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هو مؤسسةٌ غير ربحية منتسبة إلى غرفة التجارة األمريكية، وهو أحـد   "CIPE"مركز المشروعات الدولية الخاصة 

مبادرة محلية  ١٠٠٠لقد قام المركز بدعم أكثر من . "NED"للديمقراطية  الوطنيللصندوق المؤسسات األربع الرئيسة التابعة 

ممـا أدى إلـى    ى،مناصرة السياسات واإلصالح المؤسسى دولة نامية، وذلك بإشراك القطاع الخاص ف ١٠٠أكثر من ى ف

يقدم المساعدات اإلداريـة، والخبـرة    "CIPE"فمركز . تحسين الحوكمة، وبناء الفهم لألنظمة الديمقراطية القائمة على السوق

وتتلقَّـى بـرامج   . للمنظمات المحلية لتقوية قدراتها على تنفيذ اإلصالحات الديمقراطية واالقتصاديةى العملية، والدعم المال

"CIPE"  الدعم من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية"USAID".   
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  مقدمــة
أنحاء العالم كافةً، ممن ينهضون بقضية الحرية السياسية ى اإلصالحيين ف" CIPE"مركز المشروعات الدولية الخاصة  يدعم

. ، لتحسين حياتهمفى أى مكانالذى يتطلع إليه الناس األمل ى فالديمقراطية ه. والحرية االقتصادية ويرتقون بها إلى مستويات أعلى

بناء مجتمعات ى للقطاع الخاص فى يدرك الدور الحيو" CIPE"اقتصاديات السوق، فإن مركز ى بيئة وألن الديمقراطيةَ تنمو وتزدهر ف

أوساط شركاء المركز من القطاع ى صالح فتُعبر عن اإلى وقد وجد المركز سبالً لرعاية ودعم األصوات المستقلة الت. حرة مزدهرة

تجدر اإلشارةُ إلى أن استراتيجيات المناصرة وكسب التأييد، وبرامج بناء القدرات لدى جمعيات األعمال، المجربة كلها . الخاص

ى جبهة األولى تتمثّل فال: ، تدعم التنمية الديمقراطية على جبهتين"CIPE"ثبت نجاحها لدى مركز المشروعات الدولية الخاصة ى والت

إشراك جميع أنواع رجال ى تتمثّل فى أما الجبهة الثانية، فه. والحوكمة الرشيدة الحكيمةإنشاء مؤسسات فاعلة ومتجاوبة مع السياسات 

  .وصاحبات األعمال على مستوى القاعدة، الذين يتولّون عملية اإلصالح ذاتها
 

عند تطبيق أى نمط  نمية الديمقراطية؟ إن من الواجب إعطاء مكونات المجتمع وزناً واعتباراًفلماذا إذن يعتبر مجتمع األعمال مهماً للت

ففى الكثير من  .التعبير عن أنفسهم سياسياًى ، ويجب أن يتمتع رجال وصاحبات األعمال أيضاً بالحرية فمن أنماط الديمقراطية

العملية السياسية؛ ذلك ألن األعمال ال تمارس نشاطها ككيان واحد ى مصالح ونشاطات األعمال المشروعة ف غالبية تُمثلال األحيان 

احتكار فرص الوصول والنفاذ إلى الحكومة، فإن  األقوياء وأصحاب النفوذ المقربينحفنةً من النُّخب واألصدقاء  فبينما تستطيع. موحد

وتوجهات شديدة مصالح  استكون لهم جميعى والرواد من قطاع األعمال غير الرسم ،المنشآت الصغيرة، والمنشآت المتنافسة

، بل منخرطاً فحسب مشاركاً ـ األوسع نطاقاً ـ مجتمع األعمال هذا أن ال يكون ومن الضرورى). ١انظر الشكل رقم ( االختالف

ى على نحو العمل السياسى اركة قطاع األعمال فمشوضمان ، انتشارهاالمنافسة العادلة و سيادةبهدف ضمان  ،عملية اإلصالحى ف

السليمة للمنافسة السياسية  مناخا مواتياتنوع األعمال وتعددها، مما يخلق ى إن المنافسة االقتصادية العادلة تُقو. منفتح ونظيف

دول ذات االقتصاديات الى الديمقراطية تزدهر وتترعرع فف. السلطة الحكوميةممارسات تحقّق من سالمة وصحة ال، ووالصحية

  .قطاع أعمال مزدهر ترعىو ئولية،توفّر فرصاً عادلةً، وتتحلّى بالمسى ، والتالمنفتحة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مصالح قطاع األعمالتنوع  -١الشكل رقم 
  
 

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم

 المنشآت الرائدة

 المؤسسات الحميمة

 القطاع غير الرسمي

 الشركات المرتبطة بالدولة

 ١ | مقدمة
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  نظرة عامة عن مركز املشروعات الدولية اخلاصة  
اعتقاداً منها  ،"CIPE"مركز المشروعات الدولية الخاصة  ١٩٨٣عام ى سست غرفةُ التجارة األمريكية فأ

مع " CIPE"مركز ويتشارك . حريات متضافرة مع بعضها بعضاًى بأن الحريات االقتصادية والحريات السياسية ه

يتوافر فيها كلٌّ من ى الدول التى جمعيات األعمال، والمؤسسات البحثية، ومؤسسات القطاع الخاص األخرى، ف

المجال لتقديم المساعدة  "CIPE"وتتيح هذه الشراكات اإلستراتيجية لمركز . الحاجة إلى التقدم والفرصة لإلصالح

وتحقيق أهداف تنموية أساسية  ،المنظمات المحلية لتقوية خبراتها/للمؤسساتى اإلدارية والخبرة العملية، والدعم المال

من الوقفية الوطنية  ـ بصفة أساسية ـ تتلقَّى الدعم "CIPE"ومن الجدير بالذكر أن برامج . الوقت ذاتهى ف

 ١.٠٠٠لدعم لما يزيد عن ومن الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، وأن المركز قام، منذ تأسيسه، بتقديم ا ،للديمقراطية

  .دولة نامية ١٠٠ما يربو على ى مبادرة محلية ف

  "CIPE"رسالة 
  .تعزيز الديمقراطية حول الكرة األرضية من خالل المشروعات الخاصة واإلصالح الموجه نحو السوق

ى أ(الدمقرطة تدعم ى فريداً من نوعه بين الجماعات الت ”CIPE“يعتبر مركز المشروعات الدولية الخاصة   

 ،والمؤسسات البحثية االقتصادية ،مجتمعات األعمال: ، من حيث إنه يحشد القطاع الخاص)التحول إلى الديمقراطية

ى قطاع األعمال على حق ف"وذلك عن طريق إثبات أن  ..والمختصون باألعمال، من أجل اإلصالح ،والصحفيون

الدليل والبرهان، على أن الدول بحاجة إلى  تقديم، عن طريق ”CIPE“ويؤكد مركز ." سعيه إلى ممارسة الديمقراطية

. واحدة وجهى عملةيمثالن  هماألن ؛آنٍ معاًى ومؤسسات ديمقراطية ف ،بناء مؤسسات موجهة نحو السوق

السوق، المبنية على مبادئ المشروعات الحرة والملكية الخاصة، ال تستطيع البقاء دون أنظمة  تفاقتصاديا

وبدورها، فإن الديمقراطية ال . دون وجود مؤسسات تكافئ المبادرات الخاصةوحقوق الملكية، ى تحمديمقراطية 

العدالة، : األساس نفسه، وهوى غياب األسواق الحرة؛ ألن الديمقراطية واألسواق الحرة تتشاركان فى يمكن بناؤها ف

ى السوق تساعد أيضاً ف تبناء اقتصادياى تُساعد فى كما أن اإلصالحات الت. والمسؤولية، والشفافية والمشاركة

  .تعزيز المؤسسات الديمقراطية

  ”CIPE“أهداف
تطوير وتنمية البنى والهياكل القانونية والمؤسسية الالزمة لتأسيس الجمعيات المنفتحة الموجهة نحو السوق  دعم •

 .وللمحافظة على بقائها

 .العملية الديمقراطيةى زيادة مشاركة قطاع األعمال ف •

 .مؤسسات األعمال الطوعية الخاصة وحرية تأسيس الجمعيات/دعم منظمات •

 .وتقوية الثقافة الريادية للقطاع الخاص ،تُعزز المعرفة بقطاع األعمالى تنفيذ البرامج الت •

أوساط ى زيادة الدعم والفهم للحقوق والحريات وااللتزامات الضرورية لنظام المشروعات الخاصة الديمقراطية ف •

 .المسئولين الحكوميين، ورجال وصاحبات األعمال، وعامة الناس

  .على المعلوماتى زيادة فرص وصول مجتمع األعمال إلى المعلومات الضرورية لعملية صنع القرار المبن •

 مركز المشروعات الدولية الخاصة
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  : مثارهاى دميقراطية تؤت ١
  حتسني احلوكمة  
  

استطاعت الديمقراطية أن تحقق فيها المزيد من النجاحات، وُأجريت فيها االنتخابات، ال تزال العديد من الدول التى ى ف

وفى تلك الدول، قد يتساءل العديد من الناس عن الجانب التطبيقى . غالبية السكان بانتظار أن تشهد تحسينات ملموسة فى حياتها

 يعبر عن الوجه والطبيعة الحقيقية لها، وقد يصبحون عرضة للمفاهيم العملى للديمقراطية، أو قد يصبح وجه الديمقراطية مشوها ال

التى تطرح شكال مخادعا للديمقراطية، ) نوع من الحكم يخضع فيه الفرد وحقوقه خضوعاً كامالً لمصلحة الدولة(الشعبية أو السلطوية 

ا إنما تتمثل فى تحقيق قَدر أكبر من اإلصالح، إن أفضل طريقة لتحسين حياة هؤالء الناس جميع. يشبهها دون أن يحققها بالفعل

وديمقراطية أكثر اكتماالً، دون التفريط فى الحريات السياسية أو االقتصادية، على أن يكون حجر الزاوية فى هذا السياق هو الحاجة 

عد شرطا ضروريا ال بد منه لتحسين فبينما تخلق االنتخابات أساساً للتمثيل الشعبى، فإن الحكومة الرشيدة النشطة ت. إلى حوكمة أفضل

  .حياة الناس

  

وبالمثل، ففى الكثير من الدول التى تم فيها تحرير األسواق، بصورة جوهرية،ال تزال غالبية السكان بانتظار جنى ثمار 

مؤسسات تُعنى  النمو المتحقِّق، وهنا فالحل ال يكمن فى التراجع عن تحرير األسواق، بل فى استكمال اإلصالحات عن طريق إقامة

إذ يجب إعطاء المواطنين الفرصة للمشاركة فى . باألسواق، وتُشجع على السلوك المسئول، وتحمى الحريات االقتصادية للجميع

وكل هذه اإلصالحات تعتمد على الحوكمة . األسواق، وتوفير الحماية لحقوقهم االقتصادية، وجعلهم جزءاً من االقتصاد القانونى

  .الرشيدة

  

   :ثمر الدميقراطية بالضرورةت كيف
أوالً، يجب ): ٢انظر الشكل رقم(لكى تُحدثَ الديمقراطية فارقاً أو أثراً ذا معنى، يتحتم عليها أن تؤتى ُأكُلها بثالث طرق 

والطرق،  على الحكومة أن تركز وظائفها فى تقديم خدمات اجتماعية، وتوفير األمن، وتحقيق العدالة، وغير ذلك من توفير المدارس،

وثانياً، يجب على الحكومة أن تُيسر النمو االقتصادى لكى تحسن . والشرطة، ولقاحات التطعيم من األمراض على سبيل المثال

مستويات المعيشة، وال يعنى التيسير هنا أن الحكومة يجب عليها أن توجه االقتصاد، بل يعنى أن الحكومة من واجبها أن تدعم 

وثالثاً ـ وهذا ما . أن تخلق مناخاً استثمارياً إيجابياً، وأن تفسح المجال أمام القطاع الخاص كى يزدهر ويترعرعمؤسسات السوق، و

يميز النظم الديمقراطية عن األشكال األخرى من أنظمة الحكم ـ فإنه يجب على الحكومة أن تكون سريعة االستجابة الحتياجات عامة 

