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مقدمة
الفساد یترك حین في األقلیة، فتثري ثروتها، الطبیعیة بالموارد الغنیة البلدان الكثیر من تبدد

النمط. هذا تجاوز الیسیر من في حالة فقر. ولیس یعیشون الغالبیة اإلدارة وسوء

المقرضة من الوكاالت المال اقتراض إلى الدول هذه تحتاج ال بالموارد، غناها ونظرًا إلى
ال وغالبًا اإلدارة الجیدة للموازنات. وعلى المالیة الشفافیة على تصر قد التي المتعددة األطراف
والمعادن، إلى والغاز النفط استیراد على العتمادها نظرًا العالم، القائدة في الدیموقراطیات تمیل
أن مالیة أفضل. كما بإدارة بالموارد لمطالبتها البلدان الغنیة على استخدام الضغط الدبلوماسي
كي تسمح المضیفة البلدان مع العالقات الجیدة على تعتمد التي الجنسیات، متعددة الطاقة شركات
إدارة أجل من الدول هذه على میالة للضغط الموارد الطبیعیة، غیر استخراج في باالستمرار لها

جیدة. اقتصادیة

الغنیة بالموارد البلدان في المدني المجتمع  على عاتق تقع خاصة مسؤولیة فإن ثمة وهكذا
یدفع أن – للبلد الطبیعیة للثروة المالك الحقیقي للشعب – الضروري من یصبح وبالتالي الطبیعیة.

الحاجات العامة. یلبي بما باتجاه الشفافیة واإلنفاق الحكومات

والقمع المتاحة المعلومات وتعقید المعلومات نقص یجتمع إذ سهلة. غیر الرقابة هذه مثل ولكن
الحكومة مداخیل تام حول جهل في البلدان الغنیة بالموارد مواطني تاركًا معظم معًا الحكومي

المداخیل. هذه صرف وكیفیة
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مساعدة إلى الغاز والنفط الموازنات وعوائد مراقبة األموال: دلیل على كتیب الرقابة ویهدف
كیفیة مراقبة اإلیرادات حول خالل تقدیم معلومات عملیة من العقبات هذه على للتغلب المواطنین
نجاحًا األكثر الموازنة جماعات بعض تجارب یلخص وهو فعالة. مراقبة الحكومیة والمصاریف
نیسان في المركزیة األوروبیة الجامعة  في الجماعات هذه ممثلون عن اجتمع وقد العالم. في
المنفتح المجتمع معهد وقام العام. للمال الحكومات إدارة مراقبة في النجاح كیفیة لمناقشة 2004
األوروبیة السیاسیة في الجامعة مركز الدراسات بودابست باالشتراك مع في العمل ورشة بتنظیم

العالمیة. الموازنة ومشروع المركزیة

معهد من ووتش ریفینیو برنامج سیصدرها سلسلة من األول الدلیل هو على األموال الرقابة
مستثمرین، صحفیین، حكومیة، غیر منظمات مختلفة: جهات إلى والموجهة المنفتح المجتمع
یهدف ومساءلتها. الحكومة شفافیة تطویر  في  هؤالء  الحق أصحاب مساعدة بهدف سیاسیین،
"لعنة في رفع المساعدة واالستراتیجیات الرقابیة، إلى المعلومات وتعمیم شرح خالل من الدلیل،

البلدان الفقیرة. من الكثیر تنمیة تعیق الموارد" التي

ریفینیو ووتش رابطة تسالیك                       مدیرة سفیتالنا  

المجتمع المنفتح ریختر               مدیر مساعد، معهد   أنتوني
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كلمة شكر
لناشطي بودابست 2004 في نیسان اجتماع مناقشات على على األموال الرقابة دلیل یستند
إلى االجتماع دعا وقد االستخراجیة. الصناعات إیرادات على الرقابة وجماعات العالمیة الموازنة
الجامعة في السیاسیة الدراسات ومركز المنفتح، المجتمع معهد من ووتش ریفینیو من كل

الموازنة العالمیة. ومشروع األوروبیة المركزیة،

لمركز التنفیذي المدیر هو التقریر، هذا وكتب  االجتماع في  شارك  الذي شولتز، وجیم
جامعة (مطبعة العالم لتغییر عملي الدیموقراطیة-دلیل أصحاب كتیب ومؤلف الدیموقراطیة

رتجرز).

الصناعة وإیرادات مراقبة الموازنات حوار حول فكرة إجراء بتطویر أشخاص خمسة وقام
وارن المنفتح؛ المجتمع معهد ریفینیو ووتش، برنامج تسالیك من سفیتالنا وهم: االستخراجیة،
من تیسني ومارتن زینتاي وفیولیتا العالمیة؛ الموازنة مشروع من جورج سان وجیم كرافتشیك
في وساهموا اللقاء هؤالء بتنظیم وقام المركزیة. األوروبیة الجامعة في السیاسیة الدراسات مركز
الجامعة في السیاسیة الدراسات مركز من أیضًا سفینسون، سارة قامت كما الكتیب. هذا تحریر
شكر العمل. لهذا الدعم وقدمت وشروط االجتماع تهیئة مكان على بالعمل المركزیة، األوروبیة
بعرض قیامهم على التقریر، نهایة في تم ذكر أسماءهم الذین االجتماع، في للمشاركین كبیر أیضًا

القادمة. الصفحات ستعرضها التي ورؤیتهم تجاربهم

9 األموال  على الرقابة



عامة سیاسة إلى صیاغة للمنح، مقدمة خاصة مؤسسة وهو المجتمع المنفتح، معهد یهدف
واالقتصادي. والقانوني االجتماعي واإلصالح اإلنسان وحقوق الدیموقراطي على الحكم تحض
القانون سیادة دعم إلى الهادفة المبادرات من طیف بتطبیق المعهد یقوم المحلي المستوى وعلى
بناء على المعهد یعمل نفسه، الوقت وفي المستقلة.  اإلعالم  ووسائل العامة والصحة والتعلیم

حقوق اإلنسان. وانتهاكات الفساد محاربة مثل قضایا على والقارات الحدود تحالفات عبر

لإلیرادات الشفاف االستخدام أن المنفتح المجتمع لمعهد التابع ووتش ریفینیو برنامج ویرى
اإلقلیمیة وتطویر للتنمیة بالنسبة األهمیة بالغة قضیة الطبیعیة، الموارد ونقل بیع عن الناجمة
كیفیة حول ومناقشات ومعلومات بحوث ونشر إنتاج إلى البرنامج ویهدف المدني. المجتمع
المدنیة للمطالب االستخراج وشركات  الحكومات  استجابة وكیفیة  اإلیرادات،  وإنفاق  استثمار

(المحاسبة). بالمساءلة

النفط إلیرادات الحكومة إدارة مراقبة على المحلیة الجماعات قدرة تعزیز إلى یسعى كما
المصلحة خیر فیه والمستقبلیة لما الموجودة الطبیعیة الموارد وإنفاق إیرادات استثمار وضمان

العامة.

یكرس المركزیة، األوروبیة الجامعة ضمن أكادیمیة وحدة هو السیاسیة الدراسات مركز 
العامة. للسیاسة والتحلیل المستقل النصح تقدیم من خالل المنطقة في الحكم نوعیة لتحسین نشاطه
على وتطبیقها السابقة االشتراكیة البلدان انتقال تجارب من االستفادة یمكن بأنه المركز ویؤمن
إلى تحتاج المحلیة التجارب هذه ترجمة ولكن كبیر، اجتماعي تحول لعملیة تخضع التي البلدان
النقدي السیاسي التحلیل القدرة المحلیة على بتقویة السیاسي. والمركز ملتزم للسیاق عمیقة دراسة
المجتمع في شركاء مع بالتعاون وتتم  المسائل هذه تعالج التي  واإلصدارات البحث ومتابعة 
ویعمل المركز السابق. واالتحاد السوفییتي أوروبا وشرق وسط في والسیما العالمي، السیاسي
شهادة ویمنح المشاریع،  من واسع مجال في أوروبا من وباحثین معاهد مع وثیق  نحو على
البحث وأوراق لوثائق اإلنترنت على فوریة مكتبة ویوفر العامة، السیاسة في اآلداب ماجستیر

الدراسیة السنویة. للمنح برنامج المنفتح، المجتمع معهد مع بالتعاون السیاسي، ویمول،

غیر المنظمات والموازنة، السیاسة أولویات لمركز التابع العالمیة الموازنة مشروع ویساعد
والمؤسسات الموازنة عملیات وتحسین الموازنة سیاسات لتحلیل سعیهم في والباحثین الحكومیة
السیاسیة الجداالت في البحث  على بالمساعدة خاص بشكل المشروع ویهتم  عنها. المسؤولة 
نظم جعل هو للمشروع العام الهدف إن الفقراء. على الموازنة سیاسات آثار في والبحث الجاریة
للمساءلة وعرضة شفافیة أكثر النظم جعل هذه المجتمع، وبالتالي، لحاجات استجابة أكثر الموازنة
النامیة البلدان غیر حكومیة في ومنظمات باحثین مع أساسي ویعمل المركز بشكل الجمهور. ِقبل

الجدیدة. والدیموقراطیات
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االختصارات دلیل
تشاد البترولیة، المصادر واإلشراف على مراقبة كلیة :CCSRP

المركزیة األوروبیة الجامعة :CEU

العامة، تكساس السیاسة أولویات CPPP: مركز

االستخراجیة الصناعات في الشفافیة مبادرة :EITI

اإلجمالي المحلي الناتج :GDP

العالمیة الموازنة مشروع :IBP

أفریقیا جنوب في الدیمقراطیة معهد :IDASA

عالمیة مالیة مؤسسة :IFI

الدولي النقد صندوق :IMF

كرواتیا العام، التمویل معهد :IPF

كازاخستان في العوائد مراقبة منظمة :KRW

حكومیة منظمة غیر :NGO

المنفتح المجتمع معهد :OSI

من الفقر االستراتیجیة للحد العملیة :PRSP

تدفع ما أعلن :PWYP

أوغندة دیون شبكة :UDN
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الدراسة ملخص
في برزت وقد أولویاتها. لتحدید الحكومات تستخدمها التي األدوات هي العامة الموازنات
في تأثیرًا أكثر المدني والمجتمع جعل المواطنین إلى تهدف هامة عالمیة حركة الماضي العقد
وبیع استخراج  عن الناجمة اإلیرادات مراقبة للموازنة الهامة الوظائف الموازنة. ومن قضایا
ومركز العالمیة الموازنة ومشروع المنفتح المجتمع معهد من كل قام وقد والمعادن. والنفط الغاز
عناصر بجمع عام 2004، من نیسان في المركزیة، األوروبیة في الجامعة السیاسیة الدراسات
في الموازنة العمل سبل أفضل معرفة بهدف القضایا، هذه على یعملون المدني من المجتمع قیادیة
عرضًا هذا التقریر ویتضمن االستخراجیة. الصناعة إیرادات خاللها مراقبة من الممكن التي من
ومسردًا من اإلطالع للمزید االنترنت على مراجع الملحق ویضم وتوصیاتهم. آلرائهم موجزًا

المراقبة. في الموازنة ودور االستخراجیة بالصناعة المتعلقة المصطلحات لشرح

خالصة - الموازنة في المدني المجتمع دور
وتعبئته الجمهور اهتمام إثارة الموازنة هو في المجتمع المدني یلعبه الذي الدور جوهر إن
الصحة من – الناس الیومیة حیاة تهم التي بالقضایا الموازنة أرقام كیفیة ارتباط إظهار خالل من
العامة األموال أن من التأكد هي خاصة أولویة وثمة الثروة. توزیع إلى التعلیم إلى العامة 
رئیسیة أشكال ستة  هناك الفقراء. حاجات والسیما للمجتمع، األساسیة  الحاجات لتلبیة تستخدم
شكل: من أكثر وغالبًا ما یجتمع الموازنة، دوره في یمارس أن خاللها من یمكن للمجتمع المدني
على التأثیر (3 األولویات؛ تحدید وترتیب (2 المتعلقة بالموازنة؛ المعلومات ونشر تبسیط (1
(6 الممارسات، أفضل تحدید (5 التوقعات؛ وتقدیم االتجاهات تحدید (4 اإلیرادات؛ سیاسات

والمصاریف. اإلیرادات حركة متابعة
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مطالب الفساد، محاربة حمالت عدیدة: جهات من الموازنة في المدني المجتمع ینطلق عمل
وخدمات النساء صحة مثل محددة قضایا من  وأیضًا الدیون،  تخفیف مراقبة اإلنسان، حقوق
ستواجه فإنها الموازنة یخص األساسي لعملها فیما المجال مجموعة تختار كل وعندما األطفال.
أن یجب هل الدعاوي؟ التحلیلي والعمل بین العمل ستوازن مثل: كیف هامة استراتیجیة أسئلة
على المقاالت القصیرة؟ أم تركز على التقریر الطویلة تعارضها؟ هل أن الحكومة أم مع تتحالف
خارج من على عناصر ذلك في المجموعة أم تعتمد لعناصر من داخل القدرة التحلیلیة تطور هل

األسئلة. هذه على واإلجابات المقاربات بعض التقریر هذا ویتضمن المجموعة؟

خالصة – الصناعة االستخراجیة إیرادات المدني حیال المجتمع دور
خیرًا على تنعكس ال االستخراجیة الثروة إن التالیة: المفارقة عن المفصلة البحوث تكشف
الظاهرة وهي ذلك؛ عكس  إلى تؤدي األغلب، على  بل،  السیاسیة ونظمها  البلدان اقتصادیات
الفقر من المزید الموارد، عن الناجمة للثروة السلبیة اآلثار ومن الموارد". "لعنة المعروفة باسم
الالئحة أسفل بالموارد في الغنیة البلدان تأتي حیث التطور، بطء ومن معدل النمو انخفاض ومن
تتحول حیث الدیموقراطیة، وغیاب الفساد أثر آخر هو وثمة البشریة. التنمیة مقاییس معظم في
الموارد ثروة تساهم كما التسلطي. للحكم قوي  إلى حافز الطبیعیة الموارد عن الناجمة الثروة
التطرف. أشكال أقصى الموارد تتخذ شهوة السیطرة على األهلیة إذ والحروب العنف في بجالء

النفط صناعة إن العمیقة؟ واالقتصادیة السیاسیة المشاكل وهذه الموارد ثروة بین الرابط ما
ما وغالبًا من فرص العمل. الكثیر تخلق ال التي الرأسمال الكثیف ذات الصناعات من والغاز
الهبوط صدمات إلى المعرضة الموارد هذه إیرادات على معتمدة بالموارد الغنیة البلدان تصبح
على يءثر سلبًا للبلد، مما المحلیة العملة یدعم األجنبیة األموال تدفق إن األسعار. المفاجئ في
ومصیرها للتجدد قابلة غیر والنفط الغاز مثل والموارد االستخراجیة المحلیة. البضائع تصدیر
الحكم على أن یغطي الموارد یمكن لدخل وأخیرًا، اإلیرادات أیضًا. ستنضب وعندها تنضب، أن
األداء ومن  الصعبة الخیارات من الحكومة تقي الوفیرة  اإلیرادات ولكن وجیزة لفترة الهزیل

الكفؤ.

استراتیجیات من عدد وفق تعمل االستخراجیة باإلیرادات المهتمة المجتمع المدني جماعات إن
االستخراجیة، والشركات حكوماتها الجماعات هذه تطالب الوطني، المستوى فعلى الهامة. التغییر
كما األمد. طویلة  وطنیة استثمارات نحو االستخراجیة الصناعة إیرادات وبتوجیه بالشفافیة،
جماعات وتعمل وإنفاقها. األموال هذه استالم آلیة على الرقابة في مباشرًا دورًا تطالب بإعطائها

فیها. القضایا والتأثیر هذه على فهم الناس تطویر قدرة على المدني أیضًا المجتمع

والمشاركة الشفافیة زیادة إلى تهدف هامة مبادرات عدة توجد العالمي، المستوى وعلى
إلزام ما تدفع" إلى حملة "أعلن تدعو إذ والصناعة االستخراجیة. الموازنة قضایا في الشعبیة
المضیفة. مدفوعاتها للحكومات عن بالكشف والمناجم والغاز النفط في مجال العاملة الشركات
والصراعات الموارد الطبیعیة بین الربط إلى العالمي) (الشاهد غلوبال ویتنس مجموعة وتهدف
المسؤولین على األضواء تسلط صادمة خالل إصدار تقاریر اإلنسان، من حقوق العنیفة وانتهاكات
ووتش برنامج ریفینیو ویصدر الطبیعیة. الموارد على وتسیطر الموازنات التي تصوغ والمصالح
ویقدم الطبیعیة بالموارد  الغنیة البلدان في إدارة اإلیرادات عن المنفتح بحثًا المجتمع معهد من
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من شبكة وهو أوروبا، وشرق وسط في بانك ووتش ویقوم  المحلیة. الموازنة لمراقبي الدعم
تنمیة مشاریع في المواطنین ومشاركة وعي  بتطویر بلدًا،  12 من الحكومیة غیر المنظمات
االستخراجیة، الصناعات في الشفافیة مبادرة وتسعى والغاز. النفط استخراج فیها بما محددة
على عقد التشجیع من خالل االستخراجیة اإلیرادات كشف إلى البریطانیة، الحكومة أطلقتها التي

والحكومات. الشركات بین اتفاقات

واإلیرادات قضایا الموازنة في العمل في نجاح الرئیسیة العوامل
واستخراج الموازنة قضایا في المدني المجتمع عمل نجاح أن على اآلراء اتفاق یتزاید

رئیسیة: عوامل أربعة على یعتمد الموارد،

التحلیلیة الدراسة

المدني المجتمع من نشاطات الغالبیة العظمى التحلیلیة المتماسكة أساس الدراسة تشكل
المعلومات تجمع أن المدني  المجتمع جماعات فعلى واإلیرادات. الموازنات قضایا في
مصادر ومن خالل الحكومة وتقاریر بیانات على بالحصول المطالبة خالل من الالزمة
وعلى المجتمع. مستوى على  البحث إلى  وتصل المسؤولین  تسریبات  من تبدأ أخرى
أجل من إلحاحًا القضایا وتحدید أكثر المعلومات على تحلیل المقدرة تنمي أن الجماعات
من صیغة مفهومة إلى التحلیلیة ترجمة الدراسة المهم إذن من السیاسیة. نحو أهدافها التقدم

واسع. نطاق على ونشرها – والسیاسیین الجمهور ووسائل اإلعالم ٍقبل

علیها والحفاظ الدعوة تحالفات بناء

النفوذ تقوي أن الدعوة. إذ یمكنها أهداف إلى الكثیر الفعالة أن تقدم للتحالفات یمكن
ومشاركة فهم مع الموازنة قضایا في العمل من الفني الجانب تربط وأن للعمل السیاسي
على تحفیز قادرة وقیادة مشترك بهدف التحالفات القویة تبدأ عام، وبشكل الفئات الشعبیة.
األمد، قضایا بعیدة تتبنى التي التحالفات، تحتاج وقد والمشاركة. االنضمام على الجماعات
قضایا الضروري في االختالف غیر تجنب مع بالعمل لها یسمح تنظیمي هیكل إقامة إلى

والسیطرة. السلطة

اإلعالم وسائل مع الفعال العمل

من أساسیًا عنصرًا یشكل وبكفاءة استراتیجیة بنظرة اإلعالم وسائل مع التعامل إن
جماهیریًا وعیًا أن تبني للجماعات یمكن وسائل اإلعالم خالل الفعالة. فمن الدعوة عناصر
الحكومیین. المسؤولین نشاطات على وتمارس تأثیرًا لإلعالم الحكومي تكسر االحتكار وأن
إنترنت إذاعة، تلفزیون، صحف، األنسب – اإلعالمیة الوسیلة تختار وعلى المنظمات أن
إخباریة، أهمیة وذات مؤثرة بحاجة إلى جعل اهتماماتها المنظمات فهذه أهدافها. لتحقیق –
المهم أیضًا ومن بالمعلومات. الصحفیین تزوید أجل من صلبة استراتیجیة وبحاجة إلى
القضایا. هذه تغطیة على  اإلعالم قدرة وسائل وزیادة  الصحفیین مع دائمة عالقة بناء
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في نشرها خالل من الخاصة صحفها عبر رسائلها بتعمیم المنظمات تفكر أن ویجب
أخرى. أسالیب أیة أو الجرائد

الحكومیین المسؤولین مع التعامل

المسؤولین اهتمام إثارة هو المدني المجتمع نشاط من أهمیة واألكثر النهائي الهدف
أن المدني المجتمع دعاة وعلى المدني. المجتمع أجندة باتجاه للعمل ودفعهم الحكومیین
التكنوقراط التنفیذیة، السلطة قادة نفسه: الوقت في الحكومة في جهات لعدة االهتمام یولوا
وغیرهم. المحلیون، المسؤولون الحسابات، مدققو التشریعیة، السلطة المستوى، المتوسط
المسؤولین، من لكسب سیستخدمونها  التي االستراتیجیات تحدید إلى أیضًا بحاجة وهم
المواطنین. لمشاركة رسمیة إلى خلق بنى وعملیات رسمي غیر بشكل المعلومات تبادل
والعمل في في الموازنة فإن العمل االثنین، بین هامة فروق ثمة أن ومع النهایة، وفي
القطاع إیرادات  قضایا في العمل إن كثیرًا. یختلفان ال االستخراجي القطاع إیرادات
السنوات في أكثر المیل هذا عمل الموازنة، وسیتعزز من هامًا جزءًا یشكل االستخراجي
قضایا في العامة والمشاركة الوعي تطویر خالل من المدني، المجتمع إن القادمة. 
فاعلیة أكثر العامة الموازنات إعداد یجعل إنما االستخراجیة، الصناعة وإیرادات الموازنة

الدیموقراطیة. ویعزز
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عادلة؟ حصة یشكل وهل والغاز، النفط من بالموارد الغنیة البلدان حكومات تجني كم

غرض؟ األموال وألي هذه تنفق كیف

 (1

المبلغ لذلك مثال أولویاتها – لتحدید الحكومة تستخدمها التي األدوات العامة هي الموازنات
الفقر. من للتخفیف العام أو للتعلیم ستقدم وكم العامة، الصحة للحفاظ على ستستثمره الذي

إعطاء إلى تهدف للمواطنین هامة  عالمیة حركة  الماضي العقد  امتداد على ظهرت وقد
والدراسة المراقبة خالل – من العامة الموازنة قضایا في أكبر والمواطنین تأثیرًا المدني المجتمع
هذه النشاطات من المدني، المجتمع جماعات تعلمت وقد المؤازرة. األنشطة وجملة من التحلیلیة

بثمن. تقدر ال هامة دروسًا العالم، في كل أرجاء والفقیرة الغنیة البلدان في المختلفة

الضرائب أنظمة خالل من تجمعه ما على یعتمد موازناتها في الحكومات تنفقه ما إن
الفقیرة والسیما األمم، الكثیر من في العامة األموال لهذه األساسي والمصدر فیها. واإلیرادات
الحكومیة الموازنات تتلقى ال ذلك، ومع والمعادن. والنفط الغاز استخراج وبیع هو إیرادات منها،
أو القلیل من النفع الناس ویجني – العائد هذا من ضئیلة حصة سوى البلدان الكثیر من هذه في
مراقبة وعلى هذا فإن األحق بها. هم التي هذه الثروة للبلد، الطبیعیة الثروة من نفع أي یجنون ال
ویتابع الموازنة. عمل من جانبًا أساسیًا فأكثر، أكثر الصناعة االستخراجیة تشكل، ودراسة إیراد

التالیة: األساسیة طرح األسئلة خالل من والدراسة المدني المراقبة المجتمع

عادلة؟ حصة المبلغ هذا یشكل والغاز، وهل عملیات النفط وراء من الحكومة تجني كم

غرض؟ األموال وألي تلك تنفق كیف

تطال التي القرارات في أكبر یقظة، ویشارك بفاعلیه أكثر الجمهور یكون أن یمكن كیف
األموال؟ هذه وإنفاق جمع

االستخراجیة الصناعة مراقبة إیرادات وستكون القضایا، بشأن هذه جدیدة مشاریع اآلن هناك
2004 لقاء نیسان جمع وقد األمم. العدید من في جماعات الموازنة جانب من متزاید مجال اهتمام
الموازنة قضایا في العاملین المدني المجتمع قیادات من وبارزة فعالة عناصر بودابست في
وأفریقیا وأمریكا األوسط والشرق آسیا من المشاركون ومثل االستخراجیة. الصناعة وإیرادات
وعلى محددة في بلدان الخبرة من طیفًا المتحدة، والوالیات والغربیة الشرقیة وأوروبا الالتینیة
المجتمع یمكن لمنظمات التي الموازنة السبل في عمل أفضل تحدید وكان هدفهم عالمي. صعید

والمناجم. والغاز النفط إیرادات إدارة في حكوماتهم طریقة لمراقبة تطبقها أن المدني
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المجتمع عمل عن شاملة بنظرة ذاك، عن لقاء نیسان صدر الذي األموال، على الرقابة ویبدأ
واستراتیجیاته عناصره وما هي هي أهمیته؛ هذا العمل؛ وما هو ما الموازنة – موضوع في المدني
عن نظرة شاملة إلى التقریر بعدها ثم یتحول في نجاحه. تساهم العوامل التي هي األساسیة؛ وما
الرئیسیة المعارك العالم؛ في ماذا یجري – االستخراجیة في الصناعات واالقتصاد السیاسة علم
الموارد"، "لعنة باسم یعرف بات ما تجاه المنظمات سلوك كیفیة والبترول؛ المعادن استخراج حول

الدیموقراطیة. وضعف االقتصاد ضعف إلى االستخراجیة الثروة تؤدي حیث

وإیرادات الصناعة  الموازنة قضایا في العمل لنجاح األربعة العوامل التقریر على یركز ثم
االستخراجیة:

وكیف؟ دراسته المدني المجتمع جماعات على یتوجب الذي ما التحلیلیة: الدراسة

أن تعطي یمكن التي المشتركة والجهود الممكنة التحالفات هي ما التحالفات: تنظیم وبناء
أكبر؟ سیاسیًا تأثیرًا القضایا هذه في للعمل

قضایا في تعمل التي المدني المجتمع لمنظمات یمكن كیف العام: والتثقیف اإلعالم وسائل
لتضعها الخبراء من خارج نطاق حفنة إلى أن توصل معلوماتها واإلیرادات، الموازنة

العریض. الجمهور أمام

هذه في العاملة  المدني المجتمع لمنظمات یمكن كیف العامین: الموظفین مع التعامل 
فیها؟ والتأثیر العامة السیاسة تغییر بهدف العامین الموظفین كسب القضایا

نشاطهم في فاعلیة أكثر یجعلهم لآلخرین دلیل بمثابة لتكون هامة دروسًا التقریر ویحدد
موجزة. بتأمالت ویختم الدعاوي،

والصناعة  موضوع الموازنة في الحي العمل من سریعة مقتطفات التقریر على یحتوي  كما
حاالت تتناول بودابست  لقاء في المشاركین بعض قدمها دراسات من مأخوذة االستخراجیة، 
معالجة في العالم أرجاء في الجماعات طریقة عمل عن فكرة المقتطفات هذه وتعطي أوسع.
في الحكومات طریقة حول الدائر الجدل السیاسي والمواطنین في المدني المجتمع إقحام مشكلة
قضیة خاصة أنه على معه التعامل غالبًا ما یتم بالرغم من أهمیته، الذي، الجدل – إدارة أموالها

الجمهور. عن منأى في تدار

ممن باحث عشرین من أكثر عنها عبر أفكارًا هنا المعروضة والدروس التصورات وتشكل
المواطنون یستخدمها أن یمكن أداة خلق هو المشترك هدفنا العالم. أنحاء من اللقاء هذا في شاركوا

العامة. األموال إنفاق في والمساواة العدالة من المزید أجل من وتأثیرهم إلیصال صوتهم
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وكیف تنفق؟ فعًال؟ المحلیة والعیادات المدارس إلى الموازنة مخصصات تصل هل

ال ألنهم محبطین المحلیین، السكان مثل مثلهم كبار، حكومیین مسؤولین ترى "أحیانًا
الموازنة". مخصصات تذهب أین یعرفون

جورج سان جیم

   (2

لعمل المجتمع األول التحدي "إن قائًال: العالمیة الموازنة مشروع جورج من سان جیم یشرح
ممتع". موضوع إلى وتحیله األساس  في ممًال موضوعًا تتناول أن هو الموازنة في المدني
مفهومة غیر باألرقام، أوراق الملیئة األوراق من كدسة عن عبارة الناس لمعظم فالموازنة بالنسبة
األرقام ثمة ولكن وراء هذه واالقتصادیین. المحللین من لمجموعة إال – مهمة وغیر ممتعة وغیر
مثل دراستها، على تنكب أن واألمة یتوجب على المجتمع والتي األهمیة القضایا البالغة بعض
في األستثمار والنساء، األطفال رعایة الدخل، تحسین  الصحیة، العنایة توفر المدارس، نوعیة

العامة األخرى. الهموم من والكثیر السكن، مشكلة حل في المساعدة البنیة التحتیة،

الموازنة؟ في العمل هو ما
حیاة الناس، تمس قضایا وهموم إلى األرقام تحویل الموازنة هو في عمل المجتمع جوهر إن
في الموازنة أیضًا المدني عمل المجتمع جل ویذهب على السیاسة. التأثیر عام یمكنه وتنظیم نشاط
الموارد والحاجات. ویعتقد الكثیر من العام بین اإلنفاق في المالءمة وهو األهم المبدأ احترام إلى
الموازنة، إعداد عملیة عن غائبة شبه الدخل قلیلي الناس مصالح أن المدني المجتمع جماعات

أولویاتها. رأس على هذه المصالح الجماعات جاعلًة هذه تعمل وبالتالي

الجماعات ومعظم فروع أساسیة، ستة إلى ینقسم الموازنة العمل في فإن جورج جان وحسب
أكثر من فرع: تجمع في عملها

ونشرها المعلومات تبسیط - 1

تكشف فإنها بعنایة، درست إذا ولكن األرقام. من معقدة عن مجموعة عبارة تبدو الموازنات
لعرض التعقید، هذا الموازنة تبسیط في للعمل الرئیسیة المهام أساسیة. ومن سیاسیة خیارات عن
وصانعي المدني المجتمع للناس ولوسائل اإلعالم ولجماعات مفهومة بطریقة السیاسیة الخیارات

السیاسة.
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المعلومات إلى هذه إیصال جماعات الموازنة یصبح هدف المعلومات، تبسیط یتم وبعد أن
الموازنة على وأوغندة تدریبات والمكسیك وكرواتیا بیرو مثل بلدان الجماعات في وتقدم الناس.
المواطنین تمكین الجماعات إلى هذه وتسعى والسیاسیین. اإلعالم ولوسائل المدني المجتمع لدعاة

أكبر. بفاعلیة الموازنة إعداد عملیة في المشاركة من والجماعات

األولویات ووضع تحدید - 2

حتى یوجد، وال مخصصات. إلى توزیع الموارد المحدودة األصل في هي العامة الموازنات
الرئیسي لواضعي الدور إن الموازنة. على الطلبات كل لتلبیة الكافیة األمم، األموال أغنى في
المدني المجتمع وعمل یرفضون. یمولون وماذا ماذا أي تقریر المطالب، هذه موازنة هو الموازنة
حول آرائهم الخاصة عن التعبیر في ویساعد المواطنین الخیارات على الضوء الموازنة یلقي في

األولویة. تستحق التي والحاجات البرامج

سان سأل الفقراء؟"، لألطفال الدواء توفیر على  قیاسًا  مثًال، العامة،  السالمة  أهمیة "ما
جورج.

