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 الفقر والفساد
 

تحقيق نحو  نقطة على منتصف الطريق ممثال ، في مجال مكافحة الفقر والفسادآعالمة هامة 2007عام  تميز 
. 2015طموح إلنهاء الفقر المدقع بحلول عام العالمي التعهد الباإلضافة إلى  ،)MDGs(األهداف اإلنمائية لأللفية 

 وعودها حرآة مكافحة الفساد على إعالن ليما، و توقيعبعدت  عشر سنوامرور إلى أيضا 2007عام آما يشير 
 1 .جهودها أهدافها ومعالجة الفقر آجزء منب

 

، ال تزال الحكومات من الناحية العمليةو. ن اإلنجازات الفعلية لم تكن على مستوى التقدم المتوقعفإعلى الرغم من ذلك 
. اإلستراتيجيةنفس مكونات آ - المعالجة المتكاملةبدال من  -بشكل منفصل  ج الفقر والفسادلاتعالمانحة والجهات 

وال يزال الفقر  ، الفقر والفساد على حد سواء آل منمكافحةلتكامل السياسات الجهود الرامية  استمرار عدمقوض 
 شخص يعيشون على أقل مليار أآثر من نصف مواطني العالم، مع ما يقرب من ثالثةيعاني منه طاعون يمثل 
 .2في اليوم الواحد ن فقط دوالري

 

في السابقة، حيث يوجد معوقات التوقعات مع بيانات األهداف اإلنمائية لأللفية  الحالي للتطور طبقا لاالتجاهال يتماشى 
  3 .2015 عام لتحقيق أهداف الجدول الزمني حتىتحديات آبيرة تمثل ،  بالعالمبعض المناطق والبلدان الرئيسية
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 عرض المفاهيم .1

 

كل من الماضي والجهود المبذولة حاليا للحد من الفقر إلى أن الفساد يشكل ير تقييم الوضع ليش
جتماعية المنشودة اال و،قتصاديةواال ،سياسيةالتغييرات العقبة بالنسبة للبلدان التي تسعى إلحداث 

 .الدولتلك في مختلف ويعتبر الفساد سبباًَ ونتيجة للفقر  ،لتنميتها
 االنحرافاتبسبب التنمية  مبادرات أصل والمواطنين في ،مات، والقطاع الخاص الحكوفساد يؤثر
عندما تسئ هذه الجهات الفاعلة في استخدام . التنفيذعملية ووضع الميزانيات، صنع القرار، وفي 

 مشارآة المواطنين يعمل على عدمالفساد فإن  ،السلطة الموآلة لها بهدف تحقيق مكاسب شخصية
 سلسلة في نهاية خاسرينالفقراء أنفسهم يجد . المنتفعين إلى أيدي  لتذهب العامة المواردإهدارو

 .يحتاجونهاالخدمات التي  على دون الحصول الدولة و مندعم دونالفساد و

من مستوى ،  أصًالونالمهمشويعاني الفقراء  ، للفقرتابعةنتيجة نفس الوقت في يعتبر الفساد 
في البيئة تكون الثروة . قواعد اللعبةب فيها  الفساديتحكمتي في البلدان المضاعف من اإلقصاء 

، والسيما عندما يتعلق على الحكمالدولة وتنخفض قدرة التفاوت في الدخل يزداد ، و فاسدةالفاسدة
خلق سيناريو يترك الفقراء محاصرين في هذه النتائج تتسبب  . احتياجات الفقراءبتوفيراألمر 

 االعتماد على الرشاوى وغيرها من المدفوعات إلىضطر الفقراء يما والتنمية متوقفة، وآثيرا 
تتسبب النتائج هذه ، فإن لدولةبالنسبة ل. األساسيةعلى الحاجات  حصولغير المشروعة من أجل ال

 وتباطؤ معدالت الحد ، وانخفاض النمو المستدام،زيادة الفساد: في وجود قوى متعددة هادمة مثل
أآبر العقبات في سبيل الحد من "أن الفساد يعتبر من بنك الدولي بشكل حاد حذر القد و 4.من الفقر

 5 ."الفقر

 بين الفقر والفساد مع عرض واآلثار لهذه الورقة على فهم عالقة األسباب التالية تعمل األقسام 
 .و فصل الصلة فيما بينهم العمليات التي تقوم على تعزيز 

