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بيان موقف

الفوائد املشرتكة الناجمة عن الشفافية يف االيرادات

يؤ ّمن استخراج املوارد إيرادات هامة للحكومة ،عىل اختالف مستوياتها ،من خالل الرضائب وال ُجعاالت وغريها من الرسوم واملدفوعات الطوعية أو اتفاقات
تقاسم اإلنتاج .ومن املفرتض أن يكون املواطنون هم املستفيدين األخريين من هذه اإليرادات التي تدخل اىل صناديق الحكومة.
أقل الستهالك
ميكن أن تكون املنافع الناجمة عن استخراج املوارد مبارش ًة أو غري مبارشة .وتشمل املنافع املبارشة اإلستثامرات يف البنية التحتية ،أو تكاليف ّ
تحسن يف مناخ األعامل الذي يفتح
الوقود ،أو التمويل األسايس للخدمات الرضورية .وتشمل املنافع غري املبارشة االستقرار يف االقتصاد يّ
الكل ،مام ينجم عنه ّ
املجال أمام التنمية االقتصادية ويفيض اىل رضائب مخفّضة عىل السلع واملداخيل واالستثامرات.
تتجسد هذه الفوائد ،ال ب ّد من توفّر إطار عمل شفّاف وخاضع للمساءلة يتيح تت ّبع أثر املدفوعات التي تت ّم بني رشكات املوارد الطبيعية والحكومة.
ولكن ليك ّ
فمن دون إطار عمل شفّاف وخاضع للمساءلة ،قد تقع الفوائد املحتملة فريس ًة للفساد.
يصح عندما يتعلق األمر
ليك يتوفّر إطار عمل تشغييل بالكامل لشفافية إيرادات املوارد ومساءلتها ،ال ب ّد أن ميارس الربملانيون رقابة ناشطة ومستم ّرة .وهذا ّ
رصف باألصول وغريها من أشكال االستثامر العام.
مبامرسة الرقابة عىل الحسابات العامة وعىل عمليات الرشاء والت ّ
ويتوسع دور الربملانيني ،يف مجال وظيفة الرقابة التي يضطلع بها الربملان ،ليشمل
إن الربملانيني هم مسؤولون ُمنتخبون ميثّلون مصالح املجتمعات والناخبني.
ّ
رصف الربملانيون كقوة توازن من خالل ضامن شفافية إيرادات املوارد واالستثامرات العامة
املصالح الوطنية للمواطنني .ففي إطار املصالح األوسع نطاقاً ،يت ّ
وخضوعها للمساءلة.
تحثّ املنظّمة العاملية للربملانيني ضد الفساد الربملانيني وقادتنا العامليني عىل تأدية دور ناشط يف الرتويج لرضورة السعي اىل تحقيق الصالح العام من خالل
منح الشفافية األهمية نفسها للمطالب السياسية .وتش ّجع املنظّمة العاملية الربملانيني عىل أخذ هذا املبدأ بعني االعتبار عند مامرسة دورهم الرقايب بغية
ضامن شفافية ومساءلة أكرب إليرادات املوارد.
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بلد يف مرحلة انتقالية :ميامنار
غني باملوارد الطبيعية ،غري أن مؤشرّ ات التنمية يف هذا البلد لطاملا بقيت من بني األسوأ يف العامل .ونظرا ً اىل املوارد املعروفة وإمكانية
ميامنار (بورما) بل ٌد ّ