واجب الحكومة يقتضى مواصلة العمل على هذه التعهدات حتى تمام إنجازها كاملةً، إضافة إلى الشعب ومطالبهم، وهذا يعنى أن 

وجود : ويعتمد مواصلة العمل المالئم على هذا النحو على عاملين. وجوب قيامها بتشريع السياسات التى تُعالج هموم عامة الناس

  .تاحة للجمهور لمساءلة الحكومة عن تعهداتهاإدارة حكومية قادرة على تنفيذ سياساتها، ووجود آليات عمل م

  

ولكى تستطيع الحكومات الديمقراطية أن تقوم بوظيفتها وتتبع السياسات التى تستجيب لالحتياجات الحقيقية لعامة الناس، 

فكثيرةٌ هى الحاالت التى تفشل فيها الحكومة فى أداء وظائفها األساسية بسبب وجود . يتعين زيادة قدرات الدولة والمجتمع المدنى

 ديمقراطية تُؤتى ثمارها
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يد التعقيد، وبسبب السلطة التقديرية الذاتية المفرطة الممنوحة للمسئولين الحكوميين، وبسبب التأثيرات إطار عمل قانونى متشابك شد

إن قوة المجتمع المدنى هى التى تصوغ شكل ونوعية األداء الرشيد للدولة، فالمجتمع المدنى القوى . التى يفرضها الفساد على اإلدارة

ور تركيزها إلى مجاالت االهتمام الكُبرى لدى الجمهور العام، ويمنع تدخالت سلطة الدولة النشط يستطيع توجيه اهتمام الدولة ومح

إن منظمات المجتمع المدنى تُشكِّل روابط بالغة األهمية بين المجتمع . فى المجاالت التى تُقيّد وتكبح حرية القطاع الخاص ومبادراته

يصب فى العملية السياسية، مزوداً الحكومة بالمعلومات عما يجب عليها القيام والحكومة، وهى التى توجه مسار مشاركة المواطنين ل

به، وهى كذلك تقوم بمراقبة عمل الحكومة وتوجه مسار المعلومات ليجد المواطنون مردودا لها، مما يساعد على مساءلة الحكومة 

ثر فاعلية إذا عهدت إلى القطاع الخاص القيام بمهمات معينة، وتستطيع الحكومات أيضاً أن تكون أك. وإبقائها مستجيبةً الحتياجاتهم

  .وإذا ما ركّزت على تحسين أدائها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  عملية الحوكمة الديمقراطية: ٢رقمالشكل 

  
كيف تثمر مركز املشروعات الدولية اخلاصة  برامجCIPE: 

ودعم مشاركة  ى،موضوعات تحسين الحوكمة، وتعزيز قدرات منظمات المجتمع المدن" CIPE"تتناول المجاالت األساسية لبرنامج 

ى مجال الحوكمة، يدعم مركز المشروعات الدولية الخاصة البرامج التى فف. العمليات الديمقراطيةى الفئات االجتماعية المهمشة ف

ع قاعدة المشاركة الجماهيرية اى تقولة وسيادة القانون، وتوسهة نحو  ،لعامةالمساءالمناصرة وكسب التأييد الموج ز مشاريعوتُعز

تُقلّص العوائق ى وتعمل اإلصالحات القانونية والتنظيمية، الت. اإلصالحات القانونية والتنظيمية، كما تُعزز التنفيذ الفعال لتلك السياسات

ويعالج مركز المشروعات الدولية . يز إنتاجية القطاع الخاصوتعز ،الفساد محفزات الحد مناإلدارية لتأسيس وتنفيذ األعمال، على 

 مركز المشروعات الدولية الخاصة
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، فى برامج حوكمة الشركات لديه، التى تغرس فى الذهن قيم المسئولية، والشفافية جانب العرض من الفساد" CIPE"الخاصة 

  .اءوالمساءلة، وكلُّها قيم تكتسب نفس الدرجة من األهمية لدى قطاع األعمال والحكومة على حد سو

عن كثب، مع جمعيات األعمال ومنظمات القطاع " CIPE"وفى مجال المجتمع المدنى، يعمل مركز المشروعات الدولية الخاصة 

عملية ى ف الجهات التى تمس الحاجة لمشاركتهافجمعيات األعمال المستقلة تعتبر من . الخاص األخرى بهدف رفع مستوى كفاءتها

لتلك " CIPE"ويقدم . ومن هنا تبرز أهمية مساهماتها فى تحقيق الرفاهية االجتماعية العامةتشكيل السياسة االقتصادية السليمة، 

الجمعيات والمنظمات المشورة حول كيفية إعداد استراتيجياتها فى مجال المناصرة وكسب التأييد، من أجل تيسير وضع سياسات أكثر 

إلى مستوى أفضل من الحوكمة، إلى جانب تبصيرها بكيفية حشد جمهور أعضائها كى يصبحوا شركاء فى عملية  مواءمة، والوصول

  .الحوكمة

  

من الحصول  ،وال تزال تُمنع ،يعمل مع شرائح من المجتمع منعت" CIPE"وأخيراً، فإن مركز المشروعات الدولية الخاصة 

تستهدف الجماعات المهمشة تستكمل الجهود الرامية إلى إصالح مؤسسات ى التفالبرامج  ،على فرصتها االقتصادية والسياسية

 يشاركوااألعمال، يجب أن  أصحابالرائدات من الرواد وأن أصحاب األعمال الصغيرة وغير الرسمية، و" CIPE"ويعتقد . الحوكمة

جمعيات تمثيلية لهم،  وإنشاءشرائح والفئات، ببناء مهارات تلك ال" CIPE"وعن طريق قيام . إيجاد مستوى أفضل من الحوكمةى ف

. فرصاً جديدةً أمامهم مما يفتح ،عملية الحوكمةى تستطيع إشراك تلك الفئات ف هومناصرة حقوقهم االقتصادية والسياسية، فإن برامج

لحكومة على أن تكون سواء أكان ذلك عن طريق تشجيع ا ،منافع وثمار الديمقراطيةى وسوف يستطيع هؤالء المواطنون أنفسهم جن

االستفادة القصوى من الحرية االقتصادية  من تحقيق هؤالء المواطنين تمكينعن طريق أو مستعدةً للمساءلة عن سياساتها وخدماتها، 

 .المتاحة لهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ديمقراطية تؤتى ثمارها
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  الركائز االقتصادية للتنمية الدميقراطية  ٢
  

. الحرية الفردية، والحياة المستقلة للجمعيات، والمؤسسات: التنمية الديمقراطية تحقيق تقدم على ثالثة مستويات طلبتت

والجمعياتُ المستقلةُ تُشكِّل شريان الحياة الالزم للتعددية، وهو . فالحريةُ تُتيح المجال لألفراد لتطوير إمكاناتهم وصياغة مصائرهم

صنع  ةالحقوق وتُحافظ على عمليى تحمى أما المؤسسات، فه. ولفرض القيود على السلطة ،يم للمصالحللتمثيل السلى عنصر ضرور

هذه المستويات الثالث ضمن إطار ى وعندما يفكّر معظم الناس ف. التشاركية غير العنيفة، وعلى التنافس الحر والعادل اتالقرار

المدنية، واألحزاب السياسية واالنتخابات، ولكن باإلضافة إلى هذه األمثلة  أذهانهم أمثلة من قبيل الحرياتى الديمقراطية، تُثار ف

  .والضرورات السياسية األخرى، هناك أيضاً حريات اقتصادية أساسية، وجمعيات ومؤسسات تدعم الديمقراطية
  

). ٣انظر الشكل رقم (السياسية  وفى كل مستوى من تلك المستويات الثالث، تؤثِّر حالة الحياة االقتصادية للمجتمع فى جودة حياته

الحرية السياسية، ووجود اقتصاد مفتوح يعمل مع قطاع خاص ديناميكى يسمح للتعددية بأن تنمو وتترعرع،  عززفالحرية االقتصادية تُ

  .واعد الشفافةومؤسسات السوق، كالمؤسسات الديمقراطية، تُعزز قيم وممارسات المنافسة العادلة التى تنظمها مجموعة عامة من الق
  

وفى الحاالت التى تغيب فيها الحرية االقتصادية واالقتصاد المفتوح ومؤسسات السوق عن الوجود، تكون عواقب ذلك 

يجردون خصومهم السياسيين من ممتلكاتهم، واألصدقاء ") الحكام المستبدون"أى (فاألوتوقراطيون . وخيمة على التنمية الديمقراطية

السياسية يهيمنون على منافذ الوصول إلى الموارد الحكومية وعملية صنع السياسات، والفساد يشوه نواتج المقربون للنُّخب 

أما السيطرة الحكومية على االقتصاد فتجعل المواطنين اتّكاليين كما تجعل . ومحصالت السياسات بينما يفسد حكم القانون والشرعية

وأخذا لكل هذه األمور بعين االعتبار، فإن الفرص والموارد المتاحة للعمل السياسى  .المسئولين الحكوميين غير خاضعين للمساءلة

  .المستقل تجفّ وتنضب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

 النتائج الطبيعية االقتصادية للديمقراطية -٣رقم الشكل 
 

ال يمكن فهم واستيعاب الحرية السياسية عندما تكون الحرية االقتصادية بعيدة عن المنال، وبناء على ذلك، فإن ال يمكن 

الح االقتصادى على جبهات عديدة، بما فيها إنشاء مؤسسات ديمقراطية، الناجحة تعتمد على اإلص) التحول إلى الديمقراطية(الدمقرطة 

إن وجود قطاع خاص . والنهوض واالرتقاء بالحوار المبنى على المعلومات بشأن السياسة االقتصادية، وتمكين القطاع الخاص

 السياسية الحرية الحرية االقتصادية

 تعّددية

مؤسسات سياسية تتصف 
واالعتمادية  بالشفافية
والعدالة

  مؤسسات السوق

 قطاع خاص منافس

 مركز المشروعات الدولية الخاصة
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مهما، ويحقن نوعاً من الحراك الديناميكى فى  تنافسى يتحلّى بالمسئولية فى إطار اقتصاد مفتوح يوفّر للدولة قوةً أو نفوذاً موازناً

  .الخطاب السياسى، ويجعل إمكانية وجود مجتمع مدنى نشط وحيوى أمراً ممكناً

  

ثم يحلِّل  ١.يشرح هذا الفصل الروابط الضرورية بين عملية التنمية الديمقراطية وعملية التنمية االقتصادية بقيادة القطاع الخاص

 .العملية الديمقراطية إلى مكوناتها بطريقة تحدد المتطلبات االقتصادية لكل مكون، ويختتم نقاشه باستعراض مكونات خطة للعمل

  

 :مكونات العملية الدميقراطية
 )جودة(نوعية ، وأن أن العمليةَ الديمقراطية مفهوم متعدد األوجه" ليوناردو مورلينو"و" دايموندى الر" كل من أدرك

أعده وصممه ى فهذا اإلطار الذ ٢.الديمقراطيات من خالل ثمانية أبعاد نوعيةالديمقراطية أمر له أهميته، فقاما ببناء إطار عمل لتقييم 

السوق مع مكونات  كيف تتقاطع مكونات اقتصادى ويبين القسم التال. ىمرحلة تحول ديمقراطبتمر ى الباحثان يالئم ويناسب الدول الت

  .العملية الديمقراطية وكيف تُعزز تلك المكونات بعضها بعضاً

  

سيادةُ القانون الحقوقَ وتضمن التعهدات باعتبارها ركناً ضرورياً من أركان صيانة كل من ى تحم - سيادة القانون •

الحياة السياسية، فإن هذا التطبيق يحفظ ى دية أم فالحياة االقتصاى وسواء أكان تطبيق القانون ف. الديمقراطية واقتصاد السوق

ويشتمل . "المطلوب إلنجاح مفهوم المجتمعات المفتوحةى الدولة، ويعزز رأس المال االجتماع تجاهويصون استقاللية الفرد 

مما يوفّر ضمانات ، "على استحداث توقّعات مستقرة وقواعد بشأن السلوكى والتوحيد الديمقراطى كلٌّ من اإلصالح االقتصاد

وقد كان المستثمرون وأصحاب األعمال الرواد وال يزالون، فى كثير من  ٣.للمستثمرين وللجماعات السياسية المتنافسة