اإلیرادات على سیاسات التأثیر - 3

اإلیرادات. خیاراتها في جني هو األموال صرف في الحكومة خیارات من المقابل الجانب
كثیرة تهتم جماعات ومصالح حین وفي الموازنة. في المدني عمل المجتمع مهم من جانب وهذا
وما والنقل والعنایة الصحیة التعلیم، تحسین مالئم: بشكل األموال إنفاق على الحكومة في حمل
حول الجدل في المهمة األسئلة األموال المجنیة ومصدرها. بمقدار یهتم منها القلیل ذلك، فإن إلى

التالیة: نمط األسئلة من اإلیرادات هي سیاسة

الكلیة؟ االقتصادیة سیاستها تطبیق الحكومة على تنفقه أن یجب الذي المبلغ ما

باألغنیاء؟ الفقراء قیاسًا كاهل على الضرائب عبء هو ما أي الضریبي عادل؛ النظام هل
حصتها العادلة؟ التجاریة كالصناعات االستخراجیة المصالح تدفع وهل

حد؟ أي فإلى ذلك صح وإذا برامج معینة، االستدانة لتمویل الحكومة على هل یتعین

القضایا. هذه الموازنة في جماعات تتطور فاعلیة سنة كل في

التوقعات وتقدیم العامة االتجاهات تحدید - 4

أو نقص مثًال، اكتشاف – الزمن مع اإلنفاق اتجاهات جماعات الموازنة بتحدید تقوم ما غالبًا
نحو وعلى اإلجمالي. المحلي إلى الدخل الحكومة تنفقه ما أو نسبة التعلیم على اإلنفاق في زیادة
أن ترید الحكومة أو ال الحكومة في خاطر لیست تصورات مفیدة جماعات الموازنة تقدم مشابه،
لبرامج األمد بعیدة التكلفة على الضوء تسلط أن الموازنة لجماعات ویمكن علیها. الناس یطلع
وفي الحكومیة. والتمویالت السكانیة بین المیول أن توائم ویمكنها الضریبیة. للمشاریع أو اإلنفاق
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افتراض على القائمة الحكومیة مواجهة الخطط لجماعات الموازنة یمكن المعادن، استخراج مجال
الموارد. هذه لدیمومة الحقیقي عن المدى بتقدیم تصورات تنضب، ال المعدنیة الموارد أن

أفضل الممارسات على تسلیط الضوء - 5

هو عرض البلدان مختلف في الموازنة جماعات بها تقوم التي األشیاء جورج: "أحد سان یقول
الممارسة وهذه هي. حكوماتها لحث كوسیلة حسنة أمور من األخرى الحكومات به تقوم ما
الوصول وسهولة المتاحة المعلومات (نمط الشفافیة قضایا تناول لدى العملیة الناحیة من صحیحة
في نأمل، وأخیرًا، كما الصحیة العنایة أو اإلیدز تمویل مثل في قضایا أیضًا مفیدة ولكنها إلیها)

الضریبیة". السیاسة

والنفقات تتبع اإلیرادات - 6

والتي الموازنة، صفحة على المطبوعة باألرقام الموازنة في المجتمع المدني عمل ینتهي ال
هي: فاألسئلة النهائیة الحكومة ومقادیرها. أموال تذهب إلیها أن یفترض التي الجهة تدل على
في مخصصة هي كما المستوصف المحلي المدرسة المحلیة أو حقًا هذه األموال إلى هل تصل
اإلجابة الناس؟ حیاة على تتركه الذي الحقیقي األثر هو وما األموال؟ هذه تنفق كیف الموازنة؟
المسؤولین أیضًا تهم بل المدني المجتمع وجماعات المحلیة المجتمعات فقط تهم األسئلة ال هذه على
مثل ذلك في مثلهم المستوى محبطین، الرفیعو الحكومیون یكون المسؤولون "فأحیانًا الحكومیین.
في تخصیصها یتم أن بعد  األموال تذهب أین  یعرفون ال  أنهم واقع من المحلیة، المجتمعات 

جورج. سان یقول الموازنة"،

وإنفاقها، الموازنة  أموال رقابة  في سباقة (UDN) أوغندة دیون  شبكة كانت أوغندة،  في
أفریقیا، جنوب في IDASA مثل أخرى، موازنة جماعات وتباشر المجتمع. مستوى على مراقبة
الذي المال مقابل الواقع في نجنیه الذي ما سؤال: على لإلجابة طرق تقییم فعالیة البرامج بتطویر

ننفقه؟

 
الضریبیة المساواة – تكساس

في بالعمل مهتمة الجماعات األسهل جعل الموازنة من في المدني المجتمع عمل في مجال
اإلیرادات. موضوع في العمل على قیاسًا – لبرامجهم تمویل على والحصول – اإلنفاق موضوع
معالجة من الناس "یتهیب في تكساس: (CPPP) العامة أولویات السیاسة مركز من الفین دیك یقول

فیها". أنفسهم یقحمون یجعلهم ما المعرفة من یملكون ال أنهم یشعرون ألنهم اإلیرادات موضوع

مقترحًا اإلیرادات بوش موضوع جورج 1997، طرح عام لتكساس في حاكمًا كان عندما
الملكیة ضریبة خفض أن المركز رأى دوالر. فقد ملیار بمقدار الملكیة على الضرائب خفض
سیؤدي المضافة) القیمة وضریبة المبیعات على (ضریبة على االستهالك جدیدة ووضع ضرائب
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النظام الضریبي ویجعل المنخفض، الدخل ذوي على أكبر الضریبي العبء یجعل تحول كبیر إلى
للحاكم. الضریبیة الخطة ضعف إلى الجمهور اهتمام جذب على المركز عمل وقد إجحافًا. أكثر

الفین: الخطة"، قال بها جاءت التي الضریبة آثار لتقدیر مصدر الوالیة حكومة في یكن "لم
في الضریبي والبحث الدفاع مجال في العاملة الضریبة" عدالة أجل من مواطنون منظمة "راجعنا
من العائالت اإلجمالیة على الخطة ألثر تقدیرات تعطینا أن استطاعت التي العاصمة، واشنطن
العملیة عبر تقدمها خالل الخطة تغیر هذه التقدیرات مع تحدیث تم وقد الدخل. مستویات مختلف

التشریعیة".

الوالیة وضرائب الضرائب المحلیة من نسبة أعلى األدنى تدفع الدخل ذات األسر

تكساس في كضرائب المدفوع الدخل نسبة

صورة إلى المعلومات لتحویل وذلك ملصق بحجم مخططًا المركز صمم كیف الفین وصف وقد
المجحف الطابع مظهرًا أعاله) المخطط توضح القضیة لصانعي القرار ووسائل اإلعالم (انظر
الزاهیة، وألوانه الكبیر  حجمه  إلى  نظرًا المخطط، أصبح "لقد  تكساس.  في  الضریبي للنظام

الفین: قال الضریبي"، مفهوم اإلجحاف توضیح وساعد في الكابیتول في مشهورًا

لیس الملكیة، ضریبة لخفض بدیل إجراء على تكساس في التشریعي المجلس صادق النهایة في
المركز تركیز كل حال، فإن وعلى بوش. من األصلي االقتراح علیه كان الذي بالمقدار تناقصیًا
الرئیسي في یطالب المسؤول المالي قانون – هام جانبي إلى انتصار التناقصیة أدت على قضیة
للوالیة الكبیرة الضرائب أثر تبین الضریبة" "أثر عن دراسة بنشر منتظم، أساس وعلى الوالیة،
أكبر بالمساواة "ثمة اآلن وعي الفین: یقول لمداخیلها. وفقًا العائالت على الضریبیة واإلعفاءات

للدراسة". هام مجال باعتبارها الضریبیة
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هامة خیارات – البدایة
تابعت المكسیك، ففي عدیدة. مختلفة نواح من الموازنة في المدني المجتمع عمل ینطلق
سجالت لفتح المكسیكي الرئیس قضیة ضد رفعت أن إلى  المیزانیة في عملها FUNDAR
UDN بها قامت بحملة الموازنة في العمل بدأ أوغندة، وفي سري. رئاسي صندوق مصاریف
أكادیمیة كمنظمة  (IPF) العام التمویل  معهد بدأ  كرواتیا، وفي  أوغندة. عن  الدیون لتخفیف
المجتمع عمل انبثق لقد الوطنیة. الموازنة على تطبیقي تحلیلي بعمل تقوم واآلن استشاریة؛
والنشاطات للفساد، المضادة والحمالت اإلنسان، حقوق مجال في العمل من الموازنات في المدني

المشاریع. من كثیرة أخرى وأنواع المرأة، لحقوق المناصرة

بعض هناك إنما منها. یبدأ أن  الموازنة في للعمل یمكن وحیدة  صحیحة ناحیة توجد ال
نفسها تجهز أن المنظمات بها ترید التي الطریقة حول ذكرها یمكن التي والخیارات االعتبارات
أربع الموازنة العالمیة، مشروع من جورج، سان حدد وقد سیاسیًا. موقعها بعملها وتحدد تقوم وأن

أن تدرسها وهي: المنظمات قضایا رئیسیة على

تحالفات وبناء دعاوة أم تحلیلیة استشاریة منظمة - 1

بأي جهد ال یقوم الذي البحت األكادیمي التحلیل من یمتد واسعًا. طیفًا الموازنة في العمل یشمل
في الساخنة المواضیع من أكثر األمد بعیدة القضایا على للتركیز ویمیل السیاسة على للتأثیر فعال
أي دون لكن العامة، السیاسة تغییر إلى یهدف الذي الدعاوي العمل إلى الراهن؛ السیاسي الجدل
في عمل أفضل "إن جورج سان ویقول إلیها. الدعوة تتم التي المواقف لدعم حقیقي تحلیلي نشاط

الوسط. في الذي یشغل مكانًا هو الموازنة

المعلومة بوضع  ما  شخص قیام مجرد  من الموازنة سیاسة في  التغیرات تحدث  ما  نادرًا
في الالزم الجهد مقدار تدرس أن الموازنة جماعات على إن المناسب. الوقت في الصحیحة
من إلیها توصلوا للمواقف التي المساندة السیاسیة التحالفات لتقدیم والتثقیف وتنظیم التجنید مجال
الدعاوي والعمل جهة من التحلیل موازنة بین هي قضیة القضیة أخرى، ومرة التحلیل. خالل
مع التحلیل هو مزاوجة األفضل ویقول سان جورج "إن التوازن ثانیة. جهة من التحالفات وبناء

الدعوة."

لها معارض أم للحكومة حلیف - 2

الحكومیین. المسؤولین مع إقامتها ترید التي العالقة نوع  تحدد أن الموازنة جماعات  على
من للتأثیر ودیة وتسعى عالقات على الحفاظ ستحاول أم للحكومة وعلني قاس بنقد هل ستقوم
تقوم "داخلیة" استراتیجیة إلى تمیل الجماعة هل والدراسات؟ بالمعلومات الهادئة المشاركة خالل
جماعات من وتحدث الكثیر المواجهة؟ على تقوم "علنیة" استراتیجیة إلى العالقات أم بناء على
في IPF من أوت كاتارینا أشارت فقد العالقة. من النوعین عن كال بودابست لقاء الموازنة في
حین النتقادات IPF في معادیًا یكون الحكومة في السیاسي الحزب یكون عندما أنه إلى كرواتیا
مواقفهم أیضًا تتبدل األحزاب، بین األدوار  تتبدل  وعندما  قویًا. المعارض حلیفًا الحزب یكون
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بدؤوا السلطة عندما كانوا في ینتقدوننا كانوا أو اهتمام أي یعیرونا “الناس الذین لم .IPF تجاه
تمامًا". مسلیًا األمر یبدو “أحیانًا أوت. قالت یستشیروننا”،

في تستند والمصداقیة، وأن االستقاللیة على الحفاظ هو الموازنة جماعات لكل بالنسبة المهم
المواقف. هذه تولدها قد السیاسیة التي الصراعات أو على التحالفات ولیس القضایا على مواقفها
أنها على الموازنة جماعة إلى النظر "الحلیف الناقد"، أي اسم هذا على جورج سان أطلق وقد
كل النتقاد كاف االستقاللیة قدر من على الحفاظ مع الفاعلین السیاسیین، كل نظر هام في حلیف
السالمة فإن القمعیة، األنظمة ذات البلدان في الضرورة. تستدعي عندما سیاسي بحریة فاعل
نقدي موقف اتخاذ على أو النصیر الجماعة قدرة مدى لدى تقریر الحسبان في تدخل الشخصیة

الحكومة. من

 
الموازنة في العمل طریق على الخطوات أولى منغولیا:

سیاسي بإصالح السوفییتي، االتحاد فلك في تابعًا یوم ذات التي كانت منغولیا، شرعت لقد
الموازنات مراقبة جعل المدني المجتمع جماعات وتحاول الماضي. العقد مدى على واقتصادي
المنغولیة المؤسسة من نامخایجانستان دورجداري ویقول التاریخي. التحول ذاك من جزءًا العامة
منغولیا. أمرًا شائعًا في الحكومة نشاطات الرقابة على تكن لم "إجماًال، منفتح: مجتمع أجل من
یؤمن وال النشاطات، بمراقبة للقیام المهارات والى التمویل إلى الحكومیة غیر المنظمات وتفتقد
من وتنزعج تخاف والحكومة القلیلة، المراقبة محاوالت خرجت بها التي بالمعطیات كثیرًا الناس
والمالیة، االقتصاد وزیر أن نامخایجانستان وذكر فقط". هي شأنها هذا أن معتبرًة المحاوالت، هذه

جدًا". مكلفة "طباعتها بأن أجاب الموازنة، عن نسخًا المواطنین بعض منه طلب عندما

ففي الموازنة. في المواطنین عمل باتجاه قلیلة أولیة خطوات عن اآلن یمكن الحدیث ومع ذلك،
لمناقشة عامًا لقاًء الدولي، البنك مع بالتعاون المنفتح، المجتمع منتدى عقد ،2004 أول كانون
الدولي النقد البنك الدولي وصندوق كما وضع موازنة 2004. الموازنة والنظر في إعداد عملیة
غیر المنظمة عملت المحلي المستوى وعلى جدیدة. قروض لتقدیم شرطًا الموازنة في الشفافیة
الموازنة عن معلومات نشر الحاكمین على أحد مع االجتماعي" التقدم أجل من الحكومیة "نساء

للجماعة. المحلیة الصحیفة في

على  الفعالة الرقابة التالیة نحو الخطوات منفتح مجتمع أجل المنغولیة من المؤسسة  وحددت
أربع إلى اثنین البدء بجذب اهتمام بها. وقال نامخایجانستان أنه "من المناسب والتعبئة الموازنة
اإلعالمیة التغطیة أن كما الموازنة." في للعمل وقتها من كبیر قسط لتكریس حكومیة غیر منظمات
المهارة إلى تفتقر المنغولیة اإلعالم أن وسائل وأشار نامخایجانستان إلى إحدى األولویات. تشكل
أیضًا المؤسسة وترید فعال. نحو الموازنة على لتغطیة مواضیع السیاسي واالستقالل والتمویل
الخاصة الموظفین هؤالء قدرات وزیادة عالقات بناء بهدف الصلة، العامین ذوي الموظفین جذب
أو المعلومات أنفسهم هم لدیهم یكون قد ال "ببساطة وقال نامخایجانستان أنه الموازنة. في مجال

الالزمة." المهارات
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قصیرة مقاالت أم مطولة وتقاریر دراسات - 3

طویلة – تقاریر ستقدمها التي المادة نوع التحلیلي المجال في العاملة تقرر الجماعات أن ینبغي
للباب عضادة إلى حاجة في كنت إذا تنفع الضخمة "التقاریر بینهما. ما شيء أم قصیرة مقاالت أم
تأسیس أجل من هامة الطویلة الدراسات فإن ذلك ومع مازحًا. جورج سان یقول للورق"، ثقالة أو

الموجزة. التحالیل تستلزمها خلفیة بحثیة تقدیم ومن أجل ما موضوع حول للتنظیم مصداقیة

جهات وتفهمها تقرؤها عندما فقط مفیدة للموازنة التحلیلیة الدراسة تكون النهایة، وفي
الكثیر العریض. والجمهور المدني، المجتمع جماعات اإلعالم، وسائل السیاسیون، – رئیسیة
وقالت إخباریة. وصحف موجزة مختصرات على نشاطها تركز المدني المجتمع جماعات من
البرلمان وجمعیات البرلمان أعضاء إلى ونرسلها نسبیًا شعبیة إخباریة صحف ننشر "بدأنا أوت:
موقعنا على أیضًا الحكومیة. ووضعناها غیر والمنظمات اإلعالم ووسائل واإلدارات والوزارات
تقتطف بدأت اإلعالم الحكومة ووسائل أعضاء أن جماعتها ما وجدت وسرعان على االنترنت."
وذلك تبعًا المعلومات، من مختلفة أنماطًا یصدروا أن الموازنة جماعات على هذه التقاریر. من
ال الكالم من المزید أن هي القاعدة الهادیة أمر، فإن من ومهما یكن المحددة. الحالة أو للموضوع

الفاعلیة. بالضرورة المزید من یعني

الخارج من محللین مع والتعاقد التحالف أم داخلي تحلیلي كادر بناء - 4

داخل تنظیمها تریده الذي التحلیلیة مستوى المقدرة الموازنة جماعات تقرر أن وأخیرًا، یجب
تفضل التعاقد الذي التحلیلي النشاط ما هو تحدد األجر) وأن مدفوعي محللین استخدام خالل (من
بطریقة مستقلة الموازنة ترید العمل في مجموعة أي شك أن ال خبراء. مستشارین مع أجله من
ومراجعة األساسیة السیاسیة القضایا فهم من  لتتمكن داخلیة  أساسیة تحلیلیة مقدرة إلى تحتاج
الخاصة التحلیلیة الدراسات أنواع بعض  وإلنتاج لآلخرین، التحلیلیة الدراسات وتقییم وتفسیر

بها.

هناك جماعات عمیقة.  داخلیة تحلیلیة مقدرة إلى الجماعات كل تحتاج ال حال، كل وعلى
عقدت المكسیك، مثًال، في تحلیلیة قویة. إمكانیات لدیها جماعات أخرى مع تعقد تحالفات دعاویة
،FUNDAR مع عمل تحالف  األمهات وفیات بمعدل المهتمة والخدمة المناصرة جماعات
الخدمات تحسین أجل من حملة لشن الموازنة، مجال في بخبرتها واسع نطاق على لها المعترف
قد الموازنة، مجال في جدًا المتطورة المهارات ذات الجماعات حتى وأحیانًا للحوامل. الصحیة
نفسها GPPP وجدت تكساس، في متخصصة. تحلیلیة معلومات أجل من الخارجي التعاقد تختار
الفین دیك وقال التخفیض الضریبي. حول اقتراح و. بوش، جورج الوالیة آنئٍذ، حاكم مع نزاع في
عن الضریبة تحلیلیة تزودنا بدراسة لكي متخصصة مؤسسة استشاریة مع GPPP: “تعاقدنا من

الحاكم." سیخلفه اقتراح الذي األثر هو ما نقول بدقة لكي
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في الموازنة نجاح العمل عوامل
في المدني للمجتمع أصیًال ولتخلق صوتًا فعالة حقًا الموازنة لتكون جماعات تحتاجه ما الذي

السیاسة؟ على فعال تأثیر لها ولیكون والعائد، الموازنة حول المناظرات

السیاق على بعید حد إلى  تعتمد والممارسات للمقاربات الصحیحة الصیغة  أن المؤكد من
یقدمه المجتمع المدني لما الحكومة مدى تقبل أن تخمن الموازنة جماعات السیاسي المحلي. على
من المتوفرة الموارد وكمیة بقضایا الموازنة، المدني واهتمامه المجتمع قدرة ومدى معلومات، من
حسب هناك، ذلك ومع آلخر. بلد من كثیرًا العوامل هذه وتختلف العامة. والخدمات أجل البرامج

عالمیة: اعتبارها عوامل یمكن ثالثة جورج، سان

المناسب الوقت وفي الدقیق التحلیل - 1

المعلومات في عمل األساس في هو الموازنة في العمل هام. شيء أخرى، مرة  التحلیل،
السیاسیة القرارات للتأثیر على استخدامها للناس، تبسیطها فهمها، تفسیرها، علیها، الحصول –
الجدل في یستخدم أن یجب نظري؛ ولیس تطبیقي التحلیل یكون أن یجب ولذلك الناس. وحیاة

السیاسي الدائر.