استغاللها الكبرية ،يستطيع قطاع الصناعات االستخراجية يف هذا البلد أن يلعب بكل وضوح دورا ً هاماً يف االقتصاد والتنمية.
جرى الرتكيز عىل تحسني مستوى الحوكمة والشفافية يف قطاع الصناعات االستخراجية يف ميامنار للمرة األوىل رسمياً يف توصية واردة يف االسرتاتيجية الوطنية
للتنمية املستدامة سنة  .2008وترافق إطالق هذه االسرتاتيجية مع أول انتخابات دميقراطية تجري يف هذا البلد يف العام  .2010وقامت يف حينها
شخصيات وطنية ودولية متع ّددة بالرتويج للشفافية واملساءلة وإصالح القطاع االستخراجي كخطوة أساسية لتمويل التنمية الوطنية.
مؤسسية رضورية للتنفيذ.
ويف العام  ،2102أعلنت الحكومة رسمياً عن ن ّيتها اإلنضامم اىل مبادرة الشفافية يف مجال الصناعات االستخراجية وإنشاء آليات ّ
وأعطى إطار عمل “اإلصالح االقتصادي واالجتامعي” ،الذي وضعته الحكومة ،األولوية لـ”األرباح الرسيعة” يف اإلصالح من خالل شفافية اإليرادات وتنفيذ
مبادرة الشفافية يف مجال الصناعات االستخراجية وتحسني عملية إعداد امليزانية .وجرت ترجمة ميثاق املوارد الطبيعية اىل اللغة الوطنية و ُوزّع عىل
الربملانيني يف عا َمي  2011و .2012
وقد ُس ّجل تغيري هام يف عمليات إرساء املناقصات يف قطا َعي الغاز والنفط حتى يومنا هذا .وعىل الرغم من أن رشوط العقود ومعايري التقييم ما زالت –حتى
تاريخ نرش هذه الورقة -غري معروفة بصورة علنية ،إال أن الجميع يُجمع عىل أن شفافية عمليات إرساء املناقصات يف مجال التنقيب عىل اليابسة ويف البحر
ويف املياه العميقة عن النفط والغاز تحس ّنت .ويف حني تبقى اإليرادات املتوقّعة للموارد يف كل القطاعات غري واضحة ،أوصت دراسة لتنفيذ املبادرة يف
العام  2013بالرتكيز يف مرحلة مبكرة عىل النفط والغاز والتعدين وتوليد الطاقة الكهرمائية.
وسيدرس مجلس مبادرة الشفافية يف مجال الصناعات االستخراجية طلب انضامم ميامنار يف العام  .2014وتختلف ملكية عملية االنضامم اىل املبادرة
واملساءلة التي تخضع لها باختالف املنظور .فالحكومة تعترب أنها مبادرة حكومية يف حني ينظر اليها املجتمع املدين عىل أنها مبادرة عامة .وال ب ّد من اإلشارة
يف هذا الصدد اىل أن الربملان أ ّدى دورا ً ناشطاً يف عملية إقرار امليزانية –وهي ميزانية تضاعفت خالل املرحلة االنتقالية نتيج ًة لدمج إيرادات الغاز بدقّة أكرب
املؤسسات التي متلكها الدولة .وتركّز لجنة الحسابات العامة عىل التدقيق واملساءلة واإلنصاف يف عملية إعداد امليزانية.
ونتيج ًة لزيادة تدفّق اإليرادات من ّ
وسيبقى دور الربملان الرقايب عامالً حاسامً يف ضامن الشفافية ،مع ازدياد تط ّور قطاعات املوارد الطبيعية يف هذا البلد.