تم تأسيس هذه السيادة والعمل بها،  فمتىاألحيان، مناصرين أقوياء لسيادة القانون وللمؤسسات التى تدعم وتعزز وجوده، 

  .ا متاحة لجميع المواطنين للدفاع عن حقوقهمأصبحت هذه األمور كله
 

ى يتطلب وجود نظام اجتماعى التنافسى مستخدماً الدليل والبرهان قائالً بأن العمل السياس" روبرت دال"حاجج  - المنافسة •

ه األدنى، حدى وهذا يتضمن، ف ٤.ىيتطلب هو اآلخر بدوره وجود اقتصاد ال مركزى التعددى وهذا النظام االجتماع .ىتعدد

مقيدة وتحت ) للسلطة(بحيث يتم إبقاء احتكارات القلّة  ى،توزيع السلطة االقتصادية إلى ما هو أبعد من القطاع الحكوم

فاقتصاديات السوق . إلى الحكومةى المراقبة، وحرمان مصالح األعمال المبنية على الصداقات الحميمة من النفاذ التفضيل

ى وه ،عن طريق السماح بوجود تنافس مفتوح والتشجيع على وجودهى، التعددية والتجديد الدور تُحفِّز وجود قَدر أكبر من

وعالوة على  ٥.ما ينقص السوق من أفكار، وتولّد مصادر أكبر من المعلوماتى تستكمل بالتال ـتلك االقتصاديات ى أ ـ

يستطيع من خالله ى الذى فِّر الفضاء االجتماعتو((، "بيتر بيرغر"ذلك، فإن اقتصاد السوق، أو الرأسمالية كما يصفها 

إن الرأسمالية تخلق الفضاء ... عن سيطرة الدولة باستقاللية التطور  ،والشبكات المؤسسية برمتها ،األفراد، والجماعات

 ٦)).ىوالفرصة للمجتمع المدن...) بمعنى المكان أو المساحة(
 

تحد من ) تركيز السلطة االقتصادية والتخطيط االقتصادى فى يد الدولة(وعلى العكس من ذلك، فإن الدوالنية  

مما قد يؤدى إلى تنافس على  ٧"تقدم المجتمع والفرد معتمداً على سيطرة الدولة وتحكُّمها"تنافسية القطاع الخاص، وتجعل 

إن التنافس الديمقراطى، شأنه فى ذلك شأن تنافس السوق، يجب . تناحرىنافس تإلى الدولة غير سليم وغير منتج، بل موارد 

  .أن يكون منفتحاً ومشروعاً، ومحكوماً بقواعد اللّعبة الواجبة التطبيق عالمياً فيما يتعلق بحقوق وملكية األفراد

 الركائز االقتصادية للتنمية الديمقراطية
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. اطيات وتبثّ فيها روح الحياةتُعطى المشاركة من قبل المواطنين ومنظمات المجتمع المدنى معنى للديمقر - المشاركة •

فجماعات األعمال، مثَلُها فى ذلك مثَُل أصحاب المصالح االجتماعية واالقتصادية األخرى، لها الحق فى المشاركة فى صنع 

وجمعيات األعمال، باعتبارها . السياسات، وفى الحوارات واألنشطة السياسية األخرى، وتقع على عاتقها مسئولية القيام بذلك

وناً أساسياً من مكونات المجتمع المدنى، تُشارك عن طريق تمثيل مصالح األعمال، وتبادل المعلومات مع الحكومة مك

 .والقطاع الخاص، وتثقيف الجمهور بالقضايا االقتصادية، ووضع التوصيات المعنية بالسياسات
 

لمسئولين فى السلطة استخدام عالقاتهم فى كثير من الدول، يسيء المحتكرون القلّة أو األصدقاء المقربون ل

وبناء على ذلك، فإن توسيع . واعتراض سبيلهم بالحكومة فى الحصول على مكتسبات، أو إعاقة الداخلين الجدد إلى السوق

نطاق مشاركة منشآت األعمال، لتشمل المنشآت الصغيرة، والمنشآت المتنافسة، واألعمال غير الرسمية، يعد أمرا حاسما، 

اركتهم تُسهم فى وضع سياسة اقتصادية أكثر تقدميةً وفعاليةً، وتوسع فى الوقت ذاته القاعدة الجماهيرية الداعمة فمش

  .للدمقرطة؛ أى للتحول إلى الديمقراطية

  
اً سياقفحسب ال يخلق ى فاألداء االقتصاد ى،أدائها االقتصادب فيما يتعلقيجب أن تخضع الحكومات للمساءلة  -  المساَءلة •

إذا ما ُأريد للمواطنين أن و. كل مكانى أهمية حيوية للناس ف يكتسببل إنه أيضاً موضوع  ٨،ى وتعزيزهللتحول الديمقراط

ى جيد، وأن يدعموا السياسات التى يتمتّعوا بالمزايا الملموسة للديمقراطية، فإنه يتعين عليهم أن يطالبوا بتحقيق أداء اقتصاد

 انأغلب األحيان، تقودى ف ما اللتان،ه تينإن الطبقة الوسطى ومنظمات األعمال القوي. األداء استمرارية هذاوتضمن تُعزز 

 ٩.الطريق صوب تقديم هذه المطالب وإخضاع الحكومة للمساءلة
 

كلّما ف. ويعتبر نشر الممارسات المسئولة فى كل أجزاء االقتصاد طريقة ُأخرى لدعم المساءلة فى النظام السياسى

تبنّى األفراد والشركات قيم المسئولية والشفافية، فإنهم يتوقّعون الشيء نفسه من المسئولين الحكوميين، كما أنهم يسدون 

جيداً ال تقدم فرص الكسب غير المشروع للمال ) المدارة(الطريق أمام تبادل ممارسة الفساد؛ ذلك ألن الشركات المحكومة 

  ...).ابتزاز األموال(
 

التّحرريون (وقد حارب الليبراليون الكالسيكيون . ال يمكن تحقيق الحرية السياسية دون تحقيق الحرية االقتصادية – ريةالح •

فقد ساورهم القلق، . من أجل تحقيق النوعين المذكورين من الحرية....) الذين يؤمنون بالديمقراطية واإلصالح االجتماعى –

زافية، بصفة أساسية، من المخاطر التى تعرضت لها تلك الحرية من جانب الدولة، فالحكومة ذاتها التى تستطيع، بطريقة ج

وضع اليد على الممتلكات الخاصة، تستطيع كذلك انتهاك الحقوق المدنية األساسية، وقمع المعارضة، والحكم دون أخذ 

 .موافقة المحكومين على ما تحكم به
 

ريةُ تُطلق العنان للمبادرة واإلبداع الفردى، مما يفسح المجال أمام األفراد والمجتمعات لكى تحقِّق إمكاناتها فالح 

وقدراتها، والتنافسية وحرية االختيار فى األسواق االقتصادية والسياسية يسمحان للمواطنين بمتابعة أحالمهم وتحقيق المزيد 

ة العمل الريادى، المستند إلى المبادرة والمخاطرة، تُعزز الثقافة السياسية إلشراك كما أن ثقاف. مما يرغبون فى تحقيقه

وكذلك فإن حرية المعلومات توسع الفرصة وتحسن عملية صنع القرار فى نوعى السوق . المواطنين وإمساكهم بزمام القيادة

 مركز المشروعات الدولية الخاصة
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قنوات لتبادل المعلومات االقتصادية، حتى يصبح من السوق االقتصادية والسوق السياسية، فما إن تنفتح ال: المذكورين كليهما

  ١٠.الصعوبة بمكان تقييد تدفق األنواع األخرى من المعلومات

  

الحقوق "قائمة بالحقوق، فى الملكية الخاصة وفى العمل الريادى، أسمياها قائمة " مورلينو"و" دياموند"وضع 

وهو الحق فى حرية إنشاء الجمعيات، وهو حق حيوى للمنشآت وثمة حقٌ اقتصادى ضرورى آخر، أال ". االقتصادية المدنية

إن الدفاع عن هذه الحقوق االقتصادية من . الخاصة، وجمعيات األعمال، واتحادات األعمال، والجمعيات االقتصادية األخرى

  .السياسيةقبل المواطنين والجمعيات االقتصادية والمؤسسات القانونية ينشئ األساس السليم للدفاع عن الحريات 
 

وقد ُأقيمت أنظمة السوق أيضاً على أساس . تتطلب الديمقراطية تحقيق المساواة أمام القانون، وتكافؤ الفرص – المساواة •

وبعبارة أخرى، فإن النظامين كليهما يفترضان مقدماً ". ميدان اللّعب المستوى"تكافؤ الفرص التى يشار إليها غالباً بتعبير 

األولى، : وتُوجد نقطتان فى أنظمة السوق يتم إغفالهما بشكل عام. والعدالة فى التعامل معهما توافر الفرص للمشاركة

. وهى اعتبار األسواق المفتوحة آلية العمل الفضلى فى خلق الفرص الوظيفية؛ أى طريقة خلق الفرصة ألغلبية السكان

، يشكّل تجمعاً للمواهب الريادية المغلقة أمامها والثانية، هى وجود قطاع غير رسمى كبير فى العديد من الدول النامية

إن إدماج القطاع غير الرسمى فى النظام الرسمى من شأنه أن يوسع الفرصة . الفرص فى االنضمام إلى القطاع الرسمى

 .المتاحة للشرائح السكانية األشد فقراً، وأن يعطيها حصة فى نظام ديمقراطى موجه نحو السوق
 

 توليد النتائج السياسية التى يتطلع إليهاتشير سرعة االستجابة إلى قدرة الديمقراطيات على  – بةاالستجاسرعة  •

. تدعم تنفيذ السياساتى الموارد الت فى نفس الوقتيولّد و، رشيدةوجود سياسات ى ويتطلب األداء االقتصاد. المواطنين

األمر الذي  ،السعرية المؤشرات من خالل توفيرصوص، على وجه الخ ،القويةاألسواق ا من السياسة االقتصادية تستفيد

باإلضافة ى وه ،مؤسسات األعمال مصدراً قيماً آخر للمعلومات االقتصادية/وتُعد منظمات. االقتصاديات الموجهة تفتقده

 ،ةًإلى ذلك تستطيع تخفيف وطأة العبء عن كاهل الحكومة عن طريق خدمة مختلف احتياجات القطاع الخاص مباشر

للسياسات عن طريق دعم تشكيل السوق وحرية إنشاء الجمعيات  أكثر فاعليةوتبعاً لذلك، فإن الحكومة تستطيع خلقَ بيئة 

  .القطاع الخاصى ف
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  :حنتاج إىل عملهى ما الذ
يساقُ أو مناسب وال يوجد مثال . إن وجود ديمقراطية دون وجود اقتصاد للسوق أمر ال يمكن تصوره أو تخيله تقريباً

ومع أنه ال يوجد مسار وحيد  ١١تفتقر إلى وجود مؤسسات السوق وقطاع خاص مستقل، راسخة الدعائميضرب عن ديمقراطية 

 .إال أنه من الواضح أن الدمقرطة الناجحة تستلزم تأسيس أحد أنماط اقتصاد السوق ى،إلى نظام ديمقراطى للتحول من نظام سلطو

  

وبسبب العالقات المتداخلة العديدة بين التنمية االقتصادية والتنمية السياسية التى ورد ذكرها بإيجاز أعاله، فإن الفشل فى 

من ذلك، فإن إنشاء وتطوير قطاع خاص حر وتنافسى يولّد وعلى العكس . إصالح المؤسسات االقتصادية يعيق التقدم الديمقراطى

 .وفيما يلى عرض موجز للخطوات األساسية التى يمكن اتّخاذها. فرصاً عديدة تؤثِّر فى التحول السياسى

  

فحقوق . ال تقوم اقتصاديات السوق على غياب الحوكمة، بل إنها تقوم على مجموعة من المؤسسات - بناء مؤسسات السوق •

تعتبر أمثلةً ... ) حماية التجارة من القيود واالحتكارات والممارسات غير العادلة(وقانون كسر االحتكار  ،ملكية، وقانون العقودال

، والعدالة، لمسئوليةباى ويجب على هذه المؤسسات ترسيخ القيم، ومنها على سبيل المثال، الشفَّافية، والتحلِّ. مهمةً على ذلك