كما قال یكون یجب أن – دقیقًا تحلیلها یكون أن یجب مؤثرة جماعات الموازنة ولكي تكون
حتى اآلخرین. نقد وهجمات وجه في الصمود على قادرًا "مضاد للرصاص"، بعض المشاركین
یكون أن كما یجب طویل. لوقت للجماعة التحلیلیة  بالمصداقیة  تضر أن یمكن أبسط األخطاء 
التعلیم، قطاع في الموازنة مخصصات تخفیض ألثر الجادة الوقت المناسب. فالدراسة في التحلیل
الذي تقدمه التحلیلي یكون العمل كما یجب أن الموازنة. تم تقدیمها بعد إقرار إذا القیمة مثًال، قلیلة
على الرقابة حملة منسق هلوبیل، بیتر قال كما یمكن، شيء – الفهم سهل الموازنة جماعات

جداتنا". تفهمه "أن البنوك،

الفعالة الدعوة - 2

العمل نجاح في آخر هام عنصر هي السیاسة، على للتأثیر المنظم العمل االستراتیجي الدعوة،
یجب مؤثرة الدعوة تكون ولكي الدعوة. أساس تشكل الجیدة التحلیلیة والدراسة الموازنة. في
في الیوم "أنا احتاجك أساس على ولیس العامین، الموظفین مع دائمة عالقات بناء على أن تقوم
سنوات. مدى أن یتطور على یمكن الذي المتبادل االحترام على تقوم عالقة بل القضیة"، هذه
العمل لدى العالقات إن بعض أهم الحكومة. المسؤولین في العالقات على كبار هذه تقتصر وال
عن بعیدین المستوى متوسطي مسؤولین مع تكون  أوت،  كاتارینا أشارت كما الموازنة، في
في تفصیًال لهل االشارة وتحالفات (سیتم وتنظیم شراكات الدعوة بناء الجمهور. وتتطلب أعین
یتطلب وهذا المعلومات". "نشر أهمیة على الموازنة جماعات كل تؤكد وأخیرًا، التقریر). هذا
توزیع، كوسیلة االنترنت واستخدام المعلومات بأشكال مختلفة، ونشر اإلعالم، وسائل مع عالقات

تستخدمها. أن یمكن التي الجماعات إلى مباشرة التحلیلیة الدراسة وتوصیل
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السنة على مدار الموازنة في التفرغ للعمل - 3

الموازنة، ورزینة عن مستقلة دراسة تحلیلیة تقدیم إضافة إلى المدني، تنظیمات المجتمع تحتاج
تطویر الموازنة – من الموازنة إعداد مراحل من مرحلة كل عند قضایا الموازنة العمل في إلى
ثم ومن التشریعي، القسم في علیها والمصادقة فیها النظر إلى السلطة، من التنفیذي القسم داخل
على تأثیرًا، أكثر الموازنة في العمل ویكون المراجعة. وعملیة األخیرة الحسابات وتدقیق تطبیقها
العمل إن التحلیلي. العمل العمل، والسیما وكادر الوقت والموارد له التنظیم كرس إذا األرجح،

األخرى. العمل أنواع إلى اعتباطًا یضاف هامش مجرد لیس الموازنة في

وارن وضحاها. قال عشیة بین كبیرة نتائج الموازنة في العمل من الجماعات أن تتوقع یجب ال
أن یجوز “ال وأضاف ملموسة.” نتیجة لتحقیق طویًال وقتًا “یستغرق األمر IBP كرافتشیك، من
والمدید الفعال العمل أن على باهرة”. وشدد نتائج فقط وتتوقع واحدة سنة لمدة ما أمر في تعمل
الدیموقراطیة دعائم من أساسیة دعامة بناء في یساهم الموازنة في المدني المجتمع به یقوم الذي

الحقیقیة

 
الموازنة إعداد عملیة كشف – اندونیسیا

وكفؤ فعال بأسلوب "تدار أن یجب والمحلیة الوطنیة الموازنات إن اندونیسیا في القانون یقول
أن تصاغ یجب كما الممكن. الشعبي االزدهار من األقصى الحد تحقیق ومسؤول"، بهدف وشفاف
الموازنة، لشفافیة االندونیسي المنتدى من إیدا الود كما قال ولكن قویة. شعبیة بمشاركة الموازنات

ذكر. عما نسمة تختلف تمامًا مالیین لمدینة من تسعة الموازنة إعداد عملیة إن الواقع

بل على الناس، حاجات تلبیة لیس على تقلیدیًا جاكرتا الموازنة في إعداد یقوم وحسب إیدا،
تطویر عملیة كانت لقد المدینة. في الحكومیة القیادة  تمویل نفقات – الحكومة" "جهاز تمویل
وال أبدًا." الناس توزع على الموازنة وثائق تكن "لم إیدا وقال مغلقة. عملیة  الموازنة وإدارة
موضوع في هذا اإلهمال على آثار األدلة كبیر من إیدا بكم واستشهد إعدادها. كیفیة یعرف الناس
وارتفاع العامة، الصحة مستوى وانخفاض مدقع، فقر في یعیشون إنسان ملیون فیها بما الموازنة،

البائسة. السكن وشروط األطفال عند التغذیة األطفال، وسوء وفیات معدل

النشاطات من بسلسلة جاكرتا، في الموازنة إعداد عملیة كشف بغرض المنتدى، شرع وقد
وسائل تثقیف ینشط في معلومات، له من ما یتوفر الموازنة اعتمادًا على ویحلل المنتدى الدعاویة.
المدینة، في الموظفین شهادات  لسماع تنعقد التي البرلمان جلسات شهادات في ویقدم اإلعالم،
تحالفات ..الخ)، ویعقد طالب، أعمال، آخرین (مشاریع مهمین شركاء العامة مع النقاشات ویرعى

المواد. مختلف أنواع وینشر تدریبیة، دورات ویقدم أخرى، غیر حكومیة منظمات مع

معلومات على الرسمي الحصول حین یبقى وفي بعض التأثیر. المثابرة النشاطات هذه وتعطي
المسؤولین، بعض إلى الوصول في تنجح المدني المجتمع جماعات فإن عسیرًا، المیزانیة عن
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الخدمات مخصصات قفزت 2000 و2004، عامي بین إیدا، إنه ونقل رسمیة. غیر بصورة
المدینة. قادة لنفقات المخصص القسم حساب على ،%68 إلى %30 من المیزانیة من العامة

توسیع جاكرتا، هي في أجل المیزانیة من الدعوة جماعات الرئیسیة أمام التحدیات إیدا إن وقال
العامة الثقافة الشعبي، وزیادة المستوى إلى إلیها، الوصول تم التي دوائر النخبة لتتجاوز نشاطاتها

موضوع الموازنة. اإلجمالیة في
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في الشفافیة یحبذون ال مناصبهم في للبقاء الموارد إیرادات ینفقون الذین "القادة
الموازنة”. على الرقابة أنظمة العامة وال المالیة

تسالیك سفیتالنا

موقف" یدعم ذلك فإن المواطنین، من الضرائب على تأتي الحكومة إیرادات أن  طالما
من تأتي اإلیرادات إذا كانت أما العملیة. في صوت لهم بأن یكون المطالبة في هؤالء

الناس أمام للمساءلة عرضة أقل تصبح أن بسهولة للحكومة فیمكن ."النفط،

تیسنیه مارتن

  �     (3
القطاع على تعتمد التي البلدان في  الموازنة مجال في  الفعال للعمل ملحة حاجة هناك
مشاریع معظم في حتى المواطنین، أو أو العاملین أیدي في لیست األمة هنا االستخراجي. ثروة
بین الثروة هذه كیفیة تقسیم حول معالجتها تجب كبیرة قضایا وثمة األرض، في إنها فیها. األعمال
الحكومة التي تتفاوض وبین الجنسیة، متعددة ومعظمها الباطنیة، الثروة الشركات التي تستخرج

عامة. كأموال الثروة من نصیبها استخدام كیفیة وتقرر معها

الموارد لعنة
لمعهد التابع ووتش ریفینیو برنامج من تسالیك، سفیتالنا حسب والمعدنیة، البترولیة الثروة إن
القرن خمسینیات "منذ فیها. الحیاة شروط حسنت مما أكثر البلدان برفاه أضرت المنفتح، المجتمع
النامیة البلدان على انتشال الطبیعیة الموارد بقدرة التنمیة من اقتصادیي الكثیر اعتقد الماضي،
السندات أكثر أحد االستخراجي القطاع إقراض یزال ال اآلن، "وحتى تسالیك. الفقر"، قالت من

التنمیة". لبنوك بالنسبة ربحًا

الموارد لم تقودها التي التنمیة أن المنصرمة، سنة العشرین مدى على البحوث لقد أظهرت
كانت مما أسوأ واجتماعیة اقتصادیة ظروف إلى أدت بل االقتصادي، النمو دفع تفشل فقط في
ما إذا مستقلة لتحدید الدولي هیئة البنك صندوق مؤخرَا شكل باالستخراج. وقد البدء قبل علیه
التي النتیجة وكانت الفقر. من في الحد مع مهمته االستخراجي ینسجم القطاع لمشاریع دعمه كان

بحلول 2008. النفط إلنتاج بإنهاء دعمه البنك فقد أوصت – الهیئة صارمة لها توصلت
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الثروة بشأن الغریبة المفارقة هذه لتفسیر التعابیر من الكثیر إبداع تم "إنه تسالیك: وقالت
الشیطان". "براز تصویریة أكثر الوفرة، تخمة اقتصادیة، وحتى تعبیر مفارقة والبترولیة: المعدنیة

الموارد". "لعنة یكون قد األنسب التعبیر ولكن

إمكانیة إلى تشیر االستخراجیة الثروة الموارد الناجمة عن لعنة في وتطویر البحث متابعة إن
سلبیة. رئیسیة جانبیة آثار ثالثة وجود

أبطأ تنمیة نمو أقل، أشد، فقر - 1

من عالیة بمستویات سیتمتع فإن الشعب بالموارد تكون غنیة عندما األمة أن المرء یتصور
أن إلى تشیر الدراسات فالعدید من تسالیك. حسب ذلك، عكس الواقع والحقیقة أن والتنمیة. الدخل
المعدنیة الموارد من المحرومة الدول في أقوى السكان عدد على قیاسًا المحلي اإلجمالي الناتج نمو

بالموارد. الغنیة البلدان في نظیره من والنفطیة

إلى بمرتین أعلى معدالت نمو بالموارد الفقیرة البلدان شهدت و1990، 1960 بین عامي
الغنیة بالموارد. البلدان مرات من ثالثة

الصادرات من %30 من أكثر فیها النفط یشكل التي البلدان من بلدًا 48 إلى وبالنظر
مشعر من األخیر الثلث جاء في البلدان هذه نصف فإن 1965 و1995، عامي بین اإلجمالیة
األول الثلث في جاء البلدان ربع هذه وفقط المتحدة. األمم أعدته 2002 الذي لعام البشریة التنمیة
مصدر النفط یصبح غنیة قبل أن كانت وكندا، النرویج مثل بینها دول عدیدة، من المشعر، من
أكثر من بین على المعادن و6 الدول اعتمادًا بین أكثر من 12 أساسي فیها. والواقع أن دخل
من أي العالیة، المدیونیة ذات قائمة البنك الدولي للدول الفقیرة على هي النفط على اعتمادًا الدول

العالم. في فقرًا األمم أكثر بین

إلى دوالر 28,600 من السعودیة في الفرد دخل معدل هبط ،2001 و 1981 بین عامي
في 1972 دوالر عام ملیون من 217 الخارجي الدین وفي األكوادور، ارتفع 6,800 دوالر.
الدولي النقد صندوق اعترف أنغوال، وفي في 2002. دوالر ملیار 11.8 إلى النفط بدایة اكتشاف

النفط تختفي سنویًا. أموال دوالر من ملیار أن

من دوالر 340 ملیار العالم، حوالي في للنفط المصدرة أكبر الدول نیجیریا، إحدى وتلقت
المعیشة ویعیش مستویات هبطت سنة. ومع ذلك، بإنتاجه قبل 40 بدأت أن منذ صادرات النفط
وزیر قال أفضل"، الیوم النفط لكنا نكتشف لم "لو بالیوم. من دوالر واحد بأقل السكان من %70
كنت عندما كسولین، جعلنا النفط الزراعي، قطاعنا انهار حتى النفط اكتشفنا أن "ما البلد. مالیة
الشعور.لقد بهذا یشعر ال النفط جیل لكن أنجح. لكي ذهني استخدام علي كنت أعلم أن صغیرًا

فاسدین"1. أصبحنا
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الموارد من لعنة السعي للهروب – تشاد

للعنة بقوة مرشح نموذج الوسطى، أفریقیا في الواقعة السابقة الفرنسیة المستعمرة تشاد، إن
إنتاج بدأ حدیثًا. استثماره بدأ نفطي تقبع على احتیاطي األرض، أمم أفقر من واحدة تشاد، الموارد.
اإلنتاج یمكن هذا فإن الكاثولیكیة، الغوث خدمات من موكوم ك. أولفر وحسب ،2003 في النفط
45 أصل من 30 عاشت تشاد ولكن سنتین. في غضون للبلد القومي اإلجمالي الناتج أن یضاعف
العوامل تلك، من النفط على مخزونات السیطرة كانت أهلیة متقطعة، بحروب مبتالة الماضیة سنة

.1990 عام بانقالب السلطة الحالي التشادي الزعیم استلم وقد المساهمة فیها.

"یتم أنه موكم قال للبلد. في المؤسسات الدیموقراطیة شدید ضعف إلى أیضًا أدى التاریخ وذاك
والقوانین السلطة في شدیدة مركزیة فقط. هناك دائمًا باالسم الدیموقراطیة اإلصالحات تطبیق
ضیق للممارسات الدیموقراطیة الحقیقیة "هناك هامش موكوم أن كما أكد دون محاسبة." تنتهك
جهود كامل في المواطنین بشكل قیمة ولمشاركة حكومیة ذات غیر محاولة لمبادرة سحق كل ویتم

التنمیة".

المدني المجتمع  نشاطات  من  سلسلة باتجاه دفعت إمكانیات للنفط الجدید  اإلنتاج  ولد وقد
مؤتمر معلومات جمع 1998 عام وفي علیها. المتنازع واإلیراد قضایا السیاسة في لالنخراط
عمال نقابات مختلفة، حكومیة غیر منظمات من ممثلین النفط قضایا حول المدني المجتمع
وخلق تشكیل إلى والوصول الوعي لتطویر المرأة، حقوق ومنظمات إنسان حقوق ومنظمات
النفط. بقضایا تهتم عالمیة منظمات مع الجماعات هذه ربط وتم والدعوة. للضغط جدیدة شبكات

اإلشراف كلیة هي النفط إیرادات قضایا في المدني المجتمع النخراط الرسمیة القناة إن
مخصصة لجماعات مقاعد رسمیة أربعة وهناك .(CCSRP) الموارد البترولیة والرقابة على
من المناسبة االستفادة "ضمان مهمتها تسعة أعضاء، والتي من المؤلفة الهیئة في المدني المجتمع
الحكومة فإن موكوم، حسب ولكن، من الفقر". بهدف الحد الدولة مؤسسات قبل من النفط عوائد
الحاالت حولت تلك إحدى وفي CCSRP على اإلیرادات سلطة للحد من السبل  بشتى تعمل
إدارة في الشفافیة إلى الدعوة فإن "لذلك دائمًا.  مسلط  سیف القمع أن أسلحة2. لشراء األموال
في الكاثولیكیة الكنیسة لقیادة حتى مخیفة وزن، له تطور ألي أهمیتها من النفط، بالرغم إیرادات

البلد"، قال موكوم.

32 األموال  الرقابة على



الدیموقراطیة غیاب من والمزید الفساد - 2

الغنیة في البلدان شائعة أخرى سمة تشكل العام الحكم نظم وضعف مستوى الفساد ارتفاع إن
الحكم دلیل سلم أسفل في غالبیتها تتجمع وفیرة طبیعیة موارد تمتلك التي البلدان "هذه بالموارد.

تسالیك. قالت الدولي"، البنك عن الصادر

الثروة في كبیرة من كمیات عندما تتوفر الظاهرة. خلف هذه الكامن فهم المنطق ومن السهل
یحدث الفساد فإن العامین، بالثروة في أیدي حفنة من الموظفین التصرف قرار ویكون فقیر بلد
في األخرى الفساد وأدوات واالمتیازات الرشاوى دخول مخاطر هناك األولى، األقل. على بطریقتین
الجنسیة متعددة "إن الشركات الجنسیات. متعددة والشركات المسؤولین الحكومیین بین المفاوضات
المركزیة. "فهم األوروبیة الجامعة من أشار مارتن تینسي العالقات"، في تشجع الشفافیة ال نفسها

برلمانیة". لجان مع التعامل على المستوى رفیعي المسؤولین من حفنة مع التعامل یفضلون

وهذا البلدة"، في منفق "أكبر تصبح بأن للحكومة تسمح والمعادن النفط إیرادات إن الثانیة،
األموال إلنفاق الحكومیین الموظفین لدفع محاولة في حولها، بالتجمع المهتمة األطراف یدفع
هذه وتعرف – ال أم العام للصالح هذا اإلنفاق كون النظر عن بغض علیهم، بالفوائد تعود بطریقة

العملیة باسم "السعي وراء الریع".

األهلیة والحرب العنف - 3

إلى دفع ما إذا بالموارد، الغنیة البلدان في السیاسیة السلطة على للسیطرة القوي الحافز هذا إن
عدیدة دراسات تسالیك، تظهر األهلیة. وحسب والحرب العنف الفساد لیولد یتجاوز األقصى، حده
تلك وجدت حیث العنیفة. للصراعات عرضة األكثر الطبیعیة هي للموارد المصدرة البلدان أن
الطبیعیة والحرب األهلیة. الموارد بین متبادلة مجرد عالقة ولیس سببي رابط ثمة أن الدراسات
ال ینشب الذي الصراع ضحایا أكثر من تطول وتولد أن الحروب تمیل إلى هذه أن عن فضًال
الجیش على موازنتها من جزءًا بالموارد البلدان الغنیة تنفق وبالنتیجة، موارد. على لالستیالء

بالموارد. الفقیرة البلدان تنفقه مما أكبر

الموارد لعنة االقتصادیة الكامنة خلف األسباب
العمیقة؟ واالقتصادیة السیاسیة المشاكل بهذه الموارد ثروة یربط الذي ما

العمل فرص نقص - 1

أن دون استثمارًا كبیرًا تتطلب فهي بالعمالة. ولیس المال برأس كثیفة الغاز والنفط صناعة إن
مهمًا جزءًا یشكل والغاز النفط قطاع ورغم أن مثًال، ففي أذربیجان العمل. فرص الكثیر من تخلق
المطلوب العمل اعتبار أن اإلجمالیة. وعلى العمالة من %1 سوى یوظف ال االقتصاد، فإنه من
هذه تمأل اإلنتاج على المسیطرة الجنسیة متعددة الشركات فإن المهارة، عالي القطاع في هذا

أذربیجان. في منها تطورًا أكثر تقنیة وقطاعات عال تعلیم فیها بلدان من بأجانب الوظائف
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عن الدیمومة والمشاركة – البحث أذربیجان

العامة اإلیرادات إلى جزئیًا ویعود الفضل الحال، بلد حسن األولى، للوهلة أذربیجان، تبدو
معدل وهو ،%10 قدره وسطي سنوي بمعدل یتقدم االقتصادي النفط. والنمو إنتاج من الكبیرة
النمو مع ذاك شكل وقد السوفییتي السابق. االتحاد نام من ببلد بالك بلد، فما بالنسبة ألي عال
الحالیة، االقتصادیة أذربیجان قوة ورغم ذلك، ومع أیضًا. العام اإلنفاق نعمة على إیرادات النفط

نظامها السیاسي. وتخلف الدیمومة االقتصادیة كبیرة حول أسئلة تواجه تزال ال فإنها

أن BP وتقدر طویًال.  یستمر لن كبره، من بالرغم المثبت، األذربیجاني االحتیاطي إن
عام بحلول دوالر ملیار 58-21 والغاز،  النفط ألسعار تبعًا ستجني، األذربیجانیة  الحكومة 
بد ال القصیرة، الفترة وفي هذه متوقع. نضب كما هو قد االحتیاطي الحالي یكون 2024 عندما
في ناغورنو-كاراباخ منطقة على خّلف الصراع حادة. فقد فقر مشاكل من أذربیجان تعاني أن
قطار عربات في مؤقتة مساكن في یعیش منهم قسم یزال داخلي، ال مهجر ألف 800 أذربیجان
یعیشون السكان من %49 فإن ،UNPD اإلنمائي المتحدة األمم صندوق أقاربهم. وحسب عند أو
في العسكري لإلنفاق دوالر ملیون 35 إضافة في الحكومة قرار یحمل ولن مطلق. فقر في

للفقراء. مباشر خیر أي ،2004 موازنة

العامة انخفضت المخصصات "لقد النفط. أسعار انخفاض تبعات من أن عانت ألذربیجان سبق
من أخمدوف أنغیالب قال العالمیة"، النفط أسعار في الحاد الهبوط بسبب 1998 في في اذربیجان
الهبوط النفط، فإن على إیرادات بقوة تعتمد تزال ما الحكومة وألن العام. التمویل مراقبة مركز
من المدفوعة الضرائب تشكل المركز، نحو خاص. وحسب على قاسیًا سیكون األسعار في التالي
من أكثر النفط قطاع یشكل ال حین في العامة، الموازنة من إیرادات %40 حوالي النفط قطاع

اإلجمالي. المحلي الناتج من %27

والشركات الناس من القلیل فألن الضریبي. النظام في إشكالیة جوانب أخرى أیضًا وهناك
القیمة – ضریبة االستهالك ضرائب على تعتمد الحكومة فإن مداخیلهم، رسمیًا عن یصرحون
نظامًا یكون أن إلى یمیل وهذا على المستوردات – والسجائر، الرسوم الكحول ضرائب المضافة،
كبیرة. قضیة المناطقي توازن الال یشكل كما الفقراء. كاهل على متناسب، غیر بشكل یقع تناقصیًا،
أن من بالرغم العامة، اإلیرادات من %90 وضواحیها العاصمة ضرائب المركز، تشكل فوفق

البالد. المنطقة تضم فقط ثلث سكان هذه

تزال "ما بالقیام بذلك. عام اهتمام بناء السهل من یكون لن لكن القضایا، معالجة هذه المهم من
أدنى لدیهم ولیس غریب، شيء أنها على الموازنة عملیات إلى تنظر السكان من العظمى الغالبیة
أخمدوف. قال استخدام أموال الموازنة"، أو عامة في صیاغة موازنة فعالة مشاركة عن فكرة

الموازنة". قضایا إلى االلتفات في بطیئة الحكومیة غیر المنظمات كانت "كما

من جزء الموازنة قضایا جعل محاولة هو السلبیة، هذه وسط المبشر االستثناء وكان
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المركز عقدها التي العامة المستدیرة الطاوالت سمحت فقد .2003 عام الرئاسیة االنتخابات
في والشفافیة الموازنة سیاسة تخص التي برامجهم عن بالحدیث الرئاسیین المرشحین ألحزاب

النفط. إیرادات استخدام

بالتصریح عن بأن تطوعت المالیة الشفافیة تحسین نحو هامة أذربیجان خطوة وقد اتخذت
تشكیل وتم االستخراجیة. الصناعات الشفافیة في عبر مبادرة والنفط الغاز إنتاج من مداخیلها
التغییرات والقتراح التصریح، هذا الحكومة في لمراقبة تقدم حكومیة غیر منظمات من تحالف

قبل الجمهور. من أكثر مفهومة تجعل المعلومات التي

األسعار صدمة - 2

في الموارد تلك  إیرادات على االعتماد إلى  الطبیعیة بالموارد  الغنیة  البلدان غالبیة تتجه
السوق في ومفاجئة كبیرة لتقلبات خاضعة الموارد أسعار ولكن العام. القطاع خدمات تمویل
األسعار تهبط حین وبالعكس، البلدان. هذه على نعمة الموارد أسعار ارتفاع یكون أحیانًا العالمیة.
السیاسي االستقرار عدم مفاجئ، وتبعات وتقشف اقتصادیة، لصدمة  البلدان هذه تخضع بحدة،
البلدان والبعید األمد في الموازني المتوسط التخطیط السیما على عبء یشكل وهذا واالقتصادي.

فیها. هامًا عنصرًا الموارد إیرادات تكون التي

الهولندي" "الداء – شراء السلع المحلیة وتراجع العملة ضغوط - 3

ثمینة موارد الذي یبیع البلد حال هو كما األجنبیة، األموال من كبیرًا تدفقًا ما یشهد بلد عندما
"الداء باسم تعرف التي هي الظاهرة النتائج االقتصادیة إحدى تكون األجنبیة، فقد األسواق إلى
المحلیة، العملة إلى الطبیعیة الموارد بیع الناجمة عن األجنبیة األموال حیث تحول الهولندي".
قیاسًا السلع المحلیة سعر یرفع بدوره وهذا بالعمالت األجنبیة. قیاسًا سعرها من یرفع األمر الذي
فتعاني العالمیة. السوق في المنافسة على قدرة أقل البلد صادرات یجعل مما بالسلع األجنبیة،
من المزید ثم العمل ومن ضیاع فرص إلى یقود كساد من الزراعیة والصناعیة وغیرها المنتجات

الحكومة. أجل إیرادات من والمناجم والغاز قطاع النفط على االعتماد

غیاب التجدید - 4

أو النفط من برمیل كل للتجدد. غیر قابلة هي، بالتعریف، والنفط كالغاز المستخرجة الموارد
تكون الذي خطوة أخرى باتجاه الوقت المنتج البلد یدفع األرض باطن من ضخه یتم الغاز من متر
النمو على الذاتي التشجیع تصریحات إن الماضي. من شیئًا تولدها التي واإلیرادات الموارد فیه
یستطیع لم ما غنًى، ولیس فقرًا، یزداد أصبح البلد أن حقیقة تقّنع للنفط المنتجة البلدان في االقتصادي
النفطي المخزون متجدد. "إن ثروة إلى مصدر السوق العالمیة مع جراء التبادل یكسبه ما تحویل
مثل بلد في "ولكن تسالیك. قالت قادم"، لقرن ربما مالیة وسادة یقدم أن یمكن السعودیة مثل بلد في
عن احتیاطي الكشف یتم لم ما سنة، 20 غضون في اإلنتاج المتوقع أن یتناقص من فإن أذربیجان
البلدان لدى لیس الغالب، وفي قرن". في غضون نصف سیتناقص اإلنتاج كازاخستان وفي جدید.

للمستقبل. اقتصادیة ثابتة ركیزة إلى اآلن یجنونها التي لتحویل الثروة خطة أي بالموارد الغنیة
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الحكم ذریعة لسوء إلى تتحول إیرادات الموارد - 5

اإلیرادات یمكن لهذه استخراج الموارد، من ومتنامیة إیرادات كبیرة لدى البلد یكون عندما
للمستقبل. التخطیط المعقول ومن السیاسیة المساءلة من السیاسیین تحمي القادة وسادة تصبح أن
من أجل الموارد من متنامیة حصة للمواطنین یقدم أن الزمن، من لفترة البلد، زعیم فإذا استطاع
بقیت وطالما ونزیهة. حرة انتخابات عقد علیه من أجل كبیر بضغط یشعر فلن المحلیة، المشاریع
أقل العیش بموارد طریقة في للتفكیر حافز قوي القائد السیاسي لدى یكون لن الموارد متدفقة، هذه

بعملها. قیام الحكومة طریقة استئصال مواطن الضعف في أو كیفیة المستقبل، في

الذین للناس امتیازات ومنح  فرص عمل لخلق األموال من هائلة مبالغ القادة یصرف "قد
في للبقاء اإلنفاق على یعتمدون الذین تسالیك. "والقادة شرحت السلطة"، في البقاء یساعدونهم في
فالمعلومات، الموازنة". على اإلشراف أنظمة في أو العام التمویل في الشفافیة یفضلون ال الحكم،
الطبیعیة الموارد من استخراج الحكومات تجنیه ما مقدار عن الغنیة بالنفط، البلدان من كثیر في
قال سلیمة. وكما غیر موازنة سیاسات بازدهار تسمح السریة وهذه السریة. في منتهى أمر هو
یكون موقف المواطنین، على الضرائب من تأتي الحكومة إیرادات كانت "إذا تیسني: مارتن 
من تأتي كانت اإلیرادات في العملیة. أما إذا لهم صوت في المطالبة بأن یكون أقوى المواطنین

الناس". للمساءلة أمام عرضة أن تصبح أقل بسهولة فیمكن للحكومة النفط،

للسیطرة سري مدخر بمثابة الدولة نفط شركة سوهارتو الرئیس استخدم مثًال، اندونیسیا، في
ففي إلیها. ماسة  بحاجة المالیة ووزارة الناس  كان التي  األموال وتوزیع النفط إیرادات على 
عن التخلف إلى االندونیسیة النفط شركة اضطرت المدفوعات، وتلك السریة تلك ونتیجة ،1975
واضطرت الحكومة للحكومة. الخارجي الدین تجاوز علیها أجنبي كدین ملیار دوالر 10 تسدید
وفي من العقد. تبقى فیما االقتراض حاد في نقص وعانت من الشركة مساعدة إلى االندونیسیة
الرقابة غیاب ظل في یمكن، منفصلة، نفط صنادیق في النفط إیرادات حفظ یتم البلدان من عدد
ملیون 100 الحكومة استخدمت مثًال، أذربیجان ففي سیاسیة. ألغراض علیها الكافیة، السطو
االنتخابات في سنة الخدمة المدنیة رواتب وزیادة تقاعدیة لدفع رواتب صندوق النفط من دوالر
عن عجزت منها ألنها الخاصة بكل النفط صنادیق على الحكومة فنزویال، سطت وفي الرئاسیة.

إنفاقها. ضبط

التغییر أجل من استراتیجیات
الحكومة بین والنفط والغاز المعادن بإنتاج التحكم عقود توقیع تسبق التي الفترة تشكل
على الطاولة. مطروحة تزال ما األساسیة األسئلة تكون عندما أي األولى. الفرصة والشركات،
التي الشروط ما أو كلها، منها جزءًا خصخص وإذا بخصخصتها؟ أم بتأمیم موارده البلد سیقوم هل
تمنع أن الضمانات لهذه وكیف یمكن المنافع؟ من عادلة الناس حصة تلقي لضمان بها سیطالب
الموارد هذه لملكیة مع الزمن سیحدث الذي وما األسعار؟ تتغیر عندما المنافع هذه على االستیالء

االستخراج؟ لصناعة التحتیة وللبنیة

عدد ثمة هذا، ومع العقود. توقیع قبل عامة مناقشات في أمكن، إذا القضایا، هذه معالجة یجب
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بعد حتى مسؤول بشكل اإلیرادات وتوزیع والستخدام الشفافیة لزیادة الفعالة االستراتیجیات من
حین البلد، في مستوى على بها العمل یمكن االستراتیجیات هذه بعض االتفاقات. على التوقیع

عریضة. نشاطات عالمیة شكل أن یتخذ لبعضها یمكن

  

القضایا التالیة بمتابعة وكازاخستان وأذربیجان تشاد في الموازنة مراقبة قامت جماعات لقد
مستوى بلدانها: على

بالشفافیة المطالبة - 1

الصناعة في قضایا  أو الموازنة في للعمل سواء هامة قضیة بالشفافیة المطالبة  إن
االستخراجیة.

إلى كازاخستان، في العامة السیاسة بحوث مركز من مخمودوفا، میرورت أشارت وقد
شروط تتضمن  (والتي والحكومة  الشركات  بین اإلنتاج في المشاركة اتفاقیات كشف أهمیة
هذه من المجنیة واإلیرادات الشركة من المطلوبة اإلنتاج واألسعار وحجم  اإلیرادات)، اقتسام

المبیعات.