 

 فهم الصلة بين الفقر والفساد .2

 

قر ال يعني فقط انخفاض الدخل تحت مستوى معين، حيث يمثل الفقر ظاهرة متعددة األبعاد الف
الصحة، (تتميز بسلسلة من العوامل المختلفة، يتضمن ذلك الحصول على الخدمات األساسية مثل 

  6 .لبشرية، باإلضافة إلى الحقوق المدنية، والتمكين والتنمية ا)والتعليم، والمرافق، وغيرها
ي األهداف اإلنمائية لأللفية هذا المفهوم األوسع للفقر وحقيقة انه البد من تجاوز حدود تراع

 – 2000 المعروفة بإعالن األلفية والموقعة عام –مقاييس الدخل، وتعزز في وثيقتها األساسية 
 .قربقيم الحرية، والمساواة، والتضامن، وقبول اآلخر، من أجل مواجهة تحديات التنمية للحد من الف

في البلدان التي . تهالحماي  واألطر القانونية لألفرادالفساد دعائم هذه التنمية، وحقوق اإلنسانيعوق 
والميزانيات دون التشاور أو المساءلة عن أعمالهم،   فيها الحكومات تمرير السياساتتستطيع

تفقد الناس قدراتها  7. هما النتيجةالتنمية والفقرفي عدم المساواة تكون ، الغير مشروعوالتأثير 
 .  وفي خالل هذه العملية تزداد فقراواجتماعيا واقتصادياسياسيا 

 االقتصادي من النمو تالتسريباتحد هذه  .يبتلع الفساد أيضا السلع والنقود المقررة لمكافحة الفقر 
قة  وجهود مكافحة الفقر وغيرها من الجهود المتعلاالستثمار قلة مستويات إلىللدول باإلضافة 
وفي نفس الوقت تستنزف الرشاوى الصغيرة موارد الفقراء بإجبارهم على تقديمها . بتعزيز التنمية

 والتي تكون الكثير منها مجانية طبقا للحصول على الحاجات األساسية من السلع والخدمات
لة مع ق). انظر العمود الجانبي في الصفحة الثانية(للقانون، مثال الخدمات الصحية، والتعليم 

 االستبعاد للبقاء من أجل التغلب على ةآإستراتيجي الفساد إلىالخيارات األخرى، قد يلجأ الفقراء 
 المدارس أو الحصول على وظيفة، أو شراء منزل، أو إلىالذي يواجههم عند محاولة الذهاب 

 . أو مجرد المشارآة في مجتمعاتهماالنتخاباتالتصويت في 
 

2

حذر البنك الدولي بشكل حاد قد و
أآبر العقبات "أن الفساد يعتبر من 

 ."في سبيل الحد من الفقر

 ضريبة الفساد التي يدفعها الفقراء
 

يمثل الفساد ضريبة يدفعها الفقراء حيث 
يسرق الموارد من األسر التي تعاني بالفعل

  .من ضغوط مالية شديدة
 

آشفت دراسة أجريت مؤخرا في المكسيك 
لفقراء  في المائة من دخول ا25على أن 

  8 .يتم صرفها على الرشاوى الصغيرة
 

 2007أظهرت نتائج بارومتر الفساد لعام 
والتي تصدرها منظمة الشفافية بأن الفقراء 

فئات الدخل يدفعون رشاوى أآثر من 
األخرى وذلك للحصول على الخدمات 

الصحية، او المدرسية أو للحصول على 
 .مساعدة من الشرطة

 
ا دفع الرشاوى الذين ال يستطيعويحصل 

على مزيد من التهميش في المجتمع 
ويترآوا بدون خدمات ويتحولوا الى 

 .مواطنين منسيين
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دمج المبادرات تالمانحة أن  السياسات والتدخالت التي تدعمها الحكومات والجهات على يجبلمعالجة هذه العقبات 

 :)انظر الشريط الجانبي(والفساد  الفقر وعدم المساواةبالصلة بين التي تعترف 

 الظاهرتين معا، وال سيما في أشد يمكن أن تنجح وتستمر فقط عندما يتم معالجةمكافحة الفقر والفساد إن  
 .فقراالبلدان 