 .تدعم الديمقراطية أيضاًى إضافة إلى القيم الت
 

ويتعين على حكم  ،بين إناس ال يعرفون بعضهمتُيسر مؤسسات السوق المبادرة الفردية والتجارة  - القانون سيادةبناء  •

 .تكون فعالةً ومؤثِّرةى القانون أن يدعم تلك المؤسسات وأن يطبق مبادئها دون تحيز لك
 

تأسيس األعمال ل المعرقلةمجال عمل القطاع العام والحد منه، وتقليص األنظمة حصر  - للقطاع الخاص إفساح المجال •

وممارستها، والتشجيع على االنسياب الحر غير المقيد للمعلومات االقتصادية، والسماح لجمعيات األعمال الطوعية بحرية 

 .االجتماع واالتحاد
 

ويخدم . يعتمد صنع السياسات االقتصادية الرشيدة على وجود المعلومات االقتصادية الدقيقة - القطاع الخاصإسهامات تطوير  •

إشراك جماعات األعمال فى الحوار الديمقراطى المفتوح تحقيق األغراض الثنائية من حيث إيجاد جمهور جديد داعم للديمقراطية 

 .وتحسين السياسة االقتصادية فى آنٍ معاً
 
المؤسسات المعنية باالنتخابات، والحوكمة، والتمثيل، تحظى باألهمية لدى القطاع  - مؤسسات السياسيةإنشاء وتطوير ال •

الخاص وعامة المواطنين على حد سواء، إذ يجب على تلك المؤسسات أن تُعزز مؤسسات السوق، وبدورها، فإن مؤسسات 

  .لالسوق ستعزز المؤسسات المعنية باالنتخابات والحوكمة والتمثي
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   دور قطاع األعمال ىف  ٣
  التنمية الدميقراطية  

 ويتعين على قطاع األعمال ،عن طريق مشاركة نطاق عريض من المواطنين وجماعات المصالح الديمقراطية وتُعزز تُبنى

وباعتبار قطاع األعمال . التنمية الديمقراطيةى يخصه فى أن يقوم بالجزء الذ ـ بمشاركة المواطنين اآلخرين وشرائح من المجتمع ـ

يمكن أن تعود ى والقدرات الخاصة بحلِّ المشكالت، والتى فإنه يمتلك الموارد ورأس المال البشر ى،جزءاً أساسياً من المجتمع المدن

ن يحسن عملية صنع السياسات، ويمثّل المصالح االقتصادية فالقطاع الخاص المشارك سياسياً يمكن أ ،بالنّفع على المجتمع برمته

  .المشروعة، ويدافع عن الحقوق والمؤسسات الديمقراطية
  

لقطاع األعمال حصةٌ فى الديمقراطية، فمن المرجح أن تمتنع الحكومات الديمقراطية عن المصادرة الجزافية العشوائية 

السلطوية عن ذلك، وأن تقوم الحكومات الديمقراطية بحماية االنسياب الحر للمعلومات، للممتلكات، بدرجة أكبر من امتناع الحكومات 

فالديمقراطيات . اإلسهامات فى السياسة االقتصادية، وأن تسعى جاهدةً لتحقيق اقتصاد مزدهر بشكل عام/وأن تتلقّى المعطيات

السياسات بطريقة تتّصف بالشفافية، وكل هذه العوامل تفيد مجتمع الليبرالية تحترم سيادة القانون، وحقوق األفراد ومبادراتهم، وصنع 

، قد تزدهر مجموعة ضيقة من النُّخب االقتصادية، فى حين تستطيع مجموعةٌ السلطويوفى ظل الحكم . األعمال والمجتمع ككل

 دية المتاحة وفى خدمة السكانمتنوعة كاملة من منشآت األعمال، فى ظل وجود مجتمع ديمقراطى، االستثمار فى الفرص االقتصا

لقطاع األعمال حصةٌ فى الديمقراطية، فمن المرجح أن تمتنع الحكومات الديمقراطية عن المصادرة الجزافية العشوائية للممتلكات، 

وأن تتلقّى بدرجة أكبر من امتناع الحكومات السلطوية عن ذلك، وأن تقوم الحكومات الديمقراطية بحماية االنسياب الحر للمعلومات، 

فالديمقراطيات الليبرالية تحترم . اإلسهامات فى السياسة االقتصادية، وأن تسعى جاهدةً لتحقيق اقتصاد مزدهر بشكل عام/المعطيات

سيادة القانون، وحقوق األفراد ومبادراتهم، وصنع السياسات بطريقة تتّصف بالشفافية، وكل هذه العوامل تفيد مجتمع األعمال 

، قد تزدهر مجموعة ضيقة من النُّخب االقتصادية، فى حين تستطيع مجموعةٌ متنوعة كاملة سلطويوفى ظل الحكم ال. لوالمجتمع كك

  .من منشآت األعمال، فى ظل وجود مجتمع ديمقراطى، االستثمار فى الفرص االقتصادية المتاحة وفى خدمة السكان
  

  :القطاع اخلاص والتعّددية
الممارسة ى المجتمع وفى الديمقراطية عن طريق توسيع نطاق التعددية فى إسهاماً كبيراً فقطاع خاص مستقل ى يسهم أ

ى فى وجود تعددية اجتماعية نشيطة أمر حيو"  فإن ،للديمقراطية الصندوق الوطنيرئيس  ،"كارل جيرشمان"وكما الحظ . السياسية

ى والفكرى الفضاء الالزم للنشاط االجتماع"الجمعيات الطوعية  المجتمع، توفّرى فف". كل مرحلة من مراحل التنمية الديمقراطية

تُقدم القنوات الالزمة لمشاركة المواطنين، والتحقّق من التمدد غير "عالم السياسة، فإن تلك الجمعيات الطوعية ى وف ،"المستقل

  ١٢".المضمون للسلطة الحكومية

  

فوجود عدد وافر من  ،المجتمع داخليقوم القطاع الخاص، أثناء ممارسته لنشاطاته االعتيادية، بزيادة التنوع والتعددية 

االحتياجات المتنوعة وتتبادل األعمال بصفة متواصلة، يولِّد مراكز وشبكات مستقلة من النشاط ى تلبى الشركات المنافسة، الت

بعدم ضرورة خضوع المبادرة والمصالح الفردية لسيطرة الحكومة أو المجتمع ى نادي ذيال(الفردية مذهب و .ىواالجتماعى االقتصاد

 دور قطاع األعمال فى التنمية الديمقراطية
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منشآت األعمال والنقابات المهنية، فإنهم ى األفراد معاً فى وعندما يلتق ،البيئة التنافسية والريادية لألعمالى تنتعش ف) أو رقابتهما

  ١٣.الذاتيطورون مهاراتهم التنظيمية واعتمادهم على 

  

إضافة . ى االقتصاد بشكل عامتكاليف باهظة تؤثّر ف وهذا يكبدها السلطوية الحريات االقتصادية،تُقيد الحكوماتُ كثيراً ما 

 وتخصيص ،االستثمار، وتعزيز االبتكار لتحفيزةً حإن اإلكراه ليس وسيلةً ناج. شرعية الحكومةى قاعدة الموارد وفى إلى تأثيره ف

ونتيجة لذلك، فقد امتنعت بعض الحكومات السلطوية، مثل نظامى الحكم السابقين الكورى والتايوانى، عن  ١٤.رد بكفاءةالموا وتوزيع

  .الديمقراطيةانطالق بداية ، وبذلك أفسحت المجال للتعددية االجتماعية واالقتصاديينكبح جماح 

  

  :مجعيات األعمال كمنظمات جمتمع مدىن
يستطيع أصحاب األعمال، ذكوراً وإناثاً، أداء دور نشيط وفاعل فى التنمية الديمقراطية لو أنهم اتّحدوا فى المطالبة بتطبيق 

وتشكِّل جمعيات األعمال التطوعية شريحةً مهمةً من المجتمع المدنى، وهى تعمل، عن طريق . الحوكمة الرشيدة والسياسات الجيدة

ير مشاركة القطاع الخاص فى الحوار المفتوح حول السياسات، على إشراك مجتمع األعمال فى العمليات تمثيل مصالح األعمال وتيس

تعزيز دعم قطاع األعمال للديمقراطية، وممارسة الضغط لحمل الحكومة على االستجابة للعمليات : الديمقراطية مما يخدم غايتين

  . الديمقراطية
 

ت األعمال فى أحيان كثيرة، وال تزال هذه اآلثار تُغفل فى الوقت الحاضر، بسبب االعتقاد لقد ُأغفلت اآلثار اإليجابية لجمعيا

السائد بأن العمل الجماعى كله، الذى يمارسه قطاع األعمال، ينطوى على محاوالت إلعادة توزيع ثروة القطاع العام دون توليد قيمة 

جانب قطاع األعمال يمكن أن يحسن سياسة الحكومة، ويقضى على وفى الواقع، فإن العمل الجماعى من . إضافية نتيجةً لذلك

وتُوجد طريقتان أساسيتان لتحسين الرفاه االجتماعى، وتعزيز الديمقراطية، من . التشوهات التنظيمية التى تشجع على ممارسة الفساد

فى ضرورة قيام الجمعيات بالمطالبة بوجود  الطريقة األولى تتمثّل. خالل العمل المنسق والمتضافر من جانب قطاع األعمال

التى تُفيد طيفاً واسعاً من منشآت األعمال ) ليس على سبيل المنَّة أو صنع المعروف أو اإلحسان(السياسات وبدعم هذه السياسات 

ون من خلق فرص العمل، وأصحاب األعمال الرواد، فسياسات من هذا القبيل مفيدة لالقتصاد ككل، بمن فيهم العاملون الذين يستفيد

أما الطريقة الثانية، فتتمثّل فى ضرورة أن تكون . والمستهلكون الذين يستفيدون من سلع وخدمات أرخص ثمناً وأفضل جودةً

الجمعيات مثاالً يحتذى به على الممارسة الديمقراطية الجيدة، عن طريق طرح مطالبها بطريقة شفّافة، وليس خلف أبواب مغلقة، 

  .يتعلّم الجميع، ويتحاورون، وفى نهاية المطاف يخضعون الحكومة للمساءلة عن القرارات ذات العالقة بالسياساتوذلك كى 

  
  :الوظائف الدميقراطية جلمعيات األعمال

األنظمة استحداث أو ترسيخ ى تُساعد فى تستطيع جمعيات األعمال المستقلة أن تؤديها، والتى اإليجابية الت األدوارالعديد من  هناك

   :الديمقراطية

 ،تقوم بتجميعها وتبعا لذلكتحدد أفضليات منشآت األعمال، ى فهومن ثم  ،فأوالً، تمثِّل الجمعيات مصالح قطاع األعمال

 شديد التنوعوألن القطاع الخاص . وتوجيه مسارها نحو إعداد توصيات متماسكة للقطاع بشأن السياسات ،والتوفيق فيما بينها

كما . اآلراء وإسماع أصوات الالعبين االقتصاديين الصغارى بناء التوافق فى بطبيعته، فإن الجمعيات تلعب دوراً ضرورياً أساسياً ف
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االهتمام بالقضايا ى ثيل المصالح من جانب األحزاب السياسية، وقد يسترعأن التمثيل من جانب جمعيات األعمال يستكمل تم

  ١٥.الحزبية) األجندات(ال تشكّل أولويات على برامج العمل ى االقتصادية الت

  

وثانياً، فإن قطاع األعمال المنظَّم يمكن أن يعمل كثقل موازِنٍ، أو كقوة نفوذ موازية للدولة، يرفض األفعال المسيئة أو 

وباعتبارهم جزءاً من المجتمع المدنى، فإن أصحاب وصاحبات األعمال ومنظماتهم . شوائية من جانب الدولة، ويطالب بالمساءلةالع

وفى آنٍ واحد معاً، تُسهم منظمات األعمال فى . ومؤسساتهم يشاركون جميعا فى التبادل المفتوح لآلراء وفى الحوار الجماهيرى العام

تُوفِّر منبراً عاماً على نحو يمكّن قطاع األعمال من اإلفصاح بوضوح وصراحة عن رأيه، ويشارك بصورة شفَّافة تعددية التعبير، و