وقائع وأرقام
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يؤ ّمن الرسم البياين الوارد جانباً بعض األمثلة
عن األرباح الهامة التي تد ّرها املوارد الطبيعية
يف االقتصاد الوطني من حول العامل .ويشري
الرسم البياين اىل أن عددا ً من البلدان يعتمد
بشكل متزايد عىل املوارد الطبيعية بصفتها
مح ّرك للنمو واملخرجات االقتصادية .وت ُع ّد
شفافية إيرادات املوارد أساسية لضامن الحكم
الرشيد يف هذه البلدان.

المنظمةالعالمية للبرلمانيين ضدالفساد “غوباك”

املعايري واآلليات يف متناول الربملانيني واملجتمع املدين
يتض ّمن معيار مبادرة الشفافية يف مجال الصناعات االستخراجية مجموع ًة من املقتضيات التي ينبغي
عىل البلدان تأمينها ليك يت ّم االعرتاف بأنها مرشّ حة لإلنضامم اىل هذه املبادرة وبأنها دولة ممتثلة
للمبادرة .وقد ت ّم اعتامد املعيار يف العام  ،2013وتقوم البلدان بتنفيذه حرصاً منها عىل الكشف التام
عن الرضائب واملدفوعات األخرى التي تقوم بها رشكات النفط والغاز والتعدين اىل الحكومات .ويت ّم
اإلفصاح عن هذه املدفوعات يف تقرير سنوي ملبادرة الشفافية يف مجال الصناعات االستخراجية الذي
يتيح للمواطنني معرفة املبالغ التي تجنيها حكومتهم من املوارد الطبيعية املوجودة يف بلدهم.
وتتفاوت املنافع املتأتّية عن هكذا نظام شفّاف وخاضع للمساءلة .فالبلدان التي تنفّذ معيار املبادرة
تستفيد من مناخ االستثامر األفضل وتو ّجه بالتايل إشارة واضحة اىل املستثمرين واملؤسسات املالية
الدولية مفادها أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الشفافية .ويساعد معيار املبادرة أيضاً يف تعزيز املساءلة
كل من الرشكات واملستثمرين من
والحكم الرشيد ،ويق ّوي االستقرار االقتصادي والسيايس .ويستفيد ٌ
الوضع ألن االستثامر يف الصناعات االستخراجية يتطلّب رأس مال كثيفاً ويستند اىل االستقرار الطويل
األمد من أجل استحداث اإليرادات .ويف الوقت عينه ،يعود تأمني كمٍ أكرب من املعلومات العلنية عن
هذه اإليرادات التي تديرها الحكومة نياب ًة عن املواطنني بالفائدة عىل الربملانيني واملجتمع املدين إذ يتيح
لهم إخضاع الحكومة للمساءلة.
إن ميثاق املوارد الطبيعية هو عبارة عن مجموعة من املبادىء االقتصادية املو ّجهة للحكومات
واملجتمعات والتي تتمحور حول كيفية اعتامد الطريقة الفضىل إلدارة الفرص التي تستحدثها املوارد
الطبيعية يف سبيل التنمية .و هذا امليثاق هو من مسؤوليات معهد حوكمة املوارد الطبيعية وهو يض ّم
يجسد الخيارات واالسرتاتيجيات امل ُقرتحة التي ميكن أن تسعى الحكومة اىل تنفيذها من أجل
 12مبدأً ّ
زيادة آفاق التنمية االقتصادية املستدامة الناجمة عن استغالل املوارد الطبيعية  .ويتناول املبدأ  2من
امليثاق بشكل خاص مامرسات الرقابة والشفافية.

مراجع
1.أنظر املوقع االلكرتوين مليثاق املوارد الطبيعية:
http://naturalresourcecharter.
org/

2.مل تكن البيانات الخاصة باألرباح اإلجاملية
الناجمة عن املوارد الطبيعية يف ميامنار متوفّرة
للسنوات 2011 -2001

مصادر موىص بها
•مبادرة الشفافية يف مجال الصناعات االستخراجية
http://eiti.org/

•معهد حوكمة املوارد الطبيعية

http://www.resourcegovernance.
org

•ميثاق املوارد الطبيعية

http://naturalresourcecharter.
org/

•International Forum of
Sovereign Wealth Funds
http://www.ifswf.org
•الشاهد العاملي Global Witness

http://new.globalwitness.org/

•أنرش ما تدفع

http://www.publishwhatyoupay.
org/fr

يؤ ّدي الربملانيون دورا ً أساسياً إذ يسهرون عىل تجسيد آفاق التنمية املستدامة الناجمة عن استخراج املوارد .ويدخل ضمن نطاق عمل الربملانيني الحرص عىل
رصف باألصول) واملتعلّقة بتنمية املوارد ضمن إطا ٍر من الشفافية
أن تندرج املدفوعات والقرارات ذات الصلة بالسياسات العامة (أي عمليات الرشاء والت ّ
واملساءلة .اىل جانب ذلك ،غالباً ما تكون شفافية املدفوعات غري كافية لتحديد فعاليّة العائد عىل االستثامر يف تنمية املوارد الطبيعية .وتؤ ّدي شفافية العقود
دورا ً حاسامً يف تقييم العائد عىل االستثامر أو إعادة االستثامر الناجم عن إيرادات املوارد.
مؤسسية وخاصة بالسياسات العامة التي تتعلق
وحرصاً عىل تأمني عائد طويل األمد عىل االستثامرات الناجمة عن إيرادات املوارد ،يجب النظر يف مسائل ّ
بإدارة الصناديق السيادية .لذلك ،يتعينّ عىل الربملانيني أيضاً أن ميارسوا الرقابة واملساءلة عىل أطر الحوكمة األوسع املتعلقة بإدارة الصناديق السيادية.
كل من “معهد حوكمة املوارد الطبيعية” وشبكة “أنرش ما تدفع” منتدى
تضطلع معاهد السياسات واملجتمع املدين بدور أوسع يف هذه النقاشات .ويؤ ّمن ّ
للمناقشة وتقاسم املعلومات التي ميكن أن يستفيد منها الربملانيون من حول العامل عند مامرسة دورهم الرقايب .وميكن أن يش ّجع الربملانيون ناخبيهم عىل
االنخراط من خالل السهر عىل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