لناشطي أیضًا أذربیجان، من المهم في العام التمویل مراقبة أخمدوف من مركز أنغیالب ووفق
الموازنة إلى النفط صنادیق من المحولة المبالغ عن معلومات على یحصلوا أن المدني المجتمع
أن یطلبوا المراقبین على أخمدوف إن النفقات أیضًا. وقال تتبع هذه لهم یتسنى الوطنیة بحیث
حیث في البرازیل، وما ینفقون". وما یتلقون ما یدفعون أن "یعلنوا ومن الحكومات الشركات من
من المعهد سوكوبیرا جواو أشارت طویل، تاریخ العامة السیاسة في المدني النخراط المجتمع
الجرد وتنشر الكبیرة تكشف النفط شركات أن إلى واالجتماعي، االقتصادي للتحلیل البرازیلي

لحساباتها. السنوي

 
النفط إیرادات في الشفافیة آلیات – كازاخستان

والنمو المعدنیة للموارد متنوعًا معقًال قزوین بحر تقع على التي كازاخستان جمهوریة تشكل
تزال شعبها. "ما على بالتساوي تتوزع ال النمو وذاك الثروة منافع هذه ولكن الشدید. االقتصادي
من مخموتوفا میرورت والنساء"، قالت الشباب وبین الریفیة في المناطق والسیما عالیة البطالة
أعمالهم لهم مالیین ثالثة حوالي أن إلى الرسمیة التقدیرات "تشیر السیاسة العامة. بحوث مركز
تحسن إلى تؤد االستخراجیة لم إیرادات الصناعات "عاطلون". إن أنهم یعني ولكن هذا الخاصة،

للبلد". اإلجمالیة التنمیة في تساعد ولم الكازاخي االقتصاد حال

وجعل النفطیة الصناعة إیرادات تدفق مهمة مراقبة أولویاته سلم على المدني المجتمع ویضع
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وتركز الفقر. من والحد أجل التنمیة االقتصادیة األموال من هذه من كبیرًا قسمًا توجه الحكومة
سوروس- مؤسسة وبرنامج (KRW) كازاخستان ووتش  ریفینیو تقودها التي الجهود، هذه
المجتمع وتمكین شفافًا اإلیرادات هذه تدفق بجعل الحكومة إقناع اثنین: على هدفین كازاخستان،

السیاسة. على والتأثیر في الرقابة اإلیرادات ومشاركته قضایا فهم من المدني

بین الموقعة العقود كل من نسخ على للحصول KRW تعمل الشفافیة، أجل من النضال وفي
الشركات، هذه ومصاریف اإلیرادات اإلجمالیة عن دراسات وعلى والحكومة، االستخراج شركات
على الحصول أن KRW وتعتقد دفعتها. التي والضرائب وأسعارها مبیعاتها حجم عن وأرقام
"تجربة أن مخموتوفا وقالت إیرادات النفط. بشأن سیاسة سلیمة ألي مسبق شرط المعلومات هذه
للمصلحة اإلیرادات استخدام فرص تزید العامة الشفافیة أن تظهر النفط أموال في والنرویج أالسكا

كازاخستان. في الناشطین من الكثیر الرأي ویشاركها العامة".

عن منتظمة تدریب جلسات بعقد KRW تقوم الرقابة، قادرًا على مدنیًا مجتمعًا تبني ولكي
نشاطاتها لتمویل المحلیة للمنظمات  منحًا تقدم كما الموازنة، على والرقابة  اإلیرادات قضایا
طاوالت إلى الصحفیین تدعوا إذ اإلعالم، وسائل مع وثیق بشكل الجماعة أیضًا وتعمل الرقابیة.

والتلفزیون. الصحافة قبل من النشاطات هذه تغطیة مع عمل وورشات وندوات مستدیرة

المجتمع جسرًا بین یكون أن في مخموتوفا، حسب العامة، السیاسة مركز بحوث نجح وقد
تقول وهي العامة. بالمصلحة والتزامه السیاسیة استقاللیته على الحفاظ  مع والحكومة المدني
یكون بأن للمركز واألحزاب السیاسیة سمح الحركات كل عن صحیحة مسافة على بأن"الحفاظ

علیها". تلتقي المصالح أن وجماعات لألحزاب یمكن حیادیة حوار ساحة

الوطني االستثمار نحو االستخراجیة الصناعة إیرادات توجیه - 2

وغالبًا أبدیة. أنها لو كما االستخراجیة الصناعة إیرادات مع من البلدان التعامل كثیر في یتم
عندما علیها یعتمد استراتیجیة استثمارات في توظف أن بدل الجاریة الموازنة برامج في تنفق ما

وتنضب. الموارد إیرادات تشح

محددًا 2000 یتلقى قسمًا عام في خاص وطني صندوق كازاخستان، أنشأت الحكومة في
النفط إیرادات استخدام أساسیین: هدفین لتحقیق الصندوق أنشئ وقد الوطنیة. النفط إیرادات من
بتأرجح االقتصاد تأثر عدم ضمان خالل من االقتصادیة واالجتماعیة التنمیة  استقرار لضمان
الصندوق فعالیة عمل على الرقابة وتشكل القادمة. لألجیال مالیة موارد ولمراكمة النفط، أسعار

الصناعات االستخراجیة. في المدني المجتمع لعمل الرئیسیة إحدى المهمات الوطني

دولة صندوق نفط خاص، وطني نفط صندوق ،2000 عام األذربیجانیة الحكومة أنشأت كما
االستراتیجیة االستثمارات تمویل إلى الصندوق ویهدف .(SOFAZ) األذربیجانیة الجمهوریة
تصدیر خط تمویل سنواته األولى، في الصندوق نفقات وشملت بدًال من تمویل النفقات الجاریة.
باستخدام یسمح مرسومًا الرئیس أصدر ،2003 عام وفي الالجئین. توطین وإعادة النفط
استخدام هذه األموال عسیرة، مراقبة مهمة جعل مما الوطنیة، لتغطیة عجز المیزانیة الصندوق

المستقبلي. االستثمار في استخدامها مبدأ وهدد
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الرقابة في المباشرة المشاركة - 3

الحكومیة الرسمیة الرقابة لجنة في مقاعد بأربعة المدني المجتمع جماعات تشاد، فازت في
المجموعة في مصادر النفط. وتأسست على واإلشراف الرقابة مجموعة – إیرادات النفط على
ثمة المجموعة، كان تشكیل "قبل المدني. المجتمع من أربعة بینهم أعضاء، 1999 بتسعة عام
خدمات من موكوم أولیفر قال النفط]"، أموال [من الدولة وإنفاق دخل عن للمعلومات تام غیاب
التمویل قوانین مع المالیة  المخصصات انسجام من  بالتحقق مخولة اللجنة الكاثولیكیة.  الغوث
تشاد في الحكومة ولكن الخاصة.  النفط  أموال حسابات من اإلنفاق  على وبالمصادقة الوطني
سلطة ورقابة المجموعة. عن فأكثر بعیدًا أكثر النفط الوطني جاهدة للتصرف بإیرادات تسعى
العودة دون لشراء أسلحة الدولة قبل "من النفط أموال من قسم استخدام تم مؤخرًا أنه موكوم ونقل

المجموعة". إلى

مراقبة اإلیرادات مدني قادر على بناء مجتمع - 4

لبناء ماسة حاجة ثمة تؤسسها الحكومات، التي الرسمیة والهیئات السیاسات عن النظر بصرف
وقد االستخراجیة. الصناعات مراقبة إیرادات في العمل بفاعلیة على قادرة مدني مجتمع جماعات
كازاخستان وأذربیجان. في كازاخستان المنفتح المجتمع قبل معهد من رئیسیین بمسعیین البدء تم
في بالعمل المهتمة المجتمع المدني لجماعات منتظمة تدریب یعقد جلسات مثًال، ووتش، ریفینیو
في التي ستعمل للجماعات منح إلعطاء مؤسسة سوروس-كازاخستان، عبر ویخطط، المراقبة،
بالفائدة یعود المجتمع المدني لدى المقدرة بناء هذه إن محلي. مستوى اإلیرادات على على الرقابة
المباشرة خالل مخموتوفا: "من قالت غضة. فیها الدیموقراطیة تزال ال التي على األمة الكبیرة

كازاخستان." في مجتمع منفتح تطویر في أخرى صلبة قاعدة أن نؤسس نأمل المشروع، بهذا

أن یدركوا  أن  البلدان بعض في  االستخراجیة الصناعة إیرادات مراقبة جماعات على
جماعات المجتمع تحتاج كازاخستان، في في خطر. وتجعلهم لهم االضطهاد تسبب قد نشاطاتهم
وحتى نشرات اإلنكلیزیة باللغة ینشر شيء تقاریرها، بما فیه أي لنشر الحكومة من إلى إذن المدني
أكثر والقمع للسیطرة الحكومة أعمال فإن وفي تشاد، الوطنیة. باللغة المنشورة العادیة األخبار
تطویر أحد مشاریع عن الناجمة األضرار عن بتعویضات محلیون مواطنون طالب عندما تطرفًا.
وحتى إعدامات استثنائیة وتعذیب ومحاكم تعسفیة اعتقاالت التقاریر عن تحدثت دوبا، في النفط
تلف عن عادل بتعویض المطالبة سوى جرم مذنبة بأي الضحایا تكن "لم موكوم، وحسب عاجلة.

والمساكن". الرعي وأراضي المحاصیل

  

مختلف تتبناها التي العامة والسیاسات الجنسیة المتعددة االستخراجیة الصناعات أعمال إن
فاستخراج وطنیة. قضایا فقط لیست علیها الضرائب وفرض الصناعات هذه لتنظیم الحكومات
المواطنین فإن نشاط ولذلك عالمي. سوق عالمیة ونظام من جزء هو المعدنیة والنفطیة الثروة
تحالفات مع العمل إن ثم أیضًا. یكون عالمیًا یجب أن الصناعات االستخراجیة التعامل مع في
تأثیرًا بكثیر، أكثر االستخراجي القطاع في بلدان الجماعات یجعل عالمیة، حكومیة غیر ومنظمات

عاصمتها. عن بعیدة أخرى عواصم إلى رسالتها توصل إذ
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إیراد قضایا على االنتباه تركیز في كبیرًا تقدمًا حققت التالیة األربعة الدولیة المساعي  إن
الموازنة: على والرقابة الموارد

االستخراجیة" الصناعات في "الشفافیة ومبادرة تدفع" ما "أعلن حملة - 1

2002، ویساندها اآلن عام حكومیة غیر منظمة 30 نظمتها عالمیة تدفع، حملة أعلن ما
المواطنین مساعدة إلى الحملة وتهدف العالم. أرجاء في حكومیة غیر منظمة 200 من تحالف
الصناعات إیرادات إدارة عن المسؤولیة حكوماتهم تحمیل على بالموارد الغنیة النامیة البلدان في
االستخراجیة تدفعه الشركات الكشف اإللزامي عما تدفع إلى ما حملة أعلن وتدعوا االستخراجیة.
المعلومات كشف الشركات من "ال تطلب العام، إعالنها حسب والحملة، المضیفة. للحكومات 
عن نفسها األساسیة المعلومات بنشر فقط الشركات نطالب نحن تجاریة. بسریة تتمتع التي
من العدید في تفعل من السلطات العامة كما التي قدمتها للحكومة ولغیرها الصافیة المدفوعات

المتطورة". البلدان

فالكشف الصناعة. نشاطات لكل وشامًال إلزامیًا الكشف هذا یكون أن إلى الحملة وتدعوا 
وامتنعت معلوماتها كشفت  إذا میزاتها بعض تفقد قد الشركات ألن عملي غیر حل الطوعي
أجل المتنامیة من المطالب  من أیضًا الحملة وتستفید معلوماتها. عن كشف األخرى الشركات
أنصار مطالب أضیفت إلى ما إذا مؤثرة وتشكل هذه قوة المستثمرین، جانب جمیع من الشفافیة

المواطنین. من مجموعات وغیرها الضرائب والمستهلكین ودافعي البیئة

كتابة – من خالل الضغط تمارس إذ العالم. أنحاء كل في متنوعة بنشاطات وتقوم أعلن ما تدفع
االستخراجیة الصناعة شركات على الحكومات كما – على وغیرها اإلعالمي والنشاط الرسائل
في الشفافیة مبادرة مثل أخرى عالمیة مبادرات إلى وتدعو نشاطاتها. عن والكشف الشفافیة لتبني
الشفافیة لتشریع روجت الحقًا). وقد (انظر المتحدة المملكة تقودها االستخراجیة التي الصناعات
على المستوى تدفع أعلن ما لمساعي والمشورة الدعم وتقدم األمریكي، في الكونغرس العالمیة

الوطني.

االستخراجیة الصناعات في الشفافیة مبادرة البریطانیة الحكومة أطلقت ،2002 عام وفي
هو للمبادرة المعلن الهدف أفریقیا. جنوب في المستدامة التنمیة عن العالمیة القمة في (EITI)
الشفافیة إلى إضافة بالحكومة، المرتبطة وللهیئات للحكومات الشركات تدفعه ما في الشفافیة زیادة
النفط شركات فیهم بما – أساسیین" "شركاء إقحام وتحاول الوطنیة. الحكومة إیرادات في
وجماعات الدولي التنمیة والتعاون الدولي ومنظمة  المتحدة والبنك  واألمم  الوطنیة والحكومات
المبادرة وصممت والحكومات. الشركات بین طوعیة شفافیة اتفاقات تنظیم في – المدني المجتمع

وأذربیجان. نیجیریا فیها بما للتجربة، بلدان ثمانیة في لتبدأ

عن الكشف في الرائدة تنجح بعض البلدان حین قد من أنه "في تدفع" ما "أعلن حملة وتحذر
المستوى على الطوعیة المقاربة أن اقتراح ما تدفع تحالف أعلن الحظ فقد واإلیرادات، المدفوعات

الشفافیة". تكون إلى ما أحوج التي هي البلدان ینجح في لن الوطني
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ووتش ریفینیو - 2

 ،2002 أول كانون في بدأ الذي المنفتح  المجتمع من معهد ووتش ریفینیو برنامج  یؤهل
الموارد وبیع إنتاج الناجمة عن وإنفاق اإلیرادات في جمع الحكومة طریقة لمراقبة المجتمع المدني
البلدان في المدني المجتمع من الموازنة مراقبة لجماعات التمویل ووتش ریفینیو وتقدم الطبیعیة.
عام 2003، وفي والدعوة. والتدریب  البحث في الجماعات هذه مع وتتعاون  بالموارد الغنیة 
الستخدام السبل أفضل الذي درس المستفید؟، من قزوین: بحر ِنَعم نفط ووتش ریفینیو نشرت
یغطون للصحفیین الذین دلیل منها وساق، قدم على جاریة األخرى والمنشورات أموال النفط.
الغنیة البلدان في المسؤول االستثمار للمستثمرین عن طریقة ودلیل االستخراجي، قضایا القطاع
المحدودة. الطبیعیة الموارد إیرادات استخدام في السبل أفضل عن للسیاسیین ودلیل بالموارد،
للصحفیین والمشرعین التدریبیة الدورات من العدید المحلیون وشركاؤه استضاف المشروع وقد

االستخراجي. القطاع إیرادات إدارة قضایا حول الحكومیین والموظفین

ویتنس غلوبال - 3

العالقة إلى كشف ،1993 لندن عام في تأسس الذي (الشاهد العالمي)، غلوبال ویتنس یهدف
تجارة هدفها األول وكان حقوق اإلنسان. وانتهاكات والصراعات المسلحة الطبیعیة الموارد بین
لتمویل الحمر الخمیر یستخدمها كان التي وتایالند الحدود بین كمبودیا على الشرعیة غیر الخشب
غیر التجارة هذه عن عیان شاهد تقاریر تقدیم من ویتنس غلوبال وتمكن الحربي. مجهودهم
قال دیارمید وأغلقت الحدود"، في تایالند فضیحة المعلومات حدثت هذه نشرنا "عندما الشرعیة.

ویتنس. غلوبال حملة منظم أوسولیفان

عبر والفساد والصراع، الطبیعیة الموارد بین العالقة على تركیزها ویتنس غلوبال وتواصل
من أساسیًا جزءًا اإلیرادات في الشفافیة وتشكل الخشب. إلى النفط إلى الماس من شيء كل دراسة
نضعها "ثم أوسولیفان. قال جدًا"، والصعبة جدًا الدقیقة المعلومات عن نبحث "أوًال الجهود. هذه
كانوا ما القیام بأشیاء على إلجبارهم الناس وإقالق الخالف إلثارة التقریر ونستخدم في تقریر

ذلك". لوال بها لیقوموا

عن الكشف نشاطات الشفافیة زمن بعنوان ویتنس غلوبال تقاریر من حدیث تقریر وتناول
ضلوع الرئیس مزاعم حول التقریر منها كازاخستان. وتقصى بلدان، خمسة المصادر الطبیعیة في
وموبیل، شیفرون مثل شركات  مع فساد  أعمال  في كبار  ومسؤولین  نزارباییف  سلطان نور
بنوك في  حسابات  في  الرئیس لصالح  دوالر ملیون 75 إلى تصل مبالغ خاللها من حولوا
مع تعلیق، السباحة، لباس في نزارباییف للرئیس كثیرًا الئقة صورة غیر التقریر وتضمن أجنبیة.

الحد". هذا إلى مكشوفة نزارباییف غیر الرئیس "تمویالت

الجماعات من أكثر الحكومیین مع المسؤولین قلیًال صدامیین نكون أن عالمیة كمنظمة "یمكننا
ال بأن غلوبال ویتنس مضیفًا أوسولفان، قال تتعلق بالسالمة"، وأسباب سیاسیة ألسباب المحلیة،
رئیس إن نقول ال "نحن محاموها. بها یقوم حریصة ومراجعة للوقائع دقیق تحر دون تتهم أحدًا
لص ونطلب أنه على تدل الوثائق التي نحن ننشر أنه كذلك. نعلم لو كنا حتى لص، الفالنیة الدولة

أن یفسرها لنا". منه
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الشرقیة والوسطى ألوروبا المصرفیة) (الرقابة ووتش بانك - 4

واالتحاد الشرقیة أوروبا في بلدًا 12 من الحكومیة غیر المنظمات من شبكة هي ووتش بانك
واجتماعیًا بیئیًا الضارة اآلثار هي منع الشبكة مهمة هلوبیل، فإن بیتر السابق. وحسب السوفییتي
التنمیة. في سیاسة ودعم المشاركة العامة أفضل، بدائل التنمیة العالمیة، والتشجیع على لمشاریع
على تسهیل حصول الناس إضافة إلى والمناجم، والنقل قضایا الطاقة بانك ووتش على وتركز
الدولي والبنك  األوروبي، االستثمار صندوق مثل ،(IFI) العالمیة المالیة المؤسسات معامالت

وغیرها.

محددة"، مشاریع بل العالمیة المالیة المؤسسات سیاسات لیس عملنا في الرئیسیة "النقطة
خبرتنا في من مباشرة تأتي السیاسي من أجل التغییر نقدمها التي االقتراحات "إن هلوبیل، قال

تنمیة محددة". مشاریع المشاكل مع

األخبار ونشرات الوقائع وصحف الدراسات بنشر مهمتها، من كجزء ووتش، بانك وتقوم
ووتش مع بانك المتعاونین المواطنین من شبكة طورت كما االنترنت. على المواد من والكثیر
ویمنحون المنطقة، IFI في عن نشاطات االلكتروني البرید عبر مستمرة تحذیرات یتلقون الذین
وغیرها. ونقل البیئة قضایا یخص فیما المؤسسات هذه من مسؤولین على المباشر فرصًا للضغط
إلى أن "أكبر فعالة، وأشار بذاتها أداة ضغط هي یعدها بانك ووتش هلوبیل أن المعلومات التي

األوروبي". االستثمار بنك هو لصفحاتنا قارئ
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ومختلفة: عدیدة قطع من تتألف إنها الصخر. من واحدة كتلة لیست "الحكومة
وكلها .. الحسابات تدقیق التنفیذیة والتشریعیة، وكاالت السلطة مدیریات، فروع
الحكومة النظر إلى بحاجة إلى زلنا ما بها. محتملة للمعلومات الخاصة مصادر

الوقت لبناء من الكثیر األمر یستغرق أحیانًا لكن الرئیسي للمعلومات، الخیار بوصفها
ذلك". لفعل الالزمة والمعرفة والعالقات المصداقیة والتحالفات

كرافتشیك وارن

     (4

وبناء التنظیم التحلیل، واإلیرادات: الموازنة في العمل نجاح في تساعد هامة عوامل أربعة هناك
المسؤولین الحكومیین. مع العالقة العامة، والثقافة اإلعالم وسائل التحالفات،

التحلیل
وثائق على االستخراجیة عادة الصناعات تتناول التي الحكومیة والسیاسات تنطوي الموازنات
راسخ الموضوع بوعي مقاربة المهم ومن المعقدة. القضایا من طیفًا تثیر أن مفصلة ویمكن فنیة
كافیة. الطیبة لیست النوایا ولكن الناس. لحاجات استجابة أكثر السیاسات هذه وبقصد جعل بالهدف
إلى یدعون وكیف یریدون ما یقرروا لكي شامل إطالع إلى المدني بحاجة جماعات المجتمع إن
حول یختلفوا أن  یمكن الناس  ألن  موثقة مهم معطیات القائم على الكمي التحلیل بفاعلیة. ذلك 
الموازنة أرقام أظهرت إذا األرقام. على یختلفوا أن جدًا صعب لكن واألولویات، واألحكام القیم
الرسمیة المزاعم نصدق أن الصعب فمن الزمن، مع تتناقص الموازنة من التعلیم حصة أن
من استنباطه یمكن الذي االستنتاج أو أیضًا حول المعنى الناس یختلف ربما التعلیم. عن أولویة

حدث. ماذا یحدث أو ماذا جدال فیه، ال بشكل یظهر، أن یستطیع التحلیل األرقام، لكن

قضایا على مباشرة ال یؤثر األكادیمي، الذي التحلیل لیس السیاق هذا المقصود في التحلیل
بهدف فقط لیس الراهنة، بالقضایا یدیه یلطخ تحلیل – التطبیقي التحلیل بل الحالیة، الموازنة
ما هي أساسیة: ثالثة أسئلة یوجه التطبیقي التحلیل إن تغییرها. بهدف بل العامة، السیاسات فهم
الحقائق؟ وتغییرات بسبب هذه أفعال من علینا یترتب وماذا الحقائق؟ ماذا تعني هذه الحقائق؟
السیاسي، التغییر لعملیة التوقیت حیث من مناسبة موثوقة، معلومات إلى یفضي التطبیقي التحلیل

عریضة. شعبیة بمشاركة جدال فتح إلى ویهدف
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تطویر الالزمة؛ المعلومات على الحصول الفعال: التحلیلي للعمل أساسیة تحدیات وهناك أربعة
الصحیحة. الجهات إلى التحلیل ونشر التحلیل؛ ترجمة موضوع تحدید التحلیلیة؛ المقدرة

الالزمة المعلومات على الحصول - 1

التحلیل التطبیقي في للهمم مثبط تحد یكون ما غالبًا الضروریة المعلومات الحصول على إن
في لیس بلدان عدیدة هناك االستخراجیة. الصناعات في المدني المجتمع عمل وفي للموازنات

بالك للجمهور. فما للحكومة، وتقدیمها الموازنة عن دقیقة معلومات جمع تقالیدها حتى

من بحملة یقوم أن التحلیلیة، البدء بالدراسة المدني، قبل المجتمع یحتاج الحاالت، في بعض
االستخراجیة. بالصناعات  الحكومة عالقة عن ومعطیات الموازنة معلومات في الشفافیة أجل
بهدف أولي تأسست في اندونیسیا موازنة جماعة وهي على ذلك، عمل FITRA دلیًال ویشكل
توسع بأن المیدان هذا في نجاحاتها لها سمحت ثم الموازنة. عن األساسیة تأمین المعلومات هو

تدریبیة. دورات وتقدیم الموازنة تحلیل إلى تالیًا نشاطها

االستخراجیة؟ والصناعات الموازنات الشفافیة فیما یخص على األساسیة المؤشرات هي ما
وصرف اإلیرادات جمع بشأن الحكومة تعمیم خطط  تم إذا  أكبر  بسهولة الشفافیة إنجاز یمكن 
یكفي بما تفاصیل دقیقة وتحمل وكانت المواطنون؛ یفهمها صیغة ونشرها في العامة؛ األموال
أن قبل التعلیق علیها للجمهور یتاح بحیث كافیة وكمیة مناسب بوقت توزیعها مفهومة؛ وتم لتصبح
[حیث في البرلمان عضو من المعلومات على حصلت "إذا النهائیة. المقترحات بصورتها تصاغ
“ال .IPF من أوت قال فات"، قد الوقت یعني أن علیها] هذا المصادقة وشك على الموازنة تكون

بیوم واحد". المعطیات تستطیع دراسة

كل الموازنة عن معلومات على بالحصول المدني المجتمع مطالب تواجه أن المتوقع من
مكلفة جدًا". الطباعة "إن إلى بحوزتنا" لیست "األرقام من بدًأ البال، في  التي تخطر األعذار
على ضغط ممارسة بد من ال أوًال، مزدوج. الغالب تحٍد في هي بالشفافیة الحكومات إن مطالبة
جماعات على  ینبغي ثانیًا، لدیها. التي المعلومات على بالحصول السماح أجل من الحكومة 
تطویر عن فضًال المعلومات، جمع في هي مقدرتها تحسین على الحكومة مساعدة الموازنة 

المعلومات. هذه تحلیل في الخاصة وقدراتها لمناهجها الجماعات
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المواطن الیقظة عند بناء ثقافة – بیرو

غیر منظمة  11 من تحالف وهي المواطنین،  موازنة جماعة  من مونجي كارلوس یؤكد 
عملیات ورغم قویة. أولیغاركیة نماذج سلطة  فیها "بیرو دولة  أن أخرى، ومؤسسات حكومیة
صنع عملیة في المواطنین مشاركة وجه مغلقة في ظلت بیرو فقد الستینات، منذ الجاریة التحدیث
على واألجنبیة المحلیة الشركات أن كارلوس ویقول العامة". المعلومات على والحصول القرار
والفساد. المحاباة على القائم التعامل الحكومة؛ مع والتفضیلي السري التعامل على معتادة السواء
حقهم. من ذلك أن یعون ال غالبًا وهم والرقابة المشاركة ثقافة إلى یفتقدون بدورهم، والمواطنون،

بصنع السیاسة. العامة المشاركة لتطویر وزمالؤه مونجي عمل الصعبة الخلفیة هذه وعلى

المواطنین یحدد حقوق الذي الوصول وحق الشفافیة عن الوطني جهوَدهم القانون خدم وقد
المطالبة خاللها من للمواطنین یمكن التي واإلجراءات العامة، المعلومات على بالحصول 
المكاتب أیضًا القانون ویطالب الطلبات. لهذه باالستجابة العامة المكاتب ویلزم العامة، بالمعلومات
الحكومات یطالب مواز قانون وثمة االنترنت. على الصلة ذات المعلومات كل  بنشر العامة

سنة. المقترحة كل تقییم الموازنة في المدني المجتمع جماعات بالعمل مع واإلقلیمیة المحلیة

المدني بعنوان للمجتمع محدد  ببرنامج للمشاركة القانونیة النوافذ هذه  من الجماعة وتستفید 
الوطني المستوى الحكومة على تقییم أداء في إلشراك المواطنین (viliga Peru) فیلیجا بیرو
والتعلیم الصحة  وقضایا والشفافیة الموازنة  نفقات  في الجماعة  وتنظر والمحلي. واإلقلیمي 
یستخدمون ثم والفقراء المعدمین. المحلیین والسكان النساء المدني ومشاركة المجتمع ومشاركة
وعلى اإلعالم ووسائل المسؤولین على واسع بشكل توزع الدراسات من سلسلة لتقدیم تحلیالتهم

الناس.