  ١٦.فى صنع السياسات

  

وثالثاً، فإن جمعيات األعمال تدعم صنع السياسات االقتصادية الراسخة الجذور بصورة أفضل، عن طريق تبادل المعلومات 

متنوعاً من المعلومات مع أعضائها أيضاً، بما فى ذلك المعلومات ذات العالقة بالعمليات القانونية  اكم دلفالجمعيات تتبا. مع الحكومة

الخبرات /والتنظيمية، وعن حقوقهم والتزاماتهم، والجمعياتُ تعمل أيضاً كمنبر يستطيع األعضاء عبره تبادل وجهات النظر والتجارب

  ١٧.جتمع األعمال وللمجتمع ككلبشأن المسائل ذات االهتمام المشترك لم

  

ورابعاً، فإن منشآت األعمال التى تعمل معاً بانسجام تستطيع حّل مشكالت الحوكمة، األمر الذى يخفِّف العبء عن كاهل 

. الجمعياتفعدد من المشكالت التى تقع ضمن القطاع الخاص يمكن تناولها من خالل الحوكمة الذاتية والخدمات التى تقدمها . الدولة

  ١٨.ومن حين إلى آخر، تقوم الجمعياتُ بمساعدة الحكومات فى عملية تنفيذ السياسات

  

فعندما يرى . وختاماً، فإن الجمعيات يمكن أن تُضفى الطابع المؤسسى على مشاركة قطاع األعمال فى العمليات الديمقراطية

الرائدة وانتهاء بمنشآت األعمال الصغيرة األساسية على مستوى  أعضاء متنوعون من القطاع الخاص، ابتداء من الشركات الكبيرة

صبحوا القاعدة، أن لهم رأياً يسمع فى عملية صنع القرار، وأنّه يمكنهم أن يشكِّلوا قوةً إلحداث التغيير اإليجابى، فإنهم يستطيعون أن ي

  .جمهوراً مهماً مناصراً ومؤيداً للديمقراطية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قطاع األعمال فى التنمية الديمقراطية دور
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 CIPEمنوذج األعمال املعتمد لدى مركز املشروعات الدولية اخلاصة   ٤
 

يعتمده المركز لإلصالح، ى يصف منطق النهج الذ" نموذج أعمال"وفق " CIPE"مركز المشروعات الدولية الخاصة  ملعي

تنطلق أسس النموذج من النظريتين السياسية واالقتصادية، و). ٤انظر إلى الشكل رقم (تحقيق رسالته ى ينّفذها فى ويبين الطريقة الت

كما أنه ينظّم نشاطات الموظفين بما . لمبادئ اإلصالحى على مكونات يعزز بعضها بعضاً، وهو موجه صوب التطبيق العملى ويحتو

ويبين النموذج الكفاءات األساسية للمركز وتعهده والتزامه . برمتها" CIPE" ويمنح التماسك لعمليات ،يتّفق مع رسالة منظمتهم

  .باإلصالح المفيد الثابت والباقى الذى يخدم الصالح العام

  

أن الحرية السياسية والحرية االقتصادية ب" CIPE"إدراكاً من  – تعزيز الديمقراطية ودعم اإلصالح الموجه إلى السوق

إلى تحقيق الهدفين فى آنٍ واحٍد " CIPE"وتسعى برامج . الحريتين معاًى نقطة تالقى يركّز مبادراته اإلصالحية فمتضافرتان، فإنه 

  .معاً

  

بالشراكة مع منظمات " CIPE"يعمل مركز المشروعات الدولية الخاصة  – مؤسسات القطاع الخاص/تمكين منظمات

يدعم التطور التنظيمى لتلك  فهو. مع جمعيات األعمال أو المؤسسات البحثيةالعادة يعمل أيضاً ى األعمال الخاصة الطوعية، وهو ف

الجمعيات والمؤسسات، وذلك لكى تشارك فى العملية الديمقراطية كمكونات تكفى نفسها بنفسها دون دعم خارجى، وكجزء ال يتجزأ 

  :من المجتمع المدنى

• ى القطاع الخاص وثقافة العمل الريادىفمنظمات األعمال توفِّر المعلومات والخدمات التى تقو. 

 .بالسياسات يالمعن ييعزز قدرة جمعيات األعمال على إشراك أعضائها فى الحوار الديمقراط" CIPE"ومركز  •
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  "CIPE" نموذج األعمال المعتمد لدى مركز المشروعات الدولية الخاصة – ٤الشكل رقم 
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فالمؤسسات . البناء المؤسسى عملية طويلة األمد تُثمر منافع طويلة األمد أيضاً – واالرتقاء بهى التشجيع على اإلصالح المؤسس

المالئمة والمصممة جيداً تعمل كمرتكزات وأسس للنمو االقتصادى وللحكم الديمقراطى الرشيد، كما أن مؤسسات اقتصاديات السوق 

  .ضحة وشفَّافة تُعزز االستقرار والفرصة والحريةالناجحة والممارسات الديمقراطية الحقة تقومان معاً على قواعد وا

  

التى تقوى األسواق وتنهض وتتقدم بمصالح األعمال المشروعة، وتُنمى مشاركة األعمال فى العمليات  التركيز على المناصرة

  :الديمقراطية

 .، ال يكفى لحفز التغييرإجراء األبحاث والتحليل، دون تقديم توصيات ومتابعتها حتى يتم االنتهاء من تنفيذها •

مشاركة القطاع الخاص فى عملية صنع السياسات على مستوى القطاع العام انطالقاً من القاعدة صعوداً، تعتبر عنصراً  •

 .أساسياً للنجاح

لسياسته الخاصة، فإنه يقوم بزيادة دعمه وفهمه للحقوق، " CIPE"من خالل مناصرة مركز المشروعات الدولية الخاصة  •

 .ات، وااللتزامات الضرورية واألساسية إلقامة نظام ديمقراطى للمؤسسات الخاصةوالحري

  

  :لجميع أوجه إدارة المشاريع تعزيز الملكية المحلية والمساءلة

يجب أن يكون المشروع ذا أهمية استراتيجية للمنظمة الشريكة، التى يجب عليها أن تتعهد بتقديم مواردها الخاصة  •

 .للمشروع

المنظمات الشريكة المحتملة، المبادرة إلى طرح أفكار البرنامج، ويجب أن تظّل مخلصة ألهدافها، وأن ال تتبع يجب على  •

 .الجهة المانحة) برنامج عمل(أجندة 

 .مؤسسات جديدة بالكامل/فى إنشاء منظمات" CIPE"نادراً ما يشارك مركز المشروعات الدولية الخاصة  •

  

تجدر اإلشارة إلى أن و. مكان آخر منهى مواجهة التحديات فى جزء من العالم للمساعدة ف ىمن أ تطبيق الدروس المستفادة

"CIPE "لمبادئ اإلصالحى ينشر الخبرات المالئمة والنماذج الالزمة للتطبيق العمل.  
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  طُرق العمل  ٥
  

من خالل ثالث طرق متميزة " CIPE"العادة أية منظمة مقدمة للمنَح أو أية وكالة تنموية، يعمل مركز ى تقوم به فلما خالفاً 

الكثير من الحاالت، ى وف. العمل، مما يثمر عن تحقيق موارد مالية، وفكرية وبشرية مالئمة للظروف المحلية ولحاجات اإلصالحى ف

تحتاج إليها بينما ى تُنفَّذ برامجها الخاصة بها، وهو بهذه الطريقة يقدم لها المساعدة التى محلية التمركز المنظمات الشريكة الاليقود 

يقوم برعاية قادٍة إصالحيين " CIPE"فإن  ى،المقام الثانى أما ف. المقام األولى تقوم ببناء ملكيتها واستدامتها، وهذا ما يتحقق ف

بنشر رسالة اإلصالح فى األماكن التى تغيب فيها وأخيراً، يقوم . ة لدعم مبادرات اإلصالحطريقة بناء القدرات التنظيميب ويبصرهم

  .القيم والمبادئ الديمقراطية وقيم مبادئ السوق غياباً واسع النطاق، أو تعانى من خلل وضعف فى فهمها

  

هم الذين يمسكون  –ت البحثية ات قطاع األعمال والمؤسسايالعادة جمعى وهم ف -الشركاء المحليون  – برامج الشراكة

وهنا يقدم مركز  ،وتقوم تلك الجماعات والمؤسسات بتشخيص االحتياجات وحصرها، وتصوغ الحلول. بزمام قيادة هذه البرامج

أثناء  المساعدات اإلدارية، والخبرة العملية، والدعم المالى على شكل منَح لتقوية خبرات الشركاء" CIPE"المشروعات الدولية الخاصة 

  :وتشمل برامج الشراكة ما يلى. قيامها بتحقيق األهداف التنموية األساسية

 االعمال أجندةتقييم االحتياجات ووضع  •

 )برنامج العمل(إعداد خطة عمل  •

 تنفيذ تلك الخطة •

 التقييم الشامل والمتابعة •

  

 ويقوم خبراء"CIPE" وبما أن برامج الشراكة تدعم . المساعدة الفنيةتقديم التوجيه المستمر وـ بمهمة اإلقليميون والفنيون  ـ

واألهداف التنموية األخرى، فإنه يتعين إذن على المنظمات  ،التعليمية/مناصرة السياسات، وخدمات األعمال، والبرامج التثقيفية

األحوال العادية، أمواالً ى الشريكة أن يكون لديها قواعد شعبية داعمة ومناصرة لها، وخطة عمل مفصلة، وأن تقدم للمشاريع، ف

  .معادلة ألموال المنَح

  

  : قيمة الشراكات
يقوم كما  .عملية اإلصالحمقومات  يؤسس المتالكالبرنامج ى إن وجود شركاء محليين يشاركون بنشاط، ويأخذون زمام المبادرة ف

أما المشاركة النشيطة  ١٩.تصميم المشروعى ف الشركاء أيضاً بإدماج المعارف المحلية األساسية بالترتيبات واالحتياجات المؤسسية

المؤسسة الشريكة، /تمكِّن من نقل القدرات الفنية واإلدارية إلى المنظمة" CIPE"والفاعلة من جانب مركز المشروعات الدولية الخاصة 

إن الشراكات تشكّل أساس وعالوة على ذلك، ف. الممارسات اإلصالحية الدولية الناجحة والمؤثرة وتبادلهاى إلى جانب التشارك ف

  ٢٠.العالقات الفكرية الباقية والثابتة

  

جمعيات أصبحت تمارس الديمقراطية منذ عهد قريب، تفتقر ى العديد من الدول التى ف –ى والتنظيمى التطور المهن 

الحوار ى إلى الخبرة والقدرة المؤسسية على تقديم المساعدة ألعضائها، أو على اإلسهام ف ،الكثير من األحيانى ف ،منظمات األعمالو

 مركز المشروعات الدولية الخاصة
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تدريب أعضاء اإلدارة لجمعيات بتصميم برامج " CIPE"مركز المشروعات الدولية الخاصة  يقوم هذا المجال،ى وف. بشأن السياسات

كافة أنحاء العالم، ى الجمعيات فبوتبادلها مع المسئولين التنفيذيين  ،أساليب اإلدارة األساسيةى األعمال، بطريقة تهدف إلى التشارك ف

مؤسساتهم من خاللها دعم منشآت األعمال الصغيرة والتنمية /حيث يتعلّم أولئك التنفيذيون ويناقشون طرقاً عملية تستطيع منظماتهم

 .ىبتعزيز أخالقيات العمل وأسس التخطيط االستراتيج المؤسسة/االقتصادية العامة للمجتمعات المحلية، ومعرفة كيفية قيام المنظمة

ويقدم مركز المشروعات الدولية . والمناصرةى مجال التخطيط االستراتيجى ويمكن لقادة المؤسسات البحثية أيضاً أن يتلقّوا التدريب ف

تدريب على المهارات المتخصصة  عالم األعمال واالقتصاد، إضافة إلى تقديمى تعليمية ف/أيضاً برامج تثقيفية" CIPE"الخاصة 

ى ويقود البرامج التدريبية المذكورة ممارسون متخصصون ف. الشركات، وأصحاب األعمال الرواد والشبابى للصحفيين، ومدير