صاغ هذا البيان الخاص بالسياسات جان-بيار شابو ،مستشار
الربامج لدى فريق العمل العاملي للرقابة الربملانية التابع للمنظّمة
العاملية للربملانيني ضد الفساد ،بالتعاون مع أعضاء فريق العمل
العاملي واملتد ّرج يف املنظّمة بوجان دوديك.
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ما الذي يستطيع الربملانيون القيام به؟ عرشة توصيات

شكر خاص لديفيد آالن ،مدير  ،Spectrumملساهمته يف “بلد
مير مبرحلة انتقالية :ميامنار

•السعي لتحقيق الصالح العام ومنح الشفافية أهمي ًة تساوي أهمية املطالب السياسية
•السعي لتحقيق مساءلة وشفافية أكرب يف عقود املوارد واإليرادات ذات الصلة من خالل اإلرتقاء
بأجندة تطوير مستم ّرة :توسيع نطاق معايري اإلبالغ وتفاصيلها
•اإلنخراط يف قطاع الصناعة واملجتمع املدين كوسيط نزيه

ملزيد من املعلومات حول هذه الوثيقة الخاصة بالسياسات أو
حول فريق العمل العاملي للرقابة الربملانية ،الرجاء االتصال ب:
lesley.burns@gopacnetwork.org
ترد يف ما ييل قامئة بأسامء أعضاء فريق العمل العاملي للرقابة
الربملانية التابع للمنظمة العاملية للربملانيني ضد الفساد:

•العمل مع املنظّامت الدولية وبرملانيني آخرين عىل تعزيز الحكم الرشيد يف إدارة الصناديق السيادية

الدكتور غافن وودز
رئيس فريق العمل العاملي للرقابة الربملانية
نائب برملاين سابق ،جنوب أفريقيا

•بناء القدرات واملعرفة (أي الرأس مال البرشي) من أجل تأدية دور الرقابة داخل الربملان

سيزار ياوريغوي روبلز
نائب برملاين وسيناتور سابق ،املكسيك

•بناء األطر (أي الرأس مال املؤسيس) الرضورية ليك تكون الحسابات العامة إليرادات الحكومة
ومفصلة مبا فيه الكفاية
الناجمة عن تنمية املوارد الطبيعية شفّافة ومو ّحدة
ّ

ولياس مادزميور
نائب برملاين ،زميبابوي

•تشجيع الزمالء والحكومات شبه الوطنية عىل االمتثال ملعيار مبادرة الشفافية يف مجال الصناعات
االستخراجية

د .دنيا عزيز
عضوة املجلس الوطني ،باكستان
عبد الرزاق الهجري
نائب برملاين ،اليمن

•تشجيع الناخبني يف املناطق الغنيّة باملوارد عىل االنخراط (أي أن يصبحوا مواطنني ُمطّلعني) ودعم
الجهود اآليلة اىل تعزيز املعرفة بشأن القطاعات التي تتواجد فيها املوارد الطبيعية

معايل بريون ولفريت
نائب برملاين سابق ،كندا

رصف باألصول
•تعزيز املامرسة الحسنة والتنافس يف املشرتيات العامة وعمليات الت ّ

إيفا سونداري
نائبة برملانية ،إندونيسيا

•تعزيز الشفافية يف املشرتيات الحكومية ،من خالل تحسني الترشيعات (أي ترشيعات تركّز عىل
رصف باألصول املتعلّقة بتنمية املوارد.
العتبات ال ُدنيا) وعمليات الت ّ

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

gopacnetwork.org

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