15 منطقة"، في على المراقبة المواطنین قدرة طورنا "لقد اآلن؟ حتى النشاط هذا حقق ماذا
یتعلق فیما واإلقلیمیة السلطات المحلیة سلوك على إیجابي بدوره، أثر لهذا، مونجي. "وكان قال
المجتمع المدني یزال ما من العمل. الكثیر ثمة یزال ما العامة". ولكن المعلومات بالحصول على
حین تبقى في المباشرة الهموم على الجماعات الكثیر من وتركز وشاملة. متسقة الستراتیجیة یفتقد
الشفافیة لموضوع اإلعالم وسائل من أیضًا نقص في فهم الكثیر وهناك معالجة. بال األكبر القضایا
ووسائل المدني المجتمع إشراك هي التالیة أمام المجموعة الكبیرة الخطوات العامة. والسیاسة
أكثر شعبیة مشاركة على الوعي والتشجیع لزیادة العمل التثقیفیة ورشات من سلسلة في اإلعالم

أصالة.
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على بالحصول البدء استراتیجیة المدني المجتمع جماعات استخدمت ومنغولیا، بیرو في
بهذه للوفاء العامین الموظفین على الضغط ثم الحكومات جانب من الشفافیة بشأن العامة الوعود
الشفافیة تستدعي التي المعلومات حریة قوانین أخرى جماعات ضمنت آخر، مكان في الوعود.

القانون. بتطبیق طالبت ثم ومن

الكثیر المدني. ففي المجتمع لجماعات مهمًا حلیفًا بالفعل تكون أن للسلطة التشریعیة یمكن
ومعلومات الموازنة، الموازنة على تطور تقریبًا كامل التنفیذیة بشكل السلطة البلدان تسیطر من
هم كقاعدة، المشرعین، السیطرة. إن هذه بكسر أیضًا التشریعیة السلطة  في الكثیرین ویرغب
المدني المجتمع لقوى التنفیذیة بالنسبة السلطة موظفي من أفضل بكثیر المعلومات إلى عبور نقطة
على التشریعیة السلطة قدرة تعزیز فإن ولذلك واإلیرادات، سیاسة الموازنة على للتأثیر الساعیة
المدني للمجتمع السیاسیة الید أن تقوي یمكن قدرتها التحلیلیة وتعزیز المعلومات إلى الوصول

أیضًا.

حلیفة تكون أن الدولي النقد  وصندوق الدولي البنك  مثل العالمیة، المالیة  للمؤسسات یمكن
لدى مطالبتهم وجدوا، أنهم منغولیا وكرواتیا من نقل ناشطون وقد الشفافیة. أجل النضال من في

العالمیة. المالیة المؤسسات بین أقویاء أنصارًا الموازنة، عن معلومات على الحصول

العالمي البنك مع خالف  على غالبًا  نفسها  تجد المدني  المجتمع  جماعات أن حین  وفي
من أنصار إجماًال العالمیة هي المالیة المؤسسات فإن التنمیة، سیاسة الدولي حول النقد وصندوق
الشفافیة مبادرة على والتنمیة لإلعمار األوروبي والبنك العالمي البنك وافق وقد المالیة. الشفافیة
الشفافیة تتناول طوعیة على تقییمات الدولي النقد ویشرف صندوق االستخراجیة. الصناعات في
ویمكن الصندوق. ونظم بمعاییر العضو الدولة التزام مدى وتقیم األعضاء البلدان في المالیة

الملحق). في المصادر قائمة (انظر االنترنت التقییمات على إلى هذه العودة

كثیرة حاالت ففي المعلومات. شفافیة عقبات إضافیة أمام والنفط الغاز قضایا في العمل یخلق
بسهولة لكي تحول – الموازنة عن بعیدًا جزئیًا أو كلیًا االستخراجیة الصناعة إیرادات تحفظ
جهدها تركز المجتمع المدني التي جماعات أكدت ما وغالبًا إلى حسابات سریة. خفیة وبطریقة
تدخل والمصاریف اإلیرادات هذه في جعل هي أن العقبة على االستخراجیة، على الصناعات
والمصاریف اإلیرادات سیاق ومراقبتها في یجب كما تمحیصها بعدها من لیتمكنوا الموازنة، في

العامة.

الصناعة االستخراجیة إیرادات لمراقبة معلومات على الحصول في صعوبة إضافیة وهناك
الجنسیات. متعددة الشركات والسیما الوطنیة، الحكومات أخرى غیر فاعلة عناصر وجود هي
األمر فعل على الخاصة الشركات وحمل شيء؛ المعلومات نشر على الوطنیة الحكومة حمل "إن
الشفافیة ومبادرة تدفع ما أعلن حملة تمارس ذلك ومع تسالیك. قالت تمامًا"، آخر شيء نفسه
لجعل الشركات هذه على دولیًا ضغطًا المدني، المجتمع وجماعات االستخراجیة الصناعات في

أكثر شفافیة. الحكومات تعاملها مع

تكتفي االستخراجیة أن والصناعات الموازنات في العاملة المدني المجتمع منظمات تستطیع ال
المراقبة لجماعات یمكن معلوماتها. إذ بتعمیم وتبدأ الشفافیة والشركات لتتبنى الحكومات بانتظار
على المتعاونة والحصول الحكومات والشركات غیر لاللتفاف على االستراتیجیات من عدد إتباع

بمفردها. معلومات
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الناس عامة الموازنة إلى إیصال تحلیل – أوغندة

فقراء حاجات لخدمة تكرس جهودها حكومیة غیر هي منظمة (UDN) أوغندة دیون شبكة
عندما بدأت األولیة، مهمتها وكانت واالقتصادي. السیاسي القرار صنع في صوتًا وإعطائهم البلد
كان ینزح أوغندة على الدین الخارجي ضخامة ألن الدیون لتخفیف الدعوة في 1996، عملها

الفقراء. خدمة برامج عن ویحولها النادرة الموارد

الحكومة تعهدت دوالر بالسنة، ملیون 90 بمعدل التخفیف، على أوغندة حصلت سنتین، بعد
هذه أن لضمان یهدف وطلیعي طموح بعمل UDN شرعت بعدئٍذ الفقر. من للتخفیف بصرفها

أحیائهم. في إلیهم إلى فعًال تصل وأنها للفقراء فعًال تخصیصها تم األموال

كاندیوموندا، باسل وقال األحیاء. نظام مراقبة من مشروعها UDN 2002، جربت عام في
األحیاء تعبئة إلى تهدف األمد طویلة عملیة هو “البرنامج :UDN في التنفیذي المدیر نائب
من أفراد ویعتمد الحكومة. وكاالت قبل من لهم المقدمة الخدمات نوعیة  مراقبة للمشاركة في
البرنامج یقدم السیاق، وفي على الفقراء". الحكومة وتأثیر برامج الوكاالت هذه أداء لقیاس الشعب
وتمكین األحیاء السیاسي القرار صنع مجال والتجارب في المهارات من مجموعة للفقراء أیضًا

العامة. والمشاركة

بعملهم، المعلمون یلتزم وهل یتم توزیعها، الفرشات التي عدد الحي في المراقبون ویراقب
الهامة المتفرقة التقییمات من وغیرها حوادث السیر، لتالفي بما یكفي واسعة وآمنة الطرق وهل

من الفقر. في التخفیف عمل الحكومة عن

كل منطقة. في المحلیین المتطوعین من مجموعة وتدرب UDN تختار العمل، ولتنفیذ هذا
ومن كاندیوموندا. قال األحیاء”، قادة من وبعضهم دراسیًا فاشلون وبعضهم متقاعدون “بعضهم
وقال المتطوعین. من واسعة شبكة لتشكیل غیرهم  إلى  تعلموه ما المتطوعین هؤالء ینقل ثم
الوقت مع ولكن المحلیین والمسؤولین الحي مراقبي بین احتكاك البدایة في حدث إنه كاندیوموندا
یجب ما تتبع في یساعدهم سبیًال المشروع المحلیون في المسؤولون رأى حیث أصبحوا حلفاء،

الحي. إیرادات لزیادة بناءة ووسیلة األعلى من الحكومات یتلقوه أن
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الحكومة جدران  خارج والمعلومات المصادر من ثروة هناك جورج، سان جیم  وحسب
المنافسون، التشریع الوطني، المیدانیة، المسوح العقود، الواقع، أرض الناس على والشركات –
سان في نظر القاعدة الجدران.  داخل الرسمیین غیر العمالء إلى إضافة – العالمیة المنظمات
من الفین دیك وقال إیجادها. استطاعت أینما المعلومات على الحصول الجماعات على أن جورج
بأسماء وهمیة االلكتروني البرید المعلومات عبر یسربون لي الحكومة في أناس "لدي تكساس:

المصعد". في معلومات لي یهمسون أو أنفسهم لحمایة

استخدمتها التي المصادر من  مجموعة  عن  ویتنس غلوبال  من  أوسولیفان  دیارمید وتكلم
موظفون منها والحكومة، االستخراجیة  الشركات بین المعامالت عن معلومات لجمع جماعته
عالمیة، منظمات أو أجنبیة حكومات لصالح یعملون وأناس اإلصالح، یریدون ناقمون حكومیون

مدني محلیة. مجتمع وجماعات وصحفیین مستاءة، وشركات منافسة

الحكومة، یبقى من خارج معلومات في إیجاد مصادر وفقت مهما كرافتشیك إنه ویقول وارن
لیست تحتاجها. "الحكومة التي لتصبح مصدر المعلومات نفسها الحكومة الضغط على المهم من
تنفیذي، قسم قسم أدارات، – المختلفة العدید من القطع من تتألف إنها الصخر. من كتلة واحدة
زلنا ما بها. للمعلومات الخاصة وكل منها مصدر ممكن – تدقیق الحسابات تشریعي، وكاالت
یستغرق األمر أحیانًا لكن للمعلومات، الرئیسي الخیار بوصفها الحكومة إلى النظر بحاجة إلى

ذلك". لفعل الالزمة والمعرفة والعالقات والتحالفات المصداقیة لبناء الوقت من الكثیر

ضعف نقاط لتجاوز بها الخاصة  معلوماتها بتجمیع الجماعات بدأت  الحاالت، بعض في
إلى أوغندة دیون لشبكة  الطلیعیة االستراتیجیة وتهدف المعلومات. وجمع  إدارة في  الحكومة
هو وما تصرف وكیف الموازنة  من تصلهم التي المبالغ  لمعرفة األحیاء إلى مباشرة الذهاب 

الناس. على حیاة تأثیرها

یدیها التي بین والمعلومات البیانات عدم كفایة حول الجماعات تقلق أن الطبیعي أیضًا من
أن یعد تقوم على جورج استراتیجیة سان اقترج وقد للناس. مفید  شيء قول بشكل یمكنها من
المسؤولین على أوًال ویعرضونها لدیهم، المتوفرة المعلومات على اعتمادًا دراسة المراقبون 
هي دقیقة؟"، هل لدینا. بالمعلومات المتوفرة عمله لنا ما یمكن أفضل "هذا الرسمیین، ویقولون:
المعلومات ذات تقدیم رغبة في المسؤولون أكثر یصبح جورج، "قد قال سان دقیقة"، تكن "إذا لم

الصلة".

التحلیلیة المقدرة تطویر - 2

استخراج أو الموازنات في المدني المجتمع لعمل بالنسبة أساسیة القویة التحلیلیة المقدرة إن
نفسها ووضع المقدرة هذه تطویر طریقة حول استراتیجیة نظرة إلى الجماعات وتحتاج المعادن،

تحلیلیة. بدراسات تقوم التي التنظیمات مصاف في

لسنوات شك موضع مصداقیتك یضع قد واحد  خطأ شنیع  أساسیان. أمران والصدق الدقة
یعمل كي العالیة الشهادات حملة من یكون أن إلى الشخص یحتاج ال أخرى، جهة ومن قادمة.
الجمع معرفة  تتعدى ال الالزمة الفنیة المهارة  عدیدة حاالت  في الموازنة؛ تحلیل  في  بكفاءة
استخدام طریقة والسیما تحلیلیة خاصة، مهارات األمر یتطلب ولكن والقسمة. والطرح والضرب
النظر بغض الجماعات نفسها، وتحتاج ألجلها. المرء یعمل التي القضیة لدعم والبیانات األرقام

التحلیلیة. بالسالمة التزام أقصى على الحفاظ إلى كوادرها، لدى المهارة مستوى عن
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ببعض لنفسها مكتفیة التحلیلي، العمل  أجل  من آخرین  مع  بالتعاقد الجماعات بعض تبدأ
تدریبیة بدورات القیام أو إلیها جدید كادر إضافة على دون اإلنفاق األساسیة التحلیلیة المقدرة
فإن من الزمن، ولفترة طویلة العمق في الموازنة بتحلیل ستقوم كانت الجماعة ولكن إذا مكثفة.
انبثقت أخرى، أماكن وفي كرواتیا في عنه. محید ال أمر تحلیلیة لدى كوادرها سیكون مقدرة بناء
المشاركة مع األكادیمیة التحلیلیة المقدرة تمزج مؤسسات لتشكل األكادیمیات، من الجماعات
بین الممتد الطیف لنفسها على تریده الذي بالموقع أیضًا الجماعة تفكر ویجب أن الواسعة. المدنیة

بینها. مكان احتالل من تأتي الحقیقیة القوة أن علمًا و"الدعوة"، األكادیمي" "التحلیل

الالزمة وتلك الموازنة في الالزمة للعمل التحلیلیة المقدرة نوع بین االختالفات من هناك عدد
قال أكبر"، استقصائیة مهارات اإلیرادات یتطلب مراقبة "إن االستخراجیة. الصناعات في للعمل
نموذجیون تعمیمیون الموازنة "جماعات أن إلى جورج سان جیم وأشار أوغندة. من كاندیوموندا
یشاركون ما سرعان مثًال، لكن الصحیة، الرعایة عن ما شیئًا یعرفون – اإلنفاق قضایا معظم في
االستخراجیة، الصناعة تتطلب ما وغالبًا التخصصیة". الخبرة من المزید أجل من أخرى جماعات

الصناعة. مجال التخصص في خبرة عالیة أخرى، جهة من

التحلیلیة األجندة تتجه أن ضمان یتطلب تحلیل" "خبراء على االعتماد فإن الحاالت، كل وفي
ولیس المدني، المجتمع أولویات مع  تنسجم التي  واألهداف  والمواضیع القضایا نحو للجماعة
عالجت المكسیك، في التحلیلیة؟ األجندة یضع الذي من بالدراسة. جدیر أنه المحلل ما یجد مع
األولى الخطوط  على الذین  الناس مع الموازنة تحلیل عملیة بربط القضیة  هذه  FUNDAR
التحلیلیة موضوع األجندة جعلت بأن المسألة أخرى جماعات وحلت الصحة الوالدیة. عن للدفاع

العریض. التحالف بنشاطات التحلیلیة المقدرة تلك وبربط الجماعة أعضاء لكل أساسي نقاش

عن وذو مصداقیة، فضًال التحلیلي سلیم العمل یكون أن یجب فیه الوقت الذي وأخیرًا، في
عن ینبثق التحلیلي العمل  حیادیًا. یكون ال  أن یجب فإنه سیاسي، حزب أي عن مستقًال كونه
إیرادات أن أو تشكل األولویة األساسیة، الفقراء أن مصالح هي – المحددة القیم مجموعة من 
وموجهًا متماسكًا أن یكون للتحلیل یمكن االجتماعیة. الخدمات تحسین في تستخدم أن یجب النفط

العالم. علیه أن یكون ما یجب إلى رسم نفسه الوقت في

التحلیل موضوع - 3

هو: "السؤال جورج. سان یقول تحلیلها"، یمكن التي الحارقة القضایا من كبیر عدد "هناك
تطرحها؟". التي والمواضیع القضایا الجماعات تحدد كیف

إلى االستخراجیة، الصناعات أو  الموازنة في سواء التحلیل، من  المدني المجتمع یهدف ال
أو السیاسي التغییر سبیل في أداة تكون أن یمكن المعرفة هذه المعرفة، بل ألن من أجل المعرفة

االجتماعي.

الموازنة هو مقدار ما الكبیرة". "الصورة قضایا دراسة الجماعات الحاالت، ترید بعض في
التي الضرائب مقدار هو وما األموال؟ تأتي هذه أین األموال؟ ومن هذه وأین تذهب للبلد اإلجمالیة
وما التي تجنیها؟ األرباح إلى ذلك نسبة هي وما البلد؟ في العاملة الرئیسیة النفط شركات تدفعها
األسئلة من النمط هذا هذه األموال؟ تستثمر وكیف أخرى؟ بلدان تدفعه في الذي إلى المقدار نسبته

والسیاسیین. اإلعالم ووسائل للشعب الكبیرة" "الصورة تقدیم على المحللین یساعد أن یمكن
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أیضًا. استراتیجیة ألسباب – أصغر قضایا على التركیز الجماعات تختار أخرى، حاالت وفي
الصحیة الرعایة مثل مجاالت في أداء الحكومة المدني على المجتمع ركزت جماعات بیرو، ففي

الحكومیة. والخدمات الوظائف مركزیة بنزع الوطنیة الحكومة بدأت أن بعد

استنتجت لقد الموازنة. جماعات اهتمام مركز بالفقر المتعلقة القضایا تشكل ما وغالبًا
نقطة یشكل فال جدًا هدف عریض هو عمومًا الفقر من الحد أفریقیا، أن في جنوب ،IDASA
التجارب (انظر على األطفال اإلنفاق فتناولوا الفقر، قضایا “تفكیك” قرروا لذلك سیاسي. جذب
النوع قضایا دراسة العالم في الجماعات من  عدد تناول  وقد التالیة). الصفحة في العملیة

في الموازنة. االجتماعي (الجندر)

كلیهما أن هي الصناعة االستخراجیة في والعمل الموازنة العمل في بین المشتركة الصفة
وتشمل وتحللها وتفسرها. المدني المجتمع جماعات علیها تحصل معینة وثائق أساسیة على یعتمد
مصادر عن ومعلومات الحسابات مراجعة وتقاریر نفسها الموازنة للموازنة، بالنسبة الوثائق، هذه
القلیل ولكن االحتیاجات، تتناول "لدینا جماعات كثیرة اقتصادیة.  وبیانات الحكومیة اإلیرادات
موضوع اإلیرادات تناول من الناس "یخشى تكساس. من الفین قال اإلیرادات"، یتناول منها جدًا

لتناولها". الكافیة لیست لدیهم المعرفة ربما أنه یشعرون ألنهم

تعمل التي وثائقها األساسیة الخاصة االستخراجیة الصناعات مجال في العاملة وللجماعات
المشاركة واتفاقات والشركات، الحكومات بین العقود ضمنها ومن وتحلیلها. علیها الحصول على
االستخراجیة، اإلیرادات تقاسم  طریقة تحدد التي المشتركة المجازفة اتفاقات  أو اإلنتاج في
والتصدیر اإلنتاج عن  وبیانات االستخراجي، القطاع من شركات السنوي الدخل وتقاریر عن
مقدار عن صورة على خالل جمعها الحصول من یمكن أخرى ومواد واألسعار العالمیة للسلعة،

الطبیعیة. مواردها من الحكومة تجني ما

قضایا من مجموعة على مباشرًا تأثیرًا االستخراجي والقطاع الموازنات قضایا وتؤثر 
على السیاسة أثر فیها بما للدراسة، المدني المجتمع جماعات تختارها قد التي الكلي االقتصاد
رفعنا إذا  أخرى. وعوامل األجنبي  واالستثمار والدیون العمل  فرص وخلق والتضخم  النمو،
على ذلك سینعكس كیف التعلیم على اإلنفاق زدنا إذا على النمو؟ سینعكس ذلك الضرائب كیف
من ولكل التضخم؟ على ذلك سیؤثر كیف النفط، إیرادات من أكبر حصة اآلن أنفقنا الدیون؟ إذا
هذه على وإجاباته آراؤه وغیرها العالمیة المالیة والمؤسسات والشركات الحكومیین المسؤولین
أن أیضًا علیها السیاسیة النقاشات هذه في بفعالیة المدني المجتمع جماعات تشارك ولكي األسئلة.

بالوقائع. مدعومة ومحاجات مدروسة آراًء تقدم

ففي الفراغ. في یتم االستخراجي ال القطاع أو الموازنة قضایا في المدني المجتمع إن عمل
جواو شرحت السیاسة. لتطویر الجاریة الخاصة نشاطاتها الحكومة لدى یكون الحاالت معظم 
لوضع وذلك أربع سنوات مدتها فترة تخطیط الموازنة، "یوجد، قبل في البرازیل، "أنه سوكوبیرا
المخصصات من أن التأكد هي بها التي نقوم أنواع الدراسات أحد كمیة. وهي أهداف األهداف.

ال." األهداف أم هذه مع تتوافق الموازنة في المقرة

50 األموال  الرقابة على



 
"الفقراء" – ما وراء أفریقیا جنوب

عامة موازنات أجل من العمل العالم، في المدني المجتمع عمل توحد التي الشعارات من
من للحد العالمیة الهادفة الجهود من الموازنة إلى مجموعة سیاسة ربط تم الفقراء". وقد "لصالح
“الحد ما معنى ولكن وغیرها. الدولي للبنك التابعة PRSPو الدیون تخفیف بما فیها – الفقر
من عالم في والسیما العمومیة بفعالیة، وهذه الحجم بهذا معالجة مشكلة یمكن من الفقر”؟ وكیف

وأوضح؟ كانت أضیق كلما فیه تحقیق األهداف غالبًا یتم السیاسة

أیضًا المدني المجتمع عمل حیث ولكن عمیقًا جذوره یضرب الفقر حیث أفریقیا، جنوب في
الفقر “تفكیك” تسمیها الموازنة، استراتیجیة في رائدة العمل IDASA تبنت جید، بشكل متطور
موضوع على IDASA عمل ویعتبر حدة. على الفقر كل وقضایا الفقراء جماعات إلى النظر –

باالنتباه. جدیرًا نموذجًا الفقراء األطفال

العام على اإلنفاق لها، بدراسة التابعة الموازنة خدمة معلومات خالل من ،IDASA تقوم
العام إنفاق على قیاسًا فقط لیس اإلنفاق، هذا وتقیم التعلیم. على وحصولهم األطفال صحة قضایا
وفق األطفال تجاه أفریقیا  جنوب لحكومة القانونیة االلتزامات على قیاسًا  أیضًا بل  الماضي،
الفقراء من واحدة مجموعة إن التركیز على اإلنسان العالمیة. واتفاقات حقوق القانون الوطني
یضیف حجة الصورة في للحكومة القانونیة االلتزامات إدخال واضحة ومحددة. إن القضایا یجعل
للموازنة ببحث مشابه IDASA شرعت وقد اإلنفاق. من المزید أجل من القضیة إلى  أخرى
النساء قضیة العنایة بمرضى اإلیدز وقضیة مثل وقضیة محددة متناولة قضایا قطاع زاویة من

والمعاقین.

ومساعدة ودراساتها، معلوماتها استخدام من المدني المجتمع جماعات IDASA تمكن ثم
الصلة. الحكومیین ذوي مع المسؤولین المباشر واالحتكاك موثوقة، أخبار إنشاء في الصحفیین

وممارسة الضغط. وبناء تحالفات إخباریة وندوات دورات تدریبیة العمل ویتضمن هذا

االختالف وما األموال هذه صرف من كیفیة القادمة، للتحقق المرحلة في ،IDASA وتخطط
كیفیة بشأن بل یصرف؛ الذي ما بشأن لیست القضیة النهایة، وفي األطفال. تحدثه في حیاة الذي

األفراد. على حیاة هذا الصرف تأثیر من إظهار المجتمع المدني تمكن

قضیة األجنبیة النفط شركات على الضرائب زیادة احتمال یشكل المجاورة، بولیفیا وفي
كارلوس میسا، وسأله البولیفي مع الرئیس مقابلة جیم شولتز أجرى وقد البلد. سیاسیة كبیرة في
الضرائب زیادة بقوله إن میسا الرئیس شرح الشركات. هذه على زیادة الضرائب رفضه سبب عن
صحة دراسة إن مستقرة". "بیئة استثمار غیر كأنها سیجعل بولیفیا تبدو األجنبیة على الشركات

هناك. المجتمع المدني جماعات أمام واضح مشروع االعتقاد هي هذا
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والمعادن النفط واستخراج الموازنة مجال في الحكومة تستخدمها التي واآللیات العملیات إن
أم ذلك بكفاءة تنفذ الضرائب؟ هل بجمع الحكومة تقوم كیف أخرى هامة. قضایا سیاسیة تثیر
وإیراداتها؟ إنتاجها عن باإلعالن النفط شركات الحكومة تطالب كیف والفساد؟ التهرب مع تتساهل
تكون مثًال، عندما كبیرة؟ فجوات تترك أنها علیها؟ أم المترتب االقتصادي النشاط بكل تقوم هل
الضرائب دفع لتجنب  التحویل تسعیر عملیات من تستفید أن للشركات یمكن ضعیفة،  النظم
المالیة العملیات  بأمور  الحكومة داخل الخبرة  نقص  یؤدي قد وكذلك، المضیفة.  للحكومات 
إن طریقة الشركات. على المفروضة الضرائب كفایة عدم إلى والنفط، والغاز لشركات المناجم
ومخصصات الضریبة الواضحة مثل معدالت اإلجراءات عن أهمیة تقل ال بعملها الحكومة قیام
في الموازنة العمل یتناول بالدراسة.  المدني المجتمع یتناولها مثلها بأن جدیرة الموازنة، وهي
لیس الورق على عنه اإلعالن یتم ما لكن الورق. على مدون هو ما الصناعة االستخراجیة وفي
هناك فیها نعمل التي البلدان من الكثیر "في الواقع. في یحدث ما أو یصرف ما هو بالضرورة
وارن قال بالفعل"، تصرف التي علیها البرلمان والموازنة یصادق التي الموازنة بین شاسع فرق
وقد شراؤه بالفعل". یتم الواقع وما في ما یصرف إلى ننظر بمكان أن األهمیة "من كرافتشیك.
على أو الحسابات، مراجعة موظفي مع الوثیق العمل على الموازنة جماعات كرافتشیك شجع

على األرض. حقائق الموازنة مراقبة لتشمل أوغندة دیون شبكة على غرار توسیع النشاطات

من شيء أقوى إلى معظم الناس بحاجة بیاني؛ مخطط فعًال بصورة یتأثرون الذین هم قالئل
التحلیل تغییر السیاسة. الرامیة إلى ویدعمون الجهود تشدهم القضیة والمخططات لكي األرقام
منها إشارة ففي التجرید. جفاف من لیخلصها إنسانیًا طابعًا القضیة على یسبغ الذي هو األفضل
دراستها عن جعلت جماعتها إن هوفباور هیلینا قالت الوالدیة، الصحة في FUNDAR إلى عمل
الجماعة عمل من وقصص معلومات إضافة تأثیرًا من خالل أكثر المكسیك الوالدیة في الصحة

األرض. على

یشعر الكثیر فقد مخیفًا. أمرًا بالناس ومؤثرة شاملة تكون أن یجب التي بالدراسة یبدو البدء قد
التحلیلي عملهم  فسیكون تخیلها، الممكن الحقائق كل یتضمن بحثًا یكتبوا لم ما أنهم الدعاة  من
الدولة إیرادات  میل (مثًال، وسهل بشيء ضیق البدء والدعوة  المراقبة جماعات  على ناقصًا.
هذا المدارس على إنفاقه الحكومة تقترح الذي المبلغ أو سنوات خمس خالل النفط عنها من المعلن

تدریجیًا. اهتمامهم موضوع توسیع ثم ومن المنصرم) بالعام قیاسًا العام

إنتاج یتوجب علیك أن دون تقوله مفید ما شيء لدیك یكون أن یمكن أنه الدرس اآلخر هو
تجمیع إعادة على تقوم التي الدراسة الدراسات التحلیلیة أفضل من إن لبحثك. األصلیة المادة كل
تقاریر فإن أوسولیفان،  جدیدة. وحسب  بطریقة  مهم ما  لقول شيء وذلك  آخرون أنتجها  مواد
مصادرنا من جدیدة مع معلومات سابقًا منشورة معلومات من عادًة "مزیجًا تستخدم ویتنس غلوبال

عالمیة. أخبار صناعة على مرارًا ویتنس غلوبال وقد ساعدت هذه االستراتیجیة الخاصة".