 .إلى تفاقم الفقر والفساد السياسية واالقتصادية واالجتماعيةدي عدم المساواة تؤ 

والمخاطر بالنسبة للفقراء   المبادرات التي تقييم المنافع-  من أجل الفقراءاستراتيجيات مكافحة الفسادتكون  
 يجب أن  التصدي للفساد إن فوباإلضافة إلى ذلك،. للمواطنين  أآثر فعالية عندما تعزز الحقوق األساسية-

يزيد و بعد ظهور نتائج تلك اإلنتخابات و عند بدأ التخطيط و وضع السياسات سوف  ،يبدأ  قبل االنتخابات
 .من فعالية التدخالت

 آسر دورة الفقر والفساد .3

 

 مساءلةين و المواطن مشارآةمعالجة والتغلب على الحواجز التي تقف في طريقلوسائل ال هيمكافحة الفقر والفساد 
 نادرا  لألسفأنها المشارآة وحقوق المواطنين، إالوجود المساواة في  تدعي في حين أن معظم البلدان النامية. الدولة

 . العمليواقعما تطبق على الفقراء في ال

مؤسسات في الستخدم للتالعب ي أن الفساد يمكن أن إلىمنظمة الشفافية الدولية ل) 2004(يشير تقرير الفساد العالمي 
آما .  انتهاك حقوق المواطنين الفقراء وإدامة الفقر--البلد واألحزاب وعمليات الحفاظ على الوضع الراهن ب ةالسياسي
 التهميش السياسي واالقتصادي يكون  عندما اللجوء لممارسات الفسادإلى الفقراء ضطري فإن غالبا ما ،لوحظ

وسائل بالبرامج مكافحة الفساد لم ترتبط إذا . يا هائال لتنمية المجتمع وهذا يمثل تحدفي ذروته،واالستبعاد االجتماعي 
 إلى تهدف التي مواطنينأثر سلبي على الفإنها تكون ذات  ،لحصول على الخدمات األساسيةللشرعية ابديلة ال

 .تهممساعد

سياق األوسع الذي يحد  فعالة، يجب أن ننظر عن آثب في ال من أجل الفقراءلكي تكون استراتيجيات مكافحة الفساد
 .االجتماعية واالقتصادية والسياسيةمن الفرص المتاحة لفقراء المواطنين من المشارآة في الحياة 

للمساءلة هو  الخاضعة الحكوماتمع  ربط حقوق األفراد والمجتمعات المحلية المهمشة :المشارآة السياسية والمساءلة
خالل تفويض تتشكل سياسات بلد ما من . الفقراءمن أجل الفساد  لمكافحة إستراتيجيةأول خطوة أساسية لوضع 

الفساد من جانب إن ). للمساءلة الخضوع على سبيل المثال دورة(للعمل نيابة عنهم حكوماتهم ل السلطةالمواطنين 
ر وعدم  الفق هيالنتائجتكون ، ويشوه الدساتير والمؤسسات، ويعمل على تدمير تلك الدورة  القطاعين العام والخاص

  الفقراء بوصفهم ضحايا بلإلىمن خالل تعزيز المساءلة السياسية، أن ال ينظر تضمن السياسات  .المساواة في التنمية
إعادة ترآيز هذه المسائل تساؤالت بشأن آيفية ثير ي). انظر الشريط الجانبي(أصحاب المصلحة في مكافحة الفساد 

 ت، التي قد تعرض)PRSPs(الحد من الفقر ات استراتيجيأوراق ا معالجة األطر اإلنمائية الرئيسية، بما فيه
 توافق في اآلراء بشأن آيفية إلى فقد ظل الوصول  وحتى اآلن11 .المساءلة مشارآة المواطنين والنتقادات لعدم آفاية
  12 .بعيد المنالمن خالل أطر التعاون من أجل التنمية تعزيز هذه العناصر 

 إدراكعلى من أجل الفقراء  لمكافحة الفساد إستراتيجيةتصميم ينطوي  :ة وإخفاقات السوق االقتصاديعدم المساواة
القطاعين العام في فساد  الهليس.  العملية منيغير إساءة استخدام السلطة  أن وآيفية— الغنى والفقر  يتكونآيف