  .ذلك، ويتم تعميمها بمشاركة من اإلسهامات المحلية
  

 :البرنامج التدريبي إلدارة جمعيات األعمال
، مع المديرين التنفيذيين للجمعيات "CIPE"الهيئات اإلدارية، الذى يقدمه مركز المشروعات الدولية الخاصة يتشارك برنامج تدريب 

برنامج التعليم المستمر التابع لغرفة التجارة األمريكية، تمت  واستنادا إلى. فى أنحاء العالم، فى تبادل المعلومات اإلدارية األساسية

  ".CIPE"خبرات ب استرشادااالت الدولية لغايات االستعم ة البرنامجمواءم

مجاالً من مجاالت إدارة الجمعيات إضافة إلى مجموعة الخبراء  ٢٥ترتكز على خبراتها في " CIPE"  ولتنفيذ هذا البرنامج، فإن

المشاركون فى هذا  يكتسبو. ، وهم فى العادة من المسئولين التنفيذيين الحاليين والسابقين لدى غرف التجارة والجمعياتالمتخصصين

عن دور جمعيات األعمال فى المجتمع الديمقراطى، ومناصرة السياسات العامة، والتخطيط االستراتيجى، واإلدارة معارف البرنامج 

ونتيجة لهذا . المالية، وأخالقيات العمل، وزيادة العضوية، وتطوير وتنمية األعمال الصغيرة، من جملة موضوعات رئيسة أخرى

فإن جمعيات األعمال تستفيد من الكوادر المهنية ذات الباع الطويل فى المعرفة، والقيادة القوية، والممارسات اإلدارية التدريب، 

  .أو المصداقية والصورة الذهنية المحسنة، والقدرة المعززة على القيام بجهود المناصرة والسعى إلى إنجاز مهماتها ،السليمة

  

يقدمها مركز ى تُعزز برامج مناصرة السياسات وإدارة المعارف، الت – المعارف مناصرة السياسات وإدارة

كالًّ من وسائل اإلعالم  ويستخدم ،الموجه نحو السوقى ، فهم أفكار ومبادئ اإلصالح الديمقراط"CIPE"المشروعات الدولية الخاصة 

غيرهم بمعلومات قيمة حول كيفية قيامهم بإدارة عملية اإلصالح و ،السياسات، وقادة األعمالى لتزويد صانع اإللكترونيةالمطبوعة و

إيكونوميك ريفورم فيتشر سيرفيس " تهمجلى وتحتو. مركزاليقدمها ى وإعالمهم وإطالعهم على البرامج والفعاليات الت
Economic Reform Feature Service" قة عن القضايا ذات العالقة باإلصالح االقتصوارتباطه بعملية التنمية ى، ادعلى مقاالت معم

 www.cipe.org تى اإلنترنعلاإللكتروني  على الموقع ،"Forum on Economic Freedom"أما منتدى الحرية االقتصادية . الديمقراطية

دراسات الحالة عن اإلصالح، ويوفّر يقدم خدمة تبادل المصادر و، فهو باللغة العربية arabia.org-www.cipe باللغة االنجليزية أو

 التليفزيونى،وتعمل المجالتُ، والبثُ ". CIPE"إمكانية النفاذ والوصول إلى شبكة اإلصالحيين لدى مركز المشروعات الدولية الخاصة 

 اإلذاعية، والمواقع خ ى الدول التى يبذلها المركز فى المتخصصة على تعزيز الجهود االستراتيجية الت رونيةاإللكتوالبرامجلم تترس

  .فيها اإلصالحات بصورة جيدة

  

  

  

 طرق العمل
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  حماور الربنامج  ٦
  

من الخبرة، جميعها تتعلق بالتنمية ) محاور(ثمانية مجاالت " CIPE"لدى مركز المشروعات الدولية الخاصة  يوجد

  .الديمقراطية

  

أن تخضع الحكومة للمساءلة، وأن يستشار المواطنون : تتطلب الحوكمة الديمقراطية تحقيق ما يلى – الحوكمة الديمقراطية

وتَتَّسم الحوكمة الرشيدة بالنظم . وتُؤخذ مصالحهم فى الحسبان، وأن تُنفَّذ السياسات بسرعة وعلى الوجه الصحيح وباستمرار

تى تتحلى بالكفاءة، وبالقواعد والقوانين التى يمكن التنبؤ بها، وبالتطبيق العادل لها، وبفرص األعمال التى تتّصف البيروقراطية ال

أما جهود مركز . بالشفافية، وبالقدرة الكامنة والمحتملة للتحسين المستمر للسياسات من خالل الحوار بين القطاعين العام والخاص

فى هذا المجال، فهى موجهة نحو استحداث مؤسسات المساءلة وتعزيز قوتها، وزيادة المشاركة " CIPE"المشروعات الدولية الخاصة 

  .الحكومية، وتقوية النظم القضائية... ) والدوائر والهيئات(الجماهيرية على مستوى القاعدة فى الحكومة، وإصالح المؤسسات 

  

تشاركية من  إسهامات ،تتم عملية التشريع بفعالية ونجاحى لك ،طيةتحتاج الحكومات الديمقرا –ى والتنظيمى اإلصالح القانون

يعتمده مركز ى ويشجع النَّهج الذ. تبذلها مجموعة واسعة ومتنوعة من المنظمات والمؤسساتى الت) وكسب التأييد(جهود المناصرة 

طاع الخاص كى يلتقوا ويجتمعوا معاً، ويناقشوا ، قادةَ الق"أجندة األعمال الوطنية"فى مجال " CIPE"المشروعات الدولية الخاصة 

" أجندة األعمال المقترحة"ويساعد نهج . القضايا التى تهمهم وتشغل بالهم، ويشخِّصوا مصالحهم العامة، و يضعوا الحلول المقترحة

لحواجز وتحسين المناخ على تشخيص وحصر القوانين واألنظمة التى تُعيق نشاط األعمال، ويقدم توصيات ملموسة إلزالة تلك ا

  .وإضافة إلى ذلك، فإن البرامج االستشارية التشريعية تُقيم األثر االقتصادى لمقترحات تشريعية محددة. االقتصادى

  

جمعيات األعمال جزءاً ال يتجزأ من اإلصالح الناجح للسياسات، وللعمليات  تواجد عتبري – إنشاء وتطوير جمعيات األعمال

الجمعيات قبل أن تُصبح قادرةً على المشاركة المؤثِّرة  هذهفإن كثير من الحاالت، ى وف. تنمية وتطوير القطاع الخاصو ،التشاركية

تصبح مؤسسات داخلية تمكنها من أن تحولية  انتقاليةصياغة وتنفيذ أجندات اإلصالح االقتصادية، يتعين عليها أن تخضع لعمليات ى ف

التطور التنظيمى لتلك الجمعيات من خالل دورات " CIPE"يدعم مركز المشروعات الدولية الخاصة وفى هذا الصدد . نابضةً بالحياة

الجمعيات التعليمية، والمساعدة الفنية بشأن استراتيجيات المناصرة وكسب التأييد، وحوكمة /اإلدارة التنفيذية والمواد التثقيفية

  .اء الموجهة نحو السوقالمؤسسات، ودعم خدمات األعض/المنظماتو

  

ويقوض سيادة  ،االستثمار، ويزيد كلفة تأسيس وتنفيذ األعمال يحد منيعيق الفساد تطور األسواق، و – مكافحة الفساد

جانب الطلب على الفساد ـ إلى إصالح األنظمة القضائية التى يشوبها  كافحـ التى ت" CIPE"تسعى برامج ومن هنا . القانون

الغموض، وتنفيذ المعايير الالزمة للمؤسسات الحكومية، وخلق روابط بين األعراف الثقافية وسيادة القانون، والحد من السلطة 

أما على جانب العرض، فإن البرامج . مناسباًالممنوحة لمسئولى الحكومة فيما يتعلق بحرية التقدير والتصرف واختيار ما يرونه 

  .تتصدى لمشاركة وضلوع القطاع الخاص فى الفساد، وذلك عن طريق تحسين آليات حوكمة الشركات كجزء من عملية التصدى

  

 مركز المشروعات الدولية الخاصة
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ع خاص سليم ومزدهر، وبناء وتأسيس قطا ،جذب االستثمارى ف حيوياحوكمة الشركات دوراً ى تؤد – حوكمة الشركات

ويبادر مركز المشروعات الدولية . المسئوليةمجتمعات ديمقراطية عن طريق غرس القيم األساسية للشفافية والعدالة والمساءلة و

الشركات بشأن المبادئ األساسية لحوكمة الشركات، وتثقيف المساهمين ى إلى وضع ودعم برامج لتثقيف مدير" CIPE"الخاصة 

وقد أبدع شركاء . حوكمة الشركاتفى العام بالحاجة إلى الممارسات المؤثّرة ى ، ورفع وتيرة الوعمسئولياتهمبحقوقهم وفهم وتعري

"CIPE " ،ى المعايير الرفيعة المستوىنات وطنية لحوكمة الشركات، تلبمراعاتها وإدراكها لحقائق الواقع المحلى  معفى إنجاز مدو

  .لألعمال

  

إلى السوق،  الدخول  ومعرقالت خفض مستوى معوقاتى عندما تنجح السياسات ف – وحقوق الملكيةالرسمي القطاع غير 

 ساعتها تستطيعتصبح قانونيةً، ى الوقت ذاته، الحوافز لها لكى أمام منشآت األعمال، وتقدم ف والحد من تعقيدات األنظمة البيروقراطية

نمو فرص العمل، وتوسيع الوعاء ى يسهم فى األمر الذ ى،إلى القطاع الرسم سريعاحول منشآت األعمال غير القانونية أن تنتقل وتت

فى  وشركاؤه على تضييق نطاق القطاع غير المنظم" CIPE"ويعمل مركز المشروعات الدولية الخاصة  .ىوالنمو االقتصادى، الضريب

كل المواطنين على حقوق الملكية الخاصة، وتحديدها عن طريق إصالح إجراءات تسجيل األعمال، وضمان إمكانية حصول  العمل

  .بوضوح وإنفاذها بقوة

  

االقتصادية والسياسية، أن هؤالء  ى المشاركةوالشباب ف النساء دورتعزز ى ، الت"CIPE"تُدرك برامج  –النساء والشباب 

والدورات الموجهة إلى  ،من خالل برامج أصحاب األعمال الرواد همعلى بناء مهارات" CIPE"يركِّز ومن ثم . المستقبلقادةٌ  هم

والشباب، وتثقيف القادة  ى النساءتؤثر فى توفّر التشبيك والخدمات والمنتديات والمنابر التى الهيئات اإلدارية، ودعم الجمعيات الت

  .العملية السياسيةى تنمية المجتمع وف ىبدور أكبر ف كى يتمكنوا من االضطالع، أعمال ناجحة الجدد وتمكينهم من بناء

  
تعتبر إمكانيةُ الوصول إلى المعلومات واإلعالم المستقل عنصرين مهمين وحيويين لتثقيف  – الوصول إلى المعلومات

ات ويعمل مركز المشروع. إخضاع الحكومة للمساءلة عما تقوم به من أعمالى لمساعدتهم ف ،المواطنين بقضايا السياسات العامة

تحقيق قَدر أكبر من الشفافية لدى الحكومة، وإعطاء اإلصالحيين صوتاً يتمتع بحرية لمع الشركاء المحليين " CIPE"الدولية الخاصة 

تُساعد فى " CIPE"إن برامج . أكبر، وتحقيق قَدر أكبر من الفهم العام من قبل الجمهور للمبادئ الديمقراطية الموجهة نحو السوق

ات المهنية للصحفيين، وتدعم المنشورات المطبوعة، ومبادرات وسائل اإلعالم، وتتيح اإلمكانية للوصول إلى تحسين المهار

  .المعلومات الحكومية
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  حيققها مركز املشروعات الدولية اخلاصة القيمة املضافة الىت  ٧
  

إنه التشارك ... ء وحيد يقوم به مركز املشروعات الدولية اخلاصة، أغفله ويغفله الكثري من املؤسسات األخرىىمثة ش
رسالة، بل إننا جنلب معنا إليهم األدوات، ونساعد " مبجرد"إننا ال نتقدم إىل تلك اجلهات . اجلهات املختصة احمللية/ مع السكان 