ونشرها الدراسات ترجمة - 4

یتناوله. المیدان الذي الناس خارج في ومؤثرًا مفهومًا أن یكون جید ألي تحلیل الضروري من
التأثیر ترید الذي األساسي الجمهور إلى الضاغطة المعلومات تلك إیصال نفسه بالقدر الهام ومن

فیه.
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تبقي الجماعات أن وعلى موقف. هي بل صیاغة مجرد لیست والترجمة عملیة التبسیط إن
والتنظیمات والمراسلون والسیاسیون والصحفیون المواطنون – بالها في حاضرًا جمهورها
والصناعة الموازنات سیاسة في  خبرة لهم الذین والمشرعون الصحفیون  هم قالئل األخرى.
الفئات هذه في الفعالیة شدید یكون أن بسیطة بلغة الموضوع الشامل للتحلیل یمكن االستخراجیة.

التأثیر. ذات

یستخدمها التي الخاصة التقنیة التعابیر واستبعاد المفهومة غیر اللغة استبعاد هي األولى الخطوة
هذه خارج هم لمن مفهومة غیر ولكنها بینهم، فیما التكاتب في لالختصار المحللون والخبراء
أو التصاعدیة" "الضریبة المصطلحات مثل استخدام بعض من ال بد كان وإذا الضیقة. الدائرة
التحلیل، تبسیط في اإلفراط ال نقصد بسیطة. بلغة تعریفها فیجب اإلنتاج"، في المشاركة "اتفاقات

مفهومة. یجعلها بأسلوب المعقدة األفكار شرح بعض بل

جماعات استخدمت لقد جذابة. وبطریقة وسائل متوفرة عبر التحلیل تقدیم هي التالیة الخطوة
نشرات إلى موجزة) وعملیة واضحة ملخصات (مع الطویلة التقاریر من شيء كل المراقبة
للتوزیع، ومتنامیة هامة وسیلة االنترنت  وتشكل القصیرة. و"المختصرات" المنتظمة األخبار
جماعات أوت كاتارینا نصحت وقد مكلف. وغیر سریع وبشكل عریضًا عالمیًا جمهورًا وتؤمن
جدًا المهم من ألنه جاهزة للطباعة، تكون أن قبل حتى االنترنت على معلوماتهم بنشر الموازنة

البحث. قید القضیة تكون تنشر تحلیلك عندما أن الموازنة في العمل في

التالیة بالخطوة یجب القیام التحلیل، وتوزیع وترجمة خطة لتبسیط المجموعة تضع أن بعد
األساسیون والمراسلون المدني المجتمع حلفاء – األهم للجمهور فوري بتدریب القیام وهي
التي للجماعات ننتجها التي للمعلومات شامل بشرح "نقوم بالموضوع. الصلة ذوو والموظفون

هوفباور. قالت من فهمها"، ونمكنهم معها، نعمل

علیها والحفاظ الدعوة تحالفات بناء
نفوذ مصدر تكون معًا. فقد واألسوأ التحالفات بالفترة األفضل على بناء لقد سمیت فترة العمل
التحالفات وتلعب الرأس. وأوجاع الصراعات من تنتهي ال أو سلسلة شخصیة، وصداقة سیاسي
الصناعة االستخراجیة. وهناك ثالثة إیرادات في العمل فیه بما عمل الموازنة، في جدًا هامًا دورًا
االستراتیجیات؛ والبنیة وتطویر والفوائد؛ التكالیف التحالفات: بناء لدى فیها التفكیر یجب أمور

التنظیمیة.

الموازنة في وفوائد تحالفات العمل تكالیف - 1

السیاسي تقوي نفوذك یمكنها أن الدعاوي. العمل إلى الكثیر تضیف للتحالفات الفعالة أن یمكن
وهذا متنوعة، وأفكار مصادر تجمع أیضًا أن وقویة. ویمكنها واسعة عامة صورة خلق خالل من
العمل في علیه ینطوي خطر وثمة االستخراجیة. والصناعة الموازنة في للعمل جدًا هام أمر
جهة من شعبیین وناشطین جهة من "تكنوقراط" إلى المدني المجتمع یشطر قد أنه وهو الموازنة
من الصحیحة األسئلة ویضمن طرح سیاسیة قوة یبني المجموعتین هاتین  بین فالجمع أخرى.
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الغالب ذات في هي القضایا "هذه مفهومة. بلغة التحدث الجماعات على ویفرض جانب المحللین
أكادیمیون غیر أو اقتصادیون الغالب هم في القضایا یتناولون هذه الذین والناس عالي، طابع تقني
تسالیك. "التحالفات المختصین"، قالت لغیر مفهومة تصبح األمور بحیث تبسیط على معتادین
من 5-10% فقط أن ثم من لنكتشف الدیون" إیراد مثل "معدالت نغرق في أشیاء ال أن تضمن

یفهمون". الناس

الجماعات بربط وتسمح الالزمة، الجهود غیر تجنب في  أیضًا التحالفات تساعد  أن یمكن
تخلق أن الجدد، ویمكن للناشطین بالنسبة التعلم  وتتیح فرصة وعالمیًا. محلیًا ووطنیًا الناشطة

السیاسیین. والمعارضین الحكومیین المسؤولین بین للتفاوض مجاًال التحالفات العریضة

المدني المجتمع تنظیمات لدى الطبیعي المیل تحقق أن للتحالفات یمكن الموازنة، في العمل في
األمر ینتهي وغالبًا ما العام. النفع لخدمة العمل من أكثر الضیق برنامجها على شؤون التركیز في
حصلت التي األمتیازات تحمي كل منها لكي البعض التنافس ضد بعضها إلى بهذه الجماعات
تعمل الجماعات هذه تجعل فالتحالفات أشمل. العامة المصلحة لجعل الجهود توحید من بدًال علیها،
في قضایا الضرائب العمل أو الموازنة أجل الشفافیة في من النضال مثل على قضایا جامعة معًا
من لكثیر مشتركًا ممكنًا أساسًا یولدها التي المعادن واإلیرادات استخراج یجعل وهذا واإلیرادات.

والجماعات. المصالح

السلبیات بعض أیضًا هناك ولكن التحالفات. في والعمل لبناء الموجبة األسباب هي هذه
أنها كما متعبة، أعمالها تكون أن ویمكن ببطء، تتحرك فالتحالفات التحالفات. في للعمل الجدیة
من الكثیر الحكومیة غیر المنظمات "تنفق والحفاظ علیها. لبنائها والطاقة الوقت من الكثیر تتطلب
هلوبیل. "وتمتد احتماالت قال بیتر الصحیحة"، االستراتیجیة من یمتلك حول الصراع في الوقت

األفراد". بین البسیطة النزاعات إلى بها القیام الواجب األعمال من الصراع

بوضوح. محدد هدف على عندما تعمل فعالة التحالفات تكون "غالبًا ما تیسني، مارتن وحسب
الموازنة بشأن التحالفات وتتمیز نفسه. یجدد أو التحالف یتفكك حتى الهدف هذا تحقیق یتم أن وما

محددة تمامًا". أهدافها باإلجمال على اإلیرادات بأن والرقابة

 
الوالدیة أجل الصحة من بناء تحالف – المكسیك

الوالدة أو الحمل مضاعفات بسبب النساء بین یومیة وفاة حاالت المكسیك شهدت ،2001 في
السكان من الغالبیة حیث الفقیرة الریفیة المناطق في الوفیات ثلثا تحدث وكانت بعد الوالدة. ما أو
مركز FUNDAR، وهو بدأ ،2002 وفي أمر شائع. الصحیة العنایة نقص األصلیین، وحیث
أموال الدولة كیفیة إدارة لدراسة في المكسیك، مشروعًا الموازنة قضایا یعمل في للدراسة والبحث
تنظیمات بین مؤثر تحالف بناء لكیفیة هامًا نموذجًا المشروع ویشكل األمهات. وفیات معالجة في

المیدان. في تعمل وجماعات متینة بحث قدرة تمتلك
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عمًال قدمت أن لها وسبق الموازنة، قضایا دراسة في تجربة FUNDAR لدى أن ورغم
اإلنفاق لدراسة  الالزمة النوعیة المعرفة تمتلك ال فإنها االجتماعي، النوع قضایا عن متمیزًا
تحالفات بناء عبر الفجوة FUNDAR جسرت وقد األمهات. من وفیات الحد على وأثره العام
في التنفیذیة المدیرة هوفباور، هیلینا تقول المیدان. هذا في ضلیعین وناشطین باحثین مع هامة
الموازنة ال ندرس أن فقط لیس مشترك، عمل إلى المشروع تحویل عبر "تمكنا :FUNDAR
األمر هذا مباشرة. وكان المیدان من معلومات ووقائع النتائج مع تلك ندمج أن بل أیضًا الفیدرالیة،

األرض". یدور على لفهم ما هامًا

الوقت "في المصاحبة. الدعوة جهود إلى االنتباه أیضًا مع التحلیلي للعمل التخطیط جرى وقد
التي المعلومات نوع تصمم النساء منظمات كانت نحللها، التي القضایا في ننظر فیه كنا الذي

هوفباور. قالت أیضًا"، حمالتها في تفیدها

والتحلیل المعلومات من صفحة  100 من أكثر التحالف قدمها التي  البحث وثیقة وبلغت
اإلعالم ووسائل الدعاة على الفهم إجرائیة واضحة لتسهیل أیضًا خالصة وتضمنت والمحاجات.
وباشر الموازنة عن محددة  اقتراحات  التحالف  طور الدراسة،  إنجاز  بعد  السیاسة. وصناع
مهمین مسؤولین مع عام الجهود منبر بین ومن بها، للتعبئة وجهدًا دعاویًا النطاق واسع إعالمًا
ازدادت نتیجة جهود التحالف أن وكانت للكونغرس. العامة على قناة الشؤون الحكومة یبث في

عشرة أضعاف. حوالي الوالدیة الصحة برامج مخصصات أحد

بین أقوى  عالقات وغیرها  FUNDAR شكلته الذي االستراتیجي التحالف عن  ونجم
قضایا في منه االستفادة یمكن سیاسي أكثر وحضور تقنیة ومعرفة الحكومیة غیر  المنظمات 
إلیها ینتمي التي  المختلفة القوى كل العمل في انخرطت “لقد المستقبل. في صلة  ذات أخرى
أن یمكن كان مما بكثیر أفضل نتائج حقق "األمر الذي المختلفون"، قالت هوفباور. المشاركون

على حدة". منا یحققه كل

أن للمجموعة وأسرع أسهل یكون وقد التحالف، لنفوذ حاجة ثمة یكون ال القضایا في بعض
الرأي لتغییر صعبة معركة والمراقبة خوض الدعوة تنوي جماعات عندما ولكن، وحدها. تعمل

التحالف. قوة عن ال یمكن االستغناء أقویاء، خصوم یدعمها و/أو سیاسات العام

والقادة والحلفاء األهداف – التحالف استراتیجیات بناء - 2

ویمكن الناس. حشد تستطیع وقیادة مشترك هدف من تحالف أي لبناء الواقعیة تنطلق اآللیة
في تحالف تشكیل عن جیم شولتز تحدث وقد للظروف. تبعًا أو عامًا محدودًا الهدف یكون أن
أزمة عن مشتركة بدراسة وهو القیام األمد وقصیر محدد بهدف عسیر موازنة تحالف كالیفورنیا،
FUNDAR وبنت تحول التحالف لیصبح دائمًا. ذلك المشروع، في الوالیة. وبناء على الموازنة
قضایا یطرح تعاون إلى تطور وفیات األمهات، سیاسیة محددة، قضیة حول المكسیك تحالفًا في

سنة. كل جدیدة
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التحالف یولي  حیث  القضیة على سلفًا تعمل مجموعة من التحالف قیادة تأتي  أن  ویمكن
تقوم خارجیة جماعات مع التحالف أیضًا ویمكن أن یبدأ بدور قیادي. لیقوموا لهم ثقته المزمع
أوغندة، دیون شبكة كاندیوموندا من باسل قال الدیون، من التخفیف قضایا  في المحفز. بدور
إلى من إیران بور خاجي بیجان وأشار التحالفات. تشكیل على المحفز دور أوكسفام لعبت إن
من أو الداخل من كان وسواء محتملین. خارجیین محفزین المتحدة وكاالت األمم اعتبار ضرورة
یحاول أنه المشاركون فرد یثق أو جماعة نزیهًا، وسیطًا قائد التحالف یكون أن یجب الخارج،
وإقناع بناء التحالف بعد السلطة ألنفسهم. على ولیس االستیالء واقتسامه، النفوذ بناء بشكل حقیقي
الجماعات التي هي التحالف وما یحتاجها التي بالموارد التفكیر أوًال یجب إلیه، باالنضمام الناس
من عریضة وقاعدة عامة للتحالف مصداقیة یجلب التحالف الصحیح في الشریك تقدیمها. یمكنها
اإلعالم وتجربة وسائل مع جیدة بالقضیة وعالقات أو خبرة تحلیلیة وخبرة الناشطین، األعضاء

العامین. الموظفین مع وعالقات مباشرة المتضررین الناس شعبیة مع وروابط دعاویة

فقضایا تمامًا. آخر شيء هو التحالف إلى لالنضمام بارزین وأفراد مجموعات  كسب  إن
إلى ینظر إذ – نفسه السیاسي العائق من عمومًا تعاني االستخراجیة الصناعة الموازنة وقضایا
ینعكس مما وغیرها الصحیة والرعایة الناس مثل التعلیم هموم مباشرة تمس أنها ال على منها كل
الروابط تنشئ أن المهم للمشاركة من وتدفعهم الناس تثیر لكي للناس. وهكذا الیومیة الحیاة على
هذا أقامت الموازنة جماعات بعض أصًال. الجماعات فیها تعمل التي والقضایا بین الموازنات
أوغندة دیون شبكة النساء. على التركیز خالل من لألطفال أو میزانیة إنشاء من خالل الرابط
الجماعات اهتمام استغل بیرو وبرنامج فیجیال الفقر. والفساد والحرب ضد بین الموازنات ربطت
الربط وبناء إن الوطني. المستوى قضایا الموازنة على إلشراكهم في المحلیة الموازنة في بالعمل
التحالفات حول قضایا في هامًا دورًا یلعب أیضًا أن یمكن االستراتیجیات هذه مثل بین الجسور

االستخراجیة. الصناعة

بعض على وأیضًا كثر عامین حلفاء على العثور من الموازنة جماعات یمكن التحالفات بناء إن
جواو قالت البرازیل"، في حركة ال أرض لهم هي أقوى "حركة الذین المتوقعین. غیر الحلفاء
على الحصول أقوى بعد الحركة وأصبحت الموازنة، عن معلومات عن "اآلن یبحثون سوكوبیرا.
المتنوعة والقطاعات واسعًا من القضایا طیفًا تمس اعتبار أن الموازنات وعلى المعلومات". هذه

محتملون. حلفاء هم القضایا هذه بكل المهتمة الجماعات فإن سكن..الخ) تعلیم، (صحة،

أنصار المحتملین.  الحلفاء من أیضًا  الخاصة مجموعتها لها  االستخراجي القطاع وقضایا
المستائین المنافسین وحتى اإلنسان، حقوق جماعات األهلیة، المجتمعات الصناعة، عمال البیئة،
اإلیرادات وكیفیة على االستخراجیة العمل في الصناعة یركز وعندما حلفاء. یكونوا أن یمكن
هلوبیل بیتر شرح وقد أكثر. المحتملون  الحلفاء یصبح العامة والبرامج  المشاریع في صرفها
العمل علیك المؤسسات، تغییر أردت "إذا عالمیین: فاعلین على تؤثر أن یمكن تحالفات بناء أهمیة
تلعب حیث االستخراجیة الصناعة  قضایا وفي األساسیین". المساهمین تشكل التي البلدان مع
والتحالفات الشبكات بناء فإن محوریًا، دورًا العالمیة المالیة والمؤسسات الجنسیة متعددة الشركات

أیضًا. مهم أمر األوروبي واالتحاد والمملكة المتحدة الوالیات المتحدة في جماعات مع

یغیب ال أن "یجب مشتركة. أهداف أساس على یقوم أن یجب التحالف أن نتذكر أن المهم من
جماعة تقوده الذي المتین التحالف إن بیرو. من مونجي كارلوس قال الناس"، یهم ما بالك عن
قال مونجي. شيء"، الناس. "التحالفات من الدعم لكسب عمل جاد إلى حاجة في شبكة یبقى أو

أصعب بكثیر". آخر شيء الناس مع دائمة إلى عالقات "والوصول

56 األموال  الرقابة على



القضیة بعد ما التي تستمر العالقات تنمیة هو الفعالة التحالفات بناء في اآلخر األساسي المكون
وجعل محددة مهام التحالف أعضاء كل إعطاء من خالل العالقات الطویلة هذه تقویة وتتم الراهنة.

عضو. كل بها یستطیع أن یساهم التي متالئمة مع المقدرات المهام هذه

أنه على مثًال) أنابیب (خط التنمیة مشاریع أحد المصرفیة) (الرقابة ووتش بانك تحدد عندما
األفكار وتتبادل معها المهتمة الحكومیة غیر المنظمات إلى تذهب فیه، یمكنها المساهمة مشروع
األفراد یتلقى حیث ووتش بانك شبكة عبر للمشاركة فرصًا تقدم كما مساهمتها. كیفیة حول

االنترنیت. عبر العمل ودعوات إلى تنبیهات والجماعات

ما شيء بل وتقدیم والتحرك التأیید بطلب االكتفاء عدم تعني التبادلیة (التي تعتبر وأخیرًا،
شكل أن تأخذ الكثیر من التحالفات في للتبادلیة ویمكن التحالفات. هامًا في بناء عامًال بالمقابل)
المستوى على التنظیم إلى نوعیة قضایا إلى اإلعالمیة الدعوة من مواضیع تمتد على التدریب
تحسین خالل من التحالف أیضًا یقوي بل الجماعات دعم على فقط یقتصر ال والتدریب الشعبي.
عصافیر ثالثة "قتل كاندیوموندا قال عنه دیون أوغندة في ما شبكة نجحت وقد مهارات أعضائه.

المحلیین. السكان وتمكین الموازنة ومراقبة التدریب بین الجمع خالل من واحد" بحجر

أي نوع ومن حد إلى أي - التنظیم: 3

واتخاذ القرار التنظیم الصراع على ولكن التحالف، یجمع هي ما والرؤیة األهداف تكون قد
مسألة هو یتخذها التحالف التنظیم التي إن تقریر نوع عقد التحالف. یفرط غالبًا ما هي والسلطة
أن ویمكن واألكتمال التنسیق إلى یفتقد أن نشاطه یمكن فإن ضعیفة التحالف بنیة كانت إذا توازن.
انطون قال من السلطة"، نوع ثمة یكون أن "یجب القرار. اتخاذ حول كیفیة فهم إساءات تظهر
حاول وإذا فوضى تامة". ثمة سیكون سلطة "بدون مؤسسة سوروس-كازاخستان. من أرتیمییف
مسائل حول للجدال طاقاته كل إلى تكریس به األمر ینتهي فقد بنیة متینة إلى الوصول التحالف
فشلت أوروبا، "في ووتش:  بانك من هلوبیل حذر وقد الدعاویة. ألهدافه العمل بدل التنظیم
أهدافهم مناقشة البدء، بدًال من في والموازنة والنواظم التنظیم بدأت بمناقشة ألنها الشبكات معظم

المشتركة". ونشاطاتهم

األقل في الطرف الرسم). (انظر الرسمي التنظیم إلى الرخو التنظیم من بنیة التحالفات تتباین
أخبار، نشرات (عبر المعلومات تتبادل بتنظیمات بسیطة قائمة وهي "الشبكات"، نجد رسمیة
الموضوع المحدد" "تحالفات وال تتابع حملة محددة. بینها فیما اجتماعات تعقد ال ولكنها وغیرها)،
أیة له داعمًا لیس تحالفًا ویجر معه التنظیمات القیادة، یتسلم أحد قد حیث أكثر رسمیة شكل هي

المنسق. العمل أیة بنیة ولكنه یقوم ببعض أو رسمیة عضویة

ویبدأ جدارة، ومعاییر عضویة لنفسه یشكل قد وهیكلیة، تنظیمًا أكثر التحالف أصبح وكلما
یشكل بعض رسمیًا، وقد قادته وینتخب مشتركة، أكلشیهات له ویصبح بعقد اجتماعات دوریة،
قوانین الئحة یضع فقد رسمیة أكثر التحالف یصبح وعندما النفقات. لتغطیة المشتركة الصنادیق
مع لجانًا أخرى للتعامل یشكل كما خاصة، قرار اتخاذ بسلطة تتمتع ویشكل هیئة تنفیذیة فرعیة
نفسها التحالفات تتحول وأخیرًا قد موظفین. ویستخدم رسوم وقد یفرض العمل، من محددة جوانب

قانونیًا. مندمجة تنظیمات إلى
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صغیر فني فریق فیه تحالف خالل من الموازنة في بالعمل مونجي بیرو، یقوم كارلوس في
فورد لمؤسسة التابع جنوب أفریقیا مكتب غاري هاویس من أشار التحلیلیة. قد بالمشاریع للقیام
بنى أو سكرتاریة الممولون وجود حتى یطلب طلب التمویل، مرحلة التنظیم إلى یصل أن ما أنه
یفرض قد الحاالت بعض وفي مالي). وكیل بمثابة لتكون حكومیة غیر (ومنظمة رسمیة إداریة
كاندیوموندا، قال أوغندة"، التمویل في إلى سعیت "إذا على التحالف. معینة بنیة الوطني القانون
واضح، إلى خیار لدیك یكون لك بنیة".عندما أن یكون إلى وتحتاج تنظیم بصفة تسجل "یجب أن
التنظیم یسمح هل وظرفه. التحالف أهداف على یعتمد هذا التنظیم؟ في المضي یمكنك حد أي
هل موظفین؟ یحتاج هل تمویل؟ إلى  التحالف سیحتاج هل صعبة؟  قرارات باتخاذ للتحالف
العامة، القاعدة الظروف. كل تصح على صیغة واحدة ال توجد مؤقتة؟ أم دائمة للتحالف رؤیة

أكثر". ال عملك، إلنجاز الكافي التنظیم لدیك هي: "لیكن شولتز، حسب

التحالفات أنواع
رسمیة رسمیة                                                                                   غیر

المؤقتةالشبكات الرسمیةالتحالفات الدائمةالتحالفات التحالفات

في مشاركة
فقط المعلومات

اجتماعات تعقد ال
منتظمة

مواقف تتخذ ال
مشتركة

محدد هدف لها

غیر قیادة لها
رسمیة

لیس لها اسم

مرنة عضویة

وكلیشة .. لها اسم

رسمیة قیادة لها

األهلیة قواعد
والجدارة

یكون أن یمكن
واجبات لدیها

داخلي نظام لها
محددة وهیاكل

یكون لها یمكن أن
موظفون ومكاتب

تنفیذیة لجان لها
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اإلعالم الفعال في وسائل العمل
الدعاوي العمل في أساسي استراتیجي أمر نحو وعلى اإلعالم بمهارة وسائل مع التعامل إن
لتتعامل ضروریة  تكون غالبًا اإلعالمیة التغطیة أن الرقابة جماعات  بعض  وتشعر الفعال3.

بجدیة. مطالبها مع الجهات

اإلعالم؟ وسائل نقحم لماذا - 1

شامل عام وعي لبناء اإلعالم: وسائل مع العمل المدني المجتمع على توجب أسباب ثالثة هناك
المعلومات؛ لمصادر  الخاص والقطاع الحكومات  احتكار ولكسر  یتناولها؛ التي القضایا  حول

الحكومیین. المسؤولین نشاطات على للتأثیر كوسیلة اإلعالم وسائل والستخدام

فقط لیس یدًا بید، االستخراجیة یسیر والصناعة الموازنة قضایا حول العام بناء الوعي إن
الدیموقراطیة. لبناء العریضة الجهود مع أیضًا بل القضایا، هذه بشأن العامة السیاسة تغیر مع
المناخ یمكنه خلق الجمهور المطلع وفقط التي تضر به. القضایا یمكنه فهم الجمهور المطلع فقط
إعداد جهود قادت التي سوكوبیرا، جواو قالت لقد السیاسة. في هامة تغییرات إلحداث السیاسي
بل اللحظة، قضایا بشأن تنویر الناس تقتصر على ال المهمة إن البرازیل، في للموازنة تشاركي

البعید. المدى الموازنة على بأمور واعین الناس تجعل عملیة تثقیف في االنخراط

للحصول الحكومة على لالعتماد كرواتیا في  الصحفیون یمیل أوت،  كاتارینا وحسب
الصناعة قضایا عن  معلومات على للحصول الشركات  وعلى الموازنة عن  معلومات على
كسر إلى الدعاة ویسعى الموازنة. لمواضیع ردیئة تغطیة إلى یفضي الذي األمر االستخراجیة،
مراسلین مع والعمل ومتماسكة مستقلة دراسة بتقدیم وذلك للمعلومات والشركات الحكومة احتكار
في علیهم خبراء یعتمد بأنهم جیدة سمعة الدعاة یؤسس وعندما ممكن. أوسع نطاق على لنشرها
من بشكل روتیني إلیهم یأتون الصحفیون ستجد االستخراجیة، الصناعة أو الموازنة قضایا مجال

القضایا. بدراستهم لهذه المعلومات ویستشهدون أجل

“إن هوفباور: قالت المكسیك، في والصحة النساء قضایا في FUNDAR عمل ونتیجة
قائًال: كاندیوموندا ووافق الموازنة”. قضایا المستجدات في لتعلم إلینا تأتي اآلن اإلعالم وسائل
إلیك وسائل وتأتي المنشق أنت مثًال، تكون أوغندة في كما سیاسیة، معارضة ثمة یكون ال “عندما

الحكومة". في وجه یقف أنك أنت من ألنها تعتقد اإلعالم

على صناع للتأثیر قویة استراتیجیة أیضًا اإلعالم وسائل مع الفعال العمل یكون أن ویمكن
یهتمون ضعیفة، تكون الدیموقراطیة فیها التي البلدان حتى في فالمسؤولون العامون، السیاسة.
به قامت التي الفضائح نشر مثًال، اإلعالم. وسائل تقوله ما مع عادًة ویتفاعلون العامة بصورتهم
إلى النفط إیرادات وتحویل الماس تهریب وعن الشرعیة غیر الخشب مبیعات عن ویتنس غلوبال
لضبط بجهود عالمیة والبدء الحكومة سیاسة تحویل في فعالة كانت البنوك، شخصیة في حسابات
قضیة ما، عن دراساتها تنشر اإلعالم وسائل جعل في الجماعات تنجح عندما الموارد. هذه سرقة

المدني. المجتمع أهداف تخدم أعمال باتجاه المسؤولین دفع من تتمكن فإنها
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فعال؟ إعالمي أجل عمل استراتیجیات من - 2

النشاطات وبتصمیم بدورها اإلعالم وسائل قیام طریقة بفهم الفعال اإلعالمي العمل یبدأ
بلد من بذلك ویختلف القیام الممكن. بالقدر التغطیة وسهلة ممتعة األخبار یجعل بشكل اإلعالمیة
الجماعات على العامة المقاربات من عدد هناك ولكن أخرى. إلى إعالمیة بیئة ومن آخر إلى

اإلعالم. مع تعاملها لدى االعتبار في أخذها

 
فراغ المعلومات – ملء كرواتیا

بدأت استشاریة وهو منظمة في كرواتیا، IPF التمویل العام مع معهد أوت كاتارینا تعمل
عدم هي إعداد الموازنة بشأن الدائمة وشكواها .1998 عام للموازنة التحلیل التطبیقي في عملها

الموازنة. لمعلومات الحكومة واحتكار اإلعالمیة التغطیة كفایة

"والنتیجة أوت. الحكومة"، قالت مؤتمرات صحفیة تنظمها على اإلعالم عادة وسائل "تعتمد
تسمع في الصحف أو تقرأ أن غالبًا یمكنك الهامة. غیر التفاصیل باتجاه تغطیة ردیئة ومیل هي
الوقت في بینما والرحالت الغریبة األثاث على الرئیس یصرفها مكتب اآلالف من كم من التلفاز
العقود بعض إنجاز أو الطرق شق ملیارات عبر بعض مخططات أو مالیین تتسرب أن یمكن نفسه