معظم البلدان في تتسم . ستمرارهاوا الدخلؤدي إلى عدم المساواة في ي يمكن أن تالتو إخفاقات السوق،  منوالخاص
أفريقيا بدرجة عالية من عدم المساواة في توزيع بجنوب الصحراء الكبرى و وجنوب شرق آسيا ،أمريكا الالتينية

،  مدرآات الفسادمؤشر دول تتسم بعدم المساواة في 10ترتيب أآثر وبمقارنة . الدخل مع مستويات مرتفعة من الفساد
 فإن اإلخفاقات عندما يتفشى الفساد في االقتصاد، 13 .المؤشرمن قاع  40 %ن تقع فيالبلداهذه نصف نجد أن 

. مكافحة الفساد التي تستخدمها الحكومات والشرآاتوأطر التنظيمية  المساواة عدم إلى ترجعالبا ما غوالتجاوزات 
 وغيرها من )UNCAC (كافحة الفسادمل  األمم المتحدةاتفاقيةهناك محاوالت دولية لمعالجة هذه المعادلة للفساد مثل 

 .تنظيم القطاع الماليفي صرامة تشجيع مزيد من ال فضال عن ،المبادئ التوجيهية العالمية

 

 

3

 
 د والتنمية البشريةالربط بين الفسا

 
العوامل الرئيسية فيفإن عند وجود الفساد، 

السياسية   المساءلةمثلمكافحة الفقر، 
 بشكل ةضيقتكون م، حاطةوالشفافية واإل

 .غائبةفي بعض األحيان بل وآبير 
 

والدانمرك  (دول القمةمقارنة بين تظهر ال
  مع دول)وفنلندا ونيوزيلندا وسنغافورة

 والعراق ، وميانمار،الصومال(القاع 
لمنظمة  إدراك الفسادمن مؤشر ) وهايتي

ربط بين الفقر للنقطة انطالق الشفافية 
  .وعدم المساواة والفساد

 
 مع لدولة إدراك الفساد مؤشر  مقارنةندع

، يظهر وجود لها لتنمية البشريةا مؤشر
ا يسهقي آماعالقة قوية بين الفساد والتنمية، 

 تميل إلى اقل فساداأل دولال. مؤشر التنمية
الحصول على ترتيب عالي في مؤشر 

 .، والعكس بالعكسالتنمية البشرية
 

يحتوي مؤشر التنمية البشرية الذي يصدره 
 على عواملبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

مثل التعليم ومحو أمية الكبار، ومتوسط 
 حساب ل وذلكالعمر المتوقع ودخل األسرة

موقعها من  دولة من حيث 177 ترتيب
مرتفعة أو متوسطة أو (التنمية البشرية 

   9 .) منخفضة
 

 
 أدوات المواطن للمساءلة

 
منظمة الشفافية الدولية حاجة تدعم حرآة 

 وخاصة الفقراء --من المواطنين لماليين ا
ن و السياسيونممثلفي خضوع ال –

  .القرارات التي يتخذونهاعن للمساءلة 
 

لمنظمة الشفافية " واجه الناس"في برامج 
فرع بنجالديش، تم تنظيم لجان من 

 ابمسؤولياتهالمواطنين لمطالبة الحكومة 
  .تجاه وعود التنمية

 
، تقوم فروع منظمة الشفافية األخرى

المراآز اإلرشادية و (ومكاتب المساعدة 
بمساعدة المواطنين )  القانونيةاالستشارات

.  في القضايا المتعلقة بالفساد بشكل مباشر
يستخدم فرع منظمة الشفافية في جورجيا 

هذه التسهيالت لفتح قنوات اتصال بين 
 لتأآيد المواطنين وأعضاء البرلمان

 10 . عن قراراتهم السياسيةممسؤوليته
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  صنع القرارات ال يتفق االستبعاد االجتماعي الذي يحد من وصول المواطنين إلى:االنشقاقات االجتماعية واالستبعاد
تهميش مجموعات من المواطنين من المجتمع يخالف .  من أجل الفقراءحة الفسادجهود مكافمع  ةالسياسية االقتصادي