بطريقة متوافقة  –فهم أن تلك األدوات متاحة الستحداث مؤسسات موجهة حنو السوق  خمتلف الدول على أولئك احملليني ىف
أن يفعلوه، بل إننا نساعدهم على فهم املشكالت، وطرح ى ينبغى إننا ال نقول ألولئك الناس ما الذ. مع ثقافام ومصاحلهم

  .احللول عليهم، وتصميم االستراتيجيات هلم وتنفيذها حملياً
  ٢١بون، الرئيس السابق لس اإلدارة. السفري جون أ

  

المنظمات األخرى التى تدعم الديمقراطية /عن غيره من المؤسسات" CIPE"مركز المشروعات الدولية الخاصة  يتميَّز

يفهم  غرفة التجارة األمريكية، ولديه خبرة واسعة مع شركاء دوليين من القطاع الخاص، فإنهل وبانتسابه. بخبراته فى القطاع الخاص

  .األعمال ولديه إمكانية استثنائية للوصول إلى قادة قطاع األعمال

  

فقد . عن كثب مع شركاء محليين من القطاع الخاص لبناء المؤسسات المدنية الحيوية للمجتمع الديمقراطى" CIPE"يعمل 

منظمات الشريكة ـ مثل جمعيات األعمال أوجد المركز باقتدار مجموعةً فريدة من نوعها من أدوات التنمية التى تقوى قدرات ال

وفى العادة، فإن المنظمات الشريكة هى التى . والمؤسسات البحثية ـ وتقودها فى مناصرة السياسات والعمليات الديمقراطية األخرى

خبرة العملية، تشخّص وتحصر الحاجات المحلية وتصوغ الحلول لها، ويقوم المركز بتزويد تلك المنظمات بالمساعدة اإلدارية، وال

والدعم المالى على شكل منَح، ويشارك بشكل نشط موظفو المركز وشبكة من الخبراء فى جميع مراحل البرامج، عن طريق تقديم 

  .التوجيه المستمر والمساعدة الفنية المتواصلة

  

ويعتبر تقديم المنح . للدول لقد ثبتت نجاعة وفعالية نهج الشراكة فى التنمية، فى طيف متنوع عريض من البيئات المختلفة

وفى غياب المشورة أو المساعدة، . أداةً قويةً يمكن، بل يجب، أن تقترن وتتزاوج مع أدوات أخرى لتحسين كفاءة وفعالية المشاريع

البرامج بطريقة فإن الكثير من المنظمات اإلصالحية تفتقر إلى القدرات المهنية واالستراتيجية الالزمة لتوزيع األموال بحكمة، وتنفيذ 

ولكن تلك المنظمات، عند تقديم المساعدة لها، تستطيع أن تتطور إلى منظمات قيادية رائدة، ويستمر نشاطها فى عملية . مقنعة

يعزز يمتنع فعلياً عن إدارة المشاريع، مما ى ، الذ"CIPE"اإلصالح بعد انتهاء العالقة التمويلية مع مركز المشروعات الدولية الخاصة 

وحيثما يكون ذلك ممكناً، فإن المركز يسعى جاهداً إلى إقامة شراكات متوازنة تضيف لها . المحلية المنظماتلدى  ملكية المحليةال

  .قيمة ما، حسب الحاجة إليها

  

   : التي نصفها فيما يلي الخبرات والنشاطاتب ثريمركز المشروعاتُ الدولية الخاصة 

  :املعارف شبكة التشارك ىف
تجمعت على مدى أكثر من عقدين من الزمان لدى برامج مركز ى يستفيد الشركاء من الخبرات واالبتكارات الت 

بعض ى نجحت فى ، التالمناهج اإلصالحيةاكتشف فيها المركز أن ى المرات التى فكثيرة ه". CIPE"المشروعات الدولية الخاصة 

 المشروعات الدولية الخاصةمركز 
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كما أن نقَل المعارف إلى جميع مناطق العالم يوسع محفظة االستراتيجيات المتوافرة . دول ُأخرىى نجاح فالدول يمكن تنفيذها ب

دول أخرى تتمتّع ى من قبل اإلصالحيين ف ـ التمت تجربتها بنجاح ى وكذلك فإن المفاهيم الت. للشركاء، وينشر مفاهيم اإلصالح

فمعظم الشركاء اإلصالحيين  ،النظريات الصادرة من واشنطن أن تتالءم وتنسجم معها ،أغلب األحيانى ف ،ال تستطيع ـ بالمصداقية

إن ما يحتاجون إليه هو األساليب العملية لتنفيذ عملية . األسباب الموجبة لذلكو ،يحتاجون إلى إنجازهاى يعرفون األعمال الت

من األهمية، فإن الشركاء يتجنبون اَألخطاء الباهظة الكلفة عن طريق معرفة  وبنفس القدر. بناء قدراتهمى اإلصالح، والمشورة ف

إلدارة المعرفة تدعم " CIPE"هذا السياق، فإن مبادرة مركز المشروعات الدولية الخاصة ى وف. واجهها آخرون غيرهمى التحديات الت

ويقوم . ت المالئمة ولتركيز جهودهم على األهداف الواقعيةمسئولى البرامج لدى المركز أثناء عملهم مع الشركاء إلعالمهم بالخيارا

  .المركز أيضاً، بصورة متزايدة بتيسير عملية التبادل المباشر للمعارف فى أوساط الشركاء فى مناطق مختلفة من العالم

  

  :اخلربات املهنية، وقيادة املفاهيم واملوارد العملية
ومع ما يرد إليه من . آنٍ معاًى نفسه منظمة مانحة ومؤسسة بحثية ف" CIPE"يعتبر مركز المشروعات الدولية الخاصة 

ومناصرة  ى،إسهامات من الخبراء الخارجيين، فقد استطاع المركز تجميع وتصنيف وتطوير قاعدة معرفية قوية لإلصالح الديمقراط

صياغة المعايير الدولية ى دوراً نشيطاً وفاعالً ف وقد لعب المركز َأيضاً. السياسات، وإدارة الجمعيات وتطوير القطاع الخاص وتنميته

من  يضم إلى جانبه كلفريقاً  CIPEفعلى سبيل المثال، شكَّل مركز . لمسئوليةتتّصف باى للحوكمة الرشيدة، ولممارسات األعمال الت

، "Social Accountability International" ، ومنظمة المساءلة االجتماعية الدولية"Transparency International"منظمة الشفافية الدولية 

مع " CIPE"تاله، تشارك ى العام الذى وف. ٢٠٠٢عام ى نُشرت فى ، الت"مكافحة الرشوةى مبادئ األعمال ف"وضع ى للمساعدة فوذلك 

، أوضح فيه بصورة "التنميةى حوكمة الشركات ف"كتاب بعنوان فى إصدار والتنمية ى مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون االقتصاد

 نة يمكن أن تُسهم ف"عملية أناإلنتاجية المستدامة، وعلى إيجاد مؤسسات ى مقدرة الدولة على تحقيق النمو فى حوكمة الشركات المحس

  ٢٢."سياسية ديمقراطية دائمة
 

من مجموعة متنوعة من والحصول عليها " CIPE"يمكن رصد المعرفة التى يوفرها مركز المشروعات الدولية الخاصة 

، "Association Forum Online"الموارد، بما فيها مواد التدريب المملوكة للمركز والمتوافرة من منتدى الجمعيات على اإلنترنت 

إيكونوميك ريفورم فيتشر سيرفيس "، ومجلة "Forum on Economic Freedom"لمنتدى الحرية االقتصادية " نيلكترووالموقع اإل
Economic Reform Feature Service"صة لمحاور البرامج، مثل حوكمة الشركات، /، والكتيبات وحقائب التدريبخصاألدوات الم

 arabia.org-www.cipe الموقع االلكتروني وجميعها متوفرة باللغة العربية على  ومكافحة الفساد، والحاالت الدراسية المعنية باإلصالح

قيمة إلى حد  غير نقديةوالخبرات التى يملكها تُشكّل منافع " CIPE"إن موارد المعلومات لدى مركز المشروعات الدولية الخاصة . 

  .كبير للشركاء، وتَُضخِّم مدى فعالية وجدوى المنح التى يقدمها المركز

  

  

  :اإلستراتيجية
وهم . ستراتيجية إقليميةايقوم مسئولو البرامج بتحليل ظروف الدولة تاريخياً ويتتبعون االتجاهات اإلقليمية بهدف تطوير  

 تركتى أنواع االستراتيجيات المناصرة التى إحدى المناطق أو األقاليم، وما هى تم تنفيذها فى األعمال الجيدة التى يعرفون ما ه

 المشروعات الدولية الخاصةالقيمة المضافة التى يحققها مركز
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الفهم األكثر تركيزاً لدى " CIPE"ويستكمل مركز المشروعات الدولية الخاصة  .ىالمؤسسات القابلة للتغيير اإليجابى آثاراً، وما ه

  .الشركاء لحاجات اإلصالح المحلية، ويساعد بنشاط فى عمليات التخطيط االستراتيجية لديهم

  

فهذا النَّهج  .ىة داعمة للديمقراطية، ويحترم الواقع المحلتستحدث بيئى على التغييرات المؤسسية الت" CIPE"ويركز 

المجتمع، ويسعى المركز دائماً إلى إحداث األثر ى يوجه جهود اإلصالح حيثما يكون لها أثر باٍق واسع االنتشار فى المؤسس

ويفكّر مسئولو البرامج . اإلصالح المستمر تحفيزجمهور عريض من المؤيدين ول تحقيق المنافع بغرضمشروعاته ى المضاعف ف

يقوم هؤالء المسئولون بذلك، يجب على كل مسئول منهم أن ى ولك. كيفية تحقيق التكافؤ بين الحاجة والفرصةى بطريقة إستراتيجية ف

تقتضيه الضرورة مع  القطاع الخاص، وأن ينسق حسبماى يقيم مكامن القوة ومكامن الضعف ف/يفهم البيئة المؤسسية، وأن يقدر

هو الذى يقيم الروابط بين مشاريع اإلصالح الفردية وعملية الدمقرطة " CIPE"برنامج لدى ى فمسئول أ. الشركاء والمانحين اآلخرين

  .برمتها) التحول إلى الديمقراطية(

  

  :البحث عن املواهب احمللية وتطويرها
قوية، والتزام بالديمقراطية،  قوة دفعفالشريك الجيد لديه . من أكثر مكونات الشراكة الناجحة أهميةً وجود شريك جيد فيها

واإلصالح الموجه نحو السوق، وفهم للقضايا األساسية للدولة وللتحديات المؤسسية، ورؤية لإلصالح، وقيادة موهوبة، ومقدرة على 

ويشخِّص مركز المشروعات الدولية الخاصة . دة والمناصرة على مستوى القاعدة ومع اإلصالحيين اآلخرينالعمل مع الجماهير المؤي

"CIPE "ويعقد أولئك . والحياة التنظيمية فيهى البرامج لتقييم حالة أو وضع المجتمع المدنى ولئالمواهب المحلية عن طريق إرسال مس

ينفِّذها ى المؤتمرات وبرامج التدريب التى المعنيين، ويبحثون عن اإلصالحيين فالمسئولون مقابالت شخصية مع أصحاب المصلحة 

"CIPE" وعندما تفتقر المواهب المحلية إلى النفوذ أو السلطة، أو القدرة التنظيمية على تحقيق . لديه، ويتشاورون مع شبكة الشركاء

تستطيع األطراف الفاعلة المحلية ى والمساعدة الفنية، وذلك لك بتطوير المواهب وإعدادها من خالل التدريب" CIPE"اإلصالح، يقوم 

مفادها أن منظمات المانحين الدوليين تتعامل مع شركاء ى إن الحقيقة الت. إلى تحقيق المناصرة المؤثِّرة بطريقة مستدامةى السع

"CIPE "شهادةً على قدرات ،القدامى وترتبط بهم دوكيف ال يكون المركز كذلك وقد ارتقى عدد باحث عن المواهب كمستكشف ه تُع ،

  .بلدانهمى من شركائه إلى االضطالع بأدوار القيادات الوطنية ف

  