الكبیرة". الحكومیة

لمعلومات الموازنة بدیًال مصدرًا لیصبح القویة دراساته IPF اإلحباط،استخدم هذا من وبدافع
أیضًا. سیاسیة وقوة – اإلعالم لوسائل بالنسبة

اإلجمالیة اإلیرادات موارد حیث من الموازنة الوطنیة حللت بسیطة نشرة بإصدار IPF بدأ
،GDP اإلجمالي المحلي الناتج إلى وحجم الحكومة نسبًة الرئیسیة الصرف مجاالت على قیاسًا
مخططات من رافقه وما التقریر فإن أوت، وحسب والمقترحات. االستنتاجات بعض  وقدمت

الحكومة نفسها. عن صدرت التقاریر التي من التوضیح أكثر من یتضمن وجداول كان

هائلة. اإلعالمیة التغطیة أوت. "كانت قالت البلد"، في حدثت ضجة األولى نشرتنا "بعد توزیع
البرلمان رجال بعض مقابالت. یطلبون واتصلوا النشرة، من كاملة بمقاطع الصحفیون واستشهد

وزارونا". بنا اتصلوا

القرارات مواعید مع مؤقتة دقیقة،  معلومات بتقدیم بالمعلومات كبیرًا  فراغًا IPF مأل لقد
“أقمنا اإلعالم. وسائل  مع العمل أجل من ماهرة باستراتیجیة وترتبط الفهم، سهلة  السیاسیة،
البرید عبر أو بالهاتف بنا االتصال كان بمقدورهم دائمًا الذین كبار الصحفیین عدد من عالقات مع

أوت. قالت قضیة"، أي إجابات عن على فورًا زیارتنا والحصول أو االلكتروني،
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ألهدافك األنسب اإلعالم اختر وسیلة

اإلعالم الجمهور – إلى لنقل المعلومات أساسیة طرق ثالثة یتضمن اإلعالم" "وسائل تعبیر إن
الوسائل مجموع الوسیلة أو اختیار یعتمد والتلفزیون. واإلذاعة؛ والمجالت؛ الصحف مثل المطبوع
جدًا، الفقیرة البلدان علیه. ففي تعمل الذي البرنامج وأهداف السیاق المحلي على علیها تركز التي
تكون حین في الناس إلى قویة للوصول أداة لیس المطبوع اإلعالم  فإن ضعیف، التعلیم حیث 
أسبوعیًا برنامجًا تنتج أفریقیا، في جنوب IDASA مثًال، أساسیة. والتلفزیونیة التغطیة اإلذاعیة
محلي محتوى المحلیة المحطات علیها تضیف التي االقتصادیة القضایا یتناول المحلیة لإلذاعة
اإلعالم التلفزیون. عبر ولكن نفسه الشيء یحدث البرازیل، وفي عدیدة. لغات إلى تترجمه ثم
وموظفیهم، السیاسة صناع الموجهة إلى الرسائل أجل الخصوص من وجه على مفید المطبوع

وغیرهم. المسؤولین إلى وترسلها الهامة المقاالت تقص بأن للجماعات وتسمح

إخباریة أهمیة وذات مؤثرة القصة اجعل

وهؤالء للمحررین، قصصه التلفزیون، أو اإلذاعة الصحافة أو في سواء التقاریر، معد یبیع
أمام األول التحدي أن یعني هذا  ومشاهدیهم. ومستمعیهم قراءهم تهم  التي المادة عن یبحثون
فیها یكون التي في الحاالت إخباریة، أهمیة وذات مثیرة قصصهم هو جعل المدني دعاة المجتمع

قویًا. اإلعالم وسائل انتباه شد على التنافس

والصناعة الموازنة قضایا مع یتعاملون الذین والدعاة للمحللین بالنسبة الصحافة انتباه شد إن
معقدة أنها على  المواضیع  هذه عن یبتعدون  فالصحفیون دائمًا.  سهل غیر أمر  االستخراجیة 
من أخمدوف إنجالب وقد قالت صعوبة. أكثر للجمهور شرحها كما أن فهمها علیهم ویصعب
الرئیسیة المشكلة عن للحدیث سهلة بلغة البدء "علیك أذربیجان: في العام التمویل مراقبة مركز
والجمهور. اإلعالم انتباه تشد زاویة إلى "دعامة"، إلى بعدها المشكلة تحتاج ثم للناس". تعنیه وما
بوجه المثیرة المزاعم إلى  التقاریر معدي انتباه نشد ویتنس غلوبال "إننا في أوسولیفان: وقال

والفضائح". الفساد حول خاص

بحیث القصص معظم صیاغة یمكن ولكن قصة،  كل  في مثیرة" "فساد جوانب یوجد ال
النفط"، شركات جانب من  المدفوعة المشتركة الضرائب  ندرس كنا إذا "مثًال،  مثیرة. تصبح
تدفع لماذا بالشكل التالي: قصتك قدمت اإلعالم إذا انتباه معظم وسائل شد "یمكنك تسالیك، قالت
التي المشتركة الضرائب دراسة عن قلت: لو مما أكثر تدفع لنیجیریا؟ مما أقل لتشاد شیفرون

لتشاد". شیفرون دفعتها

في نشرها هي المحلیین للصحفیین مثیرة القصة لجعل طریقة أفضل البلدان، بعض في
الفایننشال في الخارج، في قصة تم نشر إذا الوسطى والشرقیة، أوروبا "في العالمیة. الصحف
قال بیتر المحلیة"، وسائل اإلعالم تتناقلها ما فسرعان الهیرالد تریبیون انترناشیونال، أو تایمز
في جیدة إعالمیة تغطیة على للحصول تحتاجه ما "كل بور: خاجي بیجان وأضاف هلوبیل. 

مراسل رویترز". مع جیدة عالقات هو طهران
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المناسب الوقت في للصحفیین المعلومات قدم

الوقت بالمعلومات في تزوده أن هو ما قصة تغطیة الصحفي على تیسر التي األمور  من
"بالنسبة أوت. قالت آخر"،  بعد في  یعیشون "الصحفیون  استخدامه.  یستطیع  بشكل المناسب
اإلعالم دقیقة وسائل مع صالتها على واإلبقاء اإللحاحیة هذه ولمعالجة عاجل". شيء كل لهم
الصحفیین. طلبات مع التعامل  في خاصة طریقة بتطویر أوت جماعة قامت  الممكن، بالقدر
ویخبر المنطقة. بتلك المختص المحلل األسئلة إلى ویحول االتصاالت یستلم جمیع سكرتیر هناك
الوقت IPF لطاقم وهذا، حسب أوت، یتیح االلكتروني. البرید عبر الرد سیتلقون أنهم الصحفیین
جانب والى دقیق. نحو  على بالردود الصحفیین استشهاد فرص من أعمق ویزید ردود لتقدیم
بالموضوع صلة ذات وثائق  التقاریر معدي إلى IPF یرسل االلكتروني، البرید عبر الردود
جیدة استراتیجیة كانت هذه “قد أوت وقات االنترنت. على على موقعة موجودة بمواد ومرتبطة
أشیاء عن عمومًا یبحث الذي للتلفزیون بالنسبة القیمة قلیل ولكن المطبوع. لإلعالم جدًا بالنسبة

القصة.” لتقدیم بصریة

تصریحات للصحفیین: الدعاة یقدمها التي بالمواد هامة معیاریة قائمة المشاركون حدد كما
وجهات للنظر الفتة مقتطفات مع واضح إعالمي بأسلوب النتائج  أو القصة  تلخص  صحفیة
وبلیغة؛ نشرات بطریقة واضحة التقاریر الطویلة في نهایة البحث عرض نتائج مرجعیة للمتابعة؛
هم "قالئل المقدمة. المعلومات متابعة  المتلقي على  تیسر الفهم سهلة  بیانیة رسوم أو بالوقائع
تسالیك. قالت  المفصلة"، االقتصادیة التقاریر لقراءة المهارة أو الوقت لدیهم الذین الصحفیون
معرفة من ثالثة أو دقیقتین  غضون في یتمكن أن ویرید للمحرر قصة فكرة  یبیع "الصحفي
طریقة عن بأنفسهم یبحثون معدي التقاریر أن تظن ال بالقصة. سیربطه وكیف مضمون التقریر

فضة". من صحن على تقدمها له أنت أن بالقصة. مهمتك التقریر ربط

الدعوة جماعات طبقت لفهمها، الوقت بعض التقاریر معدي تكلف قد التي للتقاریر وبالنسبة
عدم على مع االتفاق أیام، بضعة قبل "محظورة" نسخة الصحفیین إعطاء أخرى وهي استراتیجیة
التقریر لقراءة الوقت الصحفیین تعطي االستراتیجیة هذه الرسمي. نشرها موعد حتى القصة نشر

الدعوة. مجموعات من النقاط بعض عن واالستفسار شامل بشكل

"حصریًا" حقًا ذات نفوذ صحیفة في العامل الصحفي تعطي أن األخرى هي االستراتیجیة
یطلعون على الحصریة ألنهم القصص یحبون والمحررون لها. اآلخرین تلقي من أیام قبل بقصة
نشرها تم مما لو أكثر اهتمامًا للقصة اإلجراء یعطي اآلخرین. هذا حوزة في معلومات لیست
األخرى.وقد الوسائل  تتناقلها حتى هام إعالمي منفذ عبر القصة تنشر أن  وما أخرى. بطرق
المعنیة الدول لغات تقاریرها العالمیة إلى من جزء كل أو أنها تترجم ویتنس غلوبال أوضحت
كما أكدت األجانب. للصحفیین تقدیمها موعد نفس في المحلیین للصحفیین والقصة التقریر وتقدم
خالل من التقریر، القصة أو نشر بعد المتابعة أهمیة على الجماعات وغیرها من ویتنس غلوبال
السعي أو ما، مطلب مساندة أو القصة على التعلیق منهم والطلب المحلیین المسؤولین مع االجتماع

ما. صحیفة تحریر رئیس بقلم للتأیید
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اإلعالم وسائل مع العالقات طور

العالقات فهذه الفعال. اإلعالمي العمل من حیوي جزء هو الصحفیین مع عالقات دائمة بناء
ومصداقیتها جهة استقاللها السیاسي من بمجموعة الدعوة بناء الثقة على معدي التقاریر تساعد
بها یهتم التي القصص نوعیة معرفة من خالل العالقات علیها. ویمكن تطویر االعتماد وإمكانیة
الصحفیین مع رسمي غیر تواصل إقامة المهم من علیها. الحصول في مساعدتهم ثم الصحفیون
خالل من عالقة جیدة بناء ویمكن أیضًا ما. قصة لنشر بهم فقط على االتصال االقتصار دون
في نوع أي من شكر أو اقتباس ذلك عن ینجم لم لو حتى بالمساعدة الصحفیین لطلب االستجابة
عملها". رأیهم في عن الصحفیین سؤال من الجماعات تخجل "ال أن تسالیك، یجب وحسب القصة.
أكثر للجماعة العمل اإلعالمي لجعل عظیمًا دلیًال (feedback) الراجعة التغذیة تكون أن یمكن

فاعلیة وجدوى.

قضایاك تغطیة أجل من إعالمیة مقدرة بناء - 3

والصناعة الموازنات  مواضیع تغطیة في قدراتهم تطویر على الصحفیین مساعدة  إن
بتغطیة اإلعالم یقوم أن ترید البلدان النامیة، أمر مهم للجماعات التي في االستخراجیة، والسیما
تغطیة علیه تنطوي الذي هذه المساعدة توعیة الصحفیین بالتأثیر وتتضمن الفنیة. المواضیع هذه

السیاسیة. وقراراتها الحكومة موازنة على الرقابة جهود

وكازاخستان وأذربیجان والمكسیك والبرازیل وجنوب أفریقیا بیرو في الجماعات جعلت وقد
استراتیجیتها اإلجمالیة. من أساسیًا جزًء الموازنة قضایا على الصحفیین من تدریب وغیرها،
إعالمیة" "فطورات بعقد ما، لنشر قصة بالصحفیین االتصال عن أوغندة، فضًال دیون شبكة وتقوم
أخرى جماعات وأوضحت معًا. التقاریر ومعدي المحررین إلیها یدعون الراهنة، القضایا حول
األسهل من أنه إلى مشیرین بشكل مستمر، متنوعة تغطیة قصص على الصحفیین مساعدة أهمیة
الصحفیین، أن إلى غاري هاویس وأشار غطاها من قبل. أن له قضیة سبق تغطیة الصحفیین على
المجتمع لدعاة ویمكن أیضًا. لها منتجین بل للمعلومات ناقلین مجرد لیسوا منهم، الممیزین والسیما
الخاصة بتحریاتهم الذین یقومون الصحفیین ودعم تشجیع خالل من یخدموا قضایاهم المدني أن

االستخراجیة. والصناعة الموازنات عن

الخاص لك إعالمك لیكن - 4

هو لیس والمجالت واإلذاعة والتلفزیون الصحف قبل من مواضیعك تغطیة إلى السعي إن
المدني المجتمع وجماعات السیاسة وصناع الجمهور إلى معلوماتك إلیصال الوحید السبیل 
خالل من المتلقین  هؤالء إلى الوصول المدني المجتمع  في الرقابة لجماعات یمكن األخرى.
یمكنها بحیث االنترنت، مطبوعة وعلى وتقاریر بها وملخصات خاصة إخباریة صحف إصدار
ویمكنهم الحكومیین. والمسؤولین ومنظمات المجتمع المدني الصحافة على واسع بشكل توزیعها
ملحقًا بیرو في سیودادانا بربویستا غروبا أصدرت فقد االنترنت. مستقلة على إنشاء مواقع أیضًا
بحیث بیروفیة، صحیفة ثاني أكبر في كمرفق ووزعته قضایا الموازنة، عن بها خاصًا شهریًا

قارئ. ألف أكثر من 70 إلى یصل
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قمعیة في بیئة إعالمیة العمل - 5

یعملون االستخراجیة الموازنة والصناعة على الرقابة من جماعات الكثیر أن ذكره الجدیر من
المجتمع المدني على جماعات فحسب میرویرت مخموتوفا، حریة الصحافة. إلى بیئة تفتقد في
المواد ومعظم باللغة اإلنكلیزیة مادة  أیة لنشر من الحكومة على إذن كازاخستان الحصول في
التي والصحف االقتصادیة المعلومات بعض نشر على الدولة أمن قوانین وتقید الكازاخیة. باللغة

تغلق. بأن تغامر بذلك تلتزم ال

یرغب به ال الموازنة عن شیئًا یقولوا أن التلفزیون على للمتحدثین یمكن ال أذربیجان "في
من یمارسون، خوفًا كثیرة بلدان في والصحفیون أخمدوف. إنجالب قال الحكومیون"، المسؤولون
األولى العقبة هي الذاتیة الرقابة أن تسالیك سفیتالنا وأوضحت أنفسهم. على الرقابة البطش بهم،
في اإلعالم حریة "إن وقالت االستخراجیة. الصناعة قضایا عن المحلیة الجیدة التقاریر وجه في

في الحضیض." البلدان بالموارد الطبیعیة، من أغنى العدید

مع المسؤولین الحكومیین العالقة
المسؤولین إلى الوصول هو المواضیع هذه على المدني المجتمع عمل من النهائي الهدف
والعمل فالتحلیل المدني. المجتمع أجندة باتجاه  ودفعهم  القرارات یتخذون الذین الحكومیین
لجهود بد وال العامة. السیاسة في مؤثرة تغییرات إنجاز في تساهم كلها التحالفات اإلعالمي وبناء
أو القضایا یفهمون ال الذین وبالمشرعین بالفساد المفعمة السیاسیة بالبیئة أن تصطدم اإلصالح
لتغییر السیاسة تعمل التي على الجماعات العام. من الشأن أكثر الخاصة مصالحهم الغارقین في
الذین المسؤولون هم من الحكومیین: مع المسؤولین تعاملها لدى هامة أسئلة عدة نفسها تسأل أن
وما هي بهؤالء المسؤولین؟ تربطنا أن یجب التي نوع العالقة وما علیهم؟ التأثیر محاولة یجب

اهتمامهم؟ إثارة أجل من الفعالة االستراتیجیات

مسؤولین نتعامل مع أي - 1

المختلفین. المسؤولین من  عریض بطیف االستخراجیة والصناعة الموازنة سیاسات تتأثر

واحد. آن في  ودوائرها الحكومة فروع من  بالكثیر یهتموا  أن المدني المجتمع دعاة  وعلى
وكل عدیدة مختلفة أجزاء مؤلفة من "إنها كرافتشیك. وارن واحدة"، قال كتلة لیست "الحكومة

معینة". إثارة اهتمامه بطریقة یجدر جزء

المستوى على تتخذ والموازنات االستخراجیة الصناعة قضایا بشأن السیاسیة القرارات أهم إن
مع عادة العمل یبدأ البلدان. معظم في المدني المجتمع لعمل نموذجیة بدء نقطة یشكل وهذا الوطني،
تدیر التي المنظمة الهیئات وفي الموازنة تطویر یتم حیث الوزارات مختلف في التنفیذیة السلطة
الرئیس ومستشاریه/مستشاریها على المباشر للتأثیر أیضًا السعي االستخراجیة. ویمكن الصناعة
الصف مع بالتعامل نجاح أفضل حقق كرواتیا في IPF أن أوت كاتارینا أوضحت وقد الرئیسیین.
األحزاب بتبدل یتبدلون ال الذین الدائمین "التكنوقراط" – الحكومة مسؤولي من الثاني والثالث

والمعلومات. والسیما كمصدر للبیانات السلطة – على
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الوصول فإن وكقاعدة، المدني. المجتمع أهداف عمل من آخر مهم هدف هي التشریعیة السلطة
إلى الوصول من المدني المجتمع وجماعات المواطنین على أسهل والبرلمانیین المشرعین إلى
صراع أنها في نظرًا إلى التشریعیة أكثر الهیئات مع التعاون الوزارات والدوائر التنفیذیة. ویمكن
یكونون، المشرعون القرار. على صنع والتأثیر الشفافیة التنفیذیة لزیادة والسلطة الوزارات مع
والصناعة الموازنات حول نفسها للمعلومات عوز  حالة وفي ضعیفة كفاءة ذوي الغالب، في

المدني. المجتمع جماعات إلیها تسعى التي االستخراجیة

المحكمة أو العام الحسابات مدقق مثل المستقلة، الوطنیة الحسابات مراجعة لمكاتب ویمكن
الموازنة مع یتوافق الموازنة تنفیذ أن من التأكد في هامین حلفاء یكونوا أن الحسابات، لتدقیق العلیا
بضمانة (غالبًا قانونیة سلطة المستقل الحسابات تدقیق لمكتب إن علیها. المصادقة تمت التي
من الكثیر ضعف ویأتي الموازنة. تنفیذ الحكومة حول من المعلومات على للحصول دستوریة)
عن وعجزها بجدیة المسؤولین یتناولون نتائجها عن جعل من عجزها الحسابات مراجعة مكاتب
السیاسي للفت أن تستخدم نفوذها المدني المجتمع في وتستطیع جماعات الموازنة إحداث تغییر.

خارجیین. حسابات تقاریر مدققي إلى والمجلس التشریعي اإلعالم انتباه

تبنت فقد إلیه. التوجه یجب هامًا جمهورًا یشكلون المحلیین واإلقلیمیین المسؤولین أن كما
إلى فأكثر أكثر والعوائد تعطي السلطة "نزع المركزیة" التي إصالحات كثیرة وطنیة حكومات
في هامًا المسؤولین هؤالء العمل مع بات وأوغندة وغیرها بیرو واإلقلیمیة. ففي السلطات المحلیة
یعتمدون على المحلیین المسؤولین من وقد بات العدید اإلصالحیة. المجتمع المدني جماعات جهود
الحكومة من یتلقوه یجب أن عما بمعلومات جیدة تستطیع تزویدهم ألنها المدني المجتمع جماعات

األموال. هذه إلنفاق األفضل الكیفیة وعن المركزیة

وفاعلة عناصر هامة األجنبیة والحكومات الدولیة المؤسسات تشكل الدولي، المستوى وعلى
والسفارات"، الدولیة المنظمات تنس "ال االستخراجیة. والصناعة الموازنة قضایا التأثیر في في
لتبني اجتماعات خاصة، في حكومتكم، على الضغط من یمكنهم موقع في تسالیك. "فهم قالت
المالیة العالمیة والسیما المؤسسات على التركیز هلوبیل بیتر واقترح تغییرات تریدونها أنتم".
المجالین، في كبیر تأثیر لسیاساتها ألن اإلقلیمیة)، والمصارف الدولي (البنك العالمیة التنمیة بنوك
منها. نحتاجها مما أكثر منا المعلومات "المصارف تحتاج الوطنیة. الحكومات على نفوذها وبسبب

هلوبیل. قال البنك"، قروض عن الناجمة اآلثار تحلیل مهمتنا هي

لهذه أن وبالرغم من المعادن. استخراج قضایا في مهمة فاعلة عناصر الشركات بال شك
المجتمع جماعات تستخدمها التي االستراتیجیات من الكثیر هناك إال أن مصالح خاصة، الشركات
لهذه الخاطئة األفعال إلى اإلعالم انتباه لفت إن قادتها. وعلى علیها ضغط شعبي لممارسة المدني
البضائع مقاطعة الجماعات أیضًا سیاسة استخدمت وقد نموذجیة للضغط علیها. وسیلة الشركات
تطویق خالل من الشركات قادة على المساهمین والضغط الشخصي اجتماعات انعقاد لدى والنشاط
من نفسه، الوقت وفي االلكتروني. البرید عبر رسائل مفتوحة وحمالت وتوجیه منازلهم ومكاتبهم
ذلك في مثلها الفساد وسوء اإلدارة محبطة من فیها الشركات الحاالت التي تكون مالحظة المهم

الشفافیة. تحقیق جهود في ممكنة تصبح حلیفة وبالتالي قد المدني، المجتمع جماعات مثل
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عدائیة؟ ودیة أم العالقات: ما نوع - 2

الدعاة، معظم مثل والموازنة،  االستخراجي القطاع  قضایا في تعمل التي المنظمات  تقف
المسؤولین مع العدائیة أو التعاونیة مدى حول االستراتیجیة الخیارات من ینتهي ال عدد  أمام

الحكومیین.

تلقائي موقف عدائي اتخاذ عدم أي – الناقد" "الحلیف هي اقتراحها یتم ما التي كثیرًا المقاربة
تتمكن لكي األحزاب السیاسیة وعن الحكومة عن واضحة استقاللیة على حافظ بل الحكومة، من
قال االحترام المتبادل"، نحو بناء العمل "یتجه الكثیر من األمر. یستدعي عندما السیاسات من نقد
بما نفكر أن المهم ومن صحیح هو القیام بما الموظفین العامین معظم "یحاول جورج. سان جیم
أو المسؤولین تحترم أن إما علیك لهم. نستجیب أن یمكن وكیف – المعلومات، مثًال – یحتاجونه

تحترمهم". بأنك األقل تتظاهر على أن

معرفة مشكلة نقص هي إیران، في الحاالت غالبیة في "المشكلة، خاجي بور: بیجان وحسب
سنوات 10 منذ واحدة قضیة توجد قمعیة. ال حكومة كونها مشكلة من أكثر المسؤولین جانب من
معرفة، إلى بحاجة إنهم جدًا. جاهلون المسؤولون التعلم. من بالمزید مهتمة فیها الحكومة تكن لم

بذلك". االعتراف من یمنعهم كبریاءهم ولكن

في أساسیًا عنصرًا یشكل المعلومات تبادل إن  تقول المدني المجتمع جماعات من الكثیر
المسؤولین مع بالتعاون منغولیا في  النساء جماعات عملت فقد  المسؤولین. مع العالقة بناء
االحیاء تنظیمات تمكنت أوغندة، وفي الموازنة. عن معلومات تنشر جریدة إلصدار الحكومیین
قال خصوم"، نبدوا كأننا كنا بدأنا "عندما الفقر. من الحد قضایا في مع الحكومة كفریق العمل من
الموازنة جماعات وجدت كازاخستان وفي شركاء". نحن كثیرة حاالت في "اآلن، كاندیوموندا.

المدني. والمجتمع المسؤولین بین جسرًا نفسها

مصدرًا كثیرة، لمجموعات بالنسبة الحكومة، من التقنیة المستویات مع المتینة العالقات تشكل
أو سرًا تنقل المعلومات التي فیها بما واإلیرادات، الموازنات بشأن والسیما للمعلومات، أساسیًا

رسمي. تخویل دون

"معهدنا ودي. طابع ذات الحكومیین والمسؤولین المدني المجتمع بین كل العالقات لیست ولكن
نكتب، مما بسرعة الكبار یغتاظون "المسؤولین أوت. قالت مع الحكومة"، السیئة مشهور بعالقاته
بأهل كبیرة درجة إلى تتحدد أن عالقاته معهدها كأنها إساءة شخصیة". ووجد معها یتعاملون
أقل أصبحوا المعارضة في الكرواتیون الذین كانوا حلفاء أشداء عندما كانوا فالمسؤولون السلطة.
بناء على التركیز هو المستفاد الدرس أوت، وحسب بالعكس. والعكس الحكومة دخلوا عندما ودًا
أن "موقفنا الحاكمة. األحزاب تغیر مناصبهم رغم یبقون في الذین الموازنة خبراء مع عالقات

قالت. األبد"، إلى هنا ونحن تتغیر الحكومات

أفضل من الحكومة أقسام بعض مع عالقات تقیم هوفباور إن جماعتها قالت المكسیك، وفي
"ولكن قالت. أبدًا"، علیهم ال یقع اللوم ألن الصحة وزارة مع جیدة "عالقاتنا األخرى. األقسام

دائمًا". هي الهدف اإلجمالیة، القرارات تتخذ التي المالیة، وزارة

66 األموال  الرقابة على



الوظائف تقسیم أي متوازنة، مقاربة تبني هي التحالفات في الناجحة إحدى االستراتیجیات إن
لدیها جماعة مع  الشراكة من نوع لك یكون أن المفید "من المختلفة. الجماعات بین  المختلفة
عالقات على تحافظ أن الجماعات لبعض  "یمكن شولتز. قال  المسؤولین"، مع صدامي میل
صدامیة". بطریقة العام الضغط لها المشاركة الجماعات تواصل حین في مفتوح واتصال جیدة
نقدها الحكومات تكون أشد في أن موقعها، بحكم تستطیع، ویتنس، والمنظمات الدولیة، مثل غلوبال
مع المباشرة العامة المواجهة وبالفعل، صدامیة. أقل تكون أن المحلیة للجماعات بالتالي وتسمح
حتى جدًا المبكر من أذربیجان، "في البلدان. من العدید في صریح، خطر على تنطوي الحكومة
سجین هناك 700 "فما یزال العام. التمویل مراقبة مركز من قال أخمدوف عن هذا"، التحدث

البلد". في سیاسي

السیاسة. على التأثیر بل الصداقة لیس  الحكومة مع العالقات  بناء  هدف فإن وبالمحصلة،
قالت عملها"، تجاهل یستطیعون أنهم ال للمسؤولین تؤكد المدني أن المجتمع جماعات مهمة "إن

تسالیك.

بفعالیة الحكومیین المسؤولین لكسب استراتیجیات - 3

الحكومیین. المسؤولین كسب في حاسمة أداة تكون أن یمكن والمستقلة المثبتة المعلومات إن
وجماعات للمعلومات. بحاجة السیاسة “صناع .CPPPمن الفین المعلومات"، قال هو "رأسمالنا

مشتركة”. هناك مصالح إذن المعلومات. غالبًا المدني لدیها المجتمع

الجماعة فإن حیازة الجماعة، لمواقف طبیعي بشكل معادین المسؤولون یكون  عندما حتى
أحد مع FUNDAR لقاء واصفة هوفباور، قات للتواصل. أساسًا یضع هامة لمعلومات
لقد – دراساتنا نتائج على بها ترد حجج عن البحث “حاولت المكسیكیة: الحكومة في المسؤولین

مصداقیة معلوماتنا". من زعزعة لم تتمكن ولكن صدامیة حقًا، كانت

تتلقى حیث والحكومات،  المدني  المجتمع جماعات بین الجهتین من  معلومات تبادل  هناك
معلومات وتعطي  تقنیة) مناصب یشغلون ممن (والسیما  المسؤولین من معلومات الجماعات
من للتحقق كطریقة الحكومة في مصادر مع العمل أهمیة عدیدة جماعات وأوضحت أیضًا.
یتمكنون من وهكذا ذوي الصلة نعطي المسودات للمسؤولین ننشر تقاریرنا أن "قبل دقة عملها.