 عند تطبيق القانونيؤدي إلى الكيل بمكيالين و ،لمفهوم الحكم الصالح ونظريا ليس له مكان في المجتمعات الديمقراطية
النسيج االجتماعي للمجتمع في ح يصب االنشقاقات و تنشأ.المساواةوتبني الديمقراطية أنها ت البلدان  هذهادعتحتى لو 
 المجتمعات يؤدي إلى تمزيقنظام لألغنياء وآخر للفقراء وجود  ' بأنآما حذرت منظمة الشفافية الدوليةو. خطر
 مصداقية الدولة،من صبح مصدرا للصراع يقوض ت هذه االنقسامات يمكن أن  فإن الفساد،انتشار عند 14 .المحلية

انظر الشريط ( دم المساواة والفسادرفض الخضوع للحكومة وعالفقراء في حلقة من ر تها مما يحص وفعاليوشرعيتها
 ).الجانبي

 الخطوات القادمة .4

مكافحة من  يجب أن تبدأ من خالل تمكين الفقراء  أن السياساتمعاوالفساد هج شامل لمعالجة الفقر من إتباعيعني 
 أصحاب وا يكونبأنعلى قدم المساواة من حيث المبدأ ولحق لفقراء اأن لإلى   ويترجم هذا،الفساد على قدم المساواة

من تمكين الفقراء يستطيع .  له وليس الضحايا الرئيسيين—المصلحة والمستفيدين من استراتيجيات مكافحة الفساد 
 .جعل هذه الجهود أآثر فعالية في مساعدة المواطنين على التغلب على التهميش واإلفقاري أنمكافحة الفساد 

فعلى .  في الدولةعملية التنميةدورة السياسة و، من المفيد استهداف ى يكون هناك ترآيز للمبادرات من أجل الفقراءحت
بأنهم المواطنين الفقراء ، ويتم إدراج مواطنيهاقبل  السياسي هاالتزامبة يدورة السياسة الحكومربط  يمكن ،سبيل المثال

دور المشرعين تنظيم ودعم مشارآة المواطنين مع ويمكن . ة السياساتالجهات الفاعلة الرئيسية خالل مرحلة صياغ
  .ةيالحكوم المساءلة إمكانيةقلة  لمواجهة اتخدمال الموافقة على السياسات والميزانيات وفي قرارات

 :وتستمر من خاللهاز على آل خطوة من خطوات دورة السياسة العامة يترآبالأنشطة محددة يمكن قيام 

االنتخابية يمكن أن باألنشطة  م التنمية وربطههم فيلتعبير عن أولوياتلالعمل مع الفقراء : اف تحديد األهد 
 .المساءلة قبل االنتخابات وقبل أن يبدأ التخطيطالوعود بالتنمية وفي ساعد ي

  في هذهتانمفيدتان  أدااكونياألثر االجتماعي يمكن أن وتقييم الفقر في مشارآة ال: لسياسة والتخطيط ا 
 في صياغة مبادرات الفجواتسالمة والأماآن شمل وجهات نظر الفقراء في تحديد يساعد ذلك ليو. الخطوة

الممارسات  وية السياستعتبر المشارآة. تم إدماجها في استراتيجية التنمية الوطنيةيمكافحة الفساد التي 
 مقعد منين الفقراء وأن يكون لهل المواطيتموبتعهدات اللضمان أحد الخيارات السليمة إلدارة الموازنات 

 .على طاولة التخطيط

أدوار لهياآل المؤسسية، وخاصة على المستوى المحلي، الضفاء صفة رسمية على يمكن تشكيل ا: التنفيذ 
 أمثلة  توجد.المواطنين الفقراء في تنفيذ القرارات التي تؤثر في حياتهم، مثل توفير الخدمات األساسية

كون أآثر مساءلة أمام ت بحيثمؤسسية الترتيبات ال حول آيف يمكن عمل، الس المحليةآثيرة، بما فيها المج
 .المواطنين

عيين أمناء رير وتاتقالاستخدام بطاقات يمكن أن تشمل التقنيات المتنوعة منخفضة التكلفة على : الرصد 
 ومراقبة  الفسادمشارآة المجتمع المدني في رسم خرائطتعتبر .  إلشراك المواطنينوقوميا/امحليللمظالم 