  ":CIPE"مركز المشروعات الدولية الخاصة ى نشاطات موظف

 .لدى الشركاء المحتملين" CIPE"الترويج ألغراض وأهداف 

 ".CIPE"تشخيص وحصر المنظمات المهتمة بالشراكة المحتملة مع 

 .تقييم مدى مالءمة تلك المنظمات كشركاء من خالل" due diligence" التقصي الدقيقممارسة 

  .وخطط التقييم ،إعداد مفاهيم المشاريع، والنتائج المخطط لتحقيقها، والموازناتى مساعدة الشركاء المحتملين ف

 .يير الحكومة االتحاديةتمتثل لمعاى إعداد أنظمة اإلدارة التى مساعدة الشركاء المحتملين ف

 .المحافظة على االتصال مع الشركاء طوال فترة حياة مشاريعهم

 .تقديم المساعدة الفنية للشركاء طوال فترة حياة كل مشروع

 .تنفيذ نشاطات الشركاءى ف الدوريةالمشاركة 

 .عنهااإلبالغ / رصد أنشطة الشركاء وإعداد التقارير 

 مركز المشروعات الدولية الخاصة
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 .تطوير مفاهيم جديدة للبرامج

 .تطوير استراتيجيات تستند إلى تحليالتهم لألحداث الجارية وأهداف سياسة الواليات المتحدة

  ٢٣هنْتر وشركاه. أ.جيه : المصدر

  
  :إعداد الربامج

حاجات " CIPE"المشروعات الدولية الخاصة ويقيم مركز . تُصبح مستدامةًى إعداد البرامج فن يجب على المنظمات الشريكة إتقانه لك

. هذا المجال، وغالباً ما يكون ذلك مقروناً بدراسة تشخيصية لتلك االحتياجات، ثم يفصل مساعدته للشريك تبعاً لذلكى الشريك ف

ويجب على . ذلك اإلطارلبيان أهدافه العامة، وتحديد المكان المالئم لمناصرة السياسات ضمن ى فالشريك يحتاج إلى تخطيط استراتيج

تخدم فيها المناصرة ى الكيفية التى الشريك أيضاً أن يقيم القدرة التنظيمية المطلوبة لتحقيق أهدافه المعنية بالمناصرة، وأن يفكّر ف

ويساعد . هذا السياق، فإن القيادة السليمة الرشيدة والحوكمة عنصران مطلوبانى وف. المنظمةى أعضاء الشريك وتقو"CIPE " الشركاء

ى يقوم عليها عمل البرنامج المهنى البحث عن عالقة تعاونية جيدة بين المنظمة وأهداف البرنامج، ويكفل أن تكون األسس التى ف

يوجه الشركاء ـ الكثير منهم لديهم خبرة محدودة فى التعامل مع المانحين الدوليين ـ " CIPE"وكذلك، فإن . موضوعةً موضع التنفيذ

  .المقترحات وتقديمها وتنفيذها، بما فى ذلك وضع الموازنات والخطط اإلدارية/انب الفنية لصياغة العروضفى الجو

  

  :املساعدة الفنية
لالرتقاء باألداء االحترافي أشكاالً أخرى من المساعدات الفنية " CIPE"يقدم مسئولو وخبراء مركز المشروعات الدولية الخاصة 

تستخدمها ى ويقوم المركز بالترويج ألحدث الممارسات الت. إضافة إلى وضع البرامج وتطويرها وتحديثه، األعمال الخاصةمنظمات ل

ى ويدرب المركز المسئولين التنفيذيين للجمعيات ف. غرفة التجارة األمريكية، وجمعيات األعمال الرائدة األخرى على مستوى العالم

ارة المشاريع، وزيادة العضوية، واستراتيجيات التواصل، وطرق إعداد وتقديم التقارير مجال حوكمة الجمعيات، واإلدارة المالية، وإد

والشركاء، بعد انتهاء التدريب، على حل المشكالت التى تنشأ " CIPE" ىويساعد التواصل المستمر بين المسئولين ف .ىوالتقييم الذات

يعمل أيضاً بنهج يدعم عملية مشاركة القواعد الجماهيرية الشعبية وبناء وكما ذكر آنفاً، فإن المركز . أثناء عملية التحول التنظيمى

  .التحالفات

  

  :احلوار وبناء التحالفات تيسري
يعمل بين " CIPE"عليهم القيام بمناصرة السياسات، إال أن مركز المشروعات الدولية الخاصة  يتعين مع أن الشركاء أنفسهم هم الذين

تندر ى المجتمعات التى هذا الدور أهميةً قيمةً على وجه الخصوص فى ويكتس. للحوار بشأن السياساتى دحيا بدعمالفينة واألخرى، 

على ترتيب لقاء بين " CIPE"فعلى سبيل المثال، عمل . الحوكمةى فيها غير معتاد على المشاركة فى ويكون المجتمع المدن ،الثقة فيها

دورة تدريبية غير حزبية حول ى لم يسبق لها أن اجتمعت معاً من قبل، وذلك فى والت ة،ياألحزاب السياسية العراقية الرئيسى ممثل

تواجه ى للتحاور بشأن التحديات التمعا باكستان، جمع أصحاب المصلحة المعنيين ى وف. كيفية استحداث برامج للسياسات االقتصادية

والمسئولين ى البرامج، والقطاع المالى وعه بين جمعية منتجصناعة تكنولوجيا المعلومات، وقد كان هذا االجتماع هو األول من ن

منظمات القطاع الخاص على تشكيل تحالفات للمناصرة وكسب التأييد على مستوى " CIPE"كثير من األحيان يساعد ى وف. الحكوميين

  .ده فى هذا المجالالقاعدة، بشأن القضايا المهمة، مثل وضع األجندة الوطنية لألعمال، من خالل النهج الذى يعتم
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  :التقصي الدقيق
 التقصفهذا النوع من . لضمان استعمال منَح المساعدة المخصصة للديمقراطية، استعماالً حكيماً ومؤثِّراً تقص دقيقيجب إجراء 

ى ولئيتعين على مس التقصيعند إجراء ف ى،المنح وصرفها على المستوى الدولبتوزيع " CIPE"يفرض تحديات خاصة عندما يقوم 

وللقيام بهذه المهمة، . تفاصيل الخلفيات التاريخية للشركاء والتحقّق من المعلومات المتاحة عنهمى ، الغوص ف")CIPE"لدى (البرامج 

ويقيمون قدراتهم التنظيمية، ويستعلمون عن ذلك ويتحقَّقون  للشركاء، ويزورون مقراتهم ،ى يفحص مسئولو البرامج التاريخ التمويل

أن الشركاء يعملون بصفة  يحرصون على التأكد منوبعبارة أخرى، فإن هؤالء المسئولين . منه من خالل أصحاب المصلحة المحليين

اإلصالحات فيما يتعلق ب  "CIPE"مع رسالة  وأن توجهاتهم متوافقةقانونية ومشروعة، وأنهم قادرون على القيام بواجباتهم، 

  .الديمقراطية

  

  :املتابعة والتقييم
حيث يتحقَّق مسئولو . ما أن تُقدم المنحةُ حتى تبدأ عملية المتابعة والرصد بعد االنتهاء من إجراء تلك الدراسة الواجبة والنافية للشك

مج لمعرفة أىٍ منها تُحدث األثر األكبر، وكذلك يضمنون البرامج من أن أهداف المشروع يجرى تحقيقها، ويقيمون الشركاء والبرا

لواليات المتحدة األمريكية، وباالتفاقيات الخاصة بالمنح، ثم يعاود مسئولو البرامج زيارة ا بأنظمة وقوانينامتثال الشركاء والتزامهم 

لذى تُحقّقه، والبيئة المؤسسية اآلخذة فى التطور ومدى التقدم ا) الشريكة(البلد المعنى من حين إلى آخر، لمتابعة نشاط تلك المنظمات 

وعندما يواجه الشركاء عقبات فى التنفيذ، يستطيع مسئولو البرامج، فى أحيان كثيرة، استنباط الحلول لهم وذلك إلبقاء المشاريع . لديها

  .أداء العمل المطلوبب غير ملتزمةالولكن فى بعض الحاالت، ربما تقتضى الضرورة قطع التمويل عن المنظمة . فى مسارها الصحيح

  

يشتمل التقييم على ما هو أكثر من التأكد من إنجاز المهمات وتحقيق األهداف الفردية للمشروع، حيث يضطلع موظفو 

"CIPE "ويتشارك . وخبراء مستقلون، ضمن هذا اإلطار، بالتقييم وإعداد التقارير عن األثر األوسع للبرامج على التنمية الديمقراطية

المركز مع الشركاء فى وجهة النظر طويلة المدى لعمليات اإلصالح التاريخية، إضافة إلى تشاركهم عموماً فى مبادئ اإلصالح 

  .النظرية لفهم التغيير

  
  :االستمرارية

، التركيز "CIPE"ة من اجلوانب الفريدة من نوعها، ىف االستراتيجيات واإلجراءات التشغيلية لدى مركز املشروعات الدولية اخلاص
  .على تعزيز استمرارية املنظمات املمنوح هلا، وعلى بناء جمتمع عاملى من منظمات األعمال

  ٢٤هنتر . أ.جيه -

  

إذ إن بناء منظماٍت . إلى ما بعد مدة تنفيذ المشروع" CIPE"فى عالقته مع الشركاء، ينظر مركز المشروعات الدولية الخاصة 

، يعتبر أمراً يتسم باالستقرار والبقاء ومبادرات تهدف إلى تعزيز الملكية المحلية وإحداث تغيير تحمل مقومات االستمرارية،إصالحية 

لهم يستطيعون منها إيصال رسالتهم على المستوى فالمركز يعد شركاءه إليجاد مصادر جديدة للتمويل، ويقدم محطة انطالق . حيوياً

 مركز المشروعات الدولية الخاصة



 |  ٢٥ 
 

إنشاء معاهد مستقلة إلدارة المنظمات، تقدم تدريباً ى ، ف"CIPE"بعض الدول، مثل رومانيا على سبيل المثال، يشارك ى وف .ىالدول

  .هغيابى مستمراً ومساعدة فنيةً لجمعيات القطاع الخاص ف

  

بناء قدرات ى عملية صنع السياسات، وفى إشراك الناس فى ف" CIPE"ياً لدى لقد أدت الطريقة المثبتة والمجربة عمل

ى تمكين القطاع الخاص، ف إلى أدت... المؤسسات الديمقراطية وتيسير كل من اإلصالحات الديمقراطية وتلك الموجهة نحو السوق

ى يطبق فى لفريد من نوعه إلى التنمية المستدامة، الذأما النّهج ا .ىوسعت فيه نطاق الحريات، والفرص والرفاه االجتماعى الوقت الذ

، فقد مكَّن هذا المركز من إحداث أثر إيجابى فى كل من شركائه من المنظمات، على التقدم الذى تم إحرازه فى "CIPE"كل أعمال 

الحوكمة، وأوجدت مناخاً أفضل لألعمال، وقد أثمرت مشاركة قطاع األعمال فى العمليات الديمقراطية فحسنت . دولة ١٠٠أكثر من 

  .ووفَّرت دعماً قوياً للقطاع الخاص من أجل ممارسة الديمقراطية

  

، بمعنى "ثمارهاى الديمقراطية يجب أن تؤت"يعرفُ أنCIPE " "وفى نهاية المطاف، فإن مركز المشروعات الدولية الخاصة 

الطريقة الوحيدة لضمان ى فهذه ه. والخضوع للمساءلة عما تقوم به من أعمال ،يهاأن الحكومة يتعين عليها االستجابة لحاجات مواطن

دعم ورعاية األصوات المستقلة ى يزال ف اللقد تمثّل إسهام المركز و. وترسيخ الديمقراطية ،المستدامى تحقيق الدول للنمو االقتصاد

من خالل العمل المشترك مع  ـ وقد قطع المركز .ىغيير الديمقراطملكية التى المنادية باإلصالح، وإعطائها األدوات الالزمة لتولّ

من التقدم نحو تحقيق هذا الهدف، وسوف يواصلون جهودهم الرامية إلى تعزيز الديمقراطية واقتصاديات  واسعةأشواطاً  ـ شركائه

  .كل أنحاء العالمى السوق ف
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