مونجي. كارلوس قال خطأ"، أي تصحیح

یعمل حیث للموازنة رسمیة تشاركیة إعداد عملیات بتقدیم الحكومة قامت البلدان، بعض في
البرازیل، في الموازنة عملیة إعداد ففي القضایا. هذه على السیاسة معًا وصناع المدني المجتمع
جماعات تقوم لكي  جانبًا والمحلي اإلقلیمي المستوى على الموازنة  أموال من  قسمًا وضع  تم
الحكومة تجمع التي الرسمیة  المنتدیات لهذه ویمكن  عامة. مشاركة عبر بتوزیعها  المواطنین
أن هو الخطر ولكن الموازنة. إعداد عملیة في المدني المجتمع دور من تزید أن المدني والمجتمع
ولكن ربما صدامیة، أكثر وسائل لتبني قیادیة وتستخدم مواقع مجتمعاتها تمثل ال جماعات تتسلم

المدني. المجتمع لمدخالت فائدة أكثر

واالنخراط الدقیق التحلیل إن الحكومیین. المسؤولین كسب في مهم آخر عنصر هو التوقیت
المهم جدًا من السیاسیة قد حسمت. إذا كانت الخیارات الكثیر ال یعنیان للمجتمع المدني القوي
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دراستها من – الموازنة إعداد مراحل من مرحلة كل متابعة یحاولوا أن الموازنة لجماعات بالنسبة
الوزارات من قبل المجلس التشریعي إلى تطبیقها من السلطة التنفیذیة، إلى المصادقة علیها قبل من
قالت هوفباور، الوالدیة"، الصحة عن لمشروعنا "بالنسبة یلي. الذي الحساب والدوائر، وتدقیق

المخصصات". توزیع حول الصراع یبدأ أن قبل حتى البحث طاولة على الموضوع "وضعنا

على للحفاظ عدیدة  استراتیجیات هناك المسؤولین، مع باالتصال الجماعة تنجح أن بعد 
متى، بهم، االتصال تم الذین تحتفظ بقاعدة بیانات للمسؤولین جماعات هناك وتطویرها. العالقات
والمواد التقاریر إلرسال بشكل تلقائي المعلومات هذه ثم تستخدم النتیجة. هي وما قبل من، ومن

النتائج. لمناقشة اللقاء وطلب الصلة ذوي المسؤولین إلى األخرى

 
الموازنة دیموقراطیة صیاغة – البرازیل

البرازیل على واالجتماعي االقتصادي للتحلیل البرازیلي المعهد من سوكوبیرا جواو وصفت
عدد السكان". حیث من والسادس في العالم المساحة من حیث الخامس قاریة، أبعاد "بلد ذو أنها
توافدت فقد أیضًا. تأثیر ذات تبدو  البرازیل فإن  الموازنة، في  المواطنین مشاركة عالم وفي
"إعداد عملیة ألغري كي یشاهدوا بورتو مدینة إلى العالم أنحاء المدني من كل المجتمع جماعات
من قسم بتوزیع مباشر نحو على المواطنون یقوم  حیث  الشهیرة، الطلیعیة للموازنة" تشاركي

الموازنة.

قیادة تحت كلها، األمة نطاق على تنتشر الموازنة دمقرطة في البرازیل واآلن فإن تجربة 
"إن السابق. المصنع سیلفا، عامل دو إناسیو لوال وشعبي المنبت، لویز الشعبیة ذي الجدید رئیسها
التغیرات عن هو تعبیر لوال "الرئیس سوكوبیرا. قالت تاریخها"، في فریدة لحظة البرازیل تشهد
لرفع شاملة عملیة إلى تشیر كمالها، رغم عدم البرازیلي، التي، المجتمع في الراهنة السیاسیة
مع الموازنة، إعداد في أصیلة لمشاركة شعبیة التأسیس مواطنین". إن مستوى إلى الدنیا الطبقات

التحول الوطني. ذاك من جزء حیوي هو البلد، في الجماعات األشد فقرًا على التأكید

مناصرة وأكثر شفافیة موازنة أكثر إعداد بعملیة حكومة لوال التزمت الوطني المستوى على
على الوفاء الرئیس لمساعدة كبیرًا دورًا المدني المجتمع وسیلعب مضى، وقت أي للفقراء من
الحكومة بشأن دراسة للتشاور مع المدني المجتمع من رسمیین وجود ممثلین بوعده. وهذا یتضمن
األولویات ومن علیها. الموازنة سیاسة قیس یمكن لكي واضحة كمیة أهداف وتحدید الموازنة
أكبر رابع هي التي األمة في شائعا یزال ال الذي الجوع، استئصال الجدیدة حددتها الحكومة التي

العالم. في للطعام مصدر

المدني المجتمع للفقراء. "إن مشاركة بالنسبة مضمون هذا ال شيء من سوكوبیرا قالت ولكن،
في المحرومین. السكان على تركز سوف والعامة االجتماعیة السیاسة  أن تضمن  ال وحدها
عملیة سوكوبیرا لهم". ووصفت ال حضور الفقراء الذین تسمع صرخات ال السیاسیة المناورات
الموازنة حول مصطلحات الجدل تغییر تتطلب األمد طویلة عملیة أنها على الموازنة دمقرطة
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یبني أن الشاق" "الطویل التعلیم من النوع لهذا ویمكن والمشاركة. الفهم من الناس یتمكن بحیث
عریضًا. عامًا وعیًا ثابت نحو على

الدیموقراطي"، واإلقلیمیة زاد من التجدید المحلیة اإلدارات بعض في المطالبة بالمشاركة "إن
أیضًا". تشاركیة جدیدة موجة الفیدرالي المستوى على اآلن نرى "إننا سوكوبیرا. قالت
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إنهما سیاسیتان. عملیتان العمق في هما اإلیرادات ومراقبة الموازنة تحلیل "إن
المواطنین والدولة والدیموقراطیة". العالقة بین جوهر إلى یغوصان

كارلوس مونجي

 (5

االرتباط. وثیقا نشاطان االستخراجي القطاع إیرادات في والعمل الموازنة في العمل  إن
هذا وسیزداد الموازنة، في العمل من هام جزء القطاع االستخراجي إیرادات قضایا في فالعمل

في السنوات القادمة. المیل

األخرى عن األنواع تمیزه االستخراجي القطاع في للعمل الجوانب الفریدة بعض ولكن هناك
القوانین المحلیة التغیرات في مع یتعامل للموازنة التقلیدي فالتحلیل الموازنة العامة. العمل في من
وصریحة، انتخابیة واضحة دوائر تعبئة المحلیة. فاعلیة السیاسیة مع الفعالیات رئیسي وبشكل
قضایا تشمل في حین العام. التمویل زیادة في شكل المباشرة على المنفعة أن ترى تستطیع دوائر
تغییر ویحاولوا یفهموا الناشطین أن فعلى مؤثرین. دولیین قوى وفاعلین والمعادن والنفط الغاز

المعقدة. الخاصة والعقود االتفاقات بعض أیضًا بل المحلیة فقط القوانین لیس

أیضًا بعیدة هي االستخراجیة الصناعة من اإلیرادات زیادة عن الناجمة العامة المنافع أن كما
األطفال، وبرامج الصحیة، والرعایة كالمدارس، الجمهور  اهتمام تثیر التي القضایا عن قلیًال
حول تحدید الغالب في یدور الموازنة في "العمل هوفباور تقول وغیرها. الفقر وبرامج محاربة
مختلف فهو االستخراجیة الصناعات في الجدال أما ذلك. وفق النادرة الموارد األولویات وتوزیع

جیوسیاسیة". واستراتیجیات مناقشات حول القضایا تدور إذ

تقر الموازنة جماعات إن بینهما.  الروابط  إظهار الملّح من  الحقلین یجعل بین التباین هذه
الموازنة، سیاسة حقیقیة في فروق إحداث وبغرض اإلیرادات. قضایا في جهودها زیادة بأهمیة
النفط استخراج إیرادات دراسة وتشكل أیضًا. الدخل واإلنفاق أن یراقب  المدني المجتمع على
تعمل التي تبحث الجماعات، مثلما ذلك، غرار وعلى الجهد. هذا من جزًء هامًا والمعادن والغاز
واستثمار لمراقبة الطریقة األفضل وعن جدیدة وخبرة جدد حلفاء االستخراجیة، عن القضایا في
الموازنة قضایا في  تعمل التي الجماعات فإن ناجع، بشكل االستخراجیة الصناعة إیرادات

لها. هامة شریكة ستكون األخرى

بظهور قویة عالقة لها األخیرة السنوات الموازنة العامة في جماعات تعلمتها الدروس التي إن
الصناعة االستخراجیة. قضایا تركز على جماعات

70 األموال  الرقابة على



األشیاء هي – واإللهام واألفكار المتجمعة والمقدرة الجدیدة التحلیلیة والتحالفات الخبرة إن
اآلن وقت هذا حان والمنظمات. وقد النشطاء من المجموعتان تتشاطرها هاتان أن یجب التي
أطلقها التي االستخراجیة  الصناعات مراجعة مبادرة مثل جاریة، مبادرات ثمة حیث التعاون،
"إن األبد. إلى لن تستمر بطریقة جدیة  السیاسة على التأثیر إن فرصة  وغیرها.  الدولي البنك
من سنوات غضون وفي وتذهب الیوم تأتي شعبیتها لها والتطور التي الدولیة الشؤون مواضیع
قیاسًا المحتملین والشركاء الحلفاء من القلیل المواضیع هذه في تعمل التي للجماعات سیكون اآلن

تیسني. مارتن قال الیوم"، وضعها على

األول الخطر العالم. بلدان في منهما بكل العمل وتزاید القضیتین هاتین دمج من مخاطر وثمة
العمل فیها یمكن البطش التي الشدیدة البلدان من هي الطبیعیة الغنیة بالمصادر شخصي. فالبلدان
الناشطین دعم سالمة أجل من استراتیجیات وضع الهام ومن غالیًا. شخصیًا الناشط ثمنًا یكلف أن
الجماعات المحلیة إعطاء مع للحكومة القاسي النقد الدولیة الجماعات تتولى بحیث المحلیین –

دولیة. مكانة

االستراتیجیات أي القضیتین. هاتین  في المدني المجتمع عمل  فاعلیة حول أسئلة وهناك
قضایا الموازنة في عمل المجتمع المدني إن األموال؟ نهدر ال أننا من لنا أن نتأكد كیف أفضل؟
دعاوة تسببه حملة التأثیر الذي قیاس نستطیع كیف (1 الصعوبة: في غایة سؤالي "تقییم" یواجه
النهائیة النتیجة تؤثر على التي العوامل الكثیر جدًا من هناك أن الحكومیة، طالما السیاسة على

الناس؟ حیاة على اإلنفاق العام في التغییر تأثیرات نقیس وكیف (2 السیاسة؟ لهذه

كرافتشیك. قال جمیعًا"، كما جدید علینا نسبي هو بمعنى الموازنة التطبیقي في العمل "إن
تنظیمًا تشكل  أن – واحد العام المفهوم أن إال الحركتین، هاتین االختالفات بین من "وبالرغم
بقضایاك، وأن المواطنین اهتمام تثیر وأن موثوق، تحلیلي بعمل تقوم وأن التنفیذیة، خارج السلطة

البلد". على مهمًا أثرًا تترك

البولیفي التعبیر یقول وكما التطور. تواصالن الحركتین  فإن الصعوبات،  كل رغم  ولكن
محددة بطلبات تقدم دعمًا، احشد أجندة، ضع الحقائق، اعرف نمشیه". ونحن طریقنا "نعّبد القدیم:
إلى كدلیل استخدامها في وستستمران الحركتان فیها تشترك التي الدعاویة الصیغة هي هذه –

األمام.

بناء على كبیر حد إلى تعمل أشار كارلوس مونجي، جهودنا وكما الصبر. هو اآلخر المكّون
سیاسیان. نشاطان العمق في هما اإلیرادات على والرقابة الموازنة تحلیل "إن الدیموقراطیة.
بیرو، حیث في حتى والدیموقراطیة. والدولة المواطنین بین العالقة عمق إلى یغوصان فهما
محدودیة تكشف الموازنة الناس في إشراك محاولة فإن جیدة اآلن، بحال والدیموقراطیة الحریة

تشاركیة". أكثر دیموقراطیة نحو وتدفعنا الرسمیة التمثیلیة الدیموقراطیة
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اللقاء المشاركون في

موضوع وتناول ،2004 بودابست، في عقد الذي اللقاء حضروا أسماؤهم التالیة األشخاص
الصناعة االستخراجیة. وإیرادات على الموازنات الرقابة

االسم  المنظمة

(أذربیجان) التمویل العام مراقبة مركز أخمدوف إنجالب

مؤسسة سوروس-كازاخستان أرتیمییف  انتون

(أذربیجان) المنفتح المجتمع معهد مساعدة مؤسسة غاسیلوف سییفي

أفریقیا في جنوب الدیموقراطیة معهد غوفندر شون

أفریقیا فورد-جنوب مؤسسة هاویس غاري

ووتش-اندونیسیا هیروبویتیرو  دیت أریمبي

التشیك) ووتش (جمهوریة بانك شبكة  هلوبیل بیتر

–المكسیك FUNDAR  هوفباور هیلینا

الموازنة شفافیة أجل من المنتدى االندونیسي إیدا الودي

أوغندة دیون كاندیوموندا   شبكة باسل

المجتمع المنفتح-هنغاریا عدالة مبادرة كیرینجي إمیل

(إیران) أتییه باهار استشارة بور  خاجي بیجان

الموازنة العالمیة-أمریكا مشروع كرافتشیك وارن

العامة-أمریكا السیاسة اولویات مركز الفین دیك

السیاسة العامة-كازاخستان بحوث مركز مخموتوفا  میرویرت

CEU-هنغاریا في مركز الدراسات السیاسیة مالباسیك  إیفونا

الكاثولیكیة-تشاد الغوث خدمات موكوم أولفر

سیودادانا-بیرو بربویستا غروبا مونجي كارلوس

73 األموال  الرقابة على



المجتمع المنفتح أجل المنغولیة من نامخایجانستان المؤسسة دورجاري

ویتنس-المملكة المتحدة غلوبال أوسولیفان دیارمید

التمویل العام-كرواتیا معهد أوت  كاتارینا

المجتمع میامي-أمریكا بیریز أصوات لیدا

العالمیة-أمریكا الموازنة مشروع جورج سان جیم

موت-هنغاریا ستیوارت تشالز مؤسسة ساورزسكي تاماز

بولیفیا-أمریكا الدیموقراطیة مركز شولتز جیم

واالجتماعي االقتصادي للتحلیل البرازیلي المعهد سوكوبیرا جواو

CEU-هنغاریا السیاسیة في الدراسات مركز سیفینسون  سارا

السیاسیة في CEU-هنغاریا الدراسات مركز تیسني  مارتن

ووتش-أمریكا ریفینیو تسالیك سفیتالنا

CEU-هنغاریا السیاسیة في الدراسات مركز زینتاي  فیولیتا
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صلة ذات انترنیت مواقع

بموضوعنا. صلة ذات كمصادر بودابست اجتماع حددها التي المفیدة المواقع التالیة القائمة تضم

                                       المنظمات

Atieh Bahar Consulting   www.atiehbahar.com

Catholic Relief Services   www.catholicrelief.org

CEE Bankwatch Network  www.bankwatch.org

Center for Policy Studies  www.ceu.hu/policy_center.html

Center for Public Policy Priorities www.cppp.org

Center on Budget and Policy Priorities www.cbpp.org

Ford Foundation    www.fordfound.org

FUNDAR     www.fundar.org.mx

Global Witness    www.globalwitness.org

Grupo Propuesta Ciudadana  www.participaperu.org.pe

IBASE     www.ibase.br

Institute for Democracy in South Africa www.idasa.org.za

Institute of Public Finance  www.ijf.hr

International Budget Project www/internationalbudget.org

Kazakhstan Revenue Watch     www.kazakhstanrevenuewatch.org

Mongolian Foundation for Open Society www.soros.org.mn

Open Society Justice Initiative www.justiceinitiative.org

Public Finance Monitoring Center www.pfmc.az
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Public Policy Research Center www.pprc.kz

Publish What You Pay  www.publishwhatyoupay.org

Revenue Watch    www.revenuewatch.org

Soros Foundation–Kazakhstan www.soros.kz

The Democracy Center   www.democracyctr.org

Uganda Debt Network   www.udn.or.ug

Open Society Institute Assistance Foundation–Azerbaijan

www.osi-az.org

Indonesian Forum for Budget Transparency 

www.internationalbudget.org/groups/indonesia.htm

الدراسات:

1 - Catholic Relief Services report: Bottom of the Barrel

www.catholicrelief.org/get_involved/advocacy/policy_and_
strategic_issues/oil_report.cfm

2 - Global Witness report: Time for Transparency

www.globalwitness.org/reports/show.php/en.00049.html

3 - IMF Country Reports on Fiscal Transparency

www.imf.org/external/np/rosc/rosc.asp

4 - Promises to Keep: Using Public Budgets as a Tool to Advance 
Economic, Social and Cultural Rights

www.internationalbudget.org/themes/ESC/FullReport.pdf
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5 - Revenue Watch report: Caspian Oil Windfalls: Who Will 
Benefit?

www.revenuewatch.org

6 -Texas tax incidence study

www.window.state.tx.us/taxinfo/incidence03/

7 - Various academic articles on the resource curse by Professor 
Michael Ross

www.polisci.ucla.edu/faculty/ross/

المصطلحات شرح

في المدني المجتمع منظمات  أنشطة على للداللة یستخدم تعبیر فضفاض  الموازنة: في العمل
والبیئة. والصحة التعلیم مثل على الخدمات العامة مراقبة اإلنفاق الحكومي والسیما

صناعة كما في المال، رأس في كبیرًا استثمارًا تتطلب اإلنتاج في طریقة المال: برأس كثیف
البترول. أو المناجم

القطن. أو القهوة مثل إنتاج العمال، من كبیرًا عددًا تتطلب اإلنتاج في طریقة العمالة: كثیف

النامیة. البلدان على فوائده أو الدین األساسي أقساط خفض الدیون: تخفیف

إلى الطبیعیة الموارد یؤدي اكتشاف أن بعد األمة اقتصاد في تضرر الصناعة الهولندي: الداء
األخرى، األمم بضائع منافسة على المحلیة البضائع قدرة یضعف مما المحلیة، العملة قیمة رفع
اكتشاف بعد هولندا في التعبیر نشأ الصادرات. ونقص زیادة المستوردات إلى یقود الذي األمر

.(investorwords.com (المرجع: الشمال. بحر غاز

محدد. موعد حلول حتى – له اإلخباریة التغطیة على أو ما تقریر التقیید على نشر الحظر:

تلقته. الوحیدة التي أساس أنها على ما إعالمیة لوسیلة أو لصحفي خبر حصري: تقدیم

بشكل النتائج هذه  ویشرح ونتائجها أهدافها  یعرض طویلة  لدراسة تلخیص الدراسة:  ملخص
ثمة داع. إذا كان اتخاذه، الواجب اإلجراء ثم یعرض موجز

للحكومات أو الخاصة، للبنوك التجاریة الدین ویشمل البلد. من خارج لدائنین دین الخارجي: الدین
شبكة (المرجع: الدولي. والبنك الدولي النقد صندوق مثل الدولیة المالیة للمؤسسات أو األخرى،

.(www.servicesforall.org الضروریة، للخدمات المواطنین

والغاز الطبیعي مثل النفط الموارد الطبیعیة، التي تستخرج االستخراجیة: الصناعات الصناعات
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األرض. باطن المعادن من من والفحم وغیرها والماس

جماعات به تقوم الذي النشاط على االستخراجي: تعبیر فضفاض یدل القطاع إیرادات في العمل
المعادن، وكیفیة من غیره أو النفط وبیع إنتاج من الحكومة تجنیه ما لمراقبة المدني المجتمع 

اإلیرادات. بهذه التصرف

وكما الجمهور. یشاء من الحكومة لمن موازنات عن المعلومات االلتزام بتوفیر المالیة: الشفافیة
المالیة الشفافیة فإن الدولي، صندوق النقد وضعها الحمیدة التي المسالك شریعة من تحدیدها تم
وتوفر المعلومات االقتصاد؛ قطاعات بقیة العام عن القطاع ومسؤولیات دور في وضوح تتطلب
والتأكید عنها؛ والتقریر وتنفیذها الموازنة إعداد وعلنیة للحكومة؛ المالیة النشاطات عن یشاء لمن

معاییر نوعیة البیانات. مع المالیة سالمة تطابق البیانات على

حق والمدنیة السیاسیة الحقوق حول الدولیة من االتفاقیة 19 المادة تقر حریة المعلومات: قوانین
الحدود". عن النظر بغض  واألفكار، المعلومات أنواع كافة ونقل وتلقي عن "بالبحث األفراد
المعلومات نشر الدولة دوائر على تفرض التي المعلومات حریة قوانین أیضًا كثیرة بلدان وتبنت

محددة. لم یكن هناك أعذار ما المواطنین، من نشاطاتها بناء على طلب حول

یثیر الذي الجانب إلى  لإلشارة والمحررون الصحفیون یستخدمه رسمي غیر تعبیر الخطاف:
الخبر. القراء اهتمام

وغالبًا مضیفة. شركة وحكومة بین أو الشركات من عدد بین اتفاق شراكة المشترك: المشروع
مقابل التنقیب تكالیف المضیفة، الحكومة  مع االتفاقات من النوع في هذا الشركات، تتحمل ما

الحكومة المضیفة. مع األرباح من موارد وتقاسم تكتشفه ما استثمار بحق االحتفاظ

على بعید إلى حد موازناتها تعتمد التي الحكومات بعض تؤسسه مستقل النفط: حساب صندوق
من تذبذبات أسعار النفط، فضًال الموازنة حمایة في الحسابات تصدیر النفط. ویمكن استخدام هذه

القادمة. لألجیال مدخرات جمع عن

سباقة ألیغرو بورتو البرازیلیة المدینة كانت عملیة،  الموازنة: إعداد في التشاركیة العملیة
القرارات بشأن اتخاذ في مباشرًا دورًا المواطنین تعطي الماضي، القرن من الثمانینات إلیها في
التشاركیة "العملیة سوزا: أوریباتام دي البلدیة، موازنة مؤلف وخبیر وبكلمات البلدیة. موازنة
خاللها من للناس وطوعیة، یتاح شاملة مباشرة، دیموقراطیة هي صیرورة الموازنة إعداد في
والدیموقراطیة التمثیلیة الدیموقراطیة بین تجمع إنها العامة. والسیاسات الموازنة وتقریر مناقشة

المباشرة".

للدخل. وسطي وهو معدل السكان، عدد على مقسمًا الدخل الوطني الفرد: دخل

الدولة المضیفة الطاقة وبین عن شركة تنقیب بین (PSAs): اتفاق اإلنتاج في المشاركة اتفاقیات
مقابل المناجم، أو النفط مشروع في واإلنتاج التنقیب ومجازفات نفقات الشركة تتحمل بموجبه
شیئًا من ال تتلقى أو الشركة من أقل اإلنتاج من نسبة تتلقى الحكومة أحیانًا من اإلنتاج. حصة

استثمارها. تكالیف استردت قد عنده الشركة تكون محدد موعد حتى اإلنتاج
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إلى عادة وتشیر الدخل. مستوى ازدیاد مع المئویة نسبتها تزید ضریبة التصاعدیة: الضریبة
وتعبیر الضریبة. من  أكبر مئویة نسبة العالي الدخل أصحاب یدفع حیث  الدخل، ضرائب
wordIQ.com (المرجع: الدخل. ارتفاع مع النسبة تزاید طریقة على یدل "تصاعدي"

.(www.wordiq.com

وهي المنخفض. الدخل أصحاب النسبة األكبر من ضریبة تأخذ (المجحفة): المتناقصة الضریبة
العالي الدخل أصحاب من المنخفض أكثر الدخل لجماعة التصاعدیة، مرهقة الضریبة خالف على

السابق). (المرجع والشركات.

النوعیة. العوامل مقابل للقیاس القابلة القیم مع تتعامل بحثیة تقنیة الكمي: التحلیل
زمني معدل ضمن بیئیة بعملیات تعویضها أو تجدیدها یمكن التي الموارد المتجددة: الموارد
غیر بالموارد الشمسیة، والطاقة الحیوي الوقود مثل الموارد هذه وتقارن باستهالكها. مرتبط

ومنتجات المناجم. األحفوري الوقد مثل المتجددة
.(Agroecology www.agroecology.org (المرجع:

نتیجة قرار الخدمات أو البضائع على المجاني الحصول بهدف الموارد إنفاق الریع: السعي وراء
الطرق مختلف یشمل الریع وراء الساعي على السلوك والمثال ما. عامة سیاسة جانب من "محابي"
عادیة أو سیاسات إنفاق أو ضرائب لفرض الحكومة على الجماعات أو األفراد بها یضغط التي
(المرجع: اآلخرین. حساب على علیهم الخاصة باالمتیازات أو تعود بالمنفعة المالیة أن شأنها من

.(www.auburn.edu السیاسي"، االقتصاد مصطلحات "شرح جونسون، م. باول د.

والشروط التشغیل في ظل شروط حقل ما من استخراجها النفط أو الغاز المتوقع كمیة االحتیاطي:
القائمة. االقتصادیة

سعر من مئویة كنسبة وتحسب والخدمات السلع مبیعات على تفرض ضریبة المبیعات: ضریبة
البائع. ویتقاضاها المبیع

فرض مثًال، بالتساوي. یقتسم أن یجب الضریبي العبء إن تقول فكرة الضریبیة: المساواة
إذا كذلك األمر ولیس علیه، تعتمد  دخل  لها یترك  ال فقیرة أسرة على %15 بمقدار ضریبة

التصاعدیة". أیضًا "الضریبة انظر میسورة. على أسرة الضریبة نفس فرضت

الدخل عبء آلیة مستویات من مختلف الجماعات تتحمل تظهر كیف دراسة دراسة أثر الضریبة:
ما. ضریبیة

بین الضریبة معدالت اختالف من لتستفید الفرعیة الشركات تستخدمها وسیلة التحویل: تسعیر
الذي یفرض البلد الذي في الفرع من سعر مرتفع الفروع، یطلب بین فلدى التحویل مختلف البلدان.
منخفض البلد في الذي الفرع من سعر منخفض قلیًال، ویطلب ربحًا یحقق ضریبة عالیة بحیث
توفیر هي العالم مستوى على العملیة هذه تطبیق من النهائیة والنتیجة كبیرًا. ربحًا فیحقق الضریبة
(http://august1.com .الدولي القانون وقاموس دلیل صافیة. (المرجع: ضریبیة مدخرات
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على تدفع المبیعات على الضریبة من مباشر غیر شكل :(VAT) المضافة القیمة ضریبة
القیمة أساس على وتقوم وتوزیعها،  إنتاجها مراحل  من مرحلة في كل الخدمات أو المنتجات

النهائي. المستهلك إلى وصوًال الكلفة، إلى وتضاف مرحلة كل في المضافة

(حاشیة)

الثاني كانون هیرالد تریبیون، 8 انترناشیونال النفط"، لعنة ضد باور، "نیجیریا تناضل جوناثان 1

.2004

استخدام على مالحظة والكمرون: تشاد في البترولیة والتنمیة األنابیب مشروع الدولي، البنك 2

.(2001 (حزیران البترولیة العالوة

البلدان على البترولیة آثار التنمیة یغطون الذین دلیل للصحفیین 2005 عام أوائل في سیصدر 3

من مبادرة باالشتراك مع المنفتح المجتمع معهد من ووتش ریفینیو مشروع نشره الذي المنتجة،
السیاسي. الحوار أجل
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