 .القابلة للتطبيقاالنتخابات هي األخرى من األنشطة 

 برامجها الوطنية موجود في غالبايكون  دمج ما فيساعد ت يمكن أن  ماملية التنمية في بلدفإن عي الوقت نفسه، ف
حول  الممارسات والمواقف والمفاهيم  فإن هذا يعني تغيير أعاله،وضحآما هو م .لمكافحة الفساد، والسياسة والتنمية

 :من المبادئ التوجيهية لدعم هذه الجهود. ةيالسياسآيف تتم الدورة 

عملية أن الآل خطوة من خطوات على .  وليس للفقراء-  ومع الفقراءالعمل عن طريق الفقراءيتم : الشراآة  
على الصعيد المحلي،  العمل المجتمعين إستخدام يمك. تشجع على المشارآة وإشراك المجتمع المحلي
 .إلظهار قوة وضرورة العمل الجماعي للمواطن

جميع المواطنين، بصرف النظر عن فرص متكافئة لوسيلة لتوفير إعتبار اطر التنمية :  على الحقوقةقائمال 
اء في العمليات السياسية ضمان مشارآة الفقر.  أو التعليم أو األصل،دين أو ال،الدخل أو العرق، أو الجنس

عكس الحاجة إلى احترام حقوق اإلنسان لجميع تدعم آرامتهم اإلنسانية وت لدولةاإلنمائية لأن السياسات و
 .المواطنين آما هو متفق عليه بموجب اتفاقيات األمم المتحدة

4

من أجل تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية 
، سوف تمثل السنوات 2015بحلول عام 

القادمة تحديا هائال للمجتمع الدولي 
آما أنها سوف . والحكومات والمواطنين

 سببتتيح فرصا لفهم أفضل للعقبات التي ت
وإلعادة النظر في سبل ، الفقر والفساد
.التصدي لها

 
اء عضاأل من أي حكومة حتى اآلن لم تقم

 في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
(OECD) لما وفقا معوناتهاربط تدفق  ب 
قد أنشأت دول المتلقية للمعوناتإذا آانت ال

 ت أو بدأمسئوليةعمليات سياسية أآثر 
 .تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسادب

آان إنسحاب الدولة حاد في العديد من 
الفقيرة في المدن النامية مع األحياء 

 فافيالس في اختالف األسماء، سواء آان
، بورآينا فاسوأو بيدونفليز في البرازيل، 

 عندما خرجت الدولة .أو باستز في الهند
الجماعات   تدخلتهذه المجتمعات،من 

 و المرتبطة ايضاديمقراطيالمنظمة بشكل 
وعندما تسيطر قوات العالم . بالجريمة
ن القانون المتبع يكون قائم على فإالسفلي 

 .تهديدالخوف واالبتزاز وال



 الفقر والفساد
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- ورقة عمل   منظمة الشفافية # 02/2008

 وليس من خالل -  جماعيةة لمشكل جماعيحل آ الفساد معالجةقائم على الحقوق،ال الشراآة  نهجمن خالل تبني يمكن
على الصعيد يمكن وضع نقاط الدخول للمشارآة في عمليات التنمية آما . بشكل منفردجهود أفراد أو أجزاء من النظام 

 ورصد حول آيفية تنفيذ عملية التنميةمختلف فروع الحكومة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني من خالل الوطني، و
 األطراف ومنظمات الجهات المانحة الدولية، والوآاالت المتعددةوعن طريق يد العالمي، يمكن على الصعآما . النتائج

 المتمثل توأمفإن الدون هذه التغييرات،  ب.لفساد في فهم أوسع لجهودها اإلنمائيةا، دمج برامج مناهضة المجتمع المدني
 .متوازيان في مسارهما الفاشالن يستمران من المرجح أو،  لن يتقابالمكافحة الفقر والفسادآل من  جداول أعمال في
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تقوم المنظمة من خالل أآثر . الشفافية الدولية هي منظمة المجتمع المدني التي تقود المكافحة الدولية ضد الفساد
 المدمرة للفساد، اآلثار، بنشر الوعي عن بألمانيا فرع على مستوى العالم واألمانة العامة في مدينة برلين 90 من

لمزيد  .للتصدي لهوتعمل مع شرآاء في الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني لتنمية وتنفيذ معايير فعالة 
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