتعاون مع أعضاء مجموعة العمل العاملية.
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ما الذي يستطيع الربملانيون القيام به؟
يخضع الربملانيون للمساءلة أمام ناخبيهم وعليهم أن يحرصوا عىل أن توفّر الحكومة للجمهور تفاصيل عن
رشعون ،بصفتهم ممثّلني عن الشعب وقادة يف حقل مامرسة
التمويل الذي تق ّدمه الجهات املانحة .فامل ّ
الرقابة عىل الحكومة ،يجب أن يقوموا مبا ييل:
•السهر عىل أن تنفق الحكومة األموال العامة متاشياً مع األهداف املتفق عليها وامل ُعلن عنها وبأسلوب
يتيح تج ّنب الفساد وسوء استعامل أموال املانحني ويردعهام
•زيادة انخراطهم مع الوكاالت املانحة

للمزيد من املعلومات حول ورقة املوقف أو مجموعة
العمل الخاصة بالرقابة الربملانية الرجاء االتصال يب:

jeanpierre.chabot@gopacnetwork.org

فيام ييل قامئة بأعضاء مجموعة العمل العاملية:
الدكتور غافن وودز
رئيس فريق العمل العاملي للرقابة الربملانية
نائب برملاين سابق ،جنوب أفريقيا
سيزار ياوريغوي روبلز
نائب برملاين وسيناتور سابق ،املكسيك

•تأييد إطار عمل تنظيمي شفّاف وخاضع للمساءلة

ولياس مادزميور
نائب برملاين ،زميبابوي

•السعي اىل نيل الدعم لتعزيز القدرات ،مبا يف ذلك املطالبة بالحصول عىل موارد مناسبة.

د .دنيا عزيز
عضوة املجلس الوطني ،باكستان

كيف ميكن أن تقدّ م املنظّمة العاملية للربملانيني ضدّ الفساد املساعدة؟

معايل بريون ولفريت
1.ميكن أن تساعد الفروع الوطنية للمنظّمة العاملية للربملانيني ض ّد الفساد يف تحسني الشفافية
نائب برملاين سابق ،كندا

واملساءلة متى كانت الحكومات تدرس مشاريع أو إصالحات تحظى بتمويل من الجهات املانحة.
ويتيح اتباع “الخطوط التوجيهية لتعزيز الرقابة من خالل التعاون بني الربملانيني والجهات إيفا سونداري
املانحة” إطالق هذه العملية .ميكنكم النفاذ اىل هذه الخطوط التوجيهية من خالل املوقع التايل :نائبة برملانية ،إندونيسيا
http://gop.ac/1hBxZZv

2.ميكن أن تؤ ّمن األمانة العاملية للمنظّمة العاملية للربملانيني ض ّد الفساد ،من خالل فريق العمل
العاملي للرقابة الربملانية ،أدوات إضافية ومعلومات قطرية وتوجيهاً من أجل تحسني القدرات يف
حقل الرقابةName of Organizations.

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

gopacnetwork.org

عبد الرزاق الهجري
نائب برملاين ،اليمن

